
 

၂၁.၁.၂၀၁၉  ရက် နမှ့ ၂၂.၁.၂၀၁၉  ရက် နအ့ထိ Doing Business Expert အဖဲွနှ့င့် Doing Business 

အ ထာက်အကူြပုအဖဲွမ့ျား၏ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် 

(Executive Summary of Meeting Minutes on 21/22.1.2019) 

၁။ ဆာက်လပ်ခွင့်ရယူြခင်း (Dealing with Construction Permits) 

(က) တွရိှ့ချက် 

(၁) ဥပ ဒ ၊ နည်းဥပ ဒ ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများအား လွယ်လွယက်ူကူ သိရှိနိင် အာင် 

ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် မတ်လမတိင်မီ ထတ်ြပန် ပီးအများသိ အာင် ဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၂) ကနက်ျစရိတ်၊ အချန်ိ၊ စာရွက်စာတမ်း လိအပ်ချက်များကိ တိတိကျကျ ဖာ်ြပရန်။ 

(၃) လပင်န်းလပ်ကိင်သည့် အင်ဂျင်နီယာများအ နြဖင့်လညး် သက်ဆင်ိရာအဖဲွအ့စည်းတွင် 

မှတ်ပ တင်ထား သာ Architect များ၊ အင်ဂျင်နီယာများြဖစရ်န်နှင့် ဆာင်ရွက် ပီး 

ြဖစ်ပါက Video Conferencing တွင် ရှင်းြပရန်။ 

(၄) Risk Based System ြဖင့် Inspection ဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၅) အ ဆာက်အဦ ဆာက် ပီးသည့်အချိန်တွင် ပးထား သာ Drawing အတိအကျ 

ဆာက်/မ ဆာက်စိစစ်ြခင်း၊ ဥပ ဒ၊ နညး်ဥပ ဒ အတိင်း အမှန်တစ်ကယ် ဆာင်ရွက် 

ြခင်းရှိ/မရိှ တာ၀န်ခမ၊ အာမခမနှင့်ပတ်သက်၍  ဥပ ဒ၊ နညး်ဥပ ဒတွင်ပါရိှရန်နှင့် 

အများြပည်သူသိရှိ အာင်ထတ်ြပန်ရန်။ 

(၆) Drill Well for Water Supply ကန်ကျစရိတ် (၁၆၀၀၀၀၀)ကျပ်ကိ လာ့ချရန။် 

(၇) Building Permit နှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်း လာက်လာများအား Online 

တွင် တင်ြပထားရန်။ 

(၈) မတ်လမတိင်မီ Risk Matrix အသးြပုမည်ကိ လပ်ထးလပန်ည်းထဲတွင် ထည့် ပီး 

အများသိ အာင် ကညာရန်။ 

(ခ) ဆးြဖတ်ချက် 

(၁) ဥပ ဒ ၊ နည်းဥပ ဒ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများပါရှိသည့် Standard Operating 

Procedure (SOP) အား ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏ Website  

တွင် ြမန်မာဘာသာ ြဖင့် ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရက် နတ့ွင်လည်း ကာင်း၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် 

၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက် နတွ့င်လညး် ကာင်း ကညာထား ပီးြဖစ် ကာင်းကိ အများ ြပည ်

သူသိရှိနိင် အာင် ပိမိ ဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(၂) ကနက်ျစရိတ် ၊ အချိန်၊ စာရွက်စာတမ်း လိအပ်ချက်များပါရှိသည့် Template အား 

အဂလိပ် /ြမန်မာနှစ်ဘာသာြဖင့် ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏ Website 

တွင် ကညာထား ကာင်းအား အများြပည်သူများ သိရှိနိင် ရး ဆာင်ရွက်သွားရန။် 



 (၃) အ ဆာက်အဦ ဆာက်လပ်ခွင့် တင်ြပရာတွင် အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသကာများအ နြဖင့် 

သက်ဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်းအသီးသီးတွင် မှတ်ပတင်ထား သာ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသကာ 

များြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်ကိ ၁၅-၃-၂၀၁၈ရက် နထ့တ်သတင်းစာများတွင် ကညာ 

ထား ပီးြဖစ် ကာင်းနှင့် ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏ Website 

တွင်လညး် အဂလိပ် / ြမန်မာ နှစ်ဘာသာြဖင့် ကညာထားရှိ ကာင်းအား World 

Bank အဖဲွနှ့င့် Video Conferencing ဆာင်ရွက်သည့်အခါ ရှင်းလင်း ြပာကား 

သွားရန။် 

(၄) Risk Based System ြဖင့် Inspection အား လျာထားသည့် ၂၀၁၉ ခနှစ၊် ဇွန်လတွင် 

စတင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် နည်းပညာအကူအညီ ပး နသည့် World Bank (IFC) အဖဲွ  ့

နှင့်ညိနင်း ဆာင်ရွက်သွားရန်။  

(၅) ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိ ပီး နာက် ခွင်ြ့ပု Drawing အတိင်း ဆာက်လပ်ြခင်းရှိ/မရှိ စိစစ်ြခင်း၊ 

ဥပ ဒ ၊ နည်းဥပ ဒအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း ရိှ/မရှိ၊ တာ၀န်ခမ၊ အ ဆာက် 

အဦ ထိခိက်ပျက်စီးမများနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခထားရိှရန်ကိစ္စအား ၂၀၁၈ ခနှစ် 

ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီဥပ ဒ၏ နည်းဥပ ဒ ရးဆွဲသည့်အခါ 

ထည့်သွင်း ရးဆွဲသွားရန်နှင့် အများြပည်သူများသိရှိနိင် ရး ဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(၆) စက်မဇန်များတွင် ရဆက်သွယ်မလိင်းများရရှိ န ပီြဖစ်၍ ရတွင်းတူး ဖာ်ြခငး်လပ် 

ငန်းများ မလိအပ်ပါသြဖင့် ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏ ရ ပး 

ဝမစနစ်ြဖင့် ြပာင်းလဲအသးြပုနိင် ရး ဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(၇) အ ဆာက်အဦ ဆာက်လပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ လိအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းလိအပ်ချက် 

များအား ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏ Website တွင် ကညာထား 

ရှိ ကာင်းနှင့် ဆာက်လပ်ခွင့် လ ာက်လာများအားလည်း Online မှတစ်ဆင့်ထတ် 

ယူနိင် ကာင်း အများြပည်သူသိရှိနိင် ရး ဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(၈) Risk Based Matrix System ြဖင့် ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဇွန်လတွင် စတင်အသးြပုနိင်ရန် 

အတွက် နည်းပညာအကူအညီ ပး နသည့် World Bank (IFC) အဖွဲ န့ှင့်ညိနင်း 

ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် Risk Based System ြဖင့် ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ြပာင်းလဲ 

အသးြပုမည်ကိ ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏ Website တွင် က 

ညာထား ပီး ၎င်း ကညာချက်များ အားအများြပညသ်ူသိရှိနိင် ရး ဆာင်ရွက်သွား 

ရန်။ 

 

 

 



(ဂ) ရလာဒ်များ 

(၁) Risk Based Building Categorization Matrix (BCM) ြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 

အ ဆာက်အဦ ဆာက်လပ်ခွင့်ြပုမိန်စ့နစ်အား ပိမိလွယက်ူြမန်ဆန် ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာ 

မရှိလာမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (၂) Doing Business ၏ Indicator (၁) ခြဖစ် သာ Dealing with Construction 

Permit  Ranking အပိင်းတွင်လည်း တိးတက်လာ စမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

၂။ လပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှနိင်မ(Getting Electricity Indicator ) 

(က)  တွရိှ့ချက် 

 (၁) လပ်စစဓ်ာတ်အား သွယ်တန်းရယူမမှာသိ လှာင်ရ (Warehouse)(140kVA) အတွက် 

သာ တိင်းတာြခင်းကိ သိရှိရန်။ 

 (၂) လပ်စစ်ဓာတ်အားအသစ်သွယ်တန်းတပ်ဆင်မတွင် Wiring အတွက် Inspection 

တစ်ကိမ်သာ ြပုလပ်ရန်။ 

 (၃) Joint Inspection ကိ Ministry of Industry မှ Inspectors နှင့်  YESC Township  

Engineers  မှ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် ။ 

 (၄) Mechanisms for monitoring outages နှင့် restoring service မှာ Automatic 

ြဖစ်ရန်။ 

 (၅) SCADA System ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န progress ကိ ဖာ်ြပရန်။ 

(ခ)  ဆးြဖတ်ချက် 

 (၁) World Bank Group မှ 2018 ခနှစ်အတွက် SAIDI, SAIFI ရလာဒမ်ျား Website 

တငရ်န်နှင့် စက်မဝန် ကီးဌာနနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည့် Joint Inspection လပ် 

ငန်းအ သးစတိ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အထက်ပါလပ်ငန်းစဉ်များအတွက် Public 

awareness ရရှိ အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

(ဂ) ရလာဒ်များ 

 (၁) အဓိကလပ်ငန်းစဉ် (၅) ချက် ကိ Action plan အ နြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၂) Distribution System Management အတွက် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၃) YESC SCADA System အတွက် စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၄) YESC ၏ e-Government တွင်(http://yesc.org.mm) website အသးြပုြခင်း။ 

 (၅) Meter နှင့် Transformer အတွက် online application တည် ဆာက်မ လပ်ငန်းသည် 

၈၀% အထိ ပီးစီး ပီြဖစ် ကာင်းနှင့် လက်ရှိ online meter bill တွင် မိမိတိ၏့မီတာယူနစ် 

bill နှင့် မှတ်တမ်းတိက့ိစိစစ်နိင်ြခင်း။  



 (၆) meter bill များကိ online မှစစ် ဆးနိင် အာင် ဆာင်ရွက် ပးထားြခင်းနငှ့် EDMS 

စနစတ်ည် ဆာက်၍ Substation and Transformer Database တည် ဆာက ်

ထားြခငး်၊ Private Fiber cable network တည် ဆာက်ထားြခင်းနှင့်  Computer 

Proficiency Training များ ပး နြခင်း။ 

 (၇) YESC ၏ Customer Service အ နြဖင့် Call Center , Hot Line ,Website, 

Facebook Page အစရှိ သာ Media များအသးြပုမနှင့် Digital citizen Engagement 

Platform တွင်ပါဝင် ဆာက်ရွက်မည့် အ ြခအ နကိ အများြပည်သူများသိရှိ အာင် 

ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၈) အသစ် ဆာက်မည့်ထရန် ဖာ်မာအတွက် လပ်စစ်ဓာတ်အား လာက်ထားရယူမတွင် 

ယခင် အဆင့်(၆)ဆင့်မှ အဆင့် (၄) အထိလည်း ကာင်း၊ ကာြမင့်ချိန်(၈၂)ရက် မှ (၂၉) 

ရက်အထိ လျာ့ချနိင်ြခင်း။ 

 (၉) အများြပည်သူများသိ အာင် ဝန်ကီးဌာနပိင် Website များတွင ် Meter နှင့် Trans -

former တပ်ဆင်မအတွက်ကန်ကျစရိတ်များကိ ဖာ်ြပထားြခင်း နှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသ 

ကီး မို န့ယ်ရးများတွင် Vinyl များချိတ်ဆွဲ၍လည်း ဖာ်ြပထားြခင်း။ 

(၁၀)Power Quality and Reliability တိးတက် ကာင်းမွန် အာင် ဆာင်ရွက်မြဖစ် ပီး 

YESC အ နြဖင့် 66kV GIS substationအသစ်များ တည် ဆာက်ြခင်း။ 

(၁၁)33kV ဓာတ်အားခွဲရများအား 66kV ဓာတ်အားခွဲရများအြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင် 

လက်ရှိြခင်းနှင့် Transformer အ သးများအား Capacity များ သာ ထရန်စ ဖာ်မာ 

များြဖင့် လဲလှယ် န ပီး ြပညသူ်လူထကိ ဓာတ်အားလလ လာက် လာက် ပးနိင် ရးနှင့် 

ထပ်တိးနိင် ရးတိအ့တွက် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

(၁၂)System Stability နှင့် Voltage Stability အတွက် 1000 kVA နှင့် ထရန်စ ဖာ ်

မာများအားလးကိ On Load Tap Changer type များသာ အသးြပုခွင့်ြပုထား ပီး  

safety ကာင်းမွန် စ ရးအတွက ် Insulated Cable များ အစားထိးလဲလှယ်မလပ် 

ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

(၁၃)6.6kV ဓာတ်အားလိင်းများအား 11kV ဓာတ်အားလိင်းများအြဖစ်ြမင့်တင် ပီးဓာတ် 

အားပိလ့တ်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် နြခင်း။ 

(၁၄)Auto recloser, Sectionalizer, Fuse Saver နှင့် Capacitor bank များ တပ်ဆင် 

သးစွဲ နြခင်း။ 

 

 

 



၃။ ချး ငွရရိှနိင်မ (Getting Credit) 

 (က) တွရိှ့ချက် 

(၁) Insolvency Law (မူကမ်း) အား ြပည်သူလ့တ် တာ်သိ ့တင်ြပထား ပီးြဖစ်၍ 

၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဧပီလ မတိင်မီ Insolvency Law ကိြပ ာန်း ပီးြဖစ်ရန်လိအပ်ြခင်း။ 

  (၂) ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဧပီလမတိင်မီ Credit Bureau လပ်ငနး် စတင် ပီး အရွယ် ရာက် 

လူဦး ရ ၅% ၏ ချး ငွဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ တင်ြပ ပီး ြဖစ်ရန် 

လိအပ်ြခင်း။    

 (၃)  Secure Transaction Law ြပ ာန်း ပီးြဖစ်ရန်လိအပ်ြခငး်။ 

 (ခ) ဆးြဖတ်ချက် 

  (၁) Secure Creditor ဆိင်ရာ အချက်အလက်များပါဝင်သည့် Insolvency Law  

   ြပ ာန်း ပီး ကာင်း ဖာ်ြပ ပးရန်။ 

  (၂)  ဘဏ်များမှ ချး ငွရယူထားသူများ စာရင်းအား တာင်းခစစည်း၍ World 

Bank ပးပိရ့န်။ 

 (ဂ) ရလာဒ်များ 

 (၁) Credit Bureau မှာ ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလတွင်မှ လပ်ငန်းများ စတင်နိင် 

မည်ြဖစ်ရာ Credit Bureau တွင် အရွယ် ရာက်လူဦး ရ ၅% ၏ ချး ငွဆိင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ တင်ြပပီးြဖစ်ရန်ကိစ္စအတွက် Testing ကာလတွင် 

ဘဏ်များမှ ပးပိ ့ သာ Information အရ အရွယ် ရာက်ပီးသူ လူဦး ရ၏ ၅% မှာ 

ခန်မှ့န်း (၂) သန်းခန် ့ြဖစ်၍ အမှတ်ရရိှရန် မာ်မှန်းနိင်ပါသည်။ 

၄။ အနည်းစရင်းနီှးြမုပ်နှသူများအား အကာအကွယ် ပးြခင်းညန်းကိန်း  

(Protecting Minority Investors) 

(က)  ရလဒ်များ 

 (၁) Myanmar Companies Law ကိ ြပ ာန်းခဲ့ြခင်း ကာင့် Protecting 
Minority Investors Indicator အတွက် သတ်မှတ်ချက်များကိ ြဖည့်ဆည်း 
နိင်ခဲ့ ပီး ရလာဒ်များ တိးတက်လာမညဟ် မာ်လင့်နိင်ပါသည်။  

 



နာက်ဆက်တွဲ (င) 

အကျဉ်းချုပ်တင်ြခင်း 

Starting a Business 

(က) MyCO ID ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရာ ကာြမင့်ချိန် (၁) ရက်ြဖစ် ပီး ကန်ကျစရိတ်ကိ 

(၂) သိန်းခွဲ ထိ လျာ့ချထားပါသည်။ 

( ခ ) VAT နှင့်ဆင်တူ သာ Commercial Tax ကိ Register လပရ်ပါသည။် ၁-၈-

၂၀၁၈ ရက် မှစ၍ DICA နှင့် IRD တိသ့ည် Register လပ်ရာတွင် တူညီ သာ 

ID နပါတ်ကိ အသးြပုခဲ့ပါသည်။ 

( ဂ ) မို န့ယ် အလပ်သမားရးတွင် မှတ်ပတင်ရ ပီး (၁) ရက ်ကာြမင့်ပါသည်။ 

(ဃ) လူမဖူလ ရးအဖွဲ တ့ွင် မှတ်ပတင်ရ ပီး (၁) ရက် ကာြမင့်ပါသည်။ 

Protecting Minority Investor 

(က) new Myanmar Companies Law ြဖင့် Cover ြဖစ်နိင် သာ အချက်များကိ 

Assessment ြပုလပ်ရန် World Bank Group သိ ့ ပးပိ ့ပီး Reform 

ြဖစန်ိင် သာ အချက်များအား DICA သိ ့ြပန်လည် ပးပိထ့ား ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

Registering Property 

(က) စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပတင်ရန်အတွက် ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (လက် 

ကမး်စာ ဆာင်) ြပုလပ်ြဖန် ့ ဝထားပါသည်။ 

( ခ ) ြပညသ်ူအများစာချုပ်စာတမ်းပါ အခွင့်အ ရးကိ ဥ ဒနှင့်အညီ ရရှိ ပီး လိမ်လည် 

ခရြခင်းမှ ကာကွယ်နိင် စရန်အတွက် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပတင်ြခင်းကိ ဆာင် 

ရွက် ပး လျက်ရှိပါသည်။ 

( ဂ ) စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပတင်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် - 

- မှတ်ပတင်လိသည့် စာချုပ်စာတမ်းကိ သက်ဆိင်ရာ စာချုပ်စာတမ်း 

မှတ်ပ တင်ရးသိ ့တငြ်ပရမည်။ ရန်ကန် မို ့ တာ် စာချုပ်စာတမး်မှတ် 

ပတင်ရးသိ ့တင်ြပပါက ဝင်စာ ဌာနတွင် နနက် ၈:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၃၀ 

နာရီအတွင်း တင်ြပ၍ အမှတ်စဉ်ရယူရပါမည်။ 

- အမှတ်စဉ် ပးထား သာ စာချုပ်များကိ အမှတ်စဉ်အလိက် စစ် ဆး 

ြခင်း၊ ထပ်ဆင့် ရးမှတ်ချက်များ ရးသားြခင်း၊ လက် ဗွနှိပ်မှတ်ရ 



နာက်ဆက်တွဲ (င) 

ယူြခင်း၊ မှတ်ပတင် ကး ပးသင်ွးြခင်းတိကိ့ နအ့တွင်း ပးီစးီ 

အာင် ဆာင်ရွက် ပးပါသည်။ 

- ဥပ ဒနှင့် ညညီတွသ်ည့် စာချုပ်များကိ ရး၏ မှတ်ပတင်စာအပ်များ 

တွင် မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ အပီးသတ်မှတ်ပတင် ပးြခင်းတိ ့ြပုလပ်ရန် 

အတွက် ရး၌ထားခဲ့ရ မည်ြဖစ် ပီး၊ စာချုပ်နှင့် မှတ်ပတင်ခ ငွလက်ခ 

ရရှိ ကာင်း ြပစာကိ ကာယကရှင်သိ ့ထတ် ပး ပါမည်။ 

- သတ်မှတ်သည့် နရ့က်တွင် စာချုပ်နှင့် မှတ်ပတင်ခ ငွ လက်ခရရိှ 

ကာင်း ြပစာတင်ြပ၍ မိမိ၏ စာချုပ်မူရင်းကိ ြပန်လည်ထတ်ယူနိင် 

ပါသည်။  

- ဥပ ဒနှင့်မညီညတ်သည့် စာချုပ်များကိ မှတ်ပတင် ပးရန် ြငင်းပယ် 

ကာင်း မှတ်တမ်းတင်၍ ကာယကရှင်သိ ့ နအ့တွင်း ြပန်လညထ်တ် 

ပးပါမည်။ 

- ြငင်းပယြ်ခင်းခရသည့် စာချုပ်ကိ မှတ်ပတင်လိပါက တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ်၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပတင်အရာရှိထ 

အယူခဝင် ရာက်နိင် ပါသည်။  

- တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမစာချုပ ် စာတမ်း 

မှတ်ပတင် အရာရှိက အယူခမကိ စစ် ဆး၍ မှတ်ပတင်ရန် ခွင့်ြပုပါ 

က ရက် ပါင်း (၃၀) အတွင်း မို ့ တာ်/ မို န့ယ်စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပ 

တင်အရာရှိထ တင်ြပ၍ မှတ်ပတင်ရပါမည။် 

- မှတ်ပတင် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းခရပါက ရက် ပါငး် (၃၀) အတွင်း 

သက်ဆိင်ရာ တရားရးတွင် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပတင် ပး စလိမြဖင့် 

တရားစွဲဆိ ဆာင်ရွက် ပးီ၊ တရားရးက မှတ်ပတင် ပးရန် အမိန်ခ့ျ 

လျင် မို ့ တာ်/မို န့ယ်စာချုပ်စာတမး်မှတ်ပတင်အရာ ရှိထ တင်ြပ၍ 

မှတ်ပတင်ရပါမည်။ 

(ဃ) စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပတင်ြခင်းလပ်ငန်း၏ ကာြမင့်ချိန် 



နာက်ဆက်တွဲ (င) 

- ရန်ကန်နှင့် မန္တ လး မို ့ တာ်စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပတင်ရးတိတ့ွင် 

မှတ်ပတင်ခ ပးသွင်းသည့် နမ့ှ (၁၅) ရက်အတွင်း၊ ကိယ်စာလှယ်လဲ 

စာကိ (၅) ရက် အတွင်း စာချုပ်မူရင်း ြပန်လည်ထတ် ပးပါမည်။ 

- ကျန် မို န့ယ်စာချုပ်စာတမး်မှတ်ပတင်ရးများတွင် ဖာြ်ပပါ အချိနက်ာ 

ထက် လျာ့နညး်နိင်ပါသည်။ 

( င ) စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပတင်ြခင်း၏ အကျိုးသက် ရာက်မ 

- မှတ်ပတင်ထား သာ စာချုပ်စာတမး်သည် စာချုပ် ချုပဆိ်သည့် 

နရ့က်မစှ၍ အကျို းသက် ရာက်သည်။ 

- စာချုပ်စာတမ်းပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဆန်က့ျင် သာ နတ်ကတိ 

သိမ့ဟတ် အ ကာင်းကား ကညာချက်ကိ လမ်းမိးသည်။ 

( စ ) စာချုပ်စာတမ်းကိ မှတ်ပ မတင်ြခင်း၏ အကျိုးသက် ရာက်မ 

  မှတ်ပတင် မတင်မ နရ စာချုပ်စာတမ်းများကိ မှတ်ပတင်ြခင်းမြပုလင် - 

- မ ရမ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းကိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

ငှားရမ်းြခင်း တိသ့ည် အကျို းသက် ရာက်မမရှိ စရ။ 

- ကိတ္ထ ိမသား သမီး မွးစားြခင်းသည် တရားဝင် အ ထာက်အထား 

သက် သခချက ်မြဖစ် စရ။ 

- စာချုပစ်ာတမး်ပါ ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် သိမ့ဟတ် အခွင့်အာဏာ 

ပးအပ်ချက်သည ် တရားဝင်အ ထာက်အထား သက် သခချက် 

မြဖစ် စရ။ 

Dealing with Construction Permits 

(က) Doing Business 2019 တွင် Construction Permits 

ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိရန် Procedure (၁၅) ဆင့်၊ ရက် ပါငး် (၉၅) ရက် 

သတ်မှတ်ထား သာ်လည်း ကာ်မတီမှ ဆာင်ရွက် ပး နမ 

အ ြခအ နမှာ Procedure (၁၁) ဆင့်၊ ရက် ပါင်း (၃၈) ရက်သာ 

ကာြမင့်မည်ြဖစ်ပါသည်။  



နာက်ဆက်တွဲ (င) 

( ခ ) IFC မှ အကြပုချက် (၁၃) ချက်တွင် ယ နအ့ထိ ဆာင်ရွက် ပီးစီးမ 

အချက်မှာ (၇) ချက်ရှိ ပီး ဆာင်ရွက်ဆဲအချက် (၅) ချက်နှင့် ယာယီအား 

ြဖင့် ဆာင်ရွက် နိင်ြခင်းမရှိ သးသည့်အချက် (၁) ချက်ရှိပါသည်။ 

အရညအ် သွးစစ် ဆးချက် အမှတ်စာရင်းတွင် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ပီး 

အချက် (၃) ချက်၊ ဆက်လက် ဆာင် ရွက်ရန် လျာထားချက ် (၁) ချက ်

ရှိပါသည်။  

( ဂ ) အ ဆာက်အဦခွင့်ြပုမိန်လ့ပ်ငန်းစဉ်ကီး တစ်ခလးကိ Risk Based 

အ ြခခ၍ Automation System ြပုြပင် ြပာင်းလြဲခငး်များ ဆာငရွ်က် 

နပီြဖစ်ပါသြဖင့် ရန်ကန် မို  ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီမှ 

တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် န သာ Dealing with Construction Permits 

၏ ရမှတ်မှာ Doing Business 2020 တွင် တိးတက်လာမညြ်ဖစ် ပီး 

တာဝနရှ်သူိအဆင့်ဆင့်မှ ကီးကပ် ဆာင် ရွက် နပါသည်။ 

(ဃ) ကာ်မတီ၏ ကီးကပ်မြဖင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများအား ဆာင်ရွက် န 

ပါသြဖင့် Doing Business 2020 တွင် ယခင်ရရှိခဲ့သည့် အမှတ် ပး 

ဇယားထက် (၅) မှတ်မ ှ (၁၀) မှတ် အတွင်း တိးတက်ရန် ရညမှ်န်းထား 

ပးီ ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

Getting Electricity  

(က) ရန်ကန်လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်း၌ SCADA System 

တင်ဒါ ခ ယူြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ ပီး ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ 

လအကန်တွင် ပီးစီးမည်ြဖစ်၍ ၂၀၁၉ ခနှစ်တွင် Implementation လပ်ငန်း 

များ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွား မည်ြဖစ် ပါသည်။  

( ခ ) Line Fault Data များက ိ Manual ြဖင့်သာ ကာက်ယူ၍ တွက်ချက် 

နရသည့် SAIFI, SAIDI တွက်ချက်မများအားဆက်လက် ဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိ ပီး တွက် ချက်မရလာဒ်များအား ဝန်ကီးဌာန Website တွင် 

လင့်တင်ထားမည် ြဖစ်ပါ သည်။ 

( ဂ ) ဓာတ်အားြပတ် တာက်ြခင်းကိ စာင့် ကည့်သည့်စနစ ် အသးြပုြခင်း 

အတွက် Call Centre များဖွင့်လှစ်၍ ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း၊ Icorn 



နာက်ဆက်တွဲ (င) 

စက်များ၊ Viber Group များ ဖွင့်၍ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ Fault 

Indicator Equipment များ၊ Sectionalizers များ တပ်ဆင်ြခင်းများ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး ဆာင် ရွက် ပီးစီးမ အ ြခအ နများအား 

ဝန် ကီးထာန Website တွင် လွင့်တင်ထား မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ) ဓာတ်အားခဲွရအသစ် တည် ဆာက်ြခင်းများ၊ ဓာတ်အားခဲွရများ အဆင့် ြမင့် 

တည် ဆာင်ြခင်းများ၊ Main Transformer များတွင် ဝန်အားမနိင်မ ကာင့် 

ဓာတ်အား လျာ့ချမမြဖစ် စရန် ဝန်အားပမာဏ (Capacity) ပိမိကီးမားလာ 

သည့် Transformer များြဖင့် အစားထိး တည် ဆာက်ြခင်းများ ဆာက်ရွက် 

ပါမည်။ 
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