
• ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးစြႏဲိူင္ျခင္းမရိွၾက… ႏိူ္င္ငံ၏စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈအတြက္ အေရးတၾကီးလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ စြမ္းအင္ပင္ျဖစ္ 

 
• အစီရင္ခံစာတြင္ျမန္မာႏူိင္ငံသည္အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚလာသည့္စြန္႕စားမႈအခြင့္ 

အလမ္းးမ်ားႏွင့္ျပည္႕ေနေသာႏိူင္ငံဟုေဖာ္ျပထားျပီး အစီရင္ခံစာသည္ ႏိူင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းခင္းေပး  

 
• ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေနေသာအေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အစီရင္ 

ခံစာသည္ ျမန္မာစြမ္းအင္က႑အေပၚပထမဦးဆံုးအႀကီမ္အေသးစိတ္ေလ့လာထားသည့္အစီရင္ခံစာျဖစ္  
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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ဖိုရမ္ကျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ားအတြက္တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္အစီရင္ခံခ်က္ထုတ္ျပန္   
 

 

ေနျပည္ေတာ္၊ျမန္မာ၊ ဇြန္ ၆၊၂၀၁၃ – ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ New Energy Architecture: Myanmar Report 

အစီရင္ခံစာသည္ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑အားစိန္ေခၚေနမႈမ်ားအားပထမဆံုးအႀကိမ္ေလ့လာသံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ႏိူင္ငံ 

၏စြမ္းအင္က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအတြက္အဓိကအေရးၾကီးေသာအခ်က္မ်ားကိုမီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ အစီရင္ 

ခံစာကစြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကုိျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းျဖင့္ျမန္မာႏ္ူိင္ငံသည္အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ေနာက္ဆံုး ေပၚ 

ထြန္းလာသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ျပည့္ေနေသာႏူိင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာႏိူ္င္သည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ျမန္မာႏိူ္င္ငံ၏ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္အာရွတိုက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ ႏိူ္င္ငံ မ်ား 

အၾကားတြင္ ရိွေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ပထ၀ီအေနအထားတို႕ေၾကာင့္ ေးသဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ မ်ား 

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေရးတြင္ အလြမါအေရးပါေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏူိင္ငံသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ 

ကမာၻ႕မိသားစုအသိုင္းအသိုင္းထသဲို႕ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေနခ်ိန္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းအင္ပိုမုိလိုအပ္ 

မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာမည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒအသစ္မ်ားခ်မွတ္ရန္အတြက္လိုအပ္ေနပါသည္။သို႕မွသာေရရွည္တည္တံ့မည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ 

စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္တကြ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ သံုးစြဲႏိူင္ခြင့္ တို႕ကိုပါ 

ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။  

http://www3.weforum.org/docs/IP/2013/EN/WEF_New_Energy_Architecture_Myanmar.pdf
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စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စ၀န္ၾကီး ဦးသန္းေဌးကေျပာၾကားရာတြင္၊” ျမန္မာႏိူင္ငံ 

သည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအခန္းက႑သစ္တစ္ခုဆီသို႕ဦးတည္ေနခ်ိန္၀ယ ္ စြမ္းအင္က႑သည္ အလြန္ပင္ အေရးပါလာမည္ျဖစ္ 

ေၾကာင္း၊ ယခုထြက္ရိွလာသည့္ အေသးစိတ္က်ျပီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုမီးေမာင္းထိုးျပထားေသာအစီရင္ခံစာသည္  

ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊” စသည္ျဖင့္ 

ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။   

Report တြင္မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ျမန္မာႏိူင္ငံအတြက္အေရးတၾကီးေျဖရွင္းရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား၀ယ္္စြမ္းအင္ က႑သည္ 

လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို 

သံုးစြဲႏိူင္ျခင္း မရိွၾကေပ။ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသူ မ်ားျဖစ္ၾကျပီး 

ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသလူဦးေရ၏ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကိုသံုးစြဲႏိူင္ၾကပါ သည္။ 

အာရွတိုက္တြင္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈအနည္းဆံုးေသာႏိူင္ငံမ်ားတြင္ျမန္မာႏူိင္ငံလည္း ပါ၀င္သည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ 

မလံုေလာက္ျခင္း၊စိတ္ခ်ရေသာစြမ္းအင္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္စနစ္မ်ားမရွိလွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ 

ရပ္တန္႕သြားႏိူင္ပါသည္။ထိုသို႕မျဖစ္ေစရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ျပည္တြင္း တြင္စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္အသစ္မ်ား လိုအပ္ 

မည္ျဖစ္သလိုေခတ္မွီသည့္ဓာတ္အားျဖန္႔ၿဖဴးေရးစနစ္မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားပိုမိုေရာက္ရိွ 

ေစေရးအတြက္တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္စနစ္မ်ား လည္းလိုအပ္ပါသည္။  

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွသူမ်ားအေနျဖင့္နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူလိုအပ္သည့္ူေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကိုပါေဆာင္ယူလာႏိူ္င္ၾက

ပါသည္။ႏ္ူိင္ငံတြင္းေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ားေၾကာင့္ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား 

ကိုပိုမိုဆြဲေဆာင္လာႏိူ္င္ျပီးဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ႏိူ္င္ငံျခားသားမ်ားပုိမိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွ မည့္အခြင့္ အေရး မ်ားပိုမိုလာ မည္ 

ျဖစ္ကာေစ်းကြက္သို႕၀င္ေရာက္ႏိူ္င္ေရးအတြက္လည္းပိုမိုသင့္ေလွ်ာ္သည့္ဆြဲေဆာင္မႈရိွေသာ အေျခအေန မ်ားေပၚထြန္း 

လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။    

ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္၊စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာဌာနကိုဦးေဆာင္ေသာအၾကီးတန္းဒါရိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Roberto 

Bocca က ျမန္မာ့အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယခုလိုေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ “ ျမန္မာႏ္ူိင္ငံဟာ ကမာၻ႕စီးပြားေရး 

မွာသူ႔အတြက္အေရးပါတဲ့ေနရာတစ္ခုကိုဖန္တည္းယူႏိူ္င္ဖို႕သမိုင္း၀င္အခြင့္အေရးတစ္ခုကိုရရိွထားပါျပီ။ျမန္မာ့စြမ္းအင္ 

က႑ကိုၿပဳျပင္ေျပားင္းလျဲခင္းဟာဒီအေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကိုလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အဓိက အေရးပါသလုိ   

ႏိူင္ငံစီးပြားေရးကိုေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရာမွာလည္းအေရးၾကီးတဲ့က႑က ပါ၀င္ေနပါတယ္။”   

Report တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၇ ခု ကို ေဖာ္ျပ ထား ျပီး ၊ ႏိူ္င္ငံ၏စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ဆိုလွ်င္ေကာင္းမြန္ေသာ 

အုပ္ိခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုရိွရမည့္အျပင္ထိေရာက္အားေကာင္းေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ ထို႕အျပင္တိက်ေသာစြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းနည္းဥပေဒ မ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္က႑၏ 
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စိတ္ခ်ရတဲ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္ေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚကိုေရာက္ဖုိ႕အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အေရး 

တစ္ခုကိုရေစမွာျဖစ္ျပီး ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာစြမ္းအင္က႑ေၾကာင့္ပိုျပီးအားေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟ ု

ေျပာၾကားသြားပါသည္။  

အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း  –  New Energy Architecture: Myanmar Report  အားျမန္မာႏိူင္ငံျပည္ေထာင္စု 

စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေရးသားထုတ္ေ၀ပါသည္။ အစီရင္ခံစာအားထုတ္ေ၀ရာတြင္ Accenture’s Energy 

စက္မႈလုပ္ငန္းစု ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ တို႔လည္းပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံစာကိုေရးသားရာတြင္ 

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာရွင္။အတတ္ပညာရွင္မ်ား 

စေသာ contributors မ်ားပါ၀င္ၾကပါသည္။  

၂၀၁၃ခုႏွစ္အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္အတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားရိုက္ကူးထုတ္လြင့္ခြင့္ရသူမွာSky Net 
ျဖစ္ပါသည္ ။ 

Notes to Editors 
 East Asia meeting ႏွင့္သက္ဆိုင္သမွ်အားလုံးကို ဖတ္ရႈလိုပါက http://www.weforum.org/eastasia2013 

 Forum ၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို Flickr တြင္ ၾကည့္လိုပါက http://wef.ch/pix 

 ယခုႏွစ္အစည္းအေ၀း၏ ဓာတ္ပုံမ်ားၾကည့္လိုပါက http://wef.ch/ea13pix 

 တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္မ်ား webcasts ၾကည့္လိုပါက http://wef.ch/live 

 ၂၀၁၃ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ Media Mobile/iPad App မ်ား Download လုပ္ရန္ 

 ယခင္ႏွစ္ အစည္းအေ၀းပုံမ်ားၾကည့္ရန္ http://wef.ch/EA2012pix 

 YouTube တြင္ၾကည့္ရႈလိုပါက http://wef.ch/youtube 

 Forum ၏ Facebook တြင္ fan ျဖစ္လိုပါက http://wef.ch/facebook 

 Forum ကို Twitter ျဖင့္ၾကည့္လိုပါက http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet 

http://www3.weforum.org/docs/IP/2013/EN/WEF_New_Energy_Architecture_Myanmar.pdf
http://www3.weforum.org/docs/IP/2013/EN/WEF_New_Energy_Architecture_Myanmar.pdf
http://www3.weforum.org/docs/IP/2013/EN/WEF_New_Energy_Architecture_Myanmar_listofcontributors.pdf


 Forum ကို Foursquare ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုပါက http://wef.ch/foursquare 

 Forum Blog ဖတ္ရႈလိုပါက http://wef.ch/blog 

 Forum ဆိုင္ရာ report မ်ား Scribd တြင္ ဖတ္ရႈလိုပါက http://wef.ch/scribd 

 meeting ကို iPhone ျဖင့္ လိုက္လံၾကည့္ရႈလိုပါက http://wef.ch/iPhone 

 က်င္းပမည့္ Forum အစီအစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈလိုပါက http://wef.ch/events 

 Forum သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို subscribe လုပ္လိုပါက http://wef.ch/news 

 

ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ လြတ္လပ္ေသာႏိူင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ကမာၻႀကီးပိုမုိဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ လာေစရန္ 
အတြက္ရည္သန္ကာနယ္ပယ္က႑အသီးသီးမွေရွ႕ေဆာင္သူမ်ားအားကမာၻလံုးဆိုင္ရာ၊ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း 
က႑မ်ားတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကေစဖုိ႕ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဆြစ္ဇာလန္ႏိူင္ငံဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္အေျခစုိက္ေသာကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ့အစည္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ 
ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ ဘက္မလိုက္ေသာအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ျပီၚ အက်ိဳးအျမတ ္
ကိုေမွ်ာ္ကိုးေသာ အဖြဲ႔အစည္းလည္းမဟုတ္ပါ။ ထို႕အျပင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ ႏ္ူိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊ 
အုပ္စုတစ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတို႕တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွ ပါ။ 
ပိုမုိသိရိွလိုပါက http://www.weforum.org  

 

 

ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထပ္မံအလိုမရွိပါက click here. 

http://www.weforum.org/

