
ၽုိၼတ်ၢမး်ငဝ်းလ း ၽၼမတ်ႈူ/သႇီေပႃႉ ၸုမ်းတငူၼ်ိငုတ်ႃႇႄမႈၼမ်ၼးႂၸုိင်ႈတးႆ 

ၵၢၼေ်ၵႃႇသၢငႈ်ဢၼဢ်မႇ်လႆႈၶၢႂငတ်ႈီၽၼမတ်ႈူ/သႇီေပႃႉၼၼပူိ်ငး်ႄၼလွင်ႈႁိပ်ႈလူဝ်ႇၵိတုး်ယင်ၵၢၼသ်ၢငႈ်ၽ  
ၼးႂမိငူ်းမၢၼႈ် 

ဝၼ်းထိ 14/3/2020 

ဢၼ်လူင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇဢဝ်လူိင်ႈလၢဝ်းသင်ၸွမ်းလွင်ႈၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင် တီႈဢွင်ႈတီႈၵၢၼ် သၢင်ႈ 
ၽၼမ်တူႈ (သီႇေပႃႉ) ၼႂးႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ၸုိင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇၼၼ်ပူိင်းႄၼလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈႁိပ်ႈ ၵုိတ်းယင်ၵၢၼ် သၢင်ႈ 
ၽ  ေတႃႇေပႃးမီးပူိင်ပုိင်း လၵ်းမူိင်း ၾႅတ်ႊၻူိဝ်ႊ ိူဝ်ႊ မႂႇၼႂးမူိင်း မ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမူိင်းၼႂး ပုိၼ်တီႈမီး ၶႂၢင် မ်ႈ 
ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်းတုိၼ်းသၽႃဝႁင်းၶဝ်လႆႈၼၼ်ယဝ်။ 

မူိဝ်ႈလဵဝ်မီးၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇသၢင်ႈၽၼမ်တူႈ ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်တူႈႁႅင်းၾႆး 210 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ ယူႇတၢင်း 
င်ႇဝဵင်းသီႇေပႃႉမၵွ်ႈ 25 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ။ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ၶုိင်သၢင်ႈၽ ၼႆပဵၼ် Current Energy Hydropower 

Co. Ltd. (NCEH) ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆၼႂးဝဵင်းတႃႈလူိဝ်ႇ (မၼ်းတေလး) မူိဝ်ႈပီ 2013။ 

ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၼႆလူင်းလ းမိုဝ်း MOU ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် တုိၵ် 
ႁဵတ်း ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈေတသၢင်ႈလႆႈဢမ်ႇသၢင်ႈလႆႈေသ တုိၵ်ထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း။ ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၼႆပႆႇ လႆႈ 
ႁဵတ်း ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတုမ်တူိဝ်သၽႃဝႄလႈလွင်ႈတုမ်တူိဝ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (EIA/SIA) ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် တႃႇၶူင်း 
ၵၢၼ်ေသတႃႇ ်ႈပၵ်းပူိင်ၽ ႇထိင်းသိမ်းၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယုိၼ်ႁပ် င်းပၼ်ၼၼ်ယဝ်။ သင်ဝႃႈၶူင်း 
ၵၢၼ် ဢၼ်ၼႆပႆႇလႆႈႁပ် င်းဝႃႈႁဵတ်းလႆႈယဝ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (ၶဝ်ႈတႃး)ၸုိင် ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၼႆတုိၼ်းဢမ်ႇမီး 
ၶႂၢင် တႃႇေတႄတႇေၵႃႇသၢင်ႈသင်တႃႇၶူင်းၵၢၼ်လႃးလႃး။ 

ၵူၺ်းၵႃႈ တင်ႈႄတႇပီ 2017 မႃး ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၼႆလူင်းတီႈ တီႇၽဵဝ်ႈပုိၼ်တီႈယႃႉထူိၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆဢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ 
ဝႆၸူိဝ်းၼၼ်ေသႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးဢွင်ႈတီႈေတသၢင်ႈၽၼၼ်ယဝ်ႄလႈ ေၵႃႇသၢင်ႈပုိၼ်/ၸၼ်ထၢပ်ႈတီႈ 
ယူႇ တီႈသဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၸူိဝ်းၼႆယဝ်။ ၶူဝ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢၼ်ၼုိင်ႈေၵႃႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈသႂႇဝႆ ၼူိဝ်ႄမႈၼမ ် ေသ 
ဢဝ်ပုၼ်ႄတႇႁၢၵ်ႈေၵႃႇသၢင်ႈၸွမ်းၸဵင်ႇၾင်ႇႄမႈၼမ်ယူႇယဝ်။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/2/2020 ၼၼ် ၼၢင်းၶမ်းေဢး တႅၼ်းၽွင်းၼမ်တူႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ထုိင်တီႈလုမ်း င်ႈ 
ၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈၸၼ်မူိင်း မ်ႈတုမ်ေသ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈဢဝ်လူိင်ႈဢဝ်လၢဝ်းၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ဢၼ် 
လႆႈပူၼ်ပႅၼ်ပၵ်းပူိင်ၼၼ်ယဝ်။ မၼ်းၼၢင်းယင်းလုၵ်တွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ ၼႂးသၽႃးတီႈေၼႇပျီႇေတႃႇ ပဵၼ် 
သွင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈတၢင်းသင်မႃး။ 

ၼွၵ်ႈေသပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၼႂးပီ 2017 ယွၼ် 
တႅပ်းမႆ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင် (ၼုိင်ႈတူၼ်ႈလႂ 5,000 ၵျၢပ်ႈ) ယဝ် င်ႈၵၢၼ်လူင် 
ၽ ႇၾႆးၾႃႉ ႄလႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈ(MOEE)ၵူၺ်းပၼ်ၾၢင်ၶွမ်ႊ ပၼီႊဝႃႈ 
ေတဢမ်ႇလႆႈ ပူၼ်ပႅၼ်ပၵ်းပူိင် မ မီႈၼႆၵူၺ်း။ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၼႂး ပုိၼ် 
တီႈ ေၵႃႈတိုၵ်သုိပ်ႇ တိုဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႄလႈဢဝ်ၵူၼ်းဢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ႄၶႇ 
မႃးႁဵတ်းလလ ။ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/8/2019 ၼၼ် ယွၼ်လိၼ်ၵူၼ်ႇ ႄလႈ 
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်တေၵႃႉၼုိင်ႈ။ 

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽ ေၵႃႉၼုိင်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇၺႃးသႂႇေသတ  



ၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပုိၼ်တီႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽႆ ၼမ်တူႈၼႆႁၢဝ်ႁၢဝ်ႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ၽၼႆေတ ယုိင်ႈ 
ၶိုၼ်ႈ တွၼ်ႈတၢင်းၼူိဝ် 15 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတူိဝ်ႊပ ေသ ေတထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႆးဝၢၼ်ႈလီလု ဢၼ်မီးလင် ၼ်း 47 လင် 
ႄလႈ ဝ်ၵူၼ်း 212 ေၵႃႉၼၼ်ယဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄတဢမ်ႇၶႂႈၶ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ။  



ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႁဵင်ၼႂးႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉၸူိဝ်းယူႇတွၼ်ႈတၢင်းတႂႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽၼမ်တူႈၼၼ် လွမ်ၵူဝ် 
လွင်ႈၼမ်ေတယူပ်ႈ/ႁႅင်ႈ၊ ၼမ်ေတၶိုၼ်ႈေတလူင်း၊ ႄလႈေတဢုိတ်းတၼ်ပႅတ်ႈပုိၼ်တီႈငႂႈလိၼ်လီ ၸူိဝ်းၼၼ်ေသ 
လွမ်ၵူဝ် ပႃးလွင်ႈၼမ်ေတၵုိင်ၵၢင်ၼွင်းထူမ်ႈ သင်ဝႃႈၵုိင်ၵၢင်ပႆွႇၼမ် ဢမ်ႇၼၼ်ၽတႅၵ်ႇၸူိဝ်းၼႆ။  

လွင်ႈၶုိၼ်းပၼ်ၶႂၢင်ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၶုိၼ်းႄတႇၶုတ်းႁႃ ငုိၼ်းႄလႈၸုိၼ်းတီႈထၢင်ၶုတ်းငိုၼ်း-ၸုိၼ်း ထၢင်ၶုတ်း ၼမ် 
တူႈ (ေပႃႇတုၺ်း-ၼမ်တူႈ) ၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ဢၼ်ယူႇတွၼ်ႈတၢင်းၼူိဝ်ဢွင်ႈတီႈၽၼမ်တူႈ မွၵ်ႈ 40 ၵီႇလူဝ်ႇေမႇတူိဝ်ႇ ၼၼ် 
ေၵႃႈတိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ် ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ၽ  ေတၶုၼ်ႇေတဢမ်ႇၸုိၼ်ႈသႂႄလႈေတတုမ်တူိဝ်ပ းယူႇလီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၸူိဝ်း ယူႇတွၼ်ႈတၢင်းတႂႈၼၼ်ယဝ်။ ၸုိၼ်းပဵၼ်ၵွင်ၼႆမၼ်းပဵၼ်ေၽးႁၼႃႇ ပူိင်လူင်မၼ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေတႁဵတ်း 
်ႈၵၢၼ် ၼ်ႈမုၼ်းပ းတူဝ်ပ းၸႂၶဝ်ၼၼ်ထုိၵ်းထူိင်းလူင်းၼၼ်ယဝ်။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Myanmar Metals ဢွတ်ႊသ ေတး 
ယႃး ပၵ်းဝႆၼႂးမူိင်းမၢၼ်ႈေသ လႆႈပုၼ်ႈဝႆ 51% ၼႂးၵၢၼ်ၶုတ်းမိူင်ႄႁႈ ၼၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် ်ႈမီးၸုိၼ်း 2 လၢၼ်တၢၼ်ႊ 
ေတႃႇပီ ေသ ်ႈပဵၼ်မႃးမူိင်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸုိၼ်းယႂႇသုတ်း မသၢမ် ၼႂးလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပုိၼ်တီႈ ႄတ 
ဢမ်ႇ မီးတိုဝ်တၢင်းတႃႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈေတၶုတ်းမိူင်ႄႁႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈ ႄၼႇပျီႇေတႃႇပၼ် ၶႂၢင်ၶုတ်း ၼႆ 
သင်။ 

ၽၼမ်တူႈၼႆယင်းယူႇၼႂးပုိၼ်တီႈဢၼ်မီးသိုၵ်းသိူဝ်ယုိဝ်းၵၼ်၊ တပ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈတိုၵ်သုိပ်ႇပုိတ်းယုိဝ်း ၸုမ်း မႅၵ်ႇ 
ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂးပုိၼ်တီႈယူႇ။ လ ပီပူၼ်မႃးၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီလု လႆႈပ ႈေၽးသိုၵ်းမႃးလလ ပွၵ်ႈယဝ်။ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 
26/11/2019 ၼၼ် ၵူၼ်းႄလႇမူိင်းၸၢဝ်းၵျ ိ ဝ်ႊမၼ်ႊေၵႃႉၼုိင်ႈ ၶီႇ ူတ်ၶူိင်ႈၵႂႃႇတၢင်းဢွင်ႈတီႈေတသၢင်ႈၽ  မွၵ်ႈ 
ၸဵတ်းၵီႊလူဝ်ႊေမႊတူိဝ်ႊ ၼႆေသၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇႄလႈလႆႈတ ပႅတ်ႈ။  

မူိဝ်ႈၼႂးပီ 2016 ၼၼ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး မ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၽုိၼ်ႁ းငၢၼ်းဢၼ်ဝႃႈ “လီဢွၼ်ၵႅတ်ႇႄၶႄမႈၼမ်တူႈ” 
ၼႆေသတုၵ်းယွၼ်း ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၼိူဝ်ႄမႈၼမ်တူႈတင်းမူတ်း ေတႃႇထုိင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းေပႃးမီးလွၵ်းပူိင်ၽွင်းငမ်း 
ၾႅတ်ႊတ ိူဝ်ႊ ဢၼ်ႄၵႈၶႆပၼ်ႁႃပၢင်တုိၵ်းသုိၵ်းသိူဝ်ၼႂးမိူင်းေသ ပုိတ်ႇပၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း 
ၼူိဝ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ေတယႃႉၶူဝ်းတုိၼ်းသၽႃဝ ၶဝ်ၼၼ်ယဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈေၶႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈႄၼမႃးၸူိဝ်းၼၼ်လႆႈထုၵ်ႇ 



ပုိၼ်ပႅတ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၽဢၼ်ၶုိင်ေၵႃႇသၢင်ႈယူႇၼိူဝ်ႄမႈၼမ်တူႈၸူိဝ်းၼၼ်ေၵႃႈ ယင်းထုၵ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ ငုိၼ်းၵွင် 
တုိၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ (IFC) ၺ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းဝႃႈ “ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ဢၼ်ယုိၼ်းယၢဝ်း” တႃႇမိူင်း 
မၢၼ်ႈၼႆထႅင်ႈ။ ၼွၵ်ႈေသၽၼမ်တူႈ/သီႇေပႃႉယဝ် ယင်းမီးထႅင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၽသၢမ်ဢၼ် ၼူိဝ်ႄမႈၼမ်တူႈ၊ ၵူၼ်းလူင်း 
တုိၼ်းမၼ်းပဵၼ်မူိင်းဢွတ်ႊသထရီးယႃႊ (မူိင်းၼႂးၵုၼ်ယူႊ ူပ်ႊ)၊ ေၼႃႇဝူၺ်း၊ သဝိတ်ႊၸူိဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ ၾရင်ႊသဵတ်ႊ 
ႄၶႇႄလႈၵျပၢၼ်ႇ ၶဝ်ၸူိဝ်းၼႆ။ 

တီႈႄတမၼ်းဢမ်ႇမီးသင် “ယုိၼ်းယၢဝ်း” လႆႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽဢၼ်တုိၵ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼူိဝ်ႄမႈၼမ်တူႈ။ ၵူၼ်း 
ႁဵတ်းၽ ၶဝ်ေၵႃႈတုိၼ်း ယႃႉႄမႈၼမ်တႃႇႁဵတ်းပ းမၢၵ်ႈမီးပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ေသဢမ်ႇသူၼ်ၸႂလွင်ႈတုမ်တိူဝ် တူင်ႇဝူင်း 
ၵူၼ်း ႄလႈၶူဝ်းတိၼ်ုးသၽႃဝ ဢမ်ႇၼၼ် ပၵ်းပူိင်ဝၢၼ်ႈမူိင်းသင်။ 

တႃႇေတၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈၶူဝ်းတုိၼ်းသၽႃဝ ႄလႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်း ်ႈၶႅင်ႁႅင်း၊ လွတ်ႈေၽးႄလႈတင်းၵၢၼ်ႁႃလဵင် 
တွင်ႁဝ်းၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈ ်ႈၵိုတ်းယင်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၼိူဝ်ႄမႈၼမ်တူႈ ႄလႈႄမႈၼမ် ၵူႈ 
ႄမႈ ၼႂးမူိင်း မ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ေတႃႇေပႃးမီးၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇႄၽဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ပႃႈတႂႈပူိင်ပုိင်းလၵ်းမူိင်း ၾႅတ်ႊ 
တူိဝ်ႊ ိူဝ်ႊမႂႇေသ ်ႈၵူၼ်းလူင်းတုိၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႄလႈၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂလူင်းတုိၼ်းၶဝ် ၵုိတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈ မ်ႈ 
သၢင်ႈၽ ၸူိဝ်းၼႆယဝ်။ 

ေၶႃႈမၼုး်ၵဝဵ်ႇၵပ်းၽၼမတ်ႈူ (သႇီေပႃႉ) တႈီၵပ်ႅႈမၼး် (တငႈ်ႄတႇလိၼူ ်ၵျ ႇလ ႇ 2018 ၶမွႊ်ပၼႊီ MyAsia 
Consult ၶဝဢွ်ၵႇ် ၽိၼ်ုထတး်သၢငႈ် EIA/SIA ၽုိၼ်ႄၵႈၶႁႆ းငၢၼ်း) 

ၸုိဝ်ႈၽ  ၼမ်တူႈ (သီႇေပႃႉ) 

ဢွင်ႈတီႈၽ  ၼူိဝ်ႄမႈၼမ်တူႈ ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၼမ်တူႈ ႁၢင်ႇၵႆ 25 ၵီႊ 
လူဝ်ႊေမႊတူိဝ်ႊတွၼ်ႈတၢင်းၼူိဝ် လုၵ်ဝဵင်းသီႇေပႃႉၶုိၼ်ႈ 

ၽူႈသၢင်ႈၽ  (တုိၵ်ယူႇၼႂးၶၵ်ၵၢၼ်သၢင်ႈ၊ ႁဵတ်းႄလႈ 
ေၶႃႈလႆႈၸႂၼႂးၵၢၼ် သူင်ႇဢၢပ်ႈၵၼ်) 

ၶွမ်ႊပၼီႊ Natural Current Energy Hydropower 
Co. Ltd. (NCEH) 

ႁႅင်းၾႆးၾႃႉၽ  210 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ (တႃႇ ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉမူိင်းမၢၼ်ႈ) 

တၢင်းသုင်ၽ  114 ေမႊတိူဝ်ႊ 

တၢင်းသုင်ၼမ် သုင်လူိဝ် ၼမ်ပၢင်ႇလ ႇ 495 ေမႊတူိဝ်ႊ  

ပုိၼ်တီႈဢၼ်ၼမ်ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ေတထူမ်ႈ 866.69 ႁႅၵ်ႊတႃႊ 

ဝၢၼ်ႈဢၼ်ေတၺႃးၼမ်ထူမ်ႈပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈလီလု (မီး 47 လင် ၼ်း ဝ်ၵူၼ်းမီး 212 ေၵႃႉ) 
ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်တႆး ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂးၽုိၼ်ႁ းငၢၼ်း ၶဝ်တႅမ်ႈ 
ၽိတ်းဝႆ ဝႃႈပဵၼ်“ၸၢဝ်းၶူိဝ်းမၢၼ်ႈ”။ 

ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈ 66 လူိၼ် 

ၵႃႈၶၼ်ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈ 436.28 လၢၼ်ငုိၼ်းေတႃႊလႃႊ ဢႄမႊရိၵၼ်ႊ 

 



လွင်ႈဢၼလီ်ၼၵး်ၸႂၵမႈ်ၽငွႈ် ၵဝ်ဵႇၵပ်းၽုိၼႁ် းငၢၼး် EIA/SIA ဢၼၶ်မွႊ်ပၼီႊ MyAsia ၶဝႁဵ်တ်းဢွၵႇ် 

ၼႂးၽုိၼ်ႁ းငၢၼ်းၶဝ်ၼၼ် လူိၵ်ႈဢဝ်ေၶႃႈမုၼ်း ၼႂးၽုိၼ်ႁ းငၢၼ်းၶွင် IFC ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ၾႆးၾႃႉႁႅင်း 
ၼမ် ၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ (IFC’s 2018 Strategic Environmental Assessment of the Hydropower Sector in 
Burma) ေသလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂးၽုိၼ်ႁ းငၢၼ်း IFC လၢတ်ႈဝႆ ယူင်သၢင်ႈၶူဝ်းတုိၼ်းသၽႃဝၼၼ်မၼ်းတႅမ်ႇ (ပၼ်ဝႆ 1 
ၼႂး 5 တႃႇၸၼ်တူၼ်ႈမီးၸႂႄလႈလိၼ်ပိၼ်ႇပႆႇပုိင်ႈဢိင်ၵၼ် ေသ 2 ၼႂး 5 တႃႇယူင်သၢင်ႈၼမ်) တႃႇၽၼမ်တူႈ ေသ 
ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈၼႂးၽုိၼ်ႁ းငၢၼ်း IFC ဢၼ်မီးပၢင်တုိၵ်းသုိၵ်းသူိဝ် (5 ၼႂး 5) ၼႂးမိူင်းတႆးပွတ်း င်ႇ ဢွင်ႈတီႈၽ  
ၼမ်တူႈၼၼ်သင်။ 

ၼႂးတွၼ်ႈ ပ်ႈ တီႈဝႃႈ “ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးႄလႈ ၸၢဝ်းၶူိဝ်းဢွၼ်ႇ” ၼႂးၽုိၼ်ႁ းငၢၼ်းၶဝ်ၼၼ်ေၵႃႈၽိတ်းၽိတ်း 
ၼ် ၼ်။ ၼႂးၼၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ “တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး” တူင်ၼုိင်ၼႂးပုိၼ်တီႈဢၼ်လူင်းလ းမုိဝ်းၵုိတ်းတုိၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 

NCA ႄလႈပဵၼ်ဝႆပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီးပွတ်း င်ႇ။ ၵူၼ်းတႅမ်ႈၽုိၼ်ႁ းငၢၼ်းမၼ်းယင်းၵႂၢင်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ ၸွမ်း 
လွင်ႈ တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး လႆွတႆးလႅင်း RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းလ းမုိဝ်း NCA ၼၼ်ဢမ်ႇၸႂႈလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်း 
လီပွတ်း င်ႇ တင်းတပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပႆႇလူင်း NCA ေသပဵၼ်ဝႆလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်း 
လီပွတ်း င်ႇ ၼၼ်ယဝ်။ 

ၼႂးတွၼ်ႈၽုိၼ်ႁ းငၢၼ်းဢၼ်ဝႃႈ “ပၢင် ပ်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းႄလႈၵၢၼ်ပုိတ်ႇၽူိၺ်” ၼၼ်လႆႈယုၵ်ယွင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ 
NCEH ၼႂးတွၼ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းမူိင်းေသလၢတ်ႈဝႃႈ “ၸဝ်ႈၶွင်ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆမီးလွင်ႈၵပ်းသုိပ်ႇ ၵပ်း 
သၢၼ် ၸွမ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း NGOs ႄလႈၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂးပုိၼ်တီႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝ းေသပုိတ်ႇၽူိၺ် ႄၼ 
ဝ် ယႆွႈၶူင်းၵၢၼ်ႄလႈၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ပႃး” ၼႆႁိမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၢင်းၶမ်းေဢး တႅၼ်းၽွင်းၼမ်တူႈၽွင်းၽူႈပၼ် တၢင်းၶႆႈ 

ၸႂတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ် တုိၵ်တွင်ႈထၢမ် မၼ်းၼၢင်းယူႇၼၼ်ယဝ်။ လွင်ႈၼႆတိုၼ်းၽိတ်းၽူၼ်တင်းမူတ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈ 
ၽုိၼ်ႁ းင းၶဝ်ပုိၼ်ဢွၵ်ႇၼႂးလူိၼ် ၵျ ႊလ ႊ 2018 ၼၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH သမ်ေပႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ ဢၼ် 
ၼၢင်းၶမ်းေဢး တၢင်ႇလၢတ်ႈႄၼၼႂးသၽႃး ၼႂးလူိၼ် ေၾႊေၾႃႊဝႃႊရီႊ 2018 ၼၼ်ယဝ်။ 

 

 

 

 

 

ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢငေ်သႁဵတ်း တီႈၽ ၼမ်တူႈ/သီႇေပႃႉ 

ၶူဝ်ဢၼ်ႁဵတ်းတႃႇၶၢမ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၵၢၼ်ႄတႇႁၢၵ်ႈဢဝ်ပုၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈဝႆၸွမ်းၸဵင်ႇႄမႈၼမ် 



ၶၵတ်ၼွႈ် ဢၼၶ်မွ်ႊပၼီႊ NCEH ၶဝေ်ၵႃႇသၢင်ႈႄလႈပူၼပႅ်ၼပ်ၵ်းပိငူ ်

မိဝူႈ်ၸဝ်ပီ 2017 ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၶဝ်ႄတႇတီႇၽဵဝ်ႈထူိၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႁိမ်းဢွင်ႈေတသၢင်ႈၽ ။ 

ဝၼ်းထိ 18/7/2017 ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၶဝ်ၺႃးတၢမ်ႇ ်ႈသ ႈငိုၼ်း (တႅမ်မႆတူၼ်ႈလႂ 5,000 ၵျၢပ်ႈ) ယွၼ်တႅပ်းမႆ 
ၼႂးပုိၼ်တီႈထူိၼ်ႇဢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈဝႆ ပူၼ်ပႅၼ်ပၵ်းပူိင်ၽ ႇပႃႇမႆ တွၼ်ႈ 40.။ 

ဝၼ်းထိ 26/2/2018 ၼၢင်းၶမ်းေဢး တႅၼ်းၽွင်းၼမ်တူႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈတင်ႈၵႂၢမ်းထၢမ်ၼႂးသၽႃးတီႈႄၼႇပျီႇေတႃႇ 
ထၢမ်ထုိင်တီႈ င်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽႇၾႆးၾႃႉႄလႈႁႅင်းထၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၶဝ်တုိၵ်သိုပ်ႇ ေၵႃႇ 
သၢင်ႈၼႂးပုိၼ်တီႈၶူင်းၵၢၼ် ပဵၵ်သမ်ၶဝ်ယင်းပႆႇလႆႈလူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတုမ်တိူဝ် သၽႃဝ ၾိင်ႈတုိၼ်းပဵၼ် ႄလႈတူင်ႇ 
ဝူင်းၵူၼ်း ESIA။  

ဝၼ်းထိ 26/3/2018 င်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽ ႇၾႆးၾႃႉႄလႈႁႅင်းထၢတ်ႈ ၸီသင်ႇ ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ပႂႉေတႃႇေပႃးလႆႈ 
ၶႂၢင်တီႈ င်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽ ႇၾႆးၾႃႉႄလႈႁႅင်းထၢတ်ႈေသၸင်ႇၵွႆႈသုိပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ။ NCEH လၢတ်ႈဝႃႈေတႁဵတ်း 
ၸွမ်းပၵ်းပူိင်။ 

ဝၼ်းထိ 13/6/2019  NCEH လႆႈၶႂၢင်တႃႇၶုတ်း 30,000 း (မွၵ်ႈ 85,000 ေမႊတူဝ်ႊ ႁိၼ်) ၼႂးပုိၼ်တီႈၶ င်းသႃႇ 
ဢၼ်ပဵၼ်ပုိၼ်တီႈၵႅတ်ႇၵင်ႈဝႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႁဵတ်းဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ သင်ဝႃႈပူၼ်ပႅၼ်ၸုိင် ဢၼ် 
လႆႈၶႂၢင်ဝႆၼၼ်ေၵႃႈေတထွၼ်ၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၶဝ်ႁဵတ်းဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ ်ၶဝ်ပူၼ် 
ပႅၼ်လွင်ႈၼႆယဝ်။ 

ဝၼ်းထိ 16/12/2019 ၼၢင်းၶမ်းေဢး တႅၼ်းၽွင်းၼမ်တူႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈတင်ႈၵႂၢမ်းထၢမ်ၼႂးသၽႃးဝႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ 
လူင်းတုိၼ်းလၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (MIC) ပၼ်ၶႂၢင် ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH မိူဝ်ႈလႂ တႃႇသုိပ်ႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽၼမ်တူႈၼႆ။ 

ဝၼ်းထိ 21/1/2020 င်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽ ႇၾႆးၾႃႉႄလႈႁႅင်းထၢတ်ႈမူိင်းမၢၼ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇလႆႈပၼ်ၶႂၢင် ၶွမ်ႊ 
ပၼီႊ NCEH တႃႇသုိပ်ႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်။ ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၶဝ်တၢင်ႇၽုိၼ်ၵႃႈၸႂႉၸ ႇတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၼုိင်ႈဢၼ် မိူဝ်ႈ 
ဝၼ်းထိ 14/6/2019 ေသ င်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽ ႇၾႆးၾႃႉႄလႈႁႅင်းထၢတ်ႈမူိင်းမၢၼ်ႈတုိၵ်ထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇၶူင်း 
ၵၢၼ် ၼႆမီးငိုၼ်းပဵင်းေပႃးတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ။ တႃႇၵၢၼ်သၢင်ႈေပႃးေတၸၢင်ႈလူင်းႁဵတ်းလႆႈ ၼၼ် မီးၶၵ် တွၼ်ႈ လလ  
ၶၵ်တွၼ်ႈ- ပႃးၸဵမ်ၶၵ်တွၼ်ႈလူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတုမ်တူိဝ် သၽႃဝ ၾိင်ႈတုိၼ်းပဵၼ် ႄလႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ESIA 
ဢွၼ်တၢင်းၶူင်းၵၢၼ်ေတလႆႈၶႂၢင်တီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လူင်းတုိၼ်းလၢင်းမူိင်းမၢၼ်ႈ (MIC) လႆႈ။ 

ဝၼ်းထိ 24/2/2020  ၼၢင်းၶမ်းေဢး တႅၼ်းၽွင်းၼမ်တူႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ထိုင်လုမ်း င်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင် 
ၸုိင်ႈၸၼ်မူိင်း မ်ႈတုမ် ႁဵတ်းပႃးသ မ ေၶႃႈမုၼ်းပႃႈၼူိဝ်ၼႆေသ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈဢဝ်လူိင်ႈလၢဝ်းပၼ်တၢမ်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ 
NCEH ဢၼ်ၵမ်းၵမ်းပူၼ်ပႅၼ်ပၵ်းပူိင်မ မီႈ။  

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Google လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ် ပီ 2018 ဢၼ်ႄၼဢင်ွႈေတသၢင်ႈၽ  
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Google လိူၼ်မၢတ်ၶျ် ပီ 2020 ဢၼ်ႄၼတီႈဢငွ်ႈ 

ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢငသ်ၢင်ႈၽ  မီးၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈဝ ႆ



ပုိၼ်းလင ်ၶမွႊ်ပၼႊီ NCEH 

ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၼႆလူင်းမၾၢင်ၸွမ်း ၾ ႇႄၼးၼမ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမၢၼ်ႈ Directorate 
of Investment and Company Administration (DICA) မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/11/2013။ ၼႂးဝႅပ်သ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆဝႃႈ 
မီးလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်းဝႆၼႂးဝဵင်းလူိဝ်ႇ (မၼ်းတေလး) ေသမီးလုမ်းၵိင်ႇႄၽဝႆတီႈေၼႇပျီႇေတႃႇ။ ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် မၼ်း 
ပဵၼ် ဢူးေၵျႃႇၸဵင်ႇ ေသမၼ်းပဵၼ်ပႃးၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ သူၺ်ႇဢူၵ်ၶ ႇ ယဝ်။ 

ၼႂးဝႅပ်သ  ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆေၶႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ (ဢမ်ႇပႃး ဝ်ယႆွႈ) လွင်ႈဝႃႈမၼ်းမီးၶႂၢင်တႃႇသၢင်ႈ 
ၶူင်းၵၢၼ်ၽ ႁႅင်းၼမ်သႅၼ်းၵၢင်ႄလႈသႅၼ်းယႂႇပႃး။ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ်လႂလလၼႆႄတဢမ်ႇႁၼ်သႂႇဝႆပႃး။ 
ၼႂးဝႅပ်သ ၶဝ်ဢွင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ် မီးပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ေတပဵၼ်ၽ ၶူင်းၵၢၼ်တီႈၼမ်တူႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးေၶႃႈ 
သပ်းလႅင်းမၼ်းပႃး။ 

လႅင်ႇေၶႃႈမုၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈႄတလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH ၼႆယင်းႁဵတ်းၽ ႁႅင်းၼမ် ၺ်ႇဢွၼ်ႇမၼ်းထႅင်ႈ 4 ဢၼ် 
(ဢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆး 15 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ၊ 18 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ၊ 20 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ၊ 22 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ) ၼူိဝ်ႄမႈၼမ် 
ၼိမ် ႄမႈၼမ်ဢၼ်လႆၼႂးႄၵႈၵူတ်ၶ ႄလႈသႅၼ်ဝီ ေသသုိပ်ႇလူင်းၸူးႄမႈၼမ်ၶူင်းႁိမ်းၵုၼ်လူင ်ၼၼ်ယဝ်။  

 


