
 

သတငး္ထ တ္္ ျန္္ခ်က ္

ထ တ္္ ျ္္ေ း းပျ ္

 

MPT ၊ MFF ႏွ င္င့္ MNL တ  ႔  း္ေ းငး္ း္ ျ ္နင့္ ္ မးိခ်ကသ္ကသ္ ငလ္္ေ နသေ းခ်ကကနးသ နး ္နး 

ဖ ေ႔ၿဖ မးတ  းတခ်က္္ေပးခ်က   အ္ေထနခ်ကအ္ ေင့္္ေ းႏွ  င ္င္င့္ အ္ေ္နနေ္ေ နသေ းခ်ကကနးျငး္ 

ဗဒီလီ  ကးီပးီ ္နး ထ တ္္ေဝ္ဖျ္႔န္   

္ ျ္ နႏွ  င္ငေအႏွ ေ႔အ္ နးပ  ္ေခ်က္နင္း  း္ေခ်က္နင္းသနးသ ငလ္ ္နးအတ ခ်က္ အ္ေပး း္ေသန အ္ေ္နနေ္ေ နသေ းခ်ကကနးျင္း ္နး  
္ဖက္သင္င့္ ဂ  းဖ ္း္နင္း၊း္ေ နသေ းအ္ေ းအလ သ  ္္နင္းႏွ င္င့္း္ေ နသေ းခ်က  ိ ့္လ ျင္း အကပ  သင္တ  ႔ခ်က   

ဗီဒီလ    တက္ိင္င့္္ေသင့္ခ်က္င္င့္သင္ ခ်ကနး္ေ းၿ ီး ခ်က္ျ္း န္ေသနသ ္ေျ ေ ဝ ္နး ပပ  ္ေကပျ္ ပင္ပ လ္္ေိနင္ပ ခ်က္  
 

(ပျခ္်က ျ၊္ ၂၀၁၈န ႏွ က ္ကခ်ကတ္င ္နသ ၂၅ပခ်က)္ -း္ ျ ္နင့္ိခ္်ကသ လ္္ေပး္ေအန္ ္ေပတန MPT ခ်ကး္ ျ ္နႏွ  င္ငေအႏွ ေ႔ 

ပ   အ္ေ္နနေ ငန္ေခ်က္နင္း ္နးႏွ င္င့္း္ေဒသနေ္ေ နသေ းအသင္း ္နး   သ ငလ္္ေ္နတခ္်ကခ်ကကနးသ နး ္နးား၏ တခ္်ကသက္က 

း္ေ နသေ းက  ္းပင ္္နးခ်က         ထ းန ္ျ္သန္ေကပျ္အတ ခ္်က း ္ ျ္ နႏွ  င္ငေ္ေ နသေ းအဖ ္ု့ န္မ ္ (MFF)၊း ္ ျ ္န  

္ေျပ ငျ္လ္သ ဂ္ (MNL)၊ သခ္်က  ိ ငပ္နၿ  မုျလ္း္ေ နသေ းအဖ ္ု့ အကင္း (TFA) ၊ အ္ေ္နနေ ငနာီးကီးးနျတ  ႔ႏွ င္င့္အတ  

  း္ေ းင္း  အ္ေပးအႀခီ်ကး ေိ း္ေသန အ္ေ္နနေ္ေ နသေ းခ်ကကနးျင္းကျက္ ္နး  းဝင္သင္င့္ သင္ ခ်ကနး္ေပးဗီဒီလ   ပ  ္သေ 

ကီးပီးအကီအကာ္ ္နးခ်က   ကတင္္ဖျ္႔္ေဝသ  ခ္်ကၿ ီ္ဖက္သငည္္။  

 

္ေ နသေ းအ္ေ္နနေအနးခ်ကကနးျင္း သင ္ခ်ကနး္ေပးဗီဒီလ   ပ  ္သေကီးပီးအကီအကာ္  းဝင္သင္င့္ ဒီဗီီ ဒီအန္ ္္ေပ က က ္ေ းင္း 

၁၅,၀၀၀ ခ်က    ့္န း၊  ႏွၱေ္ေသး၊း္ေ န္သၿ  မင္၊  ေ ပ န၊   သ  ္၊ ကက္္ေတ ၊း္ေတနငႀ္ခီ်ကးႏွ င္င့္ ပျ္ခ်က ျ္ ကသင္င့္တ  ႔ပ   အ္ေ္နနေ ငန  

္ေခ်က္နင္း ္နးအ္ င္ MNL ခ်ကသ ္အသင္း ္နး၊ ၿ  မု ျလ္အသ  ခ္်က္ေ နသေ းအဖ ့္႔အကင္း ္နး၊ Grassroots 

း္ေ နသေ း  ့္္ေတန္ႏွ င္င့္ ၁၄ႏွ က္္ေအနခ္်က း္ေ နသေ းၿ  မင္  ့္ ္နးတ င္ အ  ိ  း ဒီဗီ ဒီ ္နးခ်က  း္ေအနခ္်ကတ   နသ    ကတင္  

အန ့္င့္္ဖျ္႔န္ သ နး င္္ဖက္သငည္္။ ခ်က္ျ္း န္ေ ္န္ပ င္္ေသနသ  ေ ဝႏွ င္င့္ ျင္းသ ္းတခ်က္ ဖ ေ႔ၿဖ မးႀခီ်ကးထ နး္ေပးခ်က   

ာီးတင္္ေိနင္ပ ခ္်ကထနး္ေသန ၎အကီအကာ္တ င္ း္ေ နသေ းထ ျ္းန မ္ ္ျင္း၊ း္ေ နသေ းခ်က   ိ့္လ ျင္း၊ း္ေ နသေ း 



 

အ္ေ းအလ သ  ျ္င္း၊ ဂ  းဖ ္းျင္း၊း္ေ နသေ းခ်ကျ္ျင္း ကသင္တ  ႔အ္ င ္ အသင္းငလ္္ေသး ္နးန ့္  လ ာ္ၿ  မင ္

ခ်ကကနး ခ်က ေ ခ်က   း ထင္င့္သ င္း္ေ းထနးသငည္္။  

 

“ခ်က ္ျ္္ေတန္အ္ေျျ့္႔ အန သ   ္ မး MPT၊ MNL ႏွ င္င့္ MFF တ  ႔ျ့္႔အတ    း္ေ းင္းၿ ီးသ ငလ္္ေ နသေ းခ်ကကနးသ နး္ေတ ခ်က   

အ္ေ္နနေ္ေ နသေ း္ေသင့္ခ်က္င္င့္သင္ ခ်ကနး္ေပး အကီအကာ္ကတင္း္ေိနင္ပ ခ္်က္ေ းန င္င့္ပတ့္င့္အတ ခ္်က အပ ္း ့္က တ္သေ ္ပ နး  

ပ းတလ္ည္။ လန အကီအကာ ္ န သခ္်က္ေပ းကငျ္ငး္္ ္ေတ ခ်က  းဝင္ၿ ီး္ေသင့္ခ်က္င္င့္သင္ ခ်ကနး္ေ းထနးသ  ႔ သ ငလ္ 

ခ်ကကနးသ နး္ေသး္ေတ အတ ခ္်က အသ လ္တခ်က  သ  ခ္်က းၿ ီး္ေသင့္ခ်က္င္င့္သင္ ခ်ကနးႏွ  င္  န ့္္ဖက ္းတလ္ည္။ အျနဂတ္  န 

္ ျ္ နင့္ဂ ု္္ေိနငသ္ ငလ္ခ်ကကနးသ နး ္နးး္ေ  ထ ခ္်ကသန္ေကဖ  ႔ ပင္ပ လ္ၿ ီး ဒီပ  ္သေကီးပီး္ေတ ခ်က   ခ်က ္ျ္္ေတန္တ  ႔ 

MPT ခ်က   တ္ဖခ္်ကအဖ ့္႔အကင္း္ေတ ျ့္႔အတ   း္ေ းင္းသ  ္္ေိနင္တ့္င့္ ခ်က႑တက္န အ္ဖက္ျ့္႔ း္ေခ်က္နင္းသနး္ေခ်က္နင္းသ  

း္ေတ ခ်က   အန ့္င့္ခ်က ငီ္ေထနခ္်က ေင့္္ေ းသ နး  နး္ဖက ္းတလ္ည္။အ့္ဒီအတ ခ္်က အန သ   ္ မးအကီအကာ္း္ဖက္္ေ္ နခ္်က္ေအနင္္ င ္

း္ေအနင္ အ ခ္်က ခ္်ကခ်က္ေျ ခ်က ငီ ေ   း္ေ းန့္င့္တ့္င့္ MFF, MNL ျ့္႔  ငန္ေပးဝျ္ႀခီ်ကးးနျတ  ႔ခ်က   အထ း ့္ 

း္ေခ်က္းး းတင္ပ   းတလ္ည္။”းဟ  MPT- KSGM Joint Operations သ  ္ငျ္းသင္ တ္ ေးနျႀခီ်ကးား၏ အပနပ  န္မ ္္ဖကသ္  

Mr. Yoshiaki Benino ခ်ကး္ေ္ နသငည္္။ 

 

 

 

 

 

 

အထခ္်က း ေ  း "Foobaall Basic Skills Drill and Exercises" ဒီဗီ ဒီ ခ်က   က က ္ေ းင္း ၁၅,၀၀၀ န္ ္ ထ တ္သ  ္ 

ခ်ကနး္ေခ်က္နင္း ္နး၊ ၿ  မုျလ္္ေ နသေ းအဖ ့္႔ ္နး ႏွ င္င့္ MNL အသင္း ္နသ  ႔း္ဖျ္႔န  ္သ နး င္္ဖက္သင္ည္။ 

 



 

္ ျ္ န္ေျပ င္ျလ္သ ဂ္ား၏ ကီအီးအ  ္ဖက္သ  ာီးက  း   း္ေခ်က္န္ခ်က “ဒီ ႐ို  ဂပ ္ဟနး ္ ျ ္နင့္္ေ နသေ း္ေသနခ်ကအတ ခ္်က 

တက္ခ်ကလ္င့္ခ်က   အ္ေပး းတ့္င့္း္ေ္နသ  ္းတကန္ း္ဖက္ းတလ္ည္။ လနင္ခ်က အန သ   ္ မး အ္ေ္နနေ္ေ နသေ းး္ေသင့္ခ်က္င္င့္နျ္း္ေတ  

 းဝင္တ့္င့္ DVD  ္ မးး္ ျ ္န္ င္  န  ပ  ္ေသး း  းည္။ အဂၤသ  ္ ကခ်ကနး္ေ္ န DVDး္ေတ ္ေတနင့္ ပ  တန္ေ းင့္္ေသည္။ ဒး္ေ  လ္င့္ 

 နသနကခ်ကနး  ိ တ့္င့္း ္ေ နငတ္က္န  နေ္ေျတန္ေ ခ်ကနင္င့္ အ္ေ္နနေး္ေ နသေ း ငနး္ေသင့္သနန္င္တ့္င့္ ခ်က္ေသးငလ္္ေတ  

အတ ခ္်က အနခ္်ကအန့္ပ  န့္င့္ းတလ္ည္။ အန ္ေတနင့္ ဒီအဟျ္႔အတနးခ်က   MPT ပ္ု့  ခ်က ငီ ေျ့္႔ ခ်ကၽ ျ္္ေတန္တ  ႔ း္ေခ်က္န္သ နးႏွ  င္န့္င့္ 

 းၿ ီည္။ ဒီအ္ေန ခ်ကး ္ ျ ္နႏွ  င္ငေခ်က ခ်က္ေသး္ေတ အတ ခ္်က အ္ေ္နနေ္ေ နသေ း ငနသင္လ  ေ  န အ ္နးႀခီ်ကး 

အ္ေထနခ္်ကအ ေင့္း ္ေ းႏွ  င္  န းည္။း္ေျနခ္်က   င္း  နသင္း အ္ေ္နနေထခ္်က   တ့္င့္း္ေ နသေ း ငနပ  ္ အ္ေန ္ေတ ခ်က  သင္း 

ထ ္ၿ ီး ဖျ္တီးသ နးဖ  ႔ အကီအကာ္ ပ   းတလ္ည္။ ဒီ ပ  ဂပ ္္ေသးဟနး္ ျ္ နင့္္ေ နသ ေးတ  းတခ္်က္ေပးအတ ခ္်က တက္က ေ 

တက္ပနအ္ေထနခ္်ကခ်က ္ မ္ေ းတ့္င့္၊း္ေ နသ ေးခ်က  က တ္ဝငက္နးတ့္င့္ခ်က္ေသးသ ငလ္္ေသး္ေတ အတ ခ္်က  ္နးက န အ္ေထနခ္်က 

အခ်က ္ဖက္တ့္င့္ အကီအကာ္္ေသးတက္န ္ဖကသ္  ႔ ဒီအကီအကာ္္ေသး္ဖက္္ေ္ နခ္်က္ေအနင္ အဓ ခ်က ေင့္   း္ေ းတ့္င့္ခ်ကၽ ျ္္ေတန္တ  ႔ 

 းတျန MPT ခ်က  ္ေပန  းဝင္ခ်က င္ီေိနခ္်ကပ ခ္်က္ေ းန့္င့္ ခ်ကသ အနးသ ေးခ်က   အနးသ ေးခ်က  လ္ကနး္ေခ်က္းး းတင ္  းတလ္ည္။”း

ဟ း္ေ္ န ခ်ကနးသငည္္။  

 

္ ျ္ နင့္အနးခ်ကကနး္ေသနခ်ကဖ ေ႔ၿဖ မးတ  းတခ္်က္ေက္ေပးအတ ခ္်က  ေင့္   းခ်က ငီသ နး င္ဟ  း္ေသန MPT၊ MFF ႏွ င္င့္ MNL တ  ႔ား၏ 

သႏွၷ းနျ္္ ္နးအတ  င္း Grassrootsး ္ေ နသေ း  ့္္ေတန္ ္နးခ်က္င္း န့္င့္သင္င့္ တ  င္းႏွ င္င့္္ င္ျလ္ ္နးပ   း ္ေခ်က္နင္း္ေ းင္း 

၁၆း ္ေခ်က္နင္းတ င္ လန ပ  သ္ေဗီ ဒီလ  ခ်က   ျင္းကျက္သပ  ္္ သသင္င့္ အကီအကာ္ ္နးခ်က  သင္း ခ်က္င္း ္ မသ  ္သ နး 

 င္္ဖက္ၿ ီး ခ်က ္ ္းခ်က္ငျ္င္း္  ၅၀ ာီးတ  ႔ခ်က  းဝင္္ေသင့္ခ်က္င္င့္္ေ းသ နး င္္ဖက္ းသင္ည္။ ထ  ႔အ္ င္ အ  ိ  း 

ပ  ္သေကီးပီး ္နးခ်က   MPT ၊ MFF ႏွ င္င့္ MNL တ  ႔ား၏ တပနးဝင္ Facebook ကန ္ခ္်ကႏွ န ္နး၊ ဝခ္်က ္  ိ ခ္်က  ္နးႏွ င္င့္ MPT 

ား၏ သ  တပ Portal ၊ MPT-MNL အခ္်က သီ္ေခ်ကးပ င္းအကပ  သင္တ  ႔တ င္သင္း ဝင္္ေပနခ္်က ခ်ကင္င့္ပေႏွ  င္္ေကပျ ္

း္ေိနင္ပ ခ္်ကသ နး င္္ဖက္သင္ည္။  

 

ၿ ီးန့္င့္သင္င့္ ဒီးင္ နသ  ကတင ္ MPT ခ်ကး္ ျ ္နင့္္ေ နသေ းအနးခ်ကကနးား၏ အနျ္းခ်က႑ခ်က  း္  င္င့္တင္ပျႏ္ွ င္င့္ ခ်ကကနး 

သ နး ္နးား၏က  ္း္ေိနင္ပင္ ္နး       တ  းတခ္်ကသန္ေကပျ္အတ ခ္်ကး္ ျ္ န္ေျပ ငျ္လ္သ ဂ ္ႏွ င္င့္အတ  န  င ္ခ်ကင္္ေသန 



 

လေ  ခ်ကငန္္ခ္်က ္နး္ဖင္င့္   း္ေ းင္းသ  ္္ေိနင္န့္င့္္ နင္း္ဖက္သငည္္။ “ႏွ သေ းသနးထ့္ခ်ကး္ ျ္ န”းသေ ္ပ နး ေ္ေနးင္းကာ္္ေအနခ္်က 

တ င္ တကန္ အ းအဝင္အ္ဖက္ MPT    MNL ႏွ င္င့္အတ   း္ေ းင္း း္ ျ္ နႏွ  င္ငေသနး ္နးအတ ခ္်က ခ်က္ျ္း န ခ်ကေေင့္န  င္ ေ 

ပပ  ္ေကပျပ္ငပ္ လ္ခ်ကန ခ်က္ေသးငလ္ ္နးအတ ခ္်ကး ္ေ နသေ းအနးခ်ကကနး  ့္္ေတန္ ္နး၊ တခၠ်ကသ  သ္္ေ နသေ းၿ  မင္  ့္ 

 ္နးႏွ င္င့္ အ္နနး္ေသန ၿ  မင ္ ့္ ္နးခ်က   သန င္င့္သေ းႏွ က္တနခ်ကနသအတ င္း ိခ္်ကသခ္်ကခ်က္င္း သ နး င္း္ဖကသ္င္ည္။   

### 

္ ျ ္နငိ့္ ခ်ကသ္ လ္္ေပးသ  င္ျး္အ္ေ ခ်ကနငး္ 

္ ျ္ န္ င္ား၏ ထ ာီးိေ းႏွ င္င့္ ာီး္ေိနင္ိခ်က္သ လ္္ေပး္ေအန္ ္ေပတနး္ဖက္သင္င့္း္ ျ္ နင့္ိခ်က္သ လ္္ေပးသ  ္ငျ္း (MPT) 

သင္္ ျ္ နႏွ  င္ငေား၏ိခ်က္သ လ္္ေပး ခ်က႑ဖ ႔ေ ၿဖ မးတ  းတခ်က္္ေပးအတ ခ်က္ႏွ က္္ေ းင္း (၁၃၀)း္ေခ်က္န္ ခ်ကန သ  ္ငျ္း း္ေိနင္ပ ခ်က္သ္ခ်က္ 

ပ   းသင္ည္။ အႀခ်ကီး နးိေ း 3G အင္တနျခ်က္ခ်က ျ္ပခ်က္း္ဖက္သင္႔အ္ င္ သန ျ္ 4G/LTE ထခ်က္္ ျ္ႏွေျ္း ၂ိပ  သင္င့္ 4x4 MIMO 

ျင္း ငနသေ း  LTE+ ခ်က ျ္ပခ်က္ႏွ င္င့္အတ း္ ျ္ န္ င္သ ္ င္သနး သေ းက့္ သ   ္နးႏွ င္င့္  ကီး  နး္ေပး သ  ္ငျ္းႀခ်ကီး ္နးအတ ခ်က္ 

သ  င္းဖ ျ္း ္နးႏွ င္င့္       င္းသ္ ိခ်က္သ လ္္ေပး ္နးခ်က   ဝျ္္ေိနင္ ေ ္နး း္ေ းအ ္သ္ခ်က္ပ   းသင္ည္။ 

 

၂၀၁၄ န ႏွ က္ း သ  င္သ  ကတင္ခ်ကန MPT အ္ေျ္ဖင္င့္ ဂ္ ျ္ႏွ  င္ငေကီး  နး္ေပးသ  ္ငျ္းက ႀခ်ကီး္ဖက္္ေသန KDDI Corporation (KDDI) 

ႏွ င္င့္ Sumitomo Corporation (Sumitomo) တ  ႔   း္ေ းင္းသ  ္ခ်က  င္သင္င့္ KDDI Summit Global Myanmar (KSGM) ႏွ င္င့္ 

အခ်က ္မးတ   း္ေ းင္း ေ ခ်ကတ ခ်ကဝတ္ကနန္မ ္ခ်က   သခ်က္  တ္္ေပးထ  းန့္င့္သင္ည္။ KDDI ႏွ င္င့္ Sumitomo တ  ႔ခ်ကး္ ျ္ နႏွ  င္ငေား၏ 

ိခ်က္သ လ္္ေပးခ်က႑တ င္ ဖ ေ႔ၿဖ မးတ  းတခ်က္ ေ ္နးခ်က   MPT ႏွ င္င့္အတ တခ်က    း္ေ းင္း္ေဖန္္ေိနင္ပျ္အတ ခ်က္ အ္ေ ပ ခ်ကျ္္ေဒ သန 

၂  ီသီလေခ်က   ၁၀ ႏွ က္တနအတ ခ်က္ ပင္းႏွ ီး္  မ ္ႏွ ေ ေ္ မသ  ္သ နး င္း္ဖက္ းသင္ည္။  အိ   း ပင္းႏွီ း္  မ ္ႏွ ေ ေ္ေင ္ေ ခ်ကး  နု  န 

္ ျ္ နႏွ  င္ငေအတ င္း ဂ္ ျ္ႏွ  င္ငေား၏ ပင္းႏွ ီး္  မ ္ႏွ ေ ေသ   င္းမႈသမိုင္း၌ အႀခ်ကီး နးိေ း္ေသန ပင္းႏွ ီး္  မ ္ႏွ ေ ေသင္းး္ဖက္ းသင္ည္။  

 

MPT အ္ေျ္ဖင္င့္ KSGM ႏွ င္င့္ အတ    း္ေ းင္း  ဝျ္ထ ္း္ေ းင္း ၈,၀၀၀း္ေခ်က္န္ ႏွ င္င့္အတ  ိခ်က္သ လ္္ေပးျင္း ငနခ်က႑ခ်က   

တ  းတခ်က္္ေက္နင္းး္ဖင္င့္း္ ျ္ နႏွ  င္ငေအနး္ေပ ုသ  ႔ သ  ္းန္ီႏွ  င္္ေကပျ္ႀခ်က မး  ္း း္ေိနင္ပ ခ်က္္ေျ းသင္ည္။ 

 



 

အ္ေသးက တ္အန္ခ်က္အသခ်က္ခ်က  သ ပ  သ   းခ်က http://www.mpt.com.mm သ  ႔ ဟ တ္ 

http://www.facebook.com/mptofficialpage  တ င္ဖတ္႐ိုေ္ေသင့္သနႏွ  င္ းသင္ည္။ 

 ဒီလီနသတငး္အန္ခ်ကအ္သခ်က ္္နးအတ ခ်က္္ေ း္ ျး္သ   းခ်ကိခ်ကသ္ လပ္ျ ္: 

  

 MPT-KSGM Joint Operations 

 ္ေဟ နျက္  း 

(+၉၅) ၀၉၄၂၃၀၀၀၁၇၁ 

haymannsoe@mptjo.com.mm 

Echo Myanmar 

သ တသငး္ 

(+၉၅) ၉း၄၂၀၀း၀၇၀၆၃ 

thuta@echomyanmar.com 

MPTး္ေပ ု သ  ႔သ  း္န္ီ္ ျ ္န္ င ္
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