ျမန္မာ : ၂၀၃၀ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ၊ ၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီး
ရရွိေရးအတြက္

- ဘာေတြလုပ္ေနလဲ။
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အမ်ဳိးသားအဆင့္လွ်ပ္စီးမီးရရွိေရး စီမံခ်က္ (NEP) ၂၀၁၅ - ၃၀
•

၂၀၃၀ တြင္ လူတုိင္းလွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး
အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ငန္း တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္
အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္

•

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ႏွင့္ ရံပုံေငြမ်ား
အခ်ိန္မီ၊ အစီအစဥ္တက် ဆက္လက္ရရွေ
ိ စရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွာ အကူအညီ
မ်ားအား ေပါင္းစည္းေပးရန္။
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NEP သည္ အစီအစဥ္တက် က်ယ္ျပန္႔သည့္ က႑အလိုက္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ခ်မွတ္ထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လွ်င္ျမန္စြာ ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အစီအစဥ္တက် က်ယ္ျပန္႔သည့္
က႑အလိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အားထားခဲ့ၾကသည္။

အဓိကအရာမ်ား -



ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံး နည္း ပညာ ဆိုင္ရာ ႏွင့္
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံမ
ွ ႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ညွႏ
ိ ႈိင္းျခင္း။



ေရရွည္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သည့္ မူ၀ါဒ



ရံပုံေငြပုံမွန္ စီးဆင္းမႈ



ရလဒ္အေပၚ အာရုံျပဳျခင္း

အစုိးရ

စားသုံးသူ

ပုဂၢလိက
ပါ၀င္ေဆာင္
ရြက္သူမ်ား

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးမိတ္
ဖက္မ်ား

ပူးေပါင္းပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္သူ
မ်ား

က႑ဆိုင္
ရာ၀န္ႀကီး
ဌာနမ်ား
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ေဒသခံ
အစုိးရ

အသုံး၀န္
ေဆာင္လုပ္
ငန္း
စည္းကမ္း
ထိန္းသိမ္း
ေရး အဖြ႕ဲ
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လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား
ပထမအႀကိမ္
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
ေမလ ၂၀၁၃

- အစိုးရႏွင့္ အျခားပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ရလဒ္မ်ား

ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္
မည့္ လုပ္ငန္း

ဒုတိယအႀကိမ္
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၃
-နည္းလမ္းဆိုင္ရာႏွင့္

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း
-ႏိုင္ငံတကာ
အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေ၀မွ်ျခင္း

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
ေဆြးေႏြးျခင္း
-အျခားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
သူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးျခင္း

- NEP ႏွင့္ အဓိက လုပ္ငန္း

- နည္းလမ္းဆိုင္ရာမ်ား၊

ဧရိယာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္း။

-လုပ္ငန္းနယ္ပယ္

ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း။
- အႀကံေပးမ်ားငွားရမ္းျခင္း။
- နည္းပညာဆိုင္ရာ ႏွင့္
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္
ခ်မွတ္ျခင္း။

တတိယအႀကိမ္
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
မတ္လ ၂၀၁၄

သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား၊
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ
ရရွိျခင္း။

- အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
- ကရင္ႏွင့္
ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားအတြက္
ၾကားျဖတ္ရလဒ္မ်ား
ထုတ္ျပန္ျခင္း။

-ၾကားျဖတ္ရလဒ္မ်ား
တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း

- အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္

ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
သေဘာတူညီမႈ ရရိွျခင္း
-ဘူမိအကြာအေ၀းဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္ႏွင့္ IP ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
တုန္႔ျပန္ခ်က္ရရွိျခင္း

- NEP မူၾကမ္း အၿပီးသတ္
ေရးဆြျဲ ခင္း။
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စတုတၳအႀကိမ္
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
စက္တင္ဘာလ
၂၀၁၄

- ေနာက္ဆုံး NEP

မူၾကမ္းတင္ျပျခင္း။
- ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ
အခြင့္အလမ္းမ်ား တင္ျပျခင္း။

- NEP ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္
ေဖာ္ရန္ အစိုးရက ကတိက၀တ္
ျပဳျခင္း။
- ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား/
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိျခင္း

- NEP အျပီးသတ္ ေရးဆြဲ
ျခင္း။
- အခ်က္အလက္မ်ား
လႊဲေျပာင္း ေပးၿပီး ေလ့က်င့္
သင္တန္းေပးျခင္း။
- NEP ကိုအစိုးရက
ခ်မွတ္ျခင္း။
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အစိုးရပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
•

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန (MOEP) ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန (MLFRD) တို႔က NEP ကို ပူးတြဲ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္သည္။
•

အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (NEMC) ၏ အဖြ႔၀
ဲ င္ ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္
REPWSC တို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည္။

•

•

ကမာၻ႔ဘဏ္က ပံ့ပိုးမႈေပးသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္အတူ MOEP ႏွင့္ MLFRD တိ႔ု က အႀကံေပးမ်ားအား ပူးတြဲစီမံခန္႔ခဲြသည္။ အခ်က္
အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊

အဓိကက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္းတို႔
ပါ၀င္သည္။
•

အႀကံေပးမ်ားက အစိုးရ၏ NEP ျပင္ဆင္မႈအေပၚ အကူအညီေပးသည္။

•

သက္ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အသီးသီးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းညိႇႏိင
ႈ ္းသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားအဆင့္လွ်ပ္စီးမီးရရွိေရး စီမံခ်က္
- အဓိကအခ်က္မ်ား
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၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံး
အႀကံျပဳခ်က္
•

၂၀၃၀

ခုႏွစ္တြင္

ဓာတ္အားလိုင္း

အမ်ားစုမွာ

သြယ္တန္းမႈမ်ား

ျဖစ္သည္။
•

၎က အိမ္ေထာင္စု ၇.၂ သန္း ကို

ကိုယ္စားျပဳသည္။
•

စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္မွာ ခန္႔မွန္းေျခ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၈ ဘီလီယံ
(ပ်မ္းမွ် တစ္အိမ္ ေထာင္ သြယ္တန္းမႈ
ေဒၚလာ ၈၀၀) ျဖစ္သည္။

•

ဤပမာဏသည္

ဓာတ္အား

လုပ္မႈႏွင့္

ျဖန္႔ျဖဴးမႈ

လိုအပ္သည့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံမ
ွ ႈ

ထုတ္
အတြက္
အျပင္

ထပ္မံ လိုအပ္ေသာ ပမာဏျဖစ္ သည္။

Note: This map shows all settlement points the
same size (regardless of population), overstating
electrification with non-grid options (mini-grid
and off-grid / solar home systems)
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၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူတိုင္းလွ်ပ္စစ္မီး သုံးစြဲႏိုင္ေရး လမ္းျပေျမပုံ
အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္မီးရရွိ္ႏႈန္း

100%

၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အျပည့္အ၀ လွ်ပ္စစ္မီး
ရရွိရန္အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္မီး ခ်ိတ္ဆက္မႈ ၅၁၇၀၀၀

ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ရမည္။

76%

47%
33%
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ျမန္မာႏို္င္င၏
ံ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စိန္ေခၚမႈမွာ အလြန္ႀကီးမားသည္ …
လွ်ပ္စစ္မီး ရရွႏ
ိ ႈန္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ၃၃% ရွိသည္ ….

၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပား လူတင
ုိ း္ လွ်ပ္စစ္မီး

New household connections per year

ရရွိရန္အတြက္ 2X ေက်ာ္ ဆက္သယ
ြ ္ရန္ လိုအပ္သည္။

440,000

ESE
YESB

189,000

Require
d

130,000
59,000
2012

Source: MOEP (2011-2012), ESE, YESB data and Castalia estimations
Assumes 6.5 people in a household

For universal electrification by 2030
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စရိတ္သက္သာသည့္
သြယ္တန္းမႈမွ
စရိတ္ျမင့္သြယ္တန္းမႈတြင္
အႀကံျပဳထားေသာ ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းမႈ အစီအစဥ္

•

လူေနထူထပ္ေသာ

ဧရိယာမ်ားတြင္

ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလိုင္းမ်ား

ႏွင့္

တိုေတာင္းသည့္
ကုန္က်

စရိတ္

သက္သာသည့္ ဆက္သြယ္မႈလိုအပ္ၿပီး ပထမ ဦးစြာ
ဆက္သယ
ြ ္မည္။
•

ေ၀းလံသည့္
လိင
ု း္

ႏွင့္

အရပ္တြင္

ရွည္လ်ားသည့္

ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားၿပီး

ဓာတ္အား
ေနာက္ပိုင္းမွ

ဆက္သယ
ြ ္မည္။

•

ခ်င္း၊

ရွမ္း၊

ကခ်င္ႏွင့္

ကယား

ျပည္နယ္မ်ားတြင္

သြယ္တန္းမႈ တစ္ခုအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အျမင့္ဆးံု
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွ သြယ္တန္း မည္။

Connected earlier

Connected later
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အေ၀းဓာတ္အားလိုင္း အႀကိဳလွ်ပ္စစ္မီးေပးေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္

•

ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းမႈ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ တြင္ရွိ
သည့္ ေက်းရြာမ်ား ၏ ၃-၄% အတြက္ အႀကိဳလွ်ပ္စစ္မီး
ေပးေရး အႀကံျပဳထားသည္။

•

အႀကိဳလွ်ပ္စစ္မီးေပးမည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ခရမ္း
ေရာင္ျဖင့္ျပထားသည္။

•

ရွမ္း၊ခ်င္း၊ ကယားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားသည္
အႀကိဳလွ်ပ္စစ္မီးေပးမည့္ အဓိက ဧရိယာမ်ားကို
ကုိယ္စားျပဳသည္။
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သင့္ေတာ္ေသာ အႀကဳိလွ်ပ္စစ္မီးေပးေရး နည္းပညာသည္ေက်းရြာအရြယ္အစားေပၚ
မူတည္ သည္။
•

ေနအိမ္သုံး ဆိုလာစြမ္းအင္စနစ္ - ေက်းရြာငယ္မ်ားအတြက္ (အိမ္ေထာင္စု ၅၀ ေအာက္)
– မီးထြန္းရန္/ICT/TV အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇၅-၁၇၅ KWh ပံ့ပုိးေပးႏိုင္သည္။
– အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀-၅၀၀
(ထုိေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္အရည္အေသြးျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ေစ်းႏႈန္းမွာ သက္သာႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး အရည္အေသြးမွာ ကြဲျပားႏိုင္
ဖြယ္ရွိသည္။)
•

အေသးစား ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား- ေက်းရြာႀကီးမ်ားအတြက္ (အိမ္ေထာင္စု ၅၀ အထက္)
– ဆိလ
ု ာ၊ hybrid ၊ ဒီဇယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ရႏိုင္သည့္ေနရာ
– တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၀၀-၂၅၀ KWh : မီးထြန္းျခင္း/ICT/TV ႏွငပ
့္ န္ကာ/ေရခဲ ေသတၱာငယ္
– တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၄၀၀
– ပင္မဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ အလားအလာရွိၿပီး ဓာတ္အားလိုင္း
စံႏႈန္းအတုိင္းတည္ေဆာက္လွ်င္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံမ
ွ ႈ
သက္သာႏိုင္သည္။
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ပထမ ၅ ႏွစ္တြင္ဓာတ္အားလိုင္း မည္မွ်သြယ္တန္းႏိုင္သလဲ။
၂၀၁၅-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ စကာ ေနာက္ထပ္သြယ္တန္းမႈ ၁.၇ သန္း ခန္႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ေျခရွိသည္။



ESE

YESB

New
connections
required
6,993,539

207,752

Total


2012
Actual

2015

2016

2017

2018

2019

75,000

150,000

225,000

337,500

517,170

130,000 130,000

77,752

0

0

0

205,000

227,752

225,000

337,000

517,170

59,000

စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၂၅၀၀၀ ခန္႔အား အေသးစား ဓာတ္အားလိုင္း
ႏွင့္ အေ၀းဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္
(အၿမဲတမ္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ အႀကိဳလွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းမႈမ်ား
ပါ၀င္သည္။)
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၁.၇ သန္း ဓာတ္အားသြယ္တန္းမႈ ရရွိရန္ ေငြေၾကးမည္မွ်လိုအပ္သနည္း။

~ ၂၀၁၅-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသားအဆင့္
လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ လိုအပ္သည္။
-

ေငြလုံးေငြရင္း ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၇၀ ႏွင့္
နည္းပညာဆုိင္ရာ အကူအညီ (TA) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ သန္း
တိ႔ပ
ု ါ၀င္သည္။

A BRIDGE TO UNIVERSAL ENERGY ACCESS
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အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းထိန္း
သိမ္းသည့္အဖြ႕ဲ



အခြန္အတုတ္၊ စံႏႈန္းမ်ား
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
အႀကံေပးသည္။




VP ရုံးသုိ႔အစီရင္ခံသည့္
အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးရုံး



ဘူမိအကြာအေ၀းဆိုင္ရာ အလုံးစုံစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
ညႇႏ
ိ ႈိင္းမႈ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီရင္ခံျခင္း။
အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အေထာက္အထား
ညႊန္ျပျခင္း။




အလွဴရွင္မ်ား

အေဆာက္အအုံသစ္မ်ားတည္
ေထာင္ ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးရန္
အတြက္ TA
ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ဘ႑ာေငြ
ဘဏ္မ်ားႏွင့္အဆင့္၂ဆင့္ေခ်းေငြ
တည္ေထာင္ျခင္း

MOEP ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္

အေသးစားဓာတ္အားလိုင္း
သြယ္တန္းမႈ

YESB လုပ္ပိုင္ခြင့္ရဧရိယာ



ESE လုပ္ပုိင္ခြင့္ရဧရိယာ

IFC ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း။



YESB အားေပါင္းစည္း
ျခင္း။



YESB လမ္း
ေၾကာင္းအတုိင္း လုပ္

ေဆာင္သည္။
လက္ေအာက္ခံလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
ေပးျခင္း။



DRD စီမခံ န္႔ခြဲမႈႏွင့္



ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့
ၿပီးESEလက္ေအာက္ခံ
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အတုိင္းနမူနာ
ယူကာစံႏန
ႈ ္းအတုိင္း
ေဆာင္ရက
ြ ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္မႈ။

ပုဂၢလိကက႑
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▪ လက္ေအာက္ခံလုပ္ပိုင္ခငြ ့္မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္း
▪

ေနအိမ္တြင္ ဆိုလာစြမ္းအင္စနစ္မ်ား ပံ့ပုိးေပးျခင္း

အေ၀းဓာတ္အားလိုင္း
သြယ္တန္းမႈ





DRD စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈႏွငေ
့္ စာင့္
ၾကည့္မႈ
ေနအိမ္တြင္အခမဲ့
ဆိုလာစြမ္းအင္စနစ္
ေပးျခင္းထက္
ေငြေၾကးမက္လုံးေပး
သည့္အစီအစဥ္ကိုျပန္
လည္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ပုဂၢလိက
က႑ေထာက္ပံ့မႈအား
ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

စီမံကိန္း
မွသည္

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ
သိ႔ု

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား က႑တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စ၏
ု လုပ္ေဆာင္မႈ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တုိးခ်ဲ႕၀န္ေဆာင္မႈေပးေရး အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သည္။

•

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးစီမံကိန္း (ေဒၚလာသန္း ၃၀၀-၄၀၀)ကို ျပင္ဆင္ေနသည္။

•

ရလဒ္အေျခခံသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္ျပဳေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္တုိးျမႇင့္ေပးသည္။
•

၁၀၆ MW CCGC စက္ရုံ (ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန သည္။

•

IPP ရရိွေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရထံ အၾကံဥာဏ္ေပးသည္။

•

ပုဂၢလိက က႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံမ
ွ ႈမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား စီစဥ္ေပးသည္။

ထိေရာက္သည့္စနစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအလားအလာေကာင္းမ်ား တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
•

IFC က YESB ေကာ္ပုိရိတ္အဖြဲ႕ကုိ အကဲျဖတ္ရန္။

•

IFC က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ပုဂၢလိက က႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံမ
ွ ႈမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္။

A BRIDGE TO UNIVERSAL ENERGY ACCESS
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ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
က႑အလိုက္
အစီအစဥ္

ဥပေဒႏွငစ
့္ ည္းမ်ဥ္း

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ေရရွည္တည္တံ့မႈ

ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ဓာတ္အား
ထုတ္လုပ္ျခင္း

ေက်းလက္ စြမ္းအင္

နည္းဗ်ဴဟာဆုံး
ျဖတ္ခ်က္မ်ားအ တြက္
သရုပ္ခမ
ြဲ ႈအေျခခံ္

EITI
က်င့္သုံးမႈေထာက္ခံခ်
က္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
အလားအလာအေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္

ရန္ကုန္တင
ြ ္
ျဖန္႔ျဖဴးမႈတိုးတက္မႈ

MEPE ႏွင့္ IPP
မ်ားအတြက္ CCGT
အသစ္၊ PPP
အေရာင္းအ၀ယ္

အေ၀းလိုင္း
ဓာတ္အားေပးအစီအစ
ဥ္

NEMC (ADB/Japan
(JFPR))
အတြက္စြမ္းအင္ ဆုိ္င္ရာ
အဓိကစီမံကိန္း

လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒႏွင့္
လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ
စည္းမ်ဥ္း
(ADB/Norway)

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈျမွင့္တင္ျခင္း
(Multi-donor)

ေဒသ၄ခုျဖန္႔ျဖဴးေရး
စနစ္တိုးတက္မႈ

လွဴဒါန္းထားသည့္GT
ႏွင့္
ဓာတ္အားေပးစက္မ်ား
(GOT, Japan/JICA)

ေက်းလက္လွ်ပ္စစ္မီးေ
ပးေရးစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား
ထုတ္လႊင့္ေရးကြန္
ယက္
(ADB-JICA-Korea)

အေရးေပၚျပင္ဆင္ျခင္း
ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း
(ရန္ကုန္၊ သီလ၀ါ၊
ဘီလူးေခ်ာင္း၊
လႈိင္သာယာ)

ေက်းလက္လွ်ပ္စစ္ဓာ
တ္အား
အေျခခံအေဆာက္အ
အုံ
(ျပည္နယ္/တိုင္း ၁၄
ခုတင
ြ ္လွ်ပ္စစ္မီးေပးျခင္
း)

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အ
ား ပံ့ပုိးေရးစနစ္အတြက္
အႀကံေပး

PPP
ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳမႈႏွင့္
ကန္ထရိုက္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ
(ADB/DFID)

အေ၀းဓာတ္အား လိုင္း
အေသးစား
ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး
ေလ့လာမႈမ်ား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္
အႀကံေပးျခင္းမွ
တစ္ဆင့္ YESB
ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႔စည္း ျခင္း

PPP မ်ား က႑အလိုက္
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအတြက္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ
တိုးတက္မႈ

အမ်ိဳးသားအဆင့္လွ်ပ္စစ္မီးေပးေရးစီမံကိန္း
(စြမ္းအင္က႑အဓိကစီမံကိန္း)

အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္မီးေပး
ေရးအစီ အစဥ္

စြမ္းအင္ေခၽြတာ
ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲ
စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး
တက္ေရး စီမံကိန္း

=

ေက်းလက္လွ်ပ္
စစ္မီးေပးေရး
ဥပေဒ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆုိင္ရာႏွင့္
လူမႈေရးဆုိင္ရာ
ေဘးကင္းလုံၿခံဳ ေရးႏွင့္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ADB
ေရွာက္ေရး

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အ
တြင္း
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၏
စီးပြားေရးဆိုင္ရာတန္ဖုိးျ
ဖတ္ခ်က္

= JICA

= WBG
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အမ်ိဳးသားအဆင့္လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးစီမံကိန္း : ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးတုိးခ်ဲ႕ရရွိေရး အကူအညီေပးရန္
- ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတု႔ိ ပါ၀င္သည္။
•

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ဧရိယာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုအသစ္မ်ား ဓာတ္အား သြယ္တန္းျခင္း

-

ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး
ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ဧရိယာမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအျဖစ္

•

လွ်ပ္စစ္မီးေပးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းမႈရွိၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ က႑အလိုက္

အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္။
•

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ျမႇင့္တင္ထားသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္း ဆိင
ု ရ
္ ာ
စြမ္းေဆာင္ရည္။
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အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံကိန္း- အဆိုျပဳထားသည့္ အပိုင္းမ်ား
အပိုင္း ၁: ဓာတ္အားလုိင္း သြယ္တန္းမႈ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀)

ESE ႏွင့္ YESB က လုပ္ေဆာင္သည့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ လိုင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ေက်းရြာႏွင့္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းရန္အတြက္
အပိုင္း ၂ : အေ၀းလိုင္း အႀကိဳလွ်ပ္စစ္မီးေပးေရး (IDA အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀)

ဓာတ္အားလုိင္း အေသးစားမ်ားႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ထိုဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အလားအလာမရွိေသာ အစြန္အဖ်ား ေက်းရြာမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စုစနစ္မ်ားအတြက္၊
၎တြင္ :

•

Solar photovoltaic (PV) စနစ္မ်ား

•

အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္

•

ေလအား၊ ဒီဇယ္ႏွင့္ hybrid စနစ္မ်ား (ဥပမာ . . ဒီဇယ္/ဆိလ
ု ာ) ပါ၀င္သည္။
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အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံကိန္း- အဆိုျပဳထားသည့္ အပိုင္းမ်ား
အပုိင္း ၃ : စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အကူအညီ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း

၂၀)
အစီအစဥ္ ေရးဆြရ
ဲ န္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ NEP ကုိ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္
အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ခရိုင္) အား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ :

•

နည္းပညာဆိုင္ရာ ဒီဇုိင္း

•

စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာမႈ

•

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမေ
ႈ ရး သက္ေရာက္မႈအေပၚ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

•

၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ

အပုိင္း ၄: က်ေရာက္လာမည့္ အေရးေပၚအေျခအေန တုန္႔ျပန္မႈ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည သန္း)
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ခ်က္ျခင္းခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္အတြက္
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ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စီမံကိန္းေပၚ အေျခခံကာ ဓာတ္အားလိုင္း တုိးခ်ဲ႕ျခင္း
အတြက္ ဦးစားေပးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

ေက်းရြာမ်ား

အိမ္ေထာင္စု

ဧရာ၀တီ

၂၆

၇၀၄

၇၇,၉၀၁

ပဲခူး (အေရွ႕ပုင
ိ း္ )

၁၄

၅၅၈

၇၆,၅၂၃

ပဲခူး (အေနာက္ပုိင္း)

၁၄

၇၈၄

၇၃,၃၈၂

ခ်င္း

၄

၁၃

၁,၁၄၁

ကခ်င္

၁၀

၁၈၀

၂၉,၁၁၂

ကယား

၃

၃၉

၁,၇၆၂

ကရင္

၃

၈၇

၉,၁၁၄

မေကြး

၁၂

၂၂၇

၃၂,၅၀၃

မႏၱေလး

၂၀

၆၈၀

၉၉,၅၃၁

မြန္

၇

၉၆

၁၅,၉၁၅

ေနျပည္ေတာ္

၈

၁၇၀

၃၄,၇၀၄

ရခိင
ု ္

အခ်က္အလက္မရွိ

အခ်က္အလက္မရွိ

အခ်က္အလက္မရွိ

စစ္ကိုင္း

၃၀

၇၃၃

၉၉,၈၁၈

ရွမး္ (အေရွ႕ပိင
ု း္ )

၂

၄

၂၁၀

ရွမး္ (ေျမာက္ပိုင္း)

၁

၃

၁၅၄

ရွမး္ (ေတာင္ပိုင္း)

၁၈

၂၉၀

၂၈,၁၁၃

တနၤသာရီ

၇

၂၄

၅,၇၀၀

စုစုေပါင္း

၁၇၉

၄,၅၉၂

၅၈၅,၅၈၃
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ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး စီမံကိန္းေပၚ အေျခခံကာ အေ၀းလုိင္း
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အတြက္ ဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံမ
ွ ႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ေနစြမ္းအင္သံုးအိမ္သံုးစနစ္မ်ား

အေသးစား ေရစြမ္းအင္သံုး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

ေက်းရြာမ်ား

အိမ္ေထာင္စု

ေက်းရြာမ်ား

အိမ္ေထာင္စု

ဧရာ၀တီ

၃

၁၂

၂,၆၆၈

-

-

ခ်င္း

၉

၁၁၅

၅,၃၄၄

၁၀

၇၉၃

ကခ်င္

၃

၂၈

၄,၀၀၀

-

-

ကယား

၃

၁၅

၇၅၀

ကရင္

၂

၆၂

၃,၃၃၃

-

-

ရွမး္ (အေရွ႕ပိင
ု း္ )

၉

၁၀၈

၅,၂၉၈

၃

၈၂၁

ရွမး္ (ေျမာက္ပိုင္း)

၈

၆၆

၄,၀၀၀

၁

၆၀၀

ရွမး္ (ေတာင္ပိုင္း)

၅

၄၁

၄,၀၀၀

၂

၆၀၀

၄၂

၄၄၇

၂၉,၃၉၃

၁၆

၂,၈၁၄

ပဲခူး (အေရွ႕ပုင
ိ း္ )
ပဲခူး (အေနာက္ပုိင္း)

မေကြး
မႏၱေလး
မြန္
ေနျပည္ေတာ္
ရခိင
ု ္
စစ္ကိုင္း

တနၤသာရီ
စုစုေပါင္း
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ျမန္မာ NEP အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမူေဘာင္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈ

အဓိကအခန္းက႑

အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္မီးေပးေရး အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ(NEEC)
နာယက : ဦးဥာဏ္ထန
ြ ္း (ဒုတိယသမၼတ)

နည္းဗ်ဴဟာညႊန္ၾကားလမ္းညႊန္မႈ

ဥကၠဌ : ဦးခင္ေမာင္စုိး, ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး , လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန
ဒုဥကၠဌ : ဦးအုန္းျမင့္ , ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး, ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္

ေက်းလက္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန

NEEC ႏွင့္ NEP အစီအစဥ္ညွိႏႈိင္းမႈအတြက္
ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

MOEP
MLFRD

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းေရး
ဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ESE
YESB

ေဒသအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

NEEC အတြင္းေရးမွဴးရုံး
အတြင္းေရးမွဴး : ဦးေအာင္သန္းဦး , Dy of
တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး : ဦးတင္ႏြယ္, Dy of

PMO-DRD
မန္ေနဂ်ာ: ဦးေမာင္၀င္း

PMO-MOEP
မန္ေနဂ်ာ: ဦးေအာင္ျမင့္

ျပည္နယ္/ေဒသ အစိုးရ
ခရိုင္အစိုးရ

ေက်းလက္လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးေကာ္မတီ

ခရိုင္ PMO(65)
မန္ေနဂ်ာ : ခရိုင္အင္ဂ်င္နီယာ
တြဲဘက္မန္ေနဂ်ာ: DRD
အင္ဂ်င္နီယာ
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စီမံကိန္း ျပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္
သမုိင္းမွတ္တိုင္

ရက္စဲြ

စီမံကိန္းအေျခခံသေဘာတရားအားကမာၻ႔ဘဏ္က အတည္ျပဳသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄

ရပ္ရာြ လူထႏ
ု ွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၅

စီမံကိန္းတင္ျပခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီမံခန္႔ခဲြေရး မူေဘာင္ မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

မတ္လ ၂၀၁၅
ေမလ၂၀၁၅

လူထုႏွငတ
့္ ုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသည္။
ကမာၻ႔ဘဏ္ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕က စီမံကိန္းအား အတည္ျပဳသည္။
စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။
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NEP အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စီမံကိ္န္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
လင့္ခ္တြင္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

https://energypedia.info/wiki/
Achieving_Universal_Access_to_Electricity_in_Myanmar

ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္
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