
ကြန္ဟိန္းေကြန္ဟိန္းေကြန္ဟိန္းေကြန္ဟိန္းေဒသခံမ်ား၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ဒသခံမ်ား၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ဒသခံမ်ား၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ဒသခံမ်ား၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္    

၂၆ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၅ 

Aထက္သံလြင္Aထက္သံလြင္Aထက္သံလြင္Aထက္သံလြင္    မိုင္းတံုေရကာတာမိုင္းတံုေရကာတာမိုင္းတံုေရကာတာမိုင္းတံုေရကာတာ    တည္ေဆာက္မႈေထာက္ခံေရးAတြက္တည္ေဆာက္မႈေထာက္ခံေရးAတြက္တည္ေဆာက္မႈေထာက္ခံေရးAတြက္တည္ေဆာက္မႈေထာက္ခံေရးAတြက္    ကြန္ဟိန္းေဒသခံလူထုမ်ားAားကြန္ဟိန္းေဒသခံလူထုမ်ားAားကြန္ဟိန္းေဒသခံလူထုမ်ားAားကြန္ဟိန္းေဒသခံလူထုမ်ားAား    

လက္ေဆာင္ေပးသည္ကိုလက္ေဆာင္ေပးသည္ကိုလက္ေဆာင္ေပးသည္ကိုလက္ေဆာင္ေပးသည္ကို    ကြန္ဟိန္းေဒသခံလူထုကကြန္ဟိန္းေဒသခံလူထုကကြန္ဟိန္းေဒသခံလူထုကကြန္ဟိန္းေဒသခံလူထုက    ရႈတ္ခ်ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း။ရႈတ္ခ်ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း။ရႈတ္ခ်ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း။ရႈတ္ခ်ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း။    

ေမလ ၂၀၁၅ တြင္ မိုင္းတုံေရကာတာစီမံကိန္းAတြက ္ SMEC ၾသစေတးလ်ကုမၸဏီမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း(EIA) ႏွင့္ လူA သိုင္းA ၀န္းထိခိုက္မႈစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း(SIA) ကြင္းဆင္း 

ေကာက္ယူရာတြင္ မုိင္းတံုေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားA ား လက္ေဆာင္ေပးသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႕ရာတြင္ 

ကုမ ၸဏီက၄င္းတို႕မေပးရပါေၾကာင္း (၁၈-၆-၂၀၁၅) ရက္တြင္ ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ျငင္းဆိုခဲ႕ပါသည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ မုိင္းတံုေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးေထာက္ခံမႈရရိွရန္ ကြန္ဟိန္းေဒသခံမ်ားA ား လက္ေဆာင္မ်ား 

မည္သို႕မည္ပုံေပးသည္ကို ကြ် ႏုပ္တို႕သတင္းေပးလုိပါသည္။ 

 (၂၇-၄-၂၀၁၅) ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ကြန္ဟိန္းရပ္ရြာေဒသခံပါတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ 

ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေခၚယူၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ စက္မႈႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္A ား၀န္ႀကီး Uီးစုိင္းထြန္းရင္ 

ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕သုိ႕လာေရာက္လည္ပတ္စU္တြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ A စည္းA ေ၀းဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ A စည္းA ေ၀းကို 

ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕ နမ့္ပန္ေဟာ တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး လူေပါင္း (၃၀၀) ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

A စည္းA ေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ား ေဟာခန္းျပန္A ထြက္တြင္ လက္ေဆာင္မ်ားတေယာက္ခ်င္းစီ ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ထိုလက္ေဆာင္A ိတ္ေပၚတြင္ “A ထက္သံလြင္(မိုင္းတုံ)ေရA ားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း” ဟု A ဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွင့္ 

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးသားေဖၚျပၿပီး A ိတ္ႏႈတ္ခမ္းတြင္  ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီ (၅) ခု China 

Three Gorges Corporation, China Southern Power Grid, Sinohydro, the Electricity Generating 

Authority of Thailand (International) and Myanmar’s International Group of Entrepreneurs 

Company တုိ႕၏တံဆိပ္ A မွတ္A သားမ်ားရိုက္ႏိွပ္ထားပါသည္။ 

လက္ေဆာင္A ိတ္A တြင္းတြင္ ဒီဇိုင္းေဟာင္းပိတ္စျဖင့္ခ်ဳပ္ထားေသာ   ရွမ္းA မ်ဳိးသမီး၀တ္စံုA ကၤ်  ႏီွင့္လံုခ်ည္” 

ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကလိမ္းေဆး မဟာေျဖေဆး A ျပင္ A ားတိုးေဆးကဒ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

A ခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ လက္ေဆာင္A ိတ္ေပၚတြင္ ေရးသားထားသည့္စာမ်ား သတိထားဖတ္ရႈျခင္းမရွိၾကပါ 

ရွမ္းစာျဖင့္ေရးသားထားျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းတို႕A ိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ 

လက္ေဆာင္A ိတ္A ားေသခ်ာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေသာA ခါ “A ထက္သံလြင္(မိုင္းတံု)ေရA ားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း” 

မုိင္းတုံေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးလက္ေဆာင္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားA လြန္၀မ္းနည္းခ့ဲပါသည္။ A ဘယ္ 

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒသခံမ်ားမွာေရကာတာကိုမလိုလားေသာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ လက္ေဆာင္A ိတ္ကို ျပန္ေပးခ်င္ 

ၾကပါသည္။ 



ေဒသခံမ်ားA ားလက္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ SMEC ကုမၸဏီမွ ကြန္ဟိန္းေဒသခံလူထုေတြ႕ဆံုပြဲမလုပ္ခင္ (၃) 

ရက္ A လုိတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားA ား မိုင္းတုံေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးတြင္ 

ပါ၀င္ေထာက္ခံA ားေပးၾကရန္ သိသိသာသာရည္ရြယ္ၿပီး လက္ေဆာင္ေပးလာဘ္ထုိးထားျခင္းျဖစ္သာည္။ 

တနည္းဆိုရေသာ္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လက္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ လာဘ္ထိုးျခင္းဟုေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။ 

A ထက္ပါA ေၾကာင္းA ရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား ေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားA ား 

A လြန္မခံမရပ္ႏိုင္ေA ာင္ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြန္ဟိန္းေဒသခံမ်ားက (၃၀-၄-၂၀၁၅) ရက္တြင္ 

ျပင္းထန္စြာသေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ႕သည္။ ထို႕A ျပင္ မုိင္းတုံေရကာတာ ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

ထို႕A တူ မုိင္းတုံေရကာတာ (သို႕) ေရA ားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ A စုိးရ၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 

ရင္းႏွီးျမဴပ္ႏွံသည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ A ဖြဲ႕A စည္းမ်ား ႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပေနသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ေငြေပးၿပီးလက္မွတ္ထုိးခုိင္းသည္မ်ား တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ လာဘ္ထိုးမႈမ်ား A ပါA ၀င္ 

မုိင္းတုံေရကာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစU္A ဆင့္A ားလုံးကို ကြ် ႏုပု္တုိ႕ကြန္ဟိန္းေဒသခံမ်ားA ားလုံး 

A ျပင္းA ထန္ကန္႕ကြက္သည္။   

A ခ်က္A လက္ပုိမိုသိရိွလုိပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါရန္ - kunhinggaleicommunity@gmail.com  

နန္းျမေလး (+95) 09250783156 (ျမန္မာ ႏွင့္ ရွမ္းဘာသာ) 

စုိင္းသီဟ (+95) 09428367956 (ျမန္မာ ႏွင့္ ရွမ္းဘာသာ) 

နန္းခမ္းေနာင့္ (+95) 09428367849 (ျမန္မာ ႏွင့္ ရွမ္းဘာသာ) 

စုိင္းေခးဆိုင္ (+66) 0808476538 (A ဂၤလိပ္ ႏွင့္ ထုိင္း ဘာသာ) 

www.shanhumanrights.org လိပ္စာA တြင္းတြင္လည္း၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။              

လက္ေဆာင္A ိတ္ေပၚလက္ေဆာင္A ိတ္ေပၚလက္ေဆာင္A ိတ္ေပၚလက္ေဆာင္A ိတ္ေပၚကကကက    ကုမကုမကုမကုမၸၸ ၸၸဏီဏီဏီဏီ    ((((၅၅၅၅) ) ) ) ခု၏A မွတ္A သားမ်ားခု၏A မွတ္A သားမ်ားခု၏A မွတ္A သားမ်ားခု၏A မွတ္A သားမ်ား                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                       လက္ေဆာင္A ိတ္တြင္းပါပစၥည္းမ်ားလက္ေဆာင္A ိတ္တြင္းပါပစၥည္းမ်ားလက္ေဆာင္A ိတ္တြင္းပါပစၥည္းမ်ားလက္ေဆာင္A ိတ္တြင္းပါပစၥည္းမ်ား 



                                                                                                        ““““    လက္ေဆာင္A ိတ္ကိုျပန္ယူသြားလက္ေဆာင္A ိတ္ကိုျပန္ယူသြားလက္ေဆာင္A ိတ္ကိုျပန္ယူသြားလက္ေဆာင္A ိတ္ကိုျပန္ယူသြား    မိုင္းတံုေရကာတာလည္းရပ္နားမိုင္းတံုေရကာတာလည္းရပ္နားမိုင္းတံုေရကာတာလည္းရပ္နားမိုင္းတံုေရကာတာလည္းရပ္နား””””    


