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“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေရးကို ပုဂၢလိကကိုလႊဲေျပာင္းသင့္လား?”
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးကို ပုဂၢလိကကိုလႊဲေျပာင္းသင့္လား
လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ရွိေနတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္
၃ သန္းေက်ာ္သာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေနပါေသးတယ္။က်န္တဲ့သံုးပံုနွစ္ပံုအတြက္ ျဖည့္တင္းေပးနိုင္ျခင္းမရွိ
ေသးပါဘူး။လက္ရွိလွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲေနတဲ့ ၃၅ ရာခိုင္နႈန္းေသာျပည္သူေတြအတြက္ အစိုးရကတစ္နွစ္ကို
အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၇၀ စိုက္ထုတ္ေပးေနရပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အေန
နဲ႕တစ္ယူနစ္ေရာင္းတိုင္း ၂၃ က်ပ္စိုက္ေနရတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း ပုဂၢလိကရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ပုဂၢလိက
က႑ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိုဖိတ္ေခၚတယ္၊ ပုဂၢလိကက႑ကိုဖြင့္ေပးတယ္ဆိုတာ အခုအစိုးရလက္ထပ္မွ
စတင္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၈ ကတည္းက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာပါ။စခဲ့တုန္းက အစိုးရ
က႑ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈ ၉၃ ဒႆမ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဂၢလိကထည့္ဝင္မႈ ၆ ဒႆမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕စတင္ခဲ့
ေပမယ့္ လက္ရွိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္မွာေတာ့နိုင္ငံပိုင္ လွ်ပ္စစ္က႑ထုတ္လုပ္မႈဟာ ၅၁ ဒႆမ
၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီးေတာ့ ပုဂၢလိက လက္ထဲကို ၄၈ ဒႆမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ဒါကထုတ္
လုပ္မႈအပိုင္းမွာေျပာတာပါ။
တကယ္ေတာ့ လွ်ပ္စစ္က႑မွဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ (Generation) ပိုင္း၊ ဓာတ္အားပို႕လႊတ္
မႈအပိုင္း (Transmission) နဲ႕ ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးမႈအပိုင္း (Distribution) ဆိုၿပီးသံုးမ်ိဳးရွိေနပါတယ္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကထုတ္ယူသြားတဲ့ Energy Unit ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ဘ႑ာနွစ္မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္က ထုတ္ယူတဲ့ ပမာဏ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနၿပီးေတာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သံုး
စက္ရံုေတြက ေပးတဲ့ပမာဏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္အထိေရအားလွ်ပ္စစ္က႑မွာ အစိုးရမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္းေတြ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြ၊ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္းေတြရွိေနျပီးေတာ့ စုစုေပါင္းစက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္ ၃၂၀၀ ခန္႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းေတြက ပါလီမန္အစိုးရလက္ထပ္ကတည္း
ကရွိခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ဥပမာ မဂၢါဝပ္ ၈၄ ရွိတဲ့ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဟာ
ပါလီမန္အစိုးရလက္ထပ္က စတင္ခဲ့တဲ့စက္ရံုျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အစိုးရ လက္ထပ္မွာလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ဆည္
ေတာ္ၾကီး၊ ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္ (၁)၊ ေဇာ္ဂ်ီအမွတ္ (၁) (၂)၊ ေဇာင္းတူ၊ သဖန္းဆိပ္၊ မုန္းေခ်ာင္း၊ ေပါင္း
ေလာင္း၊ ရဲႏြယ္၊ ခေပါင္း၊ က်ိဳင္းေတာင္း၊ ရဲရြာစတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။အမ်ားစုဟာ အေသးစားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြလို႕ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအထဲမွာ မဂၢါဝပ္
၇၉၀ ရွိတဲ့ရဲရြာစီမံကိန္းဟာအႀကီးဆံုးလို႔ေျပာလို႕ရပါတယ္။ေပါင္းေလာင္းကေတာ့ ၂၈၀ ရွိပါတယ္။
ဦးသိန္းစိ္န္အစိုးရလက္ထပ္မွာေတာ့ ေရႊက်င္၊ ႀကီးအံုႀကီးဝ၊ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ျမစ္သား၊ ကြန္းေခ်ာင္း၊
နန္းခ်ိဳ၊ ျဖဴးေခ်ာင္း နဲ႕ အထက္ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္းေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီအထဲမွာ အထက္ေပါင္းေလာင္း
စီမံကိန္းတစ္ခုပဲ မဂၢါဝပ္ ၁၄၀ ရွိၿပီးက်န္တာေတြကေတာ့ ၁၀၀ ေအာက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအစိုးရလက္ထပ္ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြထဲမွာေတာ့ အလယ္
ေပါင္းေလာင္း စီမံကိန္း (၁၀၀ မဂၢါဝပ္)၊ ေရႊလီ-၃ စီမံကိန္း (၁၀၅၀ မဂၢါဝပ္)၊ အထက္နမ့္ထြမ္စီမံကိန္း
(၃ဒႆမ ၂ မဂၢါဝပ္)၊ ဒီးဒုတ္စီမံကိန္း (၆၀ မဂၢါဝပ္)၊ အထက္ရဲရြာစီမံကိန္း (၂၈၀ မဂၢါဝပ္)၊ သူေဌးေခ်ာင္းစီ
မံကိန္း (၁၁၁ မဂၢါဝပ္)၊ အထက္က်ိဳင္းေတာင္းစီမံကိန္း (၅၂ မဂၢါဝပ္) တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္
NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ တည္ေဆာက္ဆဲေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (၈) ခုရွိၿပီးစုစုေပါင္း
မဂၢါဝပ္ (MW) က ၁၆၀၀ ဝန္းက်င္ထြက္မယ္လို႔မွန္းထားပါတယ္။လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္
က ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ဟာ တစ္ယူနစ္ကို ၇၀ ေလာက္ရွိၿပီးေတာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔နဲ႕
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈစရိတ္က က်ပ္၁၂၀၊ ေက်ာက္မီးေသြး နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ
စရိတ္က က်ပ္ ၇၀ မွ ၉၀ ၾကား၊ ေနေရာင္ျခည္ကေနထုတ္လုပ္တဲ့စရိတ္က က်ပ္ ၁၀၀ နဲ႔ ၁၆၀ ၾကား၊
ေလအားနဲ႔ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္က က်ပ္ ၁၁၀ နဲ႕ ၁၇၀ ၾကားရွိၿပီး ေရအားနဲ႔ထုတ္လုပ္တာကေတာ့
ကုန္က်စရိတ္ အသက္သာဆံုးျဖစ္တယ္လို႕လွ်ပ္စစ္နဲ႕စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္
ေရးလုပ္ငန္းကရရွိတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအရသိရပါတယ္။

ေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနဲ႔ပတ္သက္ရင္ Transmission Line နဲ႔ Distribution Line မွာေလလြင့္ဆံုး
ရႈံးမႈအေျမာက္အမ်ားျဖစ္ေနပါတယ္။ “ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ မွာဆိုရင္ ၂၁ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာက
ေနာက္ပိုင္းမွာ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွာ ၁၅ ဒႆမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါေတာ့
တယ္” လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္
ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးေဒါက္တာထြန္းနိုင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ မွာ တစ္နိုင္ငံလံုး
ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ယူနစ္သန္းေပါင္း ၆၄၆၇ ရွိခဲ့ရာက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာနွစ္ကိုေရာက္တဲ့အခါယူနစ္
သန္းေပါင္း ၁၃၅၅၁ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၅ နွစ္အတြင္းမွာ ၂၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္သြားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကို ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္သြားပါတယ္။လက္ရွိ ေရးဆြဲထားတဲ့
National Electricity Master Plan အရဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္သံုးစြဲသြားဖို႔
ရွိေနပါတယ္လို႕သူကဆက္ေျပာပါတယ္။
တဘက္မွာစြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ေတြျမင့္တက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈေတြကိုမတား
ဆီးႏိုင္ရင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈမွာ အကန္႔အသတ္ေတြပိုမ်ားလာနိုင္ပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အၿငိမ္းစားဒုဝန္ႀကီးဦးေအာင္သန္းဦးကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ပို႔လႊတ္
ရာမွာေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာလည္း
ဘတ္ဂ်က္ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း၊
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏသ
ွံ ူေတြကလ
ို ည္း လိအ
ု ပ္ေနတဲအ
့ ေၾကာင္း၊ အလားတူ NLD အစိုးရလက္ထပ္မွာတည္ေဆာက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ မဂၢါဝပ္ ၁၅၀၀ ရွိတဲ့ ေရႊလီ (၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဟာလည္း ဘတ္
ဂ်က္မရွိတဲ့အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီေတြ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႕လိုလားေၾကာင္း
လည္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
၂၀၃၀ မွာတစ္နိုင္ငံလံုး မီးလင္းေရးစီမံကိန္း (National Electrification Plan) အရဆိုရင္
အစိုးရအေနနဲ႔ဘတ္ဂ်က္ကို ဒီထက္ပိုၿပီးသံုးစြဲရေတာ့မွာပါ။အစိုးရက ဘတ္ဂ်က္မသံုးစြဲနိုင္တဲ့အတြက္
ေရွ႕မတိုးနိုင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြရွိေနပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း ပုဂၢလိက က႑ရဲ႕ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈကိုဖိတ္ေခၚ
လာေနပါတယ္။
ယမင္းျမတ္ေအး

