
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်      ၆    ရက်၊      ဗုဒ ဟူးေန။                                                                                                                                            Wednesday,       24     November    2021          ၁၀၅၆၇

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၈

ြပည်သူတို၏ တာဝန်

ပစ ပ န်၊ သံသရာေြပးမလွတ်သည့် အလွန်ကီးမားသည့် 

အြပစ် စာမျက်ှာ » ၁၁

အိ ိယိုင်ငံ၌ ၅၄၃ ရက်တာကာလအတွင်း 

ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူဦးေရ

အနိမ့်ဆုံးကျဆင်း

စာမျက်ှာ » ၁၀

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာသစ် ၆၃၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး

ေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၂ ဒသမ ၃၅ 

ရာခိုင် န်းရှိ

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ်ေကာင်းမ  

ြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခ့ဲေသာ်လည်း ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာအခါ 

သေူတာ်ေကာင်းပညာရိှတို၏ အဆံုးအမကိရု၍ မေမမ့ေလျာ ့

ဘဲ  ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ် 

အကျိးကိ ုရိင်ု၏။ ထိသုို ြပိင်ုြခင်းကိ ုြမတ်စွာဘရုားသည် 

ချးီမွမ်းေတာ်မူ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် လုံ ခံေရး၊ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့်
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၆/၂၀၂၁)ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ     ၂၃ 

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် လုံ ခံေရး၊ တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး 

ှင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ်မတ ီအစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၆/၂၀၂၁)

အား ယေန  မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ လုံ ခံေရး၊ တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေကာ်မတီဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကားသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့ ်ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ ဗိုလ်ချပ်ကီး ေမာင်ေမာင ်

ေကျာ်၊ မန်းငိမ်းေမာင်၊ Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

စိုးထွဋ်၊ ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲဝင်းဦး၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့်    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်၊ 

ေဒါက်တာေဒ သီတာဦး၊ ဦခင်ရီ၊ ဦးြမင့်ကိင်၊ ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊ 

ဦးကိကုိ၊ု ဦခင်ေမာင်ရ၊ီ ဦးေအာင်သန်းဦး၊ ေဒါက်တာပွင့ဆ်န်း၊ ေဒါက်တာ 

ွန်ေဖ၊  ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊  အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး 

ေကာ်မရှင်ဥက    ဦးတင်ဦးှင့်            စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  

လံုခံေရး၊ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေကာ်မတီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

လုံ ခံေရး၊ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ်မတ ီအစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၆/၂၀၂၁)တွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

မိမိတိုအေနြဖင့ ်ြပည်သူများ၏ဆ ြဖစ်သည့ ်ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်းေပ တွင်
ဆက်လက်ေလ ာက်လှမ်းိုင်ေရး ဥပေဒှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေန



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊   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

ညီွတ်ေသာအားမာန်များြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

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

ြပည်ေထာင်စြုမန်မာိင်ုငတွံင်  မီှတင်းေနထိင်ုကေသာ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်း 

တိုသည် ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ေနထိုင်ေရး၊ လူမ စီးပွားဘဝဖွံဖိးေရးကို  မိမိတို 

အစုိးရှင့်အတူ  မိမိတုိကုိယ်တုိင်  ကိးပမ်းအားထုတ်ေနကသည်။  ုိင်ငံေတာ်ှင့် 

လမူ အသိက်ုအဝန်းများ တုိးတက်ဖံွဖိးေကာင်းမွန်လာေရးတွင် ြပင်ပမှ အကအူည ီ

အေထာက်အပံ့များရှိခဲ့ေသာ်လည်း     ိုင်ငံတိုးတက်ေရးကို မိမိတိုကိုယ်တိုင ်

ဥစ ာရင်လို ဥစ ာရင်ခဲ ကိးစားအားထုတ်ခဲ့ရသည်။

ိင်ုငတံစ်ိင်ုငသံည် အထီးကျန်ရပ်တည်ေန၍မရဘ ဲိင်ုငတံကာှင့ေ်ပါင်းသင်း 

ဆက်ဆလံပ်ုကိင်ုကရသည်မှာ မှန်ေသာ်လည်း မမိိိင်ုငအံေရးကိ ုမိမိတုိကုိယ်တုိင် 

ကိယု့်ကမ ာ ကိယ်ုဖန်တီးကရသည်။ ကမ ာေပ တွင် ိင်ုငှံင့လ်မူျိး တိုးတက်ကီးပွား 

ေရးကိ ုတိုင်းတစ်ပါးအားမကိုးဘ ဲတက်ညီလက်ညီအားကိးမာန်တက ်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကသြဖင့ ်ကီးပွားတိုးတက်လာေသာ ိင်ုငမံျားစွာရိှသည်။ တိင်ုးတစ်ပါး 

ကိ ုေမ ာ်ကိုးသြဖင့ ်တိင်ုးတစ်ပါး၏ လက်ေဝခ၊ံ သဇာခြံဖစ်ရသည့ ်သာဓကများလည်း 

များစွာရိှသည်။ ထိုေကာင့လ်ည်း ြပည်တွင်းအားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည်ြဖစ်၍ 

အားလုံးဝိုင်းဝန်း လက်တွဲကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ယေနိင်ုငတံကာဆက်ဆေံရးတွင် တရားမ တမ သည် အလ င်းေပျာက်ကွယ် 

ေနပီြဖစ်သည်။ ုိင်ငံတကာဆက်ဆံေရး၊ ကူညီေထာက်ပ့ံေရးတွင ် မိတ်ေကာငး် 

ေဆွေကာင်းိုင်ငံများရှေိသာ်လည်း အကျိးစီးပွားဆက် ယ်မ အေကာင်းတရားအရ 

ထင်သေလာက ်ခရီးမေရာက်ိုင်သည်ကိုလည်း ေတွေနရေပသည်။ ိုင်ငံတကာ 

အဖဲွအစည်းများှင့်   ကမ ာ့အဖဲွအစည်းတုိသည်လည်း    အင်အားကီးိုင်ငံတို၏    

သဇာလ မ်းမိုးမ အား လွန်ဆန်ိင်ုြခင်းမရိှသည်ကိ ုေတွြမင်ေနရသည်။ အေကာင်း 

ရင်းမှာ  အကျိးစီးပွားကိ ု  ေရှး ကေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။    ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးှင့ ်

ပတ်သက်လာလ င် အင်အားကီးိုင်ငံကီးများ၏ အကျိးစီးပွားဘက်တွင်သာရှိ

ေနသည်ကိုေတွရမည်ြဖစ်သည်။   လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားေရးဟူေသာ 

ေက းေကာ်သသံည် ထမင်းရည်ပလူ ာလ ဲ  ဟန်ြပသေဘာမျိး၊  လူကားေကာင်းေအာင် 

ဟစ်ေက းသည့်အသံသာြဖစ်သည်။

အထူးသြဖင့် ကမ ာကီး ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာေရးှင့် ုိင်ငံများအားလံုး၏ 

အကျိးကို ေရှး ေဆာင်ရက်ေသာ  ကမ ာ့ကုလသမဂ အဖွဲအစည်းကီးသည်ပင ်

အင်အားကီးိင်ုငမံျား၏မဝူါဒ၊ အလိကုျေဆာင်ရက်ရသြဖင့ ်တရားမ တမ ှင့အ်လှမ်း 

ေဝးေနေပသည်။ လက်ခပ်ုသည် တစ်ဖက်တည်းတီး၍မရမှန်း လတူိင်ုးသရိှိနားလည် 

ထားကပါသည်။ သုိေသာ်ြမန်မာ့ုိင်ငံေရးှင့်ပတ်သက်လာလ င် လက်ခပ်ုတစ်ဖက် 

တည်းတီးေနကသည်မှာ အထူးအဆန်းလိပုင်ြဖစ်ေနသည်။ ကလုသမဂ စင်ြမင့ေ်ပ  

တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏အေရးကို မကာခဏေဆွးေွးဆုံးြဖတ်ကရာ၌ တရားမ တမ ၊ 

သမာသမတ်ကျမ ၊ ဓမ ဓိ  ာန်ကျမ မရိှဘ ဲတစ်ဖက်သတ်ေကာက်ချက်ဆဲွေနကသည် 

မှာ ကာခဲ့ပီြဖစ်သည်။ 

ကုလသမဂ တွင် ြမန်မာိုင်ငံှင့်ပတ်သက်သည့ ်အဆိုမူကမ်းများ၊ ဆုံးြဖတ် 

ချက်များ ချမှတ်ကရာတွင ်အင်အားကီးိုင်ငံကီးများ၏ လက်ေဝခံမီဒီယာများ၊ 

ြမန်မာိင်ုငအံား ဆန်ကျင်တိက်ုခိက်ုေနသည့အ်ပ်ုစမုျား၊ မတရားအသင်း၊ အကမ်း 

ဖက်ှင့် လက်နက်ကိုင်အဖျက်သမားများဘက်မှရရှိေသာ အေြခအြမစ်မရှိသည့ ်

အချက်အလက်များကိုသာ အသုံးြပေလ့ရှိသည်။ CRPH၊ NUG ှင့် PDF အကမ်း 

ဖက်အဖွဲများက သံဃာေတာ်များ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

အုပ်ချပ်ေရးဝန်ထမ်းများှင့် ိုင်ငံေရးပါတီဝင်များအပါအဝင် အြပစ်မဲ့ြပည်သူ 

၁၃၀၀ ေကျာ်အား သတ်ြဖတ်ကျးလွန်ခဲ့သည်များကိုမူ လျစ်လျ ထားသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံအစုိးရက ြပည်သူများအတွက် ုိင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များှင့် ိုင်ငံေတာ်အား စိန်ေခ မ များအေပ  

ထန်ိးထိန်းသိမ်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကုိ မျက်ကွယ်ြပထားသည်။ တစ်ဖက်သတ် 

သတင်း၊ မမှန်မကန်သတင်းများကိ ုအေြခခံထားသည့ ်ြမန်မာအစိုးရက မတရား 

ဖိှိပ်သည်ဟူေသာ စွပ်စွဲချက်ကိုသာ တွင်တွင်ေြပာဆိုေနကသည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် သမိင်ုးအစ်အလာကီးမားခဲေ့သာိင်ုငြံဖစ်သည်။ မည်သည့် 

ိင်ုင၊ံ မည်သည့အ်ဖဲွအစည်း၏ သဇာခ၊ံ လက်ေဝခမံဟတ်ုေပ။ အစ်အလာကီးမား 

ေသာ ယ်ေကျးမ ှင့် အမျိးဘာသာကုိလည်း အထိပါးမခံခ့ဲေပ။ ကုိယ့်ုိင်ငံ၊ ကုိယ့် 

မဝူါဒြဖင့ ်ိင်ုငအံများှင့ ်မတ်ိဝတ်မပျက် သင့ြ်မတ်ေအာင်ေနထိင်ုခဲသ့ည်။ သတူစ်ပါး 

ိင်ုင၏ံ ြပည်တွင်းေရးတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းမရိှ၊ မမိိိင်ုင၏ံ ြပည်တွင်းေရးှင့ ်

အချပ်အြခာအာဏာအား ထိပါးေစာ်ကားလာြခင်းအား မည်သည့်အခါမ လက်မခံ 

ဆန်ကျင်လျက်ရိှသည်။ ထိုသို ကုိယ့်ုိင်ငံ၊ ကုိယ့်မူဝါဒ၊ ကုိယ့်အစွမ်းအစြဖင့် ခုိင်ခုိင် 

မာမာရပ်တည်လျက်ရိှေသာ ြမန်မာိင်ုငအံေပ  ဖအိားေပးမ များ၊ အကျပ်ကိင်ုမ များ၊ 

ဝိုင်းပယ်မ များ ဆက်လက်ရှိေနမည်မှာေသချာသည်။

သုိြဖစ်ရာ ြမန်မာုိင်ငံသည် ကုိယ့်ုိင်ငံ၊ ကုိယ့်လူမျိး၊ ကုိယ့်အစွမ်း၊ ကုိယ့်အစြဖင့် 

အစ်အဆက်ရပ်တည်ခ့ဲရာ ြမန်မာ့အေရး မည်သည့်ဖိအားေပး၊ အကျပ်ကုိင်၊ စွက်ဖက် 

မ ကိုမှလက်မခံဘ ဲ ိုင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းသာယာဝေြပာေရးကိ ု  ညီွတ်ေသာ 

အားမာန်များြဖင့် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။         ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၇၀၀ ၈,၇၀၀ ၄၀ ၃၄၇,၀၀၀

MTSH ၃,၂၀၀ ၃,၂၀၀ ၁,၀၅၁ ၃,၃၆၃,၁၅၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၃ - ၁၁-၂၀၂၁)

FPB ၂၀,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၇၀၀ ၂,၆၅၀ ၁၀ ၂၆,၇၀၀

EFR ၂,၈၅၀ ၂,၈၅၀ ၂၀၀ ၅၇၀,၀၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၂ ၁၀,၀၀၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၆၉
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၈.၁
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၆.၀ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၅၄.၁
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၅၀.၀၃ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၈၄.၁
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၀၆.၂
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၄၀
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =   ၅၃.၉၅၇
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၅.၃၉

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၂၃

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

လဟယ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၃

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး နာဂကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ လဟယ် 

မိနယ်၌     ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရး   လုပ်ငန်းစီမံကိန်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့ ် ေကျးရာများအတွက ်

အေထာက်အကူြပေစရန်ရည်ရယ်၍  ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးလုပ်ငန်း   စီမံကိန်းေရးဆွဲနည်းသင်တန်းကိ ု  ယမန်ေနက  

နာဂခိုင်         ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါသင်တန်းတွင် ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးစီမံကိန်း 

ေရးဆွဲနည်းများ၊ ေကျးရာဆိုင်ရာအချက်အလက်ေကာက်ယူ 

နည်းများ၊ ဇယား ၄၈ မျိး ြဖည့သွ်င်းနည်းများှင့ ် ေကျးရာဖံွဖိး 

ေရးအေထာက်အကူြပ စာအုပ်ေရးသားနည်းများအား  မိနယ် 

စီမံကိန်းတာဝန်ခံများက စာေတွလက်ေတွသင်ကားေပးခ့ဲရာ 

ေကျးရာ ရှစ်ရာမ ှေကာ်မတီဝင ်၁၆ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

လဟယ်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး 

ဌာနအေနြဖင့်     ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင်       ေတာေလာေကျးရာ၊ 

မွန်ေနာက်ေြပာင်ေကျးရာ၊  မွန်တံုးညေကျးရာ၊ ေကျာက်ကယ် 

ရာသစ်ေကျးရာ၊   ေဟာက်ရပ်ေကျးရာ၊   ေတွးေထွေကျးရာ၊   

ေတွးညေိကျးရာ၊ ေနာက်ညေကျေထာက်ေကျးရာစသည့် ေကျးရာ 

ရှစ်ရာတိုအား တစ်ရာလ င် ေငကွျပ် သန်ိး ၁၀၀  န်းြဖင့ ်ေကျးရာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ           အေကာင်အထည်ေဖာ ်   

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း              မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးစိင်ုးဝင်းဝင်းထွန်းထမှံ သရိသည်။       ဖိးေကျာ်(ပုေံတာင်ေြမ) 

လဟယ်မိနယ်၌ ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း ေရးဆွဲနည်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

သင့်စီးပွား ေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁
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ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကိ ုပိုမိုနားလည်လာမည်

(ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

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

 မိမိတိုိုင်ငံ ေလ ာက်လှမ်းေနသည့် ဒီမိုကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုကိုတည်ေဆာက်ရာတွင် အသိပညာ 

အတတ်ပညာ ေပါက ယ်ဝသည့် လူသားအရင်းအြမစ်များ မရှိမြဖစ်လိုအပ်သြဖင့် ပညာေရးှင့်ပတ်သက်သည့် အားနည်းသည့် ြပည်နယ်ှင့် 

တိင်ုးေဒသကီးများအေနြဖင့ ်အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊  ပညာေရးြမင့မ်ားမှသာ အသပိညာှင့ ်အတတ်ပညာများ တတ်ေြမာက်လာပီး  

ဒီမိုကေရစီကို နားလည်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ှင့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကို  ပိုမိုနားလည်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း။
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 ေရှဖုံးမ ှ

ဒုတိယဝန်ကီးများ တက်ေရာက်ကပီး တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်များက Video Conferencing ြဖင့် တက်ေရာက်ကသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ဦးစွာ လုံ ခံေရး၊ တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး 

ေကာ်မတီဥက    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က ုိင်ငံေတာ်တွင်ြဖစ်ပွားေနသည့် အကမ်းဖက်၊ လုယက်၊  

တုိက်ခုိက်သတ်ြဖတ်မ များ ြဖစ်ေပ ရသည့် အဓိကအေကာင်းရင်းများ၊ 

တရားမဝင်အဖွဲအစည်းများြဖစ်ေသာ   NUG၊  CRPH  ှင့်  PDF  

အကမ်းဖက်အဖဲွများက လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်

အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားအေပ  အကမ်းဖက်၊ လယုက်တိက်ုခိက်ုသတ်ြဖတ် 

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများ၊ တိင်ုးေဒသကီး 

ှင့ ်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွများမှ တာဝန်ရိှသူများ ပူးေပါင်း၍ အကမ်းဖက်မ  

တားဆီးှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ေနမ ၊  အကမ်းဖက ်

လုပ်ရပ်များ   ေဆာင်ရက်ေနသူများှင့ ်   လက်နက်ခဲယမ်းများအား 

ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမမိ ၊ ထိသုိုေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမေိရးအတွက် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်လုံ ခံေရးဆိင်ုရာ အဖဲွအစည်းများှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များအား အသအိမှတ်ြပမ ၊  မူးယစ်ေဆးဝါးများဖမ်းဆီးရမမိ ှင့ ် မူးယစ် 

ေဆးဝါးတိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငန်းများ   အရိှန်အဟန်ုမပျက်    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ မိမိတုိအေနြဖင့် ြပည်သူများ၏ဆ ြဖစ်သည့်  ပါတီစံု 

ဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်းေပ တွင်  ဆက်လက်ေလ ာက်လှမ်းိုင်ေရး  

ဥပေဒှင့်အညီ  ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်ပါတီစုံဒီမို 

ကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင ်   မဲမသမာမ ြဖစ်ေပ ခဲ့ြခင်းှင့ ် 

ပီးခဲသ့ည့ ်အစိုးရအဖဲွမှ တာဝန်ရိှသအူချိ၏ အဂတလိိက်ုစားခဲမ့ များအား 

ေဖာ်ထတ်ုအေရးယူေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အေနြဖင့် ချမှတ်ထားသည့ ်  ဦးတည်ချက် (၅) ရပ်အား ေအာင်ြမင်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုေရး ဥပေဒှင့အ်ည ီ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ 

ိင်ုငေံတာ်အတွက် လိအုပ်သည့ဥ်ပေဒများ ြပ  ာန်းြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းှင့ ်

ြဖည့်စွက်ြခင်းများေဆာင်ရက်ရာတွင်  အများြပည်သမူျား သရိှိနားလည် 

လိက်ုနာိင်ုေစေရးအတွက် ဘက်ေပါင်းစုမှံ စ်းစား၍ ေလးေလးနက်နက်   

စ်းစားေဆာင်ရက်ရန ်      လိုအပ်မ အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍  

အကျယ်တဝင့ ် ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်လာကသည့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရး    ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

အဂတလိိက်ုစားမ  တိက်ုဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ဥက   ၊ ဝန်ကီးချပ်များှင့် 

ဒတုယိဝန်ကီးများက သက်ဆိင်ုရာက  ရပ်များှင့ ်လုံ ခံေရး၊ တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးှင့်  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များအား 

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က လုိအပ်သည်များ ြဖည့်စွက်မှာကားပီး 

နိဂုံးချပ် အမှာစကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲများမှ တာဝန်ရှိသူများ  ပူးေပါင်း၍ 

အကမ်းဖက်မ  တားဆီးှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်

  ိုင်ငံေတာ်အတွက် လိုအပ်သည့်ဥပေဒများ ြပ  ာန်းြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းှင့် ြဖည့်စွက်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင်  

အများြပည်သူများ  သိရှိနားလည်လိုက်နာိုင်ေစေရးအတွက်  ဘက်ေပါင်းစုံမှ  စ်းစား၍ ေလးေလးနက်နက် 

စ်းစားေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၃

ဝါလပ်ုငန်းဖံွဖိးတိုးတက်ေရး အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွကိ ု

ယေနနနံက်ပိင်ုးက စက်မ ဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသုိ စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာချာလီသန်း၊  စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ 

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

တိုမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အထည်စက်ုံှင့ ်  ဝါကိတ် 

စက်ုံခွဲများမှ စက်ံုမှးှင့် စက်ံုခွဲတာဝန်ခံများ၊ 

ြမန်မာုိင်ငံ   ဝါလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း   နာယက၊  

ဥက   ၊ ဒုတိယဥက   ှင့် ဝါလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ ဏီ 

များမှ မန်ေနဂျင်းဒါုိက်တာများှင့်  စက်မ ဝန်ကီး 

ဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အေရးပါေသာ ကုန်ကမ်းြဖစ်

ေရှးဦးစွာ  စက်မ ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက  ဝါသီးှံသည်  ချည်ထည်လုပ်ငန်းများ 

အတွက်   အေရးပါေသာကုန်ကမ်းြဖစ်ပီး  သဘာဝ 

ချည်မ င်များကို   ထုတ်ေပးသည့်  အပင်ြဖစ်ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံအတွက်သာမက   ကမ ာအတွက်ပါ 

အေရးပါေသာသီးှံြဖစ်ေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   က   “မိမိတိုိုင်ငံတွင ်

လူဦးေရ ၅၅ သန်းခန်ရှိပီး  ြပည်တွင်း၌ ချည်ထည် 

အသုံးအေဆာင်များှင့ ်အဝတ်အထည်ပစ ည်းများစွာ 

ရပ်ဆိုင်းထားေသာ ဝါကိတ်စက်များအား ယခုှစ် ဝါရာသီအမီ ဝါကိတ်ခွဲိုင်ေရး အဆင်သင့်ြပြပင် ြပင်ဆင်ထားပီး 

ဝါဖိင်ဖိင်ေပ ေသာရာသီတွင် ဝါကိတ်စက်များ စတင်လည်ပတ်ိုင်ေရး တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ဝါဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း၊  ချည်ထည်များ ထုတ်လုပ် 

ိုင်ရန်  အဓိကအကျဆုံးြဖစ်သည့ ်ဝါစိုက်ပျိးမ များ 

အား တိုးချဲေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ် စိုက်ပျိးသည့်ဝါများ 

အထွက် န်းတိုးတက်ေအာင်   ေဆာင်ရက်ကရန ်

လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝါများအထွက် န်းတုိးေအာင် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းြဖင့ ်    ဝါစိုက်ေတာင်သူများ၏ 

လမူ စီးပွားဘဝ တိုးတက်မည်ြဖစ်သကဲသ့ို ြပည်တွင်း 

လိုအပ်ချက်ကိုလည်း   ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည်ြဖစ်

ေကာင်း၊    ချည်မ င်ှင့် အထည်စက်ုံများသည ်

ိုင်ငံအတွက်  လွန်စွာအကျိးရှိသည့်  စက်ုံများ 

ြဖစ်သြဖင့ ်  ိုင်ငံ့လိုအပ်ချက်များအား   ြပည့်မီစွာ 

ထုတ်လုပ်၍ ြပည်သူများ ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်

အဝတ်အထည်များကုိ အသံုးြပုိင်ေရး စနစ်တကျ 

စ်းစားသုံးသပ်ေဆာင်ရက်ကရန”်    လမ်း န်မ  

ြပထားေကာင်း၊   စက်မ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

ိင်ုငေံတာ်အကီးအက၏ဲ လမ်း န်ချက်များှင့အ်ည ီ

ရပ်ဆိုင်းထားေသာ ဝါကိတ်စက်များအား ယခုှစ် 

ဝါရာသီအမီ ဝါကိတ်ခွဲိုင်ေရး အဆင်သင့်ြပြပင ်

ြပင်ဆင်ထားပီး   ဝါဖိင်ဖိင်ေပ ေသာရာသီတွင် 

ဝါကိတ်စက်များ  စတင်လည်ပတ်ိုင်ေရးအတွက ်

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ဝါဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ဝါကတ်ိစက်များမှ ကတ်ိခဲွရရိှေသာ 

ဝါဂွမ်းကုန်ကမ်းြဖင့် ိုင်ငံပိုင်ချည်မ င်ှင့် အထည် 

စက်ုံများမှ   ကုန်ေချာထုတ်လုပ်ပီး  ြပည်တွင်း 

အငယ်စား၊  အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက ်လိုအပ်ေသာ ချည်ကုန်ကမ်း 

အား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကူြပိုင ်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊   ဝါကုန်ကမ်းေကာင်း  ရရှိေရး 

အတွက် ြမန်မာ့ေရေြမရာသီဥတုှင့် ကိုက်ညီပီး 

ပိုးမ ားဒဏ် ခံိင်ုရည်ရိှသည့ ်အထွက် န်းေကာင်းသည့ ်

မျိးေကာင်းမျိးသန်များ စိက်ုပျိးြခင်း၊ ေြမယာဖံွဖိးမ  

အစအီမမံျား ြပလပ်ုေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ဝါစိက်ုဧကများ 

တိုးချဲ စိုက်ပျိးြခင်းှင့ ်စိုက်ပျိးေရးပညာရှင်များမ ှ

ဝါစိုက်ေတာင်သူများအား      ပညာေပးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ တက်ေရာက်လာသူ 

များအေနြဖင့ ်ဝါလပ်ုငန်း ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် 

ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝုိင်းဝန်းေဆွးေွး အကံြပေပးေစ 

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်      တက်ေရာက်လာကသည့ ် 

သက်ဆိုင်ရာ  ဝန်ကီးဌာနများမှ   တာဝန်ရှိသူများ၊ 

စက်ုံမှးှင့် စက်ုံခွဲတာဝန်ခံများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

ဝါလုပ်ငန်းအသင်းမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ဝါလုပ်ငန်းရှင် 

များ၊ ကမု ဏမီျားမှ တာဝန်ရိှသမူျားက က  အလိက်ု 

ေဆွးေွးအကံြပကပီး   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက

 နဂိုံးချပ် အမှာစကားေြပာကားခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၃

ပညာေရးဘွဲ ၅ ှစ်သင်တန်း  အမှတ်စ် 

(၄) သင်တန်းဆင်းပွဲှင့ ် အလုပ်ခန်အပ် 

လ ာေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု    ယေန  

နနံက် ၉ နာရတွီင် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 

စစ်ကိုင်းမိနယ်ရှိ      ြပည်ေထာင်စု 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ     ဖွံဖိးေရး

တက သိုလ်(စစ်ကိုင်း)၌  ဘွဲှင်းသဘင ်

ခန်းမအပါအဝင်    သုံးေနရာ ခွဲြခား၍ 

ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်း  သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

 ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင ်

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး        ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ထွန်းထွန်းေနာင်က    လက်ရှိအချနိ်တွင် 

ိုင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

ဦးေဆာင်မ ြဖင့်  ရည်မှန်းချက ်၅ ရပ်ှင့် 

ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်ကို  ချမှတ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  အေနြဖင့် 

နယ်စပ်ေဒသများ၏  ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

ှင့်  လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်  ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးတိုအတွက်     ကိးပမ်း

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊  နယ်စပ် 

ေဒသရှိ  တိုင်းရင်းသားလူငယ်များအား 

အဆင့်ြမင့်ပညာများ သင်ကားေလ့ကျင့် 

ေပးပီး နယ်စပ်ေဒသများ၏ လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်

လူမ စီးပွားဘဝ    ဖွံဖိးတိးုတက်ေရး 

လုပ်ငန်းများတွင်      ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက်ကမည့ ်   ပညာေရးဝန်ထမ်း 

ေကာင်းများ  ေမွးထတ်ုေပးိင်ုရန်အတွက် 

ြပည်ေထာင်စ ု တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 

ြပည်ေထာင်စတုိင်ုးရင်းသားလမူျိးများဖံွဖိးေရးတက သိလ်ု ပညာေရးဘဲွ ၅ ှစ်သင်တန်း အမှတ်စ်(၄)သင်တန်းဆင်းပဲွှင့ ်အလုပ်ခနအ်ပ်လ ာေပးအပ်ပဲွ ကျင်းပ

တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများဖံွဖိးေရး တက သိလ်ု(စစ်ကိင်ုး)ကိ ုတည်ေထာင်ဖွင့လှ်စ် သင်ကားေလ့ကျင့ေ်ပးလျက်ရိှရာ ယေနအထ ိဘဲွရပညာတတ်တိင်ုးရင်းသားလငူယ် ၁၃၇၈၆ ဦး ေမွးထတ်ုေပးိင်ုခဲ့

ဖွံဖိးေရး    တက သိုလ်(စစ်ကိုင်း)ကို 

တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်  သင်ကားေလ့ကျင့် 

ေပးလျက်ရိှေကာင်း ၊ ဖံွဖိးေရးတက သိလ်ု 

စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်အချနိ်မှ ယေနအထိ 

မဟာပညာေရးဘဲွ ၁၃၁ ဦး၊ မဟာဒဿန 

ပညာေရးဘဲွ ၃၅ ဦး၊ ပညာေရးဘဲွ ၄၁၀၉ 

ဦး၊ ဆရာအတတ်ပညာ ဒပီလိမုာ ၉၃၂ ဦး၊ 

အလယ်တန်း ဆရာအတတ်ပညာ ဒီပလုိမာ 

၉၅၆ ဦး၊ အထူးမူလတန်း  ဆရာအတတ် 

သင်တန်း ၄၆၁ ဦး၊  မူလတန်း  ဆရာ 

အတတ်သင်တန်း  ၇၁၆၂ ဦး  စုစုေပါင်း 

ဘွဲရပညာတတ် တိုင်းရင်းသားလူငယ ်

၁၃၇၈၆ ဦး    ေမွးထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ပီြဖစ ်

ေကာင်း။

 တိုးတက်ေနသည့ ် ကမ ာကီးကိ ုအမ ီ

လိုက်ိုင်သည့်၊  ပညာေခတ်၏ စိန်ေခ မ  

များကိ ု ရင်ဆိင်ုေြဖရှင်းိင်ုသည့ ် လသူား 

အရင်းအြမစ်များကိ ု ေမွးထတ်ုေပးရာတွင် 

ဆရာ ဆရာမများသည ်အဓိကကျသည့ ်

အခန်းက  တွင်   ပါဝင်ေနေကာင်း၊ 

တပည့်များကို   ေခတ်မီပညာရပ်များ 

တတ်ေြမာက်ေအာင်၊    အေတွးအေခ  

ြမင့်မားေအာင ် ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ေပး

ုိင်ရန်အတွက် ဆရာကုိယ်တုိင်က အစ် 

ေလ့လာသင်ယူသူများြဖစ်ရန်  လိုအပ် 

ေကာင်း၊ ဆရာဆိုသည်မှာ ပညာေပးေဝ 

သူြဖစ်ပီး ပညာရှာမီှးေနသူလည်းြဖစ်ရန် 

လိုေကာင်း၊ တပည့်များ၏အကျိးကို 

အစ်ေရှး ပီး      ေကာင်းမွန်ရာကို 

လမ်း န်ြပသေပးိင်ုသည့ ်ဆရာေကာင်း 

များကသာ  ေနာင်တစ်ေခတ် ိင်ုငံတ့ာဝန် 

ကို  ထမ်းေဆာင်ကမည့ ် အရည်အေသွး   

ြပည့်ဝသည့် လူသားအရင်းအြမစ်များကို 

ေမွးထုတ်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

တိုက်တွန်းမှာကား

သင်တန်းဆင်း ေမာင်မယ်တုိအေနြဖင့် 

ဆရာ ဆရာမများအြဖစ်   ိင်ုငံတ့ာဝန်ကိ ု

ထမ်းေဆာင်ကေတာ့မည်  ြဖစ်သြဖင့ ်

နယ်စပ်ေဒသရှိ  တိုင်းရင်းသားများ၏ 

လမူ စီးပွားဘဝ    တိုးတက်ြမင့မ်ားေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးကမည့်   ေခါငး်ေဆာင် 

ငယ်များအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ စတ်ိဓာတ် 

ေကာင်းေသာ၊ စည်းကမ်းေကာင်းေသာ၊ 

ကျင့်ဝတ်လိုက်နာေသာ   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

ေကာင်းများအြဖစ်   လည်းေကာင်း၊ 

ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကိ ုေကျပွန်ေအာင် 

ထမ်းေဆာင်ကရန ်မှာကားလိုေကာင်း၊ 

အထူးအေလးထား   မှာကားလုိသည်မှာ 

ဒိုတာဝန်အေရး  သုံးပါးကိ ုဦးထပ်ိထားပီး 

တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏   စိတ်ထဲတွင် 

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်   အစ်ထာဝရ

ကိန်းေအာင်းရှင်သန်ေနေစေရး စည်းုံး 

ေဆာင်ရက်ေပးကရန်၊  မိမိတုိ၏ တပည့် 

ေကျာင်းသား    လူငယ်များကိုလည်း 

ုိင်ငံေတာ်က အားထားရသည့် လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်များ    ြဖစ်လာေအာင ် ြပစု 

ပျိးေထာင်ေပးကရန်၊   တိုင်းရင်းသား 

များ၏  လူမ စီးပွားဘဝ  ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေအာင်  အစွမ်းကုန်ကိးစားေဆာင်ရက ်

ကရန်၊     ပါတီိုင်ငံေရးကင်းစင်ပီး 

ိုင်ငံေတာ်    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

အဓကိကျေသာ ပညာေရးက   တိုးတက် 

ြမင့မ်ားရန်အတွက် ကျရာက  မှ တာဝန် 

ေကျပွန်ေအာင်    ထမ်းေဆာင်ကရန ်

ြဖစ်ေကာင်း တိုက်တွန်းမှာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ထွန်းထွန်းေနာင်က 

စံြပထူးခ န်ဆု၊ ဆရာအတတ်ပညာ ဘာသာ 

ထူးခ န်ဆု၊  စာေပဘာသာ  ထူးခ န်ဆု

(သိပ ံတွဲ)၊   စာေပဘာသာ ထူးခ န်ဆု 

(ဝိပ ံတဲွ)    ဆုရေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူ 

မျာကုိ လညး်ေကာငး်၊      စစ်ကုိငး် 

တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ် 

က စာေပဘာသာ ထူးခ န်ဆု(ဝိဇ ာတွဲ)၊ 

တိုင်းရင်းဘာသာ၊ စာေပှင့် ယ်ေကျးမ  

ထူးခ န်ဆ၊ု ဖံွဖိးေရးဘာသာ ထူးခ န်ဆရု 

ေကျာင်းသား      ေကျာင်းသူများကို 

လည်းေကာငး်၊   အမဲတမ်းအတွင်းဝန ် 

ဦးသိန်းေဌးဦးက ဆရာကီး ဦးသန်းဦး၏   

ထူးခ န်ဆရု  ေကျာင်းသကူိ ုလည်းေကာင်း  

ဆုများ အသီးသီး ချးီြမင့်ေပးအပ်သည်။    

ယင်းေနာက်     အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

ဦးသိန်းေဌးဦးက      သင်တန်းဆင်း  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ   ၂၇၂   ဦးတိုကို 

အလုပ်ခန်အပ်လ ာများ ေပးအပ်သည်။  

အားေပးစကားေြပာကား

အခမ်းအနားအပီးတွင် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးသည် သင်တန်းဆင်း ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကို     ခင်မင်ရင်းှီးစွာ 

 တ်ဆက်ပီး  ဘွဲှင်းသဘင်ဧည့်ခန်း၌ 

ထူးခ န်ဆုရ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ 

များကုိ  ေတွဆံု၍  ဂုဏ်ြပအားေပးစကား 

ေြပာကားသည်။ 

ိဝုင်ဘာ ၂၂ ရက် ညေနပိင်ုးကလည်း 

ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏   ကိုယ်စား 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဧည့်သည်ေတာ် 

များှင့်    သင်တန်းဆင်းေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားအား ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ 

ှင့ ်ြမက်ခင်းြပင်တိုတွင် သုံးေနရာခဲွြခား၍ 

ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         

 သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၃

အေရှဖျားအာရှှင့် အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ၏ 

ဘူမိသိပ ံဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတ ီ

(Coordinating Committee for Geoscience 

Programmes in East and South East Asia- 

CCOP) ၏ (၅၇)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည် အစည်း 

အေဝးှင့် (၇၇) ကိမ်ေြမာက ်ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

အစည်းအေဝး (The 57th CCOP Annual Session 

and the 77th CCOP steering Committee Meeting) 

ှင့ ်ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများကိ ုိဝုင်ဘာ ၂၃ ရက် 

မှ ၂၅ ရက်အထိ ထုိင်းုိင်ငံ ဘန်ေကာက်မိရိှ CCOP 

ုံးချပ်ှင့် ဗီယမ်နမ်ိုင်ငံ ဟွိင်းမိတိုမှ Virtual 

ြဖင့် ကျင်းပရာ CCOP အဖွဲဝင ် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

အေရှဖျားအာရှှင့် အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ၏ ဘူမိသိပ ံဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ၏ အစည်းအေဝးများ ကျင်းပ
အမဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သယံဇာတှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန ဘူမိေဗဒ 

ေလ့လာေရးှင့်  ဓာတ်သတ ရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ ်ေဒါက်တာသက်တင်ွန်ှင့ ်

ဌာနအကီးအကဲများ  ပါဝင်တက်ေရာက ်ေဆွးေွး 

ခဲ့ကသည်။

CCOP သည်  ဘူမိသိပ ံဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင ်

အကံေပးအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့်  အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 

အတွင်း  ဓာတ်သတ က  ၊  ဘူမိေဘးအ ရာယ် 

ေလ ာ့ချေရးက  ၊  စွမ်းအင်က  ၊  ေြမေအာက ်

ေရက  ှင့ ်မိြပဖံွဖိးမ ဆိင်ုရာ ဘမူေိဗဒက  တိုကိ ု

စ်ဆက်မြပတ် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ် ပါဝင်တက်ေရာက ်ေဆွးေွး 

ြခင်းအားြဖင့ ် သေုတသနလပ်ုငန်းများ၊ သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ေလ ာ့ချေရး  အစီအမံများ  စေသာ  ဘူမိ 

သိပ ံဆိုင်ရာများကို ပိုမိုသိရှိိုင်ြခင်းှင့် လက်ေတွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်ြခင်းများြဖင့ ်

အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ယခကုျင်းပသည့ ်အစည်းအေဝးတွင် အစအီစ် 

ရှစ်ခပုါဝင်၍ ိင်ုငတံကာမှ ဘမူသိပိ ံဆိင်ုရာက မ်းကျင် 

ပညာရှင ်  ကိုယ်စားလှယ်စုစုေပါင်း   ၉၉ ဦး ပါဝင် 

တက်ေရာက် ေဆွးေွးခ့ဲကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၂၃

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး၊  ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန် 
ဦးဗုိလ်ေဌး၊ ဒုတိယမိေတာ်ဝန် ဦးညီညီှင့် တာဝန်ရိှသူများသည် ယေန  နံနက် 
၇ နာရီတွင်  အလုံမိနယ်  သစ်ေတာလမ်းရှ ိမိြပပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး
ှင့် သန်ရှင်းေရးဌာန  အမှတ် (၂) ေမာ်ေတာ်ယာ်ဝင်းသို ေရာက်ရှိပီး  စွန်ပစ် 
သစ်ရက်၊ သစ်ကိင်ုးကီးများအား ခတ်ု၊ ြဖတ်၊ ခဲွစတ်ိ၍ အစားထိုးေလာင်စာေတာင့ ်
စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ေနမ ကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတအီေနြဖင့ ်မိေတာ်သန်ရှင်း 
သာယာသပ်ရပ်ေရးအတွက ်ေနစ် သစ်ပင်များ ခုတ်ထွင်ပုံသွင်းြခင်း၊ သဘာဝ 
ေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရးအတွက်   ယိင်ုလေဲနေသာ  သစ်ပင်၊ အကုိင်းအခက် 
များှင့် ဓာတ်အားလိုင်းှင့ ်မလွတ်ကင်းသည့ ်အကိုင်းအခက်များအား ေနစ် 

ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းြခင်းများ  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  စွန်ပစ်အကိုင်းအခက်
များြပားြခငး်ေကာင့် စွန်ပစ်ရန်ေနရာများ နညး်ပါးလာေကာငး်၊ ယခုက့ဲသုိ 
ေနာက်ဆံုး စွန်ပစ်အမ  က်ပုမံျားသို အမ  က်များဝင်ေရာက်မ  ေလျာန့ည်းသက်သာ 
ေစေရး Reduce ြပလုပ်ုိင်ရန်၊ ြပန်လည်အသံုးြပေရး Reuse ြပလုပ်ုိင်ရန်ှင့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထန်ိးသမ်ိးိင်ုရန်အတွက်  မိေတာ်အတွင်း ခတ်ုထွင် 
ရှင်းလင်းသည့ ်  သစ်ပင်၊  သစ်ကိုင်းများကိ ု  ထင်းှင့်  ေလာင်စာ  အစားထိုး 
ေလာင်စာေတာင့ ်ထုတ်လုပ်မ ကို  တစ်ပိုင်တစ်ိုင်  အေသးစားလုပ်ငန်းအြဖစ ်
စမ်းသပ်ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ် မိေတာ်ေနြပည်သမူျားအား အမ  က် 
ေလ ာ့ချေရးှင့်ပတ်သက်၍  အသိပညာေပးိုင်ရန ် ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်ြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မိေတာ်အတွင်း 

အမ  က်ေလ ာ့ချိုင်ေရး

 ေလာင်စာေတာင့် စမ်းသပ်

ထုတ်လုပ်ေနမ အား 

ကည့် စစ်ေဆး



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၂၃

ကုန်သွယ်မ ြမင့်တင်ေရးှင့် ြမန်မာ့ထုတ်ကုန်များ  

တိုးချဲတင်ပိုိုင်ေရးအတွက် ြပည်ပိုင်ငံ ၁၃ ိုင်ငံ 

တွင်   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ြမန်မာ 

စီးပွားေရးသံမှးများှင့် ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွ (ပထမေန) 

ကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

Virtual စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသည်။ 

ေြပာကား

ေဆွးေွးပွဲတွင်     စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာပွင့်ဆန်းက စီးပွားေရးသံမှးများ တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေသာ ုိင်ငံများှင့် ြမန်မာုိင်ငံအကား  

ကုန်သွယ်မ ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရက်မ များတွင်   အားသာချက်၊   အားနည်းချက်၊ 

ေဈးကွက်ရရိှမ အေြခအေနများကုိ ေလ့လာဆန်းစစ် 

ပီး   ရရှိပီးေဈးကွက်များ   ေရရှည်တည်တံ့ေရး၊ 

ေဈးကွက်အသစ်များ ေဖာ်ထုတ်ရရှိေရးတိုအတွက ်

ေဆာင်ရက်သွားရန်၊  ကုန်ပစ ည်းအရည်အေသွး၊ 

အစားအစာ လုံ ခံေဘးကငး်စိတ်ချေရးတိုအတွက ်

သက်ဆိင်ုရာိင်ုငမံျားရိှ အစိုးရဌာနများ၊ အဖဲွအစည်း 

များှင့် ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့် အေြခအေန 

ကိ ုြပန်လည်တင်ြပကရန်လုိေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်၏ 

ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်ကုန်သွယ်မ ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ မှာ အေရးကီးသကဲ့သို

စီးပွားေရးသံမှးများ၏ အခန်းက  သည်လည်း အေရးပါသြဖင့ ်အထူးကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေစလို

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်    ကုန်သွယ်မ ှင့် 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ မှာ အေရးကီးသကဲသ့ို စီးပွားေရးသမှံး 

များ၏   အခန်းက  သည်လည်း   အေရးပါသြဖင့ ်

အထူးကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေစလိေုကာင်း  ေြပာကား 

သည်။ 

ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးွန်ေအာင်က 

စီးပွားေရးသံမှးများအေနြဖင့်      မိမိတိုတာဝန ်

ထမ်းေဆာင်သည့်ကာလအတွင်း ိုင်ငံှင့် ဝန်ကီး 

ဌာနအတွက် ကန်ုသွယ်မ ှင့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ များရရိှေရး 

မည်မ ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲသ့ည်ကိ ုြပန်လည်ဆန်းစစ်ရန် 

လိေုကာင်း၊ မမိတိို၏ တာဝန်များကိ ုပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

ေနြခင်းမျိးမဟုတ်ဘဲ ထိထိေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရက် 

သွားကေစလိေုကာင်း၊ လက်ရိှအချန်ိတွင် အမ်ိနီးချင်း 

ိင်ုငမံျားြဖစ်ေသာ တတ်ု၊ ထိင်ုး၊ အိ ိယိင်ုငမံျားှင့ ်

ကုန်သွယ်မ တိုးတက်ေစေရး၊ လျင်ြမန်ေချာေမွေစ 

ေရးဆိင်ုရာကစိ များကိ ုအဓကိထားေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိရာ   အဆိုပါိုင်ငံများရှ ိ   သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ 

အဖဲွအစည်းများှင့ခ်ျတ်ိဆက်၍ ြမန်မာိင်ုငမှံ ပိုကန်ု 

များ ပိုမိုတင်ပိုိုင်ေရးအတွက ်ကိးစားေဆာင်ရက ်

သွားကရန်လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ယင်းေနာက် အေမရိကန်ိုင်ငံ(ဝါရှင်တန်မိ)၊  

ဘရာဇီးလ်ုိင်ငံ (ဘရာဇီးလီးယားမိ)၊ တုတ်ြပည်သူ 

သမ တိုင်ငံ  (ေပကျင်း၊  နန်နင်းမိ၊  ကူမင်းမိ၊   

ေဟာင်ေကာင်မိ)၊   စင်ကာပူိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ 

(ဘန်ေကာက်မိ)တိုတွင်    တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနက 

သည့ ်စီးပွားေရးသမှံး ရှစ်ဦးတိုက ှစ်ိင်ုငကံန်ုသွယ်မ  

ြမင့်တင်ေရးေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲမ ှင့် ြမန်မာထုတ်ကုန် 

များ   တိုးချဲတင်ပိုိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်

အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

တင်ြပချက်များအေပ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရှိသူများက လိုအပ်သည် 

များ ြဖည့်စွက်မှာကားသည်။

ကိုရီးယားိုင်ငံ၊ ဂျပန်ိုင်ငံ၊ ဩစေတးလျိုင်ငံ၊ 

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၊ ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံ၊ ဂျာမနီ 

ိုင်ငံ၊ အိ ိယိုင်ငံတိုရှိ ြမန်မာစီးပွားေရးသံမှးများ 

ှင့် ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံရှိ ကမ ာ့ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

သံမှးများှင့ ်ေဆွးေွးပွဲ (ဒုတိယေန )ကို ိုဝင်ဘာ 

၂၄  ရက်တွင် ဆက်လက် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                        

သတင်းစ်

အရည်အေသွးရှိေသာ ေကာင်းမွန်သည့်ဝန်ေဆာင်မ များ ေပးစွမ်းိုင်ေရးအတွက်
အာဆီယံစံ န်းများှင့်အညီ က မ်းကျင်မ အဆင့်သတ်မှတ်ိုင်ေရးကိ ုကိးစားေဆာင်ရက်သွားရမည်

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၂၃ 

ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရသီရိခိုင်ှင့ ်ဒက ိဏသီရိခိုင ်

အတွင်းရှိ      ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ 

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ၊  ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

များှင့်  အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်းများအတွက ်

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 

က မ်းကျင်မ     စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးလုပ်ငန်းစ ်

ိုဝင်ဘာလအတွင်း   အသိပညာေပးအစီအစ်ကိ ု

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၌ 

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် ကျင်းပရာ  ဟိုတယ်ှင့် 

ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေဌးေအာင် ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။ 

အေရးပါေသာ အခန်းက  တစ်ခု

အစည်းအေဝးတွင်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက ကီးကပ်ေဆာင်ရက ်

ေနေသာ ြမန်မာိင်ုငလံပ်ုသားများ က မ်းကျင်မ  “စ”ံ  

သတ်မှတ်ြပ  ာန်းေရးတွင်  ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းက  သည်   ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၌ 

အေရးပါေသာ အခန်းက  တစ်ခုအြဖစ် ပါဝင်ေန 

ေကာင်း၊ ခရီးသွားလပ်ုငန်းသည် တစ်ဦးတစ်ေယာက် 

ချင်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ဝန်ေဆာင်မ ြပလုပ ်

ရသည့်   လုပ်ငန်းြဖစ်သြဖင့်   လုပ်သားများ၏ 

က မ်းကျင်မ သည်  အေရးကီးေကာင်း၊ ိင်ုငတံစ်ိင်ုင ံ

၏ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ဝန်ကီးဌာနတစ်ခတုည်း 

သာမက ဌာနများအားလုံး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား  

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

က  များအလိုက်  က မ်းကျင်လုပ်သားများ 

ေမွးထုတ်၍   အဆင့်လိုက်    စာရင်းဇယားြဖင့ ်

စနစ်တကျ ေရးသွင်းမှတ်သားပီး အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ်များ   ထုတ်ေပးြခင်းအားြဖင့ ်  လုပ်ငန်း 

နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ အေသးစားှင့် အလတ်စား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ   အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ 

တွင် စနစ်တကျ ဖံွဖိးတုိးတက်လာေရး အေထာက် 

အပံ့ြဖစ်ိုင်ေကာင်း၊         အရည်အေသွးရှိေသာ 

ေကာင်းမွန်သည့်ဝန်ေဆာင်မ များ  ေပးစွမ်းိုင်ေရး 

အတွက် အာဆီယံစံ န်းများှင့်အညီ က မ်းကျင်မ  

အဆင့်သတ်မှတ်ိုင်ေရးကို ကိးစားေဆာင်ရက် 

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် အလပ်ုသမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန  

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ချပ်တိုက ြမန်မာိုင်ငံလုပ်သားများ က မ်းကျင်မ  

“စံ”  သတ်မှတ်ြပ  ာန်းေရး၊  ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

ဆိုင်ရာ  အလုပ်အကိုင်များအတွက ်  က မ်းကျင်မ  

စစ်ေဆးအကြဲဖတ်ေရး လပ်ုငန်းစ်များကိ ုရှင်းလင်း 

တင်ြပကပီး အစည်းအေဝးသုိ တက်ေရာက်လာက 

သူများက  သက်ဆိုင်ရာက  အလိုက်  ေဆွးေွး 

တင်ြပကကာ  အစီအစ်ကို  ုပ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

အဆုိပါအစီအစ်သုိ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊  

အလပ်ုသမား န်ကားေရးဦးစီးဌာနှင့ ်ဟိတုယ်ှင့် 

ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာနတိုမှ  န်ကားေရး 

မှးချပ်များ၊       ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွား န်ကားမ ဦးစီးဌာန  တိုင်း 

ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် တာဝန်ခံများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွချပ်ှင့် ြမန်မာုိင်ငံ ဟုိတယ် 

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူ 

များ၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ဥတ ရသရီ ိ

ခိုင်ှင့် ဒက ိဏသီရိခိုင်များအတွင်းရှိ ဟိုတယ် 

လုပ်ငန်း၊  ဘဏ်လုပ်ငန်းှင့် အေသးစားေချးေငွ 

လုပ်ငန်းများမ ှလုပ်ငန်းရှင်များက ဗီဒီယိုကွန်ဖရင် ့

စနစ်ြဖင့် ပါဝင်တက်ေရာက်ကသည်။ သတင်းစ်

သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် စားအုန်းဆီြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးလျက်ရှိ

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ စားအုန်းဆီ တန်ချနိ် ၉၀၅၈ ဒသမ ၄၆ တန် ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၃

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနှင့် ြမန်မာိုင်ငံဆီကုန်သည်  

ှင့ ်ဆလီပ်ုငန်းရှင်များအသင်းတို ပူးေပါင်း 

စီစ်မ ြဖင့် စားသံုးသူြပည်သူများ သက်သာ 

ေသာ  ေဈး န်းြဖင့်  ဝယ်ယူရရှိိုင်ရန ်

ရည်ရယ်၍ ဗဟိုဘဏ်မှ ရည် န်းေငွလဲ 

 န်းြဖင့်  တိုက်ိုက်ေရာင်းချေပးသည့ ်

ိင်ုငြံခားေင ွအေမရကိန်ေဒ လာ ၁၂ သန်း 

ြဖင့ ်မှာယူတင်သွင်းခဲ့သည့ ်စားအုန်းဆီ 

များကို    ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှစတင်ပီး 

တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် ေဒသအသီးသီး 

ရှိ လက်လီ/လက်ကား ေရာင်းချသူများ 

သို  တစ်ပိဿာလ င်  လက်ကားေဈး 

ေငွကျပ် ၄၂၄၀ ြဖင့်    ေနစ် ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချေပးလျက်ရှိရာ   ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး၊     မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကီး၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုအတွက် စားအုန်းဆီ 

တန်ချနိ်  ၉၀၅၈ ဒသမ ၄၆ တန်၊  ပိဿာ 

၅၅၄၃၇၈၀ ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

ရန်ကုန်မိအတွင်းရှိ စားသုံးသူများ 

အတွက်  ဆီအသင်း၏  အစီအစ်ြဖင့် 

ရပ်ကွက်များသို     ေဈးကားများြဖင့ ်

လှည့်လည်ေရာင်းချေပးလျက်ရှိပီး ကျန် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များသိုလည်း 

ဆက်လက်ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ စားအုန်းဆီများကိ ုလက်ကား 

ဝယ်ယေူရာင်းချသမူျားအေနြဖင့ ်လက်လ ီ

အေရာင်းဆိုင်များတွင်    အသားတင် 

အကျိးအြမတ်     ၂ ရာခိုင် န်းထက်မပို 

သည့် ေဈး န်းြဖင့် စားသံုးသူြပည်သူများ 

သုိ  ြပန်လည်ြဖန်ြဖးေရာင်းချသွားရမည် 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်စားသံုးသူြပည်သူများသုိ 

လက်လ/ီ လက်ကား ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပး 

မည့် လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ြမန်မာ 

ုိင်ငံ ဆီကုန်သည်ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်း အမှတ်(၁၀၄/၁၀၈) ကမ်းနား 

လမ်း လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက ် (ဆင်မင်း 

အိမ်ရာဓမ ာုံေရှ)   အလုံမိနယ်  ဖုန်း 

၀၉-၄၄၄၄၃၇၂၉၅၊ ၀၉-၄၀၁၅၂၇၀၄၉ 

ှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   စားသုံးသ ူ

ေရးရာဦးစီးဌာန  ၀၁-၂၅၀၂၇၀၊ ၀၉-၄၃ 

၆၆၆၆၆၈ တိုသို ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ြပည်သူတို၏တာဝန်

       အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ လုပ်ေဆာင်ကရန်အတွက် ြပည်သူတို၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမ ေရး 

တိုတွင် မည်မ ပင် ကိးစားကေစကာမ ူအချန်ိရိှခိက်ု လုံလစိက်ု၍ မရေအာင် အသိeာဏ်ေခါင်းပါးေသာ 

လူအချိသည် ြပည်ပမှ ပူးသွင်းထားေသာ စိတ်ူးစိတ်ေနာက်များ နားဝင်အပမီှ(ပေယာဂပူးဝင်)

ေနသြဖင့် အလံုးစုံပျက်သု်းေရး၊ ြမန်မာိုင်ငံကို ဖွံဖိးမ အနည်းဆုံးိုင်ငံအဆင့်မှ ကျ ံးိုင်ငံ 

အြဖစ်သို တစ်စစီပိကွဲပျက်စီးသွားေအာင် လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိ

   ဤသုိေသာ ဆိုးရားြပင်းထန်ေသာ ကူးစက်ြမန် ေရာဂ ရကပ် ေရာဂါေဘး၊ ေဖာက်ခွဲ၊ ဖျက်ဆီး၊ 

မီး  ၊ လသူတ်ြပလပ်ုေနကေသာ သတ  ရကပ်ဆိုးေဘးရန်၊  အခက်အခဲအမျိးမျိး၊  အတားအဆီး 

အသွယ်သွယ်တုိကုိ ြဖတ်သန်းလျက် ေအာက်ပါဦးတည်ချက်များဆီသုိ ြပည်သူများှင့်အတူ မိမိတုိသည် 

မေရာက်ေရာက်ေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိုင်ကမည်ဟု မမှိတ်မသုန် ယုံကည်

၁။ အေြခအေန

လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံ၏ အေြခအေနကို ေကာင်းသည်ဆိုးသည်ဟ ုမိမိ 

ြမင်သမ  ေထာင့်မှ  အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်းထက်  ပကတိေြမြပင ်

အေြခအေနအရပ်ရပ်ကို ေလ့လာအပ်ပါသည်။ ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသား 

အများစုသည် မိမိတိုဆ မရှိခဲ့ကေသာ်လည်း မေရှာင်လ ဲိုင်ေသာ 

ေအာက်ပါကပ်ဆိုးှစ်မျိးှင့ ်တည့်တည့်တိုးကာ ဆင်းရဲပင်ပန်းေန 

ကရှာပါသည်။ ကုန်းုန်းထေနရသည်။

 (က) ၂၀၁၉ ခုှစ်မှ  စတင်ြဖစ်ပွားပျံှံလာေသာ  ကူးစက်ြမန ် 

အဆုတ်ကုိထိခုိက်ေသာ  ကုိဗစ်-၁၉ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါဆုိးက ူရာဝဲစဲွ 

ြဖစ်ေစခဲ့ပီ။ ယေနအထိ -

   (၁) ကူးစက်ခံရသ ူ၅၁၉၁၀၂ ဦး

   (၂) ေသဆုံးသူ ၁၉၀၄၁ ဦး

  (ခ) ၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီလမ ှ  စတင်ြဖစ်ပွားလာေသာ အကမ်း 

ဖက်အစွန်းေရာက်လူစုေကာင့် မီး  ၊ ဗုံးခွဲ၊ လူသတ်၊ လူသားချင်း 

စာနာေထာက်ထားြခင်းကင်းစွာ ဥပေဒမဲရ့က်စက်ိင်ုးစိင်ုးမ  သတ  ရ 

ကပ်ေဘးဆိုးအ ရာယ်ဆိုးက လဲရာသူခိုး ေထာင်းေနသည်။

   (၁) ဖျက်ဆီးမီး  ခံရမ 

    (၁) စာသင်ေကျာင်း ၄၄၄ ေကျာင်း

    (၂) ေဆးုံ၊ ေဆးခန်း ၂၅ ခု

    (၃) ေဈး ၁၀ ေဈးမှ ဆိုင်ခန်းများ

   (၂) သတ်ြဖတ်ခံရသ ူ၂၆၃ ဦး

   (၃) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသ ူ၂၅၀

 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ၊ ကုသေရးအေြခ 

အေနများ၊ ြပည်သှူင့အ်စိုးရ တက်ညလီက်ညပီူးေပါင်းလျက် ကျန်းမာ 

ေရး အသရိှိစွာ သတြိပလိက်ုနာကြခင်းများ၊ ဆ ြပသပတ်ိေမှာက်ကာ 

ေဆးကုသမ တာဝန်မှ  စွန်ခွာေရှာင်လ ဲသွားေသာ  ဆရာဝန်၊ ဆရာမ 

များေကာင့် တာဝန်ေလးစား  လူလူချင်းစာနာေထာက်ထားေသာ 

ေဆးပညာရှင ်ဆရာဝန်၊ ဆရာမများ ရှိသမ အင်အားြဖင့ ်အားစိုက် 

ခွန်စိက်ု ေနညမြပတ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ကြခင်း၊ ေဒသခြံပည်သှူင့ ်တာဝန် 

ရိှေသာ အကီးအကဲများ စည်းလံုးမ ြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင်အုိးများ အေရးေပ  

လိုအပ်ချက်ကိ ုစက်ုံအြမန်တည်ေဆာက်ြခင်း၊  ိုင်ငံြခားမ ှ အြမန် 

တင်သွင်းြခင်း စသည်တိုကို အခက်အခဲအမျိးမျိးကားမှ စည်းလုံး 

ညွီတ်စွာ  လနူာများကိ ုတတ်ိင်ုသမ   ကယ်တင်ြခင်းတို ေဆာင်ရက် 

ကေသာ်လည်း ကာကွယ်ေဆးမထိုးရန ် ခိမ်းေြခာက်တားြမစ်ြခင်း၊ 

ေဆးထိုးေပးေသာေနရာများကိ ုဗုံးခွဲြခင်း၊ ဆရာဝန်၊ ဆရာမများှင့ ်

ြပည်သူလူထုကို ဟန်တားခိမ်းေြခာက်ြခင်း စေသာအဖျက်အေမှာင့် 

အမျိးမျိးကိုလည်း ကံေတွြဖတ်သန်းခဲ့ကရေပသည်။

 အချနိ်ှင့် ဒီေရသည် လူကိုမေစာင့်ေပ။

 ေလလာတုန်းရက်လ င့်ရမှာြဖစ်ပါသည်။

 ေနပူတုန်းမှာ စပါးလှန်းရပါ၏။ 

 လသာတုန်းသာ ဗိုင်းငင်ရသည်မဟုတ်လား။

 မိုးလွန်မှ ထွန်ချချင်၍ အကျိးမရိုင်။

 အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ လုပ်ေဆာင်ကရန်အတွက် ြပည်သူတုိ၏ 

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လမူ ေရးတိုတွင် မည်မ ပင် ကိးစားကေစကာမ ူ

အချနိ်ရှိခိုက်  လုံလစိုက်၍  မရေအာင်  အသိeာဏ်ေခါင်းပါးေသာ 

လူအချိသည် ြပည်ပမှ ပူးသွင်းထားေသာ စိတ်ူးစိတ်ေနာက်များ 

နားဝင်အပမီှ(ပေယာဂပူးဝင်)ေနသြဖင့ ်အလုံးစု ံပျက်သ်ုးေရး၊ ြမန်မာ 

ိင်ုငကံိ ုဖံွဖိးမ အနည်းဆံုးုိင်ငံအဆင့်မှ ကျ ံးုိင်ငအံြဖစ်သို တစ်စစ ီ

ပိကွဲပျက်စီးသွားေအာင ်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေနကေပသည်။

 ဤသိုေသာ ဆိုးရားြပင်းထန်ေသာ ကူးစက်ြမန ်ေရာဂ ရကပ် 

ေရာဂါေဘး၊ ေဖာက်ခွဲ၊ ဖျက်ဆီး၊ မီး  ၊ လူသတ်ြပလုပ်ေနကေသာ 

သတ  ရကပ်ဆိုးေဘးရန်၊  အခက်အခဲအမျိးမျိး၊  အတားအဆီး 

အသွယ်သွယ်တိုကိ ုြဖတ်သန်းလျက် ေအာက်ပါဦးတည်ချက်များဆသီို  

ြပည်သူများှင့်အတ ူမိမိတိုသည် မေရာက်ေရာက်ေအာင ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ုိင်ကမည်ဟု  မမိှတ်မသုန်  ယံုကည်ကပါသည်။

၂။  ဦးတည်ချက် 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ ဦးတည်ချက် (၉) ရပ်

 ၁။ ိုင်ငံေရး 

   (က) စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ   ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီ

စနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့် ကျင့်သုံးပီး ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ ်

စနစ်ကိုအေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

   ( ခ ) တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ် 

တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချပ်(NCA)

ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

   ( ဂ ) လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခား 

ေရးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးပီး ိုင်ငံများအကား ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲ

ေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

 ၂။ စီးပွားေရး 

   (က) စိုက်ပျိးေရးှင့ ်  ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ် ကုန် 

ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ပီး  အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း  ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

   ( ခ ) ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင် 

ပီး  ိင်ုငတံကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိ ု ဖတ်ိေခ ၍  တိင်ုးရင်းသားြပည်သ ူ

တစ်ရပ်လုံး၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

   ( ဂ ) ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး 

ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့ ်အလပ်ုအကိင်ုအခွင့ ်

အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

 ၃။ လူမ ေရး 

   (က) စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စတ်ိဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

   ( ခ ) တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလ့ထံုးတမ်း 

အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး   အမျိးသားယ်ေကျးမ  

၄။ သုံးသပ်ေဖာ်ထုတ်ချက်

 (က) လက်ရိှအေြခအေနမှာ လက်နက်ကိင်ုေတာ်လှန်ေရးသည် 

မှန်ကန်ေသာလမ်းစ်/ နည်းနာမဟုတ်ပါ။

 (ခ) ပညာေရး၊ လူမ ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ယ်ေကျးမ များအား 

ေကာင်းေအာင် အေြခခကံျကျ ြပြပင်ေြပာင်းလကဲာ ဒမီိကုေရစစီနစ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုစနစ်ှင့ ်ကိုက်ညီဆီေလျာ်ေအာင ်လုပ်ေဆာင်ကရန ်

ြဖစ်ပါသည်။

 (ဂ) ခုိင်ခုိင်မာမာ ေြခေြခြမစ်ြမစ်လုပ်ေဆာင်ရမည်တုိကုိ အချန်ိယူ 

စီမံသက့ဲသုိ စီးပွားေရး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မ ၊ ကုန်သွယ်မ ၊ ပုိကုန်ြမင့်တင် 

ေရးစသည်တိုှင့် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊  စက်မ ထွန်းကားေရး 

လ ပ်စစ်စွမ်းအား အသံုးချုိင်ေရး စသည်တုိမှာမူ ြမန်ုိင်သမ ြမန်စွာ၊ 

ေစာိုင်သမ ေစာစွာ ေအာင်ြမင်တိုးတက်ရန ်စီမံကရပါမည်။

 (ဃ) လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင် န်း  ေနထိုင်ေနကေသာ  လူများစု 

ေကျးလက်ေကျးရာလူထု၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊  လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရး၊ ေရေကာင်းေရသန်ရရှိေရး၊ စီးပွားေရးြမင့်တင်ေရး၊ 

လ ပ်စစ်ေရာက်ရိှေရးတုိကုိ အရိှန်အဟန်ုြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ကရပါမည်။

 (င) ကိုယ့်ြပည်တွင်းရှ ိ  ကိုယ့်ြပည်သူများ၏  လူသားအရင်း 

အြမစ်ဖွံဖိးေရးကိ ုြမင့်တင်တည်ေဆာက်ရပါမည်။

 (စ) ြပင်ပအင်အားှင့ ်ကူညီေထာက်ပံ့မ များကိုလည်း ခင်မင် 

ရင်းီှးစွာ ဆက်ဆလံျက် အြပန်အလှန်ေလးစားယုံကည်မ  အေြခခ၍ံ 

အကျိးရှိစွာ ရယူရပါမည်။

 (ဆ) အာဏာရရင်ပီးေရာ ြပည်ပဩဇာခံလည်းြဖစ်ပါေစဟု 

သေဘာထားေသာ ကုိယ်ကျိးရှာ တစ်ကုိယ်ေကာင်း ုိင်ငံေရးသမား 

စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

   ( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည ်

ြမင့်မားေရး

  ၃။ အကျံးဝင်ေသာအချက်များ

 (က) ိင်ုငတံကာအင်အားကီးိင်ုငမံျား အားပိင်ေနမ အေြခအေန 

ှင့် စွက်ဖက်ြခယ်လှယ်ေနကပုံ

 (ခ) ပထဝီိုင်ငံေရး၊ တုတ်၊ အိ ိယ၊ အင်အားကီးမားရန ်အရှိန် 

ယူေနေသာ အဏုြမလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ကသည့ ်အိမ်နီးချင်းိုင်ငံကီး 

ှစ်ခုကား၊ အာဆယီအံဖဲွဝင် (တတ်ုိင်ုင၏ံ အိ ိယသမဒု ရာထွက်ေပါက် 

က ပစိဖိတ်ှင့်  ေတာင်တုတ်ပင်လယ်ထက ်အချနိ်၊  အကွာအေဝး၊ 

စရတ်ိ ေလးပုတံစ်ပုမံ  ြမန်ဆန်၊ သက်သာ ၊ အကျိးရိှေသာ ြမန်မာေ့ြမကိ ု

ြဖတ်သန်းရန် လိုအပ်ေနြခင်း)

 (ဂ) တတ်ု၏ ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းများကိ ုနည်းမျိးစုြံဖင့ ်

ပတ်ိဆိုရန် အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စ၏ု ရည်မှန်းချက်တွင် ြမန်မာြပည်ကိ ု

ဖိုဖရဲြဖစ်ဖိုှင့ ်မီး  ရန် စီမံလိုြခင်း

 (ဃ) ြမန်မာြပည်တိင်ုးရင်းသားေခါင်းေဆာင်များ အြမင်ကျယ်စွာ 

ေသွးစည်းညီညာရမည့်အချနိ်ြဖစ်ေနြခင်း

 (င) ွားကွဲလ င် ကျားဆွဲေတာ့မည်။ (ဝင်လာဖို ကပ်ေနပီ) 

 (စ) ြပည်သူအများ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်၊ အမျိးသားေရးခွန်အား၊ 

နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးအစ်အလာများ  ုိးကားကရန်  အဓိကကျ ြခင်း

များကို အားမေပးသင့်ေပ။

 (ဇ) အမျိးဂုဏ်ဇာတိဂုဏ်ှင့ ်ိုင်ငံေတာ်ကို ဂုဏ်ြမင့်၍ ိုင်ငံ 

တကာမှာ ဝင့်ထည်ေသာေနရာသုိ ေရာက်ရိှေစိင်ုမည့ ်ေခါင်းေဆာင် 

ေကာင်းများကိ ုေထာက်ခံအားေပးကရမည်။

၅။ ြပည်သူတစ်ဦးချင်း၏တာဝန်

 ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ(၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ှင့ ်၂၀၀၈ စာအပ်ုများမှာ 

ပါသည့် အချက်များထဲမ ှလက်ေတွဆီေလျာ်မည့ ်အဓိက ှစ်ချက် 

သုံးချက်)များအရ လအူများနားဝင်လွယ်ေအာင် ြပင်ေရးပါရန် (များဖို 

မလို၊ ထိေရာက်ေစ ေရး ဦးစားေပး)

နိဂုံး

  ြပည်သူအားသည ်ြပည်တွင်းမှာသာရှိသည်။

 ြပည်သူ၏ စွမ်းအားသည ်အကီးမားဆုံးြဖစ်သည်။

 ြပည်သသူည်သာ အဓကိကျေကာင်း အမျိးသားလွတ်လပ်ေရး၊ 

 နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးသမိုင်းများက  အထင်အရှားသက်ေသြပ 

 ခဲ့သည်။ အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မဲေအာင ်ှစ်ေပါင်း

 ၇၀ ေကျာ်     အခက်အခဲအမျိးမျိးကားက    တာဝန်ေကျစွာ

  လက်ဆင့က်မ်းခဲ့ကသည်မှာ      စန်ိရတတုိင်ုေတာမ့ည်။ ြပည်သူ

 များ ိုးကားတက်က သည်ှင့ ်အမ         ပန်းတိင်ုဦးတည်ချက်များ 

 ေအာင်ြမင်ကလိမ့်မည်။

ဖိးေလး



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

  သူက န်အြဖစ် ွံနစ်ေနစ်

 ဒိုရင်ခံစား စိတ်ထားမကည်လင်

 ပညာeာဏ်စင် ထူးပင်မဖိး

 ကိုလိုနီပညာ မလိုအပ်ပါ

 ညီစွာ ိုက်ချိးသည်ှင့်ေလး။

 တိုင်းြပည်လူမျိး ေကာင်းကျိးဧကန်

 ေကျာင်းေတာ်သားများ ညီထားစိတ်အ ကံ

 စုေပါင်းတွန်းလှန် ေအာင်သံဝင့်က ား

 အမျိးသားေကျာင်းေတွေပ လာေပ

 ညီေစလက်တွဲထားသည်ှင့်ေလး။

 ဒိုအမျိးသား စိတ်ထားြမင့်လာ

 ပညာအစစ် ဆန်းသစ်လိုေသချာ

 ကိုယ့်အားကုိယ်သာ ကိုးပါေစ ေကာင်း

 ြပည်လုံးညီညာ ေဆာင်ရက်ကာ

 ေပ လာအမျိးသားေကျာင်းရယ်ှင့်ေလး။

 ေအာင်စည်ေအာင်ေမာင်း ေအာင်ေကာင်းသံေဝ

 ှစ်စ်ှစ်တိုင်း သမိုင်းသိကေစ

 မျိးဆက်သစ်ေတွ အေမွမပျက်

 ဒိုမျိး ဒိုစာ ြမတ်ိုးပါ

 ပညာအရာဂုဏ်တက်သည်ှင့်ေလး။

 လြပည့်ေကျာ်ဆယ်ရက် မပျက်စ်လာ

 အမျိးသားေန ထူးေပ့ဂုဏ်အဂ   ါ

 တန်ေဆာင်မုန်းမှာ မှတ်ပါေအာင်ပွဲ

 တစ်ြပည်လုံးေပျာ် ေကာင်းကျိးေမ ာ်

 ေက းေကာ်တိုက်ပွဲ ဲသည်ှင့်ေလး။

 အမဲရင်မှာ စွဲလျက်သာ ညီညာသစ်ခဲ့သည်။

 မခွဲစ်လာ ြပည်ြမန်မာ သူငါချစ်လျက်အတည်။

သူက န်မခံ အမျိးသားမာန်

ဘိုမျိး(ေရ ဘို)

 (တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ်   ၁၀ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့် 

အမျိးသားေနကို ဂုဏ်ြပကိဆိုလျက်)

မ ေလး     ိုဝင်ဘာ     ၂၃

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲတွင ်   အာမခံထားသည့ ်

အမျိးသားတစ်ဦးသည ်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း  ေသဆုံးခဲ့သည့်အတွက် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ြဖစ် ေငကွျပ် ၅၄ သန်ိး ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

မ ေလးမိရိှ လမူ ဖလူုေံရးအဖဲွုံးခဲွ(၁)တွင်  အကျံးဝင်မှတ်ပုတံင် 

ထားေသာ Htet Yee Lin Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမားြဖစ်သူ 

ဦးေဇာ်မင်းစိုးသည် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်က လပ်ုငန်းခွင်အတွင်း လပ်ုငန်း 

များေဆာင်ရက်ေနစ်   ဆိင်ုကယ်မေတာ်တဆမ ြဖစ်စ်ေကာင့ ်ေသဆုံး 

ခ့ဲသည့်အတွက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုအကျိးခံစားခွင့်အြဖစ် ေငွကျပ် ၅၄ 

သိန်းကို တိုင်းေဒသကီးလူမ ဖူလုံေရးအဖွဲမ ှေပးအပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အကျိးခံစားခွင့်ေပးအပ်ပဲွကုိ ယေန  နံနက်ပုိင်းက ကျည်ေတာက် 

ေပါက်ေကျးရာရိှ ကုမ ဏီံုးခဲွ၌ကျင်းပရာ တုိင်းေဒသကီးလူမ ဖူလုံေရး 

အဖဲွမှ တိင်ုးတာဝန်ခအံရာရိှ ေဒ လွင်လွင်ြမင့ှ်င့အ်ဖဲွဝင်များ၊  မိနယ် 

သတ တူးေဖာ်ေရးဌာန တာဝန်ခံအရာရှိှင့် ကုမ ဏီမှတာဝန်ရှိသူများ၊  

အာမခအံလပ်ုသမားများတက်ေရာက်ခဲ့ကပီး တိင်ုးေဒသကီးလမူ ဖလူု ံ

ေရးအဖွဲ တိုင်းတာဝန်ခံအရာရှိက အာမခံအလုပ်သမားများကိ ု၂၀၁၂ 

ကသာမိ မိေတာ်ခန်းမှင် ့အမှတ်(၁)အထက်တန်းေကျာင်းတိုတွင ် 

ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထုိသုိထုိးံှရာတွင် ကသာမိ အမှတ် (၁) အထက်တန်းေကျာင်း၌ 

ယခင်က ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကုိ 

ဒုတိယအကိမ်  ထိုးှံေပးြခင်းှင် ့  မိေတာ်ခန်းမ၌  ကာကွယ်ေဆး 

ပထမအကိမ်ထိုးှံမည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ အသက် ၁၈ 

ှစ်ှင့်အထက်  မည်သူကိုမဆို  ပထမ အကိမ်ှင့်  ဒုတိယအကိမ် 

သတ်မှတ်ရက် ြပည့်သူတုိင်းကုိ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးလျက်ရိှသည်။

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူစစုေုပါင်း  ၃၀၁၂  ဦးကိ ု ကာကွယ်ေဆး 

ပထမအကမ်ိ ထိုးံှေပးခဲ့ပီး ဒတုယိအကမ်ိ ထိုးံှရာတွင် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၂၃၀၈ ဦးှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ပထမအကိမ် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံသ ူ၁၉၉၇၂ ဦးှင့် ဒုတိယအကိမ် ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံသူ ၁၄၀၀၂ ဦးတိုအား ထိုးှံေပးခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။ 

ေနာက်ရက်များတွင်လည်း  အလားတူေနရာများတွင်  သတ်မှတ် 

ထားသည့်အတုိင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများကုိ ဆက်လက် 

ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။             ေအးြမသက်ထား

သနပ်ပင်   ိုဝင်ဘာ   ၂၃

ပခဲူးတုိင်းေဒသကီး  သနပ်ပင်မိနယ် ေကျးလက် 

ေဒသ    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရဦးစီးဌာနမ ှ ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ခုှစ် ေြခာက်လပတ် ဘတ်ဂျက်တွင ် 

ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းစီမံကိန်း  

(VDP) ြဖင့ ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

မည့်  ေကျးရာငါးရာမ ှေကာ်မတီဝင်များအား   

ေကျးရာဖံွဖိးေရးရန်ပံုေငွေရးဆဲွနည်း (AVIP)

သင်တန်းကိ ု ယမန်ေန  နနံက်ပိင်ုးက   မိနယ် 

ေကျးလက်ေဒသ  ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ  

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်ေသဆုံးခဲ့သူအား လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အညီ အကျိးခံစားခွင့်ေပးအပ်

ခှုစ် လမူ ဖလူုေံရးဥပေဒပါ သေိကာင်းစရာများကိ ုေဆွးေွးေြပာကား 

ပီး ေသဆံုးသူ၏ကျန်ရစ်သူမိသားစုကုိ အကျိးခံစားခွင့်အြဖစ် ေငွကျပ် 

၅၄ သိန်း ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ကသာမိ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင် ့ြပည်သူများအား

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံ

ကသာ   ိုဝင်ဘာ   ၂၃

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကသာမိ၌ ယေနနံနက် ၉ နာရီမှစတင်ကာ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူ 

များအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံြခင်းကို 

သနပ်ပင်မိနယ်၌ ေကျးရာဖွံဖိးေရးရန်ပုံေငွေရးဆွဲနည်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
ကိတင်ကာကွယ်ေရး စည်းကမ်းချက်များှင့် 

အညီ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ  သနပ်ပင်မိနယ ်  ေကျးလက ်

ေဒသ    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမှး 

ေဒ သ ာဦးေရ က   သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်း 

ရည်ရယ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ရှင်းလင်းပီး   

ေကျးရာဖွံဖိးေရးရန်ပုံေငွသုံးစွဲမ   ရှင်းလင်း 

ြခင်း၊ ေငေွကးထည့ဝ်င်မ ဆိင်ုရာ  နည်းလမ်းများ  

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်များအား 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးြခင်း၊    မိနယ်စီမံကိန်း 

တာဝန်ခံ  ဝန်ထမ်းများက   ေကျးရာဖံွဖိးေရး 

ရန်ပုေံင ွသုံးစဲွေရးအစအီစ်ှင့ ်ပတ်သက်သည့်   

သင်ခန်းစာများအား  ေဆွးေွးပိုချခဲ့သည်။

အဆိုပါသင်တန်းကို   ၂၀၂၁- ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေြခာက်လဘတ်ဂျက်တွင ်     ေကျးရာဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း  (VDP)  ြဖင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်     ေဆာင်ရက်မည့ ်   

ေရေကျာ်(ေတာင်)ေကျးရာ၊  ေကာြ့ပတ်ေကျးရာ၊ 

ဂုံးေကျာ်ေကျးရာ၊ ကမာစေဲကျးရာှင့ ်ကကု ိလ် 

ေကျးရာတိုမှ  ေကာ်မတဝီင် ၁၅ ဦး တက်ေရာက်  

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

လှမိုး(သနပ်ပင်)



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ပစ ပ န်၊ သံသရာေြပးမလွတ်သည့် အလွန်ကီးမားသည့်အြပစ်
ေမာင်ေသာမန

မေကာင်းမ ကသံည် ကိယ့်ုထကံိယ်ုြပန်၊ ကိယု့အ်တတ်ကိယ်ုစူးသေဘာမျိးြဖစ်သည်။ မဆုိုးမိက်ု၏အေသဆုိး 

ေသဆုံးြခင်းသည်  ေခွးကိက်ု၍ေသဆုံးြခင်းဟ ု  သြိမင်ိင်ုေသာ်လည်း   အမှန်တကယ်တွင်  သဃံာကိ ု

ြပစ်မှားကျးလွန်မိေသာအြပစ်ဒဏ်ကို  ချက်ချင်းြပန်လည်ခံစားရြခင်းြဖစ်သည်။   ေခွးကိုက်ခံရ၍    

ေသဆုံးပီး အပါယ်ငရသဲို ချက်ချင်းကျေသာအခါတွင် ေခွးကိက်ုခရံသည့န်ာကျင်ခစံားမ ထက် အဆေပါင်း 

သန်ိးေသာင်းနာကျင်သည့ေ်ဝဒနာကိ ုအချန်ိကာရှည်စွာခစံားရဦးမည်ြဖစ်သည်။ အပါယ်ငရမှဲ လွတ်ခဲလ့ င် 

လည်း ြဖစ်ရာဘဝ၌ ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ခံရြခင်းကို အကိမ်ကိမ်ခံရဦးမည်ြဖစ်

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ရဟန်းသဃံာေတာ်များအား  ပတ်ုခတ်ေစာ်ကားေနသမူျားကိ ု  ြမငေ်တွကားသ ိ

ေနရသည်။ ၎င်းတိုအတွက်  စိုးရိမ်ပူပန်သနားမိသည်။ သာမန်ြပည်သူအချိအေနြဖင့် ိုင်ငံေရးဝါဒ 

မ  င်းမိပီး ေထရ်ကီးဝါကီးရဟန်းေတာ်များကိုသာမက သီလသမာဓိဂုဏ်သိက ာကီးမားေသာ ရဟန်း 

ေတာ်ြမတ်များကိပုင်  ဝစကီြံဖင့ ်ြပစ်မှားေစာ်ကားြခင်းအြပင်  ရဟန်းေတာ်၏ပံုကိ ု အမျိးသမီးလုခံျည် 

များြဖင့်တွဲ၍ လက်ေရာက်ကျးလွန်မ များအထိပါ ြပလုပ်လာကသည်ကို ြမင်ေတွရသည်။ ယခုအခါ 

CRPH ှင့ ်NUG တို၏လက်ေဝခ ံPDF အကမ်းဖက်အဖဲွဝင်များသည် မိုးမေြဖာင့ယ်တ်ုမာေသာ   

အ ကံအစည်ြဖင့် ၎င်းတို၏ ိုင်ငံေရးရည်ရယ်ချက်ြပည့်ဝေစရန် ယုတ်မာပက်စက်ေသာအလုပ်များကို 

ြပလုပ်လာက

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ဘရုားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သဃံာရတနာ ရတနာ 

သုံးပါးကို  ေရှးကာလမ ှ အစ်အဆက်ယံုကည်ကုိးကွယ်ဆည်းကပ် 

ကသည်။  ရတနာသုံးပါးကို  ယုံကည်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူသည ်

“သရဏဂုံ”  တည်ပီး  ဒုက ဆင်းရဲအပါယ်ေဘးမ ှလွတ်ေြမာက်ကာ 

ချမ်းသာသုခအေပါင်းတိုှင့် ြပည့်စုံေစ၏။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ 

ရတနာသုံးပါးကို ြပစ်မှားေစာ်ကားသူသည ်ပစ ပ န်၊ သံသရာ၌ ဒုက  

ဆင်းရဲအပါယ်ေဘးတုိကုိ ကံေတွရပီး   သသံရာရှည်စွာ ဆင်းရဒဲကု  

ခံစားကမည ်မလွဲဧကန်ြဖစ်ပါ၏။ 

ဝပိတ ိကာလ၌   များေသာအားြဖင့ ်  ရတနာသုံးပါးကိ ု ေမေ့လျာ ့

ပါးလျားလာက၏။ ေပါေ့ပါတ့န်တန်  အေလးမထားြပမတူတ်က၏။ 

အချိလည်း   ြပစ်မှားေစာ်ကားြခင်းအမ ကို    ြပလုပ်လာက၏။ 

ထိုေကာင့ ်ရတနာသုံးပါးကိ ုမေမ့မေလျာ့ေစရန်၊ အေလးအြမတ်ထား 

ရန်  လိအုပ်လာပါ၏။ ရတနာသုံးပါးအနက် သဃံာရတနာဂဏ်ုေကျးဇူး 

ှင့် အကျိးအြပစ်တိုကို သိရှိိုင်ပါေစရန်  ဦးစွာတင်ြပလိုပါသည်။ 

သဃံာရတနာဆိသုည်မှာ “သမ တှိင့ ်အရယိာ” ှစ်ြဖာေသာ သဃံာ 

ေတာ်အရှင်ြမတ်အေပါင်းတိုကိ ုဆိလုိ၏ု။ အယသူလီတမူ ေသာ ပဂု ိလ် 

အေပါင်းအစုဟုလည်း ဆိုကသည်။

ပူေဇာ်ထိုက်သည့်သံဃာ

ယင်းပဂု ိလ်ှစ်မျိးတွင် ေသာတာပတ ိမဂ်ပဂု ိလ်၊  ေသာတာပတ ိ 

ဖိလ်ုပဂု ိလ်တစ်စု၊ံ သကဒါဂါမမိဂ်ပဂု ိလ်၊ သကဒါဂါမဖိိလ်ုပဂု ိလ်တစ်စု၊ံ 

အနာဂါမမိဂ်ပဂု ိလ်၊ အနာဂါမဖိိလ်ုပဂု ိလ်တစ်စု၊ံ အရဟတ မဂ်ပဂု ိလ်၊ 

အရဟတ ဖိလ်ုပဂု ိလ်တစ်စု ံဤသို အစုအံားြဖင့ ်ေလးစု၊ံ အေရအတွက် 

အားြဖင့ ်ရှစ်ပါးေသာ  “အရိယာ”  သံဃာများရှိသည်။ ထိုအရိယာ 

သဃံာများ၏ အဆက်အ ယ်ြဖစ်၍  eာတ်တစ်ကမ်ိ၊ ကမ ဝါသုံးကမ်ိ၊ 

eာတ ိစတတု ကြံဖင့ ်ရဟန်းအြဖစ်ေနကေသာ ရဟန်းအေပါင်းအစကုိ ု

“သမ တ”ိ သဃံာဟ ု ေခ ဆိသုည်။ သမ တသိဃံာသည်  အရယိာပဂု ိလ် 

မဟုတ်ေသာ်လည်း  ဝိနည်းေဒသနာေတာ်အရ   ြပလုပ်ေဆာင်ရက ်

ရေသာ  ဝိနည်းကံ၏ အစွမ်းအားြဖင့ ်ပူေဇာ်ထိုက်ေသာသံဃာဟူ၍ 

ြဖစ်လာသည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် ဗဒု ဘာသာဝင်များ အများဆုံးေနထိုင်ကေသာ 

ုိင်ငံြဖစ်သည်။ ကမ ာေပ တွင် ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာ   ငါးုိင်ငံရိှသည့် 

အနက် ြမန်မာိင်ုငသံည် ဗဒု သာသနာ အထွန်းကားဆုံးိင်ုငြံဖစ်သည်။ 

ဗဒု သာသနာအထွန်းကားဆံုးုိင်ငံတွင် ရတနာသုံးပါးအေပ ၌ ထုမွံမ်း 

ေနရန် လိအုပ်သည်။ ရဟန်းသဃံာများသည် ြမတ်စွာဘရုားေဟာကား 

ေတာ်မူခဲ့ေသာ တရားေဒသနာများကိ ုထိန်းသိမ်းသယ်ေဆာင်ေဝင ှ

ေပးသည့ ်ြမတ်ေသာပဂု ိလ်ြဖစ်သည်။ ဆင်းရကဲိ ုပယ်ေဖျာက်တားြမစ်၍ 

စီးပွားချမ်းသာကုိေဆာင်တတ်ေသာ ပုဂ ိလ်ြဖစ်သြဖင့် ြမတ်စွာဘုရားရှင် 

ကိုယ်စား ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ရာဟ ုှလုံးသွင်းအပ်သည်။

ပ ာန ရိယကံကဲ့သို

ပ်ုပွားေတာ်၊ ေစတေီတာ်များအား  ပေူဇာ်ြခင်းသည် သက်ေတာ် 

ထင်ရှား ြမတ်စွာဘရုားအား ပေူဇာ်ြခင်းြဖစ်သကဲသ့ို  ကလျာဏပထုဇု် 

ရဟန်းသာမေဏများကိ ုပေူဇာ်ြခင်းသည်လည်း ြမတ်စွာဘရုားရှင်ကိ ု

ပေူဇာ်ြခင်းကစိ ပီးေတာသ့ည်ဟ ုမှတ်ယရူသည်။ ရဟန်းသာမေဏများ 

သည် အရယိာြဖစ်ေစ၊ ပထုဇု်ြဖစ်ေစ ြမတ်ေသာသလီအစွမ်းေကာင့ ်

လူတုိပူေဇာ်မ ကိ ုခယံထူိက်ုသည်။ ရဟန်းသာမေဏများ  ဝတ်ုေံသာ 

သက  နး်သည်လည်း အရဟတ တန်ဆာြဖစ်၍ လူတိုအေနြဖင့် ပူေဇာ် 

ကိုးကွယ်ထိုက်ေပသည်။ ပုထုဇ်ရဟန်း၊  သမ တိရဟန်းဟူ၍ မထီ 

မဲ့ြမင ်မြပသင့်ေပ။  ြပစ်မှားေစာ်ကားြခင်း လုံးဝမြပအပ်ေပ။  သမ တိ 

သံဃာသည်   အရိယာသံဃာအေပါင်းအစုြဖစ်၍   သံဃာေတာ်ကို 

ြပစ်မှားေစာ်ကားြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ြခင်းြပလပ်ုပါက ပ ာန ရယိကကံဲသ့ို 

အဆုံးအပိုင်းအြခားမရှိသည့ ် အကုသိုလ်ကံမျိးေရာက်ိုင်သည်။

ရဟန်းသံဃာတိုအား ြပစ်မှားေစာ်ကားြခင်း၊   သတ်ြဖတ်ြခင်း 

ေကာင့ ်ြပန်လည်ခစံားရသည့အ်ြပစ်များကိ ု ဘရုားရှင်ေဟာကားထား 

သည့်   တရားေဒသနာေတာ်များ၊  ဇာတ်နိပါတ်များတွင်  ေဖာ်ြပထား 

သည်။ ြမတ်စွာဘရုားရှင်လက်ထက်ေတာ်က အရှင်နာရဒမေထရ်သည် 

နံနက်ေစာေစာဆွမ်းခံရန်   ရာဇဂိဟ်မိသို    က ေရာက်စ် လမ်း၌ 

အလွန်ဆာေလာင်ေနေသာ  ပိတ ာကိုေတွရ၏။   ၎င်း၏ခ ာကိုယ်မှာ 

ေရ အဆင်းရှိပီး   ပါးစပ်မှာ   ဝက် တ်သီးှင့်တူ၏။   ရှင်နာရဒသည ်

ပိတ ာနားသိုချ်းကပ်၍ “သင်သည် ေရ အဆင်းရှိ၏၊  မျက်ှာမှာ ဝက် 

မျက်ှာှင့်တူ၏။ သင်သည် ေရှးဘဝက မည်သည့်ကံြပခဲ့၍ ဤသို 

ြဖစ်ရသနည်း”ဟု ေမး၏။ ထိုအခါ ပိတ ာက “အရှင်ဘုရား  က ်ုပ် 

သည်    ကိုယ်ြဖင့်ေစာင့်စည်းသူြဖစ်ခဲ့ပါ၏။      သိုေသာ်     ဝစီသရမ်း 

 တ်ထွက်ကမ်းေသာစကားလုံးများြဖင့ ်ရဟန်းေတာ်များအား  တ်ချ 

ေြပာဆိုကဲ့ရဲြခင်း အကုသိုလ်ကံေကာင့် ဝက်မျက်ှာ၊ ဝက် တ်သီးှင့် 

အမဲဆာေလာင်ေနေသာ    ပိတ ာဘဝသို ေရာက်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ကုိယ်ြဖင့်ေစာင့်စည်းခ့ဲေသာေကာင့် ေရ အဆင်းရိှရပါသည်။  ေနာင်လာ 

ေနာက်သားများကိ ု   တပည့်ေတာ်ကဲ့သို    ရဟန်းေတာ်များအေပ  

ဝစသီရမ်း  တ်ထွက်မကမ်းဖို သတေိပးစကားေြပာကားေပးပါဘရုား” 

ဟု ေလ ာက်ထားခဲ့၏။ 

မေကာင်းမ ဒဏ်ကိုယ့်ထံြပန်

ရဟန်းေတာ်အား ေသေကာင်းကသံည့ ်ဝတ တစ်ပဒ်ုတွင် ေရှးက 

မုဆိုးတစ်ေယာက်သည ်  ေတာပစ်ထွက်ရာလမ်း၌ ရဟန်းတစ်ပါးကို 

ေတွေသာအခါ  လမ်းခရီး၌  ရဟန်းကိုေတွ၍  သားေကာင်မရိုင်ဟ ု

ေတွးပီး   ေတာထဲသို  ဆက်ထွက်ခဲ့သည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင ်

မဆုိုးမှာ   ထိေုနအဖို  သားေကာင်မရခဲေ့ချ။  မဆုိုးသည် မေကျမနပ်ြဖင့ ်

ေတာလိုက်ရာမှအြပန ်    တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင ်   လမ်းမှာေတွခဲ့သည့ ်

ရဟန်းကုိ     ထပ်မံဆံုေတွြပန်သည်။   ထုိအခါ မုဆုိးက “ငါအမဲမရတာ 

သင်းေကာင့”် ဟ ုစွပ်စဲွကာ  ရဟန်းအား ၎င်း၏အမလဲိက်ုေခွးများှင့ ်

ှးတိက်ုသည်။ ရဟန်းက ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း မဆုိုးက နားမဝင်။ 

သခင့အ်လိကုျ အမလဲိက်ုေခွးများက ရဟန်းကိလုိက်ုကသည်။ ရဟန်း 

မှာ ထွက်ေြပးပီး နီးရာသစ်ပင်ကိ ုတက်လိုက်သည်။ 

ထိအုခါ ရဟန်း၏ေြခေထာက်ကိ ုေခွးများက  ကိက်ုဆဲွပီး မဆုိုး 

ကလည်း   ြမားတံအခ န်ြဖင့်  ထိုးဆွြပန်သည်။ ရဟန်းေတာ်သည ်

ေခွးကိက်ုသည့ဒ်ဏ်၊  ြမားခ န်ထုိးခံရသည့်ဒဏ်တုိကုိ မချမိဆံ ့ခစံားရ 

သည်။ ထိုအခိုက် အမှတ်မထင် ရဟန်း၏ကိုယ်ုံသက  န်း ေလ ာကျ 

သွားပီး မုဆုိးမုိက်အေပ  တစ်ကိယ်ုလုံး ခံမသွိားသည်။ သက  န်း ခံထ ဲ

တွင် န်ုးကန်ေနေသာ    မုဆုိးမုိက်ကုိ    ရဟန်းအထင်ြဖင့ ်ေခွးများက 

ဝိင်ုးအုကံိက်ုခစဲားေသာက်ကရာ  မုဆုိးမုိက်မှာ ပ်ုပျက်ဆင်းပျက်ြဖင့ ်

ေသဆုံးသွားသည်။ 

မေကာင်းမ ကသံည်   ကိယ့်ုထကံိယ်ုြပန်၊    ကိယု့အ်တတ်ကိယ်ုစူး 

သေဘာမျိးြဖစ်သည်။ မုဆိုးမိုက်၏ အေသဆိုးေသဆုံးြခင်းသည ်

ေခွးကုိက်၍ေသဆံုးြခင်းဟု သြိမင်ိင်ုေသာ်လည်း အမှန်တကယ်တွင် 

သံဃာကုိ ြပစ်မှားကျးလွန်မိေသာအြပစ်ဒဏ်ကုိ ချက်ချင်းြပန်လည် 

ခံစားရြခင်းြဖစ်သည်။    ေခွးကုိက်ခံရ၍    ေသဆုံးပီး   အပါယ်ငရဲသုိ 

ချက်ချင်းကျေသာအခါတွင်  ေခွးကုိက်ခံရသည့် နာကျင်ခစံားမ ထက် 

အဆေပါင်းသန်ိးေသာင်း နာကျင်သည့ေ်ဝဒနာကိ ုအချန်ိကာရှည်စွာ 

ခံစားရဦးမည်ြဖစ်သည်။  အပါယ်ငရဲမ ှ  လွတ်ခဲ့လ င်လည်း    ြဖစ်ရာ 

ဘဝ၌    ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ခံရြခင်းကို     အကိမ်ကိမ်ခံရဦးမည ်

ြဖစ်သည်။ 

လူမိုက်ကိ ုေဝးစွာေရှာင်က်

ရဟန်းသဃံာများအေပ  ြပစ်မှားေစာ်ကားြခင်း၊   သတ်ြဖတ်ြခင်း 

သည် မျက်ေမှာက်သံသရာတွင်  အလွန်ကီးေလးလှသည့်အြပစ်များ 

ကိ ုခစံားကရသည်။ အကယ်၍ ဤသိုကျးလွန်မ ကိ ုဂစုိက်ုစရာမလိ ု

ဟ ု(က၊ံ က၏ံအကျိးကိ ုမယုံကည်မ ) ဆိလု င် အကသုိလ်ုအမျိးမျိးတွင် 

အြပစ်အကီးေလးဆံုးြဖစ်သည့် မိစ ာဒိ  ိကံထုိက်မည်ြဖစ်သည်။ မိစ ာ 

ဒိ  ိကံထိုက်သူမှာ  တစ်ကမ ာပျက်ေသာ်  အြပစ်မကုန်ဆုံးေသးဘဲ 

ေနာက်တစ်ကမ ာအသစ်တွင် အြပစ်ဆက်၍ခရံေကာင်း  ကျမ်းဂန်များ 

၌ အတိအလင်းမိန်ဆိုထားသည်။ ထိုေကာင့ ်အယူမှန်ရှိသူတိုသည ်

က ံကံ၏အကျိးကုိ မယံုကည်ေသာ မိစ ာဒိ  ိအယူရိှသူတုိှင့် ေဝးစွာ 

ေရှာင်က်မှသာ မမိတိို၏ ဘဝသသံရာတွင် အ ရာယ်ကင်းေဝးမည် 

ြဖစ်သည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ရဟန်းသဃံာေတာ်များအား  ပတ်ုခတ် 

ေစာ်ကားေနသမူျားကိ ု  ြမင်ေတွကားသေိနရသည်။   ၎င်းတိုအတွက် 

စိုးရမ်ိပပူန်သနားမသိည်။ သာမန်ြပည်သအူချိအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံရးဝါဒ 

မ  င်းမိပီး  ေထရ်ကီးဝါကီးရဟန်းေတာ်များကိသုာမက  သလီသမာဓ ိ

ဂုဏ်သိက ာကီးမားေသာ ရဟန်းေတာ်ြမတ်များကုိပင် ဝစီကံြဖင့် ြပစ်မှား 

ေစာ်ကားြခင်းအြပင် ရဟန်းေတာ်၏ပုကံိ ုအမျိးသမီးလုခံျည်များြဖင့ ်
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ေကာ်မတီဥက   ၊   ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး   လူမ ေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ဝင်းသန်ိးက ြမန်မာိင်ုင ံ

သည် ကေလးသငူယ်အခွင့်အေရး 

များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ညီလာခံ 

သေဘာတစူာချပ်ကိ ု၁၉၉၁ ခှုစ် 

ဩဂုတ် ၁၅ ရက်တွင်      ပါဝင် 

လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲေကာင်း၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံသည်     စာချပ်တွင်   ပါဝင် 

သည့် ကေလးသငူယ်များအတွက် 

အေကာင်းဆုံး   အကျိးစီးပွားကိ ု    

ြဖစ်ထွန်းေစေရးမ၊ူ ခဲွြခားဆက်ဆမံ  

မရှိေစေရးမူ၊     အသက်ရှင်သန်        

ြခင်းှင် ့    ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး      

မူှင့်      ကေလးသူငယ်များ၏ 

ထင်ြမင်ယူဆချက်ကိ ု    အေလး 

ထားေရးမ ူစသည့်အေြခခံမူေလး 

ရပ်ကုိ အေြခခံပီး ကေလးသူငယ် 

များအတွက် အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊

ဖွံဖိးတိးုတက်ခွင့်၊   ကာကွယ်       

ေစာင့်ေရှာက်ခွင့်ှင့်  ပါဝင်ေဆာင် 

ရက်ခွင့်        စသည့်အခွင့်အေရး 

ေလးရပ်ကိုအေြခခံပီး  ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်         အခမ်းအနားတွင် 

တက်ေရာက်လာကသည့်ကေလး 

ငယ်များက   ေတးသီချင်းများြဖင့် 

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။     မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ  ၂၃

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သမဝါယမဦးစီးဌာနက ြမန်မာိင်ုင ံဆကီန်ုသည် 

ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းှင့ ်ချတိ်ဆက်၍  စားအုန်းဆီ ပီပါ ၂၀၊ 

ပိဿာချနိ် ၂၂၀၀ အား   တစ်ပိဿာလ င်   ေငွကျပ ်၄၂၄၀  န်းြဖင့် 

ဝယ်ယူခဲ့ပီး   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ သမဝါယမဦးစီးဌာန 

အဆင့်ဆင့်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၊ သမဝါယမအသင်းများမှတစ်ဆင့် အသင်း 

သားများှင့် အများြပည်သူများသုိ လွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူုိင်ရန် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ ဆီကုန်သည်ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက သတ်မှတ်ထား 

သည့် ေဈး န်းအတိုင်း  ိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်မှစ၍   ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                             

သတင်းစ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သမဝါယမဦးစီးဌာနက စားအန်ုးဆမီျား ြဖန် ြဖးေရာင်းချ

 ၂၀၂၄ ှစ်ကုန်မှ

အဂ  လန်အသင်းဟာ    ကမ ာ့ဖလားဝင်ခွင့်ရရှိထားပီြဖစ်တာ 

ေကာင့ ်၂၀၂၂ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်ကေန ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်အထိ 

ကာတာိင်ုငမှံာ ကျင်းပမယ့ ်ကမ ာဖ့လားပိင်ပဲွမှာ ေဆာက်ဂတ်ိအေနနဲ  

အေကာင်းဆုံးရလဒ်ထွက်ေပ ဖို ေမ ာ်လင့်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၆ ခုှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက နည်းြပ ဆမ်အလာ 

ဒွိက်စ်ရဲေနရာမှာ   အစားထိုးနည်းြပအြဖစ်   အဂ  လန်အသင်းကို 

ကိုင်တွယ်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ ေဆာက်ဂိတ်ဟာ ုရှားိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ ်

လက်ခကံျင်းပခဲတ့ဲ ့၂၀၁၈ ကမ ာဖ့လားပိင်ပဲွမှာ ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့အ်ထ ိ

တက်လှမ်းိုင်ေအာင ်စွမ်းေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

အဲဒါဟာ ၂၈ ှစ်တာကာလအတွင်း အဂ  လန်အသင်းအေနနဲ  

ကမ ာဖ့လားဆမီီးဖိင်ုနယ်ကိ ုပထမဆုံးအကမ်ိ တက်လှမ်းခွင့ရ်ရိှခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ နည်းြပေဆာက်ဂိတ်လက်ထက်မှာ အဂ  လန်အသင်းဟာ 

ပွဲေပါင်း ၆၈ ပွဲ ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ရာ ၄၄ ပွဲအထိ အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး 

၁၄ ပွဲ ံးပွဲ ကံခဲ့ကာ ၁၀ ပွဲ သေရရလဒ်ထွက်ေပ ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

နည်းြပေဆာက်ဂိတ်နဲအတူ    လက်ေထာက်နည်းြပ   စတိဗ် 

ေဟာ်လန်းဟာလည်း ၂၀၂၄ ခုှစ် ှစ်ကုန်အထိ အဂ  လန်အသင်းမှာ 

ဆက်ရှိေနမယ့် စာချပ်သစ်တစ်ရပ် ချပ်ဆိုခဲ့တယ်လို  သိရပါတယ်။ 

နည်းြပေဆာက်ဂိတ်ဟာ စာချပ်သစ်ချပ်ဆိုလိုက်ပီြဖစ်တာေကာင့ ်

စာချပ်သစ်အရ တစ်ှစ်လ င် လပ်ုခလစာ ေပါင် ငါးသန်းနဲ  ေြခာက်သန်း 

ကား တိုးြမင့်ရရှိေတာ့မှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။            ေငွကယ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၆၃၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၂ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင် န်းရှိ

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၃- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်-  

• တတ်ိုင်သမ  အိမ်တွင်း၌သာေနထိုင်ြခင်း၊

• ေနအိမ်ြပင်ပသုိ သွားေရာက်ရန်ရိှပါက ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုမြဖစ်မေန စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊

• လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

• တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

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

ှလုံး စသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါတစ်ခခုခုစံားေနရသရိှူပါက  ထိသုအူား ပါးစပ်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်းကိ ု

တပ်ဆင်ထားေစြခင်း၊

• ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းတိုကိ ု   အထူးဂုြပ    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီမှ (၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၂၆,၈၃၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၆၃၁)ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၂.၃၅) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း(၅,၄၂၂,၆၃၉) ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၁၉,၁၀၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၇၇၇) ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၄၉၂,၅၅၈)ဦး ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့်  ထပ်မံေသဆုံးသူ (၇) ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၀၄၁) ဦးရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများ၏  အားတက်သေရာ  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ၊ ြပည်သ ူ

လထူမှု စနစ်တကျ စည်းကမ်းလိက်ုနာမ ၊ ဌာနဆိင်ုရာအသီးသီးမှ ဟန်ချက်ည ီပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ ှင့ ်လမူ ေရးအသင်းအဖဲွအစည်းများမှ တက်က စွာ ပံပ့ိုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုေကာင့ ်ေရာဂါ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးဆိုင်ရာ ရက်သတ ပတ်အလိုက ်သုံးသပ်ချက်များအရ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာေတွရှိရမ ှင့် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းတိုမှာ တြဖည်းြဖည်းေလျာ့နည်းကျဆင်းလာခဲ့

ပီး ေရာဂါပိုးေတွရိှမ  န်းမှာ လွန်ခဲေ့သာ (၄) ပတ်အတွင်း (၅) ရာခိင်ု န်း ေအာက်အထ ိေလျာန့ည်း 

ကျဆင်းလာခဲ့ေကာင်းေတွရှိရပါ၍ ေရာဂါကူးစက်မ အား ယခုထက ်ပိုမိုေလျာ့နည်းလာေစေရး 

အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ  ေရာဂါကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် မိမိတို က  အလုိက် ယခုထက် ပုိမုိပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

(၂၃-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းအတွင်း ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အေြခအေန 

(၂၇-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၂-၁၁-၂၀၂၁)

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

အင်တာနက်စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

                                                                                             ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၈၇၄၈၅၅၇ ၃၈၆၃၃၈၉၀ ၇၉၄၈၆၄

၂။ အိ ိယ ၃၄၅၂၆၄၈၀ ၃၃၉၄၆၇၄၉ ၄၆၆၁၄၇

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၀၁၉၈၇၀ ၂၁၂၃၀၃၅၇ ၆၁၂၈၄၂

၄။ ဗိတိန် ၉၈၈၉၉၂၆ ၈၇၅၁၉၄၅ ၁၄၃၉၇၂

၅။ ုရှား ၉၄၀၀၈၃၅ ၈၀၈၉၆၉၄ ၂၆၆၅၇၉

၆။ တူရကီ ၈၅၉၆၄၁၀ ၈၁၂၀၈၈၂ ၇၅၂၃၅

၇။ ြပင်သစ် ၇၄၂၀၂၃၇ ၇၀၆၂၂၇၇ ၁၁၈၅၅၅

၈။ အီရန် ၆၀၈၈၀၀၉ ၅၈၀၇၀၈၉ ၁၂၉၁၇၇

၉။ ဂျာမနီ ၅၄၁၈၆၈၁ ၄၆၈၀၀၀၀ ၉၉၈၁၇

၁၀။ အာဂျင်တီးနား ၅၃၁၅၉၈၉ ၅၁၈၂၈၂၁ ၁၁၆၃၈၂

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၅၃၉၉၂ ၄၁၀၂၃၂၃ ၁၄၃၇၅၃

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၂၇၈၂၀ ၂၇၆၁၆၁၇ ၄၇၄၈၂

၃။ မေလးရှား ၂၅၉၁၄၈၆ ၂၄၉၃၄၃၇ ၃၀၀၆၃

၄။ ထိုင်း ၂၀၇၆၁၃၅ ၁၉၇၂၅၅၃ ၂၀၄၈၇

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၁၀၄၈၃၅ ၉၁၀၂၇၆ ၂၃၉၅၁

၆။ ြမန်မာ ၅၁၉၁၀၂ ၄၉၂၅၅၈ ၁၉၀၄၁

၇။ စင်ကာပူ ၂၅၃၆၄၉ ၂၃၄၈၅၆ ၆၆၇

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၉၃၄ ၁၁၆၃၂၀ ၂၉၀၉

၉။ လာအို ၆၄၄၈၂ ၅၃၁၀၆ ၁၃၇

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၄၇၀၁ ၁၄၁၆၂ ၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၅၈၅၇၅၈၀၉ ဦး 

ေသဆုံးသူ                       ၅၁၇၈၄၆၇ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ  ၂၃၄၀၆၁၆၀၉ ဦး 

ဆန်တီေယဂို  ိုဝင်ဘာ  ၂၃

ချလီီိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ သန်း ၄၀ 

ေကျာ်   ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ေကာင်း 

ချလီီိုင်ငံ   ကျန်းမာေရးဝန်ကီး  

အင်းနရစ်ပါရစ်က  ယမန်ေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

ထိုးှံမ  ခံယူပီးြဖစ်

လက်ရိှတွင်  ချလီီုိင်ငံ၌ အသက် 

၁၈ ှစ်ှင့်အထက်     အသက် 

မနီလာ  ိုဝင်ဘာ  ၂၃

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၁၅၃ ဦး  ထပ်မံ 

ေတွရှိရသြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း   ၂၈၂၇၈၂၀   ရှိလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 

သည်။ 

ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

၁၉၅ ဦး ထပ်မံေသဆုံးသြဖင့ ်ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း ၄၇၄၈၂ ဦးရှိလာသည်။   လက်ရှိ 

အချနိ်၌  ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ပိုးေတွရှိဆဲလူနာ ၁၈၇၂၁ ဦးရှိေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 

သည်။ မနီလာ မိြပေဒသရှ ိလူဦးေရ၏ 

၉၄  ရာခိုင် န်းမှာ    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးစီး 

ဟွိင်း  ိုဝင်ဘာ  ၂၃ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၁၁၃၂ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိရေကာင်း  ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ယခု ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထပ်မကံူးစက် 

ခရံသမူျားအနက် ၁၁၁၂၆ ဦးမှာ ြပည်တွင်း 

၌     ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ပီး 

ေြခာက်ဦးမှာ ြပည်ပမ ှ ြပန်လည်ေရာက်

ရှိလာသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်၌    ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း 

ေဒသများတွင် လူအစုလိုက်အ ပံလိုက ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ များ ရှိခဲ့ 

နယူးေဒလီ  ိုဝင်ဘာ  ၂၃

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၇၅၇၈ ဦး ရှိြခင်းေကာင့ ်

လက်ရိှတွင် ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၃၄၅၂၆၄၈၀ ရိှလာ 

ေကာင်းှင့ ်အဆိပုါတစ်ရက်အတွင်း  ကူးစက်ခရံသ ူ

အေရအတွက်သည်   ၅၄၃  ရက်တာကာလအတွင်း      

အနိမ့်ဆုံးကျဆင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း          အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၆၆၁၄၇ ဦးရှိ

ထိုြပင် အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၃၆ 

ဦး    ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်   ေသဆုံးသူေပါင်း 

တီဟီရန်  ိုဝင်ဘာ  ၂၃

အရီန်ိင်ုင၌ံ ိဝုင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆုံးသူ ၉၇ ဦးရှိြခင်းေကာင့် အဆိုပါ 

အေရအတွက်သည်  မတ်လေနာက်ပုိင်း  ပထမဆုံး 

အကမ်ိ ေသဆုံးသ ူ၁၀၀ ေအာက် ကျဆင်းခဲြ့ခင်းြဖစ် 

ေကာင်း အီရန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက သတင်း 

ထုတ်ြပန်သည်။

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆၀၈၂၈၆၅ ဦး ရှိလာ

အီရန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏   သတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၅၄၂၇ ဦး ရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆၀၈၂၈၆၅ ဦး ရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိင်ုင၌ံ ၅၄၃ ရက်တာကာလအတွင်း ေနစ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသဦူးေရ အနမိ့ဆ်ုံးကျဆင်း
၄၆၆၁၄၇ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိင်ုင၌ံ လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

ေတွရိှဆလဲနူာေပါင်း ၁၁၃၅၈၄ ဦးရိှေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၃၃၉၄၆၇၄၉ ဦးရှိ

အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ် 

ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၁၂၂၀၂ ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၃၃၉၄၆၇၄၉ 

ဦး ရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ချလီီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

သန်း ၄၀ ေကျာ် ထိုးှံေပးပီးြဖစ်

အီရန်ိင်ုင၏ံ ေနစ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသအူေရအတွက်
မတ်လေနာက်ပိင်ုး ပထမဆုံးအကမ်ိ ေသဆုံးသ ူ၁၀၀ ေအာက် ကျဆင်း

အီရန်ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌       ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်    ေဆးုံအသီးသီးမ ှ

ဆင်းခွင့်ရရှိသူေပါင်း    ၅၇၉၅၀၆၀  ရှိေကာင်းှင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း   ၁၂၉၀၅၃ ဦးရှိေကာင်း   သိရ 

သည်။

အီရန်ိုင်ငံ၌   ယမန်ေနအထိ     ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆးတစ်ကမ်ိ      ထိုးံှပီးသေူပါင်း 

၅၆၈၃၀၇၄၁ ဦးရိှေကာင်း၊       ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ        

ထိုးှံပီးသူေပါင်း ၄၅၁၁၅၀၀၃ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်       

ကာကွယ်ေဆး တတိယအကိမ် အပိုေဆာင်းထိုးှ ံ

ပီးသူေပါင်း ၈၀၃၂၉၀ ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၁၅၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ေကာင်း  ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရအဖွဲ  အတွင်း 

ေရးမှး ကာလိုိုရာလက်က ေြပာကား 

သည်။

လူဦးေရ ၁၃သန်းေကျာ်   ေနထိုင် 

ေသာ ၎င်းေဒသတွင် လူဦးေရ ၉ ဒသမ ၈ 

သန်းကိ ုလက်ရိှအချန်ိ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးုိင်ရန် ဖလိစ်ပိင်ု 

အစုိးရက     ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

သရိသည်။ လက်ရိှအချန်ိ၌  ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ 

ထိုးံှပီးစီးသ ူ၃၃ ဒသမ ၈ သန်းရိှေကာင်း 

သိရသည်။   ိုင်ငံတစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး    စတင်ထုိးံှသည့် 

ေနရက်ြဖစ်ေသာ  မတ် ၁ ရက်မ ှ လက်ရှိ 

အချန်ိအထိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၇၆ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ် 

အား ထိုးံှေပးခဲေ့ကာင်း ဖလိစ်ပိင်ုအစိုးရ 

က ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်   ေသဆုံးသမူျား၏ ၉၃ ရာခိင်ု န်း 

ေကျာ်မှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အကိမ်ေရအြပည့ ်ထိုးှံမ မခံယူခဲ့သြဖင့ ်   

ေသဆုံးြခင်းြဖစ်သြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်  ထိုးှံမ ခံယူရန်   

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း    ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက  ေြပာကားသည်။ လဦူးေရ 

သန်း ၁၁၀ ေနထုိင်ေသာ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ 

၂၂ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကူးစက်ခံရသူ ၁၁၁၃၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ရာ၌ ဟုိချမီင်းစီးတီး၌ ၁၂၀၄ ဦး၊ ဘာုိင်း 

ဘန်တခူိင်ု၌ ၇၀၉ ဦးှင့ ်ဘင်ေဒါင်းခိင်ု၌ 

၆၉၈ ဦးတိုကိ ု အသီးသီးစစ်ေဆးေတွရိှခဲ ့

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသ ူ

များက  ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း      လက်ရှိအချနိ်၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၁၄၃၉၆၇ ဦးရှိပီး     ေသဆုံးသူေပါင်း 

၂၄၁၁၈ ဦးရိှကာ အဆုိပါေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း    ၉၁၁၃၁၀ ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အရယ်ရိှသူ ၁၃ ဒသမ ၇၈ သန်းခန်  

သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်

ေကာင်းှင့ ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး     ထိုးှံေပးရန် 

ရည်ရယ်ထားသည့ ်လူဦးေရ ၁၅ 

ဒသမ ၂ သန်းအနက်မှ ၉၀ ဒသမ 

၇၆ ရာခိုင် န်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ှစ်ကိမ် 

ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း   ချလီ ီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးက ေြပာကား 

သည်။

ထိုြပင ်  ချလီီိုင်ငံ၌  အသက် 

ေြခာက်ှစ်မှ    ၁၇ ှစ်အကား 

အသက်အရယ်ရှိသူများအတွက ်

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ     ၄ ဒသမ ၇၇ သန်း 

အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်းလည်း       

ချလီကီျန်းမာေရးဝန်ကီးက  ေြပာ 

ကားသည်။

ချလီီိုင်ငံ၌        လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၂၂၅၂ ဦးှင့် 

ေသဆုံးသူ  ၃၂ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ် 

ေရာဂါ      ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၇၄၅၃၀၅ ဦး   ရိှလာကာ ေသဆုံး 

သေူပါင်း  ၃၈၁၄၉ ဦးရိှလာေကာင်း   

သိရသည်။                                      

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်



ိုဝင်ဘာ    ၂၄၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်ေစခိုင်းေနေသာ 

NLD ပါတီဝင် ေမာင်ေကျာ(်ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်ှင့ ်ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန ်

ေစခိုင်းေနေသာ   တရားခံ   ေမာင်ေကျာ(်ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်အား 

ဖမ်းဆီးရမိသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဖိးေဇယျာေသာ် ေနထုိင်သည့် ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ် ရတနာှင်းဆီ 

အိမ်ရာ ရတနာလမ်း တိုက်အမှတ် (3/B) အခန်းအမှတ်(B/0907)၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ် သုဝဏ (၂၉)ရပ်ကွက် သုခိတာလမ်း ခံအမှတ် 

(၆၇)ှင့် (ဇ)ေြမာက်ရပ်ကွက်  ေငွတိုက်စိုး ခံ ြပည်သာယာလမ်း 

သွယ်(၂) အမှတ်(၁၄၂)ရိှ ေနအမ်ိတိုမှ သမ်ိးဆည်းရမေိသာ လက်နက်/

ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ တရားခံ ေမာင်ေကျာ(်ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်ှင့ ်ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်တို၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၁၉-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် စမ်းေချာင်းမိနယ် ဗားကရာလမ်းရှိ မစဖုံး၌ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ 
ပစ်ခတ်ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၉-၉-၂၀၂၁ ရက်တွင ်စမ်းေချာင်းမိနယ်အတွင်း လှည့်ကင်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား ပစ်ခတ်ခဲ့ေသာ ြဖစ်စ်တွင် သိမ်းဆည်းရမ ိလက်နက်/ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၇-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် သာေကတမိနယ် မာန်ေြပလမ်း ၂၀ 
အေရှ၊ ၃ မာန်ေြပရပ်ကွက်၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရမ  
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၃-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေဒါပုံမိနယ်၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး 
ပစ်ခတ်ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၁၈-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် လမ်းမေတာ်မိနယ် (၃)ရပ်ကွက်၌ 
အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ေမာင်ေကျာ(်ခ) ဖိးေဇယျာေသာ ်အပါအဝင် အကမ်းဖက်သမားများအား ေနာက်ကွယ်မှေစခိုင်း 
လျက်ရှိေသာ အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့ ်NUG မှ တရားခံများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၃-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် ဗားကရာလမ်းှင့်  ေအာက်ကည့်ြမင်တုိင်လမ်းေထာင့်ရိှ  ယာ်ထိန်းရဲကင်းံု 
အား ပစ်ခတ်ခဲ့ေသာတရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၃-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် ဗားကရာလမ်းှင့ ်ေအာက်ကည့ြ်မင်တိင်ုလမ်းေထာင့ရိှ် ယာ်ထန်ိး 
ရကဲင်းုအံား ပစ်ခတ်ခဲေ့သာ တရားခမံျား၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ လက်နက်/ခယဲမ်းများ ဖမ်းဆီးရမမိ  
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၁၁-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင်  မရမ်းကုန်းမိနယ ်  ဘုရင့်ေနာင်(၂)
ရပ်ကွက်ရှိ “လှသီတာ”ေရ ဆိုင်အား ဓားြပတိုက်မ ြဖစ်စ ်မှတ်တမ်း 
ဓာတ်ပုံ။

၁၇-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင ်   ေတာင်ဒဂုံမိနယ ်   (၅၇)ရပ်ကွက်၊ 
ေနာင်ိုးလမ်းှင့ ်ေအာင်ဇမ လမ်းေထာင့်၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး 
ပစ်ခတ်ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၅-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင ်ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် အမှတ် 
(၃၅)ရပ်ကွက ်  တပင်ေရ ထီးလမ်း  မိင်မဟာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ 
ပစ်ခတ်မ ြဖစ်ပွားသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင်   ေဒါပုံမိနယ်    မိသစ်ရပ်ကွက ် 
ေဇယျာသရီလိမ်းမှ M-79 ဗုံးပစ်ေလာင်ချာြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲသ့ည့ေ်နရာ 
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၉-၉-၂၀၂၁ ရက်တွင ်စမ်းေချာင်းမိနယ်အတွင်း လှည့်ကင်း 
ေဆာင်ရက်ေနသည့် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား ပစ်ခတ်ခဲ့ေသာ  
ြဖစ်စ်တွင် သမ်ိးဆည်းရမ ိလက်နက်/ခယဲမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပု။ံ

၂၃-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင ်ဗိုလ်တေထာင်မိနယ ်  (၃)ရပ်ကွက ်
မဟာဗ လလမ်းှင့ ်ဗိလ်ုတေထာင်ေဈးလမ်းေထာင့ရိှ် ယာ်ထန်ိးုံး 
ပစ်ခတ်ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၂-၈-၂၀၂၁ ရက် 
တွင် လ  င်သာယာမိ 
နယ်     ဘုရင့်ေနာင ်
တံတား      အဆင်းရှိ 
လုံ ခံေရး    ရဲကင်း 
ပစ်ခတ်ခံရမ  မှတ်တမ်း 
ဓာတ်ပုံ။

၃၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် လ  င်မိနယ် (၁၂)ရပ်ကွက် ဓမ သုခ 
ေကျာင်းလမ်းအတွင်းရှိ အမ  က်ပုံအနီး၌  ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားသည့ ်
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၉-၉-၂၀၂၁ ရက်တွင ်စမ်းေချာင်းမိနယ်အတွင်း လှည့်ကင်း 
ေဆာင်ရက်ေနေသာ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား  ပစ်ခတ်ခဲ့ေသာ 
ြဖစ်စ်တွင် သမ်ိးဆည်းရမ ိလက်နက်/ခယဲမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပု။ံ

၉-၉-၂၀၂၁ ရက်တွင် စမ်းေချာင်းမိနယ် ဗဟိလုမ်း၌ လုံ ခံေရး 
တပ်ဖွဲဝင်များ ပစ်ခတ်ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၂၃

တာချလီတ်ိမိနယ်ှင့် ရာငံမိနယ်တုိတွင် ေငကွျပ်သန်ိး ၇၇၀၀ ေကျာ် 

တန်ဖိုးရှိ  မူးယစ်ေဆးဝါးများ  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း  ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။ 

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ိဝုင်ဘာ ၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင်  

တာချလီတ်ိမိနယ် ဝမ်ေကျာက်လံုေကျးရာအနီးတွင် စုိင်းဆုိင်ေလာင် 

ေမာင်းှင်ပီး   စိုင်းညီညီလင်း(ခ)   စိုင်းeာဏ်လင်းှင့်   မနန်းယွန်း 

သရီေိအာင်(ခ)ယွန်းယွန်းတုိ လိက်ုပါလာသည့ ်ယာ်အား သတင်းအရ 

ရှာေဖရွာ  အိက်ုစ်(မက်သ်အဖက်တမင်း) ကလီိ ု၅၀ သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ မွန်းလဲွ ၁ နာရီခဲွတွင်  တာချလီတ်ိမိနယ် 

မယ်ယန်းေကျးရာ   အိမ်အမှတ်(၂၂၆)ရှိ စိုင်းဆိုင်ေလာင်   ငှားရမ်း 

ေနထုိင်ေသာ ေနအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်းမှ အုိက်စ်(မက်သ်အဖက်တမင်း) 

၉ ဒသမ ၉၅ ကီလို ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်ေဒသကာလတန်ဖိုး 

ေငကွျပ် ၄၇၉၆ သိန်းတန်ဖုိးရိှ စစုေုပါင်းအိက်ုစ် (မက်သ်အဖက်တမင်း)  

၅၉ ဒသမ ၉၅ ကီလို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတ ူမူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် နံနက် ၉  နာရီခွဲ 

တွင် ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)  ရာငံမိနယ ်  ရာငံ-ဟံြမင့်မိုရ်သွား 

ကားလမ်း   ယုန်ေတာင်ေကျးရာအနီးတွင ်   ရာငံမှဟံြမင့်မိုရ်ဘက်သို 

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ   ၂၃

ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့ ်ိင်ုငြံခားစီးပွားဆက်သွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးေဟာင်း 

ဦးေသာင်းထွန်း၏  ေဆာင်ရက်မ များအေပ   

အဂတိလိုက်စားမ  တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒှင့် 

အည ီလိုအပ်သလို စံုစမ်းစစ်ေဆး  အေရးယ ူ

ုိင်ရန် တုိင်ကားြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍  အဂတိ 

လိုက်စားမ       တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်က 

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ      ဖွဲစည်းစစ်ေဆး 

ခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ၏     စစ်ေဆး 

ေတွရှိချက်အရ   ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ေကာ်မရှင်ဥက   ေဟာင်း    ဦးေသာင်းထွန်း  

သည်    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်   ိုင်ငံြခားစီးပွား 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ် စီးပွားေရးှင့ ် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန  စားသုံး 

သူေရးရာဦးစီးဌာနပုိင်    မဂ  လာေတာင်ွန်  

မိနယ်       အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းေပ ရှိ 

ေြမဧက ၉ ဒသမ ၂၂၀ ေပ ရှိ ေြမေနရာအား  

ပုဂ လိကကုမ ဏီတစ်ခုသို  ှစ် ၃၀  ငှားရမ်း 

ေပးခဲ့ရာတွင ်       ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ  

(ြပည်ေထာင်စုသမ တ        ြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ    ဥပေဒှင့်စပ်လျ်း 

သည့ ်ေြမအသုံးြပပိင်ုခွင့အ်မန်ိ ေကာ်ြငာစာ) 

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊   ၃၉/၂၀၁၁  ှင့် 

ိုင်ငံေတာ်သမ တုံး၏      န်ကားချက ်

၃/၂၀၁၈ စာပိုဒ် ၂၊ စာပိုဒ်ခွဲ (ဆ)၌ ငှားရမ်းခ 

သတ်မှတ်ရာတွင်  ိုင်ငံပိုင်ေြမ၊  အေဆာက် 

အအုမံျား တည်ရိှရာေဒသ၏ ကာလေပါက်ေဈး 

အတိုင်း သတ်မှတ်ရမည်ဟူေသာ   ြပ  ာန်း 

ချက်ကုိ လုိက်နာမ မရိှဘဲ ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်သမ တုံး၏  န်ကားချက်အမှတ် 

၁/၂၀၁၇    တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်

အညီ    လိုက်နာေဆာင်ရက်မ မရှိေကာင်း၊ 

ရန်ကန်ုမိတွင်  စားသုံးသေူရးရာဦးစီးဌာနပိင်ု  

ေြမေနရာသည ်       ကာလေပါက်ေဈးအရ 

တစ်စတရုန်းမတီာလ င် အေမရကိန်ေဒ လာ 

၁၀  ှင့်   ၁၅   ေဒ လာကားရှိေသာ်လည်း 

ပုဂ လိကကုမ ဏီတစ်ခုှင့်    စာချပ်ချပ်ဆို 

ငှားရမ်းရာတွင ်    တစ်စတုရန်းမီတာလ င် 

အေမရိကန် ေဒ လာ ၆ ဒသမ ၅ ေဒ လာ 

 န်းြဖင့ ်တစ်ှစ်စာေြမငှားရမ်းခ အေမရကိန် 

ေဒ လာ  ၂  ဒသမ  ၄  သိန်းေကျာ်ကိုသာ 

ေပးသွင်းေစခဲသ့ြဖင့ ်တစ်ှစ်အတွက်  ေြမငှား 

ရမ်းခ အေမရိကန်ေဒ လာ  ၁  ဒသမ  ၃  

သိန်းေကျာ် နစ်နာဆုံး ံးခဲ့ေကာင်း။ 

ဦးေသာင်းထွန်းသည်  ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် 

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးတာဝန်ထမ်းေဆာင်စ် 

ရန်ကုန်မိတွင်း     ေြမငှားရမ်းမ များတွင် 

ငှားရမ်းသည့ ် ကုမ ဏီများမှ  ေြမအသုံးချမ  

ပရီမီယံေကး တစ်ဧကလ င်  အနိမ့်ဆုံး န်း 

ထား အေမရိကန်ေဒ လာ ၁ သန်းရိှေကာင်း၊  

သိုေသာ်       ပုဂ လိကကုမ ဏီတစ်ခုအား 

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဌာနပိင်ု  

ေြမ ၉ ဒသမ ၂၂ ဧကကို  ငှားရမ်းရာတွင ် 

အေမရိကန်ေဒ လာ   ၉  ဒသမ  ၂၂  သန်း 

အနည်းဆုံးရရိှရန်ြဖစ်ေသာ်လည်း  ေြမအသုံး 

ချမ ပရမီယီေံကး အေမရကိန်ေဒ လာ ၂ ဒသမ  

၄ သန်ိးေကျာ်သာ ေပးသွင်းေစခဲရ့ာ အေမရကိန် 

ေဒ လာ ၈ ဒသမ ၉ သန်းေကျာ်  နစ်နာဆံုး ံး 

ခဲ့ေကာင်း          စစ်ေဆးေပ ေပါက်သြဖင် ့

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးေဟာင်း ဦးေသာင်းထွန်း  

အေပ     အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒ ပဒ်ုမ ၅၅ အရ ေနြပည်ေတာ်၊ ဘရုားကန်ုး 

မိမရဲစခန်းတွင ်  ယေနရက်စွဲြဖင့ ်  ပထမ 

သတင်းေပးတုိင်ကားချက်ဖွင့်လှစ်၍ တရား 

စွဲဆိုအေရးယူိုင်ေရး       ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး

ေကာ်မရှင်မ ှသတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးေဟာင်း 

ဦးေသာင်းထွန်းအေပ  အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒြဖင့် အမ ဖွင့်လှစ် အေရးယူ

တာချလီိတ်ှင့် ရာငံမိနယ်တို၌ ေငွကျပ်သိန်း ၇၇၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေဇာ်မင်းဦး(ခ) တာေတကီး ေမာင်းှင်လာသည့ ်ယာ်ကိ ုသတင်းအရ 

ရှာေဖွရာ  ေဒသကာလတန်ဖိုးေငွကျပ ်သိန်း ၃၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား ေြခာက်သိန်း  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်   ၎င်းတိုအား 

ဥပေဒအရအေရးယူထားရှိပီး  ကွင်းဆက ်ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား   

ဆက်လက်စစ်ေဆး  ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ  ၂၃

သယဇံာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန     သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည ်

တရားမဝင်သစ်ှင့် သစ်ေတာထွက်ပစ ည်းများ 

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးေရးအား     ြပည်သ ူ

ပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့် လထူအုေြခြပေစာင့်ကပ် 

ကည့် သတင်းပုိစနစ်အပါအဝင်    နည်းလမ်း 

မျိးစုံြဖင် ့အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှရာ ုိဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ  ၂၁  ရက်အထိ  

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များမှ 

တရားမဝင်သစ် တန် ၁၀၀ ေကျာ် သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊  တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်   သစ်ေတာဦးစီးဌာနများမ ှ  ေပးပို 

လာေသာ စာရင်းများအရ  တရားမဝင်  က န်း 

၃၇ ဒသမ ၇၅၉၂ တန်၊ သစ်မာ ၂၈ ဒသမ ၅၈၉၃ 

တန်၊ အြခား ၃၅ ဒသမ ၁၆၈၈ တန် စုစုေပါင်း 

၁၀၁ ဒသမ ၅၁၇၃ တန်၊ ြပစ်မ ကျးလွန်သ ူ၅၃  

ဦး၊ ယာ်/ယ ရား ၂၅ စီး  သမ်ိးဆည်းရမေိကာင်း     

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ညီညီသန်း(ေနြပည်ေတာ်)

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ    ၂၃
ေနြပည်ေတာ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ရခုိင်ြပည်နယ် 
ှင့ ်ကယားြပည်နယ်တုိတွင် တိမ်အသင့်အတင့ ်
ြဖစ်ထွန်းမည်။  တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးတွင် 
ေနရာအှံအြပား၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊      
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊   ကချင်ြပည်နယ်၊   

ရှမ်းြပည်နယ်    (ေြမာက်ပိုင်းှင့် အေရှပိုင်း)

ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင်   ေနရာကျဲကျဲှင့ ်
ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်တိုတွင် 
ေနရာကွက်ကျား မုိးထစ်ချန်းရာပီး တနသ  ာရ ီ
တိင်ုးေဒသကီးတွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိင်ု 
သည်။ ရာရန်ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။  မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့ခ်ျန်ိအထိ ခန်မှန်းချက်

စိင်ုးဆိင်ုေလာင်၊ စိင်ုးညညီလီင်းှင့ ်နန်းယွန်းသီရေိအာင်တုိကုိ 

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်   အိုက်စ်(မက်သ်အဖက်တမင်း)များှင့်အတူ 

ေတွရစ်။



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

၁-၂-၂၀၂၁ မှ ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထ ိတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်းရှ ိေဈးများအား ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများက 

မီး  /ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ စာရင်း

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
ခိုင်/မိနယ် ဌာနဆိုင်ရာုံး၊ အေဆာက်အဦ ြဖစ်စ်အကျ်း မှတ်ချက်

၁ ၂၆-၆-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရသီရိ ေဈးေကာ်မတီုံး မီးေလာင်ဖျက်ဆီး

၂ ၂၁-၄-၂၀၂၁ ကချင် ေရ ကူ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃ ၄-၅-၂၀၂၁ ကရင် လ  င်းဘွဲ ပျကံျေဈးတန်းေဟာင်း လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄ ၂၉-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေကာလင်း စည်ပင်သာယာေဈးဆိုင် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၅ ၁၀-၄-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းေအးသာစံ ရတနာပုံေဈး အေရှေတာင်ေထာင့် လက်လုပ်ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၆ ၄-၅-၂၀၂၁ မွန် သထုံ မိမေဈးကီး လက်လုပ်ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၇ ၂၈-၄-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် အင်းစိန်မိမေဈး လက်လုပ်ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၈ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ပန်းဘဲတန်း ဗိုလ်ချပ်ေဈး (ေဟာင်း) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၉ ၈-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း ေနာင်ချိ ေဈးရပ်ကွက် မီးေလာင်ဖျက်ဆီး

၁၀ ၁-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကန်ကီးေထာင့် မိမေဈး မီးေလာင်ဖျက်ဆီး

စ် တိုင်း/ြပည်နယ် မိနယ်  ေဈး မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ် ၁ ၁

၂ ကချင် ၁ ၁

၃ ကရင် ၁ ၁

၄ စစ်ကိုင်း ၁ ၁

၅ မ ေလး ၁ ၁

၆ မွန် ၁ ၁

၇ ရန်ကုန် ၂ ၂

၈ ရှမ်း ၁ ၁

၉ ဧရာဝတီ ၁ ၁

စစုေုပါင်း ၁၀ ၁၀

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်ေနမ ှ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနထ ိတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များအတွင်းရှိ

ေဈးများအား ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများက မီး  /ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ စာရင်း

 ေကျာဖုံးမှ

ထိုသို အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ အေကာင်းမဲ့ မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွ၊ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ 

၁ ရက်မှ ိဝုင်ဘာ ၂၀ ရက်အထ ိမိနယ် ၁၀ မိနယ်ရိှ ေဈး ၁၀ ခမှု ေဈးဆိင်ုခန်းများ မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံးခဲရ့မ ကိ ုေဖာ်ြပပါအတိင်ုး ေတွရိှရသည်-

အကမ်းဖက်အဖဲွများအေနြဖင့ ်ေဈးများအား ယခကုဲသ့ို မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ၊ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများလပ်ုေဆာင်ေနမ အေပ  လထူတုစ်ရပ်လုံး 

အေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက ်ပူးေပါင်းကာကွယ်သွားကပါရန်ှင့ ်   အကမ်းဖက်သမားများ၏ 

လ ပ်ရှားမ သတင်းများကိုရရှိပါက  နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို လ ိဝှက်စွာဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍ အကမ်းဖက်သမားများ 

ရပ်တည်မ မရိှုိင်သည်အထိ ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကပါရန် ေမတ ာရပ်ခံထားေကာင်း သက်ဆုိင်ရာက သတင်းထုတ်ြပန်ထားသည်။ 

သတင်းစ်

၁-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင ်ကန်ကီးေထာင့်မိ မိမေဈးအား မီး  ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၁-၄-၂၀၂၁ ရက်တွင ်ေရ ကူမိနယ်၌ လက်လုပ်အသံမိုင်းတစ်လုံး ေပါက်ကွဲမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၆-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင ်ဥတ ရသီရိမိနယ ်ေအာင်ချမ်းသာေကျးရာ၌ 

ေဈးေကာ်မတီုံး မီး  ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၈-၄-၂၀၂၁ ရက်တွင ်အင်းစိန်မိနယ်၌ မိမေဈး သားငါးပျကံျေဈးတန်းတွင ်အသံဗုံးတစ်လုံး 

ေပါက်ကွဲမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
၁၀-၄-၂၀၂၁ ရက်တွင ်ချမ်းေအးသာစံမိနယ်ှင့ ်မဟာေအာင်ေြမမိနယ်တို၌ အသံဗုံးှစ်လုံး 

ေပါက်ကွဲမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၄-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင ်သထုံမိ မိမေဈးကီး၌ အသံဗုံးေပါက်ကွဲမ  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်အဖဲွများအေနြဖင့ ်ေဈးများအား ယခကုဲသ့ို 

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ၊  မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ  လုပ်ေဆာင် 

ေနမ အေပ   လူထုတစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့်  ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးှင့် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက် ပူးေပါင်း 

ကာကွယ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ ၂၃

NUG အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွ၏ 

ေစခိုင်းချက်အရ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ 

များကိ ုမီး  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း 

ှင့်    အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား 

အဓိကပစ်မှတ်ထား၍ သတ်ြဖတ် 

ြခင်းတိုကိ ု  ေဆာင်ရက်ိုင်မ   မရှိ 

ေစေရး ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးမ များ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ိုဝင်ဘာ 

၂၀ ရက်တွင်  အမရပူရမိနယ် 

ြမစ်ေလာင်းေကျးရာအနီး၌ အမရ 

ပူရမိနယ ်   ဥယျာ်ေတာ်အုပ်စု 

သရက်တန်း    ေကျးရာေနသူ 

ထိန်ဝင်းေအာင်(ခ) ေတဇ(၂၇)

ှစ်ှင့ ်ဖိးေကျာ်(ခ)ေကျာ်ကီး(၂၁)

ှစ်တုိ ှစ်ဦးကိ ု  ပစ တိတုစ်လက်၊

၉ မမ ကျည် ၁၄ ေတာင့၊် လက်ပစ် 

ဗံုး တစ်လံုး၊ ဓားေြမာင် တစ်ေချာင်း၊ 

လက်ကိင်ုဖန်ုး သံုးလံုးတုိှင့်အတူ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခ ံ   ှစ်ဦး၏ 

အမရပူရမိနယ်ှင့ ် ြမစ်ငယ်တိုးဂိတ်အနီး၌  အကမ်းဖက ်လုပ်ကံသတ်ြဖတ်၍ 

လုယက်မ ကျးလွန်ခဲ့ေသာ တရားခံများအား လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိ

ထိန်ဝင်းေအာင(်ခ) ေတဇ ဖိးေကျာ ်(ခ) ေကျာ်ကီး
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ေတွရှိ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ထိုြပင ်    ဖမ်းဆီးရမိတရားခ ံ
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ထွက်ဆိုချက်အရ   ဇူလိုင်လတွင် 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန်   ဝင်းထွန်း(ခ)

မင်းသန်းေကျာ်မှ ြမစ်ငယ် PDF 

အမည်ခံ   အကမ်းဖက်အဖွဲအား 

အင်အား ၁၃ ဦးြဖင့ ် ဖွဲစည်းခဲ့ရာ 
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ေတဇှင့်  တရားခံ ဖိးေကျာ ်(ခ) 

ေကျာ်ကီးသည်  အဖွဲဝင်အြဖစ ်
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ေကာင်း။

ေအာက်တိုဘာ  ၅ ရက်တွင် 
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ခဲ့ပီး  ၎င်း၏ ဆိင်ုကယ်၊ လက်ကိင်ု 

ဖုန်းှင့် ေငွကျပ် ၂၈ သိန်းတိုကို 
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စုစုေပါင်း ၁၈ ဦးတိုအား   တရားမဝင ်ခွဲစိတ်ခန်း 

တစ်ခု၊ တရားမဝင် ေဆးကုသလူနာ အမျိးသား ၂၀၊ 

အမျိးသမီး ၂၁ ဦးှင့ ်ကိဗုစ်လနူာ အမျိးသား ေလးဦး၊ 

အမျိးသမီး သုံးဦး စုစုေပါင်းလူနာ ၄၈ ဦးှင့်အတူ 

စစ်ေဆးေတွရှိရသည်။  ထိုြပင် ဘုရားေကျာင်း 

ဝင်းအတွင်း ရပ်တန်ထားေသာ လိင်ုစင်မဲ ့ေမာ်ေတာ် 

ယာ် ေလးစီးအပါအဝင ်ယာ်မျိးစုံ ၁၄ စီးတိုအား 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့သည်။

စစ်ေဆးေတွရှိရသည့ ်ဆရာဝန်၊ သူနာြပများ 

အား ပဏာမစစ်ေဆးချက်အရ ၎င်းတုိအနက် ၂၀၂၁ 

ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီတွင် CDM ြပလပ်ုခဲေ့သာ မိနယ် 

ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ ဆရာဝန်  ှစ်ဦး၊  လွိင်ေကာ် 

ြပည်သူေဆးုမှံ သနူာြပ ေလးဦး၊ CDM ြပလပ်ုြခင်း 

မရှိဘဲ အခေကးေငွရယူ၍ တရားမဝင်အချနိ်ပိုင်း  

သွားေရာက်လပ်ုကိင်ုသ ူလိွင်ေကာ်ြပည်သူေဆးုမှံ 

သူနာြပအကူ ၁၀ ဦး ပါဝင်ေကာင်း၊ CDM ြပလုပ်ခဲ့ 

သည့် ဆရာဝန်များှင့် သူနာြပများမှာ မတ်လတွင် 

ပဒ်ုမ-၅၀၅(က)ြဖင့ ်အမ ဖွင့လှ်စ်ထားြခင်းခရံသမူျား 

ြဖစ်ပီး        ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လျက်ရှိသူများ 

ြဖစ်ေကာင်း  စစ်ေဆးေတွရှိရသြဖင့ ်  ဥပေဒအရ 

ထေိရာက်စွာအေရးယူိင်ုေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်တရားမဝင ်ေဆးကုသမ  

ခယံေူနေသာ လနူာ ၄၈ ဦးအား မွန်းလဲွ ၁ နာရခီန်တွင် 

လွိင်ေကာ်မိရှ ိ    ြပည်သူေဆးုံသို   စနစ်တကျ 

လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်၍    ေဆးကုသမ ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

 

ေဒါက်တာဖိးေမာင်ေမာင် စစ တာ ေနာ်ေဖာမူး စစ တာ ေဒ ဂျယ်မားနာေဒါက်တာဘာဘရာငယ်ငယ် စစ တာ စုစ ီေထွး စစ တာ ေနာ်လွဲကေပါ

နန်းေအးမွန်ေထွး(သူနာြပအကူ) မှင်းေဝ (သူနာြပအကူ) ိုင်သူရလင်း (သူနာြပအကူ)ဖရန်စစ်စကာ(သူနာြပအကူ) စုိင်းသန်းထက်စုိး (သနူာြပအက)ူ မျိးသန်ဇင် (သူနာြပအကူ)

ချားမင်းဆက ်(သူနာြပအကူ) ညီညီစု (သူနာြပအကူ) ေဒါက်တာေစာအီရယ်ဖိးဟိန်းသ ူ(သူနာြပအကူ) မာေွးလယ် (သူနာြပအကူ) ေဒါက်တာဥေမာ်ေဂ့ဖိုး

ေဒသခံြပည်သူတို၏ သတင်းေပးချက်အရ လွိင်ေကာ်မိ ေနာင်ယား(ခ)ရပ်ကွက် ခရစ်ေတာ်ဘုရင် ဗဟိုဘုရားရှိခိုးေကျာင်းတွင် တရားမဝင်ေဆးကုသသူများ ဖမ်းဆီးရမိ

နမ့်ဆန်မိနယ် မန်မိုင်မုန်းကွမ်းေကျးရာရှိ ေနအိမ်အတွင်းမှ ေသနတ်အလက် ၅၀၊ ခဲယမ်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ 

နမ့ ်ဆန်တွင် 

သိမ်းဆည်းရမိ 

သည့ ်လက်နက်/ 

ခဲယမ ်းမ ျားကို  

ေတွရစ်။

အတွင်း  ေြမေအာက်ခန်းမှ Type-56 

ေသနတ် တစ်လက်၊ ေက(၁၂)ေသနတ် 

တစ်လက်၊ Type-81 ေသနတ် သုံးလက်၊ 

ဘီေအ(၆၃)ေသနတ် ခုနစ်လက်၊ ဘီေအ 

(၉၄)ေသနတ် ေလးလက်၊ အမ် ၂၂ ကျည် 

အိမ် ၂၀၊    ကျည်အိမ်အဝိုင်း တစ်ခု၊ 

ကျည်မျိးစု ံ၁၉၄၅ ေတာင့်၊ ဒီတိုေနတာ 

၁၃ ခုှင့်   ယမ်းကိးေခွ  ေလးေခွကို 

လည်းေကာင်း၊ ည ၁၁ နာရီခန်တွင် ၎င်း 

ေနအမ်ိ၏ ြမင်းတင်းကပ်ုအတွင်းမှ Type-

56 ေသနတ် ၃၄ လက်ှင့် အမ် ၂၂ ကျည် 

အိမ် ၁၀၅ ခုကိုလည်းေကာင်း စုစုေပါင်း 

လက်နက်မျိးစုံအလက် ၅၀၊ ခဲယမ်းှင့ ်

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ   သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ 

သည်။

တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများအေန 

ြဖင့် စစ်ဆင်ေရး၊ နယ်ေြမလုံ ခံေရးှင့ ်

စိုးမိုးေရးလုပ်ငန်းများ  စ်ဆက်မြပတ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယခု ေဖာ်ထုတ် 

ရှင်းလင်းရရှိသည့ ်      မန်မိုင်မုန်းကွမ်း 

ေကျးရာ၏ ေြမာက်ဘက် ခနုစ်ကလီိမုတီာ 

အကွာရိှ ဟုိမိန်းေကျးရာအတွင်းမှလည်း  

၂၀၁၉ ခုှစ်    ိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင ်

ေလယာ်ပစ်   ပခုံးထမး်ဒုံး   (FN-6) 

တစ်လက်အပါအဝင် လက်နက်ကီးှင့် 

လက်နက်ငယ်မျိးစု ံ   ၁၇၀ ှင့် ခဲယမ်း 

ှင့်           ဆက်စပ်ပစ ည်းများကိုလည်း 

ယခုကဲ့သို     ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးကို 

လုိလားှစ်သက်ကသည့် တုိင်းရင်းသား 

ြပည်သူအချိ၏   သတင်းေပးမ ေကာင့ ်

ေဖာ်ထုတ်ရှင်းလင်းိုင်ခဲ့သည်။ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊    တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရးှင့် ြပည်သမူျား၏ဘဝလုံ ခံေရး 

အတွက် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ မြဖစ်  

ေပ ေစရန် လိအုပ်သည့လ်ုံ ခံေရးလပ်ုငန်း 

များကို ဆက်လက်တိုးြမင့်ေဆာင်ရက ် 

လျက်ရှိရာ    မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

လည်း မိရာများ အြမန်ဆုံးေအးချမ်း  

တည်ငမ်ိေရးအတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များှင့်အတူ   ပူးေပါင်းပါဝင်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန်  ေမတ ာရပ်ခံထား 

သည်။  

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း

မှတ်
ချက်

၁
၁၃-၅-
၂၀၂၁

ချင်း မင်းတပ် ေဝဖိးသန်း
လ/ထ
အင်ဂျင်နီယာ

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်
သတ်ြဖတ်ခံရ။

၂
၂၈-၈-
၂၀၂၁

တနသ  ာရီ ထားဝယ် ဦးေသာင်းဒန်

ဒုတိယ
 န်ကားေရးမှး 
နတလပညာေရးှင့် 
ေလ့ကျင့်ေရးဌာန 
ဦးစီးမှးုံး

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်
သတ်ြဖတ်ခံရ။

၃
၂၈-၈-
၂၀၂၁

တနသ  ာရီ ထားဝယ် ေဝလင်းေအာင်

ယာ်ေမာင်း 
နတလပညာေရးှင့် 
ေလ့ကျင့်ေရးဌာန 
ဦးစီးမှးုံး

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်
သတ်ြဖတ်ခံရ။

၄
၇-၉-
၂၀၂၁

စစ်ကိုင်း တန်ဆည် ဦးြမင့်ေဇာ် ေြမတိုင်း(၄)
ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်
သတ်ြဖတ်ခံရ။

၅
၇-၉-
၂၀၂၁

စစ်ကိုင်း ေရ ဘို ဦးေကျာ်ဝင်းိုင် ေထ/ွအုပ်စာေရး
တူမီးေသနတ်ြဖင့ ်
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံရ။

၆
၈-၉-
၂၀၂၁

စစ်ကိုင်း မင်းကင်း ထွန်းထွန်း လမ်းအထူးအဖွဲ
ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်
သတ်ြဖတ်ခံရ။

၇
၁-၆-
၂၀၂၁

မေကွး ဂန်ေဂါ ေဒ သီတာဝင်း ေဆးုံလုပ်သား
ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံရ။

၈
၁-၆-
၂၀၂၁

မေကွး ဂန်ေဂါ ေဒ ခင်မျိးသက် အလယ်တန်းြပ
ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံရ။

၉
၆-၉-
၂၀၂၁

မေကွး ေရစကိ ေအာင်ဆန်းဝင်း
ဒုလ/ထ
ကီးကပ်ေရးမှး

ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံရ။

၁၀
၆-၉-
၂၀၂၁

မေကွး ေရစကိ ေကျာ်ကိုကိုထွန်း ေနစားလိုင်းမင်း
ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံရ။

၁၁
၆-၉-
၂၀၂၁

မေကွး ေရစကိ ြပည့်စုံေအာင် ေနစားမီတာ
ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံရ။

၁၂
၂၂-၃-
၂၀၂၁

မ ေလး မိတ ီလာ ဝဏ ေတာေခါင်း
ဖမ်းဆီး
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၁၃
၁၂-၉-
၂၀၂၁

မ ေလး စ့်ကူး ဝင်းမင်းစိုး ေထ/ွအုပ်စာေရး
ဓားြဖင့်ထိုးခုတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၁၄
၂၃-၅-
၂၀၂၁

ရန်ကုန် ဗိုလ်တေထာင် ွန်သိန်း စည်ပင်ေနစား
မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွ ဲ
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၁၅
၂၈-၅-
၂၀၂၁

ရှမ်း မူဆယ် ဖိုးသ  ကန် စည်ပင်ဝန်ထမ်း
မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွ ဲ
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၁၆
၂၄-၉-
၂၀၂၁

ချင်း မင်းတပ် မထန်းေရာင်
ခရအ(မင်းတပ်) 
အငယ်တန်းစာေရး

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။ 

၁၇
၃-၁၀-
၂၀၂၁

မ ေလး ငါန်းဇွန် ဦးေအာင်သီဟ ေကျာင်းဆရာ
ေသနတ်၊ ဓားများြဖင့ ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၁၈
၅-၁၀-
၂၀၂၁

မ ေလး အမရပူရ ဦးစံထွန်းမိင် မီးရထား AE
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၁၉
၆-၁၀-
၂၀၂၁

စစ်ကိုင်း မင်းကင်း ဦးရန်ိုင်စိုး
ပညာေရးဝန်ထမ်
(အေထွေထွလုပ်သား)

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၂၀
၆-၁၀-
၂၀၂၁

မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် ဦးေဇာ်မင်း
အထက(၃၁) 
ေကျာင်းေစာင့်

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၂၁
၇-၁၀-
၂၀၂၁

စစ်ကိုင်း မင်းကင်း
ေဒ ခင်ေဆွြမင့် 
ေပါက်အိုင်ေကျးရာ 
မင်းကင်းမိ

ေကျာင်းအကူ
တူမီးေသနတ်များြဖင့်
ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း

မှတ်
ချက်

၁ ၇-၄-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး ဦးဝင်းမင်းထွန်း
ဒုမိနယ် 
ပညာေရးမှး

ဓားများြဖင့် 
ထုိးခုတ်ခ့ဲမ ေကာင့် 
ထိခုိက်ဒဏ်ရာများရရိှ။

၁

၂ ၄-၅-၂၀၂၁ ကယား ဖူဆို
ဦးေအာင်ြမင့်ထွန်း 
ေဒ ေချာစုမာ

မစဖမှး(ဖူဆို)၊ 
ဒုဦးစီးမှး

လက်ပစ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၂

၃ ၆-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင်
ဦးန ေအာင် 
ဦးထွန်းေမာင်ရှိန်

ေတာအုပ်ကီး ၊ 
ေတာအုပ်

တုတ်/ဓားများြဖင့ ်
ထိုးခုတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၂

၄ ၁၁-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း မူဆယ် ဦးမင်းေအာင်ေအး
 န်ကားေရးမှး 
(၁၀၅)မိုင် 
ကုန်သွယ်ေရးဇုန်

ေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁

၅ ၁၂-၅-၂၀၂၁ ကရင်
ကာအင်း 
ဆိပ်ကီး

သီဟေကျာ် မစဖုံး ညေစာင့်
လက်ပစ်ဗုံး ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ။ 

၁

၆ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ကချင် မိုးေမာက်
ဦးစံနီ(စိစစ်ဆဲ)ပါ 
၄ ဦး

မစဖုံး ဝန်ထမ်း
လက်ပစ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ။  

၄

၇ ၂၅-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ပုသိမ် ေဇာ်လင်းထက် ေနစားမီတာစာေရး
လက်လုပ်မိုင်း
ေပါက်ကွဲခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၈ ၂၉-၅-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ဇမ သီရိ
ဦးဟန်ဝင်းလ  င် 
မေရ ရည်ဝင်း

ဒုလဝကမှး၊ 
အငယ်တန်းစာေရး

ဓားြဖင့ ်ခုတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၂

၉ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ေကျာက်တခံါး ဦးဖိုးငို
ေဆးုံသန်ရှင်းေရး
ဝန်ထမ်း

လက်လုပ်မိုင်း ၁ လုံး 
 ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁

၁၀ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ သိန်းေဇာ်ဦး
ေဆးုံအေထွေထွ
လုပ်သား

လက်လုပ်မိုင်း ၁ လုံး  
ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း

မှတ်
ချက်

၂၂
၁၁-၁၀-
၂၀၂၁

မေကွး နတ်ေမာက်
ရန်ေနာင်ဦး(၃၀)ှစ် 
ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ 
နတ်ေမာက်မိ

အငယ်တန်းစာေရး
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၂၃
၁၃-၁၀-
၂၀၂၁

ရန်ကုန် မဂ  လာေတာင်ွန်

ဦးထိန်ဝင်း(ခ)
ရန်ကင်းေမာင(်၅၂)ှစ် 
မီးရထားရပ်ကွက်၊
မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်

မီးရထားဝန်ထမ်း
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၂၄
၁၅-၁၀-
၂၀၂၁

ဧရာဝတီ ေမာ်လမိင်က န်း ဦးေအးသွင် ေထွ/အုပ် စာေရး
ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၂၅
၁၈-၁၀-
၂၀၂၁

စစ်ကိုင်း အရာေတာ်
ဦးေကျာ်ဖိး(၂၈)ှစ် 
မကျးီစုေကျးရာ၊ 
အရာေတာ်မိ

ေကျာင်းဆရာ 
(မူ/အုပ်)

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၂၆
၁၈-၁၀-
၂၀၂၁

စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင်
ေဒ သွဲသွဲဝင်း(၃၉)ှစ် 
ယင်းမာပင်မိ

ေကျာင်းဆရာမ 
(မူလွန်)

တူမီးေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၂၇
၁၉-၁၀-
၂၀၂၁

ပဲခူး ေရတာရှည်
ခင်ေမာင်ဦး(၅၀)ှစ် 
ဥယျာ်မှးေကျးရာ၊ 
ေရတာရှည်မိ

ဥယျာ်မှးေကျာင်း 
ညေစာင့်

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၂၈
၂၁-၁၀-
၂၀၂၁

မ ေလး ြမင်း ခံ
ဦးေကျာ်မျိး(၃၄)ှစ် 
ထိန်ပင်ေကျးရာ၊ 
ြမင်း ခံမိနယ်

မူလတန်းြပ
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၂၉
၂၂-၁၀-
၂၀၂၁

မွန် ကျိက်ထို
ဖိးမင်းထက ်မုပ လင်
(အမျိးသား) ကုန်ထုတ်
စခန်း၊ ကျိက်ထိုမိနယ်

အကစ
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၃၀
၂၃-၁၀-
၂၀၂၁

ချင်း ကန်ပက်လက်
ဦးလိန်ကွီး(၅၀)ှစ် 
မိမ(၂)ရပ်ကွက်၊ 
ကန်ပက်လက်မိ

မိနယ်သစ်ေတာ 
ဦးစီးဌာန
(ေတာေခါင်း)

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၃၁
၃၀-၁၀-
၂၀၂၁

မေကွး ထီးလင်း ဦးေကျာက်ခဲ ေထ/ွအုပ် စာေရး
ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၃၂
၂-၁၁-
၂၀၂၁

မေကွး ေဆာ
ေဒ မိန်းမန်းကီးေရာင ်
ေတာင့်တက်ေကျးရာ၊ 
ေဆာမိနယ်

သားဖွားဆရာမ
ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်၍ 
ေချာငး်အတွင်းသုိ 

ေမ ာချသတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၃၃
၂-၁၁-
၂၀၂၁

မေကွး ေဆာ
ေဒ ဇင်လှလှငယ ်
ေတာင့်တက်ေကျးရာ၊ 
ေဆာမိနယ်

သားဖွားဆရာမ
ဖမး်ဆီးေခ ေဆာင်၍ 
ေချာင်းအတွင်းသုိ ေမ ာချ 
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၃၄
၅-၁၁-
၂၀၂၁

ရန်ကုန် ေြမာက်ဥက လာပ
(ဃ)ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိ

ေကျာင်းဆရာမ
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၃၅
၉-၁၁-
၂၀၂၁

ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ
မသန်းသန်းစိုး 
သဃ  န်းက န်းကီး
ေကျးရာ၊ မဂ  လာဒုံမိ

မစဖ(မဂ  လာဒုံ) 
သန်ရှင်းေရး
ဝန်ထမ်း

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၃၆
၁၁-၁၁-
၂၀၂၁

ကချင် ေရ ကူ ဦးေလးခိုင် သေ  ဘာသား
လက်နက်ကီး/လက်နက်
ငယ်များြဖင့ ်ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၃၇
၁၁-၁၁-
၂၀၂၁

မ ေလး ဝမ်းတွင်း ေဒ စိန်ကည် ေကျာင်းဆရာမ
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

၃၈
၁၅-၁၁-
၂၀၂၁

မေကွး မိင် ေဒ ေစာစ ာေရ 
ေကျာင်းစာေရး 
(အထက-မင်းက)ံ

ေသနတ်၊ ဓားများြဖင့ ်
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ။

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း

မှတ်
ချက်

၁၁ ၃-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ပန်းတေနာ် ေဒ မိုးမိုးဝင်း မူလတန်းြပ
ဓားြဖင့ ်ခုတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၁၂ ၄-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ခင်ဦး ေဒ ေဆွေဆွသန်း ေကျာင်းဆရာမ
တူမီးေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၁၃ ၄-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး နတ်တလင်း

ဦးဝဏ စည်သူ
ဦးေဇာ်ေဇာ်
ေဒ ချစ်ေဒဝီစံ

ဦးေအာင်ေကျာ်ဇင်
ဦးေအးြမတ်ကို

ေကျာင်းအုပ်
လယ်ြပ
လယ်ြပ
မူြပ
မူြပ

လက်လုပ်မိုင်း ၁ လုံး
ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ 
ရရှိ။

၅

၁၄ ၅-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တန်ဆည် ဦးေစာလူးသာ အငယ်တန်းစာေရး
တူမီးေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။ 

၁

၁၅ ၉-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ ဦးဝင်းတင်သန်း
စာေရး မစဖမှးုံး 
(ေကျာက်ဆစ်
ပုံေတာင် ေကျးရာ)

တုတ်ြဖင့် ိုက်ှက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၁၆ ၁၂-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဗဟန်း ေဒ ရီရီြမင့် စည်ပင်ဝန်ထမ်း
လက်လုပ်ဗံုးေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၁၇ ၂၁-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ကည့်ြမင်တုိင် ဦးနန်းသိန်း မစဖ(ဝန်ထမ်း)
ဓားြဖင့ ်ထိုးခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၁၈ ၂၂-၆-၂၀၂၁ ကချင် မိုးေမာက်
ဦးေဇာ်ဦး(ခ)
ေမာင်ဦး

ေကျာင်းသန်ရှင်းေရး
ဝန်ထမ်း

မိုင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၁၉ ၂၃-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး သဲကုန်း ဦးမျိးထွန်း ေထွအုပ်စာေရး
လက်လုပ်မိုင်း 
ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၂၀ ၂၄-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်း ေဒ ေမာ်ေမာ်သန်း သူနာြပ
ဓားြဖင့ ်ခုတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

                                       စာမျက်ှာ ၁၉  သို 

  ၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထိ အကမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မ ေကာင့် ေသဆုံးသည့် အစုိးရဝန်ထမ်းများစာရင်း

  ၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထိ ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများေကာင့် ဒဏ်ရာရရှိသည့် အစုိးရဝန်ထမ်းများစာရင်း 



ိုဝင်ဘာ ၂၄၊  ၂၀၂၁

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း

မှတ်
ချက်

၂၁ ၂၄-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ေညာင်ဦး ေဒ လွင်လွင်ဖိး ေကျာင်းအုပ်ဆရာမ
ဓားြဖင့ ်ထိုးခုတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၂၂ ၂-၇-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င် ဦးတင့်ိုင် လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်း
လက်လုပ်မိုင်း 
ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၂၃ ၇-၇-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး သီဟမိုး
စည်ပင်သန်ရှင်းေရး
ဝန်ထမ်း

လက်လုပ်မိုင်း 
ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၂၄ ၁၄-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မင်းကင်း ဦးေကျာ်သူလင်း ေတာေခါင်း
တူမီး/လက်လုပ်ေသနတ်/ 
ေလးခွများြဖင့်ပစ်ခတ်ခဲ့မ 
ေကာင့ ်ထခိိက်ုဒဏ်ရာများရရိှ။

၁

၂၅ ၁၆-၇-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန်
ဦးခင်ေမာင်တင ်
ဦးစိုးြမင့်ပါ 
ဝန်ထမ်း (၆)ဦး

ကီးကပ်ေရးမှး၊ မိနယ်
လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ

လက်လုပ်ရီမုမိုင်း 
ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၇

၂၆ ၁၈-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဗန်းေမာက် ဦးေကျာ်စိုး
လ/ထ န်မှး 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

ေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၂၇ ၃၁-၇-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ဆည် ေကျာ်မင်းခန် EPC ဝန်ထမ်း
ဓားများြဖင့ ်ခုတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၂၈ ၁-၈-၂၀၂၁ ကချင် မုိးေမာက် ဦးေကျာ်ေရ မနအမှး(မိုးေမာက)်
 ေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၂၉ ၉-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေကာလင်း ဦးသန်းေဇာ်ဟိန်း စည်ပင်ဝန်ထမ်း
လက်နက်ကီးများြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၃၀ ၂၉-၈-၂၀၂၁ ကယား လိွင်ေကာ် ေအာင်ေကျာ်ဖိး
လ/ထဦးစီး 
ပင်းတယအခွန်ုံး

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၃၁ ၂၉-၈-၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ ဦးေကျာ်သူဦး
ေကျးလက်
ကျန်းမာေရးမှး

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၃၂ ၁၁-၉-၂၀၂၁ မ ေလး
ေအာင်
ပင်လယ်

ေဒ ြဖြဖလတ် မူလတန်းြပ
လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၃၃ ၁၂-၉-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကူး ေဒ ေဆွဇင်ဝင်း ေထ/ွအပ်ု ရပ်ေကျးစာေရး
ဓားများြဖင့ ်ထိုးခတ်ုခဲမ့ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။ 

၁

၃၄ ၁၉-၉-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကိုင် ဦးေအာင်ဝင်း စက်ေခါင်းေမာင်း
မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲခဲ့မ 
ေကာင့ ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ။

၁

၃၅ ၂၆-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကနီ ဦးလ  င်ဝင်းေအာင် လဝက ဦးစီးမှး
ဝိုင်းဝန်းထိုးှက်မ တိုေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိ။

၁

၃၆ ၂၆-၉-၂၀၂၁
မ ေလး ချမ်းြမ 

သာစည်
မင်းေမာ်ခန် လ ပ်စစ်ုံးစာေရး

လက်ပစ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိ။

၁

၃၇ ၂၈-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဆားလင်းကီး ဦးတင်စိုး မူြပ
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်
တိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၃၈ ၃၀-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မင်းကင်း ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး လဝကမှး

လက်နက်ကီး/
လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ တိုေကာင့် 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၃၉ ၃၀-၉-၂၀၂၁ မေကွး ေဆာ ဦးေအာင်သူလတ်
အငယ်တန်း 
(ရပ်/ေကျး)စာေရး

ဆွဲမိုင်းများြဖင့ ်
မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၀ ၃-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ငါန်းဇွန် ေဒ ြမသန်းေဌး ေကျာင်းဆရာမ
ေသနတ်/ဓားများြဖင့ ်
တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၁ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ မေကွး နတ်ေမာက ် ြမတ်ကို
ဒန်ဒလွန်ပင်ေကျးရာ
အုပ်စုအငယ်တန်းစာေရး

ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၂ ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး မိုးထက်ိုင်
ုံးအကူ ေြမစာရင်း
 ဦးစီးမှးုံး

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၃ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး
ြပည်ကီး 
တံခွန်

ဦးဝင်းိုင် လ/ထ န်မှး (စည်ပင်)
လက်ပစ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၄ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး
ြပည်ကီး 
တံခွန်

ဦးေဌးေဇာ်ဦး
ဒုလ/ထ ကီးကပ်ေရးမှး 
(စည်ပင်)

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၅ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး
ချမ်းြမ 
သာစည်

ေဒ သူဇာွယ်
ဒုဦးစီးမှး 
မိနယ်အခွန်ဦးစီးဌာန

ေအာက်တိဘုာလ ၁၈ ရက်တွင် 
မိသစ(်၁)ရပ်ကွက ်
လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်
တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၆ ၁၉-၁၀-၂၀၂၁
မွန်

သထုံ
မထိုက်ထိုက်
ေဌးေအာင်

ကွန်ပျတာဝန်ထမ်း 
(ခိုင်ေထွ/အုပ်)

လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်
တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၇ ၂၁-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဘုတလင် ဦးသန်ဇင်လ  င် လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်း
ေသနတ်ြဖင့် 

ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ တိုေကာင့် 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၈ ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို ဦးေအာင်ြမတ်ထွန်း ကျန်းမာေရးမှး
လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်
တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၄၉ ၃၀-၁၀-၂၀၂၁ မေကွး ေပါက် မုငိမ်းေဝ
အထက(ခွဲ) (ဆင်ဆာ)
(မူြပ)

လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်
တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၅၀ ၂-၁၁-၂၀၂၁ ကယား လွိင်ေကာ် ဦးေကျာ်စိုးသူ
 န်ကားေရးမှး 
ကယားြပည်နယ ်
လ တ်ေတာ်ုံး

ေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၅၁ ၄-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မရမ်းကုန်း ေဒ သိမ့်ေအာင်သူ ေဒါက်တာ
ေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၅၂ ၅-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တမူး ဦးမျိးလွင် ကျန်းမာေရးမှး
ေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၅၃ ၅-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တမူး ဦးညိတင ် စာတိုက်ဝန်ထမ်း
လက်ပစ်ဗုံးြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၅၄ ၈-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် 
ေတာင်
ဥက လာပ

ေဒ ွယ်နီလ  င်ေရ စည်ပင်ဝန်ထမ်း
ဓားြဖင့်ထိုးခဲ့သြဖင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၅၅ ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ ကချင် ေရ ကူ

ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ် 
ဦးစိုးရယ ်
ဦးစိုးိုင်ေအး 
ဦးeာဏ်လင်းေအာင်

 ေပါက်တန်းေရယာ်
စာေရး၊
ေရေကာင်းြပ၊ 
ေရေကာင်းြပ၊ 
သေ  ဘာသား

လက်နက်ကီး၊ 
လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ တိုေကာင့် 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၄

၅၆ ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး
ဦးြမင့်ကည်
ေဇလင်းထက်

လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်း၊ 
လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်း

လက်ပစ်ဗုံးများြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၂

၅၇ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မင်းကင်း ဦးသန်းလင်း ေကျာင်းဆရာ
တူမီးေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

၅၈ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တိုက်ကီး သက်သက်မာ
(ဥက ံြပည်သူေဆးုံ၊ 
သန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်း)

ေသနတ်များြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့်
 ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိ။

၁

စုစုေပါင်း
၇၈ 
 ဦး

  စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၃

ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရးအတွက ်    နယ်ေြမလှည့်ကင်း 

ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်တပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွစခန်း 

များအား  အကမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲများက မိနယ ်

အချိ၌ လက်လပ်ုမိင်ုး၊ လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာ ိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက် ည ၈ နာရီ 

၂၅ မိနစ်တွင် ကချင်ြပည်နယ် ေရ ကူမိနယ် ေအာက်(၄)

လမ်းဆုံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်၌ လုံ ခံေရး 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်တပ်ဖွဲဝင်များအား KIA အဖွဲှင့် PDF 

အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွ အင်အား ၃၀ ခန်က လက်နက်ကီး၊ 

လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်လာေရာက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သြဖင့ ်

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ြပန်လည်ခခုပံစ်ခတ်ခဲရ့ာ ၁၀ မနိစ် 

အကာတွင် အကမ်းဖက်အဖွဲများ ြပန်လည်ဆုတ်ခွာသွား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆုိပါြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာ 

ေရးှင့် အများြပည်သူ၏ ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်

နယ်ေြမလုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေနသည့်  တပ်ဖွဲဝင်များအား 

လာေရာက်ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ခ့ဲသည့် အကမ်းဖက်လက်နက် 

ကိုင်အဖွဲများအား နယ်ေြမခံတပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းစ်များှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

 အာဆီယံမှ

ေနာက်ဆုံးအဆင့ပဲွ်စ်များသာ ြပလပ်ုရမည်ြဖစ်သည်။ အပ်ုစခဲွုေဝထားမ အရ အပ်ုစ ု

(A) တွင် ထုိင်း၊ ြမန်မာ၊ ဖိလစ်ပုိင်၊ စင်ကာပူ၊ တီေမာ၊ အုပ်စု (B) တွင် လက်ရိှချန်ပီယံ 

ဗီယက်နမ်၊ မေလးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကေမ ာဒီးယားှင့် လာအိုအသင်းတို ပါဝင်ေန 

သည်။ အပ်ုစပဲွုစ်များကိ ုဒဇီင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၁၉ ရက်၊ ဆမီီးဖိင်ုနယ် ပထမအေကျာ့ကုိ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၃ ရက်၊ ဒုတိယအေကျာ့ကိ ုဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၆ ရက်၊ ဗိုလ်လုပွဲ ပထမ 

အေကျာ့ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်၊ ဒုတိယအေကျာ့ကို ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ကျင်းပမည် 

ြဖစ်ပီး ပွဲစ်အားလုံးကို စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ အုပ်စုပွဲများကိ ု

အမျိးသားအားကစားကွင်းှင့် ဘစ်ရှန်ကွင်းတိုတွင် တစ်ေနလ င် ှစ်ပွဲ န်းြဖင့် 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ပထမပွဲကိ ုြမန်မာစံေတာ်ချနိ် ညေန ၄ နာရီ၊ ဒုတိယပွဲကို ြမန်မာ 

စေံတာ်ချန်ိ ည ၇ နာရတွီင် ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်းသည် အပ်ုစပဲွုများ 

အြဖစ် ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင် အိမ်ရှင်စင်ကာပူအသင်းှင့ ်စတင်ကစားရမည်ြဖစ်ပီး 

ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်တွင် တီေမာအသင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ထုိင်းအသင်း၊ ဒီဇင်ဘာ 

၁၈ ရက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတိုှင့ ်ယှ်ပိင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအသင်းသည် ယင်းပိင်ပဲွအတွက် တရူကီိင်ုင၌ံ ေလက့ျင့မ် ြပလပ်ုလျက် 

ရိှပီး ုိဝင်ဘာလကုန်ပုိင်းတွင် ဆူဇူကီးပိင်ပဲွကျင်းပမည့် စင်ကာပူုိင်ငံသုိ ေရာက်ရိှ 

မည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး

ေရ ကူမိနယ် ေအာက်(၄) လမ်းဆုံရှိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်အား အကမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖဲွများက

 လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့် လာေရာက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်



ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ ဝစီကံယ်ေကျးမ (၇)
ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

လုံလရှိမှ ပညာရလုံလရှိမှ ပညာရ

ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊ ၂၀၂၁

 “ဟိုမှာ ဘိုးေလးက က်ေနပူဆာလ ံေနပီ”

 “ေအးပါဟ- ကိုဦး နင်အရင်ေမးမှာလား”

“နင်ပဲေမးပါ- ပူစူးမရာ” 

ေမာင်ထူး၊ ကိုဦးှင့်ပူစူးမတို စကားေြပာရင်း 

ဘိုးေလးက က်အပါးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ကသည်။ 

“ဘာေတွ အြငင်းပွားလာကြပန်ပီလ ဲေြမးတို 

ရဲ” 

“အြငင်းပွားတာ  မဟုတ်ပါဘူး။   ဘိုးေလးကိ ု

ေမးဖိုရာကိ ုသအူရင်ေမး၊ ငါအရင်ေမးနဲေြပာေနက 

တာပါ” 

“ပူစူးမေြပာမှပ ဲရှင်းသွားေတာ့တယ”် 

ဘိုးေလးက က်က ေြပာေြပာဆိုဆိုြဖင့ ် အေငွ 

တေထာင်းေထာင်းထေနေသာ ေရေွးကမ်းခွက်ကိ ု

ယူကာ တစ်ငုံေမာ့ေသာက်လိုက်သည်။ 

“ကိုရင်သာထူးရဲ အေဖက မေနက  ကိုရင်နဲ  

အတူ ဆွမ်းခံထွက်တာေတွလို” 

“ဟဟဲ-ဲ ကိရုင်ရဲ မဘိေတကွိ ုအေဖ၊ အေမရယ် 

လို မသုံး န်းရဘူး။ ဖခင်ကိုခမည်းေတာ်၊ မိခင်ကို 

မယ်ေတာ်လို သုံး န်းရတယ်။ ကိုရင်ဆွမ်းခံက တဲ့ 

အခါ     ခမည်းေတာ်လိုက်ပါဝန်းရံလိုရပါတယ်။ 

ဘုန်းကီးေကျာင်းသား သေဘာမျိး၊  ဥပါသကာ 

သေဘာမျိး၊   ေဝယျာဝစ လပ်ုေပးတဲ ့ဒကာသေဘာ 

မျိးေပါ့။   တစ်ခါတည်းမှတ်ထားဦး၊ ြမတ်စွာဘုရား 

သာသနာသုံးေဝါဟာရအေနနဲ   အမျိးသားများကိ ု  

ဒါယကာ (ဒကာ)၊ ဥပါသကာ။  အမျိးသမီးများကိ ု

ဒါယိကာမ (ဒကာမ)၊ ဥပါသိကာမ ဆိုပီး သုံး န်း 

ေြပာဆိုရတယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး” 

“ရဟန်း၊ သဃံာေတာ်ေတကွိ ုဘယ်မှာေနသလ ဲ

လိုမေမးရဘူးေနာ်။ ဘယ်မှာသီတင်းသုံးပါသလဲ 

အရှင်ဘုရားလိုပဲ ေမးေလ ာက်ရတယ်။   ရဟန်း 

သဃံာေတာ်ေတ ွသွားတာလာတာကိေုတာ ့က လာ 

တယ်၊ က သွားတယ်လို သုံး န်းေြပာဆိုရတယ်။ 

ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ၊ ဘယ်ကလာပါသလဲလိုလည်း 

မေမးရဘူး။ ဘယ်ကက လာပါသလဲ အရှင်ဘုရား၊ 

ဘယ်ကိုက မှာပါလဲအရှင်ဘုရားလို ေမးေလ ာက်ရ 

တယ်” 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး။ မှတ်သားထားပါ့မယ”် 

 “ရဟန်းသံဃာေတာ်ေတွ၊   သာမေဏေတွ 

ဆွမ်းခံထွက်တာကိုေကာ ဘယ်လိုသုံး န်းရမလဲ 

ဘိုးေလး” 

ေမာင်ထူး၏စကားအဆံုးမှာ ကုိဦးက ဘိုးေလး 

က က်အား ေမးလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ဆွမ်းခံက တယ်လိုပဲ သုံး န်းရတာေပါ့ ကိုဦး 

“ဘဘ ... ခင်ဗျား” 

“ေြပာ... ေမာင်သီလ” 

“ဟုိေနက ကုိေအာင်ဘုက ေြပာတယ်။ 

ေနာက်ေနကျရင် ညိကီး ညံဖ့ျင်းေကာင်း 

ေြပာြပမယ်တဲ့၊     အဲဒါ အခု ညိကီး 

ညံ့ဖျင်းပုံကိ ုသိပါရေစ ... ဘဘ ခင်ဗျား” 

“ေအး ... ဟုတ်သားပဲ၊     ကဲ ...

ေမာင်ေအာင်ဘု   မင်းသူငယ်ချင်း  ညံ့ပုံ 

ညံ့နည်းေလး ေြပာြပစမ်းပါဦး” 

“ဒီလိုကွ    ညီေလး  ေမာင်သီလရ၊ 

တိုှစ်ေယာက်က ေကျာင်းမှာ တစ်တန်း 

တည်းရယ်၊      အဲဒါ ဟိုတစ်ေနကေပါ့ 

အတန်းပိုင် ဆရာမက အိမ်စာေရးခဲ့ဖို 

ရဲ။   ရဟန်းသံဃာေတာ်ေတွနဲ  သာမေဏတိုကို 

အရယ်နဲ  ဝါကိုကည့်ပီး ဆရာေတာ်၊ ဘုန်းကီး၊ 

ဦးပ င်း၊ ကိုရင်၊ အရှင်ဘုရား စသည်ြဖင့်ေြပာဆို 

ရတယ်။   ဘုန်းဘုန်း၊  ဘဘုန်း၊  ဘဘုရား ဆိုတဲ့ 

အသုံးအ န်းမျိးေတ ွမသုံး န်းမေြပာဆိရုဘူးကွယ့”် 

“ဟတ်ုကဲပ့ါဘိုးေလးေရ။ အရယ်နဲဝါမှာ အရယ် 

ကိုေတာ့သိတယ်။ ဝါကိုမသိလို ေြပာြပပါဦးေနာ”် 

“ေအးပါ ပူစူးမရယ်- ဘိုးေလးေြပာြပပါ့မယ်။ 

ရဟန်းသဃံာနဲ သာမေဏတိုရဲ သာသနာေ့ဘာင်ကိ ု

ဝင်တဲ့ သက်တမ်းကိ ုဝါလိုေခ တယ်။ ကိုရင ်စတင် 

ဝတ်တဲ့ေနကစပီး မှတ်ယူတာေပါ့ကွယ်။ တစ်ှစ် 

ြပည့်ရင်တစ်ဝါေပါ့။ အဲလိုနဲ  (၁၀)ှစ်ြပည့်ရင(်၁၀)

ဝါ။ (၁၅)ှစ်၊ အှစ်(၂၀) ြပည့်ရင ် (၁၅)ဝါ၊ ဝါ(၂၀) 

စသည်ြဖင့ ်    ဝါသက်တမ်းက  တိုးတိုးသွားတာ 

ေပါ့” 

“ဘိုးေလးေရ- ဒါဆိ ုအသက်ကီးေပမယ့ ်ဝါငယ် 

တာလည်း ရှိိုင်တာေပါ့ေနာ်” 

“ဟုတ်တယ်ေလ။ အသက်ကီးမှ သာသနာ့ 

ေဘာင်ဝင်ရင ်ဝါငယ်ေနတာေပါ့။ အသက်ငယ်ေပ 

မယ့် ဝါကီးေနရင် ဝါငယ်တဲ့ကိုယ်ေတာ်က ဦးစား 

ေပးရတယ်။ သက်ေတာ်ဝါေတာ်ကီးတဲ ့ဆရာေတာ် 

ကီးေတွကိုေတာ ့ဆရာေတာ်ကီးေတွရဲဘွဲအမည ်

တပ်ပီး မသုံး န်းမေြပာဆိရုဘူး။ ေကျာင်းတိက်ုေတ၊ွ 

မိရာအမည်ေတွကိုပ ဲ  အစွဲြပပီး   မင်းေကျာင်း 

ဆရာေတာ်၊ မ ေလးဆရာေတာ်၊ မင်းကွန်းဆရာ 

ေတာ်၊ ကာနီကန်ဆရာေတာ်   စသည်ြဖင့်ေခ ေဝ  

သုံး န်းေြပာဆိုရတယ်ကွယ့”် 

“ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးေလး” 

“ေြပာရင်းနဲေြပာစရာေတွက   ေပ ေပ လာလို 

ထပ်ေြပာရဦးမယ်။  ရဟန်းသံဃာေတာ်ေတွကို 

ေမးြမန်းတာကိုေတာ ့ ေလ ာက်ထားေလ ာက်တင် 

တယ်လို သုံး န်းရတယ်။  ေမးြမန်းလိုတဲ ့အခါမျိး 

ဆိုရင်ေတာ့  ေလ ာက်ထားပါရေစ  အရှင်ဘုရား၊ 

ေလ ာက်တင်ပါရေစအရှင်ဘရုားလို သုံး န်းေြပာဆိ ု

ရတာေပါ။့ ရဟန်းသဃံာေတာ်ေတကွ ေြပာတာမျိး 

ဆိုရင်ေတာ့ မိန်ေတာ်မူတယ်၊ မိန် ကားတယ်လို 

သုံး န်းေြပာဆိုရတယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး။ မှတ်သားထားပါ့မယ”် 

ေမာင်ထူး၊ ကိုဦးှင့် ပူစူးမတိုသုံးဦးက ပိင်တူ 

ြပန်ေြပာလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ေအးကွယ်- မှတ်သားကေပါ့။   စာနဲလည်း 

ေရးမှတ်၊ ဦးေှာက်ကလည်း မှတ်သားထားေပါ့။ 

ေစာေစာက ေြပာခဲတ့ာေလးေလ၊ ဆွမ်းခထွံက်တယ် 

ဆိုတဲ့ ေြမးတိုေြပာတဲ့စကားကို ဘိုးေလးြပင်ေပး 

လိုက်တဲ့ စကားေလ အဲဒါကို ြပန်ေြပာြပကပါဦး” 

“ဆွမ်းခံက တယ်လို    သုံး န်းေြပာဆိုရမှာပါ 

ဘိုးေလး” 

“ေြမးတိုမှတ်မသိားပ။ဲ အသုံးအ န်းအေြပာအဆိ ု

ေတကွအစ သတထိားရမယ်ေြမးတိုရဲ။ ဝစကီဆံိတုာ 

ကိုက အေြပာအဆိုအသုံးအ န်းေတွအေပ မှာ 

ြဖစ်ေပ ကျးလွန်မိတတ်တာေလ။ ဝစီကံအမ ကို 

မကျးလွန်မေိအာင် အေြပာအဆိ ုယ်ေကျးသမ်ိေမွ 

ရမယ်၊  အသုံးအ န်းမှန်ကန်   ယ်ေကျးရမယ ်

ကွယ့်” 

“ဟတ်ုကဲပ့ါဘိုးေလး။ ေြမးတိုအားလုံး မှတ်သား 

လိုက်နာကပါမယ်လို ကတိေပးပါတယ်” 

ေမာင်ထူးတိုသုံးဦး ြပန်ေြပာလိက်ုသည့ ်ညညီာ

ေသာပိင်တူစကားသံတိုေကာင့် ဘိုးေလးက က် 

မှာ ကည်ူးေကျနပ်စွာြဖင့ ်ပံး ပံးကီးလပ်ုေနရာမှ 

ဆက်ေြပာသည်။ 

“သာဓုကွယ်- သာဓု၊ သာဓု။ ေြမးတိုက လိမ ာ 

ကပါေပတယ်။ နာခတံတ်သေူတြွဖစ်ကပါေပတယ်။ 

ေြမးတိုကိ ုဘိုးေလးက    ဆုချးီြမင့်ရေတာ့မှာေပါ့။ 

ဒေီနေတာ ့ေြမးတိုကိဗုလာစာအုပ်တစ်အပ်ုစ ီချးီြမင့ ်

မယ်ေပါ့ကွယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး၊ ေကျးဇူးတင်ပါတယ”် 

ဘိုးေလးက က်ကမ်းေပးသည့်  ဗလာစာအုပ် 

တစ်အုပ်စီကို     ေမာင်ထူး၊ ကိုဦးှင့်ပူစူးမတိုက 

ခ ာကိုယ်ကိုကိုင်း၍ အိုအေသြပကာ  လှမ်းယူ 

လိုက်ကသည်။ 

“ခပု ဲေြမးတိုေြပာလိက်ုတဲ ့ေကျးဇူးတင်ပါတယ် 

ဆိုတဲ့စကားကိုက ယ်ေကျးပီး မဂ  လာရှိတာေပါ့။ 

ေြပာရရင ်   ဝစီကံယ်ေကျးမ  ြဖစ်တာေပါ့ကွယ်။ 

စကားေြပာရာမှာလည်း       ယ်ေကျးမ အရှိဆုံး၊ 

သိမ်ေမွမ အရှိဆုံးြဖစ်မယ့် အသုံးအ န်းေတွကို 

ေရးချယ်ေြပာတတ်ဖို အထူးအေရးကီးတယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးေလး” 

“ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ အရ ေြပာဆိုဆက်ဆံရာ 

မှာလည်း အသက်အရယ်အလိုက်  အေခ အေဝ  

ကဲွြပားမ ေတ ွရိှတယ်။ အဘိုးအရယ်တန်ရင် အဘိုး။ 

ဦးကီးအရယ် ဦးကီး။ ေဒ ကီးအရယ် ေဒ ကီး။ 

ေဒ ေလးအရယ် ေဒ ေလး။ အစ်ကိအုစ်မအရယ်ဆိရုင် 

အစ်ကိုအစ်မ စသည်ြဖင့်ေပါ့။ ကိုယ့်ထက်ငယ်ရယ ်

တဲသ့ေူတဆွိရုင်လည်း တ၊ူ တမူ၊ ေမာင်၊ ညမီ စသည် 

ြဖင့် သုံး န်းေြပာဆိုရမယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ” 

“စကားေတွက  အေြပာများရင ်အမှားေတွပါ 

တတ်တယ်ဆိုတာ    ေြပာြပထားပီးြဖစ်ေပမယ့ ်

ထပ်ေြပာပါဦးမယ်။ စကားစကားေြပာပါများ စကား 

ထဲက ဇာတိြပဆုိသလုိ  စကားေြပာတာများရင် အပို 

စကားေတွ၊ အက ားစကားေတွပါလာတတ်တယ်။ 

မမှားရေအာင်သတိေဆာင်ပီး၊  မှန်ကန်ယ်ေကျး 

ချိေအးတဲ့စကားမျိးကို  ေရးချယ်ေြပာဆိုရမယ်။ 

မဟတ်ုမမှန် ညစ်ညမ်းတိင်ုးထွာ ယတ်ုမာကမ်းတမ်း 

တဲ့စကားမျိးေတွနဲ      သူတစ်ပါးမခံသာေအာင ်

မေြပာဆိုရဘူးေနာ”် 

 “ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး မှတ်သားထားပါ့မယ”် 

“ေနာက်တစ်ခရိှုေသးတယ်။ ေြမးတိုလိ ုကေလး 

ေတွ၊ လူငယ်လူရယ်ေတွက အချင်းချင်း ကျစီယ် 

တာေတ ွရိှတတ်တယ်။ တစ်ဖက်သားမခသံာေအာင် 

ကျစီားတာ၊ ကဲ့ရဲတာ၊ အလွန်အက ံ ေနာက်ေြပာင ်

တာမျိး မလုပ်ရဘူး။ သတိထားဆင်ြခင်ကရမယ်။ 

ခုိက်ရန်ြဖစ်ေစုိင်တ့ဲစကားမျိး၊ ရန်စကုိရှည်ေစုိင် 

တဲ့စကားမျိးေတ ွမေြပာဆိုရဘူးေနာ”် 

“ဟုတ်က့ဲပါ၊   ေြမးတုိဆင်ြခင်လုိက်နာပါ့မယ်” 

“ေအးကွယ်- ေြမးတိုရဲ အေြဖစကားက နားဝင် 

ချိလိက်ုတာ။ ဘိုးေလးေတာ ့အေမာကိေုြပသွားတာ 

ပဲ။ ကီးသူကိုိုေသ၊ ရယ်တူကိုေလးစား၊ ငယ်သူကို 

သနားကာ ချစ်ခင်ှစ်လိုဖွယ်ေသာစိတ်ကို ြဖစ်ေပ  

ေစတဲစ့ကားမျိးသာ ေြပာဆိုပီး မန်ုးစတ်ိကိြုဖစ်ေပ  

ေစမယ့်စကားမျိးေတွကို  ေရှာင်ရှားေြပာဆိုကရ 

မယ်ေနာ်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး” 

ေပးလိက်ုတယ်၊ ေရးပီးရင်လည်း အလွတ် 

ရေအာင် ေကျေကျညက်ညက် ကျက်လာ 

ခဲ့ကလို မှာလိုက်တယ”် 

“အဲဒါ ေနာက်ေနကျေတာ့ ဆရာမ 

စားပဲွမှာ လက်ေရးလှ စာအပ်ုေတထွပ်ထား 

ကတယ်။ အဒဲါ ဆရာမက အချန်ိကျေတာ ့

တစ်အုပ်ချင်းစစ်ပီး  နာမည်နဲ   ေခ ေပး 

တယ်” 

“အဲဒါ    အစ်ကိုစာအုပ်စစ်ပီးေတာ ့

ေမာင်ေအာင်ဘုလုိ ေခ လုိက်တယ်။ အစ်ကိ ု

က     ရင်ေကာ့ပီး       မတ်တတ်ရပ်လုိက် 

တယ်။   

                      စာမျက်ှာ ၂၁ သို 



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊ ၂၀၂၁

ဓမ ဒူတ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏ ရဲရင့်သူတို၏သတ ိ စာအုပ်မှ ဆရာေတာ်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

သုံးေယာက်ေပါင်းေလာင်းေကျာ်သုံးေယာက်ေပါင်းေလာင်းေကျာ် ဓမ ဒူတ 

ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ 

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

“စတ်ိဆိတုာ မပျက်မစီးဘ ဲခိင်ုမေဲနိင်ုသလား 

ဘုရား” 

“ပရမတ်ရဲ မမဲတဲ့သေဘာနဲ  သမာဓိသတ ိရဲ 

ခိုင်မဲေစတဲ့သေဘာကိ ု  သွားပီး မေရာလိုက်ပါနဲ ၊ 

ထပ်ရှင်းေပးပါမယ”် 

“မှန်ပါဘုရား” 

“ဆိုကပါစို၊  ဒကာကီးတစ်ေယာက ်  ရပ်ထဲ 

ရာထဲမှာ  အေကာင်းတစ်ခုေကာင့ ် ြပဿနာ 

ေပ ပီတဲ့၊  ဒီဒကာကီးက   သူဆီအရင်ဦးေအာင ်

ေြပာတဲ့ဘက်က အေကာင်းေတွကို ေကာငး်တယ၊် 

ဟုတ်တယ်၊  မှန်တယ်ဆိုပီး    ေဘးကိုတစ်ဆင့ ်

ြပန်ေြပာတယ်၊ 

မုသားမပါဘူး၊   လိမ်ညာတာမပါ  ပါဘူး၊ 

သူသိတဲ့အတိုင်း   သူေြပာတာပါပဲ၊  အဲ တစ်လ၊ 

တစ်ှစ်ဆိသုလိ ုကာလာေတာ ့ကျန်တဲတ့စ်ဖက်က 

အေကာင်းမှန်ေတွ သူကသိလာတယ်၊ အဲဒီေတာ့ 

လည်း မလမ်ိမညာ အမှန်အတိင်ုး ေဘးကိေုြပာတာ 

ပါပဲ၊ သူသိတဲ့အတိုင်းပဲ။   အပိုေတွ   တစ်ခုမ မပါ 

ဘူး” 

“မှန်လှပါဘုရား” 

“က ဲ.. ဒီလုိဆုိေတာ့ ဒီဒကာကီးဟာ သမာသမတ် 

ကျရဲလား၊ သမာဓိရှိရဲလား ေြပာ” 

“ဟာ ... သမူညာဘ ဲ အမှန်အတိင်ုးေြပာတာပ ဲ

သမာသမတ်ကျပါတယ်၊ သမာသမတ်ကျမှေတာ့ 

သမာဓိရှိတာေပါ့” 

“ဟ .. ေနဦးဟ၊  တပည့်ေတာ်အထင်ေတာ့ 

တစ်ခခုလုိေုနသလိပု၊ဲ ဒလီိုကားတိင်ုး ဟိေုြပာဒေီြပာ 

ဆိုတာ   ဘယ်ေကာင်းမလဲဘုရား၊    ေနာက် 

သူကိုယ်တိုင ်အသိမဟုတ်ဘဲ တစ်ဆင့်သိဆိုေတာ့ 

သူက မညာေပမယ့ ်ပထမလူေတွက ညာေြပာရင ်

သူလည်းအညာခံရပီး     ဟိုဘယ်လိုေြပာရမလဲ၊ 

ဒလီိုကီးကေတာ့ မေကာင်းေသးဘူးလုိဘဲ ေြပာတတ် 

တယ်ဘုရား” 

“အဲ ဟုတ်ပီ၊ ဒီလိုဆိုေတာ့ သမာဓိသေဘာ 

ကိ ုစာသေဘာေရာ၊ ေလာကသေဘာေရာ ေရာေှာ 

ပီး ေြပာကဦးစို” 

“သမာဓိဆိုတာ စိတ်ကို ေကျာက်စာတိုင်လို၊ 

ေကျာက်ေတာင်ကီးလိ ုခိင်ုမေဲစတယ်၊ သမာဓမိရိှတဲ ့

စတ်ိဟာ ဝါးပင်လိပု၊ဲ ေလတိက်ုတိင်ုး ယမ်ိးယိင်ုတတ် 

တယ်။ 

အဲဒီလိုပါပဲ၊   သမာဓိမရှိတဲ့စိတ်ဟာ  ဒါသိ၊ 

ဒါေြပာ၊  ဒီေလတိုက်ရင ်   ဒီေလတိုက်တဲ့အတိုင်း 

လိက်ုပီးေတာ ့ြပလပ်ုမိကတယ်၊ ေြပာဆိမုိကတယ်၊ 

စ်းစားမိကတယ်၊ ဟိဟုာသ ိဟိဟုာေြပာ ဟိဘုက် 

က ေလတိုက်ပီဆိုရင်လည်း ဟိုလိုပဲြပလုပ်မိက 

တယ်၊    ေြပာဆိုမိကတယ်၊   စ်းစားမိကတယ်။ 

ေလယရူာယမ်ိးတဲ ့ဝါးပင်လိပုတဲဲ၊့   ဒလီိ ု  ဥပမာေပး 

ခဲ့ကပါတယ်၊ 

ဒါေကာင့် ကိုယ့်စိတ်ဟာ ဝါးပင်လိုစိတ်လား၊ 

ပုံမှန်ေကျာက်ေတာင်လိုစိတ်လား၊ ြပန်ကည့်သင့ ်

ပါတယ်။ 

ဒီအချနိ်၊ ဒီေနရာ၊ ဒီအလုပ်မှာ ဒီအမူအရာနဲ  

အေကာင်းဆုံး အလပ်ုကိ ုလပ်ုေနတာ၊ အေကာင်းဆုံး 

အေြပာကိ ုေြပာေနတာ၊ အေကာင်းဆုံး အကအံစည် 

ေတွကို ကံစည်ေနိုင်တာဟာ သမာဓိရှိတဲ့စိတ် 

ေကာင့ပ်ါ။ ဒလီိပုါပ၊ဲ သမာဓရိှိတဲစ့တ်ိဟာ မေကာင်း  

တာကို  မလုပ်ဘဲ၊ မေြပာဘဲ၊ မစ်းစားဘဲလည်း 

ေနိုင်ပါတယ်၊ 

လုပ်ဖို မလုပ်ဖိုဟာ သမာဓိအတွက် အဓိက 

မဟုတ်ပါဘူး၊   ေကာင်းတဲ့အကျင့်ကို  လုပ်မိဖို၊ 

မေကာင်းတဲ့အကျင့်ကိ ု      ေဖျာက်ဖျက်ေရှာင်ဖို၊ 

ဒီလိုပါပဲ၊ ေြပာဖို မေြပာဖိုထက ်ေြပာသင့်တာေြပာ၊ 

မေြပာသင့်တာ   မေြပာမိဖို၊    စ်းစားသင့်တာ 

စ်းစား၊ မစ်းစားသင့်တာ မစ်းစားဖို၊ ဒီအကျင့် 

မှာပဲ စိတ်ကတည်ေနဖို၊ ဒီအကျင့်ကိ ုကျင့်ရင်းနဲပ ဲ

စိတ်ကည်ေနဖို  သမာဓိက  လုပ်ေဆာင်ေပးိုင်ပါ 

တယ်။ 

သမာဓိရှိရင ်  ေကာင်းေအာင ်  ကိုယ့်အလုပ် 

ကိုယ်လုပ်တဲ့အကျင့်က ပုံမှန်ြဖစ်ေနပါပီ” 

“ဟာ .. ဒီလိုဆိုရင ်တပည့်ေတာ်တိုရဲ သမာဓ ိ

ေတွက    ဘယ်ေြပးကုန်ပီလ ဲ    မသိေတာ့ပါဘူး 

ဘုရား” 

“တပည့်ေတာ်တိုကလည်း သမာဓိဆိုတာကို 

သီးြခားထေူထာင်ရမယ်ထင်ေနတာ၊ သမာဓဆိိတုာ 

အခုမှပဲ ကေလးေြပာေြပာမ ှ  ပိုပီးနားလည်ေတာ ့

တယ်ဘုရား” 

“ဒီလိုဆိုရင်   သမာဓိဆိုတာ  ကေလးဘဝ 

ကတည်းက  ကျင့်လိုရတာေပါ့ဘုရား၊     ကေလး 

ေတွေတာင် သမာဓိရှိေအာင်ေနိုင်မှေတာ ့လူကီး 

ေတွလည်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပီး သမာဓိရှိ 

ေအာင်ေနကဖို ေကာင်းတာေပါ့ေနာ်” 

“ဪ ...      ဒကာကီးကလည်း    ေြပာမှ 

ေြပာတတ်ပေလ” 

“သမာဓိရှိတဲ့   ကေလးေတွမှာ   သတိလည်း 

ရှိေနပီေပါ့၊    ဝီရိယကလည်း   ရှိေနပီေပါ့ဘုရား၊ 

ဟုတ်လား” 

“ဪ   ဒါကေတာ့   ဒကာကီးပ ဲ  စ်းစား 

ကည့ေ်လ၊  ‘တစ်ေယာက်လေူသ၊ ှစ်ေယာက်လရှူင်၊ 

သုံးေယာက်ေပါင်းေလာင်းေကျာ်’လို   စကားစခဲ့ 

တယ် မဟုတ်လား” 

“ဪ … ဟုတ်သားပဲ ဘုရား” 

 စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

ဒေီတာ ့ဆရာမကလာယဆူိုပီးေပးတယ်။ 

ေနာက် ... မင်းစာေကာ  ကျက်ခဲ့သလား 

ေမးေတာ ့အစ်ကိကု ဟတ်ုကဲပ့ါ .. ဆရာမ၊ 

ကျက်ခဲ့ပါတယ်ေပါ့” 

“ို ... မင်းရေကာရရဲလား ေမးြပန် 

ေတာ၊့ ရပါတယ် ဆရာမ ဆုိြပရမလားလုိ 

အစ်ကိုကေြပာေတာ ့  ေအး ... အားလုံး 

ကားေအာင်  ကျယ်ကျယ်ဆိုတဲ့။  ဒါနဲ  

အစ်ကိုလည်း      ြမင်းေကာင်းစိုင်းသလိ ု

မထစ်မေငါ ့ဆိတုာေပါ။့ ဆရာမကေတာင် 

ဟိုး ... ဟိုး ေတာ်ပါပ ီေမာင်ေအာင်ဘရုယ် 

လို တားယူရတယ်။ 

“ေဟ ... ဒါ တိုမယုံဘူး၊ နင်က ား 

တာပဲေနမှာ” 

“အမံာ ... ခင်စန်ိမက မယုရံင် ညိကီး 

ကို ေမးကည့်ပါလား။ 

“ဟုတ်လား ....... ညိကီး” 

“အကုန်မဟုတ်ဘူး၊ ဆရာမေြပာတဲ ့

အထဲ ြမင်းေကာင်းေတွ ဘာေတွမပါဘူး။ 

သူဟာသ ူထည့ေ်ြပာေနတာ၊ စာေတာရ့ပါ 

တယ်။ တစ်ခါ ှစ်ခါေတာင် ဆရာမက 

ေထာက်ေပးရေသးတယ”် 

“ေအးပါ ... ဟုတ်မှာပါ၊ ဒီအေကာင် 

ေလက ားတာ” 

“မက ားပါဘူး ခင်စိန်မရယ်၊ ငါက 

နင်တို နားေထာင်ေကာင်းေအာင ်စီကာ 

ပတ်ကုံးေြပာမိတာပါ။    ငါ့လက်ေရးမှာ  

‘သင့်’လိုေတာင် မှတ်ချက်ပါေသးတယ”် 

“ေဟ့ ... သင့်ဆိုတာသင့်ုံ၊ ဖတ်လို 

ရုံရှိေသးတယ်။      ေကာင်းတယ်လို 

ေြပာတာ မဟုတ်ေသးဘူး” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ  ခင်စိန်မရယ်၊  အဲ ... 

ညိကီး အလှည့်ကျေတာ့၊ ဟဲ ့. . . ညိကီး 

လာစမ်းဆိုပီး   ေခ ေရာ၊   ေခ ေတာ့ 

ဘသားေချာ        ဟိုကည့်ဒီကည့်နဲ  

ေကာက်ေကာက်ရံရံြဖစ်ေနတယ်။ ဒါနဲ  

ဆရာမက ဟဲ ့ လာဆိ ု ဘာလပ်ုေနတာလ ဲ

လုိ ထပ်ေခ မှ ညိကီး ဆရာမနားသွားတယ်။ 

အဒဲါ အနားလည်းေရာက်ေရာ နင့လ်က်ဝါး 

ြဖန်စမ်းဆိုပီး ခိုင်းတယ်၊ ညိကီးလည်း 

ြဖန်ေရာ ြဖန်းြဖန်းနဲ   လက်ေရးေရးတာ 

ဒေီလာက်ညံရ့သလား၊    ညံဦ့းဟယ်၊ ညံဦ့း 

ဟယ်နဲေဆာ်ေရာ၊ ေနာက်ပီး နင့လ်က်ေရး 

ကလညး် ပျစာေတွလုိ၊ ပဲပင်ေပါက်လုိ၊   

ဘူးသီးငါးေပါင်းေကာ်လိ၊ု ေကာင်ြခစ်ထား 

သလိုနဲ  ေရးရသလားနဲ  ဆူေတာ့တာပဲ” 

“အစ်ကိ ုေအာင်ဘ၊ု ကိညုိကီး မငိဘုူး 

လား” 

“ဟ ... ငိုတာေပါ့၊ ငဖျင်း ငညံ့ပဲဥစ ာ၊ 

သူကို ငါေမးကည့်ေတာ ့ညကမေရးဘူး၊ 

ေမ့ေနလိုတဲ့။ မနက်ကမှ ကမန်းကတန်း 

တာဝန်ေကျေရးတာတဲ့” 

“အံ့ပါ့  ကိုညိကီးရာ၊   စာေရးတာ 

ေတာင် တာဝန်ေကျေရးရတယ်လို” 

“ေနာက် ရှိေသးတယ်ကွ၊ ဆရာမက 

နင် စာကျက်ခဲ့ပုံလည်းမေပ ဘူး၊ ဆိုစမ်း 

လို ခိုင်းေတာ့လည်း၊   ဟို ...အယ် ..နဲ  

ေခွးအကီး  လှည်းနင်းသလိုြဖစ်ေရာ။ 

ဒေီတာ ့ဆရာမကချည်း ေထာက်ေပးေနရ 

တယ်။  ဒါနဲ   ဆရာမက   စိတ်မရှည်ေတာ ့  

သူဗိက်ုေခါက်ဆဲွလမ်ိေရာ၊ ဒေီတာ ့ညိကီး 

က  အား ...    နာလိက်ုတာ   နာလိက်ုတာနဲ 

ငါြဖင့်    သူကည့်ပီး   ကျတိ်ရယ်တာ 

အူတက်မတတ်ဘဲ” 

“ဟုတ်လား ... ကိုညိကီး” 

“ဟုတ်ေတာ့ ဟုတ်တယ်၊ သူေြပာ 

သေလာက်ေတာ့ မဟုတ်ဘူး” 

“ညိကီး မင်းှယ်ကွာ၊ ဆရာမက 

စာေရးဖို ကျက်ဖုိမှာရင် ေရးမှေပါ၊့ ေရးရင် 

လည်း   လက်ေရးကိ ု  လှလှပပေရးမှေပါ၊့ 

တစ်ေနစာ   စာကိလုည်း ေကျညက်သွား 

ေအာင် ကျက်မှေပါ့” 

“ဒါမှလည်း ဆရာစ့ကားကိ ုလိက်ုနာ 

ရာကျမှာေပါ ့ဟုတ်လား” 

“ဟတ်ုကဲပ့ါ... ဘဘ၊ သား ေနာက်ဆိ ု

ေရးပါ့မယ်၊ ကျက်ပါ့မယ”် 

“ို   မင်းဦးေလးဘုန်းကီးစာေကာ 

ရေသးလား” 

“ရပါတယ် ... ဘဘ” 

“လက်ေရး ေရးရင်း၊   အချင်းချင်း 

အဖျင်းကိုကွယ့ ်မေြပာနဲ  

လက်ေရးစာများ၊    ေရးပီးများ၊ 

 တ်ဖျားရေအာင ်ကျက်ပါ့ကွယ်။ 

မပျင်းမရ ိ လုံလရှိ  စာကိုသိေအာင ်

ကျက်ပါကွယ့်။ 

လုံလရှိမ ှပညာရ    မုချမှတ်ကွယ့် 

တပည့်ရယ ်...” တဲ့ ဘဘ။ 

“ေကာင်းလိုက်ေလကွာ၊ ဒါနဲေတာင် 

ညိကီးက ဖျင်းရတယ်လုိ ဘာမဆိ ုလုံလ 

ဝီရိယရှိမ ှပညာတတ်ေတွြဖစ်မှာ၊ မေပါ့ 

ရဘူး၊ မဖျင်းရဘူး အမဲကိးစားေနက 

ရမယ်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ... ဘဘ”



ိုဝင်ဘာ ၂၄၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏မိသားစ ုခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              

စာတည်း

ယမန်ေနမှအဆက်

မိုးသည်  သည်းသည်ထက် သည်းလာသည်။ 

မိုးစက်မိုးေပါက်များမှာ ကီးမားသည်။ ခပ်စိပ်စိပ် 

ရာကျေနသည်။  ေလသည် မိုးကို အားေပး 

အားေြမာက်ြပေနသည်။ ရခံါတွင် ြပင်းစွာေဝှယမ်း 

တိက်ုခတ်သည်။ ေကာင်းကင်ကိ ုထပူန်ိးနက်ေမှာင် 

ေသာ တမ်ိသားထကု လ မ်းမိုးြဖန်ကက်ထားသည်။ 

ေလာကတစ်ခုလုံးသည် မိုးထစ်ချန်းသံများှင့ ်

ညစံေီနသည်။ အသဗံလမံျိးစုတံို    ဆညူေံနသည်။   

တစ်ကိမ်တွင် ကျယ်ေလာင်စူးရှစွာ မိုးထစ်ချန်း 

လိက်ုေလရာ ခင်ခင်ကီး၏ကိယ်ုမှာ ဆတ်ခန ဲတန်ု 

သွားသည်။ အလန်လန်အဖျပ်ဖျပ ်  ြဖစ်ရသည်။ 

အိမ်တွင်  မိမိအထီးတည်းပမာ  ရိှေနပါကလားဟု 

ထိုအခါမှ  ခင်ခင်ကီးေတွးမိလာသည်။   သိုြဖင့ ်

ခင်ခင်ကီးသည ်ယခုမှပင ်အထီးတည်းေနရြခင်း 

ှင့် တုန်လ ပ်ေချာက်ချားရြခင်းကုိ စ်းစားမိသလုိ 

ရှိကာ အိမ်ေအာက်ထပ်သို   ဆင်းလာခဲ့သည်။  

မလုံးတင်ကိ ုရှာသည်။ မလုံးတင်ကိ ုမီးဖိုခန်းမှာ 

ေတွရသည်။

ယင်းအချနိ်၌ ေဒ ြမေလးသည ်အိမ်သိုြပန်လာ 

လျက်ရှိသည်။  ေဒ ြမေလး၏ရင်မှာ  ြပင်းစွာ 

တုန်လ ပ်ေနသည်။ ြပင်းစွာေချာက်ချားေနသည်။ 

အိမ်သိုေရာက်ချင်စိတ်ေစာသည်။ မိုးကိုလည်း 

အမှတ်မရ။ ေလတိက်ုေနသည်ကိလုည်း သတမိရ။ 

မိုး၏ခိမ်းေြခာက်ေမာင်းမဲေနမ ကို အမ မထားမိ။ 

ဂုမစိုက်မိ။ ေလာက၏ အကျည်းတန်ြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ အုန်းအုန်းက က်က က် ဆူညံေနမ  

သည်လည်းေကာင်း၊ ေစာေစာက သူကားခဲ့သည့် 

စကားများေလာက် ြပင်းထန်ြခင်းမရိှဟု စိတ်တွင် 

အထင်ေရာက်သည်။ ေစာေစာက ကားခဲ့ရေသာ 

စကားများမှာ သူမအတွက် မုိးပိရြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကမ ာတစ်ခုလုံး အတိမ်းတိမ်း အေစာင်းေစာင်း 

ြဖစ်ခဲ့ရေလပီထင်သည်။ ဝိညာ်သည် ကိုယ်မှ 

လွင့်စ်ထွက်ရမတတ ်ရှိခဲ့သည်။

ဆွမ်းကပ်ရာအိမ်တွင် သတင်းစကားစုံသည်။ 

အိမ်ရှင်သည ်ေဒ ြမေလးှင့်ရယ်တူ၊ ေကျာင်းေန 

ဖက် သူငယ်ချင်း။ အတင်းအဖျင်းအစုံကားမ ှ

စကားတစ်ရပ်ကိ ုကားခဲ့ရပုံှင့ ်ေဒ ြမေလးအား 

လက်တုိေခ သည်။ မီးဖုိခန်းတွင် ှစ်ေယာက်ချင်း 

ဆုမံိကသည်။ သည်အခါ ခင်ခင်ကီးအေကာင်းကိ ု

ေြပာသည်။

ေဒ ြမေလးသည် မမိနိားကိပုင် မယုခံျင်ေအာင်ရိှ 

သည်။ မယံုုိင်ြခင်းထက် မယံုဝ့ံြခင်းက ပုိမုိသည်။ 

စကားသမံျားသည် မိုးခမ်ိးသထံက်ြပင်းထန်သည်။ 

ငလျင်လ ပ်ြခင်း၊   ေတာ်လဲြခင်းများထက ်    ပိုမို 

ြမည်ဟည်းသည်။

ေဒ ြမေလးသည် သမီးြဖစ်သူအား အလျင်စလုိ 

ဆွမ်းကပ်ရာအိမ်တွင် သတင်းစကားစုသံည်။ အိမ်ရှင်သည် ေဒ ြမေလးှင့ရ်ယ်တ၊ူ 

ေကျာင်းေနဖက်သူငယ်ချင်း။ အတင်းအဖျင်းအစုံကားမှ စကားတစ်ရပ်ကို 

ကားခဲရ့ပုှံင့ ်ေဒ ြမေလးအား လက်တိုေခ သည်။ မီးဖိခုန်းတွင် ှစ်ေယာက်ချင်း 

ဆုံမိကသည်။ သည်အခါ ခင်ခင်ကီးအေကာင်းကိုေြပာသည်။

ေဒ ြမေလးသည် မိမိနားကိုပင် မယုံချင်ေအာင်ရှိသည်။ မယုံိုင်ြခင်းထက် 

မယုံဝံ့ြခင်းက ပိုမိုသည်။ စကားသံများသည် မိုးခိမ်းသံထက်ြပင်းထန်သည်။ 

ငလျင်လ ပ်ြခင်း၊ ေတာ်လဲြခင်းများထက် ပိုမိုြမည်ဟည်းသည်။

ေဒ ြမေလးသည် သမီးြဖစ်သူအား အလျင်စလို ေတွချင်လာ . . .

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

သားအမှိစ်ေယာက် အခန်းတစ်ခအုတွင်း ေရာက် 

လာသည်။ ထုိအခါကျမှပင် လက်ကုိလ တ်ေပးလုိက် 

သည်။

ေမေမက မမိဝိမ်းဗိက်ုကိ ုစူးစိက်ုကည့လ်ာေလလ င် 

ခင်ခင်ကီး၏စိတ်မှာ ကျ်းကျပ်ရသည်။ မေနတတ် 

မထိုင်တတ်ြဖစ်ရသည်။ ေမေမ၏မျက်ှာသည  ်

တင်းမာသည်ထက် တင်းမာလာသည်ဟ ုထင်သည်။ 

ခက်ထန်သည်ထက် ခက်ထန်လာသည်ဟ ုထင်သည်။ 

သည်ေတာ့လည်း မိမိမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိေနပီဆိုြခင်းကို 

ေမေမ ရပ်ိမသွိားခဲ့ပဟီ ုခင်ခင်ကီး ထင်လာပါသည်။

သားအမှိစ်ေယာက် တစ်ေယာက်ကိတုစ်ေယာက် 

စကားမေြပာြဖစ်က။       တစ်ေယာက်မျက်ှာကိ ု

တစ်ေယာက် စူးစူးစိက်ုစိက်ုကီး ကည့ေ်နမိကသည်။ 

ဘာေြပာရမည်လည်း မသတိတ်။ ဘာဆိရုမည်လည်း 

မေတွးတတ်ေတာ့ိုင်။   သိုေပမဲ့   ရင်ထဲမှာကား 

တန်ုလ ပ်ရလွန်းသည်။ ှလုံးသားသည် ြပင်းစွာ ခန်ုေန 

သည်။ ေသွးေကာများမှာ ကိုယ်ကို ေဖာက်ထွက ်

လည်ပတ်ေတာ့မည့်ှယ်ပင်။

ခင်ခင်ကီးသည်             တန်ုလ ပ်ရြခင်းကိသုာမက၊ 

ေချာက်ချားရြခင်းကိသုာမက ရင်ထမှဲာ လ  က်လဲှလာ 

သည်။ ေကကဲွလာသည်။ ဆိုနင့လ်ာသည်။ မျက်ရည် 

လည်လာသည်။ တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန် 

လာသည်။

“ေမေမ” 

ခင်ခင်ကီးေခ သည်။  အသံမှာ  တုန်ေနသည်။ 

ေဒ ြမေလး မထူး။ ေကျာက်ုပ်တစ်ုပ်ှယ ်ငိမ်ေန 

သည်။

“ေမေမရယ”် 

ခင်ခင်ကီး ထပ်၍ ေခ မိြပန်သည်။ မျက်ရည်ကိ ု

ထိန်း၍မရေတာ့ိုင်။  ပါးြပင်ေပ သို  လိမ့်ေလျာ 

ဆင်းသက်လာသည်။ 

ေဒ ြမေလးသည ်      အသက်ဝင်လာသည့်ှယ ်

လ ပ်ရှားလာသည်။ သူထံမှ အသံထွက်လာသည်။ 

“သတူိုေြပာတာေတအွမှန်ပေဲပါ ့ဟတ်ုလား။ သတူို 

ေြပာသလို တကယ်ြဖစ်ေနတာပဲေပါ့”ယူကျံးမရိုင် 

သလို ဆိုသည်။

“ဘယ်သူ ဘာေြပာလိုလ ဲေမေမ။ ေမေမဘာေတွ 

ကားလာလိုလ”ဲ

“ဘာေတွကားရမှာလဲ။   ညည်းအေကာင်းေတ ွ

တစ်မိလံုးသိကုန်ကပီတ့ဲ။ အားလံုးကားကုန်ကပီတ့ဲ။ 

ခင်ခင်ကီးရယ်၊ ညည်း လုပ်ရက်ပါေပ့၊ လုပ်ရက်ပါေပ့”

ေဒ ြမေလး၏အသမှံာလည်း တန်ုလာသည်။ ဆိုဆို 

နင့်နင့် ဆိုခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ထုိေနာက်    ခင်ခင်ကီး၏ပခံုးကုိ   ဆုပ်ကုိင်လုိက် 

သည်။ လ ပ်ယမ်းလိုက်သည်။

“ေြပာစမ်း မခိင်ကီး၊ လက်သည်ဆမှီာ အစမ်းသပ်ခ ံ

တယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလား။ အမှန်ပဲလား”

ေဒ ြမေလး၏အသံမှာ   ေဒါသသံပါလာသည်။ 

ကျယ်ေလာင်လာသည်။ ခင်ခင်ကီး ဘာမ မေြပာုိင် 

ေတာ့  မိခင်ြဖစ်သူအား  တင်းကျပ်စွာ  ဖက်လုိက်

မိသည်။   ငို  က်ြခင်းကိုလည်း     မထိန်းိုင်။ 

မချပ်တည်းိုင်။

ေဒ ြမေလးသည် ခင်ခင်ကီးအား သမူ၏ကိယ်ုမှ 

ခွာထုတ်လိုက်သည်။ စက်ဆုပ်ရံရှာဖွယ်ေကာင်း 

ေသာအရာအလား အပါးသိုအကပ်မခံ။

“တိုကေတာ့  ငါ့သမီးေလး  ိုအနံေတာင် မစင် 

ေသးဘူး ထင်ထားတာ။ ထဘေီတာင် မမေဲသးဘူး 

ေတွးထားတာ။ အခေုတာ ့ညည်းလပ်ုပုကံ ေကာင်း 

ေသးရဲလား  မိခင်ကီး။  ဟင်၊ ညည်းလုပ်ပုံက 

ေကာင်းေသးရဲလား”

ယခေုတာ ့ေဒ ြမေလးကိယ်ုတိင်ုပင် မျက်ရည်ကိ ု

မထိန်းသိမ်းိုင်ေတာ့။ ပိုးပိုးေပါက်ေပါက်ကျလာ 

သည်။

“တိုက ိုးိုးဝတယ်ပ ဲထင်ေနတာ။ အိမ်မှာက 

ြပဿနာေတွ သဗ ရနံေပါင်းြဖစ်ေနလို ညည်းကို 

လည်း ဂမုစိက်ုအားခဲဘ့ူး။ ဒအီထမှဲာ ညည်းအခွင့် 

အေရးေတွ သိပ်ရသွားတာေပါ့ေလ။ ဟုတ်လား 

မိခင်ကီး။ ေြပာစမ်း။ အခု ဘယ်ှလရှိပီလဲဟင”်

ခင်ခင်ကီး   ဘာမ မေြပာ။   ငို၍သာေနသည်။ 

သည်ေတာလ့ည်း ေဒ ြမေလး ပိ၍ုေဒါသြဖစ်ရသည်။ 

ပို၍ စိတ်ဆိုးရသည်။ ခင်ခင်ကီးကို  ထုေထာင်း 

ိက်ုှက်လိစုတ်ိများပင် ေပ လာရသည်။ ေဒါသကိ ု

အိုင်ိုင်ချပ်တည်းရသည်။

“ေမးေနတာေြပာစမ်း။ ကြမင်းတုန်းက ကြမင်းပီး 

အခုမှ ဘာအေနရတာလဲ”

ခင်ခင်ကီးသည ်     မိခင်ြဖစ်သူ၏မျက်ှာကိ ု

ေမာ့ကည့်မိသည်။  မျက်ရည်ေကာင့်   ုပ်သွင်မှာ 

မထင်ရှား။  သုိေပမ့ဲ သူ၏တစ်သက်တာတွင် ေမေမ 

စတ်ိဆိုးြခင်း၊ ေဒါသြဖစ်ြခင်းကိ ုသည်တစ်ကမ်ိသာ 

ြမင်ဖူးသည်။ သည်တစ်ကိမ်သာ ေတွဖူးသည်။

“သမီးကြမင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး ေမေမ။ ဒီကိစ  

ေတွကို ဘာမှမသိရဘ ဲအခုလိုြဖစ်သွားတာပါ”

“ေတာ်စမ်းပါေအ၊   ေတာ်စမ်းပါ။   ဒီကိစ ေတွ 

မသိတဲ့မိန်းမလားဟင်။    တွင်းကီးမင်းစုက အိမ် 

တစ်အိမ်မှာ   လာလာေတွတယ်ဆုိတာ။ မိခင်ကီး 

ရယ် ညည်းကို ငါသတ်ချင်တယ်။ တစ်ခါတည်း 

အေသသတ်ပစ်လိုက်ချင်တယ”် 

ေဒ ြမေလး၏ကိုယ်မှာ   တဆတ်ဆတ်တုန်ေန 

သည်။

“သိပ်မေအာ်ပါနဲ   ေမေမရယ်။ တြခားသူေတွ 

ကားကုန်ပါ့မယ”်

“အမယ်ေလး . . .  အခမှုများ ရှက်ေနရေသးသလား 

မိခင်ကီးရဲ၊ ညည်းသတင်းက တစ်မိလုံး ဟိုးဟိုး 

ေကျာ်ေနတဲ့ဥစ ာ။   လူတကာက   သိေနတဲ့ဥစ ာ။ 

ပီးေတာလ့ည်း ကည့ပ်ါဦး။ ရာဇဝတ်အုိးမှ တတ်ုနဲ  

သွားထိုးရက်ပေလ။ ေမာင်ေမာင်ဦးနဲ မှ ေတွတတ် 

ပေလ မခိင်ကီးရယ်။ ကမ ာရ့န်ရဲသားနဲ သွားပီးြဖစ် 

တတ်ပါေပရဲ”

ခင်ခင်ကီးသည် ေဒ ြမေလးအနီးသို ချ်းကပ်ြပန် 

သည်။  မိခင်ြဖစ်သူ၏ရင်ခွင်သို  တိုးဝင်ချင်သည်။ 

ရင်ခွင်တွင် မျက်ှာအပ်လျက် အားပါးတရ   က်ချင် 

သည်။ မခိင်ြဖစ်သကူိယ်ုတိင်ုက သမူကိ ုေရှာင်ဖယ် 

ေနေကာင်း  ြမင်ရလ င်  ပိုမိုဝမ်းနည်းသည်။ ပိုမို 

ေကကွဲရသည်။    

“ညည်းအေဖသာ   ဒအီေကာင်းသရိင်  ဘာေတ ွ

ြဖစ်ကုန်မယ်ထင်သလဲဟင်။     မိုးကိုမီးေလာင်မှာ 

သိရဲလား ခင်ခင်ကီး။ ညည်း ဒါကိုသိရဲလား”

             ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

ေတွချင်လာသည်။ သည်အိမ်သုိလာစ်က ကားြဖင့် 

ြဖစ်သည်။ အေမှင့ခ်င်ပွန်းသည်တိုပါသည်။ သတူိုက 

စကားေြပာ၍ေကာင်းဆြဲဖစ်သည်။ အိမ်သုိသူတုိမပါ 

ဘ ဲအလျင်ြပန်ခဲသ့ည်။ ေြခကျင်ေလ ာက်လာခဲသ့ည်။ 

အေဆာင်းအကာ မပါ။ မိုးသည် တစ်ကိုယ်လုံးရ ဲရ ဲ 

နစ်ေအာင် စိလုျက်ရိှသည်။ သိုစ်လျက် ရင်မှာမေအး။

ေမေမတစ်ေယာက်တည်း       အမ်ိသိုြပန်လာသည်။ 

တစ်ကိုယ်လုံး မိုးေရရ ဲနစ်လျက်ရှိသည်ဆိုြခင်းများ

ကိ ုြမင်ရေသာအခါ ခင်ခင်ကီးတို အံအ့ားသင့ေ်နမိက 

သည်။ ေဖေဖှင့် ဘွားဘွား ပါမလာေကာင်း ြမင်ရ 

လ င် စိုးရိမ်မကင်းြဖစ်ကရသည်။ ခင်ခင်ကီးသည ်

ေမေမ့အတွက် တံခါးဖွင့်ေပးသူြဖစ်သည်။ ေမေမ၏ 

မျက်ှာကိ ုြမင်စမှာပင် အေကာင်းတစ်စုတံစ်ခ ုြဖစ်ခဲ ့

ေလပီဟ ုတွက်မိသည်။ 

“ေမေမ မိုးေတေွလေတထွကဲ တစ်ေယာက်တည်း 

ြပန်လာတယ်လား” တံခါးှစ်ချပ်ရင်ကားေစ့ရာမ ှ

ကဲွကွာသွားပီး ေမေမမ့ျက်ှာကိ ုြမင်လိက်ုရသည်ဆိ ု

လ င်ပင် ခင်ခင်ကီး တအ့ံတဩဆုိသည်။ “ေဖေဖတို 

ဘွားဘွားတိုေကာ    ေမေမ”   ဟု   အထိတ်တလန်  

ေမးသည်။ 

ေဒ ြမေလးသည် ခင်ခင်ကီး၏အေမးကို မေြဖ။ 

ခင်ခင်ကီး၏မျက်ှာကိသုာ စူးစူးစိက်ုစိက်ုကီးကည့ ်

ေနသည်။ မျက်ှာမှာ တုန်လ ပ်ရြခင်း၊ ေချာက်ချားရ 

ြခင်းများကိ ုခစံားေနဟန်ေပ လွင်သည်။ ေဒ ြမေလး 

သည် ခင်ခင်ကီးလက်ကို ဖျတ်ခနဲ ဆုပ်ကိုင်လိုက ်

သည်။

“လာခဲ့စမ်း၊ လာ လိုက်ခဲ့စမ်း”

ေဒ ြမေလးသည် ခင်ခင်ကီးကို အိမ်ေပ ထပ်သို 

ဆွဲေခ လာခဲ့သည်။ သည်တွင်ပင် ခင်ခင်ကီးသည ်

ေမေမ၌ တစ်စုတံစ်ခေုသာ အေကာင်းရိှေနပဆီိြုခင်း 

ကိ ုသသိည်။ ေမေမှ့ယ်ပင် တန်ုလ ပ်ေချာက်ချားလာရ 

သည်။ 



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗုိလ်ချိ(၁)ရပ်ကွက်၊ ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ 

အင်ကင်းမိင်အမ်ိရာ၊ တိက်ု(ေအ)၊ အခန်း(၃၀၁)ေန ဦးခင်ေမာင်ေဌး-ေဒ စ ီလွင် 
တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်-

က ု်ပ်မိတ်ေဆွတုိ၏သား ဦးထွဋ်ြမတ်လင်း [၁၂/ကမတ(ိင်ု) ၀၆၅၉၈၅]
သည် မဘိများ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနားေထာင်ြခင်းမရိှဘ ဲမသိားစအုား စတ်ိေရာကိယ်ုပါ 
အကိမ်ကိမ်  ထိခိုက်နစ်နာေအာင်ြပလုပ်သြဖင့ ်  ယေနမှစ၍   သားအြဖစ်မ ှ
အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်
ကစိ အဝဝတိုအား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မျိးဝင်း(LL.B) (စ်-၁၅၇၀၈)ဦးေဇာ်မျိးဝင်း(LL.B) (စ်-၁၅၇၀၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂/ချင်းတွင်း 

အေနာက်ရပ်၊ သုခဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ ်

(ပ-၃၄၅၁၉)၏ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့်  ေြမကွက ်

အမည်ေပါက် ဦးေဇာ်မျိးေအာင် [၅/မမန(ုိင်)၀၆၆၈၇၀] အဖအမည် ဦးေအာင်ကည်မှ 

ေြမချပါမစ်(စလစ်) မတိ မှန်ထတ်ုေပးပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်)မရူင်း ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ ကတိြပချက်မူရင်း၊ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့်  ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်းများ  တင်ြပပီး 

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ် 

စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  

ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါသည့်ရက်မှစ၍  (၃၀)ရက်အတွင်း  လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ  ေြမချပါမစ်(စလစ်)မတိ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ  

အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။ 

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇/မိမအေနာက်ရပ်၊ 

ဇဝနဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ဦးလှေဇာ် [၁၀/မလမ(ိုင်) 
၀၃၁၈၄၀] အဖအမည် ဦးချစ်ပို အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်
အမှတ်(ပ-၃၀၀၉၅)ကို  ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏  အထူး 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၃၇၈/၂၀၁၇ (၃-၄-၂၀၁၇)ြဖင့် ေြမကွက်အမည ်
ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ ဦးြမင့်စိုး [၁၂/အလန(ိုင်) 
၀၁၃၂၈၈] အဖအမည် ဦးတင်ေအာင်မှ ေဒ ေမလွန်းသူ[၁၂/အစန(ုိင်)၀၆၂၈၄၈]
ှင့ ်မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်အတွက် ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူး 
ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား 
ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
လိုက်သည်။ 

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

ကယားြပည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနကယားြပည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ကယားြပည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်

ေရးဦးစီးဌာနတွင် ေငွလံုးေငွရင်းရန်ပံုေငွြဖင့် (၄)ခန်းတဲွ(၂)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 

(၁)လုံး ေဆာက်လုပ်ြခင်း(RC) (၁၀၂'x၃၀'x၂၂')လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍ 

ြမန်မာုိင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီများမှ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့်ရက ်- (၂၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်မှ 

   (၄-၁၂-၂၀၂၁)ရက်အထိ

၃။ တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့ ် - (၄-၁၂-၂၀၂၁)ရက်

 ရက်ှင့်အချနိ်    (၁၆:၀၀)နာရီ

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါှင့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များအား အေသးစိတ် 

သိရှိလိုပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်

 တင်ဒါေကာ်မတီ တင်ဒါေကာ်မတီ

 ဖုန်း-၀၈၃-၂၂၂၃၀၈၃၊ ၀၈၃-၂၂၂၁၀၁၃ ဖုန်း-၀၈၃-၂၂၂၃၀၈၃၊ ၀၈၃-၂၂၂၁၀၁၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေမာ်ေမာ်ွန်  [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၆၆၁၂]၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ဗဒု ဘာသာကိုးကွယ်သမူျားြဖစ်ေသာ ဦးေသာင်းွန်ှင့ ်ေဒ ခင်ေဌးရည်တိုသည် 

ေဒ ဇာနီွန် ၊ ေဒ ေမာ်ေမာ်ွန်ှင့် ဦးထူးေအာင်ွန်တိုသားသမီး(၃)ဦး ေမွးဖွားခဲ့ပီး 

ဦးေသာင်းွန်သည် (၃-၈-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ ေဒ ခင်ေဌးရည်သည ်

(၇-၈-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း (၄)ရက်သာြခား၍ အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့ကရာ  

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 

တွင်  ဦးေသာင်းွန်  [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၅၁၆၃] အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ြမသီတာအိမ်ရာ၊ ခံအမှတ်(၁/ေအ-၅၄)ှင့် 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ချပ်ရာ(၁)၊ သုဝဏ ၊ ခေရပင်လမ်းသွယ်၊ ခံအမှတ်(၂၂၄)

ေြမေပ ရှိ အိမ်ှင့် ခံေြမကွက်တို ကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။

ထိုသို မိဘများကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ  ပစ ည်းများအားလုံးသည်  ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ 

က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွအပါအဝင် သားသမီး(၃)ဦးမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသြဖင့ ်

က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွ ေဒ ေမာ်ေမာ်ွန်၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရရှိဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ 

ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ ေြမအမည်ေပါက် 

ေြပာင်းလဲြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတို လုံးဝ(လုံးဝ)မြပလုပ်ရန် 

အသိေပးတားြမစ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သီရိဝင်း(LL.B, D.B.L,D.I.L) ေဒ ဇင်ေဝထိုက်(LL.M) ေဒ သီရိဝင်း(LL.B, D.B.L,D.I.L) ေဒ ဇင်ေဝထိုက်(LL.M)

 စ်-၁၀၁၁၀(၂၉-၇-၂၀၁၄) စ်-၄၈၄၀၆ (၂၈-၁၂-၂၀၁၆) စ်-၁၀၁၁၀(၂၉-၇-၂၀၁၄) စ်-၄၈၄၀၆ (၂၈-၁၂-၂၀၁၆)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၁၃၀)၊ ရာဇသူရ(၁၅)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၃၀)၊ ရာဇသူရ(၁၅)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၁၉၇၄၅၊ ၀၉-၄၅၁၁၀၆၇၁၃ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၁၉၇၄၅၊ ၀၉-၄၅၁၁၀၆၇၁၃

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၁ 

အို၊ ေြမကွက်အမှတ ် (V  ၂၆၄)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၉ ေပ ၆ လက်မ x ၃၈ ေပ 

၆လက်မ)၊ ဧရယိာ (၀.၀၂၂)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၂၂-လမ်း၊ အမှတ်(၃၁)

ဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင ်

ေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူဦးေသာင်းဒန် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၂၅၄၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်  တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက် 

ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ 

အကျိးသက်ဆိုင် ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  အသိေပးေကာ်ြငာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

(၁၃-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၈)၌ (၁၃-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၈)၌ 

ေဒ သဲုဇာ(ခ)ေဒ ခင်ေဆွသက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေဒ သဲုဇာ(ခ)ေဒ ခင်ေဆွသက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ဦးလင်းလင်းထွန်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ှင့် ေကညာထားေသာ ဦးလင်းလင်းထွန်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ှင့် ေကညာထားေသာ 

ကွယ်လွန်သူ ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) ဦးေအာင်သိန်းဦး ကွယ်လွန်သူ ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) ဦးေအာင်သိန်းဦး 

ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် 

ေကာ်ြငာချက်သည် မှန်ကန်မ မရှိ၍ ကန်ကွက်ပါေကာင်းှင့် ေကာ်ြငာချက်သည ်မှန်ကန်မ မရှိ၍ ကန်ကွက်ပါေကာင်းှင့ ်

ြပန်လည်ရှင်းလင်းအသိေပးေကညာြခင်းြပန်လည်ရှင်းလင်းအသိေပးေကညာြခင်း
၁။ က ်ုပ်၏အမ သည်ြဖစ်သူ ေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင် [၁၂/တကန(ိုင်)၁၁၃၂၇၂]၊ 

အမှတ်-၅၄၊ ဘရုားေလးလမ်း၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ တုိက်ကီးမိတွင်ေနထုိင်သူက အထက်ပါ 

ေကာ်ြငာှင့်ပတ်သက်၍ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေပးပါရန် လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

၂။ က ်ုပ်၏အမ သည် ေဒ ေရ မ ံ(ခ) ေဒ လှမိင်ှင့ ်ကွယ်လွန်သူ ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) 

ဦးေအာင်သိန်းဦးတိုသည် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ ထိမ်းြမားလက်ထပ ်

ခဲ့ေသာ အကင်လင်မယားြဖစ်ပီး ဗမာလူမျိး၊ ဗုဒ ဘာသာ ကိုးကွယ်ကသူများြဖစ်က 

ပါသည်။ က ်ုပ်၏အမ သည် ေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင်သည ်ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ)ဦးေအာင် 

သိန်းဦးှင့် အကင်လင်မယားအြဖစ်ေပါင်းသင်းပီး မယ်ွယ်ဦးှင့် မခင်ေဆွသက်(ခ) 

မသဲုဇာတို သမီး(၂)ဦး ေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။

၃။ က ု်ပ်၏အမ သည် ေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင်ှင့ ်ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) ဦးေအာင်သန်ိးဦး 

တိုသည် အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းပီးေနာက် ေအာက်ပါလက်ထက်ပွား 

ပစ ည်းများ ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည-်

 (က) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်းရှိ 

(၆၀ ေပ x ၈၀ ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့် (၂)ထပ်ခွဲတိုက် ေနအိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

 (ခ ) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ ဌာနလမ်း၊ 

(ကညင်စမ်းလမ်းမ)၊ သီရိကွက်သစ်၊ အကွက်အမှတ်(၉/၁၀)၊ (၅၀ ေပ x 

၂၀၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်၊ (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်များှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

များေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  ခေမာက်ဂိုေဒါင်အေဆာက်အဦ 

(၄)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

 ( ဂ ) လိုင်စင်(FL-6)ှင့် ယင်းှင့် အကျံးဝင်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံး။

 (ဃ) ကန်ုမျိးစုဆံိင်ုပိင်ုရှင်အား ထတ်ုေပးထားေသာ လိင်ုစင်(N-2661)၊ (FL-12)

ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

 ( င ) Proter - II Super  အြဖေရာင ်Bago-5R/3409 ယာ်တစ်စီးှင့် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

 (စ ) Canter (၁၀)ေပ၊ အြဖေရာင ်Bago-1M/5900 ယာ်တစ်စီးှင့် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

၄။ ေဒ သဲဇုာ(ခ)ေဒ ခင်ေဆသွက်၏ န်ကားချက်အရ ေကာ်ြငာထားသည့ ်ေကညာ 

ချက်၏ အပိုဒ်-၁။ (က)တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ-

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ ဘုရားေလးလမ်း၊ 

အမှတ်-၅၄၊ အကွက်အမှတ်(၃)တုိက်ကီး အေရှကွက်၊ ဦးပုိင်အမှတ်-၇၄၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၅၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်ထပ်တိုက် ေနအိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး x x x

တိုသည် မိနယ်ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၊ တုိက်ကီးမိနယ်၌ 

ြပလုပ်ချပ်ဆိုေသာ (၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာ 

စာချပ်အမှတ် (၁၆/၂၀၂၁)အရ ေဒ ေရ မ ံ(ခ) ေဒ လှမိင်က အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေသာ 

ေြမှင့် တုိက်အိမ်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့်အထက်ပါေြမှင့် ှစ်ထပ်တုိက်ေနအိမ်သည် 

ေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင်တစ်ဦးတည်း ပိုင်ဆိုင်ေသာပစ ည်းြဖစ်ပါေကာင်း ြပန်လည် 

ရှင်းလင်းအပ်ပါသည်။

၅။ က ု်ပ်၏အမ သည် ေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင်၏ခင်ပွန်း ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) ဦးေအာင် 

သန်ိးဦးသည် (၁၆-၁၂-၂၀၁၇)ရက်ေနက ကွယ်လွန်သွားခဲ၍့ ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒ 

အရ လင်ေယာကျ်ားကွယ်လွန်ပီးေနာက်တွင် အထက်အပိဒ်ု(၃)ပါ လက်ထက်ပွားပစ ည်း 

များြဖစ်ေသာ ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းှင့ ်မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းအားလုံးကိ ု

ဇနီး ေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင်တစ်ဦးတည်းသာ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

၆။ ေဒ သဲုဇာ(ခ)ေဒ ခင်သက်ေဆွ၏  န်ကားချက်အရ (၁၃-၁၁-၂၀၂၁)ရက် 

ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင ်ထည့်သွင်းေသာ ေကညာချက်၌ ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ)

ဦးေအာင်သန်ိးဦး ကွယ်လွန်ခဲေ့သာ်လည်း တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေရ မ ံ(ခ) ေဒ လှမိင် 

သည် သက်ရှိထင်ရှားရှိေနသည့် လက်ရှိအေြခအေနအား ထိမ်ချန်ထားခဲ့ပါသည်။ 

သိုြဖစ်၍ အဆိုပါေကညာချက်အား ကန်ကွက်ပါေကာင်းှင့ ်မှန်ကန်မ မရှိပါေကာင်း 

ြပန်လည်ရှင်းလင်းအပ်ပါသည်။ ထိုအြပင် လင်ေယာကျ်ားကွယ်လွန်ခဲ့ေသာ်လည်း 

ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင်သက်ရိှထင်ရှားရိှေနသည့အ်တွက် သမီးများအေနြဖင့ ်

အေမွဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးေပ ေပါက်ြခင်း မရှိေသးပါ။ ဤအေြခအေနတွင် သမီးငယ ်

ြဖစ်သူ ေဒ သဲုဇာ(ခ)ေဒ ခင်သက်ေဆွသည် အထက်ပါအပိုဒ်(၃)ပါ ပစ ည်းများှင့ ်

စပ်လျ်း၍ တားဆီးပိတ်ပင်ြခင်း၊ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်ဟန်တားြခင်း 

စသည့်အခွင့်အေရးများမရှိပါေကာင်း ရှင်းလင်းအပ်ပါသည်။

၇။ သိုြဖစ်၍ ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ)ဦးေအာင်သိန်းဦးှင့ ်က ်ုပ်၏အမ သည် ေဒ ေရ မ ံ(ခ) 

ေဒ လှမိင်တိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ အထက်အပိုဒ်(၃)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်လက်ထက်ပွား 

ပစ ည်းအားလုံးတိုသည် ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ)ဦးေအာင်သိန်းဦး ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးေနာက ်

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင်တစ်ဦးတည်းသာပုိင်ဆုိင်၍ ၎င်းက 

လုိအပ်သလုိ စီမံခန် ခဲွေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် အေမွပံုပစ ည်းြဖစ်သည်ဟု 

ေကာ်ြငာချက်သည် မှန်ကန်မ မရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေရ မ ံ(ခ)ေဒ လှမိင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းထွန်းဦး[LL.B] ေဒ စိုးမျိးစင်[LL.B,D.B.L,D.I.L] ဦးထွန်းထွန်းဦး[LL.B] ေဒ စိုးမျိးစင[်LL.B,D.B.L,D.I.L]

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၂၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၉၅၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၂၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၉၅၄)

အမှတ်-၆၂၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၆၂၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၈၂)၊ ဧရိယာ (၀.၀၆၁)ဧက၊ 

(၂၆၄၀စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၂၈၂)၊ ဗိုလ်မှးေအးချိလမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့်   ေြမကွက်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား  ဦးရဲြမင့် (AE-၁၈၄၄၄၁)မှ 
အမည်ေပါက်ပါသည်။ အမည်ေပါက်ကွယ်လွန်ပီးေနာက် အဆိပုါအမည်ေပါက်၏အေမဆွက်ခသံမူျားထမှံ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း 
အဆိုြပသူ ေဒ ေအးေအးမာ[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၆၄၁၀]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
 ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း
 LL.B,M.A(Business Law) LL.B,LL.M LL.B,M.A(Business Law) LL.B,LL.M
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ စိတ သုခလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၉၆၂)၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 
စီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးဟန်ထွန်း(HGU-၀၁၄၂၄၃)အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် 
မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှဦးိုင်လင်းဦး [၉/ညဥန(ိုင်)၁၆၄၉၇၁]ှင့် ေဒ ေအးသူဇာ [၁၂/စခန(ိုင်) 
၀၅၂၂၆၆]တိုသည် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူအဆင့ဆ်င့ ်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”“ှစ်ဦးသေဘာတ ူအဆင့ဆ်င့ ်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
ထားပီး မိမိတိုသာလ င် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 
(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကီးြမန်သစ်ပင်  စိုက်ပျိးလ င်ကီးြမန်သစ်ပင ် စိုက်ပျိးလ င်

စွမ်းအင်လည်းရ   ြပည်လည်းလှစွမ်းအင်လည်းရ   ြပည်လည်းလှ



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊  ၂၀၂၁

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၃၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၃၃၂)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျားေပ(၄၀)xအနံေပ(၆၀) ရှိ ဂရန်ေြမအမည ်
ေပါက်သူ ေဒ ှင်းှင်းခိုင်[၅/ကလထ(ိုင်)၁၄၇၄၇၅]အဆက်ဆက်စာချပ် 
များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ ေဒ မိုးမိုးရည ်[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၉၀၀၂]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေအးေအးခိုင် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၈၄၂၀]
က ဝယ်ယူရန်ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံသည့်စာရက်စာတမ်းမူရင်း  အေထာက် 
အထားများြဖင့် ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
ြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဦးယုယ(ခ) ဦးသန်းိုင်(LL.B)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဦးယုယ(ခ) ဦးသန်းိုင်(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၀၃၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၀၃၀)
  ုံး- ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးအနီး၊   ုံး- ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးအနီး၊ 
  ရန်ကုန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၀၀၈၀၂  ရန်ကုန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၀၀၈၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁/ဗမာေအး)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၀၁)၊ 

ဧရယိာ(၂၅'x၅၀') = (၁၂၅၀) စတရုန်းေပ = (၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၀၁)၊ 
ေအးေစတီလမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဦးဘိုးေရ [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၄၈၆၉]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဘိုးေရ ထမှံ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ် 
အမှတ် - ၂၃၈၈/၂၀၀၉ (၁၀-၈-၂၀၀၉)ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ကည်လ  င်ထမှံ SP-၃၆၁/၂၀၁၂ 
(၅-၁-၂၀၁၂)ြဖင့ရ်ရိှသ ူဦးသန်းေရ [၁၂/ ဒပန(ိင်ု)၀၂၃၉၆၅]မှ ှစ်(၆၀)ဂရန်မရူင်းတင်ြပ၍ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ၂၀၀၉ခှုစ်က သက်ဆိင်ုရာရိှ  ေြမစာရင်းဌာနရိှ မှတ်ချက်ြဖစ်သည့ ်အေရာင်း 
အဝယ် စာချပ်ရန်အတွက် ေြမပုံေြမရာဇဝင်ကူး ေလ ာက်ထားထုတ်ယူခဲ့သည်မှာမှန်ပါ 
ေကာင်း၊ အဆိုပါ ေြမပုံေြမရာဇဝင်မူရင်းမှာ တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့
ရြခင်းလုံးဝမရိှဘ ဲသမ်ိဆည်းထားရာမှ အထားအသိ ုမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ 
မှန်ကန်ပါေကာင်း၊  အဆိုပါေြမပုံေြမရာဇဝင်မူရင်းကို အသုံးြပလျက်အြခားမည်သူ 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ ှေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ှံထားြခင်း၊ ေပးကမ်းထားြခင်း၊ စွန်  
လ တ်ထားြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်း၊ အာမခအံြဖစ်တင်သွင်းထားြခင်း လုံးဝမရိှပါေကာင်း၊ 
ြပဿနာအ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါေကာင်း၊ ြပဿနာအ ပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာ 
ြဖစ်ေပ လာပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း (၁၉-၈-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ ကျမ်း 
ကျနိ်လ ာတင်ြပလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၃၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၃
ေဒ သန်းသန်းွန်              ှင့်               ၁။ ေဒ ေဝေဝမွန်
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်             ၂။ ဦးစိုးသန်း
ဦးချစ်ေသွး)               ေရ ဟိန်းထက်ကုမ ဏီ
              Royal Mandalay BBQ
(တရားလို)                                                     (တရားပိင်များ)(တရားလို)                                                     (တရားပိင်များ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေလးေထာင့်ကန်စံြပေကျးရာ၊ 
အမှတ်(၃)လမ်းမကီးှင့် က န်းေရ ဝါလမ်းေထာင့်၊ ေရ ဟိန်းထက်ကုမ ဏီ၊ Royal 
Mandalay BBQ ေန (၁) တရားပိင ်ေဒ ေဝေဝမွန်ှင့် (၂) တရားပိင ်ဦးစိုးသန်း 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတိုသိေစရမည်။

သင်တုိအေပ ၌ တရားလုိက “တရားပိင်က တရားမဝင်ဝယ်ယ၍ူ တရား “တရားပိင်က တရားမဝင်ဝယ်ယူ၍ တရား
လိုပိုင်ဆိုင်ေသာေြမကွက်(၁.၄၃)ဧကပတ်လည်ကို ကာရံထားသည့် အုတ်တံ လိုပိုင်ဆိုင်ေသာေြမကွက်(၁.၄၃)ဧကပတ်လည်ကို ကာရံထားသည့် အုတ်တံ 
တိင်ုးအား ဖျက်သမ်ိးဖယ်ရှားပီး ေြမကွက်အလွတ်ကိ ုလက်ေရာက်ေပးအပ်ေစလိမု ”တိင်ုးအား ဖျက်သမ်ိးဖယ်ရှားပီး ေြမကွက်အလွတ်ကိ ုလက်ေရာက်ေပးအပ်ေစလိမု ” 
ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုမဟုတ် ၎င်းအမ  
ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့် 
ကိုယ်စားလှယ ်ုံးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်
ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့ ်
ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည့် 
ေကျာ်၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ 
တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်
သင်သိ ေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်သင်မလာမေရာက ်ပျက် 
ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်
တရားလုိက ကည့် လုိသည့်စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချ တင်ြပအမီှြပ 
လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ 
သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ(၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၂၂)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (မိုမိုေအး)(မိုမိုေအး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 ဦးကျင်စိန်၏သမီး ရန်ကုန် 

တုိင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်ေန 
မေမသရဖီေကျာ်အား မေဝသရဖီ 
ေကျာ်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မေဝသရဖီေကျာ်မေဝသရဖီေကျာ်

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၇)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၃၀)၊ ေတာင်ငူလမ်း၊ ေရ ေပါက်ကံရပ်ကွက်၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ အမည်ေပါက် ဦးကည်လ  င်သည် ရန်ကုန်မိ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်- (၁၇၉၁၃/၂၀၁၁)
အား(၆-၁၀-၂၀၁၁)ေနရက်တွင် (ဦးကံြမင့်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၂၈၅၂])အား လ ဲအပ် 
ထားပါသည်။ အဆိပုါလ ဲအပ်ထားသည့ ်အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာကိ ုပ်ုသမ်ိးပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ အိမ့်ြဖိုင် LL.B,D.B.L,D.M.Lေဒ အိမ့်ြဖိုင် LL.B,D.B.L,D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၇၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၇၇)
ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၅၄၈၂ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၅၄၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ အမှတ်- ၁၀၁၊ ၈လ ာ၊ ေအာင်ေဇယျ 

လမ်း၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်အခန်းကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ စန်းစန်း 

ြမင့[်၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၃၁၅၂၆]ထမှံ က ု်ပ် ဦးရခဲျစ်ိင်ု[၁၂/အလန(ိင်ု) 

၀၄၈၀၁၅]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိတစ်ဝက်ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍    ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

                      ဦးရဲချစ်ိုင်                      ဦးရဲချစ်ိုင်

ဖုန်း-09-5180793ဖုန်း-09-5180793

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ 

အဿက(၂၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၄၈/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း- အလျားxအနံ 
ေပ(၂၀x ၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထား 
ေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ သန်းဲွ 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၈၄၆၀]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အိမ်ှင့် 
ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ေဒ သန်းဲွထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယရူန် ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက် 
လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပုိင်ဆုိင်ေရးကိစ များ
ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)
အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း၊ အမှတ် 

(၇၅)ေန ဒုဗိုလ်မှးကီး ဝင်းေမာင်(ငိမ်း)[၁၃/နခတ(ိုင်)၀၀၆၇၀၀]မှာ ၎င်း၏ 
ကစိ ရပ်များအား ေဆာင်ရက်ရန်အတွက်  ကယားြပည်နယ်၊ လိွင်ေကာ်မိ၊ စာချပ် 
စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၌ ကယားြပည်နယ်၊ လိွင်ေကာ်မိ၊ ေဒါဥခူးတုိးချဲရပ်ကွက်၊ 
နတ်သ င်ေနာင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၂-၁၀၃)ေန ဦးလင်းယံေမာင်(ခ) ေအာင်ခုိင်မင်းေမာင် 
[၁၃/နခတ(ိင်ု)၀၀၀၆၆၈]အား အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာလ ဲအပ်ခဲပ့ါ သည်။ 
ယခုအခါ  အဆိုပါအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်စာကို   ဒုဗိုလ်မှးကီးဝင်းေမာင ်
(ငိမ်း)မှ ဆက်လက်လ ဲအပ်ရန်အေကာင်းကိစ တစ်စုံတစ်ရာမရှိေတာ့ပါသြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ အထက်ပါအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား 
ုပ်သိမ်းလိုက်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်ေအာင်ဟိန်း(LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L)ဦးတင်ေအာင်ဟိန်း(LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L)

M.A (Business Law)M.A (Business Law)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၅၄၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၅၄၃)

အမှတ်(၈၈၈)၊ ငုေရ ဝါလမ်း၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၈၈၈)၊ ငုေရ ဝါလမ်း၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၂၂၄၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၂၂၄၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၇၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)
ေပရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ပျ်ေထာင်အိမ်တစ်လံုးအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ဂရန်အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်မျိးေအး[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၈၉၂၀၀]ထံမှ ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူခဲ့ပီးေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
အဆိြုပသ ူဦးသထူူးစ[ံ၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၃၀၁၈၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန် 
သေဘာတူခဲ့ပီး ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ် 
ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက မည်သူမဆို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုသံည့စ်ာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့လ်ာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိ
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆွ(LL.B)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆ(ွLL.B)
စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်-၄၀၅၊ (၆)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၄၀၅၊ (၆)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃  

CUSTOM ID ေပျာက်ဆုံးြခင်းCUSTOM ID ေပျာက်ဆုံးြခင်း
GOLDEN  NAY PYI  TAW FAMILY CO, LTD ၏   CUSTOM 

ID  ORDER (100160499131) သည် (15-6-2021)ေနရက်တွင် 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်  ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph. 09-785075119Ph. 09-785075119

ဘိုးဘပိုင်/ေြမပိုင်အခွင့်အေရးရရှိထားေသာ ေြမအမည်ေြပာင်းဘိုးဘပိုင/်ေြမပိုင်အခွင့်အေရးရရှိထားေသာ ေြမအမည်ေြပာင်း

 ေလ ာက်ထားေကာင်း ေကညာစာ ေလ ာက်ထားေကာင်း ေကညာစာ
 ပဲခူးမိ၊ မိတွင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၁၇.စီ၊ အကွက် 

အမည်(ေရ ေမာေဓာရပ်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၁၄၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၈)ဧက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
အလားအလာရှိသည့-်

 (က) အေရှလားေသာ ် - ပန်း ခံကုန်းလမ်း
 (ခ) အေနာက်လားေသာ်  - ၁ 
 (ဂ) ေတာင်လားေသာ ် - ၁၆က၊ ၁၆ခ

 (ဃ) ေြမာက်လားေသာ ် - ၁၂က

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကိ ု(ဘိုးဘပိင်ု အမည်ေြပာင်း)ေပးရန် ေဒ ေစာွန်မှ 
ေလ ာက်ထားလာသည့်အတွက် ယင်း၏အမည်ကို ေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ်၍ 
ေြပာင်းလမဲေပးထိက်ုေကာင်း ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ၂၀၂၁ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ 
(၁၅)ရက်ေနမတိုင်မီ ဆိုင်ရာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
ေအာက်တွင်လက်မှတ်ေရးထုိးသူထံ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း ေကညာလိက်ုသည်။

 သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရှိပါက ကန်ကွက်သ ူ
မရှိဟုယူဆပီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။       မိနယ်ဦးစီးဌာနမှးမိနယ်ဦးစီးဌာနမှး
        မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန        မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

ပဲခူးမိ။ပဲခူးမိ။

“ A4 IGCSE & SAT SCHOOL အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့် ပတ်သက်၍ “ A4 IGCSE & SAT SCHOOL အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့ ်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေတာ်ဝင်လမ်းှင့် စကားဝါလမ်းေထာင့်၊ ခံအမှတ်-၂/၄တွင် 

ေနထိုင်ေသာ ေဒ ွန်ွန် စန်း(ဘ) ဦးဟန်စိန်[၇/အဖန(ိုင်)၀၃၉၇၂၇]မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်အမည် 
အမှတ်အသားအား မိေတာ်စာချပ ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၊ ရန်ကုန်မိတွင ်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားမှတ်ပုံတင်
အမှတ်-၃၃၇၄/၂၀၂၁ (၆-၁၀-၂၀၂၁)ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည-်

အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကိ ုသခ  ျာဘာသာရပ်သင်တန်းများ၊ အဂ  လိပ်စာ 
ဘာသာရပ်သင်တန်းများ၊ IGCSE သင်တန်းများ၊ SAT သင်တန်းများ၊ Online သင်တန်းများ၊ ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရမှ 
ြပ  ာန်းထားေသာ ဘာသာရပ်သင်တန်းများ၊ ိုင်ငံတကာသင်ိုး န်းတမ်းများ သင်ကားမ အပါအဝင်  ပညာေရးဆိုင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများအား သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်အသုံးြပသုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ သင်ကားရာတွင ်
အသုံးြပေသာစာအုပ်များှင့ ်ဆက်စပ်အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများအေပ တွင် ယင်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကိ ု
အေရာင်အမျိးမျိး၊ အရယ်အစားအမျိးမျိးတိုြဖင့ ်အသားတံဆိပ်၊ ကပ်တံဆိပ်များ အသုံးြပ၍ Internet ၊ Facebook Page 
အပါအဝင် Digital  Media များတွင် ေဖာ်ြပပါအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို အသုံးြပေဖာ်ြပပီး ြမန်မာိုင်ငံ 
တစ်ဝန်းလုံးတွင် သင်တန်းေကျာင်းခွဲများ ဖွင့်လှစ်၍ သုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ ွန်ွန်စန်း တစ်ဦးတည်း အသုံးြပလျက်ရိှေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ု
တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ တုပသုံးစွဲြခင်း မြပလုပ်ပါရန်ှင့် ေဒ ွန်ွန်စန်း၏ ခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ 
တုပအသုံးြပေနသည်ကို ေတွြမင်သိရှိရပါက မိမိ၏လုပ်ငန်းအကျိးစီးပွား နစ်နာဆုံး ံးကုန်ကျသမ စရိတ်ေကးေငွများ 
အတွက်  မည်သည့်တရားုံးတွင်မဆိ ုတရားမေကာင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မ ေကာင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိုလျက ်ေလျာ်ေကး 
ေငွများ ေတာင်းခံသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
  A4 IGCSE & SAT SCHOOL ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  A4 IGCSE & SAT SCHOOL ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
         ေဒ ဝင်းမွန်မွန်သူ   ဦးြမတ်ထက်ေမာင်  ဦးေကျာ်မျိးသူ         ေဒ ဝင်းမွန်မွန်သူ   ဦးြမတ်ထက်ေမာင ် ဦးေကျာ်မျိးသူ
           (စ်-၉၉၄၆)   (စ်-၁၆၂၃၉)   (စ်-၁၁၃၅၃)           (စ်-၉၉၄၆)   (စ်-၁၆၂၃၉)   (စ်-၁၁၃၅၃)
           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
   Arthawka Legal Solution Firm   Arthawka Legal Solution Firm

တိုက်- စီ၊ ၃/၄၊ အခန်း(၅၀၄)၊ ရတနာလမ်း၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်- စီ၊ ၃/၄၊ အခန်း(၅၀၄)၊ ရတနာလမ်း၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၆၀၉၂၇၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၃၈၃၉ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၆၀၉၂၇၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၃၈၃၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်စ ာမင်းလွင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၆၀၈]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်စ ာမင်းလွင်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၀၀၆၀၈]ှင့ ်ဦးေဇာ်မင်း 

ထွန်း[၇/ရတန(ိင်ု)၁၀၈၃၇၄]တိုသည် လွန်ခဲေ့သာ ၂၀၀၅ခှုစ်မှစ၍ အကင်လင်မယား 
အြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ကပီး၊ သမီးတစ်ေယာက်ှင့်သားတစ်ေယာက်ထွန်းကားခဲ့
ပါသည်။ ဦးေဇာ်မင်းထွန်းသည် လွန်ခဲ့ေသာ (၁)ှစ်ခန်မှစ၍ ၎င်း၏သေဘာ ဆ  
အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားခဲ့ပီး ယေနအချနိ်အထိ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်စ ာ 
မင်းလွင်ှင့်တကွ မိသားစုထံသို အဆက်အသွယ်တစ်စုံတစ်ရာ ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ 
ဦးေဇာ်မင်းထွန်း၏ ကိယ်ုပိင်ုသေဘာဆ အတိင်ုး ြပမေူဆာင်ရက်ချက်များသည် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်စ ာမင်းလွင်ှင့်တကွ မိသားစုတုိှင့်လံုးဝသက်ဆုိင်ြခင်းမရိှပါ။ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်စ ာမင်းလွင်ှင့်ဦးေဇာ်မင်းထွန်းတိုသည ်တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 
စတ်ိသေဘာထားချင်းတိက်ုဆိင်ုမ မရိှ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိင်ုြခင်း 
မရိှပါေသာေကာင့ ်ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့က်စိ အဝဝအား ေဒ ခင်စ ာမင်း 
လွင်တုိမိသားစုမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစိုးလွင်(B.A(Law),LL.B)ဦးစိုးလွင(်B.A(Law),LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၇၈၆/၃၁-၁၀-၁၉၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၇၈၆/၃၁-၁၀-၁၉၉၁)

အမှတ်-၅၈/၆၀၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၅၈/၆၀၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၁၇၈၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၁၇၈၄

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ (၅၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃/၁၉)၊ (၆-လ ာ)

(D)ေန ေဒ မကီး(ဘ)ဦးေကျာ်ဟန်[၁၁/စတန(ိင်ု)၁၄၄၃၇၁]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာလိုက်သည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ မကီး၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ခင်ေမာင်ဦး(ခ)မိုဟမ ဒ်အီစမိုင် (AKB-

176490)ကိုင်ေဆာင်သူသည် မိဘများအေပ   မူးယစ်ေသာက်စားဆဲဆိုကိမ်းေမာင်းြခင်း၊ 

ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ကိုယ်/ တ် အမူအရာကမ်းတမ်းိုင်းပျြခင်းများစွာြဖင့် မိဘများအေပ  

အကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရ၊ဲ ကိယ်ုဆင်းရြဲဖစ်ေစရန် ြပလပ်ုခဲသ့တူစ်ဦးြဖစ်ခဲေ့ကာင်း သရိှိရပါသည်။

မဘိများအေပ  ထိသုို ြပလပ်ုခဲသ့ည့်အြပင် ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများအေပ သိုလည်း အလား

တူအကိမ်ကိမ်ပုတ်ခတ်ေစာ်ကားမ ြပလုပ်ခ့ဲြခင်း၊ ုိင်ငံြခားသုိ တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်းများ 

ြဖင့် ထွက်သွားပီး မိဘများအေပ  သားသမီးဝတ ရားှင့်အညီ ကည့် ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းမရှိ 

သည့်အြပင ်ိုင်ငံရပ်ြခားမှာေန၍ မိဘှင့်ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအေပ  ဂုဏ်သိက ာကျဆင်း 

ေစရန် ယေနအချနိ်ထိ နည်းအမျိးမျိးြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရှိသြဖင့် မိခင်ြဖစ်သူမှ သားြဖစ်သူ 

ေမာင်ခင်ေမာင်ဦး(ခ)မိဟုမ ဒ်အစီမိင်ုအား သားဆိုးသားမိုက်အြဖစ် ေကညာ၍ အေမြွပတ်စွန်လ တ် 

လိက်ုသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သည့က်စိ မှ လုံးဝတာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 

မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ မကီး(ဘ)ဦးေကျာ်ဟန်  ဦးြမတ်သန်းဦး ေဒ မကီး(ဘ)ဦးေကျာ်ဟန်  ဦးြမတ်သန်းဦး

 [၁၁/စတန(ိုင်)၁၄၄၃၇၁]  [B.A(Eco:),H.G.P,D-A(1)] [၁၁/စတန(ိုင်)၁၄၄၃၇၁]  [B.A(Eco:),H.G.P,D-A(1)]

 ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၀၂၂၀) ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၀၂၂၀)

          မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊             မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊   

                 ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀)                 ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀)

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၇၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၇

ကွယ်လွန်သူ ဦးဘေတ၏ ကျန်ရိှရစ်ေသာပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ဦးဘေတ၏ ကျန်ရိှရစ်ေသာပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမ 

ေဒ ှင်းစိန်     ေလ ာက်ထားသူေဒ ှင်းစိန်     ေလ ာက်ထားသူ
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်စာရသူ(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်စာရသူ
ေဒ ရင်ရင်ေဟွး)ေဒ ရင်ရင်ေဟွး)
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ သရီမိဂ  လာလမ်း 

သွယ်(၁၃)၊ အမှတ်(၄၅/၄၇)တွင် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးဘေတ၏ ကျန်ရှိ 
ရစ်ေသာပစ ည်းှင့်  စပ်လျ်း၍  အေမွဆက်ခံြခင်း  အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇အရ 
ကွယ်လွန်သူ ဦးဘေတ၏  ကျန်ရစ်ခ့ဲေသာပစ ည်းများအား စီမံခန်ခဲွခွင့်ြပပါရန်ှင့်  ပုဒ်မ-  
၃၀၇ပါ  ြပ  ာန်းချက်များအရ  လုပ်ပိုင်ခွင့်များ  ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပပါမည့်အေကာင်း 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ သီရိမဂ  လာလမ်း 
သွယ်(၁၃)၊ အမှတ်(၄၅/၄၇)ေန ေဒ ှင်းစိန်(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်စာရသူ 
ေဒ ရင်ရင်ေဟွး)မှ အေမဆွက်ခြံခင်း အက်ဥပေဒပဒ်ုမ-၃၀၇အရ ေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်
ဤအမ ကို ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်၊ (၁၃၈၃ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၄ ရက်)
တွင် ကားနာရန်ချနိ်းဆိုထားေသာေကာင့ ်ထိုကွယ်လွန်သူ ဦးဘေတ၏ ကျန်ရှိရစ် 
ေသာပစ ည်းတွင်    အကျိးစီးပွား   တစ်ခုခုသက်ဝင်သည်ဟ ု   အဆိုရှိသူတိုသည် 
၂၀၂၁ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၇)ရက်၊ (၁၃၈၃ခှုစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၄ ရက်) နံနက်(၁၀:၀၀)
နာရီ၌ မိမိတုိကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိုနည်းလမ်းတကျ လ ဲအပ်ထားေသာ 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လာေရာက်အမ ရင်ဆိုင်ရန်ှင့ ်
သက်ဆိင်ုရာအမ တဲွအား ကည့် ရန် အေမဆွက်ခြံခင်း အက်ဥပေဒပဒ်ုမ-၃၀၇ှင့အ်ည ီ
ဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ ယင်းကဲသ့ို လာေရာက်အမ  ရင်ဆိင်ုရန်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် တရားုံးက 
ေလ ာက်ထားသ ူေဒ ှင်းစန်ိ (၎င်း၏အခွင့ရ် ကိယ်ုစားလှယ်စာရသ ူေဒ ရင်ရင်ေဟွး)၏ 
ေလ ာက်လ ာအေပ  စစ်ေဆးကားနာ၍ စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်၌ ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။   (မိုမို ေအး)(မိုမို ေအး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပုတီးကုန်း 

အ.ထ.က တက သိလ်ုဝင်တန်းမှ မယ် 

ွယ်ထွန်း၏   ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးရဲမင်းထိုက ်[၇/သကန(ိုင်)၀၇၅၉ 

၃၅]ြဖစ်ပါသည်။      ဦးရဲမင်းထိုက်ဦးရဲမင်းထိုက်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 KUT KHAING KHAN KYAING 

COMPANY LIMITED မှ  ိုင်ငံြခား 
ေငွစာရင်း ဘဏ်စာအုပ်အမှတ်A/C No 
FDK-10-0799 ဘဏ်စာအုပ်မှာ ေပျာက် 
ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက ဆက်သွယ် 
ေပးပါရန်။         ဖုန်း-09-764266377ဖုန်း-09-764266377



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 
ေမာင်ေအာင်ေဇယျ[၁၄/ရကန(ိုင်)၀၁၄၂၃၀]ှင့် ေမာင်ေအာင်ေဇယျ[၁၄/ရကန(ိုင်)၀၁၄၂၃၀]ှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အလယ်ရာ၊ စံပယ်လမ်း၊ အမှတ်(၉၇၇)ေန 

ဦးေကျာ်သန်း[၇/အဖန(ိင်ု)၀၁၇၇၃၄]ကိင်ုေဆာင်သှူင့ ်ေဒ သန်းငမ်ိး[၁၄/ရကန(ိင်ု) 
၀၇၆၁၃၅]ကုိင်ေဆာင်သူတုိ၏ လ အဲပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း ေမာင်ေအာင် 
ေဇယျ [၁၄/ရကန(ိုင်)၀၁၄၂၃၀]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးေကျာ်သန်း၊ ေဒ သန်းငိမ်းတို၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ေအာင်ေဇယျ [၁၄/ရကန 
(ိုင်)၀၁၄၂၃၀]သည် မိဘများ၏ ေြပာဆိုဆုံးမမ များအား နာခံမ မရှိဘဲ မိဘများအား 
စိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေနသည့်အတွက် မိဘများမှ ၎င်းအား သားအြဖစ်မှ 
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ေမာင်ေအာင်ေဇယျှင့် 
ပတ်သက်သည့ ်(အဆိုး/အေကာင်း)မည်သည့်ကိစ မဆို ၎င်းှင့်သာသက်ဆိုင်ပီး မိဘ 
များမှ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း ေမာင်ေအာင်ေဇယျှင့ ်အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ လှဝင်းွယ်(စ်-၉၆၈၉) ေဒ ေအးြမသွယ်(စ်-၁၃၇၆၉) ေဒ လှဝင်းွယ်(စ်-၉၆၈၉) ေဒ ေအးြမသွယ(်စ်-၁၃၇၆၉)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
ေရှေနများနားေနခန်း၊ မိနယ်တရားုံးဝင်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေရှေနများနားေနခန်း၊ မိနယ်တရားုံးဝင်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၅၀၈၈၄၊ ၀၉- ၄၂၁၁၇၂၁၀၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၅၀၈၈၄၊ ၀၉- ၄၂၁၁၇၂၁၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၄၉/ခ)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၈၄၉/ခ)၊ သံသုမာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 

[ဦးြမေမာင် ၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၇၆၉၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 

ဦးြမေမာင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၇၆၉၆](ဖခင်)သည် (၁၀-၇-၂၀၀၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 

ေဒ ေသာင်းတင(်မိခင်)သည် (၃၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်တွင်လည်းေကာင်း (ကွယ်လွန်)ပီး ၎င်းတို 

ေမွးဖွားသား/သမီး (၆)ဦးအနက် သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးသိန်းဝင်းသည် (လူပျိကီး)ဘဝြဖင့် 

(၁-၆-၂၀၂၁)ရက်တွင်(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ေဒ ယ်ယ်[ု၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၁၇၇၀၅]၊ ေဒ ခင်စန်း 

ဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၇၇၀၄]၊ ေဒ လှလှသန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၈၄၃၇၇]၊ ဦးတင်ဝင်း[၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၀၈၂၀၃၃]၊ ဦးလှမင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၂၆၄၃]တိုမှ ကျန်ရှိသား/သမီးများ 

ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၆/၁၇၂၆/၂၀၂၁ (၂၁-၆-၂၀၂၁)၊ ေသစာရင်းများ၊ 

အမ်ိေထာင်စစုာရင်းများ၊ ဦးြမေမာင်အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ၎င်းတိုထမှံ GP ၁၀၆၇/ 

၂၀၂၁ (၂၂-၁-၂၀၂၁)၊ ၁၁၀၃/၂၀၂၁(၂၂-၁-၂၀၂၁)တုိြဖင့် ရသူ ဦးြမသိန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၈၂၀၁၉]မှ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 

ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေညာင်ှစ်ပင်အုပ်စု၊ (ဇုန်-၁)၊ 

လမ်းအမှတ်(စီ-၃)၊ အကွက်အမှတ်(A-၁၁၅)၊ ဧရိယာ(၅)ဧကရှိ စိုက်ပျိးေမွးြမ
ေရးေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
လုပ်ပုိင်ခွင့်အမည်ေပါက်ရရိှသူ ေဒ နီန[ီ၅/တမန(ုိင်)၀၀၉၅၅၁]ထံမှ ဦးေဇာ်မျိး 
လ  င် [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၈၂၄၇၂]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထား 
ရိှပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 
သည့်အတွက် က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသိန်းလွင်[၁၃/ကတန(ုိင်)၀၆၆၅၄၉]မှ 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယမူည်ြဖစ်သြဖင့ ်ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွ
အြဖစ် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတို၏ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစ 
ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စ ာေမ းေဒ စ ာေမ း

LL.B, M.P.A, D.B.L, D.M.L,D.I.L, D.APsy, D.I.R, D.G.ILL.B, M.P.A, D.B.L, D.M.L,D.I.L, D.APsy, D.I.R, D.G.I
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)

အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၅၇၈၀၄၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၅၇၈၀၄၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၉၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၉
 ဦးလှြမင့် ှင့်  ေဒ ခင်က ဦးလှြမင့ ် ှင့်  ေဒ ခင်က
 (တရားလို)   (တရားပိင်) (တရားလို)   (တရားပိင)်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်၊ (ပုပ ါး)မိုးကုတ်  
ဝိပဿနာစွယ်ေတာ်ေကျာင်းေန ေဒ ခင်က(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)သိေစရမည်။ 

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက အကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှကွာရှင်းြပတ်စဲေပး 
ေစလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 
အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 
ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၁၃)ရက် (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း 
၁၀ ရက်)မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိ ု
၏အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်
အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်
ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 
စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှ 
သည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ (သိုမဟုတ်)သင့်ကိုယ်စားလှယ ်
ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် 
အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၂၂)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 
 (လှလှေသာင်း)(လှလှေသာင်း)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄)
 ရန်ကုန်ေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၇၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၇၈၈၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမ 

အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု

ပါမစ်အမည်ေပါက်သ ူဦးဝင်းြမင့(်ဘ) ဦးသိန်းေမာင်တိုထံမ ှဆက်စပ်စာချပ်အရ ယခု 

ေရာင်းချသ ူေဒ သိန်းသိန်းစိုး(ဘ) ဦးချိ[၇/ရတရ(ိုင်)၀၅၁၃၈၀]က ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပကမ်းလှမ်းလာ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ 

ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(LL.B)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၆၆)

အမှတ်(A-3/A )၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(A-3/A )၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်ေတာ် ဦးေအာင်ချမ်းငိမ်း[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၂ 

၃၂၇]ိုင်ငံကူးလက်မှတ ်MF-214428 ှင့် C.D.C  စာအုပ် 

အမှတ်- 85027, ALL in one စာအုပ်၊  S.I.D ကတ်၊    PANAMA  

စာအုပ်စသည့်သေ  ဘာသားဆိုင်ရာ စာရက်စာတမ်းများ 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။              Ph:09-421035139Ph:09-421035139

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝးမိ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ နယ်ေြမ(၁)၊ ဘရုားလမ်း 

ေန ဦးစန်ိေမာင်[၉/လဝန(ိင်ု)၀၆၉၉၂၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ သမီးြဖစ်သ ူမခိင်ုဇင်သက်(ခ)မခိင်ုေလး [၉/လဝန(ိင်ု) 

၁၉၈၉၄၄]သည် မိဘ၏ ဆိုဆုံးမမ အား မနာခံဘဲ ၎င်း၏သေဘာဆ အတိုင်း 

ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့် ယေနမှစတင်၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 

စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်မည်သည့က်စိ ကိမု  

တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ်ပါေကာင်းှင့် က န်ေတာ်တိုမိသားစုှင့် 

ပတ်သက်ဆက် ယ်မ  မရိှေတာပ့ါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးစိန်ေမာင် ေဒ ရီရီစန်း(LL.B) ဦးစိန်ေမာင် ေဒ ရီရီစန်း(LL.B)

 [၉/လဝန(ိုင်)၀၆၉၉၂၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၄၂) [၉/လဝန(ိုင်)၀၆၉၉၂၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၄၂)

  အမှတ်(၁/၁၂၀)၊ ဘူတာလမ်း၊   အမှတ်(၁/၁၂၀)၊ ဘူတာလမ်း၊ 

  လယ်ေဝးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၀၂၄၁  လယ်ေဝးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၀၂၄၁

“သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်း”“သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်း”
 ြပည်မိ၊ ဆင်စရုပ်ကွက်၊ သေ  ဘာဆပ်ိလမ်း၊ အမှတ်(၆၀၁)ေန ဦးစန်ိဝင်း- 

ေဒ ခင်ဝိုင်းတို၏ သမီး မခင်ှင်းေဆွ[၇/ပမန(ိုင်)၁၇၆၆၁၄]သည် မိဘများ၏ 

ဆုိဆံုးမမ ကုိမနာခံ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် 

၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကစိ ရပ်များအား (လုံးဝ) တာဝန်မယပူါေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                   ဦးစိန်ဝင်း  ဦးစိန်ဝင်း

“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ FMI CITY, မဂ  လာ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(K-25)တွင် 

တည်ရှိေသာ MYANMAR KYEI SIN YADANAR FAMILY CO.,LTD ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် 

(၁၀၁၄၇၃၂၆၀)သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာအမှတ်တဆံပ်ိများအား ရန်ကန်ုမိစာချပ် 

စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

 စာချပ်အမှတ်-၂၈၁၆/၂၀၂၁ စာချပ်အမှတ်-၂၈၁၇/၂၀၂၁ စာချပ်အမှတ်-၂၈၁၆/၂၀၂၁ စာချပ်အမှတ်-၂၈၁၇/၂၀၂၁

 (ေနစွဲ-၂၁-၉-၂၀၂၁) (ေနစွဲ-၂၁-၉-၂၀၂၁) (ေနစွဲ-၂၁-၉-၂၀၂၁) (ေနစွဲ-၂၁-၉-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားများအား အသားအရည ်

ှင့်ပတ်သက်သည့ ်ပစ ည်းအမျိးမျိး၊  Sun Block, မျက်ှာသစ်ေဆး၊  တ်ခမ်းနီ၊ မိတ်ကပ်၊ 

မတ်ိကပ်ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်Accessories  အမျိးမျိး၊ ဆပံင်၊ ခ ာကိယ်ု၊ လက်သည်း၊ ေြခသည်း၊ 

ေြခေထာက်တိုတွင် အသုံးြပရသည့် အလှပဆိုင်ရာပစ ည်းအမျိးမျိးတိုကို (စာချပ်အမှတ်- 

၂၈၁၆/၂၀၂၁)အမှတ်တံဆိပ်အား ကိုရီးယားိုင်ငံအေြခစိုက် TONY MOLY CO.,LTD  ထံမှ        

ြမန်မာြပည်တစ်ဦးတည်းကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် တင်သွင်းခွင့်ရရိှထားပီး (စာချပ်အမှတ်- ၂၈၁၇/ 

၂၀၂၁)အမှတ်တံဆိပ်ကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်၍  Online System တိုမှြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ခန်း 

များဖွင့လှ်စ်၍ြဖစ်ေစ၊ လက်လလီက်ကားြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်းတိုတွင် ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းလုံး၌ 

အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆို မှီြငမ်းတုပ 

သုံးစွဲြခင်း အမည်စာသားပုံစံတူထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး 

မြပလုပ် မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲခဲ့မည်ဆိုပါက 

တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

MYANMAR KYEI SIN YADANAR FAMILY CO.,LTD MYANMAR KYEI SIN YADANAR FAMILY CO.,LTD 

(ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၀၁၄၇၃၂၆၀)၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-(ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၀၁၄၇၃၂၆၀)၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)  ေဒ ငိမ်းအိစိုး(LL.B)(LL.M) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)  ေဒ ငိမ်းအိစိုး(LL.B)(LL.M)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၀၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၀၇)

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ဖခင်ှင့်မိခင်အမည်မှန်ဖခင်ှင့်မိခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊   ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

ပညာတန်ေဆာင်  ကိုယ်ပိုင်အထက ်
တန်းဆင့် သင်တန်းေကျာင်း တက သုိလ် 
ဝင်တန်းမှ       ေမာင်ညီညီိုင်၏ဖခင ်
အမည်မှာ     ဦးဆန်းဝင်းိင်ု[၁၂/အစန 
(ိုင်)၀၉၃၇၂၄]ှင့်     အမိအမည်မှာ 
ေဒ ေဌးေဌးသန်း   [၁၂/အစန(ိုင်) 
၀၉၃၇၁၇]တိုြဖစ်ပါေကာင်း။
ဦးဆန်းဝင်းိုင်ှင့် ေဒ ေဌေဌးသန်းဦးဆန်းဝင်းိုင်ှင့ ်ေဒ ေဌေဌးသန်း  



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၈)၊ 

ေနကာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၇၁)၊ အလျား(၆၀)ေပxအနံ(၄၀)ေပရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအမည်ေပါက် 

ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးဆန်းဦး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၂၆၆၁]မှ အမည်ေပါက်လျက ်

ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်း 

ပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးသက်စိုးဦး[၅/ရဘန 

(ိုင်)၁၃၄၃၁၇]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ရာ ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက မည်သူမဆုိ ပုိင် 

ဆိုင်မ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 

ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 

လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေထွးေထွးဝင်း(LL.B)ေဒ ေထွးေထွးဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၂၇)

အမှတ်(၂၁၆၄/ခ)၊ မဟာဗ လလမ်း၊ (ထ/၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ။ အမှတ်(၂၁၆၄/ခ)၊ မဟာဗ လလမ်း၊ (ထ/၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၆၆၇၉၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၆၆၇၉၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးသိန်းလွင ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေပးကမ်းခွင့်ရှိသည့် 

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ပိ ဲကုန်းလမ်း၊ 

အမှတ်-(၉)ရှိ (အလျား၁၂ေပxအနံ၄၆ေပ)ကျယ်ဝန်းေသာ ပထမထပ်တိုက်ခန်း 

အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးှင့် ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၁၂၄/ဘီ)၊ သီတာွယ်လမ်း၊ ေြမညီထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်းမျက်ှာမူလ င်(ဘယ်)

ဘက်ြခမ်းဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျား၁၁ေပxအနံ၃၅ေပ)ရှိ 

တိက်ုခန်း အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးဟေုခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းစစုေုပါင်း(၂)ခန်းှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ သားဖိးေဝယံှင့်သမီးြဖစ်သူ မသိမ့်သရဖတုိီအား 

ေမတ ာြဖင့ ်အပိုင်ေပးကမ်းြခင်း စာချပ်အရ ေပးကမ်းခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး  ေဒ အိသ ာေအာင် ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး  ေဒ အိသ ာေအာင်

 စ်-၅၀၆၉၂     စ်-၅၄၀၆၀ စ်-၅၀၆၉၂     စ်-၅၄၀၆၀

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်-၂၀၃၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၂၀၃၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။  စမီကံန်ိးှင့ ်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးုံး (ုံးအမှတ်- 
၂၆)တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများတွင် ခန်ထားရန်အတွက် ယှ်တဲွ 
ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်ကိုက်ညီသူများအား ေလ ာက်လ ာေခ ယူ 
ခဲ့ပါသည်-
  စ် ရာထူး/လစာ န်းကျပ် ခန်ထားမည့် အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့်  စ် ရာထူး/လစာ န်းကျပ် ခန်ထားမည့် အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့်
             ေနရာ အရည်အချင်း/             ေနရာ အရည်အချင်း/
     သတ်မှတ်ချက်     သတ်မှတ်ချက်
    (က) အငယ်တန်းစာေရး ကျား/မ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ

  ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ (၈)ေနရာ ဘွဲရရှိသူ
၂။   အငယ်တန်းစာေရးရာထူးအတွက် ေရးေြဖစာေမးပဲွအား ံုးအမှတ်(၃၄)၊ 
ေနြပည်ေတာ်၌ ၄-၁၂-၂၀၂၁ရက်ေန (စေနေန)၊ နနံက်(၉:၀ဝ)နာရတွီင်ကျင်းပ 
ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာ၊ အေထေွထဗွဟသုတုများ ေြဖဆိရု 
မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖစာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်သမူျားကိသုာ လေူတွစစ်ေဆး 
ြခင်း ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားအား ၃-၁၂-၂၀၂၁ 
ရက်(ေသာကာေန )တွင်  မိမိေလ ာက်လ ာတင်ထားသည့်  စီမံကိန်းှင့် 
ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး(ုံးအမှတ်-၂၆)၊ ေနြပည် 
ေတာ်တွင် မှတ်ပံုတင်မူရင်းှင့်အတူ လာေရာက်ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက စမီကံန်ိးှင့ ်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စ ု
ဝန်ကီးုံး(ုံးအမှတ်-၂၆)၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၁၀၅၉၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၁၉၁ 
သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ(၁)၊ တိုက်(၁၀)၊ အမှတ်(၅၄)တွင် 

ေနထိုင်ေသာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအာင်မင်းဆက်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၈၉၅၇]ကိုင် 
ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနက စုေပါင်းပိုင ်
အေဆာက်အအုံစီမံကိန်းအရ ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၅)
ရပ်ကွက်၊ Yankin Palm Village ၊ တိက်ုအမှတ်(၁၆)၊ အခန်းအမှတ်(၄၁)(စတတု ထပ်)တိက်ုခန်း(၁)
ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရိှသည့် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည် 
ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ နန်းေဌးေဌး[၁၃/ကမန(ုိင်)၀၀၀၀၉၆] ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းချသည့်တိုက်ခန်း၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသိုလည်းေကာင်း က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသိုလည်းေကာင်း ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်
ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိဥုပေဒှင့ ်အညီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,D.M.L)ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၂၉)

အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

အလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၅ ရက်၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၅ ရက်

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်)(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်)
၁။   ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းတွင ်
လစ်လပ်လျက်ရိှ ေသာ ဒတုယိကီးကပ်ေရးမှး(လစာ န်းကျပ်၊ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-
၂၂၆၀၀၀)ရာထူး(၂၀)ေနရာအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်ှင့ ်ကိက်ုညသီ ူ
များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

(က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
(ခ) တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲတစ်ခုခုရရှိပီးသူြဖစ်ရမည်။
(ဂ) ကွန်ပျတာှင့် အဂ  လိပ်စာအေြခခံတတ်က မ်းရမည်။
(ဃ) ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ြပင်ပပုဂ ိလ်ြဖစ်ပါက အသက်(၃၀)ှစ်၊  

ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သြူဖစ်ရမည်။
(င) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။
(စ) ေရးချယ်ြခင်းခံရသူများသည ်အမဲတမ်းဝန်ထမ်းအြဖစ ်အနည်းဆုံး(၅)
 ှစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ေရးထုိး

ိုင်ရမည်။
(ဆ) ေနရာေဒသမေရး သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။

၂။    သတ်မှတ်ေလ ာက်လ ာပုံစံြဖင့်သာ ေလ ာက်ထားရမည်။ ေလ ာက်လ ာပုံစံကို
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မန်ေနဂျာုံး၊ ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းှင့် www.myan 
marpost.com.mm တွင် ရယူိုင်ပီး ေလ ာက်လ ာတွင်ပါရှိေသာအချက်များကိ ု
ြပည့်စုံစွာေရးသွင်းရမည်။
၃။    ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများပူးတွဲပါရှိရမည-်

(က) ဘွဲလက်မှတ်မိတ 
(ခ)  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ 
(ဂ) တစ်လအတွင်းိုက်ကူးထားေသာလိုင်စင်(ကာလာ)ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ 

(ေကျာဘက်တွင် အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ေရး
သားထားရန်)

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ရဲစခန်းမ ှေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မတိုင်မ ီ (၆) လ 
အတွင်း ရရှိထားသည့်ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်(မူရင်း)

(င) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ 
၄။   လူေတွစစ်ေဆးရန်လာေရာက်သည့်အခါတွင ်ပူးတွဲတင်ထားသည့် မိတ မှန် 
များ၏မူရင်းများတင်ြပရမည်။
၅။   ေလ ာက်ထားသူများသည ်လူေတွစစ်ေဆးြခင်း၊ ကွန်ပျတာှင့်အဂ  လိပ်စာ
စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်အေထေွထဗွဟသုတုများ ေြဖဆိရုမည်ြဖစ်ပီး ေြဖဆိမုည့ရ်က်အား 
သီးြခားအေကာင်းကားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။  ေလ ာက်လ ာများကို ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး၊ ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၊ 
ေနြပည်ေတာ်သို လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာစာတိုက်မှတစ်ဆင့ ်
မှတ်ပုံတင်စာလုပ်၍ြဖစ်ေစ (၁၅-၁-၂၀၂၂)ရက်ုံးချနိ်အတွင်း ေနာက်ဆုံးထား၍ 
ေပးပိုေလ ာက်ထားကရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ေရာက်ရှိလာေသာ 
ေလ ာက်လ ာများှင့ ် စာရက်စာတမ်းမြပည့်စုံေသာ ေလ ာက်လ ာများအား 
လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၇။   အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၊ ုံးချပ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 
တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၂၀၆၃၃ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
 က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ 

(၅၄)ရပ်ကွက်၊ ဇွဲကပင(်၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅၉၇/က)ေန ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး[၁၂/သကတ 

(ိင်ု)၁၂၇၃၉၅]၊ ဦးစိုးသဟီ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၄၅၄၅၅]၊ ေဒ ခင်သတီာမျိး[၁၂/သကတ(ိင်ု) 

၀၅၉၆၆၁]ှင့် ေဒ သန်းရှင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၃၅၀၀]၊ ေဒ သန်းေငွ[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၀၅၀၂၄၁]တို၏  န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်-

 ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ ြမယာကန်ုးလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၈/၂၀)ေြမညထီပ်ှင့ ်ပထမလ ာတွင် ပိင်ုဆိင်ု/ေနထိင်ုသေူဒ ခင်ွန်(အပျိကီး/ေမွးချင်း 

အရင်းမရိှသ)ူ သည်(၉-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲပ့ါသည်။ ေဒ ခင်ွန်မကွယ်လွန်မ ီ

ကျန်းမာေရးချိတ့ဲချန်ိတွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်ချန်ိတွင်လည်းေကာင်း ေဒ ခင်ွန်၏  

မိခင်ဘက်မှ ဦးေလးေတာ်စပ်သူ ဦးသာေဗျာ၏ သမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ သန်းရှင်၊ 

ေဒ သန်းေငွှင့် ေဒ သန်းခင်(ကွယ်လွန်)၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (ကွယ်လွန်သူ 

ေဒ ခင်ွန်၏တူ/တူမများြဖစ်ကေသာ)၊ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး၊ ဦးစိုးသီဟ၊ ေဒ  ခင်သီတာ 

မျိးှင့ ်ေဒ ခင်ွန်ရ၏ီညမီဝမ်းကဲွ(၁၃ှစ်ကာ အတေူနထိင်ုြပစသု ူေဒ တင်တင်ကည်)

တိုက နာေရးကစိ အဝဝကိ ုေဒ ခင်ွန်မကွယ်လွန်မ ီအချန်ိက ကိတင်ေပးအပ်ထားခဲေ့သာ 

နာေရးစရိတ်ြဖင့် ေဆွမျိးသားချင်းပီသစွာ ေြမချ(ဒဖနာြပ)သည်အထိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး၊ 

ေဒ ခင်ွန်၏ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူများ ြဖစ်ကပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ ကွယ်လွန်သ ူေဒ ခင်ွန်၏ ကျန်ရစ်ေသာ အေမွပုံပစ ည်းြဖစ်သည့် 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေနအိမ်ခန်းများကုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများက အတိအလင်း သေဘာတူ 

မ မရှိဘဲ မည်သူကမ ၊ မည်သည့်အေကာင်းြပချက်ှင့်မ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 

ငှားရမ်းြခင်း၊ အလအဲလှယ်ြပလပ်ုြခင်း၊ ေပးကမ်းလှဒါန်းြခင်း၊ အသစ်ေဆာက်လပ်ုြပြပင် 

မွမ်းမံြခင်း စသည်တုိကုိ မြပလုပ်ကရန် တားြမစ်အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ယင်းတားြမစ် 

ချက်ကိ ုလိက်ုနာြခင်း မရိှဘလဲပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်သကူိ ုတည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးလှေမာင်  B.A;(Phi); H.G.P; R.Lဦးလှေမာင ် B.A;(Phi); H.G.P; R.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၉၁၀/၂၅-၆-၈၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၉၁၀/၂၅-၆-၈၀)

အမှတ်(၉၅)၊ ၃-လ ာ၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်(၉၅)၊ ၃-လ ာ၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၃၅၉၅၆၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၃၅၉၅၆၉

ကီးကီး

ြမန်ြမန်

သစ်သစ်

ပင်ပင်

စိုက်စိုက်

ပျိးပျိး

လ င်လ င်

စွမ်းစွမ်း

အင်အင်

လည်းလည်း

ရ

ြပည်ြပည်

လည်းလည်း

လှလှ



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ှစ်ရှည်သီးှံ 
ဌာနခဲွအတွက် ေရ လင်ပန်းသုိေလှာင်ံုတွင် သိုေလှာင်ထားရှိေသာ ေရာ်ဘာ 
အမျိးအစား(၇)မျိး (၃၁၁.၁၇)တန်အား ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ပါသည-်
၂။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၂၄-၁၁-၂၀၂၁ရက်မှ ၇-၁၂-၂၀၂၁ရက် 
   အထိ(ုံးချနိ်အတွင်း)
၃။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ  - စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊
      ေထာက်ပံ့ြဖည့်တင်းေရးဌာနခွဲ၊ 
      ုံးအမှတ်(၄၃)၊ ေနြပည်ေတာ်
၄။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်   - ၈-၁၂-၂၀၂၁ရက်၊ (၁၃:၀၀)နာရီ
၅။ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန(ေထာက်ပ့ံြဖည့်တင်းေရး
ဌာနခွဲ)၊ ုံးအမှတ်(၄၃)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် ုံးချနိ်အတွင်း  လူကိုယ်တိုင ်   
လာေရာက်၍လည်းေကာင်း၊ ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၀၂၁၀၊ ၀၆၇-၄၁၀၅၁၈  တိုသို 
ဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

မြမတ်ဖူးေအာင်(ခ)သမိလ်စလ်ဝီးှင့်မြမတ်ဖူးေအာင(်ခ)သမိလ်စလ်ဝီးှင့်

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာငး်အေရှရပ်ကွက်၊ 

ထန်းပင်စု(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃)ေန ကုိလင်း(ခ) ရီှဗါး(ဘ) ဦးချစ်ေဆွ [၁၂/သလန 

(ြပ)၀၀၆၅၅၇]ှင့် သထုံမိနယ်၊ ေအာက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ အုတ်ဖိုတန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၂၈)ေန မြမတ်ဖူးေအာင်(ခ)သမိလ်စလ်ဝီး(ဘ) ဦးကေနစား[၁၀/သထန 

(ိုင်)၂၉၉၇၅၀]တိုသည် လွန်ခဲ့ေသာ (၄-၄-၂၀၂၁)ရက်ေနက အကင်လင်မယား 

အြဖစ် အတူေပါင်းသင်းခဲ့ကပီး (၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနက လင်မယားအြဖစ ် 

ဆက်လက်ေပါင်းသင်းရန် ဆ မရှိေတာ့ပါေသာေကာင့ ် ှစ်ဖက်မိဘများ 

ေရှေမှာက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးခဲ့ေကာင်းှင့ ်

ေနာက်ေနာင်တွင် မြမတ်ဖူးေအာင်(ခ)သမိလ်စလ်ဝီးှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ  

အဝဝမှာ ကိုလင်း(ခ)ရှီဗါးှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင်                                   ဦးဖိးေဝေအာင်(LL.B) (DBL)ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင ်                                  ဦးဖိးေဝေအာင(်LL.B) (DBL)

(LL.B)(DBL)(DIL)                                  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၆၆၈)(LL.B)(DBL)(DIL)                                  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၆၆၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၈၉)      ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၁၆၇၁၅၇တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၈၉)      ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၁၆၇၁၅၇

အမှတ်(၅၂၈)၊ ရတနာလမ်း၊      ေဒ အိယမင်းလွင် (LL.B, LL.M)အမှတ်(၅၂၈)၊ ရတနာလမ်း၊      ေဒ အိယမင်းလွင ်(LL.B, LL.M)

သေြပကုန်းေကျးရာ၊ ဒလမိနယ်၊      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၈၅၀)သေြပကုန်းေကျးရာ၊ ဒလမိနယ်၊      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၈၅၀)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။                            ဖုန်း-၀၉-၇၈၄၄၃၄၅၉၆ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။                            ဖုန်း-၀၉-၇၈၄၄၃၄၅၉၆

ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၇၀၅၁၄၁                             ေဒ တင်ဇာဦး (LL.B)(LL.M) (DBL)ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၇၀၅၁၄၁                             ေဒ တင်ဇာဦး (LL.B)(LL.M) (DBL)

   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၃၅)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၃၅)

                            ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၇၈၇၅                            ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၇၈၇၅

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိေန ဦးငိမ်းချမ်းထွန်း[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၁၉၆၇၉]-ေဒ သီတာ 

[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၀၄၉၄၈]တုိ၏သား ေမာင်ေအာင်ဟိန်းထွန်း [၁၂/ရကန(ုိင်) 

၀၈၂၁၆၉]သည် လူကီးမဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ များကိ ုမနာခပံါသြဖင့ ်ယေနမှ 

စ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် 

၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ ်

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

မိဘြဖစ်သူ ဦးငိမ်းချမ်းထွန်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၉၆၇၉]မိဘြဖစ်သ ူဦးငိမ်းချမ်းထွန်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၉၆၇၉]

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေမာ်လမိင်မိ၊ မုပွန်ရပ်ကွက်၊ သုခဇံုလမ်း၊ အမှတ်(၃၁)ေန ဦးေအာင်ေထွး [၁၀/

မလမ(ိုင်)၀၈၄၄၃၆]ှင့် ေဒ တင်တင်မာ[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၈၄၁၄၇]တို၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ေထွးှင့် ေဒ တင်တင်မာတို၏သား 
ြဖစ်သ ူေမာင်ေနာင်ေနာင်လတ်[၁၀/မလမ(ိင်ု)၂၂၃၇၅၀]သည် မဘိများ၏ဆိဆုုံးမမ များကိ ု
မနာခံဘဲ မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေစေသာကိစ ရပ်များအား ေနစ်ှင့်အမ  အကိမ်ကိမ ်
အခါခါြပလုပ်ခဲ့ပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ ်
ပါေကာင်းှင့ ်မိဘေဆွမျိးများှင့်လည်း လုံးဝပတ်သက်မ မရှိေတာ့ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးေအာင်ေထွး-ေဒ တင်တင်မာတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ေထွး-ေဒ တင်တင်မာတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလ  င်ဘွား(LL.B)ဦးလ  င်ဘွား(LL.B)

(D.B.L,D.M.L,D.I.R,D.I.L,DL101)(D.B.L,D.M.L,D.I.R,D.I.L,DL101)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၄၉၄/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၄၉၄/၂၀၁၂)
အမှတ်(၅၅)(တ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းအမှတ်(၅၅)(တ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း

(ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၆၀၈၄၊ (ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၆၀၈၄၊ 
hlaingbwalawyer@gmail.comhlaingbwalawyer@gmail.com

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၃-တိုးချဲ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၁)၊ ကန်ေတာ်မဂ  လာ(၁)လမ်း၊ အကျယ် 
အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒ ချိမာအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ကီး 
အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ (ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)အမှတ်(၁၀၁/ခ)၊ 
ေပ(၂၀x၆၀)ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမကွက်ကို အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ တင်တင်ေဌး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၈၂၀၅]မှ ပိုင်ဆိုင်မ  
အ ပ်အရှင်းကင်း၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကားရာ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း[၇/ကတခ(ိုင်)၀၇၅၄၀၉]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

 အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ လှလှေထွး(LL.B,D.B.L)ေဒ လှလှေထွး(LL.B,D.B.L)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၀၉၅၇)_(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၀၉၅၇)_
အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁
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ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

 ကန်ကွက်ိုင်ပါသည် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၂၇၊ ဦးဟန်ိစွန်းလမ်းဟေုခ တွင်ေသာ 

အကျယ်အဝန်း (၄၂ ေပ x ေပ ၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကီးအနက် တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း(ေပ ၂၀x ေပ ၆၀) 

(ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း)(ဂရန်မတိ ြခမ်း) ေြမှင့ ်ေြမေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မမိပိိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှစ် 

ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကတိြပေရာင်းချသ ူေဒ သင်းသင်းွဲ[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၂၉၉၄]

ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းချခွင့်မရှိေကာင်းှင့ ်  ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပပီး က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ေအးေဒ သဇင်ေအး

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

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

အမှတ်-၁၅၉၅၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇အမှတ်-၁၅၉၅၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇

သားများအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားများအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ကျံမေရေကျးရာေန ဦးြမင့ ်

ေအာင်ှင့် ေဒ ြမလွင်တို၏ သားများြဖစ်ကေသာ ေမာင်ေကျာ်သက်ိုင် [၁၂/

ခရန(ိုင်)၁၃၂၃၀၂]ှင့်  ေမာင်ဟိန်းထက်ေဇာ ် [၁၂/ခရန(ိုင်) ၁၅၂၅၄၇]သည် 

မိဘညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏ ဆိုဆုံးမြခင်းကိုနာခံမ မရှိဘဲ  စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် ၎င်းအား သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ် 

လုိက်သည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်သမ  ကိစ အဝဝကုိ တာဝန်မယူပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

 မိခင်-ေဒ ြမလွင် [၁၂/ခရန(ိုင်)၀၇၂၉၈၆]  မိခင်-ေဒ ြမလွင ်[၁၂/ခရန(ိုင်)၀၇၂၉၈၆] 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ မဂ  လာမိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ တိက်ု 

အမှတ်(၅)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ ပထမထပ်၊ စံပယ်လမ်းတွင ်တပ်ဆင်အသုံးြပ 
လျက်ရိှေသာ ဖန်ုးအမှတ်(200747 Ext 7015)ှင့ ်ယဇုနပလာဇာ၊ ေြမညထီပ် 
(O-24)တွင် တပ်ဆင်အသံုးြပလျက်ရိှေသာ ဖန်ုးအမှတ်(200747 Ext 1024)
တိုအား ဦးဘထွန်း[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၈၅၉၀]အမည်ေပါက်ြဖင့် ဝယ်ယူ 
ထားပါသည်။ ယခုအခါ ဦးဘထွန်းမှာ ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်ပါသြဖင့ ်ဖုန်း 
ြပန်လည်အပ်ံှပီး၊ ဖန်ုးဖိုးေငအွား သမီးြဖစ်သ ူေဒ နနီမွီန်[၁၂/လမတ(ိင်ု) 
၀၁၅၅၇၁]မှ ထုတ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 ယုဇနပလာဇာယုဇနပလာဇာ
 Ph: 01-200801 Ph: 01-200801
 200747 Ext 4444 200747 Ext 4444

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကသည်းတန်းရပ်ကွက်၊ တေကာင်းဘုရားလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၇)ေန က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဇာလီမွန်[၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၂၇၁၂]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ ဧရာဝတလီမ်း၊ အမှတ်(၈၅)၊ တတယိ 
ထပ်(ေအ)၊ အကျယ်အဝန်း  (၁၂ ေပခဲွ x ၅၀ ေပ)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဇာလီမွန် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၂၇၁၂]
တစ်ဦးတည်းကသာ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ပါသည်။ 

သုိပါ၍ ေဒ ဇာလီမွန်သိရိှသေဘာတူညီမ မရိှဘဲ အဆုိပါတုိက်ခန်းကုိ တစ်နည်း 
နည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ငှားရမ်း၊ ေပးကမ်းြခင်း ြပလုပ် 
ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ုမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  မြပလပ်ုရန်ှင့ ်အဆိပုါတိက်ုခန်းကိ ု
မည်သမူဆိ ုကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ ပိင်ုဆိင်ုမ ကိ ုထပိါးေှာင့ယှ်က်ြခင်း တစ်စုတံစ်ရာ 
ြပလပ်ုလာပါက  ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်ဇင်လတ် ဦးမင်းေဇာ်ဟိန်း ဦးခိုင်ဦးလ  င် ဦးေကျာ်ဇင်လတ ် ဦးမင်းေဇာ်ဟိန်း ဦးခိုင်ဦးလ  င်
 (LL.B) [LL.B,LL.M(Candidate)] (LL.B) (LL.B) [LL.B,LL.M(Candidate)] (LL.B)
 (စ်-၅၁၆၇၄) (စ်-၅၂၄၇၇) (စ်-၅၂၈၈၉) (စ်-၅၁၆၇၄) (စ်-၅၂၄၇၇) (စ်-၅၂၈၈၉)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
ုံးလိပ်စာ- Room-211, Building Cုံးလိပ်စာ- Room-211, Building C2A, Botahtaung Time Square Condo, A, Botahtaung Time Square Condo, 
 Corner of Merchant Road & Botahtaung Zay Street,  Corner of Merchant Road & Botahtaung Zay Street, 
 Botahtaung Township, Yangon. Botahtaung Township, Yangon.
ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၂၅၀၆၇၉၊ ၀၉-၇၇၅၆၃၀၀၈၈ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၂၅၀၆၇၉၊ ၀၉-၇၇၅၆၃၀၀၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ (တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င်-ဘယ်ဘက်)ဟေုခ တွင် 
ေသာ တိက်ုခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင် 
အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ နန်းှင်းမ ံ [၁၃/
နစန(ိုင်)၀၀၀၁၈၆]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်
အတွက်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့ ်ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes (Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes (Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၂၉)လမ်းအထက်၊ အမှတ်(၁၉၁)၊ 

ေြမညီ(တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င်-ေအ)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁၂  ေပ x ၄၀ 
ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ဝင်း 
ဝင်းကိင ်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၂၅၃၉]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီး 
အပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိခုိင်လံုေသာ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။   သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက   တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes (Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes (Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ကံခင်းစုရပ်ကွက်၊ ြမေတာင်ညိ(၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၉/ခ)၊ (၂၀x၆၀)ေပအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုအဆိုြပသူ 

ဦးသန်ေဇာ် [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၁၀၇၉၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ 

ှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက် 

သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်သက်မွန်              ဦးသုထက်ေကျာ်လွင်                  ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်းေဒ သက်သက်မွန်              ဦးသုထက်ေကျာ်လွင ်                 ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     အထက်တန်းေရှေန                  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     အထက်တန်းေရှေန                  အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅)         (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈) (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉)(စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅)         (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈) (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉)

တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်ဘက်)ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်ဘက်)ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

(၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ နတ်တလင်းမိနယ်၊ ဇီးကုန်းကေလး၊ ကံဦး(၁)လမ်းေန 

ဦးသန်ိးလွင်[၇/နတလ(ိင်ု)၀၀၈၇၃၅]ှင့ ်ေဒ သန်းသန်းဝင်း [၇/နတလ(ိင်ု)၀၀၈၀၄၂]

တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းသိေစအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျား၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေသာ်ဇင်ဝင်း [၇/နတလ(ိင်ု)၁၂၆၂၉၁]

သည် မိဘများမ ှအကိမ်ကိမ်သွန်သင်ဆုံးမေနသည့်ကားမ ှနာခံမ မရှိဘဲ ဇနီးှင့်သား

ြဖစ်သူအားစွန်လ တ်ပီး ၎င်း၏ဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသည်။ ၎င်းအား 

ေနအမ်ိမှဆင်းသွားသည့ေ်နမှစ၍ မဘိေဆမွျိးများှင့ ်ေနာက်ေနာင်ပတ်သက်ြခင်းမြပရန် 

ေြပာဆုိခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများသည် ေမာင်ေသာ်ဇင်ဝင်းှင့်ပတ်သက် 

ေသာ  လူမ ေရး၊  စီးပွားေရး  ကိစ အဝဝအား  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ယေနမှ 

စ၍ အတိအလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ငိမ်းငိမ်း(LL.B, MA-Business Law, D.B.L, D.I.L)ေဒ ငိမ်းငိမ်း(LL.B, MA-Business Law, D.B.L, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၈၃)

အမှတ်(၁၈)၊ (၃)လ ာ၊ ရတနာလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊အမှတ်(၁၈)၊ (၃)လ ာ၊ ရတနာလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၅၇၅၂၁၄၉၁၊ ၀၉-၄၀၂၅၄၄၄၃၉  ဖုန်း-၀၉-၉၅၇၅၂၁၄၉၁၊ ၀၉-၄၀၂၅၄၄၄၃၉  

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဆးုံလမ်း၊ အမှတ်(၇)၊ Pyi Thar Yar Residence၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဆးုံလမ်း၊ အမှတ်(၇)၊ Pyi Thar Yar Residence၊ 

အခန်းအမှတ်(4-B) ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အခန်းအမှတ်(4-B) ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၅၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၆/ခ ေပ တွင် 

ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်အမှတ်(၇)၊ ေဆးုလံမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်ဟေုခ တွင်ေသာ (၄)ခန်းတဲွ၊ ၅၁၂ ထပ်အေဆာက်အဦ၏ 
အေနာက်ဘက်ြခမ်း(လက်ဝဘဲက်အြခမ်း)၊ ၄-လ ာ(တတယိထပ်)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၈ x ၄၁)ရိှ အခန်းအမှတ်(4-B) ကွန်ဒိတုိက်ုခန်း 
အား လက်ရှိေြမရှင်အမည်ေပါက် လက်ေရာက်ရယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ကိုယ်တိုင်စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း မ က်ဟဝန်ခံသူ 
ဦးသက်လွင် [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၆၄၅၂၉]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်ေရာင်းဖုိးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွ 
ေပးဝယ်ယူထားပီးြဖစ်၍ ပိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိ၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်စာချပ်ချပ်ဆိုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်ဇင်ဦးသန်ဇင်
B.Sc, M.Sc(Zoology), H.G.P, D.B.L, M.A (Business Law)B.Sc, M.Sc(Zoology), H.G.P, D.B.L, M.A (Business Law)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၅၇၇/၉၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၅၇၇/၉၀)
တိုက်(၁၄၁/၅)၊ မီးဒုံးလမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ။ Ph: 09-443095191တိုက်(၁၄၁/၅)၊ မီးဒုံးလမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ။ Ph: 09-443095191

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ 
အမှတ်(၅-စ/၁) ေနထိုင်သူ ဦးေကျာ်စိုး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၈၃၂၁]ှင့် အမှတ်(၅-စ/၁) ေနထိုင်သူ ဦးေကျာ်စိုး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၈၃၂၁]ှင့် 

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
လူကးီမငး်သည ်ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ ေြမတုိင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၅)၊ (အလျားေပ ၄၀ x 
အနံေပ ၆၀)ရှိ ေဒ လှြမင့်အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ နလီာေဝ အား 
အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်ရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ မှတ်ပုတံင်အေရာင်း 
အဝယ်ကတစိာချပ်ချပ်ဆိလုိပုါ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ေဆာင်ရက်ေပးပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းွယ် [B.A (ECO) H.G.P]ေဒ ဝင်းဝင်းွယ ်[B.A (ECO) H.G.P]
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၆၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၆၉)

အမှတ်(၁၂၈/က)၊ ဟိုင်ဆင်ဒူးဝါးလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၁၂၈/က)၊ ဟိုင်ဆင်ဒူးဝါးလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊  
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၃၁၂၁၉၊ ၀၉-၉၆၈၉၁၄၉၈၆ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၃၁၂၁၉၊ ၀၉-၉၆၈၉၁၄၉၈၆

ေြမကွက်ေရာင်းမည်ေြမကွက်ေရာင်းမည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    လှည်းကူးမိနယ်၊ 

ေညာင်ှစ်ပင်အနီးရိှ ေဂွကီးေတာင်၊ ေဂွကီးဒုိက်တွင် 

ရှိေသာ ဥယျာ် ခံေြမ ၄၅ ဧကအား ေရာင်းချမည်။ 

သိန်း(၄၀၀၀)သိန်း(၄၀၀၀)

ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၈၃၃၄၊ ၀၉-၇၈၅၅၅၃၇၈၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၈၃၃၄၊ ၀၉-၇၈၅၅၅၃၇၈၉

“ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ချမ်းေြမစ့ည်ပင်အမ်ိရာဝင်း(၃)၊ တိက်ု(B-4)၊ အခန်း(204)တွင်  ေနထိင်ုေသာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူ ေဒ ဆုန ာခိုင် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၄၇၉၄]၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်-

ဦးဝဏ ကိ ု[၇/ပခန(ုိင်)၂၈၁၉၂၀]ှင့် ေဒ ဆုန ာခုိင် [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၇၄၇၉၄]တုိသည် စိတ်သေဘာထားချင်း မတုိက်ဆုိင် 
ေတာပ့ါသြဖင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်တွင် (၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ၊ မှတ်ပုတံင်အမှတ်(၁၆၅/၂၀၂၁)ြဖင့ ်ှစ်ဦးသေဘာတ ူ
အကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှတရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုအတွက် ဦးဝဏ ကို၏ လူမ ေရးအ ပ်အရှင်း၊ စီးပွားေရးကိစ  
အပါအဝင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အြခားအေကာင်းအရာ ကိစ အရပ်ရပ်တိုသည် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဆုန ာခိုင်ှင့် လုံးဝ 
သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါ၍ လုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးေအးေမာ်(LL.B, D.B.L, WIPO) ေဒ အိအိခိုင်(LL.B) ေဒ စီစီဝင်း(LL.B) ေဒ ေအးေအးေမာ်(LL.B, D.B.L, WIPO) ေဒ အိအိခိုင်(LL.B) ေဒ စီစီဝင်း(LL.B)
 (စ်-၇၆၀၇) (စ်-၁၆၀၇၅) (စ်-၂၂၇၃၆) (စ်-၇၆၀၇) (စ်-၁၆၀၇၅) (စ်-၂၂၇၃၆)
                                       (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)  (အထက်တန်းေရှေန)                                       (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)  (အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၄၉)၊ အခန်း(၅)၊ လမ်း(၄၀)(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၉)၊ အခန်း(၅)၊ လမ်း(၄၀)(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Star Flower Law Firm  Ph:09-250326644, 09-250278228Star Flower Law Firm  Ph:09-250326644, 09-250278228

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၇/အေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်- 
၁၀၈၆၊ ဧရိယာ(၄၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်-၁၀၈၆၊ ပတ ြမား(၄)လမ်း၊ ၇/
အေနာက်ရပ်ကွက်၊  သာေကတမိနယ်၊ 
ဦးစိန်ေရ  [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၆၀၄၅]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက်ထံမှ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်အမှတ် 
၃၉၈၃/၂၀၂၀(၂၈-၈-၂၀၂၀)ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်သူ 
ေဒ ခင်ဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၄၈၆၉]မှ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်/ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊ 
ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊  ကျမ်းကျနိ်လ ာတို 
တင်ြပ၍  ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြမြမဝင်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၂၂၉၁]

သည် ၎င်းအမည်ေပါက်ြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၃၀/ဈ-၂)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၈)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမ လ/န ၃(ခ)

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 

သားြဖစ်သ ူဦးမိုးမင်းဦး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၂၀၄၉]အား ေမတ ာြဖင့ ်အပိုင် 

ေပးပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဝင်းဝင်းွယ် [B.A(ECO) H.G.P]ေဒ ဝင်းဝင်းွယ ်[B.A(ECO) H.G.P]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၆၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၆၉)

ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၃၁၂၁၉၊ ၀၉- ၉၆၈၉၁၄၉၈၆ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၃၁၂၁၉၊ ၀၉- ၉၆၈၉၁၄၉၈၆

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏အမ သည်ြဖစ်သူ ဦးေဇာ်လင်း(ခ)အီဒရီစ် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၂၅၇၇]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတနး်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၂၈)လမ်း(အထက်)၊ တိုက်အမှတ် 

(၁၈၉/ေအ) ေဟာင်ေကာင်ပုံ၊ ေြမညီ(၂)ထပ်ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း(၁၂ ေပခွဲx ၅၀ 
ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်တိက်ုခန်းတွင် အခိင်ုအမာစဲွကပ်တပ်ဆင်ပီးြဖစ်သည့ ်ပစ ည်းအရပ်ရပ်တုိကုိ 
ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲသူ ဦးေအးေမာင်(ခ)အဗ ဒူရာမန်ှင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ဇူေလခါဘီဘီတို ကွယ်လွန် 
အနိစ ေရာက်ရှိခဲ့ကပီးေနာက ် ကျန်ရစ်သူ  ဦးစံေအးအပါအဝင်  သားသမီးအရင်း(၅)ဦးတိုမှ 
သာသနာ့ပညာရှင်ှင့ ်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနလူကီးများ ေရှေမှာက်တွင ် (၁၃-၁၀-၂၀၂၁)
ရက်စဲွပါ “အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း မ က်ဟေကညာ သည့် ကတိစာချပ်”ကုိ ချပ်ဆုိခ့ဲကပီး 
ေနာက် ထုိေနတွင်ပင် (၁) ဦးလှေအး(ခ) အုိဆားမား၊ (၂) ေဒ ဘီလ်ကစ်၊ (၃) ဦးေအးိုင်(ခ)ဇူေန၊ 
(၄)ေဒ ဖါတမာတုိမှ ဦးစေံအးအား “မသိားစစုမီမံ ြဖင့ ်အေမေွဝစခဲွုေဝေပးအပ်ြခင်း ကတစိာချပ် 
အရ” ယခုေရာင်းချသည့်တိုက်ခန်းအား မိသားစုအေမွေဝစုအြဖစ ်အပီးအြပတ်ခွဲေဝေပးအပ်
ခဲ့ပီးြဖစ်သည့်အတွက် ဦးစံေအးမှ တရားဝင်ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်၍ လက်ဝယ်ထားရှိေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အခန်းြဖစ်ပါသည်။

ထုိသုိတရားဝင်ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်၍ လက်ဝယ်ထားရိှ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးစံေအး [၁၂/
ပဘတ(ိင်ု)၀၃၂၁၇၈]ထမှံ က ု်ပ်၏အမ သည် ဦးေဇာ်လင်း(ခ)အဒီရစ်ီမှ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ 
“တိုက်ခန်းအပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်ချပ်ဆို၍     ေရာင်းချသည့်တုိက်ခန်းှင့် 
ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ဆက်စပ်စာချပ်မူရင်း၊  တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာမူရင်းှင့်  အေထွေထွကိုယ်စားလှယ ်
လ ဲအပ်ြခင်းစာချပ်မူရင်းတုိှင့်တကွ တုိက်ခန်းကုိ ဝယ်ယူလက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်၏အမ သည်  ဝယ်ယူလက်ရှိထား 
ပိုင်ဆိုင်သည့ ်  ေြမညီ (၂)ထပ်တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ရာဇဝတ်မကင်းေသာ ကံရယ်ချက ်
ြဖင့် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း အမျိးမျိး 
တိုကို က ်ုပ်အမ သည်၏ သေဘာတူညီချက်မပါရှိဘ ဲကျးလွန်ေဆာင်ရက်ြခင်း မြပလုပ်ရန ်
အတွက် သတိေပးေကညာအပ ်ပါသည်။ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက တည်ဆဲဥပေဒြပ  ာန်း 
ချက်ရိှသည်ှင့အ်ည ီရာဇဝတ်ေကာင်းအရလည်းေကာင်း၊ တရားမေကာင်းအရလည်းေကာင်း 
တရားစွဲဆို အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိရှိေစရန ်သတိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။                           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးချမ်းမွန်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၄၇)ေဒ ေအးချမ်းမွန်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၄၇)
အမှတ်(၇)၊ အင်းစန်ိလမ်းမကီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၀၂၅၈၉၈၂၃အမှတ်(၇)၊ အင်းစန်ိလမ်းမကီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၀၂၅၈၉၈၂၃



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)၊ တာချလီတိ်မိနယ်၊ ရန်ေအာင်ေြမရပ်ကွက်၊ 

ေအးချမ်းေစေကျာင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၇၆/ပလ/၂)ဟုေခ တွင်ေသာ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားသည့ ်(၂) ထပ်အမ်ိအပါအဝင် သီးပင်စားပင်၊ ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခစံား 
ခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ နီလာေအး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၁၄၀၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

 ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုမာေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း (မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၂၁/၂၇-၄-၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၂၁/၂၇-၄-၁၈)
(၂၅၄)၊ သရဖီ(၃)လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။(၂၅၄)၊ သရဖီ(၃)လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၁၃၁၄၊ ၀၉-၇၉၅၄၂၀၅၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၁၃၁၄၊ ၀၉-၇၉၅၄၂၀၅၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၃၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ ေပါက်က၊ံ ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၉)၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားလမ်း၊ 
အမှတ်(၂၄၉)ဟုေခ တွင်ေသာှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးြမေငွ[၁၂/မရက(ုိင်)၀၈၀ 
၀၇၀]အမည်ြဖင့်ရှိေသာ အကျယ်အဝန်း အလျား ေပ၄၀xအနံေပ ၆၀ေြမအနက်မ ှ
ေြခရင်းဘက်ြခမ်း အလျားေပ၂၀x အနံ ေပ၆၀ ေြမအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးြမေင[ွ၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၀၀၇၀]
ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်မင်းထွန်းမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ် 
အြဖစ် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းေြမှင့်ပတ်သက်၍ 
ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများှင့်တက ွ
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ လွင်မာဦး(LL.B) ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B) ေဒ လွင်မာဦး(LL.B) ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)

အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(စ)၊ 

သ ာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၅)ရှိ ဧရိယာ အလျားxအနံေပ(၂၀x၆၀)
အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ကီးထမှဲ ေပ(၁၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ု
ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုအဆိုရှိသူ ေဒ သန်းသန်းေဌး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၂၈၃၄၃]က 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအား ကာလေပါက်ေဈးအတိုင်း ေရာင်းချရန်ညိ  င်းသေဘာ
တူကပီး စရန်ေငွအချိကို ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်သူမရှိဘဲ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်လ င် အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင် ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဌးလွင်(LL.B)ဦးေဌးလွင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၄၀၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၄၀၈)
အမှတ်(၆၀၁)၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်(၆၀၁)၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
Ph: 09-401579081Ph: 09-401579081

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၃၉၉/က)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၀/င၃၊ အကျယ်အဝန်း(၃၅ေပx၈၅ေပ)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေဖာက့န်ရပ်ကွက်၊ ဝါဦးလမ်းမကီးလမ်း၊ 
အမှတ်(၃)ဟေုခ တွင်သည့ ်(၆)ထပ်တိက်ု အေဆာက်အဦ၊ အကျယ်အဝန်း(၁၅ေပx 
၅၀ေပ)ရှိ တတိယထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)တိုက်ခန်းှင့် ယငး်တုိကခ်န်း၏အကျိးခံ
စားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ေရာင်းသူ ေဒ ွယ်နီခုိင်[၁၃/ကတန(ုိင်)၀၀၀ 
၅၈၄]မှ (၆-၃-၂၀၁၇)ရက်စဲွပါ စာချပ်အရ လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်သည့်တုိက်ခန်းြဖစ် 
ပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ ်
ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ 
တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်း၊အေထာက် 
အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူေကညာပါသည့ေ်နရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)
အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ မဟာွယ် 

ကိုယ်ပိုင ်အထက်တန်းေကျာင်းမ  ှ
ဦးဝင်းလွင်ဦး၏သား    ေမာင်စွမ်းြပည့ ်
ရဲရင့ ်အား    ေမာင်eာဏ်ရဲရင့ ်ဟု 
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်eာဏ်ရဲရင့်ေမာင်eာဏ်ရဲရင့်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  ေမာင်ေကျာ်ိုင်လင်း 

[၇/ဖမန(ိင်ု)၁၄၆၆၃၉]၏   Passport 

စာအုပ်ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွ 

ရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-09-686598550ဖုန်း-09-686598550

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ ်

အဆင့ြ်မင့၊် ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၈/U-9)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၅၂)၊ အကျယ် 

အဝန်း အလျား၁၁၆/၄၂ေပ၊ အနံ၉၆/၈၇ေပခန်ရှိ ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၄ဧက)၊ 

(စတုရန်းေပ ၆၂၆၄)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန် အမည်ေပါက် ဦးေဌးေအာင်[၁၂/ဗဟန(ုိင်) 

၀၀၉၈၈၇]မှ ယခုမိမိလက်ရိှကုိယ်တုိင်ပုိင်ဆုိင်သည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ သတီာ[၅/ငဇန(ိင်ု)၀၃၈၆၆၂]

မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 

အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား ခိုင်လုံ 

ြပည့်စုံစွာြဖင့် ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒများ 

ှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ သီတာ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သီတာ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးတင်ထွဋ်ေအာင် (LL.B,D.I.L)ဦးတင်ထွဋ်ေအာင် (LL.B,D.I.L)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၃၄၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၃၄၅)

အမှတ်(၆၉)၊ ဓမ ာုံလမ်းှင့်မိုးေကာင်းလမ်းေထာင့်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၉)၊ ဓမ ာုံလမ်းှင့်မိုးေကာင်းလမ်းေထာင့်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၈၀၈၉၉၊ Email:htetarkarsoe@gmail.comဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၈၀၈၉၉၊ Email:htetarkarsoe@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လျင်ကယ်စင်အမ်ိရာ၊ မိေဟာင်း 

အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ကယ်စင်မိေတာ် အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွင်းရိှ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ
စမီကံန်ိးအဆင့၊် တိက်ုအမှတ်(B-4)၊ အခန်းအမှတ်(1021)Type(C)၊ ဧရယိာ(၆၅၁)sqftရိှ 
တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းတွင် ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တိုအား လက်ရှိအမည ်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တိုက်ခန်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု
ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေလးကိကုိ[ု၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၁၆၅၉]ှင့ ်ေဒ ေမမေီကျာ်[၉/မထလ 
(ိင်ု)၀၀၇၂၃၁]တိုထမှံ က ု်ပ်သည် အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက တကိျခိင်ုလုေံသာစာရက် စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ယခေုကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်တင်(ခ)ေဒ ြမင့်ေအးေဒ ြမင့်တင(်ခ)ေဒ ြမင့်ေအး
[၁၂/ပဘတ(ဧည့်)၀၀၀၁၃၆][၁၂/ပဘတ(ဧည့်)၀၀၀၁၃၆]

ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၂၄၅၇၄၈၊ ၀၉-၄၄၄၆၉၉၃၈၄ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၂၄၅၇၄၈၊ ၀၉-၄၄၄၆၉၉၃၈၄

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ေနစွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၉)တွင် ေဒ နန်း 

ထားေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးဝဏ စည်သူမိုး(အထက်တန်းေရှေန)၏ 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာတွင်ပါရိှေသာ (၅-၁၂-၂၀၁၈)ေနစဲွအစား (၅-၁၂-၂၀၀၈)
ဟုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ဦးဝဏ စည်သူမိုး(LL.B)ဦးဝဏ စည်သူမိုး(LL.B)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

(စ်-၄၇၁၃၂/၂၆-၂-၂၀၁၆)(စ်-၄၇၁၃၂/၂၆-၂-၂၀၁၆)
အမှတ်(၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ သမိုင်း(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ သမိုင်း(၂)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၈၄၁၇၊ ၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄၊ ၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၈၄၁၇၊ ၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄၊ ၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၇

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 ဦးေကျာ်လင်းဦး၏သား ေကျာက် 

တန်းမိေန ေမာင်ခန်ကိုလင်းအား 

ေမာင်ေအာင်ခန်ညီဟ ုေြပာင်းလဲေခ  

ဆိုပါရန်။

ေမာင်ေအာင်ခန်ညီေမာင်ေအာင်ခန်ညီ

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ိုဝင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁၂၅)၊ ြမစံပယ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၈၂)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 

(၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ဦးကီးြမင့ ်အမည်ေပါက်ေြမချပါမစ်ရရှိထားသည့ ်

ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပုိင်ဆုိင်ပီး 

တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစုိးသိန်း [၁၂/မရက 

(ိင်ု)၀၄၅၃၅၀]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ အမိ့သ် ာမင်းိင်ု [၁/မကတ(ိင်ု) 

၀၉၅၅၉၃]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိ ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆိုပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

အေထာက်အထားမူရင်း စာရက်စာတမ်းများယူေဆာင်၍ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ တင်သွယ်သွယ်ေဌး(စ်-၈၉၆၀)ေဒ တင်သွယ်သွယ်ေဌး(စ်-၈၉၆၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

တိုက်(၃)၊ အခန်း(၄၀၆)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ နွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၄၀၆)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ နွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ 

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၇၅၃၇၀၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၇၅၃၇၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ဒီပါလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇၅)ေန ဦးလွန်မင်းထန် [၅/တမန(ိင်ု)၀၄၅၀၉၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ကုန်းေဘာင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 
အမှတ်(၁၆/ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)
ရိှ ဦးေနဝင်းေအာင ် [၇/တငန(ိုင်)၀၈၈၈၁၁] အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်အမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ဦးေနဝင်းေအာင် [၇/
တငန(ုိင်)၀၈၈၈၁၁]မှ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ကမ်းလှမ်း 
လာသြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် အေရာင်းအဝယ်ြပသည့ ်တန်ဖိုးေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ချမ်းေြမ့ဦး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)ေဒ ချမ်းေြမ့ဦး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၁၄)

စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၃၄၅၈၃၉စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၃၄၅၈၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေညာင်ှစ်ပင်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု 

ကွင်းအမှတ်-၅၁၉က (ေညာင်အုပ်ကီးအေရှကွင်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၈/၁ 

ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၇.၉၈)ဧကရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုအား  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ  ဦးတင်သိန်းမှ ယေနတိုင် 

လက်ရိှထား ပိင်ုဆိင်ုကာ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပ 

ေြပာဆို၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ အပီး 

အပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမရူင်းများ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်

က ု်ပ်ထဆံက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိုးစိုးေမာ် (စ်-၁၀၇၂၄)ေဒ စိုးစိုးေမာ ်(စ်-၁၀၇၂၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

အမှတ်-၁၉၅၊ နတ်သ င်ေနာင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။ အမှတ်-၁၉၅၊ နတ်သ င်ေနာင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၈၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၈၃၀

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လျင်ကယ်စင်အိမ်ရာ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လျင်ကယ်စင်အိမ်ရာ၊ 

ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွင်းရှိ ဇုန်(City Loft)၊ တိုက်အမှတ်(ေအ-၁)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၅)၊ ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွင်းရှ ိဇုန်(City Loft)၊ တိုက်အမှတ်(ေအ-၁)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၅)၊ 
အခန်းအမျိးအစား(Studio)၊ Area (312)sqft ရှိ ဓာတ်ေလှကားပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အခန်းအမျိးအစား(Studio)၊ Area (312)sqft ရှိ ဓာတ်ေလှကားပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအပါအဝင် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအပါအဝင ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကို လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ 

ဦးမျိးမင်းထက် [၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၀၁၁၅၉]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူများက အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-

 ေဒ ေဆွေဆွ ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး ေဒ ေဆွေဆွ ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး
 (စ်-၃၀၀၃) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၁၆၃၅၆) (စ်-၃၀၀၃) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၁၆၃၅၆)
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ုံးချပ်။ အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ုံးချပ်။ အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ တွံေတးမိနယ်ရှိ ရန်ကုန်မိသစ ်

စီမံကိန်းေြမေနရာတွင ်ေြမေနရာချထားေပးြခင်းခံရသ ူဦးေအးြမင့်အမည်ြဖင့် တည်ရှိ 
ေသာ အုပ်စု(RA)-2၊ အကွက်အမှတ-်တ-(၀၂)အတွင်းရှိ ဧရိယာ(၄၀x၆၀)ေပ အကျယ် 
အဝန်းရှိ ေြမကွက်များြဖစ်ကသည့်အမှတ-်၂၂၉၉ ှင့် ၂၃၀၀ ေြမကွက်များအပါအဝင ်
ယင်းတိုှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဦးေအးြမင့်မ ှ
ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်သြဖင့် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်
လာပီး လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်းှင့ ်တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်း 
ဝန်ခံလျက် ေဒ ေနာ်ေဌးေဌးလ  င် (မှတ်ပုံတင်အမှတ်-[၁၂/တတန(ိုင်)၁၂၁၅၆၇])မှ 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ် 
မတ်ိေဆကွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် 
ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တို 
ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် ေဒ ဇင်မာေအး ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ် ေဒ ဇင်မာေအး
 (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) (LL.B) (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅)

The Solution Power Law Firm - အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ The Solution Power Law Firm - အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ 
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ပါမစ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းပါမစ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်သကမ/၄)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ စစ်ကိင်ုးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆/က)၊ ဦးလှေမာင်(ခ) ဦးလှေထွး 
အမည်ေပါက်သည့် ပါမစ်မူရင်းပါ ေြမအကျယ်ေပ (၂၀x၆၀)ရှိေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ 
ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပါမစ်အမည်ေပါက်သ ူဦးလှေမာင(်ခ)
ဦးလှေထွးထ ံဝယ်ယူခဲ့သူ ေဒ မာမာေအးသည ်ပါမစ်မူရင်းမှာ ေပျာက်ဆုံးလျက်ရှိပါ 
ေကာင်း ဝန်ခံ၍ ဦးေွေအာင်သို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခဲ့ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးလှေမာင်(ခ)ဦးလှေထွး အမည်ေပါက်သည့် ပါမစ်မူရင်းမှာ 
ေပျာက်ဆုံးေနပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၁)လအတွင်း ေကျးဇူး 
ြပ၍ ဆက်သွယ်ြပန်ကားေပးပါရန်ှင့ ်ေတွရှိ၍ ဆက်သွယ်ပါက ေကျးဇူးဆပ်ပါမည့ ်
အေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ်ဆက်သွယ်ြပန်ကား 
မည့်သူမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို ပါမစ်ေပျာက်ဆုံးြဖင့ ်ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထား၍ 
ပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
ဦးေွေအာင် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)ဦးေွေအာင် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
 ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းရာမရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေြမာင်းေဈးလမ်း၊ 

အမှတ်-၆၆၊ စတုတ ထပ် (၅)လ ာ၊ (၁၂၁'
၂  x ၅၀') အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေြမပိုင်ရှင ်ေဒ အုံးရင်ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

ဝယ်ယရူန်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် 

အထား(မူရင်း)များှင့်  က ်ုပ်ထံသို  ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဆွဇင်ဦး(ADVOCATE)ေဒ ေဆွဇင်ဦး(ADVOCATE)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၄၄)

အမှတ်(၅၂၉)၊ မာန်ေြပ(၁၂)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၅၂၉)၊ မာန်ေြပ(၁၂)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၀၁၂၃၈၅ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၀၁၂၃၈၅

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ှင်းမာဝင်း(ခ) ေမမာေဒ ှင်းမာဝင်း(ခ) ေမမာ

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၃၉)၊ (၄)လမ်း၊ ြမယမုံကမ်းသာယာအိမ်ရာ၊ 

ကီးပွားေရး ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေန (ဦးဝင်းေမာင-်ေဒ သိန်း 

ကည)်တို၏သမီး၊  ဦးြမလ  င်-(ေဒ သိန်းရီ)တို၏ သမီးေခ းမ၊ မဆုေမာင် 

ေမာင်ေအာင်-ဦးမင်းစိုး၊  မယုေမာင်ေမာင်ေအာင-် ေဒါက်တာြပည့်စုံေအး 

တို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ ေြမးသုံးေယာက်တို၏အဘွား၊ ဗိုလ်မှးေမာင်

ေမာင်ေအာင(်ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး ေဒ ှင်းမာဝင်း(ခ)ေမမာသည် 

၂၂-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန) ည ၇:၃၅ နာရတွီင် ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီး၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန )

တွင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း
အထက်တန်းြပ(ငိမ်း)အထက်တန်းြပ(ငိမ်း)

B.Sc(Chemistry)B.EdB.Sc(Chemistry)B.Ed

အသက်(၅၁)ှစ်အသက်(၅၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅/၇)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၇/က)ေန (ဦးေကျာ်လှ)-ေဒ တင်လှတုိ၏သမီးလတ်၊ ဦးေအးပိ-ုေဒ ေဆ ွ

ေဆွဝင်း၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး၊ ဦးခင်ေအး-ေဒ နန်းဆိုင်ေအာင်၊ ဦးသန်းေဌး-

ေဒ ေစာစ ာစိုးတို၏ညီမ၊ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း-ေဒ ခင်စပယ်လ  င်တို၏အစ်မ၊ 

တူ/တူမ ကိုးေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအေဒ သည် ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ 

(တနလ  ာေန) ညေန ၆:၁၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၄-၁၁-၂၀၂၁ 

(ဗဒု ဟူးေန) မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ကျေချာင်သသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝး မတ်ိေဆအွေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၈-၁၁-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန )တွင် အထက်ပါ 

ေနအမ်ိ၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ရပ်ေဝးရပ်နီး 

မိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ှင်းမာဝင်း(ခ) ေမမာေဒ ှင်းမာဝင်း(ခ) ေမမာ
အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ေတဇ(၉)မှ သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှး ေမာင်ေမာင်ေအာင်(ငိမ်း)
(၈၇၀)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ှင်းမာဝင်း(ခ)ေမမာ အသက် (၆၅) 
ှစ်)သည် ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ည ၇:၃၅ နာရီတွင် ရန်ကုန် 
ြပည်သူေဆးုံကီး၌  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  ကားသိရပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်ဗိုလ်-ေဒ မိုးမိုးေကျာ် ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်ဗိုလ-်ေဒ မိုးမိုးေကျာ်
 ဦးေအာင်ေကျာ်-ေဒါက်တာ အိအိ ဦးေအာင်ေကျာ-်ေဒါက်တာ အိအိ
 ဦးစိန်ြမင့်-ေဒ သိန်းပိုင် ဦးစိန်ြမင့်-ေဒ သိန်းပိုင်
 ဦးမင်းမင်းဦး-မဂါးလူ ဦးမင်းမင်းဦး-မဂါးလူ
 ဦးေအးချိ- ေဒ ြဖေလး ဦးေအးချိ- ေဒ ြဖေလး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ှင်းမာဝင်း(ခ) ေမမာေဒ ှင်းမာဝင်း(ခ) ေမမာ

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ေတဇ(၉)မှ သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှး ေမာင်ေမာင်ေအာင်(ငိမ်း)

(၈၇၀)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ှင်းမာဝင်း(ခ)ေမမာ အသက်(၆၅) 

ှစ်သည် ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ည ၇:၃၅ နာရီတွင် ရန်ကုန် 

ြပည်သူေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရပါသြဖင့ ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေတဇ(၉)မှ သူငယ်ချင်းများှင့်မိသားစုများေတဇ(၉)မှ သူငယ်ချင်းများှင့်မိသားစုများ

ေဒ ေဝေဝရီ(ခ)ချန်လိဟွာေဒ ေဝေဝရီ(ခ)ချန်လိဟွာ
အသက်(၈၁)ှစ်အသက်(၈၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (93/C)၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်ေန ဦးေကျာ်ခင် (အိုလံပစ် လက်ဖက ်

ေြခာက)်၏  ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ဦးသာလွင-်ေဒ ရီ)တို၏သမီးကီး၊ (ဦးေပါအိုက်ေဆာ-ေဒ အဲလိန်း)တို၏ 

သမီးေခ းမ၊ Dr.ေဇာ်လင်းဦး-Dr.အိ ာမင်း၊ Dr.မိုးသူဇာ(Australia)၊ ကိုရည်ဘုန်း-မြဖြဖမာ၊ ကိုဟန် 

လင်းေအာင်တို၏ ေမွးသမခိင်၊ မခင်ြမတ်ုိးဦး၊ မေဆာင်းှင်းြဖ၊ မကည်ြဖြမင့ဘ်န်ုး၊ မယွန်းမဒီေအာင်တုိ၏  

ချစ်လှစွာေသာအဘွား  ေဒ ေဝေဝရ(ီခ)ချန်လဟွိာသည် ၂၁-၁၁-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) မွန်းလဲွ ၁:၅၃ နာရတွီင် 

Australia ိုင်ငံ Brisbane မိရှ ိGreenslope Hospital ၌ ဘဝ တစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါေသာေကာင့ ်

မိခင်ကီးအတွက ်Funeral Service ကို ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၉ နာရီတွင် Holland 

Park ရှိ “Mount Thompson Crematorium,West Chapel”၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးဘိုကီးဦးဘိုကီး
အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ မတိ ီလာမိ၊ ဆိင်ုးတန်းရပ်၊ ပထမလမ်းမေတာ်ေန (ဦးထွန်းေမာင်-
ေဒ အိ)တို၏ သား၊ (ဦးေရ ဟင်း-ေဒ သိန်းညိ)တို၏ သားသမက်၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်၏ခင်ပွန်း၊ 
ကိုေအာင်ေအာင-်မခင်မျိးေအး၊ ကိုဖိးစည်သ-ူမနန်းကည်ကည်သိန်း၊ ကိုထက်ေအာင်လ  င်-
မဝင်းအိြဖတို၏ ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ဇင်လင်းထက်၊ ေမာင်ရဲဒီပဖိး တို၏ အဘိုးသည် ၂၃-၁၁-
၂၀၂၁ (အဂ   ါေန)တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၄-၁၁-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် 
မိတ ီလာမိ၊ ြမင်ေတာ်ကန်သုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

လူသားတို၏ 

ကျန်းမာေရး 

အုိဇုန်းလ ာကို 

ထိန်းသိမ်းေပး

ဗိုလ်ကီးေအာဗိုလ်ကီးေအာင်ဝင်း(ငိမ်း)င်ဝင်း(ငိမ်း)
 (OTS-59 ၊ စည်သူတပ်ခွဲ) (OTS-59 ၊ စည်သူတပ်ခွဲ)

ဒုတိယပါေမာက ချပ် (စီမံ-ငိမ်း) ဒုတိယပါေမာက ချပ် (စီမံ-ငိမ်း) 

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပအမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သိုလ်(မ ေလး)ညာတက သိုလ်(မ ေလး)

ေရယာ်မှးကီး(ငိမ်း)ေရယာ်မှးကီး(ငိမ်း) ေ ေရေကာင်းတက သိုလ်ရေကာင်းတက သိုလ်

အသက်(၆၉)ှစ်အသက်(၆၉)ှစ်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊  

အမှတ်(၂၁/C-4)ေန ေဒ စန်းသန်းသွယ်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင် 

ခုိင်မွန်- ေဒ အိခုိင်ေကျာ်၊ ဦးသုဝဏ်တုိ၏ ဖခင်၊ ေြမး တစ်ေယာက်၏ အဘုိးြဖစ်သူ 

သည် ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန) ညေန ၃:၂၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၃-၁၁-၂၀၂၁(အဂ   ါေန) နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီတွင် ေရေဝး 

သုသာန်သုိ  ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအား 

ရည်စူး၍  ၂၈-၁၁-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန) နံနက် ၇:၀၀ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်သုိ 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                            

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု



ိုဝင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁  

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ    ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့ ်ကျင့သ်ုံးပီး     

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ဖတ်စရာယေန

အကမ်းဖက်သမားများ၏ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ၊ မီး  ဖျက်ဆီးမ များေကာင့ ်

မိနယ် ၁၀ မိနယ်ရှ ိေဈး ၁၀ ခုမှ ေဈးဆိုင်ခန်းများ ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ရ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ    ၂၃

CRPH ှင့ ်NUG အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွများသည် 

အလုံးစုံ ပျက်သု်းေရး ဦးတည်ချက်များြဖင့ ် PDF 

အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲကို ဖွဲစည်း၍ အချိေသာ 
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