အႏွစ္ခ်ဳပ္
အလားအလာကင္းသည့္ က်ရႈံူးျခင္း (DEAD IN THE WATER): လာအိုတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းပံုစံက ရသည့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား
ဘရုစ္ ရႈးမိတ္ကာ ႏွင့္ ဝီလ်ံ ေရာ္ဘီခ်ာ့ဒ္
၂၀၁၈၊ ဇြန္လတြင္ ဝစၥကြန္စင္ တကၠသိုလ္ ပံုႏွိပ္တိုက္က လာအိုရွိ နမ္သုန္ (၂) (Nam Theun 2) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကန
ိ ္း
အေၾကာင္း

စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊
အထူးသျဖင့္

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား

တာဝန္ခံမႈႏွင့္

စာအုပ္ပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မ၊ႈ

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ

က်င္ဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

ဆင္းရဲမြဲေတမွႈေလွ်ာ့ခ်ရန္

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္သည့္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

၊

သဘာဝပတ္ဝန္း

အလြန္ၿကီးမားသည့္

ကမၻာ့ဘဏ္က

သံုးသည့္နည္းလမ္းႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦ

စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

လူမႈေရးရာ

ဆက္စပ္သည္။

စီမံကိန္းမ်ား၏
ဤစာေစာင္သည္

စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လာအိုတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ပံုစံအသစ္

ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ
ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္းကပင္စတင္၍ လာအိုတြင္ ၁၀၇၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ နမ္းသုန္ (၂)
(NT2) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
တို႔တြင္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ဝင္ေရာက္ပက္သက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဤစီမံကိန္း အစီအစဥ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေသးစိတ္
စတင္ေလ့လာရာတြင္ ေတြရ
႔ ရ
ွိ ပါသည္။
Asian

Development

ဆည္တည္ေဆာက္ရန္
ကမၻာ့ဘဏ္က

၂၀၀၅

Bank

ကဲ႔သို႕ေသာ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးၿပီး
တြင္

ထုတ္ျပန္သည့္

အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ကမၻာ့ဘဏ္ကမူ

အဓိက

အတည္ျပဳခ်က္သည္

NT2

ကလည္း

စီမံကိန္းအတြက္

ဆက္ဆံလုပ္ေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။
ကို

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေစသည့္

အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၂၇ ဘီလ်ံ
1

တန္ဖိုးရွိသည့္ ျမစ္ဝမ
ွ ္းတခုမွ တခုသို႔ ေရတင္သည့္ စီမံကိန္းကို နမ္းသုန္ (၂) စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ (Nam Theun 2 Power
Company (NTPC)) က ပိုင္ဆိုင္သည္။ NTPC သည္ Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)၊
Électricité du France ႏွင့္ လာအိုအစိုးရတို႔က ပုဂၢလိကအားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္း
ျဖစ္ၿပီး ဆည္ကထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားစုကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔သည္။
NT2

လုပ္ေဆာင္ရန္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

၎တို႔

အဆိုျပဳခ်ိန္ႏွင့္
ပံ့ပိုးေနသည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္သည္
ႏိုင္ငံတကာရွိ

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္

အျခားႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏

လူမႈေရးႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

1

ျမစ္ဝွမ္းတခုမွ တခု လမ္းလႊဲေရတင္သည့္ ဆည္ဆိုသည္မွာ သို႔ ေရအျမင့္ကို အနည္းဆံုး ျမွင့္တင္ၿပီး ျမစ္ဝွမ္းတခုက ေရကို ေနာက္ျမစ္ဝွမ္း တခုသို႔
ေျပာင္းလႊဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္မႈေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ္လည္း ျမစ္ႏွစ္စင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားရွိသည္။

2
ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ World Commission on Dams (WCD) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ WCD
သည္ ဆည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား မည္သုိ႔
အစီအစဥ္ေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအရ အဓိကလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ပံုစံသစ္ကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း
ယခင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္

ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္း

စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ

ေဝဖန္မႈမ်ားကို

တစိတ္တပိုင္း

တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ NT2 အား စီမံကိန္း ပံုစံသစ္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပံုစံသစ္အရ
စီမံကိန္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈခံရသူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတခု ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆိုသည္။
NT2

စီမံကိန္းကို

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို

ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဝင္ေငြရရွိေစေသာ၊

ျဖည့္တင္းရင္း

လာအိုတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားရေလာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအ

တာျဖင့္ အေရးပါသည့္ နယ္ေျမေဒသကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ၊ သက္ေရာက္မႈခံစားရသူတို႔၏ ဘဝကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ၊

လာအို

ရပ္ရြာလူထု၏

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို

က်ယ္ျပန္႔ေစေသာ၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျပၿပီး လာအိုႏိုင္ငံ၏
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ ႈ

အေနအထားတြင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္လာေစရန္

လႈံ႔ေဆာ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ

အေရးပါသည့္

လုပ္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းကို

ဆည္တစ္ခုကို

စီမံကိန္းအျဖစ္ ေဖာ္ညႊန္းခဲ့သည္။
၂၀၁၁

ခုႏွစ္

အေစာပိုင္းတြင္

ကမၻာ့ဘဏ္သည္

NT2

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း (Doing a Dam Better) ဆိုသည့္ အမည္ျဖင့္ စာအုပ္တအုပ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
ယင္းစာအုပ္သည္ စီမံကိန္းကို အေကာင္းျမင္သည့္ ရႈေထာင့္က တင္ျပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ NT2 လုပ္ငန္းမ်ား
စတင္ၿပီးေနာက္

ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို

လုပ္ေဆာင္သည့္

ကမၻာ့ဘဏ္၏

ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးကမ္ပိန္းႀကီး၏

တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည္။ လာအိုတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းျခင္း
တို႔က

ကမၻာ့ဘဏ္၏

အဆိုျပဳခ်က္ကို

ေထာက္ခံအတည္ျပဳရန္

သို႔မဟုတ္

ပယ္ခ်ရန္

သီးျခားေလ့လာမႈတရပ္

လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ ေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကပင္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ NTPC တို႔က NT2 ကို
အေကာင္းျမင္လာေအာင္ အမႊမ္းတင္ရာတြင္ အတားအဆီးမရွိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစခဲ့သည္။
NT2 အား ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ခံမႈရရွိေစရန္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ လာအိုႏိုင္ငံသားမ်ား
အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ

ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ရရွိထားေၾကာင္းျပသရန္လိုသည္။
ကမၻာ့ဘဏ္သည္
စီမံကိန္းအား

ယင္းအခ်က္ကို

ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ရပ္ရြာလူထု၏

လုပ္ေဆာင္မႈမွာ

အခြင့္ေကာင္းယူ၍

ေထာက္ခံအားေပးျခင္းတို႔

အတြက္

ယင္းတို႔၏

အားနည္းၿပီး

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္

ေထာက္ခံမႈေကာင္းစြာ

အကန္႔အသတ္ရွိသည္ျဖစ္ရာ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္

လုပ္ေဆာင္မဟ
ႈ ု

ထင္ျမင္ရသည့္

အျခားနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။
ယင္းနည္းလမ္းမ်ားတြင္

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းထားသည့္

အကဲျဖတ္အဖြဲတ
႔ စ္ဖြဲ႕

ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs) ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

2

ႏွင့္

3

သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငက
ံ တကာက ယံုၾကည္လက္ခံမႈ။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ (The Panel
of Experts)
NT2 နိုင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ PoE (NT2 International
Environmental and Social Panel of Experts (PoE)) ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႔တြင္
ဆည္တည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊

အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေစာင့္

ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိင
ု ္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္သည္။ PoE ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ က႑၊
အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ လုပ္ပိုငခ
္ ြင့္အာဏာ မ်ားသည္ စီမံကိန္း
အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး ဆန္းသစ္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ PoE အဖြဲသ
႔ ည္ လာအိုသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္
သြားေရာက္ေလ့လာရာတြင္ စီမံကိန္းကို အားတက္သေရာ

ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္သူမ်ားအား

အံ့အားသင့္

ေစခဲ့သည္။ PoE ကယင္းသို႔ေထာက္ခံခ်ိန္တြင္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိကဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား
ပင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးျခင္း မရွိေသးပါ။
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အတည္ျပဳသည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ PoE သည္ NT2 အား
ခိုင္ခိုင္မာမာေထာက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္လာသည္နွင့္ အမွ် PoE သည္ NT2 ၏
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမစ
္ ရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ PoE အဖြဲ႔ဝင္
ေဒါက္တာ သယ္အာစကတ္ဒါ (Dr. Thayer Scudder) က စီမံကိန္းအေပၚစိတ္ပ်က္သည့္အေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာသည္အခါ PoE အေပၚအဆိုးျမင္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ PoE
သည္ အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ NT2 ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္း
သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
NT2

လုပ္ေဆာင္မအ
ႈ ေပၚ

PoE

၏

ကနဦး

ေထာက္ခံမႈသည္

ျခံဳငံုမွတ္တမ္းတင္ခ်က္သည္ အေကာင္းအဆိုးေရာေနသည္။ PoE

၏

အမ်ားျပည္သူသိ

အဆင့္

အေရးပါသည့္

မွတ္တမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္သည့္

အလ်င္စလိုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း

အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ NT2
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

ယင္း၏

သမိုင္းအတြက္
PoE

က

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္

အကူအညီမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၎တို႔ ႀကီးႀကီးမားမား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ စီမံကိန္းတခုကို လိုလိုလားလားေဝဖန္လို
စိတ္ရွိျခင္း

အတြက္ေၾကာင့္

အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၏

PoE

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္

ထိေရာက္မႈကမူ

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သည့္အဖြဲ႔၏

အသိအမွတ္ျပဳခံရန္

အကန္႔အသတ္မ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္

ထိုက္တန္ပါသည္။

ရွိေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ားသည္

သို႔ရာတြင္

ျပင္ပ

စီမံကိန္းအတြက္

ျပင္ပ

အစိုးရက

ျပည္သူတို႔အတြက္

တာဝန္ခံမႈရွိလာေအာင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ
အတြက္ အစားထိုးမႈေကာင္းတခုမျဖစ္ခဲ့ေပ။

NGO မ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ
ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံတကာ

အန္ဂ်ီအိုမ်ားကို

စီမံကိန္း

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အန္ဂ်ီအိုမ်ားပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
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4
ႏွင့္ ရႈျမင္ခ်က္မ်ား သိရွိလာႏိုင္ၿပီး လူအမ်ားကဆည္စီမံကိန္းကို ပိုမိုအေကာင္းျမင္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ဘဏ္ဝန္ထမ္း
မ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။

ဤနည္းလမ္းအတြက္ အဓိက ျပႆနာမွာ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္

လာအိုႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္

အန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္အေရးဆိုႏိုင္စြမ္းမရွိေသာျပည္သူတို႔၏

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္

ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမရွိ္ခဲ့ေပ။
စီမံကိန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သူတို႔သည္ CARE ၊ the Wildlife Conservation Society
(WCS) ႏွင့္ the International Union for the Conservation of Nature2 (IUCN) တို႔ကို လူမႈေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္
the

WCS

Asia

Program

၏

ဒါရိုက္တာျဖစ္သူက

NT2

စီမံကိန္းကို

လူသိရွင္ၾကားေထာက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

အႀကီးအက်ယ္အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေစခဲ့သည္။ CARE ႏွင့္ IUCN တို႔သည္ လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံမႈမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း
စီမံကိန္းကို

အားေပးခဲ့သည့္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္

ပူးေပါင္းထားသည့္အဖြဲ႔က

WCS

ရႈျမင္ျခင္းခံရသည္။

၏

NT2

ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊

ကိုဆန္႔က်င္သည့္

အန္ဂ်ီအိုအေတာ္မ်ားမ်ား

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္

အျခားအဖြဲ႔မ်ား၏

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက စီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ကမ္ပိန္းကို အားေပ်ာ့ေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။
စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္သည့္ အမ်ား
ျပည္သူပါဝင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လာအိုအေျခစိုက္ အျခားႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႔
မ်ားက ၎တို႔၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးဟန္တူသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အရာမထင္ခဲ့ ေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိ ခဲ့ၾကသည္။ ရပ္ရြာလူထပ
ု ါဝင္မႈကို အစားထိုးသည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားကို မေလ်ာ္မကန္အသံုးခ်
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ဤ NT2 အေတြ႔အႀကံဳသည္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအတြက္
သတိေပးျဖစ္ရပ္တခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္က စီမံကိန္းႀကီးမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအား
သတိထားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေသခ်ာစဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးမွလုပ္ေဆာင္
ၾကရန္သင္ခန္းစာေပး အၾကံျပဳသည္။

လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳး၊ရလဒ္မ်ား

ေဒသခံ ျပႆနာ
NT2 စီမံကိန္းသည္ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သမိုင္းဝင္ ထိုင္း (Tai)၊ ဆိုင္ရမ္ (Siamese) ၊ ဗီယက္နမ္၊ ခ်မ္း
(Cham)၊

ခမာ

ႏွင့္

ေရွးလာအိုမင္းဆက္မ်ားႏွင့္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မ်ား

အပါအဝင္

နယ္ေျမမ်ားႏွင့္

အမဲလိုက္အုပ္စုမ်ားကအစ ပိုမိုအဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈမ်ားအထိ ၾကြယ္ဝသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား စုဆံုရာ
လာအိုႏိုင္ငံ

အလယ္ပိုင္းတြင္

အႏြယ္မ်ားျပားစံုလင္သည့္

တည္ရွိသည္။

စံုရပ္တြင္

ဤမွ်

သမိုင္းေၾကာင္း

လုပ္ေဆာင္ထားသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

စီမံကိန္းမ်ိဳးကို

တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳး

အာရွတိုက္တတိုက္လံုးရွိ

မည္သည့္

စီမံကိန္းတြင္မွ မေတြ႔ႏိုင္ဟုပင္ ဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႕ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အရာမ်ားကို
ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမ်ိဳးမရွိပဲ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္မွာ
2

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ IUCN သည္ အန္ဂ်ီအိုတခုမဟုတ္ပါ။

4

5
ေဒသခံတို႔၏

ဘဝမ်ားကို

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ဆိုသည့္

စီမံကိန္း၏

ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူမ်ိဳးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသရုပ္ခြဲေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ ၁၉၉၀
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။

ယင္းအစား

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သူ တို႔သည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒစာတမ္းမ်ား
ထြက္ေပၚလာရန္
ထဲထဲဝင္ဝင္

ျပင္ဆင္ထားေရးကိုသာ

သုေတသန

လုပ္ေဆာင္မႈကို

အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ
ပံုစဟ
ံ န္ျပသာျဖစ္သည္။

အာရံုထား

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အစားထိုးႏိုင္သည့္

မူဝါဒစာတမ္းမ်ားသည္

အက်ိဳးဆက္မွာ

ထို႔ျပင္

ယင္းမူဝါဒစာတမ္းမ်ားသည္

အေနအထားလည္းမရွိခဲ့ေပ။

သတင္းအခ်က္အလက္အျမန္

စီမံကိန္းေၾကာင့္

ထိခိုက္သည့္

NT2

၏

စုေဆာင္းအကဲျဖတ္သည့္

တိုင္းရင္းေဒသခံတ၏
ို႔

ထိခိုက္ခံစားလြယ္မႈ

ပိုျမင့္မားလာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ နာခိုင္းကုန္းျမင့္ေဒသ
နာခိုင္းကုန္းျမင့္ (Nakai Plateau) တြင္ စီမံကိန္း၏ ေရေလွာင္ဆည္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၃၄၀ စတုရန္း
ကီလိုမီတာ ပမာဏရွသ
ိ ည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၁၇ ရြာရွိ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသား
၆,၃၀၀ တို႔၏ ေျမယာမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစ ခဲ့သည္။ ေက်းရြာမ်ားအနက္ ၁၆ ရြာကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပး
ရန္လိုအပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားအၿပီး

နာခိုင္းကုန္းျမင့္ေပၚရွိ

ေရလႊမ္းမခံရသည့္

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ
ဝင္ေငြတိုးတက္လာေအာင္

သေဘာတူခ်က္အရ

ေနရာတြင္

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သူ

ေက်းရြာသားတို႔၏

ျပန္လည္ေနရာ

NTPC

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအပါအဝင္

သည္

အသက္ေမြး

ဆႏၵႏွင့္အညီ

ခ်ထားေပးရန္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္
ဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား

၎တို႔အား

သေဘာတူခဲ့သည္။
ေက်းရြာသားတို႔၏

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ NTPC သည္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ( Social Development Plan (SDP) ) တခုကို
ေရးဆြဲခဲ့သည္။

ယင္းအစီအစဥ္က

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည့္
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊

ေက်းရြာတို႔၏
မ႑ိဳင္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

(၅)

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊

ရပ္ကို

လုပ္ငန္းမ်ား

အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ေရေလွာင္ဆည္အတြင္း

ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္

ယင္းတို႔မွာ

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊
လယ္ယာေျမျပင္ပ

လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းမလွစြာပင္ နာခိုင္းကုန္းျမင့္ေပၚေျမယာမ်ားရွာေဖြရာတြင္ ေရႀကီးမႈ မခံခဲရ
့ သည့္ ေျမေနရာ
သို႔မဟုတ္

အျခားသူမ်ားေနထိုင္ေနသည့္

ေနရာမ်ားေၾကာင့္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ေျမေနရာတြင္

ေျမယာရွာေဖြရာတြင္

အခက္အခဲမ်ားႀကံဳလာရသည္။

အျခားသူမ်ားမေနထိုင္ရျခင္း၏

အေၾကာင္းရင္းမွာ

ယင္းေျမသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ရန္ (အထူးသျဖင့္ စပါးစိုက္ရန္)၊ ေမြးျမဴ ေရးအတြက္ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ မေကာင္းသည့္
ေျမျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေရေလွာင္ကန္ေရျဖည့္ၿပီးေနာက္တြင္ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းခံရ
သူတို႔၏ကၽြဲမ်ားေသဆံုးကုန္ၾကသည္။

ထို႔ျပင္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္

ေျမတြင္

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈသည္

ေရလႊမ္းခံခဲ့ရသည့္ ယခင္လယ္ေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ ထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ရြာသားတို႔သည္

မိမိတဝ
ို႔ မ္းစာအတြက္ပင္

ဖူလံုေအာင္

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း

5

မရွိေတာ့ေပ။

ျပႆနာကို

6
ပိုဆိုးေစသည့္အခ်က္မွာ

ေမြးျမဴရန္ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ တိရိစာၦန္မ်ားသည္ ယခင္ထက္ ေကာင္ေရမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္း

ေနျခင္းေၾကာင့္ ေငြလိုသည့္အခါေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။
အလားတူပင္ အစုအဖြဲ႔ပင
ို ္သစ္ေတာ အစီအစဥ္ကလည္း စီမံကိန္းက ရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
အတြက္ ပံ့ပိုးေပးမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ျပည့္မီရန္အလွမ္းကြာလြန္းသည္။ ေက်းရြာျပည္သူပို င္သစ္ေတာအဖြဲ႔အျဖစ္ဖြဲ႔စည္း
ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ အစတည္းကပင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ အဓိက
အေၾကာင္းရင္းမွာ

ေက်းရြာလူထုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္

အမ်ားပိုင္သစ္ေတာအစီအစဥ္သည္

လက္ရွိ

လာအိုႏိုင္ငံေရး

အေျခအေနအရ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း PoE သည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ ေက်းရြာသားတို႔ ဝင္ေငြ၏ သံုးပံုတပံုရရွိေစရန္ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ မျပည့္မီႏိုင္သည္ကို
အေလးထားၿပီး ထင္ရွားသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အစီရင္ခံခဲ့သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္
ခ်မွတ္ထားသည့္

မ႑ိဳင္မ်ားအနက္

ဆည္တြင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္

အေအာင္ျမင္ဆံုးမွာ

ထံုးစံအတိုင္းပင္

အစပိုင္း

ဆည္တြင္

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း

ဆည္ပိတ္ၿပီးခါစတြင္

လုပ္ကိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဖမ္းယူရရွိသည့္

ငါးအေရအတြက္

အလြန္မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရအတြက္ က်ဆင္းသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ပံုမွန္အေရအတြက္ ဖမ္းယူရရွိႏိုင္သည္။
ဤလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း
စိုးရိမ္စရာရွိေနေသးသည္။
ႀကိဳတင္ဂရုစိုက္မႈႏွင့္
ျဖစ္ေစေရးတြင္

အနာဂတ္တြင္

ဆည္မ်ားတြင္

စီမံမႈရွိရန္

ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈရွိမရွိႏွင့္

ငါးဖမ္းျခင္းသည္

လိုအပ္သည္။

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္

SDP

သည္

နဂိုကပင္

အလြယ္တကူ

ရပ္တန္႔သြားႏိုင္သျဖင့္

ဆက္စဥ္မျပတ္ေရရွည္တည္တံ့သည့္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္

ပက္သက္ၿပီး
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း

အေရးႀကီးနည္းလမ္းမ်ားကို

စာရင္းျပဳစုခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ သတ္မွတ္ ဧရိယာအတြင္း ရွိရမည့္ ငါးေကာင္ေရကို ႀကိဳတင္ထိန္းသိမ္းသည့္နည္း (preimpoundment biomass) စနစ္သံုး သန္႔ရွင္းျခင္းျဖင့္ ေရအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ ငါးဖမ္းခြင့္ကို
ေနရာခ်ထားသည့္

ေက်းရြာသားမ်ား

သီးသန္႔အျဖစ္သာေပးထားျခင္း၊

ျပန္လည္

ရွားပါးငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားဖမ္းဆီးမႈကို

ကာကြယ္တားဆီးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းမလွစြာပင္ ယင္းအခ်က္မ်ားအားလံုးကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ စံမီမီ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ အိမ္အသစ္မ်ားစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ထင္ထင္ရွား
ရွားေဆာက္လုပ္ႏို္င္ေသာ္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးမွာမူ
ျမင္သာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမရေသးေပ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ PoE သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္
ခ်မွတ္ထားသည့္ မ႑ိဳင္ (၅) ရပ္ တခုခ်င္းစီ၏ အခက္အခဲမ်ားကို “important problems remain” ဆိုသည့္
အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္

PoE

သည္

ေက်းရြာသားတို႔

ဝင္ေငြတိုးတက္ေရးမွာ

တရားမဝင္

သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ သားရိုင္းတိရိစာၦန္ေရာင္းခ်မႈမ်ားက ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္မာမႈမရွိ
သည့္အတြက္

စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပခဲ့သည္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ကို

(ယင္းအခ်က္သည္

ေမွးမွိန္ေစသည္။)

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား မေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္
တိုးတက္မႈနည္းပါးသည္။
စီစဥ္ထားေသာ္လည္း

ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္

PoE

က

၂၀၁၅ႏွစ္ကုန္တြင္

အတည္ျပဳေပးရန္

ျငင္းဆိုခဲသ
့ ျဖင့္

ထပ္မ၍
ံ သက္တမ္းတိုးခဲ့ရသည္။

6

စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္

အသက္ေမြးမႈ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားလည္း
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းရန္
စီမံကိန္းကို္ႏွစ္ႏွစႏ
္ ွစ္

7
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
NT2 စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ဧရိယာသည္ ကမၻာတဝွမ္းထိမ္းသိမ္းထားသည့္ အေရးႀကီးဆံုး သဘာဝနယ္ေျမ
မ်ားအနက္ တခုျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ နခိုင္း နမ္းသုန္ (Nakai-Nam Theun (NNT)) ဧရိယာသည္
လာအိုႏိုင္ငံရွိ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအနက္အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္လု မ်ိဳးစိတ္မ်ား
မွီတင္းေနထိုင္ရာ အရပ္လည္းျဖစ္သည္။
NT2 ေရေလွာင္ကန္သည္ NNT ၏ ရွည္လ်ားလွေသာ အေနာက္ဖက္အစြန္းတေလွ်ာက္ တည္ရွိေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္

အေရးအတြက္

အဓိက

နယ္ေျမသည္

စိုးရိမ္ဖြယ္အခ်က္ျဖစ္လာသျဖင့္

NT2

ေၾကာင့္

ကမၻာ့ဘဏ္၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မည့္

သဘာဝကိုမွီခို

ေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ မူဝါဒ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘဏ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ထားရွိပါသည္။
NNT

အေပၚ

NT2

၏

ေထမိရန္နစ္နာေၾကးအျဖစ္

သက္ေရာက္မႈမ်ားအား
NNT

ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္၊

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား

နခိုင္းကုန္းျမင့္

ေရလႊမ္းမိုးျခင္းကို

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကို

တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ပံုေဖာ္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။
အကယ္စင္စစ္တြင္

အနည္းဆံုးစည္းမ်ဥ္းအေနျဖင့္

သဘာဝကိုမွီတင္းေနထိုင္သူမ်ားကိုကာကြယ္ေရးမူဝါဒကို
ကမၻာ့ဘဏ္ကိုယ္တိုင္က
ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္

ကမာၻ႔ဘဏ္ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ထားသည့္

ဆည္တည္ေဆာက္ရန္

ျပန္လည္ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
နယ္ေျမမ်ားကို

သိသိသာသာပ်က္စီးေစသည့္

ည္။

ပံ့ပိုးျခင္းအားျဖင့္
ယင္းမူဝါဒအရ

စီမံကိန္းမ်ား

ပံ့ပိုးျခင္း

ထိန္းသိမ္း

မလုပ္ေဆာင္ရန္

တားျမစ္ထားပါသည္။ တခ်ိန္က NNT တြင္ နမ္းသုန္ျမစ္အေရွ႕ျခမ္းရွိ နခိုင္းကုန္းျမင့္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
ယင္းကုန္းျမင့္သည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းကပင္ NNT မွ တိတ္တဆိတ္ပင္ ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ NT2
စီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
NT2 ၏ လုပ္ပိုင္ခြငက
့္ ာလ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ဆည္၏ ဝင္ေငြမွ တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းကို NNT ၏
က်န္ရွိေနသည့္
ေစာင့္ေရွာက္ေရး

နယ္ေျမမ်ား
ရံပံုေငြမ်ား

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္
အသံုးျပဳရန္

လာအို

သံုးရန္

ခြဲတမ္းခ်ထားသည္။

အစိုးရဌာနသစ္တခုျဖစ္သည့္

ေရေဝေရလဲ

NNT

ထိန္းသိမ္း

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (the Watershed Management and Protection Authority (WMPA)) ကို
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ PoE က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီး WMPA သည္ ေရေဝေရလဲမ်ားရွိ
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပ်က္ကြက္သည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ NNT ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မေအာင္ျမင္သည့္ နည္းလမ္း ဆက္လက္အသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္
NT2 စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ေက်နပ္အားရဖြယ္မရွိ
သို႔မဟုတ္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိဟု

ဆံုးျဖတ္ရမည့္အေနအထား

ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

PoE

က

ထပ္မံအစီရင္ခံေရးသားခဲ့သည္။ WMPA ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္မႈကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္
လာအိုအစိုးရတို႔သည္ NNT စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံအသစ္ကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ တိုက္ရိုက္ပါဝင္မႈလည္း
ပါဝင္လာသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံသစ္ အလုပ္ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အလြန္ေနာက္က်ၿပီး
မလံုေလာက္ေၾကာင္း

သိရွိလာရန္မွာမူ

ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

7

ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ

တေနရာတြင္

8
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းသည္ ေနရာတကာတြင္ ထိေရာက္ၿပီး

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္း

က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည့္ အရာျဖစ္ပါသလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းေပၚေပါက္လာပါသည္။

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းျပႆနာမ်ား
NT2

လုပ္ေဆာင္သည့္

နယ္ေျမအတြင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္

နခိုင္းကုန္းျမင့္ရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အာရံုစိုက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္

ျမစ္ဝွမ္းႏွစ္ခု ရွိ

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈသည္ NT2 တာဘိုင္မ်ား
ျဖတ္သန္းသြားၿပီးေနာက္ ေရေလွာင္ဆည္၏ သိုေလွာင္ေရပမာဏ အမ်ားအျပားကို လက္ခံရရွိေနေသာ ဆယ္ဘန္ဖိုင္ (Xe
Bang Fai) ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေနသည္။ လူဦးေရ ၁၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ NT2 စီမံကိန္း၏
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းကို

အမွီျပဳၿပီး

သုေတသနျပဳခ်က္တခုအရ

အသက္ေမြးေနၾကသည္။
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ

၂၀၁၄

ခုႏွစတ
္ ြင္

လာအိုျပည္သူတို႔သည္

လုပ္ေဆာင္သည့္

ပိုမိုဆိုးရြားစြာ

လြတ္လပ္သည့္

ထိခိုက္ခံစားေနရေၾကာင္း

ေပၚေပါက္လာသည္။ ငါးဖမ္းယူရရွိမႈ အလြန္အမင္းက်ဆင္းလာေၾကာင္း၊ ေျမနိမ့္ပိုင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ား မိုးရာသီတြင္
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေရလႊမ္းမိုးခံရေၾကာင္း၊ ေရမ်က္ႏွာျပင္ မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးရွိ ဥယ်ာဥ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံး
ရေၾကာင္း၊ ေရႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ ေရအရည္အေသြးေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အျခားအေရးႀကီး သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း
ေက်းရြာသားမ်ားက တင္ျပလာၾကသည္။
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္ေသာအစီအစဥ္ေၾကာင့္ NT2 ကို အစပိုင္းတြင္ PoE
ခ်ီးက်ဴးခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအစီအစဥ္ကို အေစာတလ်င္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ NTPC
တို႔အား ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္သည္ ကာလအလြန္ တိုေတာင္းၿပီး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မလံုေလာက္သည့္အျပင္ ဆီေလ်ာ္မႈလည္း မရွိေပ။ ရြာသားအမ်ားစု၏ အျမင္တြင္
NTPC က ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားသည္ ယင္းတို႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီး
ဆံုးရႈံးမႈကို အစားထိုးႏိုင္ရန္ အလွမ္းကြာလြန္းေနသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က NT2 တြင္ ပါဝင္ပက္သက္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းျပႆနာမ်ားသည္ မေျပလည္ေသးပဲ က်န္ရွိေနခဲ့သည္။

ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္း
လာအိုအစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ စီမံကိန္းက ဝင္ေငြရရွိေစ
မည္ဟူေသာ

ကတိကို

ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

NT2

ကေပးထားသည္။

စီမံကိန္းဝင္ေငြမ်ား

စီမံကိန္းက

မည္သို႔စီမံမည္ဆိုသည္ႏွင့္

သိသာထင္ရွားသည့္
ပက္သက္၍

ဝင္ေငြရရွိလာခ်ိန္တြင္

အခက္အခဲမ်ားႀကံဳလာရသည္။

ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ဘဏ္၏ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သည့္အဖြဲ႔က NT2 ကို အနည္းငယ္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ေအာင္ျမင္မွႈမရွသ
ိ ည့္
စီမံကိန္းအျဖစ္ ထပ္ခါတလဲလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
NT2 သည္ လာအိုႏိုင္ငံတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ မည္မွ်အေထာက္အကူျဖစ္သည္ဆိုသည္ကမူ
မသိရွိရေသးေပ။ သို႔ရာတြင္ ျဖစ္ရပ္ေတြ႔ခ်က္ရွိခ်က္မ်ားအရ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း
ညႊန္ျပေနသည္။ ဥပမာ - NT2 ၏ ဝင္ေငြမ်ားစတင္ရရွိလာၿပီး အေတာ္ၾကာၾကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္
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လာအိုအစိုးရသည္

ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း

ထပ္မံႀကံဳေတြ႔ျပန္သည္။

အစိုးရက

ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၏

လစာေပးရန္ သံုးလေနာက္က်ျခင္းျဖစ္သည္။
လာအိုအစိုးရစာရင္းစစ္အဖြဲ႔က

အစိုးရ

ရံပံုေငြမ်ား

တလြဲအသံုးျပဳမႈ

အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း

မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း
ျမင့္မားေသာ္လည္း ေရွးယခင္ကပင္ ကတိျပဳထားသည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစတ
္ ြင္ လာအိုသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ
အဆင့္ျမင့္

တက္ေစမည္ဆိုသည့္

အေနအထား

ျဖစ္လာသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး

အခ်က္ကိုေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္

၂၀၁၇

ရံပံုေငြကို

ခုႏွစ္တြင္

NT2

ေဆာင္ရာတြင္

ကရသည့္

ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေနသည့္

ဝင္ေငြမ်ားကို

ယင္းအဖြ႔ဲသည္

သံုးရန္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္
ႏိုင္ငံတကာအလႈရွင္မ်ား၏

ပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပးရန္ရွိသည္မ်ားေကာင္းစြာေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေနခဲ့

ေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္

အေထာက္အကူျပဳေနေၾကာင္း

NT2

ဝင္ေငြမ်ားက

လာအိုႏိုင္ငံ

ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးအတြက္

လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သက္ေသျပရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

နမ္းသုန(္ ၂) ၏ အေမြ

လူမႈေရးႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

အက်ိဴးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစမည္ဟု

ကတိျပဳထားသည့္

NT2

၏

ကတိအတိုင္းျဖစ္မလာျခင္းေၾကာင့္
ေဒသႏၱရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားရွိလာသည္။ NT2 အား
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
ပံုစံအသစ္အေနျဖင့္
အမႊမ္းတင္ခဲသ
့ ည့္
အတိုင္းအတာအရ
စီမံကိန္း၏
က်ရံႈးမႈမ်ားသည္
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိလာေစခဲ့သည္။

လာအိုတြင္ ျပည္သူတို႔အၾကား အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ
NT2

ကိုေထာက္ခံသူမ်ားက

ျပည္သူပါဝင္ႏိုင္ေသာ

NT2

စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းသာမက

စကားရည္လုေဆြးေႏြးျခင္းပံုစံမ်ား

ေပၚေပါက္လာေအာင္

လာအိုႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္
ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို

အမ်ား

အသြင္ေျပာင္း

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္ဟုဆိုခဲ့သည္။ NT2 ေထာက္ခံသူမ်ားက စီမံကိန္းကို အသံုးခ်ၿပီး လာအိုႏိုင္ငံ၏ တရားေရးႏွင့္
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး မူေဘာင္အားေကာင္းလာရန္၊ လာအိုႏိုင္ငံသည္ပိုမို၍ ျပည္သူအားလံုးပါဝင္ေသာ၊ ပြင့္လင္းေသာ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာေစရန္၊

လူမႈေရးႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္

ပိုမတ
ို ာဝန္သိသည့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

ျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
NT2

ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားသည္

တြင္လုပ္ေဆာင္လာႏို္င္ရန္

ပိမ
ု ိုခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း

လာအိုတြင္

မၾကာခဏဆိုသလိုပင္

ႏိုင္ငံတဝွမ္း

ပိုအေရးပါေလ့ရွိသည့္

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့သည္။ NT2 လုပ္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ
အေကာင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ေတြ႔ျမင္ရေသာ္လည္း

ယင္းတို႔သည္

NT2

လႈ႔ံေဆာ္သည့္

တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးထက္စာလွ်င္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အားလုံးေသာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့မႈမရွိေပ။

9
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NT2 ေထာက္ခံသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို
အဓိကအာရံုထားသည္။
စကားရည္လု

ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္

လာအိုႏိုင္ငံအတြင္း

အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္

ျပည္သူမ်ားပါဝင္သည့္

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္

အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚရႈျမင္ခ်က္မ်ား

ပံုပ်က္ေစခဲ့သည္။

အက်ိဳးရလဒ္မွာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာမည့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာမ်ားဆိုသည့္
ရိုးစင္းကာ

သဘာဝမက်သည့္

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္
အမ်ားျပည္သူပါဝင္ႏိုင္ေသာ

ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းသာျဖစ္လာခဲ့သည္။

NT2

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ရန္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္လာေအာင္

သည္

လာအိုႏိုင္ငံတြင္

တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း

လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္သည္

စံပံုစံတခုအျဖစ္

ပိုမို၍
သက္ေသ

မျပႏိုင္ခဲ့ေပ။

နမ္းသုန္ (၂) တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑
NT2 အေၾကာင္းေျပာရာတြင္ NT2 ထံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အဓိကဝယ္ယူသူ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံသည္
အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲစဥ္ အဓိက အျငင္းပြားရသည္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ NT2 ထံမွ
အမွန္တကယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ျခင္းရွိမရွိပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အရံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသိုေလွာင္ထားႏိုင္မႈကို ပံုမန
ွ ္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး ၎အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္
အရံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသိုေလွာင္ထားႏိုင္မႈမွာ အလြန္ျမင့္မားၿပီး ၁၅% ထက္ပင္ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္
NT2

၏

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမပါပဲ

အဆင္ေျပႏိုင္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အတြက္

လိုအပ္သည္ထက္ပို၍

ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေပးရမည့္ အခေၾကးေငြထက္ပို၍ ဆက္လက္ေပးေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္
သေဘာပင္ျဖစ္သည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈႏင
ွ ့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူ႔
ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္

ပံ့ပိုးထားမႈတို႔အေပၚ

အေျချပဳထားသည့္

ကမၻာ့ဘဏ္၏

စီးပြားေရးပံုစံအသစ္သည္

ပုဂၢလိက

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ေငြေခ်းသူမ်ားကိုသာ အကာအကြယ္၊ အာမခံခ်က္ေပးထားၿပီး သက္ေရာက္မႈခံစားရသည့္
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္

အခြန္ေဆာင္သူတို႔ကိုမူ

ညီမွ်သည့္

ကာကြယ္မႈႏွင့္

အာမခံခ်က္ေပးမထားေပ။

ဤအခ်က္သည္

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔အၾကား ပုဂၢလိကက႑ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္
သက္ေရာက္ လႊမ္းမိုးမႈျဖစ္လာခဲ့သည္။ NT2 ျဖစ္ရပ္တြင္ ေျဖရွင္းရန္လက္ဝင္ေသာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္၏
တုံ႔ျပန္ခ်က္သည္

လာအိုအစိုးရအား

အေထာက္အပံ့ႏွင့္

ေခ်းေငြပိုေပးေနသည့္

အျခားအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ အေထာက္အ
ပံ့ေပးရမႈ ပိုမ်ားလာၿပီး ေၾကြးၿမီမ်ားကို NTPC ၏ ေငြ လက္က်န္ရွင္းတမ္းမွ ခြဲထုတ္ကာ သတ္သတ္ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ဤသို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား

ျပည္သူလူထုက ကန္႔ကြက္သည္ကို သည္းခံျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေန

မ်ိဳးတြင္ ဆည္၏ အမွန္အကန္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ေပးရန္ရွိသည္မ်ားအား ဝင္ေငြမ်ားမွ ခြဲျခားထားသည္။ ဤအခ်က္သည္
ပုဂၢလိက

ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းေငြရွင္မ်ားႏွင့္

အေနအထားျဖစ္လာေစၿပီး

NT2

ကဲ့သို႔

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္
အေထာက္အပံ့ေကာင္းေကာင္းမရႏိုင္သည့္

လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။

10

ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္
စီမံကိန္းမ်ားပင္

11
NT2 ဆည္ကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း
အဲကြန္းအသံုးျပဳမႈအရ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္

အေျပာင္းအလဲအေပၚအေျခခံထားသည္။

အက်ိဳးဆက္မွာ

ဆည္ကိုအဖြင့္အပိတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆယ္ဘန္ဖိုင္ျမစ္မွေရကို ေရထိန္းျခင္း၊ ေရလႊတ္ျခင္းတို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အ
တြက္

ပိုမအ
ို က်ိဳးမ်ားေစမည့္

ေရစီးေရလာအေနအထားမ်ိဳးထက္

အေျခခံထားသည္။ဆယ္ဘန္ဖိုင္ျမစ္တြင္း ေရစီးေရလာတြင္
အသက္ေမြးေနၾကသည့္

ေက်းရြာသားမ်ား၏

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကိုသာ

အေျပာင္းအလဲၾကမ္းတမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ကိုအေျချပဳၿပီး

အသက္ေမြးမႈမ်ား

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊

ပ်က္စီဆံုးရႈံးျခင္းမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။
ထိုင္း-လာအို ေဒသတြင္း စြမ္းအင္ကြန္ယက္သည္ ျမင့္မားသည့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကိုသာ ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ ေရွ႕ရႈထားၿပီး
ေဝးကြာသည့္ေနရာတြင္ ထုတ္လုပ္ရသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုမူ အသိအမွတ္မျပဳထားေပ။ NT2 ကိုေထာက္ခံသည့္
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲသူမ်ား၊

EGAT၊

လာအိုအစိုးရႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားသည္

လာအိုေက်းရြာသားမ်ားကို ခက္ခဲၿပီး မမွ်တေသာဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္ဆံသည္။
ဤ မမွ်တသည့္ ဆက္ဆံေရးေျပလည္ရန္ အျခားနည္းလမ္းတခုမွာ ေနေရာင္ျခည္သံုးစြမ္းအင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားလာသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူရန္ျဖစ္သည္။ အဲကြန္းအတြက္ ေန႔စဥ္လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္
ေနေရာင္ျခည္မွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔သည္ ပူျပင္းၿပီး ေနေရာင္ျခည္ရရွိသည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ အံကိုက္ပင္
ျဖစ္သည္။

၎သည္

လွ်ပ္စစ္ကြန္ယက္ကို

စီးပြားေရးအရ

ပိုတြက္ေျခကိုက္ေသာ၊

ရရွိေစႏိုင္ၿပီး

လာအိုတြင္

အလြန္မွီခိုအားထားေနရန္

မလိုေတာ့ေပ။

လူမႈေရးအားျဖင့္လည္း

ဆည္ေဆာက္ကာ

ဤစနစ္၏

ဆိုးက်ိဳးဒုကၡမေပးေသာ

ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း

အက်ိဳးေက်းဇူးတခုမွာ

NT2

ကဲ့သို႔

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေနရသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အဏၰဝါေဂဟေဗဒစနစ္ႏွင့္ ျမစ္တို႔၏ အေနအထားကို
ေကာင္းမြန္ေစသည့္

ေရစီးေရလာအေနအထားအေပၚ

အမွီျပဳ

အသက္ေမြးရသည့္

ေက်းရြာသားမ်ားအတြက္

အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ေရေလွာင္ဆည္ကို

အမည္တပ္ျခင္း

။

နမ္းသုန္

(၂)ႏွင့္

၎၏

အခန္းက႑

တြင္

ေရရွည္တည္တံ့

ေသာ

ေရအားလွ်ပ္စစ္အေၾကာင္းအက်ယ္တ၀င့္ေဖာ္ျပျခင္း
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္

တရားဝင္ျဖစ္မအ
ႈ တြက္

ႏိုင္ငံတကာအက်ဥ္းအက်ပ္ႏွင့္

ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ႏွစ္ခုစလံုးသည္ NT2 အား ထင္ရွားသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာ

ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိေစမည့္ပံုစံသစ္တခုအျဖစ္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
သုိ႔ရာတြင္

ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုသည့္

စံပံုစံအျဖစ္အမႊမ္းတင္ထားသည့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

အက်ယ္တဝင့္ေျပာဆိုစရာ
NT2

ကတိထားခ်က္မ်ား

၏

ဤသို႔ပုံေဖာ္အမည္တပ္ျခင္းေၾကာင့္

အေၾကာင္းအရာတခု

အေနအထားသည္

မေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္သာမက

ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ရည္မွန္းထားသည့္
NT2

ေနာက္ပိုင္း

လူမႈေရးႏွင့္
လာအိုႏိုင္ငံ

ဖြံ႔ျဖိဳးလာသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၏ အေနအထားေၾကာင့္ပါ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိ NT2 ၏
အေနအထားကို ေခတ္ႏွင့္ အံေခ်ာ္ေနသည့္ ပံုစံအျဖစ္ပင္ သတ္မွတ္ထားသည္။

11
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လက္ရွိကာလတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေငြရင
ွ ္မ်ား
ကေထာက္ပံ့ထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းပံုစံသစ္တရပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္။ ယင္းတို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားလိုက္နာမႈအားနည္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈနည္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း

ကမၻာ့ဘဏ္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

၎ႏွင့္

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ဖက္

အစိုးရမ်ားေသာ္

လည္းေကာင္း ဆည္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္
ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အားေပးျမွင့္ တင္ရာတြင္ NT2 သည္ ဆက္လက္၍ အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။
လတ္တေလာတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ရာသီဥတုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရ
ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

အသြင္ေျပာင္းလာသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းသည္ NT2 ကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲ

ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ သာဓကအျဖစ္ လႈံ႕ေဆာ္လုပ္

ေဆာင္လာၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ႀကီးမားေသာ

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား

အတြက္

ေစ်းကြက္သစ္ျဖစ္လာကာ

ယင္းတို႔၏

ေရရွည္တည္တံ့မႈဆိုင္ရာ

အာမခံခ်က္ရွိမႈကို

ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတို႔သည္

ျပသရန္လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

ဤေနရာတြင္

ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႔၏ ႏိင
ု ္ငံတကာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၎၏ လာအိုအေတြ႔အႀကံဳကို အေျခခံသည့္ ေရရွည္
တည္တ့ံ ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုသည့္ ရႈျမင္ခ်က္ကို အဆိုျပဳရာတြင္ အဓိက လုပ္ရွားလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ေနပါသည္။
NT2

အား

စံပံုစံအျဖစ္

ပံုေဖာ္ျခင္းျဖင့္

ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို

ပံ့ပိုးၿပီး

NT2

အလြန္တြင္

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ကာ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းက အမ်ားအားျဖင့္ “လုပ္ငန္းသည္
(“business

ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္သည္”

as

usual)

“လုပ္ငန္းအနည္းငယ္ပိုေကာင္းလာသည္” (“business

သုိ႔မဟုတ္

အေကာင္းဆံုးရလဒ္ဆိုလွ်င္ေတာင္မူ

as a bit better” ) ဆိုရံုမွ်ေလာက္သာျဖစ္ႏိုင္သည့္

နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စြမ္းအင္ရရွိေရးအတြက္ ပိုမိုစစ္မွန္သည့္ အကူးအေျပာင္းျဖစ္လိုလွ်င္ ေရ
ရွည္တည္တံ့သည့္

ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုသည္ထက္

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္
ေလ့လာဆန္းစစ္မည့္

ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္အတြက္

ျပန္လည္ေဘာင္သတ္မွတ္ရန္
ၿပီးျပည့္စံုသည့္

ပံုစံတခုကိုရရွိရန္

အေရးႀကီးပါသည္။

ထို႔ျပင္

ေမွ်ာ္ကိုးလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

စကားရည္လုအေျခတင္
စြမ္းအင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ယင္းပံုစံသည္

ပိုမိုသိမ္ေမြ႔ၿပီး

ဆိုးက်ိဳးမေပးေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲနည္းပညာမ်ား၊ ဝယ္လိုအားဘက္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္၏အက်ိဳးမ်ားမႈ
စသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ပိုေကာင္းလာေသာ

က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေဆြးေႏြး

ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္

ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

NT2 ေရေလွာင္ကန္ျဖည့္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ စီမံကိန္းသည္ ၎၏ လူမႈေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

ရည္မွန္းခ်က္

အနည္းငယ္သာ

ျပည့္မီေၾကာင္း

သက္ေသမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္သည့္ စံပံုစံတခုအစား NT2
၏ စိတ္ကူးယဥ္ ဒ႑ာရီကိုသာ ျမွင့္တင္ေနခဲ့သည္။
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13
ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးကမ္ပိန္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႔တြင္းႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား အသိအမွတ္ျပဳရန္လို
အပ္ေနသည္မွာ NT2 က်ရႈံးခန္းမ်ားကိုဝန္ခံရန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ စစ္မွန္သည့္ ေရရွည္အား ထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားျဖင့္ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းပံုစံသစ္မ်ားတြင္
ပါဝင္ျခင္းမျပဳမီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိကထားသင့္ပါသည္။
NT2

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္

မည္သည္တို႔သည္

မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားရရွိခဲ့သနည္း။
မ်ားႏိုင္ေျခရွိသည့္

စီမံကိန္းအျဖစ္

ပထမအခ်က္မွာ

သတ္မွတ္ၿပီး

ျပႆနာျဖစ္ရသည့္

ဘဏ္သည္

မိမဘ
ိ က္မွ

NT2

အေၾကာင္းရင္မ်ားျဖစ္ၿပီး

ပံုစံအား

ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံသူတို႔၏

ေကာင္းက်ိဳး

အက်ိဳးစီးပြားကို

-

ဆိုးက်ိဳး

ကာကြယ္ရန္

ႏိုင္ငံေရးအရဆိုးက်ိဳးရွိႏိုင္သည္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ရယူထားသည္။ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ NT2 ေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

ထိခိုက္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ေနရာေဒသမ်ားကမူ

ညီမွ်သည့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရန္

အာမခံခ်က္မရရွိခဲ့ပါ။
အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးအခ်က္မွာ ဘဏ္က ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထက္စာလွ်င္
စီမံကိန္းတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏

အက်ိဳးကိုေရွ႕တန္းတင္ျခင္းေၾကာင့္

လူမႈေရးႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဤသို႔အားျဖင့္ NT2 သည္ ပံုေဖာ္သည့္ စံပံုစံအစား အျခားပံုစံတမ်ိဳး - ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အသာထား
သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ား၊

တိုင္းရင္းသားတို႔၏

ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္

အလြန္ခက္ခဲေသာ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊

အၾကံေပးမ်ား၊

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊

ထိခိုက္ဆံုးရႈံးရသည့္

(ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိဟုပင္ဆိုႏိုင္ေသာ)
ရံပံုေငြမ်ား၊

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားကို

ပံုစံတခုျဖစ္လာသည္။

အေကာင္းဆံုးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ပင္

မည္မွ်ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေသးသည္။ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအားလံုးကို
ႏိုင္မည္မဟုတ္သလို

ေလ့လာမႈမ်ား၊

သက္ေရာက္မႈမ်ားအားလံုးကိုလည္း

ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္

ျပန္လည္ျပင္ဆင္

မလုပ္ႏိုင္ပါ။

ညံ့ဖ်င္းသည့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းပါးသည့္ ႏိင
ု ္ငံမ်ားတြင္ ဤသို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းပါက ျပႆနာမ်ား
ပိုဆိုးလာေစပါသည္။
အထူးသျဖင့္

လာအိုကဲ့သို႔ေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္

ကမၻာ့ဘဏ္၏

ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

မူဝါဒမ်ားသည္

လံုေလာက္သည့္ ခိုင္မာမႈမရွိ သို႔မဟုတ္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းေၾကာင္း NT2 အေတြ႔အႀကံဳက ျပသသည္။
ေမးစရာျဖစ္လာသည္မွာ

ကမၻာ့ဘဏ္သည္

၎၏

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေလ်ာ့ခ်ရန္

ဖိအားေပးခံရခ်ိန္တြင္

မည္သို႔တုံ႔ျပန္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ''ဘဏ္သည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကင္းလြတ္ေစျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းကာ
၎၏ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်မည္လား''
NT2

အား

အသြင္ေျပာင္းရန္အတြက္

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအၾကား
ကမၻာေပၚတြင္

က်န္ရွိေနေသးသည့္

ပထမဦးစြာ

ကမၻာ့ဘဏ္အတြင္းႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။
ထိန္းသိမ္းေရးျမင့္မားမွႈတန္ဖိုးမ်ား

(high

နယ္ေျမမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ရလဒ္မ်ား
မရွိေသာ

အေျခအေနမ်ားတြင္

ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ႀကီးမားသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

သူတို႔၏

၎၏

အထူးသျဖင့္ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္
conservation

ဦးစားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
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value)

ရွိေသာ

ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေနအထားမ်ိဳး

စီမံကိန္းမ်ားအားေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
လိုအပ္ခ်က္အစား

ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ

ျပည္သူလူထုႏွင့္

မလုပ္သင့္ပါ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို
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အတိုေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား

EGAT

Electricity Generating Authority of Thailand

IUCN
NNT

International Union for the Conservation of Nature
Nakai-Nam Theun (National Protected Area)

NT2
NTPC

Nam Theun 2 Hydropower Project
Nam Theun 2 Power Company

NGO
PoE

Non-Governmental Organization
International Environmental and Social Panel of Experts

SDP

Social Development Plan

WCD
WCS

World Commission on Dams
Wildlife Conservation Society

WMPA Watershed Management and Protection Agency
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