သစ္ေတာမ်ားမွ မွန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အဓိကက်ပါသနည္း
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကမၻာ့ဘဏ္သည္ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (NEP) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္
ေခ်းေငြ

$

သန္း

၄၀၀

ကို

အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္

အကူအညီေပးရန္

ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

မၾကာေသးမီရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္းက စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဝယ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ျပဳလုပ္ ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္း သတင္းထဲတြင္
ျပန္ပါလာပါသည္။ NEP ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ေနာက္ ဆံုးထား၍ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ၂၃,၀၀၀ မွ
လူေပါင္း ၆,၂၁၀,၀၀၀ (အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁,၂၄၂,၀၀၀) အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႕ျဖဴး ေပးရန္ ျဖစ္သည္။1
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏
ထက္ဝက္ကိုမူ

ထက္ဝက္အား

မဟာဓာတ္အားလိုင္းကြန္ရက္ျဖင့္

မဟာဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ

သို႔မဟုတ္

ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး

အေသးစားဓာတ္အားလိုင္း

က်န္

ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္

လွ်ပ္စစ္ျဖန္႕ျဖဴးေပးမည္ ျဖစ္ သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္၏ ထူးျခားမႈမွာ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏
၄၀% သိ႔မ
ု ဟုတ္ အိမ္ေထာင္စု ၄,၀၀၀,၀၀၀ သာ (အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကိန္းဂဏန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
ျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း)

2

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳ ႏိုင္ေနရာမွ လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ၃၀% တိုးလာမည္ဟု

ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
REDD+ကို

အဓိက

ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

အေရးႀကီးပါသနည္းဟု

ေမးရန္

ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဤကိစၥသည္

အဘယ္ေၾကာင့္

သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းႏွင့္

သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းကို ျဖစ္ေစသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ထင္းေလာင္စာလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈ

အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္

အကန္႕အသတ္ရွိျခင္းႏွင့္

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

အျပန္အလွန္

သစ္ေတာပ်က္စီးျပဳန္းတီးေစေသာ

ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈေၾကာင့္

ထိုအေၾကာင္းမ်ား၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာကို သတ္မွတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထင္းေလာင္စာသံုးစြမ
ဲ ႈဆိုင္ရာ
ေလ့လာမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ

ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ3

ႏွစ္စဥ္

သစ္သား

ဇီဝျဒပ္ထု

သံုးစြမ
ဲ ႈပမာဏသည္

သစ္အတြက္

ခုတ္ယူသည့္ (သုိ႔မဟုတ္ သစ္ခုတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပ်က္စီးသြားသည့္) ပမာဏထက္ ၈ ဆမွ ၁၀ ဆအထိ
ပိမ
ု မ
ုိ ်ားျပားေၾကာင္း

ေတြ႕ရပါသည္။

ေလ့လာမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ

တညီတညြတ္တည္း

ညႊန္ျပေနသည္မွာ

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၈၀% သည္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ ထင္းေလာင္စာကို မွီခိုေနဆဲျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္
ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္

လွ်ပ္စစ္ကိုသာ
လွ်ပ္စစ္မီးဖိုမ်ားကို

အားထားေလာက္သည့္
လွ်င္ျမန္စြာ

အတိုင္း

အတာျဖင့္

ေျပာင္းလဲသံုးစြၾဲ ကေၾကာင္း

ရရွိမည္ဆိုပါက

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

အရ

သိရွိရပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၄၀% သည္ လွ်ပ္စစ္ကို လက္လွမ္းမီရရွိေနေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ၈၀%
ကထင္းေလာင္စာကို

သံုးစြေ
ဲ နရသနည္းဟု

ေမးစရာရွိပါသည္။

အေျဖမွာ

ထို

၄၀%

ထဲမွ

အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပားသည္ တန္ဖိုး ႀကီးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးဖိုမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရေလာက္ေအာင္ လွ်ပ္စစ္ကို
အားကိုးႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ မရရွေ
ိ သာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔တိုင္ေအာင္

ထင္းေလာင္စာမ်ားအေပၚ

မွီခို္အားထားမႈ

မ်ားျပားျခင္းသည္

ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားမွ

မွန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ ျမင့္မားျခင္းကို အေထာက္အပံ့ျပဳေနသည္ဟု အပ္က်မပ္က်မေျပာႏိုင္ပါ။ ဥပမာ
ထင္းေလာင္စာမ်ားကို သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တ့ေ
ံ စေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စီမံလုပ္ကိုင္ေနသည့္ စိုက္ခင္းမ်ား
1

http://projects.worldbank.org/P152936/?lang=en&tab=overview

2

ဥပမာ ကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ၅၀% ေက်ာ္

(https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?end=2016&locations=MM&start=1990)၊ IIED အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္
၃၄% သည္ “ဓာတ္အားလိုင္းကြန္ရက္အရည္အေသြးရွိေသာ” လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
(https://www.iied.org/energy-poverty-myanmar-only-34-population-have-grid-quality-electricity)
3

ဥပမာ https://www.adb.org/sites/default/files/publication/368626/myanmar-energy-consumption-surveys.pdf

Photo credit: Zarni Min Naing
သို႔မဟုတ္

သစ္ခုတ္ရာမွ

ထြက္လာေသာ

စြန႕္ ပစ္

ပစၥည္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

ျပန္လည္အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးမည့္

ရာဘာစိုက္ခင္းေဟာင္းမ်ားမွ ရယူမည္ဆိုပါက ကာဗြန္သည္ ေလထုထဲသို႔ မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို ထြက္ေနမည္သာ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ကာဗြန္ကို ေလထုထဲမွ ျပန္လည္စုပ္ယူမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ထင္းေလာင္စာေၾကာင့္
ပိမ
ု ုိ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထင္းေလာင္စာအား မည္သည့္ေနရာမွ ရယူ သည္ဆိုသည္ကို
သိရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယခင္က ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ႕က ထင္းေလာင္စာအမ်ားစုသည္ စိုက္ခင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ
ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားမွ ရရွိသည္ဟု ဆိုၿပီး အခ်ိဳ႕ေလ့လာမႈမ်ားတြင္မူ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားမွ အဓိက ရယူသည္ဟု
ဆိုပါသည္။ ထိုသို႔ မေရရာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ UN-REDD အစီအစဥ္မွ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ေလ့လာမႈမွာ မၿပီးဆံုးေသးေသာ္လည္း ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ယခင္က
ထင္းေလာင္စာအမ်ားစုသည္

သဘာဝသစ္ေတာ

မ်ားမွ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယခုအခါ

သဘာဝသစ္ေတာမ်ား

ျပဳန္းတီးလာသည့္အတြက္ ထင္းေလာင္စာ ရယူသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာေနသည္ဟု ေတြ႕ရွိရပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ထင္းေလာင္စာမ်ား၏ ေလးပံုသံုးပံုကို သဘာဝသစ္ေတာမ်ား၏ ျပင္ပမွ ရယူျခင္းျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ပင္
ယင္းသည္

အလြန္ႀကီးမားလွသည့္

ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္သည့္

ဇီဝျဒပ္ထုပမာဏျဖစ္ေနၿပီး

ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္

လွ်ပ္စစ္ကို

အိမ္ေထာင္စု မ်ား တိုးပြားလာေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ျဖစ္သည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားသည္

ထင္းေလာင္စာကို

အဓိက

ထား

သံုးစြေ
ဲ နၾကဆဲျဖစ္ၿပီး

အခ်ိဳ႕စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ နည္းပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္
ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္

သင့္ေတာ္သည့္

နည္းလမ္း

မဟုတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္

လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ထင္းေလာင္စာျပႆနာမ်ားအားလံုးကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ “ေမွာ္က်ည္ဆံ” တစ္ခုေတာ့
မဟုတ္ပါ။

သစ္ေတာမ်ား

ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာ

နည္းျဖင့္

စီမံလုပ္ကိုင္ေသာ

ထင္းစိုက္ခင္းမ်ားကို

အားေပးဆြေ
ဲ ဆာင္သည့္

မက္လံုးမ်ား

ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ

ျဖစ္ပါသည္။

########

အျခား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း

လိုအပ္ဦးမည္

