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ပမး်မဝန်(Average Load) ■ တိကျေသာ အချန်ိကာလတစ်ခအုတွငး် လပစ်စ်ပစညး်မဆှွဲယူေသာ 

ပမး်မပါဝါ ကန်ိးဂဏန်း။ (များေသာအားြဖင့် ကလုိီဝပြ်ဖင့် ေဖာြ်ပသည။်)  

ေအအပိခ်ျယူ်(AHU) ■ ေလဖလှယ်ယူနစ်ြဖစ်ပးီ ေအအပိခ်ျယူ်(AHU)ဟ ု အတုိေကာက ်

ေခကပါသည။် ဧရယိာကးီ၍ ဝငထွ်ကရ်ေသာ ေသတာပံုအတွငး်၌ အေြခခလုိံအပခ်ျကမ်ျား 

တပဆ်ငခ်ငး်ကျငး်ထား ေသာ ေမာဂ်ျးများြဖင့် ဖွဲစညး်တညေ်ဆာကထ်ားပါသည။် အေဆာကအ်ဦး 

အတွငး်ရှိေလအား အသစ်လဲြခငး်၊ ြပြပငေ်ပးြခငး်ှင့် သန်စငြ်ခငး်များအတွက ် သင့်ေတာေ်သာ 

ေလဝငေ်လထွကှ်င့် ေလေရာစပေ်ပးြခငး်များအား ေဆာငရ်�ကေ်ပးပါသည။်  

ဘိွငလ်ာေရတွန်းထုတ်ြခငး်(Blow down) ■ ေရေွးများအေငွပျေံနစဥ်ကာလအတွငး် အညစ်အေကး 

များပါဝငမ်မ ှ ေရာှငရ်ာှးရန်အတွက ် ဘိွငလ်ာမေှရများအား ြပငပ်သုိ တွန်းထုတ်စွန်ပစ်ြခငး် ြဖစ်ပါ 

သည။် ဘိွငလ်ာအတွငး်ရှိ ေရေွးေငွဖအိား၁ေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ တွန်းကန်အားအချိအား 

အသုံးြပ၍ ေရများအား အြပငသုိ်ထွကေ်စပါသည။်  

အေကာငး်ဆံုးစွမး်ေဆာငရ်ညမ်တ်ှ(BEP) ■ ပန်၏စွမး်ေဆာငမ်ြပမျဥ်းေကးွေပရှိ အြမင့်ဆံုးအမတ်ှ 

ြဖစ်ပးီ၊ ၎ငး်အမတ်ှသည ် ပန်၏စွမး်ေဆာငရ်ညအ်ြမင့်ဆံုးရရှိသည့်ေနရာ ြဖစ်ပါသည။် ေရေပးေဝေရး 

စနစ်များ၌ ပန်အား Best efficiency point (BEP)၂ မတ်ှ သုိမဟတ်ု ၎ငး်အနီးတဝိုက၌် အလုပလု်ပ ်

ေစရန် လုိအပပ်ါသည။် 

ကလန်မတီာ(Clamp-on-meter) ■ လပစ်စ်ဆိုငရ်ာစမး်သပက်ရယိာတစ်ခြုဖစ်ပးီ အေြခခစွံယ်စုံတုိင်း 

ဒီဂျစ်တယ်မတီာှင့် လပစီ်းအာံုခဆံငဆ်ာတုိြဖင့် ေပါငး်စပတ်ညေ်ဆာကထ်ားပါသည။် လပစ်စ် 

စီးဆငး်မပမာဏ(Current)အား ခညွပ၍်လညး်ေကာငး်၊ ဗိုအားပမာဏ(Voltage)အား ေထာကထိ်၍ 

လညး်ေကာငး် တုိငး်တာပါသည။်  

ေပါငး်ခေံရ(Condensate) ■ ေပါငး်ခ ံေရသည ်ေရေွးေငွများ အေငွအေြခအေနမ ှအရညအ်ေြခအေန 

သုိ ေြပာငး်လဲချန်ိတွင ် ြဖစ်ေပလာပါသည။် အပေူပးြခငး်ြဖစ်စဥ်၌ ေရေွးေငွ၏ ေအာငး်ပမူျားအား 

လဲေြပာငး်ြခငး်ရလာဒ်အြဖစ် ေပါငး်ခ ံေရများ ြဖစ်ေပလာပါသည။် ၎ငး်သည ် ထုတ်ကန်ု၊ ကန်ုထုတ် 

လုိငး် ှင့် ကရယိာများအား ပလူာေစပါသည။်   

အေအးခရံမည့်ဝန်ပမာဏ(Cooling load) ■ အခန်းတွငး်၌ မမိသိတ်မတ်ှထားေသာ အပခူျန်ိအား 

ထိန်းသိမး်ထားရန်အတွက ်အေအးေပးကရယိာများမ ှဖယ်ထုတ် ေပးရန်လုိအပသ်ည့် စွမး်အငပ်မာဏ 

ကို အေအးခရံမည့်ပမာဏ(Cooling load)ဟ ုေခပါသည။်  

 
၁ ဝီကီပီးဒီးယား, ဘွိငလ်ာေရထန်ွးထတ်ုြခငး်_ LINK.  
၂ ပန ့�်ငှ့စ်နစမ်ျား_ LINK.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Boiler_blowdown
https://www.pumpsandsystems.com/best-efficiency-point-performance-curves
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စွန်ထုတ်ြခငး်(Emissions) ■ အ�ရာယ်ရှိေသာ အစုိငအ်ခ၊ဲ အရညှ်င့် အေငွများအား စွန်ထုတ်ြခင်း 

သည ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျငအ်ား ညစ်ညမး်ေစပါသည။် ေလာငစ်ာများ မးီိြခငး်ှင့် ကန်ုထုတ်လုပင်န်း 

စဥ်/ကရိယိာများ၏ အသုံးြပမအချိမ ှစွန်ထုတ်ြခငး်များ ရှိေနပါသည။်  

အပိေ်ဇာေငွ(Exhaust gas) ■ အပိေ်ဇာေငွ သုိမဟတ်ု ေလာငက်မး်ဓါတ်ေငွ(မးီခိုးေခါငး်တုိငမ်ထွှက် 

လာေသာ အေငွများ)သည ် သဘာဝဓါတ်ေငွ၊ ဓါတ်ဆ၊ီ ဒီဇယ်ဆှီင့် သဘာဝေလာငစ်ာဆတုိီ၏ 

ေလာငက်မး်ြခငး်ြဖစ်စဥ်မ ှထွကေ်ပလာပါသည။်  

FD ပန်ကာ (FD fan) ■ Forced Draft ပန်ကာသည ်ဖအိားေပးသည့်ပန်ကာအမျိးအစားြဖစ်ပးီ စနစ် 

အတွငး်သုိ ဖအိားြမင့်ေလများအား တုိက်ိုကထု်တ်ေပးပါသည။် ြပငပ်ေလအေပ အား သကေ်ရာက် 

ြခငး်ြဖင့် ဖအိားြမင့်ေလများအား အေအးခလုိံေသာစနစ်ဆသုိီ ေရာကေ်စပါသည။်  

Flash steam ■ ေပါငး်ခေံရများ ဖအိားြမင့်ရာမ ှနိမ့်ရာသုိ ေြပာငး်လဲချန်ိတွင ်ထွကေ်ပလာေသာ ပိး 

ပိးြပကြ်ပက ်အလငး်ေရာငရ်ှိသည့် ေရေွးေငွများအား Flash Steam ဟေုခပါသည။် Flash ဟေူသာ 

စကားလုံးသည ်အရာဝတများ ြဖစ်ေပလာသည့်နညး်လမး်ကို ေဖာြ်ပြခငး်ြဖစ်သည။်၃   

ဖန်လုံအမိဓ်ါတ်ေငွထုတ်လတ်မ(Greenhouse gas emission) ■ ကမ�ာေ့လထုအတွငး်သုိ အမျိးမျိး 

ေသာ ဓါတ်ေငွများထုတ်လတ်ေနကပါသည။် အထူးသြဖင့် ကာဗန်ွဒုိငေ်အာကဆ်ိုဒ်ဓါတ်ေငွများ 

ြဖစ်ပးီ၊ ၎ငး်သည ်ကမ�ာကးီကို ပူေွးေစသည့် ဖန်လုံအမိသ်ကေ်ရာကမ်အားြဖစ်ေစပါသည။်   

ပန်ကာဒလက(်Impeller) ■ ပန်ကာဒလကအ်ား အရည၏် စီးဆငး်မှင့် ဖအိားတုိအား လညပ်တ်ြခငး် 

ြဖင့် ြမင့်တငေ်ပးရန်အတွက ်အသုံးြပပါသည။်  

ISO 50001 စွမး်အငစီ်မခံန်ခွဲမစနစ်များ ■ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ စံသတ်မတ်ှေရးအဖွဲအစညး် (ISO)မှ 

ြပစုထားသည့်စနစ်ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်၌ စနစ်ထူေထာငြ်ခငး်၊ အေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခငး်၊ စွမး်အငစီ်မံ 

ခန်ခွဲမစနစ်အား ထိန်းသိမး်ြခငး်ှင့်တုိးတကေ်စြခငး် စသညတုိ်အတွက ်လုိအပခ်ျကမ်ျားအား စံအြဖစ် 

ြပဌာန်းထားပါသည။် ၎ငး်စနစ်၏ရညရ်�ယ်ချကမ်ာှ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်၊ စွမး်အငလုံ်�ခံမ၊ စွမး်အင် 

အသုံးြပမှင့် သုံးစဲွန်း၄တုိပါဝငေ်သာ စွမး်အင၏်လုပေ်ဆာငုိ်ငစွ်မး်အား စဥ်ဆကမ်ြပတ် ဖွံဖိးတုိး 

တကမ် ရရှိေစေသာ နညး်စနစ်တကျ ချဥ်းကပလုိ်ကန်�သည့်အဖွဲအစညး်တစ်ခ ုြဖစ်လာေစရန် ြဖစ်ပါ 

သည။်  

 
၃ Forbes Marshall, What is Flash Steam_ LINK.   
၄ ISO 50001 စွမ်းအငစီ်မံခန်ခွဲမစနစ်များ_ LINK.  
၅ ISO 50002 စွမ်းအငစ်ာရငး်စစ်ေဆးြခငး်_ LINK 

 

 

https://www.forbesmarshall.com/Knowledge/SteamPedia/About-Steam/What-is-Flash-Steam
https://www.iso.org/standard/51297.html
https://www.iso.org/standard/60088.html#:%7E:text=ISO%2050002%3A2014%20specifies%20the,of%20energy%20and%20energy%20use
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ISO 50002 ■ ISO မ ှြပဌာန်းထားေသာ အြခားအြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ စံသတ်မတ်ှချကြ်ဖစ်ပါသည။် ISO 

50002 ၌ လုပင်န်းစဥ်လုိအပခ်ျကမ်ျားအား ြပဌာန်းထားပါသည။် ၎ငး်ြပဌာန်းချကမ်ျားသည ် စွမး်အင ်

စာရငး်စစ်မ ှ စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားအား စစ်ေဆးရာ၌ အသုံးြပရန်ြဖစ်သည။် တည ်

ေထာငမ်များအားလုံး၊ အဖွဲအစညး်များအားလုံး၊ စွမး်အငပ်ံုစံအမျိးမျိးှင့် ၎ငး်တုိ၏အသုံးြပပံုအားလုံး 

တုိှင့် သကဆ်ိုငေ်သာ ြပဌာန်းချကမ်ျားြဖစ်ပါသည။်၅   

ကလုိီဝပ-်န�ရီ(kWh) ■ ကလုိီဝပ-်န�ရသီည ် စွမး်အငယူ်နစ်တစ်ခုြဖစ်ပးီ၊ တစ်ကလုိီဝပရ်ှိေသာ 

စွမး်အားကို တစ်န�ရီကာ ထိန်းထားုိငသ်ညှ်င့် ညမီပါသည။် အများအားြဖင့် လပစ်စ်စွမး်အငအ်ား 

တုိငး်တာရာ၌ အသုံးြပကပါသည။်  

 
ဝန်(Load) ■ လပစ်စ်ဓါတ်အား ဆွဲယူစားသုံးေသာ ဆားကစ်တစ်ခ၏ု အစိတ်အပိုငး်တစ်ခြုဖစ်သည။် 

ဥပမာအေနြဖင့် စက်ံုများရှိေမာတ်ာသည ် လပစ်စ်ဝန်၏ ဥပမာတစ်ခြုဖစ်ပါသည။် ဝန်ပမာဏအား 

ဆားကစ်မဆှွဲယူေသာ လပစ်စ်ဓါတ်အား ကလုိီဝပြ်ဖင့် ေဖာြ်ပပါသည။်   

အလငး်ေတာကပ်မအဆင့်(Lux level) ■ Lux သည ် အလငး်ြပငး်အားအဆင့်အား တုိငး်တာသည့် 

စံယူနစ်တစ်ခြုဖစ်ပါသည။် Lux သည ် အလငး်ေရာငေ်ပးစွမး်ုိငမ်အား ေဖာြ်ပေသာယူနစ်ြဖစ်ကာ 

တစ်ယူနစ်ဧရယိာအေပ စီးဆငး်သွားေသာ ေတာကပ်မြဖင့် တုိငး်တာပါသည။်   

သာမန်အရငး်ေကကာလ(Simple payback period) ■ သာမန်အရငး်ေကကာလဆိုသညမ်ာှ ရငး်ီှး 

ကန်ုကျစရတ်ိများအား ြပန်ေထမေိစမည့်ကာချန်ိအား ေခပါသည။် ရငး်ီှးြမပံှ်မအားြဖင့်ရရှိလာ 

ေသာဝငေ်ငသွည ် အရငး်ေကမတ်ှသုိ ေရာကရ်ှိရန်အတွက ် ေပးရေသာ အချန်ိအတုိငး်အတာကာလ 

သည ်အရငး်ေကကာလ၆ ြဖစ်ပါသည။်   

ဖအိားေလျာက့ျမ(Pressure drop) ■ အရညသ်ယ်ေဆာငေ်ပးပိုေသာ နကဝ်ပခ်တ်စ်ခ၏ု 

ပွိင့်ှစ်ခုကား စုစုေပါငး်ဖအိား ကာွြခားချကြ်ဖင့်သတ်မတ်ှပါသည။် ဖအိားေလျာက့ျမအား 

ပတ်ွတုိကမ်အားများ ရှိေသာအခါတွင ် ေတွရပါသည။် ပတ်ွတုိကအ်ားများသည ်

အရည၏်စီးဆငး်မအား ဟန်တား၍ ကျအတွငး်စီးဆငး်၇ သကဲ့သုိ သကေ်ရာကေ်စပါသည။်  

PVC ခန်းဆးီလုိကက်ာ (PVC curtain) ■ PVC ခန်းဆးီလုိကက်ာအား ပိုလီဗုိီငး်လ် ကလုိိုကြ်ဖင့် 

ထုတ်လုပထ်ားပါသည။် ရညှသွ်ယ်ေသာလုိကက်ာများသည ်ေလေအးေပးထားေသာအခန်းရှိ ေလများ 

ယုိစိမ့်ြခငး်မကှာကယ်ွရန်ှင့် ြပငပ်မ ှ အမိကသ်ိုကမ်ျား ဝငေ်ရာကမ်လာေစရန်အတွက ် အသုံးြပက 

ပါသည။်  

သတ်မတ်ှဝန်(Rated load) ■ စက/်ကရယိာ၏ နိမး်ပလိပ်၈ ေပတွင ်ေဖာြ်ပထားေသာ ပံုစံထုတ်ရာ၌ 

သတ်မတ်ှခဲ့သည့်တန်ဖိုးြဖစ်သည။်  



 

6 
 

ြပန်လညြ်ပည့်ဖိးမစွဲမး်အင(်Renewable energy) ■ အသုံးြပေသာလ်ညး် ကန်ုခမး်သွားြခငး်မရှိေသာ 

စွမး်အငအ်ား ြပန်လညြ်ပည့်ဖိးမစွဲမး်အငဟ် ုေခပါသည။် ဥပမာ- ေလှင့် ေနေရာငြ်ခညစွ်မး်အင ် 

ရငး်ီှးြမပံှ်မမြှပန်ရုိငေ်ြခ(Return on Investment-RoI) ■ "ကန်ုကျမများမြှပန်ရုိငေ်ြခ"ဟလုညး် 

ေခဆိုကပါသည။် အသားတငဝ်ငေ်ငှွင့် ရငး်ီှးြမပံှ်မတန်ဖိုးတုိ၏ အချိးြဖင့်သတ်မတ်ှပါသည။် 

ရငး်ီှးြမပံှ်မ၏ အကျိးအြမတ်ြဖစ်ထွန်းုိငမ်အား အကြဲဖတ်ရန် (သုိမဟတ်ု) အမျိးမျိးေသာ 

ရငး်ီှးြမပံှ်မများ၏ အကျိးအြမတ်ြဖစ်ထွန်းုိငမ်များ၉ အား ိငး်ယှဥ်ရန်အတွက ်အသုံးြပပါသည။်  

တစ်ယူနစ်စွမး်အငသုံ်းစဲွန်း(Specific energy consumption-SEC) ■ စွမး်အငသုံ်းစဲွမ(ကလုိီဝပ-်

န�ရ)ီ ှင့် ၎ငး်စွမး်အငသုံ်းစဲွမြဖင့် ရရှိလာသည့် ထုတ်ကန်ုပမာဏတုိ၏အချိးြဖင့် သတ်မတ်ှပါသည။် 

(ကလုိီဝပ-်န�ရ/ီကလုိီဂရမ)် သုိမဟတ်ု (ကလုိီဝပ-်န�ရ/ီတန်) တုိြဖင့် ေဖာြ်ပပါသည။်  

Throttling ■ ကန်သတ်ဧရယိာများ(ဥပမာ-ဗါး)၌ အားသုံး၍ ြဖတ်ေကျာစီ်းဆငး်မအား Throttling ဟု 

ေခပါသည။် ၎ငး်ြဖစ်စဥ်ေကာင့် အရည၏်စီးန်းြမင့်တကေ်စပါသည။်  

ကမိ်န်းေြပာငး်လဲမအလုိကေ်မာငး်ှငစ်နစ်(VFD) သုိမဟတ်ု လညပ်တ်န်းေြပာငး်လဲမအလုိက် 

ေမာငး်ှငစ်နစ်(VSD) ■ ကမိ်န်းေြပာငး်လဲမအလုိကေ်မာငး်ှငစ်နစ်သည ်လပစ်စ်-စကမ် ေမာငး်ှင် 

စနစ်များတွင ် အသုံးြပသည့် ေအစီေမာတ်ာများ၏ အဝင်ကမိ်န်းေြပာငး်လဲမအလုိက ် ေမာတ်ာ၏ 

လညပ်တ်န်းှင့်လှည့်အား တုိအား ထိန်းချပေ်မာငး်ှငေ်ပးေသာစနစ်၁၀ ြဖစ်ပါသည။် လညပ်တ်န်း 

အလုိက ် ထိန်းချပေ်မာငး်ှငစ်နစ်၏ အလုပလု်ပပ်ံုမာှလညး် အတူတူပငြ်ဖစ်ပါသည။် သုိရာတွင ်

ေအစီေမာတ်ာှင့် ဒီစီေမာတ်ာ ှစ်မျိးစလုံးသည ် ေမာတ်ာဗိုအားေြပာငး်လဲမကိုလုိက၍် ၎ငး်တုိ၏ 

လညပ်တ်န်းသညလ်ညး် လုိကပ်ါေြပာငး်လဲေနပါသည။်၁၁   

ဗဘီက်ကိး(V-belt) ■ ြပလွယ်ေြပာငး်လွယ်ရှိေသာ စကက်ရယိာပစညး်တစ်မျိးြဖစ်ပးီ ေမာတ်ာှင့် 

အေမာငး်ခစံက၏်ပလီူ အကား၌ ပါဝါကးူေြပာငး်ေပးရန်အတွက ်အသုံးြပပါသည။်  

 

 

 

 

 

 
၆ အရငး်ေကကာလ, Investopedia_ LINK.    
၇ ဝီကီပီးဒီးယား, ဖိအားေလျာ့ကျြခငး်_ LINK. 
၈ ဝီကီပီးဒီးယား, သတ်မှတ်ဝန်_ LINK. 
၉ ဝီကီပီးဒီးယား, ရငး်ီှးြမပ်ံှမမှြပန်ရုိငေ်ြခ _ LINK                                                                                                                                                          
၁၀ ဝီကီပီးဒီးယား, ကိမ်န်းေြပာငး်လမဲအလိုက်ေမာငး်ှငစ်နစ်_ LINK.                                                                                                   
၁၁ ကွမ်တန်ထန်ိးချပ်မများ။ ကိမ်န်းေြပာငး်လမဲအလိုက်ေမာငး်ှငစ်နစ်ှင့် လည်ပတ်န်းေြပာငး်လမဲအလိုက်ေမာငး်ှငစ်နစ် 

ြခားန�းချက်များသည် အဘယန်ည်း?_ LINK. 

https://www.investopedia.com/terms/p/paybackperiod.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_drop
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_drop
https://www.iso.org/standard/60088.html#:%7E:text=ISO%2050002%3A2014%20specifies%20the,of%20energy%20and%20energy%20use
https://en.wikipedia.org/wiki/Variable-frequency_drive#:%7E:text=A%20variable%2Dfrequency%20drive%20(VFD,associated%20voltage%20or%20current%20variation
https://www.quantum-controls.co.uk/insights/faqs/what-are-the-differences-between-a-variable-frequency-drive-vfd-and-a-variable-speed-drive-vsd/#:%7E:text=A%20variable%20frequency%20drive%20(VFD)%20refers%20to%20AC%20drives%20only,the%20voltage%20to%20the%20motor.
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ကမ�ာလုံ့းဆိုငဆ်ိုငရ်ာသဘာဝပတ်ဝန်းကျငရ်န်ပံုေငအွဖွဲ (WWF-Myanmar)၏သဘာဝပေရာဂျက် 

မ ှ ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ေသာ လုပင်န်းစဥ်များ၏ အစိတ်အပိုငး်တစ်ခအုြဖစ် ဤစာတမး်အား 

ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာကရှိ အေသးစားှင့် အလတ်စား 

လုပင်န်းများအေနြဖင့် စွမး်အငသုံ်းစဲွမအား ေကာငး်စွာန�းလညသ်ေဘာေပါကေ်စရန်ှင့် စွမး်အင် 

သုံးစဲွမများေသာ လုပင်န်းနယ်ပယ်များအား ေဖာထု်တ်၍ တုိးတကေ်သာ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် 

ရရှိေစရန်အတွက ်၎ငး်တုိ၏လုပင်န်းများ၌ လုပေ်ဆာငရ်မည့်အဆင့်များအေပ လမး်န်ြပသမအချိ 

အား ရာှေဖေွထာကပ်ံ့ေပးရန်ြဖစ်ပါသည။် ယငး်ကဲ့သုိေသာ အချကအ်လကမ်ျားသည ်ဝန်ေဆာငမ်ေပး 

သူများှင့် လုပင်န်းအသငး်အဖွဲများကဲ့သုိေသာ အြခားသကဆ်ိုငသ်ည့်အဖွဲအစညး်များအတွကလ်ညး် 

အကျိးရှိမညြ်ဖစ်သည။်   

ဤစာတမး်၏အြခားရညရ်�ယ်ချကမ်ာှ အန�ဂတ်တွင ် စွမး်အငထိ်ေရာကမ်အတွက ် အလားတူ 

ပေရာဂျကမ်ျားပံုေဖာြ်ခငး် သုိမဟတ်ု အေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခငး်ြပလုပမ်ည့် အများပိုငှ်င့် ပဂုလိက 

ပိုငက်မုဏီများအတွက ် သဘာဝပေရာဂျကမ် ှ သငယူ်ရရှိခဲ့ေသာ သငခ်န်းစာများအား ြပန်လည ်

ေဝမေပးရန်ြဖစ်ပါသည။်  

ဤစာတမး်၌ သကဆ်ိုငရ်ာအပိုငး်အလုိက ်ကခွဲ၍ ေအာကပ်ါအတုိငး်တငြ်ပထားပါသည။်  

• "ြမန်မာ ့အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများအေပ �ခံငံုသုံးသပခ်ျက"် 

ဤက၌ ြမန်မာုိငင်အံတွငး်ရှိ အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာကှင့် သကဆ်ိုငေ်သာ 

အေကာငး်အရာများအား မးီေမာငး်ထုိးတငြ်ပထားပးီ၊ သဘာဝပေရာဂျကမ် ှေရ�းချယ်ြပလုပခ်ဲ့ 

သည့်လုပင်န်းများှင့်သကဆ်ိုငေ်သာ ကျိးေကာငး်ြပ �ခံငံုသုံးသပ ် တငြ်ပမများအား ေဖာြ်ပ 

ထားပါသည။်  

• "စွမး်အငထိ်ေရာကမ် (သုိမဟတ်ု) အကျိးရိှေသာ စွမး်အငသုံ်းစဲွမဆိုသညမ်ာှ အဘယ်နညး်၊ 

၎ငး်သည ် အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများတွင ် အဘယ်ေကာင့် အေရးကးီပါ 

သနညး်?" 

ဤကတွင ်အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းှင့် သကဆ်ိုငေ်သာ စွမး်အငထိ်ေရာက ်

မဆိုငရ်ာ သေဘာတရားများအား အကျဥ်းချပရ်ငှး်လငး်တငြ်ပထားပါသည။်   

• "သင့်လုပင်န်း၌ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်တုိးတကေ်ကာငး်မန်ွရန် မညသုိ်ေဆာငရ်�ကမ်ညန်ညး်?"   

ဤကတွင ် အေသးစားှင့်အလတ်စား အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ၌ ပိုမို 

ထိေရာကေ်သာ စွမး်အငသုံ်းစဲွမြဖစ်ေစေရးအတွက ် လုပထုံ်းလုပန်ညး်ှင့်အည ီ ရယူေဆာင ်

ရ�ကေ်စုိငမ်ည့် အေြခခအံဆင့်များအား ေဖာြ်ပထားပါသည။်    

• "စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ဆိုငရ်ာ ေကာငး်မန်ွေသာ အေလ့အထများ" 
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ဤကတွင ် စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ရရှိရန် လုပေ်ဆာင်ပးီေသာလုပင်န်းများ၌ ေတွရေလ့ 

ရှိသည့်အေလ့အထများှင့် အချန်ိကာလာသညှ်င့်အမ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်အေပ အာံု 

စုိကမ်ကို ဆကလ်ကထိ်န်းသိမး်ထားုိငေ်စမည့် အေလ့အကျင့်များအား ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ဤအေလ့အကျင့်များသည ် အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပင်န်းများ၏ စွမး်အငသုံ်းစဲွမ ပိုမို 

သကသ်ာေစေရးေဆာငရ်�ကမ်အတွက ်စံန်းတစ်ခအုြဖစ် အသုံးြပေဆာငရ်�ကုိ်ငပ်ါ သည။်   

• "အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာကမ ှ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ဆိုငရ်ာ လကေ်တွေလ့လာ 

ဆန်းစစ်ချကမ်ျား" 

ဤကတွင ် စွမး်အငထိ်ေရာကမ် လကေ်တွေလ့လာဆန်းစစ်ချကမ်ျားအား အေသးစိတ် 

ေဖာထု်တ်ြပသထားပးီ၊ စိတ်ဝငစ်ားေသာ အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပင်န်းများအား 

လံေဆာ ်ေပးရန်ရညရ်�ယ်လက ်ထငသ်ာြမငသ်ာရှိေသာ အကျိးအြမတ်များအား မးီေမာငး်ထုိး 

ြပသထားပါသည။်    

• "အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ၌ အသုံးြပလကရိှ်ေသာ စကက်ရိယာများ 

အေပ �ခံငံုသုံးသပြ်ခငး်" 

ဤကတွင ် အေသးစားှင့်အလတ်စား အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ၌ 

တွငက်ျယ်စွာ အသုံးြပလကရ်ှိေသာ ဝန်ေဆာငစ်ကက်ရယိာများှင့် လုပင်န်းစဥ်သုံး 

စကက်ရယိာများအား စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ရှိစွာ ေမာငး်ှငအ်သုံးြပုိငေ်စရန်အတွက် 

နညး်ပညာဆိုငရ်ာ အေသးစိပလ်မး်န်မများအား ေဖာြ်ပထားပါသည။်   

• "စွမး်အငထိ်ေရာကမ်အခငွ့်အလမး်များအား ေဖာထု်တ်သတ်မတ်ှုိငရ်န်အတွက ် အစားအစာ 

ှင့်အေဖျာယ်မကာကခွဲအလုိက ်လုပင်န်းစဥ်ြပေြမပံု ေရးဆွဲြခငး်" 

ဤကတွင ် အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ ြဖစ်ကသည့် မနု်ဖတ်ုလုပင်န်း၊ ုိ 

ထွကပ်စညး်လုပင်န်းှင့် ေအးခငဲါးအသားထုတ်လုပ ်ေရးလုပင်န်း ကဲ့သုိေသာ အမျိးမျိးေသာ 

လုပင်န်းများအား ေလ့လာဆန်းစစ်လက ် ၎ငး်လုပင်န်းများ၌ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် တုိးတက ်

ေစုိငမ်ည့် အခငွ့်အလမး်များအား မးီေမာငး်ထုိးြပသထားပါသည။်  

• "သဘာဝပေရာဂျကမ် ှသငယူ်ရရိှခဲ့ေသာ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ဆိုငရ်ာ သငခ်န်းစာများ"  

ဤကသည ်ြမန်မာြပညရ်ှိ ကမုဏီများ၊ အ�ကေံပးများ၊ အစုိးရမဟတ်ုေသာအဖွဲအစညး်များ 

ှင့် ကန်ုထုတ်လုပမ်ဆိုငရ်ာအဖွဲအစညး်များ၏ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်အေြခြပ ပေရာဂျက ်

အသစ်များအတွက ်ဒီဇိုငး်ှင့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာမ်တုိးတကေ်စရန် အဓကိ အကအူညရီေစ 

ပါသည။်   

• "အရငး်အြမစ်များ" 

ြမန်မာြပညရ်ှိ အေသးစားှင့်အလတ်စား လုပင်န်းများအေနြဖင့် စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ဆိုငရ်ာ 

လုိအပေ်သာ စကက်ရယိာများအား ဝယ်ယူေရးအတွက ် စုံစမး်ုိငေ်စရန်အလုိငာှ 

ေရာငး်ချသူစာရငး်အချိအား ေဖာြ်ပထားပါသည။် နိဂံုးချပအ်ေနြဖင့် စွမး်အငထိ်ေရာကမ် 
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ဆိုငရ်ာ အေကာငး်အရာများအား ပိုမိုနက်ိငး်စွာသိရှိလုိသူများအတွက ် ေလ့လာုိငေ်စရန် 

အလုိငာှ လင့်ခ(်Links)များအား ေဖာြ်ပေပးထားပါသည။်  
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ြမန်မာုိငင်ရံှိ အစားအစာှင့် အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများအား အေသးစိတ် မေဆးွေွးမ၊ီ ုိငင် ံ

တဝမှး်ရှိ စကမ်လုပင်န်းများ၏ အခငး်အကျငး်အား န�းလညထ်ားရန် အေရးကးီပါသည။် 

ြမန်မာုိငင်၌ံ မတ်ှပံုတင၍်လုပက်ိုငလ်ကရ်ှိေသာ ပဂုလိကစကမ်လုပင်န်း စုစုေပါငး် ၅၁၃၃၀ ခ ု

ရှိသညဟ် ု စကမ်ကးီကပေ်ရးှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ခှုစ်တွင ် ထုတ်ြပန်ေသာ စာရငး် 

ဇယားများအရ သိရပါသည။်၁၂ ၎ငး်လုပင်န်းများအား ကအလုိက ် အမျိးအစားခွဲြခားလက ်

သပုြ်ပပံု (၁) ၌ ေဖာြ်ပထားပးီ၊ အစားအစာှင့် အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများသည ် ၅၅.၃% ြဖင့် 

အများဆံုး ပါဝငေ်နသညက်ို ေတွရပါသည။် ၎ငး်၏ေန�က၌် အေထွေထွစကမ်လုပင်န်းများသည ်

၁၄.၅% ြဖင့် ဒုတိယအများဆံုး ပါဝငေ်နပးီ၊ ေဆာကလု်ပ ်ေရးလုပင်န်းသုံးပစညး်များ 

ထုတ်လုပေ်ရးလုပင်န်းသည ်၉.၄% ှင့် သတှင့်ေရနံထွကပ်စညး်ထုတ်လုပေ်ရးလုပင်န်းသည ်၇.၁% 

အသီးသီးပါဝငေ်နကသည ်ကို ေတွရမညြ်ဖစ်ပါသည။်၁၃  

စုိကပ်ျိးေရးကသည ် ေရးှယခငက်တညး်က ြမန်မာုိငင်၏ံ အဓကိကန်ုထုတ်လုပင်န်းြဖစ်ပးီ၊ 

ြပညတွ်ငး်အသားတငထု်တ်လုပမ်၁၄ (GDP)၏ ၃၀% ရှိကာ လုပသ်ားအငအ်ား ၅၆% အား 

အလုပအ်ကိုင ် အခငွ့်အလမး်များ ေပးထားုိငေ်သာ ကန်ုထုတ်ကတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည။် ကန်ုထုတ် 

လုပင်န်း အများစုသည ်စုိကပ်ျိးေရးအေပအေြခခကံာ ေဆာငရ်�ကေ်နကပးီ၊ ၎ငး်လုပင်န်းများအနက ်

စားေသာကက်န်ု လုပင်န်းများသည ်ခန်မန်ှးေြခအားြဖင့် ၅၅% ြဖင့် အများဆံုး ပါဝငလ်ကရ်ှိပါသည။် 

ထုိေကာင့် ြမန်မာုိငင်ရံှိ အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ အေနြဖင့် တုိငး်ြပည၏် 

စီးပာွးေရးအေပ သိသာထငရ်ာှးစွာ အေထာကအ်ကြူပေနသညက်ို ေတွရမညြ်ဖစ်ပါသည။်  

 

၅၅.၃%

၁၄.၅%

၉.၄%

၇.၁%
၆.၄%

၃.၈% ၃.၅%

အစားအစာှင့်အေဖျာ်ယမကာလပ်ုငန်းများ အေထေွထကုွန်ထတ်ုလပ်ုငန်းများ

ေဆာက်လပ်ုေရးသုံးပစည်းထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်းများ သတှင့် ေရနံထက်ွပစည်းထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်းများ

အဝတ်အထည်ှင့် အထည်ချပ်လပ်ုငန်းများ တကုိယရ်ည်သုံးပစည်းထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်းများ

အြခားထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်းများ
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သပုြ်ပပံု(၁) ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ ကအလိုက် ကုနထ်တုလ်ပုင်နး်များ (စက်မကီးကပေ်ရးငှ့် စစေ်ဆးေရး ဦးစးီ ဌာနတငွ ်

မတှပ်ံုတငထ်ားေသာ စာရငး်အရ) 

 
၁၂ စကမ်ကးီကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၌ မှတပုံ်တငထ်ားေသာ ပုဂလကိကုန်ထတုလ်ပ်ုငန်းများ(၂၀၂၀) 
၁၃ စကမ်ကးီကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ခှုစ်အတကွ ်ထုတြ်ပန်ေသာစာရငး်များအရ 
၁၄ စုိကပ်ျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာငး်ဝန်ကီးဌာန(၂၀၁၈)၊ ြမန်မာစုိ့ကပ်ျိးေရး၊ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးမဟာဗျဟာှင့်ရငး်ီှးြမပ်ံှမစီမံကန်ိး(၂၀၁၈-

၁၉)   

ြမန်မာုိငင်၏ံ ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများအား လုပင်န်းအရ�ယ်အစားအေပမတူညက်ာ အေသးစား၊ 

အလတ်စားှင့် အကးီစားလုပင်န်းများဟ၍ူ (၃)မျိး ခွဲြခားထားပါသည။်၁၅ အစားအစာှင့်အေဖျာ ်

ယမကာ လုပင်န်းအများစုသည ်အေသးစားလုပင်န်းများအြဖစ် ဖွဲစညး်လုပက်ိုငေ်နကပးီ၊ အစားအစာ 

ှင့်အေဖျာယ်မကာ လုပင်န်းအားလုံး၏ ၆၃% ရှိေကာငး်၁၆ သပုြ်ပပံု(၂)၌ ေတွရမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

ြမန်မာုိငင်၌ံ မတ်ှပံုတင၍်လုပက်ိုငေ်နကေသာ ကေပါငး်စုံရှိ လုပင်န်းအားလုံး၏ ၅၉.၃% သည် 

အေသးစားကန်ုထုတ်လုပင်န်းများ ြဖစ်ကပါသည။် ၎ငး်အေသးစားကန်ုထုတ်လုပင်န်းများ၏ ၅၇% 

သည ် အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ ြဖစ်ကပါသည။်၁၇ ထုိေကာင့် အစားအစာှင့် 

အေဖျာယ်မကာကအေနြဖင့် ုိငင်၏ံကန်ုထုတ်လုပမ်ှင့် သကဆ်ိုငသ်ည့် ပမး်မကန်ုထုတ် 

ကန်ိးဂဏန်းများအေပ ကးီမားစွာ အကျိးသကေ်ရာကေ်စပါသည။်  

အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာ လုပင်န်းများသည ် ုိငင်၏ံ အေသးစားလုပင်န်းများထဲ၌ အချိး 

အစားပမာဏ ြမင့်မားစွာ ပါဝငေ်နသည့်အတွက ် ၎ငး်လုပင်န်းများ၏ လညပ်တ်မဆိုငရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျားအား မှတ်တမး်ြပစုထားရှိြခငး်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျငအ်ေပ ထိခိုကေ်စုိငမ် 

အကြဲဖတ်ချကမ်ျားှင့် အဆင့်ြမင့်ြဖည့်စွကအ်စီအစဥ်များ ချမတ်ှြခငး်များအား ထိထိေရာကေ်ရာက ်

ေဆာငရ်�ကုိ်ငရ်န် အေရးကးီလှေပသည။် အကယ်၍ ၎ငး်အချကမ်ျားအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

ေဆာငရ်န်အတွက ် လုံေလာကေ်သာ လုပုိ်ငစွ်မး်ရည/်လံေဆာဦ်းေဆာငုိ်ငမ် များသည ်

အကန်အသတ် ြဖစ်ေနမညဆ်ိုပါက လုပင်န်းများအတွက ်စုိးရမိစ်ရာ ြဖစ်လာမညြ်ဖစ်ေပသည။်  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၅ ြမန်မာအစုိးရဝကဆုိ်ဒ်၌ ေတွရေသာ လပ်ုငန်းအရ�ယအ်စား အဓိပါယဖွ်င့်ဆုိချက်များမှ 
၁၆ စကမ်ကးီကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ခှုစ်အတကွ ်ထတုြ်ပန်ေသာစာရငး်များအရ 
၁၇ စကမ်ကးီကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ခှုစ်အတကွ ်ထတု်ြပန်ေသာစာရငး်များအရ 
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သပုြ်ပပံု(၂) ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ အစားအစာငှ့် အေဖျာယ်မကာလပုင်နး်များအား လပုင်နး်အရ�ယ်အစားအလိုက် 

ခဲွြခားြပထားပံု 

 

 

ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများသည ် ြမန်မာုိငင်တံဝန်းလုံး၌ ြဖန်ကျကတ်ညရ်ှိေနကေသာလ်ညး် အဓကိ 

ဗဟိုချကေ်နရာများြဖစ်ကသည့် မ�ေလးတုိငး်တွင ် ၈၁၉၃ ခှုင့် ရန်ကန်ုတုိငး်တွင ် ၇၄၈၉ ခြုဖင့် 

အများဆံုး မတ်ှပံုတငလု်ပက်ိုငေ်နကသညက်ို ေတွရပါသည။် [ကိုးကား-ဇယား(၁)] ရန်ကန်ုှင့် 

မ�ေလး၌ တညရ်ှိေသာ ကန်ုထုတ်လုပင်န်းအများစုသည ် သတ်မတ်ှထားေသာ စကမ်ဇန်ုများတွင ်

ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများ ေဆာငရ်�ကုိ်င်ကပြီဖစ်ေသာလ်ညး် လကရ်ှိ၌ စကမ်ဇန်ု ဧရယိာလုိအပခ်ျက ်

ရှိေနေသးသည့်အတွက ် အစုိးရမ ှ စကမ်ဇန်ုအသစ်များ ချမတ်ှေဖာေ်ဆာငလ်က ် ရှိပါသည။် 

ကန်ုထုတ်လုပင်န်းအများစုသည ် အလွတ်သေဘာ (သုိမဟတ်ု) အမိတွ်ငး်လုပင်န်းများမ ှ

စတငခ်ဲ့ကသညြ်ဖစ်ရာ အစုိးရမ ှစံနစ်တကျ ဖွံဖိးတုိးတကလ်ာေစရန်အတွက ်လူေနရပက်ကွမ်ျားှင့် 

ေဝးရာအရပ၌် စကမ်ဇန်ုများ သတ်မတ်ှ၍ ေြပာငး်ေရ�လုပက်ိုငေ်စသည့် အစီအစဥ်များ ချမတ်ှ 

ေဆာငရ်�ကလ်က ်ရှိပါသည။် ရန်ကန်ုှင့် မ�ေလးတုိငး်တုိသည ်ကန်ုထုတ်လုပင်န်း အများဆံုး တညရ်ှိ 

ရာတုိငး်များ ြဖစ်ကေသာလ်ညး်၊ အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ အများစု တညရ်ှိရာ 

တုိငး်များ မဟတ်ုကေပ။ ုိငင်တံဝမှး်ရှိ ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများထဲ၌ အစားအစာှင့် အေဖျာ ်

ယမကာလုပင်န်းများအား အများဆံုးလုပက်ိုငလ်ကရ်ှိသည့်ေဒသများမာှ ဧရာဝတီ(၄၃၃၉ ခ)ု၊ စစ်ကိုငး် 

(၃၂၆၄ ခ)ုှင့် ပခဲးူတုိငး်(၃၀၃၃ ခ)ုတုိ ြဖစ်ကပါသည။် အစားအစာှင့် အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းပါဝငမ် 

ရာခိုင်န်း အေနြဖင့် ချငး်(၈၈%)၊ ရခိုင(်၈၃%)ှင့် ဧရာဝတီ(၇၆%) တုိတွင် 

အများဆံုးပါဝငေ်နသညက်ို ေတွရပါသည။် 

 

 

 
  

၆၃%

၁၅%

၂၂%

အေသးစား အလတစ်ား အကီးစား
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ဇယား(၁) ေဒသအလိုက်တည်ရိှေသာ ကုနထ်တုလ်ပုင်နး်များငှ့် အစားအစာငှ့်အေဖျာယ်မကာလပုင်နး်များ (DISI,2020)  

ေဒသ 
ကုနထ်တုလ်ပုင်နး် 

စစုေုပါငး် 

အစားအစာငှ့် 

အေဖျာယ်မကာ 

လပုင်နး်များ 

အစားအစာငှ့် 

အေဖျာယ်မကာ 

လပုင်နး်များ 

ပါဝငမ်ရာခုိင်နး် 

မ�ေလး ၈၁၉၃ ၂၉၅၂ ၃၆% 

ရနကု်န ် ၇၄၈၉ ၂၃၆၀ ၃၂% 

ဧရာဝတ ီ ၅၆၉၂ ၄၃၃၉ ၇၆% 

စစကုိ်ငး် ၅၀၁၂ ၃၂၆၄ ၆၅% 

ပခူဲး ၄၆၇၀ ၃၀၃၃ ၆၅% 

ရှမး် ၄၅၁၅ ၂၆၁၇ ၅၈% 

မေကွး ၃၇၀၁ ၂၅၇၉ ၇၀% 

မနွ ် ၂၇၄၂ ၁၁၄၅ ၄၂% 

ရခုိင် ၂၃၀၄ ၁၉၀၉ ၈၃% 

တနသာရီ ၁၈၈၆ ၁၀၁၃ ၅၄% 

ကချင ် ၁၈၂၂ ၁၂၇၆ ၇၀% 

ကရင ် ၁၁၉၃ ၄၃၄ ၃၆% 

ချငး် ၈၁၁ ၇၁၄ ၈၈% 

ေနြပည်ေတာ ် ၆၈၈ ၄၇၂ ၆၉% 

ကယား ၆၁၂ ၂၇၅ ၄၅% 

စစုေုပါငး်  ၅၁,၃၃၀ ၂၈,၃၈၂ ၅၅% 

 

အထကဇ်ယား(၁)ပါ ကန်ိးဂဏန်းများအားကည့်ြခငး်အားြဖင့် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအချကမ်ျားအား 

ရငှး်လငး်ထငရ်ာှးစွာ ေတွုိငေ်ပသည။် 

• အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများသည ်ကန်ုထုတ်လုပင်န်းအားလုံးတွင ်အများဆံုး 

ပါဝငေ်နသည့်လုပင်န်းြဖစ်ပးီ၊ ၅၅.၃% ပါဝငေ်နပါသည။် 

• အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာကတွငရ်ှိေသာ လုပင်န်းများသည ် အဓကိအားြဖင့် 

အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပင်န်းများြဖစ်ကပးီ၊ ၆၃% သည ် အေသးစားလုပင်န်းများ 

ြဖစ်ကပါသည။် 

• အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများသည ် ုိငင်တံဝမှး်လုံးတွင ် တညရ်ှိလုပက်ိုင ်

ေနကပါသည။် 
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စွမး်အငထိ်ေရာကမ် ှင့် စွမး်အငထိ်န်းသိမး်မတုိသည ်ဆကစ်ပေ်နပးီ၊ ေယဘုယျအားြဖင့် စွမး်အင် 

သုံးစဲွန်းအား ေလာခ့ျရန် (သုိမဟတ်ု) ေရာှငရ်ာှးရန်အတွက ်နညး်လမး်များြဖစ်ကပါသည။်   စွမး်အင် 

ထိေရာကမ်(သုိမဟတ်ု) အကျိးရှိေသာစွမး်အငသုံ်းစဲွမဆိုသညမ်ာှ တူညေီသာအလုပပ်မာဏ (သုိမ 

ဟတ်ု) တူညေီသာရလာဒ်အတွက ် စွမး်အငအ်သုံးြပမ ေလျာန့ညး်စွာြဖင့် စွမး်ေဆာငုိ်ငြ်ခငး်ကို 

ေခဆိုပါသည။် စွမး်အင ်သုံးစဲွရေသာယူနစ်တစ်ခမု ှအေကာငး်ဆံုးစွမး်ေဆာငရ်ညရ်လာဒ် ရရှိေစေရး 

သည ်အကျိးရှိေသာ စွမး်အငသုံ်းစဲွမ၏ ရညရ်�ယ်ချကတ်စ်ခ ုြဖစ်ေပသည။်၁၈ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်သည် 

အလွယ်ဆံုးှင့် ကန်ုကျစရတ်ိအသကသ်ာဆံုးနညး်လမး်တစ်ခြုဖစ်ပးီ၊ စွမး်အငအ်ား အကျိးရှိစွာ 

အသုံးချုိငြ်ခငး်ြဖင့် ရာသီဥတုေြပာငး်လဲြခငး်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် ြပဿန�များအား ကန်ုကျ 

စရတ်ိ သကသ်ာလွယ်ကစွူာြဖင့် ေြဖရငှး်ေစုိငသ်ည့်အြပင၊် သုံးစဲွသူများအတွက ် ကန်ုကျစရတ်ိ 

သကသ်ာေစြခငး်ှင့် မမိထုိတ်ကန်ု၏ ေစျးကကွယှ်ဥ်ပိငုိ်ငစွ်မး်အား တုိးတကေ်စြခငး်စေသာ 

အကျိးေကျးဇးူများကိုပါ ရရှိေစပါသည။်၁၉  

စွမး်အငထိ်န်းသိမး်မဆိုသညမ်ာှ မမိသုံိးစဲွမည့်စွမး်အငအ်ေပ သတိရှိစွာြဖင့် ေလာသုံ့းေစသည့် 

အေလ့အကျင့်ပငြ်ဖစ်ပါသည။် ၎ငး်၌ အသုံးမြပေသာ အသုံးအေဆာငပ်စညး်များအား ပတ်ိထားြခငး် 

ကဲ့သုိေသာ အေလ့အကျင့်များအပါအဝင၊် စက်ံုရှိ ဝန်ထမး်များ၏ အမအူကျင့်ှင့် အေလ့အထများ 

အား ေြပာငး်လဲေစြခငး်များ ပါဝငပ်ါသည။် အြခားစွမး်အငထိ်ေရာကေ်စမများမာှ ြဖစ်ုိငသ်မ စွမး်အင ်

သုံးစဲွမအနညး်ဆံုးြဖင့် အေကာငး်ဆံုးစွမး်ေဆာငရ်ညအ်ား ရရှိေစသည့် နညး်ပညာများ သုိမဟတ်ု 

အစီအမမံျားအား အသုံးြပြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ဥပမာ စက်ံုတစ်ံု၌ Incandescent မးီေချာငး်များအစား 

LED မးီများြဖင့် အစားထုိး အသုံးြပြခငး်၊ တူညေီသာရလာဒ်အတွက ်ေလာငစ်ာသုံးစဲွမ ေလျာန့ညး်ေစ 

ရန် မးီဖိုအတွငး် အသုံးြပေသာ ေလာငစ်ာဆှီင့်ေလအချိးအား အသင့်ေတာဆ်ံုးြဖစ်ေစရန် ေရာစပ် 

အသုံးြပြခငး်တုိြဖစ်ပါသည။် အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပင်န်းများသည ်ေယဘုယျအားြဖင့်စွမး်အင ်   

သုံးစဲွမ နညး်ပါးကသြဖင့်၊ စွမး်အငသုံ်းစဲွမများြပားေသာ အကးီစားကန်ုထုတ်လုပင်န်းများ ထကပ်ိုမို၍ 

စွမး်အငထိ်ေရာကုိ်ငမ် အလားအလာ ရှိကပါသည။်  

စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ှင့် စွမး်အငထိ်န်းသိမး်မ အစီအမှံစ်ခစုလုံးသည ် လုပင်န်းတစ်ခ၏ု စွမး်အင် 

လုိအပခ်ျကအ်ား ေလျာခ့ျရန်အတွက ်တုိက်ိုကအ်ကအူညေီပးုိင်ပးီ၊ စွမး်အငလုိ်အပခ်ျက ်

 
၁၈ အေမရကိန်စွမ်းအငဌ်ာန၊ စွမ်းအငထ်ေိရာကမ်ှင့် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ံုး_ LINKS 
၁၉ ေအာက ်ေြခမှတ်စု-၅၊ စာမျကှ်�-၃ 
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ေလျာခ့ျုိင ် ြခငး်သည ် စွမး်အငေ်ခတာုိငြ်ခငး်ပငြ်ဖစ်ေပသည။် စွမး်အငေ်ခတာုိငြ်ခငး်အား 

ေငေွကးဆိုငရ်ာ အသုံးအန်းြဖစ်သည့် “ကန်ုကျစရတ်ိသကသ်ာြခငး်”ဟလုညး် ေဖာြ်ပုိငပ်ါသည။် 

ထုိြပင ် စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ှင့် စွမး်အငထိ်န်းသိမး်မများသည ် စားသုံးသူများအတွက ် ကန်ုကျ 

စရတ်ိကိုလညး် ေလာခ့ျုိင်ပးီ၊ စွမး်အငအ်သုံးြပမှင့် ဆကစ်ပေ်နသည့် ဖန်လုံအမိဓ်ါတ်ေငွ 

ထုတ်လတ်မကိုလညး် ေလျာက့ျုိငေ်စပါသည။် အပစွူမး်အငသုံ်းဓါတ်အားေပးစက်ံု ကဲ့သုိေသာ 

စွမး်အငထု်တ်လုပသ်ည့်ေနရာများတွင ် စွမး်အငအ်ားပံုစံမျိးစုံြဖင့် ထုတ်လုပြ်ခငး်သည ် ေလာငစ်ာဆ ီ

ေလာငက်မး်မမ ှ ကာဗန်ွဒုိငေ်အာကဆ်ိုဒ်ဓါတ်ေငွ ထုတ်လတ်မကို ြဖစ်ေပေစပါသည။် ထုိေကာင့် 

စွမး်အငလုိ်အပခ်ျကန်ညး်ေသာ အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပင်န်းများ၌ စွမး်အငသုံ်းစဲွန်းေလာခ့ျ 

ေစြခငး်သည ် ကနဦးထုတ်လုပသ်ည့်ေနရာများအတွက ် စွမး်အငထု်တ်လုပမ်အား ေလျာက့ျသွားေစ 

ပါသည။် သုိပါ၍ အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပင်န်းများ၌ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် ရှိလာလင ်

ကန်ုကျစရတ်ိအား ေခတာုိင်ံုသာမက ေလထုအတွငး်သုိ ကာဗန်ွဓါတ်ေငွ ထုတ်လတ်မကိုလညး် 

သိသာစွာ ေလာခ့ျုိငေ်စပါသည။် 

ေယဘုယျအားြဖင့် စွမး်အငထိ်ေရာကေ်စြခငး်၌ အဓကိအကျိးေကျးဇးူ ငါးမျိးရှိပါသည်- 

• ကန်ုထုတ်လုပသူ်အတွကသ်ာမက စားသုံးသူအတွကပ်ါ စွမး်အငအ်တွကက်န်ုကျစရတ်ိအား 

ေလာခ့ျ ေပးပါသည။် 

• သတ်မတ်ှရလာဒ် ရရှိရန်အတွက ် လုိအပေ်သာ စွမး်အငပ်မာဏအား ေလာခ့ျုိငြ်ခငး်ြဖင့် 

ဖန်လုံအမိဓ်ါတ်ေငွ ထုတ်လတ်မအား ေလျာခ့ျုိငေ်စပါသည။်  

• ၎ငး်သည် ကာဗန်ွဖမး်ယူြခငး်ကဲ့သုိေသာ ထုတ်လတ်မေလာခ့ျေရးေြဖရငှး်နညး်များှင့် 

ိငး်ယှဥ်ပါက ပိုမိုေစျးသကသ်ာ၍ ြမန်ဆန်ပးီ သန်ရငှး်ေသာ ေရ�းချယ်မြဖစ်ပါသည။် စွမး်အင ်

အား ထိေရာကစွ်ာ အသုံးြပြခငး်သည ် ကန်ုကျစရတ်ိသကသ်ာ၍ နညး်ပညာ အ�ရာယ်ရှိမ 

နညး်ပါးပါသည။် စွမး်အငထိ်ေရာကေ်စေသာ နညး်လမး်အများစုသည ် ြပန်လညြ်ပည့်ဖိး 

မစွဲမး်အငမ်ျားကဲ့သုိေသာ ထုတ်လတ်မေလာခ့ျေရးေြဖရငှး်နညး်များှင့် ိငး်ယှဥ်ပါက  

အရငး်ေကကာလ တုိေတာငး်သညက်ို ေတွရမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• အ�ရာယ်ရှိမ နညး်ပါးသည့် နညး်ပညာြဖစ်ပါသည။် 

• စွမး်အငသုံ်းစဲွမ၊ ကန်ုကျစရတ်ိှင့် ကာဗန်ွထုတ်လတ်မများ ေလျာန့ညး်သကသ်ာေစ၍ 

အရညအ်ေသွး ပိုမိုေကာငး်မန်ွ၍ ကန်ုထုတ်စွမး်အား တုိးတကေ်စြခငး်ှင့် ပိုမိုသကသ်ာစွာ 

ေမာငး်ှငထု်တ်လုပုိ်ငြ်ခငး်များ ရရှိေစပါသည။် လုပင်န်းခငွရ်ှိ အလငး်ေရာငအ်ဆင့်များှင့် 

ပတ်ဝန်းကျငအ်ပခူျန်ိများအား ပိုမိုေကာငး်မန်ွေအာင ် ြပလုပြ်ခငး်ြဖင့် သကေ်တာင့်သကသ်ာ 

ရှိမ အေြခအေနအား ြမင့်တငုိ်ငပ်ါသည။် 

အများစုေသာ အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများသည ် စွမး်အငသုံ်းစဲွန်းအား ေလျာခ့ျ 

ုိငြ်ခငး်ြဖင့် ကန်ုကျစရတ်ိများအား သကသ်ာေစပါသည။် စွမး်အငသုံ်းစဲွန်းအား ေလျာခ့ျေစုိငသ်ည့် 
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အစီအမမံျားအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခငး်ြဖင့် စီးပာွးေရးလုပင်န်းများသည ် စွမး်အငအ်တွက ်

ကန်ုကျစရတ်ိများအား ြဖတ်ေတာကခ်ျုိင၍် အြမတ်အစွန်းများ တုိးြမင့်လာေစကာ ယှဥ်ပိငုိ်ငစွ်မး် 

ကို ြမင့်တငေ်ပးုိငေ်ပသည။် SUSTENT Consulting Private Limited အေနြဖင့် ၎ငး်၏ 

အေတွအ�ကံများအရ လုပင်န်းများအား ကန်ုကျစရတ်ိမရှိေသာ (သုိမဟတ်ု) ကန်ုကျစရတ်ိ 

နညး်ေသာ စွမး်အငအ်ား ပိုမိုထိေရာကစွ်ာ အသုံးချုိငေ်စသည့် လုပေ်ဆာငခ်ျကအ်ေလ့အထေကာငး် 

များ ရရှိေစရန်အတွက ် ဝန်ထမး်များအကား စွမး်အငထိ်န်းသိမး်မဆိုငရ်ာအသိပညာြမင့်တငေ်ပးြခငး် 

များ ကညူေီဆာငရ်�ကေ်ပးခဲ့ပါသည။် ေနအလငး်ေရာငအ်ား အကျိးရှိစွာ အသုံးချြခငး်၊ အသုံးမြပချန်ိ 

များ၌ မးီများပတ်ိထားြခငး်ကဲ့သုိေသာ အေလ့အထများသည ် စွမး်အငအ်တွက ် ကန်ုကျစရတ်ိအား 

အနညး်ဆံုး ၁၀% အထိ ေလာခ့ျုိင်ပးီ၊ လငြ်မန်စွာအကျိးြဖစ်ေစသည့်အတွက ် အြမတ်အစွန်းအား 

ြမင့်တငေ်ပးုိငသ်ညက်ို ေတွရှိရပါသည။်  

အစားအစာထုတ်လုပမ်လုပင်န်းစဥ်များသည(်အထူးသြဖင့် သကားှင့် ဆန်စကမ်ျား) လပစ်စ်ှင့် 

အပစွူမး်အငလုိ်အပခ်ျက ် ြမင့်မားပါသည။်၂၀ သကားစကမ်ျား၌ အပစွူမး်အငအ်ားလညး်ေကာငး်၊ 

ဆန်စကမ်ျား၌ လပစ်စ်စွမး်အငအ်ားလညး်ေကာငး် အဓကိသုံးစဲွကရပါသည။် ဆန်စကအ်များစုသည် 

ေခတ်မမေီတာေ့သာ ထုတ်လုပမ်နညး်စဥ်များအား ဆကလ်ကသုံ်းစဲွထုတ်လုပေ်နသည့်အတွက် 

ဆန်ထွက်န်း ဆံုးံး၍ ၁၅-၂၀% အထိ အရညအ်ေသွးေလျာက့ျေစပါသည။်၂၁ ထုိြပင ် အြခားအစား 

အစာထုတ်လုပသ်ည့်လုပင်န်းများ ြဖစ်ကသည့် ုိထွကပ်စညး် ထုတ်လုပသ်ည့်လုပင်န်း၊ ငါးပဇုန်ွ 

စေသာ ေရထွကပ်စညး်ထုတ်လုပသ်ည့် လုပင်န်းများသည ် အပေူပးြခငး် သုိမဟတ်ု အေအးခြံခငး် 

နညး်စဥ်များအတွက ်သိသာထငရ်ာှးေသာ စွမး်အငပ်မာဏ သုံးစဲွလက ်ရှိေနပါသည။် 

ထုိေကာင့် စွမး်အငအ်တွကက်န်ုကျစရတ်ိသည ် အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ၏ 

ထုတ်လုပမ်ကန်ုကျစရတ်ိများ၌ (အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းအများစုသည ် အေသးစား 

လုပင်န်းများ ြဖစ်ကပးီ၊ ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများ၏ ၆၃% ပါဝငေ်နေကာငး် အထက၌် ေဖာြ်ပခဲ့ပးီ)  

သိသာစွာပါဝငေ်နသည့်အတွက ် စွမး်အငအ်ားထိေရာကစွ်ာ အသုံးချုိငေ်ရးသည ် ကန်ုထုတ်လုပင်န်း 

ဦးေဆာငသူ်များှင့် စီးပာွးေရးလုပင်န်းရငှမ်ျားအတွက ် အေရးတကးီ ဦးစားေပးရမည့်နယ်ပယ်တစ်ခု 

ြဖစ်ပါသည။်  သုိပါ၍ အထကတွ်ငေ်ဖာြ်ပခဲ့သည့်အတုိငး် စွမး်အငထိ်ေရာကမ်သည ်ကန်ုကျစရတ်ိများ 

ေခတာုိငေ်ရးအတွက ် အေရးကးီသကဲ့သုိ၊ ရငး်ီှးြမပံှ်မစရတ်ိ နညး်ပါးစွာြဖင့် လုပင်န်းများအား 

ေအာငြ်မငစွ်ာ ေဆာငရ်�ကုိ်ငေ်စပါသည။် (ေန�ကလ်ာမည့် အခန်းများတွင ်ဆကလ်က၍် အေသးစိတ် 

တငြ်ပသွားပါမည။်)   

 

၂၀ လပ်စစ်ှင့်အပူစွမ်းအငလ်ိုအပ်ချကအ်ား ကုန်ထတုလ်ပ်ုငန်းများ လည်ပတ်ေမာငး်ှငရ်န်အတကွလ်ိုအပ်ေသာ လပ်စစ်ဓါတအ်ားပမာဏှင့် အပူေပး 

    ရန်လိုအပ်ေသာ အပူပမာဏတိုြဖင့် တိုငး်တာပါသည်။ 
၂၁ စွမ်းအငှ်င့်စရတိေ်ခတာြခငး်၊ ြမန်မာ ့အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာက၌ အေရးယေူဆာငရ်�ကခ်ျက်-ကာဗွန်ထိန်းသိမ်းသူအဖဲွ_ LINKS 
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စွမး်အငထိ်န်းသိမး်မှင့် စွမး်အငထိ်ေရာကမ်တုိသည ်အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ 

၏ ကန်ုထုတ်လုပင်န်းစဥ်များ၌ စွမး်အငသုံ်းစဲွန်းေလာခ့ျရန်အတွက ်မဟာဗျဟာှစ်ရပြ်ဖစ်ပါသည။် 

၎ငး်တုိအား ပိုမိုတုိးတကေ်ကာငး်မန်ွလာေစေရး ေဆာငရ်�ကုိ်ငရ်န်အတွက ်ဦးစွာေဆာငရ်�ကရ်မညမ်ာှ 

မမိကိန်ုထုတ်လုပင်န်း၌ မညသုိ်စွမး်အငစီ်းဆငး်ေနသည၊် မညသ်ည့်ေနရာများ၌ စွမး်အငဆ်ံုးံးေန 

သညတုိ်အား ရာှေဖေွဖာထု်တ်ုိငေ်စမည့် လုပင်န်းစဥ်ြပေြမပံုေရးဆွဲရန်ြဖစ်ပါသည။် ထုိေန�က် 

စွမး်အငဆ်ံုးံးေနသညမ်ျားအား ြပြပငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်အားြဖင့် ေလာခ့ျုိငက်ာ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် 

အား တုိးတကရ်ရှိေစပါသည။် သုိရာတွင ် ၎ငး်တုိးတကမ်များသည ် အချန်ိတုိငး်အတွက ် စီးပာွးေရး 

ကန်ုကျစရတ်ိများအား ေလာခ့ျေပးေနရန် အေရးကးီပါသည။် 

အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများသာမက အြခားလုပင်န်းများအတွကပ်ါ စွမး်အငထိ် 

ေရာကမ်ရရှိေစေရး စတငေ်ဆာငရ်�ကရ်ာ၌ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကရ်မည့် အေြခခအံဆင့်အချိ ရှိပါသည။် 

စက်ံုမန်ေနဂျာများအေနြဖင့် ေဖာြ်ပပါအဆင့်များအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် စွမး်အငထိ် 

ေရာကမ် ရရှိေစေရး စတငေ်ဆာငရ်�ကုိ်ငမ်ည ်ြဖစ်ပါသည။် 

(၁) စွမး်အငမ်ဝူါဒှင့် ေဆာငရ်�ကရ်မည့်အစီအစဥ်-  လုပင်န်းစီမခံန်ခွဲေရးအဖွဲမ ှချမတ်ှရန်။ 

(၁.၁) လုပင်န်း စီမခံန်ခွဲေရးအဖွဲသည ်စက်ံု၏ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် ရရှိေရးေဆာငရ်�ကရ်န် 

အတွက ်ရငှး်လငး်ေသာ မဝူါဒချမတ်ှြခငး်ှင့် ေဆာငရ်�ကရ်မည့် အစီအစဥ်များ သတ်မတ်ှြခငး်များ 

ကနဦးေဆာငရ်�ကရ်ပါမည။် ဆိုလုိသညမ်ာှ စီမခံန်ခွဲသူများအေနြဖင့် ဝန်ထမး်များအတွက ်လုိအပ ်

ချကမ်ျားအား  ြဖည့်ဆညး်ပံ့ပိုးြခငး်ှင့်  လုိအပေ်သာလုပင်န်းစဥ်များအား ေြပာငး်လဲြခငး်များအား 

ြပလုပရ်န် ဆရှိရမညြ်ဖစ်ပါသည။်  

(၁.၂) လုပင်န်း မန်ေနဂျာများသည ်စက်ံုဝန်ထမး်များအကား  စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ဆိုငရ်ာ 

အသိပညာများ ြဖန်ေဝြခငး်၊ စွမး်အငေ်ခတာေရးဆိုငရ်ာ ရညမ်န်ှးချကမ်ျားအား ရငှး်လငး်စွာ သိရှိ 

ေစရန်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်များ ြပလုပရ်ပါမည။် စွမး်အငထိ်ေရာကမ် ရရှိေစေရးေဆာငရ်�ကမ် အစီအ 

မမံျား၌ လကေ်တွကျ၍  ေအာငြ်မငုိ်ငေ်စမည့်  ရညမ်န်ှးချကမ်ျားြဖင့်  ချမတ်ှေဆာငရ်�ကသ်င့်ပါ 

သည။် 

(၂) အဖွဲေခါငး်ေဆာငတ်စ်ဦးပါေသာ စွမး်အငထိ်ေရာကေ်ရးအဖွဲ ဖွဲစညး်ပါ။ 

(၂.၁) စွမး်အငထိ်ေရာကမ် ရရှိရန်အတွက ် လုပင်န်းစဥ်များကို ြမင့်တငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး် သည် 

ြပြပငထိ်န်းသိမး်ေရးဌာနမ ှ ဝန်ထမး်တစ်ဦး၏ အလုပမ်သာမဟတ်ုပါ။ ထုတ်လုပမ်၊ စီမခံန်ခွဲမ၊ 

ြပြပငထိ်န်းသိမး်မှင့် အြခားတာဝန်ရှိပဂုိလ်များ ပါဝငသ်ည့် လုပင်န်းခငွအ်ဖွဲအစညး်အားလုံးမှ 

စွမး်အငထိ်ေရာကမ် အေလ့အကျင့်များအား ထိေရာကစွ်ာ ဝိုငး်ဝန်းအေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်န် 

လုိအပေ်ပသည။် 
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(၂.၂) စီမခံန်ခွဲေရးအဖွဲအေနြဖင့် “စွမး်အငထိ်ေရာကမ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ရးအဖွဲ” 

ေခါငး်ေဆာငတ်စ်ဦးအား ေရ�းချယ်ခန်အပသ်င့်ပါသည။် ဤပဂုိလ်သည ်အြခားဝန်ထမး်များအား 

စညး်ံုးုိငစွ်မး်ရှိကာ၊ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ဆိုငရ်ာနညး်ပညာများကိုလညး် န�းလည၍် 

လုပင်န်းေဆာငတ်ာများ လုပေ်ဆာငရ်န်အတွကလ်ညး် လုံေလာကေ်သာအချန်ိေပးုိငသူ်ြဖစ်သင့် 

ပါသည။်  

(၂.၃) စီမခံန်ခွဲေရးအဖွဲအေနြဖင့် “စွမး်အငထိ်ေရာကမ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ရးအဖွဲ” အား 

စွမး်ရညြ်မင့်သငတ်န်းများ စီစဥ်ေဆာငရ်�ကေ်ပးသင့်ပါသည။် စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ဆိုငရ်ာ 

အသိပညာများ တုိးတကေ်စမည့် ပိုဂရမမ်ျား၊ အန်ွလုိငး်သငတ်န်းများအား အသုံးြပ 

ေဆာငရ်�ကုိ်ငပ်ါသည။်  

(၃) လကရိှ်စွမး်အငအ်သုံးြပမအား ေစာင့်ကည့်မတ်ှသားြခငး်- အေြခခလုိံငး်တစ်ခု 

တညေ်ထာင၍် စွမး်အငသုံ်းစဲွမအား ေစာင့်ကည့်ပါ။ 

(၃.၁) လုပင်န်းအေနြဖင့် စွမး်အငသုံ်းစဲွမများအား ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခငး်ြဖင့် သုံးစဲွမဆိုငရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျားအား စုေဆာငး်မတ်ှတမး်ြပစုထားရန်လုိအပပ်ါသည။် ၎ငး်အချကအ်လကမ်ျား 

အား Excel စာရ�ကြ်ဖင့်လညး်ေကာငး်၊ မတ်ှတမး်စာအပုြ်ဖင့်လညး်ေကာငး် လအလုိက် 

မတ်ှတမး်ြပစုထိန်းသိမး်ထားုိငပ်ါသည။် လုပင်န်းအေနြဖင့် စွမး်အငသုံ်းစဲွမ အချကအ်လက ်

များအား စကက်ရယိာတစ်ခြုခငး်အလုိကမ်သှည ် စက်ံုအဆင့်အထိ  ေစာင့်ကည့် ြခငး်ြဖင့် 

မညသ်ည့် စကက်ရယိာှင့် မညသ်ည့်လုပင်န်းစဥ်များသည ် စက်ံု၌ စွမး်အငအ်များဆံုး 

သုံးစဲွေနကသညက်ို သိရှိုိငပ်ါသည။်   

(၃.၂) ဤလအလုိကြ်ပစုထားေသာ စွမး်အငသုံ်းစဲွမအချကအ်လကမ်ျားသည ် လစဥ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ 

သည့် ထုတ်ကန်ုပမာဏှင့် အြပန်အလှန်ဆကစ်ပေ်နပါသည။် ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများ၌ စွမး်အင် 

သုံးစဲွန်းှင့် ထုတ်ကန်ုပမာဏအချိးအား တစ်ယူနစ်စွမး်အငသုံ်းစဲွန်း ဟသုတ်မတ်ှပါသည။် 

မမိကိန်ုထုတ်လုပင်န်းအတွက ် လအလုိက ် အေြခခရံမည့် တစ်ယူနစ်စွမး်အငသုံ်းစဲွန်းအား 

သတ်မတ်ှပါ။  

(၃.၃) လုပင်န်းအေနြဖင့် လအလုိက ် တစ်ယူနစ်စွမး်အငသုံ်းစဲွန်း များအေပ ခွဲြခမး် 

စိတ်ြဖာလက၊် များေနပါက လုိအပေ်သာြပြပငြ်ခငး်များ ေဆာငရ်�က၍် လစဥ် တစ်ယူနစ်စွမး်အင် 
သုံးစဲွန်း အနညး်ဆံုး ရရှိေစရန် ေဆာငရ်�ကရ်ပါမည။် 

(၄) ပိုမိုေကာငး်မန်ွေသာ စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာအခငွ့်အလမး်များေဖာထု်တ်ြခငး် - စွမး်အငထိ်ေရာကမ် 

ှင့် စွမး်အငထိ်န်းသိမး်မအတွက ်ပိုမိုေကာငး်မန်ွေသာ အခငွ့်အလမး်များ ေဖာထု်တ်ရန်။ 

(၄.၁) လုပင်န်းအေနြဖင့် လွယ်ကသူကသ်ာေသာ တုိငး်တာစစ်ေဆးမြဖင့် ပိုမို ေကာငး်မန်ွေသာ 

စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာအခငွ့်အလမး်များအား စတငေ်ဖာထု်တ်ုိငပ်ါသည။် ဥပမာ ကန်ုကျစရတ်ိ 

အနညး်ငယ် (သုိမဟတ်ု) ကန်ုကျစရတ်ိမရှိပ ဲဖအိားြမင့် 
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ေလယုိစိမ့်ေနမအား ရပတ်န်ေစုိငြ်ခငး်၊ ေနလညစ်ာ စားချန်ိ၌ လုပင်န်းခငွမ်းီများအား 

ပတ်ိထားေစြခငး်၊ လုိအပသ်ေလာကသ်ာ မးီဖငွ့်အသုံးြပြခငး်ှင့် ြဖစ်ုိငသ်မ ေနအလငး်ေရာင် 

အား အသုံးြပေစြခငး် စသညတုိ်ြဖစ်ပါသည။် 

(၄.၂) စွမး်အငထိ်ေရာကမ်နညး်ပညာများ သုိမဟတ်ု ြပန်လညြ်ပည့်ဖိးမစွဲမး်အငမ်ျားြဖင့် ရငး်ီှး 

ြမပံှ်သုံးစဲွုိငေ်စေရး ြဖစ်ုိငေ်ြခများအား ခွဲြခမး်စိတ်ြဖာဆန်းစစ်သင့်ပါသည။် ဥပမာ သန်ရငှး်ေရး 

ေဆာငရ်�ကရ်န်အတွကလုိ်အပေ်သာ ေရေွးများ ရရှိရန် ေနေရာငြ်ခညစွ်မး်အငသုံ်း အပေူပးစနစ် 

များအသုံးြပြခငး်၊ ေလာငစ်ာအတွက ် ဇဝီေလာငစ်ာစွန်ပစ်ပစညး်များ အသုံးြပြခငး်ှင့် ေနေရာင် 

ြခညစွ်မး်အငသုံ်း ဖိုတုိဗိုတစ်စနစ်များ အသုံးြပြခငး် စသညတုိ်ြဖစ်ကပါသည။် ဤအစီအမမံျား 

သည ် ကနဦးရငး်ီှးြမပံှ်ကန်ုကျစရတ်ိ များြပားုိငေ်သာလ်ညး် ေရရညှ၌် စွမး်အငအ်တွက ်

ကန်ုကျစရတ်ိအား ပိုမိုသကသ်ာေစပါသည။် 

(၅) အေြခခမံျား ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

(၅.၁) စကက်ရယိာများအား အဆင့်ြမင့်တငပ်ါ။ ဥပမာ စွမး်အငသုံ်းစဲွမနညး်ေသာ မးီများ တပဆ်င ်

အသုံးြပြခငး်၊ အပေူပးြခငး် သုိမဟတ်ု အေအးခြံခငး်ဆိုငရ်ာပစညး်များ၏ ြပငပ်မျကှ်�ြပငမ်ျား 

အား အပကူာပစညး်များ တပဆ်ငြ်ခငး်၊ ဖအိားြမင့်ေလယုိစိမ့်မ ေလျာခ့ျြခငး်ှင့် ဆံုးံးမနညး်ေသာ 

စကက်ရယိာများ သုိမဟတ်ု စွမး်ရညြ်မင့်ေမာတ်ာများ (အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်း 

များ၌ အသုံးြပလကရ်ှိေသာ စကက်ရယိာများအေပ �ခံငံုသုံးသပြ်ခငး်က၌ ဆကလ်က ်

ရငှး်လငး် တငြ်ပထားပါသည။်)အား ေြပာငး်လဲအသုံးြပြခငး် စသညတုိ် ြဖစ်ပါသည။် 

(၅.၂) လုပင်န်းပိုငရ်ငှမ်ျားှင့် မန်ေနဂျာများသည ် စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာ တုိးတကမ် အေကာင ်

အထညေ်ဖာေ်ရး အစီအမမံျားအေနြဖင့် ဝန်ထမး်များအား အသိပညာေပးြခငး်ှင့် လံေဆာေ်ပး 

ြခငး်များ လုပေ်ဆာငသ်င့်ပါသည။် ဤကဲ့သုိ လုပေ်ဆာငြ်ခငး်များ၌ အသိပညာေပးြခငး်များှင့် 

စွမး်အငထိ်န်းသိမး်ြခငး်ဆိုငရ်ာ အေရးကးီလုိကန်�ရမည့်အချကမ်ျားအား စက်ံုတခငွလုံ်း၌ 

ပိုစတာများချတ်ိဆွဲ၍ အသိေပးေလ့ကျင့်မများ ပါဝငပ်ါသည။် 

(၆) အလုိအေလာကေ်ပါငး်စပထိ်န်းညိြခငး်ြဖင့် အေကာငး်ဆံုးရလာဒ်ေဖာေ်ဆာငြ်ခငး် 

(၆.၁) အပေူပးြခငး်၊ အေအးခြံခငး်ှင့် ေလထုစုိထုိငး်ဆချန်ိညိြခငး် စသည့်လုပင်န်းစဥ်တုိ၌ လကခ် ံ

ုိငေ်သာကာွဟချကအ်တွငး် အလုိအေလာကထိ်န်းညိေပးသည့်စနစ် တပဆ်င ်အသုံးြပပါ။ 

(၆.၂) အလုိအေလာက ် မးီအဖငွ့်/အပတ်ိစနစ်၊ အလုိအေလာက ် ေမာတ်ာအဖငွ့်/အပတ်ိစနစ်၊ 

လုပင်န်းစဥ်၏လုိအပခ်ျကအ်လုိက ်ေမာတ်ာ၏အြမန်န်းအား အလုိအေလာကလုိ်ကပ်ါ ေြပာငး်လဲ 

ေမာငး်ှငေ်ပးသည့်စနစ်၊ စသည့်စနစ်များအား ေပါငး်စပတ်ပဆ်ငေ်ပးပါရန်။ 

(၇) ြပငပ်ကမး်ကျငသူ်များြဖင့် စွမး်အငစ်စ်ေဆးမများ ြပလုပြ်ခငး် 
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(၇.၁) လုပင်န်းအေနြဖင့် စက်ံု၌ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်သာ အခငွ့်အလမး်များအား 

ရာှေဖေွဖာထု်တ် အသုံးချုိငေ်စရန်အတွက ်မမိစိက်ံုအရ�ယ်အစားေပ မတူညက်ာ တစ်ှစ်လင် 

တစ်ကမိ ်(သုိမဟတ်ု) ှစ်ကမိ ်စွမး်အငစ်စ်ေဆးြခငး်များ လုပေ်ဆာငသ်င့်ေပမည။် 

(၇.၂) စွမး်အငစ်စ်ေဆးေရးအဖွဲ၏ အ�ကြံပချကမ်ျားအား လုပင်န်းအေနြဖင့် လုိကန်� 

ေဆာငရ်�ကသ်င့်ေပသည။် သုိမသှာ စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာ စွမး်ေဆာငရ်ညမ်ျား တုိးတကရ်ရှိေစ၍ 

စွမး်အငသုံ်းစဲွမ သကသ်ာေစေသာ အကျိးအြမတ်များ ရရှိေစမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

(၈) စဥ်ဆကမ်ြပတ်တုိးတကမ် 

(၈.၁) စွမး်အငထိ်ေရာကမ်အတွက ် သတ်မတ်ှထားေသာ ရညမ်န်ှးချကမ်ျားအား ြပန်လညစီ်စစ် 

သတ်မတ်ှပါ။ စက်ံု၏ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် စဥ်ဆကမ်ြပတ် တုိးတကရ်ရှိေစေရးအတွက ်

အထကပ်ါအချကမ်ျားအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကရ်န် ြဖစ်ပါသည။် လုပင်န်းတစ်ခ၌ု 

စွမး်အငထိ်ေရာကမ်အား တညတ့ံ်ေစုိငြ်ခငး်သည ် ဆကလ်က၍်လညပ်တ်ေနေသာ လုပင်န်းစဥ် 

တစ်ခြုဖစ်သညက်ို သပုြ်ပပံု(၃)၌ ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

 

သပုြ်ပပံု(၃) စမွး်အငထ်ေိရာက်မ ရရိှေစရနအ်�ကံြပထားေသာ စက်ဝနး်ပံုချဥ်းကပမ်လပုင်နး်စဥ်ြပပံု ၂၂ 

စွမး်အငစ်ာရငး်စစ်ေဆးြခငး်သည ် လုပင်န်းတစ်ခ၏ု လုပင်န်းစဥ်များ၌  စွမး်အငထိ်ေရာကမ် 

ရရှိရန်အတွက ်ေဆာငရ်�က်ကရေသာ အေရးကးီအဆင့်များထဲမ ှတစ်ခြုဖစ်ပါသည။် ISO 50002 သည ်

အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာစံသတ်မတ်ှေရးအဖွဲမ ှ ြပဌာန်းထားေသာ စံသတ်မတ်ှချကတ်စ်ခြုဖစ်ပးီ၊ စွမး်အင် 

စွမး်ေဆာငရ်ညအ်ား စစ်ေဆးရာ၌ လုိအပေ်သာလုပင်န်းစဥ်လုိအပခ်ျကမ်ျားအား သတ်မတ်ှြပဌာန်း 

တိုငး်တာြခငး်ငှ့် 

ခဲွြခမး်စတိြ်ဖာြခငး် 

တသမတထ်ည်း 

စမွး်အငထ်ေိရာက်မ 

 

တက်ကွေသာ 

စမွး်အငထ်ေိရာက်မ 

  

အသုံးြပသူ၏ အမအူကျင့်များ 

ေြပာငး်လေဲစြခငး် 

အ ေြခခံများြပငဆ်ငြ်ခငး် ထနိး်သိမး်၊ေစာင့်ကည့်၍ တိုးတက် 

ေသာရလာဒ ်ေဖာေ်ဆာငြ်ခငး် 

အလိုအေလာက်ေပါငး်စပထ်နိး်ညိြခငး်ြဖင့် 

အေကာငး်ဆံုးရလာဒ ်ေဖာေ်ဆာငြ်ခငး် 
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ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ISO 50002 အရ စွမး်အင်စာရငး်စစ်ေဆးြခငး် ဆိုသညမ်ာှ စစ်ေဆးသည့် 

စကက်ရယိာ၏ စွမး်အင ် အသုံးြပပံုှင့် သုံးစဲွန်းတုိအား သတ်မတ်ှရညမ်န်ှးချကမ်ျားှင့်အညီ 

စနစ်တကျခွဲြခမး်စိတ်ြဖာ၍ ပိုမိုေကာငး်မန်ွေသာ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် အခငွ့်အလမး်များအား 

ေဖာထု်တ်ြခငး်၊ တုိငး်တာတွကခ်ျကြ်ခငး်ှင့် အစီရငခ်ြံခငး် လုပင်န်းစဥ်တစ်ခ ုြဖစ်ပါသည။်၂၃ စွမး်အင် 

စာရငး်စစ်တစ်ဦးအေနြဖင့် စစ်ေဆးရမည့် စက်ံု/လုပင်န်းနယ်ပယ် တစ်ခလုံုး၏ စွမး်အငသုံ်းစဲွ 

ေနသည့် လုပင်န်းစဥ်အားလုံးအား သိရှိန�းလညရ်န် လုိအပက်ာ၊ ပိုမိုေကာငး်မန်ွသည့် အလုံးစုံေသာ 

စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် အခငွ့်အလမး်များအား ရာှေဖေွဖာထု်တ်သတ်မတ်ှုိငရ်မည ် ြဖစ်ပါသည။် 

ေယဘုယျအားြဖင့် စွမး်အငစ်ာရငး် စစ်ေဆးသင့်သည့် အေကာငး်ရငး်များစွာရှိပးီ၊ ၎ငး်တုိမာှ 

ေအာကပ်ါအတုိငး်ြဖစ်ပါသည။် 

• စွမး်အငစွ်မး်ေဆာငရ်ည ် တုိးတကေ်စရန်ှင့် လုပင်န်း၏ ကန်ုထုတ်လုပမ် လုပင်န်းခငွမ်ှ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျငအ်ေပ ထိခိုကေ်စမများအား အနညး်ဆံုးြဖစ်ေစရန်။ 

 
 

၂၂ Schneider Electric ၏ “ေအာငြ်မင်စွာ စွမ်းအငစီ်မံခန်ခွဲြခငး် စကဝ်န်းပုံချဥ်းကပ်မ” မှ ရယထူားပါသည်။ 
၂၃ အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ စံသတ်မှတေ်ရးအဖဲွ (ISO) 50002 : 2014(en)._ LINKS 

• လကရ်ှိလုပင်န်းလညပ်တ်ေနမများှင့် ြပြပငထိ်န်းသိမး်မအေလ့အထများအား အကြဲဖတ်၍ 

လုပင်န်းမဝှန်ထမး်များ၏ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်အား ထိခိုကေ်စုိငသ်ည့် အြပအမူ 

အေလ့အထများအား ေဖာထု်တ်သတ်မတ်ှုိငရ်န်။ 

• စွမး်အငအ်သုံးြပစကက်ရယိာများ သုိမဟတ်ု ကန်ုထုတ်လုပင်န်းစဥ် အေထာကအ်ကြူပ 

ပစညး်ကရယိာများြဖစ်ကေသာ ေမာတ်ာများ၊ ကန်ွပရကဆ်ာများ၊ ဘိွငလ်ာများ၊ အေအးခံ 

ယူနစ်များ၊ မးီဖိုများှင့် အြခားစွမး်အငသုံ်းပစညး်များအား အကြဲဖတ်၍  စွမး်အငေ်ခတာ 

ုိငေ်စမည့် နညး်ပညာဆိုငရ်ာ အခငွ့်အလမး်များအား ေဖာထု်တ်သတ်မတ်ှုိငရ်န်။ 

• စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်သာ အခငွ့်အလမး်များ၏ အကျိးအြမတ်များအား ရငှး်လငး်စွာေဖာြ်ပ 

ေပးသည့် ဘာေရးဆိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားအား ေထာကပ်ံ့ေပးုိငရ်န်။  

• လုပင်န်းအမေဆာငအ်ဖွဲမ ှ လုပင်န်းစဥ်တုိးတကေ်ရး အေကာငအ်ထညေ်ဖာမ်များှင့် 

နညး်ပညာဆိုငရ်ာ ရငး်ီှးြမပံှ်မများအတွက ် ဆံုးြဖတ်ချကခ်ျရာ၌ အေထာကအ်ကြူဖစ်ေစ 

မည့် စွမး်အငေ်ခတာေရးဆိုငရ်ာ ဦးစားေပးအစီအစဥ်များ (ကန်ုကျစရတ်ိအနညး်ဆံုး/ ဘာ 

ေရးအကျိးအြမတ်အများဆံုး)အား ကညူီြပသေပးုိငေ်စရန်။  

• မမိလုိပင်န်းမ ှ အသုံးြပေနေသာ စွမး်အငအ်မျိးအစားအလုိက ် ထုတ်ကန်ုပမာဏ အတက/် 

အကျ အေြခအေနများအား ပိုမိုန�းလညသ်ေဘာေပါကေ်စရန်။ 

• ြပန်လညြ်ပည့်ဖိးမစွဲမး်အင ် (သုိမဟတ်ု) ေန�ကဆ်ံုးေပစွမး်အငထိ်ေရာကမ်နညး်ပညာများ 

အသုံးြပုိငေ်စမည့် အလားအလာများအား ေဖာထု်တ်သတ်မတ်ှုိငရ်န်။ 
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• စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာ လုိအပခ်ျကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး် (သုိမဟတ်ု) အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ဥပေဒ 

သတ်မတ်ှချကမ်ျားှင့်အည ီ လုိကေ်လျာညေီထွြဖစ်ေစရန်ှင့် ၎ငး်ဥပေဒများအား ေလးစား 

လုိကန်�လက ် ေကာပ်ိုရတ်ိမ ှသတ်မတ်ှထားေသာ လူမဝန်းကျငဆ်ိုငရ်ာ တာဝန်ယူမ/တာဝန် 

ခမံ စံန်းများှင့်အည ီဆကလ်ကလု်ပေ်ဆာငုိ်ငေ်စရန်။ 

• ြပငပ်အဖွဲအစညး်များ၏ ယုံကညလ်ကခ်ုိံငမ် ရရှိေစရန်၊ လုပင်န်းနယ်ပယ်အေပမတူညက်ာ 

တရားဝငမ် ရရှိေစရန် (သုိမဟတ်ု) စာချပလုိ်အပခ်ျကအ်ား ြဖည့်ဆညး်ရန်အတွက ်လုပင်န်း 

တစ်ခ၏ုယုံကညစိ်တ်ချရမကိုြပသုိငေ်စသည့် ISO 50001 လမး်န်ချကမ်ျားှင့်အည ီ

“တရားဝငစွ်မး်အငစီ်မခံန်ခွဲမစနစ်” အသိအမတ်ှြပလကမ်တ်ှ ရရှိေရးလုပင်န်းစဥ်၌ ကညူုိီင် 

ေစရန်။၂၄ 

စွမး်အငစ်ာရငး်စစ် အမျိးအစားသည ် ကန်ုထုတ်လုပင်န်းအမျိးအစား၊ တရားဝင ် (သုိမဟတ်ု) 

စာချပအ်ရ သေဘာတူထားသည့် စစ်ေဆးေပးရမည့် လုပင်န်းဆိုငရ်ာအတိမအ်နက၊် လုပင်န်းမ ှ

ေလာခ့ျလုိေသာ ကန်ုကျစရတ်ိ၏ အလားအလာှင့် ပမာဏအေပ မတူညပ်ါသည။် ထုိေကာင့် 

စွမး်အငစ်ာရငး်စစ် အမျိးအစားများအား လမး်ေလာကစ်ာရငး်စစ်၊ ပစ်မတ်ှထားစွမး်အငစ်ာရငး်စစ်ှင့် 

အေသးစိတ်စွမး်အငစ်ာရငး်စစ် ဟ၍ူ (၃)မျိး ခွဲြခားုိငပ်ါသည။် 

 

၂၄ ISO 50001._ LINKS 

(၁) လမး်ေလာကစ်ာရငး်စစ် - ဤအမျိးအစား စစ်ေဆးမအတွက ်များစွာေသာ တုိငး်တာစစ်ေဆး 

ြခငး်ှင့် ေဒတာအချကအ်လက ်စုေဆာငး်ြခငး်များ မလုိအပပ်ါ။ အချန်ိတုိအတွငး် စစ်ေဆးပးီစီး၍ 

ရရှိေသာရလာဒ်အေနြဖင့် ေယဘုယျဆန်ပးီ၊ အများှင့်သကဆ်ိုငသ်ည့် စွမး်အငထိ်ေရာကမ် အခငွ့် 

အလမး်များအား ေထာကပ်ံ့ေပးပါသည။် စီးပာွးေရးဆိုငရ်ာ ခွဲြခမး်စိတ်ြဖာချကတ်စ်ခြုဖစ်ေသာ 

ိုးရငှး်ေသာြပန်လညေ်ပးဆပရ်မည့်ကာလ (ြပန်လည် အရငး်ေကကာလ) တွကခ်ျကုိ်ငရ်န် 

အတွက ် ကန်သတ်ချကရ်ှိေနပါသည။် ိုးရငှး်ေသာြပန်လညေ်ပးဆပရ်မည့်ကာလ (ြပန်လည် 

အရငး်ေကကာလ) ဆိုသညမ်ာှ ရငး်ီှးြမပံှ်မတစ်ခ၏ု ကန်ုကျစရတ်ိများအား ြပန်လညရ်ယူရန် 

အတွက ်ကာြမင့်သည့်အချန်ိပမာဏအား ေခဆိုပါသည။်  

(၂) ဦးတညခ်ျကထ်ားစွမး်အငစ်ာရငး်စစ် - ဤအမျိးအစား စစ်ေဆးမတွင ် ဦးတညရ်ညမ်န်ှးထား 

ေသာ တိကျေသာလုပင်န်းစဥ်များ သုိမဟတ်ု စကက်ရယိာများ၏ အေသးစိတ်စစ်တမး်များ၊ 

၎ငး်တုိှင့် ဆကစ်ပေ်နေသာ စွမး်အငစီ်းဆငး်မများှင့် ကန်ုကျစရတ်ိများအား ခွဲြခမး်စိတ်ြဖာ 

စိစစ်ြခငး်တုိ ပါဝငပ်ါသည။် ဦးတညခ်ျကထ်ားစွမး်အငစ်ာရငး်စစ် မရှရှိလာေသာ ရလာဒ်အေနြဖင့် 

ဦးတညထ်ားေသာ ပစ်မတ်ှများအတွက ် စွမး်အငေ်ခတာမရရှိေစရန် လုပေ်ဆာငရ်မည့် 

အ�ကြံပချကမ်ျား ြဖစ်ပါသည။် 
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(၃) အေသးစိတ်စွမး်အငစ်ာရငး်စစ် - ဤအမျိးအစား စစ်ေဆးမသည ် ပးီြပည့်စုံေသာ စစ်ေဆးမ 

ြဖစ်ပါသည။် စက်ံုရှိ အဓကိစကပ်စညး်အားလုံး၏ စွမး်အငအ်သုံးြပမများအား ထည့်သွငး် 

တွကခ်ျကထ်ားပါသည။် ရရှိလာေသာ ရလာဒ်အေနြဖင့် စက်ံုတစ်ခအုတွက် 

အေသးစိတ်ကျေသာ စွမး်အငစီ်မကံန်ိး အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ရး အစီအစဥ်အား ရရှိေစပါသည။် 

၎ငး်သည ် ပေရာဂျက ် အမျိးမျိး၏ အြပန်အလှန် အကျိးသကေ်ရာကမ်များအား 

ထည့်သွငး်စဥ်းစားထားပးီ စွမး်အငေ်ခတာမှင့် ကန်ုကျစရတ်ိများကို အတိကျဆံုး 

ခန်မန်ှးတွကခ်ျကေ်ပးပါသည။် ထုိြပင ် စွမး်အငစ်ရတ်ိေခတာေရး တွကခ်ျကမ်များှင့် 

စီမကံန်ိးအေကာငအ်ထညေ်ဖာမ် ကန်ုကျစရတ်ိ များ ပါဝငပ်ါသည။်    

လုပင်န်းတစ်ခလုံုးအတွက ် ြပည့်စုံေသာစွမး်အငေ်လာခ့ျမအစီအစဥ်ရှိရန် အေသးစိတ် 

စွမး်အငစ်ာရငး်စစ်မ ှ အ�ကြံပထားပါသည။် အေသးစိပ ် စွမး်အင ် အကြဲဖတ်ဆန်းစစ် စစ်ေဆးြခငး် 

လုပင်န်းစဥ် အဆင့်ဆင့်အား သပုြ်ပပံု(၄)တွင ် ေဖာြ်ပထားပါသည။် ၎ငး်စစ်ေဆးမတွင ်

အဓကိအဆင့်(၃)ဆင့် ပါဝငက်ာ အဆင့်တုိငး်တွင ် အခွဲအဆင့်များ အသီးသီးပါဝငေ်နပါသည။် 

(အကြဲဖတ်ဆန်းစစ်အလွန် ေဆာငရ်�ကမ်များအား ချန်လှပထ်ားပါသည။်) ၎ငး်အဓကိ အဆင့် 

(၃)ဆင့်မာှ စွမး်အငစ်စ်ေဆးမ ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ အေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခငး်ှင့် အစီရငခ်ြံခငး်တုိ 

ြဖစ်ပါသည။်   
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အစအီစဥ်ချမတှြ်ခငး်ငှ့် အဖွဲဖွဲစည်းြခငး် 

စစေ်ဆးအကဲြဖတ(်အကေပး)အဖွဲငှ့် မတိဆ်က် 

ေတွဆံုြခငး် 

ေဒတာစေုဆာငး်ြခငး်ငှ့် လပုင်နး်စဥ်အား 

န�းလည်ေအာင ်ေဆာငရ်�က်ြခငး် 

တိုငး်တာစစေ်ဆးြခငး်ငှ့် ကွငး်ဆငး်စစေ်ဆးြခငး် 

စက်ကရိယာများငှ့် ေထာက်ပံ့ပစည်းများ၏ 

စမွး်ေဆာငရ်ည်အား ချင့်ချနိအ်ကဲြဖတြ်ခငး် 

စမွး်အငသုံ်းစွဲမငှ့် မေြခအား စစိစတ်က်ွချက်ြခငး် 

စမွး်အငထ်နိး်သိမး်ိုငမ် အလားအလာများအား 

ေဖာထ်တုြ်ခငး်ငှ့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခငး် 

ကုနက်ျစရိတ/်အကျိးအြမတ ်စစိစြ်ခငး် 

ဆနး်စစအ်ကဲြဖတမ်အပးီ 

ေဆာငရ်�က်ရနအ်စအီစဥ်ငှ့် အစဥ်တစိုက် 

ဆက်လက်ေဆာငရ်�က်ြခငး် 

စမီခံန်ခဲွေသာအဖွဲအား အစရီငခံ်တငြ်ပြခငး် 

အစီအစဥ် 

အေကာငအ်ထည်

ေဖာြ်ခငး် 

အစရီငခံ်ြခငး် 

ဆနး်စစအ်ကဲြဖတမ်

အလနွ ် 

ေဆာငရ်�က်ချက်များ 

သပုြ်ပပံု(၄) အေသးစတိစ်မွး်အငစ်စေ်ဆးြခငး် လပုင်နး်စဥ် အဆင့်ဆင့် 
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�������������������စွမး်အငထိ်ေရာကမ်သည ်လုပင်န်းတစ်ခလုံုးရှိ အဆင့်အသီးသီးမှ 

ဝန်ထမး်အားလုံး၏ ပးူေပါငး်ပါဝငမ်ရှိေသာ စဥ်ဆကမ်ြပတ် လုပင်န်းစဥ်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည။် 

စွမး်အငထိ်ေရာကမ် တုိးတက ် ရရှိေစရန်အတွက ် ေကာငး်မန်ွေသာအေလ့အထ အချိအား 

အေထွေထွကိုးကားုိငေ်စရန်အတွက ်ေအာကပ်ါအတုိငး်ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။်  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လုပ်ငနး်အေနြဖင့် သီးြခား သုိမဟုတ ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင် 

ဆိုင်ရာ မူဝါဒ၏ တစတိတ်ပုိင်းြဖစသ်ည့် စမ်ွးအင်ဆိုင်ရာမူဝါဒအား 

ချမှတရ်န ် စဥး်စားသင့်ေပသည်။ ၎င်းတင်ွ ဥးီတည်ချကမ်ျား၊ 

ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားင့်ှ လုပ်ငနး်၏ ပနး်တိုင်များအား ထင်ဟပ်ေစ 

သည့် မစရ်င်ှများ ပါဝင်ရေပမည်။   

စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာမဝူါဒ ချမတ်ှြခငး် 

လုပ်ငနး်အေနြဖင့် ဝနထ်မ်းများကား၌ စမ်ွးအင်သုံးစွဲမင့်ှ အြခား 

စမ်ွးအင်ဆိုင်ရာ ကစိရပ်များအတကွ ် အသိပညာေပးြခင်း များ 

ေဆာင်ရ�ကသ်င့်ပါသည်။ သတေိပးပုိစတာများ ချတိဆ်ွဲြခင်း 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အြခားသတင်းလာများင့်ှ ပနး်ဖလကမ်ျားကို 

အသုံးြပ၍လည်းေကာင်း သတေိပးိုင်ပါသည်။ 

သတိေပးိးေဆာသ်ည့် ေကညာချကမ်ျား အသုံးြပြခငး် 

လုပ်ငနး်အေနြဖင့် စမ်ွးအင်ထိေရာကမ်ဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရး 

အစအီစဥမ်ျား ေရးဆွဲလက ် ဝနထ်မ်းများ၏ ကမ်းကျင်မများ ပုိမုိ 

တိုးတက ် ေကာင်းမွနလ်ာေစရနအ်တကွ ် တစလ်လင်တစ်ကမ်ိ 

သင်တနး်ပုိချေပးသင့်ပါသည်။ သင်တနး်ေပးမများ မြပလုပ်မီင့်ှ 

ြပလုပ်ပီးချနိမ်ျားတင်ွ စစေ်ဆးမများြပလုပ်သင့်ပါသည်။    

ေလ့ကျင့်ေရးအစီအစဥ်များေပးြခငး် 

လုပ်ငနး်တစခ်လုံုးမှေသာလ်ည်းေကာင်း၊ စကက်ရယိာတစခ်ြုခင်းမှ 

ေသာလ်ည်းေကာင်း သုံးစွဲေနေသာ စမ်ွးအင်သုံးစွဲမပမာဏ 

များအား ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးသင့်ပါသည်။ ရရှိလာေသာ ေဒတာ 

အချကအ်လကမ်ျားအရ ပုိမုိေကာင်းမွနသ်ည့် စမ်ွးအင်သုံးစွဲမ 

ြဖစေ်စရန ် ေဆာင်ရ�က်ိုင်ြခင်း၊ အြခားစမ်ွးအင်ေခတာိုင်မည့် 

အလားအလာများအား ရာှေဖွိုင်ြခင်း စသည့်ေကာင်းကျိးများ ရရှိ 

ေစပါသည်။   

စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာအချကအ်လကမ်ျား ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆး 

ရယူြခငး် 

လုပ်ငနး်အေနြဖင့် စမ်ွးအင်ေခတာိုင်မည့်အခင့်ွအလမ်းများ 

ရာှေဖွရန်င့်ှ ရင်းှီးြမပ်ှံမမှ အေကာင်းဆံုးအကျိးအြမတ ် ရရှိ 

ေစမည့် လုပ်ငနး်နယ်ပယ်များအား သိရှိိုင်ေစရန ် စမ်ွးအင်စာရင်း 

စစြ်ခင်းအား ပုံမှနေ်ဆာင်ရ�ကသ်င့်ေပသည်။ လုပ်ငနး်အေပ 

သက ်ေရာကမ်င် အရင်းေကကာလအေပ အေြခခကံာ 

စွမး်အငစ်ာရငး်စစ်ေဆးြခငး်များ ပံုမန်ှြပလုပြ်ခငး် 
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စမ်ွးအင်သုံးစွဲမ အများဆံုး လုပ်ငနး်နယ်ပယ်များအား ေဖာထု်တ ်

ြခင်း၊ လုပ်ငနး်မှ ေဆာင်ရ�ကမ်ည့် အစအီစဥမ်ျားင့်ှ ြမပ်ှံမမှ 

ြပနရ်ိုင်ေြခ စသည်တိုအေပ အေြခခသံည့် ရည်မှနး်ချကမ်ျား 

ချမှတပ်ါ။ ၎င်းရည်မှနး်ချကမ်ျားသည် တစယူ်နစစ်မ်ွးအင်သုံးစွဲနး် 

အရ ြဖစသ်င့်ပီး၊ အပူင့်ှ လပ်စစစ်မ်ွးအင်အတကွ ်ကွဲြပားြခားန�း 

ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ( အပူင့်ှ လပ်စစစ်မ်ွးအင် စှမ်ျိးလုံး အသုံးြပ 

ထားပါက)   

အေကာငး်ဆံုး စွမး်အငသုံ်းစဲွမြဖစ်ေစရန် ဦးတညခ်ျကမ်ျား 

သတ်မတ်ှြခငး် 

လုပ်ငနး်အေနြဖင့် ြပနလ်ည်ြပည့်ဖိးမဲစမ်ွးအင်များအား ေရ�း ချယ် 

အသုံးြပရန ်စဥး်စားသင့်ပါသည်။ ဥပမာ သန်ရင်ှးေရး ေဆာင်ရ�က ်

ရာ၌ အသုံးြပသည့်ေရေးွအား ေနေရာင်ြခည် စမ်ွးအင် သုံး၍ 

အပူေပးြခင်း၊ ဇီဝေလာင်စာ သုံးစွဲြခင်းင့်ှ ဆိုလာ PV စနစ ်

အသုံးြပြခင်း စသည်တိုြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းတိုသည် ြပင်ပ ေလထုင့်ှ 

ေရထုထဲသုိ စနွ်ပစေ်နေသာ အညစအ်ေကးများအား ေလာခ့ျိုင် 

ေစကာ စမ်ွးအင်ေခတာိုင်မ ြမင့်မားေစပါသည်။  

ြပန်လညြ်ပည့်ဖိးမ ဲစွမး်အငမ်ျားအား အသုံးချြခငး် 

လုပ်ငနး်တစခ်အုေနြဖင့် တကိျေသာ စမ်ွးအင်စမံီခန်ခွဲမစနစ ် ကို 

အသုံးြပထားေကာင်း ေဖာြ်ပေစိုင်သည့် ISO 50001 လကမှ်တ ်

ရရှိေရးေဆာင်ရ�ကရ်န ် စဥး်စားသင့်ပါသည်။ ISO အသိအမှတြ်ပ 

လကမှ်တ ် ထူေထာင်ြခင်းင့်ှ ထိနး်သိမ်းြခင်းများ အတကွ ်

လုပ်ငနး်အမေဆာင်အဖဲွအေနြဖင့် ဆကလ်က ်လုပ်ေဆာင်ြခင်းင့်ှ 

ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးြခင်းများ ပုံမှနလု်ပ်ေဆာင်  ရနလုိ်အပ်ပါသည်။ 

၎င်းစနစအ်ား ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် ေရရည်ှတင်ွ စမ်ွးအင်ထိေရာကမ် 

တိုးတကြ်ခင်းအား ထိနး်ထားိုင်ပီး စဥဆ်က ် မြပတ် 

တိုးတကမ်ကိုလည်း ြမင့်တင်ေပးိုင်ပါသည်။  

ေအာငြ်မငေ်သာ တုိးတကမ်များအား တညတ့ံ်ေစြခငး် 
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ယခဆုကလ်က၍် စွမး်အငအ်ားထိေရာကစွ်ာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်�ကမ်များ၏ တုိး 

တကမ်ေလ့လာချက(်၉) ခအုား ေဖာြ်ပသွားပါမည။် ၎ငး်သည ်အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်း 

များအတွက ် စစ်မန်ှေသာ အကျိးေကျးဇးူများအား ရရှိေစပါသည။် ယခေုဖာြ်ပမည့် ဥပမာများသည ်

သဘာဝစီမကံန်ိး ှင့် SUSTENT Consulting Pvt. Ltd  တုိမ ှ အကြဲဖတ်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်များ 

ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့သည့် ြမန်မာုိငင်ရံှိ ရန်ကန်ုမိ၊ အိိယှင့် အာရအှလယ်ပိုငး်ေဒသများြဖစ်ကေသာ 

တာဂျကီစတန်ှင့် ဥဇဘကက်စတန်ုိငင်မံျား၂၅ ရှိ အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများမ ှ ရယူ 

ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ဤတုိးတကမ်ေလ့လာချကမ်ျားအား ြပန်လည်အရငး်ေကကာလ ငယ်စဥ် 

ကးီလုိကအ်ရ ေဖာြ်ပထားပါသည။် ပထမအေနြဖင့် လကင်ငး်အရငး်ေကကာလှင့် သကဆ်ိုငေ်သာ 

တုိးတကမ်ေလ့လာချကမ်ျားအား ေဖာြ်ပထားပးီ၊ ၎ငး်ေန�က ် အရငး်ေကကာလ တုိးလာေသာ 

တုိးတကမ်ေလ့လာချကမ်ျားအား ဆကလ်ကေ်ဖာြ်ပထားပါသည။်    ေယဘုယျအားြဖင့် ဆိုရေသာ ်

အရငး်ေကကာလ တုိေတာငး်ြခငး်သည ် ရငး်ီှးကန်ုကျစရတ်ိ နညး်ပါးေစ၍ လွယ်ကလူငြ်မန်စွာ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်�ကုိ်ငေ်ပသည။်   

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၅ တိုးတက်မေလလ့ာချကအ်ားလံုး၌ ေခတာုိင်ေသာေငပွမာဏတကွရ်ာတငွ် ြမန်မာကျပ်အား ေအာက်ပါေြပာငး်လဲန်းများအရတကွခ်ျကထ်ားပါသည်။ 

    ၁ အေမရကိန်ေဒလာ = ၁၀,၈၁၀ ဥစဘကက်စတန်ဆွန် = ၉.၈၈ တာဂျကီစတန်ဆုိမုိနိ = ၁၈၄၈ ြမန်မာကျပ်  

တုိးတကမ်ေလ့လာချက-်၀၁ 

ေနအလင်းေရာင် အသုံးြပြခင်းြဖင့် စမ်ွးအင်ေခတာြခင်း 
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တာဂျကီစတန်ုိငင်ရံှိ သစ်သီးဝလံထုတ်လုပေ်ရး လုပင်န်းယူနစ်တစ်ခ၏ု လုပင်န်းခငွတွ်င် 

လုံေလာကေ်သာ ေနအလငး်ေရာင ် ရရှိေနေသာလ်ညး် လပစ်စ်မးီများထွန်းညိထားသညက်ို ေတွရပါ 

သည။် ဤကဲ့သုိြဖစ်ရသညမ်ာှ ဝန်ထမး်များအကား၌ စွမး်အငထိ်န်းသိမး်မ၏ အကျိးေကျးဇးူများ 

အေပ သိရှိလုိကန်�မ အားနညး်ေနေသး၍ ြဖစ်ပါသည။်            
 

 
 

 

 

 

 

မြပြပငမ် ီ  ြပြပင်ပးီ 

 

 

  

 

ဓါတ်ပုံ-(၁) လံုေလာက်ေသာေနအလငး်ေရာင ်ရရှိေသာ်လည်း 
မီးများထန်ွးညိထားပုံ 

 ဓါတ်ပုံ-(၂) အလပ်ုသမားများ၏ တာဝန်သိမ ြမင့်မား 
လာပီးေန�က် မလိုအပ်ေသာမီးများအား ပိတ်ထားပုံ 

ေနအချနိ၌် လံုေလာက်ေသာ အလငး်ေရာငရ်ရိှေသာလ်ည်း 

မးီများဖငွ့်ထားသည့်အတက်ွ လပစ်စစ်မွး်အငဆ်ံုးံးလက် 

ရိှေနပါသည်။ LED မးီသီး (၁၈)လံုးအား ေနအချနိ၌် 

ဖငွ့်ထားသည်ကုိေတွရပါသည်။ 

အလပုသ်မားများ၏ စမွး်အငထ်နိး်သိမး်မအေပ န�းလည် 

ိုငစ်မွး်ရည် အလနွန်မိ့်ေနပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 ဝနထ်မး်များကား၌ တာဝနသိ်မ တိုးတက်ေစ ေရး 

ေဆာငရ်�က်ြခငး်ငှ့် မနေ်နဂျာများမ ှ၎ငး်တို၏ဝနထ်မး် 

များအား မလိုအပခ်ျနိ၌် မးီများအား ပတိထ်ားရန ်

န်ကားြခငး်များ ေဆာငရ်�က်ခ့ဲပါသည်။ ဝနထ်မး်များ 

အား စမွး်အငထ်နိး်သိမး်ြခငး်၏ အေရးပါပံုငှ့် 

ထနိး်သိမး်ေဆာငရ်�က်ပံုများငှ့် သက်ဆိုငေ်သာ 

စမွး်အငထ်နိး်သိမး်ြခငး်ဆိုငရ်ာ သငတ်နး်များ ပိုချေပးခ့ဲ 

ပါသည်။ 

ေနအချနိ်ငှ့် အသုံးမလိုသည့်အချနိမ်ျား၌ မးီများအား 

ပတိထ်ားေစရနအ်တက်ွ ဝနထ်မး်များထမဲ ှတစဦ်းအား 

သတမ်တှ ်တာဝနေ်ပးအပခ့ဲ်ပါသည်။  

ေခတာုိငေ်သာ ေငပွမာဏ  

၂၁၃,၁၄၅ ြမနမ်ာကျပ ်

ေခတာုိငေ်သာစွမ်းအငပ်မာဏ 

၁,၆၂၈ ကီလိုဝပန်�ရီ 

အရငး်ေကကာလ 

လက်ငငး် 

ရငး်ီှးကုန်ကျစရတ်ိ 

မရိှပါ 
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 တုိးတကမ်ေလ့လာချက-်၀၂ 

ဖအိားြမင့်ေလ ယိုစမ့်ိမေလျာခ့ျြခင်း 

ဥဇဘကက်စတန်ုိငင်ရံှိ ုိချကလု်ပင်န်းစဥ်ယူနစ်တစ်ခသုည ် ဖအိားြမင့်ေလြဖင့် အလုပလု်ပ် 

သည့်စကအ်ား အသုံးြပ၍ ထုတ်လုပေ်နပါသည။် ေလယုိစိမ့်မစမး်သပစ်စ်ေဆးချကအ်ရ ၎ငး်စကမ်ှ 

ဖအိားြမင့်ေလ ၂၅% ယုိစိမ့်ေနသညက်ို ေတွရပါသည။် ကမုဏီအေနြဖင့် ယုိစိမ့်ေနေသာေနရာရှိ 

ပိုကအ်ဆကမ်ျားအား လဲလှယ်ြခငး်အားြဖင့် ယုိစိမ့်ေနမအား ရပတ်န်ေစခဲ့ပါသည။်   
 

 

 

 

 

 

 

 

တုိးတကမ်ေလ့လာချက-်၀၃ 

မြပြပငမ် ီ  ြပြပင်ပးီ 

 

 

 
ဓါတ်ပုံ-(၃) ဖိအားြမင့်ေလ ယိုစိမ့်ေနေသာ ေလဖိအားသုံးစက် 
 

 ဓါတ်ပုံ-(၄) ယိုစိမ့်ေနမအား ြပြပင်ပီးေန�က် ေတွရသည့် 
ေလဖိအားသုံးစက် 

ေလယုိစမိ့်မ စမး်သပခ်ျက်အရ ဖအိားြမင့်ပိုက်လိုငး်၌ 

ဖအိားြမင့်ေလ ၂၅% ယုိစမိ့်ေနေကာငး် ေတွရပါသည်။ 

၎ငး်သည် မလိုလားအပေ်သာ စမွး်အငဆ်ံုးံးမကုိ 

ြဖစေ်စကာ စမွး်အငသုံ်းစွဲနး်အား ြမင့်မားေစပါသည်။ 

ထိုြပင ် ေမာတ်ာအား အဆက်မြပတေ်မာငး်ငှေ်နရ၍ 

ဖအိားြမင့်စက်၏ သက်တမး်အား ေလျာက့ျေစပါသည်။ 

 စက်အသုံးမြပချနိ၌် ဗါးအားပတိက်ာ ယုိစမိ့်ေနေသာ ပိုက် 

အဆက်များအား လလဲယ်ှေပးြခငး်ြဖင့် ပိုက်လိုငး်မ ှဖအိား 

ြမင့်ေလယုိစမိ့်ေနမအား ရပတ်န်ေစခ့ဲပါသည်။ 

ဖအိား ြမင့်ေလယုိစမိ့်ေနမေကာင့် ဆံုးံးေစေသာ ကုနက်ျ 

စရိတမ်ျားငှ့် ပတသ်က်၍ ကုမဏီဝနထ်မး်များအား 

န�းလည်သေဘာေပါက်ေစခ့ဲပါသည်။ 

ြပြပငထ်နိး်သိမး်ေရးအဖွဲအား ယုိစမိ့်မစစေ်ဆးြခငး်အား 

ပံုမနှလ်ပုေ်ဆာငရ်န်ငှ့် ေတွခ့ဲလင ် ြဖစ်ိုငသ်မ ေစာစးီ 

စာွ ြပြပငရ်န ်ေလက့ျင့်ေပးခ့ဲပါသည်။  

ေခတာုိငေ်သာ ေငပွမာဏ  

၈၈,၈၅၃ ြမနမ်ာကျပ ်

 

ေခတာုိငေ်သာစွမ်းအငပ်မာဏ 

၁,၁၅၅ ကီလိုဝပန်�ရီ 

 

အရငး်ေကကာလ 

လက်ငငး် 

ရငး်ီှးကုန်ကျစရတ်ိ 

မရိှပါ 
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ဖနုစ်စဇ်ကာတပ်ဆင်ထားေသာ ကနွပ်ရကဆ်ာအား အေကာင်းဆံုးေမာင်းင်ှြခင်း 

တာဂျကီစတန်ုိငင်ရံှိ အာလူးထွကပ်စညး်ထုတ်လုပေ်ရး လုပင်န်းတစ်ခ၌ု ဖန်ုစစ်ထုတ် 

စုေဆာငး်ေပးေသာဇကာ တပဆ်ငထ်ားေသာ ကန်ွပရကဆ်ာအား လုပင်န်းခငွ၌် အသုံးြပထားသညက်ို 

ေတွရပါသည။် လုပင်န်းအေနြဖင့် ၎ငး်ဇကာအား သန်ရငှး်ေရးေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပးီ၊ ပံုမန်ှသန်ရငှး် ေရး 

ေဆာငရ်�ကရ်န်အတွကလ်ညး် ကန်ွပရကဆ်ာ၏ ြပြပငထိ်န်းသိမး်ေရးအစီအစဥ်၌ ေဆာငရ်�ကရ်မည့် 

အချကတ်စ်ခအုေနြဖင့် ထည့်သွငး်သတ်မတ်ှေပးခဲ့ပါသည။်  

 

တုိးတကမ်ေလ့လာချက-်၀၄ 

မြပြပငမ် ီ  ြပြပင်ပးီ 

 

 

 ဓါတ်ပုံ-(၅) အမုိးြပငပ်တွငရ်ှိေနေသာ ဖုန်စစ် ဇကာပါသည့် 
ကွန်ပရက်ဆာ 

 ဓါတ်ပုံ-(၆) သန်ရငှး်ထားေသာ ကွန်ပရက်ဆာ 
တစ်လံုးအားေတွရစဥ် 

ကွနပ်ရက်ဆာအား အမိုးမရိှေသာ အလပု်ံုြပငပ်၌ 

ထားရိှထားပးီ၊ ၎ငး်ေနရာရိှ ေလထတဲငွ ် ဖနုအ်ညစ ်

အေကးများ ေရာေ�ှပါဝငေ်နသည်ကုိ ေတွရိှရပါ 

သည်။ သုိေသာလ်ည်း ကွနပ်ရက်ဆာအဝင၌် ဖနုစ်စ ်

ဇကာ တပဆ်င ် အသုံးြပထားသည်ကုိ အဖွဲမေှလလ့ာ 

ေတွရိှခ့ဲပါသည်။ ၎ငး်အား အသုံးြပြခငး်သည် တညီူ 

ေသာ ထတုလ်ပုမ်ပမာဏအတက်ွ အသုံးြပရေသာ 

စမွး်အငသုံ်းစွဲနး်အား ပိုမိုေစပါသည်။ ထိုြပင ်

ကွနပ်ရက်ဆာမ ှ အပမူျားအား လက်ခံဖယ်ရှားေပး 

သည့် ပိုက်စနစ ် တပဆ်ငမ်ထားသည့်အတက်ွ 

ကွနပ်ရက်ဆာ အဝငေ်လ၏ အပခူျနိအ်ား ြမင့်မား 

ေစကာ စမွး်အငသုံ်းစွဲနး် ြမင့်မားေစပါသည်။   

 
 
 
 
 

 လပုင်နး်အေနြဖင့် ေလစစဇ်ကာအား သန်ရှငး်ေပး ြခငး် 

ငှ့် ပံုမနှသ်န်ရှငး်ေရး ေဆာငရ်�က်ေစရနအ်တက်ွ 

သန်ရှငး်ေရး အစအီစဥ်အား ြပင/်ထနိး်ဇယား၌ ထည့်သွငး် 

ေဖာြ်ပြခငး်များ လပုေ်ဆာငေ်စခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါ ြပင/် 

ထနိး်အဖွဲမ ှ(၁၅)ရက် တစ်ကိမ ်သန်ရှငး်ေရး ေဆာငရ်�က် 

ေနပြီဖစ်ပါသည်။ 

ထိုြပင ် ကွနပ်ရက်ဆာထားသည့်အခနး်သည် လံုေလာက် 

သည့် ေလဝငေ်လထက်ွရရိှရန ်လိုအပပ်ါသည်။  

ထိုြပင ် ေလထက်ွပိုက်စနစ ် တပဆ်င၍် အခနး်တငွး်ရိှ 

အပမူျားအား ြပငပ်သုိ တိုက်ိုက်ထက်ွေစြခငး်ငှ့် 

ေလဖလယ်ှပိုက်စနစ်တပဆ်င၍် အခနး်တငွး်သုိ အပခူျနိ ်

နမိ့် ေလေကာငး်ေလသန်များ  ဝငေ်ရာက်ိုငေ်စရန ်

ြပလပုြ်ခငး်များ ေဆာငရ်�က်ရန ်စဥ်းစားသင့်ပါသည်။    

ေခတာုိငေ်သာ ေငပွမာဏ 

၃၁၅,၀၇၃ ြမနမ်ာကျပ ်

 

ေခတာုိငေ်သာစွမ်းအငပ်မာဏ 

၁,၃၂၆ ကီလိုဝပန်�ရီ 

 

အရငး်ေကကာလ 

လက်ငငး် 

ရငး်ီှးကုန်ကျစရတ်ိ 

မရိှပါ 
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Incandescent မးီသီးများအား အသုံးမြပေစြခင်းြဖင့် စမ်ွးအင်သက်သာေစြခင်း  

ဥဇဘကက်စတန်ုိငင်ရံှိ ုိထုတ်လုပေ်ရးလုပင်န်းတစ်ခ၏ု အေအးေပးသုိေလှာငခ်န်း အတွငး်၌ 

စွမး်ရညနိ်မ့်မးီသီးများ (Incandescent Bulbs)အား အချန်ိြပည့်မလုိအပပ် ဲ ထွန်းညိထား သညက်ို 

ေတွရပါသည။် ၎ငး်စွမး်ရညနိ်မ့်မးီသီးများသည ် စွမး်အငသုံ်းစဲွန်း ြမင့်မားသညသ်ာမက 

အခန်းတွငး်အပခူျန်ိကိုလညး် တုိးေစပါသည။် ထုိေကာင့် ချလီာ(Chiller)မ ှ ထမး်ေဆာငရ်မည့်  

ဝန်အား(Cooling Load) ကိုတုိးေစပါသည။်   

 

 

တုိးတကမ်ေလ့လာချက-်၀၅ 

မြပြပငမ် ီ  ြပြပင်ပးီ 

 

 

 

အေအးေပးသုိေလာှငခ်နး်အတငွး်၌ အလငး်ေရာင ်ရေစ 

ရနအ်တက်ွ Incandescent မးီသီး(၂)လံုး (150 W) တပ ် 

ဆငထ်ားပါသည်။ ၎ငး်မးီသီးများမ ှ ထက်ွရိှေသာအပ ူ

များေကာင့်  အခနး်အတငွး်၌ အပမူျားထပတ်ိုးလာေစ 

ပါသည်။ သုိပါ၍ မးီသီးများ၏ စမွး်ေဆာငရ်ည်နမိ့်မ 

ေကာင့်သာမက ထပတ်ိုးအပအူတက်ွ Chiller မ ှထမး် 

ေဆာငရ်မည့်ဝန ်တိုးလာသည့်အတက်ွပါ စမွး်အငသုံ်းစွဲ 

နး်အား ြမင့်တက်ေစပါသည်။ 

အေအးေပးသုိေလာှငခ်နး် အတငွး်၌ လမူရိှေသာလ်ည်း 

အချနိြ်ပည့် မးီထနွး်ထားသည်ကုိ ေတွရပါသည်။ 
 

 
Incandescent မးီသီးအစား LED မးီများ (15 W) ငှ့် 

လလဲယ်ှအသုံးြပခ့ဲပါသည်။  

စမွး်ရည်ြမင့်မးီသီးေကာင့်သာမက Cooling Load 

ေလျာန့ည်း သွားေစသည့်အတက်ွပါ စမွး်အငသုံ်းစွဲနး် 

အား ေလာခ့ျိုငခ့ဲ်ပါသည်။ 

မလိုအပသ်ည်အချနိ၌် မးီများပတိထ်ားေစသည့်အတက်ွ 

စမွး်အငထ်ေိရာက်မများ ထပတ်ိုးရရိှေစခ့ဲပါသည်။ 

ဓါတ်ပုံ-(၇) အေအးေပးသုိေလာှငခ်န်း အတွငး် 
ထန်ွးညိထားေသာ Incandescent မီးသီး 

ဓါတ်ပုံ-(၈) အပူပုံရပ်ိနည်းပညာအရ Incandescent 
မီးသီး၏ မျက်ှ�ြပငအ်ပူချန်ိ ြမင့်မားသည်ကုိ ေတွရပုံ 

ဓါတ်ပုံ-(၉) အေအးေပးသုိေလာှငခ်န်း၌ LED မီးများ 

တပ်ဆငအ်သုံးြပထားပုံ 

ေခတာုိငေ်သာ ေငပွမာဏ  

၁၆၄,၇၈၁ ြမနမ်ာကျပ ်

ေခတာုိငေ်သာစွမ်းအငပ်မာဏ 

၂,၁၂၄ ကီလိုဝပန်�ရီ 

 

အရငး်ေကကာလ 

(၁) လ 
ရငး်ီှးကုန်ကျစရတ်ိ 

၁၃,၆၃၆ ြမနမ်ာကျပ ်
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ဒဇီယဘိွ်င်လာ အစား ဇီဝေလာင်စာသုံးဘိွင်လာြဖင့် အစားထိုးအသုံးြပြခင်း 

ြမန်မာုိငင်၊ံ ရန်ကန်ုမိရှိ ုိထုတ်လုပေ်ရးလုပင်န်းတစ်ခတွုင ် ေဟာငး်ွမး်၍ အပကူာ 

ပစညး်တပဆ်ငမ်ထားသည့် စွမး်ရညနိ်မ့်ဒီဇယ်ဘိွငလ်ာတစ်လုံးအား ယုိစိမ့်ေနေသာ ေရေွးေငွ 

ြဖန်ြဖးေပးပိုသည့် ပိုကလုိ်ငး်ှင့်အတူ အသုံးြပထားသည့်အတွက ်ဒီဇယ်ဆသုံီးစဲွမ ြမင့်မားေနသညက်ို 

ေတွရှိခဲ့ပါသည။် သုိပါ၍ လုပင်န်းအေနြဖင့် ဒီဇယ်ဘိွငလ်ာအစား ရာဘာလစာေတာင့် ေလာငစ်ာသုံး 

ဘိွငလ်ာြဖင့် အစားထုိး အသုံးြပခဲ့ပါသည့်။ ထုိေကာင့် သိသာစွာ စွမး်အငေ်ခတာ ုိငခ်ဲ့ ကာ 

ကန်ုကျစရတ်ိများအား ေလာခ့ျုိငခ်ဲ့ပါသည။်   
 

 

 

 

 

တုိးတကမ်ေလ့လာချက-်၀၆ 

မြပြပငမ် ီ  ြပြပင်ပးီ 
   

ဓါတ်ပုံ-(၁၀) စွမ်းေဆာငရ်ည်နိမ့် ဒီဇယဘ်ွိငလ်ာ  ဓါတ်ပုံ-(၁၁) ဇဝီေလာငစ်ာသုံးဘွိငလ်ာ (သပ်ုြပံု 
သက်သက်သာြဖစ်သည်) 

ေဟာငး်မွး်၍ ေခတမ်မေီတာေ့သာ ဒဇီယ်ဘိွငလ်ာ 

အား ေမာငး်ငှရ်နအ်တက်ွ ဒဇီယ်ပမာဏ များြပားစာွ 

သုံးစွဲရပါသည်။ (၁၂)န�ရီကာ ေမာငး်ငှမ်အတက်ွ 

ဒဇီယ်ဆ ီ(၁၈၀) လတီာ အသုံးြပရပးီ၊ ၎ငး်ပမာဏမာှ 

များြပားပါသည်။(ခန်မနှး်ေလာငစ်ာဆအီတက်ွ ကုနက်ျ 

စရိတ ်= ၁၅ အေမရိကနေ်ဒလာ/န�ရီ) ထိုေကာင့် ၎ငး် 

ဘိွငလ်ာသည် အြခားပံုစတံ ူ ေမာငး်ငှမ်များငှ့်ယှဥ် 

လင ် စမွး်ရည်နမိ့်ကျလက်ရိှကာ လပုင်နး်အတက်ွ 

ေမာငး်ငှမ်ကုနက်ျစရိတ ် ြမင့်မားေစေသာ 

ရလာဒကုိ်သာ ရရိှေစပါသည်။   

 လပုင်နး်သည် စမွး်ရည်ြမင့် ဇဝီေလာငစ်ာသုံး ဘိွငလ်ာ 

အသစြ်ဖင့် ေြပာငး်လတဲပဆ်င ် အသုံးြပခ့ဲ ပါသည်။ 

ထိုေကာင့် ေမာငး်ငှမ်ကုနက်ျစရိတ်များ ေလျာက့ျ 

သွားခ့ဲကာ စမွး်အငသုံ်းစွဲမကုိလည်း ေခတာိုင ်

ေစခ့ဲပါသည်။ ဇဝီေလာငစ်ာသုံးဘိွငလ်ာအသစသ်ည် 

တစ်စှလ်င ် ဇဝီေလာငစ်ာေတာင့် ၆၆၀၀၀ ကီလိုဂရမ ်

အသုံးြပရပးီ၊ ၎ငး်ပမာဏသည် တစန်�ရီလင ်

အေမရိကနေ်ဒလာ ၄ ေဒလာသာ ကုနက်ျေစမည်ြဖစပ်ါ 

သည်။   

ေခတာုိငျ်ေသာ ေငပွမာဏ  

၁၃၅,၀၀၀,၀၀၀ ြမနမ်ာကျပ ်
ေခတာုိငေ်သာစွမ်းအငပ်မာဏ 

၅၄,၀၀၀ လတီာ(ဒဇီယ်) 

 

အရငး်ေကကာလ 

(၂) လ 
ရငး်ီှးကုန်ကျစရတ်ိ 

၁၈,၅၀၀,၀၀၀ ြမနမ်ာကျပ ်
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ြပင်ပအပဝူင်ေရာကမ်မှကာကယွရ်န ် အေအးေပးသုိေလာှင်ယနူစ်၌ ပုိလဗီီိုင်းကလိုိုဒ် 

ခနး်ဆီး (PVC Curtain) တပ်ဆင်အသုံးြပြခင်း  

တာဂျကီစတန်ုိငင်ရံှိ အသားထုတ်လုပေ်ရးလုပင်န်း၏ အေအးေပးသုိေလှာငယူ်နစ်တစ်ခ ု တွင် 

ပစညး်များ အထုတ်/အသွငး် ြပလုပခ်ျန်ိတွငသ်ာမက အြခားအချန်ိများတွငပ်ါ ြပငပ်မအှပမူျား 

စီးဝငလ်ကရ်ှိေနပါသည။် ဤြပဿန�အား ကာကယ်ွရန်အတွက ် လုပင်န်းသည ်  အေအးေပး 

သုိေလှာင ်ယူနစ်၏ တံခါး၌ ပိုလီဗုိီငး်ကလုိိုဒ်ခန်းဆးီများ တပဆ်ငြ်ခငး်ြဖင့် ေြဖရငှး်ခဲ့ပါသည။်  

 

 

 

 

 

 

တုိးတကမ်ေလ့လာချက-်၀၇ 

မြပြပငမ် ီ  ြပြပင်ပးီ 

 

 

 
ဓါတ်ပုံ-(၁၂) ခန်းဆီးတပ်မထားသည့် အေအးေပး 

သုိေလာှငယ်နူစ်၏ တံခါးေပါက် 

 ဓါတ်ပုံ-(၁၃)  PVC ခန်းဆီးတပ်ဆငထ်ားသည့် 
အေအးေပးသုိေလာှငယ်နူစ်၏ တံခါးေပါက် 

အေအးေပးသုိေလာှင်ယူနစ်၏ တခံါးမကီး၌ ခနး်ဆးီ 

တပဆ်ငထ်ားြခငး် မရိှပါ။ ထိုေကာင့် ေလေအးများ 

ယုိစမိ့်ြခငး်ငှ့် ြပငပ်မအှပူစးီဝငြ်ခငး်များ ြဖစေ်ပေနခ့ဲ 

ပါသည်။  

ဤြဖစစ်ဥ်ေကာင့် အခနး်တငွး် သတမ်တှ် အပခူျနိအ်ား 

ဆက်လက်ထနိး်ထားိုငေ်စရနအ်တက်ွ ယူနစရိှ် 

Chiller သည် ပိုမိုအလပု ် လပုလ်ာရသည့်အတက်ွ 

စမွး်အငသုံ်းစွဲနး်အား ြမင့်တက်ေစခ့ဲပါသည်။  

 ပိုလဗီီိုငး်ကလိုိုက်(PVC) ခနး်ဆးီအား တပဆ်င်ခ့ဲသည့် 

အတက်ွ ေလေအးများ ယုိစမိ့်ြခငး်မ ှ ေရှာငရှ်ားိုငခ့ဲ်ကာ၊ 

ြပငပ်မှအပူများ စးီဝငြ်ခငး်မလှည်း ကာကွယ်ိုငခ့ဲ်သည့် 

အတက်ွ စမွး်အင်သုံးစွဲမအား ေခတာိုငခ့ဲ်ပါသည်။ 

ေခတာုိငေ်သာ ေငပွမာဏ  

၁၉၆,၉၅၈ ြမနမ်ာကျပ ်

ေခတာုိငေ်သာစွမ်းအငပ်မာဏ 

၁,၆၂၀ ကီလိုဝပန်�ရီ 

အရငး်ေကကာလ 

(၂) လ 
ရငး်ီှးကုန်ကျစရတ်ိ 

၂၈,၀၅၇ ြမနမ်ာကျပ ်
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ေလာင်စာသုံးစွဲမ သကသ်ာေစရနအ်တွက ် ေရေွးေငွဘိွင်လာ၌ လံုေလာကေ်သာ အပူကာ 

ပစညး်များ တပ်ဆင်ြခင်း  

အိိယုိငင်ရံှိ ယုိထုတ်လုပေ်ရးလုပင်န်းတစ်ခ၌ု ေရနံဓါတ်ေငွရည ် (LPG) အသုံးြပ 

လညပ်တ်သည့် ေရေွးေငွဘိွငလ်ာအား အသုံးြပထားပါသည။် ၎ငး်ဘိွငလ်ာမျကှ်�ြပငှ်င့် ေရေွး 

ေငွပိုကလုိ်ငး်များ၌ လုံေလာကေ်သာ အပကူာပစညး်များ တပ်ဆငမ်ထားေချ။ တပဆ်ငထ်ားေသာ 

အပကူာပစညး်အချိမာှလညး် ေဟာငး်ွမး်ပျကစီ်းေနပါသည။်  
 

 

 

 

တုိးတကမ်ေလ့လာချက-်၀၈ 

မြပြပငမ် ီ  ြပြပင်ပးီ 
 

 

  

 

ေရနဓံါတေ်ငွရည်သုံးဘိွငလ်ာ၏ မျက်�ှြပင်ငှ့် ေရေးွ 

ေငွပိုက်လိုငး်များ၌ အပကူာပစည်း လံုေလာက်စာွ 

တပဆ်င ်မထားပါ။ 

ဘိွငလ်ာငှ့် ေရေးွ ေငွပိုက်လိုငး်တို၏ ြပငပ်မျက်�ှြပင ်

ဧရိယာများမ ှ အပမူျားဆံုးံးေနကသြဖင့် ေလာငစ်ာသုံးစွဲ 

နး် ြမင့်မားေစခ့ဲပါသည်။   

 

 ဘိွငလ်ာငှ့် ေရေးွ ေငွပိုက်လိုငး်တို၏ ြပငပ်မျက်�ှ 

ြပငဧ်ရိယာများအား သတအကွတပ်ါေသာ အပကူာ 

ပစည်းများြဖင့် လံုေလာက်စာွ ကာရံခ့ဲပါသည်။ 

အပကူာပစည်းအေပ၌ သတအကွတပ်ါသည့်အတက်ွ 

အပကူာပစည်းအေပတငွ ် သတအညိတက်ြခငး်ငှ့် 

ေရခုိးေရေငွများ အပကူာပစည်းအတငွး် စမိ့်ဝငြ်ခငး် 

များကုိလည်း ကာကွယ်ေပးိုငပ်ါသည်။ 

အပကူာပစည်း အသစတ်ပဆ်ငလ်ိုက်သည့်အတက်ွ 

ဘိွငလ်ာငှ့် ေရေးွ ေငွပိုက်လိုငး်တို၏ ြပငပ်မျက်�ှ 

ြပငအ်ပခူျနိမ်ျားအား ေလျာက့ျသွားေစခ့ဲပါသည်။ 

ထိုေကာင့် အပဆူံုးံးေနမအား ကန်သတ်ိုငခ့ဲ်ပးီ 

စမွး်အင ် ထနိး်သိမး်ိုငခ့ဲ်သည့်အတက်ွ ကုနက်ျစရိတ ်

များ သက်သာသွားေစခ့ဲပါသည်။  

ဓါတ်ပုံ-(၁၄) အပူကာပစည်း တပ်ဆငမ်ထားသည့် 
ေရေွးေငွပုိက်လိုငး်များ 

ဓါတ်ပုံ-(၁၅) အပူကာပစည်း တပ်ဆငထ်ားေသာ 
ေရေွးေငွပုိက်လိုငး်များ 

ေခတာုိငေ်သာ ေငပွမာဏ  

၁၂၃,၉၄၁ ြမနမ်ာကျပ ်

ေခတာုိငေ်သာစွမ်းအငပ်မာဏ 

၇၃၅ ကီလိုဂရမ/်စှ ်

 

အရငး်ေကကာလ 

(၅) လ 
ရငး်ီှးကုန်ကျစရတ်ိ 

၅၁,၂၈၆ ြမနမ်ာကျပ ်
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ေရေးွေငွဂျင်န ေရတာအေဟာင်းအစား စမ်ွးအင်ထေိရာကေ်သာ ေရေးွေငွဂျင်န ေရတာ 

အသစြ်ဖင့် အစားထိုးအသုံးြပြခင်း  

တာဂျကီစတန်ုိငင်ရံှိ အစားအစာထုတ်လုပေ်ရးလုပင်န်းတစ်ခ၌ု စွမး်ေဆာငရ်ညနိ်မ့်၍ 

လပစ်စ်ြဖင့်လညပ်တ်ေမာငး်ှငသ်ည့် 50kW ေရေွးေငွဂျငန်ေရတာအေဟာငး်အား အသုံးြပထား 

သညက်ိုေတွရပါသည။် လုပင်န်းသည ်၎ငး်အစား ေရေွးေငွထုတ်လုပမ်ပမာဏတူ၍ လပစ်စ် သုံးစဲွမ 

ေလျာန့ညး်သည့် စွမး်ရညြ်မင့် 35 kW ေရေွးေငွဂျငန်ေရတာအသစ်ြဖင့် အစားထုိး လဲလှယ် 

အသုံးြပခဲ့ပါသည။်  
 

 

 

 

 

တုိးတကမ်ေလ့လာချက-်၀၉ 

မြပြပငမ် ီ  ြပြပင်ပးီ 

 

 

 

ဓါတ်ပုံ-(၁၆) အပူကာပစည်းတပ်ဆငမ်ထားသည့် 50 kW  
ေရေွးေငွဂျငန်ေရတာအေဟာငး်အားေတွရစဥ် 

 ဓါတ်ပုံ-(၁၇) စွမ်းရည်ြမင့် 35 kW  ေရေွးေငွ 
ဂျငန်ေရတာအသစ်အားေတွရစဥ် 

အစားအစာထတုလ်ပုေ်ရး လပုင်နး်တစခု်၌ ေရေးွ 

ေငွထတုလ်ပုရ်နအ်တက်ွ စမွး်ရည်နမိ့်၍ လပစ်စသုံ်းစွဲမ 

များေသာ 50 kW ေရေးွေငွဂျငန်ေရတာ အေဟာငး် 

အား အသုံးြပထားပါသည်။ 

ဂျငန်ေရတာကုိယ်ထည်၌ အပကူာပစည်းတပဆ်ငထ်ား 

မမရိှပ ဲ သံေချးတက်ေနသည့်အတက်ွ ေရေးွေငွထတု ်

လပုသ်ည့်အချနိ ် ကာြမင့်ကာ စမွး်အငသုံ်းစွဲနး် 

ြမင့်တက်ေစခ့ဲပါသည်။ 

 လပုင်နး်အေနြဖင့် စမွး်ရည်ြမင့်၍  လပစ်စသုံ်းစွဲမ 

နည်းသည့် 35 kW ေရေးွေငွဂျငန်ေရတာအသစြ်ဖင့် 

ေြပာငး်လ ဲတပဆ်ငအ်သုံးြပခ့ဲပါသည်။ 

ယခုအခါ ၎ငး်မ ှ တညီူေသာ ေရေးွေငွပမာဏအတက်ွ 

အချနိတ်ိုေတာငး်စာွြဖင့် ထတုလ်ပုေ်ပးေနကာ စမွး်အင ်

သုံးစွဲမအားလည်း ေလာခ့ျေပးလက် ရိှေနပါသည်။   

ေခတာုိငေ်သာ ေငပွမာဏ  

၃,၀၆၄,၉၀၄ ြမနမ်ာကျပ ်

ေခတာုိငေ်သာစွမ်းအငပ်မာဏ 

၂၄,၄၈၀ ကီလိုဝပန်�ရီ 
အရငး်ေကကာလ 

(၁၃) လ 
ရငး်ီှးကုန်ကျစရတ်ိ 

၃,၃၆၆,၈၀၂ ြမနမ်ာကျပ ်
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စမွး်အင်သုံးစွဲမသကသ်ာေစရန် “ေငွရညဖဲွ်ေရြပန်လညအ်သုံးချစနစ် ”တပ်ဆင်ြခင်း 

အိိယုိငင်ရံှိ အလတ်စားအဆင့် ုိထွကပ်စညး်ထုတ်လုပေ်ရး လုပင်န်းတစ်ခတွုင် 

ေကျာကမ်းီေသွးေလာငစ်ာသုံး ဘိွငလ်ာအား တပဆ်ငအ်သုံးြပထားသညက်ိုေတွခဲ့ရပးီ၊ ၎ငး်မြှပငပ်သုိ  

သိသာထငရ်ာှးစွာ ေရေွးေငွများထွကေ်နပါသည။် လုပင်န်းသည ် ေငွရညဖ်ွဲေရြပန်လညအ်သုံး 
ချစနစ်(Steam Condensate Recovery System) အား တပဆ်ငခ်ဲ့ပးီ ြပငပ်သုိထွကေ်နေသာ 

ေရေွးေငွများမ ှအပှူင့် ေရေွးများအား ြပန်လညရ်ယူ၍ ဘိွငလ်ာသွငး်ေရ (Boiler Feed Water) 

အြဖစ် အသုံးြပေစခဲ့ပါသည။် ၎ငး်စနစ်သစ်ေကာင့် ဘိွငလ်ာတွင ် အသုံးြပေနေသာ ေရှင့် 

ေကျာကမ်းီေသွးေလာငစ်ာ သုံးစဲွန်းများ ေလျာက့ျသွားေစခဲ့ပါသည။်  
 

 

 

 

မြပြပငမ် ီ  ြပြပင်ပးီ 

 

 

 ဓါတ်ပုံ-(၁၈) ေငွရည်ဖဲွေရများအား ြပငပ်သုိ 
အလဟဿစွန်ထတ်ုထားပုံ 

 ဓါတ်ပုံ-(၁၉) ေငွရည်ဖဲွေရြပန်လည်အသုံးချစနစ် 
တပ်ဆငထ်ားပုံ 

လပုင်နး်၏ ေကျာက်မးီေသွး ေလာငစ်ာသုံး ဘိွငလ်ာ 

များ၌ ေငွရည်ဖွဲေရြပနလ်ည်အသုံးချစနစ ် တပဆ်င ်

ထားြခငး် မရိှပါ။ 

ေရေးွေငွမ ှ ေငွရည်ဖွဲ၍ ြဖစေ်ပလာေသာ ေရေးွ 

များအား ေရဆိုးသန်စငစ်က်ံုဆသုိီ တိုက်ိုက်စနွ်ပစ် 

ေနသည့်အတက်ွ အပူငှ့် ေရများ အလဟဿ 

ဆံုးံးလက်ရိှေနခ့ဲပါသည်။  
 

 လပုင်နး်သည် ဖအိားြမင့်-တနွး်ပိုပန်ယူနစ၊် ေရေးွ 

ေငွ/ေငွရည်ဖွဲေရ စေုဆာငး်ကရိယာများငှ့် ေငွရည်ဖွဲ 

ရနလ်ံုေလာက်ေသာ အလျားရိှသည့် ေငွရည်ဖွဲပိုက်လိုငး် 

တိုြဖင့် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထားသည့် ေငွရည်ဖွဲေရ 
ြပနလ်ည်အသုံးချစနစ် အားတပဆ်ငခ့ဲ်ပါသည်။ 

ဖအိားြမင့်-တနွး်ပိုပန်ယူနစ်အား ေငွရည်ဖွဲေရများအား 

ဘိွငလ်ာအတငွး်သုိ ေပးပိုရနအ်တက်ွ အသုံးြပပါသည်။  

ေငွရည်ဖွဲေရအား ေပးပိုြခငး်ြဖစသ်ည့်အတက်ွ အပခူျနိမ်ာှ 

ြမင့်မားေနပးီ စမွး်အငအ်ားေခတာိုငေ်စခ့ဲကာ ေကျာက် 

မးီေသွး သုံးစွဲနး်အား ေလျာက့ျေစခ့ဲပါသည်။ ထိုေကာင့် 

ထပတ်ိုးအကျိးအြမတမ်ျားအေနြဖင့် ေကျာက်မးီေသွး 

အား ကုိငတ်ယ်ွလဲေြပာငး်ရာ၌ ခက်ခဲစာွစမီရံမ ေလျာ ့

နည်းသွားြခငး်ငှ့် ပတဝ်နး်ကျငသုိ် အမန်ငှ့်အြခား 

စနွ်ထတုမ်များ နည်းပါးသွားေစြခငး်များ ရရိှေစခ့ဲပါသည်။    

ေခတာုိငေ်သာ ေငပွမာဏ  

၃၀,၇၉၀,၅၂၃ ြမနမ်ာကျပ ်

ေခတာုိငေ်သာစွမ်းအငပ်မာဏ 

၃၀၀ တန/်စှ ်
အရငး်ေကကာလ 

(၉) လ 
ရငး်ီှးကုန်ကျစရတ်ိ 

၂၂,၃၀၆,၆၁၆ 
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အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများတွင ် ထုတ်လုပမ်လုပင်န်းစဥ်များအတွက ် အမျိးမျိးေသာစကက်ရယိာများအား အသုံးြပကရပါသည။် 

၎ငး်လုပင်န်းစဥ်သုံးစကက်ရယိာတစ်မျိးချငး်စီအား များစွာေသာ အငဂ်ျငနီ်ယာဝန်ေဆာငစ်ကက်ရယိာများြဖစ်ကသည့် ကန်ွပရကဆ်ာများ၊ ေမာတ်ာများ၊ 

ပန်များ၊ ဘိွငလ်ာများစသညတုိ်မ ှ ေထာကပ်ိုေပးလကရ်ှိပါသည။် လုပင်န်းစဥ်သုံးစကက်ရယိာှင့် ၎ငး်အားေထာကပ်ိုလက် ပးူေပါငး်ပါဝငေ်နေသာ 

အငဂ်ျငနီ်ယာဝန်ေဆာငစ်ကက်ရယိာများသည ်များေသာအားြဖင့် စွမး်အငသုံ်းစဲွမ ြမင့်မားေသာ ေမာငး်ှငက်ရယိာများ ြဖစ်ကပါသည။် ထုိေကာင့် စွမး်အင် 

သုံးစဲွမထိေရာကေ်စေရးအတွက ် ၎ငး်တုိ၏စွမး်အငအ်သုံးြပမှင့် စွမး်ေဆာငရ်ညတုိ်အား အမမဲြပတ် ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးရန်မာှ အေရးကးီလှေပသည။် 

သုိမသှာ ေရရညှ ်ကန်ုကျစရတ်ိသကသ်ာမများ ရရှိုိငမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းလကေ်အာကရ်ှိ ကခွဲအလုိက ်အသုံးြပထား 

သည့် လုပင်န်းစဥ်သုံးစကက်ရယိာ/အငဂ်ျငနီ်ယာဝန်ေဆာငစ်ကက်ရယိာများအား ေအာကပ်ါဇယား(၂)၌ ေဖာြ်ပထားပါသည။် ဤေဖာြ်ပပါဇယား(၂) အား  

“သဘာဝစီမကံန်ိး” မ ှကငွး်ဆငး်ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ေသာ လုပင်န်းများ၏စွမး်အငအ်ကြဲဖတ်ချကအ်စီရငခ်စံာများမ ှရယူထားြခငး် ြဖစ်ပါသည။်  

ဇယား(၂) အစားအစာင့်ှအေဖျာယ်မကာလုပင်နး်လက်ေအာက်ရိှ ကခဲွအလုိက်အသုံးြပထားသည့် လုပင်နး်စဥသုံ်းစက်ကရိယာ/အင်ဂျင်နယီာဝနေ်ဆာင်စက်ကရိယာများ 

                 နယပ်ယ ်

 

ကခွဲအမည် 

မီးလငး်ေရး ကွန်ပရက်ဆာ ဘွိငလ်ာ 

ေလဖ 

လယှယ်ူ

နစ် 

(AHU) 

ေမာ်တာ/ 

ပန် 

ေလေအး 

ေပးစက် 
Chiller မီးဖုိ 

ဒီဇယ ်

ဂျငန်

ေရတာ 

အေအးေပး 

သုိေလာှငခ်န်း/ 

ေရခေဲသတာ 

Cooling 

tower 

ပန်ကာ/ 

ဘလိုဝါ 

မုန်ဖုတ်လပ်ုငန်း √ √ √ √ √ √ √ √ √   √   
ုိထက်ွပစည်း √ √ √   √ √ √   √ √     

စားသုံးဆီ √ √ √ √ √ √     √       

အဆာေြပမုန် √ √ √   √ √   √   √   √  

တာရည်ှခသံစ်သီးဝလ ံ √ √ √ √ √ √       √     

ေအးခငဲါးအသားလာ √ √ √ √ √ √ √         √ 

ဗငနီ်ကာ √ √ √ √         √   √   

လဘက် √ √   √ √               
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ဆန်စက် √ √ √   √ √           √ 

သကား √   √ √ √               

အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်း လကေ်အာကရ်ှိကခွဲများ၌ မးီလငး်ေရး၊ ကန်ွပရကဆ်ာ၊ ဘိွငလ်ာ၊ ေလဖလှယ်ယူနစ်(AHU)ှင့် ေမာတ်ာ/ပန် 

များသည ် အသုံးအများဆံုး အငဂ်ျငနီ်ယာဝန်ေဆာငစ်ကက်ရယိာများ ြဖစ်ကပါသည။် ၎ငး် အငဂ်ျငနီ်ယာဝန်ေဆာငစ်ကက်ရယိာများ၏ အေထွေထွ 

ေကာငး်မန်ွေသာ လကေ်တွအသုံးြပမများှင့် ပိုမိုေကာငး်မန်ွေသာ အစီအမမံျားအား ဆကလ်ကေ်ဖာြ်ပသွားပါမည။် ဤကဲ့သုိေဖာြ်ပချကမ်ျား၌ အစားအစာ 

ှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများအေနြဖင့် ရရှိေစမည့်အကျိးအြမတ်များအား ထငထ်ငရ်ာှးရာှးသိရှိုိငေ်စရန်ှင့် လုိအပေ်သာ လုပင်န်းရညမ်န်ှးချကှ်င့် 

ကိုကည်သီည့် အစီအမမံျားအား လမး်န်ြပသေပးုိငေ်စရန် ရညရ်�ယ်ပါသည။် သုိေသာ်  ၎ငး်တုိသည ် စွမး်အငစ်စ်ေဆးအကြဲဖတ်သူမ ှ

အေသးစိတ်အကြဲဖတ်ထားမများ အတွက ်အစားထုိး သုံးစဲွရန်မဟတ်ုပါ။ လုပင်န်းတစ်ခြုခငး်စီသည ်၎ငး်ကရယိာများအားေရ�းချယ်ရာ၌ မမိလုိပင်န်းအတွက ်

အေကာငး်ဆံုးြဖစ်ေသာ၊ တိကျကိုကည်ေီသာ၊ အချကအ်လကအ်ေြခြပတုိးတကမ်ေရ�းချယ်စရာများအေပ အေြခခကံာ ဂတုစုိကေ်ရ�းချယ်သွားရန် 

လုိအပပ်ါသည။် အဘယ့်ေကာင့် ဆိုေသာ ် ေြမြပငရ်ှိ လုပင်န်းစဥ်သုံးစကက်ရယိာများ(ှင့်/သုိမဟတ်ု) အငဂ်ျငနီ်ယာဝန်ေဆာင်မဆိုငရ်ာစကက်ရယိာများ၏ 

ပကတိအေြခအေနများသည ်အချန်ိှင့်အမ ေြပာငး်လဲေနုိငသ်ည့်အတွက ်ြဖစ်ပါသည။်   
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မးီလင်းေရး 

စက်ံုများတွင ် လုပင်န်း၏ လုိအပခ်ျကအ်လုိက ် အလငး်ေရာငရ်ရှိေစရန်အတွက ် လပစ်စ်မးီများ 

အား လုပင်န်းခငွ၌် ထွန်းညိ အသုံးြပကရပါသည။် လပစ်စ်မးီသီးများမ ှ ထုတ်လတ်ေပးုိငေ်သာ 

အလငး်ြပငး်အားပမာဏကိုလုိက၍် အလငး်အဆင့်(lux level) များ အမျိးမျိးသတ်မတ်ှထားပါသည။် 

လုပေ်ဆာငရ်ေသာ လုပင်န်းေဆာငတ်ာကိုလုိက၍် လုိအပေ်သာ အလငး်အဆင့်(lux 

level)လုိအပခ်ျက ် သညလ်ညး် အမျိးမျိးလုိအပုိ်ငပ်ါသည။် ဥပမာ ထုတ်ကန်ုပစညး်များအား 

ပလုငး်သွတ်ပါကင ် ထုတ်ပိုးသည့်ေနရာ၌ ထငလ်ငး်ြပတ်သားစွာ အလငး်ေရာငရ်ရှိရန် 

လုိအပသ်ည့်အတွက ် ထွန်းညိ အသုံးြပသည့်မးီ၏ အလငး်အဆင့်(lux level)သည ် ြမင့်မားရန် 

လုိအပမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် သုိရာတွင ် စက်ံုေလာကလ်မး်များတွငမ် ူ အလငး်ေရာင ် အနညး်ငယ် 

ရှိသညှ်င့် သွား/လာ၍ ရပြီဖစ်သြဖင့် အလငး်အဆင့်(lux level)နိမ့်စွာ ထွန်းညိထားလငပ်င ်

လုံေလာကမ်ည ် ြဖစ်ေပသည။် မးီလငး်ေရးစနစ် ၌ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် 

ေကာငး်မန်ွေသာအေလ့အထအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါ သည။်  

• မလုိအပေ်သာမးီများ ပတ်ိထားပါ။  ေနအလငး်ေရာင ်

လုံေလာကစွ်ာရရှိလင ် ြပတငး်ေပါကမ်ျားေဘးရှိ မးီ 

များအား ပတ်ိထားပါ။ ညဘကအ်ြပငထွ်က်လင ်

မးီများ ပတ်ိထားခဲ့ပါ။ 

• ေနအလငး်ေရာငအ်ား အေကာငး်ဆံုးအသုံးြပပါ။ 

ဥပမာ အလငး်ဝငေ်ရာကုိ်ငေ်စရန် လသာေပါက ်

ေဖာကထ်ားသကဲ့သုိ အမိုး၌ အလငး်ေပါကပ်ိုလီ 

ကာဗန်ွနိတ်အမိုးြပားများ ထည့်သွငး် မိုးသင့်ပါသည။် 

ြပတငး်ေပါကမ်န်ှများှင့် အလငး်ဝငေ်ပါကမ်ျားအား 

သန်ရငှး်ေစြခငး်ြဖင့် လုပင်န်းခငွေ်နရာများသုိ သဘာဝေနအလငး်ေရာင ် ေကာငး်စွာရရှိေစပါ 

သည။်  

• တခန်းလုံး လငး်ထိန်စွာ မးီထွန်းထားမည့်အစား လုိအပေ်သာ လုပင်န်းခငွေ်နရာများ၌သာ 

တုိက်ိုကထွ်န်းညိ အသုံးြပြခငး်။  

• မျကှ်�ကကှ်င့် နံရမံျားအား အြဖေရာငေ်ဆးသုတ်ြခငး်ှင့် ကမး်ခငး်များအား အေရာငု်ေသာ 

ေဆးသုတ်ြခငး်။ 

• န�းေနခန်းများ၊ ံုးခန်းများှင့် အေဆာကအ်အံုအတွငး်ရှိ အြခားအခန်းများ၌ ေနထုိငမ်အာံုခ ံ

ဆငဆ်ာ တပဆ်ငပ်ါ။ ၎ငး်ဆငဆ်ာမ ှအာံုခဧံရယိာအတွငး်၌ မညသ်ည့်ေနရာ၌ မးီမညမ်ဖငွ့်ေပး 

ရမည၊် မညသ်ည့်မးီများအား ပတ်ိထားရမည ်စသညတုိ်အား အာံုခ၍ံ မးီများအား အဖငွ့်/အပတ်ိ 

သပုြ်ပပံု(၅) မလိုေသာမးီအား ပတိြ်ခငး်သည် 
ိုးရှငး်ေသာ စမွး်အငေ်ခတာနည်းတစခု်ြဖစပ်ါသည်။ 
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ြပလုပေ်ပးမည ်ြဖစ်ပါသည။် ေနထုိငမ်အာံုခဆံငဆ်ာ တပဆ်ငထ်ားေသာ မးီလငး်ေရးစနစ်သည် 

တပဆ်ငမ်ထားေသာ ပံုမန်ှမးီလငး်ေရးထက ်ဧရယိာကိုလုိက၍် ှစ်စဥ်စွမး်အငသုံ်းစဲွမ ၂၀% ေကျာ ်

ထိ သကသ်ာေစပါသည။် 

• အလငး်တုိငမ်ာများှင့် ပံုရပိဖ်မး်ဆငဆ်ာစနစ်များ အသုံးြပပါ။ ပံုရပိဖ်မး်ဆငဆ်ာစနစ်များ 

တပဆ်ငထ်ားြခငး်ြဖင့် ြပငပ်နံရြံပတငး်ေပါကမ်ျားှင့် အလငး်ဝငေ်ပါကမ်ျားမ ှ ဝငေ်ရာကလ်ာ 

သည့် သဘာဝ ေနအလငး်ေရာငသ်ည ်လုပင်န်းခငွအ်တွက ်လုံေလာကသ်ညဆ်ိုပါက လပစ်စ်မးီ 

များအား အလုိအေလာက ်ထိန်းညိ ဖငွ့်/ပတ်ိ ေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

• Incandescent မးီသီးများအစား LED မးီသီးများြဖင့် အစားထုိးအသုံးြပပါ။   

ဖအိားြမင့်ေလစနစ ်

ဖအိားြမင့်ေလအား ကန်ုထုတ်လုပင်န်းအမျိးအစား အားလုံးနီးပါးတွင ် အသုံးြပကပါသည။် 

ဖအိားြမင့်ေလကို ေလအားသုံးစကက်ရယိာများ၊ လုပင်န်းစဥ်ထိန်းချပမ်ေစာင့်ကည့်ေရးကရယိာများ၊  

တုိငး်တာေရးစကက်ရယိာများ၊ ကန်ွဘယ်ယာသယ်ပိုစနစ်များ စသညတုိ်တွင ် လုိအပေ်သာပါဝါ 

ရရန်အတွက ် အသုံးြပကပါသည။် ဖအိားြမင့်ေလစနစ်သည ် အသုံးြပရ လွယ်ကအူဆငေ်ြပေသာ 

ေကာင့်လညး် မကာခဏ ဦးစားေပးအသုံးများြခငး် ြဖစ်ပါသည။် သုိရာတွင ် စွမး်အငေ်ခတာေရး 

ေဆာငရ်�ကရ်ာ၌ သာမန်အားြဖင့် ကန်ွပရကဆ်ာများအား လျစ်လျထားသညက်ို ေတွရပါသည။် 

အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ် ကန်ွပရကဆ်ာတွင ် အသုံးြပေသာေလသည ် ကု်ပတုိ် ပတ်ဝန်းကျငမ်ှ 

သဘာဝအတုိငး် အခမဲ့ရရှိုိငသ်ညဟ်ေူသာ ေယဘုယျခယူံချကေ်ကာင့် ြဖစ်ပါသည။် သုိေသာလ်ညး် 

လက်ေတွ၌ ကန်ွပရကဆ်ာများသည ် ကန်ုကျစရတ်ိများေသာ ဓါတ်အားသုံးစဲွရာ အရငး်အြမစ်တစ်ခု 

ြဖစ်ပးီ၊ လပစ်စ်ကန်ုကျစရတ်ိ၏ (၈)ဆမ ှ (၁၀)ဆထိ ရှိေနေပသည။်၂၆ ဤကဲ့သုိ ကန်ုကျစရတ်ိ 

ြမင့်မားြခငး်ေကာင့် ပိုမိုေကာငး်မန်ွေသာ ြပြပငထိ်န်းသိမး်မ အေလ့အကျင့်များှင့် ေလယုိစိမ့်မ 

ဖယ်ရာှးြခငး်များကို ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် ဖအိားြမင့်ေလစနစ်၏ စွမး်ေဆာငရ်ညက်ို ြမင့်တငေ်ပးမည် 

ြဖစ်ပးီ ကန်ုကျစရတ်ိ သကသ်ာေစမညြ်ဖစ်ပါသည။် ဖအိားြမင့်ေလစနစ်၌ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် 

ေကာငး်မန်ွေသာအေလ့အထအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။်   

• ကန်ွပရကဆ်ာမ ှ အလဟဿဆံုးံးေနေသာ စွန်ထုတ်အပမူျားအား ြပန်လညရ်ယူအသုံးချပါ။ 

ကန်ွပရကဆ်ာအေအးခစံနစ်မ ှ ထွကလ်ာသည့် အပမူျားအား လုပင်န်းအေနြဖင့် ြပန်လည် 

အသုံးချုိငမ်ညဆ်ိုပါက ကန်ွပရကဆ်ာေမာငး်ှငရ်န်အတွက ် သုံးစဲွရေသာ လပစ်စ်ပမာဏ၏ 

၈၀% ေကျာခ်န်အား ြပန်လညရ်ရှိသညှ်င့် ညမီေစပါသည။်၂၇ ဥပမာ လုပင်န်းစဥ်အပေူပးြခငး် 

သုိမဟတ်ု ေဆးေကာရန်ရညရ်�ယ်ချကမ်ျားအတွက ်လုိအပေ်သာေရေွး ရရှိရန်အတွက ်အေအးခံ 

စနစ်မ ှထွကလ်ာေသာ ေလပမူျားအား အသုံးြပ၍ ထုတ်လုပုိ်ငပ်ါသည။်  ေရအသုံးြပ အေအးခ ံ

စနစ်မ ှ ထွကလ်ာေသာ ေရ၏အပခူျန်ိမာှ ၇၅°C ခန် ရှိသည့်အတွက၊် ၎ငး်ေရများအား အငတ်ာ 
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ပိုက၏် အြခားလုိအပေ်သာ လုပင်န်းစဥ်များ၌ ြပန်လည်အသုံးြပြခငး်ြဖင့် အပေူပးရာတွင ် သုံးစဲွ 

ရမည့် စွမး်အငအ်ား သကသ်ာေစပါသည။် ေယဘုယျကျေသာ ဖအိားြမင့်ေလစနစ်တစ်ခအုား 

သပုြ်ပပံု (၂၁) ၌ ေဖာြ်ပထားပါသည။်၂၈   

 

၂၆ ချကီာဂုိ ညမက်တစ်၊ ဖိအားြမင့်ေလအတကွ ်ကန်ုကျစရိတ_် LINK 
၂၇ Moskowitz, ြပင်သစ်၊ အပူအားြပန်လည်အသုံးချြခငး်ှင့် ဖိအားြမင့်ေလစနစ်များ၊ ဖိအားြမင့်ေလအား အေကာငး်ဆုံးအသုံးချနည်းများ_ LINK 
၂၈ ဓါတအုငဂ်ျငနီ်ယာ_ LINK 

ကန်ွပရကဆ်ာအဝငေ်လ၏ အပခူျန်ိ ၄°C ြမင့်တကတုိ်ငး်၊ စွမး်အငသုံ်းစဲွန်း ၁% ြမင့်တက် 

ေစသည့်အတွက်၂၉ ကန်ွပရကဆ်ာအဝင၌် ပိုမိုေအးေသာေလအား အသုံးြပပါ။ သိပသ်ညး်၍ 

အပခူျန်ိနိမ့်ေသာေလအား ဖသိိပရ်ြခငး်သည ် ကန်ွပရကဆ်ာေမာငး်ှငရ်န်အတွက ် လုိအပေ်သာ ပါဝါ 

ေလျာန့ညး်ေစသည့်အတွက၊် ြပငပ်ေလအား ကန်ွပရကဆ်ာအဝင်ေလအြဖစ် အသုံးြပပါ။ 

ြပငပ်ေလသည ် ကန်ွပရကဆ်ာထားေသာအခန်းတွငး်ေလထက ် ပို၍ေအးေသာေကာင့် ြဖစ်ပါ သည။် 

အဝငေ်လ ေအးေစရန်အတွက ် ေလဝင/်ေလထွက ် ပိုမိုေကာငး်မန်ွေအာင ် ေထာကပ်ံ့ေပးရ ပါမည။် 

ထုိေကာင့် လုပင်န်းအေနြဖင့် ကန်ွပရကဆ်ာထားရှိေသာ အခန်းအား သီးသန်ထားရှိ 

ြခငး်ြဖင့်ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ လကရ်ှိအခန်းအား ေလဝင/်ေလထွက ် ေကာငး်ေစမည့် အစီအမမံျား 

ြပလုပ၍်လညး်ေကာငး် ြပငဆ်ငြ်မပံှ်ေဆာငရ်�ကသ်င့်ပါသည။် စဥ်ဆကမ်ြပတ် အသုံးြပေနေသာ 

ကန်ွပရကဆ်ာများ၌ ြပငပ်ေလသုံးစဲွြခငး်ြဖင့် စွမး်အငသုံ်းစဲွမ ၅%ခန် သကသ်ာသွားေစပးီ၊  

 
၂၉ အိိယအစုိးရ၊ ဖိအားြမင့်ေလစနစ်၊ စွမ်းအငထ်ေိရာကမ်ဗျို_ LINK 
၃၀ Marshall, အြမတမ်ျားှင့်အတ ူဖိအားြမင့်ေလယိုစိမ့်မကာကယွရ်န် အေကာငး်ဆုံးအေလအ့ထများ _ LINK 

သပုြ်ပပံု(၆) ေယဘုယျကျေသာ ဖအိားြမင့်ေလစနစတ်စခု် 
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• ၎ငး်အတွက ်ကန်ုကျစရတ်ိများကိုလညး် တစ်ှစ် ေအာကက်ာလအတွငး် ြပန်လညအ်ရငး်ေကုိင ်

ပါသည။် 

• ဖအိားြမင့်ေလ ယုိစိမ့်ေနမများအား ြပြပငပ်ါ။ စက်ံုများ၌ ယုိစိမ့်မမကှာကယ်ွြခငး်ှင့် ြပြပငြ်ခငး် 

ပိုဂရမမ်ျား မရှိသည့်အတွက ်ကန်ွပရကဆ်ာမ ှထုတ်ေပးေနေသာ ဖအိားြမင့်ေလ၏ ၂၅ - ၄၀% 

ခန် ဆံုးံးေနရပါသည။်၃၀ ယုိစိမ့်မမကှာကယ်ွြခငး်ှင့်ြပြပငြ်ခငး်ပိုဂရမမ်ျား ပံုမန်ှြပလုပြ်ခငး်ြဖင့် 

ယုိစိမ့်ေနမအား ၁၀%ခန်ထိ ေလာခ့ျုိငေ်စပါမည။် ဖအိားြမင့်ေလ ယုိစိမ့်ေနမများအား ေအာကပ်ါ 

ေနရာများတွင ်အများအားြဖင့် ေတွရတတ်ပါသည။် 

o ပိုကဆ်ကေ်ကာပ်လငမ်ျား(Coupling)၊ ပိုကေ်ပျာမ့ျား၊ ရာဘာှင့် ပလပစ်တစ်ပိုက ်

များ ှင့် ပိုကဖ်စ်တငမ်ျား(Fittings) 

o ေလဖအိားထိန်းညိကရယိာများ 

o ပိုကအ်ဆကဂ်ျိင့်များ(Joints)ှင့် အရစ်ေနရာများ 

• ဖအိားြမင့်ေလ ပိုလတ်မည့်ပိုကလုိ်ငး်အတွငး်ရှိဖအိားသည ် အနိမ့်ဆံုးအေြခအေနတွင ် ရှိေနရန် 

ြပလုပထ်ားရပါမည။် ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများ၌ ေတွေနကျ ကန်ွပရကဆ်ာ အမျိးအစား 

တစ်မျိးြဖစ်သည့် စခကူန်ွပရကဆ်ာ(Screw Compressor)များ၌ ဖသိိပ်ေပးရမည့် ဖအိား 

ပမာဏ ၀.၁ ဘား ေလျာက့ျသွားတုိငး်၊ စွမး်အငသုံ်းစဲွန်း ၁% သကသ်ာေစပါသည။်၃၁  

• ဖအိား အနိမ့်၊ အြမင့် လုိအပခ်ျကအ်လုိက ် ခွဲြခားအသုံးြပပါ။ အကယ်၍ အသုံးအေဆာငပ်စညး် 

တစ်ခခုမု ှ ပို၍ြမင့်မားေသာ ဖအိားြမင့်ေလအား လုိအပခ်ဲ့ပါက ကန်ွပရကဆ်ာအေသးတစ်လုံးြဖင့် 

သီးြခားခွဲကာ အသုံးြပရန် စဥ်းစားသင့်ပါသည။်  

• ဖအိားြမင့်ေလ ေပးေဝမည့် ပိုကလုိ်ငး်စနစ်သည ် ဖအိားေလျာက့ျမ အနညး်ဆံုးြဖစ်ေစသည့် 

သွယ်တန်းစနစ်ြဖစ်ရန် လုိအပပ်ါသည။် သင့်ေတာေ်သာ သွယ်တန်းစနစ်တွင ် သုိေလှာငက်န်ှင့် 

အသုံးြပမည့်ေနရာကား အကာွအေဝး၌ ဖအိားေလျာက့ျမသည ် ကန်ွပရကဆ်ာအထွကဖ်အိား၏ 

၁၀% ေအာက၌်သာ ရှိေနရပါမည။်၃၂ 

• စွမး်အငစ်စ်ေဆးမတစ်ခ ု စတငပ်ါ။ ထုိေန�က ် စဥ်ဆကမ်ြပတ်စွမး်အငစီ်မခံန်ခွဲမပိုဂရမ၏် 

အစိတ် အပိုငး်တစ်ခအုြဖစ် ကန်ွပရကဆ်ာ စွမး်ေဆာငရ်ည-်ြပြပငထိ်န်းသိမး်ြခငး်ပိုဂရမအ်ား 

ြပလုပ ်ေဆာငရ်�ကပ်ါ။ 

ဘိွင်လာင့်ှ ေရေးွေငွပုိကလ်ိုင်းစနစ် 

ဘိွငလ်ာကို ကန်ုထုတ်ယူနစ်အမျိးမျိးထံသုိ အပအူား ထုတ်လုပလ်ဲေြပာငး်ေပးရန်အတွက ် အသုံးြပ 

ကပါသည။်  ေရေွးေငွအား အပသူယ်ေဆာင်ကားခမံဒီီယမအ်ြဖစ် အဓကိအသုံးြပ၍ ထမငး်ချက် 

ြခငး်၊ ွ�းုိြပတ်ြခငး် သုိမဟတ်ု မထုတ်ပိုးမပီိုးသတ်ေဆးေကာြခငး် စေသာ လုပင်န်းစဥ် အမျိးမျိးထံ 

သုိ လဲေြပာငး်ေပးပါသည။် ေရေွးေငွအား အပသူယ်ေဆာင်ကားခမံဒီီယမအ်ြဖစ် အသုံးြပရသည့် 
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အဓကိအေကာငး်ရငး် ှစ်ချကရ်ှိပါသည။် ပထမတစ်ချကမ်ာှ ေရေွးေငွအား အစဥ်သြဖင့် 

အလွယ်တကရူရှိုိင်ပးီ ေစျးသကသ်ာေသာ ေရမ ှထုတ်လုပေ်ပးုိငသ်ည့်အတွကြ်ဖစ်ပါသည။် ဒုတိယ 

အချကမ်ာှ ေရေွးေငွသည ် အပခူျန်ိတစ်ခ၌ု အပပူမာဏ ေြမာကြ်မားစွာ စုေဆာငး်ထိန်းသိမး်ထား 

ုိင်ပးီ လွယ်ကစွူာ အပကူးူေြပာငး်ေပးုိငသ်ည့်အတွကြ်ဖစ်ပါသည။် ဘိွငလ်ာ၌ ေရေွးေငွ ထုတ်လုပ ်

ရန်အတွက ်ေကျာကမ်းီေသွး၊ ေလာငစ်ာဆ၊ီ ဂက(်စ်)၊ ဇဝီေလာငစ်ာ စသည့် အမျိးမျိးေသာေလာငစ်ာ 

များအား အသုံးြပုိင်ပးီ၊ ေလာငစ်ာရရှိုိငမ်ှင့် ကန်ုကျစရတ်ိအေပမတူညက်ာ ေရ�းချယ်အသုံးြပုိင ်

ပါသည။် ေယဘုယျကျေသာ ေရေွးေငွြဖန်ြဖးြခငး်စနစ်တစ်ခအုား သပုြ်ပပံု (၂၂) ၌ ေဖာြ်ပထား 

ပါသည။်၃၃ ေရေွးေငွြဖန်ြဖးြခငး်စနစ်၌ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် ေကာငး်မန်ွေသာ အေလ့ 

အထအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။်   

• ေရေွးေငွပိုကလုိ်ငး်များ၊ ဘိွငလ်ာကိုယ်ထညှ်င့် ဘိွငလ်ာတံခါးများအား ေရလုံ၍ အန�းသတ် 

အကတ်ွပါသည့် ဖန်သားေမး၊ ေကသွဘက ် ကဲ့သုိေသာ အပကူာပစညး်များြဖင့် တငး်ကတ်စွာ 

ရစ်ပတ်ကာရေံပးပါရန်။  

• ေလာငက်မး်ဓါတ်ေငွ၌ ပါဝငေ်နေသာ ေအာကဆ်ဂီျငပ်ါဝငမ်ရာခိုင်န်းအား ပံုမန်ှတုိငး်တာ 

စစ်ေဆးေပးပါ။ အဝငေ်လထိန်းတံခါးအား ချန်ိညိေပးြခငး်ြဖင့် ေအာကဆ်ဂီျငပ်ါဝငမ်အား ထိန်းညိ 

ေပးုိငပ်ါသည။် ဘိွငလ်ာ၏ အေကာငး်ဆံုး စွမး်ေဆာငရ်ည ်ရရှိေစရန်အတွက ်အလုိအေလျာက ်

အဝငေ်လထိန်းညိစနစ် တပဆ်ငအ်သုံးြပသင့်ပါသည။် ၎ငး်စနစ်သည ် ေလာငက်မး်ဓါတ်ေငွ၌ 

ပါဝငေ်သာ ေအာကဆ်ဂီျငပ်မာဏအေပ မတူညက်ာ ဘိွငလ်ာသုိ ေပးသွငး်ရမည့် ေလထုထည် 

ပမာဏအား အလုိအေလျာက ်ချန်ိညိေပးသွားမညြ်ဖစ်ပါသည။်  

• ေငွရညဖ်ွဲ ေရအား ြပန်လညအ်သုံးြပသည့်စနစ် (Condensate Recovery System) တပဆ်င၍် 

ေရေွးေငွမ ှေငွရညဖ်ွဲပးီြဖစ်ေပလာသည့် ေရများအား ြပန်လညရ်ယူအသုံးြပပါ။  

• ဘိွငလ်ာအတွငး်၌ အသုံးြပထားေသာေရ၏ လပက်းူသတိအား တုိငး်တာစစ်ေဆး၍ 

ဆကလ်ကအ်သုံးြပရန် မသင့်ေတာသ့ည့်အချန်ိ၌ အလုိအေလာက ် ဖငွ့်ထုတ်စွန်ပစ်ေစြခငး်သည် 

အေကာငး်ဆံုး ဘိွငလ်ာေရစွန်ထုတ်ြခငး် (blow down) ြဖစ်ပါသည။် ဘိွငလ်ာေရစွန်ထုတ်ြခင်း 

(blow down)အား အလုိအေလာကထိ်န်းညိလုပေ်ဆာငေ်ပးုိငသ်ည့် စနစ်တစ်ခ ုတပဆ်ငပ်ါ။ 
 

 

 

 

•  

၃၁ ကန်ွပရကဆ်ာလမ်းန်၊ သငဘ်ာေ့ကာင့် ဖိအားြမင့်ေလအတကွ ်ေငကွန်ုကျေနရပါသလ?ဲ_ LINK 
၃၂ ဖိအားြမင့်ေလ အေကာငး်ဆုံးအသုံးချနည်းများ၊ ပုိကလ်ိုငး်စနစ်ြဖင့် ြဖန်ြဖးြခငး်-ဖိအားေလျာက့ျမအား န�းလည်ြခငး်_ LINK 
၃၃ Wermac, ေရေွးေငွြဖန်ြဖးြခင်းစနစ်_ LINK 

 



 

45 
 

• ဘိွငလ်ာေရစွန်ထုတ်ြခငး် (blow down)ှင့် ေငွရညဖ်ွဲြခငး်တုိမ ှထွကလ်ာေသာ ဖအိားနိမ့်ေရေွး 

ေငွ(Flash steam)ရှိ အပအူား ြပန်လညရ်ယူအသုံးြပပါ။ ၎ငး်ဖအိားနိမ့်ေရေွးေငွ(Flash steam) 

မ ှ ေရေွးများအား ခွဲထုတ်သုိေလှာငထ်ားရန်အတွက ် Flash Tank တပဆ်င ် ထားရန်လုိအပပ်ါ 

သည။် ၎ငး် ဖအိားနိမ့်ေရေွးေငွ(Flash steam)များအား ေရေွးထုတ်လုပြ်ခငး်ကဲ့သုိေသာ 

လုပင်န်းစဥ်များ၌ ြပန်လည ်အသုံးြပုိငပ်ါသည။်  
•  
• ေလာငက်မး်ဓါတ်ေငွ(stack gas) ဆံုးံးေနမအား ြပန်လညရ်ယူပါ။ ဘိွငလ်ာအတွငး် ေလာငစ်ာ 

များ မးီေလာငက်မး်ပးီေန�က ် ထွကလ်ာေသာ အပိေ်ဇာဓါတ်ေငွများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခိုကမ်ေလျာန့ညး်ေစေရးအတွက ် ြမင့်မားေသာမးီခိုးေခါငး်တုိငမ်တှဆင့် ြပငပ်ေလထုထဲသုိ 

စွန်ထုတ်ကရပးီ၊ အပမူျားဆံုးံးလကရ်ှိေနပါသည။် မးီခိုးေခါငး်တုိငတ်ေလျာက် 

စီးထွကလ်ာေသာ ေလာငက်မး်ဓါတ်ေငွ(stack gas)ေကာင့် ဆံုးံးသည့်စွမး်အငပ်မာဏသည် 

အပိေ်ဇာဓါတ်ေငွ အပခူျန်ိှင့် ပိုလေံလတုိ၏ လုပေ်ဆာငခ်ျကအ်ေပ မတူညေ်နပးီ၊ ပံုမန်ှအရ 

ဘိွငလ်ာ၌ စွမး်အင ် ဆံုးံးမ၏ ၁၅%ခန်သည ် ေလာငက်မး်ဓါတ်ေငွ(stack gas)ေကာင့် 

ဆံုးံးရြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ေလာငက်မး်ဓါတ်ေငွ(stack gas)မ ှ စွမး်အငမ်ျားအား 

မးီေလာငခ်န်းအဝငေ်လအား အပေူပးြခငး်၊ ဘိွငလ်ာအဝငေ်ရအား ကိတငအ်ပေူပးြခငး်တို၌ 

အသုံးချြခငး်ြဖင့် ြပန်လညရ်ယူုိငပ်ါသည။် ထုိကဲ့သုိ ဘိွငလ်ာအဝငေ်ရအား 

ကိတငအ်ပေူပးခဲ့ြခငး်သည ် ေရေွးေငွထုတ်လုပရ်န် အသုံးြပရ မည့် စွမး်အငလုိ်အပခ်ျကအ်ား 

ေလျာန့ညး်သွားေစသည့်အတွက ်ဘိွငလ်ာ၏ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် အား ပိုမိုရရှိေစပါသည။်  

• မးီေလာငခ်န်းအဝငေ်လအား အပေူွးဆံုးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ၍် အသုံးြပပါ။  အလွယ်သိရှိုိငသ်ည် 

မာှ မးီေလာငခ်န်းအဝငေ်လ၏ အပူချန်ိသည ်၂၀°C တုိးလာသညှ်င့်အမ ဘိွငလ်ာ၏ စွမး်ေဆာင ်

ရညမ်ာှလညး် ၁%ခန် တုိးလာမညြ်ဖစ်ပါသည။် အများအားြဖင့် အမိုးေအာကရ်ှိဧရယိာသည ်

ေလထုအပလူာြဖစ်တညမ်ေကာင့် ပေူွးလာေစပါသည။် 

• ဘိွငလ်ာ၏ အဓကိအစိတ်အပိုငး်များြဖစ်ကေသာ မးီှင့်ထိေတွမျကှ်�ြပငမ်ျား၊ ေရှင့်ထိေတွ 

မျကှ်�ြပငမ်ျား၊ မးီိဘာန�ခန်း(burner assembly)ှင့် မးီခိုးေခါငး်တုိငတုိ်အား ပံုမန်ှြပြပင ်

ထိန်းသိမး်ြခငး်များ ေဆာငရ်�ကေ်ပးရပါမည။် ဤကဲ့သုိ ြပြပငထိ်န်းသိမး်ရာ၌ အပကူာပစညး်များ 

ေပါက်ပယုိဲစိမ့်ေနမ ရှိ/မရှိအား မျကြ်မငစ်စ်ေဆးြခငး်ှင့် လုိအပလ်င ် သန်ရငှး်ေရး ေဆာငရ်�က ်

ြခငး်များ ပါဝငပ်ါသည။် 

• လုံ�ခံေရးဆးီလ်(Seals)များ၊ ေရသွငး်ပန်များှင့် လုံ�ခံေရးဗါး(Safety Valves)များ၌ ယုိစိမ့်ေနမ 

ရှိ/မရှိ စနစ်တကျစစ်ေဆး၍ လုိအပလ်င ်ြပြပငေ်ပးရပါမည။် 

• ေရေွးေငွယုိစိမ့်မများ မရှိေစေရး ေဆာငရ်�ကပ်ါ။ ေရေွးေငွပိုလတ်ပိုကလုိ်ငး်များှင့် ေငွရညဖ်ွဲ 

ေရြပန်ဝငလုိ်ငး်များ၌ ယုိစိမ့်မမရှိေစြခငး်သည ် သိသာထငရ်ာှးစွာ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်ပသည။် 
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ေရေွးေငွပိုလတ်ပိုကလုိ်ငး်များရှိ ယုိစိမ့်မများေကာင့် ေရေွးေငွများ အလဟဿဆံုးံးေနရပးီ၊ 

စနစ်အတွက် လုိအပခ်ျကအ်ား ြပည့်မေီစရန်အတွက ်ဘိွငလ်ာမ ှပိုမိုအချန်ိေပး၍ ထုတ်လုပရ်ေပ 

သည။် ေငွရညဖ်ွဲေရြပန်ဝငလုိ်ငး်များရှိ ယုိစိမ့်မများေကာင့်လညး် ၎ငး်ဆံုးံးမှင့်ညမီသည့် 

ေရပမာဏအား ဘိွငလ်ာတွငး် သွငး်ေပးရန်လုိအပလ်ာေပသည။် ၎ငး်သွငး်ေပးရန် လုိအပသ်ည့် 

ေရများသည ် ေရေအးများြဖစ်သညှ်င့်အည ီ ပိုေွးေသာ ေငွရညဖ်ွဲေရအား အပေူပးရြခငး်ထက ်

စွမး်အငသုံ်းစဲွမ ပိုေစပါသည။် ထုိြပင ်ဘိွငလ်ာ၌ အသုံးြပုိငေ်သာေရြဖစ်လာေစရန် လုိအပေ်သာ 

ေရြပြပငြ်ခငး် (Water Treatment)ေဆာငရ်�ကမ်များအတွကလ်ညး် စွမး်အငသုံ်းစဲွမ တုိးလာေစပါ 

သည။် ယုိစိမ့်မများအား ေရေွးေငွှင့် ေငွရညဖ်ွဲေရပိုကလုိ်ငး်စနစ်၏ အဆကှ်င့်အေကးွေနရာ 

များ(Fittings)တွင ် မကာခဏ ေတွရတတ်ပါသည။် ယုိစိမ့်မမရှိေအာင ် ေဆာငရ်�ကုိ်ငေ်စြခငး် 

ေကာင့် ရရှိလာေသာ စွမး်အငှ်င့်ကန်ုကျစရတ်ိ ေခတာုိငမ်များသည ် ဘိွငလ်ာ၏စွမး်ေဆာင ်

ရည၊် ယုိစိမ့်ခဲ့ေသာစုစုေပါငး်ကာချန်ိ၊ ဘိွငလ်ာေမာငး်ှငဖ်အိား၊ ေရေွးေငွှင့် ဘိွငလ်ာသွငး်ေရ 

တုိ၏ အငသ်ာပ(ီEnthalpy) စသညတုိ်အေပ မတူညေ်နပါသည။် [အငသ်ာပ(ီEnthalpy) ဆိုသည် 

မာှ ေရေွးေငွှင့် ဘိွငလ်ာသွငး်ေရတုိတွင ်ပါဝငသ်ည့် အပစွူမး်အငပ်မာဏကို ေခပါသည။်] 
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ေမာတ်ာများ 

လပစ်စ်ေမာတ်ာများအား လုပင်န်းစဥ်သုံးကရယိာများ၊ ကန်ွပရကဆ်ာများ၊ ပန်များ၊ ဘလုိဝါများ 

စသည့် စကက်ရယိာများ၌ လပရ်ာှးေစေသာစွမး်အား ရရှိေစရန်အတွက ် ေထာကပ်ံ့ေပးေသာ 

ပစညး်အြဖစ် အသုံးြပကပါသည။် ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများအေနြဖင့် မမိလုိပင်န်းစဥ် လုိအပခ်ျကအ်ား 

တိကျစွာ သိရှိသတ်မတ်ှုိငရ်န် အေရးကးီပါသည။် သုိမသှာ အသုံးြပလုိသည့် လုပင်န်းစဥ်ှင့် 

ကိုကည်သီင့်ေတာေ်သာ ေမာတ်ာအား ေရ�းချယ်ုိငမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် လပစ်စ်ေမာတ်ာ များအား 

အသုံးြပရာ၌ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် ေကာငး်မန်ွေသာ အေလ့အထအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် 

ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။်   

 

သပုြ်ပပံု(၇) ေယဘုယျကျေသာ ဘိွငလ်ာငှ့် ေရေးွေငွြဖန်ြဖးစနစ ် 

သပုြ်ပပံု(၈) Induction ေမာတ်ာတစလ်ံုးအား ေတွရစဥ် (သပုြ်ပံု သက်သက်သာ)  
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• လုပင်န်း၌ လကရ်ှိအသုံးြပထားေသာ ေမာတ်ာအားလုံး၏ စာရငး်အား ြပစုပါ။ ထုိေန�က် 

ေမာတ်ာတစ်လုံးချငး်စီှင့် သကဆ်ိုငေ်သာ သတ်မတ်ှပါဝါ၊ ေမာငး်ှငန်�ရ၊ီ သကတ်မး် ှင့် 

စွမး်ေဆာငရ်ညအ်ဆင့်သတ်မတ်ှချက ်စသညတုိ်အား မတ်ှသားထားပါ။ 

• ေမာတ်ာတစ်လုံးချငး်စီ၏ လကေ်တွသုံးစဲွေနေသာပါဝါသည ် သတ်မတ်ှပါဝါ၏ ရာခိုင်န်းမညမ် 

ြဖစ်သညက်ို သိရှိုိငရ်န်အတွက ် လကေ်တွသုံးစဲွေနေသာပါဝါအား ကလန်မတီာ(clamp-on 

meter) သုံး၍ တုိငး်တာစစ်ေဆးပါရန်။ 

• မမိအိသုံးြပလုိသည့်ဝန်အားှင့် ကိုကည်သီည့် ေမာတ်ာအား ေရ�းချယ်အသုံးြပပါ။  ေမာတ်ာများ 

အား သတ်မတ်ှဝန်အား၏ ၆၅%မ ှ ၁၀၀%  အတွငး်၌သာ ေမာငး်ှငအ်သုံးြပသင့်ပါသည။်၃၄ 

အကယ်၍ မမိအိသုံးြပလုိသည့်ဝန်အားှင့် မကိုကည်ပီ ဲ သတ်မတ်ှဝန်အားများြပားေနေသာ 

ေမာတ်ာအား အသုံးြပမများသည ် ေမာတ်ာစွမး်ေဆာငရ်ညအ်ား နိမ့်ကျေစပါသည။် ဥပမာအေန 

ြဖင့် ေမာတ်ာသတ်မတ်ှဝန်အား၏ ၃၅% ြဖင့် ေမာငး်ှငေ်နေသာ ေမာတ်ာတစ်လုံးသည် 

၎ငး်ေမာငး်ှင်ေပးရေသာ ဝန်အား ှင့် သတ်မတ်ှပါဝါတူသည့် ေမာတ်ာအေသးတစ်လုံးထက် 

စွမး်ေဆာငရ်ညနိ်မ့်ကျေနသညက်ို ေတွရမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• လုပင်န်းများ၌ ေတွြမငေ်နကျ အေလ့အထတစ်ခမုာှ လပစ်စ်ဆိုငရ်ာြပစ်ချက၊် ပါဝါ 

ေတာကပ်ံ့မြပတ်ေတာကြ်ခငး်၊ လပက်ာပစညး်ပျကစီ်းြခငး် စသည့်ြပစ်ချက ် တစ်ခခုေုကာင့်  

ေမာတ်ာကွိင ် ေလာငက်မး်ပျကစီ်းခဲ့လင ်  ကွိငြ်ပန်ပတ်၍ အသုံးြပေလ့ရှိကြခငး်ြဖစ်ပါသည။် 

၎ငး်ြပစ်ချကမ်ျားသည ်အများအားြဖင့် ေမာတ်ာညစ်ညမး်မေကာင့်ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ ထိခိုကမ်ိ 

၍ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ တုန်ခါမဒဏ်ေကာင့်ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ ဗိုအား ပုတ်ရက ်ြမင့်တကြ်ခငး် 

ေကာင့်ေသာလ်ညး်ေကာငး် ြဖစ်ေပလာြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ေမာတ်ာကွိင ်ြပန်ပတ်၍ အသုံးြပြခငး် 

သည ် ေမာတ်ာစွမး်ေဆာငရ်ညအ်ား ၁% မ ှ ၃% ထိ ေလျာက့ျေစပါသည။်၃၅ ထုိေကာင့် 

ကမ�ာတဝန်ှး၌ ကွိငြ်ပန်ပတ်သည့်ကန်ုကျစရတ်ိအတွက ် တွကေ်ချမကိုကြ်ခငး်ေကာင့် ေမာတ်ာ 

အမျိးအစား၊ အရ�ယ်အစား သုိမဟတ်ု အေြခအေနများအား ထည့်သွငး်စဥ်းစားြခငး် မြပလုပေ်တာ ့

ပ ဲ ေမာတ်ာ၏သတ်မတ်ှသကတ်မး်အတွငး် သုံးကမိ ် ထကပ်ို၍ ကွိငြ်ပန်ပတ်အသုံးြပြခငး် မြပ 

လုပ်ကေတာပ့ါ။ ကွိငြ်ပန်ပတ်ထားေသာေမာတ်ာတစ်လုံး၏ စွမး်ေဆာငရ်ညသ်ည ် နိမ့်ကျသွားပ ီ

ြဖစ်သည့်အတွက ်ေမာတ်ာအသစ်တစ်လုံးဝယ်ယူ  အသုံးြပလုိကြ်ခငး်က ေရရညှ၌် ပိုမို၍ ကန်ုကျ 

စရတ်ိအား ေခတာရာေရာကေ်ပသည။်  

• လညပ်တ်မအေြခအေနအမျိးမျိးအား ဗါးများ(Valves)ြဖင့် ထိန်းချပေ်မာငး်ှငသ်ည့် ပန်ကာများ 

ှင့် ပန်များတွင ် ကမိ်န်းေြပာငး်လဲမအလုိကထိ်န်းချပေ်မာငး်ှငေ်ပးသည့်စနစ် (Variable 

Frequency Drives-VFDs) တပဆ်ငပ်ါ။ ၎ငး်စနစ်တပဆ်ငလုိ်ကြ်ခငး်ေကာင့် ရရှိလာမည့် 

စီးပာွးေရးအကျိးအြမတ်များအား အတိအကျသိရှိုိငရ်န်အတွက ် လုပင်န်း၌ အသုံးြပေနေသာ 

ပန်ကာများှင့် ပန်များ၏ ကမိ်န်းေြပာငး်လဲမများအား သိရှိရန်လုိအပပ်ါသည။်  အလွယ် သိရှိုိင် 
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သညမ်ာှ VFDs ြဖင့် ထိန်းချပေ်ပးပိုြခငး်ေကာင့် ေထာကပ်ေံလစီးန်းအား ၅၀% ေလာခ့ျ 

ုိငခ်ဲ့လင ် ဗါးများ(Valves)ြဖင့် ထိန်းချပေ်ပးပိုရာ၌ အသုံးြပခဲ့ရေသာ လပစ်စ်သုံးစဲွခဲ့ရမထက် 

၇၀% သကသ်ာေစပါသည။်၃၆  

• စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ရှိေသာ ဗဘီက(်V-belt)အား အသုံးြပပါ။ ထရာပဇီယီမြ်ဖတ်ပိုငး်ပံုရှိေသာ 

ဗဘီက်(V-belt)သည ်ပလီူှင့် ေမာတ်ာအတွငး်၌ သပေ်ချာငး်၏သကေ်ရာကမ်ကဲ့သုိ ြဖစ်ေစသြဖင့် 

ပတ်ွတုိကအ်ား ှင့် ပါဝါကးူေြပာငး်ေပးုိငသ်ည့်ပမာဏများအား တုိးတကမ်ျားြပားေစပါသည။် 

ဗဘီက် (V-belt) သည ်ေယဘုယျအားြဖင့် စွမး်ေဆာငရ်ည ်၉၃% ထိ ရရှိေစပါသည။်၃၇ ဘက်ကိး 

များ၏ စွမး်ေဆာငရ်ညအ်ား ထိန်းသိမး်ထားုိငေ်စရန်အတွက ် ကိးတငး်အားကို ပံုမန်ှစစ်ေဆး 

ေပးရပါမည။် 

ေရခဲိုကြ်ခင်းှင့် ေလေအးေပးစနစ် 

ေရခဲိုကြ်ခငး်(Refrigeration)ဆိုသညမ်ာှ အပခူျန်ိနိမ့်ေသာအဆင့်တွင ် ဖယ်ရာှးလုိေသာအပမူျား 

အား စုတ်ယူ၍ အပခူျန်ိအသင့်အတင့်ြမင့်ေသာအဆင့်တွင ်စွန်ထုတ်ပစ်ေသာ လုပင်န်းစဥ်တစ်ခ ုြဖစ်ပါ 

သည။် ေရခဲိုကြ်ခငး်(Refrigeration) ြပလုပရ်န်အတွက ် တညေ်ဆာကထ်ားေသာ ကရယိာအား 

ေရခေဲသတာဟ ု ေခဆိုကပးီ၊ ၎ငး်၌ 0°C ေအာကနိ်မ့်ေသာ အေအးခြံခငး်ြပလုပုိ်ငေ်သာ ကရယိာ 

ပါဝငပ်ါသည။် ေရခဲိုကြ်ခငး်(Refrigeration) (ှင့်/သုိမဟတ်ု) ေလေအးေပးစနစ်(Air Conditioning) 

တုိအား Vapor Compression System, Absorption System ှင့်  Steam Jet Refrigeration Cycle 

စသည့် နညး်လမး်အမျိးမျိးသုံး၍ တညေ်ဆာကထ်ားပါသည။် SUSTENT Consulting ၏ 

အေတွအ�ကံအရ အသုံးအများဆံုးစနစ်မာှ Vapor Compression System ြဖစ်ပးီ ၎ငး်ေန�က၌် 

Absorption System ြဖစ်သညက်ိုေတွရပါသည။် ေရခဲိုကြ်ခငး် (Refrigeration) ှင့် ေလေအးေပး 

စနစ် (Air Conditioning) တုိ၌ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် ြမင့်မားစွာရရှိေစေသာ နညး်လမး်မျာသည ်

အတူတူပငြ်ဖစ်သည့်အတွက ်စနစ်ှစ်ခစုလုံးအတွက ်စွမး်အငထိ်ေရာကေ်စုိငမ်ည့် အခငွ့်အလမး်များ 

အား အတူတက ွေဖာြ်ပသွားမညြ်ဖစ်ပါသည။်   

ေရခဲိုကြ်ခငး်(Refrigeration)ှင့် ေလေအးေပးစနစ်(Air Conditioning) ြပလုပရ်န်အတွက ်

လုိအပေ်သာကရယိာများမာှ ေရခဲိုကလု်ပင်န်းစဥ်သုံးကရယိာများ(mechanical compression 

refrigeration, evaporative cooling, absorption refrigeration, vapour compression 

refrigeration or vapour absorption refrigeration)၊ ပန်ကာများ၊ ပန်များ၊ အေအးခတံာဝါများ၊ 

စစ်ထုတ်စကမ်ျား၊ ေလဖလှယ်ယူနစ်များှင့် ပိုကလုိ်ငး်များတုိြဖစ်ကပါသည။် လုပင်န်းစဥ်ေပမတူည ် 
 
၃၄ အိိယအစုိးရ၊ အိိယလမ်းန်စာအပ်ုများ၊ စွမ်းအငထ်ေိရာကမ်ဗျို_ LINK 
၃၅ အိိယအစုိးရ၊ အိိယလမ်းန်စာအပ်ုများ၊ စွမ်းအငထ်ေိရာကမ်ဗျို_ LINK 
၃၆ အိိယအစုိးရ၊ အိိယလမ်းန်စာအပ်ုများ၊ စွမ်းအငထ်ေိရာကမ်ဗျို_ LINK 
၃၇ Grainger၊ ဘက်ကိးချတိ်ဆကမ်အမျိးမျိးှင့် စွမ်းေဆာငရ်ည်တိုးတက်ေစသည့် ချတိဆ်ကန်ည်းများ_ LINK 
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၍ ေဖာြ်ပပါပစညး်များ အားလုံး သုိမဟတ်ု အချိ လုိအပမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် ေလေအးေပးစနစ်၌ 

စွမး်အင ် ေခတာုိငေ်စမည့် ေကာငး်မန်ွေသာ အေလ့အထအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် 

ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။်   

• အြပငနံ်ရြံပတငး်ေပါကမ်ျားတွင ်အတွငး်ဘက၌်ပေူွးမမ ှကာကယ်ွရန် လုိကက်ာ တပဆ်ငပ်ါ။  

• အပထုူတ်လတ်မရှိေသာ အသုံးမြပသည့် ကရယိာများအား ပတ်ိထားပါ။ 

• ေလေအးေပးစနစ် တပဆ်ငထ်ားေသာအခန်းများှင့် အေအးေပးသုိေလှာငခ်န်းများရှိ တံခါးများ 

အား ပတ်ိထားပါ။ 

• ေလေအးမလုိေသာအချန်ိ၌ ေလေအးေပးစကအ်ား ပတ်ိထားပါ။ 

• ေလေအးေပးစကတွ်င ်အခန်းအပခူျန်ိအား ၂၅°C ထကမ်နညး်ေစပ၊ဲ ၎ငး်ှင့် ၎ငး်အထကတွ်ငထ်ား 

ေပးြခငး်ြဖင့် အခန်းအပခူျန်ိ ၁°C တုိး၍ထားတုိငး် ေလေအးေပးစကမ် ှ အသုံးြပေသာ လပစ်စ် 

သုံးစဲွမအား  ၆% ထိ သကသ်ာေစပါသည။်၃၈ 

• အသုံးြပမည့်ေနရာသုိ ေလေအးအား တုိက်ိုကမ်တ်ထုတ်သင့်ပါသည။်(ယူနစ်အား ေထာငလ်က် 

အေနအထားြဖင့် အသုံးြပသင့်ပါသည။်) 

• အသုံးြပမည့်အခန်း အရ�ယ်အစားှင့် အပခူျန်ိအားလုိက၍် သင့်ေလျာေ်သာ ေလေအးေပးယူနစ်ှင့် 

ေရခဲိုကစ်နစ်များအား ေရ�းချယ်အသုံးြပပါ။ 

• စွမး်အငစ်စ်ေဆးအကြဲဖတ်သူှင့် ထုတ်လုပသူ်များ၏ အ�ကြံပချကမ်ျားှင့်အည ီ ေလေအးေပး 

ယူနစ်ှင့် ေရခဲိုကယူ်နစ်များအား ထိန်းသိမး်ရန်အတွက ် ပံုမန်ှြပြပင ် ထိန်းသိမး်ြခငး် 

အစီအစဥ်အား တညေ်ဆာကပ်ါ။  

ပနမ်ျား 

အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ အပါအဝငြ်ဖစ်ေသာ ကန်ုထုတ်လုပင်န်းစဥ် အများစု 

တွင ် အရညမ်ျားအား စက်ံု၏တေနရာမ ှ အြခားတေနရာသုိ ကးူေြပာငး်ေပးရန်အတွက ် စကမ် 

နညး်စဥ်အရ အလုပလု်ပသ်ည့် ပန်များအား အသုံးြပကပါသည။် ပန်များသည ် ၎ငး်၏ လုပေ်ဆာင် 

ချကြ်ဖစ်သည့် အရညမ်ျားအား တေနရာမ ှအြခားတေနရာသုိ တွန်းထုတ်ေပးုိငရ်န်အတွက ်၎ငး်ြခညး် 

သီးသန် မေဆာငရ်�ကုိ်ငပ်ါ။ ဦးေဆာငေ်ရ�လျားသူ(Prime Mover) လုိအပပ်ါသည။် ဦးေဆာငေ်ရ�လျား 

သူ(Prime Mover)အြဖစ် လပစ်စ်ေမာတ်ာ၊ ဒီဇယ်အငဂ်ျငှ်င့် ေရေွးေငွ/ဓါတ်ေငွတာဘုိငမ်ျားအား 

သပုြ်ပပံု(၉) ပန်တစလ်ံုးအား ေတွရစဥ် (သပုြ်ပံု သက်သက်သာ)  



 

51 
 

အသုံးြပကပါသည။် ပန်အတွက ် ပါဝါေပးေသာ ဦးေဆာငေ်ရ�လျားသူ(Prime Mover)အားလုံးသည ်

စွမး်အငအ်သုံးြပကပါသည။် အသုံးြပေသာ စွမး်အငပ်ံုစံများအေနြဖင့် လပစ်စ်ပါဝါ သုိမဟတ်ု 

ြပန်လညြ်ပည့်ဖိးမစွဲမး်အငမ်ဟတ်ုသည့် ေရနံထွကက်န်ုပစညး်များြဖစ်ကေသာ ဒီဇယ်၊ ေလာငစ်ာဆီ 

ှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွတုိြဖစ်ကပါသည။်  ပန်များအား အသုံးြပရာ၌ စွမး်အင ် ေခတာုိငေ်စမည့် 

ေကာငး်မန်ွေသာ အေလ့အထအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။်   

• ပန်အား ၎ငး်၏ အေကာငး်ဆံုးစွမး်ေဆာငရ်ညမ်တ်ှ(Best Efficiency Point-BEP) အနီးတွင် 

ေမာငး်ှင ်အသုံးြပပါ။ 

• ေရတငစ်နစ်၌ ပိုကအ်ေကးွများ အနညး်ဆံုးြဖစ်ေစရန် ြပငဆ်ငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် တစ်ဆိုမများ 

(throttling)ှင့် ပန်ရှိ losses များအား အနညး်ဆံုးြဖစ်ေစရန် ေဆာငရ်�ကပ်ါ။ 

• ပရကရ်ာှဂတ်ိ၊ စီးန်းြပမတီာ(Flow meters)ကဲ့သုိေသာ အဓကိကျေသာ အေြခခတုိံငး်တာေရး 

ကရယိာများအား ပန်၌အသင့်ရှိေနေစရန် တပဆ်ငထ်ားပါ။ 

• လညပ်တ်န်းအလုိကေ်မာငး်ှငစ်နစ် (သုိမဟတ်ု) အစဥ်အတုိငး်ထိန်းချပေ်မာငှ်ငစ်နစ် အား 

ေရြဖန်ေဝြခငး်စနစ်၌ အသုံးြပ၍ ကွဲြပားေသာဝန်အမျိးမျိးအား ေမာငး်ှငုိ်ငေ်စရန် ြပငဆ်င် 

ေဆာငရ်�ကပ်ါ။  

• ဝန်အနညး်ငယ်ြဖင့် များြပားေသာဖအိား လုိအပခ်ဲ့လင ်ဘုိစတာပန်အား အသုံးြပပါ။ 

• ယုိစိမ့်ြခငး်ေကာင့် ေရဆံုးံးမအနညး်ဆံုးြဖစ်ေစရန် ပန်ရှိေရလုံဆးီလ်များ(Seals)အား စစ်ေဆး 

ြပြပငပ်ါ။ 

• ပန်တစ်လုံးထကပ်ိုေသာစနစ်တစ်ခတွုင ် တစ်ဆိုြခငး်(throttling) မြဖစ်ေစရန်အတွက် 

ပန်များအား ေသြခာစွာေပါငး်စပေ်မာငး်ှငရ်န် လုိအပပ်ါမည။် 

• ပန်အေဟာငး်များအား စွမး်အငသ်ကသ်ာေသာပန်များြဖင့် အစားထုိးအသုံးြပပါ။ ပန်တစ်လုံး၏ 

စွမး်ေဆာငရ်ညသ်ည ် ၎ငး်၏သကတ်မး်တေလာကတွ်င ် ၁၀% မ ှ ၂၅% ထိ ကျဆငး်သွားုိငပ်ါ 

သည။်၃၉ ဤကဲ့သုိကျဆငး်မသည ် အဓကိအားြဖင့် ပန်၏လုပေ်ဆာငုိ်ငမ်ှင့် ၎ငး်ထမး်ေဆာင် 

ရေသာ ဝန်တုိအကား မကိုကည်မီြဖစ်ေစေသာ လုပင်န်းစဥ်ေြပာငး်လဲမများေကာင့်ြဖစ်ပါသည။်  

• အရ�ယ်အစားကးီေသာပန်များ၏ စွမး်ေဆာငရ်ညက်ို ြမင့်တငရ်န်အတွက ်  လညပ်တ်န်းအလုိက် 

ေမာငး်ှငစ်နစ်များ(Variable Speed Drives) တပဆ်ငအ်သုံးြပပါ။ ပန်အရ�ယ်အစားေလာပ့ါ 

သုိမဟတ်ု ပန်၏ပန်ကာဒလကမ်ျား(Impellers) အား လဲလှယ်တပဆ်ငပ်ါ သုိမဟတ်ု ပိုကးီေသာ 

ပန်အစား ပိုေသးေသာပန်ြဖင့် အစားထုိး အသုံးြပပါ။ 

• ဖအိားကျဆငး်မအကြဲဖတ်ြခငး်ှင့် အေကာငး်ဆံုးထားရှိသင့်သည့်ပိုကဆ်ိုဒ်အား ေရ�းချယ်အသုံးြပ 

ြခငး်ြဖင့် စနစ်၏ခခုမံများအား ေလာခ့ျပါ။ 
 
၃၈ Wibberly, Alana. 2016၊ ကု်ပ်သာမုိစတကအ်တကွ ်အေကာငး်ဆုံးအပူချန်ိသည် ဘယေ်လာကလ်?ဲ စမတအ်ငန်�ဂျ_ီ LINK 
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• ဘယ်ရင(်Bearing)ပျကစီ်းမ ရှိ/မရှိ၊ အလုိငး်မငး်(Alignment) မန်ှကန်မ ရှိ/မရှိ၊ ဟန်ချက ်

ည/ီမည၊ီ ပန်အထုိငေ်ဖာငေ်ဒးရငှး်နပ(်Nuts)များ ေချာငေ်နြခငး် ရှိ/မရှိ စသညတုိ်အား 

ကိတငခ်န်မန်ှး ုိငေ်စရန်အတွက ် စနစ်အတွငး် တုန်ခါမများ(Vibration) စစ်ေဆးြခငး်အား 

ပံုမန်ှလုပေ်ဆာငပ်ါ။ 

• ေမာငး်ှငမ်များသည ်တဆကထ်ညး် သုိမဟတ်ု တဆကထ်ညး်နီးနီး ေမာငး်ှငလ်ညပ်တ်ရမညဆ်ို 

ပါက စွမး်အငသ်ကသ်ာေသာပန်အား အသုံးြပပါ။  

အေအးခံစက(်Chiller) 

အေအးခစံကမ်ျားအား အမျိးမျိးေသာ ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများတွင ်  ထုတ်ကန်ုှင့် စကပ်စညး် 

ှစ်မျိးစလုံးအား အေအးခရံန်အတွက ် အသုံးြပကပါသည။် အေအးခထံားေသာ ေရ (သုိမဟတ်ု) 

အရညမ်ျားသည ်လုပင်န်းစဥ်စကက်ရယိာများအား ြဖတ်၍ လှည့်ပတ်စီးဆငး်ေစြခငး်ြဖင့် အေအးခေံပး 

ပါသည။် အေအးခစံက(်Chiller)သည ် အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများ၏ ကွဲြပားေသာ 

လုပင်န်းအမျိးမျိးတွင ်သုံးစဲွမများြပားေသာ စကက်ရယိာတစ်ခြုဖစ်ပါသည။် 

အေအးခစံက(်Chiller) အလုပလု်ပပ်ံုမာှ တစ်ေနရာမအှပမူျား (လုပင်န်းစဥ်သုံးကရယိာများှင့် 

ထုတ်ကန်ုများ)အား အြခားတစ်ေနရာ (အများအားြဖင့်ကန်ုထုတ်အေဆာကအ်ဦ၏ ြပငပ်ေလထု)သုိ 

ေရ�ေြပာငး်ေပးြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အပမူျားအားေရ�ေြပာငး်ေပးရန်အတွက ် ကားခမံဒီီယမအ်ြဖစ် ေရ 

(သုိမဟတ်ု) ေရှင့်ဂလုိငေ်ကာ(Glycol) ေရာစပထ်ားေသာအရညအ်ား အဓကိအသုံးြပပါသည။် 

အေအးခစံက(်Chiller)၌ လုပင်န်းစဥ်ေဆာငရ်�ကရ်န်အတွက ်သုိေလှာငက်န်တစ်ခှုင့် ေရေပးေဝစနစ် 

တုိပါရှိပါသည။် အေအးခစံက(်Chiller)အားအသုံးြပရာ၌ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် ေကာငး်မန်ွေသာ 

အေလ့အထအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။်        
 
၃၉ Electrical Engineering Portal.2014၊ (၁၄) ေရြဖန်ေဝစနစ်များ၌ စွမ်းအငထ်ေိရာကမ် တိုးတကေ်ရးအခငွ့်အလမ်းများ_ LINK 

သပုြ်ပပံု(၁၀) ေလြဖင့်အေအးခံေသာ အေအးခံစက်တစလ်ံုးအားေတွရစဥ် (သပုြ်ပံု သက်သက်သာ)  
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• အေအးခစံက(်Chiller)မ ှ အေအးခေံပးမည့် ေရ၏အပခူျန်ိအား ြဖစ်ုိငသ်မ တုိးေပးပါ။ (စက ်

သုိမဟတ်ု ထုတ်ကန်ုအား လုံေလာကစွ်ာ အေအးခေံပးရန် လုိအပေ်သာ အနိမ့်ဆံုးအပခူျန်ိ) 

• အေအးခစံက(်Chiller)၏ ကန်ွဒန်ဆာ၌ ေရအား မဒီီယမအ်ြဖစ် အသုံးြပလင ် အေအးခစံက် 

(Chiller)မ ှ ကိုငတွ်ယ်ုိငသ်ည့် အနိမ့်ဆံုးအပခူျန်ိြဖင့် အသုံးြပပါ။ အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ ်

ကန်ွဒန်ဆာမ ှ အပစွူန်ထုတ်စဥ်၌ရှိေသာအပခူျန်ိအား ၅.၅°C ေလာခ့ျုိငလ်င ် ကန်ွပရကဆ်ာ၏ 

ပါဝါသုံးစဲွန်းအား ၂၀%-၂၅% ေလျာန့ညး်သွားေစေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည။်၄၀ 

• အပဖူလှယ်ယူနစ်များ ညစ်ေပေနလင ် ေဆးေကာသန်စငေ်ပးပါ။ ကန်ွဒန်ဆာပိုကေ်ပတွင ်

အညစ် အေကးများ ၁ မလီီမတီာ ထုရှိလာလင ်စွမး်အငသုံ်းစဲွန်းအား ၄၀% ပိုမိုလာေစပါသည။်၄၁ 

အေအးခစံက(်Chiller)ရှိ ကန်ွဒန်ဆာပိုကမ်ျားအား ေရြဖင့် အေအးခေံသာပိုကအ်ား အသုံးြပပါ။ 

ေရြဖင့်အေအးခေံသာ ကန်ွဒန်ဆာပိုကမ်ျားသည ်ေလြဖင့်အေအးခပံိုကမ်ျားထက ်စွမး်အင ်အသုံး ြပမ 

ေလျာန့ညး်ပါသည။် ထုိြပင ် ေရခဲိုကစ်နစ်များ၌ ကန်ွဒန်ဆာအဝငဖ်အိား အနညး်ငယ်ြဖင့် 

အလုပလု်ပေ်စုိငသ်ည့်အတွက ် ေလြဖင့်အေအးခပံိုကအ်ားသုံးြခငး်ထက ် ပိုမို၍ စွမး်အငသ်ကသ်ာ 

ေစပါသည။် 

• တဆကထ်ညး် သုိမဟတ်ု တဆကထ်ညး်နီးနီး ေမာငး်ှငမ်များအတွက ် စွမး်အငထိ်ေရာကမ် 

ရှိေသာ ေမာတ်ာများအား တပဆ်ငသုံ်းစဲွပါ။ 

• ချတ်ိဆကထ်ားေသာ အေအးခစံက(်Chiller)များအား တပိင်နက ် သုိမဟတ်ု အစီအစဥ်အတုိငး် 

ဆကတုိ်က ်ေမာငး်ှငရ်န်အတွက ်ညိိငး်ထိန်းချပစ်နစ်တစ်ခ ုတပဆ်ငပ်ါ။  

• အေအးခစံက(်Chiller)များအား တပိငန်က ် ေမာငး်ှငြ်ခငး်သည ် ဝန်ပိုနညး်ေစပးီ ထိေရာကမ် 

နညး်ပါးုိငေ်ချရှိပါသည။် ထုိေကာင့် အေအးခစံက(်Chiller) အများအြပားအား အထိေရာကဆ်ံုး 

ေမာငး်ှငုိ်ငေ်စသည့်နညး်လမး်အား ဆံုးြဖတ်ုိငေ်စရန်အတွက ် အေအးခစံက(်Chiller)များ၏ 

သတ်မတ်ှအြမင့်ဆံုးစွမး်ေဆာငရ်ညေ်အာက၌် လညပ်တ်ေမာငး်ှငမ် အေြခအေနများှင့်  

လုပင်န်းစဥ်တစ်ပတ်လည်ပးီေြမာကမ်အတွက ်ကန်ုကျစရတ်ိများအား ေလ့လာပါ။ 

• ေမာတ်ာှင့်ပန်များကဲ့သုိပင ် အရ�ယ်အစားကးီေသာ အေအးခစံက(်Chiller)များအား 

ေရာှင်ကဥ်ပးီ ၎ငး်အစား ဝန်အားှင့် ကိုကည်သီည့် အရ�ယ်အစားရှိေသာ အေအးခစံက(်Chiller) 

ှင့် တဲွဆက ်အသုံးြပပါ။  

• စွမး်အငစ်စ်ေဆးြခငး်ြဖင့် စတင၍် သင၏် “စဥ်ဆကမ်ြပတ် စွမး်အငစီ်မခံန်ခွဲမပိုဂရမ”် ၏ အစိတ် 

အပိုငး်တစ်ခအုေနြဖင့် “အေအးခစံက(်Chiller)စွမး်ေဆာငရ်ညထိ်န်းသိမး်မပိုဂရမ”် အား 

ထူေထာငပ်ါ။  

 

၄၀ အေအးခစံနစ်များအတကွ ်ေန�ကဆုံ်းေပစွမ်းအငသ်က်သာေစေသာ အ�ကံ�ာဏမ်ျား_ LINK 
၄၁ ေရခဲိုကြ်ခငး်ှင့် အပူေပးြခငး်၊ ေလဝင/်ေလထကွှ်င့် ေလေအးေပးစနစ်များ၌ စွမ်းအငထ်န်ိးသိမ်းြခငး်၊_ LINK 
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ေလဝင်ေလထကွစ်နစ ်င့်ှ အပ်ိေဇာစနစ ်

ထုတ်လုပမ် လုပင်န်းစဥ်များပါဝငေ်သာ အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာ လုပင်န်းများတွင ်

ကန်ုထုတ် လုပင်န်းစဥ်သုံး စကက်ရယိာများမ ှထွကလ်ာေသာ အပမူျား၊ အမန်အမားများ၊ မးီခိုးများှင့် 

အဆပိအ်ေတာကြ်ဖစ်ေစေသာ အခိုးအေငွများအား ဖယ်ထုတ်ေပးရန်အတွက ်ေလဝငေ်လထွကစ်နစ် 

သုိမဟတ်ု အပိေ်ဇာစနစ် တပဆ်ငထ်ားရန်လုိအပပ်ါသည။်  ေလဝငေ်လထွကစ်နစ်ှင့် အပိေ်ဇာစနစ် 

တုိအား အသုံးြပရာ၌ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် ေကာငး်မန်ွေသာ အေလ့အထအချိအား ေအာကပ်ါ 

အတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။်   

• အပိေ်ဇာပန်ကာများအား လုိအပသ်ည့်အချန်ိ၌သာ အသုံးြပုိငေ်စရန်အတွက ် သန်စငခ်န်းများ၊ 

ံုးခန်းများှင့် အဆကမ်ြပတ်အသုံးြပြခငး် မရှိေသာ အြခားအခန်းများ၌ ေနထုိငမ်အာံုခဆံငဆ်ာ 

သုိမဟတ်ု တုိငမ်ာများ တပဆ်ငအ်သုံးြပပါ။ 

• ပန်ကာများ/ဘလုိဝါများအား မလုိအပသ်ည့်အချန်ိများတွင ်ပတ်ိထားပါ။ (ဥပမာ-အန�းေပးချန်ိ) 

• သတ်မတ်ှထားေသာ အေြခအေနများအတွငး် လုိအပသ်လုိေြပာငး်လဲလညပ်တ်ုိငေ်စရန်အတွက် 

ေြပာငး်လဲကမိ်န်းအလုိကေ်မာငး်ှငစ်နစ် (Variable Frequency Drives-VFDs)များအား 

ေလဖလှယ်ယူနစ်များ၌ တပဆ်ငပ်ါ။  

အေအးခံတာဝါ 

အေအးခတံာဝါ(Cooling Tower)ဆိုသညမ်ာှ ေရစီးေကာငး်တစ်ခမု ှ မလုိအပေ်သာအပမူျားအား 

ြပငပ်ေလထုထဲသုိ ဖယ်ထုတ်ေပးြခငး်ြဖင့် ေရစီးေကာငး်အပခူျန်ိအား နိမ့်ကျသွားေစသည့် ကရယိာ 

တစ်ခြုဖစ်ပါသည။် (ေရစီးေကာငး်ရှိ ေရပမူျားသည ် ေလထဲသုိ အေငွပျသွံားြခငး်ြဖင့် အပမူျားအား 

လဲေြပာငး်ေပးပါသည။်)  အေအးခတံာဝါ(Cooling Tower)အား အသုံးြပရာ၌ စွမး်အငေ်ခတာုိင ်

ေစမည့် ေကာငး်မန်ွေသာ အေလ့အထအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။် 
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• အေအးခတံာဝါ(Cooling Tower)ှင့် အေအးခစံက(်Chiller)တုိ၏ စွမး်ေဆာငရ်ည ် အချက ်

အလကမ်ျားအား ခွဲြခမး်စိတ်ြဖာစိစစ်လက ် အသင့်ေတာဆ်ံုးထားရှိသင့်သည့် ေရ၏အပခူျန်ိအား 

ဆံုးြဖတ်ပါ။  

• အေအးခတံာဝါ(Cooling Tower)ရှိ ပန်ကာများအား လညပ်တ်န်းအလုိကေ်မာငး်ှငစ်နစ်များ 

(Variable Speed Drives-VSDs) သုံး၍ ထိန်းချပေ်မာငး်ှငပ်ါ။ ၎ငး်ေမာငး်ှငစ်နစ်သည ်အေအးခံ 

မည့် ေရ၏အပခူျန်ိကိုလုိက၍် ပန်ကာ၏ လညပ်တ်န်းအား လုိအပသ်လုိ အတုိး/အေလျာ ့ြပလုပ ်

ေမာငး်ှငေ်ပးပါသည။် 

• ဝန်အားေလျာခ့ျချန်ိများ၌ အသုံးမလုိေသာ ပန်ကာများအား ပတ်ိထားပါ။ 

• အေအးခတံာဝါ(Cooling Tower)သုိ ေရစီးဝငြ်ခငး်ှင့် အေအးခတံာဝါ(Cooling Tower)မ ှေရစီး 

ထွကြ်ခငး် မရှိသည့်အချန်ိများ၌ ပန်ကာလညပ်တ်မအား ဟန်တားုိငေ်စသည့်ကရယိာများ 

(Interlocks) တပဆ်ငအ်သုံးြပပါ။ 

• အေအးခတံာဝါ(Cooling Tower)ရှိ ေရြဖန်းေန�ဇ်ယ်များအား ပံုမန်ှသန်ရငှး်ေပးပါ။ 

ေန�ဇ်ယ်များ၌ ပတ်ဆိုမများရှိခဲ့လင ် ထွကရ်ှိေသာေရပံုစံ တူညေီစရန်အတွက ် အသစ်လဲလှယ် 

အသုံးြပပါ။    

• ေလဝငေ်လထွကအ်ား အဟန်အတားြဖစ်ေစသည့် ဖွဲစညး်တညေ်ဆာကပ်ံုများ၊ အမတ်ှအသား 

များ၊ အကာအရမံျား၊ အမိကပ်ံုးများ စသညတုိ်အား ြပန်လညြ်ပြပငြ်ခငး် သုိမဟတ်ု 

ြပန်လညေ်နရာ ချထားြခငး် သုိမဟတ်ု ဖယ်ထုတ်ြခငး်များ ေဆာငရ်�က်ြခငး်ြဖင့် ထုတ်လုပသူ်မ ှ

သပုြ်ပပံု(၁၁) အေအးခံတာဝါတစလ်ံုးအားေတွရစဥ် (သပုြ်ပံု သက်သက်သာ)  
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အ�ကြံပထားေသာ အေအးခတံာဝါတဝိုက၌် ရှိသင့်သည့် အကားအလပန်ယ်ေြမ ြဖစ်လာေစရန် 

ြဖစ်ုိငလ်င ်လုိကန်� ေဆာငရ်�ကပ်ါ။ 

• ရာသီဥတုပြူပငး်ချန်ိ၌ အေဆာကအ်ဦတွင ် တပဆ်ငထ်ားေသာ အေအးေပးစကမ် ှ စွန်ထုတ်ေသာ 

ေလပမူျားသည ်အေအးခတံာဝါဆသုိီ ေရာကရ်ှိလာြခငး်မရှိေစရန် လမး်ေကာငး်လဲေပးပါ။ 

• အေအးခတံာဝါ(Cooling Tower)၏ ေရေအးေဘစငမ်ျားမ ှ ယုိစိမ့်မ ရှိ/မရှိ စိစစ်အကြဲဖတ်၍ 

၎ငး်တုိအား လုိအပသ်လုိြပန်လညြ်ပြပင ်(epoxy ေဆးသုတ်ြခငး်) ေဆာငရ်�ကပ်ါ။ 

• သင့်ေလျာေ်သာလညပ်တ်ေမာငး်ှငမ်အဆင့်များ ရရှိေစရန် ေရလပံိုကမ်ျားအား စစ်ေဆး၍ 

လုိအပသ်လုိ ချန်ိညိေဆာငရ်�ကေ်ပးပါ။ 

• အေအးခတံာဝါ(Cooling Tower)၏ ထမး်ေဆာငေ်နရေသာဝန်ကို ေလာခ့ျုိငရ်န်အတွက် 

လုပင်န်းေဆာငရ်�ကြ်ခငး်မရှိေသာ လုပင်န်းစဥ်များအား ပတ်ိထားပါရန်။ 

• ေဖာကထု်တ်ေရများအား အြခားလုပင်န်းေဆာငတ်ာများ၌ အသုံးြပုိငပ်ါသည။် အေအးခတံာဝါ၌ 

ေရေဖာကထု်တ်မ(blowdown)အား ဖယ်ရာှးရန် မလုိအပေ်ကာငး် သတိရပါ။ ၎ငး်အား ပိုကလုိ်ငး် 

စနစ်အတွငး် မညသ်ည့်ေနရာ၌မဆို ဖယ်ရာှးုိငပ်ါသည။် 

• စွမး်အငစ်စ်ေဆးြခငး်ြဖင့် စတင၍် သင၏် “စဥ်ဆကမ်ြပတ် စွမး်အငစီ်မခံန်ခွဲမပိုဂရမ”် ၏ အစိတ် 

အပိုငး်တစ်ခအုေနြဖင့် “အေအးခတံာဝါ (Cooling Tower)စွမး်ေဆာငရ်ညထိ်န်းသိမး်မပိုဂရမ”် 

အား ြပလုပပ်ါ။ 

ဒဇီယဂ်ျင်နေရတာများ 

လပစ်စ်ဓါတ်အား သုံးစဲွမှင့် ေထာကပ်ံ့ေပးုိငမ်ကား ကာွဟချကရ်ှိေနသညှ်င့်အမ အစားအစာ 

ှင့်အေဖျာယ်မကာ လုပင်န်းများရှိ တဆကတ်ညး်ေဆာငရ်�ကရ်မည့် လုပင်န်းစဥ်များ 

ြပတ်ေတာကမ်သွားေစေရးအတွက ်ဒီဇယ်ဂျငန်ေရတာများ၏ အခန်းကသည ်အေလးေပးအေရးပါ 

လကရ်ှိေနေပသည။် ဒီဇယ်ဂျငန်ေရတာများအား အသုံးြပရာ၌ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် 

ေကာငး်မန်ွေသာ အေလ့အထအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။် 

• ဂျငန်ေရတာမ ှတစ်ယူနစ်လပစ်စ်ဓါတ်အားထုတ်လုပမ်အတွက ် သုံးစဲွခဲ့ေသာ ဒီဇယ်ေလာငစ်ာဆီ 

သုံးစဲွန်းအား ပံုမန်ှတုိငး်တာစစ်ေဆးပါ။ (၁ ယူနစ် = ၁ ကလုိီဝပ-်န�ရ)ီ အကယ်၍ ဆစီားန်းသည် 

ြမင့်တကေ်နမည့်အလားအလာြပသပါက ကိတငြ်ပငဆ်ငထိ်န်းသိမး်ြခငး် သုိမဟတ်ု အရငး်ေက 

ကာလသည ် ဆွဲေဆာငမ်ရှိပါက(သုံးှစ်ေအာက)် ဂျငန်ေရတာအေဟာငး်အစား  စွမး်အငသုံ်းစဲွမ 

သကသ်ာေသာ ဂျငန်ေရတာအသစ်ြဖင့် အစားထုိးလဲလှယ်ြခငး် စသည့်မန်ှကန်ေသာ ေဆာငရ်�ကမ် 

များလုပေ်ဆာငပ်ါ။  
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• ေလစစ်များကို ပံုမန်ှသန်ရငှး်ေပးပါ။ 

• ဂျငန်ေရတာမ ှစွန်ထုတ်အပမူျားအား ေရေွးေငွ၊ ေရေွး ထုတ်လုပရ်ာ၌လညး်ေကာငး် သုိမဟတ်ု 

Absorption ချလီာအတွက ်ပါဝါအြဖစ်လညး်ေကာငး် အသုံးြပပါ။ 

• အထူးသြဖင့် အခန်းအား အြခားစကက်ရိယာများ သုိမဟတ်ု ထုတ်ကန်ုများှင့်အတူ မေဝ 

အသုံးြပထားသည်ဆိုပါက ဂျငန်ေရတာ၏ အပိေ်ဇာပိုက၌် အပကူာပစညး် တပဆ်ငြ်ခငး်ြဖင့် 

အခန်းအပခူျန်ိအား ေလျာခ့ျေပးုိငပ်ါသည။်   

• စွမး်အငစ်စ်ေဆးြခငး်ြဖင့် စတင၍် သင၏် “စဥ်ဆကမ်ြပတ် စွမး်အငစီ်မခံန်ခွဲမပိုဂရမ”် ၏ အစိတ် 

အပိုငး်တစ်ခအုေနြဖင့် “ဒီဇယ်ဂျငန်ေရတာစွမး်ေဆာငရ်ညထိ်န်းသိမး်မပိုဂရမ”် အား ြပလုပပ်ါ။ 

 

 

 

 

 

 

သပုြ်ပပံု(၁၂) ဒဇီယ်ဂျငန်ေရတာတစလ်ံုးအားေတွရစဥ် (သပုြ်ပံု သက်သက်သာ)  
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အစားအစာှင့်အေဖျာယ်မကာ ကခွဲအချိ၏ ေယဘုယျကျ၍ ိုးရငှး်ေသာ လုပင်န်းစဥ်ြပေြမပံု 

များအား ေအာကပ်ါအတုိငး် ေဖာြ်ပထားပါသည။် ၎ငး်လုပင်န်းစဥ်ြပေြမပံုများအတွက ်အချကအ်လက ်

များအား သဘာဝပေရာဂျကတွ်င ် ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့သည့် လုပင်န်းများအတွက ် စွမး်အင် 

အကြဲဖတ်ဆန်းစစ်မ များမ ှထုတ်တ်ရယူထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် 

ကခွဲတစ်ခစီုအတွက ် အေြခခလုံပင်န်းစဥ်စီးဆင်းမများ၊ လုပင်န်းစဥ်တစ်ခခုျငး်အလုိက ်

အသုံးြပအရငး်အြမစ်ြပေြမပံုများှင့်အတူ စွမး်အငသုံ်းစဲွမကိုပါ ေဖာြ်ပေပးထားပါသည။် လုပင်န်းစဥ် 

စီးဆငး်မှင့် အသုံးြပအရငး်အြမစ်ြပေြမပံု၌ သေကတ ြဖင့် ေဖာြ်ပထားေသာ လုပင်န်းစဥ်သည ်

စွမး်အငသုံ်းစဲွမများေသာ လုပင်န်းစဥ်တစ်ခြုဖစ်ပးီ၊ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ရှိေစရန် လုပင်န်းအေနြဖင့် 

၎ငး်လုပင်န်းစဥ်မ ှ သုံးစဲွေနေသာ စွမး်အငသုံ်းစဲွန်းအား ထိေရာကစွ်ာ ေလျာခ့ျုိငေ်စရန် အာံုစုိက၍် 

အားထုတ်သင့်ပါသည။်   

• မုနဖ်တ်ုလပ်ုငနး် 

မနု်ဖတ်ုလုပင်န်းတစ်ခ၏ု ထုတ်လုပမ်လုပင်န်းစဥ်အဆင့်ဆင့်ှင့် လုပင်န်းစဥ်အလုိက ် အသုံးြပ 

အရငး်အြမစ်များအား သပုြ်ပပံု (၂၈) ၌ ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

“သဘာဝစီမကံန်ိး”မ ှ ကငွး်ဆငး်အကြဲဖတ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည့် မနု်ဖတ်ုလုပင်န်းတစ်ခ၏ု လုပင်န်း 

နယ်ပယ်အလုိက ် စွမး်အငသုံ်းစဲွေနမ ရာခိုင်န်းများအား သပုြ်ပပံု(၂၉)၌ ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

စက်ံုတစ်ခလုံုးမ ှအသုံးြပေနေသာ စွမး်အငပ်မာဏ၏ ၇၂% အား မနု်ဖတ်ုမးီဖိုများှင့် ေရပထုူတ်စက် 

(ဂျံမနု်ညကြ်ပလုပရ်ာ၌သုံး)တုိမ ှ သုံးစဲွေနကပးီ၊ မနု်ဖတ်ုမးီဖိုများသည ် စွမး်အငသုံ်းစဲွမအားလုံး၏ 

တဝကခ်န်အား အသုံးြပေနသညက်ို ေတွရပါသည။်  အချိမနု်ဖတ်ုလုပင်န်းများ၌ မးီဖိုအား 

အပေူပးရန်အတွက ် ဓါတ်ေငွအား လပစ်စ်အစားအသုံးြပကသညက်ို ေတွရပါသည။် 

မနု်ဖတ်ုလုပင်န်း ၌ ေယဘုယျေတွရှိရေသာ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် အခငွ့်အလမး်များမာှ 

ပိုမိုစွမး်အငသ်ကသ်ာ ေစသည့်မးီဖိုများအား တပဆ်ငအ်သုံးြပြခငး်၊ LED 

မးီများအသုံးြပြခငး်(အသုံးမြပသည့်အချန်ိ၌ ပတ်ိထားရန်)၊ ကန်ွပရကဆ်ာများှင့် ေမာတ်ာများတုိ 

ြဖစ်ပါသည။်   
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၂၃%

၄၉%

၄.၁%

၁.၄

၁.၈

၂၁%

ေလေအးေပးစက် မုန်ဖုတ်မီးဖုိများ ေမစက်

သုံးစွဲအရငး်အြမစ ်  ထတုလ်ပုမ်လပုင်နး်စဥ်  ထက်ွကုန/်အေလအလငွ့် 

ဂျံမန်၊ သကား၊ ကက်ဥ 

ငှ့် ေထာပတ ်
 ကုန်ကမး်ပစည်းများေရ�းချယ်ြခငး်  

မန်ညက်ေသာ သကားငှ့် 

ဂျံမန် 

  
 

  

  ချနိတ်ယ်ွြခငး်   

  
 

  

လပစ်စ ်  ေရာသမေမြခငး်  ဂျံမန်အကွငး်အကျနမ်ျား 

     

ေရေးွ  ဂျံမန်ညက်ြပလပုြ်ခငး်         အပ ူ

     

လပစ်စ ်ငှ့် LPG   မးီဖတုြ်ခငး်  
ဂျံမန်အကွငး်အကျနမ်ျား၊ 

အပ ူ

     

  ြဖတေ်တာက်ြခငး်  ေပါငမ်နု်ငှ့်ကိတ ်ြဖတစ်များ 

     

လပစ်စ်ငှ့်ဖအိားြမင့်ေလ  ပါကငထ်တုပ်ိုးြခငး်  
ပလပစ်တစ ်ြဖတစ်များ၊ 

ဖအိားြမင့်ေလယုိစမိ့်မများ 

     

  ြဖနြ်ဖးြခငး်   
သပုြ်ပပံု(၁၃) မနု်ဖတုကု်မဏတီစခု်၏ ထတုလ်ပုပ်ံုလပုင်နး်စဥ် အဆင့်ဆင့်ငှ့် သုံးစွဲအရငး်အြမစမ်ျားြပပံု 

သပုြ်ပပံု(၁၄) မနု်ဖတုလ်ပုင်နး်တစခု်၏ လပုင်နး်နယ်ပယ်အလိုက် စမွး်အငသုံ်းစွဲမြပပံု 
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• ိုထကွပ်စညး်ထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငနး် 

ုိထွကပ်စညး်ထုတ်လုပေ်ရး လုပင်န်းတစ်ခ၏ု ထုတ်လုပမ်လုပင်န်းစဥ်အဆင့်ဆင့်ှင့် လုပင်န်းစဥ် 

အလုိက ်အသုံးြပ အရငး်အြမစ်များအား သပုြ်ပပံု (၃၀) ၌ ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

 

သပုြ်ပပံု(၁၅) ိုထက်ွပစည်းလပုင်နး်တစခု်၏ ထတုလ်ပုပ်ံုလပုင်နး်စဥ်အဆင့်ဆင့်ငှ့် သုံးစွဲအရငး်အြမစမ်ျားြပပံု 

 

“သဘာဝစီမကံန်ိး”မ ှ ကငွး်ဆငး်အကြဲဖတ်ခဲ့သည့် ုိထွကပ်စညး်ထုတ်လုပေ်ရးကမုဏီတစ်ခု၏ 

လုပင်န်းနယ်ပယ်အလုိက ် စွမး်အငသုံ်းစဲွေနမ ရာခိုင်န်းများအား သပုြ်ပပံု(၃၁)၌ 

ေဖာြ်ပထားပါသည။် ုိကန်ုကမး်အပေူပးြခငး်ှင့် အေအးခြံခငး်လုပင်န်းစဥ်များသည ်

စက်ံုတစ်ခလုံုးမ ှ အသုံးြပေနေသာ စွမး်အငပ်မာဏ၏ ေလးပံုတစ်ပံုအား သုံးစဲွေနကပးီ၊ 

စွမး်အငသုံ်းစဲွမ အများဆံုးလုပင်န်းစဥ်များြဖစ် ကပါသည။် အြခားစွမး်အငသုံ်းစဲွမများေသာ 

ကရယိာှင့် လုပင်န်းစဥ်များမာှ မးီလငး်ေရးှင့် ေလဝင ် ေလထွကစ်နစ်တုိ ြဖစ်ကပးီ 

စက်ံုတစ်ခလုံုးသုံးစဲွမ၏ ေလးပံုတစ်ပံုခန်စီ အသီးသီး သုံးစဲွေနကပါ သည။် 

အရလံပစ်စ်ဓါတ်အားအတွက ် ဒီဇယ်ေလာငစ်ာသုံးဂျငန်ေရတာအား အသုံးြပထားပးီ၊ ုိချက် 

သုံးစွဲအရငး်အြမစ ်  ထတုလ်ပုမ်လပုင်နး်စဥ်  ထက်ွကုန/်အေလအလငွ့် 

�ွးို  ကုန်ကမး်ပစည်းများေရ�းချယ်ြခငး်   

  
 

  

လပစ်စ ်  ေအးခဲေစြခငး် 
 

အပ ူ

  
 

  

လပစ်စ်ငှ့် ေရေးွေငွ   ပိုးသတြ်ခငး်   
 

အပ ူ

   
   

လပစ်စ ်   အေအးခံြခငး်  အပ ူ

     

လပစ်စ ်  ပါကငထ်တုပ်ိုးြခငး်  ပလပစ်တစ ်ြဖတစ်များ 

   
   

လပစ်စ ်   ေအးခဲသုိေလာှငြ်ခငး်  အပ ူ

     

  ြဖနြ်ဖးြခငး်   



 

61 
 

လုပင်န်းစဥ်၌ အသုံးြပသည့် ေရေွးေငွထုတ်လုပရ်န်အတွက ်ေကျာကမ်းီေသွးေလာငစ်ာသုံး ဘိွငလ်ာ 

အားအသုံးြပထားပါသည။် ုိထွကပ်စညး် ထုတ်လုပေ်ရးလုပင်န်း၌ ေယဘုယျေတွရှိရေသာ စွမး်အင် 

ေခတာုိငေ်စမည့် အခငွ့်အလမး်များေတွရသည့် လုပင်န်းနယ်ပယ်များမာှ မးီလငး်ေရး၊ ဘိွငလ်ာှင့် 

ေရေွးေငွြဖန်ြဖးြခငး်၊ ကန်ွပရကဆ်ာများ၊ ေအးခသုိဲေလှာငခ်န်းှင့် ေမာတ်ာများတုိ ြဖစ်ပါသည။်   

        

 

ေအးခဲငါးအသားလာထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်း 

ေအးခငဲါးအသားလာထုတ်လုပေ်ရး လုပင်န်းတစ်ခ၏ု ထုတ်လုပမ်လုပင်န်းစဥ်အဆင့်ဆင့်ှင့် 

လုပင်န်းစဥ်အလုိက ်အသုံးြပ အရငး်အြမစ်များအား သပုြ်ပပံု (၃၂) ၌ ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

“သဘာဝစီမကံန်ိး”မ ှ ကငွး်ဆငး်အကြဲဖတ်ခဲ့သည့် ေအးခငဲါးအသားလာထုတ်လုပေ်ရးကမုဏီ 

တစ်ခ၏ု လုပင်န်းနယ်ပယ်အလုိက ် စွမး်အငသုံ်းစဲွေနမ ရာခိုင်န်းများအား သပုြ်ပပံု(၃၃)၌ ေဖာြ်ပ 

ထားပါသည။် ဖရဇီာများအပါအဝငြ်ဖစ်ေသာ အေအးေပးသုိေလှာငခ်န်းသည ် စက်ံုတစ်ခလုံုးမအှသုံး 

ြပေနေသာ စွမး်အငပ်မာဏ၏ ၇၀%အား သုံးစဲွေနပးီ၊ အများဆံုးသုံးစဲွေနေသာနယ်ပယ် ြဖစ်ပါသည။် 

ေအးခငဲါးအသားလာ ထုတ်လုပေ်ရးလုပင်န်းစဥ်၌ ေယဘုယျေတွရှိရေသာ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် 

အခငွ့်အလမး်များေတွရသည့် လုပင်န်းနယ်ပယ်များအေနြဖင့် အေအးေပး သုိေလှာငခ်န်း၊ ချလီာများ၊ 

မးီလငး်ေရး၊ ေလေအးေပးစကှ်င့် ေမာတ်ာများတုိ ြဖစ်ပါသည။်   

 

၂၅%

၂၄%
၂၂%

၁၇%

၁၂%

ုိကုန်ကမ်း အပူေပးြခငး်ှင့်အေအးခြံခငး် မီးလငး်ေရး  Ventilation ပန်များ အြခား

သပုြ်ပပံု(၁၆) ိုထက်ွပစည်းထတုလ်ပုေ်ရးကုမဏီတစခု်၏ လပုင်နး်နယ်ပယ်အလိုက် စမွး်အငသုံ်းစွဲမြပပံု 
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သပုြ်ပပံု(၁၇) ေအးခဲငါးအသားလာထတုလ်ပုေ်ရးကုမဏီတစခု်၏ ထတုလ်ပုပ်ံုလပုင်နး်စဥ် အဆင့်ဆင့်ငှ့် 
သုံးစွဲအရငး်အြမစမ်ျားြပပံု 

 

 

၅%
၁၃%

၂%

၃၀၅%

၄၀%

၅%

ေလေအးေပးစက် ေရခစဲက်

မီးလငး်ေရး ဖရဇီာများ

အေထေွထွ အေအးေပးသုိေလာှငခ်န်း

ေရေပးေဝေရးှင့် ေရဆုိးသန်စငြ်ခငး်

သုံးစွဲအရငး်အြမစ ်  ထတုလ်ပုမ်လပုင်နး်စဥ်  ထက်ွကုန/်အေလအလငွ့် 

ငါး  စငံါးများေရ�းချယ်ြခငး်   

     

လပစ်စ ်
 

ငါးေခါငး်ငှ့်ဆးူေတာငမ်ျားဖယ်ြခငး် 
 

ငါးေခါငး်ငှ့် ငါးဆးူေတာငမ်ျား 

  
 

  

လပစ်စ ်  ငါးုိးငြ်ခငး်  

ငါးိုးများ 

     

ေရ  ေဆးေကာသန်စငြ်ခငး်  ေရဆိုးေရညစမ်ျား 

     

လပစ်စ ်  ပံုစခွံက်၌ ပံုေဖာ၍် ေအးခဲေစြခငး်  အပ ူ

     

လပစ်စ ်  ပါကငထ်တုပ်ိုးြခငး်  ပလပစ်တစ ်ြဖတစ်များ 

     

လပစ်စ ်  အေအးခနး်၌ သုိေလာှငြ်ခငး်  အပ ူ

     

  ြဖနြ်ဖးြခငး်   
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သပုြ်ပပံု(၁၈) ေအးခဲငါးအသားလာထတုလ်ပုေ်ရးကုမဏီတစခု်၏ လပုင်နး်နယ်ပယ်အလိုက် စမွး်အငသုံ်းစွဲမြပပံု 
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စားသုံးဆထီတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငနး်စဥ် 

စားသုံးဆထုီတ်လုပေ်ရးလုပင်န်းတစ်ခ၏ု ထုတ်လုပမ်လုပင်န်းစဥ်အဆင့်ဆင့်ှင့် လုပင်န်း 

စဥ်အလုိက ်သုံးစဲွအရငး်အြမစ်များအား သပုြ်ပပံု (၃၄) ၌ ေဖာြ်ပထားပါသည။်  
 

သပုြ်ပပံု(၁၉) စားသုံးဆထီတုလ်ပုေ်ရးကုမဏီတစခု်၏ ထတုလ်ပုပ်ံုလပုင်နး်စဥ် အဆင့်ဆင့်ငှ့် 
သုံးစွဲအရငး်အြမစမ်ျားြပပံု 

“သဘာဝစီမကံန်ိး”မ ှ ကငွး်ဆငး်အကြဲဖတ်ခဲ့သည့် စားသုံးဆထုီတ်လုပေ်ရးလုပင်န်း တစ်ခ ု ၏ 

လုပင်န်းနယ်ပယ်အလုိက ် စွမး်အငသုံ်းစဲွေနမ ရာခိုင်န်းများအား သပုြ်ပပံု(၃၅)၌ ေဖာြ်ပထားပါ 

သည။် ကတ်ိခွဲြခငး်လုပင်န်းစဥ်သုံးစကမ်ျားရှိ ေမာတ်ာများှင့် ေရှင့်ဆမီျား ပိုေဆာငရ်ာ၌သုံးသည့် 

ပန်များ တုိသည ်စက်ံုတစ်ခလုံုးမ ှအသုံးြပေနေသာ စွမး်အငပ်မာဏ၏ ၈၅% သုံးစဲွေနပးီ၊ စွမး်အင် 

သုံးစဲွမ အများဆံုး နယ်ပယ်များ ြဖစ်ကပါသည။် အရလံပစ်စ်ဓါတ်အားအတွက ် ဒီဇယ်ေလာငစ်ာသုံး 

ဂျငန်ေရတာအား အသုံးြပထားပးီ၊ ဆီကတ်ိလုပင်န်းစဥ်၌ အသုံးြပသည့် ေရေွးေငွထုတ်လုပရ်န် 

အတွက ်ေကျာကမ်းီေသွးေလာငစ်ာသုံး ဘိွငလ်ာအားအသုံးြပထားပါသည။် စားသုံးဆထုီတ်လုပသ်ည့် 

စက်ံု၌ ေယဘုယျေတွရှိရေသာ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် အခငွ့်အလမး်များေတွရသည့် လုပင်န်း 

သုံးစွဲအရငး်အြမစ ်  ထတုလ်ပုမ်လပုင်နး်စဥ်  ထက်ွကုန/်အေလအလငွ့် 

စားသုံးဆထီက်ွ 

အေစအ့ဆမံျား 
→ စကုံန်ကမး်များေရ�းချယ်ြခငး်   

  ↓   

လပစ်စ ် → 
ေဆးေကာသန်စငြ်ခငး်ငှ့် 

အေြခာက်ခံြခငး် 
→ အေစခံွ့ငှ့် အမနအ်မားများ 

  ↓   

လပစ်စ်ငှ့် ေရေးွေငွ → ကိတခဲွ်ြခငး် → ေရငှ့် အပ ူ

  ↓   

ေရေးွ → စစထ်တုြ်ခငး် → အေစအ့ဆအံဖတမ်ျား / အပ ူ

  ↓   

လပစ်စ ် → သုိေလာှငြ်ခငး် → ဖတိစ်ငစ်ားသုံးဆ ီ

  ↓   

လပစ်စ ် → ပါကငထ်တုပ်ိုးြခငး် → ပလပစ်တစ ်ြဖတစ်များ၊ အပ ူ

  ↓   

  ြဖနြ်ဖးြခငး်   
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နယ်ပယ်များအေနြဖင့် ေမာတ်ာများ(စွမး်အငသုံ်းစဲွမ အများဆံုးြဖစ်ေကာငး် အထက၌်ေဖာြ်ပပးီ)၊ 

မးီလငး်ေရး၊ ဘိွငလ်ာများှင့် ေရေွးေငွြဖန်ြဖးြခငး်တုိ ြဖစ်ပါသည။်    

 

 

သပုြ်ပပံု(၂၀) စားသုံးဆထီတုလ်ပုေ်ရးကုမဏီတစခု်၏ လပုင်နး်နယ်ပယ်အလိုက် စမွး်အငသုံ်းစွဲမြပပံု 

 

 

 

  

၄%

၈၅%

၁၀%
၁%

မီးလငး်ေရး ေမာ်တာှင့်ပနမ်ျား ေလဖလယှယ်နူစ် (AHU) ကွန်ပရက်ဆာများ
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ြမန်မာြပညတွ်ငး်ရှိ ရန်ကန်ုမိ၊ မ�ေလးမိှင့် ပခဲးူမိများ၌ တညရ်ှိေသာ အစားအစာှင့်အေဖျာ ်

ယမကာလုပင်န်းများအား TBW ပေရာဂျကအ်ဖွဲမ ှ အကြဲဖတ်မများလုပေ်ဆာငေ်နစဥ်ကာလအတွငး် 

အမျိးမျိးေသာ ခရးီမတွင်ကန်ကာေစမများှင့် ရငဆ်ိုငခ်ဲ့ရပါသည။် ကိုဗစ်ေလာခ့ေ်ဒါငး်ကာလများ၊ 

ခရးီသွားလာမကန်သတ်ချကမ်ျားှင့် ြပညတွ်ငး်၌ ုိငင်ေံရးအေြခအေနမတည်ငမိမ်များ စသညြ်ဖင့် 

ရငဆ်ိုငခ်ဲ့ရပးီ၊ TBW ပေရာဂျက၏် လုပင်န်းေဆာငရ်�ကမ်အေပ သိသာထငရ်ာှးစွာ ထိခိုကေ်စခဲ့ 

ပါသည။် သုိေသာလ်ညး် TBW ပေရာဂျကအ်ဖွဲအေနြဖင့် လုပင်န်းများ၏ တညေ်နရာကို လုိက၍် 

အဖွဲများဖွဲကာ၊ ၎ငး်အဖွဲများမ ှ သကဆ်ိုငရ်ာလုပင်န်းအလုိက ် အြမင့်ဆံုးရလာဒ်ရရှိေစရန် တာဝန်ယူ 

ေဆာငရ်�ကုိ်ငခ်ဲ့ကပါသည။် ပေရာဂျကက်ာလအတွငး် ေတွ�ကံခဲ့ရေသာ သငခ်န်းစာရခဲ့သည့် 

အတုယူဖယ်ွအချိအား ေအာကပ်ါအတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။် 

အချကအ်လကမ်ေဝြခငး်။ ။ လုပင်န်းအများစုသည ် ေယဘုယျအားြဖင့် ၎ငး်တုိ၏ အရငး် 

အြမစ်သုံးစဲွမအချကအ်လကမ်ျားှင့် ပတ်သက၍် လိဝကှအ်ေရးကးီကစိကဲ့သုိ အလွန်အကဆဲတ်က 

ပးီ မေဝေပးရန် တွန်ဆတ်ုေလ့ရှိကပါသည။် ၎ငး်ကစိအားေြဖရငှး်ရန်အတွက ် TBW အဖွဲအေနြဖင့် 

လုပင်န်းများထံမအှချကအ်လကမ်ျားအား မရယူမီ၊ ၎ငး်တုိ၏ ယုံကညမ်ရရှိရန် ဦးစွာ 

တညေ်ဆာကခ်ဲ့ပါသည။် စွမး်အငအ်ကြဲဖတ်မအလွန်ကာလ၌ ၎ငး်တုိရငဆ်ိုငေ်နရေသာ လုပင်န်း 

ဆိုငရ်ာကစိရပမ်ျားအေပ ပိုမိုန�းလညေ်စရန်ှင့် စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာကစိရပမ်ျားအား အကအူညေီပးုိင ်

ရန်အတွက ် လုပင်န်းများသုိ ထပမ် ံ သွားေရာကခ်ဲ့ပါသည။် ဤကဲ့သုိသွားေရာကခ်ဲ့ြခငး်သည် 

လုပင်န်းရငှမ်ျား၏ ယုံကညမ်ကိုရေစရန်အတွက ် အကအူညြီဖစ်ေစခဲ့သည့်အြပင၊် ၎ငး်တုိ၏ 

စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်ရးအေပ အကအူညြီဖစ်ေစမည့် ိုးရငှး်၍လကေ်တွကျေသာ အေကာငး်ဆံုး 

အစီအမမံျားအား ရာှေဖုိွငခ်ဲ့ပါသည။် ခရးီစဥ်အချိပးီဆံုးပးီေန�က ်လုပင်န်းများ၏ ယုံကညမ် များ 

ရရှိလာကာ ၎ငး်တုိ၏အချကအ်လကမ်ျားအား လုိလုိလားလား မေဝလာခဲ့ကပါသည။် ထုိေကာင့် 

သငယူ်ရရှိခဲ့ေသာ သငခ်န်းစာတစ်ခမုာှ အဖွဲအေနြဖင့်  ိုးရငှး်ေသးငယ်ေသာ အကျိးခစံားခငွ့်အချိကို  

လုပင်န်းရငှမ်ျားထံသုိ ကနဦးေပးေဆာငြ်ခငး်ြဖင့်စတင်ပးီ၊ ၎ငး်တုိထံမ ှ လုပင်န်းအဆင့် 

ေဒတာများရသညထိ် တြဖညး်ြဖညး်ချငး် ရာှေဖစုွေဆာငး်သွားေစုိငမ်ည့် ပေရာဂျကအ်စီအစဥ်တစ်ခု 

အား ြပငဆ်ငရ်န်ြဖစ်ပါသည။် တနညး်ဆိုရေသာ ်အန�ဂတ်ပေရာဂျကဒီ်ဇိုငး်များ၌ လုပင်န်းရငှမ်ျား ၏ 

တုံဆိုငး်မများကို ထည့်သွငး်စဥ်းစားလက၊် ပေရာဂျကစ်တငသ်ညှ်င့် ြမန်ဆန်စွာ အချကအ်လက် 

စုေဆာငး် ရရှိုိငမ်အား ေမာလ်င့်မထားသင့်ပါ။ 

လုပင်န်းရငှမ်ျားေထာင့်မ ှ သငယူ်ရရှိခဲ့ေသာ အေရးကးီသငခ်န်းစာတစ်ခမုာှ လုပင်န်းရငှ ်

အများစုသည ် အေြခခကံျေသာ စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာအချကအ်လကမ်ျားှင့် ပတ်သက၍် ေြခရာခ ံ
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ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခငး်များ မြပလုပသ်ည့်အတွက ်၎ငး်တုိမ ှTBW ပေရာဂျကအ်ဖွဲထံသုိ ေဒတာများ 

ေပးအပလုိ်သည့်တုိင ် မန်ှကန်တိကျေသာ ေဒတာအချကအ်လကမ်ျားအား မေပးအပုိ်ငခ်ဲ့ေကာငး် 

သတိြပမခိဲ့ပါသည။် ၎ငး်ကစိအားေြဖရငှး်ရန်အတွက ်ချဲထွငထ်ားေသာ အေြခခေံဒတာစုေဆာငး်စနစ် 

များအား ပေရာဂျကအ်ဖွဲမ ှကညူေီပးခဲ့ပါသည။် ၎ငး်စနစ်များသည ်လစဥ်လပစ်စ်ဓါတ်အားခ ေပးေချ 

မှင့် လစဥ်ကန်ုထုတ်လုပမ်ကဲ့သုိေသာ ေဒတာအချကအ်လကမ်ျားအား စနစ်တကျ ေရးသွငး် 

စုေဆာငး်ုိငမ်ည ်ြဖစ်ပါသည။် အန�ဂတ်ပေရာဂျကမ်ျားတွင ်ပေရာဂျကအ်ဖွဲအေနြဖင့် လုပင်န်းများ၌ 

စွမး်အငသုံ်းစဲွမေဒတာများ စုေဆာငး်ပံုှင့်မတ်ှတမး်တငန်ညး် သငတ်န်းများအား ပိုမိုပိုချ 

ေပးသင့်ပါသည။် ဤကဲ့သုိ သငတ်န်းေပးြခငး်အြပင ် လုပင်န်းများသုိ ေဒတာေစာင့်ကည့်ြခငး်ှင့် 

စုေဆာငး်ြခငး်ပံုစံ(Template)များအား ပံ့ပိုးေပးြခငး်အားြဖင့် ပိုမိုအေထာကအ်က ူ ြဖစ်ေစမညြ်ဖစ်ပါ 

သည။် အေကာငး်ဆံုးမာှ ပထမဆံုးအကမိ ်ကငွး်ဆငး်အကြဲဖတ်ြခငး်မြပလုပ်မ ီအနညး်ဆံုး သုံးလ၏ 

ေဒတာများကို ရရှိထားသင့်ပါသည။် 

TBW ပေရာဂျကမ် ှ ချဲထွငထ်ားသည့် eLearning app တွင ် အသုံးြပရလွယ်ကေူသာ ေဒတာ 

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးရာတွငသုံ်းသည့် (Tools)များ ပါဝင်ပးီ၊ စွမး်အင ် (ှင့် အရငး်အြမစ်) သုံးစဲွမှင့် 

ကန်ုထုတ်လုပမ် ေဒတာများအား စမတ်ဖန်ုးအသုံးြပ၍ ေြခရာခုိံငမ်ညြ်ဖစ်သြဖင့် အန�ဂတ်ပေရာ 

ဂျကမ်ျားတွင ်များစွာအသုံးဝငေ်စပါသည။် 

လုပင်န်းုိက၏် ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများ၌ စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် အေလ့အကျင့်များအား 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခငး်။ ။ ပေရာဂျကမ် ှ ရညမ်န်ှးထားခဲ့ေသာ လုပင်န်းများ၏ ၆၄% သည် 

သာလင ်အ�ကြံပချကမ်ျားထဲမ ှကန်ုကျစရတ်ိမရှိေသာ အစီအမမံျားှင့် ကန်ုကျစရတ်ိသကသ်ာေသာ 

အစီအမမံျားအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာုိ်ငခ်ဲ့ကပါသည။် သုိေသာလ်ညး် ကိုဗစ်ကပေ်ရာဂါှင့် 

ုိငင်ေံရးမတည်ငမိမ်များအရ ထွကေ်ပလာသည့် အေထွေထွကန်သတ်ချကမ်ျားေကာင့်  လုပင်န်း 

အများစုသည ် ရငး်ီှးကန်ုကျစရတ်ိများစွာ လုိအပေ်သာ အစီအမမံျားအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ်

ေဆာငရ်�ကုိ်ငစွ်မး် မရှိခဲ့ကေချ။ ထုိြပင ် ပ ေရာဂျကအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာမ် စိန်ေခချက် 

များအေနြဖင့် စွမး်အငြ်ပတ်ေတာကမ်များှင့် စွမး်အငေ်စျးန်း မတည်ငမိြ်ခငး်များအား ပေရာဂျက ်

ကာလတေလာက ် ေတွ�ကံခဲ့ရပါသည။် ပေရာဂျကအ်ဖွဲအေနြဖင့်လညး် ခရးီသွားလာမ ကန်သတ် 

ချကမ်ျားေကာင့် လုပင်န်းများ၏ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်အစီအမမံျား အေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်ာ တွင် 

တက်ကစွွာ မပံ့ပိုးုိငခ်ဲ့ပါ။ အကယ်၍သာ ပေရာဂျကအ်ဖွဲှင့် အ�ကေံပးများသည ် ၎ငး်တုိှင့် 

လုပင်န်းများကား၌ အြပန်အလှန်ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကုိ်ငမ် အခငွ့်အလမး်များ ပိုမိုရရှိုိငခ်ဲ့ ပါလင ်

ိုးရငှး်၍ကန်ုကျစရတ်ိသကသ်ာသည့် အစီအမမံျားအား ပိုမိုများြပားစွာ အေကာငအ်ထည ်

ေဖာေ်ဆာငရ်�ကုိ်ငခ်ဲ့မညဟ် ုTBW ပေရာဂျကအ်ဖွဲအေနြဖင့် ယုံကညမ်ပိါသည။် ထုိေကာင့် ထပမ်ရံရှိ 

ခဲ့ေသာ သငခ်န်းစာမာှ (ရဖံန်ရခံါေစျးကးီေသာ) နညး်ပညာေြပာငး်လဲမများြဖင့် 
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စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ကို ရရှိုိငလ်င့်ကစား၊ ေအာကေ်ြခ၌ မမိလုိပင်န်းတာဝန်အေပ တာဝန်သိမှင့် 

ကမး်ကျငမ်များအား  ပိုမိုတုိးတကလ်ာေစရန် အဆင့်တုိးြမင့်ေပးြခငး်အားြဖင့် ကန်ုကျစရတ်ိနညး်၍ 

စွမး်အငေ်ခတာုိင ် ေစသည့် အခငွ့်အလမး်များ များစွာရရှိုိငသ်ညက်ို သိရှိခဲ့ရပါသည။် 

ရငး်ီှးြမပံှ်မအေြခြပ စွမး်အင ် ထိေရာကမ်အစီအမမံျားအား ြပည့်စုံစွာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

ုိငရ်န်ှင့် ေရရညှတ်ညတ့ံ်ုိငေ်စရန် အတွက ် လုပင်န်းများအား အချန်ိပိုေပးြခငး်၊ စဥ်ဆကမ်ြပတ် 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာမ်ဆိုငရ်ာ ပံ့ပိုးကညူြီခငး်ှင့် လုိအပခ်ျကမ်ျားအေပ လမး်န်ေပးြခငး်များ 

လုိအပပ်ါသည။် 

လုပင်န်းရငှမ်ျားသည ်စွမး်အငေ်ခတာုိငေ်စမည့် အခငွ့်အလမး်များှင့် အ�ကံြပချကမ်ျား ပါေသာ 

အကြဲဖတ်မတ်ှတမး်အား လကခ်ရံရှိချန်ိတွင ် အရငး်ေကကာလအေပစိတ်ဝငစ်ားကပးီ 

လကရ်ှိလုပေ်ဆာငေ်နမအစီအစဥ်ှင့် လုိကေ်လျာညေီထွရှိသညမ်ျားအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ်

ေဆာငရ်�က်ကရန် ဆရှိကသညက်ို ေတွရှိရပါသည။် လုပင်န်းရငှအ်များစုသည ် အကြဲဖတ် 

အ�ကြံပချက ်အားလုံးအား ၎ငး်တုိ၏စီးပာွးေရးအေြခအေန တုိးတက၍် ြပန်လညတ်ည်ငမိလ်ာချန်ိ၌ 

ကန်ုကျစရတ်ိများေသာ ရငး်ီှးြမပံှ်မအတွကပ်ငလ်င ် ဆကလ်ကလု်ပေ်ဆာငသွ်ားမညြ်ဖစ်ေကာငး် 

ကတိြပကပါသည။် ထုိေကာင့် ရရှိခဲ့ေသာ သငခ်န်းစာတစ်ခမုာှ ပေရာဂျကမ်ျားအား ေဘးကျပနံ်ကျပ ်

ကာလများအတွငး်ပငြ်ဖစ်ေစကာမ ူ ကန်သတ်ချကမ်ျားှင့် လုိကေ်လျာညေီထွြဖစ်ေအာငြ်ပငဆ်င၍် 

စက်ံုများ၌ စွမး်အငအ်ကြဲဖတ်မများအား ဆကလ်က ် ေဆာငရ်�ကသွ်ားရမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

လုပင်န်းရငှမ်ျား အေနြဖင့် ၎ငး်အေြခအေနများအရ ရငး်ီှးြမပံှ်မများအား ချကခ်ျငး်ြပလုပရ်န် 

အားမထုတ်ုိငသ်ည ် ကိုလညး် ရငှး်လငး်စွာ လကခ်ထံားရမညြ်ဖစ်ပါသည။် ကန်ုကျစရတ်ိများေသာ 

ရငး်ီှးြမပံှ်မများ အပါအဝင ် အ�ကြံပချကအ်ားလုံးသည ် လုပင်န်းရငှ၏် အန�ဂတ်စီမကံန်ိးအတွက် 

အကအူည ီြဖစ်ေစပါသည။် 

လုပင်န်းရငှအ်ချိ၌ ိုးရငှး်၍ ကန်ုကျစရတ်ိသကသ်ာသည့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာမ်တစ်ခမုာှ 

စွမး်အငေ်ခတာေစုိငေ်သာ အစီအမမံျား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်ြဖစ်ေသာ အမန်ှတကယ် 

စွမး်အငသုံ်းစဲွန်း ေြပာငး်လဲမများအား ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးရန်အတွက ် ကအလုိကမ်တီာများ 

တပဆ်ငြ်ခငး်ြဖစ်ပါသည။် လုပင်န်းရငှမ်ျား၏ (၂၇)% သည ် ထုတ်ကန်ုတစ်ယူနစ်၏ စွမး်အင် 

သုံးစဲွန်းအား မတ်ှတမး်တငထ်ားကကာ အကြဲဖတ်အ�ကြံပချကမ်ျားအား လုိကန်� ေဆာငရ်�က် 

ခဲ့ပးီေန�က ် စွမး်အငသုံ်းစဲွန်း ေလျာက့ျလာသညက်ို ေတွရှိခဲ့ကပါသည။် ထုိေကာင့် ထပမ်ံ 

သငယူ်ရရှိခဲ့ေသာ သငခ်န်းစာအေနြဖင့် လုပင်န်းများ၌ စွမး်အင် အသုံးြပမေဒတာများအား 

ေြခရာခုိံငရ်န်အတွက ် ကအလုိကမ်တီာများ တပဆ်ငေ်ရး ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်ကဲ့သုိ 

တပဆ်ငလုိ်ကြ်ခငး်အားြဖင့် ရရှိလာသည့် အကျိးအြမတ်များအား ရငှး်လငး်စွာ ြမငသ်ာ 

သိရှိုိငေ်စပါသည။် 
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ပေရာဂျကမ် ှစက်ံုတစ်ခအုား စွမး်အငထိ်ေရာကေ်သာ စကအ်သစ်များှင့် အစားထုိးရန်အတွက ်

ကန်ုကျစရတ်ိ၏ ၃၀% အားကျခေံပးမည့် ရလာဒ်အေြခြပဘာေငေွထာကပ်ံ့မ(Grant)အတွက ်

ေအာငြ်မငစွ်ာေလာကထ်ားုိငရ်န် ပံ့ပိုးကညူေီဆာငရ်�ကေ်ပးခဲ့ပါသည။် စကအ်သစ်များအား တပဆ်င် 

ပးီေန�က ် လုပင်န်းမဝှန်ထမး်များသည ် ပေရာဂျကမ်ပှံ့ပိုးကညူမီအတွက ် ချးီကျးဂဏ်ုြပကပးီ၊ 

၎ငး်တုိ၏ အေတွအ�ကံများှင့် စွမး်အငထိ်ေရာကမ်အတွက ် ရငး်ီှးြမပံှ်ြခငး်မ ှ ရရှိလာေသာ 

အကျိးအြမတ်များအား အြခားစီးပာွးေရးလုပင်န်းရငှမ်ျားထံသုိ မေဝခဲ့ကပါသည။် ဤပဏာမ 

ေြခလှမး်မ ှ ရရှိခဲ့ေသာ သငခ်န်းစာတစ်ခမုာှ အကျပအ်တညး်ကာလတွငပ်င ် အန�ဂတ်ပေရာဂျက ်

များတွငလ်ညး် ပါဝငေ်နေသာလုပင်န်းများမ ှ လုပင်န်းလညပ်တ်မဆိုငရ်ာ ေြပာငး်လဲမအချိှင့် 

ရငး်ီှးြမပံှ်မများ ြပလုပခ်ဲ့လင ် သိသာထငရ်ာှးပးီ အြပသေဘာေဆာင်သည့် သကေ်ရာကမ်များကို 

ရရှိုိငေ်ကာငး် ြပသုိငေ်စရန်အတွက ်အနညး်ဆံုး ပးီြပည့်စုံသည့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ်ေဆာငရ်�က် 

မတစ်ခအုား စံနမနူ�အြဖစ် ပးီေြမာကေ်အာင်ကိးစားြပသင့်ေပသည။် ၎ငး်သည ်စွမး်အငေ်ခတာေရး 

လုပေ်ဆာင ်ချကမ်ျားအား ဆကလ်ကလု်ပေ်ဆာငရ်န် အြခားသူများအား လံေဆာမ်ေပးုိငပ်ါသည။် 

လုပင်န်းတစ်ခသုည ်TBW ပေရာဂျကအ်ဖွဲ၏ အ�ကြံပချကှ်င့်အည ီ၎ငး်၏ ဒီဇယ်ဘိွငလ်ာ အား 

ဇဝီေလာငစ်ာသုံးဘိွငလ်ာြဖင့် အစားထုိးအသုံးြပခဲ့ပါသည။် ဤအ�ကြံပချကသ်ည ် လုပင်န်း၏ 

အကြဲဖတ်မအစီရငခ်စံာတွင ် မလူကပါဝငြ်ခငး် မရှိခဲ့ေသာလ်ညး် ဒီဇယ်ေစျးန်း ြမင့်တက် 

လာေသာအခါ TBW ပေရာဂျကအ်ဖွဲသည ် လုပင်န်းရငှထံ် ဆကသွ်ယ်၍ ယခအုေြခအေန အား 

မညက်ဲ့သုိ စီမခံန်ခွဲသညက်ို ေမးြမန်းခဲ့ပါသည။် လုပင်န်းပိုငရ်ငှမ် ှ ဒီဇယ်ေစျးန်း ြမင့်မားလာမ 

အေကာငး် အဖွဲအား အသိေပးတုိငပ်ငခ်ဲ့ချန်ိ၌ စွမး်အငအ်တွကက်န်ုကျစရတ်ိအား ေလာခ့ျုိငရ်န် 

အတွက ် ဒီဇယ်ဘိွငလ်ာအစား ဇဝီေလာငစ်ာသုံးဘိွငလ်ာြဖင့် အစားထုိးရန် အ�ကြံပခဲ့ပးီ၊ 

လုိအပေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားအား မေဝေပးခဲ့ပါသည။် လုပင်န်းပိုငရ်ငှသ်ည ် ဇဝီေလာငစ်ာသုံး 

ဘိွငလ်ာတွင ် ရငး်ီှးြမပံှ်ရန် ဆံုးြဖတ်ခဲ့ပးီ၊ ေလာငစ်ာ အတွကက်န်ုကျစရတ်ိ များစွာ 

သကသ်ာသွားေစသည့်အတွက ် (ေလာငစ်ာအတွက ်ကန်ုကျ စရတ်ိ ၇၀% ေလျာက့ျသွားေစပါသည)် 

အလွန်တုိေတာငး်ေသာ (၄) လတာ ကာလအတွငး် ြပန်လည ် အရငး်ေကုိငမ်ညက်ိုလညး် ေတွရှိခဲ့ 

ပါသည။် သုံးလကာပးီေန�က၊် လုပင်န်းပိုငရ်ငှသ်ည ် ၎ငး်၏ အေကာငး်ြမငေ်သာ အေတွအ�ကံ 

များအား အြခားစီးပာွးေရးလုပင်န်းပိုငရ်ငှမ်ျားှင့် စုဖွဲထား ေသာ ပေရာဂျကှ်င့် ချတ်ိဆကထ်ားေသာ 

လုပင်န်းရငှမ်ျားစုေဝးရာအဖွဲ (Viber အားအေြခခ၍ံ) ၌ ေဝမခဲ့ပါသည။် ရလာဒ်အေနြဖင့် အြခား 

အြခားလုပင်န်းှစ်ခမုလှညး် ဇဝီေလာငစ်ာသုံး ဘိွငလ်ာ များအား ဝယ်ယူခဲ့ကသညက်ို သိရှိခဲ့ရ 

ပါသည။် ၎ငး်အေတွအ�ကံမ ှ ရရှိခဲ့ေသာ သငခ်န်းစာမာှ ပေရာဂျကအ်ေနြဖင့် စွမး်အငေ်ခတာ 

ုိငေ်စသည့် အေလ့အကျင့်များ၊ နညး်ပညာများ၏ ထိေရာကမ်ှင့် အကျိးရလာဒ်များအား 

လုပင်န်းများအချငး်ချငး်ကား မေဝုိငေ်စရန် ဖန်တီး ေဆာငရ်�ကေ်ပးသင့်ပါသည။် ဤကဲ့သုိ 

မေဝုိငြ်ခငး်ြဖင့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ပးီေသာ လုပင်န်းများ၏ အကျိးရလာဒ်များအား အြခား 
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လုပင်န်းတူမ ှ သိရှိကရပးီ၊ ၎ငး်တုိသညလ်ညး် အ�ကြံပချကမ်ျားအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

ေဆာငရ်�ကလ်ာုိငေ်စပါသည။် 

အ�ကေံပးအဖွဲ။ ။ ပေရာဂျက၏်ရညရ်�ယ်ချကမ်ျားထဲမတှစ်ခမုာှ ေဒသတွငး် စွမး်အငအ်�ကေံပးများ 

အား စွမး်ေဆာငရ်ညြ်မင့်တင၍် အေသးစားှင့်အလတ်စား လုပင်န်းများ(SMEs)အား ပံ့ပိုးကညူ ီ

ေပးရန် ြဖစ်ပါသည။် ပေရာဂျကအ်ဖွဲသည ် ရညမ်န်ှးထားေသာ လုပင်န်းများှင့်အတူ ထိထိ 

ေရာကေ်ရာက ် လုပေ်ဆာငုိ်ငစွ်မး်ရှိေသာ အ�ကေံပးများအား ေရ�းချယ်ုိငရ်န်အတွက ် ေလ့ကျင့်ေရး 

သငတ်န်းများေပးခဲ့ပါသည။် သုိေသာလ်ညး် ကိုဗစ်-၁၉ ှင့် ုိငင်ေံရးအေြခအေနများအရ ခရးီ 

သွားလာမ ကန်သတ်ချကမ်ျား ရှိလာသည့်အတွက ် ပေရာဂျကအ်ဖွဲ၏ အ�ကေံပးေလ့ကျင့်ေရး 

သငတ်န်းေပးြခငး်ှင့် ပံ့ပိုးကညူြီခငး်များအား တုိးချဲုိငြ်ခငး် မရှိခဲ့ပါ။ ထုိေကာင့် သငတ်န်းဆငး်ကာစ 

အ�ကေံပးများအား လကေ်တွကငွး်ဆငး် ေလ့ကျင့်ေပးမများြပလုပ ် မေပးုိငခ်ဲ့ပါ။ ရငှး်လငး်စွာ 

ေြပာရပါလင ် လကေ်တွလုပင်န်းခငွ၌် ေလ့ကျင့်မများ ပိုမိုလုပေ်ဆာငုိ်ငခ်ဲ့ေလေလ၊ အန�ဂတ်၌ 

စွမး်အငထိ်ေရာကမ်နယ်ပယ်၏ အ�ကေံပးလုပင်န်းတာဝန်များအေပ လွတ်လပစွ်ာ ထမး်ေဆာင ်

ုိငစွ်မး် ပိုမိုအားေကာငး်ေလေလ ြဖစ်မညမ်ာှ မလဲွဧကန်ြဖစ်ပါသည။် 

ေရာငး်ချသူများှင့် နညး်ပညာဝန်ေဆာငမ်ေပးသူများ။    ။ပေရာဂျကက်ာလအတွငး် ြပစုထားေသာ 

ေရာငး်ချ သူများှင့် နညး်ပညာေပးသွငး်သူများစာရငး်အား စိတ်ဝငစ်ားေသာ လုပင်န်းများထံ 

ြပန်လည ် မေဝေပးခဲ့ပါသည။် ဤစာရငး်သည ် လုပင်န်းများအတွက ် ၎ငး်တုိ၏ စွမး်အငထိ်ေရာကမ် 

တုိးတကေ်စေရး အစပျိးေဆာငရ်�ကရ်ာ၌ အသုံးြပုိငေ်သာလ်ညး် ေြမြပငရ်ှိအေြခအေနများသည် 

အချန်ိှင့်အမ ေြပာငး်လဲေနုိငပ်ါသည။် ထုိေကာင့်အန�ဂတ်ပေရာဂျကမ်ျား၌ ေစျးကကွသုိ် 

ဝငေ်ရာကလ်ာေသာ ထုတ်ကန်ုအသစ်များှင့် ေရာငး်ချသူအသစ်များ၊ ေစျးကကွမ် ှ ရပန်�းသွားေသာ 

ေရာငး်ချသူအချိှင့် ေစျးန်းအေြပာငး်အလဲများအား ေရာငး်ချသူများစာရငး်၌ ပံုမန်ှြပငဆ်ငြ်ခငး်ြဖင့် 

အဆင့်ြမင့်တငလု်ပေ်ဆာငေ်ပးရန် ထည့်သွငး်စဥ်းစားသင့်ပါသည။် 

အသိပညာေပးြခငး်ှင့် ေလ့ကျင့်ေရး။    ။ လုပင်န်းရှိ ဝန်ထမး်များအား အသိပညာဆိုငရ်ာ 

သငတ်န်းေပးြခငး်သည ် လုပင်န်းအတွငး် စွမး်အငထိ်ေရာကေ်ရးဆိုငရ်ာအသိပညာများအေပ 

ပိုမိုသိရှိလာေစရန်အကအူညြီဖစ်ေစသည့်အတွက ်အကျိးရှိေစပါသည။် အ�ကေံပးများှင့် TBW အဖွဲမ ှ

ေထာကပ်ံ့ေပးေသာ ၎ငး်သငတ်န်းများသည ်အြပအမအူေြခြပေြပာငး်လဲြခငး်များ ြပလုပရ်န်အတွက ်

အေရးပါလှေပသည။် ဥပမာအေနြဖင့် အသိပညာြမင့်တငေ်ရး အလုပ်ံုေဆးွေွးပွဲတစ်ခ ု ပးီဆံုး 

ပးီေန�က ် ပါဝငတ်ကေ်ရာကေ်နေသာ စက်ံု(၉)ံုမ ှ ဝန်ထမး်(၃)ဦးသည ် မးီပတ်ိြခငး်ှင့် ေလေအး 

ေပးထားေသာအခန်း၏ တံခါးအားပတ်ိြခငး်များ ကဲ့သုိေသာ ိုးရငှး်သည့်အေလ့အကျင့်များအား 

ကျင့်သုံးလာခဲ့ကပါသည။် ပ ေရာဂျကအ်ဖွဲသည ်၎ငး်တုိအား ချန်ပယံီများအြဖစ် ဦးစွာသတ်မတ်ှေပး၍ 

၎ငး်တုိ၏ စွမး်အငေ်ခတာေရးဆိုငရ်ာ ိုးရငှး်သည့်အေလ့အကျင့်များှင့် အကျိးေကျးဇးူများအား 
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အြခားလုပင်န်းရငှမ်ျားထံသုိ မေဝေပးကရန် ေြပာကားခဲ့ပါသည။် ဤကဲ့သုိ ိုးရငှး်ေသာ 

အေလ့အကျင့်များအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် မညသူ်သည ် စွမး်အငအ်ေခတာုိငဆ်ံုး 

ြဖစ်သညက်ို ေတွရမညြ်ဖစ်ပးီ၊ ၎ငး်သည ် လုပင်န်းများအကားရှိ ေကာငး်မန်ွေသာ ယှဥ်ပိငမ်ကို 

ြမင့်တငေ်ပးြခငး်လညး် ြဖစ်ပါသည။် ဤအမျိးအစားသငတ်န်းပိုဂရမမ်ျားအား ြမန်မာြပညတွ်ငး်၌ 

ဝငေ်ရာကပ်ိုချရန်သည ် အကန်အသတ်များရှိေနသည့်အတွက၊် TBW ကဲ့သုိေသာ ပေရာဂျကမ်ျားမှ 

ေထာကပ်ံ့ေပးသည့် အသိပညာြမင့်တငေ်ရးသငတ်န်းများသည ် လုပင်န်းပိုငရ်ငှမ်ျားှင့် မန်ေနဂျာ 

များအတွက ် ြမငသ်ာေသာတန်ဖိုးများရှိကာ အေရးပါလှေပသည။် ထုိေကာင့် ဤအမျိး အစား 

အစပျိးမများသည ်အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပင်န်းများ(SMEs)၏ အန�ဂတ် စွမး်အငထိ်ေရာကမ် 

ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားအတွက ်အေရးပါေသာအစိတ်အပိုငး်လညး်ြဖစ်ပါသည။် 

ဆိုရှယ်မဒီီယာ အသုံးြပြခငး်။    ။ ခရးီသွားလာမကန်သတ်ချကမ်ျားေကာင့် TBW အဖွဲသည ်

လုပင်န်းများှင့် ပံုမန်ှဆကသွ်ယ်ုိငရ်န်အတွက ်လုပ်ိုးလုပစ်ဥ်မဟတ်ုေသာ ဆိုရယ်ှမဒီီယာအသုံးြပ၍ 

ဆကလ်ကလု်ပေ်ဆာငုိ်ငရ်န် စဥ်းစားခဲ့ရပါသည။် အန်ွလုိငး်ပလကေ်ဖာငး်များ အသုံးြပ၍ 

လုပင်န်းရငှမ်ျားှင့် ေတွဆံုေဆးွေွးမများ လုပေ်ဆာငက်ာ ပံုမန်ှထိေတွဆကဆ်မံများအား 

ထိန်းသိမး်ထားုိငခ်ဲ့ပါသည။် သုိေသာလ်ညး် ဤကဲ့သုိလုပင်န်းေဆာငရ်�ကမ်သည ် လူကိုယ်တုိင် 

လုပင်န်းသုိ သွားေရာက၍် အကြဲဖတ်သကဲ့သုိ ထိေရာကမ်မရှိုိငေ်ကာငး် ကု်ပတုိ် န�းလညလ်က်ခံ 

ရမည။် 

ြမန်မာုိငင်၊ံ ရန်ကန်ုမိှင့် မ�ေလးမိများရှိ စွမး်အငထိ်ေရာကမ်ဆိုငရ်ာ နညး်ပညာ/ 

ဝန်ေဆာငမ် ေပးသူများ၏ စာရငး်တုိအချိအား အစားအစာှင့် အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းများအေနြဖင့် 

စူးစမး်ေလ့လာုိငရ်န် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ ဇယား(၃)တွင ်ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ဇယား(၃) ြပည်တငွး်ရိှ နည်းပညာဆိုငရ်ာ ေရာငး်ချသူများစာရငး် 

ပစည်းအမည် ေရာင်းချသူအမည် မိ လိပ်စာ 

Waste heat recovery 

systems 

UEEG Ltd ရနကု်န ် အမတှ(်၃၂၀)၊ တိုက်-C၊ ပလုကွဲနဒ်ို၊ 

ကမ�ာေအးဘုရားလမး်၊ ဗဟနး်မိနယ်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 09-972721090, 09-965055682 

New Maxtherm 

Engineering Co, 

Ltd. 

ရနကု်န ် အမတှ-်၃၀/၃၄ (က)၊ ၃ လာ၊ ၃၉ လမး်၊ 

အကွက်အမတှ(်၈)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

အမတှ(်၄၇)၊ ဖွံဖိးေရးဇံု-၁၊ ေယာအတငွး်ဝနဦ်း 

ဖိုးလိငလ်မး်၊ ဒဂံုဆပိက်မး်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 
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ပစည်းအမည် ေရာင်းချသူအမည် မိ လိပ်စာ 

ဖနုး်- 09-261323235, 09-5117412 

Sann Shinn 

General Trading 

မ�ေလး ၇၈ လမး်၊၂၆x၂၇ ကား၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်၊ 

မ�ေလးမိ။ 

အမတှ(်စ-၄)၊ ၆၂ လမး်၊ ပနး်�ခံလမး်သွယ်၊ 

စက်မဇံု-၁၊ ြပည်ကီးတခွံန်မိနယ်၊ 

မ�ေလးမိ။ 

ဖနုး်- 09-2020132, 09-796511188 

LED lights 

Kedia Light ရနကု်န ် အထက်ပဇုနွေ်တာငလ်မး်မကီး၊ 

မဂလာေတာင်နွ်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-242768, 09-6801525 

E-mail: kedialit@myanmar.com.mm 

Everest Lighting ရနကု်န ် ရ-ဃ၊ ြပည်လမး်၊ လိင်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-513419, 09-799999567 

New Power 

International Co., 

Ltd. 

ရနကု်န ် ၁၄၈၊ ၂၉ လမး်၊ အလယ်ဘေလာက်၊ 

ပနး်ပတဲနး်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။  

ဖနုး်- 01-253381, 01-252086 

Five Star 

 

မ�ေလး အမတှ(်၃၅၇)၊ ၈၃ လမး်၊ ၃၂ x ၃၃ ကား၊ 

ချမး်ေအးသာစံမိနယ်၊ မ�ေလးမိ။ 

Golden Power 

Technology 

 

မ�ေလး က-၂၊ ၇၈ လမး်၊ ၂၇ x ၂၈ ကား၊ မ�ေလးမိ။ 

ဖနုး်- (02) 098621013 
Super Power 

 

မ�ေလး  အမတှ(်၇၃/၇၄)၊ ၆၈ လမး်၊ ၃၃ x ၃၄ ကား၊ 

မ�ေလးမိ။  

ဖနုး်- (02) 0991012336 

Boiler  

Perfect Boiler ရနကု်န ် ၇၀၃၊ ၇-လာ၊ တိုက်-B ၊ East Point ကွနဒ်ို၊ 

ပဇုနွေ်တာင်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-201393, 01-8610423 

E-mail: blueocean@myanmar.com.mm 

I.E.M Co, Ltd. ရနကု်န ် ၁၅/၂၈၊ အေရှြမငး်ပိငကွ်ငး်လမး်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-540673, 01-546064  

E-mail: iemyangon@gmail.com 

Deco-Land 

Co.,Ltd 

ရနကု်န ် ၁၄၄/၁၄၅၊ ဦးတတု်ကီးလမး်၊ စက်မဇနု-်(၄)၊ 

လိငသ်ာယာမိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-685064, 01-685279  

mailto:kedialit@myanmar.com.mm
https://www.myanmaryp.com/state/Mandalay
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E-mail: decoland@myanmar.com.mm 

DG Set 

Daewoo 

Generator 

ရနကု်န ် တိုက်-၁၊ အခနး်(၁၁)၊ ၈ မိုင၊် 

မိြပအိမရ်ာေြမာက်ြခမး်၊ မရမး်ကုနး်မိနယ်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-652990, 09-421005457  

E-mail: kmldol@gmail.com 

Billion Power Co., 

Ltd. (Kenso) 

ရနကု်န ် ၅၃၊ ြပည်လမး်၊ ၉ မိုင၊် မရမး်ကုနး်မိနယ်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-662268, 01-656120  

E-mail: sales@kensopower.com 

Ever Seiko Co. 

Ltd. 

ရနကု်န ် (၆)၊ ေရ�မာလာရိပမ်နွ၊် ဘုရင့်ေန�ငလ်မး်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-501049 

Cooling Tower 

Liang Chi 

Enterprise 

(Myanmar) C., 

Ltd. 

ရနကု်န ် ၁၃၃/ခ-၂၊ ေမာရဝတလီမး်၊ အကွက်အမတှ-်၅၊ 

မရမး်ကုနး်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-650206, 09-256266204  

E-mail: liangchienterprise@gmail.com 

A R P T Co., Ltd. ရနကု်န ် (၇)၊ Highway Complex ၊ န�နတေ်တာလမး်၊ 

ဆငမ်လိုက်၊ ကမာရ�တ်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-2304065, 09-73066415  

E-mail: airelated.myanmar@gmail.com 

Advance Cool 

Room Co., Ltd. 

ရနကု်န ် (၂၀၉/၃၀၈)၊ ကေန�ငမ်ငး်သားကီးလမး်၊ 

စက်မဇနု-်(၂)၊  လိငသ်ာယာမိနယ်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 09-459001593, 09-459001595  

E-mail: inquiry@advance-cool.com 

Motors & Pumps Kings Motor 

 

ရနကု်န ် (၁၉၃)၊ အေန�ရ်ထာလမး်၊ 

လမး်မေတာ်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-210891, 01-224766 

Aung Kyaw Win & 

Brothers 

 

ရနကု်န ် (၁၆၃)၊ လမး်-၃၀၊ 

အလယ်ဘေလာက်အေပဘက်၊  

ပနး်ပတဲနး်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။  

ဖနုး်- 01-372895, 09-5190894,  

        09-765190894    

Eco-Engineering 

Co., Ltd 

ရနကု်န ် (၇၆)၊ ဟံသာဝတ ီ၂၂ လမး်၊ အကွက်အမတှ-်

(၆)၊ ေတာငဥ်ကလာပမိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 
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ဖနုး်- 09-450020870, 09-253109080  

E-mail: kmt.ecoengrg@gmail.com 

Han Sein Thant 

Engineering 

ရနကု်န ် တိုက်-၁၁၂၊ အမတှ(်၂၈/၂၉)၊ ၈ မိုငလ်မး်ဆံု၊ 

ြပည်လမး်၊ မရနး်ကုနး်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-650488, 01-661030  

E-mail: hst@myanmar.com.mm 

Star Soe Win ရနကု်န ် အမတှ ်(၁၈/ခ)၊ မအူကုနး်လမး်ကျယ်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 09-428193486, 09-966629872 

Burco Marine 

Myanmar Co., 

Ltd. 

 

ရနကု်န ် (၈၅)၊ ေအးရိပမ်နွလ်မး်၊ အကွက်အမတှ်-(၃)၊ 

လိင်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 09-773926988,09-776028644, 

        09-796721437    

Capacitor banks 

KTK Electrical 

Engineering 

မ�ေလး အမတှ(်၉၀၁/၄၆)၊ ၇၈ လမး်၊  

၄၂လမး်ငှ့် သတယ်ပနလ်မး်ကား၊ 

မဟာေအာငေ်ြမမိနယ်၊ မ�ေလးမိ။ 

ဖနုး်- 09-977904549၊ 09-43143104 

IEM Company 

Limited 

ရနကု်န ် အမတှ(်၂၈)၊ WAW တိုက်၊ 

အေရှြမငး်ပိငကွ်ငး်လမး်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-8604425~29, 01-546064 

Insulation 

Asterism 

International Co., 

Ltd. 

ရနကု်န ် (၂၂၂/က)၊ လမး်သစလ်မး်၊ အငး်စနိ်မိနယ်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-3640649, 01-3647814 

E-mail: asterism@asmbuilding.com 

Cool City Zone 

Co., Ltd. 

ရနကု်န ် (၅၅၂)၊ ေအာက်ကည့်ြမငတ်ိုငလ်မး်၊ 

ပနး်လိငရ်ပကွ်က်၊ ကည့်ြမငတ်ိုင်မိနယ်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-2315033 

E-mail: ccz.myanmar@gmail.com  

Shwe Nagar ရနကု်န ် (၂၂)၊ ပနး်တည်းဝန ်ဦးေရ�ဘငး်လမး်၊ 

စက်မဇနု-်(၁)၊ လိငသ်ာယာမိနယ်၊ 

ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 01-685985, 01-685990 

Pro 1 Global 

Home Center  

မ�ေလး အမတှ(်၈/၆)၊ သိပံလမး်၊ ၆၂ ၆၃ ကား၊ 

ချမး်ြမသာစည်မိနယ်၊ မ�ေလးမိ။ 

ဖနုး်- 09 777000942, 09 777000695,  

mailto:asterism@asmbuilding.com
mailto:ccz.myanmar@gmail.com
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        09 777000943, 09 777000944 

Measuring Instruments 

T.E.T Electrical 

Co., 

ရနကု်န ် အမတှ(်၉၇၃)၊ သံသုမာလမး်၊ (၅) ရပကွ်က်၊ 

ေတာငဥ်ကလာပမိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 09 5024109, 09 43052695 

E MIN Myanmar 

(Testing & 

Measuring Tools) 

ရနကု်န ် အမတှ(်၇၄)၊ ရ�ာမေကျာငး်လမး်၊ (၉) ရပကွ်က်၊ 

မရမး်ကုနး်မိနယ်၊ ရနကု်န်မိ။ 

ဖနုး်- 09 266993007/08/09 

 

 

ရငှး်လငး်ချက။်  ။ အထကဇ်ယား(၃)ပါ ေရာငး်ချသူစာရငး်သည ်TBW ၏ မတ်ိဖကက်မုဏီများ 

အေနြဖင့် အလားအလာရှိေသာ နညး်ပညာဆိုငရ်ာပစညး်များှင့် ဝန်ေဆာငမ်များအား စတငရ်ာှေဖ ွ

ုိငရ်န်အတွကသ်ာ ေဖာြ်ပေပးြခငး်ြဖစ်ပါသည။် TBW Project အေနြဖင့်လညး်ေကာငး်၊ SUSTENT 

Consulting အေနြဖင့်လညး်ေကာငး် ေဖာြ်ပပါ မညသ်ည့်ေရာငး်ချသူကိုမ အတညြ်ပေပးြခငး်၊ 

ေထာကခ်ြံခငး် သုိမဟတ်ု အ�ကြံပြခငး်များ မြပလုပုိ်ငပ်ါ။ TBW ၏ မတ်ိဖကက်မုဏီများအေနြဖင့် 

ဤစာရငး်သာမက၊ စာရငး်ြပငပ်ရှိ ေရာငး်ချသူများအား ၎ငး်တုိ၏ န�မညသ်တငး်ေကာငး်မန်ွြခငး် 

အေပကည့်၍ မမိကိမုဏီ၏ စံသတ်မတ်ှချကမ်ျားှင့်အည ီေရ�းချယ်ဝယ်ယူကပါရန် ေလးေလးနက် 

နက ်အ�ကြံပအပပ်ါသည။်   

  



 

76 
 

ကန်ုထုတ်လုပင်န်းများအတွက ် စွမး်အငဆ်ိုငရ်ာသေဘာတရားများအား န�းလညသ်ေဘာေပါက ်

ေစရန်အတွက ် အသိပညာအရငး်အြမစ်များပါဝငသ်ည့် links and sources အချိအား ေအာကပ်ါ 

အတုိငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည။်   

• Tha Bar Wa website: https://www.wwf.org.mm/en/thabarwa/ 

• Tha Bar Wa mobile application. This app is available for android and IOS 

platform 

• Energy audit guidebooks from Bureau of Energy Efficiency (BEE), India 

https://aipnpc.org/Guidebooks.aspx  

• International standard on energy management system, ISO 50001. 

• International standard on energy audits, ISO 50002. 

• Some selected YouTube videos that are relevant for F&B SMEs: 

o Energy efficiency in pumps: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Kf0qW7qR9s&ab_channel=BureauofEnergyE

fficiency  

o Installation of automation and control system for tea withering: 

https://www.youtube.com/watch?v=OUcvuoasqyA&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3q

ZTMI97gUiHt4wC&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency  

o Installation of waste heat recovery from compressor: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yM3gLYSpwWA&list=PLzuBAPLvmzw5qId

cv3qZTMI97gUiHt4wC&index=3&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency  

o Installation of waste heat recovery from chiller: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zePaRJ7vGPQ&list=PLzuBAPLvmzw5qIdc

v3qZTMI97gUiHt4wC&index=5&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency  

o Application of Internet of Things in MSME processes: 

 https://www.youtube.com/watch?v=HaZ5TxQPk6E&list=PLzuBAPLvmzw5qIdc

v3qZTMI97gUiHt4wC&index=7&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency  

o Replacement of old traditional refrigeration system with efficient direct 

drive ammonia compressor: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xDMnm0WcjoY&list=PLzuBAPLvmzw5qId

cv3qZTMI97gUiHt4wC&index=13&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency  

o Replacement of conventional motors with energy efficient motors: 

https://www.wwf.org.mm/en/thabarwa/
https://aipnpc.org/Guidebooks.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=0Kf0qW7qR9s&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=0Kf0qW7qR9s&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=OUcvuoasqyA&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=OUcvuoasqyA&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=yM3gLYSpwWA&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=3&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=yM3gLYSpwWA&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=3&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=zePaRJ7vGPQ&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=5&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=zePaRJ7vGPQ&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=5&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=HaZ5TxQPk6E&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=7&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=HaZ5TxQPk6E&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=7&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=xDMnm0WcjoY&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=13&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=xDMnm0WcjoY&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=13&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
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 https://www.youtube.com/watch?v=UTAJtFQb-

0M&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=38&ab_channel=B

ureauofEnergyEfficiency  

  

https://www.youtube.com/watch?v=UTAJtFQb-0M&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=38&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=UTAJtFQb-0M&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=38&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
https://www.youtube.com/watch?v=UTAJtFQb-0M&list=PLzuBAPLvmzw5qIdcv3qZTMI97gUiHt4wC&index=38&ab_channel=BureauofEnergyEfficiency
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SUSTENT Consulting သည ်ဤအစီရငခ်စံာအား ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ (၄) ရကေ်န၌ WWF-Myanmar 

ှင့် SUSTENT Consulting တုိအကား သေဘာတူထားခဲ့သည့် PO ှင့်အည ီခငွ့်ြပလုပင်န်းနယ်ပယ် 

အေပ အေြခခ၍ံ WWF Myanmar အတွက ်ြပငဆ်ငခ်ဲ့ပါသည။် အဆင့်ြမင့်အ�ကေံပးပညာရငှမ်ျား၏ 

တသမတ်တညး် ဂစုိုကလု်ပေ်ဆာငမ်ှင့် ကမး်ကျငမ်အဆင့်အတန်းများအတုိငး် SUSTENT 

Consulting သည ် ဤအစီရငခ်စံာအား ြပငဆ်ငရ်ာ၌ ထုိကသ်င့်ေသာကမး်ကျငမ်အားလုံးှင့် 

အ�ကေံပးြခငး်ဆိုငရ်ာဝန်ေဆာငမ်အတွက ် ြပဌာန်းချကတုိ်အား ဂတုစုိက ် ကျင့်သုံးလုပေ်ဆာငခ်ဲ့ 

ပါသည။် 

SUSTENT Consulting မ ှ ဤအစီရငခ်စံာအတွငး် ြပဌာန်းထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားသည ်

စီမကံန်ိးတွင ် လုပေ်ဆာငရ်ရှိခဲ့ေသာ ေရရညှအ်သုံးတည့်သည့် အချကအ်လကမ်ျား ြဖစ်ကပါသည။် 

SUSTENT Consulting အေနြဖင့် အချကအ်လကမ်ျား၏ စိတ်ချရမ၊ တိကျမန်ှကန်မ သုိမဟတ်ု 

ြပည့်စုံမတုိအတွက ်အာမခြံခငး် သုိမဟတ်ု ကိုယ်စားြပြခငး်များ မြပလုပပ်ါ။ 

WWF-ြမန်မာမ ှ အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငေ်သာ သဘာဝစီမကံန်ိးသည ် SWITCH Asia 

Programme အရ ဥေရာပသမဂမ ှ ရန်ပံုေငပွံ့ပိုးြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ေရဆိုးသန်စငစ်က်ံုများ၊ စွမး်အင် 

ထိေရာကမ်ှင့် ြပန်လညြ်ပည့်ဖိးမ ဲ စွမး်အငမ်ျားဆိုငရ်ာ အသိပညာ နညး်ပညာများကို ြမင့်တင ်

ြခငး်ြဖင့် အစားအေသာကှ်င့် အေဖျာယ်မကာလုပင်န်းအတွငး် သန်စငေ်သာထုတ်လုပမ်ကို ြမင့်တင် 

ေပးြခငး်ြဖစ်ပါသည။် သန်စငေ်သာ ထုတ်လုပမ်အတွက ် အထူးသီးသန်အေနြဖင့် အစိမး်ေရာင် 

ဘဏ်ေချးေငပွံုစံများကို ကမး်လှမး်ရန် ဘာေရးအဖွဲအစညး်များကိုလညး် နညး်လမး် များပံ့ပိုးေပး 

ခဲ့ပါသည။် 

ဤအစီရငခ်စံာသည ် ဥေရာပသမဂ၏ ေငေွကးပံ့ပိုးမြဖင့် ြပစုထုတ်ေဝခဲ့ြခငး်ြဖစ်ပးီ ၎ငး်၏ 

အေကာငး်အရာများသည ်ဥေရာပသမဂ၏ ြမငလ်ကခ်မံကို ထငဟ်ပသ်ညဟ်မုယူဆုိငပ်ါ။ 

 

ဤအစီရငခ်စံာှင့်ပတ်သက၍် ပိုမိုသိလုိသညမ်ျား ရှိခဲ့ပါလင ် ေကျးဇးူြပ၍ ေအာကပ်ါပဂုိလ်များထံ 

ဆကသွ်ယ်ုိငပ်ါသည။်    

Mr. Rajat Batra 
Director, 
SUSTENT Group 
Email: rajat.batra@sustent.in 
Mobile: +91-9811051918 
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Mr. Mihir Sharma 
Senior Consultant, 
SUSTENT Group 
Email: info@sustent.in 
Mobile: +91-9039577946 
 
Ms. Marianne Henkel 
Project Coordinator, WWF Germany 
Email: Marianne.henkel@wwf.de 
Mobile: +49 30311 777 276 
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SUSTENT အဖွဲအစည်းအေကာငး်  

SUSTENT အဖွဲ၏ အဓကိရညရ်�ယ်ချက ် သုိမဟတ်ု ခယူံထားေသာတာဝန်မာှ ကမ�ာကးီမ ှ ရငဆ်ိုငေ်နရသည့် 

အကန်အသတ်ရှိေသာ အရငး်အြမစ်လုိအပမ်များအား ထိန်းထားုိငေ်စြခငး်ြဖင့် ကညူရီန်ြဖစ်ပါသည။် ကု်ပတုိ်၏ 

အတတ်ပညာကမး်ကျငမ်ြဖင့် ချမတ်ှထားေသာ အြမငတ်စ်ခမုာှ “ကမ�ာအဆင့်” အြပညြ်ပည်ဆိုငရ်ာမဟာဗျဟာ 

ေြမာက ်အ�ကေံပးှင့်ေလ့ကျင့်ေရး အဖွဲအစညး် ြဖစ်လာရန်ြဖစ်ပးီ၊ သီးသန်အဖွဲအစညး် အနညး်ဆံုးတစ်ေသာငး်အား 

အ�ကေံပးေလ့ကျင့်ုိငေ်စပါမည။် ၎ငး်အဖွဲအစညး်များသည ် “ေရရညှတ်ညတ့ံ်ခိုင်မမဲ” အြမငအ်ား စဲွကိုငထ်ားသည့် 

ကန်ုထုတ်လုပင်န်းအဖွဲများြဖစ်ကကာ၊ ၎ငး်တုိ၏ လုပေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားသည ် စီးပာွးေရးစကဝ်န်းတစ်ခအုား 

ြဖည့်ဆညး်ေပးေသာလ်ညး်ပ ဲ ပိုမိုထိေရာကေ်သာ အရငး်အြမစ်သုံးစဲွမြဖစ်ေစရန် အထူးအေလးထားပါသည။် ယခု 

အချန်ိအထိ လုပင်န်းေပါငး် (၇၀၀) ေကျာအ်ား ကညူေီပးခဲ့ပးီြဖစ်ပါသည။် SUSTENT အဖွဲတွင ်STENUM Asia ှင့်  

SUSTENT Consulting တုိပါဝငပ်ါသည။် ၎ငး်ှစ်ဖွဲသည ်နီးကပေ်သာဆကဆ်ေံရးှင့်အတူ သီးြခားလွတ်လပေ်သာ 

အဖွဲအစညး်များအြဖစ် လုပက်ိုင်ကေသာလ်ညး် ဘုံကမး်ကျငမ်ှင့် စီမခံန်ခွဲမအေလ့အကျင့်ေကာငး်များအား မေဝ 

ေဆာငရ်�ကလ်ကရ်ှိကသည့် အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ မတ်ိဖကအ်ဖွဲအစညး်များ ြဖစ်ကပါသည။်      
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	ကနဦးဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စီမံခန့်ခွဲသူများအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်
	ချက်များအား  ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးခြင်းနှင့်  လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဥ်များအား ပြောင်းလဲခြင်းများအား
	ပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
	(၁.၂) လုပ်ငန်း မန်နေဂျာများသည် စက်ရုံဝန်ထမ်းများအကြား  စွမ်းအင်ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ
	အသိပညာများ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များအား ရှင်းလင်းစွာ သိရှိ
	စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု ရရှိစေရေးဆောင်ရွက်မှု အစီအ
	မံများ၌ လက်တွေ့ကျ၍  အောင်မြင်နိုင်စေမည့်  ရည်မှန်းချက်များဖြင့်  ချမှတ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါ
	သည်။
	(၂) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပါသော စွမ်းအင်ထိရောက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပါ။
	(၂.၁) စွမ်းအင်ထိရောက်မှု ရရှိရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဥ်များကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ အလုပ်မျှသာမဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အခြားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အဖ...
	(၂.၂) စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် “စွမ်းအင်ထိရောက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့” ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်သင့်ပါသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် အခြားဝန်ထမ်းများအား
	စည်းရုံးနိုင်စွမ်းရှိကာ၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာများကိုလည်း နားလည်၍ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လည်း လုံလောက်သောအချိန်ပေးနိုင်သူဖြစ်သင့် ပါသည်။
	(၂.၃) စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် “စွမ်းအင်ထိရောက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့” အား စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများ စီစဥ်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာများ တိုးတက်စေမည့် ပရိုဂရမ်များ၊ အွန်လိုင်းသင်တန်းများအား အသုံးပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ...
	(၃) လက်ရှိစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုအား စောင့်ကြည့်မှတ်သားခြင်း- အခြေခံလိုင်းတစ်ခု တည်ထောင်၍ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအား စောင့်ကြည့်ပါ။
	(၃.၁) လုပ်ငန်းအနေဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုများအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား စုဆောင်းမှတ်တမ်းပြုစုထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းအချက်အလက်များ အား Excel စာရွက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မှတ်တမ်းစာအုပ်ဖြင့်လည်းကောင်း လအလိုက် မှတ်တမ်းပြ...
	(၃.၂) ဤလအလိုက်ပြုစုထားသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအချက်အလက်များသည် လစဥ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ သည့် ထုတ်ကုန်ပမာဏနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေပါသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၌ စွမ်းအင် သုံးစွဲနှုန်းနှင့် ထုတ်ကုန်ပမာဏအချိုးအား တစ်ယူနစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲနှုန်း ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ မိမိကုန်...
	(၃.၃) လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လအလိုက် တစ်ယူနစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲနှုန်း များအပေါ် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာလျှက်၊ များနေပါက လိုအပ်သောပြုပြင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်၍ လစဥ် တစ်ယူနစ်စွမ်းအင် သုံးစွဲနှုန်း အနည်းဆုံး ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
	(၄) ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများဖော်ထုတ်ခြင်း - စွမ်းအင်ထိရောက်မှု နှင့် စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ထုတ်ရန်။
	(၄.၁) လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လွယ်ကူသက်သာသော တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုဖြင့် ပိုမို ကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများအား စတင်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ကုန်ကျစရိတ် အနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) ကုန်ကျစရိတ်မရှိပဲ ဖိအားမြင့်
	လေယိုစိမ့်နေမှုအား ရပ်တန့်စေနိုင်ခြင်း၊ နေ့လည်စာ စားချိန်၌ လုပ်ငန်းခွင်မီးများအား ပိတ်ထားစေခြင်း၊ လိုအပ်သလောက်သာ မီးဖွင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ နေ့အလင်းရောင် အား အသုံးပြုစေခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
	(၅) အခြေခံများ ပြင်ဆင်ခြင်း
	(၅.၁) စက်ကရိယာများအား အဆင့်မြှင့်တင်ပါ။ ဥပမာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသော မီးများ တပ်ဆင် အသုံးပြုခြင်း၊ အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် အအေးခံခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ ပြင်ပမျက်နှာပြင်များ အား အပူကာပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖိအားမြင့်လေယိုစိမ့်မှု လျော့ချခြင်းနှင့် ...
	(၅.၂) လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့် မန်နေဂျာများသည် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု အကောင် အထည်ဖော်ရေး အစီအမံများအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများအား အသိပညာပေးခြင်းနှင့် လှုံ့ဆော်ပေး ခြင်းများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းများ၌ အသိပညာပေးခြင်းများနှင့် စွမ်းအ...
	(၆) အလိုအလျှောက်ပေါင်းစပ်ထိန်းညှိခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးရလာဒ်ဖော်ဆောင်ခြင်း
	(၇) ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် စွမ်းအင်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
	(၈) စဥ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု
	အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းများအတွက် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု လေ့လာချက်များ
	အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းများ၌ အသုံးပြုထားသည့် စက်ကရိယာများအပေါ် ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း
	စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအခွင့်အလမ်းများအား ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရန်အတွက်  အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာ ကဏ္ဍခွဲအလိုက် လုပ်ငန်းစဥ်ပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်း

	“TBWပရောဂျက်”မှသင်ခန်းစာရခဲ့သော စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် အတုယူဖွယ် ရာများ
	အရင်းအမြစ်များ



