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တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု (Universal Service) မိတံဆကံ 

ဤ စာတမံဵတုိ၏ ရညံရးယံရငံဵ မ္ာ တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှုအာဵ အက့ဲံဵခ့ုပံ မိတံဆကံေပဵရနံ ျဖစံသညံ။ ယငံဵသညံ 

ျမနံမာနိုငငံဳ ပိုေဴဆာငံေရဵန္ငံဴ ဆကံသးယံေရဵ ဝနံှကီဵဌာန၏ တေျပဵညီ ဝနေံဆာငံမှု နညံဵဗ့ူဟာ ေပ်ထးကံလာရနံ 

ရညံရးယံွပီဵ ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ဘဏ္ဌ ာေရဵန္စံအတးငံဵ တေျပဵညီ  ဝနံေဆာငံမှု ရဳပုေဳငး (Universal Service Fund) 

မတညံရနံန္ငဴံ ကနဦဵ စီမကိဳနံဵ မ့ာဵ အေကာငံအထညံေဖာံနိုငံရနံ ရညံရးယံျခငံဵ ျဖစံသညံ။ 

ဆကံသးယံေရဵ ဝနံေဆာငံမှုအတးကံ တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှုဆိုသညံမာ္ အဘယံနညံဵ။ 

တစေံျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှုဆိသုညံမာ္ တုိငံဵျပညံတစခံုအတးငံဵ ရိ္ မညံသူမဆိ ုဆကံသးယံေရဵ ဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵကို အသဳုဵျပုခးငံဴ 

ရရ္ိနိုငေံရဵန္ငဴံ အသဳုဵျပုနုိငံရနံ ရညံရးယံေသာ မူဝါဒ ပနံဵတုိငံတစခံု ျဖစံသညံ။ အထူဵသျဖငံဴ မသနံစးမံဵ သူမ့ာဵ အပါအဝငံ 

ေက့ဵလကံနင္ဴ ံ ေဝဵလဳေခါငံသီေသာ အရပံေဒသမ့ာဵတးင ံ ေနထုိငံသူမ့ာဵန္ငဴံ နးမံဵပါဵေသာ အိမေံထာငံစုမ့ာဵတးငံ 

ေနထုိငံသူမ့ာဵအတးကံ ရညံရးယံျခငံဵ ျဖစံသညံ။                                                                  

                                   -                           (voice services)                      

         (broadband Internet) -                                                                  

                ။ ယငံဵသတံမတံ္ထာဵေသာ ဆကံသးယံေရဵ ဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵသညံ သငံဴတငဴေံလ့ာကံပတံေသာ 

နှုနံဵထာဵမ့ာဵရိ္ရမညံဟု အဓိပ္ပာယံ သကံေရာကံသညံ။ ေအာကံေဖာံျပပါ ဇယာဵသညံ ဝနေံဆာငံမှု ေရာကံရိ္မှု၊ အသဳုဵျပုခးငဴံ၊ 

သငဴေံလ့ာံေသာ နှုနံဵ ထာဵန္ငဴံ အသဳုဵျပုနုိငံစးမံဵ  ကဴဲသိုေဴသာ တစေံျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု၏ သကံေရာကံမှုကုိ ေဖာံျပထာဵသညံ။ 

 

အေြကာငံဵအရာ အဓိပ္ပါယံ သတံမ္တံခ့ကံ 

ဝနံေဆာငံမှု ေရာကံရိ္မှု အရပံေဒသတစံခုတးငံ 
ဝနံေဆာငံမှု 
ေရာကံရိ္ေနရနံ။ 

လူအမ့ာဵ ေနထိုငံရာ အရပံေဒသမ့ာဵသို ဴဝနံေဆာငံမှု 
ျဖန ဴံက့ကံ နိုငံစးမံဵ 

• ေဒသ/ဧရိယာ 
• လူေနမှု ထူထပံမှု ပမာဏ (ဥပမာ, ွမို ၊ဴ ေက့ဵရးာ၊ 

မတူညီေသာ လူဦဵေရျဖငဴံ အေျခခ့မှုမ့ာဵ) 

အသုဳဵျပုခးငဴံ ေနထိုငံသူမ့ာဵ အေနျဖငဴံ 
ဝနံေဆာငံမှုအာဵ 
အသုဳဵျပုခးငဴံ ရရိ္ရန။ံ 

•         

• လမူ်ိုး၊ မ်ိုးန်ယ်စု၊ ဘာသာ 

• သနံစးမံဵ/မသနံစးမံဵ 
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သငဴံေလ့ာံေသာ နှုနံဵထာဵ ေနထိုငံသူမ့ာဵ 
တကံနိုငံေသာ 
သငဴံတငဴံသညဴံ နှုနံဵထာဵ 
ရိ္ရနံ။ 

• အသုဳဵျပုေသာ ကိရိယာ (ဥပမာ. လကံကုိငံဖုနံဵ) 
• ေခ်ဆိုမှုန္ငဴံ ဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵအတးကံ နှုနံဵထာဵ 
• တစံေပါငံဵစညံဵ ဝနံေဆာငံမှု မ့ာဵသညံ 

သတံမ္တံထာဵေသာ ကန ဴံသတံမှု ေအာကံတးငံသာ 
ရိ္ရမညံ။ (ဥပမာ., မိသာဵစု ဝငံေငး၏ ၃%) 

အသုဳဵျပုနိုငံစးမံဵ ေနထိုငံသူမ့ာဵ အေနျဖငဴံ 
ဆကံသးယံေရဵ 
ဝနံေဆာငံမှု 
အသုဳဵျပုနိုငံေသာ အေျခခဳ 
ရိ္ေစရနံ။ 

ျမနံနှုနံဵျမငဴံ အငံတာနကံ အေပ်ဗဟုိျပုမှု တိုဵတကံလာ၍ 

အသုဳဵျပုသူမ့ာဵ၏ ဝနံေဆာငံမှု အသုဳဵခ့နိုငံစးမံဵသညံလညံဵ 

အေရဵပါလာသညံ။ 

• ဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵန္ငဴံ ယငံဵတို၏ဴ အက့ိုဵျပုမှုကုိ 
သိနာဵလညံမှု 

• ကးနံျပူတာန္ငဴံ ကိရိယာမ့ာဵ အသုဳဵျပုနိုငံမှု 
• အငံတာနကံသို ဴဝငံေရာကံနိုငံစးမံဵန္ငဴံ 

သတငံဵအခ့ကံအလကံန္ငဴံ နညံဵပညာ ဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵ 
အသုဳဵျပုနိုငံမှု 

 

အဘယံဴေြကာငံဴ တေျပဵညီ ဝနေံဆာငံမှု မူဝါဒကုိ လိုအပသံနညံဵ။ 

အတိတံကာလတးင ံ အစုိဵရပိငုံ ဆကံသးယံေရဵ ေအာံပေရတာမ္ တစံဦဵတညံဵ ျခယံလ္ယံခဲဴွပီဵ အစုိဵရ အေနျဖငံဴ 

ေအာံပေရတာအာဵ စီဵပးာဵေရဵအရ အက့ိုဵ မျဖစံထးနံဵ နိငုံေသာ တုိငံဵျပညံ၏ အရပံေဒသမ့ာဵကုိ ဝနံေဆာငံမှု ေပဵရနံ 

ခိငုံဵေစနုိငံသညံ။ ေဈဵကးကံမ့ာဵ ပးငဴံလငံဵလာွပီဵ အျခာဵေသာ ွပိငဖံကံ ေအာံပေရတာမ့ာဵအာဵ ေဈဵကးကံအတးငံဵ သို ဴ

ဝငေံရာကံခးငဴေံပဵလုိကံေသာအခါ ယငံဵသို ဴ ျပုလုပနံိငုံရနံ မျဖစံနိုငေံတာဴေပ။ စီဵပးာဵျဖစံ ေအာံပေရတာမ့ာဵ အေနျဖငဴံ နိငုံငဳ 

ေနရာအနဳအျပာဵတးင ံ ေရရ္ညံ ဝနေံဆာငံမှု ေပဵရနံန္ငဴံ အွပိုငံအဆိုင ံ ကးနယံကံ ခ့ဲ ထဴးငရံနံ စိတံပါဝငံစာဵေသာံလညံဵ 

၄        အေနျဖငံဴ ဝနံေဆာငံမှု မေပဵနုိငံေသာ သိုမဴဟုတံ ဝနံေဆာငံမှု ေရာကံရ္ိရနံ အခ့ိနြံကာျမငံဴနုိငံေသာ 

အရပံေဒသမ့ာဵလညံဵ ရိ္မညံ ျဖစံသညံ။ သုိျဴဖစံ၍ အစုိဵရအေနျဖငံဴ ယငံဵဧရိယာမ့ာဵန္ငံဴ လူေနမှု အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵအာဵ 

ဝနေံဆာငံမှု ေပဵနုိငံမညဴံ တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု မူဝါဒ သိုမဴဟုတံ နညံဵဗ့ူဟာတစံခ ု ေဖာံေဆာငံရနံလုိအပံလာသညံ။ 

တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု ရရိ္ျခငံဵသညံ စီဵပးာဵေရဵန္ငဴံ လူမှုေရဵ ကူဵလူဵဆကံနးယံမှု၊ ေပါငံဵစညံဵမှုနင္ဴ ံ လူမှုစီဵ ပးာဵေရဵ 

ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵတုိအဴတးကံ   အထူဵ အက့ိုဵျပုေစသညံ။ 

ဥပေဒသစံ အတးငံဵ မ္ တေျပဵညီ ဝနေံဆာငံမှု 

၂၀၁၃                                                                                              

                                                                                             

                                                                                   

                                                                                                              

                                 ။  

တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု နညံဵဗ့ူဟာ၏ အဓိက ရညံရးယံခ့ကံမ္ာ ေက့ဵလကံနင္ဴ ံေဝဵလဳေခါငံသီေသာ ေနရာေဒသမ့ာဵတးင ံ

ေနထုိငံေသာသူမ့ာဵ အပါအဝငံ ျမနံမာနိုငငံဳအတးငံဵ  ေနထုိငံသူအာဵလဳုဵ ဆကံသးယံေရဵ ဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵ အသဳုဵျပုခးငဴ ံ
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ရရ္ိေစရနံ ျဖစံသညံ။                                                                             

                                                                                                

                                                                                             

                            ။  

တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု မူဝါဒမ့ာဵန္ငဴံ တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု ရဳပုဳေငးတုိသဴညံ နုိငံငတဳကာတးင ံ တးငကံ့ယံစးာ 

အသဳုဵျပုေနေသာ အေလဴအထမ့ာဵ ျဖစံွပီဵ ကမ္ဘာအဝ္နံဵ တးင ံတေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု ရဳပုေဳငးဆိုငရံာ အဖးဲ အဴစညံဵ ၉၀ေက့ာံ 

ရ္ိသညံ။ သုိျဴဖစံ၍ ျမနံမာနိငုံငဳ အေနျဖငဴ ံ ယငံဵအေတးအဴြကုဳ မ့ာဵေပ်တးင ံ အေျခခဳွ ပီဵ ျပညံတးငံဵ  အေျခအေနန္ငဴံ 

လုိအပံခ့ကံမ့ာဵ န္ငံဴအညီ လုိအပံေသာ တေျပဵညီ ဝနေံဆာငံမှု မူဝါဒကုိ ခ့မ္တံနိုငမံညံ ျဖစံသညံ။  

မညံကဴဲသို ဴေငးေြကဵေထာကံပဳဴထာဵသနညံဵ 

                                                                                                

                                                                     ။               

                                                                                              

                                            ။                                                      

                                                                                         

                                                                                               

                     ။                                                                             

                                                                                 ။ 

မညံသညံဴ အစအီစဲံမ့ာဵန္ငဴံ စမီဳကိနံဵ မ့ာဵသညံ တေျပဵညီ ဝနေံဆာငံမှု ရဳပုဳေငးျဖငဴံ ေထာကံပဳဴမှု ရရ္ိသနညံဵ။ 

အေျခခဳအာဵျဖငံဴ ရဳပုဳေငးအမ့ာဵစုကို ဆကံသးယံေရဵဝနံေဆာငံမှုကးာဟခ့ကံမ့ာဵကို က့ဲံဵေျမာငံဵေစရနံ 

လုပေံဆာငံခ့ကံမ့ာဵတးင ံ အသဳုဵျပုသညံ။ ဆုိလုိသညံမ္ာ ဆကံသးယံေရဵ ဝနံေဆာငံမှု လဳုဵဝမရိ္ေသာ သုိမဴဟုတံ 

မလဳုေလာကံေသာ ေဒသမ့ာဵတးင ံဆကံသးယံေရဵ ကးနရံကံအတးကံ အေျခခဳအေဆာကံအအဳုမ့ာဵ တညံေဆာကံေရဵအတးကံ 

အမ့ာဵဆဳုဵ အသဳုဵျပုသညံ။ အငံတာနကံ အသဳုဵျပုမှု က့ယံျပန ဴံ လာသညံနင္ဴအံမျှ ျမနံနှုနံဵျမငံဴအငံတာနကံ 

အသဳုဵျပုနုိငံရနံန္ငဴံ အက့ိုဵျဖစံထးနံဵ ေစရနံ လုပကုိံငံနိုငစံးမံဵ ျမှငဴံတငံေပဵရနံလညံဵ အေရဵပါသညံ။ မ့ာဵစးာေသာ 

တေျပဵညီဝနံေဆာငံမှုရဳပုေဳငးမ့ာဵကုိ ေက့ာငံဵတးငံဵ  အငံတာနကံ ခ့ိတံဆကံေရဵ အစီအစဲမံ့ာဵန္ငဴံ အျခာဵေသာ 

လုပကံိုငံနုိငံစးမံဵ  ျမှငဴံတငံေရဵ အစီအစဲမံ့ာဵအတးကံ အသုဳဵျပုရသညံ။ တစခံါတစရဳံတးင ံ ေဆဵရဳုကဲဴသိုေဴသာ ေက့ဵလကံရ္ိ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵအတးကံ အငံတာနကံ ခ့ိတံဆကံရာတးင ံ အသဳုဵျပုသညံ။ ရဳပုဳေငး           အနညံဵငယံကုိ 

မသနစံးမံဵသူမ့ာဵ ဆကံသးယံေရဵ ဝနေံဆာငံမှုမ့ာဵ အသဳုဵျပုနုိငံေစရနံ ကူညီရနံအတးကံလညံဵေကာငံဵ 

ေက့ဵလကံေနျပညံသူမ့ာဵအတးကံ အသဳုဵဝငံ နိငုံမညဴံ အခ့ကံအလကံ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵအတးကံလညံဵေကာငံဵ အသုဳဵျပုြကသညံ။  

ေအာကံေဖာံျပပါ အစီအစဲမံ့ာဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵွပီဵ အေရဵှကီဵေသာ အခ့ကံမ့ာဵလညံဵ ရိ္ေသဵသညံ။: 

• ေက့ာငံဵ သုိမဴဟုတ ံ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ အေနျဖငဴ ံ ျမနံနှုနံဵျမငံဴ အငံတာနကံ တပံဆငံအသဳုဵျပုရနံ အဆငံသငဴံ 
ျဖစံေနေသာ အေျခအေနသုိ ဴ ေရာကံရိ္ေနေစရနံ လုိအပံသညံ။ (ဥပမာ. လျှပံစစမံီဵ၊ အသဳုဵျပုနိငုံစးမံဵ ၊ 
ကးနံျပူတာမ့ာဵ၊ ဆရာမ့ာဵ၊ သတငံဵအခ့ကံအလကံနင္ဴ ံ ဆကံသးယံေရဵနညံဵပညာဆုိငံရာ သငံရုိဵေွှနတံမံဵမ့ာဵ၊ 
စသညံ) တေျပဵညီဝနေံဆာငံမှုရဳပုေဳငး အေနျဖငံဴ ကိစ္စရပမံ့ာဵအာဵလဳုဵကုိ ေဆာငံရးကံရနံ မျဖစံနိုငသံျဖငံဴ 
သကံဆိုငရံာဝနံှ ကီဵဌာနမ့ာဵ         အေရဵပါေသာ ေနရာမ့ာဵမ္ ပါဝငံေဆာငံရးကံေပဵရနံ လုိအပံသညံ။ 

•            /                                                               ။ 
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         ။ 

မညံသို ဴလုပေံဆာငံွပီဵ မညံသူမ ္စမီဳကိနံဵ မ့ာဵကုိ အေကာငံအထညံေဖာံေပဵသနညံဵ။ 

                                                                                                                 

       ။                                                                                             ။          

                                                                                                 

                                                          ။                                     

                                                                                              

                                                       ။                                 

                                                                                      

                                                                ။                                             

                                                                ၁၀၀%                                      

                                                                                                               

                                            ။                                                         

၅၀%            ၀%                                                                                  ။ 

                                                                                        ။             

                                                                                   

                                                                                                          

                                                                                           

                       ။ 

တေျပဵညီ ဝနေံဆာငံမှု နညံဵဗ့ူဟာကုိ မညံသို ဴ အဆငဴံဆငဴေံဖာံေဆာငံွပီဵ ကနဦဵ စမီဳကိနံဵ မ့ာဵကုိ မညံသို ဴ ပုဳစထုဳတံ၍ 

အေကာငံအထညံ ေဖာံသနညံဵ။ 

တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု နညံဵဗ့ူဟာကုိ ေဖာံေဆာငံျခငံဵ အတးကံ အက့ယံတဝငဴံ ေဖာံျပထာဵေသာံ ကိုဵကာဵရနံ 

အခ့ကံအလကံမ့ာဵ ရိ္ေသာံလညံဵ အဓိကက့ေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ေအာကံပါ ကာဵခ့ပံတးင ံေဖာံျပထာဵသညံ။  
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အဘယံေြကာငံဴ အတုိငံပငံခ ဳရ္ိေနရသနညံဵ။ 

                                                                                     
                      ။ 

 

•                                                                        -            
                                                         

•                                                                                          
                                                                                               
                     

                                                                                                  
                                                                                                        
                                                                                                    
                        ။  

 

ကနဦဵ ေမဵခးနံဵ အခ့ိုနဴ္ငဴံ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ  

ပိုေဴဆာငံေရဵန္ငဴံ ဆကံသးယံေရဵ ဝနံှကီဵဌာန အေနျဖငံဴ တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု နညံဵဗ့ူဟာ ေပ်ထးနံဵ လာေရဵအတးကံ 

အခ့ကံအလကံ အခ့ို  ဴရယူနိုငရံနံ စိတံအာဵထကံသနံေနွပီဵ ေအာကံတးင ံကနဦဵ ေမဵခးနံဵ အခ့ိုကဴို ေဖာံျပထာဵသညံ။ 
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• ျမနံမာနိုငငံဳ ေက့ဵလကံေဒသမ့ာဵတးင ံ တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု ေဖာံေဆာငံရာတးင ံ မညံသိုေဴသာ ထူဵျခာဵသညံဴ 

စနိံေခ်မှုမ့ာဵ ြကုဳ ေတးနဴိငုံမညံနညံဵ။ 

• တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု ေအာငံျမငံရနံ အတးကံ အေရဵှကီဵေသာ အခ့ကံမ့ာဵမ္ာ အဘယံနညံဵ။ 

• ွငိမံဵခ့မံဵေရဵ မရရိ္ေသဵေသာ အရပံေဒသမ့ာဵတးင ံမညံသို ဴမညံပုဳျဖငဴံ ဝနံေဆာငံမှု ေပဵရနံ ျဖစံနိုငမံညံနညံဵ။  

• ဝနေံဆာငံမှု ေပဵမညံဴ ေက့ဵလကံေဒသမ့ာဵတးင ံ တေျပဵညီ ဝနေံဆာငံမှု နညံဵဗ့ူဟာ ေဖာံေဆာငံျခငံဵ အတးကံ 

အသဳုဵဝငေံသာ အေတးအဴြကုဳ န္ငံဴ သငံခနံဵစာမ့ာဵရယူနိုငေံသာ ေက့ဵလကံေဒသ ခ့ိတံဆကံေရဵ၊ 

အခ့ကံအလကံန္ငဴံ ဆကံသးယံေရဵ နညံဵပညာဆုိငံရာ အသုဳဵခ့နိငုံစးမံဵ  ျမှငဴံတငံေရဵ စီမကိဳနံဵ မ့ာဵန္ငဴံ ယငံဵတုိနဴ္ငဴံ 

ဆငတူံေသာ ေရ္ ေဴျပဵေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵ ရိ္န္ငဴံေနပါသလာဵ။ 

• တေျပဵညီ ဝနံေဆာငံမှု ရဳပုဳေငးသညံ ေကာငံဵမးနေံသာ စမီဳခန ဴံခးဲမှုန္ငံဴ ထိေရာကံစးာ ေမာငံဵန္ငနံိငုံရနံ မညံသညံတုိ ဴ
လုိအပံသနညံဵ? 

Intelecon ဘယံသူလဲ။ 

Intelecon သုေတသနန္ငဴံ အတိငုံပငံခဳ ကုမ္ပဏီသညံ ပိုေဴဆာငံေရဵန္ငဴံ ဆကံသးယံေရဵ ဝနံှကီဵဌာနမ္ ယငံဵတုိအဴာဵ 

အေထာကံအကူေပဵရနံ တငံဒါအဆငံဴဆငဴံယ္ဲံွပိုငံေစွပီဵ ေရးဵျခယံခဲေဴသာ ကေနဒါအေျခစုိကံ ကုမ္ပဏီတစခံုျဖစံသညံ။ 

ဤလုပငံနံဵ စဲံ၏ အဓိကရညံရးယံခ့ကံမာ္ ျမနံမာနိုငငံဳ၏ တေျပဵညီ ဝနေံဆာငံမှု နညံဵဗ့ူဟာအတးကံ ဒီဇုိငံဵေရဵဆးရဲနံန္ငဴံ 

ယငံဵနညံဵဗ့ူဟာကုိ လဳုေလာကံေသာ ပုဂ္ဂလိက ရငံဵနီ္ဵျမုပံန္ဳမှုမ့ာဵ မရနုိငံေအာငံ ဆးဲေဆာငံမှုနညံဵပါဵသညံဴ 

အရပံေဒသမ့ာဵတးင ံေက့ဵလကံေဒသ ဆကံသးယံေရဵ(အသဳနင္ဴ ံအငံတာနကံ) အေျခခဳအေဆာကံအအဳုန္ငဴံ ဝနေံဆာငံမှုမ့ာဵ 

ဖးဳ ဴွဖိုဵတုိဵတကံေရဵအတးကံ သရုပေံဖာံျပသရနံနင္ဴံ အရိ္နံျမှငဴံတငံနုိငံရနံ အတးကံ ပုိေဴဆာငံေရဵန္ငံဴ 

ဆကံသးယံေရဵဝနံှကီဵဌာနာအာဵ အေထာကံအကူေပဵနုိငံရနံ ျဖစံသညံ။ ယငံဵစီမကဳိနံဵသညံ ွပီဵခဲေဴသာ 

စကံတငံဘာလတးင ံ စတငံခဲဴွပီဵ ၃န္စံခန ဴံ အခ့ိနြံကာျမငဴံမညံ ျဖစံသညံ။ Intelecon တးငံ ဤလုပငံနံဵ စဲံအတးကံ 

သကံဆိငုံေသာ ကျွမံဵက့ငံပညာရ္င ံ ၈ဦဵရိ္ကာ ေက့ဵလကံေဒသ ဆကံသးယံေရဵန္ငံဴ တေျပဵညီ ဝနေံဆာငံမှု တုိတဴးင ံ

၁၇န္စံြကာ လုပံကုိငံခဲဴသူမ့ာဵ ျဖစံြကွပီဵ            နုိငံငဳ ၂၀ေက့ာံအတးကံ တေျပဵညီဝနေံဆာငံမှု ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငဴံ စမီဳကိနံဵ  

အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ ၊ ေစာငဴံြကပံျခငံဵန္ငံဴ တးကံခ့ကံျခငံဵ မ့ာဵတးင ံအေထာကံအကူျပုခဴဲြကသညံ။ 

ဆကံသးယံရနံ -   

Sonja Oestmann  
soestmann@inteleconresearch.com  
 
Andrew Dymond 
adymond@inteleconresearch.com 
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