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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍  လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႕မႈမ်ားအား 

လွစ္ဟျပသည္႔ အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္း 

ေမ၂၆ ၂၀၁၅ ၊ ရန္ကုန္ ၊ ျမန္မာ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီး တည္ရွိေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း 

အစီအစဥ္ေရး ဆြခဲ်မွတ္ျခင္း ႏွင္႔ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ ေျမယာအခြင္႔အေရး ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 

ေရးႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးတို႔ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရိွရ သည္ 

။ အေျပာင္းေရႊ႕ခံ ေဒသခံတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္႔ အဆုိပါ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ား ႏွင္႔ 

၄င္းတုိ႔၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္း ႏွစ္ေစာင္တြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ ျပ 

ထားပါသည္ ။  

ပထမအစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ “ထိခိုက္ခံလူထု၏အခြင္႔အေရးႏွင္႔ သက္သာခြင္႔တုိ႔အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ဥပေဒႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အရ ေလ႔လာသုံးသပ္ခ်က္” ဟုအမည္ရၿပီး 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ လယ္ယာေျမမ်ားအားသိမ္းယူခဲ႔ပုံ ႏွင္႔ ေဒသခံတုိ႔အား 

ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားပုံတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဥပေဒမ်ား ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စိ၏ လမ္းညႊန္ 

ခ်က္မ်ားအား မည္သုိ႔မည္ပံု ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ ၊ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင္႔ မည္သုိ႔မည္ပုံ လြေဲခ်ာ္ေန 

သည္ စသည္႔အခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းထားသည္ ။  

ဒုတိယအစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ “သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ 

စစ္တမ္းအား အကဲျဖတ္စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္” ဟု အမည္ရၿပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင္႔တြင္ ျပဳလုပ္ 

ထားေသာ သဘာပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ စစ္တမ္း (EIA) သည္ ျပည္႔စံုလုံေလာက္မႈမရွိဘဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏုိင္ငံတကာ အေလ႔အက်င္႔ေကာင္းမ်ားႏွင္႔  ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း 

ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္ ။ အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွစ္ေစာင္စလုံးအား ျမန္မာဘာသာ ၊ 

အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးျဖင္႔  ရယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္ ။  

https://d2zyt4oqqla0dw.cloudfront.net/cdn/farfuture/U41DvwIhGDyqZBKQmPfLm5PS_6dJMfdNYGe2KicGMec/mtime:1433190807/sites/default/files/thilawabriefer.pdf
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“ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ဆုံးရံႈးသြားတဲ႔ ေျမယာအတြက္ ဥပေဒန႔ဲ အညီ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွခြင္႔ ၊  ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 

တဲ႔ေနရာမွာလည္း သင္႔တင္႔မွ်တေသာ အေျခအေန၊ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလန္း ပ႔ံပိုးေပးဖို႔ ၊ အထူးစီးပြားေရး 

ဇုန္အတြင္းႏွင္႔ အနီးတ၀ုိက္မွာလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ မရိွေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဂ်ပန္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ ၊ ျမန္မာအစုိးရ ၊ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါ တယ္။ 

” ဟ ုEarthRights International (ERI)  ဥပေဒက႑ညွိႏိႈင္းေရးမႈဴး ဂၽြန္နသန္ကုဖ္မန္းမွ ေျပာဆုိလိုက္ သည္။ 

“သီလ၀ါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံးလည္ပတ္ေနတဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုအခ်ိန္အထိ ေတာ႔ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း ေကာင္းေတြနဲ႔ နမူနာေကာင္း စီမံကိန္းတစ္ခု မျဖစ္ေသးပါဘူး ။ သီလ၀ါမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 

ေနသူေတြ အေနနဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ျပႆနာေတြကုိ အေရးတယူတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီမံကိန္း ဒုတိယ 

အဆင္႔နဲ႔ ထား၀ယ္ ၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔မွာ ဒီလုိ အမွားမ်ဳိးကုိ ထပ္မမွားဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္ ။”   

“သီလ၀ါမွာ ေျမေတြကုိ ဘယ္လုိသိမ္းယူခဲ႔သလဲဆိုတာ ေလ႔လာခဲ႔တယ္၊ ေနာက္ ျပည္တြင္းက ဥပေဒေတြနဲ႔ 

တုိက္ဆိုင္ၿပီး ေလ႔လာသုံးသပ္ၾကည္႔တယ္။ သီလ၀ါမွာ ေျမသိမ္းတာ ဥပေဒအတုိင္း သိမ္းမထားတာကုိ ေတြ႔ရ 

တယ္ ။ “ ဟု ERI မွ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးျမင္႔သြင္က ေျပဆုိသည္ ။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူေတြအေန 

နဲ႔ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင္႔ေၾကာင္႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားတဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာအခြင္႔ 

အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုံေလာက္တဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္ ။ စီမံကိန္း ဒုတိယ 

အဆင္႔ေၾကာင္႔ ေျပာင္းရမယ္႔သူေတြအတြက္လည္း အလားတူလုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိပါတယ္ ။ ဒီလုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးကုိ ျမန္မာ႔ဥပေဒ ၊ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ အညီ ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာ 

တြက္ခ်က္ေပးေလ်ာ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္ ။” 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္႔  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္ 

မႈေတြကုိ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင္႔ စီမံကိန္းပထမအဆင္႔ အတြက္ စက္ရံုမ်ားမွ ဆင္႔က ဲ

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိပါ ထည္႔သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ 

စစ္တမ္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း 

ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္ ။ စက္ရံုမ်ားအားလုံးအေနျဖင္႔လည္း ၎တို႔၏ စက္ရံုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈစစ္တမ္းကုိ ေကာက္ယူဖို႔လုိအပ္ပါသည္ ။ ဒုတိယအဆင္႔ မစတင္မီ ေဆာက္ 

လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္မီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈစစ္တမ္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ။ အဆုိပါ 

စစ္တမ္းမ်ားေပၚ အေျချပဳၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးအစီအစဥ္ အား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ကတိက၀တ္ျပဳရမည္။ ထုိ႔အျပင ္ စီမံကိန္းအဆင္႔တိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔တိုင္းတြင္  လူထုအား လြတ္လပ္စြာ 

ပါ၀င္ခြင္႔ေပးရမည္ ။ ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင္႔လည္း ကုမၼဏီတစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင္႔ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင္႔အညီ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သင္႔ေပသည္။  

 



 

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား း 
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