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၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

စာမျက်ှာ » ၁၉

စာမျက်ှာ 

 ၂၀၊ ၂၁

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၅

စာမျက်ှာ » ၁၈

သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည် 
ကာလရှည်ြမင့စွ်ာ စိုးရမ်ိရ၏။ လမူိက်ုတိုှင့ ်အတူေနရ 
ြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတူေနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 
ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည် 
ေဆမွျိးတိုှင့ ်အတူတကွ ေနထိင်ုရသကဲသ့ို ချမ်းသာ 
၏။

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၈

မိတ ီလာတက သိုလ်၊ မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သုိလ်ှင့် မိတ ီလာပညာေရးဒီဂရ ီ

ေကာလိပ်တို၌ နည်းြပ၊  သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များ ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမ ံ

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုယေနနံနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါတက သိုလ်များရှ ိ

ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

“ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်အေနြဖင့ ်ပညာေရးအဆင့ြ်မင့တ်င်ေရး ေဆာင်ရက် 

ရန်၊ ဆရာ ဆရာမများ အရည်အ ေသွးြမင့်တင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

မိတ ီလာတက သိုလ်၊ မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ်ှင့် မိတ ီလာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်တို၌ 

နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များ ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

တက သိုလ်များြပန်ဖွင့်ိုင်ေရးအတွက ်ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားကရန်ှင့ ်

ပညာတတ်လူငယ်များ ြပစုပျိးေထာင်ေမွးထုတ်ေပးကရန ်မှာကား

တွင်  ပညာတတ်များေပါများေအာင်  ေဆာင်ရက်ရန်” အမဲလမ်း န်လျက် 

ရှိပါေကာင်း၊   ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်အသစ်ခန်အပ်ခံရသည့် ဆရာ 

ဆရာမများကိ ုစမီခံန်ခဲွေရးသင်တန်း၊ သင်ြပနည်းအပါအဝင် ပညာေရးဘာသာရပ် 

သုံးဘာသာ မွမ်းမံသင်တန်းှင့် သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်မွမ်းမံသင်တန်းများကုိ 

တစ်လကာဖွင့်လှစ်ကာ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များကိ ုအရည်အေသွးြမင့်တင ်

ေပးလျက်ရိှပါေကာင်း၊   ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

ကို သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ                     စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

အသစ်ခန်အပ်သည့် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များ ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပစ်။

အခန်း

ဆက်

ဝတ 

ရှည်

လငူယ်ှင့ ်ဘဝ 

ေအာင်ြမင်ေရး

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၃၆ 

သန်းေကျာ်ရှိလာ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လနူာသစ် ၉၉၉ ဦး ေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုး 

ေတွရိှမ  ရာခိင်ု န်းမှာ  ၃ ဒသမ ၈၂ 

ရာခိုင် န်းရှိ

ဥပေဒြပေရးဆိုင်ရာ 

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွများအေပ 

ေလ့လာြခင်း(တူရကီသမ တိုင်ငံ)

သက်သာေသာေ ဈး န်းြဖင့် 

စားအန်ုးဆမီျား ဆက်လက်ေရာင်းချ 

ေပးိင်ုရန် စစီ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ

ယေန ဖတ်စရာ



ိုဝင်ဘာ  ၉၊   ၂၀၂၁

     

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁

ရန်ကုန်ုံးခွဲ - အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ - ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမံ/ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန်ချေိရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁

အကမ်းဖက်မ ကုိ အြမစ်ပါမကျန်ဝုိင်းဝန်းတုိက်ဖျက်

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးတင်ထွန်းတာှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

အကမ်းဖက်အဖဲွများြဖစ်သည့ ်CRPH ှင့ ်NUG တိုက တိင်ုးြပည်အလုံးစုံပျက်သ်ုးေရး 

ဦးတည်ချက်ြဖင့ ်  ေသွးထိုးေြမာက်ပင့်ေထာက်ပံ့ေပးမ များေကာင့ ်  ြပည်တွင်းမ ှ

အစွန်းေရာက်များှင့ ်အကမ်းဖက်သမား PDF များက ိင်ုငအံတွင်း အချိေဒသများ 

၌  ဆန်ကျင်ဘက်ပါတီဝင်များ၊ အစိုးရကိုေထာက်ခံသ ူအြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား 

ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်မ သတင်းများကိ ုစိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ကားသိေနရသည်။ 

ြမန်မာိင်ုငတွံင် အကမ်းဖက်သမားများ၏လက်ချက်ြဖင့ ်အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား 

ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ခရံမ များအနက် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး တန်ဆည်မိနယ် 

ကာေပါင်းကျေကျးရာအုပ်စ ုကာေပါင်းကျေကျးရာမ ှကိုယ်ေတွကံခဲ့ရသ ူရာသူ

ရာသားများ၏သတင်းစကားများကို ကားသိရသြဖင့် များစွာစိတ်မေကာင်းြဖစ်မ ိ

သည်။  ရာမှငယ်ရယ်ေသာကေလးသူငယ်များှင့ ်   သက်ကီးဘိုးဘွားပါမကျန ်

စစုေုပါင်း ၁၄ ဦးေသဆုံးခဲသ့ည်။ ှစ်ေပါင်းများစွာ ေအးချမ်းစွာအတေူနထိင်ုလပ်ုကိင်ု 

စားေသာက်ခဲ့ကသည့ ်ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများအချင်းချင်း မတကဲွူြပားသည့ ်

ပုဂ ိလ်စွဲ၊ ပါတီစွဲ၊ ဝါဒစွဲများကိ ုအေကာင်းြပ၍ လူအသက်တစ်ေချာင်းကိ ုမညာ 

မတာ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ေကျးလက်များတွင် အြဖစ်များေနသည်။

ယေနလက်ရှ ိအစွန်းေရာက်ဝါဒမှာ ပါတီကီးတစ်ခု  စတင်သေ တည်စ် 

ကတည်းက လက်ကိုင်သုံးစွဲခဲ့ေသာ ဝါဒလမ်းစ်အြဖစ ် ြမင်ိုင်ပါသည်။ ြမန်မာ 

ိင်ုငတွံင် ိင်ုငေံရးပါတမီျားအား စတင်အသအိမှတ်ြပခဲသ့ည့ ်၁၉၈၉ ခှုစ်ကာလမှ 

စ၍ ၎င်းပါတ ီယေနထိကုိင်စဲွအသံုးြပလျက်ရိှေသာ အလံုးစံုပျက်စီးေရး၊ ထပ်ိတိက်ု 

ေတွဆုေံရး၊ ငါှင့မ်တ ူငါရ့န်သဟူေူသာဝါဒများြဖစ်သည်။ ဒမီိကုေရစအီခွင့အ်ေရး 

များကို အသုံးချပီး ပါတီစွဲ၊ ပုဂ ိလ်စွဲြဖင့ ် ြပည်သူများအား ဝါဒမ  င်းတိုက်ခဲ့သည်။ 

အထူးသြဖင့ ်ဆင်ြခင်eာဏ်အားနည်းေသာ ေကျးလက်ေနြပည်သအူချိကိ ုစည်းုံး 

ိုင်ခဲ့သည်။ ငါှင့်မတူသူများအား ငါ့ရန်သူဟုသေဘာထား၍ မိေပ တွင် အလစ် 

အငုိက်ေချာင်းေြမာင်းတုိက်ခုိက်သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ေကျးလက်ေဒသအချိတွင် လက်နက် 

လူအင်အားြဖင့ ်ရက်ရက်စက်စက်သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြပလုပ်လာကသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၌ မိြပှင့်ေကျးလက်များတွင် ှစ်ေပါင်းများစွာ ေအးချမ်းစွာ 

ေနထိင်ုလာရာမှ ယခအုခါ ိင်ုငေံရးပါတတီစ်ခကုိအုေကာင်းြပ၍ ြပည်သအူချင်းချင်း 

စိတ်ဝမ်းကွဲကသည်ကို ေတွရမည်။ ြပည်သူအချင်းချင်း အမုန်းပွားကသည်ကို 

ြမင်ရမည်။ ထိုေနာက် စိတ်ဝမ်းကွဲြပားအမုန်းပွားကရာမှ ြပည်သူအချင်းချင်း 

ရက်ရက်စက်စက် သတ်ြဖတ်သည်အထ ိကျးလွန်လာကသည်။ ထိသုိုကျးလွန်ိင်ု 

ေအာင်လည်း အကမ်းဖက်အဖဲွများြဖစ်သည့ ်CRPH ှင့ ်NUG တိုက ြပည်ပိင်ုငမှံ 

ေသွးထိုးေြမာက်ပင့ေ်ထာက်ပံေ့ပးေနသည်ကိေုတွရသည်။ ထိသုိုေြမာက်ပင့ေ်သွးထိုး  

အားေပးမ ေကာင့ ်အသမိဲအ့ကမ်းဖက်သမားများသည် ဒစုိက်ုအမ များကိ ုလက်ရ ဲ

ဇက်ရဲကျးလွန်လာကသည်။ ထိုသိုသတ်ြဖတ်မ များကို မည်သည့်ိုင်ငံတကာ 

အဖွဲအစည်း၊ မည်သည့်လူအခွင့်အေရးအဖွဲကမ  ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းမရှိေပ။ 

ြမန်မာိင်ုငမှံ ြမန်မာိင်ုငသံားများသာ အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားအတွက် စတ်ိမေကာင်း 

ြဖစ်ရသည်။ ထိမှုားယွင်းေသာဝါဒစဲွေကာင့ ်ြဖစ်ေပ လာေသာအကမ်းဖက်သတ်ြဖတ် 

မ များမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုသာရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိင်ုငတွံင် အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားအား အစလုိက်ုအပံလိက်ုသတ်ြဖတ်ြခင်း 

ှင့်ပတ်သက်၍ ေရှးယခင်က အစွန်းေရာက်ပါတီကီးတစ်ခုက ြပလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ 

အယူဝါဒစွဲြပင်းထန်ေသာ   အလံနီကွန်ြမနစ်ပါတီသည်   ငါှင့်မတူသူများကို 

သစ ာေဖာက်ဟုစွပ်စွဲကာ  ရက်ရက်စက်စက်သတ်ြဖတ်ခဲ့သည်။ ြပည်တွင်းဆူပူ 

ေသာင်းကျန်းသည့အ်ဖဲွအစည်းများတွင် ပထမဆုံးမတရားအသင်းအြဖစ် ေကညာ 

ြခင်းခံခ့ဲရသည့် အလံနီကွန်ြမနစ်ပါတီသည် ြမန်မာ့သမုိင်းတွင် ြပည်သူလူထုအား 

အကမ်းဖက်ဝါဒှင့်လူသတ်ဝါဒကျင့်သံုးခ့ဲသည်။ ပါလီမန်ဒီမုိကေရစီေခတ် ပထစ 

အစိုးရလက်ထက် ၁၉၆၀ ြပည့ှ်စ် ဧပလီ ၂၄ ရက်ေနက ထီးလင်းမိနယ် ဆင်စွယ် 

ရာလူသတ်မ သည် ြမန်မာ့သမိုင်းတွင ်အထင်အရှားကျန်ရစ်ခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်လူသတ်ဝါဒကိ ု    ကျင့်သုံးခဲ့သည့ ်  အလံနီကွန်ြမနစ်ပါတီ၏ 

ေဖျာက်ဖျက်၍မရေသာ ကီးမားေသာအမှားအယွင်းြဖစ်သည်။ ဆင်စွယ်ရာလသူတ်မ  

သည်   အလံနီကွန်ြမနစ်ပါတီ၏   အလွန်ခါးသီးလှေသာကျးလွန်မ ြဖစ်သည်။ 

ဆင်စွယ်ရာသာမက ကွန်ြမနစ်များလ မ်းမိုးေသာနယ်ေြမများရိှ အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား 

အား   သတ်ြဖတ်ခဲ့ကသည်။  ထိုအြပင ် ၎င်းတို၏ပါတီဝင်အချင်းချင်းကိုလည်း 

စဲွချက်အမျိးမျိးတင်၍ သတ်ြဖတ်ခဲ့ကသည်ကိ ုြမန်မာသ့မိင်ုးတွင် သင်ခန်းစာယဖွူယ် 

ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ယခုအခါ တည်ဆဲပါတီကီးတစ်ခုသည ်အလံနီကွန်ြမနစ် 

ပါတီ၏လမ်းစ်ှင့် အလားတူကျင့်သုံးလာသည်ကိုေတွရသည်။   ၎င်းပါတီဝင ်

များှင့် ဝန်းရံသူများသည ်CRPH ှင့် NUG အဖွဲ ဖွဲစည်းကာ ြပည်တွင်းရှ ိPDF 

ှင့်   အကမ်းဖက်သမားများအား ေြမာက်ပင့်ေထာက်ပံ့အားေပးေနမ များသည ်

အလနံကွီန်ြမနစ်ပါတလီမ်းစ်အတိင်ုးြဖစ်၍   ြမန်မာြပည်မှအကမ်းဖက်မ များကိ ု

ြပည်သူများှင့်လက်တွဲ၍  အြမစ်ပါမကျန် တွန်းလှန်တိုက်ဖျက်ကရမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။    ။

ကုမ ဏီ
အမည်

အဖွင့ေ်ဈး
(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး
(ကျပ်)

ရှယ်ယာ
ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး
(ကျပ်)

FMI ၈,၁၀၀ ၈,၆၀၀ ၁,၁၇၆ ၉,၆၄၃,၈၀၀

MTSH ၃,၂၅၀ ၃,၂၀၀ ၂,၂၀၅ ၇,၀၅၆,၄၀၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၈ - ၁၁ -၂၀၂၁)

FPB ၂၂,၀၀၀ ၂၂,၀၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၁ ၂,၆၅၀

EFR ၂,၉၅၀ ၂,၉၅၀ ၀ ၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၁၀၀ ၅၀၀,၀၀၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၅၂
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၁.၇
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၄.၅ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၆၃.၄
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၅၀.၀၇

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၅.၀
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၅၀.၇
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၇.၄၃
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =   ၅၃.၆၆၆
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၇.၀၉

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၈

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၈

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ ်          ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့် 

ြပည်ေထာင်စတုရားလ တ်ေတာ်ချပ် တရားသူကီးများ ြဖစ်က 

ေသာ  ဦးေအာင်ေဇာ်သိန်း၊   ဦးမျိးေမာင်၊   ဦးခင်ေမာင်ကီး၊ 

ဦးတင်ဟန်ုတို ပါဝင်သည့ ်အထူးအယခူခံုံုံးသည် ယေနနနံက် 

၉ နာရီခွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် ုံးခန်း 

တုိက်ကီး  ုိဝင်ဘာ  ၈ 

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်     တိုက်ကီး 

မိနယ်အတွင်းရှ ိေကျးလက်ေနြပည်သ ူ

များ၏ လမူ စီးပွားဘဝများ ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေစေရးှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း 

များ ရရှိေစရန်ရည်ရယ်၍ ယေနနံနက် 

ပိုင်းက လိေမ ာ် ခံေကျးရာအုပ်စ ုေညာင် 

ေလးပင်ေကျးရာ  ရာဦးေရဆူဘုန်းေတာ် 

ကီးေကျာင်း၌   ဆပ်ြပာရည်၊   ေခါင်း 

ေလ ာ်ရည်၊ ဆပ်ြပာခဲှင့် လက်သန်ေဆး 

ရည် လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မ  နည်းပညာ 

သင်တန်းကိ ု        ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင်     ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး    ေကျးလက်ေဒသ    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီး 

ဦးစီးမှး ဦးေဇာ်ေဇာ်ေနာင်၊ ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး    အေသးစားစက်မ လက်မ  

လပ်ုငန်းဦးစီးဌာန တိင်ုးေဒသကီးဦးစီးမှး  

ဦးဝင်းေမာ်ှင့်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

သမဝါယမဦးစီးဌာန  တိုင်းေဒသကီး 

အမှတ် (၁) ၌  ုံးထိုင်၍ တရားမအထူးအယခူမံ  အမှတ် ၃/၂၀၂၀ 

(မ ေလး)၊ ၆/၂၀၂၀ (မ ေလး) ၊ ၉/၂၀၂၀ (ကရင်) ှင့ ်၁၂/၂၀၂၀ 

(ရန်ကန်ု)  စစုေုပါင်း တရားမအထူးအယခူမံ  ေလးမ ကိ ုကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရး  န်ကားချက်များှင့အ်ည ီ 

ုံးထိုင်ကားနာခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။  

သတင်းစ်

တရားမအထူးအယူခံမ  ေလးမ  ုံးထိုင်ကားနာ

ဦးစီးမှး ေဒ ဥမ ာြမင့်တိုက သင်တန်းတွင် 

နည်းပညာပံ့ပိုးမ ၊   သင်တန်းပီးဆုံးချနိ် 

တွင် အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေပးမ များှင့် 

ပတ်သက်၍    ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ပီး 

တိက်ုကီးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသ ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန      ေခတ မိနယ် 

ဦးစီးမှး  ေဒ စသုတီာလင်းက   လသူုံးကန်ု 

ထတ်ုလပ်ုမ နည်းပညာသင်တန်းအတွက် 

သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားကိယ်ုစား 

သင်တန်းသားတစ်ဦးကုိ သင်ေထာက်ကူ 

ပစ ည်းများ ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

အဆိုပါသင်တန်းကို     အေသးစား 

စက်မ လက်မ လပ်ုငန်း           ဦးစီးဌာနှင့် 

မိနယ်ေကျးလက်ေဒသ ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍        ဖွင့်လှစ် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ကာ သင်တန်းသို ေကျးရာေန 

ြပည်သ ူ၁၅ ဦး       တက်ေရာက်ခဲ့ပီး  

သင်တန်းကာလမှာ ငါးရက်တာ ကာြမင့် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

တိုက်ကီးမိနယ်၌ လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မ  နည်းပညာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁
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ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကိ ုပိုမိုနားလည်လာမည်

(ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၂၅-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်   ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝး အမှတ်စ်(၂/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့် အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

 မမိတိိုိင်ုငေံလ ာက်လှမ်းေနသည့ ်ဒမီိကုေရစှီင့ဖ်က်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိတုည်ေဆာက်ရာတွင် အသပိညာ 

အတတ်ပညာေပါက ယ်ဝသည့ ်လသူားအရင်းအြမစ်များ မရိှမြဖစ်လိအုပ်သြဖင့ ်ပညာေရးှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အားနည်းသည့ ်ြပည်နယ်ှင့် 

တိုင်းေဒသကီးများအေနြဖင့် အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း၊  ပညာေရးြမင့်မားမှသာ   အသိပညာှင့်အတတ်ပညာများ 

တတ်ေြမာက်လာပီး  ဒီမိုကေရစီကိုနားလည်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ှင့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကို  ပိုမိုနားလည် 

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း။
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  ေရှဖုံးမှ

သင်ကားေပးုသံာမက  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကလည်း မဂ  လာ 

တရား၊ ဂါရဝတရားှင့်အညီ ေြပာဆုိဆက်ဆံတတ်ေရး၊ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ  

အစ်လာများ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေစေရးအတွက်လည်း အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုပါေကာင်း၊ လူတိုင်း  စည်းကမ်းလိုက်နာမ ှ  

တိုးတက်မည်ြဖစ်၍   ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများ    စည်းကမ်း 

ေကာင်းမွန်ေအာင်    ေလက့ျင့ေ်ပးေစလိပုါေကာင်း ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာွန်ေဖက အဆုိပါ အခမ်းအနားတွင် 

ေြပာကားသည်။

ေလးစားစွာြပမူဆက်ဆံ

 ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဆရာများသည ်ထာဝရ 

ဆရာများြဖစ်သကဲ့သို ထာဝရေစတနာ့ဝန်ထမ်းများလည်းြဖစ်သြဖင့ ်

မမိတိိုထက် အသပိညာ၊ အတတ်ပညာ၊ အေတွအကံ   ပိမုိရုင့်ကျက် ေသာ 

ဆရာကီး ဆရာမကီးများအ ေပ  ဂါရဝတရားေရှထား၍ ေလးစားစွာ 

ြပမူဆက်ဆံကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဆရာများအေနြဖင့် မိမိကုိယ်ကုိ 

ထာဝရေကျာင်းသားကီးများအြဖစ် ခယံ၍ူ အမမဲြပတ် သင်ယဆူည်းပူး 

ေလ့လာေနရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ဆရာများကိုယ်တိုင် စံြပထူးခ န် 

ထက်ြမက်ေနမှသာ တပည့်များကိုလည်း   ထူးခ န်ထက်ြမက်ေအာင်  

ြပစုပျိးေထာင်ေပးုိင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊    သင်တန်းအချနိ်ကာလ 

တိုေတာင်းေသာ်လည်း အခွင့်အေရးကို ရယူအသုံးချလျက် မိမိ၏ 

အရည်အေသွးကိ ုြမင့်တင်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဆရာသည်    စာများများဖတ်ရန်လိုအပ်ပီး   စာကည့်တိုက်၊ 

အင်တာနက် စသည်များတွင် မိမိတုိကုိယ်တုိင်ေလ့လာပီး တပည့်များ 

ကိလုည်း သင်ကား ေလက့ျင့်ေပးေစလိပုါေကာင်း၊ မမိတိိုတပည့မ်ျားအား 

တစ်ချနိ်တွင် မိမိတိုေနရာ၌  လက်ဆင့်ကမ်းေပးခဲ့ကရမည်ြဖစ်၍ 

ယခုကတည်းက   အရည်အေသွးရှိေအာင ်   သင်ကားေပးကေစလိ ု

ပါေကာင်း၊ လူငယ်များကိ ုိုးသားကိးစားပီး ေလာကကို အလှဆင် 

ိုင်သူများြဖစ်ေအာင်  ပျိးေထာင်ေပး ေစလိုပါေကာင်း၊ မည်သည့် 

ခွဲြခားမ မ မရှိေစဘဲ   သင်ယူမ အခွင့်အလမ်း   တစ်ေြပးညီရရှိေအာင ်

ေဆာင်ရက်ေပးေစလိပုါေကာင်း၊ လတူိင်ုးတွင် အရည်အချင်းတစ်ခစုရိှီ၍ 

တန်ဖိုးရှိပါေကာင်း၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေနကသည့ ်ပညာေရးမသိားစမုျားအေနြဖင့ ်အကီးှင့် အငယ် ဆရာှင့် 

တပည့် စသည်ြဖင့ ်တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ဆက်ဆံရာတွင် အြပန်အလှန် 

ေလးစားတန်ဖိုးထား ဆက်ဆံက၍ ပညာေရးလပ်ုငန်းများကိ ုဝိင်ုးဝန်း 

လက်တွဲ  ေဆာင်ရက်ကေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီး ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့က် ဆရာ ဆရာမများ 

အ ေနြဖင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိ ုစာတတ်ေအာင်သင်ကားေပး 

ိင်ုသည့် စာသင်ေကာင်းေသာ ဆရာ ဆရာမများြဖစ်လာေစရန် ကိးစား 

ကေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကား

ယင်းေနာက်   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

ေဒါက်တာစိုးဝင်း၊ အဆင်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ ်

ေဒါက်တာသန်ိးဝင်းှင့် ပါေမာက ချပ်များက ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် မတိ ီလာခိင်ုအပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးေဇာ်ေဇာ်ဦးက နည်းြပ၊ 

သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များကုိ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖွဲမှ ချးီြမင် ့ေငွများကိ ုေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရာ ဝိဇ ာ၊ သိပ ံဘာသာရပ် 

ကိုယ်စားလှယ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက လက်ခံရယူသည်။

ထုိမှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် မိတ ီလာမိ အမှတ်(၅)

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ရှမ်းတဲ)သို    သွားေရာက်၍ 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှိ   ေကျာင်းေဆာင်များ၊  သိပ ံလက် ေတွခန်း၊ 

စာကည့တ်ိက်ု၊ ဆရာနားေနေဆာင်၊ ေရသန်စက် စသည်များကိ ုကည့်  

စစ်ေဆး၍ လိုအပ်သည်များ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရန ်မှာကား 

သည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်မိတ ီလာတက သိုလ်မ ှ

ပါ ေမာက ၊ တဲွဖက်ပါေမာက များှင့ ်မကာခင်က ရာထူးတိုးြမင့ခ်န်ထား 

ြခင်းခံရသည့ ်ဆရာ ဆရာမများှင့်ေတွဆုံ၍ တက သိုလ်များြပန်ဖွင့ ်

ိင်ုေရးအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရက်ထားကရန်ှင့ ်ပညာတတ် 

လူငယ်များ ြပစုပျိးေထာင်ေမွးထုတ်ေပးကရန် မှာကားသည်။ 

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာသည့် ဆရာ ဆရာမများက သိလိုသည် 

များေမးြမန်းရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ ဒတုယိဝန်ကီးှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရှိသူများက ြပန်လည်ေဆွးေွးေြဖကားသည်။

ထိမှုတစ်ဆင့ ်ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် မတိ ီလာပညာေရးဒဂီရ ီ

ေကာလိပ်သို  သွားေရာက်ကည့် ၍   အေဆာက်အအုံများ မွမ်းမံ 

တည်ေဆာက်ေရးှင့် လိုအပ်ချက်များကို ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

သည်။

အသစ်ခန်အပ်သည့ ်နည်းြပ၊ သပ်ုြပ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များ 

မွမ်းမသံင်တန်းကိ ုယေနမှစ၍ တစ်လကာ ဖွင့လှ်စ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                                                

  သတင်းစ်

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း 
ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် လ ပ်စစ်ှင့ ်စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့ ်ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာနမှ 

ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးသရူေအာင်ဘိ ုကိ ုယင်းဦးစီးဌာန၏ 

 န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက် 

သည့်ေနမှစ၍ အစမ်းခန်ထားလိုက်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ဒဂုံတက သိုလ် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမ သစ်လွင်များ ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၈

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန   အဆင့်ြမင့်ပညာ 

ဦးစီးဌာန ဒဂုတံက သိလ်ု နည်းြပ၊ သပ်ုြပ 

ဆရာ ဆရာမ သစ်လွင်များ ကိဆိုပွဲှင့် 

မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပဲွကုိ ယေနနံနက်ပုိင်း 

က  အဆိုပါတက သိုလ်  ဘွဲှင်းသဘင ်

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွဝင် ဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင်က 

ဂုဏ်ြပစကားေြပာကားသည်။

အမှာစကားေြပာကား

ထိုေနာက် ဒဂံုတက သုိလ် ပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာသာထွန်းေမာင်က အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင် အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ တက သိုလ်များကို အရည် 

အေသွးရှိေအာင်    ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်

စာကည့်တိုက်များကိုလည်း စနစ်တကျ 

အဆင့ြ်မင့တ်င်သွားရန် ိင်ုငေံတာ်အကီး 

အက၏ဲ လမ်း န်ချက်ှင့အ်ည ီပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့ ်တက သိလ်ု 

များကို    အဆင့်ြမင့်တင်ရန်အတွက ်

Software Development ှင့ ်Hardware 

Development ဆိင်ုရာများကိ ုအစအီစ် 

ေရးဆွဲေဆာင်ရက်ေနကပီြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယေနဖွင့်လှစ်လိုက်သည့်      နည်းြပ၊ 

သပ်ုြပ  ဆရာ ဆရာမများအတွက် မွမ်းမ ံ

သင်တန်းသည် Software Development 

ကို    အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနြခင်းပင ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ သင်တန်းကာလမှာ ယေနမှ 

ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်အထိ  ကာြမင့်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊   သင်တန်းတွင်  စီမံ၊ ဘ  ာ၊ 

သင်တန်းေရးရာ  အေကာင်းအရာများ၊ 

ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ သိရှိလိုက်နာ 

စရာများအြပင်  လက်ေတွသင်ကားေရး 

နယ်ပယ်၌   အေထာက်အကူြပမည့ ်

Educational   Theory ၊  Educational 

Psychology     ှင့်    Educational 

Methodology ဘာသာရပ်များကိ ုသင်ယ ူ

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။  နည်းြပ၊ သုပ်ြပ 

သစ်လွင်  ဆရာ  ဆရာမများအေနြဖင့ ်

ပိုချချက်များကိ ု     အထူးအေလးထား 

ေလ့လာသင်ယူကရန်    မှာကားလို 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

မိတ်ဆက်ေပး

ထိုေနာက်   အခမ်းအနားမှးများက 

ဒဂုံတက သိုလ်၏  စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲဝင ်

များ၊ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ ပါေမာက (ဌာနမှး) 

များှင့် မိတ်ဆက်ေပးသည်။

ယင်းေနာက်  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲဝင်ဥပေဒချပ်က   သင်တန်း 

အတွက်   အလှေငွကျပ်  ၄၅ သိန်းကို 

ေပးအပ်ရာ ဒဂံုတက သုိလ် ပါေမာက ချပ် 

က လက်ခံသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသို      ဘာသာရပ် 

ေပါင်းစုမှံ နည်းြပ၊ သပ်ုြပ စစုေုပါင်း ၁၅၂ 

ဦး တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလမှာ 

ယေနမှ ဒဇီင်ဘာ ၈ ရက်အထြိဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

ရန်ကုန်    ိုဝင်ဘာ   ၈

ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ   ဗဟိဝုန်ထမ်းတက သိလ်ု 

(ေအာက်ြမန်မာြပည)်      အလယ်အလတ်အဆင့် 

အရာထမ်းစီမံခန်ခွဲမ သင်တန်း     ြပည်သူဝန်ထမ်း 

စီမံခန်ခွဲမ   အဆင့်ြမင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စ ် 

(၅) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု ယေနနံနက် ၉ 

နာရီတွင်  ရတနာသိဃ  ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

တက်ေရာက်

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို  ြပည်ေထာင်စ ု

ရာထူးဝန်အဖဲွဥက    ဦးသန်းေဆ၊ွ  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ  

အဖဲွဝင်များြဖစ်ေသာ  ဦးရဲိင်ုှင့ ်ဦးစိုးတင့၊်   ရန်ကန်ု  

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင်ဝန်ကီးများ၊       ဗဟို  

ဝန်ထမ်းတက သိလ်ု(ေအာက်ြမန်မာြပည်) ပါေမာက  

ချပ်       ဦးေဇာ်ေဇာ်၊    ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်မှ 

ပါေမာက များ၊ ဆရာ ဆရာမများှင့် တာဝန်ရိှပဂု ိလ် 

များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ တက်ေရာက ်

ကသည်။

သင်တန်းဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စ ု

ရာထူးဝန်အဖွဲဥက    ဦးသန်းေဆွက  သက်ဆိုင်ရာ 

လက်ေတွလပ်ုငန်းနယ်ပယ်တွင် ကွပ်ကအဲပ်ုချပ်မ ှင့်  

စီမံခန် ခဲွမ ကိ ုအထက်ေအာက်ချတ်ိဆက် တာဝန်ယူ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် မည်သည့်အစုိးရအုပ်ချပ်သည်ြဖစ်ေစ ိုင်ငံေတာ်ယ ရားကီး ေကာင်းမွန်ေချာေမွစွာ လည်ပတ်ိုင်ေစရန် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးရသူများြဖစ်

ကရေသာ အရာထမ်းများ အရည်အေသွးပုိမုိြမင့်မားပီး 

စိတ်ေနသေဘာထားခံယူချက် မှန်ကန်ခုိင်မာေစရန် 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးယ ရားအတွက် အားကိုး 

ရမည့ ်အဆင့ြ်မင့ ်အရာရိှကီးများြဖစ်ေစရန် ရည်ရယ် 

ေလက့ျင့သ်င်ကားေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနှင့ ်အဖဲွအစည်းများတွင်လည်း လပ်ုငန်း 

သေဘာသဘာဝှင့်သက်ဆုိင်ေသာ မွမ်းမံသင်တန်း 

များကိ ုေလက့ျင့သ်င်ကားေပးသကဲသ့ို ြပည်ေထာင်စ ု 

ရာထူးဝန်အဖွဲအေနြဖင့ ်     ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအားလုံး 

စွမ်းရည်ြမင့်မားေရး  ရာထူးအဆင့်လုိက်  သင်တန်း 

များ ေလ့ကျင့်ပိုချေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။

သင်တန်းတွင် ေခတ်ှင့်အညီ ေြပာင်းလဲလာသည့ ်

စမီခံန်ခဲွေရးဆိင်ုရာ အယအူဆှင့ ်အေတွအကံများ  

သိရှိေစပီး    မိမိတိုလုပ်ငန်းတာဝန်များ   ြပည်သူ  

ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများတွင် ထေိရာက်ထက်ြမက်စွာ 

ေဆာင်ရက်တတ်ေစရန်၊   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ သိရှိ 

လိုက်နာရမည့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒှင့် 

စည်းမျ်း  စည်းကမ်းများ  ပိုမိုနားလည်တတ်က မ်း 

ေစရန်၊  ေကာင်းမွန်ေသာ  အပ်ုချပ်ေရးသေဘာတရား 

များ     သိရှိနားလည်ေစရန်ှင့ ်  ြပည်တွင်းြပည်ပ၊ 

ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးအေြခအေနများကို  

ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဦးထိပ်ပန်ဆင်

“ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ ိင်ုငေံကာင်းမည်” ဟေူသာ 

ေဆာင်ပဒ်ုှင့အ်ည ီိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများသည် မည်သည့ ် 

အစုိးရအုပ်ချပ်သည်ြဖစ်ေစ ုိင်ငံေတာ်ယ ရားကီး  

ေကာင်းမွန်ေချာေမွစွာ  လည်ပတ်ုိင်ေစရန် တာဝန်ယ ူ

ေဆာင်ရက်ေပးရသူများြဖစ်သည့်အတွက ်    ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းသစ ာ အဓိ  ာန် (၆)ချက်ကိ ုဦးထပ်ိပန်ဆင်ပီး  

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက ချမှတ်ထားေသာ မဝူါဒ၊ လပ်ုငန်း 

စ်များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်သွားက 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ိုင်ငံေတာ်ှင့်   ြပည်သူ၏ 

အကျိးစီးပွားအတွက ်   တာဝန်ယူမ ၊   တာဝန်ခံမ  

စိတ်ဓာတ်အြပည့်ြဖင့ ်  မိမိတို၏   လုပ်ငန်းတာဝန် 

များကို  ကိးစားထမ်းေဆာင်သွားရန ်  တိုက်တွန်း 

လိုပါေကာင်း၊        ကိုဗစ်ေရာဂါကူးစက်မ ကာလ 

အတွင်း ဖွင့်လှစ်ရေသာ သင်တန်းြဖစ်၍  သတ်မှတ် 

ထားသည့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ုတကိျစွာ လိက်ုနာ  

ေဆာင်ရက်သွားရန ်   အထူးမှာကားလိုပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင် ဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအစည်း၊  

တိုင်းေဒသကီး/   ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမ ှ  ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးှင့် လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

အဆင့်   သင်တန်းသား ၄၀၊   သင်တန်းသူ  ၃၄  ဦး  

စစုေုပါင်း ၇၄ ဦး တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလ  

မှာ ုိဝင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ် ၂၅ ရက်အထိ 

ရက်သတ  ၂၀ ပတ်ကာ ဖွင့်လှစ်သင်ကားသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                      သတင်းစ်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသစ ာ အဓိ  ာန် (၆)ချက်ကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပီး ချမှတ်ထားေသာ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ကရမည်

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ  ၈

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  စည်ပင် 

သာယာေရးဝန်ကီး     ရန်ကုန် 

မိေတာ်ဝန်    ဦးဗိုလ်ေဌးသည ်

ဒုတိယမိေတာ်ဝန ်     ဦးညီညီ၊ 

အတွင်းေရးမှး     ဦးွန်ေဖှင့် 

ေကာ်မတီဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ   ယေန  

နံနက် ၇ နာရီက  လ  င်သာယာ  

(အေရှပိုင်း) မိနယ်     ရန်ကုန်-

ပသုမ်ိလမ်းမ ရန်ကုန်-ေညာင်တုန်း 

လမ်းဆုံမှ    တပင်ေရ ထီးလမ်း 

အကား ေရတ်ုေြမာင်း အရှည်ေပ  

၁၃၀၀၀ တစ်ေလ ာက်  အမ  က် 

များ၊  ေြမာင်းေချးများ   တူးေဖာ် 

ဆယ်ယရှူင်းလင်းေနမ ကိ ု ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍ မိြပပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်   သန်ရှင်းေရး 

ဌာနမှ ေရုတ်ေြမာင်းတစ်ေလ ာက် 

ေဘးဝ/ဲယာမှ  အမ  က်ှင့ ် ေြမာင်း 

ေချးများ    သမ်ိးဆည်းရှင်းလင်း၍    

သန်ရှင်းသာယာ    သပ်ရပ်ေရး       

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၈
လပ်ုငန်းခွင်ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှမ ေကာင့် ယာယီမသန်စွမ်းမ  အကျိးခံစားခွင့ ်
ခံစားေနစ် ၎င်းဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံးသွားသည့ ်လ  င်သာယာမိနယ ်
လူမ ဖူလုံေရးုံး ေရ လင်ပန်းစက်မ ဇုန်ုံးခွဲတွင် အကျံးဝင ်မှတ်ပုံတင် 
ထားေသာ Super Capital Power Co.,Ltd. မှ အာမခ ံ အလပ်ုသမားြဖစ်သ ူ
ဦးလှဝင်း၏ အာမခအံလပ်ုသမား ကျန်ရစ်သ ူအကျိးခစံားခွင့ေ်ပးအပ်ပဲွကိ ု  
ယေန  မွန်းတည့် ၁၂ နာရီက  Super Capital Power Co.,Ltd. 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ   ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး လ မ ဖလူုေံရးုံးမှ တိင်ုးေဒသကီး  
တာဝန်ခံအရာရှိ  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးရဲေဇာ်ဝင်းက Super 
Capital Power Co.,Ltd.ရိှ တာဝန်ရိှသမူျားေရှေမှာက်တွင် ကွယ်လွန်သ ူ 
ဦးလှဝင်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ နန်းတင်တင်လှထံသုိ ၂၀၁၂ ခုှစ် လူမ ဖူလံုေရး 
ဥပေဒှင့်အညီ ယာယီမသန်စွမ်းမ  အကျိးခံစားခွင့်၊  နာေရးစရိတ် 
အကျိးခံစားခွင့်ှင့ ်  ကျန်ရစ်သူ  အကျိးခံစားခွင့ ်စုစုေပါင်း ေငွကျပ ်
၁၀၀၅၅၇၂၅ ဒသမ ၈၇ ကို ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ထိုေနာက် တိင်ုးေဒသကီးတာဝန်ခအံရာရိှက လမူ ဖလူုေံရးအဖဲွ၏ 
အကျိးခံစားခွင့်များ လက်ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်လျက ် 
ရိှေသာလပ်ုငန်းများကိ ုSuper Capital Power Co.,Ltd. တာဝန်ရိှသမူျား၊ 
အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များှင့်    အာမခံအလုပ်သမားများအား  
ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                       သတင်းစ်

လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း) မိနယ်၌ ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရးှင့် 

သန်ရှင်းသာယာေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ေနမ  

တိုကိ ု  လိက်ုလံကည့် စစ်ေဆးပီး    

လုပ်ငန်းခွင်    အ ရာယ်ကင်းရှင်း 

ေရး၊   လုပ်ငန်း   အြမန်ပီးစီးေရး 

အတွက်       စက်ယ ရားှင့်   

လုပ်သားအင်အား     ြဖည့်တင်း    

ေဆာင်ရက်ေရးှင့်    ဆယ်ယူ 

ရှင်းလင်းပီးသည့ ် ေရတ်ုေြမာင်း       

ဝဲ/ယာတစ်ေလ ာက်    စိမ်းလန်း 

စိုြပည်သန်ရှင်းသာယာ သပ်ရပ် 

ေရးလုပ်ငန်းများ    ဆက်လက်  

ေဆာင်ရက်သွားေရးတုိကုိ မှာကား 

ပီး လိအုပ်သည်များကိ ုြဖည့ဆ်ည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

မိြပြမင်ကွင်း 

ပိုမိုေကာင်းမွန်ရန်

ယခု   ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ် 

ရန်ကုန်-ပုသိမ်      ကားလမ်းမ 

တစ်ေလ ာက် ေရတ်ုေြမာင်းအား  

တူးေဖာ်   ဆယ်ယူရှင်းလင်း၍ 

စမ်ိးလန်းစိြုပည် သန်ရှင်းသာယာ 

သပ်ရပ်ေရး        လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ပီး ၎င်းမှ လ  င်သာယာ 

(အေနာက်ပိင်ုး)မိနယ်    စေုပါင်း 

ုံးှင့်        ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအထ ိ

ဆက်လက်   ေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှသြဖင့ ် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးမှ 

ရန်ကန်ုမိသို  ဝင်ေရာက်လာသည့ ် 

လမ်းတစ်ေလ ာက်  ေရစီးေရလာ 

ေကာင်းမွန်၍     သန်ရှင်းသာယာ 

သပ်ရပ်ပီး      မိြပြမင်ကွင်းအား 

ယခင်ထက် ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

လ  င်သာယာမိနယ် ေရ လင်ပန်းစက်မ ဇုန်ုံးခွဲတွင် 
အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အာမခံအလုပ်သမား၏ 

ကျန်ရစ်သူအကျိးခံစားခွင့် ထုတ်ေပး

ကျိက်လတ်   ိုဝင်ဘာ  ၈

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ကျိက်လတ်မိနယ ်     ေကျးလက်ေဒသ  

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနှင့ ်   အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း  

အေထာက်အကူြပ အေြခခံစက်ချပ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို 

ယေန  နနံက်ပိင်ုးက အေသးစားစက်မ လက်မ  သင်တန်းေကျာင်းခန်းမ၌  

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် ေကျးလက်ေဒသ   ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန  

တိင်ုးဦးစီးမှးှင့ ်  မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက   တိုက အဖွင့အ်မှာ 

စကားေြပာကားခဲ့ကပီး    အေသးစားစက်မ လက်မ လပ်ုငန်းဦးစီးဌာန   

တိင်ုးဦးစီးမှးက သင်တန်းဖွင့လှ်စ်ရြခင်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ အေကာင်း 

အရာများကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် တစ်လကာဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းသို တက်ေရာက ်

ကမည့ ် သင်တန်းသား ၃၀ အတွက်  သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများကိ ု

တာဝန်ရှိသူများက ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                   ကိုလွင်

လဟယ်   ိုဝင်ဘာ   ၈
သမဝါယမှင့ေ်ကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ေကျးလက်ေဒသ ဖံွဖိး 
တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန  စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး နာဂကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ ်
ရ ေဒသ လဟယ်မိနယ်  ေကျးလက်ေဒသ ဖံွဖိးတိးုတက် ေရးဦးစီးဌာနက 
လဟယ်မိနယ်အတွင်းရှိ  ေကျးရာများ၌   စွန်ပစ်အမ  က်စီမံခန်ခွဲ 
တတ်ေစေရးှင့်    အမ  က်ကင်းစင်ေရး    အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ   
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ လဟယ်မိနယ်အတွင်းရှိ ခါးေငွ 
ေကျးရာ၊ ဝုထေကျးရာှင့် ဆပ ေလာ်ေရှာင်ေကျးရာစသည့်ေကျးရာ 

သံုးရာအား ယမန်ေနက မိနယ်ဦးစီးမှးဦးစုိင်းဝင်းဝင်းထွန်းှင့် ဝန်ထမ်း 
များဦးေဆာင်ကာ ေကျးရာြပည်သမူျား၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားှင့ ်
ပူးေပါင်း၍ ေကျးရာတွင်းအမ  က်ကင်းစင်ေရးှင့်စွန်ပစ်အမ  က်များကိ ု
စနစ်တကျစမီခံန်ခဲွတတ်ေစေသာ အေလအ့ကျင့ေ်ကာင်းများရရိှေအာင် 
စည်းုံးေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။            ဖိးေကျာ် (ပုေံတာင်ေြမ)

ကျိက်လတ်မိနယ်၌ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အေထာက်အကူြပ အေြခခံစက်ချပ်သင်တန်းဖွင့်

လဟယ်မိနယ်၌ စွန်ပစ်အမ  က်စီမံခန်ခွဲမ စနစ်ြဖင့် 

အမ  က်ကင်းစင်ေရး အသပိညာေပးလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁

မ ေလး    ိုဝင်ဘာ  ၈

ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖဲွ၊ ုိင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သုိလ် (ရန်ကုန်/ မ ေလး) တုိမှ 

၁၃၇၉-၈၀ ခု၊ ပညာသင်ှစ်တွင် သာသနတက သီလဓမ ပါရဂူ (Ph.D.)ဘွဲ တစ်ပါး၊ သာသနတက သီလ 

မဟာဓမ ာစရိယ(M.A)ဘွဲ  ၁၆ ပါးှင့် သာသနတက သီလဓမ ာစရိယ (B.A)ဘွဲ ၁၂၁ ပါး စုစုေပါင်း ၁၃၈ 

ပါးတိုအား ဘဲွဆက်ကပ်မည့ ်(၂၆) ကမ်ိေြမာက် သာသနတက သလီ  မဟာဘဲွှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိ ု 

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၁၀ ရက် ိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မ ေလးမိ   

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်  ိင်ုငေံတာ်ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ု မဟာဘဲွှင်းဓမ ာုံကီး၌  ကျန်းမာေရး  

ဝန်ကီးဌာနက ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်တားဆီးေရးဆိင်ုရာ လမ်း န်ချက်များ 

ှင့်အညီ ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ ဘွဲခံယူေတာ်မူမည့ ်သံဃာေတာ်များသည ်ဘွဲှင်းသဘင်သို ိုဝင်ဘာ ၂၆  

ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ အချနိ်မီက ေရာက်ေတာ်မူပါရန် ဘွဲခံသံဃာေတာ်များအား သာသနာေတာ် 

ထွန်းကားြပန်ပွားေရးဦးစီးဌာနက   းေဆာ်ပင့်ေလ ာက်ထားပါေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၈ 

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနှင့်         ြမန်မာိုင်ငံဆီကုန်သည်ှင့ ် 

ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို  ပူးေပါင်းစီစ် 

မ ြဖင့ ်  စားသံုးသူြပည်သူများ   သက်သာေသာ 

ေဈး န်းြဖင့်     ဝယ်ယူရရှိိုင်ရန်ရည်ရယ်၍ 

ဗဟိဘုဏ်မှ ရည် န်းေငလွဲ န်းြဖင့ ်တိက်ုိက်ု 

ေရာင်းချေပးသည့် ုိင်ငံြခားေငွ  ၁၉ သန်းြဖင့် 

မှာယူတင်သွင်းခဲ့သည့် စားအုန်းဆီတန်ချနိ် 

၁၆၁၃၈ ဒသမ ၃၃ (ပိဿာချနိ် ၉၈၇၆၆၅၇)  

ကိ ု တစ်ပဿိာလ င်    လက်ကားေဈး န်းေငကွျပ် 

၃၇၀ဝ  န်းြဖင့် စက်တင်ဘာ ၂၀  ရက်မှစ၍ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင ်တန်ချနိ်  ၁၂၈၂၃ 

ဒသမ  ၅၉၊  မ ေလးတိုင်းေဒသကီးတွင ်

တန်ချနိ် ၈၄၇ ဒသမ  ၄၇၊   စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီးတွင် တန်ချန်ိ ၆၀၆ ဒသမ ၆၁၊ မေကွး 

တိုင်းေဒသကီးတွင ်တန်ချနိ် ၈၆၉ ဒသမ ၂၂၊  

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတွင ်တန်ချနိ် ၄၆၂ ဒသမ 

၈၃၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင် တန်ချနိ်  

၆၁ ဒသမ၂၉၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် တန်ချန်ိ ၁၁၆ 

ဒသမ ၈၃၊ ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်တန်ချနိ်  ၃၁၄  

ဒသမ ၅၄၊ မွန်ြပည်နယ်တွင် တန်ချနိ်  ၃၅ 

ဒသမ ၉၅ တိုကို      ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပး 

ခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုင ံဆကီန်ုသည်ှင့ ်ဆလီပ်ုငန်း  

ရှင်များအသင်းမ ှ လက်ကားေဈးတစ်ပိဿာ 

လ င် ေငကွျပ် ၃၇၀၀   န်းြဖင့ ် ဝယ်ယရူရိှခဲသ့ည့ ် 

အေရာင်းဆိုင်များသည်      ေဒသအလိုက ် 

သယ်ယူပိုေဆာင်ခ      ကုန်ကျစရိတ်များ 

ထပ်ေဆာင်း၍   ှစ်ရာခိုင် န်းထက်မပိုေသာ  

အြမတ်ြဖင့ ်    ေရာင်းချေပးခဲ့ရာ    ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ဘရုင့ေ်နာင်ပဲွုတံန်း 

ှင့်  ေညာင်ပင်ေလးေဈးတိုတွင ်  လက်ကား 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးခဲသ့ည့အ်ြပင် ဆအီသင်း 

၏အစီအစ်ြဖင့် မိနယ်/  ရပ်ကွက်များသို  

ေဈးကားများြဖင့ ်လှည့လ်ည်ေရာင်းချေပးခဲ့ပီး  

ေနြပည်ေတာ်အပါအဝင်  ကျန်တိင်ုးေဒသကီး 

ှင့်      ြပည်နယ်များတွင်လည်း   လက်လီ/ 

လက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးခဲ့သည်။

ထပ်မံ၍    ဗဟိုဘဏ်မှ   ရည် န်းေငွ 

လလှဲယ် န်းြဖင့ ် တိက်ုိက်ုေရာင်းချေပးသည့ ်

ိုင်ငံြခားေင ွ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၂  သန်း 

ကိုလည်း    ြပည်ပိုင်ငံြခားေပါက်ေဈးအေပ  

မူတည်၍ စားအုန်းဆီများ  မှာယူတင်သွင်းပီး  

စားသုံးသူြပည်သူများသို     သက်သာေသာ 

ေဈး န်းြဖင့်  ြဖန် ြဖးေရာင်းချိုင်ေရး  စီစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်(ရန်ကုန်/ မ ေလး)
(၂၆)ကိမ်ေြမာက် သာသနတက သီလ မဟာဘွဲှင်းသဘင် ကျင်းပမည် ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ  ၈

(၁၀၃)ကိမ်ေြမာက ် ေစတိယဂ  ဏ  ပရိယတ ိဓမ ာ 

ုဂ ဟ  စာေလ ာက်စာေမးပဲွကုိ  ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်မှ 

၉   ရက်အထိ    ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ရင်ြပင်တွင ်

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေရးေြဖစာေမးပွဲကိုသာကျင်းပ 

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်      ဘ  ာေတာ်ထိန်း 

ေဂါပကအဖွဲက  ကီးမှးကျင်းပသည့်  အဆိုပါ  

စာေလ ာက်စာေမးပွဲကိ ု   (၆၇)   ကိမ်ေြမာက်မ ှ

စတင်၍  ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်တွင်   ယေနတိင်ု   

ကျင်းပခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး ယခှုစ်တွင် ေရးေြဖစာေမးပဲွ 

ကို ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

၁၂၆၆ ပါး ေအာင်ြမင်ေတာ်မူထား 

(၁၀၃)ကမ်ိေြမာက်  ေစတယိဂ  ဏ  ပရယိတ ိ 

ဓမ ာုဂ ဟ စာေလ ာက်စာေမးပွဲတွင် ေြဖဆိုရန်  

သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ ်   ၁၂၂ ပါး စာရင်းေပး 

သွင်းထားပီး  (၁၀၂)    ကိမ်ေြမာက ်  စာေလ ာက် 

စာေမးပဲွတွင် မ ေလးမိှင့ ်စစ်ကိင်ုးမိမှ သီးြခား 

စာချတန်းေအာင်  သံဃာေတာ်အရှင ်  ှစ်ပါးှင့် 

သီးြခားစာသင်တန်းေအာင်  သဃံာေတာ် ရှစ်ပါးတို  

ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည်။   ယေနထ ိ   သဃံာေတာ်အရှင် 

သြူမတ်  ၁၂၆၆ ပါးသည် ေစတယိဂ  ဏပရယိတ ိဓမ ာ 

ုဂ ဟ စာေလ ာက်စာေမးပဲွကုိ  ေအာင်ြမင်ေတာ်မူ 

ထားေကာင်း သိရသည်။    ညိမ်းသူ (သတင်းစ်)

(၁၀၃) ကမ်ိေြမာက် ေစတယိဂ  ဏ ပရယိတ ိဓမ ာဂု ဟ စာေလ ာက်စာေမးပဲွကျင်းပမည်

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၈

ြမန်မာအ့လင်းသတင်းစာ    မိနယ်သတင်းေထာက်များ  လမူ ကညူေီရး  

အဖွဲ၏ စတုတ အကိမ်ေြမာက ်သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲကိ ုိုဝင်ဘာ ၇ ရက် 

နနံက် ၁၀ နာရကီ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စမ်းေချာင်းမိနယ် အတလုာ 

ဓပိတမိဟာမနုသိကျ   ကိုးထပ်ကီးဘရုားဝင်းအတွင်းရိှ သ ိသခုဓမ ာု ံ

၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

   အခမ်းအနားကို  နေမာတဿသုံးကိမ်ရတ်ဆိ ုဘုရားကန်တာ့  

ဖွင့်လှစ်ပီး     အဖွဲကိုစတင်ဖွဲစည်းခဲ့သ ူ  အငိမ်းစားအယ်ဒီတာချပ ် 

ဦးရြဲမင့် ေဖက မဒုတိာစကားေြပာကားပီး အဖဲွဒတုယိဥက    ဦးသန်းဝင်း 

(သန်လျင်)က  ပူ ေဇာ်ပွဲြဖစ် ေြမာက်ေရးအတွက်   ကိးစားခဲ့ရမ ှင့် 

အတွင်းေရးမှး ဦးတင်ဝင်းေလး(ကည့်ြမင်တိုင)်က ပူေဇာ်ပွဲေငွေကး 

ဆိုင်ရာတိုကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

  ထိုေနာက် ဒုတိယဥက   က ကန်ေတာ့ချိးကို ဦးေဆာင်ရတ်ဆို 

ကန်ေတာ့ကပီး တက်ေရာက်လာကသူများက ကန်ေတာ့ခ ံ  သတင်း 

ေထာက်ကီးများအား တစ်ဦးလ င် ေငကွျပ် ၁၀၀၀၀၀ စှီင့ ်ကန်ေတာခ့ ံ 

ပစ ည်းများကိ ုကန်ေတာ့ကသည်။

ယင်းေနာက်   ကန် ေတာ့ခံ သတင်းေထာက်ကီးများကိုယ်စား  

ဦးြမတ်စိုး(လ  င်)ှင့် ဦးစိန် ေရ တိုက ဆုံးမဩဝါဒစကားများ ြပန်လည် 

ေြပာကား   သည်။

ကန်ေတာ့ပွဲအပီး၌       ကျန်းမာေရးေကာင့ ်    အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်ိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်အသက် ၈၅ ှစ်ရိှ ဦးစိုးဝင်း(ေကျာက်တန်း)

ှင့ ်အသက်  ၁၀၂  ှစ်ရိှ ဦးဆိက်ုကျင်(သုံးခွ) (အေပ ပု)ံတိုအား  အဖဲွက   

အိမ်တိုင်ရာေရာက ်သွားေရာက်ကန်ေတာ့ကသည်။

ယခုှစ်ကန်ေတာ့ပဲွကုိ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ စည်းကမ်းချက်များှင့ ်

အညီ ကျင်းပရြခင်းြဖစ်၍  နယ်မှအဖွဲဝင်များှင့ ် ကန်ေတာ့ခံများကို 

ဖတ်ိကားြခင်းမြပိင်ုဘ ဲသက်ကီးကန်ေတာခ့ ံ သတင်းေထာက်ကီးများ 

အတွက် ကန်ေတာ့ေငွကျပ ် ၁၀၀၀၀၀  စီကို  ေငွလ ဲမှတစ်ဆင့် ေပးပို 

ကန်ေတာ့သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တင်ဝင်းတင်

ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ မိနယ်သတင်းေထာက်များ

လူမ ကူညီေရးအဖွဲ၏ စတုတ အကိမ်ေြမာက်

သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ ကျင်းပ
အေြခခံပညာ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များ ကိဆို   ြခင်း၊ မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်လှစ်ြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

ကသာ   ိုဝင်ဘာ   ၈

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ကသာ 

မိရှိ   ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ ်

တွင် ယေန   နံနက်   ၉  နာရီက 

အေြခခံပညာ   ဆရာ  ဆရာမ 

သစ်လွင်များအား    ကိဆို  ြခင်း၊ 

မွမ်းမံသင်တန်း  ဖွင့်လှစ်  ြခင်းှင် ့

အလှေငွေပးအပ်ြခင်း     အခမ်း 

အနားကို    ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ        အခမ်းအနားသို 

ကသာခိုင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက      ဦးထွန်းေကျာ်ေကျာ်ှင့ ်

တာဝန်ရိှသမူျား၊  ကသာပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ်မ ှ   ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာမကီး  ေဒ ေအးေအးြမင့်ှင့် 

ဆရာ   ဆရာမများ၊   သင်တန်း 

သား  သင်တန်းသူ  ၁၇၂  ဦးတို 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း      သိရ 

သည်။

ေရှးဦးစွာ  ကသာခိုင်    စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးထွန်း 

ေကျာ်ေကျာ်က     အမှာစကား 

ေြပာကားပီး    သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများအား  ှာေခါင်း 

စည်း ၃၀၀၀၀ အားလည်းေကာင်း၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  အစိုးရ 

အဖဲွမှ သင်တန်းသား တစ်ဦးလ င်   

ကျပ် ၃၀၀၀၀   န်းြဖင့် သင်တန်း 

သား  ၁၇၂ ဦးအတွက် လှဒါန်းေငွ    

ကျပ် ၅၁၆၀၀၀၀ ကိလုည်းေကာင်း        

ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့သည်။

 ေအးြမသက်ထား

သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် စားအုန်းဆီများ ဆက်လက်ေရာင်းချေပးိုင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ြပည်ပိုင်ငံများမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများကို နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးတွင် ဆက်လက်လက်ခံ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၈
ြပည်ပိင်ုငံများမှဝင်ေရာက်လာသည့် ြမန်မာုိင်ငံသားများကုိ နယ်စပ်ဂိတ် 
အသီးသီးတွင် လက်ခံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ုိဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် 
ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) ေလာက်ကိုင်မိသို  ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်

လာသ ူအမျိးသမီး တစ်ဦးကိုလည်းေကာင်း၊ ယေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ် 
(အေရှပိုင်း) တာချလီိတ်မိသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူအမျိးသား 

၁၇၁ ဦး၊ အမျိးသမီး ၁၀၈ ဦး စုစုေပါင်း ၂၇၉  ဦးတိုကိုလည်းေကာင်း 
လက်ခံခဲ့ကသည်။ 

ထုိသုိ လက်ခံရာတွင် သက်ဆုိင်ရာြပည်သူေဆးံုများမှ ကျန်းမာေရး 
ဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များက ကုိဗစ်-၁၉  
ေရာဂါ စစ်ေဆးေပးြခင်း၊ Quarantine ဝင်ေရာက်ရမည့ ် အေထာက် 

အထား စာရက်စာတမ်းများ ြပလပ်ုေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
 န်ကားချက်များကို   ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်းတိုကို  စနစ်တကျ  
ေဆာင်ရက်ေပးပီး  တိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ  တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုအပ်သည်များ ကူညီေဆာင်ရက ်

ေပးကသည်။
ထုိေနာက်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများက  စီစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးသည့ ်ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်၎င်းတိုေနရပ်အသီးသီး 
သို   လိုက်လံပိုေဆာင်ေပးခဲ့ေကာင်းှင့ ် ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများအား 
သက်ဆိင်ုရာေနရာများတွင် သီးသန်ထားရိှ၍ လိအုပ်သည့် ကျန်းမာေရး 
ဆိင်ုရာများှင့ ်အုပ်ချပ်မ ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကုိ အဆင်ေြပေချာေမွေအာင် 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                    သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

ဥပေဒြပေရးဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများအေပ ေလ့လာြခင်း

(တူရကီသမ တိုင်ငံ)

နိဒါန်း

တရူကီိင်ုငသံည် အာရှတိက်ုအေနာက်ပိင်ုးရိှ အာရှ 

မိုင်းနားက န်းဆွယ်တစ်ခုလုံးှင့်          ဥေရာပ 

ေတာင်ပိုင်း       အေရှဘက်အစွန်းတိုပါဝင်ေသာ 

သမ တိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်ပီး ဥေရာပေဒသှင့် အာရှ 

ေဒသအား ေပါင်းကူးထားသည့ ်အေရှအလယ်ပိင်ုး 

ိင်ုငတံစ်ခြုဖစ်သည်။      ိင်ုင၏ံအေနာက်ေြမာက် 

ဘက်တွင်      ဘလ်ူေဂးရီးယားိင်ုငှံင့ ်     ဂရိိင်ုင၊ံ 

ေြမာက်ဘက်တွင်    ပင်လယ်နက်၊     အေရှေြမာက် 

ဘက်တွင်    ေဂျာ်ဂျယီာိုင်ငံ၊    အေရှဘက်တွင ်  

အာေမးနီးယားိင်ုင၊ံ  အဇာဘိင်ုဂျန်ိင်ုငှံင့ ် အရီန် 

ိင်ုင၊ံ အေရှေတာင်ဘက်တွင် အရီတ်ိင်ုင၊ံ ေတာင် 

ဘက်တွင်   ဆီးရီးယားုိင်ငံှင့်     ေြမထဲပင်လယ်၊ 

အေနာက်ဘက်တွင် ေြမထပဲင်လယ်ေအာ်တိုတည်ရိှ 

သည်။   ိုင်ငံ၏အကျယ်အဝန်းမှာ    စတုရန်းမိုင် 

၃၀၂၄၅၅ (၇၈၃၃၅၆ ကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်းပီး 

၂၀၂၁   ခုှစ်   စာရင်းများအရ   လူဦးေရစုစုေပါင်း 

၈၅၄၈၉၀၀၂   ဦးြဖစ်သည်။    ိုင်ငံ၏မိေတာ်မှာ   

အန်ကာရာြဖစ်ပီး စီးပွားေရးမိေတာ်မှာ အစ တန် 

ဘူလ်ြဖစ်သည်။

တူရကီိုင်ငံသည် ၁၉၂၃ ခုှစ်   သမ တိုင်ငံ 

ထေူထာင်ချန်ိမှစ၍ ကယ်မားလ်အတာတွရ်(Kemal 

Atatürk)   ဦးေဆာင်ခဲသ့ည့ ်   ြပည်သူသမ တပါတ ီ

(CHP)က  အုပ်ချပ်ခ့ဲရာ ၁၉၄၆ ခုှစ်တွင် အတုိက် 

အခ ံဒမီိကုရက်တစ်ပါတ ီေပ ေပါက်လာပီး အဆိပုါ 

ပါတီသည်   ၁၉၅၀   ြပည့်ှစ်ေရးေကာက်ပွဲတွင ်

အိုင်ရရှိကာ   အုပ်ချပ်ေရးအာဏာရရှ ိလာခဲ့ချနိ် 

မှစ၍ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်သက်ဝင်လာခ့ဲသည်။ 

၁၉၂၃  ခုှစ်   သမ တိုင်ငံ   ထူေထာင်ချနိ်မှစ၍ 

လ တ်ေတာ်တစ်ရပ်သာထားရိှသည့ ်  ဥပေဒြပေရး 

စနစ်အား ကျင့သ်ုံးခဲ့ပီး ၁၉၆၁ ခှုစ်ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒအရ လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်ကျင့်သံုးသည့် ဥပေဒ 

ြပေရးစနစ်ေပ ေပါက်လာသည်။ ထိုေနာက် ၁၉၈၂ 

ခုှစ်   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ   ထပ်မံေပ ေပါက် 

လာပီး   အထက်လ တ်ေတာ်အား  ဖျက်သမ်ိးခဲက့ာ 

လ တ်ေတာ်တစ်ရပ်သာထားရှိသည့ ်ဥပေဒြပေရး 

စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၇ 

ခုှစ်   ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ေရးဆုိင်ရာ 

ဆ ခယံပဲွူအတည်ြပချက်ှင့အ်တ ူသမ တစနစ်ကိ ု

ကူးေြပာင်းခဲ့ရာ  ၂၀၁၄   ခုှစ်မှစတင်၍   သမ တ 

ေရးေကာက်ပွဲများ ေပ ေပါက်လာခဲ့ပါသည်။ 

အုပ်ချပ်ေရး

ိင်ုငေံတာ်အကီးအကှဲင့ ်ိင်ုငေံတာ်အပ်ုချပ် 

ေရးအကီးအကသဲည်       ိင်ုငေံတာ်သမ တြဖစ်သည်။ 

ိင်ုငေံတာ်သမ တသည် လိအုပ်ပါက ဥပေဒြပှစ်၏ 

ပထမေနတွင် လ တ်ေတာ်၌ မိန်ခွန်းေြပာကားုိင် 

သည်။  ိင်ုငေံတာ်သမ တသည်   ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒ၊ 

ိင်ုငေံတာ်၏မဝူါဒများကိ ုလ တ်ေတာ်တွင် မန်ိခွန်း 

ေြပာကားခွင့်၊        သဝဏ်လ ာေပးပိုခွင့်ရှိသည်။  

ိင်ုငေံတာ်သမ တသည် ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွ၏ 

အကီးအကဲြဖစ်ပီး          ဒုတိယသမ တအပါအဝင် 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရဝန်ကီးများအား   ခန်အပ်ြခင်း၊   

တာဝန်မှရပ်စြဲခင်းများ ေဆာင်ရက်ိင်ုသည်။ ိင်ုင ံ

လင်းခက်

ေတာ်သမ တသည်   ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီး 

အမှးများကိ ု  ခန်အပ်ြခင်း၊   ထုတ်ပယ်ြခင်းတိုကိ ု

ေဆာင်ရက်ိုင်ပီး ိုင်ငံ၏သံတမန်များကိ ုခန်အပ် 

ြခင်း၊  ြပန်လည်ေခ ယူြခင်းများလည်း  ေဆာင်ရက် 

ိုင်သည်။  ိုင်ငံေတာ်သမ တသည်   အသက်အရယ် 

ကးီရင့်သူ၊ မသန်စွမ်းသူ၊ နာတာရှည်ေရာဂါခံစားေနရ 

သူများ၏ချမှတ်ခံထားရသည့ ်     ြပစ်ဒဏ်တိုအား 

ေလ ာ့ချြခင်း သုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းများေဆာင်ရက် 

ုိင်သည်။

ဥပေဒြပေရး

ုိင်ငံ၏   ဥပေဒြပေရးအာဏာအား   ဥပေဒြပ 

လ တ်ေတာ် (Grand National Assembly of Turkey) 

ထ ံအပ်ှင်းထားပီး   မဆဲ နယ်   ၈၇ ခမှု  လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ ်   ၆၀၀  ြဖင့်    ဖွဲစည်းထားသည်။ 

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒအရ ဥပေဒြပလ တ်ေတာ်သည် 

ဥပေဒများြပ  ာန်းြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

ဘ  ာေရးဆိုင်ရာ   အသုံးစရိတ်များှင့်စပ်လျ်း၍ 

ေဆွးေွးြခင်း၊   အတည်ြပြခင်း၊   ေငွေကးဆိုင်ရာ 

မဝူါဒများချမှတ်ြခင်း၊  စစ်ေကညာြခင်း၊   ိင်ုငတံကာ 

ဆက်ဆေံရးဆိင်ုရာသေဘာတညူခီျက်ကိ ု     အတည် 

ြပြခင်း၊   အေထွေထွလွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ သေဘာတဆူုံးြဖတ်ြခင်း၊ ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒအားြပင်ဆင်ြခင်း၊ အစုိးရအဖဲွအား  ထိန်းေကျာင်း 

ြခင်း၊ ဖွံဖိးေရးအစီအစ်များအတည်ြပြခင်း၊ ိုင်ငံ 

ေတာ်သမ တ၏ အေရးေပ အေြခအေနေကညာချက် 

အားအတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊    ြငင်းပယ်ြခင်း       

စသည်တိုေဆာင်ရက်ိင်ုသည်။  လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစား 

လှယ်များ၏သက်တမ်းသည် ငါးှစ်ြဖစ်ပီး အနမိ့ဆ်ုံး 

ခိုင်လုံမဲသတ်မှတ်ချက ်၁၀ ရာခိုင် န်းရှိသည့် အချိး 

ကျကိုယ်စားြပစနစ်ြဖင့် ေရးေကာက်တင်ေြမာက ်

သည်။ 

တရားစီရင်ေရး

တရားစီရင်ေရးအာဏာအား အမီှအခုိကင်းပီး 

သမာသမတ်ကျေသာ တရားုံးများထ ံခဲွေဝအပ်ှင်း 

သည်။     တရားုံးများ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အား     

အာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်းတစ်ခခုသု ည်လည်းေကာင်း၊  

လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည်လည်းေကာင်း 

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်း၊    လမ်း န်ြခင်း၊     ေဆွးေွး 

ညိ  င်းြခင်းများ မေဆာင်ရက်ိင်ုေပ။ တရားုံးများ၏ 

စစ်ေဆးစီရင်ဆဲအမ များှင့်စပ်လျ်း၍     ဥပေဒြပ 

လ တ်ေတာ်တွင် ေမးခွန်းများေမးြမန်းြခင်း၊ ေဆွးေွး 

ပဲွများ ကျင်းပြခင်း၊ ေကညာချက်များ ထတ်ုြပန်ြခင်း 

များ မေဆာင်ရက်ိင်ုေပ။  ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒအရ 

တရားံုးချပ်ေလးံုးထားရိှပီး   ၎င်းတုိမှာ ဖဲွစည်းပံု 

အေြခခဥံပေဒဆိင်ုရာတရားုံး၊ Cassation တရားုံး၊ 

ိင်ုငေံတာ်ေကာင်စှီင့ ် တရားစရီင်ေရးဆိင်ုရာအြငင်း 

ပွားမ များ ေြဖရှင်းေရးတရားုံးတိုြဖစ်သည်။   အဆိပုါ 

တရားံုးများသည်    သက်ဆုိင်ရာနယ်ပယ်အလုိက် 

တရားစီရင်ေရးကိစ များ ေဆာင်ရက်သည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲစနစ်များ

တရူကီိင်ုငတွံင် လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွများ၊ 

သမ တေရးေကာက်ပဲွများှင့ ်ေဒသ ရေရးေကာက်ပဲွ 

များကိ ုငါးှစ်တစ်ကမ်ိ ကျင်းပပါသည်။ ိင်ုင၏ံတစ်ခ ု

တည်းေသာ ဥပေဒြပလ တ်ေတာ်တွင် ကိယ်ုစားြပခွင့ ်

ရရိှရန်  အနမိ့ဆ်ုံးအဆင့ ်  ခိင်ုလုမံသဲတ်မှတ်ချက်သည်  

၁၀     ရာခိုင် န်းြဖစ်ပီး    ကမ ာ့ိုင်ငံများအနက် 

အြမင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ြဖစ်သည်။

တူရကီိုင်ငံတွင ် ကျင်းပေသာေရးေကာက်ပွ ဲ

များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။

(က)  လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွများ -   လ တ်ေတာ် 

ေရးေကာက်ပွဲများတွင ်    ပါတီကိုယ်စားြပ 

အချိးကျကိယ်ုစားလှယ် ေရးချယ်သည့စ်နစ် 

(PR) ကို ကျင့်သုံးပါသည်။ 

(ခ)  သမ တေရးေကာက်ပွဲများ   -     သမ တ 

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်   ှစ်ေကျာ့ပိင်စနစ်ကိ ု

ကျင့်သံုးပါသည်။         သမ တေရးေကာက်ပဲွ 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည့ ်   ကိုယ်စားလှယ ်

ေလာင်းများအနက် ကနဦး (ပထမအေကျာ)့  

ယှ်ပိင်သည့်ေရးေကာက်ပဲွတွင် မည်သည့် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းမ    ၅၀    ရာခိုင် န်း 

အထက်   ခိုင်လုံမဲမရရှိခဲ့လ င်   မဲအများဆုံး 

ရရှိသည့ ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှစ်ဦးအား 

ေရးချယ်၍  ြပန်လည်ယှ်ပိင်ရသည့်စနစ ်

ြဖစ်သည်။

(ဂ)  ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများ   -   ေဒသ ရ 

ေရးေကာက်ပွဲများတွင ်   ိုင်သူအကုန်ယူ 

စနစ် (FPTP) ကို ကျင့်သုံးပါသည်။

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများ

တူရကီိုင်ငံ၏ဥပေဒြပလ တ်ေတာ ်(Grand 

National Assembly) တွင် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စား 

လှယ် ၆၀၀ ရှိပီး   ၎င်းတိုအား    ပါတီကိုယ်စားြပ 

အချိးကျကိယ်ုစားလှယ်   ေရးချယ်သည့စ်နစ်အား   

ကျင့်သုံး၍       ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ပါသည်။ 

လ တ်ေတာ်တွင် ကိယ်ုစားြပခွင့ရ်ရိှရန်မှာ တစ်ိင်ုင ံ

လံုးအတုိင်းအတာြဖင့်  အနိမ့်ဆံုးအဆင့်    ခုိင်လံုမဲ 

သတ်မှတ်ချက်   ၁၀    ရာခိင်ု န်းှင့အ်ထက်   ရိှရန် 

လိုအပ်သည်။        ိုင်ငံေရးပါတီများအေနြဖင့ ်

သက်ဆိင်ုရာမဆဲ နယ်အတွင်းရိှ   ေဒသအချိတွင် 

မဲအများစုြဖင့်  အုိင်ရရိှေစကာမူ  သတ်မှတ်ထား 

သည့် အနိမ့်ဆံုးခုိင်လံုမဲ လုိအပ်ချက်အား မြပည့်မီ 

ပါက လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်အြဖစ် ကိယ်ုစားြပ 

ခွင့ရ်ရိှမည်မဟတ်ုေပ။ အနမိ့ဆ်ုံးခိင်ုလုမံ ဲ သတ်မှတ် 

ချက်ြဖစ်သည့ ်၁၀ ရာခိုင် န်းသည်  ြမင့်မားေသာ 

သတ်မှတ်ချက်တစ်ခြုဖစ်ပီး  အဆိပုါသတ်မှတ်ချက် 

ေအာက်ေလျာ့နည်းရရိှပါက      ိုင်ငံေရးပါတီများ 

အေနြဖင့် လ တ်ေတာ်တွင်ကိုယ်စားြပခွင့်ရရှိမည် 

မဟုတ်ဘဲ   ၁၀   ရာခိုင် န်းှင့်အထက်ရရှိသည့ ်

ိင်ုငေံရးပါတမီျားသည် ကိယ်ုစားလှယ်အချိးအစား 

ပိမုိရုရိှမည်ြဖစ်သည်။   အနိမ့်ဆံုးခုိင်လံုမဲသတ်မှတ် 

ချက်သည်   တစ်သီးပုဂ လကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

များအတွက်  သတ်မှတ်ထားြခင်းမရိှဘဲ    ၎င်းတုိ 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည့် မဲဆ နယ်တွင် မဲအများဆုံး 

ရရှိမှသာ         ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရမည ်

ြဖစ်သည်။

မဲဆ နယ်များသတ်မှတ်ြခင်း

ဥပေဒြပလ တ်ေတာ်ရှိ ကိုယ်စားလှယ ်၆၀၀ 

အား သက်ဆိုင်ရာလ တ်ေတာ်မဲဆ နယ် ၈၇ ခုမှ 

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည်။    သက်ဆိုင်ရာ 

မဆဲ နယ်များရိှ လဦူးေရအချိးအစားအေပ မတူည် 

၍ ကိယ်ုစားလှယ်အေရအတွက် ကဲွြပားြခားနားမည် 

ြဖစ်သည်။    တူရကီိုင်ငံ၏ဗဟိုေရးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပေရးေကာင်စ(ီSEC) သည် ေရးေကာက်ပဲွများ 

မကျင်းပမကီာလ၌  သက်ဆိင်ုရာမဆဲ နယ်အလိက်ု 

လဦူးေရစာရင်းများ  စစိစ်သုံးသပ်ြခင်းလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ပီး မဆဲ နယ်အလိက်ု ကိယ်ုစားလှယ် 

အချိးအစားအား   တိုးချဲြခင်း၊   ေလ ာ့ချြခင်းများ

ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။

၂၀၁၈  ခုှစ်   အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွတွင် 

မဲဆ ရှင် ၅၉၃၆၇၄၆၉ ဦး (၅၉ သန်းေကျာ်) ရှိပီး 

မဆဲ ရှင် ၉၈၉၄၅  ဦးလ င် ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦး န်း 

ြဖစ်သည်။   ေရးေကာက်ပွဲစနစ်အရ    မဲဆ နယ် 

တစ်ခှုင့တ်စ်ခတွုင်  မဆဲ ရှင်ဦးေရှင့ ် ကိယ်ုစား 

လှယ်အချိးသည ်  တူညီမ မရှိိုင်ေပ။   မဲဆ နယ် 

တစ်ခုတွင် ကုိယ်စားလှယ်အချိးအစားသတ်မှတ် 

ြခင်းသည ်မဲဆ ရှင်အေရအတွက်အေပ   မူတည် 

ြခင်းမရှိဘ ဲ၎င်းေဒသရှိလူဦးေရကိ ုအေြခခံ၍သာ 

ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်သည်။      စာမျက်ှာ ၇ သို 

တူရကီိုင်ငံ၏အုပ်ချပ်မ နယ်ေြမများြပေြမပုံ



ိုဝင်ဘာ    ၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

မဲဆ နယ် ၈၇  ခုတွင်   သက်ဆိုင်ရာမဲဆ နယ် 

အလိက်ုရရိှသည့ ် ကိယ်ုစားလှယ်အချိးအစားအား 

ေအာက်ပါအတိုင်းေတွရှိရသည်။ 

No Electoral District MPs No Electoral District MPs

1 Adana 15 45 Istanbul (III) 35

2 Adiyaman 5 46 Izmir (I) 14

3 Afyonkarahisar 6 47 Izmir (II) 14

4 Agri 4 48 Kahramanmaras 8
5 Aksaray 4 49 Kars 3
6 Amasya 3 50 Kastamonu 3
7 Ankara (I) 13 51 Karabuk 3
8 Ankara (II) 11 52 Karaman 3
9 Ankara (III) 12 53 Kayseri 10
10 Antalya 16 54 Killis 2
11 Ardanhan 2 55 Kirklareli 3
12 Artvin 2 56 Kirikkale 3
13 Aydin 8 57 Kirsehir 2
14 Balikesir 9 58 Kocaeli 13

15 Bartin 2 59 Konya 15

16 Batman 5 60 Kutahya 5
17 Bayburt 1 61 Malatya 6
18 Bilecik 2 62 Manisa 10
19 Bingol 3 63 Mardin 6
20 Bitlis 3 64 Mersin 13
21 Bolu 3 65 Mugla 7
22 Burdur 3 66 Mus 4
23 Bursa (I) 10 67 Nevsehir 3
24 Bursa (II) 10 68 Nigde 3

25 Canakkale 4 69 Ordu 6
26 Cankiri 2 70 Osmaniye 4
27 Corum 4 71 Rize 3

28 Denizli 8 72 Sakarya 7

29 Diyarbakir 12 73 Samsun 9

30 Duzce 3 74 Siirt 3

31 Edirne 4 75 Sinop 2

32 Elazig 5 76 Sivas 5

33 Erzincan 2 77 Sanliurfa 14
34 Erzurum 6 78 Sirnak 4
35 Eskisehir 7 79 Tekirdag 7
36 Gaziantep 14 80 Tokat 5
37 Giresun 4 81 Trabzon 6

38 Gumushane 2 82 Tunceli 2

39 Hakkari 3 83 Usak 3

40 Hatay 11 84 Van 8

41 Igdir 2 85 Yalova 3

42 Isparta 4 86 Yozgat 4

43 Istanbul (I) 35 87 Zonguldak 5

44 Istanbul (II) 28 Total 600

မဲဆ ရှင်စာရင်းြပစုြခင်း

ဗဟိုေရးေကာက်ပွဲကျင်းပေရး    ဘုတ်အဖွဲ 

သည်  မစဲာရင်းြပစြုခင်းအား    ဗဟိမုစဲာရင်းြပစေုရး 

စနစ်မှတစ်ဆင့်   ြပစုေဆာင်ရက်သည်။     မဲစာရင်း 

ြပစရုာတွင် မဆဲ ရှင်များ၏    မှတ်ပုတံင်ကတ်အမှတ် 

များကိုအေြခခံ၍ ၎င်းတို၏အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ 

တည်ရှိရာေနရပ်ေဒသတွင ် တစ်ကိမ်သာ   စာရင်း 

ေရးသွင်းြပစုသည်။ မဲဆ ရှင်များ၏   ကိုယ်ေရး 

အချက်အလက်များှင့်စပ်လျ်း၍    ၎င်းတို၏ 

လုပ်ငန်းခွင်/  ကုမ ဏီများမှ   စုစည်းတင်ြပေစ၍    

ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်သည်။ ေဒသ 

ဆိုင်ရာ/   ခိုင်အာဏာပိုင်များမှလည်း    အြခား 

ကိယ်ုေရးအချက်အလက်များြဖစ်သည့ ်  ေမွးစာရင်း၊     

ေသစာရင်း၊   အိမ်ေထာင်ရှ/ိမရှိ   စသည့်ကိုယ်ေရး 

အချက်အလက်များကိုလည်း    ေကာက်ယူြပစုက 

သည်။

ေရးေကာက်ပွဲကာလတွင ် ဗဟိုေရးေကာက်ပွ ဲ

ကျင်းပေရးဘုတ်အဖွဲသည ်  ြပစုထိန်းသိမ်းထားရှ ိ

သည့မ်စဲာရင်းများအား ခိင်ုေရးေကာက်ပဲွကျင်းပေရး 

ဘတ်ုအဖဲွများထေံပးပို၍ အများြပည်သထူ ံထတ်ုြပန် 

ေကညာသည်။ မဲဆ ရှင်များအေနြဖင့ ်  ၎င်းတို၏ 

မဲစာရင်းပါအချက်အလက်များှင့်စပ်လျ်း၍  ဗဟို 

ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပေရးဘုတ်အဖွဲ website တွင် 

လည်း  ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုသည်။ ဗဟိေုရးေကာက် 

ပွဲကျင်းပေရးဘုတ်အဖွဲသည်     မဲစာရင်းများကို 

ေရးေကာက်ပဲွကာလမတုိင်မီ   ုိင်ငံေရးပါတီများထံ 

သိုလည်း   ြဖန်ေဝေဆာင်ရက်သည်။   မဲစာရင်းများ 

ထုတ်ြပန်ေကညာစ်ကာလအတွင်း  မဲဆ ရှင်များ 

အေနြဖင့်   ၎င်းတို၏ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ 

ြပင်ဆင်ြဖည့စွ်က်ရန် ေတာင်းဆိုိင်ုသည်။ သတ်မှတ် 

ကာလေကျာ်လွန်ပါက  ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်းများ  

ေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ်ဘ ဲ      ေနရပ်လိပ်စာ 

ေြပာင်းလသဲည့ ်မဆဲ ရှင်များသည် ၎င်းတို၏မစဲာရင်း 

ပါရိှရာ  မလူေနရပ်ေဒသတွင်ပင်   ဆ မေဲပးိင်ုမည် 

ြဖစ်သည်။

အေြခခံပညာပီးေြမာက်ထားြခင်း   မရှိသူ၊ 

ဥပေဒအရမသန်စွမ်းသူ၊ စစ်မ ထမ်းများ၊ စစ်ဘက် 

ဆုိင်ရာ သင်တန်းေကျာင်းများတွင် တက်ေရာက်ေန 

သည့်သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများ၊  ေထာင်ဒဏ် 

ချမှတ်ထားြခင်းခံရသူ၊ ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူများ 

သည် ဆ မဲေပးခွင့်ရရိှမည်မဟုတ်ဘဲ အသက် (၁၈) 

ှစ်ြပည့်ပီး   ဥပေဒှင့မ်ဆန်ကျင်ေသာ  တရူကီိင်ုင ံ

သားတိုင်းသည ်ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းြခင်း

အသက် (၁၈) ှစ်ြပည့်ပီး  ဥပေဒှင့မ်ဆန်ကျင် 

ေသာ  အေြခခံပညာတတ်ေြမာက်ပီးသ ူ  ိုင်ငံသား 

တိုင်းသည ်      ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှ ိ

သည်။ စစ်မ မထမ်းမေနရဥပေဒအရ    စစ်မ မထမ်း 

ရေသးသူများ၊   ြပည်သူဝန်ထမ်းအြဖစ ်   တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်   ဥပေဒအရတားြမစ်ြခင်းခံရသူ၊   

တရားုံးမှချမှတ်ထားသည့ ်   ြပစ်မ ြပစ်ဒဏ်ကျခဖံူး 

သူများ သည် ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်မ

ရှိေပ။ 

ုိင်ငံေရးပါတီဗဟုိံုးများသည်        ၎င်းတို၏ 

လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း   အမည်စာရင်း 

အား   ဗဟုိေရးေကာက်ပဲွကျင်းပေရးဘုတ်အဖဲွသုိ   

တင်သွင်းရပီး   ဗဟိေုရးေကာက်ပဲွကျင်းပေရးဘတ်ု 

အဖဲွသည်   အဆိပုါကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းစာရင်း 

များရရိှသည်ှင့်တစ်ပိင်နက် သက်ဆိင်ုရာြပည်နယ် 

ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပေရးဘတ်ုအဖဲွများထ ံ ေပးပို 

အေကာင်းကားရသည်။  ထိုေနာက်ကိယ်ုစားလှယ် 

ေလာင်းအမည်စာရင်းများအား        ိုင်ငံေတာ် 

ြပန်တမ်းှင့ ်ေရဒယီိတုိုတွင် ထည့သွ်င်းေကညာပီး 

သက်ဆုိင်ရာမဲဆ နယ်များတွင်လည်း  ြပည်နယ် 

ေရးေကာက်ပွ ဲ        ကျင်းပေရးဘုတ်အဖဲွများက 

ထပ်ဆင့်ေကညာရသည်။

တစ်သီးပုဂ လ  ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ 

အေနြဖင့ ်ေရးေကာက်ပဲွတွင်    ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန် 

အရည်အချင်းြပည့မ်ေီကာင်း    ေလ ာက်ထားလ ာှင့် 

အတ ူ၎င်းတိုဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်     မဆဲ နယ်ရိှ 

သက်ဆိုင်ရာ      ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပ 

ေရးဘုတ်အဖဲွများထံ             ေလ ာက်ထားရမည်။ 

ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပေရး       ဘုတ်အဖဲွ 

များသည ်   ေလ ာက်လ ာများ   စိစစ်အတည်ြပ 

ပီးသည်ှင့်တစ်ပိင်နက်          ဗဟုိေရးေကာက်ပဲွ 

ကျင်းပေရးဘုတ်အဖွဲထံ      ေပးပိုတင်ြပရပီး   

သက်ဆိင်ုရာမဲဆ နယ်တွင်လည်း       ကုိယ်စားလှယ် 

ေလာင်းအမည်စာရင်းအား       ေကညာထားရှ ိ

ရသည်။

လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း      အမည် 

စာရင်းများ   ေကညာပီးေနာက်   ှစ်ရက်အတွင်း 

သက်ဆိင်ုရာ    ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပေရး 

ဘတ်ုအဖဲွများထ ံ    ကန်ကွက်လ ာတင်သွင်းိင်ုပီး 

ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပဲွ   ကျင်းပေရးဘတ်ုအဖဲွသည် 

ှစ်ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်လ ာအား    စစ်ေဆး 

ဆုံးြဖတ်ရသည်။ ကန်ကွက်လ ာတင်သွင်းသသူည် 

ဆုံးြဖတ်ချက်င့်ှစပ်လျ်း၍   ေကျနပ်မ မရိှပါက 

ဗဟုိေရးေကာက်ပဲွကျင်းပေရးဘတ်ုအဖဲွထ ံအယခူ ံ

တင်သွင်းိင်ုသည်။ ဗဟိေုရးေကာက်ပဲွကျင်းပေရး      

ဘုတ်အဖွဲသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည ်

စာရင်းများ   အပီးသတ်ေကညာမည့်ရက်ထက ်

ေနာက်မကျေစဘဲ ကန်ကွက်လ ာအား   သုံးရက် 

အတွင်း အပီးသတ်ဆုံးြဖတ်ရသည်။

                           ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၈

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ု ေလေကာင်း၊  ေရ 

ေကာင်းှင် ့      နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ

ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ    စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရိှရာ     ယေနတွင်     အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာဆပ်ိကမ်းှင့် 

ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတုိမှ တင်သွင်းရာ၌ 

ကမု ဏ ီငါးခမှု ယာ်စီးေရ ခနုစ်စီးြဖင့ ်ေအာက်ဆဂီျင် 

အိုးခွံ ၁၆၀၊ ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်သည့်စက ်တစ်ခု၊ 

အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်၁၃ ခု၊ တစ်ကိုယ်ေရသုံး 

ကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံအစု ံ၁၈၈၀၀ ှင့ ်ှာေခါင်းစည်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမ ှတင်သွင်းေပးလျက်ရှိ
၄၄ တန်တိုကို တင်သွင်းခဲ့ပီး ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ ်

သည့်စက် တစ်ခုမှာ ဆိပ်ကမ်းမ ှရန်ကုန်မိသိုြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသ 

ေရးဆုိင်ရာ ပစ ည်းများကို သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် 

ညိ  င်းထားသည် ့   SOP များှင့်အညီ   ဦးစားေပး 

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့် ေဆးဝါးှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့် 

အသေိပးေကညာချက်များကိလုည်း  အများြပည်သ ူ

သရိှိေစရန် ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိက်ုြဖစ်သည့် www. 

commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင် 

ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                                             

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ ၉၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန် ိုဝင်ဘာ ၈

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် သဃ  န်း 

က န်းမိနယ်အတွင်းရိှ ပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ်တွင် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ 

သစ်လွင်များှင့်     အေြခခံပညာ 

ဆရာ   ဆရာမသစ်လွင်များအား 

ကိဆိုပွဲှင့်  မွမ်းမံသင်တန်းကို  

ယေန         နံနက် ၉ နာရီက 

သဃ  န်းက န်း       ပညာေရးဒီဂရ ီ

ေကာလိပ်   ပညာေနြခည်ခန်းမ 

ေဆာင်တွင် ကျင်းပသည်။

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး လူမ ေရး 

ရာဝန်ကီး ဦးေအာင်ဝင်းသိန်းက 

ပညာေရးဌာနတွင် စတင်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ချန်ိမှစ၍ လပ်ုငန်းခွင် 

တစ်ေလ ာက် ဆရာ ဆရာမများ 

၏   အသိပညာဗဟုသုတများ       

တုိးတက်လာေစေရးှင့် သင်ကားမ  

ဆိင်ုရာအရည်အေသွးတိုးြမင့လ်ာ 

ေစေရးတိုမှာ   ပညာေရးက   

အတွက် လွန်စွာအေရးပါေကာင်း၊ 

အသစ်ခန်အပ်ထားေသာ ဆရာ 

ဆရာမများသည် ဤသင်တန်းကိ ု

တက်ေရာက်ြခင်းြဖင့် ဆရာအတတ် 

ပညာဆုိင်ရာ က မ်းကျင်မ အရည် 

အေသွးြပည့်ဝေသာ     ဆရာ 

ဆရာမများြဖစ်လာကပီး မိမိတို 

သင်ကားေရးမှာ ြပန်လည်အသံုး

ချိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ သဃ  န်းက န်း 

ပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိေကျာင်း 

အပ်ုဆရာမကီး ေဒ ငမ်ိးသေီအာင် 

က ဆရာများသည ်ဆရာအရည် 

အေသွးတိုးြမင့ေ်စရန်ှင့ ်အတတ် 

ပညာများ  ြပည့်ေနရန်  လိုအပ် 

ေကာင်း၊ ဆရာများသည် တပည့် 

များကိ ုသင်ကားရင်း မမိတိိုကိယ်ု 

တုိင်လည်း ထပ်မံေလ့လာဆည်းပူး 

ေနရမည့ ်ထာဝရေကျာင်းသားကီး 

များလည်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိ ေကာင့်       

ထူးခ န်ထက်ြမက်၊   ပညာတတ် 

ေသာ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များ 

ေပ ထွန်း      လာေစေရးအတွက ်

ဆရာ ဆရာမများ၏ အရည်အေသွး 

ှင့ ်စွမ်းေဆာင်ရည်များမှာ အထူး 

လိအုပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။  

စ ာမိုး

ကျိင်းတုံ ိုဝင်ဘာ ၈ 

ကျိင်းတုံတက သိုလ်ှင့် ကျိင်းတုံပညာေရး ဒီဂရီ 

ေကာလိပ်တုိမှ နည်းြပ၊  သုပ်ြပ ဆရာ  ဆရာမများ 

ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို 

ယေန   နံနက်ပိုင်းက  ကျိင်းတုံတက သိုလ်ှင့ ် 

ကျိင်းတုံပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်တိုတွင် ကျင်းပ 

သည်။ 

ကျိင်းတုံတက သိုလ် ေခမရဌ်ခန်းမ၌ ကျိင်းတုံ 

တက သိုလ် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမများ 

ကိဆိပဲွုှင့ ်မွမ်းမသံင်တန်းဖွင့ပဲွ် အခမ်းအနားကျင်းပ 

ပီး တဂိေံဒသတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်တိင်ုးမှး ဗိလ်ုမှးချပ် 

မျိးမင်းထွန်းက အဖွင့အ်မှာစကား ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ကျိင်းတုံတက သိုလ် ပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာစမ်းစမ်းမာက တက သိလ်ုနည်းြပ၊ သပ်ုြပ 

ဆရာ ဆရာမများအား ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား 

ေြပာကားပီး ဆရာ ဆရာမများလိုက်နာကျင့်သုံး 

ရမည့် ကျင့်ဝတ်များှင့် မွန်မံသင်တန်းစည်းကမ်း 

များကို ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်   တိုင်းမှးှင့်အဖွဲသည ်   ကျိင်းတုံ 

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်၌ ပညာေရးေကာလိပ  ်

နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမ သစ်လွင်များ၊ အေြခခံ 

ပညာ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များ ကိဆုိပဲွှင့် မွမ်းမံ 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ေရာက်သည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပုိင်း) ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွခဲွဥက    ဦးရဲိင်ုက အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကား 

ပီး ပညာေရးေကာလပ်ိ ေကျာင်းအပ်ုကီး ေဒါက်တာ 

ုုေအးက ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကား 

သည်။

ယေနဖွင့်လှစ်သည့် ကျိင်းတုံတက သိုလ် မွန်းမံ 

သင်တန်း၌ သင်တန်းသား  ၅၀၊   သင်တန်းကာလ 

တစ်လ၊ ကျိင်းတုပံညာေရးေကာလပ်ိ မွမ်းမသံင်တန်း 

၌      သင်တန်းသား ၁၃၅ ဦး၊    သင်တန်းကာလ 

ရက်သတ ှစ်ပတ်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ေမာင်ေမာင်ိုင(်ကျိင်းတုံ) 

ချမ်းေအးသာစ ံိုဝင်ဘာ ၈ 

နည်းြပ၊ သပ်ုြပ သစ်လွင်များှင့် 

အေြခခံပညာ   ဆရာ ဆရာမ 

သစ်လွင်များအား ကိဆိုပွဲှင့် 

မွမ်းမသံင်တန်းဖွင့်ပဲွအခမ်းအနား 

ကို ယေနနံနက် ၉ နာရီခွဲက 

မ ေလး ချမ်းေအးသာစံမိနယ်ရိှ 

မ ေလး ပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိ 

တွင်   ကျင်းပခဲ့ေကာင်း    သိရ 

သည်။ 

မ ေလး ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး ေဒ မိုး 

မိုးကည်က  အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး မ ေလးတိင်ုးေဒသ 

ကီး ပညာေရးမှးုံးမှ ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေမာင် 

ကယ်က   အမှာစကားေြပာကား 

သည်။

 သင်တန်းသို ဆရာ ဆရာမ 

၄၃၀ ေကျာ် တက်ေရာက်ခ့ဲကပီး 

သင်တန်းကာလမှာ ိုဝင်ဘာ ၈ 

ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်ထိ သင်ကား 

ပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။                    ထိပ်ထားိုင်

ကျိင်းတုံတက သိုလ်ှင့် ကျိင်းတုံပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်တိုမှ

နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမများအားကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ 

သင်ကားမ ဆိင်ုရာ အရည်အေသွးတိုးြမင့လ်ာေစေရးမှာ ပညာေရးက  အတွက် အေရးပါ

နည်းြပ၊ သုပ်ြပ သစ်လွင်များှင့် အေြခခံပညာ ဆရာ ဆရာမများအား ကိဆို

နတ်တလင်း 

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး နတ်တလင်းမိနယ်၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး  ထိုးှံရန်ကျန်ရှိသည့် အ ေြခခံပညာေကျာင်းများတွင် ပညာ 

သင်ကားလျက်ရှိေသာ အသက် ၁၂  ှစ်အထက်  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ပထမအကိမ် 

ထိုးှံေပးြခင်းကိ ုသတ်မှတ်စုရပ်အသီးသီး၌ ို၀င်ဘာ ၈ ရက် နံနက် 

၉ နာရီမှစတင်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး   ထိုးှံေပးရာတွင ်

နတ်တလင်းမိနယ်အတွင်းရိှ ေဆးထိုးသတ်မှတ်ေနရာ ၁၁ ေနရာတွင် 

အသက် ၁၂ ှစ်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ပထမအကိမ်အြဖစ်  ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ 

အထက်တန်းအဆင့် ၁၅၅ ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့် ၁၃၈၀ စုစုေပါင်း 

၁၅၃၅ ဦးတိုအား ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။          

ေဝယံဖိး(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်

ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးတိင်ုး ကျန်းမာေပျာ်ရ င်စွာ ပညာသင်ကား 

ုိင်ဖုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးကပါစုိဟူသည့် ေဆာင်ပုဒ် 

အတိုင်း ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်အထိ တာေမွမိနယ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးသည့် အသက် ၁၂ ှစ်မှ 

အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၉၀၈ 

ဦးရှိေကာင်း မိနယ်ပညာေရးမှးုံးမ ှသိရသည်။

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 

ထိုးံှိင်ုေစေရးအတွက် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဝင်များ၊ မိနယ် 

ပညာေရးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး

ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်ကက်ေြခနအီဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်မခိင်ှင့ ်

ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းဝင်များ၊ လူမ ကူညီေရးအသင်းဝင ်

များက လိုအပ်သည်များကိ ုဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းကူည ီေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                

 ိုင်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)
 

ကွန်ဟိန်း 

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း) ကွန်ဟိန်းမိ၌ ကာကွယ်ေဆး မထိုးှံရ 

ေသးသည့် အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အား   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ပထမအကမ်ိစတင်ထိုးံှေပးြခင်း 

ကိ ုိဝုင်ဘာ ၈  ရက် နနံက် ၉ နာရကီ အ-ထ-က (ကွန်ဟန်ိး)ေကျာင်း၌ 

ထိုးှံေပးသည်။ 

အဆိုပါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးြခင်းကိ ုကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန 

ဝန်ထမ်းများက ထိုးှံေပးခဲ့ပီး  စစ်ဗျဟာအဖွဲ(အေြခချ) ကွန်ဟိန်း 

ေဆးတပ်ဖဲွ၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၊ ရဲတပ်ဖဲွဝင် 

များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ ဆရာ ဆရာမများက လိုအပ်သည်များ 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။                                     

ြပည့်(ကွန်ဟိန်း)

အသက် ၁၂ ှစ်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပး

ြမစ်ကီးနား ိုဝင်ဘာ  ၈

ကချင်ြပည်နယ် အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများတွင ်အသစ်ခန်အပ် 

တာဝန်ေပးအပ်မည့်  နည်းြပ၊  

သပ်ုြပသစ်လွင်ှင့ ်အေြခခပံညာ 

ဆရာ ဆရာမများအား ကိဆိုပွဲ 

ှင့ ်မွမ်းမသံင်တန်းဖွင့ပဲွ်ကိ ုယေန  

နံနက် ၉ နာရီက ဒူကေထာင် 

ရပ်ကွက်    ြမစ်ကီးနား ပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ် eာဏစစ်သည် 

ခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။

ကချင်ြပည်နယ ်   လူမ ေရးရာ 

ဝန်ကီး   ဦးဝင်းရဲထွန်းက အဖွင့် 

ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာ 

ကားကာ     ြမစ်ကီးနားဒီဂရီ 

ေကာလိပ်      ေကျာင်းအုပ်ဆရာမ 

ကီး  ေဒ ဥမ ာြမင့်က  သင်တန်း 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက ်

၍ ေလ့ကျင့်သင်ကားေဆွးေွး 

သွားမည့်    အစီအစ်များကို 

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး   ကချင် 

ြပည်နယ် ပညာေရးမှး န်ကား

ေရးမှးဦးေကျာ်မိုးထွန်းက အသစ် 

ခန်အပ်တာဝန်ေပးသွားမည့် ဆရာ၊ 

ဆရာမများအား   ကိဆုိ တ်ခွန်း 

ဆက်စကား ေြပာကားခဲ့သည်။

အဆိုပါသင်တန်း၌ ပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ်တွင်တာဝန်ထမ်း

ေဆာင်မည့်    နည်းြပ၊ သုပ်ြပ 

ရှစ်ဦး၊ အေြခခပံညာအလယ်တန်း 

ှင့် မူလတန်းအဆင့်  သင်ကား 

ေရး   ဆရာ  ဆရာမ  ၁၂၆  ဦး 

တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ပီး ိဝုင်ဘာ 

၈ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်အထိ 

သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို 

ြမစ်ကီးနား      ပညာေရးဒီဂရ ီ

ေကာလပ်ိမှနည်းြပများက တာဝန် 

ယသူင်ကားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။         ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဆရာ ဆရာမများအား ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁

စစ်ေတွ  ိုဝင်ဘာ ၈

ရခုိင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ ေအာင်ေကျာ်မင်း 

သည် ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်၊ 

အစိုးရအဖဲွအတွင်းေရးမှးှင့အ်တ ူယေနနနံက်ပိင်ုး 

က စစ်ေတတွက သိလ်ု ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌ကျင်းပ 

သည့် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များ 

ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်သည်။

အစ်ကိးစား

ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က နည်းြပ၊ သုပ်ြပ 

ဆရာ ဆရာမသစ်များသည် မိမိတိုရခိုင်ြပည်နယ ်

အတွက် အားကုိးရမည့်  လက်ေရးစင် ပညာရှင်များ 

ြဖစ်ကေကာင်း၊ သင်ကားေရးနည်းစနစ်များအြပင် 

ဝန်ထမ်းများြဖစ်လာကသည့်အတွက ်စီမံခန်ခွဲေရး 

ှင့်ဆိုင်ေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတများကိုလည်း 

သက်ဆုိင်ရာက မ်းကျင်သူများက လမ်း န်ပုိချေပး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဆရာ  ဆရာမသစ်များသည ်

စစ်ေတွတက သိုလ်အတွက်၊ မိမိတိုရခိုင်ြပည်နယ ်

အတွက်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအတွက ်အားကိုးရ 

မည့် အသီးအပွင့်ေလးများြဖစ်ေကာင်း၊ အားကိုးရ 

သည့ ်လေူတြွဖစ်ေအာင်လည်း အစ်ကိးစားကရန် 

တိုက်တွန်းလိုေကာင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် စစ်ေတွတက သိုလ် ပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာ ခင်ေမာင်ေဇာ်က သင်တန်းအစအီစ်များ 

ှင့်စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းမှာကားသည်။

စစ်ေတွတက သိုလ်အေနြဖင့် ယခင်က ဆရာ 

ဆရာမ ၁၇၀ ခန်ရှိရာ   ယခုအသစ်ခန်အပ်ြခင်း 

ခံရသည့် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ၉၀ ှင့်ဆိုလ င် ဆရာ 

ဆရာမအင်အား  ၂၆၀ ခန်ရိှမည်ြဖစ်ကာ ယခခုန်အပ် 

သည့် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမများကိုလည်း 

သင်တန်း တစ်လတာ ဖွင့်လှစ်ပုိချေပးသွားမည်ြဖစ်ရာ 

ြပည်နယ်၏ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအတွက် ေတာင့တ်င်း 

ေသာ အင်အားများရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)

ပဲခူး ိုဝင်ဘာ ၈

ပဲခူးတက သိုလ်နည်းြပ၊ သုပ်ြပ 

ဆရာှင့်   ဆရာမသစ်လွင်များ 

ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွ ဲ

ကိ ု    ပခဲူးတက သိလ်ု စေုဝးခန်းမ၌ 

ယေနနံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပသည်။

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ

ေဖာ်ေဆာင်

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးမျိးေဆွဝင်းက   ပညာြမင့်မ ှ

လူမျိးတင့်မည ် ဆိုသည့်အတိုင်း 

တိုင်းြပည်၏ အနာဂတ်အတွက် 

ပညာတတ်များ ေမွးထုတ်ေပးရန် 

ဆရာ ဆရာမများသည် အေရး 

ကီးေသာအခန်းက  မှ ပါဝင် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ တက သိလ်ုပညာ 

ေရးစနစ်မှသည် လုပ်ငန်းခွင်သို 

ဟသ  ာတ ိုဝင်ဘာ ၈

နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမ သစ်လွင်များအား 

ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက်ပုိင်းက ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ဟသ  ာတ 

မိ ဟသ  ာတတက သိုလ် ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

စံနမူနာေကာင်းများြပသ

ဧရာဝတီတိုင ်းေဒသကီး      ဝန် ကီးချပ ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းက  ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့ ်

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ကားပိုချမူများကို စနစ်     

တကျ လိက်ုနာမှတ်သားေဆာင်ရက်ကရန်၊ ဝန်ထမ်း 

ေကာင်းများ   ြဖစ်လာေစေရးအတွက ်    ဝန်ထမ်း 

ကျင့်ဝတ်များကို သိရှိရန် ကိးစား၍ လိုက်နာခံယူ 

ကျင့်သံုးကရန်၊ မိမိတုိအေနနြဖင့် အရည်အချင်းေရာ 

အရည်အေသွးပါြပည့်ဝသည့်    ဆရာ   ဆရာမ 

ေကာင်းများြဖစ်ရန် ကိးစားသွားကရန်၊ စည်းကမ်း 

ြပည့်ဝပီး ိုင်ငံ၏အားထားရေသာ ဆရာ ဆရာမ 

ေကာင်းများအြဖစ် စနံမနူာေကာင်းများြပသကရမည်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ်နာ ဟူေသာ 

နသံုးနာကုိ   လုိက်နာကျင့်သံုးပီး  ေဆာင်ရက်

သွားကရန်ေြပာကားခဲ့ပီး နည်းြပ  သုပ်ြပဆရာ 

ဆရာမ ၁၀၄ ဦးအတွက်  ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေင ွသိန်း ၂၀ 

ကို ဟသ  ာတတက သိုလ် ပါေမာက ချပ်ထံ ေပးအပ် 

သည်။ 

ဆက်လက်၍ ဟသ  ာတ တက သိလ်ု ပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာသိဂ   ေရ က ေမာင်မယ်သစ်လွင်များအား 

ကိဆိုဂုဏ်ြပစကားေြပာကားပီး  ဆရာ ဆရာမ 

သစ်လွင်များကိယ်ုစား ြမန်မာစာဌာနမှ နည်းြပဆရာမ 

ေဒ ထက်ထက်ေအာင်က ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည် 

ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  ကုိေဇာ်(ဟသ  ာတ)

အရည်အချင်းှင့် 

အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့် 

ဆရာ ဆရာမေကာင်းများ 

ြဖစ်ေအာင် ကိးစား

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွက်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအတွက် 

အားကိုးရမည့် အသီးအပွင့်ေလးများြဖစ်

ပညာတတ်များ ေမွးထုတ်ေပးရန် ဆရာ ဆရာမများသည် 

အေရးကီးေသာအခန်းက  မှပါဝင်
တိက်ုိက်ုဝင်ိင်ုသည့ ်လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်များအြဖစ် ေဖာ်ေဆာင် 

ေပးိုင်ေရးအတွက ်        မွမ်းမံ 

သင်တန်းတက်ေရာက်သည့် ဆရာ 

ဆရာမများအေနြဖင့ ်သင်ခန်းစာ 

များကိ ု ကိးကိးစားစား  ေလလ့ာ 

မှတ်သားသင်ယ ူ     သွားကရန ်

ေြပာကားသည်။

 အဆိပုါ ပခဲူးတက သိလ်ုနည်းြပ၊ 

သုပ်ြပဆရာှင့် ဆရာမ မွမ်းမံ 

သင်တန်းကို ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မ ှ

၁၂ ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

    ယင်းေနာက် တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်ပဲခူးမိ 

မိေတာ်ခန်းမ၌     ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာနကဖွင့်လှစ်သည့် ဘက်စံု 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း သင်တန်း 

ဖွင့ပဲွ် အခမ်းအနားသို တက်ေရာက် 

အမှာစကားေြပာကားသည်။  

အဆိုပါ  ဘက်စုံကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်း သင်တန်းကို  ိုဝင်ဘာ 

၈ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၅ ရက် 

အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

 ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည်      ပဲခူး 

တက သုိလ်အနီး ရန်ကန်ု-မ ေလး 

လမ်းှင့ ်အေနာက်ဘက် မိေရှာင် 

လမ်းဆုံရာေနရာအား အပန်းေြဖ 

ပန်း ခံှင့် ဘုရင့်ေနာင် ုပ်တုထားရိှ 

ိင်ုေရး ကည့် စစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။               တင်စိုး(ပဲခူး)

ထားဝယ် ိုဝင်ဘာ ၈

ထားဝယ်တက သိလ်ု၌ ဘာသာရပ် 

အသီးသီးတွင်အသစ်ခန်အပ်သည့် 

နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမ 

သစ်လွင်များ  ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံ 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက် ၉ နာရီက ထားဝယ် 

တက သုိလ်ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

ကုဏာထား

တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ ်

ဦးြမတ်ကိုက  ဆရာ ဆရာမများ 

သင်ကားခဲ့ေသာ ဘာသာရပ်များ 

ကိ ုေကျာင်း၌ရိှေသာ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားအား သင်ကားေပး 

ရမည်ြဖစ်သည့်အတွက် တာဝန် 

ပိုရှိေကာင်း၊ ဆရာ ဆရာမများ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ဘာသာရပ်များအြပင ်အေတွးအေခ  ပညာရပ်များ၊ စာရိတ များကိုပါ သင်ကားေပး
အေနြဖင့်    ပညာသင်ကားေရး 

အပိင်ုးတွင် ကိယ်ုစွမ်း၊ eာဏ်စွမ်းရိှ 

သေရ   သင်ကားေပးေစလို 

ေကာင်း၊ ဆရာ ဆရာမများက 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

အေပ တွင်   ကုဏာထားပီး 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားတွင် 

ေတွကံရေသာ အခက်အခမဲျားကိ ု

တတ်ိုင်သေရ  ကူညီေြဖရှင်း 

ေပးပီး လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေပး

ေစလိေုကာင်း၊ ဆရာ ဆရာမများ 

အေနြဖင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များအား ဘာသာရပ်များအြပင ်

အေတွးအေခ      ပညာရပ်များ၊ 

စာရတိ များကိပုါ သင်ကားေပးပီး

အေကာင်းဆုံးပန်းပထုေုသာပညာ

ရှင်များ၊    ိုင်ငံေတာ်ကို  တည် 

ေဆာက်သူများ၊    ေအာင်ေအာင် 

ြမင်ြမင ်   ဘဝတက်လှမ်းသူများ 

ြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးေစ 

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ထားဝယ်တက သိလ်ု 

ပါေမာက ချပ်      ေဒါက်တာ 

သန်းသန်းဦးက သင်တန်းဖွင့်လှစ် 

ရြခင်းှင် ့ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန အဆင့်ြမင် ့

ပညာဦးစီးဌာနက  ထားဝယ် 

တက သိလ်ုအတွက် အသစ်ခန်အပ် 

သည့် သင်တန်းသား သင်တန်းသ၊ူ 

ဆရာ ဆရာမ ၄၄ ဦးတုိအား တာဝန် 

ရိှသမူျားက ဒဇီင်ဘာ ၈ ရက်အထ ိ

သင်ကားပိုချေပးမည်ြဖစ်သည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)



ိုဝင်ဘာ  ၉၊   ၂၀၂၁

No Product Name
Pack

Size

Price in 

Kyats 

(Retail)

Company Name

Anti thrombosis

1 Injection Enoxaprim 40 mg 1 Pre-Filled Syringe 7000 Nyi Lay Naing

2 Injection Enoxaprim 60 mg 1 Pre-Filled Syringe 9000 Nyi Lay Naing

Symptomatic

3 P.O Paracetamol 500 mg 10X10's tablets/ Box 1500 AA Medical

4 P.O Dextromethophan 10X10's 1450 AA Medical

5 P.O Bromhexine 10X10's tablets/ Box 1000 Medi Myanmar 

6 P.O Cetrizine 10X10's / Box 2200 AA Medical

Supportive

7 P.O Multivitamin with/ without zinc 3X10's / Box 5600 OLIVE

8 P.O Vitamin C 10X10's / Box 700 Pai Brother

9 P.O - Pantocid 10X10's / Box 7000 PL

10 P.O Omeprazole 10X10's / Box 1650 Shwe Htay Min

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကုိ Website (www.mccpmd.org)ှင့် Facebook Page https://

www.facebook.com/ 32330252139 2189/posts/ 1720802588308835/ ?d=n တိုတွင် ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၈

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး သမဝါယမအသင်းစုချပ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး 

သမဝါယမဦးစီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍ အသင်းသားြပည်သမူျား စားေသာက် 

ကန်ုပစ ည်းများကိ ု ေဈး န်းသက်သာစွာ ဝယ်ယူစားသံုးုိင်ရန်အတွက် 

ထားဝယ်၊ ေရြဖ၊ ေလာင်းလုံးှင့ ်သရက်ေချာင်းမိနယ်များသုိ အေြခခ ံ

စားေသာက်ကုန်များြဖစ်သည့ ်ဆန်၊ ဆီ၊ ကက်သွန်နီ၊ ကက်သွန်ြဖ၊ 

အာလူးှင့်  ကက်ဥများ  ေရာင်းချေပးခဲ့ရာ  ဆန်အိတ် ၄၃၀၀၊ ဆီ 

ပဿိာချန်ိ ၁၀၄၀ ှင့ ်စားသုံးဆ ီအပါ(ကန်ုမျိးစု)ံ တိုကိ ုေမာ်လမိင်မိ 

မှ  ေရယာ်ြဖင့ ်  တင်ေဆာင်၍   ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရး (၁၆)ရက်တာ လ ပ်ရှားမ အထိမ်းအမှတ် အလွတ်တန်းေဆာင်းပါးပိင်ပွဲ ဖိတ်ေခ ြခင်း
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၈

လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည ်၂၀၂၁ ခုှစ်  ိုဝင်ဘာလ  ၂၅ ရက်ေနမှ 

ဒဇီင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနအတွင်း ကျေရာက်ေသာ အမျိးသမီးများအေပ  

အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရး (၁၆)ရက်တာလ ပ်ရှားမ  အထိမ်းအမှတ် 

အြဖစ် အလွတ်တန်းေဆာင်းပါးပိင်ပွဲကို “အမျိးသမီးများအေပ  

အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ဖို၊ ယခုပင် ေဆာင်ရက်စို”   ေခါင်းစ်ြဖင့ ်

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ပိင်ပွဲဝင်ေဆာင်းပါးကိ ုအမျိးသမီးအခွင့်အေရးှင့ ်အမျိးသမီး 

များအေပ  အကမ်းဖက်မ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်စပ်လျ်းသည့် 

အေကာင်းအရာများြဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ

ေရးသားေပးပိုယှ်ပိင်ိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

(က) ပိင်ပွဲတွင ်မည်သူမဆိုဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ိုင်သည်။

( ခ ) ပိင်ပဲွဝင်များသည် သတ်မှတ်ထားေသာေခါင်းစ်ေအာက် 

မှ  မိမိကိက်ှစ်သက်ရာ ေရးသားမ ပံုစံြဖင့် ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။

( ဂ ) ပိင်ပွဲဝင်ေဆာင်းပါးများကိ ုA4 ဆိုဒ် စာမျက်ှာအနည်း 

ဆုံး ၁၀ မျက်ှာမှ  အများဆုံး ၁၅ မျက်ှာအထ ိေရးသားယှ်ပိင်ရမည် 

ြဖစ်သည်။

(ဃ) ကွန်ပျတာစာလုံး Myanmar Unicode (Pyidaungsu 

Font)၊ စာလံုးအရယ်အစား - ၁၄ (Font Size 14 )၊ စာေကာင်းအကွာ 

အေဝး ၁.၅ (Line Spacing 1.5)၊  စာရက်ေဘာင်ဆိုဒ ်  တစ်လက်မ 

ပတ်လည် (Margins 1" ပတ်လည်)  Microsoft  Word ြဖင့ ်ကွန်ပျတာ 

စာစီ၍ ေရးသားေပးပိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။

( င ) ပိင်ပွဲဝင်များေပးပိုသည့ ် စာမူများသည ် မိမိကိုယ်တိုင ်

ဖန်တီးေရးသားထားသည့ ်  စာမူြဖစ်ပီး   ေပးပိုလာသည့်စာမူသည ်

ဂျာနယ်၊ မဂ ဇင်းများှင့ ်မဒီယီာများတွင် ေဖာ်ြပထားပီးသည့စ်ာမမူျား 

မြဖစ်ေစရပါ။  

( စ ) ဆုေရးချယ်ခံရြခင်းမရှိေသာ      ေဆာင်းပါးများအား 

ြပန်လည်ေပးပိုမည်မဟုတ်ပါ။

( ဆ ) ပိင်ပဲွဝင်ေဆာင်းပါးအား ပိင်ပဲွကျင်းပသည့ဌ်ာနအေနြဖင့ ်

အများြပည်သူအကျိးငှာ ြပပွဲများ၊  စာအုပ်စာေစာင်များ၊ website  

များ၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊  သင်ခန်းစာပိုချမ များှင့ ်ဗဒီယီိမှုတ်တမ်း 

များ၌ အသုံးြပြခင်းကိ ုပိင်ပွဲဝင်သူမ ှသေဘာတူခွင့်ြပရပါမည်။  

ပိင်ပွဲဝင်ေဆာင်းပါးများကိ ု  ပညာရှင်များပါဝင်ေသာ   ဆုများ 

စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖဲွြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရိှစွာ စိစစ်ေရးချယ်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆုှင့် အထူးဆု ှစ်ဆု 

စုစုေပါင်း ငါးဆုကုိ ချးီြမင့်မည်ြဖစ်ပီး ဆုေငွှင့် ဆုတံဆိပ်များ ချးီြမင့် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။ (ဆေုငအွား ထိက်ုတန်စွာ ချးီြမင့မ်ည်ြဖစ်ပါသည်။)

ပိင်ပွဲဝင်ေဆာင်းပါးများကိ ု  (Hard / Soft –copy)  တစ်စုံစီ၊ 

ကုိယ်တုိင်ဖန်တီးေရးသားထားေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ပိင်ပဲွဝင် 

သ၏ူအမည်၊ မှတ်ပုတံင်/ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊ ပတ်စပုိ 

အရယ် ေရာင်စုဓံာတ်ပု ံသုံးပု၊ံ ဆက်သွယ်ရန်လပ်ိစာ ၊ ဖန်ုးနပံါတ်တိုှင့် 

အတူ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှြဖစ်ေစ၊ အီးေမးလ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ 

 န်ကားေရးမှးချပ်    လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန    လူမ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့်        ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ုံးအမှတ်-၂၃၊ ေနြပည်ေတာ်  (တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၊ ၀၆၇-၄၀၄၂၅၀၊ 

၀၆၇-၄၀၄၂၅၁၊ အီးေမးလ် dswwdd2021@gmail.com သို ၂၀၂၁ 

ခုှစ်     ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်   ညေန ၄ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ 

ဆက်သွယ်ေပးပုိုိင်ပါသည်။ (သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီး စည်းကမ်း 

ချက်များှင့် မြပည့်စုံေသာ ေဆာင်းပါးများအား ထည့်သွင်းစ်းစား 

မည်မဟုတ်ပါ။)

ဆရုရိှသမူျားကိ ု၂၀၂၁  ခှုစ်  ိဝုင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ုံးအမှတ်(၂၃) 

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်၌   ကျင်းပြပလုပ်မည့ ်  အမျိးသမီးများအေပ  

အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရး(၁၆)ရက်တာ လ ပ်ရှားမ အထိမ်းအမှတ် 

အခမ်းအနားတွင် ဆုချးီြမင့်မည်ြဖစ်ပါသည်။

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

ေထာက်ကန် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာသို ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းက 

တစ်ကိုယ်ေရသုံး ပစ ည်းဘူး ၃၀၀ ှင့် ေရသန်ဘူးကတ် ၁၃၀ လှဒါန်း
ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ   ၈

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဂ  လာဒုံ 

မိနယ်    ေထာက်ကန်ပညာေရး 

စီမံခန်ခွဲမ သင်တန်းေကျာင်းတွင ်

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၏ 

စီစ်မ ြဖင့်   ဖွင့်လှစ်ထားေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   ကာကွယ ်

ထန်ိးချပ်ေရးစင်တာ၌ ြမန်မာိင်ုင ံ

ကက်ေြခနီအသင်းက အမျိးသား 

အမျိးသမီး တစ်ကုိယ်ေရသံုးပစ ည်း 

များှင့် ေရသန်ဘူးကတ်များ လှဒါန်း 

သည့်အခမ်းအနားကုိ ုိဝင်ဘာ ၇ 

ရက် ညေန ၅ နာရတွီင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး လမ်း န်ချက် 

များှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ြမန်မာ 

ိင်ုငံကက်ေြခနအီသင်းမှ တာဝန် 

ရှိသူများ၊     ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

ကက်ေြခနီကီးကပ်မ ေကာ်မတီ 

ဥက   ှင့်     မိနယ်ကက်ေြခန ီ

တပ်ဖွဲမှးများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ေရးစင်တာမ ှ   တာဝန် 

ရှိသူများ   တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး 

မိနယ်     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာ 

စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီ      ဥက    

ဦးမျိးြမင့်ထွန်းက  အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ြမန်မာိင်ုင ံကက်ေြခနအီသင်း  

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကာကွယ် 

တားဆီးေရးဌာန  န်ကားေရးမှး 

ေဒ စန်းစန်းေမာ်က တစ်ကိယ်ုေရ 

သံုးပစ ည်း ဘူး ၃၀၀ လှဒါန်းရာ  

ဥက   က             လက်ခံရယူ 

သည်။ ေရသန်ဘူးကတ ်၁၃၀ ကိ ု

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ကက်ေြခနီ  

ကီးကပ်မ ေကာ်မတဝီင် ဦးရန်မျိး 

ေအာင်က  ေပးအပ်လှဒါန်းရာ      

ဒုဥက       ဦးတင်ေအာင်စန်းက    

လက်ခရံယူပီး ေကျးဇူးတင်စကား 

ြပန်လည်    ေြပာကားခဲ့သည်။  

လှဒါန်းသည့်      အမျိးသား 

အမျိးသမီး    တစ်ကိုယ်ေရသုံး 

ပစ ည်းများတွင် မျက်ှာသတ်ုပဝါ၊ 

သွားတိုက်တံ၊ သွားတိုက်ေဆး၊  

လက်သည်းညပ်၊   ကိုယ်တိုက် 

ဆပ်ြပာ၊  အဝတ်ေလ ာ်ဆပ်ြပာ၊ 

ညပ်ဖိနပ်၊ ေခါင်းေလ ာ်ရည်များ၊ 

စက လိပ်၊ စက ဘူး၊ အိတ်အမျိးမျိး၊ 

လုံချည်၊ အက   ျမီျားပါဝင်ေကာင်း 

သိရသည်။                ဉာဏ်ဟိန်း

ရမည်းသင်းမိနယ်၌ ေဆာင်းေြမပ ဲစတင်ုတ်သိမ်း
ရမည်းသင်း    ိုဝင်ဘာ    ၈ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   ရမည်းသင်းမိနယ်၌   ယခုလရာသီတွင ်

ေဆာင်းေြမပဲများ ုတ်သိမ်းဆည်းကပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို    ေဆာင်းေြမပ ဲ   ုတ်သိမ်းရာတွင်   စိုက်ပျိးေရရရှိမ ၊ 

ေြမအစိဓုာတ်ရရိှမ အေပ   မတူည်၍  စိက်ုပျိးလေစာ ေသာ ယာခင်းများ 

မှ ထွက်ရိှြခင်းြဖစ်သည်။ လာမည့်လအတွင်းတွင် ေဆာင်းေြမပဲစုိက်ပျိးရက် 

ြပည့်ေြမာက်ပီြဖစ်၍  ေဆာင်းေြမပကဲိ ု အများအြပား  တ်ုသမ်ိးကမည် 

ဟု သိရသည်။

မိနယ်အတွင်း   ေဆာင်းေြမပကဲိ ု  စားသံုးဆီအတွက်သာ အဓကိ 

ထားစိက်ုပျိးကပီး ပိလု ံမှသာ ေရာင်းချကသည်။ ယခှုစ်  ေဆာင်းေြမပ ဲ

အထွက် န်းမှာ သဲဆန်ေသာ စိုက်ခင်းများတွင် ပုံမှန်ထွက်ရှိေသာ် 

လည်း၊ ေြမမာေသာယာခင်းများတွင ်ပဲထွက် န်းနည်းေကာင်း သိရ 

သည်။ ေဆာင်းေြမပဲတ်ုသမ်ိးချန်ိြဖစ်၍ ေြမပစဲိက်ုေတာင်သမူျား ေြမပ ဲ

ေရာင်းချရ၍ ဝင်ေငွရရိှသက့ဲသုိ ပဲုတ်၊ ပဲဆွတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်က၍  

ေနစားအလုပ်သမားများလည်း ဝင်ေငွရရှိေကာင်း သိရသည်။

ယေန ေဆာင်းေြမပဲတစ်တင်းလ င် ကျပ် ၁၄၀၀၀ ဝန်းကျင် ေရာင်းချ 

ရေကာင်း  သိရပီး  ပဲုတ်  ေနစားတစ်ဦးလ င်  ေနကုန်  ကျပ် ၃၀၀၀ 

ေပးရသည်။ ပဲဆွတ်ေနစားတစ်ဦးမှာ ပီးစီးေအာင်ဆွတ်ိုင်မ အေပ  

မူတည်၍ တစ်တင်းလ င် ကျပ် ၁၅၀၀ ရရှိပီး တစ်ဦးလ င် ေနကုန် 

ှစ်တင်းမှ    သုံးတင်းဝန်းကျင ်  ပီးစီးေအာင်ဆွတ်ိုင်ေကာင်း   သိရ 

သည်။

လ  င်သန်းတင့်(ရမည်းသင်း)

သမဝါယမအသင်းသား ြပည်သူများအား

အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ ေဈး န်းသက်သာစွာ ေရာင်းချ

သစ်ေတာှင့်သစ်ပင ်ချစ်ခင်တဲ့လူမျိး

သစ်ပင်ကိုှစ်စ်စိုက ်ေရ တိုက်ကိုစိုး

(၈-၁၁-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

ပုံေြပာမယ် ဆရာမဲဇာ

“ြဖတ်သုံးြဖတ်” ှင့ ်ပတ်သက်ေသာဇာတ်လမ်းများ 

များစွာရိှပါသည်။  အထူးသြဖင့ ် ချစ်သအူချင်းချင်း 

ေဆးလိပ်၊ စီးကရက်ြဖတ်ဖုိ၊ အရက်ြဖတ်ဖုိ၊ မူးယစ် 

ေဆးဝါးြဖတ်ဖို        အကိမ်ကိမ်ညိကရသည့ ်

ဇာတ်လမ်းများရှိေသာ်လည်း “ကွမ်းစား” ြဖတ်ဖို 

ဇာတ်လမ်းမျိးေတာ ့ မရှိလှေချ။ ေကာက်ရသူက 

ြဖတ်ခုိင်းလ င်ပင်    ေနာက်ကွယ်၌    ကွမ်းမစားဘဲ 

မေနိုင်သူများရှိ၏။

“စီးကရက်ကိ ုx x x ြဖတ်လိက်ုပါ x x x အကမ်ိ 

ကမ်ိအခါခါကိယ်ုေြပာ x x x”ဟ၍ူ  သခီျင်းကေလးဆိ ု

ဟန်တားလာေသာချစ်သူေကာင့်   အမှန်တကယ် 

ေဆးလပ်ိြပတ်ပါသလား။ အရက်၊ မူးယစ်ေဆးြပတ် 

ပါသလား။ မြပတ်ပါ။ ထိအုခါ ေဒါသထွက်လာေသာ 

ချစ်သမူန်ိးကေလးက “အားလုံးကိ ုြပတ်သွားေအာင် 

မင်းြဖတ်ရင်ြဖတ ်x x x ဒါမှမဟုတ်ရင ် မင်းငါ့ကိ ု

ြဖတ်”  ဟူ၍   စိန်ေခ လာေတာ့သည်။  ထိုချစ်သူ 

ှစ်ေယာက်ြပတ်သွားပါသလား။        မြပတ်ပါ။    

သည်လိှုင့ ်လုံးေထွးလုံးေထွးြဖစ်ရင်းက  အေြဖေပ  

ဟန်ေသာ်လည်း  သူတိုက   တစ်ေနတာြပတ်ချင ်

ေယာင်ေဆာင်၏။ အဟတ်ုမှတ်ထင်၍ လက်ထပ်မ ိ

ပီးမှ မကာခင် ဇာတိပ်ုြပေတာ၏့။ မြပတ်ိင်ုေသာ 

လင်ေယာက်ျားကိ ုြပတ်သားစွာြဖတ်ေတာက်ဖုိရာ 

မြဖစ်ုိင်ေတာ့။ ထိေုဆးဝါးေတထွက်  တွယ်ငစိရာ 

သံေယာဇ်ေတွ စီတန်း၍ေနေပပီ။

မိဘေတွက       မကိက်၍ဆုံးမလာလ င် 

ေနာက်ကွယ်မှာ ေဆးလိပ်၊ အရက်၊ မူးယစ်ေဆး 

သုံးစွဲက၏။ ဖခင်က  ေဆးလိပ်မေသာက်ဖို  ဆုံးမ 

ရင်း ေဆးလိပ်ဖွာ၍ေနသည်ကိုြမင်လ င် ေကျနပ် 

မည်မဟတ်ု။ အရက်သမားဖခင်ကိလုည်း ကည်ညိ 

စွာနားေထာင်ကာ ြဖတ်ရန်ဆက်ပီး ကိယု့ဘ်ာသာ 

ကိယ်ု “ကိယ်ုြဖစ်ကိယ်ုခ”ံ အြဖစ် ဆက်လက်ချတီက် 

တတ်၏။ 

မိဘများကိုယ်တိုင ်ေဆးစွဲသွားက

ရှားပါးအြဖစ်အပျက်တစ်ခုအေနြဖင့် မိဘများ 

ကိုယ်တိုင်ေဆးစွဲသွားကသည့်ကိစ     ကံခဲ့ရ၏။ 

ေဆးစွဲသူများမှာလည်း   သာမန်လူများမဟုတ်။ 

ဆရာဝန်လင်မယားြဖစ်ပါ၏။   သူတို၏သားသမီး 

များှင့ ် မသိားစအုတွင်း အမှန်တကယ်ြဖစ်ပျက်ခဲ ့

သည်များကိမု ူ မသိိင်ု။ စတ်ိကူးြဖင့ ်ဝတ တစ်ပဒ်ုကိ ု

ဖန်တီးဖိုပင်မြဖစ်ိုင်ေချ။   အထူးသြဖင့ ်   ေဆးစွဲ 

သူများ၏အနီးကပ်ပုဂ ိလ်များမှာ   ဒုက ကီးလှပါ 

သည်။ ေဆးြဖတ်ေပး၍ရမည်အထင်ှင့ ်ကိးစား 

ရင်းကိးစားရင်း  ချစ်သသူမီးရည်းစား   လင်မယား 

ှစ်ေယာက်စလုံး စွဲသွားသည့်အြဖစ်မျိးေတ ွရှိေန 

၏။

မည်သူမ   အမိဝမ်းကထွက်သည်ှင့ ်    ကွမ်း၊ 

ေဆးလိပ်၊ အရက်၊ မူးယစ်ေဆး သုံးေဆာင်ိုင်သည ်

မဟတ်ုေချ။ သိုေသာ် သနားစရာကေလးငယ်များမှာ 

သေ သားဘဝတွင်ပင ်ဖခင်ေလာင်းထံမ ှေဆးလိပ် 

စီးကရက်အဆပ်ိအေတာက်များဒဏ် ခစံားရ၏။ မခိင် 

က   စွဲလမ်းစွာအသုံးြပေနသည့ ်  အရက်၊    မူးယစ် 

ေဆးဝါးတို၏ဒဏ်ကိ ုခရံ၏။ အရှင်ေမွးလာလ င်လည်း 

ြပာှမ်း၍ အသက် ှမဝဘဲ ြမန်ြမန်ေသ၏။ မေသ 

လ င်လည်း ဦးေှာက်ထတွဲင် ထခိိက်ုမ တစ်ခခုရိှုလာ 

ပီး   ပုံမှန်ရှင်သန်ခွင့်ကိ ု ထိခိုက်ေစ၏။    လမေစ့ဘဲ 

ေမွးလာလ င်မ ူ  မီးတွင်းကာလတွင်ြဖစ်ေစ၊   လသား 

အရယ်တွင်ြဖစ်ေစ၊    အသက်တစ်ှစ်ေအာက်တွင ်

ြဖစ်ေစ ေသဆုံးမ  န်းထားများသည့အ်ထတွဲင် ပါသွား 

ေပလိမ့်မည်။

ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးရန်လို

သိုြဖစ်၍ ကေလးမဘိေလာင်းများမှာ ေဆးလပ်ိ၊ 

စီးကရက်၊ အရက်ှင့ ်မူးယစ်ေဆးများကိ ုသတထိား 

၍ေရှာင်ရန်  ပညာေပးလျက်ရှိကပါသည်။   ေရှးိုး 

ြမန်မာတို၏ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေစာင့်ေရှာက်မ အေလ့ 

အထများကိ ုြပန်ကည့်ပီး သတြိပစရာ၊ အတယုစူရာ 

များကိုယူ၍ သိပ ံေခတ်ှင့်ညီေသာအေလ့အထများ 

ကို ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးရန်လည်း လိုေပသည်။

ွားဝယ်၍   ေမွးလုိသူသည်   ထုိွား၏ကန်အင် 

လက ဏာများကို  ကည့်၏။ သွားဖဲ၍ ကည့်၏။ 

သုိရာတွင် ကုိယ်ေမွးလာမည့်ကေလးအတွက် ဤမ  

ပင် ဂုမစိုက်၊ မေလ့လာထားတတ်ေကာင်း ဆရာ 

ကီး သပိ ံမှးတင်က ေရးခဲဖ့ူးပါ၏။ ြမန်မာမဘိတိုသာ 

မက တစ်ကမ ာလုံးက မခိင်ေလာင်း ဖခင်ေလာင်းများ 

မှာ ထုိသုိေသာသေဘာရိှသည်ဟု သေုတသနများက 

ဆို၏။ သိုြဖစ်၍  ယခုေခတ်တွင်   မိဘေလာင်းများ 

ပညာေရးလုပ်ေနရ၏။

“ဖဝါးလက်ှစ်လုံး၊    ပခုံးလက်ှစ်သစ်ကစ၍ 

လြူဖစ်ေအာင်ေမွးကရသည်”ဟ ုဆိေုသာ်လည်း စနစ် 

တကျေစာင့်ေရှာက်တတ်ေအာင ်   သင်ကားရြခင်း 

သည်    အေရးကီးသည့်မျိးဆက်ပွားကျန်းမာေရး 

သင်ခန်းစာြဖစ်ပါ၏။  ထိအုထတွဲင် ေဆးရက်ကီးက 

အစ   မူးယစ်ေဆးအမျိးမျိးှင် ့      အရက်အဆုံး 

သားငယ်သမီးငယ်တိုထ ံအေမမွေပးခဲရ့န်လိေုပသည်။

လက်ဦးဆရာြဖစ်ေသာ  မိဘတိုက    တာဝန် 

ေကျေကျပျိးေထာင်ေပးလိုက်သည့်တိုင ်   ေကျာင်း 

ေရာက်ေသာအခါ   “မတစ်ေထာင်သား”    များကို 

အုပ်ချပ်ရေသာ   ဆရာ   ဆရာမတုိမှာ   ေခါင်းခဲစရာ 

ကံကရပါသည်။ အရယ်ကေလးရသည်ှင့ ်ေကျာင်း 

ခန်းထဲသို  ခိုးသွင်းလာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးများ၏ 

ြပဿနာသည် မေသးလှေချ။ ေရှးကေတာ ့ေဆးလပ်ိ၊ 

စီးကရက ်ခိုးေသာက်ကသည့ ်ေကျာင်းသားများကိ ု

ဆရာများက  ထိန်းချပ်ရ၏။ မူးယစ်ေဆးြပားေခတ် 

ေရာက်ေသာအခါတွင်မူ     အခက်အခဲများစွာှင့် 

ကံေတွရေလေတာ့သည်။

ပထမ - ဆယ်ေကျာ်သက်တို၏ြပဿနာ၊ 

ဒုတိယ - မိခင်ဖခင်ေလာင်းတို၏ြပဿနာ၊ 

တတိယ - မိဘတို၏ြပဿနာ၊ 

စတုတ   - ဆရာ ဆရာမတို၏ ြပဿနာ။ 

ထိုအဆင့်ေလးဆင့်စလုံးတွင ်  ြပဿနာြဖစ်ေစ 

ေသာေဆးရက်ကီးထွက်ပစ ည်းများ     (ေဆးလိပ်၊ 

စီးကရက်၊ ကွမ်းယာ)၊ မူးယစ်ေစတတ်ေသာ ပစ ည်း 

များ (အရက်၊ ဘိန်း၊ ေဆးြပားအမျိးမျိးမှသည် ေကာ် ှ၊ 

ဓာတ်ဆီ ှသည်အထိ)မှာ ရပ်ထဲရာထဲတွင် အလွယ် 

တကရူေနပါက  ပ မြပဿနာအြဖစ်   လူအဖဲွအစည်း 

တစ်ခု၏ြပဿနာြဖစ်လာပါ၏။

ဆ  မ - ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံလုံး၏ြပဿနာ၊ 

သတ မ - ကမ ာကီးတစ်ခလံုုး၏ ြပဿနာ    

   ြဖစ်လျက်ရှိပါပီ။

မသင့်ေသာ         စွဲလမ်းမ တစ်ခုချင်းမှသည ်

တစ်ကမ ာလုံး၏ြပဿနာြဖစ်လာရာတွင် အေကာင်း 

ရင်းများစွာရိှပါ၏။  ေြဖရှင်းဖုိနည်းလမ်းအမျိးမျိးကုိ 

လည်း ပညာရှင်အမျိးမျိးတိုက  န်ြပမန်ိဆိုကပါ၏။

- ပထမဦးဆံုးအချက်မှာ   ေဆးလိပ်၊   စီးကရက်၊ 

အရက်၊ ကွမ်းယာ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးများကုိ လံုးဝ 

မသုံးစဲွဘေဲရှာင်ရန်ြဖစ်ပါ၏။ (ဘာသာအမျိးမျိး 

ကလည်း   လမ်း န်ချက်အမျိးမျိးေပးက၏။ 

ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးစံအရလည်း မတူကွဲြပား 

မ ေတွရှိေန၏။)

-  ဒုတိယြပလုပ်ိုင်သည့်အလုပ်ကမ ူစွဲလမ်းေန 

ေသာအရာဝတ ေဆးဝါးတို     ြဖတ်ကည့်ရန ်

ကိးစားဖိုြဖစ်ပါသည်။ (စဲွလမ်းမ ကိ ုမြဖတ်ိင်ု၍ 

တွန်းပိုမ ၊  ဆဲွေဆာင်မ များကိ ုေရှာင်ရန်  အေတာ် 

ပင်ကိးစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။)

ခက်ခဲေသာအချက်မှာ မျိးိုးဗီဇပင်ြဖစ်

ဤလုပ်ငန်းှစ်ခုစလံုးမှာ     ကုိယ်တုိင်လုပ်ယူမှ 

ရေသာအရာများပင်ြဖစ်ပါ၏။  မိမိ၏ကိုယ်ခံအား 

အေပ တွင် များစွာမူတည်ေန၏။ ထိုကိုယ်ခံအားကိ ု

ြဖစ်တည်ေစိုင်ေသာ   ကိးစားအားထုတ်မ ရှိရပါ 

မည်။ ခက်ခဲေသာအချက်မှာ    မျိးိုးဗီဇပင်ြဖစ်ပါ 

သည်။ လူတိုသာမက  တိရစ ာန်တိုမှာပါ   ဤကဲ့သို 

ေသာ ဗဇီများပါတတ်ေကာင်းကိ ု“ယင်ေကာင်များ 

အရက်စဲွသည့သ်ေုတသန” ြဖင့ ်ေဖာ်ြပထားသည်ကိ ု

ေတွရပါ၏။ လူများမှာ ယင်ေကာင်မဟုတ်သြဖင့ ်

အရက်စွဲမ မြဖစ်ရန်၊   ြဖတ်ေတာက်ရန ်    ကံဆ 

ကိးစားိုင်ပါသည်။

 စွဲလမ်းေစတတ်ေသာ စိတ်၏အစာ

အမှန်အားြဖင့ ်အရက်၊  ေဆးလပ်ိ၊   ကွမ်းယာမှ 

အစ မူးယစ်ေဆးဝါးအဆုံး စွဲလမ်းေစတတ်ေသာ 

စိတ်၏အစာသာြဖစ်ပါသည်။   သားစ်ေြမးဆက် 

သုံးေဆာင်ခဲ့ေသာ         လူအဖွဲအစည်းအချိ၏ 

ေရးချယ်မ လည်းြဖစ်ပါသည်။ ဗုဒ ဘာသာှင့် အစ  

လာမ်ဘာသာများတွင်မ ူ အရက်ကိတုားြမစ်ပတ်ိပင် 

ပါ၏။ ကွမ်း၊ ေဆး၊ ဘိန်းတိုကိုမူ တိကျစွာပိတ်ပင ်

ထားြခင်းမရှိေချ။ ကမ ာရာကီး (Globalization) 

ြဖစ်သွားေသာအခါတွင်မ ူဘာသာေရး၊ ယ်ေကျးမ ၊ 

ဓေလ့ထုံးစံများ  ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မ များ    မြဖစ် 

ေအာင် ေရှာင်ရင်းရှားရင်း “ယာဘ” ေခ   ြမင်းေဆး၊ 

အိုက်စ်၊ ကိုကင်း၊ ဘိန်းြဖများကစ၍ သိပ ံနည်း 

သုံးကာ အလုံးအရင်းှင့ ်ထတ်ုလပ်ုြဖန်ချလိာေသာ 

အခါတွင် ဘာသာေရး၊  ယ်ေကျးမ ၊  အသိပညာ 

ကိုယ်ခံအားမေကာင်းလ င် ခံရဖိုသာရှိေတာ့၏။ 

စွဲလမ်းေစတတ်ေသာ    စိတ်၏အစာများကိ ု

ြဖတ်ရန်သင့်၏။  ထိုအစွဲေကာင့ ်   ဘဝပျက်ိုင် 

ေသာ ြပဿနာကီးမား၏။ လူအဖဲွအစည်းတစ်ခလုုံး 

ပျက်စီးိုင်၏။ သိုရာတွင် စွဲလမ်းမိက  ြဖတ်ရခက် 

၏။ အထူးသြဖင့ ်မမိကိ အားကျသေူလးစားအတခုိုး 

ရသမူျားက ေဆးလပ်ိေသာက်ြပ၊ အရက်ေသာက်ြပ 

ေနလ င် ေသာက်ကည့ခ်ျင်လာ၏။ ေကာ်ြငာများက 

လည်း   ပံုစံအမျိးမျိးြဖင့်   ေသာက်ချင်လာေအာင် 

ဆွဲေဆာင်ေန၏။

ထူးဆန်းသည့်အချက်မှာမ ူဘိန်းြဖ၊ စိတ်က  

ေဆး စသည်တိုကို မီဒီယာများထဲတွင ်တရားဝင ်

ေကာ်ြငာမ မရှိြခင်းပင်။  ထိုအရာများ၏  ေကာင်း 

သတင်းများ   ေကာ်ြငာြခင်းမရှိဘ ဲ   ဘာေကာင့ ်

စတ်ိက ေဆးေတ ွ      ကျပ်ေငဘွလီယီေံပါင်းများစွာ 

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေနသလဲဆိုသည်မှာ စ်းစား 

စရာပင်။ ဆိရှုယ်မဒီယီာများတွင်လည်း ကန်သတ် 

ထားပုံရပါသည်။

မီဒီယာထဲတွင် စီးကရက်ေသာက်ြပ၊   အရက် 

ေသာက်ြပ၊ ဘန်ိးမိှန်းြပ၊ ဘန်ိးြဖ ထိုးြပသည်များကိ ု

ေတွိုင်ပါ၏။ သုံးေဆာင်ချင်စိတ်ေပ လာေအာင် 

ဆဲွေဆာင်ြခင်းမျိးသာရိှပီး မစဲွေအာင် အစကတည်း 

က မသုံးေဆာင်ကရန်၊  စဲွမသွိားလ င်   ြဖတ်ေတာက် 

ိုင်သည့်နည်းများကို   အသိပညာေပးြခင်းများ 

ရှားပါးလှပါသည်။    အများဆုံးလုပ်ိုင်သည်မှာ    

Harm Reduction  ေခ   ေဘးအ ရာယ်နည်းစွာ 

စွဲလမ်းကရန်သာ ကူညီလျက်ရှိကပါသည်။

ြပဿနာ၏အရင်းအြမစ ်(Root cause)ကိုမူ 

ယခအုထ ိတကိျြပတ်သားစွာ ေဖာ်ထတ်ုေြဖရှင်းရန် 

ခက်ခဲဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

ေဆးလပ်ိှင့ေ်ဆးရက်ကီးဆိင်ုရာ ဥပေဒအခိင်ု 

အမာရှိ၏။ သိုေသာ်ေဆးရက်ကီးများကို စိုက်ချင ်

တိင်ုးစိက်ု၍ရ၏။ ေဆးလပ်ိခု၊ံ စီးကရက်စက်ုမံျား 

သည် တန်ခိုးထွားလျက်ရှိဆဲ။

သန်းေပါင်းှစ်ဆယ်ေကျာ်မ ေသာ    ြမန်မာ 

အမျိးသား   အမျိးသမီးတို    ကွမ်းဝါးေနက၏။ 

လွတ်လပ်စွာဝါး၍ ေထွးေနကသြဖင့ ်ထုိြမန်မာတုိ 

ေရာက်ရိှရာေဒသ၊  ုိင်ငံများက  ှာေခါင်း ံလာက၏။

ရာက   ထန်းတဲမှစ၍    မိက    မိုးထိတိုက် 

ေခါင်းမိုးေပ အဆုံး  အမူးဆုံးလူများက   ကီးစိုး 

က၏။   သူတိုအား   ကျန်းမာေရးထိခိုက်ေကာင်း 

ပုံေြပာြပလ င် ယုံချင်ကမည်လား။ ။

 ထူးဆန်းသည့အ်ချက်မှာမ ူ ဘန်ိးြဖ၊  စတ်ိက ေဆးစသည်တိုကိ ု မဒီယီာများ 

ထတွဲင် တရားဝင်ေကာ်ြငာမ မရိှြခင်းပင်။ ထိအုရာများ၏  ေကာင်းသတင်းများ 

ေကာ်ြငာြခင်းမရိှဘ ဲ  ဘာေကာင့စ်တ်ိက ေဆးေတ ွ  ကျပ်ေငဘွလီယီေံပါင်း 

များစွာ  အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေနသလဲဆိုသည်မှာ  စ်းစားစရာပင်။  ဆိုရှယ် 

မီဒီယာများတွင်လည်း ကန်သတ်ထားပုံရ

 သန်းေပါင်းှစ်ဆယ်ေကျာ်မ ေသာ ြမန်မာအမျိးသား အမျိးသမီးတို ကွမ်းဝါး 

ေနက၏။ လွတ်လပ်စွာဝါး၍ ေထွးေနကသြဖင့ ်ထိြုမန်မာတိုေရာက်ရိှရာေဒသ၊ 

ိုင်ငံများက ှာေခါင်း ံလာက



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

ကွာလာလမ်ပ ူိုဝင်ဘာ ၈

မေလးရှားှင့်စင်ကာပူ       ှစ်ိုင်ငံအကား 
ေလေကာင်းခရီးစ်များ     ြပန်လည်ေြပးဆွဲခွင့်
ြပမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းကဲသ့ို  ှစ်ိင်ုငအံကား  ခရီးသွား 
လာရာ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 
ပီးစီးသမူျားကိ ု  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ  သီးြခား 
ေစာင့်ကည့ြ်ခင်းမှ    ကင်းလွတ်ခွင့ြ်ပသွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း မေလးရှားဝန်ကီးချပ် အစ ေမးဆာဘရီ 
ယာေကာ့က ယေနေြပာကားသည်။ 

ယခသုတ်မှတ်လိက်ုသည့ ်ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ 
ဆိုင်ရာ  ကန်သတ်ချက်များ  ေလ ာ့ချမ များကို
ိဝုင်ဘာ ၂၉ ရက်မှစတင်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   သက်ဆိုင်ရာ 
ိုင်ငံများရှ ိ  ဝန်ကီးချပ်ုံးအသီးသီးမ ှ  ထုတ်ြပန် 
ချက်များအရ သိရသည်။

 မေလးရှားှင့ ်    စင်ကာပူိုင်ငံအသီးသီးရှ ိ

လက်ရိှ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆး   ထိုးံှ 
ေပးိုင်မ အေြခအေနှင့်      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊  ကသုေရးဆိင်ုရာ  စမီခံန် ခဲွမ  
များှင့အ်ည ီ ှစ်ိင်ုငဝံန်ကီးချပ်များ၏    သေဘာ 
တူညီချက်များအရ   ယခုကဲ့သို  ှစ်ိုင်ငံအကား 
ေလေကာင်းခရီးများသွားလာရန်  ခွင့ြ်ပလိက်ုြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။   

 ယခုရရှိေသာ    သေဘာတူညီချက်အရ        
မေလးရှားိင်ုင ံကွာလာလမ်ပ ူ   အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 
ေလဆပ်ိမှ စင်ကာပူိင်ုင ံချန်ဂအီြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 
ေလဆိပ်သို   ေလေကာင်းခရီးပျသံန်းြခင်းကို    
ခွင့ြ်ပထားေသာ်လည်း  ှစ်ိင်ုငအံကား  နယ်စပ်ရိှ  
တံတားမှတစ်ဆင့် အြပန်အလှန်ခရီးသွားလာခွင့ ်
ြပိုင်ေရးအတွက်    တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ် 
ေဆွးေွးေနဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဝယ်လင်တန်  ိုဝင်ဘာ  ၈

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌    ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်    ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပလူနာသစ်  ၁၉၀ ယေန  ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ပီးေနာက ်

အဆိုပါေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၄၅၄၁ ဦး ရှိလာေကာင်း 

နယူးဇီလန် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ယေနစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့သည့ ်  ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ်များအနက် လူနာ ၁၈၂ ဦးကို ိုင်ငံ၏ 

အကီးဆုံးမိြဖစ်ေသာ ေအာက်ကလန်မိတွင ်စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ပီး 

ေနာက် ခုနစ်ဦးကို  ေအာက်ကလန်းမိအနီးရှ ိ ဝိုင်ကာတိုခိုင်တွင ်

စစ်ေဆးေတွရှိကာ  ကျန်တစ်ဦးကို ေနာ့ဒ်လန်းေဒသတွင် စစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လတ်တေလာအချနိ်တွင် နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရမ ေကာင့် ေဆးဝါးကုသမ ခံယူေနေသာလူနာ ၈၁ ဦး ရှိပီး 

ယင်းတိုအနက် ေရာဂါြပင်းထန်ေသာလနူာခနုစ်ဦးကိ ုအထူးကပ်မတ် 

ကုဌာနများတွင် ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ   နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၂၈၇ ဦးရှိေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

ထုတ်ြပန်သည့်ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ သိရသည်။

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌    ယမန်ေနက  လူဦးေရ ၃၂၇၂ ဦးအား 

ပထမအကမ်ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးခဲ့ပီး လဦူးေရ 

၁၁၀၀၈ ဦးကိ ုဒတုယိအကမ်ိ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပး 

ခဲ့ြခင်းှင့်အတူ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ ၁၄၂၈၀  ခန်သုံးစွဲခဲ့သည်။  

လက်ရှိအချနိ်အထိ   နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌   ပထမအကိမ် ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူပီးသ ူ  ၈၉ ရာခိုင် န်းခန်ရှိပီး 

ဒုတိယအကိမ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူပီးသ ူ

၇၈  ရာခိုင် န်းခန်ရှိသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ                

 ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဟွိင်း  ိုဝင်ဘာ  ၈

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌   ယေနတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ   ၇၉၈၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိေကာင်း၊ 

အဆုိပါ တစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံရသူများအနက် 

၇၉၅၄ ဦးသည်   ြပည်တွင်း၌   ကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၃၄ ဦးသည်      ြပည်ပမှြပန်လည ်

ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မ ှ    ကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်ေကာင်း  ဗီယက်နမ်ိုင်င ံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

ယေနတွင်  ထပ်မံေတွရှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသမူျားအနက် အစလုိက်ုအပံလိက်ု 

ကူးစက်ခံရမ များသည ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း

ေဒသများမှြဖစ်ေကာင်း၊ ဟိခုျမီင်းစီးတီး၌ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၃၁၆ ဦး၊ ဒွန်ိုင်းြပည်နယ်၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ  ၉၆၉ ဦးှင့ ် 

ဘင်ေဒါင်းြပည်နယ်၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

၈၂၃ ဦးအသီးသီးရှိေကာင်း သိရသည်။

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးက်ခံရသ ူ  ၇၉၈၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင် ့

ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင်  ကူးစက်ခရံသေူပါင်း  ၉၇၆၆၇၂ဦး 

ရိှေကာင်းှင့ ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံးသ ူ

ေပါင်း ၂၂၅၉၈ ဦး ရိှေကာင်း ဗယီက်နမ် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ကျန်းမာလာသူေပါင်း  ၈၄၁၈၇၅ ဦးရှိလာ

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၁၀၇၃ 

ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်    ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း    ၈၄၁၈၇၅ ဦး 

ရိှလာေကာင်း   ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဝါရှင်တန်  ိုဝင်ဘာ  ၈

အီရတ်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ ် မူစတာဖာအယ်လ်ကာဒီမ ီ

အား  လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ရန်    ကိးပမ်းမ အေပ  

ြပင်းထန်စွာ တ်ချပါေကာင်း     အေမရိကန်ိုင်ငံ 

သမ တဂျိးဘိုင်ဒင်က ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်  အေမရိကန်ိုင်ငံအေနြဖင့ ်   အဆိုပါ 

အရီတ်ိင်ုငဝံန်ကီးချပ်အား   လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ရန် 

ကိးပမ်းမ အား     စုံစမ်းစစ်ေဆးမ များြပလုပ်ရန ်

အတွက်       အီရတ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား 

အေထာက်အပံ့   ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း 

အေမရိကန်သမ တဂျိးဘိုင်ဒင်က       ဆက်လက် 

ေြပာကားသည်။

အီရတ်ိုင်ငံ၏    မိေတာ်ဘဂ ဒက်ရှိ   အီရတ် 

ဝန်ကီးချပ် အယ်လ်ကာဒီမီ၏ေနအိမ်၌ ဝန်ကီးချပ် 

အား လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ရန်   ကိးပမ်းမ တစ်ရပ်  

ယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးက ြဖစ်ပွားခဲေ့ကာင်း   သရိသည်။ 

 ယင်းသို လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ရန်    ကိးပမ်းမ တွင်   

အရီတ်ဝန်ကီးချပ်သည်       ေဘးကင်းလွတ်ေြမာက်ခဲ ့

ေသာ်လည်း လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်ခနုစ်ဦးသည် ဒဏ်ရာ 

အသီးသီးရရိှခဲ့ကေကာင်း အရီတ်တာဝန်ရိှသမူျား၏ 

ေြပာကားချက်ကိ ု ကိုးကား၍ ေအပသီတင်းဌာနက 

သတင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။

အဆိုပါ  အီရတ်ဝန်ကီးချပ်အား လုပ်ကံမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အီရတ်စစ်ဘက်က စံုစမ်းစစ်ေဆးမ များ 

ြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အီရတ်ဝန်ကီးချပ်အား လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ရန် ကိးပမ်းမ အေပ  အေမရိကန်သမ တ ဂျိးဘုိင်ဒင် ြပင်းထန်စွာ တ်ချ

ကွာလာလမ်ပ ူ ိုဝင်ဘာ ၈

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၄၃၄၃ ဦးရှိြခင်းေကာင့် ကူးစက် 

ခံရသူေပါင်း     ၂၅၀၆၃၀၉ ဦး   ရှိလာေကာင်း 

မေလးရှား  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက သတင်း 

ထုတ်ြပန်သည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၄၃၄၃ ဦးအနက် ၄၃၃၄ ဦးသည် 

ြပည်တွင်း၌   ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ် 

ကိုးဦးသည ်ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများ 

အနက်မှ ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း မေလးရှား 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိက်ုမှတစ်ဆင့ ်

ထတ်ုြပန်သည့ ်အချက်အလက်များက ေဖာ်ြပထား 

သည်။

ထိုြပင ်မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆုံးသူ ၃၅ ဦး  ထပ်တိုးလာသြဖင့် 

ေသဆုံးသူေပါင်း    ၂၉၂၉၁ ဦး  ရှိလာေကာင်း 

သရိသည်။  အလားတ ူမေလးရှားိင်ုင၌ံ  ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၅၁၉၀ ရှိြခင်း 

ေကာင့ ် ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၂၄၁၂၃၉၅  

ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ပိုးေတွရှိဆ ဲလူနာေပါင်း ၆၄၆၂၃ ဦးရှိ

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှဆ ဲ

လူနာေပါင်း ၆၄၆၂၃ ဦးရှိေကာင်း၊ ယင်းတိုအနက် 

၅၅၄ ဦးသည် အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌ 

ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရှိေကာင်းှင့်  ၂၇၂ ဦး 

သည် အသက် ှအေထာက်အကူြပကိရိယာများ

လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၇၉၈၈ ဦးရှိလာ

မေလးရှားှင့်စင်ကာပူ ှစ်ိုင်ငံအကား ေလေကာင်းခရီးစ်များ ြပန်လည်ေြပးဆွဲခွင့်ြပမည်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၃၄၃ ဦးရှိလာ

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၁၉၀ ထပ်မံေတွရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၅၀၇၅၀၇၈၀  ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၀၆၇၆၁၅  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ
၂၂၆၉၇၉၂၅၅ ဦး

နယူးေဒလီ   ိုဝင်ဘာ   ၈

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၁၄၅၁ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

လက်ရှိတွင ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၃၄၃၆၆၉၈၇ ဦး 

ရှိလာေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံးသူ ၂၆၆ ဦး 

ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၄၆၁၀၅၇  

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယုိင်ငံ၌ လက်ရိှတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိဆဲ လူနာစုစုေပါင်း ၁၄၂၈၂၆ ဦးရှိေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌      လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၁၃၂၀၄ ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၃၃၇၆၃၁၀၄ 

ဦးရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၃၆ သန်းေကျာ်ရှိလာ

အန်ကာရာ   ိုဝင်ဘာ   ၈

တူရကီိုင်ငံ၌      လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၃၀၄ ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့ ်   ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၈၂၃၁၆၇၉ ဦးရှိလာေကာင်း တူရကီကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၀၀  

ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ် ေသဆုံးသူေပါင်း ၇၂၁၂၇ ဦး 

ရှိလာေကာင်းှင့်   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၂၈၈၅၂ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

တူရကီိုင်ငံသည ်တုတ်ိုင်ငံထုတ် Sinovac  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ိုင်ငံအတွင်း 

အေရးေပ အသုံးြပရန်     တူရကီကျန်းမာေရး 

အာဏာပိင်ုများက အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိင်ုင ံ

တစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

အစီအစ်ကို   ဇန်နဝါရီ  ၁၄  ရက်တွင်   စတင်ခဲ့ 

သည်။

လက်ရှိတွင် တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကမ်ိ ထိုးံှပီးသေူပါင်း ၅၅  ဒသမ 

၆၂ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ် ထုိးံှပီးသူေပါင်း ၄၉ ဒသမ 

၁၉ သနး်ေကျာ်ရှိေကာငး်ှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စုစုေပါင်း ၁၁၇ ဒသမ ၃၇ 

သန်းေကျာ်အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တူရကီိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၅၃၀၄ ဦးရှိလာ

မနီလာ   ိုဝင်ဘာ   ၈

ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၌ ယေနတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၀၈၇ ဦး 

ထပ်မေံတွရိှရသြဖင့ ်ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၈၀၅၂၉၄ ဦး ရိှလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်၉၁ ဦး ထပ်မံေသဆုံးသြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၄၅၂၁ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင် ိင်ုငအံတွင်း ေရာဂါပိုးေတွရိှဆလဲနူာ ၃၂၀၇၇ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ မနီလာမိြပေဒသအပါအဝင ်ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ 

ေဒသအများအြပား၌ ပီးခဲ့ေသာ သီတင်းှစ်ပတ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ များ ကျဆင်းသွားေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

မှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးြဖစ်သည့ ်မာရယီာ ိဆုာရယီိ ုဗာဂျရီကီ ေြပာကား 

သည်။ 

မနီလာမိြပေဒသ၌ေနစ်ပျမ်းမ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ   

၅၀ ရာခုိင် န်းအထိ ကျဆင်းခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ ယခုက့ဲသုိ လတ်တေလာ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ကျဆင်းလာမ တစ်ခုတည်းြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကိ ုေြဖေလ ာ၍့မရဘ ဲ ေဒသခ ံ

များအကား၌  ေနစ်  လူအစုလိုက်အပံလိုက ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များ ကျဆင်းေရးကုိ ေရရှည်အထိ ေမ ာ်မှန်းေဆာင်ရက်သွား 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။ လက်ရိှအချန်ိ၌ အစုိးရက 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ အသွားအလာကန်သတ်မ များကို ေြဖေလ ာ ့

ေပးခဲ့ြခင်းေကာင့် ိုင်ငံသားများအေနြဖင့် ေဈးဝယ်စင်တာများသို 

သွားေရာက်အပန်းေြဖ ဝယ်ယူမ များေဆာင်ရက်ေနကေကာင်း သိရ 

သည်။ ိုင်ငံအတွင်း ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ 

ေကာင့ ်စက်တင်ဘာလအတွင်းက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ တတယိ 

လ  င်းြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     လူဦးေရ သန်း ၁၁၀ ရှိေသာ 

ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၌ ၂၁ ဒသမ ၈ သန်းေကျာ်အား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ 

စစ်ေဆးပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၀၈၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အဒစ်အဘာဘာ   ိုဝင်ဘာ   ၈

အာဖရကိတိက်ု၌ ယမန်ေနမွန်းလဲွပိင်ုးအထ ိကိဗုစ်-

၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၈၅၂၇၃၉၄  ဦး 

ရှိလာေကာင်း  အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရကိသမဂ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၏ ကျန်းမာေရး 

ေအဂျင်စီများအား ကိုယ်စားြပသည့် အာဖရိက 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ 

ေြပာကားချက်အရ    အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်း၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၂၁၉၄၁၈  

ဦးရှိလာေကာင်း  သိရသည်။       လက်ရှိတွင ်

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း  ၇၉၃၇၀၁၆   ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ေတာင်အာဖရကိိင်ုင၊ံ ေမာ်ိကုိုိင်ုင၊ံ တနူီးရှား 

ိုင်ငံှင့် အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံတိုသည် အာဖရိက 

တိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ အများဆုံး 

ိင်ုငမံျားြဖစ်ေကာင်း အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရး 

ှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း သုံးသန်းနီးပါးရှိေကာင်းှင့ ်

ေမာ်ိကုိုိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၉၄၇၃၀၇ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၈ ဒသမ ၅၃ သန်းနီးပါးရှိလာ

ေမာ်စကို   ိုဝင်ဘာ   ၈

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၉၄၀၀ ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်

ိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၈၈၃၄၄၉၅ ဦး 

ရှိလာေကာင်း     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာတုံြပန ်

ေဆာင်ရက်ေရးစင်တာက     ယေန     ေြပာကား 

သည်။

ထိုြပင် ၁၁၉၀ မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ထပ်မံေသဆုံးသြဖင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၄၈၀၀၄ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတူ ၂၅၅၈၂ ဦးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၇၅၈၇၅၆၀ ရှိလာ 

ေကာင်း သရိသည်။   ေမာ်စကိေုဒသ၌    လွန်ခဲသ့ည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  

၄၉၈၂ ဦး    ထပ်မ ံေတွရိှရသြဖင့ ်   အဆိပုါေဒသတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၈၆၆၆၀၆ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိအချ၌ိ ိုင်ငံ 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးှံပီးစီးသ ူ၅၇ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၉၄၀၀ ထပ်မံေတွရှိ



ိုဝင်ဘာ  ၉၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၈

တရားမဝင်ကန်ုစည်များ  တားဆီး 

ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်   ေရပူှင့် 

မရမ်းေချာင် အမတဲမ်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်းတိုကိ ု ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်း 

အဖွဲများြဖင့ ်၂၀၁၇ ခုှစ် မတ် ၁ 

ရက်တွင် စတင်ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ပီး ုိဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် မ ေလး- 

မူဆယ် ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး 

တစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် 

ပိုကုန် ၂၃၆ စီး၊ သွင်းကုန် ၁၅၂ စီး၊ 

ရန်ကုန်-ြမဝတီ      လမ်းမကီး 

တစ်ေလ ာက်  ကုန်သွယ်မ ယာ် 

သွင်းကုန် ၂၉၁ စီး ကုန်စည်များ

သယ်ယူပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

အဆိုပါ စစ်ေဆးေရးစခန်းများ 

က တင်သွင်း/တင်ပိုေသာ   ကုန် 

ပစ ည်းများအား       စစ်ေဆးမ များ 

ြပလုပ်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ုိဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် မရမ်းေချာင် 

အမတဲမ်းစစ်ေဆးေရး       စခန်းက 

တားဆီးမ  ှစ်မ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၃ ဒသမ ၁၅၀ သန်း)ရှိ 

တရားဝင ်စာရက်စာတမ်း တစ်စုံ 

တစ်ရာ   တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့ ်

Lipovitan-D (100ml 50) (150 

Pkgs)ှင့ ်Lactasoy Milk (300ml)

(100 Pkgs) အား သမ်ိးဆည်းရမခ့ဲိ 

ေကာင်း သိရသည်။     သတင်းစ်

မအူပင်   ိုဝင်ဘာ   ၈

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး မအူပင်ခုိင် ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ ကီးမှး၍ ငါးလုပ်ငန်းများ ေရရှည် 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး၊ ငါးရကိ ာများ ပိမုိစုားသုံး 

ိင်ုေရးှင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ ငါးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့အ်လမ်း 

များရရှိေစိုင်ရန်ရည်ရယ်၍ ပန်းတေနာ်မိ 

ပန်းတေနာ်ငါးလပ်ုငန်းစခန်းတွင်    အေြခခငံါး 

ေမွးြမေရးှင့် ေရေနသယဇံာတ  ထန်ိးသမ်ိးေရး 

ပညာေပးသင်တန်းကိ ု  ယေန  နံနက်ပိုင်းက 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

အဆုိပါ  ပညာေပးသင်တန်းတွင်     ခုိင် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး  ဦးဆန်းဝင်းက   ေရေန 

သယံဇာတ     ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်

ပတ်သက်၍ ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှေဆာင်ရက် 

ေနမ များကိလုည်းေကာင်း၊  ဦးစီးမှး ေဒ မာမာ 

ေဆွက ငါးေမွးကန်များှင့်ပတ်သက်၍ လည်း 

ေကာင်း၊ ပန်းတေနာ်စခန်း တာဝန်ခံ ေဒ သင်းပပ 

အင်းေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၈

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   အင်း ေတာ်မိနယ်  ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ   လူမ စီးပွားဘဝ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ုစိက်ုပျိးေရး ေမွးြမေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြဖင့် မိသားစုဝင်ေငွတိုးလာေစရန်ရည်ရယ်၍ ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာစီမ ံ

ကိန်းများကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ြပန်လည်ထုတ်ေချးေပး

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ  ာှစ်တွင် စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲေ့သာ ငါးြပည့အ်င်းေကျးရာ ြမစမ်ိး 

ေရာင်စမီကံန်ိး ပ မှစ်စက်ဝန်းအတွက် အရင်းမေပျာက်လည်ပတ်ရန်ပု ံ

ေငွ ြပန်လည်ထုတ်ေချးေပးြခင်းကိ ုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် ကီးကပ ်

အင်းေတာ်မိနယ် ငါးြပည့်အင်းေကျးရာြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းအား ရန်ပုံေငွြပန်လည်ထုတ်ေချး
ေဆာင်ရက် ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါေကျးရာြမစမ်ိးေရာင်စမီကံန်ိးမှာ ယခအုခါ အရင်းအတိုးများ 

ြပန်လည်ေပးဆပ်ပီးြဖစ်သြဖင့ ် ပထမှစ်စက်ဝန်းတွင ်  စိုက်ပျိးေရး 

လုပ်ကုိင်သူ ၃၉ ဦးအတွက် ေငွကျပ် ၁၅၇ သိန်း၊ ေမွးြမေရးလုပ်ကုိင်သူ 

၆၈ ဦးအတွက်  ေငွကျပ် ၂၆၃ သိန်း၊   အေရာင်းအဝယ်လုပ်ကိုင်သ ူ

ေလးဦးအတွက် ေငွကျပ် ၁၉ သိန်း၊ သက်ေမွးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ 

ငါးဦးအတွက် ေငွကျပ် ၂၅ သိန်း စုစုေပါင်း ၁၁၆ ဦးအတွက် ေငွကျပ် 

၄၆၄ သန်ိးအား အတိုး န်း ြပား ၅၀ ြဖင့ ်  ြပန်လည်ထတ်ုေချးေပးြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း အင်းေတာ်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး

ဌာန ေခတ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေစာိုင်ဦးထံမ ှသိရသည်။          

ဖိးစုိုင ်

အေြခခံငါးေမွးြမေရးှင့် ေရေနသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး ပညာေပးသင်တန်းဖွင့်လှစ်

ထွန်းက အေြခခငံါးေမွးြမေရးှင့ပ်တ်သက်၍ 

လည်းေကာင်း ပိုချေပးခဲ့သည်။ သင်တန်းသို 

ငါးေမွးကန်ပုိင်ရှင်များ၊ ငါးသယံဇာတ ထိန်းသမ်ိး 

ေရးဇုန်မှ   NAG  အဖွဲဝင ်   ေရလုပ်သားများ 

စုစုေပါင်း ၁၆ ဦး တက်ေရာက်ခ့ဲေကာင်း  သိရ 

သည်။                                      သတင်းစ်

တရားမဝင်ကန်ုစည်များ 

တားဆီးထိန်းချပ်ေရး

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၈

ုိင်ငံေတာ်မှ     အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်း 

များအြဖစ ်  ေကညာထားေသာ  CRPH၊ 

NUG ှင့်  PDF အဖွဲများ၏ အကမ်းဖက် 

လုပ်ရပ်များအား ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးိင်ုေရး   

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေအာက်တိဘုာ ၂၃ 

ရက်တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိုင်လိုေသာ 

တာဝန်သြိပည်သမူျား၏  သတင်းေပးချက် 

အရ လုံ ခံေရးပူးေပါင်းအဖဲွသည်  အင်းစန်ိ 

မိနယ်  ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက ်  သီဟိုဠ် 

ေကျာင်းလမ်း   အမှတ် (၅၆၁) ေနအိမ်သုိ 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖခွဲရ့ာ ေအာင်ေကာင်းစ(ံခ) 

ေကာင်းေကာင်း(၁၇)ှစ်၊   င်းေအာင(်ခ)

ဝိုင်းချစ်(၂၂)ှစ်ှင့် ေနမင်းထက်(၁၈)

ှစ်တို    သုံးဦးကိ ုလက်လုပ်ဗုံး ှစ်လုံး၊ 

ေြဗာက်အိုး ၂၂ ဘူး၊ ဓာတ်ေငွကာမျက်ှာဖုံး 

သုံးခု၊ ဓာတ်ေငွကာမျက်မှန် သံုးခုှင့် အြခား 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများှင့အ်တ ူ ဖမ်းဆီးရမ ိ

ခဲ့သည်။

တရားခံ ေနမင်းထက်၏  ထွက်ဆို 

ချက်အရ ေအာက်တိုဘာ ၂၃ ရက်တွင် 

အင်းစန်ိမိနယ်အတွင်း  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး 

ေရး   ေဆာင်ရက်ေနေသာ   သူရိန်(ခ) 

ိင်ုလင်းခန် (၁၈)ှစ်၊ ဘန်ုးြမတ်လ  င်(၁၈)

ှစ်၊ ဆန်းရတနာေကျာ်(၁၇)ှစ်၊ ခိင်ုမာစိုး 

(၁၈)ှစ်ှင့် ေစာဝင်းကိုကိုထွန်း(၃၁)ှစ် 

တို ငါးဦးကို TOYOTA Vitz အမျိးအစား 

ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးှင့်အတူ အင်းစိန် 

မိနယ် ရာမအေရှရပ်ကွက် မင်းကီးလမ်း 

ကွယ်ကေဘာေဆးုံအနီးတွင ်   ထပ်မံ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိ

တရားခံ     သူရိန်(ခ)ိုင်လင်းခန်၏ 

ထွက်ဆိခုျက်အရ ေအာက်တိဘုာ ၂၃ ရက် 

တွင် အင်းစိန်မိနယ် မိသစ်(က+ခ)

ရပ်ကွက ်  (က-၆)လမ်း   အမှတ်(၁၂၃) 

ေနအိမ်အား     ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ 

တရားခံ ေကျာ်ေကျာ်ေအာင ်(၃၁)ှစ်မှာ 

တိမ်းေရှာင်လျက်ရိှပီး ဇဲွကုိကုိ(၂၂)ှစ်ှင့် 

သန်ဇင်မျိး(၃၈)ှစ်တိုကို လက်လုပ်မိုင်း 

၁၀ လုံး၊ ဂျင်ကလိ အေချာင်း ၅၀၊ ဝုိင်ယာ 

မျိးစုံ သုံးေခွ၊ စက်ဘီးကုန်းသီး ၂၂ လုံး၊ 

အြခားဆက်စပ်ပစ ည်းများှင့်အတူ ထပ်မ ံ

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခံ    သူရိန်(ခ)ိုင်လင်းခန်၏ 

ထွက်ဆိခုျက်အရ ေအာက်တိဘုာ ၂၄ ရက် 

တွင်  မရမ်းကန်ုးမိနယ်   သမိင်ုးရပ်ကွက်       

အမှတ်(၆၆၃)  ေနအမ်ိသို ဝင်ေရာက်ရှာေဖ ွ

ခဲ့ရာ ေအာင်ချမ်းေြမ(့၁၈)ှစအ်ား Glock 

ပစ တုိ တစ်လက်၊ ကျည်အမ်ိ တစ်ခ၊ု ကျည် 

အေတာင့ ်၂၀ ှင့ ်လည်းေကာင်း၊ သရူန်ိ(ခ) 

ိင်ုလင်းခန် ေနထိင်ုခဲသ့ည့ ်သဃ  န်းက န်း 

မိနယ်(ဆ/က)ရပ်ကွက် ေလးေထာင့က်န် 

လမ်း  တုိက်အမှတ်(၈) (၆)လ ာတုိက်ခန်း 

အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ လက်လုပ်ဗုံး 

မျိးစုံ ၁၃ လုံးကို လည်းေကာင်း၊ လ  င်မိ 

နယ်   သီရိမိင်ရပ်ကွက ်     (၉)လမ်း၌ 

မိုးေကျာ်သူ(ခ)ကွမ်းသီး    (၃၂)ှစ်ကို 

လည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခံ     သူရိန်(ခ)ိုင်လင်းခန်၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ  ေအာက်တိုဘာ ၂၉ 

ရက်တွင် ေရ ြပည်သာမိနယ ်အမှတ်(၅)

ရပ်ကွက်ရှိ“ေအာင်ြမတ်စံ” လက်ဖက် 

ရည်ဆိုင်၌ တရားခံ အာကာဖိး(၂၀)ှစ်၊ 

စိုင်းဖိးမင်းဝင်း(ခ) ကိုစိုင်း  (၂၈)ှစ်တို 

ကို   ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး   အင်းစိန်မိနယ ်

ရာမ(အေနာက်)ရပ်ကွက် မုဒိတာအိမ်ရာ 

(၂) အမှတ်(၄၈၆) ေနအိမ်၌ ေွးေွးလ  င် 

(ခ) ခင်သစ ာ (၃၅)ှစ်ကို  ထပ်မံဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။

ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ

တရားခံများ၏    ထွက်ဆိုချက်အရ 

ေအာကတုိ်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်   (၅)ရပ်ကွက ်    စိန်ြခယ်လမ်း 

အမှတ်(၂၄၈/က) ေနအမ်ိအား သွားေရာက် 

ရှာေဖွစ်  ေနအိမ်အတွင်းမှ   ခုခံပစ်ခတ် 

သြဖင့် လံုခံေရးအဖဲွဝင်များက စနစ်တကျ 

ြပန်လည်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာ     အဆိုပါ 

ေနအမ်ိမှ ေကျာ်စည်သ ူ(၃၉)ှစ်ှင့ ်သဟီ 

ေအာင်(၃၆)ှစ်တိုကိ ုချန်ိကိက်ုဗုံး သုံးလုံး၊ 

လက်လပ်ုမိင်ုး ငါးလံုးတုိှင့်အတူ ဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့ပီး    လ  င်မိနယ်   (၁)ရပ်ကွက ် 

ဦးေအး(၃)လမ်း အမှတ်(၉၃) ေနအိမ်မှ  

အကမ်းဖက်သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲ့သူ 

ဆုသစ ာ (၁၉)ှစ်ကို ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ ့

သည်။

တရားခံများ၏   ထွက်ဆိုချက်အရ 

ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် လ  င်မိနယ ် (၁၂)

ရပ်ကွက်၌ ခင်ေမာင်ချိ (ခ)ချာတတ်ိ (၆၂)

ှစ်ကို  ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး ၎င်း၏ထွက်ဆိ ု

ချက်အရ လ  င်မိနယ် (၁၂)ရပ်ကွက် ပါရမ ီ

လမ်း၌ ေဇယျာလင်း(၃၄)ှစ်ကို  ထပ်မံ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ 

တရားခံ  ခင်ေမာင်ချိ(ခ)ချာတိတ်၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ  ိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင် 

လှည်းကူးမိနယ ်ဒကူတုန်းေကျးရာေန 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ ကိုေအာင်(ခ) 

ေအာင်ေအာင်၏ ေနအမ်ိအား  ဝင်ေရာက် 

ရှာေဖွရာ   ေကျာ်ေကျာ်လွင(်၂၉)ှစ်ှင့် 

ေအးေအးမွန်(၃၃)ှစ်တို    ှစ်ဦးကို 

ယမ်းမ န်  တစ်ထပ်ု၊ လက်လုပ်ဒံုးသီး ခနုစ် 

လုံး၊ လက်လုပ်ဗုံး တစ်လုံး၊    လက်လုပ် 

ချန်ိကိက်ုမုိင်း ှစ်လံုး၊ ဂိဟ်တုဖုန်း သံုးလံုး၊ 

Laptop သံုးလံုး၊ CD အချပ် ၅၀ ပါ တစ်ထပ်ု၊ 

ဂျင်ကလိ ှစ်ေချာင်း၊ M-22 ကျည် ၆၅ 

ေတာင့်၊ ြပလုပ်ဆဲ လက်လုပ်ဗုံး   အလုံး 

၄၀ တိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ

တရားခံ ေအးေအးမွန်၏ ထွက်ဆို 

ချကအ်ရ ုိဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ဒကူတုန်း 

ေကျးရာ အေနာက်ဘက်  ေတာင်ယာတဲ 

အတွင်းမှ စိုးကမျိး(ခ)အာိုး (၂၁)ှစ် 

ကိ ုM-16 ေသနတ် တစ်လက်၊ ၎င်းကျည် 

အိမ် တစ်ခု၊ M-22 ေသနတ် တစ်လက်၊ 

၎င်းကျည်အိမ် တစ်ခု၊  ၁၂ ဗိုေသနတ် 

တစ်လက်၊   တူမီးေသနတ် တစ်လက်၊ 

၅.၅၆ ကျည် အေတာင့် ၅၀၊ ၁၂ ဗိုကျည် 

အေတာင့် ၂၀ တုိှင့်အတူ  ထပ်မံဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။

တရားခံ      စိုးကမျိး(ခ)အာိုး၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ ိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင် 

ဒကူတုန်းေကျးရာ       အေနာက်ဘက် 

ေတာင်ယာတအဲနီးမှ ေဇာ်ေဇာ်ထက်(၂၃)

ှစ်ှင့် သက်ပိုင်ဦး(၂၉)ှစ်တို  ှစ်ဦးကို  

Sigsauer ပစ တို တစ်လက်၊ ကျည်အိမ် 

တစ်ခု၊    ၎င်းကျည ်အေတာင့် ၂၀ ှင့် 

လည်းေကာင်း၊ မျိးမင်းိုင်(၃၉)ှစ်ှင့် 

ခင်ေမာင်ဦး(၆၆)ှစ်တို      ှစ်ဦးကို  

လက်လုပ်ေသနတ် တစ်လက်ှင့်  လည်း 

ေကာင်း ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခ ံမျိးမင်းုိင်၏ ထွက်ဆုိချက် 

အရ ိုဝင်ဘာ ၄ ရက်တွင် တွံေတးမိ 

နယ်၊ က ဲလမ်းေကျးရာရိှ ဖမ်းဆီးရန်ကျန် 

တရားခံ ေကျာ်ေကျာ်လင်း(ခ) တုတ်ေလး  

၏ ငါးကန်မှ လက်လုပ်ေသနတ် တစ်လက်၊ 

လက်လပ်ုစန်ိေြပာင်း ငါးလက်၊ လက်လပ်ု 

စိန်ေြပာင်းဗုံးသီး ၁၆၈ လုံး၊ လက်လုပ်ဗုံး 

အလုံး ၅၀၊ လက်လှည့ ်ယမ်းကတ်ိကရိယိာ 

တစ်ခု၊     ဂျင်ကလိ ၁၅ ေချာင်းတိုကို 

လည်းေကာင်း၊  ိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် 

ငါးကန်အား ထပ်မံရှာေဖွရာ   လက်လုပ် 

စန်ိေြပာင်း တစ်လက်ကုိလည်း သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့သည်။ 

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများမ ှ  အကမ်း 

ဖက်ေဖာက်ခဲွေရးသင်တန်း တက်ေရာက် 

ခဲမ့ အေနြဖင့ ်တရားခဆံသုစ ာသည် KNLA 

တပ်မဟာ(၆)နယ်ေြမတွင် လည်းေကာင်း၊ 

တရားခံ စုိးကမျိး(ခ)အာုိးသည် ဖမ်းဆီး 

ရန်ကျန် တရားခ ံဖိးမာန်ဦး (ငါးဆေူတာင် 

ရာေနသူ)၏ ချတိ်ဆက်ေပးမ ြဖင့် KNLA 

တပ်မဟာ(၇)နယ်ေြမတွင် လည်းေကာင်း 

အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရးသင်တန်းများ 

တက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း၊ တရားခ ံေဇာ်ေဇာ် 

ထက်ှင့် သက်ပိုင်ဦးတိုသည် ဖမ်းဆီး 

ရန်ကျန် တရားခံ ေကျာ်ေကျာ်လင်း(ခ)

တုတ်ေလး  ေနထိုင်ေသာ  တွံေတးမိ 

နယ်၊ က ဲလမ်းရာ၊ ငါးကန်၌ ေဖာက်ခဲွေရး 

သင်တန်း        တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း 

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

အင်အား၂၀ ြဖင့် စတင်ဖွဲစည်းေပးခဲ့

တရားခံ ခင်ေမာင်ချိ(ခ) ချာတိတ်၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီ 

ဦးေဆာင်ေသာ Moon Light Operation 

အကမ်းဖက်အဖွဲမှ   ဖမ်းဆီးရန်ကျန် 

တရားခံ ေစာသက်ထွန်း (ခ)တည်ကည ်

ှင့်  တင်ေမာင်လွင်တိုက  Star Light 

Operation အဖွဲအား    အကမ်းဖက ်

လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ဩဂုတ် ၈ ရက်တွင်  အင်အား၂၀ ြဖင့် 

စတင်ဖွဲစည်းေပးခဲ့ေကာင်း၊ Star Light 

Operation  အဖွဲကို    အကမ်းဖက ်

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် လက်နက်/ 

ခဲယမ်းများအား ေအာက်တိုဘာ ၇ ရက် 

တွင် Moon Light Operation အကမ်း 

ဖက်အဖွဲမ ှ ဖမ်းဆီးရန်ကျန်    တရားခံ 

ေစာသက်ထွန်း (ခ)  တည်ကည်သည် 

အကမ်းဖက ်      အဖွဲအစည်းြဖစ်ေသာ 

NUG မှ တရားခံေြပး     လွင်ကုိလတ်ှင့် 

ဆက်သွယ်၍         စာမျက်ှာ ၁၆ သို 

အင်းစန်ိမိနယ်၊ လ  င်မိနယ်ှင့ ်လှည်းကူးမိနယ်များအတွင်း အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနေသာ Moon Light Operation 

အကမ်းဖက်အဖဲွမှ Star Light Operation အဖဲွဝင် ၂၇ ဦးအား လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ

အင်းစိန်၊ လ  င်ှင့် လှည်းကူးမိနယ်များအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

Moon Light Operation အဖွဲမှ Star Light Operation အဖွဲဝင်များအား ဖမ်းဆီးရမိမ  အေြခြပဇယား

လွင်ကိုလတ် 

(NUG)

ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီ

Moon Light Operation အကမ်းဖက်အဖွဲ

ေအာင်ေကာင်းစံ   င်းေအာင် ေနမင်းထက် သူရိန်(ခ)ိုင်လင်းခန် ဘုန်းြမတ်လ  င် ဆန်းရတနာေကျာ် ခိုင်မာစိုး ေစာဝင်းကိုကိုထွန်း

ေအာင်ချမ်းေြမ့ ဇွဲကိုကို သန်ဇင်မျိး မိုးေကျာ်သ(ူခ)

ကွမ်းသီး
အာကာဖိး စိုင်းဖိးမင်းဝင်း ေွးေွးလ  င်

(ခ)ခင်သစ ာ

ေကျာ်စည်သူ သီဟေအာင် ဆုသစ ာ ခင်ေမာင်ချိ(ခ)

ချာတိတ်

ေဇယျာလင်း ေကျာ်ေကျာ်လွင် ေအးေအးမွန် စိုးကမျိး(ခ) 

အာိုး

ေဇာ်ေဇာ်ထက် သက်ပိုင်ဦး မျိးမင်းိုင် ခင်ေမာင်ဦး

Star Light Operation အကမ်းဖက်အဖွဲ



ိုဝင်ဘာ  ၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၅ မှ

Star Light Operation အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

ခင်ေမာင်ချိ(ခ)ချာတိတ်ထံသို  M-16  

ေလးလက်၊ AK-47 ှစ်လက်၊  MK-12 

ှစ်လက်၊ 12-V Short Gun ှစ်လက်၊        

၉ မမ ကျည် ၁၈၀၊   AK-47 ကျည် ၃၆၀၊ 

M-16 ကျည်  ၃၅၀  တိုကိ ု တံွေတးမိနယ်  

က ဲလမ်းရာရှိ  ငါးကန်တွင်  ေပးအပ်ခဲ့ 

ေကာင်း  ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

တရားခံ   ခင်ေမာင်ချိ(ခ)ချာတိတ်၊ 

သက်ပိုင်ဦး၊ မျိးမင်းိုင်၊  ေဇာ်ေဇာ်ထက်၊ 

ေဇယျာလင်းှင့်     ခင်ေမာင်ဦးတိုသည်       

အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် တွံေတးမိနယ ်

က ဲလမ်းရာရှ ိ ဖမ်းဆီးရန်ကျန်  တရားခံ 

ေကျာ်ေကျာ်လင်း   (ခ)  တုတ်ေလး၏ 

ငါးကန်တွင် လက်လုပ်ဗံုးများ၊  လက်လပ်ု 

ေသနတ်များ    ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း၊  Star 

Light Operation အဖဲွတွင် လက်လုပ်ဗံုး 

များြပလပ်ုရန် လိအုပ်ေသာ ေငေွကးအား 

တံွေတးမိနယ်၊ NLD ပါတ ီဘ  ာေရးမှး 

ေဟာင်း    ဖမ်းဆီးရန်ကျန်    တရားခံ 

ကိုကိုလတ်ှင့်   ေကျာ်ေကျာ်လင်း(ခ)

တတ်ုေလးတိုမှ ေထာက်ပံေ့ပးခဲေ့ကာင်း  

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

တရားခံ   ခင်ေမာင်ချိ(ခ)ချာတိတ်မှ 

Moon Light Operation လုပ်ေဆာင်ရန် 

အတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွများ ြဖန်ခဲွထားရိှ 

မ ှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရန်၊  ဖမ်းဆီးရန် 

ကျန်တရားခ ံေအာင်ပိင်ုထက်(ခ) မထိက် 

အား တွံေတးှင့်   လှည်းကူးမိနယ်ကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခ ံ

ြပည့်စိုးိုင ် (ခ) သံေချာင်း  (ခ)  ပီိုအား 

ရန်ကင်း၊  ဒလှင့် မဂ  လာဒံုမိနယ်တုိကုိ 

လည်းေကာင်း၊ ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခ ံ

ေအာင်ေအာင်(ခ)ကုိေအာင်အား မရမ်းကုန်း 

မိနယ်ကုိ လည်းေကာင်း  တာဝန်ေပးအပ် 

ထားေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

Moon Light Operation  အကမ်းဖက် 

အဖွဲမှ ေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီအေနြဖင့် 

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက် 

ုိင်ေရး Star Light Operation အဖဲွအား 

တွံေတးမိနယ်ရှိ   နယ်ေြမခံတပ်ရင်း၊ 

တွံေတးမိမရဲစခန်း     ဘုရားငုတ်တို 

ေကျးရာ ရဲကင်းှင့် ရပ်ကွက်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖွဲမှး တစ်ဦးကို   လည်းေကာင်း၊ 

လှည်းကူးမိနယ်ရိှ ေထွ/အုပ်ံုး၊ ေြမစာရင်း 

ုံး၊ EPC ုံး၊ သမဝါယမုံး၊ မိမရစဲခန်းှင့ ်

၃-လမ်းဆုံ      လုံ ခံေရးစခန်းတိုကို 

လည်းေကာင်း၊ ဒလမိနယ်ရှိ  ေမှာ်စက် 

ရစဖုံး၊ မိဝင်ဆပ်ိကီးှင့ ်လုံ ခံေရးစခန်း 

တိုကို  လည်းေကာင်း၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်ရိှ 

ေထွ/အုပ်ုံး၊ စည်ပင်ုံးှင့ ် ကညနုံးတို 

ကို လည်းေကာင်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယရ်ှိ 

မိနယ်ရစဲခန်း၊  ရပ်ကွက်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲုံး၊ EPC ုံးှင့် လမ်းဆုံမီးပွိင့်တိုကိ ု

လည်းေကာင်း လက်လပ်ုဗုံးြဖင့ ်တိက်ုခိက်ု 

ရန်       န်ကားေစခိုင်းထားေကာင်း  

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများမှ လ  င်မိနယ် 

ှင့ ်တံွေတးမိနယ်အတွင်း  အကမ်းဖက် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခဲ့မ အေနြဖင့်-

တရားခံ မျိးမင်းိုငသ်ည် ေဖေဖာ်ဝါရီ  

၂၃ ရက်ေနတွင်   လ  င်မိနယ်   သီရိ 

မဂ  လာေဈး   ကွမ်းဒိင်ုပိင်ုရှင်    အြပစ်မဲ ့

ြပည်သ ူဦးအုန်းထွန်းကုိ လည်းေကာင်း၊ 

ဇူလုိင်   ၁၈  ရက်တွင်     တွံေတးမိ 

ကွမ်း ခံကုန်းရပ်ကွက ်ထန်းညီေနာင ်

ဆန်စက်လမ်းေန    အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူ        

ဦးစန်ိလွင်ကိ ုလည်းေကာင်း     ဓားြဖင့ ်

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ရာတွင်    ပါဝင် 

ကျးလွန်ခဲ့ေကာင်း။ 

တရားခံ မုိးေကျာ်သူ(ခ)ကွမ်းသီးသည် 

ေအာက်တုိဘာ ၁၃ ရက်တွင်   လ  င် 

မိနယ်    အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်းရှ ိ

တပ်မေတာ်ဒန်သတ စက်ုံ၏   အုတ် 

တတံိင်ုးအနီးတွင် လက်လပ်ုချန်ိကိက်ု 

မုိင်းတစ်လံုးကုိ ေဖာက်ခဲွခဲေ့ကာင်းှင့ ် 

ေအာက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင်   လ  င် 

မိနယ် သရီိမိင်ဘတူာအနီးရိှ အြပစ်မဲ ့

ြပည်သ ူ  ဦးသိန်းဦးကို   သွားေရာက ်

လပ်ုကရံာတွင်  တရားခ ံမိုးေကျာ်သ(ူခ) 

ကွမ်းသီး၊ ဆသုစ ာတိုမှာ ကင်းေထာက် 

ေပး၍    ဖမ်းဆီးရန်   ကျန်တရားခံ 

ေဇာ်ေဇာ်က ပစ တုိေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ် 

သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိ 

ရသည်။

ြဖစ်စ်တွင်   တရားခံ   ကျား ၂၂ ဦး၊           

မ  ငါးဦး၊ ေပါင်း ၂၇ ဦး၊  လက်နက်ငယ်မျိးစု ံ

ငါးလက်၊    တူမီးေသနတ်    တစ်လက်၊ 

လက်လုပ်ေသနတ် ှစ်လက်၊ ကျည်အိမ် 

မျိးစုံ ေလးခု၊   ကျည်မျိးစု ံ၁၇၅ ေတာင့်၊ 

ယမ်းမ န်  တစ်ထုပ်၊ လက်လုပ်စိန်ေြပာင်း 

ေြခာက်လက်၊ လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းဗံုးသီး 

၁၇၅ လုံး၊ လက်လုပ်ဗုံးမျိးစု ံ  ၁၂၆ လုံး၊ 

ဂျင်ကလိ ၆၇ ေချာင်း၊ ဂိဟ်တုဖုန်း သံုးလံုး၊ 

ဓာတ်ေငွကာမျက်ှာဖံုး သံုးခု၊ ဓာတ်ေငွကာ 

မျက်မှန် သံုးခု၊  Laptop သံုးလံုး၊ ယမ်းကိတ် 

ကိရိယာတစ်ခုှင့်အတူ  အြခားဆက်စပ် 

ပစ ည်းများကိ ုဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများအား 

ဥပေဒအရထေိရာက်စွာ အေရးယူိင်ုေရး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး 

အကမ်းဖက်မ ေဆာင်ရက်ေနသမူျားအား

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကဝိုင်းဝန်းကာကွယ်

တိုက်ဖျက်ကရန်ှင့်  ဆက်စပ်တရားခံ 

များအား အြမန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမေိရးအတွက် 

၎င်းတိုပုန်းခိုရာေနရာများ၊ လ ပ်ရှားသွား 

လာေနထိုင်မ      သတင်းများရရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး 

တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်း၊  သတင်းေပးသ ူ

ှင့ ်ဖမ်းဆီးေပးသမူျားအား ထိက်ုတန်စွာ 

လ ိဝှက်၍ ဆုေငွများချးီြမင့်ေပးမည်ြဖစ် 

ေကာင်းှင့် မိရာများအြမန်ဆံုး ေအးချမ်း 

တည်ငမ်ိေရးအတွက် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး 

ပူးေပါင်းပါဝင်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိုင ်

ပါရန် ေမတ ာရပ်ခံထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က တွံေတးမိနယ ်က ဲလမ်းေကျးရာ ငါးကန်မှ သိမ်းဆည်း 

ရမိသည့ ်လက်လုပ်ဗုံး၊ လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများကိ ုေတွရစ်။

မသိလို ေမးပါရေစ
အယ်ဒီတာခင်ဗျား-

က န်ေတာ် တကယ်မသိလို တစ်ခုေလာက်ေမးပါရေစ။ 

ကုိဗစ်ကာကွယ်ေဆးထုိးရင်လည်း ရန်သူ၊ ေဈးဖွင့်ရင်လည်း ရန်သူ၊ 

CDM မလပ်ုရင်လည်း ရန်သ၊ူ  Mytel , MPT ဖန်ုးေဘလ်ေဆာင်ရင်လည်း 

ရန်သူ၊  MRTV နဲ  ြမဝတီ ကည့်ရင်လည်း ရန်သူ၊ ေရဒီယို နားေထာင် 

ရင်လည်း ရန်သူ၊ PDF ထဲ မဝင်ရင်လည်း ရန်သူ၊ NLD ကုိ မေထာက်ခသံ ူ

မှန်သမ  ရန်သူ၊ အေရာင်ကဲွရင်လည်း ရန်သူ၊ ဘီယာေရာင်းရင်လည်း 

ရန်သူ၊ ထီေရာင်းရင်လည်း ရန်သူ၊ သံပံုးမတီးရင်လည်း ရန်သူ၊ ဆ ြပ 

မလိက်ုရင်လည်း ရန်သ၊ူ မဘသလည်း ရန်သ၊ူ မတီာခေဆာင်ရင်လည်း 

ရန်သူ၊ ေကျာင်းအပ်ရင်လည်း ရန်သူ၊ ေကျာင်းတက်ရင်လည်း ရန်သူ၊ 

စာသင်ရင်လည်း ရန်သူ၊ ေဆးကုရင်လည်း ရန်သူ၊ ေဆးထုိးရင်လည်း 

ရန်သူ၊ ံုးတက်ရင်လည်း ရန်သူ၊ ုန်းမထွက်ရင်လည်း ရန်သူ၊ ေဈးေရာင်း 

ရင်လည်း  ရန်သူ၊   အုပ်ချပ်ေရးမှး/ရာအိမ်မှးေတွလည်း ရန်သူ၊ 

ြပည်ခိုင်ဖိးလည်း ရန်သူ၊ ိုင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၉၀ လည်း ရန်သူ၊ 

လုိင်စင်သက်တမ်းသွားတုိးရင်လည်း ရန်သ၊ူ ုံးေချးေငြွပန်ဆပ်လည်း 

ရန်သူ၊ လယ်ယာေချးေငွြပန်ဆပ်လည်း ရန်သူ၊ ထီထိုးလည်း ရန်သူ၊ 

ဘယ်မှ မေထာက်ခံဘဲ ကုိယ့်အလုပ်ကုိ ကုိယ်ေအးေအးပဲလုပ်ေနရင်၊  

ကိုယ့်ဝမ်းစာပ ဲကိုယ်လုပ်ေနလိုတဲ့ ရန်သူ။ 

အဲဒီေလာက်ရန်သူေတွများေနမှေတာ့ သူတုိေြပာေြပာေနတ့ဲ ြပည်သူ 

ဆိတုာ ဘယ်ြပည်သေူတကွိမုျား ေြပာေြပာေနပါလမိ့။် မသလိိုေမးတာ 

ပါ။ 

ဒီမုိကေရစီဆုိတာ လွတ်လပ်စွာသေဘာကဲွလဲွခွင့် ရိှုိင်တယ်ဆုိ။ 

ငါနဲမတူ ငါ့ရန်သူလုပ်ပီး သတ်ြဖတ်၊ ခိမ်းေြခာက်၊ မီး  ရန်လုပ်ေနသူ 

ေတွက ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ်ပု ံေအာင်ိုင်ေရးလို ေြပာေနတာက 

ဟုတ်ိုင်ပါမလားဗျာ။ 

ဘာလို  ဒီလိုေြပာ  ဒီလိုလုပ်ေနတာလဲ။ အေြပာနဲအလုပ်က 

အဲဒီေလာက်ေြပာင်းြပန်ြဖစ်ေနရင ်ယုံိုင်စရာြဖစ်ပါေတာ့မလား။ 

ြပည်သူတစ်ဦး(ရန်ကင်းမိနယ)်

၀န်းသို  ိုဝင်ဘာ  ၈

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဝန်းသုိမိနယ် ေဒါင်းြမးေချာင်း 

ှင့် နန်းလိင်ုးေချာင်းကိ ုအမီှြပ၍ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုကိင်ု 

ေနကေသာ    လက်ပံကီးေတာေကျးရာအုပ်စုှင် ့      

အနီး   ေကျးရာေတာင်သမူျားသည်    ေမမိပန်းများကိ ု

ြပည်တွင်း  ေစျးကွက်ေကာင်းရရှိေရး   ေမ ာ်လင့်၍ 

စီးပွားြဖစ ်ပိုမိုစိုက်ပျိးကလျက်ရှိသည်။

ေမမိပန်းကို       ယခုေဆာင်းတွင်းကာလ 

ေအာက်တိုဘာလပိုင်းကုန်၊  ိုဝင်ဘာလအတွင်း 

စိုက်ပျိးကပီး စိုက်ချနိ်မှေရာင်းချသည်အထ ိသုည 

ဒသမ ၅၀ ဧက တစ်သန်ိးေကျာ်ကန်ုကျပီး  စိက်ုချန်ိမှ  

ှစ်လခွဲခန် ကာြမင့်၍  ေရေလာင်းြပစုပျိးေထာင ်

ြခင်း၊ ပိုးမ ားအ ရာယ်ကာကွယ်ိင်ုေရး ေဆးဖျန်းြခင်း 

အယ်ဒီတာ့ထံ ေပးစာ

ေနြပည်ေတာ် မိမေစျး ေစျးသူေစျးသားများ၏ 

အခွင့်အေရး မ တေစလို

အယ်ဒီတာခင်ဗျား-

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ ဇမ သရီိမိနယ်ရိှ  မိမေစျးကီးအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်၂၀၂၁ ခုှစ် ဇူလိုင် ၇ 

ရက်ေနကစပီး ေစျးပိတ်ခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ လူေနပွဲုံဆိုင်ခန်းများှင့် မိမေစျးကီး၏အတွင်း 

အြပင်ပတ်လမ်းရိှ ဆိင်ုခန်းအားလုံးနီးပါး   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချ 

ေနသကဲသ့ို ေစျးအတွင်းရိှ (A.B.C.D) ေစျးု ံေလးုမှံဆိင်ုခန်းများကိ ု

လည်း   အခွင့်အေရးမ တပီး     ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိေစေရး 

တင်ြပလိုက်ရပါသည်။

အခွင့်အေရးမ တေစလိုသူ

ဝန်းသိုမိနယ်၌ စီးပွားြဖစ် ေမမိပန်း စိုက်ပျိးသူ များြပားလာ

ြဖင့် အပွင့်လှချန်ိ ရိတ်သိမ်းေရာင်းချုိင်ေရးပင်ပန်းစွာ  

အားထားစိုက်ပျိးလျက်ရှိသည်။ 

ေမမိပန်းအမျိးမျိးရိှရာ အဆိပုါေကျးရာများတွင် 

အက်စတာ၊ ကက်လည်ဆံ၊ ိုးစိမ်းေကျာက်နီ၊ ခိုြပာ 

များကိ ု ပိမုိအုားထားစိက်ုပျိးကသည်ဟ ု ေမမိပန်း 

စိုက်ပျိးသူတစ်ဦးက ေြပာသည်။

ဝန်းသိုမိနယ်တွင်  ေမမိပန်းသည် ယခင်ှစ်က 

ေစျးေကာင်းသြဖင် ့  ယခုှစ်မှာ  လက်ပံကီးေတာ 

ေကျးရာအုပ်စုအြပင် အြခားေကျးရာအုပ်စုများရှိ 

ေတာင်သူများကပါ ေစျးေကာင်းေမ ာ်လင့်၍  တိုးချဲ 

စိုက်ပျိးလာကေကာင်း သိရသည်။ 

ြမင့်ထွန်းမင်း(ေကာလင်း)



ိုဝင်ဘာ  ၉၊   ၂၀၂၁

ချမှတ်လိုက်နာ MSME ရှင်သန်ဖွံဖိးေရးမဟာဗျဟာ

မမပစ်တိုင်းေထာင် (SME)

“အကျပ်အတည်းတိင်ုးတွင် အခွင့အ်လမ်းရိှသည်” ဟသူည့ဆ်ိုိုးှင့အ်ညီ 

ကိဗုစ်ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ကံ ေတွေနရသည့အ်ခက်အခဲှင့ ်စန်ိေခ မ များကိ ု

အခွင့အ်လမ်းအြဖစ်ေြပာင်းလ၍ဲ  ထတ်ုလပ်ုသမှူ စားသုံးသအူထိ Supply 

Chain တစ်ေလ ာက် ပါဝင်သူအားလံုး၏အကျိးစီးပွားကို ေရှး ကာ 

တထွီင်ဆန်းသစ်မ ှင့အ်တူ ေဈးကွက်ယှ်ပိင်ိင်ုစွမ်းရိှေသာ၊ တာဝန်ယမူ ၊ 

တာဝန်ခမံ ရိှသည့ ်စီးပွားေရးဝန်းကျင်ေကာင်းကိ ုထေူထာင်ိင်ုစွမ်းရိှေသာ၊ 

ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်များကို အေြခခံသည့်အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ

ကို ဖန်တီးိုင်ေသာ၊ ေရရှည်တည်တံ့ဖွံဖိးိုင်မည့် ကံ့ခိုင်ေသာ MSME 

လပ်ုငန်းများ ထွန်းကားေပ ေပါက်လာေရးအတွက်  မဟာဗျဟာများချမှတ်၍  

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန် ရည်ရယ်ေမ ာ်မှန်း

လက်ရိှအချန်ိတွင်  ကမ ာ့ိင်ုငမံျားနည်းတ ူ  ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ  ေကျာ်လ ားိုင်ေရး 

အတွက် ကိးစားရင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။  ကိုဗစ် 

ကာလအတွင်း အေသးစား၊  အငယ်စားှင့ ် အလတ် 

စားစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများသည် အခက်အခမဲျားစွာ 

ြဖင့ ်ရင်ဆိင်ုခဲ့ကပီး အရိှန်ေလျာ့နည်းကျဆင်းခ့ဲက 

ရသည်မှာ    လက်ေတွြဖစ်ပါသည်။   “ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့်     ထိခိုက်ခဲ့သည့်စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ိုင်သမ နည်းလမ်းများြဖင့ ်

အြမန်ဆုံးကုစားသွားရန”်  ဟူသည့် ိုင်ငံေတာ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏  ေရှလုပ်ငန်းစ ်  (၅) ရပ် 

အနက် တတယိေြမာက်လပ်ုငန်းစ်အရ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ  ဦးေမာ့လာေစေရးအတွက ်  စတင် 

ေဆာင်ရက်ရန် အချန်ိကျေရာက်လာပြီဖစ်ပါသည်။ 

ိင်ုငတံကာြပန်လည်ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းများ၏ 

ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်သည့ ် “ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရး (Build Back Better)” ဆိုသည့် 

အတိင်ုး ြမန်မာစ့ီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအေဟာင်း 

အတိုင်း    ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းထက ်    ပုံမှန် 

ေခတ်သစ် (New Normal) အေြခအေနှင့က်ိက်ုည ီ

မည့်  ပိုမိုသာလွန်ေကာင်းမွန်သည့်ပုံစံြဖစ်ေပ လာ

ေစေရးအတွက ်စီမံကိန်းမဟာဗျဟာများ ေရးဆွဲ 

ချမှတ်ကရန် လိုအပ်လာပီြဖစ်ပါသည်။

ကိုဗစ်ကာလှင့ ်ကိုဗစ်အလွန်ကာလများ

အေသးစား၊ အငယ်စားှင့ ်အလတ်စားစီးပွား 

ေရးလုပ်ငန်းများ၏   လက်ရှိရင်ဆိုင်ကံေတွေနရ 

ေသာအခက်အခဲများကိ ု     သိရှိနားလည်ေစရန်၊ 

MSME  များအချင်းချင်း ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ိုင ်

မည့်အခွင့်အလမ်းများ        ပွင့်လန်းလာေစရန်ှင့ ်

ဌာနဆိုင်ရာများမ ှ    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

ကိစ ရပ်များကုိ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးုိင်ရန်တုိကုိ 

ရည်ရယ်၍ “ကိုဗစ်ကာလှင့် ကိုဗစ်အလွန်ကာလ 

များတွင် MSME လပ်ုငန်းများရှင်သန်ေရးှင့ ် ဖံွဖိး 

ေရးအတွက ်မဟာဗျဟာချမှတ်ိုင်ေရး” အလုပ်ုံ 

ေဆွးေွးပွဲကို  (၁၄-၁၀-၂၀၂၁) ရက်ေနမှ (၁၅-

၁၀-၂၀၂၁) အထ ိစက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးုံးတွင ်  Hybrid Meeting   အသုံးြပကာ 

စက်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်    စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ကီးမှး၍   ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။    ထိုအလုပ်ုံ 

ေဆွးေွးပဲွအခမ်းအနားသို    ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများ 

ြဖစ်ကေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်  ိုင်ငံြခားစီးပွား 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

ှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ သမဝါယမှင့် ေကျးလက် 

ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊       စီးပွားေရးှင့်    ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနတိုမှ           ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများ၊ တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူြပည်ေထာင်စ ု

သမ တြမန်မာုိင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မ လက်မ  

လပ်ုငန်းရှင်များအသင်းချပ်ှင့ ်ညေီနာင်အသင်းများ 

မှ ပုဂ ိလ်များ၊  MSME  များမှ လုပ်ငန်းရှင်များ  စုစု 

ေပါင်း ၁၁၃ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။

အခမ်းအနား၏ ပထမေနတွင် တိင်ုးေဒသကီး 

ှင့်   ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိ  MSME    များ ရင်ဆိုင် 

ကံေတွခဲ့ရသည့ ်   အခက်အခဲများ၊     ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်မ များ၊ လပ်ုငန်းအေြခအေနများ၊ အေတွ 

အကံများကိ ုရင်းှီးပွင့်လင်းစွာေဆွးေွးတင်ြပခဲ့

ကပါသည်။ ဒတုယိေနတွင် ပထမေန၏တင်ြပချက် 

များအေပ   အဖဲွအစည်းများ၊         ဌာနဆုိင်ရာများ၊ 

လပ်ုငန်းနယ်ပယ်မှပညာရှင်များက သံုးသပ်ေဆွးေွး 

ခဲ့ကပီး စီးပွားေရးမဟာဗျဟာချမှတ်ေရးဆွဲရာ၌ 

ထည့်သွင်းေရးဆဲွရန်လုိအပ်သည့်  အချက်အလက် 

များကို ေကာက်ုတ်မှတ်တမ်းယူခဲ့ကပါသည်။

 ြပည်ပပိုကုန်တိုးြမင့်ေရး၊ 

သွင်းကုန်အစားထိုးထုတ်လုပ်ိုင်ေရး

ကိုဗစ်အလွန်ကာလတွင ်ြပည်ပပိုကုန်တိုးြမင့် 

ေရး၊      သွင်းကုန်အစားထိုးထုတ်လုပ်ိုင်ေရးတို 

အတွက် မိမိတုိ၏ MSME လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် 

ရှင်သန်ရန်၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်   လိုအပ်သကဲ့သို 

ြပည်တွင်းြဖစ်ကိ ုအားေပးရန်၊ ြပည်တွင်းထတ်ုကန်ု 

များ   အရည်အေသွးြပည့်မီရန်၊   ေဈး န်းချိသာစွာ 

ြဖင့ ် ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချိင်ုရန်တိုလည်း     လိအုပ်ပါ 

သည်။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း MSME လုပ်ငန်းရှင ်

များမှာ  ထုတ်လုပ်မ စရိတ်ြမင့်မားြခင်း၊    လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်မ ခက်ခြဲခင်း၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးစရတ်ိ 

ြမင့်မားြခင်း၊   ေငွေကးစီးဆင်းမ အဆင်မေြပြခင်း၊ 

ေဈး န်းမတည်ငိမ်မ များြဖစ်ေပ ခဲ့ြခင်း၊ ိုင်ငံေရး 

မတည်ငမ်ိမ များေပ ေပါက်ခဲြ့ခင်း၊     ကန်ုကမ်းရရိှမ  

ခက်ခြဲခင်း၊ ေငေွကးအရင်းအီှး မလုေံလာက်ြခင်း၊ 

အခွန်အခများကီးြမင့်ြခင်း၊  လုပ်ငန်းများကျဆင်း 

ချန်ိ၌ ဘဏ်အတိုးေငှွင့ ်ေချးေငမွျား ေပးေဆာင်ရန် 

အခက်အခရိှဲြခင်း၊ နယ်စပ်ကန်ုသွယ်မ လမ်းေကာင်း 

ပတ်ိဆိုမ များ ေပ ေပါက်ခဲြ့ခင်း၊ က မ်းကျင်လပ်ုသား 

ရရိှရန်ခက်ခြဲခင်း  စသည်ြဖင့ ်စန်ိေခ မ ှင့ ်   အခက် 

အခဲေပါင်းများစွာ ရင်ဆိုင်ကရလျက်ရှိပါသည်။

တက်ေရာက်လာကသည့ ်   ပညာရှင်များက 

အခက်အခဲများအေပ   သံုးသပ်၍   ေြဖရှင်းုိင်မည့် 

နည်းလမ်းများကိ ုလပ်ုငန်းက  အသီးသီးအတွက် 

ဘက်စုံေထာင့်စုံမ ှ စ်းစားခဲ့ကပါသည်။   MSME 

လပ်ုငန်းများ ြမင့တ်င်ရန်အတွက်        ိင်ုငေံတာ်၏ 

အေြခခံအေဆာက်အအုံများတွင ်          ပါဝင်သည့် 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဖံွဖိးတိုးတက်ရန်၊ လ ပ်စစ် 

မီးရရိှရန်ှင့ ်သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးစရတ်ိေလျာန့ည်း 

ကျဆင်းရန်တိုမှာ  အေြခခလံိအုပ်ချက်များြဖစ်သည့ ်

အတွက် မြဖစ်မေနြမင့်တင်ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီသည့ ်  ဥပေဒ၊   နည်းဥပေဒများ 

ချမှတ်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်လိအုပ်သကဲသ့ို အြခားိင်ုင ံ

များနည်းတ ူြပည်ပမှတင်သွင်းမည့က်န်ုပစ ည်းများ

အေပ  စခံျန်ိစံ န်းများ သတ်မှတ်၍လည်းေကာင်း၊ 

အခွန်အေကာက်များ စည်းကပ်၍လည်းေကာင်း၊ 

နယ်စပ်မှတရားမဝင်တင်သွင်းမ များကို ကာကွယ် 

ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း   ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်များ 

ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို အကာအကွယ် 

ေပးိုင်ရန်မှာ အေရးကီးပါသည်။

ကိုဗစ်အလွန်ကာလအတွက် ိုင်ငံတကာတွင် 

အကမ်းအားြဖင့ ်ကစုားေရး (Relief)၊ ထေူထာင်ေရး 

(Recovery) ှင့် ကံ့ခိုင်ေရး (Resilience) ဟူ၍ 

သုံးပိုင်းရှိသကဲ့သို   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်   COVID-19 

Economic Relief Plan (CERP)  ေခ  ကုစားေပး 

အစီအစ်ှင့်  Myanmar   Economic   Recovery 

Plan (MERP)  ေခ     ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

အစီအစ်တုိကုိ ချမှတ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့ 

စီးပွားေရး ြပန်လည်ဦးေမာ့ေစေရးစီမံချက် (MERP) 

တွင် အကမ်းအားြဖင့်  က  ှစ်ခုပါဝင်ရာ   ပထမ 

တစ်ခမှုာ မက်ခိစုီးပွားေရးဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ ြပြပင် 

ေြပာင်းလမဲ များြဖစ်ကေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒှင့် 

လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ၊ ဘ  ာေရး၊ အခွန်အေကာက်၊ 

ကုန်သွယ်ေရး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စသည်များြဖစ်ကပီး 

ဒုတိယတစ်ခုမှာ    စီးပွားေရးက  ဆိုင်ရာြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမ များြဖစ်ကသည့်    ပိုေဆာင်ေရးှင့် ်

ေထာက်ပံ့ေရး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရး  စသည်တိုြဖစ်ကပါသည်။ လက်ရှိ 

ြဖစ်ေပ ေနသည့်အေြခအေနအရ     ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ကရမည့်ကိစ ရပ်များမှာ များြပားလွန်း 

သည့အ်တွက် အမှန်တကယ်ဦးစားေပးေဆာင်ရက် 

ရမည့်အစီအစ် (Sequencing) သတ်မှတ်၍ စနစ် 

တကျစစီ်ေဆာင်ရက်ကမှသာ ိင်ုငေံတာ်အတွက် 

လက်ေတွကျုံသာမက       အမှန်တကယ်အကျိး 

ြဖစ်ထွန်းေစမည့် မဟာဗျဟာ၊ နည်းဗျဟာများကုိ 

ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်ိုင်မည်ြဖစ်ေပသည်။ 

အစပျိးြပစုပျိးေထာင်ေရးစင်တာ  

လျင်ြမန်စွာဖွံဖိးတိုးတက်ိုင်ေသာ    အလား 

အလာရှိသည့် လက်ရှိလုပ်ငန်းများကို ဦးစားေပး 

အစီအစ်သတ်မှတ်၍  အားေပးကူညီရန ်  လိုအပ် 

သကဲသ့ို  စွန်ဦးတထွီင်၍   ုိင်ငံတကာေဈးကွက်သုိ 

ထိုးေဖာက်ေဆာင်ရက်လိုသည့ ်        လုပ်ငန်းသစ်၊ 

လုပ်ငန်းငယ်ေလးများကိုလည်း      အားေပးြပစ ု

ပျိးေထာင်ေပးရန်လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသစ်၊ 

လုပ်ငန်းငယ်ေလးများကုိ    အားေပးြမင့်တင်ုိင်ေစ 

ရန်   ဥပေဒပိင်ုးဆိင်ုရာ၊   လပ်ုငန်းလိင်ုစင်၊     အသင်း 

အဖဲွများတွင် ပါဝင်ုိင်ြခင်းဆုိင်ရာကိစ များ၊ ကုန်ကမ်း 

ရရိှုိင်မ အေြခအေနများ၊       ေဈးကွက်သတင်းများ    

အစရိှသည့လ်ပ်ုငန်းဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက် 

များကို  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီသိရှိေစေရးအတွက ် 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန်လည်း         လိုအပ်ပါသည်။ 

က မ်းကျင်လုပ်သားများ          ေပ ထွန်းလာေရး၊ 

နည်းပညာများြပန်ပွားိင်ုေရး၊ လပ်ုငန်းကီးများှင့ ်

ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ိင်ုေစေရးတိုအတွက် အေသး 

စား၊ အငယ်စားှင့ ်အလတ်စားလပ်ုငန်းများအတွက် 

အစပျိးြပစုပျိးေထာင်ေရးစင်တာ     (MSME 

Incubation Centre) များ အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ရန်သည်လည်း     အေရးတကီးလိုအပ ်

လာပီြဖစ်ပါသည်။

စစ်တမ်းများ၊ ဆန်းစစ်ချက်များ

MSME Business Recovery Survey    ကဲ့သို 

MSME    လုပ်ငန်းက  အသီးသီး၏    လက်ရှိ 

အေနအထားကိ ုေသချာေစင့စွာသရိှိိင်ုရန်အတွက် 

စစ်တမ်းများ၊ ဆန်းစစ်ချက်များကိလုည်း အြမန်ဆံုး 

ေကာက်ယူေဆာင်ရက်သင့်ပီြဖစ်ပါသည်။ ယေန  

ကိုဗစ်ကာလတွင ်Social Distancing ကို လိုက်နာ 

ကရာမှ Digital Literacy တုိးတက်မ ရရိှခ့ဲသည်ှင့် 

အညီ e-Commerce ှင့် Digital Solution များကိ ု

လည်း ြပည်သအူများစှုင့ ်MSME များမှ က မ်းကျင် 

စွာ   အသုံးချိုင်ေရးအတွက်  Digital Literacy 

Campaign များ   ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့ ်

ကုန်သွယ်မ        ကူးေြပာင်းေရးအသွင်ကိုသာမက 

ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်မ ၊ လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်ှင့်    က မ်းကျင်မ စွမ်းရည်များြမင့်တင်မ ၊ 

အသင်းအဖွဲများ စုစည်းချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ိုင်

မ များပါ အကျိးြဖစ်ထွန်းလာေစိုင်ပါသည်။

“အကျပ်အတည်းတိုင်းတွင ်     အခွင့်အလမ်း 

ရှိသည်” ဟူသည့်ဆိုိုးှင့်အညီ ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ 

ေကာင့် ကံေတွေနရသည့် အခက်အခဲှင့် စိန်ေခ  

မ များကိ ုအခွင့အ်လမ်းအြဖစ်ေြပာင်းလ၍ဲ ထတ်ုလပ်ု 

သူမှ  စားသုံးသူအထ ိSupply Chain တစ်ေလ ာက် 

ပါဝင်သူအားလုံး၏အကျိးစီးပွားကိ ု       ေရှး ကာ 

တထွီင်ဆန်းသစ်မ ှင့အ်တ ူ  ေဈးကွက်ယှ်ပိင်ိင်ု 

စွမ်းရှိေသာ၊ တာဝန်ယူမ ၊ တာဝန်ခံမ ရှိသည့် စီးပွား 

ေရးဝန်းကျင်ေကာင်းကိ ု ထူေထာင်ိုင်စွမ်းရှိေသာ၊ 

ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်များကိ ု  အေြခခံသည့်အလုပ် 

အကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများကိ ုဖန်တီးိင်ုေသာ၊ ေရရှည် 

တည်တ့ံဖံွဖိးုိင်မည့် က့ံခုိင်ေသာ MSME လုပ်ငန်း 

များ ထွန်းကားေပ ေပါက်လာေရးအတွက ်  မဟာ 

ဗျဟာများချမှတ်၍          အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန ်       ရည်ရယ်ေမ ာ်မှန်းလျက် 

ေရးသားတိုက်တွန်းတင်ြပလိုက်ရပါသည်။         ။



စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၇၃၃၆၅၇၇ ၃၇၃၃၂၉၄၉ ၇၇၅၂၁၈

၂။ အိ ိယ ၃၄၃၆၆၆၁၄ ၃၃၇၅၃၄၈၈ ၄၆၁၀၄၃

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၈၈၀၄၃၉ ၂၁၀၆၉၇၉၄ ၆၀၉၄၈၄

၄။ ဗိတိန် ၉၃၀၁၉၀၉ ၇၅၉၄၁၉၉ ၁၄၁၈၀၅

၅။ ုရှား ၈၈၃၄၄၉၅ ၇၅၈၇၅၆၀ ၂၄၈၀၀၄

၆။ တူရကီ ၈၂၃၁၆၇၉ ၇၇၀၉၀၀၄ ၇၂၁၂၇

၇။ ြပင်သစ် ၇၂၁၇၄၈၄ ၆၉၇၂၁၉၉ ၁၁၇၉၁၀

၈။ အီရန် ၅၉၉၆၁၅၅ ၅၆၁၅၄၆၀ ၁၂၇၄၃၉

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၂၉၆၇၈၁ ၅၁၆၃၉၀၀ ၁၁၆၁၀၄

၁၀။ စပိန် ၅၀၂၅၆၃၉ ၄၈၇၇၉၂၂ ၈၇၅၀၄

ိုဝင်ဘာ ၉၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၉၉၉ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၃ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင် န်းရှိ

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၈- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်-  

• တတ်ိုင်သမ  အိမ်တွင်း၌သာေနထိုင်ြခင်း၊

• ေနအိမ်ြပင်ပသုိ သွားေရာက်ရန်ရိှပါက ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုမြဖစ်မေန စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊

• လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

• တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

• မိမိတိုေနအိမ်တွင် အသက် (၆၅)ှစ်ှင့်အထက်  အသက်အရယ်ကီးရင့်သူ၊ ဆီးချိ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး စသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါတစ်ခခုခုစံားေနရသရိှူပါက  ထိသုအူား ပါးစပ်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်းကိ ု

တပ်ဆင်ထားေစြခင်း၊

• ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းတိုကိ ု   အထူးဂုြပ    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ (၇-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီမှ (၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း(၂၆,၁၈၁)ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၉၉၉)ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၃.၈၂) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း(၅,၀၅၇,၂၉၂)ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၀၇,၈၁၅)ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၁,၁၈၉) ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၄၇၉,၄၂၂)ဦး ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့်  ထပ်မံေသဆုံးသူ (၁၈) ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၈,၈၃၉) ဦးရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများအား 

ကူးစက်ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး   ရက်သတ ပတ်အလိုက်   ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ေဆးမ ၊ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိရမ ှင့် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်း အေြခအေနများအား ေစာင့်ကပ ်

ကည့် လျက်ရှိရာ အပတ်စ် (၄၂) ၊ အပတ်စ် (၄၃) ှင့် အပတ်စ် (၄၄) တိုကို   င်းယှ်ချက် 

အရ ပျမ်းမ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်းများမှာ အပတ်စ်အလိုက် ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေကာင်း 

ေတွရိှရသြဖင့် ေရာဂါကူးစက်မ  ဆက်လက်ေလျာ့နည်းလာေစေရးအတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ   ေရာဂါ  ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်

ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်  မိမိတိုက  အလိုက်   ယခုထက ် ပိုမိ ု ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန ်

တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

(၈-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၄၈၄၀၉ ၄၀၉၅၀၇၈ ၁၄၃၅၅၇

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၀၅၂၉၄ ၂၇၂၈၆၉၆ ၄၄၅၂၁

၃။ မေလးရှား ၂၅၀၆၃၀၉ ၂၄၁၂၃၉၅ ၂၉၂၉၁

၄။ ထိုင်း ၁၉၇၅၅၉၁ ၁၈၅၇၄၆၃ ၁၉၇၀၃

၅။ ဗီယက်နမ် ၉၇၆၆၇၂ ၈၄၁၄၇၅ ၂၂၅၉၈

၆။ ြမန်မာ ၅၀၇၈၁၅ ၄၇၉၄၂၂ ၁၈၈၃၉

၇။ စင်ကာပူ ၂၁၈၃၃၃ ၁၉၂၀၄၉ ၄၉၇

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၁၆၀ ၁၁၅၅၁၉ ၂၈၃၅

၉။ လာအို ၄၇၈၄၂ ၃၈၈၉၄ ၈၆

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၃၇၈၂ ၁၂၆၀၃ ၉၃

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ိ ် ါ ါ ိ ိ
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ိုဝင်ဘာ ၉၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏မိသားစ ုခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်း ြဖစ်ပါသည်။              

စာတည်း

ယမန်ေနမှအဆက်

“ဪ ... ေဖေဖ  သတင်းတစ်ခုကားလိုပါ။ 

ဒီသူငယ်က သူအေဖဆီ ေငွလိမ်မှာတယ်။ အိမ်က 

သေဘာမတူတဲ့မိန်းကေလးကို  သူအေဖမသိ 

ေအာင်    ရန်ကုန်ေခ ထားပီး   ေပါင်းဖိုေပါ့။   

ဒီအေကာင်းေတ ွသူအေဖသိပီး ေသခန်းရှင်ခန်း 

ြဖတ်လိုက်တယ်ဆိုပ”ဲ

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ဖခင်ြဖစ်သူ၏မျက်ှာကိ ု

စူးစိုက်ကည့်လိုက်သည်။   ေမးခွန်းတစ်ခုကို 

ေကာက်ကာငင်ကာ ေမးသည်။ 

“ဒါကို ေဖေဖ ဘယ်လိုလုပ်သိသလ ဲဟင်”

ေမာင်ေမာင်ဦး၏အေမးေကာင့ ်ဦးေကာင်းမိုး၏ 

ကုိယ်မှာ  ဆတ်ခနဲြဖစ်သွားသည်။ ယင်းအေမးကုိ 

အေြဖေပးရန်အတွက် အတန်ကာဆိင်ုးသွားသည်။ 

ေနာက်မှ အဓိပ ာယ်မ့ဲ ရယ်လုိက်ပီး အေြဖေပးသည်။

“ေဖေဖလည်း ဟိကုဒကီ သရိတာေပါ။့ တွင်းကီး 

မင်းစကု မလှေဝနဲ ခင်ေမာင်ွန်တို ေစစ့ပ်ေကာင်း 

လမ်းထားတာလည်း  ပျက်သွားပီဆိုပ”ဲ

ေမာင်ေမာင်ဦးသည်  သက်ြပင်းတစ်ချက  ်

မသိမသာ  က်သည်။

“ဟုတ်တယ်  ေဖေဖ။  ေဖေဖေြပာသလိုေပါ့။ 

ကိုခင်ေမာင်ွန်ဆီကိ ု   သူအေဖဆီက  စာလာ 

တယ်။  သူေရနံေချာင်းကိုထည့်လိုက်တဲ့   စာ 

ှစ်ေစာင်လုံးလည်း ြပန်ပါလာတယ်။ ဒလီ ူလူးသွား 

တာေပါ။့ က န်ေတာ် မ ေလးကိ ုထွက်မလာခင်က 

ေလးမှာပဲ   သူနဲ ေတွေသးတယ်။   သူစက ရီ 

ေတရီးယပ်မှာ စာေရးဝင်လုပ်ေတာ့မယ်လိုေြပာ 

တယ်”

မိမိ၏စကားေကာင့်   ေဖေဖ၏မျက်ှာမှာ 

တစ်စုံတစ်ရာကို   ေကျနပ်ှစ်သိမ့်သွားသလိုရှိ 

ေကာင်း ေမာင်ေမာင်ဦး အကဲခတ်မိသည်။

“ေဟ . . . အရပ်ရပ ်ေနြပည်ေတာ်ကားလိုမ ှ

မေတာ်ပါပဲလား  ေရနံသာကုမ ဏီပိုင်ရှင်သူေဌး

သားက စာေရးလုပ်မလိုတဲ့လား” 

ဦးေကာင်းမိုး၏  အသံမှာ  ရ င်လာသည်။

“ဘယ်တတ်ိင်ုေတာမ့လ ဲေဖေဖ။ က န်ေတာ်တို 

လိ ုေကျာင်းသားဆိတုာက အမ်ိက ေငမွပိုေတာဘ့ူး 

ဆိတုာနဲတစ်ပိင်နက်  အတ်ိထမှဲာ ေကးနတီစ်ြပား 

ေတာင် ကပ်တာမဟတ်ုဘူး။ ဝမ်းေရးကိ ုြဖစ်သလိ ု

ေြဖရှင်းရေတာ့တာေပါ ့”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် စကားကိ ုေခတ ြဖတ်ထား 

လိုက်သည်။ သူသည် ဖခင်ြဖစ်သူ၏မျက်ှာကို 

မကည့်ဝံ့သလိုရှိသည်။ အကည့်ကို အေဝးသိုပို 

ထားရင်းမ ှစကားဆက်သည်။

“စင်စစ်မှာေတာ ့ဒကီစိ မှာ တစ်စုတံစ်ေယာက်ရဲ 

ဖန်တီးချက်မကင်းဘူး ေဖေဖ။ တစ်စုတံစ်ေယာက် 

က  လပ်ုကတံာကိ ုကိခုင်ေမာင်ွန်ခလံိက်ုရတာပ။ဲ 

သူရည်းစားဆေီရးတဲစ့ာကိ ုတစ်ေယာက်ေယာက် 

က စာတိုက်အမ ထမ်းနဲပူးေပါင်းပီး ေဖာက်ဖတ် 

ခဲ့ပုံပဲ။ ပီးေတာ့မှ သူအေဖဆီကို အပိုင်တွက်ပီး 

ပိုချလိုက်တာ။ ဒီမှာတင် သူတိုသားအဖ ေသခန်း 

ရှင်ခန်း ြပတ်ရတာပ”ဲ

ဦးေကာင်းမိုး စကားဆက်မလာေတာ့ေချ။ သူ  

မျက်ှာမှာ အားရေကျနပ်ေသာအသွင် လ မ်းေနဆ ဲ

ပင်ရှိသည်။ ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ဖခင်ြဖစ်သူအား 

 တ်ဆက်စကားဆိလုျက် အမ်ိေပ ထပ်ရိှ သူအခန်း 

သို တက်မည်ြပသည်။ ထိုအခါ ဦးေကာင်းမိုးက 

ေြပာသည်။

“ေရနံသာအမ်ိက မန်ိးကေလး အ ဲခင်ခင်ကီးက 

မှာသွားေသးတယ်။ သားလာရင် သလူာေမးတယ် 

ဆိုတာ ေြပာြပလိုက်ပါတဲ”့

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ဖခင်ြဖစ်သအူား ဘာမှြပန် 

မေြပာေတာ့ဘ ဲအိမ်ေပ ထပ်သို တက်ခဲ့သည်။

သူရင်မှာ အေကာင်းှစ်မျိးြဖင့် ေလးလံေန 

ခင်ခင်ကီး၏မျက်ှာသည် တ်ုတရက်ကည့လ် င် ဝန်းဝန်းြပည့ြ်ပည့က်ေလးဟ ု

ထင်ရသည်။ သိုေပမဲ့ တကယ်တမ်း အမှတ်ထင်ထင် ကည့်မိပီဆိုပါက

ေမးိုးသည် အရင်းတွင်တုတ်ခိုင်၍ အဖျားဘက်သို သွယ်ဆင်းလာေကာင်း 

ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ယင်းေမးိုးမျိးကို ပိုင်ဆိုင်သူမှာ 

အြပင်ပန်းအေနှင့်ကည့်ပါက စိတ်ဓာတ်ေပျာ့ညံ့သည်။ သိမ်ေမွသည်။ 

ုနယ်သည်ဟု ထင်မှတ်ဖွယ်ြဖစ်သည်။ တကယ်တမ်း အတွင်းစိတ်သ ာန်ကမူ 

ထင်သလို ေပျာ့ညံ့တတ်ြခင်း မရှိလှ။ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာှင့် 

ကံ ရသည်ဆိလု င် အလွယ်တကလူက်ေလ ာအ့ ံးေပးတတ်ြခင်းမျိး မရိှတတ်။ 

 တ်ခမ်းအစပ်မှ မှဲဆိုလ င် မျက်ှာတစ်ခုလုံး၏ ထူးြခားမ ကို ေဆာင်ယူ...

ေကးမုသံတင်းစာ စာဖတ်ပရသိတ်များ စာေပရသစု ံခစံားဖတ် ိင်ုရန်အတွက် အခန်းဆက်ဝတ ရှည်က  ကိ ုေဖာ်ြပေပးလျက်ရိှရာ စာေရးဆရာ ေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ ေရနံသာခင်ခင်ကီး အခန်းဆက်ဝတ ရှည်ကိ ု

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

သည်ဟု ထင်သည်။

တစ်ေကာင်းမှာ ခင်ေမာင်ွန်ှင့ပ်တ်သက်သည်။

ေဖေဖှင့် စကားေြပာေလေတာ့မှပင် ခင်ေမာင် 

ွန်ှင့ပ်တ်သက်၍ အလုံးစုံရှင်းလင်းသွားရသည်ဟ ု

ထင်သည်။ ခင်ေမာင်ွန်အား သူဖခင်က ေသခန်း 

ရှင်ခန်း ြဖတ်ြဖစ်ေစရန် ဖန်တီးလိက်ုသည့လ်က်သည် 

ကို သိလိုက်ရသည်။

စင်စစ် လက်သည်ကို ရှည်ရှည်ေဝးေဝး ရှာစရာ 

မလုိ။ မိမိေဖေဖကုိယ်တုိင်မှတစ်ပါး အြခားမည်သူမ  

မြဖစ်ိုင်။

စကားေြပာရင်း ေြပာင်းလသွဲားေသာ မျက်ှာထား၊ 

စကားစ စသည်တိုက ယင်းအေကာင်းကိ ုထတ်ုေဖာ်ခဲ ့

သည်ပင်။ ပီး  စာတိုက်၌  တေလာက ေဖေဖ့တူ 

တစ်ေယာက် စာတိက်ုဗိလ်ုအြဖစ် ေြပာင်းေရ လာသည် 

ဆိုြခင်းကိုလည်း ကားခဲ့ရသည်။  သူတို၏ပေယာဂ 

ေကာင့် ခင်ေမာင်ွန်  ြပဿနာြဖစ်ခ့ဲရြခင်းပင် ထင် 

သည်။

သည်တွင် ေဖေဖ၏ အေတးအညိးကီးမားပုံကို 

ေမာင်ေမာင်ဦး ရိပ်စားလာသည်။

ခင်ခင်ကီးှင့်ပတ်သက်၍လည်း      သူရင်မှာ 

ေလးလံလာရသည်။

အမှန်ေြပာရလ င်ေတာ ့ယေန  ခင်ခင်ကီးှင့ ်ေတွ 

ဆုံလိုက်ရသည့်အတွက ်သူတစ်စွန်းတစ်စမ  မေပျာ် 

မိခဲ့ေပ။ ကည်ူးရြခင်းမရှိခဲ့ေပ။ ယင်းေဝဒနာှင့် 

ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေသာ ေဝဒနာများကုိသာ ခံစားရ 

သည်။  ခင်ခင်ကီးအထံ၌  ကေလးရှိေနပီဆိုြခင်း 

အတက်ွ အ့ံသမိသည်မှန်ေသာ်လည်း တုန်လ ပ်ရြခင်း 

ကား များစွာမရှိေပ။   သူသည်   သည်အြဖစ်ကို 

အနည်းအပါးဆိုသလို  ေမ ာ်လင့်မိလျက်ရှိပီးသား 

ြဖစ်ေလသည်။ သိုေပမဲ ့တကယ်တမ်း ယင်းစကားကိ ု

ကားရေလပီဆိုေသာအခါ   စိတ်ပျက်လက်ပျက ်

ြဖစ်လာရသည ်အမှန်ပင်။

ခင်ခင်ကီးကိ ုမချစ်မဟတ်ု။ ချစ်သည်။ စဲွလမ်းြခင်း 

မရှိမဟုတ်။ ရှိသည်။ သိုရာတွင် ေလာေလာဆယ် 

လက်ထပ်ရမည့အ်ြဖစ်ကိမု ူေမာင်ေမာင်ဦး မလိလုား။ 

သားတဲွေလာင်း၊ သမီးတဲွေလာင်း ြဖစ်ရမည့က်စိ မျိးကိ ု

မှစ်သက်မိေပ။ သူသည် တစ်ကိုယ်ေရတစ်ကာယ 

ဘဝကိ ုလိလုားသည်။ အေပျာ်အပါးတွင် ေမွေလျာ်မ ိ

ဆရိှဲသည်။ ပီးလ င် မိန်းကေလးေြမာက်ြမားစွာတုိ၏ 

တစ်ဦးလ င်  တစ်မျိးစြီဖစ်ေသာ  ထေိတွဆက်ဆရံမ  

များအေပ   သာယာသည်။ သတူို၏အကျင့အ်ကှံင့် 

ဓေလ့ဟန်ပန်တိုမှာ   အသိရခက်ခဲေသာ   ပေဟဠိ 

တစ်ပုဒ်ယ်ှ ဆန်းကယ်သည်ဟ ုေတွးမိသည်။ မိန်း 

ကေလး တစ်ဦးစီ တစ်ေယာက်စီ၏ တကွဲတြပားစ ီ

လှပမ ကိ ုေလလ့ာေစင့ရုသည်မှာ စတ်ိဝင်စားဖွယ်ပင် 

ထင်သည်။

ခင်ခင်ကီးတွင်ရိှသည့ ်အလှဆိသုည်ကိြုမင်ရစက 

သူ တိမ်းတိမ်းမူးမူး စွဲလမ်းမိသည်အမှန်ပင်။ ယင်း 

မိန်းကေလး၏ ကုိယ်ခ ာအချိးအဆက်မှာ အသက် 

အရယ်ှင့်စာပါက   ပိုမိုဖွံထွားသည်။  စိုစိုဝင်းဝင်း 

ြပည့်ြပည့်တင်းတင်းှင့်မုိ မက်ေမာချင်စရာေကာင်း 

သည်။

ခင်ခင်ကီး၏မျက်ှာသည် တ်ုတရက်ကည့လ် င် 

ဝန်းဝန်းြပည့်ြပည့်ကေလးဟ ုထင်ရသည်။ သိုေပမဲ့ 

တကယ်တမ်း အမှတ်ထင်ထင် ကည့်မိပီဆိုပါက 

ေမးိုးသည ်အရင်းတွင ်တုတ်ခိုင်၍ အဖျားဘက်သို 

သွယ်ဆင်းလာေကာင်း     ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းေမးိုးမျိးကိ ု ပိုင်ဆိုင်သူမှာ  အြပင်ပန်းအေန 

ှင့်ကည့်ပါက စိတ်ဓာတ်ေပျာ့ညံ့သည်။ သိမ်ေမွ 

သည်။  ုနယ်သည်ဟု   ထင်မှတ်ဖွယ ်  ြဖစ်သည်။ 

တကယ်တမ်းအတွင်းစိတ်သ ာန်ကမူ  ထင်သလို 

ေပျာည့ံ့တတ်ြခင်း မရိှလှ။ အခက်အခတဲစ်စုတံစ်ရာှင့် 

ကံရသည်ဆိလု င် အလွယ်တက ူလက်ေလ ာအ့ ံးေပး 

တတ်ြခင်းမျိး မရှိတတ်။

  တ်ခမ်းအစပ်မှ မှဲဆိုလ င် မျက်ှာတစ်ခုလုံး၏ 

ထူးြခားမ ကိ ု  ေဆာင်ယသူည်ဟ ု ထင်ရသည်။ စကား 

ေြပာေလတိင်ုး   လ ပ်ရှားသွားတတ်ပုမှံာ စတ်ိအာုကံိ ု 

ဆဲွေဆာင်ထားသည်သုိြဖစ်သည်။    အကည့်ကို  ထို

ေနရာဆီသုိ ေရာက်ရိှလာေစတတ်သည်။  ခင်ခင်ကီး  

အလှမှာ   ယင်းမှဲေကာင့်ပင်   မိန်းကေလးတို၏ 

မျက်ှာ   အေထာင်အေသာင်းကားမှာပင်ြဖစ်ေစ 

ထင်းထင်းေပ လွင်တတ်ေသာ အလှမျိး။

သိုြဖစ်၍လည်း  ေမာင်ေမာင်ဦးသည ် ခင်ခင်ကီး 

အား ြမင်လ င်ြမင်ချင်းမှာပင် တမ်ိးမူးသည်။ စဲွလမ်း 

သည်။ ခင်ခင်ကီးကိ ုသူရင်ခွင်အတွင်း ေရာက်ရှ ိ

လာေအာင် ဆဲွေဆာင်ိင်ုစွမ်းရိှခဲသ့ည်။ ခင်ခင်ကီး 

အား သည်မ  ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ဆွဲေဆာင်ိုင်စွမ်း 

ရိှခ့ဲလိမ့်မည်ဟူ၍ ေမာင်ေမာင်ဦး မထင်ခ့ဲ။  အခက် 

အခဲှင့် ကံရလိမ့်မည်ထင်ခဲ့သည်။ သိုေပမဲ့ သူ 

မထင်မှတ်ဆံုးမိန်းကေလးသည် သူရင်ခွင်အတွင်း 

သို အချနိ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ေရာက်ရှိလာခဲ့ 

သည်။ မယုံိင်ုေလာက်ေအာင် ြမန်ဆန်စွာ သဆွူတ် 

ရာသို ွတ်ပါခဲသ့ည်။  တကယ်တမ်းကံေတွရေလ 

မှပင် ခင်ခင်ကီးဟူသည် တကယ်ိုးသားေသာ 

မန်ိးကေလးတစ်ေယာက်ြဖစ်ေကာင်း ေတွရသည်။ 

အိုင်းသက်သက်ြဖစ်ေကာင်း ြမင်ရသည်။ သည် 

ေတာ့လည်း ကံဆုံဖူးခဲ့ေလသည့် မိန်းကေလး 

အားလံုးအနက် ခင်ခင်ကီးမှာ စဲွလမ်းဖွယ်အေကာင်း 

ဆုံး မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ဟ ုထင်ခဲ့သည်။

ယင်းအထင်သည် ေအမှီင့မ်ေတွမကီာလအထ ိ

မှန်ကန်သည်။ ေအမှီင့ ်ေတွရေလပဆီိေုသာအခါ 

တွင်မူ အထင်တွင် သံသယဒွိဟြဖစ်ဖွယ်ရာများ 

ေပ ေပါက်လာေလသည်။

ေအမီ၏ အမည်အြပည့်အစုံမှာ ေအမီမိင်။

ေအမီမိင်သည ်     ကွန်ဗင့်ေခ    ခရစ်ယာန် 

သာသနာြပ သလီရှင်ေကျာင်းသတူစ်ဦးြဖစ်သည်။

ေအမီမိင်ကို   ေမာင်ေမာင်ဦးေတွခဲ့သည်မှာ 

မကာတတ်ေသး။ ေအမီမိင်တိုေကျာင်းမှာ ြပလပ်ု 

ေသာ “ဖန်ဖဲယား”   ေခ    ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲတစ်ခုမှာ 

စတင်ကံဆုံခဲ့ရြခင်း ြဖစ်သည်။

ေအမီမိင်ှင့ ်စတင်ကံေတွရပုကံိ ုေမာင်ေမာင် 

ဦး မေမ။့ အစ်သတရိသည်။ ထိစု်ကအြဖစ်သည် 

အာုမှံာ  ယခတုိင်ုေအာင်  ထင်ဟပ်လျက်ရိှဆြဲဖစ် 

သည်။

ေအမီမိင်တိုေကျာင်းမှာ       ဖန်ဖဲယားရှိသည့ ်

အေကာင်း ေစာေစာကတည်းက ကိသိခဲ့သည်။ 

သိုေပမဲ့ သွားဖို မရည်ရယ်ခဲ့။ သည်အတွင်း သူထံ 

ေဘာ်ဘီေရာက်လာသည်။ ေဘာ်ဘီ၏ဖခင်မှာ 

ဧရာဝတဖီလိရုတီာ သေ  ဘာကမု ဏမှီာ စာရင်းကိင်ု 

အရာရှိတစ်ဦးြဖစ်သည်။

ေဘာ်ဘှီင့အ်တ ူေစာဝင်းေဆ၊ွ ပက်ထရစ်၊ ေဂျာ ့

စေသာ သူငယ်ချင်းများ ပါေသးသည်။ သူတုိသည် 

ေမာင်ေမာင်ဦးှင့်   ရင်းှီးသူများ   ြဖစ်သည်။ 

တစ်တန်းတည်းသားများ ြဖစ်ကသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။       



ုိဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

ခေရာင်းလမ်းကိ ုြဖတ်ေကျာ်ြခင်း

သင့်ကိုယ်သင် ပထမ ေြပာင်းလဲပစ်ပါ ေအာင်ြမတ်စည်သူ

န ာသိန်းဇံ

စာေရးဆရာ န ာသိန်းဇံ၏   ခေရာင်းလမ်းကုိ 
ြဖတ်ေကျာ်ြခင်းစာအုပ်မှ  စာေရးသ ူမိသားစု၏ 
ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)
ဒီအခါမှာ အမျိးသမီးက... 

“အသ င်... အသ င့က်ိ ုက န်မ သပ်ိကိခုျစ်ြမတ်ိုးခဲ ့
သပူါ။ ဒအီချန်ိြဖင့ ်အသ င့က်ိ ုေနာက်ဆုံး ြမင်ေတွရ 
ြခင်းပါပဲ။ ဒီေတာ့ က န်မမေသခင် အသ င့်ကုိ ေထွးဖက် 
 တ်ဆက်လိပုါတယ်”လို အချိသတ်ပီး ေတာင်းပန် 
စကား ေြပာတယ်။ 

ဒအီခါမှာ သခူိုးေယာက်ျားက ေနာက်ဆုံးအေနနဲ 
ခွင့ေ်ပးတယ်။ ဒါနဲ  အမျိးသမီးက အဒဲေီခတ်က ထုံးစ ံ
အတိင်ုး သူခုိးေယာက်ျားကုိ လက်ယာရစ် လှည့်တယ်။ 
ဒလီိ ုလက်ယာရစ် လှည့်ပီး ေရှမှေနာက်မှ ေထွးဖက် 
 တ်ဆက်တယ်။    ဒီလို တ်ဆက်တာကို   သူခိုး 
ေယာက်ျားက တကယ်ပ ဲသူကိ ုမခဲွိင်ု မခွာရက်ြဖစ် 
ေနလို  တ်ဆက်တာပဲလို ထင်ေနတယ်။ ဒါေပမဲ့ 
အမျိးသမီးကေတာ ့အကံနဲကိုး၊        ဒီေတာ့ သူခိုး 
ေယာက်ျားအလစ်မှာ ြဖန်းဆို  ဟို..အသူတရာ 
နက်တဲေ့ချာက်ထကဲိ ုေတာင်ထပ်ိေပ ကေနပီး သခူိုး 
ေယာက်ျားကိ ုတွန်းချလိက်ုတယ်။ ကျသွားတဲသ့ခူိုး 
ဟာ ေချာက်နရံအံစွန်းေတနွဲ  အဆင့ဆ်င့တ်ိက်ုမိပီး 
ခ ာကုိယ်တစ်ခလံုုး  ေကမွြပတ်သတ်ပီး ေသသွား 
တယ်။ 

ဒါဟာ.. အေြခအေနကုိက အခုလုိလုပ်မှြဖစ်ေတာ ့
မှာမုိလုိ ဒီအတုိင်း လုပ်လုိက်ရတာပဲ။ သတ်သင့်လို 
သတ်ပစ်လိုက်ရတာပဲ။   အသိအြမင်ရှိတဲ့အခါမှာ 
အေြခအေနေတွကို    သုံးသပ်ပီး  လျင်ြမန်စွာပ ဲ
ဘာလပ်ုသင့တ်ယ်၊ ဘယ်လိပုရယိာယ်သုံးပီးလပ်ုရ 
မယ်ဆိုတာကို ဆုံးြဖတ်ချက ်ချိုင်တယ်။  ေတွေဝ 
မေနဘူး။ 

ေနာင်တစ်ချန်ိမှာ ဒအီမျိးသမီးဟာ ဗဒု သာသနာ 
မှာရဟ ာမ ြဖစ်လာပီး လျင်ြမန်တ့ဲ eာဏ်ရိှသူအြဖစ် 
(တခ  ုပ တ ိeာဏ်အရာမှာ ဧတဒဂ်ဘွဲရသူအြဖစ်)
ဗုဒ ရဲဂုဏ်ြပမ ကို ခံခဲ့ရတယ်။ 

မှန်တဲအ့ြမင်၊ မှန်တ့ဲအသိရိှဖုိလုိတယ်။ ပညာလိ ု

တြခားသမူျားကိ ုမေြပာင်းလပဲါှင့။် ယင်းသည်အလပ်ုမြဖစ်ေချ။ ထိသုို 

ေြပာင်းလရဲန်ကိးစားြခင်းြဖင့ ်သင့ဘ်ဝကိ ုြဖန်းတီးမသိည်သာြဖစ်မည်။

က န်ေတာ်တိုအများအြပားသည ်     က န်ေတာ်တိုဘဝထဲမှလူတိုကိ ု

ေြပာင်းလဲရန်ကိးစားရင်းြဖင့် က န်ေတာ်တုိအချန်ိအားလံုးကုိ ြဖန်းတီး 

မိကသည်။ က န်ေတာ်တိုကို ပို၍စိတ်ချမ်းေြမ့ေစသည့်အေနသို သူတို 

ေရာက်ရှိေအာင ်ြပြပင်ိုင်သည်ဟ ုက န်ေတာ်တိုထင်မှတ်ကသည်။ 

ဤသည် က န်ေတာ်တို၏ သားသမီးများှင့်ပတ်သက်၍ အထူး 

တလည် မှန်ကန်သည်။က န်ေတာ်တိုသည် က န်ေတာ်တိုကေလးများအား 

မည်သို မည်ပု ံြပြပင်ေြပာင်းလေဲနထိင်ုသင့သ်ည်ဟ ုက န်ေတာ်တိုယဆူ 

ပုအံား နာရေီပါင်းများစွာ အချန်ိကန်ုခ ံသွန်သင်ေြပာဆိတုတ်ကသည်။

သိုေသာ်ကေလးများသည် က န်ေတာ်တိုေြပာစကားများမှ တတ်သ ိ

ေလမ့ရိှကေချ။ က န်ေတာ်တိုြပလပ်ုသည့အ်ရာများမှသာ တတ်သေိလ ့

ရှိကသည်။

မျက်ေမှာက်ကာလ ကေလးများသည် သူတိုကို မည်သို အချိး 

ေြပာင်းရမည့်အေကာင်း သွန်သင်ေြပာကားသည်ကုိကားမှပင် “အိ.ု..

ဟတ်ုပါ”့ ဟ ုေြဖေလရိှ့ကသည်။ သတူိုသည် စကားစကုိ ုဘတ်ဆင်းမ်သန် 

ထံမှ ရသည်ဟ ုထင်သည်။

     ယင်းသည်...“ခင်ဗျားေြပာေနတာကိ ုက န်ေတာ်နားေထာင်ေနတာ 

မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားလုပ်ေနတာကိ ုက န်ေတာ်နားေထာင်ေနတာ” ဟု 

ေြပာဆိုြခင်း၏အတိုေကာက်ြဖစ်သည်။ 

ဂ ီသည် လူတုိကုိြပြပင်ေြပာင်းလဲရန်ကိးစားြခင်း၏ အချည်းီှး 

အကျိးကုိ အထူးသေဘာေပါက်ခ့ဲသည်။ သုိတုိင်ေအာင် ဂ ီသည် က န်ေတာ် 

တုိေခတ်ကာလတွင် လူအများဆံုးကုိ ြပြပင်ေြပာင်းလဲုိင်ခ့ဲသူ ြဖစ်ပံုရ 

သည်။ ထိုကိစ ကို သူ မည်သိုလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသနည်း။သူတွင ်

အလွန်ိုးစင်းေလးနက်ေသာ ေဖာ်ြမလာတစ်ခုရှိခဲ့သည်။

လတူိုသည် တြခားသတူိုကိ ုမည်သို ြပြပင်မ  ြပိင်ုမည်နည်းဟေူသာ 

ေမးခွန်းြဖင့် ဂ ီထံသုိ ေရာက်လာေလ့ရိှတတ်ကသည်။ တစ်စံုတစ်ေယာက် 

က “ခင်ဗျားရဲအကမ်းမဖက်ေရး သေဘာတရားကိကု န်ေတာ်သေဘာ

တူလက်ခံပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သေဘာမတူသူေတွလည်းရှိတယ်။ သူတို 

ကို က န်ေတာ် ဘယ်လိုြပြပင်ရမလ”ဲ ဟု ေမးြမန်းလာမည်။ ထိုအခါ 

ဂ ီက သူတို အြခားသူတိုကိ ုြပြပင်ိုင်မည်မဟုတ်ဟ ုေြပာကားေလ ့

ရှိခဲ့သည်။ တစ်ပါးသူတိုကို မြပြပင်ိုင်ဟ ုသူက ဆိုသည်။

 “ခင်ဗျားဟာ တြခားသေူတမှွာ ခင်ဗျား ြမင်ချင်တဲ ့ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ

မ ြဖစ်ရမယ်” ဟ ုဂ ီကဆိခုဲသ့ည်။ က န်ေတာ့်၏ ေဟာေြပာပိုချပဲွများတွင် 

က န်ေတာ်သည် ထိအုဆိအုမန်ိတစ်ရပ်ကိ ုတြခားအဆိအုမန်ိများထက် 

ပို၍အသုံးြပခဲ့ပုံရှိသည်။ 

က န်ေတာ်သည် “က န်မလင်ကိ ုဘယ်လိြုပြပင်ရမလ ဲ(သိုမဟတ်ု) 

က န်ေတာ့်မယားကို  ဘယ်လိုြပြပင်ရမလ ဲ  (သိုမဟုတ်) က န်ေတာ့် 

ဆယ်ေကျာ်သက ်သားေလးကိ ုဘယ်လိုြပြပင်ရမလ”ဲဟု အမဲတေစ 

အေမးြမန်းခံရေလ့ရှိသည်။ 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကာလတစ်ချနိ်တွင ်       ဘဝတိုးတက်ေရး 

ေဟာေြပာပွဲများကို တက်ေရာက်သူတိုသည် သေဘာတရားများှင့်၊ 

အေတွးအေခ များှင့ ်အက င်းမဲ ့သေဘာတေူလရိှ့ကသည်။ ထိုေနာက် 

သူတိုသည် ယင်းတိုကိ ုမ ေဝခံစားိုင်ြခင်းမရှိသူများကိ ုေတွးမိသည်။

အေမးအေြဖကာလတွင် သူတုိသည် ထုိသနားစရာလူများအေကာင်း 

ေမးြမန်းကသည်။ က န်ေတာ်က အမတဲေစပင် ဂ ီ၏ စကားကိ ုဆို န်း 

ေလ့ရှိသည်။ တစ်ပါးသူတိုတွင် သင်ြမင်ေတွလိုေသာ အေြပာင်းအလ ဲ

သည် သင်ြဖစ်ပါသည်ဟုပင်ြဖစ်သည်။

သင် သူတုိကုိ ြဖစ်ေစချင်သူ ြဖစ်လုိက်ြခင်းြဖင့် သင်သည် စံနမူနာ 

ြဖင့် ဦးေဆာင်ဦးရက်မ ြပသည်။ မည်သူမ  သဝါဒများ၊အကံြပချက ်

များြဖင့ ်အတတ်သင်လိုသည့်ဆ  တကယ်မရှိတတ်ေချ။ စံနမူနာြဖင့် 

ဦးေဆာင်ဦးရက်ြပသည်ကိုသာ လိုချင်ကသည်။

အေရာင်းမန်ေနဂျာများသည် တစ်စံုတစ်ေယာက်ေသာ အေရာင်း 

သမားအား ပိ၍ုထထက က လပ်ုကိင်ုေအာင် မည်သိုြပလပ်ုရမည်နည်းဟ ု

က န်ေတာ့်ကို ေမးြမန်းေလ့ရှိသည်။ က န်ေတာ်က သူတိုကို သူတိုြမင် 

လိေုသာ အေရာင်းသမား သူတုိြဖစ်ရန်လုိသည်ဟု ေြပာြပသည်။ အေရာင်း 

ထွက်သည့်အခါ သူတုိကုိ ေခ သွားသင့်သလုိ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ပံုကုိ 

သတူိုြမင်ပါေစဟ ုက န်ေတာ်ကဆိသုည်။ သတူိုကိ ုမည်သိုလပ်ုဟမုေြပာ 

ှင့် စံနမူနာအြဖစ် ရပ်တည်ဦးေဆာင်ြပပါ။ 

က န်ေတာ်သည် က န်ေတာ့သ်မီး၏ ေလးတန်း သံပိင်ေတးသခီျင်း 

အဖဲွက ကျင်းပေသာ ကဇာတ်တစ်ခကုိ ုတစ်ခါက တက်ေရာက်ခဲဖ့ူးသည်။ 

ထိုအစီအစ်တွင် သူတို၏အဖွဲက “ကမ ာေြမ ငိမ်းချမ်းပါေစ” 

ဟေူသာ ေတးတစ်ပဒ်ုဆိခုဲ့ကသည်။ သခီျင်းစာသားများက “ကမ ာေြမ 

ငမ်ိးချမ်းပါေစ၊ ငါှင့ပ်င် အစြပပါေစ” ဟ ုပါရိှခဲသ့ည်။ ထိစုာသားများကိ ု

ကားေသာအခါ က န်ေတာ် မိန် မိန် ကီး ပံးမိလိုက်သည်။ ယင်းသည ်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ြဖစ်ြခင်းကိ ု လှလှပပကီး   ေဖာ်ကျးထားခဲ့သည်။ 

မျက်ေမှာက်ကာလ လငူယ်တို၏ ဘဝများတွင် ကံေတွရေလမ့ရိှလှေသာ 

ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်သိစိတ်ကိ ုမ န်းြခယ်တင်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

လတုိူကုိ သင်လုပ်ခုိင်းသည့်အရာသည် သူတုိကုိမထိမမိဘဲ ေကျာ်လ ား 

သွားေလရိှ့သည်။ သင် မည်သြူဖစ်သည်ဆိသုည့အ်ချက်ကား ေကျာ်လွန် 

သွားိုးမရှိေချ။ 

(Ref: Firstly, change yourself by Steve Chandler)

တယ်ဆိတုာကိ ုစကားအေနနဲ  ေြပာရတာ  လွယ်ပါ 
တယ်။ ဒါေပမဲ့ မှန်တဲ့အြမင်၊ မှန်တဲ့အသိ ကိုယ့်မှာ 
တကယ်ရှိဖိုဆိုတာကေတာ ့     လက်ေတွဘဝမှာ 
မလွယ်လှဘူး။ အေတွအကံေတ၊ွ ဗဟသုတုေတနွဲ  
အဆင်ြခင်တရားကိ ုဆက်စပ်ပီး သတနိဲအများကီး 
ေလ့ကျင့်ေနဖိုလိုမှာပဲ။ ေလ့ကျင့်ေနရမှာပဲ။ တစ်ခါ 
တစ်ခါမှာ  အေြဖရှင်းရ ခက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ သိပ ံ 
ပညာရပ်ေတွက   ြပဿနာေတွထက ် လူေလာက 
လူဘဝက လူမ ြပဿနာေတွဟာ ပုိပီး အေြဖရှင်းရ 
ခက်ပါတယ်။ ဒါနဲပတ်သက်ပီး  သဂ  ဇာဆရာေတာ် 
ကီး ေြပာြပခဲ့ဖူးတဲ ့အြဖစ်အပျက်တစ်ခုကို အမှတ် 
ရပါတယ်။ ဆရာေတာ်ကီးကေတာ ့လပ်ုပုလံပ်ုနည်း 
ေတွ မဟုတ်ရင ်မှားိုင်တယ်ဆိုတာ   ရည် န်း 
ေြပာလိုတာပဲ။ 

မ ေလး ရတနာပံုေနြပည်ေတာ်ကီး ေကာင်းစား 
စည်ပင်ချနိ်တုန်းက  တစ်ေနမှာ   အေမြဖစ်သူက 
သူသမီးပျိ အေချာအလှကုိြပချင်တာနဲ  အေကာင်း 
ဆုံး ဝတ်ဆင်ေပးပီး မိထဲကုိေခ လာတယ်။ သားအမ ိ
ှစ်ေယာက်သား ဝင့ဝ်င့်က ားက ား ေလ ာက်လာက 
တယ်။ သမီးကလည်း  တကယ်ပဲ   ေချာေမာလှပ  
သူကေလးဆိုေတာ ့ြမင်သူတကာ  ေငးေမာကည့်  
ရတာပဲ။ ဒါကို အေမကီးက သူသမီး အေချာအလှ 
အတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်က ားရင်း ေလ ာက်လာတယ်။  
ဒလီိေုလ ာက်လာတန်ုး မေမ ာ်လင့ဘ် ဲေလေပတွစ်ခ ု
က သူတုိသားအမိကုိ တုိးဝင်တုိက်သွားတယ်။ အြဖစ် 
ဆိုးပုံက...ေလေပွတုိးအဝင်လုိက်မှာ သမီးြဖစ်သူရဲ 
ထမီကက တ်ပီး ပါသွားတယ်။ ဘယ်ေလာက်များ 
သမီးေလးခမျာရှက်လိုက်မလဲလို။ ဒီအခါမှာ အေမ 
ြဖစ်သူက ကဗျာကသီ သူထမီကိုခ တ်ပီး  သမီး 
ကေလးအရှက်ကိ ုကာကွယ်ဖို ဝတ်ေပးတယ်။ ကဗျာ 
ကသီဆိုေတာ့ ချက်ချင်းထမီက ဝတ်လိုမရိုင်ြဖစ ်
ေနတယ်။ ဒီေခတ် အမျိးသမီးေတွရဲ ထမီကွင်းမျိး 
မဟတ်ုဘူးနဲ  တပူါတယ်။ ဒေီတာ ့အေမေရာသမီးပါ 

မလံုမလဲ ြဖစ်ေနတယ်။ အနီးအပါးကလူေတွ သူတို 
သားအမိှစ်ေယာက ် ြဖစ်ပုံကိုကည့်ပီး  မရယ်ဘဲ 
မေနိုင်ေအာင် ြဖစ်ကုန်တယ်။ 

ဒအီြဖစ်အပျက်ကိ ုအချိေသာလေူတကွ “အေမ 
ြဖစ်သဟူာ သမီးအတွက် သူထမကီိ ုခ တ်မေပးသင့် 
ဘူး” လို ထင်ြမင်ချက်ေပးကတယ်။  ဘာေကာင့လ် ဲ
ဆိေုတာ့ အေမက ထမီခ တ်ေပးေတာ့ သမီးေရာအေမ 
ပါ ှစ်ေယာက်လုံး ထမီမရှိဘဲြဖစ်ရပီး ှစ်ေယာက် 
လုံး ရှက်ရလိုပဲတဲ့။  

“ကဲ..ဒါြဖင့် အေမက သမီးအတွက် ထမီခ တ် 
မေပးသင့်ဘူးဆုိရင် ဘယ်လုိြပမူသင့်သလဲ” ေမးေတာ ့
သတူိုအထကဲ တချိက “အေမြဖစ်သကူ သမီးရဲထမ ီ
ကိလုိက်ုပီး ေကာက်ယရူမယ်။ ေကာက်ယူပီး သမီး 
ကိ ုဝတ်ေပးရမယ်။ ဒါဆုိရင် သမီးတစ်ေယာက်သာ 
ရှက်ရမယ်။  ှစ်ေယာက်ရှက ်မြဖစ်ေတာ့ဘူး”တဲ့။ 
တချိကေတာ့လည်း  “အေမြဖစ်သူက သမီးကို 
သူကိုယ်နဲကပ်ပီး   ကာကွယ်ထားရမယ်။   ဒီလို 
ကာကွယ်ထားပီး အနီးအပါးက လူေတွကို  “ထမီ 
ေကာက်ေပးကပါ”လို အကအူညေီတာင်းရမယ်တဲ။့  
ဒါေပမဲ့ အနီးအနားကလူေတွဟာ ေယာက်ျားေတ ွ
ြဖစ်ေနတယ်ဆိရုင် ထမကီိလုိက်ုေကာက်ေပးချင်က 
မှာမဟုတ်ဘူး။ ကဲ..ဒီြပဿနာကုိ ဘယ်လုိရှင်းကမလ။ဲ 

ထင်ြမင်ချက်ေတွ အမျိးမျိးေတာ့ ထွက်လာ 
မှာပါပဲ။ 

ဒမှီာ ေြပာလိတုာကေတာ ့လူဘဝ လူေလာကမှာ 
ရိှတဲ ့လမူ ြပဿနာေတ ွအခက်အခေဲတဟွာ ေလးနက်  
သမ်ိေမွပါေပတယ် ဆိတုဲ ့သပိ ံပညာက ြပဿနာေတ ွ
ထက် တစ်ခါတစ်ခါမှာ ပိုပီးေြဖရှင်းရခက်တတ ်
တယ်။ ဒလီမူ ြပဿနာေတကွိ ုေြဖရှင်းုိင်ဖုိအတွက် 
အသိ သတိေတွ၊ အေြမာ်အြမင် အဆင်ြခင်ေတွ၊ 
လျင်ြမန်စွာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချိုင်မ ေတွရှိဖို   လိုအပ် 
တယ်။ ဒီလိုရှိဖို အတတ်ိုင်ဆုံး  ေလ့ကျင့်ေနဖိုလိ ု
တယ်ဆိုတာ ေြပာလိုရင်းြဖစ်ပါတယ်။ 

သိပ ံပညာရပ်ဆုိင်ရာ ြပဿနာေတွကို ေြဖရှင်း 
တဲအ့ခါမှာ အေတာ်အတန် တကိျခိင်ုမာတဲ ့ န်းစမံျိး 
ေတကွိ ုအားကိုးလိုရတယ်။ထန်ိးချပ်ပီးေတာ ့အြပန် 
ြပန်အလှန်လှန် လက်ေတွစမ်းသပ်ပီး ေြဖရှင်းိုင ်
တာမျိးေတရိှွတယ်။   ဒါေပမဲ ့လူကစိ    လမူ ြပဿနာ 
ေတွကုိ ေြဖရှင်းတ့ဲအခါမှာေတာ့   အမှားအမှန်ကို 
တိုင်းတာိုင်တဲ့  မူေသ န်းစံမျိးလည်း  မရှိဘူး။ 
ထိန်းချပ်မ  (Control) ြပပီး အြပန်ြပန်အလှန်လှန် 
လက်ေတွ  စမ်းသပ်ကည့် ဖိုလည်း   မလွယ်ဘူး။ 
ဒါေကာင့် လူကိစ  လူြပဿနာေတွကိ ု  လုပ်ကိုင် 
ေဆာင်ရက် ေြဖရှင်းတဲအ့ခါမှာ   သပ်ိကိ ု သတထိားဖို 
လိုမှာပဲ။ သိမ်သိမ်ေမွေမွနဲ   ြပမူတတ်ဖိုလိုမှာပဲ။ 
အေြခအေနေတကွိ ုဘက်စုံ ေထာင့က်ေနကည့်ပီး 
အသိသတိေတွအများကီးနဲ  လူကိစ လူ ြပဿနာ 
ေတကွိ ုလပ်ုေဆာင်ရတာ ေြဖရှင်းရတာဟာ တကယ် 
ကို မလွယ်ပါဘူး။  လူအများကိ ု လမ်း န်ြပရသူ၊ 
အုပ်ချပ်ကွပ်ကဲရသူ၊  ေခါင်းေဆာင်ြပရသူေတွမှာ 
လူကစိ  လူြပဿနာေတွကုိ “ ဘယ်မ အထိ ေဆာင်ရက် 
ရတာခက်တယ်၊  အေြဖရှင်းရခက်တယ်ဆိုတာ 
သသိာမှာပါပဲ။ ဒီေနရာမှာ ဆက်စပ်ေနလုိ ဟုိေရှးေခတ် 
အင်းဝဘုရင ်  ဒုတိယမင်းေခါင်ထံကိ ု  ေပးပိုခဲ့တဲ့ 
ကန်ေတာ်မင်းေကျာင်းဆရာေတာ်ရဲ ေမတ ာစာမှာ 
ပါတဲ ့စာပိဒ်ုအချိကိ ုထတ်ုေြပာချင်ပါတယ်။ (တချိ 
ကေတာလ့ည်း ဒေီမတ ာစာဟာ ဒတုယိမင်းေခါင်ထ ံ
ပိုခဲတ့ဲေ့မတ ာစာ မဟတ်ုဘူး။ ဘရုင်ေရ နန်းေကာရှ့င် 
ထပုိံတာ ြဖစ်တယ်လုိလည်း ဆုိကပါတယ်)။ ဒီေမတ ာ 
စာမှာ ကန်ေတာ်မင်းေကျာင်းဆရာေတာ်က လူမ  
ကစိ ေတကွိ ုြပမေူဆာင်ရက်တဲအ့ခါ၊  လမူ ြပဿနာ 
ေတွကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းတဲ့အခါမှာ  အသိသတိ၊  
အေြမာ်အြမင်၊ အဆင်ြခင်ေတ ွလိအုပ်ပုနံဲ  ပတ်သက် 
ပီးေတာ ့“.. အလျင်အေှး၊ အေလးအေပါ၊့ အေလျာ ့
အတင်း၊ အတင်ွးအပ၊ အဆအမှန်၊ ခပ်သိမ်းဝန်ကုိ၊ 
မကျန်ေစငှာ၊ ေရှာင်ကာရှားကာ၊ လ ဲကာပယ်ကာ၊ 
သိပညာြဖင့်၊ နက်စွာှလုံးြပေစချင.်..” စသည်ြဖင့် 

ေဖာ်ြပထားတယ်။                        (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ ထက်ခိုင်

ဘဝေအာင်ြမင်ေရးလမ်း န် ေကာင်းြပည့်စုံ

ရည်မှန်းချက်ြပတ်သားမ  

တစ်ခါက ဂ မာပန်းများစိုက်ပျိးေနေသာ ခံတစ် ခံသို အလည် 

အပတ်ေရာက်သွားသည်တွင် ထို ခံမှ တာဝန်ခံလုပ်သားကီးသည ်

ဂ မာပင်မှ  အဖူးကေလးများကို  ေခ ပစ်ပီး  အဖူးကီးတစ်ဖူးသာ 

ချန်ထားသည်ကို ေတွရသည်။ 

ထို ခံလုပ်သားကီးအားေမးြမန်းကည့်ရာ-

“ဒီအဖူးေလးေတွကိ ု  ှေြမာေနလိုမြဖစ်ဘူး၊  သူတိုကို  ေခ ပစ် 

လိုက်မှ ချန်ထားတဲ့အဖူးက အပွင့်ကီးလာမှာ။ လက်ကားလိုက်တဲ့ 

သေဘာေပါ့ဗျာ” 

တစ်ပွင့်တည်း ကီးထွားလာေစချင်လိုေသာ် အဖူးေလးများကို 

မက်ေမာေန၍မြဖစ်ဟူေသာ ခံယူချက်ကို ထိုသူထံမှရရှိလာပါသည်။ 

ရှင်မဟာသီလဝံသြပစုေသာ “ရာဇဝင်ေကျာ်” တစ်ေနရာတွင် 

သူရဲေကာင်းတို၏ အေကာင်းကိ ုေဖာ်ြပရာ၌ - 

“သူရဲမူထုံလျက(်ပဇာ)ကိုမ  ေကာက်ဖွယ်မရှ”ိ

“သရူေဲကာင်း” ှင့ ်“ေကာက်စတ်ိ”မှာ “စပ်ြပာ” ှင့ ်“ေင”ွ၊ “ေကး” 

ှင့် “ေရ ” တိုကဲ့သို တန်ဖိုးချင်း ကွာသည်။ 

သူရဲေကာင်းြဖစ်လိုေသာ်၊ ေကာက်စိတ်ကိုေရှာင်။ 

စတ်ိသည်မေကာင်းမ ကိ ုကျးလွန်တတ်သည်။ ထိသုို မေကာင်းမ  

တွင် ကျက်စားတတ်ေသာ စိတ်အားိုင်ပါက သူေတာ်စင်ြဖစ်ရန ်

နီးကပ်ပီ။ 

စိတ်ကိုတကယ်ိုင်သူသည-်

“သူ  မယား၊ သူအိပ်ရာကိ ု က်ေရှာင်ပါ၏။ ဆိုေစကာမူ အခွင့် 

သာက ေရှာင်ုိင်ခဲ၏” ဟူေသာ အြဖစ်မျိးကုိလည်း ကံရမည်မဟုတ်။ 

ကံလာေသာ်လည်း သတိှင့်ဆင်ြခင်ိုင်ေပမည်။ သူေတာ်စင် 

ြဖစ်လိုေသာ ်မေကာင်းမ ကိုေရှာင်။ 

ဂဂ   ါမာလဇာတ်တွင် ဘုရင်မင်းကီးက ေရသည်အား စည်းစိမ် 

တစ်ဝက်ခဲွ၍ အမ်ိေရှမင်းအြဖစ်စပံါ။ မိတခံါးနားတွင် သိဝှုက်ထားေသာ  

အသြပာေလးေရးကိ ုမမက်ပါှင့်ေတာ့ဟ ုဆိုေသာ်လည်း- 

“အရှင်မင်းကီးေပးေသာ နန်းစည်းစိမ်ကုိလည်းယူပါမည်။ မိိုး 

ကားမှာ ထားတာေလးကိုလည်း ယူချင်ပါေသးသည”်ဟု ဆိုသည်။ 

ဤသို စိတ်ှစ်ခွ မြဖစ်ေကာင်းေပ။ 

ရည်မှန်းချက်များအနက်မ ှအဓိကရည်မှန်းချက်ကိ ုေရးချယ်ပီး 

ေသာအခါ ထိုေရးချယ်လိုက်ေသာ ရည်မှန်းချက်ကိုသာ ရှင်သန်ခိုင်မာ 

ေအာင်လုပ်ရာ၏။ 

ေမာရယိမင်းဆက်ကိ ု တည်ေထာင်သ ူ စ ာဂတု သည်  ဧကရာဇ်၊ 

ဒီပရာဇ်ြဖစ်ရန်သာ ရည်မှန်းချက်ထားသည်။ 

ငယ်စ်ကပင ်တစ်ခုတည်းေသာ ရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့သည်။ 

မိမိတုိ၏ဆရာ ပုဏ ားကီးက အိပ်ေပျာ်ေနေသာမင်းသား မုိးေစ 

ဘဲ ထိုသူ၏လည်မ ှလည်ဆွဲကို ယူခဲ့ေစရန ်ခိုင်းသည်တွင ်ထိုမင်းသား 

လည်ကို ြဖတ်၍ ယူခဲ့ေလသည်။ 

စ ာဂုတ ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ တစ်ခုသာရှိသည်။ 

လည်ဆွဲရေရးပင်ြဖစ်၏။ လည်ဆွဲရပါက လူသတ်ရန်ဝန်မေလး။ 

စ ာဂတု ၏ေသွးသည် ေြမးေတာ် အာေသာကတွင်ကန်ိးေအာင်း၏။  

စစ်ပွဲအလီလီ ဲ၏။ ေအာင်ပွဲခံရန်သာ အဓိက။ ကလိဂ  စစ်ပွဲကျမှသာ 

ဆင်ြခင်မိလာသည်။ 

အစကေသာ် အာေသာကတွင် ေရှသိုသာ စူးစိက်ုကည့တ်တ်ေသာ 

“လင်းယုန်ငှက”်စိတ်ထားစွဲေနသည်။ 

တစ်ေထာက်နားေနေသာ ေနရာမှ ေနာက်ေကာင်းသို ြပန်လှည့် 

ကည့်တတ်ေသာ ေတာ်ဝင်ငှက်ကီး၏ စိတ်မျိးကား မရှိ။ 

ထိုအတူ  အာဇာနည်ေယာက်ျားေကာင်းသည်  ရည်မှန်းချက် 

ေထွြပားမ မရှိသင့်။ အဓိက ရည်မှန်းချက်တစ်ခုသာ ရှိသင့်သည်။ 

ထိုရည်မှန်းချက်ေအာင်ြမင်ေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်ရာ၌ ေရှသို 

သာချရီာ၏။

ပဇာကိုမ  ထိတ်လန်ဖွယ်၊ တွယ်တာဖွယ်မရှိ။ 

သိဒ တ မင်းသားသည် မဂ င်ရှစ်ပါးလမ်းကို မေလ ာက်ခဲ့ေသာ် 

“သဗ ညတeာဏ်ေတာ်” ရမည်မဟုတ်။ ဘုရားြဖစ်လာမည်မဟုတ်။ 

ဘုရင်မင်းဧကရာဇ်လုပ်လ င် “ပါဏာတိပါတာ”ကံကို ကျးလွန် 

မိရမည်။ ေတမိယဇာတ်တွင် ဘုရင် မလုပ်လိုသြဖင့ ်အေလာင်းေတာ်  

ထီးနန်းစည်းစိမ်စွန်လ တ်ခဲ့သည်ကို သတိြပရမည်။ 

ဘုရားြဖစ်လိုေသာ ်ကုသိုလ်ကိုစုရာ၏။ 

သူရဲေကာင်းြဖစ်လိုေသာ်        အကုသိုလ်ကိုမေကာက်ရာ။ 

ရည်မှန်းချက်ကား တစ်ခုသာရှိသင့်၏။ ထိုရည်မှန်းချက် ြပည့်ဝမည ်

ဆိုေသာ် လိုအပ်သမ ြပ၍ ေရှသိုသာချရီာသတည်း။       ။

ယုံကည်ထိုက်သူြဖစ်ရန်ိုးသားကိးစား 

“လူဆိုသည်မှာ ယုံကည်ထိုက်သူြဖစ်ေအာင ် 

ိုးသားရမယ်။    အားကိုးထိုက်သူြဖစ်ေအာင ်

ကိးစားရမယ်။   ေလးစားထိုက်သူြဖစ်ေအာင ်

ြဖစင်ရမယ”် 

ဓမ ေဘရီဆရာေတာ ်

လူတိုင်းကီးပွားချမ်းသာရန် ေသချာေသာ 

နည်းလမ်း၏ အဓိကေသာ့ချက်ကိုးခုတွင ်ပထမ  

အချက်သည် ိုးသားပါ။ ကိးစားပါ။ ိုးကားပါ။ 

တက်က မ ရှိပါေစ ဟူ၍ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်၍ ကီးပွားချမ်းသာလိသု ူလငူယ်လရူယ် 

များှင့်  ကီးပွားချမ်းသာလိုေသာ လူတိုင်းသည ်

ိုးသားမ ရှိရေပမည်။     ကိးစားမ ရှိရေပမည်။ 

ိုးကားမ အြဖစ်  ိုးိုးကားကား  ရှိေနရမည်။ 

တက်က မ အြဖစ် တက်တက်က က  ဖျတ်ဖျတ် 

လတ်လတ်ရိှေနရမည်ဟ ုှလုံးသွင်းထားရေပမည်။ 

ိုးသားြခင်းသည ်စာရိတ ေကာင်းြခင်းပင်။ 

စာရိတ ေကာင်းရှိသူသည်သာ ိုးသားသည့ ်

ဂုဏ်ကိုရရှိသူြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်-

ိုးသားမ ရှိရန်အတွက် စာရိတ ေကာင်းရှိရန ်

လိုသည်။   စာရိတ ေကာင်းရှိရန ်  ငယ်စ်ကပင ်

ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ရယူရမည်ြဖစ်သည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာလုိသူတုိင်း၏ အဓိကလုိအပ် 

ချက်အြဖစ ်  ိုးသားမ ကအေရးပါေကာင်း   ဘဝ 

တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေရးကျမ်းများက  ဆိုထား 

သည်။ ိုးသားသကူိ ုလမူ ပတ်ဝန်းကျင်က ှစ်သက်  

သေဘာကျသည်။ ိုးသားသ ူစာရိတ ေကာင်းရိှသူ 

သည် လူဝင်ဆံ့သည်။ လူအများက စွမ်းအားရှိသ ူ 

အြဖစ် အားကိုးလိုသည်။ လူမ ဝန်းကျင်၌ ိုးဂုဏ ်

ရှိသူအြဖစ ်ထင်ရှားသည်။ 

“စာရတိ ဟာ လူစွမ်းအားပါပ”ဲဟ ုစာေရးဆရာ 

ဘွတ်ကာ,တ,ီဝါရှင်တန်(၁၈၅၆-၁၉၁၅) က ေရးဖူး 

သည်။ ယင်းစာေရးဆရာသည် ကိယ်ုထူးကိယ်ုခ န် 

လူမည်းေကျာင်းဆရာတစ်ဦးလည်းြဖစ်သည်။ 

ဂျာမန်စာေရးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ ဂ န်ဝုဖ်ဂန်း, 

ဗွန်,ဂိေုထး(၁၇၄၉-၁၈၃၂) ကလည်း “လတူစ်ေယာက် 

ရဲ စာရိတ ဟာ  သူသမိုင်းပဲ”ဟု  ေရးသားခဲ့ဖူးပါ 

သည်။ 

သိုြဖစ်၍ 

ကီးပွားချမ်းသာလုိကသူတုိင်း စာရိတ ေကာင်း  

ရှိကိုရှိရမည ် ြဖစ်ေပသည်။     စာရိတ ေကာင်းရှိမ ှ

ိုးသားမ ရှိမည်။ 

ိုးသားမ ရှိပါမှ ဘဝ၏ တိုးတက်ေအာင်ြမင်မ  

ရရှိပီး ကီးပွားချမ်းသာရာလမ်းစကို အမှန်တကယ် 

ရှာေဖွေတွြမင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

မိမိဘဝကို    မိမိှစ်သက်သည့်ပုံစံအတိုင်း 

ထုဆစ်ပုံေဖာ်ိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မည်ကဲ့သို ပုံေဖာ်မည် 

နည်း။ မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့ ်ရယလူိပုါသနည်း။ မည်သည့် 

အသွင် ြဖစ်လာမည်ဆိုသည်က မိမိ၏ကိုယ်တိုင ်

ထုဆစ်လုပ်ေဆာင်မ ှင့်သာ သက်ဆိုင်ေပသည်။ 

မိမိဆ သည် မိမိ၏စွမ်းအားပင်။ 

မိမိ၏ စိတ်ဆ ြပင်းထန်မ အေပ တွင် စိတ်တို 

၏စွမ်းအား၊ အရည်အေသွး၊ ဖန်တီးမ ၊ ကိးစားမ တိုက  

အားနည်းြခင်း၊ ကီးထွားြခင်းဟသူည့ ်စွမ်းေဆာင်ရည် 

ကို ြဖစ်ေပ ေစြခင်းသာြဖစ်သည်။ 

သိုဆိုလ င် 

စတ်ိစွမ်းရည်၊ စတ်ိစွမ်းအားတို၏ စွမ်းေဆာင်ရည် 

ြမင့်မားတိုးတက်လာေစရန ်      တွန်းအားများကိ ု

ပညာေရးဝန်းကျင်က ရိင်ုသည်။ လမူ ပတ်ဝန်းကျင် 

က ရိင်ုသည်။ မသိားစအုသိက်ုအဝန်းက ရိင်ုသည်။ 

ေကျာင်းြပင်ပ လမူ ေရးအသင်းအဖဲွလ ပ်ရှားမ များက  

ရိုင်သည်။ ထိုအြပင် စာကည့်တိုက်၊ စာဖတ်ခန်း 

များကလည်း ရိုင်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်တန်ဖိုးရှိသည့်အချနိ်ကို ေသချာစွာ 

အသုံးချိုင်ရန် လိုသည်။ 

အချနိ်ြဖန်း၍ မြဖစ်။ 

“အချန်ိှင့် ဒီေရသည် လူကုိမေစာင့်”၊ “လသာတုန်း 

ဗိင်ုးငင်” ဟသူည့ ်ြမန်မာစကားပုမံျားကိ ုကားဖူးက 

ေပမည်။ 

အချန်ိစက်ဝန်းအတွင်းမှာ လသူားတို၏ အသက် 

အရယ်သည်   တေရေရကီးြပင်းလာရာ   လူငယ် 

မျိးဆက်သစ်များသည် တြဖည်းြဖည်းကီးရင့်လာ 

ေပမည်။   ကီးရင့်လာမ ှင့်အတူ  အေတွးအြမင်၊ 

အသိများ၊ အေတွအကံများလည်း ကီးြမင့်လာ 

ရန်အေရးပါသည်။ 

သိုအတွက် ကိးစားရေပမည်။ 

တစ်ကမ ာလုံးက လူသားတိုင်း ဘဝတိုးတက ်

ေအာင်ြမင်ပီး ကီးပွားချမ်းသာရန ် ကိးစားေနက 

သည်။  မိမိမကိးစားလ င် မိမိကျန်ရစ်ခဲ့ေပမည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာလိုသူတိုင်း      ကျားကုတ်ကျားခ ဲ

ကိးစားေနကသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်စိဖွင့်၊ 

နားစွင့်ေနကသည်။ ိုးကားတက်က ေနကသည်။ 

သိုမှသာ အခွင့အ်လမ်းကိေုတွရိှပါက လက်ဝယ် 

ပိုင်ပိုင်ဆွတ်ခူးိုင်မည်ြဖစ်သည်။ လူတိုင်းလူတိုင်း 

ကီးပွားချမ်းသာလိုကသည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာလိုပါက    ကီးပွားချမ်းသာ 

နည်းဗျဟာ၏ အဆင့်တစ်ဆင့်ြခင်းကို လိုက်နာ 

ကျင့်က ံကိးစားရေပမည်။ ကိးစားကရန်မှာလည်း 

မိမိတို၏ ကိုယ်တိုင်   လုပ်ေဆာင်ိုင်မ စွမ်းရည်က 

အဓိကကျသည်။ 

ယင်းစွမ်းရည်သည ်စိတ်ဆ ပင်။

မိမိစိတ်ဆ ၏ အရင်းခံလည်းြဖစ်သည်။ 

စာေရးဆရာကီး  ေရ ဥေဒါင်းက  လူသားတို၏ 

စိတ်ဆ စွမ်းအားှင့်ပတ်သက်၍  အချက်ရှစ်ချက် 

အြဖစ်ြဖင့ ်ထုတ်ုတ်ေရးသားဖူးသည်။ 

၁။ သင်သည် မည်သည့အ်ရာကိ ုအလိရိှုသနည်း။ 

၂။ ေငွကို အလိုရှိသေလာ။ 

၃။ ထင်ေပ ေကျာ်ေစာြခင်းကုိ အလုိရိှသေလာ။ 

၄။ ဩဇာတိက မကီးြခင်းကိ ုအလိုရှိသေလာ။ 

၅။ ေရာင့်ရဲေကျနပ်ြခင်းကိ ုအလိုရှိသေလာ။ 

၆။ ဥပဓိုပ်ေကာင်းြခင်းကိ ုအလိုရှိသေလာ။ 

ရ။ စိတ်ငိမ်းချမ်းြခင်းကိ ုအလိုရှိသေလာ။ 

၈။ ချမ်းသာသုခကို အလိုရှိသေလာ။

ယင်းအချက ်   ရှစ်ခုကို   အေသအချာရတ်ဆို 

ကည့်ပါ။ အသံထွက်၍ အကိမ်ကိမ်ရတ်ဆုိကည့် 

လိက်ုပါ။ မမိ၏ိစတ်ိဆ ြဖစ်တည်မ ကိ ုအထင်းသား 

ေတွရှိလာေပမည်။ ထိုအခါ ေသချာေသာ မိမိ၏ 

စိတ်ဆ အမှန်ကို  တစ်ထစ်ချ  သိြမင်လာမည ်

ြဖစ်သည်။ 

ဤအရာကား စိတ်ဆ ၏ အရင်းအြမစ်ပင်။ 

ယင်းသည ်လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက ်ကီးပွား 

ချမ်းသာြခင်းဟူသည့် အလုိဆ ကိ ုပံုေဖာ်ရန် အစ 

ကနဦးလည်းြဖစ်သည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာေသာ  နည်းဗျဟာ၏  အဓကိ 

ေသာ့ချက်အမှတ်(၁)တွင် ိုးသားပါ။ ကိးစားပါ။ 

ိုးကားပါ။ တက်က မ ရှိပါေစဟူ၍ ြပဆိုထားပီး 

ြဖစ်သည်။ ယင်းကိ ုစတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် 

ိုးသားမ အတွက် စာရတိ ေကာင်းကိ ုတည်ေဆာက် 

ရယူရမည်။   ကိးစားအားထုတ်မ ှင့်   ိုးကား 

တက်က မ တိုကို     အစ်သတိရှိေနရန်ဟူသည့် 

စိတ်ဆ ကိ ု ေဖာ်ကျးအားထုတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ိုးသားမ ၏ အရင်းခံစာရိတ ဟူသည် လူသား 

တစ်ဦး၏   ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံးတွင ်   တန်ဖိုး 

အကီးမားဆုံး      အေကာင်းရင်းြဖစ်ေကာင်း 

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များကလည်း တရားေတာ် 

များတွင် သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ တိုက်ိုက်သေဘာ 

ြဖစ်ေစ ထည့်သွင်းကာ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ကသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ိုးသားမ ကို အရင်းတည်ပီး ကိးစား 

အားထုတ်ကာ ိုးကားတက်က စွာြဖင့် ဂုြပ 

လုပ်ေဆာင်ကမည်ဆိုလ င် ကီးပွားချမ်းသာမ ကို 

ရယူပိုင်ဆိုင်ိုင်မည်မှာေသချာသည်။ 

သိုြဖစ်၍ 

“လူဆိုသည်မှာ ယုံကည်ထိုက်သူြဖစ်ေအာင ်

ိုးသားရမယ်။    အားကိုးထိုက်သူြဖစ်ေအာင ်

ကိးစားရမယ်။ ေလးစားထိက်ုသြူဖစ်ေအာင် ြဖစင် 

ရမယ်” ဟူသည့် ဓမ ေဘရီဆရာေတာ်၏ ဆုံးမ 

စကား   ရှိထားပီြဖစ်သည်။   ထိုဆုံးမစကားကိ ု

လိုက်နာခံယူေဆာက်တည်ကာ ကိးစားကျင့် က ံ

အားထုတ်ကရမည်ြဖစ်ေပသည်။       ။



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

စက်သုံးဆီများ သတ်မှတ်ေဈး န်းအတိုင်း ဝယ်ယူရရှိြခင်းမရှိပါက တိုင်ကားိုင်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များစာရင်း

(ယမန်ေနမှအဆက်)

ကယားြပည်နယ်ရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ကချင်ြပည်နယ်ရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

၁၉ PT Power (ေခတ ရာ) 1,392 1,364 1,371 ထန်းေပါက်ေကျးရ ာ၊ ငါးရာေကျးရာအပ်ုစ၊ု တာဂွ

၂၀ BOC ၁၃၈ မိုင် 

(အြမန်လမ်း)

1,392 1,364 1,371 ရန်ကုန်-မ ေလး     အြမန်လမ်းမကီးေဘး၊ 

အုတ်တွင်းလမ်းခွဲ၊ (၁၃၈မိုင်-၃ဖာလုံ)။

၂၁ ထိပ်တန်း

(ပန်း ေတာင်း)

1,392 1,364 1,371 ြပည်- ေတာင်ကုတ်လမ်း၊ နဝေဒးတံတားထိပ်၊ 

ပန်း ေတာင်းမိနယ်၊၊

၂၂ ထိပ်တန်း ( ေအာင်လံ) 1,397 1,369 1,376 ြပည် - မေကွးလမ်း၊ Max Toll Gate အနီး၊ 

ေအာင်လံမိ၊၊

၂၃ ေရလ ီ(ဝမ်းဘဲအင်း) 1,382 1,354 1,361 မိုင်တိုင်(၆၄/၇)၊ဝမ်းဘဲအင်းေကျးရာ

စ် အေရာင်းဆိုင်အမည်

တစ်လီတာေဈး န်း

အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ 92 

Ron

ဒီဇယ်ဆီ Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

1 Asia Energy 

(ြမစ်ကီးနား-ေြမြမင့ဆ်ိင်ု)

1,507 1,415 1,421 အမှတ်(၅၃၃)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး 

ှင့ ်မဟာဗ လလမ်းေထာင့၊် ေြမြမင့ရ်ပ်၊ 

ြမစ်ကီးနားမိ။

2 Asia Energy 

(ြမစ်ကီးနား- သီတာ)

1,507 1,415 1,421 ဦးပိင်ုအမှတ် (၁၁/၂)၊ အကွက်(၉)၊ သတီာ 

ရပ်ကွက်၊   ြမစ်ကီးနားမိနယ်၊  ကချင် 

ြပည်နယ်။

3 BOC (မိုးညင်း) 1,457 1,414 1,421 မ ေလး-ြမစ်ကီးနားကားလမ်းမကီးှင့ ်

မိုးညင်းမိေရှာင်လမ်းဆု၊ံ အင်ကင်းကန်ုး 

ေကျးရာ၊ မိုးညင်းမိ

4 BOC (ဗန်းေမာ်) 1,462 1,419 1,426 ၃ မိုင်၊ ေရ ြပည်သာရပ်ကွက်၊ ဗန်းေမာ်- 

ြမစ်ကီးနားလမ်း၊ ဗန်းေမာ်မိ။

စ် အေရာင်းဆိုင်အမည ်

တစ်လီတာေဈး န်း

အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ 92 Ron ဒဇီယ်ဆီ Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

1 Nilar Yoma ( Laikaw) 1,442 1,405 1,421 လွိင်ေကာ်မိနယ်၊ ကယားြပည်နယ်

စ် အေရာင်းဆုိင်အမည်

တစ်လီတာေဈး န်း

အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ 92 

Ron

ဒဇီယ်ဆီ Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

၁ Shwe Byain Phyu 

(ကျံမေငး)

1,392 1,364 1,371 ေြမာင်းြမခိုင်၊ ဝါးခယ်မမိနယ်၊ ကျံမေငးမိ၊ 

သီရိေဟမာရပ်ကွက်

၂ Shwe Byain Phyu 

(ဇလွန်)

1,377 1,349 1,356 အဒါးလမ်းှင့် ပုပ ါးလမ်းေထာင့်၊ လမ်းမေတာ ်

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဇလွန်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး

၃ Shwe Byain Phyu 

(ကံခင်း)

1,392 1,364 1,371 တလိင်ုးကွင်းေကျးရာ၊ ကံခင်းမိနယ်၊ ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီး

၄ Shwe Byain Phyu 

(ြမန်ေအာင်)

1,392 1,364 1,371 အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ စာတဲလမ်း၊ ြမန်ေအာင်မိ

၅ Shwe Byain Phyu 

(အဂ  ပူ)

1,387 1,359 1,366 အမှတ်-၁ ရပ်ကွက်၊ အဂ  ပူမိနယ်၊ ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီး။

၆ KS(016) 1,372 1,344 1,351 ဆင်တုန်းေကျးရာအုပ်စု၊  ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၇ KS(020) 1,372 1,344 1,351 မဲဇလီဒလေကျးရာ၊      ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၈ KS(023) 1,372 1,344 1,351 ထိပ်ဝကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၉ OK Energy 

(Pathein)

1,382 1,354 1,361 ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကီးေဘး

၁၀ OK Energy 

(Ahthoke)

1,382 1,354 1,361 ပုသိမ်-မုံရာလမ်းမကီးေဘး

၁၁ OK Energy 

(Nyaung Tone)

1,377 1,349 1,356 ရန်ကုန်-ပုသိမ် လမ်းမေဘး

၁၂ OKK (Pan Ta Nor) 1,382 1,354 1,361 ပန်းတေနာ်မိနယ်

၁၃ Yay Kyi 1,382 1,354 1,361 ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေရကည်မိနယ်

၁၄ Pathein 1 1,382 1,354 1,361 ြမင့်ဇမ လမ်း၊ ပုသိမ်

၁၅ YKK - Maubin 1,397 1,369 1,376 ဘရုားလမ်းှင့် မိေရှာင်လမ်းေထာင့်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

မအူပင်မိ။

၁၆ YKK - Dedaye 1,397 1,369 1,376 ေဒးဒရတဲတံားအနီး၊ ချ်းကပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေဒးဒရဲမိ။

၁၇ MMHK - PT 1,397 1,369 1,376 ကမ်းနားလမ်း၊ ေရေပ ေစျးအနီး၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

ပုသိမ်မိ

၁၈ Petro K Pathein 1,382 1,354 1,361 ပုသိမ်-မုံရာ-ေရးလမ်းမကီးေဘး

၁၉ PT Power (ပုသိမ်) 1,382 1,354 1,361 ကိုးဆေူကျးရာ၊ ပသုမ်ိ-မုရံာလမ်းမကီး၊ ပသုမ်ိမိ

 ဆူဇူကီးဖလားမှ

ေနာက်ဆုံးအဆင့် အုပ်စုမဲခွဲထားမ အရ ေြခစစ်ပွဲေအာင်အသင်းသည် 

အပ်ုစ ု(A) သို ကျေရာက်မည်ြဖစ်ရာ တေီမာအသင်းသည် ထိင်ုး၊ ြမန်မာ၊ 

ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူအသင်းတိုှင့ ်တစ်အုပ်စုတည်း ကစားရမည်ြဖစ ်

သည်။ အုပ်စု(B)တွင်မူ   လက်ရှိချန်ပီယံ  ဗီယက်နမ်၊ မေလးရှား၊ 

အင်ဒိုနီးရှား၊ ကေမ ာဒီးယားှင့် လာအိုအသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။ 

 ြမန်မာတိုက်စစ်မှးမှ

အီရန်ကလပ် ရှာဟာဒရီဆရီဂျန်အသင်းက ဥဇဘက်ကစ တန် 

ကလပ် ဘန်ယိုဒီေကာ်အသင်းကိ ု  ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့ ်  အိုင်ရရှိ 

ခဲ့သည်။ ဝင်းသိဂ   ထွန်းသည် ယင်းပွဲတွင် ဂိုကူလမ်အသင်း၏ 

ပွဲထွက်လူစာရင်း၌ ပါဝင်ခဲ့ပီး ပထမပိုင်းတွင ်တစ်ဂိုးအသာြဖင့ ်

ဦးေဆာင်ေနေသာ်လည်း ဒတုယိပိင်ုးတွင် ှစ်ဂုိးေပးလုိက်ရသြဖင့် 

အေရးနိမ့်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အိ ိယကလပ် ဂိုကူလမ်အသင်းသည ်အုပ်စုဒုတိယပွဲအြဖစ ်

ိဝုင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် အရီန်ကလပ် ရှာဟာဒရဆီရဂီျန်အသင်းှင့ ်

ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်း - ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ - AFC

 လီဗာပူးအသင်းမှ

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းက လီဗာပူးအသင်းကို အိုင်ရရှိခဲ့ြခင်းဟာ 

နည်းြပကေလာန့ဲ ထပ်ိတိက်ုေတွဆုခံဲတ့ဲ ့ပဲွစ်ေတမှွာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်း 

နည်းြပ ေဒးဗစ်မုိယက်အတွက် ပထမဆံုး ုိင်ပဲွရရိှခ့ဲြခင်းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကို  ံးနိမ့်ခဲ့တာေကာင့် လီဗာပူးအသင်းဟာ 

ပရမီယီာလိဂ်ပဲွစ်(၁၀)အပီးမှာ ရရိှထားတ့ဲ ရမှတ် ၂၂ မှတ်နဲပဲ အမှတ်ေပး 

ဇယားအဆင့်(၄)ေနရာမှာ ရပ်တည်ခွင့်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ 

ပရီမီယာလိဂ်အမှတ်ေပးဇယားမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ရမှတ် ၂၆ 

မှတ်နဲ  အမှတ်ေပးဇယားထပ်ိမှာ ဦးေဆာင်ေနပီး မန်စီးတီးအသင်းဟာ 

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနဲ  ရမှတ်တူဂိုးကွာြခားချက်နဲ  အမှတ်ေပးဇယား 

ဒုတိယေနရာမှာ ရပ်တည်ခွင့်ရရှိေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကေတာ့ လီဗာပူးအသင်းကုိ အုိင်ရရိှခ့ဲတာေကာင့် 

ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ ်၁၁ ပွဲ ကစားအပီးမှာ ရမှတ် ၂၃ မှတ်နဲ  အမှတ်ေပး 

ဇယား တတိယေနရာကို တက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

အြခားေသာ ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ်များမှာ အာဆင်နယ်အသင်းက ဝက်ဖိုဒ် 

အသင်းကို တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ  အိုင်ရရှိခဲ့ပီး အဲဗာတန်အသင်းနဲ  စပါး 

အသင်းတိုပဲွစ်မှာ ဂိုးမရိှသေရ၊ လဒ်ိယူိက်ုတက်စ်အသင်းနဲ လက်စတာ 

စီးတီးအသင်းတိုပွဲစ်မှာ တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစ ီ   သေရရလဒ် အသီးသီး 

ထွက်ေပ ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။                                          ေငွကယ်

ဘူုိင်းအသင်းသည် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် အသင်းြပင်ဆင် 

ရာတွင် အခက်အခမဲျားရိှပီး တ်ုထွက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း ထတ်ုြပန်ခဲ ့

သည်။ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ေရ ဆိင်ုးထားသည့ ်၂၀၂၀ အာဆယီ ံဆဇူကူီး 

ဖလားပိင်ပွဲကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ 

၁ ရက်အထိ စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။  ကိုညီေလး

ဂိုကူလမ်အသင်းှင့ ်အမ်မန်အသင်းတို ယှ်ပိင်ေနစ်။

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၈

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

ပစ ည်းများအား ေရေကာင်း၊ ေလေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမ ှ

ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ   ယေနတွင်  ရန်ကုန် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၌ ကမု ဏတီစ်ခမှု Fobac- 1G Injection အခ ု၇၀၀၀၊ 

Meromax   1G  Injection  အခု  ၅၀၀၀၊  ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှ   Inhaler  

၅၂၁၈ ခ၊ု Mask KF-94  အခ ု၈၀၀၀၊ ေအာက်ဆဂီျင်အိုး အလုံး ၁၆၀၊ ေအာက်ဆဂီျင် 

ထုတ်သည့်စက် တစ်ခု၊ ေဆးဝါးမျိးစံု အမျိး ၄၀ (၁၆၈၄၂၇ ဒသမ ၃၂ ကီလုိဂရမ်)၊ 

နယ်စပ်(ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကုမ ဏီ ခုနစ်ခုမှ Sodium Chloride Injection အခု 

၄၃၂၂၁၀၊ Glucose Injection ၃၂၁၁၉၂ ခု၊ Isolation Gown အခု ၃၀၀၀၀၊ 

ှာေခါင်းစည်း ၃၆၃၀၂ ခ၊ု အမ်ိသုံးေအာက်ဆဂီျင်စက် ၁၃ ခတုိုကိ ုထတ်ုေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                                                                  သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ 

ေနစ်စစ်ေဆး ထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

“ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သိဂ   လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂၈)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သိဂ   လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဃ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၂၈)၊ 
ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၆ ေပx၈၅ ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်”ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၆ ေပx၈၅ ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ”်

တိုှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းတိုှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါေြမကွက်သည် မိေြမစာရင်းတွင် ယခေုရာင်းချသအူမည်ြဖင့ ်တရားဝင်အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး မမိတိစ်ဦး 

တည်းသာ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ကိတင်လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်းမရိှပါေကာင်း 
ှစ်(၆၀)ဂရန်မရူင်းြပသ၍ ဝန်ခကံတြိပေရာင်းချသ ူဦးကိေုလး [၉/မရမ(ိင်ု)၀၅၃၇၈၄] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် (၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွျပ်ကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ရ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း 
များှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ  (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို  လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယသူည့က်စိ ကိ ုှစ်ဖက်သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ သက်ထားဆွိ  LL.B,D.I.L,Dip in Engလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ သက်ထားဆွိ  LL.B,D.I.L,Dip in Eng
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၈၉၉) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၈၉၉)
 ဖုန်း-၀၉- ၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁ ဖုန်း-၀၉- ၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ သူရလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၆၂/ခ)၊ 

ေြမပိင်ုရှင် ဦးေဌးဝင်း၏ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်(၂)ခန်းတဲွ (၃)ထပ်ခဲွ၊ 

(၅)ထပ်တိက်ု၏ (မှန်ခန်း)၊ (ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ (၁၁ ၁၂ x ၄၅)ရိှ တိက်ုခန်း 
ှင့ ်သက်ဆိုင်သည့်  အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသ ူဦးတင်ဆန်း [၈/ပခက(ိုင်) ၁၄၉၈၂၆]ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စန်းစန်းဝင်း ဦးသက်ိုင်(စ်-၄၈၄၆၆)ေဒ စန်းစန်းဝင်း ဦးသက်ိုင်(စ်-၄၈၄၆၆)
B.A(Law),LL.B ေဒ လွီစ်မာရီ(စ်-၅၂၃၃၉)B.A(Law),LL.B ေဒ လွီစ်မာရီ(စ်-၅၂၃၃၉)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၉၈၆) ေဒ အိအိေအာင်(စ်-၅၄၂၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၉၈၆) ေဒ အိအိေအာင်(စ်-၅၄၂၈၂)
 (အထက်တန်းေရှေနများ) (အထက်တန်းေရှေနများ)

အမှတ်(၉၄)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၄)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၃၄၃၈၊ ၀၉-၉၅၀၈၅၃၉၅၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၃၄၃၈၊ ၀၉-၉၅၀၈၅၃၉၅၉

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၈

ပုိှံပ်ေရးှင့ထ်တ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စာေပဗမိာန် စာအပ်ုအသင်း 

က စာေပဗိမာန်စာမူဆု စာပေဒသာ၊ ဒုတိယဆုရ “မင်းသ င် 

ေအာင် (တံွေတး)” ေရးသားသည့ ် “ရာမဇာတ်ထကဲ ေရေကျာ် 

ေမာင်ေမာင”်စာအုပ်ကို   ၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလအသင်းေပး 

စာအုပ်အြဖစ် စာအုပ်အသင်းဝင်များထံသို  ြဖန်ချလိျက်ရှိ 

သည်။   ရန်ကုန်မိရှိ စာအုပ်အသင်းဝင်များသည် အမှတ် 

(၅၂၉/၅၃၁) ကန်ုသည်လမ်းရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုအသင်းတွင် 

လာေရာက်ထတ်ုယူိင်ုပီး ကျန်အသင်းဝင်များသို ြပန်ကားေရး 

ှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊   ခိုင်ုံးများမ ှတစ်ဆင့် 

လည်းေကာင်း၊ စာတိက်ုမှတစ်ဆင့လ်ည်းေကာင်း ေပးပိုလျက်ရိှ 

သည်။

စာေပဗိမာန်စာအုပ်အသင်းဝင်လိုပါက အတွင်းေရးမှး၊ 

စာေပဗမိာန်စာအပ်ုအသင်း အမှတ် (၅၂၉/၅၃၁) ကန်ုသည်လမ်း 

ရန်ကုန်မိ  ဖုန်း-၀၁ ၂၄၉၀၃၁၊    ၃၈၁၄၄၈ တုိသုိ  လိပ်မူ၍ 

ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။                      သတင်းစ်

ေရ ကူမိနယ်၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ေရ ကူ  ိုဝင်ဘာ  ၈

ကချင်ြပည်နယ ်ဗန်းေမာ်ခိုင်  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှခိုင်ဦးစီးဌာနမှး ဦးြမသိန်း 

သည် ေရ ကူမိနယ်ဦးစီးဌာနမှး ဦးစိုးိုင်ှင့်  ဝန်ထမ်းများလိုက်ပါလျက ်ိုဝင်ဘာ 

၄ ရက်မှ ၆ ရက်အထ ိဧရာဝတီလင်းပုိင်ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများသုိ ကင်းလှည့ြ်ခင်း၊ 

ပညာေပးေဟာေြပာြခင်း၊ ငါးေမွးကန်များသုိ အမှန်တကယ်ေမွးြမေဆာင်ရက်ြခင်း ရှိ/ 

မရှိ  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း၊   ေရ ကူမိနယ်ငါးသားေဖာက်စခန်းုံးှင့ ်  မိနယ်ုံး 

တည်ေဆာက်ေနမ အေြခအေနအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                                                                                          သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ

ေမွးြမေရးအစာ ေကာက်ိုးသည် ပိတုန်ိးဓာတ် 

၃ ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်းပါဝင်ပီး သေုတသနြပစိက်ုပျိး 

ထုတ်လုပ်ေနေသာ  တိရစ ာန်အစာပင်ြမက်သည ်

ပုိတိန်းဓာတ် ၁၀ ရာခုိင် န်းမှ  ၁၅ ရာခုိင် န်းအထိ 

ပါဝင်ေသာေကာင့် ေမွးြမေရးေတာင်သူတုိအတွက် 

အစာ ေက းေမွးမ စနစ် ကျယ်ြပန်ြဖစ်ထွန်းလာေစရန် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီး 

ဌာနအေနြဖင့် စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ိုင်ေရး ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

“အစာစရိတ်ကုိ ေလ ာ့ချုိင်ရင် ေမွးြမတ့ဲေတာင်သ ူ

ေတအွတွက် အကျိးေကျးဇူးများမှာပါ။  အခစုိက်ုပျိး 

သေုတသနြပေနတဲ ့ အစာြုမက်ဟာ ပိတုန်ိးဓာတ် 

များတဲ့အတွက် များများေက းိုင်ရင ်အသားထွက် 

 န်း၊ ုိထွက် န်းြဖစ်ေစ ေကာင်းေစပါတယ်။ ဒါေကာင့် 

ေမးွြမေရးေတာင်သူေတွအေနနဲ  ေနပီယာ(ပက်ေချာင်း) 

အစာြုမက်ကိ ုဌာနက အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးေနပါတယ်။ 

တိရစ ာန်အစာပင်ကို ေဈးကွက်ြဖစ်လာဖို  ကျန်တဲ့ 

တိုင်းေဒသကီးေတွမှာလည်း   ေဆာင်ရက်ေနတာ 

ေကာင့်  ေနာက်ပိုင်းမှာ  ြမက်စိုက်ေတာင်သူေတွ 

အြဖစ် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းေတွလည်း များလာ 

ိုင်ပါတယ်။  ပိုတိန်းများတဲ့    အစာုေတွကို 

ေတာင်သေူတအွသုံးြပိင်ုြခင်းဟာ ေမွးြမေရးက   

ကိသုာမက ေတာင်သေူတရွဲ အကျိးစီးပွားကိရုရိှေစပါ 

တယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာန    တိုင်းဦးစီးမှး   ေဒါက်တာ 

တိုးမင်းထွန်းက ေြပာသည်။

တိင်ုးေဒသကီး ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန 

တွင် အသားဓာတ် ၁၄ ဒသမ ၇ ရာခိင်ု န်းပါဝင်ေသာ 

ေနပီယာြမက်ချိ(အစ ေရးြမက်ချိ)ကိ ုသုေတသနြပ 

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပီး   ေမွးြမေရးွားများ 

အြပင်   အြခားေသာတရိစ ာန်များကိလုည်း  ေက းိင်ု 

ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကို မူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။                                                 ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။                                                 
စာတည်းစာတည်း

စာေပဗိမာန်စာအုပ်အသင်း စာအုပ်ြဖန်ချ ိ

ရန်    ေဆာင်ရက်ထားသည်။    ေနပီယာြမက် 

(ပက်ေချာင်း)တွင် အသားဓာတ ်၁၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင် 

 န်း၊ ေနပီယာြမက်(ေတဂူရမ်)တွင်  အသားဓာတ ်

၁၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်းပါဝင်ပီး Ever green grass 

ြမက်တွင ်  အသားဓာတ်  ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်း၊ 

ဆစ်ဂနယ်ြမက်တွင် အသားဓာတ် ၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင် 

 န်းှင့် ဂီနီြမက်တွင ်အသားဓာတ် ၁၄ ဒသမ ၃၅ 

ရာခိုင် န်းတို   ပါဝင်ေသာေကာင့ ်   အစာုပင်များ 

ေက းေသာစနစ်ကို   ကျယ်ြပန်စွာေြပာင်းလ ဲအသုံး 

ြပြခင်းြဖင့် ေမွးြမေရးေတာင်သူများအတွက် စီးပွား 

ြဖစ်ထွန်းမ ကိ ုအေထာက်အပ့ံ ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်သည်။

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက်ရှိ

ဌာနအေနြဖင့် တိရစ ာန်အစာပင်စိုက်ပျိးထုတ်

လုပ်မ ကိ ုေမွးြမေရးေတာင်သူများ ပုိမုိသိရိှအသံုးြပ 

ုိင်ရန် သင်တန်းများပုိချေပးလျက်ရိှပီး  ေမွးြမေရး 

တရိစ ာန်များ  အစာရှားပါးမ မရိှေစရန်   ြမက်ချ်ဖတ် 

ြပလပ်ုနည်းကိလုည်း လက်ေတွသင်ကားေပးလျက် 

ရှိသည့်အြပင ် Ever  green  grass   စိုက်ပျိးနည်း 

သင်တန်းကိုလည်း ဌာနှင့် ကုမ ဏီတို ပူးေပါင်း၍

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။   မျိးေကာင်း 

မျိးသန်များကိ ု ေမွးြမိုင်ရန ် ေမွးြမေရးှင့်ကုသ 

ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်မဂ  လာဒုံမိနယ ် ပျ်းမပင် 

ေကျးရာရှ ိ      ိုစားွားေမွးြမေရးသုေတသနှင့ ်

သုပ်ြပ ခံ၌ ိုင်ငံြခားိုစားွားအွယ်ဝင ်ိုစားွား  

၆၈ ေကာင်ှင့ ်ိုစားက ဲအေကာင် ၂၀ ေမွးြမထားရိှပီး 

ေဒသှင့က်ိက်ုညေီသာ ိုစားွား မျိးေကာင်းမျိးသန်  

များ ထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖးိင်ုရန်ှင့ ်ေမွးြမေရးေတာင်သ ူ

များ  အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည့် ပိုတိန်းဓာတ် ၁၅ 

ရာခိုင် န်းထိပါဝင်ေသာ တိရစ ာန်အစာ ြမက်ချိပင ်

များကိလုည်း သေုတသနြပ စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုလျက် 

ရှိသည်။                 သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)

ဓာတ်ပုံ - ကူး

စာေပြမင့်မှ

လူမျိးတင့်မည်



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်/တိုးချဲ၊ မိသစ်(၃)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်/တိုးချဲ၊ မိသစ်(၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၃/ခ)ေပ ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (ေြခရင်းြခမ်း)၊ အမှတ်(၄၃/ခ)ေပ ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (ေြခရင်းြခမ်း)၊ 

ေြမညထီပ်(အလျားေပ ၁၂ေြမညီထပ်(အလျားေပ ၁၂ ၁
၂ xအနေံပ ၅၀) အကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းှင့်တကွ xအနံေပ ၅၀) အကျယ်ရိှ တုိက်ခန်းှင့်တကွ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက ်

ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိ တိုက်ခန်းှင့ ်တကွ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ ်

အားလံုးကုိ တရားဝင် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ဝင်းဝင်းခုိင်[၁၀/မလမ(ုိင်)၁၈၇၄၂၉]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေနလင်းေအာင်ဦးေနလင်းေအာင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၁၄)

အမှတ်(၂၀)၊ ေြမာင်းကီးလမ်း/ခ(၁)လမ်း၊ ပထမ(ထပ်)၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၀)၊ ေြမာင်းကီးလမ်း/ခ(၁)လမ်း၊ ပထမ(ထပ်)၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၃၅၉၉အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၃၅၉၉

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်/တိုးချဲ၊ မိသစ်(၃)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်/တိုးချဲ၊ မိသစ်(၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၃/က)ေပ ရိှ (၂)ခန်းတဲွ (၅)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ အမှတ်(၄၃/က)ေပ ရိှ (၂)ခန်းတဲွ (၅)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ 

ေြမညထီပ်(အလျားေပ ၁၂ေြမညီထပ်(အလျားေပ ၁၂ ၁
၂ xအနေံပ ၅၀) အကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းှင့်တကွ xအနံေပ ၅၀) အကျယ်ရိှ တုိက်ခန်းှင့်တကွ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိ တိုက်ခန်းှင့ ်တကွ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ ်

အားလံုးကုိ တရားဝင် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ဝင်းဝင်းခုိင်[၁၀/မလမ(ုိင်)၁၈၇၄၂၉]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။ ထိုေကာင့် ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား ခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေနလင်းေအာင်ဦးေနလင်းေအာင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၁၄)

အမှတ်(၂၀)၊ ေြမာင်းကီးလမ်း/ခ(၁)လမ်း၊ ပထမ(ထပ်)၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၀)၊ ေြမာင်းကီးလမ်း/ခ(၁)လမ်း၊ ပထမ(ထပ်)၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၃၅၉၉အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၃၅၉၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ (၅၄)ရပ်ကွက်၊ ချယ်ရီ(၄)

လမ်း၊ အမှတ်(၈၇) ဦးေဇာ်မင်းလတ ် [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၂၃၆၈၉၄]-
ေဒ မိုးမိုး ွယ်[၁၄/ဝခမ(ိုင ်)၁၈၅၈၇၂]တို၏သားြဖစ်သူ 
ေမာင်ပိုင်မင်းလတ် [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၃၁၆၃၈၃]သည် မိမိဆ  
အေလျာက် ေနအမ်ိမှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်မဘိ၊ ညအီစ်ကိ ုေမာင်ှမ 
များှင့ ်လုံးဝပတ်သက်မ မရိှသြဖင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက် 
ေသာ ကစိ အဝဝကိ ုလုံးဝ (လုံးဝ) တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 
ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်မင်းလတ်[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၂၃၆၈၉၄]ဦးေဇာ်မင်းလတ[်၁၄/ဝခမ(ိုင်)၂၃၆၈၉၄]
ေဒ မိုးမိုးွယ်[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၈၅၈၇၂]ေဒ မိုးမိုးွယ်[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၈၅၈၇၂]

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ေကျာက်ဆည်မိ၊ ဧြမကည်လင်အေရှရပ်ကွက်ေန 

ဦးဝင်းမိင်[၉/ကဆန(ိုင်)၂၀၈၄၈၇]-ေဒ သီတာ[၉/ကဆန 
(ိုင်)၁၁၁၁၅၉]တို၏သား ေမာင်ဟိန်းထက်ေအာင်(ခ)
ကိုကီး[၉/ကဆန(ိုင်) ၁၈၆၈၉၈]သည် မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကို 
နားမေထာင်ဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပလုပ်ေန 
ပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက် 
ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ကစိ မှန်သမ ကိ ု
လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝင်းမိင်-ေဒ သီတာဦးဝင်းမိင-်ေဒ သီတာ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-FMI၊ အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၂၈)၊ စတုရန်းေပ(၂၀၁၀၀)၊ ဧရိယာ 
(၀.၄၆၁)ဧကအကျယ်အဝန်းရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို မိေြမစာရင်းတွင ်တရားဝင်အမည်ေပါက်လျက ်
ရှိေကာင်း၊ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားလျက ်     အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း၊   လွတ်လပ်စွာ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ ကမ်းလှမ်းလာသ ူေဒ ခင်ဝင်းြမင့[်၉/ 
မရက(ုိင်)၀၇၇၉၀၉]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေနလင်း[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၉၅၁၀၁]က 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးစရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆုိပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက တိကျခုိင်လံုေသာ 
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၉၅/၂၀၁၆)ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ ်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၉၅/၂၀၁၆)

အမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ အခန်း(၀၀၅)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ အခန်း(၀၀၅)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၅၀)၊ 

တိက်ု(ဘ)ီ၊ အခန်းအမှတ်(၃၂၆)၊ ေအာင်ြမင်ြပည့စ်ု ံလမ်း(၅၀)ကွန်ဒိ၊ု အကျယ် 
အဝန်း(၆၀၀)စတုရန်းေပရှိ ေရ၊ မီးစုံ တိုက်ခန်းှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးေကာင်းဆက်ွန် [၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၈၄၈၉၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ယေနမှစ၍ (၁၀) ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ထူးထူးရင်ေဒ ထူးထူးရင်

LL.B,L.L.M(Credit)LL.B,L.L.M(Credit)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၄)

တာဝါဘီ၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၁)၊ လမ်း(၅၀)ကွန်ဒို၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ တာဝါဘီ၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၁)၊ လမ်း(၅၀)ကွန်ဒို၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၁၂၉ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၁၂၉

ေမာ်ေတာ်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်းေမာ်ေတာ်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်း
ယာ်အမှတ်-54W/18720 ယာ်မှတ်ပုံတင်အမည်ေပါက်သူ/လက်ဝယ်ရှိသူ 

ဦးထက်ဝဏ သိန်းမင်း [၁၄/မအပ(ိုင်)၂၄၅၈၁၄]မှ ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃)
ေပျာက်ဆုံးမတိ ထတ်ုေပးရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း   ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  
ုံးသို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။                 က.ည.န ခိင်ုုံး(မအပူင်)က.ည.န ခိင်ုုံး(မအပူင်)

(မအူပင်)(မအူပင်)

သားအြဖစ်မှ သားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ဝါးခယ်မမိ၊ 

သံကိးတုိင်ရပ်ကွက်၊ အပ်ုစ(ု၉)၊ ၂၆ ကွက် 

သစ်ေန အဖ ဦးခင်ေမာင် ြမင့ ် ၊ အမိ 

ေဒ ဝင်းရတီို၏သား  ေမာင်ေအာင်ကိမုင်း 

[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၅၅၅၀၆]သည် မိဘများ 

၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခဘံ ဲမမိသိေဘာအရ 

(၁၂-၂-၂၀၂၁)ရက်မှစ၍ ေနအိမ်မှဆင်းသွား 

ပါသြဖင့် ၎င်းအား သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ် 

ေကာင်း၊ ၎င်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့် 

ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာမှ မိသားစုှင့ ် 

မသက်ဆိုင်ပါေကာင်းှင့ ် တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည ်မဟုတ်ေကာင်း။ 

ဦးခင်ေမာင်ြမင့်ဦးခင်ေမာင်ြမင့်

[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၀၁၇၁၀၉][၁၄/ဝခမ(ိုင်)၀၁၇၁၀၉]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ငါးထပ်ကီးေတာင်ရပ်ကွက်၊ ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၉)

ေြမကွက်ေပ တွင် မိုးြမင့စ်မံသိားစေုဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏလီမီတိက်ှင့ ်ေြမပုိင်ရှင်တို အကျိးတေူဆာက်လပ်ုထားေသာ တိက်ုခန်းများ 

အနက် မိုးြမင့်စံမိသားစုေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီပိုင်ဆိုင်ေသာ အခန်းအမှတ်(၁၀/D)၊ ၁၀-လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း(၁၇၆၅)စတုရန်းေပရှိ 

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေဒ ဖိးလှြမင့်[၇/သဝတ(ိုင်)၀၀၀၀၀၅]၊ 

အမှတ်(၃၀)၊ မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါတိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့က်စိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်(B.Sc,PGDL)   ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့(်B.Sc,PGDL)   ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅)

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃    ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃    ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂

အမှတ်(၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရခိင်ုိုးကီးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ရခိင်ုိုးေလးေကျးရာ၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-

၈/က၊ ကွင်းအမှတ်-၃၀၂/ေအ၊ စကားဝါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၇၈)ရိှေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာင်(၇)ခန်းပါ (၁)ထပ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ေဒ ေအးေအးသင်း 
[၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၁၅၂၉၁]က ဦးစန်းတင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၄၉၀၉၂]ှင့် ေဒ သန်းသန်းဝင်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၄၉၀၉၅]တိုထံမှ (၁၅-၉-
၂၀၂၀)ေနစွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူေြမှင့်ေနအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”ချပ်ဆို 
ဝယ်ယူ၍ ေသာ့ခတ်လက်ေရာက်ရယူခဲ့ေသာ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အဆိုပါအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက သက်ဆိုင်သူ 
မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပ၍ က ်ုပ်ထံသို (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး ကန်ကွက်သ ူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ေမလ  င်(စ်-၇၉၁၆)   ေဒ ေအးေအးမိုးြမင့်(စ်-၁၇၂၀၃)ေဒ ခိုင်ေမလ  င်(စ်-၇၉၁၆)   ေဒ ေအးေအးမိုးြမင့(်စ်-၁၇၂၀၃)
(LL.B,D.B.L,Dip in English)   (LL.B,D.B.L)(LL.B,D.B.L,Dip in English)   (LL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅    ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၁၇၅၇၇၄ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅    ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၁၇၅၇၇၄ 

တိုက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၄(D)၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၄(D)၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ
(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀ )(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀ )

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁

ေဒ ုဝါ   ှင့်  ၁။ ေဒ တင်လှ
(၎င်း၏အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ်စာ   ၂။ ဦးြမင့်ေအာင်
ရသူ- ေဒ ခင်စုလ  င်)    ၃။ ေဒ စန်းစန်းဝင်း
(တရားလို)    (တရားပိင်များ)(တရားလို)    (တရားပိင်များ)
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေဝပုလ (၃)

လမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒ တင်လှ၊ ဦးြမင့ေ်အာင်ှင့ ်ေဒ စန်းစန်းဝင်း (ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိသူများ)တို သိေစရမည်။

 သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုက ပဋိညာ်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား 
မှတ်ပုံတင်ြပလုပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ  (၂၄)ရက် 
(၁၃၈၃ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၆ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် 
အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုြပလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်တိုမလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ ့
လ င် သင်တိုမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု 
ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်တိုက ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်
စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည့်တိုကို သင်တိုှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။  သိုမဟုတ ်
သင်တို၏ကိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်တိုက ထေုချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁- ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ (၈)ရက်တွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                                              

                       (သီသီဟန်)(သီသီဟန်)
တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရမ်ှးြပညန်ယ်ေြမာက်ပုိင်း၊ မူဆယ်မိ၊ ဟိုေပါ့ေကျးရာတွင ်ေရ ရတု၊ 

စမ်ိးရတနာ၊ ေရ ရတနာေသာက်ေရသန်အမည်ြဖင့ ်ေရသန်ဘူးကီး၊ ဘူးေသး 
များအား ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့် ေရ ရတု၊ စိမ်းရတနာ၊ 
ေရ ရတနာေသာက်ေရသန်ှင့ ်အမည်တူရှိပါက ေကညာသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရန်ရှိန်းလူ [၁၃/ကခန(ိုင်)၀၈၇၃၉၅]ဦးရန်ရှိန်းလူ [၁၃/ကခန(ိုင်)၀၈၇၃၉၅]
ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၉၀၈၇၀၀၊ Viber - ၀၉-၇၇၃၉၃၁၅၁၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၉၀၈၇၀၀၊ Viber - ၀၉-၇၇၃၉၃၁၅၁၅

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့် အေကာင်းကားစာအေကာင်းြပရန်ေပးသည့ ်အေကာင်းကားစာ

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၅၄)ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၅၄)ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၆၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၆
ေဒ စန်းစန်းယု  ှင့် ၁။ ေဒ ေအးသန်း

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်စာ  ၂။ ေဒ ညိညိသန်

ရသူ-ေဒ ပွင့်ြဖထွန်း) 

(တရားိုင်)   (တရား ံးများ)(တရားိုင်)   (တရား ံးများ)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေဝပလု  

(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅၄)ေန တရား ံးများြဖစ်ေသာ ေဒ ေအးသန်းှင့ ်ေဒ ညိညိသန်  

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ)တို သိေစရမည်။

အထက်အမည်ပါ တရားိုင် ေဒ စန်းစန်းယုက ဤုံးေတာ်သို သင်တို 

အေပ ၌ ၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၄တွင် ရရှိခဲ့ေသာဒီကရီအား 

အတည်ြပေပးရန် ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ သင်တိုက ဤေလ ာက်လ ာအတိင်ုး 

အမိန်မချသင့်ေကာင်း အေကာင်းြပရန် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၂၄)ရက် 

(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်ကျာ် ၆ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ၁၀:၀၀နာရတွီင် 

သင်တုိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သင်တိုေရှေနြဖစ်ေစ ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ 

မလာေရာက်ခ့ဲလ င် အဆုိပါ ေလ ာက်ထားချက်ကုိ သင့်မျက်ကွယ်တွင် တစ်ဖက်သတ် 

ကားနာစစ်ေဆးဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                   (သီသီဟန်)(သီသီဟန်)

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရပ်ကွက်(၂၀/က)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၅၀/က)၊ လ  င်စပယ်လမ်းဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၁x၆၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၉)
ဧက၊ စတုရန်းေပ (၁၂၆၀)ရှိ ဦးေမာင်ဆိုင ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့်ေြမေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား လက်ရှိထား 
ပိင်ုဆိင်ုပီး ဦးေမာင်ဆိင်ုှင့ ်၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူကွယ်လွန်ေသာအခါ အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူ
သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း၊ ဦးလှဝင်း(ကွယ်လွန်)၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်မာ၊ 
ေဒ ချိချိြမင့်၊ ဦးေအာင်သိန်း၊ ဦးလှစိန်၊ ေဒ တင်တင်ရီတိုက ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိုပီး က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ
ရန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ် 
ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်သူများမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ေဆာင ်
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမင့်သ ာ(LL.B)ေဒ ြမင့်သ ာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၈၉)
အမှတ်(၃၆/က)၊ ကန်သာယာ(၁)လမ်း၊ ဒါရ်ကာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၃၆/က)၊ ကန်သာယာ(၁)လမ်း၊ ဒါရ်ကာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၁၃၃၉၀၂ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၁၃၃၉၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

 ဒက ိဏသီရိမိ၊ ေရ အင်ကင်းရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁/ေရ အင်ကင်း 

ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၂၆၈၈)၊ ေြမဧရိယာ 

(၀.၂၂၉)ဧကရှိ ဦးလှြမင့်ေရ (ဘ)ဦးေကျာ်ေရ  

[၁၀/သထန(ိုင်)၀၁၉၀၄၁]  အမည်ေပါက် 

ေြမကွက်အား အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 

ရရိှထားသူ ဦးေမာင်ေမာင်ွန်(ဘ)ဦးေမာင်[၁၃/ 

ညရန(ိုင်)၀၅၇၃၄၀]မှ   ေြမကွက်ေနရာ 

(ယာယီ)ချထားေပးသည့်လက်မှတ်(မူရင်း)

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 

တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ(မူရင်း)၊ ကိုယ်တိုင် 

ဝန်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ရပ်ကွက်

အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ အထူးကိုယ်

စားလှယ်လ ဲစာ(၁၁၇၂/၂၀၁၃)မူရင်းများ 

တင်ြပ၍ မိတ မ ှန ်ေလ ာက်ထားလာရာ 

ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်ေနြပည်ေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး 

ှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက ်

ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာ

ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်အညီ ေြမကွက ်

ေနရာ(ယာယီ)ချထားေပးသည့်လက်မှတ ်

မူရင်းကုိ ပယ်ဖျက်ပီး မိတ မှန်ေလ ာက်ထား

လာြခင်းအေပ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာလိက်ု 

သည်။ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁

ဦးကိုကိုေလး(ခ) ဟာဂျေီမာင်လာနာမုဟမ ဒ်မွစ်တွဖါးှင့်ဦးကိုကိုေလး(ခ) ဟာဂျေီမာင်လာနာမုဟမ ဒ်မွစ်တွဖါးှင့်

 အများသိေစရန် အများသိေစရန်
 ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ ၁၅၆လမ်း၊ အမှတ်(၉၇)

ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မစန်းစန်းဝင်း(ခ)အာေဘဒါဘီ [၁၃/သပန(ိုင်)၀၅၆၁၄၆]ှင့် 
ဦးကိုကိုေလး(ခ)ဟာဂျေီမာင်လာနာမုဟမ ဒ်မွစ်တွဖါး [၉/မမန(ိုင်)၀၀၂၉၅၈]တိုသည် 
(၁၃-၃-၂၀၀၉)ခှုစ်တွင် ေနကာဟ်ြပ လက်ထပ်ထမ်ိးြမားခဲ့ကပီး၊ သား(၁)ဦးထွန်းကား 
ခဲပ့ါသည်။ အမ်ိေထာင်ေရးအဆင်မေြပမ များ၊ စတ်ိသေဘာထားချင်းမတိက်ုဆိင်ုမ  စတ်ိမ 
ချမ်းသာမ များေကာင့် (၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် လင်မယားအြဖစ်မှအပီးအြပတ ် 
ကွာရှင်းြပတ်စလဲိက်ုပြီဖစ်ပါသည်။ သက်ဆိင်ုရာ ဘာသာေရး အဖဲွကီး ဓမ သတ်ဌာနထမှံ 
အစ လာမ့်ဥပေဒအရ လင်ခန်း- မယားခန်းအပီးြပတ်စဲြခင်းဆုိင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်ရယူခ့ဲ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ေနာက်ေနာင်တွင် တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး မည်သိုမ  ပတ်သက်စပ်ဆိင်ု 
ြခင်းလုံးဝ(လုံးဝ)မရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
   မစန်းစန်းဝင်း(ခ) အာေဘဒါဘီ           ဦးြမတ်သန်းဦး [B.A (Eco;),H.G.P,D-A(1)]   မစန်းစန်းဝင်း(ခ) အာေဘဒါဘီ           ဦးြမတ်သန်းဦး [B.A (Eco;),H.G.P,D-A(1)]
   [၁၃/သပန(ိုင်)၀၅၆၁၄၆]   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၂၂၀)   [၁၃/သပန(ိုင်)၀၅၆၁၄၆]   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၂၂၀)

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀)မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၄+FG၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၆၈၇၊ ဦးမိုးအမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမေပ ရှိ လိပ်စာအေခ အမှတ်-၆၈၇၊ 
ကမ   ာန်းလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်ခန်းတွဲ(၆)
ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦမှ ပထမထပ်၊ (၂-လ ာ)၊ အခန်း- B၊ ေြခရင်းခန်း (ညာဘက်ြခမ်း)၊ 
ဧရယိာ (၁၅'x၅၀') အကျယ်ရိှတိက်ုခန်းအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိပုိင်ုဆိင်ုပီး၊ ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ဦးေဝဖိး[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၆၇၃၂]ထံမှ ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းသည်ကုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးုိင်လင်းေအာင်[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၂၉၄၇၀]က 
ဝယ်ယူရန်သေဘာတူပီး၊ ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ်စရန်ေငွေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို 
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ပီး ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်ေအာင်(ဥပေဒဘွဲရ)ဦးတင်ေအာင်(ဥပေဒဘွဲရ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၂၇၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၂၇၂)
အခန်း-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၃- F၊ MAC Tower၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အခန်း-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၃- F၊ MAC Tower၊ ကုန်သည်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
၁။   ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ အဓပိတလိမ်း၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၈)တွင် ၂ ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက် 

အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရန် ေြမရှင် ဦးသန်းေဌး+၂ (GP) ေဒ သန်းသန်း 

ေအး၊ လိုင်စင်ရကန်ထိုက်တာ ဦးေဇာ်ိုင်ထွဋ်(LC-1158)လိုင်စင်ရ 

အင်ဂျင်နီယာ ဦးစုိင်းေကျာ်ေအာင်(LS-1295)တိုအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည် 

ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ အင်ဂျင်နယီာဌာန(အေဆာက်အအု)ံမှ (၂၀-၁၀- 

၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂၉၀၂/၂၉၀၃/စည်ပင်-ယာ(အုံ)ြဖင့် ေဆာက် 

လုပ်ခွင့်ြပထားပီးြဖစ်ပါသည်။

၂။ ယခုအခါ အဆိုပါ ၂ ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦအား ေဆာက် 

လုပ်ရန် ဆ မရိှေတာ့ပါသြဖင့် ခွင့်ြပမိန်အား ပယ်ဖျက်ေပးပါရန် ေြမရှင်၏ 

အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာရရိှသူ ေဒ သန်းသန်းေအးမှ အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန(အေဆာက်အအုံ)သို တင်ြပေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်ရန် 

ရှိပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကညာချက်ပါရှိသည့ ်

ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း(၁၅)ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထားကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း

ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း ှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂၆၄)၊ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိသည့် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးတင်ေအာင်(CF-၀၃၂၂၉၉)ထံမှ 

အဆင့်ဆင့်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေအာင်ေကျာ် ဦးေအာင်ေကျာ ်

ေကျာ်လင်း[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၂၂၆၁] ေကျာ်လင်း[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၂၂၆၁] က ေရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးဘူမနားလိန်း [၄/ပလဝ(ိုင)်၀၃၀၅၅၇]က ဝယယ်ရူန်သေဘာတူ၍ ေြမကွက် 

တန်ဖိုးေငွတချိတစ်ဝက်ကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက ယေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက် 

အထားမူရင်းများှင့ ်တကွ က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်အပီးသတ်စာချပ်ချပ်ဆို 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ေဒ ဟန်နီငိုင်ဆာခ့်             ဦးငိုင်ဆာခ့်   ေဒ ဟန်နီငိုင်ဆာခ့်             ဦးငိုင်ဆာခ့်

   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၄၇၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၂၂)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၄၇၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၂၂)

တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄/စီ)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတား တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄/စီ)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတား 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၇၈၄၊ ၀၉-၇၉၁၉၂၉၇၁၆မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၇၈၄၊ ၀၉-၇၉၁၉၂၉၇၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၂၅၃)၊ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀) ေြမအမျိးအစားပါမစ်ေြမှင့် ယင်း 
ေြမေပ ရှိ အမှတ်(၂၅၃)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက ်
ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား 
မိေြမစာရင်းတွင် ဦးသန်းရ(ီခ)ဦးလှြမင့(်AD-၀၁၄၀၁၂)အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးြခင်း 
ခံရပီး ၎င်းှင့်၎င်း၏ဇနီး ကွယ်လွန်သြဖင့ ်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ သားသမီးများ 
ြဖစ်ကေသာ ၁။ ဦးခင်ေမာင်ကည် [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၁၂၀၈၉၅]၊ ၂။ေဒ ကည်ကည် 
ပံး[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၃၆၂၃]၊ ၃။ ဦးေရ ဝင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၅၄၂၃]၊ ၄။ဦးခင် 
ေမာင်ေထွး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၀၃၄၇၄]၊ ၅။ေဒ တင်တင်ရ ီ[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၂၂၉၇၂]
တိုထမှံ(၂-၃-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ "ေြမကွက်ှင့အ်ေဆာက်အအု ံအပီးအပိင်ု အေရာင်း 
အဝယ်ေငွေချကတိစာချပ"်အရ ဝယ်ယူထားသ ူဦးသီဟေအာင်[၁၂/ရကန(ိုင်) 
၀၃၆၈၀၀]က မိမိတစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ 
ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 
အည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေိစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
      ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင်      ဦးေအးမင်းေဇာ ် ဦးေကျာ်မင်းိုင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇၇/၁၇၉)၊ (ဒုတိယထပ်)(၃-လ ာ)၊ (မျက်ှာမူလ င်ယာဘက်)၊ အကျယ် 
အဝန်း(၂၂.၅x၄၀)ေပရှိ တိုက်ခန်း၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ၊ တယ်လီဖုန်း 
အမှတ်(၀၁-၃၉၈၆၆၁)၊ အဲယားကွန်း(၃)လုံး၊ စွဲကပ်တည်ရှိေနေသာအရာများ၊ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူ
ဦးေကာင်းဆက်ဟန်[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၃၄၄၇၄] ဦးေကာင်းဆက်ဟန်[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၃၄၄၇၄] က မမိသိာလ င် တရားဝင်ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိင်ုသ ူမည်သမူဆိ ု
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းစုံလင်စွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို     
(၇)ရက် အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက် 
ခဲ့ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအးေမာ်(B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)ဦးေအးေမာ်(B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)
အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိငး်ရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁/ထူပါုံ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၂၄၊ 
ေြမဧရယိာ (၄၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၇၂၄၊ ဇဂ  မလမ်း၊ ၁/ထူပါံုရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ေဒ သန်းသန်းေထွး [၁၂/
သကတ(ုိင်)၀၀၈၃၂၇]၊ ဦးေငွြမင့[်၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၉၄၆၇၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား ဦးေငွြမင့်(ဖခင်)ှင့် ေဒ ခင်မိင် 
(မိခင်)တုိကွယ်လွန်သြဖင့်သားသမီးများြဖစ် 
ေသာ ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်အး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၉၈ 
၄၁၄]၊ ေဒ ေအးြဖ[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၆ 
၂၁၀]၊ ဦးေအာင်သန်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၉၉ 
၄၂၀]၊ ေဒ သန်းသန်းအုန်း[၁၂/သကတ(ုိင်) 
၀၉၃၇၄၆]၊ ဦးေအာင်ဝင်း[၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၂၀၅၀၈]၊ ေဒ သင်းသင်းေမာ[်၁၂/သကတ 
(ိုင်)၁၅၄၈၄၄]၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဖိး[၁၂/
သကတ(ိုင်)၁၆၃၈၁၉]တိုမှပူးတွဲ အမည် 
ေပါက် ေဒ သန်းသန်းေထွး [၁၂/သကတ(ုိင်) 
၀၀၈၃၂၇]ှင့် ပူးတဲွလျက် ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန် 
မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်းှင့်ကန်ကွက်မ မရှိပါကလုပ်
ထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။     
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်
စွန်လ တ်ြခင်းစွန်လ တ်ြခင်း

 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘ ီ
မိနယ်၊ ေြမာင်းတကာစြံပေကျးရာ 
ေန ဦးသာွန်- ေဒ သန်းသန်းဝင်း 
တို၏သား ေမာင်  င်းမင်း[၁၂/မဘန 
(ိင်ု)၁၉၄၁၃၂]သည် မဘိဆုံးမမ ကိ ု
မနာခံြခင်း မိဘများှင့် စိတ်သေဘာ 
ထားမတိုက်ဆိုင်၍ ၂၀-၁၀-၂၀၂၁ 
ရက်မှစပီး သားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ် 
သည်။

ဦးသာွန်ဦးသာွန်
[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၁၇၉၈၃][၁၂/မဘန(ိုင်)၀၁၇၉၈၃]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅၊ ေြမကွက်အမှတ်- 
၅၀၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၅၀၉၊ 
သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် 
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒ ခင်ြမတ်ြမတ်မိုး 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၇၉၈၈၃]အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှား စာချပ်ဂရန်ေြမအား  ဂရန် 
အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ြမတ်ြမတ်မိုးအား  
တရားပိင်ထားကာ ဦးေမာ်ဇင်သန်းမှ  တရား 
လို ြပလုပ်၍ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရား 
ုံးတွင် တရားမကီးအမ အမှတ်-၆၆၁/၂၀၁၇ 
ြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပုတံင် စာချပ်ချပ် 
ဆိုေပးရန် စွဲဆိုမ ြဖင့် စွဲဆိုခဲ့ရာ အိုင်ဒီကရီ 
ရရှိခဲ့ပါသြဖင့ ်တရား ံး (ကိုယ်စား) ဘီလစ် 
ေဒ ိုိုဝင်းကိုမှ တရားမကီးအမ အမှတ် 
၆၆၁/၂၀၁၇ ၏ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီရင ်
ချက်ဒီကရီ ယင်းတရားုံး၏ တရားမဇာရီ 
အမ အမှတ် ၃၃၇/ ၂၀၁၉ ၏ ေနစ်မှတ်တမ်း၊ 
ဘလီစ်ခန်အပ်စာ တရားိင်ု ဦးေမာ်ဇင်သန်း 
မှ၎င်း၏ ဂရန်မရူင်းသည်သမ်ိးဆည်းထားရာ 
မှြခကိုက် ပျက်စီးသွားသည်မှာ  မှန်ကန် 
ေကာင်းရပ်ကွက်၊ ရဲစခန်း  ေထာက်ခံချက် 
တင်ြပ၍ ဘီလစ် ေဒ ိုိုဝင်းကိုမှ အေရာင်း 
အဝယ် စာချပ်ရန်  ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာ 
ြခင်းအားတရားဝင် ခုိင်လံုေသာ  အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့်ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းှင့ ်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်းအကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က န်မ ေဒ ြမတ်မ ေအာင်[၇/မလန(ုိင်)၀၉၂၂၀၃]ှင့် ဦးစည်သူေအာင် 

[၁၂/အလန(ုိင်)၀၃၄၈၃၇]တုိသည် (၂၈-၂-၂၀၀၆)ရက်မှစ၍ အကင်လင်မယား 
အြဖစ်ေပါင်းသင်းခဲ့ပီး ယခအုခါ တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦးစတ်ိသေဘာထားချင်း တိက်ုဆိင်ု 
မ မရိှ၍ ဆက်လက်ေပါင်းသင်းရန် မြဖစ်ိင်ုေသာေကာင့ ်(၂၉-၁၀-၂၀၂၁)ရက်တွင် 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်၊ ဦးစီးအရာရိှ ဦးြမင့ေ်အာင်ေရှေမှာက်တွင် 
ှစ်ဦးသေဘာတူအကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                        ေဒ ြမတ်မ ေအာင်ေဒ ြမတ်မ ေအာင်
(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါရန်။)             [၇/မလန(ိုင်)၀၉၂၂၀၃](စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါရန်။)             [၇/မလန(ိုင်)၀၉၂၂၀၃]

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တွံေတးမိနယ်၊ က န်းေတာရပ်ကွက်၊ 

ကန်သာယာ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၇၆၀)ေန ဦးမျိးဆန်းဦး[၁၂/တတန(ိုင်) 

၁၂၁၂၅၉]၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ဇင်မျိးထက်[၁၂/တတန(ိင်ု)၂၀၆၃၆၃]သည် 

ဖခင်ြဖစ်သ၏ူဆုံးမစကားကိ ုမနာခသံြဖင့ ်သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ် 

လိုက်သည်။ မိသားစုှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ေတာ့ပါသြဖင့ ်၎င်းှင့ ်ပတ်သက် 

ေသာကိစ အဝဝကုိ လံုးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဖခင်-ဦးမျိးဆန်းဦးဖခင်-ဦးမျိးဆန်းဦး

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်

 အသိေပးေကညာြခင်း” အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၄)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်-ကဘံဲ၊့ ေြမကွက်အမှတ်(၈-ဌ/က-၁ A) ၊ ဧရယိာ (၀.၅၀၂ -ဧက)အကျယ်ရိှ ေြမပိင်ု 

ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ 

(၉)ရပ်ကွက်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၆၅-ဘီ)ဟုေခ တွင်သည့် Kabaraye Kabaraye 

Executive Residence(KER)Executive Residence(KER) ကွန်ဒို၏အခန်းအမှတ်(14-F)၊ ဧရိယာ(၁၃၇၆.၀၆-စတု 

ရန်းေပ) အကျယ်ရှိ အခန်းဖွဲစည်း ြပင်ဆင်ပီး ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်းအခန်းအတွင်း 

တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ (ေရ/မီးှင့ ်ပရေိဘာဂပစ ည်းများအပါအဝင်) အကျိးခစံား 

ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း [၁၃/ကခန(ိုင်) ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း [၁၃/ကခန(ိုင်) 

၀၀၈၈၇၉] ၀၀၈၈၇၉] ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပး 

ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 ထုိအတွက်အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစ  

ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာချက်ပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍   

(၇ ရက်)အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုမာသည့ ်စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်

တကွ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလြပည့်ေြမာက်သည့ ်ေနရက်သိုေရာက်ရှိသည့်တိုင်

ကန်ကွက်မည့်သူတစ်စုံတစ်ဦးမ မရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

  လ ဲအပ်ချက်အရ-  လ ဲအပ်ချက်အရ-

    ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B)    ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)    ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B)    ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)

    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃)         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၀)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃)         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၀)

    ေဒ ခင်မျိးကည်( LL.B)   ေဒ အိအိမွန်(LL.B)    ေဒ ခင်မျိးကည(် LL.B)   ေဒ အိအိမွန်(LL.B)

    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၃၇၆)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၂၉)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၃၇၆)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၂၉)

 UAZM LAW FIRM LIMITED UAZM LAW FIRM LIMITED

အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃ ၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃ ၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Tower

ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Phone: 09-5184231, 09- 8614512, 09-49208402ရန်ကုန်မိ။ Phone: 09-5184231, 09- 8614512, 09-49208402

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 က န်းစုမိနယ်၊ အ.ထ.က (စခန်း 

သစ်)၊ Grade-6 မှ ဦးဆန်းတင့်ှင့် 
ေဒ ြဖသီေအာင်တို၏သမီး မေလချိ 
ေသွးအား ယေနမှစ၍ မယွန်းမိုမိုြဖ 
ဟုေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မယွန်းမိုမိုြဖမယွန်းမိုမိုြဖ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်

ေရအသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(၁)ုံး၊ တည် 

ေဆာက်ေရး(၃)၊ ေတာင်တွင်းကီးမိမှ ၂၀၂၁ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလမှ ၂၀၂၂ခှုစ် 

မတ်လအထိ (၆)လ ဘတ်ဂျက်ကာလအတွက် ြပည်ေထာင်စု(ေငွလုံးေငွရင်း)

ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရက်မည့ ်မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မင်းဘူးခိုင်၊ ေစတုတ ရာ 

မိနယ်၊ မုန်းေချာင်းတမံ ပင်မေရပိုလ ဲအကီးစားြပြပင်ြခင်းှင့် အကူေရပိုလ ဲ 

တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း၏ ေြမကီးတူးြခင်းလုပ်ငန်း တင်ဒါတင်သွင်းရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 

(က) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ရက်မှ ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ရက်

   အထိ (ုံးချနိ်အတွင်း)

 (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာဝယ်ယူရမည့်ေနရာ - လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(၁)

ုံး၊ တည်ေဆာက်ေရး(၃)၊ ဆည် 

ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲ 

ေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ။

 (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည် ့ရက်/အချနိ် - ၂၄-၁၁-၂၀၂၁ ရက် (ုံးချန်ိအတွင်း)

 (ဃ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(၁)

ုံး၊      တည်ေဆာက်ေရး(၃)၊  ဆည် 

ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲ

ေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ။

 (င) တင်ဒါဖွင့်မည့ ်ရက်/အချနိ် - ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ (နနံက် ၁၀:၀၀ နာရ)ီ

 (စ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(၁)

ုံး၊ တည်ေဆာက်ေရး(၃)၊ ဆည် 

ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲ

ေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ။

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်တင်ဒါဖွင့လှ်စ်မည့ရ်က် အေြပာင်းအလရိှဲပါက 

ထပ်မံဆက်သွယ်အေကာင်းကားပါမည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိ 

လိုပါက ေတာင်တွင်းကီးမိ၊ ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီး

ဌာန၊ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(၁)ုံး၊ ဖုန်း-၀၆၃-၂၀၅၁၁၄၀ သို ုံးချနိ ်

အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်

လှည်းကူးအထွက်၊    ပဲခူး၊ 

ရန်ကုန် လမ်းမအနီး 

ေပ (၄၀ X ၆၀) သိန်း(၆၀)

ဖုန်း-၀၉-၆၉၉၂၈၂၇၂၁

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-စ/၃၀၆၊ ဘုရားေဇာတိကလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်ရိှ တစ်ခန်းလျင် ေပ(၂၃x၃၆)အကျယ်အဝန်းရိှ (၄)ခန်းတဲွ 
(၃  )ထပ်တိုက်မှ (ပထမထပ်)၊ (A-3)တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေြမပုိင်ရှင်ြဖစ်သည့် ေဒ လှ 
ကျင်[၁၂/ မရက(ိင်ု)၀၇၁၉၈၀]မှ အဆိပုါတိက်ုခန်းအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး 
ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း အပီးပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရှိပါက က ်ုပ်ထံသိုပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်(၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဖိးဖိးြမင့်(LL.B)ေဒ ဖိးဖိးြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)
အမှတ်(၉)၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်(၉)၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

၁
၂



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ငဝုါလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၈၇)၊ (၆)လ ာ (ဘီ)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁
၂ x၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းကို 

ေရာင်းချသူ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဇင်[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၅၆၈၄၃]ဆိုသူထံမှ 
ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွအချိ ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါလ င် အေထာက် 
အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် သတင်းစာေကာ်ြငာပါရိှသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ ်
ကိစ အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဝယ်ယူသူ၏ န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သ ာဝင်း  ဦးစိုးေအာင်ေဒ ခင်သ ာဝင်း  ဦးစိုးေအာင်
(အထက်တန်းေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(အထက်တန်းေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)
(စ်-၅၂၂၉၅)   (စ်-၆၉၁၄)(စ်-၅၂၂၉၅)   (စ်-၆၉၁၄)
B.A(History),PGDL,(Dip in English)  B.A,R.L,D.B.L,B.D.SB.A(History),PGDL,(Dip in English)  B.A,R.L,D.B.L,B.D.S

အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂(ေအာက်တိုဘာလမှ မတ်လအထိ)(၆)လ ဘ  ာေရးှစ်၊ လ ပ်စစ်ှင့်

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်း(ုံးချပ်)တွင် အသုံးြပရန် 

ဒီဇယ်ဆီ(ိုးိုး)ှင့် ဒီဇယ်ဆီ(ပရီမီယမ)်များအား (ြမန်မာကျပ်ေင)ွ (DDP At Site)ြဖင့်(DDP At Site)ြဖင့် 

ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူလိုပါသည်။ 

 (က) Tender No.10/ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)

 EPGE/2021-2022 တွင်အသံုးြပရန် ဒဇီယ်ဆ(ီိုးိုး)(၂၁၀၀၀)ဂါလန်ှင့် 

  ဒီဇယ်ဆီ(ပရီမီယမ)်(၄၈၀၀)ဂါလန် ဝယ်ယူြခင်း

၂။ ဝယ်ယူမည့် စက်သုံးဆီများ၏ နည်းပညာစံချနိ်စံ န်းအဆိုြပလ ာ(Technical 

Proposal)ှင့် ေဈး န်းအဆုိြပလ ာ(Financial Proposal)တိုအား သီးြခားစီချပ်ိပိတ်၍ 

တင်ဒါပိတ်ရက်၏  (၁၀:၀၀)နာရီ  ေနာက်ဆုံးထား၍  (လူကိုယ်တိုင်)လာေရာက ်

တင်သွင်းရမည်။ 

၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်၊ အချနိ်  -  ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက် (၁၀:၀၀)နာရီ

၄။ တင်ဒါပုစံအံား (၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်မှ စတင်၍ ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်စုစံမ်းဝယ်ယ ူ

ိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဆုိဒ်(www.moee.gov.mm)(www.moee.gov.mm)တွင်လည်း 

ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ(ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတ(ီဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၆၁၀)၊ အခန်း(၅၀၁)၊ 

ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ အကျယ်အဝန်း အလျား 
ေပ(၁၂ ၁

၂ )xအနံေပ(၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့ ် ယင်းတိုက်ခန်းှင့ ်
သက်ဆိုင်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးတိုးလွင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်) 
၀၀၅၄၆၃]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းများ အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝါဝါမွန်(LL.B)ေဒ ဝါဝါမွန်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၂၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၂၂)

အမှတ်(၁၂၂၄)၊ သုဇိတာ(၁၄)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂၂၄)၊ သုဇိတာ(၁၄)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-263630989,09-785474591ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-263630989,09-785474591

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အာေသာကလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၂)ေန ဦးြမင့ေ်ဝ[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၂၁၄၅၅]၊ ေဒ မာမာချိ 

[၁၂/လမန(ိုင်)၀၄၀၈၇၉]တို၏သား ေမာင်ေကာင်းစစ်သစ[်၁၂/

အစန(ိုင်) ၂၅၃၁၉၁]သည် မိဘဆိုဆုံးမမ ကို   နားမေထာင်ဘဲ 

အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပမူသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ 

အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ၎င်းှင့သ်က်ဆိင်ုသည့က်စိ ရပ် 

များအား တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဦးြမင့်ေဝ-ေဒ မာမာချိဦးြမင့်ေဝ-ေဒ မာမာချိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သွပ်ဝိင်ုးကီးရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၁၄/ခ)၊ အိမ်အမှတ်(၂၁၄/ခ)ရှိ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၅)၊ (၅)လ ာ (တစ်မိုး 

ေအာက်အလ ာ) ေရမီးအစုံပါရှိသည့် တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

ေရာင်းချသူ ေဒ တင်ေထွး(ဘ)ဦးေဂျာ်ဂျ[ီ၉/မထလ(ိုင်)၁၆၁၂၀၈]ကိုင်ေဆာင်သူမှ 

တစ်ဦးတည်းလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုကာ အေပါင်အံှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း  ဝန်ခသံြဖင့ ်

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် က န်မေဒ ဖိးေဝခိုင်(ဘ)ဦးေမာင်ရီ[၁၂/

သဃက (ိုင်)၁၇၄၀၂၂]မှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိုင်သြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစပီး (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မရူင်းများြဖင့ ်က န်မထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဖိးေဝခိုင်ေဒ ဖိးေဝခိုင်

အမှတ်(၄၃၈/က)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ ကီးပွားေရး(ေတာင်ပိုင်း)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၃၈/က)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ ကီးပွားေရး(ေတာင်ပိုင်း)ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၉၇၁၆၃၇၇၀၉ဖုန်း-၀၉-၉၇၁၆၃၇၇၀၉

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သီရိမွန်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇၄)ေန ဖခင်- ဦးမင်းေအာင်[၉/ညဥန(ိင်ု)၀၃၈၄၀၇]၊ မခိင်-ေဒ ြမင့ြ်မင့ခ်င်[၁၁/

ရဗန(ိင်ု)၀၀၆၇၈၂]တို၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ေဇယျာထွန်း[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၃၄၆၂၉]သည် 

မိဘများ၏ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွား 

သြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှအေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ 

ကိစ အဝဝကို လုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမင်းေအာင်-ေဒ ြမင့်ြမင့်ခင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-ဦးမင်းေအာင-်ေဒ ြမင့်ြမင့်ခင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)

(LL.B,D.I.L)   (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland)(LL.B,D.I.L)   (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၂/၂၂၄)၊ ပင်လုံလမ်းမကီး၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂/၂၂၄)၊ ပင်လုံလမ်းမကီး၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ွန်  

(၆)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်-၄ B၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၄၈)၊ အမှတ်(၄၃)
ရိှ ေပ(၂၅x၅၀)ဧရယိာ စတရုန်း (၁၂၅၀)ေပရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
ေသာ ှစ်ခန်းတဲွ ေြခာက်ထပ်တိက်ုမှ (၆)လ ာ၊ ေြခရင်းခန်းအား တရားဝင်ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ သန်းသန်းြမင့ ်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၉၇၆၂]ထမှံ တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးမိုးမင်းဝင်း[၉/ပသက 
(ိုင်)၀၉၁၀၅၃]ှင့ ် ေဒ ေမယ်မင်းခင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၆၄၄၃]တိုက 
ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်းခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများ
ှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။                        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ဦးမျိးွန်(စ်-၅၂၄၂/၉၀)ဦးမျိးွန်(စ်-၅၂၄၂/၉၀)
LL.B,D.B.L (Diploma in Business Law)LL.B,D.B.L (Diploma in Business Law)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
အမှတ်(၉၄၉)၊ ခရမ်းစု၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၉၄၉)၊ ခရမ်းစု၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၆၀၉၀၊ ၀၉-၇၉၂၂၅၂၁၅၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၆၀၉၀၊ ၀၉-၇၉၂၂၅၂၁၅၀

(၁၆-၁၀-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ -၃၀ ၌ (၁၆-၁၀-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ -၃၀ ၌ 
ဦးရည်မွန်ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၈၃၁၀]၏ ဦးရည်မွန်ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၈၃၁၀]၏ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည် ေကညာကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည ်ေကညာကိ ုြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ အဿက 
(၂၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၆၂၈/ခ)၊ ေြမအကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ 
ဦးသိန်းေအာင်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ှစ်ထပ်အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှေသာ ကွယ်လွန်သ ူ
ဦးသိန်းေအာင်၏ သားသမီးများ ေတာ်စပ်ကေသာ ဦးဟယ်ရီဦး [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၈၀ 
၉၅၃]ပါ (၅)ှင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ြဖစ်သူ ဦးရည်မွန်ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၈၃၁၀]
သည် အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ် ခံေြမကိ ုဝယ်ယူရန်အတွက် ှစ်ဦးသေဘာတူအေရာင်း
အဝယ်စရန်ေပးကတိစာချပ်ကုိ ြပလုပ်ချပ်ဆုိခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါ ေဖာ်ြပပါ အိမ် ခံေြမ 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ေရာင်းသူများှင့် ဝယ်သူတုိသည် ဆက်လက်မြပလုပ်လုိပါသြဖင့် 
ှစ်ဦးသေဘာတူဆ ြဖင့် ဤေကညာချက်ပါရှိသည့ ်ေနရက်မှစ၍ ြပန်လည်ုပ်သိမ်း
လိုက်ပီြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သန်းြမင့် (LLB,WIPO , Switzerland)ေဒ သန်းြမင့် (LLB,WIPO , Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၇၄)

၄၃၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၄၃၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈

“ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်းေကညာြခင်း”“ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်းေကညာြခင်း”
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ စိမ်းသ ာမျိး(ဘ)ဦးမျိးသန် [၁၂/သဃက 

(ိင်ု)၁၆၇၅၂၂]ှင့ ်ဦးမျိးမင်းသန်(ဘ) ဦးတင်လ  င်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၇၅၁၈၂]

တိုသည် တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး စတ်ိသေဘာထားချင်း မတိက်ုဆိင်ုေတာပ့ါသြဖင့ ်

(၃၁-၁၀-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါ၍ 

ေနာက်ေနာင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးကိစ ရပ်များတွင ်

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်း၊ ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ညိးွမ်းေအာင်ြပမူေြပာဆို 

ြခင်းတုိမြပလုပ်ရန် ဝန်ခံကတိြပပီးြဖစ်၍ ေနာက်ေနာင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

ပတ်သက်ဆက် ယ်မ မရိှေတာပ့ါေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသက်ပိုင်ဝင်း(LL.B)ဦးသက်ပိုင်ဝင်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၆၆/၃၁-၈-၂၀၂၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၆၆/၃၁-၈-၂၀၂၁)

တိုက်(9/11) (103/H) ၊ ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊တိုက်(9/11) (103/H) ၊ ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ဖုန်း-၀၉-၉၅၀၄၃၆၄၃၆ဖုန်း-၀၉-၉၅၀၄၃၆၄၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဦးထွန်းငမ်ိးလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အမှတ်(၁/က)၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၄၉-ကံဘ့ဲ)၊ ေြမေပ တွင်တည်ေဆာက်ထားေသာ Diamond Inya Palace Condominium အေဆာက်အဦရိှ (၁၇)လ ာ 
တွင်ရှိေသာ အခန်း(၁၆)ခန်းတိုှင့် ယင်းအခန်းများအတွက ်Condominium Law အရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိေသာ အချိးကျေြမပိုင်ဆိုင်မ  
အပါအဝင် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဝင်းေအာင်[၅/ကဘလ(ိုင်)၀၉၁၂၀၀]ှင့်  
Mandalay Golden Wings Construction  Ltd ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
ဝယ်ယူမည့ ်အခန်း(၁၆)၏ အခန်းနံပါတ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

1. Room Type (DK-1), Room No.(17-01)  9. Room Type (B3-1), Room No.(17-10)
2. Room Type (B4-1), Room No.(17-02)  10. Room Type (B3-2), Room No.(17-11)
3. Room Type (B4-2), Room No.(17-03)  11. Room Type (B3-3), Room No.(17-12)
4. Room Type (B4-3), Room No.(17-05)  12. Room Type (B3-4), Room No.(17-14)
5. Room Type (B4-4), Room No.(17-06)  13. Room Type (B2-2), Room No.(17-15)
6. Room Type (B4-5), Room No.(17-07)  14. Room Type (B3-5), Room No.(17-16)
7. Room Type (B4-6), Room No.(17-08)  15. Room Type (B3-6), Room No.(17-17)
8. Room Type (B2-1), Room No.(17-09)  16. Room Type (DK-2), Room No.(17-18)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစစွန်  LL.B,LL.M,M.Res (Law) ,Ph.D.ဦးစစွန်  LL.B,LL.M,M.Res (Law) ,Ph.D.

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၂၆၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၂၆၅)
KST LegalKST Legal

အမှတ်(၅)၊ နဂါးုံဘုရားလမ်း၊ (၈)မိုင်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉၇၉၅၂၁၆၉၀၁၊အမှတ်(၅)၊ နဂါးုံဘုရားလမ်း၊ (၈)မိုင်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉၇၉၅၂၁၆၉၀၁၊
Email: sasa.nyunt@kstlegal.comEmail: sasa.nyunt@kstlegal.com

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာြခင်း
က န်ေတာ် ဦးညိမင်းဒင် [၁၃/တကန(ုိင်)၀၄၅၇၃၅]-က န်မ ေဒ ြမြမယု 

[၈/မထန(ိင်ု)၀၉၅၂၂၉]တို၏သား ေမာင်ေကျာ်ေဇယျာမင်း[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု) 
၀၇၀၁၁၅]သည် မိဘှင့်ေမာင်ှမများအေပ ၌ ခွင့်မလ တ်ုိင်သည့်ကိစ ရပ် 
များကို အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ပါသြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ သား 
အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်တွင်လည်း ၎င်းှင့် 
ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ အဝဝကို လုံးဝလုံးဝတာဝန်ယူမည်မဟုတ ်
ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးညိမင်းဒင်-ေဒ ြမြမယုဦးညိမင်းဒင-်ေဒ ြမြမယု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၉)၊ ေြမအကျယ ်

အဝန်းေပ(၂၅x၅၀)ရှိ ၂ ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ဒုတိယထပ် (၃)လ ာ 

ေအ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၁ေပခွဲx၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ တွင် အခိုင်အမာ တွယ်ကပ် 

တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးကုိ လက်ရိှလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုသမူျား ြဖစ်ကေသာ ဦးထန်ိလင်း ဦးထန်ိလင်း 

[၁၂/လသန(ြပ)၀၀၁၁၃၃][၁၂/လသန(ြပ)၀၀၁၁၃၃]ှင့် ေဒ သိဂ   ဝင်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၉၉၇၉]ေဒ သိဂ   ဝင်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၉၉၇၉]တိုသည် မိမိတိုသာလ င် တရားဝင်လက်ရှ ိ

ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

အတွက် အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း) 

များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လဲ့လဲ့မွန်(LL.B)ေဒ လဲ့လဲ့မွန်(LL.B)

(စ်-၅၀၆၁၇)(စ်-၅၀၆၁၇)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၇၉၅/ခ)၊ သေရေခတ ရာ(၂၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇၉၅/ခ)၊ သေရေခတ ရာ(၂၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၁၉၈၉၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၁၉၈၉၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀/ေတာင်)၊ သာလ ာဝတ(ီ၇)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၉၃၈/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ  ေြမယာဌာနရိှ မိေြမ စာရင်းတွင် ဦးေအးေဖ+၃[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၂၀၂၃]ဦးေအးေဖ+၃[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၂၀၂၃]
အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ေဒ တင်တင်ေဌး[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၉၅၆၉]ေဒ တင်တင်ေဌး[၁၂/လသန(ုိင်)၀၀၉၅၆၉]သည် 
"ှစ်ဦးသေဘာတအူဆင့ဆ်င့ ်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ် ကတစိာချပ်"များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦး 
တည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပ၍  အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန်  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)   ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)   ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)
(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 လ  င်သာယာမိနယ်၊     အ.လ.က 

(၂၂) ၊    ေကျာင်းဝင်အမှတ်(၀၉၀၉) 
စတတု တန်း(G-4)မှ အဖ ဦးဆီးမွန်၏သမီး 
မြမတ်ဆုမွန်အား မအိမ့်ချမ်းေြမ့သူဟု 
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မအိမ့်ချမ်းေြမ့သူမအိမ့်ချမ်းေြမ့သူ

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၄-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမု ံ

သတင်းစာ၊ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ(၂၆)ပါ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်း ေဒ ခိုင်ဇာလွင် 

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ ေကာ်ြငာ 

တွင်   ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   (၁၁) 

ရပ်ကွက်၊ ရာဇသ  ကန်(၅)လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၉၄/ခ)ဟုေဖာ်ြပပါရှိသြဖင့ ် အမှတ် 

(၁၉၄/ခ)ဟုေြပာင်းလဲ   ြပင်ဆင်ဖတ်  

ေပးပါရန်။

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အံဒင်ရာသစ ်

မူလတန်း(လွန်)ေကျာင်း၊ သတ မတန်း 
(သင်ိုးသစ်)မှ (အဖ) ဦးဗလာ[၁၀/
ရမန(ိုင်)၁၄၄၂၁၅]၏သမီး မဟံသာ၏ 
ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ   (၅-၁၂-၂၀၀၈) 
ြဖစ်ပါေကာင်း။                      မဟံသာမဟံသာ

အမည်မှန်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ ေမာ့ကနင်ရာ၊ 

အမှတ်(၄)    မူလတန်းလွန်ေကျာင်း 
ပထမတန်းမှ (အဖ) ဦးစိုးဝင်း၏သမီး 
မန ာလင်း၏ အမည်မှန်မှာ မှင်းရည ်

မိုးစက်ြဖစ်ပါေကာင်း။
မှင်းရည်မိုးစက်မှင်းရည်မိုးစက်



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ပျားရည်ကန်ုးရပ်ကွက်၊ တိက်ုအမှတ်(၂၃)၊ (၄)လ ာတိက်ုခန်းကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး 

လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှသူ ေဒ ေမသက်ဦး[၈/မကန(ုိင်)၁၁၅၅၄၂]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မီမီချိ[၁၂/တမန 

(ိင်ု)၀၉၆၈၀၇]က လက်ေရာက်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိေုပးေချပီးြဖစ်ရာ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် 

လိုပါက (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းေဖ[B.A(Philo),H.G.P]ဦးဝင်းေဖ[B.A(Philo),H.G.P]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၇၆၅၂/၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၇၆၅၂/၈၂)

၂၅၁ (ပ)ထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၂၅၁ (ပ)ထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၅၇၉၁ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၅၇၉၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အင်ဂျင်နီယာဌာန(ေရှင့်သန်ရှင်းမ )အင်ဂျင်နီယာဌာန(ေရှင့်သန်ရှင်းမ )
ရန်ကန်ုမိေတာ်အတွက် ပိမုိေုကာင်းမွန်ေသာ ေရေပးေဝေရးလပ်ုငန်း ရန်ကန်ုမိေတာ်အတွက် ပိမုိေုကာင်းမွန်ေသာ ေရေပးေဝေရးလပ်ုငန်း 

ဆိင်ုရာ အဆင့ြ်မင့တ်င်ေရး စမီကံန်ိး (အဆင့ ် ၂) (ကကု ိဝေရေပးေဝေရး ဆိင်ုရာ အဆင့ြ်မင့တ်င်ေရး စမီကံန်ိး (အဆင့ ် ၂) (ကကု ိဝေရေပးေဝေရး 

စမီကံန်ိး)အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထခိိက်ုမ  ဆန်းစစ်ြခင်း အစရီင်ခစံာ စီမံကိန်း)အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မ  ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာ 

ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အများြပည်သသူို ထတ်ုေဖာ် အသေိပးြခင်းှင့ ်အများ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အများြပည်သူသုိ ထတ်ုေဖာ် အသေိပးြခင်းှင့ ်အများ 

ြပည်သူှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲသို တက်ေရာက်ရန် ဖိတ်ကားြခင်းြပည်သူှင့ ်ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲသို တက်ေရာက်ရန ်ဖိတ်ကားြခင်း

၁။  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသည် ရန်ကုန် 

မိေတာ်အတွက်ေသာက်သုံးေရလုံေလာက်စွာ ြဖန်ေဝေပးိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ကုက ိဝြမစ်ေရကိုသန်စင်ပီး  တစ်ေနလ င် 

ေရဂါလန် သန်း (၆၀) ေပးေဝိင်ုေရး စမီကံန်ိးလပ်ုငန်းအား ဂျပန်ိင်ုင ံ

အစိုးရ ODA ေချးေငွြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရမ ှခွင့်ြပပီး ှစ်ိုင်ငံေချးေင ွသေဘာတူစာချပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးပီးြဖစ်ပါသည်။

၂။ အဆိပုါစမီကံန်ိးှင့ပ်တ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိက်ုမ ဆန်းစစ် 

ြခင်း အစီရင်ခံစာ (EIA Report) အကျ်းချပ်အား အကံြပလ ာှင့် 

အတူ အများြပည်သူသိရှိိုင်ေစရန်အတွက ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်၊ 

အေနာက်ပိုင်းခိုင်၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာနံုးများ၊ ထန်းတပင်၊ လ  င်သာယာ၊လ  င်၊ ဗဟန်း၊ ကမာရတ်၊ ကည့်ြမင် 

တိင်ု၊ စမ်းေချာင်း၊ တာေမ၊ွ အလု၊ံ ဒဂု၊ံ မဂ  လာေတာင် န် ၊လမ်းမေတာ်၊ 

လသာ၊  ပန်းဘဲတန်း၊   ပုဇွန်ေတာင်၊   ေကျာက်တံတား၊   ဆိပ်ကမ်း၊ 

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများ၊ ပန်တိုင်ေကျးရာှင့ ်

ကတွယ်ေကျးရာ   အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများ၊   ကုက ိဝစီမံကိန်းုံးှင့ ်

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီံုးစသည့် (၂၅)ေနရာ 

များတွင် (၉.၁၁.၂၀၂၁) ရက်ေနမှ (၂၀.၁၁.၂၀၂၁)ရက်ေနထိ ထုတ်

ေဖာ်အသိေပးေကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။စိတ်ပါဝင်စားသူများအ

ေန ြဖင့်အစီအရင်ခံစာအကျ်းချပ်အား အဆိုပါေနရာများတွင် 

သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း  လာေရာက်ဖတ် ိုင်ပီး 

စမီကံန်ိးှင့ ်ပတ်သတ်၍ အကြံပလိပုါက အကြံပစာတွင် ြဖည့်စွက် 

၍အကံြပိုင်ပါသည်။

၃။ ထုိအြပင်၎င်းစီမံကိန်းအတွက်အများြပည်သူှင့်ေတွဆံုေဆွးေွး 

ပွဲအား Online မှတစ်ဆင့် Zoom Application ြဖင့် ကျင်းပြပလုပ်

မည်ြဖစ်ပီးသေဘာထားမှတ်ချက်များေတာင်းခံသွားမည်ြဖစ်ေသာ

ေကာင့အ်စည်းအေဝးအားစတ်ိပါဝင်စားသ ူမည်သမူဆိ ုတက်ေရာက် 

ိုင်ပါ ေကာင်းဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

အစည်းအေဝးအစီအစ်အစည်းအေဝးအစီအစ်

ကျင်းပမည့ေ်နရက ် ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ (၁၆) ရက်၊ (အဂ   ါေန)ကျင်းပမည့ေ်နရက ် ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ (၁၆) ရက်၊ (အဂ   ါေန)

ကျင်းပမည့်အချနိ် ။ နံနက် (၁၀:၀၀) မှ မွန်းတည့် (၁၂:၀၀) အထိကျင်းပမည့်အချနိ ် ။ နံနက် (၁၀:၀၀) မှ မွန်းတည့် (၁၂:၀၀) အထိ

Online အစည်းအေဝး ။ Zoom ID:   9143945385Online အစည်းအေဝး ။ Zoom ID:   9143945385

       Passcode: 12345       Passcode: 12345

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ရက် ေကညာြခင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်ေကညာြခင်း
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ မတ်ိကမ်းိုးတန်းမိနယ်ုံးမှ ြပည်သူ  

ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားေသာ ပိုင်ကိုကိုစက်ေလ(ှအလျားေပ 
၆၀၊ အနံ ၁၇ေပခန်သစ်သားကိုယ်ထည)် (၁)စင်းအား ေလလံတင် 
ေရာင်းချမည် ြဖစ်ပါသြဖင့ ်စတ်ိပါဝင်စားေသာ ြပင်ပပဂု ိလ်များသည် 
ေလလံပုံစံများကို တစ်စုံလ င် ၅၀၀၀/- (ငါးေထာင်ကျပ်တိတိ)ြဖင့ ်
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊            မိတ်ကမ်းိုးတန်းမိနယ်ုံးတွင ်
ေငေွပးသွင်းပီး ေလ ာက်လ ာများ ဝယ်ယူိင်ုပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 
သည်-

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၅-၁၁-၂၀၂၁
အချနိ် - (၉:၃၀) နာရီ
ေနရာ - အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ 
  မိတ်ကမ်းိုးတန်းမိနယ်ုံး၊ 
  ဆိပ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ
ေလလပံုံစံေရာင်းချမည့ရ်က ် -  (၉-၁၁-၂၀၂၁ မှ ၁၄-၁၁-၂၀၂၁ထိ) 
  (ုံးချနိ်အတွင်း)

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ မိတ်ကမ်းုိး 
တန်းမိနယ်ုံး
ဖုန်း-၀၅၉-၄၁၀၀၂၊ ၀၉-၄၀၀၄၇၁၁၅၅

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၄)၊ အခန်းအမှတ်(၄၅)၊ 

(၈-လ ာ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၅'x၃၅')ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ယင်း 
တိက်ုခန်းေပ တွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီပိုင် အေဆာက်အအုံဌာနမှ ေနထိုင်ခွင့ ်အမည်ေပါက်ရရှိသူ 
ဦးဘွဲကျင်ြပန်း[၄/ဖလန(ိုင်) ၀၂၆၉၈၈]ထံမ ှအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် 
ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားရိှလျက် အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဝင်းေအာင[်၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 
၀၄၈၈၈၅]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ နန်းေအး[၇/ရတရ(ုိင်)၀၈၃၀၅၇] 
က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စ ာေမ းေဒ စ ာေမ း
LL.B,M.P.A,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.A Psy,D.I.R,D.G.ILL.B,M.P.A,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.A Psy,D.I.R,D.G.I

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)
အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း 
အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ 
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၅၁၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၅၁

ကွယ်လွန်သူဖခင် ဦးစန်းပွင့်၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း။ 
ေဒ ေမစန်းပွင့်          -------------      ေလ ာက်ထားသူေလ ာက်ထားသူ
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉)မုိင်၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ 

အမှတ်(ေအ-၃)တွင် ေနထိင်ုသည့ ်ေဒ ေမစန်းပွင့က် ကွယ်လွန်သ ူဦးစန်းပွင့ ်
၏ သမီးေတာ်စပ်သည်ဟ၍ူ   ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊   မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
(၉)မုိင်၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ အမှတ်(ေအ-၃)ေန ကွယ်လွန်သူ ဦးစန်းပွင့်မှာ ကျန်ရစ် 
ေသာပစ ည်းများထဲမှ ရရန်ရှိေသာေက းမီများကို ေကာက်ခံရန်၊ အေမွ 
ဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလုိေကာင်း ဤံုး၌ ေလ ာက်ထား 
ချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးစန်းပွင့်မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်း 
များအေပ ၌ ရရန်ရှိသူဟူသမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ 
၁၉ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်)တွင် လာေရာက် 
ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်ထားသူ ေဒ ေမစန်းပွင့်၏ေလ ာက်
ထားချက်ကိ ုကားနာ၍ လက်မှတ်စာရသင့ ်မသင့ ်စီရင်ဆံုးြဖတ်လိမ့်မည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

                                                      (ေကာင်းြမတ်တိုး)(ေကာင်းြမတ်တိုး)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း
 ဦးဆန်းဝင်း[၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၈၅၃၂]၊ ေဒ ခင်သန်း[၁၂/မရက 

(ိုင်)၁၈၈၆၅၀]တို၏သား ေမာင်သီဟေအာင်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၉၂၉၉၁]
သည် မိဘများအား အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ပါသြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ေနာက်ေနာင် 
၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပး
မည်မဟုတ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)
ဖခင်-ဦးဆန်းဝင်းဖခင်-ဦးဆန်းဝင်း
မိခင်-ေဒ ခင်သန်းမိခင်-ေဒ ခင်သန်း

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
တိုက်အမှတ်(၄၆)၊ (၄-လ ာ)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ ဂ မာလမ်း၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ ၁
၂

x၅၀)ရိှ တုိက်ခန်းကုိ အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန်လက်ရိှ တရားဝင် 
ပိုင်ရှင် ေဒ ခင်ခင်ဦး[၁၂/လသန(ဧည့်)၀၀၁၀၃၅]သို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထား စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ် ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
       ေဒ ေအးြမင့်ရီ             ေဒ အိဖိးဇင်  ဦးသိန်းွန်       ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ             ေဒ အိဖိးဇင်  ဦးသိန်းွန်
B.Sc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL     LL.B,DBL (စ်-၁၅၉၇၅)       BA,HGP,R.L,DBL,DML,DILB.Sc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL     LL.B,DBL (စ်-၁၅၉၇၅)       BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)
အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊ ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀၊  ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊ ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀၊  ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၄)လမ်းှင့် မာန်ေြပလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၅၇၁)၊ ေြမညီထပ် 

(လက်ဝဲခန်း)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၁၈x၅၄)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား တရားဝင ်

လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေမာင်လှ (စစ်သူကီး ေဆာက်လပ်ုေရးကန်ထိက်ုတာ) [၁၂/လမတ(ဧည့)်၀၀၀၅၈၉]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးေအာင်ချမ်းသာ [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၃၃၆၇၆]က အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါတိက်ုခန်း၏ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သထူသံိုြဖစ်ေစ တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဝယ်ယူသူဘက်မ ှဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B,LL.M,D.B.L)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B,LL.M,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)

တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၄/ေအ)၊ ၃၆ လမ်း၊ (လမ်းတို)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၄/ေအ)၊ ၃၆ လမ်း၊ (လမ်းတို)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ph: 09-420088341, 09-252268264ph: 09-420088341, 09-252268264

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၃၉၊ ဒူးယားလမ်းဟ ုေခ တွင် 

ေသာ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ဦးဘိုးသက်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား 

ဦးဘိုးသက်ထံမ ှအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်လက်ဆင့်ကမ်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး မိမိလက်ဝယ်ထားရှိစ ်ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်

အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်မိမိေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကတိြပသူ ဦးမိုးေဇာ်ထွဏ်း[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၈၃၄၀]ထံမှ အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ေရာင်းချခွင့်မရိှေကာင်းှင့် ဆုိင် ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ ပုိင်ဆုိင်မ  

စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများတင်ြပပီး က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့ ်

သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။                                                             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ေအး (LL.B,D.B.L,D.I.L) ေဒ သဇင်ေအး (LL.B,D.B.L,D.I.L) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)

အမှတ်-၁၅၉၅၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၅၉၅၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်များ Ever Sunny Industrial  

Co.Ltd ၏ Allow Shipment Notification 
စာရက်စာတမ်းများ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

 ဦးလင်းေနာင် Ph: 09-760887158 ဦးလင်းေနာင ်Ph: 09-760887158

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ်များ Full Moon Trading.

Co.,LTD မှ ED No.200000434700 ED 
Date 5-12-2016 ED No.2000008703 
211 ED Date 25-8-2017 ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။               ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၂၇၄၉၂၈ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၂၇၄၉၂၈

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ်Kaung Sit Naing [ CDC 

- 110539] ၏ SID ကတ်မှာ ေပျာက်ဆုံး 

သွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။ 

Ph:09-253546508Ph:09-253546508

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ကည်စု၊ ေြမကွက်အမှတ်- ၅၇၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ကည်စု၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၅၇၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 
(၂၅’x၅၀’)ရိှ အမည်ေပါက် ဦးေအာင်သန်ိး(ခ) ဦးေအာင်သန်ိးလ  င် [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၀၅၅၂၇] ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ၊ ေြမကွက်လပ်ိစာအမှတ်(၅၇)၊ (၂၅’x၅၀’)ရိှ အမည်ေပါက် ဦးေအာင်သန်ိး(ခ) ဦးေအာင်သန်ိးလ  င် [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၀၅၅၂၇] ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ၊ ေြမကွက်လပ်ိစာအမှတ်(၅၇)၊ 
ေကျာင်းလမ်း(၁)လမ်း၊ ကည်စု- ရပ်ကွက်၊  ေဒါပုံမိနယ်ရှိ အိမ်၊ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေကျာင်းလမ်း(၁)လမ်း၊ ကည်စ-ု ရပ်ကွက်၊  ေဒါပုံမိနယ်ရှ ိအိမ်၊ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
အထက်အမည်ပါ အိမ်၊ ေြမကွက် ပုိင်ဆုိင်မ ှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ေဒ ေအးေအးမာ [၁၂/ကမတ 

(ုိင်)၀၃၆၅၇၇]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းွန်(LL.B)     ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B)ဦးသန်းွန်(LL.B)     ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၅၂၇)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၅၂၇)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)

အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း- ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှားစာချပ်စာတမ်း (အထူး) ဝန်ေဆာင်မ  အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း- ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှားစာချပ်စာတမ်း (အထူး) ဝန်ေဆာင်မ  
ဖူးပွင့်ေဝ  Law Firmဖူးပွင့်ေဝ  Law Firm

အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

[တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်- ၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀][တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်- ၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀]

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁- ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ်-၈၂၀၂၁- ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ်-၈
(ယခင်)ြမန်မာ့ေမွးြမေရးှင့်
ေရလုပ်ငန်း ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက ် ှင့် (၁)  ေဒ ေဌးေဌးမွန်
(ယခု) ကမ ာ့ရတနာဘဏ်(အများှင့်
သက်ဆိုင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက်)  (၂)  မချယ်ရီဟန်(ခ)မခင်မမဟန်
[ဘဏ်ကိုယ်စား-လက်ေထာက်အေထွေထွ
မန်ေနဂျာ ဗိုလ်မှးသိန်းိုင်(ငိမ်း)]

တရားလို                                                     တရားပိင်များတရားလို                                                     တရားပိင်များ
 အမှတ်(၄၃/B)၊ သာယာဝတလီမ်း၊ ဆရာစရံပ်ိသာ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီးတွင် ေနထိင်ုသအူမှတ်(၁) တရားပိင်ေဒ ေဌးေဌးမွန်ှင့ ်အမှတ်(၂) တရားပိင် 
ေဒ ချယ်ရီဟန်(ခ) မခင်မမဟန် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “(၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက်ေနအထိ အတိုးအရင်းေပါင်း 
ေငွ- ၅၀၂,၃၁၂,၃၈၆ ကျပ် ၅၄ ြပား (ေငွကျပ်  ငါးေထာင့်  ှစ်ဆယ့်သံုးသိန်း  တစ်ေသာင်း 
ှစ်ေထာင်သုံးရာ့ရှစ်ဆယ့်ေြခာက်ကျပ ်ငါးဆယ့်ေလးြပားတိတ)ိှင့် ေငွအေြပအေကျ 
ေပးဆပ်သည့်ေနအထိ  တရားပိင်များအေပ   ဗဟိုဘဏ်မှ  သတ်မှတ်ထားေသာ 
အတိုး န်းအတိုင်း ဘဏ်ေချးေငွြပန်ရလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိင်ုသကူိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ 
(၃၀)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၁၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ 
နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ပါရက်တွင ်သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက 
ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ် 
စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို   သင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။   သိုမဟုတ်  သင့် 
ကိယ်ုစားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချတင်သွင်းလိလု င် 
အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်တွင်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေအာင်မျိးွန် ) (ေအာင်မျိးွန် )
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန
ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

စိတ်ဝင်စားမ တင်ြပြခင်း ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းစိတ်ဝင်စားမ တင်ြပြခင်း ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

(Expression of Interest Invitation)(Expression of Interest Invitation)
၁။ ြမန်မာေ့ဆးဝါးလပ်ုငန်း ဒိက်ုဦးေကာ်မ န်စက်ုခဲွံှင့ ်စိက်ုကွင်းသည် ပခဲူးတိင်ုး 
ေဒသကီး၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်၊ ရန်ကုန်-မ ေလးကားလမ်း၊ ကျိက်စေကာေကျးရာ၊ 
အေနာက် (၁.၅)မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပီး စက်ုံဧရိယာ(၁၇၀.၄၈)ဧကှင့် 
စိက်ုကွင်း (၃၃၉၅.၇၀)ဧကတိုတွင် စိက်ုပျိးေရးကိ ုအေြခခေံသာ စက်မ လပ်ုငန်းများ 
ှင့ ်အြခားစက်မ လပ်ုငန်းများအား အစိုးရှင့ ်ပဂု လကိ (PPP)ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက် 
ရန်အတွက် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ EoI ေအာင်ြမင်ေသာ ကမု ဏမီျားအား ေကာ်ြငာေပးပီး အစိုးရှင့ ်ပဂု လကိ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းဆိုင်ရာ အဆိုြပလ ာ (Request for Proposals) 
ဆက်လက်ေတာင်းခံသွားမည်ြဖစ်ပီး စက်ုံ၏ အချက်အလက်များအား (RFT) 
တွင် ေဖာ်ြပထားမည်ြဖစ်ပါသည်။
 ေလ ာက်လ ာစတင်ေရာင်းချမည့ ် - ၈-၁၁-၂၀၂၁ 
 ရက်ှင့်အချနိ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)
 ေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက ် - ၈-၁-၂၀၂၂ (၁၆:၀၀ နာရီ)
  Website - WWW.industry. gov.mm
   Myanmar Ministry of Industry 
  ေလ ာက်လ ာေပးသွင်းရမည့်ေနရာ - ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း၊  
   စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ 
   ေနြပည်ေတာ်။
 အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက စီမံေရးဌာန(ုံးဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၈၁၄၀၊ ၀၆၇-
၃၄၀၈၃၇၀, Email-pfimoi2018@gmail.com) ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 
ိုင်ပါသည်။ 

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
 ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန
ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း 

စိတ်ဝင်စားမ တင်ြပြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းစိတ်ဝင်စားမ တင်ြပြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
(Expression of Interest Invitation)(Expression of Interest Invitation)

၁။ ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း၊ ေသာက်ေရသန်စက်ုံခွဲ(ေကျာက်ဆည်)သည် 
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေကျာက်ဆည်မိ၏အေရှဘက် ေဖျာက်ဆပ်ိပင်ရာသွား 
သည့်ကားလမ်း၏ေြမာက်ဘက်ြခမ်း (၄)မိုင် (၂)ဖာလုံအကွာတွင် တည်ရှိပီး 
၂၆.၅၁ ဧကေပ တွင် ထုတ်လုပ်မ အေဆာက်အဦ(၂)လုံး၊ သိုေလှာင်ု(ံ၂)လုံးှင့် 
ထတ်ုလပ်ုမ စက်လိင်ုး(၁)လိင်ုးရိှပီး ထတ်ုလပ်ုမ လပ်ုငန်းများ တိုးတက်ေဆာင်ရက် 
ိုင်ေရးအတွက် အစိုးရှင့် ပုဂ လိက (PPP)ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာ(EoI)ှင့် အစိုးရှင့်ပုဂ လိကပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
ြခင်းဆိင်ုရာ အဆိြုပလ ာ(RFP)များ ြဖည့သွ်င်းရမည်ြဖစ်ပီး စက်ုဆံိင်ုရာအချက် 
အလက်များအား အဆိုပါ Form တွင် ေဖာ်ြပထားရှိပါမည်။ 
  EoI, RFP စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့်အချန်ိ - ၈-၁၁-၂၀၂၁ (ုံးချနိ်အတွင်း)
  EoI, RFP ပိတ်မည့်ရက ် - ၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 
   (၁၆:၀၀)နာရီ
  Website - www.industry.gov.mm
         Myanmar Ministry  of  Industry
  ေလ ာက်လ ာေပးသွင်းရမည့်ေနရာ - ြမန်မာေ့ဆးဝါးလပ်ုငန်း၊  စက်မ 
   ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊
   ေနြပည်ေတာ်။
၃။ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက ံုးဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၈၃၇၀၊ ၃၄၀၈၁၄၀ ှင့် Email-
pfimoi2018@gmail.com သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင် 
ပါသည်။                         တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

 ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်စ်-၂/၂၀၂၁-၂၀၂၂ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်စ်-၂/၂၀၂၁-၂၀၂၂ေခ ယူြခင်း
၁။ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၁)
သတ တွင်းလုပ်ငန်းမှ ေအာက်ပါသတ များကုိ အေမရိကန်ေဒ လာြဖင့် အိတ်ဖွင့် 
တင်ဒါေခ ယူေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည-်
 (က) ခေနာက်စိမ်းေရာရာသတ ပစ ည်း ၆၂၆.၁၉၉ မက်ထရစ်တန် 
   ေမာ်လမိင်မိ
၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်မှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၈)ရက်ေန  (၁၄:၀၀) နာရီြဖစ်ပါ 
သည်။ 
၃။ တင်ဒါပံုစံများှင့်အေသးစိတ်သိရိှလုိေသာ အချက်အလက်များကုိ ေနြပည် 
ေတာ်၊ ုးံအမှတ်(၁၉)၊ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး 
ဌာန၊ အမှတ်(၁)သတ တွင်းလုပ်ငန်း၊ ဝယ်ယူေရးှင့်ေထာက်ပံ့ေရးဌာနခွဲ၊ ဖုန်း-
၀၆၇-၃၄၀၉၁၆၂ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းရယူိုင်ပါသည်။ 

 တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
 အမှတ်(၁)သတ တွင်းလုပ်ငန်း အမှတ်(၁)သတ တွင်းလုပ်ငန်း

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ 

အမှတ်-၆၈၊ (၄-လ ာ)၊ ေခါင်းရင်းခန်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အမှတ်-၆၈၊ (၄-လ ာ)၊ ေခါင်းရင်းခန်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းကိ ုေရာင်းသ ူေဒ စန်ိစန်ိ[၃/ကဆက(ိင်ု)၀၂၅၀၃၆]

က ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ၎င်းလက်ဝယ်ရိှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေသာတိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 

ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက   ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီ၍ 

စရန်ေငွအချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်

သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ဝင်းြဖ(LL.B,D.B.L)ေဒ ခင်ဝင်းြဖ(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၂၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၂၈၄)

အမှတ်-၄၆(ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၄၆(ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၀၃၃၃၄ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၀၃၃၃၄

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
 (၁၃-၁၀-၂၀၂၁)ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ (၂၉)တွင်ပါရိှေသာ 

ေဒ ခင်မျိးကည်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ဇင်မာမင်း 
(စ်-၁၁၆၅၁)မှ ေကညာခဲသ့ည့ ်“ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 
ြခင်း” ေခါင်းစီးြဖင့ ်ေကညာချက်တွင ်ပါရှိေသာ ဦးေွမိုးခိုင်[၈/မကရ(ိုင်)၀၀၀၀၄၂]
ေနရာတွင် ဦးေွမိုးခိုင် [၈/စတရ(ိုင်)၀၀၀၀၄၂]ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ေဒ ဇင်မာမင်း (LL.B,D.B.L,D.I.L)ေဒ ဇင်မာမင်း (LL.B,D.B.L,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ကျိက ဆံလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၀၀/၂၀၂)၊ (၅-လ ာ/ေအ)ဟေုခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိတိက်ုခန်းအား ပိင်ုဆိင်ု 
သည်ဟု အဆိုရှိသူ U Lah Khan Thang ှင့် Daw Luon Khan Huai ထံမှ 
က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးလှေအာင်မှ ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွချိ ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါေသာေကာင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ
ှင့တ်ကွ ယေနေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီ
အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကေကျာ်ကိုကို ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ ေဒ ေအးန ာေဒ ေကေကျာ်ကိုကိ ု ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ ေဒ ေအးန ာ
LL.B,D.BL LL.B,D.BL LL.B,D.BL,D.ML,D.ILLL.B,D.BL LL.B,D.BL LL.B,D.BL,D.ML,D.IL
အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနအထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၂၃၆၈၅/၂၀၀၅) (စ်-၅၀၉၈၉/၂၀၁၉) (စ်- ၈၂၃၈/၂၀၁၂)(စ်-၂၃၆၈၅/၂၀၀၅) (စ်-၅၀၉၈၉/၂၀၁၉) (စ်- ၈၂၃၈/၂၀၁၂)
၀၉-၇၇၃၄၆၀၅၄၀ ၀၉-၄၂၀၁၂၈၆၇၁ ၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁၀၉-၇၇၃၄၆၀၅၄၀ ၀၉-၄၂၀၁၂၈၆၇၁ ၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁

အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄/ဘဝြမင့်(မလိခ 
အမ်ိရာ)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၃၁/၁)၊ ေြမ 
ကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၆)၊ မလိခ 
လမ်းသွယ် (၄)လမ်း၊ မလိခအိမ်ရာ၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဦးခိုင်က [၅/
မရန(ိင်ု)၀၁၇၉၁၄]၊ ေဒ ေကသစီန်ိ[၅/
မရန(ိုင်)၀၁၆၂၆၄]) အမည်ေပါက်ှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ေက 
သီစိန်သည် (၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက်တွင ်
ကွယ်လွန်သြဖင့် ကျန်အမည်ေပါက ်
တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးခိုင်က[၅/မရန(ိုင်) 
၀၁၇၉၁၄]မှ တစ်ဦးတည်းေသာခင်ပွန်း 
ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်- 
၁၀/၁၃/၂၀၂၁ (၁-၁၀-၂၀၂၁)၊  ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့ ် ဦးခိုင်က၊ 
ေဒ ေကသီစိန်   အမည်ေပါက်    ဂရန် 
မူရင်းတိုတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန်ှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်   ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ နတ်တလင်းမိနယ်၊ မိမရပ်ကွက်၊ ကံကီးလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၄)ေန  ေဒ လဲ့လဲ့မိုး [၇/နတလ(ိုင်)၀၈၈၃၇၃]၏   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း သိေစအပ်ပါသည်-

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏သားြဖစ်သူ ေမာင်မင်းသူရိှန်[၇/နတလ(ုိင်)၁၄၈၉၄၀]သည် 
မခိင်ြဖစ်သ၏ူ ဆိဆုုံးမမ အေပ  မနာခဘံ ဲ၎င်း၏ဆ အေလျာက် ေနအမ်ိမှဆင်းသွားသည့ ်
အြပင် မိသားစုအား ဆင်းရဲဒုက ေရာက်ေစရန် အကိမ်ကိမ်ြပမူေနပါေသာေကာင့ ်
ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့် 
ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်မဟုတ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ငိမ်းငိမ်း(LL.B,MA-Business Law, D.B.L,D.I.L) ေဒ ငိမ်းငိမ်း(LL.B,MA-Business Law, D.B.L,D.I.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၈၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၈၃)
 အခန်း(၂၄)၊ တိုက်(၅၂)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ အခန်း(၂၄)၊ တိုက်(၅၂)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊
 ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၉၅၇၅၂၁၄၉၁၊ ၀၉-၄၀၂၅၄၄၄၃၉ ဖုန်း-၀၉-၉၅၇၅၂၁၄၉၁၊ ၀၉-၄၀၂၅၄၄၄၃၉

အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၂၂၊ ၂၃ (ကမာရတ်)၊ ၂၆၊ 

၂၈(သမိုင်း)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်မင်းဓမ အိမ်ရာ၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၃-A)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၉၃)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် သည် Myanmar Imperial Vega Co.,Ltd(ကမု ဏ ီ
မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၅၅၆/၂၀၁၀-၂၀၁၁)အမည်ေပါက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမှင့်ပတ ်
သက်၍ (၂-၁၁-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း (016/MGC/ Marketing/2019)
အရ ဦးေအာင်မင်း [၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၆၁၈၂]မှ ကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား အဆိုပါေြမှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုအပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၂၃၀/ခ)၊ ဝဂ  ဘာပန်း ခံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၀/ခ)၊ ဧရယိာ 
(၀.၀၂၇၅)ဧက အကျယ်အဝန်း ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည် ေဒ ဇင်ွယ်ထွန်း[၁၂/သဃက 
(ိုင်)၁၇၈၆၄၉] အမည်ေပါက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက်ထံမှ ယခုေရာင်းသူ 
ဦးချစ်ေမာင် [၁၁/မပတ(ိုင်)၀၂၇၇၃၉]က အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး အဆိုပါေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်ကိ ုအပီးအပိင်ု ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
က အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေကျာက်ြဖမိနယ်၊  ဇင်ေချာင်း 

အုပ်စု၊   ကုန်ေဘွရာေန  အထက 

ဒသမတန်းမှ မသဇင်ဖိး၏ ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ  ဦးဝင်းေမာင်  [၁၁/

ကဖန(ိင်ု)၀၅၃၆၁၂] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၁၇/ေရ ေပါက်က)ံ၊ ေြမ 
ကွက်အမှတ်(၂၇၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၂၇၇)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ၁၇/ေရ  
ေပါက်ကံရပ်ကွက်၊  ဦးလှေအာင်(EG. 
၀၃၆၆၂၆) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက်သူ ဦးလှေအာင်၊ 
ဦးေအာင်သိုက်၊ ဦးစိုးလ  င်၊ ေဒ ခင်ထား 
ြမင့်တုိကုိ တရားပိင်ထားကာ ေဒ အိအိ 
ေမာ်မှ တရားလိုြပလုပ်၍ မှတ်ပုံတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ေပးေစလိမု  
စဲွဆုိရရိှေသာ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် 
တရားုံးတရားမကီးမ အမှတ်(၅၃/၂၀) 
၏ စီရင်ချက်ှင့်ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမ  
အမှတ်(၃/၂၀)၏ အမန်ိ၊ ဘလီစ်ခန်စာှင့် 
အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
အမည်ေပါက် ဦးလှေအာင်၊ ဦးေအာင် 
သိက်ု၊ ဦးစိုးလ  င်၊ ေဒ ခင်ထားြမင့ ်(တရား 
 ံး) ကိုယ်စား  ဘီလစ်  ေဒ သူဇာ [၆/
ထဝန(ိင်ု)၀၂၆၃၄၃]မှ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာမ  
အေပ  တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်   ြဖစ်ပါေကာင်း  
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပဗု သရီိမိ၊ မဂ  လာဒပီရပ်ကွက်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁-က/ဥတ ရသီရိ 
ေတာင်ရပ်၊ ေြမဧရိယာ (၁.၀၀၂)ဧက၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(PSHM-၅)၊ ဦးေအာင ်
တင်စိုး (ဘ)ဦးစိုးလွင ်အမည်ေပါက် ှစ် 
(၃၀) ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကိ ုေဒ ရည် 
မွန်ဦး [၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၂၁၄၄]  (ဘ)
ဦးေကျာ့ရှင်းမှ ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်
လ ဲစာအမှတ်-၇၈၂၆/၂၀၂၁ (၂၂-၁၀-
၂၀၂၁) တင်ြပ၍ ေဒ ခင်ေမဦး(ခ)ြဖြဖ 
သန်  [၁၂/ဗတထ(ိုင်) ၀၃၂၈၅၃] (ဘ)
ဦးဘန်ေဖ(ခ)တင်ဦး အမည်ြဖင့ ်မှတ်ပုံ 
တင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်
ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများ 
အေနြဖင့်  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထား  ခိုင်လုံစွာ တင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရးေကာ် 
မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ 
စ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်  
ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ/
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာ 
မ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
၁။ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ဇဲွကပင်လမ်း၊ ေြမတုိင်း 
ရပ်ကွက်(၅၄)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၉၁)(က+ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ စန်းစန်းရီ [၁၂/
သဃက(ိင်ု)၁၄၁၁၄၆]မှ ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ ကေမ ာဇဘဏ်လမီတိက်တွင် ေပါင်ံှ 
ထားရှိပီး အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ (2x3)ခန်း RC(၂)ထပ် 
အေဆာက်အဦှင့် အေဆာက်အဦအရပ်ရပ်အား က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန ်သေဘာတူညီထားပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါ  ဂရန်ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ  အေဆာက်အအုံပစ ည်း 
အရပ်ရပ်တုိှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ရန် 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ  ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မင်းဦး(LL.B)ဦးေဇာ်မင်းဦး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၉၈၃၁)(၂၉-၄-၂၀၁၄)(စ်-၉၈၃၁)(၂၉-၄-၂၀၁၄)

ကန်ဘလူမိနယ်၊ ဇီးကုန်းမိ။ကန်ဘလူမိနယ်၊ ဇီးကုန်းမိ။
Ph:09-400428403Ph:09-400428403



ိုဝင်ဘာ   ၉၊  ၂၀၂၁

ကွယ်လွန်သူ ေဒ ဆုြပည့်ဖိး၏ အေမွခံများှင့် အများသိေစရန်ကွယ်လွန်သူ ေဒ ဆုြပည့်ဖိး၏ အေမွခံများှင့် အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ထူပါုံ(၁၈)လမ်းအေရှ၊ 

အမှတ်(၁၅၇၆)ရှိ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ပံးအိအိခိုင်[၁၂/သကတ 
(ုိင်)၁၇၄၂၈၄]ှင့် ေဒ ှင်းုုခုိင်[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၈၄၁၆၃]တုိ၏ ကွယ်လွန်သူ 
အစ်မြဖစ်ေသာ ေဒ ဆြုပည့်ဖိး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၈၄၀၆၆]၏ ရသင့ေ်သာအေမကွိ ု
၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးပီေချး[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၅၈၇၂]အား မိသားစုအေမွဆုိင် 
တိက်ုခန်း (၅-လ ာ/ဘ)ီ(အလယ်)(၁)ခန်း ေရာင်းရေင၏ွ ကာလတန်ဖိုး သန်ိး(၁၉၀) 
ကိုအေမွေဝစုေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို အေမွေဝစုထုတ်အမ်းပီးြဖစ်၍ ကျန်ရှိ 
ေသာ အေမွပစ ည်းများမှာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများှင့်သာ သက်ဆုိင်ပီး ကွယ်လွန်သူ 
ေဒ ဆုြပည့်ဖိး၏ အေမွစားအေမွခံများှင့် လံုးဝသက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေတာ့ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
၁။ ေဒ ပံးအိအိခိုင်       ေဒ လင်းလင်းသူ ေဒ ဇင်မာဦး(LL.B)၁။ ေဒ ပံးအိအိခိုင်       ေဒ လင်းလင်းသ ူ ေဒ ဇင်မာဦး(LL.B)
[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၄၂၈၄]    အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၄၂၈၄]    အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
၂။ ေဒ ှင်းုုခိုင်           (စ်-၅၄၀၈၂) (စ်-၁၅၈၁၈)၂။ ေဒ ှင်းုုခိုင်           (စ်-၅၄၀၈၂) (စ်-၁၅၈၁၈)
[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၄၁၆၃]            အမှတ်(၁၅၃)၊ (၅-လ ာ/A)၊ ဆိပ်ကမ်းသာ [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၄၁၆၃]            အမှတ်(၁၅၃)၊ (၅-လ ာ/A)၊ ဆိပ်ကမ်းသာ 
   လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊    လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
                   ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၄၀၈၄                   ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၄၀၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေရ ေပါက် 

ကံ၊ ေအာင်ရာဇာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၁၅)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား ေပ(၄၀)x 
အနေံပ(၆၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ကိ ုရန်ကန်ုမိ 
ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၏ ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်စာချပ်အမှတ-်မဥ-သစ်(၇၁/၁၇)အရ တရားဝင ်အမည် ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုအဆိြုပသ ူဦးေအာင်ိင်ု (ဘ) ဦးေအာင်စိုး [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၂၀၄၀]
ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီပီးေနာက် 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက် 
ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ သတင်းစာေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့် အေထာက် 
အထား မူရင်းများယူေဆာင်၍ ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
မည့်သူ လုံးဝမရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးေအာင ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းထိုက်စိုး(LL.B,D.B.L)ဦးသန်းထိုက်စိုး(LL.B,D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၀၁၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၀၁၁)
အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၆၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၉၃၀၈၀၅၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၆၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၉၃၀၈၀၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၅၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၂၁)၊ (၁၅၆)ရပ်ကွက်၊ ယုဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၄၂၁)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား ေဒ တင်တင်ြမင့်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၁၂၃၃]အမည်ေပါက် 

အကျယ်အဝန်းအလျား(၄၀)ေပxအန(ံ၆၀)ေပရိှ ေြမအနက်မှ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း အလျား 

(၂၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပအကျယ်ရှိ ေြမအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေသာ ေဒ လြပည့်ဦး[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၃၃၀၂၂]

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးသိန်းေဇာ်ထွန်းမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ ်

အြဖစ် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းေြမှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ု 

အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အည ီပီးစီးသည်အထ ိဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

     ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)   ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး (LL.B)     ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)   ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး (LL.B)

    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၁၁)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၁၁)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)

အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၅/ခ၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ သရဖလီမ်း၊ အမှတ်(၅/ခ) ဟေုခ တွင်ေသာ 
ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေဒ သိန်းဟံ [၁၂/လကန(ိုင်)၀၅၇၀၂၇]အမည်ြဖင့်ရှိေသာ 
အကျယ်အဝန်း အလျား(၂၀)ေပxအန ံ(၆၀)ေပအနက်မှ ေြခရင်းဘက်အြခမ်း အလျား 
(၁၀)ေပxအနံ (၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ ေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 
တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေသာ ဦးဝင်းသာ[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၁၁၉၆၅]
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ စန်းစန်းေမာ်မှ ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ် 
အြဖစ် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းေြမှင့်ပတ်သက်၍ 
ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားှင့်တက ွ
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီး 
သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
    ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)                    ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး (LL.B)    ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)                    ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၁၁)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၁၁)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)
အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၃၆-ေဂျ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၉၅စ ီ

-၁၁)၊ ေြမကွက်လိပ်စာ-ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေတာင်ကား 
ရပ်ိသာလမ်း၊ ခအံမှတ်(၁၂/ ေအ)၊ အကျယ်အဝန်း(၀.၀၈၃)ဧကရိှ ဦးေကျာ်ဝင်း[၁၂/တမန 
(ိုင်)၀၅၆၈၄၄]အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမှင့်အိမ်အား ေဒ ခင်ဝင်းကည်(ခ)ဘီဘီ[၁၂/
ပဘတ(ိုင်)၀၀၈၀၇၈]မှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆအွား ြပန်လည်ေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက  ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွငး် တိကျခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားမူရငး်ှင့်တက ွ
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကစိ ကိ ုပီးဆံုးေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသီဟမျိးဟန်(LL.B)ဦးသီဟမျိးဟန(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၇၂၂၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၇၂၂၀)
အခန်း(၂၀၁)၊ တိုက်(၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ အခန်း(၂၀၁)၊ တိုက်(၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၀၆၈၆၂၊ ၀၉-၇၉၃၃၉၂၀၅၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၀၆၈၆၂၊ ၀၉-၇၉၃၃၉၂၀၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁/ဥတ ရ 

သီရိေြမာက်ရပ်၊ ေြမဧရိယာ(၀.၄၅၈)

ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ် (ဥ-၅၀၆၃၊      

၅၀၆၄)၊ TZTM ကုမ ဏ ီအမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမကွက်ကုိ ဦးြမင့်သန်းဦး၊ အဖ 

အမည် ဦးဝင်းစိန်ဦး [၁/မညန(ိုင်) 

၁၁၅၂၆၀]မှ ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမကွက် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မူရင်း၊ ေရာင်း 

သ/ူဝယ်သ ူတရားုံး ကျမ်းကျန်ိမရူင်း၊ 

ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံ 

ချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက် 

မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှဝန်ခံကတိြပချက် 

မူရငး်များတင်ြပပီး ေြမငာှးစာချပ ်

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက် 

လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမိန်  

ဒီကရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာ 

တင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်        

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း 

ှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာ 

ချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမငှား စာချပ် 

ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်းအများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ "ဦးထွန်းယုေမာ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၀၄၃၁]"၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွသည် "ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ စိက်ုပျိးေရး(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၅၅၇-က)"ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ စုိက်ပျိးေရး(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၅၅၇-က)

ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိသည့်အနက်မှ အကျယ် ေပ(၁၀x၆၀)ရှိ "ေြခရင်းဘက်အြခမ်း"ရှိ အိမ် ခံေြမအပါအဝင် အကျိး ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိသည့်အနက်မ ှအကျယ် ေပ(၁၀x၆၀)ရှိ "ေြခရင်းဘက်အြခမ်း"ရှိ အိမ် ခံေြမအပါအဝင ်အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်"ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်"တိုအား တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ေအးေအး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၈၃၇၉]ထမှံ (၇-၁၁-၂၀၂၁) ရက်တွင် 
အသိသက်ေသများေရှေမှာက်၌ အဆုိပါအိမ် ခံေြမ၏ တန်ဖုိးကုိ အေြပအေကျေပးေချပီး ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက် 
ေရာက်ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင ်အကျိးခံစားလျက ်စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B)  ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B) ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B)  ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B)
 (စ်-၁၄၅၉၈)   (စ်-၁၄၅၉၂)  (စ်-၅၀၄၃၀) (စ်-၁၄၅၉၈)   (စ်-၁၄၅၉၂)  (စ်-၅၀၄၃၀)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
 Law Garden LawFirm Law Garden LawFirm

အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ စာဘူးေတာင်း 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကုက ိလ်ေတာင်ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၉၆၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်-မရှိ၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၉၇၉)၊ ၁၀၉၉(က)၊ ေြမအမျိးအစား(ေြမလွတ်ေြမိင်ုး)၊ အကျယ် 

အဝန်း (၁၀.၂ဧက)ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင ်

လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးသန်ိးိင်ု [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၉၁၇၈]တိုထမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းေကးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက် 

စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 

ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အထက်ပါအေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးကည်ဝင်း(သန်လျင်)ဥပေဒဘွဲဦးကည်ဝင်း(သန်လျင်)ဥပေဒဘွဲ

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၂၇၆၅)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၂၇၆၅)

အမှတ်(၂၄၀)၊ (၃၉)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၄၀)၊ (၃၉)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၈၂၄၅၅၇၉၊ ၀၉-၄၉၂၂၉၁၂၁ဖုန်း-၀၁-၈၂၄၅၅၇၉၊ ၀၉-၄၉၂၂၉၁၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၂၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၇၈)၊ [ေြမကွက်အမှတ(်၆၇၇)ှင့် ကပ် 
လျက်ဘက်အြခမ်း] အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်ကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်များအရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ သန်ိးဲွ 
[၁၂/ စခန(ုိင်)၀၂၆၁၂၀]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေဒ ဝင့်သ ာေအာင်[၁၂/ဥကတ (ိုင်)၁၇၆၄၂၉]မှ စရန်ေငွေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလု ံ
ေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်မျိးေကျာ်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၉)ဦးေအာင်မျိးေကျာ(်LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၉)

အမှတ်(၆၄၉)၊ ှင်းဆီ(၅)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၆၄၉)၊ ှင်းဆီ(၅)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၉၅၁၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၉၅၁၆

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၆-၁၁-၂၀၂၁ရက်ထုတ်   ေကးမုံ 

သတင်းစာ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ (၂၇)ပါ 

ေဒ ဝင့်ဝါထွန်း  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ၏ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် 

ေကာ်ြငာတွင ်ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၄၉၈၂၉၊ ၀၉-

၄၄၅၄၄၅၂၀၈ ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ိုဝင်ဘာ  ၉၊  ၂၀၂၁

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ
(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)
ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၈၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၈

ကွယ်လွန်သူ ဦးြမေသာင်း၏ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ဦးြမေသာင်း၏ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ 

ဦးေကျာ်ေကျာ ်                      ---------                       ေလ ာက်ထားသူ

မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေစတီေကျာင်းတုိက်တွင် ေနထုိင်ခ့ဲေသာ 
ကွယ်လွန်သူ ဦြမေသာင်း၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေပ ၌ အေမွထိန်းစာ 
ထတ်ုေပးပါမည့အ်ေကာင်းှင့ ်ဦးေကျာ်ေကျာ်က အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒအရ 
ေလ ာက်ထားသြဖင့် ဤအမ ကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၂၃)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 
တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်ကျာ် ၅ ရက်)တွင် ဆိင်ုဆိုကားနာရန် ချန်ိးဆိထုားသည် 
ြဖစ်ေသာေကာင့် ထုိကွယ်လွန်သူ ဦးြမေသာင်း၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများတွင် 
အကျိးစီးပွားသက်ဆိုင်သည့် အဆိုရှိသူတိုအား အဆိုပါအမ တွင် ၎င်းတို 
(လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန ်သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်)ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 
ိုဝင်ဘာလ(၂၃)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၅ ရက်)၌ မိမိတုိ 
ကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်လည်းေကာင်း 
လာေရာက်ဆိင်ုဆိရုန်ှင့ ်အေမထွန်ိးစာ မထတ်ုေပးမ ီမှတ်တမ်းများကိုကည့် ရန် 
အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒပဒ်ုမ-၂၈၃ ှင့အ်ည ီဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက် 
ြခင်းမရှိ ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် ုံးေတာ်က ဦးေကျာ်ေကျာ်၏ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ 
ေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင် စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည ်
ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ(၅)ရက် ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (သန်းေဇာ်ဦး)(သန်းေဇာ်ဦး)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)
 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိုင်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဆင်မင်း 

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၀၇)၊ ငါးလ ာ(စီ) (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၁၂ ၁၂  x ၅၅)ရှိေသာ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ 
ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ယခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ 
ေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေကျာ့ုေဝ [၁၁/စတန(ိုင်) 
၀၁၆၉၉၈]တိုထံမှ က န်မေဒ စိုးမိုးြမင့်[၁၂/ လမတ(ိုင်)၀၃၀၃၉၄]သည် 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ  က န်မ 
ေဒ စုိးမုိးြမင့်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဒ စိုးမိုးြမင့်ေဒ စိုးမိုးြမင့်
 Ph:09-775001767 Ph:09-775001767

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်းှင့ ်မိုးေကာင်းလမ်းေထာင့ ်၊ 

SHWE MOE KAUNG CONDOSHWE MOE KAUNG CONDO၊ တိက်ုခန်းအမှတ်(A)၊ အထပ်အမှတ်(၁၁)၊ အခန်းအမှတ် 
(A-၁၁၀၃)၊ ဧရိယာ (၂၀၀၁)စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း (၁)ခန်းှင့် 
တကွ ၎င်းှင့သ်က်ဆိင်ုေသာ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင် 
အမည်ေပါက်ြဖင့် လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ထားပီး ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိသု ူဦးပူ[၉/မသန(ိင်ု)၁၀၅၄၇၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ကစိ ရပ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိကုန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစပီး (၁၄)ရက်အတွင်း တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထား 
များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇယျာေအာင်(LL.B)ဦးေဇယျာေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၆၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၆၃)
အမှတ်(၁)၊ အခန်း(၆-B)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ အမှတ်(၁)၊ အခန်း(၆-B)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၅၂၇၂၆၃၊ ၀၉-၇၉၃၂၇၀၄၈၉ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၅၂၇၂၆၃၊ ၀၉-၇၉၃၂၇၀၄၈၉

ေစာကီးဒို(ခ)ကိုကိုေအာင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၇၁၀၉]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းေစာကီးဒို(ခ)ကိုကိုေအာင ်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၇၁၀၉]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိလ်ုြမတ်ထွန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၇)(ပထမထပ်)ေန ဦးေဌးေအာင်၊ ေဒ ေနာ်ဂျက်စမင်းတုိ၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
ေစာကီးဒို(ခ)ကိုကိုေအာင ်  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ ် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၇၁၀၉]  ကိုင်ေဆာင်သူကိ ု  ငယ်စ်ကပင ်

ေကျာင်းပညာေရးှင့ ်ေရရှည်အလုပ်အကိုင ်အဆင်ေြပေစရန် ဦးေဌးေအာင်ှင့ ်ေဒ ေနာ်ဂျက်စမင်းတိုက မိဘများအြဖစ ်အမည်ခံ၍ 
ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ စာရင်းတိုတွင် ထည့သွ်င်းေပးခဲသ့ည့အ်ြပင် အရယ်ေရာက်သည်အထ ိပညာသင်ေက းေမွး 
ြပစုေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင် ေစာကီးဒို(ခ)ကိုကိုေအာင်သည ်ဦးေဌးေအာင်၏ Leader Marine Overseas (Myanmar) 
Co., Ltd. ုံးခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ် လပ်ုငန်းလည်ပတ်လျက်ရိှေသာ ေငေွကးများကိ ုယေူဆာင်၍ တမ်ိးေရှာင်လျက်ရိှပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယခုေကာ်ြငာပါရှိသည့်အချနိ်မှစ၍ ေစာကီးဒို(ခ)ကိုကိုေအာင်ကို ဦးေဌးေအာင်ှင့် ေဒ ေနာ်ဂျက်စမင်းတို၏ 
အမည်ခေံမွးစားသားအြဖစ်မှ အပီးအပုိင်စွန်လ တ်ေကာင်း၊ ၎င်း၏ေဆာင်ရက်မ များသည် ဦးေဌးေအာင်၊ ေဒ ေနာ်ဂျက်စမင်းတုိ မိသားစု 
ှင့် မသက်ဆိုင်ေတာ့ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူများ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူများ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေဌးေအာင် ဦးေမာင်ေမာင်ိုင် LL.B,  ဦးေဌးေအာင် ဦးေမာင်ေမာင်ိုင ်LL.B, Dip. in French.Dip. in French.
 ေဒ ေနာ်ဂျက်စမင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၄၈၃) ေဒ ေနာ်ဂျက်စမင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၄၈၃)
  အမှတ်(၆၂)(ပထမထပ်)၊ အခန်း(၅)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  အမှတ်(၆၂)(ပထမထပ်)၊ အခန်း(၅)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊
  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၀၄၆၇၊ ၀၉-၇၉၅၄၁၀၄၆၇  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၀၄၆၇၊ ၀၉-၇၉၅၄၁၀၄၆၇

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာ

ဦးမင်းဟန်ဦးမင်းဟန်
အလုပ်အမ ေဆာင်၊ ကုန်သည်စက်မ အသင်းချပ်(UMFCCI)အလုပ်အမ ေဆာင်၊ ကုန်သည်စက်မ အသင်းချပ်(UMFCCI)

ဥက   ၊ ြမန်မာိုင်ငံပုံှိပ်ှင့်ထုတ်ေဝသူလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက   ၊ ြမန်မာိုင်ငံပုံှိပ်ှင့်ထုတ်ေဝသူလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအာင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ သားသမီး ေလးေယာက်တို၏ဖခင်၊ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့်  စက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ ်

(UMFCCI)၏ အလပ်ုအမ ေဆာင်၊ ြမန်မာိင်ုငပံုိှံပ်ှင့ ်ထတ်ုေဝသလူပ်ုငန်းရှင်များအသင်း 

ဥက    ဦးမင်းဟန် အသက် (၆၄)ှစ်သည် ၃-၁၁-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက်တွင် ကွယ်လွန် 

သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါသည်။

ဥက   ၊ ဒုတိယဥက   များှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များဥက   ၊ ဒုတိယဥက   များှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များ

ကုန်သည်စက်မ အသင်းချပ်(UMFCCI)ကုန်သည်စက်မ အသင်းချပ်(UMFCCI)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ခင်ေထွး(ေဘဘီ)ေဒ ခင်ခင်ေထွး(ေဘဘီ)
အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်

ပါေမာက  ေဒါက်တာခင်ေမာင်ဦး-တွဲဖက်ပါေမာက  
ေဒါက်တာသင်းယေုဇာ်တို၏မခိင်ကီး ေဒ ခင်ခင်ေထွး အသက် 
(၈၃)ှစ်သည် ၆-၁၁-၂၀၂၁(စေနေန ) နနံက် ၁၁:၃၅ နာရတွီင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ 
ေကကွဲဝမ်းနည်းရပါသည်။

ကေလးှလုံးေဆးကုသေဆာင်ကေလးှလုံးေဆးကုသေဆာင်
ရန်ကင်းကေလးေဆးုံကီးရန်ကင်းကေလးေဆးုံကီး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးသန်းထွန်းဦးသန်းထွန်း
ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကံေပးေကာ်မတီငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကံေပးေကာ်မတီ

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ြမန်မာုိင်ငံငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ငါးလုပ်ငန်း 

ဆိင်ုရာ အကေံပးေကာ်မတ ီဦးသန်းထွန်း ( န်ကားေရးမှးချပ်-ငမ်ိး၊ 
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန) အသက်(၇၆)ှစ်သည် ၄-၁၁-၂၀၂၁ (ကာသ 
ပေတးေန ) နံနက် ၂:၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ 
သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစ ုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါေကာင်း။

ဥက   ှင့်အလုပ်အမ ေဆာင်များ၊ဥက   ှင့်အလုပ်အမ ေဆာင်များ၊
ြမန်မာိုင်ငံငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

သီဟဗလလွန်းခင်(ေြမာင်းြမ)သီဟဗလလွန်းခင(်ေြမာင်းြမ)
အုပ်ခွဲတပ်ကပ်ကီး(ငိမ်း)  ကိုယ်ပိုင်အမှတ်(၄၄၉၂)အုပ်ခွဲတပ်ကပ်ကီး(ငိမ်း)  ကိုယ်ပိုင်အမှတ(်၄၄၉၂)

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မန်ကျးီတန်းေတာင ်

အေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၃)ေရ လ  င်လမ်း၊ (မိုး)တစ်ခွန်းတုိက်ေန 

ေဒ သန်းြမင့၏်ခင်ပွန်း၊ ဦးြမတ်ေကျာ်-ေဒ မိုးမိုးလွင်၊ ဦးညညီလွီင်-

ေဒ ေဆေွဆဝွင်း၊ (ဦးနနီလွီင်)တို၏ ဖခင်၊ ေြမး ေလးေယာက်တို၏ 

အဘိုး ဦးလွန်းခင်သည် ၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၄:၄၀ နာရီတွင် 

ဘဝတစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ် 

ေသာ ုပ်ကလာပ်ကို ၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် 

လ  င်သာယာထန်ိပင်သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေဆမွျိး 

မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  

(ေနအမ်ိမှကားများ နံနက် ၉:၃၀နာရီထွက်ပါမည်။)ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ အမာကည်ေဒ အမာကည်
သား/ဖွားဆရာမ (ငိမ်း)သား/ဖွားဆရာမ (ငိမ်း)

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ပွင့်ြဖမိနယ်၊ မဲဇလီေကျးရာေန 

(ဦးေစာဘ-ေဒ သန်ိးတန်)တို၏ သမီး၊ (ဦးမာေကျာ-ေဒ ေအးမိင်)
တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးချစ်ေဆွ-ေဒ ေအးေအးြမင့်တို၏ ညီမ၊ 
ဦးြမင့်ေဆ ွ(ေဆးမှး-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးရဲမင်းေဆွ၊ 
ေဒ ဝင်းသူေကျာ်၊  ဦးရဲလင်းေဆွ-ေဒ သန်းသန်းဝင်း၊  ဦးမျိး 
မင်းေဆွ-ေဒ သန်းသန်းေထွးတို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ေြမး 
ရှစ်ေယာက်တုိ၏အဘွားသည် ၈-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) နနံက် 
၈:၃၃ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ၍ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန) 
နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်နီးရပ်ေဝးမှမိတ်ေဆွများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။                                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဟသ  ာတလမ်း၊ အမှတ်(၄၅)ဟ ုေခ တွင်ေသာ ဓာတ်ေလှကားပါ 

(၈)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ၏ အကျယ်အဝန်း (၁၂၅၀)စတုရန်းေပရိှ ေသာ ေြမညီထပ်တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းတွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင် 
ထားသည့်ပစ ည်းများ၊ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိေနထိုင ်
လျက်ရိှပီး အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ လွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပေြပာဆုိသူ ေဒ မုိးမုိးဝင်း(ဘ)
ဦးဝင်းေဖ [၉/ကပတ(ုိင်)၀၂၄၁၅၁]ထံမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်မြပလပ်ုသင့ေ်ကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း မရူင်းစာချပ် 
စာတမ်းများ၊ ခိင်ုလုသံည့အ်ေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  ကျန်ေငွများေပးေချလျက ်  အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒါက်တာဇာြခည်ေအာင် ေဒ သိမ့်သိမ့်စိုးဟန် ေဒါက်တာဇာြခည်ေအာင ် ေဒ သိမ့်သိမ့်စိုးဟန်
 (စ်-၁၂၀၃၃) (စ်-၉၆၉၈) (စ်-၁၂၀၃၃) (စ်-၉၆၉၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
Legal Steps Legal Consulting LimitedLegal Steps Legal Consulting Limited

တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၁၂/၁၁၃)၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ြပည်လမ်းှင့်ကမ ာေအးဘုရားလမ်းေထာင့်၊ (၈)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၁၂/၁၁၃)၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ြပည်လမ်းှင့်ကမ ာေအးဘုရားလမ်းေထာင့်၊ (၈)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-977111291-298ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-977111291-298

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ဒါယိကာမကီး

ဆရာမကီး ေဒ တင်တင်(မိုးကုတ်ေယာဂီ)ဆရာမကီး ေဒ တင်တင်(မိုးကုတ်ေယာဂ)ီ
အ.မ.က(၅)ဗဟန်းအငိမ်းစားေကျာင်းအုပ်အ.မ.က(၅)ဗဟန်းအငိမ်းစားေကျာင်းအုပ်

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာက်ေအာင်ေြမ 

သာစည်အိမ်ရာ၊ တုိက်(၁၄/၀၀၃)ေန (ဦးစံညိ-ေဒ ြမသူ)တုိ၏သမီး၊ (ဦးနီ-
ေဒ ညိမ်းရင်)တို၏ သမီးေခ းမ၊ (ဦးခင်သိန်း)၏ ဇနီး၊ ေဒ ွယ်နီသိန်း 
(အ.ထ.ြပ-ငမ်ိး၊ အ.ထ.က-၂၊ ကမာရတ်)၊ Dr.ဥမ ာသန်ိး(ပါေမာက ဌာနမှး-
ငိမ်း၊ မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ်)၊ ဦးသစ်လွင်ငိမ်း-(ေဒ ချိမာသိန်း)၊ 
ေဒ ခင်လက်လက်သိန်း၊ ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း [ြပည်နယ်ဦးစီးမှး၊ ရှမ်း(ေတာင်) 
ြပည်နယ်ေကျးလက်ဦးစီးဌာန]-ေဒ ခင်နီလာသိန်း(ေတာင်ကီးမိ)တို၏ 
ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ မဆုဆုစ ံ[တတိယှစ်(ြမန်မာစာ)]၊ ေမာင်ြဖစင်ြမင့် 
ြမတ် (ပထမှစ်၊ သတ ေဗဒ)၊ ေမာင်ြဖစင်မျိးြမတ ် (ဒုတိယှစ်၊ T.H.S)
တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည ်၁၄-၉-၂၀၂၁ ရက် ည ၁၀:၃၀ နာရီတွင် 
ေတာင်ကီးမိ၊ ေကျာင်းကီးစုရပ်ကွက်၊ ေစတီလမ်းေနအိမ်၌ ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ေသာုပ်ကလာပ်အား ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရက် နံနက် 
၁၀ နာရီတွင် ေတာင်ကီးမိသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 
ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။                                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေမာင်eာဏ်လင်းေအာင်(ခ)ေအာင်ေအာင်ေမာင်eာဏ်လင်းေအာင(်ခ)ေအာင်ေအာင်
အသက်(၁၄)ှစ်အသက်(၁၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန (ဦးြမလွင်)-ေဒ ကျင်သန်း၊ (ဦးခင်ေမာင်ကွန်-
ေဒ ုခုင်)တို၏ေြမး၊ ဦးေအာင်မျိးိင်ု-ေဒ သစ်သစ်ခင်တို၏ တစ်ဦး 
တည်းေသာ သားရတနာသည် ၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် ည ၇ နာရီတွင် 
ှလုံးေရာဂါြဖင့် ဘဝတစ်ပါးသိုကူးေြပာင်းသွားပီြဖစ်ေကာင်း 
ှစ်ဖက်ေဆမွျိးများှင့ ်မတ်ိေဆသွငူယ်ချင်းများအား ညိးငယ်ေသာ 
စတ်ိထားြဖင့ ်အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သ ူ
အားရည်စူး၍ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက်ပိုင်းတွင် ေနအိမ်သို 
ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ် 
ပါသည်။]                                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေသာင်းဝင်းဦးေသာင်းဝင်း
ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း(ငိမ်း)ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း(ငိမ်း)

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ တာဝတ သာလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၀)ေန (ဦးထွန်း- ေဒ ေစာရှင်)တို၏သား၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ဟသ  ာတမိ၊ 
တာငါးဆယ်(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ မအူပင်လမ်းေန ဦးေမာင်ေရ -ေဒ ွန်ေမတို၏ 
သားသမက်၊ ေဒ သန်းသန်းဝင်း၏ခင်ပွန်း၊ ဦးြမတ်ထက်-ေဒ ဖိးဇာေသာင်း၊ 
ဦးြမင့်ေမာင်ေမာင်-ေဒ ချိချိဝင်း၊   ဦးေဇာ်မျိးထက်-ေဒ စုလင်းထက်တို၏ 
ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင ်ဦးေသာင်းဝင်းသည ်၈-၁၁-၂၀၂၁(တနလ  ာေန ) နံနက် 
၁:၁၆ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၉-၁၁-၂၀၂၁ 
(အဂ   ါေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင် မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ 
(ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ 
၁၄-၁၁-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၉ နာရီတွင ်အထက်ပါေနအိမ်၌ ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အား     က     စား     ြမင့်     တင်     စိတ်     လန်း     ရ င်     ဆန်      ကျင်     မူး     ယစ်     ေဆးအား     က     စား     ြမင့်     တင်     စိတ်     လန်း     ရ င်     ဆန်      ကျင်     မူး     ယစ်     ေဆး



ိုဝင်ဘာ   ၉၊   ၂၀၂၁

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၁

စာမျက်ှာ » ၁၇

စာမျက်ှာ » ၁၅

ပုံေြပာမယ်

ချမှတ်လိက်ုနာ MSME ရှင်သန်ဖံွဖိးေရးမဟာဗျဟာ

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၈

ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းတွင် အစာေက းေမွးစရတ်ိသည်  ၇ဝ ရာခိင်ု န်းထ ိကန်ုကျလျက်ရိှရာ အဆိပုါကန်ုကျစရတ်ိကိ ုေလ ာခ့ျြခင်းြဖင့ ်

ေမွးြမေရးေတာင်သတူို တွက်ေြခကိက်ု ပိမုိအုြမတ်ရရိှိင်ုေစရန် စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ပိုတိန်း ၁၅ ရာခိုင် န်းထိပါဝင်ေသာ ြမက်ချိပင်များကိ ုသုေတသနြပစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်လျက်ရှိ

ေကာင်း သိရသည်။                                                                                                     စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုတရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု

အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုးထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတုိင်း 

အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား ငမ်ိးချမ်းစွာ အတယှူ်တဲွေနထိင်ု 

ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ုေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး 

အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ ်တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို ဖိတ်ေခ ၍ တိုင်းရင်းသား ြပည်သ ူ

တစ်ရပ်လုံး၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ အားေပးကူညီပီး ုိင်ငံေတာ်၏ ထုတ်ကုန်များစွာထုတ်လုပ်ုိင်သည့် အလုပ်အကုိင် အခွင့် 

အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး အမျိးသားယ်ေကျးမ  စိက်ုလက ဏာ 

များ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ေမွးြမေရးေတာင်သတူို အကျိးရိှေစမည့ ်ပိတုန်ိးဓာတ် ၁၅ ရာခိင်ု န်းထ ိပါဝင်ေသာ 

တိရစ  ာန်အစာ ြမက်ချိပင်များကို သုေတသနြပ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်လျက်ရှိ

ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ(်၁၁)ရဲ ေနာက်ဆုံးပွဲစ်နဲ  အေကာင်းဆုံး 

ပဲွစ်တစ်ပဲွြဖစ်တ့ဲ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနဲ  လီဗာပူးအသင်းတို 

ပွဲစ်ကို ိုဝင်ဘာ ၇ ရက်  ညပိုင်းက ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ 

အိမ်ကွင်းမှာ  ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ရာ  ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းက 

လီဗာပူးအသင်းကို သုံးဂိုး-ှစ်ဂိုးနဲ    အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့် 

ပရီမီယာလိဂ်အမှတ်ေပးဇယား  အဆင့် (၃)ေနရာသုိ တက်လှမ်းခွင့် 

ရရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီပဲွစ်မှာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကုိ  ံးနိမ့်ခဲ့တာေကာင့် 

လဗီာပူးအသင်းဟာ ၂၆ ပဲွဆက်တိက်ု  ံးပဲွမရိှ စခံျန်ိတင်မယ့် 

အခွင့အ်ေရးတစ်ရပ်ကိလုည်း လက်လွတ်ဆုံး ံးခဲ့ပလီည်းြဖစ် 

လီဗာပူးအသင်းကို သုံးဂိုး-ှစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရရှိပီး ဝက်စ်ဟမ်းအသင်း

ပရီမီယာလိဂ်အမှတ်ေပးဇယား အဆင့်(၃)ေနရာသို တက်လှမ်းခွင့်ရရှိ
ပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းဟာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကုိ မ းံနိမ့်မ ီ

က ပိင်ပွဲအရပ်ရပ်မှာ ၂၅ ပွဲဆက်တိုက်    ံးပွဲမရှိ  စံချနိ်တင် 

ထားခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အခုပွဲစ်မှာ   လီဗာပူးအသင်းဟာ ေဘာလုံးပိုင်ဆိုင်မ  

၆၉ ရာခိုင် န်းအထိ ရှိထားခဲ့ေပမယ့ ်   ေဘာလုံးပိုင်ဆိုင်မ           

၃၁ ရာခုိင် န်းသာရိှထားခ့ဲတ့ဲ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းက ဦးေဆာင်ဂိုး 

ေတွ အသီးသီးသွင်းယူိုင်ခဲ့ပီး လီဗာပူးအသင်းက ေချပဂိုး 

ြပန်လည်ရရှိေရးကိုသာ  အဓိကထား ကစားခဲ့ရတာြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၁ သို 

အင်းစိန်မိနယ်၊ လ  င်မိနယ်ှင့် လှည်းကူးမိနယ်

များအတွင်း အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေန

ေသာ Moon Light Operation အကမ်းဖက်အဖဲွမှ 

Star Light Operation အဖွဲဝင် ၂၇ ဦးအား 

လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ

ြမန်မာတိုက်စစ်မှး ဝင်းသိဂ   ထွန်းကစားေနသည့် 

ဂိုကူလမ်အသင်း အဖွင့်ပွဲတွင် အေရးနိမ့်

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၈

အာရှေဘာလုံးအဖွဲချပ်က ကျင်းပသည့ ်၂၀၂၁ အာရှအမျိးသမီးကလပ်ပိင်ပွ ဲ

အုပ်စုပထမေနကုိ ုိဝင်ဘာ ၇ ရက်က ေဂျာ်ဒန်ုိင်ငံ၌ ကျင်းပရာ ြမန်မာတုိက်စစ်မှး 

ဝင်းသိဂ   ထွန်းကစားေနသည့် အိ ိယကလပ် ဂိုကူလမ်အသင်း  ံးပွဲ ကံေတွ 

ခဲ့သည်။

ပထမေနတွင် အိမ်ရှင်ေဂျာ်ဒန်ကလပ ်အမ်မန်အသင်းက အိ ိယကလပ် 

ဂိုကူလမ်အသင်းကိ ုှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုး၊              စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၅ သို 

ဆူဇူကီးဖလားေြခစစ်ပွဲမှ ဘူိုင်းအသင်း ုတ်ထွက်ခဲ့သြဖင့် 

ြမန်မာပါဝင်ေသာ အုပ်စု(A)သို တီေမာအသင်း ကျေရာက်

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၈

ယခုှစ်ကုန်ပိုင်းတွင ် ကျင်းပမည့ ်၂၀၂၀ အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလားေြခစစ်ပွဲမ ှ

ဘူိုင်းအသင်း ုတ်ထွက်ခဲ့သြဖင့ ်  တီေမာအသင်း  ေြခစစ်ပွဲေအာင်ြမင်ပီး 

ြမန်မာအသင်းပါဝင်ေသာ  အုပ်စု (A) သို ကျေရာက်ခဲ့သည်။

တက်ေရာက်ခွင့်ရရှ ိ

ဆူဇူကီးဖလားေြခစစ်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

ဘူိုင်းှင့် တီေမာအသင်း ကစားရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဘူိုင်းအသင်းမှာ 

ုတ်ထွက်ခ့ဲသြဖင့် တီေမာအသငး်သည် ေြခစစ်ပွဲကစားရန်မလိုဘဲ ေနာက်ဆုံး 

အဆင့်သို တက်ေရာက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။          စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၃ သို မဂ  လာဒုံမိနယ်  ပျ်းမပင်ေကျးရာရှိ မဂ  လာဒုံမိနယ ် ပျ်းမပင်ေကျးရာရှ ိ
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