
သတငး္ထ တ္္ ျန္္ခ္်က 

၂၀၁၈ န ုွႏစ္္၊ ဇျျ္၀ါရလီ (၂၀) ရခ်ကေ္ျနတတငထ္ တ္္  ျရ္ျ ္

FMIDecaux ခ်က မၸဏသီည ္ေနတမ္ီီ တစ္ခ္်ကကးမတွတ္ ုိင ္တညေ္ဆကခ်က္္ နငး္လ  င္ျး္ တတခ်က ္
ုႏစွ ္၂၀ သခ်ကတ္မး္ခ်ကကလလွုိ သေီကတစူကန္်ဳ  ္ကး  

ရျခ္်က ျၿ္မုိ်ဳ႕ေတက္စည ္ငသ္ကာကေရးေခ်ကက္မတုွီႏင္ီႏွင့္ န္်ဳ ဆ္ ုိန ႕္နငး္ 
 

၂၀၁၈ န ုွႏစ္္၊ ဇျျ္၀ါရလီ (၂၀) ရခ်က ္္၊ ရျခ္်က ျၿ္မုိ်ဳ႕ ။ ္မျ္မကုႏ ုိင္င ္ငံ၏  ထမဆ   းစေတကီႏွင့္ ုိတ္န္ုိျ္းစကရင္း ၀င ္

ခ်က မၸဏီ္ စ္သည္န  တ(္စ္)္မျ္မက င္္ခ်က(္စ္)မ န(ျ္)ခ်က မၸဏီလီမုိတခ္်က (FMI) ုႏွင္ီႏွင့္  ခ်ကမကၻေခ်က္က္ 

 ေဆကခ်က္ ဦး ္ င္ီခ္်က ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္း (Outdoors Advertising) ခ်က မၸဏီ တစ္န ္ စ္သည္ီႏွင့္ JC 

Decaux S.A (Euronext Paris:DEC) တ ုိန  ူးေ ါင္းတည္ေထကင္ထကးေသက  ခ်က္စ ္ခ်က မၸဏီသစ္ 

FMIDecaux ခ်က မၸဏသီည ္  ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက ္ (လူဦးေရ ၅.၂ သျ္းေခ်က္က္ရွုိ) ၌ 

ေနတ္မီီတ္စ္ခ်ကကးမွတ္တ ုိင္ုႏွင္ီႏွင့္ ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္းလ  ္ငျ္းမ္ကး တတခ်က ္  ုႏွစ္ ၂၀  ခ်ကက 

လ  ္ခ်ကုိ င္ုႏုိ င္သည္ီႏွင့္ တစ္ဦးတည္းလ  ္ခ်က ုိင္နတင္ီႏွင့္ခ်ကုိ  ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက ္ စည္ င္သကာကေရးေခ်ကက္မတီ 

(YCDC) ထ မွရရွုိန ီႏွင့္ ါ သည္။ 

JCDecaux ခ်က မၸဏီမ ွ  စ ရွာ္ာက ၆၀%္၊ FMI ခ်က မၸဏီမွ စ ရွာ္ာက ၄၀% 

ထည္ီႏွင့္၀င္ခ်ကကရင္းုႏွီး ္မွ ္ုႏွ ထကးေသက FMIDecaux Co.,Ltd ခ်က မၸဏီသည္ ီတ္စ္ခ်ကကးမွတ္တ ုိင္္၊  

ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္းုႏွင္ီႏွင့္ ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕သတင္း န္ခ်က္ လခ်က္မ္ကး ေ က္္ သည္ီႏွင့္ ဆ ုိင္း  ီတ္မ္ကး 

တ ္ဆင္္နင္းလ  ္ငျ္း တတခ်က္ တစ္ဦးတည္း လ  ္ငျ္းလ  ္ခ်က ုိင္နတငီႏွင့္္ တင္ဒါရရွုိသူ ္ စ္ ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက ္

စည္ င္သကာကေရးေခ်ကက္မတီမွ ေလတးန္ာ္န ီႏွင့္ ါသည္။  

FMIDecaux သည ္ FMI ္ငံ၏ ္မျ္မကုႏ ုိင္င တတင္ ုႏွစ္ေ ါင္းမ္ကးစတက လ  ္ငျ္းလ  ္ေဆကင္န နသည္ီႏွင့္ 

 ေတတန ႀခ်က ်ဳသကမခ်က ေနတ္မီီတ္စ္ခ်ကကးမွတ္တ ုိင္လ  ္ငျ္းုႏွင္ီႏွင့္ ္ င္ ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္းတတင္ 

ခ်ကမၻကီႏွင့္ထုိ ္တျ္းခ်က မၸဏီ ္ စ္သည္ီႏွင့္ JCDecaux ္ငံ၏ ခ်ကၽတမ္းခ်က္င္မွ်ဳတ ုိန္ င္ီႏွင့္ 

 ူးေ ါင္းေဆကင္လတခ္်ကသတကးမည္္ စ္ ါသည္။ 

္မျ္မကုႏ ုိင္င တတင္ ထမဆ  း္ စ္သည္ီႏွင့္ ဤသေီကတူစကန္်ဳ ္တတင္ ေ ကခ်က္ေ က္္  ါ လ  ္ငျ္းမ္ကး တတခ်က ္

ဒီဇ ုိင္းေရးဆတ ္နင္း္၊ တ ္ဆင္္နင္း္၊ လ  ္ငျ္းလည္ တ္္နင္းုႏွင္န ္ ်ဳ္ င္ထုိျ္းသုိမ္း္နင္းတ ုိန ါ၀င္ ါသည္- 



x မွတ္တ ုိင္ေနါင္မ ုိးေ ုတတင္ ီတ္စ္ခ်ကကး နျ္နမွျ္းေရကခ်က္လွုိန္ုိျ္ ကးေ က္္ သည္ီႏွင့္ LED screen 

မ္ကး ္ င ္ ခ်ကတျ္္  တကုႏွင္ီႏွင့္ ီလခ္်ကထလတျ္ျစ္ခ်ကုိရုိာကမ္ကး တတခ်က္  USB ဆခ္်ကသတာ္မွ်ဳ        

 ေ ါခ်က္မ္ကးတ ္ဆင္ထကးေသက ေနတ္မီေသသ ္လွ သည္ီႏွင့္ ီတ္စ္ခ်ကကးမွတ္တ ုိင္သစ္ ၅၀၀္၊ 

x ေ ခ်ကက္္ငကစကမ္ခ်က္ုႏွကုႏွင္ီႏွင့္ ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္္ငံ၏ သတင္း န္ခ်က္ လခ္်ကမ္ကး ကး 

 သုိေ းေ က္္ သည္ီႏွင့္ ဆ ုိင္း  ီတ ္၅၀၀။ 

 န္်ဳုိ႕ေသက ေ ခ်ကက္္ငက ုႏွင္ီႏွင့္ ၿမုိ်ဳ႕ေတက္သတင္းေ က္္ သည္ီႏွင့္ 

ဆ ုိင္း  ီတ္မ္ကးတတင္ ္ ျ္လည္ သ  း္ ်ဳုႏုိ င္သည္ီႏွင့္ ီခ်က္ထရီမ္ကး ကး စတျ္န စ္ရျ္   မွ်ဳုိခ်က္   းမ္ကး  

သုိ နမဟ တ ္ ေသကခ္်ကေရေသကခ္်ကသ  းရျ္ေရစင္မ္ကး တ ္ဆင္ထကးမည္္ စ္ ါသည္။ ၂၀၁၈ န ုႏွစ ္

ဇတျ္လတတင္ စတင္တည္ေဆကခ်က္တ ္ဆင္မည္္ စ္ၿ ီး ၁၈လ တတင္း ၿမုိ်ဳ႕တတင္းလွုိ 

ီတ္စ္ခ်ကကးမွတ္တ ုိင္မ္ကး ကးလ  းခ်က ုိ  စကးထ ုိး တည္ေဆကခ်က္သတကးမည္္ စ္ ါသည္။  

ေနတ္မီီတ္စ္ခ်ကကးမွတ္တ ုိင္မ္ကး ကး  ေခ်ကကင္းဆ   းေသက သျ္နရွင္းေရး္ ်ဳလ  ္္နင္းုႏွင္ီႏွင့္  

္ ်ဳ္ င္ထုိျ္းသုိမ္း္နင္းတုိ န္ င္ီႏွင့္ ၀ျ္ေဆကင္မမေ း သတကးမည္္ စ္ ါသည္။ ၁၉၆၄ န ုႏွစ္တတင္ JCDecaux 

မွတီထတင္န ီႏွင့္ေသက လ  ္ငျ္း   စ  ရ  စီမ ခ်ကုိ္ျ္း တတခ်က္ ေ ခ်ကက္္ငက လ  ္ငျ္းမွရရွုိေသက ေငတေ ခ်ကး္ င္ီႏွင့္သက 

သ  းစ တသတကးမည္္ စ္ ါသည္။ ာန လခ်က္မွတ္ေရးထုိ းသည္ီႏွင့္ စီမ ခ်ကုိျ္းလ  ္ငျ္း တတခ်က ္ ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက ္

စည္ င္သကာကေရးေခ်ကက္မတီုႏွင္ီႏွင့္ ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ႕ေျ ္ ည္သူမ္ကး ေျ္ ငီႏွင့္္ ခ်က ျ္ခ်က္စရုိတ္  ုိ  

ရွုိမည္မဟ တ္ ါ။  

ရျခ္်က ျတ္ ုိငး္ေဒသႀခ်ကးီ ၀ျႀ္ခီ်ကးန္်ဳ  ္ ဥးီၿ ုိ်ဳးမငး္သုိျး္ခ်ကေ္ က ခ်ကကးရကတတင္ “ဤသေီကတူစကန္်ဳ ္သည္ 

ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ တတခ္်က သမ ုိင္းမွတ္တ ုိင္တစ္န ္ စ္ ါေ ခ်ကကင္း္၊ ေနတ္မီေသသ ္လွ ေသက ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ 

ႀခီ်ကးတစ္န တည္ေဆကခ်က္္နင္း္ င္ီႏွင့္  ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ေျ ္ ည္သမူ္ကး္ငံ၏ီ၀ တ ုိးတခ်က္္မင္ီႏွင့္မကးေစေရးခ်က ုိ 

ခ်ကၽတျ္ေတက္တ ုိန ေဆကငလ္တခ္်ကေျ ါေ ခ်ကကင္း္၊ FMI ုႏွင္ီႏွင့္ JCDecaux တ ုိန္ငံ၏  ူးေ ါင္းေဆကင္လတခ္်ကမွ်ဳ သည္ 

ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက ္ ီတ္စ္ခ်ကကးစျစ္ ္ ်ဳ္ င္ေ္ ကင္းလ ၿ ီးေျကခ်က္ ေရွ႕ေလွ္ကခ္်က  ုိ မုိ တ ုိးတခ်က္ေစရျ္ 

မ္ကးစတက ေထကခ်က္ ခူ်က္ ်ဳမည္္ စ္ေ ခ်ကကင္း” ေ္ က ခ်ကကးန ီႏွင့္ ါသည္။ 

ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ ျ္ဦးေမကင္ေမကင္စုိ း ခ်ကဆခ္်ကလခ္်ကေ္ က ခ်ကကးရကမွက 

“ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္စည္ င္သကာကေရးေခ်ကက္မတီျ န FMIDecaux တုိ ႕  ခ်ကကး  းူေ ါင္းေဆကင္ရတခ္်ကမမဟက 

ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ေျ္ ည္သူမ္ကးရ ႕ ေျ႕စဥ ္နရီးသတကးလကမမခ်ကုိ  ာနင္ထခ်က္ ုိ ၿ ီး  ဆင္ေ္ စတကျ ႕ 

သခ္်ကေတကင္ီႏွင့္သခ္်ကသက ရွုိလကေစမွက္ စ္တ ီႏွင့္ ္ င ္ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ႀခီ်ကးခ်ကုိ လည္း ာန ထခ်က္ ုိ ၿ ီး 

လွ လကေစမွက္ စ္ ါတာ္။ ေသသ ္ခ်က္ျလွ လွတ ီႏွင့္ ဒီ FMIDecaux Street Furniture ရ ႕ 



ီတ္စ္ခ်ကကးမွတ္တုိ င္ေတတျ န   ဒီီတ္စ္ခ်ကကးမွတ္တုိ င္ေတတမွက ါရွုိမာ္ီႏွင့္ 

သတင္း န္ခ်က္ လခ္်က္ စျစ္ေတတခ်ကုိ   သ  း္ ်ဳၿ ီး ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ႀခ်ကီးခ်က ုိ  ျကဂတ္မွက 

 ုိ မုိ လွ လကရ  သကမခ်က     ္မင္သစ္ သတင္သစ္ေတတျ န ဆျ္းသစ္တ ီႏွင့္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ႀခ်ကီး တစ္န  ္ စ္ 

တည္ေဆကခ္်က ုိ ႕  ထုိ ခ်ကၽတျ္ေတက္တုိ ႕ ရည္ရတာ္ထကး ါတာ္။”  

FMI ခ်က မၸဏ ီ  မ်ွဳေဆကငဥ္ခ်ကကၠ ္ စသ္ ူ  ဥးီသုိမး္ေ၀ (ေနု) Mr.Serge Pun ခ်က ေ္ က ခ်ကကးရကတတင္ “ 

JCDecaux ္ငံ၏လ  ္ငျ္းခ်ကၽတမ္းခ်က္င္မွ်ဳုႏွင္ီႏွင့္ ခ်ကၽတျ္ေတက္တ ုိန္ငံ၏ ္ ည္တတင္းုႏွင္ီႏွင့္ ခ်က္သခ်က္သည္ီႏွင့္ 

 သုိ ညကသကမခ်က  ခ်က မၸဏီုႏွစ္န လ  း္ငံ၏ လ  ္ငျ္း ေ ု  ေလးထကးမွ်ဳ္၊  တင္ီႏွင့္လင္း္မင္သကရွုိမွ်ဳ္၊  

တက၀ျ္န မွ်ဳုႏွင္ီႏွင့္  ျကဂတ္တတင္ ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳေတက ္   ုိမ ုိသကာကလွ ေစလုိ သည္ီႏွင့္ ထ ္တူရည္ရတာ္ 

န္ခ်က္မ္ကးရွုိ္နင္းေ ခ်ကကင္ီႏွင့္ ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ တတခ္်က ုႏ ုိင္င တခ်ကက ဆင္ီႏွင့္ တျ္းမီ ီတ္စ္ခ်ကကး 

မွတ္တ ုိင္မ္ကး ေဆကင္ရတခ္်ကေ းုႏ ုိင္မည္ခ်ကုိ  ာ   ခ်ကည္ ါေ ခ်ကကင္း ” ေ္ က ခ်ကကးန ီႏွင့္ ါသည္။ 

JCDecaux ္ငံ၏ တ တ ခ်က ္မ်ွဳေဆကင ္ရကလွုိန္်ဳ ္္  စသ္ ူ Jean Charles Decaux ခ်ကေ္ က ခ်ကကးရကတတင္ “ 

ဤလ  ္ငျ္းတတင္  ထူး္နကးမွ်ဳရွုိ ါေ ခ်ကကင္း္၊ ခ်ကၽတျ္ေတက္တ ုိ႕္ငံ၏ ုႏွစ္ေ ါင္း ၅၃ ုႏွစ္ ခ်ကက္ တ္သျ္းလကန ီႏွင့္သည္ီႏွင့္ 

 ေခ်ကကင္းဆ  း ေတတန ႀခ်က်ဳ ္ င္ီႏွင့္ ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ေတက္ တတခ်က ္   ထူးစီမ ထကးသည္ီႏွင့္  

၀ျ္ေဆကင္မွ်ဳခ်ကုိ  ေ းုႏ ုိင္မည္္ စ္ေ ခ်ကကင္း္၊ ေရလွည္ ူးေ ါင္းေဆကင္လတခ္်ကမွ်ဳ ုႏွင္ီႏွင့္ တူ ရျ္ခ်က ျ္ၿမုိ်ဳ႕ 

ေတက္ ကး   ုိမ ုိသကာကလွ ေစရျ္  ေထကခ်က္ ခူ်ကေ း္နင္းုႏွင္ီႏွင့္ ီခ္်ကေ ါင္းစ   ေနတ္မလီွ သည္န 

ၿမုိ်ဳ႕ေတက္တစ္န  ္ စ္သ ုိ႕ ေ္ ကင္းလ ရျ္ မုိမုိတ ုိန ေျ္ င္ီႏွင့္ စုိတ္ ကးထခ်က္သျ္လ္ခ္်ကလွုိ ါေ ခ်ကကင္း” ္ င္ီႏွင့္  

ေ္ က ခ်ကကး ါသည္။ 

FMI  ခ်က မၸဏ ီေ ခ်ကကငး္ 

 တ(္စ)္္မျ္မက င္္ခ်က(္စ္)မင္ီႏွင့္(ျ)္ခ်က မၸဏီလီမုိတခ္်က(FMI) သည္ စ လာွ္ာက ၀င္(၈၀၀၀) 

ေခ်က္က္လွုိ ေသက ္မျ္မကုႏ ုိင္င တတင္ မ္ကးုႏွင္ီႏွင့္သခ္်ကဆ ုိင္သည္ီႏွင့္  ႀခီ်ကးမကးဆ  းခ်က မၸဏီမ္ကးထ မွ 

ခ်က မၸဏီတစ္န ္ စ္ ၿ ီး ၁၉၉၂န ုွႏစ္္၊ ခ်က မၸဏီတည္ေထကင္န္ုိျ္မွစစ၍ 

 ္မတ္ စတျ္းရလွုိမွ်ဳုွႏင္ီႏွင့္ ္မတ္ေ၀စ န တေ၀မွ်ဳ ကး စဥ္ဆခ္်ကမ္ တ္ေဆကင္ရတခ္်ကန ီႏွင့္ေသကခ်က မၸဏီ္ စ္ ါသည္။ 

FMI သည ္ လခ္်ကလွုိတတင္ ီ႑ကေရးဆ ုိငရ္က ၀ျ္ေဆကင္မွ်ဳခ်က႑္၊ 

 ုိမ္ရကေ က္ထ တ္တည္ေဆကခ္်ကေရးခ်က႑ုႏွင္ီႏွင့္ ခ်က္ျ္းမကေရးေစကင္ီႏွင့္ေလွကခ်က္မွ်ဳခ်က႑ စသည္န 

“မ႑်ဳုိင္သ  းရ ္”တတင္မဟက္္ ဟကခ်က္ရင္းုႏွီး္မွ ္ုႏွ ထကး ါသည္။ ၂၀၁၆န ုွႏစ္္၊ မတ္လ(၂၅)ရခ်က ္ေျနတတင္  

FMI သည္ရျ္ခ်က ျ္စေတကီႏွင့္ ုိတ္န္ုိျ္း၌ စကရင္း၀င္ေသက ထမဆ  းခ်က မၸဏီ္ စ္လကန ီႏွင့္ ါသည္။ 



JCDecaux ခ်က မၸဏ ီေ ခ်ကကငး္ 

JCDecaux ခ်က မၸဏီသည္ ၁၉၆၄ န ုွႏစ္တတင္ လမ္းေ ု ရုိေီကဂ (Street Furniture) 

စုိတ္ခူ်ကးခ်ကုိ တီထတင္န ီႏွင့္ၿ ီး ာန  နါ street furniture လ  ္ငျ္း္၊ 

သာ္ာူ  ုိနေဆကင္ေရး ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္းုႏွင္ီႏွင့္ ခ်က ုိာ္တ ုိင္ာူစျစ္္ င္ီႏွင့္ စခ်က္ီီငွကးရမ္း္နင္းလ  ္ငျ္မ္ကး 

လ  ္ခ်ကုိ င္ေျသည္ီႏွင့္  ခ်ကမကၻ႕ထုိ ္တျ္း ခ်က မၸဏီ္ စ္ ါသည္။ ာေျန န္ုိျ္တတင္ JC Decaux သည ္

ုႏ ုိင္င ေ ါင္း ၇၅ ုႏ ုိင္င ေခ်က္က္ုႏွင္ီႏွင့္ ၿမုိ်ဳ႕ေ ါင္း ၄၄၃၅ ၿမုိ်ဳ႕တ ုိနတတင္ ေနတ္မီ ရည္ ေသတး္မင္ီႏွင့္ 

ီတ္စ္ခ်ကကးမွတ္တ ုိင္လ  ္ငျ္းုႏွင္ီႏွင့္ ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္းမ္ကးခ်က ုိ ၀ျ္ထမ္းေ ါင္း ၁၂၀၀၀ ေခ်က္က္္ င္ီႏွင့္ 

လ  ္ခ်က ုိင္လ္ခ္်ကလွုိ ါသည္။ 

JCDecaux သည ္ ခ်ကမကၻ႕ထုိ ္တျ္းေလဆုိ ္မ္ကး္၊ မီးရထကးီူတကလ  မ္ကး္၊ ေရွက င္းစင္တကမ္ကး ုႏွင္ီႏွင့္ 

 မ္ကး္ ည္သူ  ျ္းေ္ ေျရကမ္ကးတတင ္ ဒစ္ဂ္စ္တာ္ ေ ခ်ကက္္ငကဆ ုိင္းီ တ ္ ၅၁၀၀၀ နျ္န္ င္ီႏွင့္ 

ခ်ကမကၻ ျွန တတင္ လ  ္ငျ္းလည္ တ္လ္ခ်က္ရွုိ ါသည္။ ၂၀၁၆ န ုႏွစ္တတင္ JCDecaux သည ္ ၀င္ေငတ ာူလ ုိ 

၃၃၉၃ သျ္း ရလွုိ န ီႏွင့္ ါသည္။  

JCDecaux ခ်က မၸဏ္ီငံ၏  ေရး ါေသကခ်ကုိျး္ဂဏျး္မ္ကး 

x ၂၀၁၆ န ုႏွစ္တတင္ ၀င္ေငတ ာူလ ုိ ၃၃၉၃ သျ္းရလွုိ္၊ ၂၀၁၇ န ုႏွစ္္၊ ုႏွစ္၀ခ်က္ခ်ကကလတတင္ ၀င္ေငတ ာူလ ုိ 

၁၆၄၁ သျ္း ရလွုိထကး။ 

x JCDecaux သည္   ရစ္ၿမုိ်ဳ႕ Eurolist of Euronext Paris ္ငံ၏ စေတကီႏွင့္ ုိတ္န္ုိျ္း 

၀င္ခ်က မၸဏီ္ စ္ၿ ီး  Euronext 100 ုႏွင္ီႏွင့္ Euronext Family Business စကရင္းတတင္  ါ၀င္သည္။  

x JCDecaux သည္ FTSE4Good ုႏွင္ီႏွင့္ Done Jones Sustainability Europe  စကရင္းတတင ္

 ါ၀င္သည္။  

x  ခ်ကမကၻနျ  ါတ္တစ္ street furniture လ  ္ငျ္း (တ ္ဆင္ၿ ီး ေ ခ်ကက္္ငကဆ ုိင္းီ တ္ေ ါင္း 

၅၅၉,၀၇၀) 

x  ေလဆုိ ္ေ ါင္း ၂၂၀ ေခ်က္က္တတင္ ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္းလ  ္ခ်က ုိင္လ္ခ္်ကလွုိၿ ီး ေ္မေ ကခ်က္ရထကး္၊ 

ီတ္စ္ခ်ကကးမ္ကး္၊ မီးရထကးမ္ကး ုႏွင္ီႏွင့္ လွ္ ္စစ္ရထကးမ္ကး္ င္ီႏွင့္ ခ်ကျ္ထလ ုိခ်က္စကန္်ဳ ္ေ ါင္း ၂၆၀ 

န္်ဳ ္ဆ ုိထကးသည္ီႏွင့္ ခ်ကမကၻ႕ျ  ါတ္တစ္ သာ္ာူ  ုိနေဆကင္ေရးေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္း (တ ္ဆင္ၿ ီး 

ေ ခ်ကက္္ငကဆ ုိင္းီ တ္ ၃၅၄,၆၈၀) 

x ဥေရက  ျ  ါတ္တစ္  ေ ခ်ကက္္ငကဆုိ င္းီ တ္လ  ္ငျ္း (တ ္ဆင္ၿ ီး ေ ခ်ကက္္ငကဆုိ င္းီ တ္ေ ါင္း 

၁၆၉,၈၆၀)   



x ဥေရက ျ  ါတ္တစ္  ေဆကခ်က္ ဦး္ င္  ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္း (တ ္ဆင္ၿ ီး 

ေ ခ်ကက္္ငကဆ ုိင္းီ တ္ေ ါင္း  ၇၂၁,၁၃၀)။ 

x  ကလွ- စုိ ုိတ္ေဒသျ  ါတ္တစ္   ေဆကခ်က္ ဦး္ င္  ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္း (တ ္ဆင္ၿ ီး 

ေ ခ်ကက္္ငကဆ ုိင္းီ တ္ေ ါင္း ၂၁၉,၃၁၀) 

x လခ္်ကတင္ ေမရုိခ်ကျ  ါတ္တစ္   ေဆကခ်က္ ဦး္ င္  ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္း (တ ္ဆင္ၿ ီး 

ေ ခ်ကက္္ငကဆ ုိင္းီ တ္ေ ါင္း ၇၀,၆၈၀)   

x  က ရုိခ်ကေဒသျ  ါတ္တစ္  ေဆကခ်က္ ဦး္ င္  ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္း (တ ္ဆင္ၿ ီး 

ေ ခ်ကက္္ငကဆ ုိင္းီ တ္ေ ါင္း ၂၉,၈၂၀)   

x  ေလွ႕ လာ္  ုိင္းေဒသျ  ါတ္တစ္  ေဆကခ်က္ ဦး္ င္  ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္း (တ ္ဆင္ၿ ီး 

ေ ခ်ကက္္ငကဆ ုိင္းီ တ္ေ ါင္း ၁၆,၂၃၀)   

x ခ်ကုိ ာ္တ ုိင္ာူစျစ္္ င္ီႏွင့္ စခ်က္ီီးငွကးရမ္း္နင္း ၀ျ္ေဆကင္မွ်ဳလ  ္ငျ္းတတင္ ထုိ ္တျ္းခ်က မၸဏီ 

(သီက၀  တ္၀ျ္းခ်က္င္ ထုိန ုိခ္်ကေစ္နင္းမလွုိေသက နရီးသတကးလ  ္ငျ္း) 

x ုႏ ုိင္င ေ ါင္း ၇၅ ုႏ ုိင္င ေခ်က္က္တတင္ တ ္ဆင္ၿ ီးေ ခ်ကက္္ငကဆ ုိင္း  ီတ္ေ ါင္း ၁,၁၁၇,၈၉၀ 

x လူဦးေရ ၁၀,၀၀၀ုႏွင္န ထခ္်ကရွုိ္မ်ဳုိ႕ ခီ်ကး ၄၂၈၀၌ လ  ္ခ်ကုိ င္လ္ခ္်ကရွုိသည္ီႏွင့္ ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္း  

x ေျနစဥ္ေ ခ်ကက္္ငက  ခ်ကည္ီႏွင့္ရမသူ ဦးေရ သျ္း ၄၁၀ ေခ်က္က္ရွုိသည္ီႏွင့္ ေ ခ်ကက္္ငကလ  ္ငျ္း 

x ခ်က မၸဏီ၀ျ္ထမ္းေ ါင္း ၁၃,၀၃၀  

 
 


