
ြပညသ်လထတိမ့ SMEC  EIA/SIA အဖွဲရဲ ့ အဆင့ဆ်င့မ်ငိး်တေံရကာတာ(အထကသ်လံငွ)်တညေ်ဆာကမ်

အတကွက်န ့က်ကွဆ် ြပမအေသးစိတအ်ချကအ်လက ်

မတလ် ၁၀ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ ်

မ်းြပညန်ယက်ယိ်စားလယက် SMEC တိေ့တာင် ကးီြပညသ်လထတိအ့ားေတဆွေံဆွးေ းွမကဆိ ြပ 

SMEC အဖွဲတိသ့ည်

ေတာင် ကးီ မိ မ်းြပည်

ေတာငပိ်ငး်အတငွး်ေဒ

သခံြပညသ်လထ င့ ်

ေတဆွေံဆွးေ းွခဲသ့ည။်

အဲ့ဒေီတွဆမံတငွ် မ်း

တငိး်ရငး်သားတိ ့ ိ ပီး 

၃၀ ေကျာ်တိမ့ာ ေရကာ

ထာ အလမိ ိ၊ NO 

DAM ပါသည့စ်ားတနး်များကိနဖးတငွ ်စညး် ထား က ပီးလကထ်တဲငွပိ်စတာတိက့ိပါကငိေ်ဆာင၍်ေရ

ကာတာတညေ်ဆာကမ်ကမိလလိားသြဖင့လ်အများေ တငွက်န ့က်ကွ်ဆ ြပ ကသည။် EIA/SIA တိ ့်ကိ

အမျိ းမျိ းေမးခွနး်ထတ် ကသည။် ကမဏပိီငဝ်ပ်ဆဒိြ်ဖစသ်ည့ ်မိငး်တေံရကာတာဝပ်ဆဒိ ်

(www.mongtonhydro.com) တငွ ်ေတာင် ကးီမာြပ လပ်သည့ ်ေဒသခံများ င့ ်ေဆွးေ းွေနသည့ပံ်ကိ

သာ ေဖ ြပ ပီး ေဒသခံအများြပညသ်များ ဆ ြပကန ့က်ကွ်မများက ိထည့သ်ွငး်ြခငး်မ ပိါ။ 

(http://www.mongtonhydro.com/eportal/ui?pageId=132488&articleKey=134488&columnId=1
32537) 
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ဧ ပီလ ၆ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ ် 

 

SMEC တိမ့ိငး်တံ ိြပညသ်လထ င့ေ်တဆွမံက ိမိငး်တံ မိ ြပညသ်လထ ၁၅၀ ေလာကက်န ့က်ကွဆ် ြပ 

၂၀၁၅ဧ ပီလ၆ရကေ်နတ့ငွA်ustralia’s Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) ဩစ

ေ တးလ အဖွဲသညြ်ပညသ်လထေတွ

နဲေ့တွဆေံနစ မိငး်တံ မိ နယအ်

တငွး် ိြပညသ်လထ(၁၅၀) ခန ့သ်ည်

သလံငွေ်ရအားလ ပ်စစစ်ီမကံနိး် ( 

မိငး်တံေရဂါတာ)နဲပ့တသ်က် ပီးကန ့်

ကကွ်ဆ ြပထတေ်ဖာ်ခဲ ့ ကပါသည။် 

 မိငး်တံ မိ .မအြခားေသာေဒသခံ

ြပညသ်လထကလညး်ေရအားလ ပ် 

စစေ်ရကာတာ င့ပ်ကသ်က် ပီးစိးရိမပ်ပနေ်န ကပါသည။် ငမိ်း ချမ်းမများမရ ိ ငိသ်ည့အ်ြပင၊် မိ ရွာ

များ၊ေစတ၊ီေကျာငး် ကနပ်ထးိအများအြပားလညး်ေရလမ်းမည့ေ်ဘးဒကေတွနဲ က့ံ ေတ ွရမည့ြ်ဖစပ်ါ

သည။်အဆးိဆမံာ(ကနွဟ်နိး် မိ )လညး်ေရြမ ပ် သွား ငိေ်သာေ ကာင့ြ်ပညသ်လထကအားတကသ်ေရာ

ကန ့က်ကွဆ် ြပ ထတ်ေဖာ်ခဲ ့ ကပါသည။် 

 ြပညသ်လထများနဲေ့တွဆပံွဲတငွအ်များစမာြမနမ်ာစစအ် စိးရဌာနများတငွတ်ာဝနထ်မ်းေဆာငသ်များ၊

နယြ်ခားြပညသ်စ့စ် များြဖစ် ကသည။်ြပညသ်လထမာမေကျနပ်သြဖင့(်မိငး်တံ မိ .) ပိဋကိတ် ကးီ

ေကျာငး်ေတာ် ကးီသိသ့ွား၍ဆွမ်းကပ်အလလပ်ခါေရ ေချာငး်၊ြမစေ်ချာငး်များအစ အ မြဲပညသ်လထ

အတကွ်အ မတဲညေ်စ ရနဆ်ေတာငး်ပထနာြပ ကပါသည။် 

  

မ်းြပညန်ယလ်တေ်တာက်ယိစ်ားလယမ်ျားြဖစ် ကေသာကျားြဖ ပါတ၊ီကျားေခါငး်ပါတတီိလ့ညး်အဲဒ့ေီန ့

တငွ ်သလံငွေ်ရကာတာများတညေ်ဆာကမ်က ိလကမ်ခေံ ကာငး် ကန ့က်ကွစ်ာများ ထတြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။် 

ဧ ပီလ ၃၀ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ ်



မငိး်တေံရကာ တာ င့ပ်တသ်က် ပီး ကနွဟ်နိး်လထ ၃၀၀ ဆ ြပမည့သ်တငး်ေ ကာင့ ်ဩစေ တးလျ ကမ

ဏမီ အတငိပ်ငခ်ပံဂိ လမ်ျား လထ င့ေ်တဆွပံွဲ ပ်သမိး်လကိရ် 

မ်းြပညန်ယေ်တာငပိ်ငး် ကနွဟ်နိး် မိ ြပညသ်လထ (၃၀၀) ေကျာ် င့အ်တကနွဟ်နိး် မိ မ်းြပညန်ယ်

လတွ်ေတာ်ကယိ်စား လယတ်ိက့ သလံငွြ်မစေ်ပ  အ ကးီမားဆးံ မိငး်တေံရကာတာတညေ်ဆာကမ်ည့်

လပ်ငနး်အား ဆန ့က်ျငဆ် ြပ မည ်ဟ စီစ ထားမေ ကာင့ ်ဧ ပီလ(၃၀)ရကေ်နက့ ြပညသ်လထ င့ေ်တွ

ဆရံန ်ြပငဆ်ငသ်ည့ ်ဩစေ တးလျ အတငိပ်ငခ်ံပဂိ လမ်ျားက လထ င့ ်ေတဆွမံည့အ်စီအစ က ိဖျက်

သမိ်းလကိ်ရပါသည။် 

  

မ်းြပညေ်တာငပိ်ငး် ကနွဟ်နိး် မိ နယ ်ကာလ၊ိ ကနွဟ်နိး်၊ ကျိ ငး်လနွး်၊ ကျိ ငး်ခမ်း၊ ေနာငခ်ျိ ၊ ဝိနး်ေဖွး၊ 

ဟပိန၊် ဆငိေ်ခါင၊် ဝမ်ေလာငး်၊ ခံးေပါငး်၊ ဆငိေ်ခါငဂ်ျမ်း၊ နားေပါငး်၊ ဝမပ်တ၊် နမ့လ်မ့ ်၊ နားလနိလ်ျန ်မ 

ြပညသ်လထ ၃၀၀ ေကျာ် င့ ်အတ ကနွဟ်နိး် မိ နယ ်ြပညသ်လ့တ်ေတာ် ကယိ်စားလယက် Australian 

, Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) အား နမ့ပ်နခ်နး်မတငွစ်ဆကံာ ဧ ပီလ ၃၀ ရက်

ေန ့ မွနး်လွ ဲ၁း၀၀ နာရီမ ၃း၃၀ ထ ိဆ ြပမညဟ် သတငး်များထကွ်ေပ ခဲပ့ါသည။် 

 ထိေ့ ကာင့ ်ဆ ြပ ြပညသ်လထ င့ ် မ်းြပညန်ယက်ွနဟ်နိး် မိ နယ ်ကျားြဖ ပါတီ၏ ြပညသ် ့ လတ်

ေတာ်ကယိ ်စားလယ ်နနး်ဝါ တိသ့ည ်ေ ကြငာချကတ်ေစာငက် ိထတြ်ပနလ်ကိ်ပါသည။်  

 မိငး်တ ံေရကာတာတညေ်ဆာကမ်ေ ကာင့ ်ကနွဟ်နိး် မိ နယအ်တငွး် ိ ြပညသ်လထအပါအဝင ်သမိငး်

ဝင ်ေနရာများပျကစ်ီးေပျာကက်ယွ်မညြ်ဖစ် ပီး လအ့ခွင့အ်ေရးချိ းေဖာက်မ င့ ် ငမိ်းချမ်းေရးပျကစ်ီးဆးံ

ံးေစမများ ြဖစေ်ပ လာမညြ်ဖစေ် ကာငး် ပါ ိပါသည။် 



ကနွဟ်နိြ်ပညသ်လထ င့ေ်တွဆမံဖျကသ်မိ်းမေနာကပိ်ငး်တငွ ်SMEC တိသ့ညလ်ညး်ြပညသ်လထေတွ

ဆမံကိရပ်စဲလကိေ်သာ်လညး် ေဒသအာဏာပိငတ်ိ ့ င့သ်ာေဆွးေ းွခဲရ့သည။် 

ေမလ ၂၀ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ ်

ကနွဟ်နိ် မိ ြပညသ်လထ ၃၀၀ ေကျာတ်ိဆ့ ြပမေ ကာင့ ်SMEC တိအ့ဖွဲ EIA/SIA တိ ့ င့ေ်တဆွေံမးြမနး်

ချငး်ကဖိျကသ်မိ်းလကိရ် 

ကနွဟ်နိ် မိ ြပညသ်လထတိ ့ SMEC တိက့နွဟ်နိ် မိ က ိေမလ ၂၁ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ တငွလ်ာေရာက် ပီး မိငး်

တေံရကာတာတညေ်ဆာကမ်အတကွ ်EIA/SIA လပ်ေဆာငရ်နက်နွဟ်နိက်ိလာရနြ်ပငဆ်ငမ်ကကိနွဟ်နိ်

မိ ြပညသ်လထကသေိန င့သ်ြဖင့ ်ေဒသခံြပညသ်လထတိသ့ည ်ေမလ ၂၀ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ်နနံက်

ပိငး်အချိနတ်ငွ် မိ အာဏာပိငတ်ိထ့ ံဆနဒြပခွင့စ်ာတငလ်ကိ် ပီးေမလ ၂၁ ရက ်၂၀၁၅ ခ စ် ၁၁ နာရီအ

ချိနတ်ငွန်မ့ပ်နခ်နး်မကေန ပီးကနွဟ်နိ် မိ တတံားအထဆိ ြပမည် ်ြဖစသ်ြဖင့ြ်ပညသ်လထ၏လကထ်ဲ

တငွလ်ညး် သလံငွြ်မစေ်ပ ေရကာတာမေဆာက်ေရး NO DAM ON SALWEEN ဆသိည့ဆ်ငိး်ဘတမ်ျား

ကကိငိေ်ဆာင် ကပါမည။် သိရ့ာတငွက်နွဟ်နိ် မိ အာဏာပိငြ်ဖစေ်သာ ဦးေကျာ်ထငသ်ည ်SMEC တိအ့ဖွဲ

လာမညမ်ဟတဟ်ကနွဟ်နိ် မိ ြပညသ်လထက◌ိေိြပာဆသိည။်ထသိိမ့လာသည့အ်ေ ကာငး်ရငး်မာြပည်

သလထတိက့န ့က်ကွ်ဆ ြပမေ ကာင့ဟ်ဆသိည။် 

ေမလ ၂၂ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ ်

မငိး်တံ မိ ရပ်မရိပ်ဖလ ကးီ များ၏ေတာငး်ဆမိေ ကာင့ ်SMEC တိမ့ာမငိး်တံ မိ တိက့ငွး်ဆငး်ေလလ့ာမကိ

ဖျကသ်မိး်လကိရ် 

ေမလအလယပိ်ငး်ေလာကတ်ငွ ်SMEC ကငွး်ဆငး်ေလ့လာသ ၄၅ ေယာက်တိဟ့ာ EIA/SIA တိ ့ င့ပ်တ်

သက် ပီးမိငး်တံ မိ တငွေ်လ့လာလပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည။် ေမလ ၁၄ ရကေ်နက့ေနေမလ ၁၉ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ 

စ်အထ ိSMEC ကမဏလီပ်သား ၂၅ ေယာက ် င့ ်လားဟြပညသ်စ့စတ်ပ် င့ ်အတ ( ေနာငေ်လ၊ လယွ်

ခ င့ ်လယွ်ယ)ိ လယွ်ခမ်းလအံ ကား မိငး်တံအေြမာကပိ်ငး်အတငွး်တငွြ်ပညသ်လထတိအ့ားေလလ့ာ

ကငွး်ဆငး်စစေ်ဆးခဲသ့ည။် 

ေမလ ၂၀ ရက်ေန ့ ၂၀၁၅ ခ စတ်ငွက်ငွး်ဆငး်ေလ့လာသအဖွဲ ၈ ေယာက်တိသ့ည် မ်းရွာြဖစေ်သာ မဲ

ကင၊် ေမာကစ်လ၊ီ ေမာက်ေပါငး်ဟမွ်  မိငး်တံ မိ ေတာငပိ်ငး်တိဘ့ကက်ိသွားသည။် ထရွိာများမ ရွာသရွာ



များအား လ ပ်စစမ်ီး ကိ း င့ ်မီးတငိမ်ျား ထငိး် ငိင်သံိ ့ သွယတ်နး် ငိေ်ရးအတကွ ်အချကအ်လက်

ေကာကယ်ခဲပ့ါသည။် ကငွး်ဆငး်ေလလ့ာသအဖွဲတ◌◌်◌ိ◌မ့ာရပ်သရွာသားေတွကေိတဆွံ ပီးလယွ်အပ်ိ

င့စ်ားစရာမန ့က်ိေပး ပီးသတိစ့ာချ ပ်ေပ တငွလ်ကမ်တထ်းိခိငး်သည။် ေဒသခံြပညသ်လထေြပာြပချက်

အရ ‘ကမၸဏတီိေ့ြပာတာကေတာလ့ကမ်တထ်းိရမညြ်ဖစသ်ည့အ်တကွ်ေ ကာင့ေ်ဒသခံြပညသ်လထ

လညး်လကမ်တထ်းိလကိ် ကသည။်ကမၸဏအီဖွဲမဒေီရကာတာတညေ်ဆာက်မကိေြပာြပ ငး်လငး်

ြခင် ်းမ ိသည့အ်တကွ်ေရကာတာတညေ်ဆာက်မစီမံကနိး် င့ပ်တသ်က် ပီးဘာမလညး်မသရိေ ကာငး်

ေြပာဆပိါသည။်အချိ .ရပ်သရွာသားေြပာြပချကအ်ရကေတာဒ့ ီSMEC အဖွဲသညလ်ညး်ေရကာတာတည်

ေဆာကမ်၏ေကာငး်ကျိ းကသိာေြပာြပ ပီးမီးရမညက်ိသာေြပာပါသည။်ေမးခွနး်ေတွကလိညး်မေြဖ

ကားလိခဲေ့ပ။ 

ေမလ ၂၁ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ် တငွလ်ညး် SMEC မကငွး်ဆငး်ေလ့လာသ တိမ့ာ နမ့ဟ်းခွနရွ်ာ ေဟေွအာ

ရွာ င့ ်မိငး်ဟန ်မိငး်တေံတာငပိ်ငး်တိမ့ြပညသ်လထတိက့ိေတဆွေံသာ်လညး်အများြပညသ်◌တိမ့ာက

မၸဏတီိ၏့အတငး်လကမ်တထ်းိခိငး်မေပ တငွစ်ိတမ်ေကာငး်ဝမ်းနညး်ေန ကရသည။်မိငး်တံ မိ ြပည်

သလထများ၊ြပညသ်လထေခါငး်ေဆာင ်၁၀ ေယာကသ်ည ်SMEC အဖွဲကညိေနပိငး် ၈ နာရေီလာကတ်ငွ်

ေတဆွံ ပီးေဒသခံြပညသ်လထအေပ အတငး်လကမ်တထ်းိခိငး်မေ ကာင့ ်SMEC ကထိကွခ်ွာရနေ်ြပာခဲ ့

သည။်SMEC ေြပာြပချကအ်ရသတိက့အာဏာပိငမ်ျားထတံငွခ်ွင့ရ်သြဖင့ေ်ရကာတာစမီံကနိး်ကလိက်

ေတလွပ်ေဆာငမ်ညဟ်ဆသိည။်သိရ့ာတငွေ်နာကဆ်ေံတာလ့ညး်သတိအ့ဖွဲတိမ့ာေဒသခံြပညသ်လထ

တိ၏့မလိလားမေ ကာင့ ် တ်ထကွလ်ကိ်ရသည။် 

ေမလ ၂၂ ရက်ေန ့ ၂၀၁၅ ခ စတ်ငွ ်SMEC မကငွး်ဆငး်ေလလ့ာသ ၄၅ ေယာကအ်ားလးံတိလ့ညး်မိငး်တံ

ေဒသတငွး်မ တ်ထကွခ်ဲသ့ည။်သတိလ့ပ်ေဆာငေ်နေသာလပ်ေဆာငမ်လညး် ပီးဆးံမမ ိေပ။ 

ဇွနလ် ၄ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ ်SMEC တိ အဖွဲတိသ့ညမ်ငိး်တေံရကာတာတညေ်ဆာကမ် င့ပ်တသ်က် ပီး မိ

နယအ်ပ်ချ ပ်ေရးမး င့ဌ်ာနဆငိရ်ာများပါဝငသ်ည့တ်ခံါးပိတေ်ဆွးေ းွပွဲကျငး်ပချနိတ်ငွက်ျားြဖ ပါတကီယိ်

စားလယလ်တေ်တာတ်ိမ့ကန ့က်ကွဆ် ြပထတြ်ပနခ်ျကက်ထိတြ်ပနခ်ဲသ့ည။် 

ဇွနလ် ၄ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ်တငွ ်SMEC တိအ့ဖွဲ င့ ်မိးနယ် မိ တငွြ်ပညန်ယအ်ပ်ချ ပ်ေရးမး င့ဌ်ာနဆငိ်

ရာများပါဝငသ်ည့တ်ံခါးပိတေ်ဆွးေ းွပွဲကျငပ်ချိန် မ်းြပညန်ယြ်ပညသ်လ့တေ်တာ်ကယိ်စားလယ ်စိငး်



ေမာငဂ်ျီးမေရကာတာတညေ်ဆာက်မကိကန ့က်ကွ်ထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။်မိးနယြ်ပညသ်လထ င့လ်ယသ်မား

များမလညး် SMEC သိက့ိေရကာတာတညေ်ဆာက်မကကိန ့က်ကွ်စာေပးပိခ့ဲသ့ည။် 

 

 


