ရက္စြဲ ( ၂၆. ၅ . ၂၀၁၆ )
နမၼတူျမစ္ အေပၚ အလယ္ရဲ႐ြာ ေရကာတာကို ေနာ္ေဝး အက္စ္အဲန္ ပါဝါ (Norway's SN Power) မွ တည္
ေဆာက္္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ သို႔အိတဖ
္ ြင္႔ေပးစာ။
သို႔ /
ႏိုင္ငံအတိုငပ
္ င္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ေနျပည္ေတာ္)
(၃၁

ရက္

မတ္ခ်္လ

၂၀၁၆)

စာကုိထတ
ု ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္
တည္ ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ

တြင္

ကြၽႏု္ပတ
္ ို႔

“နမၼတူျမစ္ကိုကာကြယ္စ”ိ႔ု

အစီရင္ခံ

နမၼတူျမစ္(ေခၚ)ျမစ္ငယ္ျမစ္ အေပၚ ေရကာတာ (၄) ေ နရာ

ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ ႔နယ္ ရွိ ေနာ္ ေ၀းအစိုး ရပိုင္

SN Power ကုမၸဏ၏
ီ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္ ့ အလယ္ရဲ႐ြာေရအားလွ်ပ္စစ္ (၇၀၀) မီကာဝပ္ ထုတလ
္ ု ပ္မႈ ရွိ
ေရကာတာ အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။
အထက္ပါအစီရင္ခံစာကို

ထုတ္ေ၀ၿပီးေနာက္ SN

ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္

pre–feasibility

study

ကို

ကၽြႏ္ုပ္တ႔ရ
ို ရွိထားသည္။

ယခင္လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား၀န္ႀကီးဌာန

Power

ကုမၸဏီမွ

ဇြန္လ

၂၀၁၅

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားေသာ အေထာက္အထားကို
နွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်က္အရ

SN

Power

ကေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္ feasibility study ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
ထို pre–feasibility study ၏ ရလဒ္ မွာ ေရဂာာတာတည္ေဆာက္ရာတြင္ ႀကီးမားသည့္အဟန္႔
အတားမ်ားမရွိ ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔ လြန္စြာစိုးရိမ္ေနပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔စိုးရိမ္ရသည့္ခ်က္မ်ားကုိ
ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္ ၁။

ေလ့လာခ်က္အရ

လက္ရိွျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္အတြငး္

စစ္ေရးပဋိပကၡအေပၚ ဤ စီမံကိန္

ကမည္သိ႕ု အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွ္ိမည္၊ ထုိ႔အျပင္ ယခုပဋိပကၡ ျဖစ္ေနမႈေပၚတြင္မည္သိ႕ု ေသာ အေၾကာင္း
ဆက္ စပ္မႈ ရွိသည္ကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း မ ရွိေသးပါ။ ကြၽႏု္ပ္တ႔ထ
ို ုတျ္ ပန္ထားသည့္အတိုင္း တိုင္းရင္း
သား ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလာသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းက သဘာ၀သံယံဇာတ ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။တိုင္းရင္း
သား

လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ

ျဖစ္ရသည့္

အေၾကာင္းရင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုငန
္ ယ္

ေျမထဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သံယံဇာတအေပၚထိန္းခ်ဳပ္ လြမ္းမိုးျခင္း၊ သံယံဇာတ ထုတယ
္ ူျခင္း ၏
စီမံကိနး္

တစ္ေလ်ာက္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္အင္အား အမ်ားအျပား ထပ္ျဖည့္ေနတာကိေ
ု တြ ႕ရ

သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲ ဟုနး္ ဟုန္းေတာက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ pre-feasibility study
ေကာက္ယူေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လူထုအမ်ားသိေအာင္ ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆို ရွင္းျပျခင္းမရွိ ခဲ့ပါ။
အထူးသျဖင့္မၾကာေသးမီ က ေက်ာက္မဲၿမိဳ႔နယ္(ေနာင္ခ်ဳိအေရွ ႔ဘက္ျခမ္းရွိ) SSPP/SSA နဲ႔ ဗမာတပ္မေတာ္
စစ္ေရး တင္းမာမႈျဖစ္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ထိုးစစ္ဆင္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္
ေလေၾကာင္းတိုကခ
္ ိုကေ
္ ရးျဖင့္ထိုးစစ္ဆင္သည္။
ေဆာက္လုပဆ
္ ဲ အထက္ရဲ႐ြာ

ေရကာတာ

SSPP/SSA
၏

၏ထိနး္ ခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမသည္

ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္

တည္ရွိသည္။

ဤကိစၥကို

ခ်န္လွပ္ျခင္းသည္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာ မရွိေပ။

စစ္ပြဲမ်ားကို

အေလးအနက္မထားျခင္းအတြက္ ကြၽန္ေတာ္

တို႔စိတ္ပူပင္မႈျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ SN Power သည္ ေနာ္ေ၀းအစိုးရ ၏ ကုမၼဏီ ျဖစ္ၿပီး ေနာ္
ေ၀းအစိုးရက ျမန္မာနိုင္ငံ၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ အေထာက္ပံ႕ေပးေနေသာ ဦးေဆာင္နိုင္ငံ

လည္းျဖစ္သည္။
၂။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္္ႏွင့္ လူမႈအသိုငး္ ၀ိုင္း ထိခိုက္မႈကိုအစျပဳ

ကာတာေဆာက္မည့္

ေလ့လာရာတြင္ အလယ္ရဲ႐ြာေ

ရ

ဧရာယာ၏အနီး၀န္းက်င္

ေရလႊမ္းမည့္ဧရိယာခန္႕သာ ေလ့လာၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းတစ္

ေလ်ာက္အေပၚ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ

(၅) ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာ၀ပ တ္၀န္းက်င္

ႏွင္႔ ေဒသ ခံလထ
ူ ု အေပ ၚ ထိခိုက္ မႈကို မေဖ ၚျပထားေပ။ သူတ႔က
ို
“သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အ ဓိက
အေၾကာင္းအခ်က္ အားလံုးတို႔၏ အေျခခံ စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီးျဖစ္သည္ ”ဟု ဆိုသည္မွာ မဟုတ္မွ န္
ေပ၊ သူတို႔က “ဤျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရလႊမ္းမည့္ ဧရိယာတို႔မွာ လူထုတ႔ို၏ အစာရိကၡာ ရရာ အဓိက မက်”ဟု
ဆိုထား သည္မွာ လံုး၀ မွားယြင္းပါသည္။
၃။ “ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႕ေတြ႕ဆုံရာတြင္ စီးပြားေရး လူမႈေရး အေၾကာင္းမ်ားသာေမးၿပီး ေဒသခံမ်ား၏သ
ေဘာထားကုိရယူသည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း

ကုမၸဏီရွငး္ ျပခ်က္ေၾကာင့္

ေဒသခံမ်ားသေဘာေတြ႕ၾကသည္” ဟုဆို ထားပါသည္႕ ၄င္းတုိ႔၏ေလ႔လာကြင္းဆင္းမႈအစီရင္ခံစာတြင္း
ေဖၚျပထားခ်က္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နမ့္တူျမစ္ေခ်ာင္း တေလွ်ာက္ေန ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ပါသည္။
ေရကာတာေဆာက္မည့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ေနထိုငလ
္ ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံ တ စ္ခ်ိဳ႕ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေမးျမန္း
ခ်က္အရ ဒီ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ ကုမၸဏီအဖြဲ႔က ဆိုးက်ိဳးအေၾကာင္းကိုလာေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ျခင္ း
မရွိခဲ့ပါ။ သူတို႔ ေျပာတာက ေရကတာတည္ေဆာက္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိတာကိုဘေ
ဲ ျပာဆိုခဲ့တာပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
စားဝတ္ေနေရးအေၾကာင္းကို
ေျပာျပျခင္းမရွိတဲ့အျပင္

ေမးခဲ့တယ္။

ေဆြးေႏြးျခင္းလည္း

ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးအေၾကာင္းကိုသူတို႔
မရွိခဲ့ဘူးလို႔”

ေဒသခံေျဖၾကားခဲ႕ပါသည္။ ဤသုိ႕ဆုိလွ်င္

ေဒသခံမ်ား ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ သေဘာေတြ႕သည္ ဆိသ
ု ည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။
၄။ ကုမၸဏီ၏ေလ့လာေဖၚျပထားသည့္ စာအတြငး္တြင္ ဤေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ေ နရာသည္ ဘူမိ
ေဗ ဒအရ အေႏွာက္အယွက္ မရွိ၊ ငလွ်င္အႏၱရာယ္အေၾကာင္းလံုး၀ မေဖၚျပထားေပ။၊ ဤေရကာတာတည္
ေဆာက္သည့္ ေနရာသည္ ေက်ာက္ႀကံ

ျပတ္ေရြ႕ေၾကာရွိသည့္ေနရာျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာေပၚတြင္ ျမန္

မာ့သမိုငး္ အရ ၁၉၁၂ တြင္ အျပင္းထန္ဆံုးငလ်င္လုပခ
္ ဲ့သည္။
SN Power ကအထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး မ ဆီေလွ်ာ္စြာ တင္ျပေနျခင္း
မွာ မ်ား စြာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မွီခိုေန ရေသာ၊
ကၽြႏု္ပ္တ႔ခ
ို ်စ္ျမတ္ ႏိုးေသာ နမၼတူျမစ္(၀ါ)ျမစ္ငယ္ျမစ္ ကံၾကမၼာကို
က်ေရာက္ ေစသင့္ပါ။

ေနာ္ေ၀းကုမၸဏီ၏ လက္အတြင္း သို႔မ

အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆက္လက္ေတာင္းဆိခ
ု ်င္သည္မွာ
-

-

-

အထက္ရဲရြာ ေရကာတာ အပါအ၀င္၊ တည္ေဆာက္ေနသည့္ နမၼတူျမစ္ေပၚမွ ေရကာတာမ်ားႏွင့္
တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရကာတာ မ်ားအားလုံးခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းထားရန္။

အနာဂါတ္တြင္နမၼတူျမစ္ေပၚေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ရာတြင္ပြင့လ
္ င္းျမင္သာၿပီး

ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ထိခိုကမ
္ ည႔္ ေရေအာင္းေဒသအားလံုးကိုႀကိဳတင္ ေလ့လာရမည္။

အနာဂါတ္တြင္ နမၼတူျမစ္တေလွ်ာက္ မည္သည့္ေရကာတာစီမံကိန္း မ်ားကိုမဆုိစီစဥ္မည္ဆိုပါက
သက္ေရာက္မႈ

ခံစားရမည့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား

သေဘာတူညခ
ီ ်က္ ဦးစြာရယူရမည္။
-

-

ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊

လြတ္လပ္သည့္

တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ပဋိပကၡမ်ားအားေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီးဖက္ဒရယ္စံနစ္ေပၚ
က္ဒရယ္စံနစ္ေပၚထြန္းကာ

စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

သဘာ၀သံယံဇာတမ်ားအား

ဗဟိုမွ

ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းမွရပ္တန္႔၍ ျပည္သူလူထုကို ထိခိက
ု ္ေစမည့္ နမၼတူေရကာတာမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး
လူထုအားပြင့လ
္ င္းစြာ ရွင္းလင္းခ်ျပရန္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ရွမး္ ေတာင္သူလယ္သမားကြနယ
္ က္
ထမ္းအိုက္ + ၉၅ (၀) ၉၄-၅၃၁၃-၂၇၅၅
ရွမး္ လူ႔ အခြင့အ
္ ေရး မဏၰိုူဳင
ု ္
စုိင္းခြန္းမုိင္

+ ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉

ရွမး္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္+ ထိနး္ သိမး္ ေရးအဖြ႕ဲ
စုိင္းေခးဆိင
ု ္

+ ၆၆ (၀) ၈၁-၆၇၂-၂၀၃၁

မိတၱဴကုိ
-

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)

-

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ / SNLD (ဗဟုိ)

-

လက္ခံ

