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အထက်ရဲရာေရကာတာစီမံကိန်းမှ ြပင်သစ်ကုမဏီ Engie ရဲ

ုတ်ထွက်လိုက်ြခင်းကို ရှမ်းြပည်

နယ်ေြမာက်ပိုင်းေဒသခံအသိုင်းအဝိုင်းများကလက်လှဲစွာဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ကိ ဆိုပါ ခဲ့ေ ကာင်း
ှင့် နမတူြမစ် (ေခ ) ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ ရှိ ေရကာတာများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေနတဲ့ အြခားေသာ
ိုင်ငံြခားကုမဏီများအားလုံးကို

လည်း၎င်းကဲ့သိုနည်းတူ ုတ်ထွက်ဖိုလည်း

တိုက်တွန်းထား

ေ ကာင်း သိရပါသည်။
အထက်ရဲရာေရကာတာစီမံကိန်းတွင် မ ကာေသးမီက ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ ဂျာမနီ Lahmeyer
ကုမဏီက ၎င်းတိုရဲ ေထာက်ခံမြဖစ်ေ ကာင်း ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလူအခွင့်အေရးချိ းေဖာက်မ ှင့်ဆက်
စပ် ေနေသာ BCUK ရဲ နာမည်ပျက်တဲ့ကုမဏီစာရင်း (Dirty List)မှ ပယ်ဖျက်ေပး ရန်ေတာင်း
ဆိုခဲ့ေ ကာင်း 2019 ဇန်နဝါရီလ 21 ရက်ေနက Burma Campaign UK လက်ခံရရှိေသာ Engie
ကုမဏီမှ စာတစ်ေစာင်တွင် ေဖာ်ြပထားေ ကာင်းသိရပါသည်။
Engie အေနနဲ ုတ်ထွက်ြခင်းအတွက် အေ ကာင်းြပချက် မေပးခဲ့ပါ။ သိုေသာ် ၎င်းတိုဂုဏ်သိကာ
ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ အထက်ရဲရာေရကာတာစီမံကိန်းကို ေဒသခံဆ ြပဆန်ကျင် ကန်
ကွက် တဲ့ သတင်းလည်း မ ကာခဏ ထွက်ရှိေနေ ကာင်း ှင့် ၎င်းဧရိယာေဒသပတ်လည် တွင်
လည်း စစ်ေရးပဋိပက မ ကာခဏ ြဖစ်ေပ ေနြခင်းေ ကာင့်ြဖစ်သည်။ ေရကာတာရဲ ကံ့ခိုင်မ အ
တွက်လည်း စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိေန ပီး အဆိုပါ ေရကာတာလုပ်ငန်းခွင်တွင် ေြမ ပိ မများလည်း ရှိခဲ့ပါ
သည်။
“ဒါဟာ က န်မတိုအတွက် ေကာင်းတဲ့ေအာင်ြမင်မတစ်ခုပဲ” ဟု ေရလမ်းမည့် တာလုံရာမှ ေန
ထိုင်သူ နန်းေလာဝ်ခမ်းက ေြပာပါသည်။ “နမတူြမစ်ေပ မှာ ရှိသမ ေရကာတာအားလုံးမှ ကုမဏီ
များအား Engieလို ုတ်ထွက်ေပးဖို က န်မတိုတိုက်တွန်းပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ေြပာပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ 2018 ဒီဇင်ဘာလ 5 ရက်ေနက ရန်ကုန် မိ တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ြပ လုပ်
ပီးတဲ့ေနာက် အကျိ းသက်ေရာက်မခံစားေနရေသာ ရာသားများက ရန်ကုန် မိ ရှိ တ ုတ်၊ ဂျပန်၊
EU၊ ေနာ်ေဝး၊ ဂျာမနီ ှင့် ဆွဇ်ဆလန်တိုြဖစ် ကတဲ့

ိုင်ငံြခားသံ ုံးများသို ေရကာတာများ ရပ်

တန်ရန် ေတာင်းဆိုစာ တစ်ေစာင်ေပးပိုခဲ့ေ ကာင်း၊ ၎င်းေတာင်းဆိုစာတွင် နမတူြမစ်ေပ ေရကာ
တာစီမံကိန်း(၄)ခု၌ ပါဝင်ပတ်သက်ေနတာကို ရပ်တန်ရန် ေတာင်းဆိုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ တ ုတ်
သံ ုံးမှ လွဲ၍ အြခားေသာသံ ုံးများအားလုံးက ၎င်းေတာင်းဆိုစာကို လက်ခံခဲ့ ကပါသည်။
“Engie

ုတ်ထွက်တာကို က န်ေတာ်တို ကိ ဆိုပါတယ်” ဟု သီေပါက ကျားေခါင်းပါတီ SNLDရဲ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းသန်ဇင်က ေြပာပါသည်။ “ေရကာတာဟာ ေဒသခံြပည်သူ ေတွ

ရဲ အခွင့်အေရးကို ချိ းေဖာက်ေနတယ် ပီးေတာ့ ပဋိပကကို တိုးပွားေစတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်
ေြပာပါသည်။
2018 စက်တင်ဘာလတွင် ေနြပည်ေတာ်ေအာက်လတ်ေတာ်၌ အထက်ရရ
ဲ ာေရကာတာအတွက်
ဘတ်ဂျက်ေငွခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးြခင်းကို စိုင်းသန်ဇင်က ကန်ကွက်ခဲ့ေသာ်လည်း 28မဲကို 501
မဲြဖင့် ဘတ်ဂျက်ေငွကို မဲခွဲအတည်ြပ ိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ဖက် ှင့်တစ်ဖက်ြငင်းခုန်ေနစ ် အတွင်း
ဒုဥကဌ စွမ်းအင်ဝန် ကီး ဦးထွန်း ိုင်က အဆိုပါေရကာတာစီမံကန
ိ ်းတွင် ၎င်းတည် ငိမ်မအတွက်
ယုံ ကည်မ ထက်သန်ဖိုရန် ပါဝင်ပတ်သက်ေနေသာ ဥေရာပကုမဏီများရဲ နာမည်စာရင်းများ
သွင်း ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ရာ ှင့်ချီေသေစ ပီး ေထာင် ှင့်ချီအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ြဖစ်ေစခဲ့ေသာ 2018
ခု ှစ် ဇူလင်လက လာအို ိုင်ငံတွင် ပိ ကျပျက်စီးခဲ့ေသာ Xe-Pian Xe-Namnoy ေရကာတာ အ
တွက် အတိုင်ပင်ခံ အင်ဂျင်နယ
ီ ာမှ Engie/Tractabel သို Lahmeyer ရဲ အချိတ်အဆက်များကို
ေဖာ်ြပရန်ပျက်ကွက် ခဲ့သည်။
အထက်ရဲရာေရကာတာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေနဆဲြဖစ်ေသာ

ိုင်ငံြခားကုမဏီများမှာ ဆွဇ်ဇာ

လန်ရဲ Stucky SA၊ ြပင်သစ်ရဲ IPGRB၊ တ ုတ်ရဲ Yunnam Machinery Import and Export Co.
Ltd.,၊

ှင့် Zhenjiang Orient Engineering၊

ှင့် ဂျပန်ရဲ Toshiba

Technology Co Ltdတိုြဖစ် ကသည်။
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