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 ဤ အစီရင္ခံစာသည ္ တနသၤာရတီ ိုင္းေဒသႀကီး၏ လ ွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံၿဖ ်ိဳးတ ိုးတက္ရန္အတြက ္ ေဒသတြင္း လ ွ်ပ္စစ္ 
သံိုးစြ မႈုႏ င္ာ့ ျဖန္႔ျဖ းုႏ ိုင္မႈတ ို႔၏ ပကတ အေျခအေန၊ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မွ်ား၏ အလားအလာုႏ င္ာ့ ျပန္လည္ျပည္ာ့ၿဖ ်ိဳးၿမ စြမ္းအင္ 
သံိုးစြ ုႏ ိုင္မႈ အလားအလာတ ို႔က ို ုႏ ႈင္းယ ဥ္သံိုးသပ္ထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ တ ိုင္းေဒသႀကီး၏ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလမွ်ားမ  စတင္၍ လက္ရ  အခွ် နထ္  ဓါတ္အားေပးလိုပ္ငန္းအတြက ္ အသံိုးျပ်ိဳခ ာ့ေသာ နည္းလမ္းမွ်ား၊ 
စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မွ်ားုႏ င္ာ့ ပိုဂ လ ကက႑ အပါအဝင ္ ေဒသခံျပည္သူမွ်ား၏ သေဘာထား၊ စ န္ေခၚမႈမွ်ားုႏ င္ာ့ ရရ  လာေသာ 
အကွ် ်ိဳးရလဒ္မွ်ား ေပၚလြင္ေစရန ္ေဒသသမ ိုင္းေၾကာင္းုႏ င္ာ့ တြ ဖက ္ေလာ့လာထားပါသည္။ 
 မဟာဓာတ္အားလ ိုင္း သြယ္တန္းမႈ မရ  ေသး၍ ဒီဇယ္ဓါတ္အားေပးစက္မွ်ား အသံိုးျပ်ိဳျခင္းျဖင္ာ့ 
ဓါတ္အားအသံိုးျပ်ိဳရေသာေၾကာင္ာ့ “စက္ၿမ ်ိဳ႕” ဟို ေခၚတြင္ၾကသည္ာ့ တနသၤာရတီ ိုင္းေဒသႀကီး၏ လူဦးေရ ၁.၄သန္းေကွ်ာ္တြင္ ၈ 
% ေသာ ျပည္သူမွ်ားကသာ ဓါတ္အားလို င္းမ  ျဖန္႔ျဖ းေသာ လ ွ်ပ္စစ္မီးက ို သံိုးစြ ုႏ ိုင္ၾကေၾကာင္း ၂၀၁၄ 
ျပည္လံိုးကြွ်တ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာကယ္ူမႈအရ သ ရ  ရပါသည္။ ဤအခွ်က္ေၾကာင္ာ့ ေဒသတြင္း အလိုပအ္က ိုင ္ ရ ားပါးမႈ၊ 
ဓါတ္အားခ အဖ ိုးအခ ႀကီးျမင္ာ့မႈေၾကာင္ာ့ အေသးစားုႏ င္ာ့ အလတ္စား စီးပြားေရးထိုတ္ကိုန္မွ်ား ေစွ်းကြက္အတြင္း 
ထြန္းေပါက္သင္ာ့သေလာက ္ မျဖစ္ထြန္းုႏ ိုင္မႈုႏ င္ာ့ အႀကီးစားစက္မႈလိုပ္ငန္းမွ်ား မဖြံၿဖ ်ိဳးမႈက ာ့သ ို႔ေသာ အကွ် ်ိဳးဆက္မွ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ လ ွ်ပ္စစ္က႑အတြက ္ တ ိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမ ်ိဳ႕ရြာအသီးသီးတြင္ လ ွ်ပ္စစ္ဌာနအျပင္ 
မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ်ားုႏ င္ာ့ ပိုဂ လ က ဓါတ္အားကိုမၸဏီမွ်ား၏ ေပါင္းစပ္မႈျဖင္ာ့ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထိုတ္လိုပ္၊ သယ္ယူ၊ 
ျဖန္႔ျဖ းျခင္းလိုပ္ငန္းက ို အသီးသီးတာဝနယ္ ူလိုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ 
 တ ိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမွ် ်ိဳးမွ် ်ိဳးေသာ စြမ္းအင္အမွ် ်ိဳးအစားမွ်ားက ို အသံိုးျပ်ိဳၾကရာတြင ္ ဒီဇယ္က ို အဓ က 
အားထားအသံိုးျပ်ိဳၾကရပါသည္။ ေဒသတြင္း ရရ  ုႏ ိုင္ေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္ုႏ င္ာ့ ေလအားလ ွ်ပ္စစ္တ ို႔သည္ 
ေဒသခံျပည္သူမွ်ား ဓါတ္အား လံိုေလာက္စြာ သံိုးစြ ုႏ ိုင္ရန ္ထည္ာ့သြင္းစဥ္းစားရမည္ာ့ ေရြးခွ်ယ္စရာ အခွ်က္မွ်ားျဖစ္ပါသည္။  
 တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လ ွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖ ်ိဳးတ ိုးတက္ရန္ အဆင္ာ့ (၃)ဆင္ာ့ျဖင္ာ့ ေရတ ို၊ ေရရ ည္ 
စီမံက န္းမွ်ား တ တ ကွ်ကွ် ေရးဆြ ၍ အေကာင္အထည ္ေဖာ္ေဆာင္သင္ာ့ပါသည္။ 

(က) ပထမအဆင္ာ့တြင္ ကံေပါက္-ထားဝယ္-ၿမ တ္ ၂၃၀ေကဗီြ ဓါတ္အားလ ိုင္းက ို (၂)ုႏ စ္အတြင္း 
ၿပီးစီးေအာင္တည္ေဆာက္ရပါမည္။ ဓါတ္အားလ ိုင္း တည္ေဆာက္ေနစဥအ္တြင္း ကံေပါက္တြင္ (၅၀)မဂ ါဝပ္ခန္႔ရ  ေသာ ပထမ 
ဂတ္စ္တာဘ ိုင္ဓါတ္အားေပးစက္တစလ္ိုံးက ို တည္ေဆာကရ္ပါမည္။  

  
(ခ) ဒိုတ ယအဆင္ာ့တြင္ ေမာ္လၿမ ်ိဳင-္ကံေပါက္ဓါတ္အားလ ိုင္း ဆက္ဆြ ၿပီး ကံေပါက္တြင္ ဒိုတ ယ 

ဂတ္စ္တာဘ ိုင္ုႏ င္ာ့ တတ ယ စြန္႔ပစ္အပူသိုံးဓါတအ္ားေပးစက္က ို တည္ေဆာက္ရပါမည္။  
 
(ဂ) တတ ယအဆင္ာ့အေနျဖင္ာ့ ထားဝယ္၊ ၿမ တ္၊ ေကာာ့ေသာင္း ေဒသတေလ ွ်ာက္တြင္ ဆ ိုလာ၊ ေလအားစေသာ 

ျပန္လည္ျပည္ာ့ၿဖ ်ိဳးျမ စြမ္းအင္သိုံး ဓါတ္အားေပးစက္ရိုံမွ်ား တတ္စြမ္းသမ ွ် တည္ေဆာကရ္မည္ ျဖစ္သည္။  
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အခနး္ (၁) တနသၤာရတီ ိုငး္ေဒသႀကးီ၏ အေျခခအံခွ်ကအ္လကမ္ွ်ား 
 တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးသည ္ ျမန္မာုႏ ိုင္ငံ၏ ေတာငဘ္က္အဖွ်ားပ ိုင္းတြင္ တည္ရ  ၍ ဧရ ယာ 
စတိုရန္းကီလ ိုမတီာေပါင္း ၄၃၃၂၈ ကွ်ယ္ဝန္းၿပီး အေရ ႕ဘက္တြင္ ထ ိုင္းုႏ ိုင္ငံ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ 
မြန္ျပည္နယ္ုႏ င္ာ့ အေနာကဘ္ကတ္ြင္ ကပၸလီပင္လယ ္ (Andaman sea) တ ို႔က ၀န္းရံထားပါသည္။ 
တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီး၏ အႀကီးဆံိုးျမစ္ျဖစ္ေသာ တနသၤာရီျမစ္သည ္ ေျမာက္မ  ေတာင္သို ႔ စီးဆင္းၿပီး 
ျမ တ္ေဒသမ တဆင္ာ့ ကပၸလီပင္လယအ္တြင္းသ ို႔ စီး၀င္ပါသည္။ 

အမည္   - တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီး 
  ယခင္အမည ္  - တနသၤာရီတ ိုင္း (၂၀၁၁) အထ   
  ခရ ိုင္ေပါင္း  - ၃ ခရ ိုင္ 
  ၿမ ်ိဳ႕နယ္ေပါင္း  - ၁၀ ၿမ ်ိဳ႕နယ္ 
  ေကွ်းရြာေပါင္း  - ၃၄၇ ရြာ 
  ကၽြန္းေပါင္း  - ၈၀၀ ေကွ်ာ္ 
  လူဦးေရ  -  ၁၄၀၈၄၀၁  (တ ိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၂.၇%) 
  ဧရ ယာ  -  ၄၃၃၂၈ စတိုရန္းကီလ ိုမတီာ 
  လူမွ််ိဳ း   - ဗမာ၊ ရခ ိုင္၊ မြန္၊ ရ မ္း၊ ကရင္၊ ဆလံို၊ ပသၽ ွ် း 
  ၿမ ်ိဳ႕ျပလူဦးေရ  - ၂၄ % 
  ေကွ်းလက္လူဦးေရ - ၇၆ % 
 

 
ပံို ၁.၁ - တနသၤာရတီ ိုငး္ေဒသႀကးီ ဖြ ႔စညး္ပံို 

တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသၾကီး 

ထား၀ယ္ ျမ တ္ ေကာာ့ေသာင္း 

ထား၀ယ္ ျမ တ္ ေကာာ့ေသာင္း 

ေလာင္းလံို တနသၤာရီ 

သရက္ေခွ်ာင္း ကၽြန္းစို 

ေရျဖ    ပိုေလာ 

ဘိုတ္ျပင္း 

 
 

တ ိုင္းေဒသၾကီး 
ခရ ိုင္ 
ျမ ်ိဳ႔နယ္ 
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ပံို ၁.၂ - တနသၤာရတီ ိုငး္ေဒသႀကးီ ေျမပံို 
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တ ိုငး္ေဒသႀကးီ၏ လ ွ်ပစ္စသ္မ ိုငး္ေၾကာငး္ 
တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတြင္ က ိုလ ိုနီေခတက္ပင္ အဂၤလ ပ္အစ ိုးရရိုံးမွ်ားုႏ င္ာ့ အေနာက္ုႏ ိုင္င ံကိုမၸဏီ 

ႀကီးမွ်ား၌ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထိုတ ္ စက္ငယ္မွ်ားျဖင္ာ့ လ ွ်ပ္စစ္က ိုထိုတလ္ိုပ္သိုံးစြ ခ ာ့ၾကေၾကာင္း လ ွ်ပ္စစ္ုႏ င္ာ့ 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ မ တ္တမ္းမွ်ားအရ သ ရသည္။ 

၁၉၃၉ခိုုႏ စ္တြင္ အန္ဂလ ိုိုဘားမားသံျဖ ကိုမၸဏီ( Anglo Burma Tin  Company)မ  ၃ မဂ ါဝပ္ 
ထားဝယ-္ဟ ုႏၵား သတ ်ိဳတြင္းေရအားလ ွ်ပ္စစ္စက္ရို1ံက ို တည္ေဆာကအ္သိုံးျပ်ိဳန ိုင္ခ ာ့သည္။ ၁၉၄၈ခိုုႏ စ္ 
လြတ္လပ္ေရး ရရ  ၿပီးေနာက္ပ ိုင္း ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕ တလ ိုင္းမရပ္တြင္ ေဒၚေအးၾကည္မီးစက္သည ္ ပထမဆိုံး 
ပိုဂ လ က ဓါတ္အားေပး လိုပ္ငန္းအျဖစ ္ စတင္ေပၚေပါကခ္ ာ့ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕ သမ ိုင္းမ တ္တမ္းမွ်ားအရ 
သ ရ  ရပါသည္။ မီးေပးခွ် န္မ ာ ည (၆း၀၀) မ  မနက ္ (၆း၀၀) အထ  တစ္ေန႔ (၁၂) နာရီမီးေပးခ ာ့ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာာ့လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးဌာန (ယခင္ Electric Supply Board ယခို Electric Supply 
Enterprise) သည ္ ၁၉၄၈မ  ၁၉၅၁ခိုုႏ စ္အတြင္း ပိုဂ လ ကဓါတ္အားေပးလိုပ္ငန္း (၁၈)ခိုက ို စိုစည္းၿပီး 
ုႏ ိုင္ငံပ ိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလ ဖြ ႕စည္းခ ာ့ရာတြင္ ေဒၚေအးၾကည္မီးစက္လည္း ပါဝင္ခ ာ့ေၾကာင္း လ ွ်ပ္စစ္ုႏ င္ာ့ 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ မ တ္တမ္းမွ်ားအရ သ ရ  ရပါသည္။ 
        ၂၀၀၀ျပည္ာ့ုႏ စ္မ စတင္ကာလ ွ်ပ္စစ္ဓါတအ္ားျဖန္႔ျဖ းေရးလိုပ္ငန္းမွ်ားက ို ၿမ ်ိဳ႕မီးလင္းေရးေကာ္မတီအျဖစ္ 
ေဒသခံမွ်ားျဖင္ာ့ဖြ ႕စည္းခ ာ့သည္္။ မီးလင္းေရးေကာ္မတသီည္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနမ  ဒီဇယ္တစ္ဂါလံ 
၁၅၀၀ကွ်ပ္ ခြ တမ္းျဖင္ာ့ ၀ယ္ယူ၍စက္ေမာင္းၿပီး လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖ းသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ  
၀ယ္ယူခြင္ာ့ရသည္ာ့ ခြ တမ္းဆီပမာဏအေပၚ မူတည္ၿပီး မီးေပးုႏ ိုင္ခွ် န ္အတ ိုးအေလွ်ာာ့ရ  သည္။ ၂၀၀၇ခိုုႏ စ္တြင္ 
ကမာၻ႔ေရနံေစွ်းုႏ ်ိဳန္း ျမင္ာ့တက္မ ်ိဳေၾကာင္ာ့ ခြ တမ္း ဒီဇယ္ေစွ်းမ ာ ၁၅၀၀မ ၃၀၀၀ကွ်ပ္သ ို႔ တ ိုးျမင္ာ့ခ ာ့သည္။ 

 

တ ိုငး္ေဒသၾကးီ၏ လ ွ်ပစ္စက္႑အေျခအေန 
တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသၾကီးသည ္ ျမန္မာျပည္ရ   တ ိုင္းေဒသႀကီး (၇)ခိုုႏ င္ာ့ ျပည္နယ္ (၇)ခိုအနက္္ 

မဟာဓာတ္အားလ ိုင္းုႏ င္ာ့ ခွ် တ္ဆက္္မႈ မရ  ေသးသည္ာ့ တစ္ခိုတည္းေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ 
မဟာဓာတ္အားလ ိုင္းမရ  ၍ အစ ိုးရဒီဇယ္ခြ တမ္းျဖင္ာ့ စက္ေမာင္းၿပီး ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ းရေသာေၾကာင္ာ့ 
ေဒသအေခၚ “ စက္ၿမ ်ိဳ႕” ဟို ေခၚေဝၚပါသည္။ 

၂၀၁၄ခိုန စ္ ျပည္လံိုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းအခွ်က္အလက္မွ်ားအရ တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတြင္  
၈% ေသာ ေဒသခံမွ်ားမ ာ အလင္းေရာင္ရရ  ရန ္ လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလ ိုင္းက ိုအသံိုးျပ်ိဳ၍ ၁% ေသာ 
ေဒသခံမွ်ားမ ာ လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလ ိုင္းက ို အသံိုးျပ်ိဳ၍ ခွ်က္ျပ်ိဳတ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါစာရင္းဇယားမွ်ားအရ 
သ ရ  ရပါသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 ေဖာင္းေတာေရအားလ ွ်ပ္စစစ္က္ရံိုက ို အခန္း (၂) တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား ၁.၁ - အလငး္ေရာငအ္တြက ္အသိုးံျပ်ိဳသည္ာ့ စြမး္အငအ္မ ွ််ိဳးအစား 
စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ အ မ္ေထာင္စို ရာခ ိုင္ုႏ ်ိဳန္း 
လ ွ်ပ္စစ္မီး ၂၂၇၅၄ ၈% 
ေရနံဆီ ၅၀၂၄၇ ၁၈% 
ဖေယာင္းတ ိုင္ ၆၂၀၇၇ ၂၂% 
ဘက္ထရီအ ိုး ၂၁၉၅ ၁% 
ပိုဂ လ က မီးစက္ ၁၃၃၈၂၄ ၄၇% 
ပိုဂ လ က ေရအားလ ွ်ပ္စစ္ ၂၂၄၀ ၁% 
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ (ဆ ိုလာ) ၇၂၇၁ ၃% 
အျခား ၂၄၆၄ ၁% 
စိုစိုေပါငး္ ၂၈၃၀၇၂   

 
ဇယား ၁.၂ - ခွ်ကျ္ပ်ိဳတေ္ရးအတြက ္အသိုးံျပ်ိဳသည္ာ့ စြမး္အငအ္မွ် ်ိဳးအစား 

စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ အ မ္ေထာင္စို ရာခ ိုင္ုႏ ်ိဳန္း 
လ ွ်ပ္စစ္မီး ၃၁၁၄ ၁% 
LPG ၂၉၅၅ ၁% 
ေရနံဆီ ၈၆၉ ၀.၃၁% 
ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔ ၂၈၄၉ ၁% 
ထင္း ၁၄၇၄၅၄ ၅၂% 
မီးေသြး ၁၂၃၀၃၄ ၄၃% 
ေကွ်ာက္မီးေသြး ၁၈၆၁ ၁% 
ေကာက္ရ ိုး/ျမက္ေျခာက္ ၂ - 
အျခား ၉၆၁ ၀.၃၄% 
စိုစိုေပါငး္ ၂၈၃၀၉၉  

 
လ ွ်ပ္စစ္အသံိုးျပ်ိဳေသာ အ မ္ေထာငစ္ိုမွ်ားအနက ္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းအသံိုးျပ်ိဳေသာ 

အ မ္ေထာင္စို မွ်ားက ိုလည္း ေအာက္ပါအတ ိုင္းစစတ္မ္းေကာကယ္ူရရ  ပါသည္။ 
အျခားအႀကီးစားလ ွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမွ်ားျဖစ္ေသာ ေရခ ေသတ ာ၊ ေလေအးေပးစက္၊ ေရေအးေပးစက္ 
အစရ  သည္တ ို႔က ို စစ္တမ္းေကာက္ယူခ ာ့ဖူးျခင္းမရ  ပါ။ 

 
ဇယား ၁.၃ - အလီကထ္ရြနန္စပ္စၥညး္ အသိုးံျပ်ိဳမႈ 

လ ွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအသံိုးျပ်ိဳမ ်ိဳ အ မ္ေထာင္စို ရာခ ိုင္ုႏ ်ိဳန္း 
ေရဒီယ ို ၉၅၄၅၃ ၃၄% 
TV ၁၃၉၀၉၅ ၄၉% 
ၾက ်ိဳးဖိုန္း ၁၂၁၂၂ ၄% 
ၾက ်ိဳးမ ာ့ဖိုန္း (အထ ိုင္ဖိုန္း+ဟန္းဖိုန္း) ၈၄၄၅၂ ၃၀% 
Computer ၇၈၇၃ ၃% 
အင္တာနက္ ၁၅၆၆၂ ၆% 
အားလံိုးအသံိုးျပ်ိဳ  ၀.၄% 
တစ္ခိုမ အသံိုးမျပ်ိဳ  ၃၃.၇% 
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ဓါတအ္ားလ ိုအပခ္ွ်က ္
တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးသည ္ ုႏ ိုင္ငံေတာ္ဓါတအ္ားစနစ္မ  ျဖန္႔ျဖ းသည္ာ့ကြန္ရက္အားျဖင္ာ့ 

လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားက ို မရရ  ေသးသည္ာ့ တစ္ခိုတည္းေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေစွ်းုႏ ်ိဳန္းခွ် ်ိဳသာေသာ ဓါတ္အားက ို 
အသံိုးမျပ်ိဳုႏ ိုင္ေသးသျဖင္ာ့ လ ွ်ပ္စစ္က ို အေျခခံေသာ အႀကီးစားစက္မႈလိုပ္ငန္းမွ်ား ထြန္းကားမႈ 
ေုႏ ာင္ာ့ေုႏ းလွ်က္ရ  သည္။ ထ ို႔ေၾကာင္ာ့ လသူိုံးကိုန္၊လိုပ္ငန္းသိုံးကိုန ္ ပစၥည္းအားလိုံးနီးပါးက ို 
အထက္ျမန္မာျပည္ုႏ င္ာ့ အ မ္နီးခွ်င္းထ ိုင္းန ိုင္ငံမ  ဝယယ္ူတင္သြင္း အသိုံးျပ်ိဳရပါသည္။ ေဒသတြင္းမ  
လူငယ္လူရြယ္မွ်ားမ ာ အလိုပ္အက ိုင္ရ ားပါးသျဖင္ ာ့တဖကထ္ ိုင္းန ိုင္ငံတြင္ သြားေရာက ္အလိုပ္လိုပ္က ိုင္ေနသူ 
မွ်ားျပားသည္။  

 
(က) အ မေ္ထာငစ္ိုမွ်ားအတြကလ္ ိုအပခ္ွ်က ္
 ၂၀၁၄ခိုုႏ စ္ ျပည္လံိုးကြွ်တ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ တနသၤာရတီ ိုင္းေဒသႀကီး၏ 
အ မ္ေထာင္စိုအားလိုံး၏ ၈% သာလ ွ်င ္ အလင္းေရာင္အတြက ္ လ ွ်ပ္စစ္က ို အသိုံးျပ်ိဳၾကၿပီး ၁% သာလ ွ်င္ 
ခွ်က္ျပ်ိဳတ္ရာတြင္ အသိုံးျပ်ိဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းစစ္တမ္းအရ ေဒသအတြင္း 
လ ွ်ပ္စစ္မသံိုးစြ ုႏ ိုင္ေသးသည္ာ့ အ မ္ေထာင္စို အေျမာကအ္ျမား ကွ်န္ရ  ေနေသးေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။  
ေဒသအတြင္း မီးလင္းေရးလိုပ္ငန္းမွ်ား ရ  ေနေသာ္လည္း ဓါတ္အားခမွ်ား အဖ ိုးအခမွ်ားသည္ာ့အတြက ္
လိုံလိုံေလာက္ေလာက္မသိုံးန ိုင္ၾကေပ။ ၿမ ်ိဳ႕ျပမွ်ားတြင္၂၄ နာရီ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရ  ုႏ ိုင္ၾကေသာ္လည္း 
ေကွ်းလက္ေဒသတြင္မ ူညဦးပ ိုင္းအခွ် န္မ ွ်သာ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားက ို သံိုးစြ ုႏ ိုင္ၾကသည္။ 
 
(ခ) စးီပြားေရးလိုပင္နး္မွ်ားအတြကလ္ ိုအပခ္ွ်က ္
 တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အေသးစားုႏ င္ာ့အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလိုပ္ငန္း(SME) 
အမွ်ားအျပား     ရ  ေသာ္လည္း လ ွ်ပ္စစ္အလိုံအေလာက္မရရ  ျခင္း၊ ဓါတ္အားချမင္ာ့မားျခင္းတ ို႔ေၾကာင္ာ့ 
လိုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖ ်ိဳးတ ိုးတက္မႈ အလြန္အားနည္းေနဆ ျဖစ္သည။္ အခွ် ်ိဳ႕ေသာ စက္မႈလိုပ္ငန္းမွ်ားတြင္မ ူက ိုယ္ပ ိုင္ 
ဒီဇယ္ဓါတ္အားေပးစက္မွ်ား အသိုံးျပ်ိဳကာ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၾကရၿပီး ဓါတ္အားေပးစက္က ို 
လ ွ်ပ္စစ္လ ိုအပ္ခွ်က ္ အနည္းအမွ်ားအလ ိုက ္ အၿမ တေစ ေမာင္းုႏ င္ရသျဖင္ာ့ စြမ္းအင္မွ်ား  အလဟႆ 
ျဖ်ိဳန္းတီးသက ာ့သ ို႔ ျဖစ္ေနသည္။  ထ ို႔ေၾကာင္ာ့ ကိုန္ပစၥည္းမွ်ား၏ ထိုတလ္ိုပ္မႈစရ တ ္ ႀကီးမားၿပီး 
တျခားျပည္နယ္ုႏ င္ာ့ တ ိုင္းမွ်ားမ  ထိုတ္ကိုနမ္ွ်ားအား ေစွ်းကြက္အတြင္း ယ ဥ္ၿပ ်ိဳင္ုႏ ိုင္ျခင္းမရ  ေပ။ 
 ဥပမာအားျဖင္ာ့ ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕တြင္ ေရႊဝက္ဝံ(တန္၂၀၀)ုႏ င္ာ့ ပိုလ ုႏ င္ာ့ငါး(တန္၅၀) ေခတ္မီ 
ေရခ စက(္၂)လိုံးမ  တစ္ေန႔လ ွ်င္ တန္ခွ် န္ ၂၅၀ ထိုတ္လိုပ္ေပးုႏ ိုင္ပါသည္။ ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕မ  
ငါးဖမ္းစက္ေလ မွ်ား၏ ေန႔စဥ္လ ိုအပ္ခွ်က္မ ာ ေရခ တန္ခွ် န(္၂၀၀)ေကွ်ာ္ ရ  ေနသည္။ သ ို႔ေသာ္ ေကာာ့ေသာင္း 
ေရခ စက္မွ်ားသည ္ ရေနာင္း ေရခ စက္မွ်ားက ို ေစွ်းုႏ ်ိဳန္းအရ မယ ဥ္ၿပ ်ိဳင္ုႏ ိုင္ေသးပါ။ ထ ို႔ေၾကာင္ာ့ 
ေကာာ့ေသာင္းငါးေလ မွ်ားသည ္ခရီးစရ တ္ကိုန္ခံၿပီး ရေနာင္းၿမ ်ိဳ႕တြင္ သြားေရာက ္ဝယ္ယူေနၾကရသည္။ ထ ို႔သ ို႔ 
ေစွ်းုႏ ်ိဳန္းအရ မယ ဥ္န ိုင္ရျခင္း၏ အဓ ကအေၾကာင္းအရင္းမ ာ ရေနာင္း ေရခ စက္မွ်ားသည္ ဓါတ္အားခ 
တစ္ယူနစ္က ို ကွ်ပ္၁၄၀ (၄ဘတ)္ခန္႔ျဖင္ာ့ ေမာင္းုႏ င္လည္ပတ္ေနခွ် န္တြင္ ေကာာ့ေသာင္း ေရခ စက္မွ်ားမ ာ 
တစ္ယူနစ္က ို ၃၅၀ကွ်ပ္ျဖင္ာ့ ေရခ ထိုတ္လိုပ္ေနရျခင္းေၾကာင္ာ့ပင္ ျဖစ္သည္။ 
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(ဂ) စကမ္ႈဇိုနလ္ိုပင္နး္မွ်ားအတြကလ္ ိုအပခ္ွ်က ္
 တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရနက္ဆ ပ္ကမ္းုႏ င္ာ့ စက္မႈဇိုန္စီမံက န္းႀကီးတစ္ခိုက ို 
ဦးသ န္းစ န္အစ ိုးရ လက္ထက္တြင္ စတင္ရန ္ ႀက ်ိဳးပမ္းခ ာ့သည္။သ ို႔ေသာ္ ယခိုအခါ ၄င္းစီမံက န္းအတြက္ 
လ ိုအပ္ေသာ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အလံိုအေလာက ္ မရရ  ုႏ ိုင္ျခင္းေၾကာင္ာ့ အကန္႔အသတ္မရ   
ရပ္နားထားရသည္။ မူလက စီစဥ္ထားသည္ာ့ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရိုံစီမကံ န္းသည္ 
ေဒသခံျပည္သူမွ်ား ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင္ာ့ ရပ္ဆ ိုင္းခ ာ့ရသည္။ ေနာက္တနည္းအားျဖင္ာ့ န ိုင္ငံျခားမ  
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အရည ္ (LNG)က ို သေဘၤာျဖင္ာ့ တင္သြင္းၿပီး စီမံက န္းအတြက ္ လ ွ်ပ္စစ္ထိုတရ္န္ 
စီစဥ္ျပန္သည္။ 
 ထားဝယ္ေရနကဆ္ ပ္ကမ္းဧရ ယာအတြင္း (small port) အနီးတြင္ LNG သ ိုေလ ာင္ကန္မွ်ား၊ 
ပ ိုက္လ ိုင္းမွ်ား၊ ဂတ္စ္အငဂ္ွ်င္မွ်ား ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုတလ္ိုပ္မည္ာ့လ ွ်ပ္စစ္ပမာဏုႏ င္ာ့ LPG 
သ ိုေလ ာင္ထ န္းသ မ္းစရ တ္မ ာ မကာမ သည္ာ့အေနအထားတြင္ရ  ေနသည္။ ထ ို႔ေၾကာင္ာ့ ထားဝယ္ေရနက္ 
ဆ ပ္ကမ္းအတြက ္ LNG အသံိုးျပ်ိဳ၍ လ ွ်ပ္စစ္ထိုတမ္ည္ာ့ အစီအစဥ္က ိုလည္း ရပ္နားထားၿပီး အျခား 
နည္းလမ္းတစ္ခိုခိုျဖင္ာ့ လ ိုအပ္ေသာ ဓါတ္အားက ို ျဖည္ာ့တငး္ုႏ ိုင္ရန္ ႀကံဆလ ွ်က္ရ  သည္။ 
 ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕တြင္ စက္မႈဇိုန္တစ္ခို စတင္တည္ေထာင ္ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
လ ိုအပ္သည္ာ့ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပံာ့ပ ိုးန ိုင္မႈမရ  သျဖင္ာ့ ယေန႔အခွ် န္ထ  က ိုယ္ပ ိုင္ဒီဇယစ္က္မွ်ားက ို 
အားက ိုးေနရဆ ျဖစ္သည္။ ၿမ တ္စက္မႈဇိုန္မ  ပင္လယ္စာထိုတ္ကိုန္၊ ေရခ ၊ ငါးမိုန္႔ႀက တ္စက္ထိုတက္ိုန္မွ်ား 
အတန္အသင္ာ့ ေအာင္ျမင္၍ ေစွ်းကြက္ေဝစို ရရ  လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း န ိုင္ငံတကာုႏ င္ာ့ ယ ဥ္န ိုင္ရန္အတြက္ 
အဖ ိုးအခသင္ာ့တင္ာ့၍ လံိုေလာက္မႈရ  သည္ာ့လ ွ်ပ္စစ္က ို လ ိုအပ္ေနၾကသည္။ 

ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕တြင္မူ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇိုန္အျဖစ ္ သတ္မ တတ္ည္ေထာငထ္ားေသာ္လည္း 
အေျခခံလ ိုအပ္ခွ်က ္ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပံာ့ပ ိုးန ိုင္ျခင္းမရ  သျဖင္ာ့ လိုပ္ငန္းရ င္မွ်ားုႏ င္ာ့ ရင္းုႏ ီးျမ်ိဳပ္ုႏ ံသူမွ်ား၏ 
စ တ္ဝင္စားမႈ မရရ  ဘ  စက္မႈဇိုန္မ  လူေနရပက္ြက္ျဖစ္ေနေပၿပီ။ လ ိုအပ္သည္ာ့ စားေသာက္ကိုန္ုႏ င္ာ့ 
လူသိုံးကိုန္မွ်ားက ို အ မ္နီးခွ်င္း ထ ိုင္းုႏ ိုင္ငံမ  လြယ္လြယက္ူက ူ ဝယ္ယူတင္သြင္း အသိုံးျပ်ိဳုႏ ိုင္ျခင္းေၾကာင္ာ့ 
ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕မ  လိုပ္ငန္းရ င္မွ်ားုႏ င္ာ့ ေဒသခံျပည္သူမွ်ားမ ာ ေဒသတြင္း၌ က ိုယ္တ ိုငထ္ိုတ္လိုပ္ျခင္းထက ္
တစ္ဖက္ုႏ ိုင္ငံမ  ပစၥည္းမွ်ားက ိုသာ ဝယ္ယူအသံိုးျပ်ိဳေနရပါသည္။ 

ဇယား ၁.၄ - တ ိုငး္ေဒသႀကးီ အစ ိုးရအဖြ ႕ ဖြ ႕စညး္ပံို 

  အမည ္ (၂၀၁၅-
၂၀၂၀) 

န ိုင္ငံေရးပါတီ 

၁။ ၀န္ၾကီးခွ််ိဳပ္ ေဒါက္တာလ ာ့လ ာ့ေမာ္ NLD 
၂။ လံိုၿခံ်ိဳေရးုႏ င္ာ့နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး ဗ ိုလ္မ  းႀကီးေဇာ္လြင္ တပ္မေတာ္ 
၃။ စီမံက န္းနင္ာ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးၿဖ ်ိဳး၀င္းထြန္း NLD 
၄။ စ ိုက္ပွ် ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမ ေရးုႏ င္ာ့ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမင္ာ့စန္း NLD 
၅။ လ ွ်ပ္စစ္ုႏ င္ာ့စြမး္အင္၀န္ၾကီး ဦးၾကညလ္ႈ  င္ NLD 
၆။ လူမႈေရးုႏ င္ာ့ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးဟ ိုပင္ NLD 
၇။ ကရင္တ ိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး ဦးေစာလိုကာ NLD 
၈။ သယံဇာတုႏ င္သဘာ၀ပတ္၀န္းကွ်င္ထ န္းသ မ္းေရး၀န္ၾကီး  ဦးျမင္ာ့ေမာင္ NLD 
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ဇယား ၁.၅ - တ ိုငး္ေဒသၾကးီ၏ လ ွ်ပစ္စု္ႏ င္ာ့စြမး္အငက္႑ ဖြ ႔စညး္ပံို 
 

 တနသၤာရတီ ိုငး္ေဒသႀကးီ လ ွ်ပစ္စစ္ြမး္အားဝနႀ္ကးီဌာန 
      
 ဝန္ႀကီး 
      
 တ ိုင္းေဒသႀကီးလ ွ်ပ္စစ္အင္ဂွ်င္နီယာ 
      

 
ဒို/တ ိုင္းေဒသႀကီးလ ွ်ပ္စစ္အင္ဂွ်င္နီယာ 

      

 

ခရ ိုင္လ ွ်ပ္စစ္အင္ဂွ်င္နီယာ 
ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕ 

 ခရ ိုင္လ ွ်ပ္စစ္အင္ဂွ်င္နီယာ ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕  ခရ ိုင္လ ွ်ပ္စစ္အင္ဂွ်င္နီယာ 
ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕ 

 

 

    

 ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စအ္င္ဂွ်ငန္ီယာ 
(ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕) 

 ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စအ္င္ဂွ်ငန္ီယာ (ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕)  ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စအ္င္ဂွ်ငန္ီယာ 
(ေကာေသာင္းၿမ ်ိဳ႕) 

 ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း 
(သရက္ေခွ်ာင္း) 

 ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း (ပေလာက္)  ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း 
(ဘိုတ္ျပင္း) 

 ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း 
(ေလာင္းလို)ံ 

  

ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း   (ပိုေလာ)  ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း 
(ခေမာက္ႀကီး) 

 ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း     
(ေရျဖ ) 

ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း   (ကၽြန္းစို)   

 ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း 
(ေမာင္းမကန)္ 

ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း (တနသၤာရ)ီ   

 ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း 
(ကလ န္ေအာင)္ 

ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း (ျပညႀ္ကီးမ႑ ်ိဳင)္    

 ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း   
(ေမတ ာ) 

ၿမ ်ိဳ႕နယ္လ ွ်ပစ္စမ္  း(ကရသူရ )   
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အခနး္ (၂) တ ိုငး္ေဒသႀကးီ၏ လ ွ်ပစ္စထ္ိုတလ္ိုပမ္ ်ိဳအေျခအေန 

ထား၀ယ္ခရ ိုင ္
 

 
ပံို ၂.၁ - ထားဝယခ္႐ို ိုင ္ေျမပံို 

 
ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕တြင္ ၂၀၀၀ခိုုႏ စ္မ  ၂၀၀၇ခိုုႏ စ္အထ  ၿမ ်ိဳ႕မီးလင္းေရးအဖြ ႕မ  ဦးစီးလိုပ္က ိုင္ၿပီး တစ္ေန႔ 

၁၂နာရီမ  ၁၈နာရီခန္႔ ဓါတ္အားေပးုႏ ိုင္ခ ာ့သည္။ ၂၀၀၅ခိုုႏ စ္တြင္ ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳလ ွ်ပ္စစ္ကိုမၸဏီ ေပၚေပါက္လာၿပီး 
ဌာနဓါတ္အားလ ိုင္း မသြယတ္န္းရေသးေသာရပက္ြက္မွ်ားတြင္ (၄၀၀)ဗ ို႔အားလ ိုင္းျဖင္ာ့ (၂၄)နာရီ စတင္  
ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ းသည္။ ၂၀၀၇ခိုုႏ စ္တြင္ ၿမ ်ိဳ႕မီးလင္းေရးမ  ဦးစီးလိုပ္က ိုင္ေနေသာ ထားဝယ္ ဌာနပ ိုင္ 
၁၁ေကဗီြလ ိုင္းုႏ င္ာ့ ၀.၄ေကဗီြလ ိုင္းမွ်ားက ို ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  င ားရမ္းလိုပ္က ိုင္ခ ာ့သည္။ 
 ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  စတင္လိုပ္က ိုင္ခွ် န္တြင္ မူလ PTC မီးလ ိုင္းုႏ င္ာ့ ဌာနပ ိုင္မီးလ ိုင္းတ ို႔က ို ခွ် တ္ဆက္ၿပီး 
တစ္ၿမ ်ိဳ႕လိုံးက ို ၂၀၀၇ခိုုႏ စ္မ စ၍ (၂၄)နာရီဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖ းေပးခ ာ့ပါသည္။ ဓါတ္အားေပးရာတြင္ 
ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳအပ ိုင္ မီးစက္မွ်ားက ို အသိုံးျပ်ိဳၿပီး ဓါတ္အားလ ိုင္းမွ်ားက ိုလည္း ကိုမၸဏီစရ တ္ျဖင္ာ့ ထ န္းသ မ္းမႈ 
ျပ်ိဳလိုပ္ခ ာ့သည္။ PTC မီတာအသစ ္ ေလ ွ်ာက္ထားအသိုံးျပ်ိဳလ ိုသူမွ်ားက ို လ ိုင္းေၾကးအျဖစ္ 
ကွ်ပ္တစ္သ န္းေကာက္ခံၿပီး လ ိုအပ္ေသာ ဓါတ္အားလ ိုင္းအသစ္မွ်ား တည္ေဆာက္ကာ 
လ ွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေပးခ ာ့သည္။၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီမ စတင္ကာ ကံေပါက-္ထားဝယ ္ ၆၆ေကဗီြ လ ိုင္း၊ ထားဝယ္မ   
ေရျဖ ၊ ေလာင္းလိုံ၊ သရက္ေခွ်ာင္းသ ို႔ ၁၁ေကဗီြ လ ိုင္းမွ်ား တည္ေဆာကခ္ ာ့သည္။ ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ကံေပါက္ 
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သိုံး ဓါတ္အားေပးစက္ရိုံမ  လ ွ်ပ္စစ္စတငရ္ရ  ခ ာ့ၿပီး ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳ ဒီဇယ္စက္မွ်ားက ို ရပ္နားခ ာ့သည္။ 
ထ ို႔ေနာက ္ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ းျခင္းလိုပ္ငန္း က ိုသာ PTCမ  ဆကလ္က္တာဝန္ယူခ ာ့သည္။ 
၁.၁၁.၂၀၁၅မ စတင္ကာ ၄င္းဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ းျခင္းလိုပ္ငန္းအား 
ထားဝယ္ေဒသဖြံ႕ၿဖ ်ိဳးေရးအမွ်ားပ ိုင္ကိုမၸဏီ(DDPC)သ ို႔ လႊ ေျပာင္းေပးခ ာ့ပါသည္။ ဓါတ္အားထိုတလ္ိုပ္ျခင္း 
(Generation) က႑က ို APUကိုမၸဏီမ လည္းေကာင္း၊ ဓါတ္အားပ ို႔လႊတ္ျခင္း (Transmission) က႑က ို 
လ ွ်ပ္စစ္ဌာန(ESE)မ လည္းေကာင္း၊ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ းျခင္း(Distribution) တာဝန္က ို DDPCမ လည္းေကာင္း 
၂၀၁၇ ဇြန္လ အထ  တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခ ာ့ျပီး တစ္ယနူစ္ ၃၀၀ ကွ်ပ္ုႏႈန္းျဖင္ာ့ ေကာက္ခံခ ာ့သည္။ ၂၀၁၇ 
ဇူလ ိုႈင္လမ စတင္၍ ဓါတ္အားထိုတ္လိုပ္ျခင္းက ို Global Grand Services (GGS) ကိုမၸဏီမ လည္းေကာင္း၊ 
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ဓါတ္အားပ ို႔လႊတ္ျခင္း (Transmission) က႑က ို လ ွ်ပ္စစ္ဌာန(ESE)မ လည္းေကာင္း၊ 
ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ းျခင္း(Distribution) တာဝန္က ို DDPCမ လည္းေကာင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ ွ်က္ရ  ျပီး 
ဓါတ္အားခ ုႏႈန္းထားမ ာ တစ္ယူနစ၂္၁၀ ကွ်ပ္ုႏႈန္းျဖစ္သည္။။ ထားဝယ္ခရ ိုင္အတြင္းရ   ၿမ ်ိဳ႕နယ္(၄)ခိုုႏ င္ာ့ 
ေကွ်းရြာ(၆၀)ေကွ်ာ္တြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ျဖင္ာ့ ၂၄နာရီဓါတအ္ား ရရ  ေနၿပီျဖစ္သည္။  

ထား၀ယျ္မ ်ိဳ႕ 
ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕ ပိုဂ လ ကမီးလင္းေရးလိုပ္ငန္းက ို ုႏ ိုင္ငံပ ိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလ ဖြ ႕စည္းၿပီးေနာက္ 

၁၉၅၄ခိုုႏ စ္တြင္ ုႏ ိုင္ငံေတာ္အစ ိုးရမ  ယခိုတ ိုင္းလ ွ်ပ္စစ္ရိုးံဝင္းေနရာတြင္ Lister, Bolinder အင္ဂွ်င္ျဖင္ာ့ 
ဓါတ္အားေပးခ ာ့သည္။ 
 ၁၉၅၄-၅၅ခိုုႏ စ္တြင္ ထားဝယ္မ ၁၁ေကဗီြလ ိုင္း တည္ေဆာက္ၿပီး သရက္ေခွ်ာင္းၿမ ်ိဳ႕ုႏ င္ာ့ ဆင္ျဖ ျပင္ 
ေရနံ သ ိုေလ ာင္ရိုသံ ို႔ ဓါတ္အားေပးခ ာ့သည္။ ၁၉၇၀-၇၁တြင္ ေလာင္းလိုံၿမ ်ိဳ႕ုႏ င္ာ့ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခသ ို႔ 
၁၁ေကဗီြလ ိုင္း ထပ္မံတည္ေဆာက၍္ ဓါတ္အားေပးခ ာ့သည္။ 

၁၉၇၉ခိုုႏ စ္တြင္ ုႏ ိုင္ငံျခားေခွ်းေငြျဖင္ာ့ ခွ်က္ုႏ ိုင္ငံထိုတ ္ SKODA (860kVA) စက္ႀကီးမွ်ားဝယ္ယူ၍ 
ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕တြင္ တ ိုးခွ် ႕ဓါတ္အားေပးရန ္ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ခ ာ့သည္။ အေစာပ ိုင္းကာလမွ်ားတြင္ 
(၂၄)နာရီ ဓါတ္အားေပးုႏ ိုင္ခ ာ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ေနာက္ပ ိုင္းတြင္ ဒီဇယ္ဆီေစွ်းတကလ္ာျခင္း၊ တံခါးပ တ္ဝါဒ 
ေၾကာင္ာ့ စက္အပ ိုပစၥည္းမွ်ား ဝယ္ယူတင္သြင္းရာတြင္ ခက္ခ လာျခင္းတ ို႔ေၾကာင္ာ့ တစ္ေန႔၁၂နာရီ၊ ၆နာရီ 
စသျဖင္ာ့ အခွ် န္ေလွ်ာာ့ ဓါတ္အားေပးခ ာ့သည္။ 
 ၂၀၀၀ျပည္ာ့ုႏ စ္တြင္မ ူ တနသၤာရတီ ိုင္း စစ္တ ိုင္းမ  း၏အစီအစဥ္ျဖင္ာ့ ၿမ ်ိဳ႕မ ၊ၿမ ်ိဳ႕ဖမွ်ားပါဝင္ေသာ 
မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမွ်ား ဖြ ႕စည္းေစခ ာ့သည္။ ၄င္းမီးလင္းေရးေကာ္မတီမ  မ မ တ ို႔အစီအစဥ္ျဖင္ာ့ ဒီဇယ္ဝယယ္ူ 
စက္ေမာင္းျခင္း၊ မီးစက္ျပ်ိဳျပင္ထ န္းသ မ္းျခင္းတ ို႔က ို လိုပ္ေဆာင္ကာ မီးေပးခ ာ့သည္။ 
 ၂၀၁၅ တြင္ တ ိုင္းေဒသႀကီးအစ ိုးရမ  ထား၀ယ္ၿမ ်ိဳ႕အတြက္ ၆ မဂ ါ၀ပ္ ဂတ္စ္အင္ဂွ်င္က ို ၂ ုႏ စ္ 
စာခွ််ိဳပ္ျဖင္ာ့ င ားရမ္းမီးေပးလွ်က္ရ  ပါသည္။ ဂတ္စ္အငဂ္ွ်င္မွ်ားက ို ထား၀ယ္ျမ ်ိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ၇၈ ကီလ ိုမီတာ 
အကြာအေ၀းရ   ကန္ေပါက္တြင္ ထားရ  ထိုတလ္ိုပ္ျပီး ၆၆ ေကဗီြ ဓာတ္အားလ ိုင္းျဖင္ာ့ ထား၀ယ္သ ို႔ 
ပ ို႔ေဆာင္လွ်က္ရ  ပါသည္။  
 လက္ရ  အခွ် န္တြင္ ၆ မဂ ါ၀ပ္ျဖင္ာ့ မလိုံေလာက္သျဖင္ာ့ ၅၀၀ ကီလ ို၀ပ ္ ဒီဇယ္အင္ဂွ်င ္ (၅) လံိုးက ို 
ထားဝယ္ျမ ်ိဳ႕ ၆၆/၁၁ ေကဗ ီဓါတ္အားခြ ရိုံတြင္ တပ္ဆင္ေမာင္းုႏ င္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ုႏ စ္ဦးပို င္းတြင္ 
လ ိုအပ္လာုႏ ိုင္ေသာ ဓါတ္အားက ို ျဖည္ာ့ဆည္းုႏ ိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ ္၅၀၀ ကီလ ို၀ပ ္ဒီဇယ္အင္ဂွ်င ္(၇) 
လိုံးက ို တင္ဒါေခၚယူၿပီးျဖစ္သည္။ 
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ပံို ၂.၂ - ထားဝယၿ္မ ်ိဳ႕၏ ဓါတအ္ားျဖန္႔ျဖ းမႈ တစေ္ၾကာငး္မွ်ဥး္ျပပံို 
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ဇယား ၂.၁ ထားဝယခ္႐ို ိုင ္ၿမ ်ိဳ႕နယအ္လ ိုက ္မးီလငး္ေရးေကာ္မတမီွ်ား 

ၿမ ်ိဳ႕အမည ္
လိုပ္က ိုင္သည္ာ့အဖြ ႕အ
စည္းအမည ္

စတင္ေဆာင္ 
ရြက္ 

တစ္ယူနစ္ 
ုႏ ်ိဳန္းထား 

လမ္းမီး 
စက္အား 
(မဂ ါ၀ပ္) 

မီးသိုံးသူဦးေရ တစ္ရက္ 
မီးေပး 
ခွ် န္ 

စက္အမွ် ်ိဳးအစား 
လ ိုင္းမ ိုင္ 
အရ ည ္ဌာန မလရ ေပါင္း ဌာနပ ိုင္ ပိုဂ လ ကပ ိုင္ 

ထားဝယ္ 
တ ိုင္းေဒသႀကီးမီးလင္း
ေရးေကာ္မတီ 

၁၆.၆.၁၅ ၃၀၀  ၄၀၀  ၆.၀၀၀  
၆၅၆၄ 
  
  

၁၆၂၉၈ 
  
  

၂၂၈၆၂ 
  

၂၄း၀၀ 
  
  

Skoda 860kVA-1  Agrekoo(1MW) ၃၀.၅၂ 
Skoda 860kVA-2 6Nos Gas Engine ၄၇.၅၈ 

Skoda 860kVA-3     

ေလာင္းလို ံ

(၁)တ ိုင္းေဒသႀကီးမီး ၁၆.၆.၁၅ ၃၀၀ _   ၅၂၅ ၄၇၇ ၁၀၀၂     Agrekoo(1MW) ၃.၇၅ 

လင္းေရးေကာ္မတီ                6Nos Gas Engine   

(၂)ေနျခည္ေရအား ၁၂.၆.၀၈ ၅၅၀ _ ၀.၁၂၅   ၈၁၂ ၈၁၂ ၁၁း၀၀  Hino(EK125) ၅ 

(၃)ေအာက္ေရျဖ  ၁၅.၇.၁၃ ၅၅၀ _ ၀.၁၅၀   ၁၂၀၃ ၁၂၀၃ ၁၁း၀၀  Hino(EK125) ၄.၅ 

        ၀.၁၀၀           Hino   

ေမာင္းမ 
ကန္ 

တ ိုင္းေဒသႀကီးမီး ၁၆.၆.၁၅ ၃၀၀ ၄၀၀   ၅၂၀ ၁၆၈၄ ၂၂၀၄ ၂၄း၀၀   Agrekoo(1MW) ၃.၅ 
လင္းေရးေကာ္မတီ                   6Nos Gas Engine ၁ 

ေရျဖ  
တ ိုင္းေဒသႀကီးမီး ၁၆.၆.၁၅ ၃၀၀ ၅၀၀   ၄၀၄ ၃၆၇ ၇၇၁ ၂၄း၀၀   Agrekoo(1MW) ၂ 
လင္းေရးေကာ္မတီ                   6Nos Gas Engine   

သရက္ 
ေခွ်ာင္း 

(၁)တ ိုင္းေဒသႀကီးမီး ၁၆.၆.၁၅ ၃၀၀ ၄၀၀   ၁၁၀၁ ၄၁၀၀ ၅၂၀၁ ၂၄း၀၀  Agrekoo(1MW) ၁၉ 

လင္းေရးေကာ္မတီ                6Nos Gas Engine   

(၂)ရင မီးလင္းေရး ၁၅.၆.၀၅ ၆၀၀ ၃၀၀     ၅၀၀ ၅၀၀ ၂၀း၀၀   Hino(EK700)1 ၀.၄ 

ကလ န္ 
ေအာင္ 

တ ိုင္းေဒသႀကီးမီး ၁၆.၆.၁၅ ၃၀၀ ၃၀၀   ၁၉ ၂၇၉ ၂၉၈ ၂၄း၀၀  Agrekoo(1MW) ၁.၅ 

လင္းေရးေကာ္မတီ                   6Nos Gas Engine   

ေမတ ာ 

(၁)ေမတ ာၿမ ်ိဳ႕နယ္ခြ  ၂၃.၁၁.၀၃ ၅၅၀ _ ၀.၁ ၃၅ ၁၅၀ ၁၈၅ ၄း၀၀ JCB Hino- 50kW(1) ၁.၃ 

မီးလင္းေရး  
             

    
(၂)ေတာင္သိုံးလိုံး ၁.၁၀.၁၀ ၆၅၀ ၅၀၀ ၀.၁   ၃၄၅ ၃၄၅ ၄း၃၀  Nisson- 100kW(1)   

မီးလင္းေရး                       
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ၿမ တ္ခရ ိုင ္
 

 
ပံို ၂.၃ - ၿမ တခ္႐ို ိုင ္ေျမပံို 

 
ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕တြင္ ၂၀၀၀ခိုုႏ စ္မ စတင္၍ မီးလင္းေရးအဖြ ႕မွ်ားဖြ ႕၍ ဓါတ္အားေပးခ ာ့ရာ ယေန႔အထ  

မီးလင္းေရးအဖြ ႕ေပါင္း (၁၀)ဖြ ႕ခန္႔ မီးေပးေနဆ ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ ၂၃ နာရီ မီးေပးေနေသာအဖြ ႕မွ်ားုႏ င္ာ့ 
အမွ်ားစိုမ ာ (၂၄)နာရီ အျပည္ာ့ မီးေပးေနသည္။ ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  တပ္ျပင္မီးလင္းေရးုႏ င္ာ့ လ ွ်ပ္စစ္ဌာန၏ 
(၁၁)ေကဗီြလ ိုင္းက ို င ားရမ္းလိုပ္က ိုင္ေနၿပီး ၿမ ်ိဳ႕မီးသိုံးသူဦးေရ၏ထက္ဝက္ခန္႔ လူဦးေရ (၉၀၀၀)ေကွ်ာ္က ို 
မီးေပးေနပါသည။္ ယခိုအခါ မီးလင္းေရးအဖြ ႕ငယ္အခွ် ်ိဳ႕မ ာ ၄င္းတ ို႔စက္ရိုံမ  မေမာင္းေတာာ့ဘ  ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳမီးလ ိုင္းမ  
ဓါတ္အားက ို တဆင္ာ့ဝယ္ယူ၍ ျဖန္႔ျဖ းေပးလ ွ်က္ရ  သည္။ ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕ုႏ င္ာ့ ဆက္စပ္လ ွ်က္ရ  ေသာ ေရႊေဘး၊ 
စုႏၵာဝတ္ရြာုႏ င္ာ့ ၿမ တ္ကြန္ျပ တာတကသၠ ိုလတ္ ို႔က ိုလည္း ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  ဓါတ္အားေပးထားသည္။ 
 ပိုေလာၿမ ်ိဳ႕ုႏ င္ ာ့ဆက္စပ္ေကွ်းရြာမွ်ားျဖစ္ေသာ အေနာကဖ္က္ရ ပ္ပိုံရြာအထ ၊  ေတာင္ဖက ္ (၁၂)မ ိုင္ခန္႔ 
ေဝးေသာ ပလရြာအထ  ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  (၂၄)နာရီ ဓါတ္အားေပးထားသည္။ တနသၤာရီၿမ ်ိဳ႕အား ယခင္က 
နာရီ(၂၀)ေပးထားရာမ  ၂၀၁၅၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ (၂၄)နာရီ အျပည္ာ့ ဓါတ္အားေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြန္းစိုၿမ ်ိဳ႕တြင္ 
ကၽြနး္စိုၿမ ်ိဳ႕မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ  မ ိုးရာသီတြင္ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္ျဖင္ာ့ တစ္ယူနစ(္၂၇၅)ကွ်ပ္ုႏ ်ိဳန္းေကာက္ခံ၍ 
တစ္ေန႔ (၅)နာရီ ဓါတ္အားေပးခ ာ့သည္။ 

၂၀၁၆၊ ဇန္နဝါရီမ စ၍ တစ္ယူနစ(္၃၆၅)ကွ်ပ္ုႏ ်ိဳန္းျဖင္ာ့ ေရအားုႏ င္ာ့ဒီဇယ္ေပါင္းကာ (၂၄)နာရီ ဓါတ္အား 
ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ မလ ကၽြန္းတြင္ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္တစ္မွ် ်ိဳးတည္းျဖင္ာ့ ေရရရ  မႈအေပၚ မူတည္၍ တစ္ေန႔ 
၅နာရီခြ ခန္႔ ဓါတ္အားေပးလ ွ်က္ရ  သည္။ မလ ကၽြန္းက ို ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  လိုပ္က ိုင္ၿပီး တ ိုင္းေဒသႀကီး 
အစ ိုးရအဖြ ႕ုႏ င္ာ့ စာခွ််ိဳပ္ခွ််ိဳပ္ဆ ိုင ားရမ္းကာ တစ္ယူနစ(္၃၅)ကွ်ပ္ုႏ ်ိဳန္းျဖင္ာ့ ေကာက္ခံရပါသည္။ 
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ၿမ တၿ္မ ်ိဳ႕ 
ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက ္ သမဝါယမမီးလင္းေရးဖြ ႕စည္းၿပီး ဓါတ္အားေပးလိုပ္ငန္းမွ်ား 

ေပၚေပါက္ခ ာ့ၾကသည္။ ၁၉၇၉-၈၀ခိုုႏ စ္တြင္ SKODA (860kVA) စက္မွ်ားရရ  သျဖင္ာ့ (၂၄)နာရီ 
ဓာတ္အားေပးုႏ ိုင္ခ ာ့သည္။ ၂၀၀၀ခိုုႏ စ္တြင္ ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕နည္းတူ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ်ား ဖြ ႕စည္းကာ 
ရပ္မ ၊ရပ္ဖမွ်ားအား က ိုင္တြယ္ေစခ ာ့သည္။ ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕ မီးလင္းေရးေကာ္မတ ီ ဖြ ႕စည္းရာတြင္ ရပ္ကြက္အလ ိုက္ခြ ၍ 
မီးလင္းေရးအဖြ ႕ေပါင္း (၁၀)ဖြ ႕ေကွ်ာ္ရ  ပါသည္။ မီးသိုံးလ ိုသည္ာ့ ရပ္ကြက္ေနအ မ္ေထာငစ္ိုတစ္စိုလ ွ်င္ ရ ယ္ယာပိုံစံ 
ကွ်ပ္တစ္သ န္းစြန္းစြန္း ထည္ာ့ဝင္ၾကရၿပီး တျခားၿမ ်ိဳ႕မွ်ားထက္ ပ ိုေအာင္ျမင္သညဟ္ို ဆ ိုန ိုင္ေပသည္။ 
၁၁ေကဗီြလ ိုင္းက ိုမူ ဌာနမ  ဆက္လက္မီးေပးထားၿပီး၊ ရပ္ကြက္မီးလင္းေရးမွ်ားမ ာ (၄၀၀)ဗ ို႔လ ိုင္းမွ်ားျဖင္ာ့ 
ဓါတ္အားေပးခ ာ့ပါသည္။ 

 

 
 

ပံို ၂.၄ - ၿမ တၿ္မ ်ိဳ႕ ဓါတအ္ားလ ိုငး္ သြယတ္နး္မႈ ေျမပံို 
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တနသၤာရျီမ ်ိဳ႕ 
 

 

ပံို ၂.၅ - တနသၤာရၿီမ ်ိဳ႕ ဓါတအ္ားလ ိုငး္ သြယတ္နး္မႈ ေျမပံို 
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ကၽြနး္စိုျမ ်ိဳ႕ 
 

 
 

ပံို ၂.၆ - ကြွ်နး္စိုၿမ ်ိဳ႕ ဓါတအ္ားလ ိုငး္ သြယတ္နး္မႈ ေျမပံို 
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ဇယား ၂.၂ ၿမ ်ိဳတခ္႐ို ိုင ္ၿမ ်ိဳ႕နယအ္လ ိုက ္မးီလငး္ေရးေကာ္မတမီွ်ား       

ၿမ ိဳ႕္မည ္
လိုပ္က ိုင္သည္ာ့္ဖြြဲ႕

္စည္း ္မည ္
စတင္ေဆာင္ 
ရြက္သည္ာ့ ေန႔ 

တစ္ယူနစ္
ႏွိဳန္း ထား 

လမ္းမ း စက္္င္္ား 
မ းသိုုံးသူဥ းေရ တစ္ရက္ 

မ းေပး ခ  န္ 
စက္္မ  ိဳး္စား လ ိုင္းမ ိုင္ 

္ရွည ္
မွတ္ခ က္ 

ဌာန မလရ ေပါင္း ဌာနပ ိုင္ ပိုဂၢလ ကပ ိုင္ 

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၁) ၿမ ိဳ႕သစ္ 
မ းလင္းေရး 

(၂၅.၁၂.၉၈) ၃၄၅ ၅၀၀ 992.5-kVA ၂၇၄ ၂၁၉၁ ၂၄၆၅ ၂၄း၀၀   

Hino(250)kVA(2) ၁၁ေကဗ ြ   

Hino(125)kVA(1) (၂၂.၁)မ ိုင္   

Hino(80)kVA(1) (၄၀၀)ဗ ို႔   

Hino(62.5)kVA(3) (၂၁)မ ိုင္   

Nisson- 100kW(1)     

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၂) ထားဝယ္စို 

မ းလင္းေရး 
(၁.၆.၉၉) ၃၄၅ ၅၀၀ 1439-kVA ၇၁၁ ၄၉၅ ၁၂၀၆ ၂၄း၀၀   

Hino(250)kVA(2)     

Nisson- 313kW(3)     

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၃) တပ္ျပင္ 

မ းလင္းေရး (P.T.C) 
(၁၄.၄.၂၀၀၀) ၃၄၅ ၅၀၀ 525-kVA ၃၉၈ ၂၂၇၄ ၂၆၇၂ ၂၄း၀၀   

Nisson- 375kW(1)     

Hino(150)kVA(1)     

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၄) တလ ိုင္းစို 

မ းလင္းေရး 
(၉.၂.၂၀၀၀) ၃၄၅ ၅၀၀ 1100-kVA ၉၆၀ ၇၀၅ ၁၆၆၅ ၂၄း၀၀   Catapilar(275)kVA(4) 

    

    

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၅)ကန္ေခါင္း 

မ းလင္းေရး 
(၂၀.၃.၀၅) ၃၄၅ ၅၀၀ 1100-kVA ၅၀၉ ၂၀၁၂ ၂၅၂၁ ၂၄း၀၀   

Hino(125)kVA(1)     

Hino(175)kVA(1)     

Hino(500)kVA(1)     

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၆)ကန္ဖ ား 
မ းလင္းေရး 

(၁.၁.၀၆) ၃၄၅ ၅၀၀ 1210-kVA ၆၉၄ ၅၆၄ ၁၂၅၈ ၂၄း၀၀   

Cummins(500)kVA(1)     

Volvo(500)kVA (1)     

Niponshado(210)kVA(1)     
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ၿမ ိဳ႕္မည ္
လိုပ္က ိုင္သည္ာ့္ဖြြဲ႕

္စည္း ္မည ္

စတင္ေဆာင္ 
ရြက္သည္ာ့ 

ေန႔ 

တစ္ယူနစ္
ႏွိဳန္း ထား 

လမ္းမ း စက္္င္္ား 
မ းသိုုံးသူဥ းေရ တစ္ရက္ 

မ းေပး 
ခ  န္ 

စက္္မ  ိဳး္စား 
လ ိုင္းမ ိုင္ 
္ရွည ္

မွတ္ခ က္ 
ဌာန မလရ ေပါင္း ဌာနပ ိုင္ ပိုဂၢလ ကပ ိုင္ 

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၇) ရွမ္းေခ ာင္း 
မ းလင္းေရး 

(၃.၆.၀၆) ၃၄၅ ၅၀၀ 530-kVA ၃၀ ၁၀၉၃ ၁၁၂၃ ၂၄း၀၀ 
  Hino(80)kVA(1)     
  Mitsubishi(200)kVA(1)     
  Mitsubishi(200)kVA(1)     

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၈) ဖ ိုးသ းခ  ိဳ  
မ းလင္းေရး 

(၁.၇.၂၀၀၇) ၃၄၅ ၅၀၀ 5432.5-kVA ၆၄၂ ၅၆၅၀ ၆၂၉၂ ၂၄း၀၀ 

Mirrlees(1250)kVA Nisson- 300kVA(1)    
Skoda(860)kVA Cummins(295)kVA(2)    

 Volvo(620)kVA(1)    
 Volvo(350)kVA(1)    
 Volvo(300)kVA(1)    
 Volvo(500)kVA(1)    
 Cummins(150)kVA(1)    
  Hino(187.5)kVA(1)     

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၉) ကလြင္ 
မ းလင္းေရး 

(၁၈.၇.၀၅) ၃၄၅ ၅၀၀ 474-kVA ၁ ၁၀၉၂ ၁၀၉၃ ၂၄း၀၀ 

 Hino(62)kVA(2)    
 Hino(100)kVA(1)    
  Hino(250)kVA(1)     

ျမ တ္ျမ ိဳ႕ 
(၁၀) ဆာကူရာ 

မ းလင္းေရး 
(၅.၃.၂၀၀၀) ၃၄၅ ၅၀၀ 215-kVA   ၁၂၅ ၁၂၅ ၂၄း၀၀ 

  Denyo(125)kVA(1)     
  Denyo(90)kVA(1)     
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ၿမ ်ိဳ႕အမည ္
လိုပ္က ိုင္သည္ာ့
အဖြ ႕အစည္း 
အမည ္

စတင္ေဆာင္ 
ရြက္သည္ာ့ ေန႔ 

တစ္ယူနစ္
ုႏ ်ိဳန္း ထား 

လမ္းမီး 
စက္ 
အင္အား 

မီးသိုံးသူဦးေရ တစ္ရက္ 
မီးေပး 
ခွ် န္ 

စက္အမွ် ်ိဳးအစား လ ိုင္းမ ိုင္ 
အရ ည ္

မ တ္ခွ်က္ 
ဌာန မလရ ေပါင္း ဌာနပ ိုင္ ပိုဂ လ ကပ ိုင္ 

ပိုေလာၿမ ်ိဳ႕ (၁) ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳ          (၁.၃.၀၇) ၃၅၅ ၄၀၀ 1275-kVA ၁၃၈၂ ၂၉၀၇ ၄၂၈၉ ၂၄း၀၀   Volvo(500)kVA(1) (6.6)KV   
     မီးလင္းေရး 

  (P.T.C) 
                 Volvo(620)kVA(1) (4.5)မ ိုင္   

                 Volvo(300)kVA(1) (၄၀၀)V   
  

 
             Nisson(300)kVA(1) (6.99)မ ိုင္   

  (၂) ေကွ်ာကၠာ (၅.၈.၁၃) ၅၀၀ _ 378-kVA   ၄၆၀ ၄၆၀ ၁၂း၀၀    (၄၀၀)ဗ ို႔   
       

မီးလင္းေရး 
                   (၁)မ ိုင္   

တနသၤာရီ    ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳ (၁.၉.၀၇) ၃၈၀ ၃၈၀ 275-kVA ၄၃၂ ၅၀ ၄၈၂ ၂၀း၀၀ JBC(107.7)kVA Baifa(200)kVA(1) (၃.၈၃)မ ိုင္   
ၿမ ်ိဳ႕   မီးလင္းေရး                  Chaming(250)kVA(1)    
  (P.T.C)              Chaming(300)kVA(1)    
ကၽႊန္းစိုၿမ ်ိဳ႕ို ၿမ ်ိဳ႕မီးလင္းေရး (၁.၇.၉၅) ၂၇၅ ၂၀၀ 685-kW ၆၀၄ ၃၃၈ ၉၄၂ ၅း၀၀ Perkin(400)kVA(1) Hino ED(100)kVA(1) (11)kV   
    

                Cross Flow(50)kW 
FrancisTurbine(75)kW
(2) 

(၆)မ ိုင္   

                Cross Flow(100)kW  (၄၀၀)ဗ ို႕   
မလ ကၽႊန္း မီးလင္းေရး (၁.၆.၀၇) ၃၅ _ 192kW ၁၆၁   ၁၆၁ ၄း၀၀ ေအာ္တာေနတာ   (6.6)KV   

                (64)kW(3)   (2.5)မ ိုင္   

                   (၄၀၀)ဗ ို႕   

                   (2.5)မ ိုင္   

ပေလာက္    ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳ (၆.၁၁.၀၈) ၃၉၀ ၃၀၀ 128-kW ၃၃ ၄၄၄ ၄၇၇ ၅း၃၀   Cummins(128)kW (0.4)kV   
ၿမ ်ိဳ႕   မီးလင္းေရး 

      50-kW           Issuze(50)kW (2)မ ိုင္   
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ေကာာ့ေသာငး္ခရ ိုင ္

 

 
ပံို ၂.၇ - ေကာာ့ေသာငး္ခ႐ို ိုင ္ေျမပံို 

 
ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕တြင္ ၁၉၈၉ခိုုႏ စ္မ  ၂၀၀၉ခိုုႏ စ္အထ  ၿမ ်ိဳ႕မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ  တာဝန္ယူ၍ 

ဓါတ္အားေပးခ ာ့ၿပီး ၂၀၀၉မ  ၂၀၁၂ခိုုႏ စ္အထ  ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  ဒီဇယ္စက္မွ်ားျဖင္ာ့ (၂၄)နာရီ ဓါတ္အား 
ေပးခ ာ့ပါသည္။ ၂၀၁၂မ  ၂၀၁၅အထ  သန္းၿဖ ်ိဳးသူကိုမၸဏီမ  (၈)မဂ ါဝပ္ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ျဖင္ာ့ 
ဓါတ္အားေပးခ ာ့သည္။ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရိုံက ို ေဒသခံျပည္သူမွ်ားမ  အျပင္းအထန္ 
ကန္႔ကြက္ၾကသျဖင္ာ့ ၂၀၁၅ ုႏ စ္လည္ပ ိုင္းတြင္ ရပ္နားလ ိုက္ရၿပီး ဒီဇယ္စကမ္ွ်ားျဖင္ာ့ ယေန႔အခွ် န္အထ  
ဓါတ္အားေပးလ ွ်က္ရ  ပါသည္။ 
 ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕တြင္ သန္းၿဖ ်ိဳးသူကိုမၸဏီအျပင္  ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ လည္း ရပ္ကြကအ္ခွ် ်ိဳ႕တြင္ က ိုယ္ပ ိုင္ 
(၄၀၀)ဗ ို႔လ ိုင္းမွ်ား သြယ္တန္းကာ ၂၀၀၃မ  ယေန႔အထ  ဓါတ္အားေပးလ ွ်က္ရ  သည္။ ဘိုတ္ျပင္းၿမ ်ိဳ႕တြင္ တစ္ေန႔ 
(၂၄) နာရီ၊ ျပည္ႀကီးမ႑ ်ိဳင္ၿမ ်ိဳ႕တြင္ (၁၂) နာရီ၊ ကရသူရ တြင္ (၁၂) နာရီျဖင္ာ့ ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳမ  
ဓါတ္အားေပးလ ွ်က္ရ  သည္။ 

ေကာာ့ေသာငး္ျမ ်ိဳ႕  
တနသၤာရီတ ိုင္း၏ ပထမဆိုံးုႏ င္ာ့ တစ္ခိုတည္းေသာ (၈)မဂ ါဝပ္ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရိုကံ ို 

၂၀၁၂ခိုုႏ စ္၌ ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕၊ ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္တြင္ စတင္လည္ပတ္သည္။ ယခင္က ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕အား 
ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  ဒီဇယ္အင္ဂွ်င္ ၁ မဂ ါဝပ္ (၂) လိုံးုႏ င္ာ့ ၀.၅ မဂ ါဝပ ္ (၄)လိုံး စိုစိုေပါင္း ၄ မဂ ါဝပ္ျဖင္ာ့ 
ဓါတ္အားေပးခ ာ့သည္။ ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕၏ မီးသိုံးအားမ ာ ညဦးပ ိုင္း Peak Load အခွ် န္တြင္ ၂ မဂ ါဝပ္ခန္႔ 
ရ  ပါသည္။ ထ ို႔ေၾကာင္ာ့ ညဦးပ ိုင္းတြင္ စက္အားလိုံးက ိုုႏ  ်ိဳးၿပီး မီးသိုံးအားနည္းခွ် န္တြင္ စက(္၂)လိုံးခန္႔ 
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ပ တ္ထားရပါသည္။ ဓါတ္အားခက ိုလည္း ဒီဇယ္ေစွ်းုႏ ်ိဳန္းအေပၚမူတည္၍ တစ္ယူနစ(္၄၀၀)ကွ်ပ္ုႏ ်ိဳန္းျဖင္ာ့ 
ေကာက္ခံပါသည္။ 

ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရိုံက ို သန္းၿဖ ်ိဳးသူကိုမၸဏီမ  လိုပ္က ိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ယူနစ ္
(၂၀၀)ကွ်ပ္ျဖင္ာ့ ေရာင္းခွ်မည္ဟို မလည္ပတ္ခင္က ႀက ်ိဳတင္ေၾကညာထားခ ာ့ၿပီး စတင္လည္ပတ္ခွ် န္တြင္ 
တစ္ယူနစ ္ (၃၅၀)ကွ်ပ္ျဖင္ာ့ ေကာက္ခံခ ာ့သည္။ ထ ိုေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရိုံသည ္၂၀၁၅၊ ဇြန္လတြင္ 
လံိုးဝရပ္နားခ ာ့သည္။  

သန္းၿဖ ်ိဳးသူ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရိုံက ို (၂)ုႏ စ္ေကွ်ာ္အခွ် န္မ ွ်သာ လည္ပတ္ၿပီး 
ပ တ္သ မ္းလ ိုကရ္သည္ာ့ အေၾကာင္းရင္း (၂)ခိုအနက ္ပထမအခွ်က္မ ာ မီးသိုံးအား ၄ မဂ ါဝပ္ခန္႔သာ ရ  ေသာ္လည္း 
တစ္လိုံးတည္းေသာ ၈ မဂ ါဝပ္စက္က ို ၂၄နာရီအျပည္ာ့ ေမာင္းထားရျခင္းေၾကာင္ာ့ျဖစ္သည္။ ဒိုတ ယအခွ်က္မ ာ 
ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္႐ိုံို အနီးတဝ ိုက္ရ   ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမွ်ားက အျပင္းအထန္ 
ကန္႔ကြက္ျခင္းေၾကာင္ာ့ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရ  တြင္ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရိုံက ို လိုံးဝရပ္နားထားၿပီး 
ဒီဇယ္စက္မွ်ားျဖင္ာ့ ဆက္လက္ဓါတ္အားေပးလ ွ်က္ရ  ပါသည္။ 

ဘိုတျ္ပငး္ျမ ်ိဳ႕ 
 

 
 

ပံို ၂.၈ - ဘိုတျ္ပငး္ၿမ ်ိဳ႕ ဓါတအ္ားသြယတ္နး္မႈ ေျမပံို
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ဇယား ၂.၃ ေကာာ့ေသာငး္ခ႐ို ိုင ္ၿမ ိဳ႕နယ္္ လ ိုက ္မ းလငး္ေရးေကာ္မတ မ ား       

ၿမ ိဳ႕္မည ္
လိုပ္က ိုင္သည္ာ့္ဖြြဲ႕

္စည္း ္မည ္

စတင္ေဆာင္ 
ရြက္သည္ာ့ 

ေန႔ 

တစ္ယူနစ္
ႏွိဳန္း ထား 

လမ္းမ း 
စက္ 

္င္္ား 

မ းသိုုံးသူဥ းေရ တစ္ရက္ 
မ းေပး 

ခ  န္ 

စက္္မ  ိဳး္စား 
လ ိုင္းမ ိုင္ 
္ရွည ္

မွတ္ခ က္ 
ဌာန မလရ ေပါင္း ဌာနပ ိုင္ ပိုဂၢလ ကပ ိုင္ 

ေကာာ့ ေသာင္း 
ၿမ ိဳ႕ 

သန္းၿဖ ိဳးသူ ကိုမၸဏ  (၁.၉.၁၂) ၃၅၀ ၄၀၀ 3850-kVA ၃၇၁၅ ၉၈၅ ၄၇၀၀ ၂၄း၀၀ 
Skoda(1450) 
kVA 

Caterpilar(1250)kVA(1) (11)KV   

Cummins(1000)kVA(3) (12.12)မ ိုင္   

Cummins(1600)kVA(1) (၄၀၀)V   

ဘိုတ္ျပင္းၿမ ိဳ႕ 
ဖ ိုးသ းခ  ိဳမ းလင္းေရး 

(P.T.C) 
(၁.၈.၁၁) 

၄၀၀ ၄၀၀ 100-kVA ၇၆၀   ၇၆၀ ၂၄း၀၀   Nisson(100)kVA (၄၀၀)ဗ ို႔   

    275-kVA           Cummins(275)kVA (3.5)မ ိုင္   
              JBC(100)kVA     

ခေမာက္ႀက းၿမ ိဳ႕ 
ၿမ ိဳ႕မ းလင္းေရး (၂၈.၁၁.၁၁) ၆၅၀ _ 62.5-kW ၃၇   ၃၇ ၉း၀၀ 2C TOYATA EH-700(62.5)kVA (၄၀၀)ဗ ို႔   

                 20kVA   (၁.၅)မ ိုင္   

ျပည္ႀက းမ႑ိဳ ိဳင္ 
မ းလင္းေရး (၁.၇.၁၂) ၅၂၅ _ 115.5-kW ၁၅ ၂၆၀ ၂၇၅ ၈း၃၀ 2C TOYATA Nisson(30)kVA (၄၀၀)ဗ ို႕   

               (25.6)kVA Cummins(60)kVA (၁.၅)မ ိုင္   

ကရသူရ ၿမ ိဳ႕ 
ဖ ိုးသ းခ  ိဳမ းလင္းေရး 

(P.T.C) 

(၁.၁၁.၁၁) ၅၀၅ _ 62.5 –kW ၆၆ ၆၇ ၁၃၃ ၄း၀၀ ISUZU(35)kW Hino(62.5)kW (0.4)kV   

      33-kW           JBC(60)kVA (2)မ ိုင္   
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အခနး္ (၃) တနသၤာရတီ ိုငး္ေဒသႀကးီ၏ လ ွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားလ ိုငး္ သြယတ္နး္ထားမႈုႏ င္ာ့ 
ျဖန္႔ျဖ းမႈ 

ထား၀ယ္ခရ ိုင ္
ထားဝယ္ခရ ိုင္တြင္ ၁၉၅၄မ  ၁၉၉၉ခိုုႏ စ္အထ  ထားဝယ္စက္ရိုံမ  သရက္ေခွ်ာင္းၿမ ်ိဳ႕၊ ေလာင္းလိုံၿမ ်ိဳ႕၊ 

ေမာင္းမကန္ၿမ ်ိဳ႕အထ  (၁၁)ေကဗီြဓါတ္အားလ ိုင္းျဖင္ာ့ ခွ် တ္ဆကထ္ားသည္။ ၂၀၀၀ခိုုႏ စ္တြင္ ဤၿမ ်ိဳ႕ခွ်င္းဆက္ 
ဓါတ္အားလ ိုင္းမွ်ားက ို ျဖတ္ေတာကက္ာ ၿမ ်ိဳ႕မီးလင္းေရးမွ်ား၊ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္စက္ရိုံငယ္မွ်ားခြ ၍ ေပးလ ိုက္သည္။ 
ထ ိုအခွ် န္မ စ၍ ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕မ အပ ကွ်န္ၿမ ်ိဳ႕မွ်ားတြင္ ၄၀၀ဗ ို႔လ ိုင္းျဖင္ာ့ ဓါတ္အားေပးပါသည္။ 

၂၀၁၄ ဇြန္လတြင္ ကံေပါက္တြင္ သဘာဝဓါတေ္ငြ႕သိုံး ဓါတ္အားထိုတလ္ိုပ္ျဖန္႔ျဖ းေရးစီမံက န္းတစ္ခိုက ို 
ေဒသအစ ိုးရက စတင ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ ာ့သည္။ ၂၀၁၅ ေမလတြင္ လ ွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကးီဌာနအစီအစဥ္ျဖင္ာ့ 
ကံေပါက-္ထားဝယ ္ (၆၆)ေကဗီြဓါတ္အားလ ိုင္းုႏ င္ာ့ 66/11kVA ဓါတ္အားခြ ရိုံမွ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ ာ့သည္။ 
၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ထားဝယ္မ  ေရျဖ ၊ ေလာင္းလိုံ၊ သရက္ေခွ်ာင္းၿမ ်ိဳ႕မွ်ားသ ို႔ (၁၁)ေကဗီြဓါတ္အားလ ိုင္းုႏ င္ာ့ 
ဓါတ္အား ခြ ရိုံမွ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ ာ့သည္။ ၂၀၁၅ ၾသဂိုတ္လတြင္ ကံေပါက ္(၆)မဂ ါဝပ္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သိုံး 
လ ွ်ပ္စစ္အင္ဂွ်င္ျဖင္ာ့ ထားဝယ္ခရ ိုင ္(၄)ၿမ ်ိဳ႕နယ္ုႏ င္ာ့ ေကွ်းရြာ (၆၀)ေကွ်ာ္သ ို႔ ဓါတ္အားေပးန ိုင္ခ ာ့သည္။ ဓါတ္အားခ 
က ိုလည္း တစ္ေျပးည ီတစ္ယူနစ(္၃၀၀)ကွ်ပ္ုႏ ်ိဳန္းျဖင္ာ့ ေကာက္ခံခ ာ့ပါသည္။ 

လက္ရ   ဓါတ္အားလ ိုင္း သြယ္တန္းမႈအရ ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕ေတာင္ဖက္ သရက္ေခွ်ာင္းၿမ ်ိဳ႕အထ ၊ 
အေနာက္ဖကေ္လာင္းလိုံအထ  ၂၄နာရီ မီးရရ  ေနၿပီဆ ိုေသာ္လည္း နည္းပညာကန္႔သတ္ခွ်က္အရ ၁၁ေကဗီြလ ိုင္း 
သြယ္တန္းမႈ အကြာအေဝးသည ္ (၁၅) မ ိုင္ အထ သာ ထားရ  ုႏ ိုင္မႈေၾကာင္ာ့ ၄င္းထက္ေဝးေသာေဒသမွ်ားသ ို႔ 
ဆက္လက္ဓါတ္အားေပး၍ မရန ိုင္ေတာာ့ပါ။  

ထ ို႔ေၾကာင္ာ့ JICA ၏အကူအညီျဖင္ာ့ ထားဝယ-္ သရက္ေခွ်ာင္း၊ ထားဝယ္-ေလာင္းလိုံ ၃၃ေကဗီြ 
ဓါတ္အားလ ိုင္းမွ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန ္လိုပ္ငန္းမွ်ားစတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ JICAမ  လ ိုအပ္ေသာ ၁၁ေကဗီြ ုႏ င္ာ့ 
၀.၄ေကဗီြ ဓါတ္အားလ ိုင္းမွ်ားက ို တ ိုးခွ် ႕တည္ေဆာက္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ၿမ တ္ခရ ိုင ္
ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕တြင္ ၂၀၀၀ခိုုႏ စ္အထ  တစ္ၿမ ်ိဳ႕လိုံးက ို ၁၁ေကဗီြ လ ိုင္းျဖင္ ာ့လ ွ်ပ္စစ္ဌာနမ  ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ းသည္။ 

၂၀၀၀ခိုုႏ စ္တြင္ ရပ္ကြက္မီးလင္းေရးမွ်ား ဖြ ႕စည္းေသာအခါ ၁၁ ေကဗီြလ ိုင္းက ိုအသိုံးမျပ်ိဳၾကဘ  ၄၀၀ဗ ႔ို 
ႀက ်ိဳးလ ိုင္းမွ်ားျဖင္ာ့ ေျပာင္းလ အသိုံးျပ်ိဳၾကသည္။ 

၂၀၀၇ခိုုႏ စ္မ စ၍ လ ွ်ပ္စစ္ဌာနုႏ င္ာ့ ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီပူးေပါင္းမႈျဖင္ာ့ ၿမ ်ိဳ႕တစ္ဝက္ခန္႔ ကွ်န္ရ  ေနေသာ 
၁၁ေကဗီြ ဓါတ္အားလ ိုင္းက ို င ားရမ္းကာ (၂၄)နာရီ ဓါတ္အားေပးခ ာ့သည္။ ၂၀၁၅ခိုုႏ စ္တြင္ တ ိုင္းေဒသႀကီး 
ရံပိုေံငြျဖင္ာ့ ဓါတ္အားလ ိုင္းအသစမ္ွ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လ ိုင္းအေဟာင္းမွ်ား အသစ္လ လ ယ္ျခင္းက ို တင္ဒါ 
ေခၚယူ၍ ျပ်ိဳလိုပ္ခ ာ့ပါသည္။ 
 ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလမ စတငက္ာ လ ွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနမ  တ ိုက္ရ ိုကက္ြပ္က ၍ JICA အကူအညီျဖင္ာ့ 
ကွ်န္ရ  ေနေသာ ၿမ ်ိဳ႕တြင္း ဓါတ္အားလ ိုင္းမွ်ားက ို စတင ္ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထ ို႔အျပင္ ၿမ တ ္ - 
တနသၤာရီလမ္းေပၚရ   (၁၀)မ ိုင္အတြင္း ရြာတန္းတစေ္လ ွ်ာက ္ မီးရရန ္ ၁၁ေကဗီြ ဓါတ္အားလ ိုင္းုႏ င္ာ့ 
ထရန္စေဖာ္မာမွ်ားက ိုလည္း တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။  
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ပိုေလာၿမ ်ိဳ႕တြင္ ယခင္က ၆.၆ေကဗီြလ ိုင္းျဖင္ာ့ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ းေနေသာ္လည္း ၂၀၁၅ုႏ စ္ကိုန္ပ ိုင္းတြင္  
၁၁ေကဗီြ ထရန္စေဖာ္မာမွ်ား၊ ACSR(95mm2)ႀက ်ိဳးမွ်ားျဖင္ာ့ ေျပာင္းလ တပ္ဆင္န ိုင္ခ ာ့သည္။ ပိုေလာမ ပ ိုလ ွံ် 
လာေသာ  ၆.၆ေကဗီြ ထရန္စေဖာ္မာမွ်ားုႏ င္ာ့ ႀက ်ိဳးမွ်ားက ို ျပင္ဘိုႀကီးကၽြန္းတြင္ တပ္ဆင္ေပးန ိုင္ခ ာ့သည္။ 
ပိုေလာၿမ ်ိဳ႕ ေတာင္ဖက ္ (၁၂)မ ိုင္ခန္႔အကြာတြင္ရ  ေသာ တ ိုရြာုႏ င္ာ့ လမ္းတေလ ွ်ာက္ရ  ရြာမွ်ားက ိုလည္း ၂၀၁၆ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ ဓါတ္အားေပးန ိုင္ခ ာ့သည္။ တနသၤာရီၿမ ်ိဳ႕တြင္ ယေန႔အခွ် န္ထ  (၄၀၀)ဗ ို႔လ ိုင္းျဖင္ာ့သာ  
ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  (၂၄)နာရီ တာဝနယ္ူလိုပ္က ိုငလ္ ွ်က္ရ  သည္။    

ေကာာ့ေသာငး္ခရ ိုင ္
ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕တြင္ သန္းၿဖ ်ိဳးသူကိုမၸဏီမ  ၁၁ေကဗီြလ ိုင္းျဖင္ာ့ ဓါတ္အားေပးလ ွ်က္ရ  သည္။ 

ဓါတ္အားလ ိုင္းမွ်ားမ ာ ေျမာက္ဖက ္ (၉) မ ိုင္အထ  ေရာက္ရ  ေနၿပီျဖစ္သည္။  ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕တြင္ 
ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ လည္း ရပ္ကြက(္၅)ခိုတြင္ (၄၀၀)ဗ ို႔လ ိုင္းျဖင္ာ့ ဓါတ္အားေပးလ ွ်က္ရ  သည္။ ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳမ  
အသံိုးျပ်ိဳေနေသာ ဓါတ္အားလ ိုင္းမွ်ားမ ာ ကိုမၸဏီပ ိုင္လ ိုင္းမွ်ားျဖစ္သျဖင္ာ့ ဓါတ္အားခ ေကာက္ခံရာတြင ္
ဘတ္ေငြ(Baht)က ို အသံိုးျပ်ိဳပါသည္။ ဒီဇယဆ္ ီ အတက္အကွ်အေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ယူနစ္လ ွ်င ္ ဒီဇယ္ 
(၀.၈)လီတာတန္ဖ ိုးုႏ င္ာ့ က ိုက္ညီေသာတန္ဖ ိုးျဖင္ာ့ သတ္မ တ္ေကာက္ခပံါသည္။ 
 တစ္ၿမ ်ိဳ႕တည္းက ို လ ိုင္းုႏ စ္လ ိုင္းျဖင္ာ့ မီးေပးရာတြင ္လ ွ်ပ္စစ္အုႏ ရာယ္ကင္းရ င္းေစရန္ ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  
coverပါေသာဓါတ္ႀက ်ိဳး တစ္မွ် ်ိဳးတည္းက ိုသာ အသိုံးျပ်ိဳထားသည္။ ဓါတ္တ ိုင္ုႏ င္ာ့ ႀက ်ိဳးလ ိုင္းမွ်ားက ိုလည္း 
လမ္းတဖက္တခွ်က္စီမ  သြယတ္န္းထားပါသည္။ ဘိုတ္ျပင္းၿမ ်ိဳ႕၊ ကရသူရ ၿမ ်ိဳ႕၊ ျပည္ႀကီးမ႑ ်ိဳင္ၿမ ်ိဳ႕တ ို႔တြင္လည္း 
JICAမ  ဓါတ္အားေပးစက္၊ ဓါတ္အားလ ိုင္းမွ်ားက ို ယခင္ုႏ စ္မွ်ားကတည္းက တည္ေဆာက္ပံာ့ပ ိုးေပးထားပါသည္။ 
 

အစီရင္ခစံာတြင ္မပါ၀ငေ္သာ အေသးစား လ ွ်ပစ္စ္ဓာတ္အားလ ိုင္းမွ်ား (Un-identified micro-
grids) 

တနသၤာရီတ ို္င္းေဒသႀကီးတြင္  ေကွ်းရြာေပါင္း (၁၂၃၀)ခန္႔ရ  ၿပီး အ မ္ေထာင္စို ၂၀၀-၃၀၀ခန္႔ရ  ေသာ 
ရြာႀကီးမွ်ားတြင္ ပိုဂ လ က ရြာမီးလင္းေရးလိုပ္ငန္းမွ်ား ရ  ၾကသည္။ တစ္ဦးတည္းပ ိုင ္ သ ို႔မဟိုတ္ 
သိုံးေလးဦးစိုေပါင္း၍ စက္ငယ္မွ်ား ဝယ္ယကူာ ဓါတ္အားေပးၾကပါသည္။ 25mm2 Cover ပါႀက ်ိဳးမွ်ား အသိုံးျပ်ိဳကာ 
က ိုယ္ပ ိုင္ဓါတ္အားလ ိုင္းမွ်ား တည္ေဆာကက္ာ မီးေပးၾကသည္။ အခွ် ်ိဳ႕ရြာမွ်ားတြင္ မီတာမွ်ား တပ္ဆင္ေပးၿပီး 
မီတာခက ို ၿမ ်ိဳ႕ေပၚထက္ ၅၀% မ  ၉၀% အထ  ပ ိုမ ိုေကာက္ခံၾကသည္။ တစ္ခွ် ်ိဳ႕ရြာငယ္မွ်ားတြင္ 
ေဒသအေခၚအေဝၚအရ “ပြင္ာ့ေကာက္မီး”ေခၚ မီတာက ို အသိုံးမျပ်ိဳဘ  မီးလိုံးေရအလ ိုက ္ ေန႔စဥ္ 
ညေန(၆)နာရီမ (၉)နာရီအထ  မီးေပး၍ လစဥ္ေၾကး ေကာက္ခံေသာစနစက္ ို အသံိုးျပ်ိဳၾကသည္။  
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အခနး္ (၄) ပိုဂ လ က လ ွ်ပစ္စထ္ိုတလ္ိုပသ္မူွ်ား 

 
ဖ ိုးသးီခွ် ်ိဳလ ွ်ပစ္စက္ိုမၸဏလီ မ တက ္

၂၀၀၃ ခိုုႏ စ္တြင္ ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕၊ ေရႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္တြင္ ဒီဇယ္ျဖင္ာ့ ၂၄နာရီ မီးလင္းေရး 
စတင္လိုပ္က ိုင္ခ ာ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခိုုႏ စ္တြင္ ထား၀ယ္ၿမ ်ိဳ႕ ရပ္ကြက္အခွ် ်ိဳ႕တြင္ ၂၄နာရီ မီးလင္းေရးက ို က ိုယ္ပ ိုင ္   ၄၀၀ 
ဗ ို႔လ ိုင္းမွ်ား တည္ေဆာကက္ာ  ဓါတ္အားေပးခ ာ့သည။္ ၂၀၀၇ ခိုုႏ စ္တြင္ ထား၀ယ္ၿမ ်ိဳ႕ လ ွ်ပ္စစ္ဌာန၏ ဓာတ္အား 
လ ိုင္းတစ္ခိုလံိုးက ို င ားရမ္းကာ တစ္ၿမ ်ိဳ႕လံိုးက ိုဓာတ္အားေပးခ ာ့သည္။  ၂၀၁၃ ခိုုႏ စ္တြင္ ေတာင္ဘက ္ ၁၈ 
မ ိုင္အကြာရ   သရက္ေခွ်ာင္းၿမ ်ိဳ႕အထ  ေဒသခံမွ်ားုႏ င္ာ့ ပူးေပါင္းကာ တ ိုးခွ် ႕၍ ဓာတ္အားေပးုႏ ိုင္ခ ာ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ 
ဒီဇင္ဘာတြင္ ထား၀ယ္အမွ်ားပ ိုင္ကိုမၸဏီ (DDPC) ကိုမၸဏီသ ို႔ ယခင္အစ ိုးရ၏အမ န္႔စာအရ လႊ ေျပာင္းေပးခ ာ့ 
ပါသည္။ 
 ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕၊ တပ္ျပင္ရပ္ကြက ္ မီးလင္းေရးက ို ၂၀၀၇ ခိုုႏ စတ္ြင္ စတင္က ိုင္တြယ္ခ ာ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခိုုႏ စ္တြင္ 
ဌာနဓာတ္အားလ ိုင္းက ိုင ားရမ္းကာ ၿမ ်ိဳ႕၏ ၅၀%ေကွ်ာ္က ို ဓာတ္အားေပးခ ာ့သည္မ ာ ယေန႔အထ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကွ်န္ေသာၿမ ်ိဳ႕တစ္ျခမ္းက ို ရက္ကြက္မီးလင္းေရးအဖြ ႕ (၈)ဖြ ႕က ဓာတ္အားေပးလွ်က္ရ  ၿပီး ဓာတ္အားခ 
ေကာက္ခံုႏႈန္းမ ာ ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳုႏ င္ာ့ တေျပးညီ ေကာက္ခသံည္။ 
 ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕၏ ဌာနဓာတ္အားလ ိုင္းက ို ၂၀၀၉ ခိုုႏ စ္တြင္ င ားရမ္းၿပီး တစ္ၿမ ်ိဳ႕လံိုးက ို ဓာတ္အား 
ေပးခ ာ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခိုုႏ စ္တြင္ ေကွ်ာက္မီးေသြးျဖင္ာ့ဓာတ္အားေပးမည္ာ့ သန္းၿဖ ်ိဳးသူကိုမၸဏီသ ို႔ လႊ ေျပာင္းေပးခ ာ့ ပါသည္။ 
 ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီမ  လက္ရ  ဓာတ္အားေပးလွ်က္ရ  ေသာၿမ ်ိဳ႕ရြာမွ်ားမ ာ ၿမ တ္၊ ပိုေလာ၊ ပေလာက္၊ မလ ၿမ ်ိဳ႕ုႏ င္ာ့ 
ဆက္စပ္ရြာမွ်ား၊ သရက္တစ္ပင္၊ ျပင္ဘိုႀကီး၊ တနသၤာရီၿမ ်ိဳ႕၊ ေညာင္ပင္ကြင္း၊ သရဘြင္၊ ဘိုတ္ျပင္းၿမ ်ိဳ႕၊ 
ကရသူရ ၿမ ်ိဳ႕၊ ျပည္ႀကီးမ႑ ်ိဳင္ၿမ ်ိဳ႕ုႏ င္ာ့ ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕ရပ္ကြက္အခွ် ်ိဳ႕တ ို႔ ျဖစ္သည္။ 

 
သနး္ၿဖ ်ိဳးသလူ ွ်ပစ္စက္ိုမၸဏလီမီ တက ္

သန္းၿဖ ်ိဳးသူသတ ်ိဳတူးေဖာ္ေရးကိုမၸဏီသည ္ မူရင္းလိုပင္န္းမ ာ ုႏ ိုင္ငံျခားမ  ဒီဇယ္တငသ္ြင္းၿပီး 
မီးလင္းေရးလိုပ္ငန္းမွ်ားသ ို႔ အသက္သာဆံိုးေစွ်းျဖင္ာ့ ဒီဇယပ္ံာ့ပ ိုးေရာင္းခွ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၂ ခိုုႏ စ္တြင္ ၈ မဂ ါ၀ပ္ ေကွ်ာက္မီးေသြးသံိုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံိုက ို တည္ေဆာကက္ာ 
ဖ ိုးသီးခွ် ်ိဳကိုမၸဏီထံမ  ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕ မီးလင္းေရးလိုပ္ငန္းက ို လႊ ေျပာင္းရယူသည္။ ဓာတ္အားေပးစက္ရံိုအတြက ္
လ ိုအပ္ေသာ ေကွ်ာက္မီးေသြးမွ်ားက ို ေဒသတြင္းမ  တူးေဖာ ္ အသံိုးျပ်ိဳရန္ မူလကရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း 
ည  ုႏႈ င္းမႈအဆင္မေျပသျဖင္ာ့ အင္ဒ ိုနီးရ ားမ  ေကွ်ာက္မီးေသြးက ို တင္သြင္းကာ စက္လည္ပတ္ရသည္။ 

ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕၏ မီးသံိုးအား အျမင္ာ့ဆံိုး အခွ် န္တြင္ ၂ မဂ ါဝပ္ခန္႔သာရ  ေသာ္လည္း ၈ မဂ ါဝပ ္
ေကွ်ာက္မီးေသြးသံိုး ဓါတ္အားေပးစက္က ို ေတာက္ေလ ွ်ာက္ေမာင္းထားရေသာေၾကာင္ာ့ မူလက တစ္ယူနစ ္
(၂၀၀)ကွ်ပ္ျဖင္ာ့ ဓာတ္အားခေကာက္ခံရန ္ ေၾကညာထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ (၃၅၀)ကွ်ပ္ျဖင္ာ့ 
ေကာက္ခံခ ာ့ရပါသည္။ ထ ို႔ေၾကာင္ာ့ ၂၀၁၅ ခိုုႏ စ္တြင္ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစကက္ ို ရပ္ဆ ိုင္းလ ိုက္ၿပီး 
ဒီဇယ္ျဖင္ာ့ ဆက္လက္ဓာတအ္ားေပးလွ်က္ရ  ပါသည္။ 
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ထား၀ယဖ္ြ႕ံၿဖ ်ိဳးတ ိုးတကမ္ႈအမွ်ားပ ိုငက္ိုမၸဏလီမီ တက ္(DDPC) 
 Dawei Development Public Co.,Ltd (DDPC)သည ္ ထား၀ယ္ေဒသရ   လိုပ္ငန္းရ င္အမွ်ားစိုျဖင္ာ့ 
တည္ေထာငထ္ားေသာ အမွ်ားပ ိုင္ကိုမၸဏီျဖစ္သည္။ ုႏ ိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလိုပ္ငန္းစိုမွ်ားုႏ င္ာ့ ယ ဥ္ၿပ ်ိဳင္လိုပ္က ိုင္ရန ္
ရည္ရြယ္တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထား၀ယ္ေရနက္ဆ ပ္ကမ္းစီမံက န္း ရပ္တန္႔ေနျခင္းုႏ င္ာ့အတူ 
လိုပ္ငန္းတ ိုးတက္မႈ ေုႏ းေကြးေနသည္။  ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ယခင္အစ ိုးရအဖြ ႕၏ စီစဥ္မႈျဖင္ာ့ ထားဝယ္ၿမ ်ိဳ႕ 
ဓာတ္အားထိုတလ္ိုပ္၊ သယ္ယူ၊ ျဖန္႔ျဖ းျခင္း လိုပ္ငန္းမွ်ားက ို DDPC မ  လႊ ေျပာင္းတာ၀န္ယူလ ိုက္ပါသည္။ 
 
Italian-Thai Development Co., Ltd (ITD) 
 ITD ကိုမၸဏီသည ္ ထား၀ယ္ေရနကဆ္ ပ္ကမ္းုႏ င္ာ့ စက္မႈဇိုန္က ို အဓ ကတည္ေထာင္သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ 
ခိုုႏ စ္တြင္ စတင္လိုပ္က ိုင္လာခ ာ့ေသာ္လည္း ုႏ ိုင္ငံေရးအေျခအေနုႏ င္ာ့ ုႏ ိုင္ငံျခားရင္းုႏ းီျမ်ိဳပ္ုႏ ံသူမွ်ား 
စ တ္၀င္စားမႈနည္းမႈုႏ င္ာ့ ဂွ်ပန္ုႏ ိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင္ာ့ ၂၀၁၂ခိုုႏ စ္ခန္႔မ စ၍ လိုပ္ငန္းတ ိုးတက္မႈ 
ေုႏ ာင္ာ့ေုႏ းေနသည္။ အစို းရသစ္လကထ္ကတ္ြင္ ပထမဆံိုး ခွ်ဥ္းကပ္မႈအေနျဖင္ာ့ ၂၀၁၆ စက္တငဘ္ာလ ၁၉တြင္ 
ဒိုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယုူႏ င္ာ့ ဒိုတ ယ၀န္ႀကီးမွ်ားအဖြ ႕ စီမံက န္းဧရ ယာက ို လာေရာက္ေလာ့လာခ ာ့ၿပီး 
လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရ  ေရးသည ္အဓ က စ န္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေုႏြးသြားၾကသည္ဟို သ ရ  ရသည္။ 
 
 
 

အခနး္ (၅) ျပနလ္ညျ္ပည္ာ့ၿဖ ်ိဳးၿမ စြမး္အင ္အလားအလာမွ်ား 

ေနေရာငျ္ခညစ္ြမး္အင ္
တနသၤာရီတ ိုင္းတြင္ ေနေရာင္ျခည္သံိုးစနစ ္ (Solar)က ို စီးပြားျဖစ္ ဓါတ္အားေပးန ိုင္မႈ လံိုး၀မရ  ေသးပါ။ 

ေကွ်းလက္ေဒသမွ်ားတြင္သာ အ မ္သံိုးဆ ိုလာစနစ ္ (Solar Home System)က ို အသံိုးျပ်ိဳလ ွ်က္ရ  ပါသည္။ 
ေကာာ့ေသာင္းခရ ိုင၏္ ေကွ်းရြာအခွ််ိဳ ႕ကို  အ မ္သံိုးဆ ိုလာမီးမွ်ားက ို အခမ ာ့ျဖန္႔ေ၀ေပးခ ာ့ေၾကာင္း ေကာာ့ေသာင္းခရ ိုင ္
ေကွ်းလက္ဖြံ႕ၿဖ ်ိဳးေရးဌာနမ  သ ရသည္။ 

ေလအားလ ွ်ပစ္စ ္
ကမ္းရ ိုးတန္းေဒသျဖစ္သည္ာ့အေလ ွ်ာက ္ ျမန္မာုႏ ိုင္ငံအတြင္း ေလအားလ ွ်ပ္စစ ္ ထိုတယ္ူုႏ ိုင္ေသာ 

ေဒသမွ်ားမ  တစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ မ ိုးရာသီတြင္ အေနာက္ေတာင ္ မိုတ္သံိုေလအားေကာင္းေသာေဒသျဖစ္ၿပီး 
မ ိုးေရခွ် န္မွ်ားေသာ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္းရာသတီြင္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အေရ ႕ေလ ေကာင္းစြာ ရရ  ၿပီး 
ေုႏြရာသီတြင္မ ူ ေတာင္ဖက္မ လာေသာ ေလေအးမွ်ား တ ိုက္ခတ္ေလာ့ရ  ပါသည္။ ဒီေရ အတက ္
အကွ်အခွ် န္ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီးလည္း ေလတ ိုက္ုႏႈန္း ကြာျခားသည္။ ဒီေရ တက္ခွ် န္၊ ကွ်ခွ် န္မွ်ားတြင္ ေရျပည္ာ့၊ 
ေရစစ္အခွ် န္မွ်ားထက ္ ေလတ ိုက္အားပ ိုျပင္းသည္ဟို ပင္လယ္ျပင္ရြကလ္ႊင္ာ့သြားလာဖူးသူမွ်ားက ၄င္းတ ို႔၏ 
အေတြ႕အႀကံ်ိဳမွ်ားအရ အခ ိုင္အမာဆ ိုပါသည္။ နံနက္(၄)နာရီမ  (၈)နာရီအထ  အခွ် န္မွ်ားတြင္ ပင္လယ္ေသ တြင္ 
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ေလၿင မ္တတ္သည္ာ့အတြက ္စက္တပ္ေလ မွ်ား လ ႈင္းႀကီးျခင္းက ို ေရ ာင္ုႏ ိုင္ရန္ ၄င္းအခွ် န္မွ်ားက ို ေစာင္ာ့ဆ ိုင္းကာ 
ပင္လယ္ျဖတ္ကူးတတ္ၾကသည္။ တ ိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေလတ ိုကအ္ား တ ိုင္းတာသည္ာ့ ဆန္းစစ္ခွ်က္တစ္ခိုက ို 
ထား၀ယ္ၿမ ်ိဳ႕နယ္ ေတာင္သံိုးလံိုးေကွ်းရြာအနီးရ   ေတာင္ေပၚတြင္ Gunkul Engineeringကိုမၸဏီမ  
ျပ်ိဳလိုပ္ထားရ  ပါသည္။ (၁၀) မဂ ါ၀ပ2္အထ ထိုတ္လိုပ္ရန ္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း တ ိုင္းလ ွ်ပ္စစ္အင္ဂွ်င္နီယာရံိုးမ  
သ ရသည္။ 

                                            
2 http://www.mmtimes.com/index.php/business/1124-wind-farm-developer-selects-five-test-sites.html 
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ပံို ၅.၁ - တနသၤာရတီ ိုငး္ေဒသႀကးီ ကမး္႐ို ိုးတနး္တေလ ွ်ာက ္ေနစြမး္အင ္ရရ  ုႏ ိုငမ္ႈျပ ေျမပံို 
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ပံို ၅.၂ - တနသၤာရတီ ိုငး္ေဒသႀကးီ ကမး္႐ို ိုးတနး္တေလ ွ်ာက ္ေလတ ိုကု္ႏႈနး္ျပ ေျမပံို 
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ဇ၀ီေလာငစ္ာ 
ထား၀ယ္ခရ ိုင္တြင္ ၿမ တ္ခရ ိုင္ထက ္ လယယ္ာစ ိုက္ပွ််ိဳ းမႈမွ်ားၿပီး ေကာာ့ေသာင္းခရ ိုငတ္ြင္မ ူ စပါးစ ိုက္ပွ််ိဳ းမႈ 

အလြန္နည္းပါးသည္။ ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕သည္ နယ္စပ္ၿမ ်ိဳ႕ျဖစ္သည္ာ့အေလွ်ာက္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းုႏ ိုင္ေသာ 
လယ္ယာေျမနည္းပါးျခင္း၊ ထ ိုင္းုႏ ိုင္ငံမ  ဆန္မွ်ားက ို စားသံိုးမႈမွ်ားျခင္းေၾကာင္ာ့ျဖစ္သည္။ ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕တြင္လည္း 
ရာဘာ၊ ဆီအိုန္းမွ်ား ပ ိုမ ိုျဖစ္ထြန္းၿပီး ရန္ကိုန္မ  တင္ပ ို႔ေသာ ဆန္မွ်ားက ိုသာ အဓ ကစားသံိုးၾကသည္။ 
ၿမ တ္ေဒသတြင္ စပါးႀက တ္ခြ စက္ အနည္းငယ္ရ  ေသာ္လည္း ေကာာ့ေသာင္းၿမ ်ိဳ႕တြင္မူ တစ္လံိုးမ မရ  ပါ။ ထ ို႔အျပင္ 
သစ္တ ိုသစ္စုႏ င္ာ့ လႊစာမႈန္႔လည္း မရရ  သည္ာ့အတြက ္ ၿမ တ္ုႏ င္ာ့ ေကာာ့ေသာင္းတြင္ စပါးခြံသံိုးဓာတ္အားေပးစက္ 
တည္ေဆာကမ္ရုႏ ိုင္ပါ။ ထား၀ယ္ခရ ိုင္တြင္ စပါးစ ိုက္ပွ််ိဳ းမႈ ျဖစ္ထြန္းၿပီး ဆန္စကမ္ွ်ားလည္း ေပါပါသည္။ 
၂၀၀၇ခိုုႏ စ္မ စတင္ကာ ၂၀၁၅ခိုုႏ စ္အထ  ရပ္ကြက္မီးလင္းေရးလိုပ္ငန္းမွ်ားတြင္ ယေန႔ထ  စပါးခြံမီးစက္က ို 
ဒီဇယ္စနစ္ျဖင္ာ့ ေပါင္းစပ္ကာ သရက္ေခွ်ာင္းၿမ ်ိဳ႕နယ္ ကနက္သီရ ရြာ(150kW)၊ ကၽြ မင္းကိုန္းရြာ(100kW) စသည္ာ့ 
ေကွ်းရြာအခွ််ိဳ ႕တြင္ ဓာတ္အားေပးေနဆ  ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလာင္းလံိုၿမ ်ိဳ႕တြင္မူ စပါးခြမီံးစက္ျဖင္ာ့ ဓာတ္အားေပးခ ာ့ေသာ္လည္း ၄င္းစက္ရံိုမ  စြန္႔ထိုတ္လ ိုက္ေသာ 
ညစ္ညမ္းေရေၾကာင္ာ့ လယ္ကြင္းမွ်ားပွ်က္စီးခ ာ့ရသည္။ ထ ို႔အတြက ္လယ္သမားမွ်ားက ကန္႔ကြက္ခ ာ့ေသာေၾကာင္ာ့ 
၂၀၁၂ခန္႔က ရပ္နားခ ာ့ရၿပီး ဒီဇယ္စက္ျဖင္ာ့ လည္ပတ္ခ ာ့ရသည္။ 

ဇီဝဒီဇယ္ျဖင္ာ့ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထိုတလ္ိုပ္ရန ္ ုႏ ိုင္ငံေတာ္ေအးခွ်မ္းသာယာေရးုႏ င္ာ့ဖြံ႕ၿဖ ်ိဳးေရးေကာင္စီ 
ဥကၠ႒ ဗ ိုလ္ခွ််ိဳပ္မ  းႀကီး သန္းေရႊ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင္ာ့ ၾကက္ဆူပင္စမီံက န္းက ို ရည္ရြယ္ခွ်က္ေကာင္းျဖင္ာ့ 
ေဆာင္ရြက္ခ ာ့ေသာ္လည္း ၾကက္ဆူပင ္စ ိုက္ပွ် ်ိဳးေရးေျမေနရာေဖာ္ေဆာင္ရနအ္တြက ္သစ္ေတာေျမအမွ်ားအျပား 
ျပ်ိဳန္းတီးခ ာ့မႈုႏ င္ာ့ ေျမယာသ မ္းယူမႈမွ်ား ျဖစ္ေပၚခ ာ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ မရရ  ခ ာ့ပါ။ တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတြင္ 
ကြမ္းသီး၊ ရာဘာ၊ သီဟ ို႒္သရက္၊ ဆီအိုန္း စ ိုက္ပွ် ်ိဳးေရး ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ၾကက္ဆူပင္ုႏ င္ာ့ ဇီဝဒီဇယ္ 
ထိုတ္လိုပ္ုႏ ိုင္သည္ာ့ အျခားအပင္မွ်ားက ို စီးပြားျဖစ္ စ ိုက္ပွ် ်ိဳးရန္ တြက္ေျခမက ိုက္ေသာေၾကာင္ာ့ 
လိုပ္ငန္းရ င္မွ်ားအေနျဖင္ာ့ လိုပ္က ိုင္ရန ္ စ တ္မဝင္စားၾကသျဖင္ာ့ ဇီဝေလာင္စာသည ္ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 
ထိုတ္လိုပ္ရနအ္တြက ္ေအာင္ျမင္ုႏ ိုင္မည္ မဟိုတ္ေၾကာင္း သံိုးသပ္ရပါသည္။ 

 
ေရအားလ ွ်ပစ္စ ္

လက္ရ   တနသၤာရီတ ိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ုႏ ိုင္ေသာ ေရအားလ ွ်ပ္စစ ္ ုႏ စ္ခိုမ ာ ကၽြန္းစိုတြင္ 
(၇၅ x ၂)ကီလ ိုဝပ ္ ုႏ င္ာ့ မလ ကၽြန္းတြင္(၆၄ x ၃)ကီလ ိုဝပ္ တ ို႔ျဖစ္သည္။ ကွ်န္ေရအားလ ွ်ပ္စစ္အေသးမွ်ားမ ာ 
ေကာင္းစြာ မလည္ပတ္ုႏ ိုင္ပါ။ ၂၀၁၄တြင ္ ၁၀၀ ကီလ ိုဝပ ္ ထြက္ရ  ုႏ ိုင္သည္ာ့ သရက္ေခွ်ာင္း 
ေရအားလ ွ်ပ္စစ္စီမံက န္းက ို ေငြကွ်ပ္သ န္း (၁၀၀၀)ခန္႔ ကိုန္ကွ်ခံ၍ တည္ေဆာက္ခ ာ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ 
ုႏ စ္ကိုန္ပ ိုင္းအထ  လည္ပတ္ုႏ ိုင္ျခင္း မရ  ေသးေပ။ တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ုႏ ိုင္ငံေတာ္ဓာတအ္ားလ ိုင္း 
ရရ  ရန္ အခွ် န္ၾကာဦးမည္ျဖစ္သျဖင္ာ့ အစ ိုးရအဆက္ဆကမ္  အေသးစား ေရအားလ ွ်ပ္စစ္မွ်ား တည္ေဆာက္ရန ္
ႀက ်ိဳးပမ္းခ ာ့ၾကပါသည္။ 

လြတ္လပ္ေရးမရမကီာလမွ်ားက တည္ေဆာက္ခ ာ့ေသာ ဟ ုႏၵားေဒသရ   ေဖာင္းေတာ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္ 
စက္ရံိုမ ာ ယေန႔အထ ရ  ေနေသာ္လည္း ေရတားတမံမွ်ား ႀကံာ့ခ ိုင္မႈမရ  ေတာာ့ျခင္း၊ စက္မွ်ား ေဟာင္းုႏြမ္း 
ယ ိုယြင္းျခင္းတ ို႔ေၾကာင္ာ့ ယခင္ ၃ မဂ ါဝပ္ခန္႔ ထြက္ေသာ္လည္း လက္ရ  တြင္ စက္သံိုးလံိုးေပါင္း ၁ မဂ ါဝပ္မ ွ်ပင္ 
မထြက္ေတာာ့ေၾကာင္း သ ရသည္။ ေဖာင္းေတာ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္က ို အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈျပ်ိဳလိုပ္ပါက ၅ မဂ ါဝပ ္
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အထ  ထြက္ုႏ ိုင္ေၾကာင္း ေရအားလ ွ်ပ္စစ္ဌာနက တြက္ခွ်က္ထားသည္။ သ ို႔ေသာ္ ေဖာင္းေတာမ  ထား၀ယ္ၿမ ်ိဳ႕သ ို႔ 
ဓာတ္အားလ ိုင္း အကြာအေ၀းအရ မ ိုင္ (၃၅)ခန္႔ရ  သည္က ိုမူ ထည္ာ့သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။ 

ထား၀ယ္ၿမ ်ိဳ႕မ  (၁၂)မ ိုင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရ  သည္ာ့ အညာဖွ်ား ေရအားလ ွ်ပ္စစ္စီမံက န္းသည ္
ေရအားလ ွ်ပ္စစ ္ ထိုတလ္ိုပ္ုႏ ိုင္ရန္ အလားအလာအေကာင္းဆံိုး စီမံက န္းျဖစ္ၿပီး ၉ မဂ ါဝပ္ခန္႔အထ  
ထြက္ရ  ုႏ ိုင္ေၾကာင္း ေရအားလ ွ်ပ္စစ္ဌာနုႏ င္ာ့ ုႏ ိုင္ငံတကာပညာရ င္မွ်ားမ  ကနဦးေလာ့လာဆန္းစစ္ခွ်က္မွ်ား 
(Feasibility Stydy for the Hydropower plants at Hpaungdaw and Anyapya) ျပ်ိဳလိုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
ဌာနမ တ္တမ္းမွ်ားအရ သ ရသည္။ ယခင္ ျပည္တြင္း ပိုဂ လ ကလိုပ္ငန္းရ င္မွ်ားက ေရအားလ ွ်ပ္စစ ္ထိုတ္လိုပ္ရန ္
ေလ ွ်ာက္ထားမႈမွ်ားရ  ေသာ္လည္း သတ ်ိဳတူးေဖာ္သည္ာ့ကိုမၸဏီမွ်ားျဖစ္ေနသျဖင္ာ့ ေဒသခံျပည္သူမွ်ား၏ 
ကန္႔ကြက္မႈက ို ခံရသည္။ တတသ္ ပညာရ င္မွ်ားုႏ င္ာ့ ေဒသအာဏာပ ိုင္မွ်ား ပူးေပါင္းကာ 
လိုပ္ေဆာင္ုႏ ိုင္မည္ဆ ိုပါက အကွ် ်ိဳးရ  မည္ာ့ စီမံက န္းျဖစ္လာုႏ ိုင္ေပသည္။ 

တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အလားအလာေကာင္းေသာ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္စီမံက န္းမွ်ားစြာ ရ  ေနေသးၿပီး 
နည္းပညာုႏ င္ာ့ ရင္းုႏ ီးျမ်ိဳပ္ုႏ ံလ ိုသူမွ်ားက ို ဆြ ေဆာင္္ုႏ ိုင္ပါက အနာဂါတ္စြမ္းအင္က႑အတြက္ 
အားက ိုးထ ိုက္လ ေပသည္။ 
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3 
ပံို ၅.၃ - တနသၤာရတီ ိုငး္ေဒသႀကးီအတြငး္ရ   ေရအားလ ွ်ပစ္စစ္မီကံ နး္မွ်ား တညေ္နရာျပ ေျမပံို 
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အခန ္(၆) အျခားေလာငစ္ာမွ်ားုႏ င္ာ့ အလားအလာ 

မးီထ ိုးဆ ီ
မီးထ ိုးဆီ (F.O)က ို ၂၀၀၈မ  ၂၀၀၉ခိုန စ္ခန္႔က ထား၀ယ္ၿမ ်ိဳ႕ လ ွ်ပ္စစ္ဌာနမ  SKODA-860KVA 

စက္ၾကီးမွ်ားက ို ေမာင္းန င္ရာတြင ္ အသံိုးျပ်ိဳခ ာ့ပါသည္။ မီးထ ိုးဆီက ို စကၤာပူေရနံသေဘၤာမ တစဆ္င္ာ့ မ ာယူ 
တင္သြင္းရၿပီး ထ ိုကာလက ဒီဇယ္တစ္ဂါလ ံ (၃၀၀၀)ကွ်ပ္ ျဖစ္ေနခ ွ်န္တြင္ မီးထ ိုးဆီတစ္ဂါလ ံ (၁၄၀၀) 
ကွ်ပ္ခန္႔သာ ကွ်သင္ာ့ပါသည္။ မီးထ ိုးဆီ အသံိုးျပ်ိဳသည္ာ့အခါ စက္တြင္းသ ို႔  မပ ို႔လႊတ္ေသးခွ် န္တြင္ 
ခ ေနတတ္သည္ာ့အတြက ္ အပူေပးၿပီး အရည္ေပွ်ာ္ေစသည္ာ့ စက္တစ္မ ွ််ိဳး ထပ္မံတပ္ဆင္ရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 
အားနည္းခွ်က္အေနျဖင္ာ့ မီးထ ိုးဆီမွ်ား သန္႔ရ င္းမႈနည္းသျဖင္ာ့ ေနာ္ဇယ္က ာ့သ ို႔ေသာ စက္ပစၥည္းမွ်ား မၾကာခဏ 
အသစ္လ လ ယ္ရေလာ့ရ  ၿပီး ေလထိုညစ္ညမ္းမႈက ိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

၂၀၁၀ ေနာက္ပ ိုင္းတြင္မ ူမီးထ ိုးဆီေဈးနႈန္းမွ်ားမ ာ ဒီဇယ္ေဈးနႈန္းထက္ (၃၀%)ခန္႔သာ ကြာဟလာျခင္း၊ 
စက္ပစၥည္းစရ တ ္ႀကီးမားလြန္းျခင္းတ ို႔ေၾကာင္ာ့ မီးထ ိုးဆီျဖင္ာ့ လ ွ်ပ္စစ္ထိုတ္လိုပ္မႈက ို လံိုး၀ရပ္နားလ ိုက္ရပါသည္။ 

န ိုင္ငံတကာတြင္လည္း မီးထ ိုးဆီအသံိုးျပ်ိဳမႈ ေခတ္မစားေတာာ့သည္ာ့အျပင္ ဒီဇယ္ေဈးကလည္း အန မ္ာ့ဆံိုး 
အေျခအေနျဖစ္ေနရာ တနသၤာရတီ ိုင္းေဒသႀကီး လ ွ်ပ္စစ္က႑အတြက ္ မီးထ ိုးဆီသည ္သင္ာ့ေတာ္မႈမရ  ေသးဟို 
သံိုးသပ္ရပါသည္။ 

ေကွ်ာကမ္းီေသြး 
တနသၤာရီတ ိုင္း၏ ပထမဆံိုး ၄၀၀၀ မဂ ါဝပ္ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံို တည္ေဆာက္ေရးက ို 

၂၀၁၁တြင ္ ITD၏ ဦးစီးမႈျဖင္ာ့ ထား၀ယ္ေရနကဆ္ ပ္ကမ္းစီမံက န္းုႏ င္ာ့အတူ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ရရ  လာေသာ 
ဓါတ္အားက ို ေဒသအတြက ္ (၂၀%)ခန္႔ ျဖန္႔ျဖ းေပး၍ ကွ်န္ (၈၀%)က ို ထ ိုင္းန ိုင္ငံသ ို႔ ပ ို႔လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထား၀ယ္ေဒသခံမွ်ား၏ ကန္႔ကြက္ဆုႏၵျပမႈေၾကာင္ာ့ ၂၀၁၂တြင္ လ ွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စိုဝန္ႀကီး 
ဦးခင္ေမာင္စ ိုးက ိုယ္တ ိုင ္ ထား၀ယ္ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္ရံိုစီမံက န္းက ို ရပ္နားရန ္ အမ န္႔ထိုတ္ 
ျပန္ခ ာ့ပါသည္။ 

ျမန္မာုႏ ိုင္ငံမ  လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထိုတ္လိုပ္၍ ထ ိုင္းုႏ ိုင္ငံသ ို႔တင္ပ ို႔ေရးသည္ ထ ိုင္းန ိုင္င၏ံ ထား၀ယ ္
ေရနက္ဆ ပက္မ္းစီမံက န္းတြင္ ရင္းနီ းျမ်ိဳပ္နံ လ ိုေသာ အဓ က ရည္ရြယ္ခွ်က္မွ်ားထ မ  တစ္ခိုျဖစ္ေသာေၾကာင္ာ့ 
ေကွ်ာက္မီးေသြးစက္ရံိုစီမံက န္း ရပ္ဆ ိုင္းၿပီးေနာက ္ေရနက္ဆ ပ္ကမ္းစီမံက န္းေျခလ မ္းမွ်ား တိုန္႔ေန းသြားသည္မ ာ 
ယေနာ့ အခ ွ်န္ထ ျဖစ္သည္။ ၄င္းေနာက္ပ ိုင္း  ေကာာ့ေသာငး္ (၈)မဂ ါဝပ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံို တည္ေဆာက္န ိုင္ခ ာ့ 
ေသာ္လည္း  ေနာက္ပ ိုင္းတြင္ရပ္နားလ ိုက္ရသည္။ ၿမ တ္ေဒသုႏ င္ာ့ တနသၤာရီေဒသမွ်ားတြင္ ထ ိုင္းန ိုင္ငံမ  မဂ ါ၀ပ္  
(၂၀၀၀-၃၀၀၀) ေကွ်ာ္ ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံိုစီမံက န္းမွ်ားက ိုလည္း ျပည္သူမွ်ား လက္မခသံျဖင္ာ့ 
ဆန္းစစ္မႈအဆင္ာ့တြင္ပင ္ ရပ္တံာ့ခ ာ့ရသည္။ ၂၀၁၅န စ္လယတ္ြင္ သန္းၿဖ ်ိဳးသူကိုမၸဏီမ  ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕တြင္ ၅၀ မဂ ါဝပ္ 
ေကွ်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံို တည္ေဆာကရ္န္ ပစၥည္းမွ်ား စိုေဆာင္းခ ာ့ေသာ္လည္း 
ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕ျပည္သူအမွ်ားစိုက လက္မခံသည္ာ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စိုလႊတေ္တာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ခံရသျဖင္ာ့ စက္မွ်ား 
တပ္ဆင္ျခင္းမျပ်ိဳေတာာ့ဘ  ရပ္နားထားခ ာ့ရၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင္ာ့ ေကွ်ာက္မီးေသြးသည ္ ေဒသခံျပည္သူမွ်ား 
မုႏ စ္သက္သည္ာ့ ေ႐ိုြးခွ်ယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သ ရ  ုႏ ိုင္ပါသည္။ 
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သဘာ၀ဓာတေ္ငြ႔ 
တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လြန္ခ ာ့ေသာ (၁၅)န စ္ခန္႔ကတည္းက သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ 

ထိုတ္ယူုႏ ိုင္ခ ာ့ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း၌ ျပန္လည္အသံိုးမျပ်ိဳခ ာ့ုႏ ိုင္ဘ  ထား၀ယ ္ (၄) ၿမ ်ိဳ႕နယ္ ျပည္သူမွ်ား၏ 
ေတာင္းဆ ိုမႈေၾကာင္ာ့ ၂၀၁၅ခိုန စ္၊ ဇူလ ိုင္လတြင္ ကံေပါက ္ ဂတ္စ္လ ွ်ပ္စစ္က ို ထား၀ယ္ခရ ိုငအ္တြင္း 
စတင္အသံိုးျပ်ိဳခြင္ာ့ ရရ  ခ ာ့ၾကသည္။ အသံိုးျပ်ိဳေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔က ို ကိုဗေပ (၁၀၀၀) လ ွ်င္ (၇.၅) 
ေဒၚလာေဈးျဖင္ာ့ ၀ယ္ယူအသံိုးျပ်ိဳရေၾကာင္း ထား၀ယ္ခရ ိုင္မီးလင္းေရးအဖြ ႕မ  သ ရသည္။ ကံေပါက္ ၆ မဂ ါဝပ ္
ဂတ္စ္အင္ဂွ်င္မွ်ားက ို APUကိုမၸဏီမ  င ားရမ္းေမာင္းန င္လ ွ်က္ရ  ျပီး တစ္ေန႔ ကိုဗေပ (၁)သန္းခန္႔ အသံိုးျပ်ိဳ 
ေနပါသည္။ တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသံိုးျပ်ိဳရန္အတြက ္စြမ္းအင္ဌာနမ  တစ္ေန႔လ ွ်င္ ကိုဗေပ (၁၅) 
သန္းအထ  ခြင္ာ့ျပ်ိဳထားေၾကာင္း ေၾကညာထားပါသည္။ တစ္ေန႔ ကိုဗေပ (၁၅) သန္းရရ  လ ွ်င္ လ ွ်ပ္စစ္ (၇၅) 
မဂ ါ၀ပ္အထ  ထိုတ္န ိုင္မည္ျဖစ္ရာ တ ိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခိုလံိုးအတြက ္ဓါတ္အားလံိုေလာက္မႈ ရ  ုႏ ိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာျပည္တြင္ ရတနာ၊ ရ တံခြန္၊ ေရႊုႏ င္ာ့ ေဇာတ ကဟ၍ူ ကမ္းလြန္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သ ိုက(္၄)ခိုရ  ၿပီး 
ထ ိုတြင္းမွ်ားမ  တစ္ေန႔လ ွ်င္ ကိုဗေပ စိုိုစိုေပါင္း သန္း(၂၀၀၀)ခန္႔ ထြက္ရ  ပါသည္။ ထြက္ရ  မႈစိုစိုေပါင္း၏ 
(၂၀%)ျဖစ္ေသာ ကိုဗေပ သန္း(၄၀၀)က ို ျပည္တြင္းတြင္ အသိုံးျပ်ိဳခြင္ာ့ရရ  ေနသည္။ ထ ိုင္းန ိုင္ငံသ ို႔ တစ္ေန႔ ကိုဗေပ 
သန္း(၁၂၀၀) တင္ပ ို႔ၿပီး ကွ်န္ရ  ေသာ ကိုဗေပ သန္း(၄၀၀)က ို တရိုတ္ျပည္သ ို႔ တင္ပ ို႔ပါသည္။
 လက္ရ  အခွ် န္တြင္ ျပည္တြင္းသိုံး ကိုဗေပ သန္း(၄၀၀)ထ မ  တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးအတြက ္ကိုဗေပ 
၁သန္း (1mmcfd)သာ အသိုံးျပ်ိဳခြင္ာ့ရေနျခင္းမ ာ ထားဝယ္ခရ ိုင ္လ ွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေရးအတြက္ ၆ မဂ ါဝပ္သာလ ွ်င္ 
ထိုတ္လိုပ္ေနျခင္းေၾကာင္ာ့ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထိုတ္ျပန္ခွ်က္အရ ေနာက္ဆိုံး တူးေဖာ္ရရ  ေသာ 
ေဇာတ က သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တြင္းမ  တစ္ေန႔ ကိုဗေပ (၁၅)သန္း (15mmcfd)အထ  တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီး 
လ ွ်ပ္စစ္အတြက ္ သိုံးစြ ခြင္ာ့ရ  ေၾကာင္း သ ရသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကိုဗေပ (၁)သန္းျဖင္ာ့ လ ွ်ပ္စစ္ ၅ မဂ ါဝပ္ 
ထိုတ္လိုပ္န ိုငသ္ည္ျဖစ္ရာ ကိုဗေပ (၁၅)သန္း ရရ  ပါက ၇၅ မဂ ါဝပ္အထ  ထိုတ္လိုပ္န ိုင္မည္ ျဖစ္သျဖင္ာ့္ 
ဓါတ္အားေပးစက္ုႏ င္ာ့ ဓါတ္အားလ ိုင္းသာ ရ  ပါက ေဒသတစ္ခိုလံိုးအတြက ္ လိုံလိုံေလာက္ေလာက ္ သိုံးစြ န ိုင္ရန ္
ျဖန္႔ျဖ းေပးုႏ ိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထ ို႔အျပင္ ၂၀၁၈ခန္႔တြင္ ေအာင္သ ခၤ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တြင္းမ  တစ္ေန႔ ကိုဗေပ သန္း(၁၀၀) 
ထပ္မံထြက္ရ  လာမည္ျဖစ္ၿပီး ရရ  လာသည္ာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ်ားအားလိုံးက ို ျပည္တြင္းအတြကသ္ာ 
အသံိုးျပ်ိဳမည္ဟို ျမန္မာာ့ေရနံုႏ င္ာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လိုပ္ငန္းမ  ေၾကညာထားပါသည္။ အကယ၍္ 
တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးအတြက ္ ဓါတ္အားမလိုံေလာက္ပါက ေအာင္သ ခၤတြင္းမ လည္း လ ိုအပ္သည္ာ့ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရယူန ိုင္သည္ာ့ အေနအထားတြင္ ရ  ေၾကာင္း သံိုးသပ္ရပါသည္။ 
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ဒဇီယ ္
ဒီဇယ္ေလာင္စာသည ္ တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခိုလံိုးအတြက ္ မရ  မျဖစ္ လ ိုအပ္ေသာ န ိုင္ငံျခား 

သြင္းကိုန္ျဖစ္သည္။ ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕တစ္ၿမ ်ိဳ႕တည္းအတြက ္ ဓါတ္အားေပးရန္ တစ္ေန႔လ ွ်င္ ဒီဇယ္ဂါလ ံ (၃၀၀၀) (၅၀ 
ေပပါ)ခန္႔ အသံိုးျပ်ိဳရသည္။ စကၤာပူ ေရနံတင္သေဘၤာလမး္ေၾကာင္းန င္ာ့ အနီးဆံိုးျဖစ္သည္ာ့အတြက ္ျမန္မာျပည္၏ 
ဒီဇယ္ေဈ: အသက္သာဆံိုးေဒသျဖစ္ေနသျဖင္ာ့ အဆ ိုးထ ကအေကာင္းဟို ဆ ိုရေပမည္။ ၂၀၁၅ခိုန စ္အတြင္း 
ကမၻာာ့ေရန ံ ေဈးနႈန္း ကွ်ဆင္းမႈေၾကာင္ာ့ ၿမ တ္ၿမ ်ိဳ႕တြင္ တစ္ယူနစ ္ (၂၈၀) ကွ်ပ္အထ  ေလ ွ်ာာ့ခွ် 
ေကာက္ခံလ ွ်ကရ္  ပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္တစ္၀ မ္း မဟာဓါတ္အားလ ိုင္းမရ  ေသာ စက္ၿမ ်ိဳ႕အားလံိုးက ို လ ွ်ပ္စစ္ဌာနမ  တစ္အ မ ္ မီတာ 
တစ္လံိုးအတြက ္ ဒီဇယ ္ တစ္ဂါလံ အခမ ာ့ ပံာ့ပ ိုးလွ်က္ရ  ၿပီး တနသၤာရီတ ိုင္းေဒသႀကီးအတြက ္ ပံာ့ပ ိုးေပးျခင္း 
မရ  ေသးပါ။ အစ ိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လ ွ်ပ္စစ္က႑အတြက ္မူဝါဒမွ်ား ျပ်ိဳျပင္ေျပာင္းလ ကာ ဌာနမ  အခမ ာ့ ဒီဇယ္ 
ပံာ့ပ ိုးမႈရရ  ပါက ဓာတ္အားခေဈးနႈန္းမွ်ားလည္း မွ်ားစြာ ေလ ွ်ာာ့ကွ်လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အခနး္ (၇) တ ိုငး္ေဒသႀကးီအတြက ္ျပနလ္ညျ္ပည္ာ့ၿဖ ်ိဳးၿမ စြမး္အင ္အနာဂတ ္
တနသၤာရီတ ိုင္း၏ လ ွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖ ်ိဳးတ ိုးတက္ရန္ အဆင္ာ့ (၃)ဆင္ာ့ျဖင္ာ့ ေရတ ို၊ ေရရ ည္ 

စီမံက န္းမွ်ား တ တ ကွ်ကွ် ေရးဆြ ၍ အေကာင္အထည ္ေဖာ္ေဆာင္သင္ာ့ပါသည္။ 
 
(က) ပထမအဆင္ာ့တြင္ ကံေပါက္-ထားဝယ-္ၿမ တ္ ၂၃၀ေကဗီြ ဓါတ္အားလ ိုင္းက ို (၂)ုႏ စ္အတြင္း 

ၿပီးစီးေအာင္တည္ေဆာက္ရပါမည္။ ဓါတ္အားလ ိုင္း တည္ေဆာက္ေနစဥအ္တြင္း ကံေပါက္တြင္ 
(၅၀)မဂ ါဝပ္ခန္႔ရ  ေသာ ပထမ ဂတ္စ္တာဘ ိုင္ဓါတ္အားေပးစက္တစ္လိုံးက ို တည္ေဆာက္ရပါမည္။ ထ ို႔အတ ူ
ျဖန္႔ျဖ းေရးကြန္ရက္ုႏ င္ာ့ မခွ် တ္ဆက္ုႏ ိုင္ေသးသည္ာ့ ေကာာ့ေသာင္းုႏ င္ာ့ ဘိုတ္ျပင္းၿမ ်ိဳ႕မွ်ားတြင္လည္း ဆ ိုလာ-
ဒီဇယ္ေပါင္းစပ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရိုံမွ်ား (Solar-Diesel Hybrid) တည္ေဆာကသ္င္ာ့ပါသည္။ ထ ိုက ာ့သ ို႔ ပီပီျပင္ျပင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္န ိုင္ပါက (၂)ုႏ စ္အတြင္း တ ိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခိုလိုံး  ျပည္မနည္းတူ လ ွ်ပ္စစ္မီး 
ရရ  သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
(ခ) ဒိုတ ယအဆင္ာ့တြင္ ေမာ္လၿမ ်ိဳင-္ကံေပါက္ဓါတ္အားလ ိုင္း ဆက္ဆြ ၿပီး ကံေပါက္တြင္ ဒိုတ ယ 

ဂတ္စ္တာဘ ိုင္ုႏ င္ာ့ တတ ယ စြန္႔ပစ္အပူသိုံးဓါတ္အားေပးစက္က ို တည္ေဆာက္ရပါမည္။ ဒိုတ ယလိုပ္ငန္းစဥ ္
ၿပီးသည္ာ့အခွ် န္တြင္ ကံေပါက္စကရ္ိုံမ  ပ ိုလ ွံ်ေသာဓါတ္အားမွ်ား(၂၀၀ မဂ ါဝပ္ခန္႔)က ို ျမန္မာျပည္ အထက္ပ ိုင္းသ ို႔ 
ျပန္လည္ ပ ို႔လႊတ္န ိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 
(ဂ) တတ ယအဆင္ာ့အေနျဖင္ာ့ ထားဝယ္၊ ၿမ တ္၊ ေကာာ့ေသာင္း ေဒသတေလ ွ်ာက္တြင ္ ဆ ိုလာ၊ 

ေလအားစေသာ ျပန္လည္ျပည္ာ့ၿဖ ်ိဳးျမ စြမ္းအင္သိုံး ဓါတ္အားေပးစက္ရိုံမွ်ား တတ္စြမ္းသမ ွ် တည္ေဆာက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ရရ  လာေသာ ဓါတ္အားမွ်ားက ို တနသၤာရတီ ိုင္းေဒသႀကီး ျဖန္႔ျဖ းေရးကြန္ရက္ (Regional Grid) ထ သ ို႔ 
ပ ို႔လႊတ္ရပါမည္။ ပထမုႏ င္ာ့ ဒိုတ ယအဆင္ာ့ ဂတ္စ္ဓါတအ္ားေပးစက္မွ်ားအတြက ္ အသိုံးျပ်ိဳရေသာ တြင္းထြက္ 
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မွ်ားမ ာ တခွ် န္တြင္ ကိုန္ခမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆ ိုလာုႏ င္ာ့ ေလအား 
ဓါတ္အားေပးစက္ရိုံမွ်ားက ိုမူ အခွ် န္ကာလၾကာျမင္ာ့စြာ စဥ္ဆက္မျပတ ္အသိုံးျပ်ိဳန ိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
 အထက္ေဖာ္ျပပါ အဆင္ာ့(၃)ဆင္ာ့က ို အေကာင္အထညေ္ဖာ္ရန္အတြက ္ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာုႏ င္ာ့ 
ဆက္စပ္ပစၥည္းမွ်ားရ  မ သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ုႏ ိုင္ေပမည္။ ထ ို႔ေၾကာင္ာ့ -  

 တ ိုင္းေဒသႀကီး လ ွ်ပ္စစ္က႑ ဖံြၿဖ ်ိဳးတ ိုးတက္ေရးအတြက္ ရရ  လာေသာ ုႏ ိုင္ငံတကာေခွ်းေငြုႏ င္ာ့ 
ေထာက္ပံာ့ေငြမွ်ားက ို ထ ေရာက္စြာုႏ င္ာ့ မ န္ကန္စြာအသိုံးခွ်ဖ ို႔ လ ိုအပ္ပါသည္။ 

 နည္းပညာအတြက ္ စက္ပစၥည္းမွ်ား တပ္ဆင္အသံိုးျပ်ိဳပံို၊ ျပ်ိဳျပင္ထ န္းသ မ္းမႈုႏ င္ာ့ ႀကံာ့ခ ိုင္မႈနည္းလမ္းမွ်ား၊ 
လူအရင္းအျမစ္စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖ ်ိဳးမႈက ို ပံာ့ပ ိုးေပးုႏ ိုင္သည္ာ့ ကိုမၸဏီမွ်ားက ို ခွ်ည္းကပ္ရန္ လ ိုအပ္ေပသည္။ 

 ဆက္စပ္ပစၥည္းမွ်ားျဖစ္သည္ာ့ ဓါတ္အားလ ိုင္းပစၥည္းမွ်ား၊ ဆ ိုလာျပား၊ ဘက္ထရီုႏ င္ာ့ ဒီဇယ္အင္ဂွ်င္မွ်ားက ို 
ျပည္တြင္းတြင္ အရည္အေသြးမ ီထိုတ္လိုပ္ုႏ ိုင္ရန္ ၾက ်ိဳးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလ ိုက္ရပါသည္။ 
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က ိုးကားစာတမ္းမွ်ား 
(၁) လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ းေရးလိုပ္ငန္း ေရႊရတိုမဂ ဇင္း 
(၂) PTC လ/န စ္ ခွ် ပ္မွ်ား 
(၃) တ ိုင္းလ ွ်ပ္စစ္ အစီရင္ခံစာမွ်ား 
(၄) ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း 
(၅) ANYAPYA HYDRO POWER FINAL REPORT 1984 
(၆)    “Possible first wind farm locations in Yangon, Ayeyarwady and Rahkine regions,” 2013).     

Retrived from http://www.mmtimes.com/index.php/business/8357-possible-first-wind-
farm-locations-announced.html 

(၇)     “Wind farm developer select test sites”, 2012). Retrived from 
http://www.mmtimes.com/index.php/business/1124-wind-farm-developer-selects-five-
test-sites.html 
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ေဒသတြငး္ အလငး္ေရာငအ္တြက ္
အသိုးံျပ်ိဳသည္ာ့ စြမး္အင ္အမွ််ိဳ းအစားမွ်ား 
 
 

 
 

 

၈% 
ဌာနဆ ိုင္ရာ 
လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလ ိုင္း 

၁၈% 
ေရနံဆ ီမီးအ မ ္

၂၂% 
ဖေယာင္းတ ိုင ္

၄၇% 
ပိုဂ လ က မီးစက္ 


