
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်      ၅    ရက်၊      အဂ   ါေန။                                                                                                                                            Tuesday,       23     November    2021          ၁၀၅၆၆

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး 

မဲစာရင်းများစစ်ေဆးြခင်းများ    အပါအဝင်  လုပ်ေဆာင်သင့်၊ 

လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်သည့ ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု    အရှိန်အဟုန်မပျက်  ထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19   ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထိခိုက်ခဲ့သည့်   စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ိုင်သမ  နည်းလမ်းများြဖင့ ်အြမန်ဆုံး 

ကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိင်ုငလံုံး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ိင်ုငလံုံး  

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး     သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါ  

သေဘာတူညီချက်များအတုိငး်  ြဖစ်ုိင်သမ   အေလးထား 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိင်ုရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့အ်ည ီ  ေဆာင်ရက် 

ပီးစီးပါက   ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ  ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  

လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထ ွ

ေရးေကာက်ပဲွအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  

ဒီမုိကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ ုိင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ် 

ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 
ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်

ဖတ်စရာယေန

ေဆာင်းပါး   စာမျက်ှာ » ၆

 စာမျက်ှာ » ၁၀

 စာမျက်ှာ » ၁၃

 စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၉ စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

NUG အကမ်းဖက်အဖွဲရဲ “Hit List” 

ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၅၄၉ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  

၂ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင် န်းရှိ

ဗိတိန်

ိုင်ငံ၌ 

တစ်ရက်

အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၄၀၀၀၄ ဦးရှိ

လူငယ်ှင့် ဘဝေအာင်ြမင်ေရးအခန်းဆက် ဝတ ရှည်

အမျိးသားေနမှသည်  အနာဂတ်ဆီသို • • •

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား လုံးေတာ်ြပည့်လ ပ်စစ်မီး အဆင့်ြမင့်ထွန်းညိပူေဇာ်ိုင်ရန်

လ ပ်စစ်မီး ချနိ်ညိြခင်းလုပ်ငန်းများ ယခုလကုန်ပိုင်း၌ အပီးသတ် ေဆာင်ရက်မည်

အချနိ်အခါမဟုတ် မိုးရာိုင်
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၂

ယေန နနံက် ၆ နာရခဲွီ  တိင်ုးထွာချက်များအရ ကပ လပီင်လယ်ြပင်ှင့ ်

ဘဂ  လားပငလ်ယေ်အာ်တုိမှ  တိုက်ခတ်လာေသာ ေလေွးများှင့်  

တတ်ုြပည်မကီးေပ ရိှ ေလဖအိားများရပ်ဝန်းမှ သွယ်တန်းထိုးဆင်း 

လာေသာ ေလေအးများေတွဆံုမ ေကာင့် ုိဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ၂၇ ရက် 

အတွင်း  ေနြပည်ေတာ်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး၊  မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် ကယားြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာကွက် 

ကျားမှ ေနရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချန်းရာိုင်သည်။ 

အကံြပချက်

ြပည်သူများအေနြဖင့်အချနိ်အခါမဟုတ်မိုးရာြခင်းှင့်အတူ 

မိုးထစ်ချန်းြခင်း၊ မုိးကိးပစ်ြခင်း၊ လ ပ်စီးလက်ြခင်းှင့် မုိးသီးေက ြခင်း 

စသည့် မုိးေလဝသြဖစ်စ်များြဖစ်ေပ ိင်ုပါသြဖင့် ကိတင် သတြိပ 

ိုင်ပါရန် အကံြပအပ်ပါသည်။                                     မိုး/ဇလ

ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါ့အား အကျိးေရာက် 
လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု မထီမဲ့ြမင် မေအာက်ေမ့ရာ။ မိုးေရ 
ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ် ေရအုိးသည်   ြပည့ဘ် ိ
သကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်းငယ်မ ေသာ 
ေကာင်းမ ကိ ု ြပလပ်ုဆည်းပူးဖန်များလတ်ေသာ် ေကာင်းမ  
ြဖင့် ြပည့်၏။

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၂၂

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ဒဂံုမိနယ် 

သဂိတု ရကန်ုးေတာ်၌  တည်ထား 

ေတာ်မူသည့်   ေလးဆူဓာတ်ပုံ 

ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီးအား 

လုံးေတာ်ြပည့်      လ ပ်စစ်မီး      

အဆင့်ြမင့်    ထွန်းညိပူေဇာ်ရန ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ   ယခုအခါ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်     လ ပ်စစ်မီး          

တပ်ဆင်ြခင်း      လုပ်ငန်းများ          

ေဆာင်ရက်ပီးစီးေနပီ   ြဖစ်၍ 

လ ပ်စစ်မီး  ချနိ်ညိြခင်းလုပ်ငန်း 

များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေသာေကာင့်    ယခုလကုန်ပိင်ုး၌  

လ ပ်စစ်မီးချန်ိညြိခင်းလုပ်ငန်းများ 

အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း   ေရ တဂိုေံစတေီတာ်   

ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲမှ 

သိရသည်။

“လုံးေတာ်ြပည့ ်    လ ပ်စစ်မီး 

အဆင့်ြမင့ ်   ထွန်းညိပူေဇာ်ိုင်ဖို 

အတွက်       ေနာက်ဆုံးအဆင့် 

လ ပ်စစ်မီး      တပ်ဆင်တာက 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးသွားပမီို လ ပ်စစ် 

မီး ချန်ိညတိာေတွကုိ လုပ်ေဆာင် 

ေနပါတယ်။ ဒါလည်း  ဒီိုဝင်ဘာ 

လကန်ုေလာက်ဆိရုင် ပီးစီးေတာ ့

မှာမို လာမယ့ဒ်ဇီင်ဘာလ ၁၈ ရက် 

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သုိ 

င်



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊   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

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်မှ တုိင်းြပည်ငိမ်းချမ်း

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

“တစ်ိုင်ငံလုံး ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ် ိုင်ငံသားတိုင်းတွင ်  ြပည်ေထာင်စ ု

စတ်ိဓာတ်ထားရိှေမွးြမသွားကရန်    အလွန်အေရးကီးေကာင်း”      ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

က ြပည်ေထာင်စတုိင်ုးရင်းသားလမူျိးများဖံွဖိးေရးတက သိလ်ု ပညာေရးဘဲွ ငါးှစ် 

သင်တန်း အမှတ်စ်(၄) ေကျာင်းဆင်းမည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ေတွဆုံစ်မှာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာုိင်ငံသည် တုိင်းရင်းသားလူမျိးတစ်ရာေကျာ်ြဖင့် စုစည်းတည်ေထာင် 

ထားသည့ ်ြပည်ေထာင်စုိင်ုငြံဖစ်သည်။ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအားလုံးသည် အတေူန 

မိသားစုသဖွယ ် ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်း၌ ေအးအတူပူအမ  စည်းစည်းလုံးလုံး 

ညီညီွတ်ွတ် ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီအတူတကွေနထိုင်ခဲ့ကသည်။ အတူတကွ 

စုေပါင်းေနထုိင်ကစ် နယ်ချဲလက်ေအာက်ေရာက်ခ့ဲေသာအခါ၌ ဆံုး ံးသွားေသာ 

လွတ်လပ်ေရးကိ ုြပန်လည်ရယရူန် တုိင်းရင်းသားြပည်သူအားလံုး အတလူက်တဲွ၍ 

ေတာ်လှန်ခဲ့ကသည်။

ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်း တစည်းတလုံးတည်းေနထိင်ုြခင်းေကာင့ ်တိင်ုးြပည် 

ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာခဲ့သည်။ ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်း တစည်းတလုံးတည်း 

ေနထိုင်ြခင်းေကာင့ ်ဆုံး ံးသွားေသာလွတ်လပ်ေရးကိ ုလက်တွဲညီညာရယူိုင်ခဲ ့

သည်။ စည်းလုံးညီွတ်ြခင်းသည ်ေကာင်းြခင်းများှင့်ြပည့်စုံေစပီး အ ရာယ် 

ရန်စွယ်ဟူသမ ကိုလည်း   တွန်းလှန်ဖယ်ရှားိုင်သည်။  ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်

ပျက်ြပားပါက၊ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ် ပါးလျားေလျာန့ည်းလာပါက မငမ်ိးချမ်းမ ၊ 

မတည်ငိမ်မ ၊ မခိုင်မဲမ များြဖစ်ေပ လာပီး တိုင်းြပည်ပျက်စီးိုင်သည်။

ထိုေကာင့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်သည် အလွန်အေရးကီးပီး ိုင်ငံသား 

အားလုံး ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ် ထားရိှေမွးြမသွားကရန် အလွန်အေရးကီးသည်။ 

“ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ”် ဆိုသည်မှာ  ြပည်ေထာင်စုကီးတစ်ခုလုံးကိ ု  မိသားစု 

တစ်စတုည်း၊ အမ်ိေထာင်စတုစ်ခတုည်းဟ ုစဲွမခဲိင်ုမာစွာ  လက်ခမှံတ်ယထူားသည့ ်

သေဘာထားခံယူချက်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုသားအချင်းချင်း တစ်ဦးကို 

တစ်ဦးိုင်းပင်းကူညီလိုြခင်း၊  အခက်အခဲေတွကံလ င် ကူညီေြဖရှင်းေပးလိုြခင်း၊ 

အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လိုြခင်း၊   အချင်းချင်းစာနာေထာက်ထားြခင်းှင့ ်

နားလည်သည်းခတံတ်ြခင်းတုိသည် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်၏ ေကာင်းြမတ်သည့ ်

အေြခခံေကာင်းများြဖစ်ေကာင်း ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က တိုင်းရင်းသားလူငယ ်

ေမာင်မယ်များအား ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်သည ်တိုင်းရင်းသားလူမျိးများအားလုံး မည်သည့် 

ေနရာတွင် ေနထိင်ုသည်ြဖစ်ေစ ငါတိုသည် ဤြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်း အတတူကွ 

စေုပါင်းေနထိင်ုကေသာ မသိားစဝုင်များြဖစ်သည်ဟေူသာ တညူသီည့စ်တ်ိထားများ 

ထားရိှကရန်လိအုပ်သည်။ အဆိပုါစတ်ိဓာတ်သည် ြပည်ေထာင်စုကီးေကာင်းကျိး 

အတွက် ေမွးြမထားရမည့်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည်။ ထုိစိတ်ဓာတ်များ ေမွးြမုိင်ြခင်း 

မရိှပါက တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိေမာင်ှမအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကဲွြပားပီး ြပင်ပမှ 

စွက်ဖက်ေှာင့်ယှက်မ များ ပိုများလာမည်ြဖစ်သည်။ 

မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်ြပည်ေထာင်စုကီးပိကွဲေရးကိ ုစနစ်တကျကိတင် 

စီမံေဆာင်ရက်ေနကရာ ယခုအခါ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲြပားပီး 

လက်နက်စဲွကိင်ုတိက်ုခိက်ုသတ်လာကသည်အထ ိ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကိေုတွရမည် 

ြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် ြပည်ေထာင်စုမပိကဲွေစေရးအတွက် စည်းလံုးညီွတ်မ ကိ ု

မေမေ့လျာရ့န်၊ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်များ မေပျာက်ကွယ်ရန် အထူးသတြိပကရ 

မည်ြဖစ်သည်။ ြပည်ေထာင်စုကီး အဓွန်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးအတွက ်ဒိုတာဝန် 

အေရး  (၃)   ပါးကို   အေလးအနက်ထားပီး   တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအကား 

တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးစိတ်ဓာတ်ှင့် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ် အေြခခ ံ

ေကာင်းများ ပွားများထွန်းကားလာေအာင် စည်းုံးေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ်သည်။

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများသည် ပင်ကိုအားြဖင့် ိုးသားြဖစင ်

ကေသာမိသားစုများြဖစ်သည်။    ိုးသားေသာတိုင်းရင်းသားများ၏   ရှိရင်းစွ ဲ

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်များ ပါးလျားေပျာက်ကွယ်လာေအာင ်ေသွးထိုးလ ံေဆာ် 

ေှာင့်ယှက်မ များကိုလည်း သတိြပရမည်ြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့ ်တိုင်းရင်းသား 

လငူယ်လရူယ်မျိးဆက်သစ်များတွင် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ် မကွယ်ေပျာက်ေအာင်၊ 

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်ထုံမွမ်းေနေရးသည ်အေရးကီးသည်။  

လက်ရှိအချနိ်အခါကာလတွင် မသမာသူအဖျက်သမားများက တိုင်းြပည ်

ပျက်စီးေရးကို   ကိးပမ်းအားထုတ်ေနသြဖင့် ြပည်ေထာင်စုသားအားလုံးတွင ်

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်  ရှင်သန်အားေကာင်းလာေရး    အထူးလိုအပ်ေနသည်။ 

တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားအတွင်း ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်များ ပွားများလာေအာင် 

ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ကပီး ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ ြပည်ေထာင်စုကီး ငိမ်းချမ်း 

သာယာဝေြပာေရးကိ ု ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။    ။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၇၀၀ ၈,၇၀၀ ၁,၄၃၄ ၁၂,၄၇၅,၈၀၀

MTSH ၃,၃၀၀ ၃,၂၀၀ ၁,၁၁၄ ၃,၅၆၅,၂၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၂ - ၁၁-၂၀၂၁)

FPB ၂၀,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၃ ၂၆၀,၀၀၀

TMH ၂,၇၅၀ ၂,၇၅၀ ၁ ၂,၇၅၀

EFR ၂,၉၅၀ ၂,၉၅၀ ၀ ၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၀ ၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၆၈
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၉.၂
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၅.၄ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၅၇.၈
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၇၅ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၁
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၀၄.၉
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၆၉
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =   ၅၃.၉၉၆
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၅.၀၃

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၂၂

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၂၂

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့် ြပည်ေထာင်စ ု

တရားလ တ်ေတာ်ချပ ်တရားသူကီးများြဖစ်ကေသာ  ဦးမျိး 

ေမာင်၊ ဦးကည်သိန်း၊ ဦးတင်ဟုန်၊ ေဒ ခင်ေမရီတုိ ပါဝင်သည့် 

အထူးအယူခံခံုံုးသည် ယေနနံနက် ၉ နာရီခဲွတွင် ြပည်ေထာင်စ ု

တရားလ တ်ေတာ်ချပ် ံုးခန်းအမှတ်(၁)၌  ံုးထုိင်၍ တရားမ 

အထူးအယူခံမ အမှတ် ၄/၂၀၂၀ (ဧရာဝတီ) ၊ ၅/၂၀၂၀ (ဧရာဝတ)ီ 

တရားမအထူးအယူခံမ  သုံးမ  စီရင်ချက်ချမှတ်၊ ငါးမ  ုံးထိုင်ကားနာ
ှင့် ၇/၂၀၂၀(ရန်ကုန်)   စုစုေပါင်း  တရားမအထူးအယူခံမ             

သုံးမ ကို စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ 

ထုိြပင် တရားမအထူးအယူခံမ အမှတ် ၈၉ /၂၀၁၉  (မွန်)၊   

၉၆/၂၀၁၉ (မ ေလး)၊   ၉၇/၂၀၁၉ (မ ေလး)၊   ၈/၂၀၂၀ (ရန်ကုန်) 

ှင့် ၁၁/၂၀၂၀ (မေကွး) စုစုေပါင်း တရားမအထူးအယူခံမ  ငါးမ  

ကိ ုကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး  န်ကားချက် 

များှင့အ်ည ီ ုံးထိုင်ကားနာခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

“တပ်မေတာ်စာတိုက်ခန်း” အစီအစ် ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ ၂၂

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် မိသားစုှင့် 

အချန်ိကာလကာရှည်စွာ အဆက်အသွယ် 

ြပတ်၍ ေဝးကွာေနကေသာ တပ်မေတာ် 

သားများအတွက ်မိသားစု၊ ေဆွမျိးသား 

ချင်း၊ မိတ်ေဆွသဂ  ဟများှင့် ြပန်လည် 

အဆက်အသွယ်ရရှိေစရန ်သဇင် FM ၏ 

ဖုန်းနံပါတ် ၀၃၃-၆၀၁၇၀ သို တနလ  ာ 

ေနမှ ေသာကာေနအထ ိုံးချနိ်အတွင်း 

ဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း၊ Thazin FM 

Facebook Page မှတစ်ဆင့် Message 

ေပးပို၍လည်းေကာင်း၊   သဇင် FM ၏ 

စာတိက်ုေသတ ာအမှတ်(၁၅)သို လပ်ိမူပီး 

စာလ ာေပးပို၍လည်းေကာင်း ပါဝင်ိင်ုပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

စိုက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်များကိ ုြပည်ပသိုတင်ပိုိုင်ေရး

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၇-၉-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အိမ်ေစာင့်အစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ကမ  ာေပ တွင် လူဦးေရ ခုနစ်ဘီလီယံခန်ရှိသြဖင့် ိုင်ငံတိုင်းတွင် စားေသာက်ကုန်များ အမဲလိုအပ်ချက်ရှိေကာင်း၊ ကမ  ာေပ တွင် စိုက်ပျိးေရးိုင်ငံများရှိပီး ိုင်ငံတွင်း 

စားေရးအဆငေ်ြပေစရနှ်င့ ်ြပည်ပဝင်ေငရွရိှရန် ေဆာင်ရက်ေနကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ မမိတိိုိင်ုငအံေနြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများေဆာငရ်က်၍ ကမ  ာေ့ဈးကွက်မှ ြပည်ပ 

ဝင်ေငရွရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊ မမိတိိုိင်ုငအံတွင်း မိုးစပါးစိက်ုပျိးဧက ၁၅ သန်းခန၊် ေစွပါးစိက်ုပျိးဧက ှစ်သန်းခန ်စိက်ုပျိးေကာင်း၊ မိုးစပါးစိက်ုပျိးဧက 

၁၅ သန်းတွင် တစ်ဧက တင်း ၁၀၀  န်းထွက်ပါက လူဦးေရသန်း ၁၀၀ အတွက် လံုေလာက်မ ရိှေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံတွင် လူဦးေရ ၅၅ သန်းခနရိှ်သြဖင့် လူဦးေရ ၄၅ သန်းစာ 

ပိလု ံမ ရိှလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ပသို ဆန်များစွာ တင်ပိုိင်ုေကာင်း၊ သိုေသာ် တစ်ဧက စပါးအထွက် န်း တင်း ၁၀၀ မြပည့သ်ည့အ်တွက် ြပည်ပိင်ုငမံျားသို ေမ ာ်မှန်းသလိ ု

တင်ပိုိင်ုမ မရိှသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ စီးပွားေရးသည် တစ်ိင်ုငလံုံးှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့က်စိ ြဖစ်ပီး မမိတိိုိင်ုငအံေနြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရးထတ်ုကန်ုများကိ ုြပည်ပသိုတင်ပိုိင်ုေရး 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင့် စနစ်တကျြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း။
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ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၂၂

အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာန     လမူ ဖလူုေံရး 

အဖွဲ၏ အမျိးသားအဆင့် လူမ ဖူလုံေရး 

အဖွဲ အစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၁)ကို ယေန  

နံနက် ၁၀ နာရီတွင်    ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန စုေဝးခန်းမ၌ 

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးသို အမျိးသားအဆင့် 

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲဥက     အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာန       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးြမင့်ကိင်၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးဝင်းရှိန်၊ 

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ   န်ကားေရးမှးချပ် 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အမျိးသားအဆင့်

လမူ ဖူလံုေရးအဖဲွဝင် အစုိးရကုိယ်စားလှယ် 

များ တက်ေရာက်ကပီး   အလုပ်ရှင်၊ 

အလပ်ုသမားအဖဲွအစည်းများမှ ကိယ်ုစား 

လှယ်များက Online မှတက်ေရာက်က 

သည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် အမျိးသားအဆင့ ်

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲဥက     ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးက လမူ ဖလူုေံရးအဖဲွသည် အလပ်ု 

ရှင်ှင့်         အလုပ်သမားများအတွက ်

ိုင်ငံတကာ လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲများကဲ့သို 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး လိုအပ်သည့် ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမ ေလးရပ်ြဖစ်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်ှင့်    နည်းပညာက   

ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း      (IT Reform)၊ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  ဝန်ေဆာင် 

က  ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း    ( Medical   

Reform)၊ စီမံခန်ခွဲေရးက     ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲြခင်း (Administrative Reform)

ှင့ ်ဥပေဒေရးရာက    ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ

ြခင်း (Legal Reform) တိုကိ ု     ိင်ုငတံကာ 

အဖွဲအစည်းများှင့ ်ပူးေပါင်းပီး   အရှိန် 

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ၏ အမျိးသားအဆင့် လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲအစည်းအေဝး (၁/၂၀၂၁) ကျင်းပ

အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း။

ရန်ကုန်မိ၊ မ ေလးမိှင့် ထန်းတပင် 

မိတိုရိှ အလပ်ုသမားေဆးုံကီးများတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ Positive လူနာများထားရှိ 

ကသုိင်ုရန် ကသုေဆာင်များကိ ုြပင်ဆင် 

ထားရှိပီး ကုသေပးလျက်ရှိသည့်အြပင ်

ကိုဗစ်-၁၉  ကာလအတွင်း PUI လူနာ 

များကို ှာေခါင်းှင့်အာေခါင်တိုဖတ်ယူ 

ြခင်းှင့ ်လိုအပ်ေသာ  ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ  

များ ြပလပ်ုေပးပီး လိအုပ်ပါက ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနမှ  သတ်မှတ်ထားသည့ ်

ေဆးုံများသို    လ ဲေြပာင်းေပးြခင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း။

ကိဗုစ်-၁၉ ပထမလ  င်း ကာလအတွင်း 

လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့ကူညီမ အကျိးခံ

စားခွင့ ်၄၀ ရာခိင်ု န်း ေပးအပ်မ အေနြဖင့် 

ယာယပီတ်ိထားခဲသ့ည့ ်စက်ု၊ံ   အလပ်ုု ံ

ှင့်    အလုပ်ဌာနေပါင်း ၉၀၁၇ ဌာန၊ 

အလုပ်သမားေပါင်း   ၈၅၇၇၅၇  ဦးတို 

အတွက် ေငကွျပ်သန်း ၂၁၆၂၇ ဒသမ ၀၉၀ 

အား ခွင့်ြပထုတ်ေပးခဲ့ပီး ဒုတိယလ  င်း 

ကာလအတွင်းတွင ်စက်ုံ၊ အလုပ်ုံှင့် 

အလုပ်ဌာနေပါင်း ၉၁၁၆ ဌာန၊ အလုပ် 

သမားေပါင်း ၇၆၈၆၈၄ ဦးတိုအတွက် 

ေငွကျပ်သန်း    ၄၈၇၁၃ ဒသမ ၉၉၅ ကို 

ခွင့ြ်ပထုတ်ေပးခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိအြပင် 

ကျန်ရိှေနသည့ ်အလပ်ုဌာနများမှ အာမခ ံ

အလုပ်သမားများကိ ု  ဆက်လက်ခွင့်ြပ 

ထုတ်ေပးိုင်ေရး   စိစစ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း။

၂၀၂၁ ခုှစ် မတ် ၁၄ ရက်မှ ၂၀၂၁ 

ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ   မီး 

ေကာင့် မီးေလာင်ဆုံး ံးခဲ့သည့် စက်ုံ၊ 

အလုပ်ုံ ၂၂ ုံမှ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သွား 

ေသာ အလုပ်သမား ၁၄၄၉၄ ဦးအတွက် 

လုပ်ခလစာ၏ ၄၀ ရာခိုင် န်းကို လူမ  

ဖလူုေံရးေထာက်ပံေ့ငအွြဖစ် ေငကွျပ် ၈၂၈ 

ဒသမ ၅၅၁ သန်းကို   ခွင့်ြပထုတ်ေပး 

ခဲ့ေကာင်း၊    ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း 

ေရာဂါကူးစက်မ  ကာကွယ်ိင်ုရန်အတွက် 

လူမ ဖူလုံေရးအကျံးဝင ် မှတ်ပုံတင်ထား 

သည့ ်အာမခအံလပ်ုသမားအား ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ   ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး၊   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီးတိုတွင် ိဝုင်ဘာ ၁၈ ရက်အထ ိ

ပထမအကိမ် ထိုးှံပီးဦးေရ ၅၄၈၈၆၇ 

ဦး၊ ဒတုယိအကမ်ိထိုးံှပီးဦးေရ ၃၃၃၇၂၈ 

ဦး စုစုေပါင်း ၈၈၂၅၉၅ ဦး ထိုးှံေပးခဲ့ပီး  

အာမခံအလုပ်သမားများအားလံုး ကာကွယ် 

ေဆး ထိုးံှေပးိင်ုရန် သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီး 

ဌာနများ၊    ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး   

အစိုးရအဖဲွများှင့ပ်ူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရိှေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ 

 န်ကားေရးမှးချပ်က ယခင် (၁/၂၀၂၀) 

အစည်းအေဝး   ဆံုးြဖတ်ချက်များအေပ  

အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးစီးမ ၊ လူမ ဖူလုံ 

ေရးအဖဲွ၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ များှင့် 

ေရှလုပ်ငန်းစ်များှင့ ်     ဆုံးြဖတ်ရန် 

အမှာစာများကုိ  ရှင်းလင်းတင်ြပပီး လူမ  

ဖူလုံေရးအဖွဲ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ချပ်များက   သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများ၏ 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကိ ုရှင်းလင်း 

တင်ြပကသည်။  

ေဆွးေွးတင်ြပ

ယင်းေနာက်   ဒုတိယဝန်ကီးက 

ေဆွးေွးတင်ြပပီး       အစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်လာသည့်    ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများက  အမှာစာများှင့ ် 

ဆုံးြဖတ်ရန်အချက်များကို   ေထာက်ခံ 

အတည်ြပ ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ဆက်လက်၍   အလုပ်ရှင်ကိုယ်စား 

လှယ် ြမန်မာိုင်ငံ အထည်ချပ်လုပ်ငန်း 

ရှင်များအသင်းဥက   ၊      ြမန်မာိုင်ငံ 

ေတာင်သူလယ်သမား စိုက်ပျိးေရးှင့ ်

စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

အလပ်ုသမားသမဂ များအဖဲွချပ် (AFFM-

IUF)မှ   အေထွေထွအတွင်းေရးမှးှင့ ်

အလပ်ုသမားကိယ်ုစားလှယ် ြမန်မာိင်ုင ံ

ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမား

များအဖဲွချပ်(MSF)မှဥက   တုိက လုိအပ် 

သည်များကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပကပီး လူမ  

ဖူလုံေရးအဖွဲ   န်ကားေရးမှးချပ်က 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

အမျိးသားအဆင့်     လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ 

အစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၁)တွင် ဆုံးြဖတ်ရန် 

အချက်ရှစ်ချက်ှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် 

အမှာစာ    အေစာင်ေရ   ၄၉    ေစာင်ကို 

သေဘာတူအတည်ြပ၍ ေရှလုပ်ငန်းစ် 

များကို ချမှတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက် အမျိးသားအဆင့်လူမ  

ဖလူုေံရးအဖဲွဥက     အလပ်ုသမားဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ များှင့ပ်တ်သက်၍ အစိုးရ၊ 

အလပ်ုရှင်၊ အလပ်ုသမားများ၏ အကျိးကိ ု

ေရှး ပီး အတူတကွ  ဝုိငး်ဝနး်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေစလိုေကာင်း  တိုက်တွန်း 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားများအတွက် ိုင်ငံတကာလူမ ဖူလုံေရးအဖွဲများကဲ့သိုေဆာင်ရက်ိုင်ေရး လိုအပ်သည့်ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၂ 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ုေလေကာင်း၊ ေရေကာင်းှင် ့
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ေှာင့်ေှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းုိင်ေရးအတွက် 
အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည် 
ဆိင်ုရာ ဆပ်ိကမ်း၊ ြမဝတှီင့ ်ချင်းေရ ေဟာ် ကန်ုသွယ်ေရးစခန်း ှစ်ခုတုိမှ တင်သွင်းရာ 
၌ ကုမ ဏီ သုံးခုမှ ယာ်စီးေရ ေလးစီးြဖင့ ်ေအာက်ဆီဂျင(်အရည်) Bowser ယာ် 
တစ်စီးြဖင့ ်တန် ၂၀ ၊ လုပ်ငန်းသုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်တစ်ခုှင့် ှာေခါင်းစည်း ၁၃ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများ ြပည်ပမှ

တင်သွင်းေပးလျက်ရှိ

တန်တိုကို တင်သွင်းခဲ့သည်။  ေအာက်ဆီဂျင် (အရည်) Bowser ယာ် တစ်စီးမှာ 

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှရန်ကုန်မိသို ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

ဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အည ီဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက် 
ရှိေကာင်းှင့်  ေဆးဝါးှင့်ဆက်စပ်ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့် ဆက်စပ်သည့် 
အသိေပးေကညာချက်များကုိလည်း အများြပည်သူသိရိှေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website 
ြဖစ်သည့် www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက် 
ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                                                          သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ ၂၃၊  ၂၀၂၁

ြမစ်ကီးနား ို၀င်ဘာ ၂၂

ကချင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထိန် 

နန်သည် ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊  တာဝန်ရိှ 

သမူျားှင့အ်တ ူယမန်ေနမွန်းလဲွ ၁ နာရ ီ

က ြမစ်ကီးနားမိနယ်အတွင်းရိှ ယာယ ီ

ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများမှ အမ်ိေထာင်စ ု

၁၆ စအုား ပလနေကျးရာအပ်ုစ ုေငေွပျာ် 

စြံပေကျးရာအတွင်း အသစ်ေဆာက်လပ်ု 

ပီးစီးသည့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများသို 

ေြပာင်းေရ ေနရာချထားေပးသည်။

အဘက်ဘက်ကကူညီ

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က IDPs စခန်း 

များရှိ ြပည်သူများ   ဂုဏ်သိက ာရှိစွာ

ေနရပ်ြပန်ိင်ုေရးအတွက်  မမိတိို  ကချင် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲအ ေနြဖင့် လိုအပ ်

သည်များကိ ု   အဘက်ဘက်က ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

IDPs စခန်းများအတွက် လူသားချင်း 

စာနာ ေထာက်ထားမ  အကအူညမီျား  ေပး 

ိင်ုေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လေူနမ  

ဘဝ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးှင့ ်  အသက်ေမွး 

ဝမ်း  ေကျာင်းလုပ်ငန်းများ  ေဖာ်ေဆာင် 

ေပးိုင်ေရးအတွက်  မဟာဗျဟာများ 

ချမှတ်ကာ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

အားေပးစကား ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများက အသစ်ေြပာင်း 

ေရ လာသည့ ်  အိမ်ေထာင်စု ၁၆ စုှင့် 

ြမစ်ကီးနားမိရိှ ယာယီကယ်ဆယ် ေရး 

စခန်းများအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ၊ ဆား၊ 

Family Kit ၊ ေဆာက်လပ်ုေရးသုံးပစ ည်း 

များ၊ တာေပ လင်မိုးကာ၊ တစ်ကိုယ်ေရ 

သုံး ကျန်းမာေရးပစ ည်းများ၊ ှာေခါင်း 

စည်းများှင့ ်  လက်သန်ေဆးရည်များ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည်  အသစ်ေဆာက်လုပ ်

ပီးစီးသည့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများကို 

လှည့လ်ည် ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး ယာယ ီ

ေနရပ်စွန်ခွာြပည်သူများအား  ရင်းရင်း 

ီှးီှး    ေတွဆုအံားေပးစကားေြပာကား

ခဲ့သည်။

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

လွိင်ေကာ်  ိုဝင်ဘာ ၂၂

ကယားြပည်နယ်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

တတယိလ  င်းတွင် က  အသီးသီးအလိက်ု 

စွမ်းစွမ်းတမ ံတက်က စွာေဆာင်ရက်က 

သူများှင့် ဂုဏ်ြပထုိက်သူများအား ဂုဏ်ြပ 

ဆခုျးီြမင့ြ်ခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် 

ပိုင်းက ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ကယားြပည်နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရး 

ေကာ်မတီဥက    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက ပထမလ  င်းတွင် ကယား 

ြပည်နယ်အတွင်း   ပိုးေတွရှိြခင်းမရှိဘဲ 

ေရာဂါပိုးကင်းစင်သည့ ်  ြပည်နယ်တစ်ခု 

ြဖစ်ခဲေ့ကာင်း၊ ဒတုယိလ  င်းတွင် ြဖစ်ပွားမ  

နည်းပါးခဲ့ေသာ်လည်း တတိယလ  င်းတွင် 

တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့် ြဖစ်ပွားမ  
အများဆုံးြဖစ်ခဲေ့ကာင်း၊  ြပည်နယ်အတွင်း 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းတွင် က   
အသီးသီးအလုိက် စွမ်းစွမ်းတမံ ေဆာင်ရက် 
ခဲ့သူ ၁၂၄ ဦးအတွက် စုစုေပါင်းေငွကျပ ်
၆၂၀၀၀၀၀၊ ဂုဏ်ြပထိုက်သူ  ၄၁၃ ဦး 
အတွက် စုစုေပါင်းေငွကျပ ်၁၂၃၉၀၀၀၀ 
ချးီြမင့ေ်ပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုအြပင် 
အလှေငွှင့် ေထာက်ပံ့ပစ ည်းများ ပါဝင် 
လှဒါန်းခဲသ့ည့ ်အလှရှင် ၁၇ ဦးကိလုည်း 
ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ  ေပးအပ်သွား   
မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်
ဆက်လက်၍လညး်       စွမး်စွမး်တမံ 
တက်က စွာ    ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန ်
ေြပာကားသည်။

ချးီြမင့်ေပးအပ်
ဆက်လက်၍ ကယားြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊  ေဒသ 
ကွပ်ကဲမ စစ်ဌာနချပ် (လွိင်ေကာ)်၊ ေဒသ 
ကွပ်ကဲေရးမှးှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ
အတွင်းေရးမှးတိုက ကယားြပည်နယ ် 
ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ တတိယလ  င်းတွင် 
ေရာဂါကုသေရးှင့် ကာကွယ်ထိန်းချပ်
ေရးလုပ်ငန်းများ၌ စွမ်းစွမ်းတမ ံတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသူများအား ဂုဏ်ြပဆု 

ချးီြမင့်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     

                                ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ယာယကီယ်ဆယ်ေရးစခန်းများရိှ အိမ်ေထာင်စ ု၁၆ စအုား  

တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများသို ေြပာင်းေရ ေနရာချထားေပး

ကယားြပည်နယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းတွင် 

စွမ်းစွမ်းတမံေဆာင်ရက်ကသူများအား ဂုဏ်ြပ

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား 

မိနယ်ေပါင်းစုံ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

ထားဝယ် ိုဝင်ဘာ ၂၂

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး အစိုးရအဖဲွဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ်ေပါင်းစု ံပိက်ုေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို   ယေနနံနက် ၉ နာရီက  ထားဝယ်မိ ေရ ဝယ်သီရိ 

အားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ကိးစားယှ်ပိင်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကိုက   တစ်မျိးသားလံုးကျန်းမာ

က့ံခုိင်ေရးှင့်    တုိငး်ေဒသကီး    ပိုက်ေကျာ်ြခင်းအားကစား  အဆင့်အတန်း 

တိုးတက်ြမင့မ်ားလာေရးအတွက်  ရည်ရယ်ကျင်းပသည့ ် ပိင်ပဲွတစ်ခလုည်းြဖစ်ေကာင်း၊  

ထူးခ န်ထက်ြမက်ေသာ အားကစားသမားေကာင်းများေပ ထွက်လာပီး ပုိက်ေကျာ်ြခင်း 

အားကစားအဆင့်အတန်း    ပိုမိုတိုးတက်ြမင့်မားလာေစေရး   အေထာက်အကူ         

ြပိုင်ေရးအတွက ် ရည်ရယ်၍    ပိင်ပွဲကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

အားကစားသမားများအေနြဖင့်    အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ    တိုင်းေဒသကီး 

ဂုဏ်ေဆာင်၊ ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်အားကစားသမားေကာင်းများြဖစ်ေအာင ်  ကိးစား 

ယှ်ပိင်ကစားသွားကရန်လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ပထမပွဲစ်အြဖစ ်အမျိးသား မိတ်အသင်းှင့ ်ေလာင်းလုံးအသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကုိ တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်  တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ၊ အားကစားဝါသနာရှင ်

များက ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။ 

ပိင်ပဲွတွင် အမျိးသား ၁၀ သင်း၊ အမျိးသမီးရှစ်သင်း ပါဝင်ယှ်ပိင်ကပီး ပိင်ပဲွကိ ု

ိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်အထိ ယှ်ပိင်ကစားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

                                                                        တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ   ၂၂

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ပညာေရးှင့ ်

ေလက့ျင့ေ်ရးဦးစီးဌာန  ကွပ်ကမဲ ေအာက်ရိှ 

နယ်စပ်ေဒသ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ 

စက်မ လက်မ ပညာသင်တန်းေကျာင်း 

ေအာင်ပန်း၊ လပွတ ာ၊  ပုဏ ားက န်း၊ ဘားအံ 

တို၌ စက်မ လက်မ ပညာရပ ်  သင်တန်း 

ဖွင့ပဲွ် အခမ်းအနားများကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင်   အဆိုပါ သင်တန်းေကျာင်းများ၌ 

ကျင်းပခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေအာင်ပန်း နယ်စပ်ေဒသ တုိင်းရင်းသား 

လငူယ်များ စက်မ လက်မ  ပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း၌    ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက လည်းေကာင်း၊ 

လပွတ ာ   နယ်စပ်ေဒသတိုင်းရင်းသား 

လငူယ်များ စက်မ လက်မ ပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း၌       ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေဇာ်မျိးွန်က    လည်းေကာင်း၊ 

ပဏု ားက န်း နယ်စပ်ေဒသတိင်ုးရင်းသား 

လငူယ်များ စက်မ လက်မ ပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း၌      ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးစန်ိြမင့က် လည်းေကာင်း တက်ေရာက် 

၍    သင်တန်းဖွင့်အမှာစကားများေြပာ 

ကားခဲ့ပီး  ေကျာင်းအပ်ုများက သင်တန်း 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
ပုသိမ်  ိုဝင်ဘာ   ၂၂

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး   ပသုမ်ိမိ   ကိုးသန်ိးအားကစားခန်းမ၌  

ိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်    နံနက်ပိုင်းကဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အစိုးရအဖွဲ    ဝန်ကီးချပ်ဖလား   ေြခာက်ခိုင ် အသက် ၂၅ 

ှစ်ေအာက် အမျိးသား၊  အမျိးသမီး  ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်  ဦးတင်ေမာင်ဝင်းက   

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ   ခိုင်အသီးသီးမှ  ေဘာ်လီေဘာ 

အားကစားသမားများ    အချင်းချင်း    ချစ်ကည်ရင်းီှးမ  ခိင်ုမာ 

လာိင်ုေစရန်ှင့ ် တိင်ုးေဒသကီးကုိယ်စားြပ    ထူးခ န်ထက်ြမက် 

ေသာ ေဘာ်လီေဘာ အားကစားသမားေကာင်းများ     ေပ ထွက် 

လာပီး တိုင်းေဒသကီး   ဂုဏ်ကိုေဆာင်ိုင်ကာ  ိုင်ငံေတာ် 

အတွက်ပါ     ဂုဏ်ေဆာင်အားကစားသမားများြဖစ်ေအာင ်   

ကိးစားသွားကရန်လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖဲွသည်  တိုင်းေဒသကီး   

လက်ေရးစင်ေဟာင်းများက   သုပ်ြပကစားြခင်းှင့်   ပိင်ပဲွဝင်    

အမျိးသားအသင်းများြဖစ်ေသာ  ပသုမ်ိခိင်ုအသင်းှင့ ် လပွတ ာ 

ခုိင်အသင်းတုိ   ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကို  ကည့် အားေပး

ခဲ့ကသည်။                                     

     ပုသိမ်(ြပန်/ဆက်)

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန စက်မ လက်မ ပညာသင်တန်းေကျာင်းများ၌ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်

ဆိုင်ရာ     အချက်အလက်များအား 

ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ကသည်။

သင်တန်းဖွင့ပဲွ် အခမ်းအနား အသီးသီး 

သို  သက်ဆိင်ုရာြပည်နယ်/ တိင်ုးေဒသကီး 

များမှ  အကီးအကဲများ၊  ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသူများ၊    သင်တန်းသားများှင့်  

ဖတ်ိကားထားေသာ ဧည့သ်ည်ေတာ်များ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အဆုိပါသင်တန်းေကျာင်း ေလးေကျာင်း 

တွင်  ေဆာက်လုပ်ေရးသင်တန်းသို ၃၅ 

ဦး၊  လ ပ်စစ်သင်တန်းသို ၃၄ ဦး၊ ဂေဟ 

သင်တန်းသို   ၄၀၊    ေမာ်ေတာ်ယာ ်

စက်ြပင်သင်တန်းသို ၆၂ ဦးှင့ ်လက်ကိင်ု 

ဖုန်းြပင်သင်တန်းသို ၁၅ ဦး၊ စုစုေပါင်း 

သင်တန်းသား ၁၈၆ ဦးတိုအား  ၂၀၂၁  

ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ      ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဧပ ီ၂၂ ရက်အထ ိ  ရက်သတ ၂၂ ပတ်ကာ   

ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ    

ဖွင့်လှစ်  သင်ကားပိုချသွားမည်ြဖစ်ပီး    

သင်တန်းသားများ  ေနထိုင်စားေသာက ်

ေရးှင့်  သင်တန်းသံုးပစ ည်းများ   အခမ့ဲ 

ေထာက်ပ့ံ၍     သင်ကားေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းှင့် သင်တန်းဆင်းပီးပါက     

အလပ်ုအကိင်ုရရိှေရး ေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                         

သတင်းစ်

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း စက်မ လက်မ ပညာသင်တန်းေကျာင်း 

(ေအာင်ပန်း) သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။



ိုဝင်ဘာ ၂၃၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၂၂

 ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာေတာ်ထန်ိးေဂါပကအဖဲွ 

က ကီးမှးကျင်းပသည့ ်၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရမ ှဘွဲတံဆိပ်ေတာ် ဆက်ကပ်ပူေဇာ်ြခင်းခံယူ

ရရိှေတာ်မခူဲသ့ည့ ် ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာေတာ် 

ထိန်းေဂါပကအဖွဲ၏    ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ် 

တစ်ပါး၊   ေစတိယဂ  ဏဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ ်

ှစ်ပါးှင့်  ေစတိယဂ  ဏနိဗဒ အလှခံဆရာေတာ် 

သုံးပါးတိုအား   ေရ တိဂုံေစတီေတာ်  ဘ  ာေတာ် 

ထိန်းေဂါပကအဖွဲက ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ြပ ပူေဇာ်ြခင်း 

“ဂဏုပဇူာ”အခမ်းအနားကိ ုယေန  နနံက် ၉ နာရတွီင် 

ေစတီေတာ်ရင်ြပင ် ေတာင်ဘက်ရှ ိေရှးေဟာင်းဗုဒ 

ုပ်ပွားေတာ်များတန်ေဆာင်း၌ ကျင်းပသည်။

ငါးပါးသီလခံယူ

အခမ်းအနားတွင်    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

သာေကတမိနယ်  တပိဋိကလက  ာရေကျာင်းတိက်ုမှ 

အဂ မဟာ  သဒ မ ေဇာတိကဓဇ  ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ 

ဆရာေတာ် ဘဒ  အဂ သာမိထံမှ ေဂါပကအဖွဲဝင ်

များှင့် ေဂါပကုံးဝန်ထမ်းများက ငါးပါးသီလခံယူ         

ေဆာက်တည်ကသည်။

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၂၂

လယ်ယာက  တွင်   အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့ ်

လူအရင်းအြမစ် အင်အားများ တိုးပွားလာေရးအတွက် 

အဓိကတာဝန်ယူ ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ေပးကမည့ ်

စိက်ုပျိးေရးသပိ ံေကျာင်းများှင့ ်ေမွးြမေရးဒပီလိမုာ 

သင်တန်းများအေနြဖင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကိ ု

အေကာင်းဆံုး ြဖတ်ေကျာ်ုိင်မည့်  ေနစ်လူေနမ ဘဝ 

ပုစံသံစ်ကိေုဖာ်ေဆာင်ပီး ထေိရာက်ေသာ သင်ကားမ  

ပုံစံ၊ လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်သို အသင့်ဝင်ေရာက်ိုင ်

မည့် ေလ့ကျင့်မ ပုံစံတိုြဖင့် သွက်လက်ထက်ြမက်စွာ 

သင်ကားုိင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်သွားကေစလုိေကာင်း 

ယမန်ေနက  ပျ်းမနား စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်း၌ 

ဌာနဆိုင်ရာ   တာဝန်ရှိသူများ၊   စိုက်ပျိးေရးသိပ ံ

ေကျာင်းအပ်ုကီးှင့ ်ဆရာ ဆရာမများှင့ေ်တွဆုစံ် 

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ကီးက ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်   ဒုတိယဝန်ကီးသည်  ကုိဗစ်-၁၉ 

ေကာင့ ် သင်ကားေရးလုပ်ငန်းများ  ရပ်နားထားခဲ့ 

သည့် စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်းများ၏ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ပညာသင်ှစ်ကိ ုမကာမ ီဖွင့်လှစ်ေတာ့မည်ြဖစ်ရာ 

လုိအပ်ေသာအကိြပင်ဆင်မ များှင့် အသစ်ဖွင့်လှစ် 

မည့်    ေမွးြမေရးဒီပလိုမာသင်တန်းအတွက  ်

သင်ကားမ ၊ သင်ယမူ  အေထာက်အကြူပများ ြပည့စ်ု ံ

ေစေရး၊ စာသင်ခန်း၊ လက်ေတွခန်းှင့ဓ်ာတ်ခဲွခန်းများ 

အရည်အေသွးြပည့ဝ်ေရးှင့ ်ေကျာင်းဖွင့က်ာလအမ ီ

လုပ်ငန်းများ   ပီးစီးေရးှင့ ်  အေဆာက်အအုံများ 

ြပန်လည်   ြပြပင်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ တိုကိ ု ကည့်  

စစ်ေဆးပီး     ေကျာင်းစာကည့်တိုက်အတွက ်

 ေရှဖံုးမှ

(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည့်ေန )မှာ ေရစက်ချ 

အခမ်းအနားလုပ်ဖို     အကမ်းဖျင်း  စီစ်ထားပါ

တယ်။ ဆက်လက်လှဒါန်းကမယ့်အလှရှင်ေတွရှိ

ရင်လည်း  လှဒါန်းိုင်ဖိုအတွက်  ဆက်ပီး  လက်ခံ 

သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။  ေလာေလာဆယ်   အများ 

လှဒါန်းေငွနဲ   စိုက်ပီးကိလုပ်ေဆာင်ေနတာြဖစ်ပါ

တယ်”ဟု ေရ တိဂုံေစတီေတာ် ဘ  ာထိန်းေဂါပက 

အဖွဲဝင် ဦးဘိုးသင်းက ေြပာသည်။ 

စီမံချက်ေရးဆွဲေဆာင်ရက်

 ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး   လုံးေတာ်ြပည့ ်

အဆင့်ြမင့်လ ပ်စစ်မီး        ထွန်းညိပူေဇာ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်  ပီးခဲ့သည့ ်၂၀၁၉ 

ခုှစ် ဇန်နဝါရီလပိုင်းက ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှ

တင်ဒါေခ ယခူဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး  ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ဘ  ာ 

ေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖဲွ၏  ကီးကပ်မ ြဖင့်  လ ပ်စစ် 

ဆုိင်ရာ နည်းပညာအကံေပးအဖဲွကုိ ဖဲွစည်း၍ စီမံချက် 

ေရးဆွဲေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ လ ပ်စစ်ဆိုင်ရာ 

နည်းပညာအကံေပးအဖွဲအေနြဖင့် ၁၉၉၈ ခုှစ်   

ထာဝရဘက်စုံြပြပင်စ်   မူလထွန်းညိထားေသာ 

မီးတိုင်၊ မီးလုံး၊  မီးအလင်းေရာင်အေြခအေနများမ ှ 

ပိမုိေုကာင်းမွန်မည့ ်နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များှင့ ်

လ ပ်စစ်ပစ ည်းများအသုံးြပရန် အကံြပချက်ြဖင့ ်

စီမံေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်၍    နည်းပညာဆိုင်ရာ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ  Lighting Specialist Co.,Ltd 

(Krislite)က ၂၀၂၁ ခုှစ်   ဧပီလတွင်  လုပ်ငန်းများ 

စတင်    အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်းှင့် ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးလံုးေတာ်ြပည့် 

အဆင့ြ်မင့ ်လ ပ်စစ်မီးထွန်းညပိေူဇာ်ြခင်းလပ်ုငန်းကိ ု

အများြပည်သတူို၏ လှဒါန်းေငြွဖင့ ်အေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 လုံးေတာ်ြပည့်လ ပ်စစ်မီး အဆင့်ြမင့ ် ထွန်းညိ

ပူေဇာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ပီးစီးသွားပါက 

အဆင့်ြမင့L်ED  မီးလုံးများေကာင့ ်  ပိုမိုထွန်းလင်း 

ေတာက်ပြခင်း၊ အသုံးြပေသာဝပ်အားေလျာ့ကျေစ

ြခင်း၊ လ ပ်စစ်အ ရာယ်လုံ ခံမ  ပိမုိတုိုးြမင့လ်ာြခင်းတို 

ရရှိလာမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

                                       သတင်း - ပွင့်သစ ာ  

                                   ဓာတ်ပုံ- စိုးြမင့်ေအာင ်

ေရ တိဂုံေစတီေတာ် ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ၏ ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ်၊ ေစတိယဂ  ဏဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ်များှင့် 

ေစတိယဂ  ဏနိဗဒ အလှခံ ဆရာေတာ်များအား ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲက ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ြပ ပူေဇာ်ြခင်း “ဂုဏပူဇာ”အခမ်းအနားကျင်းပ

ထိုေနာက်    ဆရာေတာ်အရှင်သူြမတ်များ 

ရတ်ပွားသရဇ ာယ်   ချးီြမင့်ေတာ်မူေသာ  ပရိတ် 

တရားေတာ်များကိ ုနာယူကည်ညိကသည်။

ယင်းေနာက် ေရ တိဂံုေစတီေတာ် ဘ  ာေတာ် 

ထိန်း ေဂါပကအဖွဲ အလှည့်ကျသဘာပတ ိေဂါပက 

အဖဲွဝင် ဦးမင်းလွင်က  ဂဏုဝသိိ  ပဇူာမဂ  လာစကား 

ေလ ာက်ထားသည်။

ထိုေနာက်  ၂၀၂၁ ခုှစ်  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမ ှ

ဘဲွတဆံပ်ိေတာ်ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း ခယံရူရိှေတာ် 

မူခ့ဲကသည့် အဘိဓဇမဟာရ  ဂုုဘဲွတံဆိပ်ေတာ်ရ 

ဘဒ  ဂ မာလာဘဝိသံ အလယ်ေတာရေကျာင်းတိက်ု 

ဆရာေတာ်၊  အဂ မဟာပ  ိတဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ 

ဘဒ   နာရဒါဘိဝံသ  ပါဠိတက သိုလ်ေညာင်တုန်း 

ေကျာင်းတိုက်   လှရတနာေကျာင်းဆရာေတာ်၊ 

အဂ မဟာပ  ိတ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ   ေဒါက်တာ 

ဘဒ  ပညာသဟီာဘဝိသံ ပ နကိာယ ေကျာင်းတိက်ု 

ဆရာေတာ်၊    အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇဘွဲ

တဆံပ်ိေတာ်ရ   ဘဒ   အဂ သာမ ိတပိဋိကာလက  ာရ 

ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ်၊   အဂ မဟာဂ ဝါစက 

ပ  တိဘဲွ တဆံပ်ိေတာ်ရ ဘဒ  ပညာသာရာဘဝိသံ 

မဂ  လာရာမေကျာင်းတုိက်ဆရာေတာ်ှင့် အဂ မဟာ

ဂ ဝါစကပ  တိဘဲွတံဆိပ်ေတာ်ရ  ဘဒ  မာနိတာ 

ဘိဝံသ သာသနဝံသေကျာင်းတိုက ်    ဆရာေတာ် 

တိုအား ေဂါပကအဖွဲဝင်များက   တံဆိပ်ေတာ်ှင့်  

လှဖွယ်ပစ ည်းများ    ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ြပဆက်ကပ ်

လှဒါန်းကသည်။

အုေမာဒနာတရားနာယူ

ယင်းေနာက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဗဟန်း 

မိနယ် ေညာင်တုန်းပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက ်

လှရတနာေကျာင်း  ဆရာေတာ် အဂ မဟာပ  ိတ 

ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ       ဘဒ  နာရဒါဘိဝံသထံမှ 

အုေမာဒနာတရားနာယူကာ     ေရစက်သွန်းချ 

အမ ေပးေဝပီး အခမ်းအနားကိ ုပ်ုသမ်ိးလိက်ုသည်။

သတင်းှင့်ဓာတ်ပု ံ- ကိုကိုေဇာ် (MNA)

စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်းများတွင် ထိေရာက်ေသာ သင်ကားမ ပုံစံ၊ လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်သို အသင့်ဝင်ေရာက်ိုင်မည့် 

ေလ့ကျင့်မ ပုံစံတိ ု ြဖင့် သွက်လက်ထက်ြမက်စွာ သင်ကားိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်

နည်းပညာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတစာအုပ်များှင့ ်

ရန်ပုံေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ကသည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာသင်ှစ်၌   စိုက်ပျိးေရး 

ဒီပလုိမာသင်တနး်များကုိ    စုိက်ပျိးေရးသိပ ံ  

(ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနား)၊ သထုံ၊ ေြမာင်းြမ၊ ေရ ဘို၊ 

ပုသိမ်ကီး၊ ပွင့်ြဖ၊ သာယာဝတီ၊ ထားဝယ်၊ ဟဲဟိုး၊ 

ြမစ်ကီးနား၊ ဒီးေမာ့ဆို၊ ဇွဲကပင်(ဘားအံ)၊ လုံပီး 

(ဖလမ်း)၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ဟုမ လင်းတိုတွင် ဖွင့်လှစ် 

သွားမည်ြဖစ်ပီး   ေမွးြမေရးဒီပလိုမာ   သင်တန်း 

များကို စိုက်ပျိးေရးသိပ ံ (ေနြပည်ေတာ်၊ပျ်းမနား)၊ 

ပုသိမ်ကီးှင့ ်  ဟဲဟိုးတိုတွင ်ေရှေြပးဖွင့်လှစ်သွား 

မည်ြဖစ်ကာ စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်းအားလုံးတွင ်

တုိးချဲဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စက်မ လယ်ယာ 

ဒီပလုိမာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ေပးုိင်ေရးကုိလည်း 

ကိးပမ်းလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက်  ဒုတိယဝန်ကီးသည်  စိုက်ပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာန (ေရဆင်း) တွင်  ကျင်းပမည့ ် 

လေိမ ာ်ှင့ ်ေရှာက် မျိးရင်းဝင်သစ်သီးပင်များ ပိင်ပဲွ၊ 

ြပပွဲှင့်  စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွ ဲ  ကျင်းပေရး အကိ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ကို  ကည့် စစ်ေဆး 

ခဲ့ကပီး     စိုက်ပျိးေရး  သုေတသနဦးစီးဌာနရှိ 

စာကည့်တိုက်အတွက ်    စာအုပ်ှင့် ရန်ပုံေငွများ 

ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

 သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ ၂၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက 

ေရလပ်ုသားများအတွက်  အေြခခလံပ်ုငန်းက မ်းကျင်မ  

သင်တန်း (၄/၂၀၂၁)ကို    ယေန  နံနက် ၈နာရီတွင် 

အင်းစိန်မိနယ ်  ကိကုန်းရှ ိ ငါးလုပ်ငန်းအတတ် 

သင်သိပ ံ (ကိကုန်း)၌ ဖွင့်လှစ်သည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင်   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး  န်ကားေရးမှး ဦးြမင့်ေရ  

ပင်လယ်ငါးဖမ်း ေရလုပ်သားများအတွက် အေြခခံလုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ  သင်တန်းဖွင့်လှစ်
ှင့်  ြမန်မာိုင်ငံ   ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းအတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်ိင်ုတိုက အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ 

သင်တန်းကို သင်တန်းသား ေရလုပ်သား၃၀ 

တက်ေရာက်သင်ကားမည်ြဖစ်၍ သင်တန်းကာလမှာ 

ယေနတစ်ရက်တာြဖစ်ပီး ပင်လယ်ငါးဖမ်း ေရလုပ် 

သားများအတွက ်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်မ  မရှိ 

ေစေရး၊  လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာေရးှင့်   အသက် 

အ ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး၊ ြမန်မာ့ပင်လယ် ငါးလုပ်ငန်း  

ဥပေဒဆိုင်ရာသိေကာင်းစရာများ၊     ေရေကာင်း 

ေစာင့်ကည့်ထန်ိးချပ်ေရးကရိယိာှင့် ပတ်သက်သည့် 

 န်ကားချက်များ၊ ဆိပ်ကမ်းအေကာင်း မီးေဘး 

ကိတင်ကာကွယ်ေရး ေရှးဦးြပစုြခင်း၊ ငါး၊ ပုစွန် 

ကိုင်တွယ်ြခင်း၊ အရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် 

ေရေကာင်းပညာေရးဆိင်ုရာ သေိကာင်းစရာများကိ ု

က မ်းကျင်ပညာရှင်များက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေရးစည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ   ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ေဆွးေွး ပိုချသွားမည်ြဖစ်သည်။                      ဉာဏ်ဟန်ိး



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

NUG အကမ်းဖက်အဖဲွရဲ “Hit List” ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ
မင်းခန်

ဆာဆာ၊ ေဇာ်ေဝစိုးနဲ NUG/PDF ေလာ်ဘေီတရွဲလပ်ုေဆာင်၊ ေြပာကား 

ချက်ေတွဟာ လုပ် ကံဖန်တီးထားတဲ့အချက်ေတွမဟုတ်ဘဲ အများြပည်သူ 

အကားမှာ  ပျံံှေနပီး အလွယ်တကရူရိှိင်ုတဲအ့ေထာက်အထားေတ ွ  ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ြငင်းမရတဲ့ တ်ထွက်စကားေတွြဖစ်ပါတယ်။ ကမ ာ့ိုင်ငံတချိက 

NUG/PDF ကိ ုတရားဝင်အသိအမှတ်မြပေပမယ့လ်ည်း ဒလီိအုကမ်းဖက် 

သမားေတကွိ ုသတူိုရဲိင်ုငေံတမှွာ လက်ခထံားတာေတ၊ွ ထေိတွဆက်ဆေံနတာ 

ေတွက အကမ်းဖက်ဝါဒနဲ အကမ်းဖက်မ ေတွကို အားေပးေနတာလားလို 

ေမးခွန်းထတ်ုရမလိြုဖစ်ေနပါတယ်။ ISIS၊ Al-Qaeda နဲ Hezbollah 

လို  အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းေတွ   ြမန်မာိုင်ငံနဲ  ေဒသတွင်းမှာ   ထပ်ပီး 

ေမွးထုတ်ေပးေနတာလားဆိုတာ သံသယြဖစ်

အခုလို NUG၊ PDF နဲ  NLD အစွန်းေရာက်ြပည်ဖျက်သမားေတွရဲ 
အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတွကို လျစ်လျ ပီး အကမ်းဖက်ေကာင်းသိပါလျက် 
 တ်ဆတ်ိေနတဲ ့ ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းကီးေတနွဲ ဒမီိကုေရစလီက်ခကံျင့သ်ုံး 
ေနကတဲ ့ဒမီိကုေရစဘီိုးေအိင်ုငံကီးသားေတ၊ွ အစုိးရေတကွိလုည်း စာေရးသ ူ
အေနနဲ  ဘာအတွက်ေကာင့် အကမ်းဖက်မ တစ်စုံတစ်ရာအတွက် မှတ်ချက် 
ေပးဖို၊   တ်ချဖို၊  တားြမစ်ဖို လက်တွန်ေနတာကို အ့ံဩဘနန်းြဖစ်ရသလို 
ဒီမိုကေရစီလက်ခံကျင့်သုံးေနတဲ့     ိုင်ငံသားတစ်ေယာက်အေနနဲလည်း 
စိတ်မေကာင်းြဖစ်

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း  ဆိုရှယ်မီဒီယာေပ မှာ   Hot 

ြဖစ်ေနတဲက့စိ တစ်ခုကေတာ့   NUG   အကမ်းဖက် 

အဖဲွရဲ  အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်မယ့်အမည်စာရင်း 

“Hit List” ထွက်လာပီး လက်ေအာက်ခ ံPDF အဖဲွ 

ေတွကို    NUG     ရဲ    ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဆိုသူက 

တိက်ုိက်ု န်ကားေဆာင်ရက်ေနတယ်ဆိတုဲ ့ကစိ  

ြဖစ်ပါတယ်။    ဒီကိစ က   ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်း 

ေတွနဲ  မီဒီယာေတွအကားမှာ  ဟိုးေလးတေကျာ ်

ေကျာ်ြဖစ်သွားခဲ့တာပါ။  ဒီသတင်းထွက်ေပ လာ 

ပီးေနာက်မှာ NUG အကမ်းဖက်အဖဲွက ဆာဆာနဲ  

ဇင်မာေအာင်တိုက  ထွက်ေပ ေနတဲ့   “Hit List” 

စာရင်းက  သူတိုလုပ်တာမဟုတ်ေကာင်း   ိုင်ငံ 

တကာအဖဲွအစည်းေတနွဲ  မဒီယီာေတကွိ ုအသည်း 

အသန်ေြဖရှင်းချက်ေပးေနရတာကိ ုေတွရပါတယ်။ 

မဟာမိတ်လက်ေအာက်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ

၂၀၂၁ ခှုစ် ိဝုင်ဘာလ ၈ ရက်ေနက ဆာဆာ 

က NUG အဖဲွအေနနဲ အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ရမယ့ ်

အမည်စာရင်း   “Hit List”    ကိ ု  ၎င်းရဲ    မဟာမတ်ိ 

လက်ေအာက်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွေတဆွကီိ ုေပးပိုခဲ ့

တယ်ဆိုတဲ့သတင်းက          သတင်းမှားေတွသာ 

ြဖစ်တယ်ဆိုပီး သေဘာထားထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ 

ိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှာလည်း NUG အကမ်း 

ဖက်အဖွဲက  ဇင်မာေအာင်ကလည်း    အလားတူ 

ေြဖရှင်းချက်မျိး VOA   မဒီယီာကိ ု  ဘူးခံပီး ြငင်းဆိ ု

ေြဖကားခဲ့တာကိ ုေတွရပါတယ်။

သိုေသာ်လည်း ဒီလိုြငင်းဆိုေနတဲ့အချနိ်မှာ 

“Hit List” ထမှဲာပါဝင်တဲ ့ငမ်ိးချမ်းေရးေဆာင်ရက် 

ေနသတူစ်ဦးက ိင်ုငတံကာသတံမန်အသိင်ုးအဝိင်ုး 

ဆကီိ ုအကအူညေီတာင်းထားတဲ ့စာတစ်ေစာင်က 

ထပ်မံထွက်ေပ လာပါတယ်။ ဒီစာထဲမှာ NUG ရဲ 

လမ်းစ်က ိင်ုငတံကာက စံထားတ့ဲတန်ဖုိးေတွနဲ  

ဆန်ကျင်ေနတယ်ဆိုတဲ့အေကာင်း၊  NUG/PDF 

ေတွအေနနဲ  ေအာက်တိုဘာလတစ်လအတွင်းမှာ 

တင်   အြပစ်မဲြ့ပည်သ ူ ၁၈၈   ဦးကိ ု   သတ်ြဖတ်ခဲ့က 

ေကာင်း၊ ယခအုချန်ိအထသိတ်ြဖတ်ခရံတဲ ့ အြပစ်မဲ ့

ြပည်သူ ၆၀၀  ေကျာ်ပီြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံတကာ 

အသိုင်းအဝိုင်းအေနနဲ     မေကာင်းဆိုးဝါးြဖစ်လာ 

ေနတဲ့ NUG/PDF ရဲ   အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတွကုိ

ရပ်တန်ေပးိုင်ဖို     စိတ်ဓာတ်နဲ    ိုင်ငံေရးဩဇာ 

အာဏာရှိပါေကာင်း၊ ဒီ “Hit List” မှာ စစ်တပ်ကို 

ေထာက်ပံေ့ပးေနတယ်လို NUG အေနနဲ  ယဆူထား 

တဲ့စီးပွားေရးသမားေတွ၊    ိုင်ငံေရးသမားေတွ၊     

အုပညာရှင်ေတွအြပင်၊    ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်ေနတ့ဲပညာရှင်ေတွပါ ပါဝင်ေနေကာင်း၊ 

ြပည်သူပါတမှီ  ဦးကိကုိုကီး၊ မွန်ညွီတ်ေရးပါတကီ 

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်  ဒုဥက   ေဟာင်း   ေဒါက်တာ 

ေအာင်ိင်ုဦးနဲ  ပါတဝီင်ေတကွိလုည်း  အကမ်ိေပါင်း 

များစွာ  အကမ်းဖက်ခိမ်းေြခာက်မ ေတွ   ြပလုပ်ေန 

ေကာင်း။ 

ိုင်ငံတကာသံတမန်အသိုင်းအဝိုင်း

၎င်းတိုက ဘက်မလိုက်သ ူ(ကားေန) မှန်သမ  

ကိ ု ခမ်ိးေြခာက်သတ်ြဖတ်ေနကေကာင်း၊  အကမ်း 

ဖက် NUG  အဖွဲတွင် ပစ်မှတ်ထားသတ်ြဖတ်သည့ ်

ပုံစံ (၃)   မျိးရှိေကာင်း၊  ပထမတစ်မျိးမှာ  NUG က 

တိက်ုိက်ုထန်ိးချပ်ေစခိင်ုးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ဒတုယိ 

တစ်မျိးမှာ လုိအပ်တ့ဲသတင်းအချက်အလက်ေတွနဲ  

လုိအပ်တ့ဲအုပ်ချပ်ေထာက်ပ့ံမ ကိ ု  NUG   က    စီစ် 

ေပးပီး ၎င်းတိုနဲ  ဆက်စပ်အဖွဲေတွက ေဆာင်ရက ်

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ တတိယတစ်မျိးကေတာ ့ ေဒသ 

အလိုက်  PDF  ေတွက  ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ပီး 

NUG မှ လွင်ကိလုတ်(တရားခေံြပး) က ကိးကုိင်ေန 

ေကာင်းနဲ   ၎င်းအေနနဲ    PDF   အဖွဲ ၆၀ ေကျာ်နဲ  

အွန်လိုင်းေတွဆုံပွဲလုပ်ေနတဲ ့   အေထာက်အထား 

ဓာတ်ပုံကိုပါ    တွဲဖက်ပီးေပးပိုပါေကာင်းစသြဖင့ ်

ေဖာ်ထုတ်ေရးသားထားပီး    ိုင်ငံတကာသံတမန် 

အသိုင်းအဝိုင်းကိ ု    အကူအညီေတာင်းခံခဲ့တာကိ ု

ေတွရပါတယ်။

NUG အကမ်းဖက်အဖဲွအေနနဲ  ေြပာင်လိမ်ေန 

ေပမယ့လ်ည်း  ဒလီိုိင်ုငေံရးနဲ  သတံမန်အသိင်ုးအဝိင်ုး 

ကိ ုေရာက်ရိှခဲတ့ဲ ့“Hit List” ဆိတုာက အမှန်တကယ် 

ရှိေနတာြဖစ်လို    NUG   ကို  ထိေတွဆက်ဆံပီး 

ေထာက်ပံေ့ပးေနတဲ ့ အချိိင်ုငတံကာအသိင်ုးအဝိင်ုး 

က  သတြိပမလိာပီး သတူိုအကမ်းဖက်လပ်ုရပ်ေတ ွ

မဖံုးုိင်မဖိုိင်ြဖစ်လာရတ့ဲကိစ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်

လည်း  ၂၀၂၁  ခုှစ်   ိုဝင်ဘာလ   ၁၀   ရက်ေနက 

ထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့ ကမ ာ့ကုလသမဂ လုံ ခံေရးေကာင်စီ

ရဲ   ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာထုတ်ြပန်ချက်မှာေတာင ်

ယခုြဖစ်ပွားေနတဲ့    အကမ်းဖက်မ ေတွရပ်တန်ဖိုနဲ  

အရပ်သားေတရွဲလုံ ခံေရးေသချာေအာင် ေဆာင်ရက် 

ဖို တာဝန်ရိှသေူတကွိ ုတိက်ုတွန်းထားတဲအ့ချက်ေတ ွ

ပါဝင်လာတာကိ ုေတွရပါတယ်။ NUG/PDF ေတွရဲ 

အကမ်းဖက်ဝါဒနဲ      အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတွကိ ု

လက်မခံုိင်ကေတာ့တာေကာင့် ၎င်းတိုကိ ုထေိတွ 

ဆက်ဆံေနကတဲ့     ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက 

ဒ ီ“Hit List” အေကာင်းကိ ုထတ်ုေဖာ်သတေိပးလာက 

တာြဖစ်ပါတယ်။

NUG အဖွဲရဲအကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်မယ့် “Hit 

List”  သတင်း  online  ေပ မှာ  ပျံံှေနပီး  တကယ့် 

လက်ေတွမှာလည်း  အကမ်းဖက်   NUG/ PDF အဖဲွ 

ေတအွေနနဲ  ပ်ုပိင်ုးဆိင်ုရာအရေကာ စတ်ိဓာတ်ပိင်ုး 

ဆိုင်ရာအရပါ      အကမ်းဖက်မ ေတွကျးလွန်ေန 

ေကာင်းကိ ု   ြပည်သူလူထုရဲ    ေနစ်လူမ ဘဝမှာ 

ထင်ရှားစွာြမင်ေတွကားသိေနရပါတယ်။    အြပစ်မ့ဲ 

ြပည်သူေတွနဲ   သံဃာေတာ်ေတွကို ဒလန်လိုစွပ်စွဲ 

သတ်ြဖတ်ေနမ ေတ၊ွ ရပ်ကွက်/ ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲေတွကို      အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ေနမ ေတွ၊ 

ေကျာင်းဆရာ  ဆရာမနဲ  ပညာေရးဝန်ထမ်းေတွကိ ု

ရက်ရက်စက်စက်  မသိားစလုိက်ုလပ်ုကသံတ်ြဖတ်မ  

ေတွ၊ အရပ်ဘက်ပစ်မှတ်ေတွနဲ စာသင်ေကျာင်းေတွ 

ကိ ုဗံုးခဲွတုိက်ခုိက်ေနမ ေတွ၊ ကုိဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

တားဆီး၊    တိုက်ဖျက်ေရးေဆာင်ရက်ေနတဲ့ေနရာ 

ေတကွိ ုအကမ်းဖက်ခဲ့ကတာေတ၊ွ လေူနအမ်ိေတကွိ ု

မီး  ဖျက်ဆီးေနကတဲက့စိ ေတကွိ ုNUG ကေမွးဖွားခဲ ့

တဲ့ PDF နဲအစွန်းေရာက် NLD ေထာက်ခံသူေတွက 

ေနစ်လုပ်ေဆာင်ေနကတာကိ ု     အားလုံးအသိပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

 ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာ အထွန်းကားဆုံးိုင်ငံ

အဆိုးဆုံးကေတာ ့ ဗုဒ ဘာသာကို   အများဆုံး 

ကိုးကွယ်ကတဲ ့  ြမန်မာိင်ုငလံိ ု  လူအဖဲွအစည်းမှာ 

ဘုရား၊ တရား၊  သံဃာ၊  မိဘ၊ ဆရာသမား  အနေ ာ 

အန ဂိဏ်ုးဝင် သဃံာေတာ်ေတကွိ ုဒလန်လိုစွပ်စဲွပီး 

သတ်ြဖတ်ေနကတာနဲ  အြပစ်မဲ့ဆရာ ဆရာမေတွ 

ကို   သတ်ြဖတ်ေနကတာက  ေလာကီေရးအရေရာ 

ေလာကုတ ရာအရပါ     ဘယ်လိုမှလက်ခံလိုမရတဲ ့

အကမ်းဖက်မ ေတွြဖစ်ပါတယ်။  ၂၀၂၁  ခုှစ်  ေမလ 

၃ ရက်ေနကေန  ိုဝင်ဘာလ  ၂၀  ရက်ေနအထိ 

အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ခံရတ့ဲ သံဃာေတာ် ၁၂ ပါးနဲ  

ြပင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရိှခဲတ့ဲ ့သဃံာ ၁၃ ပါး ရိှပြီဖစ်ပါ 

တယ်။  ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာ  အထွန်းကားဆုံးိုင်င ံ

အြဖစ်  ကမ ာ့ိုင်ငံများက အသိအမှတ်ြပထားရတဲ ့

ြမန်မာုိင်ငံမှာ  ရဟန်းသံဃာေတာ်ေတွကုိ   ယခုလုိ 

သတ်ြဖတ်မ ေတွဟာ      ဘာသာသာသနာအတွက် 

အလွန်အ ရာယ်ကီးမားပီး    ဗုဒ ဘာသာဝင်တိုင်း 

အတွက် ဝမ်းနည်းစိတ်မေကာင်းစရာြဖစ်ရပ်ဆုိးကီး 

ေတွြဖစ်ပါတယ်။

အလားတူ     ေနာက်ထပ်စိတ်မေကာင်းစရာ 

ြဖစ်ရပ်ေတကွေတာ ့ပညာေရးက  ကိ ုအကမ်းဖက် 

တိက်ုခိက်ုြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ NUG အဖဲွရဲ စစီ်ေစခိင်ုး 

မ အရ  အကမ်းဖက်သမားေတဟွာ ပညာေရးဝန်ထမ်း 

ေတွ  CDM   လ ပ်ရှားမ မှာ  ပါဝင်လာေအာင ် Social 

Punishment အမည်တပ်ပီး လူမ ေရးအရ အသေရ 

ဖျက်  အိုင်ကျင့်ခဲ့ကပါတယ်။ ေကျာင်းေတွြပန်ဖွင့ ်

ချနိ်မှာလည်း ကေလးငယ်ေတ ွစာမသင်ကားိုင ်

ေအာင် စာသင်ေကျာင်းေတကွိ ုမိင်ုးေတ၊ွ လက်ပစ် 

ဗုံးေတွနဲ   ေဖာက်ခွဲတိုက်ခိုက်ြခင်း၊ မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်းေတွကိ ု           ဆင်ြခင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာ 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကပါတယ်။   CDM   မလုပ်ဘဲ ဂုဏ် 

သိက ာြပည့်ဝစွာနဲ       ဆရာ့ကျင့်ဝတ်ေတွနဲအည ီ

တာဝန်ေကျပွန်စွာ   ပညာသင်ကားေပးေနကတဲ့  

အြပစ်မဲ့ဆရာ ဆရာမေတွကိုလည်း ဘာရန်ငိး 

ရန်စမှမရိှဘ ဲ  ရက်ရက်စက်စက်လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ခဲ ့

ကပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန  

ကေန ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနအထိ တိုင်းေဒသ 

ကီးနဲ ြပည်နယ်အသီးသီးက စာသင်ေကျာင်းေတကွိ ု

ဗုံးခဲွမီး   တိက်ုခိက်ုမ   ၄၄၄  ကမ်ိရိှပီး အကမ်းဖက် 

သတ်ြဖတ်ခရံသည့ ်ဆရာ ဆရာမ ေသဆုံးသ ူခနုစ် 

ဦး၊ ဒဏ်ရာရ ၁၃ ဦးနဲ  ပညာေရးဝန်ထမ်းေသဆုံး 

သ ူငါးဦး၊ ဒဏ်ရာရ  ှစ်ဦး  စုစုေပါင်း   ၂၇ ဦး    ရိှပါ 

တယ်။ 

ဘယ်ိုင်ငံ၊    ဘယ်လူမျိးမဆို   မိဘတိုင်း      

သားသမီးေတွကို ပညာတတ်ကီးေတ ွြဖစ်ေစချင် 

ကပါတယ်။ NUG/ PDF အကမ်းဖက် အဖဲွေတကွ   

ကေလးေတွ ေကျာင်းသွားလုိမရေအာင်   အကမ်း 

ဖက်ေနကတာက မိဘတိုင်းရဲေမ ာ်လင့်ချက်ေတွ 

ကို       ိုက်ချိးေနတာြဖစ်ပါတယ်။    ပညာေရး 

က  ကို   အကမ်းဖက်တာက     တိုင်းြပည်ရဲ 

အနာဂတ်ကို  ဖျက်ဆီးေနတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို 

တုိင်းြပည်ရဲအနာဂတ်ကုိ   ဖျက်ဆီးဖုိစီစ်ေစခုိင်း 

သူေတွဟာ  ိုင်ငံေရးအတ ကီးေနတဲ့  ဝရမ်းေြပး 

NUG အဖွဲကြဖစ်ပီး လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ေနသ ူ

ေတကွ အစွန်းေရာက် NLD ပါတဝီင်နဲ အကမ်းဖက် 

သမား PDF ေတြွဖစ်တယ်ဆိတုာ ဘယ်လိမှုြငင်းလို 

မရတဲ့သက်ေသေတွ   အခိုင်အမာရှိေနပါတယ်။  

ြမန်မာ့လူအဖဲွအစည်းရဲယ်ေကျးမ နဲ     ယံုကည် 

ကိုးကွယ်မ အရ      အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင်ြဖစ်တဲ ့

ရဟန်းသဃံာေတာ်နဲ  ဆရာ ဆရာမေတကွိ ုရန်ငိး 

ရန်စမရှိဘဲ  လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ ေတွ   ကျးလွန် 

ေနတာက NUG/  PDF   နဲ  အစွန်းေရာက ်NLD 

ေထာက်ခံသူေတွဟာ  လူမဆန်တဲ့အကမ်းဖက ်

သမားေတွြဖစ်တယ်ဆိုတာ     ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 

ြပဆိေုနပါတယ်။ သဃံာေတာ်ေတနွဲ  ဆရာ ဆရာမ 

ေတကုိွ အေကာင်းမ့ဲသတ်ြဖတ်တ့ဲကိစ က အင်မတန် 

မှ    ယုတ်မာိုင်းစိုင်းလှပါတယ်။   ြမန်မာ့လူအဖွဲ 

အစည်းသာမက          ကမ ာ့လူအဖွဲအစည်းမှာပါ 

ဘယ်လုိမှလက်ခံလုိမရုိင်တ့ဲ ုိင်ငံေရးအစွန်းေရာက် 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတွြဖစ်ပါတယ်။ 

စာမျက်ှာ ၇ သို 



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဒါ့အြပင် NUG/ PDF  ေတွအေနနဲ     ကမ ာ့ 

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းေတြွဖစ်တဲ ့အယ်လ်ခိင်ုဒါ 

(Al-Qaeda) နဲ  အိုင်းစစ် (ISIS) တိုနည်းတူ 

လူေတွကို     အစုလိုက်အပံလိုက်သတ်ြဖတ်ဖို 

ကိးစားခဲ့ကတဲ့လုပ်ရပ်ေတွလည်း   ရှိပါတယ်။ 

၂၀၂၁ ခှုစ် ဩဂတ်ုလ ၁၂ ရက်ေနမှာ အကမ်းဖက် 

သမားေတွက  AIR KBZ   က   ြပည်တွင်းခရီးစ ်

ေြပးဆွဲလျက်ရှိတဲ ့  ATR-72-600   အမျိးအစား 

ေလယာ်အမှတ် (XY-AMP)၊ (XY-AMN)၊ (XY-

AMO) ေလယာ် သုံးစင်းရဲ Pitot Tube ေတထွမှဲာ 

သစ်ရက်စိမ်း၊     သစ်ရက်ေြခာက်ေတွထည့်ပီး 

ေလယာ်ပျက်ကျေအာင ်    ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါ 

တယ်။  တာဝန်ရိှသေူတကွ အချန်ိမစီစ်ေဆးတားဆီး 

ိင်ုခဲလ့ို  ခရီးသည်ေတ ွအစလုိက်ုအပံလိက်ုေသဆုံး 

မယ့်ေဘးကေန   ကံေကာင်းစွာလွတ်ေြမာက်ခဲ့ 

ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလ ၁ ရက်ေန  

မှာလည်း  PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲက    ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီး ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ် ဆင်မလိက်ု 

မှတ်တိုင်အနီးမှာ YBS 20 ခရီးသည်ယာ်တစ်စီး 

ကိ ုေဖာက်ခဲွမီး  ဖျက်ဆီးခ့ဲကပါတယ်။ ခရီးသည် 

ေတွကုိ  ကံေကာင်းစွာနဲ    ေဘးလွတ်ရာ   အချန်ိမီ 

ေရ ေြပာင်းိုင်ခဲ့ပါတယ်။

သက်ေသအေထာက်အထားများစွာရှိ

NUG  အကမ်းဖက်အဖဲွအေနနဲ    လက်ေတွ 

ပ်ုပိင်ုးဆိင်ုရာအရသာမက စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာအရပါ 

အကမ်းဖက်ဝါဒကိ ု ကိင်ုစဲွထားေကာင်း   အကမ်း 

ဖက် NUG အဖွဲက ဝရမ်းေြပးပုဂ ိလ်တချိနဲ  NLD 

အမာခေံလာ်ဘေီတ ွေဆာင်ရက်ခဲ့ကတဲ ့သက်ေသ 

အေထာက်အထားများစွာလည်း   ရှိေနပါတယ်။ 

NUG အကမ်းဖက်အဖွဲက ဆာဆာအေနနဲ  ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်းမှာ ေဆာင်ရက်ခဲ့တဲ့ 

အေမရိကန်ုိင်ငံသားတစ်ဦးရဲ အွန်လုိင်းအကမ်း 

ဖက်သင်တန်းမှာ    တက်ေရာက်အားေပးစကား 

ေြပာကားခဲပ့ါတယ်။ အဒဲသီင်တန်းမှာ  လက်လပ်ု 

ေသနတ်၊ လက်လုပ်ဗံုးြပလုပ်နည်းေတွ၊    အကမ်း 

ဖက်ေဖာက်ခွဲနည်းေတွနဲ    အစွန်းေရာက်အေတွး 

အေခ ေတွကုိ သင်ကားေပးခ့ဲတာြဖစ်ေကာင်းကုိ 

လွတ်လပ်တဲ့   အင်တာနက်မီဒီယာတစ်ခုြဖစ်တဲ ့

New Naratif က စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေနမှာ 

ေဖာ်ထုတ်ေရးသားခဲ့ပါတယ်။

အေမရိကန်ိုင်ငံအေနနဲ    ၉/၁၁    ြဖစ်စ် 

အကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်ခံရအပီး  ကမ ာမှာ အစွန်း 

ေရာက်အကမ်းဖက်သမားေတွ၊    အကမ်းဖက်မ  

နည်းလမ်းေတွ မြပန်ပွားေစေရး  ဒီလိုတရားမဝင ်

လက်နက်ြပလုပ်နည်းေတွကို တားဆီးထိန်းချပ်ဖို 

အကမ်းဖက်မ တားဆီးေရးဥပေဒများစွာနဲ  ြပ  ာန်း 

ကာကွယ်ထားပါတယ်။   ကမ ာ့ကုလသမဂ အေန 

နဲလည်း အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးမဟာဗျဟာ 

ေတွ    ချမှတ်ထားပါတယ်။    ဒီလိုိုင်ငံတကာက 

လက်မခံတဲ့ေဆာင်ရက်ချက်ေတွကို New Naratif 

က ေဖာ်ထတ်ုေရးသားလို NUG အကမ်းဖက်အဖဲွက 

ဆာဆာက   ထိုသတင်းဌာနကို    တရားစွဲမယ်လို 

ခိမ်းေြခာက်ခဲ့ပါေသးတယ်။   ဆိုလိုတာက    ယခု 

ေပ ထွက်ေနတဲ့ “Hit List” ကိစ လိုမျိးပဲ NUG/PDF 

ရဲ  အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်ေတရွဲ သက်ေသအေထာက် 

အထားေတအွြဖစ် ိင်ုငတံကာက သရိှိသွားမှာ စိုးရမ်ိ 

ပီး   အေကာက်အကန်ြငင်းဆုိခ့ဲရတ့ဲ   သာဓကေတွ 

ြဖစ်ပါတယ်။

NUG အကမ်းဖက်အဖွဲက ေဇာ်ေဝစိုးအေနနဲ  

လည်း  ၎င်းရဲမတ်ိဖက်ပဂု ိလ်ေတ၊ွ အဖဲွအစည်းေတနွဲ 

ေတွဆုံတဲ့ Zoom Meeting တစ်ခုမှာ အကမ်းဖက ်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ဖို   န်ကားထားတဲ့အစီအစ ်

ေတကွိ ု ၂၀၂၁ ခှုစ်  ဇွန်လ ၇ ရက်ေနက   ေဖာ်ထတ်ု 

ေြပာကားခ့ဲတာ မှတ်မိကမယ်ထင်ပါတယ်။ အိတ်ေသး 

ေသးေလးေတွနဲ  သယ်လာတာကို  ဖွင့်မကည့်မိဖို 

လိုေကာင်း၊ ဖွင့်ကည့်ရင ်ကိစ တုံးသွားိုင်ေကာင်း၊ 

အစားအစာေတမှွာလည်း    အဆပ်ိခတ်ထားေကာင်း 

စသည်ြဖင့ ်     အကမ်းဖက်မ ေဆာင်ရက်ဖိုအတွက ်

 န်ကားထားတဲ့အချက်အလက်ေတွကိ ု     ဖွင့်ဟ 

ေြပာကားခဲတ့ာကိ ုေတွရိှရပါတယ်။ ေဖျာက်ဖျက်လို 

မရတဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းေတ ွအတိအကျရှိပါတယ်။ 

NUG/PDF ရဲ အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းေတအွတွက် 

ေလာ်ဘီလုပ်ေပးေနသူြဖစ်တဲ ့ယခင် NLD ပါတီမှာ 

သုေတသနတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူ      ဝရမ်းေြပး 

မျိးရန်ေနာင်သိန်းအေနနဲလည်း  မိဘြပည်သူေတွရဲ 

သားသမီးေတွကိ ုေကျာင်းမပိုကဖိုနဲ  ေကျာင်းပိုရင ်

ေြခြပတ်/ လက်ြပတ်ြဖစ်သွားိုင်ေကာင်း၊ အသက် 

ေသဆုံးိုင်ေကာင်း    ခိမ်းေြခာက်တ့ဲအစွန်းေရာက် 

အကမ်းဖက်လ ံေဆာ်မ ေတွကို      ဆိုရှယ်မီဒီယာ 

များကတစ်ဆင့ ်  ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်းေြပာဆိုခဲ့

ပါတယ်။ 

တကူရရိှုိင်တ့ဲ အေထာက်အထားေတွြဖစ်ပါတယ်။ 

ြငင်းမရတ့ဲ  တ်ထွက်စကားေတွြဖစ်ပါတယ်။ ကမ ာ ့

ိုင်ငံတချိက NUG/PDF ကိ ုတရားဝင်အသိအမှတ် 

မြပေပမယ့်လည်း    ဒီလုိအကမ်းဖက်သမားေတွကုိ 

သူတိုရဲ ိုင်ငံေတွမှာ လက်ခံထားတာေတွ၊ ထိေတွ 

ဆက်ဆံေနတာေတွက အကမ်းဖက်ဝါဒနဲ  အကမ်း 

ဖက်မ ေတွကို  အားေပးေနတာလားလို   ေမးခွန်း 

ထုတ်ရမလိုြဖစ်ေနပါတယ်။ ISIS၊ Al-Qaeda နဲ  

Hezbollah လို       အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းေတ ွ

ြမန်မာိုင်ငံနဲေဒသတွင်းမှာ     ထပ်ပီးေမွးထုတ ်

ေပးေနတာလားဆိုတာ          သံသယြဖစ်ဖွယ်ရှိပါ 

တယ်။

အထူးသြဖင့် တည်ငိမ်ေအးချမ်းစွာ ေနထုိင်လုိ 

တဲ့ အြပစ်မဲ့ြပည်သူေတွကိ ု   “ငါနဲမတူ   ငါ့ရန်သူ 

အယအူဆနဲ”  အကမ်းဖက်လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ေနတဲ ့

ဝရမ်းေြပး NUG  အဖွဲဝင်ေတွကိ ု  ထိေတွဆက်ဆံ 

ေနကတဲ ့ိင်ုငတံချိနဲ  ိင်ုငတံကာအဖဲွေတအွေနနဲ  

NUG  အဖဲွက   အကမ်းဖက်လမ်းစ်နဲ    ုိင်ငံေရး 

ရည်မှန်းချက်ရဖို    လပ်ုေနတာကိ ု   သရိှိနားလည်ပီး 

ဝိုင်းဝန်း တ်ချတားဆီးကဖို          တိုက်တွန်းလို 

ပါတယ်။ 

ဒီလိုအစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်မ    အားေပး 

ေနတဲ့ကိစ ေတွကို    Facebook    ဆိုတဲ့ဆိုရှယ် 

မဒီယီာရဲေပ လစနီဲ  နည်းပညာကလည်း  လျစ်လျ 

 ထားလို အကမ်းဖက်မ ေတ၊ွ အစွန်းေရာက်မ ေတ ွ  

ြမင့်တက်လာေနတဲ့အေကာင်း   ိုင်ငံတကာမှာ   

ေဖာ်ထုတ်ေဝဖန်မ ေတွရှိေနသလိုပဲ    တစ်ဖက်မှာ 

လည်း အခုလို NUG၊ PDF နဲ  NLD အစွန်းေရာက ်

ြပည်ဖျက်သမားေတွရဲ           အကမ်းဖက်လုပ်ရပ် 

ေတွကို    လျစ်လျ ပီး   အကမ်းဖက်ေကာင်း 

သိပါလျက်     တ်ဆိတ်ေနတဲ့     ိုင်ငံတကာ 

အဖဲွအစည်းကီးေတနွဲ    ဒမီိကုေရစလီက်ခကံျင့သ်ုံး 

ေနကတဲ့   ဒီမိုကေရစီဘိုးေအိုင်ငံကီးသားေတွ၊    

အစိုးရေတကွိလုည်း စာေရးသအူေနနဲ  ဘာအတွက် 

ေကာင့ ်     အကမ်းဖက်မ တစ်စုံတစ်ရာအတွက ်  

မှတ်ချက်ေပးဖို၊       တ်ချဖို၊      တားြမစ်ဖို 

လက်တွန်ေနတာကို      အံ့ဩဘနန်းြဖစ်ရသလိ ု  

ဒီမိုကေရစီလက်ခံကျင့်သုံးေနတဲ ့           ိုင်ငံသား 

တစ်ေယာက်အေနနဲလည်း    စိတ်မေကာင်းြဖစ်မ ိ

ပါတယ်။ 

NUG/ PDF အကမ်းဖက်အဖွဲေတွရဲ နိစ ဓူဝ   

ေဆာင်ရက်ေနကတဲ ့          အကမ်းဖက်မ ေတွနဲ  

အြပစ်မဲ့ြပည်သူေတွကိ ု      အစုလိုက်အပံလိုက ်

သတ်ြဖတ်ဖို    ကိးစားခဲ့ကတဲ ့     အေထာက် 

အထားေတွကိုကည့်ရင ်     အခုထွက်ေပ ေနတဲ့    

“Hit List” ဆိတုာက အများကီးြငင်းချက်ထတ်ုေနဖို  

မလုိပါဘူး။ လူအများစိတ်ဝင်စားေနတ့ဲ “Hit List” 

က ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုရည်ရယ်ချက်နဲ  “Hit List” 

စာရင်းသတ်မှတ်ထားတာလဆဲိတုာ ယေနအကမ်း 

ဖက်လသူတ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးလပ်ုေနတဲ ့NUG 

နဲ  PDF   အဖွဲေတွရဲ   လုပ်ရပ်ေတွကိုကည့်ရင ် 

ြမင်ေတွသိရှိရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

NUG/PDF  ဆိတုာ   ကမ ာေ့ပ မှာ   ဘယ်ိင်ုင၊ံ 

ဘယ်လူအဖဲွအစည်းကမ  လက်မခံိင်ုတဲ ့အကမ်း 

ဖက်ဝါဒ (Terrorism) ကိ ု ကိင်ုစဲွေဆာင်ရက်ေနတဲ ့

အကမ်းဖက်အဖွဲေတွြဖစ်တယ်ဆိုတာ         သူတို 

ကိယ်ုတိင်ုေြပာကားချက်ေတ၊ွ ေနစ်အကမ်းဖက် 

မ ေတွနဲ  ယခုတေလာေခတ်စားေနတဲ့ “Hit List” 

ဆိုတဲ့  ြငင်းမရိုင်တဲ ့  အေထာက်အထားေတွက         

ထပ်ဆင့်သက်ေသ န်းဆို        ြပသေနပါတယ်။ 

ဒလီိ ု   NUG/ PDF ရဲ    “ငါနဲမတ ူငါရ့န်သ”ူ    ဆိုပီး 

အြပစ်မဲြ့ပည်သေူတကွိ ု         လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ေနတဲ ့

ုိင်ငံေရးအစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်ဝါဒကုိ ြမန်မာ 

ိုင်ငံမှာသာမက  ေဒသတွင်းနဲ    ိုင်ငံတကာမှာပါ  

ေြခကုပ်မယူိုင်ေရးက         အလွန်အေရးကီး 

ပါတယ်။

ဒါေကာင့် NUG၊ PDF နဲ   အစွန်းေရာက ်NLD 

အကမ်းဖက်သမားေတွရဲလုပ်ရပ်ေတွကုိ အကမ်း 

ဖက်ဝါဒကိ ုမလိလုားတဲ ့ိင်ုငတံကာအသိင်ုးအဝိင်ုး 

နဲ      ြမန်မာြပည်သူေတွအားလုံး    လက်တွဲညီည ီ

ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းတိက်ုဖျက်ကဖို တိက်ုတွန်း  းေဆာ် 

လိုက်ရပါတယ်။  ။

ြငင်းမရတဲ့ တ်ထွက်စကားေတွ

ဆိုရှယ်မီဒီယာေတွေပ မှာ အလားတူေရးသား 

ေြပာဆိေုနကတဲ ့အြခားေသာအစွန်းေရာက်ေလာ်ဘ ီ

ေတ၊ွ အကမ်းဖက် NUG အဖဲွဝင်ေတ၊ွ အမည်အမျိးမျိး 

နဲ   ဖွဲစည်းထားတဲ ့PDF အဖွဲေတွကို ြမင်ေတွရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိး  ဆာဆာ၊ ေဇာ်ေဝစိုးနဲ  NUG/

PDF ေလာ်ဘီေတွရဲ  လုပ်ေဆာင်၊   ေြပာကားချက ်

ေတွဟာ လုပ် ကံဖန်တီးထားတ့ဲအချက်ေတွ မဟုတ် 

ဘဲ အများြပည်သူအကားမှာ  ပျံှံေနပီး   အလွယ် 

ကသာ  ိုဝင်ဘာ  ၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး         အင်းေတာ်မိနယ ်

အင်းေတာ်ေလးအင်း၌   ယေနနံနက် ၁၀  နာရီက 

ငါးမျိးများစိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနား      ကျင်းပခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါအခမ်းအနားသို ကသာခိင်ုငါးလပ်ုငန်း 

အင်းေတာ်မိနယ ်အင်းေတာ်ေလးအင်း၌ ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ှစ်သိန်းေကျာ် ငါးမျိးစိုက်ထည့်
ဦးစီးဌာနမှး   ဦးထွန်းလှေအာင်ှင် ့ ဝန်ထမ်းများ၊ 

အင်းေတာ်မိနယ ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    

ဦးမင်းိင်ုေအာင်ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ အင်းေတာ်မိနယ် 

ငါးမျိးစုိက်ထည့်ြခင်း  ကီးကပ်ကွပ်ကဲ   ေရးဥက   ှင့် 

အဖွဲဝင်များ၊   ေရလုပ်သားကီးများ   တက်ေရာက ်

သည်။

ငါးလုပ်ငန်း      ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစပီး ငါးရိက ာဖူလုံေစရန်၊ ငါးလုပ်ငန်းကို 

အေြခခံ၍ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွား 

ဘဝ ြမင့်မားလာေစရန်ှင့် ိင်ုငံစ့ီးပွားဖံွဖိးတိးုတက် 

မ ကို    အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ် ရည်ရယ်လျက ်

ထီးချိင့်မိနယ် အင်ကင်းကုန်းငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ

ငါးသားေပါက် ှစ်လက်မအရယ် ငါးြမစ်ချင်းေကာင် 

ေရ ၁၁၀၀၀၀ ှင့် ငါးခုံးမကီးေကာင်ေရ ၁၀၀၀၀၀ 

စုစုေပါင်း   ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ  ၂၁၀၀၀၀ ကို 

အင်းေတာ်ေလးအင်းအတွင်း ငါးမျိးများစုိက်ထည့်ခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။

ေအးြမသက်ထား



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်

ိုဝင်ဘာလ    ၂၂   ရက်ေနထုတ်    ေကးမု ံ

သတင်းစာ စာမျက်ှာ (၈) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်

စာေပဗိမာန်စာမူဆု     ပထမဆုရရှိခဲ့ကေသာ  

စာေရးဆရာ ဆရာမများအား ေတွဆံုေမးြမန်းခ့ဲ 

သည့်    သတင်းအင်တာဗျး    ဒုတိယေကာ်လံ 

ဒုတိယအပိုဒ်တွင် ပါရှိသည့် “ြမန်မာ့အားကစား 

ကမ ာကို လ မ်းေစရမည်ှင့် ကေလးဝတ တုိများ”  

စာမူအမည် အစား “ြမန်မာ့ေမတ ာစွမ်း  ကမ ာကို 

လ မ်းေစရမည်ှင် ့ ကေလးဝတ တိုများ”   စာမူ 

အမည် ဟု  ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်။ 

စာတည်း

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၂

စီးပွားေရးှင့ ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ှင့် ြမန်မာုိင်ငံဆီကုန်သည်ှင့်  ဆီလုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းတုိ ပူးေပါင်းစစီ်မ ြဖင့်စားသံုးသူြပည်သူများ 

သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့်   ဝယ်ယူရရှိိုင်ရန ်

ရည်ရယ်၍    ဗဟိုဘဏ်မှရည် န်းေငွလဲ န်းြဖင့် 

တိက်ုိက်ုေရာင်းချေပးသည့ ်ိင်ုငြံခားေငအွေမရကိန် 

ေဒ လာ ၁၂ သန်းြဖင့ ်မှာယတူင်သွင်းခဲသ့ည့ ်စားအန်ုး 

ဆမီျားကိ ုိဝုင်ဘာ ၉ ရက်မှစတင်ပီး တိင်ုးေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ေဒသအသီးသီးရှ ိ    လက်လီ/လက်ကား 

ေရာင်းချသူများသို တစ်ပိဿာလ င် လက်ကားေဈး  

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၂

မွန်ြပည်နယ် သြံဖဇရပ်မိနယ်  ဝကဲေလာင်ေကျးရာ 

ရှိ   ကျိက်ှဲေရလယ်ေစတီေတာ်သို    ဘုရားဖူး 

လာေရာက်သည့်    ဘုရားဖူးြပည်သူများသည ်

ိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်   နံနက်ပိုင်းတွင် ပင်လယ်လ  င်း 

ုတ်တရက်ိုက်ခတ်မ ေကာင့်     ပင်လယ်တွင်း 

ြပတ်ကျ၍ ေမျာပါေပျာက်ဆုံးမ ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။

အဆုိပါြဖစ်စ်ြဖစ်ပွားရာေနရာသုိ အေရှေတာင် 

တုိင်းစစ်ဌာနချပ် သံြဖဇရပ်တပ်နယ်မှ တာဝန်ရိှသူ 

များက သွားေရာက်၍  လုိအပ်သည့်ကူညီကယ်ဆယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများှင့်        ဘုရားဖူးလာြပည်သူများ           

ေဘးအ ရာယ်ကင်းေစေရး  လမ်းေကာင်းြပသြခင်း 

ှင့ ်လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများ  ြပလပ်ုေပးခဲရ့ာ 

ေရနစ်ေသဆံုးခ့ဲသူ သဃံာေတာ်  တစ်ပါး၊ အမျိးသား 

ှစ်ဦး၊ အမျိးသမီး ၁၂ ဦး  စုစုေပါင်း  ၁၅ ဦးတိုကို 

ရှာေဖေွတွရိှခဲ့ပီး သြံဖဇရပ်ေဆးုသံို ပိုေဆာင်ေပးခဲ ့

သည်။

သံြဖဇရပ်မိနယ် ဝဲကေလာင်ေကျးရာရှိ ကျိက်ှဲေရလယ်ေစတီေတာ်သို ဘုရားဖူးလာေရာက်စ် လ  င်းိုက်ခတ်မ ေကာင့် 

ေရနစ်ေသဆုံးခဲ့သူများှင့် ဘုရားဖူးလာြပည်သူများအား ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ထိုအြပင ်ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်လည်း  အဆိုပါ 

ေနရာှင့ ်အနီးတစ်ဝိက်ုသို နယ်ေြမခတံပ်မေတာ်သား 

များ၊ ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွဝင်များ၊  မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင် 

များှင့ ်လမူ ကညူေီရးအဖဲွများက စက်ေလ ှ ၁၀ စင်း 

ြဖင့်  ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  ေသဆုံးသူ  အမျိးသားတစ်ဦး၊ 

အမျိးသမီး ေလးဦး စုစုေပါင်း ငါးဦး ထပ်မံေတွရှိ 

သြဖင့ ်သံြဖဇရပ်ေဆးံုသုိ  ထပ်မံပုိေဆာင်ေပးခ့ဲပီး 

ယေနအထိ  ေသဆံုးသူ  သံဃာေတာ်   တစ်ပါး၊ 

အမျိးသား သုံးဦး၊ အမျိးသမီး ၁၆ ဦး စုစုေပါင်း  ၂၀  

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အဆိုပါေနရာသို   မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေဇာ်လင်းထွန်းှင့် တာဝန်ရိှသူများက  သွားေရာက်၍ 

ေသဆုံးသမူျား၏ မသိားစဝုင်များကိ ု အားေပးစကား 

ေြပာကားပီး    ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့် တပ်မေတာ်သားများ၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များှင့ ် ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်း   လူမ ကူညီေရးအဖွဲများ၏  လိုအပ်သည် 

များကိုြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးကာ    ကျိက်ှဲ 

ေရလယ်ေစတဆီရာေတာ် ဦးဓမ ထ ံကွယ်လွန်သမူျား 

အား ရည်စူး၍ အလှေငွများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ 

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                 သတင်းစ်

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန Public Works Department ၏ (၁၃၅)ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေန 

အထိမ်းအမှတ်ကို ကိဆိုေသာအားြဖင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၂

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန    Public   Works 

Department ၏ (၁၃၅)ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေန  

အထိမ်းအမှတ်ကို ကိဆိုေသာအားြဖင့်  နည်းပညာ 

ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပဲွအခမ်းအနားကုိ ယေနနံနက် 

၉ နာရခဲွီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ  ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီး 

ဌာန စေုဝးခန်းမေဆာင်၌ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ကိဗုစ်-၁၉  န်ကားချက်များှင့အ်ည ီကျင်းပသည်။

(၁၃၅)ှစ်တိုင်ခဲ့ပီ

အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမင်းထိန်က 

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၏  ရည်မှန်းချက်တာဝန် 

သည် ုိင်ငံေတာ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် အဓိက 

ကျသည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးေကာင်းမွန်ေရးှင့ ်

ြပည်သူများ၏ေနေရးြဖစ်သည့်     မိြပအိမ်ရာ 

တိုက်တာအေဆာက်အအံုစသည့်    ုိင်ငံေတာ်၏     

အေြခခံအေဆာက်အအံု Transport Infrastructure 

ဖွံဖိးေရး၊  လူမ အေြခခံအေဆာက်အအုံ    Social 

Infrastructure အတွက် အင်ဂျင်နယီာ အတတ်ပညာ 

များကို  မ  ိင်ြပပီး   အရည်အေသွးစံချနိ်စံ န်း 

ြပည့်မီစွာြဖင့ ်တည်ေဆာက်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ထိကုဲသ့ိုအရည်အေသွး စခံျန်ိ 

စံ န်း ြပည့်မီစွာေဆာင်ရက်ိုင်ရန် အင်ဂျင်နီယာ 

က  ၏ တိုးတက်ေြပာင်းလမဲ  ြဖစ်စ်များတွင် ေခတ် 

ှင့်အညီ  လိုက်ပါိုင်ရန်  အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ 

ပိင်ုးတုိးတက်ေြပာင်းလဲမ ၊ သုေတသနအပုိင်း တီထွင်မ  

အပိုင်းများကို    တိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

အားြဖင့ ်ိုင်ငံေတာ်မှ အားထားရေသာ နည်းပညာ 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေနသည့ ်ဝန်ကီးဌာနကီးတစ်ခအုြဖစ် 

ေခတ်အဆက်ဆက်ရပ်တည်ခဲ့ရာ  Public  Works 

Department (PWD) မှစ၍ ယခုဆိုလ င် (၁၃၅)ှစ် 

တိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါေကာင်း။

အေဆာက်အဦက  တွင ် ဗိသုကာဒီဇိုင်းပိုင်းမ ှ

စ၍ လ ပ်စစ်၊ ေရသန်  ပညာရပ်များသည် ြမင့်မား 

လာသည်ကိေုတွရိှရပီး သမိင်ုးဝင် ယ်ေကျးမ အေမ ွ

အှစ်၊ ဘာသာေရးအေမွအှစ ်အေဆာက်အဦများ 

ကိပုါ ြပြပင်မွမ်းမရံန် တာဝန်ေပးလာသည်ကိ ု ေတွရ 

သည့်အတွက်  အင်ဂျင်နီယာများအေနြဖင့ ်အဆင့် 

ရှိရှိ  စံချနိ်မီမီတည်ေဆာက်ိုင်ေရး   ယ်ေကျးမ  

ဗသိကုာပညာှင့ ်နည်းပညာများကိ ုေလလ့ာဆည်းပူး 

ထားရှိေနရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုအတူ  လမ်း/တံတား  တည်ေဆာက်ရာတွင ်

လည်း ိုင်ငံတကာှင့် ချတိ်ဆက်ပီး ေဆာင်ရက်ရ 

မည့ ်လမ်း/တတံားများကိ ုစခံျန်ိစံ န်းမ ီေဆာင်ရက် 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   မိြပေဒသများှင့ ်ပတ်သက်၍ 

လည်း  Better City    ၊  Better Life ေဆာင်ပဒ်ုှင့အ်ည ီ

ပိုမုိေကာင်းမွန်ေသာမိ၊ ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာဘဝများ 

ြဖစ်လာေရး မိြပအိမ်ရာပညာရပ်များကိ ုစ်ဆက် 

မြပတ်    ေလ့လာပံ့ပိုးေပးေနရမည်ြဖစ်ပီး     Town 

Planer   မိြပပညာရှင်များ များစွာေပ ထွန်းလာေရး 

ေဆာင်ရက်သွားရန် အကံြပေြပာကားလုိေကာင်း၊ 

ယခုအခါ ပုဂ လိကက   ဖံွဖိးေရးကုိ ဦးစားေပးေန 

သကဲ့သို ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို ဖိတ်ေခ ေန 

သည့် အချနိ်ကာလြဖစ်၍  လိုအပ်သည့်လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းများ က မ်းကျင်သည့်ဝန်ထမ်းများ ြဖစ်လာေရး 

ေလ့ကျင့်ေပးေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး၊ အေဆာက် 

အဦဦးစီးဌာနှင့်  ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီး 

ဌာနတိုမှ စာတမ်းရှင်များက  ၎င်းတို၏ အေတွအကံ၊ 

ဗဟုသုတ၊    နည်းပညာဆိုင်ရာစာတမ်းများကို  

သက်ဆိုင်ရာေခါင်းစ်အလိုက် ရှင်းလင်းဖတ်ကား 

ကပီး တက်ေရာက်လာသည့် အရာထမ်း/အမ ထမ်း 

များက သရိှိလိသုည်များကိ ုအြပန်အလှန်  နည်းပညာ 

ဗဟုသုတများ      ေဆွးေွးဖလှယ်ကသည်။ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန   Public  Works 

Department ၏ (၁၃၅) ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေန  

အထိမ်းအမှတ်ကိ ုကိဆိုေသာအားြဖင့ ်နည်းပညာ 

ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေနတွင ်

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးုံး၊  အေဆာက်အဦဦးစီးဌာနှင့် 

ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတိုမှ  စာတမ်းရှင် 

များက  လည်းေကာင်း၊ ိုဝင်ဘာ  ၂၃  ရက်တွင ်   

လမ်းဦးစီးဌာန၊   တံတားဦးစီးဌာနတိုမှ  စာတမ်းရှင် 

များက လည်းေကာင်း၊ ိုဝင်ဘာ  ၂၄  ရက်တွင် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး၊  မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရး

ဦးစီးဌာနတိုမှ   စာတမ်းရှင်များကလည်းေကာင်း    

သက်ဆိင်ုရာေခါင်းစ်အလိက်ု     ရှင်းလင်းဖတ်ကား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                   သတင်းစ်

သက်သာေသာေ ဈး န်းြဖင့် စားအုန်းဆီြဖန်ြဖးေရာင်းချ

ကျပ် ၄၂၄၀ ြဖင့ ်ေနစ် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးလျက်ရိှ 

သည်။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊   မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွး 

တိုင်းေဒသကီး၊  ရှမ်းြပည်နယ်၊  ေနြပည်ေတာ်၊ 

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး ှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တိုအတွက် 

စားအုန်းဆီတန်ချနိ်  ၇၀၇၀ ဒသမ ၅၅ တန်၊ ပိဿာ  

၄၃၂၇၁၈၀  ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်သည်။  ရန်ကုန်မိ 

အတွင်းရိှ စားသံုးသူများအတွက်  ဆီအသင်း၏ အစီ 

အစ်ြဖင့်  ရပ်ကွက်များသို    ေဈးကားများြဖင့ ်       

လှည့်လည်ေရာင်းချေပးလျက်ရှိပီး     ကျန်တိုင်း 

ေဒသကီး/ြပည်နယ်များသိုလည်း    ဆက်လက်          

ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     စားအုန်းဆီ 

များကို လက်ကားဝယ်ယူ ေရာင်းချသူများအေနြဖင့် 

လက်လီအေရာင်းဆိုင်များတွင ်အသားတင်အကျိး 

အြမတ်   ှစ်ရာခုိင် န်းထက်   မပုိသည့်ေဈး န်းြဖင့် 

စားသံုးသူြပည်သူများသုိ ြပန်လည်ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် စားသံုးသူြပည်သူများသုိ 

လက်လီ/လက်ကား         ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးမည့ ်

လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံ  ဆီကုန်သည် 

ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း  အမှတ်(၁၀၄/၁၀၈) 

ကမ်းနားလမ်း    လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက(်ဆင်မင်း 

အိမ်ရာဓမ ာုံေရှ)   အလုံမိနယ်         ဖုန်း-၀၉-

၄၄၄၄၃၇၂၉၅၊ ၀၉-၄၀၁၅၂၇၀၄၉ ှင့်  ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး   စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန   ဖုန်း-၀၁-

၂၅၀၂၇၀၊ ၀၉-၄၃၆၆၆၆၆၈ တိုသို ဆက်သွယ်ဝယ်ယ ူ

ိုင်ေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ်

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ၇၀၇၀ ဒသမ ၅၅ တန် ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

အကမ်းဖက်အဖဲွများအေနြဖင့ ်ေဆးု၊ံ ေဆးခန်းများအား ယခကုဲသ့ို မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ၊ မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်းများလုပ်ေဆာင်ေနမ အေပ  လူထုတစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးအတွက် ပူးေပါင်းကာကွယ်သွားကပါရန်ှင့ ်အကမ်းဖက်သမားများ၏ လ ပ်ရှားမ သတင်းများ 

ကို ရရှိပါကနီးစပ်ရာလုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို လ ိဝှက်စွာဆက်သွယ် သတင်းေပးပို၍ အကမ်းဖက ်

သမားများ ရပ်တည်မ မရိှိင်ုသည်အထ ိဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကပါရန် ေမတ ာရပ်ခထံားေကာင်း 

သက်ဆိုင်ရာက သတင်းထုတ်ြပန်ထားသည်။                                                                   သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ

ထိသုို တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင် ေဆးု၊ံ ေဆးခန်းများသည် မရိှမြဖစ်လိအုပ်လျက်ရိှရာ လနူာများအတွက် 

လည်း များစွာအေထာက်အကူြဖစ်သည့ ်အခန်းက  ၌လည်း ပါဝင်လျက်ရှိသည်။

ထိသုို ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သမူျား၏ ကျန်းမာေရးက   ြမင့တ်င်ေရးဆိင်ုရာများကိ ုအစိုးရ၊ တပ်မေတာ်၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ြပည်သူများက ဟန်ချက်ညီညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ များအေပ  မလုိလား 

သည့် အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်ေသာ CRPH ၊NUG၊ PDF စသည့်အဖွဲအစည်းများက ိုင်ငံ့အကျိး တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကိ ုအေကာင်းမဲ့ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်းများအြပင ်

ေဆးု၊ံ ေဆးခန်းများကိလုည်း မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ၊ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ လပ်ုေဆာင်ခဲြ့ခင်းေကာင့ ်၂၀၂၁ 

ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိ ေဆးုံ၊ ေဆးခန်း ၂၅ ခု ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ရမ ကို ေဖာ်ြပပါ 

အတိုင်း ေတွရှိရသည-်

စ် တိုင်း/ြပည်နယ် မိနယ် ေဆးု/ံေဆးခန်း မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ် ၁ ၁

၂ ကချင် ၂ ၃

၃ ကရင် ၃ ၃

၄ ချင်း ၁ ၁

၅ စစ်ကိုင်း ၂ ၂

၆ ပဲခူး ၁ ၁

၇ မေကွး ၂ ၂

၈ မ ေလး ၃ ၃

၉ မွန် ၂ ၂

၁၀ ရန်ကုန် ၃ ၄

၁၁ ရှမ်း ၂ ၂

၁၂ ဧရာဝတီ ၁ ၁

စုစုေပါင်း ၂၃ ၂၅

စ် ရက်စွဲ တိုင်း/ြပည်နယ် ခိုင/်မိနယ် ဌာနဆိုင်ရာုံး၊ အေဆာက်အအုံ မှတ်ချက်

၁ ၁၄-၃-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
အေရှပိုင်း 

ေတာင်ဥက လာပ
ေတာင်ဥက လာပ အမျိးသမီးှင့ ်ကေလးေဆးုံကီး မီး  ဖျက်ဆီး။

၂ ၁၂-၄-၂၀၂၁ ရှမ်း မိုင်းေယာင်း ေဆးုံ မီး  ဖျက်ဆီးမ ေကာင့ ်ေဆးုံမှန်များ ပျက်စီး

၃ ၁၅-၃-၂၀၂၁ မေကွး မိသစ် မထွဲေကျးရာ ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန မီး  ဖျက်ဆီးမ ေကာင့ ်ေဆးုံမီးေလာင်ပျက်စီး

၄ ၂၂-၄-၂၀၂၁ ကချင် ဖားကန်
ရစဖ(နမ ြဖစ်)၊ အထကခွဲ(နမ ြဖစ်)ှင့်

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်း
ေဆးေပးခန်းတွင်လ င့်ထူထားသည့ ်ိုင်ငံေတာ်အလံအားမီး  ဖျက်ဆီး

၅ ၈-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း တာချလီိတ် ခိုင်ေဆးုံဝင်း လက်လုပ်မိုင်းပစ်ေပါက်မ ေကာင့ ်အနည်းငယ်ပျက်စီး

၆ ၁၃-၅-၂၀၂၁ ကရင် လ  င်းဘွဲ မိနယ်ြပည်သူေဆးုံ လက်လုပ်မိုင်းပစ်ေပါက်မ ေကာင့ ်အနည်းငယ်ပျက်စီး

၇ ၄-၅-၂၀၂၁ ကချင် ဗန်းေမာ် ြပည်သူေဆးုံကီး လက်လုပ်မိုင်းပစ်ေပါက်မ ေကာင့ ်အနည်းငယ်ပျက်စီး

၈ ၇-၅-၂၀၂၁ ကရင် ေကာ့ကရိတ် ဗိုလ်ချပ်လမ်းှင့်ြပည်သူေဆးုံလမ်းဆုံ လက်လုပမ်ိုင်းပစ်ေပါက်မ ေကာင့ ်အနည်းငယ်ပျက်စီး

၉ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ကရင် ကာအင်းဆိပ်ကီး (၁)ရပ်ကွက် လက်လုပ်မိုင်းပစ်ေပါက်မ ေကာင့ ်အနည်းငယ်ပျက်စီး

၁၀ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ သားဖွားမီးယပ်ှင့်ကေလးေဆးုံ ေဆးုံ ခံစည်းိုးအနီး၌ လက်လုပ်မိုင်းေတွရှိ

၁၁ ၂၅-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရဦး ြပည်သူေဆးုံကီး ေဆးုံကီးအတွင်းရှ ိလမ်းေပ ၌ လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွ ဲ

၁၂ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ေကျာက်တံခါး ေတာက ဲအင်းတိုက်နယ်ေဆးုံ လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၁၃ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ ဟံသာဝတီတိုက်နယ်ေဆးုံ လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၁၄ ၆-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ မအူပင် ခိုင်ေဆးုံဝင်း ေဆးုံရှ ိကေလးကုသေဆာင်အနီး လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၁၅ ၉-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ခင်ဦး ြပည်သူေဆးုံ လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၁၆ ၁၁-၈-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေတာင်ဥက လာပ ကေလးေဆးုံကီး ေဆးုံေရှလမ်းေဘး၌ လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၁၇ ၂၇-၈-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို ေကျးလက်ကျန်းမာေရးေဆးခန်း ေဆးေပးခန်းအတွင်းသို လက်ပစ်ဗုံးပစ်ေပါက်မ ေကာင့ ်အနည်းငယ်ပျက်စီး

၁၈ ၂၈-၈-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် ြပည်သူေဆးုံ ေဆးုံေရှလမ်း၌ လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၁၉ ၂၉-၈-၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ ေကျးလက်ကျန်းမာေရး ေဆးေပးခန်း လက်လုပ်ဗုံးေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၂၀ ၇-၉-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ဇမ သီရိ ရပ်ကွက်ကျန်းမာေရးုံး ကျန်းမာေရးုံးေရှ၌ လက်ပစ်ဗုံးေတွရှိ

၂၁ ၅-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကိုင် ေကျးလက်ေဆးေပးခန်း လက်ပစ်ဗုံးေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်အနည်းငယ်ပျက်စီး

၂၂ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ကချင် ဖားကန် ဆိပ်မူေကျးရာ ေကျးလက်ေဆးေပးခန်း လက်လုပ်ဗုံးေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၂၃ ၃၀-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး သာစည် ေညာင်ရမ်းတိုက်နယ်ေဆးုံ လက်လုပ်ဗုံးေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၂၄ ၉-၁၁-၂၀၂၁ မွန် ဘီလင်း ြပည်သူေဆးု ံဆိုင်းဘုတ် လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား 

၂၅ ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ ချင်း မင်းတပ် ခိုင်ေဆးုံဝင်း ေဆးုံဝင်းအတွင်းရှ ိဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအား လက်နက်ငယ်များြဖင့်ပစ်ခတ်မ ြဖစ်ပွား

၁-၂-၂၀၂၁ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထိ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်းရှိ ေဆးုံ/ေဆးခန်းများအား အကမ်းဖက်သမားများက တိုက်ခိုက်မ ေကာင့် ပျက်စီးမ စာရင်း

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထိ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အတွင်း
ဆပူအူကမ်းဖကေ်သာင်းကျန်းသမူျား တိက်ုခိက်ုခခံဲရ့သည့ ်ေဆးု/ံေဆးခန်းများ ဦးစီးဇယား

၄-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင ်ဗန်းေမာ်မိ ြပည်သူေဆးုံ၌ မိုင်းေပါက်ကွဲမ ။

၆-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင ်မအူပင် 

မိ     ခိုင်ြပည်သူေဆးုံကီး 

ံုးဝင်းအတွင်း၌   လက်လုပ်မုိင်း 

ေပါက်ကွဲမ ။



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

အမျိးသားေနမှသည် အနာဂတ်ဆီသို • • • 
ေဒါက်တာေမာင်ေကျာ်၊ ပါေမာက ချပ်(ငိမ်း)

ြမန်မာအမျိးသားပညာေရးလ ပ်ရှားမ တစ်ရပ် ၁၉၂၀ 

ြပည့်ှစ်ထဲမှာ ကီးကီးမားမားေပ ေပါက်ခ့ဲပါတယ်။ 

လွတ်လပ်ေရးအတွက ်     ေရှေြပးြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 

ဒီလ ပ်ရှားေဆာင်ရက်ချက်ဟာ     အမျိးသားေရး 

ကိစ ကို  ဗဟိုြပခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။   အမျိးသား 

အကျိးစီးပွား(National Interest) ေကာင်းကျိး 

အတွက်ပဲြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ အေထွေထွေနာက်မကျ 

ေရး၊ ဗလငါးတန်ဖံွဖိးေရး၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 

ဖွံဖိးေရး၊ ပညာရည်ြမင့်မားေရး၊ တိုင်းရင်းသား 

ညီအစ်ကိုေတွနဲ     စည်းလုံးညီွတ်ေရးတိုဟာ 

တကယ့်ကိုဦးတည်ရမယ့ ်    အမျိးသားေရးကိစ ၊ 

အမျိးသားအကျိးစီးပွားပဲြဖစ်ပါတယ်။ 

အမျိးသားေကျာင်းေတ ွဖွင့်လှစ်သင်ကား

ဒလီ ပ်ရှားမ ရဲ အေကာင်းရင်းဇာစ်ြမစ်ကေတာ ့

ြမန်မာိုင်ငံမှာ ေပ ေပါက်လာေတာ့မယ့် ရန်ကုန် 

တက သုိလ်မှာ ြမန်မာတုိတက်ေရာက်ရန် ခက်ခဲတ့ဲ 

ဥပေဒကို ဗိတိသ အစိုးရက တင်သွင်းခဲ့တာက 

စခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ သီေပါမင်းပါေတာ်မူတဲ့ှစ်က 

စေရတွက်မယ်ဆုိရင် ြမန်မာုိင်ငံဟာ သူက န်ဘဝ 

ေရာက်ခ့ဲတာ ှစ်ေပါင်း သံုးဆယ်၊ ေလးဆယ်နီးပါး 

ကာခဲ့ပြီဖစ်ပါတယ်။ တိင်ုးတစ်ပါးလက်ေအာက်က 

လွတ်ေြမာက်လိုတဲ့ဆ  ြပင်းြပတဲ့ကာလ ြမန်မာ 

တိုဟာ ိုးကားခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။  အမျိးသား 

ေကျာင်းေတ ွဖွင့လှ်စ်သင်ကားခဲပ့ါတယ်။ စာေမးပဲွ 

ေတွမှာ     အဂ  လိပ်အစိုးရေကျာင်းေတွေလာက ်

ေအာင်ချက်မေကာင်းေပမယ့်       မျိးချစ်စိတ်၊ 

ဝံသာုစိတ်၊ လွတ်လပ်ေရးရလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ေတ ွ

ေမွးြမုိင်တာမုိ အတိင်ုးမသ ိအကျိးထူးခဲပ့ါတယ်။ 

 အမျိးသားပညာေရးြဖစ်ဖို ကနဦးတာထွက် 

ခဲတ့ဲ ့University Boycott မှသည် လွတ်လပ်ေရးရဖို 

သက်စွန် ကိးပမ်းခဲ့တဲ့     တိုင်းရင်းသားလူမျိး  

အသီးသီးတုိကလည်းေကာင်း၊  ဗုဒ ဘာသာကလျာဏ 

ယုဝအသင်းချပ်ကီးက    အမျိးေစာင့်ဝံသာု 

ရက ိတတရားပွားများေအာင်  ေဆာင်ရက်ချက်ေတ ွ

က  လည်းေကာင်း၊   တိုဗမာအစည်းအုံးရဲ 

ိုင်ငံေရးအြမင ်ကည်လင်စူးရှေအာင ်ေဆာင်ရက် 

ချက်ေတွကလည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံချစ်စိတ် မျိးချစ် 

စိတ်ထက်သန်ကတဲ့ ရဲေဘာ်သုံးကျပိ်အမှးြပတဲ့ 

မျိးချစ်ေတွနဲ       တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထု 

လက်တွဲပီး    ိုင်ငံေရးေဆာင်ရက်ချက်ေတွက 

လည်းေကာင်း ြမန်မာုိင်ငံရဲ သမုိင်းေမာ်ကွန်းေတွ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ယေနအချနိ်အခါကာလမျိးမှာ ပိုပီး 

တမ်းတ လွမ်းတသသြဖစ်ရပါတယ်။ 

လွတ်လပ်ေရးမရမ၊ီ လွတ်လပ်ေရးရပီးကာလ 

မှာ ဗတိသိ ၊ အိ ိယ၊ သရီလိက  ာိင်ုငေံတမှွာ ဆိရှုယ် 

လစ်စနစ်ကျင့်သံုးတ့ဲကိစ ဟာ ေရပန်းစားေလေတာ့ 

ြမန်မာဟာလည်း ေြပာဖွယ်ရာမရှိြဖစ်တဲ့ကာလ၊ 

ိင်ုငေံရးအယအူဆ အေတွးအေခ ေတ ွအဖဲွအစည်း 

လထူအုတွင်းမှာ စိမ့်ဝင်ခ့ဲကာ ေသွးခဲွသပ်လ ိမ ေတကွိ ု

ိင်ုငံေ့ခါင်းေဆာင်ေတ ွကံခဲရ့ပါတယ်။ ြမန်မာဟာ 

အိ ိယနဲ  သီရိလက  ာိုင်ငံေတွနဲ  မေရှးမေှာင်း 

လွတ်လပ်ေရးရခဲ့ပါတယ်။ အိ ိယက ၁၉၄၇ ခုှစ် 

သဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေနမှာ လွတ်လပ်ေရးရခ့ဲပါတယ်။ 

အိ ိယက ၁၉၅ဝ ြပည့ှ်စ်မှာ ဖဲွစည်းပုနံဲသမ တိင်ုင ံ

ထူေထာင်ခဲ့ပါတယ်။  ဒီမတိုင်မီ  ၁၉၄၆ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်ေနကတည်းက ဖဆပလအဖဲွ 

ချပ်ေခါင်းေဆာင်ေတွဟာ အစုိးရအဖဲွထဲကုိ ေရာက် 

ေနပြီဖစ်ပါတယ်။ ြပည်တွင်းိင်ုငေံရးအင်အားစေုတ ွ

အာဃာတေတွ၊ မေကျမနပ်မ ေတွ ရှိခဲ့ေပလိမ့်မယ်။ 

ဖဆပလအဖွဲချပ်ကီး   ှစ်ြခမ်းကွဲေတာ့မည်ကို 

ဦးသန်က သိေနသည်။ အာဏာလွန်ဆဲွပဲွေတွ တစ်စ 

တစ်စ ကီးမားလာေနေလေတာ ့ဦးသန်ကိယ်ုတိင်ုပင် 

လ င် ြမန်မာ့ိင်ုငေံရးဇာတ်ခုကံိ ုစတ်ိကန်ုသေလာက် 

ြဖစ်ေနပီလို  ေမာင်ေရ ေခတ်ေရးေသာ ဦးသန်၏ 

ဘဝအေတွအကံများစာအုပ်တွင ်ဖတ် ရပါတယ်။ 

ပန်းတေနာ် အမျိးသားေကျာင်းဆရာ ကုလ 

သမဂ အတွင်းေရးမှးချပ်ေဟာင်း ဦးသန်ဟာ သူ  

တပည့်ေတွကို   တ်ဆက်စကားေြပာကားရာမှာ- 

“တပည့်တို လူေတာ်လူေကာင်းြဖစ်ေအာင ်ကိးစား 

ကပါ။ လူေတာ်မြဖစ်လ င်ေတာင်မှ လူေကာင်းြဖစ ်

ေအာင် ကိးစားကပါ၊ ဒီေနဒုိုိင်ငံမှာ လေူတာ်လည်း 

သိပ်ရှားတယ်။ လူဆိုးေတွလည်း အများကီးပဲ”လို 

ထည့်သွင်းေြပာသွားခ့ဲတာကုိ ဖတ်ရပါတယ်။ ၁၉၄၇ 

ခှုစ် ဇလူိင်ုလ ၁၉ ရက်ေနမှာ  ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းနဲ  

တကွ အာဇာနည်ပဂု ိလ်ကီးေတ ွရက်စက်စွာလပ်ုက ံ

သတ်ြဖတ်ခံလိုက်ရပါေတာ့တယ်။ 

ဝိေသသလက ဏာေတွ

ေဘးပေယာဂေတွ ရှိခဲ့တာေတွကတစ်ေမှာင့်၊ 

အမျိးသားေရး ဝိေသသလက ဏာေတွကို သတိ 

လက်လွတ်တဲ့       သေဘာေဆာင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ 

ြပည်သူေတ ွ  ပိုင်ဆိုင်ကပါတယ်။   တာဝန်ယူကရ 

လိမ့်မယ်။ ေကာင်းေမ ွ  ဆိုးေမွေတွထဲက   ဘယ်လို 

ေကာင်းေမွေတွကို ခွဲြခားယူကမလဲဆိုတာ သူတို 

ဆုံးြဖတ်ကရလိမ့်မယ်။

ိုင်ငံေရးအေြမာ်အြမင်အရ သုံးသပ်ချက်

ေကာင်းေမွေတွကိုယူတတ်ဖိုနဲ  မေကာင်းတာ 

ေတွ ပယ်တတ်တဲ့ အရည်အချင်းနဲ  eာဏ်အေြမာ် 

အြမင်ေတွရိှဖုိ  ြပင်ဆင်ကရပါလိမ့်မယ်။ “ုိင်ငံေရး 

နယ်ပယ်မှ ပါတီများဟာ တန်ဖုိးအသီးသီးရိှကသည် 

ကို အဘက်ဘက်မှ ဝန်ခံရမယ်။ ေကာင်းမွန်ေသာ 

အေြခအေနကို ထင်ရှားေစပါသည်။ ပါတီစုံစနစ်မှာ 

ပါတီေတွ များြပားလာပါက ဆရာများ သားေသ၊ 

ငါးသိုင်းများ ဟင်းဟုံေသာအြဖစ်မျိးနဲ   တူေလ 

သည်”ဆိေုသာ ဦးသန်ရဲ ိင်ုငေံရးအေြမာ်အြမင်အရ 

သုံးသပ်ချက်ဟာ မှန်ေနပေီလာ။ ယေူကဝန်ကီးချပ် 

ဂ န်ေမဂျာက “ိုင်ငံေရးဆိုသည ်အေတွးအေခ ဝါဒ 

(Ideology) ရဲ အခန်းက  တစ်ခုတည်းမဟုတ်။ 

အဒဲဝီါဒရဲလပ်ုငန်းစ်ကိ ု   လက်ေတွကျကျသက်ဝင် 

လ ပ်ရှားပါဝင်ရမယ်။ ိင်ုငေံရးသမားေတမှွာ အာဏာ 

ရိှတဲအ့ခါ၊အစိုးရအဖဲွထ ဲေရာက်လာတဲအ့ခါ၊ ေရးချယ် 

မ ခံရတဲ့အခါ တကယ်တမ်းကည့် ေစာင့်ေရှာက ်

ရမာှက  ထိုိုင်ငံရဲအကျိးစီးပွားဖွံဖိးေရးပဲြဖစ် 

အြမင့်ဆုံးသိုေရာက်ရန ်     န်းြခင်းြဖစ်တယ်လို 

ြမင်ပါတယ်။ 

အမျိးသားေရးကိစ ေတွ တည်တ့ံရှင်သန်ေအာင်၊ 

ထွန်းကားေအာင် စာေပေတ၊ွ ဂတီအပုညာပန်းချ ီ

ကားချပ်ကီးေတွ၊ ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်ေတွနဲ  

သဘာဝအလှအပတရားေတွက ထိန်းေပးိုင်ပါ 

တယ်။ အြမင့်ဆုံးထိန်းေကျာင်း တည့်မတ်ေပးိုင ်

တာကေတာ့ ပညာေရးပဲ။ ပညာေရးဟာ ိုင်ငံနဲ  

လူမျိးရှင်သန်မ ၊   ဖံွဖိးတုိးတက်မ နဲ   လူေဘာင်ရဲ  

ညွီတ်မ ၊ တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ရဲ  အရင်းခံြဖစ်ပါ 

တယ်။ ပညာေရးက အေြမာ်အြမင်နဲ  eာဏ်ရည် 

eာဏ်ေသွးြမင့ေ်အာင်၊ ှလံုးရည်ြမင့်မားေအာင်အထိ 

စွမး်ေဆာင်ိုင်ပါတယ်။ ိုင်ငံနဲလူမျိးရဲအသက ်

ဝိညာ်ဟာ    ပညာေရးပဲြဖစ်ပါတယ်။ 

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

အမျိးသားေရးလက ဏာေတွရှိတဲ့ ိုင်ငံေတွ 

ကို ေထာက်ြပပါဆိုလ င် ေလ့လာဆည်းပူးမ အရ 

ဂျာမနီိင်ုင၊ံ ဗယီက်နမ်ိင်ုငနံဲ  ဂျပန်ုိင်ငံတုိ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဂျပန်ဟာ  စစ် ံးေတာ့  စစ်ေလျာ်ေကး 

ေပးရတဲ့ိုင်ငံ၊ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ 

ြပာပုံဘဝက ထခဲ့ရတယ်လိုခန်မှန်းလိုရပါတယ်။ 

ဂျပန်ဟာ တိုင်းြပည်ရဲ ၁၀ ရာခိုင် န်းကို အရင်း 

ရှင်စနစ်၊ ကျန် ၉၀ ရာခိင်ု န်းကိ ုဆိရှုယ်လစ်စီးပွား 

ေရးစနစ်နဲ  တိုင်းြပည်ကို ြပာပုံကထဖို ှစ်ပိင် 

စီးပွားေရးစနစ်ကိ ုကျင့သ်ုံးခဲတ့ာ အလပ်ုြဖစ်ခဲတ့ယ်။ 

Made in Japan ဆိုတာ“အရည်အေသွးညံ့လိုက ်

တာ” ဆိုတဲ့ ြပက်ရယ်ြပတဲ့စကားကိ ုသည်းခံိုင် 

စွမ်းရှိတယ်။ သင်ယူလိုစိတ်၊ အများတကာထက ်

ေနာက်ကျကျန်ရစ်မှာကို စိုးရိမ်တဲ့စိတ်ေတွဟာ 

ဂျပန်တိုအတွက် ချမ်းသာြခင်းအေကာင်းတရား 

ေတွပဲ၊ အမျိးကိုချစ်တဲ့စိတ်၊  အမျိးသားေရး 

စိတ်ဓာတ်မယိမ်းမယိုင ်ခိုင်မာလိုပဲလို သုံးသပ်ပါ 

တယ်။ ၁၉၈ဝ ြပည့်ှစ်များမှာ ဂျပန်ရဲ ဗျုိကရက်တစ် 

အရင်းရှင်စနစ်ဟာ အံ့ဩဖွယ်ေကာင်းေလာက ်

ေအာင် ေအာင်ြမင်ခဲ့တာေတွရပါတယ်။  ၁၉၉၇ 

ခုှစ်မှာ  အဆင့်ြမင့်ပညာရှင်ေတွ  နည်းပညာ 

လပ်ုသားပညာရှင်အင်အား ၆၇ ဒသမ ၉ သန်းအထ ိ

ေရာက်ခ့ဲပါတယ်။ ဆုိရှယ်လစ်၊ အရင်းရှင်ုိင်ငံေရး

အင်အားစုေတာင့်တင်းသလုိ နည်းပညာရှင်အင်အား 

ဟာလည်း အမျိးသားေရးအင်အားစုပဲ၊ ြမင့်မားတ့ဲ 

ဒီနည်းပညာစွမ်းပကားဟာ   ှစ်သုံးရာကာ 

ရပ်တည်ေနမယ့် အာရှက ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံြဖစ်တယ် 

လို ခန်မှန်းကပါတယ်။ ှစ်ြခမ်းကဲွခဲတ့ဲ ့ဗယီက်နမ်၊ 

ဂျာမနီုိင်ငံတုိဟာ ုိင်ငံေရးအင်အားစုေတွ၊ ကာကွယ် 

ေရး အင်အားစုေတွေကာင်းလို ကွဲြပားြခားနားတဲ ့

ိုင ်ငံေရးသေဘာတရား (Ideology) အေပ  

သေဘာထားကီးိုင်တဲ့ အမျိးသားေရး အေြမာ် 

အြမင်၊ ဂျာမန်ဆိုတဲ့ အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ ်

ေတွက ေပါင်းစည်းေပးလိုက်တယ်လို ေြပာရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

“က န်ေတာ်တိုဟာ လဦူးေရထေူြပာတဲတ့တ်ု၊ 

အိ ိယနဲ    ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံကားမှာရှိတယ်။    

တိုင်းတစ်ပါးေအာက ်  ေရာက်ခဲ့ပီဆိုကတည်းက 

ြမန်မာတို       ုန်းကန်ကီးထွားလာခဲ့ရပုံေတွဟာ 

အြခားေသာိုင်ငံေတွနဲ     မတူညီခဲ့ေတာ့ပါဘူး။ 

အနီးစပ်ဆုံးဥပမာကေတာ ့ထိင်ုးိင်ုငပံါပ။ဲ ကိလုိနု ီ

ိုင်ငံမြဖစ်ခဲ့ပါဘူး။    ဘုရင်စနစ်ဟာ     ယေနတိင်ု 

တည်မဲလျက်ရိှေနပါတယ်။  စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

လွတ်လပ်ေရးရပီး ပန်းတိင်ုေရာက်ပမီို နားနားေနေန 

ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င်နဲ  ခရီးဆက်ကရမယ့်အစား ုိင်ငံရဲ 

အင်အားစုေတွဟာ  သဟဇာတြဖစ်မလာကဘဲ 

အချင်းချင်း အားပိင်အိင်ုယလူိမု ေအာက်မှာ ြပည်သ ူ

ေတွဟာ ကျးီလန်စာစား၊ ကံကို ိုးမယ်ဖွဲ၊  ြဖစ်သမ  

အေကာင်း   အေကာင်းချည်းပဲလို    ခံယူခဲ့သူ 

များပါတယ်။ 

လွတ်လပ်ေရးရရှိဖို မေနကကိစ ေတွကို ခွန်နဲ  

အားနဲ  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲတ့ဲ ့ဘိုးေဘးဘီဘင်ေတ ွ

ဟာ အေနာ်ရထာ၊ ကျန်စစ်သား စတဲ ့ဘရုင်မင်းြမတ်နဲ 

ပုဂံေခတ်ြပည်သူေတွလိ ုတာဝန်ေကျပွန်ခဲ့ပါတယ်။ 

သူတိုရဲသာယာဝေြပာမ ကို ေရှတန်းမတင်၊ အနစ် 

နာခံ၊ ေနမအားညမနား အားထုတ်ခဲ့သူေတွြဖစ်ပါ 

တယ်။ သူတိုထားခဲ့တဲ့အေမွအှစ် အေတွအကံနဲ  

အသီးအပွင့်ြဖစ်တဲ ့လွတ်လပ်ေရးကိ ုက န်ေတာ်တို 

တစ်ေတွခံစားရတာြဖစ်ပါတယ်။ မိဘ၊ အဘုိး၊ အဘွား 

တုိရဲခွန်အားအေြမာ်အြမင်နဲ  စီမံြပလုပ်ခဲ့တဲ ့အသီး 

အပွင့် အေမွအှစ်ေတွကို   ခံစားကသူေတွြဖစ်ပါ 

တယ်။ မနက်ြဖန်ကစိ ေတဟွာ အနာဂတ်လငူယ်ေတနွဲ 

တယ်”လို ၁၉၉၈ ခုှစ် မတ်လထုတ် Newsweek 

မဂ ဇင်းမှာ ဖွင့်ဆိုထားတာကိ ုေတွရပါတယ်။ 

ဦးသန်သည် ဘယ်ေသာအခါမှ ိင်ုငေံရးပါတသီို 

ဝင်ေရာက်ြခင်းမရှိ၊ ပါတီေထာင်ိုင်ေသာ လူသစ် 

တစ်ဦးေပ လာတိုင်း ရင်ခုန်မိသည်။ တူညီဝတ်စုံှင့် 

ပတ်သက်၍ ဦးသန်က လွတ်လပ်မ ကိအုားေပးသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းက အမိိုင်ငံအတွက် ညီရင်း 

အစ်ကုိက့ဲသုိ တစ်စိတ်တစ်သေဘာတည်း တညီတွတ် 

တည်း ပူးတွဲသစ ာရှိမ ကို န်းသည်။ ြပည်တွင်းြဖစ ်

အထည်ေတွကုိ ဝတ်ရမည်။ “အေရးပါ အရာေရာက် 

ရမည်” ဆိုသည့် ပင်ကိုစိတ်သေဘာထား၊ “အမိ 

ိင်ုငေံတာ်အတွက်”၊  “အေရးပါ  အရာေရာက်ရမည်” 

စသည့ ်အေြမာ်အြမင်တိုဟာ  ထူးြခားတဲအ့မျိးသားေရး 

လက ဏာများပဲြဖစ်ပါတယ်။         “လွတ်လပ်မ ကို 

အားေပးသည်” ဟ ု ဦးသန်ဆိရုာ၌ တစ်ရာှင့တ်စ်ရာ 

သီဆိုေသာေတးသီချင်း၊ ရတ်ဆိုေသာဂါထာ၊ ိုးရာ 

တိုင်းရင်းသားတိုရဲ        ထူးြခားလှပတဲ့ဝတ်စုံဟာ 

တစ်ေကျာင်းတစ်ဂါထာ     တစ်ရာတစ်ပုဒ်ဆန်းကို 

ဆန်းရမည်။        စွမ်းရည်အသီးသီးရှိကသည်ကိ ု

အမျိးသားေအာင်ပွဲေနအကိ ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

အမျိးသားေရးကိစ ေတွ တည်တ့ံရှင်သန်ေအာင်၊ ထွန်းကားေအာင် စာေပေတွ၊ 

ဂတီအုပညာပန်းချကီားချပ်ကီးေတ၊ွ ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်ေတနွဲ သဘာဝ 

အလှအပတရားေတွက ထိန်းေပးိုင်ပါတယ်။ အြမင့်ဆုံးထိန်းေကျာင်း 

တည့်မတ်ေပးိုင်တာကေတာ့ ပညာေရးပဲ။ ပညာေရးဟာ ိုင်ငံနဲလူမျိး 

ရှင်သန်မ ၊   ဖံွဖိးတိုးတက်မ နဲ  လူေဘာင်ရဲ  ညွီတ်မ ၊ တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ရဲ  

အရင်းခံြဖစ်ပါတယ်။ ပညာေရးက အေြမာ်အြမင်နဲ eာဏ်ရည်eာဏ်ေသွး 

ြမင့်ေအာင်၊ ှလံုးရည်ြမင့်မားေအာင်အထိ စွမ်းေဆာင်ိုင်ပါတယ်။ ိုင်ငံနဲ 

လူမျိးရဲအသက်ဝိညာ်ဟာ  ပညာေရးပဲြဖစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

အမျိးသားေရး စိုက်လက ဏာေတွ

ြပန်ပီးေကာက်ရရင် လွတ်လပ်ေရးရခါစ၊ ရပီး 

ေနာက်ပိုင်း ၁၀ ှစ်အတွင်းမှာ ြမန်မာ့ိုင်ငံေရး 

အကျပ်အတည်းရိှခ့ဲတာကုိ ေတွရပါတယ်။ လက်နက် 

စွဲကိုင်မ ေတွအထိ ြမင်ခဲ့ေတာ့ ြမန်မာ့တပ်မေတာ ်

ဟာ အမိိုင်ငံေတာ်အတွက် အမျိးသားိုင်ငံေရး

ထဲေရာက်လာရပါေတာ့တယ်။ အေမရိကန်စတိုင် 

ဒမီိကုေရစနီည်းလမ်းနဲ  ေြဖရှင်းေပးဖုိ အေြခအေန 

မေပးေလေတာ ့  တပ်ကိုတွန်းပိုလိုက်သလိုြဖစ်ခဲ ့

တယ်လို သုံးသပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား 

ညအီစ်ကိေုတအွထ ိအချင်းချင်း ထပ်ိတိက်ုရင်ဆိင်ုမ  

ေတွဟာ ြပင်းထန်လာခဲ့တယ်။ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး 

တစ်ဖဲွနဲတစ်ဖဲွ ခါးသီးမ ၊ မန်ုးတီးမ အထေိရာက်လာ 

ခ့ဲေတာ့ သယံဇာတ၊ လမ်းတံတားေတွ ဆံုး းံတာ 

အဓကိမဟတ်ု၊ ေအးအတပူအူမ  ငမ်ိးငမ်ိးချမ်းချမ်း 

ေနလိုတဲ့ ဆ ၊ အမျိးသားအကျိးစီးပွားေရှး တဲ့ 

ဝေိသသ၊ ိင်ုငတံကာအလယ်မှာ ထည်ထည်ဝါဝါနဲ  

ေနိင်ုတဲလ့က ဏာေတကွ အဓကိြဖစ်လာတာေတွ 

ရပါတယ်။ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်များမှာ အမျိးသားေရး 

စိုက်လက ဏာေတွ တည့်မတ်လာတာေတွရပါ 

တယ်။ ပညာေရးလက်လှမ်းမေီအာင် လရိှူတဲေ့နရာ 

မှာ ေကျာင်းေဆာက်၊ အရည်အချင်းြမင့သ်ထက်ြမင့ ်

ေအာင်၊    ပညာတတ်သထက်   တတ်ေအာင်၊ 

က မ်းကျင်မ အရည်အေသွး ြမင့သ်ထက်ြမင့ေ်အာင် 

တက သိုလ်ေကာလိပ်ေတ ွ         တည်ေထာင်ခဲ့ 

တာ အမျိးသားေရး၊  လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ေမွး

ထတ်ုေဆာင်က်းေပးြခင်းပြဲဖစ်တယ်။ စီးပွားေရး 

ဖွံဖိးလာေအာင်၊ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်ေတွ 

ေပ ေပါက်ုိင်ေအာင်၊ ေတာင်ေပ  ေြမြပန် ညီအစ်ကိ ု

အချင်းချင်းေတွုိင်သွားုိင်လာုိင်ေအာင် အင်အား 

ထည့်လုပ်ခဲ့တာေတွကိုလည်း     အသိအမှတ်ြပ 

ရမှာြဖစ်ပါတယ်။  အှစ်ှစ်  အလလက  ကံစည် 

စတ်ိကူးခဲတ့ဲ ့အေဝးေြပးလမ်းမကီးနဲ ေနြပည်ေတာ် 

ကိ ု    အေကာင်အထည်ေဖာ်တာေတွရမှာ       ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

အှစ်ချပ်ကို တင်ြပရရင် အမျိးသားေရး 

ဝေိသသေတြွဖစ်တဲ ့    ိင်ုငလွံတ်လပ်ေရးကိ ုထန်ိး 

သိမ်းေစာင့်ေရှာက်ကရလိမ့်မယ်။    ှစ်ေပါင်း 

ေထာင်ေသာင်းမက ေအးအတူပူအမ  အတူတကွ 

ေနထိုင်ခဲ့ကတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတစ်ေတ ွ

နဲ  အတူလက်တဲွကာ  ေရှခရီးကုိ အမျိးသားေနမှ  

သည် အနာဂတ်ဆီသို ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါးနဲ  ေလ ာက် 

လှမ်းကရလမိ့မ်ယ်။ ယေနအချန်ိအခါမှာ ိင်ုငေံရး 

တည်ငိမ်မ  ရင့်ကျက်လာေအာင်၊ အကိုင်းအခက ်

အသီးအပွင့်ေတွ   ေဝေဝဆာဆာြဖစ်တဲ ့  အရိပ်ရ 

သစ်ေတာကီးြဖစ်ေအာင ်    ေရှး ကရလိမ့်မယ်၊ 

စုေပါင်းအားနဲ  ေအးေအးေဆးေဆး ြဖည်းြဖည်းနဲ   

မှန်မှန် တည်ေထာင်ကရေပဦးမည်။ “ေတာေကာင်း 

သြဖင့ ် ကျားလုံ၊ ကျားရှိသြဖင့်ေတာလည်းလုံ ခံ” 

သကဲ့သို အချင်းချင်း အြပန်အလှန် အကျိးြပက 

ြခင်းြဖင့် ေအးချမ်းသာယာပီး ေခတ်မီဖံွဖိးတိုးတက် 

တဲ့    ုိင်ငံအြဖစ်    ရပ်တည်ုိင်မှာြဖစ်ပါေကာင်း  

အမျိးသားေနကိ ု   ဂုဏ်ြပေရးသားတင်ြပအပ်ပါ 

တယ်။      ။

ကျမ်းကိုး - 

- Myanmar, Facts and Figures 

 March, 2000, Ministry of Information, 

Myanmar

- ဦးသန်၏ဘဝအေတွအကံများ၊ ေမာင်ေရ ေခတ်

- ှစ်ဆယ်ရာစ ု  ြမန်မာိင်ုင၊ံ  ရန်ကန်ုတက သိလ်ု 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊    ရန်ကုန်တက သိုလ် 

ှစ် (၁၀၀) ြပည့ ်အထမ်ိးအမှတ်ေဆာင်းပါး(၂)

  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ 

- Asia Pacific: Its Role in the new World 

Order, (Myanmar Burma) by M S Dobbs 

-Higginson,      New Light of Myanmar  

(1998) 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၂

စတုတ အကိမ်ေြမာက ်    ကမ ာ့ 

မီဒီယာထိပ်သီးေဆွးေွးပွဲ  (4th 

World Media Summit)    ကို  

“Media Growth Strategy under 

the  Impact  of  COVID-19” 

ေခါင်းစ်ြဖင့် ယေနနံနက်ပုိင်းက 

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် ကျင်းပ 

ရာ  ကမ ာ့ုပ်သံသတင်းမီဒီယာ 

နယ်ပယ်မှ ထိပ်ပုိင်းေခါင်းေဆာင် 

၂၄၀ ခန်ှင့ ်မဒီယီာဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးက မ်းကျင်ပညာရှင် ၄၀ ခန်  

တက်ေရာက်ကပီး ြမန်မာုိင်ငံမှ  

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ြမန်မာ့ 

အသှံင့် ုပ်ြမင်သံကား  န်ကား 

ေရးမှးချပ ်ဦးရဲိုင်     ဦးေဆာင် 

ေသာ  ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ   ပါဝင် 

တက်ေရာက်ကသည်။

အဆိပုါေဆွးေွးပဲွတွင် မဒီယီာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး      အတွက် 

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ် 

တီထွင်မ ှင့် ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် 

သေဘာထားအြမင်များ(Media 

Development: New Technol-

ogy, Better Vision )၊     မီဒီယာ 

ေဈးကက်ွတွင်       မိတ်ဖက်အဖဲွ 

အစည်းသစ်များှင့ ်   ေဈးကွက ်

သစ်များ   (Media Marketing: 

New Partners, New Markets)၊ 

စတုတ အကိမ်ေြမာက် ကမ ာ့မီဒီယာထိပ်သီးေဆွးေွးပွဲ 

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် ကျင်းပရာ ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ပါဝင်တက်ေရာက်

သိပ ံှင့်နည်းပညာ     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ၏ အှစ်သာရြဖစ ်

ေသာ ြပည်သူလူထု၏ အေရးေပ  

ကျန်းမာေရး  အေြခအေနတွင် 

မီဒီယာအေရးပါမ  (In the Spirit 

of Science and Cooperation: 

Media Response in Public 

Health Emergencies)၊  ြပည်သ ူ

လထူအုတွင်း မဒီယီာ၏ ေပါင်းကူး 

ဆက်သွယ်မ (Media: A Bridge 

Among Civilizations)၊ ကမ ာလုံး 

ဆုိင်ရာ  ဖံွဖိးတုိးတက်မ အတွင်း 

မဒီယီာ၏အခန်းက    (Media’s 

Role in Global Development) 

အေကာင်းအရာများကိ ုေဆွးေွး 

ကသည်။

ညေနပိုင်းတွင် World Media 

Summit Global Awards for 

Excellence    အခမ်းအနားကို 

အွန်လိုင်းြဖင့ ်ဆက်လက်ကျင်းပ 

ပီး Winter Sports Photo ဆုရရှိ 

သစူာရင်းအား ထတ်ုြပန်ေကညာ 

သည်။ 

စီစ်ကျင်းပ

ပထမအကိမ်    ကမ ာ့မီဒီယာ 

ထိပ်သီးေဆွးေွးပွဲကိ ု     ၂၀၀၉ 

ခုှစ်     ေအာက်တိုဘာ ၈ ရက်မှ 

၁၀ ရက်အထိ       တုတ်ိုင်ငံ 

ေပကျင်းမိတွင ် လည်းေကာင်း၊  

ဒုတိယအကိမ်   ေဆွးေွးပွဲကို 

၂၀၁၂ ခုှစ် ဇူလိုင် ၅ ရက်မှ ၇ 

ရက်အထိ ုရှားိုင်ငံ  ေမာ်စကို 

မိတွင်လည်းေကာင်း၊  တတိယ 

အကိမ် ေဆွးေွးပွဲအား ၂၀၁၆ 

ခှုစ် မတ် ၂၀ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထ ိ 

ကာတာိုင်ငံ     ဒိုဟာမိတွင ်

လည်းေကာင်း  ကျင်းပခဲရ့ာမှ ယခ ု

စတုတ အကိမ် ထိပ်သီးေဆွးေွး 

ပွဲကို   ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်ဆင်ဟွာသတင်း 

ေအဂျင်စ ီ(Xinhua)မှ ဦးေဆာင်၍ 

ကမ ာေကျာ် မီဒီယာအဖွဲအစည်း 

များ  ြဖစ်ကသည့်  ေအပီသတင်း 

ဌာန     (Associated    Press)၊    

ိက်ုတာ (Reuters)၊ ရှုားသတင်း 

ေအဂျင်စ ီ(TASS Russian News 

Agency)၊    ကျိဒိုသတင်းဌာန 

(Kyodo News)၊  ဘီဘီစီသတင်း 

ဌာန (BBC)ှင့် Google တို အပါ 

အဝင်  ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ  မီဒီယာ 

အဖွဲအစည်းကိုးခုတိုှင့်ပူးေပါင်း 

ပီး ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် စီစ် 

ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

                    သတင်းစ်

ကသာ  ိုဝင်ဘာ  ၂၂

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး အင်းေတာ်မိနယ် စုိက်ပျိး 

ေရးဦးစီးဌာန မိုးစပါးတင်း ၁၀၀ အထက်ထွက်ရိှေရး

အထူးစံြပကွက်ရိတ်သိမ်းြခင်းကို ယေနနံနက် ၁၁ 

နာရီက  အင်းေတာ်မိနယ ်  နန်ခင့်ေကျးရာအုပ်စ ု

ကာအင်းေကျးရာရိှ ေတာင်သ ူဦးေမာင်ပိင်ု၏စိက်ုခင်း 

၌ ြပလုပ်သည်။

စံြပကွက်ရိတ်သိမ်းရာသို   အင်းေတာ်မိနယ ်

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးမင်းိင်ုေအာင်ှင့် အဖဲွ 

ဝင်များ၊  ေြမစာရင်းဦးစီးမှး  ဦးွန်ဝင်း၊   မိနယ် 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး    ဦးသိန်းခိုင်ှင့်    စိုက်ပျိးေရး 

ပညာရှင်ဝန်ထမ်းများ၊     ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ 

တက်ေရာက်သည်။

အင်းေတာ်မိနယ် စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် 

မိုးစပါးတင်း ၁၀၀ အထက် ထွက်ရိှေရးအတွက် စံြပ 

ကွက်ဧက ၅၀ စိက်ုပျိးရာတွင် ၄၉ ဧက ရတ်ိသမ်ိးိင်ု 

ခဲ့ပီြဖစ်ပီး စုစုေပါင်း တစ်ဧက ပျမ်းမ  ၁၃၅ တင်း 

ထွက်ရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။            နန်းထွန်းေမ

အင်းေတာ်မိနယ်၌ 
မိုးစပါးတင်း ၁၀၀အထက်ထွက်ရှိေရး 

အထူးစံြပကွက် ရိတ်သိမ်း



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၅၄၉ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၂ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင် န်းရှိ

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

(၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 
ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်-
• တတ်ိုင်သမ  အိမ်တွင်း၌သာ ေနထိုင်ြခင်း၊
•  ေနအိမ်ြပင်ပသို သွားေရာက်ရန်ရှိပါက ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း (Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊
•  လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊
•  တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊
•  မိမိတို ေနအိမ်တွင် အသက် (၆၅)ှစ်ှင့်အထက်  အသက်အရယ်ကီးရင့်သူ၊ ဆီးချိ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး 

စသည့် နာတာရှည်ေရာဂါတစ်ခုခု ခံစားေနရသူရှိပါက ထိုသူအား  ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်းကို 
တပ်ဆင်ထားေစြခင်း၊

•  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံမ ခံယူြခင်းတိုကိ ုအထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါ 
သည်။
ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၂၃,၉၉၀) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 
(၅၄၉)ဦး ေတွရိှရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရိှမ  ရာခိင်ု န်းမှာ (၂.၂၉) ရာခိင်ု န်းရိှပါ 
သည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၃၉၅,၈၀၀)ခုအား စစ်ေဆးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲ 
အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၁၈,၄၇၁)ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

 ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၈၆၈)ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၄၉၁,၇၈၁)ဦး ေဆးံုမှ 
ဆင်းခွင့်ရရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆံုးသူ (၉)ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ ေသဆုံးသ ူ
စုစုေပါင်း (၁၉,၀၃၄)ဦး ရှိပါသည်။

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၅၃၅၉၈ ၄၁၀၁၈၈၉ ၁၄၃၇၄၄

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၂၆၈၅၃ ၂၇၅၉၇၆၇ ၄၇၂၈၈

၃။ မေလးရှား ၂၅၈၆၆၀၁ ၂၄၈၇၈၀၉ ၃၀၀၀၂

၄။ ထိုင်း ၂၀၇၁၀၀၉ ၁၉၆၄၈၀၅ ၂၀၄၃၄

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၁၀၄၈၃၅ ၉၁၀၂၇၆ ၂၃၉၅၁

၆။ ြမန်မာ ၅၁၈၄၇၁ ၄၉၁၇၈၁ ၁၉၀၃၄

၇။ စင်ကာပူ ၂၅၂၁၈၈ ၂၃၂၇၂၉ ၆၆၂

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၉၀၄ ၁၁၆၂၈၆ ၂၉၀၅

၉။ လာအို ၆၃၁၅၉ ၅၁၅၃၆ ၁၃၃

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၄၆၃၀ ၁၄၁၀၇ ၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၈၅၉၂၈၁၀ ၃၈၄၆၃၀၄၁ ၇၉၃၆၅၁

၂။ အိ ိယ ၃၄၅၁၈၉၀၁ ၃၃၉၃၄၅၄၇ ၄၆၅၉၁၁

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၀၁၇၂၇၆ ၂၁၂၂၂၀၃၂ ၆၁၂၇၂၂

၄။ ဗိတိန် ၉၈၄၅၄၉၂ ၈၀၈၇၉၉၃ ၁၄၃၉၂၇

၅။ ုရှား ၉၃၆၆၈၃၉ ၈၀၅၃၆၄၃ ၂၆၅၃၃၆

၆။ တူရကီ ၈၅၇၁၅၅၄ ၈၀၉၁၉၄၇ ၇၅၀၄၂

၇။ ြပင်သစ် ၇၄၁၄၉၇၁ ၇၀၅၀၂၈၂ ၁၁၈၄၆၁

၈။ အီရန် ၆၀၈၂၈၆၅ ၅၇၉၅၀၆၀ ၁၂၉၀၅၃

၉။ ဂျာမနီ ၅၃၇၈၁၉၂ ၄၆၄၉၃၀၀ ၉၉၆၁၃

၁၀။ အာဂျင်တီးနား ၅၃၁၅၃၄၈ ၅၁၈၁၃၆၆ ၁၁၆၃၇၇

ိ ် ါ ါ ိ ိ

ကမ  ာ့ိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်/ေသဆုံးမ  အများဆုံး ၁၀ ိုင်ငံ

လွန်ခဲ့ေသာ (၂၁)ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ ှင့် အတည်ြပလူနာသစ် 

ေတွရှိမ အေြခအေန (၃၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနအထိ)

ရက်စဲွ
ဓာတ်ခဲွနမူနာ

စုစုေပါင်း

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ

လူနာစုစုေပါင်း

ပျမ်းမ ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  

ရာခုိင် န်း

(၃၁-၁၀-၂၀၂၁ မှ ၆-၁၁-၂၀၂၁)

(Epi Week-44)

၁၅၈,၃၃၉ ၆,၆၇၇ ၄.၂၂

(၇-၁၁-၂၀၂၁ မှ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁)

(Epi Week-45)

၁၇၉,၁၁၇ ၆,၅၅၀ ၃.၆၆

(၁၄-၁၁-၂၀၂၁ မှ ၂၀-၁၁-၂၀၂၁)

(Epi Week-46)

၁၆၃,၈၈၈ ၄,၈၄၇ ၂.၉၆

 • ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ အေြခအေနများအား        
ကူးစက်ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး   ရက်သတ ပတ်အလိုက်   ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ေဆးမ ၊        
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိရမ ှင့်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်း  အေြခအေနများအား  ေစာင့်ကပ ်
ကည့် လျက်ရှိရာ အပတ်စ်(၄၄) ၊ အပတ်စ် (၄၅)ှင့် အပတ်စ်(၄၆)တိုကို   င်းယှ်ချက်အရ 
ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာှင့်  ပျမ်းမ ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  န်းများမှာ  အပတ်စ်အလုိက်  ေလျာ့နည်း 
ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရိှရသြဖင့် ေရာဂါကူးစက်မ  ဆက်လက်ေလျာ့နည်းလာေစေရးအတွက် 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 
လုပ်ငန်းများတွင် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် မိမိတိုက  အလိုက် ယခုထက် ပိုမိုပူးေပါင်း ပါဝင် 
ေဆာင်ရက်ကရန ်တိုက်တွန်း   းေဆာ်အပ်ပါသည်။

 • ကိုဗစ-်၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 
အင်တာနက်စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

လန်ဒန်    ိုဝင်ဘာ  ၂၂

ဗိတိန်ုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၄၀၀၀၄  

ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကူးစက်ခံရသူေပါင်း   ၉၈၄၅၄၉၂   ဦးရှိလာေကာင်း  

ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။

ထိုြပင် ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၆၁ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ် လက်ရှိတွင ် ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၄၃၉၂၇ 

ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်  ေဆးုံများတွင ်ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရှိသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ  လူနာ ၈၀၇၉ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် အသက်အရယ်ရှိသူအားလုံး၏  ၈၀ 

ရာခိုင် န်းေကျာ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်   ထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၈၈ ရာခိင်ု န်းေကျာ်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး တစ်ကမ်ိ 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် အသက်အရယ်ရိှသအူားလုံး၏ 

၂၆   ရာခိုင် န်းေကျာ်သည်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး    တတိယအကိမ်  

အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရသည်။            ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

တီဟီရန်   ိုဝင်ဘာ  ၂၂

အီရန်ိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၄၃၄၀  ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆၀၇၇၄၃၈ ဦးရိှလာေကာင်း  အရီန်ကျန်းမာေရး  

ဝန်ကီးဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

ထုိြပင်  အီရန်ုိင်ငံ၌  လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း   ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်   ေသဆုံးသူ  ၁၀၄   ဦးရှိပီး ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားသည့ ်၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ေဖေဖာ်ဝါရလီမှ စတင်ကာ  

လက်ရှိအချနိ်အထိ ေသဆုံးသူေပါင်း  ၁၂၈၉၅၆  ဦးရှိလာေကာင်း  

သိရသည်။

အီရန်ိုင်ငံ  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  ေြပာကားချက်အရ 

အီရန်ိုင်ငံ၌     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးံုအသီးသီးမှဆင်းခွင့်ရရိှသူေပါင်း ၅၇၈၃၄၂၅ ဦးရိှလာေကာင်း 

ှင့်  အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌  ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက် 

ရှိသူေပါင်း ၃၄၀၉ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အီရန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ ်

ထိုးှံပီးသူေပါင်း ၅၆၆၅၃၉၄၇  ဦးရှိေကာင်းှင့် ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူေပါင်း ၄၄၇၂၆၀၄၇  ဦးရှိေကာင်း  သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

အန်ကာရာ   ိုဝင်ဘာ  ၂၂

တူရကီိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ 

၂၁၁၇၇ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

တွင် ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၈၅၇၁၅၅၄ ဦး 

ရိှလာေကာင်း  တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

ထုိြပင်    တူရကီုိင်ငံ၌   လွန်ခ့ဲသည့် 

တစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၉၅ ဦး   ထပ်မေံတွရိှ 

ရသြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း  ၇၅၀၄၂   ဦး 

ရှိလာေကာင်းှင့ ် လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူ    ၃၄၂၉၀   ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် 

Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  

ကို ိုင်ငံအတွင်း  အေရးေပ အသုံးြပရန် 

တူရကီကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက 

များအရ သိရသည်။ 

ထိုြပင ်၂၄၉ ဦးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ထပ်မံေသဆုံးခဲ့သြဖင့ ် ေသဆုံး 

သူေပါင်း  ၄၆၅၉၁၁ ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ေရာဂါ 

ပိုးေတွရှိဆဲလူနာ ၄၂၇၁ ဦး ထပ်မံေတွရိှ  

ခဲ့သြဖင့်    လက်ရှိအချနိ်၌   ိုင်ငံအတွင်း 

ေရာဂါပုိးေတွရိှဆဲလူနာ     ၁၁၈၄၄၃   ဦး 

ရှိေကာင်း   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း      လက်ရှိအချနိ်၌  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူေပါင်း ၃၃၉၃၄၅၄၇   ဦးရိှေကာင်း 

သိရသည်။               ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

ကွာလာလမ်ပ ူ   ိုဝင်ဘာ  ၂၂

မေလးရှားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၄၈၅၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၅၈၆၆၀၁ ဦး ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူများအနက ်

၁၂ ဦးမှာ ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး ၄၈၄၂ 

ဦးမှာ ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထုိြပင် ၂၄ ဦးမှာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ထပ်မံေသဆံုး 

သြဖင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၃၀၀၀၂ ဦး ရိှလာပီး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း  ၂၄၈၇၈၀၉ ဦး  ရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း  လက်ရှိအချနိ်၌  ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ 

၆၈၇၉၀ ရိှသည့အ်နက် ၅၄၁ ဦးမှာ အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင်  

များ၌ ကသုမ ခယံေူနဆြဲဖစ်ပီး ၂၆၇ ဦးမှာ အသက် ှအေထာက် 

အကူြပကိရိယာ တပ်ဆင်ထားရေကာင်း သိရသည်။

ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး တစ်ကိမ် 

ထိုးှံပီးစီးသ ူ၇၈  ဒသမ ၆  ရာခိုင် န်းရှိပီး ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ၇၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်း 

ရှိသည်။                                                ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၄၀၀၀၄ ဦးရှိ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၈၀၈၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တူရကီိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂၁၁၇၇ ဦးရှိ

အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိင်ုငတံစ်ဝန်း  

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ     အစီအစ်ကို 

ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရိှတွင် တရူကီိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီး

သူေပါင်း ၅၆ ဒသမ ၀၃  သန်းေကျာ်ရှိ 

ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူေပါင်း ၅၀ ဒသမ ၀၃ 

သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရေပါင်း  

၁၁၉ ဒသမ ၃၂ သန်းေကျာ် အသုံးြပပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ   ိုဝင်ဘာ   ၂၂

အိ ိယိင်ုင၌ံ ပီးခဲေ့သာ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၈၀၈၈ 

ဦး ထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်ကူးစက်ခရံသေူပါင်း  

၃၄၅၁၈၉၀၁ ဦးရိှလာေကာင်း  ကျန်းမာေရး  

ဝန်ကီးဌာနမှရရှိေသာ  အချက်အလက် 

အီရန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆ ဒသမ ၀၇ သန်းေကျာ်ရှိလာ

 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၅၇၉၉၃၆၂၄ ဦး

 ေသဆုံးသူ    ၅၁၇၀၉၄၈ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၂၃၂၈၇၇၅၆၂ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၄၈၅၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိ 



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၂၂

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ  NUG  

၏  ေစခုိင်းချက်အရ   ရန်ကုန်မိအတွင်း  

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက် 

ခဲသ့ည့ ်ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ကျးလွန်ခဲေ့သာ 

ဖမ်းဆီးရမိတရားခ ံ  NLD      ပါတီဝင် 

ေမာင်ေကျာ(်ခ) ဖိးေဇယျာေသာ ်  အပါ 

အဝင် ကျား ၄၃ ဦး၊  မ ခုနစ်ဦး ေပါင်း ၅၀ 

တိုကို  လက်နက်မျိးစု ံ   ၁၂၇   လက်၊ 

လက်လုပ်ပစ တို  ၁၂၈  လက်၊ ကျည်အိမ် 

မျိးစု ံ၂၇၆ ခ၊ု ကျည်မျိးစု ံ၁၆၀၅၇ ေတာင့၊်  

၄၀ မမဗုံးသီး ၄၃ လုံး၊ လက်လုပ်ဗုံး ၁၁  

လုံး၊ ရီမုတ်မိုင်း ေလးလုံး၊ ေရှထွက်မိုင်း  

၁၀ လံုး၊  မီးခိုးဗုံး  ငါးလံုး၊    ပစ်    ှစ်လံုး၊ 

လက်ပစ်ဗုံး ၁၈ လုံး၊ ကိးဆွဲလက်ပစ်ဗုံး  

၁၅ လုံး၊ လက်လပ်ုဗုံး ၁၃၈ လုံး၊  လက်လပ်ု 

ဗုံး(အကီး) သုံးလုံး၊   မီး     လက်လုပ်ဗုံး 

၃၉ လုံး၊ ယမ်းြပင်း ၂၅ ထပ်ု၊ လက်လပ်ုယမ်း  

၄၃ ထုပ်၊ ယမ်းကိး (ေပ ၁၀၀) တစ်ေခွ၊ 

ဒီတိုေနတာ အေချာင်း ၈၀၀၊ TNT ယမ်း 

(သညု ဒသမ ၂၅ ေပါင်) ၁၅၃ ေတာင့၊် TNT  

ယမ်း(တစ်ေပါင်) ၁၀ ေတာင့်၊ C4  ယမ်း (၁  

ဒသမ ၂၅ ေပါင်) ကိုးေတာင့်၊ Transistor  

၁၄ ဘူး၊ ကီးပက်ဖုန်း ၁၆ လုံး၊ နာရီ ခုနစ်  

လုံး၊      လမ်းေလ ာက်စကားေြပာစက ် 

ေလးလုံး၊   ဆက်သွယ်ေရးအထိုင်စက ်

တစ်လံုး၊ ၂ ဒသမ ၅ လက်မသံ ငါးပိဿာ၊ 

မှန်ေြပာင်း ှစ်ခု၊ ဂိဟ်တုဖုန်း ၁၃ လုံး၊ 

Laptop   ှစ်လုံး၊  Hard Disk တစ်ခု၊  

ATM  ကတ်များ၊ ိင်ုငကံူးလက်မှတ်စာအပ်ု    

တစ်အပ်ု၊ ရန်ကန်ုမိအတွင်း အကမ်းဖက် 

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရး ြပလုပ်မည့်စာရင်း 

များ၊  လပ်ုကသံတ်ြဖတ်မည့ ် စာရင်းများ 

ြပစုထားသည့ ်   မှတ်တမ်းစာအုပ်များ၊ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့ ်  အြခား 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ    သိမ်းဆည်းရမိ 

ခဲသ့ည့ြ်ဖစ်စ်အား ိဝုင်ဘာ  ၂၀ ရက်တွင်  

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်၊၊

တရားခံ ေမာင်ေကျာ်(ခ) ဖိးေဇယျာ 

ေသာ်အား (ဘ)   ေဒါက်တာြမေသာ ် (မိ) 

ေဒါက်တာေဒ ခင်ဝင်းေမတိုက    ၁၉၈၁ 

ခုှစ်  မတ်  ၂၆ ရက်တွင်  ရန်ကုန်မိ၌ 

ေမွးဖွားခဲ့ေကာင်း၊   ၂၀၀၃   ခုှစ်တွင်  

ရတနာပုံတက သိုလ်မှ      အဂ  လိပ်စာ 

အထူးြပဘာသာရပ်ြဖင့်      ဝိဇ ာဘွဲ 

(အဂ  လိပ်စာ)    ရရှိခဲ့ပီး     အုပညာ 

(အဆိေုတာ်) လပ်ုငန်း လပ်ုကိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ 

၂၀၀၇    ခုှစ်တွင်   တရားမဝင်အသင်း 

ဖဲွစည်းမ ၊ တရားမဝင်ေငေွကးကိင်ုေဆာင် 

မ တိုြဖင့်    ေထာင်ဒဏ်     ေြခာက်ှစ် 

ကျခံခဲ့ရေသာ်လည်း  ၂၀၁၁  ခုှစ်တွင်  

လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ြဖင့ ်လွတ်ေြမာက ်

ခ့ဲေကာင်း၊ ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် NLD ပါတီသို 

ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး ၂၀၁၂ ခုှစ်   ကားြဖတ ်

ေရးေကာက်ပဲွတွင်  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

နယ်ေြမ  ပဗု သရီိမိနယ်၌ အမျိးသားဒမီိ ု 

ကေရစအီဖဲွချပ်ပါတီမှ ြပည်သူလ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ်အြဖစ် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် 

ခဲ့ရာ  အိုင်ရရှိခဲ့ေကာင်း၊  ၂၀၁၅ ခုှစ်  

အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွတွင် အမျိးသား 

ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်ပါတီ     ဇမ သီရိ 

မိနယ်မှ  ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်အြဖစ ်    ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ရာ 

အိင်ုရရိှခဲ့ပီး ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်၏ 

ယုံကည်စိတ်ချရသ ူ       တစ်ေယာက် 

အေနြဖင့်     တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကာ 

ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်၏  ြပည်တွင်း/

ြပည်ပခရီးစ်များ၊ စည်းံုးေရးလ ပ်ရှားမ  

များတွင် အနီးကပ်လိုက်ပါခဲ့သည်။

တရားခံ  ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာ 

ေသာ်သည်  ၂၀၂၀   ြပည့်ှစ်   အေထွေထ ွ

ေရးေကာက်ပဲွတွင်  လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစား 

လှယ်အြဖစ ်  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ြခင်း 

မရိှဘ ဲ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ စတင်၍  

ရန်ကုန်မိအတွင်း    အကမ်းဖက်ဆူပ ူ

ဆ ြပမ များအား ဦးစီးေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။

ထိုြပင ် ဧပီလမှစ၍    အကမ်းဖက ်

အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ  NUG  မှ   ရည်မွန်၊ 

ေဇာ်ေဝစိုး၊ လွင်ကိလုတ်တိုှင့ ်ချတ်ိဆက် 

၍       ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်ခံအြဖစ် 

ေဆာင်ရက်ပီး  အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်း 

များြဖစ်ေသာ Special Tesk Force- STF  

ှင့် People Defence Force-PDF အဖွဲ 

တိုအားဦးစီးကာ   အကမ်းဖက်လုပ်ငန်း 

များအား ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း ေဖာ်ထတ်ု 

သိရှိရသည်။

တရားခံ ေမာင်ေကျာ(်ခ)ဖိးေဇယျာ 

ေသာ်၏   ထွက်ဆိုချက်အရ   အစိုးရ၏ 

အုပ်ချပ်မ ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန ်

အတွက်   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

မိနယ်/ ရပ်ကွက်/ ေကျးရာ  စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲဝင်များ၊       ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊   

ြပည်ခိင်ုဖိးပါတဝီင်များအပါအဝင် အြခား  

ဆန်ကျင်ဘက်ပါတီဝင်များ၊  ၎င်းတို၏ 

မသိားစဝုင်များအား  လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ရန် 

ှင့်  အြပစ်မဲ့ြပည်သူလူထ ု   ထိတ်လန်  

ေကာက်ရံေစရန်ရည်ရယ်၍    အများ 

ြပည်သူှင့ ်   သက်ဆိုင်ေသာေနရာများ၊ 

အုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာ  အေဆာက်အအုံများ၊ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ    အေဆာက်အအုံများ 

အပါအဝင် ပညာသင်ကားမ များ  ရပ်တန်  

ေစရန်ရည်ရယ်၍    စာသင်ေကျာင်းများ 

ကိုပါ        ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ေရး 

အဖွဲများအား Mission ေဆာင်ရက်မည့ ် 

တင်ြပချက်အေပ မူတည်၍  လက်နက်/

ခယဲမ်းများ ထတ်ုေပးခဲေ့ကာင်း ေဖာ်ထတ်ု 

သိရှိရသည်။

တရားခံ ေမာင်ေကျာ်(ခ) ဖိးေဇယျာ 

ေသာ်၏  ထွက်ဆိုချက်အရ   လက်နက်/ 

ခဲယမ်းများ    ထုတ်ေပး၍   အကမ်းဖက ်

လပ်ုကသံတ်ြဖတ်မ  ကျးလွန်ခဲမ့ များအား  

ကနဦး ေဖာ်ထုတ်ရရှိမ အေနြဖင့ ် ၁၅ 

ကိမ်ရှိေကာင်း သိရှိရသည်။

 -  ၂၀၂၁ ခုှစ်  ေမ   ၁၈   ရက်တွင် 

လမ်းမေတာ်မိနယ်    (၃)ရပ်ကွက်  

ရပ်ကွက ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲမှး 

ဦးမျိးလွင်အား    သတ်ြဖတ်ရန် 

အတွက်  (STF)အဖွဲဝင ်   ကိုဂျထီ ံ

ပစ တိုတစ်လက်    ထုတ်ေပးခဲ့ရာ  

ရပ်ကွက်စမီအံပ်ုချပ်ေရး အဖဲွုံးသို 

အကမ်းဖက်    အဖွဲဝင်အချိက 

လက်လပ်ုဗုံး ှစ်လုံးြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲမ့  

ြဖစ်စ်အား  စစ်ေဆးရန ်ရပ်ကွက ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွမှး ဦးမျိးလွင် 

(၅၂)ှစ်သည်  ေနအိမ်တိုက်ခန်းမှ 

ုံးသို   ထွက်လာစ်   တိုက်ခန်း 

ေအာက်ေလှကား    အေရာက်၌ 

စစိစ်ဆ ဲလတူစ်စကု  ပစ တိေုသနတ် 

ြဖင့်       ပစ်ခတ်ခဲ့ေသာေကာင့ ်

ဦးမျိးလွင်တွင ်ဦးေခါင်း တစ်ချက် 

ထိမှန် ေသဆုံးခဲ့သည်။

 -  ေမ   ၁၉   ရက်တွင်   စမ်းေချာင်း 

မိနယ်   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲုံးအား ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်ရန ် 

အတွက် (STF)အဖဲွဝင် လင်းပိင်ုထ ံ 

ပစ တိ ုှစ်လက်အား ထတ်ုေပးခဲရ့ာ 

ေမ   ၂၁   ရက်တွင်   စမ်းေချာင်း 

မိနယ်    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲုံးအား  အကမ်းဖက်အဖွဲဝင ်

ှစ်ဦးက ပစ တုိေသနတ်၊  လက်ပစ်ဗုံး 

တိုြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲရ့ာ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်အချိ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲသည်။

 -  ေမ   ၁၉   ရက်တွင်   သာေကတ 

မိနယ်ရှိ  အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး 

အား ပစ်ခတ်ရန်အတွက် သာေကတ 

မိနယ်     ြပည်သူကာကွယ်ေရး 

အဖွဲဝင ်   ေကျာ်သီဟထ ံ   ပစ တို 

တစ်လက်ထုတ်ေပးခဲ့ရာ ေမ  ၂၇   

ရက်တွင် အမှတ်(၃၄) မာန်ေြပ(၂၀)

လမ်း ၃ မာန်ေြပရပ်ကွက် သာေကတ 

မိနယ်ေန အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး 

အား    ၎င်း၏ေနအိမ်အေရှတွင ်  

အကမ်းဖက်သ ူ  ကျား  ှစ်ဦးက    

ေသနတ်ြဖင့်   ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ် 

ခဲ့သည်။ 

 -  ေမ   ၂၅   ရက်တွင်  မရမ်းကုန်း 

မိနယ် (၃)ရပ်ကွက်ရှ ိ   အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သ ူဦးေအာင်မင်းအား ပစ်ခတ် 

ရန်အတွက် (STF) အဖဲွဝင် Sky ထ ံ 

ပစ တိုတစ်လက်    ထုတ်ေပးခဲ့ရာ 

ဇွန်  ၁  ရက်တွင် ဦးေအာင်မင်းအား  

MCC   ခန်းမေရှ၌   အငှားယာ် 

တစ်စီးေပ မှ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ် 

ခဲ့သည်။

 -  ဇွန်  ၃ ရက်တွင်  ေဒါပုံမိနယ်  

ရပ်ကွက်   စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွမှး 

ဦးထွန်းရီအား  ပစ်ခတ်ရန်အတွက် 

ေဒါပုံမိနယ် ြပည်သူကာကွယ်ေရး 

အဖဲွဝင်  ှစ်ဦးထ ံ ပစ တိတုစ်လက် 

ထုတ်ေပးခဲ့ရာ    ဦးထွန်းရီသည ်

ေဒါပုံမိနယ်မှ သန်လျင်မိနယ်သုိ  

ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့်     ထွက်ခွာ 

လာစ်   မင်းန ာလမ်းှင့ ်    ေရ ဖူး 

ေမ ာ်လမ်းထိပ်အေရာက ်အကမ်း 

ဖက်သမား  သုံးဦးက  ေသနတ်ြဖင့် 

ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲ့သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၅ သို 

၂၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေဒါပုံမိနယ် ရဲစခန်းှင့် ၃၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် 

လ  င်မိနယ် ရဲစခန်းတိုအား ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်တွင် တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိမ  အေြခြပဇယား

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ NUG ၏ ေစခိုင်းချက်အရ NLD ပါတီဝင် ေမာင်ေကျာ်(ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်က 

လက်နက်/ခဲယမ်းများ ထုတ်ေပး၍ ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့မ အချိအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်ရရှိ

ဖိးေဇယျာေသာ်

လင်းထက်ဆန်း

YADF Yangon Anti Dicetatorship Force အဖွဲ 44-st Under Ground Club အဖွဲ

BRF- Bumese Revolution Force အဖွဲ

ဇင်မင်းထက် ဇင်ကိုဟိန်း မင်းဟိန်းခန်

ိုင်ရဲထွန်း

န ေအာင်လင်း ဆုြမတ်ေထွး မျိးသက်ေထွး ေအာင်ိုင်ဦး

ရဲလင်းေအာင်

ဖန်မှးအိမ် ေမာင်မျိး ချစ်ပုံ



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၄ မှ

- ဇွန်လ ၄ ရက်တွင်  သာေကတမိ 

နယ် ၃ မာန်ေြပရပ်ကွက်ရှ ိ  လုံ ခံ 

ေရးတပ်ဖဲွဝင်များအား  ပစ်ခတ်ရန် 

အတွက် (STF) အဖွဲဝင ်က က်ထံ 

ပစ တုိ တစ်လက်ထုတ်ေပးခ့ဲရာ ဇွန်လ 

၇ ရက်တွင် လုံ ခံေရးတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ေနေသာ တပ်ဖဲွဝင်များအား 

အြဖေရာင်ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပ မှ 

အကမ်းဖက်သမား     ေလးဦးက 

ပစ်ခတ်ခဲသ့ြဖင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

အချိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ 

- ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်တွင် မရမ်းကုန်း 

မိနယ် ဘုရင့်ေနာင်(၂)ရပ်ကွက်ရှ ိ

“လှသီတာ” ေရ ဆိုင်အား  ဓားြပ 

တိုက်ရန်အတွက်   STF အဖွဲက 

ထူးထူးအား ပစ တိုတစ်လက်အား 

ငှားရမ်းေပးခဲ့သည့ ်   ြဖစ်စ်တွင် 

တရားခ ံေဝယ(ံခ) အေသးေလးအား 

Glock  အမျိးအစား ပစ တုိတစ်လက်၊ 

ကျည်အမ်ိတစ်ခ၊ု ကျည် ရှစ်ေတာင့် 

တိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

- ဇူလုိင်လ  စတုတ ပတ်တွင်   ဒဂံုမိ 

သစ်   (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်    ၃၅ 

ရပ်ကွက်ရှ ိအြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး 

အား ပစ်ခတ်ရန်အတွက် ဒဂုံမိသစ် 

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်   ြပည်သူ  

ကာကွယ်ေရးအဖွဲဝင ်  တစ်ဦးထံ 

ပစ တိုတစ်လက်    ထုတ်ေပးခဲ့ရာ 

ဩဂုတ်လ ၅ ရက်တွင ် ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် အမှတ်(၃၅)

ရပ်ကွက် တပင်ေရ ထီးလမ်း အမှတ် 

(၅၀)   မိင်မဟာလက်ဖက်ရည ်

ဆိင်ုသုိ အကမ်းဖက်သမား ှစ်ဦးက 

လက်နက်ငယ်ှင့ ်  လက်ပစ်ဗုံးတို 

ြဖင့်   ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးသွားခဲ့ရာ 

အြပစ်မ့ဲြပည်သူအချိ ထိခုိက်ဒဏ်ရာ 

ရရှိခဲ့သည်။

- ဩဂတ်ုလ ၁၇ ရက်တွင်  ဒဂုံမိသစ် 

(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ် ၅၇ ရပ်ကွက် 

ရပ်ကွက ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲုံးမ ှ

အဖွဲဝင ်တစ်ဦးအား   ပစ်ခတ်ရန် 

အတွက် ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ် ြပည်သူကာကွယ်ေရးအဖဲွ 

ဝင်တစ်ဦးထ ံ     ပစ တိုတစ်လက် 

ထုတ်ေပးခဲ့ရာ   မိုးကာဝတ်ထား 

သည့် အကမ်းဖက်သမား ေလးဦးက 

လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်  ပစ်ခတ်ခဲ့ 

သြဖင့်    အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။

- ဩဂုတ်လ        တတိယပတ်တွင် 

လ  င်သာယာမိနယ် ဘုရင့်ေနာင် 

တံတားအဆင်း  လုံ ခံေရးရဲကင်း 

အား    ပစ်ခတ်ရန်အတွက် (STF)

အဖွဲဝင်တစ်ဦးထ ံပစ တိုှစ်လက် 

ထုတ်ေပးခဲ့ရာ    ဩဂုတ် ၂၂ ရက် 

တွင်           လ  င်သာယာမိနယ် 

ဘုရင့်ေနာင်တံတား  အဆင်းတွင် 

လုံ ခံေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန 

ေသာ တပ်ဖဲွဝင်များအား ယာ်ေပ  

မှ လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်အချိ   ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။

- စက်တင်ဘာလ    ၉   ရက်တွင် 

စမ်းေချာင်းမိနယ်  လှည့်ကင်း 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ    လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များအား    ပစ်ခတ်ရန် 

အတွက် Revolution Force အဖွဲ 

ဝင် တစ်ဦးထံ လက်နက်ငယ်များ 

ထုတ်ေပးခဲ့ရာ စမ်းေချာင်းမိနယ ်

သတံတံားရပ်ကွက်တွင် လှည့က်င်း 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ    လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များအား   အကမ်းဖက ်

သမားများက    ယာ်ေနာက်ခန်း 

အတွင်း လက်ပစ်ဗုံးြဖင့်ပစ်ခတ်၍ 

လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်ဝိင်ုးဝန်းပစ်ခတ် 

ခဲ့သြဖင့် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်အချိ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပီး     ြပစ်မ  

ကျးလွန်ခဲ့ေသာ        တရားခံ 

ေကျာ်စိုးလင်းှင့် ေဝယံပိုင်အပါ 

ကျား ၁၆ ဦး၊ မ ၂ ဦး ေပါင်း ၁၈ ဦး 

ှင့်အတူ        လက်နက်ငယ်မျိးစု ံ

ငါးလက်၊ ကျည်အိမ်မျိးစုံ ငါးခု၊ 

ကျည်မျိးစံု ၁၆၆ ေတာင့်၊ လက်ပစ် 

ဗံုးမျိးစံု ေလးလုံး၊ လက်လုပ်ဗံုး ၃၀ 

လုံး၊  ဒုန်းတစ်ခုှင့်   ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများအား ဖမ်းဆီးရမခိဲသ့ည်။

- ေအာက်တိဘုာလ ဒတုယိပတ်တွင် 

ဗားကရာလမ်းှင့ ်       ေအာက် 

ကည့်ြမင်တိုင်   လမ်းေထာင့်ရှိ 

ယာ်ထိန်းရဲကင်းုံအား ပစ်ခတ် 

ရန်အတွက် (STF)အဖွဲဝင် S-21 

ထ ံလက်နက်ငယ်များ ထုတ်ေပးခဲ့ 

ရာ ေအာက်တုိဘာလ ၂၃ ရက်တွင် 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်  ဗားကရာ 

မီးပွိင့်ယာ်ထိန်းုံး၌     လုံ ခံေရး 

တာဝန်       ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

တပ်ဖွဲဝင်များအား   အကမ်းဖက ်

သမားများသည ်  ေမာ်ေတာ်ယာ် 

တစ်စီးေပ မှ  လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်

ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့ ်     အြပန်အလှန် 

ပစ်ခတ်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်အချိ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှ 

ခဲ့ပီး   တရားခံ  ေအာင်ပိုင်ဖိး၊ 

ေဆလွင်းေအာင်၊ ေစာဂယ်လ်ဇင်ထူး၊ 

ဟိန်းထက်ေအာင်တို ေလးဦးအား 

လက်နက်ငယ်မျိးစုံ    ရှစ်လက်၊ 

ကျည်အိမ်မျိးစု ံ၃၅ ခု၊ ကျည်မျိးစု ံ

အေတာင့် ၁၂၂၀၊ ၄၀ မမဗုံးသီး ၁၂ 

လုံး၊ ေရှထွက်မိုင်း ေလးလုံး၊ မီးခိုး 

ဗုံး ငါးလုံး၊   ပစ် ှစ်လုံး၊ ယမ်းမ န်  

(မီးခုိးေရာင်) ခုနစ်ထုပ်၊ မှန်ေြပာင်း 

တစ်ခုတိုှင့်အတူ   ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ 

သည်။

- ေအာက်တိုဘာ   ၂၃   ရက်တွင် 

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ ်  ေဈးလမ်း 

မီးပိွင့အ်နီး ယာ်ထန်ိးရကဲင်းုအံား 

ပစ်ခတ်ရန်အတွက် (STF)အဖွဲဝင် 

ှစ်ဦးထံ ပစ တုိေလးလက် ထုတ်ေပး 

ခဲ့ရာ  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ် (၃)

ရပ်ကွက်ရှိ ယာ်ထိန်းုံးမီးပွိင့်၌ 

လုံ ခံေရးတာဝန်  ထမ်းေဆာင်ေန 

ေသာ တပ်ဖွဲဝင်များအား အကမ်း 

ဖက်သမား ေလးဦးက လက်နက်ငယ် 

ြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့်  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်အချိ ထခိိက်ုဒဏ်ရာ ရရိှ 

ခဲ့သည်။

- ေအာက်တိဘုာလ တတယိပတ်တွင် 

ေဒါပုံမိနယ် ရဲစခန်းှင့်  လ  င်မိ 

နယ် ရဲစခန်းတိုအား  ပစ်ခတ်ရန် 

အတွက် UG အဖွဲဝင် 44-ST ထံ 

M-79 ဗုံးပစ် ေလာင်ချာ ှစ်လက်၊ 

ဗုံးသီး ခုနစ်လုံး   ထုတ်ေပးခဲ့ရာ 

ေအာက်တိုဘာ   ၂၇   ရက်တွင ်

အကမ်းဖက်သမားများက ေဒါပုံ 

ရဲစခန်းအား ေဒါပုံသေ  ဘာကျင်း 

အနီးမှလည်းေကာင်း၊ ေအာက်တုိဘာ 

လ ၃၁ ရက်တွင် လ  င်ရဲစခန်းအား 

လည်းေကာင်း   M-79 ဗုံးပစ် 

ေလာင်ချာြဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ တရား 

ခံ ကျား ၁၁ ဦး၊ မ ၂ ဦး ေပါင်း ၁၃ 

ဦးအား FCG 9 ေသနတ် ေြခာက်လက်၊ 

ပွိင့်-၄၅ COLT’s ပစ တိုေသနတ် 

တစ်လက်၊ ၉ မမ ကျည် ၁၂ ေတာင့၊် 

ပွိင့် ၄၅ ကျည် ငါးေတာင့်၊ ပွိင့် ၃၈ 

ကျည် ၂၀ ေတာင့၊် FCG 9 ကျည်အမ်ိ 

ရှစ်ခု၊ ပစ တို  ကျည်အိမ်တစ်ခု၊  

လက်လုပ်ဗုံး ှစ်လုံးတိုှင့်အတူ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

- ိဝုင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် မရမ်းကန်ုး 

မိနယ်ရိှ Mytel GM ဦးသန်ိးေအာင် 

အား ပစ်ခတ်ရန်အတွက် (YFA) 

အဖဲွဝင် တစ်ဦးထ ံပစ တိတုစ်လက် 

ငှားရမ်းေပးခဲေ့ကာင်းှင့ ်ပစ်ခတ်မ  

ြဖစ်စ်တွင် တရားခ ံစစ်ေဇာ်က(ံခ)

ဟန်သာထွန်းှင့ ်ဗညားစိုးထက်(ခ) 

လီယို၊ ဖိးအိေကျာ်ှင့ ်စိုင်းစည်သ ူ

တို ေလးဦးအား ဖမ်းဆီးရမခိဲသ့ည်။

အထက်ပါ တရားခံ ေမာင်ေကျာ(်ခ)  

ဖိးေဇယျာေသာ်ထံမ ှလက်နက်/ခဲယမ်း 

များရယူ၍  အကမ်းဖက်မ  ကျးလွန်ခဲ့ 

ေသာ ြဖစ်စ်များတွင် တာဝန်ရိှ လုံ ခံေရး 

အဖွဲများှင့ ် တာဝန်သိြပည်သူလူထု၏ 

ပူးေပါင်းေဖာ်ထုတ်မ ေကာင့်   တရားခံ 

ကျား ၃၄ ဦး၊ မ ၅ ဦး ေပါင်း ၃၉ ဦးတိုအား 

လက်နက်ငယ်မျိးစု ံ၂၁ လက်၊  ကျည်အမ်ိ 

မျိးစံု ၅၀၊  ကျည်မျိးစံု ၁၄၆၅ ေတာင့်၊ ၄၀ 

မမ ဗုံးသီး ၁၂ လုံး၊ လက်ပစ်ဗုံးမျိးစုံ 

ေလးလုံး၊ လက်လုပဗံု်း ၃၂ လံုး၊ ေရှထွက် 

မုိင်းေလးလံုး၊  မီးခုိးဗံုး ငါးလံုး၊     ပစ်ှစ်လုံး၊ 

ယမ်းမ န် (မီးခုိးေရာင်)ခုနစ်ထုပ်၊ မှန်ေြပာင်း 

တစ်ခှုင့ ်ဒန်ုးတစ်ခတုိုှင့အ်တူ ဖမ်းဆီး 

ရမိခ့ဲပီး ထွက်ေြပးတိမ်းေရာှင်လျက်ရှိ 

ေသာ တရားခမံျားအား အြမန်ဆုံး ဖမ်းဆီး 

ရမိေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိတရားခံ NLD 

ပါတဝီင် ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ် 

၏ အကမ်းဖက်ေဆာင်ရက်မ များအား 

ဆက်လက် ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

သတင်းစ်

၉-၉-၂၀၂၁ ရက်တွင် စမ်းေချာင်းမိနယ် သံတံတားရပ်ကွက် ဗဟိုလမ်းှင့်  ဇလွန်လမ်းဆုံ၌ လှည့်ကင်းေဆာင်ရက်ေနသည့် 
လုံ ခံ ေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား လက်ပစ်ဗုံး၊ ေသနတ်တိုြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိမ  အေြခြပဇယား

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ ြဖစ်စ်မှ တရားခံများ

*ေဇာ်လင်းထွန်း * ရဲရင့်ကိ ု* * ေကျာ်စိုးလင်း * * လမင်းထွန်း *

* စည်သူဖိး * ေကျာ်ေကျာ်ခန် * ေဝယံပိုင် *

သဲေမာင်ေမာင် ဘိုဘို(ခ) Y2B စည်သူ(ခ)ဒန်းနစ်

ေအာင်ြပည့်

*ေအာင်သဟီဟန်ိး* ချယ်ရဘီိုကည်ိင်ု မျိးဝဏ မင်း ေအးြမတ်သွယ်

* ေဝယံထွန်းဦး * *အာကာေကျာ်ထူး* ရဲြမင့်ေအာင်

၂၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက် 

တွင်  ေဒါပုံမိနယ ်

ရစဲခန်းှင့ ် ၃၁-၁၀-

၂၀၂၁ ရက်တွင်  လ  င် 

မိနယ်     ရဲစခန်း 

တိုအား   ပစ်ခတ်မ  

ြဖစ်စ်တွင်   ဖမ်းဆီး 

ရမိ လက်နက်/ခဲယမ်း 

များ       မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

ကင်းေထာက်အဖဲွ လက်ပစ်ဗုံးပစ်ခတ်ေရးအဖွဲ ပစ်ခတ်ေရးအဖွဲ ေသနတ်ေထာက်ပံ့သူ



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း မှတ်ချက်

၁ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိ
ဦးေဌးေအာင်(ခ)

ေမာင်နီ
ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂ ၂၄-၅-၂၀၂၁ ကချင် မိုးညင်း မိုးသ(ူခ)သူရိန်မိုး (ရစဖ)ုံးေစာင့် မီး  သတ်ြဖတ်ခံရ။

၃ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ကချင် ဖားကန် ဦးတင်စိုး(ခ)အိုက်ပီး ေကျးရာတာဝန်ခံ ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၄ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ကချင် ေရ ကူ ဦးမျိးဝင်း ရပ/်ေကျးစာေရး
ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့ ်
ဒဏ်ရာရရှိ။

၅ ၁-၈-၂၀၂၁ ကချင် မိုးေမာက် ဦးဆွမ်လွတ်ခါးလာ ရစဖမှး
ေသနတ်ြဖင့်

ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့်ဒဏ်ရာရရှိ။

၆ ၁၄-၉-၂၀၂၁ ကချင် ေရ ကူ ဦးွန်ေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၇ ၁၅-၉-၂၀၂၁ ကချင် ြမစ်ကီးနား ဦးစိုးေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၈ ၁၇-၉-၂၀၂၁ ကချင် ြမစ်ကီးနား ဦးလှြမင့် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၉ ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ ကယား လွိင်ေကာ် ဦးတင်ထွန်း ရစဖမှး
ေသနတ်ြဖင့် 

ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၀ ၁၉-၃-၂၀၂၁ ကရင် ြမဝတီ
ဦးစိုင်းခင်ဝင်း

ဦးေကျာ်လင်းဦး

ရစဖမှး

ရာအမ်ိမှးေဟာင်း

ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့်

ေသဆုံး/ ဒဏ်ရာရ။

၁၁ ၉-၅-၂၀၂၁ ကရင် ြမဝတီ ဦးဖိုးေဇာ(်ခ)ြမင့်ေဇာ် ရစဖမှး ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သတ်ြဖတ်။

၁၂ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ကရင် သံေတာင်ကီး
ရာဇာဝင်းေရ 

ေစာေစးဝါ

ရစဖမှး

ရပ်ေကျးစာေရး
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်သတ်ခံရ။

၁၃ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ကရင် ကာအင်းဆိပ်ကီး ဦးေကျာ်ဇင်မင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၄ ၉-၇-၂၀၂၁ ကရင် သံေတာင်ကီး ေဒ ေနာ်ေစာအယ်ထီး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၅ ၁၀-၅-၂၀၂၁ ကရင် သံေတာင်ကီး ေနပိုင်ဝင်း မစဖ ုံးေစာင့် လက်ပစ်ဗုံးထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၁၆ ၉-၁၀-၂၀၂၁ ကရင် ဖာပွန် ဦးသန်းေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၇ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ကရင် ဖာပွန် ဦးေအာင်ဝင်းဦး ရစဖမှး လက်ပစ်ဗုံးထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၁၈ ၈-၄-၂၀၂၁ ချင်း မင်းတပ် ဦးအွမ်မာန် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၉ ၃၁-၃-၂၀၂၁ ချင်း မတူပီ ဦးဆီေလာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရ။

၂၀ ၃၁-၂-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရ ဘို ဦးခင်ေမာင်ြမင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရ။

၂၁ ၂၄-၃-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေချာင်းဦး ဦးဂစိုးတင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရ။

၂၂ ၁၃-၄-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရ ဘို ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရ။

၂၃ ၁၄-၄-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဟုမ လင်း ဦးုိင်ဝင်းထွန်း(ခ)ဥက ာအုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၄ ၄-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ခင်ဦး ဦးညီပု ရစဖမှး
ိုက်ှက်ခံရသည့်

ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၂၅ ၁၉-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေြမာင်မိ ဦးစိုးွန် ရစဖမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၂၆ ၂၁-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကေလး ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း ရစဖမှး ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သတ်ြဖတ်။

၂၇ ၃၁-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း အရာေတာ် ဦးေကျာ်ဦး ရစဖမှး ဂျင်ကလိြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၈ ၂၀-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဒီပဲယင်း ဦးေစာိုင် ရစဖမှး ဗုံးစထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၉ ၂၈-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဒီပဲယင်း ဦးေကျာ်ေဇယျ ရစဖမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရ။

၃၀ ၃၁-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးသန်းဝင်း ရစဖမှး
ေသနတ်ြဖင့်

ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့်ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၁ ၂-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တန်ဆည် ဦးရဲထွန်းြမင့် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၃၂ ၈-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးထွန်းြမင့် ရစဖမှး မိင်ုးစထမှိန်ဒဏ်ရာြဖင့ေ်သဆုံး။

၃၃ ၈-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဝက်လက်
ဦးတင်ြမင့်တိုး(ခ)

ြမင့်တိုး
အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရ။

၃၄ ၁၈-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဒီပဲယင်း ဦးေအာင်ြမင့်စိုး ရစဖမှး ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင် သတ်ြဖတ်။

၃၅ ၂၂-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ ဦးြမတ်ေကျာ်ေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၆ ၂၇-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေကာလင်း ဦးခင်ေမာင်ေထွး ရစဖမှး မိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၃၇ ၄-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဆားလင်းကီး ဦးေအာင်ကို အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၃၈ ၆-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တန်ဆည် ဦးချိဦး ရစဖမှး
ေသနတ်ြဖင့်

ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့်ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၉ ၇-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေြမာင် ဦးသိန်း(ခ)ေမာင်သိန်း ရစဖမှး ထိုးသွင်းဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၄၀ ၉-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးေကျာ်လင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၄၁ ၁၅-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဝက်လက် ဦးနန်းွန်လွင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၄၂ ၂၀-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ ဦးသိန်းထွန်း ရစဖမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၄၃ ၂၈-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဘုတလင် ဦးေကျာ်စံြမင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၄၄ ၂၉-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဟုမ လင်း ဦးေကျာ်ြမင့် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၄၅ ၃၀-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးွန်ဝင်း ရစဖမှး တူမီးေသနတ်မှန်ဒဏ်ရာရ။

၄၆ ၃၁-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဘုတလင် ဦးထွန်းြမင့်ဦး ရစဖမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၄၇ ၃၁-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ပင်လည်ဘူး ဦးခင်ေဇာ်ဝင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၄၈ ၁၅-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင် ဦးြမင့်ဝင်း ရစဖမှး တူမီးေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၄၉ ၁၆-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေြမာင် ဦးေအာင်ြမင့်စိန် ရစဖမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၅၀ ၂၃-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဟုမ လင်း ဦးမန်းတင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၅၁ ၁-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဒီပဲယင်း ဦးသိန်းဝင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၅၂ ၁-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေကာလင်း ဦးေကျာ်ကီး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၅၃ ၃-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်း ဦးေအာင်ေသာင်း ရစဖမှး ဓားခတ်ုခရံဒဏ်ရာြဖင့ေ်သဆုံး။

၅၄ ၄-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရဦး ဦးေသာင်းေဌး ရစဖမှး မီး  သတ်ြဖတ်။

၅၅ ၇-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ခင်ဦး ဦးေဇာ်မင်းိုင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၅၆ ၂၉-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ပင်လယ် ဦးဝင်းဟန် ရပ/်ေကျးစာေရး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၅၇ ၅-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရဦး ဦးေသာင်းဦး ရစဖမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၅၈ ၈-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးညိလင်း ရပ/်ေကျးစာေရး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၅၉ ၈-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကေလး
ဦးမင်းေကျာ်သ(ူခ)

လားထန်အဲလား
ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၆၀ ၉-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကေလး ဦးကပ်မွန် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၆၁ ၁၁-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးစိန်မင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၆၂ ၁၂-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ထီးချိင့် ဦးေမာင်ြမင့် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခရံ။

၆၃ ၁၃-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဝက်လက် ဦးသက်ေဆွ ရပ/်ေကျးစာေရး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

 ၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထိ အကမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မ ေကာင့် ရစဖမှး၊ ရာအိမ်မှးှင့် ရပ်ေကျးစာေရးများ ေသဆုံးဒဏ်ရာရရှိမ  
၆၄ ၁၇-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေြမာင် ဦးတင်ထွန်း ရပ/်ေကျးစာေရး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၆၅ ၁၇-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ထီးချိင့် ဦးေကျာ်ထူး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၆၆ ၂၀-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ ဦးြမင့်စိုး ရစဖမှး ဓားထိုးဒဏ်ရာရရှိ။

၆၇ ၂၁-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးေမာင်ထွန်း ရာအိမ်မှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၆၈ ၂၁-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေကာလင်း ဦးြမင့်ေမာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၆၉ ၂၄-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေြမာင် ေဒ တင်ေအး ရစဖမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၇၀ ၂၈-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ ဦးြမတ်ေကျာ်ေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၇၁ ၂၉-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ထီးချိင့် ဦးေကျာ်ေမာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၇၂ ၃၀-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးေကျာ်ခင(်ခ)ဂျပန် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၇၃ ၂-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဘုတလင် ဦးေအာင်လန်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၇၄ ၃-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဝက်လက် ဦးသိန်းတင့် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၇၅ ၉-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း အရာေတာ် ဦးခင်ေမာင်စိုး ရစဖမှး မိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၇၆ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကသာ ဦးေမာင်ဦး ရစဖမှး ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သတ်ြဖတ်။

၇၇ ၁၆-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဝက်လက် ဦးဝင်းေဇာ်ဦး ရစဖမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာရ။

၇၈ ၁၇-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ ဦးညီညီဝင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၇၉ ၂၄-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်း ဦးဝင်းေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၈၀ ၂၃-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရဦး ဦးလွမ်းေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၈၁ ၂၄-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးဝင်းေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၈၂ ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ပုလဲ ဦးဝင်းေဆွ ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၈၃ ၂၇-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရ ဘို ဦးထွန်းထွန်ဦး ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၈၄ ၃၀-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေြမာင်
ဦးစိုးိုင်ဝင်း

ဦးညိဝင်း

ရစဖမှး

ရစဖမှး
ိုက်ှက်သတ်ြဖတ်ခံရ။

၈၅ ၃၁-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရဦး ဦးညိလင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၈၆ ၂-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဒီပဲယင်း ဦးေကျာ်မျိးိုင် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၈၇ ၆-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဝက်တိုး(ခ)သူရေကျာ် ရပ/်ေကျးစာေရး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၈၈ ၇-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရဦး ဦးစိုးြမင့် ရစဖမှး ထိုးသွင်းဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၈၉ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်း
ဦးဝင်းကို

ဦးစိုးိုင်

ဆယ်အိမ်မှး

ရစဖမှး

ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ၊ 

ဒဏ်ရာရ။

၉၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ ဦးေမာင်ေဆွ ရာအိမ်မှး ဗုံးစထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၉၁ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ပုလဲ ဦးသာမိုး ရစဖမှး ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သတ်ြဖတ်ခံရ။

၉၂ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တမူး ဦးချစ်ေအး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၉၃ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရ ဘို ဦးစိုးိုင်(ခ)ဖိုးသာထူး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၉၄ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရဦး ဦးဝင်းေစာေလး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၉၅ ၁၂-၃-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ ေကာ့ေသာင်း ဦးကိုကိုလွင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားဒဏ်ရာများြဖင့်ေသဆုံး။

၉၆ ၁၁-၅-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ မိတ် ဦးေဌးေမာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရ။

၉၇ ၄-၆-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ ေလာင်းလုံး
ဦးeာဏ်သိန်း(ခ)

အာလူး
ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၉၈ ၆-၇-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ သရက်ေချာင်း ဦးသက်စိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး
ေသနတ်၊ 

ဓားဒဏ်ရာများြဖင့်ေသဆုံး

၉၉ ၂၃-၇-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ က န်းစု ဦးြမင့်ေဇာ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ထိုးသွင်းဒဏ်ရာရရှိ။

၁၀၀ ၂၄-၈-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ ထားဝယ် ဦးဝင်းြမင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၀၁ ၉-၉-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ ေလာင်းလုံး ဦးေဇာ်မျိးဦး ရစဖမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၀၂ ၁၇-၉-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ ေရြဖ ဦးဝင်းတင် ရာအိမ်မှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၀၃ ၂၀-၉-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ ထားဝယ် ေဒ စန်းစန်းေဝ ရပ်ေကျးစာေရး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၀၄ ၂၁-၉-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ တနသ  ာရီ ဦးေအးမင်းကို ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၀၅ ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ ေလာင်းလုံး ဦးရီဦး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၀၆ ၂၉-၁၁-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ တနသ  ာရီ ဦးြမင့်ေဌး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၀၇ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ သရက်ေချာင်း ဦးိုင်စိုး(ခ)ေမာင်ိုင် ခံလုပ်သား ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၀၈ ၉-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ေရတာရှည် ဦးခင်ေငွ အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၀၉ ၃၀-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး သဲကုန်း ဦးေအာင်ေဇာ်လတ် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၁၀ ၉-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ေရတာရှည် ဦးခင်ေငွ ရစဖုံး(အကူ) ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၁၁ ၂၁-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ေညာင်ေလးပင် ဦးတင်ေမာင်သန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး မိုင်းစထိမှနဒ်ဏ်ရာရရှိ။

၁၁၂ ၁၇-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး ဦးတင်ေမာင်ကည် ရစဖမှး ဗုံးစထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၁၃ ၆-၇-၂၀၂၁ ပဲခူး ေတာင်ငူ ဦးေအာင်ိုင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၁၄ ၂၆-၉-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး ဦးသက်ဦး ရာအိမ်မှး ဗုံးစထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၁၅ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ပဲခူး အုတ်တွင်း ေဒ ခင်ညိဦး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ပဲခူး ကဝ ဦးေအာင်ြမင့်ဦး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၁၇ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး ဦးေမာင်ဦး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၁၁၈ ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ပဲခူး ေရတာရှည် ဦးကိုေလး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၁၁၉ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ပဲခူး ေပါင်းတည်
ဦးေအာင်ေလး(ခ)

ဦးေအာင်ထွန်းိုင်
ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၂၀ ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ ပဲခူး ြပည် ဦးေအးစိုး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၂၁ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ပဲခူး ဒိုက်ဦး ဦးသန်ဇင်ဦး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၂၂ ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ ပဲခူး နတ်တလင်း ဦးစန်းဝင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၂၃ ၂၂-၃-၂၀၂၁ မေကွး မိသစ် ဦးသိန်းဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၂၄ ၇-၄-၂၀၂၁ မေကွး မင်းလှ ဦးေသာင်းထိုက် အုပ်ချပ်ေရးမှး ထိုးှက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၂၅ ၃-၅-၂၀၂၁ မေကွး မေကွး ဦးေမာင်ေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၁၂၆ ၃-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ ဦးေမာင်ြမင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေလးခွထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၂၇ ၄-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ ဦးမင်းစိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ဗုံးစထိမှန်ေသဆုံး။

၁၂၈ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ
ဦးသာလူ

ဦးစိန်ဦး

အုပ်ချပ်ေရးမှး

အုပ်ချပ်ေရးမှး
ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၂၉ ၁၈-၆-၂၀၂၁ မေကွး ေအာင်လံ ဦးိုင်ဝင်းေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားထိုးဒဏ်ရာရရှိ။

၁၃၀ ၇-၇-၂၀၂၁ မေကွး မိသစ် ဦးသန်းေဇာ်ဦး ရစဖမှး ဂျင်ကလိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၃၁ ၁၀-၇-၂၀၂၁ မေကွး မေကွး
ဦးေဌးလွင်

ဦးဝင်းိုင်

အုပ်ချပ်ေရးမှး

ဆယ်အိမ်မှး
အုတ်ခဲထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၃၂ ၂၃-၇-၂၀၂၁ မေကွး မိင် ဦးစံေအာင် ရစဖမှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၁၃၃ ၂၆-၇-၂၀၂၁ မေကွး ပခုက  ဦးတင်ကို ရစဖမှး ဗုံးစထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၃၄ ၂၁-၈-၂၀၂၁ မေကွး ေတာင်တွင်းကီး ဦးေဇာ်လတ် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၃၅ ၂၂-၈-၂၀၂၁ မေကွး မိသစ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၃၆ ၁-၉-၂၀၂၁ မေကွး မိသစ် ဦးေအာင်စိုးမင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၃၇ ၇-၉-၂၀၂၁ မေကွး မိင် ဦးေကျာ်ေဆွ ရစဖမှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၁၃၈ ၁၄-၉-၂၀၂၁ မေကွး ေရစကိ ဦးေဇာ်ေဌးိုင် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

စာမျက်ှာ ၁၇ သို  »»



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

စ် ရက်စွဲ
တုိင်း/ 

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း မှတ်ချက်

၁၃၉ ၁-၁၀-၂၀၂၁ မေကွး ေရစကိ ဦးဆန်းလင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၄၀ ၄-၁၀-၂၀၂၁ မေကွး ေရစကိ
ဦးလှမင်းမျိးေအာင်(ခ)

မာစတာ

ေကျးရာခွဲ

တာဝန်ခံ
ဓားဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၁၄၁ ၁၃-၁၀-၂၀၂၁ မေကွး မိသစ် ဦးဝင်းစိုး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၄၂ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ မေကွး မေကွး ဦးေဇာ်ထွန်းလင်း ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၄၃ ၂၉-၁၀-၂၀၂၁ မေကွး ထီးလင်း ဦးဘေငွ ရစဖမှး ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သတ်ြဖတ်။

၁၄၄ ၁-၁၁-၂၀၂၁ မေကွး မိသစ် ဦးeာဏ်ြမင့် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၄၅ ၁-၁၁-၂၀၂၁ မေကွး နတ်ေမာက် ဦးသန်းဆင့် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၄၆ ၃-၁၁-၂၀၂၁ မေကွး ေရစကိ ဦးစိုးတင့် ရပ/်ေကျးစာေရး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၄၇ ၄-၁၁-၂၀၂၁ မေကွး နတ်ေမာက် ဦးေအာင်မိင် ရာခွဲတာဝန်ခံ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၄၈ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ မေကွး ေရစကိ ဦးသိန်းေဆွြမင့် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

၁၄၉ ၆-၄-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးေကျာ်စိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၅၀ ၆-၄-၂၀၂၁ မ ေလး အမရပူရ ဦးထွန်းေဝ အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၁၅၁ ၁၆-၄-၂၀၂၁ မ ေလး ငါန်းဇွန် ဦးေအာင်သန်းေဇာ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၁၅၂ ၁၈-၄-၂၀၂၁ မ ေလး ရမည်းသင်း ဦးေကျာ်လ  င် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေလးဂွထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၅၃ ၆-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် ဦးေအာင်မိုး ရစဖမှး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၁၅၄ ၁၄-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးသန်းိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဒဏ်ရာများြဖင့်ေသဆုံး။

၁၅၅ ၁၈-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ပန်းေတာင်း ဦးမိုးေဇာ်ြမင့် ရစဖမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၅၆ ၁၉-၄-၂၀၂၁ မ ေလး ေညာင်ဦး ဦးငိမ်းေမာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၁၅၇ ၂၄-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ရမည်းသင်း
ဦးြမင့်ိုင်

ဦးတင်ေဇာ်ဝင်း

ရစဖမှး

ရာအိမ်မှး
ဓားဒဏ်ရာများရရှိ။

၁၅၈ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးြမင့်ေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၁၅၉ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ငါန်းစွန် ဦးဝင်းိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး

၁၆၀ ၁-၆-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေမာင် ရစဖမှး ဗုံးစထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၆၁ ၃-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ရမည်းသင်း ဦးမိုးဝင်း ရစဖမှး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၁၆၂ ၆-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးဟန်ေဆွ အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၆၃ ၉-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးဖိုးစွန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၁၆၄ ၁၇-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် ဦးစိုးငိမ်းဟန် အုပ်ချပ်ေရးမှး မိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၆၅ ၁၈-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် ဦးေကျာ်စိန် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၆၆ ၁၈-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ေတာင်သာ ဦးသိန်းထွန်းေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၆၇ ၁၉-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ေအာင်ေြမသာစံ ဦးထွန်းထွန်းဦး ရာအိမ်မှး ဗုံးစထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၆၈ ၂၅-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် ဦးေကျာ်ေကျာ်မင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၆၉ ၂၆-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် ဦးညိေအး ရာအိမ်မှး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၁၇၀ ၂၇-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးြမင့်ေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၇၁ ၂၉-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးေကျာ်ဝင်း ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၇၂ ၂၉-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ေတာင်သာ ဦးလူေမာ် ရပ/်ေကျးစာေရး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၇၃ ၄-၇-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးေအာင်မျိးသန် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၇၄ ၆-၇-၂၀၂၁ မ ေလး ွားထိုးကီး ဦးဝင်းြမင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၇၅ ၁၄-၇-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် ဦးကိုဦး ရစဖမှး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၁၇၆ ၁၄-၇-၂၀၂၁ မ ေလး အမရပူရ
ေဒ သက်သက်ချိ

ဦးေဇာ်ေလး

အုပ်ချပ်ေရးမှး

ရာအိမ်မှး

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်သတ်ခံရ။

ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၇၇ ၂၁-၇-၂၀၂၁ မ ေလး မိုးကုတ် ဦးစန်းလွင် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၇၈ ၂၆-၇-၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ ဦးဝင်းေဆွ အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံး။

၁၇၉ ၂၇-၇-၂၀၂၁ မ ေလး ေအာင်ေြမသာစံ ဦးိုင်လင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၈၀ ၄-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး ဦးတင်ေမာင်ဝင်း ရစဖမှး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၁၈၁ ၇-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ဆည် ဦးေကျာ်ထင်ေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၈၂ ၂၄-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ရမည်းသင်း
ဦးြမင့်ိုင်

ဦးတင်ေဇာ်ဝင်း

ရစဖမှး

ရာအိမ်မှး

ဓားများြဖင့ ်ဝိုင်းခုတ်ခဲ့၍  

ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၈၃ ၁၀-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ွားထိုးကီး
ဦးစိန်ထွန်း

ဦးေပါစိန်

ရာအိမ်မှး

ရာအိမ်မှး

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်သတ်ခံရ။

ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၈၄ ၁၆-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးေအာင်ြမင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

၁၈၅ ၁၇-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ေတာင်သာ ဦးခင်ေမာင်ကည် ေကျးရာခဲွတာဝန်ခံ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်သတ်ခံရ။

၁၈၆ ၁၈-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းေအးသာစံ ဦးေအာင်ေဆွထွန်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၈၇ ၁၉-၈-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကူး ဦးေသာင်းရှိန် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၈၈ ၂၉-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် ဦးeာဏ်ထွန်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၈၉ ၂၉-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးြမတ်စိုး ရစဖမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

၁၉၀ ၃၀-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ေတာင်သာ ဦးြမင့်ွယ် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၉၁ ၃၁-၈-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ် ဦးခင်ေဇာ် ရစဖမှး ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့် ဒဏ်ရာရရိှ။

၁၉၂ ၇-၉-၂၀၂၁ မ ေလး ွားထိုးကီး ဦးထွန်းတင့် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၉၃ ၇-၉-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကူး ဦးတူးေမာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၉၄ ၈-၉-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ ဦးေပါက်စီ ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၉၅ ၁၃-၉-၂၀၂၁ မ ေလး ေအာင်ေြမသာစံ
ဦးလှသန်း

ဦးေအာင်တင်

ရာအိမ်မှး

ရာအိမ်မှး

မိုင်းစထိမှန် ေသဆုံး။

မိုင်းစထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၉၆ ၁၃-၉-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကူး ဦးတင်စိုး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၉၇ ၂၃-၉-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည်
ဦးဝင်းိုင်

ဦးသက်ကို

ရစဖမှး

ရာအိမ်မှး
ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၁၉၈ ၂၅-၉-၂၀၂၁ မ ေလး ေအာင်ေြမသာစံ ဦးေဌးဝင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၁၉၉ ၂၆-၉-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် ဦးေကျာ်ေကျာ်မင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၀၀ ၃၀-၉-၂၀၂၁ မ ေလး ေတာင်သာ
ဦးေကျာ်ဆန်း

ေဒ ရင်ေဌး

ရစဖမှး

(ဇနီး)
ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

၂၀၁ ၃၀-၉-၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ
ဦးြမင့်ဦး

ေမာင်စန်းမိင်

ရစဖမှး

(သား)
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်သတ်ခံရ။

၂၀၂ ၃-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် ဦးမိုး(ခ) စိုးမိုးေအာင် အကွက်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၀၃ ၈-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် ဦးတင်ဝင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၀၄ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ေတာင်သာ
ဦးထွန်းထွန်းဝင်း(ခ) 

ေဌးလ  င်
ဆယ်အိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၀၅ ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ
ဦးလှတိုး

ေမာင်မင်းမင်းထက်

ရစဖမှး

(သား)
ဓားခုတ်ဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

»» စာမျက်ှာ ၁၆ မှ ၂၀၆ ၂၁-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး တံတားဦး ဦးမျိးမင်းေအာင် ရစဖမှး ိုက်ှက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၀၇ ၂၁-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ဝမ်းတွင်း ဦးေမာင်လွင် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၀၈ ၂၄-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ပန်းေတာင်း ဦးေသာင်းေအး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခံရ။

၂၀၉ ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး ဦးြမင့်ိုင် ရစဖမှး ိုက်ှက်ေသဆုံး။

၂၁၀ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး ဦးတင်စိုး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၁၁ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ပန်းေတာင်း ဦးေဌးလ  င် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၁၂ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် ဦးေကျာ်ေကျာ် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၁၃ ၂၇-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ေတာင်သာ ဦးမှတ်တင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၁၄ ၂၇-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ဝမ်းတွင်း ဦးေကျာ်ရှိန် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၁၅ ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကိုင် ဦးေအာင်ြမင့် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၁၆ ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး ဦးေအာင်ကည် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၁၇ ၂၉-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ွားထိုးကီး ဦးခိုင်ဦး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၁၈ ၃၀-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ွားထိုးကီး ဦးသန်းေဆာင် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၁၉ ၃၀-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ ဦးသက်ိုင် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၂၀ ၁-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ဆည် ဦးြမင့်သိန်းေဌး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၂၁ ၂-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး ေညာင်ဦး ဦးလင်းေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၂၂ ၃-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ ဦးမျိးိုင် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၂၃ ၅-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် ဦးသိန်းဝင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၂၄ ၇-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကူး ဦးခင်ေမာင်သန်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၂၅ ၇-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး ွားထိုးကီး ဦးေမာင်ေအး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၂၆ ၈-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ ဦးထွန်းထွန်း အကွက်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၂၇ ၈-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကူး
ဦးေမာင်ငယ(်ခ) 

ြမသန်းထူး
ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၂၈ ၉-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး ြပင်ဦးလွင် ဦးစိုးဝင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၂၉ ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည်

ဦးစန်းဝင်း

ဦးကျန်ေကျာင်း(ခ) 

မင်းမင်းထွန်း

ရာအိမ်မှး

ရာအိမ်မှး
မိုင်းစထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၃၀ ၂၁-၆-၂၀၂၁ မွန် သထုံ ဦးစိုးသိန်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၃၁ ၂၇-၆-၂၀၂၁ မွန် ေရး ဦးဝင်းစိုးြမင့် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၃၂ ၂၃-၇-၂၀၂၁ မွန် သထုံ ဦးလှမင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၃၃ ၃၁-၇-၂၀၂၁ မွန် မုဒုံ ဦးမန်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၃၄ ၁၉-၅-၂၀၂၁ မွန် ေရး ဦးေရ ဇင် ရစဖမှး မိုင်းစထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၃၅ ၄-၆-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် ဦးြမင့်ေဇာ် ရစဖမှး မိုင်းစထိမှန ်ေသဆုံး။

၂၃၆ ၁၄-၆-၂၀၂၁ မွန် ေရး
ဦးေကျာ်ေအာင်

ဦးြမင့်ေမာင်
ရစဖမှး

ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်သတ်ခံရ။

၂၃၇ ၂၃-၆-၂၀၂၁ မွန် ဘီးလင်း ဦးေအာင်မိုးထွန်း ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၃၈ ၂၁-၆-၂၀၂၁ မွန် သထုံ ဦးစိုးသိန်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၃၉ ၁၆-၈-၂၀၂၁ မွန် ေရး ဦးကိုကို ရာအိမ်မှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

၂၄၀ ၁၅-၉-၂၀၂၁ မွန် ေရး ဦးမုတ(်ခ)ဦးလှေအး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၄၁ ၁၉-၉-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို ဦးချစ်သန်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၄၂ ၂၄-၉-၂၀၂၁ မွန် ေရး ဦးေကျာ်သူထွန်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၄၃ ၂၇-၉-၂၀၂၁ မွန် သထုံ ဦးသန်းဆိုင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၄၄ ၈-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် ဦးလှဝင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၄၅ ၈-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ေချာင်းဆုံ ဦးရန်ိုင်စိုး ရာအိမ်မှး မိုင်းစထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၄၆ ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ေချာင်းဆုံ ဦးဝင်းေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၄၇ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် ဦးလွင်မိုးဦး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၄၈ ၃၀-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် ဦးလှရီ ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၄၉ ၂-၁၁-၂၀၂၁ မွန် ေပါင် ဦးကရင်(ခ)ေဇာ်ထိက်ု ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၅၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ မွန် ေပါင် ဦးေကျာ်ေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၅၁ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင်
ဦးစည်သူစိုး

ဦးကိုကိုိုင်

ဆယ်အိမ်မှး

ဆယ်အိမ်မှး
တုတ်ြဖင့်ိုက်၍ ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၅၂ ၂-၇-၂၀၂၁ ရခိုင် သံတွဲ ဦးမျိးဦး ရစဖမှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

၂၅၃ ၃-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သာေကတ ဦးသက်ပိုင် ရစဖမှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

၂၅၄ ၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
လ  င်သာယာ

(အေရှပိုင်း)
ဦးကည်ဝင်း ရစဖမှး ဓားဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

၂၅၅ ၁၈-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လမ်းမေတာ် ဦးမျိးလွင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၅၆ ၃-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေဒါပုံ ဦးထွန်းရီ ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၅၇ ၈-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တာေမွ ေဒ စိုးစိုးလွင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၅၈ ၁၆-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
လ  င်သာယာ

(အေနာက်ပိုင်း)
ဦးလှဦး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၅၉ ၆-၇-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂု(ံဆိပ်ကမ်း) ဦးခင်ဦး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၆၀ ၉-၇-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သုံးခွ ဦးမျိးြမင့်ေအာင် ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၆၁ ၂-၃-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေကျာက်တန်း ဦးသန်းေဇာ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၂၆၂ ၁၂-၃-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သုံးခွ ဦးမျိးြမင့်ေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်၍ ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၆၃ ၂၄-၄-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေတာင်ဥက လာပ ဦးေဇာ်မင်းိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး မိုင်းစထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၆၄ ၂၇-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး ဦးထွန်းဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်၍ ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၆၅ ၁၇-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် စမ်းေချာင်း ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၆၆ ၂၁-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂုံ(အေရှ) ဦးတင်ထွန်းေအာင် ရစဖမှး ိုက်ှက်၍ ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၆၇ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေကျာက်တန်း

ဦးဗိုက်ကီး(ခ)

သန်းေဇာ်

ဦးမင်းေဆွ

ရစဖမှး

ရာအိမ်မှး
ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၆၈ ၇-၇-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
ဒဂုံမိသစ်

(အေရှ)

ဦးခင်ေမာင်သန်း

ေမာင်ြပည့်ဖိးေဝ

ရစဖမှး

ရဲတသ
ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၆၉ ၁-၈-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မရမ်းကုန်း ဦးeာဏ်လ  င် ရစဖမှး မိုင်းစထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၇၀ ၂၂-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ကည့်ြမင်တိုင် ဦးေဝတင့်ေအာင် ရစဖုံးစာေရး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၂၇၁ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေကျာက်တန်း

ဦးဗိုက်ကီး(ခ)

သန်းေဇာ်

ဦးမင်းေဆွ

ရစဖမှး

ရာအိမ်မှး
ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၇၂ ၂၇-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂုံ(ေရှ) ဦးမျိးေအာင် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၇၃ ၂၈-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သန်လျင် ေဒ မိ ရာအိမ်မှး မိုင်းစထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

 စာမျက်ှာ ၁၈ သို »»



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

စ် ရက်စွဲ
တုိင်း/ 

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း မှတ်ချက်

၂၇၄ ၃၀-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၇၅ ၇-၇-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အလုံ
ဦးေအာင်ကီး(ခ)

ေအာင်ေအာင်
ရစဖုံးအကူ မိုင်းစထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၇၆ ၁၄-၈-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ
ဦးလှဦး

ဦးေအာင်ေမာ်

ရာအိမ်မှး

ရာအိမ်မှး
ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၇၇ ၂၆-၈-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
ဒဂုံမိသစ်

(ဆိပ်ကမ်း)
ဦးမျိးြမင့(်ခ)ရဲကီး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၇၈ ၃၀-၈-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေကျာက်တန်း ဦးေဆွဦး ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၇၉ ၂-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င် ဦးဂျလ  င်မျိးမင်းမင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၈၀ ၄-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် စိုးြမင့်ေဌး(ခ)အာိုး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၈၁ ၉-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး ဦးေကျာ်လှ ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၈၂ ၁၁-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မရမ်းကုန်း ဦးစိန်ေသာင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၈၃ ၁၂-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ခရမ်း ဦးတင်ေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၈၄ ၁၂-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
ဒဂုံမိသစ်

ဆိပ်ကမ်း
ဦးမျိးတင့်ိုင် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၈၅ ၁၃-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
ဒဂုံမိသစ်

ေြမာက်ပိုင်း
ဦးိုင်လင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၈၆ ၁၆-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သန်လျင် ဦးအုန်းလွင် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၈၇ ၁၉-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် ဦးစိုးသိန်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၈၈ ၂၂-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တိုက်ကီး ဦးသန်းဝင်းေဇာ် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၈၉ ၂၅-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂုံ(ေတာင်) ဦးြမထွန်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၉၀ ၂၉-၉-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သံလျင် ဦးရဲတင် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၉၁ ၅-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေရ ြပည်သာ
ဦးထွန်းလင်းေကျာ(်ခ)

ေကျာ်ဆံသ
ဆယ်အိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၉၂ ၆-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂုံ(ေတာင်) ဦးေစာသန်း ရာအိမ်မှး မိုင်းစထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၉၃ ၈-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ထန်းတပင်
ဦးဝင်းဗိုလ(်ခ)

ဝင်းထွဋ်
ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၉၄ ၁၃-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေရ ြပည်သာ ဦးထွန်းထွန်းြမင့် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၉၅ ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် ဦးမျိးြမင့် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၉၆ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး ဦးစိုးဝင်း ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၉၇ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး ဦးေမာင်တ(ူခ)လှတင် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၂၉၈ ၁၉-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေဒါပုံ ဦးေကျာ်စိန် ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၂၉၉ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ ဦးေဝလင်းေအာင် ေကျးရာရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၃၀၀ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သဃ  န်းက န်း ဦးမျိးဝင်းွန် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၀၁ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င်သာယာ(ေနာက်) ဦးဘိုနီ ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၀၂ ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ ဦးဖိုးချိ ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၃၀၃ ၁-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ကည့်ြမင်တိုင် ေဒ ှင်းှင်းလ  င် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၃၀၄ ၁-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သာေကတ
ဦးေအာင်ကီး(ခ)

ေအာင်ေအာင်လွင်
ဆယ်အိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၀၅ ၄-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး
ဦးချစ်ဝင်း

ဦးစိန်ကိင်

ရစဖမှး

ရာအိမ်မှး
ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၃၀၆ ၇-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မရမ်းကုန်း ဦးေကျာ်စိုးဝင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၃၀၇ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
ဒဂုံမိသစ်

(ဆိပ်ကမ်း)

ဦးသိန်းေဇာ်

ဦးသိန်းဇံ

ဦးသန်းြမင့်

ရစဖမှး

ရာအိမ်မှး

ရာအိမ်မှး

ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၀၈ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေရ ြပည်သာ ဦးစိန်ြမင့် ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၀၉ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
လ  င်သာယာ

(အေရှပိုင်း)

ဦးေသာင်းလ  င်စိုး(ခ)

ကိုထက်
ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၁၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန်
လ  င်သာယာ

(အေနာက်ပိုင်း)
ဦးတင်စိုး ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၁၁ ၁၄-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေရ ြပည်သာ ဦးေကျာ်ေသာင်း ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၃၁၂ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ

ေဒ ေအာင်န ာဝင်း(ခ)

ေဒ ေအာင်ုိင်ုိင်ဝင်း(ခ)

ေဒ ပူစူး

ရာအိမ်မှး ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၁၃ ၂၇-၄-၂၀၂၁ ရှမ်း ဖယ်ခုံ ဦးထွန်းေပ အုပ်ချပ်ေရးမှး ေသနတ်ထိမှန ်ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၁၄ ၁၉-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း သိ ီ ဦးစိုင်းေရ ဘ ရစဖမှး ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၁၅ ၂၅-၉-၂၀၂၁ ရှမ်း မဘိမ်း ဦးြမင့်ဦး ဆယ်အိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၃၁၆ ၉-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကံခင်း ဦးေမာင်ေမာင်ဦး ရစဖမှး ိုက်ှက်၍ ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၁၇ ၁၄-၃-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ြမန်ေအာင် ဦးသက်စိုးေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုက်ှက်၍ ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၁၈ ၂-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေညာင်တုန်း ဦးေအာင်ြမဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

၃၁၉ ၂၉-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကျိက်လတ်

ဦးေကျာ်ဆန်း

ဦးမျိးွန်

ဦးေဇာ်မျိးဦး

မမျိးမျိးေအး

ေမာင်မျိးခိုင်

ရစဖမှး

ရာအိမ်မှး

ရာအိမ်မှး

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း

ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီ

မိုင်းစထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိ။

၃၂၀ ၂၃-၈-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ လပွတ ာ

ဦးြမင့်ေအး

ေဒ မိုးမိုး

ေမာင်ချစ်ညီညီ

ရာအိမ်မှး

(ဇနီး)

(သား)

ဓားဒဏ်ရာရရှိ။

ဓားဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

ဓားဒဏ်ရာြဖင့ ်ေသဆုံး။

၃၂၁ ၂၂-၁၀-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ မအူပင်
ေမာင်ဦး(ခ)

ခင်ေမာင်ဦး
ရာအိမ်မှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

၃၂၂ ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ပုသိမ် ဦးေကျာ်ေဌး(ခ)ေကျာ်ကီး ရစဖမှး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်သတ်ခံရ။

»» စာမျက်ှာ ၁၇ မှ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၂

ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ပိုးစာပင်စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ပိုးချည်ထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်း 

များ ဖံွဖိးတိးုတက်လာေစေရးှင့ ်ပိုးစာပင်စိက်ုပျိးသေူတာင်သဦူးေရ များြပားလာပီး 

စိုက်ပျိးေရး ထုတ်ကုန်များ တိုးတက်လာေစရန်အတွက ်ချင်းြပည်နယ်သမဝါယမဦး

စီးဌာနအေနြဖင့် ပိုးစာ စိုက်ပျိးြခင်းလုပ်ငန်းကိ ုတီးတိန်မိနယ်ှင့် တွန်းဇံမိနယ် 

ှစ်မိနယ်တုိတွင် သမဝါယမအသင်းများ ဖဲွစည်းေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ တစ်ိင်ု 

တစ်ပိုင် စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေသာ အသင်းသားေတာင်သူများှင့် စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျိး 

ထတ်ုလပ်ုေသာ အသင်းသားေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ်ပိုးချည်များကိ ုြပည်တွင်းေဈးကွက် 

တွင် သာမက ြပည်ပေဈးကွက်များလည်း ရရှိလာမည်ြဖစ်သည်။

ပုိးစာပင်စုိက်ခင်းတစ်ဧကလ င် ကန်ုကမ်းထွက်ရိှမ အေနြဖင့ ်ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးမ  

အေပ  မူတည်ပီး စိုက်ပျိးပီးသည်မ ှှစ်ေပါင်း ၂၀ ထိ  ဆွတ်ခူးိုင်ပီး ပိုးစာေက းရန် 

အရက်ကိ ု စိက်ုပျိးပီး ှစ်ှစ်မှစတင်၍ ဆွတ်ခူးပါက အရည်အေသွးေကာင်းမွန်သည်။ 

စတင်ဆွတ်ခူးသည့် ှစ်တွင် ပိုးစာရက်ေပါင ်၈၀၀ ခန်  ထွက်ရှိပီး ေနာင်ှစ်များတွင် 

တိုးြမင့်ထွက်ရှိသြဖင့ ်တစ်ဧကပျမ်းမ  ေပါင် ၄၀၀၀ ခန်ထိ ထွက်ရှိိုင်သည်။  ပိုးအိမ် 

တစ်ကတ်ေမွးြမရန် ပုိးစာရက် ေပါင် ၁၀၀၀ အသုံးြပေက းေမွးရပီး ပုိးစာပင်တစ်ဧက 

သည် ပိုးဥ ေလးကတ ်ေမွးြမိုင်ပီး၊ ပိုး တစ်ကတ်လ င် ပိုးအိမ်အစိ ုေပါင် ၅၀ မှ ၁၀၀ 

အထိ ေမွးြမိုင်သြဖင့ ်ပိုးဥ ေလးကတ်တွင ်ပိုးအိမ်အစို ပျမ်းမ  ေပါင် ၃၅၀ အထိ 

ထုတ်လုပ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                          သတင်းစ်

ထန်းတပင်မိနယ်အတွင်းရှ ိေကျးရာေနြပည်သူများအား 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး
ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၂၂

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာန   ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

ထန်းတပင်မိနယ်ဦးစီးမှးံုးမှ ဝန်ထမ်း 

များက  ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့ ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပားများကိ ု   ကွင်းဆင်း 

ြပလုပ်      ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ 

ိဝုင်ဘာ ၂၂ ရက်က မပဲလေီကျးရာအပ်ုစ၊ု 

အလိန်လည်ေကျးရာအုပ်စုှင် ့တလိုင်မှီ 

ေကျးရာအပ်ုစရိှု  ေကျးရာေနြပည်သမူျား 

အား     ိုင်ငံသားစိစစ်ေရကတ်ြပားများ 

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။

ေဆာင်ရက်ေပး

ထန်းတပင်မိနယ ်    ဦးစီးမှးုံးမ ှ

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးခင်ေဆ၊ွ တိက်ုနယ်မှး 

ေဒ စန်းသူဇာှင့်  ဝန်ထမ်းများက မဲပလီ 

ေကျးရာအုပ်စုအတွင်းရိှ အသက် ၁၀ ှစ် 

ြပည့်      ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

ေလ ာက်ထားသ ူ ေြခာက်ဦးှင် ့အသက် 

၁၈ ှစ်ြပည့် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး ကတ်ြပား 

ေလ ာက်ထားသူ   ၉၉  ဦး  စုစုေပါင်း 

ေကျးရာေနြပည်သ ူ    ၁၀၅   ဦးတိုကို 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ၁၀၅ ကတ် 

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍ အလိန်လည်ေကျးရာ 

အုပ်စုအတွင်းရှ ိ   အသက် ၁၀  ှစ်ြပည့် 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ေလ ာက်ထား 

သူ   ငါးဦးှင့်   အသက်   ၁၈   ှစ်ြပည့် 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ေလ ာက်ထား 

သူ ၇၆ ဦးှင့် တလိုင်မှီေကျးရာအုပ်စု 

အတွင်းရိှ  အသက် ၁၀ ှစ်ြပည့် ိင်ုငသံား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား     ေလ ာက်ထားသ ူ

ေလးဦးှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့် ုိင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား ေလ ာက်ထားသ ူ၆၅ 

ဦးတိုကိ ုိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများ 

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ချင်းြပည်နယ် ပိုးစာပင် စိုက်ပျိးေရးှင့် ပိုးချည်ထုတ်လုပ်ေရး 

လုပ်ငန်းတွင် သမဝါယမက  က ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၂

မအပူင်ခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနက ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား 

ငါးရိက ာများ ပိုမိုဖမ်းယူ စားသုံးိုင်ေစရန်ှင့် အလုပ်အကိုင ်

အခွင့်အလမ်းများ ပုိမုိရရိှေစုိင်ရန်ရည်ရယ်၍ သဘာဝေရြပင်၊ 

ဆည်၊ တမမံျားအတွင်း ငါးမျိးများစိက်ုထည့ြ်ခင်း အခမ်းအနားကိ ု  

မအပူင်မိနယ်  မလက်တိ ုေကျးရာအပ်ုစ ုလ  င်းတာေရထန်ိးတခံါး 

အနီးတွင် ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည်။

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနားသို ေဒသခံြပည်သူများ၊ 

တလုပ်လှ ငါးလုပ်ငန်းစခန်းတာဝန်ခံှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ေအာင်ဟိတ် 

မအူပင်မိနယ် လ  င်းတာေရထန်ိးတခံါးအတွင်းှင့ ်သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးမျိးများစိက်ုထည့်
ငါးလုပ်ငန်းစခန်းတာဝန်ခံှင့်    ဝန်ထမ်းများက  တလုပ်လှ 

ငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ လ  င်းတာေရထန်ိးတခံါးအတွင်း ငါးြမစ်ချင်း 

ှစ်လက်မေကာင်ေရ  တစ်သိန်းှင့် လ  င်းတာသဘာဝေရြပင ်

အတွင်း ငါးြမစ်ချင်း ှစ်လက်မ ေကာင်ေရ သုံးသိန်း စုစုေပါင်း 

ေကာင်ေရ ေလးသိန်းှင့ ် ေအာင်ဟိတ်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမ ှ

သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးြမစ်ချင်း ှစ်လက်မအရယ် သံုးသိန်း  

စုစုေပါင်း ငါးေကာင်ေရ ခုနစ်သိန်းအား  ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                                           

 သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ ၂၃၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်း ြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

ယမန်ေနမှအဆက်

မိုးေစွေနခဲ့သည်မှာ   ကာေချပီ။   တစ်ေွလုံး 

ပြူပင်းခဲသ့မ  အတိုးချကာ ရာေနသလား ထင်မှတ်ရ 

သည်။ မုိးရာပီဆုိသည်ှင့်တစ်ပိင်နက် ေညာင်လှ၊ 

ပုဂံစုစေသာ ရပ်ကွက်များတွင် ေရလ မ်းမိုးမည့ ်

အရိပ်အေယာင်များ   ေပ လွင်လာသည်။  နံသာ 

ေချာင်းေခ   ေချာင်းနိမ့်တွင်  ေတာင်ကျေရများ 

ဒလေဟာကျလာသည်။

သည်ရက်များအတွင်းတွင် ခင်ခင်ကီး စိတ်မရ င်။ 

ေနရသည်မှာ မေပျာ်ပိုက်။

ကိုကိုသည်  ိုင်ငံြခားသို  ထွက်သွားေလပီ။ 

မေနကပင် ကိကုိုထမှံ စာေရာက်လာသည်။ စီးနင်း 

လိက်ုပါသွားသည့ ်“ဧရာဝတ”ီသေ  ဘာအေကာင်း၊ 

ဘုံေဘမိအေကာင်း၊     စူးအက်တူးေြမာင်း 

အေကာင်းစသည်ြဖင့ ်   စာတွင်   ြပည့်ြပည့်စုံစု ံ

ပါသည်။ ကိကုိသုည် သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်း 

၏   လွတ်ေြမာက်မ ကို   ရှာေဖွသွားိုင်ေလပီဟ ု

ခင်ခင်ကီး ထင်သည်။

ေမာင်ေမာင်ဦး ရန်ကုန်သို ထွက်ခွာသွားပီြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ သူ  မိသိုြပန်လာမည့်ေန၊ 

သူလာေခ မည့်ရက်ပင် ခင်ခင်ကီး ေစာင့်ေမ ာ်ေန 

ရသည်။

ခင်ခင်ကီးတိုေကျာငး်သည်လည်း   ဖွင့်ရက ်

နီးကပ်လာေချပီ။   ခင်ခင်ကီးသည ်  ေမ ာ်လင့် 

ထင်မှတ်ထားသည့အ်တိင်ုး   စာေမးပဲွကျ ံးသည်။ 

ထိုအတွက် ေဖေဖကေရာ ေမေမကပါ ဆူလိုက် 

ပွက်လိုက်သည်မှာ    ေခါင်းေဖာ်ိုင်စရာပင ်မရှိ။ 

သိုေပမဲ့ သည်အဆူအပူကုိ ခင်ခင်ကီး ခံုိင်သည်။ 

သည်မ ေလာက်ကိုေတာ ့နည်းနည်းမှမမ ။ စင်စစ် 

သူတွင်  စာေမးပွဲကျ ံးရြခင်းထက ်  ပိုမိုဆိုးရား 

ေသာအြဖစ် ရိှေနသည်။ ယင်းအြဖစ်ကိ ုမသေိသး၍ 

သာ စာေမးပဲွကျ ံးြခင်းမှာ ေဖေဖှင့ေ်မေမအတွက် 

ထူးဆန်းြခင်းြဖစ်ေနေပလိမ့်မည ်ထင်ပါသည်။

ရန်ကုန်သို  ေမာင်ေမာင်ဦး  ထွက်ခွာသွားပီ

ဆိကုတည်းက သူထံမှစာကုိ ခင်ခင်ကီးေမ ာ်လင့်ေန 

သည်။ ေစာင့်စားေနသည်။ သုိေပမ့ဲ ယခုတုိင်ေအာင် 

သူထံမှ စာကိုမရေသး၊ သူထံမှ စာကို မရသြဖင့ ်

ခင်ခင်ကီးအေနြဖင့ ်စာြပန်ေရးဖိုလည်း ခက်ေန 

သည်။ ဘာလိုလိုှင့်   သူ  ထွက်သွားခဲ့သည်မှာ 

ှစ်ပတ်ပင် ေကျာ်ပါပေကာ။

သည်အတွင်း ေမေမသည် ခင်ခင်ကီးအေပ  

သက  ာရနံမကင်းသလိ ု   ကည့်လာတတ်သည်။ 

တေလာကဆိလု င် ထတ်ုေဖာ်၍ပင် ေမးလာသည်။

“သမီး ေနေကာင်းရဲလားဟင”် 

ေမေမ၏အေမးကိ ု  ခင်ခင်ကီး   ပျာပျာသလဲ 

ေြဖရသည်။ 

“ေနေကာင်းပါတယ် ေမေမ။ ဘာြဖစ်လိုလဟဲင်” 

“သမီးကည့်ရတာ သိပ်ပီးေဖျာ့ေနလိုပါ။ အား 

သတူိုမိတွင် အြခားေသာ ခင်ခင်ကီးများ ရိှေသးသည်။ မမိိကီး၊ မမကီးစေသာ 

ကီးပါသည့်နာမည်ေတွ ရှိေသးသည်။ သို ြဖင့်လည်း ခင်ခင်ကီးကို 

အြခားခင်ခင်ကီးများှင့် ကွဲြပားစိမ့်ငှာ ေရှမှ “ေရနံသာအိမ်က ခင်ခင်ကီး” 

ဟု ခွဲြခား၍ ေြပာရသည်။ ထိုေကာင့် ခင်ခင်ကီးအေကာင်း 

စကားစပ်မိပီဆိုကလ င် သူတိုသည် “ေရနံသာအိမ်က ခင်ခင်ကီးေလကွာ” 

စသည်ြဖင့် ဆိုေလ့ရှိကသည်။ ထိုေနာက် မကာမီမှာပင ်“ေရနံသာအိမ်က” 

ဆိုသည့်စကားမှာ ေထာင့်သည်။ ေြပာ၍မလွယ်ဟု ထင်မှတ်ကဟန်ြဖင့် 

“ေရနံသာခင်ခင်ကီး” ဟု သည်စ်ကတည်းက အမည်သတင်း...

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

သူငယ်ချင်းများကိ ုေြပာမိသည်။

“ခင်ခင်ကီးရယ်ေအ။ အခု ကိုယ်ဝန်ရှိေနပီတဲ့။ 

ငါြဖင့် ေြပာပဲမေြပာချင်ပါဘူး” စသည်ြဖင့် စကားဆုိ 

သည်။

“ညည်း ဘယ်လိလုပ်ု သသိလဟဲင်”  မယုသံက  ာြဖင့ ်

ေမးလာကသူများအား    လက်သည်မိန်းမကီးထ ံ

အစမ်းသပ်ခံပုံများ၊ လက်သည်မိန်းမကီးက ေြပာခဲ့ 

ေသာစကားများကိ ုြပန်လှန်ေြပာြပသည်။

ခင်ခင်ကီး၏သတင်းသည် တစ်ေယာက်မှသည ်

အြခားသတူစ်ေယာက်သို အဆင့ဆ်င့က်ူးေြပာင်းသွား 

သည်။ ေနာက်ေတာ့လည်း သူတုိချင်း စုမိလ င် ယင်း 

သတင်းများကိုပင ်စကားအြဖစ ်ဆိုကသည်။ 

သည်တွင် ေကျာ့ေမာင်က တစ်ေမှာင့်။ နီးစပ်ရာ 

သူငယ်ချင်းများှင့ ်ေတွလ င် ေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်

ခင်ခင်ကီးတုိအေကာင်းကုိ  ေြပာရသည်မှာအေမာ။ 

စင်စစ်တွင် ေကျာ့ေမာင်သည် မည်သူကိမု  သစ ာမခ။ံ 

ေညာင်ေရအိုးေရ   ေသာက်ခဲ့သည်လည်းမဟုတ်။ 

သိုြဖစ်၍ ေြပာမည်ဆိလု င်လည်း ေြပာပိင်ုခွင့ရိှ်သည် 

ပင်။  အမှန်ေတာ့   သူသည်   သူငယ်ချင်းြဖစ်သူှင့ ်

ပတ်သက်၍ က ားလုံးထုတ်ြခင်းမ သာ ြဖစ်သည်။

ပင်းဘရုားပဲွေတာ်ပီးကတည်းက သတူိုလိ ုလငူယ် 

အသိုင်းအဝိုင်း၌ ခင်ခင်ကီး ေရပန်းစားလာသည်။ 

ခင်ခင်ကီး၏အလှကို စကားအြဖစ် ဝိုင်းဖွဲေြပာဆို 

ကသည်။ ခင်ခင်ကီးအေပ     စတ်ိဝင်တစားရိှသလူည်း 

ဒုှင့်ေဒးပင်။   သိုေပမဲ့   ချ်းကပ်ဖိုဆိုသည်ေဝး၍ 

ခင်ခင်ကီး၏မျက်ှာကိ ုတစ်လေန၍မ  တစ်ခါမြမင်ရ 

တတ်။ ေကျာင်းသွားေကျာင်းြပန် ေစာင့်ကည့်က 

သည်။ သိုေပမဲ့ ခင်ခင်ကီးသည ်ေြမမနင်းမင်းသမီး 

ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသို အသွားအြပန် ကားေပ မှ 

မဆင်းရ။ သူတိုသည် စိတ်မချင့်မရဲရှိရသည်မှအပ 

ဘာမ  မကံသာကေပ။

သူတုိမိတွင် အြခားေသာ ခင်ခင်ကီးများ ရိှေသး 

သည်။ မမိိကီး၊ မမကီးစေသာ ကီးပါသည့န်ာမည်ေတ ွ

ရှိေသးသည်။   သိုြဖင့်လည်း   ခင်ခင်ကီးကိ ုအြခား 

ခင်ခင်ကီးများှင့ ်ကွဲြပားစိမ့်ငှာ ေရှမှ  “ေရနံသာ 

အိမ်က ခင်ခင်ကီး” ဟု  ခွဲြခား၍ ေြပာရသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ခင်ခင်ကီးအေကာင်း စကားစပ်မိပဆီိုက 

လ င် သူတိုသည် “ေရနံသာအိမ်က ခင်ခင်ကီးေလ 

ကွာ” စသည်ြဖင့်  ဆိုေလ့ရှိကသည်။  ထိုေနာက် 

မကာမီမှာပင် “ေရနံသာအိမ်က” ဆုိသည့်စကားမှာ 

ေထာင့သ်ည်။ ေြပာ၍မလွယ်ဟ ုထင်မှတ်ကဟန်ြဖင့ ်

“ေရနံသာခင်ခင်ကီး”   ဟု   သည်စ်ကတည်းက 

အမည်သတင်း စတင်ပျံှံခဲ့ေလသည်။

တစ်ေြမတည်းေန၊ တစ်ေရတည်းေသာက်ကသူ 

များကမစံွ။  စံွမယ့စံွ်ေတာလ့ည်း    မိသိုတစ်ခါတေလ 

မှြပန်သူ   ေမာင်ေမာင်ဦးက  စွံသည်။  ထိုအတွက် 

ေကျာ့ေမာင်တို    အံ့အားသင့်ကသည်။   သည် 

အေကာင်းကိ ုစကားစပ်မိတိုင်း ေြပာြဖစ်ကသည်။ 

ထိုေကာင့်ပင် လူငယ်လူရယ်တိုအကား၌ ခင်ခင် 

ကီးှင့ ်ေမာင်ေမာင်ဦးတိုအေကာင်းမှာ မကားချင် 

အဆုံး။

အများအားြဖင့ ်ေမာင်ေမာင်ဦးကိ ုအားကျသည်။ 

ချးီမွမ်းကသည်။  အချိကဆုိလ င်  ေနာက်ကွယ်၌ 

ေမာင်ေမာင်ဦးအား   “ ေရနံသာ၏   အိမ်ေရှစ ံ

အေလာင်းအလျာ” ဟပုင် တင်စားေခ ဆိေုနကေလ 

သည်။ 

အချိက  ေမာင်ေမာင်ဦးှင့် ခင်ခင်ကီးတို၏ 

အချစ်ေရးမှာ အဆင်ေြပလိမ့်မည်ဟု ထင်သည်။ 

ယင်းလူစုမှာ ဦးေအာင်ခန်ှင့် ဦးေကာင်းမိုးတို၏ 

အတွင်းေရးကုိ မသိကသူများြဖစ်သည်။ အတွင်းေရး 

ကို သိကသူများကေတာ ့သူတိုအတွက် ကိတင်

ရင်ေလးေနကသည်။ ဒီတစ်ခါ “ ပွဲကီးပွဲေကာင်း 

ပေဲဟ ့” ဆိကုာ ပဲွေတာင်းကသမူျားလည်း ရိှသည်။

ခင်ခင်ကီးအေနှင့် သူ၏အြဖစ်အပျက်များကို 

ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ှင့ ်  အြခားတစ်ေယာက ်

ှစ်ေယာက်မှလဲွ၍ မသဟိ ုထင်မှတ်ေနမဆိသဲာြဖစ် 

သည်။ ယုံကည်ေနမိဆဲသာ ြဖစ်သည်။ သူမ၏ 

အြဖစ်အပျက်မှာ တစ်မိလုံးရိှ လအူသီးသီး၏နားသို 

မုတ်သံုမုိးှင့်အတူ ပျံံှေရာက်ရိှေနသည်ဆုိြခင်းကုိ 

စိုးစ်းမ  ရိပ်စားမိြခင်းမရှိ။ မိမိကိုယ်ကိ ုလုံလှပီ 

ဟုပင် ထင်ေနသည်။ 

ကိုကိုှင့် မလှေဝတိုကိစ သည်လည်း ပီးြပတ ်

ြခင်း  ရှိခဲ့ေပပီ။  ကိုကိုဆ အရ  ထပ်မံေစ့စပ် 

ေကာင်းလမ်းသည်။ မလှေဝတိုဘက်က ေကျနပ် 

သည်ဟု ဆုိသည်။ မေကျနပ်ဘဲ ရှိိုင်ိုးေလလား။ 

ယခင်ကဆိုလ င် သာမန်သူေဌးသား။ ယခုေတာ့ 

ဘိလပ်ြပန်ကိုပင ်ရေချဦးေတာ့မည်။ သည်ေတာ့ 

လည်း မှားခဲ့သည်ကိုပင် အမှားေကာင်းဟု ဆိုရ 

ေတာ့မလို    ြဖစ်ေနသည်။   ေစာေစာပိုင်းက 

ေကာင်းလမ်းြခင်းကိစ  ပျက်မလိုလိုြဖစ်ခဲ့သည ်

ကိုပင် ေကျးဇူးတင်ရေသးေတာ့သည်။

ခင်ခင်ကီးသည် ကုိကုိှင့်စပ်လျ်းကာ မဝင်းရီ 

ကိ ုသနားသည်။ ကဏုာသက်သည်။ ယခေုလာက် 

ဆုိလ င် မဝင်းရီတစ်ေယာက် မည်သုိခံစားေနမည် 

မသိတတ်။   မေတွခဲ့ကသည်မှာလည်း    ကာပီ။ 

ေကျာင်းပိတ်ကတည်းက ြဖစ်သည်။

ကိကုိ ုမိသို ြပန်လာသည်ဆိြုခင်းကိ ုမဝင်းရီတုိ 

သိရန်လွယ်မည်မထင်။ ကိုကိုသည ်မိသိုြပန်လာ 

စ်က အမ်ိအတွင်းမှ အြပင်မထွက်။ ဘလိပ်သွားရန် 

ရန်ကုန်ဆင်း၍ စီစ်ပီးေနာက် မိသိုတစ်ေခါက ်

ြပန်လာသည်။ မလှေဝှင့ ်ေစစ့ပ်သည်။ များမကာမ ီ

မှာပင် မိမှြပန်သွားသည်။ ေစစ့ပ်ေကာင်းလမ်းစ် 

က မိမိမိဖအချိတိုသာ  ကိုကို   မိသိုြပန်လာ 

ေကာင်း သိကသည်။ ရင်းှီးေသာသူအချိပင ်

ကိုကို   မိက ထွက်သွားေလမှ  သားအဖချင်း 

ြပန်လည်အဆင်ေြပသွားေကာင်း သခိဲရ့ေလသည်။

သည်ကေနညတွင်လည်း အိမ်မှာ အခါတိုင်း 

ကလို တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်ေနမဲပင်။ အိမ်တွင် 

ေဖေဖ၊ ေမေမှင့် ဘွားဘွားတိုမရှိက။ ေဆွမျိး 

နီးစပ်ေတာ်ေသာ   တွင်းစားိုးတစ်ဦး၏အိမ်သို 

သွားေနကသည်။    ထိုအိမ်မှာ    ဘုရားကိုးဆ ူ

ဆွမ်းကပ်ရှိသည်။

ခင်ခင်ကီးသည် ြပတင်းေပါက်ကုိ မျက်ှာြပ၍ 

ထိုင်ေနသည်။ တံစက်မိတ်မှ ေလ ာကျေနေသာ 

မုိးေရစက်များကုိ ေငးကည့်ေနသည်။ သည်အချန်ိ 

တွင်   ေမာင်ေမာင်ဦးထံမှစာကိ ု  ဖတ်ေနရပါက 

အဘယ်မ    အဆင်ေြပေလမည်နည်း   ေတွးသည်။ 

မိမိအေနှင့်လည်း   သူအတွက်   စာတစ်ေစာင် 

ေရးေနပါက အဘယ်မ  ကည်ူးဖွယ်ေကာင်းမည်ကိ ု

စ်းစားေနမိသည်။      ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

သပ်ိနည်းေနသလားလိုပါ။    ဆရာဝန်ေလး   ဘာေလး 

ြပကည့်ရရင ်ေကာင်းမလားလိုပါ”

“ခင်ကီး ဘာမှမြဖစ်ပါဘူး ေမေမ။ ေနေကာင်းပါ 

တယ်။ ြပစရာမလိုပါဘူး”

သည်စ်က တစ်ကိမ်။

ေမေမသည်   ကိုကိုှင့်ပတ်သက်၍    စိတ်ေအး 

လက်ေအးရှိခဲ့ရပီြဖစ်၍   ခင်ခင်ကီးအေပ     စိတ် 

အာုစံိက်ုလာမဟိန်တသူည်။ ဂတုစိက်ုရိှလာမဟိန် 

တသူည်။ ေမေမက မမိအိေပ  စတ်ိအာုစံိက်ုလာြခင်း 

အတွက်  ခင်ခင်ကီး   ကည်ူးမိြခင်းမရှိ။ တုန်လ ပ် 

ေချာက်ချားြခင်းကိုပင ်ခံစားရေသးသည်။

တစ်ေနကလည်း ေမေမသည် တစ်ကမ်ိေမးလာခဲ ့

ေသးသည်။

“သမီး ရာသီရက်ေတ ွဘာေတွေကာ မှန်ရဲလား 

ဟင်” 

“မှန်ပါတယ် ေမေမ။ ဘာြဖစ်လုိ ေမးေမးေနရတာ 

လဲ” 

“သမီးကိုကည့်ရတာ သိပ်သန်ေနလိုပါ”

သိုြဖင့ ်ခင်ခင်ကီးမှာ တစ်စထက်တစ်စ အေနရ 

ကျ်းကျပ်လာသည်။ ေမေမှင့ ်မျက်ှာချင်းဆိင်ုရန် 

ဝန်ေလးသည်။ တတ်ိုင်သမ  ေရှာင်သည်။

ယင်းအချန်ိ၌ ေရနံသာအမ်ိကီး၏အပတွင် ခင်ခင် 

ကီးှင့်စပ်လျ်း၍      သတင်းြဖစ်ပွားေနသည်ကိ ု

ခင်ခင်ကီးတုိ မသိ။ မကား။ အကယ်၍ သိလာကား 

လာရပါလ င်လည်း သည်မ ငိမ်ငိမ်သက်သက်ေန၍ 

ရမည်မထင်။

ခင်ခင်ကီး၏သတင်းသည် ေကျာင်းသမူန်ိးကေလး 

များအကားတွင် ပျံံှသည်။ စင်စစ် ယင်းသတင်းကုိ 

ြဖန်ချခိဲ့သူမှာ   ခင်ခင်ကီး၏   သူငယ်ချင်းသာပင်။ 

သစ ာဆိခုဲရ့သည်  ဆိေုစ  ေညာင်ေရအိုး ေရေသာက်ခဲ ့

ရသည်ဆိေုစ။ ေနာင်ဘဝမှ သစ ာစူးလ င် စူးေစေတာ။့ 

မေြပာဘဲမေနိုင်။ အစေသာ ် တ်လုံမည်ထင်ေသာ 



ုိဝင်ဘာ   ၂၃၊ ၂၀၂၁

ခေရာင်းလမ်းကိုြဖတ်ေကျာ်ြခင်း

အခရာေသာ့ချက်ကို ရှာပါ ေအာင်ြမတ်စည်သူ

န ာသိန်းဇံ

စာေရးဆရာ န ာသိန်းဇံ၏   ခေရာင်းလမ်းကုိ ြဖတ်ေကျာ်ြခင်းစာအုပ်မှ  စာေရးသ ူ

မိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

အခန်း (၂)

ေတွေဝြခင်းကိ ုေကျာခိုင်းြခင်း

မှန်မှန်ကန်ကန်  ြမင်တတ်တ့ဲ အြမင်အသ ိ

မရှိရင်၊ အေြမာ်အြမင်မရှိရင် ဘာလုပ် 

ရမှန်းမသဘိ ဲ   စတ်ိဓာတ်ေတ ွ ပျက်ြပား 

ကျဆင်းသွားတတ်တာပဲ။    အခက်အခဲ 

ေတွ      ြပဿနာေတွ      ေပါများလှတဲ့ 

လူေလာကကီးမှာ စိတ်ခိုင်ခံ့မ မရှိရင်၊ 

က့ံခုိင်မ မရိှရင် ေနရာတကာမှာ စိတ်ဓာတ် 

ကျစရာချည်းပဲ။ 

တချိက    မျက်ေမှာက်ေခတ်ကို 

“စိတ်ဓာတ်ကျေနတဲ့ေခတ်” “The Age 

of Depression” လိုေတာင်ေခ ေနက 

တယ်။ ေတွးေခ ပညာရှင်ေတဟွာ လကူိ ု

အဓပိ ာယ်အမျိးမျိး သတ်မှတ်ခ့ဲကတယ်။ 

ဒါေပမဲ့  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးက “မျက်ေမှာက ်

ေခတ်မှာေတာ့   လူကို   စိုးရိမ်ေသာက 

ေရာက်ေနေသာ   သတ ဝါြဖစ်တယ်”လို 

သတ်မှတ်သင့်ေကာင်းေြပာဖူးတယ်။

လူေလာကမှာ  စိတ်ပျက်စရာ၊ စိတ် 

မချမ်းေြမ့စရာေတွ    များေလေတာ့ 

စတ်ိဓာတ်ကျတဲေ့ရာဂါေတ ွမျက်ေမှာက် 

ေခတ်မှာ အြဖစ်များတာပ။ဲ ဘယ်ေလာက် 

ေတာင်အြဖစ်များသလဲဆုိရင်.... အဂ  လန် 

ိုင်ငံတစ်ခုတွင်မှာပ ဲ         တစ်ှစ်ကို 

လ(ူ၄၀၀၀၀)ေလာက် စိတ်ဓာတ်ကျေရာဂါ 

နဲ    ေဆးုံတက်ကရတယ်လို  သိရ 

တယ်။ ပီးေတာ ့အဒဲအီဂ  လန်ိင်ုငတံစ်ခ ု

တွင်မှာပဲ ှစ်စ်  လူ (၅၀၀၀) ေလာက် 

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်   သတ်ေသကတယ်။ 

တြခားေလာကလသူားတိင်ုး ဘဝြပဿနာ ေြဖ

ရှင်းနည်းလမ်း န်စာအပ်ုများကိ ုကိယ်ုစရီရိှထားက 

သည်ဟ ုတစ်ချန်ိတစ်ခါက က န်ေတာ် အေတွးေပါက် 

ခဲ့ဖူးသည်။ က န်ေတာ်ကမူ ထိုလက်စွဲစာအုပ်များ 

ေဝငှချနိ်က အေကာင်းေကာင်းေကာင့ ်ပျက်ကွက ်

ေနခဲ့သည်။ က န်ေတာ်သည် “အင်း…က န်ေတာ် 

ေမွးတ့ဲေနမှာ ဘုရားသခင် ေနထုိင်မေကာင်းြဖစ်ေန 

ခဲ့တယ်” ဟု  ေရးသားခဲ့ေသာ   စပိန်ကဗျာဆရာ 

ဆီဇာေဝါလီဂျိကဲ့သို နည်းနည်းခံစားမိခဲ့သည်။ 

က န်ေတာ်သည် အသက်သုံးဆယ်ေကျာ်အရယ် 

တွင် ေလာကကီးကိ ုသံသယြဖင့် ရင်း  ဘဝလမ်း 

ေပျာက်ေနခဲေ့သာ က န်ေတာ်၏ ေလာကကိ ုစတ်ိကန်ု 

ေနသည့် ခံစားချက်အား က န်ေတာ့်မိတ်ေဆွတစ်ဦး 

ြဖစ်သူ ေဒါက်တာမုိက်ကီလ်လီဘူးကုိ ရင်ဖွင့်ေြပာကား 

ခဲ့ရာ သူက က န်ေတာ့်ကို စာအုပ်တစ်အုပ ် ဖတ်ခိုင်း 

လိက်ုသည်။ ေလာကတွင် အသက်ရှင်ရပ်တည်ေရးကိ ု

 န်ြပေပးိင်ုေသာစာအပ်ုရိှသည်ဟ ုထိအုချန်ိအထ ိ

က န်ေတာ် မယုံကည်တတ်ခဲ့ေသးေချ။ 

ထိစုာအပ်ုမှာ နပိလုယီဟံီးလ် (Napoleon Hill) 

ေရးခဲ့ေသာ The Master Key to Riches စာအုပ်ပင် 

ြဖစ်သည်။ ထိစုာအပ်ုသည် က န်ေတာ့စ်ာအပ်ုစင်ထက် 

တွင် အတန်ကာ ဖုန်တက်ခံလိုက်ရသည်။ 

က န်ေတာ်သည် ဘဝတိုးတက်ေရး တက်ကျမ်း 

စာအုပ်များကိ ုယုံကည်မ  မရှိလှခဲ့ေချ။ ယင်းတိုကိ ု

လေူပျာမ့ျား၊ ယံုလွယ်သူတုိကုိ ှပ်ချေနေသာ စာအပ်ု 

များအြဖစ်သာ ယူဆခဲ့သည်။

ေနာက်ဆုံးတွင်     စာအုပ်နာမည်မှ   Riches 

(က ယ်ဝချမ်းသာမ ) ဟေူသာ စကားလုံးက ထိစုာအပ်ု 

ကို  မြဖစ်မေနဖတ်ြဖစ်ေအာင ်   ဆွဲေဆာင်ခဲ့သည်။ 

က န်ေတာ်ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့ပီး က န်ေတာ့ဒ်ကု များကိ ု

ေြဖရှင်းိင်ုရန်အတွက် ထိုက ယ်ဝမ များ လိေုနသည် 

မဟုတ်ပါလား။

(ထုိစာအုပ်ထဲမှ သေဘာတရားများကုိ လက်ေတွ 

ကျင့သ်ုံးြခင်းြဖင့ ်တစ်ှစ်ပင်မြပည့တ်တ်ေသာ အချန်ိ 

ကာလတွင် က န်ေတာ့ဝ်င်ေင ွှစ်ဆတိုးခဲေ့သာ်လည်း) 

ထိုစာအုပ်က က န်ေတာ့်ကိုေပးခဲ့ေသာအကျိးကား 

က န်ေတာ့်ဝင်ေငွကုိ တုိးပွားေစခ့ဲသည်ထက် များစွာ 

ပိုသာခဲ့သည်။ 

နပိလီုယံဟီးလ်၏ အကံြပချက်သည် က န်ေတာ့် 

ဘဝတစ်ခုလုံးကို ေြပာင်းလဲပစ်ိုင်ေလာက်ေအာင ်

ြပင်းသည့ ်မီးေတာက်အဆင့်သို ေရာက်ခဲ့သည်။ 

က န်ေတာ်သည် ေနာင်တွင်  ကိုယ့်စိတ်ကိုယ ်

ေဆာင် ေအာင်ိုင်ေရးမှန်း သေဘာေပါက်လာမည့ ်

စွမ်းရည်တစ်ရပ ်ရရှိလာခဲ့သည်။ 

ထိုစာအုပ်ကို ဖတ် ပီးေနာက်တွင် နပိုလီယံ 

ဟီးလ်၏ စာအပ်ုမှန်သမ ကိ ုက န်ေတာ်ဖတ် ခဲသ့ည်။ 

က န်ေတာ်သည် က န်ေတာ့်ကားထဲတွင် နားေထာင် 

ရန်ှင့် ညစ် အိပ်ရာဝင်ချနိ်တွင် အိပ်ရာေဘးတွင ်

ဖွင့်ရန် တက်ကျမ်းစာအုပ် အသံသွင်းကက်ဆက်ေခွ 

များကုိလည်း ဝယ်ယူစြပခ့ဲသည်။ က န်ေတာ် ေကျာင်း 

တွင်၊    ေကာလိပ်တွင်ှင့ ်    က န်ေတာ့်မိသားစုှင့် 

က န်ေတာ့်မိတ်ေဆွများထံမှ တတ်သိသမ  အရာအားလုံး 

ခဏေမ့ထားလိုက်သည်။ 

အြပည့အ်ဝနားလည်ြခင်း မရိှခဲသ့ည့တ်ိင်ုေအာင် 

က န်ေတာ်သည် က န်ေတာ့်ကိုယ်ပိုင်အေတွးအေခ 

ကုိ ထုိေအာက်ေြခသိမ်း ြပန်လည်တည်ေဆာက်မ ြပေန 

ခ့ဲသည်။ က န်ေတာ်သည် ဘဝကုိ သံသယအြမင်ြဖင့် 

ကည့်ခဲ့သည့်အေြခအေနကိ ုေြခဖျက်၍ အေကာင်း 

ြမင် ထက်သန်တက်က စွာ လုံလေရးကိ ုအေတွးတစ်စ 

ချင်း ြပြပင်တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။

သိုြဖင့ ်ချမ်းသာက ယ်ဝေရးသို အဓကိေသာခ့ျက် 

က ဘာလဲ။

ချမ်းသာက ယ်ဝေရးသို အခရာေသာခ့ျက်သည် 

သင့်စိတ်ကိုသင ် အက င်းမဲ့   စိုးပိုင်ိုင်ေရးအတွက ်

လိုအပ်ေသာသမာဓိရှိေရးသက်သက်ပင်ြဖစ်သည်။ 

“သင်  အက င်းမဲ့    လ မ်းမိုးိုင်ေသာအရာမှာ 

သင်၏ စတ်ိေနစတ်ိထားြဖစ်ေကာင်း အေလးအနက် 

သတိချပ်ပါ” ဟု ဟီးလ်က ေရးသားခဲ့သည်။

 က န်ေတာ့စ်တ်ိကိ ုက န်ေတာ် အက င်းမဲ ့ပိင်ုစိုး 

ရန်အတွက် က န်ေတာ် ရာသက်ပန် ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

ကိစ ြဖစ်ေသာ်လည်း ထိုအေရးအတွက်  က န်ေတာ် 

အစကနဦးကတည်းကပင ်     စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ 

သည်။ 

ဟီးလ်၏စာအပ်ုသည် သင်၏ အခရာေသာခ့ျက် 

ြဖစ်ချင်မှ ြဖစ်ေပမည်။ သိုေသာ် သင် ဆက်လက်ရှာေဖ ွ

ေနပါက   သင့်ဘဝလမ်းေကာင်းေပးမည့ ် လက်စွဲ 

စာအုပ်တစ်အုပ်အုပ်    မလွဲမေသွကံေတွမည်ြဖစ ်

ေကာင်း က န်ေတာ်တပ်အပ်ေြပာိုင်သည်။

ထိစုာအပ်ုသည် Eckhart Tolle ၏ The Power 

of Now: Tracy Goss ၏ Frankenstein’s Castle 

(သိုမဟတ်ု) Nathaniel Branden ၏ The Six Pillars 

of Self-Esteem ြဖစ်ိုင်သည်။

ထိုစာအုပ်အားလုံးသည် က န်ေတာ့်ကို ဦးစွာ 

အစပျိးေပးုိင်ခ့ဲေသာ စာအုပ်များြဖစ်သည်။ က န်ေတာ် 

၏ ဘဝတက်လမ်း ေလကှားထစ်ေပ တွင် က န်ေတာ့် 

ကို သူတိုအားလုံးြမင့်တင်ေပးခဲ့သည်က အမှန်ပင်။ 

သင်၏ကုိယ်ပုိင်ေသာ့သည် သင့်စိတ်ကိက် စိတ်ဓာတ် 

ေရးရာပိုင်းစာေပမ ှလာိုင်သည်။

သင်ရှာေဖရွန် အသင့ြ်ဖစ်ေသာအခါ ထိစုာေပကိ ု

ရှာေတွမည်ြဖစ်သည်။  ထိုစာေပများက   သင့်ကို 

အြပင်မှာ ေစာင့်ဆိုင်းေနကသည်။

[Ref: 100 ways to motivate yourself by Steve 
Chandler]

အဒဲအီထမှဲာ  စတ်ိဓာတ်ကျေရာဂါေကာင့ ်

သတ်ေသသေူတ ွအများဆုံးပလဲို စာရင်း 

အရ သိရတယ်။ 

စတ်ိဓာတ်ကျဆင်းပီး ေသာကေတ၊ွ 

ဗျာပါဒေတွများလာရင ်   ခ ာကိုယ်မှာ 

ေရာဂါအမျိးမျိးေတ ွ ြဖစ်လာိုင်တာပဲ။ 

စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းလို ြဖစ်ေပ လာတဲ့ 

ေရာဂါေတနွဲပတ်သက်ပီး သေုတသနြပ 

ကတဲဆ့ရာဝန်ေတ ွအဆိအုရ လနူာ ၅၀ 

ရာခိုင် န်းမှ  ၇၀ ရာခိုင် န်းအထိဟာ 

စိတ်ဓာတ်ကျမ ေကာင့်      ခ ာကုိယ်မှာ 

ေရာဂါေတွရလာတာပဲလို      ေြပာက 

တယ်။ 

အေမရိကန်မှာလည်း  တစ်ှစ်ကို 

လူေပါင်းေလးသန်းကေန ရှစ်သန်းအထိ 

စတ်ိဓာတ်ကျေရာဂါ အေြခအေနေကာင့ ်

အကုသခံရတယ်။ အဲဒီလူနာေတွထဲက 

ှစ်သန်ိးခဲွဟာ ေဆးုတံက်ပီး အကသုခ ံ

ေနရတယ်လို Time မဂ ဇင်း ေဆးပညာ 

က  မှာ ေဖာ်ြပထားတာ ဖတ်ဖူးတယ်။ 

[မိုနာကိုမိမှာ   ကျင်းပတဲ ့   စိတ်ဓာတ် 

ကျေရာဂါနဲဆိုင်တဲ ့ ညီလာခံမှာ   ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖဲွချပ်  စတ်ိေရာဂါဌာနခဲွရဲ 

အကီးအကဲ ေနာ်မန်ဆာတုိးရီးယပ်စ်က 

“ကမ ာေပ မှာ လူသန်းေပါင်း ၁ဝဝ ဟာ 

စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ေရာဂါကို   ြပင်းြပင်း 

ထန်ထန် ခစံားေနကရတယ်။  အေနာက် 

ဥေရာပ လူဦးေရရဲ ငါးရာခိုင် န်းဟာ 

အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကျေရာဂါ  စွဲကပ်ေနက 

တယ်၊ အေနာက်ဥေရာပမှာ ကိုယ့်ကိုယ ်

ကိယ်ု သတ်ေသသ ူ၁ဝဝဝဝ၀ ခန်ရိှတယ်၊ 

အဲဒီသတ်ေသတ့ဲသံုးပံုှစ်ပံုဟာ စိတ်ဓာတ် 

ကျေရာဂါေကာင့် သတ်ေသကြခင်းြဖစ် 

တယ်” လို သေုတသနြပပီး ေဖာ်ြပထား 

တယ်။   (Working People's Daily, 

Wednesday 10, December.1980) ]

ဒီေတာ့ စိတ်ပျက်စရာေတွ၊ အခက် 

အခဲေတွ စတ့ဲဒုက နဲ ကံတ့ဲအခါ  အ းံမေပး 

ဘ ဲအြဖစ်ိင်ုဆုံး အားမာန်ကိ ုတင်းထားရ 

မှာပ။ဲ ပစ်တိင်ုးေထာင်ပ်ုကေလးေတကွိ ု

ြမင်ဖူးကမှာပဲ။ ငယ်ငယ်က ဒီပစ်တိုင်း 

ေထာင် ုပ်မျိးေလးေတွနဲ    ကစားဖူး 

ေကာင်း ကစားဖူးကမှာပဲ။ ပစ်တုိင်းေထာင် 

ကို  ဘယ်လိုပဲပစ်ပစ်၊  ဘယ်ေနရာကိုပဲ 

ပစ်လိုက်ပစ်လိုက်     ကျရာေနရာမှာ  

မတ်လျက်၊ ေထာင်လျက်ပဲ။ 

ဒီပစ်တိုင်းေထာင်လိုေပါ့၊ ဘယ်လို 

အေြခအေနကိုပဲ              ေရာက်ေရာက်၊ 

“ဦးေထာင်ေထာင် လည်ေမာ့ေမာ့နဲေနမယ်၊  

အားမာန်ေတွကုိ မေလ ာ့ဘူး” လုိ အားတင်း 

ရမှာပ။ဲ လေူတာ်လေူကာင်းေတဟွာ ေသရ 

မယ့် ဒုက ကီးမျိးေတွကုိေတာင် ခုိင်ခ့ံတ့ဲ 

စတ်ိနဲ ရင်ဆိင်ုခဲ့ကတာ သမိင်ုးမှာ အများ 

ကီးပဲ။         ငါကံေတွေနရတာေတွက 

ဘာဟတ်ုေသးလလဲို စတ်ိကိေုြဖသင့တ်ာ 

ပဲ။

မဟာဇနကမင်းသားအေကာင်းကို 

ကားဖူးမှာပဲ။  တစ်ခါတစ်ခါ  ဒုက ေတွနဲ  

ကံရတဲ့အခါ  မဟာဇနကမင်းသားကို 

ြမင်ေယာင်ပီး အားတင်းမပိါတယ်။ ဒမှီာ 

သိကတဲ့အတိုင်း   ပင်လယ်တွင်းမှာ 

သေ  ဘာပျက်ေတာ့  တြခားလူေတွဟာ 

ထတ်ိထတ်ိပျာပျာေတြွဖစ်ကန်ုကတယ်။ 

တချိကလည်း  သူတိုယုံကည်ရာနတ ်

ေတကွိ ုေရာ်ရမ်းတမ်းတကတယ်။ တချိ 

ကလည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိေတာ့ဘဲ 

ကိုးကွယ်ရာမရ   ေအာ်ဟစ်ငိုေက းပီး 

န်ုးရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်ေနကတယ်။ ဒါေပမဲ ့

မဟာဇနကကေတာ ့စတ်ိဓာတ်ခိင်ုမာသ ူ

ဆိေုတာ ့ပျာယာခတ်မေနဘူး။ တြခားသ ူ

ေတွကို  ဘယ်လိုမှ ကယ်လိုမြဖစ်ိုင်တဲ ့

အဆုံးမှာ မဟာဇနကမင်းသားဟာ အစာ 

ကိ ုေကာင်းေကာင်းစားတယ်။  ေထာပတ် 

ေတကွိလုည်း တဝစားတယ်။ သူကိယ်ုမှာ 

လဲ ရိုင်သေလာက ်ဆီေတွ၊ ေထာပတ် 

ေတကွိ ုသတ်ုလမ်ိးတယ်။ ပီးေတာ ့......... 

ရက်တိုင်ထိပ်ကိုေရာက်ေအာင ်    တက် 

တယ်၊ စတ်ိဓာတ်ခိင်ုမာသဆူိေုတာ ့အေြခ 

အေနကုိ တည်ငိမ်စွာသံုးသပ်ုိင်ပီး ဘာကိ ု

လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလ ဲ     ဆုံးြဖတ်ိုင် 

တယ်။   သူရက်တိုင်ဖျားေရာက်ေအာင ်

တက်ရတာကလဲ အေကာင်းရှိတယ်။ 

သေ  ဘာကီးဝမ်းေပါက်ပီး လေူတေွရနစ် 

ေတာ့..... ငါးလိပ် ငါးမန်းေတွကဝင်စား 

ကတယ်။ သေ  ဘာရဲဝန်းကျင်မှာ အာသာ 

ငမ်းငမ်းြဖစ်ေနကတဲ ့ငါးလပ်ိ ငါးမန်းေတ ွ

ဟာ ေရနစ်သူေတွကုိစားဖုိ တိုးကတ်ိေန 

ကတယ်။ ဒီေတာ့ ငါးလိပ် ငါးမန်းေတွ 

အများဆံုးစုေဝးေနတ့ဲေနရာကုိ သူေရာက် 

သွားရင်     ဘယ်ေလာက်ေရကူးေတာ်ေပ 

မယ့်  အကိုက်ခဲခံရပီးေသမှာပဲ။   ဒါကို 

ဆင်ြခင်ိုင်တဲ့အတွက်    မဟာဇနက 

မင်းသားဟာ    ရက်တိင်ုထပ်ိဖျားေရာက် 

ေအာင်တက်........... ငါးလပ်ိ ငါးမန်းေတ ွ

စေုဝးပီး စားေသာက်ကိက်ုခေဲနတဲ ့ေနရာ 

နဲ  ေဝးိုင်သမ ေဝးေအာင်  တအားကုန် 

ခုန်လ ားချလိုက်တယ်။     အဲဒီေနာက် 

(မဆတ်ုမနစ်တဲ ့ဝရီယိနဲ အေြပာကျယ်တဲ ့

ပင်လယ်ကီးကုိ  ကူးေတာ့တာပဲ။ ကမ ာ 

မှာြဖင့် အကီးကျယ်ဆံုးေသာ ေရကူးသမား 

ကီးအြဖစ် ကူးခတ်ေနတဲ့ မဟာဇနက 

မင်းသားကိ ုြမင်ေယာင်ကည့်ိင်ုပါတယ်။ 

ဘာေကာင့ ်အကီးကျယ်ဆုံးလို ဆိုိုင် 

သလဆဲိေုတာ ့ရက်တိင်ုဖျားမှ ခန်ုချပီးတဲ ့

ေနာက် ပင်လယ်ြပင်မှာ ခနုစ်ရက်လုံးလုံး 

ကူးခတ်ေနသူြဖစ်လိုပဲ။ သူစိတ်ဓာတ် 

ခိင်ုကျည်မ နဲ ဇဲွလံုလေကာင့် မဏိေမခလာ 

ရဲ အကူအညီရပီး အသက်ချမ်းသာရာ 

ရခဲ့တယ်။ 

မဟာဇနကမင်းသားဟာ အြခားလူ 

ေတွလို    စိတ်ဓာတ်ေတွ   ေချာက်ချား 

ပျက်ြပားသွားရင ်   အေြခအေနေတွကို 

ုတ်ြခည်း သုံးသပ်ိုင်စွမ်းရှိမှာ မဟုတ် 

ဘူး။  ဘာကိုလုပ်သင့်တယ်၊  ဘယ်လို 

လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အသိအြမင်ကိုလဲ 

ရိင်ုမှာမဟတ်ုဘူး။ ဒလီိ ုအသအိြမင်မရိှ 

ရင် ဘာကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးြဖတ်ချက် 

ကိ ုချုိင်မှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဓာတ်ပျက်ြပား 

ကျဆင်းသွားရင် ခနုစ်ရက်လုံးလုံး ကူးိင်ု 

တဲ့ ဇွဲသတ ိနဲ  ဝီရိယလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ 

စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းသွားရင် ေသေဘးက 

လွတ်ေြမာက်လိုတဲ ့   ဆ နဲ    ေမ ာ်လင့် 

ချက်လ ဲကန်ုသွားိင်ုတာပ။ဲ    စတ်ိဓာတ် 

ေတွ  မလ ပ်မရှား မယိမ်းမယိုင်ေအာင ်

ထိန်းထားရမှာပဲ။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ ထက်ခိုင်

ဘဝေအာင်ြမင်ေရးလမ်း န် ေကာင်းြပည့်စုံ

အဓိကရည်မှန်းချက်ရှိပါေစ 

“မမိထိားရိှတဲ ့အဓကိရည်ရယ်ချက် 

ကို   စာြဖင့်ေရးသားရတ်ဆိုြခင်းအား 

ြဖင့် သဘာဝ၏အင်အားကုိ တွန်းအား 

ေပးရာကျတယ”် 

အင်ထူးကာနယ်ဂျ ီ

(ကမ ာေကျာ် သံမဏိသူေဌးကီး)

လူတုိင်းလူတုိင်း၏ အဓိကေမ ာ်လင့် 

ချက်သည်     ဘဝတုိးတက်ေအာင်ြမင် 

ေရး၊    ချမ်းသာက ယ်ဝေရးတိုပင ်

ြဖစ်သည်။     ကီးပွားချမ်းသာမ ကို 

လူတိုင်းေတာင့်တကသည်။

ချမ်းသာချင်ကသည်။ ကီးပွားချင် 

ကသည်။ 

သိုတိုင်- 

အဓိကရည်မှန်းချက်၊    အဓိက 

ရည်ရယ်ချက်ကေကာ ကီးပွားချမ်းသာ 

ေရးပါပလဲား။ ဘဝတိုးတက်ေအာင်ြမင် 

ေရးပဲလား။ ေဝခဲွမရြဖစ်တတ်ကသည်။ 

ရည်ရယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ေတာ့ ရိှပါ 

သည်။  အဓိကရည်မှန်းချက် တိတိ 

ကျကျရှိရန ်လိုအပ်လှေပသည်။ 

ငယ်စ်က ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင ်

မှာ ဆရာဝန်ြဖစ်ချင်သည်၊ အင်ဂျင်နီယာ 

ြဖစ်ချင်သည်၊  စာေရးဆရာ ြဖစ်ချင် 

သည်၊ စီးပွားေရးပညာရှင် ြဖစ်ချင်သည် 

စသည်ြဖင့် ရည်မှန်းချက်များ ရှိခဲ့က 

သည်က များသည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာချင်သည်ဟသူည့ ်

အဓိကရည်မှန်းချက်ကုိ ငယ်စ်ကပင် 

ထားရှိကာ     ကိးစားအားထုတ်သ ူ

အနည်းငယ်သာ      ရှိေနိုင်သည်ဟု 

ဆုံးြဖတ်ချက ်

ဆရာကီးဦးေဖေမာင်တင်သည် တက သိလ်ုမှ 'ဝဇိ ာ'ဘဲွကိ ုရေသာ 

အခါ အလပ်ုခန်ထားလိသုမူျား၏ အမ်ိတိင်ုရာေရာက်လာ၍ ကမ်းလှမ်း 

ြခင်းကိုခံရ၏။ 

မိအုပ်လုပ်မည်ေလာ။ အိုင်စီအက်စ်ေြဖ၍ နယ်ပိုင်ဝန်ေထာက် 

လုပ်မည်ေလာ။   သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းတက်၍  ယစ်မျိးဝန်ေထာက ်

လုပ်မည်ေလာ။ အစစအရာရာ လမ်းပွင့်လျက်ရှိသည်။ 

သိုတေစ။ 

ဆရာကီးကား မိအပ်ုလည်းမလပ်ုခဲ၊့ နယ်ပိင်ုဝန်ေထာက်အလပ်ုကိ ု

လည်း ြငင်းပယ်ခ့ဲသည်။ ယစ်မျိး သင်တန်းကုိလည်း မတက်ေရာက်ခ့ဲ။ 

ဆရာကီးေရးချယ်ခဲ့သည်ကား     တက သိုလ်ဆရာအလုပ်။ 

တက သိုလ်ဆရာတစ်ေယာက်ရေသာ လစာကား အလွန်နည်းလှ၏။ 

ဝန်ေထာက်တစ်ေယာက်၏ လစာတစ်ဝက်ခန်ပင်မရိှ။ ထိစု်က ြမန်မာ 

စာသည်   တက သိုလ်ကဲ့သိုေသာ ပညာေရးေလာကတွင ်ေနရာမရှိ၊ 

အတန်းအသီးသီးအတွက် သင်ိုးမရှိ၊ ြပ  ာန်းစာအုပ်မရှိ။ ဆရာကီး 

အြဖစ်ကား လယ်သစ်တည်ေဆာက်ေနရသကဲ့သိုရှိသည်။ 

ဆရာကီး၏ဆုံးြဖတ်ချက်ကား “တက သိလ်ုဆရာ” လပ်ုရန်ြဖစ်၏။ 

ြမန်မာစာကိ ုြမင့်တင်ရန်ြဖစ်သည်။ 

ဆရာကီးဦးေဖေမာင်တင်၏   ဆုံးြဖတ်ချက်ကား  ခိုင်မာ၏။ 

မမိဘိဝ၏အဓကိရည်မှန်းချက်အတိင်ုး ပညာေရးေလာကတွင် ေြခကပ်ု 

ယူခဲ့ရာ အသက် ၂၄ ှစ်အရယ်တွင် “တက သိုလ်ေကျာင်းအုပ်ကီး” 

ြဖစ်ရေလသည်။ 

ယေနြမန်မာစာေပတွင် ဆရာကီး၏ လက်ရာတိုကား များြပားလှ 

ေပ၏။ ဤသည်မှာ ြပည်တွင်းြဖစ်ရပ်တစ်ခုပင်။ 

ထိုြပင်  အေမရိကန်ဝါရှင်တန်မိေတာ်ရှိ သတင်းစာတိုက်ကီး 

တစ်တိက်ုမှ အလပ်ုေခ စာတစ်ခ ုအား ထူးထူးဆန်းဆန်းေကာ်ြငာခဲသ့ည်။ 

“မည်သူမဆို မည်သည့်ရာထူးအတွက်ြဖစ်ေစ ေလ ာက်ထားိုင ်

သည်။ အလပ်ုအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းမရိှ”ဟေူသာ 

ေကာင့် အလုပ်ေလ ာက်ထားေသာ ေလ ာက်လ ာများ အများအြပား 

ေရာက်ရှိလာသည်။ 

ေလ ာက်လ ာအများစုမှာ “သင့်ေတာ်ေသာ အလုပ်တစ်ေနရာ 

အတွက်”ေလ ာက်ထားြခင်းများ ြဖစ်သည်။ 

ေလ ာက်လ ာတစ်ေစာင်မှာကား ထူးြခားသည်။ သူက အယ်ဒီတာ 

လုပ်လိုပါသည်ဟူ၍    ေလ ာက်၏။   ဘွဲရခါစတစ်ဦးသာြဖစ်သည်။ 

သတင်းစာတိက်ုကီး၏ ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးက ထိေုလ ာက်လ ာ 

ရှင်ကိ ုဆက်သွယ်လိက်ုေသာအခါ ထိသုသူည် လငူယ်ေလးပင်ရိှေသး၏။ 

အသက်မှာလည်း ၃၀ ေကျာ်ေသးပုံမရ။ 

“ေမာင်ရင်ေလ ာက်တာက အဆင့်ေကျာ်လှေချလား၊ အယ်ဒီတာ 

ဆိုေတာ့၊ လက်ေထာက်အယ်ဒီတာေတာင ်မလုပ်ချင်ဘူးလား” 

“ေကာ်ြငာမှာ မည်သည့ရ်ာထူးအတွက်မဆိ ုေလ ာက်ထားိင်ုသည် 

ဆိုေတာ ့ေလ ာက်လုိက်တာပါပဲ။ က န်ေတာ် လက်ေထာက်အယ်ဒီတာ 

မလပ်ုချင်ပါဘူး။ အယ်ဒတီာပ ဲလပ်ုချင်တာပါ။ ြပင်သစ်ဘရုင် လဝူ(ီ၁၄)

မင်းသားေြပာသလိုပါပဲ၊   အိမ်ေရှမင်းေတာ့မလုပ်ချင်ဘူး၊   ြဖစ်ိုင်ရင ်

ဧကရာဇ်ပ ဲလုပ်ချင်တယ် ဆိုတာလိုေပါ့” 

“ဟုတ်ပါတယ်။  ေကာင်းပါတယ်။  ဒါေပမဲ့  လုပ်ငန်းသေဘာ 

သိေအာင်ေတာ့  လက်ေထာက်အယ်ဒီတာအြဖစ်   သုံးလေလာက ်

ေနလိုက်ပါဦး” 

“မှန်ပါတယ်၊ က န်ေတာ့်အေနှင့် သတင်းစာပညာကိ ုေလ့လာ 

ရဦးမှာပါ။ ဒါေပမဲ ့က န်ေတာ်က စာေပသမားဆိေုတာ ့ကွင်းမစမ်ိးပါဘူး 

ခင်ဗျာ။ အဒဲေီတာ ့လက်ေထာက်အယ်ဒတီာလိုေတာ ့မဆိလုိက်ုပါနဲဗျာ။ 

အယ်ဒီတာ(အစမ်းခန် )ေပါ့။ လစာလည်းေပးချင်မှေပးပါ” 

“ကဲ- ဒီလိုလုပ်ရေအာင်၊ ေမာင်ရင့်ကိ ုအယ်ဒီတာအြဖစ် အစမ်း 

သံုးလခန်လုိက်ပီ။ စမ်းသပ်ကာလမှာေတာ့ လက်ေထာက်အယ်ဒီတာ 

လစာကိုေပးမယ်။ သုံးလြပည့်လို ေမာင်ရင့်အရည်အချင်းကိ ုသေဘာ 

ကျရင ်အယ်ဒီတာလစာအြပည့်ေပးမယ”် 

“ေကာင်းပါတယ်ဗျာ” 

ဤသိုြဖင့ ်သအူလပ်ုရခဲသ့ည်။ သုံးလအတွင်း သတင်းစာပညာကိ ု

ေလ့လာိုင်ခဲ့သည့်အြပင ်    အဘိဓာန်ကျမ်းကီးတစ်ေစာင်ကိုလည်း 

ေရးသားြပစုိုင်ခဲ့သည်။ 

သကူား သတင်းစာဆရာကီး “မိက်ုကယ်ေကာလင်း”ပင်ြဖစ်ေတာ့

သည်။ 

ေဖာ်ြပပါြဖစ်စ်တုိတွင် ဆရာကီးဦးေဖေမာင်တင်ှင့ ်သတင်းစာ 

ဆရာကီး မုိက်ကယ်ေကာလင်းတုိသည် ဆုံးြဖတ်ချက်ခိင်ုမာမ အတွက် 

ဤသိုအကျိးခစံားရသည်ဟ ုမှတ်ယသူင့ေ်ပသည်။ ထိုေကာင့ ်ဆုံးြဖတ် 

ချက် ခိုင်မာေစရန်ကိးစားကရာ၏။     ။ 

ဆိုိုင်ေလာက်သည်အထိ    ကီးပွား 

ချမ်းသာသူသည ်     အနည်းငယ်သာရှ ိ

ေကာင်း ေတွရှိရမည်ြဖစ်သည်။ 

လူငယ်  ဆယ်ေကျာ်သက်ဘဝမှာ 

ကိယ်ုှစ်သက်အားကျရာကိ ုအာုြံပမိပီး 

ြဖစ်ချင်သည့ဆ် များ ေပ လာတတ်သည်။ 

ထိုအခါ ရည်မှန်းချက်က ငယ်စ်ကဆ  

ှင့် ကွဲြပားလာရြခင်းြဖစ်သည်။ ဤသို 

ေသာ အြဖစ်မျိးက အများစုပင်။ 

ယင်းေကာင့ ်အဓကိရည်မှန်းချက်ကိ ု

ထားရှိပါ။

ထုိရည်မှန်းချက်ပန်းတုိင်ကုိ ေရာက်ကုိ 

ေရာက်ရိှရမည်ဟသူည့စ်တ်ိကိ ုေမွးြမပါ။ 

မိမိေမ ာ်လင့်ေသာ   ရည်မှန်းချက်သည ်

ြမင့်မားလ င်   ြမင့်မားသေလာက ်  မိမိ 

ကိးစားရေပမည်။ 

ဗုဒ ြမတ်စွာဘုရားအေလာင်းေတာ ်

သည် သဗ ညတeာဏ်ေတာ်ကုိရရိှရမည် 

ဟူေသာရည်မှန်းချက်၊    ရည်ရယ်ချက ်

ထားရှိခဲ့သည်။      ယင်းရည်မှန်းချက ်

ပန်းတိုင်ကို     ေရာက်ကိုေရာက်ရမည ်

ဟသူည့ ်စတ်ိ၊ ဇဲွလုံလ တိုြဖင့ ်ေလးသေ  ချ 

ှင့်  ကမ ာတစ်သိန်းအထိပင် ကိးစား 

ေပးဆပ်ခဲ့ရသည်။  အနစ်နာခံကာ  ဘဝ 

များစွာြဖင့်     ဒုက ဆင်းရဲအမျိးမျိးကိ ု

ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်းခဲ့ရသည်။ 

ေနာက်ဆုံးမှာ ထီးနန်းစည်းစမ်ိခစံားမ  

ှင့ ်မသိားစကုိပုင်ေကျာခိင်ုးကာ ရရိှထား 

သည့်    ဘုရင်ဘဝကိ ု    စွန်လ တ်ကာ 

ေတာထွက်ပီး    ဒုက ရစရိယာ  ကျင့် က ံ

အားထုတ်ခဲ့ရေကာင်း နိပါတ်ေတာ်များ 

တွင် သိရှိကပီးြဖစ်ေပမည်။ 

ဤသည်ကား- 

အဓိကရည်မှန်းချက်ကိ ု   ထားရှိပီး 

ကျားကုတ်ကျားခဲ     ကိးစားခဲမ့ ပင်။ 

ရည်မှနး်ချက်ပနး်တုိင်ကုိ   ေရာက်ကုိ 

ေရာက်ရမည်ဟသူည့ ်   စတ်ိခွန်အားထားရိှ 

ကိးစားမ ေကာင့ ်သဗ ညတeာဏ်ေတာ် 

ကိုရရှိပီး    ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူရြခင်းပင ်

ြဖစ်ေလသည်။ 

မလူက   လက်လပ်ုလက်စား   အလပ်ု 

သမားဘဝမ ှ ကမ ာေကျာ်   သန်းက ယ် 

သေူဌးကီးြဖစ်လာသ ူအင်ထူးကာနယ်ဂျ ီ

သည်လည်း  အဓိကရည်မှန်းချက်ချမှတ ်

ကာ ကိးစားခဲ့သူြဖစ်၍  ဘဝေအာင်ြမင ်

တိုးတက်မ ရရှိပီး  ကီးပွားချမ်းသာလာ 

ြခင်းြဖစ်သည်။ သူ၏  ကီးပွားချမ်းသာမ  

သည် ှယ်ှယ်ရရမဟုတ်     ကမ ာေကျာ် 

သမံဏိသူေဌးကီးအြဖစ်သုိတုိင် ေအာင်ြမင် 

ေကျာ်ကား လူသိများခဲ့ရသည်။ 

ထိုေကာင့် ကီးပွားချမ်းသာလိုသူ 

တိုင်းသည ်ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ 

၏ အဓကိေသာခ့ျက် အမှတ်(၃)ြဖစ်ေသာ 

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိပါ။   ပန်းတိုင်ကို 

ေရာက်ကိေုရာက်ရမည်ဟ ုသတအိမရိှဲပါ 

ေစဟူ၍   ေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်ရာ  ကီးပွား 

ချမ်းသာလိသုတူိင်ုး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်ု 

ရှိကိုရှိရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင်   ထားရှိေသာရည်မှန်းချက ်

ပန်းတိုင်ကိုလည်း    ေရာက်ကိုေရာက်ရှ ိ

ရမည်ဟူသည့်စိတ်ကိ ု တုံးတုံးချကာ ဇွဲ၊ 

လုံလ၊ ဝီရိယတိုြဖင့် ကိးစားရမည်ြဖစ ်

ေပသည်။ 

“မိမိထားရှိတဲ ့အဓိကရည်ရယ်ချက ်

ကို စာြဖင့်ေရးသားရတ်ဆိုြခင်းအားြဖင့ ်

သဘာဝ၏အင်အားကုိ တွန်းအားေပးရာ 

ကျတယ်”ဟု   ကမ ာေကျာ်သူေဌးကီး 

အင်ထူးကာနယ်ဂျကီ ေြပာကားခဲဖ့ူးရာ 

ထိအုကျင့က်ိ ုလွန်ခဲသ့ည့ှ်စ်ေပါင်းများစွာ 

အချန်ိ ေနစားအလုပ်သမားဘဝကတည်း 

က    ထိုအကျင့်ကိ ု  ြပကျင့်ခဲ့ေကာင်း 

အေမရကိန် စာေရးဆရာ နပိလုယီဟံီးက 

ေရးသားခဲ့သည်။ 

“ထိုအကျင့်ကို က ်ုပ်လိုက်နာခဲ့ 

တာကေတာ ့ လွန်ခဲတ့ဲ ့ ှစ်ေပါင်းများစွာ 

ကာြမင့်တုန်းကပါပဲ။ အဲသည်အချနိ် 

တုန်းကေတာ့   က ်ုပ်ဟာ  ေနစား 

အလပ်ုသမားဘဝမှာ  န်ုးကန်ေနရဆ ဲ

ြဖစ်လို အလုပ်သမားအဆင့်မှ စက်မ  

လက်မ လပ်ုငန်းမှာ စမီကွံပ်ကမဲ အဆင့် 

သို  တက်လှမ်းိုင်ဖို   ကိးစားေနဆဲ 

ြဖစ်ေပတယ”် 

ယင်းစကားမှာ အေမရကိန် စာေရး 

ဆရာနပိုလီယံဟီးအား   ကမ ာေကျာ် 

သမံဏသိေူဌးကီးက ေြပာကားခဲသ့ည့ ်

စကားြဖစ်သည်။ ထိစုကားေြပာကားခဲ ့

ချနိ်သည်  အေမရိကန်စာေရးဆရာ 

နပိလုယီဟံီး     ကိယ်ုတိင်ု   ေအာင်ြမင် 

ေကျာ်ကားသည့် စာေရးဆရာအြဖစ်

သိုမေရာက်မီအချနိ်ကပင်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ေသာေကာင့-်

ကီးပွားချမ်းသာလိုသူတိုင်းသည ်

အဓိက    ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို 

ထားရှိပါ။  ထိုရည်ရယ်ချက်ကိ ုစာြဖင့် 

ေရးသား၍  ေနစ်ရတ်ဆိုပါ။ အကိမ် 

ကိမ်ရတ်ဆိုပါ။ 

သိုမှသာ- 

ရည်မှန်းထားသည့် ရည်ရယ်ချက် 

ပန်းတိုင်ကို    ေရာက်ကိုေရာက်ရမည ်

ဟူသည့်စိတ်ြဖင့် ကိးစားအရင်းတည် 

ကာ   ဇဲွသန်သန်ကိးစားအားထုတ်ြခင်း 

အားြဖင့်       ကီးပွားချမ်းသာမ ကို 

လက်ဝယ်ပိင်ုပိင်ု ရရိှမည်မှာ ဧကန်မခုျ 

ြဖစ်ေပေတာ့သည်။     ။ 



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၊ 
လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၉၊ နံသာမိင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၄၁(က)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၉၊ နံသာမိင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၄၁(က)၊ 

အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ဦးစံမင်းအမည်ေပါက်ေြမချပါမစ် ထွက်ရိှ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ဦးစံမင်းအမည်ေပါက်ေြမချပါမစ် ထွက်ရိှ 
ထားေသာ အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းထားေသာ အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါအိမ်ေြမအား အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးစံမင်းထံမ ှ
အရပ်ကတစိာချပ် အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူ
ဦးေအာင်ေဇယျာဦး[၁၂/ရပသ(ိုင်)၁၂၀၁၃၅]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေမာင်လ[ှ၁၂/သခန(ြပ)၀၀၀၃၉၇]မှ စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက် 
ပီး ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ေြမကွက် 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေမာင်လှ ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L) ဦးေမာင်လ ှ ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L)
 [၁၂/သခန(ြပ)၀၀၀၃၉၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂) [၁၂/သခန(ြပ)၀၀၀၃၉၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)
 အမှတ်-၃၀၇၊ အခန်း-၄(ဘီ)၊ အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ်-၃၀၇၊ အခန်း-၄(ဘီ)၊ အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊
 ေဇယျေမတ ာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊  (၂) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ။ ေဇယျေမတ ာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊  (၂) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ။
 လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခိုင်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

၄/ေရ ကာပင်၊  ေြမကွက်အမှတ ် (SK-118a)၊ဧရိယာ ဝဒသမ ၂၂၉ ဧကရှိ  ဦးတင်ေအာင် အမည် 

ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ် ေြမကွက်ကိ ုမ ေလးမိ  စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူး 

ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် ၃၃၈၃/၂၀၂၁ ြဖင့်      ကိုယ်စားလှယ်ရရှိထားသ ူ    ဦးသိန်းထိုက်စိုး 

(ဘ)ဦးခင်ေမာင်လွင်[၉/ခအဇ(ုိင်)၀၀၃၃၇၆]မှ ဦးြပည့်ဖိးေအာင်(ဘ)ဦးေအာင်ြမင်ထွန်း[၁၃/တကန 

(ိုင်)၀၈၃၆၀၂]ှင့်  မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်အတွက ်  ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင ်

ေရးကူးေပးပါရန ် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများအေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊မိြပစီမံကိန်းှင့ ် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှ ိ

သည့်ရက်မှစ၍  ၁၅ ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက် 

ထားလာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။ 

    မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်းအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
 ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်ပ-၃၁၅၃၆)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ေနြပည်ေတာ်စာချပ် စာတမ်း 

မှတ်ပံုတင်ံုး၏ မှတ်ပံုတင်အမှတ်(၆၈၆)၊ (၁၅-၅-၂၀၂၀)ရက်စဲွြဖင့် ဦးကည်မုိး 

မှ က န်မ ေဒ နီလာခင်သုိ လ ဲအပ်ထားေသာ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာကုိ 

(၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ အပီးအပိုင်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာလိုက်ပါသည်။              ေဒ နီလာခင် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၃၀၇၆၀]ေဒ နီလာခင် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၃၀၇၆၀]

Ph:09-420748487Ph:09-420748487

ကရင်ြပည်နယ်အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
(၁) ၂၀၂၁ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ မတ်လအထိ ဘ  ာေရးှစ် (၆)လ 

အတွင်း ကရင်ြပည်နယ ် အားကစားှင့်ကာယပညာ ဦးစီးဌာနမှ တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်း (၆)ခုအား စိတ်ပါဝင်စားေသာ အစိုးရအသိအမှတ်ြပ ြမန်မာိုင်ငံသား 

ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီများအား သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်း 

ိုင်ပါရန် ယခင်(၂၀-၁၀-၂၀၂၁)ရက်မှ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်အထိ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ 

ေကာ်ြငာခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း လုပ်ငန်းများေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းရှိေသာေကာင့ ်

ယခင်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာအစား ေအာက်ေဖာ်ြပပါတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ရန်ရှိပါသြဖင့ ်စိတ်ပါဝင်စားေသာ အစိုးရအသိအမှတ်ြပ ြမန်မာိုင်ငံ 

သား ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီများအား သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

တင်သွင်းိုင်ပါရန် ထပ်မံဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

(က) Lot (1) ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိနယ်၊ လှာကြမင်အားကစားကွင်း၊ မီတာ 

(၄၀၀) Synthetic ေြပးလမ်းခင်းြခင်းှင့ ် ေဘာလုံးကွင်း အဆင့် 

ြမင့်တင်ြပင်ဆင်ြခင်း

(ခ)  Lot (2) ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိနယ်၊ လှာကြမင်အားကစားကွင်းရှ ိ

အေရှဘက ်ပွဲကည့်စင ်(၁)စင် (၄၄၀ ' x ၃၅')

(ဂ)  Lot(3) ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိနယ်၊ လှာကြမင်အားကစားကွင်းရှ ိ

ေတာင်ဘက်ပွဲကည့်စင ်(၁) စင်(၂၈၀'x၃၅')

(ဃ)  Lot(4) ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိနယ်၊ လှာကြမင်အားကစားကွင်းရှ ိ

ေြမာက်ဘက ်ပွဲကည့်စင ်(၁) စင် (၂၈၀' x ၃၅')

(င)  Lot(5) ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိနယ်၊ လှာကြမင်အားကစားကွင်း၊ LED 

Score Board(11m x 5m)တပ်ဆင်ြခင်း

(စ)  Lot(6) ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိနယ်၊ လှာကြမင်အားကစားကွင်း၊ ြပင်ပ 

မီးရရှိေရးလုပ်ငန်း (315 KVA Transformer 11   

Kva လိုင်း၊ 400 V လိုင်း)

(ဆ)  Lot(7) ကရင်ြပည်နယ်၊ ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ်၊ မိုးလုံေလလုံအားကစားု ံ

ကမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း (၁၀၀' x ၆၀')

(ဇ)  Lot (8) ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိနယ်၊ လှာကြမင်အားကစားကွင်းရှိေဘာ

လုံးကွင်း Inner Fencing ကာရံြခင်း လုပ်ငန်း

(ဈ)  Lot (9) ကရင်ြပည်နယ်၊ ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ ်ေဘာလုံးကွင်းစိမ်းလန်းစို

ေြပေရးအဝီစိတွင်း ေရစက်အိမ်၊ ေရဖျန်းစနစ်၊ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း၊ 

ေရစုပ်စက်၊ ေြမေအာက်ေရကန်၊ ေရစင်တည်ေဆာက်ြခင်း

(ည)  Lot(10) ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမိနယ ် ေဘာလုံးကွင်းစိမ်းလန်းစိုေြပေရး 

အဝီစိတွင်း ေရစက်အိမ ်ေရဖျန်းစနစ်၊ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း၊ ေရစုပ် 

စက်၊ ေြမေအာက်ေရကန်ေရစင်တည်ေဆာက်ြခင်း

(၂) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက်မှ 

   ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထိ

(၃) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး - ၆-၁၂-၂၀၂၁ရက ်(ုံးချနိ်အတွင်း)

 တင်သွင်းရမည့်ရက်

(၄) တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရမည့်ေနရာ -  ကရင်ြပည်နယ်၊ အားကစားှင့်

   ကာယပညာဦးစီးဌာန(ြပည်နယ်ံုး)

(၅) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၅၈-၂၂၆၃၈၊ 

   ၀၉-၆၉၈၉၉၈၉၃၉၊ 

   ၀၉-၇၈၈၁၀၀၇၇၄၊ 

   ၀၉-၄၂၈၇၃၀၈၉၂

ေကျာင်းကုန်း    ိုဝင်ဘာ  ၂၂

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ေကျာင်းကန်ုးမိနယ် ြပည်သူေဆးု ံ

သို ေငကွျပ်သန်ိး ၄၀ တန်ဖိုးရိှ ေဆးုသံုံး လနူာခတုင်လှဒါန်း 

မ ကိ ုယေနမွန်းလဲွ ၁ နာရကီ အလှရှင် ေဒ သန်ိးြမင့(်သတီာဦး)  

ေနအိမ်၌ ကျင်းပသည်။

ကွယ်လွန်သူ  ကုိသန်းုိင်  (၄)လြပည့်  အထိမ်းအမှတ် 

အြဖစ်  မိနယ်ြပည်သူေဆးံုသုိ ေငွကျပ်သိန်း ၄၀ တန်ဖုိးရှိ 

ေဆးုံသုံးလူနာခုတင်ကိ ု     အလှရှင်   ေဒ သိန်းြမင့်ှင့ ်

ကိုသန်းိုင်၏ဇနီး မသင်းသင်းချိ(သီတာဦး)မိသားစုတိုက  

လှဒါန်းရာ  မိနယ်ဆရာဝန်ကီး  ေဒါက်တာေအးိုင်ှင့ ်

သူနာြပဆရာမများက လက်ခံရယူခဲ့ကသည်။

     ဝင်းကိင(်ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ  ၂၂
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်    ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးပစ ည်း 
များကို  ေရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ နယ်စပ်ဂိတ် 
အသီးသီးမှ ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆး 
ထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ    ယေနတွင်   ရန်ကုန် 

ဆိပ်ကမ်းများမှာ  Syringe  အခု  ၂၆၄၀၊ 
လပ်ုငန်းသံုးေအာက်ဆီဂျင်စက်  တစ်ခု၊  Nasal 
Oxygen Canula အခု ၃၀၀၀၊ ေဆးဝါးမျိးစုံ 
၈၁ မျိး စုစုေပါင်း(၂၇၁၁၁၉ ဒသမ ၄၁ ကီလို 
ဂရမ်)၊ နယ်စပ် (ချင်းေရ ေဟာ်၊ ြမဝတီ)  တွင် 
ကမု ဏေီလးခမှု Sodium Chloride Injection 
အခု ၃၇၉၂၀၊ Vita Strong Tablet အခု 
၃၇၂၆၀၊ Salbutamol Aerosol အခ ု၁၁၀၀၀၊ 
Paracetamol Tablet အခ ု၈၁၀၊  Cetrizine 
Tablet အခု ၆၄၈၀၊ Dexa-5 Injection အခု 
၄၅၆၀၊ Mico (Cream) အခ ု၁၉၆၂၀၊ Glucose 
Injection ၄၀၆၀၈ ခု၊ Hydrocort Injection 

အခု ၁၄၆၄၀၊ Vitamin B12 Injection အခု 

၃၀၆၀၀၊ P Pen Powder For Injection အခု 

၅၂၂၀၊ Syringe ၃၇၅၉၆ ခု၊ ှာေခါင်းစည်း 
၁၂၈၅၉ ကီလိုဂရမ်၊ Infusion အခု ၂၇၈၀၊ 
မျက်ှာအကာ ၃၅၀ ကီလုိဂရမ်၊ ေအာက်ဆီဂျင် 
အရည် ၁၅၃၃၈ ကုဗမီတာတိုကိ ုထုတ်ေပး 
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

ေကာလင်း   ိုဝင်ဘာ  ၂၂

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး  ေကာလင်းမိနယ်အတွင်း  

မိုးစပါး မျိးသန်မျိးေစ့ထုတ်ကွက ်စိုက်ပျိးထား 

သည့်  ဝါးုံခုံေကျးရာအုပ်စု   ဝါးုံခုံေကျးရာ 

ေတာင်သ ူဦးသန်ိးခိင်ု ကွင်းအမှတ် (၁၉၈၃) ဦးပိင်ု 

အမှတ်  (၈၁/၅) ချမ်းေြမ့ေမ မျိးသန်မျိးေစ့ထုတ် 

၁၀ ဧက၌ (၆ ဒသမ ၆ ေပx ၆ ဒသမ ၆ေပ)  စကွံက် 

ငယ်ကို ယေန  နံနက် ၁၀  နာရီက  ရိတ်သိမ်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက်          ခိုင်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး 

ဦးဝင်းသိန်းက   စံကွက်ရိတ်သိမ်းြခင်းအားြဖင် ့

အထွက် န်း    မိတ်ဖက်များ   သိရိှလာုိင်ေစရန်၊ 

တစ်ဧကအထွက် န်း  တိကျစွာသိရှိိုင်ရန်ှင့်  

အထွက် န်းပုိမုိြမင့်မားေအာင် ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်၊  

အထွက် န်း      မိတ်ဖက်များ၏    အားသာချက်၊ 

အားနည်းချက်များကိ ုသိရှိနားလည်ပီး  စံကွက် 

ရတ်ိသမ်ိးြခင်း အကျိးေကျးဇူးများကိ ုတက်ေရာက် 

လာသည့်ေတာင်သူများအား ရှင်းြပသည်။ 

 မန်ယူအသင်းမှ

ဇီဒန်းဟာ   ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း 

နည်းြပအြဖစ ်       ပထမသက်တမ်းစတင ်

တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုှစ်ကေန  

၂၀၁၈ ခှုစ်အတွင်းမှာ ချန်ပယီလံဂ်ိဖလားကိ ု

သံုးှစ်ဆက်တုိက်ရယူေပးခ့ဲသူြဖစ်ပါတယ်။ 

အဲဒီေနာက်    နည်းြပ  ဇီဒန်းဟာ    ရီးယဲလ ်

မက်ဒရစ်အသင်းနဲ    လမ်းခွဲခဲ့ပီး   ၂၀၂၀ 

ြပည့ှ်စ်မှာ  ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းနည်းြပ 

အြဖစ်         ဒုတိယသက်တမ်းြပန်လည ်

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကာ   စပိန်လာလီဂါဖလားနဲ  

စပိန်စူပါဖလားတိုကို  ရယူေပးခဲ့တာြဖစ်ပီး 

ယခုှစ်ေမလအတွင်းက   ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် 

အသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန  ထွက်ခွာခဲ့တာ  

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေကာင့ ်နည်းြပ ဇဒီန်းဟာ လက်ရိှမှာ 

အသင်းလက်မဲြ့ဖစ်ေနေပမယ့ ် မန်ယအူသင်း 

နည်းြပြဖစ်လာဖိုေတာ ့စိတ်မဝင်စားဘူးလို 

သိရပါတယ်။   ဒါေပမဲ့   နည်းြပ  ဇီဒန်းဟာ 

ြပင်သစ်လက်ေရးစင်အသင်းနဲ   ပီအက်စ်ဂျ ီ

အသင်းတိုရဲ နည်းြပြဖစ်လာဖိုေတာ ့  ဆ  

ရှိတယ်လို ဆိုပါတယ်။

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းနည်းြပ ပိုချက်တီို 

ကေတာ ့မန်ယအူသင်းက ေခ ယဖူို ချ်းကပ် 

လာခဲ့မယ်ဆိုရင ်လက်ရှိကလပ ်ပီအက်စ်ဂျ ီ

အသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန တ်ုထွက်သွားဖို 

ရှိေနတာြဖစ်ပါတယ်။   ဒါေကာင့်   မန်ယူ 

အသင်းအေနနဲ  နည်းြပသစ်အတွက်  ပိခုျက် 

တီိကုိ ုပထမဦးစားေပးပီး ေအဂျက်အသင်း 

နည်းြပ အရဲစ်တန်ဟက်ကိ ုဒတုယိဦးစားေပး 

အြဖစ် ေခ ယူသွားရဖိုရှိေနပီး ပိုချက်တီိုနဲ   

အရဲစ်တန်ဟက်တိုရဲ  လက်ရိှကလပ်အသင်း 

အသီးသီးနဲ   ချပ်ဆိထုားတဲ ့ စာချပ်ေတဟွာ  

လာမယ့်ေွရာသီကာလမှာ    ကုန်ဆုံးမှာ 

ြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။ 

ေငွကယ်

ေကာလင်းမိနယ်၌ မိုးစပါးမျိးေစ့ထုတ ်စိုက်ကွက်များ စံကွက်ရိတ်သိမ်း

အဆိုပါ  စံကွက်ရိတ်သိမ်းပွဲသို ေြမစာရင်း 

ဦးစီးမှး  ဦးခင်ေဇာ်၊ ေြမစာရင်းကွင်းတာဝန်ခံ  

ဦးြမင့်ကည်၊ ခိင်ုစိက်ုပျိးေရးဦးစီးမှး၊ ခိင်ုမျိးေစ ့ 

တာဝန်ခံ   ေဒ ကင်စန်း၊   မိနယ်စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးမှး ဦးလှြမင့်ှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ ေတာင်သမူျား 

စုေပါင်း၍ ရိတ်သိမ်းခဲ့ရာ တစ်ဧကအစိုထွက် န်း 

၁၂၈ တင်း ထွက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေကာလင်းခိုင်အတွင်း   မိုးစပါးမျိးသန်  

မျိးေစထ့တ်ုကွက်အြဖစ် ပင်လည်ဘူးမိနယ်တွင်  

ဧက ၂၀၀၊ ေကာလင်းမိနယ်တွင ်ဧက   ၁၅၀ 

စိုက်ပျိးထားရှိေကာင်း  သိရသည်။

ြမင့်ထွန်းမင်း(ေကာလင်း)

ေကျာင်းကုန်းမိနယ် ြပည်သူေဆးုံသို 

ေငွကျပ်သိန်း ၄၀ တန်ဖိုးရှိ 

လူနာခုတင်လှဒါန်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ 
ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၂

ေနြပည်ေတာ်၊   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

အထက်ပိင်ုး၊  မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူး 

တိုင်းေဒသကီး၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊   တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် 

ကယားြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာကွက်ကျား 

မိုးထစ်ချန်းရာိုင်သည်။              မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် ခန်မှန်းချက်



ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ ေရေကျာ်ေကျးရာေန 

ဦးေကျာ်မိုး [၁၄/ညတန(ိင်ု)၁၀၀၅၃၄]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ 
အမည်အမှတ်အသားကို ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်
မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၄/၃၄၁၇)ြဖင့် (၇-၁၀-၂၀၂၁)ရက်ေနက တရားဝင်မှတ်ပုံ 
တင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါ “လွင်မိုး” ေသာက်ေရသန် “လွင်မိုး” ေသာက်ေရသန် တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ု
အသုံးြပပီး ေရသန်ကို ေသာက်ေရသန်ဘူးဆိုဒ်အမျိးမျိးတိုြဖင့ ်ထုတ်လုပ်၍ 
ရန်ကုန်မိှင့် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာုိင်ငတံစ်ဝန်းလံုးတွင် ြဖန်ချေိရာင်းချ 
လျက်ရိှပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ မည်သမူဆိ ုေဖာ်ြပပါ တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ု
အားလံုးကုိြဖစ်ေစ၊ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊ တိက်ုိက်ုြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ 
ြဖစ်ေစ ဆင်တူယုိးမှားတုပြပလုပ်သံုးစဲွြခင်းမြပလုပ်ရန် သတိေပးတားြမစ်အပ် 
ပါသည်။ လိက်ုနာြခင်းမရိှပါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာအေရးယ ူ
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာမာ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန- စ်- ၁၃၄၈၆)ေဒ ခင်မာမာ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန- စ်- ၁၃၄၈၆)

B.Econ,H.G.P,D.B.L,P.G.D.L,D.L 101 WIPO (Geneva)B.Econ,H.G.P,D.B.L,P.G.D.L,D.L 101 WIPO (Geneva)
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အမှတ်(၁၀၂/က)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၂/က)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၆၅၈၊ ၀၉-၇၆၆၁၇၉၃၉၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၆၅၈၊ ၀၉-၇၆၆၁၇၉၃၉၇

ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၉)ရှိ 

ေဒ ခင်ေမသက် အမည်ေပါက် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ် (၂)ခန်းတွဲ 
(၃)ထပ်တုိက်၏ ေြမညီထပ်-A၊ (ေြခရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၁၁')xအနံ(၅၀')x 
အြမင့်(၁၄')အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးတိုအား (၈-၁-၂၀၀၈)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ “အခန်းေပး/အခန်းယူ/
အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ရန်ေြမရှင်ှင့် ကန်ထိုက်တာ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိ 
စာချပ်”အရ ကန်ထိက်ုတာ အကျိးခစံားခွင့ရိှ်ေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပီး၊ အဆိပုါတိက်ုခန်း 
အား ကန်ထိုက်တာြဖစ်သ ူဦးေဇာ်ဝင်းှင့ ်ဦးတင်ထွန်းတိုထံမှ ေဒ စန်းရီ[၁၂/ဥကတ 
(ိင်ု)၀၄၀၈၉၃] ကိင်ုေဆာင်သကူ (၁၀-၆-၂၀၁၀)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ ေဒ စန်းရ ီ
ထံမှ ဦးစန်းထွန်း [၉/မလန(ုိင်)၁၂၂၁၄၆)] ကုိင်ေဆာင်သူက (၂၈-၁၀-၂၀၁၀)ရက်တွင် 
လည်းေကာင်း၊ ဦးစန်းထွန်းထံမှ ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမင့် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၁၆၆၅]
ကိင်ုေဆာင်သကူ (၂၀-၁၂-၂၀၁၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း အဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး 
ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမင့မှ် ယေနအချန်ိ အထ ိလက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ု အကျိးခစံားလျက်ရိှပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊  အ ပ်အရှင်းြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာကင်းရှင်းပါ
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်အဆိုြပကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ု
က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွဝယ်ယရူန် သေဘာတညူသီည့အ်ေလျာက် တိက်ုခန်းတန်ဖိုး၏ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေင ွအချိအဝက်အား ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိပုါတိက်ုခန်း၏ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍  အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုခိင်ုလု ံ
ေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းကစိ အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စန်းသီတာြမင့်(LL.B)(၃၀-၁၁-၁၆)ေဒ စန်းသီတာြမင့(်LL.B)(၃၀-၁၁-၁၆)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၂၈၁/၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၂၈၁/၁၆)

အမှတ်(၁၂၁၂/ပထပ်)၊ ရတနာပုံ(၂)လမ်း၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၁၂/ပထပ်)၊ ရတနာပုံ(၂)လမ်း၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၀၁၆၀၀၄၂၆၊ ၀၉-၇၅၃၆၃၀၃၄၁ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၀၁၆၀၀၄၂၆၊ ၀၉-၇၅၃၆၃၀၃၄၁

Notice-အများသိေစရန် အသိေပးအေကာင်းကားေကညာြခင်းNotice-အများသိေစရန် အသိေပးအေကာင်းကားေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဘုိကေလးေဈးလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၄/၃၆/၃၈)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၄-ဂျ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ ်no thern 1
2

 of II 
15 (၆၀ ှစ်)ဂရန်ေြမ အလျား (၅၀')xအနံ(၆၀')၊ ဧရိယာ(၃၀၀၀-စေပ)(၀.၀၆၉)ဧက 

ေြမှင့် ၈ ၁၂ထပ်(ဒါဘာ)ှင့် ေလှကားအခန်း (၂)ခန်းတို၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးခင်စိုးဦးြဖစ်ပီး၊ 
အေပျာက်စနစ်ြဖင့်  ဝယ်ယူထားေသာ တိုက်ခန်း(၃၂)ခန်း၏ ေြမှင့်အေဆာက်အဦ 
တစ်ခုလုံး၏ပိုင်ရှင်မှာ ဦးခင်စိုးဦးတစ်ဦးတည်းသာြဖစ်ပါသည်။

(၁၀-၃-၂၀၁၉)ေန၌ ေြမအမည်ေပါက် ပိင်ုရှင်ှင့က်န်ထိက်ုတာ ဦးလှေမာင်တိုမှ 
စာချပ်ချပ်ဆိုပီးေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစာချပ်ကို (၂၄-၄-၂၀၁၉)ေန၌ ဗိုလ်တေထာင် 
မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးတွင ်မှတ်တမ်းတင်ထားပီး (၁၉-၁၁-၂၀၁၉)
ေန၌ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ် အခွန်ဦးစီးုံးတွင် မိနယ်အခွန်ဦးစီးအရာရှိှင့် အသိ 
သက်ေသများ၏ေရှေမှာက်တွင် အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်မှ ဦးခင်စိုးဦးကိ ုအပီးအပိင်ုေပးကမ်း 
သည့်စာချပ်ကို လက်မှတ်ေရးထိုး၍ ဂရန်မူရင်း၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ေ်ြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေြမအမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်ကုိယ်တုိင် 
ထတ်ုယခူဲေ့သာ အပိင်ုေပးေြမပုှံင့ ်အြခားအေထာက်အထားများကိ ုလက်ထလိက်ေရာက် 
အပီးအပိင်ုစာချပ်ချပ်ဆုိ၍ ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ မိနယ်အခွန်ဦးစီးကုိယ်တုိင် မှတ်တမ်းတင် 
ဓာတ်ပုံိုက်ှိပ်ခဲ့ပါသည်။ အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို (၁၉-၁၁-၂၀၁၉)
ေနမှစ၍ ဦးခင်စိုးဦး တစ်ဦးတည်းကသာပိုင်ရှင်ြဖစ်သည်။

အေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားေသာ အခန်း(၃၂)ခန်း၏ ပိုင်ရှင်များသိေစရန ်
အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အထက်တွင်ေဖာ်ြပေသာ တိက်ုခန်း(၃၂)ခန်းကိ ု
ြပြပင်ြခင်း၊ ဝယ်ယူြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လ ေဲြပာင်းြခင်း၊ ငှားရမ်းှင့် အြခား 
လိအုပ်ေသာကစိ ရပ်များကိေုဆာင်ရက်ပါက ဦးခင်စိုးဦးကိ ုအသေိပးအေကာင်းကား၍ 
ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် တုိက်ခန်းလခများကုိ ဦးခင်စုိးဦးအား ဆက်သွယ်၍ အြမန်ဆံုး 
ေပးသွင်းကပါရန ်အသိေပးအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်- အမှတ်(၁၉)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ ကန်/ေြမာက် 
ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။ (ဖုန်း-၀၉-၉၄၀၇၃၈၂၅၁) ဦးခင်စုိးဦး၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ-

ေရှေနဦးစိန်ေမာင်ဦးေရှေနဦးစိန်ေမာင်ဦး
(B.A,H.G.P,RL,D.B.L)၊ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၃၀၅၉)(B.A,H.G.P,RL,D.B.L)၊ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၃၀၅၉)

ေအးေမတ ာလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၄)၊ သန်လျင်မိ။ ေအးေမတ ာလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၄)၊ သန်လျင်မိ။ 
(ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၆၅၄၄၈၊ ၀၉-၄၂၅၃၀၅၁၇၂)(ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၆၅၄၄၈၊ ၀၉-၄၂၅၃၀၅၁၇၂)

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၃)၊ ေအးရိပ်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၈)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ စန်းရီ(AA-၀၅၇၂၁၁)အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် လက်ရိှဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးသန်ဇင် [၁၂/အစန(ုိင်) 
၁၆၅၀၁၁]မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးဆုံးသည်အထ ိ ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) ေဒ မိုးယုွယ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)
ဖုန်း-၀၉-၉၅၄၂၈၀၉၃၂ LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,ဖုန်း-၀၉-၉၅၄၂၈၀၉၃၂ LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,
အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)
(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၀၉၃၂၊ ၀၉-၉၇၇၄၀၂၆၇၇(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၀၉၃၂၊ ၀၉-၉၇၇၄၀၂၆၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၁၄၁/၂၊ ေြမကွက ်

အမှတ် ၂၃၇၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၃၇)၊  (၁၄၁/၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေတာင်ပိုင်း) ဦးဝင်းြမင့် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၆၂၅၆]အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအား ပါမစ် 
ေြမအမည်ေပါက် ဦးဝင်းြမင့် [၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၆၂၅၆]မှ မိသားစုဓာတ်ပံု၊ ေရ ေြပာင်း 
မည့်သူများ၏ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်သာတင်ြပ၍ (အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ခွင့်၊ 
မှီခိုသူများစာရင်း ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ။) ပါမစ်မစုံြဖင့် ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားြခင်းအား 
ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပီး ေကျာက်တုိင်သံဆူးကိး ကာရထံား 
ေကာင်းတင်ြပ၍ ပါမစ်မစုံြဖင့ ်ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေဈးများဌာနေဈးများဌာန

ေကာ်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်းများအြဖစ်သတ်မှတ်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းေကာ်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်းများအြဖစ်သတ်မှတ်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

၁။ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ ေဈးများဌာနကွပ်ကမဲ ေအာက် ပဗု သရီ ိ

ေဈးတွင် စမီခံန်ခဲွမ ေကာ်မတအီစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၄၆/၂၀၂၀)အရ ယာယခီျတ်ိပတ်ိ 

စာရင်းမ ှပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ေသာ ဆိုင်ခန်းရှင် ဦးစန်းလင်း ဆိုင်ခန်းအမှတ်၊ ုံ-၁၁(၁၀၊ ဦးစန်းလင်း ဆိုင်ခန်းအမှတ်၊ ုံ-၁၁(၁၀၊ 

၁၁)ဆိင်ုခန်း(၂)ခန်းကိ ု၁၁)ဆိင်ုခန်း(၂)ခန်းကိ ုဆိင်ုခန်းငှားရမ်းခ၊ ရက်လွန်ဒဏ်ေကးှင့် မှတ်ပုတံင်ေကးတိုအား  

အေြပအေကျေပးသွင်းရန် အေကာင်းကားခဲေ့သာ်လည်း လာေရာက်ေပးေဆာင်ြခင်းမရိှ 

သြဖင့ ်ေကာ်မတမှီထတ်ုြပန်ထားသည့ ်အမန်ိေကာ်ြငာစာအမှတ်(၃၉/၂၀၁၆) ေကာ်မတ ီ

ပိင်ုေဈးများဆိင်ုရာစည်းကမ်းများ (Bye-Law)အပိဒ်ု ၁၄၊ ၁၅ အရ ေကာ်မတပီိင်ုဆိင်ုခန်း 

များအြဖစ် ြပန်လည်သမ်ိးယရူန် စမီခံန်ခဲွမ ေကာ်မတအီစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၃၄/၂၀၂၁)

တွင် ခွင့်ြပထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ သုိြဖစ်ပါ၍ ပုဗ သီရိေဈးရိှ အထက်အပုိဒ်-၁ ပါ ဆုိင်ခန်း(၂)ခန်းအား ေနြပည်ေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးနယ်နမိတ်ိအတွင်း ေကာ်မတပီိင်ုေဈးများတည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင် 

ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့ ်စီမံခန်ခွဲြခင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းများ အပိုဒ်-၁၄၊ ၁၅ အရ ဆိုင်ခန်း ဆိုင်ခန်း 

အငှားချထားြခင်းမှပယ်ဖျက်၍ ေကာ်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်းများအြဖစ် သတ်မှတ်ေကာင်းအငှားချထားြခင်းမှပယ်ဖျက်၍ ေကာ်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်းများအြဖစ် သတ်မှတ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 ေဈးများဌာန ေဈးများဌာန

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အ.ထ.က 

(၂)၊ Grade(7) စနစ်သစ်မှ မထယ်ဝါ 
လွန်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးဝင်း 
မင်းသူ[၁၁/အမန(ိုင်)၀၄၆၄၅၃]

ြဖစ်ပါေကာင်း။        ဦးဝင်းမင်းသူဦးဝင်းမင်းသူ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေညာင်ေလးပင်မိ  အ.ထ.က(၂) 

ဒသမတန်း(B)တွင်  ပညာသင်ကား 
ေနေသာ ေမာင်ရန်ုိင်လင်း၏  ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ  ဦးေဇာ်ြမင့်ဦး ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။                           ဦးေဇာ်ြမင့ဦ်းဦးေဇာ်ြမင့ဦ်း

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ အုတ်တွင်းမိ 

နယ်၊ မင်းဂံိုးရပ်ကွက်ေန ေမာင်ဖိး 
ကိုမင်း [၇/အတန(ိုင်)၁၅၅၅၀၅]၏ 
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်   ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၆၆၆၃၆၁၀၄၁ဖုန်း-၀၉-၆၆၆၃၆၁၀၄၁

ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်၏ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်၏

အသင်းဝင်/အသင်းသားများ အသင်းဝင်လက်မှတ် အသင်းဝင/်အသင်းသားများ အသင်းဝင်လက်မှတ ်

သက်တမ်းတိုးေဆာင်ရက်ကရန်သက်တမ်းတိုးေဆာင်ရက်ကရန်

  းေဆာ်ြခင်း  းေဆာ်ြခင်း
ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်၏ ဆ  မသက်တမ်း 

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးကို ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

အတွက် သက်တမ်းတိုးြခင်းကိ ုOnline စနစ်ြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ်အသင်းုံး 

ှင့် ရန်ကုန်(ကမ ာေအးုံး)သို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း (၃၁-၁၂-

၂၀၂၁)ရက်ေနာက်ဆုံးထားပီး သက်တမ်းတိုးေဆာင်ရက်ကပါရန ်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

Online သက်တမ်းတိုးရန်Online သက်တမ်းတိုးရန်

(၁) Email Address - mgjea.npt@gmail.com

(၂) Viber No: - 09-790690150

လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်သက်တမ်းတိုးရန်လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်သက်တမ်းတိုးရန်

(၁) မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၊ သေြပကုန်း၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

 ဖုန်း-၀၆၇-၄၃၂၃၈၇/၀၆၇-၄၃၂၃၈၂

(၂) ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာအေရာင်းခန်းမ(ကမ ာေအး)

 အမှတ်(၆၈)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

 ဖုန်း-၀၁-၆၆၃၀၈၀

သက်တမ်းတိုးရာတွင် တင်ြပရမည့်အေထာက်အထားများသက်တမ်းတိုးရာတွင ်တင်ြပရမည့်အေထာက်အထားများ

(၁) အသင်းဝင်ကတ်မူရင်း

 Online ြဖင့် ေဆာင်ရက်ပါက အသင်းဝင်ကတ်မူရင်းအား Scan ဖတ်ေပးပိုရန်

 လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ပါက အသင်းဝင်ကတ်မူရင်း ယူေဆာင်လာပါရန်

(၂) ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းမှ ထုတ်ေပးသည့်လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်/ခွင့်ြပမိန်(မိတ )

(၃) ေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ ဝင်ေငွခွန်ေဆာင်ထားသည့်ေြပစာ 

(မိတ )

 ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ် ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်

 အသင်းေရးရာဌာန၊ ၀၆၇-၄၃၂၃၈၇၊ အသင်းေရးရာဌာန၊ ၀၆၇-၄၃၂၃၈၇၊

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
လွိင်ေကာ်မိ ၊   အ.ထ.က(၃) ၊ 

Grade-3 မှ  မဝင်းရီေအာင်၏  မိဘ 
အမည်မှန်မှာ ဦးေအာင်ေဇာ်လင်း[၈/
မဘန(ုိင်)၀၅၇၉၈၅]ှင့် ေဒ ေချာေချာစု 
[၂/လကန (ိုင်) ၀၅၁၈၆၆]  ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။
ဦးေအာင်ေဇာ်လင်း+ ေဒ ေချာေချာစုဦးေအာင်ေဇာ်လင်း+ ေဒ ေချာေချာစု

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဆးစက်ရပ်ကွက်၊ သခင်ြမ (၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁၄)ေန ဦးေဇာ်ဝင်းေဌး [၁၄/ကလန(ိင်ု)၀၇၄၇၇၀]ှင့ ်ေဒ ခင်ေရ ရ ီ
[၁၃/တကန(ိင်ု)၀၇၀၆၂၄]တို၏သား ေမာင်ေကာင်းခန်ဝင်း [၁၂/ဒပန(ိင်ု) 
၀၆၀၅၆၂]သည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနားမေထာင်ဘ ဲအကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရ ဲ
ေအာင် ြပမူသွားပါသြဖင့ ်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့သ်က်ဆိင်ုသည့က်စိ ရပ်များအား တာဝန်ယမူည်မဟတ်ု 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်ဝင်းေဌး- ေဒ ခင်ေရ ရီဦးေဇာ်ဝင်းေဌး- ေဒ ခင်ေရ ရီ

“သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေအာင်လံမိနယ်၊ ကန်ကီးရပ်ကွက်ေန၊ ေဒ တင်ွဲရီ 

[၈/ဆပဝ(ိင်ု) ၀၀၉၆၉၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုးအများသေိစရန် 

ေကညာအပ်သည်မှာ-

က ု်ပ်အမ သည် ေဒ တင်ဲွရ၏ီသားြဖစ်သ ူေမာင်ချမ်းလင်းေဝေဇာ်သည် မခိင် 

ြဖစ်သူ၏ ဆိုဆုံးမမ များကိုမနာခံဘဲမိခင်အားေနစ်ှင့်အမ စိတ်ဆင်းရဲေအာင်အမျိး

မျိးြပလုပ်သည့်အြပင ်၎င်းသေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်

ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင် 

၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ အဝဝကို လုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဧကရီမျိးထွန်း(LL.B) ေဒ ဝါဝါထွန်း(LL.B)ေဒ ဧကရီမျိးထွန်း(LL.B) ေဒ ဝါဝါထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၅၈၇/၂၇-၆-၂၀၁၉)  (စ်-၁၅၅၆၃/၂၇-၆-၂၀၁၉)(စ်-၁၅၅၈၇/၂၇-၆-၂၀၁၉)  (စ်-၁၅၅၆၃/၂၇-၆-၂၀၁၉)

တိုက်အမှတ်(၂၂-က)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်းှင့် အမှတ်(၁၂၅၆)၊ ဗိုလ်ချိလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၂၂-က)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်းှင့ ် အမှတ်(၁၂၅၆)၊ ဗိုလ်ချိလမ်း၊ 

(၇)ေဈးလမ်းေထာင့်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(၇)ေဈးလမ်းေထာင့်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-428935677 Ph: 09-422381900, 09- 259094794Ph: 09-428935677 Ph: 09-422381900, 09- 259094794

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၄၀၃၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၆)ဧက၊ 
အကျယ် (၄၁x၆၀)ေပအနက် တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာေြမ၏ (ေခါင်းရင်း 
ဘက်ြခမ်း) အကျယ်ေပ(၂၁ x ၆၀) ေြမအစိတ်အပိုင်းအပါအဝင ်ယင်းေြမေပ ရှိ 
အမှတ်(၄၀၃)၊ မ လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 
ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင ်
ဦးသိန်းေအာင်(AC-၀၃၂၆၅၂) အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူထားသူ ဦးတင်စုိးေအာင်[၁၂/
ကမရ(ိုင်)၀၄၃၂၃၉]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းလက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်း
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 
မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

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၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ နံသာမိင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၉၉/ခ) ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀ ၁၂  x ၆၀) (၁၂၃၀)စတရုန်းေပရိှ 
ဦးစိန်ဝင်းအမည်ေပါက ်ဂရန်ေြမ ှင့်၎င်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည့ ်ဝန်ခံကတိြပသူ 
ဦးစိုးဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၈၄၈၃] ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမှင့် 
ေနအိမ်၏ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို 
ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးေြမာက်ေအာင ်   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ တင်တင်သိန်း[၆/ထဝန(ိုင်)၀၃၉၂၄၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ တင်တင်သိန်း[၆/ထဝန(ိုင်)၀၃၉၂၄၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၈၂)
အမှတ်(၁၅)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်းမကီး၊ ြမဥယျာ်စိုက်ပျိးေရး ခံ၊ အမှတ်(၁၅)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်းမကီး၊ ြမဥယျာ်စိုက်ပျိးေရး ခံ၊ 

ဌ/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဌ/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
Ph:09-73010778,09-258465871Ph:09-73010778,09-258465871

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
အထက(၃) ပန်းဘဲတန်း G 4 မှ 

ေမာင်ဇာနည်ဝင်း၏ ဖခင်အမည်မှန် 

မှာ ဦးစိုးဝင်းှင့ ်  မိုဟာမက်အရှရဖ ်

[၁၀/မလမ (ဧည့်) ၀၀၀၁၆၈]မှာ 

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
အထက(၃)   ပန်းဘဲတန်း   G 7 

မပုလဲဝငး်၏    ဖခင်အမည်မှန်မာှ 
ဦးစုိးဝင်းှင့် မိုဟာမက်အရှရဖ ်[၁၀/ 
မလမ(ဧည့်)၀၀၀၁၆၈]မှာ တစ်ဦး 
တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
အထက(၃)  ပန်းဘဲတန်း  G 9 မှ 

မဇာြခည်ဝင်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးစုိးဝင်းှင့် မုိဟာမက်အရှရဖ် [၁၀/ 
မလမ(ဧည့်)၀၀၀၁၆၈]မှာ တစ်ဦး 
တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း

အိတ်ပိတ်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ပိတ်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ြမန်မာုိင်ငံကက်ေြခနီအသင်း(ရန်ကုန် 
ုံးခဲွ) အေဆာက်အဦအြပင်ဘက် ေဆးသတ်ုြခင်း လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 
အိတ်ပိတ်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။  တင်ဒါပုံစံများထုတ်ယူရမည့ ် -(၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်၊ နနံက်(၁၀)
 အချနိ်ှင့်ေနရက်     နာရီမှ ညေန(၃)နာရီအထိ
  တင်ဒါပုံစံများ ေနာက်ဆုံးထုတ်ယူရမည့ ် -(၂၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်၊ နနံက်(၁၀)
 အချနိ်ှင့်ေနရက်    နာရီမှ ညေန(၃)နာရီအထိ
  တင်ဒါပုံစံများ ေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့ ်- (၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်၊ မွန်းတည့်
 အချနိ်ှင့်ေနရက်     (၁၂)နာရီတိတိ
 တင်ဒါပုံစံများကို ထုတ်ယူရမည့်ေနရာ -ြမန်မာုိင်ငံကက်ေြခနီအသင်း၊        

ရန်ကုန်ံုးခဲွ အမှတ်-၄၂၊ ကမ်းနား 
လမး်၊  စတုတ အထပ်၊   ဗိုလ် 
တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဆက်သွယ်ရန်-  ဦးသန်းေဇာ်၊ 
၀၉- ၄၂၀ ၀၉၇ ၄၀၉

၃။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းချက်များှင့ ်လပ်ုငန်းများ အေသးစတ်ိကိ ုသရိှိရန် 
ဖုန်းအမှတ်-၀၉- ၄၂၀၀၉၇၄၀၉ သို ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 ဝယ်ယူေရးှင့် ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်မတီဝယ်ယူေရးှင့ ်ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်မတီ
 ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း

ေတာေတာင်    ပျက်ြပန်း     ေြမဆီ    သု်း၏ေတာေတာင်    ပျက်ြပန်း     ေြမဆီ    သု်း၏



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ၁၀ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းရှ ိ
အမှတ်(၁၂၇)(၁၂၉)(၇လ ာ)ဟုေခ ေသာ အကျယ်(၂၅x၆၀)ေပရှိတိုက်ခန်း
ှင့်အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူဟု အဆိုြပသူ 
ဦးေမာင်ေမာင်ေဇာ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၂၁၈၅၄]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဗန်လျန်ကျံး(LL.B)   ေဒ လားမွန်ရှားမီး(LL.B)ဦးဗန်လျန်ကျံး(LL.B)   ေဒ လားမွန်ရှားမီး(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၇၅၉)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၇၉၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၇၅၉)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၇၉၀)
                 ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၈၃၈၅၊ ၀၉-၂၅၀၅၈၅၅၅၁                 ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၈၃၈၅၊ ၀၉-၂၅၀၅၈၅၅၅၁
အခန်းB-107၊ TGK Villa ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အခန်းB-107၊ TGK Villa ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားများ အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားများ အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ှင်းဆီလမ်း၊ အမှတ်(၄၃၈/က)၊ (၄၃၉/ခ)ေန 

ဦးရဲေဇာ်မိုး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၄၃၄၅၅]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပပါရှိေသာ ေရ မဟာေရ မဟာ ဟူသည့် လုပ်ငန်းတံဆိပ်အမည် 
အမှတ်အသားများမှာ မိမိ၏ကိုယ်ပိုငe်ာဏ်ြဖင့် တီထွင်အသုံးြပထားပီး ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်၌ 
(၅-၁၁-၂၀၂၁)ေနစွဲြဖင့ ်အသီးသီးမှတ်ပုံတင်သွင်းေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်    မှတ်ပုံတင်အမှတ်    မှတ်ပုံတင်အမှတ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်    မှတ်ပုံတင်အမှတ်    မှတ်ပုံတင်အမှတ်
  (၄၀၁၁/၂၀၂၁)         (၄၀၁၀/၂၀၂၁)         (၄၀၁၂/၂၀၂၁)  (၄၀၁၁/၂၀၂၁)         (၄၀၁၀/၂၀၂၁)         (၄၀၁၂/၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိတိုကိ ုအသုံးြပ၍ ဆန်ပဲွု၊ံ ေြမပဆဲသီန်ေရာင်းဝယ်ေရး၊ စားေသာက်ကန်ုမျိးစုေံရာင်းဝယ် 

ေရးတိုကိ ုဆိုင်ခန်းများဖွင့်လှစ်၍လည်းေကာင်း၊ လူမ ကွန်ရက်တိုတွင်လည်းေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး လက်လီ 
လက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါတံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားများကိ ုတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်မှီြငမ်းသုံးစွဲြခင်း၊ ဆင်တူယိုးမှားတုပ 
ြပလုပ်ြခင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုသုံးစွဲြခင်း၊ ထပ်တူနီးပါးသုံးစွဲြခငး်ှင့် အများသူငှာထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန ်
ြပလုပ်သံုးစဲွြခင်း မြပလုပ်ပါရန်ှင့် ယင်းသုိြပလုပ်သံုးစဲွလျက်ရိှေကာင်း ြမင်ေတွသိရိှရပါက ဥပေဒှင့်အညီ တရားစဲွဆုိ 
အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသူရိန်ေကျာ်(LL.B)   ဦးမင်းကိုဦး(LL.B)   ဦးြပည့်ဖိးပိုင်(LL.B) ဦးသူရိန်ေကျာ်(LL.B)   ဦးမင်းကိုဦး(LL.B)   ဦးြပည့်ဖိးပိုင(်LL.B)
 (စ်-၅၂၃၄၅)    (စ်-၄၈၃၂၁)   (စ်-၄၈၄၂၇) (စ်-၅၂၃၄၅)    (စ်-၄၈၃၂၁)   (စ်-၄၈၄၂၇)
                                                     (အထက်တန်းေရှေနများ)                                                     (အထက်တန်းေရှေနများ)

အမှတ်(၆၈၂)၊ ေရ ဝါထွန်းလမ်း၊ ၆၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၆၈၂)၊ ေရ ဝါထွန်းလမ်း၊ ၆၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၀၇၉၀၀၆၁၆၊  ၀၉-၄၅၇၃၉၈၂၂၇၊ ၀၉-၈၉၉၈၈၂၄၉၉ဖုန်း-၀၉-၄၀၇၉၀၀၆၁၆၊  ၀၉-၄၅၇၃၉၈၂၂၇၊ ၀၉-၈၉၉၈၈၂၄၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-ြမခွာညိအမ်ိရာစမီကံန်ိး၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇အေနာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၀-က) ဧရယိာ(၀.၁၄၂ဧက)၊ 
စတုရန်းေပ(၆၁၇၅)ေပအကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေဇာ်ထွန်းအမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်အား ဦးေဇာ်ထွန်းကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်း၏တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေဌးေဌးကည် 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၁၀၅၈၅၅]မှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာစာချပ်အမှတ(်၅၆၃၇/၂၀၁၆)(၁၆-၉-၂၀၁၆) ြဖင့် ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်းဝန်ခကံတြိပပါသြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွတချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်မ တစ်စံုတစ်ရာရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် ဤေကညာ 
ပါသည့်ေနရက်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဌးေဌးြမင့် LL.B,LL.M,DCBL(UK)ေဒ ေဌးေဌးြမင့ ်LL.B,LL.M,DCBL(UK)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၃)

အမှတ်-၁၈၉/၁၉၅၊ ၁၀ လ ာ(ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၁၈၉/၁၉၅၊ ၁၀ လ ာ(ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-ြမခွာညိအမ်ိရာစမီကံန်ိး၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇အေနာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၀-ခ) ဧရိယာ(၀.၁၄၆ဧက)၊ 
စတုရန်းေပ(၆၃၅၀)ေပအကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေဇာ်ထွန်းအမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်အား ဦးေဇာ်ထွန်းကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်း၏တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေဌးေဌးကည် 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၁၀၅၈၅၅]မှ ရန် ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာစာချပ်အမှတ(်၅၆၄၁/၂၀၁၆)(၁၆-၉-၂၀၁၆) ြဖင့် ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်းဝန်ခကံတြိပပါသြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွတချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်မ တစ်စံုတစ်ရာရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် ဤေကညာ 
ပါသည့်ေနရက်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဌးေဌးြမင့် LL.B,LL.M,DCBL(UK)ေဒ ေဌးေဌးြမင့ ်LL.B,LL.M,DCBL(UK)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၃)

အမှတ်-၁၈၉/၁၉၅၊ ၁၀ လ ာ(ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၁၈၉/၁၉၅၊ ၁၀ လ ာ(ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈

ြဖည့်စွက်ေကညာြခင်းြဖည့်စွက်ေကညာြခင်း
လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းမှ လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

ရာထူးေနရာများအတွက် ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ရက်တွင် ြမန်မာအ့လင်းှင့ေ်ကးမုသံတင်းစာများ၌ ေကညာ၍ 
ေလ ာက်လ ာေခ ယူခဲ့သည့် စာပိုဒ်(၁)မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများအတွက် ပညာအရည ်
အချင်းအား ယှ်တွဲပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

စ်  ခန်ထားမည့်ရာထူး  လစာ န်း  ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်ေနရာစ်  ခန်ထားမည့်ရာထူး  လစာ န်း  ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်ေနရာ
(က)  ကွန်ပျတာ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀- B.C.Sc/B.C.Tech/ ကျား/မ
 လုပ်ေဆာင်ေရးမှး ၂၂၆၀၀၀  B.E(IT)       ၁၀
(ခ)  လ ပ်စစ်က မ်းကျင ်(၂)  ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀- B.E(E.P)/B.E(E.C) ကျား/မ
  ၂၂၆၀၀၀       ၁၀
(ဂ)  ဓာတ်ခွဲခန်းက မ်းကျင ်(၂)  ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀- M.Sc(I.C)/  ကျား/မ
  ၂၂၆၀၀၀  M.Sc(Chem)/        ၅
   B.E(Chem) 

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း
လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် ကွယ်လွန်စ်က ကျန်ရစ်သည့်ပစ ည်းများအားလုံးှင့် ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်ကွယ်လွန်စ်က ကျန်ရစ်သည့်ပစ ည်းများအားလုံးှင့ ်

စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းစပ်လျ်း၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 (၁) ေဒ ခုိင်သန်စင်ေအာင်(အဖ) ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်၊ (၂) ဦးငိမ်းသူေအာင် (အဖ) ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်၊ (၃) ေဒ ခုိင် 

သစ ာေအာင် (အဖ) ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့၊် (၄) ေဒ သသံာေဇာ်(အဖ) ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်တုိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသ ိ

ေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ခိုင်သန်စင်ေအာင်၊ ဦးငိမ်းသူေအာင်၊ ေဒ ခိုင်သစ ာေအာင်ှင့် ေဒ သံသာေဇာ်တို၏ဖခင်ြဖစ်သူ ေဒါက်တာ 

ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့(်အငမ်ိးစား၊ ခဲွစတ်ိဆရာဝန်ကီး)[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၀၈၁၅၀]သည် (၇-၇-၂၀၂၀)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲပ့ါသည်။ 

ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်သည ်ေဒ ခိုင်သန်စင်ေအာင်၊ ဦးငိမ်းသူေအာင်၊ ေဒ ခိုင်သစ ာေအာင်ှင့် ေဒ သံသာေဇာ်တို၏

မခိင်ြဖစ်သှူင့လ်ည်းလွန်ခဲေ့သာ (၂၀၀၈)ခှုစ်က တရားဝင် ကွာရှင်းြပတ်စခဲဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့တွ်င် 

ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံသူများအြဖစ် ေဒ ခိုင်သန်စင်ေအာင်၊ ဦးငိမ်းသူေအာင်၊ ေဒ ခိုင်သစ ာ 

ေအာင်ှင့် ေဒ သံသာေဇာ်တို သားသမီး(၄)ဦးသာကျန်ရှိခဲ့ပီး အြခားေသာေမွးချင်းများ၊ ကိတ ိမသားသမီများ ေမွးစားထား 

ခဲ့ြခင်းလုံးဝမရှိပါ။ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် ကွယ်လွန်စ် ေအာက်ပါမေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းများှင့် ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများ ကျန်ရစ်ပါသည်-

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများြဖစ်သည့်-မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများြဖစ်သည့-်

၁။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်ှင့်အမည်-၇/အလယ်ပိုင်း၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်-၄၄၊ B/ ဘိုးဘပိုင်၊ မိေြမ၊ ဧရိယာ ၀.၀၂၆ အကျယ်ရှိ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်အမည်ေပါက်ေြမကွက်။

၂။ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ ပန်တိင်ုေကျးရာအပ်ုစ၊ု ပန်တိင်ုေကျးရာရိှ ကွင်းအမှတ်(၃၄၈)၊ ကွင်းအမည် 

(ှဲေမျာေချာင်းအေရှ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁/၇)ှင့် ဦးပိုင်အမှတ်(၂/၃၁)ြဖစ်သည့် ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် ေြပစာ 

အမည်ေပါက်ှင့် ၎င်းဝယ်ယူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့ ်လယ်ယာေြမများ၊

၃။ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦး ေအာင်ေဇာ်ြမင့်ှင့် အဘွားြဖစ်သူ ေဒ ကျင်ွန်(ကွယ်လွန်)သူတုိှစ်ဦး အမည် ေပါက်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ထွန်းလင်းလမ်း၊ အမှတ်(၆)၏ ပထမထပ် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့်

ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများြဖစ်သည့်-ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများြဖစ်သည့-်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ ပန်တိုင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ပန်တိုင်ေကျးရာရှိ ေြမေနရာတွင် ဦးေအာင ်

ေဇာ်ြမင့်လုပ်ကုိင်ခ့ဲသည့် ေတာ်ဝင်ဧရာ စက်အပုိပစ ည်းအေရာင်းဆုိင်ရိှ စက်အပုိပစ ည်းအမျ ိးမျ ိးှင့်လယ်ယာသံုးစက်ပစ ည်းများ၊ 

ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်မကွယ်လွန်မ ီ၎င်း၏မိတ်ေဆွများထ ံယုံကည်အပ်ှံေငွေကးထည့်ဝင်ပီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင ်

ခဲ့သည့်ေငွေကးများ ကျန်ရှိခဲ့ေကာင်းကိ ု န်ကားသိရှိရပါသည်။

ယခုအခါ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ မေရ ေြပာင်းိုင်သည့ ်ပစ ည်းများကိ ုအချိေသာသူများမ ှ

အေမွဆက်ခံသည့် သားသမီးများအား အသိမေပးဘဲ လ ဲေြပာင်းရယူရန်၊ အမည်ေြပာင်းလဲရန ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

သရိှိရပါသည်။ ထိုအြပင် ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့မ်ကွယ်လွန်မ ီ၎င်း၏မတ်ိေဆမွျားထ ံယုံကည်အပ်ံှေငေွကးထည့ဝ်င်ပီး 

လပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုခဲသ့ည့ ်ေငေွကးများကိလုည်း အချိေသာသမူျားမှ  လာေရာက်၍ စာရင်းရှင်းလင်းေပးြခင်းမရိှဘ ဲေရှာင်တမ်ိး 

လျက်ရှိေကာင်း  န်ကားချက်များအရသိရှိရပါသည-်

သိုပါ၍ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်ကွယ်လွန်စ်က ကျန်ရစ်ခဲသ့ည့ ်ပစ ည်းများအားလုံးကိ ုအေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သည့် 

သားသမီးများမသိရှိဘ ဲအြခားသူ(သို)အြခားသူများသို ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်း၊ ေပးကမ်း 

စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခံတင်သွင်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းှင့ ်အြခားနည်းလ ဲေြပာင်းြခင်းတို မြပလုပ်ကပါရန ်

အေလးအနက်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် မကွယ်လွန်မီ လုပ်ငန်းအတွက ်

ထည့်ဝင်ထားေသာ ေငွေကးများှင့်ပတ်သက်၍ ေငွေကးရယူထားသူများအေနြဖင့် အေမွဆက်ခံသည့်သားသမီးများထံသုိ 

လာေရာက်စာရင်းရှင်းလင်းေပးပါရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ပါက သက်ဆိင်ုရာ 

တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူေဆာင်ရက်သွားေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း                                  ဦးစိုင်းေမာင်ေမာင်(LL.B)ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း                                  ဦးစိုင်းေမာင်ေမာင(်LL.B)

(LL.B, D.B.L, WIPO (Switzerland)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၃၉၂)(LL.B, D.B.L, WIPO (Switzerland)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၃၉၂)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၂၅)           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၂၅)           

ုံးအမှတ်(ဂ/၃၁၀)၊ နီလာ(၅)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံးအမှတ်(ဂ/၃၁၀)၊ နီလာ(၅)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၄၁၂၀၀၂၊ ၀၉-၇၆၃၂၈၂၇၆၈ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၄၁၂၀၀၂၊ ၀၉-၇၆၃၂၈၂၇၆၈

"ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၉/ရပ်ကွက်၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ အမှတ်(၄၅၉/ခ)၊ ေြမပိုင်ရှင် ေဒ မီမီခိုင် "ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၉/ရပ်ကွက်၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ အမှတ်(၄၅၉/ခ)၊ ေြမပိုင်ရှင ်ေဒ မီမီခိုင် 
အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ေပ ရှိ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၄)ရှိ အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ေပ ရှိ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၄)ရှိ 

တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဆန်နီ(ခ)ဦးွန်ေဝ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၄၅၇၀]ှင့် ေဒ ဝင်းကည်[၁၂/ ရကန(ိုင်)၀၉၂၂၃၁]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဆန်နီ(ခ)ဦးွန် ေဝှင့် ေဒ ဝင်းကည်တိုသည် အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ အမှတ်(၄၅၉/ခ)၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ ၉/ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ရှိ ေြမပိုင်ရှင် ေဒ မီမီခိုင်[၁၀/သထန(ိုင်)၀၂၅၆၆၁] အမည်ေပါက်ေသာ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက် 
အဦ၏ပထမထပ်၊ ဒုတိယအလ ာ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၄)ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 
(၁၀-၃-၂၀၁၉)ေနစွဲပါ မိုးထက်ဝတီေဆာက်လုပ်ေရးှင့် ေြမပိုင်ရှင်တို ချပ်ဆိုထားေသာ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိစာချပ်အရ ယခုအပိုင် ေရာင်းချသူ ေြမပိုင်ရှင ်
ေဒ မီမီခုိင်မှ ၎င်းပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းမရိှေကာင်း၊ အေပါင်အံှမှစ၍ အ ပ်အရှင်း ကင်းေကာင်းထုတ်ေဖာ် 
ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများမှ ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်း စာရက်စာတမ်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                                 လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

              ေဒ ခင်သန်းြမင့် B.A(Law),LL.B (စ်-၁၅၄၉)      ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)(စ်-၁၂၉၂၃)              ေဒ ခင်သန်းြမင့ ်B.A(Law),LL.B (စ်-၁၅၄၉)      ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)(စ်-၁၂၉၂၃)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အေမှင့်သမီးများ(Law Firm)အေမှင့်သမီးများ(Law Firm)

ခံအမှတ်(၄၅၇/ဂ)၊ ြမန ာလမ်း၊ ၁၃/ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၄၈၆၈၊ ၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇ခံအမှတ်(၄၅၇/ဂ)၊ ြမန ာလမ်း၊ ၁၃/ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၄၈၆၈၊ ၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ 

အမှတ်-၃၁/၂၂ ေန ေဒ တင်တင်[၁၂/လမန(ဧည့)်၀၀၀၅၃၃]ှင့ ်မစလုင်းထက်[၁၂/

လမန(ိုင်)၁၆၃၅၀၆]တို၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  ေအာက်ပါအတိုင်း 

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊ 

အမှတ်-၂၉(2B)ပထမထပ်၊ ေြခရင်းခန်း၊ ၁၂ေပခဲွx၅၀ေပရိှ တိက်ုခန်းအား ေဒ ခင် 

မျိးမျိး[၁၄/ပသန(ုိင်)၀၀၂၈၉၃]မှ မိမိသာတရားဝင်ပုိင်ဆုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက်(၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်ေဒ တင်တင်ှင့် မစုလင်းထက် 

တိုထံသို ေရာင်းချခဲ့ပီး ဝယ်ယူသည့်ေနမှစ၍ ေဒ တင်တင်ှင့် မစုလင်းထက ်

တိုသည် အဆိုပါတိုက်ခန်းေပ တွင် လက်ရှိထားေနထိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိ 

ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ်(LL.B, D.B.L)ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ်(LL.B, D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၄၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၄၁)

အမှတ်(၁၉၂/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ အင်းစိန်အမှတ်(၁၉၂/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ အင်းစိန်

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁

အမည်မှန်အမည်မှန်
ရခိုင်ြပည်နယ်၊    ေကျာက်ြဖ 

မိနယ်၊ အ.ထ.က ဇင်ေချာင်း ဒသမ 

တန်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 

မခုိင်ရင်မုိး၏ အမည်မှန်မှာ မခိင်ုယ် 

မိုးြဖစ်ပါသည်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရခိုင်ြပည်နယ်၊     ေကျာက်ြဖ 

မိနယ်၊ အ.ထ.က ဇင်ေချာင်း ဒသမ 

တန်းတွင်   ပညာသင်ကားေနေသာ 

မခိုင ်ယ်မိုး၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးေမာင်ဘခင်ြဖစ်ပါသည်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
လ  င်သာယာမိနယ်၊ အထက(၁၀)၊ 

စတုတ  တန်းမ ှမစံပယ်ဖူးမ ွန ်၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေကျာ်စိုး(ခ) 
စိုးမင်းိုင်[၁၀/သထန(ိုင်)၂၇၃၃၂၂]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေကျာ်စိုး(ခ) စိုးမင်းိုင်ဦးေကျာ်စိုး(ခ) စိုးမင်းိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၃/ရန်ေြပ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂ 
၈၆/က)၊ ေြမဧရယိာ (၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၁၂၈၆)၊ ရန်ေြပလမ်း 
(၂၀)အေနာက်လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ဦးစွံန်[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၄၄၉၇၅]အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစံွန်  
(ဖခင်)ှင့ ်ေဒ ခင်ြမင့(်မခိင်)တို ကွယ်လွန် 
သြဖင့ေ်ဒ ခင်သန်ိး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၄၃ 
၁၆၈]မှ တစ်ဦးတည်းေသာသမီးေတာ်စပ် 
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်း 
ကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်းများ၊ ဦးစွံန်အမည် 
ေပါက် ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး 
ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တို 
တင်ြပ၍ ဂရန်ေပျာက်ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊ ပယင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၂)၊ ေြမညီထပ်အပါ(၃)လ ာ၊ (၂၀'x၄၀')တုိက်ခန်းအား ပုိင်ဆုိင် 

ခွင့ရိှ်သ ူဦးရထွဲန်း[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၁၇၄၈]ကိင်ုေဆာင်သမှူ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွအား ေရာင်းချရန် သေဘာတူကပီး စရန်ေငွအချိေပးအပ်

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိုပါက အေထာက်အထားမူရင်းှင့်တကွ ဤသတင်းစာပါသည့ ်

ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ

သည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ခိုင်(ဘဏ်)(LL.B)ဦးေအာင်ခိုင်(ဘဏ်)(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၆၃၂၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၆၃၂၄)

ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၃၈၆၉၃၀ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၃၈၆၉၃၀

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ 
တိုက်အမှတ်(၄၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ၂-ခန်းတွဲ၊ ၆-ထပ်တိုက်၏ တိုက်အမှတ်(၄၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ၂-ခန်းတွဲ၊ ၆-ထပ်တိုက်၏ 

အခန်းအမှတ်(B-1)(ပထမထပ်)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၆ေပx၅၀ေပ)ရှိ အခန်းအမှတ်(B-1)(ပထမထပ်)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၆ေပx၅၀ေပ)ရှိ 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအား ေြမရှင်အသိအမှတ်ြပ အဆက်ဆက် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့ ်လက်ဝယ်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး မမိတိစ်ဦးတည်းဆ ြဖင့ ်
မည်သူကိုမဆိ ုလွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း စာချပ် 
စာတမ်းများှင်တကွ တင်ြပဝန်ခံပီး အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန် ကမ်းလှမ်းလာသ ူ
ေဒ ကည်ကည်မာ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၉၀၃၀၂]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို    
စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ ၍ ေဖာ်ြပပါအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုမည့ ်တိက်ုခန်းအကျိးခစံားခွင့် 
တိုှင့ပ်တ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုယခအုေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက် 
အထားမရူင်းများြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိဆက်သွယ်ပီး ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက် 
သည်အထိ ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၃)
ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium ၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium ၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၁၉၃၄၉၆။ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၁၉၃၄၉၆။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁)၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၀/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၂၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)၊ 
ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ ယခုအေခ  
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ၁/အေနာ်မာအေရှ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ် 
(၄၃၀/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား 
မိေြမစာရင်းတွင် ဦးခင်ေမာင်ှင့ေ်ဒ ကည်ေအးအမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်ထားပါသည်။ 
ေြမှင့်အိမ်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးခင်ေမာင်၊ မိခင် 
ေဒ ကည်ေအးှင့်ညီမြဖစ်သူ ေဒ မာမာသန်း(အပျိကီး)ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် 
တရားဝင်အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသည့် သားြဖစ်သူ ဦးခင်ေမာင်ဦး[၁၂/သကတ(ုိင်) 
၀၉၇၇၁၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေြမှင့အ်မ်ိတန်ဖိုးေင၏ွ စရန် 
ေငွအားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက် 
၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်
ဆိုင်မ မှတ်ပုံတင်စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)
အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇)ှင့် (၈)၊ FMI 

City (ပေဒသာပင်မိေတာ်)၊ အိမ်အမှတ်  (Orchid Garden -O -35)၊ ေြမဧရိယာ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၈၀x၈၀)ခန်ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ အရပ်အေခ  အားြဖင့ ်

အမှတ် (Orchid Garden -O -35)၊ သစ်ခွကိ ရီလမ်း၊ FMI City (ပေဒသာပင်မိေတာ်)၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊     RC အမျိးအစားှစ်ထပ်တိုက်၊ ေရမီး မီတာအစုံအလင်ှင့် 

အေဆာက်အဦတွင် စဲွကပ်ထားရိှသည့်အရာအားလံုးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ် 

ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ဂရန်တွင် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ 

ဦးခင်ေဇာ်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၄၃၁၄]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်

ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ 

အပီးအပိုင ် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပ 

လပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုေအာင်ြမင်ပီး 

ေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသက်ေဆွဦးသက်ေဆွ

LL.B,WIPO(Switzerland)LL.B,WIPO(Switzerland)

Dip in Eng, MA (Music) NUAC (YGN)Dip in Eng, MA (Music) NUAC (YGN)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၄၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၄၁)

အမှတ်(၁၀၅)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၅)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၅၃၄၃၃၃၊ ၀၉-၂၅၀၁၈၈၃၀၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၅၃၄၃၃၃၊ ၀၉-၂၅၀၁၈၈၃၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ထွန်းသီရိလမ်း၊ 

အမှတ်(၆၄၆)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀) ေပထဲမှ  တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 
(ေခါင်းရင်း)ဘက်ြခမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀) ေပရှိ ဦးစိုးြမင့်အမည်ေပါက ်ေြမချ 
ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် တကွ ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ဦးေအာင်မိုး[၁၂/
သကတ(ိင်ု)၀၁၀၁၇၃]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါ 
သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို 
လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါ သည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 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၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာစာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာစာ”
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိမ 

(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်-၁၁၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၅၇/ခ/၁(မိေြမ)၊ ဧရိယာ 

(၁.၁၄၂)ဧကအနက်မ ှေပ(၂၅x၅၃)ကို ပိုင်ရှင်ဦးေအးမင်းဝင်းှင့ ်ေဒ တင်တင်မာ 

တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးရေဲနာင်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၈၅၉၇၉]က (၁၄-၁၁-၂၀၂၁)

ရက်ေနက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 

ကိုယ်စားလှယ်စာရသူှင့်ြဖစ်ေစ က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 

များှင့တ်ကွ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ ရက်သတ (၁)ပတ်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဘထွန်း H.G.P., B.A (Law); LL.Bဦးဘထွန်း H.G.P., B.A (Law); LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၃၇/၁၈-၅-၂၀၁၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၃၇/၁၈-၅-၂၀၁၀)

အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အခန်း(၁)ဒုတိယထပ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အခန်း(၁)ဒုတိယထပ်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-09-5250630ဖုန်း-09-5250630

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ေထာက်ကန်မိ၊ တုိးချဲ(၃)ရပ်ကွက်၊ ြမမာလာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၇၄)၊ (အလျား၂၅ေပxအန ံ၅၀ေပ)ရိှေသာ ေြမှင့ ်ယင်းေြမ ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာအိမ်အား အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ် မိတ်ေဆွ 
ေဒ ခင်မာေဆွမှ ကွယ်လွန်သူ ေဒ လှရီ၏သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ဝါဝါသိန်း၊ 
ေဒ ရီရီေအာင်၊ ဦးဖုန်းေမာင်ှင့ ်  ေဒ ဇာနီသိန်းတို (၄)ဦးထံသို   စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၁၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ေပးေချပးီြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 
အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်၍ 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ှစ်ဦး 
သေဘာတအူမ်ိခေံြမအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်မာေဆွ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခင်မာေဆွ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးေအးသက်ေဒ ေအးေအးသက်

LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.R,Dip in EnglishLL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.R,Dip in English
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၈၆)

အမှတ်(၁၉)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေြမနီ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၉)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေြမနီ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၄၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၄၈

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပုတီးကုန်း 

အ.ထ.က  တက သိုလ်ဝင်တန်းမှ   

ေမာင်ထက်ခိုင်လင်း၏ ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးခိုင်ေဇာ်ဦး[၇/သကန(ိုင်) 

၀၇၆၀၄၄]ြဖစ်ပါသည်။    ဦးခိင်ုေဇာ်ဦးဦးခုိင်ေဇာ်ဦး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
သာစည်မိနယ်၊ ယင်းမာပင  ်

ေကျးရာ အထကေကျာင်း ဒသမတန်း 

မှ မေမဝါဆို၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးသန်းေဇာ်[၉/သစန(ုိင်)၁၁၉၇၉၁]

ြဖစ်ပါေကာင်း။              ဦးသန်းေဇာဦးသန်းေဇာ်

ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးြခင်းှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ဖက်တန်းရပ်၊ အေနာက် 

တပ်ေြမလမ်း၊ အမှတ်(၈)ေန ဦးိုင်ွယ်စိုး (ဘ)ဦးချစ်ေဆွ[၁၀/

မဒန(ိုင်)၀၃၇၆၀၇]ှင့် မွန်ြပည်နယ်၊   ေမာ်လမိင်မိ၊   ဖက် 

တန်းရပ်၊ အေနာက် တပ်ေြမလမ်း၊ အမှတ်(၈)ေန မစသံမီာဝင်း(ဘ)

ဦးသိန်းဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၉၄၂၁]တိုသည် (၁၀-၁-၂၀၁၈)

ရက်ကတည်းက    ှစ်ဦးသေဘာတူ   ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ကပီး   

ြဖစ်ပါ၍ ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ အဝဝသည် က န်မှင့်လံုးဝ 

သက်ဆိင်ုပတ်သက်ြခင်းမရိှပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

လိုက်ပါသည်။

မစံသီမာဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၉၄၂၁]မစံသီမာဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၉၄၂၁]

အများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှစ်ဦးက ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ဆ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၁
၂ (ခ)၊ ေြမဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)၊ (၁၂၀၀)

စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ရှိ အမှတ်-ဆ/၉(ခ)၊ 
ေခမာသလီမ်းမကီး၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်သည့် 
အေဆာက်အဦ(၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကုန်မိ
ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် မလူအမည် 
ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးအုံးေမာင်(ဘ)ဦးဘခင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၈၅၁၀]၊ (AA-၀၄၁၅၄၄)ှင့် 
၎င်း၏ဇနီး ေဒ ွန်ရီတိုအြပင ်၎င်းတို၏သားှစ်ဦးြဖစ်ေသာ ဦးလှြမင့်သည ် (၁၇-၂-
၂၀၁၈)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးခင်ေအာင်လှသည် (၂၅-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း 
အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့ကသည့အ်တွက် ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒအရ တရားဝင်အေမ ွ
ဆက်ခပံိင်ုဆိင်ု၍ ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  အဆိရိှုသ ူေြမအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် 
ဦးအုံးေမာင်၏သမီး ေဒ ေအးေအးသန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၉၂၃၁]၊ သား ဦးခင်ေအာင ်
ကည်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၈၅၂၂]ှင့် ေခ းမများြဖစ်ကေသာ ေဒ လ  င်မိမ[ိ၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၀၀၉၁၁၄]ှင့် ေဒ ေအးေအးေမာ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၃၂၈၉၀]တို (၄)ဦးထံမှ ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦအား 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အဆုိပါ 
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)
 အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊
 အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိ၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိ၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၃၂/ခ)ေန ဦးသန်ိး 

ဝင်း[၁၁/ရသတ(ိင်ု) ၀၅၆၃၅၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 

သိေစအပ်သည်မှာ-

(၁) ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၀၀၇၊ ၀၀၈)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဖုန်းအေရာင်းဆုိင်လုပ်ငန်းှင့် 

(၂)ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ အမှတ်(၅)

တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Electronic ဆိုင်လုပ်ငန်းများအား ရန်ကုန်မိေတာ်    

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတမှီ ဦးသန်ိးဝင်းအမည်ြဖင့ ်တရားဝင်လပ်ုငန်းလိင်ုစင် 

ချေပးထားသည့် လုပ်ငန်းများြဖစ်ပီး ဦးသိန်းဝင်းတစ်ဦးတည်းကသာ ဥပေဒှင့် 

အည ီစမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့ရိှ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ုငန်းများ 

ှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးသိန်းဝင်း၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက် တစ်စုံ 

တစ်ရာမရှိဘ ဲမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  စီမံခန်ခွဲခွင့်မရှိေကာင်းှင့ ်အြခား 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ှင့်မ  သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သွယ်သွယ်စိုး ေဒ စ ာေအး ေဒ သွယ်သွယ်စိုး ေဒ စ ာေအး

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၃၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၅၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၃၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၅၅)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၄)(ေြမညီ)၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၄)(ေြမညီ)၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂၊ ၀၉-၄၅၅၃၀၅၆၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂၊ ၀၉-၄၅၅၃၀၅၆၉၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀(၁)တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀(၁)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၃၉၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၃၉
 အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက ် ၁။ ဦးဟိန်းြပည့်စုံ

 (၎င်း၏ဘဏ်ခွဲမန်ေနဂျာ-ေဒ နီနီလှ) ၂။ ေဒ စိန်စိန်ြမင့်

 (တရားလို)(တရားလို) ၃။ ေဒ ဝင်းြမတ်မိုး

  (တရားပိင်များ)(တရားပိင်များ)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ အိုးဘိုလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၇)ေန ဦးဟိန်းြပည့်စုံ၊ အထက်ပါရပ်ကွက် ပိေတာက်လမ်း၊ အမှတ်(၈၅)

(ေြမည)ီေန ေဒ စန်ိစန်ိြမင့၊် အထက်ပါ ရပ်ကွက် တန်ေဆာင်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)

ေန ေဒ ဝင်းြမတ်မိုး (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ) သိေစရမည်။

တရားလိုက အေပါင်အာမခံပစ ည်း ေမာ်ေတာ်ယာ်အား ေရာင်းချ၍ 

ေချးေငွရလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ (သိုတည်း 

မဟတ်ု) ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိ ု

ိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ 

၂၆ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၈ ရက်) မွန်းမတည့်မီ နံနက် ၁၀ 

နာရ ီတွင် အထက်အမည်ပါ တရားလုိ၏အဆုိလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန်ံုးေတာ် 

သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်သင်တိုမလာေရာက်ပျက ်

ကွက်ခ့ဲလ င် သင်တုိမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် 

တရားလိုက ကည့် လိုသည့်   စာရက်စာတမ်းများှင့ ်   သင်ကထုေချတင်ြပ 

အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ 

သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ (၈)ရက် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေအာင်မျိးွန် )(ေအာင်မျိးွန် )

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

"သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း""သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း"
သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေန ဦးေကျာ်ြမင့်[၁၄/ညတန(ိုင်)၀၁၁၃၇၀] 

၏သား ေမာင်ြပည့စ်ု[ံ၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၈၀၂၀]သည် မဘိများ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ု

မနာခံဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ 

သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်လိက်ုသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ 

ကိစ အဝဝကို လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဦးေကျာ်ြမင့်ဦးေကျာ်ြမင့်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ထံုးဘုိအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် 

(ြပင်)၊ ေြမဧရိယာ(၅)ဧက အတွင်းမှ ခွဲထွက်၍ ေြမကွက်အမှတ်(ခ-၉)၊ 

ေြမဧရိယာ-အေရှဘက်(၄၀ေပ)၊ အေနာက်ဘက်(၆၇ေပ)၊ ေတာင်ဘက ်

(၆၀ေပ)၊ ေြမာက်ဘက်(၄၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေြမေပ /

ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား တရားဝင် လက်ဝယ် 

ထားပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးေအးေကျာ်ဦး[၅/ကလထ(ိုင်) 

၁၅၇၄၇၁]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ

ေပးချပီးြဖစ်ရာ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 

ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများ ခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာ 

ပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တုိက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တုိက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

“သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း”“သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း”
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးသန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၃၀၅၀၄]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေအးေအးသန်း၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ရန်ေနာင်စိုး 

[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၀၉၆၄]သည် မိခင်၏ ဆိုဆုံးမမ ကိုမနာခံဘဲ စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

ြပလုပ်ပီး ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားသည့်အတွက် သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ၎င်း

ှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ အားလုံးမှာ မိသားစုှင့် မပတ်သက်ပါေကာင်း ေနာက်ေနာင် 

ေမာင်ရန်ေနာင်စိုးှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာမည့် ြပဿနာကိစ အဝဝတိုကို လုံးဝ 

တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေမစီ(LL.B)ေဒ ခင်ေမစီ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၂၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၂၂၇)

အမှတ်(၁၂၆)၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၆)၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၃၇၁

အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ေရတလေဘာင် ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်း/အကွက်အမှတ်(၄၉၉)၊ 

ကွင်း/အကွက်အမည်(အလယ်ေဘာိုး)၊ ဦးပိုင်/ေြမကွက်အမှတ်(E1)၊ ဧရိယာ(၁.၈၈)ဧကရှိ ေဒ တင်တင်ြမင့်အမည် ေပါက်(၁၀)ှစ် 

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်(၁)ကွက်၊ ယင်းေြမကွက်ှင့် တစ်ဆက်တည်းတည်ရှိေသာ ကွင်း/အကွက်အမှတ်(၄၉၉)၊ ကွင်း/အကွက် 

အမည်(အလယ်ေဘာိုးအေရှ)၊  ဦးပိုင်/ေြမကွက်အမှတ(်E2)၊  ဧရိယာ(၅.၃၃)ဧကရှိ ဦးမျိးွန်အမည်ေပါက ်ှစ်(၃၀)ေြမငှားဂရန ်

ေြမကွက်(၁)ကွက်ှင့် ကွင်း/အကွက်အမှတ်(၄၉၇က)၊ ကွင်း/အကွက်အမည်(ေကျာက်တန်းကွင်း)၊ ဦးပုိင်/ေြမကွက်အမှတ်(E2)၊ ဧရိယာ 

(၀.၉၄)ဧကရိှ ဦးမျိးွန်အမည်ေပါက် (၁၀)ှစ်ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်(၁)ကွက် စစုေုပါင်းေြမကွက်(၃)ကွက်တုိအား ေဒ တင်တင်ြမင့[်၁၂/

လသန(ုိင်)၀၁၁၂၃၃]က တရားဝင် လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်ေသာ ေြမကွက်များြဖစ်ပါေကာင်း၊ အဆုိပါေြမကွက်များမှ အမည်ေပါက် ဦးမျိးွန် 

ကွယ်လွန်ခ့ဲသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှေသာ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ တင်တင်ြမင့်က တရားဝင်အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပါေကာင်း၊ 

အဆုိပါေြမကွက်များကုိ မိမိတစ်ဦးတည်းသေဘာဆ ြဖင့် မည်သူကုိမဆုိ လွတ်လပ်စွာလ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ပါေကာင်း ပုိင်ဆုိင် 

မ စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ တင်ြပဝန်ခံသူ ေဒ တင်တင်ြမင့် (၎င်း၏ကုိယ်စားလ အဲပ်ြခင်းခံရသူ ဦးမျိးခုိင်)က အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန် 

ေြပာဆုိကမး်လှမး်ခ့ဲရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာငး်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍   ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  

(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြပည့်စုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်ပီး လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ေဖာ်ြပပါအေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,  D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,  D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)

ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ်   Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ်   Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂

ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်
က န်ေတာ် ဇင်ကိုကိုဝင်း CDC-

116200 ၏ သေ  ဘာသား SID ကတ် 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph: 09-755984656Ph: 09-755984656

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ အမှတ် 

(၅၃)၊ (၂)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက်မှ (ေြမညီထပ်-ေြခရင်းခန်း/ဘယ်ဘက်ြခမ်း)တိုက်ခန်းသည ်
ေြမရှင် ဦးေမာင်ေမာင်ေဇာ်(SCG-၀၀၃၉၈၅)ပိုင်ဆိုင်သည့် ေြမကွက်ေပ တွင် ေြမရှင်ှင့ ်
ကန်ထိုက်တာ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း[၁၀/ မလမ(ိုင်)၀၈၉၂၇၄]တို အကျိးတူကန်ထိုက်တိုက ်
ေဆာက်လုပ်ရာမှ ကန်ထုိက်တာ အကျိးခံစားခွင့် ရရိှေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း 
ထမှံ ေဒ ကျင်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၆၇၀၆]က ဝယ်ယခူဲ့ပီး ေဒ ကျင်၏ ကတိ ိမသားများေတာ်စပ်သ ူ
ဦးေအာင်ိုင်[၉/တသန(ိုင်) ၁၃၁၅၀၉]ှင့် ဦးေအာင်လင်းေမာ်[၉/တသန(ိုင်)၁၄၁၈၀၄]
တုိထံမှ ေဒ ညိသူဇာထွန်း[၉/မမန(ုိင်)၀၁၅၂၉၉]က (၇-၇-၂၀၁၂)ရက်တွင် ဝယ်ယူခ့ဲပါသည်။ 
ေဒ ညိသူဇာထွန်းထံမှ ဦးဟုန်ကည်[၆/မအရ(ိုင်)၀၈၂၅၈၄]+ ေဒ ကျင်လ  င်[၆/မအရ 
(ိင်ု)၀၅၇၅၃၀]တိုက (၂၁-၂-၂၀၁၄)ရက်တွင် တရားဝင်ဝယ်ယ၍ူ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှပါသည်။ 
ဦးဟန်ုကည်ှင့ေ်ဒ ကျင်လ  င်တို၏ သမီးအရင်းေတာ်စပ်ပီး Notary Public - ဦးလှဝင်းထတွံင် 
(၁-၁၂-၂၀၁၂)ရက်စဲွပါ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(012/C)ြဖင့ ်ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ 
ရရိှထားသူ ေဒ နီနီဝင်း[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၂၉၀၆၀]ထံမှ ယင်း တုိက်ခန်းကုိ ဦးေဇာ်မျိးလ  င်[၁၁/
ကတန(ိင်ု)၀၆၆၉၅၆]ှင့ ်ေဒ ခင်ြမတ်ုိးဦး[၁၂/ကမတ (ုိင်)၀၆၂၀၂၈]တုိက ဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေငွ ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းတုိက်ခန်း ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားမူရင်းများ ခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
တုိက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်မျိးလ  င်ှင့်ေဒ ခင်ြမတ်ိုးဦးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဇာ်မျိးလ  င်ှင့်ေဒ ခင်ြမတ်ိုးဦးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀) (KHIN MAR LAR LAW FIRM)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀) (KHIN MAR LAR LAW FIRM)
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
အလက(၂)သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်း 

ပထမတန်း(A)မှ မဆုလာဘ်ရတနာ၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးမျိးြမင့်ေသာင်း[၁၄/

ဘကလ(ိုင်)၀၀၆၃၅၇]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးမျိးြမင့်ေသာင်းဦးမျိးြမင့်ေသာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈၁-ခ)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၉)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၈၁-ခ)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧကအကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧကအကျယ်အဝန်းရှ ိှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ကို ေြမငှားဂရန်ေြမကွက ်အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်[ေြမကွက်လိပ်စာ-အမှတ်-(၈၁-ခ)၊ နီလာလမ်း၊ 

(၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ]သည် ဦးေဝယံမင်းပုိင်[၁၂/
ဥကမ(ိင်ု)၁၇၀၈၈၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက် 
ှင့်အိမ်အား တရားဝင်လက်ဝယ်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်း၊ အမ  
အခင်းများကင်းရှင်းပီး မည်သကူိမုဆိ ုမမိတိစ်ဦးတည်း သေဘာဆ အတိင်ုး လွတ်လပ် 
စွာြဖင့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ပါေကာင်း ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မ  
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ တင်ြပဝန်ခံသူ ဦးေဝယံမင်းပုိင်က အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်း 
ေရာင်းချလုိေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းခ့ဲရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွကလည်း အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများ ြပည့်စံုစွာြဖင့် က ု်ပထံ်သုိ ဆက်သွယ်ပီး လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ေဖာ်ြပပါအေရာင်း အဝယ်အား 
ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)
ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂

သက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ [ယခင် ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်]၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ အမှတ်-၁၀၇၈/ခ၊ အကျယ်အဝန်း - အလျား 
ေပ(၂၀)xအနံေပ(၆၀)ရိှ ဦးသန်းထွန်းေဇာ် အမည်ြဖင့် တည်ရိှေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
ကို အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်လက်ရှိထားကာ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ  ေဒ ဝင့်ဝါခိုင်[၇/ပခန(ိုင်)၃၄၃၈၈၃]ထံမှ 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဆုမွန်ဖိး[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၄၀၁၀]မှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)  ဦးမိုးြမင့်(LL.B) ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)  ဦးမိုးြမင့(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန
 (စ်-၁၆၂၇၄)   (စ်-၅၀၄၄၄) (စ်-၁၆၂၇၄)   (စ်-၅၀၄၄၄)
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ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမံုသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၃၀)ပါ  

ဦးေအာင်မျိးချစ်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ “သက်ဆိင်ုသမူျားကန်ကွက် 
ုိင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း” ေကာ်ြငာတွင် ဦးရဲြမင့်[၁၂/သဃက 
(ိုင်)၀၅၆၀၆၁]အစား ဦးရဲြမင့်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၅၀၆၁]ဦးရဲြမင့်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၅၀၆၁]ဟု ြပင်ဆင် 
ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးြဖစ်သကူ ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

သုဝဏ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ပျ်းမမိင်လမ်းသွယ(်၃)၊ အမှတ်(၂၆၇)၊ အခန်း(၁)

ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၁၂၀)ေပxအနံ (၅၀)ေပရှိေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ု

လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှေသာပိင်ုရှင်ထမှံ ခိင်ုလုေံသာ ကွင်းဆက် 

စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွလက်ေရာက်အပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ ၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်ရန် အေကာင်းတစ်စုတံစ်ရာ 

ရိှပါက (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာမရူင်းစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို တရားဝင်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း      ကန်ကွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက 

ကန်ကွက်ချက်မရှိဟ ုမှတ်ယူရမည်ြဖစ်ပီး က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးသတ် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ဆက်လက်ချပ်ဆိ၍ု လက်ေရာက်ရယသွူားမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ြမတ်ြမတ်ဝင်းေဒ သဇင်ြမတ်ြမတ်ဝင်း

(LL.B,Dip in Business Law)(LL.B,Dip in Business Law)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၄၇၅၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၄၇၅၂)

အမှတ်(၂၆)၊ ပထမထပ်၊ သမာဓိ(၄)လမ်း၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၆)၊ ပထမထပ်၊ သမာဓိ(၄)လမ်း၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၆၆၅၈၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၆၆၅၈၆

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးမျိးမင်း[၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၀၂၃၄၅]
ှင့ ်ေဒ နလီာလွင်[၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၀၂၃၄၆]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးမျိးမင်းှင့ ်ေဒ နီလာလွင်တို၏ 
သမီးြဖစ်သူ ေဒ ေကဇင်ဆုေဝ[၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၄၆၄၃၇]သည် မိဘများ၏ 
ဆိုဆုံးမမ များကို မနာခံဘဲ မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေစေသာကိစ ရပ်များအား 
အကိမ်ကိမ်အခါခါ ြပမူေဆာင်ရက်ေနသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
များမှ ေဒ ေကဇင်ဆုေဝအား ယေနမှစ၍  သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ ်
စွန်လ တ်လိုက်ပီြဖစ်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ
ကစိ အဝဝအားလုံးကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားမှ လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယေူြဖရှင်း 
ေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေသာ်ေသာ်စ ီဦး(LL.B)ေဒ ေသာ်ေသာ်စ ီဦး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၉၉၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၉၉၀)
အမှတ်(၁၁၃၀)၊ ရာဇသူရ(၁၅)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၃၀)၊ ရာဇသူရ(၁၅)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၇၄၆ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၇၄၆

     Rooking Myanmar, Ltd.Rooking Myanmar, Ltd.
    No.16-A2, First Floor, Zawtika Street,    No.16-A2, First Floor, Zawtika Street,
    Sanchaung Township, Yangon.    Sanchaung Township, Yangon.
                                                      +959-796-872-230                                                       +959-796-872-230 

   

Rooking Myanmar, Ltd.Rooking Myanmar, Ltd.
Notice Under Myanmar Companies Act(2017)Notice Under Myanmar Companies Act(2017)

(In Members Voluntary Winding-Up)(In Members Voluntary Winding-Up)
In accordance with the Special Resolution of Shareholders Meeting held on 15-11-2021 

"Rooking Myanmar, Ltd." was liquidated and Daw Thida Ye Myint (Certified Public Accountant) was 
appointed as liquidator.

Therefore claims and payments if any shall be submitted to liquidator with attached sufficient 
documents, not later than 15-12-2021

     Liquidator     Liquidator
     Daw Thida Ye Myint     Daw Thida Ye Myint
     NRC No.9/KaPaTa(N)147006     NRC No.9/KaPaTa(N)147006
 Yudai Suzuki   No.80(A),1 Yudai Suzuki   No.80(A),1stst Floor, Floor,
    Managing Director   Zaya Mingalar(3)Street,    Managing Director   Zaya Mingalar(3)Street,

Rooking Myanmar Ltd.   (1) Quarter, Hlaing Township,Yangon.  Rooking Myanmar Ltd.   (1) Quarter, Hlaing Township,Yangon.  



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်

(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၅ ရက်)(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၅ ရက်)
၁။ စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ အလုပ်သင် ဒုတိယအေကာက်ခွန်မှး 
(လစာ န်း ကျပ် ၁၉၈,၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈,၀၀၀)ရာထူး ကျား(၄၀)ဦး၊ မ(၂၅)ဦး စစုေုပါင်း(၆၅)ဦး ေနရာအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယြူခင်း 
ြဖစ်သည်။
၂။ ဌာနကူးေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်းကိ ုလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၃။ အထက်ေဖာ်ြပပါရာထူးေနရာများအတွက ်ေလ ာက်ထားသူသည-်
 (က) ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 ( ခ ) ၃၀-၁၀-၂၀၂၁ရက်တွင် ိုးိုးဘဲွရရိှသမူျားသည် အသက်(၂၈)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်ရ၊ မဟာဘဲွရရိှသမူျားသည် အသက်(၃၀)

ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်ရ။
 ( ဂ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) အမျိးသားများအတွက ်အနည်းဆုံး အရပ် ၅' ၅" ှင့် ကိုယ်အေလးချနိ် ေပါင် ၁၁၀ ရှိရမည်။
 ( င ) အမျိးသမီးများအတွက ်အနည်းဆုံး အရပ် ၅' ၂" ှင့် ကိုယ်အေလးချနိ် ေပါင် ၉၀ ရှိရမည်။
 ( စ ) ေရကူးတတ်ေြမာက်ရမည်။
 (ဆ) ကွန်ပျတာ က မ်းကျင်စွာ အသုံးြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။
 (ဇ ) ေအာက်ပါ ဘွဲ/မဟာဘွဲရရှိသူများ ေလ ာက်ထားိုင်သည-်
  (၁) ဝိဇ ာဘွဲ(အဂ  လိပ်စာ) B.A(English)၊ မဟာဝိဇ ာဘွဲ(အဂ  လိပ်စာ) M.A(English)
  (၂) လုပ်ငန်းသုံးအဂ  လိပ်စာဘွဲ B.A(EPP)
  (၃) ိုင်ငံြခားဘာသာစကားတက သိုလ် UFL (English, Thai, Japan, Korea, China, French, Russia)
  (၄) ဥပေဒဘွဲ (LL.B)၊ မဟာဥပေဒဘွဲ(LL.M)
  (၅) စီးပွားေရးပညာဘွဲ B.Com, B.Econ(Stats), B.Econ(Eco), B.Arts 
   စီးပွားေရးပညာမဟာဘွဲ M.Com, M.Econ(Stats), M.Econ(Eco)
  (၆) ကွန်ပျတာသိပ ံဘွဲ (B.C.Sc)၊ မဟာကွန်ပျတာသိပ ံဘွဲ(M.C.Sc)၊ ကွန်ပျတာနည်းပညာဘွဲ (B.C.Tech)၊ 
   မဟာကွန်ပျတာနည်းပညာဘွဲ (M.C.Tech)
  (၇) သိပ ံဘွဲ(ူပေဗဒ) B.Sc(Phys)၊ မဟာသိပ ံဘွဲ(ူပေဗဒ) M.Sc(Phys)
  (၈) သိပ ံဘွဲ(ဓာတုေဗဒ) B.Sc(Chem)၊ မဟာသိပ ံဘွဲ(ဓာတုေဗဒ) M.Sc(Chem)
  (၉) သိပ ံဘွဲ(သခ  ျာ)B.Sc(Maths)၊ မဟာသိပ ံဘွဲ(သခ  ျာ) M.Sc(Maths)
  (၁၀) သိပ ံဘွဲ(ုက ေဗဒ) B.Sc(Botany)၊ မဟာသိပ ံဘွဲ(ုက ေဗဒ) M.Sc(Botany)
  (၁၁) သိပ ံဘွဲ(ဘူမိေဗဒ) B.Sc(Geology)၊ မဟာသိပ ံဘွဲ(ဘူမိေဗဒ) M.Sc(Geology)
  (၁၂) သိပ ံဘွဲ(ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ) B.Sc(IC)၊ မဟာသိပ ံဘွဲ(ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ) M.Sc(IC)
  (၁၃) အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(ချည်မ င်ှင့်အထည်) B.E(Textile)၊ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(ချည်မ င် ှင့်အထည်) M.E(Textile)
  (၁၄) အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(စက်မ အီလက်ထေရာနစ်) B.E(Mechatronic) 
   မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(စက်မ အီလက်ထေရာနစ်) M.E(Mechatronic)
  (၁၅) အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စက်မ စွမ်းအား) B.E(Mechanical)၊ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စက်မ စွမ်းအား) M.E(Mechanical)
  (၁၆) အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(မိြပ) B.E(Civil)၊ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(မိြပ) M.E(Civil)
  (၁၇) အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ) B.E(IT)၊ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ) M.E(IT)
  (၁၈) ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာဘွဲ B.A(IR)၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာမဟာဘွဲ M.A(IR)
၄။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများပါရှိရမည-်
 (က) ကိုယ်ေရးေလ ာက်လ ာ
 ( ခ ) ကိုယ်ေရးရာဇဝင်အကျ်းချပ်
 (ဂ ) အသက်အေထာက်အထားအတွက ်တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ်မူရင်း/မိတ 
 (ဃ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမူရင်း/မိတ 
 ( င ) ပညာအရည်အချင်းအတွက ်ဘွဲ/မဟာဘွဲလက်မှတ်မူရင်း/မိတ 
 ( စ ) (၂)လအတွင်း ိုက်ထားေသာ ပတ်စ်ပိုအရယ် (၁.၂"x၁.၄") ဓာတ်ပုံှစ်ပုံ
  (ဓာတ်ပုံေကျာဘက်တွင ်အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ်ေရးသားရန်။)
 (ဆ) ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း၏ ေထာက်ခံချက်
 ( ဇ ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံချက်
 (ဈ ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား မူရင်/မိတ (သက်တမ်းတိုးပီး)
၅။ ေလ ာက်ထားသူသည် အဂ  လိပ်စာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတဘာသာရပ်များကုိ ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆုိရမည်ြဖစ်၍ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူ 
များကို ေရကူးစစ်ေဆးြခင်း၊ ကွန်ပျတာှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။
၆။ ေရးြဖစာေမးပဲွကျင်းပြပလပ်ုမည့ ်ရက်စဲွ၊ အချန်ိ၊ ေနရာှင့ ်စာေမးပဲွေြဖဆိရုန်အတွက် ေြဖဆိခွုင့ရ်ရိှသအူမည်စာရင်း၊ ခုအံမှတ်တိုကိ ု
အမှတ်(၁၃၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)ေရှ ေကာ်ြငာသင်ပုန်း၊ အမှတ် 
(၂၀၅/၂၁၁)၊ ၄၉ လမ်းှင့် လမ်း ၅၀ ကား၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ(အေကာက်ခွန်သင်တန်းေကျာင်း)(အေကာက်ခွန်သင်တန်းေကျာင်း) 
ေကာ်ြငာသင်ပန်ုးှင့ ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Website  ြဖစ်ေသာ www.customs.gov.mm ှင့ ်www.maccs.gov.mm, Facebook 
Page (MACCS) တိုတွင် ေကညာေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။
၇။ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများသည ်စာေမးပွဲလာေရာက်ေြဖဆိုပါက ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မူရင်း) ပါရှိရမည်။
၈။ ေလ ာက်လ ာများအား ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ ၇-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ အေကာက် ခွန်ဦးစီးဌာန၏  Website ြဖစ်ေသာ www.
customs.gov.mm ှင့ ်www.maccs.gov.mm, Facebook  Page (MACCS)တိုတွင်  Download ရယူိင်ုပီး လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် 
ရယူလိုပါက အမှတ်(၂၀၅/၂၁၁)၊ ၄၉ လမ်းှင့် လမ်း ၅၀ ကား၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ (အေကာက်ခွန် (အေကာက်ခွန် 
သင်တန်းေကျာင်း)ှင့်နီးစပ်ရာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါမိနယ် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးများသင်တန်းေကျာင်း)ှင့်နီးစပ်ရာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါမိနယ ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးများတွင ်လာေရာက်ထုတ်ယူိုင်ပီး စာေမးပွဲ 
ေြဖဆုိခွင့်ေလ ာက်လ ာများကို ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၂၈-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ အစုိးရံုးဖွင့်ရက်များတွင် ရန်ကန်ုမိ(အေကာက်ခွန် ရန်ကုန်မိ(အေကာက်ခွန် 
သင်တန်းေကျာင်း)ှင့န်ီးစပ်ရာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးများသင်တန်းေကျာင်း)ှင့န်ီးစပ်ရာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးံုးများတွင် အပိဒ်ု(၄)ပါ စာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားများှင့်အတ ူလူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်သည-်
  စ်       ေလ ာက်ထားိုင်သည့်မိနယ်ုံးများ                  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်  စ်       ေလ ာက်ထားိုင်သည့်မိနယ်ုံးများ                  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
 (က) ြမစ်ကီးနားမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၇၄-၂၅၂၃၇၆၃
 ( ခ ) ဗန်းေမာ်မိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၇၄-၅၀၂၈၆
 (ဂ ) လွိင်ေကာ်မိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၈၃-၂၂၂၁၁၁၇
 (ဃ) ြမဝတီမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၅၈-၅၀၀၂၄
 ( င ) ဘားအံမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၅၈-၂၁၈၀၈
 ( စ ) ဟားခါးမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၇၀-၂၁၈၀၉
 (ဆ) ေမာ်လမိင်မိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၅၇-၂၀၂၁၀၆၉
 ( ဇ ) ေကျာက်ြဖမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၄၃-၄၆၀၉၈
 (ဈ) စစ်ေတွမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၄၃-၂၀၂၁၀၁၉
 (ည) ေမာင်ေတာမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၄၃-၅၅၀၂၁
 (ဋ ) လား  းမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၈၂-၂၂၀၃၀၆၈ 
 ( ဌ ) မူဆယ်မိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး  ၀၈၂-၅၀၅၂၄
 ( ဍ ) ေတာင်ကီးမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၈၁-၂၁၂၁၁၅၈
 ( ဎ ) ကျိင်းတုံမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၈၄-၂၁၀၀၂၈
 (ဏ) တာချလီိတ်မိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၈၄-၅၁၀၀၅
 (တ) မိုင်းဆတ်မိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၈၄-၆၀၁၇၃
 (ထ) မုံရာမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၇၁-၂၁၁၆၁
 ( ဒ ) တမူးမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၇၃-၄၀၀၀၇
 ( ဓ ) မိတ်မိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၅၉-၄၁၀၀၂
 ( န ) ထားဝယ်မိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၅၉-၂၀၂၁၂၀၃
 ( ပ ) ေကာ့ေသာင်းမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၅၉-၅၁၀၀၅
 ( ဖ ) ပဲခူးမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၂၅-၆၅၄၅၅
 ( ဗ ) မေကွးမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၆၃-၂၈၇၁၆
 (ဘ) မ ေလးမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၂-၄၀၇၀၃၂၇
 ( မ ) ပုသိမ်မိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၄၂-၂၁၀၀၈
 (ယ) ေနြပည်ေတာ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၆၇-၃၄၁၀၀၆၀
၉။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့် မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရက်စာတမ်းအချက်အလက် မြပည့်စုံသူများှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျေသာ ေလ ာက်လ ာများကိ ုလုံးဝ(လုံးဝ)ထည့်သွင်းလက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 
၁၀။ ေရးချယ်ြခင်းခံရပါက အလုပ်သင် ဒုတိယအေကာက်ခွန်မှး(လစာ န်း ကျပ် ၁၉၈,၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈,၀၀၀)ရာထူးေနရာများတွင် 
ခန်အပ်တာဝန်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အေကာက်ခွန်ဆိင်ုရာက မ်းကျင်မ အေြခခံသင်တန်းသုိ တက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်သည်။ အလပ်ုသင်(၁)
ှစ်ြပည့ေ်ြမာက်၍ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ ေကျနပ်ပါက ဒတုယိအေကာက်ခွန်မှးရာထူးေနရာများတွင် ခန်အပ်တာဝန်ေပးအပ်သွားမည် 
ြဖစ်သည်။ 
၁၁။ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၁၀)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး ေနရာေဒသမေရး သွားေရာက် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ိုင်သူများြဖစ်ရမည်။ 
၁၂။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေဖာ်ြပချက်များှင့ ်အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများသည ်မှန်ကန်မ မရှိေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိရပါက 
ရာထူးခန်အပ်ပီးေစကာမ ူထုတ်ပယ်ြခင်းခံရမည်။ 
၁၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ စီမံခန်ခွဲမ ှင့် လူသားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဌာနခွဲ၊ ဖုန်း-
၀၁-၃၈၀၇၃၁ သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ပုသိမ်ခိုင်တရားုံးေတာ်၌ပုသိမ်ခိုင်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆

ဦးအင်စိုး ှင့် ေဒ ခင်ွန်
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်
ဦးေသာင်းစိန်) 
တရားလို  တရားပိင်တရားလို  တရားပိင်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိနယ်၊ အမှတ်(၃/၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ 

ေချာင်းသာေကျးရာ၊ ေရ ေသာင်ယံမိနယ်ေန ေဒ ခင်ွန်(ယခုေနရပ်လိပ်စာ 
မသိသူ)သိေစရမည်။

သင့ ်အေပ ၌ တရားလို ဦးအင်စိုးက မ က်ဟေကညာေပးေစလိုမ  
ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ 
အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ်ုံး၊ 
အခွင့အ်မန်ိရ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက် 
များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ 
ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၈)ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ် နတ်ေတာ်လဆန်း ၅ ရက်) မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားစွဲဆိုချက်ကိ ုထုေချ 
ရှင်းလင်းရန် ံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က 
ဆိခုဲသ့ည့ရ်က်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက် 
များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာရက် 
စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည် 
တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင်၏ကိယ်ုစားလှယ်ေရှေန 
လက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်ကထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီ
(၄)ရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်တွင်ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေလးေလးွယ်)(ေလးေလးွယ)်
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
 ပုသိမ်ခိုင်တရားုံး ပုသိမ်ခိုင်တရားုံး

ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ 

အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှ)ပိုင်းမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သူက ယ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၉၁၉)ဟေုခ တွင်ေသာ အလျား၂၀ ေပx အန ံ၆၀ ေပရိှ ေြမကွက်ှင့အ်ကျိးခစံား 
ခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုှင့ပ်တ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့ ်ေနာက်ဆုံး 
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ မင်းမင်းေထွး [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၇၇၅၉၆]က လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံချက်အရ က ်ုပ်အမ သည် ေနာ်ယ်ေကျာ့ခိုင် 
[၃/ဘအန(ိုင်)၀၀၅၃၅၄]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာ 
ချက်ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများ 
ြဖင့် က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးေကျာ်ြမင့် ဦးြမေဇာ်(ေညာင်တုန်း) ေဒ တင်ချိလတ်(ေအာင်လံ)ဦးေကျာ်ြမင့ ် ဦးြမေဇာ်(ေညာင်တုန်း) ေဒ တင်ချိလတ်(ေအာင်လံ)
B.A (Law),LL.B., LL.B.,D.B.L.,D.I.L.,D.M.L                 LL.BB.A (Law),LL.B., LL.B.,D.B.L.,D.I.L.,D.M.L                 LL.B
D.B.L.,D.M.L.,D.I.L (စ်-၈၄၈၇/၁၂-၁၀-၁၂) (စ်-၁၇၁၁၀/၂၇-၁-၂၁)D.B.L.,D.M.L.,D.I.L (စ်-၈၄၈၇/၁၂-၁၀-၁၂) (စ်-၁၇၁၁၀/၂၇-၁-၂၁)
(စ်-၆၁၇၂) (စ်-၆၁၇၂) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ုံးခန်း။   ။အမှတ်-၃၇၊ ပထမထပ်၊ လမ်း-၃၀(ေအာက်)၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ုံးခန်း။   ။အမှတ်-၃၇၊ ပထမထပ်၊ လမ်း-၃၀(ေအာက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

မသဲသ ာဆန်းဝင်း(ခ)ဆိုမိုင်ယဟ်ဘီမသဲသ ာဆန်းဝင်း(ခ)ဆိုမိုင်ယဟ်ဘီ
[၁၂/သဃက(ိုင်)၂၀၇၁၄၈]ှင့် အများသိေစရန်[၁၂/သဃက(ိုင်)၂၀၇၁၄၈]ှင့် အများသိေစရန်

မသဲသ ာဆန်းဝင်း(ခ)ဆိုမိုင်ယဟ်ဘီ [၁၂/သဃက(ိုင်)၂၀၇၁၄၈]ှင့် 
က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွ ေမာင်ေဝဖိးေအာင်(ခ)မိုဟာမ ဒ်ဟဘီဘွလ ာဟ်[၁၂/
သဃက(ိုင်)၂၁၁၈၈၈]တိုသည် အစ လာမ့်တရားေတာ်ှင့်အညီေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ တရားဝင်ထုတ်ြပန ်
ြပ  ာန်းထားေသာ ဥပေဒအရလည်းေကာင်း အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ တရားဝင် 
ကွာရှင်းြပတ်စမဲ  လုံးဝြပလပ်ုထားခဲြ့ခင်းမရိှသြဖင့ ်ယေနတိင်ုအကင်လင်မယား 
အြဖစ်သာ ဆက်လက်တည်မဲလျက်ရှိေနပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးြပည့်ဖိးေအာင်(LL.B)ဦးြပည့်ဖိးေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၅၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၅၅)
အမှတ်(၂၈)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။အမှတ်(၂၈)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၉၇၉၇၁၂ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၉၇၉၇၁၂

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေပါက်ကန်ုးရပ်ကွက်၊ အပိင်ု(၁၅)၊ ပေိတာက်လမ်း 

ေန ဦးငိမ်းြမင့[်၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၀၀၃၆၉]ှင့် ေဒ ေအးသီတာလ  င် [၉/မမန 

(ိင်ု)၀၇၈၅၅၇]တို၏သား ေမာင်ထက်ေအာင်လ  င်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၅၈၇၂၁]

သည် မိဘ၏ဆုိဆံုးမမ ကိ ုနားမေထာင်ဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင် 

ြပမူသွားပါသြဖင့ ်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။

ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ကစိ ရပ်များအား တာဝန်ယမူည် 

မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးသီတာလ  င်ေဒ ေအးသီတာလ  င်

အများသိေစရန်ှင့်သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန်ှင့်သက်ဆိုင်သူများသိေစရန ်အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်ေန က ်ုပ်အမ သည်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ပန်းေချာင်းကွင်း 

ေကျးရာအုပ်စုေန ဦးေဌးလွင် [၁၂/ကတန(ိုင်)၀၂၁၈၅၆]ကို ကိုင်ေဆာင်ထားသူက ေမှာ်ဝန်းတံတား 

လမ်းမကီးအေပ ေမးတင်လျက်ရိှသည့် မျက်ှာဝေပ(၄၀၀)ခန်ရိှ ေြမစာရင်းပံုစံ(၁၀၅)ှင့် လယ်ယာေြမ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလက်မှတ်ပုံစ(ံ၇)တိုတွင် မိမိအမည်ြဖင့ ်တရားဝင်အမည်ေပါက်လျက်ရှိသည့်

(၁) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင ်မိနယ်/မိနယ်ခွဲ(တံတား)ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာအပ်ုစ(ုပန်းေချာင်း)ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်ှင့အ်မည်(၅၅၁A/ရာကွင်း)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်၊ 

ေြမကွက ်(၅စ/၁)၊ ေြမဧရိယာ(၇.၁၅)ဧကရှိ လယ်ေြမှင့်

(၂) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ မိနယ်/မိနယ်ခွဲ(ေကျာက်တန်း/

တံတား)ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအုပ်စု(ပန်းေချာင်း)ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်ှင့်အမည်(၅၅၁A)၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၅ဆ/၃)၊ ေြမဧရိယာ(၂.၃၀)ဧကရှိ 

လယ်ေြမများသည် မိမိတစ်ဦးတည်းသာပုိင်ဆုိင်ပီး အ ပ်အရှင်းလံုးဝကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံကတိြပ၍ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအား ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှလည်း 

သေဘာိုးြဖင့ ်ယုံကည်၍ ဝယ်ယူရန် ဦး ေဌးလွင်၏လက်ဝယ်သို စရန်ေငွအြဖစ ်တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အထက်ပါလယ်ေြမကွက်များှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်

အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံခိုင်လုံေသာ

စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းများကို ယူေဆာင်၍ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်း၊ ကန်ကွက်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက လယ်ယာေြမ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ှင့် သက်ဆုိင်သူများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ် 

ပါသည်။                                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထင်ေကျာ် B.Sc, H.G.P.,R.Lဦးထင်ေကျာ ်B.Sc, H.G.P.,R.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၁၅)/(၂၉-၆-၁၉၉၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၁၅)/(၂၉-၆-၁၉၉၀)

အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ဖုန်း-09-51 86021အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ဖုန်း-09-51 86021



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆လ)၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆လ)

ဘ  ာေရးှစ် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက်  QA/QC ဘ  ာေရးှစ် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် QA/QC 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိအစိုးရ 

နည်းပညာေကာလိပ်များ၊  အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံများ၊  အစိုးရနည်းပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းများှင့် သင်တန်းေကျာင်းများတွင် ေဆာင်ရက်မည့ ်

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်း(၅၃)ခုအား QA/QC လုပ်ငနး်များ 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပံုစံများကုိ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနမှစ၍ အစုိးရနည်းပညာ

ေကာလိပ်(ေနြပည်ေတာ်) အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံ (အင်းစိန်)ှင့် အစိုးရစက်မ  

လက်မ သပိ ံ (မ ေလး)တိုတွင် ုံးချန်ိအတွင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ 

များကို (၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ညေန (၄:ဝဝ)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍  တင်ဒါ 

ပုံစံဝယ်ယူခဲ့ေသာေကျာင်းများတွင် တင်ဒါပုံစံများ ြပန်လည်တင်သွင်းရမည ်

ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက် 

များကို ုံးချနိ်အတွင်း ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၀၄၀၂၀၊ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၈၀ ှင့် 

Website ြဖစ်ေသာ www.tvet.edu.mmwww.tvet.edu.mm တိုတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ အမတှ် 

(၆)၊ ပထမထပ်၊ (ေြခရင်းခန်း) အကျယ်အဝန်း   (၁၂၁၂ 'x၅၀')ရှိ တိုက်ခန်းှင့်တိုက်ခန်း 

တွင် အခိင်ုအမာစဲွကပ်တပ်ဆင်ပီးြဖစ်သည့ ်ပစ ည်းအရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်ပိင်ုရှင်အြဖစ် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း အဆုိြပ၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချသူ ေဒ နီလာ 

လွင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၈၉၂၀၄]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း 

ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ကတိစာချပ်ချပ် 

ဆိေုပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်း၏ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့၊် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ ်

များှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်အေရးဆိလုိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤသတင်းစာေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း B.A(LAW),LL.Bဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း B.A(LAW),LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၆၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၆၅၃)

အမှတ်(၂၄)၊ (၃)လ ာ၊ ပုသိမ်ွန်(၇)လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၄)၊ (၃)လ ာ၊ ပုသိမ်ွန်(၇)လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-421023822Ph:09-421023822

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇၀)၊ ဆထုူးပန်(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၈)၊ 

ေဒ ေစာငိမ်းအမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၄၀xအနံ ေပ၆၀)အနက်မှ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ 
၂၀xအနံေပ ၆၀)ရှိ ပါမစ်မိတ ြခမ်းေြမကွက်ှင့ ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင ်လ ဲေြပာင်း
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ဆုရည်ထွန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၂၂၅၉]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ဦးရဝဲင်းခိင်ု [၆/ထဝန(ိင်ု)၀၇၆၀၀၆]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-
 ဦးြပည့်ဖိးသူ(LL.B) ေဒ ရည်မွန်ထူး(LL.B) ဦးြပည့်ဖိးသ(ူLL.B) ေဒ ရည်မွန်ထူး(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၄၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၆၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၄၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၆၅)

အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၄၉၈၆၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၄၉၈၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
(၁) ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ လိပ တ်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဇုက ုတ်ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ် 

(၅၆၀ B/ခ)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၈/က)၊ ေြမအမျိးအစား(လယ်/ဥယျာ်)ဟေုခ တွင်ေသာ လယ်ယာေြမလပ်ု 

ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိထားသူ ဦးထွန်းေငွ လက်ဝယ်ထားရှိအကျိးခံစားေနသည့် အကျယ်အဝန်း 

ဧရိယာ (၄.၃၂ဧက)အနက်မှ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ(၁.၀၀ဧက)ရိှ ေြမကွက်ှင့် 

(၂) ေြမလုပ်ပုိင်ခွင့်ရရိှသူ ဦးလှကည် ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ လပိ တ် 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ဇုက ုတ်ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၅၆၀ B/ခ)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၉/၁)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ 

(၃.၂၈ဧက)အနက်မှ (၅-၁၂-၂၀၁၈) ရက်စဲွပါ စာချပ်အရ တစ်ဆင့ြ်ပန်လည်ဝယ်ယ ူအကျိးခစံားေနသ ူ

ေဒ လဲလ့ဲထွ့န်းပိင်ု အကျယ်အဝန်း ဧရယိာ(၁.၂၆ဧက)ရိှ ေြမကွက်များကိ ုလက်ဝယ်ထားရိှ အကျိးခစံား 

ေနသူများြဖစ်ကေသာ ဦးထွန်းေငွ [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၉၉၈၁]ှင့် ေဒ လဲ့လဲ့ထွန်း[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၉ 

၉၈၃]တိုထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွများကိ ုေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့် (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံ 

သည့်ပိုငဆ်ိုငမ်  စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ပီးြပတ်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ နန်းထားေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-ေဒ နန်းထားေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ဦးဝဏ စည်သူမိုးဦးဝဏ စည်သူမိုး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၁၃၂/၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၁၃၂/၁၆)

အမှတ်(၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄

ကရင်ြပည်နယ်ကရင်ြပည်နယ်

လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဘားအံခိုင်လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဘားအံခိုင်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ ကရင်ြပည်နယ်၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဘားအံခိုင်မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘ  ာှစ် (၆လ)(မီနီဘတ်ဂျက်) ြပည်ေထာင်စု/ြပည်နယ် ေငွလုံး 

ေငရွင်းရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်လမ်းလပ်ုငန်းများအတွက် ပစ ည်း 

တင်ဒါများကုိ ဒုတိယအကိမ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ေခ ယ ူ

မည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - (၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်

ေရာင်းချမည့်ရက/်အချနိ်  (တနလ  ာေန )ုံးချနိ်အတွင်း

တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့် - (၂၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်

ရက်/အချနိ်  (တနလ  ာေန)မွန်းလဲွ (၁:၀၀)နာရီ

တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ရက/်အချနိ် - (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်(အဂ   ါေန )

   နံနက်(၉:၃၀)နာရီ

တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ေနရာ -  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ 

   အစည်းအေဝးခန်းမ၊

   လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ 

   ဘားအံမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်။

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံှံင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ုအေသးစတ်ိသရိှိ 

လိပုါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖန်ုးနပံါတ်များသို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးအဖွဲတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးအဖွဲ

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၄၇၁၅၂၊ ၀၉-၉၅၁၁၀၆၈၇၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၄၇၁၅၂၊ ၀၉-၉၅၁၁၀၆၈၇၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးခုိင်၊ ကေလာမိနယ်၊ လွယ်အံေကျးရာအုပ်စု၊ အင်းြပင်ေကျးရာ၊ ကွက်အမှတ်ှင့် အမည် 

(၈၇-ခေနာက်စမ်ိးအကွက်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းဧရယိာ(၀.၁၅၆)ဧကရိှ (၁၀)ှစ်ေြမငှား 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ကေလာမိနယ ်     

လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ပန်းအစိ[ံ၁၃/ကလန(ိင်ု)၀၇၂၉၀၇]ေဒ ပန်းအိစံ[၁၃/ကလန(ုိင်)၀၇၂၉၀၇]အမည်ြဖင့် 

အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှေဒ သန်းသန်းြမ[၁၂/လမန(ိုင်)၀၁၉၈၉၆]ေဒ သန်းသန်းြမ[၁၂/လမန(ိုင်)၀၁၉၈၉၆]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူ 

အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်” ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် 

လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 

တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-

 ေ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 အထက်တန်းေရှေန တရားလ 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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ စိုက်ေမွး(၁)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂၁၂)ဟုေခ ေသာ ေြမကွက်၏ ေထာင့်အြခမ်းအလျား(၂၀)ေပx အနံ (၆၀)
ေပ အကျယ်အား ေဒ ေအးေအးမွန် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၆၉၀၆၂]မှ မိမိတရားဝင် လက်ရိှ 
ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ မျိးအိအိြမင့် 
[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၀၄၂၆၄]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 
လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိတရားဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဖိးသူရိန်ေဌး(LL.B)ဦးဖိးသူရိန်ေဌး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၀၁) (၈-၁-၂၀၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၀၁) (၈-၁-၂၀၂၀)
အမှတ်(၂၄၀)၊ ေြမညီ(A)၊ (၃)လမ်း၊ စံြပရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၄၀)၊ ေြမညီ(A)၊ (၃)လမ်း၊ စံြပရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၀၀၀၄၊ ၀၉- ၂၅၄၄၅၀၀၁၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၀၀၀၄၊ ၀၉- ၂၅၄၄၅၀၀၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၇/ေရ ေပါက်က)ံ၊ ှင်းဆလီမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၃၇၁)၊ ေြမကွက်အကျယ်အဝန်း(၀.၀၅၅)ဧက (၄၀ေပx၆၀ေပ)စတရုန်းေပ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက် 
အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေြမအမည်ေပါက် ဦးသန်းထွန်းဝင်း[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၅၁၂၆]က တရားဝင်အမည် 
ေပါက်၍ လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သြူဖစ်ပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိလုျက် အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း 
သည်ကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန ်(၂၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်၎င်းေြမကွက်ှင့ ်
အေဆာက်အဦ၏ အကျိးခစံားခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသချာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းအေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှ၊ 
ေကျာ်လွန်ပါက ၎င်းေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိစ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B, D.B.L, D.I.Lေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B, D.B.L, D.I.L
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၅၁၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၅၁၇)

တိုက်(၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။တိုက်(၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။
Ph: 09-691996320, 09-422662324Ph: 09-691996320, 09-422662324

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ အေရှခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်-၅၇၉ (က+ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ(၂)ခန်းခွဲ(၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦမှ ပ မထပ်(၆-လ ာ)ေြခရင်းြခမ်း၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၈ေပx၅၄ေပ)၊ အြမင့(်၉ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းတစ်ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ တွင် အခိင်ု 

အမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမကိံန်းှင့် ေြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမ 

စာရင်းတွင် ဦးေမာင်ေရ ှင့ ်ေဒ ေငစွန်ိဦးေမာင်ေရ ှင့ ်ေဒ ေငစွန်ိ အမည်များြဖင့ ်ပူးတဲွအမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည် 

ေပါက်များ၏သမီးြဖစ်သ ူေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်မာ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၂၅၂၆၂]ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်မာ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၂၅၂၆၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သသူည် 

(၂၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ှစ်ဦးသေဘာတူတုိက်ခန်းအပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ လှြမတ်ေကျာ် (LL.B) ေဒ လဲ့လဲ့မွန်(LL.B) ေဒ လှြမတ်ေကျာ ်(LL.B) ေဒ လဲ့လဲ့မွန်(LL.B)

 (စ်-၁၁၆၈၈) (စ်-၅၀၆၁၇) (စ်-၁၁၆၈၈) (စ်-၅၀၆၁၇)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၁၉၈၉၅၊ ၀၉-၂၆၂၃၅၆၆၉၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၁၉၈၉၅၊ ၀၉-၂၆၂၃၅၆၆၉၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ ေခမာလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၆/F) ေန ဦးေကကျင်စွမ်း(ခ)ြမန်ရှင်း[၁၄/ပသန(ဧည့)်၀၀၀၁၄၂]ှင့ ်ေဒ စန်းစန်း 

ေအး[၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၄၃၂၉၉]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး  

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးေကကျင်စွမ်း(ခ)ြမန်ရှင်းှင့ ်

ေဒ စန်းစန်းေအးတို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ဟိန်းကိုဦး[၁၄/ပသန(ိုင်)၂၀၂၈၄၆]

သည် မဘိများ၏ဆိဆုုံးမမ များကိ ုမနာခဘံ ဲမဘိများစတ်ိဆင်းရေဲစေသာကစိ ရပ် 

များအား အကိမ်ကိမ်အခါခါြပလပ်ုခ့ဲသြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ သား

အြဖစ်မှအေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်

ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်(LL.B) ဦးေရ သိန်းြမင့် ေဒ ြမတ်သီတာေအာင(်LL.B) ဦးေရ သိန်းြမင့်

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၅၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၄၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၅၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၄၉၆)

အမှတ်-၁၃၂(ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၃၂(ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၅၁၈၈၇၀၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၅၁၈၈၇၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေအာင်ထက်ကိကုိ[ု၁၂/မရက(ိင်ု) ၁၆၆ 

၇၀၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာအပ်ပါသည်-
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ သဂိ   လမ်း၊ ၇ လ ာ၊ အမှတ်- 

၅၂၆ ေန ဦးသက်ေနာင်မှ (၂၀-၃-၂၀၀၆)ေနစဲွပါ “မသိားစသုေဘာတကူတ”ိ 

စာချပ်ြဖင့ ်အပီးအပိင်ုရရိှထားေသာ “ပန်းေုဝ”တဆံပ်ိြဖင့ ်ဖနိပ်အမျိးမျိး 
ြဖန်ချထိုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းအား ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆ ွဦးေအာင်ထက်ကိကုိမှု အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကုိ (၂၀-၁၁-၂၀၂၁)ေနတွင် ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိပါ၍ အဆုိပါ 
“ပန်းုေဝ”တံဆိပ် ဖိနပ်အမျိးမျိး ြဖန်ချထိတ်ုလုပ်ေရးလုပ်ငန်းအား အပီး 
အပိင်ုအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက  ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်  ဤသတင်းစာေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ
သည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ  

အထေြမာက်ေစရန ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ထက်ကိုကို ေဒ ြမင့်သလူ  င်(ခ)ေဒ ြမင့်ြမတ်ချိ ဦးေအာင်ထက်ကိုကို ေဒ ြမင့်သူလ  င်(ခ)ေဒ ြမင့်ြမတ်ချိ
 [၁၂/မရက(ိုင်)၁၆၆၇၀၆] (LL.B,D.B.L,D.I.L)    [၁၂/မရက(ိုင်)၁၆၆၇၀၆] (LL.B,D.B.L,D.I.L)   
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၂၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၂၀)
  အမှတ်-၁၆၈၊ ေအာင်ေဇယျာလမ်း၊   အမှတ်-၁၆၈၊ ေအာင်ေဇယျာလမ်း၊ 
  (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊    (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  
  ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၄၅၆၃၇၃၀၄  ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၄၅၆၃၇၃၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစည်အမ်ိရာရိှ 

တုိက်အမှတ်(၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃)၊ ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၆၅၀)စတုရန်းေပရိှ 

တိက်ုခန်းအပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်း၌ စဲွကပ်တည်ရိှသည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ု

တရားဝင်အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှသူ ေဒ စန်းေအးေဒ စန်းေအး[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၂၀၃၇၆]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် 

ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်ရန်ရိှသူ မည်သူမဆုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းများြပသ၍ 

က ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

သည့်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်မ မရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိရိှေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

            ေဒ ခိုင်သက်ဇင် ဦးေအးဟန်             ေဒ ခိုင်သက်ဇင် ဦးေအးဟန် 

    (LL.B,M.A (Business Law)          B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L    (LL.B,M.A (Business Law)          B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၅၈၈/၁၄)       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၄၆/၈၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၅၈၈/၁၄)       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၄၆/၈၈)

 တိုက်အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၃၂၉၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၃၂၉၃



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၄၈)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက် 
အဦကိ ုပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ သန်းြမင့ ်(ISN-552030) ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် 
က ု်ပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွများ ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းကိစ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့ ် (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံသည့်ပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒ 
ှင့်အညီ ပီးြပတ်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝသုန်သန်းေအာင်ရင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဝသုန်သန်းေအာင်ရင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝဏ စည်သူမိုးဦးဝဏ စည်သူမိုး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၁၃၂/၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၁၃၂/၁၆)
အမှတ်(၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄

သက်ဆိုင်သူှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုားလမ်း၊ အမှတ်(၂၁၇/၂၁၉)၊ ၆-လ ာ (ယာ/ဘ)ီေန ေဒ နနီေီအာင် 

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၄၀၄၄]     (ဘ) ဦးစိုးလွင်၏အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရသူ    ေဒ သီတာလွင်  [၁၂/တမန(ိုင်)၀၆၈၉၅၂] 
(ဘ) ဦးစိုးလွင်မ ှလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။

  ေဒ နီနီေအာင်ှင့် ဦးေကျာ်စိုးဝင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၄၈၄၆](ဘ) ဦးစိုးလွင်တိုသည ်(၂၃-၆-၂၀၁၂)ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်မိ၊ 
ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၌ “ှစ်ဦးသေဘာတကူတစိာချပ်” ချပ်ဆိခုျက်အရ “ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုားလမ်း၊ 
အမှတ်-၂၁၇/၂၁၉၊ ၆-လ ာ တိုက်သိုမျက်ှာမူလ င် (ယာ)အခန်း၊ အခန်းအကျယ်(၂၅'x၆၀')ခန်ရှိ အခန်း”ကို (၂)ဦးအချိးကျ ေငွေကး 
စုေပါင်းကာ ဝယ်ယူလက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ဖခင်ှင့် ေမာင်ှမမိသားစုှင့်အတူေနထိုင်လျက်ရှိေကာင်း အေထာက်အထားများှင့ ်
 န်ကားချက်များအရ သိရိှရပါသည်။ သုိပါ၍ ေဒ နီနီေအာင်၏ ခွင့်ြပချက်တစ်စံုတစ်ရာမရရိှဘဲ တုိက်ခန်းကုိ လ ေဲြပာင်းနည်း၊ တစ်နည်း 
နည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းမြပလုပ်ရန ်တားြမစ်ေကညာအပ်ပါသည်။ ြပလုပ်ပါက ြပလုပ်သူများ၏ တာဝန်သာြဖစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေဇာ(B.Sc,H.G.P,R.L)ဦးေကျာ်ေဇာ(B.Sc,H.G.P,R.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၇၄/၁၉၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၇၄/၁၉၈၈) 

အမှတ်-၃၆/၃၊ ၆၂-လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃၆/၃၊ ၆၂-လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၁၄၁၆၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၅၈၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၁၄၁၆၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၅၈၃၇၁

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ 

တည်ေဆာက်လျက်ရိှေသာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ၊ ဒက ိဏသရီိမိနယ်၊ 

ြပည်သူအငှားအိမ်ရာစီမံကိန်းရှ ိ(၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် အေဆာက်အဦများတွင် TV 

Channel (MATV System)တပ်ဆင်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်ြမန်မာကျပ်ေင ွ

(Kyats)ြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ ေအာက်ပါအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန ်

ဖိတ်ေခ  ပါသည်-

 (က) တင်ဒါေဖာင်စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်စွ ဲ -  ၂၃-၁၁-၂၀၂၁(အဂ   ါေန )

 (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွ ဲ -  ၂၂-၁၂-၂၀၂၁(ဗဒု ဟူးေန)

 (ဂ)  တင်ဒါပိတ်မည့်အချနိ် - (၁၅:၀၀)နာရီ

၂။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များအား ေအာက်ပါလပ်ိစာတွင် 

ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည-်

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ုံးအမှတ်(၄၀)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ်(၄၀)၊ ေနြပည်ေတာ်

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၇၀၁ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၇၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၂၇)၊ ြမသီရိလမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံ ေပ(၂၀x၆၀)

ေြမေပ ရှိ တိုက်ခန်းမှ (၄)လ ာအား တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံ၍ ေဒ ခင်ေအးွယ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၉၅၀၉၂] အမှတ်(၁၂၇)၊ ြမသီရိလမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ (၄)လ ာတိုက်ခန်းအား ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းကတိြပ 
သည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန ်  တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု
စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးပိင်ုခွင့အ်ရ သက်ဆိင်ုသအူကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ 
တရားဝင်အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ ဤေကညာစာပါသည့် သတ်မှတ်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးတိုင ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေဝ(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၃၇၄)ဦးေကျာ်ေဝ(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၃၇၄)
အမှတ်(၉၂၇)၊ ဦးကင်ဥ(၂)လမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ Ph:09-421036887အမှတ်(၉၂၇)၊ ဦးကင်ဥ(၂)လမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ Ph:09-421036887

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၉/က)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၀၀/က)၊ ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေဒ ကျင်မိင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက် 
အား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် လက်ရိှဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ဝင်းဝင်းေဌး[၉/ခမစ(ုိင်)၀၁၇၃၈၄]ထံမှ ဦးမျိးဝင်း[၉/ပမန 
(ိင်ု)၁၄၀၂၉၉]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
အဆိုပါရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ် 
ပါသည်။

ဦးမျိးဝင်း[၉/ပမန(ိုင်)၁၄၀၂၉၉]ဦးမျိးဝင်း[၉/ပမန(ိုင်)၁၄၀၂၉၉]
ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၂၃၉၅၀၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၂၃၉၅၀၄

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(L၁၇)၊ (၆၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၄၇)၊ 

ဧရိယာ(ေပ၄၂xေပ၆၀)၊ (၀.၀၅၈ဧက)ရိှ ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အား ေရာင်းသူ ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ် 
{၎င်း၏ကိယ်ုစား ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပံုတင်ံုး၊ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ စာချပ်အမှတ်-၇၀၃၁/၂၀၂၁(၇-၁၀-၂၀၂၁)
ရရိှသည့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်အမှတ်-[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၇၄၂၂]ကိင်ုေဆာင်သ ူဦးေကျာ်ေဇာ်ွန်}ထမှံဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်မ ရှိ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သူမရှိပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ပီးေြမာက်သည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မိုးဝါ(LL.B,D.B.L)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၇၈၉၄) ေဒ ခင်မိုးဝါ(LL.B,D.B.L)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၇၈၉၄) 

အမှတ်(၇၉၆/ခ)၊ ေကျာ်သူ(၂၁)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၇၉၆/ခ)၊ ေကျာ်သူ(၂၁)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၇၀၃၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၇၀၃၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၉)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၉)၊ ဗိုလ်ေစာေအာင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၅၀)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၂ေပ x အန၆ံ၃ေပ)၊ (၂၆၄၆စတရုန်းေပ)၊ ေြမဧရယိာ(၀.၀၆၁)ဧကရိှ ဂရန်ေြမကွက်သည် 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ေ်ြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးထွန်းလင်းေအာင်[၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၀၇၀၂၃]
အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားထားရှိသည့ ်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမေပ တွင်တည်ရှိသည့ ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါေြမကွက်ှင့်အိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက သတင်းစာပါေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်သည့်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြမင့်သိန်း(ေအာင်)ဦးြမင့်သိန်း(ေအာင်)
LL.B,D.I.L,DA PsyLL.B,D.I.L,DA Psy

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၅၀)
အမှတ်(၉၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၄၉လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၄၉လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၅၁၃၂၊ ၀၁၈-၂၉၇၇၈၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၅၁၃၂၊ ၀၁၈-၂၉၇၇၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ ငမိုးရိပ(်၈)လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၂၆)ေန ေဒ သဲသိမ့်သိမ့်ေထွး[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၈၉၅၆]မှ Htoo Htet Han Co.,Ltd 

အမည်ြဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်များအား စက်မ /စီးပွားေြမငှားဂရန်အသစ်ရရှ ိ

ေရးအတွက် လ/န (၃၉) ခွင့်ြပမိန်၊ ငါးေမွးကန်ေြမအပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ 

ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်လက်မှတ်ှင့ ်အြခားလိအုပ်သည့ ်စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 

များှင့်အတူ ေလ ာက်ထားလာမ ှင့်ပတ်သက်၍ ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပချက်ခိုင်လုံစွာ 

ြဖင့် ကန်ကွက်တင်ြပိုင်သ ူမည်သူကိုမဆိ ုယခု ေလ ာက်ထားြခင်းအား ေဆာင်ရက ်

မေပးသင့်ေကာင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများသည ်မအူပင် 

ခုိင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက် ြပည့်ေြမာက် 

သည့်ရက်အထ ိကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက ေလ ာက်ထားသူအား 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊   န်ကားချက်ှင့ ်အညီ  စက်မ /စီးပွားေြမငှားဂရန်အသစ ်

ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

(က)  ပန်းတေနာ်မိ၊ ဘဝိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၄၆၄က၊ 

 ဘဝိုင်းရာကွင်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၂)၊ ဧရိယာ (၄.၆၇)ဧကရှိ ေြမကွက်၊

(ခ)  ပန်းတေနာ်မိ၊ ဘဝိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၄၆၄က၊ 

 ဘဝိုင်းရာကွင်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၃)၊ ဧရိယာ (၄.၇၅)ဧကရှိ ေြမကွက်၊ 

(ဂ)  ပန်းတေနာ်မိ၊ ဘဝိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၄၆၄က၊ 

 ဘဝိုင်းရာကွင်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၄)၊ ဧရိယာ(၄.၆၁)ဧကရှိ ေြမကွက်၊

ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ

ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

မအူပင်မိမအူပင်မိ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈၂)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၈)ရှိ-

 (၁)  ေြမကွက်အမှတ(်B-၁၆  + B-၁၇/က)၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၅-ဧက)

 (၂)  ေြမကွက်အမှတ(်B-၁၇/ခ  + B-၁၈)၊   ဧရိယာ(၀.၁၆၅-ဧက)

 (၃)  ေြမကွက်အမှတ(်B-၂၆  + B-၂၇/က)၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၅-ဧက)

 (၄)  ေြမကွက်အမှတ(်B-၂၇/ခ  + B-၂၈)၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၅-ဧက)

စုစုေပါင်းဧရိယာ(၀.၆၆-ဧက)အကျယ်ရှိ  ဦးကည်စိန်(ဘ)ဦးချနိ်စိန်အိန်း ဦးကည်စိန်(ဘ)ဦးချနိ်စိန်အိန်း [၂/လကန 

(ိုင်)၀၄၅၁၄၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက(်၄)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ 

အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုဦးကည်စိန်ဦးကည်စိန်ထံမ ှအေထွေထွကိုယ်

စားလှယ်လ ဲစာရရိှထားသည့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ တင်တင်ခိင်ု[၉/မရမ(ိင်ု)၀၂၇၉၇၂]ေဒ တင်တင်ခုိင်[၉/မရမ(ုိင်)၀၂၇၉၇၂]

ထမှံ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက(်၄)ကွက်ှင့် အေဆာက်အဦများ အေရာင်းအဝယ်ြပ

လုပ်သည့်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်မာသည့် စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရငး်များှင့်တက ွ

လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလြပည့ေ်ြမာက်သည့ ်ေနရက်သုိေရာက်ရိှသည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့သ် ူ

တစ်စုတံစ်ဦးမ မရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့အ်ေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

 ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး(LL.B)                                ေဒ ဝင်းပပ(LL.B) ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး(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 LIMITEDUAZM  LAW FIRM LIMITED
အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6/B၊ Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6/B၊ Pansodan Business Tower

ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၁ ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၁ ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၂၄ ။၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၂၄ ။

Family United Power Group        ှင့် Mudra Construction Co.,Ltd

of Companies Limited  (၎င်းကုမ ဏီကိုယ်စား အုပ်ချပ်မ 

(၎င်းကုမ ဏီကိုယ်စား အေထွေထွ ဒါိုက်တာ ဦးေအာင်ဘန်း)

မန်ေနဂျာ ဦးေစာေအာင်သူလင်း)

ဒီကရီအိုင်ရသူ  တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ  တရား ံး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ေအာင်လမ်း(၇)လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၅၅)ေန တရား ံး Mudra Construction Co.,Ltd (၎င်းကုမ ဏီကိုယ်စား အုပ်ချပ်မ  

ဒါိုက်တာ ဦးေအာင်ဘန်း) (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

၂၀၁၉ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၁ တွင်ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိအုတည်ြပလပ်ုရန် 

ဤုံးေတာ်တွင ်တရားိုင် Family United Power Group of Companies Limited 

(၎င်းကုမ ဏီကုိယ်စားအေထွေထွ မန်ေနဂျာ ဦးေစာေအာင်သူလင်း)က ေလ ာက်ထားသည် 

ြဖစ်၍ မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန်အမန်ိကိ ုမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း 

အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန သိုမဟုတ် အခွင့်ရ 

ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ် 

လဆန်း ၁၃ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                  (လွင်လွင်ေဌး)(လွင်လွင်ေဌး)

          ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)          ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

} {



ိုဝင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၃၂/ခ)ေန ဦးသန်ိးဝင်း [၁၁/ရသတ(ိင်ု)၀၅၆၃၅၄]၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း သိေစအပ်သည်မှာ-
(၁) ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၃)တွင် ေရ ြပည်သစ်အမည်ြဖင့ ်

ဖွင့လှ်စ်ထားသည့ ်လ ပ်စစ်ပစ ည်းအေရာင်းဆိင်ု၊ (၂) ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ 
အမှတ်(၃)တွင် ေရ ြပည်သစ်အမည်ြဖင့ ်ဖွင့်လှစ်ထားသည့ ်ဟန်းဆက်အေရာင်းဆိုင်လုပ်ငန်း၊ (၃) ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာ 
မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)တွင် ေရ ြပည်သစ်အမည်ြဖင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် လ ပ်စစ်ပစ ည်း 
အေရာင်းဆိုင်၊ (၄) ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ(်၂၅)တွင ်ေရ ြပည်သစ ်
အမည်ြဖင့ ်ဖွင့်လှစ်ထားသည့ ်ဖုန်းဆိုင်ှင့် (၅)အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ ေအာက်မဂ  လာဒုံလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၈၀)
တွင် ေရ ြပည်သစ်အမည်ြဖင့်  ဖွင့်လှစ်ထားသည့်  Electronic ဆုိင်များအား  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ 
တရားဝင်လပ်ုငန်းလိင်ုစင်ချေပးထားသည့ ်လပ်ုငန်းများြဖစ်ပီး ဦးသန်ိးဝင်း တစ်ဦးတည်းကသာ ဥပေဒှင့အ်ည ီစမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့် 
ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးသိန်းဝင်း၏ သေဘာတူ 
ခွင့ြ်ပချက်တစ်စုတံစ်ရာမရိှဘ ဲမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  စမီခံန်ခဲွခွင့မ်ရိှေကာင်းှင့ ်အြခားမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ှင့မ်  
သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သွယ်သွယ်စိုး ေဒ စ ာေအး ေဒ သွယ်သွယ်စိုး ေဒ စ ာေအး
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၃၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၅၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၃၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၅၅)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၄)(ေြမညီ)၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၄)(ေြမညီ)၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂၊ ၀၉-၄၅၅၃၀၅၆၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂၊ ၀၉-၄၅၅၃၀၅၆၉၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄-ကံဘဲ့)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၉/က)၊ ဧရိယာ(၀.၁၂၃)ဧကရှိ (B-လ/န ၃ခ)အမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၇၂)၊ ေရ သစ ာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးအား မိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်သူ ေဒ ဥမ ာညိ 
ချစ်လ  င် [၁၂/ ဗဟန(ိုင်)၀၅၃၉၀၀]ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် 
(၄၄၁၆/၂၀၂၁)ရရှိထားပီး ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ခင်သ ာဝင်း[၁၀/မလမ 
(ုိင်)၁၁၂၀၃၃]မှ ပုိင်ဆုိင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီး 
အပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ်(ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း  က ်ုပ်ထံ  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)
စွမ်းမဟာအိမ် ခံေြမအကျိးေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်စွမ်းမဟာအိမ် ခံေြမအကျိးေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်

အမှတ်(၂၇၉)၊ သုမဂ  လာလမ်းမ၊ တတိယထပ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၇၉)၊ သုမဂ  လာလမ်းမ၊ တတိယထပ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၇၇၃၂၂၁၀၂၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၂၀၁၆၆ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၇၇၃၂၂၁၀၂၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၂၀၁၆၆

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၁၃)လမ်း(အလယ်ဘေလာက်)၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

တိုက်အမှတ်(၇၅)၊ (၇-လ ာ)၊ ဘယ်ဘက်ြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ ၁
၂  x၅၀)၊ 

တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း  အမ အခင်းအ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းလျက်  အခန်းလွတ် 

လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ယ်သီရိေဇာ် [၅/

တမန(ိုင်)၀၃၄၈၉၃]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွတိုက  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် 

က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွယခ ု

ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ယင်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၉)

အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်းတို(ေအာက်)၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်းတို(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၈၀၂၂၊ ၀၉-၂၅၀၀၇၁၇၃၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၈၀၂၂၊ ၀၉-၂၅၀၀၇၁၇၃၀

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁)ရိှ ပထမထပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁)ရိှ ပထမထပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ 

ေပ(၁၈x၄၇) အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာေပ(၁၈x၄၇) အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ဝယ်ထားရှ ိပိုင်ဆိုင်သြဖင့ ်ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ မယူာစိုး [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၂၀၄၂]ထမှံ အပီးအပိင်ုလက်ေရာက်ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ယင်းအေပ  အကျိးသက်ဆိုင်သူရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမရူင်း 
များြဖင့် က ်ုပ်တိုထံ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ိုင်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း(စ်-၈၂၁၉) ေဒ တင်တင်ခိုင်(စ်-၈၀၀၈) ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း(စ်-၈၂၁၉) ေဒ တင်တင်ခိုင်(စ်-၈၀၀၈)

 LL.B,D.I.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L LL.B,D.I.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၁၃/ခ)၊ (၈)လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၉၃၊ ၀၉-၉၇၈၉၄၀၀၆၆အမှတ်(၁၃/ခ)၊ (၈)လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၉၃၊ ၀၉-၉၇၈၉၄၀၀၆၆

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

ဦးေမာင်ေမာင်စိန်ဦးေမာင်ေမာင်စိန်
စာရင်းအင်းအရာရှိ(ငိမ်း)၊ မဟာစည်ေယာဂီေဟာင်းစာရင်းအင်းအရာရှ(ိငိမ်း)၊ မဟာစည်ေယာဂီေဟာင်း

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ၄၉-လမ်း(အလယ်)၊ အမှတ်(၁၀၉)

ေန (ဦးဖုိးစိန်-ေဒ အံုးေငွ)တုိ၏သား၊ (ဦးစံြမ-ေဒ အုန်းခင်)တုိ၏သားသမက်၊ ေဒ ြမင့်သန်းွယ် 

(အထက်တန်းေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး-ငိမ်း)၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ Dr.ေမစုလ  င် 

(ကထိက၊ ေဆးတက သိုလ်-မေကွး)-ဦးေဇာ်စိုးလင်း၊ ဦးလ  င်ဖိး(အဂတိလိုက်စားမ  

တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်)တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ မြမတ်သံသာချယ်၏အဘိုး၊ ဦးေမာင်

ေမာင်စိန်(စာရင်းအင်းအရာရှိ-ငိမ်း)သည် ၂၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ရှိသွားပါသြဖင့် ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက ်မွန်းလွဲ  

၁:၃၀ နာရီတွင်  ေနြပည်ေတာ်ေကွကီးသုသာန်သုိ  ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား သိေစအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ သန်းသန်းေဌး(ခ) ကျစွပ်ဟာ(ခ) အလျန်ကျ ိေဒ သန်းသန်းေဌး(ခ) ကျစွပ်ဟာ(ခ) အလျန်ကျ ိ

အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)
ရန်ကုန်မိေန [ဦးကျရန်ချမ်း-တန်ချပ်ချာ(ခ)ေဒ ေထွး]

တို၏သမီး၊ ဦးေမာင်က(ခ)အန်ေချာင်က(OK ဂျ)ံ၏ဇနီး၊ ဦးေဌးဦး 

-ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး၊ ဦးမျိးဦး-ေဒ သင်းသင်းလ  င်၊ ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့်က-

ေဒါက်တာစိုးဝင်း၊ ဦးတင်ဦး-ေဒါက်တာုုလင်းတို၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာေမွးမခိင်၊ ေြမး ၁၁ ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တုိ၏ ဘွားဘွား 

ကီးသည် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁၂:၃၅ နာရ၌ီ ကွယ်လွန်အနစိ  

ေရာက်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင် ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ 

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးကည်ဝင်း မိသားစု(ေမဆန်းမုန်တိုက်)ဦးကည်ဝင်း မိသားစု(ေမဆန်းမုန်တိုက်)

Golden Palace Enterprises LimitedGolden Palace Enterprises Limited

ဦးတင်ေရ   (UTS- သခ  ျာအဓိက)ဦးတင်ေရ   (UTS- သခ  ျာအဓိက)

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်း၊ အမှတ်(၃၃၄/A)

(ပထမထပ်)ေန (ဦးစံေဖ-ေဒ အုံးေမ)၊ (ဦးတင်ြမင့-်ေဒ ြမတင်)တို၏သားသမက်၊ ဦးြမ 

ေသာင်း-ေဒ တင်ကည်၊ ဦးသန်းေအး-(ေဒ စုိးတင့်)၊ ဦးခင်ဝင်း-ေဒ ေအးေငွ၊ ေဒ ေထွးကည်၊  

ဦးငိမ်းေဇာ ်- ေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ(ငိမ်းချမ်းေဇာ်ဘုရာဖူးပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း)တို၏အစ်ကို၊ 

ေဒ ြမကည်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) နံနက် ၇:၄၀ နာရီ

တွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကိ ုယင်းေန  

မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတုိက်မှ ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ် 

ေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၇ နာရီမှ 

၁၀ နာရီအထိ ဘုရားအမှးရှိေသာ သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်တိုအား ဆွမ်းအစရှိေသာ 

ဒါတဗ ဝတ  အစစုတုိုြဖင့ ်ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး အမ အတန်းေပးေဝလိပုါသြဖင့ ်အထက်ပါ 

ေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား ေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ် (၂၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၁၅/၄၁၆)ဟ ုေခ တွင်ေသာ (၃၀'x၆၀') ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထား 

ေသာ ေြခာက်ထပ်(ရင်ခွဲ)တိုက်၏ စတုတ ထပ်(၅)လ ာ (ေခါင်းရင်း) (၁၄'x၅၄') 

အကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ကန်ထိက်ုတာ ဦးေကျာ် 

ုိင်ထံမှ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၃၄၉၁၆]၊ ေဒ ယ်ယ်စန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်) 

၁၃၄၉၁၇]တုိမှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် အြပည့်အဝရိှပါသည်ဟု 

ဝန်ခလံျက် အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခင်သန်းဝင်း 

[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၅၀၂၄၅]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချ 

ပီးြဖစ်ပါ၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက် 

အထားများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၄၆၉)(၂၄-၉-၂၀၀၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၄၆၉)(၂၄-၉-၂၀၀၈)

အမှတ်(၁၁၉၀)၊ (၁၆)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၁၉၀)၊ (၁၆)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၉၆၀၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၉၆၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ 

၁/ဥတ ရသီရိေြမာက်ရပ်၊ ကျိင်းတုံလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(ဥ-၆၄၅၁)၊ ဦးမျိးလွင ်အဖ 
အမည် ဦးဝင်းေမာင် [၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၁၀၈၇၇]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၏ ေြမကွက် 
ေနရာ (ယာယီ) ချထားေပးသည့်လက်မှတ်မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ဦးမျိးလွင ်
အဖအမည် ဦးဝင်းေမာင်[၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၁၀၈၇၇]မှ ေြမကွက်တည်ေနရာ(ယာယီ)ချထား 
ေပးသည့် လက်မှတ်မိတ ၊ ေြမကွက်ဖုိးေငွသွင်းချလန်မိတ ၊ မှတ်ပံုတင်မိတ ၊ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်းမတိ ၊ ေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာမရူင်း၊ ဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်း၊ 
ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်းများ တင်ြပပီး 
ေြမကွက်ေနရာ(ယာယီ)ချထားေပးသည့်လက်မှတ်မိတ မှန် ထုတ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုး 
အမန်ိဒကီရမီျားအေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ ်ရက်မှစ၍ 
(၃၀)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမကွက်ေနရာ(ယာယီ)
ချထားေပးသည့်လက်မှတ ် မိတ မှန် မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗုိလ်ချိ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ချိလမ်း၊ အမှတ်(၄၇၂)တည်ရိှရာ ဗဟန်း 

မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၂ ဒ(ီအင်ကင်းမိင်အမ်ိရာ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၇၂အီး)၊ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ေဇာ်ုိင်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၂၅၇၅၈]ေြမကွက် 
ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက်မှ ဘဏ်ေချးရန်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ၌ မိရာှင့ ်
အိုးအမ်ိဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခှုစ်သုံး ေငေွချးရန်ေြမပိင်ုဆိင်ုမ  မှန်ေကာင်း 
သာ ေြမပုံေြမရာဇဝင်မူရင်းတစ်စုံကိ ုဌာနသို ြပန်လည်အပ်ှံိုင်ပီး ယင်းေြမ၏ ဂရန် 
မူရင်းကုိ တင်ြပုိင်ေသာ်လည်း (၁-၁၁-၂၀၁၆)ရက်ေန  ဘဏ်ေငွေချးရန် ေလ ာက်ထား 
ခဲသ့ည့ ်ေြမပုေံြမရာဇဝင်မှာ ဘဏ်ေချးေငရွယခူဲြ့ခင်းမရိှဘ ဲ၎င်း၏လက်ဝယ်၌ ေပျာက်ဆုံး 
သွားေကာင်း၊ ယင်းဘဏ်ေချးေြမပုကံိ ုအသုံးြပ၍ ဘဏ်များ၊ အဖဲွအစည်းများ၊ ပဂု လကိ 
များထံတွင ်ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်း 
မရိှပါေကာင်းှင့် ြပဿနာမရိှတာဝန်ယူေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့် (၁၁-၁၁-၂၀၁၁)
ရက်စွဲပါ ဒဂုံမိနယ် တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာြဖင့် ဦးေအာင်ေဇာ်ိုင်က ဘဏ်ေချးရန် 
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင် 
ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။                                 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲချပ် ဓမ ကထိကဆရာကီး ဦးေကျာ်စိန်မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲချပ ်ဓမ ကထိကဆရာကီး ဦးေကျာ်စိန်

အသက်(၉၆)ှစ်အသက်(၉၆)ှစ်

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ဟသ  ာတခုိင်၊ ဇလွန်မိ၊ တာကီးတန်းေန 

(ဦးဘိုးက န်း-ေဒ မယ်ဟ)ံတို၏သား၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊  ေရ ဂုတံိင်ု၊  

ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း၊  (၅၁/ခ)ေန (ေဒ ခင်ငယ်)၏ခင်ပွန်း၊ ဦးေကျာ် 

ေဆ-ွေဒ ှင်းှင်း၊ ဦးရြဲမင့-်ေဒ ခင်ညိဝင်း၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်-ေဒ ကည်သာစ၊ံ 

ဦးေဇာ်ဝင်း-ေဒ ခင်မ ၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်း-ေဒ ြမစန်းကည်တို၏ဖခင်၊ 

ေြမးရှစ်ေယာက်၊ ြမစ်ေလးေယာက်တို၏ အဘိုးသည် ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက် 

နံနက် ၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ သြဖင့် ၂၄-၁၁-၂၀၂၁ ရက် မွန်းတည့် 

၁၂ နာရီတွင် ေပါက်ပင်ကွင်းသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေအာင်စိန်ြဖ(ေြမာက်ဦး)ဦးေအာင်စိန်ြဖ(ေြမာက်ဦး)
အသက်(၇၀)အသက်(၇၀)

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသိဒ ိလမ်း၊ တိုက် 
အမှတ်(၁၈၅)၊ ေလးလ ာ၊ အခန်းအမှတ်(4-B)ေန (ဦးေမာင်စန်ိထွန်း-ေဒ မစန်ိလှ)
တို၏သား၊ (ေဒ ဦးေစာဘု)၏ခင်ပွန်း၊ ေဒ ေစာနီလာဝင်း၊ ဦးမျိးေကျာ-်ေဒ ခိုင် 
ခိုင်ဝင်းတို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ မေမဟန်ေကျာ်၊ ေမာင်ထက်ေအာင်ေကျာ ်
တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘိုးရှင်သည ်၂၁-၁၁-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) ည ၉:၃၀ 
နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပီး ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နံနက် 
၁၁ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ 
ကားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ိုဝင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁  

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

ဖတ်စရာယေန

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းြဖစ်ေသာ

NUG ၏ ေစခိုင်းချက်အရ NLD ပါတီဝင် 

ေမာင်ေကျာ(်ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်က

လက်နက်/ခဲယမ်းများ ထုတ်ေပး၍

ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့မ အချိအား

ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်ရရှိ
စာ  » ၁၄

ယာယီကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများရှိ

အိမ်ေထာင်စ ု၁၆ စုအား

တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများသို

ေြပာင်းေရ ေနရာချထားေပး
စာ  » ၄

ရန်ကုန်    ိုဝင်ဘာ    ၂၂

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည် ၂၀၂၀ 

အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲ ကျင်းပ 

မည့် စင်ကာပူိုင်ငံသို ငါးရက်ကိတင ်

သွားေရာက်မည်ြဖစ်သည်။ 

ိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင ်ေရာက်ရှိမည်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည ်

လက်ရှိတွင် တူရကီိုင်ငံ၌ ေလ့ကျင့်မ  

ြပလုပ်ေနပီး ိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် 

စင်ကာပူုိင်ငံသုိ ေရာက်ရိှမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည ်အုပ်စု 

ပထမပွဲကိ ုဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ကစား 

ရမည်ြဖစ်ကာ  ယင်းပွဲမတိုင်မ ီ  ငါးရက် 

ကိတင်သွားေရာက်ြခင်းြဖစ်ပီး ဒဇီင်ဘာ 

၁ ရက်တွင် စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ေလ့ကျင့်မ  

စတင်ြပလုပ်ဖွယ်ရှိေနသည်။  ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်အသင်းသည် တူရကီိုင်ငံ 

တွင် ေြခစမ်းပွဲများကစားေနပီး လက်ရှိ 

အချနိ်ထိ  သုံးပွဲကစားထားပီးြဖစ်ကာ 

ှစ်ပွဲိုင် တစ်ပွဲ ံးနိမ့်ထားသည်။ ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်အသင်းသည ်ိုဝင်ဘာ ၂၅  

ရက်တွင် အင်ဒိနုီးရှားလက်ေရးစင်အသင်း 

ှင့် ထပ်မံေြခစမ်းမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအသင်းသည ်ဆူဇူကီးဖလား 

ပိင်ပွဲတွင် ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ 

တီေမာအသင်းတိုှင့် တစ်အုပ်စုတည်း 

ကျေရာက်ေနပီး   အုပ်စုပထမပွဲအြဖစ ်

ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင် အိမ်ရှင်စင်ကာပူ 

အသင်းှင့ ်စတင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-MFF

မန်ယူအသင်းနည်းြပရာထူးကို

စိတ်မဝင်စားဟ ုဇီဒန်း ေြပာကား
မန်ယူအသင်းက လစ်လပ်သွားတဲ ့နည်းြပရာထူးအတွက ်ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း 

နည်းြပေဟာင်း ဇီဒန်းကို ေခ ယူဖို ပစ်မှတ်ထားေနေပမယ့် နည်းြပဇီဒန်းကေတာ့ 

မန်ယူအသင်းနည်းြပရာထူးကို စိတ်မဝင်စားဘူးလို ဒီေန  ဘီဘီစီအားကစားသတင်း 

တစ်ရပ်က ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

မန်ယူအသင်းဟာ စေနေန  ညပိုင်း(ိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်)က တန်းတက်ဝက်ဖိုဒ် 

အသင်းကိ ုေလးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  အရှက်ရဖွယ် ံးနိမ့်ခဲ့ပီးေနာက ်ိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်မှာ 

နည်းြပဆိုးရှားကိ ုအသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန ထုတ်ပယ်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၂ သို  

ဆူဇူကီးပိင်ပွဲကျင်းပမည့် စင်ကာပူိုင်ငံသို
ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း ငါးရက်ကိတင်သွားေရာက်မည်

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ     ၂၂

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

ထိခိုက်ခဲ့ရသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအြပင် အုပ်ချပ်ေရး၊ 

ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးက  ေပါင်းစုံတိုကို ြပန်လည်ကုစား 

သွားုိင်ေရးဘက်ေပါင်းစံုမှ အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိရာ  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများှင့် ြပည်သူ 

လူထု၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကို ေရှတန်း 

ကျစွာြဖင့ ်ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းေကာင်းပသီစွာ တာဝန်များကိ ုေကျပွန် 

စွာ ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပီး     စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၁ သို  

အကမ်းဖက်သမားများ၏ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ၊ မီး  ဖျက်ဆီးမ များေကာင့် 
ေဆးုံ/ေဆးခန်းေပါင်း ၂၅ ခု ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ရ

၁၃-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင ်လ  င်းဘွဲမိ ြပည်သူေဆးုံ၌ အသံဗုံးတစ်လုံး ေပါက်ကွဲမ ။


