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အဆုိျပွဳရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ လုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ွဳပ္ (နည္းပညာ ဥပေဒ ၃၈) 

 

၁။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈတြင ္တိုကရ္ုိက္ျဖစေ္စ၊ သြယ၀္ွကိ္၍ျဖစ္ေစ အက်ိွဳးစီးပြား သသိာထင္ရာွးစြာ ပါ၀ငေ္သာ  အျခား 

ပုဂ ိွဳလမ္်ား ေဖာ္ျပရန-္ 

(က) ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံသူမ ွ ရရွိမည့္ အျမတေ္ငြ၏ ၁၀%ာွႏင့္ အထကက္ိ ု ပိုငဆ္ိုငခ္ြင့္ရွိသည့္ သို႔မဟတု ္ထိန္းခ်ွဳပ္ခြင္ ့

ရွိသည့္ လုပင္နး္၏- 

 

(၁) အမည ္ (၁) Thana Holding Co., Ltd. 

     (Incorporated in Thailand)-၂၇% 

(၂) Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd. 

     (Incorporated in Thailand)-၂၅% 

(၃) CPG Enterprise Ltd. 

     (Incorporated in British Virgin Island)-၄၈% 

(၂) ဆကသ္ြယရ္မည့္ လိပစ္ာ (၁) 313, CP Tower Building, Silom Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, 

Bangkok, Thailand. 

(၂) 97, Yenchit Road, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand. 

(၃) P.O.Box 957,Offshore Incorporation Centre,Road 

     Town, Tortola, British Virgin Islands. 

(၃) မွတပ္ံုတင္အမတွ ္ (၁) Thana Holding Co., Ltd. 

      ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္  ၀၁၀၅၅၃၅၁၀၂၆၈၆ 

(၂) Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd. 

     ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၀၁၀၅၅၁၀၀၀၂၄၈၃ 

(၃) CPG Enterprise Ltd. 

     ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁၅၅၅၇၆ 

 (တစဥ္ီးထက ္ပိပုါက ေနာက္ဆက္တြြဲျဖင့္ေဖာ္ျပရန)္ 

 

 (ခ) ခြင့္ျပွဳမည့ ္ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈ လုပင္န္းေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္တိုက္ရိကု္ပါ၀င္သည့္ လကေ္အာက္ခ ံ 

 ကုမၸဏီမ်ားရွလိွ် င္ အဆိပုါကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရန-္ 

   

(၁) မရိွ 

(၂)  

(၃)  
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၂။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈ၏ အဓိကတည္ေနရာ သို႔မဟုတ ္

တည္ေနရာမ်ား 

ဦးပုိင္အမွတ္ - ၅၀၊ ၅၁၊ ၅၃၊ ၅၄ ာွႏင့္ ၅၅၊ ေျမကြက္အမွတ္ - 

၄၁၁၊ ၄၁၄၊ ကြင္းအမွတ္ - ၅၇၆-က၊ က်ားမေသာက္ကြင္း၊ 

က်ားမေသာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ စစ္ေတြၿမိွဳ႕နယ္၊ စစ္ေတြခရုိင္၊ 

ရခုိင္ျပည္နယ္။ 

၃။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈ လုပင္န္းျပွဳလုပမ္ည္ ့က႑ာွႏင့္ 

ေဆာင္ရြကမ္ည္ ့စီးပြားေရး လုပင္န္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က ္

ဥစားၾကက္ေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္း 

၄။ အဆိုျပွဳထားေသာ ရင္းာီွႏးျမွွဳပာံွ္ႏမႈ ပမာဏ 

(ျမန္မာက်ပ ္ာွႏင္ ့အေမရကိနေ္ဒၚလာ တို႔ျဖင့္  

ေဖာ္ျပရန)္ 

 က်ပ္ ၃,၄၀၅,၀၉၅,၆၉၀ 

၅။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈအေကာင္အထညေ္ဖာ္မည့္ ခန္႔မွနး္အခ်ိနဇ္ယား အပါအ၀င ္အစီအစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က-္ 

 

(က) တည္ေဆာက္ေရး ကာလ သို႔မဟုတ ္

ျပင္ဆင္မႈကာလ(ာႏွစ္၊လတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန)္ 

၀၉/၂၀၁၉ 

(ခ) စီးပြားျဖစစ္တငမ္ည့္ကာလ 

(ာွႏစ္၊ လတို႔ျဖင္ ့ေဖာ္ျပရန)္ 

၀၉/ ၂၀၂၀ 

 

၆။ ခန္႔ထားမည့္ အလုပသ္မားဦးေရ- 

 

(က) ျပည္တြင္း ၃၀ 

(ခ) ျပည္ပ (ပညာရငွ/္ကၽြမ္းက်င္သ)ူ  

 

၇။ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာမည့္ မတည ္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈမ်ားတြင ္ ေငြသားျဖင့္ 

 ယူေဆာငမ္ႈပမာဏ (Capital in-Cash)၊ ရင္းနွးီပစၥည္း အျဖစယ္ူေဆာငလ္ာမည္ ့ရင္းာီွႏးေငြပမာဏ  (Capital 

 in-Kinds)တို႔အား တိက်စြာ ခြြဲျခားသတမ္ွတ္ ေဖာ္ျပေပးရန ္ (ျမန္မာက်ပ ္ ာွႏင့္အေမရကိန ္ ေဒၚလာ 

 တို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန)္- 

 

(က) ေငြသားျဖင့္ ယေူဆာင္မႈပမာဏ  

(ခ) ပစၥည္းျဖင့္ ယူေဆာငလ္ာမည့္ ရင္းာီွႏးေငြ ပမာဏ  

 

မွတခ္်က္။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံသူသည္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈာွႏင့္ သက္ဆိငု္ေသာ လွ်ိွဳ႕၀ကွ္ထနိ္းသမိ္းရမည့္ 

သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားအား ထုတ္ျပန္ျခငး္မွ ေရွာင္ၾကဥရ္န္ ေကာ္မရွငထ္ ံတင္ျပေတာင္းဆိုာုိႏင္သည္။ 

 

 အထကေ္ဖာ္ျပပါ ေလွ်ာကထ္ားသူမွ ေပးအပသ္ည့္ အခ်က္အလကမ္်ားအားလံုးသည ္ မွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္း 

အာမခံပါသည္။ 
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 ဤအဆိုျပွဳခ်ကတ္ြင ္ ခြင့္ျပွဳမိန္႔ထုတေ္ပးရနအ္တြက္ ေကာ္မရွငမ္ ွ စိစစရ္ာ၌ လုိအပသ္ည္ ့ အခ်က္အလကမ္်ားကို 

ေလွ်ာက္ထားသူကေပးအပရ္န ္ ပ်က္ကြက္ပါက အဆိုျပွဳခ်က္ကိ ု ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ စိစစရ္ာ၌ မလိလုားအပ္သည္ ့

ောႏွာင့္ောႏွးၾကန္႔ၾကာျခငး္တို႔ ျဖစေ္ပၚာုိႏင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက ္နားလည္ပါသည္။ 

 ျမန္မာာုိႏင္င ံ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္နွမံႈ ေကာမရွငမ္ ွ ခ်မွတသ္ည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုကန္ာမည ္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

၀နခ္ံကတိျပွဳအပ္ပါသည္။ 

 

 



 

10 
 

အဆုိျပွဳရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ လုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ွဳပ္ (နည္းဥပေဒ ၃၈) 

 

၁။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈတြင ္တိုကရ္ုိက္ျဖစေ္စ၊ သြယ၀္ွကိ္၍ျဖစ္ေစ အက်ိွဳးစီးပြား သသိာထင္ရာွးစြာ ပါ၀င္ေသာ  အျခား 

ပုဂ ိွဳလမ္်ားေဖာ္ျပရန-္ 

 (က) ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံသူမ ွရရွမိည့္ အျမတ္ေငြ၏ ၁၀%ာွႏင့္ အထက္ကုိ ပိုငဆ္ိုငခ္ြင့္ရွိသည့္ သို႔မဟုတ ္  

 ထိန္းခ်ွဳပ္ခြင့္ ရွိသည့္ လုပ္ငနး္၏- 

 

(၁) အမည ္ (၁) Thana Holding Co., Ltd. 

     (Incorporated in Thailand)-၂၇% 

(၂) Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd. 

     (Incorporated in Thailand)-၂၅% 

(၃) CPG Enterprise Ltd. 

     (Incorporated in British Virgin Island)-၄၈% 

(၂) ဆကသ္ြယရ္မည့္ လိပစ္ာ (၁) 313, CP Tower Building, Silom Road, Kwaeng Silom, 

Khet Bangrak, Bangkok, Thailand. 

(၂) 97, Yenchit Road, Sathorn, Bangkok, 10120, 

Thailand. 

(၃) P.O.Box 957,Offshore Incorporation Centre,Road 

     Town, Tortola, British Virgin Islands. 

(၃) မွတပ္ံုတင္အမတွ ္ (၁) Thana Holding Co., Ltd. 

      ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္  ၀၁၀၅၅၃၅၁၀၂၆၈၆ 

(၂) Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd. 

     ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၀၁၀၅၅၁၀၀၀၂၄၈၃ 

(၃) CPG Enterprise Ltd. 

     ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁၅၅၅၇၆ 

 (တစဥ္ီးထက ္ပိပုါက ေနာက္ဆက္တြြဲျဖင့္ေဖာ္ျပရန္) 

 

 (ခ) ခြင့္ျပွဳမည့္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈ လုပင္နး္ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင္ တိုက္ရိကု္ပါ၀င္သည့္ လကေ္အာက္ခ ံ 

 ကုမၸဏီမ်ားရွလိွ် င္ အဆိပုါကုမၸဏီမ်ား၏ အမညက္ို ေဖာ္ျပရန-္ 

   

(၁) မရိွ 

(၂)  

(၃)  
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၂။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈ၏ အဓိကတညေ္နရာ 

သို႔မဟုတ ္

တည္ေနရာမ်ား 

(၁) ဦးပုိင္အမွတ္ ၃၆/၃၇၊ ကြင္းအမွတ္ ၁၅၇၂၊ ေခါမေတာင္ကြင္း၊ 

က်ည္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိွဳ႕နယ္၊  ဥတ ရခ႐ိင္ု၊ 

ေနျပည္ေတာ္။ 

(၂) ဦးပုိင္အမွတ္ ၈၀၊  ၃၅က/၃၊ ၃၅က/၅၊  ၃၅က/၆၊  ၃၅က/၈၊  ၃၅က/၉၊  

ကြင္းအမွတ္ ၁၃၉၇က  ေအာင္ေျမရိပ္သာ အေရွ႕ကြင္း၊ 

သေျပကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ တပ္ကုန္းၿမိွဳ႕နယ္၊  ဥတ ရခ႐ိင္ု၊ 

ေနျပည္ေတာ္။ 

၃။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈ လုပင္နး္ျပွဳလုပမ္ည့္ က႑ာွႏင့္ 

ေဆာင္ရြကမ္ည့္ စီးပြားေရး လုပင္နး္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က ္

ဝက္ေမြးျမဴေရာင္းခ်ျခင္း။ 

၄။ အဆိုျပွဳထားေသာ ရင္းာီွႏးျမွွဳပာံွ္ႏမႈ ပမာဏ 

(ျမန္မာက်ပ ္ာွႏင္ ့အေမရကိနေ္ဒၚလာ တို႔ျဖင့္  

ေဖာ္ျပရန)္ 

 က်ပ္ ၆,၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၅။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈအေကာင္အထညေ္ဖာ္မည့္ ခန္႔မွနး္အခ်ိနဇ္ယား အပါအ၀င ္အစီအစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က-္ 

 

(က) တည္ေဆာက္ေရး ကာလ သို႔မဟုတ ္

ျပင္ဆင္မႈကာလ(ာႏွစ္၊လတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန)္ 

၀၈/၂၀၁၉ 

(ခ) စီးပြားျဖစစ္တငမ္ည့္ကာလ 

(ာွႏစ္၊ လတို႔ျဖင္ ့ေဖာ္ျပရန)္ 

၀၈/၂၀၂၀ 

 

၆။ ခန္႔ထားမည့္ အလုပ္သမားဦးေရ- 

 

(က) ျပညတ္ြင္း ၃၂ 

(ခ) ျပညပ္ (ပညာရငွ/္ကၽြမ္းက်င္သ)ူ  

 

၇။ ျပညပ္မွ ျပညတ္ြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာမည့္ မတည ္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈမ်ားတြင ္ ေငြသားျဖင့္ 

 ယူေဆာငမ္ႈပမာဏ (Capital in-Cash)၊ ရင္းနွးီပစၥည္း အျဖစယူ္ေဆာငလ္ာမည့္ ရင္းာီွႏးေငြပမာဏ  (Capital 

 in-Kinds)တို႔အား တိက်စြာ ခြြဲျခားသတမ္ွတ္ ေဖာ္ျပေပးရန ္ (ျမန္မာက်ပ ္ ာွႏင့္အေမရကိန္ ေဒၚလာ 

 တို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန)္- 

 

(က) ေငြသားျဖင့္ ယေူဆာင္မႈပမာဏ  

(ခ) ပစၥည္းျဖင့္ ယူေဆာငလ္ာမည့္  

ရင္းာီွႏးေငြ ပမာဏ 

 

 

မွတခ္်က္။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံသူသည ္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈာွႏင့္ သက္ဆိငု္ေသာ လွ်ိွဳ႕၀ကွ္ထနိး္သိမ္းရမည့္ 

သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားအား ထုတ္ျပန္ျခငး္မွ ေရွာင္ၾကဥရ္န္ ေကာ္မရွငထ္ ံတင္ျပေတာင္းဆိုာုိႏင္သည္။ 
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 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာကထ္ားသူမွ ေပးအပသ္ည့္ အခ်က္အလကမ္်ားအားလံုးသည ္ မွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္း 

အာမခံပါသည္။ 

 

 ဤအဆိုျပွဳခ်ကတ္ြင ္ ခြင့္ျပွဳမိန္႔ထုတေ္ပးရနအ္တြက္ ေကာ္မရွငမ္ ွ စိစစရ္ာ၌ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလကမ္်ားကို 

ေလွ်ာက္ထားသူကေပးအပရ္န ္ ပ်က္ကြက္ပါက အဆိုျပွဳခ်က္ကိ ု ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ စိစစရ္ာ၌ မလိလုားအပ္သည့္ 

ောႏွာင့္ောႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚာႏိုင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက ္နားလည္ပါသည္။ 

 

 ျမန္မာာုိႏင္င ံ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္နွမံႈ ေကာမရွငမ္ ွ ခ်မွတသ္ည့္ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုကန္ာမည ္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

၀နခ္ံကတိျပွဳအပ္ပါသည္။ 

 
     

 



























 - ၉ - 

အဆ  မပြှုရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုလ ပ်ငန််းအက္ျဥ််းချြှုပ်(နည််းဥပကေ ၃၈) 

၁။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုတ င ် တ  က်္ရ  က်္မြစ်ကစ၊ သ ယ်ဝှက်္၍မြစ်ကစ အက္ျ ြှု်းစ ်းပ ာ်း သ သာ ငရ်ှာ်းစ ာ 

 ပါဝငက်သာ အမခာ်းပ ဂ္ ြှုလ်ြျာ်းကြာ်မပရန ်- 

 (က္)   ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှသံူြှ  ရရှ ြည်ို့ အမြတ်ကင   ၏  ၁၀ %  နငှ်ို့ အ က်္က္    ပ  ငဆ်  ငခ် င်ို့ရှ သည်ို့   

          သ  ို့ြဟ တ်   န််းချြှုပ်ခ င်ို့ရှ သည်ို့ လ ပ်ငန််း၏ - 

          (၁)  အြည်  

     

 

          (၂)   ဆက်္သ ယ်ရြည်ို့လ ပ်စာ   

             

      

          (၃)  ြှတ်ပံ တငအ်ြှတ ်

     (တစ်ဥ ်း  က်္ပ  ပါက္ ကနာက်္ဆက်္တ ွဲမြင်ို့ ကြာ်မပရန)် 

 (ခ)     ခ င်ို့မပြှုြည်ို့ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုလ ပ်ငန််းကဆာငရ် က်္ရာတ ငတ်  က်္ရ  က်္ပါဝငသ်ည်ို့      လက်္ကအာက်္ခံ   

          က္ ြပဏ ြျာ်းရှ လ င ်အဆ  ပါက္ ြပဏ ြျာ်း၏အြည်က္   ကြာ်မပရန ်- 

     (၁)  

     (၂)  

၂။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှု၏ အဓ က္တည်ကနရာ သ  ို့ြဟ တ်   ဥ ်းပ  ငအ်ြှတ် (N-၃၈၃) နငှ်ို့ (N-၃၈၆) ၊  

တည်ကနရာြျာ်း                   က္ င််းအြှတ် (၂၆/OSS) ၊ ပရေတ်က က္်းတ  ငမ်ပငက်္ င််း ၊  

  က္်ဝကက္ျ်းရ ာအန ်း ၊ ပရေတ်ကက္ျ်းရ ာအ ပ်စ          

ကရမြ မြ ြှုြို့နယ်၊ ာ်းဝယ်ခရ  င၊်တနသသာရ တ  င််းကေသကက္ ်း။ 

၃။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုလ ပ်ငန််းမပြှုလ ပ်ြည်ို့က္ဏ္ဍနငှ်ို့        ကက္ျာက်္ခ ွဲ မြန် ို့မြ ်း ကရာင််းချမခင််း လ ပ်ငန််း 

 ကဆာငရ် က္်ြည်ို့စ ်းပ ာ်းကရ်းလ ပ်ငန််းြျာ်း         

 ကြာ်မပချက်္      

၄။ အဆ  မပြှု ာ်းကသာရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုပြာဏ   USD သန််းကပါင််း ၇.၅ 

 (မြနြ်ာက္ျပ် နငှ်ို့ အကြရ က္နက်ေေါ်လာ တ  ို့မြင်ို့   

 ကြာ်မပရန)်  



 - ၁၀ - 

 

၅။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှု အကက္ာငအ် ည်ကြာ်ြည်ို့ ခန် ို့ြှန််းအချ န ်ယာ်း အပါအဝင ်အစ အစဥ်ကြာ်မပချက်္ - 

 (က္)   တည်ကဆာက်္ကရ်းက္ာလသ  ို့ြဟ တ် 

          မပငဆ်ငြ်ှုက္ာလ(နစ်ှ၊လတ  ို့မြင်ို့ကြာ်မပရန)်   ၂ နစှ ်

 (ခ)     စ ်းပ ာ်းမြစ်စတငြ်ည်ို့က္ာလ 

          (နစ်ှ၊လတ  ို့မြင်ို့ကြာ်မပရန)် 

၆။ ခန် ို့ ာ်းြည်ို့အလ ပ်သြာ်းဥ ်းကရ - 

 (က္)   မပည်တ င််း       ၆၂ ဥ ်း 

 (ခ)     မပည်ပ (ပညာရှင/်က္ျွြ််းက္ျငသ်ူ)      

၇။ မပည်ပြှ မပည်တ င််းသ  ို့ ယူကဆာငလ်ာြည်ို့ ြတည် ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုြျာ်းတ င ် ကင သာ်းမြင်ို့ ယူကဆာငြ်ှု 

 ပြာဏ (Capital in-Cash)၊ ရင််းနှ ်းပစစည််း အမြစ်ယူကဆာင ် လာြည်ို့ ရင််းနှ ်းကင ပြာဏ                 

 (Capital in-Kinds) တ  ို့အာ်း တ က္ျစ ာခ ွဲမခာ်းသတ်ြှတ် ကြာ်မပကပ်းရန(်မြနြ်ာက္ျပ် နငှ်ို့          

 အကြရ က္န ်ကေေါ်လာ  တ  ို့မြင်ို့ကြာ်မပရန)် – 

 (က္)   ကင သာ်းမြင်ို့ယူကဆာငြ်ှုပြာဏ     USD ၅,၁၈၆,၄၂၉       

 (ခ)     ပစစည််းအမြစ်ယူကဆာငလ်ာြည်ို့              USD ၈၁၃,၅၇၁ 

          ရင််းနှ ်းကင ပြာဏ 

ြှတ်ချက်္။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှသံူသည် ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုနငှ်ို့ သက်္ဆ  ငက်သာ လ  ြှုြို့ဝျက်္  န််းသ ြ််းရြည်ို့        

သတင််း အချက်္အလက်္ြျာ်းအာ်း   တ်မပနမ်ခင််းြ ှ ကရှာင ်က္ဥ်ရန ် ကက္ာ်ြရှင ် ံ တငမ်ပကတာင််း       

ဆ  န  ငသ်ည်။ 
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