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အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး အ"ပီးသတ ် အစီရငခ်စံာ -  ြမနမ်ာဩ့ဘာအုပစ်ု ကုမ$ဏီ လီမိတက ် -  

၀၁/ ြမနမ်ာ 

ယခုအစီရငခ်စံာသည် ြမနမ်ာ&ိုငင်တံွင ် အိုငအ်ကဖ်စ်ီမှ ပံ့ပိုးေပးခဲေ့သာ ဩဘာအုပစ်ုကုမ*ဏီ 
(#၃၅၈၈၀)အေ#ကာငး်)ှင့် စပလ်ျဉး်သည့် စီေအအို အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရးလုပင်နး်စဉ်ကို အ"ှစခ်ျuပ ်
ေဖာြ်ပထားပါသည။်  
 

 

ြခuငံုတံငြ်ပြခငး် 
 

စီမကံိနး် 
ြမနမ်ာဩဘာအုပစ်ုကုမ*ဏီလီမိတက ် (#၃၅၈၈၀) 

(“ဩဘာ သို$မဟုတ ် “ကုမ$ဏီ”)သည် ၎င်း၏ 

ပငမ်လုပင်နး် တိုးချဲ(ြခငး်ကို ပံ့ပိုးရန ်

၂၀၁၆ခု#ှစတ်ွင် အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီထမံှ အေမရိကန ်

ေဒ#လာ (၁၀)သနး်ကို convertible C-Loan 

အမျိuးအစား ေချးေငွအြဖစ ် ရရှိခဲပ့ါသည။် 

အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီ ရငး်%ှီးြမ*uပ%်ှမံ.၏ ရညရ်ွယခ်ျကမ်ှာ 

စကမ်%ဇုတံစခ်ု အတွငး်၌ အစိုးရ 
တညေ်ဆာကခ်ဲေ့သာ လကရ်ှိ သီး$ှ ံကာကွယေ်ရး 

စက$်ု ံ(ြမနမ်ာ ့ပိုးသတေ်ဆးစက,်ု ံMPI)အနီးတွင ်

စိုကပ်ျိuးေရးသုးံ ဓာတုေဆးဝါး ေဖာစ်ပေ်ရး 

စက$်ုသံစ ် တစ$်ုံ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

ကုနသ်ိုေလှာင,်ုမံျား ထပတ်ိုး ေဆာကလ်ုပြ်ခငး်၊ 

ဓာတ်ေြမ(သဇာ ြဖန%်ြဖ&းေရးစခနး်များ၊ 

(ေဆးဝါးများ ပုလငး် အတွငး် ထည့်ေပးသည့် 
စကမ်ျား(ှင့် ထုပပ်ိုးေပးသည့် စကက်ိရိယာများ 

စသည့်) စကယ်%&ရားများ%ှင့် လုပင်နး် 

လညပ်တရ်န် ေငွရငး်ေငွ'ှီးတို$အတွက ်

ြဖစပ်ါသည။်  

 

ြမနမ်ာဩ့ဘာ၏ စက$်ုသံစ ် (ေမှာဘ်ီ စိုကပ်ျိuးေရး 

သွငး်အားစု စက$်ုစံု သို$မဟုတ ် the Hmawbi 

Agricultural Inputs Complex - HAIC)ကို 

၂၀၂၀!ှစက်ုနအ်ထိ အဆင့်ဆင့် တည်ေဆာက်ရန ်

စီစဉထ်ားပါသည။် ယခုအခါ !ပီးစီးထားေသာ 
ပထမအဆင့်မှာ သီး$ှံ ကာကွယေ်ရး 

ကုနပ်စ#ညး်များအတွက ် ဓာတုေဆးဝါး 

ေဖာစ်ပသ်ည့် ေနာကဆ်ုးံေပ+ စက$်ုတံစ$်ုကံို 

ရနက်ုန&်မိu*၏ ေြမာကဘ်က် ၃၀ ကီလိုမီတာ 

ေဝးေသာ၊ ေမှာဘ်ီ(မိu+နယ ် အတွငး် 

တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစပ်ါသည။် 

စီမကံိနး်တစခ်ုလုးံကို အေမရိကန ် ေဒ#လာ 
(၄၀)သန်းခန$် ကုနက်ျမညဟ်ု ခန$်မှနး် 

ထားပါသည။်  

 

တိုင&်ကားချက ်
ဩဘာ၏ စိုကပ်ျိuးဓာတုစက-်ုသံစ ် အနီး 

ဝနး်ကျငတ်ွင ် ေနထိုငေ်သာ ေဒသခတံစဦ်းမှ 

၎ငး်ကိုယတ်ိုင*်ှင့် ေဒသခ ံ အုပစ်ုတစစ်ု ကိုယစ်ား 
(“တိုင&်ကားသူများ”) စီေအအိုသို( 

တိုင&်ကားချကက်ို ၂၀၁၇ခု#ှစ်၊ 

ေအာကတ်ိုဘာလတွင ်တငသ်ွငး်ခဲပ့ါသည။်  
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တိုင&်ကားချကတ်ွင ် ေချာငး်များ)ှင့် 

အဝီစိတွငး်များ အပါအဝင ် ေဒသ$%ရ 

ေရရငး်ြမစမ်ျားအေပ$ ဩဘာ စီမကံိနး်၏ 

သကေ်ရာကမ်(များ၊ စက$်ု ံ မေဆာကမ်ီ(ှင့် 
ေဆာကလ်ုပစ်ဉ ်ေဒသခ ံ ြပညသ်ူများ+ှင့်  ည"ိ$%ငး် 

ေဆွးေ%ွးမ' မရှိြခငး်*ှင့် စီမကံိနး်အေ,ကာငး် 

သတင်းအချက်အလက်များ ထုတြ်ပနခ်ျြပမ+ 

မရှိြခငး်တို$%ှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမမ်"များကို 

ေဖာြ်ပထားပါသည။် ထို$အြပင ်တိုင&်ကားချကတ်ွင ်  

စီမကံိနး်အတွက ် လုပက်ိုငခ်ွင့် ပါမစ ် ချေပးသည့် 

လုပင်နး်စဉ*်ှင့် အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီ မူဝါဒများ)ှင့် 

စ#ံ$နး်များအား လိုကန်ာမ)ကိုပါ ေမးခွနး်ထုတ်  
ေထာကြ်ပခဲပ့ါသည။် အလုပသ်မားအခွင့်အေရး 

ချိuးေဖာကမ်,များ-ှင့် ဩဘာ၏ အသစ် 

ေဆာကလ်ုပထ်ားေသာ စက$်ု'ံှင့် ကပလ်ျက် 

လကရ်ှိ အစိုးရ ပိုးသတေ်ဆးစက,်ုအံတွငး် 

အလုပ ် လုပေ်နေသာ ေဒသခမံျားအေပ, 

ကျနး်မာေရး ထိခိုကမ်(များ၊ ရွာချင်းဆက ်

လမး်များကို ပိတဆ်ို'ြခငး်,ှင့် ေဒသ$%ရ 
ေဂဟစနစအ်ေပ) သကေ်ရာကမ်(တို,-ှင့် 

စပလ်ျဉး်၍ စိုးရိမမ်(များလညး် ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည။် တိုင&်ကားချက ် အြပည့်အစုကံို 

စီေအအို ဝဘဆ်ိုဒ ် www.cao-ombudsman.org 

ေလလ့ာ%ိုငပ်ါသည်။  

 

 

စီေအအို၏ ေဆာငရ်ွကခ်ျက ်
 

အကျuးံဝငမ်+ရှိြခငး်!ှင့် ဆန်းစစ်ချက ်

စီေအအိုသည ် တိုင&်ကားချက ် အကျuးံဝငေ်+ကာငး် 

၂၀၁၇ခု#ှစ်၊ !ိုဝငဘ်ာလတွင ် သတမ်ှတခ်ဲ)့ပီး 

တိုငတ်န်းသည့် ြပဿနာများအေပ+ ဆန်းစစ်ချက ်

တစရ်ပက်ို ၂၀၁၈ခု#ှစ်၊ မတလ်အတွငး် 
လုပေ်ဆာငခ်ဲပ့ါသည။် စီေအအို၏ 

ဆနး်စစခ်ျကတ်ွင ် စီမကံိနး် စာရွကစ်ာတမး်များ၊ 

တိုင&်ကားသူများမှ တိုင&်ကားချကအ်တွက ်

အေထာကအ်ကူ အြဖစ် တငသ်ွငး်ေသာ 

စာရွကစ်ာတမး်များကို စီေအအို !ုးံတွငး်မှာပင ်
ေလလ့ာ သုးံသပြ်ခငး်၊ တိုင&်ကားသူများ၊ 

အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီအဖွဲ-၊ ကုမ$ဏီတို)*ှင့် ဖုနး်ဆက ်

ေဆွးေ%ွးြခငး်၊ အစညး်အေဝးလုပြ်ခငး်များ 

ေဆာငရ်ွကခ်ဲပ့ါသည။် စီေအအိုမှ 

တိုင&်ကားသူများ.ှင့် ကုမ$ဏီတို$!ှင့် ေတွ$ဆု ံ

ေဆွးေ%ွးရန ် ကွငး်ဆငး် ေလ့လာေရးခရီးစဉ် 

တစခ်ုလညး် သွားခဲပ့ါသည။် ကွငး်ဆငး် 

ေလလ့ာစဉ် စီေအအိုသည ် တိုင&်ကားသူများ.ှင့် 
ေကျးရွာကိုးရွာသို+ သွားေရာကခ်ဲ,့ပီး စီေအအိုသို( 

တိုငစ်ာေပးပို+ရာတွင ် တိုင&်ကားသူများအား 

ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲေ့သာ အရပဘ်က ်

လူမ$အဖွဲ)အစညး်များ ြဖစသ်ည့် ေပါငး်ကူး၊ IFI 

Watch !ှင့် ြမနမ်ာ အစိမး်ေရာင ်ကွနရ်ကတ်ို)အား 

ေတွ$ဆုခံဲပ့ါသည။် ဆန်းစစ်ချက ် လုပေ်နစဉ ်

တိုင&်ကားသူများ.ှင့် ကုမ$ဏီတို)မှ 
တိုင&်ကားချကတ်ွင ် ပါေသာ ြပဿနာ၊ 

ကိစ$ရပမ်ျားကို ေြဖရှငး်ရန ်စီေအအိုမှ အဆငေ်ြပ 

ေချာေမွ'ေအာင ် ကူညီေပးေသာ မိမိတို%ဆ'( 

အေလျာက ် အြငငး်ပွားမ*  ေြဖရှငး်ေရး 

လုပင်နး်စဉ ် (“ဒီအာရလ်ုပင်နး်စဉ”်) တွင ် ပါဝင် 

ေဆွးေ%ွး&ကရန ် သေဘာတူခဲ*့ကပါသည။် 

ဆန်းစစ်ချက ် လုပင်နး်စဉဆ်ိုငရ်ာ အေသးစိတ် 

အချကအ်လကမ်ျားကို စီေအအို၏ ဆန်းစစ်ချက ်
အစီရငခ်စံာတွင ်ေတွ$%ိုငပ်ါသည။် 1  

 

																																																								
1 စီေအအို၏ ဆနး်စစခ်ျကအ်စီရငခ်စံာကို ဤေနရာတွင ်

ေလလ့ာ%ိုငပ်ါသည ်- http://www.cao-
ombudsman.org/cases/document-
links/documents/AwbaGroupCompanyLtd_AssessmentReport_
ENG.pdf 
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၂၀၁၈ခု#ှစ၊် မတလ်၊ ေမှာဘ်ီ(မိu+နယအ်တွငး် 
စီေအအို ဆန်းစစ်ချက ် 
 
ေဆွးေ%ွးပွဲအတွက ်!ကိuတငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

 

ဆနး်စစခ်ျကလ်ုပ,်ပီးသည့်ေနာက ် စီေအအိုသည ်

၂၀၁၈ခု#ှစ်၊ ေမလ$ှင့် ဇွနလ်အတွငး် 

စွမး်ေဆာငရ်ည ် တည်ေဆာက်ြခင်း အလုပ&်ု ံ
ေဆွးေ%ွးပွဲများကို တိုင&်ကားသူများ၊ ကုမ$ဏီ'ှင့် 

တိုင&်ကားသူများအား ပံ့ပိုးေပးေနေသာ 

အရပဘ်က ် လူမ$အဖွဲ)အစညး်များ!ှင့် 

ေဆာငရ်ွကခ်ဲပ့ါသည။် ဤအလုပ'်ု ံ

ေဆွးေ%ွးပွဲများ၏ ရညရ်ွယခ်ျကမ်ှာ အြငငး်ပွားမ* 

ေြဖရှငး်ေရး လုပင်နး်စဉတ်ွင ် !ှစဘ်ကလ်ုးံ 

အေနြဖင့် မညသ်ညတ်ို(ကို ေမ#ာမ်ှနး်ရမညက်ို 

သိရှိေစရန၊် လုပင်နး်စဉအ်တွငး်  
တစ်ဘက်ချင်း၏ အခနး်က'ကို သတမ်ှတ်ရန် 

ြဖစပ်ါသည။်  

 

အြငငး်ပွားေနသည့်%ှစဘ်ကလ်ုးံအတွက ်

တစဖ်ွဲ'ချငး် သီးြခား ကျငး်ပခဲေ့သာ အလုပ&်ု ံ

ေဆွးေ%ွးပွဲများမှတဆင့် အြငငး်ပွားမ*ေြဖရှငး်ေရး 

လုပင်နး်စဉတ်ွင ် ထိေရာကစ်ွာ ပါဝင် 
ေဆွးေ%ွး%ိုငရ်န ် လိုအပေ်သာ ဆကသ်ွယ ်

ေြပာ%ကားေရး)ှင့် ည"ိ$%ငး်ေရး နည်းလမ်း၊ 

ယ"#ရားများကိုလညး် သိရှိနားလညေ်အာင် 

ပံ့ပိုးေပးခဲပ့ါသည။်  

 

၂၀၁၈ခု#ှစ၊် ဇူလိုငလ်အတွငး် !ှစဘ်က ်
အဖွဲ%များသည ် အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး 

လုပင်နး်စဉက်ို !ကီး%ကပေ်ပးမည့် 

အေြခခစံညး်မျဉး် သေဘာတူညီချက ်

(“ဂျီအာရေ်အ”) ကို စုေပါငး်၍ စတင ်

ေရးဆွဲ'ကရန ် ပထမအ%ကိမ ် ပူးတွဲ 

အစညး်အေဝးသို+ တကေ်ရာကခ်ဲ!့ကသည။်  

 

ဂျီအာရေ်အကို ေရးဆွဲြခငး်၏ တစစ်ိတ် 
တစ်ေဒသအြဖစ် !ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များမှ ပို၍ 

ကျယြ်ပန(်သာ သကဆ်ိုငသ်ူများ၏ ကိုယစ်ား 

ေဖာထ်ုတထ်ားေသာ ကိစ$ရပမ်ျားကို ည"ိ$%ငး် 

ေဆွးေ%ွးရန%်ှင့် ေြဖရှငး်ရန ် တာဝန် 

ေပးထားသည့် ကိုယစ်ားလှယမ်ျားကို 

ေရွးချယခ်ဲ+့ကပါသည။် ကုမ$ဏီမှ 

ေရွးချယထ်ားသည့် ကိုယစ်ားလှယ ်
ငါးေယာကတ်ို,-ှင့် ေတွ$ဆု၊ံ ည"ိ$%ငး်ေဆွးေ$ွးရန ်

တိုင&်ကားသူများသည ် (ေကျးရွာကိုးရွာမှ 

တစရ်ွာလ(င ် ကိုယစ်ားလှယ ် !ှစေ်ယာက)် 

စုစုေပါငး် ကိုယစ်ားလှယ ် (၁၈)ဦးအား 

ေရွးချယခ်ဲပ့ါသည။်  

 

တိုင&်ကားသူများသည ် ၎ငး်တို(၏ 

အ"ကေံပးများအြဖစ် ေဆာငရ်ွကရ်န ် IFI Watch ၊ 
ေပါငး်ကူး၊ (တိုင&်ကားသူများ စီေအအိုသို( 

တိုင&်ကားစာ ေပးပို&'ိုငရ်န ် ကူညီေပးခဲသ့ည့်) 

ြမနမ်ာ အစိမး်ေရာင ် ကွနရ်က၊် Bank 

Information Centre ၊ Earth Rights 

International !ှင့် (အမ#ကို စိတဝ်ငစ်ား)ပီး 

စီေအအို လုပင်နး်စဉ*်ှင့် ပတ်သက်၍ 

ကူညီေပး(ိုငသ်ည့် နည်းပညာ 
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စွမး်ရညမ်ျားရှိေသာ) Ecodev/Alarm  

စိမး်လနး်အမိေြမအဖွဲ. ဟူသည့် စီအကစ်အ်ို 

စုစုေပါငး် ေြခာကဖ်ွဲ*ကိုလညး် 

သတမ်ှတထ်ားပါသည် (အဖွဲ%များအားလုးံကို 
စုစညး်၍ “အ"ကေံပးများ” ဟု သုးံ%&နး်ပါသည)်။  

  

၂၀၁၈ခု#ှစ၊် ဇူလိုငလ်(ှင့် ဒီဇငဘ်ာလအတွငး် 

စီေအအိုသည ် ြမနမ်ာ&ိုငင်သံို' ခရီးစဉ် 

ေလး$ကိမသ်ွားခဲ/့ပီး ဂျီအာရေ်အကို အ"ပီးသတ ်

ေရးဆွဲရန ် သီးြခား'ှင့် ပူးတွဲ 

အစညး်အေဝးများကို !ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များ!ှင့် 

ကျငး်ပခဲပ့ါသည။် ဤအချိနအ်တွငး် !ှစဘ်က ်
အဖွဲ%များသည ် တစဘ်ကခ်ျငး်အတွက ်

ကိုယစ်ားလှယမ်ျား၊ လုပင်နး်စဉ ် ေစာင့်'ကည့် 

ေလလ့ာသူများ*ှင့် တိုင&်ကားသူများအား 

လုပင်နး်စဉ ် တေလ$ာက် အ"ကေံပးမည့် 

စီအကစ်အ်ိုအဖွဲ+များကို ေဖာထ်ုတ ် သတမ်ှတ၊် 

ည"ိ$%ငး်ေဆွးေ$ွး,ပီး သေဘာတူခဲ*့ကပါသည။် 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များ တက်ေရာက်သည့် 
အစညး်အေဝး ေလးငါး&ကိမလ်ုပ!်ပီးေသာအခါ 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ%များသည ် ဂျီအာရေ်အကို 

၂၀၁၈ခု#ှစ၊် ဒီဇငဘ်ာလတွင ် လကမ်ှတ ်

ေရးထိုးခဲ*့ကပါသည။် ထိုကာလအတွငး် 

ကုမ$ဏီသည ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

သက်ေရာက်မ( ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရငခ်စံာ 

(Environmental and Social Impact 

Assessment – ESIA) ကို ြမနမ်ာဘာသာသို* 
ဘာသာြပန(်ပီးလညး် တိုင&်ကားသူများအား 

ေပးအပခ်ဲသ့ည။်  

  

ဂျီအာရေ်အတွင ် အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး 

လုပင်နး်စဉမ်ှတဆင့် ေြဖရှငး်ရမည့် ြပဿနာ၊ 

ကိစ$ရပမ်ျားကို ဦးစားေပးအဆင့်အလိုက ်

ေအာကပ်ါ အတိုငး် ေဖာထ်ုတထ်ားပါသည ်-  

(က) ေရညစည်မး်ြခငး်၊ 

(ခ) အန$ံဆိုး)ှင့် ဖုနမ်&န'်၊ 

(ဂ) အလုပသ်မားေရးရာ ြပဿနာများ 

(ဃ) ေဒသ$%ရ သဘာဝ ေဂဟစနစအ်ေပ) 
ထိခိုကမ်(၊ 

(င) လမး်အသုးံြပu(ိုငြ်ခငး်၊ 

(စ) ေဒသခမံျား*ှင့် ည"ိ$%ငး်ေဆွးေ%ွးြခငး်၊ 

(ဆ) ကျနး်မာေရး ထိခိုကမ်(များ 

(ဇ) ဌာေနတိုငး်ရငး်သား ေဒသခမံျားအေပ, 

ထိခိုကမ်(များ ြဖစပ်ါသည။်  

 

ဂျီအာရေ်အကို လကမ်ှတ ် ေရးထိုး'ပီးေနာက ်
၂၀၁၉ခု#ှစ၊် ဇနန်ဝါရီလတွင် စီေအအိုသည ်

ပထမအ%ကိမ ် ပူးတွဲ အစညး်အေဝးအတွက ်

ြပငဆ်ငြ်ခငး်ကို စတငရ်န ် တိုင&်ကားသူများ.ှင့် 

၎ငး်တို(၏ အ"ကေံပးများ!ှင့် ေတွ$ဆု ံ

ေဆွးေ%ွးခဲပ့ါသည။် ဤအဆင့်တွင ် စီေအအိုမှ 

လုပင်နး်စဉ ် အရှိန'်(နး်အေပ, စိုးရိမမ်(များ 

ရှိေ%ကာငး်  ေြပာ%ကားခဲ+့ပီး လုပင်နး်စဉက်ို 
ေ"ှာင့်ေ"ှး !ကန%်!ကာေစ)ိုငေ်သာ လုပထ်ုးံ 

လုပန်ညး်ပိုငး် ဆိုငရ်ာ ကိစ$ရပမ်ျားကိုလညး် 

မီးေမာငး်ထိုးြပ ေဆွးေ%ွးခဲပ့ါသည။် 

တိုင&်ကားသူများမှ ၂၀၁၈ခု#ှစ၊် ဩဂုတလ်အတွငး် 

တရားဝင် လုပင်နး်များ စတငလ်ညပ်တခ်ဲေ့သာ 

ဩဘာစက'်ု(ံHAIC)၏ ဆက်လက ်

သကေ်ရာကမ်(အေ*ကာငး် စိုးရိမမ်(များကို လညး် 

ေြပာ%ကားခဲ%့ကပါသည။် 
 



အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး အ"ပီးသတ် အစီရငခ်စံာ - ြမနမ်ာဩ့ဘာအုပစ်ု ကုမ$ဏီ လီမိတက။် -၀၁/ြမန်မာ-၂၀၂၀ခု#ှစ၊် ဇွနလ်  

5 

	

 
ေကျးရွာကိုးရွာမှ တိုင&်ကားသူအုပစ်ု၏ 
ကိုယစ်ားလှယ ်(၁၈)ဦး 
 

ေဆွးေ%ွးြခငး်လုပင်နး်စဉ ်

 

ေဆွးေ%ွးြခငး်လုပင်နး်စဉက်ို ၂၀၁၉ခု#ှစ၊် 
ေဖေဖ#ဝါရီလတွင ် စတငခ်ဲပ့ါသည။် ကနဦး 

!ှစရ်က'်ကာ အစညး်အေဝးလုပ+်ပီးေနာက ်

!ှစဘ်ကလ်ုးံမှ အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး 

လုပင်နး်စဉ ် ေရှ$တိုး)ိုငေ်ရးအတွက ်

၎ငး်တို()ှစဘ်က.်ကား အြပနအ်လှန ် 

စာရွကစ်ာတမး်များ လိုအပေ်(ကာငး် 

သိြမငလ်ာခဲ,့ကပါသည။် အြငငး်ပွားမ* 

ေြဖရှငး်ေရး လုပင်နး်စဉအ်တွငး် တစ်ဘကထ်မံှ 
အြခားတစဘ်က် လိုအပမ်ည့် စာရွက ်

စာတမး်များ အားလုးံကို စာရငး် ြပuစုရန)်ှင့် 

သေဘာတူ သတမ်ှတသ်ည့် အချိနက်ာလတစခ်ု 

အတွငး် ဤစာရွကစ်ာတမး်များကို ဖလှယ&်ကရန ်

သေဘာတူခဲ*့ကပါသည။် !ှစရ်ကတ်ာ 

လုပင်နး်စဉ ် !ပီးသွားချိနတ်ွင ် !ှစဘ်က ်

အဖွဲ%များသည ် !ှစရ်က'်ကာ အစညး်အေဝး၏ 
သတင်း ထုတြ်ပနခ်ျက ် တစေ်စာငက်ို ပူးတွဲ 

ေရးသား၍ ထုတြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။် 

 

၂၀၁၉ခု#ှစ၊် မတလ်မှ ေမလအတွငး် 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များသည ် စာရွကစ်ာတမး် 

ဖလှယြ်ခငး် လုပင်နး်စဉ*်ှင့် စပလ်ျဉး်၍ ပါဝင် 

လုပေ်ဆာငခ်ဲ,့ကသည။် တိုင&်ကားသူများသည ် 

ကုမ$ဏီအေနြဖင့် အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီ+ှင့် ရငး်%ှီးြမ*uပ%်ှမံ. 

စာချuပမ်ျား*ှင့် သကဆ်ိုငေ်သာ စာရွက ်
စာတမး်များ ြဖစသ်ည့် ြမနမ်ာ&ိုငင်ေံတာ ်

အစိုးရ'ှင့် ချuပဆ်ိုေသာ စာချuပ၊် 

သေဘာတူညီချကမ်ျား၊ ပါမစ်များ၊ 

လိုငစ်ငမ်ျားအြပင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင ်

စီမခံန(်ခွဲမ+ အစီအစဉ ် (Environmental 

Management Plan – EMP)ကို ေပးအပရ်န ်

ေတာငး်ဆိုခဲပ့ါသည။် ကုမ$ဏီမှ 

တိုင&်ကားသူများအား လိုငစ်ငမ်ျား၊ ပါမစမ်ျားကို 
ေပးအပခ်ဲပ့ါသည။် သို$ေသာ် အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီ+ှင့် 

ချuပ်ဆိုထားေသာ စာချuပမ်ျားတွင ် ပါေသာ 

သတင်း အချကအ်လကမ်ျား၏ လ"ိu%ဝှက ်

ထိနး်သိမး်ရမည့် အြပင်/သို$မဟုတ ် စီးပွားေရး 

လုပင်နး်ပိုငး်အရ ထိရှလွယေ်သာ 

သဘာဝတို$ေ"ကာင့် ကုမ$ဏီမှ ဤစာရွက ်

စာတမး်များကို တိုင&်ကားသူများအား ေပးရန ်
မြဖစ&်ိုင ် သို$မဟုတ ် မသင့်ေတာေ်)ကာငး် 

ေြပာ%ကားခဲပ့ါသည။် ကုမ$ဏီမှ သကဆ်ိုငရ်ာ 

ဝန$်ကီးဌာနမှ အတညြ်ပuလိုကေ်သာ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင ် စီမခံန(်ခွဲမ+ အစီအစဉ(်အီးအမပ်ီ) 

ရသည%်ှင့် တိုင&်ကားသူများအား ေပးရန ် ကတိ 

ေပးခဲပ့ါသည။် ရလဒ်အြဖစ ် ြမနမ်ာဘာသာြဖင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမခံန(်ခွဲမ+အစီအစဉက်ို 

ဤကာလအတွငး် တိုင&်ကားသူများအား 
ေပးအပခ်ဲပ့ါသည။်   

 

၂၀၁၉ခု#ှစ၊် ေမလတွင ် စီေအအိုသည ်

အေြခခစံညး်မျဉး်ထဲတွင ် ေဖာထ်ုတထ်ားေသာ 

ြပဿနာ၊ ကိစ$ရပ ် ရှစခ်ုကို ေြဖရှငး်ရာတွင ်

ေရှ$ဆကသ်ွားမည့် နညး်လမး်ကို 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များ!ှင့် သီးြခား ေတွ$ဆု ံ
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ေဆွးေ%ွးခဲပ့ါသည။်  တချိနတ်ညး်မှာပင ်

တိုင&်ကားသူများမှ ဩဘာစက#်ုတံွင ်

အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီ၏ ရငး်%ှီးြမ*uပ%်ှမံ.%ှင့် စပလ်ျဉး်၍ 

ေမးြမနး်လိုသညမ်ျား+ှင့် ၎ငး်တို(၏ စိုးရိမမ်(များကို 
ေြပာြပလိုသြဖင့် အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီအား ေတွ$ဆု(ံိုငရ်န ်

!ှင့်/သို$မဟုတ ် အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီမှ အြငငး်ပွားမ* 

ေြဖရှငး်ေရးလုပင်နး်စဉတ်ွင ် ေစာင့်'ကည့် 

ေလလ့ာသူအြဖစ ် ပါဝင်ရန ် အတွက ်

အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီ+ှင့် တိုင&်ကားသူများ အစညး်အေဝး 

တစ်ခု ြပuလုပေ်ပးေရးကို စီေအအိုအဖွဲ*အား 

အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီ စီမကံိနး်အဖွဲ./ှင့် !ကားမှ ည"ိ$%ငး် 

စီစဉေ်ပးရနလ်ညး် ေတာငး်ဆိုခဲပ့ါသည။်  
 

စီေအအိုသည ် တိုင&်ကားသူများ၏ 

ေတာငး်ဆိုချကက်ို ေလလ့ာရန် အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီ#ှင့် 

စတင ် ေဆွးေ%ွးခဲပ့ါသည။် သို$ေသာ် 

ေနာကပ်ိုငး်တွင ် တိုင&်ကားသူများမှ 

အိုငအ်ကဖ်ှစ်ီ+ှင့် မေတွ%ဆုဘံဲ 

ဒီအာရလ်ုပင်နး်စဉြ်ဖင့် ဆကလ်ုပသ်ွားရန ်
ဆုးံြဖတခ်ဲပ့ါသည။်  ကုမ$ဏီ'ှင့် ေဆွးေ%ွးြခငး်%ှင့် 

စီမကံိနး်အေ,ကာငး် သတင်း 

အချကအ်လကမ်ျားကို ကုမ$ဏီထမံှ လကခ်ံ 

ရယူြခငး်ကို ဦးစားေပးရန် ဆုးံြဖတခ်ဲ,့ကသည။် 

တိုင&်ကားသူများသည ် ကုမ$ဏီမှ သတင်း 

အချကအ်လက ် ေတာငး်ဆိုရာတွငလ်ညး် 

ကန$်သတ'်ပီး  ကုမ$ဏီ၊ ESIA အစီရငခ်စံာ၊ EMP 

အစီအစဉ&်ှင့် ဆက်စပ ်ကိစ$ရပမ်ျား စသညတ်ို()ှင့် 
တိုက&်ိုက ် သကဆ်ိုငသ်ညမ်ျားကိုသာ သတင်း 

အချကအ်လက ် ေတာငး်ဆိုရန ်

ဆုးံြဖတခ်ဲ,့ကပါသည။် 

 

၂၀၁၉ခု#ှစ် ဇွနလ်&ှင့် ဇူလိုငလ်(ကားတွင ်

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များသည ် သတင်းအချက်အလက် 

ဖလှယြ်ခငး်ကို ဆကလ်ုပခ်ဲ*့က+ပီး 

တိုင&်ကားသူများသည ်ဩဘာစက'်ု ံလုပင်နး်များ 

လညပ်တြ်ခငး်*ှင့် ယငး်တို(၏ သဘာဝ 

ပတဝ်နး်ကျင*်ှင့် အလုပသ်မားများအေပ, 

သကေ်ရာကမ်(များ+ှင့် စပလ်ျဉး်၍ စိုးရိမမ်(များကို 
ဆက်လက ် ေြပာ%ကားခဲ%့ကပါသည။် 

စီေအအိုသည ် တိုင&်ကားသူများ၏ အ"ကေံပးများ 

!ှင့်လညး် ေဆွးေ%ွးရာ အ"ကေံပးများမှ 

ေရြပဿနာ၊ ကိစ$ရပ(်ှင့် စပလ်ျညး်၍ 

ေဆွးေ%ွးရန ် အချကမ်ျားကို ေရးသားြပuစုရာတွင ်

အကူအညီေပးရန ် အ"ကြံပuခဲ"့ကပါသည။် 

၂၀၁၉ခု#ှစ၊် ဇူလိုငလ်တွင ်!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များသည ်

ပထမကိစ'ြဖစသ်ည့် ေရြပဿနာကို ပူးတွဲ 
ေရစမး်သပ် စစေ်ဆးြခငး် အားြဖင့် 

ကိုငတ်ွယေ်ြဖရှငး်ရန ် သေဘာတူခဲ*့ကပါသည။် 

ပူးတွဲ ေရစမး်သပ ် စစေ်ဆးြခငး် မူေဘာငက်ို 

ေနာကတ်စ(်ကိမ ် လုပမ်ည့် 

ပူးတွဲအစညး်အေဝးတွင ် ေဆွးေ%ွးရန ်

သေဘာတူခဲ*့ကပါသည။်  

 
၂၀၁၉ခု#ှစ၊် ဩဂုတလ်အတွငး် ပူးတွဲ 

အစညး်အေဝးတွင ် စီေအအိုသည ် ၂၀၁၈ခု#ှစ၊် 

ဇူလိုငလ်တွင ် စတငခ်ျိနမ်ှစ၍ ဒီအာရ် 

လုပင်နး်စဉအ်တွငး် ရထားေသာ တိုးတကမ်(ကို 

ြပနလ်ည် သုးံသပခ်ဲသ့ည။် အားလုးံေသာ 

အဖွဲ%များမှ လုပင်နး်စဉ ် အရှိန'်(နး်သည ်

အလွနေ်'ှးေ*ကာငး် သေဘာတူခဲ*့ကပါသည။် 

စီေအအိုမှ ပူးတွဲေကာမ်တီ အပါအဝင ်
အြခားေသာ အမ#များတွင ် အသုးံြပuခဲေ့သာ 

ယ"#ရားများ"ှင့် နညး်လမး်များကို တင်ြပ 

ေဆွးေ%ွးခဲပ့ါသည။် ယငး်တို(သည ်

အြငငး်ပွားသူအဖွဲ-များအား အြခားေသာ 

အမ#များတွင ် လုပင်နး်စဉ ် ေရှ$ေရာကေ်အာင ်

ထိထိေရာကေ်ရာက ် ကူညီေပးခဲ+့ကသည။် 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များမှ ပူးတွဲေကာမ်တီ ေခ# ေဂျစီ 
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(Joint Committee, JC) တစ်ခု မညသ်ို' 

လုပေ်ဆာငသ်ညက်ို သိလိုေ&ကာငး် 

စိတဝ်ငစ်ားမ*ကို ေဖာြ်ပခဲ*့ကသည။် စီေအအိုမှ 

ေဂျစီတွင ်လူပိုနညး်ေသာ အဖွဲ%ငယ ်တစဖ်ွဲ'ြဖစ)်ပီး 
ြပဿနာ၊ ကိစ$ရပ ် ရှစခ်ုကို တစခ်ုချငး် 

ေြဖရှငး်ရာတွင ် ေရွးချယစ်ရာ နည်းလမ်းများ 

ေဖာ်ထုတေ်ပးရန ် ြဖစ%်ပီး ေရညစည်မး်ြခငး် 

ကိစ$%ှင့် စတငရ်န ် ြဖစ၍် ေရွးချယစ်ရာ 

နညး်လမး်များကို ပို၍ !ကီးမားကျယြ်ပန-်ေသာ 

အားလုးံ ပါဝင်သည့် အဖွဲ%သို) ဆုးံြဖတခ်ျက ်

ချမှတရ်နအ်တွက ် ြပနလ်ည် တင်ြပရန ်

ြဖစပ်ါသည။် 
 

စီေအအိုသည ် ေဂျစီ၏ အခနး်က'ကို ရှငး်ြပ(ပီး 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များအေနြဖင့် ၎ငး်တို(၏ 

အြမငမ်ျား)ှင့် ေဂျစီဖွဲ)ြခငး်/ှင့်စပလ်ျဉး်၍ စိုးရိမမ်( 

တစစ်ုတံစရ်ာများ ရှိခဲလ့(င ် ေဆွးေ%ွးရန ်

တစဘ်ကအ်ဖွဲ*ချငး်/ှင့် သီးြခား အစညး်အေဝးများ 

လုပခ်ဲပ့ါသည။် !ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များ ပူးတွဲ 
အစညး်အေဝးသို+ ြပနလ်ာ'ကေသာအခါ 

စီေအအိုသည ် ေဂျစီမညသ်ို, လုပေ်ဆာငသ်ညက်ို 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များ!ှင့် role play သ"ုပြ်ပ 

ေဆွးေ%ွးမ'တစခ်ု လုပခ်ဲ(့ပီး !ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များမှ 

လုပင်နး်စဉအ်ေပ, ြပန၍် အ"ကြံပuချက၊် 

ထငြ်မငခ်ျကမ်ျား ေပးရန ် အခွင့်အလမး်တရပ ်

ေပးခဲပ့ါသည။် !ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များမှ ေဂျစီဖွဲ)၍ 

လုပင်နး်စဉက်ို ေရှ$ဆကသ်ွားရန ်
ဆုးံြဖတခ်ဲ,့ကပါသည။် တိုင&်ကားသူများဘကမ်ှ 

ကိုယစ်ားလှယ ် ဆယ်ဦး ေရွးချယခ်ဲ+့ပီး 

ကုမ$ဏီဘကမ်ှ ကိုယစ်ားလှယ ် ငါးဦး  

ေရွးချယခ်ဲပ့ါသည။် ေဂျစီအဖွဲ*ဝငမ်ျားသည ်

၎ငး်တို(ေဂျစီအတွငး် ဆကသ်ွယ ်

ေြပာ%ကားရာတွင ်  လုြံခu၊ံ လျငြ်မနေ်သာ 

သတင်းအချက်အလက် ြဖန%်ေဝမ)တခု 

အဆငေ်ြပေစရန ် Viber Chat group 

ဗိုငဘ်ာအုပစ်ု ဖွဲ$ခဲ'့ကပါသည။်  

 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များမှ အ"ကေံပးများ+ှင့် 
ေကျးရွာကိုးရွာမှ အြခား စိတဝ်ငစ်ားေသာ 

ေဒသခ ံ ကိုယစ်ားလှယမ်ျားအား ေဂျစီ 

အစညး်အေဝးများတွင ် ေစာင့်'ကည့် ေလလ့ာခွင့် 

ြပuထားေသာလ်ညး် ထိုအစညး်အေဝးများတွငမ်ူ 

တက$်ကစွာ ပါဝင် ေဆွးေ%ွး%ိုငခ်ွင့် မရှိေ&ကာငး် 

သေဘာတူခဲ*့ကပါသည။် !ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များသည ်

ေဂျစီအစညး်အေဝးများကို ၎ငး်တို(ပူးတွဲ 

ဦးေဆာငေ်မာငး်)ှငရ်နလ်ညး် သေဘာတူခဲ*့က,ပီး 
လိုအပပ်ါက အဆငေ်ြပ ေချာေမွ'ေအာင ်

ပံ့ပိုးကူညီြခငး်တွင ် ကူညီေပးရန ် စီေအအိုသည ်

ကနဦးအစညး်အေဝးများကို တက်ေရာက်ရန ်

ြဖစပ်ါသည။်  

 

 
ပူးတွဲအစညး်အေဝး၊ ၂၀၁၉ခု#ှစ၊် ဩဂုတ် - 
ပူးတွဲေကာမ်တီဖွဲ.ြခငး်အေ3ကာငး် ေဆွးေ%ွးြခငး် 
 

ပထမအ%ကိမ ်ေဂျစီအစညး်အေဝးကို ၂၀၁၉ခု#ှစ၊် 

စကတ်ငဘ်ာလတွင ်  ကျငး်ပခဲပ့ါသည။် 

ပထမအ%ကိမ ် ေဂျစီအစညး်အေဝး !ပီးချိနတ်ွင ်

ေဂျစီအဖွဲ*ဝငမ်ျားမှ ေဂျစီအတွက ်

လုပင်နး်တာဝနမ်ျား (terms of reference) 
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မူ#ကမး်ကို ေဆွးေ%ွးခဲ)့က+ပီး ေနာငေ်ဂျစီ 

အစညး်အေဝးများအတွက ်အေြခခံ စညး်မျဉး်များ 

မူ#ကမး်ကိုပါ သေဘာတူခဲ*့ကပါသည။် ေဂျစီမှ 

၎ငး်တို( ေဂျစီအတွက ် ချမှတေ်သာ မညသ်ည့် 
အေြခခစံညး်မျဉး်မဆို ၂၀၁၈ခု#ှစ၊် 

ဒီဇငဘ်ာလတွင် လကမ်ှတေ်ရးထိုးခဲေ့သာ 

အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး လုပင်နး်စဉအ်တွက ်

ဂျီအာရေ်အ!ှင့် ကိုကည်ီသင့်ေ+ကာငး် အသိအမှတ ်

ြပuခဲ'့ကပါသည။် ေဂျစီအဖွဲ*ဝငမ်ျာသည ်

ေနာကတ်စ(်ကိမ ် ေဂျစီအစညး်အေဝးတွင ်

၎ငး်တို(၏ လုပင်နး် တာဝနမ်ျား)ှင့် အေြခခံ 

စညး်မျဉး်များကို  အတညြ်ပu ေဆွးေ%ွးရန%်ှင့် 
ေရညစည်မး်မ( ြပဿနာ၊ ကိစ$ရပက်ို 

ေြဖရှငး်)ိုငမ်ည့် ေရွးချယစ်ရာ နညး်လမး်များကို 

ေဆွးေ%ွးမ'များ စတငရ်န ် သေဘာတူ 

ခဲ$့ကပါသည။်  

 

၂၀၁၉ခု#ှစ၊် စကတ်ငဘ်ာလအတွငး်မှာပင ်

ဒုတိယ ေဂျစီအစညး်အေဝးကို ကျငး်ပေနစဉ်  
ေဂျစီသည ် လုပင်နး်တာဝနမ်ျားဆိုငရ်ာ 

ေဆွးေ%ွးြခငး်ကို အ"ပီးသတခ်ဲ"့ပီး 

ေဂျစီအစညး်အေဝးများအတွငး် စီေအအို၏ 

အခနး်က'ကိုပါ သတမ်ှတခ်ဲပ့ါသည။် 

ေဂျစီသည ် ေရညစည်မး်မ( ြပဿနာ&ှင့် 

ပညာရပပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ က"မး်ကျင ် ပညာရှငမ်ျား 

ခန$်အပ်ြခင်း၊ ေစာင့်'ကည့် ေလလ့ာသူ/ 

အ"ကေံပးများ၏ အခနး်က'၊ ေရစမး်သပ ်
စစေ်ဆးေရး အတွက ် သတမ်ှတခ်ျကမ်ျား၊ 

စမး်သပ် စစေ်ဆးရန ် ေရနမူနာယူမည့် 

ေနရာများ%ှင့် ေရစမး်သပ ် စစေ်ဆးြခငး်အတွက ်

ကုနက်ျစရိတမ်ျား-ှင့် ရနပ်ုေံငွရရှိေရး စသည့် 

ပူးတွဲ ေရစမး်သပ် စစေ်ဆးေရး'ှင့် စပလ်ျဉး်ေသာ 

ကိစ$ရပမ်ျားကို ေဆွးေ%ွးခဲ)့ကပါသည။် 

ဒုတိယအ'ကိမ ် ေဂျစီအစညး်အေဝး !ပီးခါနီးတွင ်

တိုင&်ကားသူများဘကမ်ှ ေဂျစီ 

ကိုယစ်ားလှယမ်ျားသည ် (လကက်ိုငဖ်ုနး်များ 

မရှိြခငး် သို$မဟုတ ် ဗိုငဘ်ာ Viber app 

သုးံ%ိုငေ်သာ လကက်ိုငဖ်ုနး်မျိuး 
မဟုတြ်ခငး်တို+ေ-ကာင့်) ဗိုငဘ်ာတွင ်

တင်ထားေသာ စာများ သွားဖတ(်ကည့်ရာတွင ်

အခကအ်ခဲများ ရှိခဲ့ေ"ကာငး် ေြပာ%ကားသညက်ို 

ကုမ$ဏီ !ကားသိရသြဖင့် တိုင&်ကားသူဘကမ်ှ 

ေဂျစီကိုယစ်ားလှယတ်ိုငး်အား ဗိုငဘ်ာမှတဆင့် 

ဆကသ်ွယမ်( ြမနဆ်န၊် လွယက်ူေစရန ်

လကက်ိုငဖ်ုနး် တစလ်ုးံစီ ငှားေပးရန ်

အဆိုြပuခဲပ့ါသည။် ထို$ေနာက ် ကုမ$ဏီအေနြဖင့် 
ေပးအပေ်သာ လကက်ိုငဖ်ုနး်များကို 

တိုင&်ကားသူဘကမ်ှ  ေဂျစီ 

ကိုယစ်ားလှယမ်ျားသည ် ေဂျစီမှ ထွကေ်သာအခါ 

၎င်းေနရာသို( အစားထိုး ဝင်ေရာကမ်ည့် 

ေနာကေ်ဂျစီကိုယစ်ားလှယအ်ား လကဆ်င့်ကမး် 

လ"ဲေပးရမညဟ်ူေသာ စညး်ကမး်ချက ်

သတမ်ှတထ်ားပါသည။်  
 

ဤအစညး်အေဝး)ပီးသွားေသာအခါ ေစာင့်'ကည့် 

ေလလ့ာသူများအြဖစ ် တကေ်ရာကခ်ဲ*့ကသည့် 

တိုင&်ကားသူ ကိုယစ်ားလှယအ်ုပစ်ုသည ်ကုမ$ဏီမှ 

တိုင&်ကားသူဘက ် ေဂျစီကိုယစ်ားလှယမ်ျားအား 

လကက်ိုငဖ်ုနး်များ ေပးအပသ်ည့် လုပရ်ပအ်ေပ( 

စိုးရိမမ်(များကို ေြပာ%ကားခဲ%့ကသည။် 

ကုမ$ဏီသည ် တိုင&်ကားသူဘက ် ေဂျစီ 
ကိုယစ်ားလှယမ်ျားအား လ"မး်မိုးရန*်ှင့် 

ေဒသခလံူထု တစရ်ပလ်ုးံကိုပါ ေသွးကွဲေအာင ်

!ကိuးစားေနခဲသ့ညဟ်ု ထငြ်မငခ်ဲ)့ကသည။် 

ရလဒ်အြဖစ ် တိုင&်ကားသူများအုပစ်ုထဲမှ 

အဖွဲ%ဝငအ်ချိu( (“တိုင&်ကားသူအုပစ်ု-က”)သည် 

အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး လုပင်နး်စဉမ်ှ 

ထွကလ်ိုေ)ကာငး်၊ စီေအအို၏ စညး်ကမး် 
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လိုကန်ာေရး ယ"#ရားသို* အမ#ကို 

ေရ#$ေြပာငး်လိုေ.ကာငး် ဆ"#ကို လူသိရှင)်ကား 

စတင ်ထုတေ်ဖာေ်ြပာဆိုခဲ/့ကသည။် ဤအဖွဲ&သည ်

အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး လုပင်န်းစဉ်၏ 
အေြခခစံညး်မျဉး် သေဘာတူညီချကမ်ှာ 

ကန$်သတ် ချuပ်ချယ်ရာကျေ+ကာင်း၊ လုပင်နး်စဉ ်

အေ#ကာငး် အေသးစိတ် အချကအ်လကမ်ျားကို 

အများသူငှာ သိရှိေအာင ်မ"ေဝြခငး်မှ ၎ငး်တို(အား 

ပိတပ်ငထ်ားေ*ကာငး်လညး် ေြပာ%ကသည။်  

 

ဤြဖစပ်ျကမ်* ရှိေသာလ်ညး်၊ အြခား 

ကိုယစ်ားလှယမ်ျားမှ စီေအအိုအား အမ#ကို 
စညး်ကမး် လိုကန်ာေရးပိုငး်သို. ေြပာငး်ေပးေစ 

လိုေသာလ်ညး် ကုမ$ဏီ'ှင့် အချိu&ေသာ 

တိုင&်ကားသူဘကမ်ှ ေဂျစီကိုယစ်ားလှယမ်ျား 

(“တိုင&်ကားသူအုပစ်ု-ခ”)သည် ြပဿနာ၊ ကိစ$ရပ ်

ရှစခ်ုကို လကရ်ှိ အြငငး်ပွားမ*ေြဖရှငး်ေရး 

လုပင်နး်စဉမ်ှတဆင့် ေြဖရှငး်လိုသည့် ဆ"#"ှင့် 

လုပခ်ျငစ်ိတအ်ေ-ကာငး်ကို  ထုတေ်ဖာ ်
ေြပာ%ကားခဲပ့ါသည။်  

 

၂၀၁၉ခု#ှစ၊် !ိုဝငဘ်ာလတွင ် စီေအအိုအဖွဲ*သည ်

အ"ကေံပးများ+ှင့်အတူ တိုင&်ကားသူအုပစ်ု-ကြဖင့် 

လညး်ေကာငး်၊ တိုင&်ကားသူအုပစ်ု-ခြဖင့် 

လညး်ေကာငး် သီးြခား အစညး်အေဝးများ 

လုပခ်ဲပ့ါသည။် ဤအစညး်အေဝးများ၏ 

ရညရ်ွယခ်ျကမ်ှာ စီေအအိုအေနြဖင့် တိုင&်ကားသူ 
အုပစ်ုများအတွငး် ကွဲလွဲေသာ အြမငမ်ျား၏ 

အေ#ကာငး်ရငး်များကို သိရှိနားလညရ်န+်ှင့်  

၎ငး်တို(အား စညး်ကမး် လိုကန်ာေရး 

လုပင်နး်စဉက်ို သိရှိနားလညေ်အာင ်ကူညီေပးရန ်

ြဖစပ်ါသည။် အ"ကေံပးများသည် အြငငး်ပွားမ* 

ေြဖရှငး်ေရး လုပင်နး်စဉမ်ှ !"တ်ထွက၍် 

စီေအအို၏ စညး်ကမး် လိုကန်ာေရးယ"#ရားသို$ 

ေြပာငး်ြခငး်ကို ပံ့ပိုး ေထာကခ်ေံ(ကာငး် 

အတညြ်ပuခဲ+့ကပါသည။် ၎ငး်တို(မှ 

စီေအအိုအေနြဖင့် မညသ်ူများသည ် အြငငး်ပွားမ* 

ေြဖရှငး်ေရး လုပင်နး်စဉက်ို ဆကလ်ုပလ်ို၍ 
မညသ်ူတို)သည ် ထိုလုပင်နး်စဉမ်ှ 

!"တထ်ွကလ်ိုေ,ကာငး် နားလည်ေအာင ်

ကူညီေပးခဲ+့ကပါသည။်  

 

စီေအအိုသည ် တိုင&်ကားသူအုပစ်ု-က"ှင့် 

တိုင&်ကားသူအုပစ်ု-ခတို%အ'ကား ေဆွးေ%ွးမ' 

တစခ်ုကို အဆငေ်ြပ ေချာေမွ'ေအာင ် ပံ့ပိုး 

ကူညီေပးရနလ်ညး် !ကိuးစား 
အားထုတခ်ဲပ့ါေသးသည။် သို$ေသာ် 

!ှစအ်ုပစ်ုလုးံ!ှင့် သီးြခား စကားေြပာ(ပီး 

ေသာအခါ စီေအအိုသည ် ထိုသို$ေသာ 

ေဆွးေ%ွးမ'မျိuးသည ် အုပစ်ု&ှစစ်ု(ကား လကရ်ှိ 

တငး်မာမ'များေ*ကာင့် ေဆာငရ်ွက!်ိုငဖ်ွယ ်

မရှိေ&ကာငး် ဆုးံြဖတခ်ဲပ့ါသည။် 

 
ေရှ$ဆကသ်ွားမည့် အပိုငး်(ှင့် စပလ်ျဉး်၍ 

ရပရ်ွာလူထုများ ချမှတထ်ားေသာ 

ဆုးံြဖတခ်ျကက်ို ေသချာစွာ သိရှိ%ိုငရ်န ်

တိုင&်ကားသူများကို ကိုယစ်ားြပuသည့် ရွာကိုးရွာမှ 

ကိုယစ်ားလှယ ် (၁၈)ဦးကို တိုငပ်င ်

ေဆွးေ%ွးခဲပ့ါသည။် ေဒသခြံပညသ်ူများသည် 

မညသ်ို' ေရှ$ဆက ် လုပေ်ဆာငြ်ခငး်ေ,ကာငး် 

စဉး်စားရာတွင ် အြမငမ်ျား ကွဲေနေသာ 
ပုစံရံှိသြဖင့် စီေအအိုသည ် အြငငး်ပွားမ* 

ေြဖရှငး်ေရး လုပင်နး်စဉအ်စတွင ်

တိုင&်ကားသူများမှ ေရွးချယ်ေပးခဲေ့သာ 

ကိုယစ်ားလှယ ် (၁၈)ဦးထမံှ ရှငး်လငး်ေသာ 

တာဝနေ်ပးချကက်ို ရယူခဲေ့(ကာငး် ေသချာေစရန ်

တိုငပ်င ် ေဆွးေ%ွးခဲပ့ါသည။် စီေအအို 

သိထားသမ'ဆိုလ'င ် ကိုယစ်ားလှယမ်ျားကို 
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တိုင&်ကားသူများမှ စစမ်ှန ်ေကာငး်မွနစ်ွာ တာဝန် 

ေပးအပခ်ထံားရသူများ အြဖစ် 

ဆကရ်ှိေန)ကပါသည။်  

 
၂၀၁၉ခု#ှစ၊် !ိုဝငဘ်ာလမှ ၂၀၂၀ခု#ှစ၊် 

ဇနန်ဝါရီလအတွငး် ကိုယစ်ားလှယ(်၁၈)ဦး#ှင့် 

တိုငပ်ငေ်ဆွးေ+ွးခဲြ့ခငး်များမှ ရရှိခဲေ့သာ သတင်း 

အချကအ်လကအ်ရ ေကျးရွာကိုးရွာမှ 

ကိုယစ်ားလှယ ် (၁၂)ဦးသည် စီေအအိုအား 

တိုင&်ကားချကက်ို စညး်ကမး် လိုကန်ာေရး 

ယ"#ရားသို* လ"ဲေြပာငး်ေစလိုေသာ ဆ"#ကို 

အတညြ်ပu ခဲ$့ကပါသည။် ကိုယစ်ားလှယ ်
တစ်ဦးသည် ဒီအာရလ်ုပင်နး်စဉြ်ဖင့် 

ဆကသ်ွားလို+ပီး ကိုယစ်ားလှယ ် ငါးဦး၏ 

စိတသ်ေဘာထားကို သိရရန် ဆကသ်ွယ၍် လုးံဝ 

မရခဲပ့ါ။  

 

ကုမ$ဏီမှ အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး 

လုပင်နး်စဉက်ို ဆကလ်ုပလ်ိုေသာ ဆ"#ရှိေ(ကာငး် 
ေဖာြ်ပခဲ*့ပီး ေဒသခရံပရ်ွာ လူထု%ှင့် 

ေကာငး်မွနေ်သာ ဆက်ဆံေရးများ 

တညေ်ဆာကလ်ိုေသာ ဆ"#ကို ေဖာြ်ပခဲပ့ါသည။် 

ကုမ$ဏီအေနြဖင့် လိုအပပ်ါက စညး်ကမး် 

လိုကန်ာေရး လုပင်နး်စဉ*်ှင့် အြငငး်ပွားမ* 

ေြဖရှငး်ေရး လုပင်နး်စဉ ် !ှစခ်ုလုးံ ဆကလ်ုပရ်န ်

စိတထ်ကသ်နမ်*ရှိေ.ကာငး် ေြပာ%ကားခဲပ့ါသည။် 

အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရးကို ဆကသ်ွားလိုေသာ 
တိုင&်ကားသူ ကိုယစ်ားလှယအ်ုပစ်ုမှ 

စွပစ်ွဲထားသည့် !ခိမး်ေြခာကမ်+များ-ှင့် 

လကတ်ုန'်ြပနမ်+များ အပါအဝင ် တိုင&်ကားသူ 

ကိုယစ်ားလှယမ်ျား!ှင့် ကုမ$ဏီတို)ထမံှ ရရှိေသာ 

သတင်း အချကအ်လကမ်ျား အားလုးံကို ဆန်းစစ ်

သုးံသပ'်ပီးသည့်ေနာက ် စီေအအိုအေနြဖင့် 

ထိုဝနး်ကျငသ်ည ် အြငငး်ပွားမ*ေြဖရှငး်ေရး 

လုပင်နး်စဉအ်တွက ် အေထာကအ်ကူ 

မြဖစေ်'ကာငး်၊ ေဆွးေ%ွးမ' လုပင်နး်စဉက်ိုလညး် 

စီေအအိုမှ ဆက်လက်၍ အဆငေ်ြပ 

ေချာေမွ'ေအာင ် ပံ့ပိုး ကူညီြခငး်ကို ဆက်လက်၍ 
မလုပ&်ိုငေ်တာေ့"ကာငး် သုးံသပ် 

ေကာကခ်ျကခ်ျခဲပ့ါသည။် စီေအအိုတွင ်မညသ်ည့်  

ေကျးရွာထမံှမဆို ေဆွးေ%ွးမ' ဆကလ်ုပသ်ွားရန ်

ရှငး်လငး်'ပီး တညီတ$ွတတ်ညး်ရှိသည့် 

လုပပ်ိုငခ်ွင့် မရရှိခဲပ့ါ။ ကုမ$ဏီ'ှင့် ေဆွးေ%ွးမ'ကို 

ဆကလ်ုပလ်ိုေသာ ေဒသခ ံ

ကိုယစ်ားလှယမ်ျားအား စီေအအိုပါဝင်မ' မပါဘဲ 

အြခားနညး်လမး်များ ရှာေဖွ၍  ေဆွးေ%ွးမ'များကို 
ဆကလ်ုပေ်ဆာငရ်န် တိုကတ်ွနး် 

အားေပးခဲ့ပါသည်။ စီေအအို၏ လုပင်နး်ပိုငး် 

လမး်%&နခ်ျကမ်ျားအတိုငး် တိုင&်ကားချကက်ို 

စီေအအို၏ စညး်ကမး် လိုကန်ာေရး ယ"#ရားသို$ 

လ"ဲေြပာငး်ေန#ပီ ြဖစပ်ါသည။်  

 

စိနေ်ခ'မ)များ-ှင့် ရရှိခဲေ့သာ သငခ်နး်စာများ  
 

ဩဘာအမ&သည ် ြမနမ်ာ&ိုငင်တံွင ် စီေအအို၏ 

ပထမဆုးံေသာ တိုင&်ကားချက ် ြဖစခ်ဲပ့ါသည။် 

ပါဝင်ေသာ အဖွဲ%များအားလုးံသည ်
စိနေ်ခ'မ)များ-ှင့် မှတသ်ားသငယ်ူဖွယ ်

အခွင့်အလမး်များကို ရခဲ%့ကပါသည်။ DR  

လုပင်နး်စဉအ်တွငး် တိုင&်ကားသူများ၊ 

အ"ကေံပးများ!ှင့် စီေအအိုအဖွဲ*တို,မှ ေတွ$ရှိခဲ့ေသာ 

စိနေ်ခ'မ)များ-ှင့် သင်ခန်းစာများမှာ - 

 

တိုင&်ကားသူများ 

တိုင&်ကားသူများသည ် ပူးတွဲေကာမ်တီ 
(ေဂျစီ)ဖွဲ$ြခငး်ေ+ကာင့် မေမ#ာမ်ှနး်ထားေသာ 

စိနေ်ခ'မ)များစွာ ြဖစေ်ပ'ေစခဲေ့+ကာငး် 



အြငငး်ပွားမ* ေြဖရှငး်ေရး အ"ပီးသတ် အစီရငခ်စံာ - ြမနမ်ာဩ့ဘာအုပစ်ု ကုမ$ဏီ လီမိတက။် -၀၁/ြမန်မာ-၂၀၂၀ခု#ှစ၊် ဇွနလ်  
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ေြပာခဲပ့ါသည။် ထိုစိနေ်ခ)မ+များေ/ကာင့် 

ေနာကဆ်ုးံတွငမ်ူ ဒီအာရလ်ုပင်နး်စဉက်ို 

အဆုးံသတရ်န ် ၎ငး်တို( ဆုးံြဖတရ်သညအ်ထိ 

ြဖစသ်ွားခဲသ့ည။် တိုင&်ကားသူအုပစ်ုအတွငး် 
သေဘာထား ကွဲလွဲမ&များ ြဖစေ်ပ'ရြခငး်သည ်

ေဂျစီ၏ အလုပလ်ုပြ်ခငး် အပါအဝင ်

ကိစ$ေပါငး်များစွာမှ ြဖာထွကလ်ာေသာ 

အကိုငး်အခကတ်စခ်ု ြဖစေ်&ကာငး် 

သိရှိခဲရ့ပါသည။် တိုင&်ကားသူများသည ်ေဂျစီတွင ်

ပါဝင်သူ အေရအတွက ် ကန$်သတြ်ခငး်ေ,ကာင့် 

၎ငး်တို(အထဲတွင ် ဖယ$်ကဉခ်ရံြခငး်-ှင့် 

ေသွးကွဲြခငး် ခံစားချက် ြဖစေ်ပ'ေစခဲေ့+ကာငး် 
အသိေပးခဲ*့ကပါသည။် ထို$မ&မက ေဂျစီကို 

ဖွဲ$စညး်ထားပု.ံှင့် လုပင်နး် လုပေ်ဆာငပ်ုတံို,အရ 

စီေအအိုသည ် ေနာကတ်နး် ေရာကသ်ွား)ပီး 

စီေအအိုမှ လိုအပလ်'င ် ပံ့ပိုးကူညီေပးြခငး်ြဖင့် 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ%များအား အစညး်အေဝးကို ပူးတွဲ 

ဦးေဆာငက်ျငး်ပေစြခငး် ြဖစေ်ပ'လာြခငး်ေ-ကာင့် 

စကားေြပာဆို ေဆွးေ%ွးမ'တွင ် ပို၍ 
ခကခ်ဲလာသညဟ်ု ခစံားခဲ(့ကရသည်။ ဤသို% 

ြဖစြ်ခငး်ေ)ကာင့် ကုမ$ဏီသည ်

ေဂျစီလုပင်နး်စဉက်ို ဦးေဆာငလ်ာြ◌ီး 

တိုင&်ကားသူများသည ် ပါဝါ မညီမ$မ%တစခ်ုကို 

ခံစားခဲ့ရသည်။ တိုင&်ကားသူများမှ ကုမ$ဏီသည ်

ဆကသ်ွယေ်ရး အခကအ်ခဲရှိြခငး်ကို ေြဖရှငး်ရန ်

ေဂျစီအဖွဲ*ဝငမ်ျားအား လကက်ိုငဖ်ုနး်များ 

ေဝေပးရန ် ဆုးံြဖတြ်ခငး်သည ် တိုင&်ကားသူများ 
အုပစ်ုအား !ကိuတငအ်သိေပး တိုငပ်ငြ်ခငး် မရှိဘဲ 

လုပခ်ဲေ့)ကာငး် ရှငး်ြပခဲသ့ည။် ဤသို% 

လုပြ်ခငး်ေ*ကာင့် တိုင&်ကားသူ အုပစ်ုများအ*ကား 

ပို၍ သဘာထား ကွဲလွဲမ& ရှိလာေစ(ပီး အချိu&က 

ဤလုပရ်ပက်ို ကုမ$ဏီသည ် ေဂျစီအဖွဲ*ဝငမ်ျား 

မျက%်ှာလိုကေ်အာင ် ေငွြဖင့် ဝယ်သည်ဟ ု

ထငခ်ဲ'့ကသည။် တိုင&်ကားသူများသည ်  ေဂျစီကို 

ဖွဲ$စညး်ထားပု.ံှင့် အလုပလ်ုပပ်ုတံို)ေ+ကာင့် 

စီေအအို'ှင့် ဒီအာရ် လုပင်နး်စဉ် ထားရှိသည့် 

၎ငး်တို(၏ ယု$ံကညမ်)ကို ေလျာန့ညး် 

ေစေ#ကာငး်လညး် ေြပာ%ကားခဲပ့ါသည။်  

အ"ကေံပးများ 

အ"ကေံပးများသည် တိုင&်ကားသူများ.ှင့် 

ကုမ$ဏီတို)အ+ကား မယု%ံကညမ်)သည ်

ေနာကဆ်ုးံတွင ် တိုင&်ကားသူများမှ 

ဒီအာရလ်ုပင်နး်စဉက်ို ရပ်ရန ် ေရွးချယေ်စသည့် 

အေ#ကာငး်အရငး်များထဲမှ တစ်ချက်ြဖစ်ေ*ကာင်း 

ယူဆခဲ'့ကသည။်  

ထို$အြပင ်အ"ကေံပးများသည် ဒီအာရလ်ုပင်နး်စဉ ်
အရှိန'်(နး်သည ် အလွန ် ေ"ှးေကွးေ'ကာငး်၊ 

ထို$ေ&ကာင့် တိုင&်ကားသူများအေနြဖင့် 

ဒီအာရလ်ုပင်နး်စဉက်ို ဆကသ်ွားြခငး်မှ 

စိတပ်ျကသ်ွားေစေ-ကာငး်လညး် မှတခ်ျက ်

ြပuခဲ'့ကသည။် ထိုမ%မက ၎င်းတို$၏ အြမငတ်ွင ်

စာရွကစ်ာတမး်များ ဖလှယြ်ခငး် 

လုပင်နး်စဉသ်ည ် အလွန ် အချိန'်ကာြမင့်ခဲ/့ပီး 
မလိုလားအပေ်သာ ေ"ှာင့်ေ"ှးမ*များလညး် 

လုပင်နး်စဉေ်ပ+သို. ြဖစေ်ပ'ေစခဲသ့ည။်  

စီေအအို 

စီေအအိုအေနြဖင့် အမ#တိုးတကခ်ဲေ့သာ 

အရှိန!်"နး်သည ် အားလုးံေသာ အဖွဲ%များတွင ်

စိတပ်ျကစ်ရာ ြဖစခ်ဲ့ေ"ကာငး် မှတခ်ျကြ်ပuခဲသ့ည်။ 

ေ"ှာင့်ေ"ှး)ကန,်)ကာရသည့် အေ#ကာငး် 

အရငး်များထဲတွင ် အချကအ်လကမ်ျားစွာ 
ပါေန%ပီး စီေအအို လုပင်နး်စဉအ်စတွင ်

စကားြပန ် တစဦ်း#ှင့် ြမနမ်ာ&ိုငင်မံှ ေစစ့ပ် 

ည"ိ$%ငး် ြဖနေ်ြဖသူ တစဦ်း ရှာရာတွင ်

ေတွ$%ကuရံေသာ စိနေ်ခ'မ)များလညး် ပါဝင်သည်။  
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!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ+များအ0ကား ထိေရာကေ်သာ 

ေတွ$ဆုေံဆွးေ)ွးမ+ ြဖစေ်စရန် လိုအပေ်သာ 

စာရွကစ်ာတမး်များကို ဘာသာြပနြ်ခငး်+ှင့် 

ဖလှယြ်ခငး်တို-အတွက ် ေစာင့်ဆိုငး်ရသြဖင့် 
ဆက်လက ် !ကန%်!ကာမ(များကို !ကuေံတွ(ခဲရ့သည။် 

!ှစဘ်ကအ်ဖွဲ(များသည ် ၎ငး်တို(အဖွဲ-တွငး်သာမက 
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