ရက်စွဲ။ ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်

ဖွံ ဖိ းတိုးတက်လာေသာ ြမန်မာ ိုင်ငံ ှင့် လပ်စစ်လိုအပ်ချက်
သုေတသနမှတ်တမ်းတို
အကျဥ်းချ ပ်
ဤစာတမ်းတိုသည်

ြမန်မာ ိုင်ငံ၏လ ပ်စစ်က ကိုြမင်သာမရှိေစရန်

ေဖာ်ြပ ပီး

လတ်တေလာ

ေဆွးေ ွးေနေသာ လ ပ်စစ်ဥပေဒကမ်းအားများစွာ အေထာက်အကူြပ ိုင်မည်ဟု ယုံ ကည်ပါသည်။
ြမန်မာ ိုင်ငံတွင်စက်မလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထွန်းကားတိုးတက်လာပီး လူေနမအဆင့်အတန်းြမင့်မားလာသည်
ှင့်အမ လပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက် ှင့်လ ပ်စစ်ရရှိေရးအတွက် ေတာင်းဆိုမများမ
ြ င့်မားလာခဲ့ပါသည်။
လပ်စစ်ထုတ်လုပ်မတိုးတက်ရန်မှာ လပ်စစ်က တွင် ရင်း ှီးြမ ပ် ှံမများတိုးတက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၉၈၄ ခု ှစ်တွင် ြပ ာန်းခဲ့ေသာ လ ပ်စစ်ဥပေဒသည် ေခတ်စနစ် ှင့်မေလျာ်ညီေတာ့သြဖင့် လ ပ်စစ်
ဥပေဒေရးဆွဲြပ ာန်းရန်လိုအပ်လာပါသည်။ လ ပ်စစ်ဥပေဒအသစ်တွင် မဟာဓာတ်အားလိုင်း ကီးများ၊
ပင်မဓာတ်အားခွဲ ုံ ကီးများမှ ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖ းသည့်စနစ်အြပင် ပင်မဓာတ်အားလိုင်းမှ အလှမ်းကွာ
ေသးသည့်အရပ်ေဒသများတွင် ြပန်လည်ြပည့် ဖိ းမဲစွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားေပးစက်များ တပ်ဆင်သုံးစွဲ
လာေစေရးအတွက် ေဒသ ရရင်း ှီးြမ ပ် ှံမများကို အားေပးသည့်အချက်များအား ဥပေဒများတွင် ေရး
ဆွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ ိုင်ငံတကာအဖွဲ အစည်းများ ကမာ့ ိုင်ငံများမှ အကူအညီများရရှိေရး အတွက်
ိုင်ငံတကာကျင့်စဥ်များ ှင့်ညီ ွတ်ေသာ ဥပေဒဖ
ြ စ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို ြပင် ြပည်သူများ၏ အကျိ း
စီးပွား ှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် မထိခိုကေရးအတွ
်
က်
ဥပေဒ တစ်ခုြဖစ်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

EIA/SIA များကို လိုက်နာကျင့်သုံးေစသည့်
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ြမန်မာ ိုငင် ံတငွ ်လူတစ်ဦးစီ၏လ ပ်စစ်သုံးစွဲမမှာ ၈၄.၈၂ kWhသာရှိပါသည်။ လာအို ိုင်ငံတွင၃် ၃၈.၅၀
kWhြဖစ် ပီး စကာပူ ိုင်ငံတွင် ၇၆၉၅.၄၁ kWh ြဖစ်သြဖင့်လ ပ်စစ်က

တိုးတက်ေရးမှာ အလွန်

အေရးပါပီး အမ
ြ န်ဆုံးစတင်ရန်လိုအပ်ေနပီမှာသိသာထင်ရှားေနပါသည်။ လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်မ အရှိန်
အဟုန်ြမင့်တိုးတက်ေရးအတွက်လည်းလ ပ်စစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်များကိုဗဟိုမှချ ပ်ကိုင်မ
ေဖ
ြ ေလျာ့ ပီး တိုင်းေဒသကီး ှင့်ြပည်နယ်များမှ အပိ င်အဆိုင်လုပ်ကိုင်မများတိုးတက်ြမင့်မားေစရန်
အားေပးမည့်ဥပေဒတစ်ခုြဖစ်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။
သို ြဖစ်ပါ၍လ ပ်စစ်ဥပေဒကမ်းကို ိုင်ငံတကာအေတွ အကံ ရှိသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ ေဒသ ာရ က မ်း
ကျင်သူပညာရှင်များ အများပ
ြ ည်သူများပါ၀င်၍ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် ေဆွးေ ွးေရးဆွဲအတည်ြပ ြပ ာန်း
ရန် လိုအပ်ေ ကာင်းေတွ ရှိပါသည်။

မာတိကာ
စဥ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက် ှာ

၁။

နိဒါန်း

၃

၂။

လ ပ်စစ်ဥပေဒကမ်း၊ ဥပေဒကမ်း၏ေနာက်ခံအေကာင်းအရာ

၄

၃။

လ ပ်စစ်ဥပေဒ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ရရှိလာမည့် အကျိ းသက်ေရာက်မ

၅

၄။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ၏ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ ေဆာင်ရွက်ချက်များ

၆

၅။

မူဝါဒ

၆

၆။

ရည်မှန်းချက်

၇

၇။

ရည်မှန်းချက်များပ
ြ ည်၀့ လာရန် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ေမာ်မှန်းချက်

၇

၈။

ြမန်မာ ိုင်ငံ၏ လ ပ်စစ်စွမ်းအားလိုအပ်ချက်ခန် မှန်း ှင့် ြဖည့်ဆည်းေပး

၈

ိုင်မည့်အေခ
ြ အေနများ
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၉။
၁၀။
၁၁။

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ှင့်စပ်လျဥ်းေသာထင်ြမင်ချက်များ

၉

ိုင်ငံတကာ ှင့် ိင်းယှဥ်မများ၊ ဗီယက်နမ် ိုင်ငံ၏လပ်စစ်ဓာတ်အားအေြခအေန ၁၀
အာဆီယံ ိုင်ငံများ၏လူတစ်ဦးချင်းစီအသုံးြပ ေသာလ ပ်စစ်အသုံးြပ မ

၁၁

နိဒါန်း
ြမန်မာ ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးတိုးတက်ဖွံ ဖိ းေရးအတွက်အေခ
ြ ခံစွမ်းအင်ြဖစ်သည့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားက
ပိုမိုဖွံ ဖိ းတိုးတက်ရန်လိုအပ်လ က်ရှိပါသည်။ လ ပ်စစ်က အရှိန်အဟုန်ြဖင့်တိုးတက်ေရး ှင့်ြပည်တွင်း
ြပည်ပရင်း ှီးြမ ပ် ှံမများရရှိလာေစရန် ေစျးကွက်စီးပွားေရးစနစ် ငှ ့် လိုက်ေလျာညီေထွေသာ လ ပ်စစ်
ဥပေဒတစ်ရပ် ြပ ာန်းရန်လိုအပ်ပါသည်။1
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် ကီးတစ်ခုတွင် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေပးသည့် (Generation)အပိုင်း၊ ထွက်ရှိ
လာသည့် ဓာတ်အားများအားရပ်နီးရပ်ေဝး၌ရှိေနကသည့် ဓာတ်အားသုံးစွဲမဗဟိုအချက်အြခာ အရပ်
ေဒသများသို အေရာက်သယ်ယူပို ေဆာင်ေပးေသာ (Transmission)အပိုင်း၊ ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ
ထံအေရာက်ြဖန် ြဖ းေပးေသာ (Distribution)အပိုင်း ှင့် ဓာတ်အားသုံးစွဲမ (Utilization)အပိုင်း ဟူ၍
အစိတ်အပိုင်း ကီး ၄ ခုပါဝင်ပါသည်။ ဓာတ်အားေပးစက် ေခ ဂျင်နေရတာ(Generator)များမှ
ထွက်ရှိလာသည့် လ ပ်စစ်ဖိ ှိပ်မအား (Electromotive Force)သို မဟုတ(် Volt)သည်ခရီး ေ၀းေ၀း
သို စွမ်းအားများများ တိုက် ိုက်ေပးလတ်ရန်အဆင်ေ ြပ ြခင်း မရှိပါ။ လိုင်း ကိ းများအတွင်းရှိ ခုခံမများ
ေကာင့် လိုင်း ကိ းရှည်လျားလာသည် ှင့်အမ ကျဆင်းဗို အား များလာပါသည်။ ဗို အားကျဆင်းမ ှင့်
အတူ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားဆုံး ံးြခင်းလည်း များပ
ြ ားလာပါသည်။ ြမန်မာ ိုင်ငံတွင်တပ်ဆင်ထားရှိေသာ
ဂျင်နေရတာကီး(Generator)များမှ ထုတ်လုပ်ေပးေနေသာ ဗို အားသည် 6.6KV,11KV မ ေလာက်
သာရှိရာစက် ုံမှမိုင် ၂၀ မှ၂၅ မိုင် အကွာအေ၀း၀န်းကျင်အထိ သာအဆင်ေ ြပပါသည်။ ပိုမိုေ၀းလံ
လာပါက လိုင်း ကိ းများအတွင်း ကျဆင်းဗို အားများပ
ြ ားလာသဖ
ြ င့် ဓာတ်အားဆုံး ံးမလည်း ခွင့်ြပ သင့်
သည့်ပမာဏထက် လွန်ကဲသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို ေကာင့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများများစားစားကို
ေ၀းေ၀းလံလံအရပ်ေဒသအေရာက် ပို ေဆာင်လိုသည်ဆိုလ င် ဗို အားမ
ြ င့်မားေသာ မဟာဓာတ်အား

1

ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်၊ (စာအမှတ်၀၅/ပသ(ကမတ)၁/၂၀၁၄-၅၁(၂၅-၁-၂၀၁၄))၊ စာမျက် ှာ ၁၊ ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်၊
လ ပ်စစ်ဥပေဒကမ်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၏ေလ့လာေတွ ရှိချက်အစီရင်ခံစာ( View ၅-၃-၂၀၁၄)

4

လိုင်းများ တည်ေဆာက်ရန် မလွဲမေသွ လိုအပ်လာပါမည် ဟု စာေရးသူ ဦးေဖသိန်း က လ ပ်စစ်ပညာ
ဗဟုသုတပေဒသာ စာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

2

လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကီးမားေသာ ဓာတ်အားစက် ုံ ကီးများမှ ထုတ်လုပ်ြခင်းသည် ထုတ်လုပ်မ
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေသာ်လည်း ေ၀းလံေသာေနရာများရှိ လ ပ်စစ်သုံးစွဲသူများထံသို ဓာတ်အား
ပို လတ်ရာတွင် ဓာတ်အားဆုံး ံးမများခ
ြ င်း၊ ဓာတ်အားပို ေဆာင်ရသည့် စရိတ် ကီးြမင့်ြခင်းများ ကံ ေတွ
ေနရပါသည်။ အစွန်အဖျားကျ၍ေ၀းလံေသာေနရာများကို လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန်အတွက် မဟာ
ဓာတ်အားလိုင်း ကီးများကို အားမကိုးသင့်ပါ။ ြပန်လည်ြပည့် ဖိ းမဲစွမ်းအင်များကိုအသုံးြပ ၍ ေသးငယ်
ေသာ လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်ေရးစက် ုံများ တည်ေဆာက်ြခင်းသည် ပိုမိုအကျိ းသက်ေရာက်မရှိပါသည်ဟု
www.mpoweruk.com website တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 3
လပ်စစ်ဥပေဒ ကမ်း
ဥပေဒကမ်း၏ေနာက်ခံအေကာင်းအရာ
ယင်းဥပေဒကမ်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍

သက်ဆိုင်ရာ၀န် ကီးဌာနများမှာ

လ ပ်စစ်စွမ်းအား၀န် ကီးဌာန ှင့်

စက်မ၀န် ကီးဌာနတို ြဖစ်ပါသည်။ 4 လ ပ်စစ် ှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၁၀ခု ှစ်တွင်ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ အိ ိယ
အက်ဥပေဒ IX Electricity Act 5 ၊ ၁၉၄၈ခု ှစ်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရး
အက်ဥပေဒ 6 ၊ ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး ှင့်ဖွံ ဖိ းေရးေကာင်စီလက်ထက် ၂၀၀၅ ခု ှစ်တွင်
ထုတ်ြပန်ေသာ ရန်ကုန် မိ ေတာ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးအဖွဲ ဥပေဒ7 ရှိခဲ့ ပီး လက်ရှိတည်ဆဲ ဥပေဒမှာ
ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဥ်ပါတီေခတ် ၁၉၈၄ခု ှစ်တွင် ြပ ာန်းခဲ့ေသာ လပ်စစ်ဥပေဒ8 ြဖစ်ပါသည်။
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ဦးေဖသိန်း(B.Sc.Engg.Electrical) လ ပ်စစ်ပညာဗဟုသုတပေဒသာ၊ ေဒ စန်း၊ လ ပ်စစ်စာေပမှတ်ပုံတင် (၀၂၃၇၃)၊ ၂၀၁၃၊ ဇန်န၀ါရီ၊ စာမျက် ှာ ၂၀၃ ၊
ကိ ဆိုပါသည် ၅၀၀ ေကဗွီမဟာဓာတ်အားလိုင်း (view ၅-၃-၂၀၁၄ )
3
Small Scale Electricity Generating Plant - MPower Solutions,http://www.mpoweruk.com/ss_electricity_generation.htm
(view ၅-၃-၂၀၁၄)
4
ြပည်သူ လတ်ေတာ်- Pyithu Hluttaw, ပထမအကိမ်ြပည်သူ လတ်ေတာ်အ မပုံမှန်အစည်းအေ၀း(၂၀)ရက်ေြမာက်ေန(၁၁-၁၁-၂၀၁၃),Page 32 ,
http://tinyurl.com/oq47zfu
5
The Burma Code (Vol-V)၊ ဦးစံ ွန် (အတွင်းေရးမှ း၊ဥပေဒပ
ြ င်ဆင်ေရးေကာ်မတီ၊တရားေရး၀န် ကီးဌာန)၊ ၁၄-၃-၁၉၅၆၊ စာမျက် ှာ၁၀၅၊ အိ ိယ
အက်ဥပေဒ IX Electricity Act (CD-pdf)
6
The Burma Code (Vol-V)၊ ဦးစံ ွန် (အတွင်းေရးမှ း၊ဥပေဒပ
ြ င်ဆင်ေရးေကာ်မတီ၊တရားေရး၀န် ကီးဌာန) ၁၄-၃-၁၉၅၆၊ စာမျက် ှာ၁၅၈၊ လ ပ်စစ်
ဓာတ်အားေပးေရးအက်ဥပေဒ (CD -pdf)
7
Laws & Orders(2005-pdf) ြပန် ကားေရး၀န် ကီးဌာန၊ ပုံ ှိပ်ေရး ှင့်စာအုပ်ထုတေ၀ေရးလု
်
ပ်ငန်း၊ ၂၀၀၅၊ စာမျက် ှာ ၉၅
ရန်ကုန် မိ ေတာ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးအဖွဲ ဥပေဒ ( View ၅-၃-၂၀၁၄) (CD -pdf)
8
Laws & Regulations (1984)၊ ြပန် ကားေရး၀န် ကီးဌာန၊ ပုံ ှိပ်ေရး ှင့်စာအုပ်ထုတေ၀ေရးလု
်
ပ်ငန်း၊ ၁၉၈၅၊ စာမျက် ှာ ၉၁၊ လ ပ်စစ်ဥပေဒ( View ၅-၃၂၀၁၄) (CD -pdf)
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ြမန်မာ ိုင်ငံတွင် ၁၉၈၄ခု ှစ်က ြပ ာန်းခဲေသာလှ
့
ျပ်စစ်ဥပေဒရှိေသာ်လည်း ိုင်ငံေရးစနစ်၊ စီးပွားေရး
စနစ်များအားပ
ြ ြပင်ေ ြပာင်းလဲလာခဲ့ ပီ ြဖစ်ေသာေကာင့် လက်ရှိတည်ဆဲလ ပ်စစ်ဥပေဒမှာ မျက်ေမှာက်
ေခတ်ကာလ ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမမရှိေတာ့ပါ။ တည်ဆဲဥပေဒကိုြပင်ဆင်လ င်များစွာ ြပင်ဆင်ရ
မည်ြဖစ် ပီးလက်ရှိ

ိုင်ငံတကာအေခ
ြ အေနများ ှင့် အဆင်ေ ြပမမဖ
ြ စ် ိုင်ပါ။ လ ပ်စစ်ဥပေဒအသစ်

ေရးဆွဲ ပီး ယခင်ဥပေဒ ကိုပယ်ဖျက်ြခင်းကသာလ င် ပိုမိုထိေရာက် အကျိ းရှိမည်ြဖစ်သြဖင့် လ ပ်စစ်
ဥပေဒကမ်းအားအသစ်် ေရးဆွဲတင်ြပရခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။9
လ ပ်စစ်ဥပေဒကမ်းအား (၇-၁၁-၂၀၁၄)ရက်ေနတွင် ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသို ြဖန် ေ၀
ခဲ့ ပီး ပထမအကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ် အ မပုံမှန်အစည်းအေ၀း၏ (၂၀)ရက်ေ ြမာက်ေန ြဖစ်ေသာ
(၁၁-၁၁-၂၀၁၃) ရက်ေနတွင်စတင်တင်ြပ ပီး လတ်ေတာ်မှ လက်ခံ ေဆွးေ ွးရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။
ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီမှ သက်ဆိုင်ရာ၀န် ကီးဌာန သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီများ ှင့်
ေတွ ဆုံေဆွးေ ွး၍ ြပင်ဆင်မများပ
ြ လုပ် ပီး ပထမအကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ် န၀မပုံမှန်အစည်းအေ၀း
၏ ၂၇-၁-၂၀၁၄ ရက်ေနတွင် ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကိုလတ်ေတာ်သို တင်သွင်းခဲ့ ပီး
ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းဥပေဒကမ်းအစီရင်ခံစာတွင် လ ပ်စစ်ဥပေဒကမ်းကို တင်သွင်းသူမှာ ြပည်သူ
လတ်ေတာ်၊ သယံဇာတ ှင့်သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီမှ တင်သွင်းခဲ့ြခင်း
ြဖစ်ပါသည် ဟုေဖာ်ြပထားပါသည်။10
လပ်စစ်ဥပေဒ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ရရှိလာမည့် အကျိ းသက်ေရာက်မ
လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၀ မဂါ၀ပ်အထိထုတ်လုပ်ေပး ိုင်ေသာ လ ပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအား အေသးစား
လ ပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ ၁၀ မဂါ၀ပ်အထက်မှ ၃၀မဂါ၀ပ်အထိထုတ်လုပ်ေပး ိုင်ေသာလ ပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
အား အလတ်စားလ ပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ ၃၀မဂါ၀ပ်အထက်ထုတ်လုပ်ေပး ိုင်ေသာ လ ပ်စစ်ဆိုင် ရာလုပ်ငန်း
အား အ ကီးစားလ ပ်စစ်လုပ်ငန်း ဟုလ ပ်စစ်ဥပေဒ(မူ ကမ်း)အခန်း(၁)အမည် ှင့်အဓိပါယ်ေဖာ်ြပချက်
အပိုဒ် ၂၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဓ)(န)(ပ)တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်များ၏ အစိုးရ
အဖွဲ သည် အလတ်စား ှင့် အေသးစားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်း ှင့် ြဖန် ြဖ းခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများကို
လုပ်ကိုင်ခွင့်များထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ ကီး ကပ်စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် ုပ်သိမ်းြခင်းများပ
ြ လုပ် ိုင်သည်။ ယင်းဥပေဒ
ကမ်းသည် လ ပ်စစ်လုပ်ငန်း ကီး ကပ်မေကာ်မရှင်ဖွဲ စည်း ပီး ယင်းေကာ်မရှှငအ
် ားလုပင် န်းတာ၀န်များ
9

ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်၊ (စာအမှတ်၀၅/ပသ(ကမတ)၁/၂၀၁၄-၅၁(၂၅-၁-၂၀၁၄))၊ စာမျက် ှာ ၁၊ ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်၊
လ ပ်စစ်ဥပေဒကမ်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၏ေလ့လာေတွ ရှိချက်အစီရင်ခံစာ( View ၅-၃-၂၀၁၄)
10
Ibit
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ေပးအပ်ြခင်း၊ လ ပ်စစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာခွင့်ြပ ခွင့်ရိှသည့် အဖွဲ အစည်းများဖွဲ စည်းေပးခ
ြ င်း၊ လ ပ်စစ်လုပ်
ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်များေပးခ
ြ င်း၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပမှထုတ်လုပ်တင်သွင်းေရာင်းချေသာ လ ပ်စစ်
ဆိုင်ရာပစည်းကိရိယာများ ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် အရည်အေသွး ှင့်စံချိန်စံ န်းဆိုင်ရာစစ်ေဆးခ
ြ င်းများကို
ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊ လ ပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ှင့် လ ပ်စစ်ဆိုင်ရာပစည်းကိရိယာများစစ်ေဆးေပးခ
ြ င်း၊
ဓာတ်အားစနစ်ဖွံ ဖိ းမအတွက် လိုအပ်ေသာ သင်တန်းေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ေပးခ
ြ င်း၊ လ ပ်စစ်လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သူများအတွက်လ ပ်စစ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများ၊ စံချိန်စံ န်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များ ှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေစပီးလိုအပ်ေသာစစ်ေဆးမကိုြပ လုပ်ြခင်း၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားခ န်း
ထား ှင့်၀န်ေဆာင်မစရိတ်များ ေပ
ြ ာင်းလဲသတ်မှတ်မေပးခ
ြ င်းစသည်တိုကို ြပ လုပ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။11
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ၏ မူ၀ါဒ၊ ရည်မှန်းချက်
မူ၀ါဒ
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ ဦးစားေပးလုပ်ငန်း(၇)ရပ်ြဖစ်သည့် (၁)လပ်စစ်မီးရရှိေရး၊ (၂) ေသာက်သုံးေရရရှိ
ေရး၊(၃)စိုက်ပျိ းေရးတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရး၊(၄)အလုပ်အကိုင်ရရှိေရး၊ (၅)ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ ဖိ းတိုးတက်
ေရး (၆)ေငွေ ကးလုပ်ငန်းများဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး၊ (၇)ကုန်သွယ်မ ှင့်ရင်း ှီးြမ ပ် ှံမဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးတို ရှိ
သည့်အနက်ပထမဦးစားေပးလုပ်ငန်းြဖစ်ေသာ လပ်စစ်စွမ်းအား၀န် ကီးဌာနသည် ြမန်မာ ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံလုံး
သို လပ်စစ်ဓာတ်အားလုံေလာက်ြပည်၀့ စွာြဖန် ြဖ းေပး ိုင်ေရးအတွက် ရ ိုင်သမ ေရအား၊ ေလအား၊
ေနအား၊ အပူစွမ်းအင် ှငအ
့် ြခားစွမ်းအင်အရင်းအမ
ြ စ်များအသုံးြပ ၍ လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ် ပီး ထိ
ေရာက် အကျိ းရှစိ ွာအသုံးြပ ိုင်ရန်အတွက် ဓာတ်အားစနစ်မှ ဓာတ်အားပိုမိုတိုးချဲ ပို လတ်ေပးေရး၊ လပ်စစ်
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းြဖန် ြဖ းခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များ ှင့်အညီေဆာင်ရက
ွ ်၍ ေဒသ
အလိုက်ြဖန် ြဖ းေရးလုပ်ငန်းများတွင် ပုဂလိကပိုင်းမှ ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်မကို အားေပးမ
ြ င့်တင်သွားေရး၊
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်း ှင့်ပို လတ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိုသဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ှင့်လူမပတ်၀န်းကျင်
သက်ေရာက်မအနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက် EIA(Environmental Impact Assessment)/ SIA( Social
Impact Assessment)သုံးသပ်မများပ
ြ လုပ်ေဆာင်ရွက်သွားေရး၊ ြပည်တွင်းြပည်ပရင်း ှီး ြမ ပ် ှံမများ
ပိုမိုပါ၀င်လာပီး စီးပွားေရးအသွင်ေဆာင်ေသာလ ပ်စစ်လုပ်ငန်းများဖ
ြ စ်လာေစေရးအတွက် ေကာ်ပိုေရး
ရှင်းများ၊ ဘုတ်အဖွဲ များ၊

11

ကုမဏီများ

ေဒသ ရအဖွဲ အစည်းများဖ
ြ င့်

ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲဖွဲ စည်းေရး၊

လ ပ်စစ်စွမ်းအား၀န် ကီးဌာန၊ (၁၄-၂-၂၀၁၄) ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ်၊ (စာအမှတ၀် ၅/ပသ(ကမတ)၁/၂၀၁၄-၉၁(၁၇-၂-၂၀၁၄))၊
လ ပ်စစ်ဥပေဒကမ်း ( View ၅-၃-၂၀၁၄)

7

လပ်စစ်ဥပေဒ ှင့်နည်းဥပေဒများအားစီးပွားေရးပွင့်လင်းလာေသာေခတ် ှင့်လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေရး
ြပည်တွင်း ြပည်ပပညာရှင်များ၏ အကံဥာဏ်အကူအညီများဖ
ြ င့်ေဆာင်ရွက်ေရးတို ြဖစ်သည်။ 12
ရည်မှန်းချက်
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာ ှစ် ှစ်စဥ်စီမံကိန်းကာလအတွင်း တိုးတက်ထုတ်လုပ်လာ ိုင်မည့် လပ်စစ်ဓာတ်အား
ကို ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားစနစ်မှ တိုင်းေဒသကီးများ ှင့်ြပည်နယ်များသို သယ်ယူပိုလတ် ိုင်ေရး
အတွက် မဟာဓာတ်အားလိုင်းများ ှင့် ပင်မဓာတ်အားခွဲ ုံများအား တည်ေဆာက် ိုင်ရန် ှင့် သုံးစွဲမည့်
စက်မလုပ်ငန်း ကီးများ ှင့် လုပ်သားပ
ြ ည်သူများအား ြဖန် ြဖ း ိုင်ေရးကိုလည်းစီမံချက်ြဖင့် ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ပင်မဓာတ်အားေပးစနစ်မှ အလှမ်းကွာေ၀းသည့်ေကျးလက်ေဒသများတွင် ြပည်သူလူထုမှ
ပူးေပါင်းပါ၀င်မြဖင့်ဇ၀ီ ေလာင်စာကဲ့သိုေသာ ြပန်လည်ြပည့် ဖိ းမဲ (Renewable Resources)စွမ်းအင်
သုံးဓာတ်အားေပးစက်များတပ်ဆင်သုံးစွဲလာေစေရး၊ နည်းပညာ ှင့်မ၀ူ ါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများပံ့ပိုးေပး
ရန်၊ ဓာတ်အားစနစ်မှ လပ်စစ်ဓာတ်အားမေရာက်ရေှိ သးေသာအရပ်ေဒသများတွင် အေသးစားေရအား
လပ်စစ် ှင့် ဒီဇယ်ဓာတ်အားေပးစက်များဖ
ြ င့် လပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိုြဖည့်ဆည်းေပးရန်၊ လပ်စစ်
ဓာတ်အား ထုတ်လုပ် ပို လတ် ြဖန် ြဖ းသုံးစွဲေနေသာ ြမန်မာ ိုင်ငံဓာတ်အားစနစ်၏ အရည်အေသွးအား
စံချိန်စံ န်း ှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားေသာ ဗို အားအဆင့်အတွင်း ဓာတ်အားပ
ြ တ်ေတာက်မ ှင့် ဓာတ်အား
ေပျာက်ဆုံးမအနည်းဆုံးြဖင့် ပို လတ် ိုင်ရန် မိမိတို၏ကမ်းကျင၀် န်ထမ်းများ ှင့် ိုင်ငံတကာမှ အတတ်ပညာ
အကူအညီရယူကာ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားရန်၊ ြမန်မာ ိုင်ငံတွင်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို
ြဖည့်ဆည်းေပးရန်ေရအားလပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မများအပ
ြ င် သဘာ၀ဓာတ်ေငွ သုံးဓာတ်အားေပး
စက်များေမာင်း ငှ ်ေရးေဆာင်ရွက်ရန် ှင့် ေလစွမ်းအင် ှင့်ေနေရာင်ြခည်သုံး ဓာတ်အားေပးစက် ုံများကို
ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် စီးပွားဖ
ြ စ်တည်ေဆာက်၍ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိုအားဖ
ြ ည့်ကူညီပံ့ပိုးေပးရန်၊ြပန်လည်
ြပည့် ဖိ းမဲြဖစ်ေသာ စွမ်းအင်အရင်းအမ
ြ စ်များမှ လပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးတက်ထုတ်လုပ်ရန် ြဖစ်သည်။ 13
ရည်မှန်းချက်များပ
ြ ည်၀့ လာရန် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ေမာ်မှန်းချက်
သဘာ၀ဓာတ်ေငွ သုံးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက် ုံများ Clean Coal ဓာတ်အားေပးစက် ုံများ ှင့်
အခ
ြ ားေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးလုပ်ငန်းများကို PPP(Private Public Partnership) စနစ်ြဖင့်
၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ ာ ှစ်အမျိ းသားစီမံကိန်းက အလိုက်မ၀ူ ါဒ ရည်မှန်းချက် ှင့်လုပ်ငန်းစဥ် (မူ ကမ်း) အမျိ းသားစီမံကိန်း ငှ ့်စီးပွားေရး
ဖွံ ဖိ းတိုးတက်မ၀န် ကီးဌာန ၊၂၀၁၄ခု ှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ စာမျက် ှာ ၁၈( View ၅-၃-၂၀၁၄)
13 ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ ာ ှစ်အမျိ းသားစီမံကိန်းက အလိုက်မ၀
ူ ါဒ ရည်မှန်းချက် ှင့်လုပ်ငန်းစဥ် (မူ ကမ်း) အမျိ းသားစီမံကိန်း ှင့စ် ီးပွားေရး
ဖွံ ဖိ းတိုးတက်မ၀န် ကီးဌာန ၊၂၀၁၄ခု ှစ်၊ဇန်န၀ါရီလ စာမျက် ှာ ၁၉( View ၅-၃-၂၀၁၄)
12
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လည်းေကာင်း၊ IPP(Independent Power Producer) စနစ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ပုဂလိကတိုက် ိုက်
ရင်း ှီးြမ ပ် ှံမြဖင့်လည်းေကာင်းခွင့်ြပ ေပးလျက်ရှိပါသည် 14 လ ပ်စစ်၀န် ကီးဌာနအေနဖ
ြ င့် အသားတင်
ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုးအား တိုးတက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေနပီး ပုဂလိက ကုမဏီများဖ
ြ င့်ေဆာင်ရွက်ေသာ
သဘာ၀ဓာတ်ေငွ စက် ုံများတိုးချဲ ဖွင့်လှစ်၍ လ ပ်စစ်စက် ုံများအား တိုးချဲ ဖွငလ
့် ှစ်ကာ ၎င်းစက် ုံများ
မှထုတ်လုပ်ေသာလ ပ်စစ်ဓာတ်အားများကို National Grid ေပ သို တင် ပီးြပည်နယ် ှင့်တိုင်းေဒသ
ကီးများသို ပို လတ်ြဖန် ြဖ းေပး ိုင်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာ ှစ်တွင် လ ပ်စစ်
ဓာတ်အား၀န် ကီးဌာနမှ စုစုေပါင်းအသုံးြပ ိုင်မည့်ဓာတ်အားကီလ၀ို ပ်နာရီ ၁၇၂၆၉.၄သန်းြဖစ်ေပ ရန်
ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ပီး ေကျးရွာေပါင်း ၁၇၁၂ ရွာမီးလင်းေရး ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 15
ADB Loanြဖင့် တိုင်းေဒသကီးအချိ တွင် Lossesကျဆင်းေရးအတွကဓ် ာတ်အားခွဲ ုံများ အဆင့်ြမင့်
တင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်အားလိုင်း ကိ းများ လဲလှယ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ထရမ်စေဖာ်မာတိုးချဲ တပ်ဆင်ြခင်း
လုပ်ငန်းများကိေု ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ပီး ိုင်ငံြခားရင်း ှီးြမ ပ် ှံမြဖင့်သဘာ၀ဓာတ်ေငွ သုံးစက် ုံစီမံကိန်းများ
Combined cycle power plant လပ်စစ်စက် ုံများအား Hydro Lancang (China), BKB (korea),
UREC (China) ှင့် Myanmar Lightingစေသာကုမဏီများမှစက် ုံ (၁) ုံစီေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 16
ြမန်မာ ိုင်ငံ၏ လပ်စစ်စွမ်းအားလိုအပ်ချက်ခန် မှန်း ှင့် ြဖည့်ဆည်းေပး ိုင်မည့်အေခ
ြ အေနများ
ြမန်မာ ိုင်ငံ၏လ ပ်စစ်လိုအပ်ချက်သည် လက်ရှိတွင်တစ် ှစ်လ င် ၂၆ ရာခိုင် န်း တိုးြမင့်လိုအပ်
လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခု ှစ်တွင် ၆၀ ရာခိုင် န်းထိ တိုးြမင့်လိုအပ်လာမည်ြဖစ်သည်။ ၈ ှစ်အတွင်း တွင်
လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်မစွမ်းရည်ကို ၃၄ ရာခိုင် န်း တိုးြမင့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိ ြမန်မာ ိုင်ငံ၏
ထုတ်လုပ် ိုင်စွမ်းသည် ၃၄၉၄ မဂါ၀ပ် ရှိပါသည်။ ထို ေကာင့် ၂၀၂၀ ခု ှစ်တွင် လပ်စစ်
ထုတ်လုပ် ိုင်စွမ်း ၈၀၆၃ မဂါ၀ပ် ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ြမန်မာ ိုင်ငံသည်

ှစ်စဥ် လ ပ်စစ်

ထုတ်လုပ် ိုင်မကို ၄.၂၅% သို မဟုတ် ၅၇၁ မဂါ၀ပ် တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လ ပ်စစ်
လိုအပ်ချက်၏

၂၀%

ကို

ြပန်လည်ြပည့် ဖိ းမဲ

စွမ်းအင်မှြဖည့်စွမ်းရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

သို ြဖစ်ပါ၍ ြပန်လည်ြပည့် ဖိ းမဲစွမ်းအင်မှ လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်မသည် ၂၀၁၂ ခု ှစ်မှစတင်၍ ၂၀၂၀
ခု ှစ်အထိ

ှစ်စဥ် ၁၁၄ မဂါ၀ပ် တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်(ထိုကိန်းဂဏန်းမှာ ကီးမား

အမျိ းသားစီမံကိန်း ှင့်စီးပွားေရးဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး၀န် ကီးဌာန ၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ ာ ှစ်အမျိ းသားစီမံကိန်း(မူ ကမ်း) ၂၀၁၄ခု ှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ
စာမျက် ှာ ၂၅
15 အမျိ းသားစီမံကိန်း ှင့်စီးပွားေရးဖွံ ဖ ိ းတိုးတက်ေရး၀န် ကီးဌာန ၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ ာ စ
ှ ်အမျိ းသားစီမံကိန်း(မူ ကမ်း) ၂၀၁၄ခု ှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ
စာမျက် ှာ ၂၆
16 Ibit
14

9

ေသာေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းများမှ ထုတ်လုပ်သည့် လ ပ်စစ်များမပါဖ
ြ စ်ပါသည်။) ဟု Slideshare
Websiteမှ ေရးသားချက်ကိုကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။17
လပ်စစ်ဓာတ်အား ှင့်စပ်လျဥ်းေသာထင်ြမင်ချက်များ
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေန ှင့် စက်မ၀န် ကီးဌာန ှင့်ကုလသမဂစက်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး (UNIDO)တို မှ
ပူးေပါင်းကျင်းပသည့်ြမန်မာ ိုင်ငံ၏စက်မက တွင် လ ပ်စစ်စွမ်းအင်ထိေရာက်အကျိ းရှိစွာ အသုံးြပ
ိုင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာစီမံကိန်းအလုပ် ုံေဆွးေ ွးပွဲတွင် တိုင်းေဒသကီး၀န် ကီးချ ပ် ဦးမ
ြ င့်ေဆွ
က “ြမန်မာ ိုင်ငံရှိ စက်မလုပ်ငန်းများတွင် လ ပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထိေရာက်အကျိ းရှိစွာသုံးစွဲေရး၊
စဥ်ဆက်မြပတ်ေဖာ်ေဆာင် ိုငေရးအတွ
်
က်သာမက အဖွဲ အစည်းများ၏စွမ်းရည်တိုးတက်ြမင့်မားေစရန်
ှငေ့် ကာင်းမွန်ေသာ အေခ
ြ ခံစည်းမျဥ်းများကို ချမှတ်သွား ိုင်မည်ဟု ယုံ ကည်ေ ကာင်း”ေပ
ြ ာကားခဲ့
သည့် သတင်းအား ၈-၂-၂၀၁၄ ရက်ေန ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။18
သတင်းသမားများ၏ထင်ြမင်ချက်အေနဖ
ြ င့်မူ

ိုင်ငံတကာတွင် တိုင်းြပည်ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး၊ ြပည်သူ

တို ၏ လူေနမဘဝဖွံ ဖိ းတိုးတက်မတွင် လ ပ်စစ်က သည် အဓိကအေရးပါေသာ အချက်တစ်ချက်
အဖ
ြ စ် ပါဝင်ေနပါသည်။ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မကို ြပည်သူများ၏ သုံးစွဲမလိအ
ု ပ်ချက်ြဖည့်
ဆည်းေပးေရး၊ အေခ
ြ ခံအားဖ
ြ င့် ဒုတိယအဆင့် စက်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ှင့် တတိယအဆင့်အေနဖ
ြ င့်
ပိုမိုထုတ်လုပေသာ
်
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများကို ြပည်ပ ိုင်ငံများသို ဆက်သွယ်ေရာင်းချေသာ လ ပ်စစ်
ကုန်သွယ်မအဆင့်ြဖစ်ပါသည်။ စွမ်းအင်အရင်း အမ
ြ စ်ေပါများပီး ရင်း ှီးြမ ပ် ှံမေကာင်းေသာ ိုင်ငံ
များသည် လ ပ်စစ်ကုန်သွယ်မကို ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိ ကပါသည်။ ဥပမာအားဖ
ြ င့် ေနာ်ေဝ ိုင်ငံ ှင့်
ဘူတန် ိုင်ငံသည် ေရအားလ ပ်စစ်ေပါများကယ်ဝမေပ မူတည် ပီး ြပည်တွင်းြပည်ပရင်း ှီးြမ ပ် ှံမများ
ြဖင့် ေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားများစွာထုတ်လုပ်လျက်ရှိ ပီး ြပည်တွင်းြပည်ပ ိုင်ငံများသို လ ပ်စစ်
ဓာတ်အားလိုင်းများဖ
ြ င့် ချိတ်ဆက်ေရာင်းချမဖ
ြ င့် ိုင်ငံ၏အဓိကဝင်ေငွအြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရေှိ ကာင်း
ေတွ ရပါသည်။ လက်ရှိတွင် ြမန်မာ ိုင်ငံအေနဖ
ြ င့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မတွင် ၃၀%ခန် ေသာ
ြပည်သူများကိသ
ု ာ လပ်စစ်ဓာတ်အားဖ
ြ န် ြဖ းေပး ိုင်ခေဲ့ သးေကာင်း ေတွ ရပါသည်။ ထုတ်လုပ်ေသာ
ဓာတ်အား ၁၈၅၀မဂါဝပ်ခန် သည်မသုံးစွဲရဘဲ ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမများ ရှိေနေကာင်းေတွ ရပါသည်။
Annux 20 (Myanmar) renewable energy (Slide Share), Aug 31 2013, Slide No: 36, paragraph 3, renewable energy and
rural development in Myanmar, Melia Hanoi, Hanoi Vietnam (20th November 2012) pdf,
http://www.slideshare.net/aung3/annex-20-myanmar-renewable-energy( 1-5-2014)
17

18

ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ လ ပ်စစ်စွမ်းအင်အကျိ းရှိစွာအသုံး ြပ ိုင်ေရး အလုပ် ုံေဆွးေ ွးပွဲကျင်းပ ၊ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက၊် ၈-၂-၂၀၁၄ရက်ေန
စာမျက် ှာ (၂) ေကာ်လံ (၂) (View 4-3-2014)

10

ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမမရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ေ ကာင်း၊လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှလည်း
ေဆွးေ ွးမများပ
ြ လုပ်ေနေကာင်း၊ မီဒီယာများ၏ေရးသားေပ
ြ ာဆိုမများကိုလည်း ေတွ ရှိရပါေကာင်း သိ
ရပါသည်ဟု ၉-၂-၂၀၁၄ ရက်ေန ေကးမုံသတင်းစာမှေဆာင်းပါးရှင် ဦးမ
ြ င့် ငို ်၏သတင်းအား ကူးယူ
ေဖာ်ြပပါသည်။19
ိုင်ငံတကာအဖွဲ အစည်းတစ်ခုြဖစ်ေသာ World Bank က ြမန်မာ ိုင်ငံ၏လပ်စစ်ထုတ်လုပ်မ က
ှင့်ကျန်းမာေရးက ကို ြမင့်တင်ရန်အတွက်ကမာ့ဘဏ်မှ အေမရိကန်ေဒ လာ (၂)ဘီလီယံ ကူညီရန်
၂၀၁၄ ခု ှစ၊် ဇန်န၀ါရီလ (၂၆)ရက်ေနတွင်ေ ကညာခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာ ိုင်ငံ၏ လ ပ်စစ်ထုတ်လုပမ်
ြမင့်တင်ရန်အတွက် အကူအညီေပးခ
ြ င်းြဖင့် လ ပ်စစ်မရေသာ ၇၀ရာခိုင် န်းေသာ ြပည်သူများကို
ကူညီ ိုင်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း၊ လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်မကိုကူညီြခင်းြဖင့် ြပည်သူများဆင်းရဲမေလျာ့ကျေအာင်
ေဆာင်ရွက် ိုင်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ကမာ့ဘဏ် ဥက ြဖစ်သူ Mr.Jim Yong Kim ကေပ
ြ ာကားခဲ့ပါ
သည်။20

ိုင်ငံတကာ ှင့် ိင်းယှဥ်မများ
ဗီယက်နမ်် ိုင်ငံ၏လပ်စစ်ဓာတ်အားအေြခအေန
ဗီယက်နမ်် ိုင်ငံ၏လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်မသည် ၂၀၀၄ခု ှစ်တွင် (၂၉.၈) billion kWh သာရှိပါသည်။ 21
၂၀၀၄ခု ှစ်တွင်လ ပ်စစ်ဥပေဒကိုြပင်ဆင်ေရးဆွဲ ပီးေနာက် လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်မတဟုန်ထိုးတိုးတက်ခဲ့ရာ
ယခုအခါတွင် ၁၁၇ billion kWh ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ 22 ၂၀၀၄ ခု ှစ်တွင် ဗီယက်နမ် ိုင်ငံ၏
လ ပ်စစ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ေရးဆွဲခဲ့ြခင်းြဖင့် ေစျးကွက်တွင်ယှဥ် ပိ င်

ိုင်စွမ်းရှိမည်ဟုယူဆခဲ့ပါသည်။

သို ရာတွင်ဗီယက်နမ်် ိုင်ငံ၏သန်း(၉၀)ေသာလူဦးေရအတွက် ှစ်စဥ်ရင်း ှီးြမ ပ် ှံမအေမရိကန်ေဒ လာ
(၅) billion လိုအပ်ချက်ကိုြပည်မ့ ီြခင်းမရှိေသးပါ။ အဓိက ြပဿနာမှာ EVN(Electricity Vietnam)
အပါအ၀င် အခ
ြ ားေသာ ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ အစည်းများသည် လ ပ်စစ်က တွင်လက်၀ါးကီး
အုပ်ထားေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ ဗီယက်နမ်် ိုင်ငံ၏ ဥပေဒအရ EVNသည် အ ံးခံ၍ေရာင်းရသည့်
ေစျး န်းြဖစ်ေသာ (၁) kWhကို (၇)cents ြဖင့်ြဖန် ြဖ းေရာင်းချရပါသည်။ EVN သည် လ ပ်စစ်ဓာတ်
19

ဦးမ
ြ င့် ိုင် ၊ေကးမုံသတင်းစာ၊ (တနဂေ ွအထူးထုတ်) ေကးမုံသတင်းစာတိုက် ၉-၂-၂၀၁၄ ရက်ေန စာမျက် ှာ ၈ ေကာ်လံ ၁ ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမေလျာ့နည်း
ေရး အာဆီယံ ိုင်ငံများ ှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်၊ ေကးမုံသတင်းစာ(View 4-3-2014)
20
World Bank Pledges $2bn for Myanmar Daily news Egypt, 26 Jan 2014 , available from:
http://www.dailynewsegypt.com/ 2014/01/26/world-bank-pledges-2bn-for-myanmar/ , (view 5 March 2014)
21
World Electricity- Production- Energy, 2013 , available from: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=79&c=
vm&l=en (view 5 March 2014)
22
Ibit
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ကိုအ ံးခံေရာင်းေနရေသာေကာင့် ၂၀၁၁ခု ှစ်အထိအေမရိကန်ေဒ လာသန်း ၉၄၀ ခန် အ ံးေပ ေနရ
ေကာင်းေတွ ရပါသည်။ လ ပ်စစ်ေစျး န်းကို (၅)ရာခိုင် န်း တိုးြမင့်ရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေသာ်လည်း EVN ၏
ေကးများကိုေပးဆပ် ိုင်မရှိမည်မဟုတေ် သးေကာင်းသိရပါသည်။ဗီယက်နမ် ိုင်ငံတွင်လ ပ်စစ်ေစျး န်း
များကို ြမှင့်တင်ရန်လိုအပ်ေနေသာ်လည်း လ ပ်စစ်ေစျး န်းများ နိမ့်ကျေရးသည်ကွန်ြမ နစ်ပါတီ၏
အဓိကလိုအပ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ လ ပ်စစ်ေစျး န်းကို ြမင့်တင်လိုက်ြခင်းြဖင့် ဆူပူအုံ ကများဖ
ြ စ်ေပ လာ
ိုင်သည်ဟု ေခါင်းေဆာင်ပိုင်းမှ စိုးရိမ်လျက်ရှိပါသည်။
လူေနမစရိတ် ကီးြမင့်ြခင်းကို သီးခံ ိုင်စွမ်းမရှိ ကပါ။

ိုင်ငံ၏ဆင်းရဲေသာပ
ြ ည်သူများအေနဖ
ြ င့်

ိုင်ငံြခားရင်း ှီးြမ ပ် ှံသူများအေနဖ
ြ င့် အကျိ း

အြမတ်နည်းေသာေကာင့် ဗီယက်နမ် ိုင်ငံတွငလ
် ပ်စစ်က ၌ ရင်း ှီးြမ ပ် ှံရန် တုံ့ဆိုင်းေနေကာင်း
http://www.economist.com website တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။23
အာဆီယံ ိုင်ငံများ၏လူတစ်ဦးချင်းစီအသုံးြပ ေသာ လပ်စစ်ပမာဏ
ြမန်မာ ိုင်ငံအပါအ၀င် အာဆီယံ ိုင်ငံများ၏ ၂၀၁၂ခု ှစ်တွင် လူတစ်ဦးချင်းစီအသုံးြပ ေသာ လ ပ်စစ်
အသုံးြပ မကီလ၀ို ပ်နာရီံမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်ကီလ၀ို ပ် နာရီေံ ပါင်း
စဥ်

23

ိုင်ငံ

လူတစ်ဦးချင်းစီအသုံးြပ ေသာလပ်စစ်ပမာဏ

၁။

Brunei

၇၄၇၀.၉၀

၂။

Cambodia

၁၀၄.၂၆

၃။

Indonesia

၅၀၇.၁၅

၄။

Laos

၃၃၈.၅၈

၅။

Malaysia

၃၂၁၄.၅၄

၆။

Myanmar

၈၄.၈၂

၇။

Philippines

၅၂၄.၂၁

၈။

Singapore

၇၆၉၅.၉၁

၉။

Thailand

၁၉၆၁.၅၁

Electricity in Vietnam: A heavy load | The Economist , 31 Aug 2013, available from:
http://www.economist.com/news/asia/21584374-vietnams-power-grid-under-strain-all-kinds-fuses-may-blow-heavy-load
(view 5 March 2014)

12

၁၀။

Vietnam

၁၁၀၃.၅၉

ြမန်မာ ိုင်ငံ၏ လူတစ်ဦးချင်းစီအသုံးြပ ေသာ လ ပ်စစ်ပမာဏ ကီလ၀ို ပ်နာရီံမှာ(၈၄.၈၂) ရှိ ပီး
လ ပ်စစ်အသုံးြပ မအများဆုံးြဖစ်ေသာ

စကာပူ ိုင်ငံ ှင့်ယှဥ် ကည့်လ င်

(၁.၁)ရာခိုင် န်းသာရှိပါ

သည်။24
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World Electricity- Consumption- Energy, 2013 , available from: http://www.indexmundi.com/ g/g.aspx?v =81000&c
=bm&l=en (view 5 March 2014)
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