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ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတလ
္ ုပႏ
္ ိုင္အား၊ သံုးလိအ
ု ား ႏွင့္ ေစ်းႏႈနး္ မ်ားလွ်ပ္စစ္လအ
ို ပ္ခ်က္ကို မည္သ႔ို ျဖည့္တင္းမည္နည္း?

Proximity Designs (ျမန္မာ) အ တြက္ ေရးသား ျပဳစုသည္။
၆ ရက္ နိ၀
ု င္ဘာ ၂၀၁၄

ဤ သုေတသန စာ တန္း ကို Harvard တကၠသိုလ၊္ John F. Kennedy School of Government, Ash Center for Governance
and Innovation မွ David Dapice (David_Dapice@hks.harvard.edu) က ေရးသား ျပဳစု ပါ သည္။ စာ တန္းပါ သုံးသပ္ခ်က္
မ်ား သည္ စာ တန္း ရွင္ တစ္ဦး တည္း ၏ ပုဂလ
ၢ ိက အျမင္ သာ ျဖစ္ ၿပီး Proximity၊ Harvard တကၠသလ
ို ၊္ ျမန္မာ ႏိုငင
္ ံ အစိးု ရ
တိ႕ု ႏွင့္ လုံး့ ၀ သက္ ဆိင
ု ျ္ ခင္း မရွပ
ိ ါ။ ဤ စာတန္း အပါ အ၀င္ မၾကာ မီ က ေရးသားျပဳစု ခဲ့ ေသာ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ ဆိင
ု ရ
္ ာ AshProximity စာ တန္း မ်ား ကို http://www.ash.harvard.edu/Home/Programs/Institute-for-Asia/Publications/OccasionalPapers တြင္ ၀င္ ေရာက္ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ ပါ သည္။
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ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား ရရွိသုံးစြဲမႈတြင္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အေနျဖင့္ ပင္မ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းမွ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈ အခ်ဳိးအစားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္
အနည္းငယ္ အတြင္းကမူ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈတြင္သာမက အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏
လက္လွမ္းမီမႈတြင္ပါ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ပါသည္။၁ သို႔တိုင္ေအာင္ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းသည္ လိုအပ္ခ်က္ကို အျပည့္အ၀ ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္မူ မ်ားစြာ လိုအပ္
လ်က္ရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါမည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိအ
ု ပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းရန္
ထိုနွစ္၏ အမွန္ထုတ္လုပ္မႈထက္ ၅၀% ပိုမို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ သံုးစြဲရရွိသည့္
ဓာတ္အားမွာလည္း အရည္အေသြးအားျဖင့္ စံမမီပါ။ ဓာတ္အားမျပည့္ျခင္း၊ လံုး၀ျပတ္ေတာက္
ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ၾကံဳၾကရေလ့ ရွိပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ဒီဇယ္ဓာတ္အား မွအပ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေထြေထြ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ကုန္က်စရိတ္ အရပ္ရပ္အား ျမင့္မားေစလ်က၊္
ႏိုင္ငံ၏ စီးပြား ဖြံ႕ျဖိဳဳး တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွး ေစပါသည္။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူး
ခံစားခြင့္ မရရွိေသးသည့္ ၇၀% ေသာ လူဦးေရကိုလည္း ေခတ္ေနာက္က် ေစ ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္
တိုင္း၊ ေဒသမ်ား အၾကား လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ကြာဟခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ အျပင္ ယင္းတို႔၏
အေထြေထြ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစ ခဲ့ပါသည္။
…………………………………………………………………………..

၁။ စုစေ
ု ပါင္း ဓာတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးမႈ သည္ ၂၀၁၁-၁၂ တြင္ kWh ၇၇၁၇ သန္းေပါင္း ရွခ
ိ ရ
့ဲ ာမွ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ kWh ၉၆၂၉ သန္းေပါင္း အထိ၊ ၂ ႏွစ္
ဲ ႈ အရ ဗီယက္နမ္ တြင္ ၁၂၀၀ kWh အ ထက္၊ ဘဂၤလားဒက္ရ္ွ တြင္ ၂၂၉
အတြငး္ ၂၅% နီးပါး တိုးတက္ခပ
့ဲ ါသည္။ သို႔တင
ို ္ေအာင္ တစ္ဥးီ ခ်င္း သံုးစြမ
kWh ရွိ ေန စဥ္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ တြင္ ၁၈၉ kWh သာ ရွပ
ိ ါေသးသည္။ တန္ဘးို ျမင့္ ေလာင္စာ မ်ား အသံုးမျပဳ ပါက၊ လာမည့္ ႏွစမ
္ ်ားတြင္ ျမန္မာနိင
ု င
္ ံ၏
ု ျ္ ဖန္႔ျဖူးႏိုငမ
္ ႈ သည္ လက္ရွိ လ်င္ ျမန္သည့္ ႏႈနး္ အတိင
ု ္း ဆက္လက္တးို တက္ သြားနိင
ု ္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။
လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လပ

စြမး္ အင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ကုနက
္ ်စရိတမ
္ ်ား
လက္ ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္အား မဂၢါ၀ပ္ megawatts MW
၄၂၀၀ တြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ MW ၃၀၀၀ ခန္႕ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ မွ အဓိကရရွိ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ သတ္မွတ္ စြမ္းအား (rated capacity)
ကို ႏွစ္၀က္ကာလ မွ်သာ ျပည့္မီစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ေရရရွိမႈ အခက္အခဲ ႏွင့္ ေရ
ေလွာင္ ႏိုင္အား အကန္႔အသတ္ တိ႔ု ေၾကာင့္ ေႏြရာသီ ၃-၄ လ တြင္ ဓာတ္အားထုတလ
္ ုပ္ ႏုိင္စြမ္း
၏ (၃၀-၄၀%) မွ် ကိုသာ ထုတလ
္ ုပ္ ႏိုင္ၿပီး၊ က်န္ ၈-၉လ တြင္ ထုတလ
္ ုပ္ ႏိုင္စြမ္း ၏ ၆၆% မွ
၇၅% ခန္႔ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ လက္ ရွိ သုံး စြဲ သူ တိ႔ု ေပးေနရသည့္ (မၾကာမီက
ျမွင့္ တင္ ခဲ့ သည္႔) ေစ်းႏႈန္းသစ္၊ တစ္ကီလို၀ပ္ နာရီ kWh ၃၅-၅၀ က်ပ္ ႏႈန္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ သက္သာခဲ့ေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္ရုံ ေဟာင္း မ်ား၏ ထုတ္လုပ္ စရိတ္
အေပၚ အဓိက အေျချပဳ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္္ နိမ့္နည္း ေနပါေသးသည္။၂
စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန က ယခုေနာက္ပိုင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသစ္ မ်ား၏ သံုးစြဲသူထံ
အေရာက္ ကုန္က်စရိတသ
္ ည္ ၊ တစ္္ kWh ၆၀-၇၀ က်ပ္ က်သင့္ မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း တြက္ ခ်က္
ခန္႔မွန္း ထား ပါသည္။၃
ျမန္မာနိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ စြမ္း ၏ ၂၅% ပင္ မရွိေသးသည့္ ဓာတ္ေငြ႔ မွ ထုတ္ယူသည့္
ဓာတ္အား (gas electricity) ကိ္ု ထုတ္ လုပ္ မႈ ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴး မႈ စရိတ္ ကာမိ ရန္ တစ္ kWh လွ်င္
၁၂၀-၁၃၀ က်ပ္ ေစ်းႏႈနး္ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ ထား ပါသည္။ (ဤ
တြက္ခ်က္မႈ တြင္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ BTU တစ္သန္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သည္ ၁၁-၁၂ US$
က်သင့္ မည္ဟု ယူဆ ထားပါသည္။) ဤခန္႔ မွန္း ကုန္က်စရိတ္ မ်ား သည္ အျခား အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား
၏ လက္ရွိ ကုန္က် စရိတ္ မ်ား ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္
ညံ့ဖ်င္း ေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ ဤမွ် ရွိေနျခင္း မ်ိဳး မဟုတ္ပါ။
………………………………………………………

၂။ မၾကာမီ က တိုးျမွင့္ သတ္ မွတ္ ခဲ့ သည့္ အိမ္ သံုး မဟုတ္သည့္ လုပင
္ န္းသုးံ ဓာတ္အားခ မွာ တစ္ kWh လွ်င္ ၇၅-၁၅၀ က်ပ္ အထိ ျမင့္မား
က်သင့္ ႏိုင္ ပါ သည္။ ျမန္မာ ႏိုငင
္ ံ ကဲ့သို႔ပင္ ႏိုငင
္ ံ ေျမာက္ ပိုငး္ တြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ကို အဓိက ထား ျပီး ေတာင္ ပိင
ု း္ တြင္ ဓာတ္ ေငြ႔ ကို အားျပဳ ရ
သည့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုငင
္ ံ ၌ ၂၀၁၅ တြင္ အိမ္ သံုး ဓာတ္အားခ တစ္ kWh လွ်င္ US 7 cent to 9 cent (၇ ဆ င့္ မွ ၉ ဆင့္) က် သင့္ပါမည္(1 US $=
100 cents) ။ ယင္း ေစ်း ႏႈနး္ သည္ ျမန္မာ ႏိုငင
္ ံ ၏ အိမသ
္ ံုးဓာတ္ အားခ ေစ်းႏႈန္း သစ္ ထက္ ႏွစဆ
္ သုံးဆ မွ် ပိမ
ု ျို မင့္မား ပါသည္။

၃။ အျခား အဖြ႔ဲ အစည္း မ်ား က ယင္း ထက္ ပိမ
ု ို က်သင့္ မည္ ဟု ခန္႔မန
ွ း္ တြကခ
္ ်က္ ထား ၾက သည္။

ေပၚလစီ ခ်မွတ္သူမ်ားက လည္းေကာင္း၊ သုံးစြဲသူအမ်ားျပည္သူက လည္းေကာင္း၊

ထုတ္လုပ္

ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ကုန္က်စရိတ္ေအာက္နိမ့္ေသာ ေစ်းႏႈန္း မ်ိဳးျဖင့္သာ သတ္မွတ္ ျဖန္႔ ျဖဴး၊ ၀ယ္ယသ
ူ ုံးစြဲ
လိုၾကမည္

ဆိုပါမူ၊

ဓာတ္အားတိုးျမွင့္

ထုတ္လပ
ု ္မႈ

အတြက၊္

စီးပြားေရးအရ

စိတ္၀င္စားမႈ၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္လိုမႈမ်ား ခမ္း ေျခာက္ သြားဖြယ္ရာ သာ ရွိပါ မည္။ မိတ္ေဆြ အလွဴရွင္
ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ကုန္က်စရိတ္ပင္ မကာမိေသာ ေစ်းႏႈန္း မ်ိဳးျဖင့္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးသည့္

လုပင
္ န္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီ

ၾကဖြယ္ မရွိပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကာလတို ႏွင့္ ကာလရွည္ အၾကား၊ အလယ္အလတ္ ကာလအတြက္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပႆနာ ပိုမို ၾကံဳေတြ႔ ႏိုင္ရေျခ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၉ ကာလ အတြင္း
ေရအားလွ်ပ္စစ္ တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေျခ အတန္အသင့္သာ ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္း အသံုးျပဳ
နိုင္မည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ အသားတင္ တိုးတက္ ရရွိ နိုင္ေျခ မွာ လည္း မေျပာပ ေလာက္ပါ။ ဤ
ကာလ အတြင္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ေရႊ ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း ႏွင့္ အျခား စီမံကိန္း အခ်ဳိ႕ မွ ဓာတ္ေငြ႔
အသစ္ အခ်ိဳ႕ ရရွိ လာ ႏိုင္ ေျခ ရွိေသာ္ျငား၊ ပမာဏ

မမ်ားလွပါ။ ၂၀၁၉-၂၀ ခုႏွစ္ က်မွသာ

ျပည္တြင္းသုံး အတြက္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ အလံုးအရင္း ႏွင့္ ထပ္မံရရွိ ႏိုင္ေျခ ရွိပါ သည္။ ဤ
အေတာအတြင္း လက္ရွိ ျပည္ပ သို႔ တင္ပို႔ ေရာင္း ခ် ေနရသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အခ်ိဳ႕ကို ျပည္
တြင္း သုံး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏတူ သုံးစြဲမႈ
မွလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ပိုမို ထြက္ရွိ ေစႏိုင္သည့္္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျပည့္၀ေသာ ကိရိယာအသစ္
မ်ားကို ရွိရင္း ဓာတ္ေငြ႕သုံး စက္ရုံေဟာင္း အခ်ိဳ႕တြင္ ျဖည့္တင္း တပ္ဆင္ အသုံးျပဳျခင္း အားျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းသံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား တိုးတက္ ရရွိ ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ဤေဆာင္ရြက္မမ
ႈ ်ားသည္ ၂၀၁၄-၁၉ ကာလ အတြင္း ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ၏ တိုးတက္လာ
မည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းႏိုင္စြမ္း ရွိမည္ ကား မဟုတ္ပါ။၄
…………………………
၄။ ေက်ာက္မးီ ေသြး ဓာတ္အားေပး စက္ရမ
ုံ ်ား ႏွင့္ အေတာ္အသင့္ ၾကီးမားေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္ရုံ မ်ား ၊တည္ ေဆာက္ ျပီးစီး ရန္ သာမန္
ိ း္ မ်ား မဟုတပ
္ ါက ၂၀၁၉ မတိင
ု မ
္ ၊ီ ထိေရာက္သိသာေသာ
အားျဖင့္ (၅-၇) ႏွစ္ အထိ အခ်ိန္ယူ ရေလ့ ရွပ
ိ ါသည္။ လက္ရွိတည္ေဆာက္ဆဲ စီမက
ံ န
ထုတ္လပ
ု မ
္ ႈ ရရွိ ႏိုင္ ဖြယ္ မရွပ
ိ ါ။ ဓာတ္ေငြ႔သုံး စက္ရုံ မ်ား ကို ပိမ
ု ို လ်င္ျမန္စာြ တည္ေထာင္ျပီးစီး ႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ ေသာ္ သဘာ၀ ဓာတ္ ေငြ႔ လံုေလာက္
စြာ မရရွိ ႏိုငပ
္ ါက တန္ ဘိုး ပိမ
ု ို ၾကီးမားေသာ ဒီဇယ္ဆ/ီ ေရနံဆီ သို႔မဟုတ္ ပရုိပန
ိ း္ /LPG တို႔ ကို အသုံးျပဳ ရန္ လိအ
ု ပ္ပါမည္။

ဌာနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္
ႏိုင္ေျခ ကန္႕သတ္ခ်က္ ပမာဏ

ျပည္တြင္းသုံးစြဲရန္ ဓာတ္ေငြ႕ ထပ္မံ ရရွိ

မွန္ကန္မည္ ဆိုပါက

၂၀၁၅-၁၆ တြင္ စတင္ လည္ပတ္ ရန္

စီမံထားသည့္ စုစုေပါင္း ၁၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထက္ ပိုမို ထုတ္လပ
ု ္ ႏိုင္ မည့္၊ ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပး
စက္ရံု မ်ားသည္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕အစား အခ်ိဳ႕အ၀က္ကို ဓာတ္ေငြ႕ ရည္ LPG ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမို ျမင့္မားမည့္ အျခား ေလာင္စာ ရည္ မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ေလာင္စာ အျဖစ္ အစားထိုး ျဖည့္စြက္ သုံးစြဲရဖြယ္ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ဒီဇယ္ဆီ သို႔ မဟုတ္
ေရနံဆီ ကမၻာ့ လကၠားေပါက္ ေစ်းႏႈန္း မ်ားသည္ ယခုလက္ရွိ အနိမ့္ေစ်းတြင္ တည္ျငိမ္စြာ
ဆက္လက္ ရွိေနပါက ၊ ဒီဇယ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္က်စရိတ္ သည္ လက္ရွိ
သတ္မွတ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားထက္ ျမင့္မား ေနဦးမည္ ျဖစ္သည့္တိုင္၊ ယခင္ ဒီဇယ္
ဓာတ္အား တစ္ kWh က်ပ္ ၄၀၀ ထက္ကား ပို၍ူ က်သင့္မည္ မဟုတ္ပါ။ LPG ေလာင္စာသုံး၊
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ ဂ်င္နေရတာမ်ားသည္ လက္ရွိ စက္မႈသုံး
သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း တစ္ kWh ၁၃၀-၁၅၀ က်ပ္တြင္ ကုန္က်စရိတ္ ကာမိ ေအာင္ လည္ပတ္
ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။ (ေလာင္စာဆီ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါသည္။)
လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ တိုးတက္မႈ ပမာဏ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းအခုံ အခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။
၂၀၁၂ ADB ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္

၅

တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၂ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္မွာ kWh

၁၂.၅ သန္းေပါင္း ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းႏွစ္ အတြက္ သုံးစြဲရန္ ရရွိမႈမွာ kWh ၈.၃ သန္းေပါင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။၆

………………………………………….
၅။ Myanmar Initial Energy Sector Assessment, Asian Development Bank, October 2012, pages 28 and 58 A Project Appraisal
Document from the World Bank (PAD 586, August 2013) p.78 တြင္လည္း အလားတူလ်ွ ပ္စစ္ဓာတ္အားလိအ
ု ပ္ခ်က္ကို ခန္႔မန
ွ း္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၆။၂၀၁၂-၁၃ စုစေ
ု ပါင္း ဓာတ္အားထုတ္လပ
ု မ
္ ႈ ၁၁ ဘီလီယံ kWh နီးပါး အထိ ရွိ ခဲ့ ေသာ္လည္း ေလ်ာ့နည္းယိဖ
ု တ
ိ ္ မႈ ၂.၇ ဘီလီယံ kWh
အထိရခ
ွိ သ
့ဲ ည္။ ဤေလ်ာ့နည္းယိဖ
ု ိတမ
္ မ
ႈ ်ား အနက္ အခ်ိဳ႔မာွ အလ်င္ အျမန္ အစားထိးု ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည့္ သြယ္တန္း ျဖန့္ျဖဴး မႈ ဆိင
ု ္ရာ
ိ မ
္ ႈ မ်ား” အနက္ အနည္းဆံုး ထက္၀က္
ေဟာင္းႏြမး္ ပ်က္စီး ေခတ္ မမီမႈ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ရသည္ မွန္ ေသာ္လည္း ၊ သုံးသပ္သူ အခ်ိဳ႕ကမူ ယင္း “ယိုဖတ
ခန္႔ သည္ အခြင့ထ
္ းူ ခံ အသီးသီး တို႔ ၏ အခမဲ့ သုံးစြျဲ ဖဳန္းတီးမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ဟု ခန္႔မန
ွ း္ စြပစ
္ ြဲ ၾကပါသည္။ သာမန္ ေလလြင့္ ႏႈန္းသည္
ဤုယဖ
ို ိတႏ
္ ႈနး္ ၏ ၃၃% မွ ၄၀% မွ်သာ ရွပ
ိ ါသည္။

ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ ရန္ အရွိန္ ယူေနေသာ ဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈ အဆင့္ နိမ့္က်ဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ စုစုေပါင္းျပည္တြင္း
ထုတ္လုပ္မႈ GDP အမွန္ တိုးတက္ႏႈန္း (real growth rate) ထက၊္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ
တိုးတက္ႏႈန္း က ျမင့္မား ျမဲ ျဖစ္သည္။ အင္ဒုိနီးရွား ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ တိ႔တ
ု ြင္ တစ္ဦးက်
လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ တိုးတက္ႏႈန္းသည္ ယင္း တိ႔၏
ု တစ္ဦးက် GDP အမွန္တိုးတက္ႏႈန္း၏
၂ဆ ၃ဆမွ် ပိုမို လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းႏိုငင
္ ံမ်ား၏ GDP ၇-၈% တိုးတက္ခဲ့ျပီး
လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ

၁၅% တိုးတက္ခပ
ဲ့ ါသည္။ (ဤ ႏႈန္း ႏွစ္ခု၏ အထက္ ေဖာ္ျပပါ

ဆက္စပ္မႈ ကို ေနာက္ ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။)
စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အရ ခန္႕မွန္း ထားသည့္ ADB ၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
လွ်ပ္စစ္ လိအ
ု ပ္ခ်က္ တိုးတက္ႏႈန္း သည္ ၁၂.၈% ျဖစ္ရာ၊ ၅-၆ ႏွစ္တိုင္း ဓာတ္အား ရရွိမႈ ႏွစ္ဆ
တိုးတက္ လာသည့္တိုင္၊ ၂၀၁၂ တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ
ကြာဟခ်က္ကို လည္းေကာင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အိမ္ေထာင္စု အေရာက္ ပင္မဓာတ္အားလိုင္း မွ
တိုးတက္ ဆက္သြယ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို လည္းေကာင္း အျပည့္ အ၀ ျဖည့္တင္း ႏိုင္ဖြယ္
မရွိပါ။ အပူ ေလာင္ စာ thermal capacity မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား တိုးျမွင့္ ထုတ္လပ
ု ္ ႏိုင္ ပါက၊
ေျခာက္ေသြ႔ ရာသီ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ေလ်ာ့နည္း ထြက္ရွိမႈ ႏွင့္၊ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မ်ား ကို
ျဖည့္တင္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ LPG မွ အပ အျခားသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ထပ္မံ ရရွိ ႏိုင္ေျခ
အနည္းငယ္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံသစ္
မ်ား တည္ေထာင္ ျပီးစီးရန္ မွာ ၅-၆ ႏွစ္ အထိ အခ်ိန္ ယူရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊
လက္ေတြ႔ ေျဖရွင္းရန္္ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါသည္။ ဓာတ္အား ထုတ္လုပႏ
္ ိုင္မႈ တိုးတက္မႈသည္
သံုးစြဲမႈ တိုးျမွင့္လာမႈထက္ ေႏွးေကြးပါက၊ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ မႈမ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚၾကံဳ
ေတြ႕ရကာ၊ ကုန္က် စရိတ္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ဒီဇယ္ဆီ ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ ေလာင္စာရည္မ်ား အေပၚ
ပိုမိုအားျပဳ လာရလွ်င္၊ တစ္ kWh အနည္းဆုံး ၄၀၀ က်ပ္ (၂၀၁၃ ခု တြက္ခ်က္မႈ အရ) အထိ
အကုန္အက်ခံ သုံးစြဲၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ ကုန္က်စရိတ္ အဆမတန္ ျမင့္မားလြန္းလွ်င္၊
ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈအား ေႏွာင့္ ေႏွး ေစမည္ ဧကန္ ျဖစ္သည္။ (လက္ရွိ ဒီဇယ္ဆီ ေစ်းႏႈန္း
သည္ ၂၀၁၃ ေအာက္ အနည္းငယ္ နိမ့္ သည္။ ေနာက္ ဆက္တြဲ ၃ တြင္ ၾကည့္ ပါ။)
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ လိုအပ္ခ်က္အား ဤအေတာအတြင္း စတင္ လည္ပတ္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္မည့္ စီမံကိန္း
သစ္ အခ်ိဳ႕မွ လည္းေကာင္း၊ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ရန္ ညွိႏႈိင္း ထားျပီး ျဖစ္သည့္ ဓာတ္အား ပမာဏ
အနက္မွ အခ်ိဳ႕ကို ျပည္တြင္းသုံးအျဖစ္ လႊဲေျပာင္း ရယူျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တစုံတရာ
ျဖည့္တင္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မွတဆင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ ဓာတ္အားကို
၀ယ္ယူ တင္သြင္းေရးကိုလည္း ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။ ဤသို႕ တရုတ္
လွ်ပ္စစ္ကို ဝယ္ယူတင္သြင္းရန္ အဆင္ေျပပါက ႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္း၊ ရွိရင္း ပင္မ မဟာဓာတ္အား

လိုင္း မ်ားကို အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ ခ်ဲ႕ထြင္ ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ လိုင္းဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္း အတြက္ (၁-၂) ႏွစ္ မွ်သာ အခ်ိန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ျပီး မႏၱေလး-စစ္ကိုင္း-မေကြြး-ရွမ္း
ေဒသမ်ားကို ဓာတ္အား ပိုမို ရရွိ ေစ ႏုိင္ ပါမည္။ လက္ ရွိဓာတ္အား လိုအပ္မႈ အျမင့္မားဆုံး
ရန္ကုန္ ေဒသ အထိ သြယတ
္ န္း ရယူရန္ကား ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ ၾကီးမားမည့္ အျပင္ အခ်ိန္
ကာလလည္း ပိုမို ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ဆုံ အထက္ရွိ အဆိုျပဳထားျပီး ျဖစ္ေသာ
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို ေနာင္တြင္လည္း တည္ေဆာက္
ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္ မည္သာ ျဖစ္ရာ၊ ယင္း လုပ္ငန္းပိုင္းအား အခ်ိန္ေစာ

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ လိုက္ျခင္းသည္ အလဟႆ မျဖစ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၏ အျခားက႑မ်ား
ေဆာက္လုပ္ တပ္ဆင္ျပီးစီးလွ်င္၊ ဤ ဓာတ္အားလိုငး္ မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ပင္ ထြက္ရွိမည့္္ ဓာတ္အား
မ်ားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ တို႕သိ႔ု ထည့္သြင္းပို႔လႊတ္
သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၇

ယခင္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းသေဘာတူ ထားခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ရွိသည့္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား
သည္

၄င္းတိ႔အ
ု နက္

အၾကီးဆံုး

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား

လက္ရွိအစိုးရက

ဆိုင္းငံ့

လိုက္ျပီး

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူလထ
ူ ု ဆန္႔က်င္မႈ
အထူးတလည္ ခံေနရေသာ ဤျမစ္ဆုစ
ံ ီမံကိန္းအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး မေဖာ္
ေရးမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရသစ္၏ ေပၚလစီေပၚ မူတည္ပါမည္။ အဓိက
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္း အားလုံး၏ စာခ်ဳပ္ contract ပါ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္မွ ၾကည့္
ပါက မွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း သတိျပဳ ေတြ႔ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဤ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ကြက္
(site) ေျမေနရာ ခြင့္ျပဳ သျဖင့္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အား (အခမဲ့ ေပး ေသာ) ၁၀% ထက္ ပို၍ ၀ယ္ယူ
ခြင့္ျပဳသည္ ဆိုေသာ္ျငား၊ ထြက္ရွိ ဓာတ္အားအမ်ားစုမွာ တရုတ္ ႏိုင္ငံ အတြက္ သာ ျဖစ္ပါသည္။
…………………………………………………………….
၇။ ျမစ္ဆုံဆည္မပါ ျမစ္ဆုံ အထက္ ဆည္ ၅ ခု၏ စုစေ
ု ပါင္း လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လပ
ု ္ ႏိုငစ
္ မ
ြ း္ ခန့္မန
ွ း္ ေျခမွာ ၈၃၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္သည္။ လုပင
္ န္း အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ မႈ အရ ေရ့ွ အေရာက္ ဆုးံ မွာ ခ်ီေဖြ (၂၀၀၀ MW) ျဖစ္ျပီး၊ အျခား ပါရွးီ (၁၆၀၀ MW)၊ လာကင္း (၁၅၀၀ MW)၊ ဖီေဇာ (၁၅၀၀ MW)၊ ႏွင့္
ို း္ ႏွင့္ တရုတ္
ေခါင္လဖ
ံ းူ (၁၇၀၀ MW) အသီးသီး တိ႔သ
ု ည္ ျဖစ္ႏိုငေ
္ ျခ ရွေ
ိ သာ စီမက
ံ န
ိ ္း လုပက
္ ြက္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဃင္း ဆည္အားလုးံ ၏ ေတာင္ပင
ႏိုငင
္ ံ အတြက္ ဓာတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးေရး လိင
ု ္း မ်ား လို အပ္ ပါ မည္။

တနည္း အားျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၀% ကိုသာခံစားခြင့္ရွိသည္။ ထြက္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ တစ္ kWh
သည္ (၇.၀ ဆင့္) (7.0 cents) ႏႈန္း တန္ဘိုးသင့္္ သည္ ဆိုပါက၊ ၇ ဆင့္၏ ၁၀% မွာ ၀.၇
ဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ျမန္မာက ထုတ္လပ
ု ္သမွ် တစ္ kWh လွ်င္ ၀.၇ ဆင့္သာ ခံစားခြင့္
ရွသ
ိ ည္။ (အျခား အခြန္ အေကာက္ စရိတ္အခ်ိဳ႕ ရွိႏိုင္ေသးေသာ္ လည္း တန္ဘိုး အားျဖင့္ ေျပာပ
ေလာက္ ဖြယ္ မရွိပါ။) အလားတူ စီမံကိန္းမ်ိဳး အတြက္ လာအို ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္
တစ္ kWh ထုတ္လုပ္မႈ မွ ၂.၀ ဆင့္ (2.0 cents) ခန္႔မွ် အထိ ေငြေၾကး တန္ဘိုး အရ ျဖစ္ေစ၊
ဓာတ္အား အခမဲ့ အသံုးျပဳ ခြင့္ အရျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနျဖင့္ တရုတႏ
္ ိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ သူမ်ားထံမွ လာအိုႏိုင္ငံ နည္းတူ

အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိ

လိုေၾကာင္း ျပန္လည္ ညွႏ
ိ ႈိင္း ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္ မရရိွ ပါက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနျဖင့္ မိမိ စီမံကိန္းမ်ားကို မိမိ ကိုယ္ပိုင္ အစီအမံျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ
ေခ်းေငြမ်ား ရယူူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင့္ပါသည္။ အျခားနည္းလမ္း တစ္ရပ္မွာ ဤ စီမံကိန္း
မ်ား ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အတြက္ တင္ဒါ အသစ္ျပန္ ဖြင့္၍ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား မွ
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကား ယွဥ္ျပိဳင္ ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္း အမ်ားစု
မွာ ဆည္တည္ ေဆာက္ ေရး ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ အလြန္ ခုႏွစ္
မ်ားတြင္မွ ျပီး ေျမာက္ လည္ပတ္ ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း စီးပြားေရး အရ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အရွိန္အဟုန္ ျဖင့္ တိုး တက္
ရရွိ ေရးအတြက္ လိုအပ္မည့္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္လတ္ ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ဆက္လက္
အၾကံျပဳတင္ျပ ပါမည္။
ႏွစတ
္ ို ႏွင့္ ႏွစလ
္ တ္ ကာလ အတြက္ ေျဖရွငး္ နည္း မ်ား
၂၀၁၄-၂၀၁၈ ကာလအတြင္း ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားမွာ မ်ားမ်ားစားစားမရွိလွပါ။
၁။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ သိ႔ု လက္ရွိ ဓာတ္အား တင္ပို႔ ေနသည့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း မ်ား ႏွင့္
သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဓာတ္အား အခ်ိဳ႕ကို ၀ယ္ယူ
လိုပါက တရုတ္နိုင္ငံမွ ၀ယ္ယသ
ူ ူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိလွ်င္၊ ညွိႏႈိင္းေစ်းႏႈန္း အရ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း
ေဖာ္ျပပါ ရွိေလ့ရွိသည္။ ယင္း ၀ယ္ယခ
ူ ြင့္ သေဘာတူ ထားခ်က္ ကို အသုးံ ခ် လ်က္ ဓာတ္အား
၀ယ္ယခ
ူ ြင့္ ရရွရ
ိ န္ ညွႏ
ိ ိင
ႈ း္ ေဆြးေႏြးပါ။ ေရႊလီ ၁ စီမံကိန္းတြင္ ဤနည္း အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျပီး
ျဖစ္သည္။
၂။ လက္ရွိ ျပည္ပသိ႔တ
ု င္ပ႔ို ေနေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ အနက္ မွ ျဖစ္ႏိုငသ
္ ည့္ အတိင
ု း္ အတာ
အထိ ျပည္တြငး္ သုးံ စြဲမႈ အတြက္ ရရွႏ
ိ ုင
ိ သ
္ ေရြ႕ ျပန္လည္၀ယ္ယပ
ူ ါ။ ဓာတ္ေငြ႔ ပို႔ကုန္ စာခ်ဳပ္မ်ား

တြင္ ပို႔ကုန္ ထဲမွ ပမာဏ အခ်ိဳ႕ကို ျပည္တြင္းသုံး အျဖစ္ ခြင့္ျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ပို႔ကုန္ ၀ယ္ယသ
ူ ူ၏
ဆႏၵ အေလ်ာက္ ထပ္မံ ခြင့္ျပဳ ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ လက္ရွိ အေနအထား အရမူ
ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ အညီ ဓာတ္ေငြ႔ အျပည့္အ၀ မတင္ပို႔ ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္
ဒဏ္ေၾကးပင္ ေဆာင္ေနရ ရာ၊ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္တြင္းသုံး ဓာတ္အား ပိုမို ရရွိေရး မွာ ပမာဏ
အားျဖင့္ မေျပာပေလာက္မည့္ အျပင္၊ အ ခ်ိန္ ႏွင့္ အႀကိမ္ အရ လည္း ေရရာ ေသခ်ာမႈ မရွိႏိုင္ပါ။
ဓာတ္ေငြ႔ ရရွိမႈ မေရရာ၊ မေသခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ဓာတ္ေငြ႔အားကိုးျဖင့္ စက္ရုံမ်ား တိုး
ေဆာက္ ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ သိ႔ု ဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔ မည့္ အေရာင္း စာခ်ဳပ္ သစ္ မ်ား ထပ္
မံ ခ်ဳပ္ဆို သည့္အခါ၊ ျပည္တြင္း သုံး အျဖစ္ လႊဲေျပာင္း ရယူ ႏိုင္ ခြင့္ ပမာဏ အခ်ိဳးအစား တိုးျမွင့္
ရရွိေရး ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး ႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။
၃။ ေနာင္ ၅-၆ ႏွစ္ အတြင္း ျပည္ တြင္း ဓာတ္ အား ထုတ္လုပမ
္ ႈ ကို သိသာ စြာ အေထာက္အကူ
ျပဳ ႏိုင္မည့္ ေရႊလီ ၃ (၁၀၅၀ MW) စီမံကိနး္ အပါ အ၀င္၊ အေျခအေန ေကာင္းသည့္
တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား အျမန္ ျပီးစီးေရး အတြက္ အားသြနေ
္ ဆာင္ ရြကရ
္ န္
လိအ
ု ပ္ ပါ သည္။
၄။ အသုးံ ျပဳ ႏိုငမ
္ ည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ထပ္မံ တိးု တက္ မရရွိ မီ LPG (ပရုိပန
ိ း္ ) ကိ၊ု အစားထိးု
ေလာင္စာ အျဖစ္ ဓာတ္ေငြ႕သုးံ ဓာတ္အားေပးစက္ (generators) မ်ားတြင္ အသုးံ ျပဳျခင္း။ ဤဓာတ္
အားေပးစက္မ်ားသည္ ပရုိပိန္း ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ႏွစ္ မ်ိဳး လုံး ကို ေလာင္ စာ အျဖစ္ အသုံးျပဳ
ႏိုင္ ျပီး လ်င္ျမန္စြာ တပ္ဆင္ ႏိုင္ ပါ သည္။ လက္ရွိ ေပါက္ ေစ်း ျဖင့္ ဆိပ
ု ါက၊ ပရုိပိန္း အသုံးျပဳ
ထုတ္ လုပ္ ျခင္းသည္ ဒီဇယ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ျခင္း ေအာက္ ကုန္က်စရိတ္ ထက္၀က္ မွ် သက္သာ
ေသာ္လည္း၊

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အသုံးျပဳ ထုတလ
္ ုပ္ျခင္း ထက္မူ သုံးပုံ တစ္ပုံ ခန္႔ စရိတ္ပိုၾကီး

လ်က္ ရွိပါ ေသးသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဓာတ္အားရရွိ မႈ အျပည့္အ၀
စိတ္ေအး ႏိုင္ ေရး အတြက္ ပရုိပိန္း ဓာတ္အား ကို ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေစ်း ႏႈန္းေပး ၍ ၀ယ္ယူသုံးစြဲ
ႏိုင္ ေျခ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်း ကြက္ ႏွင့္ အညီ
ေလာင္စာဆီေစ်း ႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ တည္ ျငိမ္ က်ဆင္း ေနပါ က ေရနံဆီ (kerosene ) သုံး၊
ပူးေပါင္း လည္ပတ္စနစ္ (combined cycle) ဓာတ္အားေပးစက္ မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား
ထုတ္ယူျခင္း သည္ပင္ ေရြးခ်ယ္္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ လာႏိုင္ပါသည္။
၅။ စြမး္ အင္ သုးံ စြဲမႈ တြင္ စြမး္ ေဆာင္ ရည္ ပိမ
ု ျို မင့္ မားေရး ႏွင့္ ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴး မႈ ႏွင့္ သြယတ
္ န္း
ပိ႔ေ
ု ဆာင္မႈ တိ႔တ
ု ြင္ အေလအလြင့္ ေလ်ာ့နည္းေရး တို႔ ကို အေလးထား ေဆာင္ ရြက္ ရန္ ။
၆။ ကုနခ
္ န္းမသြားႏိုငေ
္ သာ စြမး္ အင္ မ်ား (ေန၊ ေလ) ႏွင့္ ဇီ၀ ေလာင္ စာ (biofuels) မ်ား ကို အသုးံ
ျပဳုသည့္ ဓာတ္အား ထုတ္ လုပမ
္ ႈ ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမက
ံ န
ိ း္ အေသးစား (mini-hydro) မ်ား ကို

အေျခခံ သည့္ မဟာဓာတ္ အားလိင
ု း္ ျပင္ပ (off-grid) သိ႔မ
ု ဟုတ္ စူဠ ဓာတ္အားလိင
ု း္ ငယ္ (minigrid) မ်ားကို အားေပး ျမွင့တ
္ င္ျခင္း။ ဤ လုပ္ငန္းမ်ားက ေက်းလက္ အိမ္ ေထာင္စု မ်ား အတြက္
တႏိုင္တပိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိအ
ု ပ္ခ်က္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမိဳ႕မ်ား အတြက္ အရန္ ဓာတ္
အား အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အတိုင္း အတာ တခု အထိ ျဖည့္တင္း ေပးႏိုင္ မည္ ျဖစ္ သည္။
၇။ ပင္မ မဟာ ဓာတ္ အားလိင
ု း္ ႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ မည့္ ပိမ
ု ိုႀကီးမားေသာ ေန ေရာင္ျခည္ စြမး္ အင္သုးံ
လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ျခင္း။ ေန ေရာင္ျခည္ ပိုမို ရရွိ သည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းေဒသ တြင္ ပို၍ ျဖစ္ ႏိုင္ ေျခ ရွိသည္။ (၅၀) မဂၢြါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ မည့္
စီမံကိန္း မ်ိဳး ကို (၆-၁၂) လ အတြင္း ျပီးေျမာက္ ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္

သည္။ ေန႕စဥ္

ဓာတ္အား အ ျမင့္ ဆုံုး ထုတ္ လုပ္ ႏိုင္ ေျခ ကို နီးစပ္ စြာခန္႕မွန္း ႏိုင္ေျခ ရွိ မည္။ ေႏြရာသီ ေရ
အား လွ်ပ္စစ္ ေလ်ာ့နည္း မႈ ကို ျဖည့္တင္းေပးရန္ သဘာ၀ အရ အခြင့္ အလမ္း ရရွိ ေစ သည္။
ပင္မ ဓာတ္အား လိုင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ထားသည့္ ေနေရာင္ျခည္ ဓာတ္အား စက္ရုံ မွ အျပည့္ အ၀
အက်ိဳး ခံစားရရွိ ႏိုင္ရန္ မွာမူ ဓာတ္အားထုတလ
္ ုပ္မႈ ႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးမႈ ပမာဏ ခ်ိန္ညွိျခင္း ႏွင့္ မဟာ
ဓာတ္ အားလိုင္း စီမံခန္႔ ခြဲျခင္း တိ႔ု ကို ကၽြမ္းက်င္ ႏိုင္နင္း စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ စြမ္း ရွိ ရပါမည္။ ေန
ေရာင္ျခည္သုံး ဓာတ္အား စီမံ ကိန္း

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အ တြက္ သင့္တင့္ ေသာ အတိုးႏႈန္း ျဖင့္

ေခ်းယူ ရရွိ လွ်င္ပင္၊ တစ္ kWh ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ သည္ ၁၄၀-၁၅၀ က်ပ္ ခန္႔ က်သင့္
ႏိုင္ ေျခ ရွိ သည္။ သို႕ေသာ္ လက္ရွိ ဒီဇယ္ဆီ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ စရိတ္ထက္နည္းပါသည္။ ထို႔ ျပင္
ေန ေရာင္ ျခည္ ဓာတ္ အား ထုတလ
္ ုပ္ စရိတ္ ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း သည္ ႏွစ္ ၂၀-၂၅ အထိ တည္ျငိမ္
ေနႏိုင္ သည္။ ကာဗြန္ အေျခ ခံ ေလာင္ စာ မ်ား မွာ ဤသို႕ အနာဂတ္ ေစ်းႏႈန္း တည္ ျငိမ္မႈ မရွိ
ႏိုင္ သျဖင့္၊ ယင္းတို႕ကို ေလာင္စာ အျဖစ္ အသုံးျပဳ ထုတ္ လုပ္ ေသာ ဓာတ္အား ေစ်းႏႈန္း မ်ား
မွာလည္း တည္ၿငိမ္မႈ နည္းပါး မည္သာ ျဖစ္ သည္။
၈။

တရုတႏ
္ ိုငင
္ ံ မွ ဓာတ္အား ၀ယ္ယူ ရရွိ ႏိုင္ ေျခ ရွိ သည္ ဆိပ
ု ါ က၊ ယင္း ဓာတ္အား တိ႕ု ကို ပို႔

လႊတ္ သယ္ယူ ရန္ွ မႏၱေလး မွ တရုတ္ ႏိုငင
္ ံ သိ႔ု ဆက္သြယ္ မည့္ ဓာတ္အား လိင
ု း္ တိးု ခ်ဲ႕ ဆက္
သြယ္ ေရး လုပင
္ န္း ျဖစ္ ႏိုငေ
္ ျခ ကို အလ်င္အျမန္ စူးစမ္းေလ့လာ ရန္။ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသည္
တရုတ္ ႏိုင္ငံ မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကို တစ္ kWh လွ်င္ က်ပ္ ၆၀-၇၀ ႏွင့္ ညီမွ် ေသာ ေစ်းႏႈန္း ျဖင့္
ု က္ရွိ ဆက္သြယ္မႈ
၀ယ္ယူ ရရွိ လ်က္ ရွိ သည္။ ကခ်င္ေဒသ မွ ပင္မ မဟာဓာတ္အား လိုင္း သိ႔လ
ညံ့ဖ်င္းပါ သည္။ ကခ်င္ ေဒသ ႏွင့္ ယူနန္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းတို႔အၾကား အရ ၁၀၀ ကီလိုမီတာ
သာ ကြာေ၀း ေသာ္ လည္း ဆက္သြယ္ ထားျခင္း မရွိ ေသးပါ။
၉။

တရုတႏ
္ ွင့္ လက္ရွိ ခ်ဳပ္ဆို ထားေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမက
ံ န
ိ း္ စာခ်ဳပ္ မ်ား ကို ပိမ
ု ို

အက်ိဳးမွ်တမႈ ရရွိ ေရး အတြက္ ျပန္လည္ ညွႏ
ိ ိင
ႈ း္ ေဆြးေႏြးရန္။ သို႔မဟုတ္

အ ျခား ျပည္တြင္း၊

ျပည္ပ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

မ်ားျဖင့္

ေရအား

လွ်ပ္စစ္

စီမံကိန္းႀကီးမ်ား

ကို

ဆက္လက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြား ရန္။

ႏွစ္ ရွည္ ကာလ အတြက္ ေျဖရွငး္ နည္းမ်ား
၂၀၁၉-၂၀၂၃ ကာလ အတြငး္
၁။

ယခင္ႏွစမ
္ ်ားတြင္ မလႊဲသာ ၍ အသုးံ ျပဳ ခဲ့ ရေသာ LPG သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရနံဆီ မ်ား ေနရာတြင္

ပိမ
ု ို ရရွိ လာ သေရြ႕့ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ မ်ား ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ အသုးံ ျပဳ ရန္။
၂။

ပတ္၀န္းက်င္

ထိနး္ သိမး္ ေရး

စံ

ႏႈနး္ မ်ား

ႏွင့္

ညီညြတေ
္ သာ

ေက်ာက္မီးေသြးသုးံ

ဓာတ္အားေပး စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား ကို စီစစ္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ခြင့္ ျပဳရန္။
၃၊

သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ သုးံ ဓာတ္အားေပး စက္ရသ
ုံ စ္မ်ား ကို ျပည္တြငး္ ဓာတ္ေငြ႔ ရရွမ
ိ ႈ

အေျခအေန အရ

အဆင့္ဆင့္ တိးု တက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားရန္။ လာမည့္ (၃-၅) ႏွစ္

အတြင္း စမ္းသပ္ ရွာေဖြရန္ရွိသည့္ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ မ်ား တြင္ စီးပြားေရး တြက္ ေျခ ကိုက္
ဓာတ္ေငြ႔ သိက
ု ္ မ်ား ေတြ႔ ရွိပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။
၄။

ပိုမိုတိုးျမင့္ ထြက္ရွိ လာမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား တို႔ ကို အဓိက ေစ်းကြက္ ရွိရာ

ႏိုင္ငံဗဟိုေဒသ မ်ား သိ႔ု ထိေရာက္ စြာ ေပးပို႔ ႏိုင္ မည့္ ပိမ
ု ၾို ကံ့ ခိင
ု ္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဓာတ္အား
ျဖန္႔ျဖဴးေရး လိင
ု း္ မ်ား ကို တိးု ခ်ဲ႕တပ္ဆင္ သြယတ
္ န္းရန္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရုံ ၾကီး မ်ား အမ်ားစု
သည္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူအား နည္းသည့္ ေ၀းလံေခါင္သီ ေဒသ မ်ား တြင္ တည္ရွိ ၾကသည္။
၅။

အနာဂတ္ တြင္ ခ်ဳပ္ ဆိမ
ု ည့္ တရုတ္ ႏိုငင
္ ံ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမက
ံ န
ိ း္ စာခ်ဳပ္ အားလံုးတြင္

ျပည္ တြငး္ သုးံ အတြက၊္ ထြကရ
္ ွိ ဓာတ္အား ၏ ၁၀% ထက္ ပိေ
ု သာ ပမာဏ ကို မိမက
ိ ၀ယ္ဃသ
ူ ုံး
စြဲ ခြင့္ ရွိ သည္ ဟူေသာ အခ်က္ ၊ မပ်က္မကြက္ ေဖာ္ျပ ပါရွိ ေစရန္။ ဤ အခ်က္သည္ ဓာတ္အား
တင္ ပို႔ရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ လ်က္ ရွိေသာ လက္ရွိ စီမံကိန္း မ်ား တြင္
သေဘာ တူ ေဖာ္ျပ ပါရွိ ျပီး ျဖစ္ ၍၊ ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိ ေသး ေသာ စာခ်ဳပ္ မ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္
ေဖာ္ျပ ရန္၊ ညွိႏႈွိင္း ရာတြင္ ခဲယဥ္း ဖြယ္ မရွိပါ။
၆။

ေက်းလက္ေဒသ မ်ား သိ႔ု မဟာ ဓာတ္အား လိုငး္ ေရာက္ရေ
ွိ ရး ႏွင့္ သီးျခား ဓာတ္အား

ထုတ္ လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအမံ မ်ား ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္ ရန္။

အထက္ ပါ အဆိုျပဳ ေျဖရွင္း နည္း မ်ား သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသည့္ အၾကံျပဳ ခ်က္ မ်ား ျဖစ္ သည့္
တိုင္

အျငင္းပြားဖြယ္ အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ ၾကပါသည္။ အထူး အျငင္း ပြား သင့္ သည့္

ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ေပး စက္ ရုံ ေဆာက္ လုပ္ ေရး စီမံကိန္း မ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သုံးသပ္ ေဆြးေႏြး ခ်က္ မ်ား ကို ဆက္ လက္ တင္ျပ အပ္ပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသုးံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရမ
ုံ ်ား အေပၚ သုးံ သပ္ခ်က္
ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အား ေပး စက္ရုံ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု အၾကား
သံသယမ်ား

စြာပြားလ်က္

ရွိပါသည္။

အျပစ္

မဆိုသာပါ။

နားလည္ႏိုင္ပါ

သည္။

ယခင္

ေက်ာက္မီးေသြး သုံး စက္ရုံမ်ားသည္ မီးခိုးမႈိင္း ႏွင့္ ကန္႕ဆာလ္ဖါ အမ်ားအျပားကို ေလထဲ သို႔
ထုတ္လတ
ႊ ္ၾကသည္။

ေလသင့္ရာ

အရပ္ဖက္တြင္

အက္ဆစ္မိုးမ်ား

ရြာေစသည္။

အခ်ိဳ႕

ေက်ာက္မီးေသြး အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ရွိ ေရ ႏွင့္ ငါး တု႔ိ ကို အဆိပ္ သင့္ ေစႏိုင္
သည့္ မာက်ဴရီ ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားသည္။ အျခား ရပ္ေ၀းေဒသ ဓာတ္အားဖူလံုေရး အက်ိဳးငွာ၊ မိမိေဒ
သ အတြင္း ႏွစစ
္ ဥ္ ေက်ာက္မီးေသြး တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ မီးၿမွိဳက္၍ မိမိပတ္၀န္းက်င္အား၊
ညစ္ညမ္း ေစမည့္ စက္ရုံမ်ိဳး ကို မည္သည့္ ေဒသခံမွ် လိုလား ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ယခုေနာက္ပိုင္း
တြင္မူ၊ နည္းပညာ သိသသ
ိ ာသာ တိုးတက္လာသျဖင့္၊ ဆာလ္ဖါ ပါ၀င္မႈ နည္းေသာ ေက်ာက္မီး
ေသြး အမ်ိဳးအစား သုံး စက္ရုံသစ္မ်ား၊ ထြက္ရွိ လာသည့္ ျပာမႈန္ အားလုံးနီးပါးကို စုပ္ယူ ထိန္းဖမ္း
ထား ႏိုင္သည့္ စက္ရုံသစ္ မ်ား ကို တည္ေထာင္ ႏိုင္ခ့ဲ ၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးကို
ေလာင္စာ အျဖစ္ အသုံးမျပဳမီ ဓာတ္ျပဳ လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ မာ က်ဴရီ ပါ ၀င္မႈ ကို ထက္၀က္ မက
ေလွ်ာ႔ ခ် ႏိုင္ စြမ္း ရွိပါသည္။ ဤ စီမံကိန္းမ်ား ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ လိုသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
မ်ား အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အား ယင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားကိုႀကိဳႀကိဳ တင္တင္၊

ေရေရ

လည္လည္၊ ေလးေလးစားစားရွင္းလင္း တင္ျပ ျခင္း အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း မွ ေဒသခံ
ရပ္ရြာ မ်ား အတြက္ ဓာတ္အား လုံေလာက္စြာခံစား ရရွိ ေစ မည္ ဟု အာမခံျခင္း၊ စသည့္ စည္းရုံး
ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ အ မ်ားစု၏ နားလည္လက္ခံမႈ ကို ရရွိ ႏိုင္ေျခ
ရွိပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြသို႔ ပုံမွန္ ႏွစ္စဥ္္ေၾကး ထည့္၀င္ ေပးျခင္း
မ်ိဳးျဖင့္လည္း ေဒသခံမ်ား ၏ လက္ခံမႈကို တိုးျမွင့္ႏိုင္ ေကာင္းပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားရွိ
သန္႔စင္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံ မ်ား သိ႔ု ေဒသခံ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား
ေလ့လာေရး ခရီးစီစဥ္ ေပးျခင္း၊ ပညာေပး ဗီဒီယို မ်ားျဖင့္ ျပသ ရွင္းလင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
ကိုလည္း အသံုးျပဳရာသည္။ ေက်ာက္မီးေသြး အသုံးျပဳ ထုတ္လုပ္ ျခင္း သည္ သဘာ၀ ဓာတ္ ေငြ႔
ထက္ လည္းေကာင္း၊ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ထက္ လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ပိုမို

ျဖစ္ပြားေစ သည္ မွာ မျငင္း သာ ေသာ္လည္း၊ ယင္း၏ စြမ္းအင္ က႑ အ တြက္ အတိုင္းအတာ
တစ္ခု အထိပံ့ပိုးေပး ႏိုင္မႈ ကိုမူ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းေစသည့္ နည္းပညာ ေဟာင္းမ်ား ကို
အေၾကာင္းျပ ၍ လုံး၀ ပစ္ပယ္ လိက
ု ္ျခင္း မ်ိဳးကား မျပဳအပ္ပါ။ ဆာလ္ဖါ ပါ၀င္မႈ နည္းေသာ
ေက်ာက္ မီးေသြး ကို အင္ဒိုနီးရွား မွ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွား သည္
ေက်ာက္ မီးေသြး အမ်ားအျပားတင္ပို႔ သည့္ စိတ္ခ် ရသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာက္ မီးေသြး ဓာတ္ အား ထုတ္စက္ ယူနစ္ (unit) တစ္ ခု၏ သာမန္ ထုတ္လုပ္ မႈ စြမ္း အား
သည္ ၄၀၀-၆၀၀ (MW)

ျဖစ္ ျပီး၊ စက္ရုံ အမ်ားစု တြင္ စက္ (ႏွစ္) ယူနစ္ ပါ၀င္ ေလ့ရွိသည္။

သာမန္ စက္ရုံ တစ္ရုံ သည္ တစ္နာရီ ထုတ္လုပ္ စြမ္းအား ၁၀၀၀ MW (ကီလို၀ပ္ တစ္သန္း) ျဖစ္
ျပီး၊ တႏွစ္ လည္ပတ္ခ်ိန္ ၆၀၀၀ နာရီ၊ စုစုေပါင္း တႏွစ္ ဓာတ္အား ထုတလ
္ ုပ္မႈ ၆ ဘီလီယံ kWh
ျဖစ္သည္။ ေကာင္း မြန္ ေသာ ေရ ေႏြးေငြ႔ ထုတ္ ေက်ာက္မီးေသြး (good steam coal) တစ္တန္
ျဖင့္ ၃၀၀၀ kWh ခန္႔ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ၊ စက္ရုံတစ္ရုံ အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး
လိုအပ္ခ်က္သည္ တႏွစ္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္း၊ တစ္ေန႔ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀-၆၀၀၀ ခန္႔ အထိရွိပါမည္။
အပူ ထုတ္ အား နည္းေသာ ေက်ာက္မီးေသြး အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါ က လိုအပ္မည့္ပမာဏသည္
ဤမွ် ထက္ပင္ ပိုမိုမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဧရာမ ၀န္ထုပ၀
္ န္ပိုး အား စနစ္တက် ကိုင္တြဃသ
္ ယ္ပို႔
ႏိုင္ရန္

ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွ ဆိုပါက ၀န္ေလးခံ သီးသန္႔ ရထားလမ္း ၊ ရထားတြဲမ်ား

လိုအပ္မည္ျဖစ္ သကဲသ
့ ႔၊ို ေရလမ္း ခရီးျဖင့္ ဆိုပါကလည္း ကုန္တင္ကုန္ခ် အထူးကရိယာမ်ား၊
သီးသန္႔

ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊

ေရနက္တူးေျမာင္းမ်ား

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ၾကီးမားေသာ

လိုအပ္မည္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္း

မ်ားျဖစ္

ဤ
ၾက

ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတည္ရာေဒသမ်ား အေပၚ ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားရွိပါမည္။
ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စက္ရုံ ႀကီးမ်ား ကို ျမန္မာ့ ကမ္းရုိးတန္း ေဒသ မ်ားတြင္ တည္
ေဆာက္ ပါ က ဆိုင္ ကလံုး မုန္ တိုင္းၾကီး မ်ား အႏၱရာယ္ ႏွင့္ ေရ လႊမ္းမိုးမႈ ကာကြယ္ေရး
ကုန္က်စရိတ္ မ်ား ေၾကာင့္ ထုတလ
္ ုပ္စရိတ္ ၾကီး မား ႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ေက်ာက္
မီးေသြးမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွား သိ႔ု မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ် တိ႔ု မွ တင္သြင္းႏိုင္ ရန္ လိုအပ္ မည့္
သေဘာၤ ၾကီး မ်ား၊ ကုန္တင္ကုန္ ခ် ျပဳႏိုင္ မည့္ ေရနက္ ဆိပ္ ကမ္းၾကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ ငံ လူေန
ထူထပ္ရာေဒသ မ်ား ၏ အနီးအနားတြင္ မရွိ ေသးပါ။ ဤ အခ်က္ မ်ား ကို ေဖာ္ျပ ေန ျခင္းမွာ
ေက်ာက္မီးေသြး သုံး စက္ရုံမ်ား ၏ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခ ကို လုံး၀လစ္ လ်ဴရႈ လိုက္ ေစ လို၍ မဟုတ္ပါ။
ဤနည္းလမ္း တြင္ ကာဗြန္ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္း မႈ ျပႆနာမ်ား အျပင္၊ အထက္ ပါ ကဲ့ သို႔
ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္စပ္
တင္ျပျခင္း သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကရ
ူ ွင္းလင္း ရုိးစင္းသည့္ ျပႆနာမ်ား မဟုတၾ္ ကပါ

LPG ႏွင့္ LNG တိ႔ု အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္
ေရနံဓာတ္ ေငြ႔ ရည္ ((LPG Liquefied Petroleum Gas) ႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ ေငြ႔ ရည္ (Liquefied
Natural Gas) တိ႔ု သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သိပ္မကြာလွပါ။ အၾကား ျခားနားမႈ မွာ မထင္ ရွား လွပါ။
LPG ဆိုသည္မွာ သာမန္အပူခ်ိန္ မ်ား တြင္ ဖိအား အနည္းငယ္ ေပးျခင္းျဖင့္ အရည္ အသြင္
ေျပာင္း ထားေသာ ပရိုပိန္း (Propane) သို႔မဟုတ္ ဗ်ဴတိန္း (Butane) ဓာတ္ေငြ႔ မ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။
ယင္း တို႔ ကို မ်ားေသာ အားျဖင့္ စလင္ဒါ (cylinder)ငယ္ မ်ား အတြင္း ထည့္သြင္းသိုမွီး သယ္ယူ
ျပီး၊ အိမ္ေထာင္စု မီးဖို သုံး အျဖစ္္ အသုံးျပဳေလ့ ရွိ ၾကသည္။ ၄င္းကို လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္
စက္

(generators) မ်ား တြင္လည္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အစား အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္။ ဤဓာတ္

ေငြ႔ရည္မ်ား ၏ လက္ရွိသြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမွာ BTU တစ္သန္း လွ်င္ ၁၅-၁၆ ေဒၚလာ ျဖစ္ျပီး
တန္ခ်ိန္ (၁၀,၀၀၀-၃၀,၀၀၀) တင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ သေဘာၤငယ္ မ်ားျဖင့္ သယ္ယတ
ူ င္ပု႔ႏ
ိ ိုင္သည္။
ေဆာက္လုပ္ရန္

ကုန္က်စရိတ္

ႀကီးမားသည့္

ဆိပ္ခံတံတား၊

၀န္တင္၀န္ခ်

ကရိယာ

မ်ား

အထူးတလည္ မလိုအပ္ပါ။ LPG အား (၂၀၁၅-၁၈) ကာလ အတြင္း စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္ မည့္
ဓာတ္ေငြ႔သုံး ဓာတ္အားထုတ္ဂ်င္နေရတာမ်ား အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႔ အလံုအေလာက္
မရရွိမီ၊ ၾကားကာလ ေလာင္စာ (transitional fuel) အျဖစ္ ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာ အသုံးျပဳ
ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ေနာင္ စရိတ္သက္သာ သည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ပိုမို ရရွိ လာသည့္အခါ၊
သဘာ၀ ဓာတ္ ေင႔ြ ကို ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳ မည္ ျဖစ္သည္။ LPG သည္ အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ သည့္္
ဒီဇယ္ ဆီ ထက္ လည္းေကာင္း၊ ေရ နံဆီ ထက္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည္။
LNGဆိုသည္မွာ အရည္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ထားသည့္ အလြန္ ေအးျမေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔
ရည္ျဖစ္သည္။ အလြန္ေအးျမေသာ အရည္ မ်ား ကို ကိုင္တြယ္ လက္ခံ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ ရန္အလို႔
ငွာ

အထူးတည္ေဆာက္ ထားသည့္ ဧရာမ ေရေပၚ ဓာတ္ဘူး (floating thermos bottles)

ကဲ့သ႔ေ
ို သာ သေဘၤာ ႀကီးမ်ားျဖင့္ သယ္ယူ တင္ပို႔ ၾကရသည္။ ယခုေခတ္ LNG တင္ သေဘာၤ
ႀကီးမ်ားသည္ ေရစူး (draft) ၁၂ မီတာ(၃၉ေပ) အထိ ရွိ ၾကျပီး၊ ကမ္းေပၚ တြင္ လည္း
ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ႀကီးမား ျပီး၊ ျပီးစီးရန္ ႏွစ္ ခ်ီ တည္ ေဆာက္ ရသည့္ အထူး သို ေလွာင္ရုံ အ
ေဆာက္

အအုံ

မ်ားလည္းလိုအပ္သည္။

ယင္း

အထူး

ေရယာဥ္

ႀကီးမ်ား၊

ကမ္းေပၚ

အေဆာက္အအုံ ႀကီး မ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ား ကို အခ်ိန္ယူ ေပးဆပ္ ရန္ လိုအပ္ မည္
ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္၊ LNG စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏွစ္ ၂၀ ႏွစ္ရွည္ စာခ်ဳပ္ မ်ားျဖစ္ ၾက ေလ့ ရွိသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ၂၀၂၀ တြင္ ျပည္ တြင္းသုံးစြဲ ရန္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ပိုမို ထုတ္လုပ္
ႏိုင္မည္

ဆိပ
ု ါက၊

ျပည္တြင္းသဘာ၀

ဓာတ္ေငြ႔

ကုန္က်စရိတ္သည္

LNG

စရိတ္

ထက္

သက္သာမည္ ဧကန္ ျဖစ္ သည္။ ဤ အလားအလာ က၊ LNG အတြက္ လိုအပ္မည့္ အထက္ပါ
ႀကီးမားေသာ

ကမ္းေပၚ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္

အစီအစဥ္ကို

အားမေပးပါ။

ထို႔ျပင္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အဓိက လိုအပ္သည့္ လူဦးေရ ထူထပ္ ေသာ ေဒသ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား သည္ LNG
သေဘာၤ ႀကီးမ်ားဆိိက
ု ္ကပ္ တင္ခ် ႏိုင္သည့္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕မ်ား မဟုတ္ ၾကပါ။ ဤ
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္ ကာလ၌ ပင္၊ ျပည္တြင္းသုးံ စြဲ ရန္ သဘာ၀ ဓာတ္ ေငြ႕ လုံေလာက္
စြာမရရွိနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး တြင္မွ၊ LNG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အသုံး တည့္ေကာင္း
တည့္မည့္ ေလာင္ စာ ျဖစ္ လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိ္သည္။ လက္ရွိ အေနအထားႏွင့္ အလားအလာ အရမူ
ထိုသ႔ို ျဖစ္လာႏိုင္ ဖြယ္ မရွိ ေခ်။
ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စီမံကန
ိ း္ ႀကီးမ်ား အေပၚ သုးံ သပ္ခ်က္
ဤ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား တည္ရာေဒသ မ်ား မွ သဘာ၀ အင္အားစုု မ်ား ကို ထုတ္ယူ အသုံးခ် ရန္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဟူသေရြ႕မွာ၊ ေဒသခံတို႔၏ ဆႏၵ အရ ျဖစ္ႏိုင္ခဲျပီး၊ အထက္ အဖြဲ႔အ စည္း မ်ားမွ က်
ေရာက္ လာသည့္ စီမံ ခ်က္ မ်ား အရသာလွ်င္၊ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေလ့ ရွိခဲ့ပါ

သည္။ ယခုမူ အေျပာင္း

အလဲ အခ်ိဳ႕ ရွိလာပါ သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ ေသာ ေဒသခံ မ်ား၊ အထူးသျဖင့္
တိုင္းရင္းသား ေဒသ မ်ား မွ ေဒသခံမ်ား က (မိမိတို႔၏) စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မိမိ တိ႔ု ကိုယ္ တိုင္ ပါ၀င္
တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ခြင့္ သာမက အခ်ိဳ႕ ဆိုလွ်င္ ပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ခြင့္ကိုပါ ရရွိ လိုသည္
အထိ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားရွိလာပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားႏွင့္ လည္း ဆက္ႏႊယ္ ေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အရွိန္အဟုန္ ကို
တနည္းအားျဖင့္္ ေႏွးေကြးေစလ်က္ရွိသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္း ျပန္ရခ်က္
ႏႈန္းထား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစ ရန္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေရကာတာ ႀကီးမ်ိဳး တည္ ေဆာက္ လို ေလ့ ရွိ
ၾကသည္။

တစ္ဖက္

တြင္

မူ

ေရကာတာပိုျမင့္

ေလ၊

ေရလႊမ္းဧရိယာ

ပိုက်ယ္ျပန္႔ေလ၊

ေရႊ႕ေျပာင္းလူဦးေရ ပိုမ်ားေလ၊ ျဖစ္ ေစ ႏိုင္သည္။ ဆည္ က်ိဳးေပါက္ပါ က ဆည္ေအာက္ ေဒသ
တြင္ အႏၱရာယ္ ႀကီး ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသခံ မ်ား သည္ ေရသိုေလွာင္ ပမာဏ သင့္တင့္္ရုံ သာ ရွိ
မည့္ ေရကာတာ ငယ္ မ်ိဳး

(သို႔ မဟုတ)္ ၊ျမစ္ ေရစီး-ျဖတ္ စီးမႈ ႏႈန္း ကို သာ အဓိက ထား၊

ဓာတ္အားထုတ္သည့္္ (run of the river dam) စီမံကိန္း မ်ိဳး ကို တည္ ေဆာက္ ေပးရန္ အဆိုျပဳ
လာၾကပါသည္။

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အေရးပါ ေသာ္ လည္း အခ်ိန္ယူရပါသည္။

စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီး ဌာန မွ ကၽြမ္းက်င္ အင္ဂ်င္နီဃာ တ႔ို က သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ မ်ား သေဘာ
ေပါက္ ရန္ စီမံကိန္း မွ ခံစားၾကံဳ ေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ မ်ား ကို စနစ္တက်၊
ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ပါ၀င္ ရွင္းလင္း တင္ျပ ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။
ထိ႔ု အျပင္၊ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံသည့္ စီမံကိန္း တစ္ ရပ္ ျဖစ္ ရန္ ဆည္ ႀကီး တစ္ခု မတည္ ေဆာက္
မီ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ သည့္ ဆည္ တည္ရာ ေဒသ ၏ ဇလေဗဒ ေလ့လာမႈ မ်ား(Hydrology
Studies) ကိုျပည့္စုံစြာျပဳလုပ္ရန္ လိအ
ု ပ္သည္။ ဤ ေလ့လာခ်က္ မ်ား တြင္ အဆိုျပဳ ဆည္ တည္

ေဆာက္ မည့္ ေနရာ ၌ ႏွစ္မ်ား စြာ အတြက္ ေရ စီးဆင္း မႈအျမင့္ဆုံး၊ အနိမ့္ ဆုံး မည္မွ် ရွိ ခဲ့
သည္ (အၾကမ္း ဖ်င္း ပ်မ္းမွ် စီးဆင္းမႈမဟုတ္) ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္တိ႔ု ပါ၀င္
ရပါမည္။ အျမင့္ဆုံး ေရစီးဆင္းမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့မွန္းမိပါက၊ ေနာင္တြင္ ေရကာတာက်ိဳး သြားႏိုင္
ပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

အေပၚ

သက္ေရာက္မႈမ်ား

ကိုလည္း

ေလ့လာတင္ျပရန္

လိုအပ္သည္။ ယင္းတို့အား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ပါက အနည္း ဆုံး သုံးႏွစ္ ၾကာျမင့္ ႏိုင္သည္။
ဤမွ်အခ်ိန္ ယူ ေလ့လာ ထားသည့္တိုင၊္ ေအာက္ခံ ေျမသား ေက်ာက္သား တို႔ အေပၚ ဆည္
ေရထု ဖိအား၏ ေရတိေ
ု ရရွည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ေဒသတြင္း ငလ်င္လႈပ္ ႏိုင္ေျခ၊ ဆည္
ေအာက္ ျမစ္ အေၾက ပိုင္း တြင္ ႏံုးပို႔ခ်တင္က်န္္ မႈ (sediment deposition) အေျခအေန စသည္
တိ႔မ
ု ွာ ႀကိဳတင္မွန္းဆ တြက္ခ်က္ရန္္ အလြန္ခက္ခဲေသာ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္
ၾကသည္။၈
ဤကနဦးေလ့လာမႈမ်ား၊ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ပုံစံထုတ္ ျခင္း မ်ား အဆင္သင့္ ျဖစ္
အျပီး၊ ဆည္ ႀကီး မ်ား တည္ ေဆာက္ ရာတြင၊္ ျပီးစီး ရန္ ၅ ႏွစ္ မွ ၁၀ ႏွစ္ အထိ ၾကာ ျမင့္ ႏိုင္ ပါ
ေသးသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အက်ိဳးခံစားရရွိ ရန္ အလြန္ အခ်ိန္ ေပး ေစာင့္ ဆိုင္း ရ
ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည္။ ေရ အား လွ်ပ္ စစ္ သည္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ကင္းစင္
သည့္ စရိတ္ နည္း ဓာတ္အား ထုတ္ စနစ္ ျဖစ္ သည့္ တိုင္၊ လုံး၀ အႏၱရာယ္ ကင္း၊ လုံး၀ ကုန္က်
စရိတ္ မရွိ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳး ကား မဟုတ္ပါ။ ဤ လုပ္ငန္း ႀကီး မ်ိဳးကို လုံး၀ မစဥ္းစားသင့္ ဟု
မဆို လိုပါ။ ထိ႔ု အတူ အေလာ သုံးဆယ္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ရန္ လည္း မသင့္ပါ။
………………………………………………………..
၈။ ႏုံးပိ႕ု ခ်တင္က်န္မႈ သည္္ ျမစ္၀က်ြနး္ ေပၚမ်ား ေပၚထြနး္ လာ ရန္ ႏွင့္ ဆက္ လက္ တည္တံ့ ရန္ တို႔အတြက္ မရွမ
ိ ျဖစ္ လိအ
ု ပ္ သည္။ အကယ္၍
ႏုံးအနယ္ မ်ား သည္ ဆက္ လက္ စီး ပါ ခြင့္ မရ ေတာ့ ဘဲ၊ ဆည္ ေရ ေလွာင္ ကန္ ၾကီး အတြင္း ထာ၀ရ ပိတ္ မိ သြားပါ လွ်င္ အ ေၾက အရပ္ ရွိ
ဧရာ၀တီ ျမစ္၀က်ြနး္ ေပၚ ေဒသ သည္ ေျမဆီၾသဇာ ဆုတ္ ယုတ္ က် ဆင္း လာ မည့္ အျပင္၊ ေျမ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း အရပင္ က်ဥ္းေျမာင္း
ု ္ သြားႏိုင္ သည္။ အေမရိကန္ ႏိုငင
္ ံ မစ္စစ
ိ ပ
ိ ိ ျမ စ္၀က်ြနး္ ေပၚ ေဒသ တြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္ မ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ သည္။ ဆည္ ဒီဇင
ို း္ ပုစ
ံ ံ ႏွင့္ စီမံ ခန့္ခြဲမႈ
ဆုတ္ယတ
ံ ံ ထုတ္ ေဆာက္ လုပ္ လည္ပတ္ ေဆာင္ ရြက္ သည့္ ေခတ္ သစ္ ဆည္ ႀကီး အခ်ိဳ႕တြင္ မူ ၊ ပိတမ
္ ိ ေနသည့္ ႏံုးအနယ္ တင္
အရ ၊ စနစ္ တက် ပုစ
က်န္မမ
ႈ ်ား ေလ်ာ့က် သြားရန္ု အခ်ိန္ အပိုငး္ အျခား အလိုက္၊ လိုအပ္သလ၊ို လႈပ္ ရမ္း သြန္ ထုတ္ (flush) လုပပ
္ စ္ သည့္ စနစ္ မ်ိဳး တပ္ ဆင္
ထားသည္။

တာတမံ လုံး၀ မပါ ရွိသည့္( သို႕ မဟုတ္ ) ေရပမာဏ အေတာ္ အသင့္သာ သို ေလွာင္ ထား
မည့္ တမံ အငယ္၊ အနိမ့္ စား သာ ပါရွိ သည့္ ၊ျမစ္ ေရစီး-ျဖတ္ စီးမႈ ႏႈန္း ကို အဓိက ထား
ဓာတ္အားထုတ္သည့္္ (run of the river dam) စီမံကိန္း အမ်ိဳး အစား သည္ အႏၱရာယ္
အနည္းဆုံး ျဖစ္ ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ဤ ဆည္ မ်ား သည္ ဒီဇိုင္း အရ၊ ျမစ္ ေရ စီး ဆင္း မႈ ကို
အနည္းငယ္ မွ်သာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ ေစ ပါ သည္။ ယင္း ဆည္ အမ်ိဳး အစား ၏ အားနည္း
ခ်က္မွာ ေႏြ ရာသီ တြင္ ထုတ္ လုပ္ မႈ နည္းပါး မည့္ အျပင္၊ သိုေလွာင္ ေရ ပမာဏ ေသးငယ္ မႈ
ေၾကာင့္၊ တစ္ ေန႔ သို႔ မဟုတ္ တစ္ ပတ္ အတြင္း ျဖစ္ ေပၚ ႏိုင္ သည့္ ျမင့္မားဓာတ္အား လိုအပ္
ခ်က္ မ်ား ကို ျဖည့္တင္းႏိုင္ စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ ပါ။ (သို႕ မဟုတ)္ လိုအပ္ ခ်က္ ၏ အခ်ိဳ႕ အ၀က္
ကို သာ ျဖည့္ တင္း ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ သည္။ ဤ ဆည္ ဒီဇိုင္းမ်ိဳး သည္ “ အနိမ့္စည္း ေႏြရာသီ ေရစီး
အား” စိတ္ခ် ရသည့္ အေနအထား မ်ိဳး တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမစ္ ညာ၌ မိမိေရရရွိ မႈ ကို အခ်ိန္
မေရြး ေထာက္ကူ ေပးႏိုင္ မည့္ ေရေလွာင္ ဆည္ အႀကီး စား ရွိ လွ်င္ လည္းေကာင္း၊
အထူးအသုံးတည့္ ေစ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္း လိုအပ္ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ျပည့္စုံ ေသာ ေနရာမ်ိဳး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအျပား မရွိပါ။ စြန္႔စားရမႈ နည္းပါးေသာ လုပ္ငန္း မ်ိဳးျဖစ္ ေသာ ေၾကာင၊့္ ျဖစ္
ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္လ်င္ျမန္စြာအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ သင့္ ပါ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စုစုေပါင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ (potential) ေရအား လွ်ပ္စစ္ ထုတလ
္ ုပ္ ႏိုင္စြမ္းအားသည္
၄၀၀၀၀ MW မက ရွိသည္ ဟု အခ်ိဳ႕ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား က ဆို ၾကသည္။ ဤ ပမာဏ သည္ ႏိုင္ငံ ၏
လက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းလမ္းေပါင္း စုံ မွ ထုတ္ လုပ္ ႏိုင္ သည့္ စုစု ေပါင္း ထုတလ
္ ုပ္ စြမ္းအား ၏
ဆယ္ဆ ရွိသည္။ တဖက္ တြင္ ကား အကယ္၍သာ ဓာတ္အားလိုအပ္မႈ သည္ ေနာင္ ၁၈ ႏွစ္
ကာလ အတြင္း ၆ ႏွစ္ တိင
ု ္း ၂ ဆတိုးတက္ လိုအပ္ သြားမည္ ဆိုပါက၊ ၂၀၃၂ ခုႏွစ္ တြင္ လွ်ပ္စစ္
ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အင္အား

၃၂၀၀၀ MW ရွိမွ လုံေလာက္ပါမည္။

ဤပမာဏ သည္ စြမ္းအင္

၀န္ႀကီး ဌာန ၏ အျမင့္ဆံုး ခန္႔ မွန္းေျခ ၉ ထက္ပင္ ျမင့္မားေန ေသာ ေၾကာင့္ မယုံႏိုင္ စရာ ျမင့္မား
လြန္းသည္ ဟု ထင္မွတ္ ဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးက် ႏႈန္းအရ ေစ့ငု ၾကည့္ပါမူ၊ တစ္ဦးက်
၂၀၀၀ kWh သာ ရွိဦးမည္ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္၊ လက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ တစ္ဥးီ က်သုံးစြဲႏႈန္း ေအာက္
နိမ့္ ေန ေသးသည့္ အျပင၊္ ေနာင္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ သား တို႔ သုံး စြဲ ႏိုင္
မည့္ ႏႈန္းထား နွင့္ ညီမွ် ရုံ သာ ရွိ ဦးမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႔ ရွိရပါ သည္။ ေရအား စီမံကိန္းၾကီးမ်ား
တည္ ေဆာက္ ၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္၍၊ ဤ အေတာအတြင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံ မႈ
မ်ားျဖင့္ မူလ က ျပည္ပသိ႔ု တင္ပို႔ ရန္ ရည္ရြယ္ တည္ ေဆာက္ ထားသည့္ စိမံကိန္း မ်ားမွပင္ ျပည္
တြင္းသုံး အတြက္ ရရွိ ႏိုင္ သေရြ႕ ၀ယ္ယူ ရရွိ ေရး ကို္ ၾကိဳးပမ္း ညွိ ႏႈိင္းရပါ မည္။ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း
လွ်ပ္ စစ္ ဓာတ္အား သိသိသာသာ ပိုမို ရရွိရန္ လိုအပ္ ပါ သည္။ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာမွမဟုတ္ပါ။
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ကို မည္ သူ တို႔ အား မည္ သည့္ ေနရာမ်ား တြင္ အေကာင္ အထည္
ေဖာ္ ေစ သင့္ သည္ ဟူ ေသာ ကိစၥ မွာ ဆုံးျဖတ္ရန္ လြယက
္ ူ လွသည့္ ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ ယခင္

ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ အသာစီး ျဖင့္ ခ်ဳပ္ ဆို ထားေသာ စာခ်ဳပ္ မ်ား အရ တရုတ္ လုပ္ငန္းစု မ်ား
သည္ ျမစ္ ဆုံ ႏွင့္ ေျမာက္ ဖက္ ပိုင္း တြင္ ဆည္ႀကီး မ်ားတည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိ ထားၾကပါသည္။
ယင္း ဆည္ မ်ား တည္ ေဆာက္ စရိတ္ သည္ ယူနန္ ျပည္ နယ္ တြင္း ကုန္က်မႈ ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း၊
တစ္ ကီလို၀ပ္ လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၁၂၀၀ ႏႈန္း အတြင္း က်သင့္ မည္ ဟု ယူဆ ခဲ့သည္။
မၾကာမီက CPI (Chinese Petroleum Industries) ထံမွ တစ္ ကီလို၀ပ္ ေဒၚလာ ၁၈၀၀ ခန္႔
အထိ

က်သင့္မည္ဟု

ၾကားသိရရာ၊

သံမဏိ

ႏွင့္ဘိလပ္ေျမ

တိ႔ု

ေစ်းက်

ေနခ်ိန္

ျဖစ္၍

ထူးဆန္းေနပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္း ႀကီးမ်ား တည္ ေဆာက္ ရန္ စိတ္၀င္စားမည့္ အျခား
ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ၊ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား) အား တင္ဒါ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳ လိုက္ျခင္း ျဖင့္
တရုတ္လုပ္ငန္း စု မ်ား ၏ွ အဆိုျပဳ ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္း ေျခ မ်ားကို အမွန္ ျဖစ္သင့္သည္ ႏွင့္ ပိုမို
နီးစပ္ လာ ေစ လိမ့္မည္ ဟု ယုံၾကည္ သည္။ ဥပမာ MW ၁၀၅၀ ထုတ္လုပ္စြမ္းအား ရွိမည့္ ေရႊလီ
၃ စီမက
ံ န
ိ း္ ကို အျခား ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ရန္ စိတ္၀င္စားေန ၾကသူ တိ႔အ
ု ားယွဥ္ျပိဳင္
ခြင့္ျပဳလိုက္ လွ်င္၊ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈ ပိုမို လ်င္ျမန္ ေစႏိုင္ မည့္ အျပင္၊ ခြင့္ျပဳသင့္သည့္
အျမင့္ ဆုံး ကုန္က်စရိတ္ အဆင့္ ခန္႔မွန္းသိရွိ သတ္မွတ္ ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိ ေစႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္း ၂၀၂၀ ခန့္ တြင္ ၿပီးမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အားထည့္ ေဆာင္ရြက္
လွ်င္ ယင္းထက္ ျမန္ ႏိုင္ ေျခရွိသည္။
……………………………………………..
၉။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြငး္ ၊ စီမက
ံ ိနး္ စာတန္း တစ္ခု အရ၊ ၂၀၃၀ ၏ အျမင့္ ဆုံး ဓာတ္ အား လိုအပ္ခ်က္ သည္ ၁၄၅၄၂ MW ရွမ
ိ ည္ ဟုခန္႔မန
ွ း္
ထားသည္။ ယင္း ခန္႔မန
ွ း္ ခ်က္ သည္ လက္ရွိ အျမင့္ ဆုံး ၀ယ္လိုအား အေပၚ ႏွစ္ စဥ္ ႏွစ္ ထပ္ တိုး ႏႈနး္ အရ ၁၀-၁၁% ရွိ ေသာ္ လည္း၊ လက္ရွိ
ို ားႏွင့္ ေရာင္း
လုေ
ံ လာက္မႈ မရွိ ေသာ အျမင့္ ဆုံးထုတ္လုပ္ ႏိုင္ အား ေပၚမွ တြက္ လွ်င္ ႏွစစ
္ ဥ္ တိုးတက္ႏႈနး္ အရ (၇-၈%) မွ် သာ ရွိ မည္ ။ ၀ယ္လအ
လိုအား အၾကား ကြာဟမႈ ကို ျဖည့္ တင္းႏိုင္ ရန္မာွ ၊ ထုတ္လပ
ု ္ ႏိုင္ အား တိုးတက္ႏႈနး္ သည္ အနာဂတ္ စီးပြားေရး တိုးတက္ႏႈနး္ အရ ျဖစ္ ေပၚ
လာမည့္ သုးံ လိအ
ု ား တိုးတက္ ႏႈန္း ထက္ ျမင့္မားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အႏွစခ
္ ်ဳပ္ သုးံ သပ္ခ်က္
စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနတြင္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ျဖဴး ေရး ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
အလုံအေလာက္ ရွိပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ႏိုင္ငံတကာ
အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ ေနာ္ ေ၀ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရ မ်ားက၊ ၀န္ၾကီးဌာနအား
ကူညီလ်က္ရွိ ၾကပါသည္။ နည္းပညာ မလုံေလာက္သည့္ ျပႆနာ မရွိပါ။ သိ႔ု ေသာ္ ေဆြးေႏြးစ
ရာ အခ်က္ အခ်ိဳ႕ကားရွိပါသည္။
ပထမ အခ်က္မာွ စြမး္ အင္ အသစ္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ စရိတ္ အခ်ိဳ႕အ၀က္ ကိသ
ု ာ ကာမိ ေစသည့္ လက္ရွိ
ဓာတ္အားခ ေစ်းႏႈနး္ ႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ( သို႔ မဟုတ္ corporatized လုပ္
လိုက္ လွ်င္ National Utility ျဖစ္ လာမည့္ ျပည္သူ႕ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း) သည္
လက္ရွိ အေျခအေန အရ စက္မႈ လုပ္ငန္းသုံး မဟုတ္ေသာ စြမ္းအား (non-industrial power)
ကို “ပိုေရာင္း ေလ ပိုရွံဳး ေလ” အျဖစ္ဆိုး မ်ိဳး ႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ ရလ်က္ ရွိသည္။ ယင္း
အေျခအေနေၾကာင့္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏံွလိုေသာ ျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ထုတလ
္ ုပ္ မည့္ ဓာတ္အားသစ္ မ်ား ကို မွန္ကန္မွ်တသည့္ ေစ်းႏႈန္း (realistic
price) မ်ိဳးျဖင့္ ၊၀ယ္ ယူမည္ ဟူေသာ အာမခံခ်က္ ကို အစိုးရ ထံမွ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ
ေတာင္းဆို လ်က္ ရွိၾကသည္။ ယင္းသိ႔မ
ု ဟုတ္ပါက၊ ခ်ဳပ္ ဆိထ
ု ားသည့္ ပမာဏ အတိုင္း ၀ယ္ယူႏိုင္
မည့္

ဘ႑ာ

ေငြ

လုေ
ံ လာက္

ရန္

ေသခ်ာမည္

မဟုတ္ပါ။

ထိ႔ု

ေၾကာင့္၊သုံးစြဲသူမ်ား

ထံေရာင္းေစ်းႏႈန္း ကို စြမ္းအားသစ္ ထုတ္လုပ္ ကုန္က်စရိတ္ကာမိ ေအာင္ တြက္ ခ်က္ သတ္မွတ္
မႈ မျပဳလုပ္ မခ်င္း၊ အစိုးရ အာမခံခ်က္မ်ား လိုအပ္ ေနမည္ ျဖစ္သည္္။
၀န္ႀကီးဌာနသည္ ယင္း ျပႆနာကို ေကာင္းစြာ သိရွိ ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခမ်ားကို
ျမွင့္တင္ရန္္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ေပၚလစီ မွန္ကန္ ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပုံတြင္
လြဲေခ်ာ္ မႈ မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ရွိ အတိုက္အခံမ်ား ႏွင့္
လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္ အသိေပး ညွိႏွိဳင္းမႈမ်ား အားနည္းခဲ့ ပါသည္။ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့၍
ပထမ အေလ်ာ့ ေပးခဲ့ ရသည္။ ျပီးမွ အတန္အသင့္ျပန္ တိုးျမွင့္ ယူထား ရသည္။ လိုအပ္သည္မွာ၊
ဓာတ္အား အသစ္ ထုတ္လုပ္ မႈ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္သည့္ အစြန္းထြက္ ကုန္က်စရိတ္ (marginal
cost) ႏွင့္ ညီမွ်သည္ အထိ လက္ရွိ ဓာတ္အားခ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို တဆင့္ ျပီး တဆင့္ တိုးျမွင့္
သတ္မွတ္ သြားမည့္ ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ ဤ စီမံကိန္းကိို ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြး ရွင္းျပ ထားရန္
လိုအပ္သည္။ တစ္လ လွ်င္ စုစု ေပါင္း kWh ၆၀ ေအာက္ သာ အသုံးျပဳသည့္ အိမ္ေထာင္စု
မ်ားအတြက္၊ တစ္ kWh ၃၅ က်ပ္ သက္ေစာင့္ႏႈန္း lifeline rate ကို ခၽြင္းခ်က္ အျဖစ္ ဆက္လက္
ထားရွိ ႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ အိမ္ ေထာင္ စု မ်ိဳး တစ္ျပည္ လုံးတြင္ စုစုေပါင္း ၅ သန္း ရွိလာ၍
တႏွစ္ စုစုေပါင္း သုံးစြဲမႈ ၅၀၀ kWh ရွိသည့္ တိင
ု ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ က်ခံရမည့္ ေထာက္ပံ့
စရိတ္ စုစု ေပါင္း သည္၊ တႏွစ္ လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ခန့္႔ သာက်သင့္ ပါမည္။ ယင္း တန္ဘိုး

ကို ၀န္ႀကီးဌာန သို႔ လႊဲေျပာင္းေပး ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲ သည့္ စားသုံးသူ မ်ားအား
ေငြသား အရ ျဖစ္ေစ၊ စရိတ္နည္းဓာတ္ေငြ႕ သိ႔ု မဟုတ္ စရိတ္နည္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ အား အျဖစ္ျဖင့္
ျဖစ္ ေစ၊ ေထာက္ပံ့ ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အသုံးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ (အခ်ိဳ႕ေလ့လာသူမ်ားကမူ၊
လက္ရွိ ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ေလလြင့္ဆုံးရွံဳး မႈႀကီးမားေနရျခင္း အေၾကာင္း တစ္ရပ္မွာ၊ ၾသဇာရွိ
အခြင့္ထူးခံစားသုံးသူမ်ား အတြက္ အထူးေစ်းႏႈန္း၊ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္ မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေၾကာင္း
ယုံၾကည္ ၾကသည္။ အကယ္၍ ဤ “ေလလြင့မ
္ ႈ’” စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္မွ် ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္လွ်င္ ပင္္၊
ေလ်ာ့နည္း ကြာဟမႈ (deficit) ပမာဏ အေတာ္မ်ားမ်ား ကို ေထမိ သြားႏိုင္ ဖြယ္ရာရွိသည္။)
အခ်ိန္ကာလ ၾကာလာသည္ ႏွင့္ အမွ် ေထာက္ပံ့ ခံသက္ေစာင့္္ ဓာတ္အား ပမာဏ ထက္ပ၍
ို
အသုံးျပဳ လိုသည့္ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ သည္ ပို၍ပို၍ မ်ားလာ မည္သာျဖစ္ရာ၊ သက္
ေစာင့္ ဓာတ္ အား ေထာက္ပံ့ေၾကး ကုန္က်စရိတ္ သည္ တေျဖးေျဖး က်ဆင္း လာမည္ ျဖစ္သည္။
စက္မႈဇုံ မ်ား တြင္စက္ရုံမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက ဓာတ္အား ထုတလ
္ ုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူ တိ႔ု အၾကား အထူး
အစီအစဥ္ မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ စိတ္ ခ် အားထား ရေသာ ဓာတ္ အား ကို အထူး ေစ်း ျဖင့္
ေရာင္းသူ ၀ယ္သူ ၾကည္ျဖဴ ၾကလွ်င္ တရား၀ငျ္ဖစ္ သင့္ပါသည္။
ဒုတယ
ိ
ျပႆနာမွာ၊ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဦးထုပ္ ႏွစလ
္ းုံ တစ္ ျပိဳင္တည္း ေဆာင္းထားရ ျခင္း ႏွင့္
ပတ္သက္ပါသည္။ တဖက္တြင္

ကြပ္ကဲသူ (regulator) အျဖစ္ တာ၀န္ယူရသည္။ စြမး္ အင္

ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက-အစိုးရ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သီးျခား ဓာတ္အား ေပးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္
ပုဂၢလိက

လုပ္ပိုင္ခြင့္

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

မ်ား

ကို

ခ်မွတ္ထိန္းသိမ္း ရသည္။ တဖက္တြင္မူ၊ မိမိ ကိုယ္တိုင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး
လ်က္ ရွိသည္။ ဤ အဓိက လုပ္ငန္းတာ၀န္ ႀကီး ႏွစ္ ရပ္ ကို ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္၊ ဌာနတြင္းအက်ိဳး
ပဋိပကၡ (conflicts of interest) မ်ား မွ ေရွာင္ရွား ႏိုင္ ရန္ ၀န္ႀကီး ဌာန လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ကို
ဌာနခြဲ အလိုက္ သီးသီးသန္႕သန္႕ ချြဲခားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ အဆင့္၊ ျပည္သ႔ူ
အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း (national utility) ေကာ္ပိုေရးရွင္း အျဖစ္ ျပင္ ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊
သိ႔ေ
ု ဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပင္ပ ပုဂၢလိက မ်ားအား လိုအပ္ သလို အနည္းစု အစု၀င္ မ်ား (minority
shares) အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚပါ၀င္ ေစျခင္း၊ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း က်င့္သုံးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံရွိ
လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ားသည္

မိမိ၏

မူလဓာတ္အားထုတလ
္ ုပ္မႈ

အပိုင္း

ပိုင္ဆိုင္မႈ

အားလုံးကို

ေရာင္းထုတ္ လိုက္ျပီး၊ ဓာတ္အား သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အပိုင္း တိ႔က
ု ိုသာ
စူးစိုက္လုပ္ကိုင္ ေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကမူ အစဥ္အလာစက္ရုံအခ်ိဳ႕ကိုသာ
ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္း

ထုတ္လုပ္ ျပီး ဓာတ္အားအသစ္ မ်ားကို မူ၊ ၀န္ႀကီးဌာနက ႀကီးၾကပ္

ထားသည့္ စာခ်ဳပ္ မ်ား အရ ထုတ္လုပ္ သည့္စက္ရုံ မ်ားမွ၀ယ္ယူ ျဖန္႔ျဖဴးသည္။ ဤ တြင္
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းတိက်မႈ မရွိေသး

ေသာေၾကာင့္ အစစအရာရာ ေႏွာင့္ေႏွး လ်က္ ရွိသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရးကိုထိခိုက္ ေစ
လ်က္ ရွိသည္။
တတိယျပႆနာမွာ အေရးပိႀု ကီး သည္။ စြမး္ အင္၀န္ႀကီး ဌာန တြင္ ၂၀၁၅-၁၆ ကာလ အတြငး္
၁၄၀၀ MW အထိ ထုတႏ
္ ိုငစ
္ ြမး္ ရွိ မည္၊့ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔သးုံ စက္ မ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္လာရန္
တန္းစီေနေသာ္လည္း၊ ယင္းစက္မ်ားလည္ပတ္ ရန္ အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အလုအ
ံ ေလာက္ မရွိ
ဟု သိရရ
ွိ ပါသည္။ လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္ ယခင္ အစိုးရ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆထ
ို ားခဲ့ေသာ
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စာခ်ဳပ္ မ်ားကို မလႊဲသာ မကင္းသာ ၍ ပင္ ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းမျပဳလိုပါက၊ မိမိ၏
ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေရး စီမံခ်က္ မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ယာယီအစီအစဥ္
အရ၊ စရိတ္ ပိုမို ကုန္က်မည့္ ေရနံဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ ပရိုပိန္း စသည့္ ေလာင္စာမ်ား ကို ယင္း
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သုံး စက္ရုံသစ္မ်ား အျပည့္အ၀ လည္ပတ္ႏိုင္ ေရး အတြက္ လိုအပ္သေရြ႕
အစားထိုးအသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ပရိုပိန္း ေစ်းႏႈန္းသည္ ေရနံဆီ၏ ထက္၀က္ေစ်း သာရွိ၍
ဦးစားေပးသင့္သည္။ ေနာင္ တြင္ ဓာတ္အားထုတလ
္ ုပ္မႈ ႏွင့္ ယင္း ဓာတ္အားထုတ္လပ
ု ္မႈ အတြက္
လိုအပ္မည့္ ေလာင္စာ ရရွိ ႏိုင္ မႈ တို႔ကို ယခင္ ထက္ ပို၍ ႀကိဳ ႀကိဳတင္တင္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ေနာက္ဆးုံ အခ်က္ အေနျဖင့္၊ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပၚလစီ မူ၀ါဒ ေဖာ္ျပခ်က္ တြင္ ႏိုင္ ငံ
ု ္ ဓာတ္အားရရွမ
ိ ႈ ကြာျခားခ်က္ ကိစၥလးုံ ၀ မပါရွိ ျခင္း အေပၚေဆြးေႏြးလိုပါသည္။
တြငး္ ၊ ေဒသအလိက
ဓာတ္အားခ ေလ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ ထားမႈသည္ ဓာတ္အား မရရွိ ေသးသည့္ ျမိဳ႕ ရြာမ်ား သို႔
ဓာတ္အား တိုးခ်ဲ႕ ေရာက္ရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ အား အဟန္႔အတားျဖစ္ ေစသည္။ ၂၀၁၁-၁၂ တြင္
ရန္ကုန္ တိုင္း၏ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လူတစ္ဦးက် ဓာတ္အားရရွိမႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ထက္
အဆ ၁၇၀၊ ဧရာ၀တီ တိုင္းထက္ ၁၄ဆ အထိပိုမို ျမင့္မားခဲ့သည္။ ဓာတ္အားခ မ်ားကို
ဓာတ္အားသစ္ ထုတ္လုပ္ ကုန္က်စရိတ္ ေအာက္ သတ္မွတ္ေန သေရြ႕ လက္ရွိအခြင့္အေရး
ပိုရေနေသာ ေဒသမ်ားနည္းတူ အျခားေဒသမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းတူ ျဖန့္႕ျဖဴး ေပး ႏိုင္ မည့္
ကုန္က်စရိတ္မ်ိဳးက်ခံ ႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာန တြင္ ဘတ္ဂ်က္ မရွိႏိုင္ပါ။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ
ဓာတ္အား မရရွိေသး သည့္ စုစုေပါင္း ၏ ၇၀% ေသာ အိမ္ေထာင္စု မ်ား၊ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား၊
လွ်ပ္ စစ္ ဓာတ္အား လက္လွမ္းမီ ႏိုင္ ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ တြင္ လည္း၊ ဌာန အေနျဖင့္ ရင္ ဆိုင္
လ်က္ရွိ သည့္ျပႆနာ မွာ အေျခခံ အားျဖင့္

ရ

ဤ ဘတ္ဂ်က္ ျပႆနာ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားႀကိဳက္ ဓာတ္အားခ တိုးျမွင့္မႈ ဆန့္က်င္ေရး သည္ စီးပြားေရး အျမင္အရ မွား ယြင္းသည့္
အျပင္၊ ႏိုင္ငံ အတြင္း အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ် ေရး ကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွး ေစပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား လးုံ၀ လက္လွမ္းမမီိ ေသးသူ အမ်ားစု ရွိ ေန ဆဲ ျဖစ္သည္။၊
ဓာတ္အား လက္လွမ္းမီသူမ်ားထဲ မွအမွန္ အကန္ ခ်ိဳ႕တဲ့ သုံးစြဲ သူူမ်ား အတြက္ သက္ကယ္္ ယူနစ္
ပမာဏ ကို သက္ကယ္ ေစ်းႏႈန္း (lifeline rate) ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ခြင့္ျပဳ ထား လ်က္ ရွိ္သည္။၊ ဤ
အေျခအေန မ်ိဳး တြင္ ဓာတ္အားရ ရွိ သုံးစြဲေန သူ မ်ားထဲမွ အျခား သုံးစြဲ သူမ်ားအား
စရိတ္ေအာက္ သက္သာ ေသာ ႏႈန္း မ်ားျဖင့္ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့
ဟုယူဆပါသည္။

ေပးထားရန္ မ သင့္ေတာ့

ေနာက္ ဆက္တြဲ။ ၁ ။ (Appendix 1)
ဇယား ၁။၂၀၁၀-၁၁ ျပည္နယ္၊တိင
ု း္ ေဒသ အလိက
ု ္ မဟာဓာတ္အား လိင
ု း္ မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ။

Region
Yangon
Mandalay
Magway
Nay Pyi Taw
Bago
Shan
Sagaing
Ayeyarwady
Mon
Caching
Tanintharyi
Rakhine
Chin

Sales
(Million kWh)
2893
1038
454
359
346
311
285
226
136
42
14
8
4.5

Population
(Millions)
7.0
8.4
5.6
1.1
6.0
5.7
6.5
8.0
3.1
1.6
1.7
3.3
.55

Sales per capita
(Kilowatt-hours pc)
413
124
81
326
58
55
44
23
44
26
8
2.4
8

% of Yangon
100
30
20
79
14
13
11
6
11
6
2
0.6
2

Sources: Myanmar Initial Energy Assessment, p. 56 for electricity sales (ADB)
Myanmar Agriculture at a Glance, 2013, p. 13 for population (Ministry of Agriculture)
Per Capita sales and % of Yangon from calculations

ဂရပ္ပုံ ၁၊ ၂၀၁၀-၁၁ ျပည္နယ္၊တိင
ု း္ ေဒသ အလိက
ု ္ မဟာဓာတ္အား လိင
ု း္ မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းးခ်မႈ။(တစ္ဥးီ က် kWh)
Sales per capita in 2010-11
450
400
350
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Source: ADB “Myanmar Initial Energy Assessment” 2012

အထက္ပါ ဇယားႏွင့္ ဂရပ္ပုံ မ်ားအရ လက္ရွိဓာတ္အားသုံးစြဲ ေနမႈ အမ်ားစုသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ရရွရ
ိ ာ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ ပိုင္းေဒသ မ်ားတြင္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါမည္။ ယင္း
ပထ၀ီ အေနအထား က ေျမာက္ပိုင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ မ်ားကို အဓိက သုံးစြဲရာ ႏိုင္င၏
ံ ဗဟိုေဒသ မ်ားသို႔
သယ္ယူ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ ေပးမည့္ ဓာတ္အား လိုင္းမ်ား ကို စရိတ္မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ ဆက္သြယ္ ထူ ေထာင္
ေပးရန္ လိုအပ္ ေစပါမည္။ ဤ အေျခ အေန ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ ပိုင္း တြင္ ေယဘုယ် အားျဖင့္
ေက်ာက္မီးေသြး သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ အသုံးျပဳ ၍ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ျခင္းက တြက္ေျခပိုကိုက္
ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ေတာင္ပိုင္း၊ အေျခအေန ေပးသည့္ ေနရာ အခ်ိဳ႕ တြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ အငယ္စား မ်ား
လည္း စီးပြားေရးအရ ယွဥ္ျပိဳင္ ႏိုင္ ေျခရွိ ပါသည္။
အျခား တင္ျပလိုသည့္ အခ်က္္ မွာ လက္ရွိ ပင္မ ဓာတ္အားလိုင္း ႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ မရရွိ ေသးသည့္
သုံးစြဲ သူမ်ားေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ သည့္နည္း စံနစ္မ်ားထဲ မွ တစ္အိမ္ေထာင္ သုံးေန ေရာင္ျခည္ ဓာတ္အား စနစ္
ႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ ယင္း စနစ္ ၏တစ္ ယူနစ္ စရိတ္သည္ လက္ရွိ ေထာက္ပံ့ခံ ပင္မ လိုင္း ဓာတ္အားခ
ေစ်းႏႈန္း ထက္ ပိုျမင့္ ေသာ္လည္း၊ ဒီဇယ္သုံး စနစ္ထက္ မူ ပို၍ သက္သာ ေၾကာင္း ေတြ႔ ရွိရပါသည္။ ၁၀၀
၀ပ္ ရိုးရိုးေနေရာင္ျခည္ ဖမ္းစက္ ႏွင့္ ဘက္ထရီ တစုံ လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀၀ မွ်သာ က်သင့္ျပီး၊ ပိုမိုျပည့္စုံ
ေကာင္းမြန္ ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါက၊ ေဒၚလာ ၄၅၀ ခန္႔ က်သင့္ ပါမည္။ ယင္း ကရိယာ မ်ား သည္ ေန
ေရာင္ ျခည္ ရရွိႏိုင္မႈ ေပၚ မူတည္၍၊တႏွစ္လွ်င္ ၁၅၀-၂၀၀ kWh အထိထုတ္လုပ္ ႏိုင္ ပါ သည္။
အပူပိုင္းေဒသ ျဖစ္ က ေနအားဓာတ္အားပိုရ ပါမည္။

ကရိယာ ျမွဳပ္ႏွံစရိတ္ အတြက္ က်သင့္ အတိုး

ေဒၚလာ ၅၀ (၂% တိုး)၊ ဘက္ထရီ အစားထိုး စရိတ္ စသည္ျဖင့္ အစုံအလင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လွ်င၊္
ေစ်းႏႈန္း ပို သက္ သာေသာကရိယာ ျဖင့္ ပင္၊ တစ္ kWh ၃၀၀ က်ပ္ မွ် က်သင့္ မည္ျဖစ္ ရာ၊ လက္ရွိ
မဟာလိုင္းဓာတ္အား သုံး အိမ္ေထာင္စု မ်ားေပးေန ရ သည့္ ဓာတ္အားခေစ်း ႏႈန္း၏ ဆယ္ဆနီးပါး ရွိ ေန
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ေနအား လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္း ႀကီးမ်ား အတြက္ ရရွိ ႏိုင္သည့္ သက္သာ ေသာ
အထူးအ တိုး ႏႈန္း မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ ေၾကး မ်ားေၾကာင့္ စရိတ္ အခ်ိဳ႕ သက္သာ ႏိုင္ ေသာ္လည္း၊
အိမ္ေထာင္စု အဆင့္ လိုအပ္ခ်က္ ကို “ေနအားျဖင့္ ေျဖ ၾကားျခင္း”သည္ တစ္ kWh က်သင့္ စရိတ္ အရ၊
မသက္သာ လွ ဟု ဆိုရေပ မည္။ အိမ္ေထာင္စု ေနအားစနစ္ သည္ ဒီဇယ္ စနစ္ ထက္ လည္းေကာင္း၊
ဓာတ္အားလံုး၀ မရွိ သည္ ႏွင့စ
္ ာ လွ်င္ လည္းေကာင္း၊ ပိုေကာင္းသည္ မွန္သည့္ တိုင္၊ ဤအၾကာင္းျပခ်က္
ျဖင့္ ဓာတ္အား ကို လိုသလို ထုတ္ ေပးႏိုင္ မည့္ ပင္မ မဟာဓာတ္ အားလိုင္းမ်ား အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕ေရး
စီမံခ်က္ ကိုကား မေႏွာင့္ေႏွး ေစသင့္ေပ။ ဓာတ္အား ခ ေစ်းႏႈန္း မ်ားကိုမူ ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ အညီ
ညွိႏိင
ႈ ္းေပးရန္ လိုအပ္ပါမည္။သို႔မွသာ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားစု ဓာတ္အားရရွိေရး ဆက္လက္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံ
ေပးႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။

အင္ဒန
ို းီ ရွား ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တိ၏
ု့ စုစေ
ု ပါင္းတိင
ု း္ ျပည္ ထုတက
္ န
ု ္
GDP အမွန္ တိးု တက္မႈ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမ။ႈ

၁၉၈၀ နင့္ ၁၉၉၀ ကာလ အတြင္း၊ အင္ ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ၏ တ ႏွစ္ ပ်မ္းမွ် တစ္ဦးက် အမွန္ GDP
တိုးတက္ ႏႈန္း သည္ ၃.၆% ရွိ ခဲ့ျပီး၊ တစ္ဦးက် လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ တိုးတက္ႏႈန္းသည္
၁၃.၄% တိုးတက္ ခဲ့သည္။ ယင္း လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ GDP တစ္ဦးက်ႏႈန္း ႏွစ္ ခု ၏ အခ်ိဳးသည္ ၃.၇
ျဖစ္သည္။ အင္ဒုိနီးရွား၏ ၁၉၈၀

ခုႏွစ္မ်ားရွိ

တစ္ဦးက် အမွန္

GDP တိုးတက္ႏႈန္းသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၃ တိုးတက္ႏႈန္း ႏွင့္ တူညီ သည္။ ဤကာလအတြင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား သည္
လွ်ပ္စစ္

က႑၌

အႀကီးအက်ယ္

ဆက္လက္

ျမွဳပ္ႏွံ

ခဲ့

သည့္တိုင္၊

ပင္မလိုင္း

ဆက္သြယထ
္ ားသည့္ သုံးစြဲ သူတို႕၏ အမွန္သုံးလိုအား ကိုကား မျဖည့္တင္း ႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါ။
ေ၀းလံ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ က်ြန္းငယ္ မ်ား သိ႔ု လည္း အတိုင္းအတာ

ႏွင့္

ႏိုင္ငံ၏

တခုအထိသာ ျဖည့္စြမ္းႏိုင္

ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ၌ ပင္ အိမ္ေထာင္စု အားလုံး၏ ၆၀% သာ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ ထားႏိုင္ ေသးသည္။
၁၉၉၀ႏွင့္၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ ၏ တႏွစ္ ပ်မ္းမွ် တစ္ဦးက် အမွန္ GDP
တိုးတက္ ႏႈန္း သည္ ၅.၆% ရွိ ခဲ့ျပီး၊ တစ္ဦးက် လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ တိုးတက္ႏႈန္း သည္
၁၂.၅ % တိးု တက္ ခဲ့သည္။ ယင္း လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ GDP တစ္ဦးက်ႏႈန္း ႏွစ္ ခု ၏ အခ်ိဳးသည္ ၂.၂
ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ ၏ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားရွိ တစ္ဦးက် အမွန္ GDP တိုးတက္ႏႈန္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၃ တိုးတက္ႏႈန္း ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤကာလအတြင္း၊ ဗီယက္နမ္
သည္

လွ်ပ္စစ္

က႑၌

ဦးစားေပး

ျမွဳပ္ႏွံ

ခဲ့

ရာ၊

ဓာတ္အား

ျပတ္ေတာက္မႈ

မ်ားႏွင့္

လုံး၀မကင္းေသး ေသာ္ လည္း သိသသ
ိ ာသာ ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ခ့သ
ဲ ည့္ အျပင၊္ ရပ္ရြာအားလုံး၏ ၉၅%
ေက်ာ္ အထိ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးႏိုင္ ခဲ့သည္။ တစ္ဦးက် အမွန္ GDP
တိုးတက္ ႏႈန္း ၅-၆% အထိ ေႏွးေကြးသြား ျပီး၊ လက္ ရွိ တစ္ဦးက် ဓာတ္အားသုံးစြဲ ႏႈန္း
ျမင့္မားျပီးျဖစ္သည့္

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသည္ ယခွ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း တႏွစ္ ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္

စာတ္အားသုံး လိုအား ၁၀% ဆက္လက္တိုးတက္ လိုအပ္ ေန ဦး မည္ ဟု ခန္႔မွန္း တြက္ ခ်က္
ထား ဆဲျဖစ္သည္။
အထက္ပါ အာဆီယံ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ ႏိုင္ ငံ ၏ အေတြ႔အၾကံဳ ေပၚမူတည္၍၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP ၇%
တိုးတက္ႏႈန္း ႏွင့္ တစ္ဦးက် GDP ၆.၅% တိုးတက္ႏႈန္း၊ တိုးတက္ရရွိ္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ား ႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြ၊ ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ သုံးလိုအား တိုးတက္ႏႈန္း ကို တႏွစ္ အနည္း ဆုံး ၁၅%၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ဦးက် လွ်ပ္စစ္ႏွင့္၀င္ေငြ အခ်ိဳး (per capita electricity-to-income ratio)
အနည္းဆံုး ၂.၃ ရရွိ ျပည့္မီေရး၊ ရည္မွန္း ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ
လွ်ပ္စစ္

ရည္မွန္းခ်က္

တြင္

အၾကီးစားစက္မႈ

လုပ္ငန္း

ႀကီးးမ်ားထူေထာင္ေရး

အတြက္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိ ေသာ္ လည္း၊ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ မႈမ်ားေလ်ာ့ ခ် ေရး ႏွင့္
ပင္မ ဓာတ္အားလိုင္း မ်ား တိုးခ်ဲ့ လက္လွမ္းမီ ေရး တို႔ ကိုမူ စီမံကိန္း အရ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ထားပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။

ေလာင္စာ စရိတ္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေစ်းႏႈနး္ မ်ား

အပူ သုံး ဓာတ္အား (thermal electricity) ကို ေလာင္ စာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳ ထုတ္လုပ္
ႏိုင္ပါသည္။ လူသးုံ အမ်ားဆံုး မွာတစ္ kWh ထုတ္လုပ္ရန္ ၀.၃ လီတာ (ေနာက္ ဆုံးေပၚ
အင္ဂ်င္္မ်ားတြင္ ၀.၂၇ လီတာ သာ) လိုအပ္သည့္ ဒီဇယ္ဆီ သုံး အင္ဂ်င္ မ်ားျဖစ္သည္။ ဒီဇယ္ဆီ
တစ္လီတာ တစ္ေဒၚလာ ေစ်း ေပါက္ ခ်ိန္တြင္ ဆီစရိတ္ သက္သက္ ျဖင့္ တြက္ လွ်င္ ပင္ တစ္
kWh ၀.၃၀ ေဒၚလာ (က်ပ္ ၃၀၀) ခန္႔ က်သင့္ ပါ မည္။ ဤ အေတာ အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ
ေရနံစိမ္း ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈမွ တဆင့္ စင္ကာပူ ဒီဇယ္ဆီ လက္ကား ေစ်းႏႈန္း သည္ တစ္လီတာ
၀.၆၀ ေဒၚလာ အထိ က်ဆင္း လာ သျဖင့္၊ တစ္ kWh ဒီဇယ္ဆီ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္စရိတ္ အား ၀.၁၈
ေဒၚလာ

အထိ

ေလ်ာ့က်

ေစပါမည္။

စက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

စရိတ္၊

စက္အသုံးျပဳ

မႈ

အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ သည့္ လည္ပတ္ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ တိ႔ု ထည့္ေပါင္း ထား သည့္ စုစု
ေပါင္းကုန္က်စရိတ္ သည္္ အထိုက္ အေလ်ာက္ ပိုမို က်သင့္ေစ မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီဇယ္ စက္ ၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ (efficiency) သည္ ၃၃% မွ ၃၇% အတြင္း ရွိ သည္။
ဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားထုတ္ စက္မ်ားသည္ ေလာင္စာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဥပမာ LPG ( သာမန္ အပူခ်ိန္
တြင္ ဖိအား အနည္းငယ္ ေပးထားသည့္ မီသိန္း ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား)၊ ေရနံဆီ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဒီဇယ္ဆီ၊ သဘာ၀ ဓတ္ေငြ႕ တိ႔က
ု ို အသုံးျပဳ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္သည္။ သဘာ၀ ဓာတ္ ေငြ႕ သည္ ပိုမို
သန္႔ရွင္း ေစ်းသက္သာေသာ ေၾကာင့္ လူႀကိဳက္ မ်ားသည္။ ဓာတ္ေငြ႔သုံး ဓာတ္အားထုတ္စက္
generator မ်ား သည္ jet ေလယာဥ္ အင္ဂ်င္ ကဲသ
့ ႔ို ေသာ single cycle သိ႔မ
ု ဟုတ္ combined
cycle ပူးေပါင္းလည္ပတ္ စနစ္ (single cycle ဓာတ္ အားထုတ္စက္ မွ ထြက္ ရွိသည့္ ေဘးထြက္
ပစၥည္း အပူအား ကို “ေရေႏြးေငြ႔ လည္ပတ္ အား” steam cycle အ ျဖစ္ အသုံးခ် လ်က္ တေက်ာ့
ျပန္ ဓာတ္အားထုတ္ ယူျခင္း) တိ႔ု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ Single cycle ဓာတ္အား ထုတ္စက္ ၏
စြမ္းေဆာင္ ရည္ သည္ ၃၅% မွ ၃၈% အတြင္း ရွိ ျပီး၊ ေဆာက္ လုပ္ ရာ တြင္ စရိတ္ ပိုမိုကုန္က်
သည့္ျပင္ တပ္ ဆင္ ေန ရာ ခ် ထားရန္ အခ်ိန္ ပို ၾကာ ေသာ ပူးေပါင္း လည္ပတ္ combined
cycle ဓာတ္အားထုတ္စက္ ၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ မွာ ၅၀% မွ ၅၅% အထိ ရွိ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္
ေလာင္ စာ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားစဥ္ ပူး ေပါင္း စနစ္ စက္ ရံု မ်ား ေယဘုယ် အားျဖင့္ တြက္ ေျခ ပိုကိုက္
သည္။
သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ေစ်းႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိ ေသာ္လည္း ေျမာက္ အေမရိက ျပင္ပ တြင္ BTU
တစ္သန္း (၁၀၀၀ ကုဗေပ) လွ်င္ ပိုက္လိုင္းဓာတ္ေငြ႔ ေစ်းႏႈန္း ၇ ေဒၚလာ မွ ၁၂ ေဒၚလာ
အတြင္းရွိသည္။ ပူးေပါင္းစက္ (combined cycle) သည္ ယင္း ဓာတ္ ေငြ႕ပမာဏမွ ၁၆၀ kWh
ထုတ္လုပ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ရာ၊ ယင္း၏ တစ္ kWh ေလာင္စာ စရိတ္သည္ ၄-၈ ဆင့္ (cents) အတြင္း
က်သင့္ ပါ မည္။ Single Cycle စက္ အေန ျဖင့္မူ၊ ယင္း ဓာတ္ေငြ႔ ပမာဏမွ ၁၀၅ kWh မွ်သာ
ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ ၍ ယင္း၏ တစ္ kWh ေလာင္ စာ စရိတ္ သည္ ၇-၁၁ ဆင့္ အတြင္း
က်သင့္ မည္ ျဖစ္ သည္။ အရင္းအႏွီး စရိတ္၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ႏွင့္ အျခား လုပ္ငန္း လည္
ပတ္ မႈ စရိတ္ အသီးသီး ကို အထက္ပါ ေလာင္ စာ စရိတ္ တြင္ ထည့္ ေပါင္းက ထုတ္လပ
ု ္
ဓာတ္အား ၏ စုစု ေပါင္း ထုတလ
္ ုပ္ စရိတ္ ကို ရရွိ မည္ ျဖစ္ ျပီး၊ ယင္း ၌္ ျဖန္႔ျဖဴး စရိတ္ ထပ္မံ

ေပါင္းထည့္ လွ်င္ လက္လီ ေစ်းႏႈန္း ကို ရရွိပါမည္။ မည္သို႔ ဆိုေစ၊ ေယဘုယ် အားျဖင့္ မူ စက္မႈ
လုပ္ငန္းသုံး

ဓာတ္အား ေစ်းႏႈန္း မ်ား (prices of industrial electricity) သည္ ဓာတ္

ေငြ႕သုံးပူးေပါင္းစက္ မ်ား၏ အမွန္ ကုန္က်စရိတ္ (actual costs) ေဘာင္ အတြင္း ၌သာ ေပါက္္
ေလ့ရွိသည္။
ထုထည္ အလိုက္ (in bulk) LPG တစ္ တန္ ၏ ရန္ကုန္ အေရာက္ ကုန္က်စရိတ္ သည္ ၇၀၀၈၀၀ ေဒၚလာ က်သင့္ သည္။ တစ္တန္ လွ်င္ BTU ၅၀ သန္းခန္႔ ရွိရာ၊ BTU တစ္ သန္း လွ်င္ ၁၄၁၆ ေဒၚလာခန္႔ က်သင့္ သည္။ ယင္း သည္ ပိုက္လိုင္းသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ စရိတ္ ၏ ၁.၅ ဆ ရွိ
ေသာ ေၾကာင့္၊ LPG ေလာင္စာ စရိတ္ သည္ ပိုက္လိုင္း ဓာတ္ ေငြ႔ စရိတ္ ထက္ ၁.၅ ဆ
ပိုမည္ျဖစ္သည္။ LPG သုးံ ပူးေပါင္းလည္ပတ္ စက္ ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ kWh ထုတ္ လုပ္
စရိတ္သည္္ ၁၀၀ မွ ၁၁၀ က်ပ္ အတြငး္ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ က်သင့္မႈ သည္ လက္ ရွိ အိမ္
သုံး ပင္မလိုင္း ဓာတ္ အား ခ ႏႈန္း ထား ထက္ ျမင့္မား ေသာ္ လည္း၊ စက္မႈ လုပ္ငန္း သုံး
ု က္ရွိ ႏႈန္း
သတ္မွတ္ ေစ်း ႏႈန္း ထက္ ကားမျမင့္ပါ။ ထို႔ ေၾကာင့္၊ အိမ္သုံး ဓာတ္ အားခ ကိလ
အတိုင္း ဆက္လက္သတ္မွတ္ ေကာက္ ခံ မည္ဆလ
ို ွ်င္ LPG သ႔ိုမဟုတ္ အျခား ေလာင္စာ ရည္
မ်ား (liquid fuels) ကို အသုံးျပဳ ထုတ္ လုပ္ပါ က အရွဳံး ႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ ရမည္ ျဖစ္ သည္။ အရွံဳး
မခံလိုက ဓာတ္အား ခ ေစ်း ႏႈန္း မ်ား ျမွင့္ တင္ရန္ သု႔ိ မဟုတ္ ေထာက္ ပံ့ ေၾကး မ်ား ရရွိရန္
လိုအပ္ မည္ ျဖစ္သည္။
အ က်ဥ္းခ်ဳပ္ ရ ေသာ္္
ဓာတ္အား ကို ဒီဇယ္ဆီ္သုံး ထုတ္လုပ္ ျခင္း သည္ ရွင္းလင္းလြယက
္ ူဆးုံ ျဖစ္ ေသာ္ လည္း စရိတ္
အၾကီးဆုံး ထုတ္လုပ္ နည္းျဖစ္သည္။ ဒီဇယ္ဆီ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္း လာ သည္ ႏွင့္ အမွ် ဒီဇယ္ ျဖင့္
ထုတ္ေသာ ဓာတ္အား ကုန္က်စရိတ္ သည္လည္း က်ဆင္းလာ မည္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိ ဒီဇယ္
ႏိုင္ငံတကာ လကၠား ေစ်း (ျပည္ တြင္း လက္လေ
ီ စ်း မဟုတ္) အရ၊ တစ္ kWh ၂၀ ဆင့္ (၂၀၀
က်ပ္ ခန့္႕)သာ က်သင့့္သည္။ ဒီဇယ္ဓာတ္ အား ၏ အိမ္/လုပ္ငန္း ေရာက္ (ထုတ္ရာသုးံ မဟုတ္က)
ေစ်းႏႈန္း ရရွိရန္၊ အရင္းအႏွီး စရိတ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးစရိတ္ ႏွင့္ အျခား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ စရိတ္ တိ႔ု ကို
ေလာင္စာ စရိတ္ တြင္ ထည့္ေပါင္းရန္ လိုအပ္ ပါမည္။ ယင္းစရိတ္ အားလုံး ထည့္ေပါင္း လွ်င္္
ယခင္ ဒီဇယ္ ေစ်း အရ တစ္ kWh ၄၀ ဆင့္(cents) က်သင့္ျပီး၊ ယခု ေစ်းျဖင့္ အနည္းဆုံး ၃၀
ဆင့္ က်သင့္ ပါ ဦး မည္္။
Single stage

ဓာတ္ေငြ႔ သုံး ဓာတ္အားထုတ္ စက္

(gas generator) မ်ား ျဖင့္ ဓာတ္

အားထုတ္လပ
ု ္ ျခင္း သည္ ဒီဇယ္ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ထက္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ အနည္းငယ္ ပိုျမင့္
သည္။ ေလာင္ စာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ( LPG, သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ႏွင့္ ေရနံဆီ) ႏွင့္ ဒီဇယ္ ဆီ ကိုပါ အသုံးျပဳ
ထုတ္ လုပ္ ႏိုင္ သည္။ ဤ ဓာတ္အားထုတ္ စက္ မ်ား ကို လအနည္းငယ္ အတြင္း တည္ ေထာင္
တပ္ဆင္ ျပီးစီး ႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္၊ စြမ္း အင္ ဓာတ္အား (power) ကိုသာ မက၊ မလိုအပ္ သည့္
အပူ ရွိန္ (heat) ကိုပါ ပူးတြဲ ထုတ္ လုပ္ ထြက္ ရွိ ေစသည့္ စနစ္ ျဖစ္ သျဖင့္၊ ေလာင္စာ သုံးစြဲမႈ
အေတာ္မ်ား မ်ား ကို ျဖဳန္းတီး ရာ ေရာက္ ေစ သည္။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ျဖင့္ ထုတ္ လုပ္ျခင္း ထက္

စရိတ္သက္သာ ေသာ္လည္း၊ ယင္း၏ စရိတ္ေၾက အနိမ့္ဆုံး အရြယ္အစား

(minimum size)

သည္ လိုအပ္ခ်က္ အရ ၾကီးမား ေလ့ရွိ သျဖင့္၊ အမ်ားသုံး လုပ္ငန္း ၾကီး မ်ား ႏွင့္ သာ ပိုမို ဆီ
ေလ်ာ္ ပါ သည္။
ေပါင္းစည္းလည္ပတ္ စနစ္သုံး ယူနစ္မ်ား (combined cycle units) မ်ား သည္ လက္ရွိ ဓာတ္
ေငြ႕ႏွင့္ ေလာင္စာရည္ (liquid fuels) ေပါက္ ေစ်း မ်ား အရ ေလာင္စာ စြမ္းေဆာင္ ရည္
အျမင့္မားဆုံး ျဖစ္ျပီး၊ စရိတ္ အနည္းဆုံး အပူသုံး ဓာတ္အား (thermal electricity) ကို ထုတ္ လုပ္
ေပး ႏိုင္ ေျခရွိသည္။ ဤစနစ္ သည္ တစ္ ကီလို၀ပ္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏံမ
ွ ႈ စရိတ္ ပို မိုျမင့္မားျပီး၊ တည္
ေဆာက္ ျပီး စီး ရန္ အခ်ိန္ကာလ လည္း ပို ၾကာပါ သည္။ လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ား၊
စက္မႈဇုံမ်ား အတြက္ သာ ပိုမို ဆီေလ်ာ္ ပါ သည္။
မိမိ တိ႔ု ပင္ရင္းႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအား ျပန္လည္ ပံ့ပိုး ေပးရန္ စိတ္၀င္စားသည့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္မ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာ

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္

မ်ား

စသည္

တို႔မွ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

၏

ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ား (renewable energy projects) အတြက္ ၊ သက္သာ
ေသာအတိုးႏႈန္း ျဖင့၊္ ေခ်းေငြမ်ားရရွိ နိုင္ ေျခ ရွိပါက၊ ေႏြရာသီေရအားလွ်ပ္စစ္

ကို တစ္တပ္

တစ္အား ပံ့ပိုး ေပးႏိုင္ မည့္္ အပူပိုင္းေဒသ ေနေရာင္ျခည္ သုံး ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္ ေရးသည္
လည္း စိတ္၀င္ စား ဖြယ္ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္သည့္ နည္း စနစ္ တခု ျဖစ္ပါ သည္။
ယူနန္ ျပည္နယ္ (Southern Grid)

ဓာတ္ အား လုပ္ငန္းစု ႏွင့္ လိုအပ္ ေသာ ညွိႏႈိုင္း

သေဘာတူညီမႈ မ်ား ရရွိ ပါ က၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ဆက္ သြယ္ မႈ ၿပီးၿပီး ခ်င္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ
လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ကို ၀ယ္ယူသုံးစြဲ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ ပိုင္း ေဒသမ်ား
အတြက္ ယင္း နည္း လမ္း ျဖင့္ ရရွိ သည့္ ဓာတ္အား ေစ်းႏႈန္းသည္ အျခား နည္းလမ္း မ်ား ၏
ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ သက္သာ ဖြယ္ အေၾကာင္း ရွိသည္။ ျပည္တြင္းေရအား လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္း
ၾကီးမ်ား မွ လည္း အလား တူ အက်ိဳးမ်ိဳး ရ ရွိ ေစ ႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ဤ
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတည္ ေဆာက္ ျပီးစီးရန္ အနည္းဆုံး ၅ ႏွစ္ မွ ၁၀ ႏွစ္ အထိ ၾကာျမင့္ တတ္္ ပါ
သည္္။

