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သံလြင္ေရကာတာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက ္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ လူ႕အသုိင္းအ၀န္းထိခိုက္မႈ 
အကျဲဖတ္ျခင္း SIA / EIA သဘာ၀ပတ္၀နး္က်င္ထိခုိက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ SMEC 
(ၾသစေတးလ်ကုမၸဏီ) ကု ိႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ ေဒသခံလူထဆုန္႕က်င္မႈေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း။ 
 
မုိင္းတုံေရကာတာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက ္ဇူလႈိင္လ ၂၀၁၅ အတြင္း EIA / SIA ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ 
ႏွင့္ မုိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားက SMEC (Australia’s Snowy Mountains Engineering Corporation အား 
ပိတ္ပင္တားဆီးခ႕ဲၾကသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း EIA/SIA 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရာတြင ္ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ ေဒသခံလူထုဆန္႕က်င္မႈျဖင့္ ၄င္းတုိ႕၏ အကျဲဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့ပါသည္။ 
 
၂၀၁၅ ဇူလႈိင္လ ၆ ရက္တြင ္ SMEC ကုိယ္စားလွယ ္ (၄) ဦး “၀” ၿမိဳ႕ေတာ္ ပန္ဆန္း သုိ႕သြားၿပီး ၀ အထူး 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာခြင့္ ေတာင္းခံရာတြင ္ “၀” ျပည္တပ္မေတာ္ UWSA 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႕ေဒသအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ ဤအေရးကုိ 
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလုိပါက ေနာက္လမ်ားတြင္လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္သညဟ္ုေျပာလုိက္သည္။ ထုိသုိ႕ 
ျဖစ္ရျခင္းမွာလြန္ခဲ့ေသာ ဇြန္လအေစာပုိင္း မုိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း  “ဝ” ျပည္တပ္မေတာ္ UWSA ႏွင့္ 
ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္တုိ႕ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့မႈေၾကာင့္လည္းပတ္သက္ႏုိင္ပါသည္။ 
 
“၀” ေဒသအတြင္း၀င္ေရာက ္ ေလ့လာအကျဲဖတေ္ရး တားျမစ္ခံရၿပီးေနာက္ ယခုအခါ SMEC (ၾသစေၾတးလ်ကုမၸဏီ) 
သည ္ မုိင္းတုံေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးအတြက ္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွ ိ “၀” ေဒသအတြင္းတြင ္ ၀င္ေရာက္ 
ေလ့လာအကျဲဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ေတာ့ေပ။ 
 

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ SMEC သည ္ “၀” 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ ေတာင္ဘက္ပုိင္းရွိ 
မုိင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
အခ်က္အလက္ေကာကယ္ူအကျဲဖတ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ဇူလႈိင္လ၏ ပထမပတ္အတြင္း 
SMEC ၏ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားက 
တာေကာ႔ ေျမာက္ဘက ္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္း 
ဟုိလိန္းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိက္ အနီးတြင္ 
သြားေရာက္ေကာက္ယူခဲသ့ည္။ 
ဤဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိက္သည ္ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀  

                       ဟိုလိန္းေစတီ 



ႏွစ္ၾကာတည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ၿပီး မုိင္းတုံေရကာတာတည္ေဆာက္ျဖစ္ပါက ေရေအာက္ျမႇပ္ကြယသ္ြားမည္ ့
ေက်ာင္းတုိက္ျဖစ္သည္။ ဤဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည ္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း နာမည္ႀကီးသမုိင္း၀င္ေက်ာင္းတုိက္ 
တစ္ခုျဖစ္သကဲသ့ုိ႕ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ တြင္းက်ေရာက္သည့္ တေပါင္းလျပည္႕ေန႕ပြဲတြင္ ကြ်န္းတစ္ေထာင္ 
ေခၚ(ကြန္ဟိန္း)ေဒသခံ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသြားေရာက္ပူေဇာ္ၾကသည္။ 
 
ဟုိလိန္း ေဒသအတြင္း SMEC အခ်က္အလက္ေကာကယ္ူၿပီးစီးခဲ့ေသာရြာမ်ားမွာ ဝမ္ဟုိနား၊ ၀မ္ေဆာ႔၊ ၀မ္ခုံက်ံ ႔ႏွင့္ 
၀မ္မြန္း တုိ႕ျဖစ္သည္။ အေမးခံရသည့္ရြာသားမ်ားအား လက္ေဆာင္မ်ားေပးခဲ့သည္၊ ထုိလက္ေဆာင္မ်ားမွာ လြယ္အတိ္၊ 
စပိုက/္အခ်ဳိေရ ႏွင့္ မုန္႕မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ကုန္လာေရာက္ေျဖၾကားေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားေျပာပါသည္။ 
                          
(ဇူလႈိင္လ ၁၇ မွ ၂၆) ရက္ေန႕အထ ိ SMEC ကုမၸဏီသည ္ မုိင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ဘက ္ မုိင္းပူးလုံ 
ေခၚ(မုိင္းပူးၾကီး)ဧရိယာတြင ္EIA/SIA ထပ္မံေကာကယ္ူခဲသ့ည္။ ဝမ္မုိင္းပူးလုံ( မိုင္းပူးၾကီးရြာ)သည ္မုိင္းတုံေရကာတာ၏ 
အေရွ႕ေျမာက္ဧရိယာအတြင္းတည္ရွိၿပီး ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျဖစ္ပါက အနိမ့္ပုိင္းေဒသမ်ား 
ေရလြမ္းမုိးမည့္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
(ဇူလႈိင္လ ၁၈ ရက္)တြင္ မုိင္းပူးလုံ (မုိင္းပူးႀကီး)ေက်းရြာအတြင္းရွိ ၀ိန္းေဟာင္ရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင ္ SMEC 
ကုမၸဏီက အစည္းအေ၀းေခၚယူခဲသ့ည္။ အစည္းအေ၀းေခၚပုံမွာ ရြာေပါင္း ၁၄ ရြာမ ွ ရွမ္း၊ လားဟ ူ ႏွင့္ ပေလာင္ 
ရြာသူရြာသားမ်ား တစ္မိသားစတုစ္ေယာက္ႏႈန္းေခၚယူခဲသ့ည္။ သုိ႕ေသာ္ထုိအစည္းအေ၀းတြင ္ ရြာသူရြာသားေပါင္း 
(၃၀) ဦးသာတက ္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရကာတာတညေ္ဆာက္ပါက ဤဧရိယာမ်ားသည ္ ေရလႊမ္းမုိးမည္ဟ ု SMEC 
ကုမၸဏီက ရြာသား မ်ားကုိေျပာပါသည္၊ သုိ႕ပါ၍ ေရကာတာေၾကာင့္ထိခုိက္ခံရမည့္ရြာမ်ားအား 
အခ်က္အလက္ေကာကယ္ူရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္လည္း လြယအ္ိတ္၊ အခ်ဳိေရ ႏွင့္ မုန္႕မ်ား 
လက္ေဆာငေ္ပးခဲ့ပါသည္။ 
 
ထုိအစည္းအေ၀းသည ္ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ 
လႈပ္ႏုိးေစခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႕ရြာတြင္ SMEC ကုမၸဏီအား 
အခ်က္အလက ္ ၀င္ေရာက္ေကာက္ခြ င့္ 
မျပဳေတာ့ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ SMEC သည ္ ရြာေပါင္း 
(၄) ရြာကုိသာ အခ်က္အလက္ေကာကယ္ူႏိုင္ 
ခဲ့ၿပီးက်န္ ေသာရြာမ်ားအတြင္း 
၀င္ေရာက္ေကာက္ယ ူ မႈမျပဳႏုိင္ေတာ့ပါ။ 
၄င္းတုိ႕ေကာက္ယူႏိုင္သည့္ရြာမ်ားမွာ ဝမ္ကိန္းဟင ္
၊ ၀မ္တုံ၊ ၀ိန္းေဟာင္ႏွင့္ ဝမ္ကြန္ေကာက ္
တုိ႕ျဖစ္သည္။ SMEC ကုမၸဏီအား 
၄င္းတုိ႕ရြာအတြင္း ၀င္ခြင့္မျပဳသည့္ရြာမ်ားမွာ 
ဝမ္စြမ္ေတာင္း၊ ၀ိန္းစန္း  ၊ ၀ိန္းေကာဝ္၊ ပိန္းဆန္း၊  

                                                                                        

မိုင္းပူးလုံ ေက်းရြာသားမ်ား မုိင္းတုံေရကာတာတည္ေဆာက္မႈကုိဆန္႔က်င္ျပသၾကသည္ 

 



လြန္းေက်ာက္၊ နားေလး၊ ၀မ္ခြမ္႔၊ ၀မ္မုိင္၊ တာကူး ႏွင့္ ကုန္းလင္ရြာ တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ ေဖၚျပထားေသာရြာမ်ားမွ 
ရြာႏွစ္ရြာသည ္သံလြင္ျမစ္ကမ္းေပၚတြင္တည္ရွသိည္။ 
 
 
ဇူလႈိင္လ (၂၁) ရက္ေန႕တြင ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မုိင္းပူးလုံ (မုိင္းပူးႀကီး)ေက်းရြာတြင္းရွိ 
၀ိန္းေဟာင္ရြာတြင ္ ပါတီရုံးဖြင့္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ထုိ႕အတ ူ ညေနခင္းပုိင္း ၀ိန္းေဟာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ 
သင္တန္းျပဳလုပ္ရာ ရြာသားေပါင္း (၃၀၀) ဦးေက်ာ္တက္ေရာကခ္ဲ့သည္။ ထုိသင္တန္းတြင ္ မုိင္းတုံေရကာတာ 
လုိခ်င္မလုိခ်င္ေမးျမန္းရာ ရြာသူရြာသားမ်ား အားလုံးမလုိခ်င္ၾကေၾကာင္း                                 
လက္ေထာင္ၿပီးေျပာၾကပါသည္။ 
 
(၂၀၁၅ ဇူလႈိင္လ ၁၈ မွ ၂၁ ရက)္ ေန႕တြင္ SMEC ကုမၸဏီက ေဆာင္လတရ္ြာ (၂ မုိင္ရြာ) တာေကာ႔ 
သံလြင္ျမစ္ကူးတံတား၏ အေရွ႕ဘက္ႏွစ္မုိင္အကြာ (၂ မုိင္ရြာ)တြင္ ေလ့လာအကျဲဖတ္အခ်က္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့သည္။ 
ဤရြာသည္လည္း ေရကာတာတည္ေဆာက္ပါက ေရေအာက္ေရာက္ရွသိြားမည့္ ရြာတရြာအပါအ၀င္ျဖစသ္ည္။ သုိ႕ေသာ္ 
SMEC ကုမၸဏီသည ္၁၂၀ အိမ္ေျခရွိ ၂ မုိင္ရြာ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိ အခ်က္အလက္ေကာကယ္ူႏိုင္ၿပီး က်န္အိမ္ေျခ ၄၀ အိမ္ 
မွရြာသူရြာသားမ်ားသည ္ကုမၸဏီေမးသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားရန္ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ SMEC (ၾသစေတးလ်ကုမၸဏီ) 
ေလ့လာအကျဲဖတ္ခ်က္ေကာက္ယူစဥတ္ြင ္ ၄င္းတုိ႕ေမးခြန္းေျဖၾကားေပးေသာ မည္သည့္အိမ္မဆုိ လြယ္အိတ ္အခ်ဳိေရ 
ႏွင့္ မုန္႕မ်ား လက္ေဆာငအ္ျဖစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
 
ေလ့လာအကျဲဖတ္ေကာက္ယူရရွိခ်က္မရွလဒသ္ည ္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး အေထာကအ္ကူျပဳခ်က္ျဖစ္ခဲ့မည္ကုိ 
ရြာသားမ်ား အလြန္ေၾကာက္ၾကသျဖင့္ ေဒသခံရြာသား ၈၀ ဦးခန္႕သည္ (ဇူလႈိင္လ ၂၁ ရက္) မြန္းလြဲပုိင္းတြင ္၂မုိင္ရြာ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္းစုရုံးကာ ေရကာတာလက္မခံေၾကာင္း ဆႏၵေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ (ဇူလႈိင္လ ၂၂ ရက)္ ေန႕တြင္ 
ရြာသားမ်ားက ၄င္းတုိ႕လက္ခံရရွိေသာ လြယ္အတိ္မ်ား အခ်ဳိေရပုလင္းမ်ားကုိ SMEC ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက ္ 
 
ေကာက္ယသူူမ်ားထ ံ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႕ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင ္ ေရကာတာဆန္႕က်င္ေရးပိုစတာကဒ္ 
မ်ားႏွင့္အတူေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

ေဆာင်လတ် ေကျးရွာသားများ မိငး်တံေရကာတာတည်ေဆာက်မကိဆန ့က်ျင်ြပသကသည်    ေဆာင်လတ်မ ေကျးရွာသား ေရကာတာကိကန ့က်ွက် သည့်ပိစတာအား SMEC ကွငး်ဆငး်လပ်သား

များထံေပးအပ် ခံဲ ့

                                                                          



 

မုိင္းတုံေရကာတာ စီမံကိန္းသည ္China’s Three Gorges Corporation(တရုတ္), the Electricity Generating 

Authority of Thailand (ထုိင္း), Myanmar’s Ministry of Electric Power, International Group of 

Entrepreneurs ( ျမန္မာ) တုိ႔အၾကားေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရကာတာအျမင္႔ ( ၂၄၁ ) မီတာ သည ္ေရအား 

လွ်ပ္စစ္ ( ၇၀၀၀ ) မီကာဝပ္ ကုိထုတ္လုပ္ျပီး ( ၉၀ %) ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ထုိင္းႏွင္႔ တရုတ္ကုိတင္သြင္းေရာ င္းခ် 

မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ ၏ ေရေလာင္ကနသ္ည ္ ( ၆၄၀) ကီလုိမီတာ  စတုရန္းပတ္လည္ရွ ိ ေရေလာင္ကန္မွေရသည္ 

ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက ္၏ ( ၃ ) ပုံ ( ၂) ပုံ ေရျမင္႔တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 
 
အခ်က္အလက္ထပ္မသံိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန ္
 
စုိင္းေခးဆုိင္   +66816722031 
နန္းခမ္းမုိင္  (+95) 09260185001 
နန္းခမ္းေနာင့္   (+95) 09428367849 



 
 


