
      

                  Fiber (ဖိုင်ဘာ) လမ်းက ြောင်း ချခင်းကောင်ရွြေ်ရာတွင်   

                   ေြ်ေသွယ်ကရးညွှန် ြေားမှုဦးစီးဌာနသို ့ပူးတွတဲင်ပြရမည့်အချြေ်များ 

 

Backbone ဖိုင်ဘာ 

၁။ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရ ြုေမ္ပဏီ(သို)့ Operator မှ ညွှန် ြေားကရးမှူးချုြ်၊ ေြ်ေသယွ်ကရးညွှန် ြေားမှု 

ဦးစီးဌာနသို ့ လိြ်မူ၍ ကုမ္ပဏီအကကီးအကဲ(သိုမ့ဟတု်) အကကီးအကဲကိုယ်စား လကမ်ှတ်ရေးထိုး 

ကလျှောြ်ေထားရန်၊ 

၂။ (က) ဖိုင်ဘာလမ်းရ ကာင်း၏  Starting point & End point ( Latitude & Longitude ) 

ြါရှိကသာ လမ်းက ြောင်း တစ်ခုလုံးပြ ကပမြုံများအား Google Map ပြင့်တင်ပြရန်၊  

(ခ) လမ်းက ြောင်း အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ ပါဝင်ရသာ အကျဉ်းချုပ်ဇယား၊ 

No 
Starting Point End Point Duct 

Buried 

Direct 

Buried 

No of  

Core 

Fiber 

Route 

Length 

(Km) 

Address Lat, long Address Lat, long     

1         

2         

 

(ဂ) လမ်းရ ကာင်း တစ်ခုချင်းစီ၏လမ်းက ြောင်းပြ ကပမြုံများအား Google Map ပြင့်တင်ပြရန်၊ 

၃။ Technical & Survey Report Data (Over Head , Under Ground , Duct , Direct 

Buried , Numbers of Fiber Cores , Numbers of poles , etc….) တင်ပြရန်၊  

၄။ Fiber Cable များမှ အပခားသုံးစွဲသူများသို ့ မျှေကေငှားရမ်းသုံးစွခဲွင့်ပြုရန်နှင့် ငှားရမ်းခ ကစျးနှုန်း 

ြုိေလည်း ေြ်ေသွယ်ကရးညွှန် ြေားမှုဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ကြးမည့် ကစျးနှုန်း ကောင် 

အတွင်းမှ ကောင်ရွြ်ေရန်သကောတူညီချြ်ေ တင်ပြရန်၊ 



-၂- 

Metro ြိုင်ော 

၁။ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရ ြုေမ္ပဏီ(သို)့ Operator မှ ညွှန် ြေားကရးမှူးချုြ်၊ ေြ်ေသယွ်ကရးညွှန် ြေားမှု 

ဦးစီးဌာနသို ့ လိြ်မူ၍ ကုမ္ပဏီအကကီးအကဲ(သိုမ့ဟတု်) အကကီးအကဲကိုယ်စား လကမ်ှတ်ရေးထိုး 

ကလျှောြ်ေထားရန်၊ 

၂။ (က) ဖိုင်ဘာလမ်းရ ကာင်း၏  Starting point & End point ( Latitude & Longitude ) 

ြါရှိကသာ လမ်းက ြောင်း တစ်ခုလုံးပြ ကပမြုံများအား Google Map ပြင့်တင်ပြရန်၊  

(ခ) လမ်းက ြောင်း အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ ပါဝင်ရသာ အကျဉ်းချုပ်ဇယား၊ 

No 
Starting Point End Point Duct 

Buried 

Direct 

Buried 

No of  

Core 

Fiber 

Route 

Length 

(Km) 

Address Lat, long Address Lat, long     

1         

2         

 

(ဂ) လမ်းရ ကာင်း တစ်ခုချင်းစီ၏လမ်းက ြောင်းပြ ကပမြုံများအား Google Map ပြင့်တင်ပြရန်၊ 

၃။ Technical & Survey Report Data (Over Head , Under Ground , Duct , Direct 

Buried , Numbers of Fiber Cores , Numbers of poles , etc….) တင်ပြရန်၊  

၄။ Fiber Cable များမှ အပခားသုံးစွဲသူများသို ့ မျှေကေငှားရမ်းသုံးစွခဲွင့်ပြုရန်နှင့် ငှားရမ်းခ ကစျးနှုန်း 

ြုိေလည်း ေြ်ေသယွ်ကရးညွှန် ြေားမှုဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ကြးမည့် ကစျးနှုန်းကောင် 

အတွင်းမှ ကောင်ရွြ်ေရန်သကောတူညီချြ်ေ တင်ပြရန်၊ 

၅။ Metro Fiber ချခင်းြါြေ သြေ်ေိုင်ရာ Right of Way ြိုင်ေိုင်သည့် အြွဲ အ့စည်း၊ ဌာန ေိုင်ရာ 

များ၏ ကထာြေ်ခံခွင့်ပြုချြ်ေ တင်ပြရန်၊  

 

 



-၃- 

၆။ NS လိုင်စင် နှင့်  AS လိုင်စင်ေ ကုမ္ပဏီများသို ့ Fiber ငှားေမ်း၍ Metro FTTH ရောင်ေွက် 

ရပးမည်ေိုပါက အေိုပါ NS နှင့် AS လိုင်စင်ေ ကုမ္ပဏီများသို ့Fiber Core မည်မျှငှားေမ်းမည်၊ 

Km မည်မျှငှားေမ်းမည် နှင့် ၎င်းတိုန့ှင့် ချုပ်ေိုထားသည့် Agreement များပူးတွဲတင်ပပရပးေန်၊ 

၇။ FTTH ဖိုင်ဘာ သွယ်တန်းမည်ေိုပါက  ေန်ကောင်မှုကြးမည့် မမို န့ယ် တစ်ခုချင်းအလိုြေ်  Detail 

Design Drawing များ ၊ Outside Plan များ၊ သွယ်တန်းမည့် Household  အရေအတွက်များ 

တင်ပပေန်၊  

 

Cross Border ဖိုင်ဘာ 

၁။ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရ ြုေမ္ပဏီ(သို)့ Operator မှ ညွှန် ြေားကရးမှူးချုြ်၊ ေြ်ေသယွ်ကရးညွှန် ြေားမှု 

ဦးစီးဌာနသို ့ လိြ်မူ၍ ကုမ္ပဏီအကကီးအကဲ(သိုမ့ဟတု်) အကကီးအကဲကိုယ်စား လကမ်ှတ်ရေးထိုး 

ကလျှောြ်ေထားရန်၊ 

၂။ Fiber Starting point & End point (Joining point) ( Latitude & Longitude ) ြါရှိကသာ 

လမ်းက ြောင်းအြွောအကေး (Km) နှင့် လမ်းက ြောင်းပြကပမြုံအား Google Map ပြင့် တင်ပြရန်၊ 

၃။ Technical & Survey Report Data (Over Head , Under Ground , Duct , Direct 

Buried , Numbers of Fiber Cores , Numbers of post , etc….) တင်ပြရန်၊  

၄။ Fiber Cable များမှ အပခားသုံးစွဲသူများသို ့ မျှေကေငှားရမ်းသုံးစွခဲွင့်ပြုရန်နှင့် ငှားရမ်းခ ကစျးနှုန်း 

ြုိေလည်း ေြ်ေသယွ်ကရးညွှန် ြေားမှုဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ကြးမည့် ကစျးနှုန်းကောင် 

အတွင်းမှ ကောင်ရွြ်ေရန်သကောတူညီချြ်ေ တင်ပြရန်၊ 

၅။ နယ်စပ်ပဖတ်ရကျာ် ဖိုင်ဘာေက်ရ ကာင်း တည်ရောက်လိုပါက တဖက်နိုင်ငံ၏ Partner အမည် 

နှင့် ချုပ်ေိုထားသည့် Agreement များပူးတွဲရဖာ်ပပေန်၊ 

 

 

 


