ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင် ေန က်ဆံုးရ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
ေကာဇာသကရာဇ် ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ တခူးလဆန်း ၁ ရက် တနလာေန
ဧပီလ (၁၂) ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်

ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အြငင်းပွါးဖွယ် ဆည်တည်ေဆာက်ေရး စီမံကိန်းမှ EDF ထွက်ခွါ၊ RazelBec

လည်း အလားတူ လုပ်ေဆာင်သင့်

ေဖေဖဝါရီ 1 ရက်ေနက စစ်ေကာင်စီ အာဏာသိမ်းပီးေန က်ပိုင်း လူအခွင့်အေရး စိုးရိမ်ပူပန်ေကာင့်
မတ်လ 19, 2021 ေနတွင် ြပင်သစ်အစိုးရပိုင် Electricite de France (EDF) က ရှမ်းြပည်ေြမာက်
ပိုင်းတွင် လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည့် ေရလီ 3 ေရကာတာစီမံကိန်းအား ရပ်ဆိုင်းလိုက်ေကာင်း ေကညာ
လိုက်သည်။
ြပင်သစ်အစိုးရ ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင် (SHRF)က ကိဆိုလိုက်ပီး၊ Fayat စုေပါင်း
ကုမဏီတွင် ပါဝင်သည့် ြပင်သစ်အင်ဂျင်နီယာ Razel-Bec ကုမဏက
ီ ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပိုင်း အထက်ရဲ
ရာြမစ်ငယ်ြမစ်/နမတူြမစ်ေပတွင် တည်ေဆာက်လျက်ရှိ ေရအားလျပ်စစ် စီမံကိန်းအားလည်း အ
လားတူုတ်သိမ်းေပးရန် ေတာင်းဆိုပါသည်။
2008 ခုှစ်တွင် ေဒသခံြပည်သူများှင့် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ြခင်း သေဘာထားဆ ရယူြခင်းမရှိသည့်ြပင်
တဖက်မှာလည်း ရှမ်းလူမအဖွဲ အစည်းများက ြပင်းြပင်းထန်ထန် ကန်ကွက်ေနသည့်ကားမှ အထက်ရဲ
ရာတွင် အကမ်းဖက် စစ်အုပ်စုက စီမံကိန်း စတင်ခဲ့သည်။ ကီလိုမီတာ 60 ရှည်လျားသည့် မီဂါဝပ် 280
စွမ်းအားရှိ ေရကာတာသည် သီေပါမိအထိ ေရလမ်း ိုင်ပီး ယင်းေဒသတွင် ရာစုှစ်ေပါင်းများစွာပင်
မှတ
ီ င်းေနထိုငလ
် ျက်ရှိသည့် ေဒသခံရှမ်းတိုင်းသားများ ှင့် ၎င်းတို လယ်ယာေြမများ ေရေအာက်သို
ေရာက်သွားပါလိမ့်မည်။ ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိ ေရကာတာစီမံကိန်း ေဒသသည် စစ်ေရးပဋိပက ြမား
ြပားသည့် ဇံုြဖစ်သည့်အေလျာက် မတရား သတ်ြဖတ်ြခင်း ညင်းပမ်းှိပ်စက်ြခင်း လူသားဒိုင်း အ ြဖစ်
အသံုးြပြခင်း အစရှိသည့် လူအခွင့်အေရးချိးေဖါက်မ အမျိးမျိး ကျးလွန်လျက်ရှိေနပါသည်။ ၎င်း
ေရကာတာေဆာက်လုပ်ေရး စီမံကိန်းကို တုတ
် ိုင်ငံပိုင် သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် ဘဏ် (Export Import
Bank of China) က ေငွေကး ေချးေပးစနစ်ြဖင့် ေထာက်ပတ
ံ့ ည်ေဆာက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။

ရှမ်းလူအဖွဲအစည်းများက

ယင်းေရကာ

တာ စီမံကိန်းှင့်ပတ်သက်ေနသည့် ိုင်ငံ
ြခား ကုမဏီများ အားလံုး ုတ်သိမ်းေပး ရန်
မကာခဏ ဆိုသလိုေတာင်းဆိုခဲ့ သည်။ ထို
သိမ
ု ဟုတ်ပါက လူ အခွင့်အေရး ချိးေဖါက်
ရာ၌စစ်အုပ်စုှင့် တေသွး တ ာဏ်တည်း
ကံရာပါများသာ ြဖစ်သည်ဟု ယူဆရပါလိမ့်
မည်။ ရှမ်းလူအခွင့် အေရးမိင်၏ ဇူလိုင် 9
ရက်ေန ထုတ်ြပန်ချက် တွင် ေကျာက်မဲမိ
နယ် အထက်ရဲရာ အနီး ရှမ်းြပည်ြပန်လည်
ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS) ၏ တပ်ဖွဲ
အားစစ်ေကာင်းချီ တိုက်ခိုက် စဥ် တွင် ိုင်ငံ
တ ကာလူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေစာင့်ကည့်
ေရး အဖွဲတခုြဖစ်သည့် စီးပွါးေရးှင့် လူအ
ခွင့် အေရး အဖွဲ (Business and Human Rights Resource Centre) က အထက်ရဲရာေရဂါတာနဲ
ပတ် သက်တဲ့ ိုင်ငံတကာကုမဏီများထံ စာေရးသားေပးပိုခဲ့သည်။ ဆွီဇာလန် ကုမဏီ Stucky တခု
တည်းပဲ အေကာင်းြပန်ကားခဲ့သည်။ ယင်းကုမဏီအေနြဖင့် ဒီေရကာတာစီမံကိန်းှင့် ဝင်ေရာက်
ပတ်သက်မ မရှိေတာ့ေကာင်း ယင်းစာတွင် ေဖြပပါရှိသည်။ IPGRB(Razel-Bec ၏ ြမန်မာြပည်တွင်
ဖက်စပ် ကုမဏီ ြဖစ်သည်။ )အပါအဝင် အြခားေသာကုမဏီများ၊ ကတုန်ြပန်အေကာင်းကားစာ ေပးပို
ြခင်းမရှပ
ိ ါ။
IPGRB သည် Razel-Bec ှင့် ိုင်ငံတကာစွမ်းအင် အများပိုင် အဖွဲအစုကုမဏီကီး (IPG) တခုြဖစ်
သည်။ IPG သည်လည်း International Group of Entrepreneurs (IGE) ၏ လက်ေအာက်ခံ ကုမဏီ
ြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင် စီးပွါးေရး စုပါင်းကုမဏီများ၏ အဓိကေရှေဆာင်ကုမဏီ တခုြဖစ်ပါသည်။
၎င်းကုမဏီကို စစ်တပ်အရာရှိေဟာင်း ဗိုလ်ချပ်ကီး ေအာင်ေသာင်း၏ သားများက တည်ေထာင် ထား
သည်။ 2014 ခုှစ်တွင် အေမရိက န် ဘာေရးရာဌာန (USDT) က “ြမန်မာိုင်ငံ၏ ိုင်ငံေရး ှင့် စီး
ပွားေရး အကူးအေြပာင်းကို ထိခိုက်ေစြခင်း” ှင့် “အကမ်းဖက်မ, ဖိှိပ်မှင့် အကျင့်ပျက်ြခစားမ” ဆို
သည့် အချက်တိုေကာင့်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိုအေရးယူြခင်းခံရသည်။ IGE ဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံ၌ တ
ုတ် ှင့် ထိုင်း ကုမဏီတို၏ အကျိးတူစီးပွါးဖက်ြဖစ်ပီး ရှမ်း ှင့် ကရင် ြပည်နယ်၌ သံလွင်ြမစ်ေပတွ င်
ဆည်ေရကာတာ ကီး ၃ ခု တည်ေဆာက်ရန် စီမံကိန်းချထားေပးသည့် ကုမဏီ ြဖစ်သည်။ ြပည်နယ် ၂

ခုရှိ ေဒသခံများသည် ေန င်ဖာ၊ မိုင်းတုန် ှင့် ဟတ်ကီး ေရကာတာ တည်ေဆာက်ေရး စီမံကိန်းများကို
ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဆင့်က ျင်ခဲ့ကသည်။
အထက်ရဲရာ ေရကာတာ စီမံကိန်း ေဆာက်လုပ်ေရးတွင် IPGRB သည် အဓိကကျေသာ ိုင်ငံြခား
ကုမဏီ ြဖစ်သည်။ လတ်တေလာ Google ဂိလ်တုမှ ဖမ်းယူထားသည့် ေြမပံုအရ “IPGRB BASE
CAMP” ဟုစာသား ေရးသားထားသည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ 1 ရက်ေနမှ စ၍ သီေပါ ေကျာက်မဲ မိများ အပါအဝင် မိနယ်ေပါင်းများစွာက စစ်ေကာင်စီ
အား ဆန်က ျင်သည့် ဆြပမများ ေနစဥ်ရက်ဆက် ရှိေနပါသည်။ ေဖေဖဝါရီ 17 ရက်ေနတွင် အထက်
ရဲရာ အလုပ်သမားများသည် “အထက်ရဲရာ ေရအားလျပ်စစ် စီမံကိန်း အာဏာဖီဆန်ေရး အရပ်ဖက်
လပ်ရှားမ” အဂလိပစ
် ာတမ်းကိုင်ေဆာင်က ာ ေကျာက်မဲမိတွင် ဆြပြပည်သူများှင့်အတူ ပူးေပါင်း
ပါဝင်ခသ
ဲ့ ည်။ ထိုေန ေန က်ပိုင်းရက်
တွင် သူတိုအား မည်သည့် ဆလူထု
ြပ ပွမ
ဲ ျားမှ ပါဝင်ြခင်း မေတွ ရေတာ့
ပါ။ သိုေသာ်ညညဆိုလျင် အလုပ်သ
မားတို CDM လပ်းရှားမအား ေထာက်
ခံသည့်ဒ န်အိုး သံပံုး တီးသံများ ကား
၁၇ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀၂၁ တွင် ေကျာက်မဲမိအတွင်း CDM အာဏာဖီဆန်
ေရး ဆြပလပ်ရှားမ

ေနရေကာင်းအနီးအန း ေကျး ရာ
ေနသူတိုကဆိုပါသည်။

ေဆာက်

လုပ်ေရး လုပ်ငန်း များအားလံုးနီးပါး ရပ်ဆိုင်းေနဟန်ရှိေကာင်း အနီးအ န း ေနထိုင်သူ ရာသားများက
ဆိုပါသည်။

၃ ဧပီလ ၂၀၂၁ ေန အထက်ရဲရာေရကာတာေဆာက်လုပ်ေရးဆိုက်တွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မဟန်မရှိ

လွန်ခဲ့သည့် ၂ ပတ် ၃ ပတ်ခန်က အကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီ၏ လံ ခံေရးတပ်များ မိေပဆြပသူေတွ
ကိုေရာ စစ်ရးပဋိပက ြဖစ်ေနသည့် ေကျးရာများမှ ရာသားများပါ စစ်ရဟတ်ယာဥ် အသံုးြပကာ ရက်
ရက်စက်စက် ဗံုးကဲ သတ်ြဖတ်ခဲ့ေသးသည်။
ိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အေရးကို အေလးထား ေလးစားလိုက်န ေသာအားြဖင့် ယင်းေရကာတာစီမံ
ကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း EDF ကဆိုပါသည်။ ဤေနရာတွင် Razel-Bec အေနြဖင့်
အလားတူိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အေရး ဥပေဒ ေလးစားလိုက်န မမျိး ရှိလာိုင်မလားဆိုတာ ေမးစရာ
ရှိေနပါသည်။
Razel-Bec အေနြဖင့် အစကတည်းက စစ်တပ်ခိုနီ ကုမဏီများှင့် ပူးေပါင်း၍ စစ်ေဘးဒဏ် ခံေနရ
သည့် ရှမ်းြပည်တွင် ေဒသခံလူထု၏ ဆကို ဆန်က ျင်ကာ ေရကာတာ မေဆာက်လုပ်သင့်ပါဘူး။
ေဆာက်လုပ်ေရးတွင် လံ ခံေရး တာဝန်ယူထ ားသည့် အကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီ၏ လံ ခံေရးတပ်က
အကီးအကျယ် လူအခွင့်အေရး ချိးေဖါက်မများရှိေနသည်ကို လျစ်လ ျမသင့်ပါ။

Razel-Bec သည် ယခုအချိန်မှ စ၍ အကမ်းဖက် လူသတ်သည့် စစ်ေကာင်စီ ှင့် ပူးေပါင်းြခင်းမှ ရပ်
ဆိုင်းသင့်ပီ၊ ိုင်ငံတကာ ဥပေဒအတိုင်း ေလးစားလိုက်န သင့်သည်။ Razel-Bec ကအထက်ရဲရာ
ေရကာတာေဆာက်လုပ်ေရး စီမံကိန်းမှ အြမန်ဆံုး ချက်ချင်း ုတ်ထွက်ေပးရန် က်ုပ်တို ေတာင်း ဆိုပါ
သည်။
နမတူြမစ်/ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ တွင်လက်ရှိ ှင့်စီစ ်ထားသည့် ေရကာတာများ

ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အဂလိပ်)

စိုင်းရက်လွင်

+66: 97-173-1530

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

