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ခ်ဥ္းနင္းထိုးေဖာက္မႈမ်ား - အာဆီယံႏွင့္  
ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏  

အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမွႈပ္ႏံွမႈမ်ား 
 

အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အခ်ဳပ္၂။ အာရွအေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈဘဏ္ (AIIB)  

အာရွအေျခခံ အေဆာက္အအုံရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈဘဏ္ကို တည္ေထာင္ဖြ႔စဲည္းရန္ အစီအစဥ္ကို တရုတ္နုိင္ငံက 

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေၾကျငာခ့ဲသည္။  ေၾကျငာျပီး ေနာက္တစ္နွစ္တြင္ ဘဏ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ 

သေဘာတူညီ လ်က္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို အာရွနုိင္ငံေပါင္း ၂၁ နိုင္ငံကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။  

၂၀၁၅ခုနွစ္ ဧျပီလတြင္ နုိင္ငံေပါင္း ၅၇ နုိင္ငံက တည္ေထာင္သူအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျပိး 

ျဖစ္သည္။  ATTB ဘဏ္၏ ကနဦး ရင္းနွီးမတည္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ 

ဘဏ္တြင္ရွယ္ယာအမ်ားဆုံး ကုိင္ေဆာင္ထားသူမွာ တရုတ္ျဖစ္ျပီး  အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမေဲပးပိုင္ခြင့္ အတြက္ 

အမ်ားဆုံးရွယ္ယာကို ရယူထား သည္။  

 

ေဘဂ်င္းတြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ ဘဏ္သည္ အာရွတြင္းဘ႑ာေရးအေျခခံ အေဆာက္အအုံနွင့္ 

“အျခားထုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑မ်ား”  ကိုအာရုံစူးစုိက္္ထားသည္။ ၄င္းတို႔တြင ္ စြမ္းအင္နွင့္လွ်ပ္စစ္၊ သယ္ယူ 

ပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသအေျခခံအေဆာက္အအုံနွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေရရရိွေရးနွင့္သန္႔ရွင္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ျမိဳ႕ျပဖြ႔ံျဖိဳးမႈနွင့္ 

ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရး နွင့္အျခားတို႔ ပါဝင္သည္။၁ ဘဏ္၏ပထမဆုံးစီမံခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၆ခုနွစ္ ဧျပီလ 

နွင့္ေမလတြင္ ေၾကျငာခ့ဲသည္။ ထိုစီမံခ်က္္မ်ားတြင္ ပါကစၥတန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နွင့္ 

အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံတို႔တြငအ္ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စြမ္းအင္၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

တို႔ပါဝင္သည္။ ပိုမ်ားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ယခုနွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အတည္ျပဳခ့ဲက်သည္။ ၂ 
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AIIB ၏အဓိကဖြံ႔ျဖိဳးတ္ိုးတက္မႈမိုင္တိုင္မ်ား 

ရက္စြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ား 

ေအာက္တိုဘာ၂၀၁၃ သမၼတရီွက်င္းဖ်င့္ က AIIB ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းကို ေၾကျငာသည္။ 

ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၄ AIIB ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို အာရွ 

၂၁နိုင္ငံကလက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ 

ဧျပီ ၂၀၁၅ AIIB က နုိင္ငံေပါင္း ၅၇ နုိင္ငံ၏ အဖြဲ႔ဝင္ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို 

အတည္ျပဳသည္။ 

ဇြန္၊ ၂၀၁၅ ATTB၏ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္း 

အနား 

စက္တင္ဘာ-

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅ 

AIIB ၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္ကုိ 

ထုတ္ျပန္ျပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္။ 

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆ AIIBဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ၊ ဘဏ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္းေၾကျငာသည္။  

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆ ျပည္သူ႔သတင္းအခ်က္္အလက္ ၾကားျဖတ္မူဝါဒကိုလက္ခံသည္။  

ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၆ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာနွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္ကိုလက္ခံသည္။ 

ဧျပီ- ေမ ၂၀၁၆ AIIB က စီမံခ်က္ပထမအသုတ္ကိုေၾကျငာသည္။ 

ဇြန္ ၂၀၁၆ ပီကင္းတြင္ ပထမနွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးက်င္းပသည္။ 

 

 

 

  

AIIB အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း 
AIIB ၏ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္နုိင္ငံေပါင္း ၅၇ နုိင္ငံကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။  ဥကၠဌ၏ 

အဆိုအရ  ၂၀၁၆ခုနွစ္ဇြန္လတြင္ ေနာက္ထပ္နုိ္င္ငံေပါင္း ၃၀က ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ စာရင္းတြင္ 

ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။၃ The ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားတြင္ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားကို 

ေဒသအလိုက္ အုပ္စုဖြဲ႔ေဖာ္ျပထားသည္။  
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AIIB တည္ေထာင္သူအဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ား 

 

အေရွ႕အာရွ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွ 

အာရွအလယ္ပိုင္း အာရွတိုက္ 
ေတာင္ပိုင္း 

အေနာက္အာရွ 

တရုတ္ 
မြန္ဂိုးလီးယား 

ေတာင္ကိုးရီးယား 

ဘရူနုိင္း 
ကေမာၻဒီးယား 
အင္ဒုိနီးရွား 
လာအို 
မေလးရွား 
ျမန္မာ 
ဖိလစ္ပုိင္ 
စင္ကာပူ 
ထိုင္း 

ဗီယက္နမ္ 

ကာဇက္စတန္ 
ကာဂ်စ္စတန္ 
တာဂ်စ္ကစၥတန္ 
ဥဇဘက္ကစၥတန္ 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 
အႏၵိယ 
အီရန္ 

ေမာ္လဒိုက္ 
နိေပါ 

ပါကစၥတန္ 
သီရိလကၤာ 

အဇာဘိုင္ဂ်န္ 
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ 
အစၥေရး 
ေဂ်ာ္ဒန္ 
ကူဝိတ္* 
အိုမန္ 
ကာတာ 
ရုရွား 

ေဆာ္ဒီအာေရဗ် 
တူရကီ 
ယူေအအီး 

သမုဒၶရာရပ္ဝန္း 
 

ၾသစေၾတးလ် 
နယူးဇီလန္ 

အေမရိကား ဥေရာပ 
ေျမာက္ပိုင္း 

ဥေရာပ 
ေတာင္ပိုင္း 

အေရွ႕ဥေရာပ အေနာက္ဥေရာပ 

ဘရာဇီး ဒိန္းမတ္ 
ဖင္လန္ 

အိုက္စလန္ 
ေနာ္ေဝ 
ဆြီဒင္ 

ယူနုိက္တက္ကင္း
ဒန္း(အဂၤလန္) 

အီတလိ 
ေမာ္တာ 
ေပၚတူဂီ 
စပိန္ 

ပုိလန္ ၾသစၾတီးယား 
ျပင္သစ္ 
ဂ်ာမနီ 

လူဇင္ဘတ္ 
နယ္သာလန္ 
ဆြစ္ဇာလန္ 

အာဖရိက 

အီဂ်စ္ 

ေတာင္အာဖရိက 

 ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္  ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား 

 

တရုတ္က ဘဏ္ရွယ္ယာမ်ား၏ ၃၀%ခန္႔ကိုကိုင္ေဆာင္ထားျပီး မေဲပးနိုင္သည့္ရွယ္ယာ၏ ၂၆%ေက်ာ္ကို 

ပုိင္ဆိုင္ထားသည္။ အႏၵိယနွင့္ရုရွားတို႔ကဒုတိယနွင့္တတိယအမ်ားဆုံး ရွယ္ယာရွင္မ်ားအသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။  
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AIIB အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြင္း ရွယ္ယာအမ်ားဆုံးကုိင္ေဆာင္ထားေသာအဖြဲ႔ဝင္၁၀ဦး 

 

 
အဖြဲ႕၀င္မ်ား 

 

ထည့္ဝင္ထားေသာ 
ရင္းနီွးမတည္ေငြ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း) 

 
မဲေပးခြင့္ရွယ္ယာ 

တရုတ္ ၂၉.၇၈ ၂၆.၀၆% 
အိႏိၵယ ၈.၃၇ ၇.၅၁% 
ရုရွား ၆.၅၄ ၅.၉၃% 
ဂ်ာမဏီ ၄.၄၈ ၄.၁၅% 

ေတာင္ကိုးရီးယား ၃.၇၄ ၃.၅၀% 
ၾသစေၾတးလ် ၃.၆၉ ၃.၄၆% 
ျပင္သစ္ ၃.၃၈ ၃.၁၉% 
အင္ဒုိနီးရွား ၃.၃၆ ၃.၁၇% 
ဘရာဇီး ၃.၁၈ ၃.၀၂% 

ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း 
(အဂၤလန္) 

၃.၀၅ ၂.၉၁% 

အရင္းအျမစ္- AIIB (2015)၊ ခ်ိဳင္းနားေဒးလီး(၂၀၁၅) 

 

အထက္တြင္ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတိုင္း တရုတ္နုိင္ငံ၏ မေဲပးခြင့္ရွယ္ယာသည္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားထက္ 

လြန္စြာမ်ားျပားေနျပီး၊ အိႏၵိယ၊ ရုရွား၊ ဂ်ာမဏီ၊ ေတာင္ကိုးရိီးယား၊ ၾသစေၾတးလ် စသည့္ ဒုတိယ 

ရွယ္ယာအမ်ားဆုံး ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္အဖြဲ႕ဝင္ ၅ဦး၏ စုစုေပါင္း ရွယ္ယာထက္ မ်ားျပားေနသည္ကို 

ေတြ႔ရသည္။  

 

 AIIB၏ က႑အလိုက္အာရုံစိုက္မႈနွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မုွ 

 AIIB မွသတ္မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-  

  ၁။ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို အားေပးရန္၊  အေျခခံအဆာက္အအုံနွင့္ အျခား   

ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွျခင္းျဖင့္ ဥစၥာဓနဖန္တီးရန္နွင့္အာရွအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအုံ 

ခ်ိတ္ဆက္နုိင္စြမ္း ျမွင့္တင္ရန္ နွင့္ 

  ၂။ အျခား ဘက္ေပါင္းစံုနွင့့္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ပါဝင္ေသာ  ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္  နီးကပ္စြာ 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအခက္အခမဲ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္  

ေဒသဆိုင္ရာေကာ္ပုိေရးရွင္းနွင့္ မိတ္ဖက္ကုိတိုးျမွင့္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ၄ 
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AIIB ဥကၠဌ က ဘဏ္သည္ “အေျခခံအေဆာက္အအုံ” ဟူေသာေဝါဟာရကို က်ယ္္ျပန္႔ေသာအျမင္ျဖင့္ 

ရႈျမင္သည္ဟုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္နွင့္တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စသည့္ 

စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ပ့့့ံပိုးျခင္းအျပင္ ဘဏ္သည္  က်န္းမာေရးက႑နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး စသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္လည္း ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမည္ 

စဓျဖစ္သည္။၅ ဘဏ္သည္ သူ၏ရံပံုေငြမ်ား ပ်ံ႔နွံ႔သြားေစရန္ ေခ်းေငြမ်ား၊ ရွယ္ယာရင္းနွီး ျမႈပ္နံွမႈမ်ား 

(ရွယ္ယာဝယ္ျခင္း)၊ ေခ်းေငြအာမခံျခင္း နွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပုိးျခင္းတို႔အပါအဝင္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသုံးျပဳနိုင္သည္။ AIIBဘဏ္သည္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑နွင့္ 

လညး္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကိုလည္း  တက္ၾကြစြာျမွင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ ၆  

ဘဏ္သည္္  အျခား ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားနွင့္ ဘ႑ာေရးပူးေပါင္းမႈ ငါးခုအပါအဝင္ 

ဘ႑ာေရးစီမံခ်က္ ေျခာက္ခုကို ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလတြင ္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ၇ ေနာက္ထပ္ 

စီမံကိန္းခုနွစ္ခုကုိလည္း ျပန္လည္း သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 

စက္တင္ဘာလ၂၀၁၆အထိ ေၾကျငာခ့ဲျပီးေသာ AIIB စီမံခ်က္မ်ား 

နိုင္ငံ စီမံခ်က္ တန္ဖုိး မွတ္စု 
 

ပါကစၥတန္ 
 

အမ်ိဳးသားအေဝးေျပးလမ္းမၾကီး 
M4 စီမံကိန္း 

 
အေမရိကန္ေဒၚ
လာ၂၇၃သန္း 

အာရွဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဘဏ္နွင့္နုိင္္ငံတကာ 
ဖြံ႔ျဖုိးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ 

ယူေကဌာနတုိ႔နွင့္ဘ႑ာေရးပူးေပါင္းလ်က္ 
 
တာဂ်စ္ကစၥတန္ 

 
D-U လမ္းမတိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေရး စီမံကိန္း 

 
ကန္ေဒၚလာ 
၁၀၆သန္း 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာဥေရာဘဏ္နွင့္ဘ႑ာ

ေရးပူးေပါင္းလ်က္ 
 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
 

စြမ္းအားခြဲေ၀ျဖန္႔ခ်ိေရး 
စနစ္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း 

     
ကန္ေဒၚလာ 
၂၆၂သန္း 

ဒါကာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး သြင္းေရး 
ကုမၸဏီနွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေက်းလက္လွ်ပ္ 

စစ္မီးရရွိေရးဘုတ္အဖြဲ႔တုိ႔က 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ 

 
အင္ဒိုနီးရွား 

အမ်ိဳးသား ဆင္းရသဲား 
အဆင့္ျမွင္တင္ေရးစီမံခ်က္ 

ကန္ေဒၚလာ 
၂၁၆.၅သန္း 

 
ကမာၻ႔ဘဏ္နွင့္ ဘ႑ာေရးပူူးေပါင္းသည္။ 

 
ပါကစၥတန္ 

တာဗီလာ၅ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္တုိးခ်ဲ႕စီမံခ်က္* 

 
ကန္္ေဒၚလာ 
သန္း၃၀၀ 

 
ကမာၻ႔ဘဏ္နွင့္ဘ႑ာေရးပူး ေပါင္းလ်က္ 

ျမန္မာ ျမင္းျခံဓါတ္ေငြ႔တာဘိုင္ 
ဓါတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း 

ကန္ေဒၚလာ 
သန္း ၂၀ 

အာရွဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဘဏ္နွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ 

ဘ႑ာေရး ပူးေပါင္းမွု 
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AIIB ဖြဲ႔စည္းပုံနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

AIIB တြင္ အဆင့္သုံးဆင့္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈဖြဲ႔စည္းပံုရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဘုတ္အဖြဲ႕၊ ဒါရုိက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕ 

၊နွင့္ဥကၠဌတို႔ျဖစ္သည္။၈ ကမာၻ႔ဘဏ္နွင့္ အာရွဖြ႔ံျဖိဳးတုိုးတက္မႈဘဏ္တုိ႔နွင့္မတူပ ဲ AIIB တြင္ အျမဲတမ္းဘုတ္ 

အဖြဲ႔မရွိေပ။  AIIB ဘုတ္အဖြဲ႔အစည္းအေဝးမ်ားကို ဗီဒီယုိကြန္ဖရင့္အျဖစ္ ကာလအလိုက္ က်င္းပသည္။  

ထိုအခ်ိန္တြင္စီမံခ်က္မ်ားအားလုံးကိုဘုတ္အဖြဲ႕ကအတည္ျပဳသည္။သို႔ေသာ္၊ အနာဂတ္တြင္ AIIB ကဘဏ္စီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈသို႔ပုိမုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နုိင္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။၉ ကြဲျပားမႈအေနနွင့္ 

ကမာၻ႔ဘဏ္နွင့္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္တုိ႔တြင ္ စီမံခ်က္အသစ္အားလုံးသည္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ 

လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္အေရးၾကီးေသာ စစ္ေဆး ညိွနႈိိင္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳျပီး 

ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈစနစ္အတြင္း အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္တြင္ 

ေနရာယူထားသည္။  ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ျပပုံတြင္  ဘဏ္၏ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္ ရွယ္ယာကိုင္ေဆာင္ ထားမႈ 

တို႔ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

အရင္းအျမစ္။ ေဆာက္ခ်ိဳင္းနားေမားနင္းပို႔စ္ (၂၀၁၅) 

 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ AIIB ကတိကဝတ္မ်ား 

AIIB ဥကၠဌက “သန္႔ရွင္းမႈရွိေစေရး” အတြက ္AIIB၏ကတိကဝတ္ကို ေဇာင္းေပးေျပာဆိုခဲ့ျပိး က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ 

စံနႈန္းမ်ားတြင္ အေျခခံသည့္  အာေကာင္းေသာအဖြဲ႔အစည္းယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္သြားမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။   သူကဘဏ္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ “လုံးဝသည္းခံ 

မည္မဟုတ္ေသာ သေဘာထား” “zeo-tolerance attitude” ရွိေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုသည္။ ၁၀  
 

၂၀၁၆ခုနွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ၾကားကာလျပည္သူ႔သတင္းအခ်က္အလက္မူဝါဒတစ္ခုကိုသေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။ 

မူဝါဒက အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာနွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို “လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ 

ထိန္းသိမ္းမႈအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆိုျခင္း” မရွိေစပ ဲ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ကတိျပဳသည္။ ၁၁ 

ဘဏ္သည္္ အဓိကက်ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားကို 
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ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟုလည္း မူဝါဒက အေရးတၾကီးအေနနွင့္ အေရးတၾကီး ေျပာဆိုထားသည္။၁၂  

ထိုမွတ္တမ္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ မူဝါဒတြင္ ထိုသို႔ဖြင့္ခ်ျပမည့္ အခ်ိန္ကုိက္မႈမွာ 

ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုစီမံခ်က္မ်ားစဥ္းစားေနဆဲအဆင့္တြင္ 

ထုတ္ျပန္မည္ေလာ၊ အတည္ျပဳျပီးမွ ထုတ္ျပန္မည္ေလာဆိုသည္ကုိ ရွင္းလင္းျခင္းမရိွပါ။  

 

ဘဏ္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတို႔ကုိ ၾကီးၾကပ္နုိင္ရန္ လမး္ေၾကာင္းတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ 

ရန္လည္း လိုအပ္ေနေသးသည္။၁၃ထုိ ၾကီးၾကပ္ေရးအခန္းက႑မွာ ထိေရာက္မႈ ၊ဂုဏ္သိကၡာ နွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား 

ဌာန မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိဌာနမွာ ဖြဲ႔စည္းျပီးေသာ္လည္း ေရးသားဆ ဲကာလတြင္သာ ျဖစ္ျပီး 

ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မႈမရွိေသးေပ။   

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကာကြယ္မ်ား 

၂၀၁၆ခုနွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္၊ AIIB က ၄င္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာနွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္ (ESF) 

ကိုသေဘာတူ လက္ခံခဲ့ျပီး၊ AIIB မွ ဘ႑ာေရးပ့ံပုိးေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ 

စံနႈန္းနွင့္မူဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ္ထားသည္။  သုံးနွစ္ၾကာျပီးေနာက္ပုိင္း၊ မူဝါဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ေခတ္နွင့္အညီ 

မြမ္းမံရမည္ျဖစ္သည္္။၁၄ ESF က စီမံခ်က္တိုင္းအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကိုခ်မွတ္ 

ထားသည္။ စီမံခ်က္အကဲျဖတ္ျခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အတင္းအဓမၼလုပ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးနွင့္ 

ေဒသခံလူထု စသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံနႈန္း သံုးခုပါဝင္သည္။ 

 

ESF တြင္ AIIB က ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတ္ုိုးတက္မႈ၊ ပါဝင္ေစျခင္း၊ ေဒသခံလူထုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အပ္နွင္းျခငး္၊ ျပည္သူလူထုနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတို႔အတြက္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ပဋိဥာဥ္ျပဳထားေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပထားသည့့္  အလားအလာေကာင္းေသာအသုံးအနႈန္းအခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည္၊ မူၾကမ္းကုိ ၂၀၁၅ခုနွစ္စက္တင္ 

ဘာလတြင္ ရရွိနုိင္ျပီး၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေသးငယ္ေသာအခြင့္အလမ္းကို 

ေပးခ့ဲသည္္။  သေဘာတူလက္ခံထားသည့္အတိုင္း၊ ESF တြင္ ပထမ မူၾကမ္းအေပၚတြင ္ အရပ္ဘက္လူမႈ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကတင္ျပထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္လ်က္  အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈမ်ား 

ပါရိွလာေသာ္လည္း အဓိကအားနည္းခ်က္မ်ား က်န္ရွိေနဆ ဲျဖစ္သည္။  

 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ပတ္သက္၍ အတင္းအက်ပ္ နွင္ထုတ္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည့္၊ ျဖစ္ေစသည့္ 

စီမံခ်က္မ်ားကို သိလ်က္နွင့္တမင္တကာ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း AIIB ကေဖာ္ျပေျပာ 

ဆိုသည္။ ခ်ီးက်ဴးထိုက္ေသာကတိကဝတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  မူေဘာင္အရ နွင္ထုတ္ျခင္းမ်ားသည္ “ျပဳလုပ္ရမည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အရ  အေျခခံမူလသေဘာတရားမ်ား နွင့္ကိုက္ညီသည့္ အရာျဖစ္၍ သာျပဳလုပ္ရနုိင္သည္။   

သို႔ေသာ္လည္း မူေဘာင္အရ အတင္းအက်ပ္နွင္ထုတ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင ္  ထင္ေပၚေသာနယ္ 
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ပယ္ကို လက္ကိုင္ျပဳထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအရ မျဖစ္မေနလက္ေရာက္ရယူျခငး္အားျဖင့္ 

နွင္ထုတ္မႈျပဳလုပ္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိေပ။ AIIB အဖြဲ႕ဝင္နုိင္ငံမ်ား၏ဥပေဒမ်ားမွာ 

စီမံခ်က္္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား သည္ အေထြေထြျပည့္စံုဖူလုံမႈကုိ အမွန္တကယ္တိုးျမွင့္ 

ေပးနုိင္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္)ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းမႈနွင့္ တဆက္တည္းျဖစ္ေပၚနုိင္သည့္အႏၱရာယ္မ်ားသည္ 

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ျပိး ရရွိလာမည့္ရလာဒ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထ ု ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မွ်တေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစသည့္ ခုိင္မာေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားမရိွေပ။  

 

ေဒသခံလူအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားနွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးရန္  ရည္ရြယ္သည့္ စံနႈန္းမ်ားကို 

အျခားနိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စံနႈန္းမ်ားထက္ နိမ့္ပါးသည့္ စံအမွတ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 

အေရးအၾကီးဆုံးမွာ စံနႈန္းမ်ား၏ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ခ်က္တြင္  ယခင္မူၾကမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ၊ 

ဦးစားေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စံုေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC) ကိုေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္သည္ 

ဟူသည့္ ကိုးကားမႈမ်ား ကိုဖယ္ထုတ္ထားသည္။ ေကာင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ၊ 

ဦးစားေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စံုေသာ ေဆြးေနြးတိုင္ပင္ျခင္း (FPICon)  အယူအဆနွင့္ 

နွင့္အစားထိုးလ္ုိက္သည္။ ၄င္းသည္ တင္းက်ပ္မႈနည္းေသာစံနႈန္းျဖစ္ျပီး စံနႈန္းျပည့္ FPIC ထက္ 

ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားပိုမုိနည္းပါးသြားေစသည္။ 

 

ESF သည္ မူေဘာင္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဘဏ္က ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းျပန္သက္ေရာက္ 

ခံစားရဘြယ္ရွိလွ်င္၊ ေျပာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟုယုံၾကည္လွ်င္ ျပည္သူလူထုမွ တိုင္ၾကားန္ိုင္ေသာ 

ၾကီးၾကပ္မႈလမ္းေၾကာင္းကိုညႊန္းပို႔သည္။၁၅ ေရးသားဆကဲာလတြင္၊ AIIB သည္ ထိုဌာနအတြက္ 

ေခါင္းေဆာင္ခန္႔ထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမူဝါဒမ်ားကုိခ်မွတ္ ျခင္းမရွိေသးပဲ ဝန္ထမ္းအျပည့္အဝ 

ခန္႔ထားျခင္းလည္းမရိွေသးေပ။  အျခားနိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွ တိုင္ၾကားမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား 

ကဲ့သို႔ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ၾကီးၾကပ္မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ ဘဏ္၏ တာဝန္ခံမႈကုိထိန္းသိမ္းထားရန္ 

အေရးပါသည္။  ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ထိခုိက္ရေသာ လူအမ်ားအတြက္ ထိခုိက္ 

နစ္နာမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ထားနိုင္သည္။ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲလွ်င္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ 

ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္သည္။ 

 

AIIB နွင့္အျခားဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ 

 တရုတ္တို႔က AIIB သည္ ယွဥ္ျပဳိင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ျပဳမူျခင္းထက္ လက္ရိွ ဘက္ေပါင္းစုံ 

ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုျပီးျပည့္စံုေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးအေလးထားရန္ စိတ္အား 

ထက္သန္သည္။  အဖြဲ႔အစည္းအသစ္ျဖစ္ျခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရန္ ဝန္ထမ္းအင္အား 

အျပည့္အဝ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္လိုအပ္ေနေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ AIIB သည္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျပိးေသာ 
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အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးပူးေပါင္းရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ စိတ္အားထက္ 

သန္သည္။  ၂၀၁၆ခုနွစ္ပထမနွစ္ဝက္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးတ္ိုးတက္မႈဘဏ္၊ ဥေရာပရင္း နွီးျမႈပ္နွံမႈ 

ဘဏ္နွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ ဖြံံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ဥေရာပဘဏ္တုိ႔သည္ AIIB ဘဏ္နွင့္ 

ဘ႑ာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ 

ေရးထိုးခ့ဲသည္။  နုိင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔၊ အာဖရိကန္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၊ အစၥလန္မစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္နွင့္ 

ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္သစ္တို႔မွေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။  

ေရးသားေနဆဲကာလတြင္း ဘဏ္၏ အတည္ျပဳျပီးေသာ စီမံခ်က္ေလးခုအနက္မွ သုံးခုတြင္ ဘ႑ာေရး 

ပူးေပါင္းမႈမ်ားပါဝင္သည္။ 

  

ဤဘ႑ာေရးပူးေပါင္းမႈသေဘာတူညီခ်က္၏ဂယက္မွာ တဖက္တြင္လည္း AIIB တြင္ထပ္မံထည့္ဝင္မႈေၾကာင့္  

ရရွိနိုင္ေသာဘ႑ာေငြ စုစည္းထားမႈ  တိုးျမင့္လာမည္ျဖစ္ျပီး လတ္တေလာၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပတ္ေတာက္မႈ 

မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ကူညီေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ AIIB မွ ရင္းနီွးမတည္ေငြမ်ား ထည့္သြင္းျခငး္သည္ 

ဘဏ္မ်ားကို ပုိမုိၾကီးမားေသာ စီမံခ်က္မ်ားရယူရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မည့္၊   ဘ႑ာေရးအရစြန္႔စားရမႈမ်ားကို 

မွ်ေဝနိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစုေပါင္းရန္ ခြင့္ျပဳလာမည္ျဖစ္သည္။ ဂရုျပဳရမည္မွာ  AIIB နွင့္ အျခားဘ႑ာ 

ေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းထားေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္ဆိုင္ရာ စံနႈန္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အကာအကြယ္ ေပးမႈ မူဝါဒမ်ား ကုိအသုံးျပဳဖြယ္ရွိရာ 

စီမံခ်က္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရေသာလူအမ်ားသည္သူတုိ႔၏ တိုင္ၾကားမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီမည္ျဖစ္ 

သည္။  

 

နိဂုံး 
AIIBသည္ ပထမဆုံးေသာ တရုတ္တုိ႔အစျပဳသည့္ ဘက္ေပါင္းစံုဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ပံုစံအသစ္ 

ျဖင့္ျမွင့္တင္ခဲ့ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ ပုိမုိေခတ္ေရွ႔ေျပးသည္။ ပုိမိုအက်ိဳးရိွသည္။ 

အာရွလိုအပ္ခ်က္နွင့္ေကာင္းစြာကုိက္ညီသည္။ အာရွသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ ဘ႑ာေငြျပတ ္

လတ္မႈကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္။  ေဒသတစ္ဝွမ္းရိွ အစုိးရမ်ားသည္ ပမာဏၾကီးမားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 

စီမံခ်က္မ်ား၊အထူးသျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္နွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရးကိုျဖည့္ဆည္း 

ေပးသည္ အျခားစီမံခ်က္မ်ား တြင္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္စိတ္အားထက္သန္ေနသည္။ AIIB သည္ 

ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုကိုင္တြယ္ရန္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးလက္လွမ္းမီမႈမ်ားျပားလာျခင္းကို နုိင္ငံမ်ား 

စြာကေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုၾကမည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရိွေခ်။ ဘဏ္တြင္အဖြဲ႔ဝင္ တိုးပြားလာမႈလွ်င္ျမန္စြာ 

ျဖစ္ေပၚလာျခင္းက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႕အစည္းသစ္ တစ္ခုအေနနွင့္ AIIB သည္ အဖြဲ႔အစည္း 

ဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ မူဝါဒမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္အားစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ 

ျဖစ္သည္။ ဘဏ္တိုးတက္ လာသည္နွင့္အမွ် ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူတို႔က ဘဏ္၏ ကနဦးစီမံခ်က္မ်ားကို 
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မည္သို႔မည္ပုံ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ နွင့္ AIIB ကလူမႈေရးနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံနႈန္းမ်ား 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းကို မည္သို႔ျပဳလုပ္သည္ တို႔ ကို နီးကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။  

 

ဤအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အခ်ဳပ္ကုို ခ်ဥ္းနင္းထိုးေဖာက္မႈမ်ား - အာဆီယံႏွင့္ 

အာဆီယံဝန္းက်င္ေဒသႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းႏီွးျမွႈပ္ႏံွမႈဟူသည့္ 

ဖြ႕ံျဖိဳးမႈဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာအစီရင္ခံစာမွထုတ္နုတ္ေရးသားသည္။ ဤ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈအတြက္ သုေတသနႏွင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ Heinrich-Böll-Stiftung South East Asia, The McKnight Foundation ႏွင္ ့Planet 
Wheeler Foundation တုိ႕မွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည္။ ဤ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈကုိ 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License  မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

လုိင္စင္ ရယူျပီးျဖစ္သည္။ 
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