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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ေက်ာက္မီးေသြးက လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္အတြက္
အေျဖလား”

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

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ေက်ာက္မီးေသြးက လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အေျဖလား”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ႀကီး
မားေနပါတယ္။ ႏုုိင္ငံတစ္၀န္း ေပါမ်ားလွတဲ့ ေရအားရင္းျမစ္ကေန လွ်ပ္
စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူေနေပမယ့္လည္း တစ္ႏုိင္ငံအတုိင္းအတာနဲ႔ ၿခဳံငုံ
မေပးႏုုိင္ေသးပါဘူး။ ေစ်းေပါၿပီး ကုုန္က်စရိတ္ သက္သက္သာသာနဲ႔
ဓာတ္အားထုုတ္ႏုိင္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံေတြက လို
အပ္ေနတဲ့ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မလား၊ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ေစတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားစက္ရုံေတြကို
ျပည္သူေတြက လက္ခံပါ့မလား။
ေက်ာက္မီးေသြးဆုုိတာဘာလဲ
ေက်ာက္မီးေသြးဆိုတာက ကာဗြန္ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားတဲ့ ေအာ္ဂင္း
နစ္အမည္းေရာင္ ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္ခဲျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ေရွးႏွစ္သန္း
ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္က ကမၻာေျမအေပၚယံအလႊာရွိ ေရွးေခတ္သစ္ပင္မ်ား
ေဆြးေျမ့ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာတမ္းေတြမွာ
ေဖာ္ျပပါတယ္။ သဘာ၀တြင္းထြက္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးကုုိ အာရွပစၥ
ဖိတ္ေဒသ၊ ေျမာက္အေမရိကေဒသ ၊ရုရွား ၊ ဥေရာပေဒသတခ်ဳိ႕ နဲ႔ တရုတ္
နိင္ငံေတြမွာ အမ်ားအျပား ေတြ႕ရပါတယ္။  အာရွေဒသမွာရွိတဲ့   အင္ဒိုနီး
ရွားနိင္ငံနဲ႔  ၾသစေၾတးလ်နိင္ငံေတြက ေက်ာက္မီးေသြးအမ်ားအျပားထုတ္
လုပ္ၿပီး  ကမၻာတလႊားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတာပါ။
ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာ
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေက်ာက္မီးေသြးကို
ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေအဒီ ၂၀၀ ေလာက္ကစတင္လုိ႔
ေက်ာက္မီးေသြးကို ထုုတ္ယူသုံးစြဲရုံတင္မက ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈေတြပါ
လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ၁၇ ရာစု စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္မွာ ေရေႏြးေငြ႔
အင္ဂ်င္ေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာဟာ ထိပ္တန္း
စြမ္းအင္ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀ ရာစု
ေတြဟာ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာနဲ႔ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ
ထြန္းကားခဲ့တဲ့ ရာစုုႏွစ္ေတြပါပဲ။
၂၁ ရာစု၊ ယေန႔ေခတ္မွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြးဟာ ေလာင္
စာအျဖစ္ တြင္က်ယ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကမၻာမွာ သုုံးစြဲေနတဲ့ စြမ္းအင္ပမာဏ
၂၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေက်ာက္မီးေသြးက ထုုတ္ယူ သုုံးစြဲေနတာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္ရုံမ်ား
ေက်ာက္မီးေသြးကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရာမွာ ေလာင္
စာအၿဖစ္ အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး  တရုတ္နိင္ငံသည္ ၁၉၈၃  
ခုႏွစ္အခ်ိန္မွစ၍ ကမၻာေပၚမွာ ေက်ာက္မီးေသြးအမ်ားဆံုး ထုတ္ယူသံုးစြဲ
တဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္လ်က္ရွိပါတယ္။
၂၀၁၆ - ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၄၈ ရာ
ခုိင္ႏႈန္း (တန္ခ်ိန္သန္း ၃၇၄၇) အထိ သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ တရုတ္နိင္ငံ
မွာသံုးစြဲေနတဲ့ ဓာတ္အား ပမာဏ ၅၇ ရာခုုိင္ႏႈန္းဟာ ေက်ာက္မီးေသြး
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ေလာင္စာမွ ထုတ္ယူရရွိတာပါ။ ထို႔အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက  
သံုးစြဲေနတဲ့ ဓာတ္အားပမာဏ ၃၉ ရာခုုိင္ႏႈန္းဟာ ေက်ာက္မီးေသြး
ေလာင္စာမွ ထုတ္ယူရရွိတာပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ကမၻာလုုံး သံုးစြဲ
ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပမာဏရဲ႕ ၄၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းကို ေက်ာက္မီးေသြးက ထုတ္ယူ
တာျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ဆုုိးက်ဳိးမ်ား
ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕ က်န္းမာ
ေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစသလို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း
အလြန္ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ကမၻာ႔အပူ
ခ်ိန္ ျမင့္တက္ ေျပာင္းလဲလာေစတဲ့အထဲမွာ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာ
ေတြဟာ အဓိကတရားခံအျဖစ္လည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။  ေက်ာက္မီးေသြး
ဓာတ္အားေပးစက္ရံုေတြမွာ   ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာမွတဆင့္  ဆာလ
ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊   နိက္ထရိုဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္နဲ႔ အျခားဓာတ္ေငြ႔မ်ားစြာ
ထြက္ရွိၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းေစကာ အဆုုတ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈေတြ ျဖစ္ပြား
ေစပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာေတြသုံးၿပီး ျပန္လည္စြန္႔ပစ္တဲ့
အခါ ျမစ္ေတြ၊ ကုန္းေျမေတြကုိ အဓိက ညစ္ညမ္းေစတာေၾကာင့္ ဆုုိး၀ါးတဲ့
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈေတြ ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္ရုံနဲ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံ
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္ရုံေတြ တည္
ဆာက္ဖုိ႔ စီမံကိန္းေတြ တင္ျပတာေတြရွိေနၿပီး အဲဒီတင္ျပမႈေတြအေပၚ
ေဒသခံေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္သြားတာေတြရ ွိေနပါတယ္။
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘာအံၿမိဳ႕အနီး ၀တ္ႀကီးေဒသမွာ ကရင္ျပည္နယ္အစုုိးရနဲ႔
တုိယိုထုိင္း ေကာ္ပုိေရးရွင္းလီမိတက္တုိ႔ မီဂၢါ၀ပ္ ၁၂၈၀ ထုုတ္လုပ္မယ့္
ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ တည္ေဆာက္ရန္ စီမံ
ခဲ့ေပမယ့္လည္း ေဒသခံေတြရဲ႕  ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါတယ္။
တနသၤာရီတုိင္း၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ စက္မႈဇုန္မွာလည္း မီဂၢါ၀ပ္
၄၀၀၀ ထုုတ္မယ့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္းကုိ
လည္း ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ေနပါတယ္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ မုုိင္းကုုိင္ၿမိဳ႕မွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြး
တူးေဖာ္ေနမႈေတြကို ရပ္ဆုိင္းေရး ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနၾက
ပါတယ္။ ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ေနေပမယ့္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္၊
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ သေျပပင္ရြာအနီးမွာရွိတဲ့ တရုုတ္
ကုမၸဏီပိုင္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံကို လည္ပတ္ေန
ပါၿပီ။ ဒီစက္ရုံကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ Wuxi Huaguang လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ကုမၸဏီက ၂၂ ႏွစ္တာ ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထားတာျဖစ္ၿပီး
၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ကေန ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ လည္ပတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္စက္ရံုကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၂ဝ မဂၢါဝပ္
ထြက္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု
ေတြက ဓာတ္အား ၁၈၀၃ မဂၢါဝပ ္(ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅၉  ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားမွ ဓာတ္အား
၁၂၇၂ မဂၢါဝပ္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း စုစုေပါင္း ဓာတ္အား ၃၀၇၅
မဂၢါဝပ္အထိ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ျခားတုိးလာေနတဲ့
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ဓာတ္အားလုုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ သဘာဝဓာတ္
ေငြ႔နဲ႔ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းေတြကိုလည္းေကာင္း၊
ကာလလတ္စီမံခ်က္အတြက္ LNG သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး
ဓာတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္း၊ Clean Coal Technology သံုး ေက်ာက္မီး
ေသြးဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းေတြကိုလည္းေကာင္း အစုုိးရက
ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
သူတို႔ေျပာစကား
“ဘယ္ႏိုင္ငံမွ
ေက်ာက္မီးေသြးမသုံးဘဲနဲ႔
မတိုးတက္ဘူး၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မတည္ပါဘူး၊ မသုံးပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာ
မယ္ ေက်ာက္မီးေသြးကို လက္မခံဘူးဆိုရင္ကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
မရွိဘူး”
မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ

