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ေက်းဇူးတင္လႊာ
စာေရးသူႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ 
အန္န္ဂ်ီအုိမ်ားမွ ေျဖၾကားေပးသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ဤေလ့လာခ်က္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ 
လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အခ်ိန္ယူေတြ႕ဆုံၿပီး အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ေဝမွ်ေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိလုိပါသည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည့္ ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ 
ေပးခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဖတ္႐ႈသုံးသပ္ေပးခဲ့သူမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္းတင္လုိပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိလိုသူမ်ားမွာ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာေရးသားခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လုံး 
ကူညီလမ္းၫႊန္မႈမ်ားေပးခဲ့သည့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ Matthew Arnold ႏွင့္ Richard Batcheler တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသည္ အေရးပါၿပီး စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ 
၎တို႔၏ အေရးပါမႈမွာ ပုိ၍သာ တုိးျမင့္လာေနသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာၿပီး အစုိးရ၏ အသုံး 
စရိတ္မွ ႀကီးမားသည့္ပမာဏကုိ စီမံခန္႔ခြဲလာရသည္ႏွင့္အမွ် သူတုိ႔၏ စီရင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားအတြင္းမွ 
ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ အခန္းက႑ႏငွ္ ့ျပညသ္လူထုူ၏ သေဘာထားအျမငမ္်ားကု ိတုိးျမႇင္ပ့ုံေဖာလ္ာေနသည။္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ်ာခ့်ျခင္းသည ္ေဒသႏရၱအဆင္တ့ာဝနရ္ွသူိမ်ားကု ိအုပခ္်ဳပမ္ႈဆုငိရ္ာ အေတြ႕အႀကဳံႏငွ္ ့စြမ္းရညမ္်ားရရွိေစရန ္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ 
အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္”ကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
ယင္းအစီရင္ခံစာက အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကို 
ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာစိတ္ဝင္စားလာေစခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ 
အပုခ္်ဳပ္ေရး၊ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏငွ့ ္ပဋပိကၡဆိငုရ္ာ ကစိၥရပမ္်ားကိ ုပိမုိအုေသးစတ္ိေလလ့ာရန ္အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္းမ ွ
အစီရင္ခံစာ ၃၉ ေစာင္ကုိ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသစ္ျပန္လည္တည္းျဖတ္၍ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
အသစတ္ည္းျဖတထု္တ္ေဝရာတြင ္ဗဟုခိ်ဳပက္ုငိမ္ႈေလွ်ာခ့်ျခင္းေၾကာင္ ့အဓကိႏုငိင္ံေရး၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးႏငွ္ ့ဘ႑ာ 
ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ား၏ 
ဖြဲ႕စည္းပုမံ်ားႏငွ္ ့လပုကို္င္ေဆာငရ္ြကပ္ုမံ်ားတြင ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကု ိျပငဆ္ငရ္န ္လုအိပသ္ညမ္်ားအား ျပငဆ္င ္
တည္းျဖတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ အားလုံးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
အပါအဝင ္ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ဆကလ္က္ျဖစ္ေပၚေနသည္ ့မဝူါဒႏငွ့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလပုင္န္းစဥမ္်ား အားေကာင္း 
ေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ ေဒသႏရၱအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမို 
စုလံငၿ္ပီး ပညာရပပ္ုငိ္းဆိုငရ္ာအခ်က္အလကမ္်ားပုမိုခိုငိမ္ာသည္ ့ေဆြးေႏြးမႈတစခ္ကုုလိည္း ျဖစထ္ြန္းေစသည။္

ဤအစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑တြင္ ေဒသႏရၱဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ 
အစီရင္ခံစာႏွင့္တြဲ၍ ဖတ္႐ႈရမည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပုိင္းဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားျဖင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခုကုိ ပံ့ပုိးကူညီမႈႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
အေထာက္အကမူ်ား ေပးလ်ကရ္ွိၿပီး တုငိ္းေဒသႀကီးႏငွ့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုလုံးတြင္လည္း သင္တန္းမ်ားေပးလ်က ္
ရိွသည္။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ စြမ္းအင္(က႑)ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ားအတြင္း မူဝါဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားႏငွ့္ပတသ္ကၿ္ပီး ေရာေထြး ထပ္တူျဖစ္ေနသည္ 
မ်ားကုိ လမ္းညႊန္မႈ၊ ပံ့ပုိးကူညီမႈႏွင့္ ေသခ်ာရွင္းရွင္းလင္း လင္းျဖစ္ရန္လုိအပ္ေနသည့္ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ 
နားလည္အသိအမွတ္ျပဳလာသည္ကုိ ပုိ၍ေတြ႕ရွိလာရသည္။

စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ 
လွ်ပစ္စထ္တုလ္ပု္ျခင္း၊ ပုိ႔လႊတ္ျခင္းႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလပုင္န္းမ်ားတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားကု ိမညသ္ုိ႔အဆုံးအျဖတ ္
ေပးရမညကို္ နားလညရ္နမ္ွာ အထူးလိုအပခ္်ကတ္စခ္ပုင္ျဖစသ္ည။္ တစ္ႏုငိင္လံုံးမီးလင္းေရးစမီခံ်က္ျဖင္ ့ကမၻာ ့
ဘဏ္၏ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ႏွင့္ နည္းပညာပံ့ပုိးကူညီမႈ အားလုံးနီးပါးသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင္ ့အစုိးရႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္ဝုနႀ္ကီးဌာနမ်ားကုသိာ အာ႐ုစံုက္ိလ်ကရ္ွိေသာလ္ည္း ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ စြမ္းအငက္႑ 
တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ပံ့ပုိးလုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵ (ႏွင့္ ျပည္ပရန္ပုံေငြ) မ်ားစြာရွိေနၿပီး ယင္းအခ်က္က 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးသည္။

မူအားျဖင့္ အစုိးရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဥပေဒပုငိ္းဆုငိရ္ာ လုပပ္ုငိခ္ြင္မ့်ားကု ိဗဟုခိ်ဳပကို္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ေပးခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ ္လပုင္န္းစဥမ္ွာ ေႏွးေကြးေနသည။္ 
ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရဘတဂ္်ကမ္်ားကု ိသုံးဆပုိေပးၿပီးေနာကတ္ြငပ္ငလွ္်င ္၂၀၁၇ - ၁၈ ခုႏစွတ္ြင ္
အစုိးရအသုံးစရတိ ္စစုုေပါင္း၏ ၁၂ ရာခုငိ္ႏႈန္းမွ်သာလွ်င ္ရွသိည။္ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့ဥပေဒျပဳမႈပုငိ္းဆုငိရ္ာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမုိမ်ားလာေစရန္အတြက္ 

အမွာစာ



အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေနေသာ္လည္း ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈႏွင့္ အစုိးရ၏ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္သည့္ စနစ္ 
ေဟာင္းမွာ ဆက္လကက္်နရ္ွိေနဆဲျဖစသ္ည။္ စြမ္းအငက္႑အေဆာကအ္အုရံင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားႏငွ္ ့ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား 
အေပၚ ပုိ၍ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရေစရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိသည္မွာ 
အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ ္ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီး ဝနႀ္ကီးခ်ဳပမ္်ားႏငွ္ ့စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးမ်ားအေနျဖင္ ့မညသ္ည့္ေနရာမ ွစသင္သ့လ။ဲ 
စြမ္းအငဆ္ုငိရ္ာ ကစိၥရပမ္်ားရွလိာလွ်င ္သတူုိ႔ႏငွ္ ့သတူုိ႔၏ဝနထ္မ္းမ်ားအေနျဖင္ ့နည္းပညာပုငိ္းဆုငိရ္ာ အေသးစတိ ္
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈတို႔ကို ကိုင္တြယ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား။ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
မညသ္ည္က့စိၥမ်ားကို မမိတိုိ႔ဘာသာ လပုပ္ုငိခ္ြင္ရ့ွၿိပီး မညသ္ည္အ့ခ်နိတ္ြင ္ျပည္ေထာငစ္၏ုခြင့္ျပဳခ်က ္သို႔မဟုတ ္
သေဘာတူညီခ်က္လုိအပ္ပါသလဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးစနစ္တြင္  
ႀကီးမားလသွည္ ့စနိ္ေခၚမႈႏငွ္ရ့ငဆ္ုငိ္ေနရခ်နိတ္ြင ္ယင္းစနိ္ေခၚမႈမ်ားကု ိေျဖရငွ္းရန ္စမီကံနိ္းေရးဆြဲျခင္း၊ စမီခံ်က ္
အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ စီမံခ်က္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းႏငွ္ ့ဆကသ္ြယ္ျခင္းစသည့္ေနရာမ်ားတြင ္ျပညန္ယ္/တုငိ္းေဒသႀကီးအဆင္ ့တြင ္စြမ္းရညမ္်ားျဖည္ ့
ဆည္းရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ပုိ႔လႊတ္ျခင္းႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းစနစက္ု ိႏုငိင္ံေတာအ္ဆင္ ့တိုးခ် ဲ႔ျခင္း၊ အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ား တည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင္ ့စြမ္းအငစ္က္႐ုမံ်ား စစီဥ္ျခင္းႏငွ္ ့ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔ အတြက ္ရပရ္ြာျပညသ္လူထူုႏငွ္ ့တုငိပ္င္ေဆြးေႏြး 
ရာတြင္ ျပည္နယ္ /တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ မ်ားအား ေသခ်ာစြာ အသိေပးေျပာၾကားၿပီး ယင္းတုိ႔၏ သေဘာထား 
အျမင္ႏငွ္ ့ပံပ့ုိးကူညမီႈမ်ား မ်ားစြာလုအိပသ္ည။္  ဥပေဒပုငိ္းအရ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့လွ်ပစ္စဥ္ပေဒတို႔တြင ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားအပ္ႏွင္းထားသည္။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ဗဟုိ 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ ပုိမုိေလွ်ာ့ခ်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွသံမူ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုငိမ္ည္ျဖစၿ္ပီး စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈကု ိအေထာကအ္ကူျဖစ္ေစမည္ ့ႏုငိင္ံေတာ ္
အဆင့္ အားေကာင္းသည့္ စြမ္းအင္စနစ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ကြ်ႏုပ္တ္ုိ႔အေနျဖင္ ့“ပါဝါကု ိဗဟုခိ်ဳပကို္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ျခင္း - ျမနမ္ာစ့ြမ္းအငက္႑တြင ္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑” သည္  အသံုးဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့စြမ္းအင္ 
က႑တြင ္ဗဟုခိ်ဳပကို္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်မႈကု ိေဒသႏရၱဆုငိရ္ာ အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင ္ပတသ္ကဆ္ကစ္ပ ္
ေနသူမ်ားအားလုံးက ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္ပါလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံးရွိ ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတကမ္ႈႏငွ္ ့ႀကီးထြားမႈကု ိအေထာကအ္ကူျဖစ္ေစမည္ ့စီးပြားေရး စြန္႔ဦးတီထြငလ္ပုင္န္းႏငွ္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈတုိ႔ကု ိ
ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းအပါအဝင္ ႀကီးမားသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားလည္းရွိေစလိမ့္မည္။
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မာတိကာ
အတုိေကာက္မွတ္စု  i
အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ iii

အခန္း (၁)။ မိတ္ဆက္ ၁
၁.၁။ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း ၁
၁.၂။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ စြမ္းအင္က႑၌ မည္သုိ႔အက်ဳံးဝင္ပတ္သက္ပါသလဲ ၂
၁.၃။ ေနာက္ခံသမုိင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၂
၁.၄။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္နည္းလမ္းမ်ား ၃
၁.၅။ အစီရင္ခံစာ ဖြဲ႕စည္းတင္ျပပုံ ၃

အခန္း (၂)။ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ကုိ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္ ၄
၂.၁။ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္တင္းမႈ ၄
၂.၂။ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚမႈ ၆
၂.၃။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း ၈
၂.၄။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္တစ္ခုလုံးအတြင္းရွိ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ၉
၂.၅။ ဓာတ္အားလုိင္းတုိးခ်ဲ ႔ျခင္းစီမံကိန္း ၁၂
၂.၆။ စြမ္းအင္က႑တြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ ၁၃
၂.၇။ စြမ္းအင္ေထာက္ပံ့ေငြ ျပႆနာ ၁၄
၂.၈။ “အမွန္တကယ္က်သင့္သည့္ အခြန္အခ” က စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ပုိမ်ားသည္  ၁၄

အခန္း (၃)။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား-စြမ္းအင္က႑တြင္ ယင္းတုိ႔၏အခန္းက႑ မူေဘာင္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံ ၁၅
၃.၁။ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မည္သုိ႔ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ဳိးရွိသလဲ ၁၅
၃.၂။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၂၀
၃.၃။ ေဒသႏၲရစြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပုံစံ စြမ္းအင္က႑တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ေနရာကုိ အၿပိဳင္တာဝန္ခံေနရမႈ  ၂၄

အခန္း (၄)။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား - စြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ လက္ေတြ႕ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ၂၆
၄.၁။ စြမ္းအင္က႑တြင္ အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ ၂၆
၄.၂။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ လက္ရွိအခန္းက႑က ဘယ္လုိရွိလဲ ၂၈
၄.၃။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားက မည္သည့္ေနရာတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသလဲ ၃၄

အခန္း (၅)။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၄၆
၅.၁။ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ၄၆
၅.၂။ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၅၁

အခ်ပ္ပုိ ၅၅
အဆုံးသတ္မွတ္စုမ်ား ၇၂
ကုိးကား ၇၆
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အတုိေကာက္မွတ္စု

ADB Asian Development Bank အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္
CSO Civil society organization အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း
DDA Dawei Development Association ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း
DEPP Department of Electric Power Planning (DEPP) (under MOEE)
 လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန (MOEE လက္ေအာက္ရွိ) 
DPTSC Department of Electric Power Transmission and System Control 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန
DRD Department of Rural Development (of MOALI) ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန
 (စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ) 
ECD Environmental Conservation Department (of MONREC)
 (သဘာဝသံယဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ) 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
EGAT Electricity Generating Authority of Thailand
 ထုိင္းႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႕
EIA Environmental impact assessment
 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိ္င္ရာအက်ဳိးဆက္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
EMP Environmental Management Plan သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ 
EPGE Electricity Power Generating Enterprise (under MOEE)
 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (MOEE လက္ေအာက္ရွိ)
ESCO Energy service company စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ
ESC Electricity supply corporation စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း
ESE Electricity Supply Enterprise (under MOEE)
 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း (MOEE လက္ေအာက္ရွိ)
FDI Foreign direct investment ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
FY Fiscal year ဘ႑ာႏွစ္ 
GAD General Administration Department အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန 
GAO General Administration Offices အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ား 
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, a German development agency
 ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ
HyCEM Hydro for Community Empowerment and Myanmar
 ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ျမန္မာအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
IEE Initial environmental examination ကနဦးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈ 
IGC International Growth Center ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စင္တာ
IPP Independent power producer ပုဂၢလိကစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူ 
JICA Japan International Cooperation Agency ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ 
KOICA Korea International Cooperation Agency ကုိရီးယားႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ
MESC Mandalay Electricity Supply Corporation မႏေၱလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း 
MIC Myanmar Investment Commission ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ 
MIMU Myanmar Information Management Unit ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန 
MMK Myanmar kyat (national currency) ျမန္မာက်ပ္ေငြ (ႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကး)



MOALI Ministry of Agriculture, Livestock, and Irrigation
 စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန 
MOEE Ministry of Electricity and Energy လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
MONREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
 သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
MOPF Ministry of Planning and Finance စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
MoU Memorandum of Understanding နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ 
MP Member of parliament လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
MW Megawatts မဂၢါ၀ပ္
NGO Nongovernmental organization အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
NEP National Electrification Project တစ္ႏုိင္ငံလုံးမီးလင္းေရးစီမံခ်က္ 
NLD National League for Democracy အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
NPC National Planning Commission အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္
NVE Norwegian Water Resources and Energy Directorate
 ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ဌာန 
PAP Project-affected persons (with reference to an EIA)
 စီမံခ်က္-အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္သူမ်ား (EIA တစ္ခုကုိ ရည္ညႊန္းလ်က္) 
PFM Public financial management ျပည္သူ႔ေရးရာ ဘ႑ာေငြစာရင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ
PPA Power purchase agreement စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
PTC Pho Thee Cho Co., Ltd. ဖုိးသီးခ်ဳိကုမၸဏီလီမိတက္ 
REAM Renewable Energy Association of Myanmar ျမန္မာႏုိင္ငံျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အသင္း 
SAD Self-administrated division ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း
SAZ Self-administrated zone ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ
SCADA Supervisory control and data acquisition (system for controlling the power grid) 

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ
 (ဓာတ္အားလုိင္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္)
SEA Strategic environmental assessment
 ဗ်ဳဟာက်သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္
SES Socio-economic survey လူမႈ-စီးပြားစစ္တမ္း 
SHS Solar home system ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္စနစ္
SPP Small Power Producer Program အေသးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း
VSPP Very Small Power Producer Program
 အလြန္ေသးငယ္သည့္ အေသးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း
YESC Yangon Electricity Supply Corporation
 ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
ေနာက္ခ ံအေၾကာင္းအရာ

ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ စြမ္းအင္က႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက ္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တိငု္းေဒသႀကီး 
တုိ႔၏ အခန္းက႑၊ ႏိငုင္ံစ့ြမ္းအင ္အနာဂတ္ကုိ ပံုေဖာရ္ာတြင ္တိငု္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္တို ႔ကုိယ္တိုင္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဌာနမ်ားပါ၀င္မႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကိ ုယခုအစီရင္ခံစာမ ွစူးစမ္းေလ့လာထားပါသည္။ အာရွ 
ေဖာင္ေဒရငွ္းမ ွ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထတ္ုေ၀ခဲသ့ည္ ့ျပည္နယ္/
တိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအား သံုးသပ္ေလ့လာထားၿပီး လိုအပ္ေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ အႀကံျပဳထားေသာ ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိတိငု္းေဒသႀကီး 
ႏွင္ ့ျပည္နယ္မ်ားရွ ိအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ ္သုေတသနအစီရင္ခံစာႏွင့္တြဲ၍ ယခု 
အစီရင္ခံစာကုိ ေလ့လာႏိငုမ္ည ္ျဖစ္သည္။ အဆိပုါ အစီရင္ခံစာကဲ့သုိ႔ပင္ 
ယခုေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာသည္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ျမန္မာ့ 
စြမ္းအင္က႑အတြင္းရွ ိအခြင့္အလမ္းႏွင္ ့စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ျပည္နယ ္
ႏွင္ ့တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကိ ုထည့္သြင္း 
ႏိုင္ရန ္ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။

၂၀၁၁ မွစ၍ ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစုိးရသည္ ဥပေဒျပဳေရး 
ႏငွ္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရးဆိငုရ္ာ အခြင္အ့ာဏာမ်ားကုိ ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တိငု္းေဒသႀကီး 
တို႔ထသံို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခြဲေ၀လႊဲေျပာင္းလ်က ္ရွိေနသည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း 
ထိုကဲ့သို႔ ခြဲေ၀လႊဲေျပာင္းမႈတြင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ မူလရွိရင္းစြဲ အာဏာႏွင့္ 
လပုပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားျဖင္ ့မညက္ဲသ့ို႔ ဆကသ္ြယခ္်တိဆ္ကရ္မညမ္ွာ မရငွ္းလင္း 
ေသးသလုိ စမ္းသပ္ရျခင္းလည္း မရိွေသးသည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္သည္။ 
စြမ္းအင္က႑ တစ္ခုတည္းကုိ ၾကည့္မည္ဆုိပါက ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသည ္မဝူါဒႏငွ္ ့စမီကံနိ္းေရးဆြဲျခင္း၊ ျပညသ္လူထူုျဖင္ ့တိငုပ္င္ျခင္း 
ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း၊ ေဒသတြင္း (၁၁ ေကဗြီ) ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိသည့္ 
ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို စီမံျခင္း အထူးသျဖင့္ ျပည့္ ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္သုံး 
ဓာတအ္ားလိငု္းမ်ားႏငွ္ ့ပဂုၢလကိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈျမင္တ့င္ျခင္းစသည္ ့လပုင္န္း 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအားထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ 

ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တိငု္းေဒသႀကီး အစိုးရ မ်ားသည ္၎တို႔၏ စြမ္းအငက္႑ဆိငုရ္ာ 
တာ၀န္မ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း စြမ္းအင္ 
လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လက္ရွိ မူဝါဒႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
မ်ားသည ္ျပညန္ယ္/တိငု္းေဒသႀကီး အစိုးရအရာရွမိ်ားကိ ုမညမ္ွ်ေထာကပ္ံ ့
ေပးႏိုင္သည္ကို ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

အဓိကအားျဖင့္ သုေတသနေမးခြန္းေလးခုကို ယခုအစီရင္ခံစာမွ ေျဖဆို 
သြားမည္။

● ျပညန္ယ/္ တိငု္းေဒသႀကီးမ်ားရွ ိစြမ္းအငဆုိ္ငရ္ာ အပုခ္်ဳပသ္မူ်ားအတြက္ 
အေျခခဥံပေဒ၊ ဥပေဒႏငွ္ ့ဖြဲ႔စည္းအပုခ္်ဳပမ္ႈဆိငုရ္ာ မူေဘာငဆ္ိသုညမ္ွာ 
အဘယ္နည္း။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
အလားအလာ ရွိပါသလား။

● ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ စြမ္းအင္က႑၏ မည္သည့္ 
အပိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္သနည္း။

● ေဒသႏရၱ စြမ္းအငဆ္ိငုရ္ာမဝူါဒ၊ စမီခံန္႔ခြမဲႈႏငွ္ ့ဆုံးျဖတခ္်ကခ္်မတ္ွျခင္း 
လပုင္န္းစဥမ္်ား ပိမုိုေကာင္းမြနလ္ာေစေရးအတြက ္မညသ္ည္စ့နိ္ေခၚမႈ၊ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ နည္းလမ္းဗ်ဳဟာမ်ား ရွိေနသနည္း။ 

● စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိရန္

သုေတသန နည္းလမ္းမ်ား 

ယခု အစီရင္ခံစာအတြက္ စြမ္းအင္က႑ကုိ ပုံေဖာ္ေနသည့္ အင္အားမ်ား 
ကိ ုနားလညရ္န ္စာရြကစ္ာတမ္းမ်ားစြာမ ွေလ့လာျခင္းႏငွ္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္အံႏွံ႔မ ွ
ဆယ္ႏႊယပ္ါ၀ငသ္မူ်ားစြာျဖင္ ့ေျခာကလ္ၾကာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား လပု ္
ေဆာငခ္ဲပ့ါသည။္ ရမွ္းျပညန္ယ္၊ ရနက္နု၊္ တနသၤာရီႏငွ္ ့ပခဲူးတိငု္းေဒသႀကီး၊ 
ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳ ေလ့လာျခင္းကို ၂၀၁၈ 
ေမလမွ ေအာက္တုိဘာလအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡ 
သမိငု္းေၾကာင္း၊ အပုခ္်ဳပ္ေရး ျပႆနာမ်ား၊ ပထဝ၀ီင္ေရးရာ၊ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ 
အဆင့္၊ လူဦးေရ စသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ကြဲျပားမႈရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ား 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သြားေစသည္။ အထက္ပါကာလ 
အတြင္းမွာပင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ စြမ္းအင္အေရးကုိ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးမ်ား၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတက အလွဴရွင္မ်ား၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
၀နႀ္ကီးမ်ားႏငွ္ ့လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ားအပါအ၀င ္ေဒသႏရၲ စြမ္းအင ္
အပုခ္်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္မ ွဆက္ႏႊယပ္ါ၀ငသ္ ူ၇၈ ဦးကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာကဲ့သုိ႔ပင္ ယခု 

ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာသည္ ေျပာင္းလဲ 

တုိးတက္ေနေသာ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ 

အတြင္းရွိ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ 

မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို 

ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။



ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑

ျမနမ္ာတစ္ႏိငုင္လုံံး လွ်ပစ္စမ္ီးရရွိေရးအေၾကာင္း ေျပာမညဆ္ိပုါက တန္းတ ူ
ညီမွ်ျခင္းမရိွမႈကုိ ေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခု 
တည္းကပင ္တစ္ႏိငုင္လံံုး၏ လွ်ပစ္စမ္ီးရရွမိႈ ထက၀္က္ေက်ာက္ိ ုအသံုးျပဳ 
ေနသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈမွာလည္း မညီမွ် 
မႈမ်ား ရိွေနကာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ခုတြင္ ၉ခု၏ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈ 
ႏႈန္းမွာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ (ေအာက္ပါပံုတြင္ ၾကည့္ပါ)။

အစိုးရသည ္အဆိပုါ စနိ္ေခၚမႈမ်ားအား အမ်ိဳးသားအဆင္ ့လွ်ပစ္စမ္ီးရရွိေရး 
စီမံခ်က္ (NEP) ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ၎စီမံခ်က္အရ ၂၀၃၀ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရိွ အိမ္ေထာင္ 
စုတိုင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ 
လွ်ပစ္စမ္ီး ရရွသိည္ ့အိမ္ေထာငစ္မုွာ ၂.၃ သန္း ရွသိည။္ စမီခံ်က္ေအာင္ျမင္ေရး 
အတြက္ ၂၀၃၀ အမီ ထပ္မံ၍ အိမ္ေထာင္စု ၇.၂ သန္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီး 
ရရိွရန္လုိအပ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၈ ဘီလီယံ ရိွႏုိင္ကာ 
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၈၀၀ ကုန္က်လ်က္ 
ရွိသည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂၀၁၆)။

၁၉၈၈ မ ွ၂၀၁၇ အတြင္း ျမနမ္ာႏိငုင္သုိံ႔ ႏိငုင္ံျခား တိက္ု႐ိက္ုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ 
စုစုေပါင္း၏ ၅၈% မွာ စြမ္းအင္က႑မွ ျဖစ္သည္။ စြမ္းအငက္႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
ထက္၀ကန္ီးပါးမွာ လွ်ပစ္စက္႑တြင္ျဖစၿ္ပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ ၁၄ခ ုအတြက ္
စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၂၀.၁ ဘီလီယံရိွခဲ့ကာ အမ်ားစုမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စမီကံနိ္းမ်ား ျဖစသ္ည။္ ထိလုွ်ပစ္စက္႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ား၏ ၆၀% ေက်ာ ္
မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီ ၂၀၁၀-၁၂ ခုႏွစ္မ်ား 
အတြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ၿပီးေနာက္ အျခား 
စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားမွာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တြင္ျဖစ္ 
သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုိ အဓိကအသုံးခ်မည့္ 
ပံုစံရွိေနၿပီး စီမံကိန္းအားလံုး၏ ၈၀%မွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖစ္ၿပီး ၁၅% 
မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မွာ ၅% ျဖစ္သည္ (MOEE 
2018A)။

စြမ္းအင္က႑တြင္ အစိုးရမွ 
စိုက္ထုတ္ကုန္က်ခံျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ျပႆနာမ်ား

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးျခင္းကို အစိုးရမွ ႀကီးမားစြာ စိုက္ထုတ္ ကုန္က်ခံ 
ထားၿပီး ၂၀၃၀ တြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မီးလင္းရမည္ဆိုေသာ အမ်ိဳးသား 

ပုံ (၁)။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈအေျခအေန

တနသၤာရီ

ရခုိင္

ဧရာ၀တီ

ခ်င္း

ကရင္

စစ္ကုိင္း

ပဲခူး

မေကြး

ရွမ္း

ကခ်င္

ေနျပည္ေတာ္

မြန္

မႏေၱလး

ကယား

ရန္ကုန္

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% 60% ၇၀% ၈၀% ၉၀% ၁၀၀%

ျပည္ေထာင္စု မဟာဓာတ္အားလုိင္းသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အိမ္ေထာင္စု %

 ၁၀.၇ %

 ၁၆.၇ %

 ၁၇.၁ %

 ၃၂.၃ %

 ၂၁.၀ %

 ၃၅.၂ %

 ၃၆.၉ %

 ၂၅.၄ %

 ၃၀.၈ %

 ၅၀.၀ %

 ၅၅.၈ %

 ၄၉.၄ %

 ၅၅.၅ %

 ၇၇.၁ %

 ၈၃.၄ %

ရင္းျမစ္။  MOEE web site: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/80) 
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ရညမ္နွ္းခ်က္က ျပည္ေထာငစ္ ုစြမ္းအင္ႏငွ္ ့လွ်ပစ္စ၀္နႀ္ကီးဌာကိ ုခကခ္ဲေသာ 
အေျခအေနတြင္း က်ေရာက္ေစခဲပ့ါသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္အာဆီယတံြင္း 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေကာက္ခံမႈ အနည္းဆုံး ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အိမ္သုံးဓာတ္အားခသည္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေသာ တစ္ကီလုိ၀ပ္ 
လွ်င္ ၁၀၉ က်ပ္ (ကန္ေဒၚလာ ၇.၂ ဆင့္) ထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ပင္ 
နည္းပါးေနပါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့အစိုးရသည ္အမိတ္ြငသ္ံုး လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားခ 
တြင္ တစ္ယူနစ္ကုိ ၅၉-၇၄ က်ပ္ (ကန္ေဒၚလာ ၃.၉-၄.၉ ဆင့္) အ႐ႈံး 
ေပၚေနလ်က္ရွိသည္ (de Langre 2018)။ ယူနစ္အလိုက္ကို အ႐ႈံးေပၚ 
ေနေသာေၾကာင္ ့လွ်ပစ္စမ္ီးရရွသိည္ ့အမိ္ေထာငစ္မု်ားလာသည္ႏငွ္အ့မွ် 
စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန၏ လိုေငြသည္လည္း တိုးျမင့္လာမည္ 
ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးျခင္းမွ အ႐ႈံးေပၚမႈသည္ က်ပ္ 
၄၀၆.၅၂ ဘလီီယ ံ(ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀) ရွိခဲ့သည္။ ၎ကိန္းဂဏန္း 
သည္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀ ၾကား 
အထိ ေရာက္ရွိသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ေနာက္ႏွစ္ အနည္းငယ္ 
အတြင္း တစ္ႏိငုင္လုံံး ထတ္ုကနုတ္နဖ္ိုး စစုုေပါင္း၏ ၁ ရာခိငု္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ 
ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရိွသြားမည္ ျဖစ္သည္ (Thant 2017, 
de Langre 2018; Thant 2018A)။ ထုိကဲ့သုိ႔ အစုိးရမွ စုိက္ထုတ္ 
ကုန္က်ခံျခင္းသည္ ေရရွည္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ ကမ ၻာ႔ဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ 
အရ ၂၀၃၀တြင္ တစ္ရာရာခိုင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္အတြက္ စုစုေပါင္း 
ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀ ခန္႔ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 
အၾကမ္းဖ်င္း ပုံေဖာ္တြက္ခ်က္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ 
ဘ႑ာေငြရရိွမႈသည္ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံေအာက္ အနည္းငယ္ 
ေလ်ာ့နည္းၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မီးလင္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ၁၀ ႏွစ္စာ 
ဘ႑ာေငြရရွိမႈကို အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္သည္ (de Langre 2018)။ 

ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္
ေဒသႏၲရစြမ္းအင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းပံု 

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား စြမ္းအငဆ္ိငုရ္ာ လပုပ္ိငုခ္ြင္ ့အာဏာအသီးသီး 
ေပးအပ္ထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု မဟာ ဓာတ္အားလုိင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ 
သည့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈအားလံုးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရမွ ကုိင္တြယ္စီမံသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားက 
မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားျခင္းမရွိသည့္ အလတ္စားႏွင့္ 
အေသးစား လွ်ပ္စစ္စနစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၂၀၁၄ လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ၃၀ မီဂါ၀ပ္ 
ထက္နည္းၿပီး မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိေသာ 
စနစ္မ်ားကို လိုင္စင္ေပးပိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ထားသည္။ အကယ္၍ 
၎စနစ္၏ပိုင္ရွင္သည္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုပါက 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးထံ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာလ္ည္း စြမ္းအင္ႏငွ္ ့လွ်ပစ္စ၀္နႀ္ကီးဌာနသည ္ခြင့္ျပဳပိငုခ္ြင္ ့သို႔မဟတ္ု 
ျငင္းဆနပ္ိငုခ္ြင္ ့ရွသိည။္ လုိငစ္ငစ္ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိလုည္း စြမ္းအင ္
ႏင့္ွ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အေသးစား 
ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းကို 
ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဥပေဒျပဳထားခ်က္ မရွိေသးေပ။

ေအာကပ္ါ ဇယားမ်ားသည ္ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရႏငွ္ ့ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသ 
ႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကား တာ၀န္ခြဲေ၀ထားမႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား 
(၁) သည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ဇယား (၂) သည္ 
ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ ပို႔လႊတ္ေရးတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

လုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူ

မီဂါ၀ပ္ ၃၀ ထက္မ်ားေသာ သို႔မဟုတ္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ - လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန

မီဂါ၀ပ္ ၃၀ ထက္နည္းေသာ သို႔မဟုတ္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား

ဇယား (၁)။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ား

လုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူ

၃၃ ေကဗီ ႏွင့္အထက္ ဓာတ္အားပိုု႔လႊတ္ေရး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ - လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္
ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန

၁၁ ေကဗီ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား
(သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕)

၄၀၀ ဗို႔ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
(သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕)

ဇယား (၂)။ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ား

Note: SAD is a self-administrated division, SAZ is a self-administrated zone.
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ စြမ္းအင္ 
အေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးစီ ရိွၾကသည္။ ၎မွာ ျမန္မာအစုိးရ ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္၀န္ႀကီး 
မ်ား ဦးေဆာင္ရသည့္ ဌာနအမ်ားစုမွာ အမွန္တကယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု 
၀န္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၏ 
ဌာန႐ံုးမ်ားသည ္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တိငု္းေဒသႀကီးတိငု္းတြင ္ရွသိည။္ ျပညန္ယ/္
တုိင္းေဒသႀကီး၏ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အကန္႔အသတ္ရိွမႈ 
ကလည္း နည္းပညာမအွစ လပုင္န္းစမီမံႈအထ ိျပညန္ယ/္တိငု္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို မွီခိုရေစသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အတားအဆီးစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဌာနမ်ားအေပၚ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ပိုမို ရရွိလာၾကၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ 
လ်ာထားျခင္းတုိ႔၌သာမက ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ပင္ တာ၀န္မ်ား 
တိုးျမႇင့္ယူလာၾကပါသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 
ဦးစားေပးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမ်ားတြင္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ 
သံုးခရုွသိည။္ ၎တုိ႔မွာ လွ်ပစ္စမ္ီးရရွိႏိငုမ္ႈ တိုးျမႇင္ရ့န၊္ လွ်ပစ္စမ္ီးအတြက္ 
ကနုက္်စရတိကုိ္ ပိမုိတုတ္ႏိငုရ္န္ႏငွ္ ့လံုေလာက္ေသာ လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ား 
ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထုိဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
ပညာေရးစသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္လည္း အက်ံဳး၀င္မႈ 
ရွိေနသည။္ အထက္ပါ ရညမ္နွ္းခ်က္မ်ားကိ ုျပည္မ့ီႏိငု္ေရးအတြက ္စြမ္းအင ္
၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မူေဘာင္ 
အတြင္းတြင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျ ဖစ္သည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္း၍ 
ေတြ႕ရိွလာေသာ လက္ရိွအေျခအေနအတြင္းမွ ေပၚထြက္လာသည့္ စဥ္းစား 
စရာမ်ားႏငွ္ ့ဦးစားေပးရမည္ ့အရာမ်ားကိ ုယခ ုအစရီငခ္စံာတြင ္အသားေပး 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ

● ထိေရာက္ၿပီး အားလံုးၿခံဳလႊမ္းႏိငုသ္ည္ ့ဓာတအ္ားျဖန္႔ျဖဴးေရးျဖစရ္န္
● သင့္ေတာ္ေသာ ဓာတ္အားပမာဏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္
● မလုံေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဓာတ္အားခ နည္းေနျခင္းကို 

ေျဖရွင္းရန္
● စီမံကိန္းခြင့္ျပဳရာတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑
● ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္မ်ား 
 တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

စြမ္းအင္က႑ အတြက္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။

၁။ အႀကီးစားစြမ္းအငဖ္ြ႕ံၿဖိဳးမႈ စမီကိံန္းမ်ားအတြက္ ဦးေဆာငအ္ဆိုျပဳျခင္း။ 
ကရင္ျပည္နယ္သည္ ၎၏ နယ္နမိတ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြး 
ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
၎စီမံကိန္းကုိ ေဒသခံမ်ားက ဆန္႔က်င္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္ 
ကုိ ၾကည့္ပါက ဥပေဒအရ ၃၀ မီဂါ၀ပ္ထက္ႀကီးေသာ လွ်ပ္စစ္ 
စမီကိံန္းမ်ားကိ ုျပည္ေထာငစ္အုစိုးရ ကသာ လပု္ေဆာင္ႏိငု္ေသာလ္ည္း 

ျပညန္ယ္/တိငု္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင္ ့ဦးေဆာငအ္ဆိုျပဳျခင္း 
ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂။ ေဒသဆိငုရ္ာ ဓာတအ္ားလိငု္းမ်ားႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ ကိယုပ္ိငုဆ္ံုးျဖတခ္ြင္ ့
ပိမုိရုရွိျခင္း။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အား 
လိုင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေခ်။ ၎တြင္ မီးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ဓာတအ္ားေပးေသာ ေဒသတြင္း ဓာတအ္ားလိငု္းမ်ားသာရွၿိပီး ဓာတအ္ား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရမ ွေဆာကလု္ပ္ေပးထားေသာ 
ျဖန္႔ခ်ီေရးလိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္း 
ေဒသႀကီးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထား 
ျခင္းကုိ ၾကည့္ပါက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္လည္း တင္ဒါ 
ႏင့္ွ ေလလံစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ၎၏နယ္ေျမအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး 
ရရွိေရး ထိေရာက္စြာစီမံႏိုင္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ ၂၀၁၃ တြင္ 
တနသၤာရတီိငု္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာမ္ ွအတည္ျပဳလိက္ုသည္ ့တုိင္း 
ေဒသႀကီး လွ်ပစ္စဥ္ပေဒမွာ ေဒသတြင္း ဓာတအ္ားရရွိေရးႏငွ္ ့ဓာတ ္
အားလိငု္း တည္ေဆာက္ျခင္း လပုင္န္းမ်ားအတြက ္အေျခခအံတ္ုျမစပ္င ္
ျဖစ္သည္။

၃။ အေသးစားေရအားလွ်ပစ္စမ္်ားကိ ုအားေပးျမႇင္တ့င္ျခင္း။ အၾကမ္းဖ်င္း 
အားျဖင့္ ျမန္မာ့ေက်းရြာ ၆၄,၀၀၀ ၏ ေလးပုံတစ္ပုံတြင္ ဒီဇယ္မီးစက္၊ 
အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႕လွ်ပ္စစ္ စသည္တုိ႔ 
ရိွၾကသည္။ ေက်းရြာမ်ား၏ ၆% သာ လွ်ပ္စစ္မီး ျပည့္ျပည့္၀၀ 
ရရွိေနသည္ (Greacen 2017)။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေသးစား 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ၁ မီဂါ၀ပ္ 
ထက္ ေသးေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို တည္ 
ေဆာကခ္ဲၿ့ပီး ေဒသတြင္း ဓာတအ္ားလိငု္း ဖြ႕ံၿဖိဳးေစရန ္လပု္ေဆာငခ္ဲ ့
သည္ (Min 2018)။ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးရန္အတြက္ ျပည္နယ္၏ စည္းကမ္းမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီး 
ပါသည္။

၄။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ စြမ္းအင္က႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၌ပါ၀င္ၿပီး ၃၀ မီဂါ၀ပ္ ထက္နည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဦးေဆာင္ျခင္း။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေက်းရြာအဆင္ ့ဓာတ္အားလိငု္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစသ္ည။္ 
သို႔ေသာလ္ည္း ဗဟိခု်ဳပက္ိငုမ္ႈမရွိေသာ အတနင္ယ ္အရြယအ္စားႀကီး 
သည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမွာမူ 
နည္းပါးလွသည္။ မီဂါ၀ပ္ ၁-၃၀ အၾကား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွာ 
စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်ကုိက္ႏိုင္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္အားျဖင့္လည္း 
ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ၎စီမံကိန္းမ်ားကို “ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ပံ့ပိုး 
ႏိင္ုျခင္း မရိွေသာ” လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ ္၎လုပင္န္းမ်ားက ထတုလု္တလ္ာမည္ ့ဓာတအ္ားကိ ု
၀ယ္ယူမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၌ ေငြေၾကးအခြင့္အာဏာ မရွိေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း အေသးစားဓာတ္အား 
ထတ္ုလပုမ္ႈအစအီစဥ္ျဖင္ ့ထိငု္းႏိငုင္သံည ္လွ်စစ္စထ္တုလ္ပု္ေရးတြင ္
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းကိုလည္း ယခုအစီရင္ခံမွ 
ေလ့လာထားပါသည္။ ၂၀၀၉ မွစတင္၍ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၂၄,၇၅၀ 
မီဂါ၀ပ္တြင္ ၂၀% မွာ မီဂါ၀ပ္ ၅၀ ထက္ေသးေသာ ဓာတ္အားေပး 
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အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား 

ေဒသတြင္းႏငွ္ ့ႏိငုင္တံကာတြင ္လပု္ေဆာင္ေနၾကသည္ ့လားရာအတိငု္း 
စြမ္းအငထု္တလ္ပု္ျခင္းကုိပိ၍ု ဗဟိခု်ဳပက္ိငုမ္ႈေလွ်ာခ့်ရန ္လုပ္ေဆာငပ္ါက 
စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔၏ အခန္းက႑သည္ 
ပုိမုိ၍ ႀကီးထြားလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ယခုအစီရင္ခံစာက ျပည္နယ္ 
ႏင့္ွ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ နယ္နမိတ္အတြင္း မည္သည့္ေနရာ 
တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္ 
သည၊္ စြမ္းအငဆ္ိငုရ္ာ စမီကံနိ္းေရးဆြဲျခင္းတြင ္မညက္ဲသုိ့႔ ပူးေပါင္းေဆာင ္
ရြကရ္န ္အခြင္အ့လမ္းရွသိည ္စသညတုိ္႔ကိ ုအသားေပးေဖာ္ျပထားပါသည။္ 
ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ားႏငွ္ ့အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကိ ုေအာကပ္ါအတုိင္း နယ္ပယ္ 
သံုးခု ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။
● စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲဲျခင္း 
● စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္း 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ
● ဗဟုိဓာတ္အားလုိင္းႏငွ္ ့မခ်တိဆ္ကထ္ားေသာ လွ်ပစ္စထ္တုလ္ပုမ္ႈ၊ 

စြမ္းအင္က႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

စက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြက္လည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ စံနမူနာယူစရာျဖစ္ႏုိင္သည္ (Greacen 
and Greacen 2004, Tongsopit 2014)။ 

၅။ ျပည္ေထာငစ္ဓုာတအ္ားလိငု္းႏငွ္ ့ဆကသ္ြယ္ျခင္းမရွိေသာ လွ်ပစ္စ ္
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အတြင္းတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေနသည္မွာ အေသးစားႏွင့္  
ျပည္ေထာငစ္ ုဓာတအ္ားလိငု္းျဖင္ ့ဆကသ္ြယ္ျခင္းမရွိေသာ လွ်ပစ္စ ္
ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး 
စီမံခ်က္သည္ အႀကိဳမီးရရိွေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ ေက်းရြာေထာင္ေပါင္း 
မ်ားစြာတြင ္ျပည္ေထာငစ္ ုဓာတအ္ားလုိင္းႏငွ္ ့ဆကသ္ြယ္ျခင္းမရွိေသာ 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင္ ့၎ဓာတအ္ားထတုလု္ပ္ျခင္းမ်ားကုိ 
ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ 
သည္။ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိငု္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိငုရ္နအ္တြက္ လမ္းၫႊန ္
ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အၾကမ္းကိ ုေရးဆြထဲားၿပီး 
ျဖစ္သည္။

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတို႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္
၂။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္
၃။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမ်ားအား စြမ္းရည္ျမင့္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္
၄။ စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္
၅။ အဆင္းရဲဆံုး အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ကူညီေပးရန္

စြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား
 တရား၀င္အခန္းက႑ ပိုမိုေပးရန္
၂။ အႀကီးစား စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား တရား၀င္အခန္းက႑ ပိုမိုေပးရန္
၃။ ၃၀ မီဂါ၀ပ္ေအာက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္သာခြင့္ျပဳရန္
၄။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေသာ၊ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္
၅။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာနည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးပညာရပ္မ်ားကို ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္
၆။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္

ဗဟိုဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ စြမ္းအင္က႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

၁။ ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိေသာ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းစီမံရန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးတို႔အတြက္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရန္

၂။ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္ထားရွိရန္ 
၃။ ရမွ္းျပညန္ယရ္ွ ိအေသးစား ေရအားလွ်ပစ္စထု္တလ္ပုမ္ႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံရ့န၊္ လိအုပသ္လုိ အျခားေသာ ျပညန္ယ/္တိငု္းေဒသႀကီးမ်ားကုိလည္း 

ပံ့ပိုးရန္
၄။ ေက်းရြာအဆင့္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားအတြက္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္
၅။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္
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စြမ္းအင္က႑တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမနမ္ာႏိငုင္ ံစီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကရ္နအ္တြက္ စြမ္းအငက္႑သည ္အလြနပ္ငအ္ေရးပါလပွါသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္လွ်ပစ္စမ္ီးရရွသိည္ ့အမိ္ေထာငစ္ ု
၄၂% သာ ရွိေနျခင္းမွာ အေရွေတာင္အာရွတြင္ အနိမ့္ဆံုးရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု 
အနက္ ၈ ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ အဆိုပါေနရာမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီး 
ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၎ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအတြက္လည္း 
အက်ိဳးရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္ခုတည္းကသာ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ 
ႏိငုလ္မိ္မ့ည ္မဟတ္ုေပ။ ဗဟုိမမွထနိ္းခ်ဳပ္ေသာ၊ အေသးစား စြမ္းအငအ္ရင္းအျမစမ္်ားမွာ အက်ိဳးအျမတမ္်ားစြာ ေပးစြမ္းႏိငုပ္ါသည။္ အလြနႀ္ကီးမားေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားထက္ ၎တို႔ကို လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈကို တိုးျမႇင့္ေပး 
ႏိုင္သည္။ စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားစြာပင္ ဗဟိုမွ မထိန္းခ်ဳပ္ေသာ၊ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈနည္းေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္လာၾကၿပီး 
ထင္ရွားေသာ ဥပမာအျဖစ္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီး Engie ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို ႔သည္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမို၍ ဆြဲေဆာင္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ထိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ယူေဆာင္လာေပး႐ံုသာမက အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားပါ ယူေဆာင္လာေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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၁.၁။ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္
အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသည္ ျမန္မာ၏အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးလွၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းရိွ အေျခအေနမ်ားစြာကဲ့သို႔ပင္ 
ႀကီးမားလ်င္ျမန္သည့္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဇာတ္ေကာင္အသစ္မ်ား 
ႏငွ္ ့အဖြ႕ဲအစည္းအသစမ္်ားကု ိမတိဆ္က္ေပးခဲၿ့ပီး အထူးသျဖင္ ့ျပညန္ယ္ႏငွ္တ့ုငိ္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားကုဖိြ႕ဲစည္းခဲၿ့ပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ျပည္သူလူထုအားလံုး၏ ဘဝမ်ားကုိ ႀကီးမားထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ေသာ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ခဲ့သည္။

ဗဟုခိ်ဳပက္ုငိမ္ႈေလွ်ာခ့်ျခင္းသည ္ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလပုင္န္းစဥကို္ အားေကာင္းေစ၍ အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈကုိ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး 
ထိေရာကသ္ည္ ့လူႏငွ္ ့လူမႈေရးဆုငိရ္ာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈကိုပံပ့ုိးေပးႏုငိသ္ည္ ့အလားအလာမ်ားရွသိည။္ (Batcheler 
၂၀၁၈) တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး ပါဝင္ခြင့္ေပး၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ေဒသႏၲၲရအဆင့္ အစုိးရမ်ားက ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုအား အာဏာႏွင့္လႊမ္းမုိးမႈပုိ၍ ေပးႏုိင္သည္။ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလပုင္န္းစဥအ္ေပၚ ယင္း၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကု ိေက်ာလ္ြန၍္ ေဒသႏရၲအပုခ္်ဳပစ္မီမံႈက ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအတြက ္အဓပိၸာယ္ျပည္ဝ့သည္ ့ပံပ့ုိးကူညမီႈေပးၿပီး လူေနမႈဘဝအဆင္အ့တန္းမ်ားကိုလည္း တုိးတက ္
ျမင္မ့ားေစႏုငိသ္ည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ကံဲသ့ို႔ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈ ေႏွးေကြးကာ ျပညသ္ူ႔ဝန္ေဆာငမ္ႈ လပုင္န္းမ်ား၏ 
အရညအ္ေသြးမွာ အားနည္းေနသည္ ့ႏုငိင္မံ်ိဳးတြင ္ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသည ္ပု၍ိေကာင္းမြနထ္ိေရာကစ္ြာ 
တံု႔ျပန္ျဖည္ဆ့ည္းေပးႏိငု္ေသာ ျပညသူ္႔၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားေပးျခင္းတြင ္ပါ၀င္ႏိငုမ္ည္ ့အခြင္အ့လမ္းမ်ား ရွိေနပါသည။္

စြမ္းအငက္႑သည ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ စီးပြားေရးတုိးတကမ္ႈႏငွ္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက ္အေျခခလံုအိပခ္်က္တစခ္ုျဖစသ္ည။္ 
ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ လွ်ပစ္စ္ေပးေဝႏုငိမ္ႈႏႈန္းမွာ ျပညန္ယ္ႏငွ္တ့ုငိ္းေဒသႀကီး ၁၄ ခအုနက္ ၉ ခတုြင ္၄၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းေအာက၊္ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း၏ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၾကၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ 
မ်ားအားလုံးတြင္ အနည္းပါးဆုံးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ ယင္းေဒသမ်ား၌ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ 
လုအိပမ္ည္ျဖစၿ္ပီး အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏုငိခ္ဲပ့ါက စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရရွိႏုငိမ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္ျပည္ေထာငစ္ ု
အစုိးရတစ္ခုတည္းကသာ ဗဟုိမွလမ္းညႊန္၊ ခ်ဳပ္ကုိင္၍ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ပထမဦးစြာ 
ေဒသအတြက္ ဦးစားေပးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စီစဥ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဒသအစိုးရ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ လိုအပ္သည္။ 
ဒတုယိအေနျဖင္ ့အမ်ားစမုွာ ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအင ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ အေသးစားစြမ္းအင ္အရင္းအျမစမ္်ားမ ွထုတလ္ပုမ္ႈ 
စရိတ္မွာ အလြန္အမင္းက်ဆင္းေနၿပီး1 အထူးသျဖင္ ့အႀကီးစားစြမ္းအငကု္မၸဏႀီကီးမ်ားစြာသည ္ယင္းတုိ႔၏ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားကု ိဗဟုခိ်ဳပက္ုငိမ္ႈေလ်ာန့ည္းေသာ ကာဗြနထ္တုလု္ပမ္ႈနည္းသည္ ့အရင္းအျမစမ္်ားတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံည္ ့
ဘက္သို႔ ေရႊ ႔လာၾကကာ အထင္ရွားဆံုးမွာ စြမ္းအငကု္မၸဏီႀကီး အန္န္ဂ်ီ(Engie)2 ျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းသည့္ 
အေသးစား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ပမာဏႀကီးမားသည့္ မဟာစီမံကိန္းမ်ားထက္ မ်ားစြာ 
ပုိ၍လ်င္ျမန္စြာလည္း စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၏ ခံႏုိင္ရည္အားႏွင့္ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈလည္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပဆ္ုရိလွ်င ္စြမ္းအငအ္ရင္းအျမစမ္်ားႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ား ခ်မတွ္ျခင္းတြင ္ဗဟိုခ်ဳပက္ုငိမ္ႈ 
ေလွ်ာခ့်ျခင္းက ျပညန္ယ္/တုငိ္းေဒသႀကီးအဆင္ရ့ွ ိစြမ္းအငဆ္ုငိရ္ာ အေျခခအံေဆာကအ္ဦမ်ားတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ား 
ရရိွလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။ (ACORE ၂၀၁၈) ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု သန္းေပါင္း 
မ်ားစြာကုိ လွ်ပ္စစ္ရရွိေစႏိုင္႐ံုသာမက အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အသက္ေမြးေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကုိလည္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါသည္။ (Jarvis et al. ၂၀၁၁)

မိတ္ဆက္
အခန္း ၁
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၁.၂။  ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ စြမ္းအင္က႑၌ 
မည္သုိ႔အက်ဳံးဝင္ပတ္သက္ပါသလဲ

ယခုအစီရင္ခံစာႏွင့္ အတူပူးတြဲဖတ္႐ႈရမည့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား အစီရင္ခံစာ- ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္

လကရ္ွအိေနျဖင္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ႏုငိင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ ္
(၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) (Eurocham 2017) ရိွၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အဓိကလုိအပ္ 
ေနသည္ ့စြမ္းအငက္႑အတြကလ္ည္း အလားတဗူဟိခု်ဳပက္ိငုမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ျခင္း 
ဆိငုရ္ာ သေဘာတရားမ်ားကိ ုအသံုးျပဳထားပါသည။္ ဤအစရီငခ္စံာတြင ္
စြမ္းအငဆို္ငရ္ာ ေမးခြန္းမ်ားႏငွ္ ့ကစိၥရပမ္်ားကု ိကုငိတ္ြယ္ေဆြးေႏြးထားၿပီး 
ယင္းတုိ႔မွာ -

• စြမ္းအင္စနစ္ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား အေနျဖင္ ့မညသ္ည္လု့ပင္န္းတာဝနမ္်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။

• ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရ၏ လပုင္န္းေဆာငတ္ာမ်ားႏငွ္ ့ယင္းတုိ႔၏ လပုပ္ုငိ ္
ခြင္အ့ာဏာမ်ားႏငွ္ ့လပုင္န္းတာဝနမ္်ား မညသ္ုိ႔ဆကစ္ပမ္ႈရွသိနည္း။ 

• စြမ္းအင္က႑တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အတုိင္းအတာ မည္မွ်ရွိသနည္း။

• ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအေနျဖင္ ့မညသ္ည့္ေနရာတြင ္
ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ 
မ်ားသနည္း။

• ျပညန္ယ ္သို႔မဟတု ္တုငိ္းေဒသႀကီးတြင ္စြမ္းအငက္႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ 
မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ သူတု႔အိေနျဖင့္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခြင့္ 
ရွိသနည္း။

• ေနစြမ္းအငသံု္း အမိတ္ပဆ္ငစ္နစမ္်ားႏငွ္ ့အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္း 
မ်ားကဲသ့ုိ႔ေသာ မဟာဓာတအ္ားလိငု္းကုိ ဆကသ္ြယထ္ားျခင္းမရွိေသာ 

ေဖာ္ျပခ်က္ (၁)။ အဓိကသုေတသနတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

• ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္အာဏာပုိင္အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ၊ဥပေဒေၾကာင္းအရႏွင့္
 အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္က ဘာလဲ။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လာမည့္ပုံရွိပါသလား။ 
• ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ စြမ္းအင္က႑တြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသလဲ။
• ေဒသႏၲရအဆင့္ စြမ္းအင္မူဝါဒ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတုိ႔ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ပတ္သက္၍
 မည္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားရွိသလဲ။
• စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားက
 မည္သုိ႔ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္နည္း။

လိုင္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သူတုိ ႔ 
အေနျဖင့္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခြင့္ရွိသနည္း။3

၁.၃။  ေနာက္ခံသမုိင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

စြမ္းအငက္႑ကု ိပုံေဖာသ္ည္ ့တြန္းအားမ်ားကို နားလညသ္ေဘာေပါက္ရန ္
ရိွၿပီးသား အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ေလ့လာ 
ျခင္း (desk research) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရိွ က႑အတြင္း 
ပတသ္က္ဆက္ႏႊယသ္မူ်ားစြာႏငွ္ ့ေျခာကလ္ၾကာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသ့ည ္
မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ယခု အစီရင္ခံစာကို ေရးသားထားပါသည္။ ယင္း 
တြန္းအားမ်ားက ေဒသခံရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကုိ မည္သုိ႔ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္သည္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားက စြမ္းအင္ 
က႑တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ တာဝန္မ်ားကုိ မည္သို႔ကုိင္တြယ္ 
လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ 
ယင္းတုိ႔ေဒသ၏ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အနာဂတ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အာဏာတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွစနစ္တြင္ သိသာထင္ရွားစြာ တမူ 
ထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏွင့္ အလုပ္ 
လုပ္ေနၾကသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
အမွန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ တာဝန္ခံၾကရသည္။ ဤႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအတြင္း 
ေတြ႕ရသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္မွာ မည္သည့္ႀကီးမားသည့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိမဆုိ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရ၏ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္သာ သေဘာထား သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ဤသုေတသနသည ္ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားအား ထိေရာက ္
သည့္ မူဝါဒအႀကံၪာဏ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈကု ိပံပ့ုိးကူညလီုၾိကသည္ ့မဝူါဒခ်မတ္ွသမူ်ား၊ အစုိးရအရာရွမိ်ား၊ 
ကြ်မ္းက်ငပ္ညာရငွမ္်ားႏငွ္ ့ႏုငိင္တံကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစသည္ ့က်ယ္ျပန္႔ 
လွသည့္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းေရးသားပါသည္။
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၁.၄။  သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္နည္းလမ္းမ်ား

သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ ေျခာက္လေက်ာ္ၾကာ (၂၀၁၈ 
ခုနွစ္ ေမလမွ ေအာက္တုိဘာလအထိ) ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည။္ ဤေဒသမ်ားကု ိေရြးခ်ယရ္ျခင္းမွာ ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားကို ႏႈငိ္းယွဥ္ႏုငိရ္န္ႏငွ္ ့အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈဆုငိရ္ာကစိၥရပမ္်ား၊ လဥူီးေရမ်ား၊ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပထဝအီေနအထားမ်ားႏငွ္ ့ပဋပိကၡ 
သမုိင္းမ်ားကုိလည္း နားလည္ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ 
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီးအဆင္ ့လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွမ္်ား၊ ဝနႀ္ကီးမ်ား၊ လွ်ပစ္စ ္
ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ဌာနခြဲမ်ားမွ စြမ္းအင္ 
ဆုငိရ္ာ အရာရွမိ်ားႏငွ္ ့ႏစွ္ႏုငိင္ ံအစုိးရမ်ားႏငွ္ ့ႏုငိင္တံကာ အလွဴရငွအ္ဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ား၊ ပဂုၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသူံမ်ားႏငွ္ ့စမီခံ်ကမ္်ားလပု္ေဆာင ္
ေနသမူ်ား၊ စြမ္းအငဆို္ငရ္ာ အႀကံေပးမ်ားႏငွ္ ့ကြ်မ္းက်ငသ္မူ်ားႏငွ္ ့အရပ ္
ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ ွကိုယစ္ားလယ္ွမ်ား စစုုေပါင္း ၇၈ ဦးတုိ႔ႏငွ္ ့ေတြ႕ဆု ံ
ေမးျမန္းခဲပ့ါသည။္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲရ့ာတြင ္စြမ္းအငက္႑ ဆုံးျဖတခ္်က္ 
ခ်မတ္ွမႈတြင ္ျပညန္ယ္/တုငိ္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ လပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာ၊ 
အခန္းက႑ႏွင့္ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို 
အဓကိဦးစားေပး ေမးျမန္းခဲသ့ည။္ အခ်ပပ္ု ိ(က) တြင ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ ့
သူမ်ား၏ စာရင္းကုိ တင္ျပထားပါသည္။

အဓကိသုေတသန ေမးခြန္းမ်ားႏငွ္ ့ဆကစ္ပသ္ည္ ့သတင္းစာေဆာင္းပါး 
မ်ားႏငွ္ ့မတ္ွတမ္းမ်ား၊ စြမ္းအငက္႑မ ွအဓကိအစရီငခ္စံာမ်ား ပါဝငသ္ည္ ့
ရွိၿပီးသား အခ်က္အလက္မ်ားကို သုေတသနျပဳျခင္း (desk research) 
က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ အားျဖည့္ထားသည္။

(ဤအစီရင္ခံစာအတြက္) ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားသည္ စြမ္းအင္က႑ 
ဆုံးျဖတခ္်ကခ္်မတ္ွမႈတြင ္ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ လပုပ္ုငိ ္
ခြင့္အာဏာႏွင့္ အခန္းက႑ကုိ ဗဟုိထား၍ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သုိ ႔ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ အဓိကေမးျမန္းခဲ့သည္။

၁.၅။ အစီရင္ခံစာ ဖြဲ႕စည္းတင္ျပပုံ

ဤမိတ္ဆက္အခန္း အၿပီး အခန္း (၂) တြင္ စြမ္းအင္က႑၌ စြမ္းအင္ 
အရင္းအျမစမ္်ားႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပစ္စမ္ီးရရွမိႈ၊ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး မီးလင္းေရးစီမံခ်က္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လွ်ပ္စစ္ တုိးခ်ဲ ႔ေရး 
စမီကံနိ္းမ်ား၊ စြမ္းအငက္႑တြင ္ေထာက္ပံ့ေငြျပႆနာႏငွ္ ့အလွဴရငွမ္်ား၏ 
အခန္းက႑တို႔ အပါအဝင္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ကို ၿခဳံငံုသံုးသပ္တင္ျပ 
ထားသည္။  အခန္း (၃) တြင္ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။  စြမ္းအင္ 
က႑တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
ျပည္ေထာငစ္အုဆင္ ့ဌာနအခ်ဳ႕ိအေၾကာင္းကု ိရငွ္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး ေဒသႏရၲ 
အဆင္ ့စြမ္းအငအု္ပခ္်ဳပစ္မီမံႈ ဖြ႕ဲစည္းပုကံုလိည္း ရငွ္းျပထားသည။္ အခန္း 
(၄) တြင္ ဤက႑၌ အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ 
ဦးစားေပးလုပင္န္းမ်ားႏငွ္ ့အခြင္အ့လမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပ၍ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို သုေတသနျပဳထားခ်က္ (desk research) 
အေပၚအေျခခံ၍  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား စြမ္းအင္က႑တြင္ 
လက္ေတြ႕ပါဝင္ရသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။ 
ေနာက္ဆုံး အခန္း (၅) ၌ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပၿပီး ျပည္နယ္/
တုငိ္း ေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား ကု ိအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္ ့စြမ္းအငက္စိၥ 
ရပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ သူတို႔၏စြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ထားသည္။  

(ဤအစီရင္ခံစာအတြက္) 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားသည္ 

စြမ္းအင္က႑ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အခန္းက႑ကို 

ဗဟိုထား၍ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို 

အဓိကေမးျမန္းခဲ့သည္။
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အခန္း ၂
ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ကုိ 
သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

၂.၁။  စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္တင္းမႈ

စြမ္းအငသ္ည ္တုကိ႐္ုကိဝ္န္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္းတစခ္မုဟတု္ေသာလ္ည္း မီးထြန္းျခင္း၊ ေအးခဲေစျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ 
ေလေအးစကအ္သုံးျပဳျခင္းႏငွ္ ့သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကဲသ့ုိ႔ေသာ ျပညသ္လူထူလုုအိပသ္ည္ ့ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက ္
လုအိပသ္ည။္ စြမ္းအငသ္ည ္စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက ္အေျခခကံ်သည္ ့အစတိအ္ပုငိ္းတစခ္ုျဖစၿ္ပီး 
ဤအစရီငခ္စံာတြင ္ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအဆင္တ့ြင ္စြမ္းအငက္႑တြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈသည ္စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈအတြက္ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုဟု ေဆြးေႏြးထားသည္။ (“စြမ္းအင္က႑ဆိုတာဘာလ”ဲ ေဖာ္ျပခ်က္ 
တြင္ၾကည့္ပါ။)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ စြမ္းအင္၏ထက္ဝက္ခန္႔သည္ မိ႐ုိးဖလာ စြမ္းအင္က႑ဟု ေခၚဆုိၾကသည့္ 
- အဓိကအားျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳသည့္ ထင္းေလာင္စာ - ဇီဝေလာင္စာမွရရိွသည္။ “ေခတ္သစ္” 
စြမ္းအငစ္နစ၏္ အဓကိအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ လွ်ပစ္စထ္တုလ္ပုရ္နအ္သုံးျပဳသည္ ့ေရအားလွ်ပစ္စ္ႏငွ္ ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
တုိ႔ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ စက္သုံးဆီႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕တု႔ိျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ လွ်ပ္စစ္ 
(၂) ထုတ္လုပ္ရန္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားတြင္ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာစက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသည္။

ဇီဝေလာင္စာ ၁၀၀၆၉

ေက်ာက္မီးေသြး ၃၂၂
ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၃၃၉၅

စက္သုံးဆီႏွင့္ ေရနံ 
ထုတ္ကုန္မ်ား ၃၃၈၅ 

၅၁%

၁၇%

၁၃%

၁၇%

၂%

ပုံ (၂)။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပင္မလွ်ပ္စစ္အရင္းအျမစ္မ်ား

ရင္းျမစ္။   MOEE 2018A.

တုိက္႐ုိက္
စြမ္းအင္

ျဖည့္တင္းမႈ
(၂၀၁၄-၁၅)

KTOE

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၂၄၃၃
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ပုံ (၃)။ စြမ္းအင္က႑၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေလာင္စာ၏ ပင္မအရင္းအျမစ္မ်ား 

ဒီဇယ္

ဓာတ္ေငြ႕

ေက်ာက္မီးေသြး

ေရအား

တပ္ဆင္အင္အား
(MW)

မ်ဳိးဆက္
(GWh)

၅၇.၇%

၀.၃%၁.၆%

၂.၁% ၂.၃%

၃၈.၆% ၅၅.၈%၄၁.၆%

ရင္းျမစ္။   MOEE 2018A

ေဖာ္ျပခ်က္ (၂)။  စြမ္းအင္က႑ဆုိတာဘာလဲႏွင့္ စြမ္းအင္အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ ဘာေၾကာင့္လုိအပ္သလဲ

ေန႔စဥဘ္ဝမ်ားႏငွ္ ့လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြက ္စြမ္းအငသ္ည ္အေရးပါသည္အ့ခန္းက႑တြင ္ရွသိည။္ မီးထြန္းျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ စက္ယႏရၲားမ်ားႏငွ္ ့
ယာဥယ္ႏၲရားမ်ား ေရြ ႔လ်ားသြားလာျခင္းႏငွ္ ့ဖနု္းမ်ားႏငွ္ ့အသုံးအေဆာငပ္စၥည္းမ်ားကို အားျဖည့္ျခင္းကဲသ့ုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈလုပင္န္းမ်ားအတြက္ 
စြမ္းအင္လုိအပ္ပါသည္။ စြမ္းအင္ရရွိႏိုင္မႈသည္ ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ တြန္းအားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္
အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြနစ္ြာလညပ္တ္ေနသည္ ့စီးပြားေရးႏငွ္ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက ္မရွမိျဖစအ္ေရးပါေသာလ္ည္း  စြမ္းအငသ္ည ္အသံုးျပဳစရာ နည္းလမ္းတစခ္သုာ 
ျဖစၿ္ပီး ခရီးလမ္းဆုံးပန္းတုငိ္ေတာမ့ဟုတ္ေပ။ စြမ္းအငထ္တုယ္ူျခင္း၊ ထတုလု္ပ္ျခင္းႏငွ္ ့သုံးစြဲျခင္းတို႔က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏငွ္ ့လမူႈေရးဆုငိရ္ာ 
အက်ဳိးဆက္မ်ား ရွိေစႏုိင္သည္။ စြမ္းအင္ကုိ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ႏုိင္ေလ၊ စီးပြားေရးအတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေလျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေလလည္း ျဖစ္သည္။ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္၍ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။

စြမ္းအင္တြင္ ပုံစံမ်ဳိးစုံရွိၿပီး ထင္းေလာင္စာမွသည္ ေနေရာင္ျခည္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အထိ ရွိသည္။ ေန၊ ေလ၊ ေက်ာက္ 
မီးေသြးႏငွ္ ့ေလာငစ္ာဆကီဲသ့ုိ႔ေသာ တုကိ႐္ုကိရ္သည္စ့ြမ္းအင ္သုိ႔မဟတု ္သဘာဝစြမ္းအငပ္ုစံမံ်ားကို ခ်တိဆ္က္ျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏငွ္ ့ေနာကဆံု္း 
အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ဆီကဲ့သုိ႔ေသာ ေနာက္ဆုံးစြမ္းအင္အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းလဲေပးသည္။ 
တုက္ိ႐ုကိစ္ြမ္းအငမ္ွေနာကဆ္ုံး အသုံးျပဳႏုငိသ္ည္ ့စြမ္းအငအ္ျဖစသ္ုိ႔ ေျပာင္းလရဲာတြင ္စြမ္းအငအ္ခ်ဳ ိ႔မွာ မလြဲမေရွာငသ္ာဘ ဲဆုံး႐ႈံးမႈရွၾိကသည။္ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေနာကဆ္ုံး အသုံးျပဳႏုငိသ္ည္ ့စြမ္းအငအ္ျဖစသို္႔ ေျပာင္းလ၍ဲ  ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင ္ထိေရာကစ္ြာ အသုံးခ်လပု္ေဆာင္ႏုငိမ္ႈသည ္အေရးႀကီးသည္ ့
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် မ်ားျပားလာသည့္ လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းသည္ 
မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ သာတူညီမွ် ရရွိခံစားႏုိင္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈကဲ့သုိ႔ေသာ 
မဝူါဒရညမ္နွ္းခ်က္မ်ားႏငွ္ ့ေရြးခ်ယစ္ရာနည္းလမ္းမ်ား၊ ကနုက္်မည္စ့ရတိမ္်ားႏွင္ ့အက်ဳိးဆကမ္်ားကု ိေသခ်ာစြာ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားရနလို္အပသ္ည။္ 
စမီကံနိ္းေရးဆြသဲည္ ့လပုင္န္းစဥတ္ြင ္ရပရ္ြာအဖြ႕ဲအစည္းမ ွလကခ္ံႏုငိၿ္ပီး ေရရညွဖ္ြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈရွိေစႏုငိသ္ည္ ့နည္းလမ္းမ်ားသုိ႔ ေရာကရ္ွိေစရန ္ 
ထိေရာက္စြာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းမ်ဳိး လုိအပ္သည္။
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ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရိွ ရပ္ရြာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ 
လွ်ပစ္စ၏္အေရးပါမႈ၊ လွ်ပစ္စမ္ီးရရွမိႈနည္းျခင္းႏငွ္ ့လွ်ပစ္စမ္ီးလင္းေရးႏငွ္ ့
လွ်ပစ္စအ္သုံးျပဳမႈတို႔တြင ္ႀကီးမားသည့က္ြာဟမႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင္ ့စြမ္းအင၏္ 
ပုစံတံစမ္်ဳိးျဖစသ္ည္ ့လွ်ပစ္စ္ႏငွ္ပ့တသ္က၍္ အမိ္ေထာငစ္မု်ား၊ အေဆာက ္
အအံုမ်ားႏွင္ ့စက္႐ုမံ်ားသုိ႔ ထတုလု္ပ္ျခင္းမ ွျဖန္႔ျဖဴးသညအ္ထကိုိ အဓကိ 
အာ႐ုံစုိက္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြက္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
စြမ္းအင္က႑ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ထတုလ္ပု္ႏုငိသ္ည္စ့ြမ္းအင၏္ ၅၈ ရာခုငိ္ႏႈန္းကု ိေရအားလွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ား 
စက႐္ုမံ်ားမရွရွၿိပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ ႔ေလာငစ္ာသုံး ဓာတအ္ားစက္႐ုမံ်ားမွာ 
၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ (ပုံ - ၃)

ေရအားလွ်ပစ္စမ္ ွ၅၆ ရာခုငိ္ႏႈန္းႏငွ္ ့သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ ွ၄၁ ရာခုငိ္ႏႈန္းႏငွ္ ့
အမွန္တကယ္ထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ 
လွ်င္မူ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ 
လွ်ပစ္စထ္တုလ္ပုမ္ႈ၏ ၂.၂ ရာခုငိ္ႏႈန္းမွ်သာျဖစၿ္ပီး ေဝးလံေခါငဖ္်ားသည္ ့
ေဒသမ်ားရွိ အေသးစား ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားမွ အသုံးျပဳသည့္ ဒီဇယ္မွာမူ 
၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ပင္ မရွိေခ်။

ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားစြာကို ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းမ်ားျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ 
တင္ပို႔လ်က္ရိွၿပီး ျပည္ပပို႔သည့္စြမ္းအင္ပမာဏ၏ ေလးပံုသံုးပံုထက္ပင္ 
ပုိသည္။4   

၂.၂။  လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚမႈ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အာဆီယံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အာဆီယံ ၁၀ 
ႏုငိင္အံနက ္၈ ႏုငိင္တံြင ္အမိ္ေထာငစ္အုားလုံး၏ ၈၅ ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာမ္ွာ 
ဓာတ္အားလုိင္းတစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ က်န္ႏွစ္ႏုိင္ငံမွာ 
၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကေမ ၻာဒီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ သံုးပုံ 
တစ္ပံုမွ်သာရရိွေနေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။ (ပံု - ၄ ကိုၾကည့္ပါ။)  
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကို ျပသသည့္ အစက္ေလးမ်ားသည္ ဓာတ္အား 
လုငိ္းမ်ား၏ ပမာဏကု ိလြယက္စူြာႏႈငိ္းယဥွ္ႏုငိရ္န ္ရညည္ႊန္းသည္အ့စက္
တစ္ခုအျဖစ္သာလွ်င္ ရည္ရြယ္သည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကေမ ၻာ 
ဒီယားႏုိင္ငံထက္ ထုတ္လုပ္စြမ္းရည္ ပုိ၍မ်ားပါသည္။ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
၄၈၀၀ မဂၢါဝပ္ႏွင့္ ၁၉၀၀ မဂၢါဝပ္ အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။) သို႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္ 
မီးရရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္မွာ ထက္ဝက္မွ်သာရွိပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၅၄.၁ သန္းရွိၿပီး 
ကေမ ၻာဒီးယား လဥူီးေရမွာ ၁၆.၄ သန္းသာ ရွိေသာေၾကာင္ ့ကေမ ၻာဒီးယား 
ထက္ ျမန္မာမွာ လူဦးေရအဆမ်ားစြာ မ်ားျပားသည္။5

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းမႈသည္ တန္းတူညီမွ်မႈမရိွသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု 
ပင္ျဖစ္သည္။ ပံု - ၅ တြင္ ျမန္မာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ား၏ လွ်ပစ္စမ္ီးရရွမိႈအေျခအေနမ်ားကို ႏႈငိ္းယဥွ္ျပၿပီး လွ်ပစ္စမ္ီးရရွမိႈတြင ္
လုံးဝညီမွ်မႈ မရွိသည့္အေျခအေနကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ ဥပမာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ျပေဒသတစ္ခုတည္း၌ပင္ ႏုိင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အားလုံး၏ 
ထက္ဝက္ခန္႔ကို သံုးစြဲေနၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၅ ခုမွ ၉ ခုသည္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။

ေရအား ဓာတ္ေငြ႕ ေက်ာက္မီးေသြး ဒီဇယ္ စုစုေပါင္း

တပ္ဆင္စြမ္းအား (MW) ျပည္ေထာင္စု 
ဓာတ္အားလုိင္း

၃၂၂၁ ၂၁၆၃ ၁၂၀ ၅၅၀၄

မဟာဓာတ္
အားလုိင္း ျပင္ပ

၃၄ ၁၂ ၉၂ ၁၃၈

စုစုေပါင္း ၃၂၅၅ ၂၁၇၅ ၁၂၀ ၉၂ ၅၆၄၂

ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ 
(GWh) 

ဓာတ္အား
ထုတ္လုပ္မႈ (GWh)

၁၁,၁၉၀ ၈၃၄၄ ၄၅၁ ၆၉ ၂၀,၀၅၅

ရင္းျမစ္။   MOEE 2018A
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ပုံ (၄)။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားရွိ လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ တပ္ဆင္စြမ္းအား

ျမန္မာ

ကေမ ၻာဒီးယား

အင္ဒုိနီးရွား

လာအုိ ပီဒီအာ

ဖိလစ္ပုိင္

ဗီယက္နမ္

ဘ႐ူႏုိင္း ဒါ႐ုဆလင္

မေလးရွား

စကၤာပူ

ထုိင္း

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀% ၁၀၀%

၀ ၁၀,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၀,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀ ၆၀,၀၀၀

တပ္ဆင္စြမ္းအား (မဂၢါဝပ္)

လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈ (အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း၏ %)

လွ်ပစ္စ္ေပးေဝမႈႏႈန္းမ်ား (%)
တပ္ဆင္စြမ္းအား (မဂၢါဝပ္)

ရင္းျမစ္။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ HAPUA လမ္းညႊန္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အာဆီယံစင္တာ http://www. aseanenergy.org/
blog/what-is-the-status-of-energy-infrastructure-in-asean-power-sector/ မွ ေဒါင္းလုတ္ဒ္လုပ္ႏုိင္သည္။
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ပုံ (၅)။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ တရားဝင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား

တနသၤာရီ

ရခုိင္

ဧရာဝတီ

ခ်င္း

ကရင္

စစ္ကုိင္း

ပဲခူး

မေကြး

ရွမ္း

ကခ်င္

ေနျပည္ေတာ္

မြန္

မႏၱေလး

ကယား

ရန္ကုန္

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀% ၁၀၀%

ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု %

 ၁၀.၇ %

 ၁၆.၇ %

 ၁၇.၁ %

 ၃၂.၃ %

 ၂၁.၀ %

 ၃၅.၂ %

 ၃၆.၉ %

 ၂၅.၄ %

 ၃၀.၈ %

 ၅၀.၀ %

 ၅၅.၈ %

 ၄၉.၄ %

 ၅၅.၅ %

 ၇၇.၁ %

 ၈၃.၄ %

ရင္းျမစ္။  လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္
http://www.moee.gov.mm/mm/ignite/page/80

၂.၃။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း 

ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ အမ်ဳိးသားအဆင္ ့လွ်ပစ္စဓ္ာတ္အားရရွိေရးစမီကံနိ္း (NEP) 
တြင္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုအားလုံး ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
လွ်ပ္စစ္မီးရရိွရန္ ရည္မွန္းထားသည္။  (“အမ်ဳိးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ 
အားရရိွေရး စီမံကိန္း” စာေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ၾကည့္ပါ။) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္ေထာင္စု ၂.၃ သန္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္း 
ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၇.၂ သန္းကုိ 
ပုိမုိ၍ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ရန္ NEP စီမံကိန္းက လ်ာထားသည္။ NEP ၏ 
စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၈ ဘီလီယံဟု ခန္႔မွန္းထား၍ 
အိမ္ေထာင္စုတစ္စုကို လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရန္ ကုန္က်ေငြပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၈၀၀ ရွိသည္။ (ကမ ၻာ့ဘဏ္ ၂၀၁၆)

ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တုိးခ်ဲ ႔သြယ္တန္းရာတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ပထဝီေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားဆုိင္ရာ စီစဥ္မႈ

ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ ကိုလံဘီယာတကၠသုိလ္မွ Earth Institute 
က ပထဝီေျမမ်က္ႏွာျပငအ္ေနအထားျဖင္ ့တုငိ္းတာ၍ လွ်ပစ္စဓ္ာတ္အား 
ေပးေဝေရး စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ေရးဆြဲၿပီး အသစ္သြယ္တန္းမႈမ်ား၏ ၉၀ 
ရာခုငိ္ႏႈန္းသည ္ဓာတ္အားလုငိ္းမ်ားကို အေျချပဳမညဟ္ ုခန္႔မနွ္းခဲၾ့ကသည။္ 
ေနစြမ္းအင္သုံး အိမ္သုံးမီးစနစ္မ်ားႏွင့္ အေသးစား ဓာတ္အားလုိင္း 
လပုင္န္းမ်ားမွေပးသည္ ့ဓာတအ္ားလုငိ္း ျပငပ္သြယတ္န္းမႈမ်ားႏငွ္ ့ထနိ္းညႇရိန ္
လုိအပ္သည္။ (Castalia 2014)

လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ အိမ္ေထာင္စုအသစ္မ်ားသုိ႔ သြယ္တန္းေပးမႈကုိ 
သံုးဆနီးပါးမွ်လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ 
သြယ္တန္းေပးမႈမွာ ၁၈၉,၀၀၀ (အိမ္ေထာင္စု) ရွိၿပီး လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ၅၂၀,၀၀၀ အထိ သြယ္တန္းေပးရန္ လုိအပ္မည္။ (ပုံ ၆ 
ကုိ ၾကည့္ပါ။)
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တစ္ႏုငိင္လံုံး လွ်ပစ္စမ္ီးရရွိေရး စမီကိံန္း (NEP) လမ္းျပေျမပုတံြင ္၂၀၁၄ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေကာက္ခံရရိွေငြ (ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၀၃၇/
ကီလုိဝပ္) ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၁ 
ဘီလီယံမွ် လုိေငြျပမည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။ လမ္းျပေျမပုံက 
အစုိးရအေနျဖင့္ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္မီတာခကုိ ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၀.၀၅/ကီလိုဝပ္၊ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။  (Castalia 2014).

တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံကိန္း (NEP) လမ္းျပေျမပုံတြင္ မဟာ 
ဓာတ္အားလုငိ္းမ်ား တိုးခ်႕ဲသြယတ္န္းလ်က ္၂၀၃၀ ခုႏစွတ္ြင ္အမိ္ေထာငစ္ ု
အားလုံး၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း မီးရရွိရန္ ရည္မွန္းထားသည္။  ဤသုေတသန 
အတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ႏစွရ္ပလံု္းေၾကာင္ ့ဤရညမ္နွ္းခ်က ္ျပည္မ့ီႏုငိပ္ါမညလ္ား 
ဟု သံသယရိွေနၾကသည္။ ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားက အစိုးရအေနျဖင့္ 
ဓာတအ္ားလိုင္းမ်ား တုိးခ်႕ဲတည္ေဆာက္ႏုငိလ္မိ္မ့ည ္မဟတုဟု္ ယံုၾကည ္
ၾကသည္။ စြမ္းအင္အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီးတစ္ဦးက အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
၉၄ ရာခုငိ္ႏႈန္းခန္႔သာ အမ်ားဆုံးေရာကရ္ွိႏုငိမ္ည္ျဖစၿ္ပီး အေသးစားဓာတ္ 
အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလုိင္းအား ခ်ိတ္ဆက္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာ 
တစ္ခုလိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ စြမ္းအင္ပညာရွင္တစ္ဦး 
က “႐ုိး႐ုိးသားသားေျပာရရင၊္  ျမနမ္ာရ ဲ႔ေနရာတိုင္းကု ိပငမ္ဓာတ္အားလုငိ္း 
တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔ ထပ္ထပ္တိုးလာတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြက အဓိပၸာယ္လဲမရွိဘူး။ 
ခင္ဗ်ားလဲ အဲဒီအတြက္ မေပးႏုိင္ဘူး” ဟု ႐ုိးရွင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးမီးလင္းေရး အစီအစဥ္ (NEP) အတြက္ ပထဝီေျမမ်က္ႏွာျပင္ 
ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကုိ ကုိလံဘီယာတကၠသုိလ္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ 

ပုံ (၆)။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး မီးလင္းေရးစီမံခ်က္ လမ္းျပေျမပုံအရ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရန္ စီမံကိန္းပါအိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္

၈,၀၀၀

၇,၀၀၀

၆,၀၀၀

၅,၀၀၀

၄,၀၀၀

၃,၀၀၀

၂,၀၀၀

၁,၀၀၀

၀
၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ၂၀၂၂ ၂၀၂၃ ၂၀၂၄ ၂၀၂၅ ၂၀၂၆ ၂၀၂၇ ၂၀၂၈ ၂၀၂၉ ၂၀၃၀

၂,၀၄၄,၉၃၉

၄,၆၃၀,၇၈၈

၇,၂၁၆,၆၃၈

ရင္းျမစ္။  Castalia ၂၀၁၄

အစုိးရအေနျဖင္ ့ရြာမ်ားအတြက ္ပု၍ိေကာင္းမြနသ္ည္ ့ပထဝီေျမမ်က္ႏွာျပင ္
အေနအထားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က 
ရြာမ်ား၏ ၆၅-၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အတြက္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားရိွခဲ့ၿပီး ယခုအခါ MIMU ႏွင့္ OneMap လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ 
အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင္ ့ရြာမ်ား၏ ၈၅ ရာခုငိ္ႏႈန္းခန္႔အထိ ကိန္းဂဏန္းျမင္ ့
တက္လာခဲ့သည္။6 ရြာအသီးသီးအတြက္ လမူႈစီးပြားအဆင္အ့တန္းဆုငိရ္ာ 
အခ်က္အလက္မ်ား (SES data) ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက 
ဓာတ္အားလုငိ္းကို တိုးခ် ဲ႔သြယ္တန္းသည္ ့ပကတိေျမျပငအ္ေျခအေနမ်ားကု ိ
ေပးႏုငိရ္န ္ဓာတအ္ားလုငိ္းခြ ဲအေသးစားႏငွ္အ့လတစ္ားမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က ္
သည္ ့ေျမမ်က္ႏွာျပငဆ္ုငိရ္ာ အခ်ကအ္လက္မ်ားကု ိျဖည္စ့ြက္ေပးေနသည။္  
လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ International Growth Center (IGC) 
တို႔က အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပ သတင္းေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။

၂.၄။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္တစ္ခုလုံးအတြင္းရွိ 
စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

စြမ္းအင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၌ အႀကီးမားဆုံး 
အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွမံႈအားလုံး၏ ထကဝ္က္ေက်ာ ္(၅၈ ရာခုငိ္ႏႈန္း)ကု ိဆြဲေဆာင္ႏုငိခ္ဲသ့ည။္ 
(ပံု - ၇ ကိုၾကည့္ပါ။) ဤစြမ္းအင္က႑ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ၏ ထက္ဝက္နီးပါးသည္ 
လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၄ ခုအတြက္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၂၀.၁ ဘီလီယံရိွခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး 
စီမံကိန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္
လပုပ္ုငိခ္ြင့္ေပးၿပီးေနာက ္၂၀၁၀-၁၂ ခုႏစွမ္်ားအတြင္းတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွခံဲမ့ႈမွာ 
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၃၀.၁%
စက္သုံးဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕

၂၇.၈%
လွ်ပ္စစ္

၁၂.၄%
ထုတ္လုပ္ေရး

၁၁.၅%
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရး

၆.၅%
အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

၄%
ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း

၃.၉%
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း ၃.၈%

အျခား

ပုံ (၇)။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ၁၉၉၈ - ၂၀၁၇

ပုံ (၈)။ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ၁၉၉၈ - ၂၀၁၈

ရင္းျမစ္။  DICA data and statistics cited in Eurocham 2017

၁၉၉၈-
၂၀၀၅

၂၀၀၅-
၂၀၀၆

၂၀၀၆-
၂၀၀၇

၂၀၀၇-
၂၀၀၈

၂၀၀၈-
၂၀၀၉

၂၀၀၉-
၂၀၁၀

၂၀၁၀-
၂၀၁၁

၂၀၁၁-
၂၀၁၂

၂၀၁၂-
၂၀၁၃

၂၀၁၃-
၂၀၁၄

၂၀၁၄-
၂၀၁၅

၂၀၁၅-
၂၀၁၆

၂၀၁၆-
၂၀၁၇

၂၀၁၇-
၂၀၁၈

၂၅,၀၀၀

၁၅,၀၀၀

၁၀,၀၀၀

၅,၀၀၀

       ၀

၀

၆၀၃၀ ၂၈၁ ၀ ၀ ၀

၈၂၁၉

၄၃၄၄ ၃၆၄ ၄၇ ၄၀ ၃၆၀
၉၁၀ ၁၁၇

ရင္းျမစ္။  DICA data and statistics cited in Eurocham 2017
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၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ပံု - ၈ တြင္ ၂၀၀၅ - ၀၆ ႏွင့္ ၂၀၁၀ - ၁၂ တို႔တြင္  
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္လာမႈအေျခအေနကုိ ျပသထားသည္။

စြမ္းအင္က႑တြင္ လက္ရွိႏွင့္ စီစဥ္ထားရွိမႈတုိ႔ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတုိင္း
အတာမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဤက႑သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ သံုးစြမဲႈတြင္ အေျခခံ 
အေဆာကအ္ဦ၏ အႀကီးမားဆုံးေဝစုျဖစ္ေနေသးသညမ္ွာ ထငရ္ွားပါသည။္ 
သုိ႔ေသာ္ ဤအသုံးစရိတ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္မူ 
ကြာျခားႏိုငပ္ါသည။္ ဥပမာ - ျမနမ္ာႏုငိင္သံည ္စုကိပ္်ဳိးေရး ႏုငိင္တံစ္ႏုငိင္ ံ
ျဖစၿ္ပီး လဥူီးေရ ျပန္႔က်ဲေနထုငိမ္ႈမ်ားေၾကာင္ ့အႀကီးစားစကမ္ႈဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက ္
မႈတြင္ စြမ္းအင္က႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အနာဂတ္အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္
ခ်ငမ္ွျဖစလ္မိ္မ့ည။္ တစခ္်နိတ္ည္းမွာပင ္စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈ အရွနိ ္
အဟနု္ျမႇင္ရ့န ္ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင္ ့စြမ္းအငက္႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွ ံ
လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ျဖင့္ 
မမိတိုိ႔နယ္ေျမအတြင္း စြမ္းအငက္႑စမီကံနိ္းေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့ဆံုးျဖတခ္်က ္
ခ်မတ္ွျခင္းတြင ္စမီခံန္႔ခြဲႏုိင္ရ္နစ္ြမ္းရညမ္်ား ျမႇင္တ့င္ေပးရနလ္ည္း လုအိပ ္
ပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္ (၃)။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမီးလင္းေရး စီမံကိန္း (NEP)

တစ္ႏုိင္ငံလုံး မီးလင္းေရးစီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ကမ ၻာ့ဘဏ္မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၀၀ ေခ်းယူခဲ့ပါသည္။  
ေခ်းေငြတြင္ အဓိကအပုိင္း ႏွစ္ပုိင္းပါရွိသည္။

• ဓာတ္အားလိုင္း တိုးခ်႕ဲတပ္ဆင္ျခင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၀၀) ဤေငြေၾကးပမာဏသည္ ပင္မဓာတ္အားလိုင္းတိုးခ် ဲ႔တပ္ဆင္ 
ရန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူေရးအတြက္ျဖစ္သည္။

• ဓာတ္အားလုိင္း ျပင္ပအစိတ္အပုိင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀) ဤေငြေၾကးပမာဏသည္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး စနစ္မ်ား၊ 
ေက်းရြာအတြက ္အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမ်ားအတြက ္လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားေပးျခင္းႏငွ္ ့အမ်ားျပညသ္သံုူး 
လမ္းမီးမ်ားအတြက္ ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ လွ်ပ္စစ္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

က်န္ရွိသည့္ ေခ်းေငြ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀) သည္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ စီမံခ်က္စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ 
ေခ်းေငြကာလသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္အားလုံးမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

• ျပညသူ္လထူမု်ားအတြက ္ရွၿိပီးသား လွ်ပစ္စဓ္ာတ္အားေပးေဝမႈ တုိးတက္ေကာင္းလာျခင္းႏငွ္ ့လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားလုငိ္းအသစမ္်ား တပဆ္င ္
ေပးျခင္း = ၅.၇ သန္း

 ● ဓာတ္အားလုိင္းဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း = ၃.၂ သန္း 
 ● ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ/အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း/ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား = ၂.၃ သန္း 
 ● ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ/အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း/ျပန္လည္မရရွိႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား = ၀.၂ သန္း  

• ရပ္ရြာအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား
 ● ဓာတ္အားလုိင္းဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း = ၁၀,၀၀၀ 
 ● ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ/အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း/ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား = ၁၁,၄၀၀ 

• အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေနရာမ်ား မီးလင္းေရး
 ● ဓာတ္အားလုိင္းဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း = စနစ္ေပါင္း ၁၁၃,၀၀၀
 ● ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ = စနစ္ေပါင္း ၁၉,၀၀၀
 ● ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုိင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ = ၂၀,၇၀၀ ကီလုိမီတာ
 ● ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္မႈ = ၇၃၅,၀၀၀

ရင္းျမစ္။  ကမ ၻာ့ဘဏ္ ၂၀၁၅

“ဓာတ္အားလုိင္းမွမီးမရမီ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းျခင္း” 
စီမံကိန္း - မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပအစီအစဥ္ 

ဓာတ္အားလိုင္းတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မွာအကန္႔အသတ္မရွိျခင္း
မ်ဳိးမဟုတ္ေခ်။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးစီမံကိန္း (NEP) သည္ 
ေနစြမ္းအင္သုံး အိမ္မီးစနစ္မ်ား၊ ေနေရာင္ျခည္ဘက္ထရီသြင္းျခင္းႏွင့္ 
အေသးစား ဓာတအ္ားလုငိ္းစနစမ္်ားကဲသ့ုိ႔ေသာ ဓာတအ္ားလုငိ္းမ ွမဟုတ ္
သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေပးျခင္းကုိ “ဓာတ္အားလိုင္းမွ မီးမရမီ 
လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး (preelectrification)” ဟုေခၚဆုိၿပီး အသုံးစရိတ္၏ 
၃-၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ လ်ာထားထားသည္။ ဤဓာတ္အားလုိင္းမွ မဟုတ္ 
သည္န့ည္းျဖင္ ့လွ်ပစ္စမ္ီးေပးေဝေရးကု ိ၂၀၂၁ ခုႏစွတ္ြင ္ျမနမ္ာႏုငိင္တံစဝ္မွ္း 
လံုးရိွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၉၂,၅၀၀ ခန္႔ကို ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည္။ 
(ကမ ၻာ့ဘဏ္ ၂၀၁၅) ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးစနစ္မ်ား (photovoltaic 
systems) ျဖင့္ စြမ္းအင္ေပးႏုိင္သည့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္းကု ိပုစိတိဝ္ငစ္ားလာေစရန ္တုကိတ္ြန္းအားေပးလ်က္ရွၿိပီး 
လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသတြင္ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာမည့္ပံု 
ရွိသည္။ (ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိ၍ေဆြးေႏြး 
ထားခ်က္မ်ားကုိ အပုိင္း - ၄.၃ တြင္ ၾကည့္ပါ။)
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ပုံ (၉)။ ၂၀၃၀ အထိ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည့္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အမွန္တကယ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈစြမ္းအင္

၁၆,၀၀၀

၁၄,၀၀၀

၁၂,၀၀၀

၁၀,၀၀၀

၈,၀၀၀

၆,၀၀၀

၄,၀၀၀

၂,၀၀၀

       ၀

အ
ျမ

င့္ဆ
ုံးစ

ြမ္း
အ

င္(
မဂ

ၢါဝ
ပ္)

၃,၄၆၁

၅,၀၆၇

တပ္ဆင္စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တြက္ဆခန္႔မွန္းခ်က္

အျမင့္ဆုံး
အလယ္အလတ္
အနိမ့္ဆုံး

၂၀၁၀ ၂၀၁၂ ၂၀၁၄ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ ၂၀၂၆ ၂၀၂၈ ၂၀၃၀

ရင္းျမစ္။  MOEE 2018A for generating 
capacity and NEMC 2015 for demand 

scenarios

၂.၅။ ဓာတ္အားလုိင္းတုိးခ်ဲ ႔ျခင္းစီမံကိန္း 

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တပ္ဆင္စြမ္းအား ၅၅၀၀ 
မဂၢါဝပ္ခန္႔ (ပံု ၉) ရိွခဲ့ၿပီး အျမင့္မားဆံုးလုိအပ္ခ်က္မွာ ၃၃၀၀ မဂၢါဝပ္ 
ခန္႔မွ်သာရွိသည္။ ဤမွ်ကြာဟရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
လွ်ပစ္စထ္တ္ုလပုမ္ႈ စြမ္းအငအ္မ်ားစမုွာ ႏစွတ္စ္ႏစွ၏္အခ်နိအ္ေတာမ္်ား
မ်ားတြင္  ေရနည္းသည့္အတြက္ စြမ္းအင္ထြက္ရွိမႈ  နည္းပါးသည့္    
“ထုတ္လုပ္သည့္ ပ်မ္းမွ်စြမ္းအင္ပမာဏ” နည္းပါးေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က စြမ္းအင္ပမာဏလိုအပ္ 
ခ်က္ျမင့္မားလာမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အား 
စက္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ပုဂၢလိက စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူ (IPPs) 
မ်ားစြာက ကမ္းလမွ္းခဲဖ့ူးသည။္ စစုုေပါင္း ေက်ာကမ္ီးေသြးစက႐္ု ံ၁၁ ခကုု ိ
သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ လူထု၏ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေၾကာင့္ 
ယင္းစီမံခ်က္မ်ားကို ရပ္တန္႔ ခဲ့ရသည္။ ဥပမာ - ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႕ အစည္း 
၆၀-၇၀ က လက္မွတ္ထိုး ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ယေန႔အထိ ေက်ာက္မီးေသြး 
ဓာတ္အားစက္႐ုံ ၁၁ ခုတြင္ တစ္ခုသာလွ်င္ လည္ပတ္ လ်က္ရွိသည္။7

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခဲ့ေသာ 
စီမံခ်က္စာရင္းမ်ားအရ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ စာရင္းတြင္ ႀကီးမားသည့္ 
အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ ရွိေနပုံမရေခ်။ အခ်ပ္ပုိ (ဂ) ၏ ဇယား ၁၁ တြင္ 
အတည္ျပဳ ၿပီးသည့္  စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္  ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  
အေနအထားရိွသည္ဟု ညႊန္ျပထားသည့္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနမွ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ျပသထားသည္။ (အစိုးရႏွ င့္  သေဘာတူ 
စာခ်ဳပလ္ကမ္တွထ္ုိးၿပီးသားဟ ုအၾကမ္းဖ်င္း သတ္မတ္ွႏုငိသ္ည္အ့ဓပိၸာယ္ 
ရပါသည္။) မဂၢါဝပ္ ၁၂,၇၀၀ ခန္႔မွ်ရိွသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္႐ံု 
စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွ်သည့္ “ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးသား” (ဆုိလုိ 

သညမ္ွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင္ ့ဆကလ္ကလ္ပု္ေဆာငခ္ြင္က့်ထားၿပီး) ႏငွ္ ့
ထက္ဝက္ခန္႔မွာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အေျခအေနရိွ၊ မရိွ ဆန္းစစ္ 
ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ပံု (၁၀) တြင္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ဇယားအား စမီခံ်က္မ်ားအား အသုံးျပဳမည္ ့ေလာငစ္ာအမ်ဳိးအစားအလိုက ္
ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။
● လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းဇယားတြင္ 

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံစီမံခ်က္မ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုိ အသုံးျပဳမည္။ 

● ဆယ့္ငါးရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုိ သုံးမည္။
● ငါးရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေနစြမ္းအင္သုံး စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ျမင္မ့ားလာသည္ ့လိုအပခ္်ကမ္်ားျပည္မ့ီႏုငိရ္န ္အစုိးရအေနျဖင္ ့သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ေနာက္သုံးႏွစ္အတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္ (LNG) ကုိ အသံုးျပဳ၍ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေလာင္စာသံုး မဂၢါဝပ္ ၃၀၀၀ ဓာတ္အားစက္႐ံုမ်ားတည္ 
ေဆာက္ရန ္ပထမဦးစားေပး အေလးထားမည္ ့စမီကံနိ္းအျဖစ္ေၾကညာခဲ ့
သည္။ (Shin ၂၀၁၈) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရည္ (LNG) ထက္ ပုိ၍ ေစ်း 
သက္သာႏုိင္သည့္ ျပည္တြင္းသဘာဝဓာတ္ေငြ႕သည္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္သင့္သည္။ (ေထြး 
2018 B)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ (NTP) ကို အသံုးျပဳ၍ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕/ဓာတ္ေငြ႕ရည ္စြမ္းအငစ္မီကိံန္းႀကီး ေလးခကုု ိသေဘာတခူြင့္ျပဳခဲ ့
သည္။8 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲသူ့အခ်ဳိ႕က “အေရးေပၚ 3 GW သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
စီမံကိန္း” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
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မည့္ပုံ၊ ေရရွည္ေငြေၾကးရရွိႏုိင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ 
အတြက ္ယင္းစမီခံ်ကမ္်ား၏ ေရရညွအ္က်ဳိးဆကမ္်ားအေပၚ စိုိးရမိပ္ပူနမ္ႈ 
ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။9

ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိႏုိင္ရန္ အခ်ပ္ပုိ (ဂ) ကုိ ၾကည့္ပါ။

ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်
က္အလက္မ်ားပုိမုိရရွိရန္အတြက္ အခ်ပ္ပုိ ဂ တြင္ ၾကည့္ပါ။  

၂.၆။ စြမ္းအင္က႑တြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑  

ႏုငိင္တံကာေငြေၾကးကညူပီံပ့ုိးသည္အ့ဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (အလွဴရငွမ္်ား) ႏငွ္ ့
ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရအား စြမ္းအင္က႑ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈဆိုင္ရာ 
အေျခခအံေဆာက္အဦမ်ားကို အားျဖည့္ျခင္းႏငွ္ ့တုိးခ်႕ဲျခင္းတုိ႔ျဖင္ ့ေငြေၾကး 
ပံ့ပုိးရန္ တန္ဖုိးႀကီးလွသည့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
မဝူါဒဆုငိရ္ာအႀကဉံာဏ၊္ နည္းပညာပံပ့ုိးမႈႏငွ္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈအားလုံးနီးပါး
ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အထူး 
သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွၿပီး 
ႏငွ္ ့မဟာဓာတအ္ားလုငိ္း ျပငပ္စြမ္းအငရ္ရွမိႈအတြကမ္ ူစုကိပ္်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ 
ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (MOALI) ၏ ေက်းလက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ဦးစီး 
ဌာနမွတစ္ဆင့္ ပံ့ပုိးလ်က္ရွိသည္။  

ဤႀကီးမားသည္ ့အလွဴရငွမ္်ား၏ ပံပ့ုိးမႈက အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကို ပုံေဖာ္ေပး 
လ်က္ရိွသည္။ ဥပမာ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
လွ်ပစ္စမ္ီးလင္းေရးစမီခံ်ကမ္ ွပငမ္ဓာတ္အားလုငိ္းတုိးခ် ဲ႔ရန ္ကမ ၻာဘ့ဏ ္
ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ကိုရယူထားၿပီး မဟာဓာတ္အား 
လုငိ္းျပငပ္ ေနစြမ္းအငသ္ုံး အမိမ္ီးစနစမ္်ားႏငွ္ ့အေသးစားဓာတ္အားလိုင္း 
မ်ား တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ရန္ ကမ ၻာ့ဘဏ္ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း 
၈၀ ကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (DRD) မွလုပ္ေဆာင္လ်က္ 
ရွိပါသည္။

ပုမံနွလ္ွ်ပစ္စ္ႏငွ္စ့ြမ္းအငက္႑ ပူးေပါင္းညႇိႏႈငိ္းေဆာငရ္ြက္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္း 
အေဝးကို လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ က်င္းပၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဩဂုတ္လ 
တြင ္လွ်ပစ္စ/္စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးဌာနႏငွ္ ့အလွဴရငွမ္်ားကလည္း စြမ္းအငက္႑ 
အတြက္ မဟာဗ်ဳဟာက်သည္ ့ဦးစားေပးလုပင္န္းမ်ားကို ေအာကပ္ါအတိုင္း 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
● က႑၏ ေငြေၾကး အျမတ္အစြန္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကာမိသည့္ အေျခ 

အေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္
● လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တပ္ဆင္ေပးႏုိင္သည့္အတုိင္းအတာကို အရွိန္ 

အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္
● ထိေရာက္အက်ဳိးရွိၿပီး လုံေလာက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိးျဖစ္ေစရန္  

ယင္းအခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း 
မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ မည္သည့္အခ်က္ကမွ စြမ္းအင္မူဝါဒ၊ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွမံႈ၊ အေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈႏငွ္ ့ႀကီးၾကပက္ြပက္မဲႈတို႔တြင ္ျပညန္ယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္မ်ားမပါဝင္ 
သည္ကုိ သတိျပဳေစလုိသည္။

ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ စြမ္းအငက္႑တြင ္ႏုငိင္တံကာေငြေၾကး ပ့ပံုိးသည္အ့လွဴရငွ ္
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ပံပ့ုိးမႈကု ိအခ်ပပ္ု ိ(ဃ) တြင ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည။္  

ပုံ (၁၀)။ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ စီမံခ်က္မ်ားအား 

ေလာင္စာအမ်ဳိးအစားအလုိက္ ခြဲျခားျပထားပု1ံ0

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေနေရာင္ျခည္သုံး

၁၂,၀၀၀

၁၀,၀၀၀

  ၈,၀၀၀

  ၆,၀၀၀

  ၄,၀၀၀

  ၂,၀၀၀

         ၀

၅,၅၆၂

၄,၅၇၆

၁,၄၄၁
၄၇၀

၅၂၀

၁၅၀

ရင္းျမစ္။  MOEE 2018A

သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေျခရွိ၊မရွိကုိဆန္းစစ္ဆဲ

ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအစီအစဥ္မ်ား  

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒအရ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္သည့္ လိုင္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရ၏တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ပုဂၢလိက 
က႑ကု ိဖယ္ထားသည္အ့တြက ္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံမွႈတြင ္အကန္႔အသတ္တစခ္ ု
အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ 
အရာရွမိ်ားက ေငြေၾကးပံပ့ိုးသည္ ့အလွဴရငွမ္်ားထံမ ွေငြလံုးေငြရင္းျဖင္ပ့င ္
လွ်င ္အနာဂတ္လုအိပခ္်က္ျပည္မ့ရီန ္မဟာဓာတအ္ားလုငိ္းကု ိအားျဖည္ရ့န ္
၅၀၀ ေကဗြီႏငွ္ ့၂၃၀ ေကဗြဓီာတအ္ားပုိ႔လႊတသ္ည္လို့င္းမ်ားကု ိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွ ံ
မည့္သူမ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ ေျဖဆို 
သူတစ္ဦးကမူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ဓာတ္အားလုိင္း ပုိ႔လႊတ္မႈတြင္ 
ပဂုၢလိကက႑ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွမံႈကု ိခြင့္ျပဳရနအ္တြက ္ဥပေဒကု ိျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲရန္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (UMFCCI) 
တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည1္1 ။
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၂.၇။ စြမ္းအင္ေထာက္ပံ့ေငြ ျပႆနာ   

၂၀၃၀ ခုႏစွတ္ြင ္၁၀၀ ရာခုငိ္ႏႈန္း မီးလင္းႏုငိ္ေရးအတြက ္ယင္းတုိ႔၏ကတ ိ
ကဝတ္မ်ားႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနၿပီး အခက္အခတဲစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ 
အခ်က္မွာ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံရသည့္ ေငြေၾကးမွာ ျပည္ 
ေထာငစ္ ုဓာတအ္ားလုငိ္းတြင ္အမိ္ေထာငစ္အုသစမ္်ားကို ဆကလ္ကထ္ည္ ့
သြင္းျခင္းျဖင္ ့တျဖည္းျဖည္း ပု၍ိမ်ားလာမည္က့စိၥပင္ျဖစသ္ည။္ ေရာင္းခ်လုကိ ္
သည့္ ဓာတ္အားတစ္ယူနစ္ခ်င္းအတြက္ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေနရာ 
ဓာတအ္ားလုငိ္းသြယတ္န္းေပးႏုငိသ္ည္ ့အမိ္ေထာငစ္မု်ားေလေလ စြမ္းအင/္
လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေႂကြးပုိမ်ားေလေလ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ (သန္႔ 
2018A)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီတာခေကာက္ခံမႈအနည္းဆုံး 
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အိမ္သုံးမီတာခမွာ ပထမအသုံးျပဳသည့္ ယူနစ္ 
၁၀၀ အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၅ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ၂.၃ 
ဆင့္)၊ ဒုတိယယူနစ္ ၁၀၀ အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
ျဖင့္ ၃ ဆင့္) ႏွင့္ ေနာကထ္ပ္တုိးသံုးစြဲသည့္ ကလီုဝိပ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ 
က်ပ္ေငြ ၅၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ၃.၃ ဆင့္) ျဖစ္သည္။ မီတာခ 
ေကာက္ခံသည့္ ေငြပမာဏမွာ ထုတ္လုပ္ရန္ ကုန္က်ေငြအတြက္ပင္ 
ေကာင္းစြာမလုံေလာက္ေခ်။ ၂၀၁၈ ခုႏစွအ္ေစာပုငိ္းက ကီလုဝိပ ္တစယ္နူစ ္
ေပးရန္ ပ်မ္းမွ်ကုန္က်ေငြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၉ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၇.၂ ဆင့္)မွ်ျဖစ္ၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ အိမ္သုံးမီတာအသုံးျပဳသူမ်ားအား 
တစ္ယူနစ္ေရာင္းခ်တိုင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၉ - ၇၄ က်ပ္ ဆံုး႐ႈံးသည့္အဓိပၸာယ္ 
ျဖစ္သည္။ (de Langre ၂၀၁၈)

၂၀၁၇ - ၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 
ခန္႔မွန္းထားသည့္ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးမႈမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလ်ံေပါင္း ၁၃၃ 
ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏အဆုိအရ အမွန္တကယ္ 
ဆုံး႐ႈံးမႈမွာ သုံးဆေက်ာခ္န္႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၀၆.၅၂ ဘလီ် ံ(အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀) ရွိသည္။  ဤေထာက္ပံ့ေငြသည္ ၂၀၁၈ - ၁၉ တြင္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၀၀ - ၅၀၀ မွ်အထိ ျမင့္တက္ႏုိင္ၿပီး 
ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံထက္ပိုၿပီးတိုးလာနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။  (သန္႔၊ 
၂၀၁၇, ၂၀၁၈ A; de Langre ၂၀၁၈) 

ယင္းေထာက္ပ့ံမႈသည္ ေရရွည္အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ကမ ၻာ့ဘဏ္က 
၂၀၃၀ တြင္ အိမ္ေထာင္စုအားလုံး ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏုိင္ရန္ 
စစုုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ အေမရကိန္ေဒၚလာ ၃၀ ဘလီယီ ံလုလိမိ္မ့ညဟ္ ု
ခန္႔မွန္းသည္။ ပမာဏကို သိရိွေစရန္ေျပာရမည္ဆိုပါက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအခြန္ဝင္ေငြစုစုေပါင္းကို ခန္႔မွန္းၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၅ ဘလီယီံေအာကမ္ွ်သာရွသိည္အ့တြက ္တစ္ႏုငိင္လံုံး လွ်ပစ္စမ္ီး 
ရရိွေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြန္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွ်ကို 
၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ သုံးစြဲရႏုိင္သည္။ (de Langre ၂၀၁၈)

အစိုးရ၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးက စြမ္းအင္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို 
ပု၍ိဂ႐တုစုကိ္ေစာင္ၾ့ကည္လ့်ကရ္ွလိာသည့ ္စမီကံနိ္းႏငွ္ဘ့႑ာေရးဝနႀ္ကီး 
ဌာန(MOPF) ၏ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလလဲာမႈကို ေျပာျပခဲ့သည္။ ယခင္က 
စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနသည္ “စာရင္းအင္းမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္စာရင္းကိုင္ 
မ်ားကသာ အဓိကခန္႔ထားခဲ့ၾကၿပီး … စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမရိွလွေခ်။” သို႔ေသာ္ ယခုအခါ 
လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနကုိ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေထာက္ပံ့ေငြ (ေလွ်ာ့ 

ေကာက္ခံျခင္) ပုိမ်ားလာသည့္အတြက္ ျဖစ္လာမည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ 
ေလးေလးနကန္က္ ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရန ္ဖအိားေပးလ်ကရ္ွသိည။္ အႀကံေပး 
ပုဂၢဳိလ္၏ အဆိုအရ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မီတာခေလွ်ာ့ခ် 
ေကာက္ခံမႈသည္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထုိင္သည့္ သုံးစြဲသူမ်ားကုိ အဓိက 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ယင္းအတြက္ က်ခံရသည့္ ဘ႑ာေငြေၾကးကုိ 
ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ရန္အတြက္ႏွင့္ အျခား အခြန္ဘ႑ာ 
ေငြမရႏုငိသ္ည္ ့လပုင္န္းမ်ားျဖစသ္ည္ ့ပညာေရးႏငွ္ ့က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္ဟု ယူဆသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း အခြန္အခတိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၆၂၊ ၁၉၈၈ ႏွင့္ 
ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ကာလမ်ားႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး 
ယင္းဆက္စပ္မႈက မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကုိ ေျခာက္လွန္႔ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

၂.၈။ “အမွန္တကယ္က်သင့္သည့္ အခြန္အခ” က 
စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ 
ပုိမ်ားသည္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ေနာက္အခ်က္ 
တစခ္မုွာ စီးပြားေရးႏငွ္ ့စကမ္ႈလပုင္န္းရငွမ္်ားသည ္လွ်ပစ္စမ္ီးပ်ကသ္ည္ ့
အခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳရန္ မီးစက္အပုိထားရွိရၿပီး လွ်ပ္စစ္/ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး 
ဌာနက ေကာက္ခံသည့္ အေျခခံမီတာခ တစ္ကီလုိဝပ္အတြက္ ေပးရေငြ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၃ ဆင့္) မွ်ထက္ ႏွစ္ဆ၊ 
သုံးဆပု၍ိက်သည္အ့တြက ္မမိတိုိ႔၏ စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားအတြက ္ပုမံနွ ္
မီတာခထက္ အမွန္တကယ္တြင္ မ်ားစြာပို၍ေပးၾကရသည္။ ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ 
ဓာတအ္ားလုငိ္းသို႔ ပုိ႔လႊတ၍္ရသည္ ့စမီခံ်ကႀ္ကီးမ်ားစြာကု ိလပုက္ုငိ္ေနၿပီး 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (EPGE) မွတစ္ဆင့္ အစိုးရကို စြမ္းအင္ 
ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေသာ ေနစြမ္းအင္ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အႀကီးအကတဲစ္ဦးက 
စက႐္ုမံ်ားႏငွ္ ့အေဆာကအ္အုမံ်ားကု ိေခါငမ္ုိးတြင ္ေနစြမ္းအငသ္ုံးစနစမ္်ား 
တပ္ဆင္ရန္အတြက္ သူ႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 
လည္း ေဆြးေႏြးေနသညဟ္ ုဆိုပါသည။္ ေနစြမ္းအငကို္ ေခါငမ္ုိးမယွသူည္ ့
စနစ္မ်ားမွ စြမ္းအင္စရိတ္သည္ ပ်မ္းမွ်အစုိးရမီတာခ ပုိမ်ားေသာ္လည္း 
စက႐္ုံႏငွ္ ့အေဆာကအ္အုပံုငိရ္ငွမ္်ား ယခအုခါ ပုမံနွ္ေပးေနရသညထ္က ္
အမွန္တကယ္တြင္မူ နည္းပါးသည္ဟု သူက ရွင္းျပပါသည္။

ပထမေတာ့ သုံးစြဲသူက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေနစြမ္းအင္အတြက္ 
က်သင့္တဲ့ တစ္ကီလိုဝပ္ကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅၀ - ၁၈၀ က်ပ္ 
(အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀-၁၁.၂ ဆင့္) ေလာက္ကို ေလွ်ာ့ေကာက္ 
ေပးတဲ့မီတာခထက္ပိုၿပီး ေစ်းႀကီးတယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
သတူုိ႔အားလံုးေပါင္း ကနု္ေငြကု ိသတမိထားမၾိကတာ။ စီးပြားေရး 
သမားေတြ စက႐္ုလုံပင္န္းရငွ္ေတြ ပုမံနွ္ေပးရတဲ့ေငြက အရမံီးစက ္
ေတြနဲ႔ ဒီဇယ္ဆီဖိုးနဲ႔ စုစုေပါင္း ကုန္တာေပါင္းရင္ တစ္ယူနစ္ 
အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၃၀ - ၃၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ 
- ၁၅ ဆင့္) ေလာက္ တကယ္ကုန္ေနတာ ေတြ႕ရမွာ။
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၃.၁။ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မည္သုိ႔ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
မူေဘာင္မ်ဳိးရွိသလဲ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒသည ္ဗဟုခိ်ဳပက္ုငိမ္ႈေလွ်ာခ့်သည္ ့မူေဘာငတ္ြင ္
အေျခခကံ်သည္ဥ့ပေဒျဖစသ္ည။္ ႏုငိင္ံေတာ၏္ အပုခ္်ဳပ္ေရးပုစံတံစခ္ကိုုခ်မတွၿ္ပီး လႊတ္ေတာတ္စရ္ပတ္ည္းျဖင္ ့
တစစ္တိတ္စပ္ုငိ္း ေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာကထ္ားသည္ ့ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ ္(ဥပေဒျပဳေရး)၊ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္
သည့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ၁၄ ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ 
မ်ားကု ိဖြ႕ဲစည္းျခင္းသည ္ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရမ ွလပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာကု ိသိသာထငရ္ွားစြာ ခြဲေဝေပးျခင္းကု ိ
ကုိယ္စားျပဳသည္။ (Batcheler ၂၀၁၈) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စြမ္းအင္ႏငွ္ပ့တသ္ကၿ္ပီး လပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားကုလိည္း သတမ္တွ္ေပးထားသည။္ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတြင္ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 
အားလုံးကုိ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ပင္မ 
ဓာတအ္ားလုငိ္းႏငွ္ ့မခ်တ္ိဆကသ္ည္ ့အလတ္စားႏငွ္ ့အေသးစား လွ်ပစ္စထ္တုလု္ပမ္ႈႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစမ္်ားကု ိ
စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကအပိုင္းတစ္ခုမွာ ဇယား (၁) ႏွင့္ ဇယား (၂) အစိုးရ၏ အခန္းက႑မ်ားကို 
ဖြင့္ဆုိျခင္းပင္ျဖစ္သည1္2 ။
• ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား (၁) က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား 

မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။
• ဇယား (၂) သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။

အခန္း ၃
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား- 
စြမ္းအင္က႑တြင္ ယင္းတုိ႔၏ 
အခန္းက႑ မူေဘာင္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
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လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ

၁၉၈၄ ဥပေဒကိုအစားထိုး၍ ၂၀၁၄ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒ အမွတ္ ၄၄) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ ဥပေဒ 
ဆုငိရ္ာ မူေဘာငကို္ ခ်မတွ္ေပးသည1္3။ ဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ 
ဥကၠ႒တစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္၍ ၅ ဦး သုိ႔မဟုတ္ ၇ ဦးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (ERC) တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းရန္ 
လုိအပ္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ကုိ မည္သည့္အခါကမွ မဖြဲ႕စည္းခဲ့ေခ်။ 
ဖြ႕ဲစည္းခဲလ့ွ်ငပ္င ္ေကာမ္ရငွတ္ြင ္မညသ္ည္ဝ့နထ္မ္းမွ်မရွဘိ ဲအစုိးရမ်ားႏငွ္ ့
ပုဂၢလိကက႑တို႔ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အႀကံျပဳျခင္း၊ 
ေလလ့ာျခင္းႏငွ္ ့တိုငပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔တြင ္အကန္႔အသတရ္ွၿိပီး အားနည္း 
လွသည့္ စည္းကမ္းခ်မွတ္မႈေကာ္မရွင္တစ္ခုသာျဖစ္ခဲ့လိမ့္မည္။ (လွ်ပ္စစ္ 
ဥပေဒ၊ အပုိဒ္ - ၄ ႏွင့္ ၅)

ဥပေဒ၏အာဏာသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်မွတ္ေပးမႈမွတစ္ဆင့္ သက္ဝင္သည္။   
မည္သည့္စနစ္ အရြယ္အစားမ်ဳိးမဆုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (လိုင္စင္) မရွိဘဲ လွ်ပ္စစ္ 
က႑ရိွ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳထားေခ်။ (အပိုဒ ္၄၄) ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ား (ကိုယပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားႏငွ္ ့ဇုမံ်ားအပါအဝင)္ ကု ိ
လုငိစ္ငမ္်ားေပးခြင့္ျပဳထားသည။္ (အပုဒိ ္၇) လုငိစ္ငမ္်ားကု ိတညဆ္ဥဲပေဒ 
မ်ားအတိုင္း ေဒသခ ံသုိ႔မဟတု ္ႏုငိင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံမူ်ားကု ိခ်ထားေပး 
နုငိသ္ည။္  ႏုငိင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားအေပၚ သီးျခားကန္႔သတခ္်ကမ္်ဳိးမရွိေခ။်

ႏုိင္ငံေတာ္၏ စြမ္းအင္မူ၀ါဒ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ 
အခ်က္ ၉ ခ်က္ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စြမ္းအင္မူဝါဒကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။14  
ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ စြမ္းအငဆ္ုငိရ္ာ လပုင္န္းမ်ားအတြက ္လွ်ပစ္စ/္ စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီး 
ဌာနကု ိဦးေဆာငအ္ဖြ႕ဲအျဖစ္ျဖင္ ့ဖြ႕ဲစည္းၿပီး ေက်းလကဖ္ြ႕ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကု ိ
ဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပလွ်ပ္စစ္ေပးေရးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္အတြက္ 
အသစ္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစြမ္းရည္မူဝါဒကုိ 
ဝနႀ္ကီးဌာန ၁၁ ခမု ွကုယိစ္ားလယွမ္်ားပါဝငသ္ည္ ့အေစာပုငိ္းမ ွအမ်ဳိးသား 
စြမ္းအင္ေကာ္မတီေနရာတြင္ အစားထုိးခဲ့သည္။ စြမ္းအင္မူဝါဒအသစ္၏ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသည့္ အလွဴရွင္အဖြ႕ဲအစည္း 
သုံးခုျဖစသ္ည္ ့အာရဖွြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ႏုငိင္ံေတာအ္ဆင္ ့စြမ္းအငဆ္ုငိရ္ာ 
မဟာဗ်ဴဟာ(ေအဒီဘီ ၂၀၁၆)၊ ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး မီးလင္းေရး 
စီမံခ်က္ (ကမ ၻာ့ဘဏ္ ၂၀၁၆) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
အဖြ႕ဲ (JICA) ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မီးလင္းေရး စီမံခ်က္15 သုံးခသုည ္တစခ္ုႏငွ္ ့
တစ္ခု သဟဇာတျဖစ္ ကိုက္ညီမႈမရိွေနသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက၊ 
အန္န္ဂ်ီအိုႏွင့္ အစုိးရပိုင္းမွဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အဆိုအရ၊ ျမန္မာ့ 
လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ ၂၀၃၀ တြင္ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး ၁၀၀ ရာခိုင္နႈန္း 
လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေစေရးဟု ေယဘုယ်ပန္းတိုင္ခ်ထားသည္မွလြ၍ဲ မည္သည့္ 
ဗ်ဴဟာမ ွမရွိေခ်။ အစုိးရသည ္တစ္ႏုငိင္လံုံးမီးလင္းေရးစမီခံ်က၏္ အပုငိ္း 
ငါးပုငိ္းပါရွသိည္အ့စအီစဥအ္တုငိ္း လိုကလံ္လပု္ေဆာင္ေနေသာ္ျငားလည္း 
တစ္ႏုငိင္လံုံး မီးလင္းေရးစမီခံ်က ္(NEP) ၏ လပု္ေဆာငမ္ႈအဆင္မ့်ားသည ္
လက္ေတြ႕ေျမျပင္အေျခအေနကို ထင္ဟပ္မႈမရိွသည့္အတြက္ တိက်ေသခ်ာမႈ 
ရွိေသာ အစီအစဥ္ခ်မွတ္သည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ေခ်16 ။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအစုိးရမ်ား၏ ခြင့္ျပဳမနိခ္်ေပးႏုငိမ္ႈ အာဏာသည ္ပငမ္ဓာတအ္ားလုငိ္း 
ႏင့္ွ မခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မဂၢါဝပ္ ၃၀ ထက္မပိုသည့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ 
မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္မ်ားအတြက္သာဟု ကန္႔သတ္ထားသည္။ အကယ္၍ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိသည့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ပုိင္ရွင္အေနျဖင့္ 
ပငမ္ဓာတ္အားလုငိ္းႏငွ္ ့ခ်တ္ိဆက္လုလိွ်င ္ခြင့္ျပဳမနိ ့္လိုငစ္ငကို္င္ေဆာင္
ထားသူအေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လွ်ပ္စစ္/ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ 
ထားႏုငိသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္ေလွ်ာကထ္ားမႈကု ိလွ်ပစ္စ/္စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးဌာန 
အေနျဖင့္ “ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။” (အပုိဒ္ 
၁၄) ခြင့္ျပဳမနိ္႔လုငိစ္ငမ္်ားႏငွ္ ့ဆက္သြယခ္်တိဆ္ကမ္ႈမ်ားအတြက ္လိုကန္ာ 
ရမည္စ့ည္းကမ္းမ်ားကု ိခ်မတွရ္ာတြင ္လွ်ပစ္စ/္စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးဌာနအေပၚ 
သာ မူတည္သည္။ လက္ရွိတြင္ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ 
အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိမေန 
ေသးေခ်။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ 
လ်က္သာရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္/
စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးဌာနအား ႏုငိင္နံယန္မတ္ိမ်ားကုိျဖတ္ေက်ာ၍္  လွ်ပစ္စဓ္ာတ ္
အားထုတ္လပု္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏငွ္ ့ေရာင္းဝယ္ျခင္းအပါအဝင ္အႀကီးစား 
စီမံခ်က္မ်ား (>၃၀ မဂၢါဝပ္) ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနကုိ ယင္းတုိ႔၏ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား၊ ေရႊ ႔ေျပာင္းႏုိင္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ား၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခ်က္ႀကီးမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာရ္န္ႏငွ္ ့ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွလံညပ္တမ္ႈကု ိစစီဥရ္နအ္တြက ္
လွ်ပစ္စစ္ြမ္းအင္ေကာပ္ုိေရးရငွ္းအား လႊဲေျပာင္းေပးအပခ္ြင္ ့အာဏာလည္း 
ေပးထားသည္အ့တြက ္ေကာပ္ိုေရးရငွ္းအေနျဖင္ ့ယင္း၏ ေငြေၾကးမ်ားကု ိ
လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ (အပုိဒ္ - ၈ - ဃ)

ဥပေဒက လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ားအား ပင္မဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ား 
အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 
ႏွင့္ မဂၢါဝပ္ ၃၀ ေအာက္ သီးျခားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတုိ႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ကုိလည္း ေပးထား 
သည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအရ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားႏငွ္ ့လွ်ပစ္စ္ႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့လပုင္န္းလပုက္ုငိ ္
မည့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ 
ႏင့္ွအညီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈရိွမရိွ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္(EIA) 
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးရန္ႏငွ္ ့ပတ္ဝန္းက်ငထ္နိ္းသိမ္းေရး ရနပ္ုံေငြအတြက ္ေငြေၾကးထည္ဝ့င ္
ျခင္းလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ (အပုိဒ္ - ၁၀)

အျခားပတ္သက္ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားမွာ - 

• ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ၊ ဤအက္ဥပေဒက 
ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ကုမၸဏမီ်ားထူေထာငဖ္ြ႕ဲစည္းျခင္းႏငွ္ ့ပတသ္က္သည္ ့
စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ထားၿပီး စြမ္းအင္က႑ရိွ မည္သည့္ကုမၸဏီမဆို 
အႀကဳံးဝင္သည္။ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ 
ကတည္းက ပထမဆုံးျပင္ဆင္မႈကုိ အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ 
ခြင့္ျပဳႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားရွယ္ယာ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ 
အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ 
လည္း ပါရွိမည္ဟု သိရွိရပါသည္။ (သီဟ ၂၀၁၈)

• ၁၉၈၉ ခုႏစွ ္ႏုငိင္ပံုငိ ္စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား ဥပေဒ (SLORC ၁၉၈၉) 
ဤဥပေဒတြင္ အစိုးရကသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ သီးျခားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ 
တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
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 • ေရနံႏငွ္သ့ဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြျခင္း၊ ထတ္ုယူျခင္းႏငွ္ ့ေရာင္းခ် 
ျခင္း၊ အလားတူ ထြက္ကုန္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း (စာရင္းပါ 
အမွတ္ ၃)

 • ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ သမဝါယမ လွ်ပ္စစ္
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွလြဲ၍ အျခား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ 
ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (စာရင္းပါ အမွတ္ ၁၁)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ 
၂၀၁၆ က စြမ္းအင္က႑အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွမံႈႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ပုၿိပီး ရငွ္းလင္းနားလညလ္ြယ္ၿပီး ေခတ္မသီည္မ့ူေဘာင ္
တစ္ခုကို ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ ဥပေဒသည္ ယခင္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၃ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကုိ စုစည္း  
အစားထိုးသည့္ဥပေဒျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားကို ခ်႕ဲထြင္ျခင္း၊ စမီခံန္႔ခြဲျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏငွ္ ့ေရာင္းခ် 
ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ေဒသခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း
မ်ားအားလုံးကုိ တန္းတူသတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈကို လက္ခံအတည္ျပဳရာတြင္ ေခတ္မီသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္ျဖင့္ 
လပုက္ုငိၿ္ပီး ျမနမ္ာရ့င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈေကာမ္ရငွထ္မံ ွသေဘာတလူကခ္မံႈရရွရိန ္
နည္းလမ္းႏစွမ္်ဳိးရွၿိပီး ယင္းတုိ႔မွာ ပါမစကို္ေလွ်ာကထ္ားျခင္းႏငွ္ ့ေထာကခ္ ံ
ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္မီးလင္းေရးဥပေဒတစ္ခု ရွိမေနျခင္း၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
မ်ားတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ေအဒဘီီ)သည္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး 
ဌာနႏငွ္ ့ျမနမ္ာအစုိးရတို႔အား လွ်ပစ္စဥ္ပေဒႏငွ္ ့ယင္းတုိ႔ႏငွ္ဆ့ကစ္ပသ္ည္ ့
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ေဆြးေႏြးတုငိပ္ငခ္ဲသ့ည။္ ေအဒဘီီ 
စီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ေက်းလက္မီးလင္းေရးကို 
လုပ္ေဆာင္မည့္ ေက်းလက္မီးလင္းေရးဥပေဒတစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္မည့္ 
အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ပင္မဓာတ္အားလိုင္း၏ လုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရည္ကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ပါဝင္ခြင့္ရရွိေစျခင္း၊ 
အေသးစားဓာတ္အား လုိင္းမ်ားအား ကူညီပံ့ပုိးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ 
ခုိင္ၿမဲႏုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ 
ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ (ADB ၂၀၁၆)

ရညရ္ြယခ္်က္မွာ အစုိးရရနပ္ုံေငြအတြက ္ရငွ္းလင္းသည္ ့ဖြ႕ဲစည္းပုတံစခ္ုႏငွ္ ့
ယႏၲရားတစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ရန္၊ ရန္ပုံေငြကုိ မည္သုိ႔သုံးစြဲမည္ကုိ ေသခ်ာစြာ 
ေဖာ္ျပရန၊္ ဓာတအ္ားလုငိ္းျပငပ္ လွ်ပစ္စ္ေပးေရးစမီခံ်ကမ္်ားကု ိေငြထတု ္
ေခ်းႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးဥပေဒ 
ၾကမ္းကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခါကမွ တရားဝင္ 
စဥ္းစားသံုးသပ္ခဲ့ျခင္းမရိွေခ်။ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ ေနာက္ဆံုး 
ထြကရ္ွခိဲသ့ည္ ့အစရီငခ္စံာက ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္လွ်ပစ္စမ္ီးလင္းေရး အရွနိ ္
အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပုံစံ 
ႏွစ္မ်ဳိးကုိ အႀကံျပဳထားသည္။

• ပဂုၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈကု ိအားေပးတုကိတ္ြန္းရန ္အေသးစား 
ဓာတ္အားလုငိ္းမ်ားႏငွ္ ့ဓာတအ္ားလုငိ္းျပငပ္ ထတ္ုလပုမ္ႈမ်ားအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပး 
ႏုိင္သည့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသူစီမံကိန္း  

• “အသစ္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ ကြန္ရက္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိက 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားကု ိဆြဲေဆာငရ္န ္လပုင္န္းလကခ္ြ ဲလုပပ္ုငိခ္ြင္မ့်ားႏငွ္ ့
ကန္ထ႐ုိက္လက္ခြဲေပးျခင္း” ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးႏုိင္မႈကို 
တုိးျမႇင္ရ့န ္မက္လုံးမ်ားေပးသည္ ့လပုင္န္းလကခ္ြ ဲလုပပ္ုငိခ္ြင္မ့်ားႏငွ္ ့

ကန္ထ႐ုိက္ခြဲမ်ား၏ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစီမံကိန္း(ADB ၂၀၁၆)

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒက စြမ္းအင္က႑တြင္ 
ႏုငိင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားကု ိကန္႔သတတ္ားဆီးမႈ အနည္းငယမ္ွ်ရွသိည။္ 
၁၀ မဂၢါဝပ္ေအာက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား
အတြက္ ၿခံဳ၍ သတ္မွတ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး 
ဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၁၀ မဂၢါဝပ္ 
ေအာက္ ဖက္စပ္စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အစုရွယ္ယာ 
ပါဝင္ႏိငုပ္ါသည။္ ႏုငိင္ံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏံသူွမ်ားကု ိျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ပဂုၢလကိ 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား (IPPs) အျဖစ္ျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး  
သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တာဘုိင္မ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေနစြမ္းအင္၊ အမႈိက္မွ
စြမ္းအငထ္တ္ုလပု္ျခင္းႏငွ္ ့ေလအားလွ်ပစ္စမ္်ားအတြက ္လပုပ္ုငိခ္ြင္စ့ာခ်ဳပ ္
မ်ားလည္း ရရွိသည္။ (DFDL ၂၀၁၆)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ 
စီစဥ္သည့္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ 
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) မွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ႀကိဳရယူရန္ လိုအပ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈရိွ မရိွဆန္းစစ္ 
ေလ့လာခ်က္ (EIA) သို႔မဟုတ္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
(IEE) ျပဳလုပ္ရန္အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္ 
စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ (DFDL ၂၀၁၆) ေအာက္ပါ 
ေဖာ္ျပခ်က္ “စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ဳိး 
သက္ေရာကမ္ႈျဖစစ္ဥကို္ ေစာင္ၾ့ကပၾ္ကည္႐့ႈႏုငိရ္န ္စြမ္းရည္ျမႇင္တ့င္ျခင္း” 
သည္ သယံဇာတ/ပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီးဌာနရိွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးဦးစီးဌာန၏ အခန္းက႑ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤဥပေဒအရ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈရွိမရွိဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ (EIA) 
ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားမွာ -

၁။ စမီခံ်က္အေျခခသံည္ ့အမ်ဳိးအစားမ်ား - ေရအားလွ်ပစ္စ္ႏငွ္ ့အျခား 
လွ်ပစ္စစ္ြမ္းအငပ္မာဏႀကီးမားစြာ ထတ္ုလပု္ျခင္းႏငွ္ ့လွ်ပစ္စစ္ြမ္းအင ္
အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္ျခင္း။

၂။ ေနရာေပၚအေျခခံသည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ား - ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးလြယ္ 
သည့္ ေနရာမ်ား၊ ရွားပါးသည့္ အပင္မ်ားႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ား
က်က္စားရာေနရာမ်ားတြင္ ေရေဝေရလဲ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ 
ေသာက္သုံးသည့္ေရ၊ ကန္မ်ားႏွင့္ ေရကာတာေနရာအနီးတစ္ဝုိက္ 
ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ 
ေဆာင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ား၊

စီမံခ်က္မ်ားသည္ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ လုပ္ငန္းပမာဏအေပၚ မူတည္၍ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ဳိးအစားမ်ားအနကတ္စခ္ခုတုြင ္အက်ဳံးဝငပ္ါသည။္  

၁။ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE) စီမံခ်က္မ်ား
 စမီခံ်က္ေလွ်ာကထ္ားသသူည ္ဆန္းစစခ္်က ္လပု္ေဆာငမ္ည္ကု့မၸဏ ီ

အမည္ကို သယံဇာတ/ပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး 
ဆန္းစစခ္်ကက္ု ိျမနမ္ာႏငွ္ ့အဂၤလိပဘ္ာသာႏစွဘ္ာသာျဖင္ ့တငသ္ြင္း 
ရသည။္ ျပညတ္ြင္းမဒီယီာႏငွ္ ့အမ်ားျပညသ္မူ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ဆုပံြမဲ်ားမ ွ
တဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE) အစီရင္ခံစာကုိ 
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ေဖာ္ျပခ်က္ (၄)။ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္အက်ဳိးဆက္ျဖစ္စဥ္ကုိ
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏုိင္ရန္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

စြမ္းအငက္႑တြင ္စစီဥထ္ားသည္ ့ေက်ာကမ္ီးေသြးေလာငစ္ာသုံး ဓာတ္အားစက႐္ုမံ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ခိုကိမ္ႈဆုငိရ္ာ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည ္
အဓကိျပႆနာတစခ္ုျဖစၿ္ပီး ေက်ာက္မီးေသြးေလာငစ္ာသုံး ဓာတအ္ားစက႐္ုစံမီကိံန္းမ်ားႏငွ္ ့ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီခံ်ကႀ္ကီးမ်ားကို ရပရ္ြာျပညသူ္ 
လူထုမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ၾကသည္။ (ဆက္စပ္သည့္ စာေဖာ္ျပခ်က္၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မဟာဗ်ဳဟာက်သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္” ကုိ ၾကည့္ပါ။)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့သည့္ သယံဇာတ/ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္(EAI) လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကရဲန္အတြက္ တာဝန္ရိွသည္။ EAI မ်ားႏွင့္ 
ပတသ္ကသ္ည္လ့ပုင္န္းစဥမ္်ားတြင ္အျခား (အခ်ပပ္ု ိ- ၂ ကို ၾကည္ပ့ါ။) တြင ္စြမ္းအင္ႏငွ္ ့သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းက႑မ်ားလည္း အက်ဳံးဝငသ္ည။္17 

စတင္ဖြ႕ဲစည္းစဥ္က ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (ECD)တြင္ ၂၆ ဦး ရိွခဲ့သည္။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ားစတုြင္ ႐ံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး 
ေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ခ႐ုိင္႐ုံးေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာပါသည္။ မၾကာေသးမီက သယံဇာတ/ပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအသစ္ရရိွၿပီး ဝန္ထမ္း ၂၀,၀၀၀ အထိ ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ ဤဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္တာ 
ကာလအတြင္း ျဖည္စ့ြကခ္န္႔ထားမညဟ္ ုခန္႔မနွ္းရၿပီး ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏငွ္ ့ခ႐ုငိ႐္ုံးမ်ားတြင ္သငတ္န္းမ်ားႏငွ္ ့စြမ္းရည္ျမႇင္တ့င္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။18

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ (သယံဇာတ/ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MONREC)ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန) အေနျဖင့္ EIA လုပ္ငန္း 
စဥ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားမွာလည္း အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၾကသည္။

• EIA ကို သေဘာတူအတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင္ ့သယံဇာတ/ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ EIA အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ လိုက္နာမႈလက္မွတ္ (Environmental Compliance Certificate) မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး႐ုံးမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔သည္။

• ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္အရ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းေအာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားအားလုံးကုိ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ သေဘာတူခြင့္ျပဳပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

• အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္းေအာက္ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ (MONREC) မွ EIA အစီရင္ခံစာကုိ သေဘာတူ 
အတည္ျပဳေပးရန္လုိအပ္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနမွတာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ IEE ႏွင့္ EIA စီမံခ်က္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သည့္အဖြ႕ဲမ်ား၏ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး IEE 
ႏွင့္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စီမံခ်က္ကနဦးအစ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကု ိကညူဦီးေဆာငရ္န ္တာဝနရ္ွၾိကသည။္19 ဤပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနတာဝနရိွ္သူမ်ားသည္ (ဥပမာ - စီမံခ်က္တစ္ခု 
အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လုိက္နာမႈလက္မွတ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ သေဘာတူအတည္ျပဳထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍) စီမံခ်က္ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဦးစီးဌာနသုိ႔လည္း အစီရင္ခံၾကရသည္။

အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာမႈကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ သယံဇာတ/ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ အဆႏွစ္ဆယ္ခန္႔ တုိးျမႇင့္ခန္႔ထားရန္ 
လုိအပ္ခ်က္၊ စနစ္တက် ျပည္သူလူထုအားလုံးပါဝင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ ေလ့လာရန္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ထမ္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ သင္တန္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား မ်ားစြာျပဳလုပ္ေပးရန္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ စီမံခ်က္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွ 
မည့္သူမ်ား (PAPs)၊ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပတ္သက္ 
ဆက္စပ္မႈရိွသူမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရမည္။  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MECF) အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE) အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူလူထုအားတင္ျပ 
ေပးရန္၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စီစဥ္ရန္ႏွင့္ 
ေနာက္ဆုံးဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ျပည္သူလူထု၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍ သုံးသပ္ေလ့လာရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
(DFDL ၂၀၁၆)

၂။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈရွိမရွိဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား (EIA) 
 စီမံခ်က္ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 

သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MECF) သို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုိက္မႈရွိ မရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား (EIA) ကုိ ေပးပုိ႔တင္ျပရ 
သည္။ MECF မွ သက္ဆိုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအားလံုးအား မွတ္ခ်က္ 
ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး စီမံခ်က္တင္သြင္းသူက EIA အစီရင္ခံစာကို 
တင္ျပရာတြင ္အမ်ားျပညသ္မူ်ားထမံ ွအႀကဉံာဏရ္ယူႏုငိရ္န ္စစီဥရ္ 
မည္။ MECF အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ အမ်ားျပည္သူ 
မ်ား၏မတ္ွခ်က္မ်ားႏွင္ ့အႀကံျပဳခ်ကမ္်ားကု ိစစုည္းၿပီး ေလလ့ာသုံးသပ ္
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ေဖာ္ျပခ်က္ (၅)။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗ်ဳဟာက်သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖစ္သည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ အခ်ဳိ႕စြမ္းအင္စီမံခ်က္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာသူမ်ားကမူ ျဖတ္လမ္းလုိက္ၿပီး 
လုံေလာကသ္ည္ ့သတင္းအခ်ကအ္လက္ႏငွ္ ့စြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈရွရိန ္ပ်ကက္ြကၾ္ကသည။္20 ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိ
ေရအားလွ်ပစ္စထ္တ္ုလပုမ္ႈအတြက ္အျပဳသေဘာေဆာငသ္ည္ ့မူေဘာငတ္စခ္ုႏငွ္ ့ေမွ်ာမ္နွ္းခ်ကရ္ွိေစရန ္ဩစေၾတးလ်အစုုိးရ၏ ေထာက္ပံမ့ႈျဖင္ ့
ႏုင္ိငံတကာေငြေၾကးအဖြ႕ဲ (IFC) သည္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သယံဇာတ/ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏင့္ွ ပူးေပါင္းကာ 
၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ဗ်ဴဟာက်သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္(SEA)တစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။21

SEA သည ္ျမနမ္ာႏိုငင္ရံွ ိသီးျခား မညသ္ည့္ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္းမ်ားကုမိ ွဆန္းစစ္ေလလ့ာရန ္မရညရ္ြယ္ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ ္ျမစဝ္မွ္းေဒသစမီကိံန္း  
လပု္ေဆာင္ေနသည္ပ့ုစံမံ်ားႏငွ္ ့အႏရၲာယအ္လားအလာမ်ားကု ိၾကည္႐့ႈသည္ ့နည္းလမ္းတစခ္ကုု ိလပု္ေဆာငရ္န ္ျမႇင္တ့ငလ္ုိျခင္းသာျဖစသ္ည။္  
SEA ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈႏွင့္ လူမႈေရးတန္းတူ ညီမွ်မႈမ်ားရွိေစရန္ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထိန္းညႇိ၍ ေရ၊ ေျမႏွင့္ ေဂဟစနစ္တုိ႔ကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ 
ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈင္ိးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ SEA က ဧရာဝတီႏွင့္ သံလြင္အပါအဝင္ ပင္မျဖစ္ႀကီးငါးခုကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား 
မလုပ္ဘ ဲေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ SEA လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ မဂၢါဝပ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ 
ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

SEA က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ မဂၢါဝပ္ေပါင္း ၁၃,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည္။ ဤခန္႔မွန္း 
ခ်က္သည္ လက္ရွိစီမံကိန္းမ်ား (၃၃၀၀ မဂၢါဝပ္) ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ စီမံကိန္းသစ္မ်ားမွ အသစ္ထုတ္လုပ္မႈ (၁၆၀၀ မဂၢါဝပ္)၊ လက္ရွိ အလယ္ 
အလတ္ႏွင့္ အေသးစားဇံုမ်ားမွ အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံခ်က္မ်ား (၇၃၀၀ မဂၢါဝပ္)၊ ျမင့္မားသည့္ ျမစ္ခြဲမ်ား (high-zone subbasins)ရိွ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံခ်က္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္စြမ္းအင္၊ လက္ရွိဓာတ္အားစက္႐ုံမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမႈမႈ၊ ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
တာဘိုငမ္်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏငွ္ ့၁၀ မဂၢါဝပ္ေအာက ္အေသးစားေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္းမ်ားအေပၚ အေျခခ၍ံ တြကခ္်ကသ္ည။္ ေရအားလွ်ပစ္စ ္
စစ္တမ္းမ်ားက ဦးစားေပးျမစ္ခြဲမ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္စြမ္းအင္မ်ားကုိလည္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ SEA ၏ အနာဂတ္မွာ မရွင္းလင္းလွေသးေခ်။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြမဲႈဌာနမွ နည္းပညာပ့ံပိုးမႈႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မူဝါဒ အသစ္တစ္ခုခ်မွတ္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းက 
ျမန္မာအစိုးရ၏ SEA မွ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္ျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီႏွင့္ သံလြင္အပါအဝင္ အဓိကစီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္ႀကီးငါးခုတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ကတိကဝတ္အတြက္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ (Kean ၂၀၁၈)

ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံအမ်ဳိးအစား IEE လုပ္ရန္ လုိအပ္ EIA လုပ္ရန္လုိအပ္

ေရအားလွ်ပ္စစ္ အကယ္၍ ≥ ၁ မဂၢါဝပ္ (MW) အကယ္၍ ≥ ၁၅ မဂၢါဝပ္ (MW)

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဇီဝဓာတ္ေငြစြမ္းအင္စက္႐ုံမ်ား အကယ္၍ ≥ ၁၅ မဂၢါဝပ္ (MW) အကယ္၍ ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္ (MW)

အမႈိက္မွစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံမ်ား အကယ္၍ ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္ (MW) ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

ေျမႀကီးတြင္းမွအပူျဖင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္အားစက္႐ုံမ်ား အကယ္၍ ≥ ၅ မဂၢါဝပ္ (MW) အကယ္၍ ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္ (MW)

Combined cycle (ေရာေႏွာလည္ပတ္သည့္)
ဓာတ္အားစက္႐ုံမ်ား (ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အပူလႈိင္း)

အကယ္၍ ≥ ၅ မဂၢါဝပ္ (MW) အကယ္၍ ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္ (MW)

အျခား thermal အပူစြမ္းအင္သုံးဓာတ္အားစက္႐ုံမ်ား အကယ္၍ ≥ ၅ မဂၢါဝပ္ (MW) အကယ္၍ ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္ (MW)

ေလစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားစက္႐ုံမ်ား အကယ္၍ ≥ ၁ မဂၢါဝပ္ (MW) အကယ္၍ ≥ ၁၅ မဂၢါဝပ္ (MW)

ေနစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားစက္႐ုံမ်ား အကယ္၍ ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္ (MW) ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

ဇယား (၃)။ ဓာတ္အားစက္႐ုံအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

ရမည္။ စီမံခ်က္တင္သြင္းသူအေနျဖင့္ (MECF) ထံမွ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုငိရ္ာႏငွ္ပ့တသ္က္၍ လုက္ိနာေဆာငရ္ြကမ္ႈအတြက ္အသိအမတွ္ျပဳ 
လက္မွတ္ရရိွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ (EMP) 
ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး MECF အေနျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္က ဲ
ျခင္းႏငွ္ ့အကဲျဖတသ္ုံးသပ္ျခင္းအတြက ္ကနုက္်မည့္ေငြမ်ားအားလုံး 
အတြက္ တာဝန္ယူရသည္။ (DFDL ၂၀၁၆)

၃။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မလိုအပ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ား  
 စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ပင္မစက္႐ုံအမ်ဳိးအစားမ်ားအတြက္ 

IEE ႏွင့္ EIA မ်ား သတ္မွတ္သည့္အရြယ္အစားမ်ားကုိ ဇယား (၃) 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (အခ်ပ္ပို - င တြင္ အေသးစိတ္ကို ၾကည့္ပါ။) 
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ပုံ (၁၁)။ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပသထားသည့္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဖြဲ႕အစည္းပုံစံ

လွ်ပ္စစ္

DEPP  လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန

(မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း)

MOGE  ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (E&P, 

Drilling, Pro- duction, Onshore Pipeline Construction & 

CNG)

MPE  ျမန္မာေရနံဓာတုလုပ္ငန္း

(Refineries, Fertilizers & LPG)

MPPE  ျမန္မာေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း 

(ေရာင္းခ်ျခင္း)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑အတြက္ အဓိကဆက္သြယ္ေရး 
လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ 

DHPI  ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန 

(ေရအားလွ်ပ္စစ္)

ESE  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း 
(ျဖန္႔ျဖဴးေရး)

EPGE  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
(ထုတ္လုပ္ေရး)

YESE  ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး 
ေကာ္ပုိေရးရွင္း

MESE  မႏၲေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး
ေကာ္ပုိေရးရွင္း

DPTSC  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန 

(ပုိ႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္)

စြမ္းအင္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန႐ုံး

ရင္းျမစ္။  MOEE ေမ ၂၀၁၆   https://www.amchammyan- mar.com/
asp/view_doc.asp?DocCID_4876

၃.၂။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ဤအပုိင္းတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ားအား ပံ့ပုိး 
ကူညီရန္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားထားရိွေပး 
သည့္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အဓိကဌာနမ်ားႏွင့္ 
ဌာနခြဲအခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ 
ႀကီးမားသည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေန 
သည္ ့အျခားဌာနႏစွခ္ုျဖစသ္ည္ ့သယဇံာတ/ပတ္ဝန္းက်ငထ္နိ္းသမိ္းေရး

ဝနႀ္ကီးဌာနလက္ေအာကရ္ွ ိသတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနႏငွ္ ့လယ္ဆည/္ေမြး၊ ေရ၊ 
ေက်းလက္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန 
တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE)

စြမ္းအင္က႑တြင္ အဓိကဝန္ႀကီးဌာနမွာ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန 
(MOEE) ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ပုံ (၁၁) တြင္ MOEE ကုိ ဌာနမ်ားႏွင့္ 
ဌာနခြမဲ်ားအားလုံးကု ိေဖာ္ျပလ်က္ မညသ္ုိ႔ဖြ႕ဲစည္းထားသညကုိ္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျပည္နယ္/
လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ပင္မဌာနႀကီး သံုးခုမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
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ထတုလ္ပု္ေရးလပုင္န္း၊ လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားပုိ႔လႊတ္ေရးႏငွ္ ့ကြပက္ဲေရးဌာန 
ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (EPGE)   

EPGE သည္ ဓာတ္အားစက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ လည္ပတ္ျခင္းအတြက္ 
တာဝန္ရိွသည့္ MOEE လက္ေအာက္ရိွ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက 
ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သူမ်ား (IPPs) ထံမွ ဓာတ္အားဝယ္ယူရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးသမူ်ား သုိ႔ေရာင္းခ်ရန ္သေဘာတူညမီႈမ်ားတြငလ္ည္း ပါဝငပ္တသ္က ္
သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း (ESE)ႏွင့္ 
ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီး လွ်ပစ္စ္ေပးေဝေရးအဖြ႕ဲအစည္းႏစွခ္ုျဖစသ္ည္ ့
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း 
(YESC) ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MESC) တို႔၏ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ 
ပတ္သက္သည္။

စြမ္းအင္ဝယ္ယူေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား (PPAs) တြင္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ 
တစ္နည္းတစ္ဖုံ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွသည္။ ပထမအေနျဖင့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ 
သူသည္ အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုႏွင့္ EPGE သုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ မူအရ လက္ခံသေဘာတူညီမႈရမည္။ EPGE 
သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွမရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ EIA ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
မွတ္တမ္းမ်ားအပါအဝင္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူထံမွ စီမံခ်က္ဆုိင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးသံုးသပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ EPGE က 
စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူႏွင့္ စြမ္းအင္ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ 
ျပင္ဆင္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ စီမံခ်က္ကုိ အစုိးရထံမွ သေဘာတူညီမႈ 
ရရိွၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (PPA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ တရားဝင္ 
ျဖစ္သည္။

အေသးစား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင္ စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား 
(PPAs) ႏွင့္ပတ္သက္၍ EPGE က လွ်ပ္စစ္/ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံ 
အပုခ္်ဳပမ္ႈေအာကသို္႔ က်ေရာက္မည္ ့ပငမ္ဓာတ္အားလုငိ္းႏငွ္ ့ခ်တိဆ္ကမ္ႈ 
မရွခိဲလွ့်င ္မဂၢါဝပ ္၃၀ ထကန္ည္းပါးသည္ ့စြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားအားလုံးကို 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ 
သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ မဂၢါဝပ္ ၃၀ 
ထက္နည္းပါးသည့္ စီမံခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ပင္နည္းပါးပါသည္။ EPGE 
အရာရိွမ်ားက “ပင္မဓာတ္အားလိုင္းသည္ အားနည္းၿပီး ၂၃၀ ေကဗြီလိုင္း 
တြင္ အေသးစားမွ အလတ္စား စြမ္းအင္စီးဝင္မႈကို လက္မခံႏုိင္” သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ႏွင့္ စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ားကုိ စစ္ေဆးသံုးသပ္ရန္ 
လုံေလာက္သည့္ အခ်ိန္လည္းမရွိသည့္အတြက္ အေသးစားဓာတ္အား 
စီမံခ်က္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈမရွိဟု ဆုိခဲ့သည္။

EPGE အရာရွိမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နမူနာ
တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အေသးစား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ (SPP) 
စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပို၍သိရိွေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အေသးစား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ (SPP) မ်ားစြာထံမွ စြမ္းအင္မ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ရန္ ပင္မဓာတ္အားလုိင္း၏စြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိ 
ၾကသည္။ (အခန္း - ၄.၃ တြင္ စာေဖာ္ျပခ်က္၊ “ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အေသးစား 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္း”)22

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္  
ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (DPTSC)

DPTSC သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအတြက္ MOEE ၏ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပုိ႔လႊတ္ 
ေရးစနစသ္ည ္ဓာတ္အားလိုင္းထုတလ္ပုသ္ည္စ့က႐္ုမံ်ားမ ွလုငိ္းခြမဲ်ားသုိ႔ 
သယ္ယူသည့္ ဗုိ႔အားျမင့္မားသည့္ လိုင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ဗုိ႔အားျမင့္သည့္
ဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားမွာ ၂၃၀ ေကဗြ၊ီ ၁၃၂ ေကဗြီႏငွ္ ့၆၆ ေကဗြီႏငွ္ ့ယင္းတုိ႔ 
အၾကားတြင္ စြမ္းအင္ကုိ ဗုိ႔အားနည္းသည့္ “ဓာတ္အားလုိင္းေလွ်ာ့ခ်ရန္” 
လုိင္းခြဲ႐ုံမ်ားထားရွိသည္။ ပုိ႔လႊတ္သည့္ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားသည္ ဗုိ႔အား 
ျမင့္မားသည့္ (၆၆ ေကဗြီ) စြမ္းအင္ကို အလယ္အလတ္ဗို႔အား (၃၃ ေကဗြီ) 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုိင္းမ်ားသုိ႔ ေလ်ာ့ခ်ေပးသည့္ လုိင္းခြဲ႐ုံမ်ားတြင္ အဆုံးသတ္ 
သည္။ ပုိ႔လႊတ္ေရးသည္ အတန္အသင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈရွိသည့္ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ DPTSC သည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဓာတ္အား 
လုငိ္းမ်ား (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။) ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပး
သည့္လုပ္ငန္း (ESE) ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္  
ဆက္ဆံမႈနည္းပါးပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ပို႔လႊတ္ေရးဓာတ္အား
လုိင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုိင္းခြဲ႐ုံမ်ားကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
နယ္နမိတ္မ်ားအတြင္းတြင္ တည္ရိွၿပီး DPTSC အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ 
ပုိ႔လႊတ္ေရးဆုငိရ္ာ အေျခခအံေဆာကအ္ဦမ်ားထားရွရိန္ႏငွ္ ့တည္ေဆာကရ္န ္
ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏငွ္ ့ပူးေပါင္းလပု္ေဆာငရ္န ္လုအိပသ္ည။္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း (ESE) 

ESE သည ္လွ်ပစ္စ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏငွ္ ့စမီခံန္႔ခြဲျခင္းတုိ႔ 
အတြက္ႏငွ္ ့ၿပီးေနာက ္သုံးစြသူဲမ်ားထသိုံ႔ လွ်ပစ္စက္ုိေရာင္းခ်ရန ္တာဝန ္
ရွိသည့္ MOEE လက္ေအာက္ရွိဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖန္႔ျဖဴး 
သည့္ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလိုင္း 
ရိွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာအားလံုးအတြက္ YESC မွလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ 
ရန္ကုန္အတြက္ႏွင့္ MESC မွလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ ႔အတြက္မွ 
လြဲၿပီး လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ တာဝန္ယူရသည္။  

ထုတ္လႊတ္သည့္ ဓာတ္အားလုိင္းတြင္ ၃၃ ေကဗြီႏွင့္ ၁၁ ေကဗြီရွိသည့္ 
အလယ္အလတ္ဗို႔အားရိွ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ကမ ၻာ့ဘဏ္မွ 
ပံ့ပိုးသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၂၀ျဖင့္ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ 
ခ်တ္ိဆက္ရန္ႏငွ္ ့၂၀၃၀ ခုႏစွတ္ြင ္တစ္ႏုငိင္လံုံး လွ်ပစ္စမ္ီးရရွိေရးအတြက ္
လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ MOEE တြင္ အဓိကလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနျဖစ္ 
သည့္အတြက္ ESE သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ဓာတ္အားလုိင္းကုိ တုိးခ်ဲ ႔ရန္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး မီးလင္းေရးစီမံကိန္း 
(NEP) ရန္ပုံေငြရရွိသည္။

ESE အရာရိွမ်ားက သူတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ရြာသို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအဖြ႕ဲအစည္း 
တစ္ခုသို႔ လွ်ပ္စစ္မဝင္ေရာက္မီ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ၁၁ ေကဗြီ ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
ဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားအဆင္သ့ုိ႔ ဓာတအ္ားလုငိ္းကု ိတုိးခ် ဲ႔ရနဟ္ ုရငွ္းျပခဲသ့ည။္  
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တိုးခ် ဲ႔တပ္ဆင္ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွရရိွၿပီး 
တစခ္ါတစရ္တံြင ္ရနပ္ုံေငြေပးသည္အ့လွဴရငွမ္်ား၏ အေထာကအ္ပံမ့်ားမ ွ
ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ 
ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၆၃,၀၀၀ ရြာရွိၿပီး   
ESE ၏ ဘတ္ဂ်က္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရြာေပါင္း ၅၀၀၀ ကုိ လွ်ပ္စစ္မီးလင္း 
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ေစေရးအတြက္ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ရန္ပုံေငြရွိသည္။  

ESE အရာရွိတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမီးလင္းေရးစီမံကိန္း 
ဘတ္ဂ်က္ကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ESE သည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဓာတ္အားလိုင္း 
အတြက္ SCADA ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုကုိ အသုံးျပဳပါသည္။

အနာဂတ္မွာ ျဖန္႔ျဖဴေရးစမီခံန္႔ခြမဲႈစနစက္ု ိပုမိုိေကာင္းမြန္ေအာင ္
ႀကိဳးစားေနပါတယ္။..... ေနရာတိုင္းမွာ၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္။ [SCADA] စနစ္နဲ႔ 
လုငိ္းခြ႐ဲု ံမ်ားကို ႀကီးၾကပက္ြပက္ဖဲု႔နိဲ႔ထိန္းခ်ဳပဖ္ုိ႔ အခ်နိ္ႏငွ္တ့စ္ေျပး 
ညီ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြရႏုိင္တယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ 
ေတာ့ ၁၁ ေကဗြီလိုင္း အဆံုးအထိ တစ္လမ္းလံုး ႏွစ္ဖက္ အျပန္ 
အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့လုိင္းမ်ဳိးပါဘဲ။

ဝန္ထမ္းအင္အားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၏ 
ေဒသပုင္ိးက႑မ်ားအတြက္တာဝန္ရိွသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ 
႐ုံးမ်ားသုိ႔ စြမ္းရညပ္ုငိ္းဆိုငရ္ာ ပံပ့ုိးကညူီေနေသာ ျပည္ေထာငစ္အုငဂ္်ငန္ယီာ 
မ်ားႏငွ္ ့လွ်ပစ္စ္ေပးေဝေရးႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက ္နည္းပညာပုငိ္းဆုငိရ္ာ 
စြမ္းရည္မ်ားရွိၾကသည္။

ESE သည္ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားရွိ 
သည့္ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္မွလြဲ၍ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းတြင္ ႐ုံး 
ထားရိွသည္။  ESE ႐ံုး၏ အႀကီးအကသဲည္ ၁၁ ေကဗြစီနစ္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
ႏင့္ွ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္သည္။ ESE ႐ံုးသည္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ႏငွ္ ့လွ်ပစ္စအ္တြကတ္ာဝနရ္ွသိည္ ့ဝနႀ္ကီးတုိ႔ႏငွ္ ့နီးကပစ္ြာ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ESE မွတာဝန္ရိွသူက “ESE 
အငဂ္်ငန္ယီာမ်ားႏငွ္ ့ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား အတလုူပကို္င ္
ေဆာင္ရြက္ၾကရတဲ့ [စီစဥ္မႈ] က ... ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းေကာင္း 
အဆင္ေျပပါတယ္။” ဟု  ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူကထပ္ေလာင္း၍ေျပာၾကား 
ရာတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ 
ESE အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းလုိအပ္သည္ဟုဆုိပါသည္။  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ 
ဘာမမွသိပါဘူး။ ႏုငိင္တံကာ စခံ်နိစ္ညံႊန္းေတြလ ဲမသိၾကဘူး။ 
ဥပမာ ပစၥည္းအတြက္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ သီးျခားတင္ဒါ 
ေခၚတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၁၁ ေကဗြလိုီင္းအတြက္ ကုမၸဏီငွားရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ တပ္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ တင္ဒါေခၚရတယ္။

ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားကု ိပံပ့ုိးေပးေနသည္ ့ျပညန္ယ္/တုငိ္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္မွ ESE ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ SCADA ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍လည္း သင္တန္းလိုအပ္သည္ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲသ့ည္။

အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အစုိးရဌာနမ်ား  

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန

ထုံးစအံားျဖင္ ့သတၱဳတူးေဖာမ္ႈအားလုံးသည ္သယံဇာတႏငွ္ ့ပတဝ္န္းက်င ္
ထနိ္းသမိ္းေရး ဝနႀ္ကီးဌာနမ ွသတၱဳတြင္းဦးစီး ဌာန၏ စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈေအာက္တြင ္
ရွိၿပီး သတၱဳတြင္းေဖာ္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အဓိက ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာဥပေဒအရ သတၱဳတြင္းအမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးရွိပါသည္။

• အႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း (> ၁ စတုရန္းကီလုိမီတာ) 

• အလယ္အလတ္ အရြယ္အစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း (၂၀ ဧက မွ ၁ 
စတုရန္းကီလုိမီတာ)

• အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း (< ၂၀ဧက)

• စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားမလုိအပ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားက လုပက္ုငိၿ္ပီး ေက်ာကမ္်ကရ္တနာမ်ားႏငွ္ ့ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းတုိ႔ႏငွ္ ့
သက္ဆုိင္သည့္ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း

ဝန္ထမ္းအေနအထား

ဌာနတြင ္ေနျပည္ေတာ၌္႐ုံးစုကိသ္ည္ ့ဝနထ္မ္းဦးေရမွာ ေလးပုသံုံးပုခံန္႔ရွၿိပီး 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္း 
၁၃၃ ဦးရိွသည္။ MOEE ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္္မည္ဆိုပါက သတၱဳတြင္းဌာနတြင္ 
နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏငွ့္ 
ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားရွိသည္။ ယင္းနည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားထားသည့္ အရာရွိမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ႐ုံးမ်ားတြင္ 
လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၿပီး ႐ုံးစုိက္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ 
ဝန္ႀကီးအား နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီေနသည္။23

ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ တစ္ႏွစ္တြင္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ ၅၀၀,၀၀၀ 
ဝန္းက်င္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းက႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ႀကီးၾကပ္စီမံခန္႔ခြသဲည္။ ဤသတၱဳတြင္းမ်ား၏ 
သုံးပုတံစပ္ုမံွာ အႀကီးစားမ်ားျဖစၿ္ပီး က်နသ္ည္က့မုၸဏမီ်ားမွာ အလြန္ေသး 
ငယ္ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ စတီးလ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ 
အဓိကအသံုးျပဳပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ၁၂၀ မဂၢါဝပ္ပမာဏျဖင့္ 
ေက်ာက္မီးေသြး ေလာငစ္ာသုံး ဓာတအ္ားေပးစက႐္ု ံတစ႐္ုမံွ်သာရွသိည။္  
ေက်ာက္မီးေသြး က႑တြင္ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈသည္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ 
မေတာ္တဆမႈ အထူးသျဖင့္ ေပါက္ကြဲမႈအႏၲရာယ္ပင္ျဖစ္သည္။

သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ခြင့္လုိင္စင္မ်ား

သတၱဳတြင္းတူးေဖာခ္ြင့္ေလွ်ာကထ္ားလိုသည္ ့ကုမၸဏမီ်ားသည ္လပုကို္င ္
လိုသည့္ေနရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရၿပီးသား ျဖစ္ မျဖစ္၊ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခု 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းရွိ မရွိ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ကုိင္လုိသည့္ေနရာသည္ ကန္႔ 
သတ္ေနရာတြင္ ရွိ မရွိကုိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတြင္ ပထမဦးစြာ စုံစမ္းရ 
ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ စစ္ေဆးမႈလည္းပါဝင္ 
ပါသည။္ ဤဆန္းစစသ္ုံးသပခ္်ကကို္ ျပဳလပုၿ္ပီးလွ်င ္သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက 
ေလွ်ာကလ္ႊာကို ျပညန္ယ ္သုိ႔မဟတု ္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရရိွရန္ ေပးပို႔သည္။ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္အရ သတၱဳတြင္းေဖာ္မည့္ေနရာ  
သည္ တားျမစ္ဧရိယာမ်ားအတြင္း မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟတ္ု တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ေလွ်ာကလ္ႊာကု ိခြင့္ျပဳသေဘာတၿူပီး 
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမ ွသတၱဳတူးေဖာခ္ြင္လ့ုငိစ္ငက္ု ိထုတ္ေပးႏုငိပ္ါသည။္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား

အေသးစား သတၱဳတြင္းမ်ားသည္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာခ်က္ (IEE) လိုအပ္ၿပီး အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း 
မ်ားသည္ EIA ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ၿပီး သံုးသပ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေက်ာ္ 
ျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အလယ္အလတ္ႏွင့္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားသည္ 
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ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ေရးဆြရဲန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏သေဘာထား 
ရယူေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ျခင္း၊

ယခငက္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ား ထံုးစအံရ တြင္းအပြင္မ့်ားသာျဖစသ္ည။္ 
လြနခ္ဲသ့ည္ ့သုံးႏစွခ္န္႔မစွတင၍္ ျပညသ္လူူထ၏ု စုိးရမိပ္ပူနမ္ႈႏငွ္ ့သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္အသစ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
အားျဖင္ ့အဖြင္က့်င္းမ်ားမ ွေျမေအာက ္သတၱဳတြင္းေဖာ္ျခင္းသုိ႔ ကူးေျပာင္း 
လာခဲသ့ည။္ ယခအုခါ ျမနမ္ာ့ေက်ာကမ္ီးေသြးတြင္းမ်ား၏ သုံးပုတံစပ္ုခံန္႔မွ် 
သည္ ေျမေအာက္တူးေဖာ္ျခင္းပုံစံသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ နွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား ေျမၿပိဳက်ျခင္း(Topf 
၂၀၁၆; Jamasmie ၂၀၁၆) ႏွင့္  မေကြးေဒသတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း 
ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လတ္မႈ(Aung ၂၀၁၇)ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈအပါအဝင္ 
ႀကီးမားသည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္လုိင္စင္ 
မ်ားကု ိရပဆို္င္းမႈ ျပဳလပုခ္ဲၿ့ပီး ေနာကဆ္ုံး ၂၀၁၈ ခုႏစွ ္ေဖေဖာဝ္ါရလီ ၁၃ 
ရက္ေန႔တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္မ်ား 
အသကဝ္ငခ္ဲသ့ည။္ စည္းမ်ဥ္းအသစမ္်ားက ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားသုိ႔ အေသးစားႏငွ္ ့တစ္ႏုငိတ္စပ္ုငိ ္သတၱဳတူးေဖာခ္ြင္ ့လုငိစ္ငခ္်ေပး 
မႈကု ိလႊဲေျပာင္းေပးခဲသ့ည။္ သတၱဳတူးေဖာခ္ြင္လ့ုငိစ္ငခ္်ေပးခဲ့ျခင္း ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္စတင္ေပးခဲ့သည္။

ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအဆင္တ့ြင ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏငွ္ ့ဆကစ္ပသ္ည္ ့
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အေျခခံ 
မမူ်ားတြင ္ကြ်မ္းက်ငမ္ႈရွသိည္ ့ဝနထ္မ္းအလုအံေလာကမ္ရွဟိ ုအရာရွမိ်ားက 
ဆုသိည။္ နည္းပညာပုငိ္းကြ်မ္းက်ငၿ္ပီး သတၱဳတြင္း စစ္ေဆးသည္အ့ေတြ႕ 
အႀကံဳရွိသည့္ သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းအင္အား 
သုံးဆ သုိ႔မဟုတ္ ေလးဆ ပုိ၍လုိအပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။24

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန (DRD)  

ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည ္ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳး 
ေရးတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ၿပီး ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ 
အႀကီးဆုံးေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ မိတ္ဖက္တစ္ဦး 
အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ DRD သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမီးလင္းေရး 
စီမံခ်က္အတြက္ ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ 
၏ အစတိအ္ပုငိ္း တစခ္ုျဖစသ္ည္ ့ဓာတ္အားလုငိ္းျပငပ္ လွ်ပစ္စမ္ီးရရွိေရး 
အတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ကိုလည္း စီမံခန္႔ခြသဲည္။  
(အခန္း - ၂.၃ ရွိ ေဖာ္ျပခ်က္ပါ “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္နုိင္ငံလုံး မီးလင္းေရး 
စီမံခ်က္ (NEP)”တြင္ၾကည့္ပါ။) NEP ၏ ဓာတ္အားလုိင္း ျပင္ပလုပ္ငန္း 
အတြက္ DRD သည္ ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ အိမ္သုံး မီးလင္းေရးစနစ္မ်ားႏငွ့္ 
ေက်းရြာအဆင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ 
အမိ္ေထာငစ္မု်ား မီးရရွိေစေရးႏငွ္ ့ရနပ္ုံေငြခ်ထားေပးေရးအတြက္ တာဝန ္
ရွိသည့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္သည္။

DRD သည ္ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနစြမ္းအငသ္ုံး အမိမ္ီးမ်ား တပဆ္င္ေပးျခင္းကု ိ
ႀကီးၾကပက္ြပက္ဲေပးလ်က္ရွၿိပီး ဓာတအ္ားလုငိ္း ျပငပ္မီးလင္းေရးအတြက ္
ပစၥည္းကရိယိာႏငွ္ ့လုအိပသ္ည္န့ည္းပညာမ်ား၏ ကနုက္်စရတိမ္်ားအတြက ္
ကမ ၻာ့ဘဏ္ NEP ေခ်းေငြမွ ေငြေၾကးမ်ားစြာရရွိၿပီး ယင္း၏ ဘတ္ဂ်က္မွာ 
မ်ားစြာတုိးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။

NEP ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္  MOEE သည္ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္  
Earth Institute မွ လက္ရိွဓာတ္အားလိုင္းမွ အကြာအေဝးအေပၚအေျခခံ၍ 
လွ်ပ္စစ္ေပးေဝေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေျမျပင္အေနအထား တည္ရွိမႈဆုိင္ရာ 
လွ်ပ္စစ္မီးေပးေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ရန္ ပံ့ပုိးကူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။  
NEP တြင္ ဓာတ္အားလုိင္းတုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အဆင့္ငါးဆင့္ ပါရွိသည့္ 
လွ်ပ္စစ္မီးေပးေရး လမ္းျပေျမပုံတစ္ခုရွိသည္။ ပထမအဆင့္မွ တတိယ 
အဆင္အ့ထ ိရြာမ်ားကို ဓာတ္အားလုငိ္းႏငွ္ ့ပထမဆုံးခ်တိဆ္က္ေပးမည။္ 
စတတုၳႏငွ္ ့ပၪၥမအဆင္ရ့ြာမ်ားကုမိ ူဓာတအ္ားလိုင္းျပငပ္လပု္ေဆာငခ္်က္
မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ NEP ၏ အေခၚအေဝၚအားျဖင့္ “ဓာတ္
အားလိုင္းမေရာက္မီလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး” (Castalia 2014)25 ပုံစံျဖင့္ 
DRD မွ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ေျမျပင္အေနအထားတုိင္းတာမႈဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ကုိ GIZ ၊ ကမ ၻာ့ဘဏ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ MOEE မွ ပူးတြဲ 
လုပ္ေဆာင္မည့္ အစုိးရဌာနအျဖစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစင္
တာ (International Growth Centre) က ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးဆြဲေပးခဲသ့ည္။

NEP တြင္ DRD ၏ အခန္းက႑မွာ အဆင့္ ၄ ႏွင့္ အဆင့္ ၅ အျဖစ္ 
သတမ္တ္ွထားရွိေသာ ဓာတ္အားလုငိ္းျပငပ္ေနရာမ်ားကု ိလွ်ပစ္စမ္ီးေပးေရး 
ျဖစ္သည္။  ယင္းေနရာမ်ားကုိ “ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ား” အျဖစ္ ရည္ 
ညႊန္းၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလုိင္း၏ ၁၁ ေကဗြီလုိင္း 
ခြ႐ံုဲမွ အနည္းဆံုး ၁၀ မိုင္မွ်ကြာေဝးၾကသည္။ ႁခြင္းခ်က္မွာ အဆင့္ ၅ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဓာတ္အားလုိင္းႀကီးမွ ၁၀ မုိင္ေအာက္ေဝးသည့္ 
ေတာင္ေပၚရြာမ်ားျဖစ္သည္။

DRD ၏ ဓာတအ္ားလိုင္းျပင္ပလုပင္န္းမ်ားသည ္ေနစြမ္းအငသ္ုံး အိမ္သုံး 
စနစမ္်ားႏွင္ ့ေနစြမ္းအငသ္ုံး အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္း ႏစွမ္်ဳိးလုံးပါဝငၿ္ပီး 
ဇယား (၄) တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

“လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ခန္႔မွစတင္၍ 

ျပည္သူလူထု၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

အသစ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 

အားျဖင့္ အဖြင့္က်င္းမ်ားမွ ေျမေအာက္ 

သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းသို႔ 

ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္”
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တာဝန္ခံမႈ

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားမႈ

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈ

ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္
စြမ္းအင္္ဝန္ႀကီး

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး

ပုံ (၁၂)။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 

တာဝန္ခံမႈကုိ ျပသသည့္ဇယား  

ဦးတည္အုပ္စု လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးအတြက္ေျဖရွင္းခ်က္ မွတ္ခ်က္မ်ား

အိမ္ေထာင္စု ေနစြမ္းအင္သုံးအိမ္မီးထြန္းစနစ္ ဆုိလာျပားမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ 
လုပ္သည္။ အေျခခံမီးထြန္းျခင္း၊ ဖုန္းအားသြင္းျခင္းႏွင့္ ေသးငယ္ 
သည့္ ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ အိမ္အတြက္လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ား 
ေပးႏုိင္ေသာစနစ္

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း ရြာတစရ္ြာ သုိ႔မဟုတ ္ရပရ္ြာအပုစ္တုစစ္ရုွအိမိမ္်ား သုိ႔မဟတု ္ရပရ္ြာ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးႏိုင္သည္။ 
အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းအတြက္ စြမ္းအင္ကို ေနစြမ္းအင္၊ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္၊ ဒီဇယ္ မီးအားေပးစက္မ်ား သို႔မဟုတ္ “hybrid” ဟု 
ေခၚသည့္ အားလုံးေပါင္းစပ္သည့္ နည္းမ်ားမွ ရရွိႏုိင္သည္။

ဇယား (၄)။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “ဓာတ္အားလုိင္းမေရာက္မီ မီးလင္းေရး” အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

၃.၃။ ေဒသႏၲရစြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပုံစံ 
စြမ္းအင္က႑တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင္ ့
ႏွစ္ေနရာကုိ အၿပိဳင္တာဝန္ခံေနရမႈ

ျပညန္ယ္ သုိ႔မဟတ္ု တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင ္ဝနႀ္ကီးခ်ဳပတ္စဥ္ီးႏငွ္ ့
စြမ္းအင္အပါအဝင္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရသည့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးရိွ 
သည္။ Batcheler (၂၀၁၈) ေရးသားခဲ့သည့္အတိုင္း ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ သူတို႔တာဝန္ယူၾကည့္႐ႈရသည့္ ဌာနမ်ား 
အၾကား တာဝနခ္မံႈကု ိရငွ္းလင္းတင္ျပရာတြင ္ေအာက္ပါအမ်ဳိးအစားသံုးခ ု
အနက္ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

၁။ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ တာဝန္ခံျခင္း၊  ဇယား (၂) 
ေအာကတ္ြင ္အျပည္အ့ဝရွသိည္ ့လပုင္န္းတာဝနမ္်ားကု ိလုပ္ေဆာင ္
ရသည့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ အျပည့္အဝေငြေၾကးပံပို့း
ထားသည္ႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးကို သီးသန္႔ သတင္း 
ေပးပုိ႔ရသည့္ ဌာနမ်ား26

၂။ ႏစ္ွေနရာကို အၿပိဳင္တာဝန္ခံရမႈ၊  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ 
မ်ားမွ ေငြေၾကးတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းရရွိၿပီး အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားသည္ ဇယား (၂) တြင္ပါဝင္သည္။ ဤဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးႏငွ့္ ယင္းတုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီး 
ႏစ္ွဦးလံုးကို တာဝန္ခံရပါသည္။ စြမ္းအင္က႑မွ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ 
ဤအမ်ဳိးအစားတြင္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ (ESE, EPGE, DEPP စသျဖင့္)

၃။ ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီး၏  ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာငမ္ႈ၊ ႀကီးၾကပက္ြပက္မဲႈ 
မ်ားႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရကို တာဝနခ္ံျခင္း၊  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
မွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ရပ္တည္သည့္ဌာနမ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနကိုသာ တာဝန္ခံပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ 
နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးရိွပါက 
ဌာန၏ လပုင္န္း မ်ားကို ပူးေပါင္းညႇိႏႈငိ္းျခင္းႏငွ ္ႀကီးၾကပက္ြပက္ဲျခင္း 
တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

Batcheler က ႏွစ္ေနရာကုိ အၿပိဳင္တာဝန္ခံရသည့္စနစ္တြင္ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ 
ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏငွ္ ့ဌာနအသီးသီး အၾကား ကြာျခားခ်ကမ္်ားရွိေသာလ္ည္း 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ကို ပို၍ တာဝန္ခံမႈရိွသည္ဟု 
ေထာက္ျပထားသည္။ 
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဝန္ႀကီးမ်ား တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ဌာနအမ်ားစုသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္း 
ျဖစ္၍ “ဝန္ႀကီးဌာနမရိွသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား” ခန္႔ထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေန 
ေသာလ္ည္း ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးဝနႀ္ကီးမ်ားအား ဌာနဆုငိရ္ာမ်ားမ ွ
တာဝနခ္သံည္ပ့ုစံသိုံ႔ ဦးတညလ္ာသညမ္ွာမ ူထငရ္ွားပါသည။္ လုပင္န္းမ်ား 
လုပ္ကုိင္ပုံမွာလည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားက ဌာနမ်ား၏ 
လပုင္န္းမ်ားတြင ္ပါဝငပ္တသ္ကမ္ႈ ပုရိွလိာၿပီး လႊမ္းမုိးမႈရွသိည္ပ့ုစံံျဖစလ္ာ
သည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားသုိ႔ တာဝန္ခံမႈနည္းလွသည့္ 
ဌာနမ်ားပင္လွ်င္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာအဆုံးအျဖတ္၊ မူဝါဒခ်မွတ္ 
မႈႏငွ္ ့အစအီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့ဘတဂ္်က္ေရးဆြရဲာတြင ္ပု၍ိပါဝငပ္တသ္က ္
လာသည့္ အေထာက္အထားကုိ ေတြ႕ရသည္။  

စြမ္းအင္က႑တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ယူနစ္မ်ား (ဥပမာ - ESE, EPGE, DEPP) သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအားလုံးတြင ္႐ုံးမ်ားရွၾိကၿပီး ယင္း႐ုံးမ်ားမဝွနထ္မ္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာငစ္ ု
ဝန္ႀကီးဌာန၏ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္နယ္ 
မ်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စြမ္းအငဘ္တ္ဂ်က္မွာ အကန္႔အသတ္ရွသိည္ ့
(စြမ္းအငက္စိၥရပမ္်ားႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့ကြ်မ္းက်ငမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့အေတြ႕အႀကဳ ံ
ရိွသည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မွာလည္း နည္းပါးျခင္း)အတြက္ နည္းပညာ 
ပုငိ္းဆုငိရ္ာ သံုးသပမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့စမီခံန္႔ခြမဲႈမ်ားအတြက ္ျပည္ေထာငစ္အုဆင္ ့
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ မွီခုိေနရေလ့ရွိသည္။

ဥပမာ - အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ESE သည္ ျပည္ေထာင္စု 
စြမ္းအင္ျဖန႔္ျဖဴးေရး ဓာတ္အားလိုင္းႏငွ္ ့လွ်ပစ္စ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကု ိစမီခံန္႔ခြ ဲ
ရသည့္ MOEE လက္ေအာက္ရိွ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ESE ၏ ေဒသ 
အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ESE ႐ုံးမ်ားတြင္ 
႐ုံးထုိင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ယင္း ESE အင္ဂ်င္ 
နီယာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔ထားၿပီး 
လစာလည္းေပးသည္။ ESE က စြမ္းအင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ နည္းပညာ 
ပုိင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေနရာကို 
တာဝန္ခံရသည့္ မူျဖင့္  ESE အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 

ႀကီး စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးကိုလည္း တာဝနခ္ရံသည။္ ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီး 
လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး၏ တာဝန္သည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္လွ်င္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအလုိက္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိသည္။ 
အပိုင္း (၄.၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
အစိုးရဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ၁၁ ေကဗြီစနစ္အတြက္ ရန္ပုံေငြပါရိွတတ္သည္။ 
ပံု (၁၂) က ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏွစ္ေနရာကို တာဝန္ခံမႈ၏ သေဘာ 
တရားမည္သုိ႔ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑

ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာမ္်ားသည ္တစခ္တုည္းေသာ လႊတ္ေတာ ္
မ်ားျဖစ္သည္။ တည္ဆအဲေျခခံဥပေဒအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုယိစ္ားလယ္ွျဖစရ္မည္ျဖစၿ္ပီး အစုိးရဝနႀ္ကီးမ်ားမွာမ ူလႊတ္ေတာက္ုယ္ိစား 
လွယ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္ 
သုံးရပ္ရွိသည္။ (Batcheler ၂၀၁၈၊ ၃၄)

• ဥပေဒျပဳေရး

• အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္

• မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

Batcheler (၂၀၁၈) သည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
လႊတ္ေတာမ္်ား၏ လုပက္ုငိ္ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားကု ိလုပင္န္းေဆာငတ္ာတူည ီ
ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပလ်က ္အေသးစတိ ္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားၿပီး ပုမိုႀိကီးထြားလာသည္ ့
အခန္းက႑ႏွင့္ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈမ်ားကုိလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ပု ံ(၁၃) သည ္လႊတ္ေတာမ္်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးဆုငိရ္ာ လပုင္န္းေဆာငတ္ာ 
မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ခြဲျခားျပသ 
ထားသည။္ သုံးပုံႏစွပ္ုနံီးပါးသည ္ဘ႑ာေရးႏငွ္ ့စမီကံနိ္းတုိ႔ႏငွ္သ့ကဆို္ငၿ္ပီး 
၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာလွ်င္ “လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 
သစ္ေတာ” တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ (Batcheler ၂၀၁၈၊၃၉)

ပုံ (၁၃)။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား  

ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
စီမံကိန္း

စီးပြားေရး

စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရး

စြမ္းအင္၊လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ

စက္မႈ

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး

လူမႈေရး

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၆၃% ၇% ၆% ၅% ၉% ၇%
၁% ၁%

ဥပေဒျပဳျခင္း

 က႑အလုိက္

ဇယား (၂) မွအျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား 

ေဒသအလုိက္အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွစ္အလုိက္ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား

၃၁၀

၃၁၈

ရင္းျမစ္။  Batcheler ၂၀၁၈

အတည္ျပဳခဲ့သည့္
ဥပေဒ ၆၂၈ ခု

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို 
ေရးဆြဲျပဠာန္းခြင့္ရွိသည္။

ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ကို 
အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တိုင္းတြင္ 
ဥပေဒၾကမ္း/ဥပေဒျပဳ ေကာ္မတီရွိသည္။
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အခန္း ၄
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား - 
စြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ

ၿပီးခဲ့သည့္အခန္းတြင္ စြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏  
ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒဆုငိရ္ာႏငွ္ ့ဥပေဒပုငိ္းဆိုငရ္ာအခန္းက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲသ့ည။္ ဤအခန္း 
တြင္မူ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက 
က႑ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ သုေတသနျပဳထားခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ 
ေရးသားထားသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေမးခြန္းသံုးခုကုိ 
ေမးျမန္းခဲ့သည္။
၁။ စြမ္းအင္က႑တြင္ အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ခ်က္ေတြကဘာေတြလဲ။ 
၂။ စြမ္းအင္က႑တြင္ လက္ရွိအခန္းက႑က ဘာလဲ။
၃။ စြမ္းအင္က႑တြင္ မည္သုိ႔ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သလဲ။

၄.၁။ စြမ္းအင္က႑တြင္ အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စုိးရိမ္ပူပန္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္၍  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား

ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးစြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးမ်ားႏငွ္ ့လႊတ္ေတာက္ုယ္ိစားလွယမ္်ားက စြမ္းအငက္႑တြင ္
အဓိကရည္မွန္း ခ်က္သုံးခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။27

• လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ

• ေပးႏုိင္ေလာက္ေသာလွ်ပ္စစ္ (မီတာခ)

• လုံေလာက္စြာေပးႏုိင္သည့္ (လွ်ပ္စစ္) စြမ္းအင္

ယင္းရညမ္နွ္းခ်ကမ္်ား ေအာင္ျမင္ေစရန ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့ဥပေဒေၾကာင္းဆုငိရ္ာ 
စနစ္၏ ဥပေဒ၊ အဖြ႕ဲအစည္းပိုင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ 
တစဥ္ီးခ်င္းႏငွ္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်ကမ္်ားမ ွေကာက္ႏႈတထ္ားသည္ ့သတူုိ႔၏ အဓကိဦးစားေပးမ်ားႏငွ္ ့
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအနက္မွအခ်ဳိ႕ကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါမည္။
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က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေရး  

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ 
အႀကံေပးမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ စနစ္၏အေရးႀကီးမႈ 
အထူးသျဖင့္ ၁၁ ေကဗြီစနစ္ ႏွင့့္ေနာက္ဆက္တြဲ ၄၀၀ ဗြီ (ဗုိ႔) ရြာမ်ားႏွင့္ 
ခ်တိဆ္က္မႈမ်ားကု ိအေလးေပးေျပာၾကားခဲၾ့ကသည။္ အရညအ္ေသြးျပည္ ့
မီေသာ စြမ္းအင္ကို တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၄ နာရီပတ္လုံး လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏုိင္ေရး 
အဆုံးသတ္ပန္းတုိင္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ ပုိ၍ထိေရာက္ 
အက်ဳိးရွိေစရန ္အလုိ႔ငွာ ထတုလ္ပုမ္ႈထက ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကု ိပု၍ိအားစုကိလ္ပု ္
သညဟ္ ုေျပာၾကားခဲသ့ည။္28 လကရ္ွတိြင ္ႏုငိင္၏ံေနရာမ်ားစြာတြင ္ဗုိ႔အား 
မျပည့္မီ၊ မွန္မွန္မရရိွဘ ဲလွ်ပ္စစ္အရည္အေသြးမွာလည္း ည့ံဖ်င္းလွသည္။29 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးက လက္ရိွစနစ္အား ပို၍စနစ္က်၊ 
က်ယ္ျပန္႔စြာေပးႏုိင္ရန္ မြမ္းမံျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု 
သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရသည္ ၁၁ ေကဗြီ 
အဆင္ ့လွ်ပစ္စ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစအ္တြက္ လပုင္န္းမ်ားကုအိာ႐ုစံုကိလ္်က ္
ရွိသည္။

စြမ္းအင္လုံေလာက္စြာထုတ္လုပ္ေပးျခင္း  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ 
စမီအုံပခ္်ဳပ္ႏုငိသ္ည္ ့၃၀ မဂၢါဝပ္ေအာက ္အေသးစားစြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ား
အတြက္ ပုဂၢလိက-က႑မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားသည္ဟုဆုိၾကသည္။ 
ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ -

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆကီု ိေနစြမ္းအငသ္ုံးလွ်ပစ္စထ္တ္ုခ်ငတ္ဲ ့ကုမၸဏ ီ
ေတြအမ်ားႀကီးလာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လွ်ပ္စစ္ 
မီးဝယ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ ရွိမေနဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဖာက္သည္ 
ေတြရ ဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆီကို ေရာက္သြား 
တယ။္ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔က ျဖန္႔ျဖဴးခလုံေလာက္ေအာငသ္ုံးဖုိ႔ ခြင့္ျပဳ 
ေငြဘရဲတာ။ ေနာက္ဆုံး ကမုၸဏီေတြက ထြက္သြားတယ။္ ဘာ 
စမီကိံန္းမွျဖစမ္လာဘူး။ ျပည္ေထာငစ္ဓုာတအ္ားလုငိ္းက မတီာခ 
အရမ္းနည္းတာကုိး။

ဝနႀ္ကီးက ရငွ္းျပသညမ္ွာ ျပညန္ယ္မ်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားမ ွစက႐္ုမံ်ား 
သည္ ျပန္႔က်လဲ်က္ရိွသည့္အတြက္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ 
သည္ လက္ေတြ႕မက်ဘ ဲပို႔လႊတ္ရန္ကုန္က်ေငြမွာ မ်ားလွသည္။ သို႔ေသာ္  
ပငမ္ဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားကို ခ်တ္ိဆက္သည္ ့စမီခံ်ကႀ္ကီးမ်ားမွာ ထုတလ္ပု ္
သူမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္ ထုတ္လုပ္မႈထက္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုထိေရာက္ 
သက္သာသည္မွာ မ်ားမ်ားထုတ္ေလ၊ ကုန္က်စရိတ္နည္းသြားေလ (econ-
omies of scale) ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မီတာခနည္းျခင္းႏွင့္ မလုံေလာက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား  

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္အရာရွိမ်ားအားလုံး 
ေျပာဆိုၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ မလံုေလာက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ 
မ်ားအေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ အခန္း - ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ 
မီတာခမ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ေကာက္ခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ 
ေပးပုိ႔ရသည။္ ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင္ ့ေဒသတြင္း 
မီတာျဖန္ ႔ျဖဴးခအတြက္ ခြင့္ျပဳေငြသာလွ်င္ ရရွိ ၾကသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား 
အေနျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္အတြက္အပါအဝင္ စြမ္းအင္ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
ပို၍လိုအပ္သည္ဆိုသည္ကို သေဘာတူၾကပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီတာခနည္းပါး 

မႈသည္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ အားေလ်ာ့စရာျဖစ္ 
ေစၿပီး အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ မီတာခ တုိးျမႇင့္ေကာက္ 
ခံရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

စီမံခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူခြင့္ျပဳရာတြင္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခန္းက႑  

ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးဝနႀ္ကီးမ်ားႏငွ္ ့သတိုူ႔၏အႀကံေပးမ်ားႏငွ္ ့ေဆြးေႏြး 
ရာတြင ္မဂၢါဝပ ္၃၀ ထကမ္်ားျပားသည္ ့စြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားကု ိခြင့္ျပဳရာတြင ္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ မည္သည့္အခန္းက႑မ်ဳိးတြင္ 
ရိွသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းထြက္ေပၚလာခဲသ့ည္။  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ 
ခြင့္ျပဳသည့္ စီမံခ်က္တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ သီးျခား 
မည္သည့္ အခန္းက႑မ်ဳိးတြင္ရွိသနည္း။ စီမံခ်က္တစ္ခုကုိ ျငင္းပယ္ရန္ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနျဖင့္ ခက္ခဲေသာ္လည္း 
သတူုိ႔၏နယ္နမတိအ္တြင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏုငိသ္ည္ ့ပတ္ဝန္းက်င ္
ႏငွ္ ့လမူႈေရးဆုငိရ္ာ ထိခုကိမ္ႈမ်ားရွိႏုငိသ္ည္အ့တြက္ စမီခံ်က္ႏငွ္ပ့တသ္က္ 
သည္ ့လုက္ိနာရမည္စ့ည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏငွ္ ့သတမ္တွခ္်က္မ်ားကု ိညႇိႏႈငိ္းခြင္ ့
ရွိၾကသည္။ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ “ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညႇိႏႈငိ္းရတယ။္ ျပည္ေထာငစ္ကု စမီခံ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ 
(ျပည္နယ္) အစုိးရရဲ ႔သေဘာတူညီမႈမရဘဲ ဆက္လုပ္လုိ႔မရဘူး။”

သုိ ႔ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းရာ၌ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
ဤသို႔ေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရိွသည္ဆိုသည္ကို တိက်ရွင္းလင္းစြာ 
မေျပာေခ်။ အရာရိွတစ္ဦးက ျပည္နယ္တစ္ခုက မဂၢါဝပ္ ၃၀ အထက္ 
စမီခံ်က္မ်ားကု ိသုံးသပဆ္န္းစစပ္ုငိခ္ြင္ရ့ွသိညဟ္ ုေျပာဆုရိာတြင ္အံဩ့ဟန ္
ျပသည္/ စီမံခ်က္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ 
မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ အခန္းက႑မ်ဳိးမရွိဟု ရွင္းျပပါသည္။

ပင္မဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ ေဒသတစ္ခု၏ ဦးစားေပးမ်ား၊ 

တနသၤာရီ  

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးက လွ်ပ္စစ္မီတာခ 
ေစ်းႀကီးျခင္းသည ္အႀကီးမားဆုံးျပႆနာဟ ုေျပာဆုခိဲသ့ည။္ အျခားျပညန္ယ ္
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ မီတာခမွာ 
ႀကီးျမင္ပ့ါသည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ုိေသာ ္ျပည္ေထာငစ္ဓုာတ္အားလုငိ္း၏ 
ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ကြာေဝးၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈ 
မရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက 
မီတာခႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိၾကဘဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အတြက္လည္း အဟန္႔အတားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ “လက္ရိွမီတာခ 
ေစ်းႀကီးေနတဲ ့ျပႆနာက [ျပည္ေထာငစ္]ု ဓာတအ္ားလိုင္းလာရင ္ဓာတ ္
အားလုိင္းနဲ႔ မခ်ိတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ ေက်ာင္းစုၿမိဳ ႔နယ္လုိ ေဝးတဲ့ ေနရာတခ်ဳိ ႔ 
ကလြရဲင ္ေျဖရငွ္းၿပီးသားျဖစ္ႏုငိပ္ါတယ။္”ဟ ုသူ႔အေနျဖင္ ့ေမွ်ာလ္င္လ့်က ္
ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ရေသးသည့္အတြက္ 
ေနျပည္ေတာရ္ွ ိလွ်ပစ္စ/္စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးဌာနႏငွ္ ့တိုက႐္ုကိဆ္က္ဆမံႈလည္း 
နည္းပါးလွသည3္0 ။ တနသၤာရတီုငိ္းေဒသႀကီးဆုငိရ္ာ ဓာတ္အားလုငိ္းမ်ား 
အတြက ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုငိ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးသည္ ့လွ်ပစ္စ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ရသည္။ (စာေဖာ္ျပခ်က္ “ေဒသ 
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ဆုိင္ရာ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား” ကုိ 
ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။) စိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အား
လုိင္းေရာက္လာပါက ကန္ထ႐ုိက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ 
ေနသည့္ ေဒသဓာတ္အားလုိင္းအမ်ားစု၏ လက္ရွိဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္
မႈကြန္ရက္မ်ား မည္သုိ႔ဆက္ျဖစ္မည္မသိသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ယင္း 
ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလုိင္းမ်ားထက္ ပုိ၍ 
ေစ်းႀကီးသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအရ ပိတ္သိမ္းလုိက္ရႏုိင္သည္။ ျပည္ 
ေထာငစ္ဓုာတအ္ားလိုင္းေရာကလ္ာၿပီး သူတုိ႔ကု ိပတိသိ္မ္းခဲလွ့်င ္လက္ရွ ိ
တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည့္ အစီအစဥ္မရွိေခ်။ 

ဝနႀ္ကီးက အေသးစားထုတလ္ပုသ္ည္ ့စြမ္းအငကို္ စတိဝ္ငစ္ားေၾကာင္းႏငွ္ ့
ထုငိ္းႏုငိင္၏ံ အေသးစားစြမ္းအင ္ထတုလ္ပုမ္ႈစမီကံနိ္း (SPP) စမီကံနိ္းသည ္
တနသၤာရီအတြက္ လက္ေတြ႕က်သည့္နမူနာယူစရာပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္
ဟ ုဆုပိါသည။္ (စာေဖာ္ျပခ်က ္အပုငိ္း ၄.၃ တြင ္“ထုငိ္းႏုငိင္၏ံ အေသးစား 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း” ကုိၾကည့္ပါ။) ေဒသအတြက္ အေသးစား 
ဒီဇယ္စနစ္မ်ားႏွင့္ ေနစြမ္းအင္ျဖင့္အိမ္သုံးမီးစနစ္မ်ား၊ ဇီဝေလာင္စာ၊ 
ဇီဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အလားအလာကုိလည္း 
ေျပာျပခဲ့သည္။

၄.၂။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ား၏ လက္ရွိအခန္းက႑က ဘယ္လုိရွိလဲ။ 

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသည္ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အဓိကအခန္းက႑ သုံးခုမွပါဝင္သည္။

၁။ ေျမယာခြင့္ျပဳမႈ၊ ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း 
 ေျမယာအသုံးျပဳမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

လပုက္ုငိ္ေဆာငရ္ြကရ္န ္ခြင့္ျပဳမနိ္႔မ်ားႏွင္ ့လပုခ္ြင္မ့်ား ထတ္ုေပးျခင္း 
တုိ႔သည္ အေျခခံက်သည့္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားျဖစ္သည္။

၂။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း   
 ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု

အစုိးရဌာနမ်ားႏငွ္အ့တပူူးေပါင္း၍ စြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားႏငွ္ပ့တသ္က ္
၍ ျပည္သူလူထု ၾကားနာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ 
စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုကုိ ဆက္ 
သြယ္ေျပာၾကားသည္။

၃။ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း 
 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီမံကိန္း 

မ်ားကုိ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား၊ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ 
သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်ကမ္်ားႏငွ္ပ့တသ္က္၍ လွ်ပစ္စ/္စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီး
ဌာနေအာကရ္ွဌိာနမ်ားႏငွ္ ့ညႇိႏႈငိ္းေဆြးေႏြးပါသည။္ ၃၀ မဂၢါဝပထ္က ္
ပုိႀကီးသည့္ စီမံခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတစ္ခုတည္းႏွင့္
သာ သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားက သေဘာတူညီလက္ခံရန္ 
အတြက္ တြန္းအားေပးႏုိင္သည္။

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသ့ည္ ့ျပညန္ယ္ႏငွ္တ့ုငိ္းေဒသႀကီး စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးမ်ား 
သည ္စြမ္းအငက္႑ဆံုးျဖတခ္်က္မ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ လပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာ 
အကန္႔အသစရ္ွၿိပီး ပူးေပါင္းညႇိႏႈငိ္းလုပ္ေဆာငသ္ည္ ့အခန္းက႑တြငသ္ာ 

အဓကိပါဝငၾ္ကရသည။္ သတူုိ႔၏လုပင္န္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာငစ္ဝုနႀ္ကီးဌာန 
မ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပုိၿပီးအထူးျပဳတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွ စီမံခ်က္ 
ဒဇီုငိ္းမ်ား၊ ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္းႏငွ္ ့အက်ဳိးဆကမ္်ားကု ိစစီစသံု္းသပ ္အတည ္
ျပဳေပးျခင္းအထိ ပုိ၍ အထူးျပဳပ့ံပုိးကူညီလုပ္ေဆာင္ျခင္းအထိ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ရိွသည္။ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕၌ စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာနမ်ားစြာတြင္ တာဝန္ 
ဝတရၱားမ်ား ထပတူ္ျဖစ္ေနသည္အ့တြက္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈငိ္းလပု္ေဆာငသ္ည္ ့
အခန္းက႑သည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဥပမာ 
- စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ 
ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ နယစ္ပ္ေရးရာဝနႀ္ကီးဌာန 
ေအာက္ရွိ နယ္စပ္ေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန 
ေအာကရ္ွ ိဌာနအားလံုးတြင ္စြမ္းအင္ႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့တာဝနဝ္တရၱားမ်ား 
ထပ္တူျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခန္း 
က႑မွာ မဟာဗ်ဳဟာေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့ထိေရာကသ္ည္ ့ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
ခ်တိဆ္ကသ္ြယမ္ႈတြင ္အတုငိ္းအတာႀကီးႀကီးမားမားအထိ လပု္ေဆာငရ္န ္
လုိအပ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္း 
ေဒသႀကီး ေလးခု (ရန္ကုန္၊ ပခူဲး၊ ရွမ္းႏွင့္ တနသၤာရီ) တို႔အနက္၊ ႁခြင္းခ်က္မွာ 
တနသၤာရီျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနရာအမ်ားစုသည္ ျပည္ေထာင္စု 
ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ 
ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးသည္ ေဒသဆုိင္ရာ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တည္ေဆာက္ 
ရန္ႏငွ္ ့လပုင္န္းလညပ္တရ္န ္ခြင့္ျပဳမနိ္႔မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းႏငွ္ပ့တသ္က၍္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ မ်ားစြာရွိသည္။

လက္ေတြ႕၌ ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကး အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးဝနႀ္ကီးမ်ား၏ စြမ္းအင္ႏငွ္ ့လွ်ပစ္စက္႑တုိ႔ႏငွ္ပ့တသ္က္သည္ ့
ဩဇာအာဏာသည္ မ်ားစြာအကန္႔အသတ္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္မ်ား 
ႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးအမ်ားစတုြင ္လွ်ပစ္စဝ္ယယ္ရူန ္ဘတဂ္်ကမ္ရွိျခင္းက 
မူအရလုပ္ပုိင္ခြင့္ရထားသည့္ မဂၢါဝပ္ ၃၀ ေအာက္ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ 
လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူသူ (သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီေပးႏိုင္သူ) ျဖစ္ျခင္းမွ အတား 
အဆီးျဖစ္ေနခဲ့သည္။31

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားမ်ားက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏငွ့္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမ်ားအၾကား တာဝန္ခြဲေဝမႈကို ျပသထားသည္။ ဇယား 
(၅) သည္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဇယား (၆) သည္ ပို႔လႊတ္ျခင္းႏွင့္ 
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ဇယား (၇) သည္ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။
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ဇယား (၅)။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ တာဝန္ဝတၱရားခြဲေဝမႈမ်ား

လုပ္ငန္း တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္း

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ ≥ ၃၀ မဂၢါဝပ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စ ု
ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္လုိင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ - လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွ ိ
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ < ၃၀ မဂၢါဝပ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စ ု
ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မထားသည့္လုိင္းမ်ား

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား

ဇယား (၆)။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ပုိ႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးတာဝန္

လုပ္ငန္း တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္း

လွ်ပ္စစ္ပုိ႔လႊတ္မႈ ≥ ၃၃ ေကဗြီႏွင့္ အထက္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ - လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန

လွ်ပ္စစ္ပုိ႔လႊတ္မႈ ၁၁  ေကဗြီ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား32 
(သုိ႔မဟုတ္ SAD/SAZ တစ္ခုခု၏ သက္ဆုိင္ရာဦးေဆာင္အဖြဲ႕)33

လွ်ပ္စစ္ပုိ႔လႊတ္မႈ ၄၀၀ ဗုိ႔အား ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
(သုိ႔မဟုတ္ SAD/SAZ တစ္ခုခု၏ သက္ဆုိင္ရာဦးေဆာင္အဖြဲ႕)

ဇယား (၇)။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္လက္လီေရာင္းခ်မႈအတြက္ တာဝန္ 

လုပ္ငန္း တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္း

ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလုိင္းမွ လွ်ပ္စစ္(သုံးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔) 
လက္လီေရာင္းခ်မႈ

● ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (YESC) 

● မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (MESC) 

● ရန္ကုန္၊မႏၱေလးေဒသမ်ား၏ ျပင္ပလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ YESC, MESC သုိ႔ ESE  
ကုိယ္စားလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအဖြဲ႕မ်ား 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ - လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန

သီးျခားဓာတ္အားလုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမွ 
လွ်ပ္စစ္ (သုံးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔) လက္လီေရာင္းခ်မႈ

သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား 
(သုိ႔မဟုတ္ SAD/SAZ တစ္ခုခု၏ သက္ဆုိင္ရာဦးေဆာင္အဖြဲ႕) 
ထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ား

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခန္းက႑၊ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္ဥပေဒမ်ား  

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားစြာသည္ ေဒသဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ဥပေဒ 
မ်ားကု ိ၂၀၁၂ ခုႏစွတ္ြင ္စစက္ုငိ္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏစွတ္ြင ္တနသၤာရီႏငွ္ ့မေကြး၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူး၊ ကခ်င္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ 
ေရးဆြခဲ်မတွခ္ဲသ့ည။္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမ ွေတြ႔ရွခိ်ကမ္်ားကို ျဖည္စ့ြက ္
ေပးသည္မွာ GIZ (ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံတကာကူညီေရးအဖြဲ႕)၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုငိ္းေဒသႀကီး လွ်ပစ္စဥ္ပေဒမ်ားကု ိအလြတသ္ေဘာစစတ္မ္းပင္ျဖစသ္ည။္  
ဇယား ၈ က လက္ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီး စြမ္းအင္ဥပေဒမ်ားကုိ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းခန္႔တြင္ ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၆ ခုတြင္ စြမ္းအင္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး 
အနည္းဆံုး ႏွစ္ခုသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ 
စဥ္းစားလ်က္ရွိေနၿပီး ေျခာက္ခုတြင္ စြမ္းအင္ဥပေဒမ်ားမရွိေခ်။

ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီးေသာ သို႔မဟုတ္ ဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ေရးသားပါရွိသည္မ်ားအနက္မွ အခ်ဳိ ႔မွာ-

• ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခန္းက႑
• စုစံမ္းစစ္ေဆးသည္ ့လုပင္န္းစဥခ္်မတ္ွျခင္းႏငွ္ ့လုပ္ေဆာင္ျခင္း
• မဂၢါဝပ္ ၃၀ ေအာက္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ 

လုိင္စင္ခ်ေပးျခင္း



30

• ျပည္နယ္တစ္ခု၏ စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
အေပၚ လွ်ပ္စစ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ အဖိုးအခ (ဘီးလည္ 
ပတ္ခြင့္) ေကာက္ခံခြင့္ျပဳျခင္း

• ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း
• လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳခ ေကာက္ခံျခင္း
• လွ်ပ္စစ္အခြန္အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း
• ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရခြန္ေကာက္ခံျခင္း
• လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
• ၿမိဳ ႔နယ္အဆင္ ့အေသးစားႏငွ္ ့အလတ္စား လွ်ပစ္စထ္တ္ုလပု ္

ေရးႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမ်ား ဖြ႕ဲစည္းခြင္ ့ျပဳျခင္းတို႔ျဖစသ္ည။္  

• ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား34

• ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရသည ္ပငမ္ဓာတအ္ားလုငိ္းသုိ႔ 
တင္ပုိ႔ရန္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုိ ထပ္မံထုတ္ 
လုပ္ရန္ ညႇိႏႈိင္းႏုိင္သည္။

• ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား 
• ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ေရစီးဆင္းဝင္ေရာက္မႈ/ေရထြက္သည္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူမႈ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈ 
မရွိေစရ။

• စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရ။

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ေဒသ 
ထတုလ္ပုမ္ႈတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈအတြက္ပံပ့ုိးရန္ႏငွ္ ့လွ်ပစ္စထ္တုလ္ပု္ျခင္း 
ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း 

ေဒသႀကီး ဥပေဒမ်ားတြင္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားမႈေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲၾ့ကသည္။ မည္သည့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒမဆိုသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ၂၀၁၄35 ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ႏွင့္ 
ကြဲလြဲမႈမရွိေစရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာေပါက္ 
နားလည္ထားၾကသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒကို 
ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

• ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္းျမင့္မားေစရန္

• ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္

• လွ်ပ္စစ္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 

• အခြန္အေကာက္ေငြမ်ားရရွိေစရန္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲသ့ည့္ မြန္ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ဥပေဒကို ေအာက္ပါ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

• မြန္ျပညန္ယ၏္ လွ်ပစ္စလ္ုအိပခ္်က္မ်ားကို ျဖည္ဆ့ည္းရန္ႏငွ္ ့လွ်ပစ္စ ္
ဓာတအ္ား ထတုလ္ပုမ္ႈႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးမႈျပဳလပုသ္ည္ ့လပုင္န္းမ်ားတိုးတက ္
ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈႏငွ္ ့ထိေရာက္ျပည္စ့ုသံည္ ့လပုင္န္းလညပ္တ္မႈကိ ုပံပ့ုိးကညူရီန ္

• ေဒသႏငွ္ ့ႏုငိင္ံျခားကမုၸဏမီ်ားမ ွနည္းပညာႏငွ့္ေငြလုံးေငြရင္း ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏံွမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထုိသုိ ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္ျမင့္မားလာေစရန္

• သင့္တင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ရန္ 
ပြင္လ့င္းျမငသ္ာၿပီး မွ်တမႈရွၿိပီး လက္ေတြ႕က်သည္ ့နည္းဥပေဒမ်ားႏငွ္ ့
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္

• ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွလကမ္တွ္ေရးထုိးထားသည္ ့ႏုငိင္တံကာပတဝ္န္းက်င ္
ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာရန္ႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီရန္

ေဖာ္ျပခ်က္ (၆)။ ေဒသဆုိင္ရာ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား  

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စနစ္ ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ 
ယင္းတုိ႔ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းခြဲျခားထားသည္။

• သီးျခားေနရာတစ္ခုကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးၿပီး ပင္မဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဂ်န္နေရတာမ်ားႏွင့္ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုိင္းမ်ားပါဝင္ 
သည့္ သီးျခားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စနစ္တစ္ခုသည္ ေဒသဓာတ္အားလိုင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသဓာတ္အားလိုင္းတစ္ခုကို 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း (ESE) မွပုိင္ဆိုင္ၿပီး လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည္။ တနသၤာရီကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ 
ေဒသဓာတ္အားလုိင္းဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ားကုိ 
လွ်ပ္စစ္ေပးသည့္ စနစ္မ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သည္။

• အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းတစလ္ုငိ္းမွာ ရြာတစရ္ြာ သုိ႔မဟတ္ု ရပရ္ြာတစခ္တုြင္းရွ ိအမိ္ေထာငစ္မု်ား သုိ႔မဟတု ္ရပရ္ြာအဖြ႕ဲအစည္းတစခ္ ု
လုံးကု ိမီးေပးသည္ ့ဂ်နန္ေရတာမ်ားႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးသည္လ့ုငိ္းမ်ားပါဝငသ္ည္ ့လွ်ပစ္စစ္ြမ္းအငစ္နစတ္စခ္ုျဖစသ္ည။္ အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္း 
မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမ်ားထက္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအုပ္စု 
မ်ားက လုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ေနစြမ္းအင္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ဒီဇယ္မီးစက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ hybrids ဟုေခၚၾကသည့္ ေရာေႏွာ 
စုေပါင္းထားသည့္ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။
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ဇယား (၈)။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒမ်ား

ျပည္နယ္-
တုိင္းေဒသႀကီး

ဥပေဒ၏ 
လက္ရွိအေျခအေန

က်င့္သုံးျပ႒ာန္းသည္ ့
ေန႔စြဲ

ဥပေဒအမည္

စစ္ကုိင္း ျပ႒ာန္းၿပီး ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေပးေဝေရးဥပေဒ

တနသၤာရီ ျပ႒ာန္းၿပီး ၂၀၁၄ မရရွိႏုိင္

မေကြး ျပ႒ာန္းၿပီး ၂၀၁၃ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆုိင္ရာဥပေဒ (မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၃ 
ဥပေဒအမွတ္ ၆) 

ကခ်င္ ျပ႒ာန္းၿပီး ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၅ ကခ်င္ျပည္နယ္ အလတ္စား၊ အေသးစား 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေပးေဝေရးဥပေဒ

ပဲခူး ျပ႒ာန္းၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္၊ 
၂၀၁၅ 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လုပ္ငန္းဥပေဒ

မြန္ ျပ႒ာန္းၿပီး ေအာက္တုိဘာလ 
၁၂ရက္၊ ၂၀၁၆

မြန္ျပည္နယ္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဥပေဒ

ရင္းျမစ္။  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသုေတသန

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္ 
ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး 
လွ်ပစ္စ္ႏငွ္ ့စက္မႈဝနႀ္ကီးက ေဒသဆုငိရ္ာ ဓာတအ္ားလုငိ္းစမီခံ်ကမ္်ားကို 
တုိးခ်ဲ႕ရန္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ဥပေဒက အေထာက္အကူျဖစ္သည္ဟု 
ဆုပိါသည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ုိေသာ ္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရသည ္စာခ်ဳပမ္်ား 
ခ်ဳပဆ္ုရိာေဒသဆုငိရ္ာ ဥပေဒကု ိရညည္ြန္းလုပ္ေဆာငန္ုငိသ္ည္အ့တြက ္

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပုိ၍စနစ္က်ၿပီး ေဒသ 
ဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားအတြက ္သေဘာတစူာခ်ဳပမ္်ား ေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အလြန္အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစခဲ့သည္။

ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီးသည ္၂၀၁၅ ခုႏစွတ္ြင ္တုငိ္းေဒသႀကီး အေသးစားႏငွ္ ့
အလတစ္ား လွ်ပစ္စလ္ပုင္န္းမ်ား ဥပေဒကု ိေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲသ့ည။္ လွ်ပစ္စ၊္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးကေျပာၾကားရာတြင္ ဗုိ ႔အား 
ျပည္မ့သီည္ ့လွ်ပစ္စစ္ြမ္းအငက္ု ိတစရ္က ္၂၄ နာရပီတလ္ုံး ရရွိေစရန္ႏငွ္ ့
ဆကသ္ြယခ္်တိဆ္ကထ္ားသည္ ့အမိ္ေထာငစ္အုားလုံး လွ်ပစ္စမ္ီးအရည ္
အေသြး ေကာင္းမြနစ္ြာရရွိေစရန ္အာ႐ုစံုက္ိလပုက္ုငိလ္်က္ရွသိည။္ ပခဲူးတုငိ္း 
ေဒသႀကီးရွိ အိမ္ေထာင္စုအားလုံး၏ သုံးပုံတစ္ပုံ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
ပငမ္ဓာတ္အားလုငိ္းႏငွ္ ့ခ်တိဆ္က္ထားသည။္ ဝနႀ္ကီးအေနျဖင္ ့လွ်ပစ္စ ္
ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင ္အရညအ္ေသြးျပည္မ့ီေရးအတြက ္အာ႐ုစံုကိ္ေနၿပီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား 
ေလ်ာန့ည္းေစရန ္စမ္းသပစ္မီကံနိ္းကု ိလုပ္ေဆာငလ္်က္ရွသိည။္ ဓာတအ္ား 
လုိင္းျပင္ပ လွ်ပ္စစ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္အရည္အေသြးႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔လုိင္စင္ 
ခ်ေပးျခင္း၊ လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အထူးစိတ္ဝင္စားသည္ဟု 
ဝန္ႀကီးက ဆုိပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလက ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ဥပေဒၾကမ္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ေကာမ္တသိုီ႔ သုံးသပ္ႏုငိရ္န ္တငသ္ြင္းခဲသ့ည။္ ဥပေဒၾကမ္းကို 
ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္သည္။

• အစိုးရ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္နယ္ 
လွ်ပစ္စစ္နစက္ု ိစမီအံပုခ္်ဳပသ္ည္ ့ဥပေဒဆုငိရ္ာႏငွ္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
ခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္တစ္ခု

• စြမ္းအငဆ္ုငိရ္ာ မဝူါဒႏငွ္ ့လပုင္န္းေဆာငတ္ာမ်ားကု ိလမ္းညႊနသ္ည္ ့
အေျခခံမူမ်ား

ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ လွ်ပ္စစ္အတြက္ 

လွ်ပ္စစ္အရည္အေသြးႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 

လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း၊ လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 

အထူးစိတ္ဝင္စားသည္ဟု ဝန္ႀကီးက 

ဆိုသည္
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၂,၀၀၀,၀၀၀

၁,၈၀၀,၀၀၀

၁,၆၀၀,၀၀၀

၁,၄၀၀,၀၀၀

၁,၂၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀

၈၀၀,၀၀၀

၆၀၀,၀၀၀

၄၀၀,၀၀၀

၂၀၀,၀၀၀

၀
 ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉

        ၾကားျဖတ ္

က
်ပ

္ (သ
န္း

ေပ
ါင

္း)

ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္

သာမန္အသုံးစရိတ္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ျခင္း

ပါ၀င္မႈ

ေခ်းေငြေပးျခင္း

အတုိးေပးျခင္း

စုေဆာင္းမႈ

ပုံ (၁4)။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၉

ရင္းျမစ္။   Budget Dashboard, at http://mmbudgets.info/budget_union.html.

• စြမ္းအငက္႑စမီခံန္႔ခြမဲႈတြင ္ပတဝ္န္းက်ငဆ္ုငိရ္ာႏငွ္ ့လမူႈေရးဆုငိရ္ာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈ၊ 
အမွီခုိကင္းကင္းရပ္တည္ႏိုင္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ စသျဖင့္)

• တုိးတက္ေကာင္းမြနသ္ည္ ့အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ (ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈ၊ တာဝန ္
ခံမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ခြင့္ရရွိေစမႈ)

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အခန္းက႑၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုယိစ္ားလွယမ္်ားက စြမ္းအင-္က႑အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈတြင ္ဝနႀ္ကီးမ်ား၏လပုင္န္း 
မ်ားကု ိစစ္ေဆးထနိ္းညႇိေပးလ်က ္ႀကီးၾကပက္ြပက္သဲည္ပ့ုစံံျဖင္ ့လပု္ေဆာင ္
ေနသည္ဟု သူတို႔၏အခန္းက႑ကို ေျပာျပပါသည္။ ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေကာ္မတီတစ္ခုက ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြၿဲပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဥပေဒ 
ပုိင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ေကာမ္တီက ျပနလ္ည္ျပငဆ္ငမ္ႈမ်ားျပဳလပုၿ္ပီး မတွခ္်ကမ္်ားကု ိ
ထည့္သြင္း၍ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္မူ စြမ္းအင္ေကာ္မတီ၌ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီး 
ႏွစ္ရပ္ပါရွိသည္။

• သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကုိ ေလ်ာ္ကန္စြာအသုံးျပဳမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ အမ်ားသိရွိေစရန္

• စြမ္းအင္ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကုိ ထိေရာက္အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးျပဳေစ 
သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိခ်မွတ္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ျဖစ္သည္။

စြမ္းအင္ေကာမ္တသီည ္အေလအလြင့္ႏငွ္ ့အက်ဳိးမဲသံု့းစြမဲႈကို ေလွ်ာခ့်ရန ္
လွ်ပစ္စဓ္ာတ္အားအသုံးျပဳမႈကု ိႀကီးၾကပက္ြပက္ပဲါသည။္ စြမ္းအငအ္သုံးျပဳမႈ 
ႏငွ္ ့ကရိယိာပစၥည္းမ်ားႏငွ္ ့လပုင္န္းမ်ား ထိေရာက္အက်ဳိးရွစိြာအသုံးျပဳမႈ
ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္၍ ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကလည္း ေက်းလက္မီးလင္းေရးကို ၾကပ္မတ္လုပ္ 
ေဆာင္သည္။ စြမ္းအင္ေကာ္မတီအဖြ႕ဲဝင္မ်ားက အစိုးရသည္ ျပည္နယ္တစ္ခု 
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လုံးတြင ္အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္းမ်ားမ ွပငမ္ဓာတအ္ားလုငိ္းႏငွ္ ့မခ်တိ ္
ဆက္သည္ ့စြမ္းအငက္ု ိျမႇင္တ့ငလ္ပု္ေဆာငၿ္ပီး ေနာက္ပုငိ္းတြင ္ဤအေသးစား 
ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သင့္ 
သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သူတို႔၏အျမင္အရ ဤေအာက္ေျခ-အေပၚႏွင့္ အေပၚ 
-ေအာက္ေျခ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္နယ္၏ က်န္သည့္ 
ေနရာမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေစရန္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္း 
ျဖစ္လိမ့္မည္။

ရမွ္းျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယ္ွမ်ားဝနခ္သံည္အ့ခ်ကမ္ွာ သူတုိ႔တြင ္
အျပနအ္လွနထ္နိ္းေက်ာင္းမႈမ်ားတြင ္အေတြ႕အႀကဳမံ်ားစြာမရွိေသးေသာ ္
လည္း ရံဖန္ရံခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္တြင္ အလွ်ံပယ္ေပါမ်ားလွသည့္ 
ေလႏွင့္ေရကဲ့သုိ႔ေသာ သယံဇာတမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ သန္႔ရွင္း၊ စိမ္းလန္း 
သည့္ စြမ္းအင္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပႆနာမ်ားစြာရွိသည့္ စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပုိႀကီးသည့္ 
စြမ္းအင္စီမံခ်က္ႀကီးမ်ားကို သေဘာတူခြင့္မျပဳျခင္းမျပဳလုပ္မီ ေသေသ 
ခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသင့္သည္။

ရမွ္းျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာသ္ည ္ျပညန္ယတ္ြင ္အေသးစားဓာတ္အားလိုင္း 
မ်ားႏငွ္ ့အေသးစားစြမ္းအငထ္တုလ္ပုမ္ႈကု ိဦးစားေပးသည္ ့ေရရညွတ္ညတ္ံ ့
ခိုင္ၿမဲႏိုင္သည့္ အစိမ္းေရာင္စြမ္းအင္မူဝါဒတစ္ခုကို အႀကံျပဳရန္ ျပည့္ၿမဲ 
စြမ္းအင္ႏငွ္ ့အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က္သည္ ့ျပညန္ယ၏္ 
အေတြ႕အႀကဳံကို သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ မဲေခါင္စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ (Mekong Energy and Environmental Network) 
ႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုျပဳထားသည့္မူဝါဒတြင္ ျပည္နယ္
လွ်ပ္စစ္ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။

ပုိ၍ၿခဳံေျပာရလွ်င္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ 
ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအေနျဖင္ ့စြမ္းအငစ္မီခံ်ကႀ္ကီးမ်ားတြင ္ျပညန္ယ/္တုငိ္း 
ေဒသႀကီးမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မပါရွိသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အေစာပိုင္း 
အဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈကာလအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ အၿမဲတမ္း တင္ႀကိဳေျပာဆုိ အသိေပးျခင္းမ်ဳိးမရွိေခ်။ ျပည္နယ္ 
ဝန္ႀကီး၏ အႀကံေပးတစ္ဦးက နမူနာႏွစ္ခုခန္႔ကုိ ေျပာျပသည္။

• နမူနာတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ မၾကာေသးမီကာလက 
သေဘာတစူာခြ်နလ္ႊာတစခ္ကုု ိလကမ္တွ္ေရးထုိးခဲၿ့ပီး ဆညစ္မီကံနိ္း 
ႀကီးတစ္ခုအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေနသည္။  သို႔ရာတြင္ ရပ္ရြာလူထု 
မ်ားႏငွ္ ့ျပညန္ယ္အစုိးရကု ိအသိမေပးဘဲ မညသ္ည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
တြင္မွ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္မျပဳခဲ့ေခ်။

• ေနာက္ထပ္နမူနာမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ 
ႏုငိင္ံျခားသို႔သြားေရာကၿ္ပီး ျပညန္ယတ္စခ္တုြင ္စြမ္းအငစ္မီကံနိ္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သုံးေစာင္ကုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးမ်ားထံမွ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္မယူဘဲ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အခန္းက႑၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္အတြက္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ား 

ပံု (၁၄) တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႏွစ္စဥ္ 
ဘတ္ဂ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ဘီလီယံေငြ 
၄၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၆၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ 
လ်ာထားေငြ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလီယံေပါင္း ၆၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
သန္း ၃၉၀) ေအာက္မွ်အထိ ေရာက္ရိွခဲၿ့ပီး မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက တျဖည္း 
ျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္ဘတ္ဂ်က္ 
မ်ားတြင ္လွ်ပစ္စ္ႏငွ္စ့ြမ္းအငတ္ုိ႔ႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့အသုံးစရတိမ္်ားအတြက ္
ဘတ္ဂ်က္လုငိ္းမ်ားလည္းထည္သ့ြင္းထားသည။္ ႏစွစ္ဥဘ္တဂ္်ကလ္်ာထား 
မႈတြင ္လွ်ပစ္စ္ႏငွ္စ့ြမ္းအငအ္သုံးစရတိအ္တြက ္လ်ာထားေငြကို ျပညန္ယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသုိ႔ ဌာနမ်ားမ ွဘတ္ဂ်ကလ္်ာထားေငြကု ိျပညန္ယ/္
တုငိ္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာက္ စစ္ေဆးသုံးသပမ္ႈမျပဳလပုမ္ ီတငသ္ြင္းသည။္36

လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားမွ ရရိွသည့္အခြန္အခကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လွ်ပ္စစ္လည္ပတ္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အသံုးျပဳသည္။ 
(စနစ၏္ ႀကီးမားသည္လ့ပုင္န္းလညပ္တမ္ႈအတြက္ေလ်ာန့ည္းေငြႏငွ္ပ့တ္
သက္၍ အပုိင္း ၂.၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။) (စြမ္းအင္ထုတ္ - EPGE မွတဆင့္) 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူစရတ္ိမ်ား၊ (ပို႔လႊတ္ 
DPTSC မွတဆင့္) ပို ့လႊင့္မႈစရိတ္ ႏွင့္ (ျဖန္ ႔ျဖဴး ESE မွတဆင့္) 
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတုိ႔အတြက္ ပါဝင္ပါသည္။  

• EPGE သည္ ၃၀ မဂၢါဝပ္ထက္မ်ားသည့္ ဂ်ဲန္နေရတာမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ 
ဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ စြမ္းအင္ဘတ္ဂ်က္ကိုအသံုး 
ျပဳသည္။

• DPTSC, ESE, YESC ႏွင့္ MESC တုိ႔သည္ ဗုိ႔အားျမင့္ႏွင့္ အလယ္ 
အလတ္ထုတ္လႊင့္မႈစနစ္အတြက္ ေငြလုံးေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ အသံုးျပဳသည္။ (၃၃ 
ေကဗြီႏွင့္အထက္)

လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး ျပည္ေထာငစ္အုဆင္ ့တာဝနရ္ွသိမူ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က ္
မ်ားအရ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း 
အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခု 
စလုံးမွ ဘတ္ဂ်က္ရရွိသည္။ ၿခဳံ၍ေျပာရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု၏ စြမ္းအင္ 
ဘတ္ဂ်က္သည္ ပို႔လႊတ္မႈႏွင္ ့၃၃ ေကဗြစီနစ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအားလံုးအတြက္ 
အသုံးျပ ၿဳပီး ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီး ဘတဂ္်ကမ္ ွ၁၁ ေကဗြစီနစအ္တြက ္
အသုံးျပဳသည္။

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရသည္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး 
အတြက္ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္သည္။ ဥပမာ ႏွစ္တုိင္း မည္သည့္ရြာမ်ားကုိ 
ဓာတ္အားလုငိ္းအသစသ္ြယ္တန္းေပးမညက္ု ိဆုံးျဖတရ္သည။္ ရြာႀကီးမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာစြမ္းအင္လိုင္းျဖစ္သည့္ ၄၀၀ ဗို႔အားစနစ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ 
ရြာမ်ားႏငွ္ ့ရပရ္ြာမ်ားသုိ႔ မဝင္ေရာကမ္ ီ၁၁ ေကဗြစီနစသ္ည ္ျဖန္႔ျဖဴးသည္ ့
စနစ္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤ ၄၀၀ ဗို႔အားလိုင္းသည္ 
ေနာက္ဆုံးတြင္  အိမ္သုံး ၂၂၀ ဗုိ႔အား အျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲၿပီး အေဆာက္ 
အအုံမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေပးသည္။
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အင္ဂ်င္ 
နယီာမ်ားသည ္ျပညန္ယ္/ တုငိ္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားႏငွ္အ့တူ ျပည္ေထာငစ္ ု
ႏငွ့္ျပညန္ယ္/တုငိ္းေဒသႀကီးဘတဂ္်ကမ္်ားကု ိပူးေပါင္းညႇိႏႈငိ္း လပု္ေဆာင ္
ရမည္။

ေနာက္ဆံုး ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ရက္၏ လမ္းဆုံးသည္ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ 
အိ္မ္ေထာင္စုမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ၄၀၀ ဗုိ႔အား စနစ္တြင္ျဖစ္သည္။ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ၄၀၀ ဗုိ ႔အားစနစ္အတြက္ ရန္ပုံေငြမွာ 
အဆင္ေျပသလိုစီစဥ္သည့္ပံုရိွသည္။ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုမ်ားက ကိုယ္ထူ 
ကုိယ္ထစနစ္ျဖင့္ ေပးရသည့္ ဤစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြ 
မ်ားကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္တြင္ မပါဝင္ေခ်။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
နားလည္သည္မွာ ၄၀၀ ဗုိ႔အားခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး 
ေကာ္မတီမွ စီမံခန္႔ခြဲသည3္7။

တနသၤာရီတြင္မူ အေျခအေနမွာ အလြန္ကြာျခားသည္။ ပင္မဓာတ္အား 
လိုင္းႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသအစိုးရသည္ 
ယင္းတို႔၏လွ်ပ္စစ္စနစ္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ 
အမွခီုကိင္းစြာ လပုပ္ုငိခ္ြင္မ့်ားစြာရွသိည။္ ကမုၸဏမီ်ားအား ဂ်နန္ေရတာမီးစက္ 
မ်ားႏွင့္ ပုိ႔လႊတ္သည့္စနစ္မ်ားပါရွိသည့္ အေသးစား ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား 
တည္ေဆာကလု္ပကို္ငလ္ညပ္တရ္န ္သေဘာတစူာခ်ဳပမ္်ား ခြင့္ျပဳခ်ဳပဆ္ု ိ
သည္။ ေဒသအစုိးရက အခြန္အခမ်ားကုိ ေကာက္ယူၿပီး (လွ်ပ္စစ္)စနစ္ 
အတြက္ ကုန္က်ေငြကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည္။

၄.၃။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ားက မည္သည့္ေနရာတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသလဲ။

ဤအပုငိ္းတြင ္စြမ္းအငက္႑တြင ္ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
မ်ားအတြက္ တင္ႀကိဳတက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
ငါးခုကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။ စြမ္းအင္က႑ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမွာ အေစာပိုင္းအေျခအေန 
အဆင့္တြင္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာတြင္ လက္ေတြ႕က်သည့္ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္မႈအပိုင္းတြင္ မၾကာ 
ခဏ ေရာေထြးေနေသးျခင္းႏငွ္ ့အေလအ့က်င့္ေကာင္းမ်ား ေဖာထု္တရ္န္ႏငွ္ ့
တထီြငႀ္ကံဆလုပ္ေဆာငမ္ႈကု ိပံပ့ိုးကညူရီန ္အေျခခတံစခ္ကုု ိတည္ေဆာက ္
ႏုငိရ္န ္အေရးႀကီးေနျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့ဤနမနူာမ်ားသည ္အသုံးဝင္ႏုငိသ္ည။္ 

ဤအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ အခြင့္အလမ္းငါးခုမွာ - 

• ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားက မမိတိုိ႔နယန္မတိမ္်ားအတြင္း 
တြင္ အႀကီးစား စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္  
အားေပးတုိက္တြန္းျခင္း။ (ဥပမာ - ကရင္ျပည္နယ္)

• ေဒသဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္ေပးျခင္း 
တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ အမီွအခိုကင္းစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္ခြင့္ တုိးျမႇင့္ျခင္း။ (ဥပမာ - တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး)

• ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္
ထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဥပမာ - ရွမ္းျပည္နယ္) 

• ၃၀ မဂၢါဝပ္ထက္ေသးငယ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ကုိ ဗဟုိ 
ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္

• ပင္မဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ မီးလင္းေရးႏွင့္ ရြာအဆင့္ အေသးစား 
ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၁။ အႀကီးစားစြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းျခင္း

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ 
စြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားကို မညသ္ည့္ေနရာႏွင္ ့မညသ္ည္အ့ခ်နိတ္ြင ္လပု္ေဆာင ္
ႏုိင္သည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ အေျဖမေပးႏိုင္ခဲ့ေခ်။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထား 
သကဲ့သို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ သူတို႔၏ေဒသဆိုင္ရာ 
စြမ္းအင္မူဝါဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္လ်က္ရွိၿပီး ပင္မ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ 
မခ်ိတ္ဆက္ထားလွ်င္ မဂၢါဝပ္ ၃၀ မေက်ာ္လွ်င္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
လပုပ္ုငိခ္ြင္ရ့ွသိညဆို္သည္အ့ခ်ကက္ု ိရငွ္းလင္းပါသည။္ သုိ႔ေသာ ္ျပညန္ယ/္
တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည ္ယင္းတုိ႔၏ျပညသ္လူထူမု်ားႏငွ္ ့သယဇံာတ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္အတြက္ စီမံခ်က္ႀကီးမ်ား 
ေၾကာင့္လည္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက စြမ္းအင္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟတ္ု တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ ွဦးေဆာငခ္ဲသ့ည္ ့နမနူာတစခ္ရုွခိဲသ့ည။္ 
ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ ေက်ာက္မီးေသြး 
ေလာငစ္ာသုံး ဓာတ္အားစြမ္းအင ္စက႐္ုတံစခ္တုည္ေဆာကရ္န ္အဆုိျပဳ 
ခဲ့သည္။ စီမံခ်က္သည္ ေဒသခံမ်ားဘက္မွ အျပင္းအထန္ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ 
ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အေတြ႕အႀကဳံမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာရခဲ့ပါသလ။ဲ ေဒသခံ 
မ်ား၏ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈက ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေနျဖင့္ စီမံခ်က္ကုိ 
အတည္ျပဳေပးရန္ အတားအဆီးျဖစ္ခဲသ့ည္။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ ္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရသည ္ေဒသခမံ်ား၏ ပ့ပံိုးေထာကခ္မံႈမ်ား 
ရသည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုကုိ အဆိုျပဳခဲ့ပါလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ လက္ခံ 
အတည္ျပဳမႈ ရေကာင္းရႏုိင္ခဲ့လိမ့္မည္။

ကရင္ျပည္နယ္အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေလ့လာခ်က္၊ အဆုိျပဳခဲ့သည့္ 
ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ

ထုံးစအံားျဖင္ ့ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ ့စြမ္းအငစ္က႐္ု ံ
စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကုိ စတင္ေလ့မရွိၾကေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ကရင္အစုိးရသည္ ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ႀကီးမားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး 
ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားစက္႐ုံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ အဆုိျပဳခဲ့သည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈ 
ရွလိာသည္ ့ကရင္ျပညန္ယတ္ြင ္ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ ္နန္းခင္ေထြးျမင္သ့ည ္စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို တုိးျမႇင့္လပု္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စြမ္းအင္စက႐္ုံအသစ္တစ္
ခရုွလိုိခဲသ့ည။္ ေဒသတြင ္စကမ္ႈလုပင္န္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈႏငွ္ ့အလပုအ္ကုငိ ္
မရွိသည့္အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔  လုပ္အားယုိစီးမႈ မ်ားေနသည့္အတြက္  
ကရင္အစုိးရသည္ စက္႐ုံႏွင့္ ပုိ၍ၿခဳံေျပာရေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ 
ဆြဲေဆာင္ရန္ ၁၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုးစြမ္းအင္စက္႐ံု 
စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ တိုယုိအင္ဂ်င္ နီယားရင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
ေရးဆြဲခဲ့သည္။ စီမံခ်က္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (JICA) မွ 
ပံ့ပုိးခဲ့ၿပီး စက္႐ုံကို ဂ်ပန္တိုယုိ အင္ဂ်င္နီယာရင္း ေကာ္ပုိေရးရွင္းႏွင့္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံမွ အီတလီ-ထုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ PLC တုိ႔ ဖက္စပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္  
TTCL Public Co., Ltd. ဟုေခၚသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွတည္ေဆာက္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီနည္းပညာသံုး ဓာတ္အားစက္႐ံုသည္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံႏွင့္ ေျမယာ ႏွစ္ ၄၀ ငွားရမ္းမႈအတြက္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၂၀၂၃ ခုနွစ္တြင္ 
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စတင္လည္ပတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္အားလုိင္းသို႔ ၁၂၈၀ 
မဂၢါဝပ္အျပည့္ ရရွိမည္။ (ဟန္ ၂၀၁၈)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ကရင္အစုိးရႏွင့္ TTCL တုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ 
ဘားအ၌ံတည္ေဆာကရ္န၊္ အဆုိျပဳသည္ ့ဘားအံေက်ာကမ္ီးေသြးစက႐္ု ံ
အတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈရွိ မရွိေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (feasibility) 
ျပဳလုပရ္န ္ကနဦးသေဘာတစူာခြ်နလ္ႊာကု ိလကမ္တွ္ေရးထုိးခဲၾ့ကသည။္ 
ယင္းကုိ ကရင္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအုပ္စုမ်ား 
စုစုေပါင္း ၄၂ ဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ 
အစုိးရႏွင့္ TTCL တို႔သည္ ႏွစ္၄၀ ငွားရမ္းမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေျမ 
ဧကေပါင္း ၈၁၅ ဧကကုိ ဖက္စပ္ႏွင့္ ငွားရမ္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည့္ လက္မွတ္ေပါင္း 
၃၀၀၀ နီးပါးကုိ စုေဆာင္း၍ စီမံကိန္းကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္းစာကုိ ကရင္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲၾ့ကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဆက္လက္၍ ဆႏၵျပ 
ခဲ့ၾကသည္။ (ျမန္မာ့တုိင္းမ္စ္ ၂၀၁၈)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက စက္႐ုံ 
ေဆာက္ရန္ မလိုဘ၊ဲ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ 
အတြက ္ထုိေနရာတြင ္ေက်ာကမ္ီးေသြးစက႐္ုတံည္ေဆာကရ္န ္မေထာကခ္ ံ
ေၾကာင္း ေျပာခဲသ့ည္။ (မြန္၂၀၁၈) ဆိပ္ကမ္းမွ ကုန္းတြင္းစြမ္းအင္စက္႐ံုသို႔ 
ေက်ာကမ္ီးေသြးကု ိျမစ္ေၾကာင္းရညွမ္ပွုိ႔ရမည္ျဖစ၍္ နည္းပညာပုငိ္းဆုငိရ္ာ 
အခကအ္ခမဲ်ားရွလိိမ္မ့ညဟ္လုည္း မတွခ္်က္ေပးခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ ္ဝနႀ္ကီး 
၏ဤမတွခ္်ကမ္်ားသည ္ေနာက္ဆုံးႏငွ္ ့အတည္ျဖစသ္ြားၿပလီား သုိ႔မဟုတ ္
ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ ေက်ာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္လား 
ဆုိသည္မွာ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနဆဲပင္။ (ဟန္ ၂၀၁၈၊ မြန္ ၂၀၁၈)

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ စုစုေပါင္း 
၁၃၁ ဦးက ဧၿပီလတြင္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ေတာင္း 
ဆုခိ်က ္သံုးခုႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရသို႔တင္ျပခဲသ့ည။္ (က) အဆုိျပဳထား 
သည့္၊ ဆုိင္းငံ့ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံး စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ဖ်ကသ္မိ္းေပးရန ္(ခ) ေက်ာကမ္ီးေသြးေလာငစ္ာသုံးစက႐္ုမံ်ားကု ိတစ္ႏုငိင္ ံ
လုံးတြင ္ရပဆို္င္းေပးရန္ႏငွ္ ့(ဂ) ေရရညွတ္ညတ္ံ့ႏုငိသ္ည္ ့ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအင ္
စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ (ဟန္၂၀၁၈)

၂။ ေဒသဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ကုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း

တနသာၤရတီုငိ္းေဒသႀကီးသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ႏုငိင္ံေတာ၏္ ပငမ္ဓာတ္အား 
လုိင္းမွ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ အေဝးဆုံးျဖစ္ၿပီး ကမ္းေျမာင္မ်ားႏွင့္ 
ကြ်န္းမ်ား မ်ားျပား၍ က်ဥ္းေျမာင္းရညွလ္်ားသည္အ့တြက ္လွ်ပစ္စမ္ီးရရွမိႈ 
အနည္းဆုံးေဒသမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ျပည္ 
နယမ္်ားႏွင္ ့တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင ္မဂၢါဝပ ္၃၀ ေအာက ္ပငမ္ဓာတအ္ား 
လုိင္းျပင္ပ စြမ္းအင္စက္႐ုံမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စီမံခန္႔ခြဲ 
ပိုင္ခြင့္ရရိွသည့္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ သည္ အေသးစားဓာတ္အား 
လုငိ္းမ်ားကို အာ႐ုစံုက္ိၿပီး လွ်ပစ္စကု္နက္်စရတိက္ု ိေလွ်ာခ့်ႏုငိရ္န ္တငဒ္ါ 
ေခၚယူျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တနသၤာရီ အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာခ်က္၊ ေဒသဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ 
ပုဂၢလိကက႑မွ လုပ္ကုိင္လည္ပတ္ျခင္း  

ေဒသဓာတ္အားလုိင္းကုိ စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ ဖုိးသီးခ်ဳိ ကုမၸဏီ (PTC) 
သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ဒီဇယ္ေလာင္စာျဖင့္ 
လည္ပတ္သည့္ ေဒသဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ယင္းတုိ႔၏ ဓာတ္အားလုိင္းကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အစပုိင္း၌ အိမ္ေထာင္စု 
၂၀၀ - ၂၅၀ ကုိေပးခဲ့ရာမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၀၀၀ 
အထတိုိးခ်႕ဲ မီးေပးႏိုငခ္ဲသ့ည။္ အစပုငိ္းမီးအားေပးစကသ္ည ္၂၈၀ ကီလုဝိပ ္
ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၁၅၀ ကီလုိဝပ္ မီးစက္ႏွစ္လုံး ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့ 
သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ PTC သည္ အစုိးရျဖန္႔ျဖဴးေရးလုိင္းမ်ား (၁၁ ေကဗြီႏွင့္ 
၄၀၀ ဗို႔အား) မွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားပို႔လႊတ္ရန္ ေဒသအစိုးရထံမွ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔လုိင္စင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္ 
အတြက္ အသုံးျပဳခအျဖစ္ျဖင့္ တစ္ယူနစ္(kWh) အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၆ ဆင့္ခန္႔) ေပးခဲ့ရသည္။ ကိုယ္ပိုင္ေလာင္စာႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ားကုိ မိမိဘာသာ အကုန္အက်ခံၿပီး လွ်ပ္စစ္ 
မီတာခ တစ္ယူနစ္ (kWh) အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၉၅ က်ပ္ (အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၄၉ ဆင့္) ေကာက္ခံခြင့္ရရွိခဲ့သည3္8။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အၿပီးတြင္ PTC သည္ ၁၀ မဂၢါဝပ္အထိ စြမ္းအင္ပမာဏကုိ 
တုိးခ်ဲ ႔ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ ႔နယ္အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုအားလုံးေပါင္း ၄၀၀,၀၀၀ ကုိ 
လွ်ပစ္စမ္ီးေပးေနခဲသ့ည။္ ယင္းတုိ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်ကလ္ုငိစ္ငမ္ွာ ႏစွစ္ဥသ္ကတ္မ္း 
တုိးႏုိင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္ ေနရာကုိလည္း ထားဝယ္၊ ေမာင္း 
မကန္ႏွင့္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ ႔နယ္မ်ားအထိပါ တိုးခ် ဲ႔ခဲ့သည္။ ၅၀၀ မွ ၁၂၅၀ 
ကီလိုဝပ္ အသီးသီးရိွသည့္ ဒီဇယ္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးစက္ (gensets) 
ေပါင္း ၂၅ လုံးျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

ထိုႏွစ္က ေဒသအစိုးရသည္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို 
ေဒသဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားအတြက ္ခြင့္ျပဳေလာငစ္ာအျဖစ ္ေျပာင္းလခဲဲသ့ည။္ 
ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (DDA) အပါအဝင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားက ဆႏၵျပပြမဲ်ားႏငွ္ ့လႈပရ္ွားမႈမ်ားကို ႏစွ္ႏစွ္ျပဳလပုခ္ဲသ့ည္ ့အက်ဳိးဆက္ 
ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း (CSO) ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲက ေဇာတိက 
ပုိက္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔လႊတ္ေနသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ပုကိလ္ုငိ္းအခ်ဳ႕ိကု ိလႊဲေျပာင္းတပဆ္င၍္ ေစ်းသက္သာၿပီး တတ္ႏုငိသ္ည္ ့
လွ်ပ္စစ္ရရိွေစရန္ တနသၤာရီအစိုးရထံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ရိွ 
ေလးၿမိဳ ႔နယမ္ ွေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလထုူက  တတ္ႏုငိသ္ည္သ့ဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕ကုအိသုံးျပဳရန ္ေတာင္းဆု၍ိ “ဒုိ႔သယဇံာတ၊ ဒို႔ျပညသ္အူတြက”္ 
ဟသူည့္ေႂကြးေၾကာ္သကံု ိဟစ္ေႂကြးခဲသ့ည။္ ေနာကဆ္ုံးတြင ္ျပည္ေထာငစ္ ု
ဝန္ႀကီးဌာန (ထိုအခ်ိန္က သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား ဝန္ႀကီးဌာန) 
သည္ ထားဝယ္ခ႐ုိင္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ပုိက္လုိင္းအသစ္မွ 
တစ္ဆင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ ၂ သန္းကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ 
သေဘာတူခဲ့သည္။

ပုကိလ္ုငိ္းၿပီးသြားခဲခ့်နိတ္ြင ္တနသၤာရတီုငိ္းေဒသႀကီး လွ်ပစ္စဝ္နႀ္ကီးဌာန 
သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တင္ဒါေခၚယူရခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ ၆ ဦး သို႔မဟုတ္ 
၇ ဦးရိွခဲ့သည္။ ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) သည္ 
ျဖန္႔ျဖဴးသည့္လိုင္စင္ကို တစ္ယူနစ္ (kWh) လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၀ က်ပ္ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၃ ဆင့္) ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၇၀ 
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က်ပ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄.၆ ဆင့္)ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ရရွိခဲ့သည္။ Global 
Grand Services (GGS) ဟုေခၚသည့္ကုမၸဏီမွ တစ္ယူနစ္ (kWh) လွ်င္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ ဆင့္)ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ 
လိုင္စင္ရရိွခဲသ့ည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ ေနာက္ထပ္ၿမိဳ ႔နယ္သံုးခုကိုပါ ထပ္မံျဖည့္ 
ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ ေလာင္းလုံ၊ ေရျဖဴႏွင့္ ကလိန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ ပုိ၍ေစ်းသက္သာၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေလာင္စာႏွင့္ ပုိ၍ 
ထတုလ္ပု္ႏုငိသ္ည္ ့မီးစကမ္်ားေၾကာင္ ့သံုးစြသဲမူ်ားအေနျဖင္ ့(ထတ္ုလပုမ္ႈႏငွ္ ့
ျဖန္႔ျဖဴးမႈအတြက္) လွ်ပ္စစ္မီတာခစုစုေပါင္း တစ္ယူနစ္အတြက္ ျမန္မာ 
က်ပ္ေငြ ၂၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဆင့္) ခန္႔ေပးရၿပီး ယခင္က PTC 
မွေကာက္ခံခဲ့သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၉၅ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉ ဆင့္) 
ထက္ဝက္ခန္႔မွ်သာရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ DDPC ၏ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီး GGS 
သည္ ေဒသဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ရန္ လိုင္စင္ရရိွ 
ခဲသ့ည။္ GGS သည ္ထတုလု္ပ္ေရးႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏစွခ္စုလုံးကို လပု္ေဆာင ္
သည္။ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ လုိင္စင္သက္တမ္း ငါးႏွစ္ရွိၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္လိုင္စင္မွာ ယာယီသာျဖစ္သည္။ တနသၤာရီ 
အစုိးရသည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ တင္ဒါအသစ္ေခၚယူလိမ့္မည္။

PTC ၏ ေဒသဓာတ္အားလုိင္းတုိးခ်ဲ ႔ျခင္း၊ လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ PTC 
သည္ ၿမိဳ႕နယ္အသစ္မ်ားစြာကုိ တုိးခ်ဲ႕၍ ေဒသဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ 
ဆကလ္က္လညပ္တလ္ပုက္ုငိလ္်က္ရွသိည။္ လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားလုငိ္းမ်ား
ရိွေနၿပီး ESE သည္ မီးစက္အနည္းငယ္သာရိွ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ 
ေလးနာရီမွ်သာမီးေပးႏုိင္သည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္။ ESE က 
PTC ကု ိမီးစကမ္်ားတပဆ္ငရ္န္ႏငွ္ ့ဓာတ္အားလုငိ္းမ်ား အသံုးျပဳခြင္လ့ုငိစ္င ္
ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ဤၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ မီတာခသည္ တစ္ယူနစ္အတြက္ 
ျမန္မာက်ပ္ ၄၀၅ - ၄၅၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ - ၃၀ ဆင့္) အတြင္းရိွသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ESE၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္ 
သာယာတုိ႔ပါဝင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ေကာ္မတီက ဓာတ္အားလုိင္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲ 
သည္။ လွ်ပ္စစ္ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳ၍ မီတာခကို 
သတ္မွတ္သည္။

• ဒီဇယ္တစ္ဂါလံသည္ လွ်ပ္စစ္ ၁၀ ယူနစ္ (kWh) ထုတ္လုပ္သည္။

• ဒီဇယ္တစ္ဂါလံသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂ ေဒၚလာခန္႔) က်သင့္သည္။

• လွ်ပ္စစ္အတြက္ ေလာင္စာဆီကုန္က်ေငြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဆင့္)ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ကုန္က် 
ေငြမွာ တစ္ယူနစ္အတြက ္ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃.၃ ဆင့္)ျဖစ္သည္။

• ဆုိလုိသည္မွာ ဒီဇယ္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ဂါလံအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
၃၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ က်ပ္ေငြျဖစ္လွ်င္ မီတာခသည္ တစ္ယူနစ္အတြက္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၅၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃ ဆင့္ခန္႔)မွ ျမန္မာ 
က်ပ္ေငြ ၄၅၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဆင့္ခန္႔) ျဖစ္သြားမည္။

ၿမိတ္ခ႐ုိင္၊ ဓာတ္ေငြ႕မွ စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ တင္ဒါစနစ္မွ ပုိ၍ထိေရာက္ 
အက်ဳိးရွသိည္ ့မီးစက္မ်ားကု ိအသုံးျပဳလာႏုငိခ္ဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့တနသၤာရ ီ
သည္ ယခုအခါ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ေဒသဓာတ္အားလိုင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈကို ေပါင္းစပ္ 
လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ေဒသ 
ဓာတအ္ားလုငိ္း လပုင္န္းလပု္ေဆာင္ေနသမူ်ားစြာကို ၾကပမ္တက္ြပက္လဲ်က္ 
ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ေကာ္မတီ ၉ ခုရွိၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ လုိင္းစနစ္မ်ားသည္ 
အလြနပ္င ္႐ႈပ္ေထြးလသွည။္ လကရ္ွမိီးစကမ္်ားမွာ ဒဇီယ္ျဖင့္ျဖစၿ္ပီး ယင္း 

တုိ႔ကို လက္ရွိလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား (စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသူမ်ား)က 
ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ တနသၤာရီအစိုးရသည္ ေကာ္မတီမ်ားကို အတူစုစည္းရန္ 
လပုက္ုငိလ္်ကရ္ွၿိပီး အားလံုးစစုည္း လပုက္ုငိသ္ည္ ့မူေဘာငတ္စခ္ရုွိေစရန ္
ညႇိႏႈငိ္းရန ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာလ္ည္း အားလံုးသေဘာတူေအာင ္မလပု္ေဆာင ္
ႏုင္ိခဲ့ေခ်။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ တနသၤာရီအစိုးရသည္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း 
ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္သာ ေဒသဓာတ္အားလိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္လိုင္စင္ 
တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၿမိတ္ျပည္သူလူထုကုမၸဏီဟု 
ေခၚသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ဤကုမၸဏီသည္ 
ၿမတိစ္ီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစဥ္ီးက ကိုရီးယားကမုၸဏီတစခ္ုႏငွ္ ့ဖကစ္ပ ္
လုပ္ကုိင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ကုန္သြယ္မႈရွယ္ယာမ်ားေခၚယူ၍ 
တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိတ္အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီသည္ (ဓာတ္ေငြ႕ 
မဟတုဘ္)ဲ ေလာငစ္ာဆီမ်ားအသုံးျပဳလ်က ္ထတုလု္ပမ္ႈႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏစွခ္ ု
စလုံးကု ိျပဳလပုမ္ည။္ ၂၀၁၈ ခုႏစွက္နုပ္ုငိ္းတြင ္ေဆာက္လပုၿ္ပီးစီးမည္ျဖစၿ္ပီး 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ စတင္လည္ပတ္မည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ အိမ္ေျခ ၁၃၀,၀၀၀ ရိွၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ 
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅၄,၀၀၀ ရိွသည္။ ယခင္မီတာခမွာ တစ္ယူနစ္အတြက္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၁၅ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ၂၇ ဆင့္) ျဖစ္ၿပီး 
မီတာခအသစ္မွာမူ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၆၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ 
၁၇ ဆင့္)သာလွ်င္ ျဖစ္မည္။

ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၂,၀၀၀ ရွိသည့္ ေကာ့ေသာင္း 
ခ႐ုငိတ္ြင ္ေကာ့ေသာင္းေဒသဆုငိရ္ာ လွ်ပစ္စထု္တလ္ပုမ္ႈ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအမ်ားပုငိ ္
ကုမၸဏီ (KDDPC) သည္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ ႔နယ္ (အိမ္ေထာင္စု ၂၅,၀၀၀)
အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ 
ဤေနရာတြင္ ယခင္မီတာခသည္ တစ္ယူနစ္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၅၀ 
က်ပ ္(အေမရကိန္ေဒၚလာ ၂၃ ဆင္)့ ႏငွ္ ့တငဒ္ါေအာငသ္ည့္ႏႈန္းထားမွာ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၈၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၃ ဆင့္) ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ဤသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ စာခ်ဳပ္ကုိ  
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အတည္မျပဳမီ ဤသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ စာခ်ဳပ္ကို 
တနသၤာရတီုငိ္းေဒသႀကီး ေရ ွ႔ေနခ်ဳပက္ သုံးသပစ္စ္ေဆးခဲၿ့ပီးျပည္ေထာငစ္ ု
အစုိးရမွလည္း သုံးသပ္လ်က္ရွိခဲ့သည္။

ပငမ္ဓာတ္အားလုငိ္း၊ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ 
တနသၤာရတီုငိ္းေဒသႀကီးတြင ္ျပည္ေထာငစ္ ုဓာတအ္ားလုငိ္းေရာကရ္ွိေစရန ္
စီစဥ္လ်က္ရိွၿပီး ကန္ေဘာက္ခ႐ိုင္တြင္ ၁၂၃၀ မဂၢါဝပ္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး 
ဓာတ္အားစက္႐ုံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္
ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ တိုတယ္(Total) ႏွင့္ Siemens တုိ႔ႏွင့္ 
သေဘာတူခဲ့သည္။ ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္ ၆၁၀ မဂၢါဝပ္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕ရည္ ေလာင္စာသံုးစက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ (လႈိင္၊ ၂၀၁၈)

၃။ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကုိ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ 
အားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေနရာအေတာမ္်ားမ်ားသည ္ပငမ္ဓာတအ္ားလုငိ္းႏငွ္ ့ခ်တိ ္
ဆက္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒီဇယ္ေလာင္စာ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ဇီဝ 
ေလာင္စာတုိ႔ကိုအသံုးျပဳေသာ အေသးစား ဓာတအ္ားလုငိ္းေထာင္ေပါင္း 
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မ်ားစြာကု ိႏုငိင္၏ံေနရာအႏွံ႔တြင ္တည္ေဆာက္ထားသည။္ ယင္းတုိ႔အနက ္
အခ်ဳိ႕သည္ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ နည္းပညာပံ့ပုိး 
ကညူမီႈႏငွ္ ့ကြ်မ္းက်ငသ္မူ်ား၏ အႀကဉံာဏမ္်ားကု ိရရွခိဲ့ေသာလ္ည္း ယင္း 
တုိ႔ကို ေဒသတြင္းကြ်မ္းက်ငမ္ႈႏငွ္ ့တထီြငမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့တည္ေဆာက္ခဲၾ့ကသည။္

ဇယား (၉) သည္ အလင္းမီးရရိွသည့္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သန္းေခါငစ္ာရင္းအခ်ကအ္လက္ႏငွ္ ့ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမ ွ
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ Greacen (၂၀၁၆) က ျမန္မာႏိုငငံ္တြင္ 
အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္းမ်ား တည႐္ွမိႈကုခိန္႔မနွ္းခ်ကက္ု ိေဖာ္ျပထားသည။္ 
ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၅ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရြာေပါင္း ၆၄,၀၀၀ သည္ ဒဇီယ္မီးစက္၊ အေသးစားေရအား 
လွ်ပစ္စ ္သို႔မဟတ္ု ဇဝီေလာငစ္ာ/ ဇဝီဓာတ္ေငြ႕အေသးစားဓာတအ္ားလို
င္းပုံစံမ်ဳိးစုံရွိ ၾကသည္။ သုိ ႔ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရွိသည့္ ရြာတစ္ရြာတြင္ 
အမိ္ေထာငစ္ုေပါင္း၏ အနည္းဆုံး ၇၀ ရာခုငိ္ႏႈန္း မီးလင္းသည္ ့သတမ္တွ ္
ခ်က္အရ ရြာေပါင္း ၄၀၀၀ ခန္႔သာ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြခဲဲ့ 
ၾကသည္။ Greacen သည္ သန္းေခါင္စာရင္းပါ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမီးရရိွသည့္ 
အဓိကအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခ်က္ 
ဆြၾဲကည္ရ့ာတြင ္ဒဇီယ္မီးစကမ္ ွမီးရရွသိည္ ့အိမ္ေထာငစ္ုေပါင္း တစသ္န္း 
ေက်ာရ္ွၿိပီး အေသးစား သုိ႔မဟုတ ္အလြန္ေသးငယ္သည့္ေရအားလွ်ပစ္စမ္ ွ
ေပးသည္ ့အေသးစားဓာတအ္ားလိုင္းမ်ားမ ွမီးရရွသိည္အ့မိ္ေထာငစ္ုေပါင္း 
၁၈၀,၀၀၀ နီးပါးရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။

အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာခ်က္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ 

ေဇာ္မင္းသည္ မဂၢါျမန္မာ့စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးတစဥ္ီးျဖစၿ္ပီး အေသးစားေရအားလွ်ပစ္စစ္က႐္ု ံဒဇီုငိ္းေရးဆြသဲူႏငွ္ ့
တည္ေဆာကသ္တူစဥ္ီးလည္းျဖစသ္ည။္ သူသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္တံစဝ္မွ္းလုံးရွ ိ
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီးမ်ားစြာရွိ ေက်းလက္ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္
လုပ္ေရးအသင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ရပ္ရြာ ျပည္သူ
လူထုစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာကြန္ရက္ (HyCEM) ၏ အစီအစဥ္ 
ညႇိႏႈငိ္းေရးမွဴးလည္း ျဖစသ္ည3္9 ။ HyCEM ၃၉ ခုသည္ ေျပာင္းဖူးေခၽြျခင္း၊ 
ဆန္စက္ႏွင့္ ႀကံႀကိတ္စက္ကဲ့သုိ႔ေသာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားရွိရြာမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ထုတ္လုပ္ေရးကုိ ပံ့ပုိးကူညီလ်က္ရွိသည္။

HyCEM ၏ လုပ္ငန္းမွာ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွမံႈအတြက္ အလားအလာမ်ားစြာရွၿိပီး အေကာငအ္ထညမ္ေဖာရ္ေသး 
ေခ်။ ျပည္နယ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္
လုပ္ကိုင္မႈတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သည္ဟု ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းေျပာၾကားထားသည္။ ေဇာ္မင္းက ၁ မဂၢါဝပ္ပင္ မျပည့္သည့္ 
အေသးစားေရအားလွ်ပစ္စဓ္ာတ္အားလိုင္းေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာခ္န္႔ရွသိည ္
ဟုဆုိသည္။

ေဇာ္မင္းသည္ သူဖခင္၏ေျခရာကိုနင္း၍ သူ႔ဖခင္ႏွင့္အတူ အေသးစား 
ေရအားလွ်ပစ္စထ္တုလု္ပ္ေရးအတြက္ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး လပုကို္ငခ္ဲ ့
သည္။ သူႏွင့္ သူ႔ဖခင္တုိ႔သည့္ ၁ မဂၢါဝပ္ မွ ၂၅၀ မဂၢါဝပ္အထိရွိသည့္ 
စီမံခ်က္ေပါင္း ၁၂၀ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။  ေဇာ္မင္းကေျပာၾကား 
ရာတြင္ -

ျပည္သူေတြက ေက်းလကသ္ုံး ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ေတြအေပၚ မွီခုိ 
လုပ္ကိုင္ေနတာ ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ရိွပါၿပီ။ ျပည့္ၿမစဲြမ္းအင္ ထုတ္ 
လုပ္သူေတြက ဘယ္အစိုးရရဲ႕ပ့ံပိုးမႈ၊ နည္းပညာအကူအညီ 
ဒါမွမဟုတ္ သင္တန္းအေထာက္အကူမွမပါဘ ဲလုပ္ေနၾကတာ။ 
ကြ်န္ေတာ္သိသေလာက္ ၁၀၀ - ၁၅၀ ပီကုိ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ 
မုကိခ္႐ုိေရအားလွ်ပစ္စ ္နဲ႔ အေသးစား ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီခံ်က ္
ေတြကုိ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကုိ အမ်ားႀကီးဘဲ။40

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းကာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရသည္ ျပည္နယ္ 
အတြင္းရိွ အေရးပါသည့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္တစ္ခု၊ အထူးသျဖင့္ 
အေသးစားေရအားလွ်ပစ္စ္ႏငွ္ ့ေဒသတြင္း စြမ္းအငထု္တလ္ပုမ္ႈကု ိျမႇင္တ့င ္
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္စြမ္းအင္ဥပေဒတစ္ခုကုိ 
ေရးဆြဲေနခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ပင္မဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ျပဳသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ထားသည့္  
အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္းမ်ားႏငွ္ ့ခ်တိဆ္က္မႈတြင ္လြယ္ကူေစလမိ့မ္ည။္41

ေဇာ္မင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံခ်က္မ်ား 
တည္ေဆာက္မႈမ်ားျပားလာေစရန္ ပံ့ပုိးကူညီရာတြင္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ 
အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ကုိ ေျပာျပသည္။

အေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာဖုိ ႔ ျပည္နယ္အစုိးရနဲ ႔ 
စီမံခ်က္လုပ္ကုိင္သူေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ 
အေသးစားေရအားလွ်ပစ္စတ္ုိးခ် ဲ႔တဲ့ေနရာမွာ ပံပ့ုိးဖုိ႔ ျပညန္ယ ္
အစိုးရရ ဲ႔အဓိကေျခလွမ္းတစ္ခုက စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြကို 
ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ၊ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လူမႈ 
စီးပြားဆုငိရ္ာ ဆန္းစစခ္်က္ေတြအပါအဝင ္ေဒသဆိုငရ္ာ စြမ္းအင ္
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းပါဘဲ။ တုိတုိေျပာရရင္ ဘယ္ေနရာေတြမွာ 
စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြပိုရိွတယ္၊ ပိုနည္းတယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ 
လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္ပုိမ်ားတယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ သိပ္မလုိဘူး 
ဆုိတာေတြကုိ သိဖုိ႔လုိပါတယ္။

၄။ ၃၀ မဂၢါဝပ္ထက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ 
စီမံခ်က္မ်ားအေပၚ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သုိ႔ ျပည္နယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလုငိ္းႏငွ့္ မခ်တိဆ္က္သေရြ ႔ ၃၀ မဂၢါဝပ္ေအာက္ 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ 
အျပည့္အဝရွိၾကပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ဒီဇယ္မီးစက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အေသးစားႏငွ္ ့မုကိခ္႐ုိေရအား လွ်ပစ္စထ္တုလု္ပ္ေရးအပါအဝင ္ေက်းရြာ 
အဆင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အနည္းငယ္ ပုိ၍ႀကီးမားသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမရွိသည့္ 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေတြ႕အႀကဳံ အလြန္နည္းပါး 
ပါသည္။
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ဤအပိုင္းတြင္ ၁ မဂၢါဝပ္မွ ၃၀ မဂၢါဝပ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာအေသးစား 
ဓာတအ္ားလိုင္းမ်ားထက ္ပုႀိကီးေသာ အေသးစား ဓာတ္အားလုငိ္းစမီခံ်က ္
မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပါမည။္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑သည ္ေက်းလက ္
အဆင့္ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ “ပင္မဓာတ္အား 
လိုင္းျပင္ပ”စြမ္းအင္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခန္းက႑ကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုိ၍ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္နည္းလမ္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံးရွိ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေသးစား 
တတ္ႏုိင္မည့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈကို စိတ္အားထက္သန္လွသည့္ ႏုိင္ငံ 
ျခားသားစီးပြားေရးလပုင္န္းရငွတ္စဥ္ီးက ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရ၏ အႀကီးစား 
ဗဟုမိ ွခ်ဳပကို္ငလ္ပု္ေဆာငသ္ည္ ့စြမ္းအငထ္တုလ္ပုမ္ႈစက႐္ုမံ်ားႏငွ္ ့ျပည ္
ေထာင္စုဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ 
အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးတြင္ ေအာက္ေျခမွလာသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမနမ္ာသည ္ပုစံံေဟာင္းႏငွ္သ့ြားမညလ္ား။ ပုစံသံစ္ႏငွ္လ့ပု္ေန
သည္လားဆိုသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုရိွေနသည္။ ေအဒဘီီ၊ ကမ ၻာ့ 
ဘဏ္ႏငွ္ ့အျခားအဖြ႕ဲမ်ားထမံ ွပံပ့ုိးကညူမီႈျဖင္ ့ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရ 
သည ္ပုိ႔လႊတမ္ႈႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဆုငိရ္ာ အေျခခအံေဆာကအ္ဦ 
မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း 
ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီ၍ သုံးစြဲရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သုံးစြဲသည့္ေနရာအနီး ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး အတြက္မွာ 
မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ 
ႏုငိင္တံြငပ္င ္လွ်ပစ္စက္မုၸဏႀီကီးမ်ားပငလ္ွ်င ္ယခအုခါ အေသးစား 

ဓာတ္အားလုငိ္းမ်ားကု ိတည္ေဆာက္ေနၾကသည။္ ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
အေနျဖင္ ့အဆင့္ေက်ာ၍္ခနု္ႏုငိသ္ည္ ့အခြင္အ့လမ္းေကာင္းမ်ား 
အမွန္ပင္ရိွေနသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္းသည္ (ဖားခုန္/အဆင့္ 
ေက်ာခ္နုလ္ႊားခဲသ့ည္)့ နမနူာေကာင္းတစခ္ပုင္ျဖစသ္ည။္ လုံးဝ 
နီးပါး ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္လုိင္းမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမွ 
ၿပီးခဲသ့ည္ ့သုံးႏစွ၊္ ေလးႏစွတ္ာကာလအတြင္းတြင ္၈၀ ရာခုငိ္ႏႈန္း 
နီးပါးအထ ိသုံးစြဲႏုငိသ္ည္အ့ေျခအေနသုိ႔ ထုိးေဖာကဝ္င္ေရာက ္
ခဲ့သည္။

၁ မဂၢါဝပ္ မွ ၃၀ မဂၢါဝပ္အတြင္းရိွ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံခ်က္ 
မ်ားသည ္နည္းပညာပုငိ္းအရ လပု္ေဆာင္ႏုငိၿ္ပီး စီးပြားျဖစ္ႏုငိၿ္ပီး တြက္ေျခ 
လည္းကုိက္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားအေနျဖင္ ့ယင္းစမီခံ်ကမ္်ားကု ိဘဏ ္သို႔မဟတု ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံတူစဥ္ီး 
က ေငြေခ်းႏုငိသ္ည္ ့“ဘဏမ္ွေခ်းေငြရႏိငုသ္ည္”့ စမီခံ်က္မ်ားအျဖစ ္မ႐ႈျမင ္
ၾကေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မည္သည့္ စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ဳိးမဆို 
ဝယ္ယူသူတစ္ဦးလိုအပ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (PPAs) သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ 
ဘတ္ဂ်က္လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။

အမိ္ေခါငမ္ုိးသံုးဆုလိာႏငွ္ ့ပုႀိကီးသညဓ္ာတအ္ားလုငိ္းႏငွ္ ့ခ်တိဆ္က္သည္ ့
ဆုိလာၿခံမ်ားႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေနစြမ္းအင္ 
စမီခံ်က္မ်ားကို လပုက္ုငိ္ေနသည္ ့အႀကီးအကတဲစဥ္ီးက ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့
ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအၾကား လပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာခြဲျခားမႈတြင ္
ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းကုိ သူ႔အေနျဖင့္ စုိးရိမ္မကင္းသည့္ အေၾကာင္းကို 
ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇယား (၉)။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္

DRD ပါ အခ်က္အလက္မ်ား သန္းေခါင္စာရင္းပါအခ်က္အလက္မ်ား

ထုတ္လုပ္မႈပုံစံ
(DRD ပါ
အခ်က္အလက္)

ရြာမ်ား (DRD 
ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅)

လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည့္ 
အိမ္ေျခ ၇၀% ရွိသည့္ 
ရြာမ်ား (FY2015/16 
ႏွစ္ကုန္)

မီးရရွိသည့္ 
အဓိက 
အရင္းအျမစ္

အိမ္ေထာင္စုမ်ား

ေက်းလက္ ၿမိဳ ႔ျပ စုစုေပါင္း

မီးစက္ဂ်င္နရိတ္တာ ၁၃,၀၈၈ ၂,၄၀၇ မီးစက္(ပုဂၢလိက) ၈၃၅,၈၄၀ ၁၇၇,၃၀၉ ၁,၀၁၃,၁၄၉

အလြန္ေသးငယ္သည့္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္

၂,၄၂၆ ၁,၂၁၅ ေရအားျဖင့္ 
လည္ပတ္သည့္ 
စက္ (ပုဂၢလိက)

၁၅၁,၇၂၁ ၂၅,၇၈၆ ၁၇၇,၅၀၇

ဇီဝေလာင္စာ/
ဓာတ္ေငြ႕

၁,၂၃၂ ၄၇၂ N/A N/A N/A

ေနစြမ္းအင္သုံး 
ဓာတ္အားလုိင္း

၁၅၀ N/A N/A N/A

စုစုေပါင္း ၁၆,၇၄၆ ၄,၂၄၄ ၉၈၇,၅၆၁ ၂၀၃,၀၉၅ ၁,၁၉၀,၆၅၆

DRD ေက်းလက္ရြာအဆင့္ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္။  DRD, “Rural Electricity Access” (MoLFRD & World Bank Off-Grid Electrification in Myanmar, 
Naypyitaw, Myanmar, January 28, 2015) and DRD, “End of 2015-2016 FY 70% Rural Electrification Villages”. Source of household data:2014 
Myanmar Census. Cited in Greacen 2017
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အကယ္၍ စီမံခ်က္သည္ ၃၀ မဂၢါဝပ္ေအာက္ နည္းပါးခဲ့ၿပီး 
ဓာတအ္ားလိုင္းႏငွ္ ့ခ်တ္ိဆက္ေနခဲလွ့်င ္ဝနႀ္ကီးဌာန (MOEE) 
အေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ပင္မဓာတ္အားလိုင္း 
ႏငွ္မ့ခ်တ္ိဆကသ္ည္ ့ဓာတအ္ားလိုင္းအေသးစားကု ိတည္ေဆာက ္
ေနၿပီး ေနာက္ပုိင္း ပင္မဓာတ္အားလုိင္းေရာက္လာလွ်င္ ျပည္ 
နယ္ႏွင္ ့တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္ ုအဆင္မ့်ားၾကား 
ရငွ္းလင္းမႈရွမိေနေခ်။ မညသ္မူွ်မဆုံးျဖတ္ေပးဘ ဲအေျဖလည္း 
ရငွ္းရငွ္းလင္းလင္း မရႏုငိ္ေခ်။ ျပႆနာမွာ လတူုငိ္းမ ွျငင္းႏုငိၿ္ပီး 
မည္သူကမွ လက္ခံ အတည္ျပဳမေပးႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
စြမ္းအငက္႑တြင ္ႏုငိင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈကု ိဆြဲေဆာငလ္ုလွိ်င ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ အကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းမႈ 
တြင္ မည္သုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဆုိသည္ကုိ ပုံေဖာ္ေပးႏုိင္ျခင္းသည္ 
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြ်မ္းက်င္သူက 
ပို၍ေသးငယ္သည့္ ဤစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ဝယ္ယူသူ (သို႔မဟုတ္ 
“ၾကားခံေပးမည့္သူ”) မရွိျခင္းသည္ အဓိကျပႆနာပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိ 
သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ အေသးစား 
စမီခံ်ကမ္်ားလိုအပၿ္ပီး သုိ႔ေသာ ္လမူ်ားသည့္ေနရာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပင္န္း 
မ်ားႏငွ့္ စက္မႈဇုံမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ႏုိ္င္သည့္ ယင္း 
စမီခံ်ကမ္်ားမ ွလွ်ပစ္စစ္ြမ္းအငက္ု ိအဓကိဝယယူ္သမူ်ားအျဖစ ္လုပပ္ုငိခ္ြင္ ့
မည္သူ႔ကုိမွေပးမထားသည့္အခ်က္ကုိလည္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ 
အေသးစားလွ်ပစ္စထ္တ္ုလပုမ္ႈအတြက္ လိုအပခ္်ကရ္ွိေနသညမ္ွာ 
ရွင္းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၃၀ မဂၢါဝပ္ အကန္႔အသတ္က ျပည္နယ္ 
ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရွိေနသည့္ 
အတြက္ ၃၀ မဂၢါဝပ္ေအာက္စီမံခ်က္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ 
မ်ားမ ွစြမ္းအငက္ု ိျပည္ေထာငစ္ ုအစုိးရအေနျဖင္ ့ဝယယ္သူူျဖစ ္
သည့္ EPGE အေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားမႈ 
မရွိျခင္းက မရညရ္ြယသ္ည္အ့က်ဳိးဆက္မ်ားကု ိျဖစ္ေစခဲသ့ည။္  

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စက္႐ံုမ်ားကယခင္က သိမ္းယူထား 
ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ၂၀၀ မဂၢါဝပ္အထိ အမုိးေပၚရွိ ေနစြမ္းအင္သုံး
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အၿပီးသတ္ခဲ့လွ်င္ EPGE မွ 

ၾကားခံဝယ္ယူသူအျဖစ္ ေနစြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ 
ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ထူးျခားသည့္ နမူနာ 
တစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္။ (စာေဖာ္ျပခ်က္၊ “စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာခ့်ထားသည္ ့သန္႔ရငွ္းသည္စ့ြမ္းအငက္ု ိထတုလု္ပသ္ည”္တြငၾ္ကည္ပ့ါ။)  

အေသးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခု   

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား၏ေနာက္ဆုံးပုိင္းကာလတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အေသးစား 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူေဘာင္က မက္လံုးတစ္ခုအျဖစ္ 
ျဖင့္ (၉၀ မဂၢါဝပ္ထက္ေလ်ာ့နည္းသည့္)အေသးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူ
မ်ားႏငွ္ ့စြမ္းအငဝ္ယ္ယသူည္ ့သေဘာတစူာခ်ကမ္်ား  (PPAs) ကု ိအျမတ္ 
ရာခုငိ္ႏႈန္း အနည္းငယပ္ု၍ိေပးထားသည။္ ထုငိ္းစြမ္းအငထ္တုလ္ပု္ေရးအဖြ႕ဲ 
(EGAT) သည္ ယင္း PPAs အတြက္ ဝယ္ယူသူ သုိ႔မဟုတ္ ထြက္သမွ်ကုိ 
ဝယမ္ည္သ့ူျဖစသ္ည။္ ထုငိ္းႏုငိင္တံြင ္မၾကာေသးမီႏစွမ္်ားက တည္ေဆာက္ 
ခဲ့သည့္ ျပည့္ၿမစဲြမ္းအငမ္်ား၏ ငါးပံုတစ္ပံုသည္ ၉၀ မဂၢါဝပ္ထက္ ေလ်ာ့နည္း 
ေသးငယသ္ည္ ့စမီခံ်ကမ္်ားအတြက္ျဖစသ္ည။္ ပဂုၢလကိက႑ရနပ္ုံေငြမ်ားႏငွ္ ့
အားလုံးနီးပါးကုိ ေငြေၾကးပံ့ပုိးၿပီး ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားမွ 
ထစိရာမရွိေခ်။ (အပုငိ္း ၄.၃ တြင ္စာေဖာ္ျပခ်က ္“ထုငိ္းႏုငိင္၏ံ အေသးစား 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္း” ကုိ ၾကည့္ပါ။)

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္၊ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စြမ္းအင္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ စိတ္ကူးအႀကံအေပၚ အင္တာဗ်ဳးတုံ႔ျပန္ခ်က္

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ 
ပု၍ိပံပ့ုိးကညူမီညလ္ားဟ ုေမးျမန္းရာတြင ္လွ်ပစ္စ/္စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးဌာနမ ွ
ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ႏစွခ္လုုံးမ ွအရာရွမိ်ား 
အေနျဖင့္ မူအရ စိတ္ဝင္စားသည္ဟုေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး 
သည္ ့ေငြေၾကးပံပ့ုိးမႈဆုငိရ္ာ ကစိၥရပမ္်ားအျပင ္အသီးသီးအတြက ္စမီခံ်က္ 
သုံးသပခ္်ကမ္်ား၊ ဆန္းစစ္ေလလ့ာခ်ကမ္်ား၊ သဘာဝပတဝ္န္းက်ငထ္ခိုကိ ္
မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈမ်ားစသျဖင့္ စီမံခ်က္ငယ္မ်ားစြာကုိ ကုိင္တြယ္ရန္မွာ 
နည္းပညာပုငိ္းႏငွ္ ့ေထာကပ္ံပ့ံပ့ုိးေရးပုငိ္းဆုငိရ္ာ စနိ္ေခၚမႈမ်ားကို ရညည္ႊန္း 
ေျပာဆုၾိကသည။္ ႐ုိးရငွ္းလြယကူ္စြာေျပာရမညဆို္ပါက ႏုငိင္တံစဝ္မွ္းလုံးရွ ိ
အေသးစားစြမ္းအင္စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ အဖြဲ႕ 
အစည္းပုငိ္းဆိုငရ္ာ စြမ္းရညရ္ွသိည ္သို႔မဟတု ္လ်င္ျမနစ္ြာတည္ေဆာက ္
ႏုိင္မည္ဟု မထင္ၾကေခ်။
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စာေဖာ္ျပခ်က္ (၇)။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ သန္႔ရွင္းသည့္ စြမ္းအင္ကုိ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္သည္။  

ဌာနတြင္းရွိသည့္ စြမ္းရည္မ်ားအနက္အခ်ဳိ႕ကုိအသုံးျပဳ၍ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန (MOI) သည္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ တာဘိုိင္မ်ားကုိ ဒီဇိုင္း
ထတုလ္ပုက္ုငိလ္်က္ရွသိည။္ သတူုိ႔အေနျဖင္ ့၁ ကလီုဝိပ ္မ ွ၅ ကလီုဝိပအ္တြင္း တာဘိုငမ္်ားကု ိထုတလု္ပလ္ုပိါသည။္ ဤနည္းျဖင္ ့ရြာမ်ားအေနျဖင္ ့
ကုိယ္ပုိင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ MOI အေနျဖင့္ အေသးစားျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား  
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ လြယ္ကူစြာ ေငြေၾကးပံ့ပုိးႏုိင္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ တူညီသည့္ဒီဇုိင္းပုံစံတစ္ခုကုိ ပံ့ပုိးေပးလုိသည္။ MOI ၏ 
အခန္းက႑မွာ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သီးျခားအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးရန္ျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအားလုံးအတြက္ မဟုတ္ေခ်။

ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားက ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကားမ်ားအပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ 
ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဖုိတုိဗုိ႔လ္တစ္အျပားမ်ားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပံ့ပုိးရန္စိတ္ဝင္စားသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ 
MOI မ ွစမီခံန္႔ခြသဲည္ ့စက႐္ုံေနရာမ်ားတြင ္ေခါငမ္ုိးမ်ားကု ိငွားရမ္းျခင္းျဖင္ ့အမုိးေပၚမ ွေနစြမ္းအငထ္တ္ုလပုမ္ႈကို ျမႇင္တ့င္ေပးေနျခင္းျဖစသ္ညဟ္ ု
ဆုၾိကသည။္ ဓာတ္ေငြ႕ရွသိည္ ့စက႐္ုံေနရာမ်ားသညလ္ည္း ေနစြမ္းအင္ႏငွ္ပ့ုကိလ္ုငိ္းမလွာသည္ ့ဓာတ္ေငြ႕ကုအိသုံးျပဳ၍ ႏစွမ္်ဳိးေပါင္းစပသ္ည္ ့
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေနရာမ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္။

အသုံးမျပဳသည္ ့ႏုငိင္ပံုငိစ္က႐္ုမံ်ား၏ ေျမလြတမ္်ားေပၚတြင ္ေနစြမ္းအငသ္ုံး စြမ္းအငထ္တုလ္ပုမ္ႈသည ္၂၀၀ မဂၢါဝပက္ုပိင ္ေက်ာလ္ြန္ႏုငိသ္ည။္ 
မၾကာေသးမကီ ေအာစ္လိုအေျခစုက္ိ ေနစြမ္းအငဆ္ုငိရ္ာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈကမုၸဏီႏငွ္အ့တပူူးေပါင္း၍ MOI သည ္ယင္းအလားအလာရွသိည့္ေနရာ 
မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ EPGE ႏွင့္ ေရရွည္ PPA ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းက်လာမည့္ ေရရွည္ PPA 
စာခ်ဳပမ္်ားျဖင္ ့တစန္ာရ ီတစက္လီုဝိပက္ု ိေစ်းႏႈန္းမွာ အေမရကိန္ေဒၚလာ ၅ ဆင္ထ့ကပ္င ္ေလ်ာက့်ရန္ေမွ်ာမ္နွ္း၍ ထုသိုိ႔ေသာ အစုိးရ-ပဂုၢလိက 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားသည ္ႏုငိင္တံစဝ္မွ္းလုံးတြင ္ျဖန္႔ျဖဴးႏုငိသ္ည္ ့ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအငကို္ ပထမဆံုးအႀကမိ ္အႀကီးစားထတုလု္ပသ္ည္ ့နမနူာမ်ား 
အနက္ အခ်ဳိ ႔ျဖစ္လာႏုိင္လိမ့္မည္။

ေဖာ္ျပခ်က္ (၈)။ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ တစ္ေျပးညီလွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူမႈစာခ်ဳပ္ပုံစံ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ စီးပြားေရးကြန္ရက္ 

စမီခံ်ကလု္ပ္ေဆာငသူ္မ်ား ရငဆို္ငရ္သည္ ့ျပႆနာတစခ္မုွာ MOEE တြင ္တစ္ေျပးညအီသုံးျပဳႏုငိသ္ည္ ့လွ်ပစ္စဝ္ယယ္မူႈ သေဘာတညူစီာခ်ဳပ ္
(PPA) ယႏၲရားတစ္ခုမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာကုိေျဖရွင္းရန္ DEPP ႏွင့္ EPGE မွတစ္ဆင့္ MOEE သည္ အေသးစားမွ အႀကီးစား 
ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ အသံုးျပဳရန္ တစ္ေျပးညီ PPA ပံုစံတစ္ခုျပင္ဆင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြ႕ဲ (IFC) ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။  
IFC သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အုပ္စုမ်ားပါဝင္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား လုပ္ငန္းအုပ္စုဟု 
ေခၚသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းကြန္ရက္တစ္ခုကို စုစည္းခဲ့သည္။ ဤ PPA သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ပထမဆံုးပံုစံျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ေငြ႕၊ 
ေက်ာကမ္ီးေသြးႏငွ္ ့ေနစြမ္းအငက္ဲသ့ုိ႔ေသာ အျခားစြမ္းအငအ္ရင္းအျမစမ္်ားအတြက ္PPA ပုစံမံ်ား၏ အေျခခံျဖစရ္နလ္ည္း ေမွ်ာမ္နွ္းထားသည။္  
ေရအားလွ်ပ္စစ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ ေနာ္ေဝးႏွင့္ ျမန္မာမွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သည့္ ပူးတြဲအားထုတ္မႈျဖင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး သံုးႏွစ္ခြဲခန္႔ 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ဤေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

MOEE တာဝနရ္ွသူိတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင ္ျမန္မာ၏စြမ္းအငလ္ုအိပ္
ခ်က္ျပည့္မီရန္ အလားအလာမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အဓိကျဖန္႔ျဖဴးသည့္ 
စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း 
သည္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပုိင္းဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈႏွစ္ခုလုံးကုိ 
ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သူကေျပာၾကားရာတြင္ MOEE သည္ ျမစ္ဝွမ္းမ်ား 
တစ္ေလွ်ာက ္အေသးစား ေရအားလွ်ပစ္စထ္တုလ္ပု္ႏုငိမ္ည္ ့ေနရာမ်ားကု ိ
ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ ၿပီး အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 
သုိ႔ေသာ ္ခန္႔မနွ္းတြကခ္်ကထ္ားသည္စ့နိ္ေခၚမႈမ်ားျဖင္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံမူ်ားမွာ 
မဝံ့မရဲျဖစ္ေနၾကသည္။ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံခ်က္မ်ားမွာ 
လည္း ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အစုရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာ 
ႏုငိင္တံြင ္လပု္ႏုငိသ္ည္ ့တစခ္တုည္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈပုစံမံ်ဳိးႏငွ္ ့ျဖစသ္ည။္ 
ဘဏ္စနစ္မွာ ယခုအထိ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးသည့္အတြက္ ေခ်းေငြရယူ၍ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိးမွာ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါစာေဖာ္ျပခ်က္ “အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ 
ဝယ္ယူမႈစာခ်ဳပ္ပုံစံ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ စီးပြားေရးကြန္ရက္” က အားလံုး 
တစ္ေျပးညအီသုံးျပဳႏုငိမ္ည္ ့PPA ပုစံမံ်ားႏငွ္ ့လမ္းညႊနမ္်ားကု ိေရးဆြခဲ်မတွရ္န ္
ေရအားလွ်ပစ္စ ္လပုင္န္းလပုက္ုငိသ္မူ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံမူ်ားႏငွ္ ့စမီခံ်က္
အေကာငအ္ထည္ေဖာသူ္မ်ားကြနရ္ကတ္စခ္ုႏငွ္ ့အစုိးရတုိ႔ အတပူူးေပါင္း၍ 
အေသးစား ေရအားလွ်ပစ္စထ္တုလ္ပုမ္ႈႏငွ္ ့ဘ႑ာေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ 
အတြက္ အတားအဆီး အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ကုိ ေက်ာလ္ႊားရန္ အားထုတ္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
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စာေဖာ္ျပခ်က္ (၉)။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အေသးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူ စီမံကိန္း 

ဗဟုခိ်ဳပကို္ငသ္ည္ ့စြမ္းအငက္႑ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔မေရာက္မ ီ၁၉၅၀ ျပည့္ႏစွမ္်ားက ထုငိ္းႏုငိင္သံည ္လွ်ပစ္စမ္ီးလင္းေရးတြင ္
အားၿပိဳင္သည့္ပုံစံႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ - ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ ဓာတ္အားလုိင္းခ်ဲ ႔ထြင္မႈႏွင့္ သမဝါယမမ်ားလုပ္ကုိင္သည့္ မုိက္ခ႐ုိေရအားလွ်ပ္စစ္ 
အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားဟု ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ပုံစံက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအရ စစ္ေအးႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ 
အႏုိင္ရခဲ့သည္။ (Greacen ႏွင့္ Greacen ၂၀၀၄)

အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ႔ေတာ္နယ္နမိတ္တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည့္ ၿမိဳ ႔ေတာ္လွ်ပ္စစ္အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (MEA) 
ႏင့္ွ ႏိုင္ငံ၏က်န္ရိွသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ (PEA) ဟု ျပည္သူပိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတြင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္လာသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကမ ၻာ့ဘဏ္၊ USAID ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားထံမွ အတိုးႏႈန္း 
သက္သာသည့္ေခ်းေငြျဖင္ ့ေထာကပ္ံကူ့ညမီႈျဖင္ ့လ်င္ျမနစ္ြာ လွ်ပစ္စမ္ီးလင္းေရးအတြက ္ေလာငစ္ာအျဖစ ္အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲသ့ည။္ 
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းလွ်ပ္စစ္မီး ရရွိခဲ့သည္။

ဤသို႔လ်င္ျမနစ္ြာ လွ်ပစ္စမ္ီးရရွိျခင္းက လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားအသုံးျပဳမႈ ႏစွဆ္ျမင္တ့ကလ္ာေစၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏစွမ္်ား အကုနတ္ြင ္လွ်ပစ္စဓ္ာတ္အား 
မလုံေလာကမ္ႈႏငွ္ ့အလညွ္က့်မီးျဖတခ္ဲရ့သည္အ့ေျခအေနသုိ႔ ဆိုက္ေရာကခ္ဲသ့ည။္ လ်င္ျမနစ္ြာ တုိးခ်႕ဲတပဆ္ငခ္ဲမ့ႈေၾကာင္ ့ေႂကြးၿမဝီနထ္ပု ္
ဝနပ္ုိးမ်ားျဖစခ္ဲၿ့ပီး ျမင္မ့ားလာသည္လ့ုအိပခ္်ကမ္်ားကို ျဖည္ဆ့ည္းရန ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားႏငွ္ ့အဆကမ္ျပတ္ေစရန ္႐နု္းကနလ္ပုကို္ငခ္ဲရ့သည။္ 
(Greacen and Greacen ၂၀၀၄)

၁၉၉၂ ခုႏစွတ္ြင ္တစစ္တိတ္စပ္ိငု္းအားျဖင္ ့EGAT ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈကု ိေၾကြးၿမဝီနထ္ပုဝ္နပ္ုိးကု ိသကသ္ာေစရန္ႏငွ္ ့တစစ္တိတ္စပ္ုငိ္းအေနျဖင္ ့
(၉၀ မဂၢါဝပ္ႏွင့္ေအာက္)သန္႔ရွင္းသည့္ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္  အေသးစားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူ (SPP) စီမံကိန္းႏွင့္ 
မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကက႑သည္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းရည္ျမင့္မားသည့္ အပူဓာတ္စြမ္းအင္နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳလ်က္ 
အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ EGAT ကုိ စြမ္းအင္ေရာင္းခ်ရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အလြန္ေသးငယ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ (VSPP) စီမံကိန္းကို မိတ္ဆက္၍ ဓာတ္အားလိုင္းသို႔ 
လွ်ပစ္စ္ျပနလ္ည္ေရာင္းခ်ရန ္လွ်ပစ္စသ္ုံးစြသဲမူ်ားကု ိခြင့္ျပဳသည္ ့ပထမဆုံး ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏုငိင္ံျဖစလ္ာခဲသ့ည။္ စမီကိံန္းသည ္ဓာတအ္ားလုငိ္းႏငွ္ ့
ခ်ိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ စြမ္းအင္ကုိေရာင္းခ်ရန္ အလြန္အရြယ္အစားငယ္သည့္ ျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္ျပဳသည့္ SPP အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လြယ္ကူ႐ုိးရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ မူလအရြယ္ 
အစားအကန္႔အသတ္မွာ ၁ မဂၢါဝပ္ဟုသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းျပည့္ၿမစဲြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဇီဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဇီဝ  
ေလာင္စာတုိ႔တြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ စိတ္ဝင္စားမႈေရခ်ိန္ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ၁၀ မဂၢါဝပ္အထိ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။

ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအငသ္ုံးစြမဲႈကု ိထပမ္ံျမႇင္တ့ငရ္န ္၂၀၀၇ ခုႏစွတ္ြင ္အစုိးရသည္ ့ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအငမ္်ားျဖစသ္ည္ ့အထူးသျဖင္ ့ေနစြမ္းအင္ႏငွ့္ေလအား 
တုိ႔တြင ္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွမံႈကု ိထပ၍္မက္လုံးေပးရန ္(“ထပ္ေလာင္းျဖည္စ့ြက္ေပးျခင္း”ဟုေခၚသည္)့ သာမနထ္ပ္ေဆာင္းေပးေငြကု ိေပးခဲသ့ည။္ 
လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲသူမ်ားကေပးေငြျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ေပးသည့္ ယႏၲရား၊ SPP စီမံကိန္းႏွင့္ VSPP စီမံကိန္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအင္တြင္ 
ႀကီးမားသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား ႀကီးထြားမႈမ်ားျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ (Tongsopit ၂၀၁၄)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္အသစ္သည္ ဇီဝေလာင္စာ၊ေနစြမ္းအင္ႏွင့္ မၾကာေသးမီက ေလအားသံုးစြမ္းအင္ 
ကဲ့သို႔ေသာ အထူးသျဖင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ သိသာထင္ရွားစြာပင္ ပုိ၍သန္႔ရွင္းၿပီး၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈပုိနည္းသည့္ပုံစံမ်ဳိး 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္အသစ္၏ ၂၄,၇၅၀ မဂၢါဝပ္အနက္၊ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၅၀ မဂၢါဝပ္ထက္နည္းသည့္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ုံမ်ားမွျဖစ္ၿပီး ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မဂၢါဝပ္ ၅၀ - ၁၀၀ ၾကား စက္႐ုံမ်ားမွ၊ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသည့္ ၁၀၀ - ၂၀၀ မဂၢါဝပ္ 
စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၂၀၀ မဂၢါဝပ္ထက္ႀကီးသည့္ စက္႐ုံမ်ား (လာအုိႏုိင္ငံမွ စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈအပါအဝင္) မွျဖစ္သည္။ (ပုံ ၁၅ 
ကိုၾကည့္ပါ။) ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ စက္႐ံုေနရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အသံုးျပဳရန္သက္သက္ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ထုတ္လုပ္ 
သည့္ PV စြမ္းအင္ခန္႔မွန္းေျခ ေနာက္ထပ္ ၂၀၀၀ မဂၢါဝပ္ကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေခ်။
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၁၈%
VSPPs < 50 MW

၃၆%
SPP/IPP/EGAT/ ျပည္ပမွ 

တင္သြင္း > 200 MW

၂%
SPPs < 50 MW

၅%
SPPs 50 – 100 MW

၃၉%
SPPs > 100 MW

ပုံ (၁၅)။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ စြမ္းအင္အသစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား၊ စက္႐ုံအရြယ္အစား အလုိက4္2

၅။ ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ 
ေက်းရြာအဆင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား  

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လုပ္ပုိင္ခြင့္တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေနသည့္ 
နယပ္ယ္တစခ္မုွာ ေနစြမ္းအင္ျဖင္ ့အမိသံု္းစနစမ္်ားႏငွ္ ့အေသးစားဓာတ ္
အားလုိင္းမ်ားအပါအဝင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဓာတ္အားလုိင္းျဖင့္ မခ်ိတ္ 
ဆကသ္ည္ ့ရြာမ်ားအား လွ်ပစ္စမ္ီးေပးသည္ ့အေသးစား၊ ဓာတအ္ားလုငိ္း 
ျပင္ပလွ်ပ္စစ္မီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီးမ်ား 
သည ္ႏုငိင္ံေတာလွ္်ပစ္စမ္ီးလင္းေရးစမီကံနိ္း၏ လွ်ပစ္စမ္ီးမရရွမိ ီတငႀ္ကိဳ 
မီးေပးျခင္းနည္းဗ်ဳဟာတစခ္၏ု အစတိအ္ပုငိ္းအျဖစ္ျဖင္ ့ႏုငိင္တံစဝ္မွ္းလုံးရွ ိ
ရြာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ တပ္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေသးစား 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းစနစ္တြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑တြင္ ရိွေနရန္ 
လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးစီမံကိန္း (NEP) ၏ 
အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား 

ႏုင္ိငံေတာ္အဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးစီမံကိန္း(NEP) ကို အပိုင္း ၂.၃ တြင္ 
ေဆြးေႏြးခဲၾ့ကသည။္ ႏုငိင္ံေတာအ္ဆင္ ့လွ်ပစ္စမ္ီးလင္းေရးစမီကံနိ္း (NEP)
တြင္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္အထိ ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ (ဓာတ္အားလိုင္းမွ) လွ်ပ္စစ္မီး 
မရရွိမီ တင္ႀကိဳမီးသြယ္တန္းေရးအတြက္ လ်ာထားခ်က္မွာ ေအာက္ပါ 
အတုိင္းျဖစ္သည္။

• ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ အိမ္သုံးမီးစနစ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၅၆,၅၀၀ 

• အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၅,၀၀၀ 

• စစုုေပါင္း (ဓာတအ္ားလုငိ္းမ)ွလွ်ပစ္စမ္ီးမရမ ီတငႀ္ကိဳမီးသြယတ္န္းမႈ 
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၉၁,၅၀၀43

အမိ္ေျခအမ်ားစသုည ္ေနစြမ္းအငသ္ုံး အိမမ္ီးလင္းစနစမ္်ားျဖင္ ့သြယတ္န္း 
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေသးစား ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစုိက္မႈ 
ပုမိ်ားလာခဲသ့ည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆို့ေသာ ္လွ်ပစ္စမ္ီးေပးရာတြင ္ပုၿိပီးျမင္ ့
သည္ ့အဆင္ထ့ိေပးႏုငိၿ္ပီး လက္လမွ္းမီႏုငိ၍္ အလြန္ေဝးလံေခါငဖ္်ားသည္ ့
ေနရာမ်ားသုိ႔ ဓာတအ္ားလုငိ္း တုိးခ်႕ဲရနအ္တြက ္ထိေရာကအ္က်ဳိးရွိႏုငိသ္ည္ ့
အဆင္ထိ့ ကနုက္်စရတိမ္်ားမွာလည္း လ်င္ျမနစ္ြာက်ဆင္းလာသည္အ့တြက ္
ျဖစ္သည္။

ေနစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား မိတ္ဆက္  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ADB ၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ စမ္းသပ္ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ 
ျပည့္ၿမစဲြမ္းအင္စီမံခ်က္အရ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး မွတ္တမ္း 
တင္ေလာက္သည့္ ေနစြမ္းအင္သုံး (PV) အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား 
တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ စမ္းသပ္ေနစြမ္းအင္သံုး အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းစနစ္ 
၁၂ ခကုု ိတည္ေဆာကခ္ဲၿ့ပီး အပပူုငိ္းေဒသတြင ္ေအာင္ျမငစ္ြာ တပဆ္င္ႏုငိ ္
ခဲ့သည္။ (ADB 2017A) (အခ်ပ္ပုိ စ တြင္ ADB ၏ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ 
ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအင ္စမ္းသပစ္မီကံနိ္း သံုးသပခ္်က္ႏငွ္ ့အဓကိရရွသိည္သ့ငခ္န္း 
စာမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ၾကည့္ပါ။)

ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ GIZ ႏွင့္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ ပံ့ပုိး 
ကူညီမႈျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (DRD) သည္ ထိုကနဦးအေတြ႕ 
အႀကဳံေပၚအေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားေခၚယူ၍ ေနစြမ္းအင္ 
ဓာတအ္ားလုငိ္းႏငွ္ ့တြစဲပသ္ည္ ့အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားကု ိတည ္
ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

DRD သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ 
ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ မီးလင္းေရးတြင္ စိတ္ဝင္စားသည့္ ပုဂၢလိကက႑ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု 
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ထုတ္လုပ္မႈ

ဆုိလာ
ေရအား

ဇီဝေလာင္စာ

ျဖန္႔ျဖဴးေရး

ဓာတ္အားလုိင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
သုံးစြဲသူမ်ားအားလုံးႏွင့္

သုံးစြဲျခင္း
မီးအလင္းေရာင္ရရွိမႈ
ဖုန္းအားသြင္းျခင္း

တီဗြီ

ပုံ (၁၆)။ ဓာတ္အားလုိင္းအေသးစားစနစ္တြင္ အဓိကပါဝင္သည့္အစိတ္အပုိင္းမ်ား

Source: ADB 2017B

ေဖာ္ျပခ်က္ (၁၀)။ ေနစြမ္းအင္သုံး အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းဆုိတာဘာလဲႏွင့္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သလဲ။  

ေဝးလံသည့္ရြာတစ္ရြာသို႔ လွ်ပ္စစ္ေပးရန္ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းသည္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္အားလိုင္းအရည္ 
အေသြး လွ်ပစ္စက္ု ိရြာတစရ္ြာ (သုိ႔မဟတု ္စကမ္ႈဇုတံစခ္ကုုပိငလွ္်င)္ ေပးရန ္ျပည္ေထာငစ္ဓုာတအ္ားလိုင္းႏငွ္ ့မခ်တ္ိဆကဘ္ ဲလုပ္ေဆာင္ႏုငိသ္ည္ ့
ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုငိ္းတစခ္မု ွအကန္႔အသတရ္ွသိည္ ့သုံးစြသဲမူ်ားထသိုံ႔ အေသးစားစြမ္းအငထ္တုလ္ပုမ္ႈႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးေပးမႈတုိ႔ပါဝငသ္ည။္ ဤပုစံသံည ္
သုံးစြဲသူတစ္ဦးတည္းကုိသာေပးႏုိင္သည့္ ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္စနစ္ (SHS) ႏွင့္ ကြာျခားပါသည္။ (RECP 2014).

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင ္ဓာတအ္ားလုငိ္းအေသးစားမ်ားသည ္ရပရ္ြာလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတစခ္လုုံးႏငွ္ ့ရြာအားလုံးကို မီးေပးႏုငိပ္ါသည။္ တစခ္်နိ ္
တည္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ အားကုိး၍မရႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဓာတ္အားလုိင္း အေသးစားမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ 
စကမ္ႈလပုင္န္းမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအတြက ္လွ်ပစ္စမ္ီးေပးႏုငိသ္ည။္ ၿပီးခဲသ့ည္ ့ဆယစ္ုႏစွက္ ၿမိဳ ႔ျပဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမ်ားတြင ္ျပင္းထနသ္ည္ရ့ာသဦတုႏငွ္ ့
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရလွ်င္ ခံႏုိင္ရည္ရွိရန္ႏွင့္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းလာၾကသည္။

အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားသည္ ၁၀ ကီလုိဝပ္မွ ၁၀ မဂၢါဝပ္အထိ ပမာဏအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။44 လြယ္ကူေစရန္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားအၾကား အဓိကကြဲျပားမႈမွာ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ 
မခ်တိဆ္ကၾ္ကေသာလ္ည္း ေဒသဆုငိရ္ာဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားမွာ ပုမံနွအ္ားျဖင္ ့ပု၍ိႀကီးမားၾကၿပီး ESE မွေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ျပညန္ယ/္တုငိ္း 
ေဒသႀကီးအစိုးရတစ္ခုက လုပ္ပိုင္ခြင့္လိုင္စင္ခ်ေပး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ေနၾကသည္။ (အထက္ပါ “ေဒသဆိုင္ရာဓာတ္အား 
လုိင္းႏွင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း” စာေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ။)

ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအင ္အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းနည္းပညာမ်ားအနက ္ေနစြမ္းအငသ္ည ္လကလွ္မ္းမမီႈႏငွ္ ့ေစ်းက်ဆင္းလာမႈတုိ႔ေၾကာင္ ့စတိဝ္ငစ္ားမႈ 
ပုိရွိလာၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပုိမ်ားလွ်င္ ပုိအက်ဳိးရွိႏုိင္သည့္ပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္သည့္အတြက္ တစ္ယူနစ္အတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားကုိ လုပ္ငန္း 
ပုိႀကီးလာသျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းမသြားေစႏုိင္သည့္အတြက္ ေနစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားလုိင္းအေသးစားမ်ားမွာ ပုိေသးငယ္တတ္ၾကသည္။

ေက်းရြာအဆင္ ့ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအငသ္ုံး အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္းမ်ားတြင ္ထုံးစအံားျဖင္ ့အဓကိ စနစခ္ြသံုဲးခပုါဝငတ္တသ္ည။္ (၁) ထတုလု္ပမ္ႈ၊ 
ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္တစ္ခု၊ ဘက္ထရီမ်ား၊ အားျဖည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အင္ဗာတာမ်ား (၂) ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ ရင္းျမစ္မွ ေနာက္ဆံုး 
အသုံးျပဳသူမ်ားထံသုိ႔ သုံးလုိင္း (three phase) သုိ႔မဟုတ္ တစ္လုိင္း (single – phase) AC သုိ႔မဟုတ္ DC ကုိအသုံးျပဳ၍ ခ်ိတ္ဆက္၊ 
ျဖန္႔ေဝေပးသည္ ့နည္းလမ္းတစခ္ုႏငွ္ ့(၃) မတီာမ်ား၊ လွ်ပစ္စပ္လပ္ေခါင္းမ်ားႏငွ္ ့အသုံးအေဆာငပ္စၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ သုံးစြဲျခင္းတို႔ျဖစသ္ည။္ 
(ပုံ ၁၆)

   

    

ေနေရာငမ္ရသည္အ့ခါတြင ္လွ်ပစ္စမ္ီးေပးရန ္ေနစြမ္းအငဓ္ာတအ္ားလုငိ္းအေသးစားတစခ္တုြင ္စြမ္းအငမ္်ားသုမိွီးထားရန ္ဘကထ္ရမီ်ားႏငွ္ ့
အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳရန္အတြက္ဘက္ထရီမ်ားမွ DC ကုိ AC သုိ႔ေျပာင္းလဲေပးရန္ အင္ဗာတာလုိအပ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲျပဳျပ
င္လြယ္မႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး (photovoltaics) ႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္းအေသးစားမ်ားသည္ 
မွခီုအိားထား၍မရသည္ ့ဒဇီယမ္ီးစကမ္်ား သုိ႔မဟတု ္ေရနဆံမီီးအမိမ္်ား၊ ဖေယာင္းတိုငမ္်ားႏငွ္ ့လက္ႏွပိဓ္ာတ္မီးမ်ားကု ိလက္ရွအိသံုးျပဳေနသည္ ့
ရြာသားမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
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ေမွ်ာလ္င္၍့ အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားအတြက္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားေခၚယူ 
ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ အေသးစား ဓာတ္အားလုိင္း၏ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကုန္က်စရိတ္၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိကုိ က်ခံေပးၿပီး စီမံ 
ခ်ကအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ည္သ့ူႏငွ္ ့အက်ဳိးေက်းဇူးရရွမိည္ ့ရပရ္ြာအဖြ႕ဲ 
အစည္းက က်နသ္ည္အ့စရုယွယ္ာအခ်ဳိးအစားကု ိသေဘာတစူာခ်ဳပခ္်ဳပဆ္ု ိ
ရမည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူမႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ 
လတြင ္ထုတ္ျပနခ္ဲၿ့ပီး ေလွ်ာကလ္ႊာ ၄၀ ရရွခိဲသ့ည။္ ယင္းအဆုိျပဳလႊာမ်ားမ ွ
ရစွခ္ကိုု ေရြးခ်ယအ္တည္ျပဳခဲၿ့ပီး အဆုိျပဳသည္စ့နစရ္စွခ္ကုု ိလပု္ေဆာငရ္န ္
ငွားရမ္းခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူမႈကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဩဂုတ္ 
လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳလႊာ ၈၃ ခုလက္ခံရရိွခဲ့ကာ ၁၆ ခုကို ေရြးခ်ယ္ 
ခဲ့သည္။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ရန္အတြက္ လမ္းႏွစ္သြယ္ရွိသည္။  

DRD သည္ ဓာတ္အားလုိင္းမွ (ဇုံ ၄ သုိ႔မဟုတ္ ဇုံ ၅ ရွိ) ၁၀ ကီလုိမီတာ 
ထကပ္ုိေဝးသည္ ့ရြာမ်ားကု ိတစ္ႏုငိင္လံုံးရွ ိရြာမ်ားမ ွေရြးခ်ယ္ေဖာထ္တုၿ္ပီး 
ထိရူြာမ်ားတြင ္အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန ္ေစ်းၿပိဳင ္
စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေခၚယူသည္။ ေနာက္တစ္နည္းမွာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာမ္ည္သ့မူ်ားက ေက်းရြာမ်ားကု ိယင္းတို႔၏ ေဒသအေပၚ ရင္းႏွီး 
ကြ်မ္းဝငသိ္ရွမိႈႏငွ္ ့ဆန္းစစ္ေလလ့ာခ်ကအ္ေပၚ အေျခခ၍ံ သတမ္တွ္ေဖာ ္
ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။

တတိယအဆုိျပဳလႊာေခၚယူမႈမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ေခၚယူထားဆဲျဖစ္သည္။ 
ယခုမွစ၍ DRD သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တြင္ အေသးစား ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို 
အသုံးျပဳ၍ အိမ္ေျခေပါင္း ၃၅,၀၀၀ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ 
အလညွ္က့် စနစပ္ုစံံျဖင္ ့အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္း ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားကို 
လက္ခံသြားမည္။

အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိအပ္ခ်က္

DRD အေနျဖင္ ့အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းခ်မတွရ္န ္
တာဝနယူ္ရျခင္းမ်ဳိးမရွိေသာလ္ည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွလံာေစရန ္မကလ္ုံးမ်ားေပး 
ျခင္းႏွင္ ့အရင္းအျမစ္ေရြးခ်ယမ္ႈ (ေရအား၊ ေနစြမ္းအင၊္ ဇဝီေလာငစ္ာ)ႏငွ္ ့
ရြာေရြးခ်ယသ္တမ္တ္ွေပးျခင္းတုိ႔တြင ္ကူညီျခင္းႏငွ္ ့နည္းပညာပုငိ္းဆုငိရ္ာ 
တြင ္ႀကီးၾကပက္ြပက္ဲျခင္းအပါအဝင ္တုိးခ်႕ဲလပုကို္ငရ္ာတြင ္ပံပ့ုိးကညူပီုငိခ္ြင္ ့
ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႔အလုိရွိသည့္ 
အေျခအေနအထိ ေရာက္လာေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ရပ္ရြာလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
သာမက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားလည္း လုိအပ္ေနၿပီး နည္းပညာပုိင္းႏွင့္ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရငွ္းလင္းသည္ ့လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ားမရွဘိ ဲထုရိင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွ ံ
သူမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္မဟုတ္ဟု DRD မွာ အေစာ 
ကတည္းကပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။(ေဇာ္ ၂၀၁၅)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ အေသးစား 
ဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က္သည္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မပါဝငဘ္ ဲ
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း အေသးစားဓာတ္အား 
လုိင္းမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မပါရွိေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ 
ျပညန္ယမ္်ားစြာသည ္ေဒသဆုငိရ္ာ စြမ္းအငဥ္ပေဒမ်ားႏငွ္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ား ေရးဆြခဲ်မတ္ွလ်ကရ္ွၾိကသည။္ သကဆ္ုငိပ္တသ္ကသ္ ူအမ်ဳိးမ်ဳိးႏငွ္ ့
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲရ့ာတြင ္ MOEE မ ွစမီခံန္႔ခြသဲည္ ့ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏငွ္ ့
ေနာက္ဆံုးတြင ္ဆကသ္ြယခ္်တ္ိဆက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့အေသးစား 
ဓာတ္အားလုငိ္းမ်ားကို အပုခ္်ဳပစ္မီသံည္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏငွ္ ့နည္း 
ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို MOEE အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လိုသည္ 
ကုိ ရွင္းလင္းစြာသိထားၾကသည္။

GIZ ၏ ႏွစ္မ်ားစြာ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေက်းလကမ္ီးလင္းေရးကု ိျမႇင္တ့ငလ္ပု္ေဆာင္ျခင္းက DRD ကု ိဓာတ္အား 
လုငိ္းျပငပ္စြမ္းအငစ္နစမ္်ားအတြက ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပငဆ္င္ေရး 
ဆြဲျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီၾကေစရန္ 
ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားစြာႏငွ္ ့ေဆြးေႏြးတုငိပ္င္ျခင္းတုိ႔အတြက ္
ပ့ံပိုးေပးလ်က္ရိွသည္။ DRD သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အပါအဝင္ ပတ္သက္ဆက္စပ္သူ 
မ်ားစြာထမံ ွသုံးသပခ္်ကအ္ျမငမ္်ားကို စစုည္းရန ္၂၀၁၈ ခုႏစွ ္မတလ္တြင ္
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း DRD သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိး 
လာေစရန္ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ သိရွိေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
အဆုိျပဳသည့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားႏငွ္ ့အစည္းအေဝးတစခ္ကုု ိက်င္းပခဲသ့ည။္ ျပညန္ယ ္
ႏင့္ွတိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအနက္ ၁၃ ခုမွဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
DRD ႏွင့္ GIZ တုိ႔မွ စည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုငိ္းေဒသႀကီး ဝနႀ္ကီးတစဥ္ီးစီႏငွ္ ့အစည္းအေဝးျပဳလပုခ္ဲသ့ည။္  အဆုိျပဳ 
သည္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကု ိDRDမ ွေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လွ်ပစ္စဥ္ပေဒ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ MOEE မွ တင္ျပသည္။ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ 
အဓိက အေလးထားေျပာၾကားသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အေသးစား 
ဓာတ္အားလိုင္းက႑တြင္ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ဖိတ္ေခၚရန္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား လုိအပ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

GIZ ၏ ႏွစ္မ်ားစြာ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္း 

အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ 

မီးလင္းေရးကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက 

DRD ကို ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပစြမ္းအင္စနစ္

မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲျခင္းႏွင့္ သူတို႔၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 

ပံ့ပုိးကူညီၾကေစရန္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားစြာႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းတို႔အတြက္ 

ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိသည္။
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ခ်ဥ္းကပမ္ည္န့ည္းလမ္းမွာ လမ္းညႊနခ္်က္ႏစွတ္ြကဲု ိအၿပိဳငထ္ားရွရိန္ျဖစၿ္ပီး 
တစ္တြဲမွာ MOEE မွ က်င့္သုံးမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အတြက္ျဖစ္ၿပီး 
ေနာက္တစ္တြမွဲာ တည္ဆလွဲ်ပ္စစ္ဥပေဒမ်ားအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ားလိုကန္ာက်င္သံု့းရမည္ ့ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက ္
ပုစံအံျဖစ္ႏငွ့္ျဖစသ္ည။္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏစွတ္ြစဲလံုးသည ္ကစိၥရပသ္ုံးခ ု
ကုိ အဓိကရွင္းျပထားသည္။ 
၁) ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ “တည္႐ွိခြင့္” 
၂) ကုန္က်စရိတ္အျပည့္အဝကို ကာမိသည့္ အခြန္အခမ်ားသတ္မွတ္ခြင့္ 
၃) ဓာတ္အားလုိင္းေရာက္ရွိလာလွ်င္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားဟူ၍ 

ျဖစ္သည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတြဲ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ၂၀၁၄ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒတြင္ 
ပါရိွသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ တာဝန္ 
ဝတရၱားမ်ားရ ယင္းအေၾကာင္းအရာသုံးခကုု ိပုစံအံမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္ ့ခ်ဥ္းကပထ္ား 
သည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ လုိင္စင္ခ်မွတ္သည့္ 
လပုင္န္းစဥ၊္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင္မ့်ားႏငွ္ ့နည္းပညာပုငိ္းဆုငိရ္ာ လုအိပခ္်က ္
မ်ားအေပၚ အဓိကထားခဲ့လိမ့္မည္။45

၂၀၁၈ ႏွစ္ဝက္ပိုင္းကာလတြင္ MOEE ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
တုိ႔အၾကား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည္ ့အေၾကာင္းအရာျဖစသ္ည္ ့လမ္းညႊန ္
ခ်က္မူၾကမ္းမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ မူေဘာင္သည္ သီးျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္ 
လကမ္တွမ္်ား၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လပုပ္ုငိခ္ြင့္ျပဳျခင္း၊ အျပနအ္လနွခ္်တိဆ္ကခ္ြင့္ျပဳ 
လက္မတွမ္်ား၊ တစ္ေျပးညသီတ္မတွထ္ားသည္ ့စြမ္းအင ္ဝယယ္/ူေရာင္း 
ခ်ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြန္အခလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားထည့္သြင္းထားသည4္6 ။

ပင္မဓာတ္အားလုိင္း ေရာက္လာမည့္အေျခအေနတြင္ ႀကဳံရႏုိင္သည့္ 
မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈ

ပင္မဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကိစၥက အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း 
မ်ားႏငွ္ ့အေသးစားစြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားတြင ္စမီခံ်က္လပု္ေဆာငသူ္မ်ားႏငွ္ ့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေစသည္။ 
ဥပမာ၊ ျပည္နယ္/ တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀ ထက္ေလ်ာ့နည္း 
သည္ ့ထုတ္လပုမ္ႈစမီကိံန္းတစခ္ ုသုိ႔မဟုတ ္အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္းကု ိ
ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ၿပီး ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အိမ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားအတြက ္အခြနအ္ခကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသူံႏငွ္ ့သေဘာတ ူ
လပု္ေဆာင္ႏုငိသ္ည။္ အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္းသည ္ေနာက္ပုငိ္း ျပည ္
ေထာင္စု ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္ ESE တုိ႔ 
အၾကား ေစ်းႏႈန္းသတမ္တွခ္်က္ႏငွ္ ့ႏႈန္းထားမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ညႇိႏႈငိ္းမႈ 
အသစမ္်ား လပု္ေဆာင္ႏုငိသ္ည။္ အဓကိျပႆနာမွာ ျပည္ေထာငစ္ဓုာတ ္
အားလိုင္းသည္ သီးျခားရွိသည့္ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းတစ္ခုထုတ္
လုပ္မႈအတြက္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်ေငြထက္ အၿမဲေလ်ာ့သည့္ သေဘာ 
တူထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေလ်ာ့နည္းသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံသည့္ကိစၥ 
ျဖစ္သည္။

ႏုငိင္မံ်ားစြာတြင ္အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္း တည္ေဆာကမ္ႈႏငွ္ ့ပတသ္က ္
၍ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးက 
ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ -

ေလွ်ာ့ထားတဲ့ မီတာခနဲ႔  ပင္မ(အစုိးရ)ဓာတ္အားလုိင္းေရာက္ 
လာလွ်င ္ဓာတအ္ားလုငိ္းျပငပ္က အေသးစား ဓာတ္အားလိုင္း 
စီမံခ်က္မ်ား (အားလုံးနီးပါး) အၿပီးသတ္သြားမွာ။ ဒါေၾကာင့္ 
ဓာတ္အားလိုင္းနဲ ႔  အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ဖို ႔ MOEE က 
အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း လုပ္ေနသူေတြကုိ သင့္တင့္တဲ့ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးေတြနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မျပဳထားခဲ့ရင္ အသစ္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ တကယ့္ကို အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ 
သူတို႔အတြက္ PPAs ဒါမွမဟုတ္ ၾကားကဝယ္ယူေပးသူ လိုခ်င္မွ 
လုမိယ္။  ဒါေပမဲ ့ ျဖန္႔ျဖဴးတဲသ့ေဘာတညူခီ်ကမ္ွာ သူတုိ႔ကနုက္် 
စရိတ္ကုိ ကာမိၿပီး ဆက္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္။

စမီခံ်ကလု္ပ္ေဆာငမ္ည္သ့မူ်ား (အဓကိအားျဖင္ ့ဂ်ပန္ႏငွ္က့ုရိီးယားလမူ်ဳိး 
မ်ား) အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးေနသူတစ္ဦးႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးခဲရ့ာတြင ္၁ မဂၢါဝပမ္ ွ၃၀ မဂၢါဝပ4္7 အၾကား စမီခံ်ကမ္်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ 
သူတို႔၏ အလုပ္မ်ားသည္ ပင္မဓာတ္အားလိုင္း ခ်ိတ္ဆက္မည္မဟုတ္သည့္ 
ပဂုၢလကိ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုမံ်ား သုိ႔မဟုတ ္အတနအ္သင္ ့ေဝးလံေခါငဖ္်ား 
သည့္ေဒသမ်ားရွိ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ႏွင့္ ဟုိတယ္မ်ားတည္ေဆာက္မႈ 
အတြက္ သီးျခား သို႔မဟုတ္ “ကန္႔သတ္(captive)” အတြက္သာျဖစ္ 
သည္ဟုဆိုပါသည္။ သူကေျပာၾကားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ပင္မ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္လုိၾကဘဲ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ 
ဖူလုံႏုိင္ေစေရးအတြက္သာ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ ၾကသည္။

ကြ်န္ေတာတို္႔ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးေနသူေတြကေတာ ့သတူုိ႔ကုယိ္
ပုငိရ္င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈနဲ႔ ကုယိပ္ုငိ္ေငြေၾကးနဲ႔ စမီခံ်က္ေတြလပု္ေနၾက 
တာ။ ပုမံနွ္ေတာ ့အစုိးရဓာတအ္ားလိုင္းေတြနဲ႔ မခ်တိခ္်ငၾ္ကဘူး။ 
ဥပမာေျပာရရင္ ပင္မဓာတ္အားလိုင္း ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ 
ဦးမွာ မဟတုတ္ဲ ့ေနရာ၊ ကမ္းေျမာင္ေဒသတစ္ေလွ်ာက ္အပန္း 
ေျဖစခန္းတစ္ခုေဆာက္ေနတဲလု့ပ္ငန္းရွင္ကို အႀကံဉာဏ္ေတြ 
ေပးေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စုစုေပါင္း မဂၢါဝပ္ ၉၀ နဲ႔ အထူး 
စီးပြားေရးဇံုတစ္ခုအတြက္ လုပ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ ့(MOEE ဆီက 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းရေအာင္လုိ႔) တစ္လုိင္းမဂၢါဝပ္ 
၃၀ စီနဲ႔ သုံးလုိင္းခြဲပစ္လုိက္တယ္။

ဥပေဒအႀကံေပးက ဤကဲ့သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈသည့္ 
စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုအတြက္မူ 
လွ်ပစ္စမ္ီးေပးေလမ့ရွဟိလုည္း ဆုသိည။္ လမူႈေရး႐ႈေထာင္မ့ပွု၍ိေကာင္း
မြနသ္ည္ခ့်ဥ္းကပမ္ႈတစခ္မုွာ ေဒသအတြင္းရွ ိၿမိဳ ႔နယ္မ်ားႏငွ္ ့ရပရ္ြာျပညသူ္ 
လူထုမ်ား လက္ခံသေဘာတူသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ စြမ္းအင္ကုိ ေရရွည္ 
ထတုလု္ပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ႏငွ္ ့လုက္ိနာရမည္စ့ည္းကမ္းမ်ားႏငွ္ ့ေရရညွသ္ေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေပး၍ ၿမိဳ ႔နယ္ 
အဆင္တ့ြင ္ဓာတအ္ားလုငိ္းအေသးစားမ်ားႏငွ္ ့အေသးစားစြမ္းအငထု္တ ္
လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေအာက္ေျခမွအေပၚသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ 
ေဆာင္ပါက ပုိ၍ေကာင္းမည္ဟုလည္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ အခက္အခဲမွာ 
ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရထမံ ွသေဘာတခူြင့္ျပဳခဲလ့ွ်ငပ္င ္ျပည္ေထာငစ္ ု
ဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရိွလာလွ်င္ တစ္ယူနစ္ (kWh) လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
၃၅ က်ပမ္ွ်ျဖင္ ့လွ်ပစ္စရ္ရွိႏုငိသ္ည္အ့တြက ္သုံးစြသဲမူ်ားကု ိျပည္ေထာငစ္ ု
ဓာတ္အားလုိင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲျခင္းမျပဳရန္ တားဆီး၍မရႏုိင္ေခ်။
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အခန္း ၅
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေဒသတြင္းႏငွ္ ့တစက္မ ၻာလုံးတြင ္က်င္သံု့းလပု္ေဆာင္ေနသည္ ့ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားအရ စြမ္းအငထ္တုလ္ပုမ္ႈႏငွ္ ့
ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားတြင ္ဗဟုခိ်ဳပက္ုငိမ္ႈ ပုိေလွ်ာခ့်လာသည္ႏငွ္အ့မွ် စြမ္းအငက္႑တြင ္ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိျပညန္ယ္မ်ားႏငွ္ ့
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ပို၍အေရးပါလာလိမ့္မည္။ ဤအစီရင္ခံသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား၏ လပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာ၊ စြမ္းရည္ျမႇင္တ့ငရ္န ္လိုအပသ္ည့္ေနရာႏငွ္ ့သတူုိ႔၏နယန္မိတိမ္်ားအတြင္း 
စြမ္းအငအ္တြက ္စစီဥ္ျခင္းႏငွ္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္ာတြင ္မညသ္ည့္ေနရာတြင ္အဖြ႕ဲအစည္းရွိႏုငိသ္ညစ္သည္ ့
နယ္ပယ္မ်ားကုိ အဓိကဦးစားေပး ေရးသားခဲ့သည္။

ဤအစီရင္ခံစာမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ က်ယ္ေျပာလွသည့္ နယ္ပယ္သုံးခုအတြင္းတြင္ က်ေရာက္ေနသည္။ 

• စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

• စြမ္းအင္စီမံခ်က္သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

• ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား 
တည္ေဆာက္မႈ

ဤနယ္ပယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ စြမ္းအင္ကိစၥရပ္ 
မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

၅.၁။ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ရွင္းလင္းသည့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခုမရွိဘဲ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ စြမ္းအင္က႑ လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ 
မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ယင္းသို႔ေသာမူေဘာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္မူဝါဒမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအေပၚ မည္သုိ႔အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ကုိ စဥ္းစားသင့္ၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးအစုိးရအေနျဖင္ ့ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္်မတွရ္န ္လမ္းညႊနမ္်ားႏငွ္ ့နည္းလမ္းမ်ားကုလိည္း ပံပ့ုိးေပးသင္သ့ည။္ 
အခန္း (၄) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ 
အားေပးရန၊္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားကု ိဆြဲေဆာငရ္န၊္ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈ ရွၿိပီး၊ တရားမွ်တ၍ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာမ္ႈရွသိည္ ့
စည္းကမ္းမ်ားခ်မတ္ွရန္ႏငွ္ ့လမူႈေရးႏွင္ ့ပတဝ္န္းက်ငဆ္ုငိရ္ာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုငိမ္ႈမ်ားကု ိေျဖရငွ္းႏုငိသ္ည္ ့
ကုိယ္ပုိင္ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲလ်က္ရွိၾကသည္။
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ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးစြမ္းအင္စီမံကိန္းခ်မွတ္ရာတြင္ 
အေတြ႕အႀကဳံပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္

ျမနမ္ာစ့ြမ္းအငက္႑သည ္လ်င္ျမနစ္ြာ တိုးတကဖ္ြ႕ံၿဖိဳးလ်က္ရွၿိပီး ဆုံးျဖတ ္
ခ်ကမ္်ားႏွင္ ့လပုထ္ုံးလပုန္ည္းမ်ားစြာသည ္အသစမ္်ားျဖစ္ေနသည္အ့တြက ္
ျပည္ေထာငစ္အုဆင္ ့စြမ္းအငအ္ရာရွမိ်ားသည ္အေတြ႕အႀကဳသံစမ္်ားစြာကု ိ
ေလ့လာသင္ယူေနရသည္။ ယခင္က ျမန္မာ့စြမ္းအင္မူဝါဒသည္ MOEE 
ႏင့္ွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ အဓိကသက္ဆုိင္သည့္နယ္ပယ္ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အေတြ႕အႀကဳံ 
ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မွာ ရံဖန္ရံခါတြင္ အလြန္ပင္ႀကီးမားလွသည္။ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီးစြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးမ်ားသည ္စြမ္းအငက္႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈ 
အတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရမည့္အစား MOEE ထံမွ 
သုိ႔မဟတ္ု စြမ္းအငရ္င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံမူ်ားႏွင္ ့စမီခံ်က္အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္
သမူ်ားထမံ ွအဆုိျပဳလႊာမ်ားကို ျပနလ္ညတ္ုံ႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္းျဖင္ ့သတူုိ႔၏ 
အားအငမ္်ားကု ိသံုးစြဲေနၾကရသည။္ ကြ်ႏုပ္တ္ုိ႔ဆံုေတြ႕ခဲသ့ည္ ့လႊတ္ေတာ ္
ကုယ္ိစားလွယမ္်ားက ယင္းတို႔ကု ိအေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န ္ထိေရာက္သည္ ့
စြမ္းအင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲရန္ အကူအညီ 
လုိအပ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယ္ွမ်ားအေနျဖင္ ့စြမ္းအငက္႑သည ္နည္းပညာ 
ပုငိ္းအရ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ႏုငိင္ံေရးအရ ပဲက့ုငိထ္နိ္းေက်ာင္းရန ္ခက္ခသဲညဟ္ ု
ဆုပိါသည။္ ရနက္နုလ္ႊတ္ေတာက္ုယ္ိစားလယွတ္စဥ္ီးက ေျပာၾကားရာတြင ္

ရန္ကုန္ ESC ဥပေဒေရးခဲ့တုန္းက စင္ကာပူက ကြ်မ္းက်င္ 
ပညာရွင္ေတြ လာကူၾကတယ္။ ဒကီြ်မ္းက်င္သူေတြဆီက အိမ္ 
နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက စြမ္းအင္မူဝါဒနမူနာေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ 
သူတုိ႔ဘာလုပ္တယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့တယ္နဲ႔ အေကာင္းဆုံး 
အေလ့အက်င့္ေတြကုိ သိခ်င္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေသးစားဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ 
အလားအလာေကာင္းမ်ားကု ိအေလးထားေျပာၾကၿပီး ယင္းထတုလ္ပုမ္ႈကို 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ 
ျဖစ္ထြန္းေစၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ပုိ၍ဦးတည္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးျဖင့္ 
လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးသုိ႔ ဦးတည္ႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ 
အေသးစားထုတ္လုပ္မႈဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္မလံုေလာက္ 
မႈျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ 
သည့္အတြက္ ဥပေဒခ်မွတ္မႈကုိ အထူးသျဖင့္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။48

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္အလားအလာ  

ေမးျမန္းခဲသ့မူ်ား၏ အဓကိေဆြးေႏြးခဲသ့ည္အ့ေၾကာင္းအရာမွာ ျပညန္ယ ္
မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သီးျခားထိန္းညႇိ
လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ ပုိ၍ေသးငယ္သည့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္သည့္ 
စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လက္ရွိအေပၚမွ-ေအာက္ေျခ၊ 
ျပည္ေထာငစ္အုဆင္ ့စမီကံနိ္းမ်ား၏လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ 
ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္တစ္ခုမွာ စနစ္တက် အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္အတြက္ 
အေျခခမံ်ားကုိေပးႏုငိသ္ည္ ့ျပညန္ယအ္သီးသီး၏ စြမ္းအငအ္ေျခအေနႏငွ္ ့

ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္ေနျခင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ေရွ႕တိုးလုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး ပုိ၍ႀကီးမားသည့္ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ 
ခ်တိဆ္က္မည္ ့စမီခံ်ကအ္မ်ားစုျဖစသ္ည္ ့ပဂုၢလကိ စြမ္းအငကု္မၸဏမီ်ားႏငွ္ ့
ေတြ႕ဆုညံႇိႏႈငိ္းေနၾကသည။္ သုိ႔ရာတြင ္ျပညန္ယ္မ်ားႏငွ္ ့တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အတြင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔အားလံုးအတြက္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔သည့္ စြမ္းအင္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက်ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိၾကေခ်။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔၏နယ္နိမိတ္ 
မ်ားအတြင္း စြမ္းအငဖ္ြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအတြက ္ရညမ္နွ္းခ်ကမ္်ားကု ိေဖာ္ျပ 
လ်က ္အေရးပါသည္ပ့ံပ့ုိးလပု္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို ျပဳလပု္ႏုငိသ္ည။္ ျပည္ေထာငစ္ ု
အစုိးရႏငွ္ ့စြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားကု ိအေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ည္ ့ရပရ္ြာေဒသ 
မ်ားအၾကားတြင္ ထူးျခားစြာရွိေနသည့္အတြက္ သူတုိ႔၏ အခန္းက႑မွာ 
အေရးပါလွသည္။ ဤဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအၾကား 
ေပါင္းကူးေပးမည့္ စြမ္းအင္က႑၏ အနာဂတ္အတြက္ ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
တစ္ခုကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းပင္ျဖစ္သည္။

စြမ္းအင္အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေနရာစီစဥ္ျခင္းတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ  

ေဒသခ ံရပရ္ြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည ္စြမ္းအငစ္မီကံနိ္း အႀကီးစားမ်ားကု ိ
ယခင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမရိွ 
သည့္အတြက္ သတိႀကီးစြာထားလ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ရပ္ရြာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာသည္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို 
ယခင္က လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေလးဂ႐ုမျပဳ 
ခဲ့သည့္အတြက္ ထိတ္လန္႔ၾကသည္။ အန္န္ဂ်ီအုိမ်ားသည္ စြမ္းအင္ထုတ္
လုပ္မႈစက္႐ုံအႀကီးစားမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ 
ျခင္းကုိ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ စီမံခ်က္ႀကီးမ်ားကုိ 
ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရမ ွခြင့္ျပဳေသာလ္ည္း ယင္းတုိ႔၏ မေကာင္းသည္ ့အက်ဳိး 
ဆက္မ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားက ခါးစည္းခံၾကရၿပီး 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္အတူ 
ေနရာေရြးခ်ယ္မႈ၊ စီစဥ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္ 
မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ 
ထိေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ လုပ္ကိုင္ရမည္။ (အပိုင္း 
၃.၁ တြင္ EIA မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ။) 

ထိေရာက္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထား သုံးသပ္ခ်က္မ်ားမပါ၍ 
ျဖစခ္ဲသ့ည့္ျပႆနာမ်ားအနက ္နမနူာတစခ္မုွာ ျမနမ္ာႏုငိင္ပံြင္လ့င္းျမငသ္ာ 
မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္အဖြ႕ဲ၏ လမ္း
ညႊန္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေအာင္ေက်ာ္မုိးက ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ  
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စီမံခ်က္ႀကီးသံုးခုျဖစ္သည့္ အထက္ရဲရြာျဖန္႔ျဖဴးေရး 
လုိင္းႏွင့္ ၁၄၀ မဂၢါဝပ္ အထက္ပုိင္း ေပါင္းေလာင္းဆည္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အေရွ႕ပိုင္း Xiandong ရိွ ၆၆၀ မဂၢါဝပ္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး 
စြမ္းအင္စက္႐ုံႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၁၂၀ မဂၢါဝပ္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး 
ေလာင္စာသုံး စြမ္းအင္စက္႐ုံကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။49

စြမ္းအင္က႑ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း

ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီးဝနႀ္ကီးမ်ားႏငွ္ ့လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယ္ွမ်ားက 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္အဆင့္ စြမ္းအင္စနစ္မ်ားအတြက္ 
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ဘတ္ဂ်က္ေငြအလံုးအရင္းလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာၾကသည္။ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီး ဝနႀ္ကီးမ်ားႏငွ္ ့ျပညန္ယ္/တုငိ္းေဒသႀကီးမ ွျပည္ေထာငစ္မု ွ
အရာရွမိ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင ္ျပညန္ယ ္သုိ႔မဟတု ္တုငိ္းေဒသႀကီး 
လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း (ESE) သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီး ဘတဂ္်က္ႏစွခ္စုလုံးမ ွရနပ္ုံေငြရရွပိါသည။္ ၿခဳ၍ံဆိုရလွ်င ္
ျပည္ေထာင္စု၏ စြမ္းအင္ဘတ္ဂ်က္သည္ ၃၃ ေကဗြီစနစ္သို႔ ပို႔လႊတ္မႈႏွင့္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးအားလံုးအတြက ္အသုံးျပ ၿဳပီး ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီး စြမ္းအင ္
ဘတ္ဂ်က္သည္ ၁၁ ေကဗြီစနစ္အတြက္ သုံးပါသည္။

ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအေနျဖင္ ့ကမ ၻာဘ့ဏမ္ ွရနပ္ုံေငြပံပ့ုိး 
ေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံကိန္း(NEP) ျဖင့္ 
DRD မ ွအမ်ားစကုု ိလကရ္ွတိြင ္စမီခံန္႔ခြဲေနေသာလ္ည္း ေနာကပ္ုငိ္းတြင ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ ဓာတ္အားလုိင္း 
ျပင္ပလွ်ပ္စစ္မီးေပးျခင္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြပုိ၍ လုိအပ္ပါမည္။ 
(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။)

အခ်ဳိ႕ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု 
အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ - ၁၀၀၀ ခန္႔ အၾကမ္းဖ်င္းကုန္က်ႏိုင္သည့္ 
အတြက ္ဆင္းရသဲည္အိ့မ္ေထာငစ္မု်ားကု ိလွ်ပစ္စမ္ီးခ်တိဆ္က္ေပးရာတြင ္
ကူညီရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ဤ 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ခကို ထုံးစံအားျဖင့္ ေက်းရြာမွ အကုန္က်ခံရၿပီး 
ဆင္းရသဲားအမ်ားစမုွာ မတတ္ႏုငိ္ေသာေၾကာင္ ့လွ်ပစ္စမ္ီးသြယ္တန္းေရး 
တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ရြာအမ်ားစုတြင္ 
အိမ္ေျခအနည္းငယ္သာ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး ဤခ်ိတ္ဆက္ခသည္ 
(မီးရရွိေစေရးအတြက္) အဟန္႔အတားျဖစ္ေနပါသည္။

ျပည္ေထာငစ္မု ွစြမ္းအငအ္ရာရွမိ်ားႏငွ္ ့ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးစြမ္းအင ္
ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ မီတာခသည္ အဓိကျပႆနာအျဖစ္ျဖင့္ 
ေျပာၾကားၾကပါသည္။ ဝန္ေဆာင္ခကုန္က်စရိတ္မွာ မကာမိဘ ဲနည္းလြန္း 
ေနၿပီး ဓာတ္အားလိုင္းတိုးခ်ဲ ႔လွ်င္ အစုိးရအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားပုိေပးရသျဖင့္ အေႂကြးမွာ 
ပို၍ျမင့္တက္လာသည္။ ျပည္ေထာငစု္မွ စြမ္းအင္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီးစြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးမ်ားအေနျဖင္ ့လွ်ပစ္စသ္ုံးစြသဲမူ်ားကို အမနွ ္
တကယ္ကုန္က်စရိတ္အတုိင္းေပးခဲ့လွ်င္ စြမ္းအင္က႑အတြက္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွမံႈအသစမ္်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုငိလ္မိ္မ့ညဆို္သညကို္ သေဘာတူလကခ္ ံ
ၾကသည္။

စြမ္းအငစ္မီခံ်က ္သုံးသပခ္်က္ႏငွ္ ့ဓာတ္အားလုငိ္းစမီခံန္႔ခြဲမႈ 

စီမံခ်က္အဆင့္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္

အဆင့္ဆင့္မွ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑ စြမ္းအင္အဆိုျပဳလႊာ 
မ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ အေတြ႕အႀကဳံနည္းၾကပါသည္။ စြမ္းအင္ 
နည္းပညာသစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ စီမံခ်က္အသစ္မ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ 
ကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္မွာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။  ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးမ်ားႏငွ္ ့ယင္းတုိ႔၏အႀကံေပးမ်ားႏငွ္ ့ျပညန္ယ/္
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ MOEE ဌာနမွအရာရွိမ်ားကုိ ေငြေၾကးပုိင္း၊ နည္း 
ပညာမ်ားႏငွ္ ့စြမ္းအငစ္မီခံ်ကအ္သစမ္်ား၏ စနိ္ေခၚမႈမ်ားႏငွ္ ့အက်ဳိးေက်းဇူး 
မ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏုငိရ္န ္စြမ္းရညမ္်ားျမႇင္တ့င္ေပးရန ္လကရ္ွကိာလ 
သည္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။  MOEE ၏အႀကံေပး 

တစ္ဦးက စိန္ေခၚမႈကုိ ေျပာျပၿပီး မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း 
ေျပာၾကားရာတြင္ - 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ စီမံခ်က္အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္တာနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ရင္ဆိုင္ေနရတဲ ့စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔သင္တန္း 
ေပးေနတယ္။ သင္တန္းမွာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႔ကုန္က်တဲ့ အနည္း 
ဆုံးပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထား(levelized cost) တြက္ခ်က္ပုံနဲ႔ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရးအရင္းအႏွီးေတြကုိလည္း ဘယ္လုိ 
ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားမလဆဲုတိာေတြကို ပုိ႔ခ်တယ။္ ဒါမ်ဳိးသငတ္န္း 
ေတြက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္ 
က လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအပါအဝင္ အဆင့္တိုင္းအတြက္ 
လုိအပ္တယ္။

ထုိ႔အျပင္ (က) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား (ဆုိလုိသည္မွာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ 
မ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေပးမည့္အဆင့္) ႏွင့္ (ခ) ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္တြင္ MOEE ၏ဌာနခြဲမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအၾကား (ဆုိလိုသည္မွာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ေပးသည့္ အဆင့္) ဆက္ဆံေရးကုိ 
ရွင္းလင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္းလည္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္အာဏာ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ျဖင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
မ်ားသည ္ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရ သုိ႔မဟတ္ု ဓာတအ္ားလုငိ္းအေသးစားမ်ား
ကဲသို့႔ေသာ စြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားအတြက ္စမီခံ်ကအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ ္
သမူ်ားထမံ ွအဆုိျပဳလႊာမ်ားကု ိ ျပနလ္ညတ္ုံ႔ျပန္ေသာလ္ည္း လကရ္ွတိြင ္
ဤအဆုိျပဳလႊာမ်ားကု ိတုငိ္းတာႏုငိသ္ည္ ့စြမ္းအငက္႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈ 
အတြက္ အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းၿခဳံႏုိင္သည့္ မူေဘာင္မရွိေနေခ်။ 
ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးက ျမင္ေတြ႕ေနက်ပံုစံတစ္ခုကို ေဖာ္ျပရာတြင္-

ကုမၸဏီတစ္ခုက ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး X ဆီကုိသြားၿပီး ေျပာမယ္။ 
“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆရာတုိ႔ရဲ႕ျပည္နယ္မွာ အေသးစားဓာတ္အား 
လိုင္း ၅၀ ေဆာက္ခ်င္ပါတယ္။” ၿပီးတာနဲ႔ “ခြင့္ျပဳခ်က္ဘယ္လိုရ 
မလဲ။” ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စကားပရိယာယ္သုံးတာပါဘဲ။

အက်ဳိးဆက္မွာ စီမံခ်က္အလုိက္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ ပုိ၍ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ မူဝါဒမူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္မႈကို ရပ္တန္႔ေစၿပီး အမ်ား 
ျပည္သူအားအသိေပးျခင္း၊ ရပ္ရြာလူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္ 
မႈႏငွ္ ့ေျမယာအခြင္အ့ေရး ေငြလလဲယွ္ႏႈန္းထားမ်ားႏငွ္ ့PPAs ႏငွ္ ့သေဘာတ ူ
စာခ်ဳပမ္်ား ေရးသားပုကံဲသို့႔ေသာ အေရးႀကီးသည္က့စိၥရပမ္်ားကု ိလ်စလ္်ဴ 
ရႈရာက်ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိအေျခအေနက ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အၾကား မွ်ေဝျခင္းႏွင္ ့အျပနအ္လနွသ္ငယ္ူေလလ့ာျခင္းတုိ႔ကု ိအားမေပး 
ႏိုင္ေခ်။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္မူဝါဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထိန္း 
ေက်ာင္းသည္စ့နစမ္်ားသည ္ထိန္းညႇမိႈ လုံးဝမရွိျခင္း သို႔မဟတု ္အနည္းမွ် 
သာ ရွိေနသည္။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားစြာတြင္ စီမံခ်က္ 
မ်ားစြာကု ိအေကာငအ္ထည္ေဖာလ္ုသိည္ ့စမီခံ်ကအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ ္
သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။
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စြမ္းအင္စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား

ပုဂၢလိကက႑ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားက ျပည္ေထာင္စု 
ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွစ္ခုစလုံးမွ အစုိးရအရာရွိမ်ား၏ 
ပညာရငွဆ္နမ္ႈကု ိေယဘယု်အားျဖင္ ့ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုၿပီး ထတ္ုလပု္ျဖန္႔ျဖဴး 
သည့္ စြမ္းအင္စနစ္မ်ား၊ ေနစြမ္းအင္သံုး မုိက္ခ႐ုိဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ 
ဘက္ထရီစနစ္မ်ားကဲ့သုိ ႔ေသာ ပုိ၍သစ္လြင္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ 
ကြ်မ္းဝင္မႈမရွိျခင္းကုိမူ မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားက အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရျခင္းအတြက္ 
အခ်နိက္နု္ျခင္းကိုမ ူညည္းည ၾဴကသည။္ ႏုငိင္တံစဝ္မွ္းလုံးတြင ္ေနစြမ္းအငသံု္း 
စီမံခ်က္မ်ားစြာကုိ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ပုဂၢလိကက႑  
စြမ္းအင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက သည္းခံရန္လိုအပ္သည္ဟု 
ဆုိပါသည္။

အစည္းအေဝးလပုရ္နအ္ခ်နိယ္ရူၿပီး လုပလ္ုသိည္ ့အလပုမ္်ားလပု္ႏုငိရ္န ္
အတြက္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားယူရသည္။ မိမိကုိယ္ပုိင္ေငြေၾကးျဖင့္ မိမိတုိ႔ 
ဘာသာ အစအဆံုးလပု္ေဆာငမ္ည္ ့လုပင္န္းလပုက္ုငိ္ႏုငိမ္ႈရွ၊ိ မရွဆိန္းစစ ္
ေလ့လာခ်က္အတြက္ သေဘာတူအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္အတြက္ပင္ 
လေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈရွိ မရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အတြက္ အစုိးရထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မွာ မျဖစ္မေနရယူရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း စီမံခ်က္၏ လုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းရယူရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္အဆင့္တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ 
သည့္အလားအလာရွိသည့္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ 
သူ႔အဖြဲ႕ကို မတိဆ္က္ေပးႏုငိသ္ည္အ့ခြင္အ့လမ္းရရွသိညဟ္ ုဆုပိါသည။္ 
ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ စီမံခ်က္အတြက္ သေဘာတူညီမႈ သို႔မဟုတ္ 
လုိင္စင္အတြက္ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ် 
ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျဖန္ ့ျဖဴးသည့္ဓာတ္အားလိုင္းကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ  

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ပုိ၍ေကာင္းမြန္ 
သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းကို လက္ခံႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဓာတ္အား 
လိုင္း အစီအစဥ္ခ်ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ MOEE အတြက္ 
အႀကံေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အလွဴရွင္အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုမွ ကိုယ္ 
စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ -

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေတြရ႕ဲ သူတို႔အေနနဲ႔လ ဲျပင္ဆင္ 
ထားသင့္တဲ့ အဓိကတာဝန္ဝတၱရားေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ 
ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ဓာတ္အားလုိင္းေတြကုိ စီစဥ္ဖုိ႔နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြမွာ 
ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ရခ်င္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ေျပာဖို႔ျဖစ္ 
ပါတယ။္ ဓာတ္အားလုငိ္းကု ိေဆာကၿ္ပီးရင္ေတာ ့ယင္းျပညန္ယ ္
ႏင့္ွ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေတြက သူတို႔၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ 
ဓာတ္အားလုိင္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရာတြင္ ေျပာခြင့္ရွိသင့္သည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ရထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ထိေရာက္စြာႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈ 

ေနာကထ္ပ္ေတြ႕ရွမိႈမွာ စာခ်ဳပမ္်ားႏငွ္ ့လပုပ္ုငိခ္ြင္သ့ေဘာတူညမီႈမ်ားကု ိ
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ 
လပုပ္ုငိခ္ြင္ရ့သမူ်ားအၾကား ခုငိမ္ာသည္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈရွရိန ္လုအိပ ္
ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ MOEE ၏ အႀကံေပးျဖစ္သူကလည္း 
လပုပ္ုငိခ္ြင္ရ့သမူ်ားကု ိထိေရာကစ္ြာ စမီခံန္႔ခြဲႏုငိရ္န ္အေရးႀကီးေၾကာင္းကု ိ
ေျပာျပခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားသူမ်ားသည္ ESE (ရန္ကုန္တြင္ 
YESC ထံမွ သို႔မဟုတ္ မႏၲေလးတြင္ MESC) ထံမွ လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးဓာတ္အားလုိင္းမွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ားထံသုိ ႔ လွ်ပ္စစ္ျပန္ 
ေရာင္းၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္း/လူပုဂၢဳိလ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား 
အနက္အခ်ဳိ႕က လုပ္ငန္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ရထားသူမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသုိ႔ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွာကဲ့သုိ႔ပင္ တာဝန္ခံ 
သင့္သည္။ (အခန္း ၄ ကုိၾကည့္ပါ။) ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား 
သည ္မညသ္ည္လ့ွ်ပစ္စက္ု ိယင္းလပုပ္ုငိခ္ြင္ရ့ထားသူမ်ားကု ိေရာင္းခ်မည္ ့
ေစ်းႏႈန္းကို ညႇိႏႈငိ္းရာတြင ္ပါဝငသ္င္သ့ည။္ ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏စာရင္းအင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
အေျပာင္းအလဲကုိ MOEE ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။

လပုင္န္းလုပပ္ုငိခ္ြင္ ့စမီခံန႔ခ္ြမဲႈ တုိးတက္ေကာင္းမြနလ္ာသည္ ့နမနူာတစခ္မုွာ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထားဝယ္ရိွ လွ်ပ္စစ္ 
စနစ္ကို စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုရိွခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ ထုတ္လုပ္ေရး 
အတြက္ တာဝန္ရိွၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ တာဝန္ယူရ 
ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ မေကာင္းဘဲ ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ မရသကဲ့သို႔ 
မီးပ်ကသ္ညမ္ွာလည္း ပုမံနွက္ဲသ့ုိ႔ျဖစ္ေနခဲသ့ည။္ ကုနသ္ညႀ္ကီးမ်ားအသင္း 
သည္ ယင္းကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္ အစည္းအေဝးေခၚခဲ့သည္။ ေမးျမန္းခဲ့သူ 
မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင ္အစုိးရႏငွ္ ့ကုမၸဏီႏစွခ္အုၾကား ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္္းမႈ 
မရွသိေလာက္ျဖစၿ္ပီး စာခ်ဳပ္ေရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြငပ္ါ မွခီုအိား 
ထားႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးေရးအတြက္ မည္သူတြင္ 
အဓိကတာဝန္ရိွသည္ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွခဲ့ေခ်။ DDA မွ သန္႔ဇင္က 
ေျပာၾကားရာတြင္ စြမ္းအင္မူဝါဒခ်မွတ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကမဲႈတြင္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္မႈကို ဖိတ္ေခၚလွ်င ္အေထာက္အကူျဖစ္ 
လိမ့္မည္။ အခ်ဳိ ႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဒသအစုိးရအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ကိစၥရပ္ 
မ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ နည္းပညာပုိင္းဟုသာ မွားယြင္းစြာ႐ႈျမင္၍ ဤသုိ႔ 
(ျပည္သူမ်ား ပါဝင္မႈ) မျဖစ္ခဲ့ေခ်။

ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ၊ ေက်းရြာအဆင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ 
အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား

အေသးစားစြမ္းအင္ဓာတ္အားလုိင္းတုိးခ်ဲ ႔ျခင္းႏွင့္  
အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ အေရးတႀကီးကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ 
အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ား တုိးခ ဲ်႕ရာတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ 
သမူ်ား၊ ရပရ္ြာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့မညသ္ုိ႔ ပူးေပါင္းလပု္ေဆာငမ္ညဆ္ုသိည္ ့
ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းတုိးခ်ဲ႕မႈကို 
ႏုင္ိငံေတာ္အဆင့္ မီးလင္းေရးစီမံကိန္း (NEP) မွ ေငြေၾကးပမာဏ ေျမာက္ 
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မ်ားစြာသံုးစြ၍ဲ DRD မလုွပ္ေဆာငလ္်ကရ္ွသိည။္50  လကရ္ွလုိပ္ေဆာငပ္ုမံွာ 
အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္မည့္အတြက္ အစုိးရ 
တငဒ္ါမ်ားအေပၚအေျခခၿံပီး အစုိးရမ ွေစ်းေလွ်ာ့ေပးသည္ ့လပုပ္ုငိခ္ြင္မ့်ားျဖင္ ့
တျဖည္းျဖည္းတုိးခ်႕ဲပါသည။္ နည္းပညာမ်ားႏငွ္ ့စနစမ္်ားမွာ တုိးတကလ္ာ 
ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ က်ဆင္းလာၿပီျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အေသးစား ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အရင္း 
အႏွီးေငြမ်ားစြာကုိ အသုံးျပဳရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မဂၢါဝပ ္၃၀ ေအာက ္ဓာတအ္ားလုငိ္းျပငပ္စြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားအားလုံးကု ိ
လႊမ္းၿခံဳ၍ လပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာတစခ္ုျဖင္ ့ ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
မ်ားသည္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တပ္ဆင္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ 
အေရးပါသည့္ က႑တစ္ခုတြင္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကလည္း ႀကီးမား 
သည့္အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မည္။ ရွင္းလင္းစြာပင္ 
အေသးစားဓာတအ္လားလုငိ္း တုိးခ် ဲ႔မႈေအာင္ျမင္ေစရနအ္တြက ္ျပညန္ယ/္
တုငိ္းေဒသႀကီးဝနႀ္ကီးမ်ားအတြက ္စီးပြားေရးလပုင္န္းပုစံမံ်ားကု ိနားလည ္
ရန္ႏငွ္ ့ရနပ္ုံေငြရယ၍ူ ရြာမ်ားတြင ္စနစမ္်ားကို ဒဇီုငိ္းဆြၿဲပီး တပဆ္င္ေပးသည္ ့
စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးစနစ္ပံုစံ (ESCOs) ႏွင့္ ရင္းႏီွး 
ကြ်မ္းဝငမ္ႈရွရိန ္အေရးႀကီးပါသည။္ အလပုအ္ကုငိမ္်ားႏငွ္ ့စီးပြားေရးအက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ထြန္းေစသည့္ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္မဆုိ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ ယင္း ESCOs မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ မည္သည့္ 
အခ်ကမ္်ားကု ိနားလညရ္န္ႏငွ္ ့စြမ္းအငဝ္န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို ရြာသားမ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။

အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းစနစ္မ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အန္န္ဂ်ီအုိ 
တစ္ခုႏွင့္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးက 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္  အခက္အခဲႀကီး 
တစ္ခုကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ 

ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည ္စီးပြားေရးလုပင္န္း 
မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ေဘးထြက္၍ ျဖစ္ 
လာမည္ကို ေစာင့္မေနသင့္ေခ်။ သူတို႔အေနျဖင့္ အေသးစား 
ဓာတ္အားလိုင္း စီးပြားေရးပုစံမံ်ားမညသို္႔ လုပ္ေဆာငရ္မညကို္ 
နားလည္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပင္မဓာတ္အားလိုင္းေရာက္ရွိလာလွ်င္ 
အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းစနစ္အေနျဖင့္ မည္သို႔ျဖစ္မည္ကို 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

ဓာတ္အားလိုင္းျပငပ္ တည္ေဆာက္မႈတြင ္ကြ်မ္းက်ငသူ္မ်ားက 
ဤ ESCOs သည္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အျပဳ 
သေဘာ အလြန္ေဆာင္သည့္အင္အားတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ ေျပာဆို 
ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့စြမ္းအင္အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးမားသည့္ 
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရိွႏိုင္ၿပီး ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားကို ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲႏုိင္သည့္ 
ပုစံံျဖင္ ့ရပရ္ြာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသို႔ တတ္ႏုငိသ္ည္ ့လွ်ပစ္စဓ္ာတ္ 
အားမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္ 
သည္။

မဟာဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ ဆုံသည့္ေနရာ  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အဖြ႕ဲ(REAM)သည္ စြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးမႈ 
အာ႐ုစံုက္ိလပု္ေဆာငလ္်ကရ္ွသိည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆို့ေသာ ္ျပညန္ယ/္
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပုိ၍နီးကပ္သည့္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။  REAM ႏွင္ပု့ဂၢလိက က႑ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ားစြာအေန 
ျဖင္ ့မီးေမာင္းထုိးျပသည္ ့ကစိၥရပမ္်ားအနက္ တစခ္မုွာ (ESE ကဲသ့ုိ႔ေသာ)
MOEE ဌာနမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြသဲည့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ DRD မွစီမံခန္႔ခြ ဲ
သည့္ ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးတုိ ႔အၾကား ေပါင္းစပ္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အေစာပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သုိ႔ GIZ 
သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ MOEE တို႔ႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္ 
ႏင့္ွပတ္သက္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္လည္း အၿပိဳင္က်င့္သံုးႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္  
ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ လုိင္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္းမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝ 
ထားသည။္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမၾူကမ္းမ်ားသည ္ဓာတအ္ားလုငိ္းျပငပ္ 
စနစ္မ်ား၏ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ 
အေရးႀကီးသညမ္ွာ  အေသးစားရြာဓာတအ္ားလိုင္းမ်ား လပုက္ုငိ္ေနသည္ ့
ေနရာမ်ားသုိ႔ ဓာတအ္ားလိုင္းတုိးခ် ဲ႔မႈႏငွ္ပ့တ္သကသ္ည္ ့အႏရၲာယမ္်ားကု ိ
ေဆြးေႏြးထားသည္။

ေက်းရြာအေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားအတြက္ - မဟာဓာတ္အားလုိင္း 
ေရာက္လာလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္ ဆိုသည္ကို မသိရိွသည့္အခ်က္မွာ အႀကီး 
မားဆုံးျပႆနာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၄ ကုိ ၾကည့္ပါ။) ေဝဖန္ခံရ
ဆုံးအခ်ကမ္်ားအနကတ္စခ္မုွာ MOEE ဌာနမ်ားေသာလ္ည္းေကာင္း DRD 
အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤေမးခြန္းအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္အေျဖ

မဂၢါဝပ္ ၃၀ ေအာက္ ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ 

စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ လႊမ္းၿခဳံ၍ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာတစ္ခုျဖင့္ ျပည္နယ္/

တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ 

အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား 

တပ္ဆင္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အေရးပါသည့္ 

က႑တစ္ခုတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး 

ယင္းကလည္း ႀကီးမားသည့္ 

အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုကို 

ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မည္။
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မရိွျခင္းျဖစ္ၿပီး ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပစနစ္မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ခံပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ 
သြားမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔၏လွ်ပ္စစ္သည္ 
မဟာဓာတ္အားလုိင္းမွ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္ထက္ 
မ်ားစြာပုိ၍ေစ်းႀကီးသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ျပည္နယ္/
တုငိ္းေဒသႀကီးဝနႀ္ကီးမ်ားႏငွ္ ့သတူုိ႔၏ အႀကံေပးမ်ားက မအူရသူတုိ႔တြင ္
လပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာရွိေသာလ္ည္း မဝူါဒရငွ္းလင္းမႈမရွသိည္အ့တြက ္ဓာတ ္
အားလိုင္းျပင္ပေနရာတြင္ တီထြင္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ကတိကဝတ္ 
ျပဳရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကသည္။

၅.၂။ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတုိ႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ စြမ္းအင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး၏ ပုိ၍အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စြမ္းအင္ 
ဥပေဒမ်ားႏငွ္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစမ္်ား အားလုံးေရးဆြခဲ်မတွရ္ာတြင ္
ပုိ၍အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ 
စြမ္းအငဥ္ပေဒမ်ားႏွင္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကု ိမတိဆ္ကသ္ည္အ့ခါတုငိ္း 
ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ျပည္သူ 
လူထုကုိ ပညာေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ 
စုစည္းေပးရန္ တစ္ေျပးညီလုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါရိွသင့္သည္။ 
အေျခခံမူတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို (က) ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြရဲာတြင ္အႀကံဉာဏမ္်ားရရွရိန၊္ (ခ) ဥပေဒမ်ားႏငွ္ ့
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူၾကမ္းမ်ားအတြက္ ေဝဖန္အႀကံေပးရန္ ဖိတ္ေခၚသင့္ 
သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စြမ္းအင္ 
စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ပါဝင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင္တန္း 
ရရွိထားသင့္သည္။

၂။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္  
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း 

ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္စြမ္းအငအ္ရင္းအျမစ္ေျမာကမ္်ားစြာရွၿိပီး ယင္းအရင္းအျမစ ္
မ်ားကု ိပဂုၢလကိက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈျဖင္ ့အကနုအ္က်သကသ္ာ ထိေရာက္စြာ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္း 
မ်ား ေရးဆြဲခ်မတွရ္န ္လုအိပပ္ါသည။္ ျပညန္ယ္ႏငွ္တ့ုငိ္းေဒသႀကီးအသီး
သီးသည ္အရင္းအျမစမ္်ားစြာကု ိအထူးသျဖင္ ့ေပါင္းစပ္ေလ့ရွၿိပီး ယင္းတုိ႔မွာ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေနစြမ္းအင္ သုိ႔မဟုတ္ ဇီဝေလာင္စာတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
ေနာင္လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္ - ၁၅ ႏွစ္အတြက္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းခ်မွတ္ရာတြင္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းသည့္ လိုအပ္ခ်က္ကို စနစ္တက် 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာထားရန္လိုအပ္သည္။ အေျခခံစီမံကိန္းေရးဆြသဲည့္အဆင့္ 
မ်ားသည ္ႏုငိင္ံေတာအ္ဆင္ဆ့န္းစစ္ေလ့လာခ်က ္တစခ္၏ု အစတိအ္ပုငိ္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူရန္ လုိအပ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္၊ စြမ္းအင္ 
လုိအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ 

ေလ့လာခ်က္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းအဆင့္မ်ားက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီး အစုိးရမ်ားအား ပါလမိ္မ့ည။္ ယင္းသို႔ျဖစ္ႏုငိ္ေစရန ္စြမ္းေဆာင္ႏုငိသ္ည္ ့
အဆင့္မ္ွာ မညသ္ည့္ေနရာမ်ားတြင ္အရင္းအျမစမ္်ားရွသိည္ႏငွ္ ့လုအိပခ္်က ္
အမ်ားဆံုးရိွသည္ကို အသိေပးပါလိမ့္မည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
စြမ္းအငအ္စအီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့စြမ္းအငအ္ခ်ကအ္လကမ္်ား ေကာကယ္ ူ
စုေဆာင္းရာတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ား၏ 
ဗဟုသုတအေျခခံမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ သင္တန္းေပးျခင္း 

ျပညန္ယ္/တုငိ္းေဒသႀကီးအဆင္တ့ြင ္စြမ္းအငအ္တြက္ ဦးေဆာငဆ္ုံးျဖတ ္
ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားမွာ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္က႑ကို 
ဗဟုခိ်ဳပက္ုငိမ္ႈပုိေလွ်ာခ့်ေလ သတူုိ႔၏ တာဝနဝ္တရၱားမ်ားႏငွ္ ့သတူုိ႔အလပု၏္ 
အေရးပါမႈသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပုိမုိႀကီးမားလာေလ ျဖစ္မည္။ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးမ်ား၏ အသိပညာ ဗဟုသုတ 
အေျခခံမ်ားရရွိေစရန္ သင္တန္းေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ 
ထူးျခားသည့္ျပတင္းတံခါး တစ္ခ်ပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဘုံတူညီမႈရွိသည့္ 
ဗဟုသုတအေျခခံမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအၾကား 
စြမ္းအငဖ္ြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအတြက ္က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာသ္ည္ ့ရညရ္ြယ္ခ်က္ 
မ်ဳိးရွိလာၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ MOEE ဌာနမ်ား (ဥပမာ DEPP ႏွင့္ 
ESE) အၾကား ပုိ၍ရွင္းလင္းသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ရွိလာလိမ့္မည္။ 
ဤသုိ႔ေသာ သင္တန္းမ်ဳိးသည္ စြမ္းအင္မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနမ်ားစသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အသိပညာ 
ဗဟုသုတေဝမွ်မႈမ်ား မွန္မွန္လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးလာႏုိင္သည္။ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာအခ်က္ 
အလက္၊ အေသးစားႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္း ျပင္ပစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာမ္ႈအတြက ္စမီခံ်ကမ္ူေဘာငမ္်ားကဲသ့ုိ႔ေသာ နယပ္ယမ္်ားတြင ္ေလလ့ာ 
သင္ယူရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေဝမွ်ရန္ အတူလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ အတူပူးေပါင္းအားထုတ္မႈက 
စြမ္းေဆာင္ရည္ထိေရာက္ မႈကို တိုးတက္ေစရန္မွ်မက ျဖန္႔ျဖဴးရန္ထုတ္လုပ္ 
သည့္ စြမ္းအင္စနစ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ 
ေဆာင္ေနၾကသည္ ့ကမုၸဏမီ်ားစြာမ ွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွီးမႈမ်ားကု ိပု၍ိဆြဲေဆာင ္
ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

၄။ စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္မ်ားကို 
စမီခံန္႔ခြမဲႈတြင ္အေတြ႕အႀကဳရံလာၿပီး အေသးစားႏငွ္ ့ဓာတအ္ားလုငိ္းျပငပ္ 
စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပို၍တာဝန္ယူရမည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ဘတ္ဂ်က္မွာ 
တျဖည္းျဖည္းပုိမ်ားလာသင့္သည္။



52

၅. အဆင္းရဲဆုံးအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ 
ဓာတ္အားလုိင္းသြယ္တန္းရန္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္း 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္) သည္ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းေရးအတြက္ 
မတတ္ႏုိင္သည့္ ဆင္းရဲသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား 
ျပဳလပု္ေပးသင္သ့ည။္ ခန္႔မနွ္း ေျခအားျဖင္ ့အိမ္ေထာငစ္တုစခ္အုတြကက္နု ္
က်ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ - ၁၀၀၀ ခန္႔သည္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း 
မ်ားစြာအတြက္ မတတ္ႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ 
မီးလင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစသည္။

စြမ္းအင္စီမံခ်က္ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ဓာတ္အားလုိင္းခ်ိတ္ဆက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ 
သုံးသပ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားကုိ 
တရားဝင္ပုိေနရာေပးျခင္း 

ကြ်ႏုပ္တ္ုိ႔၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်ကမ္်ားမ ွေတြ႕ရွခိ်ကတ္စခ္မုွာ လကရ္ွတိြင ္
ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည ္ပငမ္ ဓာတအ္ားလုငိ္းခ်တိဆ္က ္
သည္ ့စြမ္းအငစ္မီခံ်ကမ္်ားကို အနည္းဆုံး အလြတသ္ေဘာမ်ဳိး ဆန္းစစသ္ုံးသပ ္
ၾကရၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ ဆႏၵမပါဘဲ စြမ္းအင္စီမံခ်က္ 
မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ မလိုလားစရာ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ 
အခ်ကပ္င္ျဖစသ္ည။္ ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရအေနျဖင္ ့အက်ဳိးစီးပြားထခိုကိ ္
ႏုငိသ္ည္ ့ရပရ္ြာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့အျခားေဒသတြင္းရွ ိပတသ္က္ဆကစ္ပ ္
သမူ်ား၏ အႀကဉံာဏမ္်ားေပးျခင္းအပါအဝင ္အဆုိျပဳထားသည္ ့စြမ္းအင ္
စမီခံ်ကမ္်ားအားလုံးကု ိျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီး၏ သုံးသပခ္်ကအ္တြက္ 
တရားဝင္နည္းလမ္းတက် လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္သင့္သည္။

၂။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီ 
အားျဖည့္ေပးရာတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအတြက္ 
တရားဝင္ပုိျဖစ္သည့္ အခန္းက႑

အႀကီးစားစြမ္းအငဖ္ြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင ္ေအာင္ျမင္ေစရန ္စမီခံ်ကမ္်ားသည ္
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ အက်ဳိးစီးပြားထိခုိက္ႏိုင္သည့္ 
လမူ်ားႏငွ္ ့ေခါင္းေဆာငမ္်ားထံမ ွအေရးပါသည္ ့သေဘာထားသုံးသပခ္်က္ 
မ်ား လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈသည္ 
ေဒသဆုငိရ္ာ လမူႈေရးႏငွ္ ့ပတဝ္န္းက်ငဆို္ငရ္ာ စုိးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားကု ိေျဖရငွ္း 
ေပးၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွစ္ခုစလုံးကုိ အက်ဳိး 
ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ စြမ္းအင္က႑ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းခ်င္းရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏ္ိုင္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္မီး 
ေသြးေလာငစ္ာသုံး စြမ္းအငစ္က္႐ု၏ံ အျဖစအ္ပ်က္ေလလ့ာခ်က ္(အခန္း 
၄) သည္ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ နမူနာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥတြင္ 
အဆိုျပဳသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုသည္ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထု၏ ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရွ ႔မဆက္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္းမရိွခဲ့ေခ်။ သို႔ရာတြင္ ဤနမူနာက ျပည္နယ္ 
အစုိးရမ်ားသည္ သူတုိ႔၏နယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္းတြင္ စီမံခ်က္ႀကီးမ်ားကုိ 
ပံုေဖာ္ရာတြင္ တရားဝင္အခန္းက႑ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ျပသလ်က္ 
ရွိသည္။

၃။ မဂၢါဝပ္ ၃၀ ေအာက္ ေသးငယ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ လက္ခံသေဘာတူမႈ

ယခုသုေတသနအရ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို စီမံခန္႔ခြရဲန္အတြက္ အေပၚမွ 
ေအာက္၊ ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ သင့္ 
ေတာ္မႈမရွိသည္ကုိ ေဖာ္ညႊန္းေနသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေနလွ်င္ပင္ ၃၀ မဂၢါဝပ္ေအာက္ စီမံခ်က္မ်ား အားလုံးအတြက္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔လုိင္စင္မ်ားကုိ သုံးသပ္၊ အတည္ျပဳရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
သေဘာတူခ်က္ရယူရာတြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေနရာသတ္မွတ္ 
ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ သံုးသပ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ 
သည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စီမံခ်က္မ်ား၏ 
ေဒသဆိုင္ရာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားတြင္လည္း ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ ဤ 
အေျပာင္းအလကဲ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ 
စမီကံနိ္းဌာနႏငွ္ ့ေသခ်ာစြာလပုက္ုငိ္ေဆာငရ္ြကရ္မည္ျဖစသ္ည။္ လွ်ပစ္စ/္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပင္မဓာတ္အားလုိင္း၏ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေနာက္ဆံုးသေဘာတူ ခြင့္ျပဳခြင့္ကုိ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္သည္။

၄။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကု ိ
တက္ႂကြစြာ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရသည ္ပငမ္ဓာတအ္ားလိုင္းႏငွ္ ့ခ်တိဆ္ကထ္ားသည္ ့
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၁ - ၃၀ မဂၢါဝပ္) စြမ္းအင္ 
စမီခံ်ကမ္်ားေဆာက္လုပမ္ႈကု ိအားေပးရန ္ျပညန္ယ္/တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
မ်ားကို ခြင့္ျပဳသင္သ့ည။္ အပုငိ္း ၄.၂ တြင္ေဖာ္ျပခဲသ့ကဲသ့ုိ႔ ဤစနစမ္်ားကု ိ
ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီႏုိင္ၿပီး ျမန္မာ 
ႏုငိင္၏ံ လွ်ပစ္စစ္နစခ္ံႏုငိရ္ညက္ု ိတုိးတက္ျမင္မ့ားေစရန္ႏငွ္ ့ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာခ့  ်
ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ SPP စီမံခ်က္သည္ 
အပိုင္း ၄.၂ တြင္ စာေဖာ္ျပခ်က္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ 
ဝနႀ္ကီးဌာန အရာရွမိ်ားႏငွ္ ့ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီး စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးမ်ား 
အေနျဖင့္ ေလ့လာသင့္သည့္ နမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္။

၅။ နည္းပညာပုိင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ နားလည္ 
တတ္ကြ်မ္းမႈတြင္ စြမ္းအင္က႑ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့
အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီးမ်ားအတြက္ သင္တန္း

ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီးစြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးမ်ား၊ အႀကံေပးမ်ားႏငွ္ ့လွ်ပစ္စ/္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအရာရိွႀကီးမ်ား 
အေနျဖင္ ့စြမ္းအငက္႑စမီခံ်က္မ်ား၏ နည္းပညာပုငိ္းဆုငိရ္ာႏငွ္ ့ဘ႑ာေငြ 
ေၾကးဆုငိရ္ာပုငိ္းတြင ္သငတ္န္းလုအိပသ္ည။္ အစုိးရအရာရွႀိကီးမ်ားအေနျဖင္ ့
စီမံခ်က္၏ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကအေရး 
ပါသည္ ့အခ်က္အလကမ္်ားႏငွ္ ့ကြ်မ္းက်ငမ္ႈရွရိမည။္ စြမ္းအငထ္တုလု္ပရ္န ္
ပ်မ္းမွ်ကုန္က်ေငြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ျခင္း၊ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ 
အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကုန္က်ေငြ 
မ်ားႏငွ္ ့ကနုက္်ေငြ ရရွမိည္ ့အက်ဳိးအျမတမ္်ားကု ိဆန္းစစမ္ႈမ်ားကု ိထည ္
သြင္းလ်က္ စြမ္းအင္နည္းပညာအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အေျခခံက်သည့္ အခ်က္ 
အလက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကုန္က်ေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
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၆။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအင္ဂ်င္နီယာမ်ား 

အေစာပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး 
မ်ားတြင္ သူတုိ ႔ကုိယ္ပုိင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိေခ်။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ/္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လက္ေအာက္ရိွ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားစြာက ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားတြင ္စြမ္းအငဆ္ုငိရ္ာ စမီခံ်ကမ္်ားကို လပု္ေဆာင္ေနၾကသည္ ့
အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္အတြက္ အႀကံျပဳခဲၾ့ကသည္။ လွ်ပ္စစ္ 
/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားမ ွသတူုိ႔၏ဝနထ္မ္းမ်ားကု ိပုိ႔လႊတရ္န ္ဖတိ္ေခၚသင္သ့ည။္ 
ထုကိဲသ့ုိ႔သငတ္န္းမ်ဳိးကုပိငလ္ွ်င ္အထူးသျဖင္ ့လွ်ပစ္စ/္ စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးဌာန 
မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွအရာရိွႀကီးမ်ားက မၾကာခဏ အလွည့္က် ေျပာင္း 
ေရႊ ႔ရသည့္အတြက္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ မည္သူကစီစဥ္ 
မည္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ၊ ဆန္းစစ္မႈ၊ ပံုစံထုတ္မႈစသျဖင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သူ "ပိုင္ဆိုင္သည္" မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္။ 
အျခားအႀကံျပဳခ်ကမ္ွာ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့တ္ြင ္လပုက္ုငိ္ေနၾကသည္ ့လွ်ပစ္စ ္
ျဖန္႔ျဖဴးေရးအငဂ္်ငန္ယီာမ်ားအတြက ္စြမ္းအငစ္နစမ္်ားတြင ္နည္းပညာပုငိ္း 
ဆုိင္ရာ သင္တန္းေပးရန္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ၊ ေက်းရြာအဆင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ 
အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပစြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္က်င့္သုံးျခင္း

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသကဲ့သုိ႔ GIZ ႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန 
(DRD) တို႔သည္ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူၾကမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရအမ်ားစမု်ား၏ ကုယိစ္ားလယွမ္်ားႏငွ္ ့ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကု ိ
ေဆြးေႏြးခဲၿ့ပီး လွ်ပစ္စ/္စြမ္းအငဝ္နႀ္ကီးဌာနသုိ႔ စဥ္းစားရန ္တငသ္ြင္းခဲသ့ည။္ 
ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပညန္ယ/္တုငိ္းေဒသႀကီးအဆင္မ့်ားတြင ္ခ်မတွက္်င္သံု့း 
ခဲလ့ွ်င ္ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားတြင ္
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈ အရွနိအ္ဟုန္ျမင္လ့ာ 
ေစရန္ႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္၏ု လွ်ပစ္စမ္ီးလင္းေရးပန္းတုငိမ္်ား ေအာင္ျမင္ေစရန ္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။

အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္ရန္ 
ကုန္က်ေငြေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

လုပ္ငန္းစီစဥ္လည္ပတ္ရာတြင္ ထိေရာက္အက်ဳိးရွိစြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 
အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ကုန္က်ျခင္းမရွိသည့္ကုန္က်ေငြမ်ား 
(soft costs) ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိလည္း 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ကုန္က်ေငြမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေျပာင္းလဲရမည္။

ဓာတ္အား႐ုံအသုံးခ်မႈကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး 
စေပၚေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးေခ်ရမည္။

အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ 
စြမ္းအင္ရရွိမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္ ဓာတ္အား႐ုံကုိ 
အသုံးခ်မႈအေပၚ မ်ားစြာမူတည္သည္။ လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားအားလုံးသည္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္သည့္ ပထမနွစ္အတြင္းတြင္ ၇၀ - ၈၀% အထိ အသုံးျပဳႏုိင္မည္။

စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ 
တုိးတက္ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ေဒသအေပၚ အေျခခံ၍ ေနရာေရြးခ်ယ္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈအေျခအေနႏွင့္ 
လုပ္ငန္းပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းမႈကို ယေန႔ထက္မ်ားစြာပုိ၍ ေခတ္မီတုိးတက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ဆုံး႐ႈံးမႈနည္းပါးေအာင္ ယႏၲရားမ်ားကုိ 
ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ပါ။

ကူညီပံ့ပုိး၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးၿပီးလွ်င္ပင္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ယင္းတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္သည့္ စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား၏ ဆုံး႐ႈံးႏုိင္မႈ 
အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ 

အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားအား ပံ့ပုိး 
ကူညီမႈပုံစံ အမ်ဳိးအစားအသစ္မ်ားကုိ 
ေရးဆြဲခ်မွတ္ပါ။

လက္ရွိ DRD/ကမ ၻာ့ဘဏ္တုိ႔၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈပုံစံသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ေနာက္ထပ္အရင္းအႏွီးမ်ားကုိ ျမႇဳပ္ႏွံရန္မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ သူတုိ႔ဘာသာလည္း 
ထိေရာက္လုံေလာက္သည့္ အတုိင္းအတာသုိ႔ ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

၁

၂

၃

၄

၅

ဇယား (၁၀)။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ေက်းရြာအဆင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ မူေဘာင္
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၂။ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း 
သုိ႔မဟတု ္လပုပ္ုငိခ္ြင့္ေပးသည္ ့သေဘာတညူ ီခ်က္မ်ားအတြက ္လမ္းညႊန ္
ခ်က္မ်ားအားလုံးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလုိင္း ေရာက္လာခ်ိန္တြင္  
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အာမခံသည့္ စာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ပါရွိရန္ လုိအပ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမရွိဘဲ စီမံခ်က္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွသူံမ်ားအေနျဖင္ ့ေက်းရြာအဆင္ ့ဓာတ္အားလိုင္းအေသးစား 
မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွရံန ္တြန္႔ဆတ္ုေနလမိ္မ့ည္ျဖစၿ္ပီး ႏုငိင္အံေနျဖင္လ့ည္း 
ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ တည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ ပန္းတုိင္မ်ားေအာင္ျမင္ႏုိင္
လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ ္
တည္ေဆာက္မႈကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္း

အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ HyCEM ၏လုပ္ငန္းမ်ားက အေသး 
စားေရအားလွ်ပစ္စတ္ြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈကို တိုးခ် ဲ႔ႏုငိရ္န ္မလပုကို္ငရ္ေသး 
သည့္ ႀကီးမားသည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး ျပည္နယ္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင္ ့အေသးစား ေရအားလွ်ပစ္စတ္ည္ေဆာကမ္ႈကု ိ
ပံပ့ုိးကညူီႏုငိ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပလ်ကရ္ွသိည။္ ၁ မဂၢါဝပထ္က္ေသးငယသ္ည္ ့
အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို တည္ေဆာက္ 
ၿပီးစီးၿပီး ထပ္မံ၍လည္း လုိအပ္ပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ရပ္ရြာ 
ျပည္သူလူထုမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏုိင္သည့္ ေဒသတြင္းအေသးစား 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပံ့ပုိး 
ကူညီသင့္ၿပီး ယင္းတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ေခ်။

၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းရြာအဆင့္မီးေပးႏုိင္သည့္ အေသးစား 
ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္  
အေသးစိတ္ရွင္းလင္းသည့္ မူေဘာင္တစ္ခု

အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ADB ၏ စမ္းသပစ္မီခံ်က္ႏငွ္ ့
DRD ၏ ဆကလ္ကလ္ပု္ေဆာငလ္ွ်ကရ္ွ ိသည္ ့အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္း 
တုိးခ်ဲ႕မႈသည္ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္၊ မည္သုိ႔ 
ေငြေၾကးပံပ့ုိးႏုငိသ္ည၊္ မညသ္ုိ႔တည္ေဆာက ္လညပ္တ္ႏုငိသ္ည္ႏငွ္ ့ရပရ္ြာ 
မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕၌ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သည္စသည့္ အေသးစားဓာတ္
အားလုငိ္းမ်ားႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့အေတြ႕အႀကဳမံ်ား ႀကီးႀကီးမားမားရရွခိဲ ့
ၿပီးျဖစသ္ည။္ သုိ႔ရာတြင ္အတုငိ္းအတာအားျဖင္ ့ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရး 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈကု ိျမႇင္တ့ငရ္နအ္တြက္ လုအိပသ္ည္ ့အေသးစားဓာတအ္ား 
လုိင္းမ်ား စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ လုပ္ငန္းကုန္က်ေငြမ်ား တုိင္းတာျခင္း၊ 
ေက်းရြာမ်ား၏ လိုအပခ္်က္မ်ားကု ိစစီစတ္ြကခ္်က္ျခင္း၊ စမီကံနိ္းအေကာင ္
အထည္ေဖာ္မႈကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ပံ့ပုိး 
ေငြကု ိဆံုးျဖတ္ျခင္းကဲသ့ုိ႔ေသာ အေျခခအံခ်ကမ္်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ တညူ ီ
သည့္ လုပ္ကုိင္ပုံစနစ္တစ္ခုလုိအပ္ပါသည္။ Smart Power Myanmar 
လပုင္န္းမွေရးဆြခဲ်မတွထ္ားသည္ ့ဇယား ၁၀ က ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ေက်းရြာ 
အဆင္ ့အေသးစားဓာတအ္ားလိုင္းမ်ား တည္ေဆာကမ္ႈကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွလံာ 
ေစရန္ႏငွ္ ့အရွနိအ္ဟနု္ျမႇင္တ့ငရ္နအ္တြက ္တစ္ေျပးညမီူေဘာငတ္စခ္ကုု ိ
ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

၅. ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအတြက္ 
အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားတြင္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ သင္တန္း

လာမည့္ႏစွအ္နည္းငယမ္်ားအတြင္းတြင ္ေက်းရြာအဆင္ ့အေသးစားဓာတ္ 
အားလုငိ္းမ်ား အေရအတြက္မ်ားသည ္၂၀၂၁ ခုႏစွတ္ြင ္အမိ္ေထာငစ္ုေပါင္း 
၃၅၀၀၀ ရွရိမညဆို္သည္ ့ႏုငိင္ံေတာအ္ဆင္ ့မီးလင္းေရးစမီကံနိ္းလ်ာထား 
ခ်က္ (ကမ ၻာ့ဘဏ္ ၂၀၁၅) ကုိ ျပည့္မီေစရန္ ဆက္လက္၍ မ်ားျပားလာ 
လိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈအေနအထားျဖင့္  
အေသးစားဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္မႈသည္ ဤလ်ာထားခ်က္ကုိ 
ေကာင္းစြာေက်ာလ္ြနပ္ါလမိ္မ့ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေက်းရြာအဆင္ ့အေသးစား 
ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းပညာပုိင္း၊ ေငြေၾကးပုိင္းႏွင့္ 
လပုင္န္းလညပ္တမ္ႈအပုငိ္းတြင ္ဌာနမ်ားကု ိပံပ့ုိးေပးျခင္းအပါအဝင ္စနစ ္
တက်၊ တစ္ႏုငိင္လံုံးအတုငိ္းအတာျဖင္ ့သငတ္န္းကု ိျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအစုိးရမ်ားအားေပးရန္ အေရးႀကီးေပလိမ့္မည္။
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အခ်ပ္ပုိ

ဇယား (၁၁)။ ဤသုေတသနအတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္

ျပည္နယ္/တုိင္း
ေဒသႀကီး

သြားေရာက္
ခဲ့ခ်ိန္ 

ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္း
ခဲ့သည့္

အေရအတြက္

ေမးျမန္းခဲ့သူ 
အေရအတြက္

ျပည္နယ္-တုိင္း 
ေဒသႀကီးအစုိးရ

ေတြ႕ဆုံခဲ့သူအေရအတြက္

ျပည္နယ္-တုိင္း 
ေဒသႀကီးအစိုးရ

ျပည္ေထာင္စု
အစုိးရ

အန္န္ဂ်ီအုိ
ပုဂၢလိက 
က႑

ႏုိင္ငံတကာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

အဖြဲ႕မ်ား

ရန္ကုန္ ေမ၊ ဇူလုိင္ႏွင့္ 
ေအာက္တုိဘာ
၂၀၁၈

၂၄ ၃၈ ၁ ၆ ၀ ၉ ၁၂ ၁၀

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၈ ၁၁ ၂၀ ၀ ၀ ၁၆ ၀ ၀ ၃

ပဲခူး ဇူလုိင္ ၁၈ ၁ ၃ ၃ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀

ရွမ္းျပည္နယ္ ဇူလုိင္ ၁၈ ၅ ၁၂ ၆ ၂ ၀ ၃ ၁ ၀

တနသၤာရီ ဇူလုိင္ႏွင့္ 
ေအာက္တုိဘာ
၂၀၁၈

၄ ၄ ၁ ၀ ၀ ၁ ၂ ၀

ဘန္ေကာက္ ဩဂုတ္ ၁၈ ၂ ၂ ၀ ၀ ၀ ၁ ၁ ၀

စုစုေပါင္း  ၄၇ 
ေမးျမန္းခဲ့

၇၈ 
ပတ္သက္
ဆက္စပ္ 
သူမ်ား

၁၁ ၈ ၁၆ ၁၄ ၁၆ ၁၃

အခ်ပ္ပုိ (က)

အစီရင္ခံစာကုိ ပံ့ပုိးေပးသည့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား
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ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းမႈတြင္ကြာဟမႈအေျခအေနကုိ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈႏႈန္းျပ ေျမပုံျဖင့္ 
ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ လူမႈ၊ စီးပြားႏွင့္ သဘာဝ 
ပတဝ္န္းက်ငဆ္ုငိရ္ာ ညႊန္းကနိ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္ ့ၿမိဳ႕နယ္အဆင္အ့ခ်ကအ္လကမ္်ားကို စစုည္း၊ ခြဲျခမ္း 
စတိ္ျဖာျပခဲၿ့ပီး ႏုငိင္တံစဝ္မွ္းရွ ိတုိးတက္ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈအေျခအေနမ်ားႏငွ္ ့ကြာဟမႈမ်ားကု ိပု၍ိရငွ္းလင္းစြာ 
ျပသႏုငိရ္န္ႏငွ္ ့နားလည္ႏုငိရ္န ္ၿမိဳ႕နယအ္ဆင့္ေျမပုမံ်ားကု ိေရးဆြထဲားသည။္ ၿမိဳ႕နယအ္ဆင့္ေျမပု ံ
တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ျခားနားကြာဟခ်က္မ်ားမွာ 
အလုိလုိပင္ သိသာထင္ရွားေနသည္။ (ပုံ ၁၈ ကုိၾကည့္ပါ။)

ညအလင္းေရာင္မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ပုံေဖာ္ျခင္း  

ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ားႏငွ္ ့ၿမိဳ ႔မ်ားတြင ္ညအခ်နိလ္င္းသည္ ့မီးေရာငက္ု ိၿဂိဳဟတ္တုုငိ္းတာမႈမ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင္ ့
“ညမီးေရာငမ္်ား” သည ္လွ်ပစ္စမ္ီးလင္းမႈႏငွ္ ့(စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈ)ကို ခန္႔မနွ္းရန ္နည္းလမ္း 
ေကာင္းတစခ္ပုင္ျဖစသ္ည။္ ေလလ့ာခ်ကမ္်ားက ႏုငိင္ံေပါင္းမ်ားစြာတြင ္ညအခ်နိမ္ီးအလင္းေရာင္ႏငွ္ ့
ဂ်ီဒပီီအၾကား ဆက္စပ္မႈရိွသည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤနည္းလမ္းကို စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္အလုိက္ မရရွိႏုိင္သည့္ 
ေနရာမ်ားတြင ္အသံုးျပဳေလ့ရွသိည။္ ညမီးအခ်ကအ္လကက္ု ိအမ်ဳိးသားသမဒုၵရာႏငွ္ ့ေလထုရပဝ္န္း 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဌာနမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တုမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္း၊ 
စိတ္ျဖာဆန္းစစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးမိုးေလဝသၿဂိဳဟ္တု စီမံကိန္းမွရရွိသည္။(Fox and Verrucci 
၂၀၁၇)

၂% - ၁၅%
၁၆% - ၂၉%
၃၀% - ၄၅%
၄၆% - ၇၅%
၇၆% - ၉၉%

ပုံ (၁၈)။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (ပင္မ) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုရာခုိင္ႏႈန္း

ရင္းျမစ္။  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

အခ်ပ္ပုိ (ခ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ ပ်မ္းမွ်လူတစ္ဦးခ်င္း အသုံးျပဳသူ စြမ္းအင္ပမာဏ 

လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးတြင္ ၿမိဳ ႔ျပ-ေက်းလက္ကြာဟမႈမ်ား

ပု ံ(၁၇) တြင္ေဖာ္ျပသကဲသ့ုိ႔  ၿမိဳ ႔ျပအိမ္ေထာငစ္ ုေျခာကစ္တုြင ္ငါးစထုကပ္ု၍ိ (၈၅ ရာခုငိ္ႏႈန္း)မွာ မီးရရွၾိကၿပီး ေက်းလက္ေဒသတြငမ္ ူခ်တိဆ္က္မႈႏႈန္းမွာ 
ေလးအိမ္ေထာင္စုတြင္ တစ္စု (၂၀၁၇ စာရင္းအရ) ျဖစ္သည္။

ပုံ (၁၇)။ ပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ျမန္မာအိမ္ေထာင္စုရာခုိင္ႏႈန္း

၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပင္မဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုရာခုိင္ႏႈန္း

၂၀၀၅

IHLCA
၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀

IHLCA
၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅

MPLCS

၂၀၁၆ ၂၀၁၇

MPLCS

၉၀%

၈၀%

၇၀%

၆၀%

၅၀%

၄၀%

၃၀%

၂၀%

၁၀%

၀%

ျပည္ေထာင္စု ၿမိဳ ႔ျပ ေက်းလက္

၆၃.၅%

၂၂.၇%

၆.၁%
၁၀.၁%

၂၈.၀%
၃၃.၆%

၁၄.၃%

၂၄.၇%

၄၂.၂%

၈၅.၄%၈၄.၆%
၇၇.၅%

ရင္းျမစ္။  CSO ၂၀၁၇

လ
ွ်ပ

္စစ
္မီး

ရရ
ွိသ

ည
့္အ

ိမ္ေ
ထ

ာင
္စုရ

ာခ
ုိင္ႏ

ႈန္း
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၁၉
၉၂

၁၉
၉၃

၁၉
၉၄

၁၉
၉၅

၁၉
၉၆

၁၉
၉၇

၁၉
၉၈

၁၉
၉၉

၂၀
၀၀

၂၀
၀၁

၂၀
၀၂

၂၀
၀၃

၂၀
၀၄

၂၀
၀၅

၂၀
၀၆

၂၀
၀၇

၂၀
၀၈

၂၀
၀၉

၂၀
၁၀

၂၀
၁၁

၂၀
၁၂

၂၀
၁၃

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မီးလင္းမႈ ရန္ကုန္မီးလင္းမႈ ႏုိင္ငံဂ်ီဒီပီ

၆၀၀

၅၀၀

၄၀၀

၃၀၀

၂၀၀

၁၀၀

၀

ပုံ (၁၉)။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လွ်ပ္စစ္မီးလင္းမႈတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ရန္ကုန္မီးအလင္းေရာင္ရရွိမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီ (မွတ္ခ်က္၊ ၂၀၀၃ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းမႈ = ၁၀၀)

ရင္းျမစ္။  Fox ႏွင့္ Verrucci, ၂၀၁၇

ပုံ (၂၀)။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 

ညအခ်ိန္မီးအလင္းေရာင္မ်ား

ရင္းျမစ္။  National Oceanic 
and Atmospheric Adminis-
tration, Defense Meteoro-
logical Satellite Program—
operational Linexan System 
nightime lights data, coded 
to township level by The 
Asia Foundation

ပံု ၁၉ တြင္ ကာလအလိုက္ ညမီးအလင္းေရာင္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတို႔အၾကား ဆက္စပ္ 
ပုံကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ ယူေက (အဂၤလန္) ႏုိင္ငံမွ သုေတသနပညာရွင္ 
မ်ားက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ညအခ်ိန္ မီးလင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္အတြင္း ကာလအတြက္ စုစည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ 
တုငိ္းတာမႈပုငိ္းတြင ္အမွားမ်ားရွခိဲသ့ည္အ့တြက ္ထူးျခားသည္ ့သတင္းအခ်က္ 
အလကမ္်ားျဖစသ္ြားေစခဲ့ေသာလ္ည္း ဆကစ္ပမ္ႈအပုငိ္းမွာ အေတာပ္င ္အား 
ေကာင္းပါသည။္ သုေတသနပညာရငွမ္်ားက အခ်ကအ္လက္ကြဲျပားမႈရွိျခင္းမွာ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ ဆုိင္ကလုံး နာဂစ္ 
မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား မ်ားစြာပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္ 
အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေတြးထင္ၾကပါသည္။  (Fox ႏွင့္ Verrucci ၂၀၁၇)

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ည- 
မီးအခ်က္အလက္ကိုလည္း သေကၤတအမွတ္အသားမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
တစ္ႏုငိင္လံုံးအတြက ္ထြကရ္ွလိာသည္ ့ညမီးမ်ား ေျမပုကိုံ ပု ံ၂၀ တြင ္ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည။္ ျမနမ္ာႏုငိင္အံေနျဖင္ ့ရငဆ္ုငိ္ေနရသည္ ့စီးပြားေရးႏငွ္ ့စြမ္းအင ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ဂရပ္ပုံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းအသုံးျပဳႏႈန္းႏွင္ ့
ဆက္လက္တုိးျမင့္လာႏုိင္သည့္အေနအထား  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္တုိးတက္လာမႈအေျခအေနကုိ နားလည္ 
သေဘာေပါကရ္နအ္တြက ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ  လွ်ပစ္စသ္ုံးစြမဲႈကု ိေနာကခ္အံေျခ 
အေနအျဖစထ္ားၾကည္လွ့်င ္မ်ားစြာအသုံးဝင္ႏုငိပ္ါသည။္ အာဆယံီႏုငိင္မံ်ား 
တြင္ အနိမ္႔ဆုံး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည့္ ႏႈန္းထားရွိ႐ုံမွ်မက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
တစ္ႏစွလ္ုံးတြင ္၂၃၅ ကလီုဝိပ္ျဖင္ ့အနမိ္ဆံု့း တစဥ္ီးခ်င္း၏ လွ်ပစ္စမ္ီးသုံးစြမဲႈ 
ႏႈန္းထားသာရွပိါသည။္ (ပု ံ၂၁) တစ္ေန႔လွ်င ္တစက္လီုဝိပ၏္  သုံးပုံႏစွပ္ုမံွ်သာ 
ပ်မ္းမွ်သုံးစြဲမႈ ႏႈန္းထားရွိသည္။ ယင္း(ပမာဏ)သည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား 
အနက္ တစ္ခုကုိသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ပါသည္။51
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ျမန္မာ

ကေမ ၻာဒီးယား

ဖိလစ္ပုိင္

လာအုိ

အင္ဒိုနီးရွား

အာဆီယံ

ဗီယက္နမ္

ထုိင္း

မေလးရွား

ဘ႐ူႏုိင္း

စင္ကာပူ

ပုံ (၂၁)။ ေဒသတြင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္မီးအသုံးျပဳမႈ၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအသုံးျပဳႏႈန္း

ရင္းျမစ္။  ASEAN Centre for Energy – 2018, based on 2016 data

 ၀ ၂၀၀၀  ၄၀၀၀ ၆၀၀၀ ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀

လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳမႈႏႈန္းထား (ကီလုိဝပ္/တစ္ဦးခ်င္း)

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆

ပုံ (၂၂)။ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳမႈ၊ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၆ (ယူနစ္မ်ား ကီလုိဝပ္/တစ္ဦးခ်င္း/တစ္ႏွစ္)  

ရင္းျမစ္။  MOEE

၁၁၁

၁၃၅
၁၄၅

၁၆၉

၁၉၈

၂၃၅

၂၅၀

၂၀၀

၁၅၀

၁၀၀

၅၀

၀
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• ေရွးစတုိင္ တယ္လီေဗးရွင္း (ပလာစမာ) တစ္လုံးကုိ ႏွစ္နာရီမွ 
သုံးနာရီခန္႔ ၾကည့္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ စတုိင္သစ္ (LCD) 
တယ္လီေဗးရွင္းတစ္လုံးၾကည့္ရန္

• မီးလုံးငယ္ သုံးလုံးကုိ ၂၄ နာရီမီးေပးရန္ 

• လွ်ပ္စစ္ေရေႏြးအုိးႏွင့္ေရေႏြးအုိး ေျခာက္ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ခုနစ္ႀကိမ္မွ်တည္ရန္

• ဒက္ခ္စေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးကုိ ၁၀ နာရီမွ်အသုံးျပဳရန္

ေဒသတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသုံးျပဳမႈသည္ လာအုိႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ အင္ဒုိနီးရွား 
ႏိုင္ငံထက္ ၂.၅ ဆ ေလ်ာ့နည္းၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး ပ်မ္းမွ် 
အသုံးျပဳမႈထက ္၄ ဆနည္း၍ ထုငိ္းႏုငိင္ထံက ္၉ ဆႏငွ္ ့စငက္ာပနူုငိင္ထံက ္
၂၈ ဆေလ်ာ့နည္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ၍ 

ပုံ (၂၃)။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လူဦးေရႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ

 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

လူဦးေရ (သန္း)

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသုံးျပဳမႈ (ကီလုိဝပ္/အိမ္ေထာင္စု/ႏွစ္)

 ၀ ၁၀၀ ၂၀၀ ၃၀၀ ၄၀၀ ၅၀၀ ၆၀၀ ၇၀၀ ၈၀၀

ရင္းျမစ္။  population data from CSO 2017;
electricity consumption data from MOEE 2013. 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ
လူဦးေရ

ရခုိင္

ခ်င္း

တနသၤာရ

ကခ်င္

ဧရာဝတီ

စစ္ကုိင္း

ရွမ္း

ပဲခူး

ကယား

ကရင္

မြန္

မေကြး

မႏၱေလး

ေနျပည္ေတာ္

ရန္ကုန္

စီးပြားေရးမ်ား တုိးတက္လာကာ သုံးစြဲသူမ်ားက လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားပုိမုိ 
ဝယယ္သူည္ႏငွ္အ့မွ် လ်င္ျမနစ္ြာေျပာင္းလဲႏုငိသ္ည။္ ပု ံ၂၂ တြင ္တစဥ္ီးခ်င္း 
လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳမႈ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆမက တုိးတက္ 
လာမႈကုိ ျပသေနသည္။

ျမနမ္ာႏုငိင္ကိုံ အာဆယီံႏုငိင္မံ်ားႏငွ္ ့ႏႈငိ္းယဥွ္ျခင္းမ ွျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္းရွ ိ
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ႀကီးလွ်င္ ကြာဟခ်က္ 
မ်ားမွာ ပု၍ိပငႀ္ကီးမားလသွည။္ ပု ံ၂၃ တြင ္ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီး 
၁၄ ခုတုိ႔တြင္ တစ္ဦးခ်င္း လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ လူဦးေရႏွစ္ခုစလုံးကုိ 
ျပသထားသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သံုးခုသာလွ်င္ ကီလိုဝပ္ ၃၀၀/
လူတစ္ဦး/ႏွစ္ ထက္ပိုသံုးၾကၿပီး ခုနစ္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ 
၁၀၀ ကီလုိဝပ္/လူတစ္ဦး/ ႏွစ္ ထက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေလးျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား(တနသၤာရီ၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္) မွာမူ ၅၀ ကီလိုဝပ္/
လူတစ္ဦး/ႏွစ္ထက္ေလ်ာ့နည္း အသုံးျပဳၾကသည္။
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၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး ကတိကဝတ္ႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္မီးလင္းသည့္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေနေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ 
ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္သစ္ႏွင့္ ထပ္မံလုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ စိန္ေခၚမႈျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ ႏွစ္ႏွစ္တုိင္ေအာင္ 
သုံးသပ္ေလ့လာ၊ တုငိပ္င္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက ္ျမနမ္ာႏိငုင္အံမ်ဳိးသားအဆင္ ့
စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၉၄၃ မ်က္ႏွာထူသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခုကုိ တင္ျပထားသည္။ အပုိင္း ၂.၅ ပုံ ၉ 
တြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္အတိုင္း လိုအပ္ခ်က္နည္းပါး၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ 
အျမင္မ့ားဆုံး အေျခအေနမ်ားအတြက ္လုအိပခ္်ကကို္ ခန္႔မနွ္းခ်ကလ္ည္း 
ပါရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္ 
သက္သည့္ လွ်ပ္စစ္/ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 
ပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ခန္႔မွန္းရာတြင္ အမွန္တကယ္
ထတ္ုလတ္ုသည္စ့ြမ္းအငထ္က ္မ်ားစြာနည္းပါးေနသညမ္ွာ ထငရ္ွားပါသည။္ 
လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ 
ခုႏစွထု္တ္လပုသ္ည္ ့လွ်ပစ္စပ္မာဏ၏ ၁၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းခန္႔ကို ႏုငိင္ံျခားသုိ႔ 

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ စြမ္းအင္စက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ား (ဩဂုတ္လ ၂၀၁၈)

စဥ္ အပူစြမ္းအင္သုံးစက္႐ုံ
ေလာင္စာ 

အမ်ဳိးအစား
မဂၢါဝပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံခ်က္မ်ား မဂၢါဝပ္

ေနစြမ္းအင္သုံး 
စီမံခ်က္မ်ား

မဂၢါဝပ္

၁ သထုံ CCGT(WB) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၀၆ က်ဳိင္းတုံအထက္ပုိင္း ၅၁ မင္းဘူး (Green Earth) ၁၇၀

၂ ျမင္းၿခံ CCGT (Semcorp) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၂၂၅ ရဲရြာ အထက္ပုိင္း ၂၈၀ ဝမ္းတြင္း (ACO) ၁၅၀

၃ ဘီးလင္းဓာတ္ေငြ႕အင္ဂ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၁၀ ေပါင္းေလာင္းအလယ္ပုိင္း ၁၅၂ နဘူးအုိင္ (ACO) ၁၅၀

၄ ျမန္ေအာင္ဓာတ္ေငြ႕အင္ဂ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၂၀ ဒီးဒုတ္ ၆၀

၅ ရြာမ CCGT(WB) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၂၂၅ သူေ႒း ၁၁၁

၆ အလုံ LNG (Toyothai) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၃၅၆ ေရႊလီ (၃) ၆၇၁

၇ ကန္ေဘာက္ LNG
(Total & Siemens)

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၃၅၀ မိုင္းဝ ၆၆

၈ ျမင္းၿခံဓာတ္ေငြ႕အင္ဂ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၉၀ ဘီလူးေခ်ာင္း အထက္ပုိင္း ၃၀

၉ ေက်ာက္ျဖဴ CCGT သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၃၅ နန္းေပၚ ၂၀

၁၀ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ LNG (Zhefu) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၃၉၀

၁၁ သထုံ (UREC Phase II) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၀၆

၁၂ ေရႊေတာင္ (Daewoo) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၇၃

၁၃ ဘီးလင္း CCGT (JICA) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၃၀၀

၁၄ ဘီးလင္းဓာတ္ေငြ႕အင္ဂ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၉၀

စုစုေပါင္း ၄၅၇၆ ၁၄၄၁ ၄၇၀

ဇယား (၁၂)။ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ စြမ္းအင္စက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ား

တငပ္ုိ႔ခဲသ့ည။္ ထုိ႔အျပင ္ဓာတအ္ားစက႐္ုမံ်ားအတြက ္ပုမံနွထ္နိ္းသမိ္းေရးႏငွ္ ့
ျပဳျပင္ေရးမ်ားအတြက္ အခ်နိလို္အပသ္ည္အ့တြက ္သုမိွီးထားသည္ ့စြမ္းအင ္
အခ်ဳိ ႔ စနစ္တြင္ လုိအပ္သည္။

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္အားစက္႐ုံစုစုေပါင္း ၈၃ ႐ုံရွိသည္။ (ပုံ ၂၄) 

• ဓာတ္ေငြ႕ေလာင္စာသုံးစက္႐ုံ (၂၀)

• ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ 
အမ်ားဆုံးတည္ရွိသည့္ လည္ပတ္ေနသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ 
(၆၂) ႐ံု (ယင္းတို႔အနက္ ၃၅ ခုမွာအေသးစား လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားျဖစ္ 
သည္။)

• ရမွ္းျပညန္ယတ္ြငတ္ညရ္ွသိည္ ့ေက်ာက္မီးေသြးေလာငစ္ာသုံးစက္႐ု ံ
တစ္႐ုံတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဇယား ၁၂ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအထိ ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္/
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ စြမ္းအင္စက္႐ံုစီမံကိန္း 
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခ်ပ္ပုိ (ဂ)

စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား  
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လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေျခအေနကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာလ်က္ရွိသည့္ စြမ္းအင္စက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ား (ဩဂုတ္လ ၂၀၁၈)

စဥ္ အပူစြမ္းအင္သုံးစက္႐ုံ
ေလာင္စာ 

အမ်ဳိးအစား
မဂၢါဝပ္

ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံခ်က္မ်ား

မဂၢါဝပ္
ေနစြမ္းအင္သုံး 
စီမံခ်က္မ်ား

မဂၢါဝပ္

၁ ၿမိတ္ LBN (KPMI) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၆၆၂ ေရႊလီ(၂) ၅၂၀ ေရႊဘုိ (Quasar) ၁၀၀

၂ သီလဝါ LNG (ဂ်ပန္) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၀၀၀ ေရႊက်င္ floating 
solar  (Suneap)

၅၀

၃ ကြမ္းၿခံကုန္း LNG (GS) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၅၀၀

၄ ကြမ္းၿခံကုန္း Elephant Point (Exxon) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၂၀၀

၅ ေဒၚျငိမ္း CCGT (PTTEP) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၁၂၀၀

စုစုေပါင္း ၅၅၆၂ ၅၂၀ ၁၅၀

စုစုေပါင္း(အားလံုး)
(အတည္ျပဳၿပီးႏွင့္ ဆန္းစစ္ေနသည့္အဆင့္)

၁၀၁၃၈ ၁၉၆၂ ၆၂၀

ရင္းျမစ္။  MOEE 2018A
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ကခ်င္
8 P, 520 MW
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW

ရွမ္း
14 P, 660 MW
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW

မႏေၱလး
6 P, 1,251 MW
0 P, 0 MW
2 P, 282 MW

ကယား
2 P, 196 MW
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW

ကရင္
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW

မြန္
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW
2 P, 280 MW

တနသၤာရီ
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW

ရန္ကုန္
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW
7 P, 578 MW

 
 
 
P  
MW 

ပဲခူး
13 P, 392 MW
0 P, 0 MW
2 P, 90 MW

ဧရာ၀တီ
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW

ရခုိင္
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW
1 P, 180 MW
ေနျပည္ေတာ္
2 P, 420 MW
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW

မေကြး
13 P, 392 MW
0 P, 0 MW
2 P, 90 MW

ခ်င္း
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW

စစ္ကုိင္း
3 P, 420 MW
0 P, 0 MW
0 P, 0 MW

ပုံ (၂၄)။ ေဒသအလုိက္ ဓာတ္အားလုိင္းစက္႐ုံမ်ားျပသသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပုံ

ရင္းျမစ္။  Eurocham Myanmar 2017

ေရအားလွ်ပ္စစ္ Hydropower  
ေက်ာက္မီးေသြး Coal  
ဓာတ္ေငြ႕ Gas 
ဓာတ္အားလုိင္းအေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ဳိးအစား
တပ္ဆင္စြမ္းအင္ပမာဏ 
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အခ်ပ္ပုိ (ဃ)

ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑တြင္ အလွဴရွင္(အဖြဲ႕အစည္း) မ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈ  

အလွဴရွင္း(အဖြဲ႕အစည္း) မ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈ ၿခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္    

ဇယား (၁၃) သည ္စြမ္းအငမ္ဝူါဒႏငွ္စ့မီကိံန္းေရးဆြဲျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးပုငိ္းဆိုငရ္ာ ေရရညွတ္ညတ္ံ ့ခုငိၿ္မဲႏုငိမ္ႈႏငွ္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ 
စသည့္ အဓိကနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးသူမ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈကုိ အေသးစိတ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ပံ့ပုိးသူအသီးသီး၏ မၾကာေသးမီကာလက အဓိကစြမ္းအင္က႑ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား (၁၃)။ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑တြင္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးပံ့ပုိးသည့္(အလွဴရွင္) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈအေပၚ ၿခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္

မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း  အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

• စြမ္းအင္မူဝါဒမ်ား၊ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာ (ADB) • ေရအားလွ်ပ္စစ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
ေကာင္းမြန္တုိးတက္ေစေရး SEA (IFC) 

• IHA  လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား   (NVE)

• လွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအစီအစဥ္၊ 
လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာ (JICA)

• ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးေဘာဂေဗဒႏွင့္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း (WB) 

• ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးစီမံကိန္း၊ ပထဝီအေန 
အထား တိုင္းတာမႈဆိုင္ရာ (geospatial) အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
(WB)

• ေနစြမ္းအင္သုံး အေသးစားဓာတ္အားလိုင္း (တည္ေဆာက္ျခင္း)ဆုိင္ရာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံ (ADB)

• ေလအား (Wind) mesoscale ေလ့လာခ်က္ (DFID)

• RE ၏ ဓာတ္အားလုိင္းေပါင္းစပ္မႈ (USTDA, WB)

• လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျပည္ပမွတင္သြင္းႏုိင္မႈနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ADB, WB)

ေက်းလက္ေဒသမီးလင္းေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

• ပင္မဓာတ္အားလုိင္းမွလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး 
(ADB, JICA, KfW, WB)

• ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပလုိင္းမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး 
(DFID, KfW, KOICA, WB)

ရင္းျမစ္။  MOEE 2018

ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

• ျပည္သူပုိင္၊ ေရအားအေျခခ ံ
(AFD, JICA)

• ျပည္သူပုိင္၊ ဓာတ္ေငြ႕အေျခခ ံ
(JICA, WB)

• ပုဂၢလိက၊ဓာတ္ေငြ႕အေျခခံ  
(IFC, အလွဴရွင္မ်ဳိးစုံ)

ပုိ႔လႊတ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း(T&D)အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

• ၅၀၀ ေကဗြီ ပုိ႔လႊတ္ျခင္း  
(JICA,Korea, others)

• 230 ေကဗြီ ပုိ႔လႊတ္ျခင္း 
(ADB,JICA,WB)

• ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း (ADB,JICA)

စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲႏုိင္မႈ

• လွ်ပ္စစ္ဥပေဒမ်ားတြင္ပါရွိသည့္  
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ADB, WB)

• ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (WB)

• Grid code (NVE) • အခေၾကးေငြဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ 
အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (WB)

• PPP အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ပုံစံမ်ား  
(template documents) (IFC, JICA)

• ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပလွ်ပ္စစ္မီးေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (GIZ, DFID) 
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အခ်ပ္ပုိ (င)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားကုိ 
အမ်ဳိးအစားခြဲျခင္း။

ဤအပုိင္းသည္ အခ်ပ္ပုိ (၁)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ 
ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ (MECF ၂၀၁၅)

ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲျခင္း။  

က) ဤအခ်ပပ္ုသိည ္အဆုိျပဳသည္ ့မညသ္ည္စ့ီမခံ်က ္သို႔မဟတ္ု လုပင္န္းအတြကမ္ဆုိ IEE လုအိပမ္ညလ္ား။ EIA လုအိပမ္ည္လား 
ဆိုသည္ကို လမ္းညႊန္ေပးထားသည္။ အကယ္၍ IEE သို႔မဟုတ္ IEA လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
၏ အက်ဳိးဆကအ္ေနျဖင္ ့စမီခံ်က ္သို႔မဟတုလ္ပုင္န္းကို အဆုိျပဳသအူေနျဖင္ ့အဆုိျပဳသည္ ့စမီခံ်က္ သို႔မဟတု ္လပုင္န္းႏငွ္ပ့တ ္
သက္၍ သင့္ေတာ္သည့္ EMP တစ္ခုကို ျပင္ဆင္၊အတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ကုိ အယူခံဝင္ျခင္းကုိ EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ခ) ရွိၿပီးသားစီမံခ်က္တစ္ခု၏ စီမံခ်က္လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးသည္ စီမံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကုိ တုိးခ်ဲ ႔လုပ္ကုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်င္ 
ဌာနအေနျဖင့္ ယင္းတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သည့္ စီမံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအတြက္ ေနာက္ထပ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ IEE ၊ EIA 
သုိ႔မဟုတ္ EMP ပုံစံတစ္ခုခုလိုအပ္ျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္တြင္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ 
အရြယ္အစားပမာဏကုိ အေျခခံ၍ စဥ္းစား၊ အသုံးျပဳရမည္။

ဂ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားခ်က္တြင္ပါရွိသည့္ ထုတ္လုပ္သည့္ စြမ္းရည္ကုိ ထုတ္လုပ္သည့္စြမ္းရည္စုစုေပါင္း (ဥပမာ - 
စြမ္းအငထု္တလု္ပမ္ႈအတြက္ တပဆ္ငထ္ားသည္ ့စြမ္းရည)္ အျဖစ ္တကိ်ရငွ္းလင္းစြာ မေဖာ္ျပထားလွ်င ္အက်ဳံးဝငသ္ည္ ့စြမ္းအင ္
(အနိမ္႔ဆုံး)အဆင့္မွာ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ရာမွ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္သည့္ထြက္ႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္။

ဃ) ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အပုိဒ္ ၃၀ အရ လုိအပ္လွ်င္ ဤအခ်ပ္ပုိကုိ ရံဖန္ရံခါ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခြင့္၊ ရွင္းလင္းခြင့္ႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

ဇယား (၁၄)။ စြမ္းအငက္႑စမီခံ်ကမ္်ားအတြက ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ုငိရ္ာ ဆန္းစစ္ေလလ့ာခ်ကမ္်ားလပု္ေဆာငရ္န ္လိုအပသ္ည္လ့ပုင္န္းမ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲျခားျခင္း

စဥ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား
IEE ပုံစံ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္း
IEE ပုံစံ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္း

အထူးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္မ်ား

၁ အစုိးရအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ သမၼတ  
သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မွဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စီမံခ်က္မ်ား 

-- အရြယ္အစားအားလုံး

စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

၂ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံမ်ား စက္တပ္ဆင္အား≥ ၁ မဂၢါဝပ္ သုိ႔ေသာ္  
< ၁၅ မဂၢါဝပ္ႏွင့္ ေရကာတာပမာဏ 
(အျပည့္အဝေပးႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာ) 
၂၀,၀၀၀,၀၀၀ m3 ႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္ 
နယ္ပယ္ (အျပည့္အဝေပးႏုိင္သည့္ 
အတုိင္းအတာ) <၄၀၀ ha

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၁၅ မဂၢါဝပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေရကာတာပမာဏ (အျပည့္အဝေပး 
ႏုိင္သည့္အတုိင္းအတာ) ≥၂၀,၀၀၀,၀၀၀ 
m3 သုိ႔ ေရေလွာင္ကန္နယ္ပယ္ 
(အျပည့္အဝေပးႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာ) 
<၄၀၀ ha

၃ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္စက္႐ုံမ်ား -- အရြယ္အစားအားလုံး 

၄ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သုိ႔မဟုတ္  
ဇီဝဓာတ္ေငြ႕ စြမ္းအင္စက္႐ုံမ်ား

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅ မဂၢါဝပ္ သုိ႔ရာတြင္  
< ၅၀ မဂၢါဝပ္

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅ မဂၢါဝပ္ သုိ႔ေသာ္ 
<၅၀မဂၢါဝပ္
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၅ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး 
စြမ္းအင္စက္႐ုံမ်ား

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၁ မဂၢါဝပ္ သုိ႔ေသာ္ 
<၁၀မဂၢါဝပ္

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၁၀ မဂၢါဝပ္ 

၆ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ 
စက္႐ုံမ်ား

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံခ်က္သည္ EIA 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး

၇ ဘူမိအပူစြမ္းအင္သုံးစက္႐ုံမ်ား စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅ မဂၢါဝပ္ သုိ႔ရာတြင္ 
<၅၀မဂၢါဝပ္

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္

၈ ကြန္ဘုိင္းဆုိင္ကယ္ (ေပါင္းစပ္ 
လည္ပတ္သည့္) စြမ္းအင္စက္႐ုံမ်ား 
(ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ေျမစြမ္းအင္)

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅ မဂၢါဝပ္ သုိ႔ရာတြင္ 
<၅၀မဂၢါဝပ္

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္

၉ ဘူမိအပူစြမ္းအင္သုံးစက္႐ုံမ်ား (နံပါတ္ ၄၊ 
၅၊ ၆၊ ၇ ႏွင့္ ၈ရွိ အမ်ဳိးအစားမ်ားမဟုတ္ 
သည့္)

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅ မဂၢါဝပ္ သုိ႔ရာတြင္ 
<၅၀မဂၢါဝပ္

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္

၁၀ ေလစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားစက္႐ုံမ်ား စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅ မဂၢါဝပ္ သုိ႔ရာတြင္ 
<၅၀မဂၢါဝပ္

စက္တပ္ဆင္အား ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္

၁၁ ေနစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားစက္႐ုံမ်ား စက္တပ္အား ≥ ၅၀ မဂၢါဝပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံခ်က္သည္ EIA 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး

၁၂ တုန္ခါမႈျဖင့္ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္သဘာ၀  
ဓာတ္ေငြ႕စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္း

အရြယ္အစားအားလုံး

၁၃ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း

-- အရြယ္အစားအားလုံး

၁၄ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ထုတ္လုပ္ေရး တြင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းျခင္းအပါအဝင္ 
သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
မႈတ္ထုတ္ျခင္းစခန္း၊ စုပ္တင္ျခင္းစခန္းႏွင့္ 
သုိေလွာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ဆုိင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား

-- အရြယ္အစားအားလုံး

၁၅ တုန္ခါမႈျဖင့္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စမ္းသပ္ 
ရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္း

အရြယ္အစားအားလုံး --

၁၆ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း

-- အရြယ္အစားအားလုံး

၁၇ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ထုတ္လုပ္ေရး တြင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့
ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုိက္လုိင္း 
သြယ္တန္းျခင္းအပါအဝင္ သယ္ယ ူ
ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ မႈတ္ထုတ္ 
ျခင္းစခန္း၊စုပ္တင္ျခင္း စခန္းႏွင့္သုိေလွာင္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ရပ္ဆုိင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

-- အရြယ္အစားအားလုံး
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၁၈ ေရနံခ်က္စက္႐ုံ သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕စက္႐ုံ (ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္(LPG) 
စက္ေမာင္းဆီ(Mo Gas)၊ ေရနံဆီ၊ ဒီဇယ္၊ 
မီးထုိးဆီ၊ ဓာတ္ဆီ၊ ကတၱရာေစး၊ ႏုိင္လြန္ 
ကတၱရာ၊ ကန္႔ႏွင့္ intermediate 
products e.g. Propane/propylene 
mixtures, virginnaphtha, middle 
distillate and vacuum distillate for 
the petrochemical industry 

-- အရြယ္အစားအားလုံး

၁၉ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ျပဳျပင္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
(သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ မက္သေနာႏွင့္ 
Naptha, gasoline, kerosene, disel 
fuel, waxes, lubes ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ေရနံဓာတ္ေငြ႕ ရည္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ထုတ္လုပ္ျခင္း)

-- အရြယ္အစားအားလုံး

၂၀ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္း

-- အရြယ္အစားအားလုံး

၂၁ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သယ္/ပုိ႔စခန္း 
တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း

-- အရြယ္အစားအားလုံး

၂၂ ေရနံသုိေလွာင္ကန္ သုိ႔မဟုတ္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေလွာင္ကန္ 
တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း

ေရနံသုိေလွာင္ႏုိင္မႈ တန္ ၁၀,၀၀၀ ေအာက္ 
ဓာတ္ေငြ႕သုိေလွာင္ႏုိင္မႈ တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၀ 
ေအာက္

ေရနံသုိေလွာင္ႏုိင္မႈ တန္ ၁၀,၀၀၀ 
ႏွင့္အထက္ ဓာတ္ေငြ႕သုိေလွာင္ႏုိင္မႈ  
တန္ ၂၅၀၀ ႏွင့္အထက္

၂၃ ေရနံသုိ႔မဟုတ္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း
သြယ္တန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္ ့ျဖဴးျခင္း 
စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း

< ၁၀ ကီလုိမီတာ ≥ ၁၀ ကီလုိမီတာ

၂၄ ဓာတ္ေငြ႕ရည္(LPG)၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕(CNG)အပါအဝင္ 
စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္လုပ္ငန္း

သုိေလွာင္ႏုိင္မႈ ၁၀ ကုဗမီတာ (လီတာ 
၁၀,၀၀၀) ႏွင့္အထက္

ဝန္ႀကီးဌာနက  
EIA ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု 
သတ္မွတ္သည့္စီမံကိန္းအားလုံး

၂၅ ေရနံအေျချပဳေအာ္ဂဲနစ္ဓာတုေဗဒပစၥည္း
မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း

-- အရြယ္အစားအားလုံး

၂၆ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလုိင္းသြယ္တန္းျခင္း ≥ ၁၁၅ ေကဗြီ သုိ႔ေသာ္  < ၂၃၀ေကဗြီ ဝန္ႀကီးဌာနက  
EIA ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု 
သတ္မွတ္သည့္ စီမံကိန္းအားလုံး

၂၇ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းသြယ္တန္းျခင္း ≥ ၂၃၀ေကဗြီ ဝန္ႀကီးဌာနက  
EIA ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု 
သတ္မွတ္သည့္ စီမံကိန္းအားလုံး

၂၈ ဗုိ႔အားျမင့္ (၂၃၀ေကဗြီႏ်င့္ ၅၀၀ ေကဗြီ) 
ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား

≥ ၄ ဟက္တာ ဝန္ႀကီးဌာနက  
EIA ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု 
သတ္မွတ္သည့္ စီမံကိန္းအားလုံး
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အခ်ပ္ပုိ (စ)

ADB ျမန္မာ၏ ပင္မဓာတ္အားလုိင္း ျပင္ပ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္မႈစီမံခ်က္ 

စီမံခ်က္ပုံစံ  

ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (DRD) ႏငွ္ ့ျပညန္ယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားႏငွ္အ့တပူူးေပါင္း၍ အေကာငအ္ထည္ေဖာခ္ဲသ့ည္ ့
ADB ျမန္မာ၏ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္မႈစီမံခ်က္တြင္ အဓိကအပုိင္း သုံးပုိင္းပါရွိပါသည္။ (၁) 
စမ္းသပ္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား (၂) ပထဝီဝင္အေနအထားႏွင့္ ေဒသအေျခအေန ဆက္စပ္တုိင္းတာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
(geospatial planning) ႏွင့္ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ (၃) အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အတြက္ အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္လာေစေရး စီမံကိန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဤစမီခံ်ကသ္ည ္ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိရြာသ/ူရြာသားမ်ားအတြက ္ေနစြမ္းအငသ္ုံး အေသးစားဓာတအ္ားလိုင္းမ်ားကု ိစနစတ္က်တည္ေဆာကရ္န ္
လမ္းသစ္ထြင္အားထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ စီမံခ်က္သည္ ပစၥည္းဝယ္ယူရာတြင္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး 
သုံးစြဲသူက ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ေပးေခ်သည့္ ေပးၿပီးသြား (pay-as-you-go) ပုံစံကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ၊ စီမံခ်က္သည္ ႏုိင္ငံ၏အပူပုိင္းေဒသ (မေကြး၊မႏၱေလးႏွင့္စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမ်ား)ရွိ ရြာေပါင္း 
၁၂ရြာတြင ္ေနစြမ္းအငသ္ုံး အေသးစား ဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားကု ိေအာင္ျမငစ္ြာတပဆ္င္ေပးခဲသ့ည။္ ယင္းတုိ႔တြင ္သီးျခားရပတ္ညသ္ည္ ့
(stand-alone) စီမံကိန္း ၁၀ခု၊ ဒီဇယ္ႏွင့္ ေရာစပ္ထုတ္လုပ္သည့္စနစ္ျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္ ရြာသုိ႔ ပင္မဓာတ္အားလုိင္း ဝင္ေရာက္လာလွ်င္ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေစရန္ ပင္မဓာတ္အားလုိင္း၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုတုိ႔ပါဝင္သည္။ (ဇယား ၁၅ ကုိ 
ၾကည့္ပါ။) ADB မွ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းကုန္က်ေငြ၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေက်းလက္ရပ္ရြာလူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွ 
၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္သည္။

ပုံ (၂၅)။ ဘယ္ဘက္ပုံ၊ ADB ၏ စမ္းသပ္ေနစြမ္းအင္သုံး အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ တပ္ဆင္သည့္ PV အေသးစား
ဓာတ္အားလုိင္း ယာဘက္ပုံ၊ စြမ္းအင္ကုိ ဘက္ထရီအတြင္းထည့္သြင္းသုိမွီးသည့္ေနရာ၊ စမ္းသပ္ေနစြမ္းအင္သုံးအေသးစားဓာတ္အားလုိင္း၏ အစိတ္အပုိင္း

ရင္းျမစ္။  ADB 2017B

စီမံခ်က္၏ ေနာက္ထပ္အစိတ္အပုိင္းမွာ ပထဝီဝင္အေနအထားႏွင့္ ေဒသအေျခအေနဆက္စပ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ျပန္ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအငသံု္း ပငမ္ဓာတအ္ားလုငိ္းျပငပ္ လုငိ္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈအစအီစဥ္ႏငွ္ ့မေကြး၊ မႏၲေလးႏငွ္ ့စစက္ုငိ္းတုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားတြင ္
ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္သုံး အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အြန္လုိင္း ပထဝီအေနအထားျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ေျမပုံ 
နည္းစနစ္တစ္ခုတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ (ပုံ ၂၆) စီမံခ်က္မွ စီမံခ်က္၏ တတိယအစိတ္အပုိင္းတြင္ပါဝင္သည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ သင္တန္းမွတ္စုမ်ားႏွင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ အသုံးျပဳသည့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း ၁၂ ခု၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ 
သင္ခန္းစာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိလည္း ထုတ္ေဝခဲ့သည္။  (ADB 2017B) ဤလမ္းညႊန္သည္ 
အစုိးရဝနထ္မ္းမ်ား၊ RE အေကာငအ္ထည္ေဖာသ္မူ်ားႏငွ္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈျပဳလုပ္ႏုငိသ္မူ်ားကု ိအေထာကအ္ကူျဖစ္ေစရန္ႏငွ္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
တြင္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းစီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ေလ့လာသင္ယူစရာ သင္ခန္းစာအခ်ဳိ႕ကုိ 
ေဝမွ်ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
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စီမံခ်က္မ်ားမွ ရရွိသည့္သင္ခန္းစာမ်ား  

အထကတ္ြင ္အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္း စမ္းသပစ္မီခံ်က ္၁၂ ခ ုအေကာင ္
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ အဓိကသင္ခန္းစာမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ရပ္ရြာျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ စည္း႐ုံးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ဆကဆ္ံျခင္းသည ္ေအာင္ျမငသ္ည္ ့အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္း စမ္းသပ ္
စီမံခ်က္မ်ား၏ အေရးပါသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံမႈသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ဆက္ထိန္းထားရန္ ခက္ခဲသည့္ 
အတြက္ ေနာင္လုပ္ကုိင္မည့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရြာမွစိတ္ဝင္စားသည္ ဟုဆုိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳက္နက္ 
တည္း ခ်က္ျခင္းတပ္ဆင္လုပ္ေဆာင္မႈကို စတင္သင့္သည္။ ရြာသူရြာသား 
မ်ားသည ္ညအခ်နိတ္ြင ္လံုၿခဳံေရးအတြက ္အားေကာင္းေစသည္ ့လမ္းမီး 
မ်ားတပ္ဆင္မႈကုိ အထူးသျဖင့္ သေဘာက်ၾကၿပီး ယင္းအတြက္ ေငြေပး 
ရမည္ဆိုပါကလည္း ေပးလိုၾကသည္။ ေငြေပးသည့္စနစ္မ်ားကိုလည္း 
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလြယ္သည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္သင့္ၿပီး ရြာသားမ်ား၏ဝင္ေငြရရွိ 
သည့္ ရာသီအလုိက္အေျခအေန၊အေနအထားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
သင့္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း
တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ 
ယင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင့္သည္။

ပုံ (၂၆)။ မေကြး၊မႏၱေလးႏွင့္စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အေသးစား 
ဓာတ္အားလုိင္းအသစ္မ်ား စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္အတြက္ ပထဝီအေနအထားျဖင့္ 
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေျမပုံဆြဲသည့္ နည္းစနစ္ (Geospatial web-mapping tool)

ရင္းျမစ္။  Cader 2018 and http://adb-myanmar.integration.org

ဇယား (၁၅) ADB ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္သုံး အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း စမ္းသပ္စီမံခ်က္မ်ား

ၿမိဳ ႔နယ္ ရြာ
အိမ္ေထာင္စု
အေရအတြက္

လူဦးေရ
PV စြမ္းအင္ 
(ကီလုိဝပ္)

ဘက္ထရီ 
စြမ္းအင္

(ကီလုိဝပ္)

စုစုေပါင္း 
ကုန္က်ေငြ 

(S)
အမ်ဳိးအစား

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး

သရက္ ဂုံမဏီ ၁၉၇ ၉၃၂ ၇.၂ ၅၇.၆ ၇၃,၃၅၀ သီးျခားရပ္တည္

ဆင္ေပါင္ဝဲ ကုန္းသာ ၂၇၀ ၂၁၇၀ ၈.၇ ၆၃.၃ ၈၂,၃၆၈ သီးျခားရပ္တည္

မင္းဘူး ေပါက္ေလးပင္ ၈၉ ၃၃၆ ၄.၉ ၅၇.၆ ၄၄,၁၀၀ ဒီဇယ္ေပါင္းစပ္

ေရနံေခ်ာင္း ကုကၠဳိဂြ ၃၃၀ ၁၆၅၄ ၁၃ ၉၂.၂ ၁၀၂,၃၀၀ သီးျခားရပ္တည္

စလင္း ကုန္းသာ ၁၄၃ ၆၂၅ ၆.၅ ၃၈.၄ ၅၀,၈၃၂ သီးျခားရပ္တည္

ေပါက္ မုန္းကုန္း ၁၅၇ ၈၃၆ ၆.၀ ၄၆.၁ ၅၀,၈၅၆ သီးျခားရပ္တည္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး

ေက်ာက္ဆည္ ျမင္းခ်ည္ႏုိင္ ၃၁၇ ၉၂၅ ၁၀.၈ ၈၆.၄ ၉၈,၅၈၀
ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ရန္အသင့္

ေညာင္ဦး စံကန္ ၂၀၀ ၉၇၇ ၉.၈ ၁၁၅.၂ ၇၅,၀၀၀ သီးျခားရပ္တည္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၾကက္ဆူေတာ ၁၀၃ ၄၈၄ ၄.၉ ၅၇.၆ ၈၇,၉၈၀ သီးျခားရပ္တည္

ေတာင္သာ စြန္းလြန္း ၁၁၀ ၆၅၄ ၄.၉ ၅၇.၆ သီးျခားရပ္တည္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး

စစ္ကုိင္း ဦးအုိင္ကြ်န္း ၁၇၀ ၅၆၉ ၆.၀ ၄၆.၁ ၁၀၂,၇၇၀ သီးျခားရပ္တည္

ခင္ဦး ေရာက္သစ္ကန္ ၁၆၅ ၆၆၈ ၇.၀ ၆၁.၄ သီးျခားရပ္တည္

ရင္းျမစ္၊ ADB 2017A
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အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသည္ 
အခ်ဳိ ႔နယ္ပယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ GIS တြင္ အလြန္ပင္ကြ်မ္းက်င္ၾကပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ ္အခ်ဳ႕ိေနရာမ်ား တစန္ည္းအားျဖင္ ့နည္းပညာပုငိ္းဆုငိရ္ာ အေသး 
စိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူေရး၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ 
သင္တန္းေပးျခင္း၊ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း နည္းပညာႏွင့္ ဒီဇုိင္း၊ 
ဦးတည္ေနရာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ မီတာခမ်ားႏွင့္ ေငြေပးမႈစနစ္မ်ား 
အပါအဝင ္အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလပု္ေဆာင ္
မႈပံုစံမ်ားတြင္မူ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ DRD ႏွင့္ MOEE 
အတြက္ ေနာက္ထပ္သင္တန္းတစ္ခုမွာ ေနစြမ္းအင္အျပင္ အျခား ျပန္ျပည့္ 
ၿမစဲြမ္းအငန္ည္းပညာမ်ားႏငွ္ ့ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝငမ္ႈရွိေစရနအ္တြက ္အႀကံျပဳလု ိ
ပါသည။္ သုိ႔မသွာ အျခားနည္းပညာမ်ားကု ိအသုံးျပဳထားသည္ ့ရွၿိပီးသား 
အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္းမ်ားကု ိေက်းလက္မီးလင္းေရးအစအီစဥတ္ြင ္
ထည့္သြင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္မီးလင္းေရးတြင္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာငမ္ႈ၊ သငတ္န္းမ်ား ေပးရာတြင ္ေက်းလက္မီးလင္း 
ေရးတြင္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနသည့္ အနည္းဆုံး ဝန္ႀကီးဌာန ငါးခုႏွင့္ 
ဌာနမ်ားစြာအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ပထဝီအေနအထားဆုိင္ရာ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေျမပုံျဖင့္ေဖာ္ျပသည့္နည္း 
စနစ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ မေကြး၊ မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး 
အတြက ္ေရးဆြခဲဲသ့ည္ ့အခမဲအ့သုံးျပဳႏုငိသ္ည္ ့နည္းစနစမ္ွာ အေသးစား 
ဓာတအ္ားလုငိ္းအသစ ္မ်ား အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န ္စစီဥသ္ည္သ့မူ်ား 
အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ 
အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ တိုးခ် ဲ႔ျခင္းျဖင္ ့အလြနအ္သံုးဝငသ္ည္ ့အစအီစဥ္ေရးဆြ ဲ
ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ/မူဝါဒစိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ျပည့္ၿမစဲြမ္းအင္သံုး အေသး 
စားဓာတအ္ားလိုင္းမ်ားကု ိအသုံးျပဳသည္ ့လွ်ပစ္စမ္ီးလင္းေရးစမီခံ်က္မ်ား
သည ္မဟာဓာတအ္ားလုငိ္းေရာက္ရွလိာလွ်င ္ေစ်းပုိေပါ၍ မ်ားစြာေလွ်ာ့ေပါ ့
သည္ ့ႏႈန္းထားျဖင္ ့လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားမ်ားရရွလိာမည္အ့တြက္ လကရ္ွစိနစ ္
မ်ားႏငွ္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံမူ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုငိသ္ည္ ့စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
မ်ားမရွိျခင္းသည္ ဆက္၍ အႏၲရာယ္ရိွႏုိင္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါ 
လိမ့္ဦးမည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ား 

စမာ့တ္ပါဝါျမန္မာ (Smart Power Myanmar)၊ ေက်းလက္မီးလင္းေရးႏွင္ ့
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမလတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ Smart Power Myanmar သည္ သုံးစြဲသူအေျချပဳေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ ေရရွည္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ဗဟုိျပဳ၍ အလုိအပ္ဆုံးသူမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ 
မကလ္ုံးမ်ား ေဆာငၾ္ကဥ္းေပးျခင္းျဖင္ ့လက္ေတြ႕က်ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပကို္ငမ္ႈေလွ်ာ့ခ်သည္ ့ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအင္ျဖင္ ့ေဂဟစနစက္ုတိည္ေဆာက္ 
ေနသည္။ Smart Power Myanmar အေနျဖင့္ အေသးစားဓာတ္အား လုိင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အျခားေက်းလက္ေဒသ 
မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပ့ံပိုးကူညီရန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းရာခ်ီ၍ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ Smart Power Myanmar 
ကုိ တည္ေထာင္သည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ ေရာ့ခ္ဖဲလားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ကမ ၻာ့ဘဏ္၊ USAID ႏွင့္ ႐ုိးမ (Yoma) Strategic Holdings 
တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္အတြင္း ထုတ္ေဝမည့္ Smart Power ၏ “ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ စြမ္းအင္ေစ်းကြက္ ဆန္းစစ္ 
ေလလ့ာခ်က”္ တြင ္မနွက္နသ္ည္ ့မက္လုံးမ်ား (အက်ဳိးအျမတ္မ်ား) ႏငွ္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မတွမ္ႈ မ်ားျဖင္ ့ပငမ္ဓာတ္အားလုငိ္းျပငပ္ရွ ိ
လူဦးေရ၏ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ လႊမ္းၿခဳံေပးလ်က္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမတ္အစြန္းရရွိႏုိင္သည့္ အေသးစား 
ဓာတ္အားလုိင္းေပါင္း ၂၄,၀၀၀ ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအား ေခတ္မီစြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ားကို အျပည္အ့ဝေဆာငၾ္ကဥ္းေပးႏုငိရ္န္ႏငွ္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္သမူ်ား၏ ဘ႑ာေငြေၾကး တညတ္ံမ့ႈႏစွခ္စုလံုးအတြက္ 
အျပည့္အဝအသုံးခ်ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ စမာတ့္ပါဝါျမန္မာ၏ စီအီးအုိျဖစ္သည့္ ရစ္ခ်တ္ဟယ္ရီဆန္က ျပႆနာကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔အထိ တည္ေဆာက္ခဲတ့ဲ ့အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းေတြနဲ႔ လွ်ပစ္စမ္ီးရတဲသူ့ေတြဟာ စြမ္းအငကို္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အသံုးျပဳတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ စြမ္းအင္ကို တကယ္သုံးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတာမ်ဳိးမရွိသလို အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ဝင္ေငြေတြရရွိႏုိင္တဲ့ 
အေသးစား စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းလိုမ်ဳိး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အသံုးခ်တာမ်ဳိးလဲ မရွိသေလာက္ဘဲ။   
က်ယ္ျပန္႔တဲ့ စီးပြားေရးေဂဟစနစ္ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္ၾကမ္းကေနကုန္ေခ်ာေရာင္းတဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ အျခား 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္၊ဆက္စပ္တာမရွိဘူး။ “ေဆာက္လိုက္... ၿပီးရင္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္”ဆိုတာဘဲ။ ဒါေပမဲ့ 
ဒီလိုျဖစ္မေန တာေတာ့ ကံဆုိးတာဘဲ။ ေက်းလက္မီးလင္းေရးမွာ သံုးစြဲသူေတြကုိ စက္ပစၥည္းေတြနဲ ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ပညာေပးတာနဲ႔ ဒလိုီပစၥည္းကိရယိာေတြဝယ္ရင ္အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းေလးနဲ႔ ဝယ္လိုရတဲစ့နစ္ေတြကို ေသခ်ာစမီကိံန္းထမဲွာ 
ထည့္ဆြဲဖုိ႔ လိုတယ္ဆိုတာ သမုိင္းက သက္ေသခံေနတယ္။

Smart Power Myanmar သည္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္၍ ဝင္ေငြရရွိႏုိင္သည့္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အသံုးျပဳမႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း ျဖင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း 
မ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားတုိးတက္လာေစရန္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

ဟာရီဆန္က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ - 

လက္ေတြ႕က်တဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြကိုေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ Smart Power Myanmar က ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ ပစၥည္း
ကိရယိာေတြန႔ဲမတ္ိဆက္ေပးဖုိ႔၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပင္န္းေတြ တည္ေထာငတ္ဲ့ ့ေနရာမွာပံပ့ုိးကူညဖီုိ႔ ကုနၾ္ကမ္းကေန 
ကုန္ေခ်ာထုတ္လပု္ေရာင္းခ်တဲလ့ပုင္န္းစဥမ္ွာ ႀကဳံေတြ႕ရတဲအ့ခက္အခဲေတြကို ေျဖရငွ္းဖုိ႔အတြက္ ရပရ္ြာလူမႈအဖြ႕ဲအစည္းေတြ 
စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္အလုပ္လုပ္မဲ ့အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲကို စီစဥ္ခဲတ့ယ္။ ေနာက္ထပ္ အေရးပါတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ ကိုင္တြယ္ဖုိ႔လုပ္ေနတဲ့ကိစၥကေတာ့ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ အထူးဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားတဲ့ ေငြေၾကးပံ့ပုိးတဲ့ပုံစံနဲ႔ ေစ်းႏႈန္း 
သက္သာအက်ဳိးမ်ားတဲ့ ပစၥည္းကိရိယာေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့အသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ပါဘဲ။

Smart Power Myanmar အေနျဖင့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္သံုး စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 
အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးရယူရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ Energy Impact 
Fund ကို စတငလု္ပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည။္ Smart Power Myanmar မဖွြဲ႕စည္းခဲ ့သည္ ့ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာမ္တီမ်ား(VECs)
ဟု လူသိမ်ားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ခုမွတဆင့္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ေခ်းယူရရွိႏုိင္သည္။ ဤေကာ္မတီမ်ားကုိ Pact ၏ 
အေသးစားေခ်းေငြႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းခုိင္မာလာေစေရး စနစ္မ်ားကုိ နမူနာယူခဲ့သည္။ VECs မ်ားကို 
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ေငြေၾကးပံ့ပုိးၿပီး သူတုိ႔က အိမ္ေထာင္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေငြျပန္ေခ်းၿပီး ရရွိသည့္အတုိးမ်ားကုိ 
ထိိန္းသိမ္းထားသည္။ အရင္းေငြကုိ Smart Power သုိ႔ျပန္ေပးၿပီး ထုိရန္ပုံေငြျဖင့္ အျခားရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ 
လည္ပတ္သုံးစြဲႏုိင္သည္။ (လွည့္ပတ္သုံးစြဲႏုိ္င္သည္။) တျဖည္းျဖည္းအရွိန္ရလာၿပီး ေရရွည္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား လုိအပ္ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ထုိနည္းစနစ္မ်ားသည္ ေနာင္တြင္ စီးပြားျဖစ္ပုံစံမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည္။

ဆယ္လူလာ ေမွ်ာ္စင္ပုံစံ၊ ႐ုိးမ မုိက္ခ႐ုိပါဝါ

လ်င္ျမနစ္ြာတုိးတက္လာသည္ ့နည္းပညာမ်ားႏငွ္အ့တ ူျမနမ္ာႏုငိင္သံည ္ထိေရာက္အက်ဳိးရွမိႈနည္းၿပီး ေစ်းႀကီး၍ ေလထညုစည္မ္းသည္ ့
နည္းပညာမ်ားကု ိခနုပ္်ံေက်ာလ္ႊားကာ ပု၍ိေခတ္မသီည္ ့နည္းပညာမ်ားသုိ႔ ဖားခနုခ္နုၿ္ပီး ေက်ာလ္ႊားႏုငိသ္ည္ ့အခြင္အ့လမ္းမ်ားရွိေနသည။္  

ဖနု္းဝန္ေဆာငမ္ႈ က်ယ္ျပန္႔လာမႈကု ိနမနူာတစခ္အုေနျဖင္ ့ႀကိဳးျဖင္သ့ြယ္တန္းသညစ္နစမ္်ားကု ိမသံုးေတာဘ့ ဲဆယလ္လူာဖနု္းတာဝါတုငိ ္
မ်ားသုိ႔ တန္း၍သြားခဲ့ၾကသည္။ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒဝန္းက်င္တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းလုပ္ငန္းသည္ 
၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ကုိသာ လႊမ္းၿခဳံႏုိ္င္ခဲ့သည့္ ဆယ္လူလာကြန္ရက္သည္ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးခ်ဲ႕ 
ႏုိင္ခဲ့သည္။52

စြမ္းအငက္႑တြငလ္ည္း အလားတနူည္းလမ္းမ်ဳိးသည ္ျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွသိည။္ စတိဝ္ငစ္ားစရာေကာင္းသညမ္ွာ မုဘိုငိ္းဖနု္းလပုင္န္းသည ္
အတုယူစရာပုံစံတစ္ခုျဖစ္႐ုံမွ်မကဘဲ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ ဖားခုန္ခုန္ရာတြင္ အဓိကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ 
အလားအလာမ်ားလည္း ရွပိါသည။္ နည္းပညာပုငိ္းဆုငိရ္ာ တုိးတက္မႈမ်ားျဖင္ ့ျပန္ျပည္ၿ့မစဲြမ္းအင ္ကနုက္်ေငြမ်ားမွာ က်ဆင္းလာသည ္
ႏွင့္အမွ် မုိဘုိင္းဖုန္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား အတူပူးေပါင္း၍ တီထြင္ 
ဆန္းသစသ္ည္ ့ပုစံမံ်ဳိးျဖင္ ့ျမနမ္ာျပညသ္လူထုူအား ဖနု္းဆက္သြယမ္ႈႏငွ္ ့လွ်ပစ္စ္ႏစွခ္လုုံးကု ိအက်ဳိးရွထိိေရာကစ္ြာႏငွ္ ့အကနုအ္က် 
သက္သာစြာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္သည္။

ေနစြမ္းအင္ႏွင့္ ဒီဇယ္ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳထုတ္လုပ္မႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ဆယ္လူလာတာဝါတုိင္ 
မ်ားအတြက္လိုအပ္သည့္ စြမ္းအင္အတြက္ ေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ေနခဲသ့ည္။  မိုဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ 
သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည္ ့စည္းမ်ဥ္းဥပေဒပုငိ္းဆုငိရ္ာ အေျခအေနဝန္းက်ငကို္ ဖနတ္ီးေပးႏိုငခ္ဲလ့ွ်င ္ေက်းရြာေပါင္း ၄၀၀၀ ကု ိလွ်ပစ္စမ္ီးေပးႏုငိသ္ည္ ့
ေနစြမ္းအင္ႏွင့္ဒီဇယ္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ အျခား ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္သုံး အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ားက စီစဥ္ထားရွိၿပီး 
ဆဲလ္ဖုန္းတာဝါတုိင္ ၂၀၀ ကုိ မီးေပးႏုိင္လိမ့္မည္။  ႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးသည့္ ရြာေပါင္း ၂၄,၀၀၀ ရွိသည္။  

႐ိုးမ အေသးစားစြမ္းအင္ကုမၸဏီ (Yoma Micro Power Co.) သည္ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာေကာ္ပိုေရးရွင္း  (IFC)ႏွင့္အတူ 
“ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတုငိမ္်ားႏငွ္ ့ေက်းလကရ္ပရ္ြာအဖြ႕ဲအစည္း ရာေပါင္းမ်ားစြာ”ကု ိလွ်ပစ္စမ္ီးေပးႏုငိရ္နအ္တြက ္အရင္းအႏွီးမ်ား 
ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိၿပီး ပုိ၍တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားလည္း ရွိသည္။ (ေထြး 2018A) 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ႐ုိးမအေသးစားစြမ္းအင္သည္ IFC ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္း) ႏွင့္ Norfund 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ xx သန္း) တုိ႔ႏွင့္အတူ ကေနဒါအစုိးရထံမွ ေခ်းေငြ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္း)တုိ႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ 
ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပုံေငြကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစက္နုအ္ထ ိကနဦး ၁၈ လ စမ္းသပ္ကာလအတြင္းတြင ္စစီဥထ္ားရွသိည္ ့ဆကသ္ြယ္ေရး တာဝါတုငိ ္၂၅၀ တိုငသ္ည ္ေန
စြမ္းအင္ႏွင့္ေရာေႏွာထုတ္လုပ္သည့္ဓာတ္အားစနစ္မ်ားျဖင့္ စြမ္းအင္ကုိရရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ အနည္းဆံုး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ 
ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားအား စြမ္းအင္ေပးႏုိင္ရန္ တုိးခ်ဲ ႔လုပ္ေဆာင္မည္။  

အနာဂတ္တြင္ “မုိဘိုင္းပုိက္ဆံ”အသံုးျပဳမႈ - မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ေငြေပးျခင္းသည္ ဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပစြမ္းအင္ အပါအဝင္ 
ေဝးလသံည့္ေဒသမ်ားမ ွရပရ္ြာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန ္အဓကိအခြင္ ့အလမ္းတစခ္ုျဖစ္ႏုိင္သ္ည။္ 
အထက္ပါ ဆယ္လူလာတာဝါတုိင္ စီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍  တယ္လီေနာ၊ FMI ႏွင့္ ႐ုိးမဘဏ္တုိ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သ
ည့္လုပ္ငန္း (Joint venture) တစ္ခုျဖစ္သည့္ Wave Money ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေ
ဆာင္ရန္ အစပ်ဳိးသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။  Wave Money သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္ျဖင့္ လုိင္စင္ရခဲ့ သည့္ပထမဆုံးကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့သည္။  

ဤအေျပာင္းအလဲ၏ တြန္းအားတစခ္မုွာ တယလ္ီေနာသည ္ဆဲလတ္ာဝါတိုငလ္ပု္ေဆာငသ္မူ်ားအားလံုးကု ိေနစြမ္းအငအ္သုံးျပဳရန ္
လုိအပ္သည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလယ္ပုိင္းတြင္ တယ္လီေနာတြင္ ဆဲလ္တာဝါတုိင္ေပါင္း ၁၃,၀၀၀ ရွိၿပီး လာမည့္ 
ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ ၂၀,၀၀၀ ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရိွသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ၂ သန္းခန္႔မွ်အထိ 
မ်ားျပားေသာ လူဦးေရအတြက္ ဤလုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ရပ္ရြာမီးမ်ား ရရွိေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ (Chetia 2018)
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အဆုံးသတ္မွတ္စုမ်ား

1. မၾကာေသးမီက နမူနာမ်ားစြာအနက္ တစ္ခုမွာ ဟာဝုိင္အီလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမွ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အရြယ္အစားႏွစ္ခုစလုံးတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ေလာက္သည့္ ေနစြမ္းအင္သိုမီွးသည့္ ကန္ထ႐ိုက္အသစ္ခုနစ္ခုကို ဇန္နဝါရီလအေစာပိုင္းတြင္ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းစီမံခ်က္မ်ားအနက္ ေျခာက္ခုမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဆင့္/ကီလိုဝပ္ ေအာက္ျဖင့္ ျပည္နယ္အတြက္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈစာခ်ဳပ္ေစ်းႏွႈန္းျဖင့္ အနည္းဆုံးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျဖစ္သည္။   (Merchant 2019).

2. Engie က သံုးႏွစ္တာကာလ (၂၀၁၆ - ၂၀၁၈) အတြင္း ယင္းတို႔၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၁ ဘီလီယံတန္ဖိုးရိွ ေက်ာက္ျဖစ္ 
႐ုပ္ႂကြင္း အေျချပဳပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ေျပာင္းလဲ၍ ကာဗြန္နည္းပါးသည့္ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္သည့္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွရံန ္ကတိျပဳခဲသ့ည။္ Engie သည ္CO2 ေလ်ာန့ည္းသည္ ့ကမၻာလုံးဆိုငရ္ာ ဂတစ္္ႏငွ္ ့စြမ္းအငက္ြနရ္ကမ္်ားႏငွ္ ့
ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားရမည့္ဘက္သုိ႔ ေရြ ႔လ်ားလာခဲ့သည္။  (Baker 2016).

3. စြမ္းအငက္႑သည ္စြမ္းအငပ္ုိ႔လႊတမ္ႈတြင ္သဘာဝအရ လကဝ္ါးႀကီးအုပမ္ႈႏငွ္ ့စြမ္းအငထ္တုလ္ပုရ္ာတြင ္မ်ားမ်ားထတု္ေလ၊ 
စရိတ္ေလ်ာ့ေလျဖစ္သည့္အတြက္ ဗဟိုမွအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔အၾကား 
အထူးသျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည့္ပုံစံရွိသည္။ 

4. သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ပုိ႔ကုန္၏ ၇၈.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဝက္တြင္ 
ပုိ႔ကုန္မွ ရရွိေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၁ ဘီလ်ံရရွိခဲ့သည္။ (ADB 2015)

5. www.worldometers.info. မွ

6. OneMap သည္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမွစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈျဖစ္သည္။ MIMU—the Myanmar Information Man-
agement Unit ႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ ေရးဆြဲသည့္ အြန္လိုင္း၊ အားလံုးၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ 
ပလက္ေဖာင္းတစခ္ုျဖစသ္ည။္ အခ်က္အလကမ္်ားကို စစုည္း၍ ေျမအသုံးခ်မႈ၊ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ၊ႏငွ္ ့ေျမငွားရမ္းမႈတုိ႔ႏငွ္ ့
ပတ္သက္သည့္ အစုိးရအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ေျမပုံမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းသည့္ 
ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရးဆြဲၿပီး အမ်ား၀ုိင္းဝန္းေရးသားသည့္ OneMap platform တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။  http://
www.cde.unibe.ch/research/projects/onemap_myanmar/index_eng. html ႏွင့္ https://themimu.info/
about-us တြင္ၾကည့္ပါ။

7. Eurocham Myanmar 2017 ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းအေပၚ အေျခခံသည္။ 

8. Shin 2018 ႏွင့္ Venderbruggen 2018 တြင္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ စီမံခ်က္ေလးခုမွာ (၁) 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ကန္ေဘာက္တြင္ Total ႏွင့္ Siemens လုပ္ငန္းစုတစ္ခုမွတည္ေဆာက္သည့္ ၁၂၃၀ မဂၢါဝပ္ 
ဓာတ္ေငြ႔ေလာင္စာသုံး စြမ္းအင္စက္႐ုံ (၂) ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Supreme အုပ္စု 
ကုမၸဏီႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမွ Gunvor အုပ္စု၊ ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ Zhefu အုပ္စု လုပ္ငန္းစုမွတည္ေဆာက္သည့္ 
၁၃၉၀ မဂၢါဝပ္ ဓာတ္ေငြေလာင္စာသုံးစြမ္းအင္စက္႐ုံ (၃) ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ရွိ အီတလီ-ထုိင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ တုိယုိအင္ဂ်င္ 
နီးယားရင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းတုိ႔၏ ဖက္စပ္ TTCL ဟုေခၚသည့္ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုက တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ၃၅၆ မဂၢါဝပ္ 
ဓာတ္ေငြ႔ေလာင္စာသုံး စြမ္းအင္စက္႐ုံႏွင့္ (၄) ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုံတြင္ Sinohydro ႏွင့္ Su-
preme Trading တုိ႔မွတည္ေဆာက္မည့္ ၁၃၅ မဂၢါဝပ္ဓာတ္ေငြ႕ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားစက္႐ုံ

9. ေျဖဆုသိတူစဥ္ီးက LNG စမီခံ်ကမ္်ားသည ္USD ၆ ဘလီီယမံွ် ကနုက္်ႏုငိၿ္ပီး စမီခံ်ကမ္်ားကု ိသေဘာတအူတည္ျပဳခဲခ့်နိတ္ြင ္
ေငြေၾကးမရွဟိ ုမတွခ္်က္ျပဳခဲသ့ည။္ တငဒ္ါေခၚယမူႈမရွဘိ ဲေစ်းႏႈန္းႏငွ္ ့ေငြေၾကးအေပၚ အာမခမံႈတို႔တြင ္ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈမရွဟိ ု
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲၾ့ကသည္။ လက္ရိွ စြမ္းအင္က႑ ေထာက္ပ့ံေပးေငြ USD သန္း ၅၀၀ ခန္႔ရိွၿပီး တစ္ႏွစ္တြင္ USD တစ္ဘီလီယံခန္႔ 
အထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ (အပုိင္း ၂.၇ ကုိၾကည့္ပါ။) LNG စီမံခ်က္ေလးခုမွ စြမ္းအင္မ်ားကုိ ဝယ္ယူရန္ 
ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့လွ်င္ အစုိးရ၏ဘတ္ဂ်က္မွာ ထပ္၍ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစမည္။

10. MOEE မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဩဂုတ္လတြင္ တင္ျပခဲမ့ႈကို ဇယားတြင္ တင္ျပထားသည္။ (MOEE 2018A) ယင္းတြင္ မစတင္ရေသး 
သည္ ့စြမ္းအငစ္က႐္ုံစီမံခ်က္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔သည္ ့အပုစ္ုႏစွ္စခုြဲျခားထားသည္။  “ဓာတအ္ားစက႐္ုစံမီံခ်ကစ္ာရင္း” and 
“လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈရွိ မရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဓာတ္အားစက္႐ုံစီမံခ်က္မ်ား” 

11. ေျဖဆုိသူက မည္သည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္သည္ဟု မေျဖခဲ့ေခ်။
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12. အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ Batcheler (2018) တြင္ၾကည့္ပါ။

13. ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၀၁၄ [RICHARD: is there a better reference?]

14. မူဝါဒကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာတြင္ ပါရွိသည္။ NEMC (Na-
tional Energy Management Committee) ၂၀၁၅ ကိုၾကည့္ပါ။ မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရ၏ အႀကီးတန္း 
အႀကံေပးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္ကုိ အေျခခံေဖာ္ျပသည္။

15. အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာ (ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္း ၂) ကို JICA မွ ေရးသားၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

16. ဤတုံ႔ျပန္ခ်က္သည္ ဓာတ္အားလုိင္းတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ MOEE ကုိပံ့ပုိးကူညီရာတြင္ပါဝင္ေနၿပီး NEP ႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ကြ်မ္းဝင္မႈရွိသည့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။

17. ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  (MECF 2015)

18. ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ECD ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈ

19. EIAs အတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားအတြက္ အဓိကစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ECD ကို Vermont Law School ၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ 
ျပညသ္လူူထုႏငွ္ ့ေဆြးေႏြးတိုငပ္ငမ္ႈလမ္းညႊနမ္်ားကု ိေရးဆြဲျပငဆ္ငခ္ဲသ့ည။္  JICA ႏငွ္ ့ADB အပါအဝငအ္ျခားအလွဴရငွမ္်ား 
သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာမႈႏွင့္ EIA ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားလုပ္ခဲ့သည္။  

20. ဤေလလ့ာမႈကို စြမ္းအငက္႑ကြ်မ္းက်ငသူ္မ်ားႏငွ္ ့ျမနမ္ာအစုိးရတာဝနရ္ွသိမူ်ားႏငွ္ ့၂၀၁၈ ခုႏစွ ္ဇလူုငိ္ႏငွ့္ေအာကတ္ုဘိာလ 
မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။

21. IFC ၂၀၁၈ မွ ဤစာေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဗ်ဳဟာက်သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွျဖစ္သည္။ 
GIZ က DRD ႏွင့္ MOEE တုိ႔မွတာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး 
တစ္ခုျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ SPPs မွ စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သိရွိသေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ 
ျဖစသ္ည။္  ထုငိ္းႏုငိင္သံည ္၁၉၉၀ ခုႏစွ္ေႏွာင္းပုငိ္းမ်ားတြင ္ဝယယ္ူေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကု ိမတိဆ္ကက္တည္းက ဤနယပ္ယတ္ြင ္
အေတြ႕အႀကဳံရွိခဲ့သည္။

22. GIZ က DRD ႏွင့္ MOEE တုိ႔မွတာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး 
တစ္ခုျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ SPPs မွ စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သိရွိသေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ 
ျဖစသ္ည။္  ထုငိ္းႏုငိင္သံည ္၁၉၉၀ ခုႏစွ္ေႏွာင္းပုငိ္းမ်ားတြင ္ဝယ္ယူေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကု ိမတိဆ္ကက္တည္းက ဤနယပ္ယ္ 
တြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိခဲ့သည္။

23. သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတြင ္ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားအားလုံးတြင ္႐ုံးမရွိေခ်။ သတၱဳတူးေဖာမ္ႈရွသိည္ ့ေနရာမ်ားတြင ္
႐ုံး ၈ ႐ုံးထားရွသိည။္ ႐ုံးမ်ားသည ္ရမွ္းျပညန္ယ္၊ ကယားျပညန္ယ၊္ ကရင္ျပညန္ယ၊္ စစက္ုငိ္းတုငိ္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ထားရွိသည္။   

24. ဂ်ာမနအ္စုိးရသည ္သတၱဳတြင္းလံုၿခဳံေရး၊ သတၱဳတူးေဖာရ္ာတြင ္ေလရရွိေစျခင္းႏငွ္ ့သတၱဳတူးေဖာရ္ာတြင ္တညၿ္ငမိမ္ႈဆုငိရ္ာ 
နည္းပညာသငတ္န္းမ်ားကု ိေပးခဲသ့ည။္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမအွရာရွမိ်ားအေနျဖင္ ့ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြျခင္းႏငွ္ ့အျခားလုၿံခဳံေရး 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးသည့္ကိရိယာႏွင့္ ေက်ာက္မ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ ႏုန္းမ်ားႏွင့္ အရည္မ်ား၏ မပ်က္စီးႏုိင္သည့္ 
ဓာတုဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အတြက္ သယ္ယူႏုိင္သည့္ အိတ္စေရးဖေလာ့ရ္စ္တုိင္းတာမႈမ်ားႏွင့္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္သည့္ ဓာတ္ခြဲ 
ခန္းမ်ားလည္း ပုိ၍လုိအပ္သည္ဟုဆုိပါသည္။

25. ဓာတအ္ားလုငိ္းမ ွမီးမရရွမိ ီလွ်ပစ္စမ္ီးလင္းေရးဆိုသည္အ့သံုးအႏႈန္းမွာ ေနစြမ္းအငအ္မိသ္ုံးမီးစနစမ္်ား သို႔မဟတု ္အေသးစား 
ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားသည္ ဓာတ္အားလုိင္းမေရာက္မီ ယာယီအသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားဟု ဆုိလုိသည္။ အမွန္တြင္ 
အေသးစားဓာတ္အားလုငိ္း ကုနက္်စရတိမ္်ားသည ္လ်င္ျမနစ္ြာက်ဆင္းေနၿပီး ဝန္ေဆာငမ္ႈ မ်ားမွာလည္း တုိးတက္ေကာင္းမြန ္
လာစည။္ ကမၻာအႏွ ံ႔တြင ္ဓာတအ္ားလိုင္းမ်ားတိုးခ် ဲ႔မည္အ့စား အေသးစားဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားသည ္ကမၻာေပၚရွ ိဓာတအ္ား 
လုိင္းမခ်ိတ္ဆက္ရေသားသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား မီးရရွိေရးအတြက္ အကုန္အက်သက္သာအထိေရာက္ဆုံးနည္းျဖစ္လိမ့္ 
မည္။ (IEA 2017)
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26. ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးမ်ားကို သတင္းပို႔ရသည့္ စည္ပင္သာယာဌာနသည္ ဤစံႏႈန္း 
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဌာနျဖစ္သည္။

27. ဤဦးစားေပးမ်ားသည ္NLD ၏ ႏုငိင္ံေတာဖ္ြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက ္ဦးစားေပးမ်ားျဖစသ္ည္ ့လမ္းမ်ား၊ ေရ၊ စြမ္းအင္ႏငွ္ ့ပညာေရး 
တုိ႔အတြင္း က်ဳံးဝင္သည္။

28. တနသၤာရီသည္ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္သည့္အတြက္ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အခန္းက႑မွာ အေသးစားဓာတ္အား လိုင္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ကြပ္က၊ဲ စီမံခန္႔ခြရဲန္ျဖစ္သည္။

29. ဤအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈသည္ ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ားထံမွ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။

30. MOEE ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တနသၤာရီေဒသ၏ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းသည့္ႏႈန္းမွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။ 
ထားဝယ္မွာ ၃၅ %ႏွင့္အျမင့္ဆုံး၊ ၿမိတ္မွာ ၂၇ % ျဖင့္ေနာက္မွလုိက္၍ ေကာ့ေသာင္းမွာ ၂၀ %ျဖစ္သည္။

31. တနသၤာရီသည္ လွ်ပ္စစ္ျဖန့္ျဖဴးမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစားဓာတ္အားလုိင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဒသအစုိးရမွ ဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္မ်ားတုိက္႐ုိက္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးျဖစ္သည္။

32. ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရသည ္ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားအား နည္းပညာပုငိ္းဆုငိရ္ာ စခံ်နိစ္ညံႊန္းမ်ားသာမက ဓာတအ္ားလုငိ္းတုိးခ်႕ဲ  
သည့္အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈကုိလည္း ပံ့ပုိးသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ အင္တာဗ်ဳးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အားထားရၿပီး 
စီမံကိန္းအစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ မၾကာခဏ ဖိတ္ေခၚေလ့ရွိသည္။

33. ၂၀၁၄ လွ်ပစ္စဥ္ပေဒအရေျပာရလွ်င ္ကုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့တုငိ္းမ်ားႏငွ္ ့ကုယ္ိပုငိအု္ပခ္်ဳပခ္ြင္ရ့နယ္ေျမမ်ားသည ္သတူုိ႔၏ 
ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိၾကသည္။ ဥပေဒ၏ အပုိဒ္ ၉ (က) အရ  “ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းတစ္ခုႏွင့္ကုိ
ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမတစ္ခု၏ သက္ဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ တည္ဆဥဲပေဒမ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသ 
သုိ႔မဟတု ္ျပညန္ယ္အစုိးရႏငွ္ ့ပူးေပါင္းၿပီး နယ္ေျမအသီးသီးအတြင္းရွ ိသကဆ္ုငိသ္ည္ၿ့မိဳ ႔ႏငွ္ ့ေက်းရြာမ်ားႏငွ္ ့ဆကစ္ပ ္
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