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် ် ် ် ိ ်် ် ် ် ိ ်မန္တေလးလမန္တေလးလျှျှပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း



မန္တေလးလမန္တေလးလျှျှပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းဖွဲ့စည်းခြ င်းပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းဖွဲ့စည်းခြ င်း

လျှလျှပ်စစ်ဥပေဒပ်စစ်ဥပေဒ((၂၀၁၄၂၀၁၄)) အရအရ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏့၏ သေဘာသေဘာ

တူညီချက်ဖြ ငတူညီချက်ဖြ င့့်် ေစျးကွက်စီးပွားေရးစနစ်နှငေစျးကွက်စီးပွားေရးစနစ်နှင့့််အညီအညီ စီးပွားေရးစီးပွားေရး ဆန်ဆနဆန်ဆန်် ေအာင်မြ င်စွာေအာင်မြ င်စွာ

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရနေဆာင်ရွက်နိုင်ရန််  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာ ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာ ရန်ပုံေငွရန်ပုံေငွ ပြ င်ပတွငပြ င်ပတွင်် မိမိဝင်ေငွအေပမိမိဝင်ေငွအေပါ်ါ်ရွ ု ရနရွ ု ရန ြ ည ုြ ည ု ရန ု ွရန ု ွ ြ ွြ ွ ွွ

ရပ်တည်သညရပ်တည်သည့့်် ((၁၀၀၁၀၀%%)) နိုင်ငံေတာ်မနိုင်ငံေတာ်မှှ ပိုင်ဆိုင်ေသာပိုင်ဆိုင်ေသာ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖြ စအဖြ စ််

((၁၁ ၄၄ ၂၀၁၅၂၀၁၅)) ရက်ေန မရက်ေန မ စ၍စ၍ မနေလ လမနေလ လျှျှပ်စစပ်စစ်် ဓာတ်အာ ေပ ေရဓာတ်အာ ေပ ေရ ေကာ်ပိေရ ရင် ကိေကာ်ပိေရ ရင် ကိ((၁၁..၄၄..၂၀၁၅၂၀၁၅)) ရကေန့မရကေန့မှှ စ၍စ၍ မန္တေလးလမန္တေလးလျှျှပစစပစစ ဓာတအားေပးေရးဓာတအားေပးေရး ေကာပုေရးရှငးကုေကာပုေရးရှငးကု

ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသညဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။်။



ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ ရည်မှန်းချကရည်မှန်းချက််

၁၁။။ လျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများသုံးစွဲသူများ လိုအပ်ေသာလိုအပ်ေသာ လျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလုံေလာက်စွာပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလုံေလာက်စွာ

ရရှိေစေရးအတွကရရှိေစေရးအတွက်် စီမံေဆာင်ရွက်ရနစီမံေဆာင်ရွက်ရန််

၂၂။။ လျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမှုေလျာ့နည်းေစေရးပ်စစ်ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမှုေလျာ့နည်းေစေရး စီမံေဆာင်ရွက်ရနစီမံေဆာင်ရွက်ရန််၂၂ ျှျှ ျ ု ှု ျ ့နည ရျ ု ှု ျ ့နည ရ ရွ ရနရွ ရန

၃၃။။ အရည်အေသွးပြ ညအရည်အေသွးပြ ည့့််ဝေသာဝေသာ လျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပ်စစ်ဓာတ်အားကို လျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများသုံးစွဲသူများ

ထံသိထံသိ စဥ်ဆက်မပြ တစဥ်ဆက်မပြ တ်် စနစ်တကစနစ်တကျျ ဖြ နဖြ န်် ဖြ ူးေပးရနဖြ ူးေပးရန််ထသုထသု့့ စဥဆကမပြ တစဥဆကမပြ တ စနစတကစနစတကျျ ဖြ နဖြ န့့ဖြ ူးေပးရနဖြ ူးေပးရန

၄၄။။ လျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများပ်စစ်ဓာတ်အားခများ အပြ ညအပြ ည့့််အဝရရှိေစေရးအတွကအဝရရှိေစေရးအတွက််  ကီးကြ ပ ကီးကြ ပ်် ေဆာင်ရွက်ရနေဆာင်ရွက်ရန််

၅၅။။ ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ငန်းတာဝန်များ ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်လာပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်လာ ေစေရးအတွကေစေရးအတွက််

သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများအစိုးရဌာနများ ၊၊  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ၊၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှငပုဂ္ိဂုလ်များနှင့့််

ညှိနိှုင်းညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်ရနေဆာင်ရွက်ရန််



ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ ဘ ာရန်ပုံေငွဘ ာရန်ပုံေငွ ရရှိသုံးစွဲမှုရရှိသုံးစွဲမှု

ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ အဓိကဝင်ေငွမှာအဓိကဝင်ေငွမှာ ဓာတ်အားေရာင်းရေငွဓာတ်အားေရာင်းရေငွ  ဖြ စ်ပြ ီး ဖြ စ်ပြ ီး ရရှိေသာရရှိေသာ

ြ ်ြ ် ါ်ါ် ်် ်် ်် ိ ် ် ိိ ် ် ိ ်် ််အမြ တ်ေငွအေပအမြ တ်ေငွအေပါ်ါ် ဝင်ေငွခွနဝင်ေငွခွန်် ((၂၅၂၅%%))နှငနှင့့်် နိုင်ငံေတာ်သိုနိုင်ငံေတာ်သို့့ ထညထည့့််ဝင်ေငွဝင်ေငွ

((၂၀၂၀%%)) ကိုကို နိုင်ငံေတာ်သိုနိုင်ငံေတာ်သို့့ ေပးသွင်းပြ ီးေပးသွင်းပြ ီး ကျန်အသားတင်အမြ တ်ေငွဖြ ငကျန်အသားတင်အမြ တ်ေငွဖြ င့့််ဓာတ်အားဓာတ်အား

 ဖြ န ဖြ န့့်် ဖြ ူးေရးဆိုင်ရာ ဖြ ူးေရးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြ ုတ်နှံမှုရင်းနှီးမြ ုတ်နှံမှု ရန်ပုံေငွရန်ပုံေငွ အပါအဝငအပါအဝင်် လိုအပ်သညလိုအပ်သည့့်် လုပ်ငန်းသုံးလုပ်ငန်းသုံး

ရန်ပုံေငွများရန်ပုံေငွများ အဖြ စအဖြ စ်် သုံးစွဲသုံးစွဲ၍၍ လုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသညလည်ပတ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။်။ရန ု ွ ျရန ု ွ ျ ြြ ု ွု ွ၍၍ ု န ျု န ျ ည ရွ ျ ရှ ညည ရွ ျ ရှ ည



ေကာ်ပိုေရးရှင်းကိုယ်စားေကာ်ပိုေရးရှင်းကိုယ်စား ဓာတ်အားဖြ နဓာတ်အားဖြ န့့်် ဖြ ူးခြ င်းလုပ်ငန်း ဖြ ူးခြ င်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွငလုပ်ကိုင်ခွင့့်် ပြ ုခြ င်း ပြ ုခြ င်း

နိုင်ငံေတာနိုင်ငံေတာ်၏်၏ စီးပွားေရးစီးပွားေရး မူဝါဒများနှငမူဝါဒများနှင့့််အညီအညီ ပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြ ုပ်နှံမှုရင်းနှီးမြ ုပ်နှံမှု အခန်းကအခန်းက

ြြ ်် ် ိ ် ၏ ဲ ်် ိ ် ၏ ဲ ် ိ ် ီ ် ိိ ် ီ ် ိ ြ ိြ ိ ််အေနဖြ ငအေနဖြ င့့်် ေကာ်ပိုေရးရှင်း၏ဖွဲံစည်းပုံအရေကာ်ပိုေရးရှင်း၏ဖွဲံစည်းပုံအရ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိမန္တေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မြ ို့နယမြ ို့နယ််

((၃၄၃၄)) မြ ို့နယ်အနက မြ ို့နယ်အနက်် ((၃၃၃၃)) မြ ို့နယ်အား မြ ို့နယ်အား  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂလိက ဓာတ်အားဖြ နဓာတ်အားဖြ န့့်် ဖြ ူးေရး ဖြ ူးေရး

ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ((၈၈))ခုကိုခုကို ေကာ်ပိုေရးရှင်းကိုယ်စားေကာ်ပိုေရးရှင်းကိုယ်စား ဓာတ်အားဖြ နဓာတ်အားဖြ န့့်် ဖြ ူးခြ င်းလုပ်ငန်း ဖြ ူးခြ င်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငလုပ်ကိုင််

ခွငခွင့့်် ပြ ု ပြ ု၍၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသညေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။်။ွွ ့့ြ ုြ ု၍၍ ရွ ျ ရှ ညရွ ျ ရှ ည



ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ ဓာတ်အားဖြ နဓာတ်အားဖြ န့့်် ဖြ ူးခြ င်းဆိုင်ရာ ဖြ ူးခြ င်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအချက်အလက်များ

လူဦးေရလူဦးေရ (( ၆၆ ))သန်းသန်း ခနခန့့််

အိမ်ေထာင်စုအိမ်ေထာင်စု ဦးေရဦးေရ (( ၁၁..၂၂ ))သန်းသန်း ခနခန့့််

ဓာတ်အားသုံးစွဲသူဦးေရဓာတ်အားသုံးစွဲသူဦးေရ (( ၆၂၁၁၂၈၆၂၁၁၂၈ )) ဦးဦး

် ံ ဲ ဦ် ံ ဲ ဦ ိ ်ိ ် (( %% )) ််ဓာတ်အားသုံးဆွဲသူဦးေရဓာတ်အားသုံးဆွဲသူဦးေရ တိုးနှုန်းတိုးနှုန်း (( ၁၅၁၅ %% )) ခနခန့့််

ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ပမာဏပမာဏ (( ၅၀၀၅၀၀ )) မဂ္ဂါဝပ်ခနမဂ္ဂါဝပ်ခန့့််

ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုဓာတ်အားသုံးစွဲမှု တိုးနှုန်းတိုးနှုန်း (( ၁၅၁၅ %% )) ခနခန့့််ု ွ ှုု ွ ှု ု ှုနု ှုန (( ၅၅ )) နန့့



ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ ဓာတ်အားဖြ နဓာတ်အားဖြ န့့်် ဖြ ူးခြ င်းဆိုင်ရာ ဖြ ူးခြ င်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအချက်အလက်များ

ါ ်ါ ်ေကျးရွာေပါင်းေကျးရွာေပါင်း (( ၄၇၇၉၄၇၇၉ ))ရွာရွာ

ဓာတ်အားစနစ်သုံးစွဲလျက်ရှိသညဓာတ်အားစနစ်သုံးစွဲလျက်ရှိသည့့်် ((၁၆၄၇၁၆၄၇)) ရွာရွာ

ေကျးရွာေပါင်းေကျးရွာေပါင်း

အခြ ားနည်းဖြ ငအခြ ားနည်းဖြ င်် ဓာတ်အားသံးစဲလျက်ရိသညဓာတ်အားသံးစဲလျက်ရိသည်် ((၂၁၄၀၂၁၄၀))ရာရာြ နည ြြ နည ြ ့့ ု ွ ျ ရှ ညု ွ ျ ရှ ည့့ ((၂ ၄၂ ၄ ))ရွရွ

ေကျးရွာေပါင်းေကျးရွာေပါင်း

ံ ် ံ ဲ ိ ် ြ ်ံ ် ံ ဲ ိ ် ြ ် ိိ ်် (( ))လုံးဝဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်ခြ င်းလုံးဝဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်ခြ င်း မရှိေသးသညမရှိေသးသည့့်် ((၉၉၂၉၉၂))ရွာရွာ

ေကျးရွာေပါင်းေကျးရွာေပါင်း



NEP NEP ပထမအဆငပထမအဆင့့်် ေဆာင်ရွက်မညေဆာင်ရွက်မည့့်် လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း

ဓာတ်အားရရှိနိုင်မညဓာတ်အားရရှိနိုင်မည့့်် ေကျးရွာေပါင်းေကျးရွာေပါင်း (( ၃၉၃၃၉၃ ))ရွာရွာရရှ ု ညရရှ ု ည့့ ျ ရွျ ရွ (( ၃၉၃၃၉၃ ))ရွရွ

၎၎င်းေကျးရွာများဓာတ်အားရရှိနိုင်ရန်ေဆာင်ရွက်ရမညင်းေကျးရွာများဓာတ်အားရရှိနိုင်ရန်ေဆာင်ရွက်ရမည့့်် လုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများ

၁၁၁၁ေကဗီေကဗီ ဓာတ်အားလိင်းဓာတ်အားလိင်း (( ၄၇၂၄၇၂ ၃၃၃၃ ))မိငမိင််-- ၁၁၁၁ေကဗွေကဗွ ဓာတအားလုငးဓာတအားလုငး (( ၄၇၂၄၇၂..၃၃၃၃ ))မုငမုင

-- ၁၁၁၁//၀၀..၄၄ေကဗွီေကဗွီ ထရန်စေဖာ်မာထရန်စေဖာ်မာ (( ၄၀၁၄၀၁)) လုံးလုံး

လျာထားရန်ပုံေငွလျာထားရန်ပုံေငွ (( ၈၈..၄၈၄၈ Million)Million) USUS$$

ေဒသအစီအစဉ်ဖြ ငေဒသအစီအစဉ်ဖြ င့့််  ဖြ ည ဖြ ည့့််စွက်ေဆာင်ရွက်ရမညစွက်ေဆာင်ရွက်ရမည့့််လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း

-- ၄၀၀၄၀၀ဗို့ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်းဓာတ်အားလိုင်း (( ၃၃၉၃၃၉..၀၇၀၇)) မိုငမိုင််

-- ခနခန်် မန်းကန်ကျေငမန်းကန်ကျေင (( ၁၅၁၅..၁၉၁၉)) ကျပကျပ်် သန်းေပါင်းသန်းေပါင်းခနခန့့မှနးကုနကျေငွမှနးကုနကျေငွ (( ၁၅၁၅..၁၉၁၉)) ကျပကျပ သနးေပါငးသနးေပါငး



် ိ ်် ိ ် ်် ်် ််ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း နှငနှင့့်် လွှလွှတ်ေတာတ်ေတာ််



ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် လွှလွှတ်ေတာတ်ေတာ်် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

ေကာ်ပိုေရးရှင်းမေကာ်ပိုေရးရှင်းမှှ လွှလွှတ်ေတာ်များသိုတ်ေတာ်များသို့့ တိုက်ရိုက်ပုံမှန်တင်ပတိုက်ရိုက်ပုံမှန်တင်ပ ြ  ြ အစီရင်ခံရခြ င်းမရှိပအစီရင်ခံရခြ င်းမရှိပါ။ါ။

 ပြ ည်သူ့လ ပြ ည်သူ့လွှွှတ်ေတာတ်ေတာ်၊်၊ အမျိုးသားလအမျိုးသားလွှွှတ်ေတာတ်ေတာ်် နှငနှင့့််  ပြ ည်ေထာင်စုလ ပြ ည်ေထာင်စုလွှွှတ်ေတာတ်ေတာ်် မှမှ

လွှလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေမးမြ န်းလာေသာေမးမြ န်းလာေသာ ေမးခွန်းများကိုေမးခွန်းများကို ပြ ည်ေထာင်စုပြ ည်ေထာင်စုွှွှ ု ှ ျု ှ ျ ြ နြ န ွန ျ ုွန ျ ု ြ ည ုြ ည ု

ဝန်ကီးဌာနမဝန်ကီးဌာနမှှ  ပြ န်လည ပြ န်လည်် ေဖြ ကြ ားရာတွငေဖြ ကြ ားရာတွင်် မန္တေလးလမန္တေလးလျှျှပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပို

ေရးရင်းေရးရင်း နငနင်် ပတ်သက်သညိပတ်သက်သညိ ကိစရပ်များအားကိစရပ်များအား ေကာ်ပိေရးရင်းမေကာ်ပိေရးရင်းမ လျှလျှပ်စစ်နငပ်စစ်နင််ေရးရှငးေရးရှငး နှငနှင့့ ပတသကသညပတသကသည့့ ကစ္စရပများအားကစ္စရပများအား ေကာပုေရးရှငးမေကာပုေရးရှငးမှှ လျှလျှပစစနှငပစစနှင့့

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနသိုစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနသို့့ ေဖြ ကြ ားတင်ပြ ရပါသညေဖြ ကြ ားတင်ပြ ရပါသည်။်။

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီးလမန္တေလးတိုင်းေဒသကီးလွှွှတ်ေတာ်မတ်ေတာ်မှှ ေမးမြ န်းလာေသာေမးမြ န်းလာေသာ ေမးခွန်းများနှငေမးခွန်းများနှင့့်် ပတ်သကပတ်သက််

၍၍ မန္တေလးမန္တေလး လျှလျှပ်စစပ်စစ်် ဓာတ်အားဓာတ်အား ေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမှှ  ပြ ည်ေထာင်စု ပြ ည်ေထာင်စု ဝန်ကီးဝန်ကီး

ဌာနဌာန၏၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ ငအတည်ပြ ုချက်ဖြ င့့််  ပြ ည်လည်းေဖြ ကြ ားတင်ပြ ရပါသည ပြ ည်လည်းေဖြ ကြ ားတင်ပြ ရပါသည်။်။



် ိ ်် ိ ် ်် ြ ိ ်ြ ိ ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း နှငနှင့့်် အခြ ားဌာနဆိုင်ရာများအခြ ားဌာနဆိုင်ရာများ



ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် ဌာနဆိုင်ရာများဌာနဆိုင်ရာများ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

် ီ ်် ီ ် ် ီ် ီ ်် ် ် ်် ် ်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှငတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့့်် သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာ

များကိုများကို လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရလိုအပ်ချက်အရ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရပါသညဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။်။

အထူးသဖြ ငအထူးသဖြ င့့်် စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးစီမံကိန်းေရးဆွဲေရး ဦီးစီးဌာနဦီးစီးဌာန၊၊ ရသုံးမှန်ေခြရသုံးမှန်ေခြ ေငွစာရင်းဦးစီးဌာနေငွစာရင်းဦးစီးဌာန၊၊

 ပြ ည်တင်းအခန်များ ပြ ည်တင်းအခန်များ ဦးစီးဌာနဦးစီးဌာန၊၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန၊၊ တိင်းေဒသကီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရံးတိင်းေဒသကီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရံး၊၊ြ ည ွ ွန ျြ ည ွ ွန ျ ဦ ဌ နဦ ဌ န ဦ ဌ နဦ ဌ န ု ရ ျု ရုု ရ ျု ရု

မန္တေလးမြ ို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမန္တေလးမြ ို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမီးသတ်ဦးစီးဌာန၊၊ အလုပ်သမားအလုပ်သမား

် ြ ဦ ီ် ြ ဦ ီ ံ ဲံ ဲ ် ် ဦ ီ် ် ဦ ီ ိိ ််ညွှညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာနန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန၊၊ လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲလူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ၊၊ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးအေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီး ဌာနတို့နှငဌာနတို့နှင့့််

လုပ်ငန်းများဆက်သွယလုပ်ငန်းများဆက်သွယ်် ေဆာင်ရွက်လျကေဆာင်ရွက်လျက်် ရှိပါသညရှိပါသည်။်။



် ိ ်် ိ ် ်် ် ီ ်် ီ ် ိ ်ိ ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း နှငနှင့့်် ဝန်ကီးဌာနအတွင်းဝန်ကီးဌာနအတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများဌာနဆိုင်ရာများ



ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် ဝန်ကီးဌာနတွင်းဝန်ကီးဌာနတွင်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

် ်် ် ်် ် ် ် ီ် ် ် ီ ် ီ် ီ ် ် ် ီ ဦ ီ် ် ် ီ ဦ ီလျှလျှပ်စစ်နှငပ်စစ်နှင့့်် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးရုံးဝန်ကီးရုံး ၊၊ လျှလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာနပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန၊၊

ဓာတ်အားပို့လဓာတ်အားပို့လွှွှတ်ေရးနှငတ်ေရးနှင့့်် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊၊ လျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြ နပ်စစ်ဓာတ်အားဖြ န့့်် ဖြ ူးေရး ဖြ ူးေရး

လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း တို့နှငတို့နှင့့်် ပုံမှနပုံမှန်် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသညဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။်။

ထိ အပြ ငထိ အပြ င်် လျှလျှပ်စစ်နငပ်စစ်နင်် စမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအစီအစဉ်ဖြ ငစမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအစီအစဉ်ဖြ င်် မနေလးတိင်းေဒသကီးမနေလးတိင်းေဒသကီးု့ ြု့ ြ ျှျှ နှနှ ့့ ွ န ဌ န ဉြွ န ဌ န ဉြ ့့ န္တ ုန္တ ု

အတွင်းအတွင်း  ပြ ည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ပြ ည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏၏ ေချးေငွေချးေငွ အကူအညီဖြ ငအကူအညီဖြ င့့်် ေဆာင်ရွက်သညေဆာင်ရွက်သည့့််

် ်် ် ်် ်် ်၍်၍ ် ိ ်် ိ ် ဲ ်ဲ ် ်် ်် ံံ ််လုပ်ငန်းများနှငလုပ်ငန်းများနှင့့်် ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှငအဖွဲ့အစည်းများနှင့့််လည်းလည်း ပုံမှနပုံမှန််

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသညဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။်။



် ိ ်် ိ ် ်် ိ ် ြိ ် ြ ်် ြ ီြ ီေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း နှငနှင့့်် ပုဂ္ဂလိကဓာတ်အားဖြ နပုဂ္ဂလိကဓာတ်အားဖြ န့့််ဖြ ူးေရးကုမ္ပဏီများဖြ ူးေရးကုမ္ပဏီများ



ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းမန္တေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း မန္တေလးလမန္တေလးလျှျှပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

ကိုယ်စားကိုယ်စား ဓာတ်အားဖြ နဓာတ်အားဖြ န့့်် ဖြ ူးေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း ဖြ ူးေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခွငေဆာင်ရွက်ခွင့့်် ပြ ုထားသည ပြ ုထားသည့့််

ပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂလိက ဓာတ်အားဖြ နဓာတ်အားဖြ န့့်် ဖြ ူးေရး ဖြ ူးေရး ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ ((၈၈))ခုနှငခုနှင့့်် ပုံမှန်လုပ်ငန်းများပုံမှန်လုပ်ငန်းများ ဆက်သွယဆက်သွယ််

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသညေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။်။



် ိ ်် ိ ် ၏၏ ်် ် ် ် ် ြ ်် ် ် ် ြ ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ ဌာနအတွင်းဌာနအတွင်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း



ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ ဌာနတွင်းဌာနတွင်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

မန္တေလးလမန္တေလးလျှျှပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း (( ရုံးချုပရုံးချုပ်် ))တွငတွင်် ဒါရိုက်တာဒါရိုက်တာ

အဖွဲရုံးအဖွဲရုံး၊၊ အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်ရုံအမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်ရုံ၊၊ စီမံခန်ခွဲေရးဌာနစီမံခန်ခွဲေရးဌာန၊၊ ဘ ာေရးဌာနဘ ာေရးဌာန၊၊ ပစ္စည်းပစ္စည်း

စီမံေရးဌာနစီမံေရးဌာန၊၊ အင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာ စီမံေရးဌာနနှငစီမံေရးဌာနနှင့့်် ဓာတ်အားဖြ နဓာတ်အားဖြ န့့််ဖြ ူးေရးဌာနတိုဖြ ူးေရးဌာနတို့့ရ ဌ နရ ဌ န ျ နျ န ရ ဌ န ှရ ဌ န ှ ြ နြ န့့ြ ူ ရ ဌ န ုြ ူ ရ ဌ န ု့့

ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသညပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။်။

တိင်းေဒသကီးအတင်းရိတိင်းေဒသကီးအတင်းရိ ခရိငခရိင််((၇၇))ခတငခတင်် ခရိင်လခရိင်လျှျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရံးများပ်စစ်မန်ေနဂျာရံးများ နငနင််တုငးေဒသကးအတွငးရှတုငးေဒသကးအတွငးရှ ခရုငခရုင((၇၇))ခုတွငခုတွင ခရုငလခရုငလျှျှပစစမနေနဂျာရုးများပစစမနေနဂျာရုးများ နှငနှင့့

သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အလိုကခရိုင်အလိုက််  မြ ို့နယ်လ မြ ို့နယ်လျှျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုံးများပ်စစ်မန်ေနဂျာရုံးများ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသညဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။်။

ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း ((ရုံးချုပရုံးချုပ််)) ရှိရှိ ဌာနများအချင်းချင်းနှငဌာနများအချင်းချင်းနှင့့်် ခရိုင်လခရိုင်လျှျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုံးများပ်စစ်မန်ေနဂျာရုံးများ၊၊

 မြ ို့နယ်လ မြ ို့နယ်လျှျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုံးများပ်စစ်မန်ေနဂျာရုံးများ အကြ ားအကြ ား ပုံမှနပုံမှန်် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွကဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်် လျက်ရှိပလျက်ရှိပါါ

သညသည်။်။



် ိ ်် ိ ် ်် ် ံ ဲ် ံ ဲ ြ ်ြ ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် ဓာတ်အားသုးစွဲသူဓာတ်အားသုးစွဲသူ ပြ ည်သူများပြ ည်သူများ



ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူပြ ည်သူများဓာတ်အားသုံးစွဲသူပြ ည်သူများ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

ဓာတ်အားသုံးစွဲလျက်ရှိေသာဓာတ်အားသုံးစွဲလျက်ရှိေသာ  ပြ ည်သူများ ပြ ည်သူများ၏၏ ဓာတ်အားပြ တ်ေတာက်မှုအစရှိေသာဓာတ်အားပြ တ်ေတာက်မှုအစရှိေသာ

သတင်းေပးပို့ချက်များနှငသတင်းေပးပို့ချက်များနှင့့်် သတင်းရယူလိုသညသတင်းရယူလိုသည့့်် အေကြ ာင်းအရာများကိုအေကြ ာင်းအရာများကိုု ျ ျ ှု ျ ျ ှ ရ ူ ု ညရ ူ ု ည ြ ရ ျ ုြ ရ ျ ု

သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ  မြ ို့နယ်လ မြ ို့နယ်လျှျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုံးများသိုပ်စစ်မန်ေနဂျာရုံးများသို့့ ဆက်သွယဆက်သွယ်၍်၍ ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွကေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက််

လျက်ရိပါသညလျက်ရိပါသည်။်။လျကရှပါသညလျကရှပါသည။။

ေကာ်ပိုေရးရှင်းရုံးချုပ်တွင်လည်းေကာ်ပိုေရးရှင်းရုံးချုပ်တွင်လည်း  ပြ ည်သူ့ဆက်ဆံေရးဝန်ေဆာင်မှုဌာနစိတ ပြ ည်သူ့ဆက်ဆံေရးဝန်ေဆာင်မှုဌာနစိတ်် (( CallCall

်် ် ိ ြ ီ် ိ ြ ီ ် ် ိ် ် ိ ်် ြ ်ြ ် ၏၏ ််Center)Center)ဖွငဖွင့့််လှစ်ထားရှိပြ ီးလှစ်ထားရှိပြ ီး ဓာတ်အားသုံးစွဲလျက်ရှိသညဓာတ်အားသုံးစွဲလျက်ရှိသည့့်် ပြ ည်သူများပြ ည်သူများ၏၏ သတင်းသတင်း

စုံးစမ်းစုံးစမ်း ေမးမြ န်းချက်များကိုေမးမြ န်းချက်များကို  ပြ န်လည ပြ န်လည်် ေဖြ ကြ ားေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသညေဖြ ကြ ားေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။်။



ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူပြ ည်သူများဓာတ်အားသုံးစွဲသူပြ ည်သူများ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

ေန စဉေန စဉ်် ဓာတ်အားဖြ နဓာတ်အားဖြ န်် ဖြ ူးခြ င်းနငဖြ ူးခြ င်းနင်် ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ ထးခြ ားဖြ စ်စဉထးခြ ားဖြ စ်စဉ်် သတင်းများနငသတင်းများနင််ေန့စဉေန့စဉ ဓာတအားဖြ နဓာတအားဖြ န့့ဖြ ူးခြ ငးနှငဖြ ူးခြ ငးနှင့့ ပတသကပတသက၍၍ ထူးခြ ားဖြ စစဉထူးခြ ားဖြ စစဉ သတငးများနှငသတငးများနှင့့

 ပြ ည်သူအများ ပြ ည်သူအများ သိရှိရနသိရှိရန်် လိုအပ်သညလိုအပ်သည့့်် သတင်းအချက်အလက်များကိုသတင်းအချက်အလက်များကို ေကာ်ပိုေကာ်ပို

်် ၏၏ FF b kb k tt ိ ်ိ ် ်် ြ ီ ်ြ ီ ် ် ြ် ြ ််ေရးရှင်းေရးရှင်း၏၏ FaceFace bookbook accountaccount မှမှ အချိန်နှငအချိန်နှင့့်် တေပြ းညီသတင်းတေပြ းညီသတင်း ထုတ်ပြ နထုတ်ပြ န််

ေပးလျက်ရှိပါသညေပးလျက်ရှိပါသည်။်။

ထို့အပြ ငထို့အပြ င်် ပုံမှနပုံမှန်် ထိန်သိမ်းပြ ုပြ င်ေရးလုပ်ငန်းထိန်သိမ်းပြ ုပြ င်ေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရန်အတွကေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်် ယာယီယာယီ

ဓာတ်အားပြ တ်ေတာက်ခြ င်းဓာတ်အားပြ တ်ေတာက်ခြ င်း၊၊ လျှလျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး အသိပညာေပးခြ င်းအသိပညာေပးခြ င်းြ ြြ ြ ျှျှ ္တရ ရှ ရ္တရ ရှ ရ ည ြည ြ

စသည်တို့ကိုစသည်တို့ကို သတင်းစာသတင်းစာ ၊၊ ဂျာနယ်များတွငဂျာနယ်များတွင်် ထညထည့့််သွင်းေဖာ်ပသွင်းေဖာ်ပ ြ ၍ ြ ၍  ပြ ည်သူများအား ပြ ည်သူများအား

အသိေပးခြ င်းများအသိေပးခြ င်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိပါသညေဆာင်ရက်လျက်ရိပါသည်။်။အသေပးခြ ငးများအသေပးခြ ငးများ ေဆာငရွကလျကရှပါသညေဆာငရွကလျကရှပါသည။။



ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူပြ ည်သူများဓာတ်အားသုံးစွဲသူပြ ည်သူများ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

ပြ ည်သများပြ ည်သများ သိရိရနသိရိရန်် လိအပ်သညလိအပ်သည်် သတင်းအချကသတင်းအချက်် အလက်များအလက်များ ကိကိ အချိန်နငအချိန်နင်် ပြ ညသူများ ပြ ညသူများ သရှရနသရှရန လုအပသညလုအပသည့့ သတငးအချကသတငးအချက အလကများအလကများ ကုကု အချနနှငအချနနှင့့

တေပြ းညီတေပြ းညီ သိရှိနိုင်ရနသိရှိနိုင်ရန်် ရပ်ကွက်အတွင်းရပ်ကွက်အတွင်း အသံချဲ့စကအသံချဲ့စက်် (( LoudLoud SpeakerSpeaker ))များဖြ ငများဖြ င့့််

်် ်် ြ ြြ ြ ၍၍ ိ ် ိ ါိ ် ိ ါ ််လှညလှည့့််လညလည်် ေကြ ငြ ာေကြ ငြ ာ၍၍ အသိေပးလျက်ရှိပါသညအသိေပးလျက်ရှိပါသည်။်။

လျှလျှပ်စစ်နှငပ်စစ်နှင့့်် ပတ်သကပတ်သက်၍်၍  ပြ ည်သူများ ပြ ည်သူများ သိရှိရနသိရှိရန်် လိုအပ်ေသာလိုအပ်ေသာ အသိပညာအသိပညာ

ဗဟုသုတများကိုဗဟုသုတများကို သိရှိနိုင်ေစရန်အတွကသိရှိနိုင်ေစရန်အတွက်် သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ  မြ ို့နယ မြ ို့နယ််//ရပ်ကွကရပ်ကွက်် အုပ်ချုပအုပ်ချုပ််

ေရးမှူးရုံးများေရးမှူးရုံးများ အေခြ ခံပညာေကျာင်းများနှငအေခြ ခံပညာေကျာင်းများနှင့့်် တက္ကသိုလတက္ကသိုလ်၊်၊ ေကာလိပ်များတွငေကာလိပ်များတွင််ရ ှူ ု ျရ ှူ ု ျ ြ ည ျ ျ ှြ ည ျ ျ ှ ္က ု္က ု ျ ွျ ွ

အသိပညာေပးအသိပညာေပး ေဟာေပြ ာပွဲများေဟာေပြ ာပွဲများ ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသညေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။်။



ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူပြ ည်သူများဓာတ်အားသုံးစွဲသူပြ ည်သူများ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

လျှလျှပ်စစ်နှငပ်စစ်နှင့့်် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှှ လစဉလစဉ်် ပုံမှနပုံမှန်် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ

သတင်းထုတ်ပြ န်ခြ င်းသတင်းထုတ်ပြ န်ခြ င်း အစီအစဉ်တွငအစီအစဉ်တွင်် ေကာ်ပိုေရးရှင်းနှငေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့့်် ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ ပြ ည်သူပြ ည်သူု ြ နြု ြ နြ ဉ ွဉ ွ ု ရ ရှ ှု ရ ရှ ှ ၍၍ ြ ည ူြ ည ူ

အများအများ သိရှိလိုသညသိရှိလိုသည့့်် သတင်းအချက်အလက်များကိုသတင်းအချက်အလက်များကို မီဒီယာများမမီဒီယာများမှှ တစ်ဆငတစ်ဆင့့်် ပုံမှနပုံမှန််

သတင်းသတင်း ထတ်ပြ နထတ်ပြ န်် အသိေပးေဆာင်ရက်လျက်ရိပါသညအသိေပးေဆာင်ရက်လျက်ရိပါသည်။်။သတငးသတငး ထုတပြ နထုတပြ န အသေပးေဆာငရွကလျကရှပါသညအသေပးေဆာငရွကလျကရှပါသည။။

အများပြ ည်သူများကိုယ်စားအများပြ ည်သူများကိုယ်စား သိလိုသညသိလိုသည့့်် သတင်းအချကသတင်းအချက်် အလက်များကိုအလက်များကို ေကာ်ပိုေကာ်ပို

် ိ် ိ ် ြ ်် ြ ် ်် ် ိ ်် ိ ် ် ီ ီ် ီ ီေရးရှင်းသိုေရးရှင်းသို့့ လာေရာက်ေတွ့ဆုံေမးမြ န်းသညလာေရာက်ေတွ့ဆုံေမးမြ န်းသည့့်် သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာများသတင်းမီဒီယာများ

ကိုလည်းကိုလည်း တာဝန်ရှိသူများမတာဝန်ရှိသူများမှှ လက်ခံေတွ့ဆုံလက်ခံေတွ့ဆုံ၍၍ ရှင်းလင်းေဖြ ကြ ားေပးလျက်ရှိပါသညရှင်းလင်းေဖြ ကြ ားေပးလျက်ရှိပါသည်။်။



် ိ ်် ိ ် ် ် ် ်် ် ် ် ်် ီ ်ီ ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းမေကာ်ပိုေရးရှင်းမှှ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မညဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့့်် အစီအစဉ်များအစီအစဉ်များ



ေကာ်ပိုေရးရှင်းမေကာ်ပိုေရးရှင်းမှှ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မညဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့့်် အစီအစဉ်များအစီအစဉ်များ

် ိ ်် ိ ် ၏၏ ် ိ ်် ိ ် Ch lCh l ိိ ်် ် ိ ်် ိ ် ််ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ ChannelChannel များအလိုကများအလိုက်် လက်ရှိဆက်သွယလက်ရှိဆက်သွယ််

ေဆာင်ရွကေဆာင်ရွက်် လျက်ရှိေသာလျက်ရှိေသာ ရုံးရုံး စာရွက်စာတမ်းများဖြ ငစာရွက်စာတမ်းများဖြ င့့်် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သညဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သည့့််

စနစ်မစနစ်မှှ ee--governmentgovernment စနစ်ဖြ ငစနစ်ဖြ င့့်် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရနဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်် စီစဉ်လျက်ရှိစီစဉ်လျက်ရှိ

ပါသညပါသည်။်။ညည

 ပြ ည်သူများအား ပြ ည်သူများအား အသိေပးရန်လိုအပ်သညအသိေပးရန်လိုအပ်သည့့်် ေကာ်ပိုေရးရှင်းေကာ်ပိုေရးရှင်း၏၏ သတင်းအချကသတင်းအချက််

အလက်များကိအလက်များကိ ေကာ်ပိေရးရင်းေကာ်ပိေရးရင်း WebsiteWebsite PagePage တစ်ခတစ်ခ တည်ေထာငတည်ေထာင်၍်၍အလကများကုအလကများကု ေကာပုေရးရှငးေကာပုေရးရှငး WebsiteWebsite PagePage တစခုတစခု တညေထာငတညေထာင၍၍

ေဆာင်ရွက်သွားမညေဆာင်ရွက်သွားမည််  ဖြ စ်ပါသည ဖြ စ်ပါသည်။်။



ေကာ်ပိုေရးရှင်းမေကာ်ပိုေရးရှင်းမှှ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မညဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့့်် အစီအစဉ်များအစီအစဉ်များ

CallCall CenterCenter မှမှ သီးသနသီးသန့့်် HotHot LineLine တစ်ခုတစ်ခု ဖွငဖွင့့််လှစလှစ်၍်၍  ပြ ည်သူများ ပြ ည်သူများ သိရှိသိရှိ

လိသညလိသည်် သတင်းအချက်အလက်များကိသတင်းအချက်အလက်များကိ အချိန်နငအချိန်နင်် တေပြ းညီတေပြ းညီ ရင်းလင်းေဖြ ကြ ားရင်းလင်းေဖြ ကြ ားလုသညလုသည့့ သတငးအချကအလကများကုသတငးအချကအလကများကု အချနနှငအချနနှင့့ တေပြ းညတေပြ းည ရှငးလငးေဖြ ကြ ားရှငးလငးေဖြ ကြ ား

ေဆာင်ရွက်သွားမညေဆာင်ရွက်သွားမည််  ဖြ စ်ပါသည ဖြ စ်ပါသည်။်။

ြ ် ိ ိြ ် ိ ိ ်် ိ ်ိ ် ်် ် ် ်် ် ် ်် ိိ ပြ ည်သူများသိရှိရန ပြ ည်သူများသိရှိရန်် လိုအပ်သညလိုအပ်သည့့်် သတင်းအချက်အလက်များနှငသတင်းအချက်အလက်များနှင့့်် အသိပညာအသိပညာ

ဗဟုသုတများကိုဗဟုသုတများကို ေရဒီယိုေရဒီယို FMFMနှငနှင့့်် ရုပ်မြ င်သံကြ ားလိုင်းများတွငရုပ်မြ င်သံကြ ားလိုင်းများတွင်် ထုတ်လထုတ်လွှင့်၍ွှင့်၍

ပညာေပးေဆာင်ရွက်သွားမညပညာေပးေဆာင်ရွက်သွားမည််  ဖြ စ်ပါသည ဖြ စ်ပါသည်။်။



် ါ် ါ ််ေကျးဇူးတင်ပါသညေကျးဇူးတင်ပါသည်။်။
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Mandala  Electricit  S ppl  CorporationMandala  Electricit  S ppl  CorporationMandalay Electricity Supply CorporationMandalay Electricity Supply Corporation



Organization of Organization of MadalayMadalay Electricity Supply Electricity Supply CorpornationCorpornation

MESC was established in 1st April 2015 as a corporation

which is out of Union Budget , stands with its own income

budget and 100% own by Union government according to theg y g g

electricity law 2014 with the agreement of the state to carry

out commercially concer with Market Economyout commercially concer with Market Economy.



Objectives  of  CorporationObjectives  of  Corporation

1.1. ToTo carrycarry outout thethe actionaction toto ensureensure sufficientsufficient supplysupply ofof

electricityelectricity powerpower forfor consumersconsumerselectricityelectricity powerpower forfor consumersconsumers..

2.2. ToTo carrycarry outout thethe planplan toto decreasedecrease losseslosses ofof electricityelectricity

powerpower ..

3.3. ToTo distributedistribute qualifiedqualified electricityelectricity toto consumersconsumers

continuouslycontinuously andand systematicallysystematically..

44 ToTo supervisesupervise forfor ensuringensuring sufficientsufficient supplysupply ofof electricityelectricity4.4. ToTo supervisesupervise forfor ensuringensuring sufficientsufficient supplysupply ofof electricityelectricity..

5.5. ToTo CooperateCooperate withwith relatedrelated GovernmentGovernment ,, DepartmentsDepartments ,,

L lL l dd I i lI i l O i iO i i hh bbLocalLocal andand InternationalInternational OrganizationsOrganizations toto enhanceenhance betterbetter

performanceperformance ofof MESCMESC..



Corporation’s Budget Achievements and ExpensesCorporation’s Budget Achievements and Expenses

Major income of corporation is from scale of electricity

power. Income tex is 25% and contribution to state is 20% .

With net profit , we operate the process by spendingp , p p y p g

electricity distibution investment fund and activity fund.



Permission Distribution process instead of CorporationPermission Distribution process instead of Corporation

According to our Constitution we give permit to 8According to our Constitution, we give permit to 8

private distribution companies to supply electricity to 33

township of 34 in Mandalay region on behalf of corporation as

private sector in accordance with state economic policies.



Distribution Data of CorporationDistribution Data of Corporation

PopulationPopulation aboutabout (( 66 )) millionmillionpp (( ))

NumberNumber ofof householdhousehold aboutabout (( 11..22 )) millionmillion

NumberNumber ofof consumersconsumers (( 621128621128 ))

incrementincrement ofof consumersconsumers aboutabout 1515%%

AmountAmount ofof electricityelectricity LoadLoad aboutabout 500500MWMW

incrementincrement ofof electricityelectricity LoadLoad aboutabout 1515%%incrementincrement ofof electricityelectricity LoadLoad aboutabout 1515%%



Distribution Data of CorporationDistribution Data of Corporation

TotalTotal villagesvillages ((47794779 ))TotalTotal villagesvillages ((47794779 ))

TotalTotal numbernumber ofof villagesvillages usingusing electricityelectricity (( 16471647))

TotalTotal numbernumber ofof villagesvillages usingusing electricityelectricity (( 21402140 ))

inin otherother waysways

TotalTotal numbernumber ofof villagesvillages whichwhich havehave nono (( 992992 ))

electricityelectricityelectricityelectricity



Process  of   NEP  in  Phase  IProcess  of   NEP  in  Phase  I

TotalTotal numbernumber ofof villagesvillages ((393393))

whichwhich willwill getget electricityelectricity

TheThe processprocess toto electrifyelectrify thesethese villagevillageTheThe processprocess toto electrifyelectrify thesethese villagevillage

-- 1111kVkV LineLine ((472472..3333)) MileMile

-- 1111// 00..44 kVkV TransformerTransformer ((401401)) NosNos

AppropriateAppropriate BudgetBudget ((88..4848)) MillionMillion USUS$$

ProcessProcess whichwhich areare inin additionaddition byby RegionalRegional areaarea

-- 400400 VoltVolt LinesLines (( 339339..0707)) MilesMilesVoVo eses (( 99.. 77)) eses

-- EstimateEstimate costcost ((1515..1919)Million)Million KyatsKyats



Corporation and Corporation and Hl ttaHl ttaCorporation and Corporation and HluttawHluttaw



Communication of Communication of HluttawHluttaw and Corporationand Corporation

No direct data connection between Hlutaw and

Corporation. MOEE gave explanations and answersp g p

concerning MESC affairs in contact with MESC on behalf of

MESCMESC.

Regional Minister explained answered questions from

Regional Hluttaw in contact with MESC by comfrming of

Union Ministry .



Corporation and Go ernmentCorporation and Go ernmentCorporation and GovernmentCorporation and Government



Communication of Government and CorporationCommunication of Government and Corporation

Corporation has to cooperate with the Departments

d h i l h i i ll i h l iunder the Regional authority. Especially with Planning

department, Budget department , Internal Revenue

department, Pension Department, Department of Audit

General , Mandalay City Development Committee, Social, y y p ,

Security Board, Department of General Administration.



Corporation and communication Corporation and communication Corporation and communication Corporation and communication 

within Ministrywithin Ministry



Communication within MinistryCommunication within Ministry

We also has communication within our Ministry likeWe also has communication within our Ministry like

DPTSC such dealing with Electricity. We also has

i i i h i i l i i i dcommunication with international organizations in accordance

with the loan projects in our region.



Corporation and Private Distribution Corporation and Private Distribution 

CompaniesCompanies



Communication of Communication of priviatepriviate Companies and CorporationCompanies and Corporation

We take cooperation with 8 private companies to makep p p

distribution process in our regions instead of corporation .



C i ti  ithi  C tiC i ti  ithi  C tiCommunication within CorporationCommunication within Corporation



Communication within CorporationCommunication within Corporation

MESC head office was composed of
1. Board of Directors office1. Board of Directors office
2. Chief Executive Officer office
3. Adminstration Department
4 Fi D t t4. Finance Department
5. Materials planning Department
6. Planning Engineers Department andg g p
7. Electricity Distribution Department.

District Electricity Manager Offices and Township
Electricity Manager Offices in 7 respective District inElectricity Manager Offices in 7 respective District in
Mandalay region.

We have regular communication within our
departments and Electricity Manager Offices.
.



Corporation and PublicCorporation and Public



Communication with PublicCommunication with Public

We communicate with respective District Manager

office if consumer would like to know the information of

Electricity shortage.

We open Call Center for public to get the direct callWe open Call Center for public to get the direct call

that they would like to know. Call Center explain and answer

th i f ti th t th bli k dthe information that the public asked.



Communication with PublicCommunication with Public

MESC also has Mesc Mesc Facebook account to make

pre-announcement about electricity shortage and requirement

information up to date.

MESC also makes pre-declaration ofMESC also makes pre declaration of

maintenance works, temporary Electricity shortage , and

f t f El t i it i M d l d Y d b d ilsafety of Electricity in Mandalay and Yadanarbon daily

newspaper.



Communication with PublicCommunication with Public

To keep up to date information we make

announcement with Loud speaker to contribute information top

public.

W l h t lk h i h l U i iti dWe also have talk shows in schools, Universities and

township office to know the public about knowledge of

electricity.



Communication with PublicCommunication with Public

We participate in regular press conference and press

released of Union Ministry with media.

We answer the questions that the media collected the

information for public wanted .



Plan for Future Communication Plan for Future Communication Plan for Future Communication Plan for Future Communication 

of Corporationof Corporationpp



Plan for Future Communication of CorporationPlan for Future Communication of Corporation

The office work of corporation in respective channels

are going to use with e-government system .

We are going to make a website Page to widelyg g g y

declare the up to date information.



Plan for Future Communication of CorporationPlan for Future Communication of Corporation

We are going to make Hot Line phone number from

Call Center to give the latest information to public .

We are going to involve in FM radio and Televisiong g

program to deliver the informations and Knowledges to

blipublic.



Thank  oThank  oThank  youThank  you


