
ြြန်ြာနိုင်ငဳတစ်ဝှြ်ဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်တိုင်ဵတာေေဵစခန်ဵြျာဵ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ 

နိဒါန်ဵ 

၁။ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် 

ဆက်သွယ်ေရဵေော်ပေရတာမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ဌာနဆုိင်ရာနှင်ဴ ေြြာဵေသာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵသ့ုိ 

သတ်မှတ်ေပဵထာဵ ေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်မျာဵကို စနစ်တကျကကီဵကကပ်နိုင်ရန်၊ လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာငဴ်ယှက်မှု 

ြဖစ်ပါက တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵနိုင်ရန်နှငဴ် တရာဵမဝင်လှိုင်ဵနှုန်ဵသဳုဵစဲွမှုမျာဵကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထတု်နိုင်ရန်၊ 

ေမိ်နီဵြျင်ဵနုိင်ငဳမျာဵနှငဴ် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေေထာက်ေကူြပုရန်နှငဴ် 

တရာဵမဝင် ကကိုဵမဴဲဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ရှာေဖွေဖာ်ထတု်နိုင်ရန် ေတွက် Fixed 

Monitoring Station မျာဵကို ကမ္ဘာဴဘဏ်၏ IDA ေြါင်ဵစဉ်ေောက်မှ တည်ေဆာက်ကာ 

လှိုင်ဵနှုန်ဵတုိင်ဵတာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၂။ တင်ဒါေောင်ြမင်ြဲဴသည်ဴ Comit-A1 Joint Venture မ ှေြမငဴ် (၅၀) မီတာ တာဝါတိုင်မျာဵ 

တည်ေဆာက်၍ စက်ြန်ဵမျာဵတွင် TCI Equipment Installation လုပ်ငန်ဵကို ေောက်ပါေတုိင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ြဲဴပပီဵ ေနြပည်ေတာ်ရှိ Monitoring Control Center (MCC) နှငဴ် ြျတိ်ဆက် 

ေဆာင်ရွက်တိုင်ဵတာလျက်ရှိပါသည်-  

စဉ် 
FMS စခန်ဵ 

အြည် 

တာဝါတုိင်တည်ေဆာက် 
ပြီဵစီဵသည်ေဴက်စွဲ 

TCI Installation 

ပြီဵစီဵသည်ဴ ေက်စွဲ 

၁။ တိုဵေကကာင်ကေလဵ ၂၂.၃.၂၀၁၇ ၁.၅.၂၀၁၇ 

၂။ ေရွှေြပည်သာ ၂၂.၃.၂၀၁၇ ၂၄.၆.၂၀၁၇ 

၃။ ေလဳု ၂၂.၃.၂၀၁၇ ၂၆.၆.၂၀၁၇ 

၄။ ြပည်ကကီဵတဳြွန် ၂၂.၃.၂၀၁၇ ၅.၅.၂၀၁၇ 

၅။ ေရေကကာင်ဵ ၂၂.၃.၂၀၁၇ ၈.၅.၂၀၁၇ 

၆။ ယာဉ်ပျ ဳ ၂၂.၃.၂၀၁၇ ၂၈.၆.၂၀၁၇ 

၇။ ေကာဴေသာင်ဵ ၂၆.၉.၂၀၁၉ ၁၀.၁၂.၂၀၁၉ 

၈။ တမူဵ ၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃.၁၂.၂၀၁၉ 

၉။ ြမဝတီ ၅.၁၂.၂၀၁၉ ၂၉.၁၂.၂၀၁၉ 

၁၀။ တာြျလီိတ် ၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၆.၁.၂၀၂၀ 
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စခန်ဵြျာဵ၏တည်ေနော 

၃။ ရန်ကုန်ပမို့၊ တိုဵေကကာင်ကေလဵပဂိုဟ်တု 

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ဵရှိ FMS Type (I)စြန်ဵ၏ 
တည်ေနရာသည ် ရန်ကုန်ပမို့၊ ေတာင်ဒဂဳုပမို့ 
နယ်၊ ေလဵေထာငဴ်ကန်လမ်ဵနှငဴ် ေောင်ေဇယျ 
လမ်ဵေထာငဴ်ရှိ တိုဵေကကာင်ကေလဵ ပဂိုဟ်တု 

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ဵ၊ Earth Station စြန်ဵ၏ 
ေြမေကျယ်ေဝန်ဵ ဧရိယာ ၄ဧကြန့် (၄၀၀ေပ 
x ၄၀၀ေပ)၊ ေြမြပင်တည် ေနရာေမှတ် (Latt 
16.857669°, Long 96.221706°)၊ ြမန်မာ ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြမေနရာ ြဖစ်ပါသည်။  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

၄။ ရန်ကုန်ပမို့၊ ေလဳုပမို့နယ်၊ မီဵရထာဵ 
လမ်ဵေဘဵရိှ FMS Type(II)စြန်ဵ၏ တည်ေနရာ 
သည ် ရန်ကုန်ပမို့၊ ေလဳုပမို့နယ်၊ ေလဳုလမ်ဵနှငဴ် 
ေောက်ကကညဴြ်မင်တိုင်လမ်ဵကကာဵရိှ မီဵရထာဵ 

လမ်ဵေဘဵ ေြမေနရာ (၅၇ေပ x ၅၇ေပ)၊ ေြမြပင် 
တည ် ေနရာေမှတ် (Latt 16.792267°, Long 
96.126434°)၊ ြမန်မာမဴီဵရထာဵေြမေနရာ ြဖစ်ပါ 
သည်။ 

 
 

 

 
၅။ ရန်ကုန်ပမို့၊ ေရွှေြပည်သာဘူတာေနီဵရှိ 

FMS Type (II)စြန်ဵ၏ တည်ေနရာသည ်
ရန်ကုန် ပမို့၊ ေရွှေြပည်သာပမို့နယ်၊ ေရွှေြပည်သာ 
ဘူတာေနီဵရိှ (၈၃ေပ ၉လက်မ x ၅၄ေပ 
၆လက်မ)၊ ေြမြပင် တည်ေနရာေမှတ် (Latt 

16.960935°, Long 96.086994°)၊ ြမန်မာ ဴ
မီဵရထာဵေြမေနရာ ြဖစ်ပါသည်။ 
 
 

 

 



-3- 

 

၆။ မန္တေလဵပမို့၊ ြပည်ကကီဵတဳြွန် ဆက်သွယ် 
ေရဵဝန်ဵရိှ FMS Type (I)စြန်ဵ၏ တည်ေနရာ 

သည ် မန္တေလဵပမို့၊ ြပည်ကကီဵတဳြွန်ပမို့နယ်၊ 
မင်ဵကကီဵရန်ေနာင်လမ်ဵနှင်ဴ (၆၂)လမ်ဵေထာငဴ်ရှိ 
ြမန်မာဆဴက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေြမေကျယ် 
ေဝန်ဵဧရိယာ (၁)ဧကြန့် (၂၀၀ေပ x ၂၀၀ေပ) 

ေြမြပင် တည်ေနရာေမှတ် (Latt 21.916432°, 
Long 96.112722°)၊ ြမန်မာဆဴက်သွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵေြမေနရာ ြဖစ်ပါသည်။  
 

 

 
၇။    ေရေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵညွှန်ကကာဵမှု ဦဵစီဵ 
ဌာန၊ သေဘောကျင်ဵေလုပ်ရုဳရှိ FMS Type(II) 
စြန်ဵ၏တည်ေနရာသည် မန္တေလဵပမို့၊ မဟာ 
ေောင်ေြမပမို့နယ်၊ ေဒဵဝန်ဵေရပ်၊ ၉၃ လမ်ဵ နှင်ဴ 

ကမ်ဵနာဵလမ်ဵေေပါ်လမ်ဵေထာငဴ်ရှိ ပို့ေဆာင် 
ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရေကကာင်ဵ 
ပို့ေဆာင်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန သေဘော 
ကျင်ဵေလုပ်ရဳု၊ ေြမေကျယ်ေဝန်ဵ (၈၀ေပ x 

၈၀ေပ) ေြမြပင်တည်ေနရာေမှတ် (Latt 
21.975325°, Long 96.059266°)၊ ေရေကကာင်ဵ 
ပို့ေဆာင်ေရဵ ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနေြမေနရာ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 
၈။ မန္တေလဵပမို့၊ ယာဉ်ပျဘဳူတာေနီဵရိှ FMS 
Type (II)စြန်ဵ၏ တည်ေနရာသည ် မန္တေလဵ 

ပမို့၊ ေောင်ေြမသာစဳပမို့နယ်၊ ယာဉ်ပျဘဳူတာ 
ေနီဵ ေြမေကျယ်ေဝန်ဵ (၈၀ေပ x ၆၀ေပ) 
ေြမြပင်တည်ေနရာေမှတ် (Latt 21.969285°, 
Long 96.117051°)၊ ြမန်မာမဴီဵရထာဵ ေြမေနရာ 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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၉။ ေကာဴေသာင်ဵပမို့ရိှ FMS Type (I) စြန်ဵ 
၏ တည်ေနရာသည် တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 

ေကာဴေသာင်ဵြရိုင်၊ ေကာဴေသာင်ဵပမို့၊ ေောင် 
သုြရပ်ကွက်၊ ေမှတ်(၂၁)၊ ေြမကွက်ေမှတ် 
(၁၄၁)၊ ေြမေကျယ်ေဝန်ဵ (၁၄၅ေပ x ၅၅ေပ)၊ 
ေြမြပင်တည် ေနရာေမှတ် (Latt 9.986364°, 

Long 98.546050°)၊ ြမန်မာဆဴက်သွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵေြမေနရာ ြဖစ်ပါသည်။  
 

 

 

၁၀။ တမူဵပမို့ရှိ FMS Type (I) စြန်ဵ၏ 
တည်ေနရာသည ် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ 
တမူဵြရုိင်၊ တမူဵပမို့၊ ြမန်မာဆဴက်သွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵေြမေနရာဝန်ဵ၊ ေဈဵတန်ဵ(၉) ရပ်ကွက်၊ 
ေဂါက်ကွင်ဵလမ်ဵ၊ ေမှတ် (၂၁)၊ ေြမကွက် 

ေမှတ်(၁၄၁)၊ ေြမေကျယ်ေဝန်ဵ (၁၇၅ ေပ x 
၉၅ေပ)၊ ေြမြပင် တည်ေနရာ ေမှတ် (Latt 
24.212438°, Long 94.301279°) ြမန်မာ ဴ
ဆက်သွယ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေြမေနရာ ြဖစ်ပါသည်။  

 
 

 

 
၁၁။ ြမဝတီပမို့၊ FMS Type (I)စြန်ဵ၏ 

တည်ေနရာသည ် ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီြရိုင်၊ 
ြမဝတီ ပမို့၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ၆-ရဲဝင်ဵေကွက်၊ 
ပမို့ရုိဵနှင်ဴ ကာဵဝင်ဵလမ်ဵေထာင်ဴ၊ ေြမကွက် 
ေမှတ်(၆)၊ ြမန်မာ ဴဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵဝင်ဵ၊ 

ေြမေကျယ်ေဝန်ဵ (၁၀၀ေပ x ၁၆၀ေပ)၊ 
ေြမြပင်တည်ေနရာေမှတ် (Latt 16.686236°, 
Long 98.50200°) ြမန်မာဆဴက်သွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵေြမေနရာ ြဖစ်ပါသည်။  

 
 

 



-5- 

 

 
၁၂။ တာြျလီိတပ်မို့ရိှ၊ FMS Type (I) 

စြန်ဵ၏ ေြမြပင်တည်ေနရာသည ်ရှမ်ဵြပည်နယ် 
(ေေရှ့ပုိင်ဵ)၊ တာြျလီိတြ်ရိုင်၊ တာြျလီိတပ်မို့၊ 
ဝမ်ေကာင်ဵရပ်ကွက်၊ နှင်ဵဆီလမ် ၊ဵ ေမှတ်(၃/၂၀)၊ 
ေြမြပင်တည်ေနရာေမှတ်(Latt 20.448177°, 

Long 99.883897°)၊ ြမန်မာဆဴက်သွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵ ေြမေနရာ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

တိုင်ဵတာေေဵစခန်ဵတည်ေဆာက်ထာဵသည်ဴေနောြျာဵ 
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တာဝါြျာဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵအတွက် လူြှုစီဵြွာဵဆန်ဵစစ်ြှုြျာဵ ေဆာင်ေွက်ခဲဴြခင်ဵ 

၁၃။ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်တိုင်ဵတာေရဵစြန်ဵမျာဵသည် မိုဘိုင်ဵေော်ပေရတာမျာဵ၏ တာဝါမျာဵကဴဲသ့ုိ 

ေင်တာနာ ဦဵတည်ရာဘက်သ့ုိ ထုတလ်ွှငဴ်ြြင်ဵမရိှဘဲ ေနီဵဝန်ကျင်ရှိ လျှပ်စစ်သဳလိုက်လှိုင်ဵမျာဵကုိ 

ဖမ်ဵယူြြင်ဵသက်သက်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်သည်ြဖစ်ရာ လျှပ်စစ်သဳလိုက်လှိုင်ဵနှငဴ် စက်ကွင်ဵ 

ေကကာငဴ် ေမျာဵြပည်သူေေပါ်သက်ေရာက်မှုမရှိေသာ်လည်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေန ြပည်သူမျာဵေတွက် 

စိုဵစဉ်ဵမျှ စိတ်ေေနှာငဴ်ေယှက်မြဖစ်ေစရန်နှငဴ် ကမ္ဘာဴဘဏ်ကဲဴသ့ုိနိုင်ငဳတကာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၏ 

လူမှုစီဵပွာဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ ကတိကဝတ်မျာဵနှငဴ်ေညီ လိကု်ပါေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ ြဖစ် 

ပါသည်။ တိုင်ဵတာေရဵစြန်ဵတည်ေဆာက်မည်ဴေြမေနရာမျာဵ၊ တာဝါမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ ၍ လူမှု 

စီဵပွာဵဆန်ဵစစ်ြျက်ကို ေမျာဵြပည်သူထမဳှ သေဘာထာဵေကာက်ယူြြင်ဵောဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် 

လူမှုစီဵပွာဵကျွမ်ဵကျင်သူ ပါဝင်ကာ ေဆွဵေနွဵပဲွကျင်ဵပြပုလုပ်ြဲဴပါသည်။ 

၁၄။ စက်မှုပိုင်ဵဆုိင်ရာ သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ေြမေနရာရရိှေရဵနှငဴ် တည်ေဆာက်ေရဵေတွက် 

သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေတွက် ေြျန်ိတိုေတွင်ဵ 

တည်ေဆာက်ပပီဵစီဵြဴဲေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်တိုင်ဵတာေရဵစြန်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ သညဴ် လူမှုစီဵပွာဵ 

ဆုိင်ရာဆန်ဵစစ်မှုြပန်လည်သဳုဵသပ်နိုင်ရန် Due Diligence ေတွက် ကမ္ဘာဴဘဏ်မှ ကျွမ်ဵကျင်သူ 

Mr.Dora ကိုေစလွှတြ်ဲဴပပီဵ တည်ေဆာက်ပပီဵစီဵသညဴ် ရန်ကုန်နှငဴ် မန္တေလဵပမို့ တိငု်ဵတာေရဵစြန်ဵ 

မျာဵေတွက် ေကကဳြပုြျက်မျာဵေပဵပ့ုိလာမှုေေပါ် ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ သက်ဆုိင်ရာ 

ေဖွဲ့မျာဵနှငဴ် ညှနိှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေပဵြဴဲပါသည်။ 

Due Diligence ေတွက် ကမ္ဘာဴဘဏ်မှ ကျွမ်ဵကျင်သူ Mr.Dora မှ စစ်ေဆဵြဲဴမှုမှတ်တမ်ဵ 
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၁၅။ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၏ ေဒသမေရွဵဆက်သွယ်ေရဵလုိေပ်ြျက်ြဖည်ဴဆည်ဵေရဵ 

ရန်ပုဳေငွစီမဳကိန်ဵမျာဵေတွက် လူမှုစီဵပွာဵဆုိင်ရာကျွမ်ဵကျင်သူ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ ေဒါ်ြင်သိန်ဵေထွဵ 

ကိ ု ကမ္ဘာဴဘဏ်ေြျဵေငွြဖငဴ် တာဝန်ေပဵထာဵသည်ြဖစ်ရာ တည်ေဆာက်ပပီဵစြန်ဵမျာဵနှငဴ် ထပ်မဳ 

တည်ေဆာက်မညဴ် စြန်ဵမျာဵေတွက် ေမျာဵြပည်သူနှငဴ် နီဵနီဵကပ်ကပ်ပွငဴ်ပွငဴ်လင်ဵလင်ဵ ေတွ့ ဆုဳ 

ေဆွဵေနွဵနုိင်ေရဵေတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပုိမုိြပည်ဴစဳုေသာလူမှုစီဵပွာဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ လည်ဵေကာင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန် ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ လူမှုေဖွဲ့ေစည်ဵ 

မျာဵနှငဴ် ညှနိှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြဴဲပါသည်။ 

မန္တေလဵပမို့၊ြျမ်ဵေေဵသာစဳပမို့နယ်၊ ေဒဵဝန်ဵေေနာက်ရပ် ေရေကကာင်ဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵ 

ဌာနဝန်ဵေတွင်ဵ တည်ေဆာက်ြဲဴသညဴစ်ြန်ဵ နှင်ဴပတ်သက်၍ ေမျာဵြပည်သူသေဘာထာဵ 

ရယူြဲသဴညဴ ်မှတ်တမ်ဵ 
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ေကာဴေသာင်ဵစြန်ဵ နှငဴ်ပတ်သက်၍ ေမျာဵြပည်သူ သေဘာထာဵရယူြဲဴသညဴ ်မှတ်တမ်ဵ 

                
 

တမူဵစြန်ဵ နှင်ဴပတ်သက်၍ ေမျာဵြပည်သူ သေဘာထာဵရယူြဲဴသညဴ် မှတ်တမ်ဵ 

                              

 

ြမဝတီစြန်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေမျာဵြပည်သူ သေဘာထာဵရယူြဲဴ     မှတ်တမ်ဵမျာဵ 
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တာြျလီိတစ်ြန်ဵ နှငဴ်ပတ်သက်၍ ေမျာဵြပည်သူ သေဘာထာဵရယူြဲဴ     မှတ်တမ်ဵမျာဵ 

                    
   

၁၆။ လူမှုစီဵပွာဵကျွမ်ဵကျင်သူ ေဒါ်ြင်သိန်ဵေထွဵနှင်ဴ ကမ္ဘာဴဘဏ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ေကကဳြပုြျက်မျာဵ 

ေရ စီမဳကိန်ဵမစတင်မီေမျာဵြပည်သူသေဘာထာဵဆန်ဵစစ်ြြင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ေရဵကာလေတွင်ဵ 

ေဆာက်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵြွင်ေတွင်ဵသ့ုိ ေဘဵေန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ PPE ဝတ်စုဳမျာဵြဖင်ဴသာ 

ဝင်ေရာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်သူမျာဵကုိ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်နှင်ဴ လိပ်စာမျာဵပါဝင်သညဴ ်

        ဘုတ်မျာဵြဖင်ဴ ေသိေပဵြြင်ဵမျာဵကို ထပ်မဳေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

ေဆာက်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵြွင်ေတွင်ဵသ့ုိ ေဘဵေန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ PPE ဝတ်စုဳမျာဵြဖင်ဴသာ 

ဝင်ေရာက်ေရဵနှင်ဴ ဗ ီ     ဘုတ်မျာဵြဖင်ဴ ေသိေပဵြြင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြဲဴြြင်ဵ      
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၁၇။ တည်ေဆာက်ပပီဵစီဵြဴဲေသာစြန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ တင်ဒါလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵလည် 

ပတ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ Environmental & Social Management Framework (ESMF) ကိစ္စရပ် 

မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ ၍ ေပပီဵသတ်ောဵ ေတညြ်ပုနုိင်ရန် ကမ္ဘာဴဘဏ်စီမဳကိန်ဵမျာဵတာဝန်ြဳ Task 

Team Leader (TTL) Mr. Rajendra မှ လာေရာက်ကကည်ဴရှု့ေလဴလာသဳုဵသပ်၍   ရှည်လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေကကဳြပုြျက်မျာဵေပဵြဴဲပါသည်။ 

ရန်ကုန်ပမို့နှင်ဴမန္တေလဵပမို့မျာဵရိှ တိုင်ဵတာေရဵစြန်ဵမျာဵောဵ World Bank မ ှတာဝန်ရိှသူမျာဵမှ 

စစ်ေဆဵြဲဴမှု မှတ်တမ်ဵမျာဵ 
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တိုင်ဵတာေေဵစခန်ဵြျာဵ တည်ေဆာက်ြခင်ဵနှငဴ်ြတ်သက်၍ အြျာဵြြည်သူသေောထာဵ 

ေကာက်ခဳြခင်ဵ ေဆွဵေနွဵြွဲကျင်ဵြြြုလုြ်ခဲဴြှုြျာဵ 
 

စဉ် စခန်ဵအြည် 
ြတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် 

လူြှုစီဵြွာဵ ကျြ်ဵကျင်သူ 

ေဆွဵေနွဵြွဲ 
တက်ေောက်သူ 

အေေအတွက် 

ေဆွဵေနွဵြွဲကျင်ဵြ 
ြြုလုြ်ခဲဴသညဴေ်က် 

၁ တိုဵေကကာင်ကေလဵ Mr.Dora - Due Diligence 

၂ ေရွှေြပည်သာ Mr.Dora - Due Diligence 

၃ ေလဳု Mr.Dora - Due Diligence 

၄ ြပည်ကကီဵတဳြွန် Mr.Dora - Due Diligence 

၅ ယာဉ်ပျ ဳ Mr.Dora - Due Diligence 

၆ ေရေကကာင်ဵ ေဒါ်ြင်သိန်ဵေထွဵ ၁၃ (၃.၃.၂၀၁၉) 

၇ ေကာဴေသာင်ဵ ေဒါ်ြင်သိန်ဵေထွဵ ၁၅ (၁၉.၁.၂၀၁၉) 

၈ တမူဵ ေဒါ်ြင်သိန်ဵေထွဵ ၂၅ (၉.၄.၂၀၁၉) 

၉ ြမဝတီ ေဒါ်ြင်သိန်ဵေထွဵ ၁၂ (၂၅.၄.၂၀၁၉) 

၁၀ တာြျလီိတ် ေဒါ်ြင်သိန်ဵေထွဵ ၁၆ (၅.၁၀.၂၀၁၉) 
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နိဂဳုဵချုြ် 

၁၈။ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေစေရဵနှင်ဴေတူ ေရရှညတ်ည်တဳ၍ဴ 

နိုင်ငဳတကာစနစ်နှငဴ်ေညီြဖစ်ေစေရဵ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်တိုင်ဵတာေရဵစြန်ဵမျာဵသည် လျှပ်စစ်သဳလိုက်လှိုင်ဵမျာဵ  ထုတလ်ွှငဴ်ြြင်ဵမရိှဘဲ ေနီဵ 

ဝ   ကျင်ရှိ လျှပ်စစ်သဳလိုက်လှိုင်ဵမျာဵကုိ ဖမ်ဵယူြြင်ဵသက်သက်ကုိသာ ေဆာင်ရွက်သည်ြဖစ်ရာ 

လျှပ်စစ်သဳလိုက်လှိုင်ဵနှငဴ် စက်ကွင်ဵေကကာငဴ် ေမျာဵြပည်သူေေပါ်သက်ေရာက်မှု မရှိေသာ်လည်ဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေန ြပည်သူမျာဵေတွက် စိုဵစဉ်ဵမျှ စိတ်ေေနှာငဴ်ေယှက်မြဖစ်ေစရန်နှငဴ် ကမ္ဘာဴဘဏ် 

ကဲဴသ့ုိနိုင်ငဳတကာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ ကတိကဝတ်မျာဵနှငဴ် 

ေညီလိုက်ပါေဆာင်ရွက်ြြင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါစြန်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ ၍ ေေကကာင်ဵတစဳုတရာ 

ရှိပါက ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၊ ေရင်ဵ 

ေြမစ်၊ ေရဒီယုိလှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ကကီဵကကပ်ေရဵဌာနကကီဵမှ  ေောက်ပါဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ ေြဖကကာဵေပဵမည် 

ြဖစ်ပါသည်- 

 

စခန်ဵတည်ေနော 
 

အြည် 
 

ောထူဵ 
 

ဖုန်ဵနဳြါတ် 
 
 

ေနြပည်ေတာ်၊ 
Monitoring 
Control Center 

ဦဵဇာနည်ေောင် 
 

ဦဵေောင်ြမင်ဴဝင်ဵ 

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် 
 

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 
 

၀၉၅၄၀၀၀၅၆ 
 

၀၉၄၅၀၀၀၀၃၂၉ 

 
 

ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

 

ဦဵေနလင်ဵထွန်ဵ 
 

ဦဵေောင်ကုိကို 

 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 
 

ဦဵစီဵေရာရှိ 

 

၀၉၅၀၂၁၀၇၂ 
 

၀၉၄၂၄၀၀၀၀၄၆ 

 

 
မန္တေလဵတိုင်ဵ 

 

ဦဵမင်ဵမင်ဵထွဋ် 
 

ဦဵစုိင်ဵသုိ(ဝ်)ဟန်ေနာ်ေြဵ 

 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 
 

ဦဵစီဵေရာရှိ 

 

၀၉၅၄၀၀၀၉၈ 
 

၀၉၄၅၀၀၀၀၃၂၆ 

 

ြမဝတီ၊  

ေကာဴေသာင်ဵ 

 
ဦဵထွန်ဵထွန်ဵနုိင် 
 

ေဒါ်မီမီသမိဴ် 

 
လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 
 

ဦဵစီဵမှူဵ 

 
၀၉၄၅၀၀၀၀၂၉၃ 
 

၀၉၂၅၈၇၇၈၈၂၂ 
 

တမူဵ၊  

တာြျလီိတ် 

ဦဵညီညီလငွ် 
 

ေဒါ်ြိုင်သဇင်ေောင် 

ဦဵစီဵေရာရှိ 
 

ဦဵစီဵမှူဵ 

၀၉၄၂၄၀၀၀၀၄၇ 
 

၀၉၂၅၀၂၉၃၃၇၇ 

 


