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၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ေ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

တပ်မေတာ်၏ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ သည် အမိိုင်ငံှင့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထု ေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး
ကမ  ာအ့လယ်တွင် ဆက်လက်ရပ်တည်သွားိုင်ရန် ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်သည့်စိတ်ရင်းေစတနာှင့် လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်တပ်မေတာ်က အားကုိးအားထားြပရသည့ ်အမျိးသမီးအရာရိှေကာင်းများြဖစေ်အာင် မမိကိိယ်ုမမိ ိဆက်လက်ြပစပုျိးေထာငေ်လက့ျင့်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၂

တပ်မေတာ်၏ အမျိးသမီးစစ်မ ထမ်းများ၏ အခန်းက  ကိ ုအားသစ် 

ေလာင်းမည့ ်  ဘွဲရအမျိးသမီးဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း  အမှတ်စ်(၈) 

သင်တန်းဆင်းဂဏ်ုြပ စစ်ေရးြပအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

ရန်ကုန်မိရှိ တပ်မေတာ်(ကည်း) ဗိုလ်သင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘီ) 

စစ်ေရးြပကွင်း၌ ကျင်းပြပလုပ်ရာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မဟာ 

သေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက်မိန်ခွန်း ေြပာကားသည်။

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ) ဗိလ်ုချပ်ကီး 

ေဇယျေကျာ်ထင်မုိးေအာင်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)ဗုိလ်ချပ်ကီး 

စည်သူေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ တပ်မေတာ်အရာရိှ 

ကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး၊ ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန်၊ တပ်မေတာ် 

(ကည်း) ဗိလ်ုသင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘ)ီ ေကျာင်းအပ်ုကီးှင့ ် တာဝန် 

ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။         စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်အား ဘွဲရအမျိးသမီးဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၈) သင်တန်းဆင်း 

ဂုဏ်ြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနားတွင ်ဗိုလ်ေလာင်းတပ်ခွဲများက အေှးေလ ာက် အြမန်ေလ ာက်ြဖင့ ်ချတီက်အေလးြပကစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

      

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

လူအသက်ရှင်သန်ေရး ြဖစင်ေစတနာြဖင့်ကုသေပး

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

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်
ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်သည် တပ်မေတာ်ေဆးတက သိလ်ု  
ဗိလ်ုေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ် (၂၂) သင်တန်းဆင်း ဂဏ်ုြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနား 
တွင် ြပည်သလူထူ၏ု  ကျန်းမာေရးှင့ပ်တ်သက်ပီး  “လူအသက်ထက် အေရးကီး 
တာဘာမှမရိှ” ဆိသုည့အ်တိင်ုး တပ်မေတာ်အေနြဖင့လ်ည်း ြပည်သလူထူအုတွက်  
ပိမုိေုကာင်းမွန်သည့ ်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများ ေပးိင်ုရန်၊ ေဆးသပိ ံ 
ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည ်
ြဖစ်ေကာင်း” ေြပာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ြပည်သူလူထုအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ က  ကို  
အေကာင်းဆုံးြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေပးေနေသာ်လည်း   ေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့ ်
ယှ်လ င် နမိ့က်ျေနဆြဲဖစ်သည်။ ြပည်သမူျားအား ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ က   
တွင်  ေဆးတက သိုလ်များမ ှ  ဆရာဝန်များအား   ေမွးထုတ်ေပးေနေသာ်လည်း 
ြပည်သူေဆးုံများတွင ်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကသည့ ်  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန် 
အေရအတွက်နည်းပါးေသာေကာင့် ိုင်ငံအတွင်း အေရးေပ လိုအပ်သည့်အခါ  
အေရးေပ လိအုပ်သည့ေ်နရာများတွင် တပ်မေတာ်ဆရာဝန်များက ကညူေီဆာင်ရက်  
ေနသည်ကို ေတွရသည်။ 

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ကမ ာ့ုိင်ငံများအားလံုး ရင်ဆုိင်ေနရသည့် ကုိဗစ်-၁၉ 
ကပ်ေရာဂါေဘးေကာင့ ်  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ စနစ်တွင်   စိန်ေခ မ များ၊   
ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအပိုင်းတွင ် ဖိအားများ၊   ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများှင့်  ရင်ဆိုင် 
ကံေတွခဲရ့သည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ပထမလ  င်း၊ ဒတုယိလ  င်းှင့်  
တတိယလ  င်းများြဖစ်ပွားခဲ့ပီး      တတိယလ  င်းတွင်   ေရာဂါကူးစက်မ  န်းှင့် 
လေူသဆုံးမ  န်း အများဆုံးကံေတွခဲရ့သည်။ ထိသုို ြဖစ်ရြခင်းသည် ကိဗုစ်ေရာဂါ 
ဆိင်ုရာ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကိ ုလိက်ုနာမ အားနည်းြခင်း၊ တစ်ကမ ာလုံးအတိင်ုး  
အတာြဖင့် ကူးစက်ြမန်ဗီဇေြပာင်း ဒယ်လ်တာမျိးကွဲများ ပျံှံေရာက်ရှိလာြခင်း၊ 
ေဆးဝါးှင့်အေထာက်အကူများ   မြပည့်စုံြခင်းများေကာင့ ်  အခက်အခဲများှင့် 
ရင်ဆိုင်ကံေတွခဲ့ရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ တတယိလ  င်းြဖစ်ပွားစ် ြမန်မာိင်ုငတွံင် ိင်ုငေံရးအေြပာင်းအလ ဲ 
ြဖစ်ေပ လာရာ၌  ြပည်သူေဆးုံများမ ှ  ဆရာဝန်များှင့်   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 
အချိ CDM လ ပ်ရှားမ များတွင်   ပါဝင်ခဲ့သည်။  သမားေကာင်းကျင့်ဝတ်များကိ ု 
မျက်ကွယ်ြပ၍ တာဝန်ကျရာ  ေဆးုံများ၊  ေဆးခန်းများကို  စွန်ခွာသွားခဲ့ရာ 
ကပ်ေရာဂါလနူာများ အားကိုးရာမဲ့ပီး အသက်မဆုံး ံးသင့ဘ် ဲဆုံး ံးမ များ ကံေတွ 
ခဲရ့သည်။ သိုေသာ် ိင်ုငေံတာ်အေပ  သစ ာေစာင့သ်ေိသာ ကျန်ရိှသည့က်ျန်းမာေရး 
ဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မေတာ်သား ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွဝင်များ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများ၊ 
ပရဟိတအဖွဲအစည်းများ၊ တာဝန်သိြပည်သူများ၏ တက်က စွာ ပူးေပါင်းပါဝင်
ေဆာင်ရက်မ တိုေကာင့ ်    ကိုဗစ်တတိယလ  င်းကို   ထိန်းချပ်ထားိုင်သည်ကိ ု
ေတွရမည်ြဖစ်သည်။

တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွသည် တာဝန်ကျရာေနရာေဒသအသီးသီးတွင် 
ြပည်သူများအား    ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လိုအပ်လာပါက   ပါဝင်ကူညီ 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပီး ယခု ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  
ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်တက်က စွာပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုေတွရမည ်
ြဖစ်သည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါသည် ကမ ာေပ မှ လုံးဝေပျာက်ကင်းသွားမည်မဟတ်ုဘ ဲ 
ြပည်သူများှင့ ်အတူယှ်တွဲရှိေနမည့် ေရာဂါပိုးြဖစ်ေသာေကာင့ ်  ကုသေရးှင့ ်
ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများအြပင ်    ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ 
တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်    အေရးပါသည့်အခန်းက  မှ  ဆက်လက်ရှိေနမည်ဟ ု
သိရသည်။ တာဝန်သိကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 
တပ်ဖွဲများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ ြပည်သူများ ပူးေပါင်းလက်တွဲေဆာင်ရက်ိုင ်
မ ေကာင့ ်ြပည်သူကျန်းမာေရးက   တည့်မတ်လာသည်ကိုေတွရသည်။

ကမ ာေပ ရှိ  ိုင်ငံေပါင်းတစ်ရာဝန်းကျင်တွင ် ကိုဗစ်တတိယလ  င်း ြဖစ်ပွား 
ပီးေနာက ်စတုတ လ  င်း၊ ပ မလ  င်းများြဖစ်ေနရာ ယခုအခါ ကူးစက်ြမန်အိုမီခရန် 
ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲသစ်ပါ ကူးစက်ခံေနရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၌မ ူအိုမီခရန် မျိးကွဲသစ ်
ကူးစက်ြခင်းမရှိေသးဘ ဲကိုဗစ်-၁၉ တတိယလ  င်းြဖင့ ်ကပ်ေရာဂါကိ ု ထိန်းချပ် 
ထားိင်ုြခင်းမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာ  တာဝန် 
ရိှသူများအားလံုးှင့် ြပည်သူတုိ၏ တက်က စွာပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း 
ေကာင့ ်ြဖစ်သည်။ ကမ ာေပ ၌ ကိဗုစ်မျိးကဲွသစ်  ကူးစက်ပျံံှေနသြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့် စတုတ လ  င်းြဖစ်ေပ လာိုင်မ ကို  ကိတင် 
ေြမာ်ေတွးပီး ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊  တပ်မေတာ်ှင့ ်ြပည်သမူျား ပူးေပါင်းလက်တဲွ  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေနသည်။

သိုြဖစ်ရာ ြပည်သလူထူ၏ု ကျန်းမာေရးအတွက် “လူအသက်ထက် အေရးကီး 
တာဘာမှမရိှ” ဟသူည့ ်လမ်း န်ချက်အတိင်ုး တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ြပည်သလူထူ ု
အတွက် ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကုိ ကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီးဌာနှင့် ပူးေပါင်းလက်တွဲလျက ်ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနြခင်း 
ကို ဝမ်းေြမာက်စွာကိဆိုပါေကာင်း။      ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၄၀၀ ၈,၄၀၀ ၉ ၇၅,၆၀၀

MTSH ၃,၁၀၀ ၃,၀၀၀ ၇,၉၄၈ ၂၃,၉၅၇,၃၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၂ - ၁၂-၂၀၂၁)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၅ ၁၃,၅၀၀

EFR ၂,၉၅၀ ၂,၉၅၀ ၁ ၂,၉၅၀

AMATA ၆,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၇ ၄၂,၀၀၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၅၂၆
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၇၁.၁
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၁.၅ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၅၅.၉
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၀၇ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၀၄.၁
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၀၆
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၂.၆၆၆
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၁.၉၃

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၂

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ်   အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊  အလုပ်ုံှင့်  အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရး 

ဦးစီးဌာန၊    န်ကားေရးမှးချပ်  ဦးွန်ဝင်းအား  အမတဲမ်းအတွင်းဝန်တာဝန်များကိ ု ပူးတဲွထမ်းေဆာင်ရန်  တာဝန်ေပးအပ် 

လိုက်သည်။

၁။ ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့ ် အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ 

 ခိုင်မဲေရးတိုအတွက ်တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။

၂။ စစ်မှန်ပီး စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုေစာင့်ေရှာက်ေဖာ်ေဆာင်၍ ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ 

 အစိုးရတစ်ရပ်ှင့ ်အုပ်ချပ်မ ပုံစံ ေပ ထွန်းလာေစေရး။ 

၃။ ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် စစ်မှန်ေသာ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခ၍ံ တိင်ုးရင်းသားအားလုံး 

 စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး။

၄။ ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး လုိလားေတာင့်တေနသည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရး။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အမျိးသားေရးဦးတည်ချက ်(၄) ရပ် 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်အြဖစ ်တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ေဝါမိနယ်၌ ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂

 ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေဝါမိနယ်  ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက        ေကျးရာမတည်ရန်ပုံေင ွ

စီမံကိန်းြဖင့ ် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမ 

ေရး၊ အေသးစားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် မိသားစုဝင်ေငွများ 

တိုးပွားလာေစရန ်   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။

ေဝါမိနယ်  ဝင်းကဒတ်ေကျးရာ၌   ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ 

ဘ  ာှစ်မှ  စတင်၍  ေကျးရာမတည်ရန်ပုံေငွ  စီမံကိန်း 

ေငကွျပ်သန်ိး  ၃၀၀ ြဖင့ ်  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ  ၂၀၀၊  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်သ ူ ၈၉ ဦး၊ အေရာင်းအဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သ ူ ၁၁ 

ဦး ရှိပီး  စီမံကိန်း အသင်းသူ အသင်းသားေပါင်း ၃၀၀ အတွက် 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်း     လည်ပတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ် 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

  ေရှဖုံးမှ

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး  

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်က ဗိုလ်ေလာင်း 

တပ်ခဲွများ၏ အေလးြပြခင်းကိခုယံူပီး ေကျာင်းဆင်း 

ဗိုလ်ေလာင်းတပ်ခွဲအား စစ်ေဆးသည်။ ထိုေနာက ် 

ဗိလ်ုေလာင်းတပ်ခဲွများက တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး   မဟာသေရစည်သူ 

မင်းေအာင်လ  င်အား အေှးေလ ာက်၊ အြမန်ေလ ာက် 

ြဖင့် ချတီက်အေလးြပကသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊           တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်  

က  တပ်မေတာ်(ကည်း)  ဗိုလ်သင်တန်းေကျာင်း 

(ေမှာ်ဘီ)  ဘွဲရအမျိးသမီး ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၈)မှ အေကာင်းဆံုးဗုိလ်ေလာင်းဆုရရိှသူ  

ဗိုလ်ေလာင်း   ေမသက်ွယ်အား   အေကာင်းဆုံး 

ဗိုလ်ေလာင်းဆ ုေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   ၊           တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်  

က သင်တန်းဆင်းမန်ိခွန်း ေြပာကားရာတွင်  မမိတိို 

ိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် 

စုစည်းေနထိုင်သည့် ြပည်ေထာင်စုကီးြဖစ်သည့ ်

အတွက်  ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသား 

စည်းလံုးညီွတ်မ မပိကဲွေရး၊ အချပ်အြခာအာဏာ 

တည်တံ့ခိုင်မဲေရးဟူသည့ ်  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါး 

သည်     မိမိတိုတပ်မေတာ်သားများ     အမဲတမ်း 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရမည့် အမျိးသား 

ေရးတာဝန်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ အမျိးသားေရးဆုိသည် 

မှာ တစ်မျိးသားလုံး၏ အကျိးစီးပွားှင့်ဘာသာ၊  

သာသနာ၊ ိုးရာယ်ေကျးမ  ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ ်

အလာများကုိ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းကုိ ဆိုလို 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်တွင် မည်သည့်ိင်ုငေံရး 

စနစ်၊    မည်သည့်အစိုးရ    ဦးေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်တစ်မျိးသားလံုးှင့် သက်ဆိင်ု 

သည့်   အမျိးသားေရးမူဝါဒြဖစ်ေသာ    ဒိုတာဝန် 

အေရးသုံးပါးကိ ု  ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်၏ အမျိးသားိုင်ငံေရးကို  

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ြပည်သြူပည်သားများ 

ှင့်အတူ   လက်တွဲညီည ီ  အစွမ်းကုန်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အထင်အရှား ြမင်ေတွရမည်

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်   တည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်သည့ ်ိင်ုငေံတာ်ြဖစ်လာ ေရးအတွက် 

ကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာတွင် 

ြပည်သူှင့် တစ်သားတည်းြဖစ်ေအာင်လုပ်ေဆာင ်

ပီး ြပည်သ၏ူ လိအုပ်ချက်၊ တိင်ုးြပည်၏ လိအုပ်ချက် 

များကို တုိက်ုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊    လုပ်ေဆာင်ေပးခဲ့သည်ကို 

သမိုင်းေကာင်းတွင ် အထင်အရှား  ြမင်ေတွရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုကဲ့သို မွန်ြမတ်ေကာင်းမွန်သည့ ်

သမိုင်းအစ်အလာေကာင်းများကိ ု     ဆက်လက် 

ထိန်းသိမ်းသွားကရန ်မှာကားလိုေကာင်း။

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်သမုိင်းေကာင်းတွင် အမျိးသမီး 

တပ်ဖဲွဝင်များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်အချိကုိ ြပန်လည် 

ေလလ့ာကည့မ်ည်ဆိပုါက လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ  

ကာလတွင် ြမန်မာအမျိးသမီးများ၏ ကိးပမ်းမ  

က  အချိကို ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၁၉၄၈ 

ခုှစ်  လွတ်လပ်ေရးရပီး   ေနာက်ပိုင်းတွင်လည်း 

အမျိးသမီးအရာရှိှင့် အြခားအဆင့် စစ်မ ထမ်းများ 

ကို လက်ုံးတပ်ဖွဲများှင့် ကယ်ဆယ်ေရးတပ်ဖွဲ 

များတွင် တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့သည်များ ရှိခဲ့ေကာင်း။

၁၉၅၄ ခှုစ်တွင် ြမန်မာအမျိးသမီး စစ်ဝန်ထမ်း 

တပ်ဖဲွ ဖဲွစည်းတာဝန်ေပးခဲသ့ည့ ်အမျိးသမီးအရာရိှ 

ကာကွယ်ေရးသည ်ပထမ

(  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ြမန်မာြပည်ကာကွယ်ေရးတပ်မေတာ်သိုဝင်ေရာက်စစ်မ ထမ်းရန်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍

၁၉၄၂ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေနတွင ်အသံလ င့်ေြပာကားချက်မ ှေကာက်ုတ်ချက်)

လွတ်လပ်ပ။ီ ကိင်ုး… ဘာကကျပ်တိုတိင်ုးြပည်စကမလ၊ဲ ဘယ်လိတုိင်ုးြပည် အသစ်ေထာင်မလ။ဲ ယခအုစိုးရအဖဲွက 

အေတာ်အတန် ဗမာြပည် ေခတ်သစ်ထူေထာင်ေရးအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစ်ေတွ ေြပာသွားတာ ကားလိုက်ပါရဲ။ 

ဒါေပမယ့ ်အဒဲအီစအီစ်ေတ ွလပ်ုြဖစ်ပါပတီဲ၊့ တစ်ေန ဒဟီာေတကွိ ုကာကွယ်ဖို အားမရိှရင် ဘယ်မှာအသုံးကျေတာမ့လ။ဲ 

ဒါေကာင့ ်ဗမာြပည်ရဲ ကာကွယ်ေရးသည် ပထမ၊ ဗမာြပည်ရဲ လွတ်လပ်ေရးသည် ဗမာြပည်ကာကွယ်ေရးအေပ  တည်၏။ 

ဒါေကာင့် ဗမာ့ကာကွယ်ေရးဟာ ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးနဲ ညီမ တယ်။ ဒီအချက်ကို ဘယ်သူမှ မြငင်းိုင်ဘူး။ ဗမာ့အဓိက 

ြပဿနာဟာ ဗမာ့ကာကွယ်ေရးပဲလို တထစ်ချမှတ်လိုက်ပါ။
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များသည ်ကျရာတာဝန်ကို ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင် 

ိုင်ခဲ့ကသည့ ်အစ်အလာေကာင်းများကိ ုဂုဏ်ယူ 

ဖွယ်ရာ    ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပီး    ေနာက်ပိုင်းတွင ်

အမျိးသမီး  သူနာြပအရာရှိများ၊  ဘွဲရအမျိးသမီး 

အရာရှိများ၊     အမျိးသမီးဆရာဝန်အရာရှိများ၊ 

အမျိးသမီး သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်က မ်းကျင်သမူျား၊ 

အမျိးသမီးတပ်ကပ်ကီး/ စာေရးများ၊ အမျိးသမီး 

စစ်သည်များ    စသည်ြဖင့ ်   သုံးေထာင်ေကျာ်ခန်  

ခန်အပ်တာဝန်ေပးလျက်ရှိသည်ကိ ု      ေတွရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။ 

ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပးလျက်ရိှ

မိမိတိုတပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်     ကာကွယ်ေရး 

စွမ်းအား တည်ေဆာက်ရာတွင် ြမန်မာအမျိးသမီးထ ု

ပါဝင်ိုင်ေရး၊  အမျိးသမီးများ၏       အခန်းက   

ြမင့တ်င်ေရးှင့ ်တပ်မေတာ်တွင် အမျိးသမီးစစ်မ ထမ်း 

များ ပါဝင်ထမ်းေဆာင်ုိင်ေရးတုိအတွက် သင်တန်း 

ေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ်ပီး ေလက့ျင့ေ်မွးထတ်ုေပးလျက် 

ရှိေကာင်း၊ ထိုြပင ်သင်တန်းဆင်းဘွဲရ အမျိးသမီး 

အရာရိှများကိ ု        သက်ဆိင်ုရာ ဘာသာရပ်အလိက်ု 

မဟာဘွဲ၊ ပါရဂူဘွဲများရရှိိုင်ေရး ဆက်လက်ပညာ 

ဆည်းပူးသင်ကားေစလျက်ရိှေကာင်း၊ သင်တန်းဆင်း  

အမျိးသမီး အရာရှိများအေနြဖင့ ်ကည်း၊ ေရ၊ ေလ၊ 

ုံး၊  ဌာနများအပါအဝင်  လက်ုံးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ 

အသီးသီးတွင် တာဝန်ေကျပွန်စွာ    ထမ်းေဆာင်ေနက 

သည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေနသည့ ်ိုင်ငံများကို ေလ့လာ 

ကည့်ပါက  လူသားအရင်းအြမစ်ကိ ု  အြပည့်အဝ 

အသုံးချိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိသုို  

ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် လသူားအရင်း 

အြမစ်ကို                              စာမျက်ှာ ၄ သို »» 

 တပ်မေတာ်အေနြဖင့်   တည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး  ဖွံဖိးတိုးတက်သည့်ိုင်ငံေတာ် 
ြဖစ်လာေရးအတွက် ကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာတွင် ြပည်သှူင့် 
တစ်သားတည်းြဖစ်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ပီး ြပည်သူ၏ လိုအပ်ချက်၊ တိုင်းြပည်၏ 

လိအုပ်ချက်များကိ ုတိက်ုိက်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိက်ု၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊   
 လုပ်ေဆာင်ေပးခဲ့သည်ကို သမိုင်းေကာင်းတွင် အထင်အရှား ြမင်ေတွရမည် 

 ယခကုဲသ့ို မွန်ြမတ်ေကာင်းမွန်သည့ ်သမိင်ုးအစ်အလာေကာင်းများကိ ုဆက်လက် 
ထိန်းသိမ်းသွားကရန် မှာကားလို

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် ဘွဲရအမျိးသမီးဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၈) သင်တန်းဆင်း 

ဂုဏ်ြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနားတွင ်မိန်ခွန်းေြပာကားစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ

အသုံးြပရာတွင်လည်း ေယာက်ျား၊ မန်ိးမ  မခဲွြခားဘ ဲ

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနကသည်ကိ ုေတွြမင်ရမည်ပင ်

ြဖစ်ေကာင်း၊     လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိးတိုး

တက်ေရးေဆာင်ရက်မ တွင် ိင်ုငအံလိက်ု မမိိိင်ုင၏ံ 

အမျိးသားအကျိးစီးပွား ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး ရည်ရယ် 

လုပ်ေဆာင်ေနကသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မမိတိိုိုင်ငတွံင်လည်း အမျိးသမီးဦးေရ ၅၂ ရာခိင်ု န်း 

ရှိသည့်အတွက ်   အမျိးသမီးများ၏   စွမ်းအားကိ ု

ြမင့်တင်ေဖာ်ထုတ်ေပးလျက်ရှိသည်ကိ ု  ေြပာကား 

လိုေကာင်း။

ြပည့်အင်အားသည ်   ြပည်တွင်းမှာသာရှိသည ် 

ဆိုသည့်အတိုင်း   အမိိုင်ငံေတာ်ကို   ကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက်    ကျန်းမာကံ့ခိုင်သည့ ်

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်အားသာမက အိုင်မခံ အ ံး 

မေပးသည့ ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်အားများပါ အစ် 

ြပည့်ဝေနရန် လုိအပ်ေကာင်း၊  လူငယ်များြဖစ်သည့် 

အတွက် ေခါင်းေဆာင်မ ကို ရယူိုင်ရန် မိမိအဖွဲ  

အစည်းကိ ုတိုးတက်ေအာင် ကိးစားအားထုတ်ေန 

ရန်   လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ေအာင်ြမင်သည့ ်

ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းများ ြဖစ်လာေစေရးအတွက ်

တပ်ဖွဲဝင်များကို ဦးေဆာင်ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးတစ်ေယာက် 

ချင်း သသိင့သ်ထိိက်ုသည့ ်အသပိညာအတတ်ပညာ 

များကို ေလ့လာမ အားေကာင်းမှသာလ င် မှန်ကန် 

သည့်ဆုံးြဖတ်ချက်ကို    ချမှတ်ိုင်မည်ြဖစ်သည့ ်

အတွက်   မိမိတိုတစ်ဦးချင်း  ေလ့လာအားထုတ် 

ကိးပမ်းကရန်လည်း မှာကားလိုေကာင်း၊ ထိုသို 

ကိးပမ်းအားထတ်ုရာတွင် သတူစ်ပါးအေပ  မထခိိက်ု 

ေစဘဲ  ိုးိုးသားသား ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

အလုပ်လုပ်ရာတွင ်ရည်မှန်းချက်ပီးေြမာက်ေစရန်၊  

အလပ်ုတာဝန်ပီးေြမာက်ေစရန် ကိးစားေဆာင်ရက် 

ြခင်းမျိးြဖင့်သာ   မိမိအလုပ်တာဝန်  ေကျပွန်မ ကို 

ဂုဏ်ယူကရန ်မှာကားလိုေကာင်း။ 

ယေနအချနိ်တွင်  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေရးှင့ ်

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ အားသွန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ေနသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်ပီး အဖွဲအစည်းတစ်ခု 

တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် စည်းလံုးညီွတ်မ   

ရိှရန် မရိှမြဖစ်လိအုပ်ေကာင်း၊ မမိတိို တပ်မေတာ်သား 

မိသားစုများက မိမိတို၏ိုင်ငံချစ်စိတ်၊ မျိးချစ်စိတ် 

အေြခခံပီး       တပ်တွင်းစည်းလုံးညီွတ်ေရးကိ ု

ကျစ်လျစ်ခိုင်မာစွာ    တည်ေဆာက်ထားကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  တပ်တွင်းစည်းလုံးညီွတ်ေရးကို 

တည်ေဆာက်ရာတွင် ေလ့ကျင့်ေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး၊  

သက်သာေချာင်ချေိရး၊            စိတ်ဓာတ်ဟူသည့ ်

တပ်တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းကီး ၄ ရပ်ှင့်အညီ  

တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်သား 

တိင်ုးကလည်း ရေဲဘာ်အချင်းချင်းအေပ  ထားရိှရမည့ ်

ေမတ ာတရား၊ သေံယာဇ်တရားှင့ ်သစ ာေစာင့သ်မိ  

တရား ဟသူည့ ်ရေဲဘာ်စတ်ိကိ ုထာဝစ်ေမွးြမထား 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုမှသာ ကျစ်လျစ်ခိုင်မာသည့ ်

တပ်တွင်းစည်းလံုးညီွတ်ေရးကုိ တည်ေဆာက်ိင်ု 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတို           တပ်မေတာ်သားအားလုံးအတွက ်

တပ်မေတာ်သားေကာင်းတစ်ေယာက ်  ြဖစ်ေစေရး 

လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ြပ  ာန်းတိုက်တွန်းထားသည့ ် 

အပါး ၆၀ ေသာ   စစ်သည်ေတာ်ကျင့်ဝတ်များကိ ု

မဲ မံစွာေစာင့်ထိန်းကရန ်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုမှသာလ င် တိင်ုးြပည်ကအားထားရပီး ြပည်သကူ 

အားကိုးရသည့ ်      စည်းကမ်းစနစ်တကျရှိသည့ ်

တပ်မေတာ်သားေကာင်းများ       ြဖစ်လာမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ စည်းကမ်းေကာင်းမွန်သည့သ်မူျားသည် 

ေပးအပ်လာသည့် တာဝန်များကို     ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်တတ်ေသာစိတ်      ရှိသည့်အတွက ်

ေခါင်းေဆာင်ငယ်များအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

မည့်သူများအေနြဖင့ ်    မိမိကိုယ်တိုင်အေသးအဖွ ဲ 

စည်းကမ်းကအစ  စံနမူနာြပြဖစ်ေအာင်  ေနထိုင် 

ကျင့်ကံပီး လက်ေအာက်ငယ်သားများပါ လိက်ုနာမ  

ရိှေစေရး ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားကရန် အေလးထား 

မှာကားလိုေကာင်း။

အဓိကလုပ်ငန်းကီး ၃ ခု

တပ်မေတာ်၏ အဓကိလပ်ုငန်းကီး ၃ ခြုဖစ်သည့် 

ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန်၊ ေလက့ျင့ေ်ရးတာဝန် 

ှင့် ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်းတာဝန်ဟူ၍ ချမှတ် 

ြပ  ာန်းေပးထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိအထဲမှ အေြခခံ 

အကျဆုံးတာဝန်သည်   ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး  

တာဝန်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး  

ဟူသည့်ေနရာတွင် သာမန်အားြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ကို 

ထိပါးလာမည့ ်ြပည်တွင်း/ြပည်ပ အ ရာယ်များကိ ု

ကာကွယ်ေချမ န်း တိက်ုခိက်ုသွားရန်ြဖစ်ေသာ်လည်း 

ယေနေခတ်အချနိ်ကာလတွင်မူ စစ်ေရးနည်းလမ်း 

သာမက   ိုင်ငံေရးအရ   ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ ၊ 

စီးပွားေရးအရ ပိတ်ဆိုမ ၊ သတင်းမှားများ ြဖန်ချမိ ၊  

ယ်ေကျးမ အရ   ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်မ  စသည့် 

အ ရာယ်များကိုပါ    ကာကွယ်ိုင်ေရးေဆာင်ရက ်

သွားကရန ်လိုအပ်ေကာင်း။ 

ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင်ရာ 

တွင်    မိမိတိုတစ်ဦးချင်း    တာဝန်ဝတ ရားများကိ ု

ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ရန်ှင့် “ေလ့လာ၊ ေလ့ကျင့်၊ 

လိုက်နာ” ဟူသည့် ေဆာင်ပုဒ်အတိုင်း သင်တန်း 

ေကျာင်းများမှ          ေလက့ျင့သ်င်ကားေပးလိက်ုသည့ ်

စစ်ပညာရပ်များကုိ  လက်ေတွနယ်ပယ်တွင် မှန်မှန် 

ကန်ကန်    ထိထိေရာက်ေရာက ်   အသုံးချိုင်ရန်   

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊         စာမျက်ှာ ၅ သို »»

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် ဘဲွရအမျိးသမီးဗုိလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၈) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ြပ 

စစ်ေရးြပအခမ်းအနားတွင ်ဗိုလ်ေလာင်းတပ်ခွဲအား စစ်ေဆးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် ဘဲွရအမျိးသမီးဗုိလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၈)မှ အေကာင်းဆုံး 

ဗိုလ်ေလာင်းဆုရရှိသ ူဗိုလ်ေလာင်း ေမသက်ွယ်အား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ယေနအချနိ်တွင် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို အားသွန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်
အဖွဲအစည်းတစ်ခု တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် စည်းလုံးညီွတ်မ ရှိရန် မရှိမြဖစ်လိုအပ်
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ေခတ်ှင့်အညီ   တိုးတက်ေြပာင်းလဲလျက်ရှိသည့ ်                

စစ်အသုံးအေဆာင်ှင့်   စစ်အတတ်ပညာများကို   

အသုံးချိုင်ေရးအတွက ်  ေလ့လာြခင်း၊    ကျန်းမာ 

ကံခ့ိင်ုက မ်းကျင်ေနရန် ေလက့ျင့ြ်ခင်းှင့ ်စစ်အေြခခ ံ

သေဘာတရားှင့်   စစ်ေြမြပင်စည်းကမ်းများကို 

လက်ေတွနယ်ပယ်တွင ်   လိုက်နာကျင့်သုံးကရန ်

တိုက်တွန်းမှာကားလိုေကာင်း။

ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်းတာဝန်

မမိတိိုတပ်မေတာ်၏ ေနာက်ထပ်အဓကိလပ်ုငန်း 

တာဝန်ကီးတစ်ခုမှာ   ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်း 

တာဝန်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်သည် ိင်ုငေံတာ် 

တွင်  အေရးကံလာတိုင်း  ေရှတန်းက  အမဲတမ်း 

မားမားမတ်မတ ်ရပ်တည်ခဲ့ေကာင်း၊     သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များ              ကျေရာက်ခဲသ့ည့အ်ချန်ိတွင် 

လည်း     အထက်အမိန်    ေတာင်းခံစရာမလိုဘ ဲ

တပ်မေတာ်သားများက အရင်ဆုံးေရာက်ရှိကူညီခဲ့ 

ကေကာင်း၊ ယင်းသည် မမိတိို တပ်မေတာ်၏ အလွန် 

မွန်ြမတ်သည့် ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်းတာဝန်ကို  

ထမ်းေဆာင်ေနြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊  ယေနအချနိ်  

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုးှင့ ် ြပည်သူများ ရင်ဆိုင် 

ေတွချနိ်၌လည်း  တပ်မေတာ်သည်  ြပည်သူလူထ ု

အတွက် က  ေပါင်းစုမှံ အစွမ်းကန်ု ကညူကီာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေနသည်ကို  အထင်အရှား ေတွရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။ 

တစ်ုိင်ငံလံုး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွား 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် ထူးခ န်ဆုရရှိကသည့ ်ဗိုလ်ေလာင်းများကိ ုေတွဆုံ၍ ဂုဏ်ြပအမှာစကား 

ေြပာကားစ်။
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ဘက်ေပါင်းစုံမ ှေဆာင်ရက်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အစည်းအေဝး (၁၈/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့် အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ြပည်ပိုင်ငံများှင့် စီးပွားေရးကုန်သွယ်မ  ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ြမန်မာကျပ်ေငွှင့် 

၎င်းတိုိင်ုငသံုံးေင ွတိက်ုိက်ုေပးေချိင်ုရန် အိ ိယ၊ ထိင်ုး၊ တတ်ုိင်ုငတံိုှင့ ်သေဘာတလူက်မှတ်ေရးထိုးပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုင၏ံ 

စီးပွားေရး ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာေအာင် ဘက်ေပါင်းစုံမှ အတတ်ိုင်ဆုံး ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း။
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မ များအေပ  ကာကွယ်ထိန်းချပ ်ကုသေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသက့ဲသုိ တစ်ဖက်ကလည်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှိင်ုေရးအတွက် 

ကာကွယ်ေဆးများရရှိေရး နည်းလမ်းေပါင်းစုံြဖင့ ် 

လုပ်ေဆာင်ေပးလျက်ရှိပီး ရရှိလာသည့ ်ကာကွယ် 

ေဆးများကို နယ်ေြမများအလုိက် ဦးစားေပးအဆင့် 

အတုိင်း အချန်ိမီထုိးံှုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း။

တပ်မေတာ်သည် ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သအူတွက် 

“အား”ြဖစ်ပီး ုိင်ငံအတွက် အေရးကံပါက အမဲတမ်း 

အဆင်သင့်ရှိေနသည့် အခိုင်အမာဆုံး Institution 

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ိုင်ငံသားေကာင်း 

ြဖစ်သမူျားအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန် 

ကိ ုေကျပွန်စွာ လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ပုိးထမ်းေဆာင် 

သွားကရန ်မှာကားလိုေကာင်း။

မွန်ြမတ်သည့်စိတ်ရင်းေစတနာ

တပ်မေတာ်သည်  အတိတ်ကာလက  ိုင်ငံှင့် 

လူမျိးအေပ   တာဝန်ေကျပွန်မ ၊  သစ ာေစာင့်သိမ ၊ 

ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးကို   ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်သက့ဲသုိ ယခု ပစ ပ န်ကာလတွင်လည်း ုိင်ငံှင့် 

လမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး ဖံွဖိးတိးုတက်  

သည့ ်ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်

ြပည်ေထာင်စုကီး တည်ေဆာက်ေရးကိ ု တည့်မတ် 

ထိန်းသိမ်း      ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်၏       ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ  

သည်    အမိိုင်ငံှင့်   တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထ ု

ေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး      ကမ ာ့အလယ်တွင် 

ဆက်လက်ရပ်တည်သွားိုင်ရန ်        ကိုယ်ကျိးမငဲ ့

မွန်ြမတ်သည့်စိတ်ရင်းေစတနာှင့် လုပ်ေဆာင်ေန 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်ှင့် တပ်မေတာ်က 

အားကိုးအားထားြပရသည့ ်     အမျိးသမီးအရာရှ ိ

ေကာင်းများြဖစ်ေအာင ်  မိမိကိုယ်မိမ ိ  ဆက်လက် 

ြပစပုျိးေထာင်ေလက့ျင့သွ်ားကရမည်ဟ ုတိက်ုတွန်း 

ေြပာကားလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊            တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် 

သည် ဗိုလ်ေလာင်းတပ်ခွဲများ၏ အေလးြပြခင်းကိ ု

ခံယူပီးေနာက် စစ်ေရးြပအခမ်းအနားမှ ြပန်လည ်

ထွက်ခွာသည်။

စစ်ေရးြပအခမ်းအနားအပီးတွင ်   ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ 

မင်းေအာင်လ  င်သည်             တပ်မေတာ်(ကည်း)

ဗိုလ်သင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘီ)ေကျာင်းဌာနချပ်   

ဧည့်ခန်းမ၌                          စာမျက်ှာ ၆ သို  »» 

 မမိတိိုတပ်မေတာ်၏ ေနာက်ထပ်အဓိကလပ်ုငန်း တာဝန်ကီးတစ်ခမှုာ ြပည်သူအကျိး 
ြပလုပ်ငန်း တာဝန်ပင်ြဖစ်၊ တပ်မေတာ်သည် ိုင်ငံေတာ်တွင် အေရး ကံ လာတိုင်း  
ေရှတန်းက အမဲတမ်း မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့

 သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ ကျေရာက်ခဲ့သည့်အချနိ်တွင်လည်း အထက်အမိန်    
ေတာင်းခံစရာမလိုဘဲ တပ်မေတာ်သားများက အရင်ဆုံးေရာက်ရှိကူညီခဲ့က၊ ယင်း 
သည် မမိတိိုတပ်မေတာ်၏ အလွန်မွန်ြမတ်သည့ ်ြပည်သူအကျိးြပလပ်ုငန်းတာဝန် 
ကို ထမ်းေဆာင်ေနြခင်းပင်ြဖစ်

 ယေနအချနိ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုးှင့် ြပည်သူများ ရင်ဆိုင်ေတွချနိ်၌လည်း  
တပ်မေတာ်သည် ြပည်သလူထူအုတွက် က  ေပါင်းစုမှံ အစွမ်းကန်ု ကညူကီာကွယ် 
ေစာင့်ေရှာက်ေနသည်ကို အထင်အရှား ေတွရမည်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂

တပ်မေတာ်(ကည်း) ဗိလ်ုသင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘ)ီ 

ဘဲွရအမျိးသမီးဗိလ်ုေလာင်း သင်တန်းအမှတ်စ်(၈) 

ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိခန်အပ်ြခင်း     အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  တပ်မေတာ်(ကည်း)  ဗိုလ ်

သင်တန်းေကျာင်း (ေမှာ်ဘ)ီ ြမဝတခီန်းမ၌ ကျင်းပရာ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)မှ စစ်ရာထူးခန်ချပ် 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး လင်းေအာင်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ်ုံးမ ှ တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊  ေကျာင်းအုပ် 

ကီး   ဗိုလ်မှးချပ်မင်းမင်းစိုးှင့ ်   ေကျာင်းဆင်း 

ဗိုလ်ေလာင်းများ တက်ေရာက်ကသည်။

ခန်အပ်လ ာများ ေပးအပ်

အစီအစ်အရ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး လင်းေအာင်၊ 

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများှင့ ်   ေကျာင်းအုပ်ကီး 

တိုသည ်စင်ြမင့်တွင်ေနရာယူကသည်။ ဆက်လက် 

ပီး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးလင်းေအာင်က ေကျာင်းဆင်း 

ဗိလ်ုေလာင်း တစ်ဦးချင်းစအီား ြပန်တမ်းဝင် ခန်အပ် 

တပ်မေတာ်(ကည်း)ဗိုလ်သင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘီ) ဘွဲရအမျိးသမီးဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း 
အမှတ်စ်(၈) ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိခန်အပ်ြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ

ြပသေရာင်းချပွ ဲေအာင်ြမင်စွာကျင်းပပီးစီး

လ ာများ ေပးအပ်ပီးေနာက် အမှာစကား ေြပာကား 

ကာ အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ယေနကျင်းပသည့်     ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိ 

ခန်အပ်ြခင်း အခမ်းအနားတွင် ေကျာင်းဆင်းဘွဲရ

အမျိးသမီးဗိလ်ုေလာင်းများကိ ုဒတုယိဗိလ်ုအဆင့ြ်ဖင့ ်

ရာထူးခန်အပ် ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ ဘွဲရအမျိးသမီး 

အရာရိှဗုိလ်ေလာင်းသင်တန်းအား တပ်မေတာ်အတွက် 

အရည်အချင်းြပည့ဝ်သည့ ်ဦးစီးအရာရိှများ ေမွးထတ်ု 

ေပးရန်ဆိုသည့်   ရည်ရယ်ချက်ြဖင့်  တပ်မေတာ် 

(ကည်း)  ဗိုလ်သင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘီ)၌  ၂၀၁၄ 

ခုှစ်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားခဲ့ပီး ယခုအခါဘွဲရ 

အမျိးသမီး ဗိလ်ုေလာင်းအမှတ်စ်(၈)အထ ိေလက့ျင့ ်

ေမွးထတ်ုေပးိင်ုခဲ့ပြီဖစ်ေကာင်းှင့ ်သင်တန်းဆင်း 

အမျိးသမီးအရာရိှများ အေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာ(ကည်း၊ 

ေရ၊ ေလ) လက်ုံးတပ်ဖွဲများတွင ်အသီးသီးတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

»» စာမျက်ှာ ၅ မှ

ထူးခ န်ဆရုရိှကသည့ ် အေကာင်းဆုံး ဗိလ်ုေလာင်းဆ ု

ရရှိသူ   ဗိုလ်ေလာင်း ေမသက်ွယ်၊   ေသနတ်ပစ် 

အေကာင်းဆုံးဆုရ ဗိုလ်ေလာင်း အိမ့်မှးသက်ချယ်၊ 

စစ်ေရးြပအေကာင်းဆံုးဆုရ ဗုိလ်ေလာင်းပိုးဧကရေီဆ ွ

ှင့်   ကံ့ခိုင်ေရးအေကာင်းဆုံးဆုရ   ဗိုလ်ေလာင်း    

ဆြုပည့စ်ုလံင်းတိုအား ေတွဆု၍ံ  ဂဏ်ုြပအမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း

ဂဏ်ုြပအမှာစကားေြပာကားရာတွင် ယခကုဲသ့ို  

ထူးခ န်ဆုများ ရရှိခဲ့ကသြဖင့ ်ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်

မိပါေကာင်းှင့ ်     သင်တန်းကာလတစ်ေလ ာက် 

ကံ့ခိုင်မ ၊ ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယတိုြဖင့် စ်ဆက်မြပတ် 

ကိးစားအားထုတ်ေဆာင်ရက်တတ်သည့ ် အေြခခံ 

ေကာင်းများကိုလည်း           ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး 

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားကရန်လိုေကာင်း၊ ဘွဲရ 

အမျိးသမီးဗိုလ်ေလာင်းများအေနြဖင့ ်ဗိုလ်ေလာင်း 

သင်တန်း မတက်ေရာက်မ ီတက သိလ်ုပညာ၊ ဘဲွလွန် 

ပညာတိုကို     အသီးသီးဆည်းပူးေလ့လာခဲ့ကပီး 

ြဖစ်သြဖင့် အေတွးအေခ ပုိင်းှင့် လူေနမ ပုံစံများကို 

ေလ့လာခ့ဲကရပီးြဖစ်ေကာင်း၊ တက သုိလ်ဝင်တန်း 

ေအာင်ြမင်ရန်ှင့် တက သိုလ်ပညာ၊ ဘွဲလွန်ပညာ 

များကို  ေအာင်ြမင်ရန်  ကိးစားခဲ့ကရပီး  ယခု 

ဗုိလ်ေလာင်းသင်တန်း တက်ေရာက်ခ့ဲရာတွင်လည်း 

ကိးစားအားထုတ်မ ရလဒ်ေကာင့်  ထူးခ န်စွာြဖင့ ်

အမျိးသမီးအရာရှိများအြဖစ်သို     ေရာက်ရှိခဲ့ပီ 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ကိးစားအားထုတ်မ ရိှပါက ေအာင်ြမင်မ  

ပန်းတိုင်ကို   ဆွတ်ခူးိုင်မည်ပင်ြဖစ်သြဖင့ ်  ဘဝ 

တစ်ေလ ာက်လုံး     ကိးစားအားထုတ်ေဆာင်ရက ်

တတ်သည့် အေြခခံအေလ့အကျင့်ေကာင်းများြဖင့ ်

ဆက်လက်ထန်ိးသမ်ိး အသုံးချသွားကေစလိေုကာင်း၊ 

အမျိးသမီးစစ်မ ထမ်းများကို       ိုင်ငံေတာ်ှင့် 

တပ်မေတာ်အတွက် လိအုပ်သြဖင့ ်ေလက့ျင့ေ်မွးထတ်ု 

ေပးေနြခင်းြဖစ်သြဖင့ ်တန်ဖိုးရိှပီး အားကိုးအားထား 

ရသည့် ေခါင်းေဆာင်များြဖစ်လာေစေရး ကိးစား 

အားထတ်ုမ ရိှရမည်၊ မမိကိိယ်ုကိ ုထန်ိးသမ်ိးဆင်ြခင်  

ေနထိုင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိကိုယ်ကိ ုထိန်းသိမ်း 

ိုင်စွမ်းမရှိပါက  လမ်းမှားေရာက်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး 

မိမိကိုယ်ကိ ုအလိုလိုက်ပါက ပျက်စီးမ ကို  ြဖစ်ေစ 

တတ်သြဖင့ ်သမာသမတ်ကျမ ၊ ကိးစားမ ၊ ထန်ိးသမ်ိး 

ေနထိုင်မ တိုြဖင့် ဘဝတက်လမ်းကို တည်ေဆာက ်

သွားကရန်လိုေကာင်း၊ မိမိအဆင့်ှင့် မေလျာ်ညီ 

သည့် ေနထိုင်ေြပာဆိုမ ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မ များကို 

ေရှာင်က်ရမည်ြဖစ်ပီး ေပးအပ်လာသည့ ်တာဝန် 

များကိ ုိုးသားကိးစားစွာ၊ စည်းကမ်းေကာင်းမွန်စွာ၊ 

တပ်မေတာ်သားပီသစွာြဖင့ ်         ေကျပွန်ေအာင် 

ထမ်းေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်ကို 

ြမင့်တင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံရှိအမျိးသမီးဦးေရ  

၅၂   ရာခိုင် န်းအနက်   ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး 

တာဝန်များကို  ထမ်းေဆာင်မည်ဟူသည့ ် အေြခခံ 

စတ်ိဓာတ်များြဖင့ ်တပ်မေတာ်သို ဝင်ေရာက်အမ ထမ်း 

ခဲ့သည်မှာလည်း ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာပင်ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုြပင ်ငယ်စ်ကေလးဘဝမ ှယခုအချနိ်အထိ 

ေက းေမွးေစာင့်ေရှာက်ထိန်းသိမ်းေပးခဲ့သည့် မိဘ 

များ၏  ေကျးဇူးကို  မေမ့ရန်ှင့်  အေကာင်းဆုံး 

ေကျးဇူးဆပ်ြခင်းသည်   မိဘများ၏   စကားကို 

နားေထာင်ြခင်းပင်ြဖစ်ပီး မိမိကိုယ်ကို ချင့်ချနိ်ိုင ်

စွမ်းြဖင့် မိမိဘဝလမ်းကို တည့်မတ်ထိန်းေကျာင်း 

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုြပင ်မိမိကိုယ်ကိ ုလူခ န် 

လူေကာင်းြဖစ်ေအာင ်  ေနထိုင်ြခင်း၊   မိဘများ၏ 

လိုအပ်သည်များကိ ုေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်း စသည့်  

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊  ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများြဖင့ ်တတ်စွမ်း 

သေရ ေကျးဇူးဆပ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တက သိလ်ုမှ 

ရရှိလာသည့် လူမ ဆက်ဆံေရးအေတွအကံများ၊ 

ဗိလ်ုသင်တန်းေကျာင်းမှ သင်ကားေလက့ျင့ေ်ပးလိက်ု 

သည့် အေြခခံေကာင်းများကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း 

၍ မိမိဘဝတိုးတက်ေအာင်၊ မိမိရည်မှန်းချက်များ  

မေပျာက်ပျက်ရေအာင ်       ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး 

ဆက်လက်ကိးစား အားထတ်ုသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ြဖင့်    ဂုဏ်ြပအမှာစကား    ေြပာကားခဲ့ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                            

  သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂

၂၀၂၁ ခုှစ်   ပုလဲအတွဲများှင့် 

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ     ြပသ 

ေရာင်းချပွဲကို   ေနြပည်ေတာ်ရှိ   

မဏိရတနာ ေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

လမ်း န်ချက်များ        ှင့်အညီ     

ဒဇီင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ စတင်ကျင်းပ 

လာခဲ့ရာ   ယေနတွင်    ြပပွဲ 

ေအာင်ြမင်စွာ     ကျင်းပပီးစီးခဲ ့

သည်။

ယေနတွင်    ေကျာက်စိမ်း 

အတွဲအမှတ် (၅၀၁) မှ (၇၈၀) 

အထ ိေကျာက်စိမ်းအတွဲ ၂၈၀ ကိ ု

တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ် ေရာင်းချေပးခဲရ့ာ  

အတဲွေပါင်း ၂၂၈ တဲွ ေရာင်းချိင်ုခဲ ့

သည်။

ယခု ြပပဲွအတွင်း ပုလဲအတဲွ 

၃၃၀ ှင့်      ေကျာက်စိမ်းအတွဲ 

၇၈၀ ကို  ြပသေရာင်းချေပးခဲ့ရာ 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပ      ရတနာ 

ကုန်သည်များသည ်     ြပသထား 

သည့ ်ပလုအဲတဲွများှင့ ် ေကျာက် 

စိမ်းအတွဲများကိ ု   လွတ်လပ်စွာ

ေလလ့ာကည့် ခ့ဲကပီး ပုလဲအတဲွ 

ေပါင်း ၃၃၀ ှင့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွ 

ေပါင်း ၆၂၂ တဲွကိ ုေရာင်းချေပးိင်ု 

ခဲေ့ကာင်း ြပပဲွဗဟိေုကာ်မတထီမှံ 

သိရသည်။        

ကျင်းပိုင်ခဲ့

ြမန်မာေ့ကျာက်မျက်ရတနာ

ြပပွဲများကိ ု ၁၉၆၄ ခုှစ်မှ  စတင် 

ကျင်းပလာခဲရ့ာ   ိင်ုငြံခားေငြွဖင့ ်

ေရာင်းချသည့်ြပပွ ဲ၉၅ ပွဲ၊ ြမန်မာ 

ကျပ်ေငွြဖင့ ်   ေရာင်းချသည့်ြပပွ ဲ

၁၉ ပဲွ ကျင်းပိင်ုခဲ့ပီး ယခကုျင်းပ 

သည့ ်၂၀၂၁ ခှုစ် ပလုအဲတဲွများှင့ ်

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ ြပပွဲသည ် 

ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်   ေရာင်းချသည့ ်  

၉၆ ပွဲေြမာက်ြဖစ်ေကာင်း   သိရ 

သည်။                         သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ ၂၂

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲက အာမခံအလုပ်သမားများ၏ အကျိးခံစားခွင့်များ 

ကို     ၂၀၁၂ ခုှစ်    လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အည ီ  ထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ   

ေအာက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က လုပ်ငန်းခွင်ြပင်ပ မေတာ်တဆမ ေကာင့ ် 

ထခိိက်ုေသဆံုးခ့ဲသည့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး မိနယ်လူမ ဖူလံုေရး ံုးခဲွ(၃) 

တွင်  အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ  ြမန်မာ့မီးရထားဌာန  တိုင်း ၇ 

ေအာက်ြမန်မာြပည်မ ှအာမခံအလုပ်သမား ဦးထိန်ဝင်း၏ကျန်ရစ်သူ

အကျိးခစံားခွင့ ်စစုေုပါင်းေငလွုံးေငရွင်းကျပ် ၁၁၈၈၀၀၀၀ အား ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး တာဝန်ခအံရာရိှ ဦးရေဲဇာ်ဝင်းက  ဒဇီင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လူမ ဖူလုံေရးုံး တိုင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျန်ရစ်သ၏ူဇနီး ေဒ ခင်ွန်ထသံို ေပးအပ်ခဲသ့ည်။                      ကိသုိက်ု 

လုပ်ငန်းခွင်ြပင်ပ မေတာ်တဆ 

ထိခိုက်ေသဆုံးခဲ့ြခင်းအတွက် 

ကျန်ရစ်သူ အကျိးခံစားခွင့် ထုတ်ေပး



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

 ေကျာဖုံးမှ

တက်ေရာက်ကပီး ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

ဥက   ၊  တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်များ၊   ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး (ကည်း၊ ေရ၊  

ေလ)မှ  တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက  ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့ ်

တက်ေရာက်ကသည်။

ေဆွးေွးညိ  င်းရန်

ေရှးဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ေရး

ေကာင်စဒီတုယိဥက   ၊ ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

က ယေနအစည်းအေဝးတွင ်လာနီညာ 

ြဖစ်စ်၏     ေနာက်ဆက်တွဲသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ ကိတင်ြပင်ဆင ်

ေဆာင်ရက်ရမည့်ကိစ ၊ ေွရာသီအပူချနိ် 

ြမင့တ်က် ြပင်းထန်မ ှင့ ်မီးေဘးအ ရာယ် 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးကစိ ၊ မိုးကိကာလ 

ေလြပင်းမုန်တိုင်း ကျေရာက်ိုင်မ အေပ  

ကိတင်ြပင်ဆင ် ေဆာင်ရက်ရမည့်ကိစ  

များှင့်ပတ်သက်၍       ဒုတိယအကိမ် 

ေဆွးေွးညိ  င်းရန်ှင့်     သက်ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းက  များအလိုက ်ဝန်ကီးဌာန 

များ၊ တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစုိးရ 

အဖွဲများအကား ညိ  င်းပူးေပါင်းေဆာင ်

ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ေဆွးေွးက 

ရန်ြဖစ်ေကာင်း။

ယေနကာလတွင ်  ကမ ာ့ရာသီဥတု  

ေဖာက်ြပန်ေြပာင်းလဲလာမ များှင့်အတ ူ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ပွားမ    ပိုမို 

များြပားလာြခင်း၊ ပိုမိုအင်အားြပင်းထန ်

လာြခင်းတိုသည ်    ထူးြခားြဖစ်စ်များ 

မဟုတ်ေတာ့ဘဲ   ကမ ာေပ တွင်   ပုံမှန် 

ြဖစ်ေပ ခံစားလာရသည့ ်       သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များ ြဖစ်လာေနသည်ကို 

ြမင်ေတွသိရှိရေကာင်း။

ထိုေကာင့ ် သဘာဝေဘးစီမံခန်ခွဲမ  

များ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ေဘးအ ရာယ် 

များ၏      ြပြပင်ေြပာင်းလဲလာေသာ  

သေဘာသဘာဝများ၊   ြပင်းထန်အား၊ 

ဖျက်ဆီးအားများကိ ု   မျက်ြခည်မြပတ ်

ေလ့လာပီး       သဘာဝေဘးေကာင့ ်

ထိခုိက်မ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစမည့် နည်းလမ်း 

များကို    ရှာေဖွအသုံးြပ   ေဆာင်ရက် 

ေနကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊      သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များှင့်  ပတ်သက်လ င် 

အစ်အမဲ  ိုးိုးကားကား  ရှိေနရန်၊ 

ရင်ဆုိင်တံုြပန်ုိင်ေရး အဆင်သင့်ြဖစ်ေန 

ရန်၊ အေရးေပ တုံြပန်မ လုပ်ငန်းများှင့ ် 

ေရရှည်ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များတွင် ရင်းှီးေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ် 

ေကာင်း။ 

မိမိတုိုိင်ငံ၏ ရာသဦတအုေြခအေန၊ 

ပထဝီဝင်အေနအထားှင့်    ယခင်က 

ရင်ဆိုင်ကံေတွခဲ့ရသည့ ်အေတွအကံ 

များအရ  တစ်ိုင်ငံလုံးြဖစ်ပွားိုင်သည့ ် 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်များှင့ ်   ေနရာ 

ေဒသေပ မူတည်၍     ြဖစ်ေပ ိုင်သည့် 

ေဘးအ ရာယ်များ၊ ရာသကီာလအလိက်ု 

ြဖစ်တတ်ေသာ    ေဘးအ ရာယ်များ၊ 

အချနိ်အခါမေရး၊    ေနရာေဒသမေရး 

ြဖစ်ေပ လာိုင်ေသာ          သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များကို ခွဲြခားသိရှိိုင်ရန ်

ေဒသအလိုက်   မည်သည့်အချနိ်တွင် 

မည်သိုေသာ   သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

များ     ြဖစ်ေပ လာိုင်သည်ဆိုသည်ကိ ု 

ကိတင်မှန်းဆပီး   ကိတင်ြပင်ဆင်မ  

များှင့် ကိတင်ကာကွယ်မ များ ေဆာင်ရက် 

ရမည်ြဖစ်သကဲ့သို တုံြပန်ေဆာင်ရက်မ  

များအတွက်     အမဲအဆင်သင့်ြဖစ်ေန 

ေစေရး       ေဆာင်ရက်ထားကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ရာသီကာလအလိုက ်   ြဖစ်ပွားေလ ့

ရှိသည့်  သဘာဝေဘးအ ရာယ်များှင့ ်

ပတ်သက်၍    အနီးစပ်ဆုံးြဖစ်သည့် 

ယခုကာလကိ ု         ကည့်မည်ဆိုလ င် 

ေဆာင်းရာသီြဖစ်သည့်အတွက် သဘာဝ 

ေဘးြဖစ်ပွားမ  နည်းပါးိုင်သည့် ရာသီ 

ကာလြဖစ်ေသာ်လည်း ိဝုင်ဘာ ၂၀ ရက် 

က မိုးေလဝသှင့ ်ဇလေဗဒ န်ကားမ  

ဦးစီးဌာနမှ       လာနီညာအေြခအေန 

သတင်းထုတ်ြပနခ်ျကမ်ျား ေတွရှိရမ ှင့် 

ိုင်ငံတကာ        မိုးေလဝသဌာနများ၏ 

ခန်မှန်းချက်များအရ    ဒီဇင်ဘာလတွင် 

အားအနည်းငယ်မှ  အားအသင့်အတင့် 

ရှိေသာ လာနီညာအဆင့်သို ေရာက်ရှိိုင ်

ေကာင်း၊ လာနညီာြဖစ်စ်သည်  ပစဖိတ်ိ 

သမုဒ ရာတွင်    ြဖစ်ေပ သည့်   ြဖစ်စ် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း   အကျိးသက်ေရာက်မ  

အေနြဖင့်  ေဆာင်းရာသီကာလအတွင်း 

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင် မန်ုတိင်ုးများ 

ပိုမိုြဖစ်ေပ ိုင်ြခင်း၊      အေရှေြမာက ်

မုတ်သံုေလအားေကာင်းမ ေကာင့်  ြမန်မာ 

ိင်ုငတွံင် ညအပခူျန်ိများ ေလျာန့ည်းြခင်း၊ 

အေအးပိြုခင်း၊ အေရှဘက်မှ ေလေပလွ  င်း 

များ တိုက်ခတ်ြခင်း၊ အချနိ်အခါမဟုတ် 

မိုးရာသွန်းမ ြဖစ်စ်များ ပိုမိုြဖစ်ေပ လာ 

ြခင်း   စသည့်     ရာသီဥတုြဖစ်စ်များ 

ြဖစ်ေပ ိင်ုေကာင်း      ထတ်ုြပန်ထားသည် 

ကို ေတွရှိရေကာင်း။

ကိတင်ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရက်

ထုိေကာင့် ယခုကာလသည် သာမန် 

အားြဖင့ ်      သဘာဝေဘးြဖစ်ပွားိုင်မ  

နည်းပါးုိင်သည်ဆုိေသာ်လည်း လာနီညာ 

ြဖစ်ေပ ိင်ုေသာ အေြခအေနေပ မတူည်၍ 

မထင်မှတ်ထားသည့်   ေဘးအ ရာယ် 

များလည်း       ြဖစ်ေပ ိုင်သည့်အတွက် 

လာနီညာြဖစ်ေပ ုိင်သည့် အေနအထား 

ှင့်      ဆက်စပ်ြဖစ်ေပ လာိုင်ေသာ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်များှင့ ်ပတ်သက် 

၍ စ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာဆန်းစစ်ရန်၊ 

ကိတင်ခန်မှန်းချက်များ၊ သတိေပးချက် 

များ ကိတင်ထတ်ုြပန်ေဆာင်ရက်ကရန် 

ေြပာကားလိုေကာင်း။

အလားတ ူေဆာင်းရာသကီာလသည် 

အပူချနိ်ေလျာ့နည်းေသာ်လည်း ေြခာက် 

ေသွေသာ    အေနအထားမျိးြဖစ်သည့ ်

အတွက်    မီးေဘးအ ရာယ်ကိုလည်း 

သတိြပရမည့ ်      ကာလြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေွရာသီှင့်လည်း    ဆက်စပ်သွားမည ်

ြဖစ်သည့်အတွက် ယခုအချန်ိကာလတွင် 

မီးေဘးအ ရာယ်အတွက်     ကိတင ်

ြပင်ဆင်မ များကိ ုပိုမိုတိုးြမင့်ေဆာင်ရက ်

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မီးေဘးအ ရာယ်သည် 

အိုးအမ်ိ၊ ပစ ည်းဥစ ာဆုံး ံးမ  ကီးမားသည့ ်

ေဘးအ ရာယ်တစ်ခြုဖစ်ပီး ြပည်သလူထူ ု

အတွက် ဆုံး ံးနစ်နာမ  ပိမုိမုျားြပားသည် 

ကို  ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

မီးေဘးအ ရာယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ြပည်သူ 

လထူအုသပိညာေပးမ များ၊ ရပ်ရာအတွင်း 

မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး ေဆာင်ရက် 

မ များ   တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ရန ်  မီးြငိမ်း 

သတ်ေရး    ကိတင်စုဖွဲြပင်ဆင်မ များ၊ 

ပစ ည်းကိရိယာ၊   ယာ်ယ ရား စသည် 

လိုအပ်ချက်များကိ ု        သက်ဆိုင်ရာ 

ြပည်နယ်ှင့်      တိုင်းေဒသကီးများ၏ 

ဆက်စပ်သည့်ဌာန၊   အဖွဲအစည်းများ 

ပူးေပါင်းညိ  င်း    ေဆာင်ရက်ထားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေွအကုန်ှင့်     မိုးဦးရာသီကာလ 

များတွင် ေလြပင်းတုိက်ခတ်မ များ၊ ပုံမှန်  

ြဖစ်ေပ ေနပီး  ရံဖန်ရံခါတွင်  ေလြပင်း 

တိုက်ြခင်း၊  မိုးသည်းထန်ြခင်းှင့်အတူ 

မိုးသီးေက မ များ ြဖစ်ပွားေလ့ရှိသည်ကို 

ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ှစ်စ်ေလြပင်း  

ေဘးေကာင့်    အိုးအိမ်ပျက်စီးမ များ 

အများဆုံးြဖစ်ကာ ြပည်သူလူထုအေပ  

တိက်ုိက်ုထခိိက်ုပီး အထူးသြဖင့ ်ွမ်းပါး 

သည့်  မိသားစုများအေပ  သက်ေရာက်မ  

ပိုမိုများြပားသည်ကိ ု     ေတွရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်   ေလြပင်းေဘး 

အ ရာယ်ှင့ပ်တ်သက်၍လည်း ကိတင်  

ကာကွယ်မ ၊    ကိတင်ြပင်ဆင်မ များကို 

အေလးထားေဆာင်ရက်ရန ်     လိုအပ် 

ေကာင်း။

ကိတင်ြပင်ဆင်စီမံေဆာင်ရက်

အှစ်ချပ်မည်ဆုိလ င် ယခုေဆာင်းရာသီ 

ကာလ၊ ေွရာသီကာလှင့် မိုးဦးရာသီ 

များတွင် သာမန်အားြဖင့ ် ြဖစ်ေပ တတ် 

သည့်  အေအးလွန်ကဲေသာ   အ ရာယ်၊ 

မီးေဘးအ ရာယ်၊ ေလြပင်းေဘးအ ရာယ် 

များှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာက   

အလိုက်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

အလုိက် ကိတင်ြပင်ဆင်စီမံေဆာင်ရက် 

ရန်လိုေကာင်း၊       ထိုြပင ်   ရာသီဥတု 

ေဖာက်ြပန်ေြပာင်းလမဲ များေကာင့ ်မထင် 

မှတ်ဘဲ ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့် သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များကိုလည်း   မျက်ြခည ်

မြပတ်    ဆန်းစစ်ေလ့လာြပင်ဆင်ရန ်

လုိေကာင်း၊ ကိတင်ခန်မှန်းသရိှိုိင်ြခင်း 

မရှိဘဲ    အချနိ်တိုင်း၊   ေနရာတိုင်းတွင် 

ြဖစ်ေပ ိုင်ေသာ  ငလျင်ေဘးအ ရာယ် 

ကို ရင်ဆိုင်တုံြပန်ိုင်ရန်အတွက်လည်း 

အမဲအဆင်သင့် ြဖစ်ေနရန်လိုေကာင်း၊ 

တာဝန်ရှိသူအားလုံးအေနြဖင့ ်    အချနိ် 

တုိင်း သတိ၊ အသိ၊ ုိးကားမ ှင့် လ ပ်ရှား 

ေဆာင်ရက်မ များရှိေနရန်   လိုေကာင်း၊ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲများအေနြဖင့်    မိမိတို၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု     တစ်ဦးချင်း 

ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်း၊ အဖွဲအစည်း 

ှင့် ေဆာင်ရက်ရမည့ ်  လုပ်ငန်းများှင့ ်

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း      ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

ကိစ ရပ်များကို   ေှာင့်ေှးကန် ကာမ  

များမရှိေစဘ ဲတက်ညီလက်ည ီပူးေပါင်း 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ကရန ်    ေြပာကား 

လိုေကာင်း။

ထုိြပင် သဘာဝေဘးေလျာ့နည်းေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု     ြပည်သူလူထုမှအစ 

အားလုံးှင့်သက်ဆိုင်သည့်   လုပ်ငန်း 

တစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း     နားလည်သေဘာ 

ေပါက်ပီး    လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ 

ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ  အဖွဲအစည်းများ၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ    အပါအဝင် 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး  ပူးေပါင်းပါဝင်လာ 

ေစရန်လည်း စည်းုံးေဆာင်ရက်ကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။ 

မိမိတိုတွင် ယခင်အေတွအကံများ

စွာရိှပီးြဖစ်၍ အားနည်းချက်များ၊ လိအုပ် 

ချက်များကိ ုြပန်လည်သုံးသပ်ပီး မိမိတို 

ေဆာင်ရက်ချက်များသည ်     သဘာဝ 

ေဘးေကာင့်     ထိခိုက်ဆုံး ံးမ များ 

အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရး အေလးထားကာ 

အားလုံးပူးေပါင်း     အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

စီမံေဆာင်ရက်ကရမည်

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံ 

ခန်ခွဲမ လုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ ြဖစ်လာမှသာ 

ရင်ဆိုင်တုံြပန်ေြဖရှင်း   ေဆာင်ရက်က 

သည်ထက် ြဖစ်ေပ လာိင်ုေသာ သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များကိ ုကိတင်ေြမာ်ေတွး  

မှန်းဆကာ    လိုအပ်သည့်     ကိတင် 

ကာကွယ်မ များ၊  ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ 

ကို ြဖစ်ိုင်သမ ေသာ  နည်းလမ်းများှင့ ်

စီမံေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတိုအေနြဖင့ ်       သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်များှင့်ပတ်သက်၍ ယခုထက် 

ပိုမိုအေလးထား    ေဆာင်ရက်သွားရန ်

လိအုပ်ပီး ိင်ုငတံကာှင့လ်ည်း စ်ဆက် 

မြပတ်     ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

မူေဘာင်များ၊   သေဘာတူညီချက်များ 

ကိုလည်း      လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန်၊ 

နည်းပညာများကိလုည်း မျက်ြခည်မြပတ် 

ေလ့လာအသုံးြပ   ေဆာင်ရက်ကရန ်

ေြပာကားလိုေကာင်း။ 

နိဂုံးချပ်အေနြဖင့် ဝန်ကီးဌာနများ 

အေနြဖင့် မိမိတို၏ မူလလုပ်ငန်းတာဝန် 

များကို သဘာဝေဘးစီမံခန်ခွဲမ လုပ်ငန်း

များှင့ခ်ျတ်ိဆက်၍ က  အလိက်ု ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ကရန်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ၊ီ 

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအေန 

ြဖင့်လည်း    မိမိတိုေဒသ   သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်များှင့်ပတ်သက်၍   လုံ ခံမ  

ရိှေစေရးှင့် သဘာဝေဘးရင်ဆုိင်တံုြပန် 

ိင်ုစွမ်းြမင့မ်ားသည့ ်ရပ်ရာအသိက်ုအဝန်း 

ြဖစ်ေစေရး        စီမံေဆာင်ရက်ကရန ် 

တိုက်တွန်း     ေြပာကားလိုေကာင်း၊  

ေဆာင်ရက်သွားမည့်     အစီအမံများ၊ 

ေဆာင်ရက်လိုသည့်     လုပ်ငန်းများ၊ 

ေဆာင်ရက်သင့်သည့ ်အကံြပချက်များ 

ှင့် အြခားေပါင်းစပ်ညိ  င်းြဖည့်ဆည်း  

ေဆာင်ရက်ေပးရမည့ ်လိအုပ်ချက်များကိ ု

ေဆွးေွးကေစလိုေကာင်း   ေြပာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက် အမျိးသားသဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ဆိုင်ရာ   စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီ 

ဒုတိယဥက   များြဖစ်ေသာ  ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးစိုးထွဋ်က  အမျိးသား 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ စမီခံန်ခဲွမ    

လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏      လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ များကို လည်းေကာင်း၊ 

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်  

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး     ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်က 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ 

စီမံခန်ခွဲမ များှင့်စပ်လျ်း၍     လည်း 

ေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ယင်းေနာက်    အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ          စီမံခန်ခွဲမ  

ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှး လူမ ဝန်ထမ်း၊  

ကယ်ဆယ်ေရးှင့်     ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန    ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ထွန်းခိုင်က           သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ပွားမ များ၊   ဆက်စပ် 

အစည်းအေဝး       ကျင်းပခဲ့မ များှင့် 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ 

စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီ       အစည်းအေဝး 

(၁/၂၀၂၁)     ဆုံးြဖတ်ချက်များအေပ  

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ များကို   ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။

ထိုေနာက်    စီမံခန် ခွဲမ လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီ  အတွင်းေရးမှး  အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန်    ေဒါက်တာကိုကိုိုင်က  

အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ 

စီမံခန်ခွဲမ ရန်ပုံေငွရရှိမ ၊    သုံးစွဲမ ှင့် 

လက်ကျန်စာရင်းများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပ 

၍ စမီခံန်ခဲွမ ေကာ်မတ၏ီ အတည်ြပချက် 

ကို ရယူသည်။ 

ယင်းေနာက်     အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမ  ေကာ်မတီ 

ဝင်များြဖစ်ကသည့ ်ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

များ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊ တိုင်း 

ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ်များ 

ှင့် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး (ကည်း၊ 

ေရ၊ေလ)မှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများက 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ 

စီမံေဆာင်ရက်ထားရှိမ များှင့်စပ်လျ်း 

၍     သက်ဆိုင်ရာက  ာများအလိုက ်

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။    

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ

ြဖစ်ကသည့ ်ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးစုိးထွဋ်၊ 

ဦးကိကုိလု  င်ှင့ ်ေဒါက်တာသက်သက်ခိင်ု 

တိုက အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာ     စီမံခန်ခွဲမ များှင့်စပ်လျ်း၍ 

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးကသည်။ 

ယင်းေနာက်      စီမံခန်ခဲွမ ေကာ်မတီ 

အတွင်းေရးမှး             ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ထွန်းခိင်ုက အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ      စီမံခန်ခွဲမ  

ေကာ်မတီ(၂/၂၀၂၁)     အစည်းအေဝး 

ဆုံးြဖတ်ချက်များကိ ု   ရှင်းလင်းတင်ြပ 

အတည်ြပချက်ရယူသည်။     

ယင်းေနာက်   အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ            စီမံခန်ခွဲမ  

ေကာ်မတီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စ ီ   ဒုတိယဥက      ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်က  ရှင်းလင်းတင်ြပေဆွးေွး 

ချက်များအေပ  ြပန်လည်ေြဖရှင်းေပးပီး 

ိင်ုငေံတာ်အဆင့ ်လာနညီာေနာက်ဆက် 

တွဲြဖစ်စ်၊   ေွရာသီအပူချနိ်ြမင့်တက ်

ြပင်းထန်မ ၊ မီးေဘးအ ရာယ်ှင့် မိုးကိ 

ကာလ   ေလြပင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မ  

ေနာက်ဆက်တွဲ      ြဖစ်စ်များအေပ  

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံချက်  

ပါအတိုင်း ိုင်ငံေတာ်အဆင့် Working 

Group Level မှစ၍ Table Talk Exercise 

ကို စတင်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး စီမံေဆာင် 

ရက်ရန်ှင့်    Working Group Level 

Exercise ပီးပါက ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များှင့် တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစုိးရ 

အဖွဲ ဝန်ကီးချပ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ ်

ခွင့်ရ တိုင်း/ေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက   များ၊ ခိင်ု/မိနယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲ  ဥက   များ၊  ရပ်ကွက်/ ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးများ       အဆင့်အထိ  

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ် ြပည်သ ူ

တစ်ရပ်လုံး ပါဝင်လာသည့ ်ေဒသအလိက်ု 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရးှင့ ် 

ဆုံး ံးမ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရး ေလ့ကျင့် 

ခန်းများြပလုပ်ိုင်ေရး       ရည်ရယ ်

ေဆာင်ရက်ကရန် မှာကားပီး အစည်း 

အေဝးကုိ  ုပ်သိမ်းခ့ဲေကာင်း သိရသည်။                           

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

အတိတ်ဆီသို တစ်ေခါက်သွားေရာက်ကည့်ေစချင်

ေဒါက်တာေမာင်ေကျာ်-ပါေမာက ချပ် (ငိမ်း)

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

၁၈၇၁ ခုှစ်  အလယ်ပိုင်းမှာ  ေခတ်ပိင်အေြပာင်းအလဲကီးမှာ ဝင်ဆံ့ိုင်ဖို  အေြမာ်အြမင်ကီးမားတဲ့  

ကေနာင်မင်းသားကီးဟာ  ိင်ုငြံခားတိင်ုးြပည်များသို ပညာသင်ေစလ တ်ြခင်း၊ ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရးအတွက် 

လက်နက်စက်ုနံဲ ေရေကာင်းသွားလာေရး  သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရး စက်ု၊ံ လသူုံးကန်ုပစ ည်းစက်ုတံိုကိ ု

တည်ေထာင်ခဲ့ပါတယ်။  အေြမာ်အြမင်ကီးမား  အားထားရတဲ့  လက်ုံးရည်၊ ှလုံးရည်နဲြပည့်စုံတဲ့ 

ကေနာင်မင်းသားဟာ   ကံဆိုးရှာပါတယ်။ နန်းတွင်းအေရးေတာ်ပုံေကာင့် လမ်းခုလတ်မှာ  နည်းပညာ 

အေြမာ်အြမင်နဲအတူ အသက်ေပးလိုက်ရတဲ့  သင်ခန်းစာေတွကို ြမန်မာတို ယူရမှာြဖစ်

ြမင်ကွင်း (၁)

“ဘန်ုးေတာ် အလွန်တရာကီးြမတ်ေတာ်မလှူေသာ 

ဧကရဘီရုင်မ မင်းြမတ်၏ အမန်ိအာဏာေတာ်အရ 

ေကာ်ြငာလုိက်သည်မှာ  အထက်သီေပါမင်းအုပ်စုိး 

ေတာ်မူေသာ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကို  ၎င်းဘုရင်က 

ထပ်မံဆက်လက်၍ စိုးစံအုပ်ချပ်ရဦးမည်မဟုတ်။ 

၎င်းိင်ုငနံယ်ေြမများသည် အသ င်ဘရုင်မ မင်းြမတ် 

ဘုရား၏ ိုင်ငံနယ်ေြမြဖစ်ေလပီး အသ င်ဘုရင်မ 

မင်းြမတ်ဘရုား အလိေုတာ်ြမတ်ရိှစ်ကာလအတွင်း 

ထိုိုင်ငံကိ ု  ဣ ိယ    ဘုရင်ခံမင်းြမတ်က    အခွင့် 

သင့်ေလျာ်သည့်အခါ  မှးမတ်အရာရှ ိ ခန်ထား၍ 

၎င်းမှးမတ်အရာရိှတိုကသာ အပ်ုချပ်စရီင်လမိ့မ်ည်” 

ဟ၍ူ အိ ိယဘရုင်ခ ံ ဒတ်ဖရင်က  လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထုတ်ြပန်လိုက်တဲ့   ေကာ်ြငာစာဟာ ၁၈၈၆ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရလီ ၁ ရက်ေနမှာ ရန်ကန်ုမိ၌လည်းေကာင်း၊ 

ဇန်နဝါရလီ ၄ ရက်ေနမှာ မ ေလးမိ၌လည်းေကာင်း 

ှစ်ေနရာ ထတ်ုြပန်လိက်ုပီးေနာက် ြမန်မာိင်ုငမှံာ 

နယ်ချဲအင်ပါယာအတွင်း  ကျေရာက်၊ ကမ ာေပ မှ 

ြမန်မာ့ေြမပံုေပျာက်၊ က န်သေပါက်ဘဝကုိ  ေရာက်ခဲ ့

ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်ေပါင်း ၁၃၅ ှစ်ေကျာ်က 

နယ်ချဲပေဒသရာဇ်တုိရဲေကာ်ြငာစာကုိ ယခုက့ဲသုိ 

တတိကိျကျ မှတ်မှတ်ရရ ဖတ်ဖူး၊  မှတ်ဖူးသူလွန်စွာမှ 

ရှားပါလိမ့်မယ်။ 

“သမိုင်းကိ ု     သတိမရကလ င်    ဒုတိယမ ိ 

တစ်ေကျာ့ြပန်တတ်သည်၊    သမိုင်းဆိုသည်မှာ 

သတိရေနမှ”ဆိုတဲ့     စကားအရ    သီေပါမင်း၊ 

မင်းတုန်းမင်းတရားကီး၊ ပုဂံမင်းနဲ  စစ်ကိုင်းမင်း 

ေခတ်များဆီသို ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။

ြမင်ကွင်း (၂)

သိပ ံဝတ ေဆာင်းပါးထဲကလို   စိတ်ကူးယ် 

အချနိ်ချံယာ်နဲ    ခရီးှင်ခဲ့ရာ   စစ်ကိုင်းမင်း 

လက်ထက် (၁၈၁၉-၃၇) ဆီသိုေရာက်ခဲ့ပါတယ်။ 

အဂ  လပ်ိ-ြမန်မာစစ်ပဲွအပီး ၁၈၂၆ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၂၄ ရက်ေန ရ ပုိစာချပ်အရ ရခုိင်နဲ တနသ  ာရီနယ်ေြမ 

ေတွကို ြမန်မာတို လက်လ တ်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၈၂၄  

-၁၈၂၆ ခှုစ်ေတမှွာ ြမန်မာိင်ုင ံေအာက်ပိင်ုးကစပီး 

တစ်စတစ်စနဲ  အဂ  လိပ်လက်ေအာက်ေရာက်မယ ်

လို  ဘယ်သူေတွ တွက်ဆသိိုင်ခဲ့မလဲ။ ေြမာ်ြမင ်

ေတွးကည့်ိုင်တဲ့သူေတ ွ ရှိေကာင်းရှိိုင်ပါတယ်။ 

လွန်ခ့ဲတ့ဲှစ်ှစ်ရာနီးပါးက အေြခအေနမှာ လွန်စွာ 

မှရှားပါလမိ့မ်ယ်။ ပဒုမံင်း (၁၇၈၂-၁၈၁၉)၊  စစ်ကိင်ုး 

မင်း   မင်းမ ထမ်းေတွနဲ    ေရှးေခတ်ြပည်သူတိုဟာ 

စီးပွားေရး၊ ိုင်ငံေရးအသိ သတိလစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ 

ပထမ အဂ  လပ်ိ-ြမန်မာ   စစ်ပဲွမှာ   အကျအဆံုး 

များခဲ့ကပါတယ်။   အဂ  လိပ်ဘက်က   ဗိုလ်ချပ် 

ကင်းဘလ်ဲ၊ ြမန်မာဘက်က မဟာမင်းလှေကျာ်ထင်  

တုိ စစ်ေြပငိမ်းစာချပ်“a commercial treaty” ကို 

လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲပါတယ်။ ြမန်မာဘုရင်ဘက်က 

ေပါင်စတာလင် တစ်သန်း ေလျာ်ေကးေပးလိက်ုရပါ 

တယ်။ ြမန်မာသုံးေင ွဆယ်သန်းနဲ     ညီမ ပါတယ်။ 

၁၈၂၆ ခှုစ်မှာ ြမန်မာတစ်ေယာက် စားဝတ်ေနေရး 

အတွက် တစ်လတစ်ဒဂ   ါးဆို လုံေလာက်တယ်လို 

ဆိုပါတယ်။ စီးပွားေရးပညာရှင်ေတွက  ခရစ်ှစ် 

၁၈၀၀ မှာ ြမန်မာ့လူဦးေရဟာ  ေလးသန်းခန်ရှိခဲ့ 

မယ်လို ခန်မှန်းပါတယ်။ 

ရ ပိုစာချပ်ပါ    ှစ်ိုင်ငံသံကိုယ်စားလှယ ်

အြပန်အလှန်ထားရန် သေဘာတူချက်အရ ၁၈၃၀ 

ြပည့ှ်စ်မှာ “ေမဂျာဟင်နရဘီာေန”ဟာ ရတနာပရူ 

အဝေရ ြပည်သုိ  ေရာက်ရိှံုးစုိက်ကာ အစစအရာရာ 

ဆက်ဆံေြပာဆို၊    စူးစမ်းေထာက်လှမ်းခွင့်ရရှိပါ 

လိမ့်မယ်။ ြမန်မာတိုဘက်မ ှ  ဝန်ေထာက်မင်းကီး 

မဟာစည်သူေခါင်းေဆာင်ေသာ       သံအဖွဲဟာ 

ဘဂ  လားသိုေရာက်ေသာ်လည်း ုံးစိုက်ေနထိင်ုြခင်း 

မြပဘဲ ၁၈၃၃ ခုှစ်မှာ  ေနြပည်ေတာ်သို  ြပန်လာ 

ခဲပ့ါတယ်။ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာ အဂ  လပ်ိကိ ုအံဩ့ 

ြခင်း၊ အထင်ကီးြခင်းမပါ  ဥေပက ာြပတဲ့သေဘာ 

ေဆာင်ပါတယ်။    ယူဆချက်တစ်ခု    တင်ြပရရင ်

အဂ  လိပ်အေကာင်း ေစာေစာသိေလေကာင်းေလ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

၁၈၃၅ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလမှာ ေမာ်လမိင ်

ုံးစိုက ်  တနသ  ာရီေကာ်မရှင်နာ    ဗလံဒယ်ဟာ 

အိ ိယဘရုင်ခခံျပ်ထံသွားရာ အခွန်ဝန် ေမာင်ေရ ထွန်း 

နဲအဖွဲကို   ကာလကတ ားသိုေခ သွားခဲ့ပါတယ်။ 

အဂ  လိပ်တို   ဘုန်းမီးေနလထွန်းပပုံ၊   လက်နက် 

အင်အားကီးပံု၊ ရန်သူကုိေချမ န်းုိင်ပံုတုိကုိ ြမင်ေစ 

လိုတဲ့သေဘာ၊     ဝါဒြဖန်တဲ့သေဘာ၊     ြမန်မာတို 

လက်နက်စက်ုတံည်ေဆာက်မယ်ဆိရုင် စီးပွားေရး 

လုပ်မယ့်သေဘာလုိ ြမင်ုိင်ပါတယ်။ ကေနာင်မင်း 

သားကီးသာဆိုရင် စက်မ ိုင်ငံထူေထာင်ိုင်ခဲ့ေပ

လိမ့်မယ်လို    ယူဆပါတယ်။    ေမာင်ေရ ထွန်းတို 

တစ်သိုက်   လ ပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ပုံကိ ု   လူေတွနဲ  

စမ်းသပ်ြပရာ အ ရာယ်ကီးကီးမားမား   မြဖစ်ခဲ့ 

တာကံေကာင်း၊         ဓာတ်လိုက်ေစတဲ့စက်ကိ ု

ေကာက်မက်ဖွယ်ရာ  မိုးကိးစက်လို   မှတ်တမ်း 

ေရးတာ     ေတွရပါတယ်။     လ ပ်စစ်ဓာတ်ကို 

ေကာက်လွန်းပုံရပါတယ်။ ေမာင်ေရ ထွန်းတိုဟာ  

အဂ  လပ်ိြမင်သမ  သခင်ဟေုခ ေနကပ၊ီ ေကာ်မရှင် 

နာ ဗလဒံယ်ကိ ုဝန်ကီးမင်းသခင်ဟ ုေခ ေဝ တာကိ ု

ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာ   ေတွရပါတယ်။   အဂ  လိပ် 

အလိုေတာ်ရိေတွကသာ ေခ ေဝ ေြပာဆို ေရးသား 

တာလည်း ြဖစ်ိုင်ပါတယ်။ 

၁၈၁၂-၁၈၂၄   ခုှစ်အတွင်းမှာ   ဥေရာပမှာ 

ေရေွးေငွအင်ဂျင်စက်ေတကွိ ုတည်ေဆာက်ိင်ုခဲ့ပ၊ီ 

ေလနဲ    ေနေရာင်ြခည်အေကာင်း၊    ယမ်းများ 

အေကာင်း  ေကာင်းေကာင်းနားလည်ေနပီြဖစ်ပါ 

တယ်။    ပထမစစ်ပွဲမှာပင ်      ေရတပ်အင်အား 

တစ်ေသာင်းေကျာ ်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ ေရေွး 

ေငွေမာင်း စစ်သေ  ဘာတစ်စင်း ပါဝင်ခဲတ့ာေတွရပါ 

တယ်။ ဗိတိသ တို စစ်ိုင်ေသာ်လည်း စီးပွားေရး 

ဆုံး ံးမ    ကီးမားခဲ့ပါတယ်။   ဒါဟာပင်  ဒုတိယ 

အဂ  လပ်ိ - ြမန်မာစစ်ြဖစ်ဖို အေကာင်းြခင်းရာတစ်ခ ု

ြဖစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။

ြမင်ကွင်း (၃)

၁၇၉၅ ခှုစ်မှာ ကပ တန်ိ မိက်ုကယ်ဆိင်ုးမ်ဟာ 

အင်းဝေနြပည်ေတာ်ေရာက်ေတာ ့    ြမန်မာ့နည်း 

ြမန်မာ့ဟန်နဲ    အင်ပါယာတုိင်းြပည်   တည်ေထာင် 

ထားပုံ၊ အံ့ဩခဲ့ရပုံကို ၁၈၀၀ ြပည့်ှစ်ထုတ် အင်းဝ 

ခရီးစ်စာအုပ်မှာ    ေရးသားခံရေတာ ့  ှစ်ခိက် 

ေကျနပ်ပီတိြဖစ်တဲ့အဆင့်မှာ ရပ်ခဲ့ပုံပဲ။ ဥေရာပမှာ 

၁၈၁၂ ခုှစ်က ကုန်တင်ယာ်ကိုဆွဲဖို ေရေွးေငွ 

အင်ဂျင်စက်ကိ ုတည်ေဆာက်ိင်ုခဲြ့ခင်း၊ သနံဲ  သတ   

ထတ်ုလပ်ုိင်ုြခင်းဟာ စက်မ ထွန်းကားဖုိ တာထွက် 

ခ့ဲတာြဖစ်ပါတယ်။ သစ်ေတာသစ်ပင်ေတွကသစ်နဲ  

သေ  ဘာကီး/ ငယ် တည်ေဆာက်ပီး ပင်လယ်ခရီးကိ ု

သွားေရာက်ခဲရ့ာ ကုိလုိနီနယ်ချဲတုိဟာ အိ ိယိင်ုင ံ

အတွင်း ှစ်ေပါင်း  ှစ်ရာေကျာ်ကပင ် ဝင်ေရာက ်

ေနခ့ဲပီြဖစ်ပါတယ်။  အေတွအကံများစွာ  ရပီြဖစ် 

တဲ ့ နယ်ချဲဟာ ရခိင်ုနဲပခဲူးက သဘာဝအရင်းအြမစ် 

သယံဇာတမျိးစုံနဲ  သစ်ေတာကီးေတွဟာ မျက်စ ိ

ကျစရာ ြဖစ်ခဲ့လိမ့်မယ်။ 

စာမျက်ှာ ၉ သို 

ပါေတာ်မူစ မ ေလး၌ ဗိတိသ တပ်များကိ ုေတွရစ်။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

သက်ဦးဆံပိုင ်       ြမန်မာအုပ်ချပ်မ စနစ်မှာ 

တစ်ိုင်ငံလုံးကိ ု   ဘုရင်တစ်ပါးရဲ    အုပ်ချပ်မ ပဲ။  

မှးကီးမတ်ရာေတွဟာ ေကးေတာ်မျိး က န်ေတာ် 

မျိးပ။ဲ အဂ  လပ်ိ - ြမန်မာ ပထမစစ် မြဖစ်ခင်ကတည်း 

က ကိလုိနုနီယ်ချဲဟာ ြမန်မာဘရုင် ဧကရာဇ်စနစ်ရဲ 

အားနည်းချက်ကိ ု  ေတွြမင်ေလေတာ ့ နယ်ချဲဖို 

လွယ်ကူိုင်တယ်လို  တွက်ဆခဲ့ပါတယ်။   ြမန်မာ 

တို လူမ ဘဝဟာ ေအာက်ကျလှတ့ဲအတွက် ြမန်မာ 

တိုကို   အုပ်ချပ်ရန်   ထိုက်တန်တယ်လိုလည်း 

အေကာင်းြပ၊ နားထင်ေသွးေရာက်၊ စစ်ခင်းခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမင်ကွင်း (၄)

အဂ  လိပ် - ြမန်မာ ပထမစစ်ပွဲအပီး ဆယ်ှစ် 

ကာတဲ့အခါ   ရခိုင်ြပည်ကိ ု  ပဲခူး၊  တနသ  ာရီတိုနဲ  

ေပါင်းပီး ဗတိသိ ြမန်မာြပည်အြဖစ် ေြပာင်းလကဲာ 

မဟာဝန်ရှင်ေတာ်မင်းကီးရဲ    အုပ်ချပ်မ ေအာက် 

ထားလိုက်ပါတယ်။   ၁၈၃၇-၅၂   ခုှစ်  ပုဂံမင်း 

လက်ထက် ြမန်မာဘရုင်ရဲ မင်းမ ထမ်းတိုဟာ ရ ပိ ု

စာချပ်ပါ   ကူးသန်းေရာင်းဝယ်မ ဆိုင်ရာ   အချက် 

တိုကိ ုေဖာက်ဖျက်တယ်ဆိတုဲ ့အေကာင်းြပချက်နဲ  

စစ်ခင်းတာြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာတိုေဖာက်ဖျက်တယ် 

ဆိုတာ   ယိုးမယ်ဖွဲ    သာမန်အေကာင်းြပချက်မ  

သာ   ြဖစ်ပါတယ်။ နယ်ချဲလိုြခင်း၊ ဗိတိသ အိ ိယ 

လူမ စီးပွားဆုံး ံးမ ကို    ရလိုြခင်းက   အဓိကပါပဲ။ 

ေအာက်ြမန်မာိုင်င ံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မ ဆိပ်ကမ်း 

အများအြပားဟာ  ဗိတိသ အဂ  လိပ်လက်ေအာက ်

ေရာက်သွားခ့ဲရပါတယ်။ ြမန်မာ့ေြမေပ မှာ ကုိယ့်ထီး၊ 

ကိယ့်ုနန်း၊ ကိယု့်ကငှန်း၊ ကိယု့ဘ်ရုင် ကိယု့သ်ခင်နဲ  

ေနလာခဲ့တဲ့    လွတ်လပ်မ ဂုဏ်အရှိန်အဝါဟာ 

တြဖည်းြဖည်း   ေမှးမှိန်ခဲ့ရပါေတာ့တယ်။    ၁၈၄၀ 

ြပည့ှ်စ်များမှာ တတ်ုနဲ  အိ ိယိင်ုငံကီး ှစ်ိင်ုင ံ

ဟာ ကမ ာက့န်ုသွယ်မ ရဲ ၄ဝ ရာခိင်ု န်းကိ ုလ မ်း ခံခဲ ့

ပါတယ်။  သဘာဝတွင်းထွက်ပစ ည်းေတွြဖစ်တဲ့  

ေရ ၊ ေငွ ေကျာက်မျက်ရတနာေတွနဲ   လက်လုပ် 

ပိုးထည်ေတ ွထတ်ုလပ်ုေရာင်းချြခင်းနဲ  စီးပွားြဖစ်ခဲ ့

ပါတယ်။

ြမင်ကွင်း (၅)

၁၆ ရာစုမှ  ၁၉  ရာစုများအတွင်း  ကမ ာ့ိုင်ငံ 

ေတွဟာ အ  ာရသ တစ်ဆယ့်ရှစ်ရပ်နဲ  ကိုယ့်ေြမ 

ကိုယ့်ေရနဲ    ကိုယ့်နန်းတွင်းေရးေတွကိ ု  ေြဖရှင်း၊ 

ထန်ိးချပ်ကာကွယ်တားဆီးေလရိှ့ရာ ြမန်မာတိုဟာ 

ဒနီည်းပညာ ဒဗီျဟာနဲလုေံလာက်ပလီိုယဆူခဲက့ာ 

ေရှဆက်မလှမ်းဘ ဲေကျနပ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ ပဒုံမင်း၊ 

စစ်ကိင်ုးမင်းတိုလက်ထက်မှာ အေရှအိ ိယကမု ဏ ီ

ကိယ်ုစားလှယ် မိက်ုကယ်ဆိင်ုးမ်ဟာ စက်မီးဒုံးများ 

ကိ ုဘာသာေရး၊ ကသုိလ်ုေရးနဲမင်းပဲွသဘင်ေတမှွာ 

ယှ်ပိင်ပစ်လ တ်ေကာင်း၊ စက်မီးဒုံးေတကွိ ုြပလပ်ု 

ရာမှာ သစ်တုံးကီးေတကွိထွုင်းကာ ယမ်းေတထွည့၊်

ယခုေခတ် ေရာ့ကတ်ဒုံးပျေံတွလိ ု   ေအာက်ေြခရှ ိ   

မီးစကို  ၊    မီးပေဒသာ   မီး ှးမီးပန်းအြဖစ ်

ေကာင်းကင်သို  ပစ်လ တ်တာြဖစ်ေကာင်း ေရးသား 

ခဲပ့ါတယ်။ စစ်လက်နက်ကိင်ုစဲွပီး ကျးေကျာ်လာတဲ ့

နယ်ချဲကိ ုဓားေရးလံှေရး လက်ုံးရည်ေရးနဲ ကာရှည် 

ကာကွယ်ိုင်ဖို လွယ်ကူလှမည်မဟုတ်ရာ စက်မီး 

ဒုံးေတကွိ ုစစ်လက်နက်ေသနတ်ေတအွြဖစ် တထွီင် 

ေြပာင်းလိုက်သင့်တယ်၊  သံခင်းတမန်ခင်းေတွနဲ  

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးစာချပ်ေတ ွဥပေဒေကာင်း 

အရ  ြမန်မာမင်းတိုဟာ  ှလုံးရည်နဲ    ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ဖုိသင့်တယ်လုိ သံုးသပ်ကည့်မိပါတယ်။  

အတတ်ိကိ ု  အြပစ်မတင်ပါဘူး။  သမိင်ုးသင်ခန်းစာ 

ေတွ ေလာ့၊ မေတွမေဝ စ်းစားသုံးသပ်ဖို၊  ဘယ် 

အရာေတွ  အားသာပီး   ဘယ်အရာကိစ ေတွမှာ  

အားနည်းေနလဲဆိုတာသင်ယူဖို၊   တညီတွတ် 

တည်း တကယ်အလုပ်လုပ်ဖိုပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမင်ကွင်း (၆)

ြမန်မာိင်ုငေံအာက်ပိင်ုး အဂ  လပ်ိလက်ေအာက် 

ေရာက်သွားြခင်းဟာ ကီးမားတဲ့ဆုံး ံးမ ြဖစ်ခဲ့ပါ 

တယ်။   မင်းတုန်းမင်းသားဟာ   နန်းတွင်းအေရး 

ေကာင့်ပဲြဖစ်ြဖစ် ေအာက်ြမန်မာိုင်ငံ အဂ  လိပ် 

လက်ေအာက်ေရာက်ရတာ   ေနာင်ေတာ်ပုဂံမင်း 

ေကာင့လ်ို အေကာင်းြပ၊ ေနာင်ေတာ်ကိ ုနန်းချကာ၊ 

ိင်ုငေံတာ်ရဲ အပ်ုချပ်ေရး၊ စစ်မက်ေရးနဲ  တရားေရး 

တိုအတွက် လ တ်ုံးငါးရပ်နဲ   ဖွဲစည်းကာ၊ သိက ာ၊ 

သမာဓိ၊ ပညာနဲ  ြပည့်စုံသ ူဝန်ကီးရှစ်ပါး၊ အသည် 

ဝန် အသီးသီးတိုရဲ ဓမ ဝတ်၊ ရာဇဝတ်၊ ေလာကဝတ် 

အေကာင်းသံုးပါးဆုိင်ရာ က မ်းကျင်သိနားလည်မ  

တိုကိုရယူကာ ိုင်ငံေတာ် စည်ပင်သာယာဝေြပာ 

ေအာင်   နန်းသက်  ၂၆   ှစ်အတွင်းမှာ   မင်းတုန်း 

မင်းကီးက ဦးေဆာင်ခ့ဲပါတယ်။ ဘုရင့်အတုိင်ပင်ခံ 

မှးကီးမတ်ရာေတွဟာ    ဘုရင်ကိုယ်ေတာ်တိုင ်  

ကည်ြဖေြမာက်စားထားတဲ့ ဘက်ေတာ်သားေတွ  

ြဖစ်ရကား ဝန်ကီး၊ ဝန်ေထာက်၊ အတွင်းဝန်၊ ြမင်းစ ု

ကီးဝန်၊  အသည်ဝန်တိုရဲ   ပင်ကိုအရည်အေသွး   

ထက်ြမက်ထူးခ န်ြခင်း၊   ေတာ်တည့်ေြဖာင့်မတ ်  

အစွမ်းသတ ိရိှြခင်းတုိဟာ  ဘရုင်မင်းြမတ်ရဲ   ဘန်ုး 

တန်ခိုးအရိှန်အဝါကိ ုပိမုိုကီးထွားေစလျက်   တရား 

ေစာင့တ်ဲ ့   မင်းေကာင်းမင်းြမတ်ဆိတုဲ ့   ဝေိသသကိ ု

ေရေကာင်းသွားလာေရးကိစ ၊      အြခားိုင်ငံနဲ  

ဆက်သွယ်ေရးကိစ အဝဝတိုမှာ အြငင်းပွားမ ေတွ 

ရိှခဲပ့ါတယ်။ ကိယု့်ိင်ုငကံာကွယ်ဖို စစ်ေရးြပင်ဆင်မ  

ြမစ်ေကာတစ်ေလ ာက် ခံတပ်ေတွတည်ေဆာက်ခ့ဲ 

ပါတယ်။ မင်းတန်ုးမင်းတရားကီးနဲ ဝန်ကီး၊ မှးကီး 

မတ်ကီးတုိရဲ အေြမာ်အြမင် ကစံည်စတ်ိကူးမ ေတ ွ

ေကာင့ ် နယ်ချဲဟာ ေရှမတိုးသာဘ ဲြဖစ်ခဲရ့ပါတယ်။ 

စစ်ေရးထက ်ငိမ်းချမ်းစွာဆက်ဆံေရးကိုေရှး ခဲ့ရ

ပါတယ်။  မဟာမိတ်စာချပ်ေတွချပ်ဆိုဖို   ေရှး ခဲ့ 

ပါတယ်။ စစ်မက်ကင်းဖို   ကေနာင်မင်းသားကီးရဲ 

ေရြမပ်ဗံုးေတွ အားေပးအားေြမာက်မြပ၊ ဥေပက ာ 

ြပတဲ့သေဘာရှိခဲ့ပါတယ်။ 

မင်းတုန်းမင်းတရားကီး နန်းတက်တဲ့ ၁၈၅၃ 

ခုှစ်မှာပဲ  ဂျပန်က န်းေတွဆီကို  ေရတပ်ဗိုလ်ချပ် 

ကိုမိုဒို  မက်သူးပယ်ရ ီ(Commodore Mathew 

Perry) ဟာ အနက်ေရာင်သေ  ဘာကီးနဲ   ေရာက်ခဲ့ 

ပါတယ်။   ေရှးယခင်က  ဂျပန်ိုင်ငံဟာ    ကမ ာနဲ  

ကင်းကွာခဲ့တဲ ့ က န်းိုင်ငံတစ်ခုအြဖစ ်  ရပ်တည် 

ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ိုင်ငံနဲတစ်ိုင်င ံကူးလူးဆက်ဆံမ  

ကို   ထိန်းချပ်ခဲ့ပါတယ်။   သဘာဝကေပးတဲ့ 

လက်ေဆာင်နဲပဲ  ေကျနပ်ေရာင့်ရဲတဲ့လူမျိးြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေရှးက ဂျပန်တုိရဲပညာေရးဟာ ဆဲွေဆာင်မ  

ရိှပံုမေပ ၊ ပညာထဲက နည်းပညာေတွ ေဖာ်ထုတ်သံုးစဲွ 

နဲ  အထက်ြမန်မာိင်ုငကံ သဘာဝတွင်းထွက်ပစ ည်း 

ေတွြဖစ်တဲ့  ေရ ၊ ေငွ ေကျာက်မျက်ရတနာေတွနဲ  

သယံဇာတလည်း က ယ်ဝဆိုေတာ့ မျက်စိကျစရာ 

ြဖစ်ခဲလ့မိ့မ်ယ်။ ြမန်မာိင်ုငအံလယ်ေကာကိေုဖာက်၊ 

ဧရာဝတီကုိဆန်တက်ကာ တုတ်ြပည်နဲ  ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ဖိုကစိ က အဓကိပါပ။ဲ ေရေြမသယဇံာတ၊  

သစ်ေတာသယံဇာတေတွကို    အေကာင်းြပပီး 

ဝင်ေရာက်လာတဲ ့       ဝိသမေလာဘသမားတိုရဲ 

ေြခလှမ်းအလွန်ကျယ်ခဲ့တဲ့ကာလနဲ  ြမန်မာဘုရင ်

တိုဟာ ကံခ့ဲကရပါတယ်။ ပရိယာယ်ေဝဝုစ်ေတွနဲ  

ကမ်းတမ်းခက်ထန်လာပါေတာ့တယ်။ 

ြမင်ကွင်း (၈)

သီေပါမင်းလက်ထက ် ဗိတိသ နဲ ြမန်မာဘုရင ်

တိုရဲ  နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မ နဲ  သစ်ေတာသယံဇာတ 

ကန်ုသွယ်မ ေတမှွာ အြငင်းပွားမ ေတ ွအထွတ်အထပ်ိ 

ကိုေရာက်ခဲ့ကာ ၁၈၈၅ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ ၂၂ 

ရက်စွဲနဲ    ဗိတိသ တိုက   ြမန်မာဘုရင်အစိုးရထ ံ

အချက်ငါးချက်ပါ ခနုစ်ရက်အတွင်း ြပန်ကားရမယ်  

ဆိုတဲ့   ရာဇသံေပးပိုခဲ့ရာ   ြမန်မာတိုဘက်က 

တစ်ပတ်ေနာက်ကျပီး   ိုဝင်ဘာ   ၆    ရက်မှာ 

ြပန်ကားခဲ့ပါတယ်။   ှစ်ဦးှစ်ဖက်   စစ်ခင်းဖို 

စိုင်းြပင်းခဲ့ပါေတာ့တယ်။ 

ိုဝင်ဘာ ၇ ရက်မှာပင ်ဂျင်နရယ် ပရင်ဒါဂတ် 

နဲတပ်ဖွဲဟာ      ရန်ကုန်ကို    ဆိုက်ေရာက်ေနပီ။ 

ြမန်မာတိုဘက်ကလည်း  ိုဝင်ဘာ  ၇  ရက်မှာ 

ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးအတွက် လက်နက်လူသူ 

စည်းုံးဆင့ဆ်ိတုဲ ့အမန်ိေတာ်တစ်ရပ်ထတ်ုြပန်ကာ 

ိုဝင်ဘာ   ၁၁   ရက်မှာ ေအာက်ြမစ်စ်ေကာင်း၊ 

ေတာင်တွင်းကီးေကာင်းနဲ   ေတာင်ငေူကာင်းေတနွဲ 

ချတီက်ခဲ့ပါတယ်။ 

၁၈၈၅ ခှုစ် ေလသှင်းအတွင်းဝန်ရဲ စစ်အတွက် 

ြပင်ဆင်မ ေတွကို ကည့်ရင-်

- တလုပ်မိ သေြပပင်ရာအေြခြပ    ရဲမက် 

အမ ထမ်း ၆၀၀၀ ေကျာ်၊ 

- ဗိုလ်ချပ်လက်ယာဝင်းေတာ်မှး    သူရဲဝန် 

ရဲမက်အမ ထမ်း ၃၀၀၀ ေကျာ်၊ 

- ေတာင်တွင်းကီးေကာင်းချ ီ      ဗိုလ်ချပ် 

ေရ မိေတာ်၊ 

- အက ပတ်ြမင်းဝန်၊ ဆင်တပ်ြမင်းတပ်ရဲမက် 

အမ ထမ်း ၅၀၀၀ ေကျာ်၊ 

- စေလ၊   စကု   ဘုံပုခန်းငယ်    ြမစ်နား 

တစ်ေလ ာက် ဘုန်းေတာ်ြဖစ်ဗိုလ်၊ မဂ  လာ 

ရဲွန် ြမင်းဝန်၊  ဒီပဗိုလ်ရဲမက်အမ ထမ်း 

၅၀၀၀ ေကျာ်၊ 

စာမျက်ှာ ၁၀ သို 

အမည် -  ေဒါက်တာေမာင်ေကျာ်

  ပါေမာက ချပ်(ငိမ်း)

ေမွးသက ရာဇ် - ၉ - ၃ - ၁၉၄၃ 

ပညာအရည်အချင်း - B.Sc(Hons)၊ M.Sc ၊ 

  Ph.D (UK)

(ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာိင်ုင ံဝဇိ  ာှင့ ်သပိ ံ 

ပညာရှင်အဖွဲတွင ်  အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင ်

အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်။)

ေဆာင်းပါးရှင်၏ ကိုယ်ေရးအကျ်း

ရရှိဖို အေထာက်အကူြပခဲ့ပါတယ်။  မင်းတုန်းမင်း 

ဟာ  ဒဝီေိသသထူးေတရွရိှခဲက့ာ  သာသနာအကျိး 

သယ်ပိုးခဲ့ပါတယ်။ ဗတိသိ ကိလုိနုတီို ထင်ြမင်သလိ ု

သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်တစ်ပါးကပ ဲ  စီမံအုပ်ချပ်တာ 

မဟုတ်တ့ဲ   အထက်ြမန်မာုိင်ငံ  ရတနာပံုေနြပည် 

ေတာ်ကို စစ်မက်ြပဖိုမလွယ်ဘ ဲြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။

မင်းတုန်းမင်းကီးရဲ  လက်နက်ုိင်ငံဟာ   ေရှး 

ဘရုင်မင်းအဆက်ဆက်တိုထက် ကျ်းေြမာင်းလာခဲ ့

ပါတယ်။ ကုန်သွယ်မ ဆိပ်ကမ်းေတွကို  ြပည်တွင်း၊  

ြပည်ပ    ချ်းကပ်ဖို    လွန်စွာခက်ခဲခဲ့ရပါတယ်။ 

စပါးစိက်ုလယ်ေြမေတဟွာ အဂ  လပ်ိလက်ေအာက်၊ 

အဖိုးတန်က န်းသစ်ေတာကီးေတဟွာလည်း သတူို 

လက်ေအာက်ဆိုေတာ့   အခွန်အေကာက်လွန်စွာ 

ကျဆင်းသွားခ့ဲပါတယ်။ ြမန်မာ့ဆန်ကုိလည်း ုိင်ငံ 

တကာ တင်ပိုိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကီး အဂ  လိပ် 

လက်ထဲေပးလိုက်ရတဲ့  သမိုင်းရဲအြဖစ်သနစ်ပါပဲ။ 

ဗိတိသ တို    လက်ခေမာင်းခတ်မယ်ဆိုရင်လည်း 

ခတ်စရာ၊   ြမန်မာတို  နာကည်းခံြပင်းမယ်ဆိုရင ်

လည်း မေကျချမ်းိုင်စရာပဲလို  ေြပာချင်ပါတယ်။ 

ြမန်မာ့ပင်လယ်ဝဆိပ်ကမ်း  ဘဂ  လားပင်လယ်ကိ ု

ဆိုက်ေရာက်ကတဲ့ အြခားေသာ  ကိုလိုနီိုင်ငံေတ ွ

နဲလည်း စီးပွားေရးလပ်ုလို အလွန်ေကာင်းခဲပ့ါတယ်။ 

နန်းစံသက် ၂၆  ှစ်အတွင်းမှာ    ှစ်ြပည်တစ်ြပည် 

သံတမန်ေတွရှိတဲ့တိုင်     သစ်ေတာသယံဇာတ၊ 

ဖိုဆ  ြပင်းြပင်းြပြပရိှခ့ဲဟန်မတူလို ေြပာရမှာြဖစ်ပါ 

တယ်။ ကိုမိုဒို မက်သူးပယ်ရီဟာ ဂျပန်က န်းကို 

ေရာက်လာေတာ ့ဂျပန်တိုရဲ ယခင်က အေတွးအေခ ၊ 

ခံယူချက်ေတွ ေြပာင်းလဲသွားပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိး 

တိုဟာ  ြမင်ပုံမှာ ြမင့်မားလာပါတယ်။ ပိုစ်းစား 

လာကပါတယ်။ နည်းပညာရမှြဖစ်ေတာ့မယ်ဆုိတာ 

ဂျပန်တုိ ေကာင်းစွာသိသွားကပါတယ်။ ၁၈၅၃ ခုှစ် 

မတ်လ  ၃၁  ရက်ေနမှာ  ဂျပန်နဲအေမရကိန်တိုဟာ 

သေဘာတူကုန်သွယ်မ   ဆက်ဆံေဆာင်ရက်ေရး 

စာချပ် ကိ ု  သမိင်ုးဝင် လက်မှတ်ေရးထိုးလိုက်ပါတယ်။

ြမင်ကွင်း (၇)

၁၈၇၁   ခုှစ်  အလယ်ပိုင်းမှာ  ေခတ်ပိင် 

အေြပာင်းအလဲကီးမှာ ဝင်ဆံ့ိုင်ဖို  အေြမာ်အြမင ်

ကီးမားတဲ ့ ကေနာင်မင်းသားကီးဟာ  ိုင်ငံြခား 

တိုင်းြပည်များသို     ပညာသင်ေစလ တ်ြခင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရးအတွက် လက်နက်စက်ုနံဲ  

ေရေကာင်းသွားလာေရး  သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရး 

စက်ံု၊ လူသံုးကုန်ပစ ည်းစက်ံုတုိကုိ တည်ေထာင် 

ခဲ့ပါတယ်။  အေြမာ်အြမင်ကီးမား  အားထားရတဲ ့

လက်ုံးရည်၊ ှလံုးရည်နဲြပည့်စံုတ့ဲ ကေနာင်မင်းသား 

ဟာ  ကံဆိုးရှာပါတယ်။ နန်းတွင်းအေရးေတာ်ပုံ 

ေကာင့ ်လမ်းခလုတ်မှာ နည်းပညာအေြမာ်အြမင်နဲ  

အတူ အသက်ေပးလိုက်ရတဲ ့  သင်ခန်းစာေတွကို 

ြမန်မာတို ယရူမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဗတိသိ အိ ိယအေန 

ကေနာင်မင်းသားကီးတည်ေဆာက်ခဲ့သည့ ်သံချက်ဖိုအား ေတွရစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ  ၉ မှ

- အေနာက်ဘက်ေကာင်း၊  ဗိုလ်ချပ်လက်ဝ ဲ

ဝင်းေတာ်မှး ေအာင်ဝန်စက်ဝန် ေလှသင်း 

ဗိုလ်စက်မိဝန်နဲ   ရဲမက်အမ ထမ်း  ၅၀၀၀ 

ေကျာ ် စုစုေပါင်း   စစ်အင်အား ှစ်ေသာင်း 

ေကျာ်ဟာ        အလွန်ေတာင့်တင်းပီး 

ကိုယ့်ိုင်င ံကာကွယ်ဖို အသင့်ရှိေနတာကို 

ေတွရပါတယ်။ 

တကယ်တမ်း ေရကုန်ေရခန်း ေလှခွက်ချည်း 

ကျန် အလံမလှဲ  တိုက်ခိုက်ခဲ့ကရင်ြဖင့ ်အဂ  လိပ် 

- ြမန်မာ ပထမစစ်ပွဲထက ်အေသအေပျာက် ပိုပီး  

များခဲ့ေပမယ်။

ြမင်ကွင်း (၉) 

ိုဝင်ဘာ  ၁၁  ရက်မှာပင ်ကင်းဝန်မင်းကီးက 

ဗတိသိ ေအာက်ြမန်မာိင်ုင ံ- သေီပါမင်းရဲ အထက် 

ြမန်မာုိင်ငံ    နယ်စပ်ေကျာက်တုိင်    မြဖတ်ေကျာ် 

ကစတမ်း  မိရာအသီးသီးရဲ   နယ်ေြမအတွင်း 

စစ်ေရးအရ တစ်စုံတစ်ရာ စတင်ထိပါးြခင်း  မြပ 

လုပ်ဖို    ဗိတိသ ြမန်မာိုင်ငံ     မဟာဝန်ရှင်ေတာ ်

မင်းကီးထ ံစာတစ်ေစာင်ေရးပိုခဲ့ပါတယ်။ ြပန်လည် 

ဆန်းစစ်တဲအ့ခါ ဂျင်နရယ် ပရင်ဒါဂတ်နဲ  တပ်ဖဲွဟာ 

ကင်းဝန်မင်းကီးရဲ    ြပန်စာမရမီကပင် နယ်စပ်ကုိ 

ြဖတ်ေကျာ်ချတီက်ကာ    “တုလ တ်ယာ်ေကျာ်” 

သေ  ဘာကို    တုိက်ခုိက်ဆဲွယူြခင်းဟာ   မဟာမိတ် 

စာချပ်ပါအချက်တုိကုိ ေဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ ေစာ်ကား 

ေမာ်ကားြပြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ကင်းဝန်မင်းကီး     အမှးြပတဲ့    လ တ်ေတာ် 

ဝန်ကီးေတွဟာ  ပဲရစ်မိေရာက်ေနတဲ ့   ြမန်မာ 

သေံတာ်ကီး ဝန်ေထာက် သခံျက်ဝန်မင်းကီး မင်းလှ 

မဟာစည်သေူကျာ်ထ ံအေြခအေနအရပ်ရပ် သသိာ

ဖိုနဲလုပ်ေဆာင်ဖွယ်ရှိတာေတွကိ ု   လုပ်ေဆာင်ဖို 

 န်ကားတဲစ့ာတစ်ေစာင်ကိ ုိဝုင်ဘာ ၁၁ ရက်မှာ 

ေရးသားခ့ဲပီး ထုိစာနဲအတူ မဟာဝန်ရှင်ေတာ်မင်းကီး 

ထံေပးစာပါ  ပူးတွဲေပးပိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာှစ်ေစာင် 

လုံးဟာ ိဝုင်ဘာ ၁၅ ရက်မှာ သရက်ကိ ုေရာက်ေန 

တဲ့ ပရင်ဒါဂတ်လက်သို  ေရာက်သွားခဲ့ပါတယ်။ 

ထိစု်က ဗတိသိ စစ်သေ  ဘာေတဟွာ နယ်စပ် 

ကိုြဖတ်ေကျာ်ပီး    ဆင်ေပါင်ဝဲနဲ     မင်းလှတိုမှာ 

ြပင်းထန်စွာ  တိုက်ပွဲဆင် ဲေနကပီြဖစ်ပါတယ်။ 

ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်ေနမှာ   ေဂွးေချာင်းနဲ    မင်းလှ 

ခံတပ်မိေတွကုိ   သမ်ိးပိက်ုခလံိက်ုရပါတယ်။ ိဝုင် 

ဘာ ၂၅ ရက်ေနမှာ  ြမင်း ခံကေန  တားဆီးခုခံတဲ့ 

ြမန်မာ့ရဲမက်ေတ ွ အေြခမလှလို   ဆုတ်ခွာခဲ့ရြပန် 

တယ်။ ိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်ေနမှာ ေကျာက်ေြမာင်း 

အတွင်းဝန် ဦးေရ အိုး၊   ဝက်မစွက ်   ဝန်ေထာက် 

ဦးလတ်တိုဟာ မှန်စေီရ ထည့ခ်ိေုတာင် ေရ ခခဲတ်ေလ ှ

ေတာ်မှာ   စစ်ဆိုင်းအလံတင်ကာ   ပရင်ဒါဂတ်နဲ  

ေတွဆုံပီး ေနြပည်ေတာ်ကေပးလိုက်တဲ့ စစ်ေြပ 

ငိမ်းေရးစာကိ ု  ေပးခဲ့ပါတယ်။    ပရင်ဒါဂတ်က 

ေနြပည်ေတာ်မ ေလးကိ ုအေရာက်ချတီက်ရမယ်လို  

အိ ိယဘုရင်ခံချပ်ထံမ ှ       အမိန်ပါတဲ့အတွက်  

စစ်ကိုမရပ်ဆိုင်းိုင်ေကာင်း၊   ြမန်မာမင်းက  မိမိ 

ကိုယ်နဲတကွ   လက်နက်ကိုင်သူများနဲ    မ ေလး 

ေနြပည်ေတာ်ကိုပါ   အပ်လျက်   ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

က န်ေတာ်မျိးများ၊ ဥေရာပတိုက်သားများကိ ုဥစ ာ 

ပစ ည်းမှစပီး    ေဆွေတာ်မျိးေတာ်များနဲတက ွ

ေကာင်းစွာေစာင့ေ်ရှာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ှစ်တိင်ုး 

ှစ်ြပည်  အခင်းြဖစ်တဲ့ကိစ ရပ်ေတွကို   အဂ  လိပ် 

မင်းက အလိုရှိရာအခွင့်များကိ ု   ေြပာတဲ့အတိုင်း 

သီေပါမင်းက လက်ခံရင ်မဟာမိတ်စာချပ် ထပ်မံ 

ချပ်ဆိုိုင်ေကာင်း   ြပန်စာေပးလိုက်ပါတယ်။ 

ိဝုင်ဘာ ၂၇ ရက်ေန မှာ  လ တ်ေတာ်မှဆင့ဆ်ိခုျက်အရ 

အဝ၊ စစ်ကိုင်းနဲ   သေြပတန်းခံတပ်တိုရှ ိ  ြမန်မာ 

ရဲမက်တို  အတိုက်အခိုက်ရပ်စဲကာ  လက်နက်ချ 

ခဲ့ကရပါတယ်။ 

ြမင်ကွင်း (၁၀) 

- မင်းတန်ုးမင်းကီးနဲ သေီပါမင်းလက်ထက်မှာ 

နန်းေတာ်မိုိး၊  ခံတပ်များ  တည်ေဆာက် 

ကာ   အခိုင်အမာ   အင်အားကီးတဲ့အထ ိ

ရှိေလရာ   ြမစ်စ်တစ်ေလ ာက်ချထားတဲ့  

ရဲမက်ေတွက  အဘယ်ေကာင့ ်  ြပင်းြပင်း 

ထန်ထန်    ခုခံြခင်း    မရှိကရသလဲဆိုတဲ ့

ကိစ မှာ -  

ဗတိသိ နယ်ချဲမျိးွယ်တချိဟာ  လ ိဝှက်ချက် 

အချိနဲ    ြမန်မာတိုရဲသေဘာကိ ု  ေထာက်လှမ်း 

စုံစမ်းခဲ့ပီ၊ နန်းတွင်းအေရး သိှင့်ေနေလာက်ပီ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ြမစ်စ်ခံတပ်ေတွြဖစ်တဲ ့ေဂွးေချာင်း 

နဲ   မင်းလှခတံပ်ေတရွဲ   အေြခအေနကိ ု ပရင်ဒါဂတ် 

ဟာ လ ိဝှက်စွာ ေထာက်လှမ်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါတယ်။

- ထူးြခားစွာ သတင်းြပန်ေနတဲတ့စ်ချက်ဟာ 

ေညာင်ရမ်းမင်းသားကို   နန်းတင်လိုတဲ့ 

တိုးတိုးတိတ်တိတ် စိတ်ကူးကိ ုဗိတိသ တို 

သိခဲ့သေလာ။ 

- ဒါေကာင့်   ဗိတိသ တပ်ေတွ   ဧရာဝတီ 

ြမစ်ေကာင်းတစ်ေလ ာက် ချတီက ်လာရာမှာ 

ဂျင်နရယ်   ပရင်ဒါဂတ်    လိုက်ပါလာတဲ့ 

သေ  ဘာဦးမှာ ဦးဘသန်းဆိုသူကို ြမန်မာ 

မင်းသားအသွင ်   ဝတ်စားဆင်ယင်လျက ်

တင်ေဆာင်လာတာေကာင့်    ဧရာဝတီ 

ြမစ်ကမ်းတစ်ဝိုက်က  ေကျးလက်လူထုနဲ  

ြမစ်စ်ခံတပ်   ရဲမက်ေတွဟာ   ေညာင်ရမ်း 

မင်းသားကိ ု   နန်းတင်ရန်   လာတယ်လို 

သိုေလာသိုေလာ အထင်ေရာက်ကာ -

ြပင်းြပင်းထန်ထန ်  ခုခံြခင်းမရှိေကာင်း  ေတွြမင ်

ိင်ုပါတယ်။ အဝ၊ စစ်ကိင်ုးနဲ  သေြပတန်းခတံပ်ေတ ွ 

မှာရိှတဲ ့  ရမဲက်စစ်သည်ေတဟွာ   ဓားစွမ်း၊  လံှစွမ်း 

လက်နက်စွမ်း မြပလိက်ုရဘ ဲလက်နက်ချလိက်ုရတဲ ့

အတွက် လ တ်ေတာ်မှေကးနန်းကိ ုသသံယြဖစ်က 

ပါတယ်။

၁၈၈၅ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ေနမှာ  အဂ  လိပ် 

စစ်သေ  ဘာေတွ   မ ေလးဆိပ်ကမ်းကိ ုဆိုက်ကပ် 

ပီး  ၂၉  ရက်ေနမှာ   သီေပါမင်းကိ ု   နန်းချကာ    

ဧရာဝတီြမစ်ေကာင်းမှ  သူရိယသေ  ဘာနဲ   ဖမ်းဆီး 

ေခ ေဆာင်၊ ရန်ကန်ုမှတစ်ဆင့ ်မဒရပ်၊  ယင်းေနာက်  

ရတနာဂီရိသို    ပိုလိုက်ပါတယ်။   ဗိတိသ တိုက   

လက်နက်အားကိုးနဲ         အဓမ ဇွတ်အတင်း 

သိမ်းခဲ့ြခင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။ ေရှးြမန်မာ သူရဲေကာင်း 

ေတဟွာ လက်နက်ချင်းမယှ်သာသြဖင့ ်အံကတ်ိခဲ ့

ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

         သီေပါမင်းသားဟာ ဘုရင်ြဖစ်ခါစမှာ အသက် 

(၂၀)၊  မဖိရုားက (၁၉) ှစ်၊ ိင်ုငကံစိ ေတအွားလုံးကိ ု

ကင်းဝန်မင်းကီးနဲ    အစိုးရအဖွဲက   စီမံကွပ်က ဲ

အုပ်ချပ်ခဲ့တာ   ေတွရပါတယ်။    ဗိတိသ ိုင်ငံမှာ 

ဘုရင်မ  ဝိတိုရိယ    အုပ်စိုးတဲ့ှစ်   ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေသွးထွက်သယံိမု  အနည်းဆုံးနဲအြမန်ဆုံး သမ်ိးပိက်ု 

ိုင်တယ်လို  အဂ  လိပ်တို ဂုဏ်ယူကတယ်။  ဧကရ ီ

ဘုရင်မကီးကိုယ်တိုင် ပရင်ဒါဂတ်ရဲ စွမ်းရည်ကို 

ှစ်ေထာင်းအားရစွာ ပါလမီန်မန်ိခွန်းမှာ ထည့သွ်င်း 

ချးီကျးမိန် မ က်ခဲ့တယ်။ 

ြမင်ကွင်း (၁၁) 

ြမန်မာတိုရဲ လူမ ဘဝေအာက်ကျေနာက်ကျ 

ြဖစ်ရတာ၊  နန်းတွင်းအေရးေတာ်ပုံ   အ ပ်ေတွ 

ရှိတာ ြပည်တွင်းေရးကိစ များပါပဲ။ ေစတနာထား 

ကယ်တင်စရာအေကာင်းမရှိ။    တိုင်းတစ်ပါးက 

ဝင်ေရာက်ကယ်တင်သေယာင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက် 

အုပ်ချပ်တဲ့အထိ ြဖစ်လာတာဟာ ကိုလိုနီနယ်ချဲ 

တိုရဲ    စိုက်လက ဏာပါပဲ။    အိ ိယိုင်ငံရဲ 

ေနာက်ဆုံးဘုရင် ဘဟာဒါရှာဇဖါးကို ရန်ကုန်သို 

ပိုလိုက်ပါတယ်။ အိ ိယဘုရင်ဟာလည်း ရန်ကုန် 

မှာ နတ်ရာစံခဲ့ပါတယ်။ ကမ ာ့ေြမြပင်ရဲ ၂၀ ရာခိုင် 

 န်း  ကိုလိုနီိုင်ငံေတွ ြဖစ်ခဲ့တာဟာ သက်ေသပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ နယ်ချဲရဲပရိယာယ်ကုိ မြမင်ုိင် မသိုိင် 

ြဖစ်ခဲရ့တဲ ့ြမန်မာဘရုင်ေတနွဲ  မှးကီးမတ်ကီးေတ၊ွ 

ေနာက်လိုက်ေနာက်ပါေတွကို     ြပစ်တင်ေဝဖန ်

ေစာဒကတက်ဖို   အေကာင်းမရှိ၊   သမိုင်းသိရန် 

အတိတ်ဆီသိုတစ်ေခါက် သွားေရာက်ကည့်ခဲ့ြခင်း

ပဲြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာတိုအတွက်ကေတာ့ ၁၉၄၈ 

ခုှစ်အထိ ှစ်ေပါင်းတစ်ရာေကျာ်ကာ လွတ်လပ် 

ေရးဆုံး ံးခဲ့ရပါတယ်။

သူက န်ဘဝ   မေရာက်ေအာင်   ဝန်နဲအား 

မမ သည့်တိုင်      က န်ေတာ်တို      ဘိုးဘွားေတွ၊ 

အသက်ေသွးေခ းေပးခဲ့ကသူေတွကို    ပို၍ပို၍ 

ေအာက်ေမ့ကရလိမ့်မယ်။ “ဦးေကာင်းလိမ်ထုတ ်

သီေပါြပတ်”  ဆိုတဲ့စကားဟာ     ကင်းဝန်မင်းကီး 

ဦးေကာင်းကိ ု  အြပစ်ဖိုသလိ ု   သတင်းြပန်ခဲေ့ပလမိ့ ်

မယ်။ ၁၂၄၇ ခုှစ် ြမန်မာသက ရာဇ်ကို  န်းြခင်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ေရး  ြပန်လည်ရရှိေအာင ် 

ေဆာင်က်းေပးခဲတ့ဲ ့မကာေသးမကီ အဘိုးအဘွား 

ေတွ၊    အသက်ေသွးေခ း    ေပးခဲ့ကသူေတွကိ ု

ေအာက်ေမ့က၊ ေကျးဇူးတရားကိ ုသိကရလမိ့မ်ယ်။ 

ြမန်မာတိုဟာ တိုင်းတစ်ပါးေအာက် ေရာက်ခဲ့ရပီ 

ဆိကုတည်းက န်ုးကန်ကီးထွားလာခဲရ့ပုေံတဟွာ 

အြခားေသာုိင်ငံေတွနဲ  မတူညီတ့ဲအြဖစ် ေတွလာ 

ရပါတယ်။

၁၉၀၈ ခှုစ်မှာ ဗတိသိ တိုေစာင့ေ်ရှာက်ထားတဲ ့

သေီပါမင်းဟာလည်းေကာင်း၊ ကင်းဝန်မင်းကီးဟာ 

လည်းေကာင်း   တစ်ဦးကိုတစ်ဦး   သတိရတမ်းတ 

ေနကမယ်လို    ေတွးကည့်မိပါတယ်။   ကင်းဝန် 

မင်းကီးက  သက်ေတာ် (၈၇) ှစ်၊ ၁၉၀၈ ခုှစ်မှာ  

ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ သီေပါမင်းက သက်ေတာ် 

(၅၈) ှစ်၊ ၁၉၁၆ ခှုစ်မှာ အိ ိယိင်ုင ံရတနာဂရီမှိာ 

နတ်ရာစံသွားပါေတာ့တယ်။   

အို... ြမန်မာတို ...

- ကိုယ့်ိုင်ငံရဲ   အတိတ်သမိုင်းေကာင်းကိ ု

ကည့်၊  ြမန်မာ့တံခါးကိုဖွင့ ် အစစအရာရာ 

ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ ေတွကို    ကည့်က၊ 

လုံလဝရီယိ၊ နည်းပညာ၊ ပညာအေြမာ်အြမင် 

နဲေပါင်းစပ်၊  ဟန်ချက်ညီစွာ  ကျင့်သုံးက 

ေလာ့

- ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကို   တည်ငိမ်ေအးချမ်း 

သာယာဝေြပာတဲ ့ိင်ုငအံြဖစ် တည်ေဆာက် 

ရာမှာ ညိ  င်းတိုင်ပင ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ြခင်းသည်အဓကိဟေူသာ ခယံခူျက်ထားကာ 

အနာဂတ်ခရီးကို     ေလ ာက်လှမ်းကဖို 

ြဖစ်သည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း။        ။

  ကျမ်းကိုး -  

 - မကန် သမိင်ုးရှာပုေံတာ်ခရီးှင့ ်အြခားစာတမ်း 

များ ြမရတနာစာေပ၊ စာစ်(၁) ၂၀၀၂ ခုှစ် 

 - Myanmar: Facts and Figures; Ministry of 

Information, Myanmar, March, 2000.

 - ှစ်ဆယ်ရာစ ုြမန်မာိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တက သိုလ် 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊

 - ရန်ကုန်တက သိုလ်  ှစ် (၁၀၀) ြပည့်အထိမ်း 

အမှတ်ေဆာင်းပါး(၂) ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ

 -  Asia Pacific: Its Role in the new World 

Order, (Myanmar Burma) by M S Dobbs– 

Higginson, New Light of Myanmar (1998) 

 - 7-day  News Vol 11,  No.22; 9th  August  

2012

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုများမှ

စပါးဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ဟသ  ာတ   ဒီဇင်ဘာ  ၂၂ 

ေတာင်သမူျား   စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုခဲသ့ည့ ်  မိုးစပါးများ 

ေရာင်းချရာတွင်   အခက်အခမဲရိှေစဘ ဲ  သင့တ်င့မ် တ 

ေသာ   ေဈး န်းများရရှိေစရန်အတွက ်  သမဝါယမ 

အသင်းများက           စပါးဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းကိ ု

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။     ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရှ ိ      ေတာင်သူလယ်သမားများ  

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေသာစပါးများကို     ေဈးကွက ်

ရရှိေစရန်အတွက ်  ဟသ  ာတမိနယ်   သမဝါယမ 

အသင်းစမှု  ဆင်းသခုစပါးတင်း ၁၀၀၀၊   ဇလွန်မိနယ် 

သမဝါယမအသင်းစုမှ   ဆင်းသုခစပါးတင်း   ၃၀၀၀၊ 

ကံခင်းမိနယ်သမဝါယမအသင်းစုမ ှ       ဧရာမင်း 

စပါးတင်း    ၂၀၀၀၊   အဂ  ပူမိနယ်    သမဝါယမ 

အသင်းစမှု  ဆင်းသခု   စပါးတင်း  ၁၄၂၀ ှင့ ်ဝါးခယ်မ 

မိနယ်   သမဝါယမအသင်းစုများမှ    ဧည့်မထ  

စပါးတင်း   ၁၅၀၀   ကိ ု  ဝယ်ယေူပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂ 

ြပန်ကားေရး      ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စု         ဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းှင့ ်   ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ ှင့်     ိုင်ငံြခားစီးပွား 

ဆက်သွယ်ေရး     ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စု       ဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ိုင်ဦးတိုသည ်   ယေန  

မွန်းလဲွပုိင်းတွင်    တုတ်ြပည်သူ  

သမ တိုင်ငံမှ    သတင်းမီဒီယာ 

များြဖစ်သည့ ်CCTV သတင်းဌာန၊  

People’s Daily  သတင်းဌာန၊ 

Guanming Daily  သတင်းဌာနှင့် 

Xinhua News Agency    တိုမှ 

သတင်းေထာက်များအား အွန်လုိင်း 

မှတစ်ဆင့်       လက်ခံေတွဆုံ၍ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏  ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက ်

ေရး        ေဆာင်ရက်ချက်များ၊ 

ှစ်ိုင်ငံ   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

တိုးြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် 

အေြခအေန၊     ိုင်ငံစီးပွားေရး 

ြပန်လည်     ဦးေမာ့လာေစေရး 

အတွက်  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

အေြခအေန၊    ှစ်ိုင်ငံ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးှင့်  စီမံကိန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဆိင်ုရာ 

ကစိ ရပ်များှင့ ်  တည်ငမ်ိေရးှင့ ်

လုံ ခံ    ေအးချမ်းေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ် အေြခ 

အေနများှင့်    စပ်လျ်းသည့ ်

ေမးြမန်းချက်များကိ ု   ေြဖကား 

ကသည်။ 

တည်ငိမ်မ ရရှိလာပီ

 ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက   ကိုဗစ်-

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၂ 

(၁၁)ကမ်ိေြမာက် သက်ကီး ဂတီပညာရှင် 

များအား   ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပွဲကို  ယေန  

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်   ရန်ကုန်မိ  တာေမွ 

မိနယ်ရှိ    Sky Star Hotel  ၌  ကိုဗစ်-  

၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက် 

များှင့်အညီ  ကျင်းပသည်။  

အေလးထားဂုဏ်ယူ

အခမ်းအနားတွင်    ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့်က   

ယေန   ကန်ေတာ့ခံ သက်ကီးပညာရှင ်

များသည ်  မိမိတို  ငယ်စ်ကတည်းက 

ေလးစားတန်ဖိုးထားရသည့ ်အပုညာရှင် 

ကီးများြဖစ်ပီး ဂီတေလာက သက်တမ်း 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းှင့ ်ဦးေအာင်ိုင်ဦးတို တုတ်ိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာများမ ှ

သတင်းေထာက်များအား အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ေတွဆုံပီး ေမးြမန်းချက်များကိ ုြပန်လည်ေြဖကား

၁၉ ကပ်ေရာဂါသည ်  ကမ ာအှံ 

တွင် ြဖစ်ပွားလျက်ရိှရာ ိင်ုငေံတာ် 

အစိုးရှင့ြ်ပည်သမူျား၏ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

တတိယလ  င်းကို   ေအာင်ြမင်စွာ 

ေကျာ်လ ားုိင်ခ့ဲပါေကာင်း၊ လက်ရိှ 

ကာလတွင် အေြခခံပညာေကျာင်း 

များ      ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး 

တက သိလ်ုများကိလုည်း  မကာမ ီ

ြပန်လည်       ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး    

 ေဆာင်ရက်လျက ်  ရှိပါေကာင်း၊    

ိုင်ငံေတာ်      တည်ငိမ်ေရးှင့ ်     

ေအးချမ်း လုံ ခံေရးအတွက်လည်း  

အဆင့်အလိုက်     အေကာင် 

အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ      

တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ကိ ု    လိလုား 

သည့် ြပည်သူများ၏    ပူးေပါင်း 

ပါဝင်     ေဆာင်ရက်မ ေကာင့်  

တည်ငိမ်မ     အဆင့်တစ်ခုကို     

ရရိှလာပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ တည်ငိမ် 

ေအးချမ်းေရးှင့ ်       ဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးတုိအတွက်   တတ်ု 

ိုင်ငံအပါအဝင် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံ 

များ၏    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

မှာလည်း အေရးကီးပါေကာင်း။

ေစာစီးစွာြပန်လည်စတင်

ြမန်မာိုင်ငံ အစိုးရအေနြဖင့ ်

မိမိိုင်ငံ၏   အိမ်နီးချင်း  အဓိက 

ကုန်သွယ်မ    မိတ်ဖက်   တုတ် 

ိုင်ငံှင့်  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်

အေြခခအံေဆာက်အအု ံ စမီကံန်ိး 

များကိ ုေစာစီးစွာ ြပန်လည်စတင် 

ိင်ုရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပါေကာင်း၊ ယခကုဲသ့ို ကိဗုစ်-၁၉ 

ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားသည့ ်

ကာလအတွင်း    ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွက်    လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်

ကိုဗစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆးများ 

အများဆုံး ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့ ်

တုတ်ိုင်ငံှင့် ြပည်သူများအား 

ိင်ုငေံတာ်အစုိးရကုိယ်စား  များစွာ 

ေကျးဇူး      တင်ရှိပါေကာင်း  

ေြပာကားသည်။

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေအာင်ိုင်ဦးက  တုတ်ိုင်ငံ 

သည်  ြမန်မာိုင်ငံှင့်  နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရး      အပါအဝင် 

ကန်ုသွယ်မ ှင့ ်စီးပွားေရးပူးေပါင်း 

 ေဆာင်ရက်မ တွင် အေရးပါသည့် 

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ    ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

လက်ရှိ  ကိုဗစ-်၁၉ေရာဂါ  အေြခ 

အေနေကာင့်     ိုင်ငံတကာတွင် 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းများ 

ေှာင့်ေှးလျက်ရှိရာ    ှစ်ိုင်ငံ 

နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရး  အပါအဝင် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ    ပုံမှန် 

အေြခအေနသို      ြပန်လည် 

ေရာက်ရှိေရး  မိမိတို  ကိးပမ်း  

ေဆာင်ရက်လျက်     ရှိပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  သတင်းဌာနများမ ှ

သတင်းေထာက်များက    သိရှိလို 

သည်များကိ ု     ေမးြမန်းကရာ 

ြပည်ေထာင်စု   ဝန်ကီးများက  

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ     ြပန်လည် 

ေြဖကားကသည်။

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငှံင့် 

ြမန်မာိုင်ငံအကား    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး    လုပ်ငန်း 

များတွင်    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိရာ Sinopharm ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်ေဆး (RTF 

Bulk) Doses  ၁၀  သန်းအား 

ြမန်မာိုင်ငံတွင်       ဝယ်ယူ 

ထုတ်လုပ်ရန်  သေဘာတူစာချပ် 

လက်မှတ်ေရထိုးပွ ဲ အခမ်းအနား 

ကို      ယ ေန   ညေနပိုင်းတွင ်

ရန်ကုန်မိ  မရမ်းကုန်းမိနယ်ရှ ိ

Lotte Hotel ၌   ကျင်းပခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။  

ကည့် အားေပး

ဆက်လက်၍    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းသည် 

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား 

(ရန်ကုန်)ုံး     စတူဒီယို(၂)၌ 

ဟားစတိုင်     အငိမ့ ်အဖွဲက 

လွတ်လပ်ေရးေန   ဂုဏ်ြပအငိမ် ့

အစီအစ်      ိုက်ကူးေနမ ကို 

ကည့် အားေပးပီး အုပညာရှင် 

များှင့်    ိုက်ကူးေရးအဖွဲဝင ်

များအား ရင်းရင်းီှးီှး တ်ဆက်၍ 

ေထာက်ပံ့ေငွများ ေပးအပ်သည်။

ထိုေနာက်    စတူဒီယို(၁)တွင် 

တယှူ် ဲေပျာ်    ဂတီပဲွေတာ်သခီျင်း 

ဆိုပိင်ပွဲ၌    ပါဝင်ယှ်ပိင်မည့ ်

ပိင်ပဲွဝင်များ၏ အစအီစ်ိက်ုကူး 

ေနမ များကို    ကည့် အားေပး 

ခဲ့သည်။                   

 သတင်းစ် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းှင့ ်ဦးေအာင်ိုင်ဦးတို တုတ်ိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာများမ ှသတင်းေထာက်များအား အွန်လိုင်းမှ 

တစ်ဆင့် ေတွဆုံပီး ေမးြမန်းချက်များကိ ုြပန်လည်ေြဖကားစ်။

(၁၁)ကိမ်ေြမာက ်သက်ကီးဂီတပညာရှင်များ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပွဲ ကျင်းပ

တစ်ေလ ာက် ိင်ုငံအ့ကျိး၊ ြပည်သူအကျိး 

သယ်ပိုးခဲ့ေသာ   အစ်အလာရှိခဲ့သူများ 

ြဖစ်ကပါေကာင်း၊  ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ဝန်ကီး 

ဌာနကလည်း    အုပညာသမားများ 

အားလုံးကုိ အေလးထားဂုဏ်ယူပါေကာင်း၊ 

ဆက်လက်၍လည်း    ိုင်ငံှင့်လူမျိး 

အကျိးကို    စည်းလုံးညီွတ်စွာြဖင့် 

သယ်ပိုး ထမ်းရက်ိုင်ကပါေစေကာင်း၊  

ကန်ေတာခ့ ံ သက်ကီးဂတီ အပုညာရှင် 

များ  သက်ရှည် ကျန်းမာကပီး ေနာင်ှစ် 

ေပါင်းများစွာတိုင ်  ဆက်၍  ကန်ေတာ့ခံ 

ိင်ုပါေစေကာင်း        တ်ခွန်းဆက်စကား 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင်က     အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ြမန်မာိုင်ငံဂီတ 

အစည်းအုံး (ဗဟို) ဥက    ဦးလွင်ြမင့်က 

ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍       ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   က   သက်ကီး 

ဂီတပညာရှင်များ     ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပွဲ 

အတွက ်လှဒါန်းေငွကျပ် သိန်း ၁၀၀ ှင့်  

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ  ြမန်မာိုင်င ံ

ဂီတအစည်းအုံး (ဗဟို)သို  လှဒါန်းေငွ 

ကျပ်သိန်း  ၅၀ တိုကို      ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးရဲတင့ ်က     ေပးအပ်လှဒါန်းရာ 

ြမန်မာိုင်ငံ   ဂီတအစည်းအုံး (ဗဟို) 

ဥက    ဦးလွင်ြမင့်က  လက်ခံပီး  ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာ ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ 

ထိုေနာက် ြမန်မာိုင်ငံ ဂီတအစည်း 

အုံး (ဗဟုိ)သုိ Forever Group Company  

Limited က  လှဒါန်းေငကွျပ် ငါးသန်ိးှင့် 

ဦးေကျာ်ိုင်-ေဒ  ယ် (77 Cake)က 

လှဒါန်းေငွကျပ် ငါးသိန်းတိုကို  ေပးအပ် 

လှဒါန်းရာ   ြမန်မာုိင်ငံ  ဂီတအစည်းအံုး 

(ဗဟုိ)      တွဲဖက်အတွငး်ေရးမှး (၁)

ဦးြမတ်မင်းှင့်  တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး (၂)  

ဓညဝတီ   ဦးေကျာ်ဝင်းတုိက  လက်ခံပီး  

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ     ြပန်လည် 

ေပးအပ်သည်။ 

ယင်းေနာက် တက်ေရာက်လာကသ ူ

များက သက်ကီးဂီတပညာရှင်များအား 

ကန်ေတာ့ကိးြဖင့် ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပီး 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့်၊      ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီး   ဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင် 

ှင့်  ြမန်မာုိင်ငံဂီတအစည်းအံုး (ဗဟို) 

မှ  အမ ေဆာင်များက  ကန်ေတာ့ခံဂီတ

သက်ကီးပညာရှင်များအား   လှဖွယ် 

ပစ ည်းများြဖင့်   ဂါရဝြပရာ  ကန်ေတာ့ခံ 

ဂတီ သက်ကီးပညာရှင်များ      (ကိယ်ုစား) 

ေတးသံရှင ်ဦးထွန်းေရ က  ဩဝါဒစကား 

ေြပာကားသည်။

(၁၁) ကိမ်ေြမာက် သက်ကီးဂီတ 

ပညာရှင်ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပဲွတွင် အသက် 

(၈၀) ှစ်ှင့်အထက်  သက်ကီး  ဂီတ 

ပညာရှင်  ၇၈ ဦးအား တစ်ဦးလ င် ေငကွျပ် 

ှစ်သန်ိး န်း၊      အသက် (၈၀)ှစ်ေအာက် 

ကန်ေတာ့ခံ     ဂီတ သက်ကီး ပညာရှင ်

၆၈ ဦးအား     တစ်ဦးလ င်   ေငွကျပ် 

တစ်သိန်းခဲွ န်းြဖင့်    လှဒါန်း ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။  

ယေန  (၁၁)ကိမ်ေြမာက ် သက်ကီး 

ဂီတပညာရှင်များအား    ပူေဇာ်ပွဲတွင် 

ကန်ေတာ့ခံ  သက်ကီးပညာရှင ်  ၁၄ ဦး  

တက်ေရာက်ကန်ေတာ့ခံခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                                  သတင်းစ်  



ဒီဇင်ဘာ    ၂၃၊   ၂၀၂၁

 Sinopharm မှ

ေရှးဦးစွာ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထုတ်လုပ်ေရး   ကီးကပ်မ ဗဟုိေကာ်မတီဥက   ၊   

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာ ချာလီသန်းက 

Sinopharm ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး (RTF 

Bulk) Doses ၁၀  သန်း ဝယ်ယူေရး သေဘာတူ 

စာချပ် လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင ်ပါဝင် 

ခွင့ရ်သည့အ်တွက်  များစွာဝမ်းေြမာက်မပိါေကာင်း၊ 

ယေနအခမ်းအနားသည်  ြမန်မာိုင်ငံှင့် တုတ ်

ြပည်သူသမ တုိင်ငံတုိအကား အထူးသြဖင့်  စက်မ  

ဝန်ကီးဌာနှင့်  Sinopharm  China National 

Biotech Group တိုအကား  အေရးပါသည့် သမိုင်း 

မှတ်တုိင်အသစ် ေရးထုိးခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ဇူလိုင်လမှစ၍ တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ

ထုတ်လုပ်သည့်  Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများကိ ုြမန်မာိင်ုငတွံင် ထတ်ုလပ်ုိင်ု 

ေရးအတွက် စတင်ေဆွးေွးသည်မ ှReady To Fill 

Bulk များဝယ်ယူေရး  သေဘာတူစာချပ်လက်မှတ ်

ေရးထုိးုိင်သည်အထိ ကညူေီဆာင်ရက်ေပးမ အေပ  

ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း၊   အထူးသြဖင့်  တုတ် 

ြပည်သူ သမ တိင်ုငဆံိင်ုရာ ြမန်မာိင်ုငသံအံမတ်ကီး၊ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ        တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ 

သံအမတ်ကီးှင့်တကွ  Sinopharm CNBG မှ 

တာဝန်ရိှသူများကုိလည်း ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည်  ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပီး 

ယခုအခါတွင် ကမ ာ့ိုင်ငံအှံသို ကူးစက်ပျံှံလာမ  

ေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ကို တားဆီးရာ 

တွင် ကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်းသည် အထေိရာက်ဆုံး 

ကာကွယ်ေသာ နည်းလမ်းလည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးတွင်လည်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရးကိ ုကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကလျက်ရိှရာ ၂၀၂၁ ခှုစ်အတွင်း ြမန်မာ 

ိုင်ငံအေနြဖင့် Sinopharm ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး 

Doses ၂၆ သန်းဝယ်ယူခ့ဲပီး ယခုအခါ ထုိးံှေပးလျက် 

ရှိပါေကာင်း၊  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ သတင်း 

အချက်အလက်များအရ  Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးသည်    ေဘးထွက်ဆိုးကျိး 

နည်းပါးပီး အာနသိင်ထက်ြမက်သည်ကိ ုသရိှိရေသာ 

ေကာင့ ် Sinopharm CNBG မှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများကိ ုReady to Fill Bulk အေနြဖင့် 

ဝယ်ယ၍ူ ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေြခလှမ်းသစ်တစ်ရပ်ြဖစ်

ယေနသည် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

Doses    ၁၀  သန်း  ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတွက ်RTF 

Bulk  ဝယ်ယူြခင်းြဖစ်ရာ  ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်တုတ် 

ြပည်သူသမ တုိင်ငံတုိအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ြခင်း၏  ေြခလှမ်းသစ်တစ်ရပ်လည်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ေနာင်တွင် ကာကွယ်ေဆးကဲသ့ိုေသာ ဇဝီေဆးဝါးများ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတွက် ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

မည်ဟ ုယုံကည်ပီး  မိမိတိုိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ိုင် 

ေရး စတင်ေဆာင်ရက်သည့်ေနြဖစ်၍ ထူးြခားေသာ 

ေနတစ်ေနလည်း  ြဖစ်ပါေကာင်း၊  Sinopharm 

CNBG ှင့်ပူးေပါင်း၍  ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ က  အတွက်    အေရးကီးေသာ 

ကာကွယ်ေဆးများသာမက အြခားေဆးဝါးများကို 

လည်း ပူးတွဲ၍ ထုတ်လုပ်ိုင်မည်ဟု ေမ ာ်လင့်ပါ 

ေကာင်း။

စက်မ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ြပည်သတူိုအတွက် 

လိုအပ်ေသာေဆးဝါးများ  ပိုမိုထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး 

ိုင်ေရး  ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ 

မကာမီကျေရာက်မည့် ၂၀၂၂ ခုှစ်၏ တုတ်ှစ်သစ်ကူး 

သည် “ကျား”ှစ်ြဖစ်သည့အ်တွက် ကျန်းမာေပျာ်ရ င် 

ဖွယ်ေကာင်းပီး ေအာင်ြမင်မ များရရိှေစမည့ ်ှစ်သစ် 

မဂ  လာြဖစ်ပါေစေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ  တုတ်ြပည်သူ  

သမ တုိင်ငံ   သံအမတ်ကီး   မစ တာချနး်ဟုိင် 

က  Sinopharm CNBG မှ ထုတ်လုပ်သည့် ကုိဗစ် - ၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ု      ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ထုတ်လုပ်ုိင်ေရးေဆာင်ရက်ြခင်းသည် ြမန်မာုိင်ငံ 

ှင့်  တုတ်ိုင်ငံတို၏  ပထမအဆင့်  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊  တတ်ုိင်ုငအံေနြဖင့် 

ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ုိင်ုငေံပါင်း 

၁၂၀ သို ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပီး  ကိုဗစ်ေရာဂါ 

အထူးကုသေရးကိုလည်း  ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် သုေတ 

သနလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိပါေကာင်း၊    ြမန်မာိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်ေရာဂါ 

တတယိလ  င်းြဖစ်ပွားချန်ိတွင် တတ်ုိင်ုငကံ  ကိဗုစ် 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးပစ ည်းများကို    အများဆုံး 

ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပါေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ထိုးှံ 

ခဲ့သည့် ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  အများစုသည ်

တုတ်ုိင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ေသာေဆးများြဖစ်ပီး ယခု 

RTF Bulk များ ဝယ်ယေူရး သေဘာတစူာချပ် ချပ်ဆိ ု

ြခင်းသည် ြမန်မာိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်ေရာဂါ ထန်ိးချပ် ေရး 

လပ်ုငန်းများတွင် များစွာအေထာက်အကြူဖစ်မည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း၊ တတ်ုိင်ုငအံေနြဖင့ ်အမ်ိနီးချင်းေကာင်း 

ပီသစွာ ေဆွမျိးေပါက်ေဖာ်ရင်းှီးမ များ တိုးြမင့်ိုင ်

ေရးကို အစ်တစုိက် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  Chairman  of Sinopharm 

Group, Mr. Jingzhen Liu က Sinopharm CMBG 

ကုမ ဏီသည် တုတ်ုိင်ငံတွင် ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်း 

ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်

စက်မ လုပ်ငန်းများကို   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး 

ေဆးဝါးထုတ်လုပ်သည့်  လုပ်ငန်းတိုတွင် အာရှ၌ 

ဒတုယိအဆင့တွ်င် ရိှပါေကာင်း၊ ကမု ဏမှီထတ်ုလပ်ု 

သည့ ်Sinopharm ကိဗုစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများကိ ု

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက  အေရးေပ အသုံးြပရန် 

ခွင့်ြပချက်ရရှိပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊    ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ

တွင်လည်း  အစ်တစိုက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း Virtual စနစ်ြဖင့် တက်ေရာက ်

ေြပာကားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး RTF Bulk Doses  ၁၀ သန်းဝယ်ယေူရး 

သေဘာတူစာချပ်အား   ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး   ဦးမျိးဇာနည်ဝင်းှင့ ်

Sinopharm China National Biotech Group 

ကိယ်ုစား မစ တာရန်ေရှာင်မင်းတို လက်မှတ်ေရးထိုး 

ခဲ့ကသည်။    

သတင်းစ် 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံသို လှဒါန်းသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး Sinovac များ လ ဲေြပာင်းလက်ခံြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ
ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၂၂

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငမှံ ြမန်မာိင်ုငသံို လှဒါန်း 

သည့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး Sinovac 

doses တစ်သန်းသည် ယေနနံနက် ၁၀  နာရီတွင် 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ေလဆိပ်သို CZ 8083 

ေလေကာင်းလိင်ုးြဖင့ေ်ရာက်ရိှလာပီး ကာကွယ်ေဆး 

များ လ ဲေြပာင်းလက်ခံြခင်း အခမ်းအနားကုိ ရန်ကုန် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိရိှ အေရးကီးပဂု ိလ်များ 

ဧည့ခ်န်းမေဆာင်တွင်ကျင်းပရာ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိင်ုဝင်းှင့ ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီး မစ တာ 

ချန်းဟိုင်တို တက်ေရာက်ကသည်။

အေရးကီးေသာအခန်းက  မှပါဝင်

အခမ်းအနားတွင် တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ

သအံမတ်ကီး မစ တာချန်းဟိင်ုက ကာကွယ်ေဆးများ 

လှဒါန်းရသည့်အေကာင်းရင်းကုိ ရှင်းလင်းေြပာကား 

ရာ ယေနေရာက်ရှိေသာ ကာကွယ်ေဆး  Sinovac 

doses တစ်သန်းသည် တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငမှံ 

ြမန်မာိုင်ငံသို  ထပ်မံလှဒါန်းသည့်  Sinovac 

ကာကွယ်ေဆး doses ှစ်သန်းအနက် ပထမအသတ်ု 

အြဖစ် ေရာက်ရိှလာြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကျန်ရိှသည့ ်

ကာကွယ်ေဆး တစ်သန်းကို လာမည့်ှစ်ဆန်းပိုင်း 

တွင် တတ်ု-ြမန်မာ နယ်စပ်မှတစ်ဆင့ ်ေပးပိုလှဒါန်း 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊         တုတ်ိုင်ငံအစိုးရမ ှ

အကအူညေီပးအပ်သည့ ်ြမန်မာိင်ုင ံေရာဂါထန်ိးချပ် 

ေရးဗဟိုဌာန (CDC) ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အတွက်  ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်း  စီမံကိန်း 

ပီးစီးပါက  ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေရး၊ အေရးေပ  

တုံြပန်မ ၊ သေုတသနှင့ ်ဝန်ထမ်းေလက့ျင့ေ်ရးတိုတွင် 

အေရးကီးေသာအခန်းက  မှ ပါဝင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ တတ်ု-ြမန်မာ ပူးေပါင်းမ ြဖင့ ်မဆူယ် ၁၀၅ 

မိုင်  ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ကုသေရး 

စင်တာကို ေအာင်ြမင်စွာ  ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 

ဆက်လက်၍ တတ်ု-ြမန်မာ ချစ်ကည်ရင်းီှးစွာြဖင့ ်

ကပ်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုပူးေပါင်း 

လပ်ုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

စံနမူနာများချမှတ်ိုင်ခဲ့

ဆက်လက်၍          ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားရာတွင် တတ်ု-ြမန်မာ 

သတံမန်ဆက်ဆေံရး ှစ်(၇၀)ကာလအတွင်းှစ်ိင်ုင ံ

အကား အြပန်အလှန်အတူတကွ အကျိးြဖစ်ထွန်း 

ေရး၊ အတူတကွ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး  စံနမူနာများ 

ချမှတ်ိုင်ခဲ့သည်ကို   ေတွရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေရးအတွက ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံအစိုးရမ ှ လှဒါန်းသည့် 

ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  ၁၀ ဒသမ ၃ သန်း 

ကို လှဒါန်းခဲ့သည့်အတွက် တုတ်ြပည်သူသမ တ 

ိင်ုင ံ ိင်ုငေံတာ်သမ တှင့ ်အစိုးရအား ေကျးဇူးတင် 

ရှိပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ 

ဥက   ၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့လ်ည်း 

ကိဗုစ်တတယိလ  င်းကိ ုေကာင်းစွာထန်ိးချပ်ိင်ုခဲ့ပီး 

ေအာင်ြမင်စွာ ေကျာ်လ ားိင်ုခဲပ့ါေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ တိက်ုဖျက်ေရးဆိင်ုရာ ဘက်ေပါင်းစု ံပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များအနက် တုတ်ုိင်ငံမှ ြမန်မာုိင်ငံ 

သို ကာကွယ်ေဆးများ လှဒါန်းေပးအပ်ခဲသ့ည့အ်ြပင် 

ေအာက်ဆီဂျင်  အရည်၊  ေအာက်ဆီဂျင်စက်ှင့ ်

ေဆးကုသေရးပစ ည်း  အစရှိသည်တို တင်သွင်းရာ 

တွင်လည်း အဆင်ေြပ ေချာေမာေစရန် ကညူေီပးခဲပ့ါ 

ေကာင်း၊ တုတ်-ြမန်မာနယ်စပ်ေဒသ ကပ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး အပိုင်းတွင်လည်း ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များကို အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေသာေကာင့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရး ြပန်လည် 

လည်ပတ်ေစရန်လည်း   အေထာက်အကူြပမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်ကာကွယ်ေဆးများ လ ဲေြပာင်းလက်ခ ံ

သည့မှ်တ်တမ်းကိ ုအြပန်အလှန် လက်မှတ်ေရးထိုး၍ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ေကျးဇူးတင်ဂဏ်ုြပလ ာကိ ု

ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ယင်းေနာက်  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်တတ်ု 

ြပည်သူသမ တုိင်ငံ သံအမတ်ကီး မစ တာချန်းဟုိင် 

တိုသည် ေရာက်ရှိလာေသာ ကာကွယ်ေဆးများကိ ု

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ          ေလဆိပ်အတွင်း 

သွားေရာက်ကည့် ကသည်။

တက်ေရာက်ခဲ့

အဆိုပါအခမ်းအနားသို ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ  တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များ၊  ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံသံုံးမ ှ ကိုယ်စားလှယ ်

များ၊ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှပဂု ိလ်များ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ           တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထုတ်လုပ်ေရး   ကီးကပ်မ ဗဟိုေကာ်မတီဥက   ၊   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး  ေဒါက်တာချာလီသန်း Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး (RTF Bulk) Doses ၁၀  

သန်း ဝယ်ယူေရး သေဘာတူစာချပ် လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငမှံ ြမန်မာိင်ုငသံိုလှဒါန်းသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး Sinovac 

doses တစ်သန်း ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

 န်ကားချက်အမှတ ်      ၁  / ၂၀၂၁

၁၃၈၃ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်   ၄     ရက်

( ၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ      ၂၂  ရက် )

စီးပွားေရးှင့်    ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည ်

စားသုံးသကူာကွယ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉ ခှုစ်၊ ြပည်ေထာင်စလု တ်ေတာ် 

ဥပေဒအမှတ် ၉။) ပုဒ်မ ၈၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်ှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို    ကျင့်သုံး၍ ဤ န်ကားချက်ကို   ထုတ်ြပန်

လိုက်သည်။

ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ  (Vegetable Oil, Cooking Oil) ှင့် 

စပ်လျ်း၍  ကုန်အ န်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပရာတွင်  စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းရှင်များ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ် န်ကားချက်

၁။ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒ   ပုဒ်မ  ၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ)  အရ 

ဤဥပေဒ၏ အခန်း (၁၈) ပါ  ကုန်အ န်းအမှတ်အသားဆိုင်ရာ 

ြပ  ာန်းချက်များသည် ဥပေဒြပ  ာန်းပီး တစ်ှစ်ြပည့ေ်ြမာက်ပီးသည့ ်

ေနရက်ြဖစ်ေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်ေနမှစတင်၍ 

အာဏာတည်ပီး ြဖစ်သည်။

၂။ ကုန်အ န်းအမှတ်အသားဆိုင်ရာ    ြပ  ာန်းချက်များှင့် 

စပ်လျ်း၍ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်လိက်ုနာေဆာင်ရက် 

ရာတွင်  အခက်အခဲမရှိေစရန်  ြမန်မာိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ေရး 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီှင့် စပ်လျ်း၍ ကုန်အ န်းအမှတ်အသား ေဖာ်ြပရာတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန်  န်ကားချက်ထုတ်ြပန်

ေကာ်မရှင်သည ် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်စွဲပါ  န်ကားချက် 

အမှတ် ၂/၂၀၁၉ ြဖင့် “ကုန်စည်များတွင် ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ြမန်မာဘာသာှင့် အြခားဘာသာတစ်ခု သိုမဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ 

တွဲလျက်ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပရာ၌ “စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ” လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရန်  န်ကားချက်” ကို ကုန်စည်အုပ်စုအလိုက် ြမန်မာ 

ဘာသာြဖင့ ်ကန်ုအ န်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပရမည့ ်အေသးစတ်ိ စစိစ် 

ချက်ှင့်တကွ ထုတ်ြပန်ေပးခ့ဲပါသည်။ ယင်း န်ကားချက်၏ အေသး 

စတ်ိ စစိစ်ချက်ပါ ကန်ုစည် အပ်ုစ ု၈ ခအုနက် အစားအေသာက်ကန်ုစည် 

အပ်ုစတွုင် ပါဝင်သည့ ်စားသံုးဆီအမျိးမျိးှင့် စပ်လျ်း၍ အမျိးအမည်၊ 

အရယ်အစား၊ အေရအတွက်ှင့် အသားတင်ပမာဏ၊ ထားသုိ သိမ်းဆည်းမ  

အ န်းတိုကိ ုမြဖစ်မေနေဖာ်ြပရန် လိအုပ်ေကာင်း သတ်မှတ်ထတ်ုြပန် 

ပီး ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ယခုအခါ ေဈးကွက်အတွင်း စားသုံးဆီများအနက ်အချိေသာ 

စားသံုးဆီများကုိ ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ (Vegetable Oil, Cooking Oil) 

ဟူ၍ ေဖာ်ြပပီး ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိေကာင်း စိစစ် 

ေတွရှိရပါသည်။ အဆိုပါ “ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ(Vegetable Oil, 

Cooking Oil)” ဟူသည့် ေဖာ်ြပချက်သည် ကုန်အ န်းအမှတ်အသား 

ေဖာ်ြပြခင်းဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များအရ ကုန်စည်တစ်ခုခု၏ အမျိးအမည် 

မဟုတ်သည့်အြပင် ပင်ရင်းပါဝင်ပစ ည်းကို အေြခခံေဖာ်ြပထားြခင်း 

မရှိေသာ ေယဘုယျဆန်သည့် အမျိးအမည်တစ်ခုသာြဖစ်သည်။

၄။ သိုြဖစ်ပါ၍ စားသုံးသူများ ထင်ေယာင်ထင်မှားမြဖစ်ေစေရးှင့ ်

အေြခခံလိုအပ်ချက်အေပ တွင်    စိတ်ေကျနပ်မ ရှိေစေရးအတွက ်

သက်ဆိုင်ရာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ေဈးကွက်အတွင်း 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချသည့် ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ (Vegetable Oil, Cooking  

Oil) အမျိးအစားှင့်စပ်လျ်း၍ ကုန်အ န်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပ

ရာတွင် -

 (က) ပင်ရင်းပါဝင်ပစ ည်းကို အေြခခံေသာ ကုန်စည်၏

  အမျိးအမည်ကိ ု  တိကျစွာ    ြမန်မာဘာသာြဖင့်

  ေဖာ်ြပရမည်။   ( ဥပမာ - ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ

  (စားအုန်းဆီ)၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ(အဆင့်ြမင့်

  စားအုန်းဆီ))

 ( ခ ) ကုန်စည်၏ အသားတင်ပမာဏှင့် အရယ်အစား

  တိုအား ြမန်မာအ့ေလးချန်ိ ယနူစ်ြဖစ်ေသာ ပဿိာ၊

  ကျပ်သားတုိကုိ ြမန်မာဘာသာြဖင့် ေဖာ်ြပရမည်။

  (ပိဿာ၊ ကျပ်သား)

၅။ ဤ န်ကားချက်သည် စတင်ထတ်ုြပန်ပီး ၆ လြပည့ေ်ြမာက် 

ပီးသည့် ေနရက်မှစတင် အာဏာသက်ေရာက်မည်ြဖစ်ပီး စီးပွား

ေရးလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်    ဤ န်ကားချက်  အပိုဒ် ၄ ကို 

လိုက်နာမ မရှိပါက  စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒအရ   အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

           (ပုံ) 

    ေဒါက်တာပွင့်ဆန်း

    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၂
ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများှင့်   သက်ဆိုင်သည့ ်
လိုင်စင်၊  ပါမစ်၊  ေထာက်ခံချက်များ  ြပန်လည် 
သုံးသပ်ေရးအဖွဲ၏ စတုတ အကိမ်ေြမာက ်ညိ  င်း 
အစည်းအေဝးကိ ုယေနတွင် ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့စ်နစ်ြဖင့ ်
ကျင်းပသည်။

ေြပာကား
အစည်းအေဝးတွင်      ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

သက်ဆိုင်သည့ ်လိုင်စင်၊ ပါမစ်၊ ေထာက်ခံချက်များ 
ြပန်လည်သုံးသပ်ေရးအဖွဲဥက   ၊  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 
ဝန်ကီး ဦးသန်းေအာင်ေကျာ်က သက်ဆိင်ုရာ အစိုးရ 
ဌာန၊ အဖွဲအစည်းများက ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိး
တိုးတက်မ ကို အေထာက်အကူြပိုင်ေရးအတွက ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်   လိုင်စင်၊ ပါမစ်၊ 
ေထာက်ခံချက်များထုတ်ေပးရာတွင် ယခင်ကက့ဲသုိ 
လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ေလ ာက်ထားရယေူနရြခင်း 
ကဲ့သို  သမားိုးကျနည်းလမ်းြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်
အစား  ေခတ်စနစ်ှင့်  လိုက်ေလျာညီေထွရှိသည့ ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုင်စင်၊ ပါမစ်၊ ေထာက်ခံချက်များ 

ြပန်လည်သုံးသပ်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

နည်းပညာအသုံးြပ ြပည်သူဝန်ေဆာင်မ များ ေပးအပ် 
ိုင်ေရး တီထွင်ကံဆ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေရးှင့ ်
သက်ဆိုင်သည့ ်   ဌာနတစ်ခုှင့်တစ်ခု   ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ရန်ှင့် ိုင်ငံအတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များ  ေဆာင်ရက်ရာ၌ လုိင်စင်၊ ပါမစ်၊ ေထာက်ခံချက်များ 
လွယ်ကလူျင်ြမန်စွာ ရရိှိင်ုေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 
ကရန် ေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝး၌ သက်ဆိင်ုရာဌာန အဖဲွအစည်း 
များက အဖဲွဝင်များ၊ ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ က မ်းကျင်သ ူ
များှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက အစိုးရဌာန၊ အဖဲွအစည်း 
များအလိုက ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့်  သက်ဆိုင် 
သည့် လိုင်စင်၊ ပါမစ်၊ ေထာက်ခံချက်များ ထုတ်ေပး 
ရာတွင် လွယ်ကလူျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များ၊ 
လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင်  ိင်ုငသံားများအေပ  
အကျိးြပိုင်မ ၊  အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမ ၊ 
သွင်းကုန်အစားထုိးုိင်မ ၊  ိင်ုငြံခားဝင်ေငရွရိှမ တိုကိ ု
ဦးတည်၍  ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ များှင့်  ေြဖေလ ာ့ 
ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို ေဆွးေွးကသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၂

ြမန်မာိုင်ငံ    ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရး 

ဆိုင်ရာ   အမျိးသားေကာ်မတီ၏    ေစာင့်ကည် ့

အကဲြဖတ်စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ    ဒုတိယ 

အကိမ် ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို ယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှိ  အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို   ြမန်မာိုင်ငံ  ကေလး 

အလုပ်သမား    ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်စိစစ်ေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက    အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးဝင်းရိှန်ှင့် ေကာ်မတီအဖဲွဝင်များ 

တက်ေရာက်ကပီး    တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အဖဲွဝင်များက  ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့စ်နစ်ြဖင့် တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင်   ြမန်မာိုင်ငံ  ကေလး 

အလုပ်သမား   ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်စိစစ်ေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက         ဒုတိယဝန်ကီးက 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီအေနြဖင့ ်ကေလးအလုပ်သမား 

ြမန်မာိုင်ငံ ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီ၏ 

ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဒုတိယအကိမ် ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ  အမျိးသားအဆင့် လုပ်ငန်း 

စီမံချက်အေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ  

များှင့်စပ်လျ်း၍    တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းမ များ၊ 

စိန်ေခ မ များကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာ အကဲြဖတ ်

ိုင်ေရး၊ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 

အတွက် စာရင်းေကာက်ယူေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ 

အသိပညာေပးှင့ ်  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ 

လပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ ဥပေဒေရးရာလပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ 

အဆိုးရားဆံုးပံုစံြဖင့် ခုိင်းေစြခင်းခံေနရေသာ ကေလး 

အလုပ်သမားများဖယ်ရှားြခင်းှင့် ြပန်လည်ကုစားေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊  ပညာေရးှင့်   အသက်ေမွး

ဝမ်းေကျာင်းပညာလပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ အလပ်ုအကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းများ  ဖန်တီးေပးိုင်ေရး    လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတ၊ီ ရန်ပုေံငရှွာေဖေွရးှင့ ်ဘ  ာေရးလပ်ုငန်း 

ေကာ်မတီတိုှင့ ်      ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ရန်

လိုပါေကာင်း။

 ေကာ်မတီဝင်များအေနြဖင့်    ြမန်မာိုင်ငံ 

ကေလးအလုပ်သမား     ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ 

အမျိးသားအဆင့ ်လပ်ုငန်းစမီခံျက် ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ကိ ု

ေကာင်းစွာ နားလည်သေဘာေပါက်ပီး  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်ေစာင့်ကည့ေ်လလ့ာ 

ြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း   မူေဘာင်ှင့်စပ်လျ်းပီး 

 န်းကိန်း၊  အချနိ်ကာလ၊  တာဝန်ယူမည့်အဖွဲ 

အစည်း များ၏  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ ကိ ု

စမီကံန်ိးရည်မှန်းချက် ေအာင်ြမင်ေစေရး  အမျိးသား 

ေရးတာဝန်အြဖစ်ခံယူပီး သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန 

များ၊ တိုင်းေဒသကီး/   ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများ၊ 

လမူ မတ်ိဖက်အဖဲွအစည်းများ၊ INGO၊ NGOs များှင့် 

စ်ဆက်မြပတ်    ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ေစလိေုကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  ြမန်မာိုင်ငံ  ကေလးအလုပ်သမား 

ပေပျာက်ေရးဆိင်ုရာ အမျိးသားအဆင့ေ်ကာ်မတ၏ီ 

ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ ်စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှးှင့်    တက်ေရာက်လာသူများက 

ေဆာင်ရက်ချက်များကို    ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ 

ေကာ်မတီဥက    ဒုတိယဝန်ကီးက တင်ြပချက်များ 

အေပ  လိုအပ်သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။                         

     သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ေတာင်ဥက လာပမိမရဲစခန်းအား ၄ဝ မမ ဗုံးပစ်ေလာင်ချာြဖင့ ်ေချာင်းေြမာင်းပစ်ခတ ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် 

အကမ်းဖက်သမားများကိ ုလက်နက်ခဲယမ်းများှင့်အတ ူေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၂
၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်  ညေနပိုင်းတွင ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
ေတာင်ဥက လာပ မိမရဲစခန်းအနီးသို အကမ်းဖက်သူများက ယာ် 
အမှတ်(စိစစ်ဆဲ) Light Truck အြဖေရာင် ယာ်ြဖင့် ေရာက်ရိှလာကာ 
သစ ာလမ်းဘက်မှေန၍    ၄၀ မမဗုံးပစ်  ေလာင်ချာြဖင့်  ှစ်ချက် 
ေချာင်းေြမာင်းပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့ ်ဗုံးသီးတစ်လုံးမှာ ရဲစခန်းှင့် ေပ ၄၀ 
ခန်အကွာ သစ ာလမ်းဘက်ရိှ မသိားစေုနအမ်ိလိင်ုးခန်းအနီးရိှ ကားေပ  
သို ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့သည်။

ေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ်အဆိပုါလိင်ုးခန်းေဘးေဈးဆိင်ုတွင် မန်ုစားေန 
ကသည့ ်အြပစ်မဲ့ အသက် ခုနစ်ှစ်အရယ်   ေယာက်ျားေလး တစ်ဦး၊ 
အသက် ှစ်ှစ်အရယ် မန်ိးကေလးတစ်ဦးှင့ ်  အသက် တစ်ှစ်ခဲွအရယ် 
မန်ိးကေလးတစ်ဦး၊ အမျိးသမီးရဲတပ်ဖဲွဝင် တစ်ဦး အပါအဝင် အမျိးသမီး 
ှစ်ဦး စုစုေပါင်း ငါးဦးတုိတွင် ဗံုးစထိမှန်ဒဏ်ရာများရရိှခ့ဲသြဖင့် ေဆးကုသမ  
ခံယူိုင်ေရး ပိုေဆာင်စ် အသက် ခုနစ်ှစ်အရယ်   ေယာက်ျားေလး 
တစ်ဦးမှာ ရရှိဒဏ်ရာများြဖင့ ်ေသဆုံးသွားခဲ့သြဖင့ ်ေတာင်ဥက လာပ 
မိမရစဲခန်းတွင် အမ  ဖွင့လှ်စ်ကာ အကမ်းဖက်သမားများကိ ုေဖာ်ထတ်ု 
ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုကဲ့သို အကမ်းဖက်ပစ်ခတ ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူများကိ ုေဖာ်ထုတ် 
ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး ေဆာင်ရက်စ် တာဝန်သိြပည်သူများ၏ ပူးေပါင်း
ပါဝင်သတင်းေပးမ များေကာင့် ရဲစခန်းအား ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ရာတွင် 
အကမ်းဖက်သမားများ အသုံးြပခဲ့သည့ ်Light Truck ယာ်၏ ယာ် 
နံပါတ်ကို သိရှိရသြဖင့် ယာ်နံပါတ်မှန်ကန်မ  ရှိ/မရှိ အတည်ြပ စုံစမ်း 

ေဖာ်ထတ်ုမ များ ြပလပ်ုခဲရ့ာ အခင်းြဖစ်ချန်ိက အကမ်းဖက်သမားများမှာ 
ယာ်နပံါတ်အား ေြပာင်းလတဲပ်ဆင် အသုံးြပခဲေ့ကာင်း ေဖာ်ထတ်ုသရိှိရ 
သည်။ 

ဆက်လက်၍  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ  
ကျးလွန်သမူျား အသုံးြပခဲသ့ည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်ကိ ုစုစံမ်းခဲရ့ာ အဆိပုါ 
ယာ်အား ရစဲခန်းပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုသည့ေ်နတွင် ေမာင်းှင်အသံုးြပခ့ဲ 
သူများြဖစ်သည့ ်  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊   (၄၅) ရပ်ကွက်၊ 
ေကးတုိင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၈)ေန မျိးြမင့်ြမတ်ေအာင်(ခ)မျိးကီး ၂၁ ှစ် 
ှင့် သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊   စံြပရပ်ကွက်၊  စံြပ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၃၇၁)
ေန ေဝယံထက် (ခ)ိုင်ကီး ၂၀ ှစ်တို ှစ်ဦးကို ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် 
မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ အမှတ်(၄၅)ရပ်ကွက်၊ 
မဟာလမ်းေပ ၌ ြဖစ်စ်ပါယာ်ှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခ ံှစ်ဦး၏  ထွက်ဆိုချက်များအရ  ရဲစခန်းကို 
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ၎င်းတို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကျးလွန်ခဲ့ပီး ဒဂုံ 
မိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ အမှတ် 
(၉၉)ေန ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ ဝင်းေဇာ်မိုး(ခ)မိုးဟိန်း(ခ)Brain 
Wave ၏ ေနအိမ်၌ တိုက်ခိုက်မ ကျးလွန်ရာတွင် အသုံးြပခဲ့သည့ ်
လက်နက်/ခဲယမ်းများ သိမ်းဆည်းထားေကာင်းသိရိှရသြဖင့် သွားေရာက် 
ရှာေဖွခဲ့ရာ ဝင်းေဇာ်မိုး(ခ)မိုးဟိန်း(ခ)Brain Wave သည် ထွက်ေြပး 
တိမ်းေရှာင်လျက်ရှိပီး ၎င်း၏မိဘများြဖစ်သည့ ်ေကျာ်မင်းမင်းကိ ု(ခ) 
သူရ ၄၇ ှစ်ှင့် မိုးမိုးခိုင(်ခ)ြမဝင်းကည ်၅၁ ှစ်တို ှစ်ဦးကို MK-12 
ေသနတ်ှစ်လက်၊ ၎င်းကျည်အေတာင့် ၁၁၀၊ SIG SAUER ပစ တို 
တစ်လက်၊ 9MM LUGER ကျည် ၂၅၅ ေတာင့်၊ ၄၀ မမဗုံးသီး ငါးလုံး၊    
ကျည်အိမ်မျိးစုံ ေြခာက်ခု၊ ဒူးကာသုံးစုံ၊ ေဖာက်ခွဲေရးတွင် တွဲဖက် 
အသုံးြပသည့ ်Keypad ဖုန်းမျိးစုံ အလုံး ၂၀၊ ဓာတ်ခဲမျိးစုံ အလုံး ၃၀၊ 
လက်လုပ်ဗုံးဆင်သည့် ဆားကစ်(စ်)ြပား ၅၀၊ 3D GUN Printer  
တစ်လုံးှင့် 3D GUN Printer ေဆးကိးေခွ ၁၀ ေခွ၊ Laptop တစ်လုံး၊ 
မှန်ေြပာင်းတစ်လက်၊ ေမာ်တာတစ်လံုး၊ ေငကွျပ်သန်ိး ၁၀၀၊    ဓာတ်ေငွ 

ကာတစ်ခုတိုှင့်အတူ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးရမတိရားခ ံမျိးြမင့ြ်မတ်ေအာင်(ခ)မျိးကီး ှင့ ်ေဝယထံက် 

(ခ)ိင်ုကီးတို၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ ရစဲခန်းကိ ုပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုရာတွင် 
ပါဝင်ခဲ့သူ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်လမ်း၊ 
အမှတ်(၄၁)ေန ဆက်စပ်တရားခံ မိုးေကျာ်သူ(ခ)အာကီး (ခ) Rock 
Gyi  ၂၆ ှစ်ှင့်    အဆိုပါရပ်ကွက်၊   ခေရလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၉)ေန 
ေကျာ်မိုးလွင(်ခ) ေကျာ်ကီး ၂၆ ှစ်တို ှစ်ဦးကို ပိေတာက်လမ်းေပ ၌ 
ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိတရားခ ံကျားငါးဦး၊ မတစ်ဦး စုစုေပါင်း 
ေြခာက်ဦးတိုကို MK-12 ေသနတ်ှစ်လက်၊ ၎င်းကျည်ေတာင့် ၁၁၀၊ 
SIG SAUER ပစ တိုတစ်လက်၊ 9MM LUGER ကျည် ၂၅၅ ေတာင့်၊ ၄၀ 
မမ ဗုံးသီး ငါးလုံး၊ ကျည်အမ်ိမျိးစု ံေြခာက်ခ၊ု ဒူးကာသုံးစု၊ံ ေဖာက်ခဲွေရး 
တွင ်တွဲဖက်အသုံးြပသည့် Keypad ဖုန်းမျိးစုံ အလုံး ၂၀ ှင့် ဆက်စပ် 
ပစ ည်းများ၊ ဆားကစ်(စ်)ြပားအခု ၅၀၊ 3D GUN Printer ၁ လုံးှင့် 3D 
GUN Printer ေဆးကိးေခွ ၁၀ ေခွ၊ Laptop တစ်လုံး၊     မှန်ေြပာင်း 
တစ်လက်၊  ေမာ်တာတစ်လုံး၊ ေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀၊        ဓာတ်ေငွကာ 
တစ်ခု၊ ေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီးတိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏    ထွက်ဆိုချက်အရ   ၎င်းတိုသည ်
ရန်ကုန်မိအတွင်း ဆူပူအကမ်းဖက်ဆ ြပရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ေကာင်း၊ 
ေဝယံထက်(ခ)ိုင်ကီးအေနြဖင့်    ဧပီလအတွင်း   ြမဝတီမိနယ ်
ေလးေက့ေကာ်ေကျးရာရှိ KNLA တပ်မဟာ(၆)တွင် ဖွင့်လှစ်သည့ ်
အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွေရးသင်တန်း တက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း ေဖာ်ထတ်ု 

သိရှိရသည်။ 
ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏   ထွက်ဆိုချက်အရ  အကမ်းဖက ်

ေဖာက်ခွဲေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရန်  ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇွန်လတွင် 
ဖမ်းဆီးရမိတရားခ ံေလးဦး အပါအဝင်   အဖွဲဝင် ၁၃ ဦးြဖင့ ်  D.S.R 
အကမ်းဖက်အဖဲွကိ ုဖဲွစည်းခဲေ့ကာင်း၊ အဖဲွေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ဖမ်းဆီး 
ရန်ကျန် တရားခ ံဝင်းေဇာ်မိုး(ခ)မိုးဟန်ိး(ခ)Brain Wave မှ ေဆာင်ရက် 
ပီး အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကုိ အားေပးေထာက်ခံသည့် အဖဲွအစည်း 
များထမှံ အလှေငမွျားရယကူာ ဖမ်းဆီးရမ ိလက်နက်များှင့ ်ေဖာက်ခဲွ 
ေရးသုံးပစ ည်းများအား    ဝယ်ယူခဲ့ေကာင်း၊   အဖွဲဝင်အချင်းချင်း 
ဆက်သွယ်ရန် Telegram တွင် Group ဖဲွ၍ အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွြခင်းှင့ ်
ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မ လုပ်ငန်းများကိ ုZoom Meeting ြဖင့် Online မှ 
တစ်ဆင့် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

စာမျက်ှာ ၁၅ သို 

မျိးြမင့်ြမတ်ေအာင(်ခ)မျိးကီးေဝယံထက်(ခ)ိုင်ကီး ေကျာ်မင်းမင်းကိ(ုခ)သူရ မိုးမိုးခိုင(်ခ)ြမဝင်းကည်

ေကျာ်ကီး(ခ)ေကျာ်မိုးလွင်အာကီး(ခ)မိုးေကျာ်သူ
ေအာက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင ်   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် 

ကိးတံတားအနီး၌ လက်လုပ်ဗုံးေတွရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဒီဇင်ဘာ   ၁၆   ရက်တွင ်
ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)   မိ 
နယ် (၄၀)ရပ်ကွက ်ဗိုလ်ေတဇ 
လမ်း       မ(၉၉) ေနအိမ်မ ှ
သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်လက်နက်/
ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေအာက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင ်  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် 
၃၃ ရပ်ကွက ်  သီတဂူဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းအနီး၌  လက်လုပ်ဗုံး 
ေတွရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၄ မှ
ဖမ်းဆီးရမတိရားခမံျား၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွ 

ဖျက်ဆီးမ အေနြဖင့် သုံးကိမ်၊ ေတာင်ဥက လာပမိမရဲစခန်း မိသားစု 
ေနအိမ်လိုင်းခန်းအား တစ်ကိမ်   ပစ်ခတ်ခ့ဲသည့်   ြပစ်မ ကျးလွန်ခ့ဲပီး 
ကျးလွန်ခဲ့မ များအေနြဖင့-်

ေအာက်တိဘုာ ၁ ရက်တွင် မိုးေကျာ်သ(ူခ)Rock Gyi၊ မျိးြမင့ြ်မတ် 
ေအာင်(ခ) မျိးကီး၊ ေကျာ်မိုးလွင်(ခ)ေကျာ်ကီးှင့် ဖမ်းဆီးရန်ကျန် 
တရားခံ ဆက်မင်းခန်(ခ) လေရာငတ်ို   ေလးဦးသည ်   ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် ကိးတံတားအနီးတွင် လည်းေကာင်း။

ေအာက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင်  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် 
(၃၃)ရပ်ကွက် သတီဂဘူန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းအနီးတွင် လည်းေကာင်း။

ေအာက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် 
မဝတလမ်းဆုအံနီးတွင် လည်းေကာင်း လက်လပ်ုဗုံးများြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွခဲ ့
ေကာင်း၊ ထိသုို အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွမ များ ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး ဖမ်းဆီး 
ရန်ကျန် တရားခ ံဝင်းေဇာ်မိုး(ခ)မိုးဟန်ိး(ခ)Brain Wave က လက်လပ်ု 
ဗုံးများကိ ုကိုယ်တိုင်ြပလုပ်ကာ အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲမည့်သူများထံ
သို ေပးအပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

ထိုြပင ်ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် ညေနပိုင်းတွင ်ေတာင်ဥက လာပ မိမ 
ရစဲခန်းကိ ုေချာင်းေြမာင်းပစ်ခတ်ရန်အတွက် ေကျာ်မိုးလွင်၊ ဖမ်းဆီးရန် 
ကျန် တရားခံ ရဲမာန်ေအာင် (ခ)Zulex ှင့် ဆက်မင်းခန်(ခ) လေရာင ်
တိုက   ရဲစခန်းကို   အေြခအေနေစာင့်ကည့်ေပးကာ Light Truck 
ယာ်အား မျိးြမင့်ြမတ်ေအာင်(ခ)မျိးကီး က ေမာင်းှင်၍ ေဝယံထက် 
(ခ)ိုင်ကီးက ကျည်ြဖည့်ေပးသူအြဖစ ်ေဆာင်ရက်ပီး မိုးေကျာ်သ(ူခ)
Rock Gyi က ယာ်ေပ မှေန၍ ၄၀ မမ ဗုံးပစ်ေလာင်ချာြဖင့ ်ှစ်ချက် 
ပစ်ခတ်၍    ေမာင်းှင်ထွက်ေြပးခဲ့ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုသို 
အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက်လိအုပ်သည့ ် ေငေွကး 
ှင့် လက်နက်/ခဲယမ်းများကိ ုဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ ေအာင်ကီးက 
ဝင်းေဇာ်မိုး(ခ) မိုးဟန်ိး(ခ)Brain Wave ထ ံေထာက်ပံမ့ များြပလပ်ုခဲ့ပီး 
ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ ဝင်းေဇာ်မိုး(ခ)မိုးဟိန်း(ခ)Brain Wave က 
ယာ်ှင့ ်လက်နက်/ခယဲမ်းများ ထတ်ုေပးခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ထတ်ု 
သိရှိရသည်။

အထက်ပါ ဖမ်းဆီးရမ ိတရားခမံျားအား  ဥပေဒအရ ထေိရာက်စွာ 

အေရးယူိုင်ေရး   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်
ဆက်စပ်တရားခံများအား အြမန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိေရးအတွက ်၎င်းတို 

ပုန်းခိုရာေနရာများ၊ လ ပ်ရှားသွားလာေနထိုင်မ သတင်းများ ရရှိပါက 
သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
မိရာများ အြမန်ဆုံး ေအးချမ်းတည်ငမ်ိေရးအတွက် ြပည်သတူစ်ရပ်လုံး 
ပူးေပါင်းပါဝင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန် ေမတ ာရပ်ခံ အသိေပး 
ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သက်ဆိုင်ရာမ ှသတင်းရရှိသည်။ သတင်းစ်

၁။ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၌    အကမ်းဖက ်

အဖွဲအစည်းအြဖစ ်  ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည့်  NUG ၊ CRPH ှင့် 

လက်ေဝခ ံPDF အဖွဲများ၏ တရားမဝင် လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းများ၊ 

မိုင်း၊  ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့်  ဆက်စပ်ပစ ည်းများအြပင ်

လက်လုပ်ေသနတ်၊ ယမ်း၊ မုိင်းှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများကုိ လက်ဝယ် 

ကိုင်ေဆာင်    အကမ်းဖက်မ အေပ ှင့်   နယ်စပ်ေဒသများှင့ ်

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု အဖဲွအစည်းတချိတုိမှလည်း ိင်ုငေံရး၊ 

စစ်ေရး  အြမတ်ထုတ်ရန်အလိုငှာ  ြပည်တွင်းသို  နည်းမျိးစုံြဖင့ ်

ပုိေဆာင်ေနသည့် လက်နက်၊ ခယဲမ်း၊ မိင်ုး၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများ 

ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား ေနစ်ှင့အ်မ  ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမလိျက် 

ရိှသကဲသ့ို နည်းမျိးစုြံဖင့ ်လက်ဝယ်ကိင်ုေဆာင်သ ူအကမ်းဖက်သမား 

များထံမှလည်း ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး/ သိမ်းဆည်းရမိလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၎င်းအြပင် တချိေသာ အကမ်းဖက်သမားများသည် ိင်ုငသံ၊ူ 

ိုင်ငံသားများ၏ မသိနားမလည်မ ၊ ိုးသားမ အေပ  အခွင့်ေကာင်း 

ယူလျက် မိမိတို၏ တရားမဝင ်လက်နက်၊ ခဲယမ်း၊ မိုင်း၊ ဆက်သွယ် 

ေရးပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများအြပင ်တားြမစ်ပစ ည်းများ 

ကိလုည်း နည်းအမျိးမျိး၊ အသွင်အမျိးမျိးြဖင့ ်အပ်ံှသမ်ိးဆည်းေစမ  

များကိုလည်း ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ အကမ်းဖက်သူများှင့် မသက်ဆိုင်သူများကို 

မလိလုားအပ်ေသာ တရားဥပေဒရင်ဆိင်ုမ များ မရိှေစိင်ုေရးအလိုငှာ  

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၃၁ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ိင်ုငသံ၊ူ ိင်ုငသံား 

များအားလုံးသည် အေကာင်းအမျိးမျိးှင့် နည်းမျိးစုံြဖင့် မိမိတို 

ေနအိမ်၊ တိုက်ခန်းှင့် ေနရာအသီးသီးတွင ်တရားမဝင ်လက်နက်၊ 

ခဲယမ်း၊ မိုင်း၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

အပါအဝင် ိင်ုငေံတာ်မှ ဥပေဒအရ တားြမစ်ြပ  ာန်းထားသည့ ်မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ လက်ဝယ်သို ေရာက်ရှိသိမ်းဆည်းထားြခင်းများ ရှိက 

ပါက သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်/ေကျးရာ အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများ/ နီးစပ်ရာ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထသံို လာေရာက်အပ်ံှကပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပီးေနာက် စစ်ေဆးေတွရိှရပါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့် 

အညီ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း     သတိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါ

သည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အသိေပး  းေဆာ်ေကညာချက်

ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စ ီ

ေကညာချက(်၉/၂၀၂၁) 

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်(၄) ရက် 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်၊ ဗုဒ ဟူးေန  

၁။  သတင်းမီဒီယာသမားများသည ်သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင ် သတင်းမီဒီယာ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများကိ ုလိက်ုနာလျက် ကျင့ဝ်တ်ှင့အ်ည ီလွတ်လပ်စွာ သတင်းရယ ူ

ေရးသားေဖာ်ြပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ 

၂။ သတင်းမီဒီယာဌာနများအေနြဖင့် ကျင့်ဝတ်ှင့်အညီ သတင်းေရးသားေဖာ်ြပရာတွင် တည်ဆဲ 

အစိုးရအဖဲွ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာနှင့အ်ဂ   ါစ်များကိလုည်းေကာင်း၊ ယခင်အစိုးရအဖဲွှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်

ရာထူး၊ ဌာန၊ လူပုဂ ိလ် အသံုးအ န်းများကုိလည်းေကာင်း သိရိှေလ့လာပီး ေလျာ်ညီမှန်ကန်စွာ သတင်း 

ေရးသားေဖာ်ြပရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

၃။ သိုရာတွင် အချိ သတင်းမဒီယီာသမားများအေနြဖင့ ်သတင်းေရးသားေဖာ်ြပမ များတွင် ယခင်အစိုးရ 

လက်ထက်မ ှတာဝန်ယူခဲ့ေသာ လူပုဂ ိလ် အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာနများကို ယခင်သုံးစွဲ ေခ ေဝ မ အတိုင်း 

ဆက်လက်သံုးစဲွ၍ လက်ရိှရာထူးရိှေနသည့်သဖွယ် ေဖာ်ြပေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ ထိုကဲ့သို ေဖာ်ြပ 

ြခင်းသည ်သတင်းမီဒီယာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ ကိုက်ညီမ မရှိသြဖင့ ်ယင်းသို 

ဆက်လက်ေရးသားေဖာ်ြပြခင်း မြပကရန ်အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

၄။ ထိုကဲ့သို ေဖာ်ြပမ ေကာင့ ်ဥပေဒအရ ငိစွန်းမ များြဖစ်ေပ လာပါက  ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာ 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်တစ်စုံတစ်ရာ ကူညီေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည ်မဟုတ်ေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန် 

အပ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ

ေအာက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင ်  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် 
မဝတလမ်းဆုံအနီး၌ လက်လုပ်ဗုံးေတွရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင ် ေတာင်ဥက လာပမိနယ ် ရဲတပ်ဖွဲစခန်း 
ဝင်းအား ၄၀ မမ ဗုံးသီးြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခံရသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင ် ေတာင်ဥက လာပမိနယ ်ရဲတပ်ဖွဲစခန်း ဝင်းအား ၄၀ မမ ဗုံးသီးြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခံရမ ေကာင့ ်ေသဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မ  
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ ၂၂

အမျိးသမီးများကို  တုတ်ိုင်ငံသို  ပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲ့သူအား 

လူကုန်ကူးမ ြဖင့် အလုပ်ှင့်ေထာင်ဒဏ်  ၁၀ ှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း 

ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွမှ သရိသည်။  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေရ ြပည်သာ 

မိနယ် အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်ေန မြဖြဖသွယ်ှင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 

ကီး ေထာက်ကန်မိနယ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ေန  မွယ်နီခုိင်တုိက 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေရ ြပည်သာမိနယ်ေန   မ ---  ၂၅ှစ်ှင့် 

မ --- ၂၅ ှစ်တိုကိ ုတတ်ုိင်ုငရိှံ  အိှပ်လပ်ုငန်းတွင် အလပ်ုလပ်ုကိင်ု 

ပါက တစ်လလ င် ေငွကျပ ်၁၀ သိန်းရမည်ဟ ုေြပာဆိုစည်းုံးပီး 

က န်းလှမိနယ် ကန်စွန်းအင်းေကျးရာအတွင်း  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ ြပလုပ်ရန်ေရာက်ရှိေနေသာ 
KIA အဖဲွှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများကို ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီး

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ ၂၂

CRPH၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲ 

များသည ် ြပည်သူလူထ ုအထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန ်

အတွက် မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း၊ အြပစ်မ့ဲ 

ြပည်သမူျားှင့ ်ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များပါမကျန် 

လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်းများ လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်

အြပင်    အချိေကျးရာများအတွင်း   ဝင်ေရာက်၍ 

အကမ်းဖက်အဖျက်အေမှာင့်     လုပ်ရပ်များကို 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသြဖင့ ်အများြပည်သ ူေအးချမ်း

တည်ငမ်ိစွာေနထိင်ုိင်ုေရးအတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များက ေဒသခံြပည်သူများှင့ပူ်းေပါင်း၍ လုိအပ် 

သည့လ်ုံ ခံေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

အကမ်းဖက်သမားများစုေဝးေရာက်ရှိေန

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ယေနနံနက်ပုိင်း 

တွင်  စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး က န်းလှမိနယ် ကန်စွန်း 

အင်းေကျးရာအတွင်း    အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် KIA အဖွဲှင့် PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများ စုေဝးေရာက်ရှိေနေကာင်း 

သတင်းအရ ညေန ၃ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန်တွင် 

သွားေရာက်၍  လိုအပ်သည့် လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

ှင့် အကမ်းဖက်သမားများ အြပန်အလှန်ပစ်ခတ်

တုိက်ခုိက်မ များြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ညေန ၄ နာရ ီ၁၅ မိနစ် 

ခန်တွင် အကမ်းဖက်သမားများ ေကျးရာ၏အေရှ 

ေြမာက်ဘက်သို     ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွားခဲ့ပီး 

အကမ်းဖက်သမားအေလာင်း ှစ်ေလာင်း၊ M-22 

ေသနတ် တစ်လက်၊ KO-11 ေသနတ် တစ်လက်၊ 

တစ်ေတာင့ထ်ိုးေသနတ် ငါးလက်၊ လက်ပစ်ဗုံး ငါးလုံး၊ 

ကျည်အိမ်မျိးစု ံ၁၀ ခု၊ ကျည်မျိးစု ံ၆၈၅ ေတာင့်ှင့် 

လမ်းေလ ာက်စကားေြပာစက ်        သုံးလုံးတိုကိ ု

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

နယ်ေြမလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့်  ေကျးရာ 

အချိအတွင်းဝင်ေရာက်၍  အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ 

လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာ ေဒသခြံပည်သမူျား ေအးချမ်း 

တည်ငမ်ိစွာ ေနထိင်ုိင်ုေရးအတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

များက  နယ်ေြမလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ  တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်းှင့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွများ 

၏   ဝင်ထွက်သွားလာမ   သတင်းများရရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး၍ နယ်ေြမ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန် 

သတင်းထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ကို မလိုလားသည့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက ခရီးသည်တင် မီးရထားတစ်စင်း 

မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ြခင်းှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ြပတ်ေတာက်ေစရန်အတွက် မီးရထားသံလမ်းများေပ ၌ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်း ြပလုပ်
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ ၂၂ 

အကမ်းဖက်အဖွဲများြဖစ်ေသာ  CRPH၊ 

NUG   အမည်ခံအဖွဲများှင့် ၎င်းတို၏ 

လက်ေဝခ ံPDF အဖဲွများအေနြဖင့ ်၎င်းတို 

၏ ကိုယ်ကျိးစီးပွားအတွက ်ိုင်ငံေတာ်

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ှင့်  တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးမ ကို  ပျက်ြပားေစရန်၊ လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်မ များ  ြပတ်ေတာက်ေစရန ်

ရည်ရယ်ကာ မီးရထားသံလမ်းများေပ ၌ 

မိုင်းေထာင်ထားြခင်း၊  ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး 

ြခင်းများကဲသ့ို အကမ်းဖက်မ  လပ်ုရပ်များ 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုသို    အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ရာတွင ်ဒီဇင်ဘာ ၂၁  ရက် 

နနံက် ၇ နာရခဲွီတွင် မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 

ပခုက မိဘူတာမှ  ထွက်ခွာလာသည့ ်

ပခုက -က န်းေချာင်း အမှတ်(၂)အစုန် 

ရထားသည်  နံနက် ၈ နာရ ီ၁၀ မိနစ်တွင် 

မီးရထားလမ်းမိင်ုတိင်ုအမှတ် (၄၇၄/၆-၇)

ကားအေရာက်၌  အကမ်းဖက်သမားများ 

ေထာင်ထားသည့် လက်လုပ်မုိင်းတစ်လံုး 

ေပါက်ကွဲခဲ့ပီး      ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်

စက်ေခါင်းေမာင်း၊   အကစူက်ေခါင်းေမာင်း 

ှင့်   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်တစ်ဦးတို မိုင်းစ 

ထိမှန်ဒဏ်ရာများရရိှကာ  အဆုိပါရထား 

စက်ေခါင်းမှာလည်း မိုင်းစထိမှန်ပျက်စီး 

ခဲ့သည်။ ၎င်းအြပင် အခင်းြဖစ်ေနရာ 

အနီးမှ  လက်လပ်ုမိင်ုးတစ်လုံး၊  ဆိင်ုကယ်  

ဘက်ထရီအုိး သံုးလံုး၊ ဝုိင်ယာကိး ှစ်ေချာင်း၊ 

ှစ်ပင်လိမ်ဝိုင်ယာကိး တစ်ေချာင်းှင့် 

ကိးေခွတစ်ေခွတို  ေတွရှိရပီး  သက်မဲ့ 

ြပလုပ် သိမ်းဆည်းခ့ဲကာ ထိခုိက်ဒဏ်ရာ 

ရရိှသမူျားအား  ပခကု မိနယ်  ေဆးုံကီး 

သို ပိုေဆာင်ထားရှိခဲ့သည်။ 

အလားတ ူဒဇီင်ဘာ ၂၁ ရက် မွန်းလဲွ 

၁၂ နာရီ ၄၅  မိနစ်တွင် မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး  ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ ်

ကန်ေပါက်ေကျးရာအနီး  ေကျာက်ပန်း 

ေတာင်း-ပျ်းမနား    မီးရထားလမ်း 

ေကးနန်းတုိင်အမှတ် (၃၆၁/၁၁-၁၂) ကား 

ရှိ ခုံးေကျာ်တံတားကို အကမ်းဖက်သူ 

များက  လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်  ေဖာက်ခွဲမ  

ေကာင့်  မီးရထားသံလမ်း  သစ်သား 

ဇလီဖားတုံးှင့် သံလမ်းအဆက်တစ်ခု 

တိုပျက်စီးခဲ့ပီး လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ 

စစ်ေဆးေနစ်   လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံး 

ထပ်မံေပါက်ကဲွခ့ဲသြဖင့် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲ 

ဝင် ှစ်ဦးတွင် မိင်ုးစထမှိန်ဒဏ်ရာအနည်း 

ငယ် ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ လမ်းပန်း

ဆက်သွယ်ေရးြပတ်ေတာက်သွားေစရန ်

ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် မီးရထားသံလမ်းများ 

ေပ ၌ မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်း၊ ခရီးသည် 

များ    တင်ေဆာင်ေမာင်းှင်လာသည့ ်

မီးရထားတိုအား  မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ြခင်း 

များ ကျးလွန်ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်သမား 

များအား  ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက   ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သတင်းရရှ ိ

သည်။                              သတင်းစ်

အမျိးသမီးများကို တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲ့သူအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
တတ်ုအမျိးသားထ ံပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲသ့ြဖင့ ်ေလှာ်ကားနယ်ေြမရ ဲ

စခန်းက (ပ) ၃၁၀/ ၂၀၁၈၊ လူကုန်ကူးမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၂၄/ ၃၂ ြဖင့် အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး  ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးသို  

တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် တရားခ ံ  မြဖြဖသွယ်ှင့် 

မွယ်နီခိုင်တိုအား လူကုန်ကူးမ တားဆီး ကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ 

၂၄/ ၃၂ အရ အလပ်ုှင့ ်ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်စကီျခေံစရန် အမန်ိချမှတ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး က န်းလှမိနယ် ကန်စွန်းအင်းေကျးရာအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

လုပ်ေဆာင်ရန်စုေဝးေနေသာ အကမ်းဖက်သမားများအား ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးရမိသည့်ေနရာြပပုံ။

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် ကန်ေပါက်ေကျးရာအနီး ေကျာက်ပန်းေတာင်း-

ပျ်းမနား မီးရထားလမ်းေပ ရိှ ခုံးေကျာ်တတံား၌ အကမ်းဖက်သမူျား၏ မိင်ုးေထာင် 

ေဖာက်ခွဲခဲ့မ ေကာင့ ်ပျက်စီးခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ပခုက ဘူတာမှ  က န်းေချာင်းဘူတာသို ထွက်ခွာလာသည့ ်အမှတ်(၂)အစုန် 

ရထားအား ကွန်ပျတာတက သိုလ်ဘူတာှင့် ဘဲကီးဘူတာကား၌ အကမ်းဖက ်

သမားများက မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မ ှင့်  ပျက်စီးခဲ့မ  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဦးစိုးဝင်း(ဒဏ်ရာရ) ဦးသက်ပိုင်ထွန်း(ဒဏ်ရာရ) ရဲတသ ေအာင်ေဇာ်(ဒဏ်ရာရ)

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂
ကပ လပီင်လယ်ြပင်ေတာင်ပိင်ုးှင့ ်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အေရှေတာင် 
ပိုင်းတိုတွင် တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းေနပီး ကပ လီပင်လယ်ြပင ်
ေြမာက်ပိုင်းှင့် ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင ်တိမ်အနည်းငယ် 
ြဖစ်ထွန်းေနသည်။                                                            မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အေြခအေန

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂
လ  င်းအနည်းငယ်မှ  အသင့်အတင့်ရှိမည်။  လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့     
ကမ်းိုးတန်းတစ် ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် ေလးေပမှ 
ခုနစ်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။                                                   မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၇၆၇၂၄၅၆၇ ဦး

ေသဆုံးသူ                      ၅၃၈၈၄၅၁ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၄၈၂၄၇၃၉၈ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

နယူးေဒလီ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂

အိ ိယုိင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူစက်ခံရသ ူ၂၁၄ ဦး ရှိလာြခင်းေကာင့ ်

အိ ိယဝန်ကီးချပ် မိုဒီက ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ အေြခအေန 

ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ြပန်လည်သုံးသပ်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ယေနသတင်းများအရ သိရ 

သည်။

အိ ိယဝန်ကီးချပ် မုိဒီသည် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ    ကူးစက်မ အေြခအေနကို 

ေဂျုဆလင ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၂

အစ ေရးိုင်ငံသည ် အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ  ြဖစ်ပွားေနစ် 

တွင်    အသက် ၆၀ ေကျာ်     အရယ်များှင့ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး        စတတု အကမ်ိ 

ထိုးံှေပးရန် စစီ်လျက်ရိှေကာင်း ယေန  

အင်န်အိတ်ချ်ေက သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရ 

သည်။

အစ ေရးိုင်ငံသည်     ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ တွင် ကမ ာ့ 

ိင်ုငမံျားအနက် လဦူးေရအများအြပားကိ ု

အြမန်ဆံုးထုိးံှုိင်ခ့ဲသည့် ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံ

ြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရသည်။ အစ ေရး 

ိင်ုငံသည် ုိင်ငံတစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး        တတိယအကိမ်အပို 

ေဆာင်းထိုးှံမ ကို ဩဂုတ်လအတွင်းက 

စတင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ လက်ရိှတွင် လဦူး 

ေရ ၄ ဒသမ ၁၇ သန်း သိုမဟုတ် ိုင်ငံ 

လဦူးေရ၏ ၄၄ ရာခိင်ု န်းသည် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  တတိယအကိမ ်

အပုိေဆာင်းထုိးံှမ   ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

အစ ေရးိုင်ငံ၌  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များရိှေနပီး ုိဝင်ဘာ 

လကုန်မှစတင်ကာ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များလည်း  ြပန်လည်ြမင့်တက် 

လာကာ    လက်ရှိတွင ်  အစ ေရးိုင်ငံ၌ 

ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၀၀၀ ခန်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အသက် ၆၀ ေကျာ်အရယ်များှင့ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး    စတုတ အကိမ် 

ထိုးှံရန်  အစ ေရးအစိုးရ၏  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆိုင်ရာ က မ်းကျင်သူများအဖွဲက  

အကံြပခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်းလည်း  သိရ 

သည်။ အစ ေရးမဒီယီာများ၏ ေဖာ်ြပချက် 

အရ လက်ရိှတွင် အစ ေရးိင်ုင၌ံ အိမုခီရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၃၄၁ 

ဦး ရှိေကာင်း သိရသည်။

  ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဘာလင်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂

ကမ ာတစ်ဝန်း  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ များ များြပားလာသြဖင့် ဥေရာပ 

ေဒသရှိ ိုင်ငံများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်များ        အရှိန်ြမင့ ်

ေဆာင်ရက်လာေကာင်း သိရသည်။ 

ဂျာမနီိင်ုငအံတွင်း ကျင်းပမည့ ်ေဘာလုံး 

ပွဲအပါအဝင်        ပရိသတ်အများအြပား 

တက်ေရာက်ရန်ရိှသည့ ်အခမ်းအနားများအား 

ပရိသတ်မပါဝင်ဘ ဲ       ကျင်းပသွားမည်ြဖစ ်

ကင်ဘာရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂

ဩစေတးလျိင်ုင၌ံ  အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ များ ြမင့တ်က်လာမ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ဝန်ကီးချပ် စေကာ့ေမာရစ်ဆင် 

ှင့် ုိင်ငံအတွင်းရိှ  ေဒသ ရအကီးအကဲ 

များ   ယေနေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း    သိရ 

သည်။ 

တိုက်တွန်း

ိုင်ငံအတွင်းရှ ိကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး    အပိုေဆာင်းထိုးှံေရး 

လုပ်ငန်းကို    အရှိန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ပီး       ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

အန်ကာရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂

တူရကီုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ ၁၉၈၅၉ ဦး ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့် ုိင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၉၂၀၉၇၄၀ ရှိလာေကာင်း  တူရကီ 

ိုင်ငံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၈၇ ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆံုးသူစုစုေပါင်း ၈၀၇၇၈ ဦးရိှလာေကာင်းှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၂၅၅၃၂ 

ဦး ရှိေကာင်း သိရသည်။

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် Sinovac ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကို  ိုင်ငံအတွင်း  အေရးေပ အသုံးြပရန် တူရကီ 

ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အစအီစ်ကိ ုဇန်နဝါရ ီ

၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ် တူရကီိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူ စုစုေပါင်း ၅၆ ဒသမ ၇ သန်းရိှေကာင်း၊ ကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူ စစုေုပါင်း ၅၁ ဒသမ ၂၄ သန်းေကျာ် ရိှေကာင်း 

ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စုစုေပါင်း ၁၂၅ ဒသမ 

၇၆ သန်းေကျာ်အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။                                           ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၂၁၄ ဦးရှိလာြခင်းေကာင့်
ဝန်ကီးချပ် မိုဒီက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ အေြခအေနကို ြပန်သုံးသပ်မည်

ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် ဒီဇင်ဘာ 

၂၃ ရက်တွင် အစည်းအေဝးတစ်ရပ် ြပလပ်ု 

ရန် စီစ်လျက်ရိှေကာင်း ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

နီးစပ်သူများ၏          ေြပာကားချက်ကိ ု

ကိုးကား၍ ေဒသဆိုင်ရာမီဒီယာများက 

သတင်းေဖာ်ြပထားသည်။

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေဖာ်ြပသည့်       အချက်အလက်များအရ 

အိမုခီရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသ ူ

၂၁၄ ဦးအနက် မိေတာ်နယူးေဒလီမှ ၅၇ 

ဦးှင့်  မဟာရက်ရ ထရာမှ ၅၄ ဦးြဖင့ ်

အများဆုံးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ အိ ိယ 

ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ အြပင် 

အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်     ကူးစက်မ  

များလည်း ရိှေနြခင်းေကာင့် မလုိအပ်ဘဲ 

ခရီးသွားလာြခင်းှင့်  လူစုလူေဝးြပလုပ် 

ြခင်းများကိ ုေရှာင်ရှားရန် အိ ိယအစိုးရက 

တိုက်တွန်းထားေကာင်း သိရသည်။

 ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အစ ေရးိုင်ငံက အသက် ၆၀ ေကျာ်အရယ်များအား
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးစတတု အကမ်ိ ထိုးံှေပးမည်

ိုင်ငံသားများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံမ  

ခံယူကရန် ဩစေတးလျဝန်ကီးချပ ်စေကာ့ေမာရစ်ဆင ်တိုက်တွန်း
ကာကွယ်ေဆး  အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ကို 

ခယံူကရန်လည်း ဩစေတးလျိင်ုငသံား 

များအား  ေမာရစ်ဆင်က  တိုက်တွန်းခဲ့ 

သည်။ ိုင်ငံအတွင်း အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ အပါအဝင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ြဖစ်ေပ လာေသာ စန်ိေခ မ  

များကိ ုလက်ရိှအချန်ိတွင် ရင်ဆိင်ုကံေတွ 

ေနရေကာင်း  ၎င်းက ေြပာကားသည်။

 လက်ရိှအချန်ိတွင် ခရစ်စမတ်ပဲွေတာ် 

ကာလနီးကပ်လာသြဖင့်  ိုင်ငံအတွင်းရှိ 

ြပည်နယ်များအကား ခရီးသွားလာရာ၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါရိှ မရိှ စစ်ေဆးမ များကိ ု

တိးုြမင့်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။  ထိုြပင ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေဆး       ှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသည့် 

အချန်ိှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အပိုေဆာင်းထိုးှံမ     ခံယူမည့်ကာလ 

အကား        အချနိ်သတ်မှတ်ချက်အား 

ဩစေတးလျိုင်င ံ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးဆိုင်ရာ နည်းပညာအကံ 

ေပးအဖွဲက         သတ်မှတ်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း   သိရသည်။  

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဥေရာပိုင်ငံများ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေရး တိုးြမင့်ေဆာင်ရက ်
ေကာင်းှင့် ေနအိမ်ြပင်ပ၌  လူစုေဝးမ ကို 

ဆယ်ဦးအထသိာ ခွင့ြ်ပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေရးကိ ု

လျစ်လျမ ဘ ဲ အေလးထားေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ် ေကာင်း  ဝန်ကီးချပ် အိလုတ်စ်စကိကု 

ယမန်ေနတွင် ေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိ၌ ဂျာမနီိင်ုငတွံင် အိမုခီရန် 

ဗဇီေြပာင်း ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၁၀၀ ေကျာ် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။   ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌လည်း 

ယမန်ေနက  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

ခုနစ်ေသာင်းေကျာ်ရှိပီး ပါရီမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  သုံးဦးလ င် တစ်ဦးမှာ 

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ြပင်သစ်ုိင်ငံအတွင်း 

ရိှ  စားေသာက်ဆုိင်များ၌ ဝင်ေရာက်စားေသာက် 

သူများှင့်          ခရီးေဝးသွားလာသူများအား 

ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ထုိးံှပီးစီး 

ေကာင်း  ေဆးလက်မှတ်ြပသရမည့ ်စည်းမျ်း 

ကို    ကျင့်သုံးိုင်ရန ်      ြပင်သစ်အစိုးရက 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။  လက်ရိှအချန်ိ 

တွင်  ြပင်သစ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေဆးုတံက်ေရာက် ကသုသ ူ၁၆၀၀၀ 

ခန်ရှိသည့်အနက်   ၃၀၀၀ ခန်မှာ    အထူး 

ကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌ ကုသမ ခံယူေနရ 

ေကာင်း    သိရသည်။     မိမိတိုိုင်ငံများသို 

ဝင်ေရာက်လာ           ေသာခရီးသည်များသည် 

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ             ကင်းရှင်းေကာင်း      

ေဆးလက်မှတ်အား   ြပသရန်လိအုပ်သည်ဟ ု

အတီလှီင့ ်ဂရိိင်ုငမံျားက    ေြပာကားသည်။  

လက်ရိှအချန်ိတွင်  ကမ ာ့ုိင်ငံအများအြပား၌       

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များမှ  ကာကွယ် 

ရန်အတွက်         ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်များကိ ု 

ဖျက်သိမ်းလျက ်ရှိသည်။  

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကူးစက်ခံရသ ူ၁၉၈၅၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၉၉ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
(၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 
ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျလိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ပီး 
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

 ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၃,၅၇၇) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 
(၁၉၉) ဦးေတွရိှရပါသည်။ ထုိေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ ရာခုိင် န်းမှာ (၁ ဒသမ ၄၇) ရာခုိင် န်း 
ရှိပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၉၃၇,၃၈၉) ခုအား စစ်ေဆးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၈,၈၃၈) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၁၀) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၆,၃၀၆) ဦး ေဆးုမှံ 
ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၅) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ
စုစုေပါင်း (၁၉,၂၃၅) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉  
ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန  
အထိ လူဦးေရစုစုေပါင်း (၂၀,၁၀၉,၄၉၅) ဦးအား ထုိးံှေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့်  ထုိးံှ 
ပီးစီးသူ (၁၄,၁၁၈,၀၃၉) ဦးှင့် ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ (၅,၉၉၁,၄၅၆) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ 
(၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရစုစုေပါင်း 
(၃၄,၂၂၇,၅၃၄) ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။
•  ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 

နာရအီချန်ိအထ ိိင်ုငေံပါင်း (၁၀၄) ိင်ုငတံိုတွင် ပျံံှလျက်ရိှကာ အတည်ြပလနူာစစုေုပါင်း (၁၀၅,၃၂၃)  
ဦးရှိပီး အာဖရိကိုင်ငံများ၊ ဥေရာပိုင်ငံများ၊ အေမရိကန်၊ ကေနဒါ၊ ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ 
ေဟာင်ေကာင်၊ ဩစေတးလျိင်ုင ံအစရိှသည်တိုတွင် အတည်ြပေတွရိှရပီးြဖစ်သည့အ်ြပင် အမ်ိနီးချင်း 
ိင်ုငမံျားြဖစ်ေသာ အိ ိယိင်ုင၊ံ ထိင်ုးိင်ုင၊ံ ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငှံင့ ်တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင၊ံ ေဒသ 
တွင်းိင်ုငမံျားြဖစ်ေသာ သရီလိက  ာိင်ုင၊ံ နေီပါိင်ုင၊ံ စင်ကာပူိင်ုင၊ံ ေမာ်လဒိက်ုိင်ုင၊ံ မေလးရှားိင်ုင၊ံ 
ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၊ံ ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၊ံ အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငှံင့ ်ဘူိင်ုးိင်ုငတံိုတွင်လည်း ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 
လူနာများ ေတွရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည်   ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ    Omicron (အုိမီခရန်) ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများကိ ုမျက်ြခည်မြပတ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ မိမိတို 
ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ  မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ် 
ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခစံည်းမျ်းစည်းကမ်းများ 
ကုိလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသုိ ချက်ချင်း 
သတငး်ေပးပုိြခငး်၊ အလှည့်ကျရရိှလာသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  မပျက်မကွက် 
အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် ကျန်ရှိသူများကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန ်
အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်း စသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ 
ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ် မမိတိိုိင်ုငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွများ ဝင်ေရာက်ကူးစက်မလာေစေရး 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့်လပ်ုငန်းများကုိ ကျရာက  မှ တက်က စွာ 
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၁၀၇၂ ၄၁၁၂၂၉၂ ၁၄၄၀၃၄

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၇၇၈၄ ၂၇၇၇၆၃၀ ၅၀၉၁၆

၃။ မေလးရှား ၂၇၂၄၆၈၄ ၂၆၄၂၄၆၉ ၃၁၁၉၂

၄။ ထိုင်း ၂၁၉၉၀၆၁ ၂၁၃၉၃၈၈ ၂၁၄၇၁

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၅၈၈၃၃၅ ၁၁၇၃၄၈၄ ၃၀၂၅၁

၆။ ြမန်မာ ၅၂၈၈၃၈ ၅၀၆၃၀၆ ၁၉၂၃၅

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၆၃၈၅ ၂၇၂၁၈၁ ၈၁၇

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၃၀ ၁၁၆၈၂၄ ၃၀၀၆

၉။ လာအို ၁၀၁၈၆၅ ၈၉၇၄၄ ၂၈၈

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၂၆ ၁၅၁၇၁ ၉၈
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အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၂၂၅၃၈၄၈ ၄၀၈၀၁၂၃၂ ၈၃၀၉၉၀

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၅၈၄၈၁ ၃၄၂၀၁၉၆၆ ၄၇၈၃၂၅

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၁၉၄၇၇ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၇၉၉၁

၄။ ဗိတိန် ၁၁၅၄၂၁၄၃ ၉၈၇၃၀၉၈ ၁၄၇၄၃၃

၅။ ုရှား ၁၀၂၉၂၉၈၃ ၉၀၉၇၅၂၁ ၃၀၀၂၆၉

၆။ တူရကီ ၉၂၀၉၇၄၀ ၈၈၃၅၆၂၉ ၈၀၇၇၈

၇။ ြပင်သစ် ၈၇၁၃၇၅၆ ၇၆၀၃၁၆၈ ၁၂၁၉၄၆

၈။ ဂျာမနီ ၆၈၆၉၄၉၅ ၅၉၃၃၄၀၀ ၁၀၉၇၅၉

၉။ အီရန် ၆၁၇၇၈၈၅ ၆၀၁၆၃၂၄ ၁၃၁၂၁၁

၁၀။ စပိန် ၅၅၈၅၀၅၄ ၄၉၉၁၈၇၀ ၈၈၈၈၇

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

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ  အေြခအေန
(၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ယမန်ေနမှအဆက်

ခင်ခင်ကီးသည် ကိုညိထွန်း၏မျက်ှာကို 

လအေရာင်ြဖင့် ြမင်ေနရသည်။ သူ၏ အသားအေရမှာ 

ေနခင်းဘက်အြမင်တွင် ညိသည်။ ေနေလာင်ထား 

ေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ကမ်းသမား 

တစ်ေယာက်ြဖစ်၍လည်းေကာင်း  ကမ်းတမ်း 

သေယာင်ထင်ရသည်ဟ ုသိသာသည်။

ညဘက်တွင်မူ ညိသည်၊ ြဖသည်မကွဲြပား။ 

သူ၏ဆံပင်မှာ ထူထဲသည်။ ဆီ စသည်တိုြဖင့် 

ကင်းေဝးေနပီး ေသသပ်စွာဖီးေလ့မရိှ၍ နီကန်ကန် 

ပွေယာင်းေယာင်းုိင်သည်။ ထူထဲမည်းနက်ေသာ 

မျက်ခုံးများေအာက်မှ   မျက်ဝန်းအစုံမှာ စူးရှ  

ေတာက်ပသည်။ အကည့်သည်ကား ေရရာမ မရှိ 

တတ်ေပ။ တစ်ေနရာရာကို ဆွတ်ဆွတ်ကျင်ကျင ်

ေငးေမာေနတတ်ပုံမျိး။ ှာတံသည် စင်းေြဖာင့ ်

လျက် အလွန်ေပ လွင်သည်။ ထူထဲေသာ်လည်း 

ပိရိတင်းကျပ်သည့်  တ်ခမ်းများရိှသည်။ မျက်ှာ 

၏ အထူးြခားဆုံးေသာအရာမှာ ခိင်ုမာကားစွင့ေ်သာ 

ေမးိုးများြဖစ်ကသည်။   ယင်းေမးိုးများကို 

ပုိင်ဆုိင်သူသည်  စိတ်ဓာတ်ြပင်းြပခုိင်ကျည်သည် 

ဆိုေလသလား မေြပာတတ်။ မည်သိုဆိုေစ သူ၏ 

ုပ်သွင်ကား တစ်ဇွတ်ထိုးိုင်မည့်လူစားမျိးြဖစ ်

သည်ဆိုြခင်းကိ ုတဒဂ  အြမင်ြဖင့်ပင ်အကဲခတ်၍ 

ရသည်။ သိုရာတွင် သူ၏မျက်ှာ၌ ိုးသားကျိးွ ံ

ြခင်းအရိပ်အေယာင်သည် ထင်ဟပ်ေနေလသည်။

“အစ်ကိထွုန်း မမှားပါဘူး။ ခင်ခင်ကီးကိယ်ုတိင်ု 

က ေဖေဖနဲပတ်သက်လို သထိားလိုပါ။ ေဖေဖဟာ 

ဘယ်အထိ ရက်စက်ုိင်စွမ်းရိှတယ်ဆုိတာ ခင်ကီးက 

ကိယ်ုတိင်ုကံေတွခဲရ့သပူါ။ ဒါေကာင့ ်နားမခသံာ 

ိုငေ်အာင်ြဖစ်ရတာပါ အစ်ကုိထွန်း။ ပီးေတာ့ ...”

“ေတာ်ပီကွယ်။ ဒီအေကာင်းကို ဒီမှာတင်ရပ ်

ထားလိုက်ကရေအာင”် 

ကိုညိထွန်းက စကားကိ ုတိုတိုှင့် ြဖတ်လိုက ်

သည်။  ယင်းအချနိ်တွင်  ကိုဖိုးစံသည်လည်း 

အလည်ကျးရာမ ှြပန်လာသည်။ သူ၏သီချင်းသ ံ

ကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမ ှကားရသည်။

“ကဲ၊ အေတာ်ည့်နက်ေနပီထင်တယ်။ အိမ်ထဲ 

ဝင်ကရေအာင”်

ကိုညိထွန်းသည်   ထိုင်ရာမှ   ထရပ်သည်။ 

ထိုေနာက်    အိမ်ဘက်သို   ေလ ာက်သွားသည်။ 

ခင်ခင်ကီးသည်လည်း သူ၏ေနာက်မှလိုက်ခဲ့ရ 

သည်။ အမ်ိတစံက်မတ်ိသိုဝင်ခါနီးတွင် ကိညုိထွန်း 

သည် ခင်ခင်ကီးှင့် ရင်ေပါင်တန်းမိသည်အထိ 

ရပ်ေစာင့်ေနသည်။

“တစ်ခုေတာ့ေြပာရဦးမယ်သိလား” 

ကိုညိထွန်း၏စကား။

အိမ်ေရှသို ေမာ်ေတာ်ကားတစ်စီး ထိုးဆိုက်လာသည်။ 

ကားမှာ ေရနံသာက ကားြဖစ်သည်ဆိြုခင်းများကိ ုေတွရေသာအခါ ခင်ခင်ကီးမှာ 

တုန်တုန်လ ပ်လ ပ်ကီး ြဖစ်လာရသည်။ ုတ်တရက်တွင် ဝမ်းသာရြခင်းထက် 

အ့ံသရြခင်းက ပိုမိုေနသည်။ ဘာလုပ်၍ ဘာကိုင်ရမည် မသိတတ်ိုင်။

ကားေပ မှ ပွဲစားကီးဦးေမာင်ကေလး ဆင်းလာသည်။ 

သူ၏ေနာက်မှာ ဦးေလးကိုထွန်းခင်ကို ေတွရသည်။ 

ခင်ခင်ကီးသည် အ့ံသဝမ်းသာြခင်း 

အရိှန်အဟုန်ြဖင့် တုန်တုန်လ ပ်လ ပ်ကီးြဖစ်...

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

“ဘာလဲဆိုေတာ့။ ဘယ်လိုနည်းနဲဆုံရတာမျိးပဲ 

ြဖစ်ြဖစ်ေပါ့ေလ။    အခုလို   မင်းနဲဒီတစ်သက်မှာ 

ဆုံခွင့်ရတာကိုေတာ့ ကိုယ်ဝမ်းသာမိတာ အမှန်ပဲ။ 

ဟိအုရင်ကဆိရုင် မင်းရဲသတင်းကိ ုအေဝးက ကားု ံ

သာ ကားခ့ဲရတာပါ။ ပံုြပင်ေတွထဲကလုိေပါ့။ ဟိုေရှး 

ေရှးတုန်းက အင်မတန်ေချာ အင်မတန်လှတဲ့ ဘုရင့် 

သမီးေတာ်ကေလးတစ်ပါးဟာ တစ်ပင်တုိင်ြမနန်းနဲ  

စြံမန်းေနသတဲ ့ဆိတုာမျိးလိ ုေရနံသာမှာ  ခင်ခင်ကီး 

ဆိုတဲ့ ေရ မင်းသမီးကေလးတစ်ပါးရိှတယ်ဆုိတာကုိ 

ကားဖူးုံသာကားဖူးခဲ့တာပါ။ အခုမှပဲ မျက်ြမင ်

ကိုယ်ေတွ ကံရေတာ့တယ် ဆိုပါေတာ့ကွယ်။ 

ဒါေကာင့်   ဘယ်လိုနည်းနဲဆုံရတာမျိးပဲြဖစ်ြဖစ်၊ 

ဆံုခွင့်ရတာကုိပဲ ဝမ်းသာရေသးတယ်လုိ ေြပာရတာ 

ပါ”

ကိညုိထွန်း၏စကားေကာင့ ်ခင်ခင်ကီး စတ်ိလ ပ် 

ရှားရသည်။ ရင်ထမှဲာ ေဝဒနာတစ်ရပ်ကိ ုခစံားရသည့ ်

ှယ် ြဖစ်သည်။ သူသည် တစ်စုံတစ်ခုကို ြပန်လည် 

ေြပာဆုိလျက်ရိှေလသည်။ သုိရာတွင် မည်သုိေြပာရ 

မည်ကို မသိတတ်။ ေြပာခွင့်လည်း မကံေလေတာ့။ 

အိမ်အတွင်းသို ေရာက်လာခဲ့ကပီြဖစ်သည်။ ယင်း 

အချန်ိတွင်ပင် ကိဖုိုးစံသည်လည်း အမ်ိအတွင်းဝင်လာ 

သည်။ 

တကယ်တမ်းေြပာရမည်ဆိုပါလ င် ထိုေနညက 

တစ်ညလုံးလိုလို ခင်ခင်ကီးအိပ်မေပျာ်ိုင်။ အေတွး 

ဝက  ပါအလယ်တွင်  ကျေရာက်ရသူအလား  စိတ် 

လ ပ်ရှားရသည်။ သသူည် ကိညုိထွန်းှင့ပ်တ်သက်၍ 

ယေနတွင်မှ ှစ်ေယာက်ချင်းဆံုမိသည်။ ယေနတွင် 

ပင် စကားကို ရှည်ရှည်လျားလျား ေြပာြဖစ်သည်။ 

ကိုညိထွန်းတစ်ေယာက ်မိမိအေပ  သည်အထိ  ဂု 

တစိုက်ရှိလိမ့်မည်။ မိမိှင့်စပ်လျ်း၍ သည်မ အထိ 

အမှတ်ထင်ထင်ရှိလိမ့်မည ်မထင်ခဲ့။ မေမ ာ်လင့်ဘဲ 

မမိကိိ ုအေလးတယရိှူေကာင်း ေတွရြပန်ေတာလ့ည်း 

ခင်ခင်ကီးစတ်ိမှာ ထူးြခားသလိ ုခစံားရသည်အမှန်။

ထိအုတွက် ရင်မှာ ေမာမသိည်လား၊ သာယာမသိည် 

လားဟူ၍လည်း ခင်ခင်ကီး ေတွးတတ်ိုင်စွမ်း မရှိ 

ေသးပါေပ။

x x x x x 

[ ၄ ]

အိမ်ေရှသို ေမာ်ေတာ်ကားတစ်စီး ထိုးဆိုက်လာ 

သည်။ ကားမှာ ေရနံသာကကားြဖစ်သည်ဆိုြခင်း 

များကို  ေတွရေသာအခါ  ခင်ခင်ကီးမှာ  တုန်တုန် 

လ ပ်လ ပ်ကီး   ြဖစ်လာရသည်။   ုတ်တရက်တွင ်

ဝမ်းသာရြခင်းထက် အံ့သရြခင်းက ပိုမိုေနသည်။ 

ဘာလုပ်၍ ဘာကိုင်ရမည ်မသိတတ်ိုင်။

ကားေပ မှ ပွဲစားကီးဦးေမာင်ကေလး ဆင်းလာ 

သည်။ သ၏ူေနာက်မှာ ဦးေလးကိထွုန်းခင်ကိ ုေတွရ 

သည်။ ခင်ခင်ကီးသည် အံ့သဝမ်းသာြခင်း အရှိန် 

အဟုန်ြဖင့် တုန်တုန်လ ပ်လ ပ်ကီး ြဖစ်ေနသည်။

မမဝင်းရအီပါအဝင် ကိညုိထွန်း၊ ကိဖုိုးစ၊ံ မသန်ိးု 

တိုသည်လည်း ဘာလပ်ုရမည် ဘာကိင်ုရမည် သိက 

ဟန်မတူ။ 

ခင်ခင်ကီးသည် “ဦးေလးကိုထွန်းခင်” ဆိုကာ 

ကိုထွန်းခင်ထံ ေြပးသွားမိသည်။     ကေလးငယ ်

တစ်ေယာက်ပမာ ကိထွုန်းခင်ရင်ခွင်အတွင်း ေြပးဝင် 

မသိည်။ ကိထွုန်းခင်ကိယ်ုတိင်ုကလည်း ကာရှည်စွာ 

ကဲွကွာေနေသာ သမီးအရင်းအချာကိ ုေတွြမင်ရသည့ ်

ှယ်ြဖစ်သည်။ ခင်ခင်ကီးကိ ုဆီးကိေထွးေပွသည်။

မမဝင်းရီတိုအေနှင့် အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ 

ထူးြခားေလပဟီ ုသိကသည်။ မည်သိုမည်ပု ံထူးြခား 

လာေလမည်နည်းဟ ုစတ်ိေစာစွာ ေစာင့်ကည့ေ်နက 

ဟန်ရှိသည်။ ဦးေမာင်ကေလးတိုကိ ုေနရာထိုင်ခင်း 

ေပးရသည်။ 

ဦးေမာင်ကေလးသည် ပွဲစားပီသသူြဖစ်သည်။ 

အရိပ်အြခည်ကိ ုအလွယ်တကူ အကဲခတ်ိုင်စွမ်းရှ ိ

သည်။ စကားကိုလည်း ပါးပါးနပ်နပ် ေြပာတတ် 

ဆိုတတ်သည်။ သိုြဖင့ ်ခင်ခင်ကီးက    “ ဘွားဘွား 

ေနေကာင်းရဲလား၊ ေမေမေနေကာင်းရဲလား” စေသာ 

စကားများကိ ုေမးြမန်းေနစ်မှာပင် သူယခုလာသည့် 

အေကာင်းမှာ ေဒ ေစာမင်း  အသည်းအသန်ြဖစ်ေန၍ 

ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်စကားစပျိးလိုက်ေလသည်။

ဘွားဘွားတစ်ေယာက် အသည်းအသန်ြဖစ်ေန 

သည်ဟေူသာသတင်းကိ ုကားရေလလ င် ခင်ခင်ကီး 

စိတ်မချမ်းေြမ ့ြဖစ်ရသည်။

“ေတာ်ေတာ်အေြခအေနဆိုးသလားဟင”် 

ခင်ခင်ကီး စူးစမ်းသည်။ 

“အေြခအေနကေတာ့ ေနလားညလားဆိုတာ

မျိးလိုြဖစ်ေနပီ  မိန်းကေလး။   မိန်းကေလးရဲ 

ဘွားဘွားဟာ မန်ိးကေလးကိ ုမေသခင်ကေလးမှာ 

ြမင်သွားချင်တယ်။ အဲဒါ” 

ခင်ခင်ကီးသည် မျက်ရည်ပိုးပိုးေပါက်ေပါက် 

ကျလာသည်။ ဦးေမာင်ကေလး၏ စကားမဆုံးခင ်

ြဖတ်၍ ေအာ်လိုက်သည်။

“ဟင့်အင်း၊ ဘွားဘွားမေသရဘူး။ မေသေစရ 

ဘူး”

“ဒါဟာ မင့အ်ေပ တည်ေနတာပ ဲမန်ိးကေလးရဲ။ 

စင်စစ်မှာေတာ ့ေဒ ေစာမင်းဟာ မင်းကိ ုလွမ်းတဲ့ 

စိတ်နဲ  အိပ်ရာထဲလဲခဲ့ရတာ မဟုတ်လား။ မင်းကိ ု

ြပန်ပီးြမင်ရရင် သဟူာ ေနေကာင်းချင် ေကာင်းလာ 

ိုင်တာပဲ”

သည်စကားကိုကားရေလလ င် ခင်ခင်ကီး၏ 

မျက် လုံးကေလးများမှာ အေရာင်ေတာက်လာသည်။ 

ခင်ခင်ကီးသည် ဦးေလးကုိထွန်းခင်တုိက မမိအိား 

အဘယ်သုိ  ရှာေဖွေတွရိှသွားကသည်ဆုိြခင်းကုိပင် 

ေမးရန်သတိမရ။ မေမးြဖစ်။

“ေဖေဖေကာဟင် ဦးေလးကိုထွန်းခင်။ ေဖေဖ 

ကေကာ ခင်ကီးနဲပတ်သက်လို ဘာေြပာသလ”ဲ

“အခုဟာက မင်းရဲေဖေဖကိုယ်တိုင်က အေခ  

လ တ်လိုက်တာပါ ခင်ကီး”

ကိုထွန်းခင်က  ဝင်ေြပာသည်။  သည်စကား 

ေကာင့ ်ခင်ခင်ကီး အံ့အားသင့်ရသည်။

“ခင်ကီး အခုချက်ချင်းလုိက်ခ့ဲရင် ြဖစ်တယ်ေပါ့ 

ေနာ်” 

“ဒါေပါ့”

ခင်ခင်ကီးသည် မမဝင်းရတီိုဘက်သို လှည့လ်ိက်ု 

သည်။ မမဝင်းရီတိုအုပ်စုကား ခင်ခင်ကီးတို 

လူသိုက်၏  အရိပ်အကဲကိ ုပွဲကည့်ပရိသတ်ပမာ 

ေစာင့်ကည့်ေနသည်။ 

“တစ်ခုေတာ့ရှိတယ် မိန်းကေလး” 

ဦးေမာင်ကေလးထမှံ အသထွံက်ေပ လာသည်။ 

ခင်ခင်ကီး သူကိုလှည့်ကည့်သည်။

“မင်းရဲေဖေဖက မင်းတစ်ေယာက်တည်းကိသုာ 

ေခ ခဲ့ရမယ်လို မှာလိုက်တယ်ကွယ့”်

“ရှင်”

“ဒီလိုေလ။ ေလာေလာဆယ်မှာ မင့်ေဖေဖက 

အိမ်ကို လူဝင်လူထွက် ပ်မှာ စိုးတယ်ထင်ပါရဲ။ 

လမူမာကလည်း ရိှေနတယ်မဟတ်ုလား။ ဒါေကာင့် 

ပါ”

“က န်ေတာ် မလိုက်ပါဘူး” 

ကိုညိထွန်းက ဝင်ေြပာသည်။ 

“ေမာင်ရင်တိုတင ်မကပါဘူး။ အခုဟာက”

ဦးေမာင်ကေလးသည ်   ေြပာရန်ခက်ေနသည့ ်

အလား စကားကိ ုတစ်ပိင်ုးတစ်စှင့ ်ရပ်ထားလိက်ု 

သည်။

“ဘာလဲ ဦးေလး၊ က န်မရဲကေလးကိုပါ ေခ  

မလာခဲ့ရဘူး ဆိုပါေတာ့”

ခင်ခင်ကီးမျက်ှာကေလးမှာ တင်းမာလာသည်။ 

“ဒါကလည်း   အခိုက်အတန်ပါ။   ယာယီပါ။ 

ေနာက်ေတာ့ အဆင်ေြပသွားမှာေပါ”့

ခင်ခင်ကီးစ်းစားရေလပီ။ တစ်ဖက်က ဘွားဘွား။ 

တစ်ဖက်က ကေလး။

“ဒါြဖင့် ကေလးကိ ုဘယ်လိုလုပ်ထားခဲ့ရမှာလ ဲ

ဟင်။ ရှင်းရှင်းေြပာစမ်းပါ ဦးေလးရယ်။ ခင်ကီး 

အခလုိက်ုခဲရ့မှာက ဘွားဘွားကိ ုမျက်ှာြပုကံေလး 

တင်ပဲလား။ ပီးရင် ခင်ကီးကို ဒီကိုြပန်လာရမှာ 

လား။ ဒါမှမဟတ်ု၊ ေရနံသာကိ ုအစ်ြပန်ေနရမယ့် 

သေဘာလား”

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ဗရားကာဟပ်မင်း 
ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း၏     မိေတာ ်
ြဖစ်ေသာ ကျိင်းတုံမိသည် ေနာင်တုံ 
ကန်၏    ကမ်းနဖူးတွင်    တည်ရိှသည်။ 
ကျိင်းတုံမိ၏ရာဇဝင်ှင့ ်    ပတ်သက် 
ေသာ ေရှးေဟာင်းပံုြပင်တစ်ပုဒ်ရိှခ့ဲသည်။ 

တစ်ေနတွင် ကျိင်းတုံမိကိအုုပ်စိုး 
ေသာ ေအာင်ပုေခ  စ ဝဇီရမင်းသည ်
နတ်ရာစံသွားသည်။ ထုိအခါ တုိင်းြပည် 
ကိ ုတရားှင့အ်ညအီပ်ုချပ်မည့ ်နန်းွန်  
နန်းလျာမရှိသြဖင့ ်     မှးမတ်များှင့ ်
နန်းတွင်းသူ    နန်းတွင်းသားများသည ်
အလွန်စုိးရိမ်ပူပန်ေနကသည်။ ထုိေကာင့ ်
သတူိုသည် စည်းေဝးတိင်ုပင်ကပီးလ င် 
မင်းေလာင်းအရှာထွက်ရန် ဆံုးြဖတ်က 
သည်။ 

အချိနန်းတွင်းသားများှင့် ြပည်သူ 
များသည ်  မိမိတိုတိုင်းြပည်တွင ်  မင်း 
ေလာင်း   လိုအပ်ေနေကာင်းကိ ု  ေတး 
သီချင်းများ     သီဆိုတီးမ တ်ကခုန်ကာ 
လအူများသေိစရန် လှည့လ်ည်ေကညာ 
ကေလသည်။ 

ကျိင်းတုံမိှင့ ်   မနီးမေဝးရှိရာ 
ကေလးတစ်ရာတွင ်  ေဂါပါလအမညရိှ် 
ွားေကျာင်းသား  တစ်ဦးရှိသည်။   သူ 
သည်  ေနစ်  ွားေကျာင်းထွက်သည့ ်
အခါတိင်ုး သစူားရန်ယလူာသည့ ်ထမင်း 
ထုပ်ထဲမှ ထမင်းအချိကိ ုကျးီများအား 
ခွဲေဝေက းေမွးေလ့ရှိသည်။ ကျးီများမှာ 
အလွန်မည်းနက်ေသာ ေတာကျးီကန်း 
များြဖစ်ပီး အေကာင်ေရ တစ်ေထာင်ခန်  
ရှိသည့် ကျးီအုပ်ကီးြဖစ်သည်။ 

ထိုကျးီအုပ်ကီးကိ ု    ကျးီမင်းကီး 
တစ်ေကာင်က   အုပ်ချပ်သည်။   ကျးီ 
မင်းကီးသည် ေဂါပါလက သ၏ူကျးီများ 
ကို ေနစ်အစာေက းေမွးေနေကာင်း 
သိရသြဖင့ ်ေဂါပါလကို အထူးေကျးဇူး 
တင်ေနသည်။ တစ်ေနေနတွင် ေကျးဇူး 
ြပန်ဆပ်ရန်လည်း စိတ်ကူးထားသည်။ 

တစ်ေနေသာ် ကျးီမင်းကီးှင့ ်ကျးီ 
များသည ်  စုေဝးကကာ  ေဂါပါလထံ 
သွားကသည်။ ကျးီမင်းကီးက ေဂါပါလ 
အား “အသင်ေဂါပါလ သင်သည် က ု်ပ် 

၏ကျးီများကို ေနစ်အစာေက းေမွး 
သြဖင့ ်သင့အ်ား ေကျးဇူးဆပ်လိပုါသည်။ 

အလိုရှိရာေတာင်းခံပါ”ဟု ေြပာသည်။ 
ေဂါပါလက “က ်ုပ်သည် က ဲွား 

ဆင်ြမင်းများ၊ လယ်ယာကိုင်းက န်းများ၊ 
ေရ ေငွရတနာဥစ ာ ပစ ည်းများကို မလို 
ချင်ပါ။ ဘုရင်မရှိေသာ တိုင်းြပည်တစ ်
ြပည်တွင်သာ ရှင်ဘရုင်ြဖစ်လိပုါသည်”ဟ ု
ြပန်လည်ေြပာကားသည်။ 

ထိုစကားကိ ု          ကားေသာအခါ 
ကျးီမင်းကီးှင့ ်          ကျးီအေပါင်းတိုသည် 
စုေဝးတိုင်ပင်ကသည်။  ထိုေနာက်  ကျးီ 
အေကာင်တစ်ေထာင်တိုသည် တစ်အပ်ုစ ု
လ င် အေကာင်တစ်ရာစြီဖင့ ်အပ်ုစဆုယ်စ ု
ဖွဲကာ မင်းမဲ့တိုင်းြပည်ရှာရန ်အသီးသီး 
ထွက်ခွာသွားကသည်။ 

ထိုကျးီများထဲမ ှ  ကျးီအုပ်စုတစ်စု 
သည် ကျိင်းတုေံဒသသို ေရာက်လာသည်။ 
ကျိင်းတုံမိတွင ်       ဘုရင်မရှိသြဖင့ ်
မင်းေလာင်း အရှာထွက်ေနေကာင်း သရိ 
လ င် ကျးီများသည ်ကျးီမင်းထံြပန်သွား 
ကာ အကျိးအေကာင်းေြပာကသည်။ 

ကျးီမင်းသည် ဝမ်းသာအားရြဖင့ ်
ေဂါပါလထံသွားသည်။ ထုိေနာက် ကျးီမင်း 
က   ေဂါပါလအား   “အသင်ေဂါပါလ 
အသင့ရ်ဲဆ ေတာ ့အခြုပည့ပ်ါပ။ီ ဘရုင် 

မရှိတဲ့တိုင်းြပည်တစ်ြပည်ကိ ုေတွပါပီ။ 
ထုိတုိင်းြပည်ကုိ သွားေရာက်ရမှာြဖစ်လုိ 
သင်ေကျာင်းေနတဲ ့က ဲွားများကိ ုပိင်ုရှင် 
ထံ ြပန်လည်အပ်ှံပါ။ ပီးလ င် လူတစ် 
ေယာက်စာ   ဝင်ထိုင်ိုင်ေလာက်ေအာင ်
ကီးမားတဲြ့ခင်းေတာင်းကီး         တစ်ခကုိ ု
ရက်လပ်ုပီး             ြခင်းထကဲိဝုင်ထိင်ုေနပါ။ 
ဒီအခါ ကျးီေတွက သင့်ကိုဘုရင်မရှိတဲ့
တိုင်းြပည်ကိ ု    ေခ ေဆာင်သွားပါလိမ့ ်
မယ်”ဟုေြပာသည်။ 

ေဂါပါလသည်   ကျးီမင်းေြပာသည့် 
အတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရက်သည်။ မသွား 
မီတွင် ကျးီများက ေဂါပါလထံမှ ကတိ 
တစ်ခု ေတာင်းဆိုသည်။ 

“အသင်ေဂါပါလ အသင်ဘုရင်ြဖစ ်
သွားတဲ့အခါ  တစ်ှစ်တစ်ကိမ်ကျ  ကျးီ 
တစ်ေကာင်စီကို က ဲ သိုမဟုတ် ွားတစ် 
ေကာင် ှစ်စ်ေက းပါမယ်ဆိတုဲက့တကိိ ု
ေပးရပါမယ်။ ကတိေပးုိင်ပါသလား” ဟု 
ေမးသည်။ 

ေဂါပါလကလည်း ေက းပါမည်ဟု 
ကတိေပးသည်။   ေဂါပါလထံမှ    ကတိ 
ရသည်ှင့်      ကျးီများသည ်   ေဂါပါလ 
ဝင်ေရာက်ထိင်ုေနေသာ ြခင်းေတာင်းကီး 

ကို ကိးကီးတစ်ေချာင်းြဖင့ ်ချည်ေှာင် 
သည်။  ထိုေနာက်   ကိးကီးကိ ု  ကျးီ 
အေကာင်တစ်ေထာင်က ဝိင်ုးဝန်းကိက်ုချ ီ
ကာ ကျိင်းတုံမိသို သယ်ေဆာင်သွား 
ကသည်။  ကျးီများ၏အင်အားေကာင့ ်
ကျိင်းတုံမိသို   နံနက်မိုးမလင်းမီပင ်
ေရာက်ရှိသွားကသည်။ 

ကျိင်းတုံမိသို  ေရာက်လ င် ကျးီ 
များသည် ေဂါပါလကိ ုနန်းေတာ်ရိှ ပလ င် 
ေတာ်ေပ တွင် တင်ထားခ့ဲကသည်။ သမာ 
ေဒဝနတ်ေကာင်း နတ်ြမတ်များကလည်း 
ေဂါပါလအား မင်းေြမာက်တန်ဆာများကို
သတူို၏တန်ခိုးြဖင့ ်ဆင်ယင်ေပးကသည်။ 

နံနက်မိုးေသာက်ေသာ် နန်းေတာ် 
ေစာင့မ်ျားသည် ပလ င်ေပ တွင် ေရာက်ေန 
ေသာ ေဂါပါလကို ေတွကသည်။ သူတို 
သည် မူးမတ်များကိသွုားေြပာရာ မူးမတ် 
များသည ် အေရှ၊  အေနာက်၊  ေတာင်၊ 
ေြမာက် ေလးြပင်ေလးရပ်ရိှ ပဏု ားေတာ် 
များကိုေခ ကာ  ေဂါပါလတွင်  မင်းြဖစ ်
မည့်ကံအင်လက ဏာ  ရှိ၊ မရှိ  ဖတ်ေစ 
သည်။   ပုဏ ားေတာ်များအားလုံးက   
ေဂါပါလသည်  မင်းြဖစ်မည့်  ကံအင် 
လက ဏာှင့်   ြပည့်စုံေကာင်း   တညီ 
တွတ်တည်း ေလ ာက်တင်ကသည်။     
ထိုေကာင့်  ေဂါပါလကို  မင်းအြဖစ ်
တင်ေြမာက်လိုက်ကသည်။      ဘုရင်၏ 
အမည်ကိလုည်း  “ဗရားကာဟပ်မင်း”ဟ ု
မှည့ေ်ခ ကသည်။ ဗရားကာဟပ်ဟူသည် 
ကျးီများေခ ေဆာင် လာေသာမင်းဟု 
အဓိပ ာယ်ရသည်။ 

ဗရားကာဟပ်မင်းသည် နတ်ရာစံ 
မင်း၏ဈာပနအခမ်းအနားကိ ုမှးမတ်များ 
ှင့်အတူ ကျင်းပသည်။ ထိုေနာက် ကျးီ 
များအား ွားငါးေကာင်ှင့ ်က ဲငါးေကာင် 
ေက းရန် သားသတ်သမားအား ေစခိုင်း 
သည်။  တစ်ဖန်  ထိုလအတွင်းတွင်ပင ်
ကျးီတုိကုိ ွားငါးေကာင်ထပ်မံေက းေမွး 
သည်။ သိုေသာ် ေနာက်ပိုင်းတွင ်တစ်လ 
လ င်   ခုနစ်ေကာင်၊ ရှစ်ေကာင်ခန်သာ 
ေက းေမွးသည်။    တြဖည်းြဖည်းှင့ ်
ေက းေမွးမ နည်းလာသည်။ တစ်ခါတစ်ရ ံ
ှစ်ရက်၊ သံုးရက်ေကျာ်မှ ေက းေမွးသည် 
အထိ  ပျက်ကွက်လာသည်။  ထိုေနာက် 
၁၅ ရက်၊    ၁၆ ရက်ခန်ေကျာ်မှြဖစ်ေစ၊ 
တစ်လ၊ ှစ်လေကျာ်မှြဖစ်ေစ တစ်ေကာင် 
သာ  ေက းေမွးေတာ့သည်။  ေနာက်ဆုံး 
တွင် တစ်ှစ်၊ ှစ်ှစ်ကာမှ တစ်ကမ်ိခန်  
သာ  ေက းသည်အထိ  ပျက်ကွက်လာ 
သြဖင့်  ကျးီများသည်  တြဖည်းြဖည်း 
အစာငတ်မွတ်လာကသည်။ ထိုေကာင့် 

ကျးီများစုေဝးကာ  ကျးီမင်းထံ  သွား 
ေရာက်ေြပာကားကသည်။ 

ကျးီများ၏စကားကိ ု    ကားလ င် 
ကျးီမင်းသည် အလွန်စတ်ိပပူန်လာသည်။ 
ေဒါသလည်း      အလွန်ထွက်သည်။ 
ထိုေကာင့်  ကတိမတည်ေသာ  ဗရား 
ကာဟပ်မင်းကိ ု  ဆုံးမရန်ကံစည်ေတာ ့
သည်။ 

ကျးီမင်းသည် ဗရားကာဟပ်မင်းထ ံ
သွား၍ ဤသိုေြပာကားသည်။ 

“အရှင်မင်းကီး ယခုထီးနန်းစုိးစံေန 
ေသာ  တုိင်းြပည်သည်  အလွန်ေသးငယ် 
လှပါတယ်။ ဒီထက်ကီးတဲ့ တိုင်းြပည ်
တစ်ြပည်ကို က န်ေတာ်မျိးေတွထားပါ 
တယ်။  အဲဒီမှာ  ေြပာင်းပီးဘုရင်လုပ်ဖို 
လိုက်ခဲ့ပါ”

ဗရားကာဟပ်သည ်      ကျးီမင်း၏ 
စကားကိ ုယုံကည်သည်။ လိက်ုရန်လည်း 
သေဘာတသူည်။ ကျးီများက ယခင်နည်း 
အတိုင်းပင်     ြခင်းေတာင်းကီးအတွင်း 
ဝင်၍လုိက်ရန်ေြပာသည်။ မင်းကီးသည် 
မှးမတ်များအား      ြခင်းေတာင်းကီးကို 
ရက်လုပ်ေစသည်။ သွားခါနီးတွင် ဗရား 
ကာဟပ်မင်းသည ်     မှးမတ်များအား 
“က ု်ပ်ေနထိင်ုခဲတ့ဲတ့ိင်ုးြပည်က  ေဆမွျိး 
များထံ       အလည်သွားလိုက်ဦးမယ်။ 
မကာမီြပန်လာမယ”်ဟ ု    မှာကားကာ 
ကျးီများေခ ေဆာင်ရာသို   လိုက်ပါသွား 
ေတာ့သည်။ 

ဗရားကာဟပ်မင်းအား ြခင်းေတာင်း 
အတွင်းသိုေရာက်သည်ှင့ ်ကျးီမင်းသည် 
တိုင်းြပည်အသစ်သို ေခ ေဆာင်သွားရန် 
ကျးီများအား အမန်ိေပးလိက်ုသည်။ ကျးီ 
များသည် ေဂါပါလအား လူသူမရှိေသာ 
ေရလည်ေကာင်ရိှ က န်းတစ်က န်းသို ေခ  
ေဆာင်သွားကာ က န်းေပ တွင်ချထားခဲ၍့ 
ြပန်သွားကေတာ့သည်။ 

ကတိမတည်ေသာ ဗရားကာဟပ ်
မင်းသည် က န်းေပ တွင် အစာေရစာရှား 
ပါးမ ၊ ငတ်မွတ်မ တိုကိ ုခစံားရေလသည်။ 
က န်းေပ တွင် မည်သူမ မရိှသြဖင့် ကူည ီ
မည့သ်လူည်းမရိှေပ။ ထိုေကာင့ ်သသူည် 
က န်းေပ တွင်ရိှေသာ      သစ်ဥသစ်ဖမုျား၊ 
သစ်ြမစ်များကို ရှာေဖွတူေဖာ်ကာ စား 
ေသာက်ရေတာသ့ည်။ ထိသုို ေနထိင်ုရာမှ 
မကာမီပင် က န်းေပ ၌ေသဆုံးရရှာသည်။ 

ဗရားကာဟပ်မင်း      ေသဆုံးပီး 
ေနာက်  ကျိင်းတုံမိှင့ ်  ဆယ်မိုင်ခန်  
အကွာရိှ လိွင်ပူးေတာင်ေပ တွင်   ေတာင် 
ေစာင့်နတ်အြဖစ်သို  ေရာက်ရှိရာ  အနီး 
အနားရိှမိရာများမှ လမူျားက ပေူဇာ်ပသ 
ကိုးကွယ်လာခဲ့ကသည်။ ယင်းမှာ ယေန  
တိုင်ပင်ြဖစ်ေတာ့သည်။     ။ 

(Ref; SHAN LEGENDS, by Pu Loi Hom 
and Pu Loi Tun)

ေရှးေခတ်ရှမ်းပုံြပင်များ
ပါေမာက ေဒါက်တာခင်ရီဝင်း 

 

ချင်းလူမျိးဆိုင်ရာ ဟာသများ
 ဆလိုင်းေရ လင်း 

(အမှတ်မထင် ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိေသာ ချင်းလူမျိးဆိုင်ရာ ဟာသများကိ ုသေဘာိုးြဖင့ ်ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည)်

ေဒ လ  င်သာယာ
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး လ  င်သာယာမိနယ်ရိှ ပုဂ လိကေဆးခန်းတစ်ခုတွင် ြဖစ်သည်။ စာေရးမေလး 

သည် လနူာများကိ ုအလှည့က်ျေခ ေပးေနသည်။ ေဝဒနာရှင်များက သတူို၏ အမည်များကိ ုအမှတ်စ်အလိက်ု 

ေရးသွင်းထားရ၏။ 

စာေရးမသည်  “ေဒ လ  င်သာယာရှိလား၊ ဝင်လိုရပီ...”ဟု  ေအာ်လိုက်ရာ အားလုံးက အံ့သရယ ်

ေမာကသည်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း အမည်မဟုတ်ပါလား။ အမျိးသမီးတစ်ဦးက ပံး ပံးရ င်ရ င်ြဖင့ ်“က န်မ 

အမည် ေဒ လှိမ်ယာလမ်ပါ။ လ  င်သာယာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟုဆိုကာ ဆရာဝန်ရှိရာအခန်းသို ဝင်သွားေလ 

သည်။ ဪ အေလာတကီး ဖတ်လိုက်ေတာ့ လှိမ်ယာလမ်က လ  င်သာယာ ြဖစ်သွားြခင်းေပကိုး။ 

(တမူးနယ်ဇာတိ ချင်းအမျိးသမီးတစ်ဦး၏အမည်မှာ ေဒ လှိမ်ယာလမ ်ြဖစ်ပါသည်။)

ြခင်းေတွကို မတင်နဲ 
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး နယ်မိတစ်မိတွင် ခရီးသည်တင် ကားတစ်စီး၏ စပယ်ယာသည် လူေခ ေန၏။ 

“ထွက် ေတာ့မယ်ေနာ်။ ---မိကို။ တက်ထား၊ တက်ထား။ ြခင်းေတွကိ ုမတင်နဲ ၊ ြခင်းေတွကိ ုမတင်နဲ” 

ခရီးသည်တစ်ဦးသည် ကားေပ မှ ဆင်းလာပီး စပယ်ယာ၏ ဂတ်ုကိ ုဆဲွကိင်ုကာ “မင်း-ငါတိုချင်းေတကွိ ု

ဘာလိုမတင်ချင်ရတာလ”ဲဟု ေဒါသတကီးေမးြမန်းေလသည်။ ထိုအခါကျမှ စပယ်ယာလည်း ချက်ချင်း 

သေဘာေပါက်ကာ “ြခင်းေတာင်းေတကွိ ုေြပာတာပါ။ ချင်းလမူျိးကိ ုေြပာတာ မဟတ်ုပါဘူး” ဟ ုရှင်းြပသည်။ 

ထိုချင်းခရီးသည်ကလည်း “ေအး ငါလည်း နားမလည်လို မှားသွားတယ်ကွာ”ဟု ေတာင်းပန်ရယ်ေမာ 

ေလသည်။     ။ 

                   



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

အင်းေလးမှာေပျာ်တဲ့က န်မ

က န်မကုိေမးကတယ်။ မုိင်းေသာက် 

မှာ ဘာလိုေပျာ်ေနတာလဲတဲ့။ ညီအစ်ကို 

ေမာင်ှမေတွက      စိတ်ပူကတယ်။ 

ဖျားရင်   နာရင်      တစ်ေယာက်တည်းတဲ။့ 

မိုင်းေသာက်ဆိုတာ        ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပိုင်း)   ေညာင်ေရ မိနယ်ထဲက   

ေကျးရာအုပ်စုတစ်ခုေပါ့။

အေမ့ိုဖိုး ပ်ုရှင်ကားကီးထမှဲာပါတဲ့

(ဦးပိန်တံတားလို တံတားေလး)ရှိတဲ့ရာ။  

သေံယာဇ်တတံားလို  အမည်တွင်ေနေလ 

ရဲ။

၁၉၈၁-၁၉၈၂     စာသင်ှစ်က 

မိုင်းေသာက် တွဲဖက်အထကမှာ က န်မ 

အလုပ်ဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။   တစ်ှစ်ပါပဲ။ 

ေနာက်ေတာ ့စာရင်းုံးကိုဝင် အလပ်ုေတ ွ

နဲ  ခဏတြဖတ်သာ အလည်ေရာက်ခဲ့ 

တယ်။ ၂၀၀၄ မှာေတာ ့က န်မဒရီာေလးမှာ 

စေနြဖစ်ခဲတ့ယ်။   ၂၀၁၅ မှ   ဇာတေိြမကိ ု

အလည်ြပန်ြဖစ်တယ်။

ဒီရာေလးမှာေနတုန်း      ကေလး 

ေြခာက်ေယာက်ကိ ုသူငယ်တန်းကစပီး 

စာသင်ေပးခဲ့တာ ခုဆို သူတို  ကိုးတန်း 

တက်ေနကပါပီ။   က န်မရဲ  ေစတနာ 

စာသင်ဝိုင်းေလးမှာ    ေသွးမေတာ်တဲ့ 

ေြမးေတွနဲ  သိပ်ေပျာ်ခဲ့တာပါ။ 

ဒီပိုစ်ေလးဖတ်ကည့်ပါေနာ.်.

၂၀၁၅ ခုှစ်   စက်တင်ဘာ  ၂၈ ရက် 

ေရ ကျင်က အြပန်ခရီးေလးေပါ့။    က န်မ 

ဇာတိေြမ ေရ ကျင်ကေန  ရှမ်းြပည်နယ ်

အင်းေလးေဒသ     ေညာင်ေရ မိနယ် 

မိုင်းေသာက်ရာေလးကိ ု   ြပန်တဲ့ခရီးပါ။ 

ေွးေထွးတဲ ့ေမတ ာတရားကိ ု   ခစံားမိက 

လိမ့်မယ်လို   က န်မ   ယုံကည်ေနမိပါ 

တယ်။

ေရ ေညာင်ဘူတာကိ ု   ရထားဆိုက ်

ေတာ့ မိုးဖွဲဖွဲေလးေတွ ကျေနပါတယ်။ 

အချနိ်က  ညေန ၅ နာရီေကျာ်သွားပါပီ။ 

မှာထားတဲ့   ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီကလည်း 

အသင့်ကိေရာက်ေနေတာ့ အုိေကပဲကွာ 

လို ေတွးလိုမှမဆုံးေသး ရာချလာလိုက ်

တဲ့မိုး၊ မိုးေရာ ေလေရာ တဝုန်းဝုန်းနဲ ။

ကယ်ရီသမားေလးက     “ဒုက ပဲ 

ဆရာမေရ၊ က န်ေတာ် ေနသာတယ်ဆိပုီး 

မိုးကာေတ၊ွ ဆိင်ုကယ်ဦးထပ်ုေတ ွတစ်ခမှု 

မပါဘူးဗျ”တဲ့.. ေသေရာ  ....။

“ခဏေလး ဆရာမ”တဲ့ ေြပာလည်း 

ေြပာ မိုးရာထ ဲေမာင်းထွက်သွား၊ ြပန်လာ 

ေတာ့ က က်စုတ်ကိုြဖစ်လို။

“က န်ေတာ်    မိုးကာရမလားလို 

သွားဝယ်တာ၊   ေစျးပိတ်ပီ  ဆရာမရယ်။ 

အားနာလိုက်တာ”တဲ့.. ေသာ်  ဒုက ။

“ရတယ် ရတယ်၊  ရာချင်ရာ ြပန်မယ်” 

ဆိုေတာ့

“ဟာ  ဆရာမ   မိုးတအားသည်းေန 

တယ်ဗျ”တဲ့။

“တိတ်မှာမှ  မဟုတ်တာဟယ်၊ မိုးမိ 

လို ချက်ချင်းမေသပါဘူး။ မသကာ ဖျားု ံ

ေပါ့”။

ကိုယ့်ကိ ု အားနာပီး  ချတီုံချတုံြဖစ် 

ေနတဲ့ သူကိ ုေြပာလည်းေြပာ ဆိုင်ကယ် 

ေပ တက်ထိုင်မလို ြပင်ေတာ့မ ှဟုတ်ကဲ့ 

ဟုတ်ကဲ့တဲ့။

ရာလိုက်တဲ့မိုးကွာ၊     က က်စုတ်မှ 

ေရစိုေနတဲ့က က်မဟုတ်ဘူး  ေရနစ်ေန 

တဲ့က က်   ြဖစ်ေနေတာ့တာ၊   ေလေတွ 

တိက်ုေနလိက်ုတာကလည်း  တဝန်ုးဝန်ုး၊  

ေအးလိက်ုတာမှ    အိုးထထဲ ိစမိ့ေ်နတာ၊   

မျက်ှာကို   မိုးစက်ေတ ွ  လာမှန်ေတာ့ 

စပ်ဖျ်းဖျ်းနဲ ၊ ေရှာင်လိုလည်းမရ။

မိုးခမ်ိးသေံတကွလည်း ကိယု့န်ားမှာ 

လာပစ်ချလိုက်ေတာ့မလိုပဲ၊      ညေန 

ေစာင်းဆိုေတာ့     ညကားကီးေတွက 

တစ်စီးပီးတစ်စီး၊    ဆိုင်ကယ်ေတွက 

လည်းအေရးတကီး၊ ကုိယ့်လုိ က က်စုတ် 

ေတွကလည်း အများကီး။

မျက်ှာေပ ကေရေတွကိ ု   လက်နဲ  

သပ်ချလိုက်တိုင်း    ကားမှာတင်မက 

လမှူာလည်း    ဝိက်ုပါရိှေနတာပလဲို ေတွးမ ိ

လိုက်ပါေသးတယ်။

ဘူတာကေန    ေညာင်ေရ သိုဆိုတဲ့ 

လမ်းခဲွထိ ကားကီး ကားငယ်၊ ဆုိင်ကယ် 

ေတွရဲ     အ ရာယ်ကို    ေကာက်ရပါ 

တယ်။

အဲဒီ      ေရ ေညာင်လမ်းခွဲကေန 

ေညာင်ေရ ထိ ခုနစ်မုိင်ကေတာ့ ကားလည်း 

သိပ်မ ပ်၊ မိုးဒဏ်ေလဒဏ်တစ်ခုပါပဲ။

ေညာင်ေရ -မုိင်းေသာက်လည်း ခုနစ် 

မိုင်ေဝးပါတယ်။      လမ်းခရီးမှာေတာ ့

လမ်းေဘးမှာ သစ်ပင်ကီးေတွရှိတယ်။

ဒီမုိးဒီေလနဲ ကံမေကာင်းလုိ သစ်ကုိင်း 

ကျိးတာနဲ  ကံလိုက်ရင ်ေသပီဆရာပဲ။

ကိုယ့်လိုပ ဲေတွးမိဟန်တူတဲ့ ကယ်ရ ီ

သမားေလးက “ဆရာမ ခဏနားမလား” 

တဲ့။

ဒီေလာက်စိုရ ဲ   မျက်ှာေတွစပ်ဖျ်း 

ေလေရာမိုးေရာထန်ေနတာ နားစရာလား။

“ဟမ်”

ဒတီစ်ခွန်းတည်းကိ ု  လန်သွားလိက်ု 

တာ

“ဟုတ်ကဲ့  ဟုတ်ကဲ့

ဟုတ်ကဲ့  ဟုတ်ကဲ့” ေလးခွန်းဆက် 

တုိက်ကီးေြပာပီး    သုတ်ေချတင်ေမာင်း 

ေတာ့တာ။      ေညာင်ေရ -မိုင်းေသာက ်

ခုနစ်မိုင်ခရီးကို   ဘယ်လိုေရာက်ခဲ့မှန်း 

ေတာင် မသိေတာ့ပါဘူး။

အမ်ိေရှကိ ု     ဆိင်ုကယ်လည်းရပ်ေရာ 

ဘွားဘွားြပန်လာပ၊ီ ဘွားဘွားြပန်လာပ ီ

တဲ့။

ေသွးမေတာ်သားမစပ ်   က န်မေြမး 

ေြခာက်ေယာက်ရဲ ေအာ်သံေတွက ဆူဆူ 

ညံညံ။ က န်မ စာသင်ေပးေနတဲ့ ကေလး 

ေတွေလ။

ဆရာမြပန်လာေဝါ့ဝယ.်..

(ဆရာမ ြပန်လာပီလား)

မဲင်းချက်ထားေဝါ့

(ထမင်းချက်ထားပီးပ)ီ

ဘာ့ခယ်ဆီးေဆးခါး

(ေရ ဖုံသီးေဆးခါး)

စပ်ဆီးေထာင်း...

(ငုတ်သီးေထာင်း)

ငါးသပွဲေြခာက်ေြခာ.်...

(ငါးသပွဲေြခာက်ေကာ)်

ေြပာသမ ကို  

“ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့”

“ေအး ေအး”လိုက်ရင်း    ကယ်ရီခ 

ထုတ်ေပးေတာ့

“မယူဘူး ဆရာမ မယူဘူး”တဲ့။

“ဟမ်  မယူစရာလား၊ ေအး  မယူရင ်

တစ်သက်လုံး ငါမ့ေခ နဲ” ေအာ်ပစ်လိက်ုမှ  

“ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့”တဲ့။ ယူသွားေလ့...။

တစ်လမ်းလုံး      သူ     ဟုတ်ကဲ့ေတွ 

နားေထာင်ေနရတာ   ခုထိမပီးိုင်ပါ 

လားလို ေတွးမိပါေသးတယ်။

“ဘွားဘွားေရ မယ်မယ်က မင်ဲးေပါင်း 

မှာထားေပးတယ ်ေရှဆိုင်က”တဲ့။

မယ်ဖူးဆိုတဲ့ ကေလးမ....

“ေအးေအး”ေြပာပီး အဝတ်ေတလွေဲန 

ခုိက် အိမ်ေပ မှာေတာ့  ကေလးဆယ်ေယာက် 

လူကီးတချိ ဆူညံပွက်ေလာုိက်ေနက 

ပါပီ။

အဝတ်အိတ်ေတွဖွင့်၊    ေရစိုေတွ 

ထုတ်လှန်းေပး၊       အိပ်ရာေတွြပင်ေပး၊ 

ေခါင်းသုတ်ဖို တဘတ်လာေပးနဲေပါ့။

ေကာ်ဖီမတ်ခွက်ကီးတစ်လံုး ဘယ်သူ 

လာပိုသွားမှန်း မမှတ်မိေတာ့။

လက်ဖက်ေြခာက်ကုိေလှာ်၊      ဂျံေစ့ 

ှမ်းနံေမ းေမ းနဲ  ေလှာ်ထားတ့ဲ အခါးရည် 

ဓာတ်ဘူးကီးတစ်လုံး။

အေငွတေထာင်းေထာင်းနဲ   ထမင်း 

ေပါင်းတစ်ပွဲ၊    ဟင်းရည်တစ်ပန်းကန်၊ 

ကက်သွန်ချ်တစ်ပွဲ စားမလိုြပင်ရင်းက

“မယ်ဘုတ်ေရာ”ဆိုေတာ့

သထူမင်းချက်ထားတာ စားေတာမှ့ာ 

မဟုတ်ဘူးဆိုပီး ြပန် ပီတဲ့။

စားမလိုြပင်ေနတဲ့ဇွန်းကိ ုြပန်ချ

“ဘယ်သူေြပာလ ဲ      မစားဘူးလို 

သွားယူ”လို   ေြပာလိုက်ေတာ ့  သူသမီး 

ညေနရှားက သုတ်ခနဲေြပးပါေလေရာ။

ထပ်ေရာက်လာတဲ ့ စားစရာေတွကို

တိုတိုတိတိ  က်စားရင်း ေရစိုဆံပင်ေတွ 

သုတ်ရင်း ေတာ်ေတာ်ည့်နက်ထိ မြပန် 

ကပါဘူး။

ေကာ်ဖီတန်ခုိး ေရေွးကမ်းတစ်ဘူး 

ေကာင့ ်တစ်ကိယ်ုလုံးလည်း ေွးေနပါပ။ီ 

ဘယ်ကေလး လာလိမ်းသွားမှန်းမသိတဲ ့

လည်ကပ်ုက လမ်ိးေဆးနံ  ခမှု သတထိား 

မိေတာ့တယ်။

ဆယ်နာရီထိုးေတာ့မှ ...

“ဘွားဘွား ဆပံင်ေြခာက်ပလီား”တဲ။့

“ေအးဟဲ့ ေြခာက်သွားပ”ီဆိုေတာ့..

“ဒါဆို ြပန်ေတာ့မယ်ေနာ်”တဲ့။

“ဟဲ့ ဘာဆိုင်လိုတုန်း”ဆိုေတာ့

ဘာဘူေဆာင်းဆိုတဲ့ ကေလးက

“မယ်မယ်က နင့ဘွ်ားဘွား တန်းအပ်ိ 

သွားရင ်ဖျားလိမ့်မယ်။  ဘွားဘွားဆံပင ်

ေြခာက်မှ ြပန်က၊ စကားထိုင်ေြပာေနလို 

မှာထားတယ်”တဲ့။

“ဟဲ”့လို ေအာ်လုိက်မိေတာ့  အားလုံး 

ဝိင်ုးရယ်... တ်ဆက်ပီး ဆင်းသွားကေလ 

ရဲ။

ေတာ်လိုက်တဲ့ညီမေလး...

စန်းယုေမာ်တဲ့။ ြမသိန်းတန်  မူလွန် 

ေကျာင်းအုပ်။

၁၉၈၁ တုန်းက    တပည့်မေလး။ 

ေရ ကျင်အလည်လိုက်ဖူးသူေပါ့။ သူသာ 

ဒီလိုမလုပ်ရင ်  အဝတ်လ ဲ  အစားစားပီး 

တန်းအိပ်မှာ။     ဆံပင်ေြခာက်ေအာင ်

ေစာင့်မိမှာ မဟုတ်ဘူး။

အြမင်ကတ်စရာ   မိုးက  ဟိုဘက် 

ေတာင်ေစျးပါးရာမှာေတာ ့     ဖွဲဖွဲေလး 

ေတာင် မကျဘူးဆိုပါလား။

ဖန်ုးအားသွင်းပီး ေွးေထွးတဲအ့ပ်ိရာ 

ထက်မှာ အနားယေူတာ ့ည ၁၂ နာရေီကျာ် 

ပါပီ။   အားလုံးကိ ု  ေကျးဇူးတင်လိုက ်

တာ။

ကဲ.....

မိုင်းေသာက်မှာ

က န်မ ဘာလိုေပျာ်လဲ

သိကပီလားဟင.်....

ဝတ တို

မိုးခေရ(ေရ ကျင်)



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ေဒ သီရိလ  င်ဝင်း [၅/စကန(ိုင်)၁၅၅၇၅၆]၊ အမှတ်(၅/၈/၂၃၇/က)၊ 

စွယ်ေတာ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်ေနထုိင်သူသည် (၂၄-၄-၂၀၁၉)

တွင် Honda Fit (4E/9843)ယာ်အား UAB ဘဏ်ှင့်ချတိ်ဆက်၍ ချမှတ်ထား 

ေသာ စည်းကမ်းချက်များကိ ုသေဘာတူညီစွာြဖင့ ်Hire Purchase (အရစ်ကျ 

ဝယ်ယူြခင်းစနစ)်ြဖင့် Farmer Auto Trading Co.,Ltd မှ ဝယ်ယူခဲ့ပီး လစ် 

ေပးသွင်းရမည့်ေငွများကိ ုေပးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ေနပါသြဖင့ ်ေဒ သီရိလ  င်ဝင်း 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယာ်လက်ဝယ်ရှိသူသည်ေသာ်လည်းေကာင်း ဤ 

ေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ဆက်သွယ်ညိ  င်း 

ရန်ှင့် လာေရာက်ဆက်သွယ်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်

ရက်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Farmer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Farmer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူထွန်း (LL.B,D.B.L,WIPO -Switzerland)ေဒ သူသူထွန်း (LL.B,D.B.L,WIPO -Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊   ေြမကွက ်
အမှတ်(၁၄၅/က)၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ် (၁၄၅/က)၊ ြမင်သာ(၃)
လမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက  
လာပမိနယ်၊ ဦးြမကီး(အိပ်ချ်ဇက် 
ေအ-၁၁၁၈၆၉) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးြမကီး 
(အိပ်ချ်ဇက်ေအ-၁၁၁၈၆၉)(ခင်ပွန်း)
သည် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)ရက်တွင် ကွယ် 
လွန်သြဖင့် ေဒ တင်ဝင်း[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၉၁၅၆၇]မှ  ဇနီးေတာ်စပ် 
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၁၂/ 
၂၁၃၀/၁၉(၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ၊ ေသ 
စာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ ဦးြမကီး 
အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် 
ေြမပုကံူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့်   ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ် ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီစည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မေကွးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမေကွးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

မေကွးမိ၊ ကမ်းနားလမ်း မေကွးမိ၊ ကမ်းနားလမ်း 

ညေဈးတန်းြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီညေဈးတန်းြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ ည်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းလုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ ည်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊   မေကွးမိ၊   ကမ်းနားလမ်း၊  ညေဈးတန်း 

တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်း (96m x 2 Unit=192.0m) တိုးချဲ၍ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးြပရန်လိုအပ်ေသာ လုပ်ငနး်ခွင်သုံး 

ပစ ည်းများအား ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင်များထမှံ သတ်မှတ်လပ်ုငန်းခွင် 

အေရာက်   ြမန်မာ(ကျပ်)ေငြွဖင့ ် ဝယ်ယလူိပုါသြဖင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါတင်သွင်း 

ရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၂၃-၁၂-၂၀၂၁)(ကာသပေတးေန ) 

 ေရာင်းချမည့်ေနရက ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၂၄-၁-၂၀၂၂)(တနလ  ာေန ) 

 ပိတ်မည့်ရက ်  (ည ေန ၄:၀၀နာရီ)

 တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ရက ် - တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်အား 

   ြပန်လည်ေကညာပါမည်။

 တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ေနရာ - မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၊ 

   အစည်းအေဝးခန်းမ

   မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးမိ

၃။ သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း  တင်ဒါလာေရာက်တင်သွင်းရန်ှင့ ်  ၎င်း 

ေနရက်အချနိ်ထက်  ေနာက်ကျ၍  တင်သွင်းလာေသာ  တင်ဒါများအား 

လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့ ်

ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ု  ုံးချနိ်အတွင်း  မေကွး 

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ(ုံး)၊  ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၃-၂၀၂၅၂၄၈ှင့ ်

တံတားအထူးအဖွဲ(၃)(ုံး)၊  ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၇၄၇၈၈၂၆  များသို 

ဆက်သွယ်ပီး ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ၂၀၂၁  ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ မတ်လအထိ (၆)လဘ  ာေရးှစ်တွင် 
ေငွလုံးေငွရငး်အသုံးစရိတ်ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ၌ 
ေဆာင်ရက်ရန်-
 (က) အေရှရန်ကင်းဘဏ်ရိပ်သာတွင ်(၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 

အေဆာက်အဦ အမိုးှင့် မျက်ှာကက်များ အသစ်ြပလုပ်ြခင်း။ 
(၈၀'x၄၄')၊  အေဆာက်အဦအြပင်ဘက်နံရံများ  ေဆးသုတ်ြခင်း။ 
(အေဆာက်အဦမျက်ှာစာ အလျား ၈၀'x အြမင့် ၄၀' + အေဆာက် 
အဦေနာက် အလျား ၈၀'xအြမင့် ၄၀'+ အေဆာက်အဦေဘးှစ်ဖက ်
၂x၄၀'x၄၀')။

 (ခ) ေရ ဂုံတိုင်ဘဏ်ရိပ်သာှင့်  သဃ  န်းက န်းဘဏ်ရိပ်သာ၊ တိုက်(ည)
ေနာက်ဘက်တိုတွင် မိလ ာကန်အသစ်တည်ေဆာက်ြခင်း။ 

  (၃၄'x ၁၀'x ၉' ၆'') x (၂)ကန်။
 (ဂ) ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်(ရန်ကန်ုဘဏ်ခဲွ)၊ အေဆာက်အဦေပ တကီိ ု

အမုိးများ(၁၂၉၈၈ Sft)၊ ေရတံေလျာက်များ(၂၆၆ Rft) အသစ်လဲြခင်း၊ 
အမိုးတန်းများ ခ တ်ယွင်းေနရာများှင့ ်မျက်ှာကက်များ  အသစ်လ ဲ
ြခင်း(၁၂၂၇၂ Sft)။

စသည့လ်ပ်ုငန်းများအား ေအာက်ပါအတိင်ုး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေခ ဆိ၍ု ေဆာင်ရက် 
လိုပါသည်-
 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - (၂၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်မှ 
    (၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်အထိ
 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - ဂတ်ိအမှတ်(၂)၊ ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်။
 ှင့် တင်သွင်းရမည့်ေနရာ  (ေနြပည်ေတာ်)၊ ုံးအမှတ်(၅၅)
 တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်း - (၁၀-၁-၂၀၂၂)ရက်
 ရမည့် ေနရက်
 တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရက ် - (၁၄-၁-၂၀၂၂)ရက်
၂။ တင်ဒါပုံစံ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့ ်အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာအချက်
များရိှပါက အင်ဂျင်နယီာဌာနစတ်ိ(မိြပ)၊ ဖန်ုး-၀၆၇-၄၁၈၅၉၄ သို ုံးချန်ိအတွင်း 
စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၅-ဒီ၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၄၈-ေအ/၂-ေအ)၊  ဧရိယာ(၀.၁၀၈)ဧကရှိ  ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၄၃ B)၊ သာယာဝတီလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း 

မိနယ်ဟ ုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက် 

ပိင်ုဆိင်ု ေရာင်းချခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ေသာ ေဒ ေဌးေဌးမွန်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၂၇၈၃၄]+ 

(၁)ဦးတုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ် 

သည့တ်န်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ (ကမ ာရ့တနာဘဏ်မှအပ) အကျိးသက်ဆိင်ုခစံားခွင့ ်

ရှိသည်ဆိုပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 မှင်းှင်းရီ[၁၂/အစန(ုိင်)၂၁၂၅၄၃]၊ အမှတ်(၀၀၄/၂၂)၊ ြမတ်အိမ်ရာ(၂)

လမ်း၊ နယ်ေြမ(၁၄)၊ ေညာင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ် ေနထိုင်သူသည ်

(၅-၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် Nissan DKG (3C/7433)ယာ်အား ိုးမဘဏ်ှင့် 

ချတ်ိဆက်၍ ချမှတ်ထားေသာစည်းကမ်းချက်များကုိ သေဘာတူညီစွာြဖင့် Hire 

Purchase (အရစ်ကျဝယ်ယူြခင်းစနစ)်ြဖင့် Farmer Auto Trading Co.,Ltd မှ 

ဝယ်ယခူဲ့ပီး လစ်ေပးသွင်းရမည့ေ်ငမွျားကိ ုေပးသွင်းရန်  ပျက်ကွက်ေနပါသြဖင့ ်

မှငး်ှင်းရီေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယာ်လက်ဝယ်ရိှသူသည်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ဆက်သွယ်ညိ  င်း 

ရန်ှင့ ်လာေရာက်ဆက်သွယ်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Farmer Auto Trading Co.,Ltd၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Farmer Auto Trading Co.,Ltd၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူထွန်း(LL.B,D.B.L,WIPO Switzerland) ေဒ သူသူထွန်း(LL.B,D.B.L,WIPO Switzerland) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂)ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂)

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒသ-၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒသ-၆၆)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၈၉ ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၈၉ ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၃၇၇၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၃၇၇

သမဝါယမဘဏ်လီမိတက(်ုံးချပ်) ှင့် ၁။  ဦးမျိးမင်းလှ

(၎င်း၏ကိုယ်စား လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ   ၂။  ေဒ သန်းသန်းေဌး

ဦးရဲဝင်းေအာင)်

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

ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၈၉/၂၀၁၈ အမ ၏ 

(၂၅-၂-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ အိုင်ဒီကရီကို အတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်ေန  

(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုကွယ်ေန) နနံက် (၁၀)နာရတွီင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရိှရာအရပ်၌ 

ေလလံတင် ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည ်မိမိတိုကိုယ်တိုင ်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မမိ၏ိတရားဝင်လ ဲအပ်သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ေ်သာ်လည်း 

ေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း

 “ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-

ကီးပွားေရး(ေြမာက်)၊  ေြမကွက်အမှတ်-၇၇/၂၊   ဧရိယာ(၀.၀၅၃)ဧကရှိ  

ဦးမျိးမင်းလှ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အမှတ်(၄)၊ ြမယမုံ(၉)လမ်း၊ ြမယမုံကမ်းသာယာအိမ်ရာဟုေခ တွင်ေသာ 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။”

ေလလံကမ်းခင်းေဈး -ကျပ်သိန်း ၃၅၀၀

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာအချက်အလက်များမှာ တရားိုင်က 

တရားုံးသိုတင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း

တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည်  မဟုတ်ပါ။ တရား ံး၏ 

အကျိးသက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ ေရာင်းချလမိ့မ်ည့အ်ေကာင်း  ေလလဆဲွံဝယ်မည့သ် ူ

တိုအား အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလံေရာင်းချသည့်နည်းစနစ်ကုိ ေရာင်းချသူအရာရိှက သတ်မှတ်သည့် 

အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် သတ်မှတ်မည်။ 

သိုေသာ် အြမင့်ဆံုးေပးသည့်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့်ပစ ည်းအတွက်လက်ခံရန် 

မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရိှက ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပုိင်ခွင့် 

ရှိသည်။

၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းအတွက် ေလလံဆဲွ 

ဝယ်ယူသူက ေငွကျပ်(၁၀၀)လ င် (၂၅)ကျပ်ကို ေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသိုေပးသွင်းြခငး်မြပလ င် တစ်ဖန် 

ြပန်လည် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ်ထားသည့် 

စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလဆဲွံဝယ်ယရူရိှသသူည် တန်ဖိုး၏ (၂၅)ရာခိင်ု န်းကိ ုေနချင်းေပးသွင်း 

ပီးေနာက် ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်ေနကိုပယ်၍ (၁၅)ရက် 

ေြမာက်သည့်ေနတွင ်ုံးဆင်းချနိ်မတိုင်မ ီေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက ်

သည့်ေနသည်  ုံးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င်  ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ် အေြပအေကျ 

ေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလကံျန်ေငမွျားကိ ုအထက်ပါေနရက်များတွင် ေပးေဆာင်ရန်ပျက်ကွက် 

ပါက   ပစ ည်းကို ထပ်မံေလလံတင ်ေရာင်းချလိမ့်မည်။  ေပးသွင်းထားသည့ ်

ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

 ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေနတွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ ေလလတံင် 

ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝါဝါလွင်)(ဝါဝါလွင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

မိခင်အမည်မှန်မိခင်အမည်မှန်
ေကျာက်မဲမိ၊   အ.ထ.က(၂) 

ဒသမတန်းမှ မသင်းသဇင်ထက်၏ 

မခိင်အမည်မှန်မှာ ေဒ မိုးမိုးဝင်း [၁၃/
ကမန(ိင်ု)၀၂၅၃၇၄]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဒ မိုးမိုးဝင်းေဒ မိုးမိုးဝင်း

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ ၂၂
သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာမိသားစုပိင်ပဲွ အသိပညာေပးအစီအစ် (Family Quiz) ပဲွစ် (၄၆)
ကိ ုဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် ညေနပုိင်းတွင် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားမှ ဆက်လက်ထုတ်လ င့် 
မည်ြဖစ်သည်။ 

အဆုိပါ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ အသိပညာေပးအစီအစ်ကုိ သုပ်ေဆာင် စုိးသီဟှင့် 
ေမာ်ဒယ်ေဂျေနာတိုက တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး  လရူ င်ေတာ်အသင်းှင့ ်ကိလုေူချာတိုအဖဲွမှ 
မိသားစုများက ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပွဲများကိ ုဒီဇင်ဘာ (၂၄ ၊ ၂၅ ၊ ၂၆) 
ရက်တုိတွင် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၏ ညေန ၆ နာရီသတင်းအပီး၌ ထုတ်လ င့်ြပသ 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                                                           သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၂

စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကို      ဂုဏ်ြပေသာ 

အားြဖင့်  “တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပဲွေတာ်” သီချင်းဆုိ 

ပိင်ပွဲ အုပ်စု(၃) ပထမပွဲစ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် 

(ေသာကာေန )ညတွင်   ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင ်

သံကားမှ တိက်ုိက်ု Live ိက်ုကူးထတ်ုလ င့မ်ည်။  

အဆိုပါပွဲစ်၌ တိုင်းရင်းသားပိင်ပွဲဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့ ်         တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးမ ှ

ေနာေ်အးသစ ာထူး၊    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

မှ  ချိမီမီေဇာ်၊ မွန်ြပည်နယ်မှ  ေမာင်သက်၊ ရခိုင် 

ြပည်နယ်မှ  ြဖလှ၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးမှ မင်းသား 

ေလး၊ ရှမ်းြပည်နယ်မှ  ေမြဖခင်၊ ကချင်ြပည်နယ်မှ 

အရိန် ၊  ချင်းြပည်နယ်မ ှ   နန်းေဆွှင့်  ကယား 

ြပည်နယ်မှ  န ာလင်းတိုက  ယှ်ပိင်သီဆိုက 

မည်ြဖစ်ပီး     ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား 

ေခတ်ေပ ေတးဂီတမှ   တီးခတ်ေပးမည်ြဖစ်ကာ 

ဒတုယိအကမ်ိအြဖစ် ဒဇီင်ဘာ ၂၆ ရက် (တနဂ  ေ ွ

ေန ) နနံက် ၁၀ နာရီခွဲတွင ်ထပမ် ံထုတ်လ င့်ြပသ 

မည်ြဖစ်သည်။ 

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ အသိပညာေပးအစီအစ် 
ေမာ်ဒယ်သုပ်ေဆာင်များှင့်အတူ လူ ရ င်ေတာ်အသင်းှင့် 

ကိုလူေချာတိုအဖဲွမှ မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်

“တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ်”သီချင်းဆိုပိင်ပွဲအုပ်စု(၃)ပထမပွဲစ် ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားမှ တိုက်ိုက် Live ြပသမည်

“တယှူ် ဲေပျာ် ဂတီပဲွေတာ်” သခီျင်းဆိုပိင်ပဲွ 

တွင်  ေနြပည်ေတာ်ှင့် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသ 

ကီးတိုမှ တိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိ ုေမာင်ှမသုံးဦးစ ီ

ြဖင့် စုစုေပါင်း ၄၅ ဦးတိုက အဖွဲငါးဖွဲခွဲ၍ အုပ်စု 

ပွဲစ် ၁၀ ပွဲကို  ရန်ကုန်မိ  ြပည်လမ်းရှ ိ  ြမန်မာ့ 

အသံှင့်     ုပ်ြမင်သံကားတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ေနာက်ဆုံး ပဲွစ်ှစ်ပဲွကိ ုရန်ကန်ုမိ ြပည်သာယာရိှ 

ြမဝတမီဒီယီာစင်တာတွင်လည်းေကာင်း ိဝုင်ဘာ 

၂၆ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက်အထိ 

အပတ်စ် ေသာကာေနညတိင်ုး သဆီိယှု်ပိင်က 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကမ ာ့အပူချနိ် ေလ ာ့ချဖို ကမ ာ့အပူချနိ် ေလ ာ့ချဖို 
အိုဇုန်းလ ာကာကွယ်မ နဲအတူအိုဇုန်းလ ာကာကွယ်မ နဲအတူ

 ဆက်လက်ေဆာင်ရက်စို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်စို



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊  ၂၀၂၁

ဦးေနလင်းေအာင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၉၁၇၆]ှင့်ဦးေနလင်းေအာင[်၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၉၁၇၆]ှင့်

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်တွင်ေနထုိင်သူ ေဒ အိမွန်တာေအာင်(ဘ)ဦးတင်စုိး[၁၂/ဒပန 

(ိင်ု)၀၅၀၅၈၇]ကိင်ုေဆာင်သ ူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွေဒ အိမွန်တာေအာင်ှင့် ဦးေနလင်းေအာင်တို သည်(၁၇-၃-၂၀၂၁)
ရက်ေနတွင် ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၌ စာအမှတ်(၆/၂၀၂၁)ြဖင့ ်ှစ်ဦးသေဘာတ ူလင်မယားအြဖစ်မှ 
ကွာရှင်းြပတ်စခဲဲ့ပီး လင်မယားှစ်ဦးပိင်ုပစ ည်းများကိလုည်း ှစ်ဦးသေဘာတ ူအညအီမ  လက် 
ေရာက်ခဲွေဝရယူခ့ဲကပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဒ အိမွန်တာေအာင် လက်ေရာက်ရရိှခ့ဲသည့်ပစ ည်းများမှာ 
၁။   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(N-၂၀၃/A)ှင့် (N-၃၀၂)၊ ကွင်း 
အမည်-ဗဲဆွဲကွင်း၊ ေလှေလှာ်အင်းရပ်ကွက်၊ အြမန်လမ်းအနီး၊ ခံအမှတ်(၅၃) ေြမှင့်ေနအိမ် 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်။
၂။     ရန်ကုန်မိ၊  ေဒါပံုမိနယ်၊ ဗုိလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၂/က)၊ 
(၁၂ေပခွဲx၅၀)ေပအကျယ် ရှိ အိမ်ှင့်ေြမအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်။
၃။    Toyota Corolla Fielder (2003 Model),GG-1734အမည်ရှိ ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး 
စသည်တုိြဖစ်ပါသည်။ ယင်းပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ (၁၇-၃-၂၀၂၁)ရက်ေနစာအမှတ်-၁၉/ 
၂၀၂၁ြဖင့်ပင ်ဦးေနလင်းေအာင်က  မည်သိုမ  သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း ကျမ်းကျနိ် 
ကတသိစ ာြပလပ်ုခဲ့ပီးလည်းြဖစ်ပါသည်။ သုိရာတွင် လှည်းကူး ခ ံေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိတိုတွင် 
ဦးေနလင်းေအာင်သည ်ေနစရာအခက်အခဲရှိ၍ အကူအညီ ေတာင်းခံမ အေပ  ေဒ အိမွန်တာ 
ေအာင်၏ဖခင် ဦးတင်စိုးက တစ်လလ င် ေငကွျပ် (၅၀၀၀၀)ေပး၍ ခေံစာင့အ်ြဖစ်လပ်ုကိင်ုေစပီး 
ေခတ ေနထိုင်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေကညာချက်ပါ ခံေြမှင့်ေနအိမ်သည ်
ဦးေနလင်းေအာင်ှင့်လုံးဝ(လုံးဝ)ပတ်သက်မ /သက်ဆိုင်မ မရှိပါေကာင်းှင့် ေဒ အိမွန်တာ 
ေအာင်၏ ပိုင်ဆိုင်မ သာြဖစ်ပါေကာင်း ဦးေနလင်းေအာင်ှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါ 
သည်။ အကယ်၍ အထက်ေကညာချက်ပါ ခေံြမှင့ ်ေနအမ်ိအား ေဒ အမွိန်တာေအာင်သရိှိြခင်း 
မရိှဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်းများြပလုပ်ခ့ဲပါက ြပလုပ်သူ၏ တာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်းှင့် 
ေဒ အမွိန်တာေအာင်မှ ေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်လတ်လတ်စိုး  ဦးသန်ဇင်လ  င်   ဦးေဇာ်မင်းထွဋ်ေဒ ခင်လတ်လတ်စိုး  ဦးသန်ဇင်လ  င်   ဦးေဇာ်မင်းထွဋ်
(စ်-၈၅၂၆/၂၀၁၂)  (စ်-၅၀၈၃၈/၂၀၁၉) (စ်-၅၁၅၄၁/၂၀၁၉)(စ်-၈၅၂၆/၂၀၁၂)  (စ်-၅၀၈၃၈/၂၀၁၉) (စ်-၅၁၅၄၁/၂၀၁၉)
LL.B(Q), LL.M, B.A  (LL.B,B.A(Business Law),    (LL.B)LL.B(Q), LL.M, B.A  (LL.B,B.A(Business Law),    (LL.B)
(Business Law)  CBL) (Business Law)  CBL) 
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)   (အထက်တန်းေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)   (အထက်တန်းေရှေနများ)

အမှတ်(၄)၊ ပ-ထပ်၊ မင်းန ာလမ်းမ၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄)၊ ပ-ထပ်၊ မင်းန ာလမ်းမ၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
Ph: 09-5039596, 09-975434548Ph: 09-5039596, 09-975434548

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄/၆၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၁၇၁+၁၇၂၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၈)ဧက၊ အကျယ်အဝန်းအားြဖင့် (၆၀ေပx၅၀ေပ)ရိှ 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၇၁/၁၇၂)၊ 

ချင်းတွင်း(၂)လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ေသာ ဦးွန်  

စန်ိ[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၆၆၇၅]+(၁)ဦးတိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ် 

ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန် 

တန်ဖိုးေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှ ိ

သည်ဆိုပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)

ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက် ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်အဝယ်ကစိ ကိ ု ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဗိလ်ုချပ်ေကျးရာ၊ နယ်ေြမ(၁၄)၊ 

တပင်ေရ ထီးလမ်းမ၊ ကွင်းအမှတ်(၆၇၆-A)၊ ကွင်းအမည်-ဗိုလ်ချပ်ရာမ၊ ဦးပိုင ်
အမှတ်(N/၁၆-၆)၊ ဧရိယာ(၀.၅၅)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ၊ စလစ် 
ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည် သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမစာရင်း 
ဦးစီးဌာနတွင် စလစ်အမည်ေပါက်သ ူဦးလွင်ဦးထမှံ အေရာင်းအဝယ် အဆက်ဆက် 
စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထားသူ ဦးဝင်းထိန်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၆ 
၄၇၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၇၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၇၅)
အမှတ်-၆/၈၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၆/၈၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၂၅၈၇၁၄၊ ၀၉-၂၆၀၆၂၃၃၆၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၈၇၂၄၉ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၂၅၈၇၁၄၊ ၀၉-၂၆၀၆၂၃၃၆၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၈၇၂၄၉

ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ြပားစက်လမ်း၊ ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ြပားစက်လမ်း၊ 
အမှတ်-၃၇၀ (ပထမထပ်)၊ (A-၂) တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် အမှတ်-၃၇၀ (ပထမထပ်)၊ (A-၂) တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းအများသေိစရန်ေကညာချက်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
 အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှ ိတိုက်ခန်းှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးကို တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်သူ ဦးေဝယံထုိက်[၁၂/မရက(ုိင်)၁၅၀၁၃၄]
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငမွျား၏ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယင်းကစိ  
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဗန်ေရ သဲ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ေဒ ဗန်ေရ သဲ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(စ်-၁၆၉၆၈)(စ်-၁၆၉၆၈)
United Condo၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ United Condo၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့ ်နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ 

ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ သာယာဝတခီိင်ု နတ်တလင်းမိနယ်၊ ချ်ယတ်ုကွင်း 

အုပ်စု မဂ  လာက န်းရာေနဦးလှဟန်[၇/နတလ(ုိင်)၀၃၅၅၂၇]-(ေဒ ွန်ရီ)တို၏ 
သမီး မြမင့်ြမင့်စန်းသည်မိဘစကားနားမေထာင်ဘဲ စိတ်ဆင်းရဲေအာင် အမျိးမျိး 
ြပလုပ်ေနသြဖင့် သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်း၊ ၎င်းှင့်ပတ်သက် 
ေသာကိစ အဝဝကို လုံးဝတာဝန်မယူပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါ 
သည်။    ဦးလှဟန် -ဦးလှဟန် -(ေဒ ွန်ရ)ီ(ေဒ ွန်ရ)ီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၇၄)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသး 

ေသာ (ေြခရင်း)ဘက်ြခမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရိှ ဦးေလာဆန်(ခ) ဦးေကျာ်ဝင်း 

အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

တိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းအဆိုြပသူ ဦးေလးဝင်း[၇/ဝမန(ိုင်)၁၁၁၄၁၈]ထံမှ 

က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍(၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်

ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
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ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂)  ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂)  ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၁၀/၁၂) ၊ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂) ၊ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ဦးသန်းေဇာ်ကို[၇/လပတ(ိုင်)၀၉၁၃၃၀] ဦးသန်းေဇာ်ကို[၇/လပတ(ိုင်)၀၉၁၃၃၀] 

အုတ်ဖို(ရတနာ)စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်သိေစရန်အုတ်ဖို(ရတနာ)စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်သိေစရန်
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ သာယာဝတခီိင်ု၊ အတ်ုဖိုမိ၊ ရှမ်းရာအပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ် 

(၈၀၂)(ဌ)/သေြပကုန်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၁၀၈(ခ)/(၁၁၀/၃)တွင် အုတ်ဖို(ရတနာ)
စက်သုံးဆီ အေရာင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချေနသူ ဦးသန်းေဇာ်ကို [၇/လပတ(ိုင်) 

၀၉၁၃၃၀]က (၁-၈-၂၀၂၀)ရက်တွင် အဆိပုါ ဆဆီိင်ုှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများ၊ ေြမကွက် 

အလွတ်အပါအဝင် ပစ ည်းများကိ ုအေရာင်းအဝယ်ြပရန် ှစ်ဦးသေဘာတ ူလ ဲေြပာင်း 
ရယထူားရန် ကတစိာချပ်ကိ ုရန်ကန်ုမိတွင်ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ အဏ ဝါလ မ်း ကမု ဏ ီ

လီမိတက်ှင့် ချပ်ဆိုကာ အုတ်ဖို(ရတနာ)စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်ှင့ ်ေြမကွက ်
အလွတ်များကိ ုလ ဲေြပာင်းေပး ခဲသ့ည့အ်ြပင် စာချပ်၌ အဏ ဝါလ မ်းကမု ဏလီမီတိက်သို 

ဦးသန်းေဇာ်ကုိ ေပးေချရန်ရိှ ေသာ ေငွကျပ် ၃၂၃,၅၇၆,၄၄၇/အား(၃၁-၁-၂၀၂၁)ရက် 

ေနာက်ဆံုးေပးေချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ထိသုတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေပးေချရန် 
ပျက်ကွက်ပါလ င် လက်ေရာက်ေပးအပ်ထားေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင ်အပါ 
အဝင် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၊ ဆက်စပ်ေြမကွက်အလွတ်များ၏တန်ဖိုးကိ ုှစ်ဖက်ညိ 

  င်းသေဘာတူညီချက်ရရှိသည့် ေဈး န်းြဖင့် အဏ ဝါလ မ်းကုမ ဏီလီမိတက်က 

ခိှုမ်ဝယ်ယူပီး လိေုင/ွပိေုငမွျားကိ ုှစ်ဖက်စာရင်းရှင်းလင်းရန် အသသိက်ေသများြဖင့ ်

ချပ်ဆိုထားခဲ့ေသာ်လည်း  ထိုသိုသတ်မှတ်ထားေသာ   (၃၁-၁-၂၀၂၁)ရက်ကာလ 

မတိုင်မ ီဦးသန်းေဇာ်ကိုသည ်ှစ်ဖက်သေဘာတ ူချပ်ဆိုထားေသာ ကတိစာချပ်ပါ 
ကတိကဝတ်များကုိ လုိက်နာြခင်းမရိှ ေဖာက်ဖျက်ကာ ဥပေဒှင့်အညီအဏ ဝါလ မ်း 

ကုမ ဏီလီမိတက်ထံ လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းေပးပီးြဖစ်ေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်း 

ဆိုင်ှင့် ေြမကွက်အလွတ်များကို (၂၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ကပင် တရားဥပေဒလမ်း 

ေကာင်းတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ရယူသွားသြဖင့် ဆီသိုေလှာင်ကန်များအတွင်း အဏ ဝါ 

လ မ်းကုမ ဏီက သုိေလှာင်ထားသည့် စက်သံုးဆီ စုစုေပါင်းတန်ဖုိးေငွကျပ်၄၃၆,၆၅, 
၇၅၀/-လည်း ပါရှိသွားေသာေကာင့် ေပးဆပ်ရန ်ကျန်ရှိေငွကျပ ်၃၂၃,၅၇၆, ၄၄၇/-

ှင့် ဆီလက်ကျန် တန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၃၆,၆၅,၇၅၀/တိုအား အေကာင်းကားစာ ထုတ် 

သည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း အေြပအေကျေပးဆပ်ရန် (၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ 

အေကာင်းကားစာကိ ု   ဦးသန်းေဇာ်ကုိထံ ေပးပုိခ့ဲေသာ်လည်း အေကာင်းကားစာအား 
ြပန်ကားြခင်း၊ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှဘ ဲပျက်ကွက်ေနပါသြဖင့ ်ဤေကညာစာ 
ပါရှိပီး (၇)ရက်အတွင်း အြမန်ဆုံးလိုက်နာ ေဆာင်ရက်ေပးပါရန်ှင့် ဆက်လက် 

ပျက်ကွက်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ ်

ပါသည်။
       ဦးေဇယျာမင်း(LL.B) ေဒ ခင်ေဆွဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L)       ဦးေဇယျာမင်း(LL.B) ေဒ ခင်ေဆွဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L)

       (စ်-၁၄၆၆၉) (စ်-၇၉၁၄)       (စ်-၁၄၆၆၉) (စ်-၇၉၁၄)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၈၄/ခ)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၈၄/ခ)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၈၂၃၊ ၀၉-၂၅၀၃၄၉၅၀၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၈၂၃၊ ၀၉-၂၅၀၃၄၉၅၀၃

(၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၅)ပါ (၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၅)ပါ 

ကိုေကျာ်ဆန်းဦး(ခ)မုဟမ ဒ်အမီးရ်ဟမ်ဇာ၏ "ဇနီးအြဖစ်မှ ကိုေကျာ်ဆန်းဦး(ခ)မုဟမ ဒ်အမီးရ်ဟမ်ဇာ၏ "ဇနီးအြဖစ်မှ 

တရားဝင်ကွာရှင်းပီးေကာင်း ေကညာြခင်း မန ာေအာင်(ခ)တရားဝင်ကွာရှင်းပီးေကာင်း ေကညာြခင်း မန ာေအာင်(ခ)

  င်းနာဇ်ဘီှင့် အများသိေစရန်" ေကာ်ြငာအား "တရားဝင်ဇနီး  င်းနာဇ်ဘီှင့် အများသိေစရန်" ေကာ်ြငာအား "တရားဝင်ဇနီး

 ြဖစ်ေကာင်းှင့် ကွာရှင်းမ အထမေြမာက်ေကာင်း"  ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ကွာရှင်းမ အထမေြမာက်ေကာင်း" 

တတိယအကိမ် ြပန်လည်ကန်ကွက်ေကညာြခင်းတတိယအကိမ် ြပန်လည်ကန်ကွက်ေကညာြခင်း

က ်ုပ်၏အမ သည် မန ာေအာင်(ခ)  င်းနာဇ်ဘီ၏ လ ဲအပ်ချက်အရ 
လူကီးမင်း ကိုေကျာ်ဆန်းဦး(ခ)မုဟမ ဒ်အမီးရ်ဟမ်ဇာ၏ ဒုတိယအကိမ် 
ေြမာက ်ေကာ်ြငာအား တတိယအကိမ် ြပန်လည်ကန်ကွက ်ေကညာအပ ်
ပါသည်။
၁။    က ု်ပ်၏အမ သည်က ပထမအကမ်ိ ပထမအကမ်ိ အြဖစ် (၁၀-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနထတ်ု 
ေကးမံုသတင်းစာတွင် "တရားဝင်ဇနီးအြဖစ် ယေနတိင်ုအတည်ြဖစ်လျက် "တရားဝင်ဇနီးအြဖစ် ယေနတုိင်အတည်ြဖစ်လျက် 
ရိှေနေကာင်း"ရိှေနေကာင်း" ေကာ်ြငာကိ ုစာမျက်ှာ(၂၁)၌ ထည့သွ်င်းခဲရ့ာ လူကီးမင်းသည် 
(၂၀-၈-၂၀၂၀)ရက်ထုတ် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင ်''မန ာေအာင်(ခ)''မန ာေအာင်(ခ)
  င်းနာဇ်ဘီှင့် အများသိရှိေစရန်''  င်းနာဇ်ဘီှင့် အများသိရှိေစရန'်' ေကာ်ြငာကိ ုစာမျက်ှာ(၂၈)၌ ြပန်လှန် 
ထည့်သွင်းေကာ်ြငာခဲ့ပါသည်။
၂။     အဆိပုါ လူကီးမင်း၏ေကာ်ြငာကိ ုက ု်ပ်၏အမ သည်က ဒတုယိအကမ်ိဒတုယိအကမ်ိ 
အြဖစ် (၆-၉-၂၀၂၀)ရက်ထုတ် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ (၂၆)၌ 
လူကီးမင်း၏စာတိက်ုမှ ေပးပိုေသာ (၁၀-၇-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ "အသသိက်ေသ 
များေရှ၌ ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ပီး" ဆိုေသာစာှင့် ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ 
ေမာ်လဝအီဖဲွချပ်(ဗဟိ)ု (ပန်းဘတဲန်း)၏ "ဖဿဝါဓမ သတ်အဆုံးအြဖတ်"ကိ ု
လုံးဝ (လုံးဝ)  လက်မခံေကာင်း၊ ကျမ်းေတာ်ြမတ်ကုရ်အာန်ပါ လမ်း န် 
ြပ  ာန်းချက်၊ ပညတ်ချက်၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို မလိုက်နာသူ၊ 
ချိးေဖာက် သူသည် "လဲွမှားသူ"(ဇွာလင်)ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိအတုိင်း စီရင်ဆံုးြဖတ် 
ြခင်းမြပသူသည် "ြငင်းဆန်သူ" (ကာေဖွရ်)ှင့် "လွဲမှားသူ"(ဇွာလင်)ြဖစ် 
သည်ဟု (၄:၅၉)(၄:၅၉)ှင့် (၅:၄၄-၄၅)(၅:၄၄-၄၅)တိုတွင် လမ်း န်ြပ  ာန်းချက်ရှိေကာင်း။ 
"နိကာဟ်လက်ထပ် မဂ  လာစာချပ်သည် ပျက်ြပယ်ြခင်းမရှိ၊ ယေနတိုင် "နိကာဟ်လက်ထပ် မဂ  လာစာချပ်သည် ပျက်ြပယ်ြခင်းမရှိ၊ ယေနတိုင် 
တရားဝင်အတည်ြဖစ်လျက် ရိှေနပါေကာင်း တရားဝင်အတည်ြဖစ်လျက် ရိှေနပါေကာင်း ှင့ ်ထမ်ိးြမားမ အတည်ြဖစ်ေနစ် 
ကာလအတွင်း လူကီးမင်း သည် အြခားအမျိးသမီးတစ်ဦးှင့ ်ထပ်မထံမ်ိးြမား 
ြခင်းြပပါက "၂၀၁၅ ခှုစ်၊ တစ်လင်တစ်မယား ကျင့ထ်ုံးြခင်းဆိင်ုရာဥပေဒ"အရ 
တရားစွဲဆို အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်းတိုကို ြပန်လှန်ကန်ကွက်ေကာ်ြငာခဲ့
ပါသည်။
၃။    ယင်းသို က ်ုပ်တိုဘက်မှ ဒုတိယအကိမ်အြဖစ ် ြပန်လှန်ကန်ကွက ်
ေကာ်ြငာထားြခင်းကိ ုလူကီးမင်းမ ှက ်ုပ်တိုဘက်သို   မည်သည့်တစ်စု ံ
တစ်ရာမ  တုံြပန်ခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ ယခု(၁)ှစ်ှင့် (၃)လခန် ကာမှ အထက် 
ေခါင်းစီးပါ ဒတုယိအကမ်ိေကာ်ြငာကိ ုပထမအကမ်ိ ေကာ်ြငာစ်ကအတိင်ုး 
ထပ်မံေကာ်ြငာေနြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။
၄။     ထိုေကာင့ ်လူကီးမင်းတုိေကာ်ြငာ (၂)ခစုလုံးပါ (၁၀-၇-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ (၁၀-၇-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ 
သွလာက်(၃)ကိမ်ဆက်တိုက်ကို (၁)ကိမ် (၁)ခါတည်းေပးေသာ ကွာရှင်း သွလာက်(၃)ကိမ်ဆက်တိုက်ကို (၁)ကိမ် (၁)ခါတည်းေပးေသာ ကွာရှင်း 
ြပတ်စစဲာ ြပတ်စစဲာ ှင့ ်ယင်းစာကိ ုအတည်ြဖစ်ေကာင်း "ဓမ သတ်"ထတ်ုြပန်ေပးေသာ 
(၁၅-၈-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ ြမန်မာတစ်ိင်ုငလံုံးဆိင်ုရာ ေမာ်လဝအီဖဲွချပ်(ဗဟိ)ု၏ (၁၅-၈-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ ြမန်မာတစ်ိင်ုငလံုံးဆိုင်ရာ ေမာ်လဝအီဖဲွချပ်(ဗဟိ)ု၏ 
စာအမှတ်(၂၀၇/၂၀-ဓမ /မလဝ-ဗမာ) "ဓမ သတ်"စာအမှတ်(၂၀၇/၂၀-ဓမ /မလဝ-ဗမာ) "ဓမ သတ်"ကို အစ လာမ့်ဥပေဒ၏ 
ပင်မအရင်းခံဥပေဒြဖစ်ေသာ ကျမ်းေတာ်ြမတ်ကုရ်အာန်အရ ကွာရှင်းမ  
အထမေြမာက်၍လည်းေကာင်း၊ ကွာရှင်းြခင်းဆိုင်ရာ ကျမ်းေတာ်ြမတ်ကုရ် 
အာန်၏ မကု ပါဒ်ေတာ်များှင့ ်ဆန်ကျင်ေန၍လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုင၏ံ 
တရားုံးေတာ(်Court)တစ်ခုခု၏ အမိန်(သိုမဟုတ်)ဒီကရီမဟုတ်၍လည်း 
ေကာင်း၊ က ု်ပ်တိုဘက်မှ လုံးဝ(လုံးဝ)လက်မခ၊ံ အသအိမှတ်မြပပါေကာင်း က ု်ပ်တိုဘက်မှ လုံးဝ(လုံးဝ)လက်မခ၊ံ အသအိမှတ်မြပပါေကာင်း 
ေကညာပါသည်။
၅။   သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်အပိုဒ်(၁)ှင့် (၂)ပါ က ်ုပ်တို၏ေကာ်ြငာ(၂)ခုကို 
ထပ်ေလာင်း အတည်ြပလျက် လူကီးမင်း ကုိေကျာ်ဆန်းဦး(ခ)မုဟမ ဒ်အမီးရ် ကုိေကျာ်ဆန်းဦး(ခ)မုဟမ ဒ်အမီးရ် 
ဟမ်ဇားှင့်ဟမ်ဇားှင့် က ်ုပ်၏အမ သည် မန ာေအာင်(ခ)  င်းနာဇ်ဘီတို၏ (၂၆-၂-မန ာေအာင်(ခ)  င်းနာဇ်ဘီတို၏ (၂၆-၂-
၂၀၁၆)ရက်စဲွပါ "နကိာဟ်လက်ထပ်မဂ  လာစာချပ်" ၂၀၁၆)ရက်စဲွပါ "နိကာဟ်လက်ထပ်မဂ  လာစာချပ်" အတည်ြဖစ်ေနဆတွဲင် အတည်ြဖစ်ေနဆဲတွင် 
က ု်ပ်အမ သည်၏ ရပုိင်ခွင့်(ဟပ်က်)များကို မေပးအပ်ဘ ဲလူကီးမင်းသည် 
အြခားအမျိးသမီးတစ်ဦးဦးှင့ ်ထပ်မံထိမ်းြမားြခင်းြပပါက တစ်လင်တစ်တစ်လင်တစ်
မယားစနစ်ကျင့်သုံးြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ-၁၀၊ ၁၂ှင့် ၁၅ မယားစနစ်ကျင့်သုံးြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ-၁၀၊ ၁၂ှင့် ၁၅ တိုကိုအကာ 
အကွယ်ယ၍ူ တရားစဲွဆိသွုားမည့အ်ြပင် တရားမေကာင်းအရလည်း တရားစဲွ 
ဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ယင်းသို တရားစွဲဆိုသည့ ်အေြခအေနေပ ေပါက်လာပါက ဓမ သတ် 
ထုတ်ြပန်ေပးေသာအဖဲွမှ တာဝန်ရိှသူသည်လည်း သက်ေသအြဖစ် လာေရာက် 
အစစ်ခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း ကိုေကျာ်ဆန်းဦး(ခ)အမီးရ်ဟမ်ဇားှင့်တက ွ
အများသိေစရန် ေနာက်ဆုံးအကိမ် ေနာက်ဆုံးအကိမ် အြဖစ် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်ချက်ေပးသူ  လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်ေပးသ ူ  လ ဲအပ်ချက်အရ-
မန ာေအာင်(ခ)  င်းနာဇ်ဘီ                ေဒ လှမိုးသူမန ာေအာင်(ခ)  င်းနာဇ်ဘီ                ေဒ လှမိုးသူ
[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၃၀၆၆၄]    B.Sc(Phy)Credit(Q1),PGDL,[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၃၀၆၆၄]    B.Sc(Phy)Credit(Q1),PGDL,
           LL.B,L.L.M(Part-1)           LL.B,L.L.M(Part-1)
   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၁)၊      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၁)၊   
 ခံအမှတ်(၅)၊ လုပ်သားလမ်း၊ (င/က) ခံအမှတ်(၅)၊ လုပ်သားလမ်း၊ (င/က)
    ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။     ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ 
          Ph:09-264992276,          Ph:09-264992276,
 Email:hlamoethu.lawyer@gmail.com Email:hlamoethu.lawyer@gmail.com

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇
Pacific Asset Management Co.,Ltd   Yangon Strong
(၎င်း၏တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသ ူ         ှင့်  Printing Co.,Ltd
မန်ေနဂျင်းဒါုိက်တာ Mr.YANG TUO)
တရားလို    တရားပိင်တရားလို    တရားပိင်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ လွတ်လပ်ေရး 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၂/D)ရပ်ေနတရားပိင် Yangon Strong Printing Co.,Ltd 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ----သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု "အေမရကိန်ေဒ လာ-၆၇၀၈၉၆.၆၉(သိုမဟတ်ု) 
၎င်းေငွှင့်ညီမ ေသာ ြမန်မာကျပ်ေငွ ၉၁၃၃၅၀၉၆၅"ရလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆို 
သည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပည်သိုလဆုတ် ၁ ရက်) မွန်းမ 
တည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချ 
ရှင်းလင်းရန်ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်သင် 
မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့ ်
မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်သက်ဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်
သင်ကထေုချတင်ြပအမီှြပလိ ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူ
ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ် 
လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချတင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်း 
ရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။  လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။  

        (သန်းိုင်ေထွး)(သန်းိုင်ေထွး)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

}
}



“ဖျသံုံးေကာင်”ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား၏ “ဖျသံုံးေကာင်”ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား၏ 

တစ်ဦးတည်း ပုိင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပး ေကညာချက်”တစ်ဦးတည်း ပုိင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပး ေကညာချက်”
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ခင်စိုးဝင်း(ဘ) ဦးအုန်းေမာင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၁၅၇၉]က 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသား  “ဖျသံုံးေကာင်” “ဖျသံုံးေကာင်” ကိ ု၎င်းကိယ်ုပိင်ုeာဏ်ြဖင့် 
တီထွင်ဖန်တီးသုံးစွဲေနသူြဖစ်ေကာင်း ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ (မတှပ်ုံတငစ်ာချပ် 
အမှတ်-၄၇၀၄/၂၀၂၁)အရ မှတ်ပုံတင်သွင်းပီး တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ ်သုံးစွဲလျက်ရှိပါသည-်

(စာချပ်အမှတ်-၄၇၀၄/၂၀၂၁)(စာချပ်အမှတ်-၄၇၀၄/၂၀၂၁)

 ထိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့်ပင ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ေဆးတိုက ်

ဖွင့်လှစ်၍ ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိေသာ ဒူလာမီးယပ်ေပျာက်ကင်းေသာေဆး၊ အပူငိမ်း 

ေသွးေဆးှင့် အစာေကေဆးစသည့်ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးေဆးဘူးများေပ တွင် ထိုကုန်အမှတ် 

တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုကပ်ိှပ်အသံုးြပလျက်ရိှသည့်အြပင် အဆိပုါေဆးဘူးများကိ ုထပ်ုပိုး 

ထည့သွ်င်း အသုံးြပသည့ ်ပလတ်စတစ်အတ်ိ၊ ပါဆယ်ထုပ်အစရိှသည်တုိတွင် ဖိှိပ်၊ ကပ်ိှပ်၊ ိက်ုိှပ် 

ရာတွင် လည်းေကာင်း၊ ဗီိင်ုးေကာ်ြငာှင့အ်ီးေမးလ်၊ ေဖဘွ့တ်၊ ဝက်ဘ်ဆုိက်တုိတွင် ေဖာ်ြပေကာ်ြငာ 

ရာတွင ်လည်းေကာင်း ထုိကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကုိ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံ 

ေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင် သုံးစွဲေနပါသည်။

 ထိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို မှီြငမ်း၍ တုပြပလုပ်ြခင်း၊ ဆင်တူယိုးမှား 

ြပလုပ်ြခင်းှင့် သွယ်ဝိုက်၍ ထင်ေယာင်ထင်မှားတုပြပလုပ်ြခင်းတိုကို လုံးဝမြပလုပ်ကပါရန ်

သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ တုပေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မ တစ်စံုတစ်ရာေတွရိှရပါက ရာဇဝတ်ေကာင်း 

ဥပေဒအရ အမ ဖွင့်အေရးယူမည့်အြပင် နစ်နာမ များအတွက် တရားမနစ်နာမ   ဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂)         ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂)         ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၁၆၂ (ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။      အမှတ်-၁၆၂ (ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။      

ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှး (ဝင်ေပါက်)ရာထူးေနရာများအတွက်ဒုတိယဦးစီးမှး (ဝင်ေပါက်)ရာထူးေနရာများအတွက်

အရည်အချင်းစစ် ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများ စာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းအရည်အချင်းစစ ်ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများ စာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း

( ၁၃၈၃  ခုှစ်၊  နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ်    ၅    ရက် )( ၁၃၈၃  ခုှစ်၊  နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်   ၅    ရက် )

( ၂၀၂၁  ခုှစ်   ဒီဇင်ဘာလ    ၂၃    ရက် )( ၂၀၂၁  ခုှစ်   ဒီဇင်ဘာလ    ၂၃    ရက် )
၁။  စမီကံန်ိးှင့ဘ်  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှသည့ ်ဒတုယိဦးစီးမှး 

လစာ န်းကျပ်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၂၀၀)ေနရာအတွက် အရည်အချင်းစစ် ေရးေြဖစာေမးပွဲအား 

၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်(စေနေန )တွင် ကျင်းပြပလပ်ုခဲ့ပီး ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၀ (င)(၇)ပါိင်ုငံဝ့န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၀ (င)(၇)ပါ ြပ  ာန်း 

ချက်များှင့်အညီ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူ (၂၄၈)ဦးေရးေြဖေအာင်ြမင်သူ (၂၄၈)ဦး၏ခံုအမှတ်များအား ေအာက်ပါအတုိင်း ထုတ်ြပန်ေကညာလုိက်သည် -

 B - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, B - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 

65, 68, 70, 73, 75, 76,77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 102,103, 65, 68, 70, 73, 75, 76,77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 102,103, 

104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,119, 120, 121, 122, 123.104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,119, 120, 121, 122, 123.

 C - 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 27, 30, 35, 36, 38, 39, 43, 48, 49, 52,53, 58, 61, 73, 75, 76,  C - 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 27, 30, 35, 36, 38, 39, 43, 48, 49, 52,53, 58, 61, 73, 75, 76, 

77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 95, 96, 100,101, 103, 104, 107, 108, 110, 122.77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 95, 96, 100,101, 103, 104, 107, 108, 110, 122.

 E - 5, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 28, 55, 62, 64, 67, 69, 71, 74, 75, 85,107, 110, 120, 123, 131,  E - 5, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 28, 55, 62, 64, 67, 69, 71, 74, 75, 85,107, 110, 120, 123, 131, 

135, 138, 144, 145, 147, 158, 159, 161, 162.135, 138, 144, 145, 147, 158, 159, 161, 162.

 S - 1, 2, 4, 7, 11, 16, 20, 22, 23, 28, 50, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 68, 72, 73,74, 81.  S - 1, 2, 4, 7, 11, 16, 20, 22, 23, 28, 50, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 68, 72, 73,74, 81. 

 L - 24, 29, 35, 53, 71, 114, 115, 122, 123, 130, 136, 138, 143, 145, 146,151, 154, 155, 161, 164,  L - 24, 29, 35, 53, 71, 114, 115, 122, 123, 130, 136, 138, 143, 145, 146,151, 154, 155, 161, 164, 

165, 167, 169, 171, 174, 178, 184, 190. 165, 167, 169, 171, 174, 178, 184, 190. 

 A - 8, 47, 53, 82, 197, 264, 318, 435, 444, 454, 456, 473, 491, 496, 507,517, 524, 530, 537, 554,  A - 8, 47, 53, 82, 197, 264, 318, 435, 444, 454, 456, 473, 491, 496, 507,517, 524, 530, 537, 554, 

557, 594, 598, 599. 557, 594, 598, 599. 

၂။ အရည်အချင်းစစ် ေရးေြဖေအာင်ြမင်သ ူ(၂၄၈) ဦးအား လေူတွစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ စစ်ေဆး 

ြခင်းများကို ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန(ုံးချပ)်၊ ုံးအမှတ(်၄၆)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစီအစ် 

အတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည ်-

 (က) (B) ခုံအမှတ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၉၆)ဦး -(B) ခုံအမှတ်ြဖင့ ်ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၉၆)ဦး - 

  (၁) သတင်းေပးပိုရမည့်ေနရက ် - ၄-၁-၂၀၂၂ ရက် (အဂ   ါေန )

  (၂) ေြဖဆိုရမည့်ေနရက ် - ၅-၁-၂၀၂၂ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )

 ( ခ) (C) ခုံအမှတ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၄၅)ဦးှင့် (E)ခုံအမှတ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၃၃)ဦး -(C) ခုံအမှတ်ြဖင့ ်ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၄၅)ဦးှင့် (E)ခုံအမှတ်ြဖင့ ်ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၃၃)ဦး - 

  (၁) သတင်းေပးပိုရမည့်ေနရက ် - ၅-၁-၂၀၂၂ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )

  (၂) ေြဖဆိုရမည့်ေနရက ် - ၆-၁-၂၀၂၂ ရက် (ကာသပေတးေန )

 ( ဂ) (S) ခံုအမှတ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၂၂)ဦး၊ (L) ခံုအမှတ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၂၈)ဦးှင့် (S) ခံုအမှတ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၂၂)ဦး၊ (L) ခံုအမှတ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၂၈)ဦးှင့် 

   (A)ခံုအမှတ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၂၄)ဦး -   (A)ခံုအမှတ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(၂၄)ဦး - 

  (၁) သတင်းေပးပိုရမည့်ေနရက ် - ၆-၁-၂၀၂၂ ရက် (ကာသပေတးေန )

  (၂) ေြဖဆိုရမည့်ေနရက ် - ၇-၁-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )

၃။  လူေတွစစ်ေဆးြခင်းှင့် ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ စစ်ေဆးခံရန် လာေရာက်သူများသည် “ ြမန်မာယ့်ေကျးမ   “ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ  

ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ” ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ” ၀တ်ဆင်လာရမည်ြဖစ်ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများကိ ုတစ်ပါတည်းယူေဆာင်လာ 

ရမည်ြဖစ်ပါသည ်-

 (က) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား (မူရင်း)ှင့် မိတ (၁)ေစာင်၊

 ( ခ ) တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ(်မူရင်း)၊ ဘွဲလက်မှတ(်မူရင်း)တိုှင့် မိတ (၁)ေစာင်စီ၊

 ( ဂ ) ေဒသ ရကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ ကျန်းမာေကာင်းေဆးေထာက်ခံချက(်မူရင်း)ှင့်မိတ (၁)ေစာင်၊

 (ဃ) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း(မူရင်း)ှင့် မိတ  (၁)ေစာင်။

၄။ အဆိပုါေရးေြဖေအာင်ြမင်သမူျား၏ အမည်စာရင်းအား ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ်(၄၆)၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှးံုး၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှးံုးှင့် ြပည်တွင်း 

အခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ြဖစ်သည် ့www.ird.gov.mm တိုတွင်လည်း ေကညာေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မ ေလးမိ၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ စန်ိပန်း၊ သရူေဲကျာ်ရပ်၊ အကွက် 

(၃၆၁)ေန ေဒ ဖွားစတုို၏သမီးြဖစ်သ ူေဒ ွယ်နဝီင်း [၉/မနတ(ိင်ု)၀၀၂၆၉၂]

သည် မိဘစကားကို နားေထာင်ြခင်းမရှိဘဲ ဂုဏ်သိက ာညိးွမ်းေအာင် 

အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေသာေကာင် ့သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက် 

သည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ေဒ ဖွားစု[၉/မနတ(ိုင်)၀၅၉၇၁၁]ေဒ ဖွားစု[၉/မနတ(ိုင်)၀၅၉၇၁၁]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၆/အေရှ)၊    ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၂၉၄/ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမ 

ကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၁၂၉၄)၊ ေအာင် 

သုခ(၂၇)လမ်း၊       (၆/အေရှ)ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ေဒ ခင်တင့ ်[၁၂/

သကတ(ိုင်)၀၁၃၇၂၁]    အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား ေဒ ခင်တင့် 

(ဇနီး)ကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးသိန်းသန်း[၁၂/

သကတ(ိုင်)၀၀၇၇၇၂]မှ တစ်ဦးတည်း 

ေသာခင်ပွန်းေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 

လ ာ၊ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 

ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆံုးေကာင်း သက်ဆုိင်ရာ 

ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကျမ်း 

ကျနိ်လ ာ၊ ဝန်ခံကတိတိုတင်ြပ၍ ဂရန် 

ေပျာက်ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း  စာချပ်ချပ် 

ဆိုရန်   ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 

ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက   တရားဝင်ခိုင်လုံ 

ေသာ   အေထာက်အထားများြဖင့ ်  ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက ်

မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၆၈)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၄၆၉)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၄၆၉)၊ (၆၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ဦးချစ်ေဆွ[၁၀/ကထန(ုိင်)၀၁၂၉၅၉]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန်ေြမအမည်ေပါက် ဦးချစ်ေဆွ(ခင်ပွန်း) ကွယ်လွန်သြဖင့် 
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စိန်ွဲ[၇/ပခန(ိုင်)၁၇၁၂၈၄]မှ ပိုင်ဆိုင်ပီး ေဒ စိန်ွဲထံမှ GP 
အမှတ်-၁၀၉၇၄(၁-၉-၂၀၂၀)ြဖင့် ဦးသန်းေဇာ်ြမင့်[၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၃၄၃၄၆]မှ 
တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် 
-၆၈၄(၂၁-၆-၂၀၂၁)၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၆၈၆(၂၁-၆-၂၀၂၁)၊ ၆၈၇ 
(၂၁-၆-၂၀၂၁) (၂)ေစာင်၊ ပါဝါရရှိသူ သက်ရှိထင်ရှားေကာင်း၊ ပါဝါမုပ်သိမ်း 
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၆၈၅(၂၁-၆-၂၀၂၁)၊ GP အမှတ်-၁၀၉၇၄ (၁-၉-
၂၀၂၀)ဂရန်၊ ေသစာရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်း/ေြမကွက်ခွဲ ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၈)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၁၉၈)၊ (၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ဦးေအာင်ဝင်း[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၅၀၇၅]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက် ဦးေအာင်ဝင်းထံမှ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၁၁၈၄၁/၁၁-၁၀-၂၀၁၈)ြဖင့ ်
ရရှိသူ ေဒ သန်းသန်းလွင်[၉/မနတ(ိုင်)၀၀၅၇၂၅]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှား 
ရှိေကာင်း၊ ပါဝါမုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၇/၆၀၅/၉-၇-၂၀၂၁)ှင့် 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ (၂၀၂၀)ခုှစ် SP ေဒ 
သန်းသန်းလွင်မှအေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ အေရာင်းေြမပု ံ
သည် အမ်ိအေြပာင်းအေရ ၌ ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ ြပဿနာ တစ်စု ံ
တစ်ရာေပ ေပါက်ပါက တာဝန်ယေူြဖရှင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ (၃၄၆၇/၁၅-
၁၀-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ရှင်းလင်းတင်ြပစာတိုကို တင်ြပလာပါသြဖင့် အဆိုပါ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

တန်ဖိုးြမင့်တိုက်ခန်းများ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာချက်တန်ဖိုးြမင့်တိုက်ခန်းများ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာချက်
၁။ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနက 

ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ရန်ကန်ုမိ၊ ဗိလ်ုတေထာင် မိနယ်၊ ဗိလ်ုတေထာင်ေဈးလမ်း၊ 

အမှတ်(၈၄/၈၆/၈၈)ရှိ ၂ခန်းတွဲ ၁၂ထပ်(Basement ကားပါကင်+Penthouse) 

(ဓာတ်ေလှကား ၁စင်းပါ) အေဆာက်အဦရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခန်းများအား 

ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည-်

 စ် အခန်းအမှတ် အကျယ်အဝန်း မှတ်ချက်စ် အခန်းအမှတ် အကျယ်အဝန်း မှတ်ချက်

   (စ/ေပ)   (စ/ေပ)

 (က) ၃၀၁ ၂၀၀၀ (ကားပါကင်မပါ)

 (ခ) ၄၀၁ ၂၀၀၀ (ကားပါကင်မပါ)

 (ဂ) ၅၀၁ ၂၀၀၀ (ကားပါကင်မပါ)

 (ဃ) ၆၀၁ ၂၂၀၀ (ကားပါကင်ပါ)

 (င) ၇၀၁ ၂၂၀၀ (ကားပါကင်ပါ)

 (စ) ၈၀၁ ၂၂၀၀ (ကားပါကင်ပါ)

၂။ ဝယ်ယလူိသုမူျားအေနြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ မိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိး 

ေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၀)၊ ေနြပည်ေတာ်သို လိပ်မူ၍ ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်း 

ဝယ်ယူိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

 ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

 ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၇၇၀၁ ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၇၇၀၁

ဖခင်အမည်မှန်ေကညာြခင်းဖခင်အမည်မှန်ေကညာြခင်း
မဂ  လာဒုံမိနယ် (အထက-၄)တွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ ပ မတန်း(C)

မှ ေမာင်ညညီဝီင်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးစိုးစိုးလင်း[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၄၅၉၀၃]

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးရလဲင်းဟန်ိး[၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၈၅ 

၄၃၇]ကိုင်ေဆာင်ေသာ အေကာက် 
ခွန်မှ  ထုတ်ေပးထားေသာ  ပန်းေရာင် 
ကတ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှ 
ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-780811815Ph:09-780811815

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊ eာန်ေတာ အ.မ.က 

(မလွူန်)၊ Grade-8 မှ မချိလွင်ေအာင်၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးတင်ထူး[၁၃/

နခတ(ိုင်)၀၈၅၁၆၆]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးတင်ထူးဦးတင်ထူး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊ ကံကီး အ.ထ.က၊ 

Grade-9 မှ မစ ီလင်း၏ ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးေနလင်းေအာင်[၁၃/နခတ 

(ိုင်)၀၆၂၈၂၉]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေနလင်းေအာင်ဦးေနလင်းေအာင်

သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏သစ်ပင်စိုက်မ ှအရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏

"အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း""အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း"
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရ.က.က-၅ရပ်ကွက်၊ 

အကွက်အမှတ်(RAV)ကွက်ြပင်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၉/၃+ ၁၉/၆)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၈၃+၀.၀၈၃)ဧကအကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ သီတာစိုးအမည် 

ေပါက် ဂရန်ေြမကွက(်၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက(်၂)ကွက်ေပ ရှိ (RC-

တစ်ထပ်)အေဆာက်အအု၊ံ ေရ+မီး(ဆက်လက်သံုးစဲွခွင့်)၊ ေပါက်ေရာက် 

သစ်ပင်ဝင်း ခံအကာအရ ံအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးတိုကို လက်ရှိအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ သီတာစိုး(ဘ)

ဦးေမာင်ေမာင်စုိး(ခ)အာသာေချာ (ခ)ေချာင်ဝမ်ရင်[၉/ပဥလ(ုိင်)၀၀၀ 

၃၉၈] (MMO-၃၁၈၁၁၄)ထံမှ က ်ုပ်တိုအမ သည်က အဆုံးအပိုင် 

လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီခ့ဲသြဖင့် ေရာင်းေကး 

ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသု ူ

များရှိပါက ဤေကညာသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 

စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်တိုထံသို 

လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ှင်းြဖေအာင်(LL.M) ေဒ ဖိးေဝလ  င်(LL.B)   ေဒ ှင်းြဖေအာင(်LL.M) ေဒ ဖိးေဝလ  င်(LL.B)  

 (စ်-၉၄၀၄) (စ်-၁၄၆၉၇) (စ်-၉၄၀၄) (စ်-၁၄၆၉၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ုံးခန်း-အိမ်အမှတ်(၃/၄)၊ (၂၇x၂၈)လမ်းကား၊ (၆၃x၆၄)လမ်းကား၊ ုံးခန်း-အိမ်အမှတ်(၃/၄)၊ (၂၇x၂၈)လမ်းကား၊ (၆၃x၆၄)လမ်းကား၊ 

ေညာင်အုပ်လမ်းသွယ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ ေညာင်အုပ်လမ်းသွယ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၀၈၁၁၀၂၊ ၀၉-၄၄၄၀၂၉၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၀၈၁၁၀၂၊ ၀၉-၄၄၄၀၂၉၂၉၂



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၈၆)တွင် ုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားေသာ MMTS Travel and Tours Co.,Ltd 
(ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မ  ကုမ ဏီလီမိတက်)၏ မန်ေနဂျင်း ဒါိုက်တာအမည်ကို 
ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်းအြဖစ ်ေြပာင်းလဲမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပး 
အပ်ပါသည်။
 ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်းဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း
 [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၂၅၇၉] [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၂၅၇၉]
 ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၀၅၁၃ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၀၅၁၃

သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းသမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သူ(၁၈)

လမ်းေန ဦးလှေရ -ေဒ ေဆွေဆွဝင်း[၇/လပတ(ိုင်) ၀၁၀၈၈၉]တို၏ 

သမီးြဖစ်ေသာ မထူးအ လီ(ခ)မချစ်ပုံစု[၇/လပတ(ိုင်)၁၆၀၁၆၄]သည် 

မဘိ၏ဆုံးမစကားကိ ုနားမေထာင်ဘ ဲမသိားစအုား အကမ်ိကမ်ိစတ်ိေသာက 

ေရာက်ေအာင်လပ်ုေသာေကာင့ ်ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါ သည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာကစိ အဝဝအား 

လံုးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                    ဦးလှေရ [၇/လပတ(ိုင်)၀၀၉၁၅၇]ဦးလှေရ [၇/လပတ(ိုင်)၀၀၉၁၅၇]

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၁၄)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၁၄)လမ်း၊ 

တိုက်ခန်းအမှတ်(၁၄၄/က+ခ)၊ ပထမထပ်(ဒုတိယလ ာ)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(၁၄၄/က+ခ)၊ ပထမထပ်(ဒုတိယလ ာ)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၅x၅၄)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၅x၅၄)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွ

ေဒ ဝင့ဝ်င့ေ်အး[၁/ဗမန(ိင်ု)၀၆၉၉၆၆]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

အထက်ရည် န်းလပ်ိစာပါ တိက်ုခန်းအား ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသ ူ

ကန်ထုိက်တာ ဦးဝင်းလ  င်[၁၂/လမတ(ုိင်) ၀၀၀၁၈၂]သည် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတ 

မိနယ်၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၁၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၄/က+ခ)ဟုေခ တွင် 

ေသာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမ ံ

ခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးေပ   အမည်ေပါက်ေသာ  အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေဒ ခင်မမ အမည်ေပါက်ေသာ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်၊ စုစုေပါင်းအကျယ်အဝန်း ေပ(၃၀x၆၀)

ရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက်အေဆာက် 

အဦ၏ ပထမထပ်(ဒတုယိ)အလ ာ၊ (ေခါင်းရင်းခန်း)အား ေြမရှင်ှင့က်န်ထိက်ုတာ 

တို ှစ်ဦးသေဘာတူချပ်ဆိုထားေသာ စာချပ်အရ ပိုင်ဆိုင်လာေသာ တိုက်ခန်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အြခားအေပါင်အှံမှစ၍ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းြခင်းှင့် အ ပ် 

အရှင်းကင်းေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချ 

သြဖင့ ်အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဝင့်ဝင့်ေအးမ ှေရာင်းဖိုး 

ေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ 

အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်း 

စာရက်စာတမ်းများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့ ်

တိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင့်ဝင့်ေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝင့်ဝင့်ေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)

အမှတ်(၁၀၁)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၁)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507,09-772766716ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507,09-772766716

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ စက်တွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)ဟုေခ  

တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၃ E1)၊ လေူနရပ်ကွက်(-)၊ ေြမကွက်အမှတ်(V-၂၀၅)၊ 

ဧရိယာ(၁၂၅၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၂၉)ဧကရှိ ှစ်(၉၀)ဂရန် ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်

အေဆာက်အဦ အပါအဝင် ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုမှာ ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမ 

စာရင်းမှတ်တမ်းတွင် ဦးသူရ[၁၂/အလန(ုိင်)၀၂၆၇၉၉]၊ ေဒ တင်တင်လတ်[၁၂/အလန 

(ိင်ု)၀၂၆၇၉၈]၊ ေဒ တင်တင်ဦး[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၂၆၈၅၄]၊ ဦးေဇယျ[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၂၆ 

၇၉၇]တို၏အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး၊ ပူးတဲွအမည်ေပါက်သ ူဦးေဇယျသည် လပူျိကီး 

ဘဝြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေဒ တင်တင်ဦးှင့ ် ၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူတို အသီးသီးတို 

ကွယ်လွန်သွားက၍ ၎င်းတို၏ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ ဦးမျိးမင်းသာ၊ ေဒ ေဆေွဆ ွ

ေအးှင့် ပူးတဲွအမည်ေပါက်သူ ဦးသူရှင့် ေဒ တင်တင်လတ်တုိမှ အဆုိပါ ေြမကွက်အား 

မိမိတိုပိုင်ဆိုင ်အကျိးခံစားခွင့်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်၊ စီမံခန်ခွဲ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း  ဝန်ခံေြပာဆို၍ ေရာင်းချလိုေကာင်း 

ကမ်းလှမ်းခဲရ့ာ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်သေဘာတညူသီည့အ်တွက် ေရာင်းေကး 

ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (စရန်ေငွ)အြဖစ် ေရာင်းချသူများထံ ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။

အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစပီး (၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၇)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၅၂၀၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၅၂၀၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၂)ရပ်ကွက်၊ 

သရီမိဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(ခ/၅၅၅)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)
ရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အား တရားဝင် ေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှသ ူေဒ ချိချိလွင်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၁၆၇၉၄]
ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ စုမွန်ေထွး[၁၂/မရက(ုိင်)၁၁၇၂၂၇]က (၇-၇-၂၀၂၁)
ရက်စဲွပါ "ှစ်ဦးသေဘာတူေြမှင့် အိမ်အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်" 
ချပ်ဆိ၍ု အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူပီးြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ စုမွန်ေထွး ဦးြပည်သာေကျာ်မီ ေဒ စုမွန်ေထွး ဦးြပည်သာေကျာ်မီ
  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၅၈၃၅)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၅၈၃၅)
  အမှတ်(၅၈)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း  အမှတ်(၅၈)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း
  (ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  (ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၇၄၀၄  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၇၄၀၄

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်ေရ ဝါ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆၄၃)

ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)အနက် တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးသည့် ေပ (၂၀x၆၀)ေြမကွက် 
(ေြခရင်းြခမ်း)ကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်သည့ ်ေဒ ေစာြမ[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၁၉၉၅၇]ှင့ ်ေစာနယ်ဆင်[၁၄/
ဓနဖ(ုိင်)၁၅၅၈၅၄]သည် ေြမပါမစ်အမည်ေပါက် ေဒ ေမရီဘ[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၄၂၉၃၇]ထံမှ (၅-၆-၂၀၁၂)
ရက်ေနတွင် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပီး မိသားစုဝင်များမှ ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လျက်ရှိေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခိုင်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၄/ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၅၈)၊ ဧရယိာ(၀.၀၈၂)ဧကရိှ ဦးန သရူ 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား ေြမေပးမိန်ထုတ်ေပးပါရန် ဦးန သူရ(ကိုယ်စား) 

ေဒ တင်တင်ထူး(ဘ) ဦးတင်ေမာင်ေစာ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၆၁၃၂]မှ ေြမချစလစ်၊ ှစ်ဦး 

သေဘာတူအေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ စည်ပင်သာယာတရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် 

(၂၀၂၇/၂၀၂၁)၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ ၎င်းေြမကွက်ကိ ု

ချထားေပးသည်မှာမှန်ကန်ေကာင်း၊ အသိသက်ေသ(၃)ဦးှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ေထာက်ခခံျက်၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်းများတင်ြပပီး ေြမေပးမန်ိေလ ာက်ထားလာ 

ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 

အမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်   သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များှင့်အညီ ေြမေပးမိန်ေလ ာက်ထား 

လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွတွင် အသုံးြပရန်လိအုပ်ေသာ 
ရဲဝတ်ပစ ည်း (၂၁)မျိးကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ် ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရန် ေဈး န်း 
တင်သွင်းလ ာ ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆုိြပလ ာများ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်မှာ ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ 
ရက်မှ ၂၀-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလ ာများ တင်သွင်းရမည့်ရက်မှာ ၂၀-၁-၂၀၂၂ ရက် 
၁၂:၀၀နာရီအထိြဖစ်ပီး အိတ်ဖွင့် တင်ဒါဖွင့်ပွဲအား ၂၁-၁-၂၀၂၂ရက ်၁၀:၀၀နာရီ 
ုံးအမှတ်(၄၅)၊ မ ခင်းရဲတပ်ဖွဲမှးုံး အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ြပလုပ်သွားမည ်
ြဖစ်ပါသည်။
၄။ တင်ဒါပုစံမံျား တစ်ေစာင်လ င် ၁၀၀၀၀/-ကျပ် (တစ်ေသာင်းကျပ်)  န်းြဖင့ ်
ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွဌာနချပ်၊ ရဝဲတ်ပစ ည်းအေရာင်းဆိင်ု၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ုံးအမှတ် 
(၈)တွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပီး ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ 
COVID-19ေရာဂါဆိုင်ရာ  န်ကားချက်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်၍ ကုမ ဏီ 
တစ်ခုလ င် ကိုယ်စားလှယ်ှစ်ဦးသာ လာေရာက်ပါရန်ှင့် အေသးစိတ်အချက ်
အလက်များ သရိှိလိပုါက တယ်လဖီန်ုးနပံါတ် ၀၆၇-၃၄၁၂၁၄၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၆၀၄သို 
ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ေဈးပိင်ဝယ်ယူေရးအဖွဲေဈးပိင်ဝယ်ယူေရးအဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ 

အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
က န်မ ေဒ ေအးသန်း(ဘ) ဦးစိုးြမင့[်၆/ထဝန(ိင်ု)၀၀၅၉၁၄] အသက်(၅၇)

ှစ်ြဖစ်သမှူ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းံုးတွင် (၂၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ အေထေွထ ွ
ကိုယ်စားလှယ်စာ စာချပ်အမှတ်-၉၈၄၆/၂၀၂၁ြဖင့် (၁) ဦးေနဝင်းိုင[်၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၂၀၆၅၅၀]၊ (၂) ဦးေသာင်းဟန[်၁၂/အစန(ိုင်)၁၈၈၆၂၉]၊ (၃) ဦးစိုးကိုကိ[ု၅/
တဆန(ိုင်)၀၆၅၁၇၁]ကိုင်ေဆာင်သူ (၃)ဦးအား အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်စာ 
လ ဲအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ယခုအခါ အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်စာ စာချပ်အမှတ် ၉၈၄၆/၂၀၂၁ ၎င်းတို 
(၃)ဦးထံ လ ဲအပ်မ ကို ုပ်သိမ်းပါသည်။ ၎င်း(၃)ဦးမှ အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်စာကို 
အသုံးြပ၍ ဌာနဆိင်ုရာ အသီးသီးအေနြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ လပူဂု ိလ်အဖဲွအစည်းများ 
အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေငွေကးကိစ ရပ်များှင့် အြခားသက်ဆိုင်သည့် ကိစ  
ရပ်များ တစ်စံုတစ်ရာေပ ေပါက်လာပါက က န်မှင့် မသက်ဆုိင်ေကာင်း၊ တာဝန် 
မရှိေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးသန်း[၆/ထဝန(ိုင်)၀၀၅၉၀၄]ေဒ ေအးသန်း[၆/ထဝန(ိုင်)၀၀၅၉၀၄]
ph:09-791498900ph:09-791498900

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်ေဘာဂလမ်း၊ အမှတ်(၄၀၇)ြဖစ်သည့ ်ေဒ ွန်ွန်သန်း[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၅၈ 
၃၆၁]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်အတွင်းမှ (ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)၊ 
အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၂၀)xအနေံပ(၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အေဆာက်အဦကိ ုေဒ တင်[ု၈/ရနခ(ိင်ု)၀၂၉၀၀၈]က ပိင်ုဆိင်ုခွင့မ်ရူင်းအေထာက် 
အထားများှင့်အတူ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လျက်ရှိသည်ြဖစ်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် 
စာရက်စာတမ်း တုပြပလုပ်ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်း၊ ေြမငှားဂရန ်
ေလ ာက်ထားြခင်းများကိ ုမြပလုပ်ကရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ တင်ု၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ တင်ု၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်ြမင့်(LL.B)ဦးတင်ြမင့(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၁၀၄၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၁၀၄၄)
အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၀၈၈၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၀၈၈၄

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၆၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၅၈၊ အကျယ် ေပ(၆၀x၆၀)ရှိ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်၃၊ ေြမကွက်အမှတ-်၅၅၈၊ အကျယ် ေပ(၆၀x၆၀)ရှိ 

ဦးေအးလွင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့် ဦးေအးလွင ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရမီးစုံပါ တစ်ထပ်တိုက် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရမီးစုံပါ တစ်ထပ်တိုက် 

အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးေအးလွင ်

[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၀၈၀၀၈]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေဌး 

ြမင့်[၁၂/လကန(ုိင်)၀၂၀၂၀၈]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါ၍ ယင်းအိမ်ေြမပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို     

(၇)ရက်အတွင်း ေြမပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို 

လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ေဒ ေဌးြမင့် ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L) ေဒ ေဌးြမင့ ် ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L)

 [၁၂/လကန(ိုင်)၀၂၀၂၀၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂) [၁၂/လကန(ိုင်)၀၂၀၂၀၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)

 အမှတ်-၁၀၈၊ ပန်း ခံစုရပ်ကွက် အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်-၁၀၈၊ ပန်း ခံစုရပ်ကွက ် အမှတ်-၁၉၂၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

 ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ေရ ြပည်သာမိနယ်။                      ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ေရ ြပည်သာမိနယ်။                     

    Ph:09-5189689, 09-785189689    Ph:09-5189689, 09-785189689

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံ 

မိသစ်၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ ၁၂/၁၀၆၇ 

ေန (အဖ)ဦးစိန်ြမင့်-(အမိ) ေဒ သီတာပံ း 

တုိ၏သမီးြဖစ်သူ မအိ ာြမင့်[၁၂/ဥကမ 

(ိုင်)၂၆၃၄၄၄]အား မအိ ာြမင့်မိုရ ် 

ဟုေခ ဆိုကပါရန်    ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

မအိ ာြမင့်မိုရ်မအိ ာြမင့်မိုရ်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကလေီထာ်အေနာက်ေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၉၆၃)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(N/215)၊ ေြမဧရယိာ 

(၁၆)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ဥယျာ် ခံေြမကွက်အတွင်းမ ှေြမကွက်အမှတ(်၄၁)၊ (အလျား ၇၅ ေပ x အနံ ေပ ၁၀၀) အကျယ်အဝန်းရှိ 
ေြမကွက်ှင့် ေြမေပ ရိှအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ လှည်းကူးမိေြမစာရင်းံုးတွင် ဦးဟန်ြမင့် [၁၂/ လကန(ုိင်) 
၀၇၉၃၂၆] အမည်ြဖင့ ်ေြမခွန်ေြပစာထွက်ရှိပီး၊ ဦးဟန်ြမင့်ထံမ ှေရာင်းသ ူ  ေဒ ချိချိဝင်း [၁၃/တကန(ိုင်)၀၀၂၈၄၉]မှ အဆက်စပ် 
စာချပ်စာတမ်းများအရ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့်စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိ ု
ပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.L.ေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.L.

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉
အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၃)၊ 

ေဇယျာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၄၃)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရိှ 
ေဒ ခင်ေမဥ အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရ 
ေသးေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ ေပ x အန ံ၆၀ ေပ)ရိှ (ေခါင်းရင်းြခမ်း) ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုမှတ်ပုံတင်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ လက်ရိှထားကာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ ေမစုကည် [၁၄/မမက(ိုင်)၁၄၀၇၆၀]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆ ွ
ြဖစ်သူ ဦးေနလင်းေအာင် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၃၅၂၇]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း  တိကျခိုင်မာေသာ  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်
တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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)
 Ph:09-778849700     Ph: 09-773562082 Ph:09-778849700     Ph: 09-773562082

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ နံသာမိင် 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၀၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ကန်ထိုက်တိုက်၏ ဒုတိယထပ် 
(၃-လ ာ) (ေြခရင်းခန်း)မှာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ အိေရ စင်ဝင်း [၁၀/
မဒန(ိင်ု)၁၇၅၉၇၂]က (၃၁-၇-၂၀၁၆)ရက်ေနကတည်းက တရားဝင်ဝယ်ယ ူ
ပိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရရိှပီး၊ ေနာက်ဆံုးအိမ်ငှားအြဖစ် ေဒ မူမူထွန်းဆုိသူသုိ 
ငှားရမ်းထားရာမ ှယခုအခါ ြပန်လည်လက်ေရာက်ရယူပီး၊ မိမိကိုယ်တိုင ်
ေနထိုင်လျက် အြခားသူတစ်ဦးဦးသို မည်သည့်နည်းှင့်မ  လ ဲေြပာင်းထား 
ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းွန်  ေဒ ေအးြမတ်သူ ေဒ ကကဝင်းဦးသန်းွန်  ေဒ ေအးြမတ်သ ူ ေဒ ကကဝင်း
(စ်-၃၄၁၉/၈၅) (စ်-၁၄၀၆၀/၁၇) (စ်-၃၀၂၇၄)(စ်-၃၄၁၉/၈၅) (စ်-၁၄၀၆၀/၁၇) (စ်-၃၀၂၇၄)
       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                        အထက်တန်းေရှေန       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                        အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၄၂၂၊ ၀၉- ၄၂၁၁၃၀၅၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၄၂၂၊ ၀၉- ၄၂၁၁၃၀၅၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ ေြမတိုင်း(၂၁ ဘီ

၁
)၊ ေြမကွက်အမှတ ်ဒုတိယ 

တန်းစား၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄)၏ (Southern one-third of Southern Half) 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ လသာမိနယ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လသာလမ်း၊ 
အမှတ်(၄၂)၊ ဒုတိယထပ် ခန်မှန်းေပ (၁၆.၈ x ၆၀) တိုက်ခန်းအား ေဒ ုရင်(ခ) 
တန်စွတ်ခင်(ကွယ်လွန်)၏ခင်ပွန်း ဦးချန်ေဟာင်း(ခ)ဦးထွန်းရင် [၁၂/ကတတ(ိင်ု) 
၀၂၄၅၈၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးတန်ဝှက်လ ံ(ခ)ဦးေအာင်ဝင်းစုိး [၁၂/လသန 
(ဧည့်)၀၀၀၀၈၅]ှင့် သမီး ေဒ ထက်ထက်ေအာင် [၁၂/ကတတ(ဧည့်)၀၀၁၀၈၇]
တိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါ 
အေရာင်း/အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကညာ 
ပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သ ူ
မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B, D.B.L)ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၁)
အမှတ်(၈၂)၊ ၄-လ ာ၊ ၁၂-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။အမှတ်(၈၂)၊ ၄-လ ာ၊ ၁၂-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ လက်ဝဲမင်းဒင်လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၈၆၄-၈၆၅)၊ အခန်းအမှတ်-၃၀၂ (တတိယထပ်)တွင် ေနထိုင်သူ 
ေဒ ေဌးေဌးဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၄၉၈၈၄]၏ လ အဲပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရး 
ဦးစီးဌာနက ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်“ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်  
ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာွန်အိမ်ရာ၊ လက်ဝဲမင်းဒင်လမ်း၊ (၂)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက်၊ 
တိုက်အမှတ(်၈၆၄-၈၆၅)၊ အခန်းအမှတ်-၃၀၂ (တတိယထပ)် (ေခါင်းရင်းခန်း)၊ 
အကျယ်အဝန်း (၁၂၃၃)စတုရန်းေပရိှ ေဒ တင်တင်ေဌး [၁၂/စခန(ုိင်)၀၁၂၆၃၄] 
အမည်ြဖင့်  “အေဆာက်အအုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်” ရရှိထားသည့ ်
တိုက်ခနး်ဥပစာှင့် ယငး်တုိက်ခနး်၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”တုိကုိ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၄၉၈၈၄]က “၂၁-၁၂-၂၀၂၁ 
ရက်ေနက တိက်ုခန်းေရာင်းချြခင်း သေဘာတစူာချပ်”ချပ်ဆိ၍ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယ ူ
ခဲ့ပီးြဖစ်ရာ ယင်းအထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းဥပစာကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ေဌး 
ေဌးဝင်းက လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင် အကျိးခံစားလျက်ရှိေနပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဖိးဝတ်ရည်သင်းေဒ ဖိးဝတ်ရည်သင်း

(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၅၀၄၃၈)(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၅၀၄၃၈)
ုံးအမှတ်-၁၄၂/၁၄၄၊ (၃-လ ာ) (ယာ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ုံးအမှတ်-၁၄၂/၁၄၄၊ (၃-လ ာ) (ယာ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၅၀၂၂၃၇၊ ၀၉-၉၇၅၅၇၅၂၈၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၅၀၂၂၃၇၊ ၀၉-၉၇၅၅၇၅၂၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အတ်ုကျင်းဘတူာုလံမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၃/ဘီ)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်Golden Oak 
ကွန်ဒုိ(၁)အေဆာက်အဦရိှ အခန်းအမှတ်(၂/စ)ီ၊ (၂)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း(၁၄၅၀)
စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာပစ ည်းများအား
လုးံှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးအား ဦးဗုိလ်မင်း[၉/မရမ(ုိင်)၀၀၂၀၂၅]မှ 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်း 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)
(ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇)(ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇)

စွမ်းမဟာအိမ် ခံေြမအကျိးေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်စွမ်းမဟာအိမ် ခံေြမအကျိးေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်
အမှတ်(၂၇၉)၊ သုမဂ  လာလမ်းမ၊ တတိယထပ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၇၉)၊ သုမဂ  လာလမ်းမ၊ တတိယထပ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၂၂၁၀၂၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၂၀၁၆၆ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၂၂၁၀၂၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၂၀၁၆၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင ်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀ အိပ်ချ ်

၃
၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-II ၆၄၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၂၅၉/ ၂၆၁၊ ဗုိလ်ြမတ်ထွန်း 

လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ေဒ ေအးသန်း[၁၂/ဗတထ(ိုင်) 

၀၀၈၇၅၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ေအးသန်း 

အပျိကီးဘဝြဖင့် ကွယ်လွန်သြဖင့် အေမွစားအေမွခံကိတ မိသားသမီးများအြဖစ် 

ေမွးစားြခင်းစာချပ်အမှတ်-၈၃၈၅/၂၀၁၇(၄-၈-၂၀၁၇)ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးမျိး 

ြမင့်ေအာင် [၁၂/ဗတထ(ဧည့်)၀၀၀၃၈၉]၊ ေဒ ထွဋ်ေကခိုင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်) 

၀၃၉၅၀၁]တိုမှ ကျမ်းကျနိ်လ ာများ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 

တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ဗန်း၊ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ ေရ ရတနာ(၁)

လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၅၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၂၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက် 
အား မူလပါမစ်အမည်ေပါက်သူ ဗိုလ်ကီးထွန်းေနလင်းထံမှတစ်ဆင့် စာချပ် 
အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ှစ်ထပ်အေဆာက် 
အဦှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုပိုင်ဆိုင် အကျိးခံစားခွင့ ်
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသ ူေဒ ဝင်းဝင်းခိုင ်[၅/ပလန(ိုင်)၀၅၆၅၆၁]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေစာအယ်ခူဆဲ [၇/ညလပ(ိုင်)၂၁၄၉၂၅]က 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ 
ှင့်တကွ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ်(LL.B,D.B.L)ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ်(LL.B,D.B.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၄၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၄၁)

အမှတ်(၁၉/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၉/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ထားဝယ်မိ၊ ခုံဝင်းဒပ်ရပ်၊ သရဖီ 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၁၃)ေန   ဦးညီညီလွင-် 
ေဒ အိအိေချာတို၏   သမီး ြဖစ ်သူ 
အ.ထ.က-၂ - ထားဝယ်၊  အ  မတန်းမှ 
မြဖစင်ကယ်၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ 
(၁၂-၃-၂၀၀၇)ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဖန်ချက်စက်လမ်း၊ 

မဒုတိာအမ်ိရာ(၂)၊ အမှတ်(2A-546) တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ကည် 

ကည်ေအး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၈၄၃၇]မှာ (၈-၁၁-၂၀၁၆)ရက်တွင် ကွယ်လွန် 

သွားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိုက်ခန်း၏ ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ကည်ကည်ေအး အမည် 

ေနရာတွင် တရားဝင ်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ဝင်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၁၆၉၇]မှ 

ဦးေကျာ်ဝင်းအမည်သို ေတာ်ဝင်မိသားစုကုမ ဏီတွင်  တရားဝင ်အမည်ေြပာင်း 

ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စံုတစ်ေယာက်ထံ 

ေရာင်းချေပါင်ှံထားြခင်းှင့် အ ပ်အရှင်းများမရှိေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (တစ်လ)

တစ်လအတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ေတာ်ဝင် 

မသိားစကုမု ဏထီသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

သွားပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးေကျာ်ဝင်း ဦးေကျာ်ဝင်း

 Ph No:09-250 257 141 Ph No:09-250 257 141

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၆၆/အင်းဝအမ်ိရာ၊ 
ေြမကွက်အမှတ် B-၄၆၊ ေြမကွက် တည် 
ေနရာအမှတ် (B-၄၆)၊ အင်းဝအိမ်ရာ 
(TOSTA) (၆၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင် 
မိနယ်၊  ဦးေဇာ်မင်း [၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၃၉၄၃၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်ေြမအား ဂရန်ေြမအမည်ေပါက ်
ဦးေဇာ်မင်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၉၄၃၅]
ကွယ်လွန်၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စမ်းစမ်းဦး 
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၅၂၁၆]မှ တရားဝင ်
အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်တစ်ဦး 
တည်းေသာ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာအမှတ်-၁၁/၈၉၃/၂၀၂၁ (၈-၁၁-
၂၀၂၁)၊ အသိသက်ေသှစ်ဦး၏ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်း၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း 
တို တင်ြပလာသြဖင့ ်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 
ရာ ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပါေကာင်းတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊  အေရာင်းေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၆၆/ အင်းဝအမ်ိရာ၊ 
ေြမကွက်အမှတ ်B-၄၅၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်(B-၄၅)၊ TOSTA အိမ်ရာ 
(၆၆)ရပ်ကွက်၊    ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း၊ 
ဦးေဇာ်မင်း  [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၉၄၃၅] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
ေြမအား ဂရန်ေြမအမည်ေပါက ်ဦးေဇာ် 
မင်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၉၄၃၅] ကွယ် 
လွန်၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စမ်းစမ်းဦး [၁၂/
မဂတ(ိင်ု)၀၀၅၂၁၆]မှ တရားဝင် အေမ ွ
ဆက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်တစ်ဦးတည်း 
ေသာ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
အမှတ်-၁၁/၈၉၁/၂၀၂၁ (၈-၁၁-၂၀၂၁)၊ 
အသသိက်ေသှစ်ဦး၏ ေထာက်ခကံျမ်း 
ကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ 
စာရင်း၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မရူင်းတို တင်ြပ 
လာသြဖင့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ေြမ 
ကွက်လပ်ြဖစ်ပါေကာင်း   တင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊   အေရာင်းေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက  လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၂၂၊ ၃ လ ာ)တွင် ေနထုိင်သူ ဦးေဌးဝင်း[၁၂/ မဂတ(ိင်ု)၀၃၂၄၉၇]ဦးေဌးဝင်း[၁၂/ မဂတ(ုိင်)၀၃၂၄၉၇]၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ဖုိေြမရပ်ကွက်၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ေြမတုိင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁ G ၁)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(V-၁၆၇)၊ (အလျား ေပ ၃၀ x အနံေပ ၆၀) 
အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် 
(၄၂၂)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊  (၃)လ ာ-အခန်းအမှတ်(၅) (ေြမာက်ဘက်)ဟု ေခ တွင်ေသာ 
တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုမိခင်ကီးြဖစ်သ ူေဒ အုန်းြမ[၁၂/
မဂတ(ိင်ု)၀၃၂၄၁၁]ကွယ်လွန်ပီးေနာက် ဦးေဌးဝင်းပါ (၆)ဦးတိုက အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
အကျိးခံစားလျက်ရှိပါသည်။ ထိုေကာင့ ်အထက်ပါေြမှင့ ်တိုက်ခန်းတို၏ အကျိးခံ
စားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အေမွဆိုင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးေဌးဝင်း၏ ခွင့်ြပချက် 
မရဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ငှားရမ်း၊ လှဒါန်း၊ ေပးကမ်း၊ 
စွန်လ တ်၊ အာမခအံြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းအပါအဝင် တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ 
အသံုးြပြခင်းများကုိ မြပလပ်ုကပါရန်ှင့ ်အကယ်၍ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှပါက 
တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်သိန်းထွန်း ဦးသန်ဇင်ဖိးဦးေဇာ်သိန်းထွန်း ဦးသန်ဇင်ဖိး
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၆၁၅) (အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၄၅၇၃၉)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၆၁၅) (အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၄၅၇၃၉)
အခန်း(၃)၊ (၇)လ ာ၊ Strand Condo၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့်ဘဏ်လမ်းေထာင့်၊ အခန်း(၃)၊ (၇)လ ာ၊ Strand Condo၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့်ဘဏ်လမ်းေထာင့်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၆၉၈၈၅၇၀၁၆၊ ၀၉-၅၄၁၅၈၀၈ဖုန်း-၀၉-၆၉၈၈၅၇၀၁၆၊ ၀၉-၅၄၁၅၈၀၈



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊  ၂၀၂၁

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၌

၂၀၁၆ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၉၃၂၀၁၆ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၉၃

၁။ ေဒ ေလးက(ခ)ေဒ ဝင်းဝင်း ု ှင့်    ၁။ ေဒ တင်ေထွး

၂။ ဦးဝင်းလွင်ေမာင ်          ၂။ ေမာင်ေအာင်ေကျာ်စိုး

(ကွယ်လွန်သူ ဦးသန်းေအာင်၏         ၃။ ေမာင်ပိုင်ဖိးေကျာ်

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ)         ၄။ ေမာင်ေဝယံပိုင်

            (ကွယ်လွန်သဦူးေဌးေအာင်၏

            တရားဝင်ကိယ်ုစားလှယ်များ)

ဒီကရီအိုင်ရသူ             တရား ံးများဒီကရီအိုင်ရသ ူ             တရား ံးများ

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုငး်ခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၉၇၉/ 

၂၀၁၁အမ တွင ်အိုင်ဒီကရီကို အတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်ေအာက် 

တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ပစ ည်းကို၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈)ရက် နံနက် 

(၁၀:၀၀)နာရတွီင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရိှရာအရပ်၌ ေလလတံင်ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ 

ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့ ်

ေသာ် လည်းေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း

၁။     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည် 

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၆၃၇/၆၅၁)၊ အခန်းအမှတ်(၆၄၀/၆၀၅)၊ တိုက်ခန်း(၂)

ခန်း၊ ကမ်းခင်းေဈး(၁)ခန်းလ င် ကျပ်သိန်း-၆၀၀စီ (ကျပ်သိန်းေြခာက်ရာ 

တိတိ)

၂။        ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

ဗားကရာလမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၄၂)(ေြမညထီပ်) တိက်ုခန်း(ေအာင်ြပည့ဂ်က်စ် 

မီးဖိုှင့် ဂက်စ်အိုးအေရာင်းဆိုင်ခန်း)

(ကမ်းခင်းေဈးကျပ်သိန်း-၈၀၀(ကျပ်သိန်းရှစ်ရာတိတ)ိ

၃။   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေရေကျာ် 

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃၇)(ေြမညီထပ)်တိုက်ခန်း။

ကမ်းခင်းေဈးကျပ်သိန်း-၉၅၀(ကျပ်သိန်းကိုးရာငါးဆယ်တိတ)ိ

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။   ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားိင်ုက 

တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သရိှိရသမ ြဖစ် သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန် 

ြခင်း တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

၂။   ေလလတံင်ေရာင်းချသည့န်ည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက သတ်မှတ် 

သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။  ေဈး န်းအြမင့်ဆုံးေပးဝယ်သူအား ေလလံဆွဲဝယ်သူအြဖစ ်သတ်မှတ် 

မည်။ သုိေသာ်အြမင့်ဆံုးေပးသည့်ေဈး န်းမှာလည်း ေရာင်းချသည့် ပစ ည်း 

အတွက် လက်ခံရန်မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှိက ထင်ြမင်လ င် 

လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။

၄။     ေလလတံင်ေရာင်းချြခင်းကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက ေရ ဆိင်ုးေဆာင်ရက် 

ခွင့်ရှိသည်။

၅။   ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းုိင်သည့်ပစ ည်းအတွက် ေလလံ 

ဆွဲဝယ်သူက ေငွ၁၀၀ကျပ်လ င် ၂၅ကျပ်ကို ေလလံဆွဲဝယ်ပီးသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက်ေပးသွင်းရမည်။ ထိုသိုေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် ပစ ည်းကို 

တစ်ဖန်ြပန်၍ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၆။  ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူသည ်ေလလံကျန်ေငွများကိ ုေလလံတင်ေရာင်း 

ချသည့် ထိုေနရက်ကိုပယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေနတွင ်တရားုံးသို အေြပ 

အေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။   ေလလံကျန်ေငွများကိ ုအထက်ပါေနရက်များတွင ် ေပးသွင်းရန်ပျက ်

ကွက်ပါက ပစ ည်းကိ ုတစ်ဖန်ြပန်၍ ေလလတံင် ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ေပးသွင်း 

ထားသည့် ေလလံေငွများကုိလည်း ဘ  ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၂၂)ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍  က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

         (စိုးခွန်ြဖ)         (စိုးခွန်ြဖ)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ ရဲေဘာ်(၄)လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၁/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်ေပအကျယ် 
(၁၇x၅၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့(်၂)ထပ်  တိက်ုခေံနအမ်ိအပါအဝင်   အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးကို  အရပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင် လက်ဝယ်ထားရှိသူ၊ ေနအိမ်ှင့် 
စပ်လျ်း၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ သက်သက်မာ(MYGN-014893)ထံမှ က န်မ 
ေဒ မျိးေဟမာသိမ့်[၁၂/အစန(ိုင်)၂၄၀၉၇၇]ှင့် ေဒ ြမြမေမ း[၁၂/အစန(ိုင်) 
၁၈၅၈၅၁]တုိမှ အပီးအပုိင် လက်ေရာက် ဝယ်ယူရန်အတွက် အိမ် ခံေြမေရာင်းဖုိး 
ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ 
ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ မျိးေဟမာသိမ့့််[၁၂/အစန(ိုင်)၂၄၀၉၇၇]ေဒ မျိးေဟမာသိမ့့်[်၁၂/အစန(ိုင်)၂၄၀၉၇၇]
ေဒ ြမြမေမ း[၁၂/အစန(ိုင်)၁၈၅၈၅၁]ေဒ ြမြမေမ း[၁၂/အစန(ိုင်)၁၈၅၈၅၁]

အမှတ်(၁၅)၊ နဝေဒးမင်းကီးလမ်း၊ ဇုန်-၃၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၅)၊ နဝေဒးမင်းကီးလမ်း၊ ဇုန်-၃၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
Ph:09-789219078Ph:09-789219078

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးအတွင်း ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိး 
ေရးဦးစီးဌာနမှ (၂၀၂၁ခုှစ်  ေအာက်တုိဘာလမှ ၂၀၂၂ခုှစ် မတ်လ)အထိ (၆)လ ဘတ်ဂျက် 
ဘ  ာေရးှစ်တွင် တုိင်းေဒသကီး  ေငွလံုးေငွရင်းခွင့်ြပရန်ပံုေငွများြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့် 
ကျန်ရိှေနေသာ ေကျးလက်လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအား ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ပီးစီး 
ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် တုိင်းရင်းသားပုဂ လိက ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းရှင်များ
သုိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာပံုစံများကုိ ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှး        
(မိြပ)ံုးတွင် ေအာက်ပါအစီအစ်အတုိင်း ဝယ်ယူတင်သွင်းုိင်ေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်-
 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - (၂၃-၁၂-၂၀၂၁)                                          
  ေရာင်းချရမည့ ်ရက်/အချနိ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)
  (ခ)  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၅-၁-၂၀၂၂) ညေန(၁၆:၀၀)နာရီထိ
         ေရာင်းချမည့်ေနာက်ဆုံးရက ်
 (ဂ) တင်ဒါအာမခံေကး (PO Cheque) - (၅-၁-၂၀၂၂) နံနက်(၉:၃၀)နာရီမှ
         မူရင်းအား ေနာက်ဆုံးထား၍  ညေန(၁၆:၀၀)နာရီထိ
       တင်သွင်းရမည့်ရက/် အချနိ် 
 (ဃ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၆-၁-၂၀၂၂)ရက်
         တင်သွင်းရမည့် ရက်/အချန်ိ/ေနရာ  တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး၊
         ချင်းတွင်းခန်းမ၊ မုံရာမိ။
 (င) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့် - ထပ်မံေကညာပါမည်။
   ရက်/အချန်ိ/ေနရာ
၃။   Coronavirus Diease 2019 (Covid -19)ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ  မြဖစ်ပွားေစရန် 
ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ  န်ကားချက်များှင့အ်ည ီ
တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ြခင်းအစီအစ်ကိ ုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၄။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ သိရိှလုိပါက စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ေကျးလက် 
လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ တယ်လဖီန်ုးနပံါတ် (၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ 
၂၆၃၅၉)သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း၊ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်၍ လည်း 
ေကာင်း ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။  တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

တယ်လီဖုန်း-၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉တယ်လီဖုန်း-၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၆/အေနာက်) ၊ ေြမကွက်အမှတ  ်
(၅၄၉/က)၊ ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်-၅၄၉/က၊ ေဝဇယ ာ(၁၀)
လမ်းအေနာက်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိ 
နယ်၊ ဦးလှထွန်း (RGN-၀၀၉၅၈၆)၊ ေဒ တင် 
လ  င် (TTE-၀၃၅၂၁၅)၊ မိစုလီာ(ခ)ေအးေအး 
ြမင့် (G/RGN-၀၂၂၀၂၀) အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမအား တရားလုိေဒ ဇာဇာဝင်းမှ 
တရားပိင် ဦးလှထွန်း၊ ေဒ တင်လ  င်၊ မိုစီ 
လာ(ခ)ေအးေအးြမင့တ်ိုအေပ  ရန်ကန်ုအေရှ 
ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၊ ၂၀၂၀ခှုစ်၊ တရားမကီးမ  
အမှတ် ၂၀၃ြဖင့် မှတ်ပံုတင် အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစလိမု စဲွဆိရုာ အိင်ုဒကီရ ီ
ရရိှသြဖင့ ်(၃၀-၆-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ အိင်ုဒကီရ ီ
တာဝန်ခံမိတ မှန်၊ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်
တရားုံး၊ ၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် 
၂၇၁၏ (၂၉-၁-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ တရားုံးေနစ် 
မှတ်တမ်းတာဝန်ခံမိတ မှန်၊ ရန်ကုန်အေရှ 
ပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ ၂၈-၁-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ 
စာအမှတ်-၁၉၆/၅-၂/၂၀၂၁ ဘီလစ်ခန်စာ၊ 
ဂရန် မရူင်း၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မူရင်းတုိ 
တင်ြပ၍ တရား ံးကိုယ်စား ဘီလစ် ေဒ ိုို 
ဝင်းကိ ု[၇/ညလပ(ိင်ု)၁၃၇၃၆၄]မှ အေရာင်း 
အဝယ် စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာသြဖင့် ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း 
ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ

 သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်
ကွက်အမှတ်(၁၀/ေြမာက်)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၃၃၅)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)
ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-
၇/က၊ ရတနာပု(ံ၄)လမ်း၊ ဆည်ေြမာင်း 
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးေသာင်း 
ထွန်း[၁၃/တကန(ိုင်)၁၁၀၀၉၁]
အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 
အား ဦးေသာင်းထွန်း(ခင်ပွန်း)ကွယ် 
လွန်သြဖင့် ေဒ လဲ့လဲ့ဦး [၁၂/လမတ 
(ိုင်)၀၀၃၉၀၈]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ 
ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ  ကန်  
ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ် 
ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်  
ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၂/ဘီ)၊ (ေြမညီ+ပထပ်)၊ ေဟာင်ေကာင်(၂)လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၁၅x၅၇)ရိှ 

တိုက်ခန်းှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ 

စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသ ူဦးရဲလွင[်၁၂/

ပဘတ(ိုင်)၀၂၆၄၀၉]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အေရာင်း

အဝယ်ြပလုပ်သည့်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 

အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့် တကွ 

က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးသန်(ခ)ဦးေမာင်ကီး LL.B                   ေဒ တင်မိုးခိုင် LL.Bဦးမျိးသန်(ခ)ဦးေမာင်ကီး LL.B                   ေဒ တင်မိုးခိုင ်LL.B

  (စ်-၁၀၅၇၇)                                    (စ်-၄၂၁၆၉)  (စ်-၁၀၅၇၇)                                    (စ်-၄၂၁၆၉)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                             အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                             အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၁၀)ရပ်ကွက်၊ တက သိုလ်ရိပ်မွန် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၁၀)ရပ်ကွက်၊ တက သိုလ်ရိပ်မွန် 

အိမ်ရာ၊ စံကားဝါလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁၀/အိမ်ရာ၊ စံကားဝါလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁၀/

Phase 2)၊ လူေနရပ်ကွက်(တက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၂၄)၊ ဧရိယာ Phase 2)၊ လူေနရပ်ကွက်(တက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၂၄)၊ ဧရိယာ 

(၃၆၀၀)စတရုန်းေပရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား (၃၆၀၀)စတရုန်းေပရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား 

အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းအတွက် ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာချက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းအတွက် ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာချက်

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့်ဆက် ယ်သည့်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုမှာ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ 

မိေြမစာရင်းမှတ်တမ်းတွင ်ေဒ စံပါယ[်၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၂၈၄၄]အမည်ြဖင့်  မှတ်သား 

တည်ရိှပီး ေဒ စပံါယ်မှ မမိအိမည်ြဖင့ ်ရရိှထားေသာေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆို၍ ေရာင်းချလို 

ေကာင်းကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ  ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီသည့်အတွက ်

ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ(ုစရန်ေင)ွအြဖစ် ေရာင်းချသထူ ံေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစပီး(၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း၊ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

                                                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၇)                                                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၇)

                                                         ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၅၂၀၃                                                         ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၅၂၀၃

''ပိုင်ရှင်အမှန်ြဖစ်ေကာင်း''ပိုင်ရှင်အမှန်ြဖစ်ေကာင်း

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း'' အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သုမိတ ာ(၁၇)

လမ်းှင့် (၁၈)လမ်းကား၊ အမှတ်(၆၆၇)ရှိ ေပ(၂၅x၅၀)ေြမကွက်ေပ ရှိ 

ေြမရှင်ှင့် ကန်ထုိက်တာတုိ ေဆာက်လုပ်ထားလျက်ရိှေသာ (၂)ခန်းတဲွ(၆)

ထပ်တိုက် (၇)လ ာရင်ကွဲ အေဆာက်အဦ၏ ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း ေြမရှင ်

ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်တိက်ုခန်း(၇)ခန်းသည် ေဒ တင်တင်လှ ပိင်ုဆိင်ုေသာ တိက်ုခန်း 

များြဖစ်ပါသည်။  ေဒ တင်တင်လှသည် (၂၆-၃-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 

ပီြဖစ်သည့်အတွက ်ေဒ တင်တင်လှ၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေအာင်ိုင် ပိုင်ဆိုင် 

သည့ ်တိက်ုခန်းများြဖစ်ပီး ယင်းတိက်ုခန်းများှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သတူစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ကုိမှ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်းထားြခင်း၊ အေမွေပးထားြခင်း 

မရိှဘဲ ဦးေအာင်ုိင်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၂၃၂၆၁]ကုိင်ေဆာင်သူ တစ်ဦးတည်းမှသာ 

ပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင်၏ တင်ြပလ ဲအပ်ချက်အရ-ဦးေအာင်ိုင်၏ တင်ြပလ ဲအပ်ချက်အရ-

ေဒ ရင်ရင်စန်း(LL.B)ေဒ ရင်ရင်စန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၂၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၂၂၂)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၉၂၄၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၉၂၄၇

သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသခုလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၈၈)၊ ဒုတိယထပ်(A)ေန ဦးေကျာ်ညီညီဝင်း [၈/ရစခ(ိုင)်၀၉၅၆၉၄]၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ    
ဦးေကျာ်ညညီဝီင်းှင့ေ်ဒ ေအးေအးှင်း[၉/မကန(ိင်ု)၀၆၃၅၄၂]တိုသည် အကင် 
လင်မယားအြဖစ ်ဆက်လက်ေပါင်းသင်းရန ်မြဖစ်ိုင်ေတာ့သြဖင့ ်လွန်ခဲ့ေသာ 
(၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ကတည်းက ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်တရားံုး၌ 
အကင်လင်မယားအြဖစ် တရားဝင် ကွာရှင်းြပတ်စဲခ့ဲကပီး လင်မယားှစ်ဦးပုိင် 
ပစ ည်းများကိုလည်း ခွဲေဝခဲ့ကပီးြဖစ်ေကာင်း  မိတ်ေဆွများှင့်အသိုင်းအဝန်း 
များက သိရိှခ့ဲကပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ် တရားဝင် 
ကွာရှင်းြပတ်စဲခ့ဲကပီး ပစ ည်းခန်းများပါ ခဲွေဝခ့ဲကပီးြဖစ်သြဖင့် ေဒ ေအးေအးှင်း၏ 
စီးပွားေရး၊ လမူ ေရးကစိ များသည် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ်ညညီဝီင်းှင့မ်ည်သို 
မ  သက်ဆိင်ုြခင်းမရိှပါေကာင်းှင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ ဂဏ်ုသကိ ာထခိိက်ု ညိးွမ်း 
ေစပီး စတ်ိအေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်ြပမေူြပာဆိေုသာ မည်သည့လ်ပ်ုေဆာင်မ  
များကိုမ  မြပလုပ်ကပါရန ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ လ  င်ခင်မျိး(LL.B,DBL)ေဒ လ  င်ခင်မျိး(LL.B,DBL)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၃)

အမှတ်(၂၂၂)၊ အခန်း(၅၀၁/၅၀၂)၊ စပယ်မာဃလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။အမှတ်(၂၂၂)၊ အခန်း(၅၀၁/၅၀၂)၊ စပယ်မာဃလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။
Ph:09-43021290Ph:09-43021290

သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏သစ်ပင်စိုက်မ ှအရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊  ၂၀၂၁

“အများသိေစရန်”“အများသိေစရန်”
 ဦးေမာင်ေမာင်သန်း[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၄၃၄၅၄]၊ ေဒ ပုလဲေဒဝီ[၁၂/

သဃက(ိုင်)၂၀၁၈၀၄]တို၏  န်ကားချက်အရ-

အမှတ်(၈၂)၊ စကားဝါ လမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ အေရှဘက်ြခမ်း၊ (၂)ထပ် 

ခွဲတိုက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျိက ဆံလမ်းမကီး(၇)လ ာ၊ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း၊ 

Probox succeed တစ်စီး 2H/ 7690 တိုသည် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေမာင် 

ေမာင်သန်းှင့် ေဒ ပုလဲေဒဝီတိုက ပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် 

ေကညာပါသည်။        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စ ာေအာင် LL.B,D.B.Lေဒ စ ာေအာင် LL.B,D.B.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၃၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၃၅)

အမှတ်(၂၁)၊ မဂ  လာလမ်း(ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်အမှတ်(၂၁)၊ မဂ  လာလမ်း(ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၅၆၆၂၆ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၅၆၆၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ  ်

ကွက်အမှတ်-၂/ေြမာက်၊ ေြမကွက  ်
အမှတ်-၄၆၃/ခ၊ ဧရိယာ(၂၀'x၆၀') ၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၄၆၃/ခ)၊ 
ထူပါုံ(၂၂)လမ်းအေရှ၊ (၂/ေြမာက်)ရပ် 
ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးစိန်ဟန်(CI 
-၀၁၃၂၀၄)၊ ေဒ သိန်းေမ(CI-၀၅၉၁၅၂) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
ဦးစိန်ဟန်(ဖခင်)ှင့် ေဒ သိန်းေမ(မိခင်)
တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ သန်ိးသန်ိးစိုး[၁၂/
သကတ(ိုင်)၁၀၆၂၀၆]မှ တစ်ဦးတည်း 
ေသာ သမီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း 
များ၊ ဂရန်မူရင်းတို  တင်ြပ၍ပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်းှင့်  အေရာင်းအဝယ် စာချပ် 
ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ေြမစာရင်းမှတ်ချက်အရ ၂၀၁၄ခုှစ်တွင် 
GP ဦးသန်းေကျာ်ထိုက်မှ ပိုင်ဆိုင်ေြမပုံ
ကူးယူခဲ့ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းေြမပု ံ
ေြမရာဇဝင်မူရင်းမှာ   အသုံးြပရခဲ့ြခင်း 
လုံးဝမရှိဘဲ အထားအသို မှားယွင်းကာ 
ေပျာက်ဆုံးသွားခဲေ့ကာင်း ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ 
ရက်စွဲပါ ေဒ သိန်းသိန်းစိုး၏ ကျမ်းကျနိ် 
လ ာ တင်ြပလာသြဖင့် ကန်ကွက်ရန်ရှိ 
ပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင ်
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ် 
ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း  ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ  ်

ကွက်အမှတ်-၂/ေြမာက်၊ ေြမကွက  ်
အမှတ်-၄၆၈၊ဧရယိာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၄၆၈)၊ ထူပါုံ(၂၂)
လမ်း၊ (၂/ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ဦးကည်ေအး(JE-၀၀၀၄၄၁) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
ဦးကည်ေအး(ဖခင်)ှင့ ်ေဒ ကည်(မခိင်)
တိုကွယ်လွန်သြဖင့် သား/သမီးများြဖစ ်
ေသာ ေဒ ခင်ေအးသွင်[၁၂/သကတ(ိင်ု) 
၀၀၇၅၀၀]၊ ေဒ အိအိေမ[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၀၇၅၀၁]၊ ေဒ တင်တင်မိုး [၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၀၇၄၉၈]တိုထံမှ  GP 
၆၃၃၆/၂၀၂၁ (၂၈-၉-၂၀၂၁)ရသူ ဦးေဇာ် 
ေဇာ်ေဌး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၆၁၅၅]မှ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေသစာရင်းများ၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့်   အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား
လာသြဖင့က်န်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ရှိ သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါအထူးကု
ေဆးုံကီးတွင် တက်ေရာက် ကသုလျက်ရိှေသာ လနူာများအား ကသုေပးရန် 
လိအုပ်ေသာ FDA အသအိမှတ်ြပေဆးဝါးများှင့ ်ေဆးပစ ည်းများကိ ုြမန်မာ 
ကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂။   တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက-် ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ရက ်(ကာသပေတးေန )
           နံနက် (၉:၀၀)နာရီ
      တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ်        - ၂၁-၁-၂၀၂၂ရက ်(ေသာကာေန )
            ညေန(၁၆:၀၀)နာရီ
၃။   တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါလပ်ိစာတွင် 
လာေရာက်ဝယ်ယူစုံစမ်းိုင်ပါသည-်
-သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါအထူးကေုဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသရီိမိနယ်
-ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၂၅၀၅၀၀၇၂၈၊ ၀၉-၄၂၀၇၀၅၃၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရာမေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၆)

ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်(၅)လ ာ (Hall Type)
အေဆာက်အအုံ၏ ေြမညီထပ်တိုက်ခန်း   အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၁x၄၇)ရှိ    
တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု
အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ တင်တင်စ[ု၁၂/မရက(ိင်ု)၁၇၀၉၉၀]ထမှံ အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါပစ ည်းအား ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု
အဆိုရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား
စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး(LL.B,DBL)ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး(LL.B,DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)
စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ 

သီရိမဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ေန ေဒ လှလှဝင်း[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၁၈၆၀၈]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊  ဗလမင်းထင ်   

လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၁၈၅၇)ဟေုခ တွင်သည့ ်  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆၉)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၈၇)၊ ေြမဧရိယာ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်မှာ 

ေဒ လှလှဝင်းမှ စာချပ်စာတမ်းြဖင့် တရားဝင် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ 

ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ လှလှဝင်း၏  အတိအလင်း 

သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်း 

ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတုိြပလုပ်ပါက ဥပေဒအရ အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ြမင့်ေဆွဦးေအာင်ြမင့်ေဆွ

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၉၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၉၇၆)

အမှတ်(၁၄)၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄)၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၉၅၅၄မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၉၅၅၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းအမှတ်(၄၆)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၉၅၆)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၉၅၆)၊ ဗိုလ်ေစာဦးလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးဘ 

ေဌး (AA-၀၂၀၃၅၇) အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) 

ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် 

ဦးဘေဌး(ကွယ်လွန်)သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ 

ေဒ သိန်းု[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၀၃၇၁]မှ 

ဂရန်မရူင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား၊ 

ခင်ပွန်းဦးဘေဌးေသစာရင်း၊ တစ်ဦး 

တည်းေသာ ဇနီးြဖစ်ပီး အေမွဆက်ခံပုိင် 

ဆိုင်ေကာင်းေဒ သိန်းု၏ ကျမ်းကျနိ်

လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတုိတင်ြပ၍ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 

ကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ် 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
၁။   ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ်
စက်မ့ဲ ကုန်တင်တဲွေရယာ် CBR-0599 (သ-ံ၁၀၂၆)၏ မူလပုိင်ရှင် မ ေလးတုိင်း 
ေဒသကီး၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ သံလ က်ေမှာ်အေနာက်၊ အကွက်(၃၈၃)ေန 
ဦးချစ်ညိ[၉/မနတ(ုိင်)၀၄၂၂၀၀]ထံမှဝယ်ယူပီးေကာင်း စာချပ်စာတမ်း အေထာက် 
အထားများတင်ြပပီး မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ကမ်းနား 
လမ်း၊ ထင်းဝင်းရပ်၊ အကွက်(၃၁၉)ေန ေဒ တင်[၉/မနတ(ိင်ု)၀၂၈၃၈၇]မှ ေရယာ် 
ပိုင်ရှင ်အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ေလ ာက်ထားလာပါသည်။
၂။     အဆိပုါ ေလ ာက်ထားချက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက  န်ကားေရး 
မှးချပ်၊ ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သမ်ိြဖလမ်းှင့က်န်ုသည် 
လမ်းေထာင့်၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသုိ လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း 
မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ထံုးလုပ် 
နည်းများှင့အ်ည ီေလ ာက်ထားလာသအူမည်သို ေြပာင်းလေဲပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။     ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ပုဂံေညာင်ဦးမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)ပုဂံေညာင်ဦးမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)
ရန်ကန်ုမိတွင် ေရာက်ရိှေနကေသာ ပဂုေံညာင်ဦးမိနယ်အသင်းဝင် 

များသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနြခင်းေကာင့် ှစ်ပတ်လည် 

အစည်းအေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပဲွှင့် ဝါဆုိသက  န်းကပ်လှြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ိုင်မ မရှိြခင်းေကာင့် အမ ေဆာင်အဖွဲှင့် အသင်းဝင်များ ေတွဆုံမ များ 

မြပလပ်ုိင်ုခဲပ့ါ။ အသင်းဝင်များ သာေရးနာေရးကစိ များ ြဖစ်ေပ လာပါက 

ေအာက်ပါပဂု ိလ်များထ ံဖန်ုးြဖင့ဆ်က်သွယ်ကပါရန်ှင့ ်အသင်းမဝင်ရသည့ ်

ပုဂ ိလ်များလည်း အသင်းဝင်ကပါရန ်  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

ဦးသိန်းေအာင်(နာယက)  ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၂၈၅၊  ဦးေကျာ်ဝင်း (နာယက) 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၆၂၉၉၊ ဦးြမင့်လွင်(ဥက   ) ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၈၄၃၊ ဦးကည ်

စိုး(ဒု-ဥက   ) ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၆၇၀၆၊ ဦးေပါများ(အတွင်းေရးမှး)ဖုန်း-၀၉-

၇၃၀၇၁၅၂၅၊ ဦးရဲဝင်းိုင်(တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး-၂) ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၄၄ 

၀၀၅၄၊ ေဒ ေဆွေဆ ွ(ဘ  ာေရးမှး) ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၂၄၄၃၉၊ ဦးေကျာ်ြမင့် 

(အမ ေဆာင်)ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၄၀၁၈၆။

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၀၆ ၁
၂ )၊ ယုဇန(၁)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ ဦးအုန်းသန်း 

အမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ ေြမကွက်ထဲမှ အိမ်ကိုမျက်ှာမူပါက (ဝဲဘက်)
အြခမ်း၊ (၁၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သူသူထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၉၉၉၁၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ 
ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍    ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက    ဤသတင်းစာေကညာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တို 
ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ နီလာ[LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R,C.B.D.S(MOFA)] ေဒ ဝင်းပပေအာင်(LL.B) ေဒ နီလာ[LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R,C.B.D.S(MOFA)] ေဒ ဝင်းပပေအာင(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၈၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၂၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၈၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၂၆)

အမှတ်(၁၀၁၉/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၁၉/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၄၄၀၇၁၀၊ ၀၉-၇၈၅၅၅၅၀၃၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၄၄၀၇၁၀၊ ၀၉-၇၈၅၅၅၅၀၃၀

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈၀)၊ ေြမကွက်       

အမှတ်(၂၅၉)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ    
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည်  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးေသာင်းချစ်(F/RGN-
003950) အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက် 
အား အဆက်စပ်စာချပ်အရ ေရာင်းသူ ဦးဖိုးေဇာ်[၅/ကဘလ(ိုင်)၁၀၈၅၁၇]မှ 
မမိသိာလ င် ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)
ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်အနက် တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ 
(၂၀x၆၀)ရိှ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမကွက်အား ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ 
၍ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင ွ
အနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ 
ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှ (၅)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်း 
များှင့်အတူ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးတုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းသင်းေမာ်(LL.B)(D.B.L)ေဒ သင်းသင်းေမာ(်LL.B)(D.B.L)

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေကွမအိမ်ရာ စီမံကိန်းရိှ ှစ်ထပ်လံုးချင်းတုိက် 

အမှတ်၂၄ ဘီ၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၆၀x၆၀)ေပရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အမှတ်-၂၄ဘီ၊ ေကွမလုံးချင်းအိမ်ရာ၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်ဟေုခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးသည် မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ (၂၇-၈-၂၀၁၅)ရက်စဲွပါ ဦးမင်းိင်ုဦး[၆/

မအရ(ိုင်)၀၃၇၃၃၅]အမည်ြဖင့် ထုတ်ေပးထားေသာ ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အဦ 

ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက် ဦးမင်းိင်ုဦးထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်း 

များြဖင့ ်ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သက်သက်(LL.B, LL.M)ေဒ သက်သက်(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၈၆)

အမှတ်-၃၁၊ ဇဋိလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃၁၊ ဇဋိလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၁၅၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၁၅၉၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂံုမိနယ်၊ တိုးချဲ(၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၆၃၀)၊ အကျယ် 

အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးသန်းဦးအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား လက်ရှိတရားဝင ်
ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှေသာ ဦးသီဟထွန်း[၇/ကကန(ုိင်)၀၃၆၅၁၆]က ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်း 
ရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအးမင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၂၆၀၂]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက   ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူ    ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှ 
ပါက အထက်ပါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးထူးထူးေနာင် ေဒ မျိးပပေဇာ် ဦးထူးထူးေနာင ် ေဒ မျိးပပေဇာ်
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၂၈၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၃၀၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၂၈၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၃၀၆)
 LL.B,D.B.L,D.I.L LL.B,D.B.L,D.I.L LL.B,D.B.L,D.I.L LL.B,D.B.L,D.I.L
 အမှတ်(၁/၅၁၁)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ ေဝဇယ ာအမ်ိရာ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ အမှတ်(၁/၅၁၁)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ ေဝဇယ ာအိမ်ရာ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 Ph:09-981108070/09-977855842 Ph:09-981108070/09-977855842

"အများသိေစရန်ေကညာချက်""အများသိေစရန်ေကညာချက"်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သံလမ်း၊ အမှတ်(၂၁)၊ အခန်းဘီ-၅၊       

(၆)ထပ်တုိက်၏ (၅)လ ာေခါင်းရင်းခန်း၊ အကျယ်ေပ(၁၅x၅၀)အခန်းှင့် ေနထုိင်ခွင့် သံုးစဲွခွင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ေရာင်းသူြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်စ ာေကျာ် [၁၂/
ဥကတ(ုိင်)၁၅၀၂၁၄]မှ တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် ေရာင်းချပုိင်ခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခံေြပာဆုိပီး ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ဤတိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း   ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ   က ်ုပ်ထံ 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာငး် 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၃၈၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၃၈၄)
အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၁၁၇၂၉ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၁၁၇၂၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေတာင်လံုးြပန်ရပ်ကွက်၊ သီရိမဂ   

လာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ေန ေဒ လှလှဝင်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၈၆၀၈]၏ လ ဲအပ် န် 
ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ ရာဇသ  ကန် 
လမ်း၊ အမှတ်(၃၄၉-က)ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇၀)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၃၄၉-က)၊ ေြမဧရိယာ ေပ(၁၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ မင်းရေဲကာင်း 
ပုံလမ်းမကီး၊ အမှတ်(၇၄၅-က)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇၀)၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်၇၄၅-က)၊ ေြမဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်တိုမှာ 
ေဒ လှလှဝင်းမှ စာချပ်စာတမ်းြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားေသာ ေြမကွက် 
များြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ေြမကွက်များှင့်ပတ်သက်၍  ေဒ လှလှဝင်း၏  အတိအလင်း 
သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ 
တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတုိြပလုပ်ပါက ဥပေဒအရ အေရးယေူဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ြမင့်ေဆွဦးေအာင်ြမင့်ေဆွ

LL.B,M.A(Business Law),D.B.L.,D.M.L.,D.I.LLL.B,M.A(Business Law),D.B.L.,D.M.L.,D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၉၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၉၇၆)

အမှတ်(၁၄)၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄)၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၉၅၅၄မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၉၅၅၄

“အမှားြပင်ဆင်ချက်”“အမှားြပင်ဆင်ချက”်
(၂၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန    ေကးမုံ 

သတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၂၇)ပါ ဦးြပည့်ခုိင် 
(အထက်တန်းေရှေန)၏ “ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်း ေကညာချက်” တွင် “ဦးေကျာ်သူ” 
အစား “ဦးေကျာ်သူရ”ဟု  ြပင်ဆင်ဖတ်  
ပါရန်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေကျာ်စိုးဝင်း[၈/ရစက 

(ိုင်)၂၀၈၃၆၉]၏ B.S.Tလက်မှတ် 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်  ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၈၅၂၈၂၉၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၈၅၂၈၂၉၈

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ကိုေကျာ်ေဇယျစိုး[၁၂/

ဗတထ(ိုင်)၀၃၈၁၄၆]၏ SID Smart 

ကတ်မှာ ခရီးသွားရင်းေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။        ဖန်ုး-၀၉-၇၈၅၂၆၇၅၆၂ဖန်ုး-၀၉-၇၈၅၂၆၇၅၆၂

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ  ်

(CDC-46976)၏ သေ  ဘာသားက မ်းကျင် 
မ လက်မှတ်(All in one)စာအုပ်(Certificate 
No-3DK006283) ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် 
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-09-756255866ဖုန်း-09-756255866

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ စက်မ လယ်ယာ 

ဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာလ့ယ်ယာသုံးစက်ကရိယိာ စက်ု(ံအင်းကန်ုး) ေကျာက်ဆည် 

မိမ ှ(၂၀၂၁ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂မတ်လထ)ိ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် 

လက်ကိုင်ရှည ်လက်တွန်းထွန်စက်မှ ပစ ည်းအစိတ်အပိုင်းများကိ ု ြမန်မာ 

ကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ် 

ပါသည်။

၁။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ်- ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၂၀-၁-၂၀၂၂ ရက် 

   မွန်းတည့်၁၂:၀၀နာရီ

၂။ တင်ဒါပိတ်ရက် - ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက်၊ မွန်းတည့၁်၂:၀၀နာရီ

၃။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ကိုထပ်မံေကာ်ြငာပါမည်။

 အထက်ပါလပ်ုငန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ု

ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ ဤစက်ုသံို ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်စုစံမ်းေမး 

ြမန်းိုင်ပီး တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၆-၂၀၅၀၄၈၃၊ ၀၆၆-၂၀၅၀၄၈၄၊ ၀၉- 

၄၂၀၀၁၅၀၄၄၊ ၀၉- ၄၀၀၄၅၉၅၈၈ များထံသို ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းုိင် 

ပါသည်။

တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

ြမန်မာ့လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာစက်ုံြမန်မာ့လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာစက်ုံ

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိမ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ၂၀၂၁ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ မတ်လအထိ (၆)လအတွက် မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ေဒသဖွံဖိးေရးရန်ပုံေငွြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်ေကျးရာများအတွက ်၁၁/၀.၄ 

ေကဗွီ ၁၀၀ ေကဗွီေအထရန်စေဖာ်မာ(၂၉)လုံးှင့် ၁၁/၀.၄ ေကဗွီ ၂၀၀ေကဗွီေအ ထရန် 

စေဖာ်မာ(၄၅)လုံး(1 Lot)ေဈး န်းအား ြမန်မာကျပ်ေင(ွKyat)ြဖင့ ်ပစ ည်းဝယ်ယလူိပုါသည်-

 တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၀-၁-၂၀၂၂ ရက်၊ (၁၄:၀၀)နာရီ

၂။ တင်ဒါပုံစံှင့် စာရက်စာတမ်းများကိ ုဌာနမှ သတ်မှတ် န်းထားအတိုင်း ုံးချနိ် 

အတွင်း လာေရာက် ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

၃။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ဖန်ုး-၀၂-၄၀၇၃၈၀၁၊ ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁ 

တိုကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 တင်ဒါဗဟိုေကာ်မတီ(မ ေလးတိုင်းေဒသကီး)တင်ဒါဗဟိုေကာ်မတ(ီမ ေလးတိုင်းေဒသကီး)

 မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်) မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)

 ၂၇-လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ ၂၇-လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းအမှတ်(၈၇)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၁၇/ 

က)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၂၁၇/က)၊ 

(၈၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ 

ေဒ ေအးေအးက [၁၂/လသယ(ုိင်)၀၃၈ 

၇၁၅] အမည်ေပါက်  ပါမစ်ေြမအား  ပါမစ်ေြမ 

အမည်ေပါက် ေဒ ေအးေအးကထံမှအရပ်

စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူသူ ေဒ ေအး 

ေအးဝင်း[၁၃/လရန(ိုင်)၁၃၅၄၉၂]မှ ပါမစ် 

မူရင်း (ဓာတ်ပုံှင့် ေရ ေြပာင်းမည့်သူများ၏ 

ရာဇဝင်အကျ်းချပ်သာပါရှိ။ မူရင်းတံဆိပ ်

ရှိပါသည်။ မှတ်ပုံတင်စာရင်းဝင်မထားပါ၊ 

အမ်ိရာေဆာက်လပ်ုခွင့ှ်င့ ်မီှခိသုမူျားစာရင်း 

စာရက်မပါရိှပါ၊ စာချပ်မိြပှင့်အမ်ိရာဖံွဖိး

ေရးဦးစီးဌာနမှ   ုံးခွဲစာရင်းေရးသွင်းြခင်း 

မြပေတာ့ပါေကာင်း   အေကာင်းကား 

စာမိတ တိုတင်ြပ၍ ပါမစ်မြပည့်စုံြဖင့် ှစ် 

(၆၀)ေြမငှား(ဂရန်)ေလ ာက်ထားလာြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍    ပါမစ်အမည်ပါ 

ေဒ ေအးေအးကထမှံ အရပ်စာချပ် အဆက် 

စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူသူေဒ ေအးေအးဝင်း မှ ပါမစ် 

မူရင်းမြပည့်စံု(ဓာတ်ပံုှင့်ေရ ေြပာင်း မည့်သူ 

များ၏ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်သာပါရှိ၊ မူရင်း 

တံဆိပ်ပါရှိပါသည်။ မှတ်ပုံတင် စာရင်းဝင် 

မထားပါ၊ အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ခွင့်ှင့် မီှခိသုမူျား 

စာရင်းစာရက်မပါရှိပါ)တိုတင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ေလ ာက်ထားြခင်းအား တရား 

ဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက် 

အတွင်း     ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက     လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း   အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ် ၅၊ ေြမကွက်အမှတ် ၁၅၅/A-
က၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇၅)ဧက၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်(၁၅၅/A-က)၊ ပီမိုး 
နင်းလမ်း၊ ၅ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 
ဦးေအာင်ေအာင်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၆ 
၅၆၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက်ထံမ ှအထူးကိုယ်စားလှယ ်
လ ဲစာအမှတ်-၇၄၅၅/၂၁ (၁၄-၁၀-၂၀၂၁)
အရ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲအပ်ခံရသူ ဦးဝင်း 
ိင်ုဦး[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၀၃၂၈၉]မှ ေြမစာ 
ရင်းမှတ်ချက်ရှ(ိ၂၀၁၆)ခုှစ်တွင် အမည် 
ေပါက်မှ အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထား
ခဲ့ြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ အဆိုပါေြမပုံအား 
လုိက်လံရှာေဖွေသာ်လည်း အသိမ်းအဆည်း 
လွန်၍ ေပျာက်ဆုံးေနပီး ရှာေဖွမေတွရှ ိ
ပါေကာင်းှင့ ်အေရာင်းေြမပုကံူးယခူဲြ့ခင်း 
ှင့် ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာေသာ ကိစ  
အဝဝအား ၎င်းမှ တာဝန်ယပူါေကာင်းှင့ ်
အ ပ်အရှင်းြပဿနာြဖစ်ေပ လာပါက 
ဌာန၏  စီမံေဆာင်ရက်ချက်အတိုင်း     
လိက်ုနာပါမည်ြဖစ်ေကာင်း အမည်ေပါက် 
ကိုယ်တိုင်မှ ကျနိ်ဆိုထားသည့် တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ 
ရှင်းလင်းတင်ြပစာှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)မူရင်းတိုအား  တင်ြပ၍ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 
ကူးေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင  ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း    ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၃၊  ၂၀၂၁

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၂)ရပ်ကွက်၊ ကွမ်အပ်သား 

မင်းသားလမ်း(ခ)သံလွင်လမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၆၁)  ဦးေကျာ်သိန်း 
အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးေကျာ်သန်ိး[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၄၃၈၅၇]
ကိုင်ေဆာင်သူမှ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ် 
အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယေူရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေအာင်ိင်ုထွန်း[၇/သဝတ (ိင်ု)၀၇၀၅၆၆]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
ထိုေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်မည့်သူများမရှိပါက ဤ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိုပီးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)(၈-၁-၂၀၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)(၈-၁-၂၀၂၀)
 အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
 ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊ ေဇယျာသရီ ိ

လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၂၇)၊ (၂-ခန်းတဲွ)၊ (၆-ထပ်)တိက်ု၏ စတတု ထပ်(ေြခရင်းြခမ်း)၊ 
(၅-လ ာ) အခန်းအမှတ်(5-B)၊ တိုက်အကျယ် ေပ(၁၇x၆၃)ရှိ တိုက်ခန်းအကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ေအးေအးသိန်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၀၀၁၅]
ထံမှ ေဒ ဝင်းဝင်းကည[်၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၀၇၉၁]သည် (၂၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက် 
ေနစဲွပါ “တိက်ုခန်းအပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ်စာချပ်” ချပ်ဆိ၍ု ေငအွေြပအေကျ 
ေပးေချပီး ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းရရှိထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းကည် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းကည ် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
 ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ဝမ်းနည်ေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်ေကကွဲြခင်း

ေဒ လှလှေဒ လှလှ
အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်

 သယံဇာတှင့ ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး၊  ုံးအမှတ်(၂၈)မှ  ေဒ ဇင်မာထွန်း (လက်ေထာက ်
အတွင်းဝန်)၊ ေဒ စုကလျာထွန်း(လက်ေထာက်အတွင်းဝန်)တို၏မိခင်ြဖစ်သူ 
ေနြပည်ေတာ်၊ ပညာသဒိ ိရပ်ကွက်၊ ခေရအမ်ိရာ၊ သရူယိလမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၄၃)၊ 
အခန်း(၁၃)ေန  ေဒ လှလှသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၁ နာရီတွင် 
ေနြပည်ေတာ် ခုတင်(၁၀၀၀) ေဆးုံ၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို 
ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ
သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးပါစိုးဦးပါစိုး
အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်

 ဗုိလ်မှးတင်ယု(ငိမ်း) - ေဒ ွန်ွန်ရီတုိ၏ ဖခင်ကီး ဦးပါစိုး 
သည် ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သိရိှရပါသြဖင့် 
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၇၃)ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၇၃)
အရာရှိများှင့်မိသားစုများအရာရှိများှင့်မိသားစုများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးထွန်းဦးဦးထွန်းဦး

အသက်(၅၅)ှစ်အသက်(၅၅)ှစ်
 ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့စာတိုက ်

လပ်ုငန်း၊ ကချင်ြပည်နယ်မှ တာဝန်ခအံရာရိှ၊ လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ 
ေဒ ချိွယ်ဦး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း  ဦးထွန်းဦးသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁  
ရက် နံနက် ၆ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ
ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သိဂ   (၅)လမ်းေြမာက်၊ 

အမှတ်(၁၅၇-က)၊ ပထမထပ်၊  အကျယ်အဝန်း  ေပ(၁၈x၄၂) တိုက်ခန်းှင့် 
ေြမညီထပ်တွင ်ထာဝရေဈးေရာင်းချိုင်ရန ်ေရာင်းချသူပိုင်ဆိုင်ေသာ အကျယ် 
အဝန်း  (၅x၁၂)ေပရှိ   ေြမေနရာအပါအဝင် ေရ၊ ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ 
ကိုယ်ပိုင်ေရးေမာ်တာှင့ ်တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာပစ ည်းများ အပါအဝင် 
ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ 
ဦးသိန်းဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၁၄၂၂၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်မင်းိုင် [LL.B,C.B.L,WIPO  DL -101(GENEVA)]ဦးေအာင်မင်းိုင ်[LL.B,C.B.L,WIPO  DL -101(GENEVA)]

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၂၇)
အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၀၃၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၀၃၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီးပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီးပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေဆးသပိ ံပညာ 

ဦးစီးဌာနတွင်  န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ ဆရာကီး 

ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး [ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန]သည် ၂၂-

၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန၊ ညေန ၅:၂၀  အချန်ိတွင် အမှတ်(၁) တပ်မေတာ်ေဆးံုကီး ခုတင် 

(၁၀၀၀)၊ မဂ  လာဒုတွံင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ ်

ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၀၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀ x ၆၀)၊  ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး 
ှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဦးစီးဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် (၁) ဦးသန်းေအး(ခ)ဦးသန်းဝင်း၊ 
(၂) ဦးခင်ေမာင်ညိ၊ (၃) ေဒ ြမင့်ြမင့်ချိတုိ ပူးတဲွအမည်ြဖင့တ်ည်ရိှေသာ ေြမကွက် 
ြဖစ်ပါသည်။ ပူးတွဲအမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူအမှတ်စ်(၃) ေဒ ြမင့်ြမင့်ချိပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်
ရှိေသာအစု ေပ(၁၃ x ၆၀)ခန်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ရန်ကုန်မိ၊ 
သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာလမ်း၊ အမှတ်(၃၀၅)ဟု ေခ တွင်ေသာ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၁)ထပ်ေနအိမ် အေဆာက်အဦအပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများ၊ ဂရန်မူရင်းှင့်တက ွ
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဤအေရာင်းအဝယ် 
ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်မင်းိုင် [LL.B,C.B.L,WIPO DL-101 (GENEVA)]ဦးေအာင်မင်းိုင ်[LL.B,C.B.L,WIPO DL-101 (GENEVA)]

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၂၇)
အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၀၃၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၀၃၂၂

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ဦးတင်ထွဋ်ဝင်း[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၂၄၉၆၅]၊ အခန်း(၂၀၂)၊ တိက်ုအမှတ်(၄၂)၊ 

စံပါယ်လမ်း၊ (၉၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်ေနထိုင်သ ူ(ယခုေနရပ်လိပ်စာ 

မသိရှိ)သည် Multi Purpose Vehicle (8H/2700)ယာ်အား MCB ဘဏ်ှင့ ်

ချတိ်ဆက်၍ Hire Purchase (အရစ်ကျဝယ်ယူြခင်းစနစ)်ြဖင့် Farmer Auto 

Trading Co.,Ltd မှ ဝယ်ယူခဲ့ပီး လစ်ေပးသွင်းရမည့်ေငွများကုိ မေပးသွင်းုိင် 

သြဖင့် ယာ်အား Farmer Auto Car Show Room (၉မိုင်)သို လာေရာက် 

ေပးအပ်ထားရာ ယခအုခါ အဆိပုါယာ်အား ေငအွေကျေပးသွင်း၍ ေရာင်းချမည် 

ြဖစ်ပါေသာေကာင့် စာရင်းရှင်းလင်းရန်အတွက် ဦးတင်ထွဋ်ဝင်းသည် ယခု 

ေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ရှင်းလင်းေပးပါရန်ှင့် 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်ပါက အဆိုပါယာ်သည် ဦးတင်ထွဋ်ဝင်းှင့် မည်သိုမ  

သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Farmer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Farmer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူထွန်း(LL.B,D.B.L,WIPO-Switzerland) ေဒ သူသူထွန်း(LL.B,D.B.L,WIPO-Switzerland) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ရတနာသခု(၂)လမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၅၁/B)၊ အိမ်အမှတ်(၁၅၁/B)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည ်ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးဝင်းသန်း (ဘ)ဦးဖိုးကီး(AB-043102)၊ [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၀၇၄၇၂] 
အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေနသည့ ်ေပ (၄၂ x ၆၀)အနက်မှ တရားဝင် မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ  ေခါင်းရင်းြခမ်း ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်ှင့ ်
ေနအမ်ိြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက်သ၏ူဇနီးထမှံ အဆင့ဆ်င့တ်ရားဝင်ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ
ဦးခင်ေမာင်ေရ  [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၁၃၁၉၇၈]ထံမှ ေဒ အမာကည် [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၃၇၉၂]က အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အား 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းေြမကွက+်ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင် 
မ အေထာက်အထားမူရင်းများ  ခိုင်လုံစွာြဖင့်  ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေြမကွက်+ေနအမ်ိ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ အမာကည်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ အမာကည်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ေြမပိုင်ဆိုင်မ အပါအဝင် တိုက်ခန်းဝယ်ယူပီးစီးပါေကာင်း အများသိေစရန်ေြမပိုင်ဆိုင်မ အပါအဝင် တိုက်ခန်းဝယ်ယူပီးစီးပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ အပိုင်း(၄)၊ ငမိုးရိပ(်၈)လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၈)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည ်

ဦးထွန်းကည် [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၄၇၇၇၆]ှင့် ဦးခင်ညိမ်း[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၀၉၄၄၆]တုိအမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ကပါသည်။ ေြမပုိင်ရှင် 

(၂)ဦးှင့် ကန်ထိုက်တာ ဦးတင်ေရ [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၄၅၄၄၁]တိုသည် အဆိုပါေြမကွက်ေပ တွင် (၂)ခန်းတွဲ (၃ ၁၂ /၅)ထပ်တိုက် 
ေဆာက်လုပ်ရာမ ှဦးခင်ညိမ်းက (B)ဘက်ြခမ်းမ ှတိုက်ခန်း(၅)ခန်း အကျိးခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဦးခင်ညိမ်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီး 
ကျန်ရစ်သူ ဇနီး ေဒ သင်းသင်းြမတ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၅၁၄၈၀]ထံမှ အဆိုပါေြမကွက် ဦးခင်ညိမ်း၏ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် ပထမထပ်(B)
တိက်ုခန်းကိ ုေဒ ခင်ခင်ဝင်း[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၅၀၆၇၅]က တရားဝင်ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက် 
ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် တိုက်ခန်း(၅)ခန်း၏ အမည်ေြပာင်းခ၊  ေြမလခ  ခံစားခွင့်များှင့်  ပထမထပ်(B)တိုက်ခန်းကို ေဒ ခင်ခင်ဝင်းထံမ ှ
ေဒ ခင်ြမတ်စိုးမိုး [၃/ဘအန(ိုင်)၂၇၂၁၅၂]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေြမကွက်ှင့်တိုက်ခန်းကိ ုေဒ ခင်ြမတ်စိုးမိုးတစ်ဦး 
တည်းသာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း၊ အြခားမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ပိင်ုဆိင်ုခွင့၊် ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့၊် ကန်ကွက်ခွင့မ်ရိှပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။     ေဒ ခင်ြမတ်စိုးမိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်ြမတ်စိုးမိုး၏ 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၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၃၅၂)၊   ေြမအကျယ်အဝန်း    ေပ(၄၀ x ၆၀)ရှိ   ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  

BN (၂)ထပ်တိုက်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ လဲလ့ဲဝ့င်း[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၁၉၉၆]

အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက် ကိုယ်တိုင်မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင ်

လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရနေ်ငအွြဖစ ်ေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 

အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးစိန်လွင်(ေခတ - L.A)ဦးစိန်လွင်(ေခတ - L.A)
ဥက   - သန်လျင်နာေရးကူညီမ အသင်းဥက   - သန်လျင်နာေရးကူညီမ အသင်း

အသက်(၅၅)ှစ်အသက်(၅၅)ှစ်

သန်လျင်နာေရးကူညီမ အသင်း၏ဥက    ဦးစိန်လွင်သည် ၁၉-၁၂-

၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန )တွင် ကွယ်လွန်ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူ 

မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းရပါေကာင်း။

 နာယကများ/ အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲှင့် နာယကများ/ အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲှင့် 

 ဝန်ထမ်းများ/ လုပ်အားေပးလူငယ်များ ဝန်ထမ်းများ/ လုပ်အားေပးလူငယ်များ

 သန်လျင်နာေရးကူညီမ အသင်း သန်လျင်နာေရးကူညီမ အသင်း

 သန်လျင်မိ သန်လျင်မိ

သင့်  ေသွး  ြဖင့်  အ  သက်  ကယ်  ပါ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ယေန ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ » ၁၆

စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၂၀၊  ၂၁

စာမျက်ှာ » ၁၈

စာမျက်ှာ » ၁၄

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

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး စုိးဝင်း အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန် ခဲွမ ေကာ်မတီ အစည်း 

အေဝး (၂/၂၀၂၁)တွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

သဘာဝေဘးစမီခံနခဲွ်မ များ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေဘးအ ရာယ်များ၏ ြပြပင်ေြပာင်းလလဲာေသာ သေဘာသဘာ၀များ၊ ြပင်းထန်အား၊ ဖျက်ဆီးအားများကိ ု

မျက်ြခည်မြပတ်ေလ့လာပီး သဘာဝေဘးေကာင့် ထိခိုက်မ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစမည့် နည်းလမ်းများကို ရှာေဖွအသံုးြပ ေဆာင်ရက်ေနကရမည်

Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး (RTF Bulk) Doses  ၁၀ သန်းအား 

ြမန်မာိုင်ငံက ဝယ်ယူထုတ်လုပ်မ  သေဘာတူစာချပ် လက်မှတ်ေရးထိုး
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၂ 

Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ဝယ်ယထူတ်ုလပ်ုရန် သေဘာတစူာချပ် လက်မှတ်ေရးထိုးပဲွအခမ်းအနား 

ကိ ုယေန  ညေနပုိင်းတွင်  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး မရမ်းကုန်းမိနယ်ရိှ 

Lotte Hotel ၌  ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသုိ  ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်ေရး 

ကီးကပ်မ ဗဟိေုကာ်မတဦက   ၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာချာလသီန်း၊   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး    

ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊ 

စက်မ ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးကိကုိလွုင်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး        

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး  ဦးေဇာ်ဝင်း၊    ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွ န်ကားေရးမှး ဗိလ်ုချပ် ကိကုိလွုင်၊    ြမန်မာိင်ုင ံ

ဆိုင်ရာ တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီး မစ တာချန်းဟိုင်၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင် ့   စက်မ ဝန်ကီးဌာနမှ   တာဝန်ရှိသူများ  

အသီးသီးတက်ေရာက်ကသည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၂ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၂ 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာ     စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး(၂/၂၀၂၁)ကိ ုယေန  

မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာန      အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ    အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ  စမီခံန်ခဲွမ  

ေကာ်မတီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ    ဒုတိယ 

ဥက   ၊      ဒုတိယဝန်ကီးချပ ်

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး   စိုးဝင်း 

တက်ေရာက ်       အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးသို အမျိးသား 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ 

စမီခံန်ခဲွမ ေကာ်မတ ီဒတုယိဥက    

များ၊ ေကာ်မတီဝင် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများှင့်   တာဝန်ရှိသူများ 

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေတာင်ဥက လာပမိမရဲစခန်းအား ၄ဝ မမ ဗုံးပစ်ေလာင်ချာြဖင့် 

ေချာင်းေြမာင်းပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အကမ်းဖက်သမားများကို 

လက်နက်ခဲယမ်းများှင့်အတူ ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ကို မလိုလားသည့် PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ခရီးသည်တင် 

မီးရထားတစ်စင်း မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ြခင်းှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ြပတ်ေတာက်ေစရန်အတွက် 

မီးရထားသံလမ်းများေပ ၌ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်းြပလုပ်

အတိတ်ဆီသို တစ်ေခါက်သွားေရာက်ကည့်ေစချင်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၉၉ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ 

၁ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင် န်းရှိ

ရင်းှီးချစ်ကည် ေသွးချင်းတိုဌာနီ


