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ရမွး္ျပည္္နယသ္လံြငေ္ပၚရွမိုိငး္တုေံရကာတာစီမီကံနိး္တညေ္ဆာကမ္ႈကုိေနျပညေ္တာ္မခွ်ကခ္်ငး္ဖ်ကသ္ိ
မး္ရပုသ္မိး္ရန ္

ျပီးခဲ႔ေသာမ်ားမၾကာမီလပိုင္းေလာက္ကပူတြဲစီမံကိန္းျဖစ္ေသာတရုတ္ကုမၸဏ ီThree Gorges 

Corporation, ထို္င္း ကုမၸဏ ီthe Electricity Generating Authority of Thailand, ႏွင္႔ 

ျမန္မာလွ်ပ္စစ္မီးဝန္ၾကီးဠာနအဖြဲ႔ ႏွင္႔ International Group of Entrepreneurs 

တို႔မွာရွမ္းျပည္နယ္ေရ့ွပိုင္းသံလြင္ေပၚရိွမိုင္းတုံေရကာတာစီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈသည္တစ္ရိွန္ထုိးျမွင္႔

တက္ခဲ႔သည္။ 

အၾကီးမားဆုံးေရကာတာသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၇၀၀၀ မီကာဝပ္ထြက္ရိွျပီး ၉၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းကုိထုိင္းႏွင္႔တရုတ္ႏိုင္ငံကုိတင္ပို႔ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ပါသည္။ 

အဲ႔ဒီေရေလာင္တမံသည္ရွမ္းျပည္နယ္ေပၚသုံးပံုႏွစ္ပံုေလာက္ျမွင္႔တတ္လာျပီး သဘာဝေရေျမ၊ 

ေတာေတာင္ျဖစ္ေသာ ကိ်န္းခမ္း ခ်ဳိင္႔ဝွမ္းေဒသ၊ နမ္႔ပန္ေခ်ာင္းေပၚတည္ရိွေသာ ကြ် န္းတစ္ေထာင္ 

ကြန္ဟိန္းျမိဳ႔ ရွမ္းဘာသာေခၚ ကြန္ဟိန္သည္ ကြ် န္းတစ္ေထာင္ တုိ႔ေပၚေရမ်ားႏွစ္ျမွပ္မွာျဖစ္ပါသည္။ 

တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာ ၆၀ ေက်ာ္ေလာက္ဟာေရကာတာတည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းေၾကာင္႔ ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလကတည္းကေရကာတာအနီးနားေဒသတြင္ေနထုိင္ၾကျပီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္

းႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးသံလြင္ျမစ္ေခ်ာင္ကမ္းနားတြင္ေလ႔လာကြင္းစည္းစစ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ျမ

န္မာစစ္အစိုးရႏွင္႔ရဲ တုိ႔မွာေရကာတာတည္ေဆာက္မႈဆုိဒ္မွမိုင္ ၂၀ 

ေလာက္ဝန္းက်င္ကုိအဓိကေလ႔လာၾကပ္မတ္တားျမစ္ပိတ္ဆုိ႔ျပီးကုမၸဏီလူမွလြဲ၍မည္သူမွသြားလာျခင္း

မျပဳေတာ႔ေပ။ 

ၾသစေၾတးလွ် စႏိုးေမာင္းတိန္း အင္ဂ်င္နီယာ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြဲ႔တုိ႔မွာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင္႔လူေနမႈထိခိုက္မႈတုိ႔ကုိကြင္းဆင္းေလ႔လာျ

ပီးEIA/SIA ကေတာ႔လူေတြကို မတ ္(စ္) လ ၂၀၁၅ ကုိစတင္စည္းရံုးေနခဲ႔သည္။ 



ရွမ္းျပည္လူထုလႈပ္ရွားမႈအသင္းကလည္းဒီအေၾကာင္းႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ႔သည္ျဖစ္ရာေ

ရကာတာတည္ေဆာက္မႈအေပၚတြင္သဘာဝသံယံဇာတႏွင္႔ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္တုိ႔အတြက္စိုးရိမ္ပူ

ပန္မႈေတြေၾကာင္႔ေအာက္ပါအတုိင္းျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္။ 

၁။ တုိက္ပြဲ၏ပဋိပကၡမ်ားသည္ယခုခ်ိန္ထိဆက္လွ်က္ျဖစ္ပြားေနျပီး၊ 

အဓိကေျမာက္ပိုင္းျဖစ္ေသာတုိက္ပြဲသည္အျပင္းထန္ဆုံးျဖစ္ျပီးျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင္႔ကုိးကန္႔တုိ႔တုိက္ပဲြျဖ

စ္သည္။ဒီတုိက္ပြဲသည္အေစာပိုင္းကာလကတည္းကျဖစ္ေနျပီး၄င္းတုိက္ပြဲေၾကာင္႔သံလြင္ေပၚပထမဦး

ဆုံးတည္ေဆာက္မဲ႔ ကြန္လုံေရကာတာစီမံကိန္းတုိ႔ရပ္လုိက္ရျခင္း။ 

အဆုိပါမိုင္းတုံေရကာတာဆုိက္ကုိရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရိွအၾကီးမားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စု

ေတြအမ်ားအျပားလႈပ္ရွားရာဧရိျဖစ္ပါသည္။ေရေလာင္တမံဆုိက္ဘက္ဝန္းက်င္တြင္ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွ

င္႔တုိင္းရင္းသားလက္နက္္ကုိင္တုိ႔မွာအမ်ားအျပားရိွေနၾကသည္။အပစ္ခတ္ရပ္ေရးဟုဆုိရာတြင္လည္း

မ်ားမၾကာခင္အခ်ိန္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဝ လက္နက္ကုိင္ဖြဲ႔ 

UWSAႏွင္္႔ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္မ်ားမိုင္းတုံျမိဳ႔အၾကားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။ 

ယခုေရလႊမ္းႏိုင္မႈဧရိယာတြင္းတြင္ ၁၉၉၆-၉၈ 

ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာစစ္တပ္တုိ႔အာဏာသုံးေမာင္းထုတ္ဖ်က္သိမ္းဆည္းလုိက္မႈေၾကာင္ရွမ္းျပည္နယ္အလ

ယ္ပိုင္းေဒသခံရပ္သူ၊ရြာသား ၃ 

သိန္းေက်ာ္တုိ႔၏အုိး၊အိမ္တုိ႔ဆုံးရႈံးထြက္ေျပးရသည္။လက္ရိွက်န္ရိွေနေသးေသာရြာမွာလည္းျမန္မာစ

စ္တပ္မွလည္းအခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအေပၚျမန္မာအစိုးရကလည္းအေရးယူတာဝန္ယူေျဖရွင္းျခင္

းမရိွေပ။ 

အကယ္၍ျမန္မာစစ္အစိုးရကမိုင္းတုံျမိဳ႔ေရကာ 

တာကုိဆက္လွ်က္လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆုိရင္လုံျခဳံမႈအတြက္ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္သူတုိ႔၏စစ္တပ္မ်ား

ကုိပိုမိုတုိးခ်ဲ႔လာမွာျဖစ္ပါသည္။ဒီအေၾကာင္းေ၏တြႏွင္႔ပတ္သက္အေျခခံျပီးစစ္ပြဲေတြႏွင္႔လူ႔အခြင္႔အေရး

ခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိပိုမုိျဖစ္ပြားေစပါသည္။ 

တုင္ိးရင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႕၏သဘာ၀အရင္ြငးအျမစ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ 

အဆင့္တြင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရိွေသးခင္ကာလတြင္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျဖ ဖက္ထရယ္တည္ေဆာက္ေရး 

ေတြ႕ဆုံညိွႏႈိင္းေရး မေျပလည္ခင္ကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္မွ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသုိ႕ 



သံလြင္ျမစ္အား စြတ္အတင္းေရာင္းခ်ေပးမည္ဆုိပါက မဆုံးႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡ 

ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ EIA/SIA 

ကုမၸဏီကြင္းဆင္းေလ႔လာေရးအဖြဲ႔SMEC’sအဖြဲ႔တုိမွာလည္းသိသာအရွက္ရမႈဒီေရကာတာတည္ေဆာ

က္မႈတစ္ခုတည္းကုိသာအဓိိကထားျပီးသည္႔အျပင္အေကာင္းတစ္ခုတည္းကုိသာေျပာၾကားျပီးက်န္ရ

လာမည္႔ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိလႈပ္ေဆာင္ေျပာျပခ်င္းမရိွေပ။ျပည္သူ႔ဆုံေဆြးေႏြးမည္ဟုဆုိေသာလည္းသိက်

ပြင္႔လင္းမႈမရိွျခင္းသည္႔ျပင္ေရကာေၾကာင္႔ေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ဆုိိးက်ဳိးမ်ားရိွမည္ဆုိရာတြင္လည္း 

SMEC 

တုိ႔ဘက္မွျပည္သူလူထုႏွင္႔ေတြ႔ဆုံမႈကုိဖ်က္သိမ္းျပီးျမန္မာအာဏာပိုင္တုိ႔ႏွင္႔သာညိွႏႈင္ိးေတြ႔ဆုံခဲ႔သည္။

လူထုတုိ႔ႏွင္႔ေတြဒီအေၾကာင္းကေတာ႔ေဒသခံျပည္သူလူထုဘက္မွေရကာတာတည္ေဆာက္မႈကုိကန္႔

ကြက္ဆႏၵျပမႈကုိသာအဓိက၏ေရွာင္ရန္စီမံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျပီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ၄င္းတုိ႕သည္ 

ပထမအေခါက္ မိုင္းတုံေဒသခံမ်ားႏွင့္လာေဆြ႕ဆုံရာတြင္ ေဒသခံမ်ားက ဆန္႕က်င္ၾကၿပီး 

ဒုတိယအေခါက္ ေျပီလ ၃၀ ရက္တြင္ ကြန္ဟိန္းေဒသခံမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ခဲ႕ရာ 

မသြားခင္ေဒသခံမ်ားက ၾကိဳတင္ဆႏျပခ့ဲပါသည္။ 

SMEC အဖြဲ႔ကြင္းဆင္းမႈေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔မိုင္းတုံျမိဳ႔ ေမလ 

အလယ္ပိုင္းတြင္ေဒသခံရပ္သူရြာသားမ်ားႏွင္႔ 

ရြာသူၾကီးတုိ႔ပါအင္တက္အားတက္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈေၾကာင္႔ SMEC 

တုိ႔လည္းမိုင္းတုံျမိဳ႔မွဖ်က္သိ္မ္က္ခြားထြက္ခြာလုိက္ရသည္။ ေမာင္းထုတ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ smec က 

ေရကာတာ၏ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိသာ ရွင္းလင္းေျပာျပခ့ဲၿပီး ေဒသခံမ်ားနားမလည္ေသာ 

အမေၾကာင္းမ်ားကုိ လက္မွတ္ထုိးခိုင္းျခင္း ထုိ႕အတ ူလက္ေဆာင္ေပးကမ္း လာဘ္ထုိးဲျခင္းျဖင့္ 

လက္မွတ္ထုိးခိုင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ရွမ္းျပည္သူလူထု လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 

- ေနျပည္ေတာ္အစိုးရက ေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ေနသည့္ မိုင္းတံုေရကာတာ အပါအ၀င္ 

သံလြင္ျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာမ်ားအားလုံး ရပ္တန္႕ရန္ ႏွင့္ SMEC မွ 

ျပဳလုပ္ေနသည့္ EIA / SIA အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ရပ္တန္႕ၿပီး မိုင္းတုံေရကာတာ 

ေရိယာအတြင္းရိွ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအားလုံး ရုပ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္သယ္ထုတ္ သြားရန္။ 



ထုတျ္ပန္ေၾကျငာခ်က္ကိေုထာကခံ္သည့္ရွမ္းလမူႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

Shan CBOs 

• Shan Sapawa Environmental Organization 

• Shan Human Rights Foundation 

• Shan Youth Power 

• Shan Farmers’ Network 

• Shan University Students (Thailand) 

• Shan Women’s Action Network 

• Shan State Development Foundation 

• Shan State Organization 

• Shan Youth Organization 

• Shan Youth Network Group 

• Kun Heng Foundation 

• Mong Ton-Na Kawng Moo- Pong Pa Kham River Protection Group 

• Mong Pan River Protection Group 

• Toom Toan Tai 

• Worker Solidarity Association 

• Shan Refugee Committee 

 

ဆကသ္ြယရ္န္ 



စုိင္းေခးဆိုင္ +၆၆ ၈၁ ၆၇၂ ၂၀၃၁ အဂၤလိပ္၊ ရွမ္း ၊ ထိုင္း ၊ ျမန္မာ 

နန္းခမ္းေနာင့္ +၉၅ ၉၄ ၂၈၃ ၆၇၈၄၉ ရွမ္း 

နန္းဆိုင္ဟြမ္ +၉၅ ၉၂ ၅၀ ၄၈၆ ၅၁၂ ရွမ္း၊ ျမန္မာ 


