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 ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတား၊ လြ္ပးစစးႏြငးံစျမး့အငးဝနးႀကီ့ဌာနမြ Distribution Transformer အလုဵ့ေရ ၅,၄ဝဝ 

ခနး႔အတျကး အမြာစာကုိ ဟီတာခ္ီစုိ့လြ္ပးစစးက လကးခဵရ႐ြိခံဲ်ခငး့ 
 

 
 

 
 

ရနးကုနး၊ စကးတငးဘာ  ၂၈, ၂ဝ၁၇ ---  ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတား (“်မနးမာႏုိငးငဵ”) အတျငး့႐ြိ Hitachi 
Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (“HIES, President and Director: Yutaka Araya”) ၏ ကုမ ၸဏီချ ဲ
တစးခု်ဖစးေသာ Hitachi Soe Electric & Machinery Co., Ltd. (“ဟီတာခ္ီစုိ့လြ္ပးစစး”) သညး ်မနးမာႏိုငးငဵ လြ္ပးစစးႏြငးံ 
စျမး့အငးဝနးႀကီ့ဌာန အတျကး Distribution Transformer အလဵု့ေရ ၅,၄ဝဝ ခနး႔ ေပ့ပို႔ရနး အမြာစာမ္ာ့ လကးခဵရ႐ြိခဲ ံ
ပါသညး။ အမြာစာမ္ာ့၏ စုစုေပါငး့တနးဖို့မြာ အေမရိကနးေဒၚလာ (၁၅) သနး့ႏြငးံ ညီမြ္ပါသညး။ 
 
လျနးခဲံေသာႏြစးမ္ာ့အတျငး့ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ၏ လြ္ပးစစးစျမး့အငးလိုအပးခ္ကးသညး 
လ္ငး်မနးစျာ တို့တကးလာလ္ကး႐ြိပါသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ အဆိုပါလိုအပးခ္ကးကုိ ်ဖညးံဆညး့ႏိုငးရနးအတျကး စျမး့အငးအေ်ခခဵ 
အေဆာကးအအဵုမ္ာ့တညးေဆာကးေရ့သညး ယခုအခါ အဓိကကိစၥရပးတစးခု်ဖစးလာပါသညး။ ်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရသညး 
လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ ေပ့ေဝႏိုငးမႈအခ္ိဳ့အစာ့ကို ယခုလကး႐ြိအေ်ခအေန ၃၇% (၂ဝ၁၆ ခုႏြစး) မြ ၂ဝ၃ဝ ်ပညးံႏြစးတျငး  
၁ဝဝ% အထိ တို့်မြငးံလာႏိုငးရနးအတျကး ကာလလတးမြ ကာလ႐ြညးအထိ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ ထာ့႐ြိပါသညး။ အဆိုပါ 
ေဆာငး႐ျကးခ္ကးအတျကး တစိတးတေဒသအ်ဖစး ၂ဝ၁၅ ခုႏြစး၊ စကးတငးဘာလတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵအစုိ့ရသညး ကမာၻ႔ဘဏး 
၏ ေထာကးပံဵမႈ်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖားေသာ ႏိုငးငဵအႏြဵ႔ လြ္ပးစစးစျမး့အာ့်ဖနး႔ေဝေရ့စနစးမြတဆငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ႐ြိ အိမး 
တိုငး့တျငး လြ္ပးစစးရ႐ြိေစရနးရညး႐ျယးသညးံ Myanmar National Electrification Project (NEP) ကို ေဖားေဆာငးခဲံ 
ပါသညး။ 
 

ဟီတာခ်ီစိုးလွ်ပ္စစမွ္ ထုတ္လုပ္ေသာ Distribution Transformer  
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ထိုအေ်ခအေနတျငး NEP ကို အေကာငးအထညးေဖားရနးအတျကး ပထမဆုဵ့အႀကိမး ပဵုမြနးေလလဵေခၚယူခဲံၿပီ့ ဟီတာခ္ီစို့ 
လြ္ပးစစးသညး Distribution Transformer အလဵု့ေရ ၅,၄ဝဝ ခနး႔ ေပ့ပို႔ရနးး အမြာစာကို ေအာငး်မငးစျာရ႐ြိခဲံပါသညး။ 
ဟီတာခ္ီစုိ့လြ္ပးစစးသညး ၂ဝ၁၇ ခုႏြစး၊ ေအာကးတိုဘာလမြစတငး၍ Distribution Transformer မ္ာ့ကို စတငးေပ့ပို႔မညး 
်ဖစးၿပီ့ ၂ဝ၂ဝ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ၅ဝ% ခနး႔အထိ လြ္ပးစစးစျမး့အာ့တို့်မြငးံေပ့ေဝႏုိငးေစမညးံ အစီအစဥးကို ်ပညးံမြီ 
ေစရနး ကူညီေပ့သျာ့မညး်ဖစးပါသညး။  
လာမညးံအနာဂတးတျငး ဟီတာခ္ီစုိ့လြ္ပးစစးသညး ်မနးမာႏုိငးငဵအတျကး တညးၿငိမးေသာ လြ္ပးစစးစျမး့အငးကို ေထာကးပံဵေပ့ 
ႏိုငးရနး Electrical Transformer မ္ာ့ကို အဓိကထာ့လ္ကး စျမး့အငးပုိ႔ေဆာငး်ခငး့ဆိုငးရာႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ဆိုငးရာ ကိရိယာ 
မ္ာ့ ထုတးလုပး်ခငး့၊ ေရာငး့ခ္်ခငး့၊ တပးဆငး်ခငး့ႏြငးံ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့်ခငး့ တို႔်ဖငးံ ဆကးလကးေဆာငး႐ျကးသျာ့မညး ်ဖစးပါ 
သညး။ 
 
 
■ Hitachi Soe Electric & Machinery Co., Ltd. ၏ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

ကုမ ၸဏီအမညး Hitachi Soe Electric & Machinery Co., Ltd. 
႐ဵု့ခ္ဳပး ရနးကုနး၊ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတား 

တညးေထာငးသညးံခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ ၂ဝ၁၅  
ရငး့ႏြီ့တနးဖို့ အေမရိကနးေဒၚလာ ၄၅,ဝဝဝ,ဝဝဝ 

(ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ အခ္ိဳ့အစာ့မြာ Hitachi Group: ၅၁%; စို့လြ္ပးစစး : ၄၉% ်ဖစးပါသညး။) 
ကိုယးစာ့လြယး အုပးခ္ဳပးမႈဒါ႐ုိကးတာ Katsutoshi Inagaki 

လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့ Electrical transformer မ္ာ့ ထုတးလုပး်ခငး့၊ ေရာငး့ခ္်ခငး့၊ တပးဆငး်ခငး့ႏြငးံ ်ပဳ်ပငးထိနး့ 
သိမး့်ခငး့ 

ေရာငး့ခ္မႈ ဂ္ပနးယနး့ေငျ ၁.၈ ဘီလီယဵ (၂ဝ၁၆ ခုႏြစး အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ) 
ဝနးထမး့ဦ့ေရ ၅၃ဝဦ့ခနး႔ 

 
 
Hitachi Industrial Equipment Systems Co,. Ltd. အေၾကာငး့ 
Hitachi Industrial Equipment Systems Co,.Ltd. သညး ဂ္ပနးႏိုငးငဵ တိုက္ိဳၿမိဳ႕တျငး ႐ဵု့စိုကးၿပီ့ Hitachi, Ltd., ၏ 
ကုမ ၸဏီချတဲစးခု်ဖစးကာ စကး႐ဵုသဵု့ပစၥညး့ႏြငးံ ကိရိယာမ္ာ့ ထုတးလုပး်ခငး့၊ ေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြငးံ ဝနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့တို႔ကို 
ေဆာငး႐ျကးလ္ကး႐ြိပါသညး။ ကုမ ၸဏီသညး ေမားတာ၊ စကး႐ဵုသဵု့အလိုေလ္ာကးႏြငးံ ထိနး့ခ္ဳပးေရ့စနစးမ္ာ့၊ 
ေလႏြငးံေရအာ့သဵု့ စနစးမ္ာ့၊ ေလဖိအာ့သဵု့စနစးမ္ာ့၊ စျမး့အငး်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့၊ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာစနစးမ္ာ့ႏြငးံ 
လုပးသာ့အငးအာ့သကးသာေစသညးံ စနစးမ္ာ့အပါအဝငး စကးမႈထုတးကုနးအမ္ိဳ့မိ္ဳ့ကို ထုတးလုပးလ္ကး႐ြိပါသညး။ 
အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့အတျကး http://www.hitachi-ies.co.jp/english တျငး ဝငးေရာကးၾကညးံ႐ႈႏိုငးပါသညး။ 
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