
တာလုေံဒသခမံျား၏သေဘာထားထတုြ်ပနခ်ျက ်

အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ ြမစေ်ချာငး်များေနတငွတ်ာလုေံဒသခမံျား နမတြူမစက်မး်ေဘးတငွ ်ဆေုတာငး်ပွကဲျငး်ပ ြပ လပု်ပးီ 
ေရကာတာအားလုးံေဆာကလ်ပုြ်ခငး်ကိရုပတ်နေ်ပးပါရန ် ငှ့ြ်မစက်မး်တစေ်လ ာက ်သတ တးူေဖာြ်ခငး်ကိ ု                

ရပတ်နေ်ပးပါရနေ်တာငး်ဆိြုခငး် 

ရက်စွဲ  ၁၄.၃.၂၀၂၀ 

အြပည်ြပည်ဆိငု်ရာြမစ်ေချာင်းများေန.၏ လပ်ရှားမအေနြဖင့် တာလံုေဒသခံ ှင့် အြခားေသာ မိ .နယ်များမှေဒသခံများ စ ု
ေပါင်း ပီး ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း သီေပါ မိ .တွင် ဆုေတာင်းပဲွကျင်းပြပ လုပ် ပီး နမတူြမစ်အေပ ေရကာတာ ေဆာက ်
လုပ်ြခင်းကိုရပ်တန်.ေပးရန် ငှ့် ြမစ်ကမ်းတစ်ေလ ာက်တွင် သတ တူးေဖာ်ြခင်း ကိုရပ်တန်.ေပးပါရန်ေတာင်း ဆိခုဲ့သည်။ 

ယေန. သံဃာေတာ်များအပါအဝင် ၊ မိ နယ်အသီးသီးမှ ေတာင်သူလယ်သမားများ ၊ လူငယ်များသည် နမတူြမစ်ကမ်းေဘး 
တာလံုရာတွင် စုေပါင်း၍ နမတူြမစ်ကီးေရရှညလွ်တ်လပ်စွာစီးဆင်း ိုငေ်စရန် ဆုေတာင်း ကခဲ့ ကသည်။ ထို.ေနာက်  
နမတူြမစ်ေပ  တည်ေဆာက်မည့် အကီးစားေရကာတာစီမံကိန်း ၄ ခုအြပင၊် နမတူြမစ်ဖျားပုိင်းရိှ နမတူေဘာ်တွင်း သတ  
တွင်းတွင် ခဲ ှင့ေ်ငွ များကိြုပန်လည်တူးေဖာ်ရန်အတွက် သစတီးဘားကုမဏီအားခငွ့်ြပ ြခင်းကို ရပ်ဆိုင်းေပးပါရန် ေတာင်း 
ဆိုခဲ့ ကသည။် 

အနီးစပ်ဆုံးတည်ေဆာက်ေနဆဲြဖစ်သည့် အထက်ရဲရာေရကာတာသည် တ ုတ်၊ ဂျပန်၊ ဆွစ်ဇလန၊် ြပင်သစ် ိုင်ငံမှ ကုမဏ ီ
များ မှရင်း ှီးြမ ပ် ှံထား ပီး ၄င်းေရကာတာေဆာက်လုပ် ပီးစီးပါက လူဦးေရ ၇၀၀ ခန်ေနထိုင်ေသာ တာလံုေကျးရာ ငှ့ ်သ 
မုိင်းဝင်ေနရာများ၊ ေဒသခံများ ဘိုးဘွားစ ဆ်က်အမီှသဟြဲပ ေနရေသာ လယ်ယာ ခံေြမများ အားလံုးေရေအာက် သုိ လံုးဝ 

ှစ်ြမ ပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

၄င်းအြပင် သီေပါ မိ ၏ေြမာကဘ်က်မှ ၂၅ ကီလုိမီတာခန်.ေဝးေသာေဒသတွင်လည်း၂၁ဝမီဂါဝပ်ထွက်ရိှမည့် နမတူ/ သီေပါ 
ေရကာတာကိဆုက်လက်တည်ေဆာက်ရန် စစီ ေ်နဆြဲဖစ်သည။် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ 
EIA/SIA ဆန်းစစ်ထားြခင်းမရိှေသးဘဲ တရားဝင်ခငွ့်ြပ ချက်ရရိှထားေသာစီမံကိန်းမဟုတ်ေသးေပ။ စီမံကိန်းကိုလက်ကိငု ်
ထားသူမှာ Natural Current Energy Hydropower co.Ltd (NCEH) ြဖစသ်ည်။ 

နမတူ/သီေပါ ေရကာတာေဆာက်လုပ် ပီးစီးပါက လူဦးေရ ၂၁၂ ေနထိုင်ေသာ လီလုရာကိုလံုးဝ စှ်ြမ ပ် သွားမည်ြဖစ်သည်။ 
ေအာက်ပုိင်းတွင်ေနထိငု်ေသာသီေပါမှ ေဒသခံများကလည်း ေရစီးဆင်းမ ၊ ုတ်တရက်ေရကာတာ ပိ ကွဲပျကစ်ီးြခင်းစေသာ 
အ ရာယ်များကိုစိုးရိမ်ေနရသည့်အြပင်ေရကာတာအထက်ပုိင်း ကီလုိမီတာ၄ဝခနအ်ကွာတွင်ရိှေနေသာ နမတူေဘာ်တွင်း 
သတ တွင်းမှ ခ-ဲေငွ တူးေဖာ်ရာတွင်အသံုးြပ ေသာ  အဆိပ်များ ေရေလှာငက်န်အတွင်းစီးဝင်မေ ကာင့် ကေလး ငယ်များ၏ 

ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ ှင့စ်ိတ်ပုိင်းဆိငု်ရာဖွံ ဖိ းမကိုလည်းထိခိကု်မညက်ို ေ ကာက်ရံ.ေန ကရေသးသည်။ သတ တူး ေဖာ်ြခင်း၏ 
၅၁% ရရိှထားေသာ သစတီးယား ိုင်ငမှံ Myanmar Metals ကုမဏီသည် တစ် ှစ်လ င် ခဲ တန်၂သန်းထုတ် လုပ် ိုင်ရန် 
စီစ ်ထား ပီး ကမာ့ ခဲတူးေဖာ်ေရး၏တတိယအကီးဆုံးအြဖစထ်တ်ုလုပ် ိုင်ရန်စီစ ်ထားသည်။  

ခွင့်ြပ ချက်ရရိှထားြခင်းမရိှေသာ နမတူ/သီေပါေရကာတာ ငှ့် ဆကစ်ပ် ပီး နမတူလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယက် ေနြပည ်
ေတာလ်တ်ေတာ်တွင် ှစ် ကိမ်ပင် တင်သွင်းခဲ့ေသာ်လည်း အစိုးရမှ ကုမဏီအေပ မည်သည်.အေရးယူြခင်းမှမရိှခဲ့ပါ။ 



ေဒသခံတစ်ဦးမှ “ ေရကာတာအသစ်နဲသတ တူးေဖာ်ြခင်းက နမတူြမစ်ေ ကာတစေ်လျာ်မှာ ေနထိုင်တ့ဲ လူေပါင်းေထာင်ချီရဲ  
ကျန်းမာေရးနဲလံု ခ ေရးကိုထိခိုက် ိုင်တ့ဲအတွက်ေ ကာင့် အချိနမ်ေ ှာင်းခင်မှာ ဒီစီမံကိန်းေတွကို လံုးဝရပ်ေပးဖိုအစိုးရကို 
ေတာင်းဆိခုျင်ပါတယ”် ဟုေြပာ ကားခဲ့သည်။ 

အ ကီးစားေရကာတာကီး စှ်ခကုို နမတူြမစ်ေပ တွင် ထပ်မံလုပ်ေဆာင်ရန် စီစ ်ေနဆဲြဖစ်သည။် ေရအားလ ပ်စစ် ၇၃၅ 
မီဂါဝပ်ထွက်ရိှမည့် အလယ်ရဲရာေရကာတာကို စစ်ပဋိပကများ ြဖစ်ပွားေနဆဲ ြဖစ်သည့်ေနာင်ချ ိ မိ .တွင် တည်ေဆာက်ရန ်
စီစ ်ေန ပီး ရင်း ှီးြမ ပ် ှံသူမှာ ေနာ်ေဝး ိုငင်ံပုိင် SN Power ကုမဏီြဖစ်သည။် ထပ်မံ ပီး ၆ဝမီဂါဝပ် ထွက်ရိှမည့် 
ဒီးဒုတ်ေရကာတာကို သစတီးယား ိုင်ငံမှ Austria’s Andritz Hydro Gmbh Company ှင့် ဂျပန် ိုင်ငံမှ Japan’s 
Kansai Electric Power Co မှ ထပ်မံတည်ေဆာက်ရန် စီစ ေ်နသည်။ 

 

ဆကသ်ယွရ်န ် 

စိုင်းထမ်းအုိက် (ဆေုတာင်းပဲွပူးေပါင်းစီစ ်သူ)     +95 (0)9-453-132-755 

နန်းေလာဝ်ခမ်း (တာလံုေဒသခံ)     +95 (0)9-262-108-062 

 


