သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ရက္1
ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖၚေရးအလုပ္အဖြဲ႕ (HPWG)
ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈျဖစ္ရျခင္းအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႔ Hydropower Developers’
Working Group (HDWG) အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕ International
Finance Cooperation (IFC) မွ ဦးစီးၿပီး ယေန႕ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္စပ္လ်င္း၍
ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ မိမိတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေလးနက္စြာ
ေဖာ္ျပလိုပါ သည္။
ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႔ (IFC) ႏွင့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ အဖြဲ႕မ်ားစြာက ေထာက္ပံ့ကာ ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္
(HDWG)

သည္

"စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး

တစ္ခုတည္းသာ"

အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး မွားယြင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို စိုးရိမ္စြာေတြ႕ရွရ
ိ ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး IFC က မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈေခၚ Strategic Environmental Assessment (SEA)
လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈအား အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဖၚျပပါရွိ ထားသည္။ ၎သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်မ်ားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္
ေလ့လာရန္ ေဖၚျပထားခ်က္မ်ား ပါရွိေသာ္လည္း ေဒသခံလူထု အကာအကြယ္ရရွိပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေလးစားမႈ
ရရွိပိုင္ခြင့္တို႕ကို အာမခံႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ တစ္ခုလံုးႏွင့္
လူထုေတြ႔ဆံု ညွိႏိႈင္းမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။
သု႕ိ ျဖစ္ပါ၍ ထိခိုက္မႈအၾကိဳ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး IFC ကလုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈသည္
စီမံကိန္းကို

လက္ေတြ႕က်က်

ထိခိုက္မႈနည္းေစၿပီး

အဖက္ဖက္

ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာနည္းျဖင့္

မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္မဟုတ္ဘဲ “စီမံကိန္းေႏွင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ အကုန္အက်
ျမင့္မားမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္” ရည္ရြယ္သည္ဟု ေတြ႔ရပ
ွိ ါသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ မိမိတို႔ အဖြဲ႔မွ ေအာက္ပါ သေဘာထားမ်ားကို ေၾကျငာထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

1

Save the Salween Network is a campaign coalition for Free Flowing Salween River. The working members are from
Salween ethnic river basin organizations and the network also stands together with CSOs working on natural resources
issues across Myanmar.
Email: savethesalween@gmail.com,
Facebook: https://www.facebook.com/Save-the-Salween-Network-1685498275073019/
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(၁) ယခင္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အတူ ဒြန္တြဲခဲ့သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ၊ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးညံ့ဖ်င္းေသာမွတ္တမ္းတင္မႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေဆာင္ျခင္း
ကြက္ပ်က္မႈ၊ လူထုအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအေပၚ
ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့မသ
ႈ ည္ တိုင္းရင္းသားလူထုအၾကား ၾကီးမားစြာတည္ရွိေနသည္။ အစိုးရႏွင့္ ျပင္ပရင္းႏွီး
ျမဳပ္ႏွံသမ
ူ ်ား၏

ဂတိက၀တ္ပ်က္ကြက္မမ
ႈ ်ား

ေၾကာင့္ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ

တိုင္းရင္းသား

လူထုသည္

ခါးသီးေသာ ထိခိုက္ႏွစ္ႏွာမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ထိုအထဲတြင္ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရကာတာ
သည္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။
(၂)

အကယ္၍

အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္

အၾကီးစားေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကို

အားေပးပံ့ပိုးေသာ

အရာမ်ားပါရွိလာပါက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ ဆိုးရြားစြာ
ထိခိုက္ေစျဖစ္မည္။ ထိ႕ု ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသာမက အစိုးရ၏ဦးစားေပးမႈကို အဓိကရသင့္
ရထိုက္သူျပည္သူမ်ား၏ ဘဝအေပၚ ၾကီးမားေသာပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္။
(၃)

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္

ျမစ္ေရ၏အရည္အေသြးကို

ထိခိုက္ေစသည္၊

သစ္ေတာႏွင့္

စားက်က္ ေျမမ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးသည္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းထဲရွိ ငါးအေရအတြက္အေပၚလည္း ဆိုးရြားစြာ
အက်ိုးသက္

ေရာက္ႏိုင္ၿပီး

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

အျခားေသာ

မေရတြက္ႏိုင္သည့္

ဤထိခိုက္မႈမ်ားသည္

ေနာက္ဆံုးတြင္

ဆိုးရြားၾကီးမားေသာ

ထိခိုက္မႈမ်ားကို

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ကိုယ္ပိုင္

ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစသည္။
(၄)

၎တို႕ေဖၚျပသည့္အတိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏အျခားေဒသအတြင္း နည္မ်ိဳးစံုျဖင့္ တည္ေဆာက္

လည္ပတ္ေနေသာ အလားတူ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ရွႏ
ိ ိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္
ယင္းစီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံႏွင့္

ထံုးတမ္းဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈ

စံုလင္စြာရွိလွ်က္ ရႈပ္ေထြးၾကီးမားေသာ ပဋိပကၡမ်ား လြယ္ကူစြာျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ကို
အသိအမွတ္ျပဳရျဖစ္မည္။
(၅) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ေတြ႔တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ပဋိပကၡ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကို
နက္ရိႈင္းစြာဆန္းစစ္ေလ့လာ ထည့္သြင္းျခင္းမရွိဘဲ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ IFC လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာ
နည္းလမ္းမ်ား အတိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပံုတူျပဳအေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ျခင္းမရွိႏိုင္ပါ။ ထိုအရာမ်ားကို
ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္တစ္ခုေသာ နည္းလမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈအတြက္
လိုအပ္ေသာ

စြမ္းအင္ကိုရရွိရန္

ထိခိုက္မႈနည္းေသာ

လူထုအေျချပဳ

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္

အရင္းအျမစ္ကို ဦးတည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကိုအားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
နန္းခမ္းေနာင္

။

။ + 95 (0) 9428 367 849, +95 (0) 979 1634 239

ဥတœရာေအာင္

။

။ + 95 (0) 252 17 18 19, +95 (0) 4929 8614

ေစာသာဘိုး

။

။ + 95 (0)996 875 3490, +95 (0)978 263 9714

မိအားခ်ိဳင္

။

။ + 95 (0) 9255784905
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