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ဝနက်က ်းဌာနတိ ို့၏ ဘတ်ဂျတ်စာရွက်စာတမ္််းမ္ျာ်းနငှို့ ် Elbit Systems တမ္ာင််းသူမ္ဲို့တလယာဉ် ခပငဆ်ငမ်္ှုမ္ျာ်းအတွက ်

အဆိ ခပြုလ ာတစ်ခ တွင ် တတွွေ့ ရိှခဲို့သည်။ ဘတ်ဂျက်ဆိ ငရ်ာစာရွက်စာတမ္််းမ္ျာ်းကိ  ဆန််းစစ်ရာတွင ် ၂၀၁၈-၁၉ 

ဘဏ္ဍာတရ်းနစှ်မ္ှ ၂၀၂-၂၁ ဘဏ္ဍာတရ်းနစှ်အထိ ဆန််းစစ်ထာ်းသည်။ ခပည်ထဲတရ်းဝနက်က ်းဌာနသည် ခမ္နမ်္ာစစ်တပ်၏ 
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နိ ငင်တံကာ အသိ င််းအဝိ င််းဟာ ခမ္နမ်္ာစစ်တပ်နငှို့ ် ပံ မ္ှနဆ်က်ဆံတရ်းရိှတနခခင််းအာ်းခဖငို့၊် ခမ္နမ်္ာစစ်တပ်ကိ  
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 တ ောနမောငက် ”ခမ္နမ်္ာစစ်တပ်နဲ ို့ လံ ခခံြုတရ်းတပ်ဖွဲွေ့တတွကိ  နည််းပညာတပ်းတဲို့ စ ်းပွာ်းတရ်းလ ပ်ငန််းတတွအာ်းလံ ်းအတနနဲ ို့ 
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