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ပုိမုိသိရိွလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္။

အဆိပ္သင့္အသက္ေရႏွင့္ ဥပကၡာခံရေသာဆုေတာင္းသံမ်ား
ေရအခက္အခဲအတြက္ေျဖရွင္းေပးရန္ ျပည္သူကေတာင္းဆိုျခင္းကို အစိုးရမွ 

သဘာဝအေရးလႈပ္ရွားသူအား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ တရားစြဲဆိုမႈျဖင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္း

ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕
 ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွစၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအစုိးရ 
တုိ႔မ ွယခင္ကတည္းက တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ ေရကာတာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည့္အတြက္ အဆုိပါေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ ၾကည့္ 
ေလ့လာရန္အတြက္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၌ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
ဤအဖြ႕ဲကုိ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ လူငယ္ေရးရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑၊ စသည့္က႑အသီးသီးအတြက္ လႈပ္ရွားတုိက္ပြဝဲင္ေနသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ထကဲ 
တိငု္းရင္းသားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖင္ ့စုေပါင္းဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစသ္ည။္ ဤအဖြ႕ဲသည ္ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္
ေယဘယု်အားျဖင္ ့သဘာ၀ပတဝ္န္းက်င၊္ ကရင္ျပညန္ယတ္ြင ္အထူးသျဖင္ ့ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအား ထခိိကု ္
ပ်က္စီးေစသည္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစမီကံနိ္းမ်ားကုိ ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာၿပီး လထူအုား သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား 
ေပးျခင္း၊ စည္း႐ုံးႏႈိးေဆာ္ျခင္း၊ ႏငွ္ ့အျခားေဒသရွဘိဝတူျမနမ္ာျပညသ္ူျပညသ္ားမ်ားႏငွ္လ့ကတ္ြကဲာ 
ျမန္မာႏုိင္အတြင္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီၫြတ္ၿပီး တာရွည္ခံေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားရွိလာေစရန္ 
အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

 ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွစၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕အနီးရွိ ေက်း႐ြာႏွင့္လူထုမ်ားသည္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ရင္ဆုိင္လာ 
ခဲ့ရသည္။ ဤေရထုညစ္ညမ္းမႈမွာ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံးဘိလပ္ေျမစက္႐ုံလုပ္ငန္းေၾကာင့္ဟု ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ ေရထုညစ္ညမ္းမႈစတင္ျဖစ္ပြားစဥ္အေစာပုိင္းကာလ၌ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရဌာန 
မ်ားႏွင့္လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ေရညစ္ညမ္းမႈျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္းျပႆနာကုိ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ 
ေနာက္ဆံုး၌ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ရင္ဆုိင္ေနရေသာအခက္အခဲကုိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိကူညီပံ့ပိုးႏိုင္သည့္ 
အစုအဖြဲ႕မ်ားသိေအာင္ ေက်း႐ြာမ်ားစြာပါဝင္သည့္ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲအစီအစဥ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါစုေပါင္းဆုေတာင္း 
ပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မၾကာခင္မွာပင္ ဆုေတာင္းပြဲတြင္တက္ေရာက္ၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားထဲကတစ္ဦးျဖစ္သည့္သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေစာသာဘိုးအား ရဲမ်ားကဖမ္းဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္လာပါေတာ့သည္။

ေရထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ျပည္သူလူထုမ်ားမွ စုေပါင္းဆုေတာင္းေနစဥ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္။



ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၏ 
ေနာက္ခံသမိုင္း
 ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(MEC) က လည္ပတ္ေနေသာ ေန႔စဥ္ တန္ ၉ဝဝ ထုတ္ ဘိ 
လပ္ေျမစက္႐ုံကို ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဦးစြာတည္ေဆာက ္
ခဲ့ၿပီး1 ပိုမိုႀကီးမားေသာ ဒုတိယေျမာက္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံကို  
၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၌ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ခဲသ့ည္။ အဆုိပါစက္႐ံု 
သည္ ေန႔စဥ္ ဘိလပ္ေျမတန္ေပါင္း ၄ဝဝဝ ထုတ္လုပ္လွ်က ္
ရွိပါသည္။ 

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၌ (MEC) မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေနာင္တြင္ 
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အဆိ ု
ပါတန္ ၄ဝဝဝ ထုတ္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံကို သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ 
ေလာင္စာျဖင့္ လည္ပတ္ေစျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္မျဖစ္ႏိုင ္
ေသာေၾကာင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအား သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မွ 
ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုးစက္႐ုံအျဖစ္သို ႔ ေျပာင္းလဲ 
လည္ပတ္ေစမည္ဟု စက္႐ံုအနီးတဝုိက္ရိွလူထုကုိ အသိေပး 
ခဲ့သည္။2 ျပည္သူလူထုက ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ္လည္း 
အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာမွ အမ်ားျပည္သူ 
ႏွင့္ေတြ႕ဆုံညႇိႏိုင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလဝန္းက်င္တြင္ စက္႐ံုေလာင္စာ 
အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကိ ုသလံြင္ျမစန္ံေဘးရွ ိဖိုးရႈိးဆပိ ္
ကမ္းမွ စက္႐ံုဆီသုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။3 ၿမိဳငက္ေလး 
ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၏  ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းအရ ေန႔စဥ္အနည္းဆုံး 
 
1 https://frontiermyanmar.net/en/kayin-residents-struggle-against-cement-

plant-expansion
2 ibid
3 http://karennews.org/2018/11/villagers-demand-unsafe-coal-transport-

used-in-running-myaing-kalay-cement-factory-stop/

ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာ တန္ ၈ဝဝ ကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ ္
သည။္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေလာငစ္ာမ ွေက်ာကမ္ီးေသြးေလာငစ္ာ 
အစားထိုးအသံုးျပဳလည္ပတ္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အေပၚ ထိခိုက္မႈမည္မွ်ရွိႏိုင္သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈတစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းကိုလည္း မေတြ႕ရပါ။ 

 ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလအေစာပုိင္းတြင္ 
ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအနီးရွိ ေက်း႐ြာ ၃ ႐ြာ၌ တြင္းေရႏွင့္အင္း 
ေရမ်ား အေရာင္ေျပာင္းလဲေနၿပီး ေသဆုံးေနေသာငါးမ်ားကိ ု
လည္း ႐ြာသ႐ူြာသားမ်ားက စတင္ေတြ႕ခဲၾ့ကသည။္ ထုိေရမ်ား 
ျဖင့္ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ေရခ်ိဳးသည့္အခါ ခႏၶာကုိယ္ယားယံ 
ျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤကဲ့သုိ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး ယခင္က  
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မရွိခဲ့ပါ။ ထုိျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက ကရင္ျပည္နယ္ 
အစုိးရကုိ အကူအညီေတာင္းခံခဲသ့ည္။ အစုိးရဘက္မွလည္း 
ေရနမူနာမ်ားကုိ  စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္  ဓါတ္ခြဲခန္း သုိ ႕ 
ေအာက္တုိဘာလအကုန္၌ ပို ႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထား 
ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ၏ရလဒ္ကုိ အ 
မ်ားျပည္သူအား ခ်ျပအသိေပးျခင္းမရွိပါ။ ေအာက္တိုဘာလ 
၁၁ ရက္ေန႔၌ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နန္းခင္ေထြးျမင့္မွ 
အထက္ပါ႐ြာ ၃ ႐ြာသို႔ အေျခအေနသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး  
ထို႐ြာမ်ားရွိ တြင္းေရအင္းေရမ်ားသည္ အႏၲရယ္မရွိေၾကာင္း 
ႏငွ္ ့ေသာကသ္ုံးရနသ္င့္ေတာ္ေၾကာင္း ဆိခုဲသ့ည။္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေဒသခမံ်ားသည ္ခႏၶာကုိယယ္ားယံျခင္းမ်ားႏငွ္ပ့တသ္ကၿ္ပီး 
ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနသုိ႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိ 
သမူ်ားမ ွ႐ြာသ႐ူြာသားမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရေသာခႏၶာကိယုယ္ား
ယမံႈသည ္အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစရ္ျခင္းျဖစ္
ၿပီး ေရေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

တန္ ၄ဝဝဝ ထုတ္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံဧရိယာအတြင္း မိုးရာသီေရတက္ခ်ိန္၌ ေရထဲတစ္ပိုင္းတစ္စႏွစ္ျမဳပ္ေနေသာ  
ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာပံုမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္။



 ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလေႏွာင္းပိုင္းတြင္  
ေရထုညစ္ညမ္းမႈသည္ အျခားေက်း႐ြာမ်ားအထိ ပ်ံ႕ႏွံ ႔ျဖစ္ 
ပြားခဲ့ၿပီး အင္း၊ ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရတြင္းထဲရွိေရမ်ားသည္အမည္း 
ေရာင္သုိ႔ ေျပာင္းလခဲဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ေရအရည္အေသြး 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကုိ Advancing Life and Regenerating 
Motherland (ALARM) ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဌာနတစ္ခု 
ျဖစ္ေသာ Environmental Laboratory (EcoLab) က ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စမ္းသပ္မႈအရ (က) ထုိေဒသတြင္ရိွသည့္  
အင္း ၁ အင္း ႏွင့္ေခ်ာင္း ၂ ေခ်ာင္း၏ ေရထတဲြင္ ညစ္ညမ္းဓါတ္  
ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ေပ်ာ္ဝင္ေနၿပီး ေရထဲရွိအခ်ိဳ႕ေသာဓါတုဓါတ္ 
ပစၥည္းပမာဏသည္ ေဘးအႏၲရာယ္မေပးႏုိင္သည့္ အတုိင္းအ 
တာထက္ လြန္ကဲေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္ (အျပည့္အစံုကုိ 
ေရအရည္အေသြးစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းအပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ 
ဖတ္ရႈပါ)၊ (ခ) တြင္းေရမ်ားကုိ ေရစစ္ကိရိယာျဖင့္ ေသခ်ာစြာစစ္ 
ယူသန္႔စင္ၿပီးမွသာ ေသာက္သုံးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 

 ဤတြင္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္
မွာ ေက်ာကမ္ီးေသြးမ်ားကိ ုသိုေလွာငရ္ာႏငွ္မ့ီးရႈ႕ိအသုံးျပဳရာ 
တြင္ ထြက္ရိွသည္ဟု အမ်ားသိသည့္ အဆိပ္ျပင္းေသာ၊ ေရဒီ
ယိဓုါတ္ႂကြပစၥည္းပါဝင္ႏႈန္းျမင္မ့ားေသာ သတၱဳမ်ားျဖစသ္ည္ ့
မာက်ဴရီ၊ ခ႐ိုမီယမ္၊ ႏွင့္ ေရဒီယမ္၊ ကဲ့သို႔ေသာသတၱဳမ်ားကို   
ယေန႔အထိျပဳလုပ္လာေသာ ေရအရည္အေသြးစမ္းသပ္စစ္ 
ေဆးမႈမ်ား၌ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းတစ္စုံတစ္ရာမရွိ 
ေသးသည့္အျပင္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားေပးထားမႈလည္းမရွိ

ပါ။ ေရထုညစည္မ္းမႈသည ္ေက်ာကမ္ီးေသြးေလာငစ္ာအသုံး 
ျပဳမႈေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟူေသာ လူထုမ်ား၏အျမင္ယူဆ 
ခ်က္ကုိ အေလးမထားျခင္းသည္ လြန္စြာစိုးရိမ္ရသည့္ 
အခ်က္ ျဖစ္သည္။

 ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံႏွင့္ 
ေက်း႐ြာရဟန္းသံဃာမ်ားက အထက္ပါေရထုညစ္ညမ္းမႈ 
ကဲသ့ို႔ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဳးမ ွကင္းလြတ္ႏိငုရ္နအ္တြက ္႐ြာမ်ား 
စြာပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲတစ္ခုကို က်င္း 
ပခဲ့ၾကသည္။4  

 ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အင္းထဲငါး 
ေသဆုံးမႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားသည္။ ေဒသခံမ်ားမွာမူ ေက်ာက္မီး 
ေသြးသံုးဘိလပ္ေျမစက္႐ုံေၾကာင့္ ေရညစ္ညမ္းၿပီး ထိုကဲ့သို႔ 
ငါးေသဆုံးရသည္ဟု ယူဆသည္။5

 မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးမွ 
အထက္ပါဘိလပ္ေျမစက္႐ံုႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈအေၾကာင္း 
ကိ ုလႊတ္ေတာ၌္တင္ျပေမးျမန္းေသာအခါ တပမ္ေတာက္ိယု ္
စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ေရအရည္ 
အေသြးသည ္လကခ္ံႏိငုသ္ည္အ့တုိင္းအတာတြငသ္ာရွသိည ္
ဟု ေျဖဆုိခဲ့သည္။ ထိုေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၏ 
ဆိုးက်ိဳးကုိရငဆ္ိငု္ေနရေသာ အထကပ္ါေဒသခမံ်ားအတြက္ 
တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္အေရးလႈပ္ရွားသူ ေစာသာဘုိးကုိ ရဲမ်ားကဖမ္းဆီးရန္ 
၎၏ေနအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

4 https://www.irrawaddy.com/news/burma/environmental-activist-faces-
arrest-myanmars-karen-state-rights-groups-object.html

5  https://www.mmtimes.com/news/kayin-villagers-blame-black-water-factory.
html

ေရတြင္းကုန္းေက်း႐ြာရွိ ရင္းလိပ္ျဖင့္ငါးဖမ္းေလ့ရွိေသာ ရာသီေပၚအင္းထဲတြင္ ေရမ်ားအမည္းေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲေနၿပီး  
ငါးမ်ားေသဆံုးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၉။

KI
C



ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆးစမ္းသပ္ျခင္း
 ၂ဝ၁၉ ခုႏစွ၊္ ေအာကတ္ိဘုာလေႏွာင္းပိငု္း၌ ျပဳလုပ ္
ခဲ့ေသာ EcoLab/ALARM တုိ႔၏ စမ္းသပ္ခ်က္က ေကာက္ခ်က္ 
ေဖၚျပထားသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။6

•	 အင္းတစ္အင္းႏွင့္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းထဲက7 ေရနမူနာ 
မ်ားထဲတြင္ ေဖါ့စဖိတ္ (Phosphate) ႏွင့္ ကလုိရင္း 
(Chlorine) ဓါတ္တုိ႔ေပ်ာ္ဝင္ေနမႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးအင္ဂ်င္စီက သတ္မွတ္ 
ထားေသာေရေနသတၱဝါမ်ားအသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ရွိရ 
မည့္ ေရအရည္အေသြးစံႏႈန္း၏ ကန္႔သတ္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္ 
လြန္ေနသည္။ 

•	 စမ္းသပစ္စ္ေဆးခဲ့ေသာမရင္းကနု္း႐ြာေခ်ာင္း၏8 ေရနမူနာ 
ထဲတြင္ ဇီဝဆိုင္ရာေအာက္စီဂ်င္လိုအပ္ခ်က္ (biological 
oxygen demand  -BOD) ႏွင့္ ဓါတုဆုိင္ရာေအာက္စီဂ်င္ 
လုိအပ္ခ်က္ (chemical oxygen demand–COD) ဓါတ္မ်ား 
ပါဝင္မႈျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ 

•	 BOD ႏွင့္ COD ျမင့္မားမႈ၊ ေရထဲ၌ ေဖါ့စဖိတ္ပါဝင္မႈ၊ 
စသညမ္်ားေၾကာင္ ့ေရထတဲြင ္ေအာက္စဂီ်င္ေလ်ာက့်ျခင္း 

6 https://www.irrawaddy.com/news/burma/water-polluted-myanmar-military-
run-cement-plant-causes-health-issues-karen-state.html

7 ဇီးေတာအင္း၊ ေရတြင္းကုန္းရြာရွိ ငါးေသေခ်ာင္း၊ မရမ္းကုန္းေခ်ာင္း
8 မရမ္းကုန္းေခ်ာင္း

ကိ ုျဖစ္ေစႏိငုသ္ည။္ ဤအေျခအေနမ်ားႏငွ္ ့လြနက္သဲည္ ့
ကလုိရင္းဓါတ္ေပ်ာ္ဝင္မႈမ်ားသည္ ငါးေသဆံုးရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ႏိငုဖ္ြယရ္ွသိည။္ ေရထတဲြင ္ကလိရုင္း 
ပါဝငမ္ႈလြနက္ဲျခင္းေၾကာင္ ့လူ႔အေရျပားတြင ္ေရာငရ္မ္းျခင္း၊ 
အရည္ၾကည္ဖုေပါက္ျခင္း၊ နီစပ္စပ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ယားယံ 
ျခင္း၊ အစရွိေသာအေရျပားေရာဂါမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏိငုသ္ည။္ 

 ထုိ႔ျပင္ အျခားဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈတစ္ခုက စစ္ေဆး 
စမ္းသပ္ခဲ့သည့္ ေရနမူနာထဲတြင္ အနည္မ်ိဳး စံုပါဝင္မႈ ၊ 
ေရေနာက္က်ိမႈႏွင့္ ေရအတြင္းသံဓါတ္ေပ်ာ္ဝင္မႈသည္ လြန ္
ကဲေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိပညာရွင ္
အတတ္ပညာရွင္မ်ားကလည္း ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအေရျပား
ယားယံျခင္းသည္ ေရထဲတြင္ လြန္ကဲစြာရွိေနသည့္အနည္
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အႀကံျပဳၾကသည္။ 

 ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္တြင္ ဤ 
ကဲ့သို ႔ေရမ်ားအေရာင္ေျပာင္းလဲရျခင္းသည္ လုံ ၿခဳံစြာသုိ 
ေလွာင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးပုံမ်ားကို ေရမ်ား 
ျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာကေန အကစ္စဓ္ါတမ္်ားႏငွ္ ့ဆာလဖတိ ္
မ်ားယုိစိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာ 
မ်ားကို မၾကာခင္ကမွသယ္သြင္းခဲ့သည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍ 
ဤေကာကခ္်က္ခ်မႈအတုိင္းသာမနွပ္ါက ေရမ်ားကိအုေရာင ္
ေျပာင္းလဲေစေသာအမည္းေရာင္အမႈန္မ်ားတြင္ အဆိပ္သင္ ့
ဓါတ္သတၱဳမ်ား၏ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ေျခအလြန္မ်ားျပားေနမည္ျဖစ္
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအခ်က္ကုိအတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ 
ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။

 အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားဘက္မွ အေရာင္ေျပာင္းလဲ 
ေနေသာေရမ်ားသည္ လက္ခံႏိုင္သည့္အေျခအေန၌ရွိ  
သည္ဟုဆုိေသာ္လည္း အစုိးရဘက္မွ ၎၏ေရအရည္အ 
ေသြးစမ္းသပ္မႈရလဒကုိ္ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖၚျပသျခင္းမရိွ  
သလုိ ALARM ၏ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ေရညစ္ညမ္းမႈ 
အဆင့္သည္ လက္ခံႏုိင္သည့္အဆင့္ထက္ လြန္ကဲေၾကာင္းေတြ႕ 
ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း
 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈအတြက္ ေလ့
လာဆန္းစစ္မႈေဆာင္႐ြက္ရန္လုိအပ္သည့္  ရွိႏွင့္ ၿပီးသား 
စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားအား လက္ရွိအ႐ြယ္အစား သုိ႔မဟုတ္ 
လိုအပ္ခ်က္အရ ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ တပ ္
ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခ ု
ကုိေဆာင္႐ြက္ရန္လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက လုပ္ငန္းမစမီ EIA  
ေခၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာ 

ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုႏွင့္ ၆ ကီလုိမီတာအကြာအေဝး၌ရိွေသာေက်း႐ြာမ်ားနွင့္ 
ေတာႀကီးကုန္း႐ြာမွ ႏုိ႔စုိ႔ကေလး၊ ကေလးသူငယ္၊ နွင့္ လူႀကီး ၁ဝဝ ေက်ာ္သည္ 

ေရတြင္းထဲကေရကုိ ခ်ိဳးၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ အေရျပားေပၚတြင္ 
အဖုအပိမ့္အနီကြက္မ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။



ခ်က္ကုိ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ရမည္။9 သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ 
ေလာင္စာမွတစ္ရက္လွ်င္ ဘိလပ္ေျမ တန္ ၄ဝဝဝ ထုတ္ႏိုင ္
သည္ ့ေက်ာကမ္ီးေသြးသုံး ဘလိပ္ေျမစက႐္ုအံျဖစသ္ို႔ ေျပာင္း 
လဲလည္ပတ္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
မစမီ EIA ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 EcoLab ၏ ေရအရည္အေသြးစမ္းသပ္စစ္ေဆး 
ခ်က္က ေရစစ္ကိရိယာျဖင့္ ေရကုိသန္႔စင္စစ္ယူၿပီးေနာက္ ထုိ 
ေရကုိ ေသာက္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ အကယ္၍သာ အထက္ပါ 
ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုသည္ မူလကသန္႔ရွင္းေနေသာေရကုိ ေရစစ္ 
ကရိယိာျဖင္ ့သန္႔စငစ္စယူ္ၿပီးမ ွေသာက္သုံးႏိငုသ္ည္ည့စည္မ္း 
ေရအျဖစသ္ို႔ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္း ထငရ္ွားပါက ထိဘုလိပ ္
ေျမစက္႐ံုလုပ္ငန္းသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
အျခားဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။10 ထုိ႔ျပင္ 
ႏုိင္ငံတကာကသတ္မွတ္ထားေသာ ေရအရည္အေသြးဆုိင္ 
ရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၏ကန္ ႔သတ္မႈထက္ ေရကုိ ညစ္ညမ္း 
ေစျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းသာ 
ျဖစ္သည္။

၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ေစာသာဘိုးအား  
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
 ေစာသာဘုိးသည္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္
လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သလို MATA ေခၚ ျမန္
မာႏိုင္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာ 
အရပ္ဖက္မဟာမိတ္အဖြ႕ဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳ 

9 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အခန္း (၂) ၉
10 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ား၊ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ေသာအဖြဲ႕ဝင္ကုိယ္စားမ်ားထဲမွ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 
သူသည္ အထက္ကေဖၚျပခဲသ့ည့္အတုိင္းပင္ ေရထုညစ္ညမ္း 
မႈေၾကာင္ ့လမူႈစီးပြားအခကအ္ခဲႏငွ္ရ့ငဆ္ိငု္ေနရေသာ ေဒသခ ံ
ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ အေရးေပၚေသာက္ေရရရွိရန္ 
ကုိယ္တုိင္ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သလုိ ေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ လူထု 
ရငဆုိ္ငႀ္ကဳံေတြ႕ေနရေသာအခကအ္ခသဲတင္းမ်ားကိ ုအမ်ား 
သိေအာငဖ္လယွ္ေျပာဆိုေပးျခင္းမတွဆင္ ့လထုူအကူအည ီ
ရေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

 ၎၏မိသားစုဝင္ႏွင့္ ၎၏လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ား 
အပါအဝင္ ေစာသာဘုိးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 
ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 

 မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ လူတစ္စုသည္ 
အရက္ေသာက္ထားၿပီး မူးသည့္ဟန္အမူအရာမ်ားျဖင့္  
ေစာသာဘိုးမိသားစုေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေနာက ္
ပုိင္းညအခ်ိန္တြင္ ထုိအိမ္သုိ႔  ရ ဲ၁ဝ ဦး ေရာက္ရိွျပန္ သည္။ ထုိအ 
ခ်ိန္တြင္ ေစာသာဘုိးသည္ ခရီးထြက္ေနၿပီး ေနအိမ္တြင္မရိွပါ။

 ရမဲ်ားက (မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ၎အား တရားစြ ဲ
ဆုိထားေသာအမႈကုိ ၾကားနာရန္) တရား႐ုံး၏ဆင့္ေခၚစာ 
ဟဆုိုေသာ စာတစ္ေစာငက္ိ ုထုတ္ျပသည။္ သို႔ေသာ ္တရား 
႐ုံးဆင့္ေခၚစာဟူေသာအဆုိပါစာ႐ြက္ကုိ မိသားစုဝင္မ်ားမွ 
လက္ခံရရိွေၾကာင္းအေထာက္အထားျပရန္အတြက္ မိသားစု 
၀ငမ္်ားအားလကမ္တွထ္ိုးခိငု္းၿပီး ထိတုရား႐ုံးဆင့္ေခၚစာ႐ြက ္
ကို မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္အတူခ်န္ထားကာ ထိုအိမ္မွ ျပန္လည ္
ထြကခ္ြာသြားရမည္အ့စား ဆင့္ေခၚစာကိ ုမသိားစဝုငမ္်ားအား 

ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာမ်ားပံုထားရာေနရာ၏ မနီးမေဝးတြင္ရွိေသာ 
အင္းထဲက အမည္းေရာင္ႏႈန္းေျမအနည္မ်ားကုိ ရြာသားတစ္ဦးက ျပသစဥ္

လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသူ ေစာသာဘုိး



ေပးထားခဲ့ျခင္းမရွိသလို ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခြင့္လည္းမေပးခဲ့ဘဲ 
ထိုစာ႐ြက္ကုိ ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ယူေဆာင္သြားခဲ့ 
သည္။ ရဲမ်ားသည္ ဖမ္းဝရမ္းမပါဘဲ ေစာသာဘုိးအားဖမ္း 
မည္ဟ1ု1 ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သလို ရွာေဖြခြင့္ဝရမ္းမပါဘဲ ေနအိမ ္
ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္။ 

 ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ ေစာသာဘုိး၏မိသားစု၊ ၎၏ 
လပု္ေဖၚကိငုဖ္ကမ္်ားႏငွ္ ့ထိလုပု္ေဖၚကိငုဖ္ကမ္်ား၏ မသိားစ ု
ဝင္မ်ားသည္ အၿမဲတေစအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းခံေနခဲ့ 
ရသည္။ ၎တုိ႔သြားေလရာသုိ႔ အရပ္ဝတ္ ဝတ္ထားေသာသူ 
အခ်ိဳ႕သည္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္အနီး 
ဝန္းက်င္တြင္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေန 
ရသည္။ ထို႔ျပင္ ရဲစခန္း၏ ဖုန္းျဖင့္မၾကာခနေခၚဆိုေမးျမန္းမႈ
မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 

 ေစာသာဘုိးအား ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အ 
ၾကည္အၿငိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
႐ုံးမွ အရာရွိက တရားစြဲဆိုျခင္းေၾကာင္1့2 တရား႐ုံးက ယခ ု
ကဲ့သို႔၎အား ဆင့္ေခၚေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ အကယ္၍ 
ေစာသာဘိုးက ဆင့္ေခၚစာတြင္ေဖၚျပထားသည့္ ႐ုံးခ်ိန္းေန႔ 
အတိုင္း တရား႐ံုးသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားျခင္းမရွိပါက တရား႐ုံးမ ွ
ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ဆင့္ေခၚစာျဖင့္ထပ္မံဆင့္ေခၚႏုိင္ၿပီး 
ထို႔ေနာက္တြင ္ဖမ္းဝရမ္းထတ္ုကာ ေစာသာဘုိးအားဖမ္းဆီး 
ရန္ တရား႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုံးခ်ိန္းေန႔တြင္ 
ေစာသာဘုိးမွ တရား႐ုံးသုိ႔သြားေရာက္သည့္အခါ၌ တရား 
သူႀကီးမွ ၎အားတရားစြဲဆုိထားေသာအမႈကုိ အမႈေျမာက္ 

11 ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ဇယား (၂) အရ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ေအာက္တြင္ 
ဖမ္းဝရမ္းမပါလွ်င္ ရဲက ဖမ္းဆီးခြင့္မရွိပါ။

12 ယခင္ စစ္တပ္၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိျပီး ယခုလက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ 
အရပ္သားအစိုးရဌာနပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိသည္။ ယခုတရားစြဲဆိုမႈတြင္ ဌာနကိုကိုယ္
စားျပဳ၍စြဲျခင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာမသိရပါ၊

ေၾကာင္း ဆုံးျဖတလ္ိကုပ္ါက13 ေစာသာဘုိးသည္ အဆုိပါအမႈ 
မၿပီးမခ်င္း အခ်ဳပ္ထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းခံရမည္ျဖစ္ 
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြ ဲ
ဆိခုရံသသူည ္အာမခံျဖင္ ့အျပငတ္ြင္ေနခြင္မ့ရွိေသာေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။14 အမႈစတင္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး အမိန္႔ခ်သည္ 
အထိ အနည္းဆံုး ၁၂ လ ၾကာသည္။ ျပည္သူလူထုအား ဖိႏိွပ္ 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာအဆုိပါဥပေဒေအာက္၌ အမႈရင္ဆုိင္ 
ေသာအခါ တရားစြဆဲိခုထံားရေသာသသူည ္အမႈကုိႏိငုမ္ည၊္ 
မႏိငုမ္ည ္မေသခ်ာေသာအခ်နိတ္ြင ္ေသခ်ာေသာအရာတစခ္ ု
မွာ ထုိသူသည္ အခ်ဳပ္ထဲတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာခ်ဳပ္ေႏွာင္ 
ထားျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ (အခ်ဳပ္ထဲတြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ 
ရသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ ေနာက္ဆုံးအမိန္႔ခ်ေသာေထာင ္
ဒဏ္ထက္ အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့နည္းသည္။)

စြပ္စြဲခံထားရေသာျပစ္မႈ - ရာဇသတ္ႀကီး  
ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) 

 ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒမ္ ၅ဝ၅ (ခ)15 တြင္ တစစ္ုတံစဥ္ီးက 
ေဖၚျပခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ ေကာလဟာလကိုျဖစ္ေစ၊ သတင္းကို 
ျဖစ္ေစျပဳရာတြင္၊ ျပည္သူလူထုအား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ 
ေစျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ကုိျဖစ္ေစ၊ 

13 တရားရံုးမွဆင့္ေခၚစာထုတ္ေပးျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တရားသူႀကီးသည္ 
ေစာသာဘိုးအားတရားစြဲထားေသာအမႈကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ၄ 
အရ တရားခြင္တြင္ ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ အခ်က္အလက္ခိုင္လံုသည့္အမႈအျဖစ္ 
ယူဆေၾကာင္း ေပၚလြင္သည္။ အမႈတစ္ခုခုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ 
ပုဒ္မ ၂ဝ၂ အရ တစ္စံုတစ္ဦးကို တရားရံုးက ဆင့္ေခၚနိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ဤသည္မွာ 
ျဖစ္ခဲသည္။

14 ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ဇယား (၂) ကိုၾကည့္ပါ။
15 မည္သူမဆို၊ ေဖၚျပခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ ေကာလဟာလကိုျဖစ္ေစ၊ သတင္းကို ျဖစ္ေစျပဳရာတြင္၊ 

သို႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာတြင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ီရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ ္
အစိုးရကိုျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ေရးကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္သည့္ျပစ္မႈကို တဦးတေယာက ္
ေသာသူက က်ဴးလြန္ခ်င္လာေအာင္ အမ်ားျပည္သူကိုေသာ္၎၊ အမ်ားျပည္သူ၏ သီးျခား 
လူစုကိုေသာ္၎ ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္းတခုခုျဖစ္ေစရန္ အႀကံရွိလွ်င္၊ သို႔တည္း 
မဟုတ္ ထိုသို႔ျဖစ္ေစတန္ရာသည့္ အေၾကာင္းရွိလွ်င္၊ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထိေထာင္ဒဏ ္
တမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

ေရထုညစ္ညမ္းမႈစတင္ျဖစ္ပြားျပီး ေလးလၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ အမ်ားျပည္သူထံမွ ေရလွဴဒါန္းမႈကို ေမွ်ာ္ကုိးေနရသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေရအလွဴရွင္ကုိ 
ေစာင့္စားေနသည့္ လမ္းေဘးက ၎တုိ႕၏ေရပံုးမ်ား



ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ေရးကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစသည့္ျပစ္မႈကုိ 
အမ်ားျပည္သူ က်ဴးလြန္ေအာင္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္  လုပ္ 
ေဆာင္ပါက သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆပါက  
ဤပုဒမ္အရ အမႈေျမာက္သည္။ ဤပုဒမ္ျဖင့္စြပ္စြခံဲရသူသည္ 
အမႈကုိ ႏိုင္ေအာင္ (က) ၎အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ရည္႐ြယ္ 
ခ်က္မ်ိဳးမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရမည္၊ (ခ) ေဖၚျပခ်က္ျဖစ ္
ေစ၊ ေကာလဟာလျဖစ္ေစ၊ သတင္းျဖစ္ေစ၊ စသည္မ်ား 
သည္ မွန္ကန္သည္ဟုယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရိွေၾကာင္း 
ကုိ သက္ေသျပရမည္။ ဤျပစ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္သည္ 
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ 

 ဤပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) သည္ အလြန္ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး 
အဓိပ ၸါယ္မသဲကြဲေသာ၊ လုိရာအဓိပ ၸါယ္ျပန္ဆုိႏိုင္ေသာ 
ဥပေဒ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာဆႏၵေဖၚထုတ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖါက္ေနသည္ဟု 
ျပင္းထန္စြာေဝဖန္ခံေနရသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္
အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က အဆုိပါဥပေဒသည္ ဥပေဒ 
အလြဲသံုးစားမႈကုိတရားဝင္ခြင့္ေပးေသာ၊ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိသူမ်ားကို  ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား 
အျဖစ္သုိ႔ တံဆိပ္ခတ္သတ္မွတ္ေပးေသာ ဥပေဒတစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရအဆက္ဆက္လက္ထက္တြင္ တက္ 
ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ 
ေဖၚပြဲတြင္ပါဝင္သူမ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္ဟု  
ဆိုသည္။16 ဤပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) သည္ အလြန္တင္းၾကပ္သည့္  
ရာဇဝတ္ပုဒ္မျဖစ္သည္၊ အေၾကာင္းမွာ အမ်ားျပည္သူ အ 
ထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစဖို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိေသာ္ျငားလည္း ဤ 
ပုဒ္မအရက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရႏိုင္သည္။

 ေစာသာဘိုးအား တရားစြဲဆိုထားသည့္ ယခုအမႈ၌ 
“ေဖၚျပခ်က္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေကာလဟာလကုိျဖစ္ေစ၊ သတင္းကုိ 
ျဖစ္ေစျပဳရာတြင္” ဟုဆိုရာ၌ မည္သည့္အရာကုိရည္ၫႊန္း 

16  Human Rights Watch, “They Can Arrest You At Any Time: The Criminaliza-
tion of Peaceful Expression in Burma,”

ေနသည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။ ဥပမာ - မၾကာေသးခင္က အဂၤလိပ္ 
သတင္းတပုဒ္တြင္ ေစာသာဘိုးက17  

 “ေဒသခံလူထုေတြသိခ်င္ေနတဲ့အေျဖ ကုိေပး  
ႏုိင္ဖို ႔ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဖိတ္ၾကား 
မယ္။ ေသာက္ေရသန္႔လႉဒါန္းျခင္းနဲ႔  ေရတြင္းအသစ္တူးျခင္း 
ေတြဟာ ယာယီေျဖရွင္းနည္းေတြသာျဖစ္တယ္၊ ေရရွည္ 
အတြက္မဟုတ္သလုိ လိုအပ္ေနတဲ့ ထာဝရေျဖရွင္းနည္း 
မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြအ 
တြက္ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ကူညီအေျဖရွာေပးႏိုင္မည္လုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ဆုိသည္။

 ေစာသာဘုိးအားတရားစြဲဆုိထားေသာ စြပ္စြဲခ်က္ 
သည္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ဒုကၡႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအနီးတဝိုက္ရွိ ျပည္သူလူထုအား ကူညီ 
ေထာကပ္ံ့ေပးခဲ့ေသာသ႕ူ၏လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားႏငွ္သ့ကဆ္ိငု ္
ပုံေပၚလြင္သည္။ ထို႕ျပင္ အဆုိပါတရားစြဲဆိုမႈသည္ ျပည္သ ူ
လူထုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအထက္က ေဖၚျပခဲ့သည့္စုေပါင္း  
ဆုေတာင္းပြဲျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရထု 
ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္၏ေမးခြန္း 
ေမးျမန္းမႈၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားေသာတရားစြဲဆိုမႈ ျဖစ္သည္။ 

 ေယဘုယ်က်ၿပီး အဓိပၸါယ္မသဲကြဲေသာ၊ လုိရာ 
အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုႏိုင္ေသာ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) သည္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖါက္ေနေသာဥပေဒလည္းျဖစ္သည္။18 
ဆုိလိုသည္မွာ ယခုေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလူ
သိရွင္ၾကားေဝဖန္ေျပာဆုိမႈျပဳလုပ္ပါက အမ်ားျပည္သူအား 
အထိတ္တလန္ ႔ျဖစ္ေစလွ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ေရးကုိ 
ထိခိုက္ေသာက်ဴးလြန္မႈကို အမ်ားျပည္သူက်ဴးလြန္လာ 
ေအာင္  အားေပးေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု အဓိပ ၸါယ္  
ေကာက္ယူခံရႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ အခ်ိန္မေ႐ြးရင္ဆိုင္ 
ရႏိုင္သည္။

17  https://www.mmtimes.com/news/kayin-villagers-blame-black-water-factory.
html

18 ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ၏ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားသည္ ႏို္င္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆန္႕က်င္
သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သလို 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိသည့္ 
အပိုဒ္ ၁၉ ေဖၚျပခ်က္နွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ General Comment 27 
ပါေဖၚျပခ်က္မ်ားနွင့္ မကိုက္ညီပါ။

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္း၊ ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္ရုံပတ္ဝန္းက်င္ရွိေက်းရြာမ်ားေရညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ 
နတ္ကုန္းေက်းရြာရွိ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား ေက်ာင္းသုိ႔ သြားစဥ္ ေရသန္႔ဘူးကုိယ္စီျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရပံု။ ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ . နတ္ကုန္းေက်းရြာ။



အႀကံျပဳခ်က္

•	 ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေစာသာဘိုးအေပၚစြဲဆိုထားေသာတရားစြဲဆိုမႈအားလုံးကို
 ႁခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္း႐ုတ္သိမ္းရမည္။

•	 ျမန္မာအစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္လူထုအတြက္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရရရွိေအာင္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

•	 ေက်က္မီးေသြးသုိေလွာင္ျခင္း၊ ေလာင္စာအျဖစ္မီးရႈိ႕အသုံးျပဳျခင္း၊ ႏွင့္ ထုိမွထြက္လာေသာ ျပာမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
မ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္  
ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းကလည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းရွိေအာင္ ယခုႏွစ္မိုးရာသီမတိုင္ခင္ ျမန္မာအစိုးရက တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

•	 ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
ပညာရွင္မ်ား၊ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိခံစားေနရသည့္ေဒသခံလူထု၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ 
စသည့္အစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးယႏၲရားတစ္ခုကို ေရရွည္လုပ္ငန္း 
တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခ်မွတ္ရမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈရိွရန္အ 
တြက္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး၌ ေရနမူနာစမ္းသပ္စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္၊ ေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္  
သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကိုေကာကယ္ူႏိငုခ္ြင္၊့ ထိမုတွဆင္ ့အစိုးရအတြကသိ္ပၸနံည္းက်အႀကံျပဳခ်ကမ္်ားေပးပိငုခ္ြင္၊့  
စသည္ ့လုပပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားႏငွ္ ့အျခားလိအုပ္ေသာတာဝနမ္်ားကိလုပု္ေဆာင္ႏိငုသ္ည္ ့တရားဝငလ္ပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားရွရိမည၊္  
၎တို႔အား တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးရမည္။

ေရထုညစ္ညမ္းမႈစတင္ခ်ိန္မွစၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရမ်ားလႉဒါန္းေနပုံ


