
စက္ ရ္ုံမ  ်ားတြင္စြမ္်ား္င္္က  က်ား  ္ိွစြ ္အရုံ်ားးျ ကပ ရင္င္ေ္်ား

းျမပ္မ ပ ရင္ငုံ္တြင္်ား္ ိွ စ ်ားင္ေအ က္ကရပ္
စက္ ရ္ုံမ  ်ား္တြက္ မ တ္ဆက္းျ င္်ား



မ တ က 

• စြမ္်ား္င္္က  က်ား  ္ိွစြ ္အရုံ်ားးျ ကင္ေ္်ားဆ ရင္္ 
င္ေပ က္ ုံ္င္ေးျက င္်ား္္င္်ားမ  ်ား

• င္ေ ယဘ  ္ ြင့္္အမ်္ားမ  ်ား
• စ ်ား  ြ်ားင္ေ္်ား ္က  က်ား္းျမတ္ဆ ရင္္ တြက္  က္င္ေအ့အ မမမ  ်ား
• ္က  က်ား ္အဒ္မ  ်ား



္္င်္ား္းျမစ္္မ  က်ား္စ ်ား္အ ရက္ အိွ  ္စစင္္ေစ ်ား မပ်္ား
္ဆင့္ဆင့္ ကြ းျ  ်ားမမ

Source: http://aceee.org/blog/2017/12/new-data-same-results-saving-energy 

အိွ 
အိွ 
္
ကပဥ ်ား္င်္ား ိွ ်ားးျမက





စြမ်္ား္ငင္္ေ ေြတ ္အရုံ်ားးျ ကင္ေ္်ား ္င္ေးျ  ုံ္င္ေးျက င္်ား္္င္်ား

Source: Auroville Consulting



စြမ်္ား္ငင္္ေ ေြတ ္အရုံ်ားးျ ကင္ေ္်ား ္င္ေးျ  ုံ္င္ေးျက င်္ား္္င္်ား

Source: Auroville Consulting



င္ေ ယဘ  ္ ြင့္္အမ္်ားမ  ်ား - စြမ္်ား္င္

• Electrical system – စက္ စၥည္်ားတ ရ  င်္ား္တြက္ အိွ  ္စစအ္ရုံ်ားစြြဲမမ
အ ပ ရင္အည့္ မ တ တ ္ဆင္္ ်ားးျ င်္ားမ္ ိွအေိွ င္ ္အက္အ ဆရုံ်ား (င္ေအိွ  ့  ပ ရငမ္ည့္) 
ပည္်ားအမ္်ား္ ်ား ္ိွ င္ေဖြပ ရငမ္ည္မမရတ္္၊

• Motors – စြမ္်ား္ ်ားးျ ည့္အည္ တ္ ္အရုံ်ားးျ က္ပ္မအ ရ္  း္ျ င်္ား္၊ power factor
င္ေအိွ  ့ပည္်ားးျ င်္ား္၊ င္ေမ ္တ တ   ယက က်ားမ  ်ား
္ယက မ္င္ေ  င်္ားမ  ်ားစြ းျ ပ ္တ္္  ်ားးျ င်္ားင္ေယက င့္ စြမ္်ား္ ်ားးျ ည့္မအည္ တပ္ ဘငး္ျ င်္ား္၊
IE2 င္ေမ ္တ မ  ်ား ဆက္အက္ ္အရုံ်ားးျ ကင္ေပယကးျ င္်ား

• Compressed air – းျဖပ္္င္ေတမမ္၊ အရုံ်ားစြြဲမမအ ရင်္ားတင္ေအိွ  က္ င္ေအ  ရစ မ့္မမ မ မာဏ
င္ေအ်ားဆ ္္   မပ်္ား္က ္ ရမ  ်ားင္ေပးျ င်္ား္၊ free air delivery  (FAD) 

အရ ္င္ေဆ င္ပ ရငမ္မ က ဆင္်ားအ းျ င္်ား္၊ အ ရ္ ္အည္္က ္ ရင္ေအ င္ေအဖ ္ ်ား setting 
မ  ်ားးျ ကအရ ္္ ်ားးျ င်္ား္၊ မိွ ်ား ြင္်ားင္ေအ ္အရုံ်ားးျ  မမ ္င္ေအ့္္မ  ်ား

• Thermal energy - ္ ဘက  စၥည္်ားမ  ်ား္အရုံ်ားးျ  မမ္  ်ားပည္်ားးျ င်္ား္၊
င္ေအ င္ကေြမ်္ားမမ စြမ်္ား္ည္စစင္္ေဆ်ားးျ င်္ား္၊ ္ ဘ္ရတ္္ ်ား င္ေးျ  င္်ားအြဲအ မမ ဆပ္်ားစစး္ျ င်္ား



င္ေ ယဘ  ္ ြင့္္အမ်္ားမ  ်ား - င္ေ္

• Metering – င္ေ္မ တ မ  ်ားတ ္ဆင္တ ရင္်ားတ းျ င္်ား္၊
င္ေစ င့္ယကည့္အရုံ်ားအ ္းျ င္်ား္၊ မ  ်ား းျ ကအရ ္င္ေအ့မ္ ိွယက။

• Internal re-use – င္ေ္ဆ ရ်ားမ  ်ား အပ္္စငး္ျ  ်ား းျ ပ္အည္
္အရုံ်ားးျ ကပ ရင္္ပ္ အ ရ္ ္င္ေအ ္္ည္္င္ေအြ်ား ိွင့္ က ရက္ည မမ ္ ိွ မ္ ိွ
စမ္်ားအ ္င္ေအ့အ အရုံ်ားအ ္းျ င်္ား းျ ကအရ ္င္ေအ့မ္ ိွယက။

• Leaks, spillages –  ရစ မ့္္ြက္မမမ  ်ား္၊ အိွ ုံက င္ေပမမ မ  ်ားစြ 
င္ေတြ္္းျ င္်ား။



ပမ ဘန - င္ေ္င္ေ ြ်ားင္ေငြ္  ရက္အ ရင္်ားမ  ်ား္ ်ား ္ ဘက  စၥည္်ား
တ ္ဆင္းျ င္်ား

Before: ဘ ြကင္အ ပိွင့္   တ္ဆက္္  ်ားင္ေအ 
င္ေ္င္ေ ြ်ားင္ေငြ္   ရကအ္ ရင်္ားမ  ်ား္ ်ား ္ ဘက  စၥည္်ား
တ ္ဆငး္ျ င္်ားမ္ ိွယြဲ အည္ တ္္အရုံ်ားးျ ကးျ င်္ားအည္
စြမ္်ား္င္ဆရုံ်ား္ုံ ်ားမမ မ  ်ားစြ းျဖစ္င္ေစ  အည္။ ၎င္်ား စၥည္်ားမ  ်ားား၏
မ က္ ိွ းျ င္ ္ ဘ   ပမ္ိွ (၉တ) စင္တ ဂ္ တ္ ပ္္ ္ ိွအည္။

 ိွစ္စဥ္င္ေ ေြတ းျ င္်ားမိွ
စရင္ေဆ င္်ားပ ရင္င္ေအ င္ေငြ (USD)

္င္်ား  ိွ်ားးျမက ္ပိွုံ္ပ္အ ရင္ေငြ (USD) ္္င္်ားးျ ပ္င္ေက ပ ရင္င္ေအ 
အ ရ္ ္င္ေအ ္   ပ္

(အင္ေ  င္်ား)
14,177 1,458 1

After: င္ေ္င္ေ ြ်ားင္ေငြ္   ရကအ္ ရင်္ားမ  ်ား္ ်ား အင့္င္ေအ  ္င္ေအ 
္ ဘက  စၥည္်ားမ  ်ားပိွင့္ ္အဘမ ပ  မ္္ က မ  ်ား
တ ္ဆငး္ျ  ်ားင္ေပ က္ မ က ္ိွ းျ င္ ္ ဘ   ပ္မိွ (၅တ) 
စင္တ ဂ္ တ္ ပ္္ ္ င္ေအိွ  ္  ပ ရင ္ြဲအ့ည။္။ယ ြကငအ္ ္ ရ်ား
္ပ ်ားတပ္်ားက င္ ္ ဘ   ပ္္ ်ားအည္်ား င္ေအိွ  ့  ပ ရင ့္ြဲအည့္္းျ င္
္အရ ္အရ က္ ရင္္အည္ ့္င္ေးျ ္င္ေပမိွ အည္်ား   ရမ ရ
င္ေက င္်ားမြပအ္  ြဲ ့ အည္။



ပမ ဘန - Cooling tower fan းျ ကးျ င္္ ပ္်ားအ မ္်ားးျ င္်ား

Before: cooling tower ္ ်ား ရုံမိွပ္
အင့္င္ေအ  ္င္ေအ ပည္်ားအမ်္ားးျဖင့္ းျ ကးျ င္္ ပ္်ားအ မ်္ားမမ မ္ ိွးျ င္်ား္၊
င္ေအ ပက္   ကစ္ ်ားးျ င်္ား္၊ င္ေပ္ ္င္ေတ ္မ  ်ားမ  ်ားတြင္
င္ေ္ည ိွမ  ်ား က ္ည ိွင္ေပးျ င်္ား္၊ မ  ်ားအည္ chiller compressor 

္တြက္ စြမ္်ား္င္ကရပက္ မမ   ရမရ မ  ်ားးျ  ်ားင္ေစ  အည္။

Annual savings (USD) Investment (USD) Payback (months)

1,522 292 1

After:   က္စ ်ားင္ေပင္ေအ nozzle မ  ်ားးျ ကးျ င္းျ င္်ား္၊ cooling 
tower ္ ်ား ဓ တရပည္်ား းျဖင့္ ယက ကတင္အပ္္ စငး္ျ င်္ား္ ်ားးျဖင့္
င္ေ္ည ိွမ  ်ား က ္ည ိွမမ္ ်ား င္ေ္ိွ င္္ိွ ်ား  ရငး္ျ  ်ား၊ ပ က္စ ်ားင္ေပင္ေသ 
္အဘမ ပ  မ္ဒအက္မ  ်ား္ ်ား ဓာတဗုေဒနည့််းဖြင ့်
ဗြာ့်စပ့်ထာ်းဗသာ ဖဒပ့်ဗပေါင့််း ပလတ့်စတစ့်တမ  က်ားးျဖစ္အည့္
fibre reinforced plastic (FRP) ဒအက္မ  ်ားင္ေးျ  င်္ားအြဲ
တ ္ဆငး္ျ င္်ားမ  ်ား းျ ကအရ ္းျ င္်ားးျဖင့္ ိွစ္စဥအ္ိွ  စ္စအ္ရုံ်ားစြြဲမမ
(၂၅၅၄၉) က အ ရတ ္ ပ္္ င္ေ ေြတ ပ ရင ္ြဲ့အည။္



Annual savings (USD) Investment (USD) Payback (months)

6,489 30 0.05

ပမ ဘန -  ္င္ေ္ က္မမ္  ိွင္ေအ င္ေ္ယရုံ  ရင္င္ေ  င္်ားမ  ်ား
္အရုံ်ားးျ က းျ င္်ား

Before: ကရမၸမာဏ တစ္ ရတြင္ င္ေ္င္ေဆ်ား္ပ္ အ ရ္ ္င္ေအ 
င္ေပ္ တ ရင်္ား၌ င္ေ္္ြက္မမ  ရုံမိွပ္မမရတင္္ေအ င္ေ္ယရုံ  ရငင္္ေ  င်္ား
မ  ်ား္ ်ား ္အရုံ်ားးျ က ြဲး့ျ င္်ားအည္ မ  ်ားစြ င္ေအ င္ေ္မ  ်ား
္အမႆကရပ္ဆရုံ်ားင္ေင္ေပင္ေစ ြဲအ့ည္။

After: ကရမၸမာဏ အည္ င္ေ္ယရုံ  ရငင္္ေ  င္်ား င္ေပ္ တ ရင်္ား၌
င္ေအ္ ်ား္အရုံ်ားးျ ကင္ေပ ္   ္ င္ေ္ ရုံမိွပ္္ ြကင္္ေအ 
င္ေ္ယရုံ  ရငင္္ေ  င်္ား မ  ်ားင္ေးျ  င္်ားအြဲတ ဆ္ငး္ျ င်္ားးျဖင့္
တစ္င္ေပ္အိွ င္ င္ေ္ ၃တတတ အ တ  ပ္္ င္ေ ေြတ ပ ရင ့္ြဲ  အည္။



Annual savings (USD) Investment (USD) Payback (months)

45 Nil Immediate

ပမ ဘန - RO င္ေ္အပ္္စင္စပစ္မိွ စြပ္္ စ္င္ေ္အ ်ားးျ ပ္အည္
္အရုံ်ားးျ ကးျ င္်ား

Before: ကရမၸမာဏ တစ္ ရတြင္RO င္ေ္အပ္္ စငစ္ပစမ္ိွ
စြပ္္ စင္္ေ္မ  ်ား္ ်ား င္ေ္င္ေးျမ င်္ားမ  ်ား္ြဲအ ရ္ စြပ္္  စင္္ေပ ြဲး့ျ  ်ား
အပ္္္ိွင်္ားင္ေဆ်ားင္ေယက ္ပ္္ တြက္ မ  ်ားစြ င္ေအ င္ေ္င္ေက င်္ား
င္ေ္အပ္္ မ  ်ား အရုံ်ားစြြဲ ြဲ့  ည္။

After: ကရမၸမာဏ အည္ ၂၅ အ တ တင္ဆပ္္ င္ေအ 
င္ေ္ယရုံ  ရငင္္ေ  င်္ား  ဗဘ်ားယက ်ားတစ္ ရးျဖင့္ RO င္ေ္အပ္္ စငစ္ပစမ္ိွ
စြပ္္ စင္္ေ္မ  ်ား္ ်ားစရင္ေဆ င်္ားးျ  ်ားင္ေပ က္ ယကမ္်ားးျ င္င္ေဆ်ားင္ေယက 
္ တြင္ းျ ပ္အည္ ္အရုံ်ားးျ ကးျ င္်ားးျဖင့္ တစ္ ိွစအ္ိွ င္ င္ေ္
၁တ၈၃တတ အ တ  ပ္္ င္ေ ေြတ ပ ရင ့္ြဲ  အည္။



Level Float for 

switching - on pump

Level Float for 

switching - off pump

Investment (USD) Benefits

66 36,000 litres of 
ground water saved 
annually

ပမ ဘန - ္အ ရ္င္ေအ  က္ ဖြင့္-  တ္ င္ေ္ ပ္္္အရုံ်ားးျ ကးျ င္်ား

Before:္္က္္းျမင့္္ ိွင္ေ္တ ရငက္ အ ရ္
င္ေ္ ပ္္ းျဖင့္ င္ေ္းျဖည္္္ တြင္
ယကကုံင္ေတြ္ ္င္ေအ္္ ိွင္ေအ ္ က္္ ြဲမ  ်ားမိွ 
- င္ေ္တ ရငက္ င္ေ္းျ ည့္အိွ င္ င္ေ္ ပ္္ ္ ်ား

အဘက ရ ္တ ရင္   တ္္ပ္ အ ရ္ ္  အည။္
- တ  တ္ုံ တပ္္မ္်ားမ  ်ားမိွ င္ေ္ ပ္္   တ္္ ပ္

င္ေမ့တတယ္ကအးျဖင့္ င္ေ္မ  ်ားအိွ ုံက 
္အမႆဆရုံ်ား္ုံ ်ားင္ေအ့္  ိွ  အည္။

After: ္အ ရ္င္ေအ  က္ ဖြင့္-  တ္
င္ေ္ ပ္္ ္ ်ားတ ဆ္င္
္အရုံ်ားးျ ကးျ  ်ားင္ေပ က္



အယ တ္အင္်ားစြမ်္ား္ ်ား



Annual savings (USD) Investment (USD) Payback (months)

1,187 173 2

ပမ ဘန - မ ်ားဖ ရတုံ  ်ား္ ်ား ္ ဘက  စၥည္်ား တ ္ဆင္းျ င္်ား

Before: ္ ဘင္ေ ်ားမ ်ားဖ ရား၏ ္ ဘက ္မ  က်ား္စ ်ားမိွ 
္္ည္္င္ေအြ်ားညုံ့အးျဖင့္ ္ ဘစြမ္်ား္ငဆ္ရုံ်ား္ုံ ်ားမမ္  ိွ ့ြဲင္ေယက င်္ား
မ ်ားဖ ရတုံ  ်ားား၏ မ က္ ိွ းျ င္ ္ ဘ   ပ္မိွ ၅၃တ ဒ ဂ္ 
စင္တ ဂ္ တ္  ္ ္ ိွ ြဲင့္ေယက င်္ား င္ေတြ္ ္ ိွ ြဲ့္   အည္။

After: ္ ဘစြမ်္ား္ငဆ္ရုံ်ား္ုံ ်ားမမ ္ပည်္ားဆရုံ်ားးျဖစ္င္ေစအည့္
္ ဘက  ိွစ္္   ္ စတ ်ားတုံ  ်ား္ ်ား တ ္ဆင ့္ြဲ  အည။္
တ ္ဆင္္  တြင္ အ ရ္ ္င္ေအ ္    ္ စၥည္်ားမ  ်ားမိွ စက္္ရုံ္ ိွ
 စၥည္်ားမ  ်ားက ရအ ္အရုံ်ားးျ က ြဲး့ျ င်္ားးျဖင့္
ကရပ္က စ္ တ္အကအ္ င္ေစ ြဲ ့ အည္။



Annual savings (USD) Investment (USD) Payback (months)

963 1,654 21

ပမ ဘန -   ရမ ရင္ေက င္်ားမြပ္င္ေအ LPG ဓ တ္င္ေငြ္မ ်ားဖ ရ

Before: မဘအတြြဲစ ္တည္္ ိွင္ေပင္ေအ င္ေအမမတစ္က္မိွ 
  က္စ ်ားအြ ်ားအးျဖင့္ းျ င္ င္ေအမမတစ္က္္  ်ား ္အရုံ်ားးျ ကးျ  ်ား
မ ်ားဖ ရတြင်္ား င္ေအ င္ကေြမ်္ားမမ္တြက္ င္ေအအြင်္ားင္ေ ်ား ြဲ ့ အည္။
မ ်ားဖ ရတြင်္ား၌ ္မြဲင္ေ္ ငမ္ ်ား  ရ်ားမ  ်ားစြ င္ေတြ္ ္းျ င်္ားအည္
္ င္ေ္ က္င္ေအ င္ေအ င္ကေြမ်္ားမမ မမရတင္္ေယက င္်ား
အ ္  ိွပ ရင ္ အည။္ ္ ရကြဲ့အ ရ႔းျဖစ္္းျ င်္ားမိွ င္ေအ င္စ 
  ရကရပ္င္ေစင္ေအ င္ေအ ိွင့္ဓ တင္္ေငြ္ ္ ်ား
မ္ ပ္်ား  က ပ္ ရငး္ျ င်္ားင္ေယက င့္ းျဖစ္  အည္။
After: မ ်ားဖ ရ္င္ေမ င်္ား္ ်ား တြပ္်ား္ ်ားးျ ည့္ဓ တ္င္ေငြ္ မ ်ားဖ ရ႔
းျဖင့္္စ ်ား္ ရ်ား င္ေးျ  င္်ားအြဲ ္အရုံ်ားးျ ကးျ င္်ားးျဖင့္
္င္ေ္ ္အ တစ ်ားစ  စၥည္်ားမ  ်ား ္ ဘင္ေ ်ား္ပ္
ဓ တ္င္ေငြ္ ကရပဆ္ရုံ်ားမမ  မ မာဏ ၇.၁၅ က အ ရဂ္မမ္ိွ ၅.၈၉
က အ ရဂ္မ္ ္ င္ေအိွ  ႔  ပ ရင ္ြဲ ့ အည္။



Savings Investment Payback

(Months)

10,440 8,311 9
After: One screw 

compressor of 30 kW

Before: Six reciprocating 

compressors of 7.5 kW each

ပမ ဘန - ပည္်ား ည င္ေးျ  င္်ားအြဲးျ င္်ား



₹ 0

₹ 1,000,000

₹ 2,000,000

₹ 3,000,000

₹ 4,000,000

₹ 5,000,000

₹ 6,000,000

₹ 7,000,000

Total investment (one time) Savings achieved (recurring,
per annum)

စြမ္်ား္င္္က  က်ား  ္ိွစြ ္အရုံ်ားးျ   ြဲး့ျ င္်ားးျဖင့္ ္က  က်ား  ္ိွမမ
းျဖပ္႔င္ေတ ြဲင့္ေအ စက္ ရ္ုံ (၇)  ရ ရ္ ္စရ၏္လဒ္



1,262

1,042,824

စြမ္်ား္င္္က  က်ား  ္ိွစြ ္အရုံ်ားးျ   ြဲး့ျ င္်ားးျဖင့္ ္က  က်ား  ္ိွမမ
းျဖပ္႔င္ေတ ြဲင့္ေအ စက္ ရ္ုံ (၉)  ရ ရ္ ္စရ၏္လဒ္



Resource
Annual 
savings 
(Rs.)

Investment 
(Rs.)

Quantity 
saved per 
year

Units

Electricity 125,795 62,073 9,46,658 kWh

Fuel 6,798 248 13,300 l

Water 9,016 1,998 25,43,000 l

Total 141,609 65,040 35,02,958

စြမ္်ား္င္္က  က်ား  ္ိွစြ ္အရုံ်ားးျ   ြဲး့ျ င္်ားးျဖင့္ ္က  က်ား  ္ိွမမ
းျဖပ္႔င္ေတ ြဲင့္ေအ စက္ ရ္ုံ (၈)  ရ ရ္ ္စရ၏္လဒ္



10%

15%

22%

7%

7%

5%

8%

8%

5%

3%

5%

5%

Engineering & fabrication

Surface treatment

Automobile service station

Dyes & dye intermediates

Chemicals

Pharmaceuticals

Textile washing

Textiles

Plastics & polymer
processing
Soaps and cosmetics

40 industries in four industrial areas

္ဖြြဲ႔အ ရက္စ မုံက ပ္်ား -   တင္အဘမ  ်ားား၏ ္င္ေယက င္်ား္က ဥ္်ား



Energy Water

Material Waste

~100 RE actions

28%

38%

29%

47%

25%

15%

5%

15%

Energy Water Material Waste

Overall result Target values

4,100

္ဖြြဲ႔အ ရက္စ မုံက ပ္်ား - ္က  က်ား္အဒ္


