
 

 

ရွမး္ျပည္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွထုတ္ျပနခ္်က ္
 
ဇြန္လ ၂ ရက္ေန ့ ၂၀၁၇ 
 
အသစ္ထပလ္ုပ္မည့္ EIA/SIA ေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတုိးခ်႕ဲတူးေဖာ္လာမည္ကိုနမၼေဒသခမံ်ားစိုးရမိ္ေန 
 
ျမနမ္ာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိငရ္ာအၾကံေပးေရးကုမၸဏီ၏ ရမွ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသေီပါၿမိဳ႕နယ္ နမၼရြာ 
သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျခငး္အေပၚ ေဒသခမံ်ားက ေက်ာက္မီးေသြးတိးုခ်႕ဲတူးေဖာ္လာမည္ဟု စိုးရိမေ္န 
ၾကပါသည္။ 
 
ေမလ၂၈၊၂၀၁၇ တြင ္ ျမနမ္ာ့သယံဇာတႏွင့္ ပတဝ္န္းက်င/္ လူမႈေရးစးီပြားေရးစစ္တမ္း Resource & 
Environment Myanmar/ Social Economic Survey (REM) မွ ေဒါက္တာသီဟစိုး ႏွင့္ ေဒါက္တာ 
စႏၵာလႈိင္ တို႔ ၁၀ ေယာက္အဖြဲ႕ န မၼသို႔ ေရာက္ရွိခဲသ့ည္။ နမၼတြင ္ ေငြရည္ပုလဲ ၏ ၂၀၀၄ မစွ၍ တူး 
ေဖာ္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးလုပင္နး္ခြင္ရွိသည္။ မနက္ပိငု္းတြင္ ပန္ငါး၊ ဟူးမီ၊ တိန္းဟိငု္း ႏွင့္ ဟုိနားဖ 
စသည့္ ပန္ငါးေက်ာက္မီးေသြးလပု္ငန္းခြင ္ႏငွ္ ့နီးေသာ ေနရာမ်ားမွ ေဒသခမံ်ားကို ေတြ႕ဆံ ုခဲပ့ါသည္။ 
 
ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ နမၼဘုန္းႀကးီေက်ာင္းဆီသို႔ သြားခဲ့ၿပီး ဝမ္လံု၊ ပိနး္ဆိုငး္၊ ကနု္းေပါင္း၊ နားကြနမ္ ွနားကြန္ 
ေက်ာက္မီးေသြးလပု္ငနး္ခြင္ ႏငွ့္နီးေသာရြာမွ ေဒသခရံြာသူရြာသား ၇၉ ေယာက္ႏွင့္  ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါသည္။ 
တစ္နာရီ မွ ႏစွ္နာရီအတြင္း ေဒသခံ ၃၆ ေယာက္ကို ေမးျမနး္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ နားကြန္ႏငွ့္ ကုန္းေပါင္း 
ရြာမွျဖစသ္ည္။ 
 
ထိုအဖြဲ႕က စစ္တမး္ေမးခြန္းလႊာ ႏငွ့္ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမး္ေက်ာင္း၊ လယ္ယာမွ ရသည့္ 
တစ္ႏစွ္စာဝငေ္ငြ တို႔ကို ေမးျမနး္ခဲပ့ါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးမွ ေဒသခံအေပၚ ဘယ္လုိ အ 
က်ိဳးသက္ေရာက္လဲ ဆိုတာကိုလည္း ေမးျမနး္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ရြာသူရြာသား အမ်ားစုကေတာ့ ဆိးုက်ိဳးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတးူေဖာ္ေရး 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာမတူဘူးဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဒသ ခံမ်ားက ပနိ္းဆိငုး္ေက်ာက္မီး ေသြး 
တြင္း ေဟာင္းမွာ ျဖစေ္ပၚလာေသာ သဘာဝမဟုတ္သည့္ ေရကန္အေၾကာင္းလ ဲေျပာခဲ့သည္။ ထိုေရ 
ကန္ေၾကာင့္ အနားရွေိျမမ်ား ကၽြံဝင္ၿပးီ ေဘးပတ္ဝနး္က်ငရ္ွိ လယ္ထဲသို႔ဝင္ၿပးီ အနးီအနားရွိ ေခ်ာင္မ်ား 
သို႔စီးဝင္ကာ ေရညစ္ညမ္းမႈ ကိုျဖစေ္ပၚေစသည္ ဟေုျဖၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပင္န္းမ ွ
ထြက္ေပၚလာေသာ စြန့္ပစ္အညစ္အေၾကးမ်ားကို လယ္ကြင္းမ်ားထဲ အမႈိုက္ပံုသလိုလာပံု ထား 
ေၾကာင္း၊ေရအရင္းအျမစ္ကိ ု ညစ္ညမး္ေစေၾကာင္းႏငွ့္ေျမၿပိဳသည့္ အႏၱရာယ္ကုိ စိုးရိမေ္နေၾကာင္း ကုိ 
လည္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ ဟုသိရပါသည္။ 
 
မၾကာေသးခင္က နားကြနေ္က်ာက္မီးေသြးတြငး္ ၏အေရွ႕ေျမာက္ဖက္တြင္ အရွည္ ၂၀၀ ေပခန္႔ ရွိေသာ 
အက္ကြဲေပၚထြက္လာသည္ ကိုလည္းေျပာခဲ့သည္။ 



 

 

ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားက ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေနသည့္ကုမၼဏီ ကိုနမၼဧရိယာမ ွ ထြက္ခြာသြားရန္ 
လိုလားေၾကာင္းေၿပာသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပမ္ႈမ်ားကုိလည္း လိုအပမ္ႈမရွိေၾကာင္းနွင့္ သတၱဳတူး 
ေဖာ္မႈမ်ား ရပ္တန့္ရန္သာလိုအပ္ေၾကာင္းေျပာသည္။  
 

 
REM မွ ေဒသခမံ်ားကိ ုေတြ႔ဆံုေမးျမနး္ေနခ်ိန ္

 
ေဒသခံမ်ားက မွတ္တမ္းေကာက္သူမ်ား လက္ရိွတူးေဖာ္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြး အေၾကာင္း သာ 
ေမးျမန္းၿပီး ေငြရည္ပလုမွဲ ဟုိနားဖေရအရင္းအျမစ ္ေနရာကို ေက်ာက္မီးေသြးတိုးခ်႕ဲ တးူေဖာ္ရန္ အတြက္ 
ေဒသခံမ်ားကို စည္းရံုးေနသည့္အေၾကာင္း မေမးသည့္အတြက္ မသကၤာသံသယျဖစ္ေနသည္။ 
 
ေဒသခံလူငယမ္်ားက ေမးခြနး္လႊာ ပံုစံမိတၱဴေပးဖို႔ေတာင္းဆိုၿပီး မွတ္တမ္းေကာက္သူမ်ား မ ွ ေပးဖို႔ 
သေဘာ မတူျခင္း အေပၚ စိတ္ပ်ကေ္နၾကသည္။ မတွ္တမ္းေကာက္ယူသူထမွဲ တစ္ဥးီက "နင့္ကိုနင္ဘာ 
ထင္ေနသလဲ၊ ငါတုိ႔ကေမးဖို႔ပလဲာတာေျဖမွာသာေျဖ" ဟုေျပာခဲေ့ၾကာင္းသရိွိရပါသည္။ 
 
ျပီးခဲ့သည့္အပတ္ ေမလ ၂၀၊၂၀၁၇တြင ္ REM အဖြဲ႕က သီေပါရပ္ကြက္အပု္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္ အစည္းအေဝး 
လုပ္ခဲ့ၿပီး နမၼအပါအဝင္တျခားသီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွ ိေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငနး္ခြင ္ႏငွ့္နီးေသာ ေနရာမ်ား 
မွ ေဒသခ ံ ၈၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Shan Nationalities League for Democracy မွ 
လြတ္ေတာ္အမတ္ ၂ ဥးီ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးတြင ္ REM က၂၈ ရကေ္န႔ ၂၀၁၇ တြင္ 
နမၼသို႔ EIA/SIA ကိစၥေဆာင္ရြက္ဖို႔ သြားမည္ဟုေျပာခဲ့ၿပးီ အစိးုရ၊ ကမုၸဏီဖက္ပါမည္ မဟုတ္ဟု 
ေျပာခဲ့သည္။ 
 



 

 

       
နမၼရြာသူရြာသားမ်ား 

 
သို႔ေသာ္ ထုိအၾကံေပးပဂုၢိဳလ္၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည့္ EIA/SIA လုပ္ငနး္စဥ္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ 
ႏွင့္ ေဒသခရံြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ မ႐ိေုသပဲ ႐ိုငး္ပ်စြာ ဆက္ဆံျခင္းက ကုမၸဏီဖက္တြင ္ သာရွိေနျခင္း 
ကို သက္ေသျပေနသည္။ ေဒသခနံမၼရြာ သူရြာသားမ်ားက ေက်ာက္မးီေသြးတြင္း၏ လႈမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚဆုိးက်ိဳးသကေ္ရာက္ျခငး္ေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတးူေဖာ္ျခငး္ကိ ု ရပ္တန္႔ရန ္
လိုလားေနသည္။ ရမွ္းျပည္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ ေဒသခံကို လံုးဝေထာက္ခံၿပီး ေငြ
ေငြရည္ပုလဲ ကုမၸဏီ၏ နမၼေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ျခင္း ရပ္တန္႔ရန္ႏငွ့္ ေနာက္ထပ္တူး ေဖာ္ဖို႔  ေနရာ တိုး 
ခ်႕ဲျခငး္ မႀကိဳးစားဖို႔ သတိေပးႏႈိးေဆာ္သည္။ 
 
 
ဆကသ္ြယရ္န ္ 
 
နနး္ဟြမ္ခမး္  +၉၅(၀)၉၄၄-၀၇၇-၆၆၇၂  နမၼေဒသခ ံ
စိုငး္ဖွ   +၆၆(၀)၆၅-၀၂၆-၆၁၀၄ ရွမး္ျပည္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္ 
 



 

 

 


