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၁။ နိဒါန္း
စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈတြင္ စြမ္းအင္္ိုအပ္သည္။ စြမး္ အင္သည္ စက္မႈက႑ာႏွင့္ ကုန္ထတ
ု ္္ပ
ု ္ငန္းမ မးကို
္ည္ပတ္ေစၿပး

အသက္ေမြးဝမ္းေက မင္းမ မးကိတ
ု ိုးတက္ေစကမ

ေစ းကြက္မ မးကိ္
ု ည္း

ဆက္စပ္ေပး

သည္။ စြမ္းအင္ကိုတးို တက္သုးံ စြျြဲ ခင္းသည္ စးပြမးေရးအေဆမက္အဥကို ပိမ
ု ေ
ုိ ခတ္မေအမင္ေဆမင္ရြကျ္ ခင္း
္ည္းျဖစ္သည္။ ယင္းာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းဆိုငရ
္ မအဆက္အစပ္မွမ ပိမ
ု ိုထင္ရွမးသည္။ ာႏိုင္ငံမ မး
၏စးပြမးေရးသည္ စြမ္းအင္ကို ပိုမသ
ို ုးံ စြ္
ြဲ မာႏုိင္သည္ာႏွင့္အမွ ဆက္္က္ဖြံ႕ၿဖိ းတိးု တက္္မစျမြဲျဖစ္သည္။1
ာႏိင
ု င
္ အ
ံ မ မးအျပမး၏ ပ မ္းမွ တစ္ဥးခ င္းဝင္ေငြာႏွင့္ စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈတးို တက္ာႏႈန္းကို ာႏိႈင္းယွဥ္ရမတြင္ မ ဥ္းေျဖမင့္
သေဘမဆက္ာႏြယ္မႈမဟုတ္ေၾကမင္း

ေတြ႕ရသည္။

စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈမရိွသေ္မက္အ္ြန္နမ
ိ ့က
္ ေသမ

အဆင့္မွ အထက္သ႔တ
ို က္ရမတြင္ ဝင္ေငြမွမ သိသသ
ိ မသမတိုးတက္သြမးေ့္ရသ
ွိ ည္။ ာႏိုင္ငံတစ္ာႏုိင္ငံခ မ္းသမ
ႂကြယ္ဝသြမးၿပးေနမက္တြင္မူ
တတ္သည္။

စြမ္းအင္သးုံ စြမ
ြဲ ႈာႏွင့္

ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္စြမ္းအင္မမွ

ဝင္ေငြအၾကမးဆက္စပ္မႈမွမ

ဖြ႕ံ ၿဖိ းမႈ၏အေစမပိုင္းကမ္မ မးတြင္

ျပန္ၿပးက ဆင္းသြမး

ပိုၿပးအေရးပါတတ္သည္ကို

ေတြ႕ာႏုိင္သည္။
ပံု- ၁ တြင္ ေအမက္ေျခဘယ္ဘက္၌ စြမး္ အင္အသံုးျပ မႈာႏွင့္ ဝင္ေငြာႏွစ္မ ိးစ္ံုးနိမ့က
္ ေသမ ာႏိုင္ငံမ မး အုပစ
္ ုကို
ေတြ႕ာႏိုင္သည္။

ယင္းာႏုိင္ငံအမ မးစုမွ

ဆမဟမရအမဖရိကာႏိုင္ငံမ မးျဖစ္ၿပး

အမရွာႏိုင္ငံအနည္းငယ္သမ

ပါဝင္ကမ ျမန္မမာႏုိင္ငံ္ည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထိုာႏုိင္ငံမ မး၏ စးပြမးေရးဖြ႕ံ ၿဖိ းမႈႈာႏွင့္ အေဆမက္အဥဆိုင္ရမ
ျပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲျခင္းမ မးမွမ
အတြက္

ကုန္ထတ
ု ္
္ ုပ္ျခင္း၊

စြမး္ အင္မည္မွ ေပးာႏုိင္မေပးာႏိုင္ဆသ
ို ည့္

စက္မႈ္ုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္
အခ က္ေပၚတြင္

ဝန္ေဆမင္မႈစေသမ
မူတည္ေနသည္။

က႑မ မး

စမးသံုးသူမ မး

အတြကဆ
္ ိုပါက္ည္း စြမး္ အင္မွမ အခ ိနက
္ ုန္မ မးစြမသက္သမေစ႐ံုသမမက ္ူသမးအရင္းအျမစ္ာႏွင့္ အပန္း
ေျဖအနမးယူမႈမ မးကိုပါ ပိုမတ
ို ိုးတက္ေကမင္းမြနေ
္ စသည္။

1

ထိုအဆက္အစပ္ကို အတိအက တြက္ခ က္ျပာႏုိင္ရန္ (ဥပမမ ာႏုိင္ငံတစ္ာႏုိငင
္ ံသည္ စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈ x% ျမင့္တက္ပါက စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈမွမ

ပိုမိုျမင့္မမးေသမ y% တက္မည္ဆိုသည့္ပံုစံမ ိး) ခက္ခသ
ြဲ ည္။ ယင္းတြင္ သက္ဆင
ို ္ရမာႏုိင္ငံာႏွင့္ ဆိုငေ
္ သမ အခ က္အ္က္မ မးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံတင
ြ ္း
အေျခအေနမ မးာႏွင့္္ည္း သက္ဆင
ို ္ေနသည္။ အခ ိနက
္ မ္အပိင
ု ္းအျခမးမွမ္ည္း အေရးပါသည္။ ေခတ္ၿပိ င္ဖြံ႕ၿဖိ းမႈမ မးတြင္ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမး
တုိးတက္သုးံ စြျြဲ ခင္းာႏွင့္

စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈအဆက္အစပ္မမွ

ပိုမထ
ို င္ရွမးေ့္ရသ
ွိ ည္။

ယေန႔ေခတ္စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈကို

ေဆမင္ၾကဥ္းေပးာႏုိင္သည့္

နည္းပညမအမး္ံုးမွမ စြမ္းအင္ ာႏွင့္ပတ္သက္ေနေသမေၾကမင့္္ည္းျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ယေန႔ဖြံ႕ၿဖိ းၿပးာႏုိင္ငမ
ံ မး ဖြံ႕ၿဖိ းေရး္မ္းေၾကမင္းကိုစတင္
ေ္ွ မက္္ွမ္းသည့္ ၁၈ ာႏွင့္ ၁၉ ရမစု မ မးတြငမ
္ ူ ယေန႔ေခတ္ေ္မက္မထင္ရွမးေပ။

1

ပံု- ၁။ ာႏိုင္ငံမ မး၏ တစ္ဥးခ င္းဝင္ေငြာႏွင့္ စုစုေပါင္းစြမး္ အင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈ

ယခု ပံုသည္ စြမ္းအင္သံုးစြမ
ြဲ ႈာႏွင့္ ဂ ဒပဖြံ႕ၿဖိ းမႈအဆက္အစပ္ကို အခ ိးက က ေ့္္မာႏုိင္ရန္ကည
ူ ေပးသည္။ ဝင္ေငြာႏွင့္
စြမ္းအင္သံုးစြမ
ြဲ ႈ ခ ိတ္ဆက္ပံုကို ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရင္းျမစ္။ World Development Indicators

အထက္ပါကိစၥရပ္မ မးကို

တၿပိ င္နက္တည္းၿပးေျမမက္ေစရန္အတြကဆ
္ ို္ င္

မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရမ

အမးထုတ္မႈႀကးႀကးမမးမမး္ုပ္ရန္္သ
ို ည္။ စြမ္းအင္မမွ အေျခခံက က တည္ရွိေနေသမ္္ည္း
စြမ္းအင္ပုစ
ံ ံမ မးကို

္ိုအပ္သ္ိုထတ
ု ္
္ ုပသ
္ ုးံ စြာႏ
ြဲ ိုင္ေရးမွမမူ

္ြယ္ကေ
ူ သမကိစၥမဟုတ္ေပ။

ႀကိ းစမး
ေခတ္မ
ေတမင္ထူ

ထပ္ေသမ ကခ င္ာႏွင့ရ
္ ွမ္းျပည္နယ္မ မးမွစၿပး ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ မးျဖစ္ေသမ မြနာႏ
္ ွင့္ တနသၤမရအထိ ပထဝ
ဖြြဲ႕စည္းပံုေထြျပမးေသမ ျမန္မမာႏိုင္ငက
ံ ြဲ့သ႔တ
ို ိုငး္ ျပည္တြင္ ထိက
ု ိစၥမွမ ပိုမိ႐
ု ႈပ္ေထြးခက္ခာႏ
ြဲ ုိင္သည္။2 အမ းိ သမး
အဆင့္ဓမတ္အမး္ိင
ု ္းာႏွင့္

ခ ိတဆ
္ က္မႈမရွိေသမ

သးျခမးစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ မးေဖမ္ထတ
ု ္ာႏို္င္ေရးသည္

ေဝး္ံေခါင္ဖ မးေသမေဒသမ မးအတြက္ အ္ြန္အေရးႀကးေသမေၾကမင့္ သင့္ေ္ မ္ေသမမူဝါဒမ မးရွိရန္္ို
သည္။

အရြယ္ပမမဏႀကးမမးေသမ

ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏

အမ းိ သမးအဆင့္စမ
ြ ္းအင္စမံကိန္းႀကးမ မးမွမအေရးႀကးေသမ္္ည္း

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးပန္းတိုင္မ မးအတြက္

ဆိ္
ု င္္ုေ
ံ ္မက္မႈမရွိေပ။

စြမ္းအင္္က္္မ
ွ ္းမ

ရရွိမႈာႏွင့္ စြမ္းအင္အမမခံခ က္ေပးာႏိုင္မႈာႏွစ္ခုတ႔ိက
ု ို သးျခမးကိစၥမ မးအျဖစ္ကိုငတ
္ ယ
ြ ္ရန္္သ
ို ည္။ စြမ္းအင္္ို
အပ္ခ က္မွမ တစ္ရက္တည္းအတြင္း၌ပင္ တစ္ခ ိန္ာႏွင့္တစ္ခ ္န
ိ ္မတူညေပ။ အကယ္၍ စြမ္းအင္ထတ
ု ္
္ ုပ္မႈ
သည္

္ိအ
ု ပ္ခ က္အတက္အက စက္ဝန္းာႏွင့္

မးျပတ္ေတမက္မႈမ မးျဖစ္္မေပမည္။

္ိက
ု ္ေ္ မညေထြစြမး္ ေဆမင္ာႏိုင္မႈမရွိပါက

စြမ္းအင္တသမတ္တည္းမရမႈေၾကမင့္

ထုတ္
္ ုပ္မက
ႈ ို

မၾကမမဏ
အောႏွမင့္

အယွက္ျဖစ္ေစၿပး ကုနထ
္ တ
ု စ
္ ြမ္းအမးကိထ
ု ိခက
ို ္ေစကမ ေခတ္သစ္ၿမိ ႕ေတမ္ႀကးတစ္ခ၏
ု ္ုပ္ငန္းေဆမင္တမ
မ မးကို အဟန္႔အတမးျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ေသမ စြမ္းအင္ေပးစြမ္း
2

ယင္းအခ က္ကပင္ ျမန္မမာႏုိင္ငတ
ံ ြင္ ႀကးမမးသည့္စြမ္းအင္ဆိုငရ
္ မ အ္မးအ္မမ မးရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေရအမး္ွ ပ္စစ္၊ ေနစြမ္းအင္မသ
ွ ည္

သဘမဝ ဓမတ္ေငြ႕အထိ ႀကးမမးေသမ အရင္းအျမစ္မ မးရွိေနသည္။ ေရအမး္ွ ပ္စစ္အ္မးအ္မမွမ မဂါဝပ္ တစ္သန
ိ ္းာႏွင့္ အထက္ရေ
ွိ နသည္။

2

ာႏုင
ိ ေ
္ ရးအတြက္ မူဝါဒေရးဆြရ
ြဲ မတြင္ မွနက
္ န္ေသမ ဆြေ
ြဲ ဆမင္မႈမက္္ုးံ မ မးကို ထည့္သြင္းာႏုိင္ဖ႔္
ို ိုသည္။
စြမ္းအင္က႑ရွိ

္ုပ္ငန္းဖြ႕ြဲ စည္းပုက
ံ ိုျပင္ဆင္ၿပး

္က္ရွိစမ
ြ း္ အင္အသံုးျပ ခ

ေကမက္ခံေနမႈပုစ
ံ ံမ မးကို

ေျပမင္း္ြဲ္ိုကာႏ
္ ုိင္ပါက စြမး္ အင္က႑အေျခခံအေဆမက္အဥမ မးတြင္ ဘ႑မေရးအရရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မး ပိမ
ု ုိ
တိုးပြမး္မေအမင္ စြမး္ ေဆမင္ာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စြမ္းအင္အသံုးျပ ခကိုေျပမင္း္ြဲေကမက္ခံျခင္း၏
တစ္ခတ
ု ည္းရွသ
ိ ည္မဟုတ္ေပ။

ေနမက္ကယ
ြ ္တင
ြ ္

အသံုးျပ ခတြင္

ဘ႑မေရးအေၾကမင္းတရမး

စြမ္းအင္သုးံ ျခင္းေၾကမင့္ျဖစ္ေသမ

္ူအဖြ႕ြဲ အစည္း၏

ကုနက
္ စရိတ္မ မး ဥပမမ စြန႔ပ
္ စ္အညစ္အေၾကးမ မးာႏွင့္ မးခိုးထုတ္
္ ႊင့မ
္ ႈမ မးကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ က္ရန္္ို
အပ္သည္။ ထိုသ႔ထ
ို ည့္သြင္းတြက္ခ က္ျခင္းမျပ ပါက ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအင္ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ
ကြဲသ
့ ႔ေ
ို သမ ဖြ႕ံ ၿဖိ းဆြဲာႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အ္ြန္အရင္းႀကးသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆစရမျဖစ္ေနေပ္ိမ့မ
္ ည္။
ျမန္မမာႏို္င္ငံရွိ စြမ္းအင္အဖိုးအခမ မးကို ျပင္ဆင္္ိုက႐
္ ုျံ ဖင့္ ာႏိုင္ငံ၏ ေနေရမင္ျခည္ာႏင
ွ ့္ ေ္စြမ္းအင္ဆင
ို ္ရမ
အရင္းအျမစ္မ မးကို စတင္သုးံ စြ္
ြဲ မေစရန္ ပံပ
့ ိုးကူညေပးာႏုိုင္မည္ျဖစ္သည္။3 ထိသ
ု ႔ေ
ို သမ ျပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲေရး
မ မးကို

ကန္႔ကြကသ
္ တ
ူ ႔က
ို

အဓိကေထမက္ျပေသမအခ က္မွမ

စြမ္းအင္သုးံ စြခ
ြဲ မ မးကိတ
ု ိုးျမႇင့ျ္ ခင္းသည္

ဆင္းရြဲသမးမ မးအမး အက းိ ျဖစ္ထြနး္ ေစျခင္းရွိမည္မဟုတဟ
္ ူေသမ အခ က္ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သမ္ ္က္ေတြ႕
သမဓကမ မးအရ ရွိသင့္ရွိထက
ို သ
္ ည့္ေအမက္္ ေ္ မ့ခ ထမးေသမ စြမ္းအင္ေစ းာႏႈန္းမ မးသည္ ဆင္းရြဲသမးမ မး
ထက္ခ မ္းသမသူမ မးကိုသမ ပိုမိုအက ိးျဖစ္ထြန္းေစသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ဤစမတမ္းငယ္တြင္

အထက္ပါကိစၥရပ္တစ္ခခ
ု င္းစကို

ေ့္္မသံုးသပ္ရန္

ရည္ရယ
ြ ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ က္မွမ စြမ္းအင္မဝ
ူ ါဒခ မွတ္ျခင္းဆိုင္ရမ ာႏိုင္ငံတကမအေတြ႕အၾကံ မ မးာႏွင့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ
အေျခအေနကို

ဆက္စပ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏

စြမ္းအင္က႑အတြကသ
္ ုေတသနမ မးမွမ

ရွမးပါးေသမေၾကမင့္ ယခုစမတမ္း၏ အဆံုးသတ္ပိုင္းတြင္ ျမန္မမ့စမ
ြ ္းအင္က႑၌ ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္္အ
ို ပ္သည့္
သုေတသနအစအစဥ္သစ္မ မးကို

ေဖမ္ျပထမးပါသည္။

ေနမက္ဆုးံ တစ္ခ က္အေနာႏွင့္

ဤစမတမ္းသည္္

္ွ စ္စစ္စမ
ြ ္းအင္ကို အဓိကအမ႐ံုစိုက္ၿပးသံုးသပ္ထမးျခင္းျဖစ္သည္။ စြမး္ အင္က႑ရွိ အျခမးအေရးပါေသမ
ေရနံထက
ြ ္ပစၥည္းမ မးာႏွင့္

သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆမင္ေရးအတြက္အဓိကက ေသမ

ေ္မင္စမဆတိ႔ာႏ
ု ွင့္ပတ္သက္ၿပး

ထည့္သြင္းသံုးသပ္ထမးျခင္း ္ံုးဝမရွိပါ။
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္က္ရွိအခ ိနတ
္ ြင္မူ ေရအမး္ွ ပ္စစ္တစ္ခတ
ု ည္းကိသ
ု မ စးပြမးျဖစ္ထုတ္
္ ပ
ု ္္ က္ရသ
ွိ ည္။ ရွမ္း၊ ခ င္းျပည္နယ္ာႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ မးတြင္

ေ္စြမ္း အင္အ္မးအ္မႀကးမမးသည္။ ေနစြမ္းအင္အ္မးအ္မမွမ္ည္း တစ္ာႏွစ္္ င္ ၅၁၉၃၇ တမရမဝပ္နမရအထိရာႏ
ွိ ုိင္ၿပး
အ္ယ္ပင
ို ္းေဒသမ မးတြင္ အဓိက ေတြ႕ရွိရသည္။

3

ပံု- ၂။ ာႏိုင္ငံေ္းခု၏ တစ္ဥးခ င္းဝင္ေငြာႏွင့္ စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈဆက္စပ္ပုံ သမိုင္းေၾကမင္းအခ က္အ္က္မ မး

ေဒါင္္ိုက္ Y ဝင္႐ိုးသည္ ၁၉၉၀ အေမရိကန္ေဒၚ္မာႏႈန္းထမးျဖင့္ ပ မ္းမွ တစ္ဥးခ င္းဝင္ေငြ ဂ ဒပကိုေဖမ္ျပထမးျခင္း
ျဖစ္သည္။ အ္ံုးစက္ကေ္းမ မးက စုစုေပါင္းစြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈကိုေဖမ္ျပသည္။ အခ က္အ္က္- Maddison Project,
History Database of the Global Environment

၂။ ဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသမ စြမး္ အင္
ေခတ္သစ္စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈမ မးကို ေမမင္းာႏွင္ေသမအင္ဂ င္မွမ စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈပင္ျဖစ္သည္။ ပံ-ု ၂ တြင္
ေခတ္သစ္ စးပြမးေရးပါဝါာႏိုင္ငံေ္းခု၏ စြမ္းအင္ာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိ းမႈဆက္စပ္ေသမ သမုိ္င္းေၾကမင္း အခ က္အ
္က္မ မးကိုေဖမ္ျပထမးသည္။ ထိဆ
ု က္စပ္မသ
ႈ ည္ာႏွစ္္မ္းသြမးသေဘမေဆမင္သည္။ ပိမ
ု ခ
ုိ မ္းသမႂကြယဝ
္
္မသည္ာႏွင့္အမွ စြမး္ အင္ကသ
ို ုးံ စြာႏ
ြဲ ိုင္မည့္အခြင့အ
္ ေရးပိုမိုတိုးတက္္မၿပး စြမ္းအင္ပိုရွိပါက္ည္္း ဥစၥမဓန
အတြက္ ပိမ
ု ဖ
ုိ န္တး္ုပက
္ င
ုိ ္
္ မာႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္ (Ozturk 2010)။ သိ႔ရ
ု မတြင္ အရင္းသည္္ုပအ
္ မးထက္
စမ္ င္

စြမ္းအင္အေပၚ

မ မးစြမမတည္ေနၿပး

အရင္းသည္ပင္္ င္

စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈ၏
ႈ

အဓိက

ေသမ့ခ က္ျဖစ္သည္ဟူေသမ အခ က္မ မး္ည္း ရွိေနေသးသည္။ စြမ္းအင္သည္ ္ုပအ
္ မး၏ ကုနထ
္ တ
ု ္
္ ုပ္
ာႏိုင္စမ
ြ ္းကို

တိုးျမႇင့သ
္ ြမးေစမည့္

နည္းပညမသစ္မ မးတြင္

အရင္းအာႏွးျပ ရန္္ည္း

တြန္းအမးေပးသည္။

ထိုမတ
ွ စ္ဆင့္ စးပြမးေရးဖြ႕ံ ၿဖိ းမႈကိုျဖစ္ေစသည္ (Jorgenson 1984, Lucas 2002, Crafts 2004)။ ္ူာႏွင့္
ကုန္စည္မ မးကိသ
ု ယ္ယူပ႔ေ
ို ဆမင္ရေသမ

အခ ိနာႏ
္ ွင့္စရိတ္မ မးမွမ

သိသိသမသမက ဆင္း္မခြဲသ
့ ည္။

စက္႐ုမ
ံ မးသည္ ပိုမသ
ို က္ေသမေသမာႏႈနး္ ထမးျဖင့္ ကုနပ
္ စၥည္းမ မးကို ပိုမထ
ို တ
ု ္
္ ုပ္
္ မာႏုိင္ၿပး ပိုမက
ို ယ္ျပန္႔
ေသမေစ းကြကမ
္ မးာႏွင့္ ခ ိတဆ
္ က္ေရမင္းခ ာႏိုင္သည္။ အ္ုပသ
္ မမးထုမွမ ္ည္း ပိုမ္
ို ုပ္ပိုင္ခင
ြ ့ရ
္ ွိ္မျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထုတ္
္ ုပ္ာႏုိင္စမ
ြ ္းပိုျမင့္ေသမ အ္ုပ္မ မးကို ဥးစမးေပး္ုပ္ကင
ို ္္မျခင္းမ မး္ည္း ရွ္
ိ မသည္။
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္ူတ႔ေ
ို ရႊ႕ေျပမင္းသြမး္မမႈျမင့္မမး္မသည္ာႏွင့္အမွ

စိတက
္ ူးစိတသ
္ န္းမ မး

ဖ္ွယ္စးဆင္းျခင္းမ မး

ပိမ
ု ုိ

မ မးျပမး္မၿပး တထြင္ဖန္တးမႈမ မးပါတိးု တက္ျဖစ္ထန
ြ ္း္မေ့္ရသ
ွိ ည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္

က န္ဖံ႕ြ ၿဖိ းဆြဲာႏိုင္ငံမ မးနည္းတူပင္

္က္ရွိ

စက္မႈဥးေဆမင္ာႏိုင္ငံမ မးျဖတ္သန္းခြဲေ
့ သမ

ရွည္္ မး ္ွသည့္ တထြငဖ
္ န္တးမႈဆ္င
ို ္ရမသမုိင္းေၾကမင္းတစ္ခု္ုးံ ကို ေက မ္ပစ္္က
ို ္ာႏုိင္သည္။ ယင္းမွမ
အမွန္ပင္ 'မဟမ ခုန္ပ ံေက မ္္ႊမးမႈႀကး' ျဖစ္္သည္။ ေခတ္မမေတမ့ေသမ နည္းပညမမ မးကို ေက မ္္ႊမးၿပး
ေခတ္အမဆံုးမ မးကိုသမ ရယူသုးံ စြျြဲ ခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ စမတ္ဖန
ု ္းေစ းကြကသ
္ ည္ အေကမင္းဆံုး
ဥပမမတစ္ခပ
ု င္ျဖစ္သည္။4 စိန္ေခၚမႈတစ္ခမ
ု ွမ ထိသ
ု ႔ေ
ို သမ ေခတ္မနည္းပညမမ မး္ည္ပတ္ာႏိုင္ေရးအတြက္
စြမ္းအင္္အ
ို ပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တယ္္ကြန္း

က႑တစ္ခတ
ု ည္း၌ပင္

ေစ းကြက္
္ အ
ို ပ္ခ က္ကိုျဖည့္ဆည္းာႏုိင္ရန္အတြက္

ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္
5

၂၀၁၇

ခန္မ
႔ န
ွ း္ ခ က္မ မးအရ

္က္ရတ
ွိ မဝါတိုငအ
္ ေရအတြက္၏

ာႏွစ္ဆမွ သံုးဆအထိ တိုးတက္စိုကထ
္ ူရန္္အ
ို ပ္ာႏုိငသ
္ ည္။

မိဘ
ု ိုင္းနည္းပညမသည္ စးပြမးေရးဆိုင္ရမ

သတင္းအခ က္အ္က္မ မးကို

(Jensen 2007)၊

စရိတ္မ မးေ္ မ့က ေစျခင္းာႏွင့္

အ္ြယတ
္ ကူျပန္႔ပြမးေစျခင္း
ေငြေခ း္ုပ္ငန္းကြဲသ
့ ႔ေ
ို သမ

္ုပ္ငန္းေဆမင္ရက
ြ ္မႈ

အေျခခံအက ဆံုးဝန္ေဆမင္မ္
ႈ ုပင
္ န္းမ မး

စတင္တည္ေထမင္ရမတြင္ အေထမက္အကူမ မးစြမျပ ာႏုိင္ (Jack & Suri 2014) သည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္ မိဘ
ု ိုငး္
နည္းပညမ၏ အက းိ ေက းဇူးမ မးကို ခံစမးာႏိုင္ေရးအတြက္ ္ွ ပ္စစ္မွမ အဓိကက သည္။ အထူးသျဖင့္
ျမန္မမာႏုိင္ငံေဝး္ံေခါင္ဖ မးေဒသမ မးတြင္ မိဘ
ု ိုင္းဝန္ေဆမင္မႈမ မး အဆက္အသြယ္မျပတ္ေတမက္ေစရန္အ
တြက္ တမဝါတိုငမ
္ မးအျပည့္အဝ အ္ုပ္
္ ုပ္ေနဖိ႔္
ု ိုသည္။ မိဘ
ု ိုင္းသံုးစြသ
ြဲ မ
ူ မးက္ည္း ၎တိ႔၏
ု မိဘ
ု ိုင္း
ဖုန္းမ မးကို

အမးျပန္ျဖည့္သြင္းာႏုိင္ရန္္ိုသည္။

ျဖည့္ဆည္းျခင္းသည္

ထိသ
ု ႔ေ
ို သမ

ေခတ္မစးပြမးေရးတစ္ခက
ု ို

အေျခခံအေဆမက္အဥ္ိအ
ု ပ္ခ က္မ မးကို

ကူးေျပမင္းရမတြင္

အဓိကက ေသမ

အခ က္တစ္ခု

ပင္ျဖစ္သည္။
ဇယမး- ၁။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နးခ င္းာႏိုင္ငံမ မးရွိ စုစုေပါင္း္ွွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးထုတ္
္ ုပမ
္ ႈ- ၂၀၁၃ (TWh)
ာႏိုငင
္ ံ

ေက မက္မးေသြး

ေရနံ

သဘမဝဓမတ္ေငြ႕

ေရအမး္ွ ပ္စစ္

ဆိ္
ု မ+ေ္

စုစေ
ု ပါင္း

ဘဂၤ္မးေဒ့ရ္ွ

၁.၂၃

၆.၆၉

၄၄.၀၈

၀.၈၉

၀.၁၅

၅၄.၀၄

ကေမ႓မဒးယမး

၀.၁၇

၀.၅၈

-

၁.၀၂

၀.၀၀

၁.၇၈

ျမန္မမ

၀.၅၁

၀.၀၆

၂.၄၄

-

-

၁၁.၈၉

ထိင
ု း္

၃၂.၉၁

၁.၆၈

၁၁၇.၀၆

၁.၃၈

၁.၃၈

၁၆၅.၇၁

ဗယက္နမ္

၂၄.၈၃

၂.၂၇

၄၂.၆၅

၀.၀၉

၀.၀၉

၁၂၇.၀၃

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

ျမန္မမာႏုိငင
္ ရ
ံ ွိ ္ွ ပ္စစ္က႑ေခတ္ၿပိ င္အေတြ႕အၾကံ မ မး

4

Tech Scene in Myanmar Hinges on Cellphone Grid’, The New York Times, July 2014 ကိုၾကည့္ပါ။
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တယ္္ကြန္းအေျခခံအေဆမက္အဥမ မးအ္ြန္
္ င္ျမန္စြမဖြံ႕ၿဖိ း္မျခင္းသည္ ယင္းက႑၏ ၿပိ င္ဆင
ို ္မႈအ္ြန္ျပင္းထန္ေသမ သဘမဝကို ေဖမ္ျပ

ေနသည္။ ္က္ရတ
ွိ င
ြ ္ ာႏုိင္ငေ
ံ တမ္မွပင
ို ဆ
္ ိုင္ၿပး ပုဂ္
ၢ က
ိ ပိင
ု ္ေျပမင္းေနသည့္ MPT ာႏွင့္ ာႏုိင္ငံျခမးသမးပိင
ု ္ ကမတမ Ooredoo ာႏွင့္ ေနမ္ေဝး Telenor
တိ႔ရ
ု ွိေနၾကသည္။ ယင္းတိ႔အ
ု မး္ံုးမွမ ေစ းကြကေ
္ ၀စုအတြက္ တိက
ု ္ပဝ
ြြဲ င္ေနၾကၿပး ကြနရ
္ က္ျဖန္႔က က္ာႏုိင္ရန္္ည္း ႀကိ းစမး္ က္ရွိ ၾကသည္။
ခန္႔မွန္းခ က္မ မးအရ ၂၀၁၅ တြင္ တမဝါတိုငေ
္ ပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပး ေစ းကြက္
္ ိုအပ္ခ က္ကို ျပည့္မာႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ အတြင္း တမဝါတိုင္ေပါင္း
၁၇၀၀၀ မွ ၂၅၀၀၀ အၾကမး္ိအ
ု ပ္ာႏုိငသ
္ ည္။

5

ကမ႓မေစ းကြကထ
္ သ
ြဲ ႔ို

ျမန္မမာႏုိင္ငံတစ္ေၾကမ့ျပန္ဝင္ေရမက္္မျခင္းေၾကမင့္

ပိမ
ု ႀုိ ကးမမးျပင္းထန္္မသည္။

ာႏိင
္ု င
္ တ
ံ ကမရင္းာႏွးျမႇပာႏ
္ မ
ွံ မ
ႈ မးကို

ပို႔ကုနအ
္ ေျချပ စးပြမးေရးသိ႔ေ
ု ျပမင္း္ြဲ္ိက
ု ္ျခင္းေၾကမင့္
အေဆမက္အဥမ မးကို

ေခတ္မေစရန္ာႏွင့္

္ွ ပ္စစ္က႑စိန္ေခၚမႈမွမ

ပိမ
ု မ
ုိ ခိရ
ု ေသမ

ၿပိ င္ဆင
ို ္မႈျပင္းသည့္

္ွ ပ္စစ္ထုတ္
္ ုပ္ျဖန္႔ျဖ းာႏုိင္သည့္

တိုးခ ႕ြဲ ာႏုို္င္ရန္္အ
ို ပ္္မသည္။

ျမန္မမာႏို္င္ငံ၏

အေျခခံ
အိမန
္ းခ င္း

ာႏုင
ိ င
္ မ
ံ မးျဖစ္ေသမ မြဲေခါင္ေဒသာႏုိင္ငံမ မး သည္္ည္း အ္မးတူအေတြ႕အၾကံ မ မးကို ျဖတ္သန္းၿပးျဖစ္ရမ
ထိ္
ု ုပ္ငန္းစဥ္ကမ
ို ည္သ႔စ
ို မံခန္႔ခြဲြရသည္ဟူေသမ အဖိးု တန္သည့္ အေတြ႕အၾကံ ၊ အခ က္အ္က္မ မးကို
သင္ယူရရွိာႏုိင္သည္။
ဇယမး- ၂။ ္ွ ပ္စစ္သးုံ စြမ
ြဲ ႈ ၁၉၉၀ ာႏွင့္ ၂၀၁၃
ျမန္မမ

ဗယက္နမ္

ထိ္င
ု း္

တစ္ဥးခ င္းပ မ္းမွ

စုစုေပါင္း

တစ္ဥးခ င္းပ မ္းမွ

စုစုေပါင္း

တစ္ဥးခ င္းပ မ္းမွ

စုစုေပါင္း

၁၉၉၀

၄၀

၁၇၃၅

၁၀၀

၆၁၈၆

၇၁၀

၃၈၃၄၄

၂၀၁၃

၁၆၀

၈၇၁၄

၁၃၁၀

၁၁၄၁၀၀

၂၄၉၀

၁၆၄၃၂၂

ဖြ႕ံ ၿဖိ းမႈ

၃၀၀%

၄၀၂%

၁၂၁၀%

၁၇၄၄%

၂၅၁%

၃၂၉%

ပ မ္းမွ တစ္ဥးခ င္းအခ က္အ္က္မ မးမွမ kWh ျဖစ္ၿပး ာႏုိင္ငအ
ံ ္ိုက္စုစုေပါင္းကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ GWh ျဖစ္သည္။
အခ က္အ္က္- International Energy Agency

၁၉၉၀ ခုာႏွစ္က ျမန္မမာႏွင့္ ဗယက္နမ္ာႏွစ္ာႏိုင္ငံစ္ံုးသည္ ္ွ ပ္စစ္သုးံ စြမ
ြဲ ႈ ဆင္းရြဲနိမ့က
္ ေသမာႏုိင္ငံမ မးျဖစ္ခ့ၾြဲ က
သည္။

သိ႔ရ
ု မတြင္

္ြန္ခ့ေ
ြဲ သမဆယ္စုာႏွစ္ာႏွစ္ခုအတြင္း

ာႏွစ္ာႏိုင္ငံအၾကမးတြင္

စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈပံုစံ

အႀကးအက ယ္ ကြျြဲ ပမးျခမးနမးသြမးခြဲသ
့ ည္။ ယင္းကြ္
ြဲ မ
ြြဲ က
ႈ ို ပံ-ု ၃ တြင္ေတြ႕ရွိာႏုိင္သည္။ ္က္ရွိျမန္မမာႏိုင္ငံ
သည္ တစ္ဥးခ င္း ပ မ္းမွ ဝင္ေငြာႏွင့္ စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈာႏႈနး္ ထမးတု႔ိတြင္ ၁၉၉၅ ခုာႏွစ္ ဗယက္နမ္ာႏုိင္ငံ အေျခ
အေနာႏွင့္

တူညသည္။

ာႏွစ္ာႏုိင္ငံ္ုးံ တြင္

ေရအမး္ွ ပ္စစ္စမ
ြ ္းအင္အ္မးအ္မမ မး

ႀကးႀကးမမးမမး

ရွေ
ိ နျခင္းေၾကမင့္ ဗယက္္နမ္သည္ ာႏိႈင္းယွဥရ
္ န္ ဥပမမေကမင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိ းမႈ၏ အေစမပိုင္း
အဆင့္မ မးတြင္ ာႏွစ္ာႏုိင္ငံ္ုးံ အတြက္ ေရအမး ္ွ ပ္စစ္သည္အဓိကစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္ (ပံ-ု ၅
ကိုၾကည့္ပါ)။

ဗယက္နမ္အေတြ႕အၾကံ မွမ

ျမန္မမာႏု္ိင္ငံအတြက္

စမံကိန္းခ ရမတြင္

အေထမက္အပံ့

ျဖစ္ာႏုိင္သည္။ ဗယက္နမ္သည္ ္ြနခ
္ ြဲ့ေသမဆယ္စာႏ
ု ွစ္ာႏွစ္ခုအတြင္း ္ွ ပ္စစ္ ဓမတ္အမးသံုးစြမ
ြဲ ႈာႏႈန္းထမး ပ မ္းမွ
၁၃.၅% ျဖင့္တိုးတက္ခသ
ြဲ့ ည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ျမန္မမာႏုိင္ငံေရွ႕ဆက္ဖြံ႕ၿဖိ း္မသည္ာႏွင့္အမွ
တက္ာႏႈန္းကို

ေမွ မ္မွန္းာႏုိင္သည္။

သိ႔ရ
ု မတြင္

အေျခခံအေဆမက္အဥမ မးာႏွင့္

အ္မးတူတိုး

အင္စတက းရွင္းဆိုင္ရမ

အကန္႔အသတ္မ မးေၾကမင့္ ဗယက္နမ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိ းမႈကိုေကမင္းစြမစမံာႏုိင္ခ့ျြဲ ခင္းေတမ့ မရွေ
ိ ပ။ အေစမပိုင္း
ကမ္မ မးတြင္ သဘမဝအတိ္င
ု ္းျပတ္ေတမက္မွရ
ႈ ွိေသမ ေရအမး္ွ ပ္စစ္ကို အ္ြနအ
္ မင္း မခိုေသမေၾကမင့္
မးျပတ္မႈမ မးျဖစ္ပြမးသည္။

္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းာႏုိင္စမ
ြ ္းမွမ္ည္း

တည္ၿငိမ္မႈမရွိေပ။

ဗယက္နမ္

အစိုးရပိုင္

Vietnam Electricity (evn) က္က္ဝါးႀကးအုပ္ထမးေသမေၾကမင့္ ပုဂ္
ၢ က
ိ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မး ဝင္ေရမက္ၿပး
ဝယ္္ိုအမးပိ္
ု ွ ံမႈမ မးကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ မက္္ုးံ ္ည္းရွိမေနေပ။ အ္ င္အျမန္ တိုးတက္္မ
ေသမ ဝယ္္အ
ို မးေၾကမင့္ အစိုးရသည္ ၂၀၀၇ ာႏွင့္ ၂၀၁၅ အတြင္း ထုတ္
္ ုပ္မစ
ႈ ြမ္းရည္ကို အႀကးအက ယ္
ျမႇင့္တင္ခြဲ့သည္။ စုစုေပါင္းထုတ္္ုပာႏ
္ ုိင္စမ
ြ ္းသည္ ၂၀၀၆ ခုာႏွစ္ပမမဏထက္ ေ္းဆတိတိျမင့္မမး္မခြဲ့
သည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္ ္ြန္ခ့ေ
ြဲ သမ ဆယ္စာႏ
ု ွစ္ တစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတာႏ
္ ွစ္ခုက ဗယက္နမ္ေရမက္ရခ
ွိ ြဲ့ေသမ အေျခ
6

အေနျဖစ္သည့္ တိုးတက္္မေသမ ဝယ္္္ုအ
ိ မးကိုျပည့္မရန္အျပင္းအထန္ေဆမင္ရြက္ေနရေသမ အေျခ
အေနသိ႔ေ
ု ရမက္ရွိေနသည္။6
ပံု- ၃။ တစ္ဥးခ င္း္ွ ပ္စစ္သုးံ စြြဲမႈေျပမင္း္ြဲ္မပုံ က္္ိုဝပ္နမရ

ဖြ႕ံ ၿဖိ းမႈအတြက္ အေကမင္းဆံုးေ္မင္စမကိေ
ု ရြးခ ယ္ျခင္း
ဗယက္နမ္ာႏုိင္ငံေဆမင္ရက
ြ ္ခေ
ြဲ့ သမ စြမ္းအင္အမ ိးမ ိးေရမစပ္ခ့မ
ြဲ ႈာႏွင့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံက စမံကိန္းေရးဆြထ
ြဲ မး ေသမ
ေရမစပ္မတ
ႈ က
႔ုိ ုိ ာႏိႈင္းယွဥ္
္ င္ ာႏိင
ု င
္ ာႏ
ံ စ
ွ ခ
္ ၏
ု မတူညေသမ ္မ္းေၾကမင္းမ မးကို ေတြ႕ရွိ ာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ (ပံ-ု ၄
ကိုၾကည့္)။ ထူးျခမးခ က္အေနာႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မမာႏုိငင
္ ံသည္ ၁၉၉၅ ဗယက္နမ္ာႏွင့္ တစ္ဥးခ င္းပ မ္းမွ
ဝင္ေငြာႏွင့္ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးသံုးစြမ
ြဲ ႈာႏႈန္း၊ ္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္
္ ုပ္မတ
ႈ ြင္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္အခ ိးအစမးစသည္ျဖင့္
ကိန္းဂဏန္းအခ က္အ္က္အမ မးအျပမးတြင္ တူညေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေရအမး္ွ ပ္စစ္ကို အ္ြနအ
္ ကြၽံ မခို
ေနျခင္းကို ေ္ွ မ့ခ ရန္အတြက္ ဗယက္နမ္သည္ ၁၉၉၅ ာႏွင့္ ၂၀၀၃ အတြင္း သဘမဝဓမတ္ေငြ႕တြင္
ႀကးမမးစြမ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံခြဲ့သည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ေနမက္ဆုးံ ထုတ္ျပန္ခ့ေ
ြဲ သမ အမ းိ သမးစြမ္းအင္မဟမဗ ဟမ
တြင္မူ ေက မက္မးေသြးကိသ
ု ုးံ ၿပး ေရအမး္ွ ပ္စစ္မခိမ
ု ႈကေ
ို ္ွ မ့ခ ရန္ ေရြးခ ယ္ထမးသည္ကိုေတြ႕ရမည္္။7
္က္ရွိအခ ိနတ
္ ြင္မူ

သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆိုင္ရမ

ဆိုင္းငံထ
့ မးသည္

(အပိုငး္ -

၅

တြင္

ထုတ္္ုပာႏ
္ ုိင္စမ
ြ ္း

အတက္အက ရွိျခင္းာႏွင့္

အခ က္မ မးေၾကမင့္

ယင္းစမံကန
ိ ္းကို

အေသးစိတေ
္ ဆြးောႏြးထမးပါသည္)။
္ိက
ု ္ဖက္ညေစရန္အတြက္

ေခတၱ

္ွ ပ္စစ္ဝယ္္အ
ို မးာႏွင့္

္ိအ
ု ပ္သေ္မက္ထ္န
ိ ္းခ ပ္

ထုတ္္ုပာႏ
္ ုိင္ေသမ ေက မက္မးေသြး သိ႔မ
ု ဟုတ္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ေ္မင္စမမ မး္ိုအပ္သည္။8 ာႏိုင္ငတ
ံ ြင္
6

ဤေနရမတြင္

သတိေတမ့ထမးရန္္သ
ို ည္။

ဗယက္နမ္သည္

္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းမႈတိုးခ ြဲ႕ေရးတြင္

နမူနမယူစရမာႏုိင္ငေ
ံ တမ့

မဟုတ္ျပန္ေခ ။

ဗယက္နမ္သည္ ျပႆနမေပါင္းမ မးစြမၾကံ ခြဲ့ရၿပး အခ ိ႕ကို ာႏိႈင္းယွဥ္သုးံ သပ္ရန္ ယခုစမတမ္းတြင္ေဖမ္ျပထမးသည္။ ထိင
ု ္းာႏိုင္ငံ၏ ဤကိစၥတြင္
ပိုမိုေအမင္ျမင္သည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္ ျမန္မမာႏိုင္ငံာႏွင့္ ာႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဗယက္နမ္သည္ တိုးတက္မႈမ မးစြမရွိၿပး ေနမက္ခံအေၾကမင္းမ မး္ည္း တူညသည္။
7

အမ ိးသမးစြမ္းအင္္မဟမစမံကိန္းကို

၂၀၁၆

အေစမပိုင္းတြင္

ယခင္အစိုးရကထုတ္ျပန္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပး

္က္ရွိအစိုးရသစ္က

ယင္းကို

ဆက္္က္ကင
ို ္စျြြဲ ခင္း ရွိ/မရွမ
ိ ေသခ မေပ။
8

သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက မက္မးေသြးေ္မင္စမျဖင့္္ည္ပတ္ေသမ ဓမတ္အမးေပးစက္႐ုမ
ံ မးသည္ စတင္္ည္ပတ္ၿပးခ ိနမ
္ ွစၿပး ္ွ ပ္စစ္

အထြက္ အေျပမင္းအ္ြဲမဆိစ
ု ေ္မက္ျဖင့္ မရပ္မနမးစြမ္းအင္ထတ
ု ေ
္ ပးာႏိုင္သည္။ ယင္းကို ္ိသ
ု ္ိုစြမ္းအင္ထတ
ု ္ာႏုိင္ေသမ base-load ေ္မင္စမ
မ မးဟု ေခၚသည္။

7

မည္သ႔ေ
ို သမ စြမး္ အင္ရင္းျမစ္မ မးကိုေရမစပ္ၿပး ္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္္ုပမ
္ ည္နည္းဆိုေသမေမးခြန္းမွမ အေရးပါ
ေသမ

စမံကိနး္ ေရးဆြမ
ြဲ ေ
ႈ မးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေက မက္မးေသြးမွမ

ေပါမ မးၿပး

ေစ း္ည္းသက္သမ

ေသမေၾကမင့္ ဘ႑မေရး႐ႈေထမင့္မွမ ေရြးခ ယ္စရမ တစ္ခုျဖစ္ေ့္ရသ
ွိ ည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္ ပမမဏႀကးမမးေသမ
ေက မက္မးေသြး

ဓမတ္အမးေပးစက္႐ုတ
ံ စ္ခု

ာႏွစျ္ မႇပထ
္ ည္ဝ
့ င္ရသည့္

္ည္ပတ္သည့္အဆင့္အထိေရမက္ရွိရန္မွမမူ

အရင္းအာႏွးမ မးစြမ္ိုအပ္သည္။

အခ ိန္ာႏွင့္

စက္႐ုအ
ံ မ ိးအစမးအ္ိက
ု ္
္ ည္ပတ္မႈာႏွင့္

စမံ

ခန္႔ခြဲြမႈစရိတ္မ မး္ည္း ကြျြဲ ပမး သည္။
ေအမက္ပါစမရင္းကိုင္ပညမေ့္က င့္ခန္းကို ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္သည္။9
ဇယမး- ၃။ မတူညေသမ ္ွ ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ထတ
ု ္
္ ုပ္မက
ႈ ုနက
္ စရိ္တ္မ မး
တည္ေဆမက္မႈ

တည္ေဆမက္

ေ္မင္စမ

သက္တမ္း

ာႏွစစ
္ ဥ္္ည္ပတ္

စုစေ
ု ပါင္း

စရိတ္ (ဆင့္/kWh)

ခန
ိ ္ (ာႏွစ)္

တန္ဖးို

(ာႏွစ)္

ခန
ိ ္ (နမရ)

(ဆင့္/kWh)

(ဆင့္/kWh)
ေရအမး

၃.၅

၃-၆

-

၄၀

၄၀၀၀

၃.၇

CC ဓမတ္ေငြ႕

၁.၂

၃

၄.၇

၂၀

၆၀၀၀

၆.၃

ဓမတ္ေငြ႕

၂.၆

၁-၂

၆.၃

၁၅

၂၀၀၀

၉.၆

ေက မက္မးေသြး

၂.၀

၄

၂.၈

၃၀

၆၄၀၀

၅.၆

ဒဇယ္

၁.၆

၁

၂၂.၅

၁၀

၂၀၀၀

၃၂.၆

တမဘိင
ု ္

္ုပ္ငန္း္ည္ပတ္မႈာႏွင့္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈကုန္က စရိတ္မ မးကို ထည့္သြင္းေဖမ္ျပထမးျခင္းမရွိပါ။ ၎တို႔သည္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္
တြင္ ၀.၂ ဆင့္/kWh ာႏွင့္ ဒဇယ္တြင္ ၁.၀ ဆင့္/kWh အထိရွိာႏုိင္သည္။ CC မွမ combined cycle ကိုဆိုသည္။ ေ္မင္
စမေစ းာႏႈန္းမ မးမွမ ျပည္တြင္းေစ းကြက္အတြက္ ေက မက္မးေသြးတစ္တန္ ေဒၚ္မ ၈၀၊ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ BTU
တစ္သန္းကို ၇ ေဒၚ္မျဖစ္သည္။ ္က္ရွိ ျပင္ပေစ းကြက္ေပါက္ေစ းမွမ ယခုထက္ပိုမိုနည္းပါးသည္။ (ေက မက္မးေသြး
တစ္တန္ ၅၅-၆၀ ေဒၚ္မခန္႔)

ေစ းာႏႈနး္ သက္သမမႈ႐ႈေထမင့္တစ္မ ိးထြဲမွၾကည့္ပါက
ရန္အတြက္

အေကမင္းဆံုးျဖစ္သည္။

္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးေပးစက္႐ုထ
ံ က္

ေက မက္မးေသြးသည္

သိ႔ရ
ု မတြင္

မဆိုစေ္မက္သမ

Combined

Cycle

ေရအမး္ွ ပ္စစ္ကိုအစမးထိုး
အမ ိးအစမး

သက္သမျခင္းျဖစ္သည္။

ဓမတ္ေငြ႕

သဘမဝဝန္းက င္ာႏွင့္

က န္းမမေရးဆိုးက ိးမ မးကိထ
ု ည့္မတြက္ပါက ေက မက္မးေသြးမွမ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ထက္အဖိးု ခ ိ သမသည္။
ျမန္မမအစိုးရခန္႔မွန္းခ က္အရ
ျဖစ္သည္။

ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္

ဗယက္နမ္ာႏိုင္ငေ
ံ ဆမင္ရက
ြ ္ခပ
ြဲ့ ုာႏ
ံ ွင့္

ေက မက္မးေသြးသံုးစြမ
ြဲ အ
ႈ ္ြနအ
္ မင္းျမင့္
ျမန္မမာႏုိင္ငံ

စမံက္န
ိ ္းခ မွတထ
္ မးပံုကို

တက္္မမည္

ေအမက္ပါအတိုင္း

ာႏိႈင္းယွဥ္ေ့္္မာႏုိင္သည္။

9

ထိက
ု ိန္းဂဏန္းမ မးကို အ

န
ႊ ္းအေနျဖင့္သမမွတ္ယာႏ
ူ ိုင္ၿပး အတိအက မမွနာႏ
္ ုိင္ပါ။ အမွနတ
္ ကယ္ကုနက
္ သည့္တန္ဖိုးသည္ ယခုခန္႔မွန္းထမးသည္

ာႏွင့္ မ မးစြမကြမျခမးာႏုိင္သည္။

8

ပံု- ၄။ စြမး္ အင္ေရမောႏွမသံုးစြပ
ြဲ ံု (စြမ္းအင္အမ ိးအစမးအ္ိက
ု ္ပါဝင္ေသမ %)

ျမန္မမာႏိုင္ငံအတြက္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ က္မႈမ မးကို

ယခင္္ွ ပ္စစ္စြမ္းအမးဝန္ႀကးဌမနက

ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ ိးသမးစြမ္းအင္မဟမစမံကိနး္ အရ ၂၀၃၀ တြင္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္၏ အခ ိးမွမ ၅၇% ျဖင့္ အႀကးဆံုးျဖစ္ေနၿပး သဘမဝ
ဓမတ္ေငြ႕၏အခ ိးမွမ

၈%

သို႔

ေ္ မ့က သြမးသည္။

္က္ရွိ

၂၀၁၆

အေျခအေနမွမ

မဟမဓမတ္အမး္ိုင္း

ကြန္ရက္အတြက္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္ ၆၃%၊ ဓမတ္ေငြ႕ ၃၃% ာႏွင့္ ေက မက္မးေသြး ၂% တို႔ျဖစ္သည္။ အခ က္အ္က္MOEP, International Energy Agency

ဗယက္နမ္သည္

သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ကို

အႀကးအက ယ္သုးံ ၿပး

ေရအမး္ွ ပ္စစ္အေပၚ

မခိုမႈကို

ေ္ွ မ့ခ ာႏိုင္ခ့သ
ြဲ ည္။ ခန္႔မွန္းထမးသည့္အတိင
ု ္းဆိုပါက ျမန္မမာႏုိင္ငံက ေက မက္မးေသြးကို အဓိကအမးထမးၿပး
ယင္းကိုေ္ွ မ့ခ မည္ ျဖစ္သည္။ ေက မက္မးေသြးကို အ္ြန္အကြၽံမခိုျခင္းသည္္ည္း ျပႆနမရွိသည္။
ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္ ကမ္း္ြနသ
္ ဘမဝဓမတ္ေငြ႕မ မးေပါမ မးစြမေတြ႕ရွိရေသမ္္ည္း ထြက္ရွိေသမ ေက မက္မး
ေသြးမွမမူ

အရည္အေသြးအ္ြန္နိမ့က
္ သည္။

ထိေရမက္ေသမ

ေက မက္မးေသြးဓမတ္အမးေပးစက္႐ံု

္ည္ပတ္မည္ဆိုပါက အရည္အေသြးျမင့္ေသမ (high calorific bituminous coal) ေက မက္မးေသြးမ မးကို
အင္ဒိုနးရွမးသိ႔မ
ု ဟုတ္ ၾသစေၾတး္ မွ တင္သြင္းရဖြယရ
္ ွိသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ေက မက္မးေသြးစက္႐ုမ
ံ မးမွမ
ညစ္ညမ္းေသမေၾကမင့္ ္ူႀကိ က္ နည္းေ့္ရသ
ွိ ည္။10

10

ဥပမမ- “Coal power projects to be delayed”, The Myanmar Times ကိုၾကည့္

9

ပံု- ၅။ သက္ဆိုငရ
္ မာႏုိင္ငံမ မးအတြက္ ္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္ယူမအ
ႈ ရင္းအျမစ္မ မး
အခ က္အ္က္- International Energy Agency

ာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ေရရွညစ
္ ြမ္းအင္ေရမောႏွမမူဝါဒကို ေရြးခ ယ္သတ္မတ
ွ ္ေရးမွမ အေရးႀကးေသမ မူဝါဒဆိုင္ရမ ဥးစမးေပး
္ုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပး ထည့္သြင္းစဥ္းစမးရမည့္ အခ က္အ္က္အမ မးအျပမးရွသ
ိ ည္။ ေက မက္မးေသြးကို
ဥးစမးေပးေရြးခ ယ္ရသည့္ အေၾကမင္းရင္းတစ္ခုမွမ္ည္း ာႏုိင္ငံမထ
ွ ြက္ရေ
ွိ သမ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕မ မးကို
တ႐ုတ္ာႏွင့္ ထိုင္းာႏုိင္ငံတ႔သ
ို ို႔ ာႏွစ္ရွည္စမခ ပ္မ မးခ ပ္ဆိုၿပး ေရမင္းခ ထမးခြဲ့ၿပးျဖစ္ေသမေၾကမင့္္ည္းျဖစ္သည္။
ထိုစမခ ပ္မ မးကို

ျပန္ျပင္ရန္မွမ

ခက္ခြဲ္န
ြ ္းေသမေၾကမင့္

သဘမဝဓမတ္ေငြ႕မွမ

ေရြးခ ယ္စရမတစ္ခု

အျဖစ္ရွိမေနေတမ့ပါ။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ဓမတ္ေငြ႕သိက
ု အ
္ သစ္မ မးမွမ္ည္း ေနမက္ဆယ္စာႏ
ု ွစ္တြင္မွ စတင္ေဖမ္
ထုတ္ာႏုိင္မည္
အဟန္႔အတမး

ျဖစ္သည္။11 ဓမတ္ေငြ႕ ေစ းာႏႈန္းက ဆင္းျခင္းက္ည္း
ျဖစ္ေစသည္။

ေနမက္တစ္ခ က္မမွ

ေနမက္ထပ္စးူ စမ္းရွမေဖြမႈမ မးကို

သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ကို

ေရနံခ က္စက္႐ုမ
ံ မး၊

စက္မႈ

္ုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ ဓမတ္ေျမၾသဇမစက္႐ုက
ံ သ
ြဲ့ ိ႔ု စက္႐ုမ
ံ မးတြင္
္ ည္း အသံုးျပ ရေသးသျဖင့္ စြမ္းအင္မဟမ

11

ယခုဆယ္စာႏ
ု ွစ္ကုနတ
္ င
ြ ္ စတင္္ည္ပတ္မည့္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕္ုပက
္ က
ြ ္မမွ M3 ျဖစ္သည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္ ္က္ရ္
ွိ ုပက
္ က
ြ ္မ မးျဖစ္ေသမ ရတနမ

စသည္တ႔တ
ို ြင္ အထြက္ာႏႈန္းက ဆင္းသြမးၿပျဖစ္ေသမေၾကမင့္ အသစ္ထက
ြ ေ
္ သမဓမတ္ေငြ႕မ မးမွမ က ဆင္းသြမးေသမအထြက္ာႏႈန္းကို ေထမိ႐ုသ
ံ မရွိ
မည္ျဖစ္သည္။

10

စမံကိနး္ တြင္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ကို စြမ္းအင္က႑ထက္ စက္မက
ႈ ႑အတြက္ ပိုမိုဥးစမးေပးထမးေၾကမင္း
ေပၚ္ြငသ
္ ည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ စက္မက
ႈ ႑ဖြံ႕ၿဖိ း္မသည္ာႏွင့္အမွ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ာႏွင့္ အျခမးေ္မင္စမ
အမ ိးမ ိး

္ိအ
ု ပ္ခ က္္ည္း

စြမ္းအင္ထတ
ု ္
္ ုပ္ာႏုိင္စမ
ြ ္းကို

ပိမ
ု ျုိ မင္မ
့ မး္မမည္ျဖစ္သည္။
ဖိအမးေပးၿပး

တျဖည္းျဖည္းာႏွင့္

ရ္မဒ္အေနာႏွင့္
၂၀၃၀

သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ာႏွင့္

ခုာႏွစ္ခန္႔တြင္

ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္

အသမးတင္စမ
ြ ္းအင္တင္သြငး္ သည့္ ာႏုိင္ငံတစ္ာႏိုင္ငံပင္ ျဖစ္္မာႏုိင္ပါသည္။

၃။ ေခတ္မၿပး ယံုၾကည္ကးို စမးရေသမ စြမး္ အင္ပုသ
ံ ႑မန္မ မးကို ္က္္မ
ွ း္ မေအမင္ ေဆမင္ရက
ြ ျ္ ခင္း
ယံုၾကည္ကးို စမးရေသမ
အေဆမက္အဥတိ႔က
ု ို

စြြမ္းအင္က္
ို က္္ွမး္ မရယူာႏုိင္ျခင္းသည္
အသြင္ေျပမင္းသြမးေစသည္။

ထုတ္္ုပမ
္ ႈကအ
ို မးေပးျခင္း၊

္ုပအ
္ မးကို

ယင္းသည္

္ူေနမႈဘဝမ မးာႏွင့္

စးပြမးေရး

ဝင္ေငြတိုးတက္ေစျခင္း၊

အထူးျပ

ကုန္ထတ
ု ္
္ ုပ္မႈပိုမျို မင့္မမးေသမ

အရင္းအာႏွးပစၥည္းမ မးျဖင့္

အစမးထိုးျခင္း၊ အိမ္ေထမင္စမ
ု မးအတြငး္ အခ ိနခ
္ ြြဲေဝအသံုးျပ ပံုကို (အထူးသျဖင့္ အမ ိးသမးမ မးအတြက္) ကို
သက္ေရမက္ေစျခင္း၊

္ုပ္ငန္းေဆမင္ရက
ြ ္မႈစရိတက
္ ဆင္းသြမးေသမေၾကမင့္

ေစ းကြက္သစ္မ မး

ေပၚထြက္
္ မျခင္းာႏွင့္ အျခမးအက ိးေက းဇူးမ မး ျဖစ္ေပၚေစပါသည္္ (Lipscomb et al. 2013, Dinkleman
2013, Toman & Jemelkova 2003, Jensen 2007)။ သိ႔ရ
ု မတြင္ တစ္ကမ႓မ္ံုးအတိင
ု ္းအတမာႏွင့္
ၾကည့္ပါက မညမွ မႈမ မးစြမကိေ
ု တြ႕ျမင္ရသည့္ေနရမ္ည္းျဖစ္သည္။
္က္ရွိအခ ိနတ
္ ြင္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ္က္ရတ
ွိ စ္ဥးခ င္းပ မ္းမွ ္ွ ပ္စစ္သုးံ စြမ
ြဲ ႈာႏႈန္းမွမ ၁၅၀- ၁၆၀ က္ိုဝပ္နမ
ရခန္႔ရွိသျဖင့္ အ္ြန္နိမ့က
္ ေနသည္။ ျမင္သမေအမင္ ပံုေဆမင္ျပရေသမ္ ၆၀ ဝပ္မးသး တစ္္ုးံ ကို
တစ္ေန႔ေျခမက္နမရာႏႈန္းျဖင့္ တစ္ာႏွစ္ပတ္္ုးံ သံုးပါက ၁၃၀ က္ိုဝပ္နမရရ
ိ ွိမည္ျဖစ္သည္။ ာႏိႈင္းယွဥ္ခ က္အမး
ျဖင့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏တစ္ဥးခ င္းသံုးစြမ
ြဲ ႈာႏႈန္းသည္ အိာႏိၵယ (၆၈၀ က္ိုဝပ္နမရခန္႔) ၏ေ္းပံုတစ္ပု၊ံ ဗယက္နမ္
(၁၂၈၅ က္ိဝ
ို ပ္နမရခန္)႔ ၏ ဆယ္ပုတ
ံ စ္ပု၊ံ တ႐ုတ္ (၃၃၀၀ က္ိုဝပ္နမရခန္႔) ၏အပံု ၂၀ ပံုတစ္ပံု
ခန္႔သမရွသ
ိ ည္။

ေနမက္တစ္ဆင့္တက္၍ာႏိႈင္းယွဥ္ရေသမ္

ပ မ္းမွ အေမရိကန္တစ္ဥးသည္

က္ိုဝပ္နမရ

၁၃၅၀၀ ခန္႔သံုးစြသ
ြဲ ျဖင့္ ျမန္မမ ၈၅ ဥးာႏွင့္ ညမွ သည္။
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ပံု- ၆။ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မးအ္ိက
ု ္ ္ွ ပ္စစ္သယ
ြ ္တန္းာႏုိင္မႈာႏႈန္းထမး (%)၊ ၂၀၁၃ ောႏွမင္းပိုင္း
အေျခအေန

အခ က္အ္က္- ္ွ ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကးဌမနာႏွင့္ အမရွဖြံ႕ၿဖိ းေရးဘဏ္

တစ္ဥးခ င္းပ မ္းမွ သံုးစြမ
ြဲ ႈနိမ့ပ
္ ါးျခင္းသည္

ာႏိုင္ငံတြငး္ ေဒသတစ္ခုာႏွစ္တစ္ခုၾကမး္ွ ပ္စစ္သယ
ြ တ
္ န္းရရွမ
ိ ႈတင
ြ ္

ကြမဟခ က္ႀကးမမးေနျခင္းကို ဖံုးကြယထ
္ မးသ္ိျု ဖစ္ေနသည္ (ပံ-ု ၆)။ တစ္ာႏိုငင
္ ံ္ုးံ အတိုင္းအတမျဖင့္
္ွ ပ္စစ္သယ
ြ တ
္ န္းာႏိုင္မႈာႏႈန္းထမးမွမ ၃၁% ခန္႔ရွိေသမ္္ည္း ေဒသတစ္ခာႏ
ု ွင့္ တစ္ခက
ု ျြြဲ ပမးျခမးနမးမႈအ
္ြန္ႀကးမမးသည္။ ရန္ကန
ု တ
္ ြင္ ္ွ ပ္စစ္သယ
ြ ္တန္းရရွမ
ိ ႈမွမ ၈၀% နးပါးရွိၿပး ေက း္က္ေဒသမ မးတြင္မူ
ပ မ္းမွ ၁၆% ခန္႔သမရွိ သည္ (ADB 2012, Nam et al. 2015)။ ေက း္က္ရြမမ မးသည္ မဟမဓမတ္အမး
္ိုင္းကြဲသ
့ ႔ို ပံုမွန္
္ ွ ပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖ းသည့္ကြန္ရက္မ မးကို ခ ိတဆ
္ က္သုးံ စြာႏ
ြဲ ိုင္ျခင္းမရွေ
ိ ပ။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ကုနက
္
စရိတ္ႀကးမမးေသမ ဒဇယ္မးစက္ကြဲ့သိ႔ု နည္း္မ္းမ မးကို တြငတ
္ ြငက
္ ယ္က ယ္သုးံ စြေ
ြဲ နၾကရျခင္းျဖစ္သည္
(KWR International 2015)။ ဆိ္
ု မမးစက္ငယ္မ မးသံုးစြျြဲ ခင္း္ည္း တြငက
္ ယ္္မသည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္
ထင္းကြဲသ
့ ႔ေ
ို သမ ဇဝေ္မင္စမ bio mass မ မးကို ေ္မင္ကြၽမ္းေစျခင္းသည္ ခ က္ျပ တ္ျခင္းာႏွင့္ အပူေပးျခင္း
တိ႔က
ု ့ြဲသ႔ေ
ို သမ ေ္မင္စမအဓိကသံုးစြသ
ြဲ ည့္ က႑မ မးတြငအ
္ ဓိကျဖစ္ေနသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ေက း္က္
ျပည္သူမ မးသည္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ မး ္ံုး္ံုး္ မး္ မးခ ႕ိ တြဲ့ေနသည္ဟု မဆိုာႏုိင္ပြဲ ၎တိ႔အ
ု ဓိက
ခ ိ႕တြဲ့ေနသည္မွမ ေခတ္မေသမ စြမး္ အင္ပုစ
ံ ံမ မးပင္ ျဖစ္သည္။ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွမ ေစ းသက္သမေသမ၊
အျမြဲတမ္းရရွိာႏိုင္ေသမ၊ ယံုၾကည္စတ
ိ ္ခ ရေသမ၊ ပိုမထ
ို ိေရမက္ေသမ ေခတ္မစြမ္းအင္ပံုစံမ မးကို ္က္္ွမး္ မ
ရရွိာႏုိင္ေအမင္ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ္ွ ပ္စစ္သယ
ြ ္တန္းေပးျခင္းေၾကမင့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈပေပ မက္
ေရး

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈကို

မ မးာႏွင့္ေပါင္းစပ္္က
ို ္ပါက

အႂကြင္းမြဲအ
့ မမခံေပးာႏုိင္ျခင္းမရွေ
ိ သမ္္ည္း

ဆင္းရြဲသမးမ မးအက ိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္

အျခမးေသမက႑

ဖြံ႕ၿဖိ းတုိးတက္မႈကို

ျဖစ္ေပၚေစ

မည္ျဖစ္သည္။
ထိုစိန္ေခၚမႈမ မးကို ေက မ္္မႊ းရန္အတြက္ ျမန္မမအစိုးရသည္ ၂၀၃၀ တြင္ ာႏိုင္ငံာႏွင့္အဝွမ္း္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမး
္က္္ွမး္ မရရွိေစေရးစမံကန
ိ ္း National Electrification Plan (NEP) ကို ေရးဆြအ
ြဲ တည္ျပ ခြဲသ
့ ည္။
အမ ိးသမးအဆင့္ ္ွ ပ္စစ္မးသြယတ
္ န္းေရးစမံကိန္းတြင္ မဟမဓမတ္အမး္ိုငး္ ကြန္ရက္မ မးာႏွင့္ ဓမတ္အမး
12

္ိုင္းျပင္ပကြန္ရက္မ မးာႏွစ္မ းိ စ္ံုး ေရမောႏွမပါဝင္သည္။ အိမ္ေထမင္စုေပါင္း ၇.၃ သန္းကိ္ု အမ ိးသမး
မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းကြနရ
္ က္ာႏွင့္ ခ တ
ိ ဆ
္ က္ေပးၿပး ေဝး္ံေသမေဒသမ မးကို ဆိ္
ု မာႏွင့္ အေသးစမး၊
အငယ္စမးေရအမး္ွ ပ္စစ္စမံခ က္မ မးမွတစ္ဆင့္ မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းကြန္ရက္ျပင္ပ ခ ္တ
ိ ္ဆက္မႈမ မးကို
ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးရန္

ရည္ရယ
ြ ္ျခင္းျဖစ္သည္။

္က္ရအ
ွိ ခ ိနတ
္ ြင္

အိမေ
္ ထမင္စုေပါင္း

ာႏွစ္သိန္းခန္႔ကို

ဓမတ္အမး္ိုင္းကြန္ရက္ာႏွင့္ ခ ိတဆ
္ က္ထမးေပးၿပး ၂၀၂၀ တြင္ NEP ကာႏွစ္စဥ္ အသစ္ခ တ
ိ ဆ
္ က္မႈေပါင္း
ငါးသိန္းခန္႔ေဆမင္ရက
ြ ေ
္ ပးာႏုိင္္ိမ့မ
္ ည္ဟု ေမွ မ္မွန္းထမးသည္ (World Bank 2016)။
ျမန္မမာႏိုငင
္ ၏
ံ အမ းိ သမး္ွ ပ္စစ္ကန
ြ ရ
္ က္ကတ
ို ည္ေဆမက္ျခင္း
အမ ိးသမး္ွ ပ္စစ္ကြန္ရက္ကို ခ ြဲ႕ထြင္ျခင္းသည္ ရွည္
္ မးၿပးခက္ခြဲေသမ ကိစၥျဖစ္ေသမ္္ည္း အက ိး
မ မးစြမရွသ
ိ ည္။ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈပမမဏအ္ြနမ
္ မးျပမးေသမ္္ည္း ျပည္သူျပည္သမးမ မးအမး္ံုးကို ္ွ ပ္စစ္
ဓမတ္အမးျဖန္႔ျဖ းေပးေရးအတြက္မူ စရိတထ
္ ိေရမက္မအ
ႈ ျမင့္မမးဆံုးနည္း္မ္းျဖစ္သည္။
သအိရ
ု အရ မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းကြန္ရက္ျဖန္႔က က္ၿပး ္ွ ပ္စစ္သယ
ြ တ
္ န္းၿပးပါက ျပည္သူမ မး္ွ ပ္စစ္ဓမတ္
အမးကို ၂၄ နမရပတ္္ုးံ ရရွိေတမ့မည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညမအ္ိုအရ္ည္း ေ္မင္စမျဖည့္တင္းသည့္
တမဝန္ကတ
ို စ္ဥးခ င္းစေဆမင္ရက
ြ ္ေနမည့္အစမး ဓမတ္အမးေပးစက္႐ုံမ မးကို အ္ိအ
ု ေ္ မက္ေဆမင္ရက
ြ ္
ေစသျဖင့္ မးျပတ္ေတမက္မႈျဖစ္ေတမ့မည္မဟုတေ
္ ပ။ ေပးရမည့္ မတမခကိုပုမ
ံ ွန္ ေပးေန႐ံုျဖင့္ ္ွ ပ္စစ္ကို
္ိသ
ု ေ္မက္သုးံ စြာႏ
ြဲ ုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မဟမဓမတ္အမး္ိင
ု ္းက ဗိ႔အ
ု မးအျမင့္မ မးကိ္
ု ည္း ေစ္ႊတ္ာႏိုင္သျဖင့္
စက္႐ုမ
ံ မးာႏွင့္

စက္မ္
ႈ ုပ္ငန္းမ မးသိ႔ေ
ု ပးပိ႔ရ
ု မတြင္

္ုပက
္ ိုင္
္ မာႏုိင္သည့္

အခြင့္အ္မ္းေၾကမင့္္ည္း

္ွ ပ္စစ္ကိုမခိုၿပး္ုပ္ငန္းတည္ေထမင္ရမည့္
မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းမွ

ပိုမထ
ို ိေရမက္မႈရသ
ွိ ည္။

စးပြမးေရး္ုပ္ငန္းသစ္မ မး

အက ိးျဖစ္ထြန္းမႈအသစ္မ မးေပၚထြက္
္ မေစသည္။

ေဒသတြငး္ ္ုပ္ငန္းငယ္ကေ္းမ မးသည္္ည္း

သြယတ
္ န္းာႏုိင္ျခင္းမရွပ
ိ ါက

ဒဇယ္ဓမတ္အမးေပးစက္သ႔မ
ို ဟုတ္

အကယ္၍

ဆိ္
ု မစနစ္မ မး

ဝယ္ယူတပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေသမေၾကမင့္ ဘ႑မေရးအရ တည္ေထမင္္ုပက
္ ိုင္ာႏုိင္ေတမ့မည္ မဟုတ္ေခ ။12
ေျမအေနအထမးက္ည္း အမ ိးသမးအဆင့္မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းခ ြဲ႕ထြင္မက
ႈ ုနက
္ စရိတက
္ ို ဆံုးျဖတ္ေပး
သည္။ ေတမင္ထူေသမေဒသတြင္ ဓမတ္အမး္ိင
ု ္းသြယတ
္ န္းရျခင္းက စရိတ္ပိုႀကးသည္။ ပထဝ အေန
အထမးအမ ိးမ ိး ရွိေနေသမ ျမန္မမာႏုိင္ငံကသ
ြဲ့ ႔ာႏ
ို ုိင္ငတ
ံ စ္ခု၏ အခ ိ႕ေသမေဒသမ မးသည္ ဓမတ္အမး္ိုငး္
သြယ္တန္း ျဖန္႔ျဖ းရန္မသင့္ေ္ မ္ာႏိုင္ေပ။ အမ ိးသမး္ွ ပ္စစ္မဟမစမံကိန္းတြင္ ဓမတ္အမး္ိုင္းသြယ္တန္း
ျခင္းကို ကုနက
္ စရိတအ
္ သက္သမဆံုးေဒသမ မးတြငသ
္ မေဆမင္ရက
ြ ္ရန္္ မထမးသည္။13 ္က္ရွိ မဟမ
ဓမတ္အမး္ိုင္းမ မးာႏွင့္

နးေသမေဒသမ မးာႏွင့္

ေျမျပန္႔္ြင္ျပင္ေဒသမ မးသည္

အောႏွးာႏွင့္အျမန္ဆသ
ို ္ို

သြယ္တန္း ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးမ မးကို ရရွေ
ိ တမ့မည္ျဖစ္သည္။ ေတမင္တန္းေဒသမ မးာႏွင့္ ေဝး္ံေသမ
ေဒသမ မးတြင္မူ ဓမတ္အမး္ိုင္းသြယတ
္ န္းမႈကို ၂၀၃၀ အနးအနမးေရမက္မွေမွ မ္္င့္ာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ထိသ
ု ႔ေ
ို စမင့္ဆိုင္းေနသည့္အခ ိန္အတြင္း

12

ေဆမင္ရက
ြ ္မည့္္ုပ္ငန္းမွမ

ေဒသတြင္းဓမတ္အမး္ိုင္း

ယင္းအဆိမ
ု ွမ္ည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သမမွနသ
္ ည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငတ
ံ ြင္ ကြနရ
္ က္ာႏွင့္ ခ ိတဆ
္ က္ျခင္းကို အ္ကမးမရာႏိုငသ
္ ျဖင့္ ခ ိတဆ
္ က္သူ

သည္ ကနဥးရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈ စမးရိတ္မ မး္ည္း က ခံရေသးသည္။
13

Earth Institute (2014) ကိုၾကည့္ပါ။ ကြနရ
္ က္တိုးခ ႕ြဲ ျခင္းကို ာႏိုင္ငံေရးအရ ရည္ရယ
ြ ္ၿပးေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ဘက္္ိုကမ
္ ႈမ မး

ကင္းရွင္းေစမည္ျဖစ္သည္။

13

ကြန္ရက္မ မးကို အရင္တည္ေဆမက္္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းၿပးမွ ေနမင္တစ္ခ ိနတ
္ ြင္ အမ းိ သမးအဆင့္ဓမတ္အမး
္ိုင္းကြန္ရက္ျဖင့္ခ ိတ္ဆက္ရန္ ျဖစ္သည္။
္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္
္ ုပ္ျခင္း၊ ပိ႔္
ု တ
ႊ ္ျခင္းာႏွင့္ ျဖန္႔ျဖ းျခင္း္ုပ္ငန္းမ မးအပါအဝင္ ဓမတ္အမး္ိုင္း ကြနရ
္ က္ခ ြဲ႕
ထြင္ျခင္းသည္

္မမည့္ဆယ္စုာႏွစ္တစ္စုခအ
ြဲြ တြင္း

ကုနက
္ ာႏုိင္သည္။14
ကိက
ု ္ေသမ

စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚ္မ

ထိုရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးကိုျပ ္ုပ္ာႏိုင္ရန္အတြက္

္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေရး္ုပ္ငန္းရွဖ
ိ ႔္
ို ိုသည္။

ဘ႑မေရးအရ

္က္ရွိအခ ိနတ
္ ြင္

ထုတ္္ုပမ
္ ႈစရိတက
္ ိုကမမိျခင္းမရွိေသမေၾကမင့္

ဘ႑မေရးအရ

ဝယ္္ိုအမးကို

္က္ရွိေကမက္ခံေနေသမ

ျပည့္မေစရန္အတြက္ဆ္
ို င္

၁၀

ဘ္ အ
ံ ထိ

ေကမင္းစြမတြကေ
္ ခ

ဓမတ္အမးခေကမက္ခံမႈမ မးမွမ

တြက္ေခ ကိက
ု ္ျခင္းမရွိေပ။

္ွ ပ္စစ္

ဓမတ္အမးခာႏႈနး္ ထမးမ မးကို

ျပင္ဆင္ရန္္ိုအပ္သည္။ ္မမည့္ အပိုင္း- ၄ တြင္ ဤအေၾကမင္းကို အေသးစိတ္ေဆြးောႏြးထမးသည္။
မဟမဓမတ္အမး္ိင
ု း္ ာႏွင့္ ခ ္တ
ိ ဆ
္ က္ျခင္း
အဓိကဓမတ္အမး္ိင
ု ္းႀကးမ မးကို တည္ေဆမက္ၿပးပါက္ည္း ေက းရြမမ မး၊ ္ူေနအိမ္မ မးကို မးသြယတ
္ န္း
ေပးရန္အတြက္

ေနမက္ထပ္ဓမတ္အမး္ိုငး္ ခြမ
ြဲ မးက္ို

တည္ေဆမက္ရန္္ိုအပ္သည္။

အမ ိးသမးအဆင့္

္ွ ပ္စစ္စမံကိန္းတြင္ ကိုယ့အ
္ မးကိယ
ု ္ကးို မး္င္းေရးအစအစဥ္ကို အဓိကအမးထမးၿပး မဟမဓမတ္အမး
္ိုင္းကို ၿမိ ႕နယ္ အဆင့္အထိသြယတ
္ န္းေပးကမ သက္ဆိုင္ရမေက းရြမမ မးကို မိမတ
ိ ႔က
ို ိုယ္ပင
ို ္အစအစဥ္ျဖင့္
ေက းရြမအေရမက္ မး္င္းေရးကို ေဆမင္ရက
ြ ္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက းရြမမး္င္းေရးေကမ္မတမ မးကို
ေဒသခံမ မးကို မိမတ
ိ ႔အ
ို စ အစဥ္ျဖင့္သမ အဓိကဖြ႕ြဲ စည္းၾကရၿပး ္မ္း
နည္းပညမအကူအညေပးျခင္းမ မး

မရွသ
ိ ေ္မက္ပင္ျဖစ္သည္။

ႊန္ျခင္း၊ ထိန္းေက မင္းျခင္းာႏွင့္

ထိေ
ု ကမ္မတမ မးာႏွင့္

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္

္ွ ပ္စစ္အရမရွိတ႔ည
ို ိႇာႏိႈင္းၿပး ေက းရြမမးသြယတ
္ န္းျခင္းကိအ
ု စအစဥ္ဆက
ြြဲ မ အဓိကအမးျဖင့္ အိမ္ေထမင္စမ
ု မး
မွ ရန္ပုေ
ံ ငြေကမက္ခံကမ ေဆမင္ရက
ြ ္ၾကသည္။15 အစိးု ရ၏ ဘ႑မေရးေထမက္ပံ့မႈမမွ အ္ြနန
္ ည္းပါးၿပး
အမွန္စင္စစ္ေပးအပ္္ိုျခင္းပင္မရွိေခ ။16
မး္င္းေရးအစအစဥ္ျဖင့္

သိ႔ရ
ု မတြင္

ကြင္းဆင္းေ့္္မမႈမ မးအရ

ေခ းေငြမ မးေပးအပ္ခြဲ့ဖူးသည့္

သမဓကေတမ့ရသ
ွိ ည္

ယခင္က

(KWR

ေက းရြမ

International

2015)။
္က္ရွိေဆမင္ရက
ြ ္ေသမနည္း္မ္းမ မးေၾကမင့္

စိုးရိမ္စရမမ မး္ည္းရွသ
ိ ည္။

ယခင္္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမး

္ိုင္းခ ြဲ႕ထြင္မႈမ မးတြင္ အနးအနမးေက းရြမတစ္ရမြ မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းာႏွင့္ ခ ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ ပ မ္းမွ
ေဒၚ္မ သံုးေသမင္းမွ ငါးေသမင္းၾကမး (အိမ္ေထမင္စုတစ္ခ္
ု င္ ၂၅၀ ေဒၚ္မခန္႔) ကုနက
္ ေၾကမင္း
ေတြ႕ရသည္ (Rabin & Madden 2015)။ ထိုပမမဏမွမ ႀကးမမးေသမ ပမမဏျဖစ္ၿပး ပ မ္းမွ ္စဥ္ဝင္ေငြ၏
ာႏွစ္ဆခန္႔ရွိသည္။ အိမ္နးခ င္း ္မအိုာႏွင့္ ကေမ႓မဒးယမးေသမာႏုိင္ငံမ မးတြင္ စုစုေပါင္းအိမ္ေထမင္စအ
ု မး္ံုး၏
၆၀% ခန္႔ကို ဓမတ္အမးသြယတ
္ န္းရမတြြင္ သြယတ
္ န္းခတစ္အိမ္ေထမင္္ င္ ၈၀ ေဒၚ္မေအမက္သမ

14

ဝယ္္ိအ
ု မးခန္႔မွန္းတြက္ခ က္မႈမ မးအရ ္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္္ပ
ု ္ေရးတြင္ ေနမက္ထပ္ ဘ္ ံ ာႏွစ္ဆယ္ခန္႔ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံရန္္ိုေသးသည္။ (World Bank

2016) ယင္းတြင္ စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈသည္ ပ မ္းမွ ၇% ျဖင့္ ပံုမွနတ
္ ိုးတက္ေနမည္ဟု ယူဆခန္႔မွန္းထမးသည္။
15

ေခ းေငြ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခမးဘ႑မေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးမွ ရွမေဖြမႈမျပ ပြဲ စုေပါင္းစုေဆမင္းထမးေသမ ေငြကထ
ို တ
ု ယ
္ သ
ူ ုးံ စြျြဲ ခင္းသည္ ယဥ္ေက းမႈာႏွင့္

္ည္းသက္ဆင
ို ္သည္။ ျမန္မမဗုဒၶဘမသမယဥ္ေက းမႈ၏ အေျခခံမွမ ရပ္ရြမအသိုင္းအဝိုင္း၊ ္ွ ဒါန္းမႈာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆမင္ရက
ြ ္မတ
ႈ ႔အ
ို ေပၚ အေျခတည္
ထမးျခင္းျဖစ္သည္။
16

္ွ ပ္စစ္စမ
ြ ္းအမးဝန္ႀကးဌမနတြင္ ကိယ
ု ထ
္ က
ူ ိုယထ
္ မူ ၂၄ ခ က္ရွိၿပး ယင္းတိ႔ထ
ု မ
ြဲ ွ တစ္ခ က္မွမ ေခ းေငြကို အတိအ္င္းဆန္႔က င္ကန႔္ကက
ြ ထ
္ မး

သည္။ KWR International (2015) တြင္ၾကည့္။

14

က သင့္သည္ (World Bank 2015)။ က သင့္ေငြကို အျပည့္အဝေပးသြငး္ ာႏုိင္ျခင္းမရွိေသမ ရြမအတြင္းရွိ
ဆင္းရြဲေသမအိမ္ေထမင္စုမ မးမွမ

က န္ရစ္ခြဲ့ဖ႔ရ
ို ွိသည္။

စမံခန္႔ခြြဲမႈာႏွင့္

အဖြ႕ြဲ အစည္းဆိုငရ
္ မျပႆနမမ မး

္ည္းရွသ
ိ ည္။ ေငြပမမဏႀကးမမးစြမျဖင့္ ေရရွည္ေဆမင္ရက
ြ ္ရေသမ ္ုပ္ငန္းတစ္ခုကို ကိယ
ု ထ
္ က
ူ ိုယထ
္
ေဆမင္ရက
ြ ္ရသျဖင့္
သိ႔မ
ု ဟုတ္
္ိုင္းာႏွင့္

ဆင္းရြဲေသမေက းရြမမ မးအတြက္

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး

အဖြ႕ြဲ အစည္း္ုပ္ငန္းေဆမင္ရက
ြ ္မႈစမ
ြ ္းရည္နမ
ိ ့္ပါးေသမ
ခ ိတ္ဆက္ၿပး

မး္င္းေရးႀကိ းပမ္းမႈ

ျဖစ္ေစသည္။

္ူ႔အရင္းအျမစ္

ေက းရြမမ မးသည္

မဟမဓမတ္အမး

မေအမင္မျမင္ျဖစ္ရသည့္

သမဓကမ မး္ည္းရွသ
ိ ည္။

အိမ္ေထမင္စုမ မးမွ ္ွ ပ္စစ္သယ
ြ ္တန္းရန္ႀကိ းပမ္းမႈကို မည္သ႔အ
ို ေကမင္းဆံုး ကူညေထမက္ပံ့ေပးာႏုိင္မည္ကို
ရွမေဖြေဖမ္ထတ
ု ္ာႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကးေသမ မူဝါဒေရးရမ သုေတသန္ုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
မဟမဓမတ္အမး္ိင
ု း္ အတြက္ ္ွ ပ္စစ္ပ႔္
ို တ
ႊ ာႏ
္ ုိငျ္ ခင္း
ဓမတ္အမး္ိုင္းဆက္သြယခ
္ တ
ိ ဆ
္ က္ျခင္းသည္
ပိျ႔ု ဖန္ျ႔ ဖ းာႏုင
ိ မ
္ သ
ွ မ

တန္ဖိုးေပၚထြက္
္ မမည္ျဖစ္သည္။

ကြန္ရက္တစ္ေ္ွ မက္
္ုပ္ငန္းမ မး၏

ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသမ္္ည္း

္ွ ပ္စစ္ေပးပိ႔မ
ု ႈမ္ံုေ္မက္ေသမအခါတြင္

အ္ွည့က
္ မးျဖတ္မႈကိုေဆမင္ရက
ြ ္ရသည္။

ကုနထ
္ ုတ္
္ ုပ္မက
ႈ ို

ထိခက
ို ္ေစၿပး

ပံုမွန္္ွ ပ္စစ္ေပး

ထိိသ
ု ို႔ဓမတ္အမးျပတ္ေတမက္မသ
ႈ ည္

အရန္ဓမတ္အမးေပးမည့္

ပိမ
ု စ
ုိ ရိတႀ္ ကးေသမ

(ဒဇင္အင္ဂ င္) ကြဲသ
့ ႔အ
ို ရင္းအျမစ္မ မးကို အစမးထိးု သံုးစြြဲရျခင္းာႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိ းမႈာႏႈန္းကို ထိခက
ို ္ျခင္းမ မးျဖစ္ေစ
သည္ (Allcott et al. forthcoming, Fisher-Vanden et al. 2015)။ ပံုမွန္ဓမတ္အမး ရရွျိ ခင္းသည္
ေက း္က္ေဒသမ မးအတြက္

အက ိးမ မးသည္။

ယခုမူ

ေစ းႀကးသည္မွန္ေသမ္္ည္း

ပံုမွန္စိတ္ခ

ယံုၾကည္ရေသမေၾကမင့္ ဒဇယ္ဓမတ္အမးေပးစက္မ မးကို အမ မးအျပမးသံုးစြေ
ြဲ နၾကရသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္
ေရတင္ရန္အတြက္ မးစက္မ မးကို သံုးၾကရသည္။ ္ွ ပ္စစ္ပုမ
ံ ွန္မရျခင္းသည္ စိက
ု က
္ ြင္းမ မးကို ေရသြင္း
ျခင္းကိုထိခက
ို ္ေစၿပး အထြက္ာႏႈန္းကိုပါက ဆင္းေစသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ပံမ
ု န
ွ အ
္ မးကိးု ရေသမ မးစက္မ မးကို
တန္ဖိုးျမင့္ေပးၿပး ဝယ္္ိုျခင္းျဖစ္သည္။
ဗယက္နမ္ာႏွင့္ ျမန္မမကြဲသ
့ ိ႔ေ
ု သမာႏုိင္ငံမ မးတြင္ ေျခမက္ေသြ႕ေသမရမသမ မးတြင္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္စက္႐ုံမ မး
စြမ္းေဆမင္ရည္ပမ
ို ိုက ဆင္းျခင္းေၾကမင့္ မးပ က္ေတမက္မမ
ႈ မးအျဖစ္ပိုမ မးသည္။17 ျဖစ္ာႏုိင္ေသမ ေျဖရွင္းနည္း
တစ္ခုမွမ အပူစမ
ြ ္းအင္ (သဘမဝဓမတ္ေငြ႕ သိ္ု႔မဟုတ္ ေက မက္မးေသြး) ဓမတ္အမးေပးစနစ္ကို အရံ
အျဖစ္ထမးရွျိ ခင္းျဖစ္သည္။

ဗယက္နမ္အေတြ႕ြ အၾကံ အရ

အင္စတက းရွင္းဆိုငရ
္ မ

ျပႆနမတစ္ခက
ု ို

ႊန္းဆိသ
ု ည္။ ာႏိုင္ငံပိုင္ဗယက္နမ္္ွ ပ္စစ္္ပ
ု ္ငန္းသည္ တစ္ယူနစ္ထတ
ု ္
္ ုပ္စရိတ္ သုညနးပါးျဖစ္ေသမ
ေၾကမင့္

ေရအမး္ွ ပ္စစ္ကို

အဓိကအမးထမး္ိသ
ု ည္။

ပုဂ္
ၢ က
ိ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံသူမ မးအေနာႏွင့္

အပူစြမ္းအင္သုးံ ဓမတ္အမးေပးစက္မ မးတြင္ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံရန္ မက္္ုးံ မ မးကုိ ဖန္တးထမးျခင္း္ံုးဝမရွိေပ။
ျမန္မမာႏုိ္င္ငံအတြကဆ
္ ္
ို င္

္ွ ပ္စစ္က႑၌

ာႏိုင္ငံေတမ္ာႏွင့္

ပုဂၢ္္က
ိ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈာႏွစ္မ းိ စ္ံုးကို

ဟန္ခ က္ညေအမင္ ေဆမင္ရြက္ေပးာႏုိင္ပါက ေစ းသက္သမၿပး ယံုၾကည္ကိုးစမးာႏုိ္င္ေသမ ဓမတ္အမးကို
ျဖန္႔ျဖ းာႏိင
ု ္မည္ျဖစ္သည္။
တစ္ဥးခ င္းဓမတ္အမး
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္က္ရွိစမ
ြ ္းအင္က႑ကို

ာႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တမ္က

ထုတ္
္ ုပ္သမ
ူ မးအ္ြန္နည္းပါးၿပး

္က္ဝါးႀကးအုပထ
္ မးျခင္းေၾကမင့္

ာႏိုင္ငံပိုင္္ုပင
္ န္းမ မးက

ထုတ္
္ ုပ္ျခင္းာႏွင့္

အရြယအ
္ စမးႀကးမမးေသမ ေရကမတမႀကးမ မးသည္ ေျခမက္ေသြ႕ရမသတြင္ ဓမတ္အမးအထြက္နည္းျခင္းကိေ
ု ္ွ မ့ခ ာႏုိင္ေသမ္္ည္း ၎တိ႔တ
ု ြင္

အေျခခံအေဆမက္အဥာႏွင့္ သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆင
ို ္ရမ ကိယ
ု ပ
္ ိုင္ျပႆနမမ မးရွိသည္။

15

ျဖန္႔ခ ိျခင္းာႏွစ္မ ိးစ္ံုးကို ေဆမင္ရက
ြ ္
္ က္ရသ
ွိ ျဖင့္ ျပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲာႏုိင္ရန္မ မးစြမ္ိအ
ု ပ္ေနသည္ (အေသး
စိတက
္ ို အပိုင္းေျခမက္တင
ြ ္ၾကည့္ပါ)။
ဓမတ္အမးျပတ္ေတမက္သည့္ ျပႆနမကို ႐ႈျမင္သုးံ သပ္ာႏိုင္မည့္ နည္း္မ္းာႏွစသ
္ ယ
ြ ္ရွိသည္။ ဓမတ္အမး
ဝယ္ယူသုးံ စြမ
ြဲ ႈ႐ႈေထမင့္ာႏွင့္

ထုတ္
္ ုပ္ျဖန္႔ျဖ းမႈ႐ႈေထမင့္တ႔ျို ဖစ္ၿပး

၎တိ႔ာႏ
ု ွစ္ခုမွမ္ည္း

အခ င္းခ င္း

ဆက္စပ္ေနသည္။ ္ွ ပ္စစ္ဝယ္္ိုအမး မည္သ႔အ
ို ဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိ းႀကးထြမး္မသည္ကို နမး္ည္ျခင္းသည္
အနမဂတ္ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈအတြက္ အေကမင္းဆံုးျပင္ဆင္ာႏုိင္ရန္ ပံ့ပးို ေပးသည္။ ျမန္မမာႏို္င္ငံကသ
ြဲ့ ိ႔ု ဖြံ႕ၿဖိ းဆြဲာႏုိင္ငံ
တစ္ခတ
ု ြင္

ဝယ္္အ
ို မးကို

အခ က္မ မးသည္

ခန္႔မွန္းရျခင္းမွမ

အိမ္ေထမင္စုမ မးက

ခက္ခတ
ြဲ တ္သည္။

ဝင္ေငြာႏွင့္

္ွ ပ္စစ္စမ
ြ ္းအင္သုးံ စြေ
ြဲ သမ

ေခ းေငြရရွိာႏုိင္မႈစေသမ

ပိုငဆ
္ ္င
ို ္မႈမ မးကိ္ု

ဝယ္ယရ
ူ န္ဆုးံ

ျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရမတြင္ တိက
ု ္႐က
ို ္အခ ိးမညေသမနည္းျဖင့္ အေရးပါသည္ (Gertler et al. forthcoming)။18
အေျခခံအေဆမက္အဥးမ မးရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈၾကမခ န
ိ ္ (ဓမတ္အမးေပးစက္တစ္္ုးံ တည္ေဆမက္္ည္ပတ္ရန္
ၾကမခ န
ိ ္) က ဝယ္္အ
ို မးခန္႔မွန္းမႈကို ပိုမေ
ို သခ မတိက ္မေစၿပး အနမဂတ္တြင္ မေ္မက္ငွမႈမ မး ေ္ မ့ပါး
သြမးေအမင္ကူညေပးာႏိုင္သည္။
ဝယ္္ိုအမးခန္႔မွန္းတြက္ခ က္မႈမ မးကို

္ုပ္ငန္းေဆမင္ရက
ြ ္မည့္

အစအစဥ္ကို

သတ္မွတ္ေပးသည္။

ထုတ္္ုပမ
္ ႈ စြမး္ အမးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ဓမတ္အမးပိ႔္
ု တ
ႊ ္ျဖန္႔ျဖ းသည့္ ကြန္ရက္မ မးကို အဆင့္ျမႇင့တ
္ င္ျခင္း
စသည္တ႔အ
ို မးျဖင့္ ဓမတ္အမးထုတ္
္ ုပ္ျဖန႔္ျဖ းမႈကို တိုးျမႇင့္ေစသည့္ အစအစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏
္က္ရွိ စုစုေပါင္းဓမတ္အမးထုတ္ ္ုပာႏ
္ ုိင္မႈပမမဏမွမ ၄၉၀၀ မဂါဝပ္ရွိၿပး အျမင့္ဆုးံ သံုးစြမ
ြဲ ႈပမမဏမွမ ၂၇၀၀
မဂါဝပ္ခန္႔ရွိသည္။19 ၿပးခြဲ့ေသမအခန္းတြင္ အရန္ဓမတ္အမးထုတ္
္ ုပ္မအ
ႈ တြက္ မည္သည့္အရင္းအျမစ္က
အေကမင္းဆံုးျဖစ္ေၾကမင္းကို ေဆြးောႏြးခြဲ့ၿပးျဖစ္ပါသည္။
ဇယမး- ၄။ အစိုးရ၏ ္ွ ပ္စစ္ဝယ္္ိုအမး ခန္႔မွန္းတြက္ခ က္မႈ (မဂါဝပ္)
ျဖစ္ာႏုိငဖ
္ ယ
ြ အ
္ ေျခအေန

၂၀၁၅

၂၀၂၀

၂၀၂၅

၂၀၃၀

အနိမ့္

၂၃၇၆

၃၈၆၂

၅၉၃၀

၉၁၀၀

အျမင့္

၂၅၂၇

၄၅၃၁

၈၁၂၁

၁၄၅၄၂

အခ က္အ္က္- ္ွ ပ္စစ္စြမ္းအမးဝန္ႀကးဌမန

္က္ရွိအေျခခံအေဆမက္အဥအမး္ံုးကို ျပန္္ည္မြမး္ မံမႈမ မးကိုေဆမင္ရက
ြ ္
္ က္ရေ
ွိ သမ္္ည္း

ေနမက္

ထပ္ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မး္ည္း

္က္ရွိ

အမ မးအျပမး္ိအ
ု ပ္္ က္ရွိသည္။

အခ ိ႕ေသမဆန္းစစ္မႈမ မးအရ

ဓမတ္အမးေပး္ိုင္းမ မး၏ထက္ဝက္ခန္႔မွမ သက္တမ္းာႏွစ္ ၇၀ ေက မ္ၿပဟု သိရသည္ (Rabin & Madden
18

္ွ ပ္စစ္ဝယ္္ိုအမးတိုးတက္ျခင္းသည္

ဝင္ေငြတိုးတက္ျခင္းာႏွင့္

အေျဖမင့္သေဘမ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တိက
ု ္႐က
ို ဆ
္ က္ာႏြယသ
္ ည္ဟု

မဆိုာႏုိင္ပါ။

ဝင္ေငြအခ ိးတူ တိုးတက္ေသမ္္ည္း ္ွ ပ္စစ္ဝယ္္ိုအမးတိုးတက္ပုမ
ံ ွမ ကြမျခမးာႏုိင္ၿပး အေျခခံဝင္ေငြပမမဏေပၚတြင္ပို၍ မတည္သည္။ ဥပမမအမး
ျဖင့္ ဆင္းရြဲေသမအိမ္ေထမင္စုမ မးသည္ ဝင္ေငြတိုးာႏႈန္းျမင့္မမး္မေသမ္္ည္း ာႏိႈင္းယွဥ္ခ က္အမးျဖင့္ ဆင္းရြဲျမြဲသမျဖစ္ေသမေၾကမင့္ ဝင္ေငြတိုးာႏႈန္း ာႏွင့္
အခ ိးတူ္ွ ပ္စစ္ဝယ္္ိုအမးတိုးတက္္မျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေခ ။

္ူ္တ္တန္းစမးအိမေ
္ ထမင္စမ
ု မးတြင္မူ

ဝင္ေငြတိုးတက္ာႏႈန္းအတိုင္း

္ွ ပ္စစ္

ဓမတ္အမးဝယ္္ိုအမး္ည္းတိုးတက္ာႏုိ္င္သည္။
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စုစေ
ု ပါင္းဓမတ္အမးထုတ္
္ ပ
ု ္ာႏုိင္မႈပမမဏဆိသ
ု ည္မွမ တပ္ဆင္ထမးေသမ ဓမတ္အမးေပးစက္႐ုအ
ံ မး္ံုးက စြမ္းရည္အျပည့္ျဖင့္ တၿပိ င္နက္ထြဲ

္ည္ပတ္မည္ဆိုပါက ထြက္ရာႏ
ွိ ိုင္ေသမ ပမမဏျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သမ္ သက္ဆင
ို ္ရမအခ ိနက
္ မ္တစ္ခတ
ု ြင္ စုစေ
ု ပါင္းထုတ္္ပ
ု ္ာႏုိင္ေသမ ပမမဏ၏
အခ ိ႕ေသမ အစိတ္အပိုင္းကိသ
ု မ ထုတ္
္ ုပ္ာႏုိင္ေ့္ရွိသည္။ အခ ိ႕ေသမ စက္႐ုမ
ံ မးမွမ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေနျခင္း၊ ေရအမး္ွ ပ္စစ္အတြက္ ေရစးအမး
နည္းျခင္းစသည္တိ႔ေ
ု ၾကမင့္ စြမ္းအမးျပည့္မ္ည္ပတ္ာႏုိင္ျခင္းမ မး အျမြဲၾကံ ေတြ႕ရေ့္ရသ
ွိ ည္။
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2015)။ ္ွ ပ္စစ္ကို ပိိမ
ု ိုထတ
ု ္
္ ုပ္ရန္္ည္ ေသခ မေပါက္္ိုအပ္သ္ို ဓမတ္အမးပု႔ိ္တ
ႊ ္ျခင္းာႏွင့္ ျဖန္႔ျဖ းျခင္း
မ မးေဆမင္ရက
ြ ္ရမတြင္
ပိာႏ
႔ု င
္ုိ မ
္ က
ႈ ုိ

ၾကံ ရေသမ

အေ္အ္ြင့မ
္ မးကိုေ္ွ မ့ခ ာႏုိင္ျခင္းအမးျဖင့္္ည္း

အ္ င္အျမန္ျမႇင့္တင္ာႏုိင္သည္။

ျမန္မမာႏိုငင
္ ံတြင္

ဓမတ္အမးေပး

ထုတ္္ပ
ု ္္က
ို ္ေသမ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမး၏

စုစုေပါင္း ၂၇% သည္ ္မ္းတစ္ဝက္တြင္ ေပ မက္ဆုးံ သြမးေ့္ရသ
ွိ ျဖင့္ အိမ္နးခ င္းအမဆယမ္ာႏိုင္ငံမ မးာႏွင့္
ာႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဓမတ္အမးဆံုး႐ံႈးမႈာႏႈန္းအ္ြန္ျမင့္မမးေနသည္။ (ပံ-ု ၇ ကိုၾကည့္ပါ)
ပံု- ၇။ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးျဖန္႔ျဖ းရင္းဆံုး႐ံႈးမႈပမမဏ

အခ က္အ္က္- International Energy Agency

မဟမဓမတ္အမး္ိင
ု း္ စနစ္အ္ြန္
ဓမတ္အမး္ိုင္းစနစ္သည္ ျပႆနမတိုင္းကိုေျပ္ည္ေအမင္ေျဖရွင္းေပးာႏုိင္မႈမရွိေပ။ ယင္းသည္ ေနရမမ မး
စြမတိ႔တ
ု ြင္

နည္းပညမအရ

ကြန္ရက္ခ ႕ြဲ ထြင္ျခင္းာႏွင့္

္ိုင္းေရမက္ရ္
ွိ မၿပးေနမက္

ေ္းာႏွစ္အထိၾကမျမင့္

ကြန္ရက္မ မးကို

တတ္သည္။

ေမွ မ္္င့္မေနပြဲ

အခြင့အ
္ ္မ္းမ မး္ည္း

အေျဖျဖစ္ေသမ္္ည္း

ဆက္သယ
ြ ္ျခင္းတိ႔မ
ု ွမ္ည္း

ၿမိ ႕နယ္သ႔မ
ို ဟမဓမတ္အမး
တစ္ာႏွစ္မွ

ထိေရမက္ေသမ

ရွိေနသည္။

ာႏွစ္ေပါင္းမ မးစြမၾကမျမင့္တတ္သည္။

ဥပမမ

အိမ္ေထမင္စုမ မးသိ႔္
ု ွ ပ္စစ္သယ
ြ တ
္ န္းာႏုိင္ရန္

ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္

ေက းရြမမ မးအတြက္

အမး္ံုးအတြက္ေတမ့မမွန္ေပ။

အမ ိးသမးအဆင့္

မဟမဓမတ္အမးေပး

အ္ င္အျမန္္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးေပးာႏုိ္င္မည့္

အ္မးအ္မေကမင္းေသမနည္းပညမာႏွစ္ခုမွမ

ေနစြမ္းအင္ာႏွင့္

အေသးစမးေရအမး္ွ ပ္စစ္စမံကိန္းမ မးျဖစ္သည္။ ္က္ရွိတြင္ ေစတနမ့ဝန္ထမ္း အ္ွ ရွင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အန္ဂ အိုမ မး၏ ကမကထျပ မႈျဖင့္ အေျခခံမးထြနး္ ျခင္းာႏွင့္ မိုဘိုငး္ ဖုန္းအမးသြင္းျခင္းကြဲသ
့ ႔ေ
ို သမ ကိစၥမ မး
အတြက္ အေသးစမးဆိ္
ု မစနစ္မ မးကို သံုးစြ္
ြဲ က္ရွိၾကသည္။ အျခမးနည္းပညမတစ္ခုမွမ ဒဇယ္မးစက္
ျဖစ္ၿပး ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမး္ိခ
ု င္သမ
ူ မးက အခေၾကးေငြေပးကမသံုးစြၾြဲ ကရသည္။ အပိင
ု ္း- ၅ တြင္ ယင္းနည္း
ပညမမ မးအေၾကမင္း

အေသးစိတ္ေဆြးောႏြးထမးသည္။

္က္ရွိ

ဓမတ္အမး္ိင
ု ္းကြနရ
္ က္ျပင္ပတြင္

ထုတ္္ုပေ
္ နေသမ ္ွ ပ္စစ္ပမမဏမွမ ၁၃၅ မဂါဝပ္ ခန္႔ရွိာႏုိင္ၿပး အ္ င္အျမန္တိုးတက္ျမင့္မမး္မေနသည္။

၄။ စြမး္ အင္ကို မွနက
္ န္စမြ ေစ းာႏႈနး္ သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း
ပံု- ၈။ ္ူေနအိမသ
္ ုးံ ဓမတ္အမး္ိုငး္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ခ ိသည့္ စနစ္မွ ေစ းာႏႈနး္ သတ္မတ
ွ သ
္ ည့္ ပံုစံမ မး
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အခ က္အ္က္- သက္ဆိုင္ရမ အစိုးရဌမနမ မး

ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးကို္က္္ွမ္းမရရွသ
ိ မ
ူ မးအတြက္ ေစ းာႏႈန္းသက္သမသည္။ ္ွ ပ္စစ္
သြယ္တန္းျခင္း၏ အက ိးမွမ္ည္း သင့္တင့္ေသမေစ းာႏႈန္းျဖင့္္က္္ွမး္ မသံုးစြာႏ
ြဲ ုိင္ျခင္းအေပၚ မွတည္ေန
သည္။

သိ႔ရ
ု မတြင္

မွန္ကန္ေသမေစ းာႏႈနး္ ကိုသတ္မတ
ွ ာႏ
္ ိုင္ေရးမွမ

အမဆယမ္ာႏိုင္ငံမ မး၏

ဓမတ္အမးခာႏႈနး္ ထမးေကမက္ခမ
ံ ႈပံုစံမ မးကို

္ြယက
္ ူေသမ

ကိစၥေတမ့မဟုတ္ေပ။

ေ့္္မရမတြင္

ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္

ေဒသတြငး္ ၌ ေစ းာႏႈန္းအနည္းဆံုးာႏုိင္ငံမ မးတြင္ ပါဝင္သည္ (ပံ-ု ၈)။ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ပွ မ္းမွ ာႏႈနး္ ထမးမွမ
တစ္က္ိဝ
ု ပ္နမရအတြက္ ၂.၈ ဆင့္သမက သင့္ၿပး အမဆယမ္ပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးမွမ ၁၁.၃ ဆင့္ရွိသည္။20
၂၀၁၄

ခုာႏွစ္ကေျပမင္း္ြဲမအ
ႈ ခ ႕ိ ျပ ္ုပ္ခ့ေ
ြဲ သမ္္ည္း

္ူထုကဓမတ္အမးခ

တိုးျမႇင့ေ
္ ကမက္ခံျခင္းကို

ဆန္႔က င္္ိုၾကသည္။ က ပ္ေငြတန္ဖးို က ဆင္း္မျခင္းေၾကမင့္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕မွ ္ွ ပ္စစ္ထတ
ု သ
္ ည့္အခါ
ပိုမိုအကုနအ
္ က မ မး္မသည္။ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕တန္ဖးို မွမ အေမရိကန္ေဒၚ္မျဖင့္ ေစ းသင့္ေသမေၾကမင့္
ျဖစ္သည္။
မွန္ကန္ေသမ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးခ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သံုးစြခ
ြဲ ာႏႈန္းထမးကိသ
ု တ္မတ
ွ ္ာႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကးေသမ
မူဝါဒ ရည္မွနး္ ခ က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပထမအခ က္မွမ ္က္ရွိာႏႈနး္ ထမးသည္ ဘ႑မေရးအရေရရွည္
္ ုပသ
္ မ
ကိုငသ
္ မရွိ

ေသမာႏႈန္းထမးမဟုတ္ေခ ။

မၾကမေသးမကျပ ္ုပခ
္ ြဲ့ေသမ

ျပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲေရးမ မးက

္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္
္ ုပသ
္ ည့္က႑တြင္ ပုဂ္
ၢ က
ိ ာႏွင့္ ာႏုိင္ငံတကမကုမၸဏမ မးကိုပါ ကူည္ုပက
္ ိုင္ခင
ြ ့ေ
္ ပး္ိက
ု ္
ေသမ္္ည္း ထုတ္္ုပသ
္ ည့္ ္ွ ပ္စစ္ကို ာႏုိင္ငံပိုင္
္ ပ
ု ္ငန္းဆသိ႔သ
ု မေရမင္းခ ၾကရ သည္။ ျပည္သူမ မးသိ႔ု
သတ္္မွတ္ာႏႈန္းထမးအတိုင္းေရမင္းခ ေပးသည္မွမ ာႏို္င္ငံပင
ို ္္ုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးျဖန္႔ျဖ း
ေရမင္းခ ရမမွ

ရရွိေသမဝင္ေငြသည္

အနိမ့ဆ
္ ုံးအေနာႏွင့္

ကုနက
္ ေသမစရိတက
္ ို

ကမမိရန္္ိုသည္။

္က္ရွိတင
ြ ္ ထိုအေျခအေနမရွိပြဲ ္ွ ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ျပည္သသ
ူ ႔ေ
ို ရမင္းခ တိုင္း အစိးု ရက အ႐ံးႈ ေပၚေ့္
ရွိသည္။ မၾကမမာႏွစ္မ မးအတြင္းက အ႐ံႈးမွမ တစ္က္ိုဝပ္နမရေရမင္းခ ရတိ္င
ု ္း ၂၂ က ပ္႐ံႈးၿပး စုစုေပါင္း
ဘ႑မာႏွစ္တစ္ာႏွစ္္ င္ က ပ္ ၂၄၀ ဘ္ ံ (ေဒၚ္မ သန္း ၂၀၀ ခန္)႔ အ႐ံးႈ ေပၚေ့္ရသ
ွိ ည္။ က ပ္ေငြ
20

္က္ရွိ (၂၀၁၅ ာႏွစ္ကန
ု ္) ေငြ္ြဲာႏန
ႈ ္းမ မးကို အသံုးျပ ထမးျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းေငြေၾကးမ မးဆက္္က္တန္ဖိုးက ဆင္းေနျခင္းကို

ဤကိန္းဂဏန္းမ မးက ထင္ဟပ္ေစသည္။ ပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးတြက္ခ က္ရမတြင္ ပံု- ၈ ပါာႏုိ္င္ငံမ မးာႏွင့္ ဘ႐ူာႏိုင္း၊ မေ္းရွမးတိ႔က
ု ို ထည့္သင
ြ ္းၿပး တြက္ခ က္
ျခင္းျဖစ္သည္။

18

တန္ဖိုးက ဆင္းျခင္း၊

ဓမတ္ေငြ႕ေစ းတက္ျခင္း၊

ပုဂ္
ၢ က
ိ က႑ပါဝင္မႈမ မး္မျခင္း

(ေရအမး္ွ ပ္စစ္၏

ရွယယ
္ မက သြမးျခင္း) စသည္တ႔က
ို ထုတ္္ုပမ
္ ႈစရိတ္မ မးကို ျမင့္မမး္မေစသည္။
အထက္ေဖမ္ျပပါအ႐ံႈးမွမက ခံသင့္ေၾကမင္းေထမက္ခံမႈမ မး္ည္းရွိရမ

အဓိကအမးျဖင့္

ေစ းခ ိေသမ

္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးသည္ ဆင္းရြဲသမးမ မးကို ္က္္ွမ္းမေစၿပး ္ူမအ
ႈ က ိးျပ ာႏုိင္ေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။
ဓမတ္အမးခတိ္းု ျမႇင့ပ
္ ါ

အဆိုးဆံုးထိခက
ို ္မည့္သူမ မးမွမ

ဆင္းရြဲသမးမ မးပင္ျဖစ္သည္။

စးပြမးေရးဆိုငရ
္ မ

သုေတသနမ မးတြင္ ာႏိုင္ငံေတမ္ က ေထမက္ပံ့ေပးမႈ၏အက ိးဆက္မ မးကို ေ့္္မၾကၿပး အမ မးစုက
အစိုးရေထမက္ပံ့မမ
ႈ ွမ

္ွ ပ္စစ္ရရွိာႏုိင္ေရးအတြက္

ဆင္းရြဲသူမ မးကို

မျဖစ္မေနေပးရမည့္

အနိမ့ဆ
္ ုးံ

အဆင့္တစ္မ ိးတည္းတြငသ
္ မရွိသင့္ေၾကမင္း အၾကံျပ ၾကသည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ေစ းာႏႈနး္ သက္သမျခင္း
ေၾကမင့္ အမ မးဆံုးအက ိးျဖစ္ထြန္းၾကသူမ မးမွမ ဆင္းရြဲသမးမ မးမဟုတ္ပြဲ ္ူ္တ္တန္းစမးာႏွင့္ အထက္္ႊမ
မ မးျဖစ္ေ့္ရသ
ွိ ည္။ ္က္ရွိေျဖဆိရ
ု မည့္ မူဝါဒဆိုင္ရမေမးခြန္းမွမ ျမန္မမာႏုိင္ငံအေနာႏွင့္ ဓမတ္အမးခာႏႈန္း
ထမးမ မးကို မည္သ႔တ
ို ိုးျမႇင့မ
္ ည္နည္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေစ းာႏႈနး္ ဖြြဲ႕စည္းပံုကို မည္သ႔ို ျပင္ဆင္သတ္မွတမ
္ ည္နည္းဆို
သည့္ ေမးခြနး္ မ မးျဖစ္သည္။
ပံု- ၉။ အိမသ
္ ုးံ (ဝြဲ) ာႏွင့္ စက္မႈ္ုပ္ငန္းသံုး (ယမ) အတြက္ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးခာႏႈနး္ ထမးမ မး

အခ က္အ္က္- ္ွ ပ္စစ္စြမ္းအမးဝန္ႀကးဌမန

္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးခာႏႈန္းထမးမ မးကို တိးု ျမႇင့ေ
္ ကမက္ခံရသည္ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္သည္ ထုတ္္ုပမ
္ ႈစရိတ္မ မးကို
ကမမိေစ႐ံုသက္သက္မဟုတေ
္ ပ။ အ္ြန္နိမ့ပ
္ ါးေသမာႏႈနး္ ထမးမ မးရွိေနျခင္းေၾကမင့္ အေျခခံအေဆမက္အဥ
မ မးအဆင့္ျမႇင့တ
္ င္ရန္္အ
ို ပ္သည့္ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးအတြက္မက္္ုးံ ကို ေပ မက္ဆုးံ ေစသည္။ ထိုမွ တစ္ဆင့္
ဓမတ္အမးျဖန္႔ခ ိေပးာႏုိင္သည့္

အရည္အေသြးကိ္ုပါထိခက
ို ္ေစသည္

(McRae

2015)။

ထုတ္
္ ုပ္မႈ

စရိတ္ေအမက္ ေ္ မ့နည္းေနေသမ ေစ းာႏႈန္းမ မးမွမ အာႏၲရမယ္ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈ
အတြက္ မက္္ုးံ မ မး္ိုေသမ ပုဂၢ္က
ိ က႑တြင္ ပိမ
ု ိုမွန္ကန္သည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္ ာႏိ္င
ု ္ငံပိုင္္ုပင
္ န္းမ မးကို
ေကမ္ပိုရိတအ
္ သြင္ေျပမင္းျခင္းာႏွင့္ ပုဂၢ္က
ိ ပါဝင္မႈပိုမိုျမင့္မမး္မသည္ာႏွင့္အမွ

ျပႆနမမွမ ႀကးမမး္မ

မည္ျဖစ္သည္။
္က္ရဓ
ွိ မတ္အမးခာႏႈနး္ ထမးသတ္မတ
ွ ဖ
္ ႕ြြဲ စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ျခင္း
္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးခာႏႈန္းထမးကို
သြမးမည္ကို

သတ္မွတရ
္ မ၌

သံုးသပ္ျခင္း္ည္းပါဝင္သည္။

ေရရွည္တြင္

ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္

ေစ းာႏႈန္းမ မး

မည္သ႔မ
ို ည္ပုေ
ံ ျပမင္း္ြဲ

္က္ရွိအခ ိန္အထိေရအမး

္ွ ပ္စစ္မွမ
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ေစ းအခ ဆ
ိ ုးံ ျဖစ္ေနၿပး အစိုးရက အပူစြမး္ အင္ (ဓမတ္ေငြ႕၊ ေက မက္မးေသြးစသည္) သံုး္ွ ပ္စစ္မ မးကို
ပိမ
ု ေ
ုိ ရမောႏွမရန္ႀကိ းစမး္မသည္ာႏင
ွ အ
့္ မွ
အနိမ့ဆ
္ ုးံ အေနာႏွင့္

ာႏႈန္းထမးသည္

ပ မ္းမွ တစ္ယူနစ္ေစ းာႏႈန္းမွမ

ထုတ္
္ ုပမ
္ ႈစရိတတ
္ ိုး္မျခင္းကို

ျမင့္တက္သြမးမည္ျဖစ္သည္။

ထင္ဟပ္ရမည္။

ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္

ဓမတ္အမးခာႏႈန္းထမးတိုးျမႇင့ေ
္ ကမက္ခံရန္ နည္း္မ္းအမ မးအျပမးရွသ
ိ ည္။ ပထမအဆင့္မွမ ေစ းာႏႈန္းတိုးျမႇင့္
ျခင္းကို ျပည္သူမ မး္က္ခာႏ
ံ ုိင္ေစရန္အတြက္ တျဖည္းျဖည္းခ င္း ပံုမွန္တိုးျမႇင့သ
္ ြမးရန္္သ
ို ည္။ ဥပမမ
တစ္ာႏွစ္္ င္

မည္သည့္ရမခိုင္ာႏႈန္းတိုးမည္စသည္ျဖင့္ တိုးမည့္ပုစ
ံ ံကိုပြင့္
္ င္းျမင္သမစြမေဖမ္ျပထမးျခင္းက

္ည္း အိမ္သုးံ ာႏွင့္ ္ုပင
္ န္းသံုး ဓမတ္အမးသံုးစြသ
ြဲ ူာႏွစ္မ ိးစ္ံုးအတြက္ အက ိးျဖစ္ထန
ြ ္းသည္။ ျမင္သမေသမ
စည္းမ ဥ္္းမ မးအတိုင္းေစ းာႏႈနး္ မ မး သတ္မတ
ွ ္ျခင္းသည္ အစိုးရအေပၚယံုၾကည္မက
ႈ ို ျမင့္တက္ေစသည္။
ဒုတယ
ိ အေနာႏွင့္ ျမန္မမာႏုိင္ငတ
ံ ြင္ ေစ းာႏႈနး္ အ္ႊမအသစ္မ မးသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခ ိ႕အ္ႊမမ မးကို ေစ းျမႇင့ၿ္ ပး
အခ ႕ိ ကို

မျမႇင့ဘ
္ ထ
ြဲ မးျခင္းစေသမ

နည္း္မ္းမ မးျဖင့္္ည္း

စမ္းသပ္ာႏုိင္ေသးသည္။

ေသးငယ္ေသမ

အိမ္ေထမင္ စုမ မးအတြက္ ဓမတ္အမးသြယတ
္ န္းသံုးစြာႏ
ြဲ ုိင္ရန္ မျဖစ္မေနေထမက္ပေ
ံ့ ပးထမးေသမာႏႈနး္ ထမး
(၁၀၀ က္ိုဝပ္နမ ရေအမက္) ကိုမေျပမင္းပြဲ ထိထ
ု က္ပိုမိုသုးံ စြသ
ြဲ မ
ူ မးအတြက္ ာႏႈန္းထမးမ မး ကိုျမႇင့တ
္ င္
ာႏုိင္သည္။ ေနမက္ထပ္္ည္း တစ္္ က္ိုဝပ္နမရ ၂၀၀ ေက မ္ပါက ေနမက္ထပ္ ာႏႈန္းထမးတစ္ခက
ု ို
သတ္မွတေ
္ ကမက္ခာႏ
ံ ုိင္ေသးသည္။ စက္မ္
ႈ ုပ္ငန္းမ မးအတြက္ ျမင့္မမးေသမာႏႈနး္ ထမးမ မးျဖင့္ ေကမက္ခံ
ေနမႈသည္

ထုတ္
္ ုပ္မက
ႈ န
ု ္က စရိတ္ာႏွင့္

နးစပ္ေသမ္္ည္း

ေစ းာႏႈန္းဖြ႕ြဲ စည္းပံုမွမ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ထ
ႈ ိေရမက္ေအမင္ေဆမင္ရြကျ္ ခင္းတိ႔အ
ု တြက္

စြမ္းအင္ေႁခြတမျခင္း

မက္္ုးံ မ မးကို

ဖန္တးေပးထမး

ျခင္းမရွိေပ။ အဓိကရည္ရယ
ြ ္ခ က္မွမ စက္႐ုႀံ ကးမ မးအတြက္ နိမ့ေ
္ သမာႏႈန္းထမးမ မးျဖင့္ကမ္း္ွမး္ ထမးၿပး
ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈကို အမးေပးရန္ျဖစ္သည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္ ဝယ္္ိုအမးျပည့္ မေအမင္ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္
အခ ိန၌
္ ဓမတ္အမးခာႏႈနး္ ထမးဖြ႕ြဲ စည္းပံုမ မးကိုေျပမင္း္ြဲျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ထ
ႈ ိေရမက္ေကမင္းမြန္ေအမင္
တြန္းအမးေပးျခင္းသည္္ည္း ေကမင္းမြန္ေသမေရြးခ ယ္မတ
ႈ စ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။
တတိယအေနာႏွင့္ ာႏႈန္းထမးမ မးကိတ
ု က
ို ္႐က
ို ္ျပင္ဆင္ေျပမင္း္ြဲျခင္းမျပ ပြဲ ေန႔တစ္ေန႔၏ မည္သည့္အခ ိနတ
္ ြင္
သံုးစြသ
ြဲ ည္ကိုမတ
ူ ည္ၿပး ခြြဲျခမးေကမက္ခံာႏုိင္ေသးသည္။ ထိုင္းာႏွင့္ ဖိ္စ္ပိုငာႏ
္ ိုင္ငံအပါအဝင္ အမဆယမ္
ာႏိင
ု င
္ မ
ံ မးတြင္ သံုးစြသ
ြဲ ည့္အခ ိန္ေပၚမူတည္ၿပး ဓမတ္အမးခာႏႈန္း ထမးမ မးေျပမင္း္ြဲ ေကမက္ခံမႈမ မးရွသ
ိ ည္။
အသံုးအမ မးဆုံးအခ ိနမ
္ မးတြင္ သံုးစြပ
ြဲ ါက ာႏႈန္းထမးပိုမျို မင့္မမးသည္။ နံနက္ခင္းအေစမပိုင္းာႏွင့္ ညနက္ပိုင္း
တြင္ သံုးစြေ
ြဲ သမဓမတ္အမးခသည္ က န္အခ ိန္မ မးထက္သက္သမသည္။ ယင္းသည္ သံုးစြမ
ြဲ ႈေ္ွ မ့ခ ေရးာႏွင့္
သံုးစြခ
ြဲ ိနက
္ ို မွ ေစေရးတိ႔အ
ု တြက္ ေစ းာႏႈန္းအမးျဖင့္ မက္္ုးံ ကိုျဖစ္ေစၿပး ထုတ္
္ ပ
ု ္မႈာႏွင့္ ဝယ္္ိအ
ု မးကို
မွ တေစကမ မးပ က္မႈမ မးကိ္
ု ည္း ေ္ွ မ့ခ ာႏုိင္သည္။
သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆင
ို ရ
္ မ စရိတမ
္ မးကိထ
ု ည့္သင
ြ း္ တြကခ
္ က္ျခင္း
အပူစြမ္းအင္သုးံ ဓမတ္အမးေပးစက္႐ုမ
ံ မးသည္ ႐ုပ္ႂကြင္းေ္မင္စမကိသ
ု ုးံ ၿပး ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္ထတ
ု ္ယူျခင္းျဖစ္
သည္။ ထို႐ုပႂ္ ကြငး္ ေ္မင္စမမ မးသည္ ဖန္္ုအ
ံ ိမ္ဓမတ္ေငြ႕ာႏွင့္ အျခမးျဒပ္ႂကြငး္ အမႈန္မ မးကို ေ္ထုထသ
ြဲ ႔ို
စြန႔္ပစ္ေသမေၾကမင့္ ရမသဥတုာႏွင့္သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ကို ဆိုးရြမးစြမထိခက
ို ္ေစသည္။ အျခမးစြမ္းအင္ပုစ
ံ ံ
မ မး ဥပမမ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္သုးံ ဒဇယ္ာႏွင့္ ဓမတ္ဆစသည္တ႔မ
ို ွမ္ည္း ၿမိ ႕ျပေသဆံုးမႈမ မး၏ ္က္သည္မ မး
ျဖစ္ေသမ ျဒပ္မန
ႈ ္မ မးာႏွင့္ ာႏိုကထ
္ ႐ိုဂ င္ေအမက္ဆိုက္ စသည္တ႔က
ို ိုထတ
ု ္
္ ႊတသ
္ ည္ (Pope et al. 2002)။
ာႏိင
ု င
္ တ
ံ ကမအစဥ္အ္မမ မးအရ ထိုေဘးထြကဆ
္ ိုးက ိးမ မး၏ စရိတက
္ ို စမးသံုးသူမ မးေပးရသည့္ စရိတတ
္ ြင္
20

ထည့္သြင္းတြက္ခ က္ရသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ၿမိ ႕ျပစင္တမမ မးဖြံ႕ၿဖိ း္မသည္ာႏွင့္အမွ
မ မးႀကးမမးေသမ

ျပႆနမျဖစ္္မမည္။

တ႐ုတ္ာႏွင့္

ေ္ထုညစ္ညမ္းမႈ

အိာႏိၵယတိ႔တ
ု ြငထ
္ ိုျပႆနမမ မး

အထင္အရွမး

ျဖစ္ပမြ းခြဲသ
့ ည္။ ထိိသ
ု ို႔သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆိုင္ရမ စရိတ္မ မးကိထ
ု ည့္သြင္းတြက္ခ က္ပါက စြမ္းအင္သုးံ စြမ
ြဲ ႈ
သက္သမၿပး ပိုမသ
ို န္႔ရွင္းေသမ ၿမိ ႕ျပသယ္ယူပ႔ေ
ို ဆမင္ေရးစနစ္မ မးာႏွင့္ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္မ မးတြင္ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈ
ကိုအမးေပးျမႇင့တ
္ င္ာႏုိင္သည္။ ယင္းတိ႔သ
ု ည္ ေရရွည္မူဝါဒပန္းတိင
ု ္မ မးျဖစ္ၾကေသမ္္ည္း စမံကိန္း ေရးဆြရ
ြဲ မ
တြင္ သင့္ေ္ မ္မွန္ကန္စမြ ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ရန္္ိုအပ္သည္။

၅။ ပိမ
ု သ
ို န္႔စင္ေသမ စြမး္ အင္မ မးဆသိ႔ု
ျမန္မမာႏို္င္ငံ၏ ဥးစမးေပး္ုပင
္ န္္းစဥ္မွမ ဆင္းရြဲမြဲြေတမႈတက
ို ္ဖ က္ေရးျဖစ္ၿပး ယင္းတြင္ ျပည္သမ
ူ မးအတြက္
္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးျဖန္႔ျဖ းေပးေရး္ည္းပါဝင္သည္။ ေရတိတ
ု ြင္ ္ူဥးေရအမး္ံုးအတြက္
္ ွ ပ္စစ္သယ
ြ တ
္ န္း
ျဖန႔္ျဖ းေပးာႏုိင္ေရး္ိအ
ု ပ္ခ က္မွမ ေရရွညတ
္ ြင္ ေနာႏွင့္ ေ္စြမ္းအင္ တိ႔က
ု သ
ြဲ့ ႔သ
ို န္႔ရွင္းေသမအရင္းအျမစ္မ မးမွ
စြမ္းအင္ကထ
ို တ
ု ္
္ ုပ္သုးံ စြာႏ
ြဲ ုိင္ေရးထက္ေရွ႕တန္းေရမက္ေ့္ရသ
ွိ ည္။

ပ မ္းမွ ျခင္းအမးျဖင့္

ျပည္္ည္

ျဖည့္တင္းာႏုိင္ေသမ စြမ္းအင္ျဖင့္ ္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္ယျူ ခင္းသည္ ေက မက္မးေသြး သိ႔မ
ု ဟုတ္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕မွ
္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ယ
္ ူျခင္းထက္ေစ းႀကးသည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္ စက္႐ုတ
ံ စ္ခုခ င္းာႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မမာႏုိင္ငံအေျခအေန
တြင္ အျမြဲတမ္းမမွန္ေခ ။

ျမန္မမာႏိုငင
္ ၏
ံ ျပန္ျပည့္ျမြဲစမ
ြ း္ အင္အ္မးအ္မမ မး
ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္အျပင္ အျခမးေသမ ျပန္္ည္ျဖည့္တင္းာႏုိင္သည့္ စြမး္ အင္မ မးဖြံ႕ၿဖိ းေရးအ
တြက္

အ္မးအ္မအ္ြန္ႀကးမမးသည္။

တမရမဝပ္နမရ

ာႏိုင္ငံ၏အ္ယ္ပိုင္းေဒသတြင္

ထုတ္
္ ပ
ု ္ာႏုိင္မည့္အ္မးအ္မရွသ
ိ ည္ဟု

တစ္ာႏွစ္္ င္

ခန္႔မွန္းတြက္ခ က္ရသည္။

၅၂၀၀၀
ရွမး္ ာႏွင့္ခ င္း

ျပည္နယ္မ မးသည္ ေ္အမး္ွ ပ္စစ္အတြက္ အ္မးအ္မေကမင္းၿပး တစ္ာႏွစ္
္ င္ မဂါဝပ္ ၄၀၀၀
ထြက္ရွိာႏုိင္သည္။ တည္ေဆမက္ၿပးစးပါ ထိိသ
ု ႔ေ
ို သမစနစ္မ မးသည္ စြမ္းအင္တစ္ယူနစ္အတြက္ (အရင္းအာႏွး
စရိတ္မပါ) ထုတ္
္ ုပ္မက
ႈ ုနက
္ စရိတ္မရွိ သေ္မက္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတိ႔ေ
ု ပၚထြန္း္မေစေရးအတြက္
(အစိုးရက

ထပ္ေဆမင္းျဖည့္ေပးေသမ)

ဤနည္းအမးျဖင့္

အနိမ့ဆ
္ ံုးစြမး္ အင္ာႏႈန္းထမးမ မးကို

ေမွ မ္မွန္းဝင္ေငြကတ
ို းို ပြမးေစၿပး

ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးအတြက္

သတ္မွတ္ေပး

ာႏိုင္သည္။

မက္္ုးံ ကိုျဖစ္ေစသည္။21

႐ုပ္ႂကြငး္ ေ္မင္စမအေျခခံေက မက္မးေသြးာႏွင့္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕စသည္တ႔ေ
ို ္မင္ ကြၽမ္းရမမွေပၚထြက္္မ
ေသမ

ေဘးထြကဆ
္ ိုးက ိးမ မးကိုထည့္သြငး္ စဥ္းစမးပါက

ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအင္အတြက္

ဘ႑မေရးအရ

ေၾကမင္းက ိးခိုငမ
္ မမႈ ပိမ
ု ိုျမင့္မမး္မမည္ျဖစ္သည္ (အပိုငး္ - ၄ ကိုၾကည့္)။
ေနာႏွင့္

ေ္စြမး္ အင္မ မးသည္

ဆြေ
ြဲ ဆမင္မႈရေ
ွိ သမ
စက္မ မးမွမ

ေဝး္ံေခါင္ဖ မးေဒသမ မးတြင္

ေရြးခ ယ္စရမမ မးျဖစ္သည္။

အေသးစမး္ွ ပ္စစ္စမံကိနး္ မ မးအတြက္

ေက မက္မးေသြးသိ႔မ
ု ဟုတ္

ဧရမမစက္႐ုႀံ ကးမ မးျဖစ္ၿပး အိမ္မ မးသိ႔မ
ု းေရမက္ရန္အတြက္

ဓမတ္ေငြ႕ဓမတ္အမးေပး

ႀကးမမးေသမ

ပိ႔္
ု တ
ႊ ္ေရးာႏွင့္

ျဖန္႔ျဖ းေရးကြန္ရက္ အေဆမက္အဥမ မးတည္ေဆမက္ရသည္။ အေသးစမး ေနစြမး္ အင္၊ ေ္စြမ္းအင္ာႏွင့္
21

ယင္းမွမ စမးသံုးသူကေပးရမည့္ာႏႈန္းထမးမဟုတပ
္ ြဲ စမးသံုးသူေပးသည့္ ေစ းကြက္
္ က္္ေစ းာႏႈန္းအေပၚတြင္ အစိုးရက ထပ္ေဆမင္း

ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအနိမ့ဆ
္ ုးံ ေစ းာႏႈန္းစနစ္သည္ နည္းပညမသစ္ကိုရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမည့္သမ
ူ မးကို ပံ့ပိုးေပးသည္။

21

ေရအမး္ွ ပ္စစ္စမံကိနး္ ငယ္မ မးမွမူ

ထိိသ
ု ႔ိမ
ု ဟုတ္ေခ ။

ေဒသတြင္း

ဓမတ္အမးေပး

စမံကိန္းမ မး

အတြကဆ
္ ္
ို င္ ၎တိ႔မ
ု ွမ ဆြေ
ြဲ ဆမင္မႈရွိေသမ ေရြးခ ယ္စရမမ မးျဖစ္သည္။ ေနေရမင္ျခည္က ေရမက္မႈ
ျပင္းထန္ေသမ စစ္ကိုငး္ တိုငး္ မံုရြမတြင္ ကနဥးစမံခ က္တစ္ခုေဆမင္ရက
ြ ္ရမ ရ္မဒ္ေကမင္းမ မးရရွိသည္။22
ယင္းစမံခ က္အတြက္ ေဒသာႏၲရအမဏမပိုင္မ မးာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးအစိးု ရမ မးက တစ္စံု္ င္ ေဒၚ္မ ၇၀
က သင့္ေသမ ဆိ္
ု မျပမးမ မးာႏွင့္ ကြန္ဗမတမမ မး၏ တန္ဖုိ္းထက္ဝက္ကို စိက
ု ္ေပးၿပး ရြမမ မးသိ႔ျု ဖန္႔ေဝေပး
သည္။ ယင္းသည္ အေသးစမး္ွ ပ္စစ္စမံခ က္မ မး၏ နမူနမျဖစ္ၿပး တစ္ရက္္ င္ ၂ နမရမွ ၄ နမရအထိ
မးထြနး္ ာႏုိင္ကမ

ညေနပိုငး္ တြင္

ေဖ မ္ေျဖေရးပစၥည္းမ မးကို

သံုးစြာႏ
ြဲ ုိင္ေစသည္။

ကုနက
္ စရိတ္မွမ္ည္း

အိမ္ေထမင္စတ
ု စ္ခ္
ု င္ တစ္္ ၂၀၀၀ က ပ္ခန္႔သမကုနက
္ သည္။ ထိက
ု ႑တျဖည္းျဖည္း က ယ္ျပန္႔
္မသည္ာႏွင့္အမွ ္ွ ပ္စစ္္ိုအပ္ခ က္ျမင့္မမး္မၿပး ပိမ
ု ိုႀကးမမးေသမ စနစ္မ မး ္ည္း ္ိုအပ္္မသည္။
သိ႔ရ
ု မတြင္ ေက းရြမမး္င္းေရးကိစၥကို ပထမဥးဆံုးႀကိ းပမ္းေဆမင္ရက
ြ ္မအ
ႈ တြကမ
္ ူ ဒဇယ္သုးံ မးစက္မ မး
ထက္စမ္ င္ အ္ြန္ျမင့္မမးေသမ တိုးတက္ေျပမင္း္ြဲမဟ
ႈ ု သတ္မတ
ွ ္ာႏုိင္သည္။

စိနေ
္ ခၚမႈမ မးကို ရင္ဆင
ို ေ
္ ျဖရွငး္ ျခင္း
ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအင္မ မး၏ အဓိကအက ဆံုးအမးနည္းခ က္မွမ သဘမဝအေ္ မက္ျပတ္ေတမက္မႈ ျဖစ္ပမြ းျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေျခမက္ေသြ႔ေသမရမသမ မးတြင္ ျမစ္မ မးမွမ အမးေကမင္းေမမင္းသန္မစးဆင္းာႏုိ္င္ေပ။ ေနစြမး္
အင္သည္ ေနေရမင္ျခည္အမးအေကမင္းဆံုးျဖစ္ေသမ ေန႔္ည္ခင္းတြင္ အျမင့္ဆုးံ စြမ္းအင္ထတ
ု ္ာႏိုင္ေသမ္
္ည္း စြမ္းအင္္ိုအပ္ခ က္အျမင့္ဆုးံ ျဖစ္ေသမ ညဥးပိင
ု ္းတြင္ အသက္မဝင္ေတမ့ေခ ။ ေ္တိက
ု ္ာႏႈန္းမွမ
္ည္း

အတိုးအဆုတ္ရသ
ွိ ည္။

ေသမ္္ည္း

ယင္းအရင္းအျမစ္မ မးမွ

္ုပ္ငန္းစဥ္မ မးမွမ

႐ႈပ္ေထြးေ့္ရွိၿပး

ရရွိေသမစြမ္းအင္မ မးကို

သိုေ္ွမင္ထမးာႏုိ္င္

အျမြဲရသ
ွိ ည္။23

အကန္႔အသတ္္ည္း

ယင္း

ျပႆနမမ မးကို ဖြံ႕ၿဖိ းၿပးတိုငး္ ျပည္မ မး္ည္း ကိုငတ
္ ြယေ
္ ျဖရွင္းေနၾကရသည္။
ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္

က ယ္ျပန္႔ေသမ

စြမ္းအင္သိုေ္ွမင္မႈစနစ္မ မးာႏွင့္

ေခတ္မေသမ

ကြန္ရက္စနစ္မ မးတြင္

ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံရေ္မက္ေအမင္ဖ႕ံြ ၿဖိ း္မေသမအခါမွသမ္ င္

ျဖန္႔ျဖ းမႈ

ျပန္ျပည့္ျမြဲအရင္းအျမစ္မ မးကို

ခြတ
ြဲ မ္းတြင္

ေနရမမ မးမ မးေပးၿပး

ဓမတ္အမး္ိုင္း
္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္
္ ုပ္

ဓမတ္အမးျပတ္ေတမက္မႈ

မရွိေအမင္္ည္း စမံာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသ႔ဆ
ို ၍
ို ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအင္မ မးတြင္ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးမ္ုပ္သင့္ဟု
ဆိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ အထက္တြင္ေဖမ္ျပခြဲသ
့ ္ို အေသးစမးေနစြမး္ အင္ာႏွင့္ ေရအမး္ွ ပ္စစ္စမံခ က္မ မးမွမ
ျမန္မမာႏုိင္ငံ အခ ႕ိ ေသမ အေျခအေနမ မးာႏွင့္ အထူးကိက
ု ္ညသည္။ တစ္ပိုငတ
္ ာႏုိင္္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္
္ ုပသ
္ ူမ မး
အမး္ည္း

ပိ္
ု ွ ံေသမ

္ွ ပ္စစ္ဓမတ္မ မးကို

မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းကြန္ရက္သ႔ို

ျပန္္ည္ေရမင္းခ ာႏုိင္

ေအမင္္ည္း စမံေပးသင့္သည္။ ထိုစနစ္မ မးမွမ ဖြံ႕ၿဖိ းၿပးာႏုိင္ငံမ မးတြင္ ္က္ေတြ႕က င့္သုးံ ေနၾကေသမ္္ည္း
ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္ နည္းပညမျပႆ နမမ မးေၾကမင့္ ္က္္မ
ွ ္းမာႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။
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ဥပမမမွမ ေရကိုအထက္တစ္ေနရမသိ႔ပ
ု ို႔ထမးျခင္းမ ိးျဖစ္္သည္။ ဆိ္
ု မာႏွင့္ ေ္စြမ္းအင္မ မးမွ ္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ယ
္ ရ
ူ ရွိခ န
ိ ္တင
ြ ္ ေရကိုအျမင့္တစ္ေနရမ

သိ႔တ
ု ြန္းတင္ေပးထမးၿပး ္ိုအပ္သ္ို ေအမက္သ႔ျို ပန္္တ
ႊ ခ
္ ကမ ေရအမး္ွ ပ္စစ္တမဘိင
ု ္မ မးကိ္
ု ည္ပတ္ေစေသမနည္းျဖစ္သည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္
ထိသ
ု ႔စ
ို ြမ္းအင္သိုေ္ွမင္မႈပုစ
ံ သ
ံ ည္ အကန္႔အသတ္ရွိၿပး ေနရမတိုင္းတြင္ ပံုတက
ူ ူးအသံုးခ ာႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ ။ ေစ း္ည္းႀကးသည္။ ဘက္ထရျဖင့္
စြမ္းအင္သေ
ို ္ွမင္ျခင္းမွမ ျဖစ္ာႏုိင္ဖြယန
္ ည္း္မ္းတစ္ခုျဖစ္ေသမ္္ည္း ဖြံ႕ၿဖိ းဆြဲာႏုိင္ငမ
ံ မးတြင္ ္က္္မ
ွ ္းမဥးမည္မဟုတ္ေခ ။

22

၆။ ္ွ ပ္စစ္က႑စမံအပ
ု ခ
္ ပ္မာႏ
ႈ ွင့္ ပုဂ္
ၢ က
ိ အခန္းက႑
စြမ္းအင္က႑ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပုသ
ံ ည္

္ွ ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ေစ းာႏႈနး္ မွအစ

္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမး

စုစုေပါင္းထုတ္
္ ုပ္ျဖန္႔ျဖ းာႏုိင္စမ
ြ ္းအထိ သက္ေရမက္မရ
ႈ ွိသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္ ္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္
္ ုပ္ျခင္း၊
ပို႔္တ
ႊ ္ျခင္းာႏွင့္ ျဖန္႔ျဖ းျခင္းတိ႔အ
ု မး္ံုးကို ာႏုိင္ငံပိုင္
္ ုပ္ငန္းအေနာႏွင့္ အဓိက္ုပက
္ ိုငသ
္ ည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္ ၂၀၁၄
ခုာႏစ
ွ ္ ္ွ ပ္စစ္ဥပေဒကြဲ့သ႔ေ
ို သမ ဥပေဒသစ္မ မးေၾကမင့္ ပုဂၢ္က
ိ က႑ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို အမးေပးျမႇင့တ
္ င္မႈ
မ မး ေပၚေပါက္္မသည္။ ္က္ရွိတင
ြ ္ ပုဂ္
ၢ က
ိ က႑မွ ထုတ္
္ ုပ္
္ က္ရွိေသမ ပမမဏမွမ ၂၀၀ မဂါဝပ္
ျဖစ္ၿပး ေရအမးာႏွင့္ အပူစြမ္းအင္သုးံ ဓမတ္အမးေပးစက္႐ုမ
ံ မးတည္ေဆမက္ရန္ ကုမၸဏေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ာႏွင့္
နမး္ည္မႈစမခြၽန္္ႊမမ မး္က္မတ
ွ ္ေရးထုိးထမးၿပးျဖစ္သည္ (Nam et al. 2015)။ ယင္းမွ စုစုေပါင္း
ထုတ္္ုပမ
္ ႈ၏

ေသးငယ္ေသမပမမဏသမျဖစ္ေသမ္္ည္း

အနမဂတ္္မ္းေၾကမင္းမွမမူ

ေပၚ္ြငထ
္ င္

ရွမး္ က္ရွိသည္။
မၾကမေသးခင္ကအထိ

စြမ္းအင္ာႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသမကိစၥရပ္မ မးတြင္

ဝန္ႀကးဌမနေပါင္း

၈

ခုက

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုာႏွစ္ မတ္္တြင္မူ အစိုးရသစ္က ဝန္ႀကးဌမနမ မးကိုေပါင္းစည္းၿပး
္ွ ပ္စစ္ာႏွင့္စမ
ြ ္းအင္ဝန္ႀကးဌမနအသစ္အျဖစ္ဖ႕ြဲြ စည္းခြဲသ
့ ျဖင့္
ည

အစိုးရ္ုပ္ငန္းေဆမင္တမမ မး

ပိမ
ု ိုေခ မေမြ႕

ႊတသ
္ ြမးခြဲသ
့ ည္။ အမ ိးသမးစြမ္းအင္စမံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတသည္ ထိုဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏွင့ေ
္ ပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းၿပး

စြမ္းအင္မူဝါဒမ မးကို

ေရးဆြခ
ြဲ မွတသ
္ ည္။

ေအမက္ေျခတြငမ
္ ူ

ာႏုိင္ငံပိုင္
္ ုပ္ငန္းမ မးက

္ုပင
္ န္းမ မး

အမး္ံုး္ိ္
ု ိုကို တမဝန္ယေ
ူ ဆမင္ရက
ြ ္ၾကသည္။ ျမန္မမ့္ွ ပ္စစ္စမ
ြ ္းအမး္ုပ္ငန္းက မဟမဓမတ္အမး္ိုင္း
ကြန္ရက္မ မးာႏွင့္ ဓမတ္အမးခြြဲ႐ံုမ မးကို တည္ေဆမက္သည္။ ္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေရး္ုပင
္ န္းက ရန္ကုန္မအ
ွ ပ
က န္တစ္ျပည္္ုးံ ကို ္ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေပးသည္။ ရန္ကုနက
္ ိုမူ ရန္ကုန္
္ ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေရးေကမ္ပိုေရးရွင္းက
တမဝန္ယသ
ူ ည္။ ယင္းသည္ ယခင္က ရန္ကုန္
္ ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးေပးေရးဘုတအ
္ ဖြ႕ြဲ မွတစ္ဆင့္အသြင္
ေျပမင္းေပၚေပါက္္မျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က

ဝန္ႀကးဌမန္က္ေအမက္တြင္ရွိခေ
့ြဲ သမ္္ည္း

ယခုအခါ

ရန္ကုန္
္ ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးေပးေရးေကမ္ပိုေရးရွငး္ မွမ ဘ႑မေရးအရ သးျခမး္ြတ္
္ ပ္သြမးၿပျဖစ္သည္။24
တစ္သးပုဂ္
ၢ စြမး္ အင္ထတ
ု ္
္ ုပသ
္ ူမ မးကို
ပုဂၢ္က
ိ

စတင္ခင
ြ ့ျ္ ပ ္မသည္ာႏွင့္အမွ

ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္မႈမ မး္ည္း

္ွ ပ္စစ္က႑တြင္

တေန႔တျခမးပိိမ
ု ိုမ မးျပမး္မသည္။

အစိုးရာႏွင့္

ာႏိုင္ငံျခမးရင္းာႏွးျမႇပ္

ာႏွံမႈမ မးမွမ္ည္း ျပည္တြင္း ကုမၸဏတစ္ခုခာႏ
ု ွင့္ျဖစ္ေစ အစိုးရာႏွင့္ျဖစ္ေစ တိက
ု ္႐က
ို ္ပူးေပါင္းေဆမင္ရက
ြ ္ရန္္ို
အပ္သည္။
ျမင္းျခံတြငတ
္ ည္ေဆမက္ထမးေသမ ၂၃၀ မဂါဝပ္ရွိ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕သံုး combined-cycle ဓမတ္အမးေပး
စက္႐ုမ
ံ ွမ အစိးု ရာႏွင့္ ပုဂၢ္က
ိ
ပူးေပါင္းေဆမင္ရက
ြ မ
္ ႈအတြက္ နမူနမေကမင္းျဖစ္ာႏုိင္သည္။ ထိ္
ု ုပ္ငန္း
ကန္ထ႐ိက
ု ္ကို

ယွဥၿ္ ပိ င္မရ
ႈ ွိေသမ

တင္ဒါ္ုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္

ေရြးခ ယ္ချြဲ့ ခင္းျဖစ္သည္။

ေခ းေငြျပန္္ည္

ေပးဆပ္ာႏုိင္ေရးစုိးရိမ္စိတမ
္ မးကို တန္ျပန္ာႏုိင္ရန္အတြက္ ကမ႓မ့ဘဏ္က ပုဂၢ္က
ိ ကုမၸဏကိ္ယ
ု ္စမး အကန္႔
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အ္မးတူ အသြင္ေျပမင္းမႈမ ိးကို မာႏၲေ္းတြင္
္ ည္းေဆမင္ရက
ြ ္
္ က္ရွိၿပး မာႏၲေ္း္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးေပးေရးဘုတအ
္ ဖြြဲ႕ကို မာႏၲေ္း္ွ ပ္စစ္

ေကမ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပမင္း္ြဲဖြြဲ႕စည္း္ က္ရသ
ွိ ည္။

23

အသတ္ျဖင့္ အမမခံစနစ္ကို ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးခြဲသ
့ ည္။25 ရ္မဒ္အေနာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိ င္ာႏုိင္စမ
ြ ္းရွိေသမ ထုတ္္ုပမ
္ ႈ
ျဖစ္္မၿပး တစ္က္ိုဝပ္နမရ္ င္ ၅.၅ ဆင့္သမ က သင့္သည္။
စြမ္းအင္က႑ဖြြဲ႕စည္းပံုက

္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္
္ ုပ္ာႏုိင္စမ
ြ း္ ၊

သက္ေရမက္ာႏုိင္ေၾကမင္းကိုမူ

ေစ းာႏႈန္းာႏွင့္

အတိအက တိုငး္ တမရန္ခက္ခသ
ြဲ ည္။

အရည္အေသြးတိ႔က
ု ို
ျမန္မမာႏုိင္ငသ
ံ ည္

မည္သို႔

တစ္ဥးတည္းက

္က္ဝါးႀကးအုပ္ပင
ို ္ဆိုငၿ္ ပး ထုတ္
္ ုပ္မႈမအ
ွ စ ္က္္ျဖန္႔ျဖ းျခင္းအထိကို တစ္ဥးတည္းကေဆမင္ရက
ြ ္
ေသမ ပံုစံမွ တျဖည္းျဖည္း္မ္းခြထ
ြဲ က
ြ ္
္ မၿပျဖစ္သည္။ ာႏိုင္ငတ
ံ ကမအေတြ႕အၾကံ မ မးက္ည္း ယင္းသည္
အျပ သေဘမေဆမင္ေသမဖြ႕ံ ၿဖိ းမႈျဖစ္သည္ဟု ္က္ခထ
ံ မးၾကသည္ (Joskow 2008)။ အၿပိ င္အဆိုင္ရွိေသမ
စြမ္းအင္္က္ကမးေစ းကြကရ
္ ွိျခင္းေၾကမင့္
ေ္ွ မ့ခ ာႏုိင္ရန္

ေဆမက္္ုပ္ေရးာႏွင့္

မက္္ုံးကိျု ဖစ္ေပၚေစသည္။

ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္

္ုပ္ငန္း္ည္ပတ္ေရးစရိတ္မ မး
္က္ရွိအခ ိနအ
္ ထိ

တစ္ဥးတည္း

ေဆမင္ရက
ြ ္ေသမ ေစ းကြက္ျဖစ္ေနေသးေသမေၾကမင့္ အရည္အေသြးအတြက္ တထြင္ဆန္းသစ္မႈမ မးာႏွင့္
ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးမွမ အပူတျပင္းမ္ိအ
ု ပ္သည့္ သေဘမျဖစ္ေနသည္။ အကယ္၍ ဓမတ္အမးေပးစက္႐ုံ
မ မးတည္ေဆမက္ရမတြင္ အမွမးအယြင္းာႏွင့္ ောႏွမင့္ောႏွးၾကန္႔ၾကမမႈမ မးၾကံ ရပါက္ည္း အျခမးအစမးထိုး
စရမမရွိ ေသမေၾကမင့္ စမးသံုးသူမ မးသမ ဒုကၡခံၾကရသည္။ အကယ္၍ ၿပိ င္ဆ္င
ို ္မႈရွိေသမ ေစ းကြကျ္ ဖစ္ပါက
ထိသ
ု ႔ျို ဖစ္္မမည္မဟုတ္ပြဲ

စရိတ္ႀကးျခင္း

ကိုစမးသံုးသူကမခံရပြဲ

သက္ဆင
ို ္ရမကုမၸဏကသမ

ကုမၸဏတစ္ခက
ု ဆံုးပါက
ျဖစ္သည္။

ယွဥ္ၿပိ င္ာႏိုင္စမ
ြ ္းပိုမိုျမင့္မမးေသမ

ပိ႔္
ု ႊတ္ေရးာႏွင့္

ၿပိ င္ဆင
ို ္မႈရွိပါက

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စရိတ္မ မးကို

မၾကမခဏျပတ္ေတမက္ျခင္းမ မး၏
ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍

ကုမၸဏအသစ္တစ္ခဝ
ု င္ေရမက္္မမည္သမ

ျဖန္႔ျဖ းေရးကြန္ရက္မ မးာႏွင့္ပတ္သက္္ င္္ည္း
ေ္ွ မ့ခ ာႏုိင္ၿပး

ဆိးု က ိး

အ္မးတူပင္ျဖစ္သည္။

အရည္အေသြးကိုတးို တက္ေအမင္

ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္မည္

ျဖစ္သည္။
ပံု- ၁၀။ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈာႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းသံုးစြမ
ြဲ ႈ

အခ က္အ္က္- International Energy Agency
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ျမင္းျခံရွိ အစိုးရပုဂ္
ၢ ိက ပူးေပါင္းေဆမင္ရက
ြ ္မႈ PPP ပံုစံမွမ တင္ဒါေအမင္သက
ူ
ျမန္မမ့္ွ ပ္စစ္စမ
ြ ္းအင္ဌမနသိ႔ု ္ွ ပ္စစ္ေရမင္းခ မည့္စမခ ပ္

ခ ပ္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ စက္႐ု္
ံ ည္ပတ္ရန္အတြက္ ဓမတ္ေငြ႕ကိမ
ု ူ ျမန္မမ့ေရနံာႏွင့္သဘမဝဓမတ္ေငြ႕္ုပ္ငန္းက အခမြဲေ
့ ထမက္ပေ
ံ့ ပးမည္ျဖစ္သည္။

24

အဂၤ္န္ာႏွင့္ ေဝး္္စတ
္ ႔တ
ို ြင္ ္ွ ပ္စစ္က႑ေစ းကြက္ဖင
ြ ့ေ
္ ပးခြဲသ
့ ည့္အေတြ႕အၾကံ သည္ ေအမင္ျမင္ေသမ မူ
ဝါဒတစ္ခု၏

နမူနမပင္ျဖစ္သည္

အစမးထိုးာႏုိင္ရန္အတြက္

(Newbery

ပုဂၢ္က
ိ ကုမၸဏမ မးကို

2006)။

ာႏိုင္ငံပိုင္ဓမတ္အမးထုတသ
္ ည့္

ေစ းကြက္ဖြင့ေ
္ ပးခြဲ့သည္။

ကုမၸဏကို

ဓမတ္အမးပိ႔္
ု တ
ႊ ္ျခင္းတြင္

ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံျခင္းအမးျဖင့္ ၿပိ င္ဆိုင္မႈရေ
ွိ သမ ္ွ ပ္စစ္္က္ကမးေစ းကြကေ
္ ပၚေပါက္္မသည္။ ရ္မဒ္အမး
ျဖင့္

ေစ းာႏႈန္းေရမ၊

အရည္အေသြးပါတိုးတက္ေကမင္းမြန္္မခြဲသ
့ ည္။

ခ ္ာႏိုင္ငံတင
ြ ္္ည္း

အ္မးတူ

္ွ ပ္စစ္က႑ျပန္္ည္ ျပင္ဆင္ဖြဲြ႕စည္းျခင္းမွ ထိေရမက္မႈတိုးတက္္မသည့္အေတြ႕အၾကံ ရွသ
ိ ည္ (Raineri
2006)။ အိာႏိၵယာႏုိင္ငံတြင္ ္ွ ပ္စစ္ထတ
ု ္
္ ုပ္မတ
ႈ ိုးတက္္မေသမ္္ည္း မးပ က္ေတမက္မႈမ မးရွိေနေသးရမ
အဓိကအမးျဖင့္ ္က္္ေစ းာႏႈန္းမ မးရွိသင့္သည့္အတိုင္းအတမမရွိျခင္းာႏွင့္ ္က္ကမးေစ းကြကတ
္ ြင္ အကန္႔
အသတ္မ မးရွိေနေသးျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကမင့္ျဖစ္သည္ (Ryan 2014)။ အထက္ပါဥပမမမ မးက ္ွ ပ္စစ္က႑
ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပုက
ံ စြမ္းအင္ထတ
ု ္
္ ုပ္ေရမင္းခ ာႏုိင္စမ
ြ ္းအေပၚ အမွနတ
္ ကယ္သက္ေရမက္မႈရေ
ွိ ၾကမင္း
ျပသေနၾကသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ျမန္မမာႏုိင္ငံအတြက္ ဖြြဲ႕စည္းပံုျပ ျပင္ေရးသည္ သုေတသနာႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရမ
အဓိက္ုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

၇။ ျမန္မမာႏိုငင
္ အ
ံ တြက္ ေနမက္တစ္ဆင့္- သုေတသနအစအစဥ္ကို ေရးဆြတ
ြဲ ည္ေဆမက္ျခင္း
မူဝါဒျပႆနမမ မးအတြက္ အေျဖမ မးမွမ အျမြဲတမ္းျမင္သမထင္သမရွိမေနေသမေၾကမင့္ သုေတသနမ မး
္ိုအပ္ေ့္ရွိသည္။ ရွၿိ ပးသမးသုေတသနမ မးက အဓိကအမးျဖင့္ ဟိက
ု ္ဒ႐ိက
ု မဘြနသ
္ က
ို ္မ မးကို ရွမေဖြျခင္း
သမျဖစ္သည္။
သတ္မွတမ
္ ႈ၊

ယခုစမတမ္းငယ္တြင္

မးေမမင္းထိးု ေဖမ္ျပထမးေသမ

ပိိမ
ု ိုသန္႔ရွင္းေအမင္ေဆမင္ရြက္မာႏ
ႈ ွင့္

္ွ ပ္စစ္္က္္ွမ္းမမႈ၊

ေစ းာႏႈန္း

ေစ းကြက္ျပန္္ည္ဖ႕ြြဲ စည္းမႈစသည္တ႔အ
ို မး္ံုးသည္

သုေတသနျပ ရန္ ္ိုအပ္ေသမနယ္ပယ္မ မးျဖစ္ၾကသည္။ သိ႔ရ
ု မတြင္ ထိိသ
ု ိ႔ေ
ု သမ အစအစဥ္မ မးေရးဆြရ
ြဲ မ၌
ေရတိုဥးစမးေပးာႏွင့္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ က္မ မးကို ခြြဲျခမးာႏိုင္ရန္္ည္း ္ိုအပ္သည္။
္မမည့္သုးံ ာႏွစ္အတြင္း

အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္္အ
ို ပ္သည့္

ခ က္ခ င္းေဆမင္ရက
ြ ္ရမည့္

မူဝါဒဥးစမး

ေပးမ မးမွမ အမး္ံုးအတြက္ ေစ းာႏႈန္းသင့္ေတမ္ၿပး ယံုၾကည္စတ
ိ ္ခ ရေသမ ္ွ ပ္စစ္ဓမတ္အမးေပးာႏုိင္ေရး
ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မူဝါဒေကမင္းမ မးကို ခ မွတာႏ
္ ိုင္ပါက တိုးတက္ျဖစ္ထြနး္ မႈမ မးကို ခ က္ခ င္းဆို
သ္ိုေတြ႕ျမင္ာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေရတိာႏ
ု ွင့္ ေရ္တ္ကမ္ ဥးစမးေပး္ုပင
္ န္းမ မး
-

မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းကြနရ
္ က္မ မး ပိုမက
ို ယ္ျပန္႔္မသည္ာႏွင့္အမွ ေက းရြမမ မးာႏွင့္ ခ တ
ိ ္ဆက္ာႏုိင္
ေရးကို မည္သည့္မူဝါဒျဖင့္ ကူညေပးမည္နည္း။ ဆင္းရြဲေသမေက းရြမမ မးက မးသြယတ
္ န္းသည့္
စရိတက
္ ခံာႏုိင္ မႈမရွိ မျဖစ္ရေ္ေအမင္မည္သ႔ေ
ို ဆမင္ရက
ြ ေ
္ ပးာႏုိင္မည္နည္း။

-

္က္ရွိ ဓမတ္အမးေပးအေဆမက္အဥမ မးာႏွင့္ ာႏုင
ိ င
္ ပ
ံ င
္ ုိ ္
္ ပ
ု င
္ န္းမ မး ဘ႑မေရးအရ ေတမင့္တင္း
ခိင
ု မ
္ မ္မေစရန္အတြက္

ဓမတ္အမးေပးခကို

မည္သ႔ျို ပ ျပင္ေျပမင္း္ြဲသင့္သနည္း။

္ူမႈေရး၊

စးပြမးေရးာႏွင့္ သဘမဝဝန္းက င္ဆိုငရ
္ မ ရည္မွနး္ ခ က္မ မးကို ထိေရမက္ေစရန္ မည္သည့္ေစ းာႏႈနး္ ကို
ေရြးခ ယ္သင့္သနည္း။
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-

ေရတိတ
ု ြင္ ထုတ္
္ ုပမ
္ ႈစမ
ြ ္းရည္ျမင့္မမးတိုးတက္္မေစေရးအတြက္ မည္သ႔အ
ို ေကမင္းဆံုးေဆမင္
ရြက္ာႏုိင္မည္နည္း။ ္ွ ပ္စစ္ကို နယ္စပ္ေဒသမ မးမွ တင္သြင္းျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစမးသင့္ပါသ
္မး။

-

ဓမတ္အမးပိ႔္
ု တ
ႊ ္ျခင္းာႏွင့္

ျဖန္႔ျဖ းျခင္းတိ႔မ
ု ွ

ဓမတ္အမးေ္္ြင့ဆ
္ ုးံ ႐ံႈးေနမႈမ မးကို

မည္သ႔ေ
ို ္ွ မ့

ခ ာႏုိ္င္မည္နည္း။
-

အေသးစမး ေရအမးာႏွင့္ ဆိ္
ု မစမံခ က္မ မးကြဲသ
့ ႔ို မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းကြန္ရက္ျပင္ပမွမ စမံကိန္း
ငယ္မ မးကို အမးေပးျမႇင့တ
္ င္ရန္ မည္သ႔ေ
ို သမ ဘ႑မေရးမက္္ုးံ မ မး ဖန္တးေပးာႏုိငသ
္ နည္း။

္မမည့္ ငါးာႏွစ္ာႏွင့္ ဆယ္ာႏွစ္အတြင္းေဆမင္ရြကမ
္ ည့္ မူဝါဒေရးရမအေျပမင္းအ္ြဲမ မးက စြမ္းအင္က႑
ဖြံ႕ၿဖိ းႀကးထြမး္မၿပး

မည္သည့္္မ္းေၾကမင္းအတိုငး္ ေ္ွ မက္္ွမ္းမည္ကို

ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

စြမ္းအင္က႑ေရ ရွညဖ
္ ြံ႕ၿဖိ းေစရန္အတြက္ ေအမက္ပါအဓိကအခ က္မ မး္ိအ
ု ပ္သည္။
ေရရွညဥ
္ းစမးေပး္ုပင
္ န္းမ မး
-

မည္သ႔ေ
ို သမ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္အေရမအစပ္ (ေက မက္မးေသြး၊ သဘမဝဓမတ္ေငြ႕၊ ေရအမးာႏွင့္ အျခမး
ျပန္ျပည့္ျမြဲစသည္) ကို အစိုးရက ေဖမ္ေဆမင္မည္နည္း။ မည္သည့္နည္း္မ္းမ မးက စရိတတ
္ က
ြ ္ေခ
အကိက
ု ဆ
္ ုးံ ာႏွင့္ ေဘးျဖစ္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္မည္နည္း။

-

ရန္ကုန္
္ ွ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေရးေကမ္ပိုေရးရွင္းာႏွင့္
အသြင္ကးူ ေျပမင္းာႏုိင္ရန္

မၾကမေသးမက

ျမန္မမ့စးပြမးေရးဥးပိုင္
္ ုပ္ငန္းမ မးကို
ႀကိ းပမ္းခြဲၿ့ ပးေနမက္

ာႏုိင္ငံအတြက္

ေကမ္ပိုရိတ္
မည္သ႔ေ
ို သမ

အင္စတက းရွင္းဖြ႕ြဲ စည္းပံုအသင့္ေ္ မ္ဆုးံ ျဖစ္ေၾကမင္းကိ္ု ဆံုးျဖတ္ရန္္အ
ို ပ္သည္။ ထိုေပၚ္စ
မ မးက ာႏုိင္ငံျခမးရင္းာႏွးျမႇပ္ ာႏွံမႈမ မးကို မည္သ႔ဆ
ို ေ
ြြဲ ဆမင္ာႏုိင္မည္က္
ို ည္း သိရန္္သ
ို ည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္
္ွ ပ္စစ္္က္ကမးေစ းကြက္ မည္သ႔မ
ို ည္ပုေ
ံ ပၚေပါက္္မမည္က္
ို ည္း ပံုေဖမ္ရန္္သ
ို ည္။
-

ေမွ မ္မွန္းထမးေသမ စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈာႏွင့္ ၿမိ ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈမ မးာႏွင့္ ္ိက
ု ္ေ္ မညေထြျဖစ္ေစရန္အ
တြက္

မည္သည့္ေနရမမ မးတြင္

မဟမဓမတ္အမး္ိုင္းကြန္ရက္သစ္မ မးတည္ေဆမက္မည္၊

မည္သည့္ကြန္ရက္ မ မးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္စသည္တ႔က
ို ို ဆံုးျဖတ္ရန္္သ
ို ည္။
-

္ွ ပ္စစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စြမ္းအင္မည္ေရႊ႕မည္မွ ကို ျပည္တြင္းအသံုးျပ ရန္ခ န္ထမးၿပး မည္ေရႊ႕မည္မွ ကို
ာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ပ္ျခမးသိတ
႔ု င္ပေ
႔ုိ ရမင္းခ မည္က္
ုိ ည္း ဆံုးျဖတ္ရန္အေရးႀကးသည္။ ္က္ရွိ ခ ပ္ဆထ
ို မးေသမ
စြမ္းအင္တင္ပ႔မ
ို ႈစမခ ပ္မ မးကို

ျပန္္ည္သုးံ သပ္ၿပး

္ိုအပ္ပါက

ျပည္တင
ြ ္းအသံုးအတြက္

ေျပမင္း္ြဲာႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ခ ပ္ဆိုရန္သင့္/မသင့္စဥ္းစမးသံုးသပ္ရန္္ည္း အေရးႀကးသည္။
-

ပမမဏႀကးမမးေသမ

ျပန္ျပည့္ျမြဲစြမ္းအင္စမံကိနး္ မ မးကို

အစိးု ရက

မည္သ႔ပ
ို ံ့ပးို ေပးာႏုိ္င္မည္ကို

နည္း္မ္းရွမေဖြရန္္ိုအပ္သည္။ မည္သည့္ ျပန္ျပည့္ျမြဲနည္းပညမကို ပိုမထ
ို ိေရမက္ေစရန္အတြက္
သုေတသနာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိ္ းမႈမ မးေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္မည္က္
ို ည္း ေ့္္မသံုးသပ္ရန္္အ
ို ပ္သည္။
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ြဲ ွင့္ ဆင္းရြဲမြဲြေတမႈေ္ွ မ့ခ ေရးကို ေအမင္ျမင္ေအမင္ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏိုင္မည္မဟုတဟ
္ ု ယံုၾကည္
သည္။ IGC ၏ သုေတသနမ မးသည္ ထိေရမက္ေသမ အစိုးရက႑၊ ပုဂ္
ၢ က
ိ က႑ဖြံ႕ၿဖိ း တိးု တက္ေရး၊
ေကမင္းစြမ္ည္ပတ္ေသမၿမိ ႕ေတမ္မ မးာႏွင့္ စြမ္းအင္ရရွမ
ိ က
ႈ တ
ို ိုးျမႇင့ရ
္ န္ ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးျခင္း စသည္တ႔တ
ို ြင္
အဓိကဥးတည္ထမးသည္။

ရည္ရြယရ
္ င္းမွမ

္ူေနမႈအဆင့္အတန္းမ မးျမႇင့တ
္ င္ရန္ာႏွင့္

ဆင္းရြဲတြငး္ မွမ

႐ုန္းထြက္ရမတြင္ ကူညေပးရန္ျဖစ္သည္။ ာႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ိွ ႐ံုးခြမ
ြဲ မးမွတစ္ဆင့္ IGC သည္ ကမ႓မ့
ထိပတ
္ န္းတကၠသ္
ို ္မ မးမွ သုေတသရမေပါင္းမ မးစြမကို ေထမက္ပက
ံ့ ူညေပး္ က္ရသ
ွိ ည္။ IGC သည္ LSE
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တြင္ အေျခစိုက္ၿပး ေအမက္စဖို႔တကၠသ္္
ို ္ာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆမင္ရက
ြ ္
္ က္ရသ
ွိ ည္။ IGC ကို အမႈေဆမင္ဒါ
႐ိုကတ
္ မအျဖစ္ ပေရမ္ဖက္ဆမ Jonathan Leape က ေဆမင္ရက
ြ ္ၿပး ဒါ႐ိက
ု တ
္ မမ မးအျဖစ္ ပေရမ္ဖက္ဆမ
Robin Burgess ာႏွင့္ Paul Collier တိ႔က
ု ေဆမင္ရက
ြ ္
္ က္ရသ
ွိ ည္။ IGC ကို ယူေကာႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမ
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဌမန DFID က ရန္ပံုေငြ ေထမက္ပံ့ေပး္ က္ရသ
ွိ ည္။

ျမန္မမာႏုိငင
္ အ
ံ တြငး္ IGC ကိ္ုဆက္သယ
ြ ရ
္ န္
IGC ျမန္မမာႏိုင္ငံအစအစဥ္
MDRI-CESD
၂၇ ျပည္္မ္း၊ ္ိႈင္ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိ ႕။
အးေမး္္- myanmar@theigc.org။
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