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၁။ နဒိါနး္ 

စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈတြင္ စြမ္းအင္္ ိုအပသ္ည္။ စြမး္အငသ္ည ္ စကမ္ႈက႑ာွႏင္ ့ ကနု္ထတု္္ပု္ငန္းမ မးကို 
္ည္ပတ္ေစၿပ း အသကေ္မြးဝမ္းေက မင္းမ မးကိတုိုးတက္ေစကမ ေစ းကြက္မ မးကို္ ည္း ဆက္စပ္ေပး 
သည။္ စြမ္းအငက္ိုတိးုတကသ္ံုးစြြဲျခင္းသည္ စ းပြမးေရးအေဆမက္အဥ ကိ ု ပုိမုိေခတမ္ ေအမင္ေဆမင္ရြက္ျခင္း 
္ည္းျဖစ္သည။္ ယင္းာွႏင့္ပတသ္ကသ္ည့္ သမိုင္းဆိုငရ္မအဆကအ္စပမ္ွမ ပိမုိုထင္ရွမးသည္။ ာုိႏင္ငံမ မး 
၏စ းပြမးေရးသည ္စြမ္းအငက္ို ပိုမိသုံုးစြြ္ဲ မာိုႏင္သည္ာွႏင့္အမွ  ဆက္္ ကဖ္ြံ႕ၿဖိ းတိးုတက္္ မစျမြဲျဖစ္သည။္1  

ာုိႏင္ငံအမ မးအျပမး၏ ပ မ္းမွ တစ္ဥ းခ င္းဝင္ေငြာွႏင့္ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈတိးုတက္ာႏႈန္းကို ာိႏႈင္းယွဥ္ရမတြင္ မ ဥ္းေျဖမင္ ့
သေဘမဆကာ္ႏြယ္မႈမဟတု္ေၾကမင္း ေတြ႕ရသည။္ စြမ္းအငသ္ံုးစြြဲမႈမရိွသေ္မက္အ္ြန္နမိ့္က ေသမ 
အဆင့္မ ွအထက္သို႔တက္ရမတြင္္ ဝင္ေငြမွမ သသိသိမသမတိုးတက္သြမးေ့္ရွသိည္။ ာုိႏင္ငံတစ္ာိုႏင္ငံခ မး္သမ 
ႂကြယ္ဝသြမးၿပ းေနမကတ္ြင္မ ူ စြမ္းအင္သုးံစြြဲမႈာွႏင့္ ဝင္ေငြအၾကမးဆက္စပမ္ႈမွမ ျပန္ၿပ းက ဆင္းသြမး 
တတ္သည။္ ထို႔ေၾကမင့္စြမ္းအင္မမွ ဖြ႕ံၿဖိ းမႈ၏အေစမပိုင္းကမ္မ မးတြင္ ပိုၿပ းအေရးပါတတသ္ညက္ို 
ေတြ႕ာိုႏင္သည္။ 

ပုံ- ၁ တြင္ ေအမက္ေျခဘယဘ္က္၌ စြမး္အင္အသံုးျပ မႈာွႏင့္ ဝင္ေငြာွႏစ္မ  ိးစ္ံုးနိမ့္က ေသမ ာုိႏင္ငံမ မး အုပစ္ုကိ ု
ေတြ႕ာုိႏင္သည္။ ယင္းာိုႏင္ငံအမ မးစုမွ ဆမဟမရအမဖရိကာုိႏင္ငံမ မးျဖစ္ၿပ း အမရာွႏိုင္ငံအနညး္ငယ္သမ 
ပါဝငက္မ ျမနမ္မာိုႏင္ငံ္ည္းအပါအဝင္ျဖစသ္ည။္ ထိုာိုႏင္ငံမ မး၏ စ းပြမးေရးဖြ႕ံၿဖိ းမႈႈာွႏင့္ အေဆမကအ္ဥ ဆိုင္ရမ 
ျပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲျခငး္မ မးမွမ ကနု္ထတု္္ ုပ္ျခငး္၊ စကမ္ႈ္ုပ္ငနး္မ မးာွႏင့္ ဝန္ေဆမင္မႈစေသမ က႑မ မး 
အတြက ္ စြမး္အငမ္ည္မွ ေပးာိုႏင္မေပးာုိႏင္ဆိသုည့္ အခ က္ေပၚတြင္ မတူည္ေနသည္။ စမးသံုးသူမ မး 
အတြကဆ္ိုပါက္ည္း စြမး္အင္မွမ အခ ိနက္ုန္မ မးစြမသကသ္မေစ႐ံုသမမက ္သူမးအရင္းအျမစာွ္ႏင့္ အပနး္ 
ေျဖအနမးယမူႈမ မးကိုပါ ပိုမိတုိုးတက္ေကမင္းမြနေ္စသည။္ 

  

                                                           
1 ထိုအဆက္အစပက္ို အတိအက တြက္ခ က္ျပာိုႏင္ရန ္ (ဥပမမ ာိုႏင္ငံတစ္ာိုႏငင္ံသည ္ စြမ္းအငသ္ံုးစြြဲမႈ x% ျမင့္တက္ပါက စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈမွမ 
ပိုမိုျမင့္မမးေသမ y% တက္မညဆ္ိုသည့္ပံုစံမ  ိး) ခက္ခြဲသည္။ ယင္းတြင ္ သက္ဆိငု္ရမာိုႏင္ငံာွႏင့္ ဆိုငေ္သမ အခ က္အ္က္မ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံတြင္း 
အေျခအေနမ မးာွႏင့္္ည္း သကဆ္ိငု္ေနသည။္ အခ ိနက္မ္အပိငု္းအျခမးမွမ္ည္း အေရးပါသည။္ ေခတ္ၿပိ ငဖ္ြံ႕ၿဖိ းမႈမ မးတြင္ ္ွ ပ္စစဓ္မတ္အမး 
တုိးတက္သံုးစြြဲျခင္းာွႏင့္ စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈအဆက္အစပ္မမွ ပိုမိထုင္ရွမးေ္ရ့ွသိည္။ ယေန႔ေခတ္စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈကို ေဆမင္ၾကဥ္းေပးာိုႏင္သည့္ 
နည္းပညမအမး္ံုးမွမ စြမ္းအင္ ာွႏင့္ပတသ္ကေ္နေသမေၾကမင့္္ည္းျဖစသ္ည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ယေန႔ဖြံ႕ၿဖိ းၿပ းာႏုိင္ငမံ မး ဖြံ႕ၿဖိ းေရး္မ္းေၾကမင္းကိုစတင္ 
ေ္ွ မက္္ ွမ္းသည့္ ၁၈ ာွႏင့္ ၁၉ ရမစု မ မးတြငမ္ူ ယေန႔ေခတေ္္မကမ္ထင္ရွမးေပ။ 
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ပုံ- ၁။ ာုိႏင္ငံမ မး၏ တစ္ဥ းခ ငး္ဝင္ေငြာွႏင့္ စုစုေပါင္းစြမး္အငသ္ံုးစြြဲမႈ 

 

ယခု ပံုသည္ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈာႏွင့္ ဂ  ဒ ပ ဖြံ႕ၿဖ ိးမႈအဆက္အစပ္ကို အခ  ိးက က ေ့္္မာိုႏင္ရန္ကညူ ေပးသည္။ ဝင္ေငြာွႏင့္ 
စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈ ခ ိတ္ဆက္ပံုကို ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရင္းျမစ္။ World Development Indicators 

အထက္ပါကိစၥရပ္မ မးကို တၿပိ ငန္ကတ္ညး္ၿပ းေျမမကေ္စရန္အတြကဆ္ို္ င္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရမ ႀကိ းစမး 
အမးထတု္မႈႀက းႀက းမမးမမး္ုပ္ရန္္ ိသုည္။ စြမ္းအင္မမွ အေျခခကံ က တည္ရိွေနေသမ္္ည္း  ေခတမ္  
စြမ္းအငပ္ံုစံမ မးကိ ု ္ိုအပသ္္ိုထတု္္ ုပသ္ံုးစြြဲာႏိုင္ေရးမွမမူ ္ြယ္ကေူသမကိစၥမဟတု္ေပ။ ေတမငထ္ူ 
ထပ္ေသမ ကခ င္ာွႏင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ မးမွစၿပ း ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ မးျဖစ္ေသမ မြနာွ္ႏင့္ တနသၤမရ အထ ိပထဝ  
ဖြြဲ႕စည္းပံုေထြျပမးေသမ ျမနမ္မာႏိုင္ငကံြဲ့သိို႔တိုငး္ျပညတ္ြင္ ထိကုိစၥမွမ ပိုမုိ႐ႈပ္ေထြးခက္ခြဲာႏုိင္သည္။2 အမ  းိသမး 
အဆင့္ဓမတ္အမး္ိငု္းာွႏင့္ ခ ိတဆ္က္မႈမရွိေသမ သ းျခမးစြမ္းအငအ္ရင္းအျမစမ္ မးေဖမ္ထတု္ာ္ုိႏင္ေရးသည ္
ေဝး္ေံခါင္ဖ မးေသမေဒသမ မးအတြက္ အ္ြန္အေရးႀက းေသမေၾကမင့္ သင့္ေ္ မ္ေသမမဝူါဒမ မးရွိရန္္ ို 
သည္။ အရြယ္ပမမဏႀက းမမးေသမ အမ  းိသမးအဆင့္စြမ္းအင္စ မကံိန္းႀက းမ မးမမွအေရးႀက းေသမ္္ည္း 
ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးပန္းတိုင္မ မးအတြက ္ ဆို္  င္္ ံုေ္မကမ္ႈမရွိေပ။ စြမ္းအင္္ က္္မွ္းမ  
ရရွိမႈာွႏင္ ့ စြမ္းအင္အမမခံခ က္ေပးာုိႏင္မႈာႏွစ္ခုတို႔ိကို သ းျခမးကိစၥမ မးအျဖစက္ိုငတ္ြယ္ရန္္ိသုည္။ စြမ္းအင္္ ိ ု
အပ္ခ က္မွမ တစ္ရကတ္ည္းအတြင္း၌ပင္ တစခ္ ိန္ာွႏင့္တစ္ခ ိ္န္မတူည ေပ။ အကယ၍္ စြမ္းအငထ္တု္္ ုပ္မႈ 
သည ္ ္ိအုပ္ခ က္အတက္အက စက္ဝန္းာွႏင့္ ္ိကု္ေ္ မည ေထြစြမ္းေဆမင္ာုိႏင္မႈမရွိပါက မၾကမမဏ 
မ းျပတ္ေတမကမ္ႈမ မးျဖစ္္ မေပမည္။ စြမ္းအငတ္သမတတ္ည္းမရမႈေၾကမင့္ ထတု္္ ုပ္မႈႈကို အောွႏမင့္ 
အယကွ္ျဖစ္ေစၿပ း ကုနထ္တုစ္ြမ္းအမးကိထုိခိကု္ေစကမ ေခတသ္စ္ၿမိ ႕ေတမ္ႀက းတစ္ခ၏ု ္ပု္ငန္းေဆမင္တမ 
မ မးကို အဟန္႔အတမးျဖစ္ေစပါသည။္ ျမန္မမာုိႏင္ငံတဝမွ္းတြင္ အရညအ္ေသြးျမင့္ေသမ စြမ္းအင္ေပးစြမ္း 
                                                           
2 ယင္းအခ ကက္ပင ္ ျမနမ္မာိုႏင္ငတံြင ္ ႀက းမမးသည့္စြမ္းအငဆ္ိုငရ္မ အ္မးအ္မမ မးရွိေနျခင္းျဖစသ္ည။္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္၊ ေနစြမ္းအင္မသွည ္
သဘမဝ ဓမတ္ေငြ႕အထိ ႀက းမမးေသမ အရင္းအျမစမ္ မးရွိေနသည္။ ေရအမး္ွ ပ္စစ္အ္မးအ္မမွမ မ ဂါဝပ္ တစ္သနိ္းာႏွင့္ အထက္ရွေိနသည္။ 
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ာိုႏင္ေရးအတြက ္ မူဝါဒေရးဆြြဲရမတြင္ မွနက္န္ေသမ ဆြြဲေဆမင္မႈမက္္ ံုးမ မးကိ ု ထည့္သြင္းာိုႏင္ဖို႔္ိုသည္။ 
စြမ္းအငက္႑ရွိ ္ုပ္ငန္းဖြြဲ႕စည္းပုကံိုျပငဆ္င္ၿပ း ္က္ရွိစြမး္အငအ္သံုးျပ ခ ေကမက္ခံေနမႈပံုစံမ မးကို 
ေျပမင္း္ြ္ဲ ိုကာို္ႏင္ပါက စြမး္အငက္႑အေျခခအံေဆမက္အဥ မ မးတြင္ ဘ႑မေရးအရရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မး ပုိမုိ 
တိုးပြမး္မေအမင ္စြမး္ေဆမင္ာႏိုင္မည္ျဖစသ္ည္။  

စြမ္းအငအ္သံုးျပ ခကိုေျပမငး္္ြဲေကမက္ခံျခငး္၏ ေနမကက္ြယ္တြင္ ဘ႑မေရးအေၾကမင္းတရမး 
တစ္ခတုည္းရွသိညမ္ဟတု္ေပ။ အသံုးျပ ခတြင္ စြမ္းအငသ္ံုးျခင္းေၾကမင့္ျဖစ္ေသမ ္ူအဖြြဲ႕အစည္း၏ 
ကုနက္ စရတိ္မ မး ဥပမမ စြန္႔ပစ္အညစအ္ေၾကးမ မးာွႏင့္ မ းခိုးထတု္္ ႊင့္မႈမ မးကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ က္ရန္္ ိ ု
အပသ္ည္။ ထိုသို႔ထည့္သြင္းတြက္ခ က္ျခင္းမျပ ပါက ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအင္ရငး္ာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးသည္ ျမန္မမာုိႏင္င ံ
ကြဲသ့ို႔ေသမ ဖြ႕ံၿဖိ းဆြဲာုိႏင္ငံတစ္ခုအတြက္ အ္ြန္အရင္းႀက းသညဟ္ု ထင္ျမငယ္ူဆစရမျဖစ္ေနေပ္ိမ့္မည္။ 
ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံရွ ိ စြမ္းအငအ္ဖိုးအခမ မးကို ျပငဆ္င္္ ိုက႐္ံုျဖင့္ ာုိႏင္ငံ၏ ေနေရမင္ျခည္ာွႏင့္ ေ္စြမ္းအင္ဆိငု္ရမ 
အရင္းအျမစမ္ မးကို စတငသ္ံုးစြြ္ဲ မေစရန္ ပံပ့ိုးကူည ေပးာုိုႏင္မည္ျဖစသ္ည္။3 ထိသုို႔ေသမ ျပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲေရး 
မ မးကို ကန္႔ကြကသ္တူို႔က အဓကိေထမကျ္ပေသမအခ က္မွမ စြမ္းအငသ္ံုးစြြဲခမ မးကိတုိုးျမႇင့္ျခင္းသည ္
ဆင္းရြဲသမးမ မးအမး အက  းိျဖစ္ထြနး္ေစျခငး္ရွိမည္မဟတုဟ္ူေသမ အခ က္ျဖစသ္ည္။ သို႔ေသမ္ ္ကေ္တြ႕ 
သမဓကမ မးအရ ရွိသင့္ရွိထိကုသ္ည့္ေအမက္္ ေ္ မ့ခ ထမးေသမ စြမ္းအင္ေစ းာႏႈန္းမ မးသည္ ဆင္းရြဲသမးမ မး 
ထက္ခ မ္းသမသူမ မးကိုသမ ပိုမိုအက  ိးျဖစထ္ြန္းေစသညက္ို ေတြ႕ရသည။္  

ဤစမတမ္းငယတ္ြင္ အထက္ပါကိစၥရပ္တစ္ခခု င္းစ ကို ေ့္္ မသံုးသပ္ရန ္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ ကမ္ွမ စြမ္းအင္မဝူါဒခ မတွ္ျခင္းဆိုင္ရမ ာုိႏင္ငံတကမအေတြ႕အၾကံ မ မးာွႏင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ပကတ ိ
အေျခအေနကို ဆကစ္ပေ္ပးရန္ျဖစသ္ည။္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ စြမ္းအငက္႑အတြကသ္ုေတသနမ မးမမွ 
ရွမးပါးေသမေၾကမင့္ ယခစုမတမ္း၏ အဆံုးသတပ္ိုင္းတြင္ ျမန္မမ့စြမ္းအငက္႑၌ ေဆမင္ရြက္ရန္္ိအုပသ္ည့္ 
သုေတသနအစ အစဥသ္စမ္ မးကိ ု ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ ေနမက္ဆံုးတစ္ခ က္အေနာႏွင့္ ဤစမတမ္းသည္္ 
္ွ စ္စစ္စြမ္းအငက္ို အဓိကအမ႐ံုစိုက္ၿပ းသံုးသပထ္မးျခငး္ျဖစသ္ည္။ စြမး္အငက္႑ရွ ိ အျခမးအေရးပါေသမ 
ေရနံထြက္ပစၥည္းမ မးာွႏင့္ သယ္ယူပို႔ေဆမင္ေရးအတြက္အဓိကက ေသမ ေ္မငစ္မဆ တို႔ာႏွင့္ပတသ္က္ၿပ း 
ထည့္သြင္းသံုးသပထ္မးျခင္း ္ံုးဝမရွိပါ။ 

  

                                                           
3 ္က္ရွိအခ ိနတ္ြင္မ ူေရအမး္ွ ပ္စစတ္စ္ခတုည္းကိသုမ စ းပြမးျဖစထ္ုတ္္ ပု္္ က္ရွသိည္။ ရွမ္း၊ ခ င္းျပညန္ယ္ာွႏင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ မးတြင ္
ေ္စြမ္း အင္အ္မးအ္မႀက းမမးသည္။ ေနစြမ္းအင္အ္မးအ္မမွမ္ည္း တစာွ္ႏစ္္ င္ ၅၁၉၃၇ တမရမဝပ္နမရ အထိရွာိုိႏင္ၿပ း 
အ္ယ္ပိငု္းေဒသမ မးတြင္ အဓကိ ေတြ႕ရွိရသည။္ 
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ပုံ- ၂။ ာုိႏင္ငံေ္းခု၏ တစဥ္ းခ င္းဝင္ေငြာွႏင့္ စြမ္းအငသ္ံုးစြြဲမႈဆက္စပ္ပံု သမိုင္းေၾကမငး္အခ က္အ္က္မ မး 

 

 

ေဒါင္္ိုက္ Y ဝင႐္ိုးသည္ ၁၉၉၀ အေမရိကနေ္ဒၚ္မာႏႈန္းထမးျဖင့္ ပ မ္းမ ွတစ္ဥ းခ င္းဝငေ္ငြ ဂ  ဒ ပ ကိုေဖမ္ျပထမးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အ္ံုးစက္ကေ္းမ မးက စုစုေပါင္းစြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈကိုေဖမ္ျပသည္။ အခ က္အ္က္- Maddison Project, 
History Database of the Global Environment 

၂။ ဖြ႕ံၿဖ ိးေရးအရငး္အျမစျ္ဖစေ္သမ စြမး္အင ္

ေခတသ္စ္စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈမ မးကိ ု ေမမင္းာွႏင္ေသမအင္ဂ င္မွမ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈပငျ္ဖစသ္ည္။ ပံ-ု ၂ တြင္ 
ေခတသ္စ္ စ းပြမးေရးပါဝါာုိႏင္ငံေ္းခု၏ စြမ္းအင္ာွႏင္ ့ ဖြံ႕ၿဖိ းမႈဆက္စပေ္သမ သမုိ္င္းေၾကမင္း အခ ကအ္ 
္က္မ မးကိုေဖမ္ျပထမးသည္။ ထိဆုကစ္ပ္မႈသည္ာွႏစ္္မ္းသြမးသေဘမေဆမင္သည္။ ပုိမုိခ မ္းသမႂကြယဝ္ 
္မသည္ာွႏင့္အမွ  စြမး္အငက္ိသုံုးစြြဲာႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးပိုမိုတိုးတက္္ မၿပ း စြမ္းအငပ္ိုရွိပါက္ည္္း ဥစၥမဓန 
အတြက ္ ပုိမုိဖန္တ း္ပ္ုကိင္ု္မာုိႏင္မည္ျဖစ္သည္ (Ozturk 2010)။ သို႔ရမတြင ္အရင္းသည္္ ုပအ္မးထက ္ 
စမ္ င္ စြမ္းအင္အေပၚ မ မးစြမမ တည္ေနၿပ း အရင္းသည္ပင္္ င္ စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈႈ၏ အဓကိ 
ေသမ့ခ က္ျဖစ္သည္ဟူေသမ အခ က္မ မး္ညး္ ရွိေနေသးသည္။ စြမ္းအငသ္ည ္္ုပအ္မး၏ ကုနထ္တု္္ ုပ ္
ာႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမႇင့္သြမးေစမည့္ နည္းပညမသစမ္ မးတြင္ အရငး္အာွႏ းျပ ရန္္ညး္ တြန္းအမးေပးသည္။ 
ထိုမတွစဆ္င့္ စ းပြမးေရးဖြ႕ံၿဖိ းမႈကိုျဖစ္ေစသည ္ (Jorgenson 1984, Lucas 2002, Crafts 2004)။ ္ူာွႏင့္ 
ကုန္စည္မ မးကိသုယယ္ူပို႔ေဆမင္ရေသမ အခ ိနာွ္ႏင့္စရိတ္မ မးမွမ သသိိသမသမက ဆင္း္မခြဲသ့ည္။ 
စက္႐ံုမ မးသည ္ ပိုမိသုကေ္သမေသမာႏႈနး္ထမးျဖင့္ ကုနပ္စၥည္းမ မးကိ ု ပိုမိထုတု္္ ုပ္္ မာိုႏင္ၿပ း ပိုမိကု ယ္ျပန္႔ 
ေသမေစ းကြကမ္ မးာွႏင့္ ခ ိတဆ္က္ေရမင္းခ ာုိႏင္သည္။ အ္ုပသ္မမးထုမွမ ္ညး္ ပိုမို္ ုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ္မျခငး္ 
သို႔မဟုတ္ ထတု္္ ုပ္ာိုႏင္စြမ္းပိုျမင့္ေသမ အ္ုပ္မ မးကို ဥ းစမးေပး္ပု္ကိငု္္မျခင္းမ မး္ညး္ ရွိ္ မသည္။ 
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္တူို႔ေရႊ႕ေျပမင္းသြမး္မမႈျမင့္မမး္မသည္ာွႏင့္အမွ  စတိက္ူးစတိသ္န္းမ မး ဖ္ယွ္စ းဆင္းျခင္းမ မး ပုိမုိ 
မ မးျပမး္မၿပ း တ ထြင္ဖနတ္ းမႈမ မးပါတိးုတက္ျဖစ္ထြန္း္မေ့္ရွသိည္။ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံသည ္ က န္ဖြံ႕ၿဖ ိးဆြဲာုိႏင္ငံမ မးနည္းတူပင ္ ္က္ရွိ စက္မႈဥ းေဆမင္ာုိႏင္ငံမ မးျဖတသ္န္းခြဲေ့သမ 
ရွည္္ မး ္ွသည့္ တ ထြငဖ္န္တ းမႈဆို္င္ရမသမုိင္းေၾကမင္းတစခ္ု္ံုးကိ ု ေက မ္ပစ္္ိကု္ာိုႏင္သည္။ ယငး္မွမ 
အမွန္ပင ္ 'မဟမ ခုန္ပ ံေက မ္္ႊမးမႈႀက း' ျဖစ္္သည္။ ေခတ္မမ ေတမ့ေသမ နည္းပညမမ မးကို ေက မ္္ႊမးၿပ း 
ေခတအ္မ ဆံုးမ မးကိုသမ ရယသူံုးစြြဲျခင္းျဖစသ္ည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ စမတ္ဖနု္းေစ းကြကသ္ည္ အေကမင္းဆံုး 
ဥပမမတစ္ခပုင္ျဖစ္သည။္4 စိန္ေခၚမႈတစ္ခမုွမ ထိသုို႔ေသမ ေခတ္မ နည္းပညမမ မး္ည္ပတ္ာုိႏင္ေရးအတြက ္
စြမ္းအင္္ ိအုပ္ျခငး္ပင္ျဖစ္သည္။ တယ္္  ကြန္း က႑တစ္ခတုည္း၌ပင္ ၂၀၁၇ ခန္႔မွန္းခ ကမ္ မးအရ 
ေစ းကြက္္ ိအုပ္ခ ကက္ိုျဖည့္ဆည္းာိုႏင္ရနအ္တြက္ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ္က္ရွတိမဝါတိုငအ္ေရအတြက္၏ 
ာႏွစ္ဆမ ွ သံုးဆအထ ိ တိုးတက္စိုကထ္ူရန္္ိအုပ္ာိုႏငသ္ည္။5 မိဘုိုင္းနညး္ပညမသည ္ စ းပြမးေရးဆိုင္ရမ 
သတင္းအခ က္အ္က္မ မးကို အ္ြယတ္ကျူပန္႔ပြမးေစျခင္း (Jensen 2007)၊ ္ုပ္ငနး္ေဆမင္ရြက္မႈ 
စရိတ္မ မးေ္ မက့ ေစျခင္းာွႏင့္  ေငြေခ း္ုပ္ငန္းကြဲသ့ို႔ေသမ အေျခခအံက ဆံုးဝနေ္ဆမင္မႈ္ ုပင္န္းမ မး 
စတငတ္ည္ေထမင္ရမတြင္ အေထမကအ္ကူမ မးစြမျပ ာိုႏင္ (Jack & Suri 2014) သည္။ သို႔ရမတြင္ မိဘုိုငး္ 
နည္းပညမ၏ အက  းိေက းဇူးမ မးကို ခံစမးာုိႏင္ေရးအတြက္ ္ွ ပစ္စ္မွမ အဓကိက သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံေဝး္ံေခါငဖ္ မးေဒသမ မးတြင္ မိဘုိုင္းဝန္ေဆမင္မႈမ မး အဆက္အသြယ္မျပတ္ေတမက္ေစရန္အ 
တြက္ တမဝါတိုငမ္ မးအျပည့္အဝ အ္ုပ္္ ုပ္ေနဖို႔္ိုသည္။ မိဘုိုင္းသံုးစြြဲသမူ မးက္ည္း ၎တို႔၏ မိဘုိုင္း 
ဖုန္းမ မးကိ ု အမးျပန္ျဖည့္သြင္းာိုႏင္ရန္္ ိုသည္။ ထိသုို႔ေသမ အေျခခံအေဆမက္အဥ ္ိအုပ္ခ က္မ မးကိ ု
ျဖည့္ဆညး္ျခင္းသည ္ ေခတ္မ စ းပြမးေရးတစ္ခကုို ကးူေျပမင္းရမတြင္ အဓကိက ေသမ အခ က္တစ္ခ ု
ပင္ျဖစသ္ည္။  

ဇယမး- ၁။ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ အမိ္န းခ ငး္ာုိႏင္ငံမ မးရွိ စုစုေပါငး္္ွွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးထတု္္ ုပမ္ႈ- ၂၀၁၃ (TWh) 

ာုိႏငင္ ံ ေက မကမ္ းေသြး ေရန ံ သဘမဝဓမတေ္ငြ႕ ေရအမး္ ွပစ္စ ္ ဆို္ မ+ေ္ စစုေုပါငး္ 
ဘဂၤ္ မးေဒရ့ွ္ ၁.၂၃ ၆.၆၉ ၄၄.၀၈ ၀.၈၉ ၀.၁၅ ၅၄.၀၄ 
ကေမ႓မဒ းယမး ၀.၁၇ ၀.၅၈ - ၁.၀၂ ၀.၀၀ ၁.၇၈ 
ျမနမ္မ ၀.၅၁ ၀.၀၆ ၂.၄၄ - - ၁၁.၈၉ 
ထိငုး္ ၃၂.၉၁ ၁.၆၈ ၁၁၇.၀၆ ၁.၃၈ ၁.၃၈ ၁၆၅.၇၁ 
ဗ ယကန္မ ္ ၂၄.၈၃ ၂.၂၇ ၄၂.၆၅ ၀.၀၉ ၀.၀၉ ၁၂၇.၀၃ 

 

အခ က္အ္က္- International Energy Agency – Electricity Statistics (2013) 

ျမနမ္မာိုႏငင္ရံွ ိ္ ွပစ္စက္႑ေခတၿ္ပ ိငအ္ေတြ႕အၾက ံမ မး 

                                                           
4 Tech Scene in Myanmar Hinges on Cellphone Grid’, The New York Times, July 2014 ကိုၾကည့္ပါ။ 
5 တယ္္ ကြန္းအေျခခံအေဆမက္အဥ မ မးအ္ြန္္  င္ျမန္စြမဖြံ႕ၿဖိ း္မျခင္းသည ္ယင္းက႑၏ ၿပိ ငဆ္ိငု္မႈအ္ြန္ျပင္းထန္ေသမ သဘမဝကို ေဖမ္ျပ 
ေနသည။္ ္က္ရွတိြင္ ာိုႏင္ငေံတမ္မွပိငုဆ္ိုင္ၿပ း ပုဂၢ္ ကိပိငု္ေျပမင္းေနသည့္ MPT ာွႏင့္ ာိုႏင္ငံျခမးသမးပိငု္ ကမတမ Ooredoo ာႏွင့္ ေနမ္ေဝး Telenor 
တို႔ရွိေနၾကသည။္ ယင္းတို႔အမး္ံုးမွမ ေစ းကြကေ္၀စအုတြက္ တိကု္ပြြဲဝငေ္နၾကၿပ း ကြနရ္က္ျဖန္႔က ကာို္ႏင္ရန္္ ညး္ ႀကိ းစမး္ ကရ္ွိ ၾကသည္။ 
ခန္႔မွန္းခ က္မ မးအရ ၂၀၁၅ တြင ္တမဝါတိုငေ္ပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပ း ေစ းကြက္္ ိုအပခ္ ကက္ိ ုျပည့္မ ာုိႏင္ရနအ္တြက ္၂၀၁၇ အတြင္း တမဝါတိုင္ေပါင္း 
၁၇၀၀၀ မ ွ၂၅၀၀၀ အၾကမး္ိအုပ္ာိုႏငသ္ည္။ 
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ကမ႓မေစ းကြကထ္ြဲသို႔ ျမန္မမာိုႏင္ငံတစ္ေၾကမ့ျပန္ဝင္ေရမက္္ မျခငး္ေၾကမင့္ ္ ွပ္စစက္႑စိန္ေခၚမႈမွမ 
ပုိမုိႀက းမမးျပင္းထန္္မသည္။ ာ္ုုိႏင္ငံတကမရင္းာွႏ းျမႇပ္ာွံႏမႈမ မးကို ပုိမုိမ  ခုိရေသမ ၿပိ င္ဆိငု္မႈျပငး္သည့္ 
ပို႔ကုနအ္ေျချပ စ းပြမးေရးသို႔ေျပမင္း္ြဲ္ုိက္ျခင္းေၾကမင့္ ္ွ ပ္စစထ္ုတ္္ ုပ္ျဖန္႔ျဖ းာိုႏင္သည့္ အေျခခ ံ
အေဆမကအ္ဥ မ မးကိ ု ေခတ္မ ေစရန္ာွႏင့္ တိုးခ ြဲ႕ာ္ုိုႏင္ရန္္ိအုပ္္ မသည္။ ျမန္မမာႏို္င္ငံ၏ အိမန္ းခ ငး္ 
ာိုႏင္ငံမ မးျဖစ္ေသမ မြဲေခါင္ေဒသာိုႏင္ငံမ မး သည္္ ည္း အ္မးတူအေတြ႕အၾကံ မ မးကို ျဖတ္သန္းၿပ းျဖစ္ရမ 
ထို္ ုပ္ငန္းစဥ္ကိမုည္သို႔စ မံခန္႔ခြြဲရသညဟ္ူေသမ အဖိးုတန္သည့္ အေတြ႕အၾကံ ၊ အခ က္အ္က္မ မးကိ ု
သငယ္ူရရွိာိုႏင္သည္။  

ဇယမး- ၂။ ္ွ ပ္စစ္သုးံစြြဲမႈ ၁၉၉၀ ာွႏင္ ့၂၀၁၃ 

 ျမနမ္မ ဗ ယကန္မ ္ ထိုု္ငး္ 
 တစ္ဥ းခ င္းပ မ္းမွ  စုစုေပါင္း တစ္ဥ းခ င္းပ မ္းမွ  စုစုေပါင္း တစ္ဥ းခ င္းပ မ္းမွ  စုစုေပါင္း 
၁၉၉၀ ၄၀ ၁၇၃၅ ၁၀၀ ၆၁၈၆ ၇၁၀ ၃၈၃၄၄ 
၂၀၁၃ ၁၆၀ ၈၇၁၄ ၁၃၁၀ ၁၁၄၁၀၀ ၂၄၉၀ ၁၆၄၃၂၂ 
ဖြ႕ံၿဖ ိးမႈ ၃၀၀% ၄၀၂% ၁၂၁၀% ၁၇၄၄% ၂၅၁% ၃၂၉% 

 

ပ မ္းမွ တစ္ဥ းခ င္းအခ က္အ္က္မ မးမွမ kWh ျဖစ္ၿပ း ာိုႏင္ငအံ္ိုက္စုစုေပါင္းကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ GWh ျဖစ္သည္။ 
အခ က္အ္က္- International Energy Agency 

၁၉၉၀ ခုာွႏစ္က ျမန္မမာွႏင့္ ဗ ယက္နမ္ာွႏစ္ာႏိုင္ငံစ္ံုးသည ္္ွ ပ္စစ္သံုးစြြဲမႈ ဆငး္ရြဲနိမ့္က ေသမာိုႏင္ငံမ မးျဖစ္ခြဲ့ၾက 
သည္။ သို႔ရမတြင္ ္ြန္ခြဲ့ေသမဆယ္စုာွႏစ္ာွႏစ္ခုအတြင္း ာွႏစ္ာုိႏင္ငံအၾကမးတြင္ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈပံုစံ 
အႀက းအက ယ ္ကြြဲျပမးျခမးနမးသြမးခြဲသ့ည္။ ယင္းကြြ္ဲ ြြဲမႈကိ ုပံ-ု ၃ တြင္ေတြ႕ရွိာိုႏင္သည္။ ္က္ရွိျမန္မမာႏိုင္ငံ 
သည ္တစ္ဥ းခ င္း ပ မး္မွ ဝင္ေငြာွႏင့္ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈာႏႈနး္ထမးတု႔ိတြင္ ၁၉၉၅ ခာွုႏစ ္ ဗ ယက္နမ္ာိုႏင္ငံ အေျခ 
အေနာွႏင္ ့ တူည သည္။ ာႏွစ္ာိုႏင္ငံ္ံုးတြင္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္စြမ္းအငအ္္မးအ္မမ မး ႀက းႀက းမမးမမး 
ရိွေနျခင္းေၾကမင့္ ဗ ယက္္နမ္သည ္ ာိႏႈင္းယွဥရ္န ္ ဥပမမေကမငး္တစ္ခုျဖစသ္ည္။ ဖြံ႕ၿဖိ းမႈ၏ အေစမပိုင္း 
အဆင့္မ မးတြင္ ာွႏစ္ာိုႏင္ငံ္ံုးအတြက ္ ေရအမး ္ွ ပ္စစသ္ည္အဓိကစြမ္းအငအ္ရင္းအျမစ္ျဖစ္သည ္ (ပံ-ု ၅ 
ကိုၾကည့္ပါ)။ ဗ ယက္နမအ္ေတြ႕အၾက ံမွမ ျမန္မမာိ္ုႏင္ငံအတြက္ စ မကံိန္းခ ရမတြင္ အေထမက္အပံ့ 
ျဖစ္ာိုႏင္သည္။ ဗ ယက္နမသ္ည္ ္ ြန္ခြဲ့ေသမဆယ္စာွုႏစ္ာႏွစ္ခုအတြင္း ္ ွ ပ္စစ္ ဓမတအ္မးသံုးစြြဲမႈာႏႈန္းထမး ပ မ္းမွ  
၁၃.၅% ျဖင့္တိုးတက္ခြဲသ့ည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံေရွ႕ဆကဖ္ြံ႕ၿဖိ း္မသည္ာွႏင့္အမွ  အ္မးတတူိုး 
တက္ာႏႈန္းကို ေမ ွမ္မွန္းာိုႏင္သည္။ သို႔ရမတြင္ အေျခခံအေဆမက္အဥ မ မးာွႏင္ ့ အင္စတ က  းရွင္းဆိုင္ရမ 
အကန္႔အသတ္မ မးေၾကမင့္ ဗ ယက္နမတ္ြင္ ဖြံ႕ၿဖိ းမႈကိုေကမင္းစြမစ မံာိုႏင္ခြဲ့ျခင္းေတမ ့ မရိွေပ။ အေစမပိုင္း 
ကမ္မ မးတြင္ သဘမဝအတို္င္းျပတ္ေတမက္မႈွရွိေသမ ေရအမး္ွ ပ္စစက္ို အ္ြန္အမင္း မ ခိုေသမေၾကမင့္ 
မ းျပတ္မႈမ မးျဖစ္ပြမးသည။္ ္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းာိုႏင္စြမ္းမွမ္ည္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိေပ။ ဗ ယက္နမ္ အစိုးရပိုင္ 
Vietnam Electricity (evn) က္က္ဝါးႀက းအပု္ထမးေသမေၾကမင့္ ပုဂၢ္ ကိရငး္ာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မး ဝင္ေရမက္ၿပ း 
ဝယ္္ ိုအမးပို္ ွ ံမႈမ မးကို ျဖည့္ဆည္းေပးရနအ္တြက ္မက္္ ံုး္ည္းရွိမေနေပ။ အ္ ငအ္ျမန ္တိုးတက္္မ 
ေသမ ဝယ္္ ိအုမးေၾကမင့္ အစိုးရသည ္၂၀၀၇ ာွႏင္ ့၂၀၁၅ အတြင္း ထတု္္ ုပ္မႈစြမ္းရည္ကို အႀက းအက ယ ္
ျမႇင့္တငခ္ြဲ့သည။္ စစုုေပါငး္ထတု္္ုပာို္ႏင္စြမ္းသည ္ ၂၀၀၆ ခုာွႏစ္ပမမဏထက္ ေ္းဆတိတိျမင့္မမး္မခြဲ ့
သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္္ြန္ခြဲ့ေသမ ဆယ္စာွုႏစ္ တစ္ခု သို႔မဟုတာွ္ႏစ္ခုက ဗ ယက္နမေ္ရမက္ရွခိြဲ့ေသမ အေျခ 
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အေနျဖစသ္ည့္ တိုးတက္္ မေသမ ဝယ္္ိ္ုအမးကိုျပည့္မ ရန္အျပင္းအထန္ေဆမငရ္ြက္ေနရေသမ အေျခ 
အေနသို႔ေရမက္ရွိေနသည။္6 

ပုံ- ၃။ တစ္ဥ းခ င္း္ွ ပစ္စ္သံုးစြြဲမႈေျပမင္း္ြ္ဲ မပု ံက ္ ္ိုဝပန္မရ  

 

ဖြ႕ံၿဖ ိးမႈအတြက ္အေကမငး္ဆံုးေ္မငစ္မကိေုရြးခ ယျ္ခငး္ 

ဗ ယက္နမ္ာိုႏင္ငံေဆမင္ရြက္ခြဲေ့သမ စြမ္းအင္အမ  ိးမ  ိးေရမစပ္ခြဲ့မႈာွႏင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံက စ မကံိန္းေရးဆြြဲထမး ေသမ 
ေရမစပ္မႈတို႔ကို ာိႏႈင္းယွဥ္္  င ္ာုိႏင္ငံာွႏစ္ခု၏ မတညူ ေသမ ္ မ္းေၾကမင္းမ မးကိ ုေတြ႕ရွိ ာႏုိင္မည္ျဖစသ္ည ္(ပံ-ု ၄ 
ကိုၾကည့္)။ ထးူျခမးခ ကအ္ေနာႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မမာိုႏငင္ံသည ္ ၁၉၉၅ ဗ ယက္နမာ္ႏွင့္ တစ္ဥ းခ င္းပ မ္းမ ွ 
ဝင္ေငြာွႏင္ ့ ္ ွပ္စစ္ဓမတအ္မးသံုးစြြဲမႈာႏႈန္း၊ ္ွ ပစ္စ္ထတု္္ ုပ္မႈတြင္ ေရအမး္ွ ပ္စစအ္ခ  ိးအစမးစသည္ျဖင့္ 
ကိန္းဂဏန္းအခ က္အ္ကအ္မ မးအျပမးတြင္ တူည ေနျခင္းျဖစသ္ည္။ ေရအမး္ွ ပ္စစ္ကိ ုအ္ြန္အကြၽ ံမ ခုိ 
ေနျခင္းကို ေ္ွ မ့ခ ရနအ္တြက္ ဗ ယက္နမသ္ည ္ ၁၉၉၅ ာႏွင္ ့ ၂၀၀၃ အတြင္း သဘမဝဓမတ္ေငြ႕တြင္ 
ႀက းမမးစြမ ရငး္ာွႏ းျမႇပ္ာံွႏခြဲ့သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ေနမကဆ္ံုးထတု္ျပန္ခြဲ့ေသမ အမ  းိသမးစြမ္းအင္မဟမဗ  ဟမ 
တြင္မူ ေက မက္မ းေသြးကိသုံုးၿပ း ေရအမး္ ွပ္စစ္မ ခိမုႈကိေု္ွ မ့ခ ရန္ ေရြးခ ယထ္မးသည္ကိုေတြ႕ရမည္္။7 

္က္ရွိအခ ိနတ္ြင္မူ သဘမဝပတ္ဝနး္က ငဆ္ိုင္ရမ အခ က္မ မးေၾကမင့္ ယင္းစ မံကနိ္းကို ေခတ ၱ
ဆိုင္းငံထ့မးသည ္ (အပိုငး္- ၅ တြင္ အေသးစတိေ္ဆြးောႏြးထမးပါသည္)။ ္ွ ပ္စစ္ဝယ္္ ိအုမးာွႏင့္ 
ထတု္္ုပာို္ႏင္စြမ္း အတက္အက ရွိျခင္းာွႏင့္ ္ိကု္ဖက္ည ေစရန္အတြက္ ္ိအုပသ္ေ္မကထ္ိ္န္းခ  ပ ္
ထတု္္ုပာို္ႏင္္ေသမ ေက မက္မ းေသြး သို႔မဟတု္ သဘမဝဓမတေ္ငြ႕ေ္မငစ္မမ မး္ိုအပ္သည။္8 ာႏိုင္ငတံြင္ 

                                                           
6 ဤေနရမတြင္ သတိေတမထ့မးရန္္ ိသုည။္ ဗ ယက္နမ္သည္ ္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းမႈတိုးခ ြဲ႕ေရးတြင္ နမူနမယစူရမာႏုိင္ငေံတမ့ မဟတု္ျပန္ေခ ။ 
ဗ ယက္နမသ္ည ္ ျပႆနမေပါင္းမ မးစြမၾကံ ခြဲ့ရၿပ း အခ  ိ႕ကိ ု ာိႏႈင္းယဥွ္သံုးသပရ္န္ ယခုစမတမ္းတြင္ေဖမ္ျပထမးသည။္ ထိငု္းာုုိႏင္ငံ၏ ဤကစိၥတြင္ 
ပိုုမိုေအမင္ျမငသ္ည္။ သို႔ရမတြင္ ျမန္မမာုိႏင္ငံာွႏင့္ ာႏိႈင္းယဥွ္ပါက ဗ ယက္နမသ္ည ္တိုးတက္မႈမ မးစြမရွိၿပ း ေနမက္ခံအေၾကမင္းမ မး္ည္း တညူ သည္။ 
7 အမ  ိးသမးစြမ္းအင္္မဟမစ မကံိန္းကိ ု ၂၀၁၆ အေစမပိုုင္းတြင ္ ယခငအ္စိုးရကထုတ္ျပန္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပ း ္က္ရွိအစိုးရသစက္ ယင္းကိ ု
ဆက္္ကက္ိငု္စြြဲျခင္း ရွိ/မရွမိေသခ မေပ။ 
8 သဘမဝဓမတေ္ငြ႕ သို႔မဟတု္ ေက မက္မ းေသြးေ္မငစ္မျဖင့္္ည္ပတ္ေသမ ဓမတ္အမးေပးစက႐္ံုမ မးသည္ စတင္္ ည္ပတ္ၿပ းခ ိနမ္ွစၿပ း ္ွ ပ္စစ ္
အထြက္ အေျပမင္းအ္ြဲမဆိစုေ္မက္ျဖင့္ မရပမ္နမးစြမ္းအင္ထတုေ္ပးာုိႏင္သည္။ ယင္းကို ္ိသု္ိုစြမ္းအငထ္တု္ာိုႏင္ေသမ base-load ေ္မင္စမ 
မ မးဟု ေခၚသည္။ 
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မည္သို႔ေသမ စြမး္အင္ရင္းျမစ္မ မးကိုေရမစပ္ၿပ း ္ွ ပ္စစထ္တု္္ုပမ္ည္နည္းဆိုေသမေမးခြန္းမမွ အေရးပါ 
ေသမ စ မံကိနး္ေရးဆြြဲမႈေမးခြန္းတစ္ခုျဖစသ္ည္။ ေက မက္မ းေသြးမွမ ေပါမ မးၿပ း ေစ း္ည္းသက္သမ 
ေသမေၾကမင့္ ဘ႑မေရး႐ႈေထမင့္မွမ ေရြးခ ယ္စရမ တစခ္ုျဖစ္ေ့္ရွသိည္။ သို႔ရမတြင ္ပမမဏႀက းမမးေသမ 
ေက မက္မ းေသြး ဓမတအ္မးေပးစက္႐ံုတစ္ခ ု ္ည္ပတသ္ည့္အဆင့္အထိေရမကရ္ွိရန္မွမမ ူ အခ ိန္ာွႏင္ ့
ာွႏစ္ျမႇပ္ထည့္ဝင္ရသည့္ အရင္းအာွႏ းမ မးစြမ္ိုအပသ္ည။္ စက္႐ံုအမ  ိးအစမးအ္ိကု္္ ည္ပတ္မႈာွႏင္ ့ စ မံ 
ခန္႔ခြြဲမႈစရတိ္မ မး္ည္း ကြြဲျပမး သည္။  

ေအမက္ပါစမရင္းကိုင္ပညမေ္က့ င့္ခန္းကိ ုေဆမင္ရြက္ာိုႏင္သည္။9 

ဇယမး- ၃။ မတူည ေသမ ္ ွပ္စစ္တစယ္ူနစ္ထတု္္ ုပ္မႈကုနက္ စရိ္တ္မ မး 

 တညေ္ဆမကမ္ႈ 
စရတိ ္(ဆင့္/kWh) 

တညေ္ဆမက ္
ခ နိ ္(ာွႏစ)္ 

ေ္မငစ္မ 
တနဖ္ိးု 
(ဆင့္/kWh) 

သကတ္မး္ 
(ာွႏစ)္ 

ာွႏစစ္ဥ္္ ညပ္တ ္
ခ နိ ္(နမရ ) 

စစုေုပါငး္ 
(ဆင့္/kWh) 

ေရအမး ၃.၅ ၃-၆ - ၄၀ ၄၀၀၀ ၃.၇ 
CC ဓမတေ္ငြ႕ ၁.၂ ၃ ၄.၇ ၂၀ ၆၀၀၀ ၆.၃ 
ဓမတေ္ငြ႕ 
တမဘိငု ္

၂.၆ ၁-၂ ၆.၃ ၁၅ ၂၀၀၀ ၉.၆ 

ေက မကမ္ းေသြး ၂.၀ ၄ ၂.၈ ၃၀ ၆၄၀၀ ၅.၆ 
ဒ ဇယ ္ ၁.၆ ၁ ၂၂.၅ ၁၀ ၂၀၀၀ ၃၂.၆ 

 

္ုပ္ငန္း္ည္ပတ္မႈာႏွင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈကုန္က စရိတ္မ မးကို ထည့္သြင္းေဖမ္ျပထမးျခင္းမရွိပါ။ ၎တို႔သည္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္ 
တြင္ ၀.၂ ဆင့္/kWh ာႏွင့္ ဒ ဇယ္တြင္ ၁.၀ ဆင့္/kWh အထိရွိာႏုိင္သည္။ CC မွမ combined cycle ကိုဆိုသည္။ ေ္မင္ 
စမေစ းာႏႈန္းမ မးမွမ ျပည္တြင္းေစ းကြက္အတြက္ ေက မက္မ းေသြးတစ္တန္ ေဒၚ္မ ၈၀၊ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ BTU 
တစ္သန္းကို ၇ ေဒၚ္မျဖစ္သည္။ ္က္ရွိ ျပင္ပေစ းကြက္ေပါက္ေစ းမွမ ယခုထက္ပိုမိုနည္းပါးသည္။ (ေက မက္မ းေသြး 
တစ္တန္ ၅၅-၆၀ ေဒၚ္မခန္႔) 

ေစ းာႏႈနး္သကသ္မမႈ႐ႈေထမင့္တစ္မ  ိးထြဲမွၾကည့္ပါက ေက မက္မ းေသြးသည ္ ေရအမး္ွ ပ္စစက္ိုအစမးထိုး 
ရန္အတြက္ အေကမင္းဆံုးျဖစသ္ည္။ သို႔ရမတြင ္ Combined Cycle အမ  ိးအစမး ဓမတ္ေငြ႕ 
္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးေပးစက္႐ံုထက္ မဆိုစေ္မက္သမ သက္သမျခင္းျဖစသ္ည္။ သဘမဝဝနး္က င္ာွႏင့္ 
က န္းမမေရးဆိုးက  ိးမ မးကိထုည့္မတြက္ပါက ေက မက္မ းေသြးမွမ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ထက္အဖိးုခ  ိ သမသည္။ 
ျမန္မမအစိုးရခန္႔မွန္းခ ကအ္ရ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ေက မက္မ းေသြးသံုးစြြဲမႈအ္ြန္အမင္းျမင့္ တက္္ မမည္ 
ျဖစ္သည။္ ဗ ယက္နမ္ာုိိႏင္ငေံဆမင္ရြက္ခြဲပ့ံုာႏွင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ စ မကံိ္န္းခ မတွထ္မးပံုကို ေအမက္ပါအတိုင္း 
ာႏိႈင္းယဥွ္ေ့္္မာိုႏင္သည္။  

                                                           
9 ထိကုိန္းဂဏန္းမ မးကို အ ႊန္းအေနျဖင့္သမမတွ္ယာုိူႏင္ၿပ း အတိအက မမွနာို္ႏင္ပါ။ အမနွတ္ကယက္ုနက္ သည့္တန္ဖိုးသည္ ယခုခန္႔မွန္းထမးသည္ 
ာႏွင့္ မ မးစြမကြမျခမးာိုႏင္သည။္ 
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ပုံ- ၄။ စြမး္အငေ္ရမောွႏမသံုးစြြဲပံု (စြမ္းအငအ္မ  ိးအစမးအ္ိကု္ပါဝင္ေသမ %) 

ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြက္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ က္မႈမ မးကို ယခင္္ွ ပ္စစ္စြမ္းအမးဝန္ႀက းဌမနက ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အမ  ိးသမးစြမ္းအင္မဟမစ မံကိနး္အရ ၂၀၃၀ တြင္ ေရအမး္ွ ပစ္စ္၏ အခ  ိးမွမ ၅၇% ျဖင့္ အႀက းဆံုးျဖစ္ေနၿပ း သဘမဝ 
ဓမတ္ေငြ႕၏အခ  ိးမွမ ၈% သို႔ ေ္ မ့က သြမးသည္။ ္က္ရွိ ၂၀၁၆ အေျခအေနမွမ မဟမဓမတ္အမး္ိုင္း 
ကြန္ရက္အတြက္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္ ၆၃%၊ ဓမတ္ေငြ႕ ၃၃% ာႏွင့္ ေက မက္မ းေသြး ၂% တို႔ျဖစ္သည္။ အခ က္အ္က္- 
MOEP, International Energy Agency 

ဗ ယက္နမသ္ည ္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ကို အႀက းအက ယ္သံုးၿပ း ေရအမး္ွ ပ္စစ္အေပၚ မ ခိုမႈကိ ု
ေ္ွ မ့ခ ာုိႏင္ခြဲ့သည္။ ခန္႔မွန္းထမးသည့္အတိငု္းဆိုပါက ျမန္မမာိုႏင္ငံက ေက မက္မ းေသြးကို အဓကိအမးထမးၿပ း 
ယင္းကိုေ္ွ မ့ခ မည္ ျဖစသ္ည္။ ေက မကမ္ းေသြးကို အ္ြန္အကြၽံမ ခိုျခင္းသည္္ ည္း ျပႆနမရွိသည။္ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ကမး္္ြန္သဘမဝဓမတ္ေငြ႕မ မးေပါမ မးစြမေတြ႕ရွိရေသမ္္ညး္ ထြက္ရွိေသမ ေက မက္မ း 
ေသြးမမွမ ူ အရည္အေသြးအ္ြန္နိမ့္က သည္။ ထိေရမက္ေသမ ေက မက္မ းေသြးဓမတအ္မးေပးစက္႐ံု 
္ည္ပတ္မည္ဆိုပါက အရည္အေသြးျမင့္ေသမ (high calorific bituminous coal) ေက မက္မ းေသြးမ မးကို 
အင္ဒိုန းရွမးသို႔မဟတု္ ၾသစေၾတး္ မ ွ တငသ္ြင္းရဖြယရ္ွိသည္။ ထို႔အျပင ္ ေက မက္မ းေသြးစက႐္ံုမ မးမွမ 
ညစ္ညမ္းေသမေၾကမင့္ ္ႀူကိ က္ နည္းေ့္ရွသိည္။10 

  

                                                           
10 ဥပမမ- “Coal power projects to be delayed”, The Myanmar Times ကိုၾကည့္ 
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ပုံ- ၅။ သကဆ္ိုငရ္မာိုႏင္ငံမ မးအတြက္ ္ွ ပ္စစထ္တု္ယူမႈအရင္းအျမစမ္ မး 

အခ က္အ္က္-  International Energy Agency 

 

 

 

ာုိႏင္ငံ၏ ေရရွည္စြမ္းအင္ေရမောႏွမမူဝါဒကို ေရြးခ ယသ္တ္မတွ္ေရးမွမ အေရးႀက းေသမ မဝူါဒဆိုင္ရမ ဥ းစမးေပး 
္ုပ္ငနး္တစ္ရပျ္ဖစ္ၿပ း ထည့္သြင္းစဥ္းစမးရမည့္ အခ က္အ္ကအ္မ မးအျပမးရွသိည္။ ေက မက္မ းေသြးကို 
ဥ းစမးေပးေရြးခ ယ္ရသည့္ အေၾကမင္းရင္းတစ္ခုမွမ္ည္း ာိုႏင္ငံမထွြက္ရွေိသမ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕မ မးကိ ု
တ႐တု္ာွႏင့္ ထိုင္းာိုႏင္ငံတို႔သို႔ ာႏွစ္ရွည္စမခ  ပ္မ မးခ  ပဆ္ိုၿပ း ေရမင္းခ ထမးခြဲ့ၿပ းျဖစ္ေသမေၾကမင့္္ည္းျဖစ္သည္။ 
ထိုစမခ  ပ္မ မးကို ျပန္ျပင္ရန္မွမ ခကခ္ြဲ ြန္းေသမေၾကမင့္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕မမွ ေရြးခ ယ္စရမတစ္ခ ု
အျဖစ္ရွိမေနေတမ့ပါ။ ထို႔အျပင္ ဓမတ္ေငြ႕သိကုအ္သစမ္ မးမွမ္ည္း ေနမက္ဆယ္စာုႏွစ္တြင္မ ွ စတင္ေဖမ္ 
ထတု္ာိုႏင္မည္ ျဖစသ္ည္။11 ဓမတ္ေငြ႕ ေစ းာႏႈန္းက ဆင္းျခင္းက္ညး္ ေနမကထ္ပစ္းူစမ္းရွမေဖြမႈမ မးကိ ု
အဟန္႔အတမး ျဖစေ္စသည္။ ေနမကတ္စ္ခ က္မမွ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ကိ ု ေရနခံ က္စက္႐ံုမ မး၊ စက္မႈ 
္ုပ္ငနး္မ မးာွႏင့္ ဓမတ္ေျမၾသဇမစက္႐ံုကြဲသ့ုိ႔ စက္႐ံုမ မးတြင္္ည္း အသံုးျပ ရေသးသျဖင့္ စြမ္းအင္မဟမ 

                                                           
11 ယခဆုယ္စာွုႏစ္ကုနတ္ြင္ စတင္္ညပ္တ္မည့္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕္ုပက္ြက္မမွ M3 ျဖစသ္ည။္ သို႔ရမတြင္ ္က္ရွိ္ ုပက္ြက္မ မးျဖစေ္သမ ရတနမ 
စသညတ္ို႔တြင္ အထြက္ာႏႈန္းက ဆင္းသြမးၿပ ျဖစ္ေသမေၾကမင့္ အသစ္ထြကေ္သမဓမတေ္ငြ႕မ မးမွမ က ဆင္းသြမးေသမအထြက္ာႏႈန္းကို ေထမ႐ိံုသမရွိ 
မည္ျဖစ္သည။္ 
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စ မံကိနး္တြင္ သဘမဝဓမတေ္ငြ႕ကိ ု စြမ္းအင္က႑ထက ္ စက္မႈက႑အတြက ္ ပုိမိုဥ းစမးေပးထမးေၾကမင္း 
ေပၚ္ြင္သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံ စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိ း္မသညာ္ႏွင့္အမွ  သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ာႏွင့္ အျခမးေ္မင္စမ 
အမ  ိးမ  ိး ္ိအုပ္ခ က္္ ည္း ပုိမုိျမင့္မမး္မမည္ျဖစ္သည္။ ရ္မဒအ္ေနာွႏင္ ့ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ာွႏင့္ 
စြမ္းအငထ္တု္္ ုပ္ာိုႏင္စြမ္းကိ ု ဖိအမးေပးၿပ း တျဖည္းျဖည္းာွႏင့္ ၂၀၃၀ ခုာွႏစ္ခန္႔တြင္ ျမန္မမာိုႏင္ငံသည္ 
အသမးတင္စြမ္းအငတ္ငသ္ြင္းသည့္ ာိုႏင္ငံတစ္ာုိႏင္ငံပင ္ျဖစ္္ မာိုႏင္ပါသည္။ 

၃။ ေခတမ္ ၿပ း ယံုၾကညက္ိးုစမးရေသမ စြမး္အငပ္ံုသ႑မနမ္ မးကိ ု္ က္္ မွး္မ ေအမင ္ေဆမငရ္ြကျ္ခငး္ 

ယံုၾကည္ကိးုစမးရေသမ စြြမ္းအငက္ို္ က္္ ွမး္မ ရယာူႏုိင္ျခင္းသည္ ္ေူနမႈဘဝမ မးာွႏင့္ စ းပြမးေရး 
အေဆမကအ္ဥ တို႔ကို အသြင္ေျပမင္းသြမးေစသည။္ ယင္းသည ္ ဝင္ေငြတိုးတက္ေစျခငး္၊ အထူးျပ  
ထတု္္ုပမ္ႈကိအုမးေပးျခင္း၊ ္ုပအ္မးကိ ု ကနု္ထုတု္္ ုပ္မႈပိုမိုျုမင့္မမးေသမ အရင္းအာွႏ းပစၥည္းမ မးျဖင့္ 
အစမးထိုးျခင္း၊ အိမ္ေထမင္စမု မးအတြင္း အခ ိနခ္ြြဲေဝအသံုးျပ ပံုကို (အထူးသျဖင့္ အမ  ိးသမ းမ မးအတြက္) ကိ ု
သက္ေရမက္ေစျခင္း၊ ္ုပ္ငနး္ေဆမင္ရြက္မႈစရတိက္ ဆင္းသြမးေသမေၾကမင့္ ေစ းကြက္သစ္မ မး 
ေပၚထြက္္ မျခင္းာွႏင့္ အျခမးအက  ိးေက းဇူးမ မး ျဖစ္ေပၚေစပါသည္္ (Lipscomb et al. 2013, Dinkleman 
2013, Toman & Jemelkova 2003, Jensen 2007)။ သို႔ရမတြင္ တစက္မ႓မ္ံုးအတိုငု္းအတမာွႏင့့္ 
ၾကည့္ပါက မည မွ မႈမ မးစြမကိေုတြ႕ျမင္ရသည့္ေနရမ္ညး္ျဖစ္သည္။ 

္က္ရွိအခ ိနတ္ြင္ ျမနမ္မာိုႏင္ငံ၏ ္က္ရွတိစ္ဥ းခ င္းပ မ္းမွ ္ွ ပ္စစသ္ံုးစြြဲမႈာႏႈန္းမွမ ၁၅၀- ၁၆၀ က ္ ိုဝပန္မ 
ရ ခန္႔ရွိသျဖင့္ အ္ြန္နိမ့္က ေနသည္။ ျမငသ္မေအမင ္ ပံုေဆမင္ျပရေသမ္ ၆၀ ဝပ္မ းသ း တစ္္ ံုးကို 
တစ္ေန႔ေျခမက္နမရ ာႏႈန္းျဖင့္ တစ္ာွႏစ္ပတ္္ ံုးသံုးပါက ၁၃၀ က ္ ိုဝပ္နမရ ရိွိမည္ျဖစသ္ည္။ ာိႏႈင္းယွဥ္ခ ကအ္မး 
ျဖင္ ့ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏တစ္ဥ းခ င္းသံုးစြြဲမႈာႏႈန္းသည္ အာိိႏၵယ (၆၈၀ က ္ ိုဝပ္နမရ ခန္႔) ၏ေ္းပံုတစ္ပံု၊ ဗ ယက္နမ ္
(၁၂၈၅ က ္ိိဝုပ္နမရ ခန္႔) ၏ ဆယ္ပံုတစ္ပံု၊ တ႐ုတ ္ (၃၃၀၀ က ္ိုဝပ္နမရ ခန္႔) ၏အပံု ၂၀ ပံုတစ္ပံု 
ခန္႔သမရွသိည။္ ေနမကတ္စ္ဆင့္တက္၍ာိႏႈင္းယွဥ္ရေသမ္ ပ မ္းမ ွအေမရကိန္တစ္ဥ းသည္ က ္ ိုဝပ္နမရ  
၁၃၅၀၀ ခန္႔သံုးစြြဲသျဖင့္ ျမနမ္မ ၈၅ ဥ းာွႏင္ ့ည မွ သည္။ 
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ပုံ- ၆။ ျပည္နယ္ာွႏင့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မးအ္ိကု္ ္ွ ပစ္စ္သြယ္တန္းာိုႏင္မႈာႏႈန္းထမး (%)၊ ၂၀၁၃ ောွႏမင္းပိုင္း 
အေျခအေန 

 

အခ က္အ္က္- ္ွ ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀက းဌမနာွႏင့္ အမရွဖြံ႕ၿဖိ းေရးဘဏ္ 

တစ္ဥ းခ င္းပ မ္းမွ သံုးစြြဲမႈနိမ့္ပါးျခင္းသည္ ာုိႏင္ငံတြင္းေဒသတစ္ခုာွႏစ္တစ္ခုၾကမး္ ွပစ္စ္သြယတ္န္းရရွမိႈတြင္ 
ကြမဟခ က္ႀက းမမးေနျခငး္ကို ဖံုးကြယထ္မးသ္ိျုဖစ္ေနသည္ (ပံ-ု ၆)။ တစ္ာုိႏငင္ံ္ံုးအတိုင္းအတမျဖင္ ့
္ွ ပ္စစ္သြယတ္န္းာုုိႏင္မႈာႏႈန္းထမးမွမ ၃၁% ခန္႔ရွိေသမ္္ည္း ေဒသတစ္ခာွုႏင့္ ့ တစ္ခကုြြဲျပမးျခမးနမးမႈအ 
္ြန္ႀက းမမးသည္။ ရန္ကနုတ္ြင္ ္ွ ပ္စစသ္ြယ္တနး္ရရွမိႈမွမ ၈၀% န းပါးရွိၿပ း ေက း္က္ေဒသမ မးတြင္မူ 
ပ မ္းမွ  ၁၆% ခန္႔သမရွ ိသည္ (ADB 2012, Nam et al. 2015)။ ေက း္က္ရြမမ မးသည ္မဟမဓမတ္အမး 
္ိုင္းကြဲသ့ို႔ ပံုမွန္္ ွ ပ္စစ ္ ျဖန္႔ျဖ းသည့္ကြန္ရက္မ မးကို ခ ိတဆ္က္သံုးစြြဲာုိႏင္ျခင္းမရွေိပ။ ထို႔ေၾကမင့္ ကုနက္  
စရိတ္ႀက းမမးေသမ ဒ ဇယမ္ းစကက္ြဲ့သုိ႔ နည္း္မ္းမ မးကိ ု တြင္တြင္က ယက္ ယ္သံုးစြြဲေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္ 
(KWR International 2015)။ ဆို္ မမ းစက္ငယ္မ မးသံုးစြြဲျခင္း္ည္း တြင္က ယ္္ မသည္။ သို႔ရမတြင္ 
ထင္းကြဲသ့ို႔ေသမ ဇ ဝေ္မငစ္မ bio mass မ မးကို ေ္မင္ကြၽမး္ေစျခငး္သည ္ခ က္ျပ တ္ျခငး္ာွႏင့္ အပူေပးျခင္း 
တို႔က့ြဲသို႔ေသမ ေ္မငစ္မအဓိကသံုးစြြဲသည့္ က႑မ မးတြင္အဓကိျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေက း္က ္
ျပည္သူမ မးသည ္ စြမ္းအငအ္ရင္းအျမစမ္ မး ္ံုး္ံုး္ မး္ မးခ  ႕ိတြဲ့ေနသည္ဟု မဆိုာိုႏင္ပြဲ ၎တို႔အဓကိ 
ခ  ိ႕တြဲ့ေနသည္မွမ ေခတမ္ ေသမ စြမး္အငပ္ံုစံမ မးပင္ ျဖစ္သည္။ အဓကိစိန္ေခၚမႈမွမ ေစ းသကသ္မေသမ၊ 
အျမြဲတမ္းရရွိာုိႏင္ေသမ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ ရေသမ၊ ပိုမိထုိေရမက္ေသမ ေခတ္မ စြမ္းအငပ္ံုစံမ မးကိ ု္က္္ ွမး္မ  
ရရွိာိုႏင္ေအမင္ေဆမင္ရြက္ေပးေရးပင္ျဖစသ္ည။္ ္ွ ပစ္စသ္ြယ္တနး္ေပးျခင္းေၾကမင့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈပေပ မက္ 
ေရး သို႔မဟတု္ စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈကို အႂကြင္းမြဲအ့မမခံေပးာိုႏင္ျခင္းမရွေိသမ္္ညး္ အျခမးေသမက႑ 
မ မးာွႏင့္ေပါင္းစပ္္ိကု္ပါက ဆငး္ရြဲသမးမ မးအက  ိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဖြံ႕ၿဖိ းတုိးတက္မႈကိ ု ျဖစ္ေပၚေစ 
မည္ျဖစသ္ည္။  

ထိုစိန္ေခၚမႈမ မးကို ေက မ္္ႊမးရန္အတြက္ ျမန္မမအစိုးရသည္ ၂၀၃၀ တြင္ ာုိႏင္ငံာွႏင့္အဝွမ္း္ွ ပစ္စ္ဓမတ္အမး 
္က္္ွမး္မ ရရွိေစေရးစ မံကနိ္း National Electrification Plan (NEP) ကိ ု ေရးဆြြဲအတည္ျပ ခြဲသ့ည္။ 
အမ  ိးသမးအဆင့္ ္ ွပ္စစ္မ းသြယတ္န္းေရးစ မကံိန္းတြင္ မဟမဓမတအ္မး္ိုငး္ကြန္ရက္မ မးာွႏင့္ ဓမတအ္မး 
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္ိုင္းျပင္ပကြန္ရက္မ မးာွႏစ္မ  းိစ္ံုး ေရမောွႏမပါဝငသ္ည္။ အမိ္ေထမင္စုေပါင္း ၇.၃ သန္းကိ္ု အမ  ိးသမး 
မဟမဓမတအ္မး္ိုင္းကြန္ရက္ာွႏင့္ ခ တိဆ္ကေ္ပးၿပ း ေဝး္ေံသမေဒသမ မးကိ ု ဆို္ မာွႏင့္ အေသးစမး၊ 
အငယ္စမးေရအမး္ ွပ္စစ္စ မံခ ကမ္ မးမတွစဆ္င့္ မဟမဓမတအ္မး္ိုင္းကြန္ရက္ျပငပ္ ခ ိ္တ္ဆက္မႈမ မးကိ ု
ေဆမင္ရြက္ေပးရန ္ ရည္ရြယ္ျခငး္ျဖစသ္ည္။ ္က္ရွအိခ ိနတ္ြင္ အိမေ္ထမင္စုေပါင္း ာွႏစ္သိန္းခန္႔ကိ ု
ဓမတအ္မး္ိုင္းကြန္ရက္ာွႏင့္ ခ ိတဆ္က္ထမးေပးၿပ း ၂၀၂၀ တြင္ NEP ကာွႏစ္စဥ ္အသစ္ခ တိဆ္က္မႈေပါင္း 
ငါးသနိ္းခန္႔ေဆမင္ရြကေ္ပးာိုႏင္္ိမ့္မည္ဟ ုေမွ မ္မွန္းထမးသည္ (World Bank 2016)။ 

ျမနမ္မာုိႏငင္၏ံ အမ  းိသမး္ ွပစ္စက္ြနရ္ကက္ိတုညေ္ဆမကျ္ခငး္ 

အမ  ိးသမး္ ွပ္စစက္ြန္ရကက္ို ခ ြဲ႕ထြင္ျခငး္သည ္ ရွည္္ မးၿပ းခက္ခြဲေသမ ကစိၥျဖစ္ေသမ္္ည္း အက  ိး 
မ မးစြမရွသိည္။ ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈပမမဏအ္ြန္မ မးျပမးေသမ္္ည္း ျပညသ္ူျပညသ္မးမ မးအမး္ံုးကိ ု ္ ွပ္စစ္ 
ဓမတအ္မးျဖန္႔ျဖ းေပးေရးအတြက္မူ စရတိထ္ိေရမက္မႈအျမင့္မမးဆံုးနည္း္မ္းျဖစသ္ည္။  

သ အိရု အရ မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းကြန္ရက္ျဖန္႔က က္ၿပ း ္ွ ပ္စစ္သြယတ္န္းၿပ းပါက ျပည္သူမ မး္ ွပ္စစ္ဓမတ ္
အမးကို ၂၄ နမရ ပတ္္ ံုးရရွိေတမ့မည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညမအ္ိုအရ္ညး္ ေ္မင္စမျဖည့္တင္းသည့္ 
တမဝနက္ိတုစ္ဥ းခ င္းစ ေဆမင္ရြက္ေနမည့္အစမး ဓမတအ္မးေပးစက္႐ုံမ မးကို အ္ိအုေ္ မက္ေဆမင္ရြက္ 
ေစသျဖင့္ မ းျပတ္ေတမက္မႈျဖစ္ေတမမ့ည္မဟုတေ္ပ။ ေပးရမည့္ မ တမခကိုပံုမွန ္ ေပးေန႐ံုျဖင့္ ္ွ ပ္စစက္ိ ု
္ိသုေ္မကသ္ံုးစြြဲာိုႏင္မည္ျဖစ္သည္။ မဟမဓမတအ္မး္ိငု္းက ဗို႔အမးအျမင့္မ မးကို္ ည္း ေစ္ႊတ္ာုိႏင္သျဖင့္ 
စက္႐ံုမ မးာွႏင္ ့ စက္မႈ္ ုပ္ငန္းမ မးသို႔ေပးပို႔ရမတြင ္ ပိုမိထုိေရမက္မႈရွသိည္။ စ းပြမးေရး္ုပ္ငနး္သစမ္ မး 
္ုပက္ိုင္္ မာိုႏင္သည့္ အခြင့္အ္မ္းေၾကမင့္္ညး္ အက  ိးျဖစထ္ြန္းမႈအသစ္မ မးေပၚထြက္္ မေစသည္။ 
္ွ ပ္စစ္ကိုမ ခိုၿပ း္ုပ္ငန္းတည္ေထမငရ္မည့္ ေဒသတြငး္္ုပ္ငန္းငယက္ေ္းမ မးသည္္ည္း အကယ၍္ 
မဟမဓမတအ္မး္ိုင္းမွ သြယတ္န္းာိုႏင္ျခင္းမရွပိါက ဒ ဇယ္ဓမတအ္မးေပးစက္သို႔မဟတု္ ဆို္ မစနစ္မ မး 
ဝယယ္ူတပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေသမေၾကမင့္ ဘ႑မေရးအရ တည္ေထမင္္ ုပက္ိုင္ာိုႏင္ေတမ့မည္ မဟတု္ေခ ။12 

ေျမအေနအထမးက္ည္း အမ  ိးသမးအဆင့္မဟမဓမတအ္မး္ိုင္းခ ြဲ႕ထြင္မႈကုနက္ စရိတက္ို ဆံုးျဖတ္ေပး 
သည္။ ေတမငထ္ူေသမေဒသတြင္ ဓမတ္အမး္ိငု္းသြယတ္န္းရျခင္းက စရတိ္ပိုႀက းသည္။ ပထဝ  အေန 
အထမးအမ  ိးမ  ိး ရွိေနေသမ ျမန္မမာိုႏင္ငံကြဲသ့ို႔ာႏုိင္ငတံစခ္ု၏ အခ  ိ႕ေသမေဒသမ မးသည္ ဓမတအ္မး္ိုငး္ 
သြယ္တနး္ ျဖန္႔ျဖ းရန္မသင့္ေ္ မ္ာႏိုင္ေပ။ အမ  ိးသမး္ွ ပ္စစ္မဟမစ မကံိန္းတြင္ ဓမတ္အမး္ိုင္းသြယ္တန္း 
ျခင္းကို ကုနက္ စရတိအ္သကသ္မဆံုးေဒသမ မးတြင္သမေဆမင္ရြက္ရန္္ မထမးသည္။13 ္ကရ္ွိ မဟမ 
ဓမတအ္မး္ိုင္းမ မးာွႏင္ ့ န းေသမေဒသမ မးာွႏင္ ့ ေျမျပန္႔္ြင္ျပငေ္ဒသမ မးသည္ အောႏွးာွႏင့္အျမနဆ္ိသု္ိ ု
သြယ္တနး္ ္ွ ပ္စစ္ဓမတအ္မးမ မးကို ရရွေိတမမ့ည္ျဖစ္သည္။ ေတမငတ္န္းေဒသမ မးာွႏင့္ ေဝး္ံေသမ 
ေဒသမ မးတြင္မ ူ ဓမတ္အမး္ိုင္းသြယတ္န္းမႈကို ၂၀၃၀ အန းအနမးေရမက္မွေမွ မ္္င့္ာႏုိင္မည္ျဖစသ္ည္။ 
ထိသုို႔ေစမင့္ဆိုင္းေနသည့္အခ ိန္အတြင္း ေဆမင္ရြက္မည့္္ုပ္ငနး္မွမ ေဒသတြင္းဓမတအ္မး္ိုင္း 

                                                           
12 ယင္းအဆိမုွမ္ညး္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သမမွနသ္ည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငတံြင္ ကြနရ္က္ာွႏင့္ ခ ိတဆ္က္ျခင္းကို အ္ကမးမရာႏိုငသ္ျဖင့္ ခ ိတဆ္ကသ္ူ 
သည္ ကနဥ းရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈ စမးရတိ္မ မး္ည္း က ခံရေသးသည။္ 
13  Earth Institute (2014) ကိုၾကည့္ပါ။ ကြနရ္ကတ္ိုးခ ြဲ႕ျခင္းကို ာုိႏင္ငံေရးအရ ရည္ရြယ္ၿပ းေဆမင္ရြက္ျခငး္မဟတု္သျဖင့္ ဘက္္ ိုကမ္ႈမ မး 
ကင္းရွင္းေစမည္ျဖစ္သည။္ 
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ကြန္ရက္မ မးကို အရငတ္ညေ္ဆမက္္ ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းၿပ းမ ွ ေနမင္တစ္ခ ိနတ္ြင္ အမ  းိသမးအဆင့္ဓမတ္အမး 
္ိုင္းကြန္ရက္ျဖင့္ခ ိတ္ဆကရ္န္ ျဖစသ္ည္။  

္ွ ပ္စစ္ထတု္္ ုပ္ျခငး္၊ ပို႔္ႊတ္ျခင္းာွႏင့္ ျဖန္႔ျဖ းျခင္း္ုပ္ငနး္မ မးအပါအဝင ္ ဓမတ္အမး္ိုင္း ကြန္ရကခ္ ြဲ႕ 
ထြင္ျခငး္သည ္ ္မမည့္ဆယ္စုာွႏစ္တစ္စုခြြဲအတြင္း စုစုေပါင္းအေမရကိန္ေဒၚ္မ ၁၀ ဘ ္  အံထ ိ
ကုနက္ ာိုႏင္သည္။14 ထိုရငး္ာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးကိုျပ ္ုပ္ာုိႏင္ရနအ္တြက္ ဘ႑မေရးအရ ေကမငး္စြမတြကေ္ခ  
ကိကု္ေသမ ္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေရး္ပု္ငန္းရွဖိို႔္ိုသည္။ ္က္ရွိအခ ိနတ္ြင္ ဓမတအ္မးခေကမကခ္ံမႈမ မးမွမ 
ထတု္္ုပမ္ႈစရတိက္ိုကမမိျခင္းမရွိေသမေၾကမင့္ ဘ႑မေရးအရ တြက္ေခ ကိကု္ျခင္းမရွိေပ။ ္ွ ပ္စစ ္
ဝယ္္ ိုအမးကို ျပည့္မ ေစရန္အတြက္ဆို္  င ္ ္ကရ္ွိေကမက္ခံေနေသမ ဓမတ္အမးခာႏႈနး္ထမးမ မးကိ ု
ျပင္ဆငရ္န္္ ိုအပသ္ည္။ ္မမည့္ အပိုင္း- ၄ တြင္ ဤအေၾကမငး္ကိ ုအေသးစတိ္ေဆြးောႏြးထမးသည္။ 

မဟမဓမတအ္မး္ိငုး္ာွႏင့္ ခ ိ္တဆ္ကျ္ခငး္ 

အဓကိဓမတ္အမး္ိငု္းႀက းမ မးကို တည္ေဆမက္ၿပ းပါက္ည္း ေက းရြမမ မး၊ ္ူေနအိမ္မ မးကို မ းသြယတ္န္း 
ေပးရနအ္တြက္ ေနမက္ထပ္ဓမတအ္မး္ိုငး္ခြြဲမ မးက္ို တည္ေဆမက္ရန္္ ိုအပ္သည္။ အမ  ိးသမးအဆင့္ 
္ွ ပ္စစ္စ မကံိန္းတြင္ ကိုယ့္အမးကိယု္ကိးုမ း္င္းေရးအစ အစဥက္ို အဓိကအမးထမးၿပ း မဟမဓမတ္အမး 
္ိုင္းကို ၿမိ ႕နယ ္အဆင့္အထသိြယတ္နး္ေပးကမ သကဆ္ိုင္ရမေက းရြမမ မးကို မိမတိို႔ကိုယ္ပိငု္အစ အစဥျ္ဖင့္ 
ေက းရြမအေရမက္ မ း္င္းေရးကိ ု ေဆမင္ရြက္ၾကရျခင္းျဖစသ္ည္။ ေက းရြမမ း္င္းေရးေကမ္မတ မ မးကို 
ေဒသခမံ မးကိ ု မိမတိို႔အစ  အစဥ္ျဖင့္သမ အဓကိဖြြဲ႕စည္းၾကရၿပ း ္မ္း ႊန္ျခင္း၊ ထိန္းေက မင္းျခငး္ာွႏင့္ 
နည္းပညမအကအူည ေပးျခငး္မ မး မရွသိေ္မက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိေုကမ္မတ မ မးာႏွင့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ 
္ွ ပ္စစ္အရမရွိတို႔ညိႇာိႏႈင္းၿပ း ေက းရြမမ းသြယတ္န္းျခငး္ကိအုစ အစဥဆ္ြြဲကမ အဓကိအမးျဖင့္ အိမ္ေထမင္စမု မး 
မွ ရန္ပံုေငြေကမက္ခံကမ ေဆမင္ရြက္ၾကသည္။15 အစိးုရ၏ ဘ႑မေရးေထမကပ္ံ့မႈမမွ အ္ြန္နည္းပါးၿပ း 
အမွန္စငစ္စ္ေပးအပ္္ ိုျခငး္ပင္မရွိေခ ။16 သို႔ရမတြင ္ ကြင္းဆငး္ေ့္္မမႈမ မးအရ ယခငက္ ေက းရြမ 
မ း္ငး္ေရးအစ အစဥ္ျဖင့္ ေခ းေငြမ မးေပးအပခ္ြဲ့ဖူးသည့္ သမဓကေတမ့ရွသိည ္ (KWR International 
2015)။  

္က္ရွိေဆမင္ရြက္ေသမနည္း္မး္မ မးေၾကမင့္ စိုးရိမ္စရမမ မး္ည္းရွသိည။္ ယခင္္ွ ပ္စစ္ဓမတအ္မး 
္ိုင္းခ ြဲ႕ထြင္မႈမ မးတြင္ အန းအနမးေက းရြမတစ္ရြမမဟမဓမတအ္မး္ိုင္းာွႏင့္ ခ ိတ္ဆက္ရနအ္တြက္ ပ မ္းမ ွ 
ေဒၚ္မ သံုးေသမင္းမ ွ ငါးေသမငး္ၾကမး (အိမ္ေထမငစ္ုတစ္ခု္  င ္ ၂၅၀ ေဒၚ္မခန္႔) ကုနက္ ေၾကမင္း 
ေတြ႕ရသည ္(Rabin & Madden 2015)။ ထိုပမမဏမွမ ႀက းမမးေသမ ပမမဏျဖစ္ၿပ း ပ မ္းမွ ္စဥ္ဝင္ေငြ၏ 
ာႏွစ္ဆခန္႔ရွိသည္။ အိမ္န းခ ငး္ ္မအိုာွႏင္ ့ကေမ႓မဒ းယမးေသမာိုႏင္ငံမ မးတြင္ စုစုေပါင္းအိမ္ေထမင္စအုမး္ံုး၏ 
၆၀% ခန္႔ကို ဓမတ္အမးသြယတ္န္းရမတြြင္ သြယတ္န္းခတစအ္ိမ္ေထမင္္  င ္ ၈၀ ေဒၚ္မေအမကသ္မ 

                                                           
14 ဝယ္္ ုိအမးခန္႔မွန္းတြက္ခ က္မႈမ မးအရ ္ွ ပ္စစထ္တု္္ပု္ေရးတြင္ ေနမကထ္ပ ္ဘ ္  ံ ာွႏစ္ဆယခ္န္႔ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏရန္္ ိုေသးသည။္ (World Bank 
2016) ယင္းတြင္ စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈသည္ ပ မ္းမွ  ၇% ျဖင့္ ပံုမွနတ္ိုးတက္ေနမညဟ္ု ယူဆခန္႔မွန္းထမးသည္။  
15 ေခ းေငြ သို႔မဟတု္ အျခမးဘ႑မေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးမွ ရွမေဖြမႈမျပ ပြဲ စုေပါငး္စုေဆမင္းထမးေသမ ေငြကိထုတုယ္သူံုးစြြဲျခင္းသည ္ယဥ္ေက းမႈာွႏင့္ 
္ည္းသကဆ္ိငု္သည။္ ျမနမ္မဗုဒၶဘမသမယဥေ္က းမႈ၏ အေျခခံမွမ ရပရ္ြမအသိုင္းအဝိုင္း၊ ္ွ ဒါန္းမႈာွႏင့္ ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္မႈတို႔အေပၚ အေျခတည္ 
ထမးျခင္းျဖစသ္ည။္ 
16 ္ွ ပ္စစ္စြမ္းအမးဝန္ႀက းဌမနတြင္ ကိယုထ္ကူိုယထ္မူ ၂၄ ခ က္ရွိၿပ း ယင္းတို႔ထြဲမ ွတစခ္ ကမ္ွမ ေခ းေငြကို အတိအ္င္းဆန္႔က ငက္န႔္ကြကထ္မး 
သည္။ KWR International (2015) တြင္ၾကည့္။ 
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က သင့္သည ္ (World Bank 2015)။ က သင့္ေငြကိ ု အျပည့္အဝေပးသြင္းာိုႏင္ျခင္းမရွိေသမ ရြမအတြင္းရွိ 
ဆင္းရြဲေသမအိမ္ေထမင္စုမ မးမွမ က န္ရစခ္ြဲ့ဖို႔ရွိသည္။ စ မံခန္႔ခြြဲမႈာႏွင္ ့ အဖြြဲ႕အစည္းဆိုငရ္မျပႆနမမ မး 
္ည္းရွသိည္။ ေငြပမမဏႀက းမမးစြမျဖင္ ့ ေရရွည္ေဆမင္ရြက္ရေသမ ္ုပ္ငနး္တစခ္ုကိ ု ကိယုထ္ကူိုယထ္ 
ေဆမင္ရြက္ရသျဖင့္ ဆငး္ရြဲေသမေက းရြမမ မးအတြက ္ ဝနထ္ုပ္ဝနပ္ိုး ျဖစ္ေစသည္။ ္ူ႔အရင္းအျမစ္ 
သို႔မဟုတ္ အဖြြဲ႕အစည္း္ပု္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈစြမ္းရည္နမိ့္ပါးေသမ ေက းရြမမ မးသည္ မဟမဓမတအ္မး 
္ိုင္းာွႏင့္ ခ ိတ္ဆက္ၿပ း မ း္ငး္ေရးႀကိ းပမ္းမႈ မေအမင္မျမင္ျဖစ္ရသည့္ သမဓကမ မး္ည္းရွသိည္။ 
အိမ္ေထမင္စုမ မးမွ ္ွ ပစ္စသ္ြယ္တနး္ရန္ႀကိ းပမ္းမႈကို မည္သို႔အေကမင္းဆံုး ကူည ေထမက္ပံ့ေပးာိုႏင္မည္ကိ ု
ရွမေဖြေဖမ္ထတု္ာိုႏင္ေရးသည ္အေရးႀက းေသမ မဝူါဒေရးရမ သုေတသန္ုပ္ငနး္စဥတ္စ္ရပ္ျဖစသ္ည္။  

မဟမဓမတအ္မး္ိငုး္အတြက ္္ ွပစ္စပ္ို႔္ႊတာို္ႏငျ္ခငး္ 

ဓမတအ္မး္ိုင္းဆကသ္ြယခ္ တိဆ္က္ျခင္းသည ္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသမ္္ည္း ပံုမွန္္ွ ပစ္စ္ေပး 
ပုိ႔ျဖန္႔ျဖ းာိုႏင္မွသမ တနဖ္ိုးေပၚထြက္္ မမည္ျဖစ္သည္။ ္ွ ပ္စစေ္ပးပို႔မႈမ္ံုေ္မက္ေသမအခါတြင္ 
ကြန္ရကတ္စ္ေ္ွ မက ္ အ္ွည့္က မ းျဖတမ္ႈကိုေဆမင္ရြက္ရသည္။ ထိုိသို႔ဓမတအ္မးျပတေ္တမက္မႈသည ္
္ုပ္ငနး္မ မး၏ ကုနထ္ုတ္္ ုပ္မႈကို ထိခိကု္ေစၿပ း အရနဓ္မတအ္မးေပးမည့္ ပုိမုိစရိတႀ္က းေသမ 
(ဒ ဇင္အငဂ္ င္) ကြဲသ့ို႔အရင္းအျမစ္မ မးကို အစမးထိးုသံုးစြြဲရျခင္းာွႏင့္ ဖြ႕ံၿဖိ းမႈာႏႈန္းကိ ု ထိခိကု္ျခင္းမ မးျဖစ္ေစ 
သည ္ (Allcott et al. forthcoming, Fisher-Vanden et al. 2015)။ ပံုမွန္ဓမတ္အမး ရရိွျခင္းသည္ 
ေက း္က္ေဒသမ မးအတြက္ အက  ိးမ မးသည္။ ယခုမ ူ ေစ းႀက းသညမ္ွန္ေသမ္္ည္း ပံုမွန္စိတ္ခ  
ယံုၾကည္ရေသမေၾကမင့္ ဒ ဇယ္ဓမတ္အမးေပးစကမ္ မးကိ ု အမ မးအျပမးသံုးစြြဲေနၾကရသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ 
ေရတင္ရန္အတြက္ မ းစကမ္ မးကို သံုးၾကရသည။္ ္ွ ပ္စစ္ပံုမွန္မရျခင္းသည္ စိကုက္ြင္းမ မးကို ေရသြင္း 
ျခင္းကိုထိခိကု္ေစၿပ း အထြက္ာႏႈန္းကိုပါက ဆငး္ေစသည။္ ထို႔ေၾကမင့္ ပုံမွန္အမးကိးုရေသမ မ းစက္မ မးကို 
တန္ဖိုးျမင့္ေပးၿပ း ဝယ္္ ိုျခင္းျဖစ္သည။္  

ဗ ယက္နမ္ာွႏင့္ ျမနမ္မကြဲသ့ုိ႔ေသမာိုႏင္ငံမ မးတြင္ ေျခမက္ေသြ႕ေသမရမသ မ မးတြင္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္စက႐္ုံမ မး 
စြမ္းေဆမင္ရည္ပိမုိုက ဆငး္ျခင္းေၾကမင့္ မ းပ က္ေတမက္မႈမ မးအျဖစ္ပိုမ မးသည္။17 ျဖစ္ာိုႏင္ေသမ ေျဖရငွ္းနညး္ 
တစ္ခုမွမ အပူစြမ္းအင ္ (သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ သိ္ု႔မဟတု္ ေက မက္မ းေသြး) ဓမတ္အမးေပးစနစက္ို အရံ 
အျဖစထ္မးရွျိခင္းျဖစ္သည္။ ဗ ယက္နမအ္ေတြြ႕အၾကံ အရ အင္စတ က  းရငွ္းဆိုငရ္မ ျပႆနမတစ္ခကုိ ု
 ႊန္းဆိသုည္။ ာုိႏင္ငံပိုင္ဗ ယက္နမ္္ ွ ပ္စစ္္ပု္ငန္းသည ္ တစယ္ူနစ္ထတု္္ ုပ္စရတိ ္ သုညန းပါးျဖစ္ေသမ 
ေၾကမင့္ ေရအမး္ ွပ္စစ္ကို အဓိကအမးထမး္ိသုည္။ ပုဂၢ္ ကိရင္းာႏွ းျမႇပ္ာံွႏသူမ မးအေနာွႏင့္ 
အပူစြမ္းအငသ္ံုးဓမတအ္မးေပးစကမ္ မးတြင္ ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏရန္ မက္္ ံုးမ မးကုိ ဖနတ္ းထမးျခင္း္ံုးဝမရွိေပ။ 
ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံအတြကဆ္ို္  င ္ ္ ွပ္စစက္႑၌ ာုိႏင္ငံေတမ္ာႏွင့္ ပုဂၢ္ိ္ကရင္းာႏွ းျမႇပ္ာံွႏမႈာႏွစ္မ  းိစ္ံုးကိ ု
ဟန္ခ က္ည ေအမင ္ ေဆမငရ္ြက္ေပးာိုႏင္ပါက ေစ းသကသ္မၿပ း ယံုၾကညက္ိုးစမးာ္ိုႏင္ေသမ ဓမတအ္မးကိ ု
ျဖန္႔ျဖ းာုိႏင္မည္ျဖစ္သည။္ ္က္ရွိစြမ္းအငက္႑ကို ာိုႏင္ငံေတမ္က ္က္ဝါးႀက းအုပထ္မးျခင္းေၾကမင့္ 
တစ္ဥ းခ င္းဓမတအ္မး ထတု္္ ုပ္သမူ မးအ္ြန္နည္းပါးၿပ း ာုိႏင္ငံပိုင္္ုပင္န္းမ မးက ထတု္္ ုပ္ျခင္းာွႏင့္ 

                                                           
17 အရြယအ္စမးႀက းမမးေသမ ေရကမတမႀက းမ မးသည္ ေျခမကေ္သြ႕ရမသ တြင္ ဓမတ္အမးအထြက္နည္းျခင္းကိေု္ွ မ့ခ ာိုႏင္ေသမ္္ည္း ၎တို႔တြင ္
အေျခခံအေဆမက္အဥ ာွႏင့္ သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆိငု္ရမ ကိယုပ္ိုင္ျပႆနမမ မးရွိသည။္ 
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ျဖန္႔ခ ိျခငး္ာွႏစ္မ  ိးစ္ံုးကို ေဆမင္ရြက္္  က္ရွသိျဖင့္ ျပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲာိုႏင္ရန္မ မးစြမ္ိအုပ္ေနသည္ (အေသး 
စိတက္ို အပိုင္းေျခမက္တြင္ၾကည့္ပါ)။  

ဓမတအ္မးျပတ္ေတမကသ္ည့္ ျပႆနမကို ႐ႈျမငသ္ံုးသပ္ာုိႏင္မည့္ နည္း္မ္းာွႏစသ္ြယ္ရွိသည္။ ဓမတ္အမး 
ဝယယ္ူသံုးစြြဲမႈ႐ႈေထမင့္ာႏွင့္ ထတု္္ ုပ္ျဖန္႔ျဖ းမႈ႐ႈေထမင့္တို႔ျဖစ္ၿပ း ၎တို႔ာႏွစ္ခုမွမ္ည္း အခ င္းခ င္း 
ဆက္စပ္ေနသည္။ ္ ွပ္စစဝ္ယ္္ ိုအမး မည္သို႔အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိ းႀက းထြမး္မသညက္ို နမး္ည္ျခင္းသည ္
အနမဂတ္ရငး္ာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈအတြက္ အေကမငး္ဆံုးျပငဆ္င္ာိုႏင္ရန္ ပံ့ပိးုေပးသည္။ ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံကြဲသ့ုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိ းဆြဲာိုႏင္င ံ
တစ္ခတုြင္ ဝယ္္ ိအုမးကိ ု ခန္႔မွန္းရျခင္းမွမ ခက္ခြဲတတ္သည။္ ဝင္ေငြာွႏင္ ့ ေခ းေငြရရွိာိုႏင္မႈစေသမ 
အခ က္မ မးသည ္ အိမ္ေထမင္စုမ မးက ္ွ ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးစြြဲေသမ ပိုငဆ္ို္င္မႈမ မးကိ္ု ဝယ္ယရူနဆ္ံုး 
ျဖတ္ခ က္ခ မတွ္ရမတြင္ တိကု္႐ိကု္အခ  ိးမည ေသမနည္းျဖင့္ အေရးပါသည ္(Gertler et al. forthcoming)။18 
အေျခခအံေဆမက္အဥ းမ မးရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈၾကမခ နိ္ (ဓမတ္အမးေပးစကတ္စ္္ ံုး တည္ေဆမက္္ ည္ပတ္ရန ္
ၾကမခ နိ္) က ဝယ္္ ိအုမးခန္႔မွန္းမႈကို ပိုမိေုသခ မတိက ္မေစၿပ း အနမဂတတ္ြင္ မေ္မက္ငွမႈမ မး ေ္ မ့ပါး 
သြမးေအမငက္ူည ေပးာုိႏင္သည္။  

ဝယ္္ ိုအမးခန္႔မွန္းတြက္ခ က္မႈမ မးကို ္ုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မည့္ အစ အစဥက္ိ ု သတမ္ွတ္ေပးသည္။ 
ထတု္္ုပမ္ႈ စြမး္အမးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ဓမတအ္မးပို႔္ႊတ္ျဖန္႔ျဖ းသည့္ ကြန္ရက္မ မးကိ ု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခငး္ 
စသညတ္ို႔အမးျဖင့္ ဓမတအ္မးထတု္္ ုပ္ျဖန႔္ျဖ းမႈကိ ုတိုးျမႇင့္ေစသည့္ အစ အစဥ္ပင္ျဖစသ္ည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ 
္က္ရွိ စုစုေပါင္းဓမတအ္မးထတု္ ္ုပာို္ႏင္မႈပမမဏမွမ ၄၉၀၀ မ ဂါဝပရ္ွိၿပ း အျမင့္ဆံုးသံုးစြြဲမႈပမမဏမွမ ၂၇၀၀ 
မ ဂါဝပ္ခန္႔ရွိသည။္19 ၿပ းခြဲ့ေသမအခန္းတြင္ အရန္ဓမတ္အမးထတု္္ ုပ္မႈအတြက္ မည္သည့္အရင္းအျမစက္ 
အေကမင္းဆံုးျဖစ္ေၾကမင္းကိ ုေဆြးောႏြးခြဲ့ၿပ းျဖစ္ပါသည။္  

ဇယမး- ၄။ အစိုးရ၏ ္ွ ပ္စစဝ္ယ္္ ိုအမး ခန္႔မွန္းတြက္ခ က္မႈ (မ ဂါဝပ္) 

ျဖစာို္ႏငဖ္ြယအ္ေျခအေန ၂၀၁၅ ၂၀၂၀ ၂၀၂၅ ၂၀၃၀ 
အနမိ့္ ၂၃၇၆ ၃၈၆၂ ၅၉၃၀ ၉၁၀၀ 
အျမင့္ ၂၅၂၇ ၄၅၃၁ ၈၁၂၁ ၁၄၅၄၂ 

 

အခ က္အ္က္- ္ွ ပ္စစ္စြမ္းအမးဝန္ႀက းဌမန 

္က္ရွိအေျခခအံေဆမကအ္ဥ အမး္ံုးကိ ု ျပန္္ ည္မြမ္းမမံႈမ မးကိုေဆမင္ရြက္္  က္ရွေိသမ္္ည္း  ေနမက္ 
ထပ္ရငး္ာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မး္ည္း အမ မးအျပမး္ိအုပ္္  ကရ္ွိသည္။ အခ  ိ႕ေသမဆနး္စစ္မႈမ မးအရ ္က္ရွ ိ
ဓမတအ္မးေပး္ိုင္းမ မး၏ထက္ဝက္ခန္႔မွမ သက္တမ္းာွႏစ္ ၇၀ ေက မ္ၿပ ဟ ုသိရသည ္ (Rabin & Madden 

                                                           
18 ္ွ ပစ္စဝ္ယ္္ ိုအမးတိုးတက္ျခင္းသည္ ဝင္ေငြတိုးတက္ျခင္းာွႏင့္ အေျဖမင့္သေဘမ သို႔မဟတု္ တိကု္႐ိကုဆ္က္ာႏြယသ္ညဟ္ ု မဆိုာိုႏင္ပါ။ 
ဝင္ေငြအခ  ိးတ ူတိုးတကေ္သမ္္ည္း ္ွ ပ္စစ္ဝယ္္ ိုအမးတိုးတက္ပံုမွမ ကြမျခမးာိုႏင္ၿပ း အေျခခံဝင္ေငြပမမဏေပၚတြင္ပို၍ မ တည္သည။္ ဥပမမအမး 
ျဖင့္ ဆင္းရြဲေသမအိမ္ေထမင္စုမ မးသည္ ဝင္ေငြတိုးာႏႈန္းျမင့္မမး္မေသမ္္ည္း ာိႏႈင္းယဥွ္ခ က္အမးျဖင့္ ဆင္းရြဲျမြဲသမျဖစေ္သမေၾကမင့္ ဝင္ေငြတိုးာႏႈန္း ာွႏင့္ 
အခ  ိးတူ္ ွ ပ္စစဝ္ယ္္ ိုအမးတိုးတက္္ မျခင္းရွိမည္မဟတု္ေခ ။ ္ူ္တတ္န္းစမးအိမေ္ထမင္စမု မးတြင္မူ ဝင္ေငြတိုးတက္ာႏႈန္းအတိုင္း ္ွ ပ္စစ ္
ဓမတ္အမးဝယ္္ ိုအမး္ည္းတိုးတက္ာ္ိုႏင္သည။္ 
19 စုစေုပါင္းဓမတ္အမးထုတ္္ ပု္ာိုႏင္မႈပမမဏဆိသုည္မွမ တပဆ္ငထ္မးေသမ ဓမတ္အမးေပးစက္႐ံုအမး္ံုးက စြမ္းရည္အျပည့္ျဖင့္ တၿပိ င္နကထ္ြဲ 
္ည္ပတ္မညဆ္ိုပါက ထြက္ရွာုိိႏင္ေသမ ပမမဏျဖစသ္ည။္ သို႔ေသမ္ သကဆ္ိငု္ရမအခ ိနက္မ္တစခ္တုြင္ စုစေုပါင္းထတု္္ပု္ာိုႏင္ေသမ ပမမဏ၏ 
အခ  ိ႕ေသမ အစတိ္အပိုင္းကိသုမ ထတု္္ ုပ္ာိုႏင္ေ္ရ့ွိသည။္ အခ  ိ႕ေသမ စက္႐ံုမ မးမွမ ျပငဆ္ငမ္ြမ္းမံေနျခင္း၊ ေရအမး္ွ ပစ္စ္အတြက္ ေရစ းအမး 
နည္းျခင္းစသညတ္ုိ႔ေၾကမင့္ စြမ္းအမးျပည့္မ္ည္ပတ္ာိုႏင္ျခင္းမ မး အျမြဲၾကံ ေတြ႕ရေ့္ရွသိည္။ 
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2015)။ ္ွ ပ္စစက္ို ပိုိမိုထတု္္ ုပ္ရန္္ ည္ ေသခ မေပါက္္ ိုအပ္သ္ို ဓမတအ္မးပု႔ိ္ႊတ္ျခငး္ာွႏင့္ ျဖန္႔ျဖ းျခင္း 
မ မးေဆမင္ရြက္ရမတြင္ ၾက ံရေသမ အေ္အ္ြင့္မ မးကိုေ္ွ မ့ခ ာိုႏင္ျခင္းအမးျဖင့္္ည္း ဓမတ္အမးေပး 
ပုိ႔ာ္ုိႏင္မႈကို အ္ ငအ္ျမန္ျမႇင့္တင္ာိုႏင္သည။္ ျမန္မမာုိႏငင္ံတြင္ ထတု္္ပု္္ိကု္ေသမ္ွ ပ္စစဓ္မတအ္မး၏ 
စုစုေပါင္း ၂၇% သည ္္မး္တစ္ဝကတ္ြင္ ေပ မက္ဆံုးသြမးေ့္ရွသိျဖင့္ အိမ္န းခ ငး္အမဆ ယမ္ာုိႏင္ငံမ မးာွႏင့္ 
ာႏိႈင္းယဥွ္ပါက ဓမတအ္မးဆံုး႐ံႈးမႈာႏႈန္းအ္ြန္ျမင့္မမးေနသည္။ (ပံ-ု ၇ ကိုၾကည့္ပါ) 

ပုံ- ၇။ ္ွ ပ္စစဓ္မတ္အမးျဖန္႔ျဖ းရငး္ဆံုး႐ံႈးမႈပမမဏ 

 

အခ က္အ္က္-  International Energy Agency 

မဟမဓမတအ္မး္ိငုး္စနစအ္္ြန ္

ဓမတအ္မး္ိုင္းစနစသ္ည္ ျပႆနမတိုင္းကိုေျပ္ည္ေအမင္ေျဖရွင္းေပးာိုႏင္မႈမရွိေပ။ ယင္းသည ္ ေနရမမ မး 
စြမတို႔တြင္ နည္းပညမအရ ထိေရမကေ္သမ အေျဖျဖစ္ေသမ္္ညး္ အမး္ံုးအတြက္ေတမ့မမွန္ေပ။ 
ကြန္ရက္ခ ြဲ႕ထြင္ျခင္းာွႏင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔မွမ္ည္း ာွႏစ္ေပါင္းမ မးစြမၾကမျမင့္တတ္သည။္ ဥပမမ 
ၿမိ ႕နယသ္ို႔မဟမဓမတ္အမး ္ိုင္းေရမက္ရွိ္ မၿပ းေနမက္ အမိ္ေထမင္စုမ မးသို႔္ွ ပ္စစ္သြယတ္န္းာိုႏင္ရန္ 
တစ္ာွႏစ္မ ွ ေ္းာွႏစ္အထိၾကမျမင့္ တတသ္ည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အမ  ိးသမးအဆင့္ မဟမဓမတအ္မးေပး 
ကြန္ရက္မ မးကိ ု ေမ ွမ္္င့္မေနပြဲ ေက းရြမမ မးအတြက္ အ္ ငအ္ျမန္္ ွ ပ္စစဓ္မတအ္မးေပးာ္ိုႏင္မည့္ 
အခြင့္အ္မ္းမ မး္ည္း ရွိေနသည။္ အ္မးအ္မေကမငး္ေသမနည္းပညမာွႏစ္ခုမွမ ေနစြမ္းအင္ာွႏင္ ့
အေသးစမးေရအမး္ွ ပ္စစစ္ မံကိန္းမ မးျဖစ္သည္။ ္ကရ္ွိတြင္ ေစတနမ့ဝနထ္မး္ အ္ ွရွင ္ သို႔မဟတု္ 
အန္ဂ  အိုမ မး၏ ကမကထျပ မႈျဖင့္ အေျခခံမ းထြန္းျခငး္ာွႏင့္ မိုဘိုငး္ဖုန္းအမးသြင္းျခင္းကြဲသ့ို႔ေသမ ကိစၥမ မး 
အတြက္ အေသးစမးဆို္ မစနစ္မ မးကို သံုးစြြ္ဲ  က္ရွိၾကသည္။ အျခမးနညး္ပညမတစ္ခုမွမ ဒ ဇယ္မ းစက ္
ျဖစ္ၿပ း ္ွ ပ္စစ္ဓမတအ္မး္ိခု င္သမူ မးက အခေၾကးေငြေပးကမသံုးစြြဲၾကရသည္။ အပိငု္း- ၅ တြင္ ယငး္နည္း 
ပညမမ မးအေၾကမငး္ အေသးစတိ္ေဆြးောႏြးထမးသည္။ ္က္ရွိ ဓမတ္အမး္ိငု္းကြန္ရက္ျပင္ပတြင္ 
ထတု္္ုပေ္နေသမ ္ွ ပစ္စပ္မမဏမွမ ၁၃၅ မ ဂါဝပ္ ခန္႔ရွိာႏုိင္ၿပ း အ္ ငအ္ျမနတ္ိုးတက္ျမင့္မမး္မေနသည္။  

၄။ စြမး္အငက္ိ ုမနွက္နစ္ြမေစ းာႏႈနး္သတမ္တွျ္ခငး္ 

ပုံ- ၈။ ္ူေနအိမသ္ံုးဓမတအ္မး္ိုငး္ကြန္ရက္ျဖန္႔ခ ိသည့္ စနစ္မွ ေစ းာႏႈနး္သတ္မတွသ္ည့္ ပံုစံမ မး 
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အခ က္အ္က္- သက္ဆိုင္ရမ အစိုးရဌမနမ မး 

ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ္ ွပ္စစ္ဓမတ္အမးကို္က္္ ွမ္းမ ရရွသိမူ မးအတြက္ ေစ းာႏႈန္းသကသ္မသည္။ ္ွ ပ္စစ္ 
သြယ္တနး္ျခငး္၏ အက  ိးမမွ္ည္း သင့္တင့္ေသမေစ းာႏႈန္းျဖင့္္က္္ ွမး္မ သံုးစြြဲာႏုိင္ျခင္းအေပၚ မွ တညေ္န 
သည္။ သို႔ရမတြင္ မနွ္ကန္ေသမေစ းာႏႈနး္ကိုသတ္မတွာ္ႏိုင္ေရးမွမ ္ြယက္ူေသမ ကိစၥေတမ့မဟတု္ေပ။ 
အမဆ ယမာုိ္ႏင္ငံမ မး၏ ဓမတ္အမးခာႏႈနး္ထမးေကမက္ခမံႈပံုစံမ မးကိ ု ေ့္္ မရမတြင္ ျမနမ္မာုိႏင္ငံသည ္
ေဒသတြင္း၌ ေစ းာႏႈန္းအနည္းဆံုးာိုႏင္ငံမ မးတြင္ ပါဝငသ္ည ္ (ပံ-ု ၈)။ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ပွ မး္မွ ာႏႈနး္ထမးမွမ 
တစက္ ္ိဝုပ္နမရ အတြက ္ ၂.၈ ဆင့္သမက သင့္ၿပ း အမဆ ယမပ္ မ္းမ ွာႏႈန္းထမးမွမ ၁၁.၃ ဆင့္ရွိသည။္20 
၂၀၁၄ ခုာွႏစ္ကေျပမင္း္ြဲမႈအခ  ႕ိျပ ္ုပ္ခြဲ့ေသမ္္ည္း ္ထူုကဓမတအ္မးခ တိုးျမႇင့္ေကမကခ္ံျခင္းကိ ု
ဆန္႔က င္္ ိုၾကသည္။ က ပ္ေငြတန္ဖိးုက ဆငး္္မျခင္းေၾကမင့္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕မ ွ္ွ ပ္စစ္ထတုသ္ည့္အခါ 
ပိုမိုအကုနအ္က မ မး္မသည္။ သဘမဝဓမတေ္ငြ႕တန္ဖိးုမွမ အေမရကိန္ေဒၚ္မျဖင့္ ေစ းသင့္ေသမေၾကမင့္ 
ျဖစ္သည။္  

မွန္ကန္ေသမ ္ွ ပ္စစ္ဓမတအ္မးခ၊ သို႔မဟတု္ သံုးစြြဲခာႏႈန္းထမးကိသုတ္မတွ္ာုိႏင္ေရးသည္ အေရးႀက းေသမ 
မူဝါဒ ရည္မွနး္ခ ကတ္စ္ခုျဖစသ္ည္။ ပထမအခ က္မွမ ္က္ရွိာႏႈနး္ထမးသည္ ဘ႑မေရးအရေရရွည္္ုပသ္မ 
ကိုငသ္မရွ ိ ေသမာႏႈန္းထမးမဟတု္ေခ ။ မၾကမေသးမ ကျပ ္ုပခ္ြဲ့ေသမ ျပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲေရးမ မးက 
္ွ ပ္စစ္ထတု္္ ုပသ္ည့္က႑တြင္ ပုဂၢ္ ကိာွႏင့္ ာိုႏင္ငံတကမကမုၸဏ မ မးကိုပါ ကညူ ္ုပက္ိုင္ခြင့္ေပး္ိကု္ 
ေသမ္္ည္း ထတု္္ုပသ္ည့္ ္ွ ပ္စစက္ိ ု ာိုႏင္ငံပိုင္္ ပု္ငန္းဆ သို႔သမေရမင္းခ ၾကရ သည္။ ျပညသ္ူမ မးသို႔ 
သတ္္မွတ္ာႏႈန္းထမးအတိုင္းေရမင္းခ ေပးသည္မွမ ာ္ုိႏင္ငံပိငု္္ုပ္ငနး္ပင္ျဖစ္သည။္ ္ ွပ္စစ္ဓမတ္အမးျဖန္႔ျဖ း 
ေရမင္းခ ရမမ ွ ရရွိေသမဝငေ္ငြသည ္ အနမိ့္ဆုံးအေနာႏွင့္ ကုနက္ ေသမစရတိက္ိ ု ကမမိရန္္ ိုသည္။ 
္က္ရွိတြင္ ထိုအေျခအေနမရွိပြဲ ္ွ ပ္စစတ္စယ္ူနစျ္ပည္သသူို႔ေရမင္းခ တိုင္း အစိးုရက အ႐ံႈးေပၚေ့္ 
ရွိသည္။ မၾကမမ ာွႏစ္မ မးအတြင္းက အ႐ံႈးမွမ တစက္ ္ ိုဝပ္နမရ ေရမငး္ခ ရတို္င္း ၂၂ က ပ္႐ံႈးၿပ း စုစုေပါငး္ 
ဘ႑မာွႏစ္တစ္ာွႏစ္္ င ္ က ပ္ ၂၄၀ ဘ ္   ံ (ေဒၚ္မ သန္း ၂၀၀ ခန္႔) အ႐ံႈးေပၚေ့္ရွသိည္။ က ပ္ေငြ 
                                                           
20 ္က္ရွိ (၂၀၁၅ ာွႏစ္ကနု္) ေငြ္ ြဲာႏႈန္းမ မးကို အသံုးျပ ထမးျခင္းျဖစ္သည။္ ေဒသတြင္းေငြေၾကးမ မးဆက္္ ကတ္န္ဖိုးက ဆင္းေနျခင္းကိ ု
ဤကနိ္းဂဏန္းမ မးက ထငဟ္ပေ္စသည္။ ပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးတြက္ခ က္ရမတြင္ ပံု- ၈ ပါာ္ိုႏင္ငံမ မးာွႏင့္ ဘ႐ာုိူႏင္း၊ မေ္းရွမးတို႔ကို ထည့္သြင္းၿပ း တြက္ခ က္ 
ျခင္းျဖစသ္ည္။ 
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တန္ဖိုးက ဆငး္ျခင္း၊ ဓမတေ္ငြ႕ေစ းတက္ျခင္း၊ ပုဂၢ္ ကိက႑ပါဝငမ္ႈမ မး္မျခင္း (ေရအမး္ ွပ္စစ္၏ 
ရွယယ္မက သြမးျခငး္) စသည္တို႔က ထတု္္ုပမ္ႈစရတိ္မ မးကိ ုျမင့္မမး္မေစသည္။  

အထက္ေဖမ္ျပပါအ႐ံႈးမွမက ခံသင့္ေၾကမငး္ေထမက္ခံမႈမ မး္ညး္ရွိရမ အဓကိအမးျဖင့္ ေစ းခ  ိေသမ 
္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးသည ္ ဆင္းရြဲသမးမ မးကို ္က္္ ွမ္းမ ေစၿပ း ္ူမႈအက  ိးျပ ာိုႏင္ေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ 
ဓမတအ္မးခတို္းျမႇင့္ပါ အဆိုးဆံုးထိခိကု္မည့္သူမ မးမွမ ဆငး္ရြဲသမးမ မးပင္ျဖစ္သည္။ စ းပြမးေရးဆိုငရ္မ 
သုေတသနမ မးတြင္ ာုိႏင္ငံေတမ္ က ေထမက္ပံံ့ေပးမႈ၏အက  ိးဆက္မ မးကို ေ့္္ မၾကၿပ း အမ မးစကု 
အစိုးရေထမက္ပံ့မႈမွမ ္ ွပ္စစ္ရရွိာိုႏင္ေရးအတြက္ ဆင္းရြဲသူမ မးကို မျဖစ္မေနေပးရမည့္ အနိမ့္ဆံုး 
အဆင့္တစ္မ  ိးတညး္တြင္သမရွိသင့္ေၾကမင္း အၾကံျပ ၾကသည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ေစ းာႏႈနး္သကသ္မျခငး္ 
ေၾကမင့္ အမ မးဆံုးအက  ိးျဖစ္ထြန္းၾကသူမ မးမွမ ဆငး္ရြဲသမးမ မးမဟတု္ပြဲ ္ူ္ တတ္န္းစမးာွႏင့္ အထက္္ ႊမ 
မ မးျဖစ္ေ့္ရွသိည္။ ္ကရ္ွိေျဖဆိရုမည့္ မူဝါဒဆိုင္ရမေမးခြန္းမမွ ျမန္မမာိုႏင္ငံအေနာႏွင့္ ဓမတအ္မးခာႏႈန္း 
ထမးမ မးကို မည္သို႔တိုးျမႇင့္မည္နည္း သို႔မဟတု္ ေစ းာႏႈနး္ဖြြဲ႕စည္းပံုကို မည္သို႔ ျပင္ဆငသ္တ္မွတမ္ည္နည္းဆိ ု
သည့္ ေမးခြနး္မ မးျဖစသ္ည္။  

ပုံ- ၉။ အိမသ္ံုး (ဝြဲ) ာွႏင္ ့စကမ္ႈ္ုပ္ငနး္သံုး (ယမ) အတြက္ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးခာႏႈနး္ထမးမ မး 

အခ က္အ္က္- ္ွ ပ္စစ္စြမ္းအမးဝန္ႀက းဌမန 

္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးခာႏႈန္းထမးမ မးကို တိးုျမႇင့္ေကမက္ခံရသည္ ရည္ရြယ္ခ ကသ္ည္ ထတု္္ုပမ္ႈစရတိ္မ မးကိ ု
ကမမိေစ႐ံုသကသ္က္မဟုတေ္ပ။ အ္ြန္နိမ့္ပါးေသမာႏႈနး္ထမးမ မးရွိေနျခင္းေၾကမင့္ အေျခခအံေဆမက္အဥ  
မ မးအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္္ ိအုပ္သည့္ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးအတြက္မက္္ ံုးကို ေပ မကဆ္ံုးေစသည္။ ထိုမ ွတစဆ္င့္ 
ဓမတအ္မးျဖန္႔ခ ိေပးာိုႏင္သည့္ အရညအ္ေသြးကိ္ုပါထိခိကု္ေစသည ္ (McRae 2015)။ ထတု္္ ုပ္မႈ 
စရိတ္ေအမက္ ေ္ မန့ည္းေနေသမ ေစ းာႏႈန္းမ မးမွမ အာႏၲရမယ္ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈ 
အတြက ္ မက္္ံုးမ မး္ိုေသမ ပုဂၢ္ကိက႑တြင္ ပိမုိုမွန္ကနသ္ည။္ သို႔ရမတြင ္ ာ္ုိႏင္ငံပိုင္္ုပင္န္းမ မးကိ ု
ေကမ္ပိုရိတအ္သြင္ေျပမင္းျခင္းာွႏင့္ ပုဂၢ္ကိပါဝင္မႈပိုမိုျမင့္မမး္မသည္ာွႏင့္အမွ  ျပႆနမမွမ ႀက းမမး္မ 
မည္ျဖစသ္ည္။  

္ကရ္ွဓိမတအ္မးခာႏႈနး္ထမးသတမ္တွဖ္ြြဲ႕စညး္ပံုကိ ုျပငဆ္ငျ္ခငး္ 

္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးခာႏႈန္းထမးကို သတမ္ွတရ္မ၌ ေရရွည္တြင္ ေစ းာႏႈန္းမ မး မည္သို႔မည္ပံုေျပမင္း္ြဲ 
သြမးမညက္ိ ု သံုးသပ္ျခငး္္ည္းပါဝငသ္ည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ္ကရ္ွိအခ ိန္အထိေရအမး ္ွ ပ္စစမ္ွမ 
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ေစ းအခ  ဆိံုးျဖစ္ေနၿပ း အစိုးရက အပူစြမး္အင ္ (ဓမတ္ေငြ႕၊ ေက မက္မ းေသြးစသည)္ သံုး္ွ ပ္စစ္မ မးကို 
ပုိမုိေရမောွႏမရန္ႀက ိးစမး္မသည္ာွႏင့္အမွ  ပ မး္မွ တစ္ယူနစ္ေစ းာႏႈန္းမွမ ျမင့္တက္သြမးမည္ျဖစသ္ည။္ 
အနိမ့္ဆံုးအေနာွႏင့္ ာႏႈန္းထမးသည ္ ထုတ္္ ုပမ္ႈစရတိတ္ိုး္မျခငး္ကိ ု ထငဟ္ပ္ရမည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ 
ဓမတအ္မးခာႏႈန္းထမးတိုးျမႇင့္ေကမက္ခံရန ္နည္း္မ္းအမ မးအျပမးရွသိည္။ ပထမအဆင့္မွမ ေစ းာႏႈန္းတိုးျမႇင့္ 
ျခင္းကို ျပညသ္ူမ မး္က္ခာံႏုိင္ေစရနအ္တြက္ တျဖည္းျဖည္းခ င္း ပံုမွန္တိုးျမႇင့္သြမးရန္္ိသုည္။ ဥပမမ 
တစ္ာွႏစ္္ င ္ မည္သည့္ရမခိုင္ာႏႈန္းတိုးမညစ္သညျ္ဖင့္ တိုးမည့္ပံုစံကိုပြင့္္င္းျမင္သမစြမေဖမ္ျပထမးျခင္းက 
္ည္း အမိ္သံုးာွႏင္ ့္ုပင္န္းသံုး ဓမတ္အမးသံုးစြြဲသူာွႏစ္မ  ိးစ္ံုးအတြက ္အက  ိးျဖစ္ထြန္းသည။္ ျမင္သမေသမ 
စည္းမ ဥ္္းမ မးအတိုင္းေစ းာႏႈနး္မ မး သတ္မတွ္ျခင္းသည ္အစိုးရအေပၚယံုၾကည္မႈကို ျမင့္တက္ေစသည္။  

ဒုတယိအေနာွႏင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငတံြင္ ေစ းာႏႈနး္အ္ႊမအသစမ္ မးသတမ္ွတ္ျခင္း၊ အခ  ိ႕အ္ႊမမ မးကိ ု ေစ းျမႇင့္ၿပ း 
အခ  ႕ိကိ ု မျမႇင့္ဘြဲထမးျခင္းစေသမ နည္း္မ္းမ မးျဖင့္္ည္း စမ္းသပ္ာိုႏင္ေသးသည္။ ေသးငယ္ေသမ 
အိမ္ေထမင ္ စုမ မးအတြက ္ ဓမတ္အမးသြယတ္နး္သံုးစြြဲာႏုိင္ရန္ မျဖစ္မေနေထမကပ္ံေ့ပးထမးေသမာႏႈနး္ထမး 
(၁၀၀ က ္ ိုဝပ္နမ ရ ေအမက္) ကိုမေျပမငး္ပြဲ ထိထုကပ္ိုမိုသံုးစြြဲသမူ မးအတြက ္ ာႏႈန္းထမးမ မး ကိုျမႇင့္တင္ 
ာႏုိင္သည္။ ေနမကထ္ပ္္ ညး္ တစ္္  က ္ ိုဝပန္မရ  ၂၀၀ ေက မ္ပါက ေနမကထ္ပ္ ာႏႈန္းထမးတစ္ခကုိ ု
သတ္မွတေ္ကမက္ခာိုံႏင္ေသးသည္။ စက္မႈ္ ုပ္ငန္းမ မးအတြက ္ ျမင့္မမးေသမာႏႈနး္ထမးမ မးျဖင့္ ေကမက္ခ ံ
ေနမႈသည ္ ထတု္္ ုပ္မႈကနု္က စရိတ္ာွႏင့္ န းစပ္ေသမ္္ည္း ေစ းာႏႈန္းဖြြဲ႕စည္းပံုမွမ စြမ္းအင္ေႁခြတမျခငး္ 
သို႔မဟုတ ္ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈထိေရမက္ေအမင္ေဆမငရ္ြကျ္ခင္းတို႔အတြက္ မက္္ ံုးမ မးကိ ု ဖနတ္ းေပးထမး 
ျခင္းမရွိေပ။ အဓကိရည္ရြယ္ခ က္မွမ စက္႐ံုႀက းမ မးအတြက ္ နိမ့္ေသမာႏႈန္းထမးမ မးျဖင့္ကမး္္ွမး္ထမးၿပ း 
ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈကို အမးေပးရနျ္ဖစ္သည။္ သို႔ရမတြင ္ ဝယ္္ ိုအမးျပည့္ မ ေအမင္ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ျခင္းမရွိသည့္ 
အခ ိန၌္ ဓမတ္အမးခာႏႈနး္ထမးဖြြဲ႕စည္းပံုမ မးကိုေျပမင္း္ြဲျခင္းျဖင့္ စြမ္းအငသ္ံုးစြြဲမႈထိေရမက္ေကမင္းမြန္ေအမင္ 
တြန္းအမးေပးျခငး္သည္္ညး္ ေကမင္းမြန္ေသမေရြးခ ယမ္ႈတစ္ခုပင ္ျဖစသ္ည္။ 

တတိယအေနာွႏင့္ ာႏႈန္းထမးမ မးကိတုိကု္႐ိကု္ျပငဆ္င္ေျပမင္း္ြဲျခင္းမျပ ပြဲ ေန႔တစ္ေန႔၏ မည္သည့္အခ ိနတ္ြင္ 
သံုးစြြဲသညက္ိုမတူည္ၿပ း ခြြဲျခမးေကမကခ္ံာိုႏင္ေသးသည္။ ထိုင္းာွႏင့္ ဖိ္စ္ပိုငာုိ္ႏင္ငံအပါအဝင္ အမဆ ယမ္ 
ာုိႏင္ငံမ မးတြင္ သံုးစြြဲသည့္အခ ိန္ေပၚမူတည္ၿပ း ဓမတအ္မးခာႏႈန္း ထမးမ မးေျပမင္း္ြဲ ေကမက္ခံမႈမ မးရွသိည္။ 
အသံုးအမ မးဆုံးအခ ိနမ္ မးတြင္ သံုးစြြဲပါက ာႏႈန္းထမးပိုမိျုမင့္မမးသည္။ နံနက္ခငး္အေစမပိုင္းာွႏင့္ ညနကပ္ိုင္း 
တြင္ သံုးစြြဲေသမဓမတအ္မးခသည္ က န္အခ ိန္မ မးထကသ္က္သမသည္။ ယငး္သည ္သံုးစြြဲမႈေ္ွ မ့ခ ေရးာွႏင့္ 
သံုးစြြဲခ ိနက္ို မွ ေစေရးတို႔အတြက္ ေစ းာႏႈန္းအမးျဖင့္ မက္္ ံုးကိုျဖစ္ေစၿပ း ထတု္္ ပု္မႈာွႏင့္ ဝယ္္ ုိအမးကို 
မွ တေစကမ မ းပ ကမ္ႈမ မးကို္ ည္း ေ္ ွမ့ခ ာိုႏင္သည။္ 

သဘမဝပတဝ္နး္က ငဆ္ိငုရ္မ စရတိမ္ မးကိထုည့္သြငး္တြကခ္ ကျ္ခငး္ 

အပူစြမ္းအငသ္ံုးဓမတအ္မးေပးစက႐္ံုမ မးသည္ ႐ပု္ႂကြင္းေ္မင္စမကိသုံုးၿပ း ္ွ ပ္စစဓ္မတထ္တု္ယူျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ထို႐ုပ္ႂကြင္းေ္မင္စမမ မးသည္ ဖန္္ ံုအိမ္ဓမတေ္ငြ႕ာွႏင့္ အျခမးျဒပ္ႂကြင္းအမႈန္မ မးကို ေ္ထုထြဲသို႔ 
စြန႔္ပစ္ေသမေၾကမင့္ ရမသ ဥတုာွႏင့္သဘမဝပတ္ဝနး္က ငက္ို ဆိုးရြမးစြမထိခိကု္ေစသည္။ အျခမးစြမ္းအင္ပံုစံ 
မ မး ဥပမမ ေမမ္ေတမ္ယမဥသ္ံုး ဒ ဇယ္ာွႏင့္ ဓမတ္ဆ စသည္တို႔မွမ္ည္း ၿမိ ႕ျပေသဆံုးမႈမ မး၏ ္က္သည္မ မး 
ျဖစ္ေသမ ျဒပ္မႈန္မ မးာွႏင္ ့ာႏိုကထ္႐ိုဂ င္ေအမကဆ္ိုက ္စသညတ္ို႔ကိုထတု္္ ႊတသ္ည ္ (Pope et al. 2002)။ 
ာုိႏင္ငံတကမအစဥ္အ္မမ မးအရ ထိုေဘးထြကဆ္ိုးက  ိးမ မး၏ စရတိက္ို စမးသံုးသူမ မးေပးရသည့္ စရိတတ္ြင္ 
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ထည့္သြင္းတြက္ခ က္ရသည။္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ၿမိ ႕ျပစငတ္မမ မးဖြံ႕ၿဖိ း္မသည္ာွႏင့္အမွ  ေ္ထုညစ္ညမ္းမႈ 
မ မးႀက းမမးေသမ ျပႆနမျဖစ္္မမည္။ တ႐တု္ာွႏင့္ အိာိႏၵယတို႔တြင္ထိုျပႆနမမ မး အထငအ္ရွမး 
ျဖစ္ပြမးခြဲသ့ည္။ ထိုိသို႔သဘမဝပတ္ဝနး္က ငဆ္ိုင္ရမ စရတိ္မ မးကိထုည့္သြင္းတြက္ခ က္ပါက စြမ္းအငသ္ံုးစြြဲမႈ 
သက္သမၿပ း ပိုမိသုန္႔ရွင္းေသမ ၿမိ ႕ျပသယယ္ူပို႔ေဆမင္ေရးစနစ္မ မးာွႏင့္ ေမမ္ေတမ္ယမဥမ္ မးတြင္ ရငး္ာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈ 
ကိုအမးေပးျမႇင့္တင္ာိုႏင္သည္။ ယင္းတို႔သည ္ေရရွည္မူဝါဒပန္းတိငု္မ မးျဖစ္ၾကေသမ္္ည္း စ မကံိန္း ေရးဆြြဲရမ 
တြင္ သင့္ေ္ မ္မွန္ကန္စြမေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ရန္္ ိုအပသ္ည။္ 

၅။ ပိမုိသုန္႔စငေ္သမ စြမး္အငမ္ မးဆ သို႔ 

ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံ၏ ဥ းစမးေပး္ပုင္န္္းစဥ္မွမ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈတိကု္ဖ က္ေရးျဖစ္ၿပ း ယင္းတြင္ ျပည္သမူ မးအတြက္ 
္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးျဖန္႔ျဖ းေပးေရး္ည္းပါဝင္သည။္ ေရတိတုြင္ ္ူဥ းေရအမး္ံုးအတြက္္ ွ ပ္စစသ္ြယတ္န္း 
ျဖန႔္ျဖ းေပးာိုႏင္ေရး္ိအုပ္ခ က္မွမ ေရရွည္တြင္ ေနာွႏင့္ ေ္စြမ္းအင္ တို႔ကြဲသ့ို႔သန္႔ရွင္းေသမအရင္းအျမစမ္ မးမ ွ
စြမ္းအငက္ိထုတု္္ ုပ္သံုးစြြဲာိုႏင္ေရးထကေ္ရွ႕တန္းေရမက္ေ့္ရွသိည္။ ပ မ္းမွ ျခငး္အမးျဖင့္ ျပည္္ည ္
ျဖည့္တငး္ာိုႏင္ေသမ စြမ္းအင္ျဖင့္ ္ ွပ္စစထ္တု္ယျူခင္းသည္ ေက မကမ္ းေသြး သို႔မဟတု္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕မွ 
္ွ ပ္စစ္ထတုယ္ူျခငး္ထက္ေစ းႀက းသည္။ သို႔ရမတြင္ စက္႐ံုတစ္ခုခ င္းာိႏႈင္္းယဥွ္ပါက ျမန္မမာိုႏင္ငံအေျခအေန 
တြင္ အျမြဲတမ္းမမွန္ေခ ။  

 

ျမနမ္မာုိႏငင္၏ံ ျပနျ္ပည့္ျမြဲစြမး္အငအ္္မးအ္မမ မး 

ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္ေရအမး္ွ ပ္စစ္အျပင္ အျခမးေသမ ျပန္္ ည္ျဖည့္တင္းာိုႏင္သည့္ စြမး္အင္မ မးဖြံ႕ၿဖိ းေရးအ 
တြက္ အ္မးအ္မအ္ြန္ႀက းမမးသည္။ ာုိႏင္ငံ၏အ္ယပ္ိုင္းေဒသတြင္ တစ္ာွႏစ္္ င ္ ၅၂၀၀၀ 
တမရမဝပ္နမရ  ထုတ္္ ပု္ာႏုိင္မည့္အ္မးအ္မရွသိည္ဟ ု ခန္႔မွန္းတြက္ခ ကရ္သည္။ ရွမး္ာွႏင့္ခ င္း 
ျပည္နယမ္ မးသည ္ ေ္အမး္ွ ပ္စစအ္တြက ္ အ္မးအ္မေကမင္းၿပ း တစ္ာွႏစ္္  င ္ မ ဂါဝပ ္ ၄၀၀၀ 
ထြက္ရွိာိုႏင္သည္။ တည္ေဆမက္ၿပ းစ းပါ ထိုိသို႔ေသမစနစမ္ မးသည္ စြမ္းအငတ္စယ္ူနစအ္တြက္ (အရင္းအာွႏ း 
စရိတ္မပါ) ထတု္္ ုပ္မႈကုနက္ စရတိ္မရွိ သေ္မက္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ေပၚထြန္း္မေစေရးအတြက ္
(အစိုးရက ထပ္ေဆမင္းျဖည့္ေပးေသမ) အနမိ့္ဆံုးစြမး္အင္ာႏႈန္းထမးမ မးကိ ု သတမ္ွတ္ေပး ာုိႏင္သည္။ 
ဤနည္းအမးျဖင့္ ေမွ မ္မွန္းဝင္ေငြကိတုိးုပြမးေစၿပ း ရင္းာႏွ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးအတြက္ မက္္ ံုးကိုျဖစ္ေစသည္။21 
႐ုပ္ႂကြင္းေ္မင္စမအေျခခံေက မက္မ းေသြးာွႏင့္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕စသည္တို႔ေ္မင္ ကြၽမ္းရမမွေပၚထြက္္မ 
ေသမ ေဘးထြကဆ္ိုးက  ိးမ မးကိုထည့္သြင္းစဥ္းစမးပါက ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအငအ္တြက္ ဘ႑မေရးအရ 
ေၾကမငး္က  ိးခိုငမ္မမႈ ပိမုိုျမင့္မမး္မမည္ျဖစသ္ည္ (အပိုငး္- ၄ ကိုၾကည့္)။  

ေနာွႏင္ ့ ေ္စြမး္အင္မ မးသည ္ ေဝး္ံေခါင္ဖ မးေဒသမ မးတြင္ အေသးစမး္ွ ပ္စစစ္ မံကိနး္မ မးအတြက္ 
ဆြြဲေဆမင္မႈရွေိသမ ေရြးခ ယ္စရမမ မးျဖစ္သည။္ ေက မက္မ းေသြးသို႔မဟတု္ ဓမတ္ေငြ႕ဓမတအ္မးေပး 
စက္မ မးမွမ ဧရမမစက္႐ံုႀက းမ မးျဖစ္ၿပ း အိမ္မ မးသို႔မ းေရမက္ရနအ္တြက္ ႀက းမမးေသမ ပို႔္ႊတ္ေရးာွႏင့္ 
ျဖန္႔ျဖ းေရးကြန္ရက္ အေဆမကအ္ဥ မ မးတညေ္ဆမက္ရသည္။ အေသးစမး ေနစြမး္အင္၊ ေ္စြမ္းအင္ာွႏင့္ 

                                                           
21 ယင္းမွမ စမးသံုးသကူေပးရမည့္ာႏႈန္းထမးမဟတုပ္ြဲ စမးသံုးသူေပးသည့္ ေစ းကြက္္ က္္  ေစ းာႏႈန္းအေပၚတြင္ အစိုးရက ထပေ္ဆမင္း 
ေပးအပ္ျခင္းျဖစသ္ည္။ ယင္းအနမိ့္ဆံုးေစ းာႏႈန္းစနစသ္ည္ နည္းပညမသစက္ိုရင္းာႏွ းျမႇပ္ာံွႏမည့္သမူ မးကိ ုပံ့ပိုးေပးသည္။ 
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ေရအမး္ွ ပ္စစ္စ မကံိနး္ငယမ္ မးမွမ ူ ထိုိသု႔ိမဟတု္ေခ ။ ေဒသတြင္း ဓမတ္အမးေပး စ မကံိန္းမ မး 
အတြကဆ္ို္  င ္ ၎တို႔မွမ ဆြြဲေဆမင္မႈရွိေသမ ေရြးခ ယ္စရမမ မးျဖစသ္ည္။ ေနေရမင္ျခည္က ေရမက္မႈ 
ျပင္းထန္ေသမ စစက္ိုငး္တိုငး္မံုရြမတြင္ ကနဥ းစ မံခ ကတ္စ္ခုေဆမင္ရြက္ရမ ရ္မဒ္ေကမင္းမ မးရရွိသည။္22 
ယင္းစ မံခ က္အတြက္ ေဒသာႏၲရအမဏမပိုင္မ မးာွႏင့္ တိုင္းေဒသႀက းအစိးုရမ မးက တစစ္ံု္ င ္ ေဒၚ္မ ၇၀ 
က သင့္ေသမ ဆို္ မျပမးမ မးာႏွင့္ ကြန္ဗမတမမ မး၏ တနဖ္ုိ္းထက္ဝကက္ို စိကု္ေပးၿပ း ရြမမ မးသို႔ျဖန္႔ေဝေပး 
သည္။ ယင္းသည္ အေသးစမး္ ွပ္စစ္စ မခံ က္မ မး၏ နမူနမျဖစ္ၿပ း တစ္ရက္္  င ္ ၂ နမရ မွ ၄ နမရ အထ ိ
မ းထြန္းာိုႏင္ကမ ညေနပိုငး္တြင္ ေဖ မ္ေျဖေရးပစၥည္းမ မးကိ ု သံုးစြြဲာႏုိင္ေစသည္။ ကုနက္ စရတိ္မွမ္ည္း 
အိမ္ေထမင္စတုစ္ခု္  င္ တစ္္ ၂၀၀၀ က ပ္ခန္႔သမကုနက္ သည္။ ထိကု႑တျဖည္းျဖည္း က ယ္ျပန္႔ 
္မသည္ာွႏင့္အမွ  ္ွ ပ္စစ္္ ိုအပ္ခ က္ျမင့္မမး္မၿပ း ပိမုိုႀက းမမးေသမ စနစ္မ မး ္ည္း ္ိုအပ္္ မသည္။ 
သို႔ရမတြင္ ေက းရြမမ း္ငး္ေရးကစိၥကို ပထမဥ းဆံုးႀကိ းပမ္းေဆမင္ရြက္မႈအတြကမ္ ူ ဒ ဇယသ္ံုးမ းစက္မ မး 
ထက္စမ္ င္ အ္ြန္ျမင့္မမးေသမ တိုးတက္ေျပမင္း္ြဲမႈဟု သတ္မတွ္ာိုႏင္သည္။  

 

စနိေ္ခၚမႈမ မးကိ ုရငဆ္ိငုေ္ျဖရငွး္ျခငး္ 

ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအင္မ မး၏ အဓိကအက ဆံုးအမးနည္းခ ကမ္ွမ သဘမဝအေ္ မက္ျပတေ္တမက္မႈ ျဖစ္ပြမးျခင္း 
ျဖစ္သည။္ ေျခမက္ေသြ႔ေသမရမသ မ မးတြင္ ျမစ္မ မးမွမ အမးေကမင္းေမမင္းသန္မစ းဆငး္ာ္ိုႏင္ေပ။ ေနစြမး္ 
အငသ္ည ္ ေနေရမင္ျခည္အမးအေကမငး္ဆံုးျဖစ္ေသမ ေန႔္ည္ခငး္တြင္ အျမင့္ဆံုးစြမ္းအငထ္တု္ာုိႏင္ေသမ္ 
္ည္း စြမ္းအင္္ ိုအပခ္ ကအ္ျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသမ ညဥ းပိငု္းတြင္ အသက္မဝငေ္တမေ့ခ ။ ေ္တိကု္ာႏႈန္းမွမ 
္ည္း အတိုးအဆတု္ရွသိည္။ ယငး္အရင္းအျမစ္မ မးမွ ရရွိေသမစြမ္းအင္မ မးကိ ု သိုေ္ွမငထ္မးာ္ိုႏင္ 
ေသမ္္ည္း ္ပု္ငန္းစဥ္မ မးမွမ ႐ႈပ္ေထြးေ့္ရွိၿပ း အကန္႔အသတ္္ ည္း အျမြဲရွသိည္။23 ယင္း 
ျပႆနမမ မးကို ဖြံ႕ၿဖိ းၿပ းတိုငး္ျပည္မ မး္ညး္ ကိုငတ္ြယေ္ျဖရွင္းေနၾကရသည္။  

ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္ က ယ္ျပန္႔ေသမ စြမ္းအငသ္ိုေ္ွမင္မႈစနစ္မ မးာွႏင့္ ေခတမ္ ေသမ ဓမတအ္မး္ိုင္း 
ကြန္ရက္စနစမ္ မးတြင္ ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏရေ္မက္ေအမင္ဖြ႕ံၿဖိ း္မေသမအခါမသွမ္ င ္ ္ွ ပ္စစ္ထတု္္ ုပ ္
ျဖန္႔ျဖ းမႈ ခြြဲတမ္းတြင္ ျပန္ျပည့္ျမြဲအရင္းအျမစ္မ မးကိ ု ေနရမမ မးမ မးေပးၿပ း ဓမတအ္မးျပတ္ေတမက္မႈ 
မရွိေအမင္္ ညး္ စ မာိုံႏင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိ၍ု ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအင္မ မးတြင္ ရငး္ာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးမ္ပု္သင့္ဟု 
ဆိုျခငး္မဟတု္ေပ။ အထကတ္ြင္ေဖမ္ျပခြဲသ့္ိ ု အေသးစမးေနစြမး္အငာွ္ႏင့္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္စ မံခ က္မ မးမွမ 
ျမန္မမာိုႏင္င ံအခ  ႕ိေသမ အေျခအေနမ မးာွႏင့္ အထူးကိကု္ည သည္။ တစ္ပိုငတ္ာိုႏင္္ွ ပ္စစ္ထတု္္ ုပသ္ူမ မး 
အမး္ည္း ပို္ ွ ံေသမ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္မ မးကို မဟမဓမတအ္မး္ိုင္းကြန္ရကသ္ို႔ ျပန္္ည္ေရမင္းခ ာိုႏင္ 
ေအမင္္ ည္း စ မေံပးသင့္သည္။ ထိုစနစမ္ မးမမွ ဖြံ႕ၿဖိ းၿပ းာိုႏင္ငံမ မးတြင္ ္ ကေ္တြ႕က င့္သံုးေနၾကေသမ္္ညး္ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ နည္းပညမျပႆ နမမ မးေၾကမင့္ ္က္္ မွ္းမ ာိုႏင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ 

                                                           
22 KWR International (2015) ၏ကြင္းဆင္းသုေတသနမ မးအရ။ 
23 ဥပမမမွမ ေရကိုအထကတ္စ္ေနရမသို႔ပို႔ထမးျခင္းမ  ိးျဖစ္္သည္။ ဆို္ မာွႏင့္ ေ္စြမ္းအငမ္ မးမွ ္ွ ပ္စစ္ထတုယ္ရူရွိခ နိ္တြင္ ေရကိုအျမင့္တစေ္နရမ 
သို႔တြန္းတငေ္ပးထမးၿပ း ္ိုအပသ္္ိ ု ေအမကသ္ို႔ျပန္္ႊတခ္ ကမ ေရအမး္ွ ပ္စစတ္မဘိငု္မ မးကို္ ည္ပတ္ေစေသမနည္းျဖစ္သည။္ သို႔ရမတြင ္
ထိသုို႔စြမ္းအငသ္ိုေ္ွမင္မႈပံုစသံည ္အကန္႔အသတ္ရွိၿပ း ေနရမတိုင္းတြင္ ပံုတကူူးအသံုးခ ာႏုိင္မည္မဟတု္ေခ ။ ေစ း္ည္းႀက းသည္။ ဘကထ္ရ ျဖင့္ 
စြမ္းအငသ္ိေု္ွမင္ျခင္းမွမ ျဖစာို္ႏင္ဖြယန္ည္း္မ္းတစခ္ုျဖစေ္သမ္္ည္း ဖြံ႕ၿဖိ းဆြဲာႏုိင္ငမံ မးတြင္ ္က္္ မွ္းမ ဥ းမည္မဟတု္ေခ ။ 
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၆။ ္ ွပစ္စက္႑စ မအံပုခ္  ပမ္ႈာွႏင့္ ပဂုၢ္ ကိ အခနး္က႑ 

စြမ္းအငက္႑ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံုသည္ ္ ွပ္စစတ္စယ္ူနစ္ေစ းာႏႈနး္မွအစ ္ွ ပ္စစဓ္မတအ္မး 
စုစုေပါင္းထတု္္ ုပ္ျဖန္႔ျဖ းာိုႏင္စြမ္းအထ ိ သက္ေရမကမ္ႈရွိသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ္ွ ပ္စစ္ထတု္္ ုပ္ျခငး္၊ 
ပို႔္ႊတ္ျခင္းာွႏင့္ ျဖန္႔ျဖ းျခငး္တို႔အမး္ံုးကို ာိုႏင္ငံပိုင္္ ုပ္ငန္းအေနာွႏင့္ အဓကိ္ုပက္ိုငသ္ည္။ သို႔ရမတြင္ ၂၀၁၄ 
ခုာွႏစ္ ္ွ ပ္စစ္ဥပေဒကြဲ့သို႔ေသမ ဥပေဒသစ္မ မးေၾကမင့္ ပုဂၢ္ကိက႑ပူးေပါင္းပါဝငမ္ႈကိ ုအမးေပးျမႇင့္တင္မႈ 
မ မး ေပၚေပါက္္ မသည္။ ္က္ရွိတြင္ ပုဂၢ္ ကိက႑မွ ထတု္္ ုပ္္  ကရ္ွိေသမ ပမမဏမွမ ၂၀၀ မ ဂါဝပ ္
ျဖစ္ၿပ း ေရအမးာွႏင္ ့ အပူစြမ္းအငသ္ံုးဓမတအ္မးေပးစက္႐ံုမ မးတည္ေဆမက္ရန္ ကုမၸဏ ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ာွႏင့္ 
နမး္ညမ္ႈစမခြၽန္္ႊမမ မး္က္မတွ္ေရးထုိးထမးၿပ းျဖစ္သည္ (Nam et al. 2015)။ ယငး္မွ စုစုေပါင္း 
ထတု္္ုပမ္ႈ၏ ေသးငယ္ေသမပမမဏသမျဖစ္ေသမ္္ည္း အနမဂတ္္ မ္းေၾကမင္းမွမမ ူ ေပၚ္ြင္ထင ္
ရွမး္ ကရ္ွိသည။္  

မၾကမေသးခငက္အထိ စြမ္းအင္ာွႏင့္ပတ္သက္ေသမကစိၥရပ္မ မးတြင္ ဝန္ႀက းဌမနေပါင္း ၈ ခကု 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည။္ ၂၀၁၆ ခာွုႏစ ္ မတ္္ တြင္မ ူ အစိုးရသစက္ ဝန္ႀက းဌမနမ မးကိုေပါငး္စည္းၿပ း 
္ွ ပ္စစ္ာွႏင့္စြမ္းအငဝ္န္ႀက းဌမနအသစအ္ျဖစ္ဖြြဲ႕စည္းခြဲသ့ျဖင့္ အစိုးရ္ုပ္ငနး္ေဆမငတ္မမ မး ပိမုိုေခ မေမြ႕ 
ည  ႊတသ္ြမးခြဲသ့ည္။ အမ  ိးသမးစြမ္းအင္စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတ သည ္ထိုဝန္ႀက းဌမနမ မးာႏွင့္ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းၿပ း 
စြမ္းအငမ္ူဝါဒမ မးကိ ု ေရးဆြြဲခ မတွသ္ည္။ ေအမကေ္ျခတြင္မူ ာိုႏင္ငံပိုင္္ ုပ္ငနး္မ မးက ္ုပင္န္းမ မး 
အမး္ံုး္ို္ ိုကို တမဝန္ယေူဆမင္ရြက္ၾကသည္။ ျမန္မမ့္ ွ ပ္စစ္စြမ္းအမး္ုပ္ငန္းက မဟမဓမတအ္မး္ိုင္း 
ကြန္ရက္မ မးာွႏင့္ ဓမတအ္မးခြြဲ႐ုံမ မးကို တည္ေဆမကသ္ည္။ ္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေရး္ုပင္န္းက ရနက္ုန္မအွပ 
က နတ္စ္ျပည္္ံုးကိ ု ္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေပးသည္။ ရန္ကုနက္ိုမ ူ ရနက္ုန္္ ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေရးေကမ္ပိုေရးရွင္းက 
တမဝနယ္သူည္။ ယငး္သည္ ယခငက္ ရနက္ုန္္ ွ ပစ္စ္ဓမတအ္မးေပးေရးဘုတအ္ဖြြဲ႕ မွတစ္ဆင့္အသြင္ 
ေျပမင္းေပၚေပါက္္ မျခင္းျဖစ္သည္။ ယခငက္ ဝန္ႀက းဌမန္ကေ္အမကတ္ြင္ရွိခြဲေ့သမ္္ည္း ယခအုခါ 
ရန္ကုန္္ ွ ပစ္စ္ဓမတအ္မးေပးေရးေကမ္ပိုေရးရွငး္မွမ ဘ႑မေရးအရ သ းျခမး္ြတ္္ ပသ္ြမးၿပ ျဖစသ္ည္။24 

တစသ္ းပုဂၢ္ စြမး္အင္ထတု္္ ုပသ္ူမ မးကိ ု စတင္ခြင့္ျပ ္မသည္ာွႏင့္အမွ  ္ ွပ္စစက္႑တြင္ အစိုးရာွႏင့္ 
ပုဂၢ္ကိ ပူးေပါင္းေဆမငရ္ြက္မႈမ မး္ည္း တေန႔တျခမးပိုိမိုမ မးျပမး္မသည္။ ာုိႏင္ငံျခမးရငး္ာွႏ းျမႇပ ္
ာႏွံမႈမ မးမွမ္ညး္ ျပညတ္ြင္း ကုမၸဏ တစ္ခုခာွုႏင့္ျဖစ္ေစ အစိုးရာွႏင့္ျဖစ္ေစ တိကု္႐ိကု္ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ရန္္ ိ ု
အပသ္ည္။  

ျမင္းျခတံြင္တည္ေဆမက္ထမးေသမ ၂၃၀ မ ဂါဝပရ္ွ ိသဘမဝဓမတေ္ငြ႕သံုး combined-cycle ဓမတအ္မးေပး 
စက္႐ံုမွမ အစိးုရာွႏင္ ့ ပုဂၢ္ကိ ပူးေပါင္းေဆမင္ရြကမ္ႈအတြက္ နမူနမေကမငး္ျဖစ္ာႏုိင္သည။္ ထို္ ုပ္ငန္း 
ကနထ္႐ိကု္ကိ ု ယွဥၿ္ပိ င္မႈရွိေသမ တငဒ္ါ္ုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေရြးခ ယ္ခြဲျ့ခင္းျဖစ္သည္။ ေခ းေငြျပန္္ ည ္
ေပးဆပ္ာိုႏင္ေရးစုိးရိမ္စိတမ္ မးကိ ုတနျ္ပန္ာိုႏင္ရန္အတြက ္ကမ႓မ့ဘဏ္က ပုဂၢ္ကိကုမၸဏ ကို္ယ္စမး အကန္႔ 

                                                           
24 အ္မးတူ အသြင္ေျပမင္းမႈမ  ိးကို မာၲႏေ္းတြင္္ ည္းေဆမငရ္ြက္္  က္ရွိၿပ း မာႏၲေ္း္ွ ပ္စစဓ္မတ္အမးေပးေရးဘတုအ္ဖြြဲ႕ကို မာၲႏေ္း္ွ ပစ္စ္ 
ေကမ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပမင္း္ြဲဖြြဲ႕စည္း္ ကရ္ွသိည။္ 



24 
 

အသတ္ျဖင့္ အမမခံစနစက္ိ ုေဆမင္ရြက္ေပးခြဲသ့ည္။25 ရ္မဒ္အေနာွႏင္ ့ယဥွ္ၿပိ င္ာိုႏင္စြမ္းရွိေသမ ထတု္္ုပမ္ႈ 
ျဖစ္္မၿပ း တစက္ ္ ိုဝပ္နမရ ္  င္ ၅.၅ ဆင့္သမ က သင့္သည္။  

စြမ္းအငက္႑ဖြြဲ႕စည္းပံုက ္ွ ပ္စစထ္တု္္ ုပ္ာိုႏင္စြမး္၊ ေစ းာႏႈန္းာွႏင့္ အရညအ္ေသြးတို႔ကို မည္သို႔ 
သက္ေရမက္ာိုႏင္ေၾကမင္းကိုမ ူ အတိအက တိုငး္တမရန္ခက္ခြဲသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငသံည္ တစဥ္ းတည္းက 
္က္ဝါးႀက းအုပ္ပိငု္ဆိုငၿ္ပ း ထတု္္ ုပ္မႈမအွစ ္က္္  ျဖန္႔ျဖ းျခင္းအထကိိ ု တစ္ဥ းတည္းကေဆမင္ရြက ္
ေသမ ပံုစံမ ွတျဖညး္ျဖည္း္မ္းခြြဲထြက္္ မၿပ ျဖစ္သည။္ ာႏိုင္ငတံကမအေတြ႕အၾကံ မ မးက္ည္း ယင္းသည ္
အျပ  သေဘမေဆမင္ေသမဖြ႕ံၿဖိ းမႈျဖစသ္ည္ဟု ္ က္ခထံမးၾကသည္ (Joskow 2008)။ အၿပိ ငအ္ဆိုင္ရွိေသမ 
စြမ္းအင္္ ကက္မးေစ းကြကရ္ွိျခင္းေၾကမင့္ ေဆမက္္ ုပ္ေရးာွႏင့္ ္ုပ္ငန္း္ည္ပတ္ေရးစရတိ္မ မး 
ေ္ွ မ့ခ ာိုႏင္ရန ္ မက္္ ုံးကိျုဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံသည ္ ္ကရ္ွိအခ ိနအ္ထ ိ တစ္ဥ းတည္း 
ေဆမင္ရြက္ေသမ ေစ းကြက္ျဖစ္ေနေသးေသမေၾကမင့္ အရညအ္ေသြးအတြက ္ တ ထြင္ဆန္းသစ္မႈမ မးာွႏင့္ 
ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးမွမ အပတူျပငး္မ္ိအုပသ္ည့္ သေဘမျဖစေ္နသည္။ အကယ၍္ ဓမတအ္မးေပးစက္႐ံု 
မ မးတည္ေဆမက္ရမတြင္ အမွမးအယြင္းာွႏင္ ့ ောွႏမင့္ောွႏးၾကန္႔ၾကမမႈမ မးၾကံ ရပါက္ည္း အျခမးအစမးထိုး 
စရမမရိွ ေသမေၾကမင့္ စမးသံုးသူမ မးသမ ဒကုၡခံၾကရသည။္ အကယ၍္ ၿပိ င္ဆို္င္မႈရွိေသမ ေစ းကြကျ္ဖစ္ပါက 
ထိသုို႔ျဖစ္္မမည္မဟတု္ပြဲ စရိတ္ႀက းျခင္း သို႔မဟတု္ မၾကမခဏျပတ္ေတမက္ျခငး္မ မး၏ ဆိးုက  ိး 
ကိုစမးသံုးသကူမခံရပြဲ သက္ဆိငု္ရမကုမၸဏ ကသမ ေပးဆပရ္မည္ျဖစ္သည။္ အကယ၍္ 
ကုမၸဏ တစ္ခကု ဆံုးပါက ယွဥ္ၿပိ င္ာုိႏင္စြမ္းပိုမိုျမင့္မမးေသမ ကုမၸဏ အသစတ္စ္ခဝုင္ေရမက္္မမည္သမ 
ျဖစ္သည။္ ပို႔္ႊတ္ေရးာွႏင့္ ျဖန္႔ျဖ းေရးကြန္ရက္မ မးာွႏင့္ပတသ္က္္ င္္ ည္း အ္မးတူပင္ျဖစသ္ည္။ 
ၿပိ င္ဆိငု္မႈရွိပါက စရတိ္မ မးကို ေ္ွ မ့ခ ာိုႏင္ၿပ း အရည္အေသြးကိုတိးုတက္ေအမင္ ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္မည္ 
ျဖစ္သည။္  

ပုံ- ၁၀။ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈာွႏင့္ ျပည္တြင္းသံုးစြြဲမႈ 
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အဂၤ္ န္ာွႏင္ ့ေဝး္္စတ္ို႔တြင္ ္ွ ပ္စစက္႑ေစ းကြက္ဖြင့္ေပးခြဲသ့ည့္အေတြ႕အၾကံ သည္ ေအမင္ျမင္ေသမ မူ
ဝါဒတစ္ခု၏ နမူနမပင္ျဖစသ္ည ္ (Newbery 2006)။ ာုိႏင္ငံပိုင္ဓမတ္အမးထတုသ္ည့္ ကုမၸဏ ကိ ု
အစမးထိုးာိုႏင္ရနအ္တြက ္ ပဂုၢ္ကိကမုၸဏ မ မးကိ ု ေစ းကြက္ဖြင့္ေပးခြဲ့သည္။ ဓမတ္အမးပို႔္ႊတ္ျခင္းတြင္ 
ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏျခင္းအမးျဖင့္ ၿပိ င္ဆိုင္မႈရွေိသမ ္ွ ပ္စစ္္ ကက္မးေစ းကြကေ္ပၚေပါက္္ မသည္။ ရ္မဒအ္မး 
ျဖင့္ ေစ းာႏႈန္းေရမ၊ အရည္အေသြးပါတိုးတက္ေကမင္းမြန္္မခြဲသ့ည္။ ခ  ္  ာုိႏင္ငံတြင္္ည္း အ္မးတူ 
္ွ ပ္စစ္က႑ျပန္္ ည ္ျပငဆ္င္ဖြြဲ႕စည္းျခင္းမွ ထိေရမကမ္ႈတိုးတက္္ မသည့္အေတြ႕အၾက ံရွသိည္ (Raineri 
2006)။ အိာိႏၵယာိုႏင္ငံတြင္ ္ွ ပ္စစ္ထတု္္ ုပ္မႈတိုးတက္္ မေသမ္္ည္း မ းပ က္ေတမက္မႈမ မးရွိေနေသးရမ 
အဓကိအမးျဖင္ ့္က္္  ေစ းာႏႈန္းမ မးရွိသင့္သည့္အတိုင္းအတမမရွိျခငး္ာွႏင့္ ္ကက္မးေစ းကြကတ္ြင္ အကန္႔ 
အသတ္မ မးရွိေနေသးျခင္းတို႔ေၾကမင့္ျဖစ္သည ္ (Ryan 2014)။ အထကပ္ါဥပမမမ မးက ္ွ ပ္စစက္႑ 
ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံုက စြမ္းအငထ္တု္္ ုပ္ေရမငး္ခ ာိုႏင္စြမ္းအေပၚ အမွနတ္ကယ္သက္ေရမက္မႈရွေိၾကမင္း 
ျပသေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံအတြက္ ဖြြဲ႕စည္းပံုျပ ျပင္ေရးသည္ သုေတသနာွႏင့္ မူဝါဒဆိုင္ရမ 
အဓကိ္ပု္ငန္းနယ္ပယတ္စခ္ုျဖစ္သည္။  

၇။ ျမနမ္မာုိႏငင္အံတြက ္ေနမကတ္စဆ္င့္- သေုတသနအစ အစဥက္ိ ုေရးဆြြဲတညေ္ဆမကျ္ခငး္ 

မူဝါဒျပႆနမမ မးအတြက ္ အေျဖမ မးမွမ အျမြဲတမ္းျမငသ္မထငသ္မရွိမေနေသမေၾကမင့္ သုေတသနမ မး 
္ိုအပ္ေ့္ရွိသည္။ ရွၿိပ းသမးသုေတသနမ မးက အဓကိအမးျဖင့္ ဟိကု္ဒ႐ိကုမဘြန္သိကု္မ မးကိ ုရွမေဖြျခင္း 
သမျဖစသ္ည္။ ယခစုမတမး္ငယတ္ြင္ မ းေမမငး္ထိးုေဖမ္ျပထမးေသမ ္ွ ပ္စစ္္ က္္ ွမ္းမ မႈ၊ ေစ းာႏႈန္း 
သတ္မွတမ္ႈ၊ ပိုိမိုသန္႔ရွင္းေအမင္ေဆမငရ္ြက္မႈာွႏင္ ့ ေစ းကြက္ျပန္္ည္ဖြြဲ႕စညး္မႈစသညတ္ို႔အမး္ံုးသည္ 
သုေတသနျပ ရန ္္ိုအပ္ေသမနယ္ပယ္မ မးျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရမတြင္ ထိုိသုိ႔ေသမ အစ အစဥ္မ မးေရးဆြြဲရမ၌ 
ေရတိုဥ းစမးေပးာွႏင့္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ က္မ မးကိ ုခြြဲျခမးာုိႏင္ရန္္ညး္ ္ိုအပသ္ည။္ 

္မမည့္သံုးာႏွစ္အတြင္း အေကမငအ္ထည္ေဖမ္ရန္္ိအုပ္သည့္ ခ ကခ္ င္းေဆမင္ရြက္ရမည့္ မူဝါဒဥ းစမး 
ေပးမ မးမွမ အမး္ံုးအတြက ္ ေစ းာႏႈန္းသင့္ေတမ္ၿပ း ယံုၾကည္စိတ္ခ ရေသမ ္ွ ပစ္စဓ္မတအ္မးေပးာိုႏင္ေရး 
ပင္ျဖစသ္ည္။ အကယ၍္ မူဝါဒေကမင္းမ မးကို ခ မွတာ္ႏိုင္ပါက တိုးတက္ျဖစထ္ြန္းမႈမ မးကို ခ က္ခ ငး္ဆိ ု
သ္ိုေတြ႕ျမင္ာိုႏင္မည္ ျဖစသ္ည္။  

ေရတိာွုႏင့္ ေရ္တက္မ္ ဥ းစမးေပး္ပုင္နး္မ မး 

- မဟမဓမတအ္မး္ိုင္းကြန္ရက္မ မး ပိုမိကု ယ္ျပန္႔္မသည္ာွႏင့္အမွ  ေက းရြမမ မးာွႏင့္ ခ တိ္ဆက္ာိုႏင္ 
ေရးကို မည္သည့္မူဝါဒျဖင့္ ကူည ေပးမည္နည္း။ ဆင္းရြဲေသမေက းရြမမ မးက မ းသြယတ္န္းသည့္ 
စရိတက္ ခံာိုႏင္ မႈမရွိ မျဖစ္ရေ္ေအမင္မညသ္ို႔ေဆမင္ရြကေ္ပးာိုႏင္မည္နည္း။ 

- ္က္ရွိ ဓမတအ္မးေပးအေဆမက္အဥ မ မးာွႏင္ ့ ာိုႏင္ငံပ္ုိင္္ပ္ုငန္းမ မး ဘ႑မေရးအရ ေတမင့္တင္း 
ခုိင္မမ္မေစရန္အတြက္ ဓမတအ္မးေပးခကို မည္သို႔ျပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲသင့္သနည္း။ ္ူမႈေရး၊ 
စ းပြမးေရးာွႏင္ ့သဘမဝဝနး္က င္ဆိုငရ္မ ရည္မွနး္ခ က္မ မးကို ထိေရမက္ေစရန္ မည္သည့္ေစ းာႏႈနး္ကိ ု
ေရြးခ ယသ္င့္သနည္း။ 
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- ေရတိတုြင္ ထုတ္္ ုပမ္ႈစြမ္းရည္ျမင့္မမးတိုးတက္္ မေစေရးအတြက္ မည္သို႔အေကမင္းဆံုးေဆမင ္
ရြက္ာိုႏင္မည္နည္း။ ္ွ ပ္စစက္ို နယ္စပ္ေဒသမ မးမ ွ တင္သြင္းျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစမးသင့္ပါသ 
္မး။ 

- ဓမတအ္မးပို႔္ႊတ္ျခငး္ာွႏင့္ ျဖန္႔ျဖ းျခင္းတို႔မ ွ ဓမတ္အမးေ္္ြင့္ဆံုး႐ံႈးေနမႈမ မးကို မည္သို႔ေ္ွ မ ့
ခ ာ္ိုႏင္မည္နည္း။ 

- အေသးစမး ေရအမးာွႏင့္ ဆို္ မစ မံခ ကမ္ မးကြဲသ့ို႔ မဟမဓမတအ္မး္ိုင္းကြန္ရက္ျပငပ္မွမ စ မကံိန္း 
ငယ္မ မးကို အမးေပးျမႇင့္တငရ္န္ မည္သို႔ေသမ ဘ႑မေရးမက္္ ံုးမ မး ဖန္တ းေပးာိုႏငသ္နည္း။ 

္မမည့္ ငါးာွႏစ္ာႏွင္ ့ ဆယာ္ႏွစ္အတြင္းေဆမငရ္ြကမ္ည့္ မူဝါဒေရးရမအေျပမငး္အ္ြဲမ မးက စြမ္းအငက္႑ 
ဖြံ႕ၿဖိ းႀက းထြမး္မၿပ း မည္သည့္္မ္းေၾကမငး္အတိုငး္ေ္ွ မက္္ ွမ္းမညက္ိ ု ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစသ္ည္။ 
စြမ္းအငက္႑ေရ ရွည္ဖြံ႕ၿဖိ းေစရန္အတြက္ ေအမက္ပါအဓိကအခ က္မ မး္ိအုပသ္ည။္ 

ေရရညွဥ္ းစမးေပး္ပုင္နး္မ မး 

- မည္သို႔ေသမ စြမ္းအင္ရငး္ျမစအ္ေရမအစပ္ (ေက မကမ္ းေသြး၊ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕၊ ေရအမးာွႏင္ ့အျခမး 
ျပန္ျပည့္ျမြဲစသည္) ကိ ုအစိုးရက ေဖမ္ေဆမင္မည္နည္း။ မည္သည့္နည္း္မ္းမ မးက စရိတတ္ြက္ေခ  
အကိကုဆ္ံုးာႏွင့္ ေဘးျဖစ္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္မညန္ည္း။ 

- ရန္ကုန္္ ွ ပစ္စ္ျဖန္႔ျဖ းေရးေကမ္ပိုေရးရွင္းာွႏင့္ ျမန္မမစ့ းပြမးေရးဥ းပိုင္္ ုပ္ငနး္မ မးကိ ု ေကမ္ပိုရိတ ္
အသြင္ကးူေျပမငး္ာိုႏင္ရန္ မၾကမေသးမ က ႀကိ းပမ္းခြဲၿ့ပ းေနမက္ ာိုႏင္ငံအတြက္ မည္သို႔ေသမ 
အင္စတ က  းရွင္းဖြြဲ႕စည္းပံုအသင့္ေ္ မ္ဆံုးျဖစ္ေၾကမင္းကိ္ု ဆံုးျဖတ္ရန္္ ိအုပသ္ည္။ ထိုေပၚ္စ  
မ မးက ာိုႏင္ငံျခမးရင္းာွႏ းျမႇပ ္ ာံွႏမႈမ မးကို မည္သို႔ဆြြဲေဆမင္ာိုႏင္မည္ကို္ ည္း သိရန္္ ိသုည္။ ထို႔အျပင္ 
္ွ ပ္စစ္္ကက္မးေစ းကြက္ မည္သို႔မည္ပံုေပၚေပါက္္ မမည္ကို္ ည္း ပံုေဖမ္ရန္္ိသုည္။  

- ေမွ မ္မွန္းထမးေသမ စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖ ိးမႈာွႏင္ ့ ၿမိ ႕ျပျဖစထ္ြန္းမႈမ မးာွႏင့္ ္ိကု္ေ္ မည ေထြျဖစ္ေစရနအ္ 
တြက္ မည္သည့္ေနရမမ မးတြင္ မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းကြန္ရကသ္စ္မ မးတညေ္ဆမက္မည္၊ 
မည္သည့္ကြန္ရက္ မ မးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္စသညတ္ို႔ကို ဆံုးျဖတ္ရန္္ ိသုည္။ 

- ္ွ ပ္စစ္ သို႔မဟတု္ စြမ္းအငမ္ည္ေရႊ႕မည္မ ွကို ျပည္တြင္းအသံုးျပ ရန္ခ နထ္မးၿပ း မည္ေရႊ႕မည္မွ ကိ ု
ာိုႏင္ငံရပ္ျခမးသို႔တင္ပုိ႔ေရမင္းခ မည္ကို္ ည္း ဆံုးျဖတ္ရန္အေရးႀက းသည္။ ္က္ရွ ိခ  ပဆ္ိထုမးေသမ 
စြမ္းအငတ္ငပ္ို႔မႈစမခ  ပ္မ မးကိ ု ျပန္္ ညသ္ံုးသပ္ၿပ း ္ိုအပ္ပါက ျပည္တြင္းအသံုးအတြက ္
ေျပမင္း္ြဲာိုႏင္ရန ္ျပငဆ္ငခ္  ပဆ္ိုရနသ္င့္/မသင့္စဥ္းစမးသံုးသပ္ရန္္ ည္း အေရးႀက းသည္။ 

- ပမမဏႀက းမမးေသမ ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအင္စ မကံိနး္မ မးကိ ု အစိးုရက မည္သို႔ပံ့ပိးုေပးာ္ိုႏင္မည္ကိ ု
နည္း္မ္းရွမေဖြရန္္ ိုအပသ္ည္။ မည္သည့္ ျပန္ျပည့္ျမြဲနည္းပညမကိ ု ပိုမိထုိေရမက္ေစရနအ္တြက ္
သုေတသနာွႏင့္ ဖြံ႕ၿဖိ္ းမႈမ မးေဆမင္ရြက္ာိုႏင္မည္ကို္ ညး္ ေ့္္ မသံုးသပ္ရန္္ ိအုပသ္ည္။ 
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International Growth Centre (IGC) အေၾကမငး္ 

International Growth Centre (IGC) သည ္ဖြံ႕ၿဖိ းဆြဲာိုႏင္ငံမ မး၌ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္မႈမ မးျဖစ္ေပၚေစရန ္
အတြက္ ျပညသ္ူမ မး၊ ဝန္ေဆမင္မႈဝယယ္သူူမ မးဘက္မေွန၍ သုေတသနမ မးကိုေဆမင္ရြက္ၿပ း မူဝါဒအၾက ံ
ေပးမႈမ မးကိ ု ေဆမင္ရြက္္  က္ရွသိည္။ IGC သည ္ ကမ႓မ့ထိပတ္နး္သေုတသ မ မးာွႏင္ ့ အမဖရကိာွႏင့္ 
ေတမငအ္မရွရွိ ာုိႏင္ငံအ္ိကုအ္ဖြြဲ႕မ မးကို ကြန္ရက္ခ တိဆ္က္စ မံခန႔္ခြြဲၿပ း ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအတြက္ အဓကိအက ဆံုး 
စိန္ေခၚမႈမ မးကိ ုမတိ္ဖက္အစိုးရအဖြြဲ႕မ မးကိ ုအၾကျံပ ာိုႏင္ရန္ အရည္အေသြးျမင့္မမးေသမ သုေတသနာွႏင့္ မူ
ဝါဒဆိုင္ရမ အၾကံဥမဏ္မ မးကို ေပးအပ္္  က္ရွသိည္။ IGC အေနာွႏင္ ့ ေရရွည္တည္တံ့ေသမ စ းပြမးေရး 
ဖြံ႕ၿဖိ းမႈမရွိပြဲာွႏင္ ့ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေ္ွ မ့ခ ေရးကို ေအမင္ျမင္ေအမငေ္ဆမင္ရြက္ာုိႏင္မည္မဟတုဟ္ု ယံုၾကည ္
သည္။ IGC ၏ သေုတသနမ မးသည္ ထိေရမက္ေသမ အစိုးရက႑၊ ပုဂၢ္ ကိက႑ဖြံ႕ၿဖိ း တိးုတက္ေရး၊ 
ေကမငး္စြမ္ည္ပတ္ေသမၿမိ ႕ေတမ္မ မးာွႏင့္ စြမ္းအင္ရရွမိႈကိတုိုးျမႇင့္ရန္ ေဆမင္ရြက္ေပးျခင္း စသညတ္ို႔တြင္ 
အဓကိဥ းတညထ္မးသည္။ ရည္ရြယရ္င္းမွမ ္ေူနမႈအဆင့္အတနး္မ မးျမႇင့္တငရ္န္ာွႏင့္ ဆင္းရြဲတြင္းမွမ 
႐ုန္းထြက္ရမတြင္ ကူည ေပးရန္ျဖစသ္ည္။ ာုိႏင္ငံေပါငး္ ၁၄ ာိုႏင္ငံရိွ ႐ံုးခြြဲမ မးမွတစ္ဆင့္ IGC သည ္ ကမ႓မ့ 
ထိပတ္န္းတကၠသို္ ္မ မးမွ သုေတသ ရမေပါင္းမ မးစြမကိ ုေထမက္ပံံက့ူည ေပး္ က္ရွသိည္။ IGC သည ္LSE 
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တြင္ အေျခစိုက္ၿပ း ေအမကစ္ဖို႔တကသၠို္္္ာွႏင့္ ပူးေပါငး္ေဆမင္ရြက္္  က္ရွသိည္။ IGC ကို အမႈေဆမငဒ္ါ 
႐ိုကတ္မအျဖစ္ ပေရမ္ဖက္ဆမ Jonathan Leape က ေဆမင္ရြက္ၿပ း ဒါ႐ိကုတ္မမ မးအျဖစ္ ပေရမ္ဖကဆ္မ 
Robin Burgess ာွႏင္ ့Paul Collier တို႔ကေဆမင္ရြက္္  က္ရွသိည္။ IGC ကို ယူေကာိုႏင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဌမန DFID က ရနပ္ံုေငြ ေထမက္ပံ့ေပး္ က္ရွသိည္။  

ျမနမ္မာိုႏငင္အံတြငး္ IGC ကိ္ုဆကသ္ြယရ္န ္

IGC ျမန္မမာုိႏင္ငံအစ အစဥ ္

MDRI-CESD 

၂၇ ျပည္္ မ္း၊ ္ိႈင္ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိ ႕။ 

အ းေမး္္- myanmar@theigc.org။ 
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