အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်ရုံး
သုတတသန၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆတ
ံ ေးနှင့် နိင
ု ်ငံတကာဆက်ဆတ
ံ ေးဌာနကကီး
စာတမ်းတိအ
ု မှတ် ( ၄၀ )

ပမန်မာနိုင်ငံ၏လျှြ်စစ်စမ
ွ ်းအင်ကဏ္ဍ

တေသားပြုစုသူ - တေါ်သီတာတအာင်

ေက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ် ၊ ဩဂုတ်လ ၁၉ ေက်

ဤစာတမ်းတိန
ု ှင့်ြတ်သက်၍သတိပြုေန်အချက်များအား တနာက်ဆုံးစာမျက်နှာတွင်တော်ပြထားြါသည်။
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၂၉

မြန်ြာနိင
ု ်ငံ၏လျှပ်စစ်စြ
ွ ်းအင်ကဏ္ဍ
အကျဉ်းချုပ်
 ဤစာတြ်းတိုတွင် စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျား၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုငသ
် ောနည်းလြ်းြျား၊
စွြ်းအင်ြျားအလိက
ု ် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြှုအသမခအသနြျား၊ ကုန်ကျစရိတ်ြျား၊ ဓာတ်အား
ထုတ ်လုပ်ြူအရင်းအမြစ်အချ ုိ းနှင့် ဓာတ်အားခသေးနှုန်းတို့၏ကျ ုိ းသ ကာင်းဆက်နွယ်ြှု
အသမခအသနြျား၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုအသကာင်းဆုံးနိုင်ငံြျားနှင့် ၎င်းနိုင်ငံြျားတွင်
အေုံးမပုသော စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျားနှင့် မြန်ြာ့လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၏ အနာဂတ်သြျှာ်ြှန်းချက်
ြျားကို သလ့လာနိုင်သစရန်အတွက် သလ့လာစုစည်းသော်မပထားပါေည်။

နိဒါန်း
၁။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုံခြုံတည်ငငိြ်နနြှုအနပါ် ြျားစွာတည်ြှီ

နနပါသည်။ အထူးသမြင့်(၂၁)ရာစုနြတ်တွင် လျှပ်စစ်ြရှိလျှင် အသက်ရှင်နနထိုင်ရန် ြလွယ် ကူသည့်
အနမြအနနပင်မြစ်နနပါသည်။ လျှပ်စစ်ြရှိလျှင် ဆင်းရဲြွဲနတြှုြှရုန်းထွက် ရန်လည်းြလွယ်ကူနိုင်နပ။
လျှပ်စစ်အား စနစ်တကျစီြံြန့်ြွဲသုံးစွဲမြင်းသည် အနရးကကီးဆုံးနသာအပိုငး် မြစ်ပါသည်။1
၂။

နိုင်ငံနတာ်၏ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်(National grid)အနပါ်တွင် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နပးနသာ

စက်ရုံ(၃၉)ရုံရှိငပီး နရအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ(၂၅)ရုံ၊ နကျာက်ြီးနသွးစက်ရုံ(၁)ရုံနှင့် သဘာဝဓာတ်နငွ့စက်ရုံ(၁၃)ရုံ
ရှိပါသည်။ ၎င်းစက်ရုံအားလုံးနပါင်း၏စက်တပ်ဆင်အင်အားြှာ (၄,၈၃၉.၈)ြဂ္ဂါဝပ်ရှိငပီး ထိုပြာဏသည်
အနရှ့နတာင်အာရှတွင် အနိြ့်ဆုံးမြစ်ပါသည်။ နန့စဉ်ထုတ်လုပ်နပးလျက်ရှိနသာဓာတ်အားပြာဏြှာ ြဂ္ဂါဝပ်
နာရီနပါင်း (၄၃,၅၀ဝ)ြန့်ရှိငပီး တစ်နာရီလျှင်ြဂ္ဂါဝပ်နာရီနပါင်း(၄,၈၃၉)အထိ ထုတ်လုပ်နပးနိုင်ပါသည်။2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2273775099370504&id=1751871924894160&__tn__=K-R
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လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုငသ
် ောနည်းလြ်းြျား 3
၃။

စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်အြျိုးအစားြျားြှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်နသာ နည်းလြ်းြျားြှာ

နအာက်ပါအတိုငး် မြစ်ပါသည် (က) နရအားအသုံးမပုမြင်း၊
(ြ) နကျာက်ြီးနသွးသုံးဘွိုင်လာြျားအသုံးမပုမြင်း၊
(ဂ) သဘာဝဓာတ်နငွ့အသုံးမပုမြင်း၊
(ဃ) နနစွြ်းအင်အသုံးမပုမြင်း၊
(င) နလစွြ်းအင်အသုံးမပုမြင်း၊
(စ) နျူကလီးယားစွြ်းအင်အသုံးမပုမြင်း၊
(ဆ) ဘူြိအပူစွြ်းအင်အသုံးမပုမြင်း၊
(ဇ) ဇီဝနလာင်စာအသုံးမပုမြင်း၊
(စျ) ဒီနရအသုံးမပုမြင်း။
စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်အြျိုးအစားြျား4
၄။

လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုငန
် သာစွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျားြှာ နအာက်ပါအတိုင်းမြစ်ပါသည်(က) Hydro Power (နရစွြ်းအင်)၊
(ြ) Wind Power (နလစွြ်းအင်)၊
(ဂ) Solar Power (နနစွြ်းအင်)၊
(ဃ)Geothermal Power (ဘူြိအပူစွြ်းအင်)၊
(င) Natural Gas (Including LNG) Power (သဘာဝဓာတ်နငွ့သုံးစွြ်းအင်)၊

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925292514283079&set=pcb.925294204282910&type=3&theater
[accepted date – 12.7.2019]
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(စ) Coal Power (နကျာက်ြီးနသွးသုံးစွြ်းအင်)၊
(ဆ) Nuclear Power (နျူကလီးယားစွြ်းအင်)၊
(ဇ) Biomass Power (ဇီဝနလာင်စာစွြ်းအင်)၊
(စျ)Tide Power (ဒီနရ)၊
(ည)Other (စွန့်ပစ်အြှိုက်၊ ဒီဇယ်၊ အမြားနလာင်စာ)။
စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျားအလိုက် မြန်ြာနိုငင
် ံ၏လျှပစ
် စ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုအသမခအသန
၅။

၂၀၁၅ ြုနှစ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုတွင် နရအားြှ(၆၅)ရာြိုင်နှုန်း၊ သဘာဝဓာတ်နငွ့ြှ

(၃၃)ရာြိုင်နှုန်းနှင့် နကျာက်ြီးနသွးြှ(၂)ရာြိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။ အနာဂတ်နြျှာ်ြှန်းြျက်အနနမြင့် ၂၀၂၀
ြုနှစ်တွင် နရအားြှ(၅၄)ရာြိုင်နှုန်း၊ သဘာဝဓာတ်နငွ့ြှ(၂၂)ရာြိုင်နှုန်း၊ နကျာက်ြီးနသွးြှ(၂၂)ရာြိုင်နှုန်းနှင့်
မပန်လည်မပည့်ငြိုးငြဲစွြ်းအင်ြှ(၂)ရာြိုင်နှုန်းထုတ်လုပ်နိုငြ
် ည်ဟု

ရည်ြှန်းထားပါသည်။

ယြုလက်ရှိတွင်

မြစ်နပါ်နနနသာ နနွရာသီကာလလျှပ်စစ်ဓာတ်အားမပတ်နတာက်သည်မ့ ပဿနာြှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို နရအားြှ
ရာြိုင်နှုန်းအြျားဆုံး ထုတ်လုပ်ရရှိနနမြင်းန ကာင့်မြစ်ပါသည်။
၆။

ယြင်က နရအားြှလျှပ်စစ်ကိ(ု ၇၅)ရာြိုင်နှုန်းြန့်အထိထုတ်လုပ်နိုင်ြဲ့ငပီး ၂၀၃၀ြုနှစ် နနာက်ပိုင်းတွင်

နရအားမြင့်(၃၈)ရာြိုင်နှုန်းသာထုတ်လုပ်နိုင်နတာ့ြည်မြစ်ကာ သဘာဝဓာတ်နငွ့ြှ(၂၀)ရာြိုင်နှုန်း၊ နကျာက်ြီးနသွးြှ
(၃၃)ရြိုင်နှုန်းနှင့်

မပန်လည်မပည့်ငြိုးငြဲစွြ်းအင်ြှ(၉)ရာြိုငန
် ှုန်းစသည်မြင့်

နမပာင်းလဲထုတ်လုပ်သွားရန်

နြျှာ်ြှန်းထားပါသည်။5

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအြျားဆုံးရရှိသောစွြ်းအင်အြျိုးအစားအားသလ့လာမခင်း 6

၇။

သုနတသနမပုလုပ်ြျက်ြျားအရ မြန်ြာ့နရအားလျှပ်စစ်သည် တစ်နှစ်လျှင် ြဂ္ဂါဝပ်(၁)သိန်းအထိ

ထုတ်လုပ်ရရှငိ ပီး မြန်ြာနိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်ြျားထဲတွင် ကုန်ကျြှုအသက်သာဆုံးနသာ စွြ်းအင်
5

https://myanmar.mmtimes.com/business/14916-2015-06-29-08-10-03.html [accepted date – 12.7.2019]

6

https://www.facebook.com/myanmarachc/posts/994193567437079/ [Accepted date – 18.7.2019]

4

အရင်းအမြစ်လည်းမြစ်ပါသည်။ မြန်ြာ့နရြျိုအရင်းအမြစ်သည် အနရှ့နတာင်အာရှနိုင်ငံြျားတွင် အနကာင်း
ဆုံးမြစ်ငပီး မြန်ြာ့နရအရင်းအမြစ်အားလုံး၏ (၁၇.၅)ရာြိုငန
် ှုန်းြှာ နရြျ ိုြျားမြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအနနမြင့်
လာအိုနိုင်ငံနှင့် တတိယအနနမြင့် ြနလးရှားနိုင်င၊ံ နဘာ်နီယိုကျွန်းတို့မြစ်ပါသည်။။ ထိ့န
ု ကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံ
အတွက် အနာဂတ်နှင့်လက်ရှိတွင် အနကာင်းဆုံးနသာလျှပ်စစ်ဓါတ်အားအရင်းအမြစ်ြှာ နရအားလျှပစ
် စ်
မြစ်ပါသည်။
၈။

ကျွန်ုပ်တိုမ့ ြန်ြာနိုငင
် ံတွင် အဓိကအားမြင့် မြစ်ကကီး(၄)စင်း၊ မြစ်သွယ်(၄)ြုဟုနြါ်တွင်နသာ

ဧရာဝတီမြစ်၊ ြျင်းတွင်းမြစ်၊ စစ်နတာင်းမြစ်နှင့် သံလွင်မြစ်တို့ရှိငပီး ဧရာဝတီမြစ်သည် ြိုင်နပါင်း(၁၃၀ဝ)
နကျာ်နှင့် အရှည်ဆုံးမြစ်ကာ ြျင်းတွင်းမြစ်သည် (၅၆၀)ြိုင်၊ စစ်နတာင်းမြစ်သည်(၁၉၈)ြိုင်နှင့် သံလွင်မြစ်သည်
ြိုင်နပါင်း(၇၆၀)နကျာ်ရှည်ပါသည်။ ယင်းတို့အနက် သံလွငမ် ြစ်သည် နရအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်
အသင့်နတာ်ဆုံးမြစ်ပါသည်။ အန ကာင်းရင်းြှာ သံလွင်မြစ်သည် ကူးသန်းသွားလာနရးလုပ်ငန်းြျားြရှိမြင်း
ြိုးတွင်းကာလတွင် နရစီးနှုန်းမပင်းထန်မြင်း စသည်တို့န ကာင့်မြစ်ပါသည်။
သရအားကိုအေုံးမပု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မခင်း၏အားောချက်ြျားနှင့အ
် ားနည်းချက်ြျား
၉။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုြိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်နရွေးြျယ်ရာတွင် ြိြိနိုင်ငံ

အနမြအနနနှင့်ကိုက်ညီြည့် အရင်းအမြစ်ကိုသုံးစွဲရန်နှင့် ဓာတ်အားြနစျးနှုန်းြကကီးမြင့်ရန်ဆိုနသာ
အြျက်(၂)ြျက်ကိုြျက်နမြြမပတ်နစရန် သတိမပုရပါြည်။ ဤအြျက်(၂)ြျက်တွင် ပထြအြျက်ြျို့ယွင်းပါက
ဒုတိယအြျက်ပါ လိက
ု ်ပါပျက်စီးသွားနိုင်သလို ြလိုလားအပ်နသာနဘးထွကဆ
် ိုးကျ ိုးြျားလည်း ရရှိသွား
နိုင်သည်ကို သိရှိနားလည်ထားရန်လိုပါသည်။ နရအားြှလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အားနည်းြျက်၊
အားသာြျက်ြျားကိုနလ့လာ ကည့်ပါြည်။7

လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်

စွြ်းအင်အြျိုးအစားြျားစွာ

ရှိနသာ်လည်း နရြျ ိုပိုင်ဆိုင်ြှုြျားနသာမြန်ြာနိုငင
် ံအနနမြင့် နရအားကိုအသုံးမပု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
ထုတ်လုပ်ြှုသည် ပိုြိုသင့်နတာ်ြှုရှိပါသည်။ နရအားြှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရယူြှုသည် စီးဆင်းနနနသာနရ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925292770949720&set=pcb.925294204282910&type=3&theater
[Accepted date – 18.7.2019]
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5

(သို့ြဟုတ်)သိုနလှာင်ထားနသာနရနှစ်ြျိုးအနက် တစ်ြျိုးြျိုးကိုသုံးငပီး နရအားတာဘိုင်၊ ဒလက်ြျားအတွင်း
မြတ်ဝင်စီးဆင်းနစငပီး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မြင်းမြစ်ပါသည်။ နရအားလျှပ်စစ်တွင် ဓာတ်အားပိုြိုထွက်နစနသာ
အန ကာင်း(၂)ရပ်ရှိပါသည်။ ပထြအြျက်ြှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနရထုစီးနှုန်းနကာင်းလျှင် ဓာတ်အားပိုထွက်ပါြည်။
ဒုတိယအြျက်ြှာ နရြျက်နှာမပင်အနိြ့်အမြင့်ကွာမြားြျက်ြျားလျှင် ဓာတ်အားပိုထွက်ပါြည်။8
သရအားကိုအေုံးမပု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မခင်းတွင် ရရှိြည့်အားောချက်ြျား
၁၀။

နရအားကိုအသုံးမပု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မြင်းတွင် ရရှိြည့်အားသာြျက်ြျားြှာ

နအာက်နြာ်မပပါအတိုငး် မြစ်ပါသည် 9(က) ဓာတ်အားနစျးနှုန်းသက်သာမြင်း၊
(ြ) နရရှည်အကျိုးစီးပွားမြစ်မြင်း၊(ရာစုနှစ်ဝက်နကျာ်သည်အထိ စက်ရုံလည်ပတ်နိုင်သည်)
(ဂ) ကုန် ကြ်းရရှိရန်လွယ်ကူမြင်း၊
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးနစြည့် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်ြှုြရှိမြင်း၊
(င) စက်ရုံတည်နဆာက်မြင်းန ကာင့် မြစ်နအာက်ပိုင်းနရကကီးမြင်းနှင့် နမြာက်နသွ့ရာသီ
နရြြ်းြှုကို နလျာ့နည်းနစမြင်း၊
(စ) နရနလှာင်ကန်ြျားကိုအြှီမပုငပီး နရထွက်ပစ္စည်းနြွးမြူနရးလုပ်ငန်းလည်းမပုလုပ်နိုင်မြင်း၊
(ဆ) နရနလှာင်ကန်နှင့်နရနလှာင်တြံြျားကိုအနမြမပု၍

အပန်းနမြစြန်းြျားတည်နဆာက်

မြင်းန ကာင့် နိုငင
် မံ ြားဝင်နငွရရှိနိုင်မြင်း။

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925292904283040&set=pcb.925294204282910&type=3&theater
[accepted date – 12.7.2019]
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=944066265739037&set=pcb.944067772405553&type=3&theater
[accepted date – 12.7.2019]
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6

သရအားကိုအေုံးမပု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မခင်းတွင် သတွ့ရှိရြည့်အားနည်းချက်ြျား
၁၁။

နရအားကိုအသုံးမပု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မြင်းတွင် နတွ့ရှိရြည့်အားနည်းြျက်ြျားြှာ

နအာက်နြာ်မပပါအတိုငး် မြစ်ပါသည်10 (က) နလ့လာြှုအြျ ိန်ပြ
ို ိုလုိအပ်မြင်း၊
(ြ) နရဝပ်ဧရိယာအတွငး် နနထိင
ု ်သူြျားရှိပါက နမပာင်းနရွှေ့နနရာြျထားရမြင်း၊
(ဂ) နရနလှာင်ကန်န ကာင့် ထိြိုက်သွားြည့် သဘာဝသယံဇာတ၊ သဘာဝနပါက်ပင်၊
တိရိစ္ဆာန်ြျ ိုးနွယစ
် ုြျားအနပါ် စနစ်တကျစီြံရမြင်း၊
(ဃ) နရသိုနလှာင်ြှုန ကာင့်

မြစ်နြျာင်းတစ်နလျာက်မြစ်နပါ်လာနိုငန
် သာအားနည်းြျက်၊

အားသာြျက်ြျားနလ့လာရမြင်း။

10

မှန်ကန်သောသွေးချယ်မှုမှေည် သောက်ပသောအနာဂေ်ဆီေ့ို ၊ စာ-36 [accepted date – 15.7.2019]

7

မပည်တွင်း၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုအသမခအသန
၁၂။

နအာက်နြာ်မပပါပုံတွင် မြန်ြာနိုငင
် ံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုအနမြအနန

(ယူနစ်

သန်းနပါင်း)ကို ဘဏ္ဍာနှစ်အလိက
ု ် နှိုင်းယှဉ်နလ့လာနိုင်ပါသည် 11-

၁၄,၀၀၀.၀၀
၂၀၁၀-၂၀၁၁

၁၂,၀၀၀.၀၀

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၀,၀၀၀.၀၀

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၈,၀၀၀.၀၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈
၂၀၁၆-၂၀၁၇
၂၀၁၅-၂၀၁၆
၂၀၁၄-၂၀၁၅

၆,၀၀၀.၀၀
၄,၀၀၀.၀၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂,၀၀၀.၀၀

၂၀၁၂-၂၀၁၃
၂၀၁၁-၂၀၁၂

၀.၀၀

၂၀၁၀-၂၀၁၁

ပု(ံ ၁)။

11

မပည်တွင်း၌ လျှစ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုအသမခအသန

လျှပ်စစ်နှငစ့် ေမ်းအင်ဝန်ြကီးဌာန[Accepted date - 1.7.2019]

၂၀၁၃-၂၀၁၄
၂၀၁၄-၂၀၁၅
၂၀၁၅-၂၀၁၆
၂၀၁၆-၂၀၁၇
၂၀၁၇-၂၀၁၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉

8

မပည်တွင်း၌ လျှစ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်ေုံးစွဲြှုအသမခအသန12
၁၃။

မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း မပည်နယ်နှင်တ
့ ိုင်းနဒသကကီးအလိုက် ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ နြလအတွင်း လျှပ်စစ်

ဓာတ်အားတပ်ဆင်သုံးစွဲြှုအနမြအနနြျားကို နအာက်နြာ်မပပါပုံတွင် နလ့လာနိုင်ပါသည် -

မန္တတေး(MESC)
ရန်ကုန်(YESC)
တန ပည်တော်
ဧရာဝေီ
မတကွး
ပဲခူး(အတနာက်)
ပဲခူး(အတရှ့)
ေန္သာရီ
စစ်ကိုင်း
ရာခိင
ု ်နှုန်း(%)

ရှမ်း(အတရှ့ပိုင်း)
ရှမ်း(တ မာက်ပိုင်း)
ရှမ်း(တောင်ပိုင်း)
ရခိင
ု ်
မွန်
ချင်း
ကရင်
ကယား
ကချင်
၀.

၁၀.

ပု(ံ ၂)။

12

၂၀.

၃၀.

၄၀.

၅၀.

၆၀.

၇၀.

၈၀.

၉၀.

မပည်တင
ွ ်း၌ လျှစ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်ေုံးစွဲြှုအသမခအသန

လျှပ်စစ်နှငစ့် ေမ်းအင်ဝန်ြကီးဌာန[Accepted date - 1.7.2019]

၁၀၀.

9

စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျားအလိုက် ကုန်ကျစရိတ်ြျားနှိုင်းယှဉ်သလ့လာမခင်း13
၁၄။

လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြှုအရင်းအမြစ်ြျားစွာပါဝင်နသာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းကို နလ့လာ

ကည့်ြည်ဆိုလျှင် အရင်းအမြစ်အြျိုးအစားတစ်ြုြျင်းစီအလိုက် စက်တပ်ဆင်နြာင်းနှင်ြည့်စက်ရုံြျား၏
Capacity Factorြျားြတူညီမြင်း၊ စက်ရုံသက်တ ြ်း (Life Time)ြျားြတူညီမြင်း၊ စက်ရုံနြာင်းနှင်
ထိန်းသိြ်းစရိတ်(O & M Cost) (နလာင်စာတန်ြိုးအပါအဝင်) ြျားြတူညီမြင်းစသည်တို့ကို နအာက်နြာ်
မပပါပုံြျားတွင် နလ့လာနတွ့ရှန
ိ ိုင်ပါသည် -

ပု(ံ ၃)။

စွြး် အင်အရင်းအမြစ်ြျားအလိုက် စက်ရုံြျားတည်သဆာက်ြှုစရိတြ
် ျား

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=944066139072383&set=pcb.944067772405553&type=3&theater
[accepted date – 12.7.2019]
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10

ပု(ံ ၄)။

ပု(ံ ၅)။

စွြး် အင်အရင်းအမြစ်ြျားအလိုက် စက်ရုံြျား၏ေက်တြ်း

စွြး် အင်အရင်းအမြစ်ြျားအလိုက် စက်ရုံြျားစွြး် သဆာင်နိုင်ြှု

11

စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျားအလိုက် ဓာတ်အားတစ်ယူနစ်ထတ
ု ်လုပ်ြှုကုန်ကျစရိတ်နှိုငး် ယှဉ်သလ့လာမခင်း14
၁၅။

အရင်းအမြစ်တစ်ြုြျင်းစီအလိုက် ဓာတ်အားတစ်ယူနစ်ထုတ်လုပ်ြက
ှု ုန်ကျစရိတ် နယဘုယျ

နှိုင်းယှဉ်ြျက်တစ်ြုအား နလ့လာ ကည့်ပါြည်။ စက်ရုံတည်နဆာက်ြည့် နနရာနဒသအနမြအနန၊ သဘာဝ
လူြှုပတ်ဝန်းကျင်ထိြိုက်ြှုြျားအနပါ် မပန်လည်ကုစားရြှုစရိတ်၊ နှစ်စဉ်အရင်းအမြစ်သုံးစွဲနိုင်ြှု၊ နမြအသုံးြျြှု
ကုန်ကျစရိတ်စသည်မြင့် အနမြအနနကွဲလြ
ွဲ ှုြျားရှိနိုင်၍ အနည်းဆုံးနှင့်အြျားဆုံးမြစ်နိုင်နမြထုတ်လုပ်ြှု
ကုန်ကျစရိတ်နှုန်းထားနှစ်ြျိုးတွဲြက်၍နြာ်မပထားြျက်အား

နအာက်နြာ်မပပါဇယားတွင်

နလ့လာနတွ့ရှိ

ရပါသည် -

ပု(ံ ၆)။

14

အရင်းအမြစ်အလိုက် ဓာတ်အားခသစျးနှုန်း15

မှန်ကန်သောသွေးချယ်မှုမှေည် သောက်ပသောအနာဂေ်ဆီေ့ို ၊ စာ-42 [accepted date – 15.7.2019]

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118479594964369&set=pcb.1118480644964264&type=3&theater
[Accepted date – 18.7.2019]
15
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စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြူဝါဒ16
၁၆။

စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျားအတွက် ြူဝါဒနကာင်းြွန်ရန်နှင့် အနကာင်အထည်နြာ်နဆာင်ရွေက်

နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ြူဝါဒြျြှတ်ရာတွင် အဓိကထားရြည့်အြျက်ြှာ စွြ်းအင်လုံခြုံနရး (Energy Security)
ပင်မြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ြည်သည့်အရင်းအမြစ်ကိုအနမြြံငပီး စွြ်းအင်ထုတ်လုပ်ြည်၊သုံးစွဲြည်ကိုပါ ထည့်သွင်း
စဉ်းစားရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။ စွြ်းအင်ြူဝါဒအနမြြံအြျက်(၃)ြျက်တွင် နအာက်ပါအြျက်ြျားပါဝင်ပါသည် (က) လက်ရှိစွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျား (Physical Energy)၊
(ြ) စွြ်းအင်နစျးနှုန်း (Price) အတက်အကျြတည်ငငိြ်မြင်း၊
(ဂ) ပထဝီနိုငင
် န
ံ ရး (Geopolitics)။
လျှပ်စစ်စွြ်းအင်ြူဝါဒ17
၁၇။

လျှပ်စစ်စွြ်းအင်ြူဝါဒအနမြြံအြျက်(၄)ြျက်တွင် နအာက်နြာ်မပပါအြျက်ြျား ပါဝင်ပါသည် (က) နစျးနှုန်း၊
(ြ) အရည်အနသွး၊
(ဂ) လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်၊
(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်။

၁၈။

လျှပ်စစ်စွြ်းအင်ြူဝါဒတွင် နစျးနှုန်းအားအဓိကထားရမြင်းြှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားြနစျးကကီးနနလျှင်

နိုင်ငံမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျား ြဝင်လာနိုင်သကဲ့သို့ လျှပ်စစ်ြီးြြှန်မြင်း၊ လျှပ်စစ်ဗို့အားတည်ငငိြ်ြှု
ြရှိလျှင်လည်း အြက်အြဲြျားစွာကကုံနတွ့ရနိုင်ပါသည်။

16

https://www.facebook.com/755653471/posts/10155859183458472?sfns=mo [Accepted date – 5.7.2019]

17

https://www.facebook.com/755653471/posts/10155859183458472?sfns=mo [Accepted date – 5.7.2019]
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်စွြ်းအင်ြူဝါဒမပဿနာြျား18
၁၉။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်စွြ်းအင်ြူဝါဒမပဿနာြှာ လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ်နေးနှုန်းြူဝါဒ Price Policy

ြရှိမြင်းပင်မြစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ကုြ္ပဏီြျားြှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ငပီး အစိုးရြှဝယ်ယူြည့် လျှပ်စစ်
တစ်ယူနစ်နေးနှုန်းကို

တိကျမပတ်သားနသာ

နေးနှုန်းြူဝါဒြရှိနသးသည့်အတွက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျား

နည်းပါးရမြင်းမြစ်ပါသည်။ အမြားအိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားမြစ် ကသည့် ဗီယက်နြ်၊ တရုတ်၊ လာအိန
ု ိုင်ငံြျားတွင်
မပည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျား တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုြိုဝင်နရာက်နဆာင်ရွေက် ကသည်ကို နလ့လာနတွ့ရှိ
ရပါသည်။ နိုငင
် တ
ံ ိုငး် တွင် အနမြြံလူတန်းစားြျားအတွက် လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ်လျှင် 7.1 cents (၁၀ဝကျပ်)
ြန့်မြင့်နရာင်းြျနပးပါသည်(US$1.00 = MMK 1510, 25July-2019)။ ၂၅ယူနစ်အထက် ပိုသုံးလျှင် 11 cents
စသမြင့် ပိုသုံးလျှင်သုံးသလို နေးမြင့်လာပါသည်။ အနမြြံလူတန်းစားြျားအတွက် ဗီယက်နြ်နိုငင
် ံတွင် 5
cent ြှ 8 centsအထိရှိငပီး တရုတ်နိုငင
် တ
ံ ွင် 6 cents ြှ 7 centsအထိ နလျှာြ
့ ျ၍နရာင်းြျနပးပါသည်။
ဗီယက်နြ်၊ ထိုင်း နိုင်ငံြျားတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းြျားအတွက် လျှပ်စစ်နေးြကကီးရန်

စွြ်းအင်အရင်း

အမြစ်ြျားမြစ်သည့် နရအား၊ နကျာက်ြီးနသွးစသမြင့် စွြ်းအင်ြျားြှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အစွြး် ကုန်
ထုတ်လုပ်အသုံးမပုနနသကဲ့သို့ နျူကလီးယားစွြ်းအင်ကိုအသုံးမပု၍ပါ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀။

ယနန့နြတ်ကာလတွင် လျှပ်စစ်သည် နိုငင
် န
ံ ရး၊ လျှပ်စစ်သည် စီးပွားနရး၊ လျှပ်စစ်သည်

လူြှုနရး မြစ်နနပါသည်။ နိုင်ငံတကာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ငပီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား ဆွဲနဆာင်ရာတွင် လျှပ်စစ်နေးနှုန်း
ြျိုသာရန် အဓိကလိုအပ်ပါသည်။ အထူးသမြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကုြ္ပဏီြျားသည် ြိြိထုတ်ကုန်ပစ္စည်း
ြျားအား ကြ္ဘာနှင့်ယှဉ်ငပိုင်နရာင်းြျရသည့်အြါတွင် လျှပ်စစ်နေးနှုန်းြျိုသာြှုသည် အနရးကကီးနသာ အဆုံးအမြတ်
တစ်ြုမြစ်ပါသည်။ ထိ့ုန ကာင့် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတစ်ြုလုံးကိုခြုံငုံ၍ System Control လုပ်ရန် အစိုးရြှ
Regulation Body တစ်ြုြ့ွဲ စည်းငပီး လုပ်နဆာင်နန ကပါသည်။
၂၁။

နိုင်ငံအြျားစုတွင် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ(၃)ြုမြစ်သည့် ထုတ်လုပ်နရး၊ ပို့လွှတ်နရးနှင့် မြန့်ြျိနရးတို့ကို

စီးပွားနရးကဏ္ဍအမြစ် လုပ်နဆာင် ကပါသည်။ ထုတ်လုပ်မြင်း (လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစက်ရုံြျား) ကို ပုဂ္ဂလိကြှ

18

https://www.facebook.com/755653471/posts/10155859183458472?sfns=mo [Accepted date – 5.7.2019]

14

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငပီး ပါဝါဂရစ်ြျားြှတစ်ဆင့် နရာင်းြျ ကပါသည်။ ပို့လွှတ်မြင်း (ပါဝါဂရစ်) ၏ ၁၀၀ ရာြိုင်နှုန်းကို
အစိုးရပိုင်စီးပွားနရးလုပ်ငန်းြျားြှ လုပ်နဆာင်ပါသည်။ ဤကဏ္ဍသည် ဥပနဒအြျိုးြျိုးရှိသည့် မပည်နယ်
အြျားအမပားကို မြတ်သန်းသွားရသမြင့် ပုဂ္ဂလိကအနနမြင့် လုပ်နဆာင်ရန်ြက်ြ ဲပါသည်။ မြန့်ြျ နိ ရး
လုပ်ငန်းပိုင်းကို သက်ဆိုင်ရာနဒသြျားြှအစိုးရက End User အမြစ်အသုံးမပုသူြျားထံ နရာင်းြျ ကပါသည်။
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုအရင်းအမြစ်အချိုးနှင့် ဓာတ်အားခသေးနှုန်းတို့၏ကျိုးသ ကာင်းဆက်နွယ်ြှုအသမခအသန19
၂၂။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားြအသက်သာဆုံးထုတ်လုပ်နပးနိုင်သည့်

နရအားစွြ်းအင်နှင့်နျူကလီးယားစွြ်းအင်တို့မြစ်ပါသည်။

စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျားြှာ

နရအားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင်

နည်းပညာပိုင်း၌

တိုးတက်နမပာင်းလဲြှုြျားစွာရှိနနကာြူ ကြ္ဘာတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်ကျွြ်းသည့်နိုင်ငံြျားစွာ ရှိသည့်
အတွက် နဆာင်ရွေက်ရန်အဆင်နမပပါသည်။ အကယ်၍ နျူကလီးယားစွြ်းအင်နှင့်နရအားစွြ်းအင်ြှ လျှပ်စစ်
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြွင့်ြရရှိြဲ့လျှင်၊
နကျာက်ြီးနသွးမြင့်လည်း

သို့တည်းြဟုတ်

၎င်းစွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျားထက်နေးကကီးနသာ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြွင့်ြရရှိနတာ့လျှင်

ြိြိတန
ို့ ရွေးြျယ်ရန်အတွက်

နေးကကီးနသာဓာတ်နငွ့နှင့် LNGြှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန်သာရှိပါနတာ့သည်။ နေးနှုန်းြသက်သာနသာလျှပ်စစ်
ဓာတ်အားမြင့် ြည်သည့်လုပ်ငန်းရှင်ြှ ကြ္ဘာ့နေးကွက်ကို ထိုးနြာက်နိုင်ြည့်ကုန်ပစ္စည်းြျားကို ထုတ်လုပ်
ရန်ြလွယ်ကူပါ။ ထိုဆိုးကျိုး၏ရလဒ်ကိြ
ု စ
ံ ား ကရြည်ြှာ သာြန်မပည်သူြျားနှင့် စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်း
ရှင်အကကီးအနသးြျား အားလုံးပင်မြစ်ပါသည်။ လွန်ြဲ့နသာ(၁၀)နှစတ
် ာကာလအတွင်း နရအားလျှပ်စစ်ြှ
(၇၀)ရာြိုင်နှုန်း၊ နေးကကီးနသာဓာတ်နငွ့နှင့် LNGြှ (၃၀)ရာြိုင်နန
ှု ်းမြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူြဲ့ရာ
လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ်ပျြ်းြျှမြန့်မြူးြှုအရင်းနငွြှာ(၇၀)ကျပ်ြန့်ရှိပါသည်။ ငပီးြဲ့နသာ ၆ နှစတ
် ာကာလြှစငပီး
နရအားလျှပ်စစ်ကို တိုးနအာင် ြလုပ်ဘဲ ဓာတ် နငွ့မြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ ်လုပ်ြ ဲ့ရာ ယနန့တွင်
အစိုးရြျက်မြူဆိုက်ကိန်းကကုံြ ဲ့ရပါသည် ။ ယြုနရအားြှ (၆၀)ရာြိုင်နှုန်း၊ ဓာတ်နငွ့ ြှ (၄၀)ရာြိုင်နှု န်း

19

https://www.facebook.com/permalink.php?id=220094474846996&story_fbid=1089743814548720 [Accepted
date – 5.7.2019]
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လျှပ်စစ်ထုတ်ယူနနသမြင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြှုတစ်ယူနစ်ပျြ်းြျှတန်ြိုး (၁၀ဝ)နကျာ်မြစ်ငပီး မြန့်မြူးြှုစရိတ်
(၁၅) ရာြိုင်နှုန်းထပ်နပါင်းပါက အရင်းတန်ြိုးနငွပင် (၁၁၅)ကျပ်ြန့်မြစ်လျက်ရှိပါသည်။20
အသရှ့သတာင်အာရှနိုင်ငံြျားတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေုံးစွဲြှုပြာဏအား နှိုင်းယှဉ်သလ့လာမခင်း
၂၃။

မြန်ြာနိုင်ငံသည် ကြ္ဘာနပါ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်ြှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြစ်ငပီး

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိလူတစ်ဦးြျင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်ြှုြှာ ကီလိုဝပ်နာရီ၁၈၀ြန့်မြစ်ရာ အနရှ့နတာင်
အာရှနဒသနိုင်ငြ
ံ ျားအတွင်း အနည်းဆုံးပြာဏလည်းမြစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင်လျှပ်စစ်ြီးထုတ်လုပ်
ရရှိနိုင်သည့်စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျားနပါကကယ်ဝနနနသာ်လည်း လက်ရှိတ ွင် စုစုနပါင်းလူဦးနရ၏(၃၀)
ရာြိုင်နှုန်းသာ လျှပ်စစ်ြီးရရှိနသးသည်။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့် နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်းြျား၏
အဆိုအရ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ြဂ္ဂါဝပ်တစ်သန
ိ ်းနကျာ်အထိထုတ်ယူနိုငြ
် ည့် နရအားအရင်းအမြစ်၊
နကျာက်ြီးနသွးတန်ြျိန်သန်း(၇ဝ၀)နကျာ်၊ နလစွြ်းအင်မြင့် တယ်ရာဝပ်နာရီနပါင်း(terawatt hoursTWh)(၃၆၅၁၀ဝ)၊ နနစွြ်းအင်မြင့် တယ်ရာဝပ်နာရီနပါင်း(၅၁၉၇၃) ထုတ်လပ
ု ်နိုငန
် မြရှိငပီး၊ အတည်မပုငပီး
မြစ်နသာ နရနံြိုနအာင်းပြာဏစည်နပါင်း (၄၅၉)သန်းနှင့် သဘာဝဓာတ်နငွ့ကုဗနပနပါင်း (၁၁.၈) ထရီလီယံ
အထိ ရှိသည်ဟုသိရှိရသည်။ မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ နနမြင့် လာြည့် (၂၀၃၀) မပည့်နှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလးုံ အတိုငး်
အတာမြင့် လျှပ်စစ်ြီးရရှိရန် နိုင်ငတ
ံ ကာအြွဲ့အစည်းြျား၏အကူအညီကိုရယူ၍ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍြွံ့ငြိုးနရး
လုပ်ငန်းအစီအြံြျားနှင့်စီြံကိန်းြျားကို အနကာင်အထည်နြာ်နဆာင်ရွေက်လျက်ရှိသည်။21

20

http://savemyanmar.blogspot.com/2019/03/the-correlation-of-and-traffic.html [Accepted date - 8.7.2019]

21

https://myanmar.mmtimes.com/business/14916-2015-06-29-08-10-03.html [Accepted date - 5.7.2019]
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၂၄။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ြှုကိုတိုင်းတာသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးမပုြှုအနမြအနနကို

နအာက်နြာ်မပပါဇယားမြင့် နှိုင်းယှဉ်၍နလ့လာနိုငပ
် ါသည် -

၉၀၀၀

၈၀၀၀

၇၀၀၀

၆၀၀၀

၅၀၀၀

္ုံးစွဲမှုပမာဏ…

၄၀၀၀

၃၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀၀

၀

ပု(ံ ၇)။

အသရှ့သတာင်အာရှနိုင်ငံြျား၏ လူတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေုံးစွဲြှု22

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=924144917731172&set=pcb.924145387731125&type=3&theater
[accepted date – 12.7.2019]
22

17

၂၅။

လူတစ်ဦးြျင်းစီအလိုက်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲြှုကန
ို ှိုငး် ယှဉ်ငပီးနနာက်

နိုငင
် ြ
ံ ွံ့ငြိုးြှုနှင့်

တိုက်ရိုက်အြျ ိုးကျသည်ြှာ ြှန်ကန်ြှုရှိြရှိ နအာက်နြာ်မပပါဇယားတွင်နလ့လာနိုင်ပါသည် -

ပု(ံ ၈)။

လူေားေွ့ံ ဖေိုးြှုအညွှန်းကိန်း23

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=924144974397833&set=pcb.924145387731125&type=3&theater
[accepted date – 12.7.2019]
23

18

ကြ္ဘာ့လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြှုအြျားဆုံးနိုငင
် ံြျားစာရင်းအားနှိုင်းယှဉ်သလ့လာမခင်း
၂၆။

Central Intelligence Agency (CIA Factbook) ၏ စစ်တြ်းနြာ်မပြျက်ဇယားအရ ၂၀၁၈

ြုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လပ
ု ်ြှုပြာဏတွင် အြျားဆုံးနိုင်ငံမြစ်ငပီး ဒုတိယ
အြျားဆုံးနိုင်ငံြှာ အနြရိကန်နိုင်ငံနှင့် တတိယအြျားဆုံးနိုင်ငံြှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မြစ်န ကာင်း နအာက်နြာ်
မပပါဇယားတွင် နလ့လာသိရှိနိုင်ပါသည်- 24

4. Russia
3. India

5. Japan

6. Canda

7. Germany
8. Brazil
9. France
10. Korea South

2. United States
1.China

ပု(ံ ၉)။

ကြ္ဘာ့လျှပ်စစ်ထုတ်လုပြ
် ှုအြျားဆုံးနိုင်ငံြျားစာရင်း

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအြျားဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်သောနိုင်ငံြျားတွင်အေုံးမပုေည့် စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်အြျိုးအစား
ြျားအားသလ့လာမခင်း
၂၇။

တရုတ်နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုပြာဏသည် ၂၀၁၉ြုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၅၈၃၄၀၀

ဂီဂါဝပ်နာရီ(GWh)ထုတ်လုပ်နိုင်ြဲ့ငပီး ထုတ်လုပ်ြှုအြျားဆုံးအနနမြင့် ၂၀၁၈ြုနှစ်၊ သဂုတ်လတွင် ၆၄၀၄၉၀

24

https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=79&t=10 [accepted date – 15.7.2019]

19

ဂီဂါဝပ်နာရီ(GWh)အထိထုတ်လုပ်နိုင်ြဲ့ကာ

25

တရုတ်နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နသာ စွြ်းအင်

အရင်းအမြစ်ြျားကိုလည်း နအာက်နြာ်မပပါဇယားတွင် နလ့လာနတွ့ရှိနိုငပ
် ါသည် 26-
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တရုတန
် ိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေည့်စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျား

25

https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/electricity-production [Accepted date - 16.7.2019]

26

https://www.statista.com/statistics/302233/china-power-generation-by-source/ [Accepted date - 16.7.2019]

20

၂၈။

အနြရိကန်နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုပြာဏသည် ၂၀၁၈ြုနှစ်တွင် (၄၁၇၈) ဘီလီယံ

ကီလိုဝပ်နာရီ (KWh) ထုတ်လုပ်နိုင်ြဲ့ငပီး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြှု၏ (၆၃)ရာြိုင်နှုန်းကို နကျာက်ြီးနသွး၊ သဘာဝ
ဓာတ်နငွ့၊ ဒီဇယ်နှင့အ
် မြားဓာတ်နငွ့ြျားြှရရှိကာ နျူကလီးယားစွြ်းအင်ြှ (၂၀)ရာြိုငန
် ှုန်းနှင့် မပန်လည်
မပည့်ငြိုးငြဲစွြ်းအင်ြှ (၁၇)ရာြိုင်နှုန်းရရှိသည်ကို နအာက်နြာ်မပပါပုံတွင် နလ့လာနတွ့ရှိရပါသည် 27-
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၂၉။

Other sources

Pumped storage hydropower

Geothermal

Solar thermal

Photovoltaic

Solar (Total)

Other biomass waste

Municipal solid waste (Biogenic)

Landfill gas

Wood

Biomass (Total)

Wind

Hydropower

Renewable (Total)

Nuclear

Other gases

Petroleum coke

Petroleum Liquids

Petroleum (Total)

Coal

Natural gas

Fossil Fuels (Total)

-500

Total

0

အသြရိကန်နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေည့်စွြ်းအင်အရင်းအမြစ်ြျား

အိနိ္ဒယနိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှုပြာဏသည် ၂၀၁၉ြုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် (၁၁၂၈၃၄)

ဂီဂါဝပ်နာရီ(GWh) ထုတ်လုပ်နိုငြ
် ဲ့ငပီး ထုတ်လုပ်ြအ
ှု ြျားဆုံးအနနမြင့် ၂၀၁၉ြုနှစ်၊ နြလတွင် (၁၁၇၀၄၇)

27

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3 [Accepted date - 16.7.2019]
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ဂီဂါဝပ်နာရီ(GWh) အထိထုတ်လုပ်နိုင်ြဲ့ကာ

28

အိနိ္ဒယနိုငင
် ံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နသာ စွြ်းအင်

အရင်းအမြစ်ြျားကို နအာက်နြာ်မပပါပုံတွင် နလ့လာနတွ့ရှန
ိ ိုငပ
် ါသည် 29-
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အိနိ္ဒယနိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေည့်စွြး် အင်အရင်းအမြစ်ြျား

28

https://www.ceicdata.com/en/indicator/india/electricity-production [Accepted date - 16.7.2019]

29

https://powermin.nic.in/en/content/power-sector-glance-all-india [Accepted date - 16.7.2019]

22

အိြ်နီးချင်းနိုင်ငြ
ံ ျားတွင် အေုံးမပုြည့်အနာဂတ်လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်အချိုးရည်ြှန်းချက်
၃၀။

အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံအြျို့တွင်အသုံးမပုြည့် အနာဂတ်လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်အြျိုးရည်ြှန်းြျက်ြျားကို

နအာက်နြာ်မပပါပုံအတိုငး် နလ့လာနတွ့ရှိရပါသည် - 30

ပု(ံ ၁၃)။

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့် ြသလးရှားနိုင်ငံ၏အရင်းအမြစ်အချုိ းသြျှာ်ြန
ှ ်းချက်

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118479924964336&set=pcb.1118480644964264&type=3&theater
[Accepted date – 18.7.2019]
30

23

ပု(ံ ၁၄)။

ေိလစ်ပုင
ိ ်နိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နြ်နိုင်ငံ၏အရင်းအမြစ်အချုိ းသြျှာ်ြန
ှ ်းချက်

ပု(ံ ၁၅)။

ကသြ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံ၏အရင်းအမြစ်အချုိ းသြျှာ်ြန
ှ ်းချက်

24

အနာဂတ်မြန်ြာနိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်ြှုနှင့်ထုတ်လုပ်ြှုအသမခအသနအား ထိင
ု ်းနိုငင
် ံ၏ (၂၅)
နှစ်ကာလ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်၊ ထုတ်လုပ်ြှုအသမခအသနမေင့်နှိုငး် ယှဉ်သလ့လာမခင်း31
၃၁။

အနာဂတ်မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်ြှု၊ ထုတ ်လုပ်ြှုယူနစ်ြွံ့ငြိုးတက် ြှု

အနမြအနနအား အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံမြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏(၂၅)နှစ်တာကာလအတွင်း လျှပ်စစ်တပ်ဆင်အင်အား
ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ြှု နှင့်ထုတ်လုပ်ြှုယူနစ်ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ြှုမြင့် နှိုင်းယှဉ်နလ့လာြျက်ြျားကို နအာက်နြာ်မပပါ
ပုံတွင် နလ့လာနတွ့ရှိနိုင်ပါသည် -

ပုံ(၁၆)။

တပ်ဆင်အင်အားေွံ့ဖေိုးြှုနှိုင်းယှဉ်ချက်

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118479731631022&set=pcb.1118480644964264&type=3&theater
[Accepted date - 17.7.2019]
31

25

ပုံ(၁၇)။

ထုတ်လုပ်ြှုအင်အားေွံ့ဖေိုးြှုနှိုင်းယှဉ်ချက်

အနာဂတ်မြန်ြာ့လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၏ သြျှာ်ြှန်းချက်ြျား
၃၂။

မြန်ြာ့လျှပ်စစ်ပိုြိုနကာင်းြွန်လာနစနရးအတွက် အနာဂတ်နြျှာ်ြှန်းြျက်အနနမြင့် လျှပ်စစ်နှင့်

စွြ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနနှင့် JICA အြွဲ့တို့ပူးနပါင်း၍ Electricity Master Plan ကို နအာက်နြာ်မပပါ အနမြြံ
ြူြျားြျြှတ်ငပီး နရးဆွဲြဲ့ပါသည် 32(က) ဓာတ်အားြနစျးနှုန်းသင့်တင့်ြျှတနစနရး၊
(ြ) ဓာတ်အားစနစ်တည်ငငိြ်ငပီး အရည်အနသွးနကာင်းနသာ ဓာတ်အားမြစ်နစနရး၊
(ဂ) သဘာဝ/ လူြှုပတ်ဝန်းကျင်ထိြိုက်ြှု အသက်သာဆုံးမြစ်နစနရး၊
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=936499093162421&set=pcb.936499346495729&type=3&theater
[Accepted date – 13.7.2019]
32

26

(ဃ) နရရည်ြံငပီး နသြျာြည့်အရင်းအမြစ်ကို ဦးစားနပးသုံးစွဲနရး၊
(င) လက်ရှိဓာတ်အားအ ကပ်အတည်းြှ အမြန်ဆုံးရုန်း ထွက်နိုင်ရန် ဓာတ်အားစနစ်ကို
အမြန်ဆုံးအနထာက်အကူနပးနိုင်ြည့် Thermal Power Plant အရင်းအမြစ်အြျုိ း
အစားကို သင့်တင့်နသာအြျ ိုးအထိ ထည့်သွင်းသုံးစွဲနရး၊
(စ) နန/လကဲ့သို့နသာအရင်းအမြစ်ြျားကို သင့်တင်န
့ သာအြျိုးအစားတစ်ြုအထိ ဓာတ်အား
စနစ်ကိုြထိြိုက်နစဘဲ ထည့်သွငး် သုံးစွဲနရး၊
(ဆ) နပါကကယ်ဝသည့်နရအားအရင်းအမြစ်ကို အြျ ိုးအစားပိုြိုထည့်သွငး် ပါဝင်နစနရး၊
(ဇ) နျူကလီးယားစက်ရုံထည့်သွင်းြသုံးစွဲနရး။

ပု(ံ ၁၈)။

JICA ၏ Master Plan အရ ၂၀၁၃-၂၀၃၀ ခုနှစ်တင
ွ ်ရရှိြည့်
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြှု အရင်းအမြစ်အချိုး

27

၃၃။

ထို့အမပင် မြန်ြာနိုင်ငံအနနမြင့် ကြ္ဘာ့ဘဏ်ြှ အနြရိကန်နဒါ်လာ ၄၀၀သန်းနြျးယူြည့်နငွထဲြှ

လျှပ်စစ်လိုင်းစနစ်ြျားြျဲ့ထွင်ရန်အတွက် ၃၁၀သန်းအသုံးမပုြည်မြစ်ပါသည်။ ဤစီြံကိန်းကို အဆင်(့ ၃)ဆင့်မြင့်
အနကာင်အထည်နြာ်နဆာင်ရွေက်သွားြည်မြစ်ငပီး ပထြအဆင့်အနနမြင့် လက်ရှိဓာတ်အားစနစ်နှင့် အနီးဆုံး
၂ြိုငအ
် တွငး် တွင်ရှိသည့် ငြို့ြျား၊ ရွောြျားကို အမြန်ဆုံးြီးနပးနိုငန
် အာင် နဆာင်ရွေက်ြည်မြစ်ကာ ဒုတိယ
အဆင့်အနနမြင့် ပင်ြဓာတ်အားနှင့် ကီလုြ
ိ ီတာ ၅၀ အကွာအတွငး် ဓာတ်အားနပးနိုငရ
် န်နှင့် တတိယ
အဆင့်အနနမြင့် ပင်ြဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပြှ အလှြ်းကွာနဝးနသာနနရာြျားကို ဓာတ်အားမပင်ပစနစ်မြင့်
ြီးနပးနိုင်ရန်မြစ်ပါသည်။33

ပု(ံ ၁၉)။

33
34

၂၀၃၀ ခုနှစ်တင
ွ ် မေစ်သပါ်လာြည့် အရင်းအမြစ်သပါင်းစပ်ြှုအချုိ း34

https://myanmar.mmtimes.com/business/14916-2015-06-29-08-10-03.html [Accepted date - 13.7.2019]

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118479858297676&set=pcb.1118480644964264&type=3&theater
[Accepted date – 17.7.2019]
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၃၄။
အားလုးံ ၏

လျှပ်စစ်အနာဂတ်ရည်ြှန်းြျက်အရ ၂ဝ၁၉ြုနှစ်နှစ်ကုန်ြန့်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အိြ်နထာင်စု
၅၀

ရာြိုငန
် ှုန်းနကျာ်သည်

စွြ်းအားစနစ်ြှတစ်ဆင့်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနတာ့ြည်ဟု

ြတ်ရှုသိရှိရပါသည်။ ထိ့မု ပင် ဓာတ်အားမပတ်နတာက်ြှုနလျာ့နည်းနစနရး၊ ဓာတ်အားဆုံးရှုံးြှု (နပျာက်
ဆုံးြှု)နလျာ့ကျနစနရးနှင့် ဓာတ်အားစနစ်တည်ငငိြ် တိုးတက်နကာင်းြွန်နစနရးအပါအဝင် ဗို့အားမပည့်ဝ
တည်ငငိြ်သည့်ဓာတ်အားရရှိသုံးစွဲနိုငန
် ရးတို့ကုိ

စီြံလျက်ရှိသည်ဟုဆိုပါသည်။

လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့်

ဓာတ်အားနပးစက်ရုံတိုးြျဲ့တည်နဆာက်ရာတွင် လာြည့်တစ်နှစ်နကျာ်အတွင်း စွြ်းအားြဂ္ဂါဝပ် ၁ဝဝဝ
နကျာ်ထုတ်လုပ်နိုင်ြည့် စက်ရုံြျားတည်နဆာက်ငပီး

၅ဝဝ ကီလုိဗို့လင
ို း် ြျားမြင့် ြျ ိတ်ဆွဲမြန့်မြူးနပး

နိုငြ
် ည်ဟုလည်းသိရှိရပါသည်။ ၅ဝဝ ကီလုိဗပ
ို့ ြာဏရှိဗု့ိအားမြင့် ပို့လွှတ်ရန်စီစဉ်မြင်းြှာ ၂၃ဝ ကီလုဗ
ိ ို့
ြနိုင်နတာ့နသာန ကာင့်မြစ်သည်ဟု သတင်းတစ်ရပ်ြှဆိုပါသည်။ အြှန်စင်စစ်စွြ်းအားပိ့န
ု ဆာင်ရာတွင်
ဗို့အားမြင့်မြင့်မပုလုပ်ြှသာ စီးပွားနရးရှုနထာင့်၊ နည်းပညာရှုနထာင့်ြှ စဉ်းစားနသာအြါ ပို၍သင့်နလျာ်ကာ
တွက်နမြကိုက်ြည်မြစ်သည်။ ယြင် ၂၃ဝ ကီလိုဗို့မြင့်ပို့လွှတ်ရမြင်းြှာ ဗို့အားနိြ့်ပို့မြင်းထက် လြ်းတစ်နလျှာက်
စွြ်းအား ဆုံးရှုံးမြင်း ပိုြိုနလျာ့နည်းနသာန ကာင့် မပုလုပ်ရမြင်းမြစ်သည်။ ယြုြူ ၂၃ဝ အစား ၅ဝဝ ကီလုဗ
ိ ို့
သုံးြည်ဆိုပါက လုံးပတ်ပိုကကီးနသာလိုင်းကကိုးကို အစားထိုးသုံးရြည်မြစ်ငပီး လျှပ်စီး

(Current)

ပြာဏ ပိုြိုသယ်နဆာင်နိုင်ြည့်အမပင် ပုံြှန်ဝန်ပြာဏတစ်ြုအတွက် စီးြည့်လျှပ်စီးပြာဏြှာ နလျာ့နည်း
သွားြည်မြစ်၍ လိုင်းတစ်နလျှာက်တွင်စွြ်းအားဆုံးရှုံးမြင်း (Power loss)လည်း ြျားစွာနလျာ့ကျသွားြည်
မြစ်သည်။ ယင်းသည် စွြ်းအားဆုံးရှုံးမြင်းကိုအြတ်ဆယ်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းစနစ်တစ်ြုမြစ်
သည်။ ၅ဝဝ ကီလိုဗို့အတွက် ပိုြိုလုံးပတ်ကကီးနသာ လိုင်းကကိုးသုံးစွဲသမြင့် ယင်းကကိုး၏ လျှပ်စစ်ြုြံြှု (Electrical
Resistance) နလျာ့နည်းသွားငပီး ယင်းအတွက် လိုင်းတစ်နလျှာက်ဗို့အားကျြှုလည်း အထိုက်အနလျာက်
နလျာ့ကျသွားြည်မြစ်သည်35။

35

https://www.facebook.com/aung.moe.7739/posts/1856870551084340 [Accepted date - 17.7.2019]
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နိဂုံး
၃၅။

နိဂုံးြျုပ်အနနမြင့် ပို၍မြင့်ြားနသာဗို့အားမြင့် စွြ်းအားပို့လွှတ်နိုငန
် လ၊ အကျိုးမြစ်ထွန်းြှု

ပိုြျားနလပင်မြစ်န ကာင်းနလ့လာနတွ့ရှိရပါသည်။ (ခြင်းြျက်။ ထိုသို့မပုလုပ်နိုငရ
် န် လုးံ ပတ်ပိုြိုကကီးနသာ
လိင
ု း် ကကိုးကို သုံးရန်လိုအပ်ြည်မြစ်သမြင့် ယင်းအတွက် ကကီးြားသည့် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုတစ်ရပ်အမြစ်
ြမြစ်ြနနစီြံနဆာင်ရွေက်ရန်လိုအပ်သည်)။ မပည်သူလူထုအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးမြှင့်မြန့်မြူးနပးနိုင်နရး၊
ဓာတ်အားမပတ်နတာက်ြှုနလျာ့နည်းနစနရး၊ ဓာတ်အားစနစ်တည်ငငိ်
ြ်နရး (Power System Stability)နှင့်
ဗို့အားမပည့်ဝငပီးတည်ငငိြ်ဓာတ်အားမြန့်မြူးနပးနိုင်နရးစသည်တို့ကိဦ
ု းတည်ကာ သက်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်နှင့်စွြ်းအင်
ဝန်ကကီးဌာနက စီြံနဆာင်ရွေက်လျက်ရှိန ကာင်း နလ့လာစုစည်းတင်မပအပ်ပါသည်။

သုတေသနလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစုံစမ်းတမးမမန်းမှုများမပုလုပ်ရန် (သို့မဟုေ်) သုတေသန၊ မပည်သူ့ဆက်ဆံတရးနှင့်နိုင်ငံေကာဆက်ဆံတရး
ဌာနကကီးအားလာတရာက်တလ့လာရန် တအာက်ပါလိပ်စာအေိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သုတေသန၊မပည်သူ့ဆက်ဆံတရးနှင့်နိုင်ငံေကာဆက်ဆံတရးဌာနကကီး - အမျိုးသားလွှေ်တော်1G တဆာင်၊ဒုေိယထပ်
ေယ်လီဖုန်း - ၀၆၇-၅၉၁၂၃၅၊၀၆၇-၅၉၁၆၆၄၊ဖက်စ်-၀၆၇-၅၉၁၃၈၀

သေိမပုရန်
ဤသေင်းအချက်အလက်သည် လွှေ်တော်ကယ
ို ်စားလှယ်များအား ၄င်းေို့၏လွှေ်တော်ဆိုင်ရာ
ောဝန်များတဆာင်ရွက်ရာေွင် အတထာက်အကူမပုရန်အေွက်မဖစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တရးဆိုင်ရာကိစ္စေစ်စုံေစ်ခု
အေွက် အသုံးမပုရန်မဟုေ်ပါ။ အချိန်နှငေ
့် စ်တမပးညီ တနာက်ဆုံးရသေင်းမဖစ်မည်ဟု သေ်မှေ်မထားသင့်ပါ။
ဤအချက်အလက်များအား ေရားဝင် (သို့မဟုေ်) ပညာရှင်ဆိုင်ရာ အကကံတပးချက်အမဖစ် မသေ်မှေ်သင့်ပါ။
အထူးအကကံတပးချက် (သို့မဟုေ်) သေင်းအချက်အလက်များအား လိုအပ်ပါက အရည်အတသွးမပည်မ
့ ှီတသာ
သင်တ
့ လျာ်သည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တဆွးတနွးေိုင်ပင်သင်ပ
့ ါသည်။ လွှေ်တော်သုတေသနဝန်တဆာင်မှုဌာန
သည် စာေမ်းေိုများေွင် ပါဝင်တသာအတကကာင်းအရာများအား လွှေ်တော်ကယ
ို ်စားလှယ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ
နှငသ
့် ာမျှတဝတဆွးတနွးသွားမည် မဖစ်ပါသည်။ အများမပည်သူနှင့် မျှတဝရန်မဟုေ်ပါ။

Email - rs.amyothhluttaw@gmail.com
research@amyotha.hluttaw.mm

