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ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရအားလွ်ပ္စစ္အသင္းတုိ႔ပူးေပါင္း၍ ေရရွည္ခံသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျမႇင့္တင္မည္ 
 
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ၂၀၁၅ - ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရအားလွ်ပ္စစ္အသင္း (IHA) တို႔ 
သည္ နည္းစနစ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အေကာင္ဆုံးအေလ့အထမ်ားကို ျမႇင့္တင္ အားေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ပိုမုိ၍ေရရွည္ခံတည္တံ့ေသာ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အကူအညီေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ေရရွည္ခံတည္တံ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ 
တစ္ခုရရိွပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ကူညီႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တိုင္းျပည္၏ႀကီးမားသည့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူႏိုင္မႈအလားအလာမ်ားကို လက္ေတြ႕ေပၚေပါက္ 
လာေစၿပီးလွ်င္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ မွ်ေဝပုိင္ဆိုင္ေသာသာယာဝေျပာမႈတို႔ရရွိေရးတို႔အတြက္ ပါဝင္ကူညီ 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္အသင္းတို႔သည္ ဩစေၾတးလ်အစိုးရ၏အေထာက္အပံ့ကိုရယူကာ 
လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ မ ွ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခုကို ႏွစ္ရက္တာက်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔က်င္းပရျခင္းမွာ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ခန္႔အၾကား အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈကို အားေပးရန္ႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတ 
တိုးပြားေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႔မ ွပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားသည္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ စမီံကိန္းခ်မွတ္ျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တာရွည္ခံေသာဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈလုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္ 
တာရွည္ခံတည္တံ့မႈခ်ဥ္းကပ္နည္းစသည္တို႔ႏွင့္အတူ ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားစီမံခန္႔ခြမဲႈအပုိင္းတြင္ ေဒသတြင္းနမူနာမ်ား၊ 
ရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

“ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးမွာဆိုရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈဟာ တာရွည္ခံတည္တံ့ဖို႔နဲ႔ ထိစပ္ပတ္သက္ေနသူေတြ 
အကုန္လုံးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြပါဝင္ေစဖုိ႔အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသုံးျပဳ 
ၾကပါတယ္။ အားလုံးမွာတူညီတဲ့တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုျမႇင့္တင္ဖို ႔နဲ႔ စီမံကိန္းေတြ ေအာင္ျမင္ 
ေစဖုိ႔တို႔အတြက္ဆိုရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ႏိုင္ငံေရး၊ နည္းပညာမူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ထားေရးဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာ 
ပါပဲ” ဟ ုIHA ၏ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဒါ႐ိုက္တာ Cameron Ironside က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျဖစ္သည့္ မဂၢါဝပ္ ၃၅၀၀ ၏ အဆ ၃၀ နီးပါးႏွင့္ညီမွ်သည့္ မဂၢါဝပ္ ၁၀၀,၀၀၀ 
အထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိသည့္ စြမ္းအားရတနာသိုက္ႀကီးတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ 
လက္ရွိတြင္မူ ႏိုင္ငံ၏အိမ္ေထာင္စုအားလုံးေပါင္း၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွႏိုင္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းက် 
လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြမဲႈမွာလည္း ကမာၻတြင္အနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထတဲြင္ ပါဝင္သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုသည္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္လည္း မထိခိုက္မပ်က္စီး၊ လူမႈဘဝမ်ားလည္း အဆင္ေျပညီညြတ္မည့္ ပိုမိုစိမ္းလန္းေသာစြမ္းအင္အေရာအစီအမံ 
တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံရရွိႏုိင္ရန္ကူညီျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုမီးလင္းေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 
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“လွ်ပ္စစ္မီးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ 
အေျခခံက်ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕စြမ္းအင္အနာဂတ္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါေပမ့ဲလည္း ဒါကိုလုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ဖို႔၊ လူမႈဘဝေတြနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ဖို႔ 
လိုအပ္ပါတယ္” ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ၏ Global Partnership ဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ 
Karin Finkelston ကေျပာသည္။ IFC သည္ ေပၚထြန္းစေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအဓိကလုပ္ေဆာင္ 
ေနသည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဝင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၎ကဆက္ၿပီး “စနစ္တက်သာလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ 
ပိုသန္႔ရွင္းၿပီး ေစ်းပိုသက္သာတဲ့၊ အားကိုးလို႔ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ေဝမႈစနစ္ကိုလက္လွမ္းမီေစမွာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး 
တိုးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးတို႔ရ႕ဲေမာင္းႏွင္အားျဖစ္လာႏိုင္မွာပါ” ဟု 
ေျပာသည္။ 

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ပင္တိုင္ထားေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳး 
ေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝအေလ့အက်င့္မ်ားကို အဆိုပါ လုပ္ငန္း 
က႑အတြင္း ရယူသုံးစြႏဲိုင္ေရးတို႔ကို အားေပးေျမေတာင္ေျမႇာက္မည့္ မူဝါဒမူေဘာင္တစ္ခု အေရးတႀကီးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြသဲည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေရးႀကီးေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ထိစပ္ပတ္သက္ေနသူအမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြကို အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ဗ်ဴဟာ၏ အေရးပါ 
ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရရွည္တည္တံ့ေသာေရးအားလွ်ပ္စစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
အေထာက္အပံ့ေပးမႈဆီသို႔ ဆြေဲခၚသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြမဲွ ထူးျခားသည့္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေပက်င္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ကမာၻ႔ေရအားလွ်ပ္စစ္ညီလာခံ (World Hydropower Congress) 
အပါအဝင္ အျခားေသာေရႏွင့္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔အဆင့္ႏွင့္ေဒသအလိုက္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပံ့ပိုးေပးႏိုင္မႈကို အရည္အခ်င္းအရေရာ ပမာဏအရပါတုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ျခင္း၊ ေခတ္မီစြမ္းအင္မ်ားရရိွသုံးစြႏဲိုင္မႈ 
ကို တုိးတက္ေစျခင္းတို႔သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း 
ျမန္မာအစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ကို 
ေရရွည္တည္တံ့သည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔အေရာက္တင္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရသည္ မၾကာေသးမီက 
အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္မူဝါဒတစ္ခုကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ စြမ္းအင္မူဝါဒအသစ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ 
စြမ္းအင္တင္ပို႔ျခင္းကို ႏိုင္ငံ၏အဓိကဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္က်င့္သုံးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြင္း 
စြမ္းအင္ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားအေပၚ လုံျခံဳမႈ၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ေရးဆိုသည့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္း 
ခ်က္ႏွစ္ခုတို႔အၾကားဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထိန္းေရးတို႔ကို ပဓာနထားထားပါသည္။ 

အစိုးရသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ အကူအညီမ်ားရယူကာ စြမ္းအင္လႊမ္းျခံဳအစီအမံ၊ ဓာတ္အားက႑ 
လႊမ္းျခံဳအစီအမံ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္အစီအမံတို ႔အတြကႀ္ကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ 
ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ၿမိဳ႕တိုင္းရြာတိုင္းမီးလင္းေရးအတြက္ ဦးတည္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္အစီအမံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလအတြင္း ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ပထမဦးဆုံးေသာ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးစီမံခ်က္မွာ ယခု စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုသည္ အႂကြင္းမဲ့ဆင္းရဲမြေဲတမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ မွ်ေဝပုိင္ဆိုင္ေသာ သာယာဝေျပာမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ 
အတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ေနသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ 
တြင္ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘဏ္ (IBRD) 



ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအသင္း (IDA) တို႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အာမခံေရးေအဂ်င္စီ (MIGA) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေျဖရွင္းေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာန (ICSID) တို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔ႏွင့္လက္တြလဲုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
အထက္ပါအဖြဲ႕စည္းမ်ားသည္ ေငြေၾကး၊ အၾကံဉာဏ္ႏွင့္ အျခားေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုေပးရင္း မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား 
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးေနပါသည္။ ပိုမို၍ 
သိရွိလိုပါက www.worldbank.org ၊ www.miga.org ႏွင့္ www.ifc.org ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

မ်က္ျခည္မျပတ္ေစရန္ 

www.ifc.org/mekonghydro  

www.facebook.com/IFCwbg 

www.twitter.com/IFC_org 

www.youtube.com/IFCvideocasts 

www.ifc.org/SocialMediaIndex 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္အသင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရအားလွ်ပ္စစ္အသင္း (IHA) သည္ အက်ဳိးအျမတ္ကိုမေရွး႐ႈေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲဝင္ 

ႏွင့္ မိတ္ဖက္ကြန္ရက္တစ္ခုႏွင့္အတူ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာေရးအားလွ်ပ္စစ္ကိုေရွ႕ေဆာင္ေနပါသည္။ IHA ၏ ရည္မွန္း 

ခ်က္မွာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္စနစ္မ်ား၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ေရခ်ဳိစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 

ေျဖရွင္းနည္းမ်ား စသည္တို႔တြင္ပါဝင္ေနသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၏အခန္းက႑ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို 

တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ မွ်ေဝရန္ျဖစ္ပါသည္။ IHA သည္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း 

နည္းအားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ က႑တြင္ အစဥ္မျပတ္တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္လည္း ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ 

၎၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ေထာက္ပံ့အားေပးႏိုင္သည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို၊ အဖြ႕ဲအစည္းကိုမဆို 

အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ IHA ကြန္ရက္ထဲ တြင္ အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
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