
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    နတ်ေတာ်လြပည့်၊     စေနေန။                                                                                                                                            Saturday,       18     December    2021          ၁၀၅၉၁

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

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲသ့ိုလည်းေကာင်း၊ တလံ ပ်ကိ ု ြမင် 

ရသကဲသ့ို လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါးဟေူသာ)

ေလာကကို  ကျင့်သူကို ေသမင်းသည်မြမင်ိုင်။  ဤသုိ 

 ေသာသသူည် ေသြခင်းကင်းရာ နဗိ ာန်ကိ ု မျက်ေမှာက်ြပ 

ကကန်ု၏။  ထိသုတူိုအား ေနာက်တစ်ကမ်ိ ပဋသိေ ေန၍ 

ေသရြခင်းသည် မရှိေတာ့ပီ။
  ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၁၇

၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတဲွများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများြပပဲွ (Mini Gems 

Emporium)အခမ်းအနားကို   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌     ကျင်းပြပလုပ်ရာ   ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက်ချးီြမင့်သည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင် 

များြဖစ်ကသည့ ်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး   မိုးြမင့်ထွန်း၊   Jeng Phang 

ေနာ်ေတာင်၊ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိုးထွဋ်၊ ေကာင်စီ 

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရဲဝင်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက   ၊ ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ် 

ဥက   ၊ ေနြပည်ေတာ် တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်တိင်ုးမှး၊ ြမန်မာိင်ုငေံကျာက်မျက် 

လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် ဖိတ်ကားထားသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် အခမ်းအနား တက်ေရာက်လာကသူများသည ်၂၀၂၁ 

ခုှစ်   ပုလဲအတွဲများှင့ ်    ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွ(ဲMini Gems 

Emporium) အခမ်းအနားကျင်းပိင်ုေရး  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ခဲမ့ ဗဒီယီိ ု

မှတ်တမ်းကိ ုကည့် ကသည်။         စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ချးီြမင့်

ပုလဲအတဲွများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများြပပွဲတွင် ပုလဲအတဲွေပါင်း ၃၃၀ ှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွေပါင်း ၇၈၀ ကို ြပသသွားမည်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်  

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်   ၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့် 

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွဲ၌ ေရာင်းချရန ်ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ုကည့် စစ်ေဆးစ်။

အမျိးသားစည်းလုံးညွီတ်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ    ညိ  င်းေရးေကာ်မတီှင့်   NCA 

လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း မြပရေသးေသာ တိင်ုးရင်း 

သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ေြခာက်ဖွဲ ရှမ်းြပည်နယ် 

အေရှပိုင်း မိုင်းလားမိတွင် ေတွဆုံေဆွးေွး

နာစရာရှိရင် လွမ်းစရာနဲေြဖကပါ

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၅

စာမျက်ှာ » ၇

စာမျက်ှာ » ၁၉ စာမျက်ှာ » ၉

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၂၁၇ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  

၁ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင် န်းရှိ

သာစည်မိနယ်ှင့်      ွားထိုးကီးမိနယ်တို၌ 

ေနထိုင်ေသာ ြပည်သူများအေနြဖင့် မိမိေနအိမ် 

တွင်ေနထိင်ုရန် အစအီစ်တွင် အကျံးဝင်ြခင်းမှ 

ပယ်ဖျက်



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   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

ြပည်သမူျားပူးေပါင်းပါဝင် အကမ်းဖက်သမားဆနက်ျင်

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 အိအိမွန် 

စာြပင ် - ေဒ ခင်ယုေဆွှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစည်သူလွငှ်င့်အဖွဲ

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၁၀၀ ၈,၃၀၀ ၇၃ ၅၉၂,၉၀၀

MTSH ၃,၀၅၀ ၃,၁၀၀ ၆၀၇ ၁,၈၅၂,၃၅၀

MCB ၇,၇၀၀ ၈,၀၀၀ ၅၁ ၃၉၉,၀၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၇ - ၁၂-၂၀၂၁)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၃၂၈ ၆,၃၃၂,၅၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၇၀၀ ၃ ၇,၉၀၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၂၅ ၇၂,၅၀၀

AMATA ၅,၅၀၀ ၅,၅၀၀ ၀ ၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၃၇၀
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၇၄.၅
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၂.၅ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၆၅.၆
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၉၄ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၄.၃
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၉၆
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၃၂၁
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၁.၅၈

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၁၇

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန်များကိ ု  ထမ်းေဆာင်ေနကသူများအား   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဟ ု

ေခ ဆုိကပါသည်။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများသည် ုိင်ငံေတာ်အတွက် ကိးပမ်းထမ်းရက် 

ကသည့်အမ ထမ်းများြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန်သည ်ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရး၊ တိင်ုးြပည်အကျိးစီးပွားှင့ ်အများြပည်သအူကျိးစီးပွားတိုြဖစ်သည်။ ဝန်ထမ်း 

တစ်ေယာက်သည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲသ့ည့က်ာလအတွင်း အစိုးရအဆက်ဆက် 

ေြပာင်းေသာ်လည်း  တုိင်းြပည်အကျိးကုိ  ဦးလည်မသုန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲကသူများ 

ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲမဲမသမာမ များ 

ေကာင့် ုိင်ငံေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး အေြပာင်းအလဲြဖစ်ေပ ခဲ့ရာ CRPH၊ NUG အကမ်း 

ဖက်အဖဲွတုိသည် ိင်ုငအံပ်ုချပ်ေရးယ ရား မလည်ပတ်ေစေရးှင့ ်ိင်ုငတံည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းမ ပျက်ြပားပီး တိုင်းြပည်ပျက်စီးေစေရးရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ် ြပည်တွင်းမ ှ

PDF အကမ်းဖက်သမားများအား  ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ေြမာက်ပင့်ေထာက်ပ့ံေပးပီး 

EAO လက်နက်ကိင်ုအဖဲွအချိှင့ပ်ူးေပါင်းကာ အဖျက်လပ်ုရပ်များ လပ်ုကိင်ုေနက 

သည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

CRPH၊ NUG အကမ်းဖက်အဖဲွက ေသွးထိုးလ ံေဆာ်အားေပးေထာက်ပံထ့ား 

သည့ ်PDF အကမ်းဖက်သမားများသည် တိင်ုးေဒသကီးှင့ြ်ပည်နယ်များရိှ မိနယ် 

အချိတွင် အပ်ုချပ်ေရးပိင်ုးဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်ေအးချမ်း 

စွာေနထိုင်လျက်ရှိေသာ   ြပည်သူအချိအား    အေကာက်တရားလ မ်းမိုးေစရန ်

လည်းေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းကျင့ဝ်တ်ှင့အ်ည ီ ုိးသားစွာြဖင့် ိင်ုငေံတာ်အေပ  သစ ာ 

ေစာင့်သိ၍  အလုပ်တာဝန်များကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့ ်   ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများ တာဝန်မထမ်းေဆာင်ိင်ုေအာင်လည်းေကာင်း လက်နက်အားကိုးြဖင့ ်

ခိမ်းေြခာက်ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည်။

အကမ်းဖက်အဖျက်သမားများသည ်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လူအုပ်စုဖွဲ၍ 

လက်နက်အားကုိးြဖင့် အတင်းအကျပ် CDM ြပလပ်ုေစြခင်း၊ CDM ြပလပ်ုြခင်းတွင် 

မပါဝင်ဘ ဲိင်ုငေံတာ်ှင့ြ်ပည်သူအကျိးကိ ုတာဝန်ေကျပွန်စွာသယ်ပုိးထမ်းေဆာင် 

လျက်ရှိေသာဝန်ထမ်းအချိအား ခိမ်းေြခာက်ေှာင့်ယှက်သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ အစွန်း 

ေရာက်ိုင်ငံေရးသမား၊   အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်   အြမင်အယူအဆမတူဘ ဲ

ေအးချမ်းစွာေနထုိင်လျက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား သူလ ိ၊ ဒလန်၊ သတင်းေပးဟု 

စွပ်စဲွကာ တတ်ု၊ ဓား၊ ေသနတ်၊ လက်လပ်ုဗုံး၊ လက်လပ်ုမိင်ုးများအသုံးြပ၍ ရက်စက် 

စွာလုပ်ကံတိုက်ခိုက်၊ သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြပလုပ်လျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရသည်။

ိုင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူအကျိးကို သယ်ပိုးထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများအနက် ေဝးလေံသာေကျးလက်ေတာရာေဒသများှင့ ်နယ်စပ်ေဒသများ 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် ိုင်ငံေတာ်ှင့် 

ြပည်သူအကျိးကို ပင်ပန်းဆင်းရဲအနစ်နာခံကာ ေဆာင်ရက်ကရသူများြဖစ်၍ 

ဂဏ်ုယေူလးစားထိက်ုသမူျားြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့ ်ေကျးလက်ေဒသှင့န်ယ်စပ် 

ေဒသဖွံဖိးေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသည ်ေဝးလံ 

ေသာေဒသများမှ တုိင်းရင်းသားြပည်သူများအကျိးကုိ ကုိယ်ကျိးမဖက် ေစတနာ 

သက်သက်ေဆာင်ရက်ေပးေနကသမူျားြဖစ်သည်။ ယခအုခါ အကမ်းဖက်အဖျက် 

သမားေသာင်းကျန်းသမူျားသည် “က က်မိင်ု ကျမီီး  ” သည့လ်ပ်ုရပ်များ လပ်ုကိင်ု 

လာကသည်။

ဒဇီင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေနတွင် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ချမ်းြမသာစည်မိနယ်ေန 

သူနာြပဆရာမတစ်ဦး သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေနတွင ်စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး  ေရဦးမိနယ်ခန်းမ၌  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့်ဌာနဆိုင်ရာ 

အဖဲွအစည်းများက ြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးေနစ် 

လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းြဖင့ ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ြခင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေနတွင် 

ပင်လည်ဘူးမိနယ်၌ ေကျာင်းဆရာတစ်ဦးအား ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်း၊ ထိုေန  

တွင်ပင် ဖလမ်းမိနယ်၌ ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှတစ်ဦးအား ေသနတ် 

ှင့်ပစ်ခတ်ပီး  ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားြခင်း၊  ထိုေနတွင်ပင ်  ကွတ်ခိုင်မိနယ်၌ 

ေကျးရာတွင် တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားအား ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးေသာ မိနယ် 

ဆရာဝန်ကီးအား  အေကာင်းမ့ဲရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်းတုိကုိ  အကမ်းဖက် 

အဖျက်သမားများ ြပလုပ်ခဲ့ကသည်။

အကမ်းဖက်အဖျက်သမား၊ ေသာင်းကျန်းသူများ၏ ရက်စက်ယုတ်မာမ များ 

သည် ိင်ုင၏ံအကျိးစီးပွားသာမက  တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၏ အကျိးစီးပွားများ 

ကုိပါ ထိခုိက်နစ်နာခ့ဲကသည်။ အထူးသြဖင့် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးဘက်ဆုိင်ရာ 

ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများသည် ေဒသခတံိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားအကျိးအတွက် ေစတနာ 

ေရှထား အနစ်နာခေံဆာင်ရက်ေနကသမူျားြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ရာ  တိင်ုးြပည်အတွက် 

လည်း အကျိးဆုတ်ယုတ်၊ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများလည်း ထိခိုက်နစ်နာေအာင် 

ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်အဖျက်သမားများကိ ုြပည်သ ူလထူပုူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့် 

ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ ခန်ထားြခင်း
ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါပဂု ိလ်များကိ ုယင်းတိုှင့ယှ််တဲွေဖာ်ြပထားသည့ ် ဝန်ထမ်းအဖဲွ 

အစည်းအကီးအမှး  ရာထူးေနရာများတွင ် တာဝန်ဝတ ရားများကိ ု စတင်ေဆာင်ရက်သည့်ေနမှစ၍  အစမ်းခန်ထားလိုက ်

သည်-

  အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန   ခန်ထားသည့် ရာထူး၊ ဌာန 

 (၁)  ေဒါက်တာ စိုးြမင့်ေအး    ပါေမာက ချပ်

  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်   စစ်ကိုင်းတက သိုလ်

  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန    အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန    ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 (၂) ေဒါက်တာ ရီရီဦး   ပါေမာက ချပ် 

  ဒုတိယပါေမာက ချပ်    ေကျာက်ဆည်တက သိုလ် 

  ေတာင်ငူတက သိုလ်    အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန    ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 (၃)  ေဒ ွယ်နီ     န်ကားေရးမှးချပ ်

  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်   အဆင့်ြမင့်သိပ ံှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန 

  အဆင့်ြမင့်သိပ ံှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန   သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

  သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

  (၄)  ေဒါက်တာ သိဂ   ေမာင်ေမာင ်     န်ကားေရးမှးချပ ်

  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်   အဏုြမစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန

  အဏုြမစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန    သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

  သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

  (၅)  ေဒါက်တာ နီလာသိန်း    ပါေမာက ချပ်

  ဒုတိယပါေမာက ချပ်    ကွန်ပျတာတက သိုလ် (သထုံ)  

  သတင်းအချက်အလက ်   အဆင့်ြမင့်သိပ ံှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

  နည်းပညာတက သိုလ်   သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

  အဆင့်ြမင့်သိပ ံှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန 

  သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ် အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာကသမူျားသည် 

ြပပဲွ၌ေရာင်းချရန်  ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ် ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများှင့ ်

ပုလဲအတွဲများကိ ု  လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးရာ   တာဝန်ရှိသူများက 

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ေရာင်းချေပးသွားမည်

ယေနြပလပ်ုသည့ ်ပလုအဲတဲွများှင့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများြပပဲွ 

(Mini Gems Emporium)တွင် ပုလဲအတဲွေပါင်း ၃၃၀ ှင့် ေကျာက်စိမ်း 

အတဲွေပါင်း ၇၈၀ ကိ ုြပသသွားမည်ြဖစ်ပီး ပလုအဲတဲွများကိ ု၁၈ ရက်ှင့် 

၁၉ ရက်တုိတွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်စိမ်း 

အတွဲများကို  ၂၀   ရက်မှ   ၂၂   ရက်အထိ    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်

လည်းေကာင်း အသီးသီးေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ပလုအဲတဲွများှင့် 

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွ ဲ(Mini Gems Emporium) ကို ကိုဗစ်-၁၉ 

စည်းကမ်းများှင့်အည ီကျင်းပြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်  အခမ်းအနား တက်ေရာက်လာကသူများက  ၂၀၂၁ ခုှစ်  ပုလဲအတွဲများှင့်  ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွ ဲ

အခမ်းအနားကျင်းပိုင်ေရး ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ခဲ့မ  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိ ုကည့် ကစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

၂၀၂၁ ခုှစ်  ပုလဲအတွဲများှင့ ်  ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွဲ၌  ေရာင်းချရန ်  ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ုကည့် စစ်ေဆးစ်။

၂၀၂၁ ခုှစ်  ပုလဲအတဲွများှင့်  ေကျာက်စိမ်းအတဲွများြပပဲွ၌  ေရာင်းချရန်  ခင်းကျင်းြပသထားသည့် 

ပုလဲအတွဲများကိ ုေတွရစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်  

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်   ၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့် 

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွဲ၌ ေရာင်းချရန ်ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ပုလဲအတွဲများကိ ုကည့် စစ်ေဆးစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁
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ပညာသင်ကားေရးမှာ ဘယ်လိုမှ ထိခိုက်ခံလိုမရ

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲအစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၃/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့် အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

အာရှိုင်ငံေတွမှာလည်း  အိုမီခရန်က ြဖစ်ေနတာရှိတယ်။ သူက ကူးစက်မ လည်း ေတာ်ေတာ်ေလးြမန်တယ်။ ြဖစ်ပွားမ လည်း ြပင်းထန်တယ် 

ဒလီိေုြပာတာေပါ။့ အဒဲေီတာ ့က န်ေတာ်တို ေပါလ့ိုေတာမ့ရဘူးဆိတုာေလး ေြပာချင်ပါတယ်။ က န်ေတာ်တိုက ေကျာင်းေတဖွွင့ထ်ားတာ။ ေကျာင်းေတ၊ွ 

ကေလးေတွ ေကျာင်းတက်ေနကပီ။ ေကျာင်းတက်ေနေတာ့ ဒီကေလးေတွ ပညာသင်ကားေရးမှာ ဘယ်လိုမှ ထိခိုက်ခံလိုမရဘူး။ အထိခိုက်ခံလို 

မြဖစ်ဘူး။ သတူိုကိ ုကျန်းကျန်းမာမာနဲ မတ်လကန်ု က န်ေတာ်တို စာေမးပဲွပီးတဲအ့ထ ိေကျာင်းတက်ိင်ုဖိုလိတုယ်၊ ကျန်းကျန်းမာမာ တက်ိင်ုဖိုလိတုယ်။ 

လုလံုံ ခံ ခံနဲတက်ိင်ုဖိုလိတုယ်။ သတူိုတင်မဟတ်ုဘူး။ ပညာေရးဝန်ထမ်းေတလွည်း ဒအီတိင်ုးပ။ဲ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ ပညာသင်ကားေပးိင်ုဖိုလိတုယ်။ 

လုံလုံ ခံ ခံနဲ ပညာသင်ကားေပးိုင်ဖိုလိုတယ်။ ဒါကိုက န်ေတာ်တိုက ေတာ်ေတာ်ဂုစိုက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။
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ပုလဲအတွဲများှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ ြပပွဲကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

၂၀၂၁ ခုှစ်  ပုလဲအတဲွများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများ ြပပဲွကုိ ကုိဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက်များှင့ ်အညီ  ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိမဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

၉၆ ပွဲေြမာက်

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲများကို ၁၉၆၄ ခုှစ်က စတင် 

ကျင်းပခဲ့ပီး ိုင်ငံြခားေငွြဖင့်  ေရာင်းချသည့်  ြပပွဲ ၉၅ ပွဲ၊  ြမန်မာ 

ကျပ်ေငွြဖင့ ် ေရာင်းချသည့ ် ြပပွဲ  ၁၉ ပွဲ  ြပလုပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ယခကုျင်းပသည့ ်၂၀၂၁ ခှုစ်  ပလုအဲတဲွများှင့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများ 

ြပပွဲသည ်ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်ေရာင်းချသည့ ်၉၆ ပွဲေြမာက်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ြပပဲွပထမေနတွင် ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ  ရတနာကုန်သည်များသည် 

နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်၍ မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမအတွင်း ြပသ 

ထားသည့် ပုလဲအတွဲများ၊  ေကျာက်စိမ်းအတွဲများှင့ ်ခန်းမအြပင်၌ 

သတ်မှတ်နယ်ေြမအလိုက ်  ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်  ေကျာက်စိမ်း 

အတွဲများကို စိတ်ကိက်ကည့် ေလ့လာကသည်။

 ေရာင်းချေပးသွားမည်

ယခြုပပဲွတွင်ေရာင်းချမည့ ်ပလုအဲတဲွများအတွက် အနမိ့ဆ်ုံးအေြခခ ံ

ေဈးမှာ အေမရိကန်ေဒ လာ  ၁၀၀၀ ြဖစ်ပီး  ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ 

အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့ ်အနမိ့ဆ်ုံးအေြခခေံဈးမှာ  ယူိေုင ွ၅၀၀၀ 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ပုလဲအတွဲများကိ ုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်ှင့် ၁၉ ရက်တိုတွင် 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာငး်ချေပးသာွးမည်ြဖစ်ပီး ေကျာက်စိမ်း 

၂၀၂၁ ခုှစ်  ပုလဲအတွဲများှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ ြပပွဲကျင်းပစ်။

၂၀၂၁ ခုှစ်  ပုလဲအတွဲများှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ ြပပွဲပထမေနတွင ်ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ရတနာကုန်သည်များက ပုလဲအတွဲများကိ ုစိတ်ကိက်ကည့် ေလ့လာကစ်။

အတဲွများကိ ုဒဇီင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထ ိခင်းကျင်းြပသသွားမည် 

ြဖစ်ကာ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်

ြပည်တွင်း/ြပည်ပ  ရတနာကုန်သည်များကို  ေရာင်းချေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                               သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

အမျိးသား   စည်းလုံးညီွတ် 

ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရးေကာ်မတီှင့ ်    NCA 

လက်မှတ်ေရးထိုးြခငး်     မြပ

ရေသးေသာ     တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ    ေြခာက်ဖွဲ 

တိုသည်  ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်ှင့ ်   

၁၆ ရက်တိုတွင်  ရှမ်းြပည်နယ ်

အေရှပိုင်း       မိုင်းလားမိ၌   

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ ်ဆိုင်ရာ       

ကိစ ရပ်များှင့်    ကျန်းမာေရး၊    

ေဒသဖွံဖိးေရး    ဆိုင်ရာများှင့ ်     

စပ်လျ်း၍     အလွတ်သေဘာ   

ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆုံ      ေဆွးေွးပွဲသို 

အမျိးသား  စည်းလံုးညီွတ်ေရး 

ှင့်  ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရးေကာ်မတီ    ဥက    

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  ရာြပည့်ှင့ ်

ေကာ်မတီဝင်များ၊ ငိမ်းချမ်းေရး 

အကျိးေဆာင်ှင့်   တိဂံေဒသ 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မှ   တာဝန်ရှိ 

သမူျား၊    တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်များဘက်မ ှ      “ဝ” ြပည်   

ေသွးစည်းညီွတ်ေရး     ပါတီ 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတီှင့် NCA လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း

မြပရေသးေသာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ေြခာက်ဖွဲ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း မိုင်းလားမိတွင် ေတွဆုံေဆွးေွး

(UWSA)၊ အမျိးသားဒီမိုကေရစီ 

မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ    (NDAA)၊ 

ြမန်မာ အမျိးသားဒီမုိကရက်တစ် 

မဟာမိတ်တပ်မေတာ်  (MNDAA)၊   

ရခိုင်အမျိးသားအဖွဲချပ ် (ULA/

AA) ၊ တအာငး်     အမျိးသား    

လွတ်ေြမာက်ေရး    တပ်မေတာ် 

(TNLA)၊ ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရး 

ပါတီ       (SSPP/SSA)တိုမှ      

ကုိယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက် 

ခဲ့ကသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ေတွဆုံ      ေဆွးေွးရာတွင ်

ညိ  င်းေရး    ေကာ်မတီဥက    

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  ရာြပည့်က 

NCA လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း မြပရ 

ေသးေသာ      တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ   ေြခာက်ဖွဲ 

တိုှင့်       လာေရာက်ေတွဆု ံ

ရသည့်       ရည်ရယ်ချက်ှင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရး   ေရှလုပ်ငန်းစ ်

များကို  ရှင်းလင်းေဆွးေွးပီး 

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ 

ေြခာက်ဖွဲမှ    တစ်ဖွဲချင်းစီ၏

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ဆိုင်ရာ 

အြမင်သေဘာထားများ၊ ဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်သင့်သည့ ်  အကံြပ 

ချက်များ၊  ကိဗုစ်ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ် 

များကုိ ရင်းီှးပွင့်လင်းစွာေဆွးေွး 

ကသည်။

ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့က

ေဆွးေွးချက်များအေပ  ညိ  င်း 

ေရးေကာ်မတဦက   ှင့ ်   အဖဲွဝင် 

များက လိအုပ်သည်များ ြဖည့စွ်က် 

ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့ကပီး    ေတွဆု ံ

ေဆွးေွးပွဲကို    ရပ်နားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍      ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီသည ်     တက်ေရာက ်

လာကေသာ      တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှ   တစ်ဖဲွ 

ချင်းစီကိုလည်းေကာင်း၊ NDAA 

မိုင်းလားအဖွဲဥက    ဦးစိုင်းလင်း 

ှင့ ်     အဖဲွဝင် များကိလုည်းေကာင်း   

သီးြခားစီေတွဆံုပီး လက်နက်ကုိင်  

ပဋိပက များ       ေလ ာ့ချိုင်ေရး၊ 

ဆက်လက်    ေဆာင်ရက်ကမည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များ၊ ှစ်ဖက်ယုံကည်မ  

တည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ   ကိစ  

ရပ်များ၊  ကျန်းမာေရးှင့ ်ေဒသ 

ဖွံဖိးေရး၊     မူးယစ်ေဆးဝါး 

ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ် 

များှင့ ် နယ်စပ်တည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ေရးဆိုင်ရာ     ကိစ ရပ်များကို 

ရင်းှီးစွာ      ေတွဆုံေဆွးေွး 

ခဲ့ကသည်။

လက်ေဆာင်ေပးအပ်

ယင်းေနာက်       ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီဥက   က  တက်ေရာက် 

လာကသူများအား    တပ်မေတာ် 

ထုတ်   စားေသာက်ဖွယ်ရာများ 

လက်ေဆာင်  ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံ၏      တတိယေကာ်မတီတွင ်

“ြမန်မာိုင်ငံရှိ “ိုဟင်ဂျာ” ဆိုသူ   မွတ်စလင်များှင့်   အြခား 

လူနည်းစုများ၏   လူအခွင့်အေရးအေြခအေန” ဟု   ေခါင်းစ် 

တပ်ထားသည့ ်  ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိုကိ ု   အတည်ြပခဲ့သည့်အေပ  

လုံးဝပယ်ချေကာင်း  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက  ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ 

ရက်တွင် သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့မ ကို ြပန်လည်ရည် န်းအပ်သည်။ 

၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကျင်းပခဲသ့ည့ ်(၇၆)ကမ်ိေြမာက် ကလုသမဂ  

အေထွေထွညီလာခံ၏   မျက်ှာစုံညီအစည်းအေဝးတွင်  ယင်း 

ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိကုိ ု အတည်ြပခဲသ့ည့အ်ေပ  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ထပ်ေလာင်းကန်ကွက်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ယင်းအဆိုမူကမ်းကို  မဲခွဲရန်ေတာင်းဆို 

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတည်းအေပ  ဦးတည်ချမှတ်သည့်အဆုိကို ထပ်ေလာင်းကန်ကွက်
ေလ့ရှိခဲ့ေသာ်လည်း   ယခုှစ်တွင်   မဲမခွဲဘဲ  အတည်ြပခဲ့ြခင်းမှာ 

ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ်မှ ထတ်ုပယ်ြခင်းခထံားရပီး ိင်ုငေံတာ်သစ ာေဖာက် 

ဖျက်မ ြဖင့်  တရားရင်ဆိုင်ေနရသူက   ကုလသမဂ တွင်  မမှန်မကန် 

ကုိယ်စားြပေနြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။ ၎င်း၏  ုိင်ငံေတာ်အေပ  သစ ာ 

ေဖာက်ေသာလုပ်ရပ်သည ်  ြမန်မာိုင်ငံ၏အမျိးသားအကျိးစီးပွားကို 

ထိခိုက်ေစသည်။ 

လူအခွင့်အေရးကိစ ရပ်များကို  စ်းစားသုံးသပ်ရာတွင်  ိုင်ငံ 

အားလုံး တစ်ေြပးညကီျင့သ်ုံးေရး၊   သမာသမတ်ကျေရး၊  ိင်ုငတံစ်ိင်ုင ံ

တည်းကို ေရးချယ်ပစ်မှတ်မထားေရး စသည့်  ကုလသမဂ အေြခခံမူ 

များကို ဆန်ကျင်၍ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတည်းအေပ  ဦးတည်ချမှတ်သည့ ်

ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိမုျားကိ ုြမန်မာိင်ုငကံ အစ်တစိက်ုဆန်ကျင်သည်။ 

ယင်းကဲ့သို   ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိုများကိ ု  ေရးဆွဲပီး ေဆွးေွးပွဲများ 

ေဆာင်ရက်သည့လ်ပ်ုငန်းစ်များတွင် ချိယွင်းမ များရိှေကာင်း ေတွရိှ 

ရသည်။  ယခုဆုံးြဖတ်ချက်အဆိုတွင ်     ြမန်မာိုင်ငံ၏ဥပေဒှင့ ်

သမိုင်းေကာင်း၌  မည်သည့်အခါကမ မရှိခဲ့ဘဲ ြပည်သူများက အသိ 

အမှတ်မြပသည့ ်“ိဟုင်ဂျာ” ဆိေုသာအသုံးအ န်းအပါအဝင် လိရုာ 

ပုသွံင်း၍ မှားယွင်းသည့အ်ေကာင်းအရာများှင့ ်ြပည့ှ်က်ေနသည်မှာ 

လက်မခံိင်ုဖွယ်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်ြမန်မာိင်ုငကံ ယင်းဆုံးြဖတ် 

ချက်အဆိုကို ြပင်းထန်စွာ ကန်ကွက်ပယ်ချလိုက်သည်။ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်။ 

 ေကျာဖုံးမှ

ဦးစွာိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိ 

ဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်းက အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားရာတွင်  (၇၄) 

ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပ 

ိုင်ေရး    ပထမအကိမ်ှင့်    ဒုတိယအကိမ် ညိ  င်း 

အစည်းအေဝးများ၌      ဆပ်ေကာ်မတီအလိုက ်

အေသးစတ်ိ ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ကပီး ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယခု   တတိယအကိမ်ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင ်

ဆပ်ေကာ်မတအီလိက်ုေပးအပ်ထားသည့ ်  လပ်ုငန်း 

တာဝန်များှင့်စပ်လျ်း၍   ေနာက်ဆုံးေဆာင်ရက ်

ပီးစီးမ များ၊ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန်ရှိမ များှင့်  ထပ်မံ 

ြဖည့်ဆည်း   ေဆာင်ရက်ေပးရမည့်ကိစ ရပ်များကိ ု

ေဆွးေွးကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ြဖည့်စွက်မှာကား

ထိုေနာက်  ိုင်ငံေတာ်အလံတင်ှင့ ်ိုင်ငံေတာ် 

အလအံေလးြပပဲွ  စစ်ေရးြပဆပ်ေကာ်မတီ၊  ုိင်ငံေတာ် 

အလ ံအေလးြပပဲွအခမ်းအနားကျင်းပေရး၊ ြပင်ဆင် 

ေရးှင့် ဖိတ်ကားေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊ လွတ်လပ်ေရး 

ေနဧည့ခ်ပဲွံှင့ ်ညစာစားပဲွကျင်းပေရးဆပ်ေကာ်မတ၊ီ 

မီး ှးမီးပန်းများပစ်ေဖာက်ေရး   ဆပ်ေကာ်မတီ၊ 

လုံ ခံေရးဆပ်ေကာ်မတ၊ီ ြပန်ကားေရးဆပ်ေကာ်မတ၊ီ 

လွတ်လပ်ေရးေနသဝဏ်လ ာြပစေုရး ဆပ်ေကာ်မတ၊ီ 

ကျန်းမာေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊  အားကစားပိင်ပွဲများ 

ကျင်းပေရးဆပ်ေကာ်မတီှင့ ်  စာရင်းစစ်ေဆးေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီများမှ     ေကာ်မတီဥက   များှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက  ေကာ်မတီများအလိုက် စီမံ 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  အေြခအေနများှင့ပ်တ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ      (၇၄) 

ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေနကျင်းပေရး  ဗဟို 

ေကာ်မတဦက    ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဒုတိယဥက   က ြဖည့်စွက်မှာကားသည်။ 

  ထိုေနာက် (၇၄) ှစ်ေြမာက်   လွတ်လပ်ေရးေန  

ကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီဥက       ိုင်ငံေတာ်စီမံ  

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  ဒုတိယဥက   ၊      ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်းက 

 နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားရာတွင ်၂၀၂၂ ခုှစ်  

ှစ်သစ်ကာလတွင် ပထမဆုံးအကိမ်ကျင်းပမည့ ်

ိုင်ငံေတာ်အဆင့်   အခမ်းအနားြဖစ်သည့်အတွက ် 

ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ှင့်ေလျာ်ညီစွာ    မဂ  လာရှိသည့် 

အခမ်းအနားြဖစ်ရန် ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ှစ်သစ်ကာလကို စိတ်သစ် 

လူသစ်ြဖင့်ကိဆိုရင်း  လွတ်လပ်ေရးအချပ်အြခာ 

အာဏာကိ ုတန်ဖိုးထား ေလးစားထက်သန်သည့စ်တ်ိ၊ 

မိမိတို၏ အချပ်အြခာအာဏာကို  မိမိတိုကိုယ်တိုင ်

ထိန်းသိမ်းိုင်ေစမည့ ်  စိတ်ဓာတ်များ   ထက်သန် 

ကိန်းဝပ်ေနေစရန်      ေဆာင်ရက်ေပးကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း မှာကားပီး အစည်းအေဝးကုိ ုပ်သိမ်း 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                        

  သတင်းစ်

ှစ်သစ်ကာလကိ ု  စတ်ိသစ်လသူစ်ြဖင့်ကိဆိရုင်း လွတ်လပ်ေရး 

အချပ်အြခာအာဏာကို  တန်ဖိုးထား   ေလးစားထက်သန ်

သည့စ်တ်ိ၊ မမိတိို၏ အချပ်အြခာအာဏာကိ ု   မမိတိိုကိုယ်တိင်ု   

ထိန်းသိမ်းိုင်ေစမည့်စိတ်ဓာတ်များ    ထက်သန်ကိန်းဝပ်ေန 

ေစရန် ေဆာင်ရက်ေပးကရမည်



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

(၄၇)ှစ်ေြမာက် ရခိုင်ြပည်နယ်ေနကို ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန(သံတွဲ) အေဆာက်အအံုသစ ်ဖွင့်လှစ်

ေဒသတစ်ခုတွင် ြပည်သူများစုေပါင်းေတွဆုံရာ၊ ေဆွးေွးဖလှယ်ရာ၊ ှီးေှာတိုင်ပင်ရာ စသည့် ရပ်ရာအကျိး၊ 

တိုင်းြပည်အကျိး ေဆာင်ရက်မ များအတွက် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနများသည် မရှိမြဖစ်လိုအပ်
သံတွဲ     ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

(၄၇)ှစ်ေြမာက ်   ရခိုင်ြပည်နယ်ေနကိ ု

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်    ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနက    သံတွဲမိ၌ 

တည်ေဆာက်ပီးစီးခဲ့သည့ ် လူထုအေြခ 

ြပဗဟိုဌာန   (Community Centre) 

အေဆာက်အအံုသစ်ဖွင့်လှစ်ပဲွ အခမ်းအနား 

ကို  ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင်   အဆိုပါ 

အေဆာက်အအုံသစ်ေရှ၌  ကျင်းပရာ 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီအဖဲွ 

ဝင်များြဖစ်ကေသာ    မန်းငိမ်းေမာင်၊ 

ေဒ ေအးုစိန်ှင့ ်      ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး၊ 

ေဒါက်တာွန်ေဖ၊ ဦးမင်းသန်ိးဇ၊ံ ဒတုယိ 

ဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်၊ ရခိင်ုြပည်နယ် 

အစုိးရအဖဲွဝင် ဝန်ကီးများ တက်ေရာက် 

ကသည်။

စက်ခလုတ်ှိပ်ဖွင့်လှစ်

အခမ်းအနားတွင်    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်       မန်းငမ်ိး 

ေမာင်၊  ေဒ ေအးုစိန်ှင့်  ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊ 

ရခုိင်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ တုိင်းရင်းသား 

ေရးရာဝန်ကီး  ဦးတင်လှှင့်  မိမိမိဖ 

ဦးဖိုးရီေအာင်တိုက  လူထုအေြခြပဗဟိ ု

ဌာန အေဆာက်အအုံသစ်ဆိုင်းဘုတ်ကို 

စက်ခလုတ်ှိပ်  ဖွင့်လှစ်ေပးပီး စုေပါင်း 

စာဖတ်ခန်း၊            ကေလးကစားခန်း၊ 

အုပညာခန်းှင့်  ြပည်သူစာကည့်တုိက်၊ 

ကွန်ပျတာသင်တန်းခန်းမ၊     အားကစား 

ခန်းမ၊ ေဆွးေွးပွဲခန်းမှင့်  ဘက်စုံသုံး 

ခန်းမတိုကိုလည်းေကာင်း     လှည့်လည် 

ကည့် အားေပးကသည်။

ဆက်လက်၍   ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား 

ဒုတိယပိုင်းအစီအစ်ကိုကျင်းပရာ ိုင်ငံ

ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အဖွဲဝင် 

ေဒ ေအးုစိန်က သံတဲွခုိင် လူထုအေြခြပ 

မရှိမြဖစ်လိုအပ်ပါေကာင်း၊  သံတွဲခိုင ်

လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနတွင ် ေဆွးေွးပွဲ 

ခန်းမ၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမများ ပါဝင်သြဖင့ ်

လူကီး/လငူယ်မေရး ရပ်ရာအကျိး၊ ေဒသ 

အကျိးအတွက် စေုပါင်း တိင်ုပင်ေဆွးေွး 

ိုင်သလို ကွန်ပျတာသင်တန်းခန်းမှင့် 

အုပညာခန်းမများပါဝင်သြဖင့ ်လူငယ် 

များအတွက် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်  သက်ဆိုင်သည့် 

နည်းပညာဆိင်ုရာ သင်တန်းများ၊ ဘာသာ 

ယင်းေနာက်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက  ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  အဓိကလုပ်ငန်း 

တာဝန်ကီးသုံးရပ်ြဖစ်သည့ ်    သတင်း 

အချက်အလက်များ   ြဖန်ေဝေပးြခင်း၊ 

အသိပညာေပးြခင်းှင့် ေဖျာ်ေြဖေပးြခင်း 

ဟသူည့ ်လပ်ုငန်းများကိ ုေခတ်မသီစ်လွင် 

ေသာ အစအီစ်များြဖင့ ်ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ

ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်     ရှိပါေကာင်း၊ 

တစ်ဖက်တွင်လည်း  ြပည်သူစာကည့ ်

တိက်ုများ ဖွင့လှ်စ်၍ ြပည်သမူျားသတင်း 

အချက်အလက်ရရိှုိင်ရန်ှင့် အသိပညာ 

ေပးလပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိပါေကာင်း၊      ြပည်သူစာကည့်တိုက ်

များကို  ြပည်သူများအသိပညာရှာမှီး 

ရာေနရာ၊ သတင်းအချက်အလက် ရှာေဖွ 

ရာေနရာ၊ တိုင်းကျိးြပည်ကျိး၊ ရပ်ကျိး 

ရာကျိးများ ေဆွးေွးတိုင်ပင်ရာေနရာ၊ 

ြပည်သူများ  အပန်းေြဖရာေနရာများ 

ြဖစ်ေအာင ် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနများ 

အြဖစ်  အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိပါေကာင်း။

ေပါင်းကူးတံတားတစ်ခုြဖစ်လာမည်

သံတွဲခိုင် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန 

အေဆာက်အအုကံိ ုိင်ုငေံတာ်ဘ  ာေင ွ

ကျပ် ၄၆၄ သန်းေကျာ်ြဖင့် တည်ေဆာက် 

ေပးခဲ့ပီး  ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲက 

ေငွကျပ်သိန်း  ၂၂၀ တန်ဖိုးရှိ ပစ ည်းများ 

ြဖည့်ဆည်း လှဒါန်းေပးခဲ့သည့်အတွက် 

ယခုကဲ့သို      ခမ်းနားစွာတည်ေဆာက ်

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊   လူထုအေြခြပ 

ဗဟိုဌာနများသည ်  လူငယ်များေတွဆု ံ

ရန် အသင့်ေတာ်ဆံုးေနရာြဖစ်ပီး လငူယ် 

Network    ကျယ်ြပန်လာသည်ှင့်အမ  

စစုည်းညွီတ်မ ှင့ ်စေုပါင်းေဆာင်ရက်မ  

အားေကာင်းကာ အနာဂတ်တွင် လူငယ် 

ေခါင်းေဆာင်များကို ေမွးထုတ်ေပးိုင ်

သည့်   ေနရာတစ်ခု  ြဖစ်လာမည်ဟု 

ယံုကည်ပါေကာင်း၊  ထုိြပင်  ေကာင်းမွန် 

သည့်  ြပည်သူဆက်ဆံေရးလုပ်ငန်းများ 

ကို  ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့ ်ိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရှင့်  ြပည်သူများကား  ေပါင်းကူး 

တတံားတစ်ခ ုြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ရခုိင်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ 

ကိယ်ုစား ြပည်နယ်တိင်ုးရင်းသားေရးရာ 

ဝန်ကီး  ဦးတင်လှက အမှာစကားေြပာ 

ကားပီး သတဲွံမိ   မိမိမိဖ ဦးထွန်းသန်  

ေကျာ်က   ေကျးဇူးတင်စကား  ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက    သံတွဲမိနယ် 

အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/ေကျးရာများတွင ်

ဖမ်းယူကည့် ိုင်ရန်အတွက်    MRTV 

DVB-T2 Set Top Box  အလုံး ၅၀၀ ကို 

ေပးအပ်လှဒါန်းရာ သံတွဲခိုင် ဒုတိယ 

ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး  ဦးမိုးေဇာ်လင်းက 

လက်ခံရယူပီး တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ

ေရးရာဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်က  သံတဲွခုိင်ြပည်သူ

စာကည့်တိုက်အတွက်  ရခိုင်တိုင်းရင်း 

သားစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ ဆိင်ုရာ စာအပ်ု 

စာေစာင်များကိ ု     ေပးအပ်လှဒါန်းရာ 

ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန  သံတွဲခိုင်ဦးစီးမှးက လက်ခံ 

ရယူသည်။    

အခမဲ့အသုံးြပိုင်

ယခုဖွင့်လှစ်သည့ ်   လူထုအေြခြပ 

ဗဟိဌုာနအေဆာက်အအုသံည် ိင်ုငေံတာ် 

ေငြွဖင့် တည်ေဆာက်သည့် ဒုတိယေြမာက် 

အေဆာက်အအုံြဖစ်ပီး   ြပတိုက်ငယ်၊ 

ကေလးစာဖတ်ခန်း၊  ကေလးကစားခန်း၊ 

အုပညာခန်း၊  ြပည်သူစာကည့်တိုက်၊ 

ကွန်ပျတာသင်တန်းခန်းမ၊ အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၊ အားကစားခန်းမှင့် ဘက်စုံသုံး 

ခန်းမများပါဝင်ကာ     ြပည်သူများှင့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား အခမဲအ့သုံး 

ြပိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များှင့် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများသည ်   သံတွဲမိ   သာသနာ့ 

ဗိမာန်၌     မိနယ်သံဃနာယကဥက    

ဆရာေတာ်အား    သွားေရာက်ဖူးေြမာ်၍ 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကာ 

သံတွဲမိရှိ  ဆံေတာ်၊ အံေတာ်၊ နံေတာ် 

ေစတေီတာ်များအား  လှည့လ်ည်ဖူးေြမာ် 

ကည်ညိကပီး  သံတွဲမိရှိ ေရ ဝတီ 

ရခိုင်လုံချည်ှင့် ဝါးစားပွဲခင်းလုပ်ငန်းသို 

သွားေရာက်ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

 သတင်းစ်

မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

ထိုေနာက်  လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန 

အတွင်း  ခင်းကျင်းြပသထားရှိသည့  ်

ြပတိုက်ငယ်မ ှ  ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ 

ထူးခ န်ထင်ရှားပုဂ ိလ်များ၊ ိုးရာပွဲေတာ ်

များ၊ ေြမာက်ဦးေရှးေဟာင်း ယ်ေကျးမ  

နယ်ေြမှင့ ်အထင်ကရဘရုားေစတပီထုိုး 

များအပါအဝင် သာယာလှပေသာ ခင်း 

ှင့ ်ကမ်းေြခများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုမံျား၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၏ ေဒသထွက်ကုန်များ၊ 

ိုးရာယ်ေကျးမ    အုပညာလက်ရာ 

များအား       ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ြပတိုက်ငယ်ကိုလည်းေကာင်း၊ ကေလး 

ဗဟိဌုာနသည်  ရခိင်ုြပည်နယ်တွင် ပထမ 

ဆုံးဖွင့လှ်စ်ိင်ုခဲသ့ည့ ် လထူအုေြခြပဗဟိ ု

ဌာနြဖစ်၍ များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မ ိ

ေကာင်း၊  ရခိုင်ြပည်နယ်ေန  အချနိ်အခါ 

သမယတွင်  ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

လည်း   ရခိုင်ြပည်နယ်ေနကို  ဂုဏ်ြပ 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းဟ ုဆိုိုင်ပါေကာင်း။

မရှိမြဖစ်လိုအပ်

ေဒသတစ်ခတွုင် ြပည်သမူျား စေုပါင်း 

ေတွဆုံရာ၊  ေဆွးေွးဖလှယ်ရာ၊ ှီးေှာ 

တိုင်ပင်ရာစသည့်       ရပ်ရာအကျိး၊ 

တိုင်းြပည်အကျိး   ေဆာင်ရက်မ များ 

အတွက် လထူအုေြခြပဗဟိဌုာနများသည် 

စကားသင်တန်းများ၊  အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းဆိင်ုရာသင်တန်းများ၊ အပုညာ 

သင်တန်းများ    ဖွင့်လှစ်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး 

သင်ကားတတ်ေြမာက်သည့ ်အသပိညာ၊ 

အတတ်ပညာများြဖင့ ် မိမိေဒသအကျိး 

စီးပွားကို ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင ်

မည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း၊ သတဲွံေဒသခ ံ

ြပည်သူများှင့် မိမိမိဖများအေနြဖင့ ်

လည်း  မိမိတိုေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက်    ိုင်ငံေတာ်၏ေစတနာှင့် 

ဝန်ကီးဌာန၏  ေဆာင်ရက်ေပးမ အေပ  

သရိှိပီး ပူးေပါင်းပါဝင်ကေစလိပုါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင် ေဒ ေအးစုန်ိ  သတဲွံခိင်ု လထူအုေြခြပဗဟိဌုာန အေဆာက်အအုသံစ် ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားတွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များ၊  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ဒတုယိဝန်ကီးှင့ ်ရခုိင်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွဝင် 

ဝန်ကီးများ သံတွဲခိုင်လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနအတွင်း လှည့်လည်ကည့် ကစ်။



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

နာစရာရှိရင် လွမ်းစရာနဲေြဖကပါ
ဦးခင်ေမာင်ေဆွ (NDF)

ြပည်ပပေယာဂေတွဟာ တစ်ေနတြခားများလာသလို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ေတွဆီ သပ်လ ိ 

ေသွးခွဲဝင်ေရာက်ေနတာ ြမင်ေနရပါပီ။ ြမန်မာြပည်ကီးပိကွဲပီး နယ်ေြမဖဲ့ယူလိုတဲ့အ ကံဟာ 

ရပ်မေနပါဘူး။ သားစ်ေြမးဆက်ကာကွယ်ေနရဦးမှာကို  သတိချပ်ရပါမယ်။   ိုင်ငံကီးေတွရဲ 

ေဒသတွင်းပဋပိက ၊ ပထဝီိင်ုငေံရးအသာစီးယလူိမု အတွက် စစ်ေရး၊ ိင်ုငေံရးချန်ိခွင်လ ာကိ ုတမင် 

 ပ်ေထွးေအာင ်ဖန်တီးေနမ ကိ ု  မျက်ဝါးထငထ်င် ြမန်မာေတြွမင်ေအာင ်ကည့်ကေစချငပ်ါတယ်။ 

သံလွင်၊ စစ်ေတာင်း၊ ေပါင်းေလာင်း၊ ဧရာဝတီ၊ ြမန်မာ့ေြမဆီေပ မှာ ကျခဲ့တဲ့ေသွးေတွ သမိုင်း 

တစ်ေခတ်မှာ ကျန်ရစ်ပါေစေတာ။့ ေတာင်ေပ ၊ ေြမြပန၊် ချိင့ဝှ်မ်း၊  လွင်ြပင်လယ်ကွင်းြပင်ေတဆွကီ 

စလို အမျိးသားေသွးစည်းညီွတ်မ ကီးကို ရှာေဖွဖိုအချနိ်တန်ပါပီ။  ဒါေကာင့် “နာစရာရှိရင် 

လွမ်းစရာနဲေြဖကပါစို” လို . . .

ငိမ်းချမ်းေရး၊ ညီွတ်ေရး၊ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုေပ ေပါက်ေရး

ငမ်ိးချမ်းေရးမရိှရင် အချပ်အြခာအာဏာနဲ  ခိင်ုမတဲဲ့ိင်ုငေံတာ် 

တစ်ရပ် (State building)   ထေူထာင်ေရးမှာ   အဟန်အတားြဖစ်ေစိင်ုပါ 

တယ်။   ငိမ်းချမ်းေရးမရှိရင ်  လူမျိးေပါင်းစုံညီွတ်တဲ့အမျိးသား 

ိင်ုငေံတာ်တစ်ရပ်(Nation building) ကိေုရာက်ဖို အခက်အခရိှဲိင်ုပါ 

တယ်။   ဒါေကာင့် ြမန်မာြပည်သူေတွဟာ   ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်

ေမ ာ်လင့်ချက်ေတွကိုဖက်ပီး   ေစာင့်ေမ ာ်ခဲ့တာ    ှစ်ကာလေတွ 

ကာေတာင်းကာရှည် ကာခဲေ့လပလီို ေြပာရပါမယ်။ ြမန်မာလွ့တ်လပ် 

ေရးအတွက် အသက်ေတွေပးပီး ဒီေြမ၊ ဒီေရအတွက် ညီွတ်ေရး 

မပျက် စုေပါင်းေတာ်လှန်ခဲ့ကတယ်။ ဒါေပမဲ့ လွတ်လပ်ေရးရပီးတဲ ့

အခါ  အချင်းချင်းအကား  ေသွးစက်ေသွးေပါက်ေတွနဲ   အမျိးသား 

ညီွတ်ေရးဟာ ေသွးထွက်သံယိ ုပိလဲခဲ့ရပီြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ကားခဲဖ့ူးတဲ ့ စကားတစ်ခွန်းကိ ု

အမှတ်ထင်ထင် ေြပာချင်ပါတယ်။ အဒဲါက “နာစရာရိှရင် လွမ်းစရာနဲ  

ေြဖပါ” ဆိတုဲစ့ကားစပုါ။ အေတာ်ပတဲာသွားခဲပ့ါတယ်။  ပထမေြပာသ ူ

က   အိုးေဝဦးညိြမြဖစ်ပီး  ေနာက်တစ်ဦးက ဦးေနဝင်းပါ။   ြမန်မာ့ 

ိင်ုငေံရးခရီးမှာ အတလူက်တဲွခဲ့ကပီး  ေနာင်အခါ ရန်သေူတြွဖစ်ခဲရ့ 

တဲ့အေပ      ဦးေနဝင်းက     သူိုင်ငံေရးသံေယာဇ်ကိုထင်ဟပ်တဲ ့

ေြပာစကားလိုဆိုရပါမယ်။ သမိုင်းမှာ ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးအတွက ်

အသက်ေပးတိက်ုခဲ့ကသေူတ ွေနာင်အခါ ဝါဒေရးရာကဲွြပားမ ေကာင့ ်

အမျိးသားစည်းလုံးမ ပျက်ြပားခဲ့တာကို ရည် န်းတာလည်းြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဒီလုိအမျိးသားစည်းလံုးမ ပျက်ပီး ငိမ်းချမ်းေရးမရိှတ့ဲကာလ 

ေတကွိ ုြမန်မာြပည်သေူတဟွာ လွတ်လပ်ေရးရချန်ိကစပီး ြဖတ်သန်း 

ခဲ့ကရပါတယ်။ စစ်ေကာင့်ေြပးေနရတဲ့ ြပည်သူေတွရဲဒုက ကိ ုမေြဖ 

ရှင်းိင်ုသမ  ြမန်မာြပည်ဟာ ဝမ်းနည်းစရာပါပ။ဲ အြပစ်မဲြ့ပည်သေူတရွဲ 

အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ေတ ွပိလဲတာကိ ုလျစ်လျ ပီး လက်နက် 

ကိုင်တိုက်ခိုက်ေနကတာလည်း ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။

၁၉၄၈ ခုှစ်မှာ ဝါဒေရးရာ၊ လူမျိးေရးရာေတွ အေကာင်းြပ၊ 

၁၉၇၀   ဝန်းကျင်မှာေတာ ့  ဘာသာေရးဆိုင်ရာ   မညီမ ဘူးဆိုတဲ့ 

အေကာင်းနဲ   လက်နက်စဲွကုိင်ခ့ဲကတယ်။  ေနာင်ဆယ်စုှစ်ေတွမှာ 

လည်း  လူမျိးစုေတွရဲ  ိုင်ငံေရးလိုအပ်ချက်ေတွကိ ုအစိုးရေတွက 

ေြပလည်ေအာင်  ြဖည့်ဆည်းမေပးုိင်ခ့ဲကတ့ဲအေပ    လူမျိးဆုိင်ရာ 

ရပုိင်ခွင့်ေတွကုိ အေကာင်းြပပီး လက်နက်ကုိင်အယူအဆက ခုိင်မဲ 

လာခဲတ့ယ်။ ဒေီတာ ့ြမန်မာိင်ုငကံ လမူျိးစအုသီးသီး လက်နက်ကိယ်ုစ ီ

နဲ  ကိယု့အ်မေိြမေပ မှာ ေသွးချင်းအချင်းချင်း ရန်ြပစစ်ခင်းလာခဲတ့ာ 

ခဆုိ ုှစ် ၇၀ တိင်ုခဲပ့ါပ။ီ ငမ်ိးချမ်းေရးက ဘယ်ဆမှီာလ၊ဲ ဘာေကာင့ ်

မငိမ်းချမ်းိုင်ရေသးတာလဲ၊   အေြဖကဘယ်မှာလဲ၊   ြဖစ်စ်ေတွကို 

ြပန်ကည့ရ်င် အေကာင်းြပချက်အမျိးမျိးနဲ  လက်နက်ကိင်ုစဲွခဲ့ကေပ 

မယ့် ြဖစ်ဆဲအကျိးက ြပည်သူအချင်းချင်းကား  စစ်ခင်းေနရတာပဲ 

ြဖစ်တယ်။ လက်နက်ကုိင်စဲွရတ့ဲ မူလအေကာင်းတရားေတွကေတာ့ 

ကွယ်ေပျာက်ခဲ့ပါပီ။ 

ှစ်  ၇၀ လက်နက်နဲအေြဖရှာခ့ဲကတယ်။ ရကပီလား။ မရက 

ပါ။ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်ေတွကုိ အြပတ်ရှင်းဖုိတ့ဲလား မြဖစ် 

ိင်ုပါ။ ြပည်ေထာင်စဝုင် မသိားစအုချင်းချင်း သတူိုလည်းပိင်ုတဲ ့ဒေီြမ 

ေပ ကေန လုံးဝေပျာက်ကွယ်ေစဖိုလည်း မြဖစ်ိုင်ပါ။ မြဖစ်သင့်ပါ။ 

ဒါေကာင့်  ပျက်စီးေနတဲ့   ယုံကည်မ ေတွ၊  ေပျာက်ဆုံးေနတယ်လို 

ယူဆကတဲ့  လူမျိးစုအမျိးသားလက ဏာေတွနဲ   ဥပဓိုပ်ေတွ၊   ဒီမို 

ကေရစီအခွင့်အေရးေတွနဲ  ိုင်ငံေရးဆ ေတွကို တစုတစည်းတည်း 

ေြဖရှင်းုိင်ဖုိ ငမ်ိးချမ်းေရးစားပဲွက အသင့ရိှ်ေနဆပဲါ။ ေတွဆုေံဆွးေွး 

အေြဖရှာေရးဆုိတာ ုိင်ငံေရးလူကီးလူေကာင်းဆန်မ ကိ ုသေဘာုိးနဲ  

ြပကရမယ့ေ်နရာ၊ အမျိးသားရင်ကားေစေ့ရးအစအီစ်ဆိတုာ အားလုံး 

သေဘာေပါက်ကပါတယ်။ သေဘာေပါက်ခ့ဲကလုိလည်း တစ်ုိင်ငံလံုး 

ပစ်ခတ်ရပ်စေဲရး NCA သေဘာတခူျက်ကိ ုတိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 

အားလုံးနီးပါးက  စကားလုံးတစ်လုံးချင်း၊   စာေကာင်းတစ်ေကာင်း 

ချင်းကိ ုြဖတ်ပယ်၊ ြဖည့စွ်က်၊ အဓပိ ာယ်ဖွင့ ်အစားထိုးြပင်ဆင် ေဆွးေွး 

သေဘာတူခဲ့ကတယ်။    ပီးမ ှအားလုံးဆ နဲ    အတည်ြပခဲ့ကတယ်။ 

ဒီလိုနဲ    NCA   တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူချက်ကီး 

ဆိုတာေပ ေပါက်ခဲ့တယ်။ 

ဒါေပမဲ့ ဘာေကာင့် ငိမ်းချမ်းေရးစားပွဲမှာ အတူမထိုင်ိုင်က 

ေသးတာလဲ။ ုိင်ငံနဲလူမျိးကုိ   အမှန်တကယ်ချစ်ရင်   ငိမ်းချမ်းေရးဆီ 

မေလ ာက်လှမ်းသင့်ေပဘူးလား။ 

- ိင်ုငေံရးေလာဘေတ၊ွ ိင်ုငေံရးမာနေတ၊ွ ိင်ုငေံရးမယုသံက  ာမ  

ေတွကို  ေြဖေလ ာ့ဖို  အားလုံးစုံညီငိမ်းချမ်းေရးစကားဝိုင်းဆ ီ

လာသင့်ပါပီ။

- မိမိတိုေဒသြပည်သူေတွ၊   မိမိတိုလူမျိးစုေတ ွ  ခံစားေနရတဲ့ 

လက်နက်ကိင်ုပဋပိက ရဲဆိုးကျိးေတကွိ ု    ထည့သွ်င်းမစ်းစား 

ေတာ့ဘူးလား။ 

- မိမိကိုယ်ကျိးစီးပွား၊  အဖွဲအစည်းအကျိးစီးပွားထက ်  မိမိတို 

ေဒသရှိလူမျိးေတွရဲ    အသက်အိုးအိမ်နဲ     လူမ ဘဝေတွကို 

မထိခိုက်ေစဖို ေရှး တဲ့ဆ ေတွ မထားရှိသင့်ေပဘူးလား။ 

-  ဖက်ဒရယ်စနစ်အရ  လမူျိးစေုတရွဲ  ဥပေဒနဲအည ီရပ်တည်ခွင့် 

အချပ်အြခာအာဏာအတွင်းက ိုင်ငံသားေတွရဲ  ိုင်ငံေရး၊ 

စီးပွားေရး၊ သယံဇာတခဲွေဝကျင့်သံုးေရးနဲအုပ်ချပ်ေရး၊ တရား 

စရီင်ပိင်ုခွင့ေ်တမှွာ ပါဝင်ခွင့်ေတွရိှဖုိ ေတွဆုေံဆွးေွးအေြဖရှာ 

ေရးလမ်းမှတစ်ပါး မရှိပါလို ေြပာချင်တယ်။ 

- ကိယု့လ်မူျိး၊ ကိယု့ြ်ပည်သ၊ူ ကိယု့ေ်ြမ၊ ကိယု့ေ်ရ၊ ကိယု့်ိင်ုငအံေရး 

ကို   ြပင်ပပေယာဂမပါ    အချင်းချင်းေြဖရှင်းိုင်ကရင်ြဖင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးခရီးဟာ မေဝးလှဘူးလို ဆိုချင်ပါတယ်။  

ဒါေကာင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ေစတနာမှန်ရင် ေတွဆုေံဆွးေွး 

အေြဖရှာေရးဆ ီလှမ်းကဖိုလိုပါတယ်။ အြပစ်မဲြ့ပည်သေူတရွဲမျက်ှာကိ ု

မေထာက်ဘ ဲလက်နက်အင်အားနဲ  ငါတေကာေကာရာမေရာက်ေအာင်  

မိမိတုိစုိက်ခ့ဲတ့ဲ NCA ပင်ပျိကိ ုရှင်သန်ခွင့်ေပးလုိက်ကဖို တိက်ုတွန်းချင် 

ပါတယ်။ 

အမျိးသားညီွတ်ေရး 

ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့  အမျိးသားညီွတ်ေရးပါ။   လူမျိး 

တစ်မျိးတည်းရိှတ့ဲ ဂျပန်၊ အစ ေရးလုိုိင်ငံေတွမှာေတာင် တစ်မျိးသား 

လုံးညီွတ်ေရးဟာ အေရးကီးပါတယ်။  ကိုယ့်ေြမ၊   ကိုယ့်ေရကို 

ထိပါးရင် နာတတ်တယ်။ ဒါဟာ တုိင်းချစ်ြပည်ချစ် မျိးချစ်စိတ် ေမွးြမ 

ကလိုပဲြဖစ်တယ်။ ြမန်မာိုင်ငံမှာ လူမျိးေပါင်းစုံရှိတယ်။ ဒါေကာင့် 

လူမျိးေပါင်းစုံညီွတ်ေရးဟာ လူမျိးစုံြပည်ေထာင်စုြဖစ်တဲ ့ြမန်မာ 

ြပည်အတွက ်အသက်ပါပဲ။ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းက ေြပာဖူးတယ်။ 

“လမူျိးဆိတုာ ှစ်ပရေိစ ဒကာြမင့စွ်ာ ေရေြမပိင်ုနက်တစ်ခတုည်းေပ  

မှာ တစ်ေြမတည်းေန တစ်ေရတည်းေသာက် အတူေနကသူေတွ၊ 

ဒေီြမ၊ ဒေီရရဲအကျိးစီးပွားကိ ုေကာင်းတဆူိုးဖက်ခစံားပီး ဒေီြမ၊ ဒေီရ 

ကို   ပူးေပါင်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေနထိုင်တဲ့လူအစုအေဝးဟာ  

လမူျိးေတပွြဲဖစ်တယ်”လို အဓပိ ာယ်ဖွင့ဆ်ိခုဲတ့ယ်။ အဒဲေီတာ ့ဒလီအူစ ု

အေဝးြဖစ်တဲ ့ ဒလီမူျိးေတရွဲအေရးဟာ  ြပည်ေထာင်စအုမျိးသားေရး 

ပါပ။ဲ ဒေီတာ ့ဒေီြမ၊ ဒေီရကိ ုကာကွယ်ကဖိုဆိတုဲ ့ အမျိးသားေရးတာဝန် 

ဟာ လူမျိးတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာ ြငင်းမရတဲ့အချက်ပဲြဖစ်ပါတယ်။

အမျိးသားေရးဆိတုာနဲ  ြပည်ေထာင်စုြမန်မာုိင်ငံသားအားလံုး 

ရဲအေရးပြဲဖစ်ရမယ်။ ဒါေကာင့ ်ြပည်ေထာင်စြုမန်မာိင်ုငသံား အမျိး 

သားေရး ဒါမှမဟတ်ု ြမန်မာြပည်ေထာင်စအုမျိးသားေရးပြဲဖစ်တယ်။ 

က န်ေတာ်တိုိင်ုငဟံာ ေတာင်တန်းနဲ  ေြမြပန်ပထဝအီေနအထားအရ 

လူမျိးေပါင်းစုံေနထိုင်ပီး  တည်ရှိမ အရဆက်စပ်ေနတယ်။   အကျိး 

စီးပွားချင်းလည်း ဆက်စပ်ေနတယ်။ သမိင်ုးေနာက်ခအံရလည်း ခဲွမရ 

ေအာင်  ဆက်စပ်ပတ်သက်ေနတယ်။ ဒါကို  ခွဲြခား ြမင်လိုမရဘူး။ 

ြမန်မာေတွဟာ အချပ်အြခာအာဏာဆုံး ံးပီး က န်သေပါက်ဘဝ 

ေရာက်ခ့ဲကဖူးပီ။ ဒါေကာင့် လွတ်လပ်တ့ဲကုိယ့်ေြမ၊ ကုိယ့်ေရေပ မှာ 

အင်အားေတာင့တ်င်းစွာ  လမူျိးေပါင်းစုအံားနဲ    စည်းလံုးညီွတ်စွာ 

ေနမလား၊ ဒါမှမဟုတ် မိမိိုင်ငံမှာ ပထမတန်းစား ြမန်မာိုင်ငံသား 

အြဖစ်ေနမလား။ ိင်ုငံကီးေတရွဲ လက်ေဝခ၊ံ   ဩဇာခ၊ံ  သူတုိုိင်ငံရဲ 

အခံအရံ တိုင်းငယ်၊ ြပည်ငယ်ေတွအြဖစ်ေနချင်သလား။ အေြဖက 

ေတာ့ ဒုတိယတန်းစား ိုင်ငံသားေတွအြဖစ ်ဘယ်လူမျိးမ ှမေနလို၊ 

မေရာက်လိုကပါ။ အဒဲေီတာ ့တစ်မျိးသားလုံးညွီတ်ေရးဆ ီလှမ်းက 

ဖုိပဲရိှတယ်။  ဒါဆုိရင်  ညီွတ်ေရးရဲအေြခခံေတွကုိ  ရယူဆုပ်ကုိင်ဖုိ 

ေတာ့လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါေတွက-

(က) လူမျိးကီး၊ လူမျိးငယ ်မခွဲြခားဘဲ  အဆင့်အတန်းနဲ   အခွင့် 

အလမ်းမှာ အမျိးသားတန်းတူညီမ မ  ရှိေစရပါမယ်။ 

(ခ)  လူမျိးတိုင်းရဲ  အမျိးသားလက ဏာနဲ   စာေပယ်ေကျးမ  

ဓေလ့ထုံးတမ်းေတ ွထိန်းသိမ်းရရှိိုင်ေရး ရှိေစရပါမယ်။

(ဂ)  ိုင်ငံေတာ်လုံ ခံေရး၊ ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးနဲ  ိုင်ငံေရး၊ 

အပ်ုချပ်ေရး၊ ဥပေဒြပေရး၊ တရားစရီင်ေရးေတမှွာ ဖက်ဒရယ် 

အေြခခံဥပေဒအရ ုိင်ငံသားတုိင်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့်ရိှေစ 

ရမယ် စသည်တိုြဖစ်ပါတယ်။

ဒါဟာ အချပ်အြခာအာဏာကိ ုိင်ုငသံားတိင်ုး ကိယ်ုစားြပခွင့ဆ် ီ

ေရာက်ေရး လမ်းဖွင့ေ်စတာပါပ။ဲ ြမန်မာိင်ုငဟံာ လမူျိးတိင်ုးရဲ ိင်ုင ံ

ြဖစ်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ပါဝင ်ထိေတွကိုင်တွယ်အုပ်ချပ်ိုင်ခွင့်ေတွရှိ

တဲ့အဆင့်ေရာက်ရင ်  အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်မ     (National 

Solidarity)ကိ ုေရာက်ပါပီ။ တုိင်းချစ်ြပည်ချစ်၊ ုိင်ငံနဲလူမျိးချစ်စိတ် 

ေတ ွရှင်သန်ေအာင် စတ်ိတကူိယ်ုတ ူစေုပါင်းေမွးြမကိင်ုမယ်ဆိရုင် 

တစ်မျိးသားလုံးေသွးစည်းညီွတ်ေရး   (National Fraternity)နဲ  

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စအုသစ်ဆ ီဦးတည်ုိင်ပီလို ေြပာချင်ပါတယ်။ 

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုေပ ေပါက်ေရး 

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုေပ ေပါက်ေရးကိ ုစ်းစားရင ်ိုင်ငံရဲ 

သမိုင်းြဖစ်စ်ကိုပါ ြပန်ကည့်ဖိုလိုမှာြဖစ်တယ်။ ပထမြမန်မာိုင်ငံ 

ေတာ်ဟာ အေနာ်ရထာေခတ်၊ ဒုတိယြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဟာ ဘုရင့် 

ေနာင်ေခတ်၊ တတိယြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဟာ အေလာင်းဘုရားေခတ ်

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီိင်ုငေံတာ်ကီးေတဟွာ လက်နက်ိင်ုငေံတာ်ေတြွဖစ်ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းကိ ုလ မ်း ခံစိုးမိုးိုင်ခဲ့တဲ ့ဘုရင့်ိုင်ငံေတာ်ေတ ွ

ြဖစ်ပါတယ်။ ိုင်ငံတစ်နံတစ်လျား လက်နက်နဲ  လ မ်းမိုးအုပ်ချပ်ိုင ်

ခဲ့ကတယ်။   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းနဲ    လွတ်လပ်ေရးဖခင်ကီးေတ ွ

တည်ေထာင်တဲ ့ြမန်မာုိင်ငံကေတာ့ လက်နက်နဲလ မ်းမိုးတာမဟတ်ု 

ဘဲ  အမျိးသားစည်းလုံးမ နဲစခဲ့တဲ့  ြပည်ေထာင်စုပုံသဏ ာန်ိုင်ငံ 

ြဖစ်တယ်။ ပင်လုံသေဘာတူညီမ  အေငွအသက်ေတွပါတဲ့ တိုင်းရင်း 

သားလူမျိးေတွရဲ သမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် 

ပထမြပည်ေထာင်စုသမ တုိင်ငံေတာ်လုိေခ မှ မှန်ကန်ပါမယ်။ ဒါဆုိ 

ရင် ြမန်မာသ့မိင်ုးမှာ ဘရုင့်ိင်ုငေံတာ်သုံးခနုဲ ြပည်ေထာင်စသုမ တိင်ုင ံ

တစ်ခုကို ြဖတ်သန်းခဲ့ပီလိုဆိုရပါမယ်။       

               စာမျက်ှာ ၈ သို 



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ေပါင်းစ ုဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကီးအြဖစ် ြမင်လိေုတွလိတုဲ ့ိင်ုငေံရး 

ဆ ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်ပပေယာဂေတွဟာ တစ်ေနတြခားများလာသလုိ တုိင်းရင်း 

သားလက်နက်ကိင်ုေတဆွ ီသပ်လ ိေသွးခဲွ ဝင်ေရာက်ေနတာ ြမင်ေနရ 

ပါပ။ီ ြမန်မာြပည်ကီးပိကဲွပီး နယ်ေြမဖဲယ့လူိတုဲအ့ကဟံာ ရပ်မေနပါ 

ဘူး။ သားစ်ေြမးဆက ်ကာကွယ်ေနရဦးမှာကိ ုသတိချပ်ရပါမယ်။ 

ဒီအကံကို ေနာက်ကေန ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း   ိုင်ငံကီးေတွရဲ 

အားေပးမ ဟာ ြမန်မာေတ ွပုိမုိေသွးစည်းဖုိလုိေကာင်း ြပေနပါတယ်။ 

ိင်ုငံကီးေတရွဲ ေဒသတွင်းပဋပိက ၊ ပထဝီိင်ုငေံရး အသာစီးယလူိမု  

အတွက် စစ်ေရး၊ ုိင်ငံေရးချန်ိခွင်လ ာကုိ တမင် ပ်ေထွးေအာင် ဖန်တီး 

ေနမ ကိ ု  မျက်ဝါးထင်ထင် ြမန်မာေတွြမင်ေအာင် ကည့်ကေစချင်ပါ 

တယ်။ သံလွင်၊ စစ်ေတာင်း၊ ေပါင်းေလာင်း၊ ဧရာဝတီ၊ ြမန်မာ့ေြမဆ ီ

ေပ မှာ ကျခဲ့တဲ့ေသွးေတွ သမိုင်းတစ်ေခတ်မှာ  ကျန်ရစ်ပါေစေတာ့။ 

ေတာင်ေပ ၊ ေြမြပန် ၊ ချိင့်ဝှမ်း၊  လွင်ြပင ် လယ်ကွင်းြပင်ေတွဆီက 

စလို အမျိးသားေသွးစည်းညီွတ်မ ကီးကုိ ရှာေဖွဖုိအချန်ိတန်ပါပီ။  

ဒါေကာင့် “နာစရာရိှရင် လွမ်းစရာနဲေြဖကပါစို” လို  တိက်ုတွန်းလိက်ုပါ 

တယ်။

ုိင်ငံေရးေဒါသ၊ မာန်မာနနဲ  မစ ရိယစိတ်ေတွကင်းစင်ပီး ုိင်ငံနဲ  

ြပည်သူကိုချစ်တဲ ့   စိတ်ထားေတွနဲ   အမျိးသားရင်ကားေစ့ေရးကိ ု

အေရာက်လှမ်းိုင်ကပါေစေကာင်း ဆုေတာင်းလိုက်ပါတယ်။      ။

  စာမျက်ှာ ၇ မှ

လွတ်လပ်ေရးရခဲေ့ပမယ့ ်ြမန်မာိင်ုငဟံာ ိင်ုငေံရးအထိင်ုမကျ 

ေသးပါဘူး။ မညွီတ်မ ေတ၊ွ  မယုသံက  ာမ ေတ၊ွ စစ်ခင်းေနရမ ေတနွဲ  

ြမန်မာ့ေြမဟာ   ေသွးလူးေနဆဲပဲြဖစ်တယ်။   ဒါဟာ ဘာေကာင့်လဲ၊ 

ေခတ်အဆက်ဆက်  ိင်ုငေံရးလိအုင်ဆ ေတ ွမြပည့ခ်ဲ့ကလိုြဖစ်တယ်။ 

ဒလီိမုြပည့်ကတဲအ့တွက် ငမ်ိးချမ်းေရးဟာ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာ 

ဖမ်းဆုပ်မရြဖစ်ေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။    ဒါေကာင့်   ြပည်သူေတွဟာ 

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စတုစ်ခေုပ ေပါက်ေရးကိ ုေမ ာ်မှန်းတမ်းတက 

တယ်။ ဖက်ဒရယ်က ညွီတ်ေရးအတွက် ဆိခုဲပ့ါ အဟန်အတားေတကွိ ု

ဖိချုိင်မလားေပါ့။   ဒီမှာတင်   ေမးခွန်းက   ရိှေနပါတယ်။    ပါဝင်သူ 

အားလုံးဟာ -

- ြမန်မာြပည်ကီးကိ ုတကယ်ပဲမပိမကွဲငိမ်းချမ်းချင်ပါသလား။ 

- ဖက်ဒရယ်စနစ်က   တန်းတူညီမ အခွင့်အေရးေတွ၊   ကိုယ်ပိုင ်

အပ်ုချပ်ခွင့ေ်တနွဲ  မယိင်ုမလခဲိင်ုမတဲဲြ့ပည်ေထာင်စမှုာ တိင်ုးရင်း 

သားစည်းလုံးညီွတ်မ ေတွကို   ရိုင်ပါသလား။    ေနာက်ပီး 

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုအတွင်းမှာ  ဥပေဒနဲအညီ   ကိုယ်ပိုင ်

ြပ  ာန်းခွင့်ကို ကျင့်သုံးိုင်မယ့်အေနအထားလား။

- တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံးဟာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကို 

တကယ်လုိချင်ကပီး  အဲဒီြပည်ေထာင်စုရဲ အချပ်အြခာအာဏာ 

ကိ ုစေုပါင်းကာကွယ်ကမယ့ ်အဓိ  ာန်ေကာ ြပကမှာလားဆိတုဲ ့

ေမးခွန်းြဖစ်ပါတယ်။ ေမးခွန်းေတွရဲအေြဖက စိတ်ဝမ်းညီွတ် 

စွာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုထေူထာင်မယ်ဆိရုင် အမျိးသားညွီတ်ေရး 

ကီးကိ ုဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စအုတွင်းမှာ ဧကန်ရှာေတွမှာ မလဲွပါ 

လို ေြပာချင်ပါတယ်။

အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စဟုာ ၁၃ ြပည်နယ်နဲ  စခဲတ့ယ်။ ြပည်နယ် 

ေတွရဲ လူဦးေရ၊  စီးပာွးေရးအလားအလာ၊   ကုန်ထုတ်လုပ်ုိင်မ ၊ 

ြပည်နယ်အတွင်း ရိက ာဖူလံုမ အတုိင်းအတာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးနဲ  

ေနာက်ပီး ြပည်နယ်တစ်ခုချင်းဟာ ိုင်ငံေရးအရအေရးပါတဲ့ အေန 

အထားရှိမ   စသည်တိုအေပ    မူတည်ပီး   သူတိုြပည်နယ်အသစ်ေတ ွ

တိုးချဲခဲ့ကတယ်။ ခဆုိ ုြပည်နယ်  ၅၀ အထ ိရိှေနပြီဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာ 

ြပည်ေထာင်စုမှာလည်း အထက်ကလုိ ြပည်နယ်ဆုိင်ရာ အရည်အချင်း 

ေတ ွြပည့မ်ရီင် လက်ရိှ  Federal Unit  ြပည်နယ် ၁၄ ခကုိ ုမ  ိင်ြပပီး-

(၁) အမျိးသားြပည်နယ်၊

(၂) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ 

(၃) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊

(၄) လူမျိးစုဧရိယာ အစရှိသြဖင့ ်လူမျိးေတွရဲ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွား 

ေရး၊ အုပ်ချပ်ေရးစတဲ ့အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ ဒီမိုကေရစီလွတ်လပ်ခွင့ ်

ေတွနဲ  အမျိးသားညီွတ်ေရးခိုင်မာေရးကိ ု   ေရှး ပီး    ဖက်ဒရယ ်

ြပည်ေထာင်စုယူနစ်ေတွကိ ု  တိုးချဲဖွဲစည်းေပးဖို     အချနိ်တန်ပီြဖစ် 

ေကာင်း ေြပာလိုပါတယ်။ ဒါဟာ စုစည်းညီွတ်ခိုင်မာတဲ ့ ြပည်နယ် 

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

သာသနာေရးှင့်         ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကိုသည ်ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးထွန်းအုှံင့အ်တ ူယေနနနံက်ပိင်ုးတွင်  ေရှးေဟာင်း 

သေုတသနှင့ ်အမျိးသားြပတိက်ုဦးစီးဌာန  ရန်ကန်ု 

ဌာနခွဲ၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်မှစတင်၍  ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ 

ှင့်အညီ       ဖွင့်လှစ်သင်ကားပိုချလျက်ရှိေသာ 

"ေရှးေဟာင်းကမ ည်းေကျာက်စာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

အထူးမွမ်းမံသင်တန်း (ပျစာေပှင့် ပါဠိ၊ သက တ) 

အဆင့်(၁)Level-1" သင်တန်းသို တက်ေရာက်ေန 

ေသာ သင်တန်းသားများကုိ   သွားေရာက်ေတွဆံု၍   

အမှာစကားေြပာကားသည်။ (ယာပုံ)

(၆) ကိမ် ဖွင့်လှစ်သွားမည်

ေရှးေဟာင်းကမ ည်းေကျာက်စာ  ပညာရပ ်

ဆိုင်ရာ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း (ပျ၊ သက တ၊ ပါဠိ)

သင်တန်းကို သင်တန်းအဆင့်(၁) ှင့်  သင်တန်း 

အဆင့်(၂) ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ပီး သင်တန်းအဆင့် 

( ၁) တွင် (၃) ကိမ်၊ သင်တန်းအဆင့် (၂) တွင် (၃)

ကမ်ိ စစုေုပါင်း (၆) ကမ်ိ ဖွင့လှ်စ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

(၆) ကမ်ိတက်ေရာက်ပီးစီးပါက သင်တန်းသားများ 

အေနြဖင့် ပျေကျာက်စာ၊ ပျစာေပကို ေကာင်းစွာ 

ဖတ် နားလည်ိင်ုသည့အ်ဆင့ ်ေရာက်ရိှမည်ြဖစ်ပီး 

ကမ ည်းေကျာက်စာပညာရပ်ဆိုင်ရာ  အထူးမွမ်းမံ 

သင်တန်းအဆင့် (၁) ၏ ပထမအကိမ်ကုိ   ဒီဇင်ဘာ 

၁၃ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်အထိ ဖွင့်လှစ် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

မွန်းလဲွပုိင်းတွင်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် 

ြမန်မာ့ပန်းချကီားများသည် ိုင်ငံတကာေဈးကွက်တွင် ေနရာရေနသည်ကို ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံမှ ပန်းချပီညာအဆင့်အတန်းြမင့်မားသည်ကို ေတွရ

အမျိးသားြပတုိက်(ရန်ကုန်)၌ ကျင်းပသည့်  ြမန်မာ

ိုင်ငံြပက ဒိန်အကံေပးအဖွဲ၊      ြမန်မာိုင်ငံပန်းချ ီ

ပန်းပုအစည်းအံုး(ဗဟိ)ုှင့ ်        ြမန်မာိင်ုငသံဘင် 

အစည်းအုံး(ဗဟိ)ုတိုမှ တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ေတွဆုပဲွံ 

သို တက်ေရာက်သည်။ 

ေတွဆံုစ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြပည်ေထာင် 

စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတွင် ဝါဆို၊ ဝါကပ်၊ လထပ်၊ 

ရက်ငင်ှင့်ပတ်သက်၍ ဝဝိါဒ ကဲွလဲွမ များ ရိှလာပါက 

ေြဖရှင်းရန်လည်းေကာင်း၊ ှစ်စ် အများြပည်သူ၊ 

ရှင်လူအေပါင်းတုိ တညီတွတ်တည်းလုိက်နာ အသုံး 

ြပရန် ေခတ်မီမှန်ကန်ေသာြပက ဒိန်ကို တွက်ချက် 

တင်သွင်းရန်လည်းေကာင်း     ြမန်မာိုင်ငံြပက ဒိန် 

အကံေပးအဖွဲကို ၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်မှစ၍ ဖွဲစည်း 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပက ဒိန်အကံေပးအဖွဲအေန 

ြဖင့်   ြပက ဒိန်ေရးဆွဲတွက်ချက်ြခင်း   အပါအဝင်   

မဟာသ  ကန်စာများကို  တစ်ှစ်လ င်  တစ်ကိမ် 

ေရးသားြပစုပါေကာင်း၊ ြမန်မာ့ြပက ဒိန်သည် 

သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းသံဃာေတာ်များအတွက ်

လည်း အထူးပင်အေရးကီးပါေကာင်းှင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ

ြပက ဒိန်အကံေပးအဖဲွကုိ မှတ်တမ်းတင်ပါေကာင်း။

အဆင့်အတန်းြမင့်မား  

ပန်းချ၊ီ ပန်းပပုညာရှင်များ လက်တဲွ၍ ပညာရှင် 

များ၏ ဘဝြမင့တ်င်ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

ြမန်မာ့ပန်းဆယ်မျိး ပညာရပ်များ ေခတ်ှင့်အညီ 

တိုးတက်ဖွံဖိးပီး     ိုင်ငံတကာနယ်ပယ်တွင ်

ထင်ရှားေပ လွင်မ  ရှိလာေစရန်၊ တိုင်းြပည်အကျိး 

ြပလက်ရာမွန်များကို   ထုတ်ေဖာ်ထိန်းသိမ်းပီး 

ုိးရာယ်ေကျးမ အေမအွှစ် ပန်းဆယ်မျိးပညာများ 

ကို မျိးဆက်သစ်များသို လက်ဆင့်ကမ်းရန်စသည့ ်

ရည်မှန်းချက်များကို    အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်ကိ ုသရိှိရပါေကာင်း၊ ြမန်မာ ့

ပန်းချကီားများသည ်   ိုင်ငံတကာေဈးကွက်တွင ်

ေနရာရေနသည်ကိ ု ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာိင်ုငမှံ 

ပန်းချပီညာ အဆင့်အတန်းြမင့်မားသည်ကိ ုေတွရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြမန်မာိုင်ငံ  သဘင်အစည်းအုံး(ဗဟို)သည် 

ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ များကို       ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ေနသည့် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းြဖစ ်

သည့်အတွက် ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့ ် နိဂုံးချပ် 

အားြဖင့် ုိင်င့ံဂုဏ်ကုိ ယ်ေကျးမ ေရးရာ က  များ 

ြဖင့် ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ် ြမန်မာိုင်ငံ 

ြပက ဒိန် အကံေပးအဖွဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံ ပန်းချပီန်းပု 

အစည်းအံုး(ဗဟိ)ု၊ ြမန်မာိင်ုင ံသဘင်အစည်းအုံး 

(ဗဟိ)ုတိုမှ အဖဲွဝင်များှင့ ်ယခကုဲသ့ို ေတွဆုရံြခင်း 

ကို အလွန်ပင် ဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်းှင့် ိုင်ငံ 

အကျိးြပလပ်ုငန်းများကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိင်ု 

ပါေစေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြမန်မာိင်ုင ံြပက ဒန်ိအကေံပးအဖဲွ 

ကိုယ်စား    ပညာရှင ်        ေဒါက်တာကံွန်က 

လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံပန်းချပီန်းပုအစည်းအံုး 

(ဗဟုိ)ကုိယ်စား ပညာရှင် အလက  ာေကျာ်စွာ ထပ်ဆင့်   

အကယ်ဒမီ ပန်းချဦီးစုိးမုိးကလည်းေကာင်း၊  ြမန်မာ 

ိုင်ငံ သဘင်အစည်းအုံး(ဗဟို)ကိုယ်စား နာယက 

ဦးေအာင်တင်ဝင်းကလည်းေကာင်း  ေကျးဇူးတင ်

စကား ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

ေဒါက်တာ ခင်စန်းေမာ်ေရးသားထား 

သည့်  ပညာရှင်စိတ်ထား Professionalism 

စာအပ်ုကိ ု ဒတုယိအကမ်ိထတ်ုေဝလိက်ု 

ပီြဖစ်သည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင်  “ပညာရှင ်

စိတ်ထား” Zoom  ေဟာေြပာပွဲတွင ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်ညက 

စာေရးသေူဟာေြပာခဲသ့ည့ ်အေကာင်း 

အရာများ၊ ေမးခွန်းှင့် အေြဖများပါဝင ်

ပညာရှင်စိတ်ထား Professionalism စာအုပ်ထွက်ရှိ
သည်။ ေဟာေြပာချက်များကို စိတ်ဝင် 

စားကပီး စာအုပ်အြဖစ် သိမ်းဆည်း 

ထားချင်သူများ၊ နားမေထာင်လိုက်ရသူ 

များအတွက် ရည်ရယ်၍ ထုတ်ေဝခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။

အဆိပုါ စာအပ်ုတွင်     ဘဝေလကှား 

ထစ်များ၊ ဘဝအချိးအေကွ၊ ေရးချယ်မ ၊ 

Barriers၊ စ်ဆက်မြပတ်  ေလလ့ာသင်ယ ူ

ြခင်း၊ ရရှိလာမည့် အကျိးေကျးဇူးများ၊ 

ပညာရှင်စိတ်ထား၊            အံ့ဩစရာ၊ 

Knowledge from Experience ၊ 

ကျန်းမာမ ှချမ်းသာစသည်ြဖင့် ေခါင်းစ် 

၁၄ ခု စုစည်းေဖာ်ြပထားသည်။

ယင်းစာအုပ်ကို  ရသယ်စွန်းတန်း 

စာေပ အမှတ်- ၇၅ (H) ဗညားဒလလမ်း 

ဗဟန်းမိနယ် ရန်ကုန်မိ ဖုန်း ၀၉-

၉၇၃၉၈၅၁၂၈၊ ၀၉-၈၈၃၄၈၄၄၁၄ မှ 

တန်းဖိုးေငကွျပ် ၂၅၀၀ ြဖင့ ်ထတ်ုေဝြဖန်ချ ိ

ထားေကာင်း သိရသည်။          

 ေကးမုံ



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အမိန်အမှတ်၊   ၅၃၅/၂၀၂၁

၁၃၈၃ ခုှစ်၊  နတ်ေတာ်လဆန်း   ၁၄    ရက်

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ    ၁၇    ရက်)

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ် ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ ်

ှိမ်နင်းေရးဥပေဒပုဒ်မ  ၂၁  ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ   လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိ ု  ကျင့်သုံး၍ 

ဤအမိန်ကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်      လတ်တေလာအသက် ှ 

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ       (Coronavirus Disease 2019– 

COVID-19) ကိတင်ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအချန်ိှင့တ်စ်ေြပး 

ညီေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ ကို  ပိုမိုထိေရာက်စွာ

ထန်ိးချပ်ိင်ုရန် ေနြပည်ေတာ်၊ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်းရိှ 

သက်ဆုိင်ရာ  မိနယ်များမှ  ေရာဂါကူးစက်မ များြပားေသာ   မိနယ် 

များအတွင်းရှ ိ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်  မိမိေနအိမ်တွင်    ေနထိုင်ေရး 

(Stay at home)  အစီအစ်တွင်   အကျံးဝင်ေကာင်း   အမိန်များ 

ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပါသည်။ 

၂။ သိုရာတွင် သက်ဆိင်ုရာမိနယ်များအတွင်း ေနထိင်ုသည့်ြပည်သ ူ

များအေနြဖင့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းချက်များကိ ု

တိကျစွာလိုက်နာသြဖင် ့  လွန်ခဲ့ေသာ(၁၄)ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာ ထပ်မံေတွရိှရမ  ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာများမှာလည်း တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို အစုလိုက် 

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ   ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊  Stay at home အစီအစ် 

ေဆာင်ရက်စ်ကာလအတွင်း ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများအား   သက်ဆိုင်ရာ   အစိုးရဌာန၊  အဖွဲအစည်းများှင် ့

ြပည်သူများက အေလးထားေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လနူာှင့် ထိေတွဆက်စပ်ခ့ဲသူအားလံုးကုိ ရှာေဖေွဖာ်ထတ်ု၍ ဓာတ်ခဲွ 

နမူနာရယူစစ်ေဆးရာတွင်လည်း     လွန်ခဲ့ေသာ(၁၄)ရက်အတွင်း 

ထပ်မံေတွရိှရမ ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊    မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊ ီှး ယ်သည့်ဌာန၊ အဖဲွအစည်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ြပည်သူလူထုက ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများတွင်   တက်တက်က က    ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များ 

ေကာင် ့ပိုးေတွလူနာများ ေလျာ့နည်းလာေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါ 

သည်။

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

မိနယ်များမှ ေနထိင်ုေသာ ြပည်သမူျားအေနြဖင့် ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက်၊ 

နံနက်(၄)နာရီအချန်ိမှစ၍ မိမိေနအိမ်တွင် ေနထုိင်ရန် Stay at home 

အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ြခင်းမ ှပယ်ဖျက်လိုက်သည-်

 (က) သာစည်မိနယ်၊    

 ( ခ ) ွားထိုးကီးမိနယ်။  

၄။ အထက်ပါမိနယ်များအား Stay  at  home  အစီအစ်မှ 

ပယ်ဖျက်ပီးေနာက်တွင်လည်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထတ်ုြပန် 

ထားေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ြခင်းှင် ့သက်ဆိုင် 

သည့် စည်းကမ်းချက်များကိ ုတိကျစွာ လိုက်နာကရမည်ြဖစ်သည်။ 

 ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

သာစည်မိနယ်ှင့် ွားထိုးကီးမိနယ်တို၌ ေနထိုင်ေသာ ြပည်သူများအေနြဖင့် မိမိေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ရန် အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ြခင်းမှ ပယ်ဖျက်

ေနြပည်ေတာ်                                                                                        (၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှ ိ       ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊     ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတိုအေနြဖင့်  တပ်မေတာ်ေဆးသုေတသနတပ်ှင့်ပူးေပါင်း၍ “ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမျိးုိးဗီဇေြပာင်း ေရာဂါပုိးေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလပ်ုငန်းစ်အြဖစ် မျိးုိးဗီဇအစီအစ်ေလ့လာ 

ြခင်းလုပ်ငန်း (Genome Sequencing)”ကို စ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  

အဆိုပါ  လုပ်ငန်းစ်အရ   ြပည်ပိုင်ငံများြဖစ်သည့ ် ထိုင်းိုင်ငံ၊  စင်ကာပူိုင်ငံ၊  တုတ်ိုင်ငံှင့် 

မေလးရှားုိင်ငံတုိမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများအနက် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ေတွရိှသူများှင့် မျိးုိး 

ဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုးေတွရှိိုင်ေြခများြပားသည့ ်အုပ်စုများရှ ိဓာတ်ခွဲနမူနာ ၁၂ ခုအား ရယူ၍ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင် စစ်ေဆးခဲ့ရာ အိုမီခရန်ပိုး(Omicron) မေတွရှိရဘဲ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေတွရှိပီးြဖစ်သည့ ်ဒယ်လ်တာ(Delta) ပိုးေတွရှိသ ူ၁၂ ဦးကိုသာ ေတွရှိရေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။                                                                    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇေြပာင်း ေရာဂါပိုးေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်း

လုပ်ငန်းစ်အရ မျိးိုးဗီဇအစီအစ် (Genome Sequencing) 

ေတွရှိရမ များှင့် စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၁၇

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (ေနြပည်ေတာ်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရိှေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ဝယ်ယူရရိှေရး 

ရန်ပုံေငွ (COVID-19 Vaccination Fund) ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်း OA 013733 သို ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်မှ ၁၇ 

ရက်အထိ ြပည်တွင်း/ြပည်ပအလှရှင်များမ ှထည့်ဝင်လှဒါန်းေငွ စုစုေပါင်းမှာ ေငွကျပ် သုည ဒသမ ၅၁၀ 

သန်းြဖစ်သည်။ ယေနအထိ ရန်ပုံေငွစာရင်း၏ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည-်   

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွOA-013733 စာရင်း  

 ကျပ်

၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းဖွင့်လက်ကျန ် ၁၆၉,၉၃၇,၂၅၅,၁၄၂.၅၃

(+) ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနထိ ရရှိေင ွ ၅၁၀,၀၀၀.၀၀

၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းပိတ်လက်ကျန ် ၁၆၉,၉၃၇,၇၆၅,၁၄၂.၅၃

 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွEDC 600012 စာရင်း

 အေမရိကန်ေဒ လာ

၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းဖွင့်လက်ကျန ် ၂၅,၈၆၂,၃၄၉.၅၃

(+) ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနထိ ရရှိေင ွ −

၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းပိတ်လက်ကျန ် ၂၅,၈၆၂,၃၄၉.၅၃

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွ

စီမံခန်ခွဲမ ဆပ်ေကာ်မတီ၏ အသိေပးေကညာချက်

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွ(COVID-19 Vaccination Fund) OA 013733 သို 

အများြပည်သူများမ ှလှဒါန်းေငွစာရင်း

(၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနမ ှ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနထ)ိ

မှတ်ချက်။ (က)  အလှရှင်များက ေပးပိုထားသည့ ်အချက်အလက်များှင့ ်ဘဏ်သိုထည့သွ်င်းထားသည့ ်

အချက်အလက်များအရ ေနရပ်လိပ်စာေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

 (ခ)  ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်ရိှ ြမန်မာကျပ်ေငစွာရင်းှင့ ်ိင်ုငြံခားေငစွာရင်းများသို ဝင်ေရာက် 

ပီးသည့ ်လှဒါန်းေငွများြဖစ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွစီမံခန်ခွဲမ ဆပ်ေကာ်မတီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးသုံး အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ လှဒါန်း
ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ    ၁၇

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု အင်းစန်ိ 

မိနယ်၌    ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်ပျံံှမ မရိှေစရန်ှင့် ကိဗုစ် 

ေရာဂါပိုးမျိးစိတ်များ     ရန်မှ 

တားဆီး      ကာကွယ်ိုင်ေစရန ်

အင်းစန်ိမိနယ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ် ထိန်းချပ် ကုသေရးှင့် 

အေရးေပ  တုံြပန်ိင်ုေရးလပ်ုငန်း 

များကို    အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ

လိအုပ်သည့်ေနရာများ၌ အသုံးြပ  

ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်အတွက  ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး 

သုံး ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူ

ြပပစ ည်းများြဖစ်သည် ့ှာေခါင်း 

စည်းများှင့် လက်သန်ေဆးရည် 

ဘူးများလှဒါန်းမ ကိ ုဒဇီင်ဘာ ၁၆ 

ရက် ညေန ၄ နာရီတွင် အင်းစိန် 

မိနယ်  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျန်းမာ 

ေရး စည်းကမ်းလမ်း န်ချက်များ

ှင့်အညီ လှဒါန်းခဲ့သည်။

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ ေပးအပ်

ထိသုို လှဒါန်းရာတွင် အလှရှင်  

ြမန်မာိုင်င ံ   စာကည့်တိုက်များ 

ေဖာင်ေဒးရှင်း        ဗဟိုအလုပ် 

အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်၊     အင်းစိန် 

မိနယ် သတင်းစာဆရာအသင်း 

ဥက      ဦးဘိုကည ်  (ေဒါက်တာ 

ဗိလ်ုသမံဏ-ိေတာင်တွင်းကီး)က 

ကိဗုစ် -၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေရးသုံး 

ကျန်းမာေရး      အေထာက်အကူ 

ပစ ည်းများြဖစ်သည် ့   ှာေခါင်း 

စည်း (အထူ) အခုေရ ၄၀၀၀ ှင့် 

လက်သန်ေဆးရည်ဘူး (ဘူးကီး) 

၂၅ ဘူးတိုကို ေပးအပ်လှဒါန်းရာ 

အင်းစန်ိမိနယ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်  ထိန်းချပ်  ကုသေရး၊ 

အေရးေပ တုံြပန်ေရး ေကာ်မတီ 

ဥက     ဦးစုိးမင်းထွဋ်ှင့်  အဖဲွဝင် 

ေဒ နီလာြမင့်တုိက လက်ခံရယူခ့ဲ 

ပီး ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာ ေပးအပ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဉာဏ်ဟိန်း



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

ဟိတုယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေဌးေအာင်သည် ယေနမွန်းလဲွပိင်ုး 

တွင် ဝန်ကီးဌာန ေကျာက်စမ်ိးခန်းမ၌ ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့် 

စနစ်ြဖင့် ကျင်းပေသာ “သဘာဝအေြခခံ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းဖံွဖိးတုိးတက်ေရး အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွ” သုိ 

တက်ေရာက်သည်။ 

ထုတ်ြပန်ထား

အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

က ခရီးသွားလပ်ုငန်းတွင် လသူားတိုအေနြဖင့ ်စူးစမ်း 

သိြမင်လိုသည့ ်သဘာဝှင့် မေရာက်ဖူးေသးသည့ ်

ေနရာတစ်ခုမှ အြခားေနရာတစ်ခုသို၊ ိုင်ငံတစ်ခုမှ 

အြခားုိင်ငံတစ်ခုသုိ ရှာေဖသွွားလာြခင်းမှ တစ်ဆင့် 

လူမ စီးပွားဘဝှင့်  အေဆာက်အအုံများ  ဖွံဖိး 

တိုးတက်လာြခင်းစေသာ အကျိးေကျးဇူးများရရိှလာ

ကေသာ်လည်း ဖံွဖိးတိးုတက်လာမ များှင့ ်လတူို၏ 

ခရီးသွားလာကြခင်းေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

များ ညစ်ညမ်းလာြခင်း၊    ြပန်းတီးေစြခင်းများြဖင့ ်

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုးများ   ကျေရာက်ြခင်းကို 

လည်း ခစံားကရပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့ ်တာဝန်သိပီး တာဝန်ယမူ ရိှေသာ ခရီးသွား 

ြပည်သူများြဖစ်ေစေရးအတွက ်တာဝန်ယူမ ရှိေသာ

ခရီးသွားလုပ်ငန်းမူဝါဒ(Myanmar Responsible 

Tourism Policy)ကိ ု၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် ထုတ်ြပန်ထား

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။

ထိုြပင ်    ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ   တိုင်းရင်းသားလူမျိး 

များ၏ ုိးရာယ်ေကျးမ ဓေလစ့ိက်ုများ အပါအဝင် 

ေရေြမေတာေတာင ်    သဘာဝအလှအပများအား 

ေရရှည်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ကာကွယ်ြပြပင် 

ထိန်းသိမ်းြခင်းမှတစ်ဆင့ ်  ခရီးသွားဧည့်သည်များ 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

သစ်ေတာ၊  သတ ှင့်  ပတ်ဝန်းကျင်က  ဆိုင်ရာ 

သေုတသနအကေံပးေကာ်မတ(ီResearch Advisory 

Committee)ဒုတိယအကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝး 

ကို ယေနမွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ်ုံး အင်ကင်းခန်းမ၌  ကျင်းပ 

သည်။

ထုတ်ေဝိုင်ခဲ့

အစည်းအေဝးတွင်  သယံဇာတှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးမင်းမင်းဦး က သုေတသနလုပ်ငန်းများ 

ေရးဆွဲေဆာင်ရက်သည့်အခါတွင် ိုင်ငံအတွက် 

အမှန်တကယ်လိအုပ်သည့ ်သေုတသနလပ်ုငန်းများ၊ 

ေဆာင်ရက်သင့သ်ည်များကိ ုအေြခခံပီးရရိှလာသည့ ်

သုေတသနရလဒ်များကိ ု    လက်ေတွအသုံးချရန ်

လုိအပ်ေကာင်း၊ သစ်ေတာသုေတသန လုပ်ငန်းများ 

ကို ၁၉၁၄ ခုှစ်ကပင် စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊ 

၁၉၇၈    ခုှစ်တွင်   သစ်ေတာသုေတသနဌာနကို 

ကိုဗစ်−၁၉ ကပ်ေရာဂါှင့် ရင်ဆိုင် ကံ ေတွေနရသည့်အချနိ်တွင် သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်  ခရီးသွားြပည်သူများ 

တစ်ေနရာတည်းစု ပံ လည်ပတ်ေနြခင်းမျိးကိ ုေရှာင်ရှားိင်ုသည့အ်ြပင် ေဒသခမံျား၏ လူမ စီးပွားဘဝပါ ဖံွဖိးတိုးတက်လာိင်ုရန် အေထာက်အပ့ံတစ်ခြုဖစ်
သွားေရာက်လည်ပတ ်ခံစားိုင်ေစရန်ှင့် မိမိတို၏ 

ခရီးစ်ေဒသများကိ ု  လာေရာက်လည်ပတ်ေနချင ်

စဖွယ်ေနရာြဖစ်ေစေရးတိုအတွက်   ဆက်စပ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၊ တိုင်းေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွများှင့် ခရီးသွားလပ်ုငန်း 

အသင်းအဖွဲများှင့ ်    ပူးေပါင်း၍     ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး        နယ်ေြမများအတွက ်

သဘာဝအေြခခ ံခရီးသွားလပ်ုငန်းမဝူါဒှင့ ်စမီခံန်ခဲွမ  

မဟာဗျဟာ (Myanmar Ecotourism Policy and 

Management Strategy for Protected Areas 

(၂၀၁၅−၂၀၂၅)အား ေမ ာ်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်ှင့် 

မဟာဗျဟာ ေြခာက်ရပ်တုိြဖင့် ေရးဆဲွထုတ်ြပန်ထားခ့ဲ 

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခုက့ဲသုိ ကုိဗစ်−၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ှင့်  ရင်ဆုိင်ကံေတွေနရသည့်အချန်ိတွင်  သဘာဝ 

အေြခခခံရီးသွားလပ်ုငန်းသည်  ခရီးသွားြပည်သမူျား 

တစ်ေနရာတည်း     စု ပံလည်ပတ်ေနြခင်းမျိးကိ ု

ေရှာင်ရှားိုင်သည့်အြပင ်ေဒသခံများ၏ လူမ စီးပွား 

ဘဝပါ   ဖွံဖိးတိုးတက်လာိုင်ရန ် အေထာက်အပံ့ 

တစ်ခုြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

အေလးအနက်ထားေဆွးေွး

ထိုေနာက် ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ

ချပ်ဥက    ဦးရန်ဝင်းက ခရီးသွားလပ်ုငန်းမှတစ်ဆင့ ်

အေသးစားှင့်   အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ဖံွဖိးတုိးတက်လာရန်   လိအုပ်ပါေကာင်း၊ ပဂု လကိ 

က  အေနြဖင့လ်ည်း ကိဗုစ်−၁၉ ကာလအလွန်တွင် 

ကံေတွိုင်ေသာ      အခက်အခဲများ     အပါအဝင် 

ခရီးသွားလပ်ုငန်း   ေရရှည်ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများတွင ်   အေလးအနက်ထား 

ေဆွးေွးေပးေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန သစ်ေတာ ဦးစီးဌာန 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်သားရတဲရိစ ာန်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဌာနမှ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ဦးလှမျိးေအာင်က  

ြမန်မာိုင်ငံ၏    သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်းဆုိင်ရာများှင့် 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ၏ ေဂဟစနစ်များ၊ 

ကမ်းုိးတန်းသယံဇာတများအေကာင်း   ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။ 

ထိုေနာက်  ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွား န်ကားမ  

ဦးစီးဌာန      မ ေလးုံးခွဲမ ှ      န်ကားေရးမှး 

ဦးေဇာ်မျိးလတ်က ြမန်မာိုင်ငံ၏  သဘာဝအေြခခ ံ

ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ      မူဝါဒများ၊ 

ထည့်သွင်းစ်းစားသင့်ေသာ     အချက်များအား 

ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် ေဆွး ေွးမ များအေပ  အဖဲွေလးဖဲွ 

ခဲွ၍ ခရီးသွားလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်မ ၊ ေဒသခံြပည်သူများ၏ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ှင့်   လူမ ဘဝြမင့်မားေရး၊  ခရီးသွား 

ဧည့်သည်များ၏  တာဝန်ှင့်ကျင့်ဝတ်များ၊ အစိုးရ 

က  ှင့် အဖွဲအစည်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

စသည့်  ေခါင်းစ်ေလးခုြဖင့်    အဖွဲလိုက် စားပွဲဝိုင်း 

ေဆွးေွးမ များကို လုပ်ေဆာင်ကပီး အဖွဲေလးဖွဲမ ှ

ကိယ်ုစားလှယ်များက သက်ဆိင်ုရာ ေခါင်းစ်အလိက်ု 

တင်ြပကရာ တက်ေရာက်လာသူများက ေမးြမန်း 

ေဆွးေွးကသည်။ 

သံုးသပ်အကံြပတင်ြပ

ထိုေနာက် အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ၏ သဘာပတိ 

ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦးလှြမင့်က အလုပ်ုံ 

ေဆွးေွးပဲွမှ   ထွက်ေပ လာေသာ  ရလဒ်များအေပ  

အကျ်းချပ်    ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။  ယင်းေနာက် 

ြမန်မာုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွချပ်ဥက    ဦးရန်ဝင်း 

က ေဆွးေွးချက်များအေပ  သုံးသပ်အကြံပတင်ြပ 

ပီးေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက နိဂုံးချပ်အမှာ 

စကား ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်

သစ်ေတာသုေတသနဌာန တည်ေထာင်ခဲ့သည်မှာ ှစ်ေပါင်း ၄၀ ေကျာ် ကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်ပီး 

သစ်ေတာသိပ ံဆိုင်ရာ သုေတသန စာတမ်းေပါင်း ၅၁၃ ေစာင်ကို ထုတ်ေဝိုင်ခဲ့

ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊    သစ်ေတာ 

သုေတသနဌာန တည်ေထာင်ခဲ့သည်မှာ ှစ်ေပါင်း 

၄၀ ေကျာ် ကာြမင့ခ်ဲ့ပြီဖစ်ပီး သစ်ေတာသပိ ံဆိင်ုရာ 

သေုတသနစာတမ်းေပါင်း ၅၁၃ ေစာင် ထတ်ုေဝိင်ုခဲ ့

သည်ကို ေတွရှိရေကာင်း။

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်    သစ်ေတာ၊  သတ ၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ သေုတသနများကိ ု ိင်ုငေံတာ် 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေစေရးအတွက်    ဟန်ချက်ညီညီ 

ေဆာင်ရက်ရန်အေရးကီးပီး အရည်အေသွးြပည့်မ ီ

ေသာ  လက်ေတွအသံုးချ   သုေတသနလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ အချိေသာ သေုတသနလပ်ုငန်းများ 

အတွက် သတ က  ှင့်  သစ်ေတာက    ညိ  င်း 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ရန်၊    ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

ြပဿနာများကိ ုေြဖရှင်းရရိှိင်ုမည့ ်သေုတသနများ၊ 

ကာလတို/ကာလရှည် သုေတသနလုပ်ငန်းများကို 

ေဖာ်ထတ်ုေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် အားနည်းချက်၊ 

အားသာချက်များကုိ သံုးသပ်အကံြပကရန်၊ သတ  

က  တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိက်ုမ  ေလျာန့ည်းေစရန် 

ှင့်  ေရရှည်တည်တံ့ေစရန ်  ေဆာင်ရက်သင့်သည့ ်

ဒီဇိုင်းများေရးဆွဲေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

တက်ေရာက်ေဆွးေွး

အစည်းအေဝးသို   လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖွဲဝင ်

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊   န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး၊ ပါေမာက ချပ်၊ ဒုတိယ

 န်ကားေရးမှးချပ်များှင့်     တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ေဆွးေွးကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပင်ဦးလွင ်  ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

လ ပ်စစ်ှင့်        စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနသည ်

ိင်ုငံေတာ် ဓာတ်အားလုိင်းြဖင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် 

ေကျးရာများကို       လ ပ်စစ်မီးလင်းေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုကဲ့သို     ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး     ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်

ြပင်ဦးလွင်မိနယ် ဝက်ဝေံကျးရာအပ်ုစ ုချိင်းေကျးရာ၌ ိင်ုငေံတာ်ဓာတ်အားစနစ်ြဖင့် မီးလင်းပီ
ဝက်ဝံေကျးရာအုပ်စု      ချိင်းေကျးရာသို 

ိင်ုငေံတာ်ဓာတ်အားစနစ်မှ လ ပ်စစ်မီး စတင် 

ပိုလ တ်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယမန်ေန  ညေန 

ပိင်ုးက အဆုိပါေကျးရာရိှ လ ပ်စစ်ထရန်စ ေဖာ်မာ 

အနီး၌ ကျင်းပရာ ြပင်ဦးလွင်မိနယ် လ ပ်စစ် 

ြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း      မန်ေနဂျာ   ဦးေနာင် 

ဘုိဘုိလင်းှင့် တာဝန်ရိှသူများက ဖဲကိးြဖတ် 

ဖွင့်လှစ်ေပးပီး   ေကျးရာအတွင်း  လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အား စတင်ပိုလ တ်ေပးခဲ့သည်။

ထိုသို ေကျးရာများအေရာက ်လ ပ်စစ်မီး 

ရရှိ ြခင်းေကာင့် ေကျးရာေနြပည်သူများ 

အေနြဖင့် စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး၊ တစ်ိင်ုတစ်ပိင်ု 

လုပ်ငန်းများ    ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                    ဂျိင်းေလာ



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

စာေရးဆရာ၊    ြပဇာတ်ဆရာ၊   သီချင်းေရးဆရာ၊ 

ဇာတ် န်းေရးဆရာ၊ ဒါိက်ုတာ စသည့ ်အပုညာ 

ဂဏ်ုထူးဝေိသသများြဖင့ ်ထင်ရှားေကျာ်ကားေသာ 

စွယ်စုရံ အပုညာရှင် စည်သ ူ ေဒါက်တာဗိလ်ုကေလး 

တင့်ေအာင်သည ်ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် ည ၁၁ နာရီ 

အချန်ိ အသက် ၁၀၀ ြပည့်ရန် လပုိင်းအလုိတွင် လူကီး 

ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်ေကာင်း ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲဖွယ ် ကားသိရသည်။

ငယ်ဘဝ

အမည်ရင်း ဦးတင့်ေအာင်၊ အုပညာအမည် 

ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်ကို အဘဦးဘသင်၊  အမိ

ေဒ ဖွားသိန်းတိုမှ   ဇွန်လ  ၃ ရက်  ၁၉၂၂ ခုှစ်တွင် 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဖျာပုံခိုင ်ဘိုကေလးမိ 

တွင် ေမွးဖွားခဲသ့ည်။ ေမွးချင်း ေြခာက်ေယာက်တွင် 

ဒုတိယသားြဖစ်ပီး ဂီတလုလင်ဦးကိုကို၏ အစ်ကို 

ကီး ြဖစ်သည်။    ဘိုကေလးမိ၊  ကျံမေငးမိှင့ ်

ကျိက်လတ်မိ အမျိးသားအထက်တန်းေကျာင်း

တိုတွင် ပညာသင်ကားခဲ့သည်။  

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ 

၁၉၃၈ ခုှစ်   (၁၃၀၀ ြပည့် အေရးေတာ်ပုံ) 

ေကျာင်းသားသပတ်ိေမှာက်ရာမှ ေကျာင်းြပန်မတက် 

ေတာဘ့ ဲရတဲပ်၊ ဗမာ့လက်ံုးတပ်၊ သမံဏတိပ်တွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကာ ၁၉၄၀ - ၁၉၄၁ ခုှစ်တွင် 

နယ်ချဲအား ေတာ်လှန်ရန်ဖွဲစည်းရာ၌  ပါဝင်ခဲ့၏။ 

၁၉၄၂ ခုှစ်တွင်   ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးတပ်မေတာ ်

(ဘီအိုင်ေအတပ)် ဖွဲစည်းရာတွင ်ပါဝင်ထမ်းရက်ခဲ့ 

ပီး   ဘီအိုင်ေအတပ်   ဖျက်သိမ်းပီးသည့်ေနာက ်

အုပညာနယ်ပယ်သို ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။

အုပညာရှင်ဘဝှင့ ်အေတွအကံ

၁၉၃၉ ခုှစ်တွင်    သီချင်းစတင်ေရးသားပီး 

၎င်းသီချင်းများကို ၁၉၄၇ ခုှစ်တွင ်စတင်၍ အသံ 

လ င့်ခဲ့၏။ ၁၉၄၉ ခုှစ်တွင် ရန်ကုန်သို ေြပာင်းေရ  

လာပီး   ညီြဖစ်သူ ေမာင်ကိုကို   တူရိယာအဖဲွတွင် 

ဂီတာတီးသူအြဖစ ် ပါဝင်ခဲ့၍   ြပဇာတ်ဝိဇ ာ  ဒဂုန် 

ဆရာတင်၏ တပည့်အြဖစ ်ကာေဌးုံ၊ ဝင်းဝင်းု ံ

တိုတွင် သီချင်းေရးဆရာ၊  ဇာတ် န်းေရးဆရာ၊ 

တဲွဖက်ဒါိက်ုတာအြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာမှတစ်ဆင့ ်

ပီးတစ်ဆင့်တက်၍ ၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်တွင် “အပံး 

လက်ေဆာင်” ြပဇာတ်ြဖင့ ်ဒါိုက်တာြဖစ်ခဲ့သည်။ 

၁၉၅၇ ခုှစ်တွင်  ပထမဦးဆုံး ုပ်ရှင်ဒါိုက်တာ 

အြဖစ်  “ေှာင်ကိးကိုငင်ပါ့မယ်ေလ”   ုပ်ရှင ်

ဇာတ်ကားကို ိုက်ကူးခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုှစ်တွင် 

ြမတ်မွန်ရတနာြပဇာတ်ကိ ု    စီစ်တင်ဆက်ခဲ့၍ 

ြမတ်မွန်ရတနာြပဇာတ်စာအုပ်ကို စာေပဗိမာန်မှ 

ြဖန်ချထိုတ်ေဝခဲ့သည်။ 

၁၉၆၁ ခုှစ်တွင်   ုပ်ရှင်ဇာတ် န်းအြဖစ ်

ေရးထားသည်ကုိ  ဝတ အသွင်   ြပန်လည်ေရးသား 

ထုတ်ေဝေသာ   မမမိုးစာအုပ ်    ထွက်ရှိခဲ့သည်။ 

သတင်းစာ၊   ဂျာနယ်၊   မဂ ဇင်းများတွင ်   စာေပ 

ဝါသနာအေလျာက်   ေဆာင်းပါးများေရးခဲ့ပီး 

ပန်းဝက  ပါ ေခါင်းစ်ြဖင့် ေဆာင်းပါးရှည်ကုိ ၁၉၈၀ 

မှ ၁၉၈၂ ခုှစ်အထိ  ဂီတပေဒသာမဂ ဇင်းတွင် 

ေရးသားခဲ့သည်။ 

ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်သည ်   သီချင်းများ 

ေရးသားခဲ့ုံမက ုပ်ရှင်ဘက်တွင်လည်း ၁၉၆၂ 

ခုှစ်က “ေဆာင်းတညဝယ”်ဇာတ်ကားကို လည်း 

ေကာင်း၊ ငယ်က မ်းေဆ ွြပဇာတ်ကိ ု၁၉၇၅ ခှုစ်တွင် 

လည်းေကာင်း  ပ်ုရှင်ဒါိက်ုတာအြဖစ် ိက်ုကူးခဲ့ပီး 

စုစုေပါင်း ုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၁၂ ကားကိ ုိုက်ကူးခဲ ့

သည်။

ဆုရရှိခဲ့မ များ

ပန်းဝက  ပါ စာအုပ်ြဖင့ ်၁၉၉၆ ခုှစ်အတွက် 

အမျိးသားစာေပဆု၊ ုိင်ငံေတာ်မှချးီြမင့်ေသာ လူမ  

ထူးခ န် (ပထမအဆင့်)ှင့်  ဝိဇ ာထူးခ န် (ပထမ 

အဆင့်)၊ ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် စည်သူဘွဲှင့ ်ေဒါက်တာ 

ဘွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုှစ် အကယ်ဒမီထူးခ န်ဆုေပးပွဲတွင် 

ုပ်ရှင်တစ်သက်တာဆုများကိ ုရရှိခဲ့သည်။

အသင်းအဖွဲများတွင ်ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များ

၁၉၇၉  ခုှစ်မှ   ၁၉၈၈ ခုှစ်အထိ     ဂီတ 

ေကာင်စီစည်းံုးေရးေကာ်မတီဥက   ၊ ၁၉၉၃ ခှုစ်မှ 

၂၀၀၄ ခုှစ်အထိ ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ  အဆို၊ 

အက၊ အေရး၊ အတီး ပိင်ပဲွများတွင် အေရးအကြဲဖတ် 

ဥက   အြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။  ထိုြပင် ုပ်ရှင ်

အစည်းအုံး၏   နာယက၊   ဂီတအစည်းအုံး၏ 

နာယက၊ ဘိကုေလးမိနယ်အသင်း၊ ကျိက်လတ်မိ 

နယ်အသင်း၊ ကျမံေငးမိနယ်ှင့ ်စတ်ိပညာအသင်း 

တိုတွင်လည်း နာယကအြဖစ် လူမ ေရးကိစ များကိ ု

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ှစ်(၁၀၀)ြပည့်အထိမ်းအမှတ ်

အြဖစ်   ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ရာြပည့ ်  ဂုဏ်ြပသီချင်းကိ ု

ေရးစပ်သီကုံးခဲ့သည်။  မကွယ်လွန်မီအချနိ်အထိ 

ဝါသနာပါေသာ၊  တတ်က မ်းေသာ   ဂီတ၊ ုပ်ရှင ်

အပုညာလပ်ုငန်းများကိ ုအကံြပပ့ံပုိးေပးခ့ဲသည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၃:၀၀ နာရီ 

တွင် လူကီးေရာဂါြဖင့် SSC ေဆးုံတွင် ကွယ်လွန် 

ခဲ့ပီး ကွယ်လွန်ချန်ိတွင် အသက် ှစ်(၁၀၀)ြပည့ရ်န် 

လပိင်ုးအနည်းငယ်သာလိခုျန်ိတွင် ကွယ်လွန်ခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။                                               FDC

စွယ်စုံအုပညာရှင် စည်သူေဒါက်တာဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင် ကွယ်လွန်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

ြပည်သူဘ  ာေရးစီမံခန် ခဲွမ  အထူးမွမ်းမံသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၁) သင်တန်းဆင်းပဲွကုိ ယေန  နံနက်ပုိင်း 

က စမီကံန်ိးှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန  ရသုံးမှန်းေြခ 

ေငွစာရင်းဦးစီးဌာန  ြပည်သူဘ  ာေရးစီမံခန်ခွဲမ  

သင်တန်းေကျာင်း၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရး       စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင် ့

အညီ  ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

သင်တန်းဆင်းပွဲသို     စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ဒတုယိဝန်ကီးများ၊  ြပည်သူဘ  ာေရး 

စမီခံန် ခဲွမ သင်တန်းေကျာင်း စမီခံန် ခဲွမ အဖဲွ အဖဲွဝင် 

ဌာနအကီးအကမဲျား၊ ဖတ်ိကားထားေသာ ဧည့်သည် 

ေတာ်များှင့်     ဝန်ကီးဌာနအဖွဲအစည်း ၃၄ ခုမှ 

 န်ကားေရးမှးအဆင် ့           သင်တန်းသားများ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင် 

ဝင်းက ဌာနအဖဲွအစည်းများအေနြဖင့် မမိတိိုေရးဆဲွ 

သည့် စီမံကိန်းများ၊ အသုံးြပသည် ့  ဘတ်ဂျက်များ 

ြပည်သူဘ  ာေရးစီမံခန်ခွဲမ အထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စ် (၁) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

သည် ြပည်သမူျားှင့်သက်ဆိင်ုသည့် ြပည်သူဘ  ာ 

များကို    သုံးစွဲေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်သည့်အတွက ်

ြပည်သူများအကျိးြဖစ်ထွန်းေစရန်၊   ိုင်ငံေတာ်ကို 

ုိင်ငံတကာှင့် ရင်ေပါင်တန်းုိင်၍ စီးပွားေရးဖံွဖိး 

တုိးတက်ေစရန်၊ ေအးချမ်းသာယာပီး ေခတ်မီဖံွဖိး 

တုိးတက်ေစရန် ရည်မှန်းချက်များြဖင့် ေဆာင်ရက်ရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အသုံးစရတ်ိသုံးစဲွမ မှန်သမ  အကျိး 

ရှိေစရန်၊ ထိေရာက်ေစရန်၊ အေလအလွင့်မရှိေစရန ်

သုံးစဲွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ရသင့်ရထိက်ုေသာ ရေငမွျား 

ကိုလည်း   အခွန်အေကာက်ရေငွြဖစ်ေစ၊    အခွန် 

အေကာက်မဟတ်ုေသာ ရေငြွဖစ်ေစ၊ အြပည့်အဝရရိှ 

ိင်ုေစရန် စ်ဆက်မြပတ် ကိးပမ်းရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သင်တန်းတွင်ရရိှခ့ဲသည့် အေတွအကံများကုိ စီမံကိန်း 

များ၊  ဘတ်ဂျက်များမေရးဆွဲမ ီ   ြပင်ဆင်ြခင်းမှစ၍ 

ေရးဆွဲြခင်း၊ စိစစ်ြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ 

ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း၊ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်းအဆုံး 

လုပ်ငန်းစ်အဆင့်ဆင့်မှာ ထည့်သွင်းအသုံးချကရ

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခသုင်တန်းတွင် ပိုချေပးခဲသ့ည့် 

သင်ခန်းစာများကို   မိမိတိုဌာန၊  အဖွဲအစည်း၏ 

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင ်လက်ေတွြပန်လည်အသုံးချ 

ိုင်ရန် ကိးစားရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ိုင်ငံေတာ်၏ 

စီးပွားေရးဖံွဖိးတိးုတက်ရန်အတွက် စွမ်းရည်ြပည့်ဝ 

သည့်  ြပည်သူဘ  ာေရးစီမံခန်ခွဲမ လုပ်ငန်းများ 

ြဖစ်ေစရန်  ထိထိေရာက်ေရာက ်  ပံ့ပိုးေပးကပါရန ်

ေြပာကားသည်။

စ်ဆက်မြပတ် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိ

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီး

ဌာန ဒတုယိဝန်ကီးများက  သင်တန်းသား သင်တန်း 

သူများကို သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ေပးအပ် 

သည်။  ြပည်သူဘ  ာေရးစီမံခန်ခွဲမ   သင်တန်း 

ေကျာင်းတွင် ြပည်သူဘ  ာေရးစီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ 

အေြခခံသင်တန်းများ၊   ကာလတို အထူးသင်တန်း 

များ၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ 

ီှးေှာဖလှယ်ပဲွများ စ်ဆက်မြပတ် ဖွင့်လှစ်ေဆာင် 

ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ ယခဖွုင့်လှစ်သည့် အထူးမွမ်းမ ံ

သင်တန်းသည်  န်ကားေရးမှးအဆင့် အရာရိှကီး 

များအတွက်ြဖစ်ပီး သင်တန်းသား ၃၉ ဦး တက်ေရာက် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေကျာက်ြဖ   ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

ရခိုင်ြပည်နယ်    ေကျာက်ြဖမိရှိ 

ေကျာက်တစ်လုံး IDPs စခန်း၌ ခိုလ ံ 

ေနသူများ၏   အသက် ၂ ှစ်ေအာက် 

ကေလးငယ်များအား ဝက်သက်၊ ဂျိက် 

သိးုကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်းကုိ ဒီဇင်ဘာ 

၁၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကျန်းမာေရး 

ဌာနမှဝန်ထမ်းများက  အဆိုပါခိုလ ံရာ 

စခန်းသို  သွားေရာက်၍   ထိုးှံေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိသုို ဝက်သက်၊ ဂျိက်သုိး ကာကွယ် 

ေဆးထုိးှြံခင်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ေဆးထုိးရန်လာေရာက်သူများအတွက် 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးအား    သတ်မှတ် 

အကွာအေဝးေနရာများ  ထားရိှေပးြခင်း၊ 

ှာေခါင်းစည်းမပါရိှသူများအား ှာေခါင်း 

စည်းများ    အခမဲ့ေဝငှေပးြခင်းှင့ ်

လက်သန်ေဆးရည်များြဖင့ ်လက်ေဆး 

ေစြခင်းများြပလုပ်ေပးပီး   ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံြခင်းများကိ ု     စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ေကျာက်ြဖမိနယ်၌     အဆိုပါ 

ဝက်သက်၊ ဂျိက်သိုးကာကွယ်ေဆးအား 

ဒဇီင်ဘာ ၁၆ ရက်က  ေကျာက်တစ်လံုး 

ခိုလ ံရာစခန်းမှ အသက် ၂ ှစ်ေအာက် 

ကေလးငယ ်၂၄ ဦးကို    ထိုးှံေပးခဲ့ 

ေကာင်း မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။                              

ဖိးေဝလင်း(ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်ြဖမိရှိ ေကျာက်တစ်လုံး IDPs စခန်းမှ အသက် ၂ ှစ်ေအာက်

ကေလးငယ်များအား ဝက်သက်၊ ဂျိက်သိုးကာကွယ်ေဆးထိုးှံ



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ထိန်းချပ်အစားအေသာက်ထုတ်ြပန်ြခင်းအေကာင်းေဆွးေွးစရာများ ရီလင်းထွဋ(်စားသုံးသူေရးရာ)

အမှတ်တံဆိပ်ပါ    ဘူးသွင်းေသာက်ေရသန်ှင့ ်

အမှတ်တံဆိပ်ပါ  စားသုံးဆီကိ ု  ထိန်းချပ်အစား 

အေသာက်အြဖစ ်သတ်မှတ်လိုက်ေကာင်း ြမန်မာ 

ိင်ုင ံအစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးအာဏာပိင်ုအဖဲွ 

က  ၂၀၂၁  ခုှစ်  ိုဝင်ဘာလ ၂၇  ရက်စွဲြဖင့် အမိန်  

ေကာ်ြငာစာ  ထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့အေပ မှာ  အမိန်စာ 

မထုတ်ခင်ကထက ်ဘာေတွထူးြခားသက်ေရာက်

လာုိင်လလုိဲ  ေဆွးေွးေမးြမန်းကသလိ ုထန်ိးချပ် 

အစားအေသာက်  အမန်ိစာကိ ုစားသုံးသေူရးရာဦးစီး 

ဌာနက ထတ်ုတယ်လိုထင်လို ေမးလာသလူည်းရိှပါ 

တယ်။  မိမိတုိစားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနကုိ အစား 

အေသာက်ှင့်  ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလို 

ထင်ေနတာမျိးလည်း  မကာခဏကံရတတ်ပါတယ်။  

ဒါေကာင့ ်ထန်ိးချပ်အစားအေသာက်ကိ ုမေဆွးေွး 

ခင် ဌာနှစ်ခကုိ ုကဲွြပားေအာင် ေအာက်ပါဇယားနဲ  

အကမ်းဖျင်း တင်ြပချင်ပါတယ်။

ဒီဌာနှစ်ခုဟာ သူဌာနေကာ်မတီထဲကုိယ်ပါ၊ 

ကိယု့ဌ်ာနေကာ်မတထီသဲပူါနဲ  မတ်ိဖက်ဌာနအြဖစ် 

အတူတွဲေဆာင်ရက်ြဖစ်ကပါတယ်။ ေဈးဆိုင်များ

ကိုအတူကွင်းဆင်းစစ်ေဆးကသလို  လူထုအသိ 

ပညာေပး ေဟာေြပာပဲွှင့ ် ေဆွးေွးပဲွများမှာလည်း 

တိုက်ဆိုင်ရင်  အတူတွဲ၍  တလှည့်စီရှင်းလင်း 

ေဆွးေွးခဲ့ကပါတယ်။ ဒီလို ဌာနှစ်ခုတွဲပီးေတွ 

ကရင်ေတာ ့မတူမှန်းသတိထားမိကြပန်ပါတယ်။ 

ဌာနှစ်ခုကုိ တူတယ်လုိ ဘာေကာင့်ထင်ကတာ 

လည်း ဆိုတဲ့အချက်ေလးေတွကိ ု  ေလ့လာကည့ ်

တဲအ့ခါ စားသုံးသေူရးရာဆိတုာကိ ု စားသုံးသဆူိတုဲ ့

စကားလုံးေတွတာနဲ အစားအေသာက်ပလဲို ထင်ပီး 

ဌာနကို  တူတယ်ထင်မှတ်ကပါတယ်၊  အမှန်က 

စားသုံးသဆူိတုာ ကန်ုစည်ှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ အမျိးမျိး 

ကို သုံးစွဲသူများကိ ုဆိုလိုတာပါ။

စားသုံးသေူရးရာဌာန ဝန်ထမ်းေတကွ စားသုံး 

သကူာကွယ်ေရး  အသပိညာေပးေဟာေြပာပဲွေတကွိ ု

ရပ်ကွက်၊  ေကျးရာ၊  ေကျာင်း၊ ေဈး၊  လုပ်ငန်းရှင ်

စသည်ြဖင့ ် နယ်ပယ်စုတွံင်  အသပိညာေပးေဟာေြပာ 

ပွဲ၊ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ ေတွဆုံညိ  င်းအကံြပ 

ြခင်းတို  ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါတယ်။ စားသုံးသူအခွင့ ်

အေရးေတွ တိုင်ကားိုင်တာေတွ၊  ထုတ်ကုန်လုံ ခံ 

စတ်ိချရမ ေတ ွေဟာေြပာေနေပမယ့ ်အချိမလူတန်း 

ေကျာင်းအဆင့်ေလးေတွမှာ  နားလည်လက်ခံိုင် 

စွမ်းအရ မှတ်သားုိင်တာေလးေတွပဲ ေရးေြပာေပးက 

ပါတယ်။ ကုန်စည်ှင့်ဝန်ေဆာင်မ များ  ဝယ်ယူသံုးစဲွ 

ြခင်းမြပမ ီ သတိြပရမည့်အချက်များကိ ုနားလည် 

ေအာင်ေြပာေပးရာမှာ ြမင်သာတ့ဲ အေရာင်ဆိုးေဆး 

ေတွနဲ   ဥပမာေပးြဖစ်ကေတာ့ FDA  ဌာနက 

အသိပညာေပးမ နဲ    ေရာေထွးသွားတတ်ကတာကို 

လည်း   မိမိတိုဌာနကဝန်ထမ်းများကပ ဲ   ကွဲြပား 

ေအာင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဟာေြပာအသပိညာေပး 

ကရပါမယ်။

ဌာနချင်းေရာေထွးမ မြဖစ်ေအာင်

ေနာက်တစ်ချက်က ကုန်စည်၊ ဝန်ေဆာင်မ  

ေဘးအ ရာယ်ကင်းပီး  လုံ ခံစိတ်ချရမ ရှိေစေရး 

အတွက်  ေဈးကွက်ေစာင့ ်ကည့်စစ်ေဆးရာမှာ 

ေဈးေတွ၊  ကုန်စုံဆိုင်ေတွကို  အဓိကသွားေရာက ်

စစ်ေဆးမ များရာ အများအားြဖင့် အစားအေသာက် 

ေတနွဲပထဲေိတွေနရေတာ ့ဌာနချင်းေရာေထွးမ မြဖစ် 

ေအာင် ယခဆုိရုင်  အြခားကန်ုစည်အပ်ုစေုတြွဖစ်တဲ ့

ကေလးကစားစရာ ပစ ည်းများ၊ အိမ်သုံးလ ပ်စစ် 

ပစ ည်းများ စသည်ြဖင့် အြခားအုပ်စုများကိုလည်း 

အေလးေပးေဆာင်ရက်ကရန ်   တိုက်တွန်းထားပါ 

တယ်။ ဒါေပမဲ့   စားသုံးသူကာကွယ်ေရး  ဆိုတာ 

ကလည်း စားသုံးသအူသုံးြပမ များပီး ထခိိက်ုိင်ုေြခ 

ြမင့်မားတဲ့ကုန်စည်၊  ဝန်ေဆာင်မ များကိ ုဦးစားေပး 

က  များသတ်မှတ် ေဆာင်ရက်ကရတာြဖစ်ေတာ့ 

အစားအေသာက်က  ပါဝင်ေနတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ 

“ကုန်အ န်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပြခင်း”ကို 

ေဆာင်ရက်ရာမှာလည်း FDA ဌာနက  FDA ေထာက်ခ ံ

ချက်လာေလ ာက်ထားတဲ့  သိုမဟုတ် ြပည်ပက 

တင်သွင်းလာတ့ဲ အစားအေသာက်၊ ေဆးဝါး၊ အလှကုန် 

များကို  ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးရာမှာ  “အမှတ် 

တံဆိပ်ကပ်ြခင်း”ဆိုတဲ့     က  ပါဝင်တဲ့အတွက် 

လာေရာက်ေလ ာက်ထားတဲ ့ကန်ုပစ ည်းကိ ု န်ကား 

ချက်ှင့အ်ည ီ စစိစ်ြခင်းြဖစ်ပီး စားသုံးသေူရးရာဌာန 

ကေတာ ့ေဈးကွက်မှာရိှေနတ့ဲ  ကုန်စည်အားလုံးကို 

စိစစ်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ထိန်းချပ်အစားအေသာက်   အေကာင်းကို 

ေလ့လာကည့်ရင်  အမျိးသားအစားအေသာက ်

ဥပေဒတွင်  ထိန်းချပ်အစားအေသာက်ဆိုသည်မှာ 

ြမန်မာိုင်ငံ  အစားအေသာက်ှင့်  ေဆးဝါးအာဏာ 

ပိုင်အဖွဲက  အခါအားေလျာ်စွာ  အမိန်ေကာ်ြငာစာ 

ထတ်ုြပန်၍ ထန်ိးချပ်အစားအေသာက်ဟ ုသတ်မှတ် 

ထားေသာ အစားအေသာက်ကိုဆိုသည်ဟ ုြပ  ာန်း 

ထားပါတယ်။   မည်သူမ လိုင်စင်မရှိဘဲ ထိန်းချပ် 

အစားအေသာက်ကိ ုထတ်ုလပ်ုြခင်းမြပရ၊ မည်သမူ  

လုိင်စင်မရိှဘဲ ထုတ်လုပ်ထားေသာ ထိန်းချပ်အစား 

အေသာက်ကို ြပည်ပသိုတင်ပိုြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်း၊ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း၊  ြဖန် ြဖးြခင်း  သိုမဟုတ် 

ေရာင်းချြခင်းမြပရဟ ုတားြမစ်ထားပီး၊ ေဖာက်ဖျက် 

ေသာ   ထုတ်လုပ်သူကိ ု   ေထာင်ဒဏ်ငါးှစ်အထိ 

ြဖစ်ေစ၊               ေငွဒဏ်အနည်းဆံုးကျပ်တစ်သိန်းမှ 

အများဆုံးကျပ်ငါးသန်ိးအထြိဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုး 

ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်ြဖစ်ပီး ြပစ်မ ှင့်သက်ဆုိင်သည့် 

ပစ ည်းများကို ြပည်သူဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်း 

ရမည်၊ သိုေလှာင်ေရာင်းချသူြဖစ်ပါက အထက်ပါ 

ြပစ်ဒဏ်အတိင်ုးမှာပင် ေထာင်ဒဏ်သုံးှစ်ှင့ေ်ငဒွဏ် 

အများဆုံးသုံးသိန်းြဖစ်ေကာင်း ဥပေဒမှာြပ  ာန်း 

ထားပါတယ်။

ရင်းှီးမ မရှိေသး

ထိန်းချပ်အစားအေသာက်ထုတ်လုပ်လိုသူ 

ေတွအေနနဲ  လိုင်စင်ထုတ်ေပးခွင့်ရှိတဲ့ အစိုးရဌာန 

(သို) အဖဲွအစည်းကုိ  လုိင်စင်ေလ ာက်ထားရမှာြဖစ် 

တဲ့အတွက်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်က 

အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန 

(FDA) ကိ ုေလ ာက်ထားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ FDA ဌာန 

ကေန ေဆးဝါးပိင်ုးမှာေတာ ့ သာမန်ထန်ိးချပ်ေဆးဝါး 

များှင့ ်အထူးထန်ိးချပ်ေဆးဝါးများဆိုပီး သတ်မှတ် 

ကွပ်ကဲေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီးြဖစ်ပါတယ်။  အစား 

အေသာက်အေနနဲေတာ့ ယခုမှထုတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်လုိ 

ရင်းှီးမ မရှိေသးတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ထိန်းချပ်အစား

အေသာက်ှစ်မျိးအနက်  ေသာက်ေရသန်စက်ုမံျား 

ဟာ  ယခင်ကတည်းက  ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးခွင့်ရရှိဖို 

FDA  ေထာက်ခံချက် မြဖစ်မေနေလ ာက်ထားရတဲ ့

အတွက် အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဘူးသွင်းေသာက်ေရသန်  

ပုိင်းကေတာ့ ထူးြခားမ သိပ်မရိှဘဲ ပုိမုိေလးနက်သွား 

တာပရိှဲပါတယ်။ ေသာက်ေရသန်ထတ်ုလပ်ုမ လိင်ုစင် 

မရှိဘဲ   ပိုက်လိုင်းမှြဖစ်ေစ၊  အြခားနည်းြဖစ်ေစ 

ေရြဖန် ြဖးေရာင်းချသူကေတာ့  ေသာက်ေရသန်ဟု

ေဖာ်ြပေရာင်းချြခင်း ြပလုပ်လိုမရပါဘူး။

စားသံုးဆီပုိင်းမှာေတာ့ ယခင်တုန်းက ထုတ်လပ်ု 

ြဖန်ြဖးရန်အတွက် FDA မြဖစ်မေန ေလ ာက်ထားရန် 

မလိုတဲ့အတွက် နာမည်ေကျာ်ကားေသာအမှတ်တံ

ဆပ်ိအချိသာ ေထာက်ခခံျက်ရယ ူထားကပါတယ်။  

ယခုအမိန်ထုတ်ြပန်ပီးေနာက်  အမှတ်တံဆိပ်ပါ 

စားသုံးဆီဆိုရင်ေတာ့ FDA ေလ ာက်ထားရေတာ့ 

မှာြဖစ်ပါတယ်။ ယခင်ကတည်းက ဘူးသွင်းတံဆိပ် 

ကပ် စားသံုးဆီများအနက် ပဲဆီသန်ဟု တံဆိပ်ကပ် 

ထားပီး စားအုန်းဆီကို ပဲဆီအနံထည့်ပီး လိမ်ညာ 

ေရာင်းချေတာ ့စားသုံးသူက  မတန်တဲ့ေဈး န်းကို

ေပးဝယ်ရတဲ့ြပဿနာ၊  ပဲဆီ၊ှမ်းဆီ၊  ေနကာဆီ 

စစ်စစ်ဟ ုအာမခံတံဆိပ်ကပ်ေရာင်းချလုိ ယုံကည် 

စားသုံးကရာမှာ စစ်စစ်ြဖစ်ုကံသာအဓကိမဟတ်ု 

ေသးဘ ဲမ  ကဲသ့ို မပါဝင်ရမည့ဓ်ာတ်များ မပါေအာင် 

သန်စင်မ က     အဓိကြဖစ်တဲ့ြပဿနာေတွကို 

ထန်ိးချပ်ိင်ုသွားမယ်လို ယဆူရပါတယ်။ စားသုံးသ ူ

ေရးရာဦးစီးဌာနအေနနဲ     ယခင်ကတည်းက 

ေသာက်ေရသန် ၊  စားသုံးဆီများှင့်ပတ်သက်ပီး 

စားသံုးသူနစ်နာမ   တိင်ုကားချက်များကိ ု   လက်ခ ံ

ညိ  င်းေြဖရှင်း         ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ရပါတယ်။ 

ေသာက်ေရသန်ှင့ ် စားသုံးဆမှီာ သန်ရမယ်ဆိတုဲ ့

အေြခခလံိအုပ်ချက်အေပ   စတ်ိေကျနပ်မ ရရိှေစြခင်း၊ 

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးြပခွင့်ရှိြခင်း 

ဆိုတဲ့   စားသုံးသူ  အခွင့်အေရးများရရှိေအာင ်

ေဆာင်ရက်ခဲ ့ပါတယ်။            စားသုံးသကူာကွယ်ေရးဥပေဒ 

မှာ စားသံုးသူနစ်နာဆံုး းံမ ြဖစ်ေပ ပါက လုပ်ငန်းရှင် 

ဘက်က   ကန်ုစည်အေပ တာဝန်ရိှမ ဆိတုာ  ဥပေဒ 

မှာြပ  ာန်းထားလို    စားသုံးဆီများကိ ု ဘူးသွင်း 

တံဆိပ်ကပ်  မေရာင်းချိုင်ရင်ေတာင် ဆီစက်၊ 

ဆီဆိုင်အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာြဖင့် ေရာင်းချပီး   

လက်ကားကေန  ရယေူရာင်းချရင်လည်း  ဘယ်က 

ဝယ်ေရာင်းတယ်ဆိုတဲ့ ေြပစာအေထာက်အထား 

သမ်ိးဆည်းသတ်မှတ်ထား၍ေရာင်းချရန်  အသေိပး 

တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ 

ြမန်မာဘာသာြဖင့်ေဖာ်ြပရမှာြဖစ်

စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒအရ  ကုန်အ န်း 

အမှတ်အသားေဖာ်ြပြခင်းှင့် ကိုက်ညီမ မရှိေသာ 

ကုန်စည်များကိ ုထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်းမြပရဟ ု

ြပ  ာန်းထားပါတယ်။  ကန်ုစည်အမျိးအစားအလိက်ု 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီေဖာ်ြပရာတွင ်ြမန်မာ 

ဘာသာြဖင့ ်ေဖာ်ြပရမည့အ်ချက်များ ထတ်ုြပန်ထား 

ရာ ေသာက်ေရသန်ှင့ ် စားသုံးဆတွီင် အမျိးအမည်၊ 

အသားတင်ပမာဏ၊ ထားသိုသိမ်းဆည်းမ အ န်း 

ကို  ြမန်မာဘာသာြဖင့် ေဖာ်ြပရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

အမှတ်တံဆိပ်မပါဘဲေရာင်းရင် ေဈးကွက်ထုိးေဖာက် 

ိုင်စွမ်း   ကျယ်ြပန်မ မရှိေတာ့ဘဲ၊ ကုန်အ န်း 

အမှတ်အသား အြပည့်အစုံပါတဲ့ အမှတ်တံဆိပ် 

ဆိုရင် စားသုံးသူေတ ွစိတ်ချယုံကည်မ ြမင့်မားေစ

ပါတယ်။ Super Market ေတမှွာ ဥပေဒှင့ ်ညွီတ် 

တဲ ့အမှတ်တဆံပ်ိပါကန်ုစည်ေတပွ ဲလက်ခေံရာင်းချ 

ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။  အချိအမှတ်တံဆိပ်များသည ်

မမိကိန်ုအမှတ်တဆံပ်ိကိ ုတန်ဖိုးထားပီး တဆံပ်ိတ ူ

ကုန်စည်များ တုပမ များမှ ေရှာင်ရှားပီး ဥပေဒရဲ 

အကာအကွယ်ေပးမ ကို          ရရှိိုင်ရန်အတွက် 

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့ ်            ဥပေဒှင့်အညီ 

ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိမှတ်ပုတံင်ြခင်းကိ ုစီးပွားေရးှင့ ်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး  ဝန်ကီးဌာနေအာက်က 

မပူိင်ုခွင့ဦ်းစီးဌာနကိ ုေလ ာက်ထားေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပါတယ်။ ြပည်တွင်းသာမက ြပည်ပေဈးကွက်ကုိ 

ထိုးေဖာက်လျက်ရှိသည့်  ကုန်စည်များ၊ အမှတ် 

တံဆိပ်များဟာ  ိုင်ငံစီးပွားဖွံဖိးေရးအတွက် 

တစ်တပ်တစ်အားမို အားေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ိုင်ငံတကာမှာ  ေသာက်ေရသန်ှင့ ်စားသုံး 

ဆီကို ထိန်းချပ်အစားအေသာက်အြဖစ် သတ်မှတ် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲတာကာပါပီ။ တုိက်ုိက်ေသာက်သံုး 

ကတဲ့ေရနဲ  ေနစ်သုံးစွဲမ များြပားတဲ့ စားသုံးဆီ 

တိုဟာ   သန်ရှင်းေဘးကင်းမ မရှိရင ်  စားသုံးသ ူ

ေတွအတွက်   ထိခိုက်ိုင်ေြခ  ြမင့်မားပါတယ်။ 

ဒါေကာင့်   ိုင်ငံှင့်လူမျိးအတွက ်ကျန်းမာေရး၊ 

စီးပွားေရး အေထာက်အပံ့ေကာင်းများစွာရရှိမယ့ ်

ဒီလုပ်ငန်းစ်ကုိ ကိဆုိပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သင့်ပါ 

ေကာင်း တင်ြပလိုက်ပါတယ်။    ။



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၇၃၃၆၅၄၅၄ ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၃၅၆၁၅၀ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၄၅၅၄၅၆၈၂ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

နယူးေယာက်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၇
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး သာတူညီမ ရရှိေရးအတွက ်
လက်တွဲကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန ်      ကမ ာ့ိုင်ငံများအား  
ကုလသမဂ အတွင်းေရးမှးချပ ်    အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်က 
ယမန်ေန၌ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ 

ယခုှစ်ကုန်၌ ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးရှိ ိုင်ငံသားများ၏ 
အနည်းဆုံး ၄၀ ရာခိင်ု န်းအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 
ထိုးံှပီးစီးေရးအတွက် ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွက ရည်မှန်းချက် 
ထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ လက်ရိှအချန်ိ၌ ကမ ာ့ိင်ုငေံပါင်း 
၄၀ သည်  ၎င်းတိုိုင်ငံရှ ိ   လူဦးေရ၏  ၁၀  ရာခိုင် န်းကိုပင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးမထိုးှံေပးိုင်ေသးေကာင်း  
ဂူတာရက်စ်က ေြပာကားသည်။

ကမ ာေပ ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး သာတညူမီ  
မရရိှြခင်းေကာင့် အုိမီခရန်အပါအဝင် ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်များ 
အား လွယ်ကလူျင်ြမန်စွာ ကူးစက်ပျံံှေစပီး ကမ ာြ့ပည်သမူျား၏ 
ကျန်းမာေရးှင့်စီးပွားေရးကိ ု ဆုတ်ယုတ်ေစလျက်ရှိေကာင်း 
ှင့် ကမ ာ့ိုင်ငံများအချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ မရှိပါက 
ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကုိ အုိင်ရရိှမည်မဟုတ်ေကာင်း ၎င်းက 
ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

နယူးေဒလီ   ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

အိ ိယိင်ုင၌ံ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက် 

ခံရသူ ၁၀ ဦးထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း အိုမီ 

ခရန် ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ ၉၈ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ေဒလီေဒသတွင် အဆိုပါဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ခံရသ ူ၂၀ အထိရှိလာေကာင်း   ေဒသ ရ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီး ဆက်ရန်ဒါဂျနိ်းက ေြပာကား 

သည်။ ကန်နာတာကာြပည်နယ်တွင်လည်း ဗတိန်ိမှ 

ြပန်လာသ ူအသက် ၁၉ ှစ်အရယ်အမျိးသားတစ်ဦး 

အပါအဝင် စုစုေပါင်း ရှစ်ဦး၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရေကာင်း    သိရသည်။   ထိုြပင ်

မဟာရက်ထရာြပည်နယ်၌    အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရ ၃၂ ဦး၊ ရာဂျက်သန်ြပည်နယ်၌ 

၁၇ ဦးှင့် တီလန်ဂါနာြပည်နယ်၌ ခုနစ်ဦးတုိ အသီးသီး 

ရိှေကာင်း သရိသည်။ ၎င်းအြပင် ဂဂူျာရက်ြပည်နယ် 

ှင့ ်ကရီာလာြပည်နယ်၌ အဆိပုါဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်ခံရသ ူ  ငါးဦးစီှင့်      အန်ဒရာပရာေဒ့ရ ၊ 

တမနီာဒူး၊ ချန်ဒါဂတ်ှင့ ်အေနာက်ဘဂ  လားြပည်နယ် 

တို၌     အဆိုပါဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ခံရသ ူ

တစ်ဦးစီ အသီးသီးေတွရှိခဲ့သည်။

အိ ိယုိင်ငံသည် လက်ရိှအချန်ိတွင် အုိမီခရန် 

ဗီဇေြပာင်းကူးစက်မ များေတွရှိရေသာ ကမ ာ့ိုင်ငံ 

များမှ ခရီးသည်များအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ

သီးြခားေစာင့်ကည့ေ်ရးှင့ ်ေရာဂါပိုး ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆး 

ြခင်းတိုကိ ုအရှိန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဂျကာတာ   ဒီဇင်ဘာ   ၁၇
အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌   အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်
ကူးစက်ခံရသ ူစတင်ေတွရှိခဲ့ပီးေနာက ်ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခံယူကရန်ှင့် ကုိဗစ်-
၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ   ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကိ ု
လိုက်နာေဆာင်ရက်ကရန် အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသား 
များအား သမ တ ဂျိကိဝုဒီိဒုိ ုက တိက်ုတွန်းလိက်ုသည်။ 

ဂျကာတာမိ ဝစ်မာအက်တက်ေဆးုရိှံ ြပည်ပ 
ခရီးသွားေရာက်ခဲေ့သာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းတစ်ဦး 
တွင် အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း စတင်ကူးစက်ခံရေကာင်း 
ဒဇီင်ဘာ ၁၅ ရက်က စစ်ေဆးေတွရိှခဲသ့ည်။ လက်ရိှ 
အချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအတွက ်
နီးစပ်ရာ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုး 
စင်တာများသိုသွားေရာက်ပီး အြမန်ဆုံးကာကွယ်

ေဆးထိုးှံမ ခံယူကရန်    ြပည်သူများအား သမ တ 
ဂျိကိဝုဒီိဒုိကု ေြပာကားသည်။ ထိုြပင် လက်ရိှအချန်ိ၌ 
အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များအား ကမ ာ့ 
ိင်ုင ံ၇၀ ေကျာ်၌ ေတွရိှေနရေသာေကာင့ ်ိင်ုငသံား 
များသည ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ  ကျန်းမာေရး 
စည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာ လုိက်နာသွားရမည်ြဖစ် 
ေကာင်းလည်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံ၌ လက်ရိှအချန်ိတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄ ဒသမ ၂ သန်းေကျာ်ရိှပီး အဆုိပါ 
ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ ၁၄၃၀၀၀ ရိှေကာင်း သိရသည်။ 
ုိင်ငံအတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 
ကူးစက်ခရံသည်ဟ ုယဆူရသည့ ်သသံယလူနာငါးဦး 
ရိှေကာင်း ဘူဒီဂူနာဒီဆာဒီကင်က ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဖေနာင်ပင်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ၌ လက်ရိှအချန်ိတွင်  ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၀၄၀၅ ဦးရှိလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၌ံ လက်ရိှအချန်ိတွင်  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၃၀၀၁ ဦးရိှလာ 

ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

၁၁၆၇၇၁ ဦးရိှလာေကာင်း သိရသည်။ ုိင်ငံအတွင်း 

ေဖေဖာ်ဝါရလီမှ စတင်၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေရးလုပ်ငန်းများအား စတင်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ပီး   တုတ်ိုင်ငံ   Sinovac BioTech ကုမ ဏီမှ 

ထုတ်လုပ်ေသာ  CoronaVac   ှင့်  Sinopharm 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတိုကိ ုအသုံးြပထိုးံှ 

ေပးေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး သာတူညီမ ရရှိေရးအတွက် 

လက်တွဲကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန် ကမ ာ့ိုင်ငံများအား  ဂူတာရက်စ် တိုက်တွန်း 

ိုင်ငံသားများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူကရန်

အင်ဒိုနီးရှား  သမ တ ဂျိကိုဝီဒိုဒို တိုက်တွန်း 

အိ ိယိုင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၉၈ ဦးအထိ ရှိလာ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၀၄၀၅ ဦးရှိလာ  ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ ၁၄ ဒသမ ၂၂ 

သန်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိထိုးံှ 

ပီးစီးသ ူ၁၃ ဒသမ ၅၈ သန်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာငး်ထိုးှံပီးစီးသူ ၂ ဒသမ 

၉၇ သန်းရိှေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန် 

ရှိသူတစ်ဦးြဖစ်သည့် ေအာ်ဗန်ဒိုင်းက ေြပာကား 

သည်။   

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ကွာလာလမ်ပ ူ ဒီဇင်ဘာ    ၁၇

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၄၂၆၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်ိုင်ငံ 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၇၀၇၄၀၂ ဦးရှိ 

လာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထပ်မကံူးစက်ခရံသမူျားအနက် 

၃၆ ဦးမှာ ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားြဖစ်ပီး ၄၂၂၆ 

ဦးမှာ ြပည်တွင်း၌ ေရာဂါကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။ ထိုြပင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၃၇ ဦး ထပ်မေံသဆုံး 

သြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ ၃၁၀၂၆ ဦးရိှလာ 

သည်။ 

လက်ရိှအချန်ိ၌ ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးေတွ 

ရိှဆလဲနူာ ၅၆၂၂၉ ဦးရိှသည့အ်နက် ၃၈၃ ဦးမှာ အထူးကပ်မတ် 

ကုသေဆာင်များ၌ ကုသမ ခံယူေနပီး ၎င်းတိုအနက် ၁၉၈ 

ဦးမှာ အသက် ှအေထာက်အကူြပကိရိယာတပ်ဆင်ထား

ရေကာင်း သရိသည်။ ိင်ုငလံဦူးေရ၏ ၇၉ ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်း 

သည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီး

ခဲ့ပီး ၇၈ ဒသမ ၂ ရာခိင်ု န်းမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

မေလးရှားိုင်ငံ၌

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ 

၂၇၀၇၄၀၂ ဦးရှိလာ



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ ၁၇

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    ဒဂုံမိသစ ်
(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်  အမှတ်(၂၄) 
ရပ်ကွက်ေန       ရာအိမ်မှးတစ်ဦးကိ ု 
ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင်   ထက်ပိုင်စိုး(ခ) 
ဖိုးထက်(ဘ) ဦးစိုးသန်အပါအဝင်  
အမျိးသားငါးဦးတိုသည် ေသနတ်ြဖင့်  
ဝိုင်းဝန်းလုပ် ကံ    ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့် 
စစ်အုပ်ချပ်ေရး (Martial Law) စစ်ခုံ 
ုံးဖွဲ၍ စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး  ဥပေဒ 
ပုဒ်မ  ၅၀(က)/ ၅၄ အရ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ 
ရက်တွင် ၎င်းတုိ ငါးဦးအား “ေသဒဏ်” 

အမိန်ချမှတ်လိုက်ေကာင်း     သိရှိရ  
သည်။

အလားတူ  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်  ေရ ေပါက်ကံ 
မိသစ ်အမှတ်(၁၃) ရပ်ကွက ်မိတ ီလာ 
လမ်းေန   ေအာင်ပိုင်(ခ)  ဖိုးကဲ (ဘ) 
ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်းသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
မှ ုိဝင်ဘာလအတွင်း ဆူပူဆ ြပမ ြဖစ်စ် 
များတွင်     တက်က စွာပါဝင်  လ ပ်ရှားြခင်း၊   
ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊    
အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲွ၏  
အမန်ိေကာ်ြငာစာ အမှတ်  (၂/၂၀၂၁) ြဖင့် 
အကမ်းဖက်အုပ်စုများအြဖစ ်သတ်မှတ် 

ေကညာထားသည့်  အဖဲွအစည်းများှင့် 
ဆက်သွယ်ြခင်း၊    ေငွေကးေကာက်ခံ 
ေထာက်ပံြ့ခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ခဲသ့ြဖင့ ်
စစ်အုပ်ချပ်ေရး (Martial Law) စစ်ခုံ 
ုံးဖွဲ၍  စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ 
၅၀(ည)၊ ရာဇသတ်ကီး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၀၅-
က(က) အရ  ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင ်၎င်း 
အား “ေထာင်ဒဏ် တစ်သက်” ြပစ်ဒဏ် 
အမိန်ချမှတ်လုိက်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ   ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများ 
အနက်မှ  ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်ေနသ ူ
များအား ၎င်းှင့စ်ပ်လျ်း၍ ရာဇဝတ်ကျင့ ်

ထုံး ဥပေဒ ပဒ်ုမ-၈၇၊ ၈၈ အရ      ဖမ်းဝရမ်း 
ထတ်ုဆင့ရ်န်အမန်ိချမှတ်ခဲေ့ကာင်း သရိ 
သည်။

စစ်အုပ်ချပ်ေရးအမိန်     ထုတ်ြပန် 
ေကညာထားသည့်  မိနယ်များအတွင်း 
စစ်ခံုံုးြဖင့် စစ်ေဆးမည့်ြပစ်မ ဆုိင်ရာ ၂၃ 
မျိးကိလုည်း ပူးတဲွထတ်ုြပန်ထားေကာင်း 
ှင့် အဆိုပါြပစ်မ များကို ေဖာက်ဖျက ်
ကျးလွန်ပါက  စစ်ခုံုံးဖဲွ၍ စစ်ေဆးမ များ 
ေဆာင်ရက်ကာ     ထိထိေရာက်ေရာက ်
ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် အေရးယူေဆာင်ရက ်
လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။        

သတင်းစ် တရားခံ ေအာင်ပိုင် (ခ) ဖိုးကဲ

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျးလွန်ခဲ့သူများှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး
ဗဟိုအဖဲွမှ ေကညာထားသည့် အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် ေထာက်ပံ့ေနသူများအား ြပစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ ၁၇

NUG၊ CRPH အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲများသည ်

ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ေသာ  ြပည်သူလူထုများှင့ ်

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက ်ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက ်

ေနေသာ အုပ်ချပ်ေရးတာဝန်ရှိသူများအား ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှေစရန် ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်အကမ်းဖက် 

ေဖာက်ခွဲေရးလုပ်ရပ်များကို  အချိေနရာများတွင ်

လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှသည့အ်ြပင် ကေလးသငူယ်များ၏ 

ပညာသင်ယူခွင့ ်ကိုဆုံး ံးေစရန်အတွက်  ပညာ 

သင်ကားေရးအတွက ်အေြခခံအေဆာက်အအုံများ 

ြဖစ်သည့ ်  စာသင်ေကျာင်းများကိ ု   လက်လုပ်ဗုံး၊ 

လက်လုပ်မိုင်းများြဖင့်ေထာင်ကာ   ေဖာက်ခွဲြခင်း၊ 

ပစ်ေပါက်ြခင်းများ ြပလပ်ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ခံစည်းိုးအုတ်တံတိုင်း ပျက်စီး

ထိုသိုအကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရး  လုပ်ရပ်များ 

ြပလုပ်ခဲ့ရာ   ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်  နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ 

တွင်  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး    ေချာင်းဦးမိနယ ်

နတ်ေရကန်ေကျးရာရှ ိ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 

ေကျာင်းေရှ ခံစည်းုိးအုတ်တတုိံင်းအနီး၌ အကမ်း 

ဖက်သူများက  လက်လုပ်မုိင်းတစ်လံုးေဖာက်ခဲွခ့ဲရာ 

ခစံည်းိုးအတ်ုတတံိင်ုး ပျက်စီးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ 

အလားတ ူနနံက် ၁၁ နာရ ီမနိစ် ၅၀ တွင် ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် ေရ ေပါက် 

ကံမိသစ် (၁၄) ရပ်ကွက်ရိှ အမှတ်(၆) အေြခခပံညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းအနီး   ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား 

ေကာင်း  သတင်းအရ  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခ့ဲရာ ေကျာင်းအနီးရိှေရေြမာင်း 

အုတ်ခုံေအာက်၌ ေပါက်ကွဲထားသည့ ်PVC ပိုက်ှင့် 

ဓာတ်ခဲအပိုင်းအစများ ေတွရှိရပီး မေပါက်ကွဲေသး 

သည့် လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးအား ထပ်မံေတွရှိရ 

သြဖင့် သက်မဲ့ြပလုပ်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ 

အကမ်းဖက်သမားများက လက်ပစ်ဗုံး၊ လက်လုပ်ဗုံးှင့ ်လက်လုပ်မိုင်းများ အသုံးြပ၍ 
စာသင်ေကျာင်းများအား ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ များ ြပလုပ်

ေချာင်းဦးမိနယ် နတ်ေရကန်ေကျးရာရိှ အေြခခပံညာအလယ်တန်းေကျာင်းေရှ ခစံည်းိုးအတ်ုတတံိင်ုး 
အနီး၌ လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်ပျက်စီးခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေရ ေပါက်ကံမိသစ်ရှိ အမှတ်(၆) အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းအနီးရှိ ေရေြမာင်းအုတ်ခုံ 
ေအာက်ေြခ၌ ေပါက်ကွဲပီး လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးှင့်  မေပါက်ကွဲေသးသည့်  တစ်လုံးေတွရှိခဲ့မ  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်   အိုးဘိုရပ်ကွက်ရှ ိ  အမှတ်(၆)  အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း ခံစည်းိုး
အနီး၌ လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးေပါက်ကွဲခဲ့၍ ယာ် ှစ်စီးပျက်စီးခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

လ  င်တက သိုလ် ခံစည်းိုးအုတ်တံတိုင်းအနီး 
အကမ်းဖက်သမူျား    ေထာင်ထားသည့ ်လက်လပ်ု 
မိုင်းတစ်လုံး၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထိုအတူ  ညေန ၅ နာရီ ၁၅   မိနစ်တွင် 

ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်   အိုးဘိုရပ်ကွက် ေအာက်ကည့ ်

ြမင်တိုင်လမ်းှင့်  တန်ေဆာင်းကီးလမ်းေထာင့်ရှိ 

အမှတ်(၆)   အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း၌ 

ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားေကာင်း သတင်းအရ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက  သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ ေကျာင်း 

ခံစည်းိုးအနီး၌ ေပါက်ကွဲထားသည့် PVC ပိုက်၊ 

ဆားကစ်ြပားှင့ ်  ဓာတ်ခဲအပိုင်းအစများအား 

ေတွရှိရပီး ေပါက်ကွဲမ ေကာင့်   ၎င်းေနရာအနီး 

ရပ်တန်ထားသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ် ှစ်စီး၏ ေလကာ 

မှန်များ ကွဲအက်ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံး ေတွရှိ

အလားတ ူညေန ၅ နာရခဲွီတွင် လ  င်မိနယ် (၁၂)

ရပ်ကွက်ရှိ လ  င်တက သိုလ် ခံစည်းိုးအုတ်တံတိုင်း

ဝင်ေပါက်အနီး၌     မသက  ာဖွယ်အထုပ်တစ်ထုပ ်

ေတွရိှေကာင်း သတင်းအရ  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

က သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ အဆိပုါအထပ်ုအတွင်းမှ 

ဓာတ်ခဲ ှစ်လံုး၊ Wifi လ င့်စက် တစ်ခု၊ ခလုတ် တစ်ခု 

တို ြဖင့ ်  ချတိ်ဆက်ထားသည့်  PVC ပိုက်ြဖင့  ်

ြပလုပ်ထားသည့်     လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးအား 

ေတွရိှရသြဖင့် သက်မ့ဲြပလုပ်သိမ်းဆည်းခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များမ ှအကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ် 

များကို ကျးလွန ်သူများအား ဥပေဒှင့ ်အညီ 

ထေိရာက်စွာအေရးယူိင်ုေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

က စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

 တန်ဆည်မိနယ်မှ

ထိုသို   ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ကရာ  အသက်အရယ်ကီးရင့်၍ 

သွားလာ လ ပ်ရှားရန်မလွယ်ကူသည့ ်အဆိုပါေကျးရာေန ဦးေကျာ်စိုး 

(၆၇)ှစ်(ဘ)ဦးဖိုးသိုးှင့ ်၎င်း၏မသိားစဝုင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်လ  င် 

(၆၅)ှစ်(ဘ)ဦးဂျမ်း၊ ေဒ လ  င်စုိး(၄၅)ှစ် (ဘ)ဦးေကျာ်စုိးှင့် ေဒ ဂျမ်းေတာ 

(၈၅)ှစ် (ဘ) ဦးေကျာက်ခဲ၊ ေဒ ခင်ေဆွြမင့်(၇၄)ှစ် (ဘ)ဦးေကျာက်ခဲ 

တိုသည် ၎င်းတို၏ေနအိမ်များ၌ ပုန်းေအာင်းလျက်ရှိစ ်အကမ်းဖက ်

သမားများကေနအမ်ိများအတွင်း ဝင်ေရာက်ကာ “သတင်းေပး၊ ဒလန်” 

ဟု စွပ်စွဲေြပာဆို၍  ရက်စက်စွာေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ပီး 

ေနအိမ်များကို မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

ေနအိမ်အတွင်း မီးေလာင်ေသဆုံး

အကမ်းဖက်သမားများ၏ ထိကုဲသ့ို ရက်စက်စွာပစ်ခတ်သတ်ြဖတ် 

ခဲမ့ တိုေကာင့ ်ဦးေကျာ်စိုးှင့ ်မသိားစဝုင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်လ  င်၊ 

ေဒ လ  င်စိုးတို  သုံးဦးမှာ  ေနအိမ်အတွင်း  မီးေလာင်ေသဆုံးခဲ့ပီး 

ေဒ ဂျမ်းေတာှင့် ေဒ ခင်ေဆွြမင့်တုိ ှစ်ဦးမှာ ခ ာကုိယ်အံှ ေသနတ် 

ထိမှန်ဒဏ်ရာများြဖင့် ေသဆုံးခဲ့သည့်အြပင ်ဦးေကျာ်စိုး ပိုင်ဆိုင်သည့ ်

သွပ်မုိး၊ ပျ်ကာ၊ ပျ်ခင်းေနအိမ်တစ်လံုး (တန်ဖုိးစိစစ်ဆဲ)တို မီးေလာင် 

ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့သည်။

ထိကုဲသ့ို ေကျးရာေနြပည်သမူျား အေကာက်တရားလ မ်းမိုးေစရန်၊ 

၎င်းတို၏ အကမ်းဖက်မ  လပ်ုရပ်များအေပ  ပူးေပါင်းပါဝင်လာေစရန်ှင့ ်

ပူးေပါင်းပါဝင်မ မရှိဘဲ ေအးချမ်းစွာ ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ ေကျးရာေန 

ြပည်သူများအား အေကာင်းအမျိးမျိးြပ၍ ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်၊ 

မီး  ြခင်းများ ကျးလွန်သည့အ်ြပင် ယခကုဲသ့ို အသက်အရယ်ကီးရင့၍် 

သွားလာရခက်ခဲေသာ လူကီးမိဘများအား ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်မ  

ကျးလွန်ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်သမားများကိ ုေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမိိင်ုေရး 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက နယ်ေြမခံတပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများှင့ ်

ပူးေပါင်း၍ လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းစ်များှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                          သတင်းစ်

ပလက်ဝမိနယ် ကေနာင်ေကျးရာမှ ခူမီးလူမျိးများကို PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက အေကာင်းမဲ့ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင် သတ်ြဖတ်
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

အကမ်းဖက်အဖွဲများြဖစ်သည့ ်CRPH ၊ NUG ှင့် ၎င်းတို၏ ဩဇာခံ 

PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများသည်  ၎င်းတုိေထာက်ခံအားေပး 

သည့ ်ပါတ၏ီ ဥပေဒမဲလ့ပ်ုရပ်များကိ ုမျက်ကွယ်ြပ၍ ၎င်းတိုပါတအီား 

ေထာက်ခံြခင်းမြပသည့ ်အြပစ်မဲ့ြပည်သူလူထုများကိ ု  အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ေနအိမ်အေဆာက်အအုံများအား  မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊          

မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွတိက်ုခိက်ုြခင်း စသည်တိုကိ ုဆင်ြခင်တုတံရားမဲစွ့ာ 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာတွင ်ငါှင့်မတူ ငါ့ရန်သူဟု သေဘာ 

ထားပီး ိုးသားသည့ ်တိင်ုးရင်းသားမျိးွယ်စမုျားကိပုါ ပစ်မှတ်ထား၍ 

သတ်ြဖတ်မ များကို လုပ်ေဆာင်လာခဲ့ရာ  ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင ်

ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝမိနယ် ကေနာင်ေကျးရာမှ ုိးသားစွာေနထိုင်က 

သည့်  ခူမီးလူမျိးများကို  PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက 

လာေရာက်ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ပီး အေကာင်းမဲ ့သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ  ပလက်ဝမိနယ ် ကေနာင်ေကျးရာသို PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက် သမားများသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် ညေန ၅ နာရီခန်တွင် 

လက်နက်ကီး/လက်နက်ငယ်များ  ကိင်ုေဆာင်၍  ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ် 

များြဖင့ ်ေရာက်ရိှလာပီး ေကျးရာေနအကီးတန်းအင်ဂျင်နယီာ တစ်ဦး 

ြဖစ်သည့ ်ဦးေနလင်းဦးှင့် ခူမီးလူမျိးများြဖစ်ကသည့ ် ဦးဝါေယာင်း 

အပါအဝင်  ေြခာက်ဦး   စုစုေပါင်း   ခုနစ်ဦးကို  လက်ြပန်ကိးတုပ ်

ုိက်ှက်ကာ  ေကျးရာ၏ေြမာက်ဘက်  တစ်ဖာလံုခန်အကာွသုိ 

အေကာင်းမဲ ့ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်၍  လက်နက်ငယ်များြဖင့်  ပစ်သတ်ခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါ PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများ၏ ရက်ရက်စက်စက် 

ပစ်ခတ် သတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်ဦးေနလင်းဦး အပါအဝင် ေကျးရာသား 

ေြခာက်ဦး ေသဆုံးခဲ့ပီး ဦးဝါေယာင်းသည် လက်နက်ငယ်ထမှိန်  ဒဏ်ရာ 

များြဖင့ ်ယေနနနံက် ၄ နာရခီန်တွင် ေကျးရာသို ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာ 

သြဖင့ ်ဆမီးမိ တိက်ုနယ်ေဆးုသံို ပုိေဆာင်၍ ေဆးကသုမ ခယံလူျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အထက်ပါြဖစ်စ်တွင်     ေအးချမ်းစွာေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားအား အေကာင်းမဲ ့ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ် 

သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်သမားများကိ ု အြမန်ဆံုးဖမ်းဆီးရမိေရး 

ှင့် ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရးအတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

လုိအပ်သည့် လံုခံေရးလုပ်ငန်းများ တုိးြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။                                                                 သတင်းစ်

ဂန်ေဂါမိနယ ်ှမ်းခါးေကျးရာအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များလုပ်ေဆာင်ရန်

အစည်းအေဝးြပလုပ်ေနသည့ ်အကမ်းဖက်သမားများအား ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီး
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

မေကွးတုိင်းေဒသကီး ဂန်ေဂါမိနယ် ှမ်းခါးေကျးရာ၌ 

ေဒသခံြပည်သူများ၏  ေထာက်ခံအားေပးမ မရှိဘဲ 

ေရာက်ရှိေနသည့် CNF ှင့် PDF ၊ YDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများကိ ု   ယေနညေနပိုင်းတွင ်

လုံ ခံ ေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ယေန  နံနက်ပုိင်းတွင် CNF ှင့် PDF ၊ 

YDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမား ေခါင်းေဆာင် 

အချိပါဝင်သည့် အင်အား ၁၀၀  ခန်သည် ဂန်ေဂါ 

မိနယ်  ှမ်းခါးေကျးရာအတွင်း   အကမ်းဖက ်

လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်  အစည်းအေဝး 

ြပလုပ်ရန် စီစ်ခဲ့ရာ ရပ်မိရပ်ဖများှင့ ်ေကျးရာသ ူ

ေကျးရာသားများက ၎င်းတို၏ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ် 

များအေပ  စိုးရမ်ိမ များြဖစ်ေပ လျက်ရိှပီး ရာအတွင်း 

မြပလပ်ုရန် နည်းမျိးစုြံဖင့ ်တားဆီးေတာင်းဆိမု များ 

ြပလုပ်ခဲ့သည်။  သိုေသာ်  အကမ်းဖက်သမားများ 

အေနြဖင့ ်ေကျးရာ၏ေတာင်းဆိမု အေပ  လျစ်လျ ၍ 

မန်ွးလဲွ ၁ နာရီခန်တွင် အစည်းအေဝးကုိ ဇွတ်အတင်း 

ြပလပ်ုခဲရ့ာ ေကျနပ်မ မရိှေသာ ေကျးရာသားအချိက 

ေကျးရာှင့်အနီးဆံုးရိှ လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထံသုိ 

လ ိဝှက်အေကာင်းကား သတင်းေပးပုိလာခ့ဲသြဖင့် 

၎င်းတိုအစည်းအေဝးြပလပ်ုသည့ ်ေနရာအား ညေန 

၂ နာရ ီမနိစ် ၄၀ ခန်တွင် စီးနင်းဝင်ေရာက်ခဲရ့ာ အြပန် 

အလှန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ များ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ညေန 

၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန်တွင် အကမ်းဖက်သမားများ 

အေနြဖင့် ေကျးရာ၏အေရှဘက် ြမစ်သာြမစ်ကို 

ြဖတ်ကူး၍ ဖိုဖရဲဆုတ်ခွာ ထွက်ေြပးသွားခဲ့သည်။

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအေနြဖင့်  အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သူှင့် ၎င်းတို၏ေနအိမ် အေဆာက်အအုံများ 

ထိခုိက်မ မရိှေစေရး သတိြပေရှာင်ရှားေဆာင်ရက်ခ့ဲ

မ ေကာင့ ် ြဖစ်စ်တွင်   ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ မရှိဘဲ အကမ်းဖက်သမားများ 

ထမှံ အားကစားဝတ်စံုဝတ်ဆင်ထားသည့် အကမ်းဖက် 

သမားအေလာင်း ေြခာက်ေလာင်း၊ ပစ တို ှစ်လက်၊ 

ေခါက်ချိး တစ်လံုးထုိးေသနတ် ငါးလက်၊ တူမီးေသနတ် 

သုံးလက်၊ ခယဲမ်းှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ သမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့်  ေကျးရာ 

အချိအတွင်း ဝင်ေရာက်၍ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ 

လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာ ေဒသခြံပည်သမူျား ေအးချမ်း 

တည်ငမ်ိစွာ ေနထိင်ုိင်ုေရးအတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

များက  နယ်ေြမလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ   တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်းှင့် အကမ်းဖက်အဖွဲ 

များ၏ ဝင်ထွက်သွားလာမ   သတင်းများရရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး၍ နယ်ေြမ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန် 

သက်ဆိုင်ရာက သတင်းထုတ်ြပန်ထားသည်။                 

သတင်းစ်

ပလက်ဝမိနယ် ကေနာင်ေကျးရာမှ ရာသား ဦးဝါေယာင်း(၄၇)

ှစ် ခူမီးလူမျိးအား PDF အဖွဲက လက်နက်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်

ဒဏ်ရာရရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေဒ ဂျမ်းေတာ(ေသဆုံး)

ေဒ ခင်လ  င်(ေသဆုံး) ေဒ လ  င်စိုး(ေသဆုံး)

ေဒ ခင်ေဆွြမင့်(ေသဆုံး) ဦးေကျာ်စိုး(ေသဆုံး)



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

ကချင်ြပည်နယ် တိင်ုးရင်းသားေရးရာဝန်ကီးဌာနက 

ကီးမှး၍ ြပည်နယ်အတွင်းရိှ တိင်ုးရင်းသားစာေပှင့ ်

ယ်ေကျးမ အဖွဲများ၏ စုေပါင်းခရစ မတ်ပွဲေတာ် 

ဝတ်ြပဆုေတာင်းပွဲကို    ယေန   နံနက်ပိုင်းတွင် 

ြမစ်ကီးနားမိ စတီာပရူပ်ကွက် မေနာကွင်းအတွင်း 

ရှိ မေနာအိမ်ေတာ်၌  ြပလုပ်ရာ ကချင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထိန်နန်၊   ေြမာက်ပိုင်းတိုင်းစစ ်

ဌာနချပ် တိုင်းမှး  ဗိုလ်မှးချပ် ြမတ်သက်ဦးှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊ ေဒသခတံိင်ုးရင်းသားများ တက်ေရာက် 

ကသည်။

ဦးစွာ ဝန်ကီးချပ်က ခရစ မတ်ကိဆို တ်ခွန်း 

ဆက်စကားေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ခရစ မတ် 

ပွဲေတာ် အထိမ်းအမှတ်ဝတ်ြပဆုေတာင်းြခင်းအစီ

အစ်ကို   ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ  သိက ာေတာ်ရ 

ဆရာေတာ်များက ခရစ မတ်ေဒသနာေတာ် ေဟာကား 

ြခင်း၊ ခရစ မတ်သခီျင်း၊ ဓမ ေတးသခီျင်းများသဆီိြုခင်း၊ 

ေကာင်းချးီဆက်ကပ် ေတာင်းခံေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ကကာ ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တိင်ုးမှးတိုက အလှေငမွျား 

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

ကချင်ြပည်နယ ်တိုင်းရင်းသားေရးရာဝန်ကီးဌာနှင့ ်

တိုင်းရင်းသားစာေပ/ယ်ေကျးမ  အဖွဲများ၏ 

စုေပါင်းခရစ မတ်ပွဲေတာ် ဝတ်ြပဆုေတာင်းပွ ဲြပလုပ်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၁၇

မူးယစ်ေဆးဝါးချက်လုပ်ရာတွင်    အသုံးြပသည့ ်

ဓာတုပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများဖျက်ဆီး 

ြခင်းကို     ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပိုင်း) ခိုလမ်မိ ခိုလမ်-ကျိင်းေတာင်းသွား 

ကားလမ်းေဘး၌   ြပလုပ်ရာ  အေရှအလယ်ပိုင်း 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ် လှမိုးှင့် 

အဖွဲဝင်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်းများ၊ ြပည်သူစစ်(ဌာေန)တပ်ဖွဲဝင ်

များှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်က 

သည်။

ဦးစွာ တိင်ုးမှးက ဖျက်ဆီးရြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး လွိင်လင်ခိုင်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးကံေစာ်လ  င်က မူးယစ် 

ေဆးဝါးချက်လပ်ုရာတွင် အသုံးြပသည့ ်ဓာတပုစ ည်း 

များှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၏ အမ ြဖစ်စ်အကျ်း 

ကို ဖတ်ကားရှင်းလင်းသည်။

ထိုေနာက် တိင်ုးမှးှင့ ်တက်ေရာက်လာကသ ူ

များက ဖမ်းဆီးရမသိည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးချက်လပ်ုရာ 

တွင် အသုံးြပသည့ ်ဓာတုပစ ည်းများှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများကိ ုလှည့လ်ည်ကည့် ပီး ေြမကျင်းထဲသုိ 

သွန်ချဖျက်ဆီးကသည်။

ယခုဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်း 

များမှာ ဟိုက်ဒိုကလိုရစ်အက်ဆစ ်၁၉၁၉၉ ဒသမ 

၄ လီတာ၊ အက်စီတုန်း ၂၆၂၃၅ ဒသမ ၉ လီတာ၊ 

အီသိုင်းအက်စီတိတ် ၂၅၇၅၄ ဒသမ ၃၅ လီတာ၊ 

ေတာ်လူအင်း ၃၆၇၉ ဒသမ ၄ လီတာ တိုြဖစ်ပီး 

စုစုေပါင်း   ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ်သိန်း   ၅၈၀၀ 

ေကျာ်ခန် ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အကမ်းဖက်သမားများ၏ မီး  ဖျက်ဆီးမ ေကာင့် ေပါက်မိနယ် ေကျာက်တိုင်ခင်ေကျးရာအနီးရှိ 

လက်ပံတို(ဖလံကိုင်း)ေရနံေြမမှ ေရနံစည်ေပါင်း ၁၂၀၀၀ ေကျာ် မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံး 
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

မေကွးတိုင်းေဒသကီး   ေပါက်မိနယ ်

ေကျာက်တုိင်ခင်ေကျးရာအနီးရိှ  လက်ပံတုိ 

(ဖလံကိုင်း) ေရနံေြမမှ ေရနံေြမသံကန် 

တန်း အမှတ်(၂)ရှိ ေရနံသိုေလှာင်ကန ်

အား ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက ်ည ၁၀ နာရ ီ၁၀ 

မိနစ်တွင်    အကမ်းဖက်သမားများက   

မီး  ဖျက်ဆီးခဲသ့ြဖင့ ်    မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွား 

ခဲ့ရာ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့် ေရနံ 

ေြမမှ တာဝန်ရိှသူများက မီးသတ်ယာ် 

ှစ်စီးြဖင့ ်   ဝိုင်းဝန်းြငိမ်းသတ်ခဲ့သြဖင့ ်

ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခဲွတွင် 

မီးငိမ်းသွားခဲ့သည်။

မီးေလာင်မ ေကာင့ ်ေရနံစည် ေပါင်း 

၁၂၀၉၂ စည်ှင့် သံကန်များ (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်      ၇၅၇၄  သိန်းခန် )   

မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ပီး      မီးေလာင် 

မ ှင့ပ်တ်သက်၍    မီး  ဖျက်ဆီးခဲသ့ည့ ်

အကမ်းဖက်သမားများအား    ဖမ်းဆီး 

ရမေိရး    စုစံမ်းစစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ်

မန်ိးကေလးတစ်ဦးကိ ုတတ်ုအမျိးသားထ ံေရာင်းစား၍ 

ေငေွကးအကျိးအြမတ် ေခါင်းပုြံဖတ်ရယခူဲသ့မူျားကိ ု

လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

မိန်းကေလးတစ်ဦးကုိ တုတ်အမျိးသားထံ ေရာင်းစား၍ ေငွေကး 

အကျိးအြမတ် ေခါင်းပုံြဖတ်ရယူခဲ့သူများကို  လူကုန်ကူးမ ြဖင့် 

အလုပ်ှင့်  ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း  ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     လ  င်သာယာမိနယ်ေန   မxxxx၊ 

၁၅ ှစ်အား     ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ေညာင်တုန်းမိနယ်ေန 

ေအာင်ကိုကိ(ုခ)ေအာင်ေအာင် ၂၇ ှစ် (ဘ)ဦးြမင့်ေငွှင့ ်ရည်ငံေန 

ခဲ့ရာ လက်ထပ်ေပါင်းသင်းပီး တုတ်ိုင်ငံသို အတူသွားေရာက်၍ 

အလုပ်လုပ်ကိုင်မည်ဟ ုေြပာဆိုစည်းုံး၍ လ  င်သာယာမိနယ်ေန 

ညီဝမ်းကွဲေတာ်စပ်သူ ချမ်းေြမ့(ခ)ချမ်းေြမ့ေအာင် ၂၀ ှစ် (ဘ)

ဦးြမင့်ဦးှင့် လိပ်စာတူ မဖူးဖူး(ခ)ခင်ချိဝင်း ၂၀ ှစ် (ဘ)ဦးွန်ဝင်းတုိ 

သုံးဦးက  တုတ်ိုင်ငံ  ေရ လီမိသို  ေခ ေဆာင်သွားပီး တုတ် 

အမျိးသားထ ံေရာင်းစား၍ ေငေွကးအကျိးအြမတ် ေခါင်းပုြံဖတ်ရယ ူ

ခဲ့သြဖင့်     လ  င်သာယာမိနယ်    ေသာင်ကီးနယ်ေြမရဲစခန်း

(ပ)၁၅၃၄/၂၀၁၉ လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ 

၂၄/၃၂ ြဖင့် အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲ 

တင်ပိုခဲ့ရာ    ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်     တရားခံ  ေအာင်ကိုကိ(ုခ)

ေအာင်ေအာင်၊ ချမ်းေြမ့(ခ) ချမ်းေြမ့ေအာင်ှင့် မဖူးဖူး(ခ)ခင်ချိဝင်း 

တို သုံးဦးကိ ုလကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၂၄ အရ 

အလုပ်ှင့်ေထာင်ဒဏ် ၁၀ှစ်စီ ကျခံေစရန် အမိန်ချမှတ်ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                                            သတင်းစ်

မူးယစ်ေဆးဝါးချက်လုပ်ရာတွင ်အသုံးြပသည့ ်

ဓာတုပစ ည်းများှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဖျက်ဆီး

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် ခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအထက်ပိင်ုး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေြမာက်ပိင်ုးှင့ ်အေရှပိင်ုး)ှင့ ်ချင်းြပည်နယ်တိုတွင် ညအပခူျန်ိများ 

အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းေနမည်။                                     မိုး/ဇလ

ေပါက်မိနယ ် ေကျာက်တိုင်ခင ်

ေကျးရာအနီးရှိ လက်ပံတို(ဖလံကိုင်း) 

ေရနံေြမမှ   ေရနံေြမသံကန်တန်း 

အမှတ်(၂)ရှိ ေရနံသိုေလှာင်ကန်အား 

ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် အကမ်းဖက်သမား 

များက       မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သြဖင့ ်

မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်   မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ေတာင်ေပ မိေလးြဖစ်တ့ဲ ကေလာမိကုိ ေရာက်ေန 

တုန်းမှာ     ဒီဇင်ဘာလမနက်ခင်းရဲ   ေအးြမြမ 

ေဆာင်းေငွေအးကိ ုအန်တဖုို အပ်ိရာေစာေစာထပီး  

လမ်းေလ ာက်ရတာ အကျင့တ်စ်ခလုိ ုြဖစ်လုိေနပါ 

ပီ။   မိတစ်ပတ်ပတ်ကာ  ေလ ှလမ်းေလ ာက် 

ပီးေနာက် တည်းခိရုာ ရပ်ိသာဆ ီြပန်အေရာက်မှာ  

အေကာေလ ာ့ ေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပီး ထင်း ှးပင ် 

တန်းေအာက်မှာ နားေနတန်ုး ဇနီးြဖစ်သကူ “ဒေီန   

အလပ်ုသွားလုိ အဆင်ေြပပါ့မလား၊  စိတ်ပူတယ်ရှင့”် 

ဆိုကာ ေရေွးခွက် လက်ထဲထည့်ပီး  မနက်စာ 

ြပင်ဖို ရိပ်သာထဲ ဝင်သွားေလသည်။

အိမ်သူသက်ထား    ဇနီးြဖစ်ေပမယ့်လည်း 

ြပည်သူထဲက   ြပည်သူြဖစ်လို   အွန်လိုင်းေပ က 

လ ံေဆာ်မ ေတွ၊  ခိမ်းေြခာက်မ ေတွကို  ဖတ် ပီး 

စိုးရိမ်စိတ်ရှိေနသလိ ု   ြပည်သူအများစုကလည်း 

စိုးရိမ်ထိတ်လန်စိတ်ြဖစ်ေနကမှာ     အမှန်ပါပဲ။ 

ဒီဇင်ဘာလ    ၉   ရက်ေနကစပီး   လူမ ကွန်ရက် 

စာမျက်ှာတချိမှာ ဒီဇင်ဘာလ  ၁၀  ရက်ေနမှာ 

အသတိံတ် ငိမ်သက်သပိတ် ြပလုပ်မယ်၊ အသံတိတ် 

သပိတ်မှာ   ပါဝင်ကဖို   ြပည်သူေတွကိ ု  စည်းုံး 

လ ံေဆာ်တာေတွ   လူမ မီဒီယာေတွမှာ  ေတွခဲ့ရ 

သလို တချိ မိနယ်ေတွမှာဆိုရင ်ြဖန်ေဝစာေတ ွ

ကဲတဲ့အထိ  ြပလုပ်ခဲ့ကတာကိ ု ေတွခဲ့ရတယ်။ 

လက်ရှိြဖစ်ရပ်ရဲ    ေတွးလက်စကိ ု  ခဏရပ်ပီး 

ုံးသွားဖို ြပင်ဆင်လိုက်တယ်။

ုံးသွားချန်ိ နာရီဝက်အလုိ မနက်စာ စားေနချန်ိ 

မှာ ေတာရာေလးမ ှအေမြဖစ်သူက “ဒီေန   အြပင် 

မထွက်ရဘူး၊   အသတံတ်ိေနရမယ်    ဟတ်ုသလား”  

ဆိုပီး အရပ်စကားကိုကားကာ ဖန်ုးဆက်ေမးလာ 

တယ်။   “မဟုတ်ပါဘူး  အေမရယ်။  တရားမဝင ်

အကမ်းဖက်အဖွဲေတွက  လိုရာဆွဲပီး ြပည်သူ 

ေတွကို  လမ်းလွဲေရာက်ေအာင ် စည်းုံးလ ံေဆာ် 

ေနတာပါ၊ ဘာမှ စတ်ိမပနူဲ”လို အေမက့ိ ုြပန်ေြဖပီး  

ဇနီးေချာကိ ု တ်ဆက်ကာ ုံးသိုထွက်လာခဲတ့ယ်။ 

အေကာင်းအမျိးမျိးြပကာ  

ဆိုင်ပိတ်တယ်လို ေကညာ

ေနလယ်ထမင်းစားပီးချနိ ်   လူမ ကွန်ရက် 

ခဏဝင်ကည့်လိုက်ချနိ်မှာ  အေကာင်းအမျိးမျိး 

ြပကာ  ဆိုင်ပိတ်တယ်လို  ေကညာေနတာေတွ၊ 

လမ်းမှာ  လူသွားလူလာမရှိ၊  ကားအသွားအလာ 

မရှိတဲ့ပုံေတွကို ြဖန်ေဝေနကတာေတွ အေတာ် 

များများ သတိြပမိလိုက်တယ်။ တပည့်ြဖစ်သူက  

“ဆရာေကာ်ဖီ”ဆိုပီး  ေဘးနားမှာ   ချထားကာ 

မှန်သလား . . မှားသလား . . စ်းစား အေြဖထုတ်ချနိ်တန်ပီ

လင်းိုင်
“ဒီေနက ဘာလို ဆိုင်ေတွပိတ်၊ အြပင်မထွက်ရလို 

လုပ်ကတာလ”ဲ ဆရာတဲ့။

တပည့်ြဖစ်သူကိ ုခဏထိုင်ဦးဆိုပီး “ဆိုင်ေတွ  

ပတ်ိေတာ ့ေဈးသည်ေတ ွေဈးမေရာင်းရဘူး၊ အလပ်ု 

ေတွပိတ်ေတာ့  ေနစားလုပ်သားေတ ွ  လခမရဘူး 

ေပါ့ကွာ။     တချိဆိုင်ေတွ၊   အလုပ်ေတွအေနနဲ   

အကမ်းဖက်အဖွဲရဲ စကားကိုနားေထာင်ပီး သူတို  

အလိကုျ ဆိင်ုပတ်ိကတာ မဟတ်ုဘူးဆိတုာကိေုတာ ့

အထူးသတြိပဖုိလုိတယ်။ လမ်းမှာလူမရိှတာ၊ ဆုိင်ေတ ွ

အလပ်ုေတ ွပတ်ိထားတာကိ ုလမ်းထွက်ဓာတ်ပုံိက်ု  

ပီးေတာ့ အွန်လိုင်းတင် ဒါကို  အသံတိတ်သပိတ် 

ေအာင်ြမင်တယ်လို ယူဆရင်ေတာ ့လွဲလွဲကီး  လွဲပ ီ

ေပါ့ကွာ”။

“ေဖေဖာ်ဝါရလီ  ၂  ရက်ေန   ေနာက်ပိင်ုးကစပီး 

သမား သူပုန်လုံးလုံး ြဖစ်ေနကပ”ီ။

“အကမ်းဖက်အဖဲွြဖစ်တဲ ့CRPH ၊ NUG နဲ  PDF 

ေတကွိ ုေထာက်ခအံားေပးတဲ ့NLD ပါတ ီဝန်းရသံေူတ ွ

ရဲ ေဆာ်ဩလ ံေဆာ်မ ေတွေကာင့ ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀  

ရက်ေန တစ်ရက်တာမှာ ပတ်ိလိက်ုရတဲ ့ ေဈးဆိင်ုခန်း  

ေတွ၊  အလုပ်ေတွကလွဲရင ်  ပုံမှန်သွားလာလ ပ်ရှား 

ေနတဲ့  ြပည်သူေတွလည်း   အများကီးပါ။  လူေတွ  

အြပင်မထွက်ေကာင်း လမူ ကွန်ရက်မှာ  ပုတံင်ချင်တဲ ့

သူကေတာ့ လူမရိှတ့ဲေနရာ၊ လမ်းေတွမှာ  လူမရိှချန်ိ 

ေတွကိုေရးပီး    ဓာတ်ပုံိုက်တင်ေနကမှာပဲ။  ဒီပုံ 

ေတွကိုကည့်ပီး     ငါတိုိုင်ပီ၊   ေအာင်ပီဆိုပီး 

လက်ထိပ်ကေလးနဲ    ဖန်သားြပင်မှာ    ေထာက်ပီး 

ေအာင်ပဲွခေံနသေူတေွကာင့ ်တည်ငမ်ိမ ၊ ငမ်ိးချမ်းမ  

ကို လိုလားတဲ့ ြပည်သူေတွက အလုပ်ပျက်၊ စိတ် ပ် 

မကိက်ရင် ဒလန်ဆိတုဲ ့ေခါင်းစ်တပ်ပီး လမူဆန် 

တဲ ့အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်ေတ ွလုပ်ေနတာကုိေတာ့ 

ဘယ်သူမှ ြငင်းလိုမရိုင်ဘူး”

“တစ်ချနိ်က  ုံးမတက်နဲ   ုန်းထွက်ဆိုပီး 

ေလာ်ခဲ့ကတဲ့ သံေယာင်ေတွေနာက် လိုက်ခဲ့မိလို  

အလုပ်မရှိ၊ ဝင်ေငွမရှိ၊ အေြခအေနမဲ့သွားသူေတွ 

တိုုံးမှာ အများကီးေတွတယ်မဟတ်ုလား။ မင်းတို  

ငါတိုကေတာ့    အပံးမပျက်၊   ုံးတက်ခဲ့ကလို 

အလုပ်ရှိေနတယ်၊ ဝင်ေငွရှိေနတယ်၊ အေြခအေန  

မပျက်ခဲ့ကဘူး။ ဒါက ဘာကိြုပလဆဲိရုင် မှန်ကန်တဲ ့ 

လမ်းကို လိုက်ခဲ့ကလိုပဲ။   အွန်လိုင်းမှာ  ေသွးထိုး 

စည်းုံး လ ံေဆာ်တ့ဲ လမ်းမှားကုိ လုိက်လုပ်ေနသေရ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းတဲ ့ဘဝကုိရရိှဖုိ  ေဝးေနဦးမယ် 

ဆိုတာ သိထားဖိုလိုတယ ်ငါ့တပည့်”လို  ဆိုကာ  

အတိုချံးရှင်းြပလိုက်ေတာ့မ ှတပည့်ြဖစ်သူလည်း  

စိတ်ေကျနပ်သွားပီး  အလုပ်စားပွဲကိ ု ထွက်သွား 

ေတာ့တယ်။

မှန်သလား၊ မှားသလားဆိုတာ

တကယ်ေတာ့   ဒဇီင်ဘာလ  ၁၀   ရက်ေနက  

ကမ ာ့လူအခွင့်အေရးေနပ ဲ  ြဖစ်ပါတယ်။  ကမ ာ့ 

လူအခွင့်အေရးေနကို ၁၉၄၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ  

၁၀  ရက်ေနမှာ   ကုလသမဂ အေထွေထွဆိုင်ရာ 

အစည်းအေဝးပွဲကီးကေန အပိုဒ်(၃၀) ပါဝင်တဲ့  

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ    လူအခွင့်အေရး   ေကညာ 

စာတမ်းကိုေကညာပီး သတ်မှတ်ခဲ့တာပဲ  ြဖစ်ပါ 

တယ်။  က န်ေတာ်တို   ိုင်ငံမှာေတာ့    ဒီေနမှာပဲ 

အကမ်းဖက်သမားေတွက   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  

လူအခွင့်အေရး  ေကညာစာတမ်းအပိုဒ်(၂၉)မှာ  

ပါရှိတဲ့ ‘မိမိ၏ အခွင့်အေရးများှင့ ် လွတ်လပ်ခွင့် 

များကိ ုသုံးစဲွရာတွင် လတူိင်ုးသည် အြခားသမူျား၏ 

အခွင့်အေရးများှင့ ် လွတ်လပ်ခွင့်များကိ ု အသိ 

အမှတ်ြပ၍ ိုေသေလးစားရန်” ဆိုတဲ့ အချက်ကို  

မျက်ကွယ်ြပပီး ေနအိမ်အြပင်မထွက်ရ၊ ဆုိင်မဖွင့်ရ 

ဆိုကာ  ြပည်သူကုိ ခိမ်းေြခာက်ေနခ့ဲတာေတွဟာ 

CRPH ၊ NUG နဲ  PDF အကမ်းဖက်အဖွဲတိုရဲ  

‘ကိယ်ုနဲ  မတ ူကိယု့ရ်န်သ’ူ ကဲသ့ို  သေဘာထားပီး  

တိက်ုခိက်ု၊ ဖျက်ဆီး၊ သတ်ြဖတ်မ လပ်ုေနတဲ ့လပ်ုရပ် 

ေတဟွာ ဆိရုင်ြဖင့ ်မှန်သလား၊  မှားသလားဆိတုာ 

မမိတိိုဘာသာ စ်းစားအေြဖထတ်ုချန်ိ တန်ပြီဖစ်ပါ 

ေကာင်း ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါတယ်။     ။

လမ်းထွက်ဆ ြပကတယ်။ တချိဆိ ုဖက်ရှင်ဆန်ဆန် 

ေတွေတာင်ဝတ်ပီး     းလုပ်ခဲ့ကတာမဟုတ်လား။   

အဒဲါေတ ွဓာတ်ပံုုိက်ပီး ကုိယ်တုိင်ကုိယ်ကျ အွန်လုိင်း  

တင်ကသလိ ုတချိပုေံတကွေတာ ့ြပည်ဖျက်မဒီယီာ  

ေတွက လူမ ကွန်ရက်မှာ ြဖန်ေဝခဲ့ကတာပဲ။ သိရ 

သေလာက်ဆိုရင် တချိဆ ြပတဲ့အထဲပါတဲ့ အသိ 

တချိေတာင် သက်ဆိင်ုရာအလပ်ုေတ ွြပန်ဝင်လပ်ုေန 

သေူတရိှွသလိ ုတချိဆိရုင် ပဂု လကိ အလပ်ုြပတ်ပီး  

အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်ေတွမှာ  ဝင်ေြဖကာ   အလုပ် 

လုပ်ေနကသူေတွ  ရှိတယ်။   တချိမိရာေတွမှာ  

ညဘက် သပံုံးတီးပီး ကျက်သေရမဲေ့အာင် လပ်ုခဲ့က 

သလို    သံပုံးတီးသူအချိဆိုရင်လည်း   ေတာထဲ 

ေရာက်ပီး အကမ်းဖက်သင်တန်းေတတွက်၊ အဖျက် 

ကရတယ ်မဟုတ်လားကွာ” 

“ဒရီက်ပိင်ုးေတရွဲ သတင်းေတမှွာ သဃံာေတာ် 

ေတ၊ွ အြပစ်မဲြ့ပည်သေူတ၊ွ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသ ူ

ေတွ၊ ပညာေရးဝန်ထမ်းေတွကိ ုPDF  အကမ်းဖက ်

သမားေတွက  ဒလန်ဆိုပီး  လူမဆန်စွာစွပ်စွဲကာ  

ရက်ရက်စက်စက် သတ်ြဖတ်ခဲ့ကတာေတကွိ ုဖတ်ခဲ ့

ရတယ်    မဟုတ်လား။   ဘယ်အစိုးရတက်တက ်

တက်လာတဲ့    အစိုးရကိ ု   ေထာက်ခံသူ  ရှိမယ်၊ 

မေထာက်ခံသူ ရှိမယ်၊ ကိက်သူ ရှိမယ်၊ မကိက်တဲ့ 

သူလည်း ရိှမယ်။ အစုိးရကုိ မေထာက်ခံလုိ၊ မကိက် 

လိုဆိုပီး ဒလန်လို စွပ်စွဲသတ်ြဖတ်ခဲ့တဲ ့  အစိုးရကို 

ြမင်ဖူးလား၊ ကားဖူးလား ငါ့တပည့်။ ေအး အခု CRPH၊ 

NUG ၊ PDF ေတွကေတာ့ သူတိုကို မေထာက်ခံရင်၊ 

တစ်ချနိ်က  ုံးမတက်နဲ  ုန်းထွက်ဆိုပီး ေလာ်ခဲ့ကတဲ့  သံေယာင် 

ေတွေနာက် လိုက်ခဲ့မိလို  အလုပ်မရှိ၊ ဝင်ေငွမရှိ၊  အေြခအေနမဲ့သွား 

သေူတ ွတိုုံးမှာ အများကီးေတွတယ်မဟတ်ုလား။ မင်းတိုငါတိုကေတာ ့    

အပံးမပျက်၊   ုံးတက်ခဲ့ကလို အလုပ်ရှိေနတယ်၊ ဝင်ေငွရှိေနတယ်၊ 

အေြခအေန  မပျက်ခဲ့ကဘူး။ ဒါက ဘာကိုြပလဲဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့  

လမ်းကိ ုလိက်ုခဲ့ကလိုပ။ဲ   အွန်လိင်ုးမှာ  ေသွးထိုးစည်းုံး လ ံေဆာ်တဲ ့

လမ်းမှားကို လိုက်လုပ်ေနသေရ တည်ငိမ်ေအးချမ်းတဲ့ ဘဝကိုရရှိဖို  

ေဝးေနဦးမယ်ဆိုတာ သိထားဖိုလိုတယ်  .  .  .

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

ြမန်မာိုင်ငံ  အမျိးသားလူအခွင့ ်

အေရးေကာ်မရှင ်        အဖွဲဝင် 

ဦးတင်ေအာင်ှင့ ် န်ကားေရးမှး 

ချပ် ဦးဘုန်းက ယ် တိုပါဝင်ေသာ 

ကည့် စစ်ေဆးေရး      အဖဲွသည် 

ဒီဇင်ဘာ   ၁၅  ရက်ှင့် ၁၆ ရက် 

တိုတွင်      ပသုမ်ိအကျ်းေထာင်ကိ ု

သွားေရာက်ကည့်         စစ်ေဆး 

သည်။

အကျ်းေထာင်ကိ ု    ကည့်  

စစ်ေဆးရာတွင် ေကာ်မရှင်ဥပေဒ 

ြပ  ာန်းချက်များှင့အ်ည ီအကျ်း 

သား/အကျ်းသူ၊     အချပ်သား/

အချပ်သူများကိ ုအုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ 

ေတွဆုံကာ အကျ်းသားတစ်ဦး 

၏အနိမ့်ဆုံးရရှိမည့ ်အခွင့်အေရး 

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်
ပုသိမ်အကျ်းေထာင် ကည့် စစ်ေဆး

ြဖစ်ေသာ  ေနထိုင်စားေသာက်မ ၊ 

ကျန်းမာ  ေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  ရိှ၊ မရိှ၊  

အကျ်းေထာင်     သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းချက်များှင့ ်      အညီ 

လာေရာက ်   ပိုေဆာင်ေပးေသာ 

ေထာင်ဝင်စာပစ ည်းများ  စုလံင်စွာ 

ရရိှြခင်း ရိှ၊ မရိှ၊ ရသင့ရ်ထိက်ုေသာ 

အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ   ရရှိ 

ြခင်း ရိှ၊ မရိှှင့ ်အကျ်းေထာင်ှင့် 

အချပ်ခန်းများအတွင်း ည်းပန်း 

ှိပ်စက်မ    ရှိ၊ မရှိ စသည်တိုကို 

ေမးြမန်း       မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ 

တစ်ဦးချင်း       ေတွဆုံလိုသည့် 

အကျ်းသား/ အကျ်းသူ၊ အချပ် 

သား/ အချပ်သူများှင့် ေတွဆုံ 

ကာ ၎င်းတုိ၏ တင်ြပချက်များကုိ 

မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ပုသိမ်        အကျ်းေထာင်ကိ ု

ဝင်ေရာက်ကည့်     စစ်ေဆးစ် 

အကျ်းသား/အကျ်းသူ၊ အချပ် 

သား/ အချပ်သမူျား၏ အပ်ိေဆာင် 

များသန်ရှင်းမ ၊    အတွင်း/အြပင် 

မိလ ာများသန်ရှင်းမ        ရှိ၊ မရှိ ၊ 

တိုက်ခန်းများ၊   ေဆးုံေဆာင်၊ 

စားဖိုကီး၊ ရကိ ာစတိ၊ု ေသာက်ေရ၊ 

သုံးေရကန်များှင့ ်စာကည့တ်ိက်ု 

တိုကို လည်းေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး  န်ကားချက် 

များအေပ    လိုက်နာေဆာင်ရက ်

ထားရိှမ ှင့ ်ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ ်

ထားရိှသည့ ်အေဆာင်အေြခအေန 

တိုကို လည်းေကာင်း     ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။ 

ယင်းေနာက်   အကျ်းသား/

အကျ်းသ၊ူ အချပ်သား/အချပ်သ ူ

များ   အသိပညာတိုးပွားေစရန ်

ရည်ရယ်၍      အကျ်းေထာင် 

စာကည့်တုိက်တွင်ထားရိှရန် သုတ၊ 

ရသ၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရး 

စာအပ်ုမျိးစံုအုပ်ေရ ၂၀၀ ှင့် ကမ ာ ့

လူအခွင့်အေရးေကညာစာတမ်း 

ြမန်မာြပန်စာသားများပါရှိေသာ 

မှတ်စစုာအုပ် ၃၀၀ တုိကုိ ေကာ်မရှင် 

မှ လှဒါန်းခ့ဲရာ     အကျ်းေထာင် 

တာဝန်ခံက လက်ခံရယူသည်။

ေကာ်မရှင် ကည့် စစ်ေဆးေရး 

အဖဲွ၏ ပသုမ်ိအကျ်းေထာင်ခရီး 

စ်အတွင်း   စစ်ေဆးေတွရှိချက ်

ှင့် အကံြပချက်များကိ ုလိုအပ် 

သလိ ု အေရးယေူဆာင်ရက်ေပးိင်ု  

ေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာသို ေပးပို 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း      သရိသည်။                 

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ိုင်ငံသားပိုင် ငါး၊ ပုစွန် ေမွးြမေရးအပါအဝင် ေမွးြမ ေရးက  သို ေချးေငွထုတ်ေပးရန် ေလ ာက်ထားလာသည့် 

ကုမ ဏီ/လုပ်ငန်း ၂၃၂ ခုသို ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံေငွမှ ေချးေငွထုတ်ယူခွင့်ြပ

(ယမန်ေနမှအဆက်)

စ် ကုမ ဏီ/လုပ်ငန်း အမည် လိပ်စာ

၁၆၆ ေဒ အမာေဆွ (ဥစားကက ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

အမှတ် (၃) လမ်း၊ အကွက် အမှတ် (၃၃)၊ ဘီ - ဘေလာက်၊ 

ဥစားကက်ေမွးြမေရးဇုန်၊ မုံရာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၆၇ ဦးေအာင်ေကျာ်သာ (ေရငန်ပုစွန် 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
အသာြပာက န်း၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၆၈ ဦးြမေမာင ်(ေရငန်ပုစွန်ေမွးြမေရး) (၃) ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၆၉ ေဒ ခင်ဝင်းရီ(ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) (၃၄၆) အလံချနိ်ကွင်း၊ အလံချနိ်ေကျးရာ၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၇၀ ဦးေကျာ်ေကျာ ်

(ေရငန်ပုစွန်ေမွးြမေရး)

ေရတွင်းကုန်းေကျးရာ၊ အုတ်တွင်းအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး

၁၇၁ ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း 

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေထာက်ေလှမင်းတန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ 

ရခုိင်ြပည်နယ်

၁၇၂ ဦးေမာင်သန်းဝင်း  

(ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ြပင်ကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် (OSS)၊ ေကးတိုင်ြပင်ကွင်း၊ 

အလံချနိ်ေကျးရာ၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၇၃ ဦးထွန်းဦး (ငါး၊ ပုစွန် 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ)
ေချာင်းဝေကျးရာ၊ ဟိုင်းကီးက န်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၇၄ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ ်

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
စက်စဲေကျးရာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၇၅ ေဒ ကင်သန်း/ ေဒ စ ာဝင်း 

(ပုစွန်ေမွးြမေရး)
မန်ကျည်းပင်ေကျးရာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၇၆ ဦးအိုးေဖာက်ေမာင ်(ေရငန်ပုစွန် 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ေတာမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၇၇ ဦးeာဏ်သိန်း (ငါးေမွးြမ ေရးလုပ်ငန်း) ေပါက်ေတာ (၄) ရပ်ကွက်၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၇၈ ေဒ စိုက်ဖိန် (ဥစားကက်ေမွးြမေရး) ေချာင်းေကာက်ေကျးရာ၊ နန်းဟူအုပ်စု၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၁၇၉ ဦးမျိးသီဟ (ဝက်ေမွးြမေရး) သရက်ိုးေကျးရာ၊ အစုကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ကျံေပျာ်မိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၈၀ ေဒ သန်းတင့် (ဝက်ေမွးြမေရး) ကျးီအင်းအုပ်စု၊ ကျးီြဖိုးေကျးရာ၊ ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၈၁ ဦးုိင်ဝင်းေဆွ (ဥစားကက်ေမွးြမေရး) လက်ပံတန်းကွင်းလမ်း၊ ခင်ဦးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၈၂ ဦးေကျာ်ထွန်း

(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) 
အုပ်စု (၅) လမ်း၊ မိဦးရပ်ကွက်၊ မိုးေကာင်းမိနယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်

၁၈၃ ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း  (ထက်ရတီထွန်း 

ဥစားကက ်ေမွးြမေရာင်းဝယ်ေရး)

ခံအမှတ် (၁၁၃)၊ အမှတ် (၅)/ ခ၊ ဥစားကက်ေမွးြမေရးအထူးဇုန်၊ 

မုံရာမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၈၄ ဦးလှဝင်းေအာင် (“ေဂါတမီ” ုိစားွား 

ေမွးြမေရး၊ ုိထွက်ပစ ည်းြဖန်ချေိရး)

အမှတ် (၈၅၈)၊ စံပယ်လမ်း၊ ေတာင်ြပင ်(၁) ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၈၅ ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေကျာ် (“ေတာ့ (ပ်) 

ဝမ်း”ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေြမာက်ကျရီာ၊ ေှာယင်းလမ်းခွဲ၊ ဘုတလင်မိ၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၈၆ ဦးေဇာ်မင်းေဌး (ေရ အိမ်စည်ပန်းပွင့ ်

ကုမ ဏီလီမိတက်)

အမှတ် (၁၈၂)၊ ရင်းေတာ်ေကျးရာ၊ ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၈၇ ဦးေမာင်စိုး (ွားေမွးြမေရး) ထေနာင်ဝင်းေကျးရာ၊ မိင်မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၈၈ ဦးဝင်းသိန်းေကျာ ်

(အသားစားကက်ေမွးြမေရး)

ဇလပ်ကွင်းေကျးရာ၊ ေတာင်ဒီးေကျးရာအုပ်စု၊ ေြမာင်းြမမိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၈၉ ဦးဝင်းြမင့ ်(ေဒသွားေမွးြမေရး) ဦးကင်းကည်ေကျးရာ၊ ချပ်သင်းအုပ်စု၊ ကန်ဘလူမိနယ်၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၉၀ ဦးေအာင်ဝင်းစိုး 

(အသားစားကက်ေမွးြမေရး)

ေချာင်းေစာက်ေကျးရာေတာင်ေြခ၊ ြမင်စခွန်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်

၁၉၁ ဦးေအးေကျာ်ေအာင ်

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေထာက်ေလှမင်းတန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၉၂ ဦးအင်ဂန်လေတာင ်

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
ေနာင်ချနိ်းေကျးရာ၊ ဝိုင်းေမာ်မိနယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်

၁၉၃ ဦးဝင်းွန်  (ငါးေမွးြမေရး) ေကျးေတာေကျးရာ၊ ညိပင်  းအုပ်စု၊ ကန်ဘလူမိနယ်၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၉၄ ဦးမျိးဝင်း (ွားေမွးြမေရး) လင်းကေတာေကျးရာ၊ မိင်မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၉၅ ဦးသိန်းေမာင ်(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ေနပူကန်ေကျးရာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၉၆ ဦးြမင့်ေဌး (ွားေမွးြမေရး) ကန်ဖူးေကျးရာ၊ မိင်မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၉၇ ဦးခင်ေမာင်ွန်  (သိုး၊ 

ဆိတ်ေမွးြမေရး)
က ဲတိေကျးရာအုပ်စု၊ ပွင့်ြဖမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၉၈ ဦးဦးသာ (ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ဒုက န်ေချာင်းေကျးရာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၉၉ ဦးေမာင်ေသာင်း  (ဥစားကက ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

တိမ်ညိေကျးရာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၀၀ ေဝဖိးပိုင ်(ြမန်မာတိုင်းရင်းကက ်

ေမွးြမေရး)

ဟသ  ာကန်ရပ်ကွက်၊ (၂၉) လမ်း၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၂၀၁ ဦးထွန်းသိန်းြမင့ ်(ဥစားကက ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
စက်သားေကျးရာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၀၂ ဦးေမာင်ထွန်း 

(ေဒသက ဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
ငပီတက်ေကျးရာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၀၃ ေဒ ရီရီေဆွ (မိဘေမတ ာေမွးြမေရး) ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ န ဝန်ရပ်၊ မုံရာမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၀၄ ဦးေကျာ်သိန်းေမာင ်

(ေဒသက ဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
ငပီတက်ေကျးရာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၀၅ ဦးဦးေရ သန်း 

(အသားတိုးကက်ေမွးြမေရး)
တိမ်ညိေကျးရာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၀၆ ေဒ ဇင်မာစုိး (ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ေလှာ်ကထားေကျးရာ၊ ေလှာ်ကထားေကျးရာအုပ်စု၊ ေလးမျက်ှာ 

မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၀၇ ဦးစံေရ ြမ (ေဒသက ဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) အလယ်က န်းေကျးရာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၀၈ ဦးဆန်းဦး 

(ဝက်အသားတိုးေမွးြမြခင်း)

ေချာင်းေကာက်ေကျးရာ၊ နန်းဟူအုပ်စု၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်

၂၀၉ ဦးေစာေရ ေကျာ် 

(ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
နတ်က န်းေကျးရာ၊ ဘားအံမိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

၂၁၀ ဦးကိုကိုဦး 

(က ဲွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ဟဲဟိုးမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၂၁၁ ဦးေမာင်သိန်း 

(ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
လွန်းလုံးပိုက်ေကျးရာ၊ ေြမပုံမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၁၂ ဦးေစာြမင့်သိန်း 

(ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေကျာက်ငူေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ ်(OSS)၊ ေကးတိုင်ြပင်ကွင်း၊ 

ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၁၃ ေဒ ဇင်သူထိုက် (ပုစွန်ေမွးြမေရး) အုတ်တွင်းေကျးရာ၊ ဟိုင်းကီးက န်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၁၄ ဦးထွန်းလ ှ

(ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
လွန်းလုံးပိုက်ေကျးရာ၊ ေြမပုံမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၁၅ ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း (ငါးေမွးြမေရး) သင်ကတုံေကျးရာအုပ်စု၊ စ့်ကိုင်မိနယ်၊ ေကျာက်ဆည်ခိုင်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၁၆ ေဒ သန်းသန်းဦး 

(ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမေရး)
ငပီးက န်း၊ သရက်ေတာေကျးရာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၁၇ ဦးဘခင ်

(ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
ေဖာင်းခါးေကျးရာ၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၁၈ ဆန်ထားက န်း (ငါး၊ ပုစွန် 

ေမွးြမေရးကန)်
ေဖာင်းခါးေကျးရာ၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၁၉ ေအာင်လက်ယာ (ငါး၊ ပုစွန်၊ 

ကဏန်းေမွးြမေရးကန)်
ေဖာင်းခါးေကျးရာ၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၂၀ ဦးထွန်းစိုးလ  င် (အသားတိုးကက ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
ကုလားေချာင်းေကျးရာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်

၂၂၁ ဦးသန်းထွန်း 

(ဥစားကက်ေမွးြမေရး)

ရှမ်းိုးမေမွးြမေရးဇုန်၊ ၁ လမ်း၊ တိေလာေကျးရာ၊ ေညာင်ေရ မိနယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်

၂၂၂ ဦးရဲြမတ်ေကျာ ်(ဟာကျလီ 

ိုစားွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
ပေဒသာေကျးရာအုပ်စု၊ ပုဏ ားက န်းမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၂၃ ဦးသန်းွန်ေမာင ်

(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
အေပါက်ဝေကျးရာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၂၄ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး 

(ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ကန်ဘလူမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၂၅ မင်းဇာနည်ကုမ ဏီလီမိတက် အမှတ် (၄)၊ (ခ/၁)၊ လ  င်ြမစ်ကမ်းလမ်း၊ ေသာင်ကီးေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ဇုန် (၁)၊ ရပ်ကွက ်(၆)၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၂၆ ေရ အင်ပါယာ (အန်အမ်) 

ကုမ ဏီလီမိတက် 

အမှတ် (၁-၅)၊ (၆-၂၀)၊ သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊ ေမတ ာလမ်းေထာင့်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၂၇ စုေပါင်းညီညာမိတ်ကုမ ဏီလီမိတက် 

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

 အမှတ် (၁)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၂၈ ဦးြမင့်စိုး (ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) အယွန်းေကျးရာ၊ ေရ ေလာင်း၊ ဝါးခယ်မမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၂၉ ဦးေစာေကျာ့ခိုင ်

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ထေရာ်ေညာင်ဝိုင်းကီးေကျးရာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၃၀ ေဒ ခင်သန်းေရ  

(ကဏန်းေပျာ့ေမွးြမေရး)

ကွင်းအမှတ(်၄၇၇)၊ စိုင် ခံတိန်ကွင်း၊ စိုင် ခံေကျးရာအုပ်စု၊ 

ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၃၁ ပုသိမ်သား ပင်လယ်စာ 

ကုမ ဏီလီမိတက်

အမှတ် (၁၀၆)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၃၂ ဦးေကျာ်လွင ်

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

အမှတ် (၆၁/က)၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံေငွမှ ိုင်ငံသားပိုင ်ငါး၊ ပုစွန် ေမွးြမေရးအပါအဝင ်ေမွးြမေရးက  သို 

ဒုတိယအသုတ် ေချးေငွခွင့်ြပေပးရန ်စိစစ်အတည်ြပသည့ ်ကုမ ဏီ/လုပ်ငန်းများစာရင်း



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၂၁၇ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
(၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာစည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၄,၇၀၈) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၂၁၇) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၄၈) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၈၇၂,၇၀၇) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၇,၉၃၁) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၃၇၄) ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၄,၈၅၆) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၇) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၀၈) ဦးရှိပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 

နာရီအချန်ိအထိ ုိင်ငံေပါင်း (၉၂) ုိင်ငံတုိတွင် ပျံံှလျက်ရိှကာ အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၂၇,၀၄၂) 

ဦးရှိပီး အာဖရိကိုင်ငံများ၊ ဥေရာပိုင်ငံများ၊ အေမရိကန်၊ ကေနဒါ၊ ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ 

ေဟာင်ေကာင်၊   ဩစေတးလျိုင်င ံ  အစရှိသည်တိုတွင ်  အတည်ြပ  ေတွရှိရပီးြဖစ်သည့်အြပင ်

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများြဖစ်ေသာ ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၊  တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ၊ အိ ိယိုင်ငံှင့် 

ထိုင်းိုင်ငံ၊ ေဒသတွင်းိုင်ငံများြဖစ်ေသာ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၊ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၊ မေလးရှားိုင်ငံ၊ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ သီရိလက  ာိုင်ငံ၊ စင်ကာပူိုင်ငံ၊ နီေပါိုင်ငံှင့် ေမာ်လဒိုက်ိုင်ငံတိုတွင်လည်း 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများ ေတွရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ အေြခအေနများကို မျက်ြခည်မြပတ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ မိမိတို 

ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်း စိုးရိမ် 

ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခစံည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၀၁၄၈ ၄၁၁၁၂၅၀ ၁၄၃၉၈၆

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၇၄၆၄ ၂၇၇၆၇၂၇ ၅၀၅၇၀

၃။ မေလးရှား ၂၇၀၇၄၀၂ ၂၆၂၀၁၄၇ ၃၁၀၂၆

၄။ ထိုင်း ၂၁၈၅၄၉၇ ၂၁၂၀၆၉၁ ၂၁၃၂၅

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၅၀၈၄၇၃ ၁၀၉၅၅၁၈ ၂၉၁၀၃

၆။ ြမန်မာ ၅၂၇၉၃၁ ၅၀၄၈၅၆ ၁၉၂၀၈

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၄၉၇၂ ၂၆၉၇၈၃ ၈၀၈

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၀၅ ၁၁၆၇၇၁ ၃၀၀၁

၉။ လာအို ၉၆၂၅၆ ၈၃၆၉၀ ၂၆၆

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၃၈၅ ၁၅၀၈၈ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၁၄၃၅၆၅၂ ၄၀၄၀၆၇၉၆ ၈၂၄၅၂၀

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၂၆၀၄၉ ၃၄၁၆၂၇၆၅ ၄၇၆၈၆၉

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၀၄၉၄၁ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၇၅၂၁

၄။ ဗိတိန် ၁၁၀၉၇၈၅၁ ၉၆၅၈၃၇၅ ၁၄၆၉၃၇

၅။ ုရှား ၁၀၁၅၉၃၈၉ ၈၉၁၄၂၂၅ ၂၉၅၁၀၄
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  ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Grade 10 (စနစ်သစ်)

ယခင်အပတ်က Direct Speech – Indirect Speech (Question) 

အေမးစကားနဲ(Request) တားြမစ်၊  ေစခိုင်းဝါကျများ  ေြပာင်းလဲ 

ေရးသားနည်းတိုကိ ုေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Unit 6 THE 

PRODIGAL SON သင်ခန်းစာပါ  ေလ့ကျင့်ခန်းများကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

Unit 6 THE PRODIGAL SON 

Text book exercise

Comprehension 

(A) Give a full-sentence answer to each question below. 

1. The word “prodigal” in the little is similar in meaning to 

 a. wasting a lot of one’s time 

 b. spending a large amount of money without thinking 

of the future

 c. having a very good ability 

2. What are the differences between Dan and Ben? 

3. What do you think the phrase “make it” in line 8 means? 

4. What does “his” in line 12 refer to? 

5. When Ben ran out of money in a distant land, what did 

he do? 

6. What did Ben think that his father would do to him if he 

went back home? 

7. What did Ben’s father do when he saw his son at a distance? 

8. When Ben got home what did his father ask his servants 

to do? 

9. If you were Dan, how would you feel when your brother, 

Ben came home? 

10. If you were the father of Dan and Ben, what would you 

do when Ben came back? Why? 

Ans: 1. The word “prodigal” in the little is similar in meaning 

to spending a large amount of money without thinking 

of the future. 

 2. The differences between Dan and Ben are that the 

former was serious, hardworking and was a great 

help to his father while the latter was a happy-go-

lucky young man and never bothered to help his 

father. 

3. The phrase “make it” in line 8 mean “whether Ben 

will be successful in leading a successful life in a 

distant land.” 

4. “his” in line 12 refers to “Ben’s”. 

5. When Ben ran out of money in a distant land, he sold 

one piece of precious jewellery after another he had 

received from his father. 

6. Ben thought that his father would certainly drive him 

away if he went back home. 

7. When Ben’s father saw his son at a distance, he came 

rushing towards him, hugged and kissed him and 

welcomed him. 

8. When Ben got home, his father asked some of his 

servants to wash his son up and dress him up in the 

best of clothing and others to kill the fatted calf and 

prepare a grand meal. 

9. If I were Dan, I would feel happy although I may be 

a bit angry at first, when my brother, Ben came home. 

10. If I were the father of Dan and Ben, I would also 

welcome him when Ben came back as he finally 

understood that family was the best. 

Phrasal verbs with “Run”
(Run ှင့်တွဲသုံးသည့် Phrasal Verb များ) 

A phrasal verb is a combination of words used as a verb. 

(Phrasal Verb ဆိုတာ  စကားလုံးများကိ ု ကိယာအြဖစ ် ေပါင်းစပ် 

ေဖာ်ြပြခင်း ြဖစ်သည်။) 

1. run after = chase (ေနာက်ကလိုက်သည်။) 

 e.g. The mother of three children had to run after 

them all day. 

 2. run down =  lose power or stop working 

 (စွမ်းအင်ကုန်ခန်းသည်။) 

 e.g. The battery in my clock has run down. 

 3. run into someone = meet someone unexpectedly 

(မေမ ာ်လင့်ဘဲ ေတွဆုံသည်။) 

 e.g. I ran into my English teacher at the shopping mall 

yesterday. 

4. run on = be powered by (စွမ်းအင်၊ အားြဖည့်သည်။) 

 e.g. Electric cars run on electricity, not gas. 

5. run out of = have none left (ကုန်ခန်းသည်။) 

 e.g. We ran out of ice cream at the party, so we had 

to go and buy some more. 

6. run over = hit with a vehicle (car, train, truck) 

(ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ ရထား စသည်ြဖင် ့တိုက်မိသည်။) 

 e.g. She was upset because she ran over a cat while 

driving home from work. 

7. run through = do something quickly (အလျင်အြမန် 

လုပ်ေဆာင်သည်။) 

 e.g. Let me run through the schedule for the tour. 

(A) Complete the following sentences with the correct forms 

of the phrasal verbs given above. 

1. I just _____ the newspaper and then went out. 

2. She _____ a six-year-old child on her way back home. 

3. They had _____ ideas. So, they asked their father for help. 

4. My car _____ petrol after travelling for 20 miles. 

5. I _____ my old friend on the bus this morning. 

6. My watch has _____. What time is now? 

7. We should not _____ money. 

 Ans: 1. ran through; 2. ran over; 3. run out of; 4. ran on; 

5. ran into; 6. run down; 7. run after; 

Usage of “Say” and “Tell” 

(“say” ှင့် “tell” အသုံးအ န်း) 

• say + something (ေြပာခရံသမူပါဘ ဲအေကာင်းအရာတစ်ခကုိ ု

ေြပာတယ်ဆိုရင ်  say  ကို သုံးရသည်။     အေနာက်တွင် 

အေကာင်းအရာလိုက်သည်။) 

• tell + somebody + something (ေြပာခံရသူပါရင် tell 

ကိုသုံးရသည်။) 

 e.g. Mary told me that she liked her new dress. 

(ေြပာခံရသူပါတဲ့အတွက ်told ကို သုံးသည်။) 

   Mary says that she likes her new dress. 

(ေြပာခံရသူမပါတဲ့အတွက ်say ကို သုံးသည်။) 

   Can you say good morning in another language? 

(ေြပာခံရသူမပါတဲ့အတွက ်say ကိုသုံးသည်။) 

  Can you tell your mother I called? (ေြပာခံရသ ူ

ပါတဲ့အတွက် tell ကိုသုံးသည်။) 

မှတ်သားရန်

• ေြပာခံရသူပါရင ်“say” အေနာက်မှာ to ကိ ုထည့်လိုရသည်။ 

သိုေသာ် tell အေနာက်မှာေတာ့ to ခံေရးစရာမလိုပါ။ 

 e.g. What did he say to the police? (say to + somebody) 

  What did he tell the police? (tell + somebody) 

• Hello, goodbye, prayers တိုနဲ  say ကိုတွဲသုံးရသည်။ 

 Say Hello. ( တ်ခွန်းဆက်စကားဆုိသည်။)၊ Say goodbye. 

( တ်ဆက်စကားေြပာသည်။)၊ Say my prayers. (ဘုရား 

ရှိခိုးသည်။) 

• the truth, a lie, a joke, a story တိုနဲ  tell ကိ ုတဲွသံုးရသည်။ 

 tell the truth. (အမှန်ေြပာသည်။) tell a lie (မသုားေြပာသည်။) 

tell a joke (ဟာသေြပာသည်။) tell a story (ပုြံပင်ေြပာသည်။) 

(B) Complete each sentence, using the correct form of “say” 

or “tell”. 

1. He didn’t ___ a word. 

2. Forget everything I just ___. 

3. You don’t need to ___ us that. 

4. Let me ___ you something about my hobbies. 

5. Can you ___ me the way to the station, please? 

Ans: 1. say; 2. said; 3. tell; 4. tell; 5. tell; 

as adj as (ေလာက်.. ြဖစ်တယ်။) 

  င်းယှ်ေဖာ်ြပတ့ဲ လူ၊ အရာဝတ ရဲဂုဏ်ရည်ဟာ တူညီေနတယ်ဆုိရင် 

as…as ကိုသုံးပီး ေဖာ်ြပိုင်သည်။ 

e.g. Min Min is tall. Zin Thu is equally tall. 

 Min Min is as tall as Zin Thu. 

e.g. Hla Hla is beautiful. Mya Mya is equally beautiful. 

 Hla Hla is as beautiful as Mya Mya. 

ဂုဏ်ရည်ေတ ွမတူညီဘူးဆိုရင ်not so…as/as…as ကို သုံးရသည်။ 

e.g. Zin Thu is taller than Min Min. 

  Min Min is not so tall as Zin Thu.

e.g. Mya Mya is more beautiful than Hla Hla. 

 Hla Hla is not so beautiful as Mya Mya. 

Ex: 1. Ko Ko is brave. He is like a lion. 

  Ko Ko __________________________. 

 2. Phyu Sin is beautiful. She is like an actress. 

  Phyu Sin ________________________. 

 3. Ma Ma is proud. She is like a peacock.

  Ma Ma ___________________________. 

 4. The water was cold. It was like ice. 

  The water __________________________. 

 5. Zin May is fat. She is like a pig. 

  Zin May ______________________. 

 6. Ko Lay spends more time playing games than studying. 

  Ko Lay _______________________. 

 7. Sunlight is better than electric light. 

  Electric light __________________. 

 8. My phone works better than yours. 

  Your phone ________________. 

 9. Our school library is bigger than his. 

  His school library ________________. 

 10. Computers can work faster than humans. 

  Humans ________________________. 

+++++++++++++++



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Grade 11 (စနစ်ေဟာင်း)

ယခင်အပတ်က   Unit 5 : Self-Service And The Supermarket 
သင်ခန်းစာအေကာင်းကိ ု     ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။     ဒီအပတ်မှာေတာ့ 
Unit 8 : ADVERTISEMENTS သင်ခန်းစာပါ ေမးခွန်းများကိ ုဆက်လက် 
ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 
Unit 8 : ADVERTISEMENTS 
I.  Read the passage.
“Money spent on advertising …. to spend on luxuries.” 
(A) Write the correct word or words to complete each sentence. 
1. A lot of ___ are form of lying. 
2. ____ do not only give information, they also try to influence 

our emotions. 
3. ____ try to influence our emotions. 
4. ____ imply that money can make our dreams come true. 
5. Advertising assists a rapid ____ of goods at reasonable 

prices. 
6. The advertisers know that everyone tends to dream of 

having ____. 
7. ____ draws our attention to new ideas. 
8. We cannot buy ____, friendship or a happy family. 
9. All of us ____ having a better life. 
10. All of us dream of being ____ educated. 
11. Money spent on ____ is money well spent. 
12. Personal ____ cannot be bought. 
13. Advertisers can fool some people for a very short time 

through _____. 
14. ____ help enormously to raise standards of living. 
15. Without ____, our daily newspaper would cost ____. 
16. Advertising helps to keep up the ____ of the products and 

services we buy. 
17. No regular advertiser dares to offer a product that fails to 

live up to the ____ of his advertisements. 
18. People have the good ____ not to buy the poor quality 

article more than once. 
19. An ____ is the surest proof I know that the article does 

what is claimed for it. 
20. We would not pay any attention to the advertisements 

that only give ____. 
21. Really, advertisements, in some degree, give us ____. 
22. ____ also give us information about the products which 

are available on the market. 
23. Teenagers wish to be more ____, more up to date, more 

socially successful. 
24. ____ can also make people feel depressed and discontented 

with their ordinary lives. 
25. The ____ with advertisements is that imply that money 

can make our dreams come true. 
 Ans: I. (A) 

1. advertisements; 2. advertisements; 3. Advertisements; 4. 
Advertisements; 5. distribution; 6. a better life; 7. Advertisements; 
8. personal good looks; 9. dream of; 10. better; 11. advertising; 
12. good looks; 13. misleading advertising; 14. Advertisements; 
15. advertisements; 16. quality; 17. promise; 18. scene; 19. 
advertised article; 20. information; 21. pleasure; 22. Advertisements; 
23. attractive; 24. Advertisements; 25. problem; 

(B) Answer each question in one sentence. 
1. What cannot be bought? 
2. What do advertisers try to make us believe? 
3. When would people not pay attention to advertisements? 
4. What is the problem with advertisements? 
5. Why is money spent on advertising money well spent?
6. What would happen to the daily newspaper if there were 

no advertisements? 
7. What assists a rapid distribution of goods at reasonable 

prices? 
8. Why can we say that advertising provides employment? 
9. What is the most important of all advantages of advertising? 
10. What kind of products dare an advertiser not to offer? 

11. Why cannot advertisers fool people for a long time through 
misleading advertising? 

12. What does the article advertised make us know? 
13. Why do people say that they find advertisements useful? 
14. What do advertisements do besides giving information? 
15. Why can we say that advertisements are a form of lying? 
Ans: I.(B) 
1. Personal good looks, intelligence, good friendships or a 

happy family cannot be bought. 
2. Advertisers try to make us believe that our dreams will 

come true if we buy their products. 
3. People would not pay attention to advertisements when 

they give only information. 
4. The problem with advertisement is that they imply that 

money can make our dreams come true. 
5. Money spent on advertising is money well spent because 

advertising assists a rapid distribution of goods at 
reasonable prices. 

6. If there were no advertisements, the daily newspaper 
would cost more. 

7.  Advertising  assists  a   rapid   distribution   of   goods  at 
reasonable prices. 

8.  We can say that advertising provides employment because 
it helps to increase the demand for goods and it increases 
the number of workers needed to supply the goods. 

9.  The most important of all advantages of advertising is 
that it helps to keep up the quality of the products and 
service we buy. 

10. An advertiser dare not to offer a product that fails to live 
up to the promise of his advertisements. 

11. Advertisers cannot fool people for a long time through 
misleading advertising because the public has a good 
sense not to buy the poor-quality article more than once. 

12. The article advertised makes us know that the article does 
what is claimed for it. 

13. people say that they find advertisements useful because 
they give them information about the products which are 
available on the market. 

14. Advertisements try to influence our emotions besides 
giving information. 

15. We can say that advertisements are a form of lying because 
they imply that money can make our dreams come true. 

Grammar patterns 

After(ပီးေနာက)် 

 Active Form
 •      After + Ving 
 •      After + subject had + V3 
 Passive Form 
 •    After being + V3
 •    After + subject had + been + V3

Active Form ပုံစံြဖင့်ေြဖဆိုနည်း
•    ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject တူရမည်။ 
•  အရင်လုပ်ဝါကျကို Active Voice ပုံစံြဖင့် ေရးထားလ င် Active 
Form ြဖင့်ေြဖဆိုပါ။ 

e.g. (1) Mother washed the vegetables and then she cooked 
them. 
 After _______________________________. 
ရှင်းချက်။ ေပးထားတဲ့ဝါကျှစ်ေကာင်းမှာ Subject (ြပလုပ်သ)ူေတ ွ

က mother နဲ  she ြဖစ်ပါတယ်။ she ဆိုတာ mother ကို 
နာမ်စားသံုးထားတာြဖစ်လုိ Subject တူပါတယ်။ Subject 
တူတာသိပီဆိုရင ်အရင်လုပ်ဝါကျကိုကည့်ပါ။ အရင်လုပ် 
ဝါကျနဲ  ေနာက်လုပ်ဝါကျကို ခွဲြခားသိချင်ရင် and, and 
then တိုရဲေနာက်ကဝါကျက ေနာက်လပ်ုဝါကျြဖစ်ပါတယ်။ 
ခဲွြခားသိပဆီိရုင် အရင်လပ်ုဝါကျရဲ verb ကယိာကိ ုactive 
form နဲေရးထားလားဆိုတာ ကည့်ပါ။ washed ဆိုေတာ့ 

V2 ြဖစ်ပါတယ်။ V2 က Active Form ြဖစ်ပါတယ်။   ဒါေကာင့် 

ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject တူတယ်။ အရင်လုပ်ဝါကျကို 

active form နဲ  ေရးထားတဲအ့တွက် After Ving (သိုမဟတ်ု) 
After Subject had + V3 ပုံစံနဲေြဖရပါမယ်။ ဒါေကာင့် 
အေြဖက After washing the vegetables, mother 
cooked them. (or) After mother had washed the 
vegetables, she cooked them. ဆိုပီးြဖစ်ပါတယ်။

e.g. (2) Father drank a glass of milk and left for work. 
 After ______________________________. 
ရှင်းချက်။ ေပးထားတဲဝ့ါကျှစ်ေကာင်းမှာ အရင်လပ်ုဝါကျရဲ Subject 

ြပလုပ်သူက father ြဖစ်ပါတယ်။ and ရဲအေနာက်က 
ေနာက်လုပ်ဝါကျမှာ Subject မပါဘူး။ Subject မပါဘူး 
ဆိုတာ Subject တူလို ေဖျာက်ထားြခင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။ 
ဒါဆိ ုSubject တတူယ်လို ယဆူရပါမယ်။ Subject တတူယ် 
ဆိုတာ သိပီဆိုရင ်အရင်လုပ်ဝါကျရဲ Verb ကိယာတွဲကို 
ကည့်ပါ။ drank က V2 ဆိေုတာ ့active form ြဖစ်ပါတယ်။ 
ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject လည်းတတူယ်။ အရင်လပ်ုဝါကျ 
ကိလုည်း active form နဲေရးထားတဲအ့တွက် active form 
ပုံစံနဲ  ေြဖေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် အေြဖက After 
drinking a glass of milk, father left for work. (or) 
After father had drunk a glass of milk, he left for 
work. ဆိုပီးြဖစ်ပါတယ်။ 

Passive Form ြဖင့် ေြဖဆိုနည်း

 • ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject မတရူင် Passive Form ြဖင့်ေြဖဆိပုါ။ 
 • ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject တေူပမယ့် အရင်လပ်ုဝါကျကိ ုPassive 

Voice ပုံစံြဖင် ့ေရးထားလ င် Passive Form ြဖင့်ေြဖဆိုပါ။ 

e.g. Maung Lay was punished by his father. He never again  
made a mistake. 
After ____________________________________. 

ရှင်းချက်။ ေပးထားတ့ဲဝါကျှစ်ေကာင်းမှာ Subject ေတွက အတူတ ူ
ပဲြဖစ်ပါတယ်။  ဒါေပမဲ့ အရင်လုပ်ဝါကျကိ ုPassive Voice 
ပုစံနံဲေရးထားတဲအ့တွက် Passive Voice ပုစံနံဲေရးရမှာြဖစ်ပါ 
တယ်။ ဒါေကာင့် အေြဖက After being punished by his 
father, Maung Lay never again made a mistake. (or) 
After Maung Lay had been punished by his father, 
he never made a mistake. ဆိုပီးြဖစ်သွားပါတယ်။ 

e.g. Zin Thu never stayed away from the class. The teacher 
punished him recently.
After ______________________________________. 
ရှင်းချက်။ ေပးထားတဲဝ့ါကျှစ်ေကာင်းမှာ Subject ေတကွ မတပူါဘူး။ 

ဒါေကာင့် Passive Form ပုံစံြဖင့် ေရးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 
ဒါေပမဲ့ and,  and  then  တိုမပါတဲ့အတွက်ေကာင့် 
ဘယ်ဝါကျက အရင်လပ်ုဝါကျြဖစ်သလဆဲိတုာ စ်းစားကည့် 
ပါ။ ဇင်သူက ေကျာင်းမပျက်ေတာ့ပါဘူး။ ဆရာမက သူကို 
မကာေသးမီက အြပစ်ေပးခဲ့တယ်။ ဒီဝါကျှစ်ေကာင်းမှာ 
အြပစ်ေပးတာက အရင်လုပ်ဝါကျေပါ့။ ဒါေကာင့် အေြဖက 
After being punished by the teacher, Zin Thu never 
stayed away from the class. (or) After Zin Thu had 
been punished by the teacher, he never stayed away 
from the class. ဆိုပီးြဖစ်သွားပါတယ်။ 

ေလ့ကျင့်ခန်းများေြဖဆိုပါ။ 
1. He ate breakfast then he left for school. 
 After ________________________. 
2. The room was swept by Ma Khin. It was tidy. 
 After ________________________. 
3. Ma Ma prepared for dinner and then had it with her family. 
 After ________________________. 
4. He did his homework and then he went out to play with
    his friends. 
 After he________________________. 
5. Ko Lin bought a watch at the store. Then he gave it to me. 
 After Ko Lin _________________________. 

Ans: 
1. After eating breakfast, he left for school. 
2. After being swept by Ma Khin, the room was tidy. 
3. After preparing for dinner, Ma Ma had it with her family. 
4. After he had done his homework, he went out to play with 

his friends. 
5. After Ko Lin had bought a watch at the store, he gave it to me. 
 ++++++++++++++++



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

 လီဗာပူးအသင်းမှ

၂၅ မိနစ်မှာ မိုဟာမက်ဆာလာနဲ  ၈၇ မိနစ်မှာ 

အလက်ဇန်းဒါးအာိုးတိုရဲ သွင်းဂိုးေတွရရှိခဲ့ 

တာေကာင့ ်လဗီာပူးအသင်းက နယူးကာဆယ် 

အသင်းကိ ုအိုင်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

သွင်းဂိုး စုစုေပါင်း ၂၂ ဂိုးအထိရှိ

အခုပွဲစ်မှာ    လီဗာပူးအသင်းအတွက ်

သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယေူပးိင်ုခဲတ့ဲ ့တိက်ုစစ်မှး 

ဆာလာဟာ အခှုစ်ေဘာလုံးရာသအီတွင်းမှာ 

လီဗာပူးအသင်းနဲအတ ူသွင်းဂိုး စုစုေပါင်း ၂၂ 

ဂိုးအထိ ရှိလာခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

တိုက်စစ်မှး     မိုဟာမက်ဆာလာဟာ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေဘာလုံးရာသ ီပရမီယီာလဂ်ိပိင်ပဲွ 

ရဲ ပွဲစ် ၁၇ အပီးမှာ သွင်းဂိုးစုစုေပါင်း ၁၅ ဂိုး 

သွင်းယထူားတာေကာင့ ်ပရမီယီာလဂ်ိဂိုးသွင်း 

အများဆုံးကစားသမားအြဖစ်လည်း မှတ်တမ်း 

ဝင်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် တိက်ုစစ်မှး 

မိဟုာမက်ဆာလာဟာ ပရမီယီာလဂ်ိပိင်ပဲွမှာ 

၁၅ ပဲွဆက်တိက်ု ဂိုးသွင်း သိုမဟတ်ု ဂိုးဖန်တီး 

ိုင်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှး ဗာဒီရဲ စံချနိ်ကိုလည်း 

လိုက်မီခဲ့ပ ီြဖစ်ပါတယ်။ 

လီဗာပူးအသင်းဟာ   နယူးကာဆယ် 

အသင်းကိ ု  အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ်  လက်ရှိ 

ပရီမီယာလိဂ် အမှတ်ေပးဇယားမှာ ရမှတ် ၄၀ 

ရရိှထားကာ အမှတ်ေပးဇယားအဆင့(်၁)ေနရာ 

က မန်စီးတီးအသင်းနဲ  တစ်မှတ်အကွာ အေန 

အထားနဲ အမှတ်ေပးဇယားအဆင့(်၂)ေနရာမှာ 

ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပီး နယူးကာဆယ်အသင်း 

ကေတာ ့လဗီာပူးအသင်းကိ ု ံးနမိ့ခ်ဲတ့ာေကာင့ ်

ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ် ၁၇ ပဲွကစားအပီးမှာ ရမှတ် 

၁၀ မှတ်နဲ  တန်းဆင်းဇန်ုအတွင်းမှာ ကျေရာက် 

ေနတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

ထန်ပါေခွ ဒီဇင်ဘာ ၁၇

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး       နာဂ 

ကိုယ်ပိုင ်     အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

ထန်ပါေခွမိ၌ အားကစားကွင်း 

ဖွင့်ပွဲကိ ုယေန  နံနက် ၇ နာရီက 

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ထန်ပါေခွမိ၌ ေဘာလုံးကွင်းဖွင့်လှစ်

နမ တူ ဒီဇင်ဘာ ၁၇

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည် 

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန နမ တူမိနယ် 

ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနမ ှ

နမ တူမိနယ် IDP စခန်းသံုးခုရိှ  တုိက်ပဲွေရှာင် 

ြပည်သူများအား    အေြခခံစားေသာက်ကုန ်

ေလးမျိး   ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ြခင်းကိ ု ဒဇီင်ဘာ 

၁၆  ရက်  မွန်းလွဲ  ၁  နာရီက   ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)   ေကျာက်မခဲိင်ု   နမ တူမိနယ် 

မိလယ်ဓမ ာုံ၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

နမ တူမိနယ်    မိနယ်တိုက်ပွဲေရှာင ်  စီမံ 

ခန်ခဲွမ ေကာ်မတဦက     မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး 

ဦးဝင်းမင်းထွန်း၊ အတွင်းေရးမှးဦးေအာင်ဆန်း 

ြမင့်ှင့်မိနယ ်  ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ  စီမံ 

ခန်ခဲွမ ဦးစီးဌာန  တာဝန်ခံ ေဒ ကုေဋဦးတိုက 

ကေဆာ့ IDP စခန်း၊ ကချင် IDP စခန်း၊ လီဆူ 

IDP   စခန်းတိုရှိ   တိုက်ပွဲေရှာင်ြပည်သူများ 

အတွက် တစ်အိမ်ေထာင်လ င် ဆ ီတစ်ပိဿာ၊ 

ကုလားပဲ တစ်ပိဿာ၊ ဆား ၅၀ ကျပ်သား 

 န်းြဖင့ ်စစုေုပါင်းအမ်ိေထာင်စ ု  ၁၂၀  အတွက်  

ဆီ ပိဿာ ၁၂၀၊ ကုလားပ ဲပိဿာ ၁၂၀၊ ဆား 

နမ တူမိနယ် IDP စခန်းသုံးခုရှိ တိုက်ပွဲေရှာင်ြပည်သူများအား အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ ေထာက်ပံ့

ြပလုပ်သည်။

နာဂ  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   

ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက အမှာစကား 

ေြပာကားပီး     အားကစားအဖွဲ 

အတွက် အလှေငွကျပ်သုံးသိန်း 

ေပးအပ်ရာ     အားကစားကွင်း

ြဖစ်ေြမာက်ေရးအဖဲွမှ တာဝန်ရိှသ ူ

တစ်ဦးက  လက်ခံရယူသည်။

ထိုေနာက် အားကစားကွင်း 

အား  နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ

ေဒသစီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   

လဟယ်မိနယ် (န.တ.လ)ဒတုယိ 

 န်ကားေရးမှး     ဦးရဲမင်းှင့်

အားကစားအဖဲွေခါင်းေဆာင်တုိက 

ဖဲကိးြဖတ် ဖွင့လှ်စ်ေပးကသည်။

ထိုေနာက်      နာဂကိုယ်ပိုင ်

အပ်ုချပ်ခွင့်ရေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဥက   ှင့်   တာဝန်ရှိသူများ 

သည်   အားကစားအဖွဲများအား 

လိုက်လံ တ်ဆက်ပီး အားေပး 

စကားများ    ေြပာကားကာ 

ေဘာလံုးှင့် ေဘာ်လီေဘာပိင်ပဲွ 

ဝင်အသင်းများ    ယှ်ပိင်ကစား 

ေနမ ကုိ     ကည့် အားေပးေကာင်း 

သိရသည်။        

ဟန်ထွန်း(အင်းဝ)

ပိဿာ ၆၀ ှင့် လူဦးေရ ၅၄၉ ဦးတိုအတွက် 

တစ်ဦးလ င် ဆန်ိုဆီဘူး ၂၈ ဘူး န်းြဖင့ ်

စုစုေပါင်း ဆန်အိတ် ၈၀ အား တိုက်ပွဲေရှာင ်

ြပည်သမူျားလက်ဝယ်အေရာက် ေထာက်ပံေ့ပး 

အပ်ခ့ဲေကာင်း မိနယ်ေဘးအ ရာယ်ဆုိင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနုံး တာဝန်ခံ ေဒ ကုေဋဦး 

ထံမှ သိရသည်။

အလားတ ူမန်တုံမိနယ် မိမကက်သလစ် 

IDP စခန်းှင့် ကချင် IDP စခန်းတိုရှိ တိုက်ပွဲ 

ေရှာင်ြပည်သူ အိမ်ေထာင်စု ၅၇ စု လူဦးေရ 

၃၀၀ တိုအတွက် ဆ ီ၅၇ ပဿိာ၊ ကလုားပ ဲ၅၇ 

ပဿိာ၊ ဆား ၅၇ ပဿိာှင့ ်ဆန် ၄၄ အတ်ိအား 

ဆက်လက်ေထာက်ပံ့ ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။        လူေမာ်(ြပန်/ဆက်)

ကန်ကီးေထာင့်မိနယ ်အတွင်းရှ ိေရတွင်းကုန်းကီးေကျးရာှင့်

ကျိက်လတ် ေကျးရာ လ ပ်စစ်မီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ကန်ကီးေထာင့ ်  ဒီဇင်ဘာ   ၁၇

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ကန်ကီးေထာင့်မိနယ် 

ေရတွင်းကုန်းကီးေကျးရာှင့် ကျိက်လတ် 

ေကျးရာ လ ပ်စစ်မီးလင်းေရး ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနား 

ကို ယေနနံနက် ၇ နာရီခွဲက အဆိုပါေကျးရာ 

များ၌ ကျင်းပရာ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း    တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ်ေပး 

သည်။

အခမ်းအနားတွင် တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့်   တာဝန်ရှိသူများက 

ေရတွင်းကန်ုးကီးေကျးရာ လ ပ်စစ်မီးလင်းေရး 

ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ု   ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပး 

သည်။ ဆက်လက်၍ ဝန်ကီးချပ်က ေရတွင်း 

ကန်ုးကီးေကျးရာနည်းတ ူကျိက်လတ်ေကျးရာ 

လ ပ်စစ်မီးလင်းေရး         အခမ်းအနားကို 

ဆက်လက်ဖွင့လှ်စ်ေပးပီး ထရန်စေဖာ်မာအား 

လ ပ်စစ်မီးခလုတ်ိှပ်၍   ဖွင့်လှစ်ကာ  အေမ း 

နံသာရည်များ ပက်ဖျန်းေပးသည်။

ထိုေနာက် ဝန်ကီးချပ်သည်   လ ပ်စစ်မီးရရိှ 

သည့်     ေနအိမ်များမှ  မိသားစုဝင်များှင့ ်  

သွားေရာက်ေတွဆုခံဲသ့ည်။  ေရတွင်းကန်ုးကီး 

ေကျးရာရှိ   အိမ်ေြခ  ၂၅၄   အိမ်အတွက် 

ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်သည့် 

200 KVA ထရန်စေဖာ်မာတစ်လံုးှင့် ကျိက်လတ် 

ေကျးရာရှ ိအိမ်ေြခ ၃၀၅ အိမ်အတွက် တိုင်း

ေဒသကီးရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရက်သည့် 200 

KVA ထရန်စေဖာ်မာှစ်လုံးတိုအား တပ်ဆင် 

ေပးထားေကာင်းသရိပီး ေကျးရာများရိှြပည်သ ူ

များအေနြဖင့ ်လ ပ်စစ်မီးများ စတင်အသုံးြပ 

ိုင်ပီြဖစ်သည်။        လှမင်းထွဋ(်ြပန်/ ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊  ၂၀၂၁

ဒကီရကီိအုတည်ြပလပ်ုရန် အမန်ိမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း ထေုချေစရန် ဒကီရကီိအုတည်ြပလပ်ုရန် အမန်ိမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း ထေုချေစရန် 
အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၅ှင့် ဆက် ယ်သည့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၅ှင့် ဆက် ယ်သည့် 

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉၇၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉၇
ဦးကည်သိန်းထွန်း   ှင့် ှင့်  ၁။ ဦးကည်လ  င်
    ၂။ ေဒ ခင်ေထွး
(ဒီကရီအိုင်ရသူ)   (တရား ံးများ)(ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ   (တရား ံးများ)
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ 

လုပ်သားလမ်း၊ အမှတ်-၆၃၁ေန (၁)တရား ံး ဦးကည်လ  င ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာ 
မသိသူ) သိေစရမည်။

 ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၅တွင် ကျရှိသည့် ဒီကရီကို 
အတည်ြပလုပ်ရန ်ဤုံးေတာ်တွင ်တရားိုင် ဦးကည်သိန်းထွန်းက ေလ ာက် 
ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလုပ်ေစရန ်အမိန်ကို 
မထုတ်သင့်ေကာင်း၊  အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င်ြပ၍ ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်အရ ေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သ ူ
အခွင့်ရ ကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက်၊ (၁၃၈၃ခုှစ်၊ 
နတ်ေတာ်လဆုတ် ၁၁ရက်)မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာ 
ေရာက်ေစ။

၂၀၂၁ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၁၅ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍  က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။   (တင်ြမ)(တင်ြမ)

               ခိုင်တရားသူကီး               ခိုင်တရားသူကီး
ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ ေဇယျာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၅၁၄/ခ)၊ ဦးစိန်ထွန်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမ 
အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀) ရိှေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၆)ထပ်တိက်ု၏ (ေြမညထီပ်)
တိုက်ခန်း (ေြမရှင်၏အကျိးခံစားခွင့်များအပါအဝင)် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကိ ုဦးစန်ိထွန်း[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၄၀၆၉၆]မှ အမည်ေပါက်လျက် ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒ သင်း 
လဲ့ရည်ေဆွ[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၂၁၃၈၂၃]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက် 
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့် 
သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
    န်ကားသူ-    န်ကားချက်အရ-    န်ကားသူ-    န်ကားချက်အရ-
   ေဒ သင်းလဲ့ရည်ေဆွ            ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)   ေဒ သင်းလဲ့ရည်ေဆ ွ           ေ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၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

သီဟိုဠ်မျိးေစ့များအား ဝယ်ယူိုင်ေကာင်းသီဟိုဠ်မျိးေစ့များအား ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ငခူိင်ု၊ အတ်ုတွင်းမိနယ်ရိှ မင်းရသဲဟီိဠ်ု 

ခံမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) အသီးခူးရာသီအတွင်း အထွက်ေကာင်း 

သီဟိုဠ်မျိး(၅)မျိး (Anakhayan, Madakkathara, Priyanka, Dhana, 

Vridhachalam)မှ ထွက်ရှိမည့် သီဟိုဠ်မျိးေစ့များအား တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်များရိှ သဟီိဠ်ုစိက်ုေတာင်သမူျားထသံို တစ်ေစလ့ င်(၂၀/-)ကျပ် န်း 

ြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်သြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုေသာ ေတာင်သူများ 

မိမိတုိေဒသရိှ စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနများှင့ ်ဆက်သွယ် ဝယ်ယူိင်ုေကာင်း 

အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ှစ်ရှည်သီးှံဌာနခွဲှစ်ရှည်သီးှံဌာနခွဲ

ဖုန်း-၀၆၇၃-၄၃၁၂၀၃၊ ၃၄၃၁၁၂၂ဖုန်း-၀၆၇၃-၄၃၁၂၀၃၊ ၃၄၃၁၁၂၂

ဖက်စ်ဖုန်း-၀၆၇၃-၄၃၁၁၀၇ဖက်စ်ဖုန်း-၀၆၇၃-၄၃၁၁၀၇

အများသိေစရန် သတိေပး၊ တားြမစ်ေကညာြခင်းအများသိေစရန် သတိေပး၊ တားြမစ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ လယ်ေဝးမိနယ်၊  ရှားေချာင်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

ပတ ာရာေန ေဒ ခင်ညိ(ဘ) ဦးစခံိင်ု[၉/လဝန(ိင်ု)၁၁၂၅၇၆](၇၁)ှစ်၊ ပင်စင်စား/

ေတာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် 

သတိေပးတားြမစ်ေကညာလိုက်ပါသည-်

၁။   လွန်ခဲ့ေသာ (၁၅)ှစ်ခန်က လယ်ေဝးမိနယ်၊ ချမ်းသာကီးရပ်ေန ေမာင်ရဲ 

လင်းထွန်း(ခ) သားကီး၊ (ဘ) ဦးဝင်းေရ ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်လပ်ုငန်းှင့ ်ေရ ြပည်ေအး 

အုပ်စု၊ ငှက်ေပျာေတာရာေန ေမွးစားမိခင် ေဒ ခင်ညိ၏သမီး မေမဇင်မိုး(ဘ) 

ဦးေအးကုိတုိသည် မဂ  လာလက်ထပ်ခ့ဲပါသည်။ ေမာင်ရဲလင်းထွန်းှင့် မေမဇင်မုိး 

တုိလက်ထပ်ပီး ငှက်ေပျာေတာရာ၌ေနထိင်ုကာ (၂)ှစ်ခန်အကာ၌ ေမာင်ခန်ေဝ 

လ ံ(၁၄)ှစ် တစ်ဦးတည်းေမွးဖွားခဲပ့ါသည်။ ထိုေနာက် (၂)ှစ်ခန်အကာ ချမ်းသာ 

ကီးရပ်ေန ရလဲင်းထွန်း၏ဘကီးမှေပးေသာ ဝိင်ုးထတွဲင် (၃)ပင်အမ်ိ ေဆာက်လပ်ု 

ေြပာင်းေရ ေနထိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။   ေမာင်ရဲလင်းထွန်း+မေမဇင်မိုး လင်မယားှစ်ဦးပိုင်အြဖစ ်(၁၀)ဘီးကုန်တင် 

ကားတစ်စီး၊ HIACE တစ်စီး၊ ေရ ချန်ိ(၃)မတ်သားစီရိှ ေရ လက်ေကာက်(၁၉)ကွင်း၊ 

ေရ ချန်ိ(၁)ကျပ်ခဲွသားရိှ လက်ေကာက်(၁)ကွင်း၊ ေရ ချန်ိ(၁)ကျပ်စီရိှ ေရ ဆဲွကိး(၂)

ကုံး၊ ၎င်းတိုကိုေရာင်းချပီး အိမ်ေဆာက်ြခင်း၊ အိမ်ဝိုင်းဝယ်ယူခဲ့ြခင်း၊ ချမ်းသာ 

ကီးရပ်ရှိ အိမ်ဝိုင်းေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေပ ရှိ ှစ်ထပ်တိုက်(၁)လုံး၊ ဒက ိဏသီရိ၊ 

ေရ အင်ကင်းရပ်ရှ ိအိမ်ဝိုင်းေြမကွက(်၁)ကွက်၊ ပတ ာရာရှိ အိမ်ဝိုင်းေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေပ ရှိ လူေနေဈးဆိုင်ခန်း(၁)ခန်း၊ ငှက်ေပျာေတာရာှင့် ပတ ာရာကားရှိ 

အိမ်ဝိုင်းေြမကွက(်၁)ကွက်တို တိုးပွားရရှိခဲ့ပါသည်။

၃။   လွန်ခဲ့ေသာ (၄)ှစ်ခန်၌ ေမာင်ရဲလင်းထွန်း ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက် 

မေမဇင်မိုး၊ သား ေမာင်ခန်ေဝလ ံှင့် အေမကီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်ညိတိုသည ်ပတ ာ 

ရာရှိ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝိုင်း၌ အတူေနထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ေမာင်ခန်ေဝလ ံ၏ 

မိခင်သည် ေနာက်အိမ်ေထာင်ြပသွားပါသြဖင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရ ေြပာင်းိုင ်

ေသာ ပစ ည်းများှင့ ်မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းများသည် တစ်ဦးတည်းေသာ 

သားြဖစ်သ ူေမာင်ခန်ေဝလ ံ (ဘ)ဦးရဲလင်းထွန်း၊ (၁၄)ှစ်၊ (၇)တန်း၊ အ.ထ.က(၁)

လယ်ေဝးမိ၌ ပညာသင်ကားေနသူ၊ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိေသာပစ ည်းများြဖစ ်

ေကာင်း ေမာင်ခန်ေဝလ ံ အကျိးစီးပွားထိခိုက်ေအာင ်ေပါင်ှံြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ 

ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လလှဲယ်ြခင်းမြပလပ်ုရန်၊ လိက်ုနာရန်ပျက်ကွက်ပါက 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးတားြမစ်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေမာင်ခန်ေဝလ ံ၊ (၁၄)ှစ်          ဦးဟန်ရိှန်(B.A,H.G.P)     ေဒ ထက်ထက်ေအာင်(LL.B)ေမာင်ခန်ေဝလ ံ၊ (၁၄)ှစ်          ဦးဟန်ရိှန်(B.A,H.G.P)     ေဒ ထက်ထက်ေအာင်(LL.B)

အရယ်မေရာက်ေသးသူ     အထက်တန်းေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနအရယ်မေရာက်ေသးသ ူ    အထက်တန်းေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(၎င်း၏အပ်ုထန်ိးသအူတေူန    (စ-်၆၄၇၈)               (စ်-၁၅၉၁၇)(၃-၉-၂၀၁၉)(၎င်း၏အုပ်ထိန်းသူအတူေန    (စ်-၆၄၇၈)               (စ်-၁၅၉၁၇)(၃-၉-၂၀၁၉)

အေမကီး ေဒ ခင်ညိ)         အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊   အေမကီး ေဒ ခင်ညိ)         အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊   

                     ေနြပည်ေတာ်၊            လယ်ေဝးမိ၊                      ေနြပည်ေတာ်၊            လယ်ေဝးမိ၊ 

  လယ်ေဝးမိ။           Ph:09-420684060  လယ်ေဝးမိ။           Ph:09-420684060

     Ph: 067-30055       Ph: 067-30055  

    09-49226819    09-49226819

အမှတ်-၃၂၉၈၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၂၉၈၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ 
ဒလမိနယ်ေြမှင့် (၃)ခန်းတွဲ အေဆာက်အဦ၏ ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်၊ ဒလမိနယ်ေြမှင့ ်(၃)ခန်းတွဲ အေဆာက်အဦ၏ ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်၊ 

စီမံခန်ခွဲ၊ အကျိးခံစားခွင့်များှင့် စပ်လျ်း၍ သတိေပးေကညာချက်စီမံခန်ခွဲ၊ အကျိးခံစားခွင့်များှင့ ်စပ်လျ်း၍ သတိေပးေကညာချက်
 အထက်ေခါင်းစ်ပါ ေြမအကျိးခံစားခွင့်ကို က ်ုပ်တိုအား လ ဲအပ်သူ 

မိတ်ေဆွ/အမ သည်က  လိုအပ်သည့်အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယ၊ူ အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ု၊ ပိင်ုဆိင်ုလက်ရိှ၊ စမီခံန် ခဲွ၊ အကျိး 
ခံစားလျက်ရိှပါသည်။ မည်သည့်အမ အခင်း၊ အြငင်းပွားမ မ မရိှခ့ဲပါ။ အဆုိပါေြမ၊ 
အေဆာက်အဦ၏ ပုိင်ဆုိင်၊ ေနထုိင်၊ စီမံခန်ခဲွ၊ အကျိးခံစားခွင့်များှင့်စပ်လျ်း၍ 
ကန်ကွက်၊ ေှာင့ယှ်က်၊ ကျးေကျာ်မ တစ်စုတံစ်ရာမြပပါရန်ှင့ ်ြပလပ်ုကျးလွန် 
လာပါက က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ/အမ သည်မှ ဥပေဒရှိသည်ှင့်အညီ အေရးယူ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိင်ုသမူျားှင့အ်များသေိစရန် သတေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာ်ေတာ်သီ) (စ်-၂၃၀၂) ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာ်ေတာ်သီ) (စ်-၂၃၀၂) ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)
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တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်-၁၆၂ (ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်-၁၆၂ (ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ပန်းစက်မ ဇန်ု Shop House 

တိုက်အမှတ်(၂၂)၊  အခန်းအမှတ်(၀၀၂)ကို  မူလအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူ

ေဒ ခင်စန်းေဝ၊ ိင်ုငသံားမှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၅၁၅၁]ထမှံ 

Asia Mega Link Company Limited က ဝယ်ယခူဲ၍့ ပိင်ုဆိင်ုခွင့မှ်တ်ပုတံင် 

စာအုပ်အား ကုမ ဏီအမည်ြဖင့ ်ထုတ်ယူလိုပါသြဖင့ ်ေလ ာက်ထားလာမ  

အေပ  ခွင့်ြပရန်မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာသည့်ရက်မ ှ

(၁၄)ရက်အတွင်း  အေထာက်အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရး 

ဦးစီးဌာန (အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွ)ဲသို တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပန်း ပစ်ပန်း 

တိုင်သစ်တိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃၆ ေက၊ ေြမကွက်အမှတ ်
၁၁၁ အင်န် ၁/ဘီ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)
ရပ်ကွက်၊ ေရ ေတာင်ကားလမ်း၊ 
အမှတ်(၅၁)၊ (ေဒါက်တာချိေလးမာ) 
အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမအား ေြမ 
အမည်ေပါက်စာချပ်ြဖစ်သည့် အပုိင် 
ေပးစာချပ်အမှတ်-၁၁၁၅/၉၅ (၉-၆-
၁၉၉၅)(မူရင်း)၊ အမှားြပင်စာချပ ်
အမှတ်-၂၂၁၆/၁၉၉၅ (၂၀-၉-၁၉၉၅) 
(စာချပ်ုံးလက်ခံအမှန်)၊ ိုင်ငံသား
စိစစ်ေရးကတ်တိုကိုတင်ြပ၍  ေြမ 
အမည်ေပါက် ေဒါက်တာေဒ ချိေလးမာ 
[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၈၀၀၄၆]က အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ၊ ေြမ 
ရာဇဝင်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများ 
ြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှးဌာနမှး
မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစေံြမာက်ရပ်ကွက်၊ မှန်ရေဝလမ်း၊ အမှတ်(၅၇)၊ (၄)လ ာ၊ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း 

တွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသု ူ
ေဒ ေအးေအးသန်ိး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၂၃၄၀]ထမှံ  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဝါဝါ(ခ)ေဒ မျိးသင်းထက်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၁၁၂၅၇]
က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ သက်သက်မွန် ဦးသုထက်ေကျာ်လွင် ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း ေဒ သက်သက်မွန် ဦးသုထက်ေကျာ်လွင ် ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ 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(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ 
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၉) ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၄၀)၊ 

အမှတ်(၁၃၃/A)၊ ေြမညီထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ေပ x ၅၅ ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် 
ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို  ေြမရှင်အသိအမှတ်ြပ၍  လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်ထားပီး တရားဝင်ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ  ေဒ ချိချိ(ခ)ေဒ ေအးေအးသိန်း [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၆၁၃၀]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်း၏ပိင်ုဆိင်ုမ ၊ ေရာင်းချ 
မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုသည့်အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၀၃)
အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo (ပ)ထပ်၊အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo (ပ)ထပ်၊

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၅၃၈၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၅၃၈၄

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ြပည်လမ်းအေရှရပ်ကွက်၊ မိမေကျာင်းလမ်း၊ မိမကွန်ဒုိ 

အမှတ်(၂၉၅)ဟေုခ တွင်ေသာ (၃)ခန်းတဲွ(၆)ထပ်တိက်ု၏ ဒတုယိထပ်၊ အခန်းအမှတ်(2-
FG)တိုက်ခန်းှင့်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတိုက်ခန်းေရာင်းသ ူYANG SIN PE 
(ခ)စုိးြမင့်[၁/မကတ(ဧည့်)၀၀၀၄၂၆]မှ တရားဝင်ပုိင် ဆုိင်အကျိးခံစားလျက်ရိှပီး၊ ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကိေုပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

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

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



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊ ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ဗုိလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ အမှတ်-၂၅ ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၅)ထပ် 

တိုက်၏ ၃-လ ာ၊ ဒုတိယထပ်(ေြခရင်းခန်း) အခန်းအမှတ်-B-3 အကျယ်အဝန်း (၁၂.၅x၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ေြမရှင်ထံမ ှအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူ
ေဒ သူသူဇွန် [၁၂/အစန(ုိင်)၁၈၂၄၈၅]ကလက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှေကာင်းှင့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတြိပသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်(စရန်ေင)ွများ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကညာပါ 
သည့ရ်က်မှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ွယ်နီေအးေဒ ွယ်နီေအး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၃၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၃၉)
အမှတ်(၃/၃၀၄)၊ ဂ မာလမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 09-252210807အမှတ်(၃/၃၀၄)၊ ဂ မာလမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 09-252210807

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၈၈) ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

(၁၅၈၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ဦးေဝလင်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၆၁၄၉] အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်းေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသူမှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်းဝန်ခံ 

သြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 

သကဆုိ်င်သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည် 

အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သ ာခင် [၇/ညလပ(ိုင်)၀၉၂၄၄၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သ ာခင် [၇/ညလပ(ိုင်)၀၉၂၄၄၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၃၃၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၃၃၉)

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

(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ထီးလ  င်ရှင်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် 

(၁၉)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၁)ကိ ုမလူအမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးစိင်ုးသန်းိင်ု၊ 

ိင်ုငသံားမှတ်ပုတံင်အမှတ်၊ [၃/ဖပန(ိင်ု)၀၀၀၉၁၇]ထမှံ Asia Mega Link 

Company Limited ကဝယ်ယူခဲ့၍  ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အား 

ကမု ဏအီမည်ြဖင့ ်ထတ်ုယလူိပုါသြဖင့ ်ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ခွင့ြ်ပရန် 

မသင့်ေကာငး် ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း 

အေထာက်အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်မိြပှင့အ်မ်ိရာ ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန(အမ်ိရာ 

ဖွံဖိးေရးဌာနခွ)ဲသို တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

(၁၄)လမ်း၊  အမှတ်(၈၀)  တည်ရှိရာ 
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်-၂၂ ဇက်

၂
၊ ေြမကွက်အမှတ်-V 

၁၄၃၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ အမည်ေပါက် 
ေဒ ကကေဆွ [၁၂/လမတ(ိုင ်) 
၀၁၄၃၈၁]၊ ဦးေအာင်ေကျာ်စုိး[၁၂/လမတ 
(ိုင်)၀၂၉၂၅၀] ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 
ယင်းေြမ၏ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်း 
မှာ ြခကိုက်ပျက်စီးသွားပါသြဖင့ ်ယင်း 
ဂရန်ေြမကွက်အား အြခားမည်သူကိုမ  
ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ 
လှဒါန်း၊ အာမခံတင်သွင်းထားြခင်းမရှ ိ
ေကာင်း ၂၈-၉-၂၀၂၁ ရက်ေန ကျမ်းကျန်ိ 
ဆိုသည့် မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ် 
တရားုံး ကျမ်းကျနိ်ှင့်အတူ ရဲစခန်း၊ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံစာ၊ 
ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်တုိကုိတင်ြပ၍ ဂရန်မတိ မှန်ထတ်ု 
ေပးပါရန် အမည်ေပါက် ေဒ ကကေဆ ွ
ှင့် ဦးေအာင်ေကျာ်စုိးတုိက ေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့်   ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသ ိ
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမ 
တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၁/ပုဗ သီရိ 
ေြမာက်ရပ်၊ သုခဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမ 
ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက ်
အမှတ်(ပ-၃၃၀၆၂)၏ ေြမချပါမစ ်
(စလစ်)မူရင်း   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေြမကွက်အမည်ေပါက် ေဒ ခင် 
ေစာေအး [၉/တကန(ုိင်)၀၀၈၄၁၀] 
အဖအမည် ဦးေကျာ်မှ ေြမချပါမစ ်
(စလစ်)မတိ မှန်ထတ်ုေပးပါရန် ေြမချ 
ပါမစ်(စလစ်)မူရင်း  ေပျာက်ဆုံး 
ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိဆုိချက် 
မူရင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပချက ်
မူရင်း၊  ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်
ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်းများ 
တင်ြပပီး ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရား
ဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားံုးအမိန်ဒီကရီများအေထာက် 
အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 
စီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ 
(၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်  
ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်   သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့  ်
အညီ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန် 
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-လမုတန်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၄၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅x၅၀)ေပ၊ ဦးသာဒင်ှင့် ဦးြမသန်းအမည်ေပါက ် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုက ု်ပ်တို၏ 

မတ်ိေဆ ွေဒ ြမတ်ဆသုန်  [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၀၈၃၉၅]မှ တရားဝင် နည်းလမ်းတကျ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယ ူ

ပိုင်ဆိုင်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန်

 B.Sc, DA, HGP, R.L, DBL.DML,DIL LL.B, DBL BA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL B.Sc, DA, HGP, R.L, DBL.DML,DIL LL.B, DBL BA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၁၃၁၇၃) (စ်-၁၅၉၇၅) (စ်-၃၅၆၁) (စ်-၁၃၁၇၃) (စ်-၁၅၉၇၅) (စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀,                   ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀,                ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀,                   ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀,                ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ မအူပင်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ မအူပင်လမ်း၊ 
အမှတ်(၅၅)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ အမှတ်(၅၅)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ 

(၃ လ ာ)ေြခရင်းခန်း၊ (၁၂ (၃ လ ာ)ေြခရင်းခန်း၊ (၁၂ ၁၂  ေပ x ၅၀ ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့်  ေပ x ၅၀ ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့ ်

တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ကွယ်လွန်သူ  မိခင် ေဒ ခင်လှလှ[၁၂/စခန(ိုင်) 

၀၂၆၂၆၃]ှင့် ဖခင် ဦးလှေမာင်တို၏ တရားဝင်အေမွဆက်ခံသ ူသားများြဖစ်သည့ ်၁။ 
ဦးတင်ခိင်ု [၇/သဝတ(ိင်ု)၀၆၄၇၄၅]၊ ၂။ ဦးေကျာ်ေကျာ်[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၆၅၃၀]တိုထမှံ 
ဦးေကျာ်သက်ိင်ု [၇/ဇကန(ိင်ု)၀၃၉၆၅၇]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက် 
လိပုါက ခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ 
(၁၄)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထား 
ေသာရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း-japan)(ဦးဘုန်းြမင့(်ငါးသိုင်းေချာင်း-japan)(LL.BLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၃၃၉၃၉၊ ၀၉-၇၈၉၈၇၇၇၉၉၊  ၀၉-၇၇၇၇၉၇၉၁၁ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၃၃၉၃၉၊ ၀၉-၇၈၉၈၇၇၇၉၉၊  ၀၉-၇၇၇၇၉၇၉၁၁

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊  ကန်/ေတာင် 

ရပ်ကွက်၊ ၉၃-လမ်း၊ အမှတ်(၆၄)ေန ေဒ အုန်းကည်[၁၂/မဂတ 

(ိုင်)၀၄၆၁၇၇] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊  ကန်/ေတာင် 

ရပ်ကွက်၊ ၉၄-လမ်းြဖတ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၆)၊ ၇-လ ာ၊ မျက်ှာမလူ င် 

(ညာ)ဘက်အြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၈ေပx၅၅ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့် 

ယင်းတိုက်ခန်း၌ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုမှာ ေဒ အန်ုးကည်တစ်ဦးတည်းမှ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ု 

ေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါ  တုိက်ခနး်ှင့်ပတ်သက်၍  ေဒ အုနး်ကည်၏ 

သေဘာတူခွင့ ်ြပချက်မရရှိဘဲ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 

ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတုိ 

ြပလုပ်လာပါက ဥပ ေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)

အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅

ေရးေြဖစာေမးပွဲ ကျင်းပမည့်ရက် ေကညာြခင်းေရးေြဖစာေမးပွ ဲကျင်းပမည့်ရက ်ေကညာြခင်း

၁။ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊  မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် 

ခန်ထားမည့ ်ဒတုယိဦးစီးမှး(စမီ/ံဥပေဒ/ဥယျာ်)၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နယီာ(၂)၊ 

ပုဆဲွံ(၂)ှင့် စာရင်းကိင်ု(၂)ရာထူးေနရာများအတွက် ေရးေြဖစာေမးပဲွကိ ုေအာက်ပါ 

အတိုင်း ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ (၉:၀၀)နာရီမှ (၁၁:၀၀)နာရီထိ။  ြမန်မာစာ

 (ခ ) ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ (၁၂:၀၀)နာရီမှ (၁၄:၀၀)နာရီထိ။ အဂ  လိပ်စာ

 ( ဂ ) ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ (၁၅:၀၀)နာရီမှ (၁၇:၀၀)နာရီထိ။ အေထေွထဗွဟသုတု

၂။ ေြဖဆိရုမည့ေ်နရာကိ ုစာေမးပဲွေြဖဆိခွုင့က်တ်ြပားတွင် တစ်ပါတည်း ေဖာ်ြပ 

ထားမည်ြဖစ်ပီး (၂၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ ုံးချနိ်အတွင်း မိြပှင့်အိမ်ရာ 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊  ုံးအမှတ်(၄၀)၊  စီမံေရးရာဌာနခွဲ၊  ေနြပည်ေတာ်တွင် 

မှတ်ပုံတင်(မူရင်း)ှင့်အတူ ထုတ်ယူသွားရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

 စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ သင်းဝင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၄၅)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား (၄၀'x၆၂')၊ (၂၄၈၀)

စတရုန်းေပ၊ (၀.၀၅၆)ဧကအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 

ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် 

ေဒ ခင်စန်းဝင်း [၉/တသန(ိင်ု)၀၀၃၄၂၇]က အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ၎င်းကွယ်လွန်သွား 

ေသာအခါ ယခုေရာင်းချသူများြဖစ်ကေသာ ဦးသန်းစိုး [၉/တသန(ိုင်)၁၁၆၀၈၃]၊ 

ေဒ သင်းသင်းခိင်ု [၉/တသန(ိင်ု)၀၀၃၈၁၅]ှင့ ်ေဒ ခင်မေိအး [၉/တသန(ိင်ု) ၀၀၈၆၁၁]

တိုက ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံလက်ဝယ်ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားကာ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ဖိုးေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်သည်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်တုိှင့်ပတ်သက်၍ 

အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟု အဆိုရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံး

အမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကုိ ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၅၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၅၉၅)

 LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law) LL.B LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law) LL.B

 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ရန်ကန်ုမိ၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကန်ုေဈးတန်းလမ်း၊ 

ေဈးအမည်(သိမ်ကီးေဈး က+ခ)၊ ဆိုင်အမှတ်(၁၄၅/၁၅၁-၄)၊ ဆိုင်ခန်းအကျယ် 
(အလျား ၁၂ ၁'

၂  x အနံ ၅၀' x အြမင့် ၉') ရှိဆိုင်ခန်းှင့်တကွ ယင်းဆိုင်ခန်းတွင် 
တပ်ဆင်ထားေသာ ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်တုိကုိ ပူးတဲွပိင်ုဆိင်ုထားသည့ ်ဆိင်ုခန်းေရာင်းသမူျားြဖစ်ေသာ 
ဦးြမသန်း [၁၄/မမက(ိင်ု)၀၀၃၂၄၈]ှင့ ်ေဒ ခင်စန်းလွင်[၁၄/မမက(ိင်ု)၀၀၃၂၄၉]
တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ မာမာလွင်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၁၅၈၈]သည် 
အေရာင်းအဝယ် တန်ဖိုးေငွအနက်မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချကာ 
ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါဆိုင်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့်  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  ဆိုင်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သန်းသန်းစိန်(စ်-၇၈၀၀)ေဒ သန်းသန်းစိန်(စ်-၇၈၀၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
ုံးခန်း။ အမှတ်-၈၃၊ အခန်း(၁၁)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ုံးခန်း။ အမှတ်-၈၃၊ အခန်း(၁၁)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

(၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၄၀၆၊ ၀၉-၂၅၄၉၅၁၁၇၇၊ ၀၉-၇၉၅၄၂၀၇၉၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၄၀၆၊ ၀၉-၂၅၄၉၅၁၁၇၇၊ ၀၉-၇၉၅၄၂၀၇၉၉

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ပျ်းကတုိးလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၈၉)၊  ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား  (၄၁'x၆၀')၊ (၂၄၆၀)

စတရုန်းေပ၊ (၀.၀၅၆)ဧကအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 

ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် 

ဦးေစာေကျာ်ဖိုး (HBE-၀၃၂၃၃၉) [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၃၄၄၃၂]က အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး 

၎င်းကွယ်လွန်သွားေသာအခါ ယခုေရာင်းချသူများြဖစ်ကေသာ ဦးေကျာ်စွာဝင်း [၁၂/

ဒဂမ(ိုင)်၀၁၀၅၀၀]၊ ကိုိုင်လင်းထွန်း [၁၂/ဒဂမ(ိုင)်၀၁၂၆၆၉]ှင့် ေဒ သီတာေအာင် 

[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၂၅၆၁]တိုက ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံ 

လက်ဝယ်ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားကာ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူ 

ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချရန ် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ု က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက  ဝယ်ယူရန် 

ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်ေငွတချိအဝက်ကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့ ်

ေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟုအဆိုရှိသ ူမည်သူမဆိုခိုင်လု ံ

ေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ၊  တရားဝင်မှတ်ပုတံင်စာချပ်စာတမ်း 

မူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်း 

ကိစ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ် ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန

 LL.B,DBL,DIL, MA( Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅) LL.B,DBL,DIL, MA( Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)

 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊(၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊(၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၈)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမအမျိးအစား(၄၀'x၆၀')၊ (၂၄၀၀)
စတရုန်းေပ၊ (၀.၀၅၅)ဧကအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 
ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် 
ဦးေကျာ်ရှိန် (စီေအ-၀၁၇၅၈၄) [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၂၃၅၆၆]က အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး 
ယခုေရာင်းချသူ ဦးေသာင်းြမင့် [၅/ဝလန(ိုင်)၀၁၄၂၆၆]က ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမ ှ
အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူလက်ဝယ် ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားကာ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးဆန်းလင်းေအာင် [၁၂/ဒဂရ(ိင်ု) 
၀၁၈၇၈၄]က ဝယ်ယရူန် ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေင ွ
တချိအဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကို ကန်ကွက်လို 
ပါက ယင်းေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟု 
အဆိရိှုသ ူမည်သမူဆိခုိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများ၊ တရားဝင် 
မှတ်ပုတံင်စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တို 
ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 
ပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဆန်းလင်းေအာင် ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးဆန်းလင်းေအာင ် ဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၈၇၈၄] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၈၇၈၄] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ (စ်-၁၆၂၀၆) (စ်-၅၀၅၉၅)ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ (စ်-၁၆၂၀၆) (စ်-၅၀၅၉၅)
၀၉-၅၁၃၇၉၆၄ LL.B,DBL,DIL, LL.B၀၉-၅၁၃၇၉၆၄ LL.B,DBL,DIL, LL.B
 MA(Business Law) MA(Business Law)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂
 တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊
 (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၇၊ 

သုခလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၆၇၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ ပါမစ်ေြမအမျိး 

အစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ပါမစ် 

အမည်ေပါက်သူ  ဦးေကျာ်ွန်  (ဘ)ဦးပါ (TGO-၀၈၄၂၂၂) အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှ 

ေသာ်လည်း ဆက်စပ်စာချပ်အရ ယခုေရာင်းချသူ  ဦးေကျာ်မျိးဝင်း[၁၄/မမန(ိုင်) 

၁၃၄၄၄၉]က ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး စမီေံရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကားလာ 

သည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 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၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊အမှတ်(A-3/A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊

(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄

အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ ဘုရင့်ေနာင်(၉) လမ်း၊ အမှတ်(၂၀-

ဘ)ီတွင်ေနထိင်ုကေသာ  ဦးရဗဲိလ်ုဗိလ်ုလွင် မှတ်ပုတံင်အမှတ်-[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၀၈၂၉၇) 
ှင့ ်ေဒ ေအးသန်သန်  မှတ်ပုတံင်အမှတ်- [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၇၂၄၇]တိုသည် ေအာက် 
တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်များြဖစ်ကပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၃၄၉/၂၀၂၁ (ေနစွဲ-၁၀-၆-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၃၄၉/၂၀၂၁ (ေနစွဲ-၁၀-၆-၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိြဖင့ ်အသင့စ်ားသုံးိုင်သည့ ်သေရစာစားေသာက် 

ဖွယ်ရာများြဖစ်ေသာ ပီဇာအမျိးမျိး၊ ေပါင်မုန် ၊ ကိတ်မုန်အမျိးမျိး ၊ Snacks အမျိးမျိး၊ 
Bubble Waffle အမျိးမျိး၊ အသင့်ေသာက်သံုးုိင်ေသာ  Bubble Tea အမျိးမျိး၊ Coffee 
အမျိးမျိး၊ Cold Drink အမျိးမျိး၊ Milk Shake /ေဖျာ်ရည်အမျိးမျိးတိုအား ကိုယ်တိုင် 
ဖန်တီးြပလုပ်၍ ေရာင်းချြခင်း၊ ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ Online မှ ေရာင်းချြခင်းစသည့ ်
လုပ်ငန်းများတွင ်လုပ်ငန်းသုံးအမှတ်တံဆိပ်အြဖစ ်အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အားမည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိုမှီြငမ်းတုပသုံးစွဲ 
ြခငး်၊  ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့်  အသံုးြပြခင်းမျိးမြပလုပ်မေဆာင် 
ရက်ကရန ်သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲခဲ့မည်ဆိုပါက တည်ဆဲဥပေဒ 
များှင့်အညီ တရားစဲွဆုိအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဦးရဲဗိုလ်ဗိုလ်လွင် [၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၈၂၉၇] ှင့် ဦးရဲဗိုလ်ဗိုလ်လွင ်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၈၂၉၇] ှင့် 
ေဒ ေအးသန်သန်  [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၇၂၄၇]တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေအးသန်သန်  [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၇၂၄၇]တို၏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၊ (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



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ 

ဆုေတာင်းြပည့်ေရ သာေလျာင်းဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး၏ ဆုေတာင်းြပည့်ေရ သာေလျာင်းဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး၏ 

မျက်ှာကက်အသစ်တပ်ဆင် ပူေဇာ်ေရးအတွက်မျက်ှာကက်အသစ်တပ်ဆင ်ပူေဇာ်ေရးအတွက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း 
၁။ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိရှိ ဆုေတာင်းြပည့်ေရ သာေလျာင်း ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ ်

ြမတ်ကီး၏ ဂ ကဋုတိိက်ု အမိုးမျက်ှာကက်ှင့ ်ရင်ြပင်ေတာ်အဝင် မခ်ုဦးမျက်ှာကက် 

များကိ ုေခတ်မအီဆင့ြ်မင့ ်တပ်ဆင်ပေူဇာ်ရန် လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်လိေုသာ ဗဒု ဘာသာ 

ဝင် ြမန်မာိင်ုငသံား လပ်ုငန်းရှင်များအား အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါတင်သွင်းရန် ဖတ်ိေခ အပ်ပါ 

သည်။

(က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - ၁၉-၁၂-၂၀၂၁

 ေရာင်းချမည့်ေနရက ်  

 (ခ)  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့ ် - ၂၀-၁-၂၀၂၂

 ေနာက်ဆုံးရက်   

(ဂ)  တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့ ် - ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်

 ေနရက်/အချနိ်  

(ဃ)  တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ေနရာ -  ေဂါပကအဖွဲုံး၊ ပဲခူးမိ 

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာှင့်စည်းကမ်းချက်များကိ ုတစ်စုံလ င် (၁၀၀၀၀/-) (ကျပ်တစ် 

ေသာင်းတိတိ)ြဖင့် ေဂါပကံုးခန်း၌ အထက်ပါေနရက်မှစ၍ လာေရာက်ဝယ်ယူုိင်ပါ 

သည်။ 

၃။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ေဂါပကံုးသုိ လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 

ေအာက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသိုြဖစ်ေစ ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

ဖုန်း - ၀၉-၂၅၉၀၁၀၅၁၆ ၊ ၀၉-၅၁၁၃၄၃၅ ၊ ၀၉-၄၂၈၁၇၃၇၅၃ ၊ ၀၉-၇၇၄၉၄၄၃၇၇

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတ ီ

ဆုေတာင်းြပည့်ေရ သာေလျာင်းဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးဆုေတာင်းြပည့်ေရ သာေလျာင်းဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ

ရန်ကုန်တက သိုလ် ြမန်မာစာမိသားစုရန်ကုန်တက သိုလ် ြမန်မာစာမိသားစု

(၂၁)ကိမ်ေြမာက်အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ(၂၁)ကိမ်ေြမာက်အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ

  းေဆာ်လ ာ  းေဆာ်လ ာ
ရန်ကန်ုတက သိလ်ု ြမန်မာစာမသိားစ၏ု (၂၁)ကမ်ိေြမာက်အာစရယိ 

ပူေဇာ်ပွဲကို (၁၅-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ အစီအစ်ြဖင့် 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ အသက်(၇၀)ှင့်အထက် အငိမ်းစားဆရာကီး၊ 

ဆရာမကီး(၉၅)ဦးခန်အား အစ်အလာမပျက် ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ိုင်ေရး 

အတွက် မမိတိို ကန်ေတာလ့ိေုသာ အလှေင၊ွ အလှပစ ည်းများကိ ုေအာက် 

ေဖာ်ြပပါပုဂ ိလ်များထံ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊  KBZ Pay/ Wave Money 

တိုြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ (၁၄-၁-၂၀၂၂)(စေနေန )ေနာက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ် 

လှဒါန်းုိင်ကပါရန် ပညာသင်ှစ်အသီးသီးမှ ြမန်မာစာေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူ 

ေဟာင်းအားလုံး၊ မျိးဆက်သစ်ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသမူျားအားလုံးအား 

  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

မှတ်ချက်မှတ်ချက်။   ။ ရန်ကုန်တက သိုလ်တွင် အနည်းဆုံးတစ်ှစ်တာဝန်ထမ်း

ေဆာင်ခဲ၍့  (၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် အသက်(၇၀)ြပည့်ပီးေသာ အငမ်ိးစား 

ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများ ဆက်သွယ်အေကာင်းကားေပးပါရန်လည်း 

ေလးစားစွာေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန်

၁။ ေဒါက်တာခင်သ ာေကျာ်(၀၉-၄၃၀၂၉၈၂၂)၁။ ေဒါက်တာခင်သ ာေကျာ်(၀၉-၄၃၀၂၉၈၂၂)

၂။ ေဒါက်တာတင်မျိးဟန်(၀၉-၅၁၈၄၂၄၇)၂။ ေဒါက်တာတင်မျိးဟန်(၀၉-၅၁၈၄၂၄၇)

၃။ ေဒါက်တာဆန်းလွင်(၀၉-၄၃၁၉၇၆၅၉)၃။ ေဒါက်တာဆန်းလွင်(၀၉-၄၃၁၉၇၆၅၉)

၄။ ေဒါက်တာစိုးလွင်(၀၉-၅၁၁၈၈၀၅)၄။ ေဒါက်တာစိုးလွင(်၀၉-၅၁၁၈၈၀၅)

(ေငွလ ဲပီးပါက ဖုန်း သိုမဟုတ် မက်ဆင်ဂျာြဖင့် သတင်းပိုေပးပါရန်)(ေငွလ ဲပီးပါက ဖုန်း သိုမဟုတ် မက်ဆင်ဂျာြဖင့ ်သတင်းပိုေပးပါရန)်

အာစရိယပူေဇာ်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီအာစရိယပူေဇာ်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၉၇၁+၉၇၁/ေအ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၉၇၁+၉၇၁/ေအ)၊    (ဦးစိန်ြမင့်)

[ဘီအက်ဖ်-၀၀၇၅၅၂]   အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမေအး အမည်ေပါက  ် 

ဦးစိန်ြမင့်[ဘီအက်ဖ်-၀၀၇၅၅၂](ဖခင်)သည် 

(၂၆-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 

ေဒ ြမင့သ်(ူမခိင်)သည် (၅-၁-၂၀၁၆)ရက် 

တွင်လည်းေကာင်း  အသီးသီးကွယ်

လွန်သြဖင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ်[၁၂/လသန 

(ုိင်)၀၁၃၃၀၂]၊ ဦးေကျာ်လှြဖ [၁၂/လသန 

(ုိင်)၀၁၉၇၉၄]၊  ေဒ ခင်ေလးွယ်[၁၂/လသန 

(ိုင်)၀၀၁၃၃၃]တိုမှ   သားသမီးများ 

ေတာ်စပ်ေကာင်း၊    ကျမ်းကျနိ်လ ာ 

အမှတ်- ၁၀/၁၁၇၃/၂၀၂၁(၁၂-၁၀-၂၀၂၁)၊ 

ေသစာရင်းများ၊   အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ 

ဦးစိန်ြမင့်အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတို 

တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆို

ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(အေရှမိနယ)်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၆၁)၊ ဗိုလ်ချနိ်(၈)လမ်း၊  ဦးြမင့်ထွန်း အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ ေြမ 

အကျယ်အဝန်းေပ(၆၀x၄၀)ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အား 

လုံးကို က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်စုလ  င်[၁၂/အစန(ုိင်)၁၅၀၇၉၁]က ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာ 

ပါသည့်ေနမှ စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 

အြပည့်အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မမေသာင်း (LL.B,D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၆၇၈/၈၄)ေဒ ခင်မမေသာင်း (LL.B,D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၆၇၈/၈၄)

ေဒ ေမာ်ေမာ်ေအာင်(LL.B,D.B.L) အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၃၄၈၂၆/၁၀)ေဒ ေမာ်ေမာ်ေအာင်(LL.B,D.B.L) အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၃၄၈၂၆/၁၀)

ဖုန်း-၀၉-၉၈၈၃၂၂၉၃၆ဖုန်း-၀၉-၉၈၈၃၂၂၉၃၆

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၇၂၆၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၇၂၆၈

ဦးေအာင်ေဆွမင်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးေအာင်ေဆွမင်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဦးြမင့်ေဆ[ွ၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၁၅၇၈]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးြမင့်ေဆွ၏သားြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဆွမင်း[၁၂/ပဇတ 

(ုိင်)၀၁၁၅၇၇]လုပ်ကုိင်ေနေသာ လုပ်ငန်းကိစ အရပ်ရပ်များသည် မိသားစုဝင်များှင့် 

လုံးဝပတ်သက်ဆက် ယ်ြခင်းမရိှဘ ဲ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာ လပ်ုကိင်ု ေဆာင်ရက်ေနြခင်း 

ြဖစ်ပါ၍ လပ်ုငန်း၏အကျိးအြမတ်၊ အထစ်အေငါတ့စ်စုတံစ်ရာအတွက် ေြဖရှင်းေပးရန် 

တာဝန်သည် က ု်ပ်မတ်ိေဆှွင့ ်မသိားစဝုင်များ၌ တာဝန်မရိှေကာင်း၊ ဦးေအာင်ေဆမွင်း 

လုပ်ငန်းတွင် မိမိဆ အေလျာက်ပါဝင် အစုစပ်ထည့်ဝင်လုပ်ကုိင်သူများှင့် ၎င်းကုိယ်တုိင် 

တွင်သာ သက်ဆိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဦးေအာင်ေဆွမင်း၏ ရသင့်ရထိုက်သည်များ 

ကုိလည်း ကာလအတန်ကာကပင် မိသားစုဝင်များမှ ေပးအပ်ခ့ဲပီးြဖစ်ပါ၍ အသက်အရယ် 

အိုမင်းေနပီြဖစ်ေသာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးြမင့်ေဆ[ွ၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၁၅၇၈]ှင့် 

မသိားစဝုင်များ၏ ဂဏ်ုသကိ ာညိးွမ်းေစေအာင် ြပမေူဆာင်ရက်လာပါက တရားဥပေဒ 

အရ အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူလ ဲအပ် န်ကားသူ

ဦးြမင့်ေဆွ[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၁၅၇၈]ဦးြမင့်ေဆ[ွ၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၁၅၇၈]

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B,D.I.L,Dip in HR)  ေဒ လဲ့ယ်လင်း(LL.B)ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B,D.I.L,Dip in HR)  ေဒ လဲ့ယ်လင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၇၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၇၉)

ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉-၉၇၂၁၁၁၃၃၆  ဖုန်း-၀၉-၉၅၂၆၄၃၀၆၅ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉-၉၇၂၁၁၁၃၃၆  ဖုန်း-၀၉-၉၅၂၆၄၃၀၆၅

   ေဒ ခင်ေအးဝင်း(LL.B)   ေဒ ခင်ေအးဝင်း(LL.B)

   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)

   ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၄၈၉၈   ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၄၈၉၈

အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

"ကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း""ကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ သဇင်(၂)လမ်း၊ လ  င်ရတနာလုံးချင်းအိမ်ရာ၊ 

အမှတ် -D2 (b) တွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒ ေဆွရည်လ  င်[၁၄/လမန(ိုင်)၀၆၄၀၂၅] 

သည် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါ 

သည်-

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၅၀၉/၂၀၂၁ (ေနစွဲ-၁-၁၂-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၅၀၉/၂၀၂၁ (ေနစွဲ-၁-၁၂-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိြဖင့ ်စားေသာက်ကန်ုပစ ည်းများြဖစ်သည့ ်

ပဲဆီ၊ ှမ်းဆီ၊ ေနကာဆီ၊ စားအုန်းဆီ၊ ဟင်းရက်ဆီ၊ ဆုံဆီအစရှိသည့်ဆီအမျိး

မျိးတိုအား ထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ အေရာင်းဆိင်ုခန်းများ ဖွင့လှ်စ်၍ လက်လလီက်ကား 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ Online မှ ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်းတိုတွင် ြမန်မာိုင်ငံ 

တစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအမှတ်တံဆိပ်အား  မည်သည့်ပံုစံြဖင့်မဆုိ မီှြငမ်းတုပ 

သံုးစဲွြခင်း အမည်စာသားပံုစံတူ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသံုး 

ြပြခင်းမျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပ 

သုံးစဲွခဲမ့ည်ဆိပုါက တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိ ုအေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေဆွရည်လ  င်[၁၄/လမန(ိုင်)၀၆၄၀၂၅]၏ ေဒ ေဆွရည်လ  င်[၁၄/လမန(ိုင်)၀၆၄၀၂၅]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးမင်းမင်းသမိ့် (LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L)  ေဒ စေုထွးလတ်(LL.B,LL.M)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L)  ေဒ စုေထွးလတ(်LL.B,LL.M)

တရားလ တေ်တာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)       အထက်တန်းေရှေန (စ-်၅၂၈၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)       အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၈၉၆)

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်းသွယ်(၁)လမ်းှင့ ်

ငဝုါလမ်းေထာင့၊် ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၅)၊ အကျယ်အဝန်း 
(အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှိ ဦးြမင့်သိန်းအမည်ေပါက ်ေြမချပါမစ်ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အဆက်စပ် 
အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးခင်ေမာင်လွင် [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၇၄၂၄၉]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ခိုင်ဇာလင်း[၅/ဆလက(ိုင်)၀၆၈၅၇၉]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို 
ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သိဂ   ဝင်းေဒ သိဂ   ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၄/၂၇-၁၂-၂၀၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၄/၂၇-၁၂-၂၀၁၈)
အမှတ်(၄၇၈/ခ)၊ နဝရတ်လမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်(၄၇၈/ခ)၊ နဝရတ်လမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၈၇၈၇၀၀၊ ၀၉- ၄၂၅၃၁၅၂၁၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၈၇၈၇၀၀၊ ၀၉- ၄၂၅၃၁၅၂၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မန်ု/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ က န်းေတာလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၇)၊ ၃-လ ာ၊ ေြခရင်းခန်းအမည်တွင်သည့ ်တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းှင့ဆ်က်စပ်ေသာ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ 

ရှင်ယုခင်(ခ)ေဒ ခင်ခင်ဦး[၁၂/လသန(ဧည့်)၀၀၁၀၃၅]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီး 

အပိုင် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်း 

အဝယ် ြပလပ်ုသည့တ်ိက်ုခန်း ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 

စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးေအာင ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမှင်းယုေဒ ြမှင်းယု

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၃၄၈၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၃၄၈၀)

LL.B.,D.B.L.,D.M.LLL.B.,D.B.L.,D.M.L

တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ 

(၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။(၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၇၁၉၆၂၉၅ဖုန်း-၀၉-၇၆၇၁၉၆၂၉၅

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေကျာ်ဝင်းေသာ် [၁၂/ဗဟန(ိုင်) 

၀၉၆၅၃၈]ကိင်ုေဆာင်ေသာ သေ  ဘာသား 
SID ကတ်မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-
၀၉-၇၆၃၇၉၂၃၆၈၀၉-၇၆၃၇၉၂၃၆၈

MYANMAR IRRAWADDY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITEDMYANMAR IRRAWADDY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ြမန်မာဧရာဝတီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအများှင့်သက်ဆိုင်ေသာြမန်မာဧရာဝတီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

ကုမ ဏီလီမိတက် လုပ်ငန်းအကျိးတူ ကုမ ဏီလီမိတက် လုပ်ငန်းအကျိးတူ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်ဖိတ်ေခ ြခင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်ဖိတ်ေခ ြခင်း
ြမန်မာဧရာဝတီဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအများှင့်သက်ဆုိင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက်မ ှ

တာဝန်ယူတည်ေဆာက်ေနေသာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ အမှတ်(၁၃)

ရပ်ကွက်၊ (ြမက်တိ)ု၊ မ လမ်းတွင်တည်ရိှေသာ အေဝးေြပးကန်ုတင်ယာ်ရပ်နားစခန်း 

တွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ (၂၅၀x၇၀)စတုရန်းေပ အကျယ်ရိှသည့် ေြမကွက်ေပ တွင် 

(၂၀ x ၅၀ x ၁၅)အတိုင်းအတာြဖင့် ဆိုင်ခန်း(၁၂)ခန်းှင့် (၁၂၀x၅၀)အတိုင်းအတာြဖင့် 

ေြမကွက်ေပ တွင်(၂၀ x ၅၀ x ၁၅)အတိုင်းအတာြဖင့ ်ဆိုင်ခန်း(၆)ခန်းေဆာက်လုပ်ပီး 

ြပန်လည်ေရာင်းချြခင်း ှစ်ချပ်ြဖင့် ငှားရမ်းြခင်းအား အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လုိပါ

သြဖင့် စိတ်ပါဝင်စားမ ရှိပါက တစ်သီးပုဂ လတစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ၊ အသင်းအဖွဲအေနြဖင့် 

ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါလိပ်စာများသုိ ဆက်သွယ် ေဆာင်ရက်ုိင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါ 

သည်-

၁။  ၀၉-၅၀၀၈၃၃၀၊ ၀၉-၄၅၁၂၃၀၇၈၉၊ ၀၉-၇၇၄၂၄၆၇၀၀၊

၂။ ြမန်မာဧရာဝတီဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 

 ကုမ ဏီလီမိတက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အခန်းနံပါတ်(B-24)၊ 

 ေအာင်ဧရာအဆင့ြ်မင့က်န်ုစည်ဒိင်ုဝင်း၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပသုမ်ိမိ။

ဒါိုက်တာအဖွဲဒါိုက်တာအဖွဲ

MYANMAR IRRAWADDY DEVELOPMENT PUBLIC Co.,LTDMYANMAR IRRAWADDY DEVELOPMENT PUBLIC Co.,LTD

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေဒါင့က်န်ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁)၊ (၄လ ာ)၊ (B)ရိှတုိက်ခန်းှင့်တကွ  အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးကုိ လက်ရိှပုိင်ဆုိင် 

ေရာင်းဝယ်ခွင့ရိှ်သ ူေဒ ဇင်မာလ  င်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၃၈၂၆၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

(၁၄-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် အပီးအပိင်ုဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ တင်မမေမာ်(LL.B)ေဒ တင်မမေမာ(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၃၅၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၃၅၄)

အမှတ်(၅၂)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၂)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-970638368Ph: 09-970638368

ေဒ ဇင်ြဖြမင့်[၁၂/ခရန(ိုင်)၁၁၄၃၀၂]ှင့် ေဒ ဝင်းကည်ေဒ ဇင်ြဖြမင့[်၁၂/ခရန(ိုင်)၁၁၄၃၀၂]ှင့် ေဒ ဝင်းကည်

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၁၇၂၄]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၁၇၂၄]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)အထက်တန်းေရှေနမှ ေဒ တင်မုိးမုိးထွဏ်း ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)အထက်တန်းေရှေနမှ ေဒ တင်မုိးမုိးထွဏ်း 

(ယုန်မင်းေဆာက်လုပ်ေရး)၎င်း၏ အေမွဆက်ခံသူများှင့် (ယုန်မင်းေဆာက်လုပ်ေရး)၎င်း၏ အေမွဆက်ခံသူများှင့ ်

အများသိေစရန် (၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ အများသိေစရန် (၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ 

ေကညာချက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ၎င်းတိုှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ၎င်းတိုှင့် အများသိေစရန် 

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာချက်ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သ(ူ၁၆)လမ်း၊ အမှတ် 

(၉၅၈)ေန (၁)ဦးေဇာ်လွင်၊ (၂)ဦးသန်းိုင်၊ (၃)ဦးသန်ဇင်ိုင်၊ (၄)ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ (၅)

ေဒ ေကသီဦး၊ (၆)ဦးသိန်းဝင်းဦး၊ (၇)ဦးေအာင်ဝင်း၊ (၈)ဦးရဲထွန်းဦး၊ (၉)ေဒ စန်းစန်းေမ 

တို၏ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူဦးသန်းထိက်ုေကျာ်၏  လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ သီလလမ်း၊ အမှတ်(၃၄၈/

က+ခ)ေြမကွက်ေပ တွင် ကန်ထိက်ုတာ ေဒ တင်မိုးမိးုထွဏ်းှင့ ်ေြမရှင်များြဖစ်ကေသာ 

ေဒ ဇင်ြဖြမင့်ှင့်ေဒ ဝင်းကည်တိုသည ်၂၀၁၆ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၁၁)ရက်ေနစွဲပါ “(၂)

ခန်းတဲွ (၈)ထပ်ခဲွ အေဆာက်အအံုသစ်ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့် တုိက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့် 

ခဲွေဝြခင်းသေဘာတကူတစိာချပ်”အရ ေဆာက်လပ်ုေသာ ေဆာက်လပ်ုဆအဲေဆာက်အဦ 

၏ ကန်ထိက်ုတာ အကျိးခစံားခွင့ရ်ရိှေသာ တိက်ုခန်းများအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားမှ 

ကန်ထိုက်တာထံမှ အရစ်ကျေငွေပးေချစနစ်ြဖင့် ေငွေပးေချဝယ်ယူခဲ့ကပါသည်။ 

ေနာက်ပိုင်းတွင် ကန်ထိုက်တာ ေဒ တင်မိုးမိုးထွဏ်းသည် အမ အခင်းကိစ ရပ်များ 

ြဖစ်ပွားပီး အေဆာက်အဦအား ဆက်လက်ေဆာက်လုပ်ုိင်ြခင်းမရိှေတာ့သည့်အတွက် 

ေြမရှင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ ဇင်ြဖြမင့်၊ ေဒ ဝင်းကည်တိုှင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများ 

၂၀၂၀ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်ှစ်ဖက်ေတွဆုံညိ  င်းခဲ့ကပီး “(၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်ခွဲ 

အေဆာက်အအံု သစ်ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့် တုိက်ခန်းအကျ ိးခဲွေဝခံစားြခင်းသေဘာတူကတိ 

စာချပ်”ချပ်ဆို၍ အေဆာက်အဦအား က ်ုပ်တို မိတ်ေဆွများမှ ေငွေကးကုန်ကျခံ၍ 

ဆက်လက်ေဆာက်လပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေဆာက်လပ်ုဆကဲာလအတွင်း ေြမရှင် 

များ၏ အမ်ိငှားရမ်းေနထိင်ုမ အတွက် အမ်ိလခကန်ုကျစရတ်ိကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားမှ 

ေပးအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း သေဘာတခူဲ့ကပါသည်။ သိုေသာ် ကိဗုစ်-၁၉ကပ်ေရာဂါများှင့ ်

အြခားအေြခအေနအခက်အခဲများေကာင့် ှစ်ဖက်ညိ  င်းသေဘာတူညီမ များအား 

စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ အေကာင်အထည်မေဖာ်ုိင်ဘဲ ရိှေနခ့ဲပါသည်။ ထုိေကာင့် ၂၀၂၀ခုနစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ှစ်ဖက်ညိ  င်းသေဘာတူညီထားရှိခဲ့ကသည့ ်ကတိကဝတ်များ 

အတိင်ုး အေဆာက်အဦအား ဆက်လက်ေဆာက်လပ်ု၍ မမိတိိုရပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ တိက်ုခန်း 

များအား ခွဲေဝရယူိုင်ေရးအတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများှင့် ေြမရှင်များြဖစ်ေသာ 

လူကီးမင်းတို ထပ်မေံတွဆုညံိ  င်းေဆာင်ရက်ကေစလိပုါေကာင်း က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျား 

၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အသိေပးရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးငိမ်းချမ်းေထွး(LL.B)ဦးငိမ်းချမ်းေထွး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၄၆)

တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒလမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

-၁/ဗညားဒလ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၄၂၅၊ 

ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ ေြမကွက ်

တည်ေနရာအမှတ်-၁၄၂၅၊ ကေနာင်လမ်း 

မကီး၊ ဗညားဒလ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်  

ဦးြမင့လွ်င်(NTG-၀၀၄၅၅၁)အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား   အမည်ေပါက် 

ဦးြမင့်လွင်(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့် 

ေဒ ြမင့ ်ြမင့ ်ေအး[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၄ 

၂၂၃]မှ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ် 

လ ာ၊ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်း 

တုိ တင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်    ေြမပုံကူး 

ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိ 

ပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက ်

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 

လပ်ုနည်းများအတိင်ုး ဆက်လက် ေဆာင် 

ရက်ေပးသွားမည ်       ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၊ 

ေြမကွက်အမှတ် ၉၇၂၊ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)အနက် တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ 
ေြမ၏အလယ်ြခမ်း ေပ(၁၀x၆၀)၊ ေြမအမျိးအစားပါမစ်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ 
အမှတ်(၉၇၂)၊ ဂုဏာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 
ဟုေခ တွင်ေသာ  ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်
ေဒ ခင်သန်းေဝ[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၉၀၇၂] (PDE-၀၆၈၅၂၃)အမည်ြဖင့် ချထား 
ေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ 
ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ထားရိှသူ ေဒ ေဘဘီမာ(ခ) ေဒ မီမီခင်[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၀၉ 
၀၃၅]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ 
သြဖင့် က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆိုခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အည ီအေရာင်းအဝယဆ်က်လက်ြပလုပ်သာွးမည် 
ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဟိန်းစိုးဦးဟိန်းစိုး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၉၀)ရပ်ကွက်၊ ယင်းမာပင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂၈)၊ (အလျား ၂၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
တည်ေဆာက်ထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးအား လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု 
ေရာင်းချခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံသူ ေဒ သာယာမဝီှူး[၇/ဖမန(ြပ)၀၁၀၁၀၁]ထံမှ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးရမ်းကမူာရ်[၇/ဖမန(ိင်ု)၁၀၂၅၉၉]မှ စရန်ေင ွ
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသည်များရှ ိ
ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ(ှ၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)                                      ေဒ စ ာလ  င်(LL.B)ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)                                      ေဒ စ ာလ  င်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၇)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၀၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၇)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၀၇၄)
အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉ဖုန်း-၀၉၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉

အမှားြပင်ဆင်ချက်အမှားြပင်ဆင်ချက်
(၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနစွဲထုတ  ်

ေကးမုံသတင်းစာ  စာမျက်ှာ(၃၀)ပါ 
ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း  (တရားလ တ်ေတာ် 
ေရှေန)၏    ကန်ကွက်ိုင်ပါသည  ်
ေကာ်ြငာတွင ်ဘုမ ာ(၈)လမ်း၊   အမှတ် 
(၄၂၉)ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ဇနီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ဇနီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ တပင်ေရ ထီးရပ်ကွက်၊ 

အင်းဝလမ်းသွယ်(၂)၊ အမှတ်(၆၃၃၄)တွင် ေနထိုင်ပီး အေမရိကန်ိုင်ငံတွင် ေခတ  
ေနထိင်ုသ ူဦးစည်သ ူိင်ုငသံားကတ်[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၂၈၆၃၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေကညာပါသည်။

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆ ွဦးစည်သူှင့် ေဒ ေမကလျာေမာင[်၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၆ 
၈၉၉]တိုသည် (၇-၇-၂၀၁၅)ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် 
တရားုံး၌ လက်ထပ်ထမ်ိးြမားခဲ့ကပါသည်။ ေဒ ေမကလျာေမာင်သည် ဦးစည်သအူေပ  
ကုိယ်စိတ်ှစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းှင့် ဂုဏ်သိက ာကျေစရန် အကိမ်ကိမ်ြပမူေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး 
ှစ်ဦးှစ်ဖက် ဆက်လက်ေပါင်းသင်းရန် မည်သိုမ ညိ  င်းမ  အဆင်မေြပသြဖင့ ်ဤေကညာ 
ချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ က ်ုတို၏မိတ်ေဆွ ဦးစည်သူဘက်က ေဒ ေမကလျာေမာင်ကိ ု
ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း၊ ေနာက်ေနာင် ေဒ ေမကလျာေမာင်ှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်
မည်သည့်ကိစ ရပ်ကိုမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်နီတာလွင်          ေဒ ေယာမယ်ရီ         ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး ေဒ ခင်နီတာလွင်          ေဒ ေယာမယ်ရ ီ        ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး
 စ်-၁၂၀၁၇               စ်-၁၃၃၄၄ စ်-၅၀၆၉၂ စ်-၁၂၀၁၇               စ်-၁၃၃၄၄ စ်-၅၀၆၉၂
          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ   အထက်တန်းေရှေန          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ   အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ သဒ ါုံ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၇)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်

ထိုေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦတိုသည် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 

ဦးတင်ထွန်း[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၁၆၀၈၀]ပိုင်ဆိုင်သည့ ်အိမ် ခံေြမြဖစ်ပါသြဖင့ ်

ထိအုမ်ိ ခေံြမှင့စ်ပ်လျ်းသည့ ်ကစိ အရပ်ရပ်တုိအေပ  က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ

တစ်ဦးတည်းသာ စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။ 

     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမြမတ်မွန်(LL.B)  ဦးေဇာ်လင်း(LL.B)ေဒ ေမြမတ်မွန်(LL.B)  ဦးေဇာ်လင်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၇၂၁)      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၁၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၇၂၁)      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၁၁)

အမှတ်(၁၆၉၃)၊ သဂ  ဟလမ်း၊          အမှတ်(၃၇၁)၊ ေမတ ာ(၁)လမ်း၊အမှတ်(၁၆၉၃)၊ သဂ  ဟလမ်း၊          အမှတ်(၃၇၁)၊ ေမတ ာ(၁)လမ်း၊

(၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်                    (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။(၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်                    (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

(အေရှပိုင်း)မိနယ်။                    ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၆၀၇၁(အေရှပိုင်း)မိနယ်။                    ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၆၀၇၁

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၃၂၇၄၈    ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၃၂၇၄၈    

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

အင်းစိန်မိနယ်တရားုံးေတာ်အင်းစိန်မိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁
ေဒ ခင်ှင်းသက ်     ၁။ ေဒ တင်တင်ေထွး
             ၂။ ဦးဘအုံးေဖ
         ှင့်    ၃။ ေဒ ဧဒါ
(တရားလို)         (တရားပိင်များ)(တရားလို)         (တရားပိင်များ)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  အင်းစိန်မိနယ်၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကွက်၊ 

ထန်းပင်ကန်ုး၊ စပါယ်လမ်း၊  အမှတ်(က/၁၃)ေန ဦးဘအုံးေဖှင့ ်ေဒ ဧဒါ (ယခေုနရပ် 
လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလို ေဒ ခင်ှင်းသက်က “ပဋိညာ်အတိုင်းေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ် မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍  အေရးကီးသည့်စကား အရပ်ရပ ်
တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 
ဒီဇင်ဘာလ(၃၀)ရက်(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆုတ်(၁၂)ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ 
နံနက်(၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်း 
လင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင်အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာ 
ေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိထုတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ 
၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့စ်ာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပ 
အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ 
သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၆)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။    

         (ရဲိုင်သန်း)(ရဲိုင်သန်း)
မိနယ်တရားသူကီးမိနယ်တရားသူကီး

အင်းစိန်မိနယ်တရားုံးအင်းစိန်မိနယ်တရားုံး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 

အထက၊ Grade(10)မှ မဟန်ထက်ဆ ု

၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးလင်းိုင်စိုး 

[၁၂/မရက(ုိင်)၁၃၄၉၆၈]ြဖစ်ပါေကာင်း။

 ဦးလင်းိုင်စိုး ဦးလင်းိုင်စိုး

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ် 

ေန ဦးလင်းိုင်စိုး၏ သမီး မဟန် 

ထက်ဆ၏ုေမွးသက ရာဇ် အမှန်မှာ 

၁-၈-၂၀၀၅ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၁၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂၈၈)၊ (၂)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်တိုက်၊ ေြမညီထပ ်

(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂x၅၀)ေပရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင် 

သည့ေ်ရာင်းချသ ူေဒ ကည်သန်း[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၁၃၈၆၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစန်ိဝင်း[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၄၃၉၁၉]

မှ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ထုိရက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L)ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၆၉၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၆၉၀)

အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉-၄၅၄၅၄၅၂၂၁ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉-၄၅၄၅၄၅၂၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး အေြခြပ ငါးဖမ်း၊ ငါးသယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ေနေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ငါးဖမ်း 

ေရယာ် (၁၀)စင်းှင့ ်ငါးသယ်ေရယာ်(၃)စင်းတိုအား က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေအာင်မိုး [၆/လလန(ိင်ု)၀၁၄၅၃၆]
မှဝယ်ယူထားခဲ့ပီး၊ ၎င်းကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးသက[်၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]မှ ေရယာ်ပိုင်ရှင ်
၏အမည်အား ၎င်း၏ အမည်သုိေြပာင်းလဲလုပ်ကုိင်ရန် ေလ ာက်ထားခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ငါးဖမ်း 
ေရယာ်(၁၀)စင်းှင့် ငါးသယ်ေရယာ်(၃)စင်းတုိှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများ 
ှင့်အတူ(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းကိစ 
အား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်-

 စ် ေရယာ်အမည်  လိုင်စင်အမှတ်                                    ပိုင်ရှင်အမည်စ် ေရယာ်အမည်  လိုင်စင်အမှတ်                                    ပိုင်ရှင်အမည်

                 မူလ                                    ေြပာင်းလဲမည့်                 မူလ                                    ေြပာင်းလဲမည့်

 ၁။  ေအာင်သန်ဇင်(၉၁၈)  Y-၅၈၇  SEVEN SUN RAYS CO.,LTD  ေဒ ေအးေအးသက်

      [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၂။  ေအာင်သန်ဇင်(၉၃၆)  Y-၅၈၃  SEVEN SUN RAYS CO.,LTD  ေဒ ေအးေအးသက်

      [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၃။  ေအာင်သန်ဇင်(၉၀၉)  Y-၅၈၂  MANAGING DIRECTOR SEVEN  ေဒ ေအးေအးသက်

    SUN RAYS CO.,LTD [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၄။  ေအာင်သန်ဇင်(၉၂၇)  Y-၅၉၁  SEVEN SUN RAYS CO.,LTD  ေဒ ေအးေအးသက်

      [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၅။  ေအာင်သန်ဇင်(၉၄၅)  Y-၅၉၂  SEVEN SUN RAYS CO.,LTD  ေဒ ေအးေအးသက်

      [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၆။  ေအာင်သန်ဇင်(၁၈၀)  Y-၅၈၈  MANAGING DIRECTOR  ေဒ ေအးေအးသက်

    SEVEN SUN RAYS CO.,LTD   [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၇။  ေအာင်သန်ဇင်(၉၅၄)  Y-၁၃၀  ေဒ ေလးေလးသန်  ေဒ ေအးေအးသက်

    [၁၁/သတန(ိုင်)၀၄၇၃၀၁]  [၆/လလန (ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၈။  ေအာင်သန်ဇင်(၂၃၄)  Y-၈၅၆  ဦးမျိးလွင ် ေဒ ေအးေအးသက်

    [၆/မအရ(ိုင်)၀၈၉၈၆၁]  [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၉။  ေအာင်သန်ဇင်(၂၄၃)  YCNF-၂၁၃၄  ဦးေအးယုိုင် ေဒ ေအးေအးသက်

    [၆/မအရ(ိုင်)၀၃၂၃၀၉]  [၆/လလန (ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၁၀။  ေအာင်သန်ဇင်(၃၀၆)  Y-၀၀၉  ဦးအုန်းေမာင်  ေဒ ေအးေအးသက်

    [၆/ထဝန(ိုင်)၀၂၅၁၃၄]  [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၁၁။  ေအာင်သန်ဇင်(၂၁၆)  YCNF-၁၉၈၄  ဦးေကျာ်စိုး ေဒ ေအးေအးသက်

    [၆/သရခ(ိုင်)၀၀၀၆၄၇]  [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

 ၁၂။  ေအာင်သန်ဇင်(၁၄၄)  Y-၅၅၅  ေဒ ေဌးွန်   ေဒ ေအးေအးသက်

    LPA-၁၄၅၆၄၁  [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

    ေဒ တင်တင်ဝင်း

    H/RGN-၀၃၅၀၅၇ 

 ၁၃။  ေအာင်သန်ဇင်(၉၉)  YCNF-၁၉၂၃  ဦးချစ်ေဖ  ေဒ ေအးေအးသက်

     [၆/ဘပန(ိုင်)၀၁၆၃၀၈] [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဝယံဦး(LL.B), WIPO (Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၃၆)ဦးေဝယံဦး(LL.B), WIPO (Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၃၆)

အမှတ်-၄၆၊ (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၄၆၊ (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၂၊ ၀၉- ၇၉၁၆၆၂၇၅၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၂၊ ၀၉- ၇၉၁၆၆၂၇၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)ရိှ လေူနရပ်ကွက်အမှတ် 

၄၆၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၇ ေြမကွက်အား မလူအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ေအး 

သန်ိး(ISN-515734)ထမှံ စ်ဆက်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသကူ လက်ဝယ်ပိင်ု 

ဆိုင်သည်ဟ ုအဆိုြပ၍ ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမ ှ(၄၀)ေပx (၆၀)

ေပ ေြမကွက်အား  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်အား ေပးအပ် 

ထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ၊ တယ်လီ 

ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ေဒ ယမင်းေသာ်တာ(LL.B)   ဦးြမတ်မင်းထိုက်(LL.B)   ေဒ ယမင်းေသာ်တာ(LL.B)   ဦးြမတ်မင်းထိုက(်LL.B)

  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၈၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၃၄၄)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၈၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၃၄၄)

  အမှတ်(၉)၊ (၄-လ ာ)၊ သီရိမိင်(၂)လမ်း အမှတ်(၈၇၆)၊ ဧရာ(၁၅)လမ်း၊ (ည)   အမှတ်(၉)၊ (၄-လ ာ)၊ သီရိမိင(်၂)လမ်း အမှတ်(၈၇၆)၊ ဧရာ(၁၅)လမ်း၊ (ည) 

  (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။  ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။   (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။  ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 

  ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၂၆၇၄၅၇   ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၂၂၆၀၆၉   ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၂၆၇၄၅၇   ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၂၂၆၀၆၉ 

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၁ ှင့် ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၁ ှင့် ၂၀)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ် ၄၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ် ၄

Myanmar Shint Hel Co.,Ltd             ၁။ Wealth Gate Co.,Ltd

[၎င်း၏ကုိယ်စား ဦးမျ ိးသက်ေအာင်        ၂။ ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်း(မန်ေနဂျင်းဒါုိင်တာ    

(အေထွေထွမန်ေနဂျာ)                 Wealth Gate Co.,Ltd

တရားလို        ှင့်       တရားပိင်များတရားလို        ှင့်       တရားပိင်များ

ယခင်အမှတ်-၉၃၊ ဘရဏီ (၂)လမ်း(ေအာက်)၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက  

လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးေန  ၁။ Wealth Gate Co.,Ltd (ယခုလိပ်စာ 

မသိ)ှင့် ၂။ ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်း(ယခုလိပ်စာမသ)ိတိုသိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌တရားလိုက    ကွန်ကရစ်ပစ ည်းေရာင်းဖိုးေငွကျပ်- 

၉၃၂၀၉၈၃၀/- (ကျပ်ကိုးရာသုံးဆယ့်ှစ်သိန်းကိုးေထာင့်ရှစ်ရာသုံးဆယ်တိတိ)

ရလိ ုေကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စား 

လှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 

ြပာသိလုဆန်း ၁၄ ရက်)ေန  မွန်းမတည့မ် ီနနံက် (၁၀) နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူ

တရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် 

အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်

ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့် စာရက် 

စာတမ်းများှင့်သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် (၁)စာချပ်စာတမ်းအစရှိ 

သည်တိုကို သင့်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ ်

ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င်   

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အမိန်ဆင့်စာခလွတ်။ ေငွ ၂၀၀ ရရှိပီး

    (သီတာဝမ်း)(သီတာဝမ်း)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဆ/ကရပ်ကွက်၊ သမာဓိ(၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၃)၊ ေပအကျယ်(၁၂x၄၀)ေပရိှ၊ ေြမညထီပ်(B)တိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်တိုကိ ုမမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ 

သူ ေဒ သိန်းစီ [၆/ပလန(ိုင်)၀၄၃၅၈၈]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွေဒ ေအးေအးြမြမ 

ေအာင် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၅၇၀၉] က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ် အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်သည့တ်န်ဖုိးေငွအနက်မှ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသစရန်ေငမွျားကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ြပည့်စုံေသာ စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် ေကညာပါသည့် 

ေနမှ(၇)ရက်အတွင်းက ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အားဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ

ေဒ အိေဇယျာဖိး(LL.B)ေဒ အိေဇယျာဖိး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၆၃၅/၁၁-၉-၁၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၆၃၅/၁၁-၉-၁၅)

အမှတ်(၄၁၅)၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ (၄၀) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄၁၅)၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ (၄၀) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph-09428029715,09-969986803ရန်ကုန်မိ။ Ph-09428029715,09-969986803

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ေြမတိုင်းရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ေြမတိုင်း

 ရပ်ကွက်အမှတ်(၇၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၂၆)၊ ေြမကွက်ှင့်  ရပ်ကွက်အမှတ(်၇၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၂၆)၊ ေြမကွက်ှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းစပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျာ် 

မိေတာ်၊ ငဝုါလမ်း၊ ေအဘေလာက်၊တိက်ု(၃)၊ အခန်း(၃၀၃)ေန ဦးြပည့်ဖိးေအာင် 

[၁၄/ဖပန(ုိင်)၁၄၄၇၄၉]ကုိင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ေြမကွက်အား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၌ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးြပည့်ဖိး 

ေအာင် အမည်ေပါက်ဂရန်ေလ ာက်ထားြခင်း၊ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ပွင့်(ခ) ေဒ ေမြပည့်စုံ LL.B, DBL, DILေဒ ပွင့်(ခ) ေဒ ေမြပည့်စု ံLL.B, DBL, DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

ကန်ထိုက်တာ ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်းှင့် ကန်ထိုက်တာ ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်းှင့ ်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ စကားဝါလမ်း၊ အမှတ်(၂၇၈)

တွင် ေနထိင်ုသ ူဦးကာစင်[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၆၆၀၆၈]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ  လ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးကာစင ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ (၁၆)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၆၈၈)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၆၈၈/က)၊ (အလျားxအန)ံ(၂၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ေပ  

တွင် အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုရန်အတွက် ကန်ထိက်ုတာ ဦးေဇာ်ြမင့ထွ်န်းှင့ ်

ေြမပိုင်ရှင်ဦးကာစင်တိုသည ်(၃၀-၁၀-၂၀၁၈)ရက်တွင် အေဆာက်အဦေဆာက် 

လုပ်ရန်အတွက် စာချပ်ကိုချပ်ဆိုခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်းတွင ်ကန်ထိုက်တာ ဦးေဇာ် 

ြမင့ထွ်န်းသည် ၎င်းေြမကွက်ေပ တွင် အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုရန်ဆ မရိှေသာ 

ေကာင့် ေြမပိုင်ရှင်ှင့် ကန်ထိုက်တာတိုချပ်ဆိုထားေသာ စာချပ်ကိုှစ်ဦး 

သေဘာတူစာချပ်ဖျက်သိမ်းြခင်းကို သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။ (၁၁-၁၂-၂၀၂၁)

ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတခူျပ်ဆိထုားေသာ စာချပ်ဖျက်သမ်ိးြခင်း ကတစိာချပ်ကိ ု

ချပ်ဆိုပီးေနာက်ပိုင်းတွင် ကန်ထိုက်တာရပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တိုက်ခန်းများအား 

ကိပိွင့်စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချြခင်းရိှခ့ဲပါက ေြမပုိင်ရှင်ဘက်မှ လံုးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်း 

ေပးမည်မဟတ်ုသည့အ်ြပင် ေြမပိင်ုရှင်သည် တြခားကန်ထိက်ု တစ်ဦးတစ်ေယာက် 

တိုှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ တွင် အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုြခင်းအား ကန်ကွက်ရန် 

မရိှသေဘာတခူဲသ့ည့အ်ေပ တွင် ကန်ကွက်သမူျားြပလပ်ုခဲပ့ါက တရားဥပေဒအရ 

အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်(LL.B, D.B.L, W.I.P.O(Switzerland)ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်(LL.B, D.B.L, W.I.P.O(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)

အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁

{}



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒအမိန်  ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒအမိန်  ၂၀)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၃၇၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၃၇
ဧကရာဇာကုမ ဏီလီမိတက်                 ှင့်                      ဦးမင်းမင်းစိုး

(၎င်း၏ကိုယ်စားအေထွေထွမန်ေနဂျာဦးမျိးေကျာ)်

(တရားပိင်)                                                                (တရားလို)(တရားပိင)်                                                                (တရားလို)

ေတာင့်တင်းေကျးရာ၊ ေရ ဘုိမိနယ်၊ စံစုိက်ပျ ိးေရးေဆးဆုိင်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ေတာင့်တင်းေကျးရာ၊ ေရ ဘုိမိနယ်၊ စံစုိက်ပျ ိးေရးေဆးဆုိင်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး 

ေနသူ ဦးမင်းမင်းစိုးအားသိေစရမည်။     ေနသူ ဦးမင်းမင်းစိုးအားသိေစရမည်။     

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိ ု ဧကရာဇာကမု ဏလီမီတိက်က (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ  ာ သင့်အေပ ၌ တရားလုိ  ဧကရာဇာကုမ ဏီလီမိတက်က (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ  ာ 

ှစ်အတွင်း ကန်ုဖိုးေက းကျန်ေငကွျပ် ၅၅၄၆၃၀၂ဝ/ိ-(ငါးရာင့ါးဆယ့ေ်လးသန်ိးေြခာက် ှစ်အတွင်း ကန်ုဖိုးေက းကျန်ေငကွျပ် ၅၅၄၆၃၀၂ဝ/ိ-(ငါးရာင့ါးဆယ့ေ်လးသန်ိးေြခာက် 

ေသာင်းသုံးေထာင်ှစ်ဆယ်)ှင့် ကတိစာချပ်အတိုင်း ေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်သြဖင့် ေသာင်းသုံးေထာင်ှစ်ဆယ်)ှင့် ကတိစာချပ်အတိုင်း ေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်သြဖင့ ်

နစ်နာေကးေငကွျပ်သန်ိး(၁၀၀)၊ စစုေုပါင်းေငကွျပ် ၆၅၄၆၃၀၂ဝ/ိ-(ေြခာက်ရာင့ါးဆယ် နစ်နာေကးေငွကျပ်သိန်း(၁၀၀)၊ စုစုေပါင်းေငွကျပ် ၆၅၄၆၃၀၂ဝိ/-(ေြခာက်ရာ့ငါးဆယ် 

ေလးသိနး်ေြခာက်ေသာငး်သံုးေထာင့်ှစ်ဆယ်ကျပ်)တိတိရလုိမ ေလးသိနး်ေြခာက်ေသာငး်သံုးေထာင့်ှစ်ဆယ်ကျပ်)တိတိရလုိမ ရလုိေကာငး်ှင့ ်

ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက် ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သုိမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့်စကား အရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်ံုးအခွင့် 

အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပ 

ေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့ပ်ါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၅)၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၅)

ရက်ေန မွန်းမတည့မ် ီ(၁၁)နာရီရက်ေန မွန်းမတည့မ် ီ(၁၁)နာရတွီင် အထက်အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ု

ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင်သင်သိေစရမည်မှာအထက်က

ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက ်

များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင်တရားလိုက ကည့် လိုသည့်စာရက်စာတမ်း 

များှင့် သင်ကထုေချ တင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင်ထည့်အပ် 

ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ(၄)ရက်ကတင်သွင်းရမည်။    

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်ေန၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်ေနတွင ်ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ခတ်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                       

                                                                          (ေအာင်ေနမျိး)(ေအာင်ေနမျိး)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒအမိန်  ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒအမိန်  ၂၀)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၃၈၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၃၈
ဧကရာဇာကုမ ဏီလီမိတက်                 ှင့်                      ဦးမင်းမင်းစိုး

(၎င်း၏ကိုယ်စားအေထွေထွမန်ေနဂျာဦးမျိးေကျာ)်

(တရားပိင်)                                                                (တရားလို)(တရားပိင)်                                                                (တရားလို)

ေတာင့်တင်းေကျးရာ၊ ေရ ဘိုမိနယ်၊ စံစိုက်ပျိးေရးေဆးဆိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ေတာင့်တင်းေကျးရာ၊ ေရ ဘိုမိနယ်၊ စံစိုက်ပျိးေရးေဆးဆိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီးေနသူ ဦးမင်းမင်းစိုးအားသိေစရမည်။     ေဒသကီးေနသူ ဦးမင်းမင်းစိုးအားသိေစရမည်။     

သင့်အေပ ၌ တရားလုိ  ဧကရာဇာကုမ ဏီလီမိတက်က (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘ  ာှစ် သင့်အေပ ၌ တရားလုိ  ဧကရာဇာကုမ ဏီလီမိတက်က (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘ  ာှစ် 

အတွင်း ကုန်ဖိုးေက းကျန်ေငွကျပ် ၅၀၈၆၂၀၀ဝိ/-(ငါးရာ့ရှစ်သိန်းေြခာက်ေသာင်း အတွင်း ကုန်ဖိုးေက းကျန်ေငွကျပ် ၅၀၈၆၂၀၀ဝိ/-(ငါးရာ့ရှစ်သိန်းေြခာက်ေသာင်း 

ှစ်ေထာင်ကျပ်တိတိ)ှင့် ကတိစာချပ်အတိုင်း ေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်သြဖင့် နစ်နာ ှစ်ေထာင်ကျပ်တိတ)ိှင့် ကတိစာချပ်အတိုင်း ေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်သြဖင့ ်နစ်နာ 

ေကးေငွကျပ်သိန်း(၁၀၀)၊ စုစုေပါင်း ေငွကျပ် ၆၀၈၆၂၀၀ဝိ/-(ေြခာက်ရာ့ရှစ်သိန်း ေကးေငွကျပ်သိန်း(၁၀၀)၊ စုစုေပါင်း ေငွကျပ် ၆၀၈၆၂၀၀ဝိ/-(ေြခာက်ရာ့ရှစ်သိန်း 

ေြခာက်ေသာင်းှစ်ေထာင်)တိတိရလိုမ ေြခာက်ေသာင်းှစ်ေထာင်)တိတိရလိုမ ရလိုေကာင်းှင့်ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိ 

သည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သုိမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် 

စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့်အမိန်ရေရှေန

ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ

တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၅)ရက်ေန  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၅)ရက်ေန  

မွန်းမတည့်မီ (၁၁)နာရီမွန်းမတည့်မီ (၁၁)နာရီတွင် အထက်အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို 

ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာအထက်က 

ဆုိခ့ဲသည့်ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက် 

များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင်တရားလိုက ကည့် လိုသည့်စာရက်စာတမ်း 

များှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့် 

အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင်  ထည့်အပ် 

ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ(ီ၄)ရက်က တင်သွင်းရ 

မည်။    

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၉)ရက်ေန၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်ေနတွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ခတ်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                       

                                                                       (ေအာင်ေနမျိး)(ေအာင်ေနမျိး)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၂)ေပ ရှိ တိုက်အမှတ်(၉၂/ေအ)၊ (၅-လ ာ)ဟု 
ေခ တွင်သည့် အကျယ်(၁၂ေပခွဲx၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့ ်
ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဦးမျိးဟိန်းထက်ေခါင[်၁၂/
ဒပန(ိင်ု)၀၅၁၃၂၈]ှင့ ်ေဒ ခင်မိုမိုလ  င်[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၁၆၉၆၆]တိုက စပ်ဆက်စာချပ် 
များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲ၍ လက်ရိှလက်ေရာက်ေနထုိင်ေနပီး တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုမ က်ဟေသာေကာင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဆြုမတ်သ[ူ၁၂/တတန(ိင်ု) 
၂၄၁၁၆၀]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါ တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 
စ၍(၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 
အထ ိဆက်လက်လပ်ုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါ 
သည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လင်းလင်းဦး(LL.B), (D.I.L)ေဒ လင်းလင်းဦး(LL.B), (D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၇)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၀၇၃၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၀၇၃၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေဘာက်ေထာ်(၁၆)ရပ်ကွက်၊ မိုးေကာင်းလမ်းသွယ်၊ 

အမှတ-်၈(10/E)ေန ေဒ သဲတုံ[၁၂/မဂတ(ိုင)်၀၈၃၄၃၉]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ သဲတုံသည် (၂၄-၉-၂၀၁၃)ရက်ေနက၊ ရန်ကုန်မိ၊ 
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ပန်းတေနာ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၂)၊ ပထမ 
ထပ်၊ (၂-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၂'x၄၅')ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းအပါအဝင် ၎င်းှင့် 
ပတ်သက်ဆက် ယ်သည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ဦးသန်းလွင်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု) 
၀၁၈၁၀၀]ထံမှ တိုက်ခန်းအေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ှစ်ဦးသေဘာတူအေရာင်းအဝယ်ကတိ
စာချပ်ြဖင့် လက်ဝယ်လက်ေရာက် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပါသည်။ ယင်းတုိက်ခန်းှင့် အကျိး 
ခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုက ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွေဒ သဲတုံမသိရှိဘဲ အြခားမည်သူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မှ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ 
အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလပ်ုရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
လိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထွန်းလင်းေအာင်  ေဒ ြဖြဖခိုင် ဦးထွန်းလင်းေအာင ်  ေဒ ြဖြဖခိုင ်
(LL.B, D.B.L,D.M.L)(စ်-၈၃၀၆)  (LL.B,D.B.L,D.M.L)(စ်-၇၄၃၄)(LL.B, D.B.L,D.M.L)(စ်-၈၃၀၆)  (LL.B,D.B.L,D.M.L)(စ်-၇၄၃၄)
             ေဒ ငိမ်းချမ်းစုရည်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) (စ်-၁၆၀၀၂)             ေဒ ငိမ်းချမ်းစုရည(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) (စ်-၁၆၀၀၂)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်-၅၈၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၈၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်း 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်(၆၆၅-C ၊ ကညင်ပင်ေချာင်းအေရှ)၊ 

ဦးပိင်ုအမှတ်(၄/က)၊ ေြမမျိးှင့ ်အတန်း-R-2၊ ေြမဧရယိာအကျယ်အဝန်း(၄.၅၈)

ဧက၊

၂။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်း 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်(၆၆၅-C ၊ ကညင်ပင်ေချာင်းအေရှ)၊ 

ဦးပုိင်အမှတ်(၆/ဃ)၊ ေြမမျိးှင့် အတန်း-R-2၊ ေြမဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၁.၂၃)

ဧက၊

၃။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်း 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်(၆၆၅-C ၊ ကညင်ပင်ေချာင်းအေရှ)၊ 

ဦးပိင်ုအမှတ်(၇/ဃ)၊ ေြမမျိးှင့ ်အတန်း-ဥယျာ်၊ ေြမဧရယိာအကျယ်အဝန်း(၀.၂၆)

ဧက၊

 အထက်ပါေြမကွက်များှင့်ပတ်သက်၍ ယခုလက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင ်

ထားသူ ေဒ ခင်ရီ[၁၃/နခန(ဧည့်)၀၀၀၀၂၂]ေဒ ခင်ရီ[၁၃/နခန(ဧည့်)၀၀၀၀၂၂]သည် မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်း 

ချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား 

(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)              ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)              ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

(စ်-၁၁၄၀၆)                                (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)                                (စ်-၅၃၃၄၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                 အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                 အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

အမည်မှန်အမည်မှန်
မေကွးခိင်ု၊ မိသစ်မိ၊ အထက(၁) 

ဒသမတန်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
(ဘ) ဦးခိုင်ဝင်းလ  င်၏သား ေမာင်ဘုန်း 
ြမင့ ်ေဇာ်[၈/မသန(ိုင်)၁၇၉၃၉၁]၏ 
အမည်မှန်မှာ ေမာင်ဖုန်းြမင့်ေဇာ်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ေဒါပံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂/ွယ်ေအး)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၅၆)၊ 

ဧရိယာ(၁၂၅၀)စတုရန်းေပ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၄၅၆)၊ ေအာင်သီတာလမ်း၊ 
ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဦးသိန်းေဌး(MHA-၀၈၇၆၆၁) ၊ ဦးထွန်းလှ (TKA-
၀၀၆၄၇၄) အမည်ေပါက် ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်များထံမှ GP-၅၉၁၆/၂၀၂၀ 
(၁-၆-၂၀၂၀)ြဖင့်ရရိှသူ ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး[၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၄၃၁၆၁](DBN-၀၁၀၁၀၂)မှ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်မရူင်း သမ်ိးဆည်းထားရာမှ အထားအသိမှုားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ ့
သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်/ ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခ ံ
ချက်၊ ကတသိစ ာြပလ ာ၊ ကျမ်းကျန်ိလ ာတိုတင်ြပ၍ ဂရန်မတိ မှန်ေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                              ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)                      ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်                      

                                                               မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                               မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အခွန်စိမ်းပုံစံ(၁)အခွန်စိမ်းပုံစံ(၁)

မိတ ေလ ာက်ထားြခင်းမိတ ေလ ာက်ထားြခင်း
 ယာ ်အမ ှတ်  -  7F/5174 

Mitsubishi Colt 2008 ယာ် 

လက်ဝယ်ရိှသူ ေဒ ဝင်းမင်းသန်  [၁၂/

လမန(ိုင်)၁၂၁၆၇၆]သည်(ပုံစံ-၁)

ေပျာက်ဆုံး၍ မိတ ထုတ်ေပးရန် 

အတွက် လ  င်မိနယ် အခွန်ုံးတွင ်

ေပျာက်ဆံုးေကာင်း ေလ ာက်ထားပါ 

သည်။

ကန်ကွက်လိုပါက   ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့် ေကာ်ြငာ 

သည့်ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း လ  င် 

မိနယ်အခွန်ုံး ှင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဖုန်းသို တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ိုင်ပါ 

သည်။                ေဒ ဝင်းမင်းသန်ေဒ ဝင်းမင်းသန်

ဖုန်း-09-795554956ဖုန်း-09-795554956

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း
အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)
ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၄၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၄
ဆရာေတာ် ဦးေတဇိ  ------------------- ေလ ာက်ထားသူေလ ာက်ထားသူ
သံုးခွမိနယ်၊ အမှတ်(၁+၃) ရပ်ကွက်၊ ေလာကမာရဇိန်ေကျာင်းသစ် 

ေကျာင်းတိုက်ေန ဆရာေတာ် ဦးေတဇိ က ကွယ်လွန်သူ ဆရာေတာ် 
ဘဒ  ေကသရှင့်အတူ  သီတင်းသံုးေနထုိင်သူြဖစ်သည်ဟူ၍ သံုးခွမိနယ်၊ 
အမှတ်(၁+၃)ရပ်ကွက်၊ ေလာကမာရဇိန်ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းတိုက်ေန 
၎င်းကွယ်လွန်သ ူဆရာေတာ် ဘဒ  ေကသရ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများထမှဲ 
ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားကိ ုေကာက်ခရံန်၊ အေမဆွက်ခြံခင်း အက်ဥပေဒအရ 
လက်မှတ်ရလိေုကာင်း ဤုံး၌ ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သ ူ
ဆရာေတာ် ဘဒ  ေကသရ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရှိသူ 
ဟူသမ တို ဤုံးသို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်ေန(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 
နတ်ေတာ်လဆုတ် ၁၀ ရက်) ေနတွင်  လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက ်
တွင် ေလ ာက်ထားသူ ဆရာေတာ် ဦးေတဇိ ၏ ေလ ာက်ထားချက်ကို 
ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့်၊   မသင့်သည်ကိ ု စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊   ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်  ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                             

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

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျ(၆)

လမ်း(ဝ)ဲ၊ တိက်ုအမှတ်(၉)၊  ေြမပိင်ုရှင် ဦးခင်ွန်၏  ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 

သည့ ်(၂)ခန်းတဲွ၊ (၆)ထပ်တိက်ု၏ (၆)လ ာ(ဘ)ီ၊  အကျယ်အဝန်း (၁၉x၅၅)ေပရိှ တိက်ုခန်း 

ှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍  ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစိုးမင်း [၆/တသရ(ိုင်)ဝဝဝ၂၇၄]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ  တိုက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ စ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက  အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ အိအိေအာင် (စ်-၅၄၂၈၂)ေဒ အိအိေအာင် (စ်-၅၄၂၈၂)

(အထက်တန်းေရှေန)(အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၉၄)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၄)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၃၄၃၈၊ ၀၉-၉၅၀၈၅၃၉၅၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၃၄၃၈၊ ၀၉-၉၅၀၈၅၃၉၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ရှင်သိဒတ်(၁၀)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၆၀၂/က)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ
ေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ  ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးစွူန်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၂၅၇၈]ဦးစွူန်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၂၅၇၈]
အမည်ြဖင့ ် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိ ပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ဦးေအာင်ေဆွ(MKA-၀၁၆၁၇၃)[၁၂/ဦးေအာင်ေဆွ(MKA-၀၁၆၁၇၃)[၁၂/
ဥကတ(ိင်ု)၀၅၈၆၉၈]ဥကတ(ိင်ု)၀၅၈၆၉၈]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတကူတစိာချပ်”ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ဦးေအာင်ေဆ ွကွယ်လွန်၍ 
အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်ေသာ သားသမီးများြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ွယ်ွယ်ေဆ[ွ၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၈၆၇၄]+၅တိုမှေဒ ွယ်ွယ်ေဆ[ွ၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၈၆၇၄]+၅တိုမှ မမိတိိုသာ 
လ င် တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ 
၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ကန်ထိုက်တာ ကိုသီဟေအာင်ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ထိုက်တာ ကိုသီဟေအာင်ှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သဝုဏ ၊ ရန်ကန်ုသစ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျ ယာ(၇)လမ်း၊ တိက်ု(၁၆/ဘ-ီ၂)တွင် ေနထိင်ုေသာ 

ကွယ်လွန်သူ ဦးထွန်းေအာင်၊ ေဒ ဝင်းဝင်းသန်းတို၏ သား/သမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးေဇာ်လင်းထွန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၉၂၃၄]ှင့် 
ေဒ ှင်းုေအာင်[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၇၁၀၉၅]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတုိင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်-

သုဝဏ ၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၁)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၅)ေြမေပ တွင် (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက်ေဆာက်လုပ်မည့် 
ကန်ထိုက်တာ ကိုသီဟေအာင်သည်(၁၈-၆-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ စာချပ်ချပ်ဆိုပီးချနိ်မှစ၍ ယေနတိုင်ေအာင် တိုက်ေဆာက်လုပ်ရန ်
မည်သည့်လုပ်ငန်းကိစ ကိုမ  ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ိုင်မ မရှိြခင်း၊ (၁၈-၆-၂၀၁၉)စာချပ်သည် တရားမ တမ မရှိြခင်း၊ ကန်ထိုက်တာမ ှ
ေြမရှင်ထံသုိ တစ်စံုတစ်ရာဆက်သွယ်မ မရိှြခင်းတုိေကာင့် (၁၈-၆-၂၀၁၉)ရက်ေန  စာချပ်ကုိ ပျက်ပျယ်ဖျက်သိမ်းေကာင်းှင့် ကုိသီဟ 
ေအာင်၏ ကိပိွင့တ်ိက်ုခန်းေရာင်းချမ များသည် အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူေြမရှင်များှင့ ်လုံးဝသက်ဆိင်ုမ မရိှေကာင်းတိုအား သက်ဆိင်ုသ ူ
များှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                   လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ သူဇာေအာင်  ေဒ ဧပရယ်ဖိး  ေဒ ခင် ပံးလ  င်  ေဒ ြမတ်ပန်းသစ်ေဒ သူဇာေအာင်  ေဒ ဧပရယ်ဖိး  ေဒ ခင် ပံးလ  င်  ေဒ ြမတ်ပန်းသစ်
LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO  LL.B,D.B.L  LL.B  LL.B,LL.MLL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO  LL.B,D.B.L  LL.B  LL.B,LL.M
(G.C.I.P Switzerland)       (Candidate)(G.C.I.P Switzerland)       (Candidate)
(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)  (စ်-၃၂၄၃၆/၂၀၀၉)  (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇)    (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀)(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)  (စ်-၃၂၄၃၆/၂၀၀၉)  (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇)    (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေနများ

T.           Z.             A        (    Law Firm     )T.           Z.             A        (    Law Firm     )
တိက်ုအမှတ်-၂၈၃/၆၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၂၀၀၀၉၉၃၇၊ ၀၉-၇၆၄၂၀၆၁၂၃တိက်ုအမှတ်-၂၈၃/၆၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၂၀၀၀၉၉၃၇၊ ၀၉-၇၆၄၂၀၆၁၂၃

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၄/ကဘံဲ၊့ ေြမကွက်အမှတ်-၁၈/ဃ၊ ဧရယိာ-၀.၁၉၁ ဧက၊ ေြမအမျိးအစား  Bလ/န-၃(ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်-၂၀၆၊ ေရ သစ ာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေမာင်စံေငွ၊ မစိန်ြမအမည်ေပါက်ြဖင့ ်မှတ်သားထားေသာေြမကွက်အား ြမန်မာြပည်သတ မဥပုဒ်
အသင်းကိယ်ုစား ဦးေစာဘေဲလမှ သင်းဖဲွမှတ်ပုတံင်လက်မှတ်မရူင်း၊ အေရာင်းမှတ်ပုတံင်စာချပ် ၆၉၄/၁၉၆၀ (စာချပ်မတိ မှန်)၊ အသင်းအဖဲွမှတ်ပုတံင်လက်မှတ်၌ 
The Burma Union Mission of Seventh Day Adventists ဟုပါရှိပီး ပစ ည်းလ ဲေြပာင်းသည့ ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်တွင ်Burma Association Of Seventh Day 
Adventists ဟုအမည်ှစ်မျိးပါရိှေသာ်လည်း အဆုိပါအမည်များသည် ြမန်မာြပည်သတ မေန  အသင်းေတာ်တစ်ပါးတည်း၏ အမည်များသာြဖစ်ေကာင်း၊ ၆-၁၂-
၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ၆-၆-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စာြဖင့ြ်မန်မာြပည် သတ မဥပုဒ်အသင်းအစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်၊ ြမန်မာြပည်သတ မဥပဒ်ုအသင်း၏ 
ကုိယ်စားဦးေစာဘဲေလမှ အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားလာြခင်းအား စိစစ်ချက်အရ အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားသည်မှာ Seventh Day Adventist church ြဖစ်ေသာ်လည်း 
ေလ ာက်ထားသူတင်ြပထားေသာ ပစ ည်းလ ဲေြပာင်းြခင်းစာချပ်တွင် Burma Association Of Seventh Adventists ဗမာကုမ ဏီများအက်ဥပေဒအရ 
ပူးေပါင်းဖွဲစည်းထားသည့် ဗမာကုမ ဏီဟုေဖာ်ြပထားေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသြဖင့် ကွဲလွဲမ ှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပရန ်အေကာင်းကားခဲ့ရာ Burma 
Association Of Seventh Adventists ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ေတာ်ကို ေမ ာ်လင့်ေသာ သတ မေနအသင်းေတာ်သာသနာအဖွဲချပ်ကိ ု၆-၇-၁၉၄၉ ရက်၌ 
အသင်းအဖဲွများ မှတ်ပုတံင်အက်ဥပေဒအရ ြမန်မာိင်ုငကံမု ဏမီျားမှတ်ပုတံင်ဌာနတွင် မှတ်ပုတံင်အမှတ် ၁၀၉၇/၈-၄၈-၄၉ (၂၆-၇-၄၉)ြဖင့ ်မှတ်ပုတံင်ထားြခင်း 
သာြဖစ်ပါ၍ သာသနာအသင်းအဖဲွသာြဖစ်ပီး ကုမ ဏီမဟုတ်ပါေကာင်းှင့် ၎င်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာေသာ ကိစ အဝဝကုိ တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ဦးေစာဘဲေလမှ ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ရန်ကင်းမိနယ(်၁၃)ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၊ ရန်ကင်းမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်အေရှ
ပိင်ုးခိင်ုအေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့ ်မိနယ်သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုသာသနာေရးဦးစီးဌာနှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးသာသနာေရး 
ဦးစီးဌာနတုိ၏ အမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထားြခင်းကုိ ကန်ကွက်ရန်မရိှပါေကာင်း ေထာက်ခံချက်များ တင်ြပ၍ ြမန်မာြပည်သတ မ ဥပုဒ်အသင်းကုိယ်စား ဦးေစာဘဲေလ 
[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၄၆၈၈၃]က အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                                                                                                              ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ

(၆)လဘ  ာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်(အြခား)မှ(၆)လဘ  ာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ(်အြခား)မှ

အကိအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း(၆)ခုအတွက် ေဆာင်ရက်ရန်အကိအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း(၆)ခုအတွက် ေဆာင်ရက်ရန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ နည်းပညာ၊  သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိအစိုးရ 
စက်မ လက်မ သပိ ံများ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်းများှင့ ်သင်တန်း 
ေကျာင်းများအတွက် ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလမှ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊  မတ်လအထ ိ
(၆)လဘ  ာေရးှစ် ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ်(အြခား)တွင်ပါဝင်ေသာ အကိ 

အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း(၆)ခုအား လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့် 
တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို (၁၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်မှစ၍  အစိုးရနည်းပညာ 
ေကာလပ်ိ (ေနြပည်ေတာ်)၊ အစိုးရစက်မ လက်မ သပိ ံ(အင်းစန်ိ)ှင့ ်အစိုးရစက်မ  

လက်မ သိပ ံ(မ ေလး)တိုတွင် ုံးချနိ်အတွင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး  အိတ်ဖွင့ ်

တင်ဒါများကို (၁၃-၁-၂၀၂၂)ရက်၊ ညေန (၄:၀၀)နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ မိမိတို 
တင်ဒါပုစံ ံဝယ်ယခူဲေ့သာေကျာင်းများတွင် တင်ဒါပုစံမံျားအား ြပန်လည်တင်သွင်း 
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။     အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံ၊ံ စည်းကမ်းချက်များှင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ု

ုံးချနိ်အတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇၃၄၀၄၀၂၀၊ ၀၆၇၃၄၀၄၄၈၀ ှင့် Website 

ြဖစ်ေသာ www.tvet.edu.mmတိုတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။
နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁၀/လမတုန်း)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၉၁)၊ ဧရယိာ(၂၅’x၅၀’)=(၁၂၅၀)စတုရန်း 

ေပ = (၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၉၁)၊ ရာဇသ  ကန်လမ်း၊ လမုတန်း 

ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဦးယ်ေဌး[၁၂/

ဒပန(ိုင်)၀၃၄၁၅၂] အမည်ေပါက် ှစ် 

(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးယ် 

ေဌး(ဖခင်)ှင့ ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်(မခိင်)

တိုကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ အိြဖေဖွး[၁၂/

ဒပန(ိင်ု)၀၄၇၃၇၇]၊ ဦးသက်ပိင်ုထူး[၁၂/

ဒပန(ိုင်)၀၅၃၈၇၆]တိုမှ သားသမီး 

ေတာ်စပ်ေကာင်း  ကျမ်းကျနိ ်လ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

မရူင်း၊ ဦးယ်ေဌးှင့ ်ေဒ သင်းသင်းေမာ် 

တို၏ ေသစာရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူး 

ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိ 

ပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 

ပါေကာင်းှင့်    ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း   ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃၆(စီ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၁ 
အင်န်/၂၊ ၀.၁၇၅ဧက၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်-၇၄/A၊ အင်းယားလမ်း၊ 
(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေဒ ြမကည ် [၁၂/ကမရ 
(ိင်ု)၀၂၇၈၈၇] အမည်ေပါက် ေြမပိင်ုေြမ 
(မစုိက်ပျိးေြမ)ေြမအား အမည်ေပါက်ထံမှ 
မှတ်ပံုတင်အေရာင်း အဝယ်စာချပ်အမှတ်- 
၆၅၅/၁၉၉၂(၅-၅-၉၂)ှင့ ်အမှားြပင်ဆင် 
စာချပ်အမှတ်-၁၄၉/၂၀၂၀ (၁၇-၁-
၂၀၂၀)ြဖင့် ေဒ ခင်ေလးတင် [၁၂/ကမရ 
(ိုင်)၀၂၇၅၆၄]ှင့် ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး 
[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၂၇၅၅၃]တိုက ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး (ဇနီး)ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ေလး 
တင်သည် ၂၀-၃-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ် 
လွန်ခဲ့သြဖင့် ကျန်ပူးတွဲပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ 
ဦးေမာင်ေမာင်ေဌးမ ှတရားဝင ်ခင်ပွန်း 
ေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် မိမိတစ်ဦးတည်း 
သာအေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ ၁၄-
၇-၂၀၂၁ ရက်စွဲြဖင့် ကျမ်းကျနိ်ဆိုထား 
ေသာ ကျမ်းကျန်ိလ ာ(၁)ေစာင်၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေဒ ခင်ေလး 
တင်၏  ေသဆုံးေကာင်းအေထာက  ်
အထားလက်မှတ်၊ အမည်ေပါက်ထံမ ှ
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်အမှတ်-၆၅၅/၉၂ (၅-၅-၉၂)ှင့ ်
အမှားြပင်ဆင်ြခင်း    စာချပ်အမှတ်- 
၁၄၉/၂၀၂၀ (၁၇-၁-၂၀၂၀)တိုကိုတင်ြပ၍  
အေမဆွက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသ ိ
ေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မအူပင်မိနယ်၊ သုံးခွအုပ်စု၊ ဝါးေတာေကျးရာေန ဦးိုင်ဝင်း-ေဒ ွယ် 

ွယ်စိုးတို၏သား ေမာင်ဝင်းစည်သ[ူ၁၄/မအပ(ိင်ု)၁၇၀၆၂၈]သည် မဘိ၏ဆုံးမမ  
ကို နားမေထာင်ပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက် 
ပါေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာကစိ များအား တာဝန်ယေူြဖရှင်းမည်မဟတ်ု 
ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုစံမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခပံါ)

ဦးိုင်ဝင်း-ေဒ ွယ်ွယ်စိုးဦးိုင်ဝင်း-ေဒ ွယ်ွယ်စိုး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၂၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၂
ဦးြမင့်ေအာင် ှင့် ေဒ အုန်းဦးြမင့်ေအာင ် ှင့် ေဒ အုန်း
(တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃ(၉)

လမ်း၊ အမှတ်(၈၁၁/က)ေန ေဒ အုန်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။
တရားလုိက ပဋိညာ်အတုိင်း ေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်အား တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင် 
ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟုတ)် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင်ကိုယ်စားလှယ ်ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေန 
ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆိုင်သည့် အချက်များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက ်၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁-ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉)ရက် 
(၁၃၈၃-ခှုစ်၊ နတ်ေတာ်လဆတ်ု ၁၁ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်က 
အမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလိုစွဲချက်ကိုထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက ်
ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်
တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်
စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်
သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်း 
လိုလ င် အမ မတိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁-ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၁၅)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (နန်းရ န်းလဲ့) (နန်းရ န်းလဲ့)
 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊   (၃)ရပ်ကွက်၊   ဗိုလ်ချနိ် 

(၈)လမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၀)၊ အိမ်အမှတ်(၆၀)၊ 
အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ) ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်သည် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ  
ဌာနတွင် ဦးြမင့်ထွန်း (ဘ)ဦးအစံ(ခ)ဦးေစာေအာင်ေသာင်း [၇/အဖန(ဧည့်) 
၀၀၀၁၆၁]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေနေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 
အမည်ေပါက်၍ တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိသူ ဦးြမင့်ထွန်းထံမ ှဦးသစ်လွင်ဖိး (ဘ)ဦးဝင်းခင[်၁၂/လမန(ဧည့်)၀၀၀၇၅၄]
က အဆိပုါ ေြမကွက်အား အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ရာ 
ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 
အထားမူရင်းများ ခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသစ်လွင်ဖိး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးသစ်လွင်ဖိး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)
(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၇)၊  

စွမ်းအင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၇၈)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒ တင် 
တင်ဝင်းှင့ ်ေဒ ရရီဝီင်းတို အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အား ေဒ ရရီဝီင်း 
က အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ယခုေရာင်းချသူ 
ေဒ ရီရီဝင်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၃၀၇၉]မှ ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက ်
အနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)(ေြခရင်းဘက်)
အြခမ်းရှိ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ ရီရီဝင်းမ ှ
တရားဝင်လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးချမ်းမွန်(LL.B)၊ (စ်-၁၆၄၄၇)ေဒ ေအးချမ်းမွန်(LL.B)၊ (စ်-၁၆၄၄၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အခန်း(၂)၊ လိုင်း(အီး)၊ ေဆးုံဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ အခန်း(၂)၊ လိုင်း(အီး)၊ ေဆးုံဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၈၉၅၂၃ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၈၉၅၂၃

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချိ(၇)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၉၁)ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ ခင်စိန်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၊ အကျယ်အဝန်း 
(အလျား ေပ ၄၀ x အနံ ေပ ၆၀)ရိှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား 
ေပ ၂၀ x အနံ ေပ ၆၀)ရှိ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ် အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းစွာ တရားဝင်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ
ေဒ သူဇာမုိး[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၉၈၄၃]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးြမင့်ေရ  [၁၁/
မပန (ိင်ု)၀၆၁၆၂၆]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကိ ု(၁၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ် 
သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်  ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မ  တစ်စုံတစ်ရာ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B) ေဒ သက်ေဝေအာင် (LL.B) ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B) ေဒ သက်ေဝေအာင ်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၈၄၉၇၀၀, ၀၉-၇၇၃၅၆၂၀၈၂ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၈၄၉၇၀၀, ၀၉-၇၇၃၅၆၂၀၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-(U9)၄၈/၃၈၆၊ အကျယ်အဝန်း (၆၀ ေပ x ၈၀ ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 

ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တိုက်အေသး(၁)လုံး၊ ေရ၊ မီးအစုံှင့် 

အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း တာဝန်ခ ံကတြိပသ ူ

ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ သိဂ   ေစာ [၁၁/စတန(ိုင်)၀၀၂၂၇၃]က ေရာင်းချမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အေရာင်းတန်ဖိုးထမှဲ စရန်ေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခုအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း 

ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။                       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၀၀)

အမှတ်-၄၈၊ ၇-လ ာ(ဘီ)၊ သီရိလမ်း၊ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အမှတ်-၄၈၊ ၇-လ ာ(ဘီ)၊ သီရိလမ်း၊ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၄၀၇၁ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၄၀၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ သခုလမ်း၊ 

အမှတ်(၇၆)ေန ေဒ သီရိမွန် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၅၈၄၁] ပိုင်ဆိုင်ေသာ 
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၅/ရပ်ကွက်၊ သုမန(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၄၃၅)
ဒုတိယထပ်(ေြခရင်းခန်း) ဟုေခ တွင်ေသာ လူေနတိုက်ခန်းှင့် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးအပ်ထား 
ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ လူေနတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 
ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုယခေုကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

အကယ်၍ သတ်မှတ်ေနရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည်အထ ိတစ်စုတံစ်ရာ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါလူေနတိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်အား 
ပီးဆုံးေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
“Phyo Thu”“Phyo Thu”

Real Estate & Legal ServiceReal Estate & Legal Service
 ဦးဖိး(LL.B) (စ်-၂၉၆၈၈) ေဒ ချယ်ရီဝင်း(LL.B) (စ်-၁၅၄၀၁)   ဦးဖိး(LL.B) (စ်-၂၉၆၈၈) ေဒ ချယ်ရီဝင်း(LL.B) (စ်-၁၅၄၀၁)  
 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
အမှတ်(၂၃၅)၊ ေအာင်သဒိ ိလမ်းှင့စ်ြံပ(၃)လမ်းေထာင့၊် ယမုနံာ(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၃၅)၊ ေအာင်သဒိ ိလမ်းှင့စ်ြံပ(၃)လမ်းေထာင့၊် ယမုနံာ(၂)ရပ်ကွက်၊ 
ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၅၉၅၀၊ ၀၉-၇၃၀၆၉၃၃၇ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၅၉၅၀၊ ၀၉-၇၃၀၆၉၃၃၇



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၂၁)

ရပ်ကွက်၊ ပုဂံလမ်း၊ အမှတ်(၇) ဧရိယာ(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ  ဦးသန်းိုင် 

အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်သည် ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးသန်းိုင် (၂၃-

၂-၂၀၁၁)ရက်ေနက ကွယ်လွန်သွားပီး မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ သိန်းသိန်းြမင့်မှာ 

ကွယ်လွန်သူ ဦးသန်းိုင်ှင့် လွန်ခဲ့ေသာှစ်ေပါင်း(၂၅)ှစ်ခန်ကတည်းက 

ပဲခူးတရားုံးတွင် တရားဝင်ကွာရှင်းခဲ့ပီး ပစ ည်းခန်းများလည်းခွဲေဝပီး 

(ဦးသန်းိုင်)ှင့် ေဒ သိန်းသိန်းြမင့်တိုမှာ အသီးသီး ေနာက်အိမ်ေထာင်ြပ 

ခ့ဲကပါသည်။ ယခုအခါတွင်  (ဦးသန်းုိင်)ှင့်  အတူေနသားများြဖစ်ေသာ      

ကုိရန်ိုင်ထွန်း၊ ကိုရန်ပိုင်၊ ကိုမင်းသိန်းထက်ှင့် ကိုညီညီသန်းိုင်တို (၄)

ဦးမှသာ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်သြဖင့ ်ေဖာ်ြပပါ ဦးသန်းိုင ်

အမည်ေပါက်ဂရန်ှင့် အိမ် ခံေြမအား အေမွဆိုင်တစ်ဦးြဖစ်သည့် ကိုမင်း 

သန်ိးထက်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၉၀၆၆၇]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ   သေဘာတခွူင့ြ်ပချက် 

မရရိှဘဲ အေရာင်းဝယ်ြပလုပ်ခ့ဲပါက ကန်ကွက်ပါေကာင်းှင့် သေဘာမတူ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

   ေဒ ေကးမုံြမင့်(LL.B)   ဦးကိုကိုေအာင်   ေဒ ေကးမုံြမင့(်LL.B)   ဦးကိုကိုေအာင်

   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၀၃၉)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၂၁၀၅)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၀၃၉)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၂၁၀၅)

   ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၂၀၉၀၂   ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၂၀၉၀၂

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (င/က)ရပ်ကွက်၊ ပူလမ်း၊ အမှတ် 

(၅/၄၃)ေန ေဒ ကည်သာလွင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၂၀၂၂၂၄]၏ လ ဲအပ် န် 
ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
၁။ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (င/က)ရပ်ကွက်၊ စံချနိ်သစ်လမ်း၊ 
အမှတ်(၅၂)၊ (၄)လ ာ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း။
၂။ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (င/က)ရပ်ကွက်၊ ူပလမ်း၊ အမှတ် 
(၈/၅၃)၊ (၄လ ာ-ေအ) တိုက်ခန်း(၁)ခန်း။
၃။ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (င/က)ရပ်ကွက်၊ ညီွတ်ေရးလမ်း၊ 
အမှတ်(၃၀၈)၊ ေြမပုိင်ဆုိင်မ အပါအဝင် တတိယထပ်(ညာ) တုိက်ခန်း(၁)ခန်း 
စုစုေပါင်းတုိက်ခန်း(၃)ခန်းတုိသည် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးတည်းသာလ င် 
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ရိှထားလျက်ရိှပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  ေဒ နီလာေရ  LL.B(ADVOCATE ) (H.R.M)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  ေဒ နီလာေရ  LL.B(ADVOCATE ) (H.R.M)
    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၄၉/၁၃)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၄၉/၁၃) 
    ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈    ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနနယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

နယ်စပ်ေဒသှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိးများနယ်စပ်ေဒသှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။    နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ နယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 
ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း 
ေဒသကီးအတွင်း ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ မတ်လအထိ ၆ လ 
အတွင်း ေငလွုံးေငရွင်း အသုံးစရတ်ိှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရး တည်ေဆာက်မ လပ်ုငန်းများ 
ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငတွိုြဖင့ ်နယ်စပ်ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 
ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ   ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ ပါသည်။
၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေလ ာက်လ ာပုံစံများှင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ု(၁၇-၁၂-
၂၀၂၁)ရက်ေနမှ စတင်၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကိ ု(၃၀-၁၂-
၂၀၂၁)ရက်  ညေန(၁၆:၃၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍  ြပန်လည်တင်သွင်းရန ်
ြဖစ်ပါသည်။
၃။       အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများ ေရာင်းချမည့လ်ပ်ိစာှင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါတင်သွင်းရမည့ ်
လိပ်စာမှာ ုံးအမှတ်(၄၂)၊   နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊    နယ်စပ်ေဒသှင့်        
တိုင်းရင်းသားလူမျိးများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ြဖစ်ပီး 
အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာ အချက်များကို ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၆၇၃-၄၀၉၁၈၆ှင့ ်
၀၆၇၃-၄၀၉၄၀၀ သို ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါေကာင်းှင့် နယ်စပ်ေရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန Website (www.moba.gov.mm)တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုပါသည်။
၄။       တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်အား သီးြခားထုတ်ြပန် ေကညာေပးသွားမည်ြဖစ် 
ပါသည်။               တင်ဒါဗဟိုေကာ်မတီတင်ဒါဗဟိုေကာ်မတီ

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနနယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန
  ုံးအမှတ်(၄၂)၊ ေနြပည်ေတာ်  ုံးအမှတ်(၄၂)၊ ေနြပည်ေတာ်

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီအသိအမှတ်ြပ 

လိုင်စင်ရကန်ထိုက်တာ ဦးေအာင်ိုင်ြမင့်(LC-၆၀၆)[၉/ခအဇ(ိုင်) 

၀၀၃၁၇၈] ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ မိုးမိုးေအး[၉/

မဟမ(ိင်ု)၀၀၁၃၉၄]မှ ကန်ထိက်ုတာ လိင်ုစင်အာမခေံကး သန်ိး၅၀၀ 

ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ယူ 

ခွင့်ြပရန် မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက အေထာက်အထားများှင့် 

အတူ ေကညာသည့်ေနမ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း ဤဌာနသို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

   ဌာနမှး   ဌာနမှး

အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ေတာင်ငူမိ၊ အမှတ်(၇၉)၊ ြမေစတီလမ်းx၄လမ်း၊ မင်းကီးေဆွရပ်ကွက်၊ ေကတုမတီမိသစ်ေန 

ေဒ မုိးေဝြဖာဝင်းမွန်(ဘ)ဦးစန်းဝင်း[၉/မဟမ(ိင်ု)၀၂၂၅၅၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
သတိေပးေကညာလိုက်ပါသည-်

ေဒ မုိးေဝြဖာဝင်းမွန်က အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ၎င်းတစ်ဦးတည်း မူပုိင်တံဆိပ်ြဖစ် 
ေကာင်းကိ ု(၃၁-၁-၂၀၁၇)ရက်က ေတာင်ငူမိနယ်၊ စာချပ်စာတမ်းဌာနမှးုံး၌ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပုံ 
တင်သွင်းေကညာြခင်း စာချပ်အမှတ်(၂၈/၂၀၀၇)ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့ပီး အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် 
မက်လင်ချ် အသည်းေရာဂါေသာက်ေဆးရည်အား ြမန်မာြပည်တစ်ဝန်း ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက ်
ရိှပါသည်။ ေဒ မိုးေဝြဖာဝင်းမွန် ထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖး ေရာင်းချလျက်ရိှေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိသည် 
ေကာင်းမွန်ေသာဂုဏ်သတင်းြဖင့ ်ေကျာ်ကား၍ အများြပည်သူများ တစ်ခဲနက်ဝယ်ယူေသာက်သုံးလျက်ရှိ
ပါသည်။ 

ယခအုချန်ိတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါ တိင်ုးရင်းေဆး “ေရ မိုးေဝ” အမည်အမှတ်တဆံပ်ိအား အြခားသမူျားမှ 
ပံုစံတူ ြပလုပ်ြခင်း၊ ဆင်တူယုိးမှား တုပြပလုပ်ြခင်းတုိြဖင့် မက်လင်ချ် အသည်းေရာဂါေသာက်ေဆးရည်ကုိ 
ထုတ်လုပ်ေရာင်းချေနသည်ကိ ုြမင်ေတွကားသိရပါသည်။ 

ေဒ မိုးေဝြဖာဝင်းမွန ်ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိသည့ ် မက်လင်ချ် အသည်းေရာဂါေသာက ်
ေဆးရည်၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖစ်ေသာ “ေရ မိုးေဝ”သည် ၎င်းတစ်ဦးတည်း၏ မူပုိင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖစ် 
ပါသည်။ 

ထိုအြပင် ေဒ မိုးေဝြဖာဝင်းမွန်၏ “ေရ မိုးေဝ”တိင်ုးရင်းေဆးတိက်ုမှ ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချေသာ မက်လင်ချ် 
အသည်းေရာဂါေသာက်ေဆးရည်အား အြခားေသာတဆံပ်ိကဲွများြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ အမည်ကဲွများြဖင့ ်
ေသာ်လည်းေကာင်း ထပ်မံထုတ်လုပ်ြခင်းမရှိဘ ဲ “ေရ မိုးေဝ” အမည်အမှတ်တံဆိပ် တစ်မျိးတည်းြဖင့်သာ 
ယေနအချနိ်ထိ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးသို တင်ပိုေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ “ေရ မိုးေဝ” အမည်အမှတ်တံဆိပ်အား တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်တူယိုးမှားတုပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း  မြပလုပ ်
ကရန်ှင့် အတုအပ ြပလုပ်၍ မက်လင်ချ် အသည်းေရာဂါေသာက်ေဆးရည်ကိ ုထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်း
ချသူများအား ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာ 
လိုက်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမစုမွန်(LL.B,DBL,DIL)    ေဒ ေမစုမွန်(LL.B,DBL,DIL)    
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၂၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၂၅)

အမှတ်(၁၁၈)၊ ၇၉လမ်း၊ ၂၉x၃၀လမ်းကား၊ ေဟမာဇလရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ အမှတ်(၁၁၈)၊ ၇၉လမ်း၊ ၂၉x၃၀လမ်းကား၊ ေဟမာဇလရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ 

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
 ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဗ လ(၃)လမ်း၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၅)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၆၀)တွင် (၃)ထပ်တိုက် 
(Roof Slab) (မိသားစုေနအိမ်) အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပပါရန ်
ေြမပုိင်ဆုိင်မ အေနြဖင့် မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနထုတ် ှစ်(၆၀)
ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ြမင့်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိသူ 
ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး[၇/ညလပ(ိုင်)၁၃၅၇၉၁]မှ Yangon Building Permit 
System (YBPS)တွင် BPI-2628 အမ တွဲအား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ 
အင်ဂျင်နီယာ ေဒ ခင်မိုမိုဝင်း (RSE-Construction-2741) ြဖင့် တင်ြပ 
ေလ ာက်ထားလာရာတွင် ေြမအမည်ေပါက် ဦးေအာင်ြမင့၏် ိင်ုငသံားစစိစ် 
ေရးကတ်ြပားမရူင်း တင်ြပိင်ုမ မရိှြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ အဆိြုပေြမကွက်အား 
အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသမှူ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး အမည်ေပါက်ှင့ ်
ဆက်သွယ်၍ မရေတာ့ပါသြဖင့ ်ေြမအမည်ေပါက်၏  မှတ်ပုံတင်မိတ ြဖင့် 
သာ ခွင့်ြပေပးပါရန် အထူးကိုယ်စားလယှလ် ဲစာရရိှသူမှ ေလ ာက်ထားလာ 
ြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း(၁၅)ရက်အတွင်း 
ေလ ာက်ထားကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ 

ယုဝတီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၀၁)၊ ေြမအကျယ် (၄၀'x၆၀') ၏ ေခါင်းရင်းြခမ်း 
(ဂရန်မူရင်းြခမ်း) တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးသည့် အကျယ်အဝန်း(၂၀'x၆၀')ရှိ 
ေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အေဆာက်အဦအပါအဝင် ေြမေပ  ေြမေအာက် အကျိး 
ခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးကို  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိေြမစာရင်း တွင် ှစ်(၆၀)ဂရန် အမည်ေပါက် ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ နီလာေရ [၁၂/
တမန(ိုင်) ၀၇၈၂၉၆]ထံမှ စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ဦးေအာင် 
သန်ိးဦး [၁၂/ဥကတ (ိင်ု)၁၃၀၃၂၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် 
ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါ ေရာင်းချသည့် အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာ 
ပါရှိပီး (၁၄) ရက်အတွင်းက ်ုပ်ထံသို စာရက်စာတမ်းစာချပ်မူရင်းများြဖင့ ်
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ- ေဒ နန် ှေဂးခလိန် (LL.B)လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ- ေဒ နန် ှေဂးခလိန် (LL.B)
      တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန (စ်-၈၀၃၅)      တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန (စ်-၈၀၃၅)
               အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)                    အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)     

              မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉              မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ  ်

ကွက်အမှတ် ၃၆(စီ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
၂၁အင်န်/၃(လမ်း)၊ဝ.၀၃၀ဧက၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၇၄/A) ၊ အင်းယား 
လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက ်ေဒ ြမကည ်[၁၂/
ကမရ(ိင်ု)၀၂၇၈၈၇] အမည်ေပါက် ေြမ 
ပိုင်ေြမ (မစိုက်ပျိးေြမ) ေြမအား အမည် 
ေပါက်ထံမှ မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်
စာချပ်အမှတ် -၆၅၅/၁၉၉၂ (၅-၅-၉၂) 
ှင့် အမှားြပင်ဆင်ြခင်း စာချပ်-၁၄၉/ 
၂၀၂၀(၁၇-၁-၂၀၂၀)ြဖင့် ေဒ ခင်ေလးတင် 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၇၅၆၄]ှင့် ဦးေမာင ်
ေမာင်ေဌး[၁၂/ကမရ(ိုင)်၀၂၇၅၅၃] တို 
က ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး (ဇနီး)ြဖစ်သူ 
ေဒ ခင်ေလးတင်သည် ၂၀-၃-၂၀၂၁ ရက် 
တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သြဖင့ ်ကျန်ပူးတွဲ ပိုင် 
ရှင်ြဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်ေဌးမှ တရားဝင် 
ခင်ပွန်း ေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် မိမိတစ်ဦး 
တည်းသာ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ 
၁၄-၇-၂၀၂၁ ရက်စွဲြဖင့် ကျမ်းကျနိ်ဆို 
ထားေသာ ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၁) ေစာင်၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်၊ 
ေဒ ခင်ေလးတင်၏  ေသဆုံးေကာင်း 
အေထာက်အထားလက်မှတ်၊  အမည် 
ေပါက်ထံမှ  ဝယ်ယူခဲ့သည့် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ် ၆၅၅/၉၂ (၅-၅-၉၂) ှင့် 
အမှားြပင်စာချပ် (၁၄၉/၂၀၂၀) (၁၇-၁-
၂၀၂၀) မူရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်
ြပားတိုကိ ုတင်ြပ၍ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ် 
ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  
(၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာတိုးချဲ၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ ေတာ်ဝင်လမ်း(၂၀)၊ ေြမကွက ်

အမှတ် (အ/၈)၊ ေြမေပအကျယ်(အလျား၄၀ေပxအန၆ံ၀ေပ)၊ ဧရယိာ စတရုန်းေပ(၂၄၀၀)ရိှ ေြမချစလစ်ခေံြမကွက်သည် သန်လျင် 

မိနယ် ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနတွင ်ဦးတင်ြမင့် (KLT-၀၁၄၁၄၀)အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိလျက်ရှိပီး ထို ခံေြမကွက်အား အရပ် 

ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှသ ူဦးမင်းခန်(ခ) ဦးြမတ်မင်းဟန်ိး [၁၂/တမန(ိင်ု)၁၀၂၅၂၉]က ယင်း ခ ံေြမကွက် 

အား ၎င်းမှေရာင်းချ ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလက်ေရာက်ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ 
ေဒ မူမူဝင်း[၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၆၇၃၂၆]က ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက် 

အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 

ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ စ ာေအး(LL.B)ေဒ စ ာေအး(LL.B)

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

အမှတ်(G/၂၆၉)၊ မ (၂၃)လမ်း၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၃၀၅၆၉၇အမှတ်(G/၂၆၉)၊ မ (၂၃)လမ်း၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၃၀၅၆၉၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈/ဒက ိဏ 

သရီအိလယ်ရပ်)၊ ေြမဧရယိာ(၀.၁၄၆)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၃၀၄၇၄)၊ ေဒ တင် 
သန်း(ဘ) ဦးတင်ေမာင် [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၀၈၆၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀) ေြမငှား 
စာချပ်ေြမကွက်ကို ဦးြမင့်ေထွး(ဘ) ဦးညိေမာင် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၇၇၉၄]မှ      
ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်၊ 
၄၆၄/၂၀၁၈(၂၃-၄-၂၀၁၈) တင်ြပ၍ ေဒ ယ်မင်းလတ်(ခ)လတ်လတ်(ဘ) ဦးေမာင် 
ေမာင်ထူး [၁၃/တကန(ိုင်)၀၀၀၂၁၉]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက ်
လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမိန်  
ဒကီရမီျား အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပု၊ံ 
ေြမရာဇဝင် ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၀၆)၊ ဒုတိယထပ်(၃)လ ာ(ေြခရင်း)ခန်း၊ တိုက်ခန်းအား လက်ေရာက ်
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ပါသည်ဟ ုမ က်ဟဝန်ခ၍ံ ေရာင်းချ 
သူထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ရန်   အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုသည့်စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့ ်တကွ က ်ုပ်တိုထံတွင် လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သ ူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝါဝါထွန်း                                     ေဒ ြမင့်ြမင့်လင်းေဒ ဝါဝါထွန်း                                     ေဒ ြမင့်ြမင့်လင်း

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၁၇၂)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၁၇၂)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၇)
အခန်း(A-4)၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အခန်း(A-4)၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၂၉၅၅၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၂၉၅၅၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၈၊ ေြမကွက်အမှတ်၈၅၂၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၈၅၂၊  ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ ၂၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးေကျာ်ိုင်ဦး[၁၂/အစန(ိုင်)၀၀၁၅၂၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ိင်ုဦး [၁၂/အစန(ိင်ု)၀၀၁၅၂၅]ထမှံ SP အမှတ် ၂၃၅၆/ 

၂၀၀၇(၁၄-၃-၂၀၀၇)ရသ ူေဒ ယ်ေဌး[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၀၇၁၁၈]မှ SPေပးသ ူဦးေကျာ်ိင်ုဦးသည် 

သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် SP မုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာှင့် ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှ ိဝင်စာ 

အမှတ် ၂၄၁/၇-၁-၂၀၀၄ အရ မလှလှေအာင်၏ ကန်ကွက်ချက်မှတ်ချက်၊ ၁၈-၉-၂၀၀၇ ရက်တွင် 

ေဒ ယ်ေဌးမှ အေရာင်းေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားြခင်း မှတ်ချက်ှင့် ဝင်စာအမှတ် (၁၈၉၃၂/၂၅-

၁၁-၁၅)အရ ေဒ ြမတ်သီတာမှ ကန်ကွက်စာတင်သွင်းထားြခင်း မှတ်ချက်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

၂၀၀၄ ခုစ်ှတွင် မလှလှေအးမှလည်းေကာင်း၊ ၂၅-၁၁-၂၀၀၅ ရက်တွင် ေဒ ြမတ်သီတာမှလည်း 

ေကာင်း ကန်ကွက်စာတင်သွင်းခဲ့ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ က န်မ ေဒ ယ်ေဌးအေနြဖင့် ေြမကွက ်

မဝယ်မီ အချနိ်ကြဖစ်၍ လုံးဝမသိရှိပါေကာင်း၊ ေြမကွက်ဝယ်ယူပီးေနာက်လည်း မည်သည့် 

ကန်ကွက်စာကိုမ  လက်ခံရရှိခဲ့ြခင်းမရှိပါေကာင်း၊ ၁၈-၉-၂၀၀၇ ရက်တွင် က န်မအေနြဖင့် 

အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားခဲ့ြခင်းမရှိသကဲ့သို  ကန်ကွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာလည်းတင်ြပ

ထားြခင်းမရှိပါေကာင်း၊ အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ိုင်ဦးထံမှ ဝယ်ယူထားပီး အထူးကိုယ်စား 

လှယ်လ ဲစာရယကူာ ေြမေပ တွင်လက်ေရာက်ေနထိင်ုသည်မှာ (၁၀)ှစ်ေကျာ်ကာေနပြီဖစ်ေကာင်း၊ 

၃၁-၅-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါစာြဖင့ ်ရှင်းလင်းတင်ြပလာပါသြဖင့ ်SP ေဒ ယ်ေဌး၏ အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 

အပ်ပါသည်။  အပ်ပါသည်။  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မီးသတိြပ



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ခိုင်ေရ ဝါ(ဗဟိုလမ်း)၊ အမှတ်(၉၆)ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)

ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၏ေြမညီထပ်(ဝဲဘက်ြခမ်း)၊အခန်းအမှတ်(A1)ဟုေခ တွင်သည့်တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 

ေဒ တင်တင်လှ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၁၉၂၃]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ု လုေံသာစာရက် 

စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

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။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေအာင်သိဒ (ိ၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၁၄၉)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပအနက်မှ (၂၀x၆၀)ေပရိှ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာဌာနမိေြမစာရင်း 

တွင် ဗိုလ်ကီးခင်ေအး[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၀၂၂၁၂]မှ အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမ ှဆက်စပ်စာချပ်များအရ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး 

ေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူဦးမိုးလွင်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၄၄၆၃၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးေအးသန်း[၉/မထလ(ိင်ု)၀၆၀၂၈၂]မှ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ 

ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေထွး (LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)ေဒ သဲစုေထွး (LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒလမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၆၆၈/က)၊ ေြမကွက် 

တည်ေနရာအမှတ်-၆၆၈/က၊ ှင်းဆလီမ်း၊ 

ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်၊    ဒလမိနယ်၊ 

ေဒ စန်းရီ(CK-၀၁၇၉၀၂) အမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက်ထံမှ အရပ် 

ကတိေမတ ာြဖင့်ေပးကမ်းြခင်း    ကတိ 

စာချပ်အရ ပုိင်ဆုိင်လာေသာ ေဒ ြဖြဖ [၁၂/

ဗဟန(ိုင်)၀၂၇၂၆၄]မှ    ပါမစ်ေပျာက ်

ဆံုးေကာင်း သက်ဆုိင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ် 

ေရးမှးုံး၊ ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊ တရားုံး 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တို 

တင်ြပ၍  ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့်  ဂရန်သစ် 

ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 

တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၅စီဂျ၊ီ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ်-ဆရာစံေြမာက်/အေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၀)၊ ဧရိယာ(၈၀၀)စတုရန်းေပ 
အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှအမှတ်(၅၈)၊ န/ေဈး 
ေဟာင်းလမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ် 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ေဒ တင်ေရ (ကွယ်လွန်)က အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်၍ လွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း အဆိုြပကသူများ 
ြဖစ်ကေသာ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ေအးြမင့်ကည်+(၂)ဦးှင့် ေခ းမေတာ်စပ်သူတုိ 
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်စရန်ေင ွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိေုပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ဆိင်ုေရး 
ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာချပ ်
စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ
သိုကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာငး်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - LRE Law Firmလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - LRE Law Firm
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ - ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊  ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)၊တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ - ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊  ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)၊
  ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)၊  ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)၊
  ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)၊   ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)၊ 
  ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)  ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)
အထက်တန်းေရှေနများ - ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)၊အထက်တန်းေရှေနများ - ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)၊
  ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)၊   ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)၊ 
  ေဒ ေွးေွးအိ(စ်-၄၉၄၇၁)    ေဒ ေွးေွးအိ(စ်-၄၉၄၇၁)  
  ေဒ နန်းမိုလိန်(စ်-၅၁၅၆၂)  ေဒ နန်းမိုလိန်(စ်-၅၁၅၆၂)

အမှတ်-၁၅၆၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ အမှတ်-၁၅၆၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅

“အြမန်ငှားမည်”“အြမန်ငှားမည”်
 ပဲခူးမိ၏ အချက်အချာကျေသာဘဏ်များှင့် ပွဲုံလုပ်ငန်း 

များစွာရိှေသာ အန်ုးပင်တန်းလမ်းမေပ ရိှ ေြမအကျယ် ေပ(၃၂x၁၂၈)
ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေပ(၃၀x၈၄) RC ှစ်ထပ်တိက်ုအား 
အြမန်ငှားမည်။

ေဈး န်းတစ်လ(၂၀)သိန်းညိ  င်းေဈး န်းတစ်လ(၂၀)သိန်းညိ  င်း
ဖုန်း-09-5300103, 09-5030645ဖုန်း-09-5300103, 09-5030645

“မရီရီ(ခ) မရ်ယန်းှင့်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“မရီရီ(ခ) မရ်ယန်းှင့်အများသိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ြပည်ေတာ်သစ်အိမ်ရာ၊ အခန်း(၆၀၅)ေန ဦးလတ်ေထွး 

[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၂၉၈၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်းေကညာ 

အပ်ပါသည်-

က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ ဇနီးြဖစ်သ ူမရရီ(ီခ)မရ်ယန်းသည် ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူအလပ်ုသွား 

ေနသည့ ်အချန်ိတွင် ခွင့ြ်ပချက်ေတာင်းခြံခင်းမရိှဘ ဲ(၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန  ညေန(၅:၄၀)

နာရီခန်က မိမိသေဘာြဖင့်ေနအိမ်ေပ မှဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူေပးအပ် 

ထားေသာ မဟာရ်ေရ ကိုလည်း ယူေဆာင်သွားပီး ဖခင်ြဖစ်သ ူMV ဟူစိုင်းန်ကိုယ်တိုင ်

ေခ ေဆာင်သွားေကာင်းှင့် ယခုလက်ရှိ မိဘများေနအိမ်ြဖစ်ေသာ အမှတ်(၁၅၈)၊ 

ပျ်းမမိင်(၃)လမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင်ေနထိုင်လျက်ရှိေကာင်း 

သရိပါသည်။ မရရီ(ီခ)မရ်ယန်းသည် (၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ ခင်ပွန်းြဖစ်သ၏ူေနအမ်ိမှ 

ထွက်ခွာသွားသည့အ်တွက် ေနာက်ပိင်ုးြဖစ်ေပ လာေသာ ြပဿနာအဝဝတိုသည် က ု်ပ် 

မိတ်ေဆွှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ဘ ဲေခ ယူထိန်းသိမ်းထားေသာသူများ၏ တာဝန် 

သာြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -  ေဒ နီလာေရ  LL.B(ADVOCATE)(H.R.M)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -  ေဒ နီလာေရ  LL.B(ADVOCATE)(H.R.M)

                                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၄၉/၁၃)၊                                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၄၉/၁၃)၊ 

  ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈  ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈

ကန်ကွက်ိုင်ရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ သခင်ြမလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-သကမ/၁၄၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၉၀/က၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀X၆၀)ရှိ ပါမစ် 

ေြမကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးလှသန်း အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ် 

သည့် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးွန်သီဟ[၇/ပခန(ုိင်)၀၅၅၇၈၅]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငွကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သြဖင့် ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 

အထား စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်

အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၉၄၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၉၄၉)

အမှတ်(၄၂)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၂)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၆၆၃၄၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၆၆၃၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-သကမ/၁၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၃၉/က၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀X၆၀)

ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးတင်အုန်း အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက ်

ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ

ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးရဖတ်ိ(ခ)ဦးစိုးြမင့[်၁၂/သဃက(ြပ)၀၀၁၁၄၀]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင ွ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွိ ု

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက တရားဝင် 

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါ 

သည်။                              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၉၄၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၉၄၉)

အမှတ်(၄၂)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၂)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၆၆၃၄၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၆၆၃၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (ေြမနီကုန်းေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်ေပ ရှိ (၂ခန်းတွဲ)၅ထပ်တိုက်၏ ၄လ ာ/(ေြခရင်း)တိုက်ခန်းအား 

ေဒ ခင်စန်းကည်+၁[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၆၈၀၆]ပိုင်ဆိုင်ပီး ေဒ ခင်စန်းကည်+၁ထံမှ 

အဆိုပါတိုက်ခန်းကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ထုိတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း  က ု်ပ်ထံသုိ အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက် 

ုိင်ေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၇၀/၂၀၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၇၀/၂၀၁၁)

အမှတ်(၆၄၆/၄၆၄)၊ အခန်း(၂/၄)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၆၄၆/၄၆၄)၊ အခန်း(၂/၄)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ 

(၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၉၉၄၉၈၈(၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၉၉၄၉၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၉)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၁၇)၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ေစာရန်ပိင်ုလမ်း၊ အမှတ်(၆၁၇)ဟ ုေခ တွင်ေသာ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား ေဒ ေအးေအးေဆ ွ[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၅၆၁၀] အမည်ေပါက် 

အကျယ်အဝန်း(အလျား-၄၈/၅၀ေပxအန ံ၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ(ဝ.၀၆၇)ဧကရိှ ေြမအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ေအးေအးေဆွ 

[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၅၆၁၀]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင် ပံးကည်မှ ဝယ်ယူရန် 

အတွက် အေရာင်းအဝယ်အြဖစ် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 

ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ုခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံ

လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက် 

မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးသည်အထိ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၄/၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၆/၁)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၃၈)

ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၉၆/၁)၊ ယင်းမာလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်ဟု ေခ တွင်သည့် ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အား အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ေဒ လှြမင့် [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၀၆၆၉၁] ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံ ေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။          န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ေဒ အိသီရိက    ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်းေဒ အိသီရိက    ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း
LL.B,M.A(Business Law)   LL.B, LL.MLL.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 ၅၃၀၂၃၂၈ဖုန်း-၀၉ ၄၃၁၆၃၄၀၅   ဖုန်း-၀၉ ၅၃၀၂၃၂၈
အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 

ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၁၈-လမ်း၊ အမှတ်(၃၂)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၁၈-လမ်း၊ အမှတ်(၃၂)၊ 

ေြမညီ မျက်ှာမူလျက်(ဝဲ) ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းေြမညီ မျက်ှာမူလျက(်ဝဲ) ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်း

အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည် အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည ်
အဆိုပါတိုက်ခန်းကို တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေြမရှင ်

ေဒ ေအးေအးိင်ု[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၆၇၂၇၈]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ 

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုသူများ ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထားအြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို    အပီးအြပတ ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)
LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO(Switzerland)LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO(Switzerland)

ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)
B.Sc,Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L.B.Sc,Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L.

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ 

Tel:294766  HP:09-5017044Tel:294766  HP:09-5017044

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄ ဂျ၊ီ ေြမကွက်အမှတ-်V၉၊ ဧရိယာ 

(ဝ.၀၂၄)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၂၁၊ (၁၃၃)လမ်း၊ မအကူန်ုးရပ်ကွက်၊ တာေမ ွ

မိနယ်၊ ေဒ ဲွယ်ဝင်း [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၀၅၆၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 

ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ဲွယ်ဝင်း [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၀၀၅၆၅]က အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ ၂၀၁၄ ခှုစ်တွင် 

ေဒ ွဲယ်ဝင်းမှ ဘဏ်ေချးေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပါ 

ဘဏ်ေချးေြမပုမံရူင်းမှာ ဘဏ်တွင်ေငေွချးယခူဲြ့ခင်းမြပရဘ ဲေနအမ်ိအေြပာင်းအေရ တွင် 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်အဆိပုါ ဘဏ်ေချးေြမပုမံရူင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာေသာ 

ကိစ အဝဝအား မိမိမှ တာဝန်ယူပါေကာင်း (၁၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ ရှင်းလင်းဝန်ခ ံ

ကတိြပတင်ြပစာ၊ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက် ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေြမခွန်ေြပစာ၊ ဂရန်မူရင်းတုိ 

တင်ြပပီး အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဒီဇင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
စည်သူ ေဒါက်တာ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူ ေဒါက်တာ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ သုံးလ ာ၊ ေမတ ာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ 

ဓမ ဒါနလမ်း၊   နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊   တာေမွမိနယ်ေန 

ြမန်မာုိင်ငံဂီတအစည်းအံုး(ဗဟိ)ု၏ နာယကကီးြဖစ်သ ူ

စည်သူ ေဒါက်တာဗုိလ်ကေလးတင့်ေအာင်သည် ၁၆-၁၂-

၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန)   ည ၁၁ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူ

ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဒုရဲမှးကီး ချစ်ကိုကို(ငိမ်း)ဒုရဲမှးကီး ချစ်ကိုကို(ငိမ်း)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်

ဗုိလ်ကီးေအးကုိကုိ(ငိမ်း)-ေဒ ေကသွယ်ုိင်တုိ၏ဖခင်ကီး ဒုရဲမှးကီး 

ချစ်ကိုကို(ငိမ်း)သည်  ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၇၃)ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၇၃)

အရာရှိများှင့် မိသားစုများအရာရှိများှင့ ်မိသားစုများ

ဦးသန်းေအးဦးသန်းေအး
ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)

စက်မ ကီးကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ကီးကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၇၂ A/၁၆)၊ Good Morning အိမ်ရာ၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ 

တာေမွမိနယ်ေန (ဦးေရ သွား-ေဒ ေအးကျင်)တို၏သား၊ (ဦးကည်ဝင်း-ေဒ စုခင်)
တုိ၏သားသမက်၊ (ေဒ ြမင့်ြမင့်မာ)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ ြမင့်မွန်ေအး (ေခတ -
စင်ကာပ)ူ၊ ဦးလဟူန်-ေဒ သက်မွန်ေအး(ေခတ -စင်ကာပ)ူ၊ (ဦးေနလွင်ေအး)-ေဒ ေကဇင် 
(ေခတ စင်ကာပူ)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေဒ ကျင်ချစ်-(ဦးေမာင်ေမာင်တင်)
တုိ၏ေမာင်၊ ေမာင်ဇဲွဟန်ိးထက်(Dexter)၊ ေမာင်ဇဲွညသီန်(Ethan)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
အဘိုး ဦးသန်းေအးသည် စင်ကာပူိုင်င ံ(Mount Elizabeth)ေဆးုံ၌ ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန )စင်ကာပ ူစံေတာ်ချနိ် နံနက် ၅:၃၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက် စင်ကာပူ စံေတာ်ချန်ိ နံနက် ၉:၂၅ နာရီတွင် စင်ကာပူုိင်ငံ Mandai 
Crematorium ၌  မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ကျန်ရစ်သူမိသားစုမ ှညိးငယ်စွာ 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

စည်သူ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်
ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့် ဂီတအစည်းအုံး၏နာယကြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့ ်ဂီတအစည်းအုံး၏နာယက

ြမန်မာ့ုပ်ရှင် တစ်သက်တာဆုရှင်၊ အမျိးသားစာေပဆုရှင်ြမန်မာ့ုပ်ရှင ်တစ်သက်တာဆုရှင်၊ အမျိးသားစာေပဆုရှင်

လူမ ထူးခ န် (ပထမဆင့်)၊ ဝိဇ ာထူးခ န်(ပထမဆင့်)လူမ ထူးခ န် (ပထမဆင့်)၊ ဝိဇ ာထူးခ န်(ပထမဆင့်)

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ဓမ ဒါန 

လမ်း၊  ေမတ ာရိပ်မွန်အိမ်ရာေန  (ေဒ ခင်ရီ)၏ခင်ပွန်း စည်သူ 

ဗိလ်ုကေလးတင့ေ်အာင်သည် ရန်ကန်ုမိ SSC အထူးကေုဆးုတွံင် 

၁၆-၁၂-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) ည ၁၁ နာရီခန်၌ ကွယ်လွန်

သွားေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူ 

ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ှင့် ဇနီး ေဒ ကကလှဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ှင့် ဇနီး ေဒ ကကလှ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၇၂ A/၁၆)၊ Good Morning အမ်ိရာ၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ 

တာေမွမိနယ်ေန (ဦးေရ သွား-ေဒ ေအးကျင်)တို၏ သား၊ (ဦးကည်ဝင်း-ေဒ စခုင်)

တို၏ သားသမက်၊ (ေဒ ြမင့်ြမင့်မာ)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးသန်းေအး 

အသက်(၇၆)ှစ်သည်  ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်   နနံက် ၅:၃၁ နာရတွီင် စင်ကာပူိင်ုင၌ံ 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရသည့်အတွက ်  မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူး 

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ကျန်ရစ်သူေမာင်ှမများကျန်ရစ်သူေမာင်ှမများ

 - (ဦးေအာင်မျိးဝင်း)-ေဒ ခင်ခင်ေဌး - (ဦးေအာင်မျိးဝင်း)-ေဒ ခင်ခင်ေဌး

 - ဦးေဇာ်မင်းဝင်း-ေဒ သန်းသန်းေဌး - ဦးေဇာ်မင်းဝင်း-ေဒ သန်းသန်းေဌး

 - (ဦးထိန်ဝင်း)- ေဒ ခင်ဖုန်းြမင့်က - (ဦးထိန်ဝင်း)- ေဒ ခင်ဖုန်းြမင့်က

 - ဦးဝဏ ေကျာ်-ေဒ စုစုဝင်း - ဦးဝဏ ေကျာ်-ေဒ စုစုဝင်း

  ှင့် တူ/တူမ(၅)ဦး  ှင့် တူ/တူမ(၅)ဦး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးြမတ်သိန်း(ထားဝယ်)ဦးြမတ်သိန်း(ထားဝယ်)

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
ထားဝယ်မိ၊  အမှတ်(၁၆)၊  အာဇာနည်လမ်း၊  အေနာက်ရပ်ေန 

(ေဒ ကင်ကည်)၏  ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာယုစိန်-ေဒ တင်ဇာထုိက်၊ 
(ေဒါက်တာယယုေုဌး)တို၏ဖခင်၊ မယရုတနာ၊ မယြုမတ်မွန်၊ ေမာင်ဘန်ုးြမတ်ဟန် 
တုိ၏အဘုိးသည်  ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ည ၁၀:၃၀ နာရတွီင် ထားဝယ်မိေနအိမ်၌ 
ကွယ်လွန် သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  အထူးဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

မလိဝမ်းေရ ြဖေရာင်းဝယ်ေရးကုမ ဏီမလိဝမ်းေရ ြဖေရာင်းဝယ်ေရးကုမ ဏီ
ဦးြမေအာင်(ဦးယွန်)ဦးြမေအာင(်ဦးယွန်)
ဦးေအာင်ိုင်(ဦးဝ)ဦးေအာင်ိုင်(ဦးဝ)
ဦးေမာင်ေလး(ဘုတ်ြပင်း)ဦးေမာင်ေလး(ဘုတ်ြပင်း)
ဦးခင်ယု(ေကာ့ေသာင်း)ဦးခင်ယု(ေကာ့ေသာင်း)

ေဒ ခင်ေအးက(ခ) ပိုးစွမ်(ခ) ခင်သန်းြမင့်ေဒ ခင်ေအးက(ခ) ပိုးစွမ်(ခ) ခင်သန်းြမင့်
အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ လသာမိနယ်၊ အမှတ်(၆၅)၊ (၁၈)လမ်း(ဘယ်ဘက်)

ေန (ဦးေအာင်ကျင်တတ်ိ-ေဒ ေလရာ)တို၏ သမီးလတ်၊ (ဦးသေံချာင်း)-

ေဒ ေရ ကည်၊   ဦးစိန်ဝင်း-ေဒ ခင်ခင်ရီ၊   (ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး)-

ေဒ ေကျာစ့န်ိ၊ (ဦးတင်ဝင်း)-ေဒ ခင်သန်းဝင်းတို၏ ညမီ၊ ဦးေဌးေအာင်-

ေဒ သင်းသင်းခိုင်တို၏အစ်မ ခင်ေအးက(ခ)ပိုးစွမ်(ခ) ခင်သန်းြမင့ ်

သည် ၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၆-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက်တွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 

များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ေကျာ်ကည်(မိတ်)ေဒ ေကျာ်ကည(်မိတ်)
အသက် (၈၅)ှစ်အသက် (၈၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  ရတနာလမ်း၊ 

(၁၁)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၃၃၈)ေန  (ဦးရှိန်ကည်)၏ဇနီး၊ 
(ဦးဘွန်နား-ေဒ ကျင်အင်)၏ သမီးေထွး၊ ေဒ ေဆွေဆွေအး၊ 
ဦးေကျာ်စုိးရိှန်၊ ေဒ နီနီရိှန်-ဦးေကျာ်သိန်းလွင်၊ (ဦးေကျာ်မင်းရိှန်)၊ 
ေဒ ြမတ်ြမတ်ရှိန်-ဦးမင်းသန်တို၏ေကျးဇူးရှင်ေမွးမိခင်ကီး၊ 
ေြမး ၁၀ ေယာက်၊ ြမစ်သုံးေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည ်
၁၇-၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန )တွင်  ေြမာက်ဒဂုံေနအိမ်၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) မွန်းလဲွ 
၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်
ဂီတစာဆို၊ ုပ်ရှင်ြပဇာတ် ဒါိုက်တာ၊ ဇာတ် န်းေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာဂီတစာဆို၊ ုပ်ရှင်ြပဇာတ ်ဒါိုက်တာ၊ ဇာတ် န်းေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာ

အသက် (၁၀၀)အသက် (၁၀၀)
(ဦးဘသင်-ေဒ ဖွားသိန်း)တို၏သား၊  (ေဒ ခင်ရီ)၏ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာ 

ေအာင်သစ်လွင်-ေဒါက်တာခင်ခင်ရ၊ီ ဦးေအာင်ချိလွင်၊ ေဒ စိုးစိုးတင့၊် (ေဒါက်တာ 

ချမ်းသာ)-ေဒါက်တာစုစုတင့်တို၏ဖခင်၊ ကိုeာဏ်ဗိုလ်ဗိုလ်၊ ကိုမင်းသစ်ေအာင်၊ 

မငိမ်းေအးစံ၊ ေဒါက်တာေသာ်ေအးချမ်း၊ ေဒါက်တာေအာင်ေအးချမ်းတုိ၏အဘုိး 

ဗိလ်ုကေလးတင့ေ်အာင်သည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ည ၁၁ နာရတွီင် SSC ေရ ဂုတံိင်ု 

ေဆးုံ၌ ဘဝတစ်ပါးသိုကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ 

နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိး၊ မိတ်သဂ   

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်
ဂီတစာဆို၊ ုပ်ရှင်ြပဇာတ် ဒါိုက်တာ၊ ဇာတ် န်းေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာဂီတစာဆို၊ ုပ်ရှင်ြပဇာတ ်ဒါိုက်တာ၊ ဇာတ် န်းေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာ

အသက် (၁၀၀)အသက် (၁၀၀)

ရန်ကန်ုမိေန (ဦးေအာင်ြမင့-်ေဒ ထားရှင်)တို၏ ည၊ီ (ေဒ ထားကည်)၊ 

(ဂီတလုလင် ဦးကိုကို-ေဒ စန်းစန်းြမင့်)၊ (ဦးညိမ  င်း)-ေဒ မမ၊ (ဦးေနလ-

ေဒ မိမိ)တို၏အစ်ကို ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်သည ်၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 

ည ၁၁ နာရီတွင် SSC ေရ ဂုံတိုင်ေဆးုံ၌ ဘဝတစ်ပါးသိုကူးေြပာင်းသွား

ပါသြဖင့် ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ ဂူသွင်း 

သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိး၊ မိတ်သဂ  များအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

စည်သူ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်
ြမန်မာိုင်ငံ ုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့် ဂီတအစည်းအုံး၏ နာယကြမန်မာိုင်ငံ ုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့ ်ဂီတအစည်းအုံး၏ နာယက

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)

ြမန်မာိင်ုင ံုပ်ရှင်အစည်းအံုးှင့် ဂီတအစည်းအံုး၏ 

နာယက  စည်သ ူဗိလ်ုကေလးတင့ေ်အာင်သည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ 

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊

ဒုတိယဝန်ကီးများှင့်

ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 

စည်သူ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင် စည်သူ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင ်
ြမန်မာိုင်ငံ ုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့် ဂီတအစည်းအုံး၏ နာယက ြမန်မာိုင်ငံ ုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့ ်ဂီတအစည်းအုံး၏ နာယက 

အသက် (၁၀၀)  အသက် (၁၀၀)  
ြမန်မာိင်ုင ံုပ်ရှင်အစည်းအံုးှင့် ဂီတအစည်းအံုး၏ 

နာယက စည်သ ူဗိလ်ုကေလးတင့ေ်အာင်သည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ 

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၆၀၅/ခ၊ ယုဇနလမ်းဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀'x၆၀')ရိှ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၏ အမည်ေပါက် ဦးမာန်ဇာေဟာ်လ်ထံမှ အဆက်ဆက်ဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ မိမိခိုင် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၃၇၉၁၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့် လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးတိုင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မိုးေဆွ(LL.M)ေဒ ခင်မိုးေဆွ(LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)

အခန်းအမှတ်-၁၀၃(A/B)၊ ပထမထပ်၊ ၃၆ လမ်း(ေအာက်)၊ အခန်းအမှတ်-၁၀၃(A/B)၊ ပထမထပ်၊ ၃၆ လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃၄၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃၄
S.S East Asia Co.,Ltd      ှင့် ဦးဝမ်တင်

(၎င်း၏ကိုယ်စားြပသ ူဦးေစာေသာသီေဖါ)

(တရားလို)    (တရားပိင်)(တရားလို)    (တရားပိင)်

ပဲခူးတိုင်း(အေနာက်)ေဒသကီး၊ ြပည်ခိုင်၊ နတ်တလင်းမိနယ်၊ ရာသာကုန်း 

ေကျးရာ၊ (ေရာင်နီေွးဆန်စက်)ေန တရားပိင် ဦးဝမ်တင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)

သိေစရမည်။ 

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုက “ကုန်ဖိုးေပးရန် ကျန်ေငွကျပ် ၂၅၃၄၁၂၄ဝိ/-ှင့် ကုန်ဖိုးေပးရန် ကျန်ေငွကျပ ်၂၅၃၄၁၂၄ဝ/ိ-ှင့် 

နစ်နာေကး အတိုးေငကွျပ် ၅၀၀၀၀၀ဝ/ိ-၊ စစုေုပါင်း ၃၀၃၄၁၂၄ဝ/ိ-ရလိမု နစ်နာေကး အတိုးေငကွျပ် ၅၀၀၀၀၀ဝ/ိ-၊ စစုေုပါင်း ၃၀၃၄၁၂၄ဝ/ိ-ရလိမု ”ေလ ာက်ထား 

စွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ် ုံးအခွင့် 

အမိန်ရေရှေနြဖစေ်စ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကို ေချပ 

ေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက ်၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

၅ရက်(၁၃၈၃ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆန်း ၄ ရက်ေန) မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်က 

အမည် ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိများစဲွဆုိချက်ကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးသုိလာေရာက် 

ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာ 

မေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းအြပင် တရားလိမုျားက ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပ 

အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 

သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိ လိက်ုရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၁-ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၆)ရက်ေနတွင် ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

                                                                             (ခင်မာဝင်း)(ခင်မာဝင်း)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး
သင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဒီဇင်ဘာ   ၁၈၊   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

စာမျက်ှာ » ၁၃ စာမျက်ှာ » ၁၅

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး သာတညူမီ ရရိှေရး 

အတွက် လက်တွဲကိးပမ်း ေဆာင်ရက်ကရန် 

ကမ  ာ့ိုင်ငံများအား  ဂူတာရက်စ် တိုက်တွန်း 
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