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ADS မြန်ြာ့စိုက်ပျ ိုးရေးြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ြှုြဟာေျူဟာ

API ကွန်မပူတာြျား ြို့ြဟုတ် ကွန်မပူတာပရိုဂေြ်ြျားသကား ြျတိ်ဆက်ြှု

ASEAN အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်ငံြျားအြင်း

BOO တည်ရဆာက်မြင်း-ပိုင်ဆိုင်မြင်း-လည်ပတ်မြင်း

BPO ပဲအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် ဆီထွက်ြီးနှံြျား

CAPEX ရငွလုံးရငွေင်းအြုံးစေိတ်

CDZ မြန်ြာနိုင်ငံအလျ်ပိုင်း အပူပိုင်းဇုန်

DRD ရကျးလက်ရဒြြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

DRE စွြ်းအင်ကို ြုံးစွဲြည့် ရနောအနီးတွင် ထုတ်လုပ်ရြာ မပည့်ဖြိုးဖြဲ စွြ်းအင်စနစ်

EAC ကရြောဒီးျား လှေပ်စစ်အာဏာပိုင်အြွဲ့အစည်း

EPC အင်ဂျင်နီျာလုပ်ငန်း၊ ေျ်ျူရေးနှင့် ရဆာက်လုပ်ရေး 

GDP စုစုရပါင်းမပည်တွင်းထုတ်လုပ်ြှုနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုတန်ြိုး

GIS ပထေီေင်ဆိုင်ော ြတင်းအြျက်အလက်စနစ်

IEC နိုင်ငံတကာလှေပ်စစ်နည်းပညာရကာ်ြေှင်

IFPRI နိုင်ငံတကာ စားနပ်ေိက္ခာ ြူေါဒ ြုရတြနအြွဲ့

ha ဟက်တာ

kg ကီလိုဂေြ်

kWh ကီလိုေပ်နာေီ

LCOE ပျြ်းြှေစွြ်းအင်ကုန်ကျစေိတ်

MADB မြန်ြာ့လျ်ျာြွံ့ဖြိုးရေးေဏ် 

MIMU မြန်ြာြတင်းအြျက်အလက်စီြံြန့်ြွဲြှုျူနစ်

MJ ြက်ဂါဂျ ိုးလ်

MFI(s) အရြးစားရငွရေးရသကးရေးအြွဲ့အစည်း(ြျား)

MMK မြန်ြာကျပ်

MOEE လှေပ်စစ်နှင့် စွြ်းအင်ေန်ကကီးဌာန

MSME(s) တစ်နိုင်တစ်ပိုင်၊ အရြးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း(ြျား)

NEP အြျ ိုးြားလှေပ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရေးစီြံကိန်း

O&M လုပ်ငန်းလည်ပတ်မြင်းနှင့် မပုမပင်ထိန်းြြ်းမြင်း

OPEX လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုအြုံးစေိတ်

oz Ounce

PAYG Pay-as-you-go

PV ဆိုလာဆဲလ်

QAF အေည်အရြွးအာြြံြျက်ေှိရေးြူရောင်

RBF ေလဒ်အရမြမပု ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးြှု

SPAM ရနောရဒြအလိုက် ြီးနှံစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြှုပုံစံြျားမပ အြျက်အလက်စနစ်

t တန်

V ေို့

VAT တန်ြိုးမြှင့်ြွန်

VEC ရကျးလက်ြီးလင်းရေးရကာ်ြတီ

VIDA ရကျးေွာဆိုင်ော အြျက်အလက်ြျား ဆန်းစစ်ြျက်
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Agri-processor 
စွ�ုက်းပ်� ���ထုတးက်ုနး မြှုပ်�မြှုပ်င်း
စွီမ်း�ထုတးလုပ်းသ ူ

စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျား မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှုအား အထူးမပု
လုပ်ရဆာင် ရြာ အြွဲ့အစည်းတစ်ြု/လုပ်ငန်းတစ်ြု 

Captive power 
တစွးဦး�တညး�သု�� 
က်�ုယးပ်�ုင်းစွွမ်းး�အင်း 

စွြ်းအင်ြုံးစွဲြူတစ်ဦးတည်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားရြာ  
ဓာတ်အားလုိင်းမပင်ပ (ြ့ုိ) ဓာတ်အားလုိင်းနှင့် ြျတ်ိဆက်ထားရြာ်လည်း 
လှေပ်စစ်ြီတာပုံးအား မြတ်ြန်းမြင်း ြေှိရြာ စွြ်းအင်မြစ်ြည်။ 

Carding  
ဝါလ�ပ်းသန့းစွင်း 
ရှင်း�လင်း�မြှု�င်း�

ေါ မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ြု မြစ်ဖပီး တစ်ဆက် 
တစ်စပ်တည်း ေှိြည့် ေိုင်းရတာင့်ကကိုးြျား (slivers) ထုတ်လုပ်ေန်  
အတွက် ေါလိပ်ြျားအား ြန့်စင်ေှင်းလင်းရပးမြင်း မြစ်ြည်။

Colour sorting 
အရေးရ�င်း�ွဲမြှု�င်း�

စပါးနှင့်ပဲ တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားအတွင်းေှိ မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှု  
လုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ြု မြစ်ြည်။ အတန်းအစားြွဲမြင်း (grading)  
က့ဲြ့ုိပင် အရောင်ြဲွမြင်းြည်လည်း အေည်အရြွးည့ံြည့် ထုတ်ကုန်နှင့်  
အေည်အရြွးမြင့်ြည့် ထုတ်ကုန်ကို ြွဲထုတ်မြင်း မြစ်ြည်။ 

Combine harvester 
ရ�တးသ�မ်းး�ရေးြ�ရေးလှ့စွက်း

ရကာက်ပဲြီးနှံအြျ ိုးြျ ိုးအား ေိတ်ြိြ်းနိုင်ရြာ ရေွ့လျားစက်တစ်ြျ ိုး  
မြစ်ြည်။ ေိတ်ြိြ်းရြြရလှ့စက်အြျားစုြည် ရကာက်ပဲြီးနှံြျားအား  
ေိတ်ြိြ်းမြင်း၊ ရြြမြင်းနှင့် ရလှ့မြင်းအပါအေင် အဆင့်အြျ ိုးြျ ိုးအား  
တစ်ဖပိုင်နက်တည်း လုပ်ရဆာင်နိုင်သကြည်။  

Crop production 
ရေးက်�က်းပ်ဲသီ�နှီးှ� 
ထုတးလုပ်းမြှု�င်း�

ဤအစီေင်ြံစာ၏ ေည်ေွျ်ြျက်အေ ရကာက်ပဲြီးနှံထုတ်လုပ်မြင်း 
ဆိုြည်ြှာ နှစ်စဉ်ရကာက်ပဲြီးနှံထုတ်လုပ်ြှု စုစုရပါင်းအား တန်မြင့် 
မပြြည့် ရနောရဒြတစ်ြုနှင့် ဆက်နွှျ်ရြာ အြျနိ်ကာလ အရမြမပု 
အြျက်အလက်အလွှာ (geospatial data layer) တစ်ြု မြစ်ပါြည်။ 

Crop yield 
သီ�နှီးှ�အထွက်းနှီးုနး� 

ဤအစီေင်ြံစာ၏ ေည်ေွျ်ြျက်အေ ြီးနှံအထွက်နှုန်းဆိုြည်ြှာ  
ဧေိျာျူနစ်တစ်ြုတွင် ထုတ်လုပ်နိုင်ြည့် ပြာဏမြစ်ဖပီး စိုက်ပျ ိုးရမြ 
တစ်ဟက်တာတွင် ထွက်ြည့် ြီးနှံတန်ြျနိ်ကို တိုင်းတာပါြည်။  

Downstream 
processing  
တနးဖ�ု�က်ွင်း��က်း  
ရေးအ�က်းပ်�ုင်း� မြှုပ်�မြှုပ်င်းစွီမ်း�  
ထုတးလုပ်းမ်း ု

စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျားအား မပုမပင်စီြံြည့် လုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ရဆာင်ြည့်  
အြျနိ်ကာလအလိုက် စဉ်ြည်ဆိုလှေင် တန်ြိုးကွင်းဆက်ရအာက်ပိုင်းမပုမပင်စီြ ံ
ထုတ်လုပ်ြှုြျားကုိ တန်ြုိးကွင်းဆက် အထက်ပုိင်းမပုမပင်စီြံြှုြျား မပုလုပ်ဖပီးြည့် 
ရနာက်တွင် မပုလုပ်ပါြည်။ တန်ြုိးကွင်းဆက် ရအာက်ပုိင်းြှ မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ် 
ြှုြျားြည် ပိုြို အဆင့်မြင့်ြည့် နည်းပညာြျားကို အြုံးမပုလုပ်ရဆာင်ေရလ့
ေိှဖပီး အေည်အရြွး ပုိရကာင်းြည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းြျားအတွက် ရေးပုိရပးေန်  
အြင့်ေှိရြာ ရေးကွက်ြျားအတွက် ဦးတည်ထုတ်လုပ်ရလ့ေှိပါြည်။ 

Dehulling  
အ�ွ��ျွတးမြှု�င်း�

ပဲအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် ဆီထွက်ြီးနှံ တန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်းေှိ မပုမပင်စီြံြှု လုပ်ငန်း
အဆင့်တစ်ြု မြစ်ဖပီး အရစ့၊ အဆန်ကို အုပ်ထားရြာ အြွံအား ြျွတ်မြင်း 
မြစ်ြည်။ အြွံြျွတ်ဖပီးရနာက်တွင် အရစ့၊ အဆန်ကို ထုတ်ျူ ပါြည်။ 

De-husking

စွပ်ါ��ွ��ွ�မြှု�င်း�

ဆန်စပါးတန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်းေှိ မပုမပင်စီြံြှု လုပ်ငန်းအဆင့ ်
တစ်ြုမြစ်ဖပီး ဆန်ရစ့အား ျင်း၏ အြံွြှ ြဲွထုတ်ျူမြင်း မြစ်ြည်။ 

Deshelling  
အရေးစွ့/အ�နးထုတးမြှု�င်း�

ပဲအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် ဆီထွက်ြီးနှံ တန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်းေှိ မပုမပင်စီြံြှု  
လုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ြုမြစ်ဖပီး အရစ့၊ အဆန်အား ၎င်းကို ြုံးအုပ ်
ထားရြာ အြွံြှ ထုတ်ျူမြင်း မြစ်ြည်။  

Destoning  
ရေးက်��က်း�ဲဖယးမြှု�င်း�

ဆန်စပါး၊ ပဲအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် ဆီထွက်ြီးနှံ တန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်းေှိ  
မပုမပင်စီြံြှု လုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ြုမြစ်ဖပီး ေိတ်ြိြ်းထားရြာ ြီးနှ ံ
ြျားထဲြှ ရကျာက်ြဲြျားက့ဲြ့ုိ ြလုိြျင်ရြာ အောြျားကုိ ြျ်ထုတ်မြင်း  
မြစ်ြည်။ ဤြည်ြှာ ြန့်စင်မြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါေင်ြည့်  
အစိတ်အပိုင်းတစ်ြု မြစ်ြည်။ 

LCOE  
ပ်�မ်းး�မ်းျှစွွမ်းး�အင်း 
က်ုနးက်�စွရ�တး 

စွြ်းအင်ထုတ်လုပ်ြှုကုန်ကျစေိတ်မြစ်ဖပီး ရငွလုံးရငွေင်းအြုံးစေိတ် 
(CAPEX) နှင့် နှစ်စဉ်ရလျာ့နည်းြွားြည့် ကုန်ကျစေိတ်ြျား  
(discounted annual expenses) အား ရလျာ့နည်းြွားြည့် စွြ်းအင် 
ထုတ်လုပ်ြှု (discounted energy generation) နှင့် စားကာ  
တွက်ြျက်ပါြည်။ ရလျာ့နည်းြွားြည့် ကုန်ကျစေိတ်နှင့် စွြ်းအင်  
ထုတ်လုပ်ြှုတ့ုိအား ရလှော့နှုန်း (discount rate) တစ်ြုကုိ အြံုးမပု၍  
တွက်ြျက်ပါြည်။   

Loom 
ရက်းက်နး�စွင်း

ေါြျည်ကို ေက်လုပ်ေန် အြုံးမပုရြာ စက်ကိေိျာတစ်ြျ ိုး  
မြစ်ြည်။

Micro-utility 
အရေးသ�စွ�� လျှပ်းစွစွး 
ဓ�တးအ��မြှုဖန့းမြှုဖူ�မ်းုစွနစွး

ဓာတ်အားမြန့်မြူးရေး လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးြှ ပိုင်ဆိုင်ြည့် ြဟာ 
ဓာတ်အားလုိင်းမြင့် ြျတ်ိဆက်ထားရြာ တစ်ဦးတည်းြံုး စွြ်းအင်စနစ်  
တစ်ြုမြစ်ဖပီး ြီတာပုံးအား မြတ်ြန်းမြင်းြေှိြည့် ဓာတ်အားလိုင်း  
ကွန်ေက်မြင့် ြုံးစွဲြူ တစ်ဦး ြို့ြဟုတ် တစ်ဦး ထက်ြကထံ လှေပ်စစ်  
ဓာတ်အား ျူနစ်ြျား ရောင်းြျရပးပါြည်။ 

Milling

ကက်�တး�ွဲမြှု�င်း�

ကကိတ်ြဲွမြင်းဟူရြာ အြံုးအနှုန်းြည် ရျေုျျဆန်ဖပီး အရမြအရနကုိ 
လုိက်၍ နည်းလြ်းအြျ ိုးြျ ိုးမြင့် အြံုးမပုနုိင်ပါြည်။ ဤအစီေင်ြံစာတွင်  
စပါးအား လူြျား စားြံုး၍ ြင့်ရတာ်ြည့် အရနအထား ရောက်ေိှရအာင်  
မပုမပင်စီြံြည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို ေည်ညွှန်းပါြည်။ ထိုလုပ်ငန်း 
အဆင့်ဆင့်တွင် ရြြရလ့ှမြင်း၊ အြံွြျွတ်မြင်း၊ ရကျာက်ြဲြျ်မြင်း၊ အဆင့် 
ြတ်ြှတ်မြင်း၊ အြျ ိုးအစားြဲွမြင်း၊ အရောင်တင်မြင်းနှင့် ရပါင်းမြင်းတ့ုိ  
ပါေင်ပါြည်။ 
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Mini-grid  
အရေးသ�စွ�� 
ဓ�တးအ��စွနစွး

မပည့်ဖြိုးဖြဲစွြ်းအင်ကို အြုံးမပုြည့် ရနောအနီးတွင် ထုတ်လုပ်ြည့်  
စွြ်းအင်စနစ်တစ်ြုမြစ်ဖပီး စွြ်းအင်ေင်းမြစ် တစ်ြု ြို့ြဟုတ် ထို့ထက်  
ပိုရြာ ေင်းမြစ်ြျားြှ ထုတ်လုပ်ြည့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားကို ြုံးစွဲြူ  
အြျ ိုးြျ ိုးထံြ့ုိ ေ့ုိအားနိြ့်ဓာတ်အားလုိင်းကွန်ေက်တစ်ြုြှတစ်ဆင့် မြန့်မြူး 
ရပးပါြည်။ အရြးစား ဓာတ်အားစနစ်ြျားအား အဓိကဓာတ်အား 
လုိင်းနှင့် ြျတ်ိဆက်ထားနုိင်ပါြည်။ ြ့ုိရြာ် ပံုြှန်အားမြင့် ၎င်းတ့ုိောြာ  
ြီးမြားေှိရနရြာ စနစ်ြျ ိုး မြစ်ပါြည်။ 

Productive use of 
energy  
စွွမ်းး�အင်းအ��  
ကု်နးထုတးလုပ်းမု်းအတွက်း  
အသု��မြှုပ်�မြှု�င်း�

စိုက်ပျ ိုးရေး၊ ကူးြန်းရောင်းေျ်ရေး ြို့ြဟုတ် စက်ြှုလုပ်ငန်းြျား  
လုပ်ရဆာင်ေန် ေည်ေွျ်ြျက်မြင့် အြုံးမပုြည့် စွြ်းအင် မြစ်ပါြည်။  
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းြျားြှ စွြ်းအင် ေျ်ျူြံုးစဲွလုိအားြည် အိြ်ရထာင်စု  
ေျ်လိုအားထက် ပိုြျားရလ့ေှိပါြည်။  

Upstream 
processing  
တနးဖ�ု�က်ွင်း��က်း  
အထက်းပ်�ုင်း� မြှုပ်�မြှုပ်င်း 
စွီမ်း�ထုတးလုပ်းမ်းု

စုိက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျားအား မပုမပင်စီြံြည့် လုပ်ငန်းြျားကုိ လုပ်ရဆာင်ြည့်  
အြျန်ိကာလအလုိက် စဉ်ြည်ဆုိလှေင် တန်ြုိးကွင်းဆက်အထက်ပုိင်းမပုမပင်စီြံ 
ထုတ်လုပ်ြှုြျားကုိ ြီးနံှေိတ်ြိြ်းဖပီးရအာက်တွင် ရဆာင်ေွက်ပါြည်။ မပုမပင် 
စီြံထုတ်လုပ်ြူတစ်ဦးြည် ၎င်း၏ ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်အား  
ကိုျ်တိုင် တိုက်ရိုက်လုပ်ကိုင် (vertically integrated processing) ြည့်  
မြစ်စဉ်ြျားြှလဲွ၍ တန်ြုိး ကွင်းဆက် အထက်ပုိင်း မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှုြျားြည်  
ပံုြှန်အားမြင့် လျ်ျာြျားနှင့် ရကျးလက်ရဒြေိှ ရကျးေွာြျားတွင် ရဆာင်ေွက် 
သကပါြည်။ 

Paddy စွပ်ါ� ြေိတ်ြိြ်းြီက ဆန်စပါး

Parboiling  
ရေးပ်ါင်း�မြှု�င်း�

ဆန်မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြည့် လုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ြု မြစ်ဖပီး ဆန်အား  
စပါးြွံအတွင်းေှိစဉ် ြကျက်တကျက် မပုတ်မြင်း မြစ်ြည်။ ဤြည်ြှာ  
ဆန်၏ အာဟာေတန်ြိုး တိုးရစေန်နှင့် အရောင်တင်စဉ်အတွင်း 
ကျ ိုးရကျြှုကို ရလှော့ြျေန် ရဆာင်ေွက်မြင်း မြစ်ြည်။  

Polishing 
အရေးရ�င်းတင်းမြှု�င်း�

အရောင်တင်မြင်းဆုိြည်ြှာ ဆန်လံုးညိုြှ ြဲွနုနှင့် စပါးြျ ိုးရစ့ကုိ ြျ်ေှားကာ  
ဆန်မြူအမြစ် ရမပာင်းလဲမြင်းကို ေည်ညွန်းြည်။ (ြို့) မြူဖပီးြားဆန်၏  
ဆန်ြားကုိ ရြျာရြွ့ရအာင် လုပ်ရဆာင်ြည့် အဆင့်မြင့်အရောင်တင်မြင်း  
လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ေည်ညွှန်းပါြည်။ 

Roving
တညင်း�လု��မြှု�င်း�

ေါတန်ြုိးကွင်းဆက်အတွင်းေိှ မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်းအဆင့် တစ်ြု  
မြစ်ဖပီး (ေါလိပ်ြန့်စင်ေှင်းလင်းဖပီး ေေိှရြာ) ေုိင်းရတာင့်ြျားအား ြျည်ငင် 
နုိင်ြည့် အေွျ်အစား ရောက်ြည်အထိ ပါးလွှာရြာ ြျည်ြှေင်ြျားေေိှရအာင်  
လံုးရပးမြင်းမြစ်ြည်။ တညင်းလံုးဖပီးရနာက် ြျည်ြင်(yarn)ကုိ ေေိှပါြည်။  

Spinning 
��ညးင်င်းမြှု�င်း�

ေါတန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်းေှိ မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်းအဆင့်  
တစ်ြုမြစ်ဖပီး ြျည်ြင်(yarn)အား ေစ်လုံး(spool)မြစ်ရအာင် ငင်ရပး 
ပါြည်။ 

Threshing 
တလင်း�နယးမြှု�င်း�/  
ရေးြ�မြှု�င်း�

ဆန်၊ ပဲအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် ဆီထွက်ြီးနှံ တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားအတွင်းေှိ  
မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ြုမြစ်ဖပီး အရစ့၊ အဆန ်
ြျားအား အနှံ(အပင်ရိုးတံထိပ်ြျား အရစ့အဆန်ထွက်ြည့် ရနော)ြှ  
ြျ်ေှားရပးပါြည်။ 

Throughput 
တစွးန�ရီလျှင်း  
ထွက်းသည့း ကု်နးထွက်း

မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြည့် စက်ပစ္စည်းတစ်ြုြှ ြတ်ြှတ်ြည့် အြျနိ် 
ကာလတစ်ြုအတွင်း ထုတ်လုပ်ရပးနိုင်ရြာ ကုန်ထွက်ပြာဏ  
မြစ်ပါြည်။ Throughput အား ကီလိုဂေြ်/နာေီ (kg/hour)မြင့်  
တိုင်းတာပါြည်။ 

Value chain 
continuum 
တနးဖ�ု�က်ွင်း��က်း မြှုဖစွးစွဉး

တန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်းေှိ ထုတ်လုပ်ြှုြှ လက်လီလက်ကား  
ရောင်းြျမြင်းအထိ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အား အြျနိ်ကာလအလိုက်  
စဉ်၍ မပြထားြည့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း မြစ်ရပါ်ရနရြာ  
မြစ်စဉ်တစ်ြု မြစ်ပါြည်။ အြျားအားမြင့် တန်ြိုးကွင်းဆက်  
အထက်ပုိင်း လုပ်ငန်းြျားကုိ လျ်ျာြျားနှင့် ရကျးလက်ရဒြြျားေိှ  
ရကျးေွာြျားတွင် ရဆာင်ေွက်ရလ့ေှိဖပီး တန်ြိုးကွင်းဆက်ရအာက်ပိုင်း  
လုပ်ငန်းြျားကို ြဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ြျတိ်ဆက်ရနရြာ ဖြို့ကကီး 
ဖြို့ငျ်ြျားတွင် ရဆာင်ေွက်ပါြည်။  

Viss A Myanmar unit of weight measurement equaling  
1.63 kg. 

Weaving 
ရက်းလုပ်းမြှု�င်း�

ေါတန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်းေှိ မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်းအဆင့ ်
တစ်ြုမြစ်ဖပီး ြျည်ြင်အား အထည်အမြစ် ေက်လုပ်ပါြည်။

Winnowing 
ရေးလှ့မြှု�င်း�

ဆန်၊ ပဲအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် ဆီထွက်ြီးနှံ တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားအတွင်းေှ ိ
မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ြုမြစ်ဖပီး ရလမြင့်ြှုတ်၍  
(ြောေရလ ြို့ြဟုတ် ပန်ကာ) ရပါ့ပါးရြာ အရစ့၊ အဆန်ြျားအား  
ရလးလံရြာ အရစ့အဆန်ြျားြှ ြျ်ေှားမြင်းနှင့် ကျန်ေိှရနရြာ စပါး 
ြံွြျား၊ အြံွြျားအား အရစ့အဆန်ြျားြှ ြွဲထုတ်ရပးမြင်း မြစ်ြည်။ 
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TFE Energy ြှ Adrian Lotter ၊ Andre Troost ၊ Malin Fischer  

နှင့် Sam Duby ၊  AFSIM ြှ Alain Peyre တို့၏ ရကျးဇူးတင်စကား 

ဤရလ့လာဆန်းစစ်ြှု၏ အဆင့်အြျ ိုးြျ ိုးတွင် အြိုးြမြတ်နိုင်ြည့် 

ကျွြ်းကျင်ြူပညာေှင်၏ အကကံဉာဏ်ြျားနှင့် ြံုးြပ်ရလ့လာြှုြျားအား  

ဓြ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ပံ့ပိုးရပးအပ်ြဲ့ြည့် SPM ြှ ြွဲ့စည်းထားရြာ 

Research Advisory Group တွင် ပါေင်သကြည့် Ye Htut Hlaing 

(Myanmar Agricultural Network)၊ Raluca Golumbeanu  

(ကြ္ဘာ့ေဏ်)၊ Patrick Pawletko (GIZ)၊ Pariphan Uawithya 

နှင့် Tachit Chairat (The Rockefeller Foundation)၊ ရဇာ်ရဇာ်

ရအာင်နှင့် Kon Tetsutaro (JICA)၊ Curtis Slover (UNOPS/LIFT)၊ 

Alessandro Zano (AICS) နှင့် Matthew Cullinen (Pact) တို့အား  

ြျားစွာ ရကျးဇူးတင်ေှိပါရသကာင်း ြှတ်တြ်းတင်အပ်ပါြည်။  

ထို့အမပင် အရေးကကီးလှြည့် ဤရလ့လာြှုကကီးအား ရတွးရြါ်ပုံရြာ ်

ရပးြ့ဲသကဖပီး ရလ့လာြှု စတင်ြည့် ကနဦးအဆင့်ြှ ဖပီးဆံုးြည်အထိ  

ပံ့ပိုးရပးြဲ့သကြည့် Pact/Smart Power Myanmar အြွဲ့တွင် ပါေင် 

သကြည့် Richard Harrison ၊ Robert Kremer ၊ Vijay Bhaskar ၊  

Stephanie Posner ၊ Guillaume de Langre ၊ Valentina Socias နှင့်  

Angus Dutton တ့ုိကုိ ြျားစွာ ရကျးဇူးတင်ေိှရသကာင်း ရြာ်မပလုိပါြည်။

ရနာက်ထပ် ရကျးဇူးတင်ေြည့်ြူြျားြှာ ဤရလ့လာြှု အဖပီး 

ြတ်ြည့် ကာလအတွင်း ကျွြ်းကျင်ပညာေှင်ြျားနှင့် ရတွ့ဆုံ

ရြးမြန်းရြာ အစီအစဉ်ြျားတွင် ပါေင်ရမြဆိုရပးြဲ့သကြည့် 

Dipti Vagelha နှင့် Chris Greacen တို့ပင် မြစ်ပါြည်။
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The Rockefeller Foundation ၏ စွြ်းအင်ဆုိင်ော ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု (energy poverty) ဟု ေည်ညွှန်း 

ရြါ်ဆိုြည့် ရြတ်ြီစွြ်းအင်ေန်ရဆာင်ြှုြျား လက်လှြ်းြီအြုံးမပုနိုင်မြင်းြေှိြှု အဆုံးြတ်ရေး 

ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော အစီအစဉ်ရအာက်တွင် Smart Power Myanmar ြည် ရအာက်ပါေည်ေွျ်ြျက်

ပန်းတုိင် မပည့်ရမြာက်ရစရေးအတွက် အြျားမပည်ြူဆုိင်ောကဏ္ဍနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှစ်ြု ရပါင်းစံု၍  

လုပ်ရဆာင်ရနရြာလုပ်ငန်းြျားတွင် ပါေင်လက်တဲွကကိုးပြ်းလျက်ေိှပါြည် - မြန်ြာနုိင်ငံေိှ စွြ်းအင် 

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု အဆံုးြတ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးအြွင့်အလြ်းြျား မြှင့်တင်ရပးနုိင်ရေးအတွက် ေင်းနီှး 

မြှုပ်နှံြှု ေင်းမြစ်အြစ်ြျား၊ အြိပညာေဟုြုတနှင့် နည်းပညာြျားအြစ်ြျား ေေှိရေး အားရပး

ကူညီမြင်းမြင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား တပ်ဆင်ြှုအား အေိှန်အဟုန်မြှင့်တင်ေန် မြစ်ပါြည်။ Smart Power  

Myanmar ြည် The Rockefeller Foundation ြှ စီြံြန့်ြဲွဖပီး အကျ ိုးအမြတ်အတွက် ြေည်ေွျ်ရြာ  

အမပည်မပည်ဆိုင်ော ြွံ့ဖြိုးြှုအြွဲ့အစည်းတစ်ြုမြစ်ြည့် Pact ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ြု မြစ်ပါြည်။ 

Smart Power Myanmar ြည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ရကျးလက်ရဒြ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားေေှိြှုနှုန်း  

အေှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ေန် အဓိကနျ်ပျ်ြုံးြုတွင် ဦးတည်စူးစိုက်ရဆာင်ေွက်ရနပါြည် -  

      အရြးစားဓာတ်အားရပးကဏ္ဍ၏ ရေေှည်တည်တ့ံြုိင်ဖြဲရြာ ြံွ့ဖြိုးတုိးတက်ြှုေေိှရေး ပ့ံပုိးကူညီမြင်း၊  

      ရကျးေွာအဆင့် အိြ်ရထာင်စုြျားနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းကွန်ေက်ြျား ြျတိ်ဆက်ြှုအတွက်  

      ရငွရသကးေန်ပုံရငွြျား ေေှိရေး နှိုးရဆာ်စည်းရုံးရပးမြင်း၊ 

      ေက်စံုရပါင်းစပ်ရဆာင်ေွက်ရြာ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားေေိှရေး စီြံကိန်းြျား ရေးဆဲွရဆာင်ေွက်ြှုအား  

      အြျက်အလက်ဆန်းစစ်ရလ့လာြှုနှင့် ြုရတြနလုပ်ငန်းြျားြှတစ်ဆင့် ပ့ံပုိးကူညီရပးမြင်းတ့ုိ  

      မြစ်ပါြည်။ 

၂၀၁၈ ြုနှစ်တွင် စတင်တည်ရထာင်ြ့ဲြျန်ိကတည်းက Smart Power Myanmar ြည် အလှူေှင်ြျား 

မြစ်သကြည့် (ကြ္ဘာ့ေဏ်၊ JICA နှင့် The Rockefeller Foundation အပါအေင်) နုိင်ငံစံု အြဲွ့အစည်းြျားနှင့်  

ြိတ်ြက်နုိင်ငံြျား၊ ပုဂ္ဂလိကေဏ်ြျား၊ ြဟာဓာတ်အားလုိင်းမပင်ပ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားေေိှရေး လုပ်ရဆာင် 

ြူြျား၊ လုပ်ငန်းေှင်ြျား၊ အကျ ိုးအမြတ်အတွက် ြေည်ေွျ်ြည့် ြံ့ွဖြိုးရေးအြဲ့ွအစည်းြျားနှင့် မြန်ြာနုိင်ငံ 

တစ်ေှြ်းြှ ေပ်ေွာလူထုြျားနှင့် ပူးရပါင်းလက်တဲွ၍ ရအာက်ပါတ့ုိအား ရဆာင်ေွက်ရပးြ့ဲဖပီး မြစ်ပါြည် - 

• ဓာတ်အားလိုင်းြျတိ်ဆက်ြှုရပါင်း ၂,၀၀၀ နီးပါးအတွက် ရငွရသကးတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးရပးြဲ့ဖပီး 

ရနာက်ထပ် ြျတိ်ဆက်ြှုရပါင်း ၄၀,၀၀၀ မပုလုပ်နိုင်ရအာင် ပံ့ပိုးကူညီရပးြဲ့မြင်းမြင့် လူရပါင်း 

၂၂၄,၀၀၀ ဦးအတွက် ြဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်

ြျားနှင့် ြျတိ်ဆက်နိုင်ြှုြှ အကျ ိုးရကျးဇူးြျား ြံစားေေှိနိုင်ရအာင် ရဆာင်ေွက်ရပးြဲ့ပါြည်။

• ြိြိတို့၏ ညီရနာင်အြွဲ့အစည်းမြစ်ရြာ Pact Global Microfinance နှင့်အတူ နိုင်ငံတစ်ေှြ်းေှိ  

ဓာတ်အားလုိင်းကွန်ေက်ြျားနှင့် အရေးဆံုးရနောြျားြှ ဓာတ်အားလုိင်းြျတ်ိ ဆက်ြှုြျားအတွက်  

အရြးစားရြျးရငွရပါင်း ၃၁,၀၀၀ ထုတ်ရပးနုိင်ေန် ကူညီပ့ံပုိးြ့ဲော ရကျးေွာရပါင်း ၂,၂၀၀ ြန့်တွင်  

စုစုရပါင်း အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၁၃ ြန်းြန့် ထုတ်ရြျး ရပးနိုင်ြဲ့ပါြည်။ 

• ရအာက်ပါတ့ုိအပါအေင် အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၁၅ ြန်းရကျာ် တန်ြုိးေိှြည့် အမြားရြာ ြံွ့ဖြိုးရေး 

ဆုိင်ော ရငွရေးရသကးရေးအစီအစဉ်ြျားအတွက် နည်းပညာဆုိင်ော အကကံဉာဏ်ြျား ရပးအပ်ြဲပ့ါြည်- 

 – Agence Française de Développement (AFD) - မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အရြးစား လှေပ်စစ ်

ဓာတ်အားစနစ်ြျားအတွက် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားကို အားရပးေန်အတွက် အစိုးေြျားထံြို့  

ရြျးရငွထုတ်ရပးရြာ အြွဲ့ (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၆၁ ြန်း)၊

 – ဂျပန်အမပည်မပည်ဆိုင်ော ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးရအဂျင်စီ (JICA) အရြးစားဓာတ်အား 

စနစ် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုနှင့် ေပ်ေွာနှင့်ြျတ်ိဆက်ြှု နှစ်ြျ ိုးစလံုးအတွက် နှစ်ဆင့်ရြျးရငွ အဆင့်-၃  

(အရြေိကန်ရဒါ်လာ ြန်း ၅၀)၊

 – ဂျာြနီြွံ့ဖြိုးရေးေဏ် (KfW) ၏ အရြးစားဓာတ်အားစနစ် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားအတွက် 

ဆန်းြစ်တီထွင်ထားရြာ ရငွရေးရသကးရေးအစီအစဉ် (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ြန်း ၂၀)

 – အရြးစားဓာတ်အား စီြံကိန်းြျား ရေးဆွဲရဆာင်ေွက်ေန်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအတွက်  

လှေပ်စစ်ဓာတ်အား အြံုးမပုရေး ကူညီပ့ံပုိးရပးြည့် အီတလီြံွ့ဖြိုးြှု ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေး 

ရအဂျင်စီ (AICS) (အရြေိကန် ရဒါ်လာ ြန်း ၃၀)၊

 – အရြးစားဓာတ်အားစနစ်ြျားအား အရထာက်အပံ့မြစ်ရစရေးအတွက် အရြေိကန်ရဒါ်လာ  

၁၈ ြန်းရကျာ် ေေှိရအာင် နှိုးရဆာ်စည်းရုံးနိုင်ေန် မပည်တွင်းေဏ်ြျား၏ ရငွရေးရသကးရေး 

အစီအစဉ်ြျားအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရပးြဲ့ပါြည်။

 – ေပ်ေွာြျားအား လှေပ်စစ်ဓာတ်အားလုိင်းနှင့် ြျတ်ိဆက်နုိင်ရအာင်၊ ရကျးလက်ရနမပည်ြူြျားအား  

လှေပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအတွက် အြံုးမပုနုိင်ရအာင် ပ့ံပုိးကူညီေန် အရြေိကန် 

ရဒါ်လာ ၅၇၅,၀၀၀ ရဒါ်လာ တန်ြုိးေိှြည့် အေင်းြရပျာက် လည်ပတ်ေန်ပံုရငွ တစ်ြု မြစ်ရြာ  

Energy Impact Fund အား ြတည်ထူရထာင်ရပးမြင်းနှင့်

 – အစိုးေ၊ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားစီြံကိန်း/လုပ်ငန်း လုပ်ရဆာင်ြူြျားနှင့် အမြားရြာ ေင်းနှီး

မြှုပ်နှံြူြျားအတွက် အကူအညီမြစ်ရစေန် ြုရတြန၊ အြိပညာနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

ဆိုင်ော ြတင်းအြျက်အလက်အြစ်ြျား၊ ရတွ့ေှိြျက်အြစ်ြျား ပံ့ပိုးရပးြဲ့ပါြည်။ 

၁.

၂.

၃.
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ရငွရသကးအားမြင့် တတ်နိုင်ဖပီး ပတ်ေန်းကျင် ထိြိုက်ပျက်စီးရစမြင်းြေှိြည့် စွြ်းအင်ြျားအား  

လက်လှြ်းြီအြုံးမပုနိုင်မြင်းြည် စီးပွားရေးနျ်ပျ်ြစ် ရေးကွက်ြျား (frontier markets) ၏  

ကကီးြားရြာ အလားအလာကုိ ြွင့်ထုတ်ရပးနုိင်ရသကာင်း TFE ြှ ရကာင်းစွာ နားလည်ြိေိှ ထားဖပီး  

မြစ်ပါြည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိြည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ြိတ်ြက်ြျားနှင့် ပူးရပါင်းလက်တဲွ၍ ဤနျ်ပျ်တွင် အြျက် 

အလက်နည်းပညာအြစ်ြျားအား စဉ်ဆက်ြမပတ် စြ်းြပ်စစ်ရဆး အတည်မပုရပးလျက်ေိှပါြည်။  

အေျ်ရသကာင့်ဆုိရြာ် ထုိနည်းပညာြျားြည် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား လံုရလာက်စွာ ြေေိှရြာရနော 

ရဒြြျားတွင် ေဟုိြျုပ်ကုိင်ြှု ရလှော့ြျထားြည့် စွြ်းအင်အစီအစဉ်ြျားအား တုိးမြှင့်ရဆာင်ေွက်နုိင်ေန်  

လိုအပ်ြည့် ေှင်းလင်းမပတ်ြားရြာ အြိပညာ၊ ဉာဏ်အရမြာ်အမြင်ြျား ေေှိရအာင် ကူညီရပး

နိုင်ြည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ျုံသကည်ရြာရသကာင့် မြစ်ြည်။ ကျွန်ုပ်တို့ြည် အလှူေှင်အြွဲ့အစည်းြျား၊  

အစိုးေြျားနှင့် ပုဂ္ဂလိကကုြေဏီ ြျားအား ေဟိုြျုပ်ကိုင်ြှု ရလှော့ြျထားရြာ စွြ်းအင်ြူေါဒြျား၊  

နည်းပညာနှင့် စွြ်းအင်မြန့်မြူးရေးပံုစံြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကကံဉာဏ်ြျား ရပးအပ်ောတွင် နြူးရတွ့၊  

ဒူးရတွ့ ေေိှထားရြာ အရတွ့အကကုံြျားရပါ်တွင် အရမြြံ၍ အကကံဉာဏ်ြျားကုိ ရပးအပ်မြင်းမြစ်ပါြည်။  

ကျွနု်ပ်တ့ုိအြဲွ့တွင် အြျက်အလက်နည်းပညာေှင်ြျား၊ ေပ်ေွာအဆင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်ရေး  

ကျွြ်း ကျင်ပညာေှင်ြျားနှင့် စွြ်းအင်ရေးကွက်၊ ရငွရေးရသကးရေးနှင့် ြူေါဒဆိုင်ောတို့အား စိစစ ်

ရလ့လာြည့် ပညာေှင်ြျား ပါေင်ြွဲ့စည်းထားပါြည်။

စဉ်ဆက်ြမပတ်ြံွ့ဖြိုးတုိးတက်ရေးပန်းတုိင်(၇)တွင် ရြတ်ြီစွြ်းအင်ြျားအား တတ်နုိင်ြည့်ရေးနှုန်းမြင့်  

ေေိှအြံုးမပုပုိင်ြွင့်ြည် လူတုိင်း၏အြွင့်အရေးမြစ်ရသကာင်း ရြာ်မပထားပါြည်။ ဤြ့ုိ စွြ်းအင်ကုိ  

ေေိှအြံုးမပုနုိင်မြင်းြည် ြံွ့ဖြိုးရေးအတွက် ပထြရမြလှြ်းတစ်ေပ်ြာ မြစ်ရသကာင်း ကျွနု်ပ်တ့ုိ နားလည် 

လက်ြံထားပါြည်။ ရေေှည်တည်တ့ံြုိင်ဖြဲရြာ ရဒြန္တေြံွ့ဖြိုးတုိးတက်ြှုေေိှ ရအာင် အရထာက်အပ့ံ 

မပုနိုင်ြို့ဆိုလှေင် ေေှိလာရြာ ဤစွြ်းအင်ကို အကျ ိုးအေှိဆုံး အြုံးမပုနိုင်ြည့် နည်းလြ်းြျားအား  

စဉ်းစားြံုးြပ်ေန် လုိအပ်ပါြည်။ ရကျးလက်ရဒြြျားနှင့် ြံွ ဖ့ြိုးေန် အေိှန်ျူရနရြာ စီးပွားရေးကဏ္ဍ 

ြျားြည် စုိက်ပျ ိုးရေးအရပါ် ြီှြုိအားထားရနမြင်း မြစ်ြည်နှင့်အညီ စုိက်ပျ ိုးရေးတန်ြုိးကွင်းဆက် 

ြျားအား စွြ်းအင်မြည့် ဆည်းရပးမြင်းြည် ကကီးြားြည့် အြွင့်အလြ်းတစ်ေပ်မြစ်ရသကာင်း ထင်ေှား 

လှပါြည်။ အထူးြမြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အြျက်အလက်နည်းပညာနှင့် ရမြမပင်ရပါ်ေှိ ရေးကွက်နှင့ ်

စပ်လျဉ်းရြာ ကျွြ်းကျင်ြှုြျားအား အထိရောက်ဆုံးအြုံးမပုကာ ကျွန်ုပ်တို့ြည် စွြ်းအင်နှင့်  

စုိက်ပျ ိုးရေးတ့ုိသကား အမပန်အလှန်ဆက်နွှျ်ြက်ရောက်ြှုြျားအား အရြးစိတ်ဆန်းစစ် ရလ့လာကာ  

အဓိကကျြည့် တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျား၏ ရကာက်ပဲြီးနှံအလိုက်၊ နိုင်ငံအလိုက်နှင့် ရနာက်ြံ

အရမြအရနြျားနှင့်ဆက်စပ်၍ ရတွ့ေိှေြည့် အရေးကကီးရြာ ေိရြြလက္ခဏာြျားကုိ ရြာ်ထုတ် 

ြိေှိနိုင်ရအာင် လုပ်ရဆာင်ပါြည်။ ထိုေိရြြလက္ခဏာြျားအား ရလ့လာဆန်းစစ်မြင်းမြင့် 

ကျွန်ုပ်တို့ြည် ြဟာဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပေှိ စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြူ ေပ်ေွာ လူထုြှစ၍ ြဟာ

ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ြျတိ်ဆက်ထားော ဖြို့မပရဒြေှိ မပည်ပတင်ပို့ြူြျားအထိ တန်ြိုးကွင်းဆက်

တစ်ရလှောက်လုံးတွင် ရဆာင်ေွက်ြည့် စွြ်းအင်လက်လှြ်းြီေေှိရေး အစီအစဉ်ြျား၏ လက်ရတွ့

ကျြှု၊ လူြှုရေးဆိုင်ော အကျ ိုးထိရောက်ြှု၊ စည်းြျဉ်းဥပရဒဆိုင်ော စဉ်းစားြုံးြပ်ြျက်ြျားနှင့် 

စီးပွားရေးအေ ေပ်တည်နိုင်ြှုတို့အား ရြာ်ထုတ်ြိေှိနိုင်ပါြည်။ ထိုရလ့လာဆန်းစစ်ြျက်နှင့်  

ရတွ့ေှိြျက်ြျားြည် စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍ ရြတ်ြီြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အကျ ိုးထိရောက်ြည့်  

စွြ်းအင်လက်လှြ်းြီ ေေှိရေးအတွက် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားကို ဦးစားရပး လုပ်ရဆာင်ြွားေန်  

ေည်ေွျ်ရြာ အြဲွ့အစည်းတုိင်းအတွက် တန်ြုိးြမြတ်နုိင်ရြာ လြ်းညွှန်ြျားကုိ ရပးအပ်နုိင်ပါြည်။ 
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ဤအစီေင်ြံစာြည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ရကျးလက်ရဒြ လှေပ်စစ ်

ဓာတ်အားေေိှရေးနှင့် ဆက်စပ်၍လည်းရကာင်း၊ စုိက်ပျ ိုးရေး အရမြြံ 

စားနပ်ေိက္ခာတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားနှင့် ဆက်စပ်၍လည်းရကာင်း၊  

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် စီြံကိန်းရေးဆွဲြှုြျားအား ြက်ရြအရထာက ်

အထားြျားရပါ်တွင် အရမြြံ၍ လုပ်ရဆာင်ေန် စိတ်ပါေင်စားြူ

တိုင်းအတွက် ေည်ေွျ်ပါြည်။ တစ်ကြ္ဘာလုံးတွင် ရကျးလက်

ရဒြ စွြ်းအင်ေေှိြှုနှင့် စိုက်ပျ ိုးရေးတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားသကား  

အရေးကကီးြည့် ြျတိ်ဆက်ြှုနှင့် ဆိုင်ရြာအြိပညာြျား၊ လှေပ်စစ ်

ဓာတ်အား ေေှိြှုရသကာင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအား စွြ်းအင်

မြည့်ဆည်းရပးနုိင်ြှု တုိးတက်လာနုိင်ြည့် အလားအလာကကီးြားြှု

နှင့် စပ်လျဉ်းြည့် အြိပညာြျားကို စုစည်းထားြည့် အြိပညာ

ေဏ်တိုက်ကကီးြည် တစ်စထက်တစ်စ တိုးပွားကကီးြားလာလျက်

ေှိော ဤအစီေင်ြံစာတွင် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက်ြာြက ထိုကြ္ဘာ့

အြိပညာေဏ်တိုက်ကကီးအတွက်ပါ အရထာက်အပံ့မပုနိုင်ြည့် 

အြျက်အလက်ြျား ပါေင်လိြ့်ြည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ျုံသကည်ပါြည်။   

စွြ်းအင်ြည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၏ ကုန်ထုတ်စွြ်းအား တိုးတက်ရစရေးနှင့် အြက်ရြွးြှု  

လုပ်ငန်းြျား တိုးတက်ရစရေးတို့တွင် အရေးပါရြာ အြန်းကဏ္ဍြှ ပါေင်ရနြည်ဟူရြာ  

အြျက်အား ြရောြတူြည့်ြူ ြေှိြရလာက် ေှားပါလိြ့်ြည်။ တစ်ြျနိ်က ကြ္ဘာရပါ်တွင်  

အကကီးြားဆုံး စိုက်ပျ ိုးရေးရေးကွက်ြျားထဲြှတစ်ြုဟု ရြကးရသကာ်နိုင်ြဲ့ရြာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ  

မြစ်ြည့် မြန်ြာနိုင်ငံအြို့ ရကျးလက်ရဒြ စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍတွင် စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍ အြွင်  

ကူးရမပာင်းြှုြှတစ်ဆင့် ရကျးလက်ရဒြရနမပည်ြူြျား၏ ေေြာျာေရမပာရေးကို မြှင့်တင်  

ရပးနုိင်ြည့် အလားအလာြည် အလွန်ပင် ကကီးြားလှပါြည်။ မြန်ြာနုိင်ငံေိှ ရကျးလက်ရဒြရန  

ဆင်းေဲနွြ်းပါးြူအြျားစု၏ အြက်ရြွးေြ်းရကျာင်းြှု လုပ်ငန်းြျားြည် စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍြှ  

မြစ်ြမြင့် ဤကဏ္ဍေှိ ကုန်ထုတ်စွြ်းအား တိုးတက်မြင့်ြားရအာင် ပံ့ပိုးရပးမြင်းြည် အမြား

ကဏ္ဍြျားထက် ရကျးလက်ရဒြ ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု ရလှော့ြျရေးအတွက် အဆရပါင်းြျားစွာ ပိုြို၍  

အကျ ိုးထိရောက်ြှုေှိနိုင်ပါြည်။ အတိုင်းအတာကကီးြားြည့် ဆည်ရေြွင်းမြင်း (ြို့) ကကိတ်ြွဲမြင်း  

လုပ်ငန်းြျားကဲ့ြို့ စွြ်းအင်ပြာဏ ကကီးြားစွာ လိုအပ်ြည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို 

အားရပးမြင်းြည် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားမြန့်မြူးရေး လုပ်ငန်းြျား၏ စီးပွားရေးအေ ေပ်တည်

နိုင်ြှုကိုလည်း ြိြိြာြာ တိုးတက်မြင့်ြားလာရစေန် အရထာက်အကူမပုနိုင်ပါြည်။ 

Smart Power Myanmar ြှ ရနာက်ဆုံးထုတ်ရေလိုက်ြည့် ဤအစီေင်ြံစာြည် ကျွန်ုပ်တို့၏ 

ြုိင်ြာရြာ ြံျူြျက်ြှ ရပါက်ြွားလာမြင်း မြစ်ပါြည်။ ထုိြံျူြျက်ကုိ တင်မပေလှေင် မြန်ြာနုိင်ငံတွင်  

လှေပ်စစ်ဓာတ်အား မြန့်မြူးရပးေန် ကျန်ေှိရနြည့် နိုင်ငံ၏ ြုံးပုံနှစ်ပုံအတွက် အားထားျုံသကည်

ေရြာ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ြျတိ်ဆက်ရပးနိုင်ရေး ြျားမပားလှရြာ လုပ်ရဆာင်ြူအြျ ိုးြျ ိုးြှ  

ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်ရနသကပါြည်။ ထုိြ့ုိ ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်ရနြျန်ိတွင် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား မြန့်မြူး 

ရပးြှုနှင့် ထိုလှေပ်စစ်ဓာတ်အားကို တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားနှင့် ြျတိ်ဆက်ရပးြှု (လက်ေှိြျတိ်ဆက်

ြှုနှင့် အနာဂတ်တွင် အလားအလာေှိြည့် ြျတိ်ဆက်ြှု) တို့သကား ေှိရနြည့် ကွာဟြျက်အား 

မြည့်ဆည်းရပးနုိင်ြည့် နည်လြ်းြျားကုိလည်း ကျွနု်ပ်တ့ုိအားလံုး ရကာင်းစွာနားလည်ြိေိှထားေန်  

လိုအပ်ြည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အြိုင်အြာ ြံျူထားပါြည်။ ထိုကွာဟြျက်ကို မြည့်ဆည်းရပးနိုင်ြှ

ြာလှေင် ရကျးလက်ရဒြေင်ရငွြျား ြျားနိုင်ြြှေြျားလာရစေန်နှင့် စီးပွားရေးြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ြှု  

ေနိုင်ြြှေ ေေှိရစေန် လုပ်ရဆာင်နိုင်ြည်မြစ်ပါြည်။

ဤရလ့လာြှုတွင် မြန်ြာနုိင်ငံေိှ ရကျးလက်ရဒြ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ေေိှရေးနှင့် စုိက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍ  

အြွင်ကူးရမပာင်းရေးဆိုင်ော ပန်းတိုင်ြျားအတွက် ြီးမြားစီ ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက် ရနမြင်းထက်  

အတူတကွပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မြင်းမြင့်  ပုိြုိကကီးြားရြာ အကျ ိုးရကျးဇူးြျား ေေိှနုိင်ြည့်အြွင့်အလြ်း 

ြျားကုိ ေှာရြွရြာ်ထုတ်ရပးနုိင်ြ့ဲပါြည်။ ဤြည်ြှာ TFE ၏ ြုရတြနအြဲွ့နှင့် AFSIM ေိှ ၎င်းတ့ုိ  

ြိတ်ြက်ြျား၏ ထူးြျွန်ရမပာင်ရမြာက်ရြာ စွြ်းရဆာင်ြျက်ြျားရသကာင့်ြာ မြစ်ပါြည်။ ဤရလ့လာ 

ြှုအား ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ အနုြာနအဆုိ (hypothesis) မြစ်ရြာ ‘စုိက်ပျ ိုးရေးနှင့် လှေပ်စစ်ကဏ္ဍြျားတွင်  

ထုိကဏ္ဍနှစ်ြုသကား တစ်ြုနှင့်တစ်ြု အားမြည့်ရထာက်ပ့ံရပးနုိင်ရြာ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုြျား မပုလုပ်ြည် 

ဆုိပါက ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု ရလှော့ြျရေးတွင် ကကီးြားရြာ အကျ ိုးရကျးဇူးြျား ေေိှနုိင်လိြ့်ြည်’ ဟူြည့်  

အရပါ်တွင် အရမြြံ၍ လုပ်ရဆာင်ြ့ဲမြင်း မြစ်ပါြည်။ ဤရလ့လာြှုအား လုပ်ရဆာင်ြည့် နည်းလြ်းြှာ  

နုိင်ငံအတွက် အရေးအပါဆံုး စုိက်ပျ ိုးရေးတန်ြုိးကွင်းဆက်ြျား၏ စွြ်းအင်လုိအပ်ြျက်အား ဆန်းစစ်

မြင်းနှင့် အဆိုပါတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားအတွက် စိတ်ြျအားထားေရြာ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား အြျနိ်ြီ 

ေေိှရေးနှင့် ကုန်ကျြရလာက် ထိရောက်၍ တွက်ရမြကုိက်ရစရေး အရထာက်အကူမပုနုိင်ြည့် စွြ်းအင် 

နည်းလြ်းြျားနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရြာ်ဒျ်ပံုစံြျား ရေးဆဲွြျြှတ်မြင်း/အဆုိမပုမြင်း မြစ်ပါြည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် စွြ်းအင်လက်လှြ်းြီအြုံးမပုနိုင်ြှု တိုးတက်ရစရေး အကကီးြားဆုံး စိန်ရြါ်ြှုြှာ 

ရကျးလက်ရဒြေှိ အိြ်ရထာင်စုြျားနှင့် အရြးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၏  စွြ်းအင်ေျ်ျူ

ြုံးစွဲလိုအားြှာ နည်းပါးရနရြာရသကာင့် ၎င်းတို့အတွက် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား မြန့်မြူးရပးြှုအား 

ရငွရေးရသကးရေးအေ ေပ်တည်နိုင်ရအာင် ြည်ြို့ လုပ်ရဆာင်ြည်နည်းဟူြည့် ကိစ္စမြစ်ြည်။  

ရကျးလက်ရဒြ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား တပ်ဆင်ရပးရေးအတွက် ြဟာဓာတ်အားလုိင်းနှင့် ဓာတ်အား

လိုင်းမပင်ပ နည်းလြ်းအြျ ိုးြျ ိုးမြင့် အေှိန်အဟုန်မြှင့် ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးတွင် အတားအဆီးြျား 

ကကုံရတွ့ေပါြည်။ အဓိကအားမြင့် ရကျးလက်ရဒြြှ စွြ်းအင်ြုံးစွဲြည့်ြူြျားြည် စီးပွားရေး 
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လုပ်ငန်းြျားအား စိတ်ေင်စားလာရအာင် ဆဲွရဆာင်နုိင်စွြ်းေိှြှြာ ထုိအတားအဆီးြျားကုိ ရလှော့ြျ 

နိုင်ြည် မြစ်ပါြည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ထိုြို့ ဆွဲရဆာင်နိုင်စွြ်းေှိြည့် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြူြျားြည် 

စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျားအား လက်ေှိ မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ရနြည့် ရကျးလက်ရဒြြှ စီးပွားရေး

လုပ်ငန်းြျားနှင့် ရနာင်အြစ်ရပါ်ထွက်လာြည့် အလားတူလုပ်ငန်းြျားပင် မြစ်ပါြည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိကြတည်ေင်းနှီးြှုြျား၊ အစိုးေေန်ပုံရငွြျား၊ အတိုးနှုန်းနည်းြည့် နှစ်ေှည ်

ရြျးရငွြျားနှင့် အြရတာ်ရသကးြျားြှတစ်ဆင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား မြန့်မြူးရေး အရမြြံအရဆာက ်

အအံုြျားအတွက် ေီလှေရံပါင်းြျားစွာ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှရနသကပါြည်။ ြ့ုိရြာ် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား မြန့်မြူး 

ရပးြည့် ေင်းမြစ်ြျားနှင့် ထုိေင်းမြစ်ြျားြှ မြန့်မြူးရပးြည့် စွြ်းအင်ကုိ ရကျးလက်ရဒြြှ တန်ြုိး 

ကွင်းဆက်ြျားနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအတွင်းေိှ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းြျားအတွက် အကျ ိုးေိှစွာ ြံုးစဲွ 

နုိင်ြည့် နည်းလြ်းတ့ုိသကား ရှုပ်ရထွးလှြလုိ အရေးပါလှြည့် အမပန်အလှန်ဆက်နွှျ်ြက်ရောက် 

ရနြှုအား အကျ ိုးေိှေိှ အြံုးြျနုိင်ရေးအတွက် ေန်ပံုရငွအေင်းအမြစ်ြျား ြဲွရေြံုးစဲွြှုြှာြူ ြေိှြရလာက်  

နည်းပါးရနပါြည်။ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ စိုက်ပျ ိုးရေးအတွက် အဓိကဦးတည်၍ အလှူေှင်ြျားြှ ပံ့ပိုးရြာ  

အစီအစဉ်ြျားအားလံုးနီးပါး၏ အစီအစဉ်ဒီဇုိင်းတွင် စွြ်းအင်အား အစိတ်အပုိင်းတစ်ြုအမြစ် ထည့်ြွင်း 

ထားြည်ကို ြရတွ့ေပါ။ ြဟာဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပ စွြ်းအင်အစီအစဉ်ြျားနှင့် ဓာတ်အားလိုင်း 

တိုးြျဲ့ရေး အစီအစဉ်ြျားအရနမြင့်လည်း စီြံကိန်းရနောရေွးြျျ်ြှုြျား၊ လက်ရတွ့ကျြည့် 

ေျ်လုိအား ြန့်ြှန်းြျက်ြျားအား ြတင်းအြျက်အလက်မပည့်စံုစွာမြင့် မပုလုပ်နုိင်ေန် လုိအပ်ြည့်  

အေည်အရြွးမြင့် ရမြမပင်ြုရတြနြျား၊ အြျက်အလက်ြျားနှင့် ဆန်းစစ်ရလ့လာြျက်ြျားကို 

ရျေုျျအားမြင့် လက်လှြ်းြီမြင်း ြေှိသကပါ။ အရြးစားဓာတ်အားစနစ် ထူရထာင်လုပ်ကိုင် 

ြူြျားြည် ြသကာြဏဆုိြလုိ ေျ်လုိအား တုိးပွားလာရစြည့် ရကျးလက်ရဒြြံွ့ဖြိုးရေးအတွက်  

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား မပုလုပ်ေန် လိုအပ်ြည့် အေင်းအမြစ်ြျားနှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုြျား ြေှိသကရပ။  

ထိုအရသကာင်းရသကာင့် တစ်ြါတစ်ေံတွင် အလားအလာကကီးြားရြာ်လည်း  အမပည့်အေလည်ပတ်

အြုံးြျနိုင်မြင်း ြေှိြည့် စက်ရုံြျား ရပါ်ရပါက်လာတတ်ပါြည်။ ဤရလ့လာြှုြည် ထိုကဲ့ြို့ 

အြိပညာနှင့် အြျက်အလက်ြျား ကွာဟရနြှုအား ကိုင်တွျ်ရမြေှင်းောတွင် တစ်နည်းနည်းမြင့်  

အရထာက်အကူမပုနိုင်ဖပီး လှေပ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရေး စီြံကိန်းရေးဆွဲြှုနှင့် ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးြှုြျားအား  

လုပ်ရဆာင်ောတွင် ြဟာဓာတ်အားလုိင်းနှင့် ြျတ်ိဆက်ထားရြာ ြံုးစဲွြူနှင့် ဓာတ်အားလုိင်းမပင်ပြှ  

ြံုးစဲွြူ နှစ်ြျ ိုးစလံုးအတွက် အကျ ိုးအြျားဆံုး မြစ်ထွန်းနုိင်ြည့် နည်းလြ်းမြင့် လုပ်ရဆာင်နုိင်ြည့်  

အရမြြံတစ်ြုကိုလည်း ေေှိရစလိြ့်ြည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ျုံသကည်ပါြည်။

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြူြျား၊ စားြုံးြူြျား/ြုံးစွဲြူြျားနှင့် အစိုးေတို့အတွက်လည်းရကာင်း၊ ရေေှည် 

တည်တ့ံြုိင်ဖြဲြှုနှင့် ေင်ရငွစီးဆင်းြှုအတွက်လည်းရကာင်း တန်ြုိးကွင်းဆက်ြျား အားရကာင်းရအာင်  

ြည်ြို့ လုပ်ရဆာင်ေြည့်ဆိုြည်ကို နားလည်ြိေှိြှုြည် အလွန်ပင် အရေးကကီးပါြည်။ 

၂၀၂၁ ြုနှစ် ရြရြါ်ေါေီလ (၁) ေက်ရန့ နိုင်ငံရေးအရမြအရန ကရြာင်းကနင်းမြစ်ြှု ြတိုင်ြီက 

မြန်ြာနုိင်ငံြည် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြူြျား စိတ်ေင်စားလာရအာင် ရအာင်မြင်စွာ စတင်ဆဲွရဆာင်နုိင်ရနဖပီ 

မြစ်ဖပီး အရေးကကီးြည် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်ရေး အရမြြံအရဆာက်အအုံြျားအတွက် 

နိုင်ငံစုံအြွဲ့အစည်းြျားြှ ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးြှုြျားလည်း ေေှိြဲ့ဖပီး မြစ်ပါြည်။ နိုင်ငံအဆင့် စိုက်ပျ ိုးရေး 

ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ြှု အစီအစဉ်ြျားတွင်လည်း ြိတ်ြက်နိုင်ငံြျားထံြှ ေန်ပုံရငွြျားနှင့် ြွံ့ဖြိုးရေးအြွဲ့

အစည်းြျားက အြျ ိုးြျ ိုးရြာ စိုက်ပျ ိုးရေးအစီအစဉ်ြျားအတွက် ပံ့ပိုးကူညီရပးရနြဲ့ပါြည်။ 

ြိုရ့ြာ် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား တပ်ဆင်ြှုနှင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအတွက် အကျ ိုးေိှစွာ  

အြုံးမပုြှုတို့သကား ဆက်နွှျ်ရနြှုအား ြဟာေျူဟာ ကျကျဦးတည်စူးစိုက်လုပ်ရဆာင်ရြာ 

အစီအစဉ် ြ့ုိြဟုတ် လုပ်ရဆာင်ြှု တစ်ြုြုေိှြ့ဲြည်ဟူြည့် အရထာက်အထားြှာ အလွန်နည်းပါး 

ပါြည် ြို့ြဟုတ် လုံးေြေှိဟု ဆိုေြည်မြစ်ပါြည်။   

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ရကျးလက်ရဒြရန ဆင်းေဲနွြ်းပါးရြာ မပည်ြူြျား၏ အနာဂတ်ြာျာလှပရေး 

အတွက် စွြ်းအင်ကုိ လက်လှြ်းြီအြံုးမပုနုိင်ရံုြှေမြင့် ြလံုရလာက်ေဲ ရှုပ်ရထွးလှြည့် ရကျးလက် 

ရဒြ တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားအတွင်း တွင်ပါ ထိုစွြ်းအင်ကို လက်လှြ်းြီအြုံးမပုနိုင်ြို့ လိုအပ်ပါ

လိြ့်ြည်။ မြန်ြာနုိင်ငံေိှ ရကျးလက်ရန ဆင်းေဲနွြ်းပါးြူြျားအရနမြင့် ဆင်းေဲြှု ြံြောေဲဂျက်ြှ  

လွတ်ရမြာက်နိုင်ြို့ဆိုလှေင် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားကို ကုန်ထုတ်စွြ်းအား တိုးတက်မြင့်ြားရေးအတွက် 

အြုံးမပုနိုင်ရအာင် လုပ်ရဆာင်ရပးေန် လိုအပ်ပါြည်။ ထိုအတွက် နိုင်ငံတစ်ေှြ်းြှ ရြာင်းနှင့ ်

ြျရီြာ ရကျးေွာြျားေှိ စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျားအတွက် ဆည်ရေ ြွင်းမြင်း၊ မပုမပင်စီြံမြင်း၊ ကကိတ်

ြွဲမြင်း၊ ြိုရလှာင်မြင်းနှင့် ြျ်ျူပို့ရဆာင်မြင်း နည်းလြ်းြျား တိုးတက်ရကာင်းြွန်လာရအာင် 

လုပ်ရဆာင်ရပးနုိင်ေန်အတွက် ၎င်းတ့ုိ၏ အရြးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းြျားအား အြွင်ရမပာင်းလဲ 

လုပ်ကိုင်နိုင်ြည့် နည်းလြ်းြျားနှင့် လက်လှြ်းြီ ြှုြျား ေေှိရအာင် လုပ်ရဆာင်ရပးြို့ လိုအပ်ပါ

လိြ့်ြည်။ 

ဤအစီေင်ြံစာြှ ရတွ့ေှိြျက်ြျားြည် စွြ်းအင်နှင့် စိုက်ပျ ိုးရေး ကဏ္ဍနှစ်ြုစလုံးြှ ြူေါဒ

ြျြှတ်ြူြျား၊ ရငွရေးရသကးရေးအြွဲ့အစည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိကကုြေဏီြျားနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးရြာ 

ရအဂျင်စီြျားအား လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ေေှိရေး စီြံကိန်းရေးဆွဲြှုနှင့် စိုက်ပျ ိုးရေးအရမြြံ စားနပ် 

ေိက္ခာ တန်ြိုးကွင်းဆက်တို့သကား အရေးပါလှြည့် ဆက်နွှျ်ြျတိ်ဆက်ြှုနှင့် စပ်လျဉ်းရြာ 

အြျက်အလက်ြျား ပိုြိုမပည့်စုံစွာမြင့် ေျူဟာကျကျ ြျဉ်းကပ်ရဆာင်ေွက်သကေန် တိုက်တွန်း 

အားရပးနိုင်လိြ့်ြည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ရြှော်လင့်ပါြည်။ အဆုံးစွန်တွင် ေည်ြှန်းြျက်မြင့်ြားစွာ 

ြျြှတ်ထားြည့် စဉ်ဆက်ြမပတ် ြွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်ြျားဆီြို့ ပိုြိုနီးကပ်စွာ ရောက်ေှိနိုင်ရအာင် 

မြန်ြာနိုင်ငံအား ကူညီရပးနိုင်လိြ့်ြည်ဟု ရြှော်လင့်ြိပါြည်။ 

Richard Harrison

CEO, Smart Power Myanmar
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• စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍြည် နိုင်ငံ GDP ၏ ၃၀% ၁ ကို အရထာက်အပံ့မပုရနဖပီး လူဦးရေ၏ ၇၀% 

နီးပါးအတွက် အြက်ရြွးေြ်းရကျာင်းြှုလုပ်ငန်းြျားကို ပံ့ပိုးရပးလျက်ေှိဖပီး မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 

စီးပွားရေးြည် စိုက်ပျ ိုးရေးကုန်ထုတ်စွြ်းအားအရပါ်ြျားစွာ တည်ြှီရနပါြည်။  

• မြန်ြာနိုင်ငံြည် ရမြဆီဩဇာရကာင်းြွန်ြည့် စိုက်ပျ ိုးရမြအရမြာက်အြျားေှိဖပီး လုပ်ြား

ရပါြျားြည့်အမပင် ြဲရြါင်မြစ်ရအာက်ပိုင်း မြစ်ေှြ်းရဒြြှ ရေရသကာင်းလြ်းြျား တနံတလျား  

မပန့်ကားတည်ေိှရနြည့် နုိင်ငံမြစ်ြည့်အားရလျာ်စွာ စုိက်ပျ ိုးရေးအတွက် ြောေအေင်းအမြစ်ြျား  

ရပါြကျ်ေလှပါြည်။ ထုိြှေြာြက ကြ္ဘာရပါ်တွင် အရေးပါြည့် အဓိကပ့ုိကုန်ရေးကွက်ကကီးြျား  

မြစ်သကရြာ အိန္ဒိျနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသကား ေျူဟာကျစွာ တည်ေှိရနြည့် နိုင်ငံလည်း 

မြစ်ပါြည်။  

• ြို့ရြာ် မြန်ြာနိုင်ငံြည် အမြားနိုင်ငံြျားနှင့် ျှဉ်ဖပိုင်နိုင်ြည့် ၎င်း၏ အားြာြျက်ြျားကို 

တန်ြိုးြျားအမြစ် ရမပာင်းလဲပစ်နိုင်မြင်း ြေှိရြးပါ။
၂
 

၁  The World Bank, Myanmar Food and Agriculture System Project, 2020 (ကြ္ဘာ့ေဏ်၊ မြန်ြာ့စားနပ်ေိက္ခာနှင့် စုိက်ပျ ိုး ရြွးမြူရေး 
စနစ် ြွံ့ဖြိုးရေးစီြံကိန်း၊ ၂၀၂၀) (link)

၂ The World Bank, Myanmar Farm Production Economics, 2016 (ကြ္ဘာ့ေဏ်၊ မြန်ြာ့လျ်ျာထုတ်လုပ်ြှုဆိုင်ော   
 စီးပွားရေးဆန်းစစ်ြျက်၊ ၂၀၁၆) (link)

စွြး်အငလ်ကလ်ှြး်ြီေေှိြှုြည ်လူြှုရေးနှင့် စီးပွားရေးြွံ့ ဖြိုးတိုးတကြ်ှုအတွက ်အရမြြကံျရြာ 

အြျက ်မြစပ်ါြည။် ြို့ရြာ ်ြွံ့ ဖြိုးတိုးတကရ်ေးအတွက ်အရမြြကံျြည့် ဤအရထာကအ်ကူကို  

အားရပးပံ့ပုိးနုိင်ြည့် နညး်လြး်ြျားနှင့် မြန ့်မြူးရေးပံုစံြျား အဆင့်ဆင့် ရမပာငး်လဲတုိးတက်လာြှုနှင့် 

အတူ စွြး်အငေ်ေိှရေးရဆာင်ေွကြ်ျကအ်ား တစြု်တညး် ြီးမြားလုပ်ရဆာင၍် ြေရသကာငး်ကုိလညး်  

တမြညး်မြညး် နားလညြ်ိေှိလာသကပါြည။် စွြး်အငေ်ေှိရေး ရဆာင ်ေွကရ်ပးောတွင ်အဆိုပါ

စွြး်အငက်ို အြုးံမပု၍ ြညြ်ည့်အောကို အကျ ိုးအေှိဆုးံ လုပရ်ဆာငန်ိုငြ်ည်ဟူြည့် အြျကက်ို 

ထည့်ြွငး်စဉး်စားြှြာလှေင ်ရအာငမ်ြငြ်ှု ေေှိနိုငြ်ညမ်ြစပ်ါြည။် 

ကုနထ်ုတလ်ုပြ်ှုအတွက ်စွြး်အငက်ို အြုးံမပုမြငး်ြည ်ေပေ်ွာလူြှုအြိုငး်အေိုငး်၏ စီးပွားရေး၊ 

စွြး်အငေ်နရ်ဆာင်ြှုကုြေဏီြျား၏ လုပင်န်းြျား (ဥပြာ-အရြးစားပုဂ္ဂလိကဓာတအ်ားလိုငး်

စနစြ်ျား) အရပါ် ရကာငး်ကျ ိုးမပုနိုငရ်သကာငး် တန်ြိုးထားအြိအြှတမ်ပုြှုြျား တိုးပွားလာလျက ်

ေှိပါြည။် စွြး်အငြ်ုးံစွဲနိုငမ်ြငး်ရသကာင့ ်လုပ်ကိုငန်ိုငရ်ြာ အဆိုပါ ကုန်ထုတ်လုပင်နး်ြျားြှ 

အကျ ိုးအမြတမ်ြစထ်ွန်းြှု အမပည့်အေ ေေှိနိုငြ်ို့ဆိုလှေင ်ထိုလုပင်န်းြျားအား တညဖ်ငိြ၍် ကကံ့ကကံ့ြံ

နိုငစ်ွြး်ေှိရြာ တနြ်ိုးကွငး်ဆကြ်ျားအတွငး် စနစက်ျြှနက်န်စွာ ထည့်ြွငး် ပံ့ပိုးရပးေန ်လိုအပ်

ြည်ဟူြည့်အြျကြ်ှာလညး် ပို၍ ပို၍ ြိြာထငေ်ှားလာြဲပ့ါြည။်  

တနြုိ်းကွငး်ဆက်တစရ်လှောက ်စွြး်အငလ်ကလှ်ြး်ြီအြံုးမပုနုိင်ြှု တုိးတက်ရကာငး်ြွနလ်ာရအာင်  

ရဆာငေ်ွကရ်ပးမြငး်ြည ်တန်ြိုးကွငး်ဆကတ်စြ်ုလုးံ၏ ကုနထ်ုတစ်ွြး်အားအရပါ် ရကာငး်ကျ ိုး

မပုနုိင်ပါြည။် နုိငင်၏ံ စီးပွားရေးြည် စုိက်ပျ ိုးရေးရပါ်တွင် အဓိကအရမြြံဖပီး လက်ေိှတွင် စွြး်အင ်

၁.ေ လကလ်ှြး်ြီေေှိြှုအဆင့ ်နညး်ပါးရနြည့် မြန်ြာနိုင်ငအံတွက ်ဤအြျကြ်ည ်အထူးပင ်

အရေးကကီးပါြည။် ြဟာဓာတအ်ားလိုငး်မပငပ် ရကျးလကရ်ဒြ လျရ်တာြျားြှ အစမပု၍ 

ြဟာဓာတအ်ားလိုငး်နှင့် ြျတိ်ဆက်ထားရြာ ဖြို့မပရဒြြျားနှင့ ်မပညပ်ပို့ကုန ်ရေးကွကြ်ျား

အထိ လွှြး်ခြုံြုမံြန့က်ျကလ်ျကေ်ှိရြာ အဆိုပါတနြ်ိုးကွငး်ဆကြ်ျားတစရ်လှောက ်စွြး်အင်

လိုအပြ်ျက်ြျားြည ်တစ်ရနောနှင့် တစရ်နော ြတူညီသကပါ။ ဥပြာ-လျျ်ာရမြြို့ ရေြွငး်

ေန်အတွက ်စွြး်အငက်ို အြုးံမပုနိုငလ်ှေင ်ြီးနှအံထွကတ်ိုးြညမ်ြစြ်လို စွြး်အငေ်ေှိမြငး်ရသကာင့ ်

စုိကပ်ျ ိုးထုတကု်နြ်ျားအား မပုမပင်စီြထုံတလု်ပနုိ်ငြ်ညဆုိ်လှေင ်(ဥပြာ-စပါး အရမြာက်လှနး်မြငး်)  

ထုတက်ုနအ်ေညအ်ရြွး တိုးတကရ်ကာငး်ြွနဖ်ပီး အရလအလွင့် နညး်ပါးြညမ်ြစပ်ါြည။်  

ျြုအြါ စိုက်ပျ ိုးရေးတနြ်ိုးကွငး်ဆကြ်ျား ြိုငြ်ာအားရကာငး်လာရအာင ်ပံ့ပိုးရပးေနအ်တွက ်

စနစ်တကျ ဒီဇိုငး်ရေးဆွဲထားရြာ စွြး်အငလ်က်လှြး်ြီေေှိရေး ေငး်နှီးမြှုပန်ှံြှုစီြကံိနး်ြျားြှ 

ကကီးြားြည့် အကျ ိုးရကျးဇူးြျား ေေှိနိုငရ်သကာငး်ကို နားလညြ်ိေှိလာသကဖပီ မြစပ်ါြည။် 

နှစရ်ပါငး်ြျားစွာသကာရအာင ်အရမြြအံရဆာကအ်အုြံျားအတွက ်လုရံလာကစ်ွာ ေငး်နှီးမြှုပန်ှံြှု 

ြမပုြဲမ့ြငး်ရသကာင့် လကေ်ှိအြျနိ်တွင ်မြနြ်ာနိုင်င၏ံ စိုကပ်ျ ိုးရေးကဏ္ဍြည ်စွြး်ရဆာငေ်ည ်

နည်းပါးလျကေ်ှိပါြည။် 

နိဒါန်း

https://documents1.worldbank.org/curated/en/498281588324077348/pdf/Project-Information-Document-Integrated-Safeguards-Data-Sheet-Myanmar-National-Food-and-Agriculture-System-Project-P164448.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/509581468181132091/pdf/100066-ESW-P144951-Box394886B-PUBLIC-MM-Farm-Production-Economics-online-version.pdf
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• စိုက်ပျ ိုးရမြြျား၏ ကုန်ထုတ်စွြ်းအားနှင့် အကျ ိုးအမြတ်မြစ်ထွန်းြှုတို့ကို တိုင်းတာလှေင် 

မြန်ြာနိုင်ငံြည် ရဒြတွင်းေှိ နိုင်ငံြျားသကားတွင် ရအာက်ဆုံးအဆင့်ြျားတွင်ြာ အစဉ်အဖြဲ 

ေှိရနြဲ့ပါြည်။  

• အဓိကေင်ဆိုင်ေြည့် အြက်အြဲတစ်ြုြှာ စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျားအား တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ေန်၊ 

ပိုြိုအေည်အရြွးရကာင်းြွန်ရအာင် ထုတ်လုပ်ေန် လိုအပ်ြည့် စွြ်းအင်ကို လက်လှြ်းြီေေှိြှု 

နည်းပါးရနမြင်းပင် မြစ်ပါြည်။ 

• အရေှ့ရတာင်အာေှတွင် မြန်ြာနိုင်ငံြည် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ေေှိြှုနှုန်း အနိြ့်ဆုံး မြစ်ဖပီ ၅၀% 

ြန့်ြာ ေိှပါြည်။
၃
 လျ်ျာစုိက်ပျ ိုးရြွးမြူရေး လုပ်ကုိင်ြည့် ရဒြြျားတွင် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား  

ေေိှြှုနှုန်းြည် ထ့ုိထက်ပင် ပုိ၍ နည်းပါးရနပါြည်။ ြဟာဓာတ်အားလုိင်းနှင့် ြျတ်ိဆက်ထားရြာ  

ရနောြျားတွင်ပင်လှေင် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ြသကာြဏ မပတ်ရတာက်မြင်း (ြီးပျက်မြင်း)ြည် 

ပုံြှန်မြစ်ရိုးမြစ်စဉ်တစ်ြု မြစ်ရနပါြည်။ 
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Figure 2: Profits from rice production compared to regional peers

ဤရလလ့ာြှုတွင ်မြနြ်ာနိုင်ငေံှိ စိုကပ်ျ ိုးရေးကဏ္ဍနှင့် စွြး်အငက်ဏ္ဍသကား အမပနအ်လှန်ဆက ်

နွှျြ်ျတိဆ်က်ရနြှုကို ထဲထဲေငေ်င ်ရလလ့ာဆန်းစစထ်ားပါြည။် အဓိကရကာကပ်ဲြီးနှြံျား 

စိုက်ပျ ိုးထုတလ်ုပြ်ည့် အရေးအပါဆုးံရဒြြျားကို ရြာထ်ုတ်ြတြ်ှတဖ်ပီး ၎ငး်တို့၏ တနြ်ိုး 

ကွငး်ဆကြ်ျားတစ်ရလှောက် ကုနထု်တလု်ပြ်ည့်ရနောြှ ရနာကဆံု်းြံုးစဲွြူြျားထံ ရောက်ေိှြည် 

အထိ (downstream) ရမြောရကာက်ရလလ့ာထားပါြည။် စုိက်ပျ ိုးရေးထုတကု်နြ်ျား စီးဆငး်ြှုအား  

ရမြောရကာက်ောတွင် ေပ်ေွာလူြှုအြုိငး်အေုိငး်ြျားနှင့် ရတာငြူ်ြျား စုရပါငး်လုပ်ကုိင်ောရနောြျား  

(nodes of agricultural aggregation)ြှတစဆ်င့် အရမြာကအ်မြား ထုတလ်ုပ၍် စီးပွားရေးအေ  

တွကရ်မြကုိက်ရအာင ်လုပရ်ဆာငနုိ်ငြ်ည့် အေွျ်အစားကကီးြားရြာ ဖြို့မပရေးကွက်ြျား၊ စုိက်ပျ ိုး 

ထုတကု်နြ်ျားကုိ လက်ကားရေးကွက်ြျား ြ့ုိြဟုတ် ပ့ုိကုန ်ရေးကွက်ြျားြ့ုိ တင်ပ့ုိနုိငြ်ည့်အဆင့်ြ့ုိ  

ရောက်ေိှရအာင် ထုတလု်ပရ်ပးနုိင်ြည့် အကကီးစား မပ မုပင်စီြထုံတလု်ပြူ်ြျား ေိှော ဖြို့ မပရေးကွက်ြျား 

အထိ လုိက်လရံလလ့ာြ့ဲပါြည။် ရတာင်ြူြျား စုရပါငး်လုပ်ကုိင်ောရနောတစြု်ြျငး်စီေိှ ထုတကု်န ်

တနြုိ်းမြှင့်တငရ်ပးနုိင်ြည့် အရသကာငး်အြျက်ြျား (value drivers)နှင့် စွြး်အငဆုိ်ငေ်ာ စိနရ်ြါ်ြှုြျားကုိ 

တိုငး်တာရလလ့ာြဲဖ့ပီး ြင့်ရလျာြ်ည့် စွြး်အငမ်ြန့မ်ြူးြှု ရြာဒ်ျပ်ုစံံြျား၏ ဒီဇိုငး်အရပါ် အဆိုပါ  

အရသကာငး်အြျက ်ြျား၏ အကျ ိုးြကရ်ောကပ်ုကံို ရြာထ်ုတတ်ငမ်ပထားပါြည။် ေလဒအ်ရနမြင့်  

မြန်ြာနိုင်ငေံှိ စိုကပ်ျ ိုးရေးတနြ်ိုးကွငး်ဆကြ်ျားတစရ်လှောက ်စွြး်အငလ်ကလ်ှြး်ြီေေှိရေး ြဟာ 

ေျူဟာကျ ေငး်နီှးမြှုပ်နံှြှုြျား မပုလုပ်နုိငြ်ည့် အြွင့်အလြး်ြျားကုိ လြး်ညွှန်မပြရပးနုိငြ့ဲ်ပါြည။်  

တစြ်န် အဆိုပါ ေငး်နှီးမြှုပန်ှံြှုြျားြည ်ရကျးလကရ်နရတာငြ်ူြျား ေေှိြစံားေြည့် အကျ ိုး 

ရကျးဇူးြျား၊ ရကာငး်ကျ ိုးြျားကုိ တုိးပွားလာရစဖပီး စုိက်ပျ ိုးထုတကု်နြ်ျား မပုမပင်စီြထုံတလု်ပြ်ှုကုိ  

အားရပးမြှင့်တငနုိ်ငပ်ါြည။် ရဒြန္တေစီးပွားရေး ြံွ့ဖြိုးတုိးတက်ရစေန ်အရထာက်အကူ မပုနုိင်ြလုိ  

နိုငင်အံတွက ်အရေးပါလှြည့ ်ဤကဏ္ဍကိုလညး် ပိုြိုအားရကာငး်လာရစြည ်မြစပ်ါြည။် 
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Figure 2: Profits from rice production compared to regional peers

၃ The World Bank, Press Release (ကြ္ဘာ့ေဏ်၏ ြတင်းထုတ်မပန်ြျက်) (link)
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ြွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအြျားစုတွင် စွြ်းအင်ြည် ရျေုျျအားမြင့် အြျက်အြျာကျြည့် ဖြို့မပ 

ရဒြြျားြှ ရေးလာရလ၊ ကုန်ကျစေိတ်ပိုကကီးလာဖပီး လက်လှြ်းြီေေှိနိုင်ြှု နည်းပါးရလ  

မြစ်ပါြည်။ ျင်း၏ အကျ ိုးဆက်ြျားကို ရကျးလက်ြှစ၍ ဖြို့မပစီးပွားရေးစနစ်ြျားအထိ  

မြန့်ကျက်တည်ေှိ ရနြည့် တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားအတွင်းတွင် အထူးပင် ြိြာထင်ေှားစွာ  

ရတွ့ေှိေပါြည်။ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍြည် ထိုကဲ့ြို့ရြာ ကဏ္ဍြျ ိုးမြစ်ပါြည်။ 

ရကျးလက်ရဒြြျားတွင် စွြ်းအင်လက်လှြ်းြီေေှိြှု နည်းပါးမြင်းရသကာင့် ရကျးလက်ြှ 

စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြူြျားြည် ၎င်းတို့၏ ရကာက်ပဲြီးနှံြျားအား မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်နိုင်

စွြ်း အကန့်အြတ်ေှိရနပါြည်။ ထိုအရသကာင်းရသကာင့် စွြ်းအင်ေှိြှြာ လုပ်ရဆာင်နိုင်ြည့် 

ထုတ်ကုန်တန်ြိုးမြှင့်တင်ြှုြည် စိုက်ပျ ိုးရြွးမြူထုတ်လုပ်သကြည့် ရကျးလက်ရနလူထုနှင့် ပိုြို

ရေးကွာြည့် တန်ြိုးကွင်းဆက်ရအာက်ပိုင်းဆီြို့ ပို၍ ရောက်ေှိြွားရစပါြည်။ အမြားရြာ 

အရထာက်အကူမပု အရမြြံအရဆာက်အအုံြျား (ဥပြာ လြ်းြျား) အား လက်လှြ်းြီအြုံးမပု 

နုိင်ြှု နည်းပါးမြင်း ကလည်း ဤမပဿနာကုိ ပုိ၍ ဆုိးေွားရစပါြည်။ ရကျးလက်ရနမပည်ြူြျားြည်  

အဆိုပါအဓိကတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားအတွင်း ကုန်ပစ္စည်း စတင်ထုတ်လုပ်ြည့် ေင်းမြစ်ေှိ  

အလွန်အရေးပါရြာ အြန်းကဏ္ဍတွင် ပါေင်လုပ်ရဆာင်ရနြည့်တုိင် လျ်ျာရမြနှင့် ြံုးစဲွြူသကား  

ြန်တီးေေှိရြာ စုစုရပါင်းတန်ြိုးြျား၊ ရကာင်းကျ ိုးြျား၏ အနည်းငျ်ြှေကိုြာ ေေှိြံစားသကေ

ပါြည်။ အြျားဆုံး အကျ ိုးြံစားသကေြည်ြှာ တန်ြိုးကွင်းဆက်ရအာက်ပိုင်းေှိ စီးပွားမြစ် မပုမပင်

ထုတ်လုပ်ရြာ လုပ်ငန်းကကီးြျားမြစ်ပါြည်။ ြို့ြဟုတ်ပါက ရေးကွက်ထိရောက်ြှု/စွြ်းရဆာင်

ေည်မပည့်ေြှု ြေှိမြင်း (market inefficiencies) ရသကာင့် အကျ ိုးအမြတ်ဆုံးရှုံးြှုြျား ကကုံရတွ့

ေပါြည်။ ျင်းြည် ရကျးလက်/ဖြို့မပ တန်းတူညီြှေြေှိြှုကို ပိုြိုဆိုးေွားရစဖပီး မြန်ြာနိုင်ငံေှိ 

ရကျးလက်ရနမပည်ြူြျားအား ဆင်းေဲြှုြံြောလည်ရစပါြည်။  

ရဒြန္တေအဆင့်တွင် စွြ်းအင်လက်လှြ်းြီေေှိြှု 

တိုးတက်ရအာင် လုပ်ရဆာင်မြင်းြည် တန်ြိုးမြှင့်

စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျား ထုတ်လုပ်ြှုအား တန်ြိုး

ကွင်းဆက် အထက်ပုိင်း(upstream)ြ့ုိ ရောက်ေိှရအာင်  

တွန်းပို့ရပးဖပီး တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားကို အားရကာင်း

ရစြည့်အမပင် ရဒြြံမပည်ြူြျား၏ ေင်ငွတိုးပွား 

ရစြမြင့် ရကျးလက်ရဒြ လူြှုစီးပွားြွံ့ဖြိုး

တိုးတက်ြှုကို အားရပးမြှင့်တင်နိုင်ပါြည်။ 

နိဒါန်း နိဒါန်း
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တန်ြုိးမြှင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မြင်းကုိ တန်ြုိးကွင်းဆက်ရအာက်ပုိင်းြ့ုိ တွန်းပ့ုိဖပီး ရကျးလက်ရန

မပည်ြူြျားအား လက်လှြ်းြြီ မြစ်ရစမြင်းြည် တန်ြုိးကွင်းဆက်ရအာက်ပုိင်းတွင် စွြ်းအင်ကုိ  

ပုိြုိလက်လှြ်းြီေေိှမြင်း တစ်ြုတည်းရသကာင့်ြာြဟုတ်ေဲ အမြားအရသကာင်းေင်းြျားလည်း ေိှရန

ပါြည်။ ရကျးလက်ရဒြ ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု ရလှော့ြျရေးနည်းလြ်းတစ်ြုအမြစ် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု

အတွက် စွြ်းအင်အြံုးမပုေန် အားရပးပ့ံပုိးရြာ စီြံကိန်းြျားနှင့် စာေွက် စာတြ်းြျား အရမြာက်

အြျား,၄,၅ ေိှပါြည်။ ြ့ုိရြာ် ထုတ်ကုန်တုိးမြှင့်ထုတ်လုပ်မြင်း ြ့ုိြဟုတ် ထွက်ကုန် အေည်အရြွး 

တုိးတက်ရကာင်းြွန်ရစမြင်းတ့ုိြှ အကျ ိုးရကျးဇူးြျား အမပည့်အေ ြံစားြွင့်ေရေးြည် ရကျးေွာ 

အဆင့်တစ်ဆင့်တည်းေိှ အရသကာင်းအြျက်ြျားထက် ပုိြုိကျျ်မပန့်ြျားမပားရြာ အရသကာင်းအြျက်

ြျားရပါ်တွင် ြူတည်ရနရသကာင်း ထုိစီြံကိန်းြျားနှင့် စာေွက်စာတြ်းြျားတွင် အစဉ်အဖြဲ လက်ြံ

အြိအြှတ်မပုထားမြင်း ြေိှပါ။ 

၁။     ပထြအြျက်ြှာ ရဒြေှိ ေျ်လိုအားကို မပည့်ြီရအာင် ထုတ်လုပ်နိုင်ဖပီဆိုလှေင် စိုက်ပျ ိုး  

        ထုတ်ကုန်ြျား ပိုလှေထံုတ်လုပ်ြှုြည် မပင်ပရေးကွက်ြျားြို့ လက်လှြ်းြီ ရောင်းြျနိုင်ြှြာ  

        အကျ ိုးရကျးဇူးြံစားေြည် မြစ်ြည်။  

၂။     ဒုတိျအြျက်ြှာ ရကျးေွာတစ်ေွာအတွင်း လည်ပတ်စီးဆင်းရနရြာ ရငွပြာဏြည်  

        အကန့်အြတ်ေှိရနမြင်း မြစ်ြည်။ လူြှုအြိုင်းအေိုင်းတစ်ြုအတွင်းေှိ စွြ်းအင် (ြို့ြဟုတ်  

        အမြားရြာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းြျား ြို့ြဟုတ် ေန်ရဆာင်ြှုြျား) အတွက် ြုံးစွဲြှုစုစုရပါင်း 

        ပြာဏြည် ြက်ဆိုင်ော လူြှုအြိုင်းအေိုင်း၏ မပင်ပြှ ေင်ရငွြျား တိုးပွားလာြှုြာ  

        တိုးတက်မြင့်ြားလာနိုင်ပါြည်။၆ 

၃။     ရနာက်ဆုံးအြျက်အရနမြင့် စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျား မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်မြင်းအား စီးပွားမြစ ်

        လုပ်ကိုင်နိုင်ေန် လိုအပ်ြည့် အရမြအရနအရသကာင်းအြျက်ြျားြည် ရှုပ်ရထွးရပွလီလှဖပီး  

        ရကာက်ပဲြီးနှံအလိုက် အရမြအရနြျား အြျ ိုးြျ ိုး မြစ်နိုင်ြလို ရဒြန္တေအဆင့်နှင့် နိုင်င ံ

        အဆင့်ေှိ လုပ်ြာကိုင်ြာေှိရြာ ေန်းကျင်အရနအထားြျားရပါ်တွင်လည်း ြျားစွာြူတည ်

        လျက်ေှိပါြည်။ ဥပြာ-စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန် မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြူ တစ်ဦး၏ စီးပွားရေး 

        အကျ ိုးအမြတ် ေေှိနိုင်ြှုအရမြအရနြည် မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ရနြည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း 

        အရေအတွက်နှင့် ပံုြှန်ထုတ်လုပ်ရပးနုိင်ြှု (throughput) ရပါ်တွင် ြျားစွာ ြူတည်ရနပါြည်။  

        မပုမပင်စီြံြည့် စက်ကိေိျာပစ္စည်းြျား ေျ်ျူေန် ြံုးစဲွေြည့် ကုန်ကျစေိတ်ြျားြှာ မြင့်ြား 

        ြမြင့် လုပ်ငန်းေှင်ြန်ေပ်တည်နိုင်ေန်အတွက် ထိုကုန်ကျစေိတ်ြျားကို ကာြိြို့ လိုပါြည်။          

        ထိုြို့ကာြိရစေန် အနိြ့်ဆုံးအရနမြင့် မပည့်ြီေြည့် ကုန်သကြ်းပြာဏကို  စိုက်ပျ ိုး         

        ထုတ်လုပ်ြူေက်ြှ အြျနိ်ြှန် ရပးြွင်းနိုင်ြို့ လိုအပ်ပါြည်။ ထို့ရသကာင့် ရကျးေွာြျားေှိ  

        စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ော ရနောြျားြှာထက် ဒိုင်ြျား ေှိရနြည့် ရနောြျားြှ မပုမပင်စီြ ံ

        ထုတ်လုပ်ြူြျား၊ ောြီအြျ ိုးြျ ိုးတွင် စိုက်ပျ ိုးရြာ ရကာက်ပဲြီးနှံအြျ ိုးအစား တစ်ြျ ိုး 

        ထက်ြကအား မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်နိုင်ြည့် ကုန်ကျစေိတ်နည်းရြာ စက်ပစ္စည်းကိေိျာ 

        ြျားကို အြုံးမပုနိုင်ြူြျားအရနမြင့် ပို၍ တပန်းြာပါြည်။  

စွြ်းအင်၊ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်ရနရြာ အရမြအရနအရသကာင်းအြျက်ြျားအား  

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းေှိရနြည့် မြစ်စဉ် (continuum) တစ်ြုအမြစ် ရှုမြင်နိုင်ပါြည်။  

ထိုမြစ်စဉ်၏ အစွန်းတစ်ြက်တွင် တန်ြိုးကွင်းဆက် အစပိုင်း/စတင်ထုတ်လုပ်ြည့်အပိုင်းေှိ  

ြဟာဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပြှ ထုတ်လုပ်ြူြျားေှိဖပီး ကျန်တစ်ြက်တွင် တန်ြိုးကွင်းဆက ်

အဆံုးပုိင်းေိှ ြဟာဓာတ်အားလုိင်းနှင့် ြျတ်ိဆက်ထားရြာ စားြံုးြူြျား ေိှြည်မြစ်ြည်။ တန်ြုိး 

ကွင်းဆက်တစ်ရလှောက်ေိှ ရနောအြီးြီးြှ စွြ်းအင်နှင့် စုိက်ပျ ိုးရေးဆုိင်ော လုပ်ရဆာင်ြျက်  

တစ်ြု၏ စိန်ရြါ်ြှုြျား၊ အြွင့်အလြ်းြျားနှင့် မြစ်နိုင်ရမြေှိရြာ အကျ ိုးြက်ရောက်ြှုြျားကို 

ဆန်းစစ်ြုံးြပ်ောတွင် ဤမြစ်စဉ်ြည် အြုံးေင်ရြာ ြူရောင်တစ်ြုမြစ်ပါြည်။  

၄ IIED, Remote but productive: Practical lessons from productive uses of energy in Tansania, 2019 (Link)
၅ Cabraal, R.A., Barnes, D.F. & Agarwal, S.G., Productive Uses of Energy for Rural Development, 2005 (Link) 
၆ အရြးစားဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ြုံးစွဲြူြျားတွင် စွြ်းအင်အတွက် ြုံးစွဲြည့် ရငွပြာဏကို ပုံရြြတ်ြှတ်ထား ရလ့ေှိရသကာင်း  
 ရလ့လာရတွ့ေှိြဲ့ပါြည်။ ထို့ရသကာင့် ရေးနှုန်းရမပာင်းလဲပါက ြုံးစွဲြည့်ပြာဏ ရမပာင်းလဲြှု (price elasticity)ကို မြစ်ရပါ်ရစဖပီး  
 လှေပ်စစ်ဓာတ်အားြအရမပာင်းအလဲဒဏ်ကို ြံနိုင်ေည်နည်းပါးရသကာင်း ရတွ့ေှိေပါြည်။  အရြးစိတ်ကို CrossBoundary and  
 E4I’s Innovation Insight: The Price Elasticity of Power (Link) တွင် ြတ်ရှုရလ့လာပါ။

နိဒါန်း နိဒါန်း

https://pubs.iied.org/16652iied
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.energy.30.050504.144228
https://static.wixstatic.com/ugd/cba5c5_561c8699fd58429b95c7297c8921bfbe.pdf
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နိဒါန်း နိဒါန်း

ဆန်းစစ်ြ့ဲြည့် တန်ြုိးကွင်းဆက်အဆင့်ဆင့်တွင် စွြ်းအင်လက်လှြ်းြီရေး ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုြျားအတွက်  

အလားအလာအရကာင်းဆုံး အြွင့်အလြ်းအား မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှုအဆင့်တွင် ရတွ့ေှိေ

ပါြည်။ အရသကာင်းြှာ မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှုြျားြည် စိုက်ပျ ိုးရေးထွက်ကုန်ြျား၏ တန်ြိုးကို  

ြျားစွာ မြှင့်တင်ရပးနုိင်ဖပီး ရျေုျျအားမြင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား တပ်ဆင်ြှုကုိလည်း အလွျ်တကူ 

လုပ်ရဆာင်နိုင်ရြာရသကာင့် မြစ်ြည်။ ဤအြျက်ြည် ပုံြှန်အားမြင့် ရကျးေွာအဆင့်တွင် 

လူအားကို အြုံးမပုလုပ်ကိုင်ရြာ စပါးရြြရလှ့မြင်းကဲ့ြို့ရြာ တန်ြိုးကွင်းဆက် အစပိုင်းြှ 

လုပ်ငန်းစဉ်ြျားြာြက ြျည်ငင်စက်ရုံြျားကဲ့ြို့ တန်ြိုးကွင်းဆက်ရအာက်ပိုင်းေှိ အကကီးစား

မပုမပင်ထုတ်လုပ်ြူြျားအတွက်လည်း အကျုံးေင်ပါြည်။ တန်ြိုးကွင်းဆက် ရအာက်ပိုင်းတွင် 

ြဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ြျတိ်ဆက်ထားရြာ်လည်း ြီးြသကာြဏပျက်ရလ့ေှိြည့် ရနောြျား၌ 

ြီးပျက်လှေင် အြုံးမပုနိုင်ြည့် အေန်စွြ်းအင်ေေှိရအာင် ရဆာင်ေွက်ရပးြို့ လိုအပ်ပါြည်။     

ပုံ (၃):   အစပိုင်းေှိ ရကျးလက်ရဒြစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြူြျားြှ အဆုံးပိုင်းေှိ စားြုံးြူြျားအထိ ပါေင်ရြာ  

            စိုက်ပျ ိုးရေးတန်ြိုးကွင်းဆက်မြစ်စဉ် 

Farm Village

RURAL URBAN

Town City

Pre-production

Production and harvesting

UPSTREAM DOWNSTEAM
Higher cost of energy     Lower cost of energy
Social impact   Economic impact
Higher transport costs   Lower tansport costs
Small scale processing   Larger scale processing
Far from markets   Close to markets
Less available energy   Better energy availability

Processing

Wholesale and retail
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မြနြ်ာနုိငင်တွံင ်ြြုိငး်အစဉအ်ဆက ်တစနုိ်ငတ်စပုိ်င ်စုိက်ပျ ိုးလုပကုိ်င်ြှုြာ ြျားမပားြ့ဲဖပီး အစုိးေ 

ြူေါဒြျားကလညး် ြိြိောြာ ြူလံုြှုအရပါ် အရမြြံလျက် ဆနစ်ပါးကုိြာ အဓိကထားြ့ဲဖပီး တန်ြုိး 

ကွငး်ဆကအ်နည်းငျအ်တွကြ်ာ အစိုးေြှ ပံပ့ိုးကူညီရပးြဲြ့မြင့ ်ကျနတ်န်ြိုးကွငး်ဆကြ်ျားြှာ 

ထိြိုကန်စ်နာြဲ့ေပါြည။် ေလဒအ်ရနမြင့် စိုကပ်ျ ိုးရေးကဏ္ဍတွင ်ထုတက်ုနအ်ြျ ိုးြျ ိုး ရမပာငး်လဲ

ထုတလ်ုပန်ိုငြ်ှုြေှိေဲ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ပါေင်ရဆာင်ေွကြ်ှာလညး် အကန့အ်ြတေ်ှိြညက်ို ရတွ့ေ 

ပါြည။် ျငး်ြည ်ရေးကွကတွ်ငး် ျှဉဖ်ပိုငနုိ်ငြ်ှုနှင့် ရကျးလက်ရဒြ ြံွ့ဖြိုးရေးအတွက် စုိက်ပျ ိုးရေး 

ကဏ္ဍြှ ရကာငး်ကျ ိုးမပုနိုငြ်ည့် အလားအလာြျားကို ထိြိုကရ်စြဲပ့ါြည။် ကြ္ဘာေ့ဏ်နှင့် အမြား 

အြဲွ့အစညး်ြျားြှ ြသကာြီကာလြျားက အရကာင်အထညရ်ြာရ်ြာ အစီအစဉြ်ျားတွင် အာဟာေ 

တိုးတကရ်ကာငး်ြွနေ်နန်ှင့် စိုကပ်ျ ိုးရြွးမြူရေးလုပင်န်းမြင့် အြကရ်ြွးေြး်ရကျာငး်ြှုြျားအား 

မြှင့်တငရ်ပးနုိင်ေနအ်တွက ်ထုတကု်နအ်ြျ ိုးြျ ိုး ရမပာငး်လဲစုိက်ပျ ိုးထုတလု်ပနုိ်ငစွ်ြး် မြင့်ြားလာရစေန် 

ဦးစားရပးရဆာင်ေွကလ်ာသကြည်ကုိ ရတွ့ေပါြည်။ ထုိြ့ုိ ထုတကု်နအ်ြျ ိုးြျ ိုး စုိကပ်ျ ိုးထုတလု်ပ ်

နုိငြ်ှုဆီြ့ုိ ဦးတညလု်ပရ်ဆာငြ်ှုြျား ေိှလာြည့်တုိင ်စုိကပ်ျ ိုးထုတလု်ပြ်ှုြျားတွင် စပါးနှင့် ပဲအြျ ိုးြျ ိုးကုိ  

အြျားဆံုး စုိက်ပျ ိုးရနသကဆဲမြစဖ်ပီး ၂၀၁၆ ြုနှစ်တွင ်ထုိနှစြ်ျ ိုးရပါငး်လှေင ်စုစုရပါငး်ရကာက်ပဲ ြီးနံှထွက ်

ေိှြှု၏ ၆၇% နှင့်  စုိက်ပျ ိုးရမြ၏ ၇၅% ေိှပါြည်။ ထုိရကာက်ပဲြီးနံှြျားြည် မြနြ်ာနုိငင်ေိှံ စီးပွားရေး 

လုပရ်ဆာငြ်ှုြျားနှင့် နုိငင်၏ံ စားနပ်ေိက္ခာြူလံုရေးအတွက် အဓိက ကျရြာ ြီးနံှြျားမြစ်ပါြည။် 

၂.ေ ြညြ်ည့်စိုကပ်ျ ိုးရေးတနြ်ိုးကွငး်ြည ်‘အဓိကကျရသကာငး်’ ဆနး်စစေ်ာတွင ်ေိရြြလက္ခဏာ

အြျ ို့ကို နှိုကန်ှိုကြ်ျွတ်ြျွတ် ဆန်းစစြ်ုးံြပေ်န် လိုအပပ်ါြည။် ရအာကရ်ြာမ်ပပါပု ံတွငပ်ါေှိြည့်

အတိုငး် ရြါငး်စဉြ်ုးံြုရအာကတ်ွင ်ထိုလက္ခဏာြျားကို စုစညး်ရပးထားပါြည။်

အဆုိပါဆနး်စစအ်ကဲမြတ်ြှုရပါ်အရမြြံ၍ ဤရလလ့ာြှုတွင် အရြးစိတ်ရလလ့ာဆနး်စစေ်န ်ရေွးြျျ် 

ြ့ဲရြာ ရကာကပဲ်ြီးနံှြျားြှာ စပါး၊ ေါဂွြး်နှင့် BPO (ပဲအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် ဆီထွကြီ်းနံှြျား)တ့ုိ မြစ်ပါြည။်  

• ရေးကွက်အေွျ်အစား - နှစ်စဉ် ြီးနှံတန်ြိုးနှင့် ထုတ်လုပ်ြှုပြာဏြျား

• ကဏ္ဍ၏ြွဲ့စည်းပုံ         - စုိက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြူြျားနှင့် မပုမပင် စီြံထုတ်လုပ်ြူြျား  

                                   အရေအတွက်နှင့် အေွျ်အစား

• အမြားတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားနှင့် စုဆုံြှု

• (အမြားတန်ြုိးကွင်းဆက်ြျား၊ ရေးကွက်ြျား၊ အရမြြံ အရဆာက်အအံုြျား)နှင့်  

နီးကပ်စွာ တည်ေှိြှု

• တူညီရြာောြီ (ြို့) လိုက်ြက်နီးစပ်ရြာ ောြီတွင် စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြှု 

• လက်ေိှစွြ်းအင်ြံုးစဲွြှုနှင့် အနာဂတ်ြံုးစဲွနုိင်ရမြအလားအလာ

• ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုနှင့်/ြ့ုိြဟုတ် ထုတ်ကုန်တန်ြုိးမြှင့် တင်ြှု တုိးတက် 

လာနုိင်ရမြ အလားအလာ

 စွီ�ပ်ွ��ရေးရ�အရ  

 အရေးရ�ပ်ါမ်းု

စွွမ်းး�အင်းက်�ု  

အရေးမြှု���ရေးသ� ထုတးက်ုနး   

တနးဖ�ု�မြှုမ်းုင့်းတင်းမ်းု

တနးဖ�ု�က်ွင်း��က်းမ်း���  

စွု�ု�မ်းုအတ�ုင်း�အတ�

ပံု (၄):   စုိက်ပျ ိုးရေးတန်ြုိးကွင်းဆက်ြျားအတွင်း လှေပ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်ရပးြှုအား အကဲမြတ်ြံုးြပ်မြင်းနှင့်  

           ဦးစားရပးအဆင့်ြတ်ြှတ်မြင်းတို့အတွက် ထည့်ြွင်းစဉ်းစား ဆန်းစစ်ေြည့် အပိုင်းကဏ္ဍြျား
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2.1.1 Key takeaways

• ဆန်းစစ်ရလ့လာြ့ဲရြာ တန်ြုိးကွင်းဆက် ြျားထဲတွင် စပါးြည် ရကျးလက်ရဒြ စွြ်းအင် 

အစီအစဉ်ြျားအတွက် ြင့်ရလျာ်ြှု အေိှဆံုး ြီးနံှမြစ်ြည်။ စုိက်ပျ ိုးရမြအြျားစုတွင် ဆန်စပါးကုိ  

စုိက်ပျ ိုးရနမြင်း မြစ်ြမြင့် (ဒုတိျအြျားဆံုး စုိက်ပျ ိုးြည့် ြီးနံှထက် ြံုးဆနီးပါး ပုိြျား) စပါး 

တန်ြုိးကွင်းဆက်အတွက် ရအာင်မြင်စွာ လုပ်ရဆာင်နုိင်ြည့် လုပ်ရဆာင်ြျက်ြှန်ြြှေအား  

နုိင်ငံအေှြ်းတွင် ကျျ်မပန့်စွာ အြံုးြျနုိင်ြည်မြစ်ြည်။ 

5a 
Rice: Mean 
yield

5b
Rice: Total 
production

Low Medium High

0 125 250 km

• ြ့ုိရြာ် ဆန်စပါးကဏ္ဍြည် အတုိင်းအတာ ကကီးြားြည့်အတွက် ျှဉ်ဖပိုင်ြှု ကကီးြားဖပီး  

အကျ ိုးအမြတ်နည်းပါးပါြည်။ 

• တန်ြုိးကွင်းဆက် အရပါ်ပုိင်းတွင် မပုမပင်စီြံ ထုတ်လုြှုြေိှြမြင့် မြန်ြာနုိင်ငံ ရကျးလက်ရဒြြှ  

ဆန်စပါးစိုက်ပျ ိုး ထုတ်လုပ်ြူြျား ြည် အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားြှ ထုတ်လုပ်ြူြျားထက် တန်ြိုး 

ကွင်းဆက်အတွင်းေိှ စီးပွားရေးအကျ ိုးအမြတ်ြံစားေေိှြှု ောြုိင်နှုန်းြိြိြာြာပုိ၍ နည်းပါးပါြည်။ 

• ထုတ်ကုန်တန်ြိုး မြင့်ြားစွာ မြှင့်တင်ရပးနိုင်ြှု၊ တတ်နိုင်ြည့် ရငွပြာဏမြင့် ေျ်ျူတပ်ဆင်  

နိုင်ရြာ စက်ပစ္စည်းကိေိျာြျား၊ ြီးြန့်စွြ်းအင် ထုတ်လုပ်ြှုစနစ် (stand-alone)၊ 

• အရြးစားဓာတ်အားလိုင်းစနစ် (mini-grid) ြို့ြဟုတ် ကိုျ်ပိုင်စွြ်းအင်ထုတ်လုပ်ြှုစနစ်  

(captive power system) ြျားမြင့် စွြ်းအင်ေေိှ အြံုးမပုနုိင်ရမြတ့ုိရသကာင့် စပါးရြြရလ့ှမြင်းြည်  

အကျ ိုးြျားြည့် အရစာပုိင်းအဆင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်ြှု အြွင့်အလြ်းတစ်ြုမြစ်ပါြည်။ 

• ဆည်ရေြွင်းမြင်းြည် စပါးအထွက်နှုန်းနှင့် ြီးစားအရေအတွက် (တစ်ြီးစား၊ နှစ်ြီးစား၊  

စြည်) တုိးရစပါြည်။ ြ့ုိရြာ် ရေစုပ်တင် မြင်းကုိ လျ်ကွင်းထဲတွင်ြာ အဓိကလုပ်ရဆာင်မြင်း 

မြစ်ြမြင့် ဆိုလာစွြ်းအင်ြုံး ရေစုပ်စက်ြျားကဲ့ြို့ ြီးြန့်စွြ်းအင် ထုတ်လုပ်ြှုစနစ်ြည်  

အြင့်ရတာ်ဆုံး မြစ်ြည်။ 

• စပါးြွံြျွတ်မြင်းြည် စပါးကို တန်ြိုးြျားစွာ မြှင့်တင်ရပးဖပီး လှေပ်စစ်ဓာတ်အားကို အရြးစား 

မြစ်ရစ၊ အကကီးစားမြစ်ရစ တပ်ဆင်ရပးေန်လည်း လွျ်ကူပါြည်။ ြ့ုိရြာ် ဆန်စပါးအားြည်  

ကုိင်တွျ်စဉ်၊ ြျ်ျူပ့ုိရဆာင် စဉ်နှင့် ြုိရလှာင်ြိြ်းဆည်းစဉ်အတွင်း စပါး ြံွြည် ဆန်ရစ့ကုိ  

အကာအကွျ်ရပးြမြင့် တန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်း ြည်ြည့်ရနောတွင် စပါးြွံြျွတ်မြင်းကို  

မပုလုပ်ေန် အရကာင်းဆံုးမြစ်ြည်ဆုိြည်ကုိ ရြရြြျာြျာ စဉ်းစားရေွးြျျ်ေန် အရေးကကီးပါြည်။ 

ပုံ (၅):   မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဆန်စပါးစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြှုနှင့် အထွက်နှုန်း ၇

၇ စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြှုဆိုြည်ြှာ ြက်ဆိုင်ော ဖြို့နျ်၏ စုစုရပါင်း စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြှုပြာဏ (တန်မြင့် တိုင်းတာပါြည်)ကို  
 ဆိုလိုပါြည်။ စုစုရပါင်းထုတ်လုပ်ြှုအား ဖြို့နျ် ၏ စုစုရပါင်းဧေိျာနှင့်စားကာ ြီးနှံအထွက်နှုန်း တွက်ြျက်ပါြည်။  
 ြီးနှံအထွက်နှုန်းြည် စိုက်ပျ ိုးရေးကုန်ထုတ်စွြ်းအားကို တိုင်းတာြည့် အတိုင်းအတာတစ်ြုမြစ်ပါြည်။

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အဓိကကျြည့် စိုက်ပျ ိုးရေးတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျား မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အဓိကကျြည့် စိုက်ပျ ိုးရေးတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျား
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ပုံ (၆):   မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ပဲအြျ ိူ းြျ ိုးစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြှုနှင့် အထွက်နှုန်း

9a 
Beans & Pulses:
Mean yield

9b
Beans & Pulses:
Total 
production

Low Medium High

0 125 250 km

2.1.1 Key takeaways

• စစ်တြ်းရကာက်ျူြ့ဲြည့် အလတ်စား မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြူြျား အြံုးမပုြည့် စက်ကိေိျာ 

ြျားတွင် ရြြရလှ့စက်ြျားြှလွဲ၍ ကျန်စက်အားလုံကို လှေပ်စစ်မြင့် ရြာင်းနှင်မြင်း မြစ်ပါြည်။ 

• ဆီကကိတ်စက်အပါအေင် စက်ကိေိျာ အြျ ိုး ြျ ိုးကုိ ရကာက်ပဲြီးနံှ အြျ ိုးအစား ြံုးရလးြျ ိုးအား 

 မပုမပင်စီြံောတွင် အြံုးမပုနုိင်ပါြည်။ ထ့ုိရသကာင့် ြီးနံှေိတ်ြိြ်းြျန်ိြျားသကား စက်ကုိအြံုးြမပုေဲ  

ေပ်ထားေြည့် အြျနိ် ကာလ (downtime) ရလျာ့နည်းရစဖပီး စက်ကိေိျာြျားကို တစ်နှစ ်

ပတ်လုံး အြုံးမပုနိုင်ရစပါြည်။ 

• အဆင့်ြဲွြည့်စက်နှင့် အရောင်ြဲွြည့် စက်ြျားြည် လျ်ျာထွက်ကုန်အရမြာက်အြျားအား  

အေည်အရြွးအလုိက် အဆင့်ြျားြဲွမြင်းအား အြျန်ိတုိအတွင်း လုပ်ရဆာင်ရပးနုိင်ပါြည်။ ထုိြ့ုိ  

လှေင်လှေင်မြန်မြန် လုပ်ရဆာင်ရပးနုိင်မြင်းနှင့် ထုိစက်ြျား၏ စွြ်းအင်ြံုးစဲွြှု ပြာဏနည်းပါးမြင်းတ့ုိ  

ရပါင်းစပ်ကာ ြံုးစဲွြည့် စွြ်းအင်တစ်ျူနစ် (kWh) လှေင် တန်ြုိးမြှင့်ရပးနုိင်ြှု အတုိင်းအတာြည်  

ကကီးြားရသကာင်း ရတွ့ေှိေပါြည်။ 

• ြို့ရြာ် အဆင့်ြွဲ၊ အရောင်ြွဲစက်ြျားြည် ရေးကကီးပါြည်။ ထိုအရသကာင်းရသကာင့် တန်ြိုး 

ကွင်းဆက်ရအာက်ပိုင်းြှ အကကီးစားမပုမပင်ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျားြာလှေင် ထိုစက်ြျားကို  

ေျ်ျူတပ်ဆင်နိုင်ပါြည်။ 

• ရကျးေွာအဆင့်တွင် အရစ့ြျားြှ တန်ြိုးမြင့်ြားြည့် ဆီကို ကကိတ်ျူြည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း  

တန်ြုိးကွင်းဆက်ရအာက်ေက်ြှ ဆီကကိတ်လုပ်ငန်း စဉ်အြျ ို့ကုိ လုပ်ရဆာင်မြင်းြေိှေဲ တုိက်ရုိက် 

ကကိတ်ျူမြင်းမြစ်ပါြည်။ ထ့ုိရသကာင့် ဤြည်ြှာ တန်ြုိးကွင်းဆက် အရပါ် ပုိင်းြှ အကျ ိုးအမြတ်ြျား  

ပိုြိုြံစားေေှိ နိုင်ရေးအတွက် ထိရောက်ရြာ နည်းလြ်းတစ်ြု မြစ်နိုင်ပါြည်။ 

2.1.1 Key takeaways

• တန်ြိုးကွင်းဆက် အရပါ်ပိုင်းေှိ မပုမပင်စီြံြှုြျား (အရမြာက်လှြ်းမြင်း၊ အရစ့ထုတ်မြင်းနှင့်  

ြန့်စင်မြင်း)ကို အရြးစားလုပ်ငန်းြျားြာြက အကကီးစားလုပ်ငန်းြျားြှလည်း လုပ်ကိုင်ရန

သကြည့်တုိင် ထုိလုပ်ငန်းြျားြည် ရျေုျျအားမြင့် အေည်အရြွးည့ံရြာ စက်ပစ္စည်းြျားကုိ  

အြုံးမပုလုပ်ကိုင်ရနသကမြင်း မြစ်ြည်။ ေလဒ်အရနမြင့် ထုတ်ကုန်ြျားြည် အေည်အရြွး 

ညံ့ြျင်းပါြည်။ တန်ြိုးကွင်းဆက်ရအာက်ပိုင်းတွင်ြူ မပုမပင်စီြံထုတ် လုပ်ြှုြျားကို အဓိက 

အားမြင့် အစိုးေပိုင်စက်ရုံြျားက လုပ်ကိုင်ပါြည်။ 

• ြျည်ြင်ထုတ်လုပ်မြင်းြည် ေါြီးနှံကိုြျားစွာ တန်ြိုးြျားစွာ မြှင်တင်ရပးနိုင်ပါြည်။ 

ြို့ရြာ် စက်ပစ္စည်းြျားြှာ ရေးကကီးြမြင့် ေွာြားအြျားစုြှာ ေျ်ျူေန် ြတတ်နိုင်သကပါ။ 

• အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်ြူြျားြည် မပည်တွင်းြှ ထုတ်လုပ်ရြာ ြျည်ြင်ထက် မပည်ပြှ  

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အဓိကကျြည့် စိုက်ပျ ိုးရေးတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျား မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အဓိကကျြည့် စိုက်ပျ ိုးရေးတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျား
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2.0 Key agricultural value chains in Myanmar

တင်ြွင်းရြာ ြျည်ြင်ြျားကို ပို၍ အြုံးမပုသကပါြည်။ အေည်အရြွးတူလှေင် မပည်ပြှ  

တင်ြွင်းရြာ ြျည်ြင်က ပို၍ ရေးြက်ြာရြာရသကာင့် မြစ်ြည်။ 

• ြျည်ငင်စက် (ြျည်ြင်မပုလုပ်ေန်)နှင့် စက်ေက်ကန်းစင် (ြျည်ြင်ြှ အထည်ေက်ေန်) တို့ြည်  

အရြေိကန်ရဒါ်လာ ရထာင်ဂဏန်းြှ ရြာင်းဂဏန်းအထိ ရပးေပါြည်။ ရြျးရငွြျား ြေေိှလှေင်  

အရြးစား မပုမပင်ထုတ်လုပ်ြူြျားြည် ထိုစက်ြျားကို ေျ်ျူေန် ြက်ြဲပါြည်။ ထိုလုပ်ငန်း 

ြျား၏ ြောေအေ မပုမပင်စီြံြှုြျားကုိ တန်ြုိးကွင်းဆက်ရအာက်ပုိင်းတွင်ြာ လုပ်ရဆာင်နုိင်ရမြ 

ြျားြမြင့် ထုိစက်ပစ္စည်းြျားြည် အရမြြုိင်ဖပီးမြစ်ရြာ အကကီးစား မပ မုပင်ထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်းြျား 

အတွက်ြာ ပို၍ ြင့်ရတာ်ပါြည်။  

15a 
Cotton:
Mean yield

15b
Cotton:
Total 
production

Low Medium High

0 125 250 km

No data

ပုံ (၇):   မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ေါစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြှုနှင့် အထွက်နှုန်း

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အဓိကကျြည့် စိုက်ပျ ိုးရေးတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျား
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မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အဓိကကျြည့် စိုက်ပျ ိုးရေးတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျား
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ရလ့လာြှုမပုလုပ်စဉ်အတွင်း အဓိကကျြည့် တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက်ေှိ စွြ်းအင် 

ဆိုင်ော စိန်ရြါ်ြှုြျားနှင့် အြွင့်အလြ်းြျားကို ရအာက်ပါနည်းလြ်းြျားြှတစ်ဆင့် ရြာ်ထုတ် 

ဆန်းစစ်ရလ့လာြဲ့ပါြည် - 

• ရဒြန္တေအဆင့်ြှ အြျက်အလက်ေင်းမြစ်ြျားနှင့် ရမြပုံြျားကို ေှာရြွရြာ်ထုတ် စုစည်းမြင်း၊ 

• အရစာပိုင်းြုရတြနစာတြ်းြျားအား ရလ့လာမြင်း၊ 

• ရတာင်ြူြျားနှင့် အြင်းအြွဲ့ြျားြှစ၍ အကကီးစားမပုမပင်ထုတ်လုပ်ရြာ လုပ်ငန်းြျားနှင့်  

အစိုးေဌာနြျားအထိ တန်ြိုးကွင်းဆက်မြစ်စဉ်တစ်ရလှောက်ြှ လူြျားအား ရမြမပင်တွင် ရတွ့ဆု ံ

ရြးမြန်းမြင်းနှင့် ြုန်းမြင့် ဆက်ြွျ်ရြးမြန်းမြင်း၊ 

• ညြီးအလင်းရောင်ကုိ ရုိက်ကူးထားရြာ ပံုြျား (night-light imagery)၊ (ဓာတ်အားလုိင်းေိှြည့် 

ရနောြျားကုိ ြိေိှေန်)၊ ရဒြထွက် ြီးနံှအထွက်နှုန်းနှင့် ထုတ်ကုန်စွြ်းအား၊ လြ်းကွန်ေက်ြျားနှင့်  

၃.ေ ရနရောင်မြည်ေေှိြှု အတိုင်းအတာအပါအေင် စွြ်းအင်ထုတ်လုပ်ြှု နည်းပညာဆိုင်ော  

အလွှာြျား (layers) အား တည်ရနောအကျျ်အေန်းဆိုင်ော ဆန်းစစ်ရလ့လာြှု  

(Geospatial analysis) မပုလုပ်မြင်း၊

• လက်ရတွ့ကျင့်ြုံးလုပ်ကိုင်ရနရြာ ပညာေှင်ြျား၊ အရထာက်အကူမပု အြွဲ့အစည်းြျားနှင့်  

ရတွ့ဆုံရြးမြန်းြှုြျား (expert interviews)၊ 

21b 
PV ထုတးလုပ်းမ်းု၈ 
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၈     Global Solar Atlas (Link)

ပုံ (၈):  တန်ြိုးကွင်းဆက် ဆန်းစစ်ရလ့လာြှုတွင် အြုံးမပုြဲ့ြည့် geospatial data layer နြူနာအြျ ို့ 

တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြှုအား ဆန်းစစ်ေန်အတွက် နည်းလြ်းအရထာက်အကူြျား 

https://globalsolaratlas.info/download/myanmar
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21c 
လမ်းး�မ်း���မ်းှ  
အက်ွ�အရေးဝ�၉ (km)

21d 
ဓ�တးအ��လ�ုင်း�  
တညးရှ�ရ�ရေးနရ�မ်း��� ၁၀, ၁၁
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၉  OpenStreetMap (Link)
၁၀  ဤအြျက်အလက်ြျားြည် ညြီးရောင်ကုိ ဖဂိုလ်တုြှ ရုိက်ကူးထားြည့် ရုပ်ပံုြျား၊ NASA ြှ ကြ္ဘာ့ရမြထု၊ ရလထု၊ ရေထုအား  

ရစာင့်သကည့်ရလ့လာေန် Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) ကိေိျာမြင့် ရုိက်ကူးစုရဆာင်း ထားရြာ ရုပ်ပံုြျားနှင့်  
အမြားရြာ ရနောရဒြဆုိင်ော အြျက်အလက်ြျားအား machine-learning based algorithms ြျား အြံုးမပု၍ ထုတ်နှုတ်ေျူ
ထားရြာ အြျက်အလက်ြျား မြစ်ပါြည်။ အွန်လုိင်း VIDA platform ရပါ် ေိှ လုိြျင်ြည့် အြျက်အလက်ကုိ ေှာရြွေျူနုိင်ဖပီး ြျုံ့ြျဲ့
သကည့်နုိင်ြည့် ရမြပံုရပါ်တွင် ထုိအြျက်အလက်ြျားကုိ ေေိှနုိင်ပါြည်။ (Link)

၁၁  Village Data Analytics (Link)

၁၂  စုိက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျားကုိ မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြူြည် စွြ်းအင်စနစ်ကုိ ပုိင်ဆုိင်လှေင် (ဥပြာ-ြီးမြားစွြ်းအင်စနစ်ြျားနှင့် တစ်ဦးတည်း 
ကုိျ်ပုိင်ြံုး စွြ်းအင်စနစ်ြျား) စွြ်းအင်အတွက် အြံုးစေိတ် (expenditure) ြည် ကုန်ကျစေိတ် (cost) တစ်ြု မြစ်ပါြည်။ အရြးစား
ဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ြျားအတွက် footnote 13 ကုိ သကည့်ပါေန်။ 

တန်ြိုးမြှင့် စိုက်ပျ ိုးရေးထုတ်ကုန်ြျား ထုတ်လုပ်ြှုအား ရလ့လာောတွင် တန်ြိုးကွင်းဆက် 

ရအာက်ပုိင်းြ့ုိ ရောက်ေိှြွားရလ စုိက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်ြျား၏ တန်ြုိးပုိြုိ မြင့်ြားလာရလ မြစ်ရသကာင်း  

ရတွ့ေှိေဖပီး တန်ြိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ြုြျင်းစီြှ အြုံးမပုြည့် စွြ်းအင်ကိုလည်း 

နှိုင်းျှဉ်ရလ့လာပါြည်။ ရလ့လာရတွ့ေိှြျက်ြျားအေ တနးဖ��ုကွ်င်း��က်းအတွင်း�ရှ� စွွမ်းး�အင်း��ငု်းရ�  

လုပ်းရေး��င်းမ်းုတစွး�ုသညး စွွမ်းး�အင်းက်�ု စွီ�ပ်ွ��ရေးရ�တနးဖ�ု�တစွး�ုအမြှုဖစွး ရေးမြှုပ်�င်း�လဲရေးပ်�နှီး�ုင်းသည့း  

စွွမ်းး�ရေး��င်းရညးမြှုပ်ည့းဝမု်း (efficiency) ကို ေေှိရစရသကာင်း ရပါ်လွင်ရစပါြည်။ ဤနည်းစနစ်ကို 

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ြျား ရေးဆွဲမြင်း၊ အရကာင်အထည်ရြာ်ြည့် ရြာ်ဒျ်ပုံစံြျား နှိုင်းျှဉ်မြင်းနှင့်  

ြည်ြည့် စုိက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ြျားကုိ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားတပ်ဆင်ရပးေန် ဦးစားရပးြင့်ရသကာင်း  

ဆန်းစစ်မြင်းတ့ုိအတွက် အြံုးမပုနုိင်ပါြည်။ ထ့ုိအမပင် တန်ြုိးကွင်းဆက်အြျ ိုးြျ ိုး၊ တန်ြုိးကွင်းဆက် 

တစ်ြုအတွင်းေိှ လုပ်ရဆာင်ြျက်အြျ ိုးြျ ိုး ြ့ုိြဟုတ် တန်ြုိးကွင်းဆက်တစ်ြုအတွင်း လုပ်ရဆာင်ြျက် 

တစ်ြုအား ရနောအြျ ိုးြျ ိုးတွင် ြို့ြဟုတ် အတိုင်းအတာအြျ ိုးြျ ိုးမြင့် လုပ်ရဆာင်ရနြှုအား 

နှိုင်းျှဉ်ရလ့လာောတွင်လည်း အြုံးမပုနိုင်ပါြည်။ 

စွြ်းအင်ြုံးစွဲနိုင်မြင်းရသကာင့် တန်ြိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ြျား ထုတ်လုပ်နိုင်ြှုအရမြအရနကို ဆန်းစစ် 

ြုံးြပ်ောတွင် ရအာက်ပါအြျက်ြျားကို ရလ့လာရတွ့ေှိပါြည် -  

• စွက်းရပ်းန��ထ��ရမြှု�င်း�ရေးြက်�င့်း �ု��ရု��နစွးန�မု်း - အစားထုိးစွြ်းအင်ေင်းမြစ်တစ်ြု (ဥပြာ-ြီးမြား  

ဆုိလာစွြ်းအင်စနစ် ြ့ုိြဟုတ် ြီးစက်) အား ရမပာင်းလဲအြံုးမပု၍ စက်ြျားကုိ ြမပတ်လည်ပတ် 

ရနရစမြင်းရသကာင့် ေေိှြည့် အကျ ိုးအမြတ်ြည် အစားထုိးစွြ်းအင်ကုိ အြံုးမပုေမြင်းရသကာင့်  

ကုန်ကျစေိတ်မြင့်ြားြှုကုိ ကာြိရထြိရလာက်ရအာင် ကကီးြားရသကာင်း ြသကာြဏရတွ့ေိှေပါြည်။  

စွရ�တးက်���ရနး သင့်း/မ်းသင့်း �နး�စွစွးမု်း (Cost justification) တွင် စုိက်ပျ ိုးရေး ထုတ်ကုန်ြျားအား  

မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်မြင်းရသကာင့် တုိးပွားလာြည့် စုိက်ပျ ိုးထုတ်ကုန်တန်ြုိးနှင့် မပုမပင်စီြံမြင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ြံုးစဲွေြည့် စွြ်းအင်အတွက် ကုန်ကျစေိတ် ြ့ုိြဟုတ် ရပးရဆာင်ေြည့် လှေပ်စစ် 

ဓာတ်အားြ၁၂ တို့ကို နှိုင်းျှဉ်သကည့်ပါြည်။ တနးဖ�ု�မြှုမ်းုင့်းထုတးကု်နး ထုတးလုပ်းမြှု�င်း�အ��

လု�ရေးလ�က်းသည့း အတ�ငု်း�အတ�အထ� လုပ်းရေး��င်းနှီး�ငု်းလျှင်း မြှုမ်းင့်းမ်း��သည့း စွွမ်းး�အင်းစွရ�တးမ်း��� 

တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြှုအား ဆန်းစစ်ေန်အတွက် နည်းလြ်းအရထာက်အကူြျား တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြှုအား ဆန်းစစ်ေန်အတွက် နည်းလြ်းအရထာက်အကူြျား 

https://www.openstreetmap.org/#map=5/19.434/96.683
https://api.mapbox.com/styles/v1/villagedataanalytics/ckkcjx3vv07az17r52t6dfzo2.html?fresh=true&title=view&access_token=pk.eyJ1IjoidmlsbGFnZWRhdGFhbmFseXRpY3MiLCJhIjoiY2s5YjZmNmhlMDFqNzNncGw0cjZicW84MCJ9.wMtwieEKb19f5kCnsiXk5A#5.09/20.5/95.87
https://www.villagedata.io/
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သ�ုမ့်းဟုတး လျှပ်းစွစွးဓ�တးအ���မ်း���က်� ုက်�မ်း�ရေးစွပ်ါသညး။ အထူးြမြင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားြနှုန်း 

မြင့်ြားနိုင်ြည့် ြဟာဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပ အရြးစားဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ြျားအတွက်  

ဤရတွ့ေှိြျက်ြည် ပို၍ အကျုံးေင်နိုင်ပါြည်။  

• အရေးမြှုမ်း�က်းအမြှုမ်း�� ထုတးလုပ်းနှီး�ုင်းမြှု�င်း�ရေးြက်�င့်း စွီ�ပ်ွ��ရေးရ�အရ တွက်းရေးမြှု�က်�ုက်းမ်းု (Economies of  

scale) - မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြူတစ်ဦးတွင် ပုိြုိကကီးြားြည့် စက်ပစ္စည်းြျားေိှဖပီး ပုိြုိြျားမပားြည့်  

စုိက်ပျ ိုးရေးထုတ်ကုန်ပြာဏအား မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်နုိင်လှေင် ထုတ်ကုန်တစ်ကီလုိအား မပုမပင် 

စီြံေန် ကျြင့်ြည့် ကုန်ကျစေိတ်ြည် ရလျာ့ကျြွားပါ ြည်။ အကကီးစားစက်ပစ္စည်းြျားနှင့်  

အကကီးစားမပုမပင်ထုတ်လုပ်ြည့်စက်ရုံြျားြည် အရြးစားစက်ပစ္စည်းြျား၊ စက်ရုံြျားထက် 

စိုက်ပျ ိုးရေးထုတ်ကုန်တစ်ျူနစ်အတွက် ြုံးစွဲေြည့် စွြ်းအင်ပြာဏ ပိုနည်းတတ်ပါြည်။     

Drying • 4kW

• 13kW

• 18kW

Threshing • 3kW

• 7.5kW

• 11kW

Basic milling • 3kW

• 11kW

• 22kW

Advanced  
milling

• 18kW

• 52kW

• 72kW

De-husking

• 7.5kW

• 18.5kW

• 2.2kW
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20a: Rice value addition per kWh

ရအာက်ရြာ်မပပါ ပုံ (၇) တွင် အဓိကတန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက်ေှိ မပုမပင်ထုတ်လုပ်မြင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်ြျားအတွင်း ြုံးစွဲရြာစွြ်းအင်တစ်ျူနစ် (kWh) ြှ တိုးမြှင့်ရပးနိုင်ြည့် ထုတ်ကုန် 

တန်ြိုးြျားကို ရတွ့ေှိေြည်မြစ်ြည်။ �နးစွပ်ါ�မြှုပ်�မြှုပ်င်းထုတးလုပ်းမ်းုတွင်း သု��စွွဲရေးသ� စွွမ်းး�အင်း  

တစွးယူနစွးလျှင်း ထုတးက်ုနးတနးဖ�ု� အမြှုမ်းင့်းမ်း���ု�� မြှုမ်းုင့်းတင်းနှီး�ုင်းမ်းုအ�� တနးဖ�ု�က်ွင်း��က်းအစွပ်�ုင်း�၌ 

လုပ်းရေး��င်းသည့း ရေးြ�ရေးလှ့မြှု�င်း�လုပ်းင်နး�စွဉးတွင်း ရေးတွ့ရှ�ရပ်ါသညး။ ပ်ဲအမ်း� ���မ်း� ���နှီးှင့်း �ီထွက်းသီ�နှီးှ�  

မ်း���အတွက်း ထုတးက်ုနးတနးဖ�ု�အမြှုမ်းင့်းမ်း���ု�� မြှုမ်းုင့်းတင်းရေးပ်�နှီး�ုင်းသည့း လုပ်းင်နး�စွဉးမ်းှ� အရေးရ�င်း�ွဲမြှု�င်း� 

မြှုဖစွးပပ်ီ� ယင်း�သညး တနးဖ�ု�က်ွင်း��က်းရေးအ�က်းပ်�ုင်း�သ�ု့ ပ်�ုမ်း�ုရေးရ�က်းရှ�ရေးနရေးသ� လုပ်းင်နး�စွဉးတစွး�ု  

မြှုဖစွးပ်ါသညး။ ��ညးမ်းျှင်းမ်း���က်�ု ��ညး�င်းအမြှုဖစွး င်င်းရေးပ်�သည့း လုပ်းင်နး�စွဉးသညး ဝါတနးဖ�ု�က်ွင်း��က်း

အတွင်း�ရှ� စွွမ်းး�အင်းယူနစွးတ�ုင်း�အတွက်း ထုတးက်ုနးတနးဖ�ု� အမြှုမ်းင့်းမ်း���ု�� မြှုမ်းုင့်းတင်းရေးပ်�နှီး�ုင်းရေးသ� 

လုပ်းင်နး�စွဉး မြှုဖစွးပ်ါသညး။

ပံု (၉):   ထုတ်ကုန်တန်ြုိးမြှင့်တင်ြှုအား စွြ်းအင်ြံုးစဲွြှုနှင့် စက်ပစ္စည်းြျား၏ လုိအပ်ြည့် စွြ်းအင်ပြာဏ 

            တ့ုိအရပါ်တည်ြီှရနရြာ ြီှကိန်းတစ်ြုအမြစ် ဆန်းစစ်တင်မပမြင်း

တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြှုအား ဆန်းစစ်ေန်အတွက် နည်းလြ်းအရထာက်အကူြျား တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြှုအား ဆန်းစစ်ေန်အတွက် နည်းလြ်းအရထာက်အကူြျား 
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20b: BPO value addition per kWh
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• 2.2kW

• 3kW

• 7.5kW

Threshing

• 1.5kW

• 16kW

• 30kW

Dehulling

• 3.5kW

• 6.6kW

• 15.75kW

Destoning
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• 2kW

Colour 
sorting

• 0.75kW

• 5.6kW

• 15kW

Oil pressing

Value addition (US$/kWh)

0 $20 $40 $60 $80

20c: Cotton value addition per kWh
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Value addition (US$/kWh)

ေဏ္ဍာရေး/ရငွရေးရသကးရေးနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုဆိုင်ော ကိန်းေှင်အြျ ိုးြျ ိုးကို အြုံးမပု၍ 

စွြ်းအင်ဆိုင်ော လုပ်ရဆာင်ြှုအြျ ိုးြျ ိုး၏ မြစ်နိုင်ရမြကို ရလ့လာဆန်းစစ်ေန်နှင့် နှိုင်းျှဉ်ေန်  

ေည်ေွျ်ြျက်မြင့် နည်းပညာဆိုင်ော ရောဂရေဒဆန်းစစ်ရလ့လာြျက်ကို မပုလုပ်ပါြည်။ 

ရေွးြျျ်အြုံးမပုြည့် နည်းပညာရပါ်ြူတည်၍ စီးပွားရေးအေ လုပ်ငန်းေှင်ြန်ေပ်တည် နိုင်ြှု 

အလားအလာကို ဆန်းစစ်ေန်အတွက် ထည့်ြွင်းစဉ်းစားေြည့် အဓိကအြျက်ြျားထဲတွင် 

ရအာက်ပါတို့ ပါေင်ပါြည် - 

• ရေးင်ွလု��ရေးင်ွရင်း�အသု��စွရ�တး (CAPEX) ထဲတွင် စက်ပစ္စည်းကိေိျာြျား ေျ်ျူေန် လိုအပ်ြည့်  

ရငွရသကးပြာဏ ပါေင်ပါြည်။ ြတည်ေြည့် ရငွလုံးရငွေင်း လိုအပ်ြျက် ကကီးြားလှေင် အကျ ိုး 

အမြတ်မပန်လည်ေေှိြံစားနိုင်ြည့် အြျနိ်ကာလ ပိုြို ေှည်သကာရစ ြည့်အတွက် ေလဒ်အရနမြင့်  

အကျ ိုးအမြတ်မြစ်ထွန်းြှုအား ရလျာ့နည်းြည်မြစ်ြည်။  

• လုပ်းင်နး�လညးပ်တးမ်းုအသု��စွရ�တး (OPEX) ဆိုြည်ြှာ စက်ပစ္စည်းြျား လည်ပတ်ေန်အတွက်  

စဉ်ဆက်ြမပတ်ကျြံရနေရြာ ကုန်ကျစေိတ်ြျားမြစ်ဖပီး စွြ်းအင်၊ လုပ်ြား၊ မပုမပင်ထိန်းြိြ်း 

စေိတ်နှင့် အမြားရြာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုဆိုင်ော ကုန်ကျစေိတ်ြျား ပါေင်ပါြည်။ လုပ်ငန်း 

လည်ပတ်ြှု ကုန်ကျစေိတ်ြျားြည် စက်လည်ပတ်ရနြည့် အြျနိ်နှင့် ြျားစွာ ဆက်စပ ်

ရနရြာရသကာင့် ကုန်ထုတ်စွြ်းေည် အြံုးမပုနုိင်ြှုနှင့်လည်း ဆက်စပ်လျက်ေိှော CAPEX က့ဲြ့ုိပင်   

အကျ ိုးအမြတ်မပန်လည်ေေိှြံစားနုိင်ြည့် အြျန်ိကာလနှင့် အကျ ိုးအမြတ်မြစ်ထွန်းနုိင်ြှုတ့ုိအရပါ်  

ြက်ရောက်ြှု ေှိပါြည်။

• က်ုနးထုတးစွွမ်းး�ရညး အသု��မြှုပ်�နှီး�ုင်းမ်းု (Capacity utilization) ြည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းြျားအား  

မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြည့် စက်ရုံတစ်ရုံ၏ စုစုရပါင်းကုန်ထုတ်စွြ်းေည်အား အြုံးမပုရနြည့်  

ကကိြ်နှုန်းကို ညွှန်မပရပးြည့် ညွှန်ကိန်းတစ်ြု မြစ်ပါြည်။ ကုန်ထုတ်စွြ်းေည် အြုံးမပုနိုင်ြှု

နှုန်း မြင့်ြားလှေင် စက်ပစ္စည်းတစ်ြုအား ေပ်နားထားေြျနိ် ပိုနည်းဖပီး ကုန်ထွက် (output) 

မြင့်ြားကာ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းြျြှုြှ ေေှိြည့် ေင်ရငွကို တိုးပွားရစပါြည်။ ောြီအလိုက်  

စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြှု အရမပာင်းအလဲြျားနှင့် ကုန်သကြ်းပစ္စည်းြျား ေေှိနိုင်ြှုတို့ြည် ကုန်ထွက ်

စွြ်းေည်အြုံးမပုနိုင်ြှုအရပါ် ြက်ရောက်ြှု ေှိပါြည်။ 

တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြှုအား ဆန်းစစ်ေန်အတွက် နည်းလြ်းအရထာက်အကူြျား တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြှုအား ဆန်းစစ်ေန်အတွက် နည်းလြ်းအရထာက်အကူြျား 
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• ပ်�မ်းး�မ်းျှစွွမ်းး�အင်းက်ုနးက်�စွရ�တး (Levelised cost of energy - LCOE) ြည် ြတ်ြှတ်ထားရြာ  

အြျန်ိကာလတစ်ြုအတွင်း အစုိးေဓာတ်အားလုိင်း၊ အရြးစားဓာတ်အားလုိင်းစနစ်၊ ဒီဇျ်ြီးစက်  

ြို့ြဟုတ် အမြားရြာ ေင်းမြစ်အြျ ိုးြျ ိုးြှ ထုတ်လုပ်ြည့် စွြ်းအင်ြျား၏ ပျြ်းြှေကုန်ကျ 

စေိတ်ကို တိုင်းတာပါြည်။ စွြ်းအင်ကုန်ကျစေိတ်ြည် အကျ ိုးအမြတ်မြစ်ထွန်းြှုကဲ့ြို့ စီးပွား 

မြစ်ေပ်တည်နုိင်ြှုအလားအလာကုိ တုိင်းတာရြာ အတုိင်းအတာြျားအရပါ် ဩဇာြက်ရောက်ြှု 

ေှိမြင်းရသကာင့် ထည့်ြွင်းစဉ်းစားေန် အရေးကကီးြည့် အြျက်တစ်ြျက် မြစ်ပါြည်။၁၃

• မြှုပ်�မြှုပ်င်းစွီမ်း�ထုတးလုပ်းမ်းုအတ�ုင်း�အတ� (Processing scale)  ဟူြည် မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှု  

တစ်ြုအား လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်နုိင်ြည့်၊ လုပ်ရဆာင်ေန် မြစ်နုိင်ရမြေိှြည့် အတုိင်း အတာြျားနှင့်  

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေြည့် ေန်းကျင်အရနအထားြျားကို စဉ်းစားြုံးြပ်မြင်း မြစ်ပါြည်။  

လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်နုိင်ြှု (Practicality) ဆုိြည်ြှာ ြတ်ြှတ် ြည့် အတုိင်းအတာတစ်ြုတွင်   

လုပ်ရဆာင်ြှုတစ်ြုြှ ေေှိြည့် အကျ ိုးရကျးဇူးြျားနှင့် ကုန်ကျစေိတ်ြျားကို (ြျားရြာအားမြင့်) 

အရေအတွက်စံမပု၍ တိုင်းတာမြင်း မြစ်ပါ ြည်။ ၁၄ လုပ်ရဆာင်ေန် မြစ်နိုင်ရမြေှိြှု (feasibility) 

ကြူ CAPEX ၊ စီးပွားရေးအေ တွက် ရမြကိုက်ြှု (economies of scale)၊ စွြ်းအင်ြုံးစွဲ

နိုင်မြင်းရသကာင့် ထုတ်ကုန်တန်ြိုး တိုးမြှင့်ရပးနိုင်ြှုတို့နှင့် ဆက်နွှျ်ရနပါြည်။ 

၁၃  စိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန် မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြူြျားြည် ကိုျ်ပိုင်စွြ်းအင်စနစ်တစ်ြု ထားေှိအြုံးမပုမြင်းြေှိလှေင် (ဥပြာ-အရြးစား
ဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ကုိ အြံုးမပုလှေင်) ၎င်းတ့ုိြည် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားြကုိ လက်လီရပးရဆာင် ရနေြည်မြစ်ဖပီး ထုိဓာတ်အားြြည်  
LCOE နှင့် စွြ်းအင်စနစ်အား လုပ်ကိုင်ြည့် လုပ်ငန်းေှင်ြှ ေေှိြည့် အမြတ်အစွန်းတို့ကို ရပါင်းထားမြင်း မြစ်ြည်။ 

၁၄  ဥပြာ-ဆန်စပါးတန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်းတွင် လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်နိုင်ြှုအရမြအရန ဆန်းစစ်ြျက်အေ ရြြရလှ့မြင်းအား 
အတိုင်းအတာအြျ ိုးြျ ိုး၊ တန်ြိုးကွင်းဆက်အတွင်းေှိ ရနောအြျ ိုးြျ ိုးတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရသကာင်း ရတွ့ေှိေပါြည်။ ြို့ရြာ် ရြြရလှ ့
မြင်းအား စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြည့်ရနောအနီးတွင် လုပ်ရဆာင်လှေင် ထုတ်ကုန်၏ အရလးြျနိ်ကို ရလှော့ြျရပးမြင်းမြင့် ြျ်ျူ
ပို့ရဆာင်ရေး လိုအပ်ြျက်ြျားကိုလည်း ရလျာ့နည်းြွားရစနိုင်ရြာရသကာင့် တန်ြိုးကွင်းဆက်အစပိုင်းတွင် လုပ်ရဆာင်လှေင် 
အြင့်ရလျာ်ဆုံးမြစ်ရသကာင်း ရတွ့ေှိေြည် မြစ်ပါြည်

တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြှုအား ဆန်းစစ်ေန်အတွက် နည်းလြ်းအရထာက်အကူြျား တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက် စွြ်းအင်ြုံးစွဲြှုအား ဆန်းစစ်ေန်အတွက် နည်းလြ်းအရထာက်အကူြျား 
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တန်ြိုးကွင်းဆက်ြျားတစ်ရလှောက်ေှိ စွြ်းအင်ဆိုင်ော စိန်ရြါ်ြှုြျားနှင့် အြွင့်အလြ်းြျားကို  

ရြာ်ထုတ်ြတ်ြှတ်မြင်းြည် အလွန်အရေးကကီးရြာ အဆင့်တစ်ြုမြစ်ပါြည်။ ြို့ရြာ် 

လိုအပ်ြည့် စွြ်းအင်ကို မြန့်မြူးရပးေန် အရကာင်းဆုံးရြာ်ဒျ်ပုံစံအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲေန် 

အတွက်ြူ အရေးကကီးရြာ ရြးြွန်းရလးြုကို ထည့်ြွင်းစဉ်းစားေန် လိုအပ်ပါြည် - 

• ဘဏ္ဍ�ရနးပ်ု�ရေးင်ွက်�ု မ်းညးသည့းရေးနရ�မ်းှ ရရှ�မ်းညးနညး� (ဥပြာ-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၊ အတိုးနှုန်း

နည်းြည့် နှစ်ေှည်ရြျးရငွြျား၊ ရထာက်ပံ့ရငွြျား၊ CAPEX အတွက် အစိုးေ ရထာက်ပံ့ြှုြျား)၊  

• မ်းညးသူပ်�ုင်း��ုင်းမ်းညးနညး� (ဥပြာ-ေပ်ေွာလူထု၊ ပုဂ္ဂလိက၊ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားေန်ရဆာင်လုပ်ငန်း)၊ 

• လုပ်းင်နး�လညးပ်တးမု်းနှှီးင့်း မြှုပ်�မြှုပ်င်းထ�နး�သ�မ်းး�မု်းမ်း���က်� ုမ်းညးသူ တ�ဝနးယူမ်းညးနညး� (ဥပြာ-ရဒြန္တေ/ 

နုိင်ငံအဆင့်ြှ လုပ်ငန်းေှင်ြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည် (ြ့ုိ)နည်းပညာေန်ထြ်းြျား ေိှရနြည့်ရနော)၊ 

• ဝင်းရေးငွ်ဖနးတီ�မု်းပု်�စွ� (revenue model) မှ်း� မ်းညးသ�ုန့ညး� (ဥပြာ- လှေပ်စစ်ဓာတ်အားြ ြတ်ြှတ်မြင်း၊  

ရကာက်ြံြည့်ပံုစံ)။ 

အဆိုပါရြးြွန်းြျားအတွက် အရမြြျားက အရမြအရနကွဲမပားြည့် ြက်ဆိုင်ော မြစ်ေပ်တစ်ြု  

ြျင်းစီအတွက် အရကာင်းဆုံးရြာ စွြ်းအင်မြည့်ဆည်းြှု ရြာ်ဒျ်ပုံစံ၏ အရမြြံအြျက်ြျားကို

၄.ေ
စွြ်းအင်လက်လှြ်းြီေေှိြှု တိုးတက်ရစေန် ရဆာင်ေွက်ရပးမြင်း 

အဆံုးအမြတ်ရပးြည် မြစ်ပါြည်။ စွြ်းအင်မြည့်ဆည်းြှု ရြာ်ဒျ်ပံုစံတစ်ြု၏ ေှင်ြန်ေပ်တည်နုိင်ြှု 

အရပါ် ဩဇာြက်ရောက်ြှုေှိြမြင့် ထည့်ြွင်းစဉ်းစားေြည့် လက်ရတွ့ကျရြာ အရသကာင်းအြျက်

အြျ ို့လည်း ေှိပါရြးြည်။ ထိုအြျက်ြျားကို ရအာက်ရြာ်မပပါဇျားတွင် အကျဉ်းတင်မပ 

ရပးထားဖပီး မြစ်နိုင်ရမြေှိြည့် စွြ်းအင်စနစ်ြျားကိုလည်း ထည့်ြွင်းရြာ်မပရပးထားပါြည်။ 

အဆိုပါအြျက်ြျားထဲြှ အြျ ို့ြည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အတူတူပင်မြစ်ဖပီး အြျ ို့ကြူ ေပ်ေွာ

အလိုက် တစ်ြုနှင့်တစ်ြု ကွဲမပားြှုေှိပါြည်။ ြို့ရြာ် အြျားစုြည် စွြ်းအင်စီြံကိန်းြျား၏ 

စီးပွားရေးအေ ေပ်တည်လည်ပတ်နုိင်ြှုအရပါ် တုိက်ရုိက် ြ့ုိြဟုတ် ြွျ်ေုိက်၍ အကျ ိုးြက်ရောက်ြှု 

ေှိပါြည်။ တစ်ရနောနှင့်တစ်ရနော ြတူညီေဲ ကွဲမပားြှုြျားြှာ ြျားစွာေှိပါြည်။ ဥပြာ-ဓာတ်အား

လိုင်းစနစ် အားနည်းရြာ ရဒြတစ်ြုတွင် ေါြျည်ြင် စက်ရုံတစ်ရုံအတွက် စွြ်းအင်လိုအပ်ြျက်ကိ ု

မြည့်ဆည်းနိုင်ေန် တစ်ဦးတည်းြုံး ကိုျ်ပိုင်စွြ်းအင်စနစ် တည်ရထာင်မြင်းြည် ထိုရဒြေှိ  

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအား ရြျးရငွထုတ်ရပးရြာ အြွဲ့အစည်းအတွက် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြှ 

အကျ ိုးအမြတ်မပန်လည်ေေိှနုိင်ြှုအေ ဆဲွရဆာင်ြှုေိှြည့် အစီအစဉ်တစ်ြု မြစ်နုိင်ဖပီး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှ  

လုံးလုံးလျားလျား ပိုင်ဆိုင်ရြာ ပိုင်ဆိုင်ြှုတစ်ြု မြစ်လာပါလိြ့်ြည်။ အမြားတစ်ြက်တွင်ြူ  

စပါးရြြရလ့ှစက်တစ်လံုးအတွက် လုိအပ်ြည့် စွြ်းအင် မြည့်ဆည်းရပးရြာ အရြးစား ရကျးလက် 

ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်တစ်ြုကိုြူ ေပ်ေွာလူထုြှ ပိုင်ဆိုင်မြင်းမြင့် အကျ ိုးြျားနိုင်ဖပီး လိုအပ်ြည့် 

ကနဦးြတည်ေင်းနှီးရငွအတွက် အစိုးေရထာက်ပံ့ရသကး ြို့ြဟုတ် ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးြှုတို့ လိုအပ်ြည ်

မြစ်ပါြည်။ ြို့ရြာ် ရဒြြံြျား အကျ ိုးအမြတ် ေေှိြံစားနိုင်ြှုနှင့် ရကျးလက်ရဒြ 

အြက်ရြွးေြ်းရကျာင်း လုပ်ငန်းြျား တိုးတက်ရကာင်းြွန်လာြှု၊ စြည်တို့ြှတစ်ဆင့် ပိုြိ ု

ကကီးြားြည့် လူြှုရေးဆိုင်ော ရကာင်းကျ ိုးြက်ရောက်ြှုကို ေေှိနိုင်ပါြည်။  
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သီ�မြှု���စွွမ်းး�အင်းစွနစွးမ်း��� (Standalone systems)

ြျားရြာအားမြင့် လျ်ရတာတစ်ြုကဲ့ြို့ ဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပ  

ရကျးလက်ရဒြ အရမြအရနတစ်ြုတွင် ရတွ့ေရလ့ေှိြည့် 

စက်ပစ္စည်း (ြို့) ကိေိျာတစ်ြုအတွက် စွြ်းအင်မြည့်ဆည်း 

ရပးြည့် စွြ်းအင်ေင်းမြစ်တစ်ြု (ဥပြာ-ဆိုလာရြြရလှ့စက်)၊ 

အရေးသ�စွ��ဓ�တးအ��လ�ုင်း�စွနစွးမ်း��� (Mini-grids)

လှေပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မြင်း (ဥပြာ-ဆိုလာ PV ၊ 

ရေအားလှေပ်စစ်၊ ဇီေရလာင်စာြုံးလှေပ်စစ်) နှင့် ေို့အားနိြ့်

ပါေါမြန့်မြူးြှုတ့ုိပါေင်ြည့် စွြ်းအင်ေန်ရဆာင်ြှုတစ်ြု မြစ်ဖပီး  

အြျားက လှေပ်စစ်ဓာတ်အားကို ေျ်ျူြုံးစွဲသကမြင်း 

မြစ်ြည်။ အရြးစားဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ြျားြည်  

ြဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ြျတိ်ဆက်မြင်းြေှိေဲ ြီးမြား  

မြစ်နိုင်ြလို အမပန်အလှန် ြျတိ်ဆက်ထားမြင်းလည်း  

ေှိနိုင်ပါြည်။  

တစွးဦး�တညး�သု�� က်�ုယးပ်�ုင်းစွွမ်းး�အင်းစွနစွးမ်း���  

(Captive power systems)

ြျားရြာအားမြင့် ရြါင်ြိုးရပါ်တင်ထားရြာ ဆိုလိုစနစ်တစ်ြု  

ပံုစံမြင့် ရတွ့ေဖပီး ြံုးစဲွြူတစ်ဦးတည်းအတွက် ဒီဇုိင်းဆဲွထားမြင်း  

မြစ်ြည်။ ဤစွြ်းအင်စနစ်ြျားြည် ဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပတွင်  

ေှိနိုင်ြလို ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ြျတိ်ဆက်ထားမြင်းလည်းေှိနိုင ်

ပါြည်။ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ြျတိ်ဆက်ထားပါက ြျားရြာ 

အားမြင့် ြီးပျက်ြွားြျနိ်တွင် ေတ်ထေီအိုးြျားတွင် ြိုရလှာင်

ထားရြာ ြို့ြဟုတ် တပ်ဆင်ထားရြာ ရနောတွင်ပင် 

ထုတ်လုပ်ရြာ ြို့ြဟုတ် နှစ်ြျ ိုးစလုံးြှ စွြ်းအင်ေေှိရစေန် 

လုပ်ရဆာင်ထားမြင်း မြစ်ပါြည်။ ပံုြှန်အားမြင့် အထက်ရြာ်မပပါ  

စွြ်းအင်စနစ်ြျားအနက် ဤစွြ်းအင်စနစ်ြျားြည် ပျြ်းြှေ

စွြ်းအင်ကုန်ကျစေိတ် အနည်းဆုံးမြစ်ပါြည်။    

• လှေပ်စစ်ဓာတ်အားြ ြွဲ့စည်းပုံြျား

• အစိုးေရထာက်ပံ့ြှုြျား 

• အြွဲ့အစည်းစနစ်ြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည် 

• စွြ်းအင်ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံရေးအေ  

အားရပးပံ့ပိုးြှု 

• မပည့်ဖြိုးဖြဲစွြ်းအင် မြန့်မြူး ြှု (DRE) 

အလုိက် ြီးမြားစည်းြျည်းစည်းကြ်းြျား  

(ဥပြာ-ထုတ်လုပ်ြူြျားအတွက် 

ရပါက်ရေးထက် ပိုမြင့်ြည့် ဓာတ်အားြ  

ေေှိေန် အာြြံြည့် ြူေါဒ)၊ 

• စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား၏ 

ေှင်းလင်းတိကျြှု 

• ဓာတ်အားလိုင်း တိုးြျဲ့ြှုဆိုင်ောြူေါဒ

• အြွန်အြြျား

• အစိုးေြှ ရြကးဖြီမပန်လည် ရပးဆပ်မြင်း  

ြေှိြှု မြစ်နိုင်ရမြနှင့် နိုင်ငံရေးတည်ဖငိြ်ြှု 

• နိုင်ငံအဆင့် နည်းပညာစံနှုန်းြျား 

• အေည်အရြွးအာြြံြျက်ေှိရေးဆိုင်ော  

ြူရောင်ြျား 

• နိုင်ငံတွင် အြုံးမပုရနြည့် ရငွရသကးစနစ်

ဆိုင်ော ဆုံးရှုံးနိုင်ရမြအန္တောျ်ြျား 

• ရဒြန္တေအဆင့်ေှိ ရငွရေးရသကးရေး ကဏ္ဍ၏  

စွြ်းရဆာင်ေည် 

• စီြံကိန်းရေးဆွဲအရကာင်အထည်ရြာ်ေန်  

ြတည်ေင်းရငွ ေေှိနိုင်ြှု 

• ြုံးစွဲြူြျား၏ ရြျးရငွေေှိနိုင်ြှု 

• နိုင်ငံတွင်းေှိ ြွံ့ဖြိုးရေးေန်ပုံရငွ အြွဲ့အစည်း 

ြျား၏ ပံ့ပိုးကူညီြှု

• ဆုံးရှုံးနိုင်ရမြ ရလှော့ြျြှု ျန္တေားြျား  

[ဥပြာ-ကနဦးဆုံးရှုံးြှုြျားကို ကျြ ံ

ရပးြည့် အစီအစဉ်ြျား (first loss pools)  

နှင့် လုပ်ငန်းြျားအား စုစည်းရပး၍ 

စွြ်းအင်ေျ်ျူရစြည့် အစီအစဉ်ြျား  

(aggregation platforms)]

• ရေးကွက်ျှဉ်ဖပိုင်နိုင်ြှုအတွက် ရထာက်ပံ့

ရပးြှုြျား (ဥပြာ-ရလာင်စာရထာက်ပံ့ြှုြျား  

ြို့ြဟုတ် ြဟာဓာတ်အားလိုင်းြှ  

ဓာတ်အားြ ရလှော့ရပးမြင်း)၊ 

• ဓာတ်အားြရပးရဆာင်နိုင်ြှု အရမြအရန

• ြိုေိုင်းရငွရသကးေန်ရဆာင်ြှုြျား၏  

ထိုးရြာက်ရောက်ေှိြှု အရမြအရန၊ 

• ေင်ရငွရကာက်ြံြှု 

• ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းေှင်ြျား၏ အရတွ့အကကုံြျား 

• ြီးနှံအထွက်နှုန်းနှင့် ထုတ်လုပ်ြှု 

• ဆည်ရေရြာက်ဧေိျာ 

• ောြီအလိုက် ရမပာင်းလဲြှုြျား 

• နှစ်စဉ် ြီးနှံေိတ်ြိြ်းြှုအရေအတွက် 

• အမြားရကျးေွာြျား၊ စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြည့်  

ရနောြျားနှင့် စုြွဲ့ရပါင်းစည်းြှု 

• အရထာက်အကူမပု အရမြြံ

အရဆာက်အအုံြျားေှိြှု (ဥပြာ-လြ်းြျား၊ 

ကျန်းြာရေးဌာနြျား၊ စြည်) 

• ရေးကွက်ြျားအနီး တည်ေှိြှု 

• ဓာတ်အားလိုင်းေန်ရဆာင်ြှုြျား၏  

အေည်အရြွး 

• ရကျးေွာြျား၏ ြိပ်ြည်းဆ၊ 

အေွျ်အစားနှင့် ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ြှုနှုန်း

• လုပ်ြားေေှိနိုင်ြှု 

• ေပ်ေွာလူြှုအြိုင်းအေိုင်း၏ လူြှုစီးပွား 

ဆိုင်ောအြျက်အလက်ြျား 

• ြောေပတ်ေန်းကျင်ဆိုင်ော ထိြိုက်လွျ်ြှု 

• ဧေိျာတစ်ျူနစ်တွင် ရနြှ ေေှိြည့် 

စွြ်းအင်ပြာဏ (Solar irradiation)

မ်းူဝါဒနှီးှင့်း စွညး�မ်း�ဉး�စွညး�က်မ်းး�မ်း��� ဘဏ္ဍ�ရေးရ�နှီးှင့်း ရင်း�နှီးှီ�မြှုမ်းု�ပ်းနှီးှ�မ်းု ပ်ထဝီအရေးနအထ��နှီးှင့်း တညးရေးနရ�

စွြ်းအင်လက်လှြ်းြီေေှိြှု တိုးတက်ရစေန် ရဆာင်ေွက်ရပးမြင်း စွြ်းအင်လက်လှြ်းြီေေှိြှု တိုးတက်ရစေန် ရဆာင်ေွက်ရပးမြင်း 
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အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျားနှင့် အကကံမပုြျက်ြျား 

ေဟိုြျုပ်ကိုင်ြှု ရလှော့ြျထားရြာ စွြ်းအင်နည်းပညာြျားြည် ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ြှ လှေပ်စစ ်

ဓာတ်အားြြျားကုိ ရလှော့ြျရပးမြင်းထက် ပျြ်းြှေစွြ်းအင်ကုန်ကျစေိတ် (LCOE) ပုိြုိ မြင့်ြားပါြည်။  

ြ့ုိရြာ် ထုိနည်းပညာြျားြည် ပုိြုိစိတ်ြျအားထားေြည့် စွြ်းအင်မြန့်မြူးြှုကုိ ေေိှရစြည်မြစ်ော  

စက်ြျားကုိ ြမပတ်လည်ပတ်ရနနုိင်ပါြည်။ ထုိြ့ုိ စက်ြျား ြမပတ်လည်ပတ်နုိင်မြင်းရသကာင့် ေင်ရငွ 

တိုးလာမြင်းြည် ေဟိုြျုပ်ကိုင်ြှု ရလှော့ြျထားရြာ စွြ်းအင်စနစ်ြျားအား ပျြ်းြှေစွြ်းအင်

ကုန်ကျစေိတ် (LCOE)  မြင့်ြားြည့်တိုင် ြုံးစွဲြင့်ရသကာင်း ညွှန်မပရနြည့် အရသကာင်းမပြျက်

တစ်ြု မြစ်လာပါြည်။ 

တန်ြုိးကွင်းဆက်အတွင်းေိှ ြတူညီြည့် ရနောအြျ ိုးြျ ိုးတွင် လုပ်ရဆာင်ြည့် အစီအစဉ်ြျားအတွက်  

ြတူညီြည့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား လိုအပ်ဖပီး ြတူညီြည့်ေလဒ်ြျား ထွက်ရပါ်လာြည်မြစ်ပါြည်။  

ဓာတ်အားလုိင်းမပင်ပရဒြြျားတွင် စုိက်ပျ ိုးထုတ်ကုန် မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှုြည် စွြ်းအင်ေျ်လုိအား  

တုိးလာရအာင် တုိက်ရုိက်နှိုးဆွရပးနုိင်ဖပီး ရဒြန္တေစီးပွားရေးြံွ့ဖြိုးြှုကုိ ြွျ်ေုိက်အားရပးနုိင်ပါြည်။  

ထိုရဒြြျားတွင် အရြးစားဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ြျားအတွက် အြင့်ရတာ်ဆုံးစွြ်းအင်အစီအစဉ်

တစ်ြုြှာ တန်ြိုးကွင်းဆက်အစပိုင်းေှိ အရြးစားစိုက်ပျ ိုးထုတ်ကုန် မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြှုြျားကို 

အဓိကဦးတည်ရဆာင်ေွက်ြည့် အစီအစဉ်မြစ်ပါြည်။ ျင်းြည် အရြးစားဓာတ်အားလိုင်း

စနစ်၏ စီးပွားရေးအေ ေှင်ြန်ေပ်တည်နိုင်စွြ်းကိုလည်း မြှင့်တင်ရပးနိုင်ပါြည်။ 
အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျား - ၁

အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျား - ၂

အကက်�မြှုပ်���က်း -

အကက်�မြှုပ်���က်း -

ပ်�မ်းး�မ်းျှစွွမ်းး�အင်းက်ုနးက်�စွရ�တး (LCOE) ပ်�ုမ်း�ုမြှုမ်းင့်းမ်း��သည့း ဗဟ�ု���ပ်းက်�ုင်းမ်းု  

ရေးလျှ�့��ထ��ရေးသ� မြှုပ်ည့းပဖ���ပမ်းဲစွွမ်းး�အင်းစွနစွးမ်း���က်�ု သု��စွွဲသင့်းရေးြက်�င်း� 

စွ�ုက်းပ်� ���ရေးရ�နှီးှင့်း စွွမ်းး�အင်းက်ဏ္ဍမ်း���ြက်�� အမြှုပ်နးအလှနးရေး�ွ�ရေးနှီးွ�ဖလှယးမ်း ု

မ်း���နှီးှင့်း �� �တး�က်းမ်းုမ်း��� မြှုပ်�လုပ်းနှီး�ုင်းရေးအ�င်း က်ူညီပ်�့ပ်�ု�ရေးပ်�သင့်းသညး။ 

ရေးင်ွရေးရ�ရေးြက်�ရေးရ�ဝနးရေး��င်းမ်းုမ်း��� ရေးက်��လက်းရေးဒသမ်း���အထ� ရေးရ�က်းရှ�ပပ်ီ� 

ရေးတ�င်းသူမ်း���နှီးှင့်း စွ�ုက်းပ်� ���ထုတးက်ုနး မြှုပ်�မြှုပ်င်းထုတးလုပ်းသူမ်း���အရေးနမြှုဖင့်း 

လ�ုအပ်းသည့း ပ်စွ္စညး�က်�ရ�ယ�မ်း���အ�� လက်းလှမ်းး�မ်းီ ဝယးယူရရှ�နှီး�ုင်းရနး

အတွက်း လက်းရှ�နှီးှင့်း အသစွးရေးပ်ါ်ထွက်းလ�မ်းည့း စွီ�ပ်ွ��ရေးရ�လုပ်းင်နး�မ်း��� 

(ဥပ်မ်း�-နညး�ပ်ည�အရေးမြှု��� ရေးင်ွရေးရ�ရေးြက်�ရေးရ�ဝနးရေး��င်းမ်းုရေးပ်�သူမ်း��� - 

fintech provider) နှီးှင့်း မြှုဖန့းမြှုဖူ�ရေးရ�လမ်းး�ရေးြက်�င်း�မ်း��� (ဥပ်မ်း�-အရေးသ�

စွ��ဓ�တးအ��လ�ုင်း�စွနစွး လုပ်းက်�ုင်းသူမ်း���၊ စွ�ုက်းပ်� ���ရေးရ�တ�ု���ဲ့ပ်ည�ရေးပ်�

လုပ်းသ��မ်း���) က်�ု အက်� ���ရှ�ထ�ရေးရ�က်းစွွ� အသု����သင့်းပ်ါသညး။  

၅.ေ ရေးလ��းက်နးသင့်းမြှုမ်းတးသည့း အရေးြက်�င်း�မြှုပ်��က်းမ်း��� ရေးပ်�နှီး�ုင်းရနး အလ�ု့င်ှ� 

ကု်နးြက်မ်းး�မ်း���မှ်း တနးဖ��ုကကီ်�မ်း��သည့း ထုတးကု်နးမ်း���အ�� တနးဖ��ုမြှုမု်းင့်းထုတးလုပ်း 

ရေးပ်�နှီး�ုင်းသည့း စွ�ုက်းပ်� ���ထုတးက်ုနး မြှုပ်�မြှုပ်င်းစွီမ်း�ထုတးလုပ်းမ်းု လုပ်းင်နး�မ်း���က်�ု 

အဓ�က်ဦး�တညး၍ လျှပ်းစွစွးဓ�တးအ�� တပ်း�င်းရေးပ်�ရနး ကက်���ပ်မ်းး�အ��ထုတး

သင့်းပ်ါသညး။ 
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အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျားနှင့် အကကံမပုြျက်ြျား အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျားနှင့် အကကံမပုြျက်ြျား 

တန်ြိုးကွင်းဆက်ရအာက်ပိုင်းေှိ စီြံကိန်းြျားတွင် အထက်ပိုင်းေှိ ဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပအစီအစဉ်

ြျားထက် တန်ြိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်နိုင်စွြ်း ပိုြိုမြင့်ြားမြင်း၊ အရမြာက်အမြား ထုတ်လုပ်

နိုင်ြှုရသကာင့် စီးပွားရေးအေ ပိုြိုတွက်ရမြကိုက်မြင်း၊ ပျြ်းြှေ စွြ်းအင်ကုန်ကျစေိတ် (LCOE)  ပိုြို

နည်းပါးမြင်းတို့ကို ရတွ့ေြည်မြစ်ြည်။ ထို့ရသကာင့် ၎င်းတို့ြည် ြဟာဓာတ်အားလိုင်းအတွက်  

ရပးရဆာင်ေြည့် လှေပ်စစ်ြီတာြြျား၊ ရလာင်စာဆီြုံးြီးစက်ြျားနှင့် ျှဉ်ဖပိုင်နိုင်စွြ်း ပိုေှ ိ

ပါြည်။ ျုံသကည်အားထားေြည့် စွြ်းအင်မြန့်မြူးြှုရသကာင့် မပုမပင်စီြံထုတ်လုပ်ြည့် 

စက်ပစ္စည်းြျား လည်ပတ်နိုင်ြျနိ် ပိုြိုသကာမြင့်လာြမြင့် ေေှိရြာေင်ရငွရသကာင့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံ

လိုက်ြည့် ရဒါ်လာတိုင်းအတွက် ပိုြိုကကီးြားြည့် စီးပွားရေးအကျ ိုးအမြတ်ကို မပန်လည်ေေှ ိ

ရစြည် မြစ်ပါြည်။ 

အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျား - ၅

အကက်�မြှုပ်���က်း -

အကက်�မြှုပ်���က်း -

DRE စွီမ်း�က်�နး�လုပ်းရေး��င်းသူမ်း���အတွက်း ပ်�ုမ်း�ုထ�ရေးရ�က်း၍ လုပ်းသ�

က်�ုင်းသ�ရှ�ရေးသ� စွီ�ပ်ွ��ရေးရ�လုပ်းင်နး�ဝနး�က်�င်းတစွးရပ်း ဖနးတီ�ထူရေးထ�င်း

ထ�နး�သ�မ်းး�ရေးပ်�ရနးအလ�ု့င်ှ� အစွ�ု�ရက်ဏ္ဍနှီးှင့်း ပ်ုဂ္ဂလ�က်က်ဏ္ဍြက်�� 

ရေးပ်ါင်း�စွပ်းညု�နှီးှိုင်း�မ်းုမ်း���က်�ု တ�ု�မြှုမ်းုင့်းလုပ်းရေး��င်းသင့်းပ်ါသညး။ ရေးပ်ါင်း�စွပ်း

တစွးဦး�တညး�သု��က်�ယုးပ်�ငု်းစွွမ်းး�အင်းစွနစွးမ်း���အတွက်း အ�ွင့်းအလမ်းး�မ်း���က်�ု  

ရှ�ရေးဖွရေးဖ�းထုတးနှီး�ုင်းရေးစွရနးအလ�ု့င်ှ� ဓ�တးအ��လ�ုင်း��� �တး�က်းမ်းု 

အ��နညး�သည့း စွ�ုက်းပ်� ���ရေးရ�အရ အရေးရ�ပ်ါရေးသ� ရေးနရ�ရေးဒသမ်း���ရှ�  

ဓ�တးအ��လ�ုင်း�က်ွနးရက်းမ်း���၏ တညးရေးနရ�နှီးှင့်း အရညးအရေးသွ���ုင်းရ�  

အ��က်းအလက်းမ်း���က်� ုလက်းလှမ်းး�မီ်းရရှ�နှီး�ငု်းမု်း တ��ုတက်းရေးအ�င်း ရေး��င်းရွက်း 

ရေးပ်�သင့်းသညး။ ရေးမြှုမ်းမြှုပ်င်းတွင်း စွစွးတမ်းး�မ်း��� ရေးက်�က်းယူမြှု�င်း�နှီးှင့်း အ�ရု���စွနစွး

က်ွနးရက်းမ်း���က် အ��ုပ်ါအ��က်းအလက်းက်ွ�ဟ��က်းမ်း���က်�ု မြှုဖည့း�ညး�

ရေးပ်�ရ�တွင်း အရေးထ�က်းအက်ူမြှုဖစွးနှီး�ုင်းပ်ါသညး။

တန်ြိုးကွင်းဆက်အစပိုင်းေှိ ဓာတ်အားလိုင်းမပင်ပ စီြံကိန်းြျားြည် ရျေုျျအားမြင့် 

အေင်းအမြစ်ြျား (ဥပြာ-နည်းပညာအကူအညီြျားနှင့် ြင်တန်းြျား) ပိုြိုလိုအပ်ဖပီး ရထာက်ပံ့

ေန်ပုံရငွနှင့် အမြားြွံ့ဖြိုးရေးေန်ပုံရငွြျား ပိုြိုလိုအပ်ြည်ြှန်ရြာ်လည်း ထိုစီြံကိန်းြျားေေှိြည့် 

လူြှုရေးဆိုင်ော ရကာင်းကျ ိုးြက်ရောက်ြှု (ဥပြာ-ရကျးလက်ရဒြ အြက်ရြွးေြ်းရကျာင်းြှု

လုပ်ငန်းြျား တိုးတက်ရကာင်းြွန်လာမြင်း) ြည်လည်း ပိုြိုကကီးြားရလ့ေှိပါြည်။  

တန်ြိုးကွင်းဆက်ရအာက်ပိုင်းေှိ အလတ်စားနှင့် အကကီးစား မပုမပင်ထုတ်လုပ်ြှုြျား (ဥပြာ-ပဲ

အရောင်ြွဲမြင်းနှင့် ေါြျည်ငင်မြင်း) ကို အဓိကဦးတည်ြည့် စွြ်းအင်အစီအစဉ်ြျားတွင်  

အြင့်ရတာ်ဆုံးအစီအစဉ်ြှာ ြီးပျက်ြွားြျနိ်တွင် အေန်အမြစ် အြုံးမပုနိုင်ြည့် ရြါင်ြိုးထက်

တင်ရြာ ဆိုလာစွြ်းအင်စနစ်နှင့်/ြို့ြဟုတ် ေတ်ထေီအိုးတွင်း စွြ်းအင်ြိုရလှာင်ြည့်စနစ်

ကဲ့ြို့ တစ်ဦးတည်းြုံး ကိုျ်ပိုင်စွြ်းအင်စနစ်ြျား မြစ်ပါြည်။ 

အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျား - ၃

အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျား - ၄

အကက်�မြှုပ်���က်း -
စွွမ်းး�အင်းစီွမ်း�က်�နး�ရေးရ��ဲွအရေးက်�င်းအထညးရေးဖ�းမ်းည့း ရေးဒသ��မ်း���အ�� စွ�ထ�� 

ရမ်းည့း ဒီဇ�ငု်း�ပု်�စွ�မ်း���၊ ပ်မ်း�ဏကကီ်�မ်း��သည့း ဝယးယူမု်းမ်း���၊ အက်� ���မြှုဖစွးထွနး�မု်း 

မြှုမ်းင့်းမ်း��မ်းည့း ရေးနရ�မ်း���က်�ု ရှ�ရေးဖွရေးဖ�းထုတးနှီး�ုင်းရနး လ�ုအပ်းသည့း အ��က်း 

အလက်းနှီးှင့်း GIS tool မ်း���က်�ု က်ူညီပ်�့ပ်�ု�ရေးပ်�သင့်းသညး။ ဓ�တးအ��လ�ုင်း�

မြှုပ်င်းပ် စွွမ်းး�အင်းစွီမ်း�က်�နး� လုပ်းရေး��င်းသူမ်း���နှီးှင့်း လုပ်းင်နး�ရှင်းမ်း���အတွက်း 

ထ�ရေးရ�က်းမ်းုရှ�ပပ်ီ� လုပ်းသ�က်�ုင်းသ�ရှ�သည့း ပ်တးဝနး�က်�င်းတစွး�ုက်�ု ဖနးတီ�

တညးရေးထ�င်း ထ�နး�သ�မ်းး�ရေးပ်�သင့်းသညး။ ထ�ုအတွက်း လုပ်းရေး��င်းရေးပ်�ရမ်းည့း

အရ�မ်း���ထဲတွင်း လ�ုအပ်း��က်းနှီးှင့်း က်�ုက်းညီရေးအ�င်း စွီစွဉးရေး��င်းရွက်း 

ရေးပ်�ထ��ရေးသ� ရေး���ရေးင်ွမ်း���၊ နညး�ပ်ည�အက်ူအညီမ်း���၊ လျှပ်းစွစွးဓ�တး

အ���မ်း���၊ လ�ုင်းစွင်း��ရေးပ်�မြှု�င်း�နှီးှင့်း ဓ�တးအ��လ�ုင်း� တ�ု���ဲ့မ်းုမ်း���အတွက်း 

ပ်�ုမ်း�ုရှင်း�လင်း�တ�က်� စွညး�မ်း�ဉး�စွညး�က်မ်းး�မ်း��� ပ်ါဝင်းပ်ါသညး။ 
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အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျားနှင့် အကကံမပုြျက်ြျား အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျားနှင့် အကကံမပုြျက်ြျား 

ညု�နှီးှိုင်း�ရမ်းည့းအရ�မ်း���ထဲတွင်း အရေးထ�က်းအက်ူမြှုပ်�အစွီအစွဉးမ်း��� 

ရေး��င်းရွက်းမြှု�င်း�၊ စွညး�မ်း�ဉး�စွညး�က်မ်းး�မ်း���က်�ု ရေး�တးစွနစွးနှီးှင့်း  

ရေးလ��းညီရေးအ�င်း မြှုပ်င်း�င်းမြှုပ်ဋ္ဌ�နး�ရေးပ်�မြှု�င်း�၊  တစွးဦး�တညး�သု�� က်�ုယးပ်�ုင်း

စွွမ်းး�အင်းစွနစွးမ်း���အတွက်း ရေး���ရေးင်ွမ်း���၊ ရေးထ�က်းပ်�့ရေးင်ွမ်း���က်�ု လ�ုအပ်း��က်း

နှီးှင့်း က်�ုက်းညီရေးအ�င်း စွီစွဉးပ်�့ပ်�ု�ရေးပ်�မြှု�င်း�တ�ု့ ပ်ါဝင်းနှီး�ုင်းပ်ါသညး။ 

တန်ြုိးကွင်းဆက်ရအာက်ပုိင်း စွြ်းအင်အစီအစဉ်ြျား၏ စီးပွားရေးဆုိင်ော အြျက်အလက်ြျားအေ 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြုံးရြျးရငွြျားကို အကျ ိုးေှိထိရောက်စွာ အြုံးြျနိုင်ြည့် တစ်ဆင့်ြျင်းစီ 

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုပုံစံြည် ထိုအစီအစဉ်ြျားအတွက် အလွန်ြင့်ရတာ်ပါြည်။

အဓိကရတွ့ေှိြျက်ြျား - ၆

အကက်�မြှုပ်���က်း -
တစွးဦး�တညး�သု�� က်�ုယးပ်�ုင်းစွွမ်းး�အင်းစွနစွးမ်း���အတွက်း လ�ုအပ်း��က်းနှီးှင့်း 

က်�ုက်းညီရေးအ�င်း စွီစွဉးရေးပ်�ထ��ရေးသ� ရေး���ရေးင်ွအစွီအစွဉးမ်း��� ရေး��င်းရွက်း

ရေးပ်�နှီး�ုင်းရေးစွရနး ရေးဒသနှီး္တရအ�င့်းရှ� ရေးင်ွရေးရ�ရေးြက်�ရေးရ�အဖွဲ့အစွညး�မ်း���အ�� 

စွွမ်းး�ရညးမြှုမ်းုင့်းတင်းရေးပ်�သင့်းသညး။ ဤက်ဏ္ဍအတွင်း� ရင်း�နှီးှီ�မြှုမ်းု�ပ်းနှီးှ�မ်းုမ်း���

အတွက်း �ု��ရု��နှီး�ုင်းရေးမြှု�ရေးလျှ�့��ရေးပ်�ရေးသ� ယနှီး္တရ��မ်း��� (ဥပ်မ်း�-က်နဦး�

�ု��ရု��မ်းုမ်း���က်�ု က်���ရေးပ်�သည့း အစွီအစွဉးမ်း���) က်�ု နှီး�ုင်းင်�အ�င့်းမ်းှ ပ်�့ပ်�ု�

ရေး��င်းရွက်းရေးပ်�သင့်းသညး။ 
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