
ဧရာ၀တီျ မစ္ ျ မစစ စ္တ စ္က ္တပစက ာ စ္ ပစ္ကရ္ာတာမ ီာ္ ာစစမံကိန္း(၈)ခရု စတစစ႔က မံကိန္းရစစက ဒခာ 
တာ ုငစမံကိန္းရငစမံကိန္းဒာမံကိန္း မာမံကိန္း မကတာငစမံကိန္း ာျုခငစမံကိန္းခင္း။ 

၂၀၁၇ ခုုႏမမစ္၊  တစစ(၁၄)ရ္စကစ႔တတငစ ္မကရာ္စဒပစ္ 
ုႏာငုစငာတ္ာျ မစကခမာငစမံကိန္းွငစမံကိန္းွာငုစ မာမံကိန္းစင စရမာမံကိန္း ငကစ႔ွက ္က ဒခာောကစတာငုစမံကိန္းရငစမံကိန္းဒာမံကိန္း မာမံကိန္း မ ဒကဘာထာမံကိန္းထတုစျ စစက ျ္ငာခမ္စခင္း။ 

ရ္စမတြဲခင္း။    ခင္း။ ၂၀၁၇ ခုုႏမမစ္၊  တစစ (၁၄)ရ္စ 

 ္ခမငစျ ပစစနစ္၊ခမကီ တဖ ာမိစနစ္၊ခမစစမံကိန္းက ာခုစစမံကိန္း္၊ထတစစမံကိန္းရမာစစက္မမံကိန္းရတာ ျ မစ္  စမံကိန္းကဘမံကိန္းတတငစ္ မငစမံကိန္း ကဒာုႏာုငစငာတ္ာ 
ျ မစကခမာငစမံကိန္းွငစမံကိန္းွာငုစ မာမံကိန္းစင စရမာမံကိန္း ငကစ႔တတငစျ မစကခမာငစမံကိန္းွငစမံကိန္းွာုငစ မာမံကိန္းွတာမံကိန္းွ  ီမံကိန္း ရမာစတတစစ စမတာမီမံကိန္း ငစမံကိန္းုႏာုငစကရမံကိန္း 
ွတတ္ စ ုကတာငစမံကိန္းျခငစမံကိန္းွမီွ မစစ္ ာုက ဒခာောကစတာုငစမံကိန္းရငစမံကိန္းဒာမံကိန္း မာမံကိန္းစီမံကိန္းက ာငစးဦးေဆာင္၍ ျ မစ ုစ္မငစမံကိန္း ခြဲ္ ့ဒပစခင္း။  

 က ဒခာောကစတာုငစမံကိန္းရငစမံကိန္းဒာမံကိန္း မာမံကိန္း္ ဧရာ၀တီျ မစ္ျ မစစ္စတ္စျ မစကဒာက ချ မစုႏမငစ ္ ကင့္ခမစစမံကိန္းချ  မစ က ္တတငစ 
တပစက ာ္စ ပစ္ ကရွာမံကိန္းစမမ စမမစမီ ာ္ ာစစမံကိန္း (၈)ခု မ မုမုက ့ငစမံကိန္း းမ၀ စ - ၈၉၀၀္ာု ကရွာမံကိန္းစမမ စမမစ 
ွက္ာငစွ ထပစက ာစက ာငစကရမံကိန္း စီမံကိန္းမီမံကိန္းောစ္၊ International Energy Cooperation YEIG & Development Co.Ltd (YEIG)ုႏမငစ ္
International Group of Entrepreneurs Co.Ltd (IGE) ွ္မမာမံကိန္းတူ ူမံကိန္းက ့ငစမံကိန္းးဦးေဆာင္၍ ကရွာမံကိန္း စမမ စမမစ 
မီ ာ္ာစစမံကိန္းမတငစွက္ာငစွထပစက ာစကစျခငစမံကိန္း္ာုခမ္စခမငစမံကိန္းရ စတစစ႔က မံကိန္းရစစ ကတာငစမံကိန္း ာစုာု္ စ ့ဒပစခင္း။ 

 မီ ာ္ာစစမံကိန္းစနစကျ  မာမံကိန္းတတငစ္ မကရာ္စဒပစ္က ချ မစ္၊ ကင့္ခမစစမံကိန္းချ မစရာမုံကိန္းတမစကစမမာ္စတတငစ္ ခမငစ မမာမံကိန္းုႏတနစမ ု ကစာစက၀္္၊ 
စခမာ စ္၊ ကင့္ခမစစမံကိန္းုႏမငစ ္ စ ီတူုာငစမံကိန္းရငစမံကိန္းဒာမံကိန္း မာမံကိန္း (၃၀၀၀၀)က္မာစုႏမငစ္ ခစစိ မစစမံကိန္းကျခ က္မမံကိန္းရတာက ့ငစမံကိန္း(၆၈)ရတာ စတစစခြဲ႔ကဒာ 
ုႏမမစက ့ငစမံကိန္း(၁၂၀၀)က္မာစ္တပစမံကိန္း္၄ငစမံကိန္းျ မစ မာမံကိန္း္ာု မီခာုဖ မီံကိန္း ဘုာမံကိန္းဘတာမံကိန္းမစစ ္စ ဓ့မံကိန္း စီမံကိန္းခမကစမခ့မံကိန္း ထမစစနစနာမာု္ စ မမာမံကိန္းကရမံကိန္း္၊ 
စနမာစစဖခာကျ  မာမံကိန္းစု စ္ ာုငစမာမံကိန္းကဒာ္စကစစာခြဲ္ ္ ့ဒပစခင္း။ ျ မစက ္ာငစမံကိန္းတကစမမာ္စတတငစ ္ခမငစစူ မမာမံကိန္းုႏတနစမု မာမံကိန္း္ ဒ ာုငစမံကိန္း၀ငစ 
ွက တွ ုႏမမစ မာမံကိန္းတပစရမာရာက ဒတမစခစုပစမံကိန္း ျ မစ ့ဒပစခင္း။ 

 "ကင့္ခမစစမံကိန္းချ မစ္  ္တမစစကတာစတာု႔ွဒ္စက တမံကိန္း၀ စမံကိန္းက္မာငစမံကိန္းစု စငစစမံကိန္းွတတ္ စ ွဓာ္ ကရကဒာ္စျ မစ ြဲ  ့က ္ာငစ ္
 ီမီ ာ္ာစစမံကိန္းကတတ  ္စစု စတာဟာ ္ၽတစစကတာစတာု႔္ာဒုတစကစတာစြဲ႔ွတတူူ ့ ြဲ" စာု႔ က ဒခာ စီမံကိန္းစခမာ စစတ စမံကိန္းက ာငစမံကိန္း္ ကျ ာ ့တနစခင္း။ 

 ွ ာ ု့မီ ာ္ ာစစမံကိန္း မာမံကိန္းွက္ာငစွထပစက ာစဒတာမံကိန္း ပစ ာ ု့္ဒဘာ၀ တစ၀စစမံကိန္း္မငစ ာုငစရာ ထာခာု္စစမစစာ 
 င မာမံကိန္း္၊ ကျ က ္ကျ ကွာ္စ္၊ကရက ္ကရကွာ္စရမာဒဘာ၀ဒနာ ာတွရငစမံကိန္းွျ မစ မာမံကိန္းုႏမငစ္ ကရကစ္၊္ုစစမံကိန္းကစဒတနသတၱ ၀့ မာမံကိန္း္၊  မမာမံကိန္းမာတစ မာမံကိန္း 
 မမာမံကိန္းဒုစစမံကိန္းက မာ္စ္တနစ င မာမံကိန္း္၊ ွတငစမံကိန္းွဓ မကျ ာငစမံကိန္းကရ္ိ ကမခာုငစမံကိန္း င မာမံကိန္း္၊စနစနာကျ  ာုမံကိန္းရမမာမံကိန္း င မာမံကိန္း 
 စတြဲ ကဒတႀ္ာမကတတ႔ရ ပစျ မစဒပစ႔ွျ ငစျ မစကခမာငစမံကိန္းရာုမံကိန္းတကစမမာ္စရမာ္ ခမငစစူ မမာမံကိန္း မာမံကိန္း္တစစ ာုမံကိန္း ျ တစုႏုာငစက ဒာ 
ဒ ာုငစမံကိန္း၀ငစွက တွ ုႏမမစ မာမံကိန္း ငစ က မာ္စ္ တနစ ာတစဒုစစမံကိန္းဒတာမံကိန္းုႏာုငစ ့ဒပစခင္း။ 

 "ျ မစ ုာမီ ာ္ ာစစမံကိန္းက ္ာငစ္စူ မမိဘ၀ ု္ ၀ကရာ္စကစ ္တာကတတစ္စကတတ႔ မာျ ငစကစရကတာ္ ီ ာ ္ာစစမံကိန္း  ကတတက ္ာငစ ္
္တမစစ တာု႔စပစမံကိန္းဒတူာု႔စာု ျ မစခမငစဘမူံကိန္းခင္း။ ့က ္ာငစ္  ီမီ ာ္ ာစစမံကိန္းကတတ္ ာု္စစ႔္တ္စတနစ" စာု႔ က ဒခာ က ္ကနာစ၀ငစမံကိန္း္ ကျ ာ ့တနစခင္း။ 

  ္စဖ ီမံကိန္းစထူုကရတမံကိန္းက္ာ္စတငစကျ မာ္စထာမံကိန္းတြဲ္ွ မာုမံကိန္းရုႏမငစ္ဒ္စ ာငုစရာ္ု ္ရီွဒမီံကိန္းဒီမံကိန္း္ာု ကစမံကိန္းစ္စမတာကတာငစမံကိန္း ာစုာုတာ္
“က ဒခာ မာမံကိန္းွဒာ္ ာုးရုမာု္ စစာမံကိန္းကထာငစ္၊ခာမာမံကိန္း မမိ မာမံကိန္း္ာုျ ငစကွာငစႀ္ပစိ က မံကိန္းဖ ီမံကိန္းမီ ာ္ ာစစမံကိန္းွာမံကိန္းစုာမံကိန္း္ာု(စာုမံကိန္း၀ ) စာုမံကိန္း၀ 
ရ စ ာုငစမံကိန္းက မံကိန္း ာု႔ ကတာငစမံကိန္း ာစုာု္ စ ့တနစ”ခင္း။ 

 ္စဒတနစရစစ 

(၁) က ္ကနာစ၀ငစမံကိန္း  - ၀၉၇၈၃၈၈၅၉၇၅္၊ ၉၄၇၀၅၁၅၈၄ 



(၂) စီမံကိန္းက ာငစမံကိန္း ာုငစ  - ၀၉၄၀၂၆၄၇၉၅္၊ ၀၉၇၃၂၅၁၁၅၀ 

 

ကရွာမံကိန္းစမမ စမမစမ ီာ္ ာစစမံကိန္း မာမံကိန္းုႏမငစ္ ထတုစစ ုစ ပစ္ မတ စမံကိန္းွငစ  ာရျ  နာမံကိန္း 

မစစ မ ီာ္ ာစစမံကိန္းွ ပစ ကစရာ မတ စမံကိန္းွငစ  ာရ ဖ မီံကိန္း ုာမံကိန္း ပစ္ုႏမမစ(ခစစ႔ မစစမံကိန္း) 
၁ Wutsok Kachin 

( May Kha River) 
1800 2030 - 2031 

၂ Kaunglanhpu Kachin 
( May Kha River) 

2700 2030 - 2031 

၃ Yenam Kachin 
( May Kha River) 

1200 2030 - 2031 

၄ Hpizaw Kachin 
( May Kha River) 

2000 2030 - 2031 

၅ GawLan 
(Ngaw Chang Kha) 

Kachin 
(Ngaw Chang River) 

120 2026 - 2027 

၆ Tongxinqiao 
(Naw Chang Kha) 

Kachin 
(Ngaw Chang River) 

340 2026 - 2027 

၇ Khan Kan 
(Naw Chang Kha) 

Kachin 
(Ngaw Chang River) 

140 2026 - 2027 

၈ Laung Din  
(Naw Chang Kha) 

Kachin 
(Ngaw Chang River) 

600 2026 - 2027 

 

( မတစခမ္စ - တစစ ၁၄ ရ္စကစ႔ကရာ္စ မဒာ ဒတငစမံကိန္းထတုစက၀ကရမံကိန္းဒာမံကိန္းရစစ္၊ ွခ စမံကိန္းွစာမံကိန္းျ မစ ုစကစရာတတငစ  စုစမံကိန္းစာငုစမံကိန္း ရမာ ့ဒျ ငစ္ 
ွခ စမံကိန္းွစာမံကိန္းကစာ္စကစ႔္ာ ုစုစမံကိန္းကခ္ ာကု မံကိန္း ့ရစစ က တနသတၱာရ စခာွ  စ ့ဒပစခင္း။) 

 


