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နိဒါန်း

ေင်းရဲပောနိုင်ငံြျားရှိ အစိုးရြျားေည် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက 
အကျ ိူ းတူ ပူးပပါင်းပောင်ရွက်မြင်း (PPP) ကို ဘဏ္ဍာပငွြျား
ရှားပါးေည့်အြျနိ်တွင် နိုင်ငံ၏အပမြြံလိုအပ်ြျက်ြျားအား 
မဖည့်ေည်းရန် ကုစားရာပေးေဖွယ် အေုံးြျပနကကေည်။ 
ဖွံ့ပဖိုး ေဲနှင့် ဖံွ့ပဖိုးပပီးနုိင်ငံနှစ်ြျ ိုးလံုးတွင်အစုိးရ-ပုဂ္ဂလိက အကျ ိူ း
တူပူးပပါင်းပောင်ရွက်မြင်းြျားေည် ကျန်းြာပရး၊ ပညာပရး၊ 
စွြ်းအင်နှင့် ပို့ ပောင် ေက်ေွယ်ပရးလုပ်ငန်းြျားတွင် 
ပုဂ္ဂလိက၏အြန်းကဏ္ဍကို ပိုြိုအားပကာင်းပစြဲ့ေည်။ ရံပုံပငွ 
ပထာက်ပံ့ေူြျားနှင့် ကြ္ဘာ့ဘဏ် ကဲ့ေို့ပော နိုင်ငံတကာ 
ပငွပကကးအဖွဲ့အစည်းြျားကလည်း ဖွံ့ပဖိုးေဲနိုင်ငံြျားြှ 
အစိုးရြျားအား ၎င်းတို့ကကုံပတွ့ပနရပော ဘဏ္ဍာပရး 
အြက်အြဲြျားကို ပမဖရှင်းရာတွင် PPP စနစ်ကို 
အေုံးမပုကကရန် တိုက်တွန်းထားေည်။ ဥပြာေိုရလျှင် 
၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် ကြ္ဘာ့ဘဏ်က အေိုမပုထားပော ဖွံ့ပဖိုးပရး 
အတွက် ဘဏ္ဍာပငွတိုးပွားပစမြင်းြျဉ်းကပ်နည်းတွင် ရှားပါး 
ပောအရင်းအမြစ်ြျားကို အပကာင်းေုံးေုံးစွဲ ပစနိုင်ြည့်နည်း
လြ်းြျားအေုံးမပုကာ  ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် 
အားပကာင်းပစမြင်းမဖင့် ၂၀၁၅ ပရရှည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ပရး 
ပန်းတိုင်ြျားေီ အပရာက်လှြ်းနိုင်ြည်မဖစ်ပကကာင်း ဉီးစားပပး 
ပဖာ်မပထားေည်။ 

အြျ ို့ပောအစိုးရြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားက 
PPP ၏ အကျ ိုးပကျးဇူးြျားကို နားလည်ေပဘာပပါက်ကာ 
အေုံးမပုရန် အားပပးကကပော်လည်း နိုင်ငံအြျားစုအပနမဖင့် 
အေိုပါ နည်းစနစ်၏ အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြြျားနှင့် အကျ ိုး ေက်
ပရာက်ြှုြျားအပပါ်ပြးြွန်းထုတ်ြှုြျား ရှိပန ေဲပင်မဖစ်ေည်။ 
ဥပြာအပနမဖင့် ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်းရှိ ကဏ္ဍအေီးေီးတွင် 
မပုလုပ်ြဲ့ပော ပလ့လာြျက် ၁၀ ြုကို ထုတ်နှုတ်မပရလျှင် 
ဥ ပရာပပြကးမြှီနှင့် ဖွံ့ပဖိုးပရးကွန်ယက်နှင့် ြျတိ်ေက် 
လုပ်ပောင်ပနပော အရပ်ဖက်လူြှု အဖွဲ့အစည်းြျားက 
PPP စနစ်နှင့် ေက်နွယ်ပော ဘုံမပေနာြျားမဖစ်ကကေည့် 
အစိုးရဘဏ္ဍာပငွပပါ် ကုန်ကျစရိတ်ြျားပစမြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက 
ကဏ္ဍထက်စာလျှင် အစိုးရကဏ္ဍအပပါ် အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြ 
ပိုြျားမြင်း၊ ေင်းရဲနွြ်းပါးေူြျားအပပါ် အန္တရာယ် ကကီးြား
စွာေက်ပရာက်နိုင်ပစမြင်းနှင့် ြညီြျှြှုကို ပိုြိုကကီးထွား 
ပစမြင်း၊ အြျားမပည်ေူအပပါ် ပွင့်လင်းမြင်ောြှုနှင့် 
တာ၀န်ယူ တာ၀န်ြံြှုြရှိမြင်း၊ ညှိနှိုင်းပောင်ရွက်ရာနှင့် 
လက် ပတွ့ အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် အလွန်အြင်း 
ရှုပ်ပထွးမြင်း စေည်တို့ကို  ပဖာ်ထုတ်ြဲ့ကကေည်။ PPP 
စနစ်အား အမြားစနစ်ြျားထက် ောလွန်ပစပော 
ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအား တွန်းအားပပးေည် ေိုပော 
အြျကက်ိပုင ်နိငုင်မံြားဖွံ့ပဖိုးပရးေပိ္ပြံ ှမပုလပုပ်ော ေပုတေန 
တစ်ရပ်က အမငင်းပွားဖွယ်ရာတစ်ြျက်အမဖစ် ပြးြွန်း 
ထုတ်ြဲ့ေည်။ ဖွံ့ပဖိုးပရးရံပုံပငွေုံးစွဲမြင်းမဖင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအား တွန်းအားပပးနိုင်ေည်ဟူပော ပြျှာ်ြှန်း 
ြျက်ြျားြှာ လက်ပတွ့ကျမြင်းြရှိပကကာင်း၊ဝင်ပငွနည်ပါးပော

နိုင်ငံြျားတွင် ဖွံ့ပဖိုးပရးရံပုံပငွ  တစ ်  ပဒါ်လာပထာက်ပံ့ြှုေည်  
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု ၀.၃၇  ပဒါ်လာော တိုးလာ 
ပစပကကာင်း အေိုပါေုပတေန၏ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကပူးပပါင်း 
ဘဏ္ဍာပရးကဏ္ဍအပပါ် ပလ့လာေုံးေပ်ြှုြျားက ေက်ပေ 
မပြဲ့ေည်။ အေိုပါအစီရင်ြံစာတွင် ဘဏ္ဍာပရးအကျ ိုးတူပူး
ပပါင်းမြင်းေည် ပရရှည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ပရး ပန်းတိုင်ြျား 
မပည့်ြီပစပရးအတွက် လြ်းြင်းပပးနိုင်ေည်ဟူပော ပြျှာ်ြှန်း 
ြျက်ြျားေည် လက်ပတွ့ကျလှမြင်းြရှိဘဲ ေန်းတစ်ပထာင် 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် ၎င်း၏အေပပါင်း တစ်ပထာင်အကျ ိုး 
အမြတ်ရနိုင်ေည်ဟူပော အေိုထက် ေန်းတစ်ပထာင်ရင်းနှီး
မြှုပ်နှံလျှင် ေန်းတစ်ပထာင်ောအကျ ိုးအမြတ်ရနိုင်ေည်ဟု 
ေိုေည်က ပိုပပီးမဖစ်နိုင်ပမြရှိေည်။

“ပရရှည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ပရး 
ပန်းတိုင်ြျား မပည့်ြီပစပရးအတွက် 
လြ်းြင်းပပးနိုင်ေည်ဟူပော 
ပြျှာ်ြှန်းြျက်ြျားေည် 
လက်ပတွ့ကျလှမြင်းြရှိဘဲ 
ေန်းတစ်ပထာင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် 
၎င်း၏အေပပါင်းတစ်ပထာင် 
အကျ ိုးအမြတ်ရနိုင်ေည်ဟူပော 
အေိုထက် ေန်းတစ်ပထာင်ရင်းနှီး 
မြှုပ်နှံလျှင် ေန်းတစ်ပထာင်ော 
အကျ ိုးအမြတ်ရနိုင်ေည်ဟု 
ေိုေည်က ပိုပပီးမဖစ်နိုင်ပမြရှိေည်။”

နိုင်ငံမြားဖွံ့ပဖိုးပရးေိပ္ပံ



တရားဥပ ပဒနှင့်ဒီြိုကပရစီစနစ် ပြတ်ြီတိုးတက်လျှက်ရှိပော ဖွံ့ပဖိုးပပီးနိုင်ငံြျား၌ပင် PPPစနစ်ြှာ ကုန်ကျစရိတ် ကကီးြားရုံ 
တင်ြက အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြကကီးြား ပကကာင်းနှင့် အမငင်းပွားဖွယ်ြျားလည်းရှိပကကာင်း ပတွ့ရှိြဲ့ကကေည်။ ယူပကနိုင်ငံတွင် 
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဘဏ္ဍာပရးရင်းနှီးမြှုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျားအား စီြံြျက် ၇၀၀ ပကျာ်ြန့်နှင့် နှစ်ပပါင်း ၃၀ ကကာ အပကာင်အထည်
ပဖာ်ပောင်ရွက်ပပီးပနာက် ရရှိြဲ့ပော အပတွ့အကကုံြျားအရ အေိုပါစနစ်ေည် အစိုးရအပပါ်ဘဏ္ဍာပရးအြက်အြဲြျား 
ေိေိောောကကုံပတွ့ပစနိုင်မြင်း၊ ပမပာင်းလွယ်မပင်လွယ်ြှုြရိှမြင်းနှင့် ရှုပ်ပထွးမြင်းတို့ရှိပကကာင်း ေိရှိြဲ့ပပီး ၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် 
အစိုးရအပနမဖင့် PPPစနစ်အား ေက်လက်ြကျင့်ေုံးရန် တွန်းပို့ြဲ့ေည်။

ထိုေို့ေိုလျှင် အာဏာရှင်စနစ်လက်ပအာက်တွင် နှစ်ပပါင်းြျားစွာဖိနှိပ်ြံရာြှ လွတ်ပမြာက်စမပုပော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပနမဖင့် 
မပည်တွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခြျားရင်ေိုင်ပနရပပီး  ပကာင်းြွန်ပောဒီြိုကပရစီစနစ်တစ်ရပ် ထူပထာင်ေဲကာလတွင် 
PPPစနစ်၏ ရှုပ်ပထွးြှုနှင့် အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြြျားအား ြည်ကဲ့ေို့ ကိုင်တွယ်ပမဖရှင်းနိုင်ြည်နည်း။ ဤစာတြ်းအပနမဖင့် 
မြန်ြာနိုင်ငံရှိ စွြ်းအင်ကဏ္ဍတွင်PPP စနစ်မဖင့်ပထြေုံးအပကာင်အထည်ပဖာ်ြဲ့ေည့် ၂၀၁၅ ြုနှစ်ြှ ၂၀၁၉ ြုနှစ်အတွင်း 
တည်ပောက်ြဲ့ပော မြင်းခြံပပါင်းစပ်ဓာတ်အားပပးစက်ရုံအပကကာင်း ပဖာ်မပေွားြည်မဖစ်ပါေည်။ အေိုပါဓာတ်ပငွ့စက်ရုံကို 
အာရှဖွံ့ပဖိုးပရးဘဏ် (ADB)၊ ကြ္ဘာ့ဘဏ်၏ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပငွပြျးအဖွဲ့ြွဲမဖစ်ေည့် အမပည်မပည်ေိုင်ရာဘဏ္ဍာ ပရးအဖွဲ့ 
(IFC) နှင့် အာရှအပမြြံအပောက်အဉီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုဘဏ် (AIIB) တို့ပါ၀င်ပော အမပည်မပည်ေိုင်ရာပငွပကကးအဖွဲ့ြျားြှ 
 ပထာက်ပံ့ြှုအြျားအမပားမဖင့် တည် ပထာင်ြဲ့ပပီး ပြိတိန်နိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအပမြြံအပောက်အအုံဖွံ့ပဖိုးပရးအဖွဲ့ (PIDG) 
ြှ နည်းပညာပိုင်းေိုင်ရာအကကံပပးပထာက်ပံ့ြှုြျား ပါ၀င်ြဲ့ေည်။ IFCနှင့် ADBတို့ြှ နည်းပညာပိုင်းေိုင်ရာအကကံပပးပထာက်
ပံ့ြှုြျားလည်းကူညီပပးြဲ့ပပီး ADBနှင့် ကြ္ဘာ့ဘဏ် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုေိုင်ရာအာြြံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ကလည်း 
အာြြံြျားပပးြဲ့ေည်။ 

စီြံြျက်ေည် ထိလွယ်ရှလွယ်ပော ပဋိပက္ခ  ပဒေတွင် တည်ရှိပနပပီး ပနာက်ြံပတာင့်တင်းြိုင်ြာေည့် အမပည်မပည်ေိုင်ရာ 
ပငွပကကးအဖွဲ့ြျား၏ ပထာက်ပံ့ြှုအပမြာက်အြျားရရှိထားေည်ဟူပော အပကကာင်းရင်းအမပင်အေိုပါ PPPစီြံြျက်အား 
အတွင်းကျကျပလ့လာေင့်ေည့် အမြားပောအပကကာင်းရင်းြျားလည်း ြျားစွာရှိပနပေးေည်။  ပနာက်ထပ်အပရးပါေည့် 
အြျက်ြှာ အမြားပောပငွပကကးပထာက်ပံ့ေည့်အဖွဲ့ြျားထက် ဩဇာတိက္ကြ ပိုြိုကကီးြားပော IFC ပါ၀င်ပနမြင်းက မြင်းခြံ 
ဓာတ်အားပပးစက်ရုံမဖစ်စဥ်အား ပအာင်မြင်ြှုြှတ်တြ်းတစ်ြုမဖစ်ပစြဲ့ေည်။ ဤြျှပင်ြကပေး။ မြင်းခြံဓာတ်အားပပးစက်ရုံ 
အတွက်ပရးထိုးြဲ့ပော ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက် (PPA)ေည် နိုင်ငံတွင်းရှိ အမြားပော စွြ်းအင်ကဏ္ဍ
အကျ ိုးတူပူးပပါင်းပောင်ရွက်မြင်းြျားအတွက် ြှတ်ပကျာက်တစ်ြုမဖစ်ပစလိြ့်ြည်ဟု ေိုကကေည်။ မြင်းခြံစီြံြျက်၏ 
အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြြျားနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ြျားကိုလည်း အြျားမပည်ေူေိရှိပစရန် အပေးစိတ်စစ်ပေးေုံးေပ်ေင့်ပပေည်။

ခှင်းခြံဓာတ်မငေစက်ရုံစီှံြျက်တေင် ပါ၀င်ြဲ့မောရင်းနေီးခှှုပ်နေံေူှျားနေင့် အကကံမပးေူှျား

စီြံြျက်ေည် ြန္တပလးတိုင်း  ပဒေကကီး ဧရာ၀တီမြစ်ကြ်းနံပဘးတွင် တည်ရှိပပီး ၂၂၅ ြီဂါ၀က်အားရှိ မြင်းခြံဓာတ်ပငွ့စက်ရုံ၏ 
အနီပရာင်နှင့် အမဖူပရာင်တာ၀ါတိုင်ကကီးြျားေည် ပကာင်းကင်ယံေို့ ြီးြိုးမြူြျား၊ဖုန်ြျားကကားထဲြှ ထိုးထွက်ပနေည်။ 
အေိုပါပပါင်းစပ်လည်ပတ်ဓာတ်အားပပးစက်ရုံစီြံြျက်ကို ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် စတင်တည်ပောက်ြဲ့ပပီး ယပန့အြျနိ်တွင် 
လည်ပတ်လျှက်ရှိကာ နိုင်ငံပတာ်အတွက် ဓာတ်အားြျားထုတ်လုပ်လျှက်ရှိေည်။ ၎င်းေည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏စွြ်းအင်ကဏ္ဍတွင် 
ပထြေုံးအစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကတို့ အကျ ိူ းတူပူးပပါင်းပောင်ရွက်မြင်း (PPP) မဖစ်ေည်။

စီြံြျက်စတင်အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် အမပည်မပည်ေိုင်ရာပငွပကကးအဖွဲ့ြျား၏ နည်းပညာေိုင်ရာအကကံပပးပံ့ပိုးြှုြျား
ြှာ အပရးကကီးပောအြန်းကဏ္ဍြှ ပါ၀င်ြဲ့ေည်။ ADBအပနမဖင့်လည်း အြျားမပည်ကဏ္ဍနည်းပညာ ပထာက်ပံ့ြှုြှတစ်ေင့် 
မြင်းခြံစီြံြျက်အတွက်လိုအပ်ပော တင်ဒါစာရွက်စာတြ်းပုံစံြျား၊ ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်ြျားမပင်ေင်ရာတွင် 
ကူညီပပးြဲ့ေည်။ ADB၏ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဌာနအပနမဖင့်လည်း စက်ရုံတည် ပထာင်ပရးလုပ်ငန်းစဥ်ကနဦးအေင့်တွင် ပါ၀င်
ြဲ့ပပီးေန်ကာတင်ပရွးြျယ်ြံရပော တင်ဒါပလျှာက်ထားေူြျားအား ၎င်းတို့၏အေိုမပုလွှာြျားကို အပကာင်းေုံးမပင်ေင်နိုင်ြည့်
အြွင့်အလြ်းပပးြဲ့ပပီး နိုင်ငံပတာ်အတွက် အကျ ိုးပကျးဇူးမဖစ်ပစြည့် နှုန်းထားြျား ေတ်ြှတ်နိုင်ပစြဲ့ေည်။

ယူပကနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဘဏ္ဍာပရးရင်းနှီးမြှုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျားအား စီြံြျက် ၇၀၀ 
ပကျာ်ြန့်နှင့် နှစ်ပပါင်း ၃၀ ကကာ အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်ပပီးပနာက် ရရှိြဲ့ပော 

အပတွ့အကကုံြျားအရ အေိုပါစနစ်ေည် အစိုးရအပပါ်ဘဏ္ဍာပရးအြက်အြဲြျား 
ေိေိောောကကုံပတွ့ပစနိုင်မြင်း၊ ပမပာင်းလွယ်မပင်လွယ်ြှုြရှိမြင်းနှင့် ရှုပ်ပထွးမြင်းတို့ရှိပကကာင်း 

ေိရှိြဲ့ပပီး ၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် အစိုးရအပနမဖင့် PPPစနစ်အား ေက်လက်ြကျင့်ေုံးရန် တွန်းပို့ြဲ့ေည်။

၄



၅

မြင်းခြံစီြံြျက်၏ အန္တရာယ် 
မဖစ်နိုင်ပမြြျားနှင့် 
ကုန်ကျစရိတ်ြျားကိုလည်း 
အြျားမပည်ေူေိရှိပစရန် 
အပေးစိတ်စစ်ပေးေုံးေပ် 
ေင့်ပပေည်။

ေို့ပော် ၂၀၁၄ ြုနှစ်အတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်စွြ်းအင် 
၀န်ကကီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာပရးေိုင်ရာ အကကံပပး၀န်ပောင်ြှုြျား 
ေိုင်ရာ ေပဘာတူညီြျက်တစ်ြု လက်ြှတ်ပရးထိုးမြင်း၊ 
စီြံြျက်တင်ဒါအတွက် ဉီးပောင်အကကံပပးအပနမဖင့် တာ၀န် 
ယူြဲ့မြင်းတို့မပုလုပ်ြဲ့ပပီး စီြံြျက်တွင် အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၁.၉ 
ေန်းနှင့် ညီြျှပော နည်းပညာေိုင်ရာ ပထာက်ပံ့ြှုြျား ပပးရာ၌ 
ဦးပောင်ပါ၀င်ြဲ့ေူြှာ IFC မဖစ်ေည်။ IFC နှင့် ၎င်း၏ 
ဥပ ပဒနှင့် နည်းပညာအကကံပပးြျားမဖစ်ကကပော ပြိတိန်နိုင်ငံ 
အပမြစိုက် Allen & Overy အဖွဲ့နှင့် Mott MacDon-
ald လုပ်ငန်းစုတို့ေည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့် 
အပရှ့အလည်ပိုင်းနိုင်ငံြျား၏ အပတွ့အကကုံြျားကို အပမြြံ 
ကာ အာရှဖွံ့ပဖိုးပရးဘဏ် (ADB)ြှ ပရးေွဲထားပော 
နြူနာပုံစံကို အေုံးမပု၍ စီြံြျက်၏ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှု

ေပဘာတူညီြျက် (PPA)အား အကကြ်းပရးေွဲြဲ့ေည်။ 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဘဏ္ဍာပရး၀န်ကကီးဌာနထံ အာြြံြျက်ြျား 
တင်မပနိုင်ရန်  ြူပဘာင်ြျားြရှိပပ။ ေို့မဖစ်ရာ အစိုးရ 
ပိုင်ပမြ (ေို့) ပိုင်ေိုင်ြှုပပါ်တွင် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု 
နှင့် တည်ပောက်၍ အေုံးမပုကာလအတွင်း ပုဂ္ဂလိက 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံေူြှ ၎င်း၏ အရင်းနှင့် အကျ ိုးအမြတ်ကို 
ရှာယူကာ ေတ်ြှတ်ြျနိ်ပပီးပမြာက်ြျနိ်တွင် အစိုးရေို့မပန်လည် 
လွှဲပမပာင်းပပးပော  BOT စနစ်ေည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအကျ ိုး
တူပူးပပါင်းေူြျားအား လျှပ်စစ်စွြ်းအင်၀န်ကကီးဌာနကိုယ်စား 
အာြြံြျက် တစ်ရပ်ပပးစွြ်းနိုင်ြဲ့ေည်။ 

IFC ေည် လျှပ်စစ်စွြ်းအင်၀န်ကကီးဌာနအား တင်ဒါကုြ္ပဏီ 
၅ ြု ေန်ကာတင်ပရွးြျယ်နိုင်ရန်နှင့် တင်ဒါပြါ်ယူြှု 
လုပ်ငန်းစဉ်ကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် ကူညီပပးြဲ့ 
ေည်။ တင်ဒါပရွးြျယ်ရာတွင် စက်ရုံလည်ပတ် နိုင်စွြ်းနှင့် 
ဓာတ်ပငွ့ေုံးစွဲြှု ကုန်ကျစရိတ်တို့ပပါ် ြူတည်၍ လျှပ်စစ် 
အေုံးမပုြှုကုန်ကျစရိတ် အနည်းေုံးမဖစ်ပစြည့် အြျက်ကို 
အဓိကထားပရွးြျယ်ြဲ့ပကကာင်း IFC က ပမပာကကားြဲ့ေည်။ 
တင်ဒါ ပအာင်ေည့်အဖွဲ့ြှာ စင်ကာပူနိုင်ငံအစိုးရြှ ၄၉% 
ရှယ်ယာပိုင်ေိုင်ပော Sembcorp Utilities Pte Ltd ၊ စင်
ကာပူဖက်စပ်ကုြ္ပဏီတစ်ြုမဖစ်ပော MMID Utilities 
Pte နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံြှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံေူြျား ပါ၀င်ပော 
အဖွဲ့ တစ်ြုမဖစ်ေည်။ စီြံြျက်အထူးလုပ်ငန်းေုံးယာဉ်နှင့် 
မြန်ြာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်စွြ်းအင်လုပ်ငန်းစုအကကား ြျုပ်ေိုပော 
ဓာတ်အား ဝယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက် (PPA) အား ၂၀၁၆ 
ြုနှစ်တွင် လက်ြှတ်ပရးထိုးြဲ့ပပီး BOT ေပဘာတူညီြျက်အား 
၂၀၁၇ ြုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် လက်ြှတ်ပရးထိုးြဲ့ေည်။ 

ပရးထိုးထားပော ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်အရ 
Sembcorp ကုြ္ပဏီေည် မြင်းခြံဓာတ်အားပပးစက်ရုံြှထွက်ရှိ
ေည့် ဓာတ်အားကို လျှပ်စစ်စွြ်းအင်၀န်ကကီးဌာနေို့ ၂၂ နှစ်ကကာ 
ပပးေွင်းရြည်မဖစ်ပပီး  အေိုပါကာလပပီးေုံးပါက အစိုးရေို့ 
စက်ရုံလွှဲပမပာင်းပပးြည်မဖစ်ေည်။ ကနဉီးပိုင်းတွင် Semb-
corp ကုြ္ပဏီေည် စီြံြျက်အစုရှယ်ယာ၏ ၈၀% ပိုင်ေိုင်ပပီး 
MMID Utilities ကုြ္ပဏီက ကျန်ရှိပော ၂၀% ပိုင်ေိုင်ေည်။

ADB ေည် ပြျးပငွ အပြရိကန်  ပဒါ်လာ ၁၄၃ ေန်းနှင့် 
အာြြံအပြရိကန် ပဒါ်လာေန်း ၁၁၀ တို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမြင်းမဖင့် 
အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၃၀၄ ေန်းတန်စီြံြျက်တွင် အမြားပော
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံေူြျားထက် ပိုြိုပထာက်ပံ့ထားြဲ့ေည်။ IFC က 
အပြရိကန် ပဒါ်လာ ၇၅ ေန်းပြျးပငွပထာက်ပံ့ြဲ့ပပီး AIIB က 
အပြရိကန်ပဒါ်လာေန်း ၂၀ ထပ်ြံပထာက်ပံ့ြဲ့ေည်။ ေို့မဖစ်ရာ 
စီြံြျက်အား အမပည်မပည်ေိုင်ရာပငွပကကးအဖွဲ့အစည်းြျားက 
အဓိကပထာက်ပံ့ြဲ့ပကကာင်း ေိောထင်ရှားလှေည်။ အမြား
ပောရင်းနှီးမြှုပ်နှံေူြျားြှာ Clifford Capital၊ DBS ဘဏ်၊ DZ 
ဘဏ်နှင့် Overseas-Chinese ဘဏ်လုပ်ငန်းစုတို့မဖစ်ကကေည်။ 
ပြကးမြှီနှင့်ရှယ်ယာတို့အား နိုင်ငံပရးအန္တရာယ်ြျားြှကာကွယ်
ပပးပရးအတွက် MIGA နှင့် ADB တို့က ကူညီ ပပးြဲ့ေည်။



ဓာတ်အားနှုန်းထားနေင့် ဓာတ်အား၀ယ်ယူှှုေမောတူညီြျက်ကကား အမပးအယူှျှရဲ့လား။

မြင်းခြံဓာတ်အားပပးစက်ရုံေည် အစိုးရနှင့်မပည်ေူြျားအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထိုက်ေည့်စီြံြျက်တစ်ြု ဟုတ်ြဟုတ် ေုံးမဖတ် 
နိုင်ရန် ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်ပါ ၀န်ကကီးဌာနြှ Sembcorp ကုြ္ပဏီအား ၎င်းတို့ပပးေွင်းြည့်လျှပ်စစ်အတွက် 
ပပးရြည့်နှုန်းထားနှင့် ပတ်ေက်ေည့် ေတ်ြှတ်ြျက်ြျားကို ေိရှိရန်အပရးကကီးပါေည်။ 

ေို့ပော် အေိုပါေတင်းအြျက်အလက်ကို အြျားမပည်ေူေိပအာင် ထုတ်မပန်ထားမြင်းြရှိပပ။ ထို့ပကကာင့် စီြံြျက်၏ 
ကုန်ကျစရိတ်အြှန်ကို ြေိနိုင်ပပ။ 

တစ်ယူနစ်နှုန်းထား ြည်ြျှကျေည်ကို ြဏဖယ်ထားလျှင်ပင် အစိုးရအပနမဖင့် ၀ယ်လိုအားရှိေည်မဖစ်ပစ၊ ြရှိေည်မဖစ်ပစ 
ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်အရ ေတ်ြှတ်ြျက်ထားပော အနည်းေုံး၀ယ်ယူရြည့် စွြ်းအင်ပြာဏ၀ယ်ယူရန် 
တွန်းအားပပးြံရနိုင်ေည်။ အေိုပါေတ်ြှတ်ြျက်ြျ ိုးြှာ ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်အြျားစုတွင် ပတွ့ရပြဲမဖစ်ေည်။ 
ဥပြာ ြကကာပေးြီက ဂါနာနိုင်ငံတွင် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကတို့ ြျုပ်ေိုြဲ့ေည့် ဓာတ်ပငွ့အကျ ိုးတူပူးပပါင်းပောင်ရွက်ြှု 
စာြျုပ်တစ်ြုတွင် ပဖာ်မပထားပော “၀ယ်ယူ (ေို့ြဟုတ်) ပပးပြျ”ေိုေည့်စာေားပကကာင့် ဂါနာနိုင်ငံပရနံပကာ်ပိုပရးရှင်းက 
ေတ်ြှတ်ထားပော ဓာတ်ပငွ့ပြာဏ၏ ၉၀% အား ၀ယ်ယူနိုင်ေည်မဖစ်ပစ ြ၀ယ်ယူနိုင်ေည်မဖစ်ပစ ယူရန်တာ၀န်ရှိပပေည်။ 
အေုိပါတာ၀န်ြျား၏အစိတ်အပုိင်းအပနမဖင့် ၂၀၁၉ြုနှစ်တွင် ဂါနာအစုိးရ၏ အေံုးြမပုပောဓာတ်ပငွ့ြျားအတွက် ပြကးမြီှ ြှာ 
အပြရိကန်ပဒါ်လာေန်းပပါင်း ၂၅၀ ရှိြဲ့ေည်။ မြင်းခြံဓာတ်ပငွ့၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်အား ြေိရှိရလျှင် အထက် 
ပဖာ်မပပါအြျက်ကဲ့ေို့ပော ေတ်ြှတ်ြျက်ြျားအား အြျားမပည်ေူေိရှိပအာင် ပဖာ်ထုတ်ပေွးပနွးနိုင်မြင်းရှိြည်ြဟုတ်ပပ။ 

မြင်းခြံဓာတ်ပငွ့စက်ရုံစတင်လည်ပတ်ပပီးတစ်နှစ်အကကာတွင် ေုံးစွဲေူြျားထံ ပကာက်ြံေည့် လျှပ်စစ်ြီတာြနှုန်းထားြျား 
ငါးနှစ်အတွင်း ပထြေုံးအကကိြ်မြင့်တက်လာြဲ့ေည်။ အေိုပါ နှုန်းထားြအေစ်တိုးမြှင့်ပပီးပနာက် ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် 
အိြ် ပထာင်စုြျားနှင့် ဘာောပရးအပောက်အအုံြျားအပနမဖင့် ြီတာယူနစ် ၃၀ အထိေုံးစွဲလျှင် ယြင်နှုန်းထားမဖစ်ပော 
တစ်ယူနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ်နှုန်း (အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၂ ေင့်ြန့်ပကျာ်) မဖင့် ပပးပောင်ရပပီး ယူနစ် ၃၀ အထက်ေုံးစွဲလျှင် 
နှုန်းထားအေစ်မဖင့် ပပးပောင်ရေည်။ ေို့မဖစ်ရာ လျှပ်စစ်ေုံးစွဲေူြျားေည် ြီတာယူနစ် ၁၀၀ ေုံးစွဲလျှင် ယြင်က ၃၅၀၀ 
ကျပ်(အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၂.၄၃) ပပးပောင်ရရာြှ ယြုတွင်ြူ ၆၀၅၀ ကျပ် (အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၄.၁၉) ပပးပောင်ရကာ ၇၂.၉ 
% တိုးမြှင့်ပပးပောင်ပနရေည်။ 

ယြင် လျှပ်စစ်နှင့် စွြ်းအင်၀န်ကကီးဌာန (ယြု လျှပ်စစ်စွြ်းအား၀န်ကကီးဌာန) ြှ ထုတ်မပန်ြျက်အရ ဤကဲ့ေို့နှုန်းထားြျား 
တိုးမြင့်လာမြင်းေည် ေဘာ၀ဓာတ်ပငွ့ြှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မြင်းအတွက် တစ်ယူနစ်လျှင် ၁၇၈ ကျပ်ကုန်ကျေမဖင့် အစိုးရဖက်ြှ 
ေုံးရှုံးနစ်နာြှုြျားကို ပမဖရှင်းရန်ရည်ရွယ်ြဲ့မြင်းမဖစ်ေည်ဟု ေိုေည်။ အစိုးရအပနမဖင့် လျှပ်စစ်ေုံးစွဲေူအိြ်ပထာင်စုြျားထက်  
လျှပ်စစ် တစ်ယူနစ်လျှင် ငါးေပပးပနရမြင်းပကကာင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း မပည်ေူြျားထံ လျှပ်စစ်ပထာက်ပံ့မြင်း 
အတွက် ကျပ်ေန်းပပါင်း ၅၀၇ ဘီလီယံ (အပြရိကန်ပဒါ်လာေန်း ၃၅၀) ေုံးရှုံးြဲ့ပပီး အေိုပါေုံးရှုံးြှုြှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ်ေန်းပပါင်း ၆၃၀ ဘီလီယံ (အပြရိကန်ပဒါ်လာေန်း ၄၃၇) အထိ တက်လာြဲ့ေည်ဟု စီြံကိန်းနှင့် 
ဘဏ္ဍာပရး၀န်ကကီးဌာနြှ ထုတ်မပန်ထားေည်။

ေို့ပော်လည်း မြင်းခြံဓာတ်အားပပးစက်ရုံအတွက် ေီးေန့်အြျက်အလက်ြျားြရှိေမဖင့် အေိုပါစက်ရုံေည် လျှပ်စစ်ေုံးစွဲေူြျား 
ပပါ် ြီတာြနှုန်းထားြျားတိုးမြှင့်မြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၏ေုံးရှုံးြှုြျားအပပါ် ေက်ပရာက်ြှုရှိြရှိနှင့် ြည်ေို့ြည်ပုံေက်ပရာက် 
ြှု ရှိြည်နည်းေိုေည့်အပပါ် ြေိနိုင်ပပ။ လူဉီးပရ၏တစ်၀က်ပလာက်ော လျှပ်စစ်ရရှိပောတိုင်းမပည်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွြ်းအင် 
ဝန်ကကီးဌာန၏ အန္တရာယ်ရှိပော ဘဏ္ဍာပရးအပမြအပနနှင့် စွြ်းအင်ကဏ္ဍ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား ထပ်ြံလိုအပ်လျှက်ရှိမြင်း 
တို့ပကကာင့် အေိုပါအြျက်အလက်ြျားရရှိရန် အထူးအပရးကကီးေည်။

မြင်းခြံဓာတ်အားပပးစက်ရုံအတွက်ေီးေန့်အြျက်အလက်ြျားြရှိေမဖင့် 
အေိုပါစက်ရုံေည် လျှပ်စစ်ေုံးစွဲေူြျားပပါ် ြီတာြနှုန်းထားြျားတိုးမြှင့်မြင်း

နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၏ေုံးရှုံးြှုြျားအပပါ် ေက်ပရာက်ြှုရှိြရှိနှင့်
ြည်ေို့ြည်ပုံေက်ပရာက်ြှုရှိြည်နည်းေိုေည့်အပပါ် ြေိနိုင်ပပ။

၆



၇

အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကအကျ ိုးတူပူးမပါင်းမောင်ရွက်ခြင်းှျားေည် ကုစားရာမေးမလာ၊ ခပေနာပင်မလာ။
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျ ိုးတူပူးပပါင်းစီြံြျက် ၁၀ ြုအား Eurodad အဖွဲ့ကပလ့လာေန်းစစ်ရာတွင် ဘုံမပေနာြျားကို 
ရှာပဖွပတွ့ရှိြဲ့ေည်။၁၅ အေိုပါမပေနာြျားတွင် ပါ၀င်ေည်ြှာ
• အစိုးရဘဏ္ဍာပငွအပပါ်ကုန်ကျစရိတ်ကကီးြားမြင်းနှင့်အြျားမပည်ေူပိုင်ကဏ္ဍအပပါ်အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြကကီးြားမြင်း၊
• ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်စာလျှင် အြျားမပည်ေူပိုင်ကဏ္ဍအပပါ် အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြကကီးြားမြင်း၊
• ေင်းရဲနွြ်းပါးေူြျားအပပါ် အန္တရာယ်ကကီးြားစွာေက်ပရာက်နိုင်ပစမြင်းနှင့် ြညီြျှြှုကို ပိုြိုကကီးထွားပစမြင်း၊
• အြျားမပည်ေူအပပါ်ပွင့်လင်းမြင်ောြှုနှင့် တာ၀န်ယူတာ၀န်ြံြှုြရှိမြင်း၊
• ညှိနှိုင်းပောင်ရွက်ရာနှင့် လက် ပတွ့အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် အလွန်အြင်းရှုပ်ပထွးမြင်းတို့မဖစ်ကကေည်။ 
Public Services International  အဖွဲ့၏ ေုပတေနဌာန(PSIRU)၁၆ြှ မပုလုပ်ပော အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူ 
ပူးပပါင်းမြင်းနှင့် ပတ်ေက်ေည့် အမြားေုပတေနနှင့် ပလ့လာြှုမဖစ်စဉ်ြျားအား ေုံးေပ်ရာတွင် စိုးရိြ်စရာကိစ္စြျား 
ထပ်ြံပပါ်ပပါက်လာြဲ့ေည်။ 
• PPP လုပ်ငန်းြျားေည် ၎င်းစီြံြျက်ြျား အပကာင်အထည်ပဖာ်ရေည့် ကုန်ကျစရိတ်ြျားပကကာင့် ပရရှည်တွင် 

ဖွံ့ပဖိုးေဲနိုင်ငံြျားအား ပြကးမြှီြျားထပ်ြံတင်ပစေည်။ 
• ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘဏ္ဍာပငွနှင့် PPP လုပ်ငန်းြျားေည် ေင်းရဲနွြ်းပါးပောမပည်ေူြျား၏ လိုအပ်ြျက်ြျားကို အေုံးြျကာ 

အကျ ိုးအမြတ်ရပစြည့်စီြံြျက်ြျားကိုော အပရးပပးပောင်ရွက်ေည်။ ဂါနာနိုင်ငံ၊ အီတလီနိုင်ငံ၊ အီဂျစ်နိုင်ငံနှင့် 
အပြရိကန်နိုင်ငံတို့ြှ ောဓကြျားအရ ပုဂ္ဂလိကကုြ္ပဏီြျားေည် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကအကျ ိုးတူပူးပပါင်းရာတွင် 
စီးပွားပရးအရ အကျ ိုးအမြတ်ြျားစွာရလိုပောပကကာင့် အြျားမပည်ေူအကျ ိုးမဖစ်ထွန်းပစြည့်စီြံြျက်ြျ ိုးစာလျှင် 
အမြတ်ြျားြည့်စီြံြျက်ြျ ိုး အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်ြည့် ြူဝါဒေုံးမဖတ်ြျက်ြျပစနိုင်ရန် ဖန်တီးနိုင်ေည်ဟု PSIRU 
က ြှတ်ြျက်မပုထားေည်။ 

• ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍေို့ပြျးပငွေည် အစိုးရေို့ပြျးပငွထက် အတိုးနှုန်းပိုြျားပောပကကာင့်  PPP ပုံစံေည် အကုန်အကျ 
ပိုြျားပော ပငွရင်းနှီးြှုနည်းလြ်းတစ်ြုမဖစ်ေည်။  

• နိုင်ငံအြျားစုေည် PPP စာြျုပ်ြျား ညှိနှိုင်းြျုပ်ေိုရာတွင် ကျွြ်းကျင်ြှုနည်းပါးပောပကကာင့် မဖစ်နိုင်ပမြရှိပော 
ေက် ပရာက်ြှုြျားအား ြန့်ြှန်းရာတွင် ရှင်းလင်းမပတ်ေားြှုြရှိဘဲ ပစာင့်ကကည့်မြင်းြှာလည်းအားနည်းေည်။ 
အေိုပါအပမြအပနြျ ိုးြှာ ၀န်ကကီးဌာနြျားက ဥပပဒနှင့်ဘဏ္ဍာပရးေိုင်ရာြျားေိရှိြှုနည်းပါးပော ဖွံ့ပဖိုးေဲနိုင်ငံ 
ြျားတွင် ပိုြိုမဖစ်နိုင်ေည်။ 

• PPP လုပ်ငန်းအြျားစုေည် ပြျှာ်ြှန်းထားပောရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားပပးစွြ်းရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်ြျားပော 
ြပအာင်မြင်ြှုြျားနှင့် အေုံးေတ်ပလ့ရှိေည်။ ပလ့လာြှုအရ အေိုပါမဖစ်ရပ်ြျ ိုးေည် ဖွံ့ပဖိုးေဲနိုင်ငံြျားတွင်ောြက 
ဖွံ့ပဖိုးပပီးနိုင်ငံြျားတွင်ပါ မဖစ်ပပါ်ပလ့ရှိပကကာင်းပတွ့ရှိရေည်။ ဥပြာအပနမဖင့် မပင်ေစ်နှင့် ေွီဒင်နိုင်ငံတို့တွင် 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ြဲ့ပော စီြံြျက်ြျားေည် ြန့်ြှန်းဘဏ္ဍာပငွထက် နှစ်ေနီးပါးကုန်ကျပပီး အေုံးေတ်ြဲ့ရကာ 
၀န်ပောင်ြှုြျားကိုလည်း အမပည့်အ၀ပပးစွြ်းနိုင်မြင်းြရှိြဲ့ပပ။ 

PSIRU က PPP လုပ်ငန်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်းပပီး နိုင်ငံတကာအပတွ့အကကုံြျားနှင့် ပလ့လာြှုြျားအပပါ်အပမြြံ၍ ပအာက်ပါ 
အတိုင်း နိဂုံးြျုပ်တင်မပထားေည်။ 
• PPP ပုံစံနှင့် ြဟုတ်လျှင် ရင်းနှီးပငွအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ြှာ ဖွံ့ပဖိုးပပီးနိုင်ငံြျားအတွက်ောြက ဖွံ့ပဖိုးေဲနိုင်ငံြျား 

အတွက်ပါ ေက်ောစပြဲမဖစ်ေည်။ အပကကာင်းရင်းြှာ အစိုးရေည် အန္တရာယ်ြံရနိုင်ပမြပိုြိုနည်းပါးပောပကကာင့် 
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍထက် အတိုးနှုန်းပိုြိုေက်ောစွာမဖင့် ပြျးပငွယူနိုင်ပောပကကာင့်မဖစ်ေည်။ 

• PPP ပုံစံတွင် ပငွပကကးပထာက်ပံ့ေူဖက်ြှ ကန်ထရိုက်စာြျုပ်နှင့်လုပ်ပောင်ရန်လိုအပ်ပပီး ပောက်လုပ်ပရး 
ကုန်ကျစရိတ်ြှာလည်း ၂၅% ြန့် ပိုြိုကုန်ကျေည်။ ဥပြာအပနမဖင့် ဥပရာပရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုဘဏ်ြှ မပုလုပ်ပော 
ေုပတေနတစ်ြုအရ PPP စနစ်မဖင့်ပောင်ရွက်ေည့် လြ်းစီြံြျက်ြျားနှင့် ေြားရိုးကျလုပ်ပောင်ပော 
လြ်းစီြံြျက်ြျားကို နှိုင်းယှဉ်ကကည့်လျှင် PPP စနစ်မဖင့် လုပ်ပောင်ပောလြ်းစီြံြျက်ြျားေည် အစိုးရြှလုပ်ပောင် 
ပောလြ်းြျားထက် ပျဥ်းြျှ ၂၄% ပိုြိုအကုန်အကျြျားပကကာင်းပတွ့ရှိရေည်။

• PPP စီြံြျက်ြျားအတွက် တင်ဒါပြါ်ယူမြင်းနှင့် ပစာင့်ကကည့်ရမြင်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ်ြျားြှာ ပုံြှန်ကုန်ကျစရိတ်၏ 
၁၀% ြှ ၂၀% ထပ်ပောင်းကုန်ကျပစေည်။ PPP စနစ်၏ရှုပ်ပထွးြှုပကကာင့် ဥပပဒပိုင်းေိုင်ရာနှင့် စာရင်းကိုင် 
ကုန်ကျစရိတ်ြျားလည်း ရှိနိုင်ေည်။  အစိုးရေည် PPP စနစ်၏ အန္တရာယ်ြျားမဖစ်ကကပော စာြျုပ်စာတြ်းြမပည်စုံမြင်း၊ 
မပည်လည်ပစ့စပ်ညှိနှိုင်းပောင်ရွက်နိုင်ရပမြ ရှိမြင်း၊ ကုြ္ပဏီဖက်ြှ ပဒဝါလီြံမြင်းနှင့် ပျက်ကွက်မြင်းတို့ရှိြဲ့လျှင် 
တာ၀န်ြံရနိုင်ပမြရှိမြင်းတို့ကို ရင်ေိုင်ရြည်မဖစ်ေည်။ PSIRU က ြျလီီနှင့် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတို့ြှ ောဓကြျား 
မဖစ်ကကပော PPP စနစ်လြ်းစီြံြျက်ြျား၏ ပလးပုံေုံးပုံတွင် မပန်လည်ပစ့စပ်ညှိနှိုင်းမြင်းြျား မပုလုပ်ြဲ့ရပပီး 
ကုန်ကျစရိတ်အပနမဖင့် ၂၀% ြှ ၁၄၀% အထိ ထပ်ြံကုန်ကျြဲ့ရေည်ကို ကိုးကားမပြဲ့ေည်။ 



ဥပရာပရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုဘဏ်ြှ မပုလုပ်ပော ေုပတေနတစ်ြုအရ 
PPP စနစ်မဖင့်ပောင်ရွက်ေည့် လြ်းစီြံြျက်ြျားနှင့် 

ေြားရိုးကျလုပ်ပောင်ပော လြ်းစီြံြျက်ြျားကို နှိုင်းယှဉ်ကကည့်လျှင် 
PPP စနစ်မဖင့် လုပ်ပောင်ပောလြ်းစီြံြျက်ြျားေည် 
အစိုးရြှလုပ်ပောင်ပောလြ်းြျားထက် ပျြ်းြျှ ၂၄% 

ပိုြိုအကုန်အကျြျားပကကာင်းပတွ့ရှိရေည်။

ခှင်းခြံစီှံြျက်၏ ဥပမဒပိုင်းေိုင်ရာ အခငင်းပေားဖေယ်ှျား

မြင်းခြံဓာတ်ပငွ့စက်ရုံကို တည်ပောက်ြဲ့ပော Sembcorp ကုြ္ပဏီနှင့် MMID Utilities ကုြ္ပဏီတို့ပါ၀င်ေည့် အဖွဲ့ေည် စီြံ
ြျက်တည်ပောက်ပရးကာလနှစ်နှစ်မပည့်ြျနိ်တွင်ြှာပင် ပပိုကွဲေွားြဲ့ေည်။ ၂၀၁၇ြုနှစ် ဇွန်လတွင်  MMID Utilities ကုြ္ပဏီ၏ 
ညွှန်ကကားပရးြှူး ဦးပကျာ်ပိုင်က ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်အပါအ၀င် အစိုးရနှင့်ေပဘာတူညီြျက်ြျားြှ MMID 
ကုြ္ပဏီအြည်ကို ဖယ်ရှားကာ မြင်းခြံဓာတ်ပငွ့စက်ရုံစီြံြျက် ရပ်တန့်ပစရန် အြှုဖွင့်ပလျှာက်ထားြဲ့ေည်။

အြှုတွင်  တရားပပိုင်၏ လုပ်ရပ်ြျားက တရားလို ဦးပကျာ်ပိုင်၏အြွင့်အပရးြျား၊ ဂုဏ်ေိက္ခာနှင့်စီးပွားပရးလုပ်ငန်းြျား 
အား ထိြိုက်နစ်နာပစပောပကကာင့် ေုံးရှုံးနစ်နာြှုြျားအတွက် ပလျာ်ပကကးပငွ ကျပ်ေန်း ၁၀ ဘီလီယံ (အပြရိကန်ပဒါ်လာ 
၆.၉ ေန်း) ရလိုပကကာင်း  စွဲြျက်တင်ထားေည်။ Sembcorp ကုြ္ပဏီ၏ ပမပာပရးေိုြွင့်ရှိေူတစ်ဦးက အေိုပါ မပဿနာ 
ပပါ်ပပါက်လာရမြင်းြှာ MMID ကုြ္ပဏီဖက်ြှ မြင်းခြံစီြံြျက်အတွက် ရှယ်ယာ၀င်ထားမြင်းြရှိပောပကကာင့် စွပ်စွဲြျက်ြျားြှာ 
“ြှားယွင်းစွပ်စွဲြျက်ေက်ေက်” ော မဖစ်ပကကာင်း မပည်တွင်းထုတ် Frontier ေတင်းစာေို့ ပမပာကကားြဲ့ေည်။ 

စီြံြျက်အဖွဲ့ေို့ ပြးြွန်းထုတ်ပနစဉ်ြှာပင် Sembcorp မြင်းခြံဓာတ်ပငွ့ကုြ္ပဏီလီြိတက်(SMPC)အား Sembcorp ကုြ္ပဏီြှ 
ရာနှုန်းမပည့်ပိုင်ေိုင်ပကကာင်း၊ ေို့ရာတွင် လက်တပလာမပေနာအပပါ် ြှတ်ြျက်ြမပုနိုင်ပကကာင်း AIIB က အတည်မပု ပမပာကကား 
ြဲ့ေည်။ အေိုပါမဖစ်စဉ်ေည် စွြ်းအင်ထုတ်လုပ်ပရးလုပ်ငန်းြျားအပနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံေားြျားနှင့် ပူးပပါင်းပောင်ရွက် 
ရြည်ဟူပော မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုေိုင်ရာဥပပဒအား ြျ ိုး ပဖာက်ရာပရာက်ပနေည်။ ပကကမငာြျက် 
၄၉/၂၀၁၄ တွင် နိုင်ငံမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံေူြျားအား တားမြစ်ထားေည့်လုပ်ငန်းြျား (ေို့ြဟုတ်) မပည်တွင်းြိတ်ဖက်အဖွဲ့နှင့် 
ပူးပပါင်း၍ော လုပ်ပောင်နိုင်ြည့်လုပ်ငန်းြျားကို မပဋ္ဌာန်းထားေည်။ ေီအိုရီအရ မပည်တွင်းအဖွဲ့လိုအပ်ပောကိစ္စြျားတွင် 
နိုင်ငံမြားလုပ်ငန်းရှင်ေည် အစုရှယ်ယာ၏ ၈၀% ထိော ပိုင်ေိုင်ြွင့်ရှိြည်မဖစ်ပပီး မြင်းခြံစီြံြျက်အဖွဲ့၏ ြူရင်းအစီအစဉ်တွင် ၎င်း
အတိုင်းစီစဉ်ထားြဲ့မြင်းမဖစ်ေည်။

အေိုပါမပေနာြှာ လူထုစိတ်၀င်စားစရာကိစ္စတစ်ရပ်မဖစ်ေည်။ မြင်းခြံဓာတ်ပငွ့ကုြ္ပဏီအား လက်ရှိတွင် Sembcorp 
ကုြ္ပဏီက ရာနှုန်းမပည့်ပိုင်ေိုင်ပနမြင်းြှာ နိုင်ငံပတာ်ဥပပဒအား ြျ ိုးပဖာက်မြင်းမဖစ်ေပလာ။ MMID ကုြ္ပဏီပိုင်အစုရှယ်ယာ
ြျား၀ယ်ယူရန် Sembcorp ကုြ္ပဏီဖက်ြှ ဘယ်ပလာက်ပပးြဲ့ရေနည်း။  အေိုပါကုန်ကျစရိတ်ကို စီြံြျက်ကုန်ကျစရိတ်ြှာ 
ထည့်ပပါင်းြဲ့ပလေပလာ။ ထို့ပကကာင့် နိုင်ငံအပပါ် ပြကးမြှီြျားပိုြိုတင်ြဲ့ရေပလာ။ ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်အား 
ြျ ိုးပဖာက်ြဲ့ေည့်အတွက်  ပပးရပော ပလျှာ်ပကကးပငွြျားနှင့် တရားရင်ေိုင်ရေည့်ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို စီြံြျက် ကုန်ကျစရိတ် 
ြျားေို့ ထည့်ပပါင်းြဲ့ေပလာ။ ြည်ေူကပပးရြည်နည်း။ ထပ်တိုးကုန်ကျစရိတ်ြျားကို အစိုးရဖက်ြှ ကျြံရြည် ပလာ။ Semb-
corp ကုြ္ပဏီဖက်ြှ ကျြံရြည်ပလာ။ လျှပ်စစ်ေုံးစွဲေူမပည်ေူြျားြှ ကျြံရြည်ပလာ။ 

ထိုကဲ့ေို့ပော ပြးြွန်းပပါင်းြျားစွာအတွက် ပမဖေိုနိုင်ြည့် ေတင်းအြျက်အလက်တစ်ြုြျှ ြေိရှိရပဲ ထိုပြးြွန်းြျားပြးပနရ 
မြင်းြှာလည်း အန္တရာယ်ကကီးလှပပေည်။ 

၈



အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူပူးမပါင်းမောင်ရွက်ေည့် လုပ်ငန်း 
ှျားတေင် ေတင်းအြျက်အလက်ှျား ထုတ်မဖာ်ခြင်း၏ 
အမရးကကီးပုံ

မြင်းခြံစီြံြျက်ေည် မြန်ြာနိုင်ငံ စွြ်းအင်ကဏ္ဍ၏ 
ပထြေုံး PPP စီြံြျက်မဖစ်ပပီး ပနာက်ထပ် PPP 
စီြံြျက်ြျားအတွက် စံနြူနာမဖစ်ပောပကကာင့် အပရးပါလှ 
ေည်မဖစ်ရာ ပွင့်လင်းမြင်ောြှုနှင့် တာ၀န်ယူတာ၀န်ြံြှု 
ြျားစွာလိုအပ်ေည်။ ထို့အမပင် စီြံြျက်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု 
အြျားစုကို မပည်ေူပိုင်ပငွနှင့် လည်ပတ်ပော ဖွံ့ပဖိုးပရး 
ဘဏ်ြျားြှ  ပထာက်ပံ့ထားေည်မဖစ်ရာ အလှူရှင်နိုင်ငံ ြျားြှ 
အြွန်ပပးပောင်ေူြျားအပနမဖင့်လည်း ၎င်းတို့ပထာက်ပံ့ပငွ 
ြျားေည် ရည်ရွယ်ထားပောဖံွ့ပဖိုးပရး ပန်းတိုင်ြျား မပည့်ြီ 
ပအာင် မဖည့်စွြ်းနိုင်မြင်းရှိြရှိ ေိလိုကကြည်မဖစ်ေည်။ 

စီြံြျက်၏ အဓိကပုံပဖာ်ေူမဖစ်ပော ကြ္ဘာ့ဘဏ်အပနမဖင့် 
လည်း PPP စြီြံျကြ်ျားအတကွ ်လိအုပပ်ောပငွ့လ်င်းမြငေ်ာြှု 
ရှိရန် အထူးအပလးပပးလျှက်ရှိေည်။ ကြ္ဘာ့ဘဏ်၏ PPP 
စီြံြျက်ြျားအတွက် ထုတ်ပဖာ်ပမပာေိုမြင်းေိုင်ရာ၂၀၁၆ ြုနှစ် 
ြူပဘာင်၂၁တွင်ပဖာ်မပထားေည်ြှာ ေတင်းအြျက်အလက် 
ြျား ထုတ်ပဖာ်ပမပာေိုမြင်းအား တွန်းအားပပးေည့်အြျက် 
ြျားတွင် “PPP စီြံြျက်ြျားအား အြျားမပည်ေူယုံကကည်ြှု 
တိုးလာပစမြင်း၊ ပိုြိုပငွကုန်ရကျ ိုးနပ်မြင်းနှင့် အကျင့်ပျက် 
မြစားမြင်းြျား ကျူးလွန်နိုင်ပမြနည်းပါးမြင်းတို့ ပါ၀င်ေည်ဟု 
ကြ္ဘာ့ဘဏ်က ေိုထားေည်။ အေိုပါအြျက်ြျား ပနာက် 
ကွယ်တွင်ရှိပနပော အဓိကမပေနာြျားြှာ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီး 
မြုပ်နှံြှုြျားနှင့် အြျားမပည်ေူစိတ်၀င်စားြှုတို့ အံဝင်ြွင်ကျြှု 
အတိုင်းအတာ၊ ဝန်ပောင်ြှု ပပးရာတွင် ထားရှိပော 
စံေတ်ြှတ်ြျက်ြျား၊ ကုန်ကကြ်းရရှိြှုအပပါ် ြန့်ြှန်းနိုင်ပမြ၊ 
တင်ဒါ တင်ေွင်းေူြျားအတွက် ယှဉ်ပပိုင်နိုင်ြည့် 
အပမြအပန၊ တင်ဒါေုံးမဖတ်ရာတွင် ေတ်ြှတ်ထားပော 
စံေတ်ြှတ်ြျက်ြျား အစရှိေည်တို့မဖစ်ကကေည်။”

ေတင်းအြျက်အလက်ြျား ထုတ် ပဖာ်ပမပာကကားမြင်းေည် 
PPP စီြံြျက်ြျားအား အြျားမပည်ေူ ယုံကကည်ြှုတိုးပွား 
ပစပပီး စီြံြျက်လုပ်ပောင်ြျက်ြျားကိုလည်း ပိုြိုတိုးတက်ပစ 
ပကကာင်းကို  “ေတင်းအြျက်အလက်ြျား ထုတ် ပဖာ်ပမပာ 
ကကားမြင်းမဖင့် အေုံးစရိတ်ြျားအတွက် တာ၀န်ယူ 
တာ၀န်ြံြှု ပိုရှိလာမြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်ြျားရဲ့ြျှတြှု 
အပပါ်ြှာ ပိုြိုယုံကကည်ြှုရှိလာမြင်း၊ အြျားမပည်ေူကဏ္ဍ၏ 
လိုအပ်ြျက်နှင့် ပြျှာ်ြှန်းြျက်ြျားကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖက်ြှ 
ပိုြိုနားလည်လာနိုင်မြင်း၊ PPP စီြံြျက်ြျားနဲ့ ပတ်ေက် ပပီး 
ပိုြိုပကာင်းြွန်တဲ့ ြူဝါဒပတွြျြှတ်လာနိုင်ပမြရှိမြင်း စတဲ့ 
ပရရှည်ြှာ ေိောထင်ရှားတဲ့ အကျ ိုးပကျးဇူးြျား ရရှိပစြှာ 
မဖစ်ပါတယ်” ဟု ကြ္ဘာ့ဘဏ်က အနှစ်ြျုပ် ပမပာေို ေွားေည်။  

ေို့ပော် ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်းရှိ ထုတ်ပဖာ်ပမပာေိုမြင်း 
အပလ့အထြျားအား အစိုးရ ၈၀ တို့ကို ပလ့လာြဲ့ရာ 
တွင် ၉၄% က တင်ဒါနှင့်ပတ်ေက်ပော ေတင်း 

၉

အြျက်အလက်ြျားအပကကာင်း ထုတ်ပဖာ်ပမပာကကားြဲ့ပပီး 
၇၅ % ော စာြျုပ်နှင့် ပတ်ေက်ပော အပေးစိတ် 
အြျက်အလက်ြျားအပကကာင်း ပရးေားထားကာ ေုံးပုံ 
တစ်ပုံကော PPP စာြျုပ်အစစ်ြှန်ြျားအပကကာင်း ပဖာ်မပ 
ထားေည်မဖစ်ရာ ြည်ေို့ပော ေတင်းအြျက်အလက်ြျားကို 
အြျားမပည်ေူေိရှိပအာင် ထုတ်ပဖာ်ရြည့်အပပါ် ကွဲလွဲြှု 
ကကီးြားစွာရှိပကကာင်း ကြ္ဘာ့ဘဏ်က ပတွ့ရှိြဲ့ရေည်။ 

“ေတင်းအြျက်အလက်ြျား 
ထုတ် ပဖာ်ပမပာကကားမြင်းမဖင့် 
အေုံးစရိတ်ြျားအတွက် 
တာဝန်ယူတာ၀န်ြံြှုပိုရှိလာမြင်း၊ 
လုပ်ငန်းစဉ်ြျားရဲ့ြျှတြှုအပပါ်
ြှာ ပိုြိုယုံကကည်ြှုရှိလာမြင်း၊ 
အြျားမပည်ေူကဏ္ဍ၏ 
လိုအပ်ြျက်နှင့် ပြျှာ်ြှန်းြျက်ြျားကို 
ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖက်ြှ 
ပိုြိုနားလည်လာနိုင်မြင်း၊ PPP 
စီြံြျက်ြျားနဲ့ပတ်ေက်ပပီး 
ပိုြိုပကာင်းြွန်တဲ့ ြူဝါဒပတွြျြှတ်
လာနိုင်ပမြရှိမြင်း စတဲ့ ပရရှည်ြှာ 
ေိောထင်ရှားတဲ့ အကျ ိုးပကျးဇူးြျား
ရရှိပစြှာမဖစ်ပါတယ်” 
ကြ္ဘာ့ဘဏ်

အှျားခပည်ေူေိမစရန် ှည်ေို့မော 



၁၀

ေတင်းအြျက်အလက်ှျား ထုတ်မဖာ်မခပာကကားရန် လိုအပ်ေနည်း။ 

ပောက်လုပ်ပရးလုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် စာြျုပ်ကိစ္စြျားအား အြျားမပည်ေူေိရှိပစရန်လိုအပ်ပော်လည်း PPP စီြံြျက်ြျားပါ 
ေပဘာတူညီြျက်ြျားနှင့် လုပ်ပောင်ြျက်ြျားအပကကာင်းကုိ အရှိအတိုင်းထုတ်ပဖာ်ပမပာကကားရန် အပရးကကီးေည်။ 
ကြ္ဘာ့ဘဏ်ြှ စာရင်းမပုစုထားပော ထုတ်ပဖာ်ပမပာကကားေင့်ေည့် ၀ယ်ယူပရးပပီးေတင်းအြျက်အလက်ြျား 
အြျ ိုးအစားစာရင်းတွင် အေိုပါေတင်းအြျက်အလက်ြျား၏ အြျားမပည်ေူေိရှိပစရန် အပရးကကီးပုံကို  ပအာက်ပါအတိုင်း 
ပဖာ်မပထားေည်။
• ၀န်ပောင်ြှုနှင့် တန်ဖိုး - ေပဘာတူညီထားပော ၀န်ပောင်ြှုအေင့်အတန်းြျား၊ ပပးစွြ်းပော၀န်ပောင်ြှု အေင့် 

အတန်းြျား၊ လုပ်ပောင်ြှုြဟုတ်ပောမဖစ်စဉ်ြျား၊ ပလျာ်ပကကးြျား၊ အြွန်နှုန်းထားေိုင်ရာနည်းစနစ်ြျား၊  အြွန်နှုန်း 
ထားအေင့်ေတ်ြှတ်ြျက်နှင့် ပမပာင်းလဲနိုင်ပမြြျားနှင့် ပတ်ေက်၍ ေုံးစွဲေူြျားအား ၎င်းတို့ပပး ပောင်ရပော 
အဖိုးအြြျားအား အဘယ်ပကကာင့်ပပးပောင်ပနရေည်ကို ရှင်းမပရြည်။ ေပဘာတူညီထားပော၀န်ပောင်ြှုြျား 
ပပးစွြ်းနိုင်မြင်းရှိြရှိနှင့် ြည်ေည့်အတိုင်းအတာအထိပပးစွြ်းနိုင်ေည်ကို မပေနိုင်ရြည်။ 

• ဘဏ္ဍာပရးေိုင်ရာစွြ်းပောင်ရည် - ြန့်ြှန်းအြွန်အြြျား၊ အြှန်တကယ်ကျြံရပောအြွန်အြြျား၊ အတိုးနှုန်းတို့နှင့် 
ပတ်ေက်၍ အစိုးရအပထာက်အပံ့ေည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရေည့်ကာလအတွင်း လုပ်ပောင်ြှုအေင့်တိုင်းတွင် 
ေီပလျှာ်ြှုရှိပပီး အြှန်တကယ်လိုအပ်ပကကာင်း အပထာက်အထားမပနိုင်ရြည်။ စာြျုပ်ပါြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား
ကကား ပငွပပးပြျြှုြျားေက်လက်လုပ်ပောင်ရန် ေင့်ပလျှာ်ပကကာင်း ပါ၀င်ပတ်ေက်ေူြျားအား မပေနိုင်ရြည်။ 
အစိုးရြှ အစုရှယ်ယာ၀င်ထားပါက အကျ ိုးအမြတ်အပါအ၀င် စီြံြျက်၏ ဘဏ္ဍာပရးအပမြအပနအပကကာင်း ေတင်း
အြျက်အလက်ြျားပပးစွြ်းနိုင်ရြည်။ 

• အစိုးရပါ၀င်ြှု - အဓိကအန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြြျား၊ အြှန်တကယ်မဖစ်ပနပော အန္တရာယ်ြျား၊ အစိုးရဖက်ြှ 
ြန့်ြှန်းကုန်ကျစရိတ်ြျား၊ အစိုးရဖက်ြှ အြှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်ြျားနှင့် ပတ်ေက်၍ အန္တရာယ်မဖစ်နိုင် 
ပမြြျားညီြျှစွာ ြွ ဲ  ပဝမြင်းေည် အစိုးရနှင့် ေုံးစွဲေူမပည်ေူြျားကျြံရြည့် ကုန်ကျစရိတ်အပပါ် အေုံးအမဖတ် 
ပပးနိုင်ေည့် အြျက်တစ်ြုမဖစ်ေည်။ အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြြျားြွ ဲ ေ၀ယူရာတွင် ြျှတြှုြရှိမြင်းြျား ြရှိေင့် 
ပပ။ ထုတ်ပဖာ်ပမပာကကားမြင်းေည် အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြြျား  ပဝြျှြှု ပကာင်းြွန်မြင်းရှိြရှိနှင့် ၎င်း၏ 
ကုန်ကျစရိတ်ြျားအပပါ် ေက်ပရာက်ြှုရှိြရှိတို့အပပါ် ေက်ပေထူနိုင်ြည်မဖစ်ေည်။ 

ခှင်းခြံဓာတ်မငေ့စက်ရုံ၏ ပေင့်လင်းခှင်ောှှုှရေိမော အမှောင်ဖက်ခြှ်း

ပကျးလက်ြှေည် နိုင်ငံပတာ်အေင့်ေတင်းြီဒီယာြျား၊ ထိုြှတစ်ေင့် အစိုးရြဟုတ်ပော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားထိ 
အေင့်ေင့်ရှိ မြင်းခြံဓာတ်ပငွ့စက်ရုံအပကကာင်း စိတ်၀င်စားေူအြျားအမပားေည် စီြံြျက်အပကကာင်းေတင်းအြျက်
အလက်ြျားရရှိရန် ကကိုးစားလျက်ရှိကကေည်။ အမပည်မပည်ေိုင်ရာ ပငွပကကးအဖွဲ့ြျားနှင့် Sembcorp ကုြ္ပဏီတို့က 
စီြံြျက်အပကကာင်းလူြှုပရးနှင့် ေဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ေိုင်ရာ အြျက်အလက်ြျားကို အတိုင်းအတာတစ်ြုအထိ 
ထုတ်ပဖာ်ပမပာကကားထားပော်လည်း PPP စာြျုပ်နှင့်ပတ်ေက်ပော ေတင်းအြျက်အလက်ြျားအပကကာင်း 
ထုတ်မပန်ရန် ပတာင်းေိုြျက်ြျားအပပါ် တုံ့မပန်မြင်းြရှိြဲ့ပပ။ 

မြင်းခြံစက်ရုံစတင်လည်ပတ်ပပီး ၆ လအကကာ ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဧပပီလတွင် ကျင်းပြဲ့ပော စက်ရုံဖွင့်ပွဲတွင် အစိုးရနှင့်ကုြ္ပဏီဖက်ြှ 
တာ၀န်ရှိေူြျားက အပမြြံပြးြွန်းြျားကိုပင် ပမဖကကားရန် မငင်းေိုြဲ့ေမဖင့်  တက်ပရာက်ြဲ့ေည့် ေတင်းေြားြျား 
စိတ်ပျက်လက်ပျက်မဖစ်ြဲ့ရေည်။ တာ၀န်ရှိေူြျားေည် ေတင်းေြားြျားဖက်ြှ ၂၂ နှစ်တာ ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှု 
ေပဘာတူညီြျက်အပကကာင်း ပြးမြန်းရန်ကကိုးစားြှုကို လြ်းလွှဲပမဖေိုြဲ့ေည်။ “Sembcorp ကုြ္ပဏီဖက်ကပနပပးနိုင်တဲ့ 
တစ်ြုတည်းပောအြျက်အလက်ကပတာ့ ပရှေဓာတ်အားလိုင်းကပန ြန္တပလးတိုင်းပဒေကကီးကို ပပးပို့နိုင်ြယ့် 
ဓာတ်ပငွ့ ၃၇% ကို စီြံြျက်ြှာ အေုံးမပုြယ် ေိုတာပဲ မဖစ်တယ်။ ကုြ္ပဏီအကကီးအကဲြျားကလည်း ပြးြွန်းပတွကို 
အစိုးရအြွန်နှုန်းထားနဲ့ PPA နဲ့ ပတ်ေက်တဲ့ အမြားအပကကာင်းအရာပတွအပပါ် လှီးလွှဲပမဖေွားတယ်။ ဝန်ကကီးဌာန 
ဖက်ကပတာ့ ကိစ္စရပ်အပပါ်ြှာ ြှတ်ြျက်ပပးဖို့ မငင်းေန်ြဲ့တယ်” ဟု Frontier ေတင်းစာြှ ေတင်းပထာက်တစ်ဉီးက 
ပစာဒကတက်ြဲ့ေည်။

မြင်းခြံအကျ ိုးတူပူးပပါင်းအဖွဲ့အား ကွဲမပားပစြဲ့ေည့် ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် တရားေိုင်ြဲ့ပော အြှုအပကကာင်း 
အပေးစိတ် အြျက်အလက်ြျားကို ဖုံးကွယ်ေည့်အပနမဖင့် အေိုပါကိစ္စကို စုံစြ်းရန်ကကိုးပြ်းြဲ့ပော မပည်တွင်း 
ေတင်းပထာက်တစ် ဉီးအား အစိုးရဖက်ြှ တုံ့မပန်ပမဖကကားမြင်းြရှိြဲ့ေည့်အမပင်၂၅ တရားရုံးအြိန့်ဖီေန်ြှုနှင့် စွဲေိုြည်ဟု 
Sembcorp ကုြ္ပဏီဖက်ြှ ပြိြ်းပမြာက်မြင်းကိုလည်းြံြဲ့ရေည်။

PPP စာြျုပ်အပကကာင်း စုံစြ်းပနပော မြန်ြာနိုင်ငံရှိ NGO ြျားအား ကူညီေည့်အပနမဖင့် မပည်ပအပမြစိုက် 
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NGO ြျားက မြင်းခြံစီြံြျက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြဲ့ပော အစိုးရပထာက်ပံ့ေည့် အမပည်မပည်ေိုင်ရာ ပငွ ပကကးအဖွဲ့ြျားအား 
ြျဉ်းကပ်ပြးမြန်းြဲ့ေည်။ ပြိတိန်နိုင်ငံအပမြစိုက် Bretton Woods စီြံြျက်က ယူပကအစိုးရ၏နိုင်ငံတကာဖွံ့ပဖိုးပရးဌာန 
(DFID)ထံ ေတင်းအြျက်အလက်လွတ်လပ်ြွင့်ပတာင်းြံလွှာ တစ်ပစာင် ပပးပို့ြဲ့ပပီး စာြျုပ်ပါေက်စပ်အြျက်အလက်ြျားကုိ 
ထုတ်ပဖာ်ပကကမငာပပးရန် ပတာင်းေိုြဲ့ေည်။ 

DFID က “ဒီစီြံြျက်ြှာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအပမြြံအပောက်အအုံဖွံ့ပဖိုးပရးအဖွဲ့ (PIDG) ြှတစ်ေင့် ရံပုံပငွပထာက်ပံ့တဲ့ Dev-
Co အဖွဲ့ကပန IFC ရဲ့ အကကံပပးြျက်ပတွကို ပံ့ပိုးကူညီတာမဖစ်ပါတယ်။ ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်စာြျုပ်
နဲ့ အမြားစီြံြျက်ေပဘာတူညီြျက်ပတွဟာ မြန်ြာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်နှင့်စွြ်းအင်၀န်ကကီးဌာနက ပိုင်ေိုင်တာမဖစ်တဲ့အတွက် 
ြီယက်နြ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့လို အပရှ့ပတာင်အာရှ ပဒေတွင်းနိုင်ငံြျားရှိ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းြျားနည်းတူ အဲဒီစာရွက်စာတြ်းပတွကို 
အြျားမပည်ေူေိပအာင် ြျမပပိုင်ြွင့်ြရှိပါဘူး PPP စနစ်နဲ့ပတ်ေက်ပပီးပမပာရရင် မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးရက စီြံြျက်ပုံစံနဲ့ 
ဖွဲ့စည်းပုံအပပါ် အကကံပပးဖို့နဲ့ တင်ဒါပြါ်ယူြှုလုပ်ငန်းစဉ်ြှာ ကူညီပပးဖို့ရာ IFC ကို ငှားထားတာမဖစ်တဲ့အတွက် IFC ထံ 
တိုက်ရိုက်ပြးမြန်းပစလိုပါတယ်” ဟု တုံ့မပန်ပမပာေိုြဲ့ေည်။

NGO အဖွဲ့ြျားက “စီြံြျက်၏ ဖွံ့ပဖိုးပရးေက်ပရာက်ြှုကို ေန်းစစ်ရန် အြျားမပည်ေူက စိတ်၀င်စားြှုရှိပနကာ  PPP  စာြျုပ်နှင့် 
ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်ပါ ေတ်ြှတ်ြျက်ြျားကို ြေိရှိဘဲ ေန်းစစ်ရန်ြမဖစ်နိုင်ပါ။  အကျ ိုးအမြတ်ြျှ ပဝမြင်းနှင့် 
လျှပ်စစ်နှုန်းထားြျားနှင့် ပတ်ေက်ပောေတင်းအြျက်အလက်ြျားေည် စီြံြျက်စာရွက်စာတြ်းြျားက ေိုထားေည့်အတိုင်း 
စီးပွားပရးအလားအလာပကာင်းနိုင်ပမြ၊ တိုင်းမပည်စီးပွားပရး အပပါ်ေက်ပရာက်ြှုနှင့် ၅ ေန်းပော မပည်ေူတို့အတွက် လျှပ်စစ် 
ပပးရာတွင်ပအာင်မြင်နိုင်ြှု အစရှိပော ကိစ္စရပ်ြျားအပပါ် ေိောထင်ရှားေည့်ေက်ပရာက်ြှုြျားရှိပနေည်။ စီြံြျက်၏ 
ေက်ပရာက်ြှုြံစားရပော ရပ်ရွာပနမပည်ေူြျားကလည်း ြီတာြြျားမြင့်တက်လာေည့်အပမြအပနနှင့် ကကုံပတွ့ ပနရပော 
ပကကာင့် ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်ပါ လျှပ်စစ်နှုန်းထားြျားအပကကာင်း စိတ်၀င်စားပနေည်” ဟု အေိုမပုကာ PPP 
စီြံြျက်၏ အဓိကအကကံပပးမဖစ်ပော IFC အား ၎င်းတို့၏ ေတင်းအြျက်အလက်လက်လှြ်းြီပရးြူဝါဒအရ ြျဉ်းကပ်ြဲ့ေည်။

IFC က “PPP စာြျုပ်နှင့် ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်တို့ကို မြန်ြာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်နှင့် စွြ်းအင်၀န်ကကီးဌာနက 
ပိုင်ေိုင်ြှုတဲ့အတွက် IFC ရဲ့ ေတင်းအြျက်အလက်ရရှိပရးြူ၀ါဒအရ ၀န်ကကီးဌာနရဲ့ြွင့်မပုြျက်ြပါဘဲ ေတင်း 
အြျက်အလက်ပတွကို ထုတ်ပဖာ်ပမပာလို့ြရပါဘူး။ အဲဒီစာရွက်စာတြ်းပတွအပကကာင်း ေိနိုင်ဖို့ ၀န်ကကီးဌာနဖက်ကို 
ပတာင်းေိုကကည့်ပစလိုပါတယ်” ဟု မပန်လည်ပမဖကကားြဲ့ေည်။

၂၀၁၉ ြုနှစ် ပအာက်တိုဘာလတွင် ဝါရှင်တန်ပြို့ပတာ်၌ မပုလုပ်ြဲ့ပော အစည်းအ ပဝးတစ်ြုတွင် မြန်ြာနိုင်ငံအရပ်ဖက်လူြှု 
အဖွဲ့အစည်းြှ တာ၀န်ရှိေူြျားက မြန်ြာအစိုးရအား ပြးြွန်းြျားထုတ်ပနမြင်းေည် ၎င်းတို့အား အြက်ောကကုံပစပကကာင်းနှင့် 
နိုင်ငံတွင်လည်း ေတင်းအြျက်အလက်ြျားပတာင်းေိုရန် အြွင့်အပရးကို ကာကွယ်ပပးေည့် ဥပပဒလည်းြရှိပကကာင်း 
ရှင်းမပြဲ့ကကေည်။

ကြ္ဘာ့ ပနာက်ေုံးပပါ်နိုင်ငံတကာဖွံ့ပဖိုးပရးဘဏ်တစ်ြုမဖစ်ေည့် AIIB ကလည်း “ကျွန်ပတာ်တို့လုပ်ပောင်ြှုပတွြှာ ပွင့်လင်း 
မြင်ောြှုက အပရးကကီးပါတယ်။ ဒါပပြယ့် မြင်းခြံဓာတ်အားပပးစက်ရုံနဲ့ ပတ်ေက်တဲ့ ေတင်းအြျက်အလက်ပတွကပတာ့ 
တင်းကျပ်စွာလျှ ို့ဝှက်ထားပါတယ်” ဟု ေိုေည်။ ဥပရာပ BIC အဖွဲ့၏ ေတင်းအြျက်အလက်ပတာင်းေိုြှုအပပါ် ၎င်း၏ 
မပန်စာ တွင် “စီြံြျက်ကို PPP ပုံစံအပနနဲ့ ဒီဇိုင်းေွဲထားတာမဖစ်ပပီး ဓာတ်အား ၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်(PPA) ကပတာ့ 
စာြျုပ်အပနနဲ့ မဖစ်ပါတယ်။ PPA ြှာ ပါ၀င်တဲ့ ေတ်ြှတ်ြျက်ပတွကို ထုတ်ပဖာ်ပမပာကကားမြင်းြရှိတဲ့အပကကာင်းကပတာ့ 
အဲဒီအြျက်အလက်ပတွကို ပငွရှင်နဲ့ ပြျးယူေူတို့နှစ်ဖက်ကကား ြျုပ်ေိုတဲ့ ဘဏ္ဍာပရးေိုင်ရာစာရွက်စာတြ်းပတွကို ထုတ်ပဖာ် 
မြင်း ြမပုရေိုတဲ့ တာ၀န်ရှိလို့ပါ။ ဒါပကကာင့် ဒီအြျက်အလက်ပတွကို တင်းကကပ်စွာလျှ ို့ဝှက်ထားရမြင်းမဖစ်ပါတယ်” ဟုေိုေည်။

အြျုပ်အပနနှင့်ေိုရပော် အြွန်ပပး ပောင်ေူြျား၏ ပငွေည် မြင်းခြံစီြံြျက်အတွက် အဓိကပငွအရင်းအမြစ် မဖစ်ေည်။ 
မြန်ြာအစိုးရနှင့် မပည်ေူြျားဖက်ြှ ပြျးပငွအပမြာက်အြျားအပြကးတင်ပနပော်လည်း အလှူရှင်နိုင်ငံြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှမပ
ည်ေူြျားအပနမဖင့် ဤစီြံြျက်ေည် အြျားမပည်ေူအကျ ိုး မဖစ်ထွန်းပစမြင်းရှိြရှိ၊ ၎င်းပြျှာ်ြှန်းထားပော ဖွံ့ပဖိုးပရးရည်ြှန်းြျက် 
ြျားမပည့်ြီနိုင်မြင်းရှိြရှိနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျ ိုးနပ်မြင်းရှိြရှိ ေိပစနိုင်ြည့် ေတင်းအြျက်အလက်ြျ ိုး ရရှိနိုင်မြင်းြရှိပေးပပ။

စီြံြျက်၏ ဖွံ့ပဖိုးပရးေက်ပရာက်ြှုကို ေန်းစစ်ရန် အြျားမပည်ေူက 
စိတ်၀င်စားြှုရှိပနကာ  PPP  စာြျုပ်နှင့် ဓာတ်အား၀ယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်ပါ 

ေတ်ြှတ်ြျက်ြျားကို ြေိရှိဘဲ ေန်းစစ်ရန်ြမဖစ်နိုင်ပါ။ 



၁၂

ခှန်ှာနိုင်ငံတေင် PPP စီှံြျက်ှျားအား  မထာက်ကူမပးခြင်း 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအပနမဖင့် PPP စီြံြျက်ြျားတွင် ပါ၀င်ပောင်ရွက်နိုင်ပစရန်နှင့် အနာဂတ်အပမြြံအ ပောက်အအုံနှင့် 
၀န်ပောင်ြှုြျားပပးစွြ်းရာတွင် PPP စနစ်ကို အေုံးမပုနိုင်ရန် အပထာက်အကူမပုပောအပမြအပနတစ်ြု ဖန်တီးပပးြည်ဟု 
မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးရက ကတိကဝက်မပုထားေည်။ လက်ရှိတွင် အစိုးရက စွြ်းအင်၊ ေက်ေွယ်ပရးနှင့် ပို့ပောင်ပရးကဏ္ဍေုံးြုတွင်   
PPP စီြံြျက်ြျား အပကာင်အထည်ပဖာ်လျှက်ရှိေည်။ 

ADB နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အမပည်မပည်ေိုင်ရာပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပရး ပအဂျင်စီ (JICA) တို့က PPP ြူဝါဒပရးေွဲရန် နည်းပညာ 
အပထာက်အပံ့ြျား ပပးြဲ့ပော်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင် PPP နှင့်ပတ်ေက်၍ ဥပပဒနှင့် ြူပဘာင်တစ်ြုပင်ြရှိပေးပပ။ 
၂၀၁၈ ြုနှစ် နို၀င်ဘာလတွင် အစိုးရက စီြံြျက်ပရးေွဲမြင်းနှင့် အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်မြင်းတို့အတွက် အစိုးရ၏ 
အစီအစဉ်ြျားေည် ပွင့်လင်းမြင်ောြှုရှိပစပပီး ၎င်းတို့ေည် အြျ ိုးေားဖွံ့ပဖိုးပရးပြျှာ်ြှန်းြျက်ြျားအား အပကာင်းေုံး မပည့်ြီ 
ပစရန် ရည်ရွယ်ြျက်မဖင့် PPP စီြံကိန်းဘဏ်တစ်ြုဖန်တီးြည့်အပကကာင်း အေိပပးပကကမငာြဲ့ေည်။ PPP စီြံြျက်ြျား အား 
ကကီးကကပ်နိုင်ရန် နိုင်ငံပတာ်အေင့်အစိုးရဌာနြွဲတစ်ြုဖွဲ့စည်းြည့်အပကကာင်းကိုလည်း အေိုပါပကကမငာြျက်တွင် ထည့်ေွင်း 
ထားေည်။

စီြံကိန်းဘဏ်ေိုေည်ြှာ PPP စီြံြျက်ြျားအပါအ၀င် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ပရရှည်ဖွံ့ပဖိုးပရးအစီအစဉ် ပပီးပမြာက်ပအာင်မြင်ပစြည့် 
ဉီးစားပပးစီြံြျက်ြျား၏ တရား၀င် ေတင်းအြျက်အလက်ြျားေိုြှီးရာပဒတာပဘ့စ်တစ်ြုမဖစ်ေည်။ အစိုးရက ထည့်ေွင်း 
စဉ်းစားထားပော စီြံြျက်ြျားနှင့် ေက်စပ်ဘဏ္ဍာပရးစီြံြန့်ြွဲြှုြျားနှင့် ပတ်ေက်ပော ပွင့်လင်းမြင်ောြှုအား လက်ြံပါေည်။ 
ေို့ပော် စီြံြျက်ဘဏ်ေည် မြန်ြာနိုင်ငံေားြျားထံ ေတင်းအြျက်အလက်ြျားပပးစွြ်းရန်စာလျှင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
ေြူျားနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ြျားအတွက် PPP ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား ပိုြိုပကာင်းြွန်စွာလုပ်ပောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယေ်ညြ်ှာ ထင်ရှားလှေည်။ 
ဥပြာအပနမဖင့် အေိုပါပဒတာပဘ့စ်ေည် စီြံြျက်အြည်၊ တည်ပနရာ၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ အြျနိ်စာရင်းနှင့် ေက်ေွယ်ရန်လိပ်စာတို့ 
ပဖာ်မပထားပော်လည်း အပရးကကီးပောေတင်းအြျက်အလက်ြျားမဖစ်ေည့် အြွန်နှုန်းထားြျား၊ ဓာတ်အားဝယ်ယူြှုေပဘာ
တူညီြျက်နှင့် PPP စာြျုပ်ြျားအပကကာင်းြျားကိုြူ အြျားမပည်ေူေိရှိပအာင် ထုတ်ပဖာ်ပကကမငာလိြ့်ြည်ြဟုတ်ပပ။ 

အလှူရှင်နိုင်ငံြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှမပည်ေူြျားအပနမဖင့် ဤစီြံြျက်ေည် အြျားမပည်ေူအကျ ိုးမဖစ်ထွန်းပစမြင်း ရှိြရှိ၊ 
၎င်းပြျှာ်ြှန်းထားပော ဖွံ့ပဖိုးပရးရည်ြှန်းြျက်ြျားမပည့်ြီနိုင်မြင်း ရှိြရှိနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျ ိုးနပ်မြင်း ရှိြရှိ ေိပစနိုင်ြည့် 
ေတင်းအြျက်အလက်ြျ ိုး ရရှိနိုင်မြင်းြရှိပေးပပ။ 

အလှူရှင်နိုင်ငံြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှမပည်ေူြျားအပနမဖင့်
ဤစီြံြျက်ေည် အြျားမပည်ေူအကျ ိုးမဖစ်ထွန်းပစမြင်း ရှိြရှိ၊ 

၎င်းပြျှာ်ြှန်းထားပော ဖွံ့ပဖိုးပရးရည်ြှန်းြျက်ြျား
မပည့်ြီနိုင်မြင်း ရှိြရှိနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျ ိုးနပ်မြင်း ရှိြရှိ 

ေိပစနိုင်ြည့် ေတင်းအြျက်အလက်ြျ ိုး ရရှိနိုင်မြင်းြရှိပေးပပ။



၁၃

အကကံခပုြျက်ှျား 

မြင်းခြံဓာတ်အားပပးစက်ရုံအား ပကျာပထာက်ပနာက်ြံမပုြဲ့ေည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံေူြျားက စီြံြျက်ေည် အြျားမပည်ေူအတွက် 
အကျ ိုးမဖစ်ထွန်းပစြည်မဖစ်ပကကာင်း ေိုေည်။ ထိုေို့ေိုလျှင် PPP စာြျုပ်နှင့် ဓာတ်ပငွ့ဝယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက်တို့ကုိ 
အြျားမပည်ေူေိရှိပအာင် စုံစြ်းစိစစ်မြင်းေည် အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာရှိနိုင်ပါြည်ပလာ။ မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် အလှူရှင်နိုင်ငံြျားြှ 
မပည်ေူြျားအပနမဖင့် ေိပိုင်ြွင့်ရှိေည်။ အမပည်မပည်ေိုင်ရာပငွပကကးအဖွဲ့ြျားကိုယ်တိုင်ကလည်း PPP စီြံြျက်ြျားနှင့် 
ပတ်ေက်၍ ပွင့်လင်းမြင်ောြှုရှိမြင်းေည် တန်ဖိုးနှင့် တာ၀န်ယူတာ၀န်ြံြှုတို့ဖန်တီးရာတွင် အပရးပါပကကာင်း ဝန်ြံထားေည်။ 

• အလှူရှင်ြျားနှင့် အမပည်မပည်ေိုင်ရာပငွပကကးအဖွဲ့ြျားအပနမဖင့် PPP စာြျုပ်တိုင်းတွင် စီြံြျက်ြျား၏ အန္တရာယ် 
မဖစ်နိုင်ပမြနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ြျားအား အြျားမပည်ေူေိရှိပစရန် ထုတ်ပဖာ်ြည့်အပကကာင်း  ထည့်ေွင်းပဖာ်မပပစမြင်းမဖင့် 
ပွင့်လင်းမြင်ောြှုအမပည့်အ၀ရရှိပစရန် အစွြ်းရှိေြျှအေုံးမပုေင့်ေည်။ မြင်းခြံစီြံြျက်အတွက် ကူညီပထာက်ပံ့ြဲ့ေည့် 
အမပည်မပည်ေိုင်ရာပငွပကကးအဖွဲ့ြျားေည် ဓာတ်အားဝယ်ယူြှုေပဘာတူညီြျက် အပါအ၀င် PPP စာြျုပ်ြျားအား 
ပုံနှိပ်ပဖာ်မပပစရန် တိုက်တွန်းေင့်ေည်။ 

ထို့အမပင် အလှူရှင်ြျားနှင့် အမပည်မပည်ေိုင်ရာပငွပကကးအဖဲွ့ြျားအပနမဖင့် မပည်ေူပိုင်ဘဏ္ဍာပငွြျား အေုံးမပုေည့်အြါ 
 ပထာက်ပံ့ပငွ ယူပောစီြံြျက်ြျားေည်  ပအာက်ပါအြျက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီမြင်းရှိြရှိ အြျားမပည်ေူေိရှိပစရန် တာဝန်ရှိေည်။ 
• စီြံြျက်ြျားေည် အြျားမပည်ေူအတွက် အကျ ိုးမဖစ်ထွန်းပစရြည်။ 
• စီြံြျက်ြျားေည် ပြကးမြှီြျား၏ ေက်ပရာက်ြှုနှင့် ပတ်ေက်ပပီး ပရရှည်တည်ပြဲရြည်။ 
• စီြံြျက်ြျားေည် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရကဏ္ဍတို့အပပါ် ကျပရာက်နိုင်ပော ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ပမြြျား၊ 

အကျ ိုးပကျးဇူးြျားနှင့် အမြတ်အစွန်းြျား ြျှတပစနိုင်ရြည်။ 
• စီြံြျက်ြျားေည် ပရရှည်တွင် တည်ပြဲရြည်။ 

PPP စီြံြျက်ြျားေည် အြှန်တကယ်ပင် တွက်ပမြကိုက်မြင်းရှိြရှိ ေန်းစစ်ရာတွင် အစိုးရအပနမဖင့် PPP လုပ်ငန်းြျားေည် 
အစိုးရတိုက်ရိုက်လုပ်ငန်းြျားနှင့်စာလျှင် ြည်ကဲ့ေို့ပကာင်းြွန် ောလွန်ပုံရှိပကကာင်း ေန်းစစ်ေင့်ေည်။ အမပည်မပည်ေိုင်ရာ 
ပငွပကကးရံပုံပငွအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်း “PPP နည်းလြ်းေုံးရန်စဉ်းစားရာတွင် အြျားမပည်ေူပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် အစိုးရ၏ 
ဝန်ပောင်ြှုပပးမြင်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် PPP စနစ်မဖင့်ပပးပော၀န်ပောင်ြှုြျား၏ကုန်ကျစရိတ်တို့အား အစိုးရအပနမဖင့် 
နှိုင်းယှဉ်ရြည်မဖစ်ေည်” ဟု အကကံမပုထားေည်။ 

• အလှူရှင်ြျားနှင့် အမပည်မပည်ေိုင်ရာပငွပကကးအဖွဲ့ြျားအပနမဖင့် အစိုးရတို့အား PPP ပုံစံအေုံးမပုလာပအာင် တွန်းအား 
ပပးြည့်အစား အြျားမပည်ေူ၀န်ပောင်ြှုြျားနှင့် အပမြြံအပောက်အအုံြျားအတွက် အပကာင်းေုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပစ 
ြည့်နည်းလြ်းြျား ရှာပဖွပတွ့ရှိနိုင်ပစရန် ပံ့ပိုးကူညီေင့်ေည်။ 

• မြန်ြာအစိုးရအပနမဖင့် PPP စီြံြျက်ြျားအတွက် ြူပဘာင်တစ်ြုပရးေွဲြည့်အစား အြျားမပည်ေူဝန်ပောင်ြှုြျားနှင့် အပမြ
ြံအပောက်အအုံြျားပပးစွြ်းနိုင်ရန် ြူပဘာင်တစ်ြုပရးေွဲမြင်းမဖင့် လူြှုပရး၊ စီးပွားပရးနှင့် ေဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ေိုင်ရာ 
ပရရှည်တည်ပြဲနိုင်ြည့်အပမြြံအုတ်မြစ်တစ်ြုပပးရြည့် စိန်ပြါ်ြှုကို ရင်ေိုင်ပကျာ်လွှားနိုင်ြည်မဖစ်ေည်။ အေိုပါ 
ြူပဘာင်ြျ ိုးေည် အရည်အပေွးမြင့်ြားပပီး အစိုးရဘဏ္ဍာမဖင့် လည်ပတ်နိုင်ပော ဒီြိုကပရစီနည်းလြ်းကျထိန်းြျုပ်နိုင်ြည့် 
တာဝန်ယူြှုအမပည့်ရှိပော အြျားမပည်ေူဝန်ပောင်ြှုြျားပပးစွြ်းနိုင်ရန် အပထာက်အကူမပုနိုင်ြည်မဖစ်ေည်။ 



၁၄

Endnotes 

1  http://documents.worldbank.org/curated/en/168331522826993264/Maximizing-Finance-for-Develop-
ment-MFD 

2  https://eurodad.org/HistoryRePPPeated 
3  https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12666.pdf 
4 https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/29/hammond-abolishes-pfi-contracts-for-new-infrastruc-

ture-projects 
5  The Myingyan project is supported by DevCo, a multi-donor facility which is affiliated with the Private Infra-

structure Development Group. The IFC’s advisory work on the project was funded through DevCo by the UK’s 
Department for International Development (DfID). See: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3a5b1dbd-
a18d-4542-a78a-0b17788a1c0a/PPP-Stories-Myingyan-IPP-2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m4bc8BB 

6 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3a5b1dbd-a18d-4542-a78a-0b17788a1c0a/PPP-Stories-Mying-
yan-IPP-2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m4bc8BB 

7  https://www.adb.org/projects/48368-001/main#project-pds 
8  https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/AS/600181 
9  https://www.power-technology.com/projects/myingyan-combined-cycle-gas-turbine-power-plant/ 
10 https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/news/allen-overy-advises-on-the-first-com-

petitively-awarded-independent-power-project-ipp-to-be-developed 
11  https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/GNPC-to-pay-US-250m-for-unused-gas-738889 
12  https://www.mmtimes.com/news/myanmar-announces-first-power-tariff-hike-five-years.html 
13  https://www.mmtimes.com/news/myanmar-announces-first-power-tariff-hike-five-years.html 
14  https://www.re-course.org/wp-content/uploads/2019/10/Too-high-a-price-for-the-poor-and-climate.pdf 
15  https://eurodad.org/HistoryRePPPeated 
16  https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_eng_56pages_a4_lr_0.pdf 
17  EIB Economic and Financial Report 2006/01 Ex Ante Construction Costs in the European Road Sector: A Com-

parison of Public-Private Partnerships and Traditional Public Procurement. 
18  https://frontiermyanmar.net/en/legal-dispute-ensnares-backers-of-myingyan-gas-power-project 
19  Email from AIIB’s Chuanzhi Su to K Geary, BIC Europe 11 June 2018. 
20  Ministry of Planning and Finance Republic of the Union of Myanmar (2016): Myanmar Public-Private Partner-

ship Policy Document (including a Legal Review of PPP-related issues) Draft for consultation. 
21  http://pubdocs.worldbank.org/en/143671469558797229/FrameworkPPPDisclosure-071416.pdf 
22  http://pubdocs.worldbank.org/en/143671469558797229/FrameworkPPPDisclosure-071416.pdf page 45. 
23  For an examination of the social and environmental impacts of the Myingyan project, please see BIC Europe, 

Natural Green Alliance and NGO Forum (2018) Briefing Note: AIIB and the Myingyan Gas Power Plant in My-
anmar. https://www.re-course.org/reports/brie-ng-note-aiib-and-the-myingyan-gas-power-plant-in-my-
anmar/ 

24  https://frontiermyanmar.net/en/sembcorp-gas-fired-power-plant-wins-praise-and-flak-at-opening 
25  When Frontier approached the Ministry of Electricity and Energy for comment, deputy permanent secretary U 

Htay Aung said: “That issue should not be asked about at the moment. No one will answer your questions.” 
See https://frontiermyanmar.net/en/legal-dispute-ensnares-backers-of-myingyan-gas-power-project 

26  See https://frontiermyanmar.net/en/legal-dispute-ensnares-backers-of-myingyan-gas-power-project 

‘When Frontier initially contacted Sembcorp for comment by email, Sembcorp Myingyan Power Company re-
sponded by threatening contempt of court charges or other legal action if Frontier published “any articles on the 
subject matter of the Email Query, including but not limited to the comments made by Mr Frankie Tan to your 
magazine and/or in the course of his press conference”. It also demanded that Frontier confirm in writing within 



၁၅

three days that it would agree not to publish any articles “on the subject matter of the Email Query”. “Take no-
tice that in the event that we do not receive such confirmation, we will take such steps as we deem necessary to 
protect our rights, prosecute any contempt of court and/or restrain any breach of Myanmar law.” Frontier refused 
to accede to the demand and the company later agreed to comment on the record.’

27  https://www.ifiwatchmyanmar.org/projects-we-watch/myingyan-ccgt/voices-from-the-fields/ 
28  Matthew Rees, Private Sector Department, DFID, email to Bretton Woods Project, 23 July 2019 
29  Email from Bretton Woods Project to IFC, 23 July 2019. 
30  Email from Saadia Hasan, IFC to Bretton Woods Project, 7 August 2019. 
31  Meeting IFC and BIC Europe, Washington DC, 17 October 2019. 
32  AIIB email to K Geary, Recourse, 2 March 2020. 
33  Information request BIC Europe to AIIB 6 November 2019. 
34  Email from AIIB to BIC Europe, 17 December 2019. 
35 https://teacircleoxford.com/2019/11/06/public-private-partnerships-the-need-to-develop-a-sound-legal-

framework/ 
36  https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/20160407_final_summary_financing_in-

fra_ dev_ppp_myanmar.pdf 
37  Office of the President, Republic of the Union of Myanmar, Notification No. 2/2018 Project Bank Notification, 

November 2018. 
38  https://www.mmtimes.com/news/are-ppps-answer-myanmars-financial-constraints.html 
39  Office of the President, Republic of the Union of Myanmar, Notification No. 2/2018 Project Bank Notification, 

November 2018. 
40  See for example the ADB’s claim that its support “has resulted in the competitive tariff which benefits the 

country”. https://www.adb.org/projects/48368-001/main#project-pds 
41  https://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.pdf



၁၆


