ရှမး် ြပည်နယ်ြမစ်ေချာင်းများအတွက် လပ်ရာှ းမကွနယ
် က်မှ ေနာက်ဆးုံ ရသတင်းထုတြ် ပန်ချက်
ခွငြ့် ပ မိနရ
် ရှထ
ိ ားြခင်းမရှေ
ိ သာ နမတူ/သီေပါ ေရကာတာစီမက
ံ န
ိ း် အပါအဝင် ြမန်မာ င
ို င
် တ
ံ င
ွ ် ေရဂါတာစီမက
ံ န
ိ း် ကီးများ
အားလုးံ ကို အြမန် ရပ်သင့်
ရက်စွဲ ၁၄.၃.၂၀၂၀
ခွင့်ြပ မိန်ရရှိထားြခင်းမရှိေသာ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း၊ သီေပါ မိ ရှိ နမတူ/သီေပါ ေရကာတာ စီမံကိနး် တည်ေဆာက် ေန
မ အေပ ြမန်မာ ိုင်ငံအစိုးရမှ အေရးယူေဆာင်ရက်ြခင်း ပျက်ကွက်ေနသည်။ ၎င်းလုပ်ေဆာင်ြခင်းကို ြမန်မာ ိုင်ငံအတွင်း
ဖက်ဒရယ်ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒအသစ်ရှိသည့်အချိန်ထိ၊ ေဒသခံများမှ မိမိတို၏သဘာဝသယံဇာတများကို ကာကွယ် ခွင့်ရ
ရှိသည့်အချိန်အထိ ေရကာတာ စီမံကိန်း ကီး အားလုံးကို ရပ်သင့သ
် ည်။
နမတူြမစ်/ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ တွင် ၂၁၀ မီကာဝပ် ထွက်ရှိမည့် နမတူေရကာတာ စီမံကိန်းကို သီေပါ မိ ၏ ေြမာက်ဖက်မှ ၂၅ ကီ
လိုမီတာခန်ေဝးေသာ ေနရာတွင် တည်ေဆာက်ရန် စီစ ေ
် နသည်။ စီမံကိန်း ပိုင်ရင
ှ သ
် ည် Natural Current Energy
Hydropower Co.Ltd (NCEH) ြဖစ်သည်။
၎င်းစီမံကိန်းအတွက် NCEH သည် ြမန်မာအစိုးရ ှင့် MOU စာချ ပ်ချ ပ်ဆိုထား ပီး ေရကာတာ ေဆာက် ိုငေ
် ြခရှိမရှိ အကဲ
ခတ်ဆန်းစစ် ပီး ြပန်လည်သုံးသပ်သည့်အဆင့သ
် ာရှိသည်။ သိေသာ်
ု
ြမန်မာ ိုင်ငံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ေရး
ဥပေဒ ှင့်အညီ ခွင့်ြပ ချက်ရရန်အတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ှင့်လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခိုက်မ အကဲြဖတ်ြခင်း (EIA/
SIA) ကို ဆန်းစစ်ထားြခင်း မရှိေသးေပ။ စီမံကိန်းကို တရားဝင်ခွင့်ြပ ေ ကာင်း ခွင့်ြပ ချက်မရှိပဲ NCEH အေနြဖင့်မည်သည့်
ေဆာက်လုပ်ေရးကိမ
ု ှ စတင် င
ို ်ခင
ွ ့်မရှိေချ။
မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ NCEH သည် ၂၀၁၇ ကတည်းက သစ်ေတာ ကိ းဝိုင်းက သစ်ပင်များရှင်းလင်းပစ်ြခင်း၊ ေရကာတာ စီမံ
ကိန်းသို လမ်းေဖာက်လပ
ု ်ြခင်း၊ ေရကာတာေဆာက်လုပ်ေရး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ြမစ်ြဖတ်ကူးရန် အ
တွက် ယာယီတံတားေဆာက်လုပ်ြခင်း ှင့် ြမစ်ကမ်းေဘးတစ်ေလ ာက် တွင် ကွန်ကရစ်များြဖင့် တည်ေဆာက်ေနပါသည်။
၂၄.၂.၂၀၂၀ တွင် နမတူြပည်သူလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် နန်းခမ်းေအးမှ NCEH ၏ ထိုကဲ့သိုဥပေဒ ချ းေဖာက်
ိ
မကို အ
ေရး ယူေပးရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရဝန် ကီးများ ုံးသို စာတင်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုအြပင် ေနြပည်ေတာ်လတ်ေတာ်တွင် ၂ ကိမ်
ဆိုတင်သွင်းခဲေ
့ သာ်လည်း ထူးြခားလာြခင်းမရှိပါ။
NCEH အေနြဖင့် ၂၀၁၇ ခု ှစ်တွင် တရားမဝင်သစ်ခုတ်ြခင်းေ ကာင့်
ဒဏ်ေ ကး (၅၀၀၀ ကျပ်) သာလ င် ေဆာင်ခဲ့ရ ပီး ြမန် မာ့ လ ပ်စစ် င
ှ ့်
စွမ်း အင်ဝန် ကီးဌာန (MOEE) မှ ဥပေဒကိုချ ိးေဖာက်ြခင်း မြပ ရန် သ
တိသာ ေပးခဲ့သည်။ ေဆာက်လုပ်ေရး ကိုလည်း တ ုတ်စကားသာ ေြပာ
ဆိုေသာ

ဝန်ထမ်းများ င
ှ ့်

ဆက်လက်လည်ပတ်ေနဆဲ

ြဖစ်သည်။

၇.၈.၂၀၁၉ တွင် ေြမ ပိ မ ေ ကာင့်လည်း အလုပ်သမားတစ်ဦး ေသဆုံးခဲ့
ေသးသည်။
နမတူေရကာတာကို ေဒသခံများြပင်းြပင်းထန်ထန်ကန်ကက
ွ ် ကသည်။
ေရကာတာ ၏ေရေလှာင်ကန်မှာ အထက်ဖက်တွင် ၁၅ ကီလိုမတ
ီ ာကျယ်
ဝန်း ပီး အိမ်ေြခ ၄၇ အိမ် ှင့် လူဦးေရ ၂၁၂ ရှိေသာ ရှမ်းလူမျ းတိ
ိ ု ေနထိုင်
သည့် လီလုရာတစ်ရာ လုံးေရ ေအာက်လွမ်းမိုးခံရမည်ြဖစ်သည်။ ေဒသခံ
များအေနြဖင့်ေနရပ်မှ ေြပာင်းေရ လိုြခင်းမရှိပါ။

နမတူဆည်အလုပ်သမား ေြမ ပိ မေ ကာင့်ေသဆုံး

နမတူေရကာတာ၏ေအာက်ဖက်တွင်ေနထိုင်ေသာ သီေပါေဒသခံေပါင်း ၁၀၀၀ တိုသည် ြမစ်ေရနည်းပါး သွားြခင်း၊ ခန်မှန်း
ရန်ခက်ခဲေသာ ြမစ်ေရတက်ြခင်းကျြခင်း င
ှ ့် ေြမဆီေြမ ှစ်များပိတ်ဆို ြခင်းတိကိ
ု ု ေ ကာက် ရံ ေန ကသည့်အြပင် ုတ်တရက်
ေရကာတာေပါက်ကွဲပျက်စီးြခင်းမှ ေရလွမ်းမိုးခံရမည်ကိုလည်း ေ ကာက်ရံ ေန ကရေသးသည်။

ေငွ င
ှ ့်ခဲများကို ြပန်လည်တူးေဖာ်ရာှ ေဖွရန် ခွင့်ြပ ထားသည့် နမတူေဘာ်တွင်းသတ တွင်းမှာလည်း နမတူ ေရကာတာ၏
အထက်ဖက် ၄၀ ကီလိုမီတာတွင်ရှိ ပီး ၎င်း သတ တွင်းက စွန်ပစ်ေသာ အညစ်အေ ကးများက ေရေလှာင်ကန်တွင်း ဝင်
ေရာက်မ ေ ကာင့ေ
် အာက်ပင
ို ်းရှိ ေဒသခံများ၏ ကျန်းမားေရးကိထ
ု ိခိုက်ေပလိမ့်မည်။ ခဲအဆိပသ
် ည် ကေလးငယ်များ အ
တွက်

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ င
ှ ့် စိတ်ပိုင်းဆိင
ု ်ရာ ဖွံ ဖိ းမကိုပါ ေ ှာင့ေ
် ှးေစလိမ့်မည်။ သတ တွင်း၏ ၅၁ % ရှယ်ယာရရှိထားေသာ

သစတီးတား အေြခစိုက် Myanmar Metals ကုမဏီသည် တစ် ှစ်လ င် ခဲေပါင်းတန် ၂ သန်းထွက်ရှိရန် စီစ ်ထား ပီး
ကမာ့ခဲတူးေဖာ်ေရး၏ တတိယ အ ကီးဆုံးအြဖစ်ထုတ်လုပ် ိုင်ရန် ရည်ရယ်ထားသည်။ ေဒသခံများအေနြဖင့် ေနြပည်ေတာ်
အစိုးရမှ ခွင့်ြပ ထားေသာ ၎င်းတူးေဖာ်ေရး င
ှ ့် ပတ်သက် ပီး ဆန်ကျင် င
ို ်ခွင့်မရှိေြခ။
နမတူေရကာတာသည် စစ်ပဋိပကြဖစ်ပွားရာနယ်ေြမအတွင်း တည်ရှိ ပီး ြမန်မာအစိုးရမှ ေဒသတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လက်
နက်ကိုင်များကို ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ေနဆဲြဖစ်ေသာေဒသြဖစ်သည်။ ယခင် ှစမ
် ျားတွင် လီလုရာသားများမှာ စစ်ပွဲေ ကာင့်
အ ကိမ်ေပါင်းများစွာ စစ်ေဘးေရှာင်ထွကေ
် ြပးခဲ့ရသည်။ ၂၆.၁၁.၂၀၁၉ တွင် ဂျာမနီ ိုင်ငံမှ ခရီးသွားတစ်ဦးသည် ေရကာ
တာ၏ အေနာက်ဖက် ၇ ကီလိုမီတာခန် ေဝးေသာေနရာသို ဆိုငက
် ယ်ြဖင့် ေမာင်း ှင်ရင်း သွားရာလမ်းတွင် ေြမြမ ပ်မင
ို ်း နင်း
မိ ပီး အသက်ဆုံး ံးခဲ့ရသည်။

၂၀၁၆ ခု ှစ်တွင် ရှမ်းလူမအဖွဲ များ စုေပါင်း ပီး “နမတူြမစ်ကို ကာကွယစ
် ို” ဟူေသာ အစီရင်ခစ
ံ ာ ထွက်ခဲ့ ပီး ယင်းအစီ ရင်ခံ
စာတွင် နမတူြမစ်ေပ ေရကာတာ ေဆာက်လုပ်ြခင်း င
ှ ့် ပတ်သက် ပီး စစ်ပဋိပကများ ှင့် စပ်လျ ်း၍ တိကျတည် ငိမ်ေသာ
ဖက်ဒရယ်ရ ရှိ ိုင်သည်အထိ၊ ေဒသခံများမှ စီမံကိန်း င
ှ ့် ပတ်သက် ပီး ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခင
ွ ့် ရှိသည့်အချိန်ထိ၊ သဘာဝသ ယံဇာတ
များကို ကာကွယ် င
ို ်ခွင့် ရှိသည့်အချိန်ထိ ရပ်တန်ေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ ကံဆိုးစွာြဖင့် ၄င်းအစီရင်ခံစာကို လျစ်လျ

သည်သာမက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဘ

ာေရးအဖွဲ (IFC) သည် နမတူ ြမစ်ေပ တွင် တည်ေဆာက်ရန် စီစ ေ
် နဆဲြဖစ် သည့်

အြပင် အြခားေရကာတာများကိုလည်း ြမန်မာအတွက် ေရရှည် တည်တံ့ခိုင် မဲေသာေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းဟူ၍ပင် ထပ်မံ
တိုးြမင့်ခဲ့ေသးသည်။ နမတူ/သီေပါ ေရကာတာအြပင် နမတူြမစ်ေပ တွင် အြခားေသာ ေရကာတာ (၃)ခု ထပ်မံတည်ရှိေန ပီး
ရင်း ှီးြမ ပ် ှံသူများမှာ သစတီးယား၊ ေနာ်ေဝး၊ ဆွဇ
ီ ာလန်၊ ြပင်သစ်၊ တ ုတ် ှင့် ဂျပန် ိုင်ငံမှ ကုမဏီများသာ ြဖစ် ကသည်။
နမတူြမစ်ေပ ေရကာတာေဆာက်လုပ်ြခင်း င
ှ ့် ပတ်သက် ပီး ေရရှည်ဆိုသည်မှာ လုံးဝမြဖစ် င
ို ်ပါ။ ေရကာတာေဆာက် လုပ်
သူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ အကျ ိးအြမတ်အတွက်သာ စ ်းစား ပီး ပတ်ဝန်းကျင် ှင့် လူမေရးအေပ သက်ေရာက်မ (သို)
ဥပေဒများကို ထည့်သွင်းစ ်းစာြခင်း မရှိပါ။
က ု ပ်တို၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ှင့် ကျန်းမာေရး၊ လုံ ခ ေရး၊ စားဝတ်ေနေရးစေသာ လူမအသိုင်းအဝိင
ု ်းများကို ကာ
ကွယ် ရန်အတွက် ြမန်မာအစိုးရအား နမတူြမစ်ေပ ရှိ ေရကာတာ ှင့် ြမန်မာ င
ို ်ငံအတွင်းရှိ အြခားေသာ ေရကာတာများကို
ရပ်ရန် ေတာင်းဆိုပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ စည်းပုံ အေြခခံဥပေဒသစ် မရရှိသည့်တိုင် ိုင်ငံြခားမှ ရင်း ှီးြမ ပ် ှံလိုသူများ င
ှ ့်
အတိုင်ပင်ခံများ ေရကာတာေဆာက်လုပ်တူးေဖာ်ရာတွင် ရင်း ှီးြမ ပ် ှံလိုြခင်းမှ ရပ်တန် သွားသည်အထိ ရပ်တန်ေပးပါရန်
ေတာင်းဆိုအပ်ပါသည်။
နမတူ/သီေပါေရကာတာ င
ှ ့် ဆက်စပ် ပီး အေြခခံ အချက်အလက်များ (၂၀၁၈ ဇူလင
ို ် My Asia Consulting ကုမဏီမှ
ေကာက်ယထ
ူ ားေသာ နမတူြမစ်အေပ EIA/SIA Scoping Report မှ ေဖာ်ြပချက်)
ေရကာတာအမည်
ေရကာတာတည်ေနရာ
ေရကာတာ ေဆာက်လုပ်သူ (ေဆာက်လုပ် ေနဆဲ၊ သေဘာ
တူ လဲေြပာင်းချက်)
ေရအားလ ပ်စစ်
ေရကာတာအြမင့်
ေရအြမင့်
ေရလမ်းမိုးခံရမည့် ေရေလှာင်ကန်ဧရိယာ
ေရလမ်းမိုးခံရမည့် ရာ

ေဆာက်လုပ်ေရး ကာချိန်
ေဆာက်လုပ်ေရးကုန်ကျစရိတ်

နမတူ(သီေပါ)
နမတူြမစ် / ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ သီေပါ မိ အထက်ဘက် ၂၅
ကီလိုမီတာအကွာ
Natural Current Energy Hydropower Co.Ltd
၂၁၀ မီကာဝပ် (ြမန်မာ့လ ပ်စစ်စွမ်းအားအတွက်)
၁၁၄ မီတာ
ပင်လယ်ေရ မျက် ှာြပင်အထက် ၄၉၅ မီတာ
၈၆၆.၆၉ ဟက်တာ
လီလုရာ (၄၇ အိမ်ေထာင်စု၊ ၂၁၂ ဦးေရ ) ရှမ်းလူမျ းိ
အများဆုံးေနထိင
ု ်ေသာ်လည်း အစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာ
တိုင်းရင်းသားများသာ ေနထိုင်ေ ကာင်း မှားယွင်း ထုတ်
ြပန်
၆၆ လ
၄၃၆.၂၈ မီလီယံ (USD)

My Asia Consulting Co.Ltd ၏ EIA/SIA Scoping Report ၏ စိတမ
် ေကာင်းစရာများ
၎င်းအစီရင်ခစ
ံ ာကို IFC ၂၀၁၈ ၏ ြမန်မာ ိုင်ငံ ေရအားလ ပ်စစ်ကဏ၏ မဟာဗျ ဟာ ေြမာက် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်
ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မ မှ ကိ က်ရာေရးချယ်တင်ြပထားပါသည်။ ယင်းအစီရင်ခစ
ံ ာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ေဂဟစ နစ်
ှင့် စပ်လျ ်း ပီး နမတူြမစ်အတွက် ( ကုန်းေန ေဂဟစနစ် ၅ အဆင့်တွင် ၁ သာရ ပီး ှင့် ေရေနေဂဟစနစ် အဆင့်၅ တွင်
၂ သာ ရသည်) ကိုသာ ကိုးကားထား ပီး ( ပဋိပက အဆင့် ၅ထဲမှ ၅) ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း နမတူြမစ်ေရကာတာ တည် ရှိ
ရာ စစ်ပွဲပ ိပက ြဖစ်ပွားြခင်းကို ေဖာ်ြပထားြခင်း မရှိခဲ့ေပ။

အစီရင်ခံစာ၏ အကျ ်းချ ပ်တွင် ထိခိုက် င
ို ်မ ှင့် လူမျ းိ ွယ်စုများမှာလည်း မှားယွင်းစွာေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ယင်းေဖာ် ြပ
ချက်တွင် ရှမ်းြပည်နယ် တပ်မေတာ်မှာ NCA လက်မှတ် ချ ပ်ဆိုထားေသာ ေဒသတွင် စစ်ပွဲြဖစ်ပွား ပီး ၄င်းတိုမှာ ေြမာက်
ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ ဝင်လည်း ပါဝင်သည်။ စာေရးသူအေနြဖင့လ
် ည်း NCA လက်မှတ် ထိုးထား ပီး ေြမာက်ပိုင်း မဟာ မိတ်
အဖွဲ တွင် မပါဝင်ေသာ ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် (RCSS/SSA) ှင့် NCA လက်
မှတ် ထိုးထားြခင်း မရှိပဲ ေြမာက်ပင
ို ်းမဟာမိတ်အဖွဲ ဝင်ြဖစ်ေသာ ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရးပါတီ ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် (SSPP/
SSA) တို အေ ကာင်း ေရာေထွးေနေသးသည်။
ယင်းအစီရင်ခစ
ံ ာတွင် ြပည်သူလူထု ေတွ ဆုံပွဲ ှင့် ထုတ်ေဖာ်ပွဲ အခန်းက

ှင့် ပတ်သက် ပီး ေဖာ်ြပချက်တွင် ကုမဏီ

ပိုင်ရှင်သည် ေဒသအတွင်း NGOs များ၊ ေဒသတွင် သဇာရှိသူများ ှင့် အ မဲတေစ ဆက် ွယ်ေနခဲ့ ပီး စီမံကိန်း၏ အေသး
စိပ်အချက်အလက် င
ှ ့် အစီစ ်များကိုပါ ချြပခဲ့ေ ကာင်းကို အတိုင်ပင်ခံမှ နမတူ ြပည်သူလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒ နန်း
ခမ်းေအးအား အင်တာဗျ းေနပုံ ှင့်တကွ NCEH ကုမဏီကို အမွန်းတင်ေြပာဆိခ
ု ဲ့သည်။ ဒီကိစမှာ လုံးဝမှားယွင်းေနခဲ့ ပီး
၂၀၁၈ ဇူလိုငလ
် တွင် အစီရင်ခံစာ ထွက်ရှိခဲ့ေသာ်လည်း NCEH ကုမဏီသည် ၂၀၁၈ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း လတ်ေတာ်
တွငတ
် င်သွင်းခဲ့ေသာ ြပည်သူလတ်ေတာ်ကိုယစ
် ားလှယ် ေဒ နန်းခမ်းေအး ၏ တင်သွင်းချက်အားလုံးကို လျစ်လျ ခဲ့သည်။

နမတူ/သီေပါေရကာတာ ခွင့်ြပ ချက်မရှိဘဲ ေဆာက်လုပ်ြခင်း

ြမစ်ကိုြဖတ်ရန် ယာယီတံတား

ြမစ်ကမ်းေဘးတစ်ေလ ာက်တွင် ကွနက
် ရစ်များြဖင့် တည်ေဆာက်ေန

NCEH ကုမဏီ၏ ေဆာက်လပ
ု ေ
် ရး င
ှ ့် ဥပေဒ ချ းေဖာက်
ိ
ေရးအခန်းက
၂၀၁၇

စ
ှ ် အေစာပိင
ု း် NCEH ကုမဏီက ေရကာတာ ေဆာက်လုပရ
် န် သစ်ပင်များ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းြခင်း။

၁၈.၇.၂၀၁၇ သစ်ေတာဥပေဒ ပုဒ်မ - ၄၀ (က)၊၄၀ (ဂ) အရ ကာကွယ်ထားသည့် သစ်ေတာနယ်ေြမအတွင်း သစ်ပင်ခုတ်
ထွင် မိေသာေ ကာင့် NCEH ကုမဏီမှ ဒဏ်ေ ကး ( သစ်ပင်တစ်ပင် ၅၀၀၀ ကျပ်)အား ေပးသွင်းခံရြခင်း။
၂၆.၂.၂၀၁၈ EIA/SIA မရှိေသာ်လည်း NCEH ကုမဏီမှ ေဆာက်လုပ်ေရးများ ဆက်လကပ်ကင
ို ်ေနြခင်းအေပ နမတူ
ြပည်သူလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒ နန်းခမ်းေအးမှ ေနြပည်ေတာ် လတ်ေတာ်တွင် လ ပ်စစ် င
ှ ့်စွမ်းအင် ဝန် ကီးဌာနသို
ေမးြမန်းြခင်း။
၂၆.၃.၂၀၁၈ လ ပ်စစ် ှင့် စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနမှ NCEH ကုမဏီအား ခွင့်ြပ မိန်ရမှသာ ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်သွားရန်
အမိနခ
် ျခဲ့ ပီး NCEH ကုမဏီက အမိန်ကို နာခံမည်ြဖစ်ေ ကာင်း လက်ခံခဲ့သည်။
၁၃.၆.၂၀၁၉ NCEH ကုမဏီအား ကာကွယ်ေရးဧရိယာအတွင်း ြဖစ်သည့် ေချာင်းဆာရာတွင် ၃၀၀၀၀ ကျင်း (ေကျာက်
၈၅၀၀၀ ကုဗမီတာ)ခန် တူးေဖာ်ရန် ခွင့်ြပ မိန် ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းခွင့်ြပ မိန်သည် ယာယီေနထိင
ု ်ေရးစခန်း များ ေဆာက်လုပ်
ပိုင်ခွင့် ရရှိထားြခင်း မရှိေပ။ အကယ်၍ ကျ းလွန်ပါက ခွင့်ြပ မိန်ကို ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ေြပာ ကားခဲ့သည်။ ယင်းသို
ပင်ြဖစ်ေစ NCEH ကုမဏီမှ ဥပေဒကိုချ ိးေဖာက် ပီး ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများကို ဆက် လက်လုပ်ေဆာင်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။
၁၆.၁၂.၂၀၁၉ နမတူ ြပည်သူလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒ နန်းခမ်းေအးမှ လတ်ေတာ်အတွင်းသို ြမန်မာရင်း ှီး ြမ ပ် ှံမ
ေကာ်မရှင်မှ NCEH ကုမဏီအား မည်သည့်အချိန်တွင် ေရကာတာကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ခင
ွ ့် ြပ မည် ြဖစ်ေ ကာင်း ေမး
ြမန်းခဲ့သည်။
၂၁.၁.၂၀၂၀ ြမန်မာ့လ ပ်စစ် င
ှ ့် စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန (MOEE) မှ NCEH ကုမဏီအား စီမံကိန်းလုပ်ေဆာင်ခင
ွ ့် ခွင့်ြပ
ထားြခင်း မရှိေသးေသာေ ကာင်း ြပန်ဆိုခဲ့သည်။ NCEH ကုမဏီမှ ၁၄.၆.၂၀၁၉ တွင် စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ် ှင့် ပတ်သက်
ပီးတင်သွင်းခဲ့ရာ ြမန်မာ့လ ပ်စစ် င
ှ ့် စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနမှ စီးပွားေရး ှင့် ပတ်သက် ပီး လုပ်ေဆာင် ို င်ြခင်း ရှိ၊မရှိ စ စ်
ေဆးလျက် ရှိသည်။ စီမံကိန်း မစတင်မှီ ှင့် MIC မှ ခွင့်ြပ ချက် မရရှိမှီ အဆင့်ေပါင်းများစွာ ကျန်ရှိေန ပီး သဘာဝပတ်
ဝန်းကျင်အေပ ထိခိုက်မ၊ လူမအသိုင်းအဝိုင်းအေပ ထိခိုက်မတို ှင့် ဆက်စပ် ပီး ဆန်းစစ်ရန်အဆင့်များစွာ ပါဝင်ေန ေသး
သည်။
၂၄.၂.၂၀၂၀ တွင် နမတူ ြပည်သူလတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် ေဒ နန်းခမ်းေအးသည် ြပည်ေထာင်စု ဝန် ကီးများ ဌာနသို အ
ထက်ပါ အေ ကာင်းအရာများ အပါအဝင် NCEH ကုမဏီ၏ ဥပေဒ ချ းေဖာက်
ိ
မများအေပ အေရး ယူေပးရန် စာတင်သွင်း
ခဲ့သည်။

သဂုတလ
် 2018 ခု ှစ်ေရကာတာစီမံကိန်းေနရာ၏ Google ပုံ (from MyAsia
Youtube video)

မတ်လ ၂၀၂၀ ခု ှစ် တွင်ခင
ွ ့်ြပ ချက်မရှိဘဲေဆာက်လပ
ု ်ေရးကို ြပ လုပ်ေန (ပုံ
Google)

Natural Current Energy Hydropower Co.Ltd (NCEH) ၏ ေနာက်ခအ
ံ ေ ကာင်း
NCEH ကုမဏီသည် ၇.၁၁.၂၀၁၃ တွင် ကုမဏီ အုပ်ချ ပ်မ ှင့် ရင်း ှီးြမ

ပ် ှံမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ သည်။ ၄င်းတို

Website အရ ုံးချ ပ်မှာ မ ေလးတွင် ရှိ ပီး ေနြပည်ေတာ်တွင် ုံးခွဲကို ထားရှိထားသည်။ NCEH ကုမဏီ ဒါ ိုက်တာ ဦး
ေကျာ်စိန်မှာ ေရအုတ်ခိုင်ေဆာက်လုပ်ေရး၏ ဒါ ိုက်တာပင်ြဖစ်သည်။
NCEH Website တွင် ေယဘုယျရည်မှန်းများကို ေဖာ်ြပထား ပီး အ ကီးစားေရကာတာ ှင့် အလတ်စား ေရကာတာ
စီမံကိန်း များကိုပါေဆာက်လုပ်မည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည် ၄င်းတို ှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ စီမံကိန်းအမည်များကို ထည့်သွင်း
ေရးထားြခင်းမရှိေချ။ Websiteတွင် နမတူေရကာတာ ြဖစ်လာမည့် ပုံကိုသာ ေဖာ်ြပထား ပီး ရှင်းလင်းထားချက်များ မရှိ
ေပ။
လား း မိ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအြမစ်မှ NCEH မှာ နမ့်နိမ်းြမစ်တွင် အေသးစား ေရကာတာ စီမက
ံ ိန်း( 15 MW,
18 MW, 20 MW, 22 MW ) ကို ေဆာက်လုပ်ရန် စီစဥ ေနသည်။ ၄င်းြမစ်သည် သိ ီ ှင့် ကွတ်ခိုင် မိ တွင် စီး ဆင်း ပီး
ကွန်လုံ မိ အနီးတွင် သံလွင်ြမစ်အတွင်းသို စီးဝင်သည်။

