
၂၀၁၅ ခႏွုစ၊္ မတလ္ ၁၄ ရကေ္န႔တြငက္်ေရာကမ္ည္ ့
ႏုိငင္တံကာျမစေ္ခ်ာငး္မ်ားအတြကေ္ရကာတာဆန္႔က်ငေ္ရးေန႕အထမိး္အမတွ ္

ထတုျ္ပနေ္ၾကညာခ်က ္
 

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ရွမ္းျပည္နယလ္ထူ ု
၁၃ ႕ ၃ ႕ ၂၀၁၅ ၊ ေတာင္ႀကီး။ 

 
ကြ်န္ုပ္တို႔ရွမ္းျပည္နယ္လူထုအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွေရကာတာေဆာက္လုပ ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းအႀကီးစားေရကာတာစမီံကိန္း (၂၀) ခန္႔ 
ေဆာက္လုပရ္န္စီစဥ္ေနမႈမ်ားကု ိခ်က္ျခင္းရပ္တန္႕ေပးရန ္ေတာင္းဆိုလိုကသ္ည္။ 
 

အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မူ၀ါဒပါအခ်က္အရ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား (၄၂၀၀၀) မဂၢါ၀ပ္ (MW) ခန္႕ကိုထုတ ္
လုပ္ရန္ႏွင့္ျပည္ပသုိ႕ အထူးသျဖင့္ (တရုတ္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕) တင္ပို႕ရန္အတြက ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
ေရကာတာေပါင္း (၄၃) ခုတည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေရး ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေါင္းကာ 
စီမံခ်က္ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။  

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွ ိ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ယင္းျမစ္လကတ္က္ျဖစ္သည့္ နမ့္မျမစ္ေပၚတြင္လည္း 
ေရကာတာႀကီး (၄) ခု အပါအ၀င္၊ တႏိုင္ငံလုံးအတြက္တည္ေဆာက္ရန ္ လ်ာထားေသာ ဆည္စီမံကိန္း 
မ်ားအနက္ထက္၀က္ခန္႕ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ ေဆာကလ္ုပ္ရန္စိစဥထ္ား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကြ်န္ုပ္တို႕မွာလက္ရွအိစိုးရလကထ္က ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရကာတာ 
ေဆာက္လုပေ္ရးစီမံကိန္းမ်ား၏အလြနဆ္ိုး၀ါးသည္အ့က်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ႔ၿပီျဖစ္သည္။ 
ေရကာတာစီမကံိန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက၍္ ေဒသခံျပညသ္ူလူထအုားခ်ျပျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း 
မ်ားမရွိခဲ့ေပ။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမွမည္သည့္အက်ိဳးအျမတ ္ မခံစားရသည့္အျပင္ ေရကာတာ မ်ားမွ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ မၾကာေသးuတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားၿပီး ေနျပည္ေတာ္သို႔လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားမ်ားပုိ႕ေဆာင္မည့္ 
အထက္ေပါင္းေလာင္းဆညေ္ၾကာင့္ေဒသခံမ်ား၏စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္စား၀တ္ေနေရးကိုဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစ
သည့္အျပင္ေဒသခတံိုင္းရင္းသား (၈၀၀၀)ခန္႕တို႕မွာ မိမိေနရပ္မွစြန္႔ခြာခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ 
 

ဤေရကာတာစီမကံိန္းႀကီးမ်ားသည္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းလက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ပဋိပကၡအေျခအေန
မ်ားအားပိုမိုဆိုးရြားလာေစမွာကို ကြ် ႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္လြန္စြာစိုးရိမ္ပါသည္။ ေရကာတာစီမကံိန္းအမ်ားစုမွာ 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ 
ေဒသတြငတ္ည္ရွိရာ စီမံကိန္းမ်ားလုံးျခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မ ွ စစ္အင္အားမ်ားခ်ထားေနသျဖင့္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက ္ ပဋိပကၡမ်ားအားပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္အား သံလြင္ျမစ္ေပၚရွ ိ ကြမ္းလုံေရကာတာ 
၀န္းက်င္တြင္ ကိုးကန္႕လက္နက္ကိငု္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္တို႕ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲႏွင့္ 
ပဋိပကၡေၾကာင္ ့စစ္ေျပးဒုကၡသည ္(၁၀၀၀၀၀) ခန္႔ တရုတ္ျပည္ဘက္သို႕ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ႕ၾကရသည္။ 

ကြမ္းလုံေဒသအတြင္းတိုကပ္ြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕သည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ မိုင္းတု(ံေခၚ)တာဆန္းဆညအ္ား ေဆာက္လုပရ္န္ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေနျခင္းမွာ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာျဖစသ္ည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ China 
Three Gorges Corporation (CTG), China Southern Power Grid (CSG), Power Construction of 
China (Sinohydro), Electricity Authority of Thailand International (EGATi), ႏွင့္ International 



Group of Entrepreneurs Co. (ICE), ကုမၸဏီတို႕သည ္မူိင္းတုံ(၀ါ)တာဆန္းဆည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
ပထမဆုံး ျပည္သလူူထအုား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

မုိင္းတုံေရအားလွ်ပ္စစ(္၀ါ)တာဆန္းဆညသ္ည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား (၇၀၀၀) မဂၢါ၀ပ္ (MW) 
ခန္႕ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး (၉၀%) ခန္႕မွာ တရုတ္ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႕ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ 
မိုင္းတုံ(ေခၚ)တာဆန္းဆညသ္ည ္ “၀” ႏွင့္ ရွမ္းလက္နက္ကိငု္အဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသျဖစ္၍ 
ပဋိပကၡမ်ားအခ်ိန္မေရြး ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္ ေနရာတြင္းတည္ရွသိျဖင့္ ရင္ႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
ႀကီးမားစြာထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္သည္။ 

 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ စီးပြားေရး ႏွင့္ နာမည္ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအား ထိခို္က္မႈဆုံးရႈံးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ 
က ြ်ႏု္ပ္တို႕မွ ေရကာတာေဆာက္လုပအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေနသူမ်ားအားလုံးကို ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည္ ့
ရွမ္းျပည္နယ္ လူထုမ်ားဧ။္ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးၾကရန္ေတာင္းဆိုလိုပါသည ္-  
 

ပဋပိကၡအားပိမုိေုတာကေ္လာငေ္စျခငး္ 
 စစ္အင္အားမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း။ ေရကာတာစီမကံိန္းမ်ား လုံၿခံဳေရးယူရန္အေၾကာင္းျပကာ စစ္အင္အားမ်ား 

ပုိမုိတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းသည္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္နကက္ိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား 
ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားေတာက္ေလာင္ေစသည္။ 

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား။ အတိတ္ကာလတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ား ႏွင့္ 
ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းျခင္းမ်ား။ 

 အစိုးရဘက္မွၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈရရွေိစရန ္ ေအာင္ျမင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းထက ္ ယခုကဲ့သို႕အႀကီးစားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကုိ ေရွ႕တန္းတင္ကာအေလးေပး 
ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏွစ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ယုံၾကည္မႈႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနသည္ ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုထိခိုက္ေစႏုိင္ရုံမွ်မက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကိုလည္းထိခိုက္ေစႏုိင္သည္။ 

 ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင ္ ဗဟိုအစိုးရသည ္ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္းရွ ိ သဘာ၀ 
သယံဇာတမ်ားကု ိ အၾကြင္းမဲ့အာဏာျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခြဲေ၀ခြင့္မ်ားအား 
တစ္ဖက္သတ္ေပးအပ္ထားျခင္းသည ္ပဋိပကၡကုိပိုမိုႀကီးထြားေစသည္။ 

 

အသကေ္မြး၀မး္ေၾကာငး္ႏွင့္ေျမယာျပႆနာမ်ား 
 ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတေလွ်ာက္ရွိ ေျမေနရာမ်ားစြာတြင္ မိရိုးဖလာအရလယ္ယာစိကု္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသကေ္မြး 

၀မ္းေၾကာင္း ျပဳကာမွီခိုေနထိုင္ေနၾကေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ဆိုးက်ိဳးထိခိုက္ေစမႈမ်ား။ 
 ေရကာတာေဆာက္လပု္ေရးစီမံကိန္းေနရာသို႕ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာ၊ ၿခံ ႏွင့္ 

ေနအိမ္မ်ား ဆုံးရႈံးရျခင္းမ်ား။ 
 လယ္ယာေျမအဓမၼသိမ္းယူမႈမ်ား။ 
 အဓမၼေရြ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရာသစ္ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံရသူျပည္သူမ်ား 

အတြက္စိကု္ပ်ိဳးေျမေနရာမ်ား လုံေလာက္မႈမရွိျဖစ္ရာမ ွ တဆင့္အျခားေသာ လူမႈေရးျပႆမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။ 

 
အဓမၼေရႊ႕ေျပာငး္ခိငုး္ျခငး္ ၊ပစၥညး္ဥစၥမ်ားဆုးံရႈံးျခငး္၊ ေဒသအတြငး္ဆိးုက်ိဳ းသကေ္ရာကမ္ႈမ်ား ႏွင့္အျခားေသာ 
လမူႈေရးျပႆနာမ်ား။ 
 ေဒသခံျပည္သူလထူုမ်ားႏွင့္ရြာမ်ားမွအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ား။ 



 မိရိုးဖလာအရအစဥအ္ဆကေ္နထိုငလ္ာသည့္ေနရာေဒသမွေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းေၾကာင့္ေဒသခံတိုင္းရင္း
သားမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအားထိခိကု္ေပ်ာက္ပ်က္ေစျခင္း။ 

 ေရကာတာေရပတိ္ေလွာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရလြမ္းမုိးခံရျခင္း ႏွင့္ ေရကာတာမွရတု္တရက္ေရမ်ား 
ဖြင့္ခ်လိုက္ပါကေရကာတာေအာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ေနထိုငသ္ည့္ 
ျပည္သူလူထုမ်ားအားအသကအ္ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း။ 

 ေဒသခံမ်ား၏ (ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး) ေနထိုင္မႈဘ၀မ်ားအား ထိခိုက္ျခင္း။ 
 ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည့္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား မိမိေနရပ္သို႔ 

ျပန္လာရန္အခကအ္ခမဲ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္တစ္ခဏသာစြန္႔ပစ္ထားခဲ့ရသည့္ေျမေနရာမ်ားျခံေနရာမ်ား
အားလုံး၀ဆုံးရႈံးၾကရျခင္း။ 

 ျပည္သူလူထုအတြက္အက်ိဳးအျမတ္လုံး၀မရွိျခင္း။ 
 ေရကာတာစီမကံိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္လုပေ္နစဥ္အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆုံးရွိသည့္ 

ျခစားလဘ္စားမႈမ်ား။  
 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ကာလအတြင္း 

ေရကာတာေဆာက္လပု္ေရးစိမံကိန္းမ်ားအားအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေနျခင္းသည္အစိုးရကလူတစုႏွင့္ 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကိုသာအက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 ေရကာတာစီမကံိန္းမ်ားမွရရွိလာမည့္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အမ်ားစုအားႏိုင္ငံျခားမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား 
(ထိုင္းႏွင့္တရုတ)္ ထံေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတုိ႕ထံေစ်းႀကီးႀကီးျဖင့္ျပန္၀ယ္ရျခင္း။ 

 ျပည္သူလူထ၏ုအက်ိဳးစီးပြားကုိ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ဥပေဒမရွိျခင္း။ 
 လက္ရွိရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ လယ္ယာေျမဆိငု္ရာဥပေဒအရ ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ 

လယ္ယာေျမႏွင့္ပက္သကသ္ည့္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္း။ 
 လူသားတို႔မွီခိုေနရသည့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း။ 
 တန္ဖိုးရွိလွသည့္သစ္ေတာမ်ား၊ ေဆး၀ါးျဖစ္သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား သက္ရွိဇီ၀ 

ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးျခင္း။ 
 ေရကာတာေဆာက္လပု္ရန္အတြက္မေဆာက္လုပခ္င္သစမ္်ားခုတ္ျခင္းႏွင့္သတၱဳမ်ားမ်ား အလြနအ္ကြ် ံ 

တူးယူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ေဒသခံျပည္သလူူထုမ်ားအား ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစျခင္း။ 
 
ပြင့္လငး္ျမငသ္ာမႈမရွျိခငး္။ 
 ေရကာတာစီမကံိန္းႏွင့္ပက္သက္၍ေဒသခံျပည္သလူူထုမ်ားမွသိသင့္သိထိုက္သည္အ့ခ်က္အလက္မ်ား

အားျပည္သူလူထုထံခ်ျပျခင္းအသိေပးျခင္းမလုပ္သည့္အျပင္၊ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုျပည္သူမ်ားမွေမးျမန္းေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ျခင္းမ်ားျပဳမူခံရျခင္း။ 

 အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူလူထုထလံိုအပသ္ည့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ ေရကာတာ၏ 
ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ား လြတ္လပ္စြာမွ်ေ၀ခြင့္မေပးျခင္း။ 

 ေရကာတာစီမကံိန္းမွရရွိလာမည့္အက်ိဳးအျမတ္၀င္ေငြမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုေကာင္းစားေရး 
(ပညာေရး၊က်န္းမေရးႏွင့္အျခား လူ႕အရင္းအျမစ္တုိးတက္ေရး အတြက ္ မည္ကဲ့သို႔သုံးစြဲမည္ 
မည့္သည့္ေနရာတြင္သုံးစြဲမည ္စသည္တို႕ကိခု်ျပျခင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ။ 

 ေရကာတာေအာက္ဘက္ပိုင္း ေနထိုင္ေဒသခံသူလထူုမ်ားသည ္ ျမစ္ေခ်ာင္းေရအတက္အက်ေၾကာင့္ 
၄င္းတို႕၏ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ေစႏုိင္မည့္အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ 
အကယ္၍ေရကာတာႀကီး ၿပိဳက်ခဲ့ပါက ၄င္းတို႔အေပၚက်ေရာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္ၿပီးတစ္စုတံရာမသိရွိရေပ။ 

 



သို႕ျဖစ္၍က ြ်နု္ပ္တို႕ရွမ္းျပည္နယ္လူထုမ်ားအပါအ၀င ္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွ ိ အရပ္ဖကလ္ူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ တရုတ္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရကာတာေဆာကလ္ုပ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ားကုိ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေလးနက္စြာထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အေျခအေနမ်ား ကိုက္ညီမႈမရွိေသးသ၍ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မည္သည့္ေရကာတာ အႀကီးစားစီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္မႈအဆင့္မဆုိ လုံး၀မလုပ္ရန ္ေတာင္းဆိသုည္။ 
 

 ေရကာတာစီမကံိန္းႏွင့္ပက္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသက္ေရာက္မႈခံရသူေဒသခံျပည္သထူူထု
မ်ားအား၄င္းတို႕၏သေဘာတူညမီႈမရယူမီ၊ေရကာတာစီမကံိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္
ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလုံးကိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္လုံး၀ခ်ျပရမည္။ 

 လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေရကာတာစမီံကိန္းမ်ား၏သကေ္ရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္အခ်က္အ 
လက္မ်ားအားျပည္သူလူထထုမံည္သည့္တားျမစ္ခ်က္မွ်မရွိဘေဲပးအပ္ႏုိင္ရန္တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး 
ထားရမည္။ 

 စီမံကိန္းေနရာတစ္ခတုည္းတြင္သာမကစီမံကနိ္းမွသက္ေရာက္မည့္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလ်ာက္ေရကာတာ 
ေဆာက္လုပရ္န္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ Livelihood Impact Assessments (LIA), Conflict 
Impact Analyses (CIA), Environment Impact Assessments (EIA), ႏွင့္ Social Impact 
Assessments (SIA) စသည့္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ျပဳလုပ္ရမည္။ ယင္းသို႕ျပဳလုပ္၍ 
ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူလူထုမ်ား လြတ္လပ္စြာသုံးသပအ္ၾကံေပးႏိုင္ရန္ 
ထုတ္ျပန္ရမည္။ 

 ျပည္သူလူထုမ်ား၊သက္ေရာကမ္ႈခံရသူေဒသခံမ်ား၊လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ႏွင့္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားျဖင့္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္။ 

 ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာႀကိဳတငအ္သိေပးျခင္း သေဘာတူညီခ်က ္ (Free, Prior and 
Informed Consent (FPIC)) စသည္လ့ုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရကာတာစီမံကနိ္း တစ္ခုျခင္းစီ 
အတြက္ျပဳလုပ္ရန္။ 

 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံတြင္းရွိဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကသတ္မတွ္ထားေသာ 
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီလုပ္ကိုင္ေဆာငရ္ြက္ရန္။ 

 ျပည္တြင္းစစ္မ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာစစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚရန္။ 
 
ထို႔အျပင္ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတ(ီSNDP) ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္္(SNLD) 
အပါအ၀ငရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုငအ္ဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ ေရကာတာအႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာကေ္နမႈအားလုံး 
ခ်က္ျခင္းရပ္ဆိုင္းရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုေထာက္ခံအားေပးရန ္တိုက္တြန္းပါသည္။ 
 
ေထာကခ္အံတညျ္ပဳသ။ူ 
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ရွမ္းျပည္နယလ္ထူ ု
 

ထပ္မံသိရွိလိပုါကဆကသ္ြယ္ရန္။ 

ကုိေနမ်ဳိး  ၀၉၅၂၂၈၂၇၅ (+၉၅၉၅၂၂၈၂၇၅) 
နန္းခမ္းေနာင့္  ၀၉၄၂၈၃၆၇၈၄၉ (+၉၅၉၄၂၈၃၆၇၈၄၉) 
စိုင္းေခးဆုိင္  ၀၉၃၁၀၆၈၅၃၀ (+၉၅၉၃၁၀၆၈၅၃၀) 


