
ရမှး်ြပညြ်မစေ်ချာငး်များအတကွ ်လပရ်ာှးမအဖွဲမ ှထတုြ်ပနခ်ျက ်

စက်တင်ဘာလ 12 ရက်ေန 2019 ခု ှစ် 

ရမှး်ြပညန်ယအ်တငွး် ပဋပိကအ ကား၌ရှ ိနမတြူမစ ်(ေခ ) ြမစင်ယြ်မစေ်ပ တငွ ်IFCအေနြဖင့ ်ေရကာတာ 
များ တိးုြမင့ေ်ဆာကလ်ပုြ်ခငး်မ ှရပတ်နရ်မည။် 

နမတူြမစ် (ေခ  ) ြမစ်ငယ်ြမစ်ဝှမ်းအတွင်း ေရကာတာေဆာက်လုပ်ြခင်း ကုိ ြမင့်တင်ေသာ IFC ၏ စုေပါင်း 
ထပ ်ဆင့် ထိခုိက်မ အကဲြဖတ် ဆန်းစစ်ြခင်း ှင့် စီမံခန်ခဲွြခင်း ှင့် ယေန ေတာင် ကီး၌ ကျင်းပေသာ သက် 
ဆုိင်သူအစည်းအေဝးသုိ  တက်ေရာက်ြခင်းကုိ က န်ေတာတ်ို ရှမ်းြပည်ြမစ်ေချာင်းများအတွက် လပ်ရှား မ 
အဖဲွ မှ ြငင်းပယ်ကန်ကွက်ပါသည်။ 

IFC က ၎င်းအစည်းအေဝးကုိ ရှမ်းြပည်နယ် မိ ေတာ် ေတာင် ကီး မိ ရှိ ကန်ေရှ ရပ်ကွက် Mountain Star 
Hotel တွင် ြပ လုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအစည်းအေဝးကုိ လ ပ်စစ် ှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန (MOEE) 
သုိမဟုတ် သဘာဝအရင်းအြမစ် ှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန် ကီးဌာန MONREC) မှ 
ြပည်နယအ်ဆင့်ြဖစ်ေသာ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး က သဘာပတိအြဖစ်တက်ေရာက်ပါမည်။ 

ြမစ်တစ်ေလ ာက်တွင် စစ်ပွဲများ တဟုန်းဟုန်း ြဖစ်ပွားေန ပီး ေဒသခံ အသုိင်းအဝုိင်းများကလည်း မည် 
သည့်ေရကာတာမျိ းကုိ မဆုိ ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဆန်ကျင် ကန်ကွက်မ များ ရှိေနပါေသာ်လည်း၊ နမတူြမစ် 
(ေခ  ) ြမစ်ငယ်ြမစ် အား ြမန်မာ ိုင်ငံ ေရအား လ ပ်စစ် အခန်း က  တွင် “ဦးစားေပးမ”တစ်ခု အြဖစ် IFC 
ကယင်းတို၏ ြမန်မာ့လ ပ်စစ် က  အေပ  မဟာဗျ ဟာအရ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ချင့်ချိန် ဆံုး 
ြဖတြ်ခင်း တွင် ၂၀၁၈ က အတအိလင်း ေ ကညာထားပါသည်။  

“ေတာင် ကီး မိ မှာ ြပ လုပတ်ဲ့ IFCအစည်းအေဝးဟာ နမတူြမစ်(ေခ )ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ   ေရကာတာ ေဆာက် 
လုပ်ြခင်းအတွက် ြပင်ဆင်ြခင်းမှာ မလုပ်မြဖစ်လုိသာ လုပ်ရတဲ့ စည်းေဝးပွဲ တစ်ခု ြဖစ်ေ ကာင်း ထင်ရှား 
ေန တယ်။ အဲဒ့ီအတွက် က န်ေတာတ်ို  မပါဝင်ေဆာင်ရက်ချင်ဘူး” လုိ ရှမ်းသဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင် အဖဲွ  အ 
စည်း မှ စုိင်းေခးဆုိင် (စုိင်းထမ်းအိုက်)က ေြပာပါသည်။ 

IFC ၏ နမတူြမစ် (ေခ ) ြမစ်ငယ်ြမစ်ဝှမ်း ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း အစည်းအေဝးအခမ်းအနားကုိ 
Australian Aid က ေငွေ ကးကူညီေထာက်ပံထား ပီး ဆီွဒင် အင်ဂျင်နီယာ အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း SWECO 
ကုမဏီက အေကာင်အထည်ေဖာ် ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ရဲရာေရကာတာအပါအဝင် ေရကာတာ ကီး (၄) ခုသည် နမတူြမစ်(ေခ ) ြမစ်ငယ်ြမစ် ၏ ပင်မြမစ် 
ေ ကာင်းေပ တွင်  အစီအစ ်ဆဲွထား ပီးြဖစ်၍ အထက်ရဲရာေရကာတာသည် ေကျာက်မဲ မိ နယတ်ွင် တည် 
ရှိ ပီး ဆွစ်ဇာလန်, ဂျပန် ှင့်တ ုတ်ကုမဏတီိုက ပါဝင်ရင် ှီးြမ ပ် ှ ကာ ယခုလက်ရှိတွင်လည်း ေဆာက် 
လုပ်ေနဆဲြဖစ်သည်။ 

ေနာက်ထပထပ်မံစီစ ်ထားေသာေရကာတာသည် ေနာင်ချိ မိ နယ်ရှိ လ ပ်စစ်ဓာတအ်ား 735 မဂါဝပ ်
ထွက်သည့် အလယ်ရဲရာေရကာတာြဖစ် ပီး ေနာ်ေဝးအစုိးရပိုင် SN Power၏ စီမံကိန်း တစ်ခုလည်း ြဖစ် 
ပါသည်။ လွန်ခ့ဲေသာ သဂတု်လ 29 ရက်ေနတွင် SN Power ၏ဥက  Mr. Oystein Oyehaugက ြမန်မာ ိုင် 
ငံသုိ လာေရာက် ပီး ေရအားလ ပ်စစ်ဖံွ ဖိ းတိုးတက်ေရးအတွက် ေနြပည်ေတာတ်ွင် ိုင်ငံေတာအ်တိုင်ပင် 
ခံ ေဒ ေအာင်ဆန်းစု ကည် ှင့်ေတွ ဆံုေဆွးေ ွးခ့ဲပါသည်။ 



ြပညတ်ွင်းစစ်အဆံုးမသတ် ိုင်သည်သေရ  တိုင်းရင်းသားေဒသအတွင်းရှိ ေရကာတာများေဆာက်လုပ ်
ြခင်း ကုိ ဆုိင်းင့ံထားရန် ှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိ းများအတွက်  ြမစ်များအပါအဝင် ေဒသခံတို၏ သဘာဝသ 
ယံဇာတများအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ိုင်ရန် အခွင့်အေရး ကုိ အာမခံေသာ ဖက်ဒရယ်ဖဲွ စည်းပု ံအေြခခံဥ 
ပေဒေပ ေပါက်လာသညအ်ထိ က န်ေတာ်တို ထပတ်လဲလဲေတာင်းဆုိသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

• တည်ေဆာက်လျက်ရှိသည်ြဖစ်ေစ သုိမဟုတ် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်ေနသည်ြဖစ်ေစ နမတူြမစ်(ေခ  
) ြမစ် ငယ်ြမစ်ေပ  ရှိ ေရကာတာများအားလံုး ချက်ချင်း ရပ်တန်ရန်။ 

• ဆွစ်ဇာလန,် ဂျပန်, တ တု,် ေနာ်ေဝ ှင့် သစ တီးလျား စေသာ ိုင်ငံမှ ကုမဏီများ နမတူြမစ်(ေခ  
) ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ   ေရကာတာေဆာက်လုပ်ရင်း ှီးြမ ပ် ှံ ြခင်းမှ အဆံုးသတ်ရန်။ 

• IFC အေနနဲ နမတူြမစ်(ေခ  ) ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ  ရှိ ေရကာတာများအား ြမင့်တင်ေဆာက်လုပ်ြခင်းမှ 
ရပ်တနရ်န်။  

  

ဆကသ်ယွရ်န ်    

စုိင်းေခးဆုိင်    +95 (0) 926 436 2973 

နန်းချမ်ေတာင်း   +66 (0) 87-658-9551 

စုိင်းေဟာ်ရှဲန ်   +66: (0) 63-389-5088 

စုိင်းရက်လွင်   +66 (0) 97-173-1530 

 

ရှမ်းြပည်ြမစ်ေချာင်းများလပ်ရှားမအဖဲွ အစည်းသညရ်မ်ှးြပည်နယတ်ွင်းရှိ ြမစ်ေချာင်းများကာကွယ်ရန် လူ 
အေြခြပ အဖဲွအစည်းများမှ စုေပါင်းလုပ်ေဆာင် ကသည့် အဖဲွတစ်ဖဲွ  ြဖစ်ပါသည်။ 

 


