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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

ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ 
တတ်သူတိုအလယ်တွင်  ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည်  လည်း 
ေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ်၌ ကေိလသာ 
အိှပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည် လည်းေကာင်း၊ ကာမဂုဏ် 
ကို ေကာင့်ကစိုက်ကုန်ေသာ သူတိုအလယ်၌ ေကာင့်က  
မစိုက်ကုန်ဘဲေနြခင်းသည် လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ိုင်ငံ ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချပ်ဆရာေတာ်ကီး ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘိုက ကျင်းပေပးသည့်

၂၀၂၁ ခုှစ် ခရစ မတ်ေနအထိမ်းအမှတ် စုေပါင်းဂုဏ်ြပဆုေတာင်းပွဲသို တက်ေရာက်ချးီြမင့်

ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံသားအားလုံး၏ ေကာင်းကျိးကို ေရှး ၍ စည်းလုံးညီွတ်စွာ လက်တွဲေနထိုင် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်သွားကေစလိုေကာင်း ဆုေတာင်းစကားေြပာကား

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၃

၂၀၂၁ ခုှစ်  ခရစ မတ်ေနအထိမ်းအမှတ်  စုေပါင်း 

ဂဏ်ုြပဆေုတာင်းပဲွအခမ်းအနားကိ ု ယေနညေနပိင်ုး 

တွင်   ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး     ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ် 

စိန်ေမရီကယ်သီြဒယ ်   ဘုရားရှိခိုးေကျာင်းအနီးရှ ိ   

ရန်ကန်ုကက်သလစ်ဂိဏ်ုးချပ်သာသနာ   ဂိဏ်ုးချပ် 

ဆရာေတာ်ကီး ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘို၏ ေကျာင်း 

တိက်ု၌  ကျင်းပြပလပ်ုရာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက်ချးီြမင့်သည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသုိ   ေကာင်စဝီင်များြဖစ်ကသည့ ်

ဗိုလ်ချပ်ကီး   တင်ေအာင်စန်း၊    ဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးြမင့ထွ်န်း၊ 

ေကာင်စတဲွီဖက် အတွင်းေရးမှး    ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ရဲဝင်းဦး၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊  ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ုံးမ ှတပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊   ရန်ကန်ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး၊               စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်         ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ှင့် ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂုိဏ်းချပ် 

သာသနာ   ဂိုဏ်းချပ်ဆရာေတာ်ကီး  ကာဒီနယ် 

ချားလ်စ်ဘုိတုိက ၂၀၂၁ ခှုစ်  ခရစ မတ်ေနအထမ်ိး 

အမှတ်  စုေပါင်းဂုဏ်ြပဆုေတာင်းပွဲအခမ်းအနား 

တွင်   ခရစ မတ်ကိတ်မုန်ကိ ု   အတူတကွလှီး၍ 

ဂုဏ်ြပကစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

      

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

မသက်ဆိုင်သူများ မထိခိုက်ေစရန် 
အသိေပးချက်ကိ ုသတိြပ

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

တပ်မေတာ်က ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ကုိ လ ေဲြပာင်းရယူခ့ဲသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၁ ရက်ေနမှစ၍ မတရားအသင်းှင့် အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာထားသည့် 

CRPH ှင့ ်NUG အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ ေသွးထုိးလ ံေဆာ်ေပးမ ေကာင့် ုိင်ငံေတာ်ကုိ 

ဆန်ကျင် CDM လ ပ်ရှားမ များ ြပလပ်ုလာပီးေနာက် ဆပူအူကမ်းဖက်လ ပ်ရှားမ တွင် 

ပါဝင်ခဲ့သူများှင့ ် NLD  ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသ ူ အစွန်းေရာက် 

များသည် PDF အကမ်းဖက်အဖဲွဖဲွပီး တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု EAO အဖဲွအချိ 

ထံတွင်    စစ်သင်တန်းများ၊   အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရးသင်တန်းများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အကမ်းဖက်အဖျက်သင်တန်းများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည့ ်PDF များသည ် 

မိရာများအတွင်းသို   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်၍   လူသတ်မ ၊   လုယက်မ ၊  မီး  မ ၊ 

မိုင်းေဖာက်ခွဲမ ၊ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရှိရှ ိတိုက်ခိုက်မ ၊ ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများှင့ ်    ြပည်သူအချိအား    အုပ်စုဖွဲရက်ရက်စက်စက်သတ်ြဖတ်မ ၊ 

အစိုးရပိုင်ှင့ ်    ပုဂ လိကပိုင်အေဆာက်အအုံများအား    မီး  ဖျက်ဆီးမ စသည့် 

အကမ်းဖက်အဖျက်လပ်ုရပ်များကိ ုလပ်ုကိင်ုခဲ့ကသည်။ အကမ်းဖက်အဖျက်လပ်ုရပ် 

များကို လုပ်ကိုင်ရန် CRPH ှင့် NUG အကမ်းဖက်အဖွဲက ေသွးထိုးလ ံေဆာ် 

ေငွေကးေထာက်ပ့ံေပးပီး တစ်ဖက်ုိင်ငံနယ်စပ်ှင့် EAO အဖဲွအချိထံမှတစ်ဆင့် 

ြပည်တွင်းရှိ  PDF  အကမ်းဖက်သမားများထံသို  တရားမဝင်လက်နက်များ၊ 

ခဲယမ်းများ၊ လက်ပစ်ဗံုး၊ မုိင်းများ၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများ၊ လက်လုပ်ေသနတ်၊ 

လက်လပ်ုမိင်ုးှင့်ဆက်စပ်ပစ ည်းများေရာက်ရိှကာ အကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်သတ်ြဖတ် 

ဖျက်ဆီးမ များ ြပလုပ်ခဲ့ကသည်။

အကမ်းဖက်အဖျက်သမားများလက်ချက်ေကာင့ ်     ြပည်တွင်း၌  ထိခိုက် 

ပျက်စီးေသေကျဆုံး ံးမ များ   အေြမာက်အြမားရှိခဲ့သည်ကိ ု  ြမင်ေတွကရမည ်

ြဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်ှင့်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက အကမ်းဖက်အဖျက်သမား 

များှင့် လက်နက်အေြမာက်အြမားတိုကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့ ် 

သတင်းများကုိလည်း ေနစ်ြမင်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ကိတင် ကံစည်ခ့ဲကေသာ 

တိုင်းြပည်အလုံးစုံပျက်စီးေရး၊ ြပည်ဖျက်စီမံကိန်းအရ ြပည်တွင်းရှိ မိရာေဒသ 

များတွင် လက်နက်ခဲယမ်းများကိ ုသိုဝှက်ထားပီး  အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများကိ ု 

လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ြပည်သူများပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေကာင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများက 

သိုဝှက်ထားေသာ လက်နက်ခဲယမ်းများှင့် အကမ်းဖက်သမားများကို  ရှာေဖွ 

ဖမ်းဆီးိုင်ခဲ့သည်။

ယခုအခါ အကမ်းဖက်သမားများ   ချပ်ငိမ်းေရးကိ ု  အပီးတိုင်တိုက်ဖျက ်

ှိမ်နင်းလျက်ရှိရာ  လက်ကျန်အကမ်းဖက်သမားများှင့ ် တရားမဝင်လက်နက ်

ခဲယမ်းများအား ရှာေဖွဖမ်းဆီးလျက်ရှိသည်။ တချိေသာအကမ်းဖက်သမားများ 

သည် ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံားများ၏ မသနိားမလည်မ ၊ ိုးသားမ အေပ  အခွင့ေ်ကာင်းယ၍ူ  

၎င်းတို၏  တရားမဝင်လက်နက်၊  ခဲယမ်း၊  မိုင်း၊  ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့ ် 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများအြပင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားြမစ်ပစ ည်းများအား နည်းအမျိးမျိး၊ 

အသွင်အမျိးမျိးြဖင့ ်တစ်ဖက်လှည့အ်ပ်ံှသမ်ိးေစမ များကိလုည်း ြပလပ်ုလျက်ရိှရာ 

အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်လက်နက်ခယဲမ်းများကိ ု၎င်းတိုငှားရမ်းသိဝှုက်ထားသည့ ်

ေနအိမ်များမှ ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိသည့်သတင်းများကိ ု ြမင်ေတွကားသိရမည ်

ြဖစ်သည်။ ထိုအခါ မသိနားမလည်သည့ ်မသက်ဆိုင်သူများ ထိခိုက်နစ်နာမ များ 

ရိှလာခဲသ့ည်။ ထိုေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန်ေရး 

အဖဲွက အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်  မသက်ဆိင်ုသမူျားအေနြဖင့ ်  မလိလုားအပ်ေသာ 

အမ ရင်ဆိုင်ရမ များ မရှိေစေရးအတွက ်  းေဆာ်အသိေပးေနသည်။

အကမ်းဖက်သူများှင့ ်   မသက်ဆိုင်သူများအေနြဖင့ ်   မလိုလားအပ်ဘ ဲ

တရားဥပေဒအရ ရင်ဆိုင်မ မရှိေစိုင်ေရးအလိုငှာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ 

ရက်ေန ေနာက်ဆုံးထား၍  ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံားအားလုံးသည်   အေကာင်းအမျိးမျိးှင့ ်

နည်းမျိးစုံြဖင့် မိမိတိုေနအိမ်၊ တိုက်ခန်းှင့် ေနရာအသီးသီးတွင်  တရားမဝင ် 

လက်နက်၊ ခယဲမ်း၊ မိင်ုး၊  ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများအပါအဝင် 

ိင်ုငေံတာ်က ဥပေဒအရ တားြမစ်ြပ  ာန်းထားသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများ လက်ဝယ် 

သို ေရာက်ရိှသိမ်းဆည်းထားြခင်းများရိှကပါက  သက်ဆုိင်ရာ  ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများ၊  နီးစပ်ရာ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို လာေရာက်အပ်ှံ 

ကရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီးေနာက် စစ်ေဆးေတွရိှရပါက တည်ဆဥဲပေဒ 

များှင့်အညီ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန်ထားသည်။

သိုြဖစ်ရာ ြပည်သ ူြပည်သားများအေနြဖင့ ်မိမိတုိအိမ်ေနရာများကုိ  အြခားသ ူ

များအား  တည်းခိုခွင့်၊   ငှားရမ်းေနထိုင်ခွင့်ြပရာတွင ်   သက်ဆိုင်ရာက အသိေပး 

ထုတ်ြပန်ထားေသာ ဥပေဒှင့်မလွတ်ကင်းသည့်အချက်များှင့် မငိစွန်းေစရန ်

အတွက်   အသိေပးေကညာထားချက်ကိ ု  သတိမူလိုက်နာေဆာင်ရက်ကပါရန ်

တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၄၀၀ ၈,၄၀၀ ၁၄၆ ၁,၂၂၆,၄၀၀

MTSH ၃,၁၀၀ ၃,၁၀၀ ၈၁ ၂၅၁,၁၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၃ - ၁၂-၂၀၂၁)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၁ ၁၉,၅၀၀

TMH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၁၀ ၂၉,၀၀၀

AMATA ၆,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၀ ၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၆၂၃
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၅၈.၉
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၇.၀ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၅၅.၆
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၇၄ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၂.၅
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၁၂
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၂.၉၈၀
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၂.၈၈

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၃

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

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 

သီရိလက  ာဒီမိုကရက်တစ်ဆိုရှယ်လစ်သမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီး
 မစ တာ ေဂျ၊ အမ်၊ ဂျန်နကာ ပရီယန်သာ ဘန်ဒါရာ အား ခန်အပ်ရန်

 ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရက သေဘာတူညီ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ဆုိင်ရာ  အထူးအာဏာကုန်လ ဲအပ်ြခင်း 
ခံရေသာ      သီရိလက  ာဒီမိုကရက်တစ ်
ဆိုရှယ်လစ်သမ တိုင်ငံ  သံအမတ်ကီး 
ေဒါက်တာ လင်ဒါမလူက် နာလင်း ကမူား 
ဒ ီေဆးဗား ေနရာတွင် မစ တာ ေဂျ၊ အမ်၊ 
ဂျန်နကာ ပရီယန်သာ ဘန်ဒါရာ အား 
ခန်အပ်ရန် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက   သေဘာတူညီပီး 
ြဖစ်သည်။ 

မစ တာ ေဂျ၊ အမ်၊ ဂျန်နကာ ပရီ 
ယန်သာ ဘန်ဒါရာ ကို ၁၉၆၈ ခုှစ်၊  
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်တွင် ေမွးဖွားခ့ဲပီး၊ 
ကိလုဘံိတုက သိလ်ုမှ  ဝဇိ ာဘဲွကိ ု ၁၉၉၃ 
ခုှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည ်၁၉၉၅ 
ခုှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုှစ်အထိ အလွတ်တန်း 

ေရှေနအြဖစ်လည်းေကာင်း၊  တဲွဖက်ခုိင် 
တရားသူကီးအြဖစ ်    လည်းေကာင်း၊ 
ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ ် ေြမယာစမီခံန်ခဲွေရးဆိင်ုရာ 

အစိုးရေရှေနအြဖစ ်      လည်းေကာင်း 
ရာထူးအဆင့်ဆင့်တွင ်     တာဝန်ထမ်း 
ေဆာင်ခဲ့သည်။  ၂၀၀၈   ခုှစ်  မှစ၍ 
သမ တေဟာင်း     မစ တာမဟင်ဒါရာ 
ဂျာပက်ဆာ၏  သာသနာေရးဆိုင်ရာ 
အကံေပးပုဂ ိလ် အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 
၂၀၀၈ ခုှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုှစ်အထိ အာရပ် 
ေစာ်ဘွားများ    ြပည်ေထာင်စုဆိုင်ရာ  
သီရိလက  ာသံအမတ်ကီးအြဖစ်လည်း
ေကာင်း၊  ၂၀၀၉ ခုှစ်မှ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် 
အထ ိဆာဘရာဂမူဝါြပည်နယ်အုပ်ချပ ်
ေရးမှးအြဖစ်လည်းေကာင်း၊  ၂၀၁၀ 
ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုှစ်အထိ လ တ်ေတာ် 
ကိုယ်စားလှယ ်    (အမျိးသားစာရင်း)
အြဖစ်ှင့်  လ တ်ေတာ်ြပည်သူအသနား 
ခံစာတင်သွင်းေရး      ေကာ်မတီဥက    
အြဖစ်လည်းေကာင်း၊  ၂၀၁၅  ခုှစ် 

ေရးေကာက်ပဲွအလွန်ကာလတွင် သမ တ 
ေဟာင်း မစ တာမဟင်ဒါရာဂျာပက်ဆာ၏  
ညိ  င်းေရးမှးအြဖစ ်   လည်းေကာင်း၊ 

၂၀၁၆  ခုှစ်မှစ၍  အလွတ်တန်းဥပဒေရးရာ 
ဝါရင့်အကံေပးအြဖစ်    လည်းေကာင်း၊   
၂၀၁၈ ခုှစ်၊  ုိဝင်ဘာလမှ  ဒီဇင်ဘာလ 
အထိ  သမ တေဟာင်း  မစ တာမဟင်ဒါ 
ရာဂျာပက်ဆာမှ    ဘ  ာေရးဝန်ကီးအြဖစ်  
ေဆာင်ရက်စ်   ၎င်း၏  ကိယ်ုေရးအရာရိှ 
အြဖစ်လည်းေကာင်း၊      ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 
ဒဇီင်ဘာလမှ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊   ဇလူိင်ုလအထ ိ
ဝန်ကီးချပ်  မစ တာမဟင်ဒါရာဂျာပက်ဆာ 
၏       လ တ်ေတာ်ကိစ ရပ်များဆိုင်ရာ 
အတွင်းေရးမှးအြဖစ ်    လည်းေကာင်း 
အဆင့ဆ်င့ ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲသ့ည်။ 

၎င်းသည် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၉  
ရက်မှ  ယေနအထိ  ိုင်ဂျးီရီးယားိုင်င ံ
ဆိင်ုရာ  သရီလိက  ာသအံမတ်ကီးအြဖစ် 
ခန်အပ်ရန် သေဘာတူညီမ  ရရှိထားသ ူ
ြဖစ်ပီး  လက်ရိှတွင်  ိင်ုဂျးီရီးယားိင်ုငရိှံ 

သီရိလက  ာသံံုးတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင် 
လျက်ရိှသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ေထာင်ရှင် 
တစ်ဦးြဖစ်သည်။                 သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

 တပ်မေတာ်အေနြဖင့်လည်း  ိုင်ငံေတာ်ငိမ်းချမ်းြခင်း၊  သာယာဝေြပာြခင်းတိုြဖင့် 

ြပည့်စုံေစေရးအတွက်   အမျိးသားိုင်ငံေရး    ေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများတွင် 

တက်တက်က က  ပါဝင်လ ပ်ရှားခဲ့

 ိုင်ငံေတာ်    ေအးချမ်းသာယာဖွံဖိးေရးအတွက်    

ိုင်ငံေတာ်အစုိးရ၊     တပ်မေတာ်ှင့်ဌာနဆိုင်ရာ 

အဖဲွအစည်းများ၏ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များအြပင်  

ဘာသာေရး၊ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများှင့်  ြပည်သူ 

လူထုတိုကလည်း က  အသီးသီးမှ ပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ကရန် လိုအပ်မည်

 ငိမ်းချမ်းလိုသည့်၊     ဖွံဖိးတိုးတက်ေစလိုသည့်  

စိတ်ဆ ရှိရန် အဓိက အေရးကီး

 ေရှဖုံးမ ှ

မိေတာ်ဝန်၊ ရန်ကန်ုကက်သလစ် 

ဂိုဏ်းချပ်သာသနာ    ဂိုဏ်းချပ် 

ဆရာေတာ်ကီး      ကာဒီနယ် 

ချားလ်စ်ဘိှုင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီးအတွင်းရိှ      ကက်သလစ်ဆရာ 

ေတာ်များ၊         ရဟန်းေတာ်များ၊      

ကက်သလစ ်       သီလရှင်များ၊ 

ကက်သလစ်        လငူယ်အဖဲွများှင့ ်

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်      ရပ်မရိပ်ဖ 

များ တက်ေရာက်ကသည်။

အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွး

ဦးစွာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့်        အဖွဲဝင်များသည ်

ကတ်သလစ် ဆရာေတာ်ေကျာင်း 

တိုက်ခန်းမသို    ေရာက်ရှိကရာ 

ရန်ကုန်ကက်သလစ ်  ဂိုဏ်းချပ် 

သာသနာ၊  ဂိုဏ်းချပ်ဆရာေတာ ်

ကီး   ကာဒီနယ်  ချားလ်စ်ဘိုှင့် 

သင်းအပ်ုဆရာကီးများက ကိဆိ ု

 တ်ဆက်ကသည်။ ယင်းေနာက်  

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

ရန်ကုန်ကက်သလစ်  ဂိုဏ်းချပ ်

သာသနာ၊ ဂိုဏ်းချပ်ဆရာေတာ် 
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ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၁ ခှုစ် ခရစ မတ်ေနအထမ်ိးအမှတ် စေုပါင်းဂဏ်ုြပဆေုတာင်းပဲွ အခမ်းအနားတွင် ခရစ မတ် တ်ခွန်းဆက်စကား 

ေြပာကားစ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

ှင့် ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂုိဏ်းချပ်သာသနာ ဂုိဏ်းချပ်ဆရာေတာ်ကီး ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘုိတုိ ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးစ်။

ကီးတိုသည် ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ 

သီးြခားေတွဆုံ၍    ိုင်ငံေတာ်၏ 

ိုင်ငံေရး   ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ  

အေြခအေနများ၊  ငိမ်းချမ်းေရး၊ 

သာယာဝေြပာေရးှင့်    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဆိင်ုရာ    ကစိ ရပ်များ 

ကို   ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

အေြခအေနများှင့် ပတ်သက်၍ 

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ     အြမင်ချင်း 

ဖလှယ် ေဆွးေွးခဲ့သည်။

ထုိေနာက်  ဘုရားရိှခုိးေကျာင်း 

ခန်းမတွင် ခရစ မတ်ဆုေတာင်းပွဲ 

ကို     ကျင်းပရာ      ကက်သလစ ်

ဆရာေတာ်ေကျာင်းတိက်ု မသိားစ ု

က ခရစ မတ် Carol သခီျင်းများြဖင့ ်

သီဆိုေဖျာ်ေြဖကသည်။ 

ယင်းေနာက်   ဂိုဏ်းချပ်ဆရာ 

ေတာ်ကီး ကာဒနီယ်ချားလ်စ်ဘိကု  

ခရစ မတ်    သတင်းေကာင်းှင့ ်

ဆုမွန်စကား  မ ေဝေြပာကားရာ 

တွင်  မဂ  လာရှိေသာ   ခရစ မတ် 

အခါသမယတွင်  ေပျာ်ရ င်ြခင်း၊ 

သင့်ြမတ်ြခင်းများြဖင့်  ြပည့်စုံိုင ်

ပါေစေကာင်း၊  ြမန်မာ   ြပည်သ ူ

ြပည်သားအားလုံး   စစ်မှန်သည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိကပီး ခ ာစိတ် 

ဝမ်း ငိမ်းချမ်းကပါေစေကာင်း၊ 

ငိမ်းချမ်းသာယာ    ဝေြပာပီး 

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းများှင့ ်  ြပည့်ဝ 

ိင်ုကပါေစေကာင်းြဖင့ ်ခရစ မတ် 

ဆုေတာင်းေပးသည်။

ထိုေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က ခရစ မတ် တ်ခွန်း 

ဆက်စကား   ေြပာကားရာတွင ်

ခရစ မတ်ေန      အထိမ်းအမှတ် 

စုေပါင်းဂုဏ်ြပ    ဆုေတာင်းပွဲ 

အခမ်းအနားများကိ ုတက်ေရာက် 

ခဲ့သည်မှာ    ယခုအကိမ်ဆိုပါက 

တတိယအကိမ်ရှိပီ    ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် 

တို၏   အထွတ်အြမတ်ထားရာ  

ခရစ မတ်အခါသမယတွင် ငိမ်းချမ်း 

ြခင်း၊ သာယာဝေြပာြခင်း၊ ေပျာ်ရ င် 

ချမ်းေြမ့ြခင်းတိုြဖင့် ပီးြပည့်စုံက 

ပါေစေကာင်း၊    မိမိတိုိုင်ငံတွင ်

ဗဒု ဘာသာကိုးကွယ်သ ူ၈၇ ရာခိင်ု 

 န်း၊             စာမျက်ှာ ၄ သို 

စည်းကမ်းရှိဖိုလို

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၉၄၇ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေန  မိေတာ်ခန်းမတွင ်ကျင်းပေသာ

ြပည်သူအစည်းအေဝးကီး၌ ေြပာကားခဲ့သည့ ်မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

လွတ်လပ်ေရးဆိတုဲ ့အဓပိ ာယ်ဟာ စည်းမဲက့မ်းမဲ ့သေဘာမျိးမဟတ်ုဘူး။ စည်းနဲကမ်းနဲ သေဘာမျိး 

သာြဖစ်တယ်။ စည်းနဲကမ်းနဲရိှမှသာလ င် လွတ်လပ်ေရးဆိတုာ ြဖစ်ိင်ုတယ်။ လွတ်လပ်ေရးရတဲအ့ခါမှာ 

ငါတိုတိုင်းြပည်ဟာ  ပိုပီးစည်းကမ်းရှိဖိုလိုတယ်။  ငါတိုတိုင်းြပည်ဟာ  လွတ်လပ်ေရးရေအာင်လည်းပဲ 

စည်းကမ်းရှိရှိနဲ လုပ်ရမယ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၃

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည်   အိ ိယိင်ုင ံြပည်ပ 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန ုိင်ငံြခားေရးအတွင်းဝန် 

ရှရ ီဟာရ့  ဗာဒ့်ဟန် ရှရင်ဂလာအား ယေန  

နံနက်ပုိင်းတွင် ရန်ကုန်တုိင်းစစ်ဌာနချပ်   

ကုန်းြမင့်သာရှိ      ေဇယျာသီရိဗိမာန ်

ဧည့ခ်န်းမေဆာင်၌ လက်ခေံတွဆုသံည်။

ေဆွးေွး

ထိသုိုေတွဆုရံာတွင် ြမန်မာ-အိ ိယ 

ှစ်ိုင်ငံအစိုးရှင့်   တပ်မေတာ်ှစ်ရပ် 

အကား     ချစ်ကည်ေရးခရီးစ်များ 

အြပန်အလှန်       သွားေရာက်ခဲမ့ အေြခအေန၊ 

ှစ်ိုင်ငံ       ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

အိ ိယိုင်ငံ ြပည်ပေရးရာဝန်ကီးဌာန ိုင်ငံြခားေရးအတွင်းဝန် ရှရီ ဟာ့ရ  ဗာ့ဒ်ဟန် ရှရင်ဂလာအား လက်ခံေတွဆုံ
ေကာင့် ှစ်ုိင်ငံကုန်သွယ်ေရး တုိးတက် 

ခဲ့မ အေြခအေနှင့်    ကုန်သွယ်မ များ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  ှစ်ိုင်ငံတိုက်ိုက ်

ကုန်သွယ်ိုင်ေရး    ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

အေြခအေန၊     ပင်လယ်ေရေကာင်း 

တိက်ုုိက်ကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရက် 

ုိင်မည့်အေြခအေန၊ နယ်စပ်ေဒသ ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက်    ပိုမိုပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မည့အ်ေြခအေန၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

တွင်  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်ုလပ်ုမ များ 

အတွက် လိအုပ်သည့ ်အေြခခအံေဆာက် 

အအုမံျားအား အိ ိယိင်ုငမှံ ရင်းီှးြမပ်ံှ 

ေဆာင်ရက်မည့်အေြခအေန၊ ေလ့ကျင့်ေရး 

ှင့်     ပညာသင်ကားေရး အေြခအေန၊ 

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစေရးအတွက ်နည်းပညာရပ ်

ပိုင်းဆိုင်ရာများှင့်ပတ်သက်၍ အိ ိယ 

ိုင်ငံမှ    ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်မည့ ်

အေြခအေန၊ ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးအတွက် အိ ိယိင်ုငမှံ 

ကာကွယ်ေဆးများ ေရာင်းချေပးေနမ ှင့် 

လှဒါန်းေပးေနမ အေြခအေန၊   ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင ်

မဲမသမာမ များ     ြဖစ်ပွားခဲ့မ ေကာင့ ်

ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့် 

အည ီတပ်မေတာ်မှ ိင်ုငေံတာ်တာဝန်အား 

ထမ်းေဆာင်ခ့ဲရမ အေြခအေန၊ အကမ်းဖက် 

အဖွဲများမ ှ  ိုင်ငံအတွင်း  အကမ်းဖက ်

လပ်ုရပ်များေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေန 

ှင့ ်အကမ်းဖက်မ  တိက်ုဖျက်ေရးအတွက် 

ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန၊ ပညာေရးှင့် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား အကမ်းဖက် 

မ အေပ  တံုြပန်ေရးအေြခအေန၊ ှစ်ုိင်ငံ 

နယ်စပ်ေဒသ     တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး 

အတွက်   ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန 

များအား ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ အြမင်ချင်း 

ဖလှယ်ေဆွးေွးကသည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

ှင့ ်အိ ိယိင်ုင ံြပည်ပေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ိုင်ငံြခားေရးအတွင်းဝန်     တိုသည် 

အမှတ်တရ    လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ 

အြပန်အလှန်ေပးအပ်ကသည်။

အဆိုပါေတွဆုံပွဲသို    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ   ေကာင်စီတွဲဖက ်

အတွင်းေရးမှး    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရဲဝင်းဦး၊      ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်        ိုင်ငံြခားစီးပွား 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးေအာင်ိင်ုဦးှင့ ်တာဝန်ရိှသတူို 

တက်ေရာက်ကပီး  အိ ိယိုင်င ံ ြပည်ပ 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန ုိင်ငံြခားေရးအတွင်းဝန် 

ှင့အ်တ ူြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ အိ ိယိင်ုင ံ 

သံအမတ်ကီး H.E. Mr. Shri Saurabh     

Kumar ၊ အိ ိယုိင်ငံ ြပည်ပေရးရာဝန်ကီး 

ဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက်ခ့ဲက 

ေကာင်း  သိရသည်။               သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အိ ိယိုင်ငံ ြပည်ပေရးရာဝန်ကီးဌာန ိုင်ငံြခားေရးအတွင်းဝန် ရှရီ ဟာ့ရ  ဗာ့ဒ်ဟန် ရှရင်ဂလာအား 

လက်ခံေတွဆုံစ်။

၂၀၂၁ ခုှစ် ခရစ မတ်အထိမ်းအမှတ် စုေပါင်းဂုဏ်ြပဆုေတာင်းပွဲတွင် ကက်သလစ်ဆရာေတာ ်

ေကျာင်းတိုက်မိသားစုက ခရစ မတ် Carol သီချင်းများြဖင့ ်သီဆိုေဖျာ်ေြဖကစ်။

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ခရစ်ယာန်ဘာသာ   ကိုးကွယ်သ ူ

ေြခာက် ရာခိင်ု န်း၊   ဟိ ဘာသာ 

ကိုးကွယ်သ ူငါး ရာခိုင် န်းေကျာ် 

ခန်ရိှပီး ကန်ိးဂဏန်းအရ ကဲွလဲွမ  

အနည်းငယ်ရှိိုင်မည ်  ြဖစ်ေသာ ်

လည်း   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 

(၂၀၀၈ ခုှစ်) ပဒ်ုမ ၃၆၂ ှင့် ၃၆၃ 

တိုတွင် ဘာသာေရးလွတ်လပ်ခွင့ ်

ှင့်      ကူညီေစာင့်ေရှာက်မ တို 

အတွက်   ခွင့်ြပေပးထားပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်၏ လူဦးေရ 

အများစုကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ ဘာသာ 

ှင့်အတူ ခရစ်ယာန်၊ အစ လာမ်၊ 

ဟိ ှင့်  အြခားဘာသာဝင်များ 

သည် ှစ်ေပါင်းများစွာကတည်းက 

ပင် အချင်းချင်း စည်းလံုးညီွတ် 

စွာြဖင့ ်အမိိင်ုငေံတာ်ေကာင်းကျိး 

ကို  အတူတကွ  ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရက်ခဲ့ကေကာင်း၊  တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့်လည်း     ိုင်ငံေတာ် 

ငမ်ိးချမ်းြခင်း၊ သာယာဝေြပာြခင်း 

တိုြဖင့်    ြပည့်စုံေစေရးအတွက ်

အမျိးသားိင်ုငေံရး ေစာင့ေ်ရှာက် 

မ လုပ်ငန်းများတွင်     တက်တက် 

က က    ပါဝင်လ ပ်ရှားခဲ့ေကာင်း၊  

ပီးခဲ့သည့်   ေရးေကာက်ပွဲတွင ်

မည်သိုမ   ေရှာင်လ ဲ၍  မရသည့် 

အေြခအေန   ြဖစ်ေပ လာသည့ ်

အတွက် ိင်ုငေံတာ်၏တာဝန်များ 

ကို တပ်မေတာ်ကထမ်းေဆာင်ခဲ ့

ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းေနာက ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံ     အုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီကုိဖဲွစည်းပီး ေရှလပ်ုငန်း 

စ်(၅)ရပ်ကုိ ချမှတ်၍ ုိင်ငံေတာ် 

ေအးချမ်းသာယာေရး၊     ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက ်   ဦးတည် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

ေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်း

ိုင်ငံေတာ်  ေအးချမ်းသာယာ 

ဖွံဖိးေရးအတွက ်    ိုင်ငံေတာ် 

အစုိးရ၊ တပ်မေတာ်ှင့် ဌာနဆိင်ုရာ 

အဖွဲအစည်းများ၏    ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်မ များအြပင ်ဘာသာ 

ေရး၊ လမူ ေရးအဖဲွအစည်းများှင့ ်

ြပည်သူလူထုတိုကလည်း က   

အသီးသီးမှ      ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက်ကရန်  လိအုပ်မည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ငမ်ိးချမ်းလိသုည့၊် ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေစလိုသည့် စိတ်ဆ ရှိ 

ရန် အဓိကအေရးကီးပါေကာင်း၊ 

တိုင်းြပည်သာယာဝေြပာေရးှင့ ်

စားနပ်ရိက ာ   ေပါများေရးသည ်

လည်း အဓိကကျသည့်အတွက ်

ငမ်ိးချမ်းမ ရရိှေအာင် ဦးစွာေဆာင် 

ရက်ရန်လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့်   တိုင်းြပည်ေကာင်း 

ေအာင်  ေဆာင်ရက်မည်ဟူသည့ ်

ဆ ြဖင့ ်အသတိရား၊ သတတိရား 

တိုြဖင့် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း၊ 

အဖွဲအစည်း တစ်ခုချင်းအလိုက ်

ဝိုင်းဝန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင ်

ကပါရန် ေမတ ာရပ်ခံ တုိက်တွန်း 

လိုပါေကာင်း။

ဆုေတာင်းစကားေြပာကား

ခရစ မတ်အခါသမယတွင် ခရစ် 

ယာန် ဘာသာဝင်များအားလုံး၊ 

ြမန်မာုိင်ငံသူ ိုင်ငံသားအားလုံး 

ေပျာ်ရ င် ချမ်းေြမ့ကပါေစေကာင်း၊  

ှစ်သစ်အခါသမယကိ ုေပျာ်ရ င်စွာ 

ြဖတ်သန်းိင်ုကပါေစေကာင်းှင့ ်

သက်ဆိင်ုရာ ဘာသာတရားများ၏ 

အဆုံးအမှင့အ်ည ီိင်ုငေံတာ်ှင့် 

ိင်ုငသံားအားလုံး၏ ေကာင်းကျိး 

ကိုေရှး ၍   ေမတ ာှလုံးသား၊ 

သည်းခံခွင့်လ တ်ေသာ စိတ်ထား 

များြဖင့်    စည်းလုံးညီွတ်စွာ 

လက်တွဲေနထိုင်     လုပ်ကိုင ်

ေဆာင်ရက်သွားကေစလုိေကာင်း 

ဆေုတာင်းစကားေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ     ဥက   ၊ 

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ရန်ကန်ု 

ကက်သလစ် ဂုိဏ်းချပ်သာသနာ  

ဂိဏ်ုးချပ်ဆရာေတာ်ကီးတိုသည် 

ခရစ မတ်ကိတ်မုန်ကုိ အတူတကွ 

လီှး၍ ဂဏ်ုြပကသည်။ ထိုေနာက်  

ိုင်ငံေတာ်      စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊      ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က       ကက်သလစ် 

ဆရာေတာ်ေကျာင်းတုိက်မိသားစု 

အား   ခရစ မတ်   အထိမ်းအမှတ် 

လက်ေဆာင်ှင့်    အလှေငွများ     

ေပးအပ်ခဲ့ပီး       ရန်ကုန်ကက် 

သလစ်ဂိုဏ်းချပ ်        သာသနာ  

ဂိဏ်ုးချပ် ဆရာေတာ်ကီးကလည်း      

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊  ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

အဖွဲဝင်များအား      ခရစ မတ် 

အထိမ်းမှတ်     လက်ေဆာင်များ     

ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။

၎င်းေနာက် ရန်ကုန်ကက်သလစ် 

ဂိဏ်ုးချပ်သာသနာ လက်ေထာက် 

ဆရာေတာ်ကီး ဂ န်ေစာေယာဟန် 

က ခရစ မတ်ဆမွုန်ေကာင်းစကား

ေြပာကား၍ ဆုေတာင်းေမတ ာ 

ပိုသပီး အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်း 

ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ေနာက်လိုက်ေကာင်းြဖစ်မှ ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းြဖစ်မည်ြဖစ်သြဖင့် 

ေနာက်လိုက်ေကာင်းများြဖစ်လာေစေရး သင်တန်းများတွင် စနစ်တကျ ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်ေပးရန်လို
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

ေနာက်လုိက်ေကာင်းြဖစ်မှ ေခါင်းေဆာင် 

ေကာင်းြဖစ်မည်ြဖစ်သြဖင့် ေနာက်လုိက် 

ေကာင်းများြဖစ်လာေစေရးသင်တန်းများ 

တွင်    စနစ်တကျ   ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက် 

ေပးရန်လိုေကာင်း၊ ေလ့ကျင့်သင်ကား 

ေပးေနသ ူနည်းြပများအေနြဖင့ ်သင်တန်း 

သားများအား    အေရအတွက်ထက်  

အရည်အချင်းြပည့်ဝေစေရး   ေလ့ကျင့် 

ေဆာင်ရက်၍ စစ်သားေကာင်းြဖစ်ေအာင် 

ေလက့ျင့်ေပးရန်လုိေကာင်း၊ စစ်စည်းကမ်း 

သည်  တပ်မေတာ်၏  ေကျာိုးမ  ိင် 

ြဖစ်သြဖင့ ်    စိတ်ဓာတ်၊    စည်းကမ်း 

ေကာင်းမွန်ေစေရး အဓကိထား ေလက့ျင့ ်

ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိေုကာင်း  ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က ယေန  မွန်းလဲွပိင်ုးတွင်  

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိလ်ု၊  တပ်မေတာ် 

သနူာြပှင့ ် ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု၊      

တပ်မေတာ်(ကည်း)    ဗိုလ်သင်တန်း 

ေကျာင်း(ေမှာ်ဘ)ီတိုမှ  ေကျာင်းအုပ်ကီး 

များ၊   နည်းြပအရာရိှကီးများ၊     ကထကိ 

အရာရိှကီးများ၊  ဆရာ ဆရာမကီးများှင့ ်

သေ အရာရှိများအား  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး မဂ  လာဒံုတပ်နယ်ရိှ  တပ်မေတာ် 

ေဆးတက သိုလ်ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌    

ေတွဆုံ    အမှာစကားေြပာကားစ ်

ထည့်သွင်းေြပာကားသည်။ 

တက်ေရာက်

အဆိုပါေတွဆုံပွဲသို  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊  တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့အ်တ ူကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်(ေရ)ဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးေအာင်၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)ဗိလ်ုချပ်ကီး 

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ုံးမှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊  ရန်ကန်ု 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး    ဗိုလ်ချပ် 

ွန်ဝင်းေဆွ၊    ေကျာင်းအုပ်ကီးများ၊ 

နည်းြပအရာရှိကီးများ၊  ကထိကအရာရှိ 

ကီးများ၊ ဆရာကီး  ဆရာမကီးများှင့ ်

သေ အရာရိှများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ   စစ်ရာထူးခန်ချပ ်  ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီးလင်းေအာင်ှင့ ် တပ်မေတာ် 

ေလ့ကျင့်ေရးအရာရှိချပ်      ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီး ေဇာ်မျိးတင်တုိက ၁၉၉၉ ခုှစ် 

မှ   ၂၀၂၁  ခုှစ်အထိ     တပ်မေတာ်         

ေဆးတက သိလ်ု၊      တပ်မေတာ်သနူာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု၊  တပ်မေတာ် 

(ကည်း) ဗိလ်ုသင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘ)ီ

တိုမှ အရာရှိများ ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပး 

ိုင်ခဲ့မ ၊  စာေပသင်ကားေပးိုင်ခဲ့မ ှင့် 

လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနမ   အေြခ 

အေနများှင့ ်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ဗိလ်ုသင်တန်းေကျာင်း(ဗထူး)၊ တပ်မေတာ် 

(ကည်း) ဗိလ်ုသင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘ)ီ 

တိုသည် စစ်ဘက်ေခါင်းေဆာင်များကို 

တိုက်ိုက်ေမွးထုတ်ေပးပီး    ေဆး 

တက သုိလ်၊ နည်းပညာတက သုိလ် စသည့် 

တက သိုလ်များသည်    သက်ဆိုင်ရာ 

ဘာသာရပ်များတတ်က မ်းသည့ ်စစ်ဘက် 

ေခါင်းေဆာင်များ  ေမွးထုတ်ေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊  သင်တန်းေကျာင်းများတွင ်

စစ်ပညာများ   သင်ကားေပးလျက်ရှိ 

သကဲ့သို  အတန်းပညာများကိုလည်း 

သင်ကားေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ တပ်မေတာ် 

တက သိုလ်များှင့် ြပင်ပတက သိုလ်များ 

သည်    သင်ကားေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

ေခ းထွက်များမှ  ေသွးထွက်နည်းမည် 

ြဖစ်သြဖင့ ်မိမိတိုေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပး 

လိုက်သည့် အနာဂတ်ေခါင်းေဆာင်များ 

ကို  ေလ့ကျင့်သားြပည့်ဝပီး တပ်မေတာ် 

က  အားကိုးအားထားရသူများြဖစ်လာ 

ေစရန် စနစ်တကျ ေလ့ကျင့်ေပးရန်လို 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ် သက်ဆိင်ုရာအဆင့ ်

အလိုက်    သင်ကားေပးလိုက်သည့ ်

ဘာသာရပ်များအား  အမှန်တကယ် 

တတ်က မ်းပီး  လက်ေတွနယ်ပယ်တွင ်

အသုံးချိုင်ေစေရး  ေလ့ကျင့်သင်ကား 

ေပးရန်လိေုကာင်း၊ ေလက့ျင့ေ်ရးလပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်မှန်မှန်ကန်ကန် 

ြဖင့်  ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန ်  လိုပီး 

အေသးအဖဲွမှအစ ဂစုိက်ုရန်လိေုကာင်း။

အရည်အချင်းြပည့်ဝမ ရှိေစေရး

သင်တန်းသားများ၏ ေလ့ကျင့်ေရး

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင ်  အေရ 

အတွက်ထက်   အရည်အချင်းြပည့်ဝမ         

ရိှ ေစေရး ဦးစားေပးေလက့ျင့သ်င်ကားေပး 

ေနရန်လိုေကာင်း၊   သင်တန်းသားှင့ ်

နည်းြပအချိးကုိ မ တေအာင်ေဆာင်ရက် 

ေပးပီးြဖစ်သြဖင့်  ေလ့ကျင့်သင်ကား 

ေပးရာတွင်  အရည်အချင်းြပည့်ဝသူများ 

ေမွးထုတ်ေပးိုင်ရမည ်    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

Guardian စနစ်ြဖင့ ်အဆင့ဆ်င့်ကပ်မတ် 

ကွပ်ကေဲဆာင်ရက်ရာတွင် သင်တန်းသား 

များ၏ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊  စာေပ 

ပညာဆိုင်ရာများ  ေကာင်းမွန်ေစေရး 

အနီးကပ်တစ်ဦးချင်း ကပ်မတ်ကွပ်ကဲ

ေလ့ကျင့်သင်ကားေဆာင်ရက်ိုင်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုအတ ူစာေပပညာရပ်များ 

သင်ကားေပးရာတွင်လည်း သက်ဆိင်ုရာ 

ဘာသာရပ်များအလိက်ု      အမှန်တကယ် 

တတ်က မ်း၍ ထူးခ န်သူများြဖစ်ေအာင ်

သင်ကားေပးရန်လိုေကာင်း၊ သင်တန်း 

သားတစ်ဦးချင်း၏  အေနအထားကို 

သရိှိရန်လိုပီး လိအုပ်ချက်၊ အားနည်းချက် 

များကိုေဖာ်ထုတ်၍  ဖိဖိစီးစီးသင်ကား 

ေလ့ကျင့်ေပးြခင်းြဖင့ ်    အမှန်တကယ် 

အရည်အချင်းရှိသည့်   သင်တန်းသား 

အရာရှိများကို  ေမွးထုတ်ေပးိုင်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသိုေမွးထုတ်ေပးိုင်ရန်

အတွက်လည်း အရည်အချင်းြပည့ဝ်သည့ ်

နည်းြပများကိ ုေရးချယ်ခန်အပ်ထားြခင်း 

ြဖစ်သြဖင့ ်  မိမိတိုြဖတ်သန်းလာရသည့ ်

ဘဝအေတွအကံ၊ တတ်က မ်းထားသည့ ်

ဘာသာရပ်များအလိုက ်စာေပပညာရပ ်

များကိ ုအသုံးချ၍ ေလက့ျင့သ်င်ကားေပး

ရန်လိုေကာင်းြဖင့ ်မှာကားသည်။

မျက်ကွယ်ြပေန၍မရ

ထိုေနာက်  ြမန်မာိုင်ငံ၏  ိုင်ငံေရး 

ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ  အေြခအေနများှင့် 

ပတ်သက်၍ မိမိတုိုိင်ငံသည် ၂၀၁၁ ခှုစ် 

တွင် ြပည်သူများလိုလားသည့်  ပါတီစုံ 

ဒီမိုကေရစီ    လမ်းေကာင်းေပ တွင် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ခုှစ်ှင့် 

အည ီေလ ာက်လှမ်းခဲေ့ကာင်း၊  ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခဥံပေဒ(၂၀၀၈)ခှုစ်သည် ြပည်သ ူ

များမှ ဆ မေဲပးခွင့ရိှ်သမူျား၏ ၉၂ ဒသမ 

၄ ရာခိုင် န်းြဖင့်  အတည်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သြဖင့်  မျက်ကွယ်ြပေန၍မရေကာင်း၊ 

၂၀၁၁ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ် ဒီမိုကေရစ ီ

အစိုးရသက်တမ်းများတွင ်  တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့် ဥပေဒအရေပးအပ်ထားေသာ 

တာဝန်များကို  အစိုးရှင့်အတ ူပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်မှ 

စ၍ အိုင်ရပါတီ၏လုပ်ေဆာင်ချက  ်

များသည်  ဥပေဒှင့်ညီွတ်ြခင်းမရှိ 

သည်ကို  ေတွရှိရသြဖင့ ်  မိမိအေနြဖင့် 

ဒမီိကုေရစတွီင် စည်းကမ်းတကျရိှရန်ှင့ ်

တရားမ တမ ရှိရန်   အကိမ်ကိမ်တိုက ်

တွန်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း၊    သိုေသာ် 

ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပရာ၌ ကိတင်မဲေပး 

ြခင်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ဥပေဒှင့် 

ညီွတ်မ များမရှိသည်ကိ ု   သိရှိခဲ့ရပီး 

ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပချနိ ်တွင်လည်း          

မစဲာရင်းမှားယွင်းမ များ ြဖစ်ေပ ခဲသ့ည်ကိ ု

အချိေသာပုဂ ိလ်များှင့် ိုင်ငံေရးပါတီ 

များ၏ ေြပာကားချက်အရ သိရိှခ့ဲရေကာင်း၊ 

မဲစာရင်းများအား  ြပန်လည်စိစစ်ခဲ့ရာ 

မဲစာရင်း                စာမျက်ှာ ၆ သို 

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်က ေလက့ျင့ေ်ရးပိင်ုးဆိင်ုရာများ 

ှင့် ပတ်သက်၍ေြပာကားရာ၌  တပ်မေတာ် 

တွင်    ေလ့ကျင့်ေရးသည်အေရးကီး 

ေကာင်း၊ စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေရးအတွက် 

စစ်ေရးစွမ်းရည်၊ စည်းံုးေရးှင့် အုပ်ချပ်ေရး 

စွမ်းရည်တိုြဖစ်ေကာင်း၊  အသိပညာှင့် 

အတတ်ပညာများ ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက ်

ရြခင်းြဖစ်ပီး ေတွးေခ ကံဆမ များြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    စစ် 

တက သိုလ်ှင့်    တပ်မေတာ်(ကည်း)        

ကွာြခားမ များရိှေကာင်း၊ ြပင်ပတက သိလ်ု 

များသည် မမိကိိယ်ုတိင်ုေလလ့ာမ များကိ ု

ေဆာင်ရက်၍  လက်ေတွေလ့ကျင့်ခန်း 

များကို      ကိုယ်တိုင်ေတွးေခ မ ှင့် 

ေဆာင်ရက်ပီး စာေမးပွဲေြဖဆိုမ များကို 

ြပလပ်ုရေကာင်း၊  တပ်မေတာ်တက သိလ်ု 

များသည်   ဘာသာရပ်များအလိုက  ်

အချနိ ် ြပည့ ်သင်ကားသည့်စနစ်ြဖင့  ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ကျက်မှတ်ရသည်များ 

ရှိသကဲ့သို  ဖတ် ေလ့လာရသည်များ 

လည်း ရှိေကာင်း။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် တပ်မေတာ်ေဆးတက သိလ်ု၊ တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု၊      တပ်မေတာ် 

(ကည်း) ဗိုလ်သင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘီ)တိုမှ ေကျာင်းအုပ်ကီးများ၊ နည်းြပအရာရှိကီးများ၊ ကထိကအရာရှိကီးများ၊  ဆရာ ဆရာမကီးများှင့ ်သေ အရာရှိများအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။

 သင်တန်းသားများ၏    ေလ့ကျင့်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင်  အေရအတွက်ထက်  အရည်အချင်း 

ြပည့ဝ်မ ရိှေစေရး ဦးစားေပးေလက့ျင့သ်င်ကားေပးေန 

ရန်လို

 သင်တန်းသားှင့်  နည်းြပအချိးကို    မ တေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးပီးြဖစ်သြဖင့်  ေလ့ကျင့်သင်ကားေပး 

ရာတွင်  အရည်အချင်းြပည့ဝ်သမူျား  ေမွးထတ်ုေပးိင်ု 

ရမည်ြဖစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၅ မှ

မှားယွင်းမ ကိုေတွရှိရသြဖင့် အစိုးရအဖွဲ 

ှင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မ ှတာဝန်ရှိ 

သူများအား    မဲစာရင်းမှားယွင်းမ များ 

အတွက် ေြဖရှင်းေပးရန်  အကိမ်ကိမ ်

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း၊  တပ်မေတာ်အေန 

ြဖင့်  တာဝန်ရှိသူများှင့ ်  အကိမ်ကိမ် 

ေတွဆုံညိ  င်းခဲ့ေသာ်လည်း    ေြဖရှင်း 

ေပးြခင်းမရှိသြဖင့်    ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ ိုင်ငံေတာ် 

အား အေရးေပ အေြခအေနေကညာ၍ 

တာဝန်ယူ    ေဆာင်ရက်ခဲ့ရြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း။

မမိတိိုအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ တာဝန် 

အား   ထမ်းေဆာင်ရာတွင ်  ိုင်ငံေတာ်     
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ိုင်ငံေရးပါတီများ ဆက်လက်ေတွဆု ံေဆွးေွး

( ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစည်းအေဝး (၁၈/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့် အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ေရးေကာက်ပွဲ မဲမသမာမ များှင့် ပတ်သက်၍လည်း ြပည်တွင်းြပည်ပက သိရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲတွင် မမှန်မကန် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် တာဝန်ရှိသူများှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကိုလည်း အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ်ှင့် 

စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ိုင်ငံေရးပါတီများ ဆက်လက်ေတွဆုံ ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။
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စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ    ဖွဲစည်း၍ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ    ခန်အပ် 

ေဆာင်ရက်ပီး ိင်ုငတံိုးတက်ေရးအတွက် 

ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့်  ဦးတည်ချက် 

(၉)ရပ်ကို ချမှတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊ 

မိမိတိုအစိုးရ၏   လက်ေတွကျေသာ 

ရည်ရယ်ချက်ှင့ ်လက်ရိှလပ်ုေဆာင်ေနမ  

သည် တိုင်းြပည်သာယာဝေြပာေရးှင့ ်

စားနပ်ရကိ ာေပါများေရးအတွက် ဦးတည် 

ေဆာင်ရက်ေနြခင်း     ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ ခန်အပ်တာဝန် 

ေပးေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း အရပ်သား 

များကိသုာ ဥပေဒှင့အ်ည ီအေတွအကံ 

ရိှပီး အရည်အချင်းြပည့်ဝသူများကုိ တာဝန် 

ေပးအပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ် 

အား      အေရးေပ အေြခအေနြဖင့ ်

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ေသာ ်

လည်း    ဒီမိုကေရစီနည်းလမ်းအရသာ 

ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှပီး ဆက်လက်၍လည်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ထုိေကာင့် ုိင်ငံတည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးအတွက်  ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

လည်း အမုန်းတရားများမြဖစ်ေပ ေစရန် 

ှင့်  ေသွးထွက်သံယိုမ အနည်းဆုံးြဖစ် 

ေစရန် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းေဆာင်ရက်

လျက်ရိှြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ မမိတိိုအေနြဖင့် 

လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့် ေရးေကာက် 

ပွဲြပန်လည်ကျင်းပိုင်ေရး    ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ဆ မေဲပးရာ 

တွင်အတတ်ိုင်ဆုံး မဲစာရင်းမှားယွင်းမ  

မရှိေစေရးှင့်  မဲေပးပိုင်ခွင့်ဆုံး ံးမ မရှိ 

ေစေရး၊    မသမာသည့်နည်းလမ်းြဖင့ ်

မေဲပးမ မရိှေစေရးတိုအတွက် ေဆာင်ရက် 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့်ဆ မဲေပး 

ခွင့်ရှိသူများအားလုံး ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်များရရိှေစေရးအတွက် ေဆာင်ရက် 

လျက် ရိှရာ ယခအုချန်ိအထ ိ၂၅ ရာခိင်ု န်း 

ခန်သာပီးစီးေသး၍  ၎င်းလုပ်ငန်းစ်ကိ ု

ြပည်သလူထူတုစ်ရပ်လုံးက ဝိင်ုးဝန်းကညီူ 

ေဆာင်ရက်ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဒီမိုကေရစီအရေဆာင်ရက်ရာတွင ်

အချိေသာ      အဖွဲအစည်းများသည ်         

အကမ်းဖက်ေဆာင်ရက်မ များရိှေကာင်း၊ 

ြမန်မာိင်ုင၏ံ လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 

ှင့ ်ဆက်စပ်ေနေသာအဖဲွအစည်းများှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ခဲွြခားကည့ပ်ါက လွပ်လပ်ေရး 

ကာလမ ှ၂၀၁၁ ခုှစ်မတိုင်မီအချနိ်အထိ 

ိုင်ငံေရးအရ၊  တိုင်းရင်းသားေရးအရ၊ 

အယဝူါဒများအရ သေဘာထား တိက်ုဆိင်ု 

မ မရှိြခင်းေကာင့်      လက်နက်ကိုင ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်  တိုင်းရင်းသားအဖွဲ 

များရှိေကာင်း၊  ၎င်းတိုအဖွဲများထဲမ ှ

အချိအဖဲွများအေနြဖင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် 

တစ်ိင်ုငလံုံးပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး

(NCA) လက်မှတ်ေရးထိုးထားကသူများ 

ြဖစ်သြဖင့်     ၎င်းတိုှင့်ပတ်သက်၍ 

ငိမ်းချမ်းေရးနည်းလမ်းအရ  ေဆွးေွး 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်အဖဲွများြဖစ်ေကာင်း၊ 

သိုေသာ် ၂၀၁၁ ခုှစ်ဒီမိုကေရစီအသွင်

ကူးေြပာင်းပီးေနာက်ပိင်ုးတွင် အချိေသာ 

တိုင်းရင်းသားအဖွဲများသည ်ဒီမိုကေရစ ီ

ကို     မျက်ကွယ်ြပ၍   လက်နက်ကိုင ်

ေဆာင်ရက်လာကေကာင်း၊    ယခုအခါ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်      ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ 

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ   မဲမသမာမ  

ေကာင့ ်ေပ ေပါက်လာသည့ ်အကမ်းဖက် 

အဖွဲအစည်းများရှိေကာင်း၊   အဆိုပါ 

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများအား မမိတိို 

အေနြဖင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးရန်မရိှေကာင်း၊ 

မမိတိိုအေနြဖင့ ်ြပည်သမူျားကိ ုကိယ်ုစား 

ြပသည့် ိင်ုငေံရးပါတမီျားှင့ ်ေတွဆုရံန် 

အကိမ်ကိမ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ်လည်း 

ပါတီအချိအေနြဖင့် လာေရာက်ေတွဆုံ

ေဆွးေွးြခင်းမရိှေကာင်း၊ အစအုဖဲွလိက်ု 

ေထာက်ခံသူြပည်သူများကို ပါတီများက 

သာကိုယ်စားြပပီး   ပုဂ လိကအေနြဖင့ ်

ကုိယ်စားြပမ မရိှေကာင်း၊ ုိင်ငံေရးပါတီ 

များသည် ြပည်သမူျားကိကုိယ်ုစားြပသည့ ်

ိုင ်ငံေရးအဖွဲအစည်းများြဖစ်သြဖင့  ်

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့်   ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးရန်  စီစ်ေဆာင်ရက်ေနြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ဒီမိုကေရစီကိုမျက်ကွယ ်

ြပ၍မရဘဲ   အေရးယူရန်ရှိသူများကို 

အေရးယူိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ ဥပေဒအထက်တွင်  မည်သူမ  

ရှိ၍မရေကာင်း၊ ဥပေဒှင့်ညီွတ်မ မရှိ 

ပါက       ဥပေဒှင့်အညီသာအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ အေပ   မူတည်၍ 

၂၀၂၃ ခုှစ်    ဩဂုတ်လအတွင်း  ပါတီစုံ 

ဒီမိုကေရစီ  အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပိုင်ေရး မိမိတိုအေနြဖင့် အတတ် 

ိုင်ဆုံး    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်းြဖင့် ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သတင်း 

ရရှိသည်။                        

    သတင်းစ်

ပုသိမ်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်၌ လုပ်ငန်းခွင်အကိ မူလတန်းဆရာ

အတတ်ပညာသင်တန်း PPTT(၇/၂၀) ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိုပွဲ ကျင်းပ
ပုသိမ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

ပုသိမ်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်၌ 

လုပ်ငန်းခွင်အကိ   မူလတန်း 

ဆရာအတတ်    ပညာသင်တန်း 

PPTT(၇/၂၀)ေမာင်မယ်သစ်လွင ်

ကိဆိုပ ွဲကို     အဆိုပါဒီဂရီ 

ေကာလိပ်ရှိ ပညာရတနာခန်းမ၌  

ယေန   နံနက်  ၁၀ နာရီခွဲက 

ကျင်းပရာ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ 

သည်။

ေရှးဦးစ ွာ  တိုင ်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က   အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။    ထိုေနာက် 

သင်တန်းတက်ေရာက်မည့ ်ဆရာ    

ဆရာမများအတွက် ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီးအစုိးရအဖဲွက လှဒါန်း 

သည့် ေထာက်ပံ့ေကး  ေငွကျပ ်

သိန်း ၂၀ ှင့်  ကက်ဥများအား 

ဝန်ကီးချပ်က  ေပးအပ်လှဒါန်း 

ခဲ့ရာ ေကျာင်းအုပ်ကီး  ေဒ သန်း 

သန်းိုင်က လက်ခံရယူသည်။ 

အဆိုပါသင်တန်းသို  ပုသိမ် 

ခိုင်မှ ၃၁၅ ဦး၊ ဟသ  ာတခိုင် မှ 

၂၅၀၊   ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်မ ှ

တစ်ဦး    စုစုေပါင်း   ၅၆၆ ဦး 

တက်ေရာက်ကပီး  သင်တန်း 

ကာလမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ  

မတ်  ၄  ရက်အထိ   ရက်သတ         

၁၁ ပတ်ကာြမင့်မည်ြဖစ်သည်။

ယေန  ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်းရိှ ပညာေရးဒီဂရီေကာလပ်ိ 

များြဖစ်သည့ ်  ပုသိမ်၌ ၅၆၆ ဦး၊   

ေြမာင်းြမ၌ ၂၅၉ ဦး၊ဘိုကေလး၌  

၂၄၇ ဦး    စုစုေပါင်း   ၁၀၇၂ ဦး 

သင်တန်းတက်ေရာက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုတွတ်(ြပန်/ဆက်)

အသိေပး  းေဆာ်ချက် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ိင်ုငတံကာှစ်သစ်ကူးအကိ 

ကာလှင့် ှစ်သစ်ကူးေနရက်တိုတွင်  ေဗျာက်အိုး၊  မီး ှးှင့် 

မီးဒုံး( ှးဒိုင်း)များကို  ပစ်ေဖာက်မ ေကာင့ ် ြပည်သူများ အထိတ် 

တလန် မြဖစ်ေစေရး၊ မသမာသမူျားမှ ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်

လုံ ခံေရးကုိ ထိခုိက်ေအာင် ြပလုပ်လာုိင်ြခင်းတုိေကာင့် ေဗျာက်အိုး၊ 

မီး ှးှင့်   မီးဒုံး( ှးဒိုင်း)များကို    ေရာင်းချြခင်း၊  ြဖန် ြဖးြခင်း၊      

ပစ်ေဖာက်ြခင်းများမြပလုပ်ကရန်ှင့ ် လိုက်နာြခင်းမရှိပါက 

တည်ဆဲဥပေဒအရ    ထိေရာက်စွာ  အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
ဒီဇင်ဘာ   ၂၃  ရက်ထုတ်   ေကးမုံသတင်းစာ     စာမျက်ှာ          

၁၃ တွင် ပါရိှေသာ စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန  

 န်ကားချက်အမှတ ်  ၁/၂၀၂၁ ၌ ေဖာ်ြပထားေသာ ရက်စွဲအား 

၁၃၈၃ ခုှစ်၊  နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်   ၂ ရက်   (၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်) ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

စာတည်း

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်  ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီအေထေွထေွရးေကာက်ပဲွ   

မမဲသမာမ ေကာင့ ်ေပ ေပါက်လာသည့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်း 

များရှိေကာင်း၊   အဆိုပါ   အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများအား 

မမိတိိုအေနြဖင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးရန်မရိှေကာင်း၊ မမိတိိုအေနြဖင့် 

ြပည်သူများကို   ကိုယ်စားြပသည့်    ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် 

ေတွဆုံရန် အကိမ်ကိမ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ်လည်း ပါတီအချိ 

အေနြဖင့် လာေရာက်ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်းမရှိ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

 ေကျာဖုံးမှ

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး စိုးထွဋ်ှင့် 

ဦးဝင်းရှိန်၊    ေကာ်မတီဝင ်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာပွင့်ဆန်း၊         ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင်၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်များ၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များှင့်     တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကပီး တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ 

ဥက    တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက      ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

တက်ေရာက်ကသည်။

အဆင့်(၈၂)ေနရာတွင် ရပ်တည်ေန

ဦးစွာ     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ်က တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ ှင့်ပတ်သက်၍   ၂၀၁၈ ခုှစ်  ကမ ာ့ 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  အ န်းကန်ိးတွင် ြမန်မာိင်ုင ံ

သည် ိုင်ငံ(၈၄)ိုင်ငံအနက် အဆင့်(၈၂)ေနရာတွင် 

ရပ်တည်ေနပီး   ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ    တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ အေြခအေန အ န်းကိန်းကို အ န်း 

ကိန်း (၄)ခုြဖင့် တိုင်းတာရာတွင် အစိုးရ၏ မူဝါဒ၊ 

ေရာင်းလိုအားှင့် ဝယ်လိုအား၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမ  

ရှိသည့်   ကုန်သွယ်မ ှင့်   အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းစ်တိုြဖစ်ေကာင်း။ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ သည်   ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို  အဟန်အတားြဖစ်

ေစသည့်အချက်များထဲမ ှ    အဓိကအချက် (၁) ခု 

ြဖစ်ေကာင်း၊ တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ က   အင်အား 

ကီးေနသမ  တရားဝင် လပ်ုကိင်ုေသာလပ်ုငန်းများကိ ု

အဟန်အတားြဖစ်ေစေကာင်း၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ  

ပမာဏ ေလျာ့ကျြခင်းသည် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

ှင့် ဆက်စပ်ေနသည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံှင့်      အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ၏    ကုန်သွယ်မ  

ကိန်းဂဏန်းများကို    င်းယှ်ကည့်ြခင်းအားြဖင့် 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များမှာ များစွာကွာဟမ များ 

ရှိသည်ကိ ုေတွရေကာင်း။

နယ်စပ်ေဒသများမှ တရားမဝင်ကန်ုပစ ည်းများ 

ဝင်ေရာက်ေနသည့်အတွက် အေသးစား၊ အငယ်စား 

ှင့် အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် 

တရားမဝင် ကုန်စည်များှင့်   ပိင်ဆိုင်ေရာင်းချ 

ိင်ုစွမ်းနည်းပီး ေရရှည်ရပ်တည်ရန် ခက်ခလဲာသည့် 

အတွက်   နယ်စပ်ေဒသှင့်  ထိစပ်လျက်ရှိသည့် 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တားဆီးေရးလုပ်ငန်းများကို    ထိထိ 

ေရာက်ေရာက် တားဆီးေဆာင်ရက်သွားရန် လုိအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း ေဆွးေွး

ယေနအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာက 

သည့် သက်ဆုိင်ရာဌာနအသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

အေနြဖင့် တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရးှင့် 

ပတ်သက်ပီး     ထိထိေရာက်ေရာက်   ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့်    မူဝါဒများ၊   မဟာဗျဟာ၊ 

နည်းဗျဟာများ၊   စီမံချက်များှင် ့  ေရတိုေရရှည ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်း 

အစီအစ်များကုိ ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်း ေဆွးေွးေပးက 

ေစလိေုကာင်း၊ က  တစ်ခခုျင်းစအီေပ  အေြခခံပီး 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင့်   လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတမီျား၊ ဆပ်ေကာ်မတမီျားှင့် အထူးလပ်ုငန်း 

အဖဲွများဖဲွစည်းပီး ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်သည့ ်

အြပင်   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊  တိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်များအေနြဖင့်လည်း       တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး     အထူးအဖွဲများြဖင့ ်

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကို ထိထိေရာက်ေရာက် 

တားဆီးသွားရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

မိမိတို လက်ရှိတာဝန်ယူသည် ့ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီလက်ထက်တွင် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန်အမှတ် ၈၁/၂၀၂၁ 

ြဖင့် ကုန်သွယ်မ ှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမ များ မှန်ကန် 

ြမန်ဆန်ေစေရးဗဟိုေကာ်မတီအား   ဖွဲစည်းခဲ့ပီး 

ေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ အပုိဒ် (၂)၊ အပုိဒ်ခဲွ 

(စ) တွင် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက် အေလးထား၍ စီစ်ေဆာင်ရက်ရန် သတ်မှတ် 

ြပ  ာန်းထားရှိေကာင်း၊    ထိုြပင်   အမိန်အမှတ် 

၈၃/၂၀၂၁ ြဖင့် ဖဲွစည်းသည့် ကန်ုသွယ်မ ှင့် ကန်ုစည် 

စီးဆင်းမ များ    မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီ၏   လုပ်ငန်းတာဝန်များ   အပိုဒ် (၁၆) 

အပိုဒ်ခွဲ (ဃဃ)တွင်  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ 

မြဖစ်ေပ ေစေရး       အေလးထားေဆာင်ရက်ရန ်

သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားရှိေကာင်း။

စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရးှင့် တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ များကို စစ်ေဆးေတွရှိပါက ေဖာ်ထုတ် 

ေပးြခင်း၊ ထိေရာက်စွာ အေရးယူြခင်းြဖင့် ကုန်သည် 

များ   တရားဝင်ကုန်သွယ်မ လမ်းေကာင်းေပ သို 

ေရာက်ရှိလာပီး ကုန်သွယ်မ ပမာဏများ တိုးတက် 

ကာ ိင်ုငေံတာ်၏ အခွန်ဘ  ာများလည်း တိုးတက် 

ရရိှလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ 

အေနြဖင့်လည်း ေဈးကွက်အတွင်း တရားမ တစွာ 

ြဖင့် ယှ်ပိင်လာေစြခင်းြဖင့် တိင်ုးြပည်၏ စီးပွားေရး 

က  များမှာလည်း   ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ တစ်ဖက်မှလည်း တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ  

များကို ထိထိေရာက်ေရာက် အေရးယူေဆာင်ရက ်

သွားရန် လိုအပ်သကဲ့သို  တစ်ဖက်မှလည်း စုံစမ်း 

ေထာက်လှမ်း ရှာေဖဖွမ်းဆီးသည့် အဖဲွအစည်းများကိ ု

မိမိတို    တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီဖွဲစည်းပီးေနာက် တိုင်းေဒသ 

ကီး၊ ြပည်နယ်အသီးသီးတွင်လည်း ယခင်ဖွဲစည်း 

ထားသည့်  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖဲွများကိ ုအားလုံးြပန်လည်ြပင်ဆင်ဖဲွစည်း 

ထားရှိပီး ဖမ်းဆီးရရှိမ အေြခအေနမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်  

ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ ေအာက်တုိဘာလအထိ ကိုးလတာ 

ကာလအတွင်း အမ တွဲ  ၁၅၁၆ မ ၊ တန်ဖိုးကျပ်သန်း 

ေပါင်း ၆,၀၆၇  ဖမ်းဆီးရမိပီး  တစ်လလ င် ပျမ်းမ  

အမ တွဲ ၁၆၈ မ  တန်ဖိုးကျပ်သန်းေပါင်း ၆၇၄ ေကျာ် 

ဖမ်းဆီးရမိေကာင်း။

အခွန်တိမ်းေရှာင်မ များ ေလျာ့နည်းေအာင်

ေြပာင်းလဲလာသည် ့      ေခတ်စနစ်ှင့်အညီ 

ိင်ုငေံတာ်ဘက်မှ ကန်ုသွယ်မ ဆိင်ုရာ  ေြဖေလ ာသ့င့် 

သည်များကုိလည်း ေြဖေလ ာ့မ များ ေဆာင်ရက်ေပး 

ေနသကဲ့သို တစ်ဖက်မှလည်း တရားဥပေဒစိုးမိုးပီး 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ၊ အခွန်တိမ်းေရှာင်မ များ 

ေလျာ့နည်းသွားေအာင ်   လုပ်ေဆာင်ရန်   လိုအပ် 

ေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်၏ အခွန်ဘ  ာ တိုးတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ြမန်မာိုင်ငံှင့် 

ကုန်သွယ်မ ြပေနသည့်     ပင်လယ်ေရေကာင်း၊ 

ေလေကာင်းှင် ့   နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ စခန်းများမှ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကို ထိထိေရာက်ေရာက် 

ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက် မမိတိို ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

ေြပာကားလိုေကာင်း၊   ေြမြပင်တွင ်  တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ  တားဆီး၊ ဖမ်းဆီးသည့ ်အဖဲွများအတွက် 

ဖမ်းဆီးရမိဆုေကးေငွများအား  အြမန်ဆုံး  ခွဲေဝ 

ထုတ်ေပးိုင်ေရး သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ လိုအပ် 

သည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားရန် လိုအပ်ေကာင်း။

နိဂုံးချပ်အေနြဖင့်  ယခု ဖွဲစည်းထားသည့် 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတတွီင် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအား  တာဝန်ခံဝန်ကီးဌာန (Focal 

Ministry) အြဖစ်    တာဝန်ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်၍ 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင် ့တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ရာတွင်  တစ်တပ်တစ်အား 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့် တရားမဝင်ကန်ုသွယ် 

မ များေလျာ့နည်း ကျဆင်းပီး ိုင်ငံေတာ်မှ ရသင့် 

ရထိုက်သည့်အခွန်အခများ အြပည့်အဝရရှိိုင်ေရး 

အတွက် ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ရန် လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးွန်ေအာင်က တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ ဖဲွစည်းထားရိှမ  

ှင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ တားဆီးထိန်းချပ် 

ိုင်ေရး    က  အလိုက်   အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့မ အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ယင်းေနာက် ြမန်မာကုန်သွယ်မ ြမင့်တင်ေရး 

အဖွဲ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးဦးဟန်က 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး   အဆိုြပ 

ေြမြပင်လပ်ုငန်းစမီခံျက်(မူကမ်း)ကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

တာဝန်ရှိသူများက      တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏    (၁/၂၀၂၁) 

အစည်းအေဝးအမှာစာများကို    လည်းေကာင်း 

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ထုိေနာက် ေကာ်မတီဒုတိယဥက    ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိုးထွဋ်ှင့် ဦးဝင်းရှိန်၊ 

ေကာ်မတီဝင ်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ေဒါက်တာ 

ပွင့်ဆန်း၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်လင်းထွန်းတိုက         တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအတွက်      သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနအလိုက်    ေဆာင်ရက်ေနမ များှင့် 

ကာကွယ်တာဆီးုိင်ေရးအတွက် အကံြပချက်များ 

ကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးကသည်။ 

ယင်းေနာက် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ွန်ကား 

ေရးမှးချပ်က      ေရပူှင့် မရမ်းေချာင်အမဲတမ်း 

ကုန်ပစ ည်းစစ်ေဆးေရးစခန်းများအား ေရှာင်ကွင်း 

သွားလာိင်ုသည့ ်လမ်းေကာင်းများ တားဆီးပတ်ိဆို 

ေရးစီမံချက်များကိ ု  လည်းေကာင်း၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖဲွဥက   က မ ေလး(၁၆)မိင်ုဂတ်ိ ကန်ုပစ ည်း 

စစ်ေဆးေရးစခန်းများအား ေရှာင်ကွင်းသွားလာုိင် 

သည့ ်လမ်းေကာင်းများ တားဆီးပတ်ိဆိုေရးစမံီချက် 

များကိုလည်းေကာင်း၊ ကရင်ြပည်နယ ်တရားမဝင်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ   ဥက   က 

ေကာက့ရတ်ိတတံားကျိး စေုပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း 

အား ေရှာင်ကွင်းသွားလာိင်ုသည့ ်လမ်းေကာင်းများ 

တားဆီးပိတ်ဆိုေရးစီမံချက်များကို လည်းေကာင်း 

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်က 

သူများက   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍    သက်ဆိုင်ရာက   

အလိုက် အကံြပေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရး    ဦးေဆာင်ေကာ်မတီဥက       ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  ဒုတိယဥက   ၊   ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်းက နိဂံုးချပ် 

အမှာစကားေြပာကားကာ        အစည်းအေဝးကိ ု

ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။                              သတင်းစ်

သတ်မှတ်ရာခိုင် န်းြဖင့်     ဆုေကးချးီြမင့်ြခင်း၊ 

သတင်းေပးသအူား ဆေုကးချးီြမင့်ြခင်း၊ သတင်းေပး 

သမူရိှပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာေငသွို ေပးသွင်းေစြခင်း 

တိုကိုလည်း ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

လက်ရိှအေနြဖင့် မ ေလး-မူဆယ် ြပည်ေထာင်စု 

လမ်းမကီးေပ ရိှ ေရပအူမတဲမ်း စစ်ေဆးေရးစခန်းှင့် 

ြမဝတီ-ရန်ကုန်    ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးေပ ရှိ 

မရမ်းေချာင ်   အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတိုအား 

စမီကံန်ိးှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန    အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာနမှ   ဦးစီး၍   ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာန (OSS) 

ဌာနများြဖင့်    တရားမဝင်သယ်ေဆာင်မ များကို 

တားဆီးစစ်ေဆးလျက်ရှိေကာင်း၊   မရမ်းေချာင ်

အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းမှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ  ာ 

ှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ် (ေမလ) အထိ ခန်မှန်း 

ငါးှစ်တာကာလအတွင်းတွင ်   အမ တွဲ  ၄၀၉၂ မ ၊ 

တန်ဖိုးေငွကျပ်သန်းေပါင်း ၁၉,၂၀၆ ဒသမ ၄၉၉ ှင့် 

ေရပူအမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းမှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘ  ာှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေမလအထိ အမ တဲွ ၂၇၄၉ 

မ ၊ တန်ဖိုးေငွကျပ်သန်းေပါင်း ၂၇,၂၈၁ ဒသမ ၇၈၉ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း။

ဖမ်းဆီးရမိ

အလားတူ      သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်အသီးသီးတွင ်   ယခင်ဖွဲစည်းထားသည့ ်

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွများ 

မှလည်း ၂၀၁၈ ခုှစ် စက်တင်ဘာလမ ှ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီလအထိ ခန်မှန်းကာလ သုံးှစ် ေလးလ 

အတွင်း၌ အမ တဲွေပါင်း ၁၀၁၉၃ မ  တန်ဖိုးေငကွျပ်သန်း 

ေပါင်း ၆၉,၆၆၃ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း၊ သုံးှစ်တာ 

ကာလအတွင်း အမ တွဲ တစ်ှစ်ကို ပျမ်းမ  ၃၃၉၇ မ  

ှင့ ်တန်ဖိုးေငကွျပ် ၂၃၂၂၁ သန်း ဖမ်းဆီးရမေိကာင်း၊ 

မှ အမဲမြပတ ်ေစာင့်ကည့်ပီး ေဆာင်ရက်သွားမည့် 

အစီအမံများှင့်   သက်ဆိုင်ရာ  တိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွတိုမှလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

သွားမည့် အစီအမံများကို ယခုအစည်းအေဝးတွင ်

ေဆွးေွးညိ  င်းသွားရန ်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

စစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင် စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးရာ၌ 

ကုန်ပစ ည်းအေရအတွက်   ပိုမိုသယ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

ကုန်ပစ ည်းအမည်လွဲ  သယ်ေဆာင်ြခင်း၊ ြဖစ်သင့် 

ြဖစ်ထိုက်သည် ့စည်းကပ်တန်ဖိုးထက ်ေလျာ့နည်း 

သည့်ပမာဏြဖင် ့    အခွန်စည်းကပ်မ ခံယူြခင်းတို 

ြဖစ်ေပ လျက်ရှိေနေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ်အတွက် 

ရသင့်ရထိုက်သည့်  အခွန်အခများ  ရရှိေစရန်ှင့် 

နစ်နာမ မရိှေစေရး သက်ဆိင်ုရာဌာနများ၏ လပ်ုထုံး 

လုပ်နည်းများှင့်အည ီစိစစ်ေဆာင်ရက်ရန ်လိုအပ် 

ေကာင်း၊    ဖမ်းဆီးရမိပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ 

ဖမ်းဆီးပီးအချနိ်မှ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး အချနိ် 

သည် ဌာနဆိုင်ရာများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင် ့

အညီ ေဆာင်ရက်ရာတွင် အချနိ်ကန် ကာမ များ 

ြဖစ်သြဖင် ့  မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရး   သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနများ၏    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား  စိစစ် 

ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ေကာင်း။

ဖမ်းဆီးရမိပစ ည်းများအား   ကမ်းခင်းေစျး 

သတ်မှတ်ရာတွင် ေြမြပင်၌ ြဖစ်ေပ ေနသည့် ေစျး န်း 

ှင့် အနီးစပ်ဆုံးြဖစ်ေစေရးှင့် ပိုမိုြမန်ဆန်ေစေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ဖမ်းဆီးရမိ 

ပစ ည်းများအား အပ်ံှရာတွင် ေှာင့်ေှးကန်ကာမ  

များေကာင့် ပျက်စီးဆံုး ံးမ များ မြဖစ်ေပ ေစေရးတို 

အတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာနများ၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များကိ ုပူးေပါင်းညိ  င်းြပင်ဆင်ိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ရန် 

စမီကံန်ိးှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ  ဦးစီး၍  ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာန 

(OSS) ဌာနများြဖင့်    တရားမဝင်သယ်ေဆာင်မ များကိ ုတားဆီးစစ်ေဆးလျက်ရိှေကာင်း၊   

မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းမှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ  ာှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘ  ာှစ် (ေမလ)အထိ  ခန်မှန်း ငါးှစ်တာကာလအတွင်းတွင်   အမ တွဲ  ၄၀၉၂ မ ၊ 

တန်ဖိုးေငကွျပ်သန်းေပါင်း ၁၉,၂၀၆ ဒသမ ၄၉၉ ှင့် ေရပအူမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းမှ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ  ာှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေမလအထ ိအမ တဲွ ၂၇၄၉ မ ၊ တန်ဖိုးေငကွျပ် 

သန်းေပါင်း ၂၇,၂၈၁ ဒသမ ၇၈၉ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

တိင်ုးရင်းသားေရးရာ၊ ြပည်သူေရးရာစမီခံနခဲွ်မ ှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာေကာ်မတ ီအစည်းအေဝး အမှတ်စ်(၁၈/၂၀၂၁) ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

တိုင်းရင်းသားေရးရာ၊   ြပည်သူ  

ေရးရာစီမံခန် ခဲွမ ှင့် ဝန်ေဆာင်မ  

ေရးရာေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

(၁၈ /၂၀၂၁)ကို ယေန  မွန်းလွဲ ၂ 

နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ကာကွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန    အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို   ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့်     ဗိုလ်ချပ်ကီး 

ြမထွန်းဦး၊        ေစာဒန်နီယယ် 

ှင့်   ေဒါက်တာဗညားေအာင်မိုး၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖစ်က 

သည့်    ဦးချစ်ိုင်၊   ဦးကိုကို၊ 

ဦးြမင့်ကိင်၊          ေဒါက်တာ 

သက်သက်ခိုင်၊       ဦးေစာထွန်း 

ေအာင်ြမင့၊် ဒတုယိဝန်ကီးများှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်က 

သည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် တိုင်းရင်း 

သားေရးရာ၊   ြပည်သူေရးရာစီမ ံ

ခန်ခွဲမ ှင့်    ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာ 

ေကာ်မတီဥက      ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင် ကာကွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဗိလ်ုချပ်ကီးြမထွန်းဦးက  

အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကားသည်။ 

ထုိေနာက် တုိင်းရင်းသားေရးရာ၊ 

ြပည်သူေရးရာ      စီမံခန်ခွဲမ ှင့် 

ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာ    ေကာ်မတီ 

အတွင်းေရးမှး   ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်က အစည်းအေဝး 

အမှတ်စ် (၁၇/၂၀၂၁)  အစည်း 

အေဝး       ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့ ်

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ကို ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။ 

ယင်းေနာက်   အစည်းအေဝး 

သို      တက်ေရာက်လာကသည့ ်

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  ဦးြမင့်ကိင်၊ 

ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်၊   ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်းှင့ ် န်ကား 

ေရးမှးချပ်များက ေကာ်မတီသို 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများမ ှ

ေပးပိုတင်ြပလာသည့ ်  အမှာစာ 

ကစိ ရပ်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာက   

များအလိုက်   ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကသည်။

ဆက်လက်၍  ေကာ်မတဦက    

က ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများ 

မှ  တင်ြပလာကသည့ ် အမှာစာ 

ကိစ ရပ်များကိ ု    ြပည်ေထာင်စ ု

အစိုးရအဖွဲ   အစည်းအေဝးသို 

ဆက်လက်တင်ြပရန်ကိစ ရပ်များ 

ှင့ ် ေကာ်မတ၏ီအဆုံးအြဖတ်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ရန်     ကိစ ရပ်များကိ ု

အတည်ြပသည်။ 

ထိုေနာက် စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမ 

ေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး      ေဒါက်တာ 

ေအာင်ကီးက   တိုင်းရင်းသား 

ေရးရာ၊ ြပည်သူေရးရာစီမံခန်ခွဲမ  

ှင့် ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာေကာ်မတီ 

၏ ၁၆/၂၀၂၁ အစည်းအေဝးတွင ်

ေကာ်မတီဝင်များ၏    တင်ြပ 

ေဆွးေွးချက်များအေပ  အစည်း 

အေဝးဆုံးြဖတ်ချက်ပါ ေဆာင်ရက် 

ရမည့်ကိစ များှင့်    ပတ်သက်၍  

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ကို  ရှင်းလင်း 

တင်ြပရာ      ေကာ်မတီဥက   က 

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဝင ် ေစာဒန်နီယယ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးကိုကို၊ 

ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင်၊ ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဗုိလ်ချပ်ခွန်သန်ေဇာ်ထူး၊ 

ဦးမျိးလ  င်၊ ဦးမင်းထန်ိှင့ ်တာဝန် 

ရိှသမူျားက   တိင်ုးရင်းသားေရးရာ 

ကိစ ရပ်များ၊  ြပည်သူေရးရာစီမံ 

ခန်ခွဲမ ှင့်   ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာ 

ကစိ ရပ်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာက   

များအလိုက ်ရှင်းလင်းတင်ြပက 

ရာ ေကာ်မတီဥက   က ြဖည့်စွက ်

ေဆွးေွးသည်။

ထိုေနာက်       တိုင်းရင်းသား 

ေရးရာ၊ ြပည်သူေရးရာစီမံခန်ခွဲမ  

ှင့် ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာေကာ်မတီ 

ဥက    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဝီင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဗိလ်ုချပ်ကီး ြမထွန်းဦးက နိဂံုးချပ် 

အမှာစကားေြပာကားပီး အစည်း 

အေဝးကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာြဖင့် 

ကူးေြပာင်းကိးစားကရာတွင် နည်းပညာ၏ ေကာင်းကျိးှင့် ဆိုးကျိးများအား စ်းစားသုံးသပ်ေဆာင်ရက်သွားရန် လိုအပ်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၃

Digital Transformation in Tourism: The Future 

of Myanmar ေခါင်းစ်ြဖင့် ြပလုပ်ေသာ အလုပ်ုံ 

ေဆွးေွးပွဲကို   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ဟိုတယ်ှင့် 

ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ 

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။

စ်းစားသုံးသပ ်ေဆာင်ရက်

အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေဌးေအာင်က   ယခင်က   ိုင်ငံတကာ 

ဧည့်သည်များ ခရီးသွားလာရာတွင ်Lonely Planet 

ကဲသ့ို စာအပ်ုစာေစာင်များ ကိင်ုေဆာင်သွားလာခဲ့က 

ေသာ်လည်း ယေနေခတ်တွင် smart phone ထဲ၌ 

application များ ထည့်သွင်းအသံုးြပပီး မမိသွိားလိ ု

သည့်ေနရာများသို   သွားေရာက်လည်ပတ်လျက်ရှ ိ

ပါေကာင်း၊    ဟိုတယ်တည်းခိုမ များတွင်လည်း 

booking ြပလုပ်ရာ၌ online မှတစ်ဆင့် အသုံးြပ 

၍    လုပ်ေဆာင်လာကပါေကာင်း၊   ထိုအတွက် 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာရပ်သည ်  အေရးကီးေသာ 

အခန်းက  တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံ 

ရှိ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ေရရှည်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာြဖင့ ်

ကူးေြပာင်းကိးစားကရာတွင်လည်း နည်းပညာ၏ 

ေကာင်းကျိးှင့ ်ဆိုးကျိးများအား စ်းစားသုံးသပ ်

ေဆာင်ရက်သွားရန ်  လိုအပ်ပါေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍  ြမန်မာိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အဖွဲချပ်ဥက        ဦးရန်ဝင်း၊   ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာှင့်    ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာနမ ှ

 န်ကားေရးမှး ေဒ ွယ်နီစိုးရင်ှင့် ဟိုတယ်ှင့် 

ခရီးသွား န်ကားမ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကားေရး 

မှး ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်တိုက က  အလိုက် တင်ြပ 

ကသည်။

ဆက်လက်၍ ေဆွးေွးမ များအေပ  အဖဲွ (၄)ဖဲွ 

ခွဲ၍ Digital Infrastructure၊ Human Resources 

Development in Digital Age၊ Digital Services 

ှင့် Digital Marketing and Promotion  စသည့် 

ေခါင်းစ် (၄) ခုြဖင့် အဖွဲလိုက ်စားပွဲဝိုင်းေဆွးေွးမ  

များကိ ုလပ်ုေဆာင်ကပီး အဖဲွ (၄)ဖဲွမှ ကိယ်ုစားလှယ် 

များက    သက်ဆိုင်ရာေခါင်းစ်အလိုက်  panel 

discussion ြပလပ်ုက ပီး တက်ေရာက်လာသမူျားက 

ေမးြမန်းေဆွးေွးကသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက် အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ၏ သဘာပတိ 

ြဖစ်သူ  န်ကားေရးမှး  ဦးေဇယျာမျိးေအာင်က 

အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွမှ ထွက်ေပ လာေသာ ရလဒ်များ 

အေပ  အကျ်းချပ်ရှင်းလင်းတင်ြပပီး  ြမန်မာုိင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်ဥက       ဦးရန်ဝင်းက 

ေဆွးေွးချက်ရလဒ်များအေပ    သုံးသပ်အကံြပ 

တင်ြပပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက နိဂုံးချပ်အမှာ 

စကားေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏     လမ်း န်ချက်အရ 

အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာန၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာနှင့ ်သပိ ံ 

ှင့ ်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍ လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး၊ က မ်းကျင်လပ်ုသား 

များ    ေမွးထုတ်ေပးိုင်ေရး၊   Skilled Labor များ 

လုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ အေပ  မူတည်၍ Certificates 

ထုတ်ေပးေရး၊ စက်ုံများ မှတ်ပုံတင်ေရး၊ ဥတ ရ 

သီရိခိုင်ှင့် ဒက ိဏသီရိခိုင်အတွင်း ဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ငန်းများြဖစ်သည့်    ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ၊ 

ဘဏ်ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများှင့ ်အေသးစားေချးေင ွ

လုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ေဆာင်မ ဆိုင်ရာ အလုပ် 

အကိုင်က မ်းကျင်မ       စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရး 

လုပ်ငန်းစ် အသိပညာေပးပွဲအစီအစ်သို Online 

မှ တက်ေရာက်၍   အဖွင့်အမှာစကား   ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက်  အလုပ်သမား န်ကားေရးဦးစီး 

ဌာန  န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးေမာင်ေမာင်သန်းှင့ ်

သမဝါယမဦးစီးဌာန  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးေသာင်းိုင်တိုက    ြမန်မာိုင်ငံ   လုပ်သားများ 

က မ်းကျင်မ  “စ”ံ သတ်မှတ်ြပ  ာန်းေရးဝန်ေဆာင်မ  

ဆိုင်ရာ   အလုပ်အကိုင်များအတွက ်  က မ်းကျင်မ  

စစ်ေဆး အကြဲဖတ်ေရးလပ်ုငန်းစ်များကိ ုရှင်းလင်း 

တင်ြပကပီး အစည်းအေဝးသုိ တက်ေရာက်လာက 

ေသာ တာဝန်ရိှသမူျားက သက်ဆိင်ုရာက  အလိက်ု 

ေဆွးေွးတင်ြပခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၃

ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန         ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်သည ်    အိ ိယိုင်ငံ      ြပည်ပ 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန         ိုင်ငံြခားေရးအတွင်းဝန ် 

ရှရီ ဟာ့ရ  ဗာ့ဒ်ဟန် ရှရင်ဂလာ    ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား  ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် နံနက် 

၉ နာရီခွဲတွင်  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၌ လက်ခံ 

ေတွဆုံသည်။

ေဆွးေွး

ထိသုို ေတွဆုရံာတွင် ှစ်ိင်ုင ံရိှရင်းစဲွဆက်ဆ ံ

ေရးကိ ုပိမုိတုိုးြမင့ေ်ရး၊ က  စု ံပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ြမင့်တင်ေရးက  များြဖစ်သည့် ကုန်သွယ်ေရးှင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၊ နယ်စပ်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်  

ေဒသဆိုင်ရာှင့်  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ   အကျိးတူ 

ကစိ ရပ်များအေပ  အြမင်ချင်းဖလှယ် ေဆွးေွးခဲ့က 

သည်။  ထိုြပင ်  အိ ိယိုင်ငံက   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်    စီမံကိန်းများြဖစ်သည့ ်

ကုလားတန်ြမစ်ေကာင်း  ဘက်စုံသုံး  ြဖတ်သန်း 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစီမံကိန်း၊   စစ်ေတွဆိပ်ကမ်း 

လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ေရးလုပ်ငန်း၊      တမူး-

ကျကီုန်း-ကေလးဝလမ်းေပ ရှိ  တံတား  ၆၉  စင်း 

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊  သုံးိုင်ငံ  အေဝးေြပး 

လမ်းမကီးစီမံကိန်း၊  တမူးနယ်စပ်တွင်  အဆင့်မီ 

ဘက်ေပါင်းစုံစစ်ေဆးေရးဂိတ်  တည်ေဆာက်ေရး 

စီမံကိန်း၊ ှစ်ိုင်ငံ  ြပည်သူချင်းထိေတွဆက်ဆံမ  

ပိုမိုခိုင်မာလာေစေရးှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး လုပ်ငန်းများအတွက် အိ ိယ 

ိုင်ငံမှ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်ကိစ ရပ်များ 

ကိုလည်း ထည့်သွင်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆုံပွဲသို ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီးဦးေကျာ်မျိးထွဋ်၊     အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးချမ်းေအးှင့် ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ အဆင့ြ်မင့ ်

အရာရှိကီးများ   တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး   အိ ိယ 

ိင်ုငြံခားေရးအတွင်းဝန်ှင့အ်တ ူြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ 

အိ ိယိင်ုင ံသအံမတ်ကီး ရှရ ီေဆာ်ရက်(ဘ်)ကမူား၊ 

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၃

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး     ဝန်ကီးဌာန(၁) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရာြပည့ ်

သည်  အိ ိယိုင်ငံြခားေရးအတွင်းဝန် ရှရီ ဟာ့ရ  

ဗာဒ့်ဟန် ရှရင်ဂလာ ဦးေဆာင်သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ် 

အဖွဲအား    ယမန်ေန     နံနက်  ၁၁  နာရီတွင ်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ      ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး 

ဝန်ကီးဌာန(၁)   ုံးအမှတ်(၄၁)၌  လက်ခံေတွဆုံ 

သည်။

ေတွဆုံစ် ြမန်မာ-အိ ိယ ှစ်ိုင်ငံချစ်ကည ်

ရင်းီှးစွာဆက်ဆေံရး၊ ှစ်ိင်ုင ံပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များ၊ အိ ိယ-ြမန်မာ နယ်စပ်ေဒသ 

များ၌  ကိုဗစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးိုင်ေရး 

ကိစ ရပ်များှင့်   ြမန်မာိုင်ငံ၏    ငိမ်းချမ်းေရး 

လုပ်ငန်းစ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ်

ေနမ များအေပ  အြမင်ချင်းဖလှယ်၍ ရင်းီှးပွင့လ်င်း 

စွာေဆွးေွးခ့ဲကပီး လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ အြပန် 

အလှန်ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။                    သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင ်အိ ိယိုင်ငံြခားေရးအတွင်းဝန ်ရှရ ီဟာ့ရ  ဗာ့ဒ်ဟန် ရှရင်ဂလာ

ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား လက်ခံေတွဆုံ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရာြပည့်

အိ ိယိုင်ငံြခားေရးအတွင်းဝန် ရှရီ ဟာ့ရ  ဗာ့ဒ်ဟန် ရှရင်ဂလာ

ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား လက်ခံေတွဆုံ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၃

စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ချာလသီန်းသည် ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး သန်လျင်မိနယ်ရှိ စက်မ ဝန်ကီးဌာနမ ှ

မိဘဂုဏ်ရည်ကုမ ဏီ၊ ေရ စကားကုမ ဏီလီမိတက်၊ 

ြမတ်မိဘကုမ ဏီလီမိတက်၊ Leader One Co., Ltd. 

တိုသို  ငှားရမ်းထားသည့်  စက်ုံများသိုေရာက်ရှိပီး    

အဝတ်အထည်များ ချပ်လုပ်ေနသည့် လုပ်ငန်းစ် 

အဆင့်ဆင့်တုိကုိ လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

အထည်အလိပ်မူဝါဒ  ြပ  ာန်းထုတ်ြပန်ိုင်ေရး

ကည့် စစ်ေဆးစ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  

စက်ုငှံားရမ်းသည့ ်ကမု ဏမီျားအေနြဖင့် ေဒသခမံျား 

၏ လူမ စီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ကိ ုေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အထည်အလပ်ိ 

က   ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် အမျိးသားအဆင့် 

အထည်အလိပ်မူဝါဒ(National Textile Policy)ကို  

ြပ  ာန်းထုတ်ြပန်ိုင်ေရးအတွက်   ေရးဆွဲလျက်ရှိ 

ေကာင်း၊    အထည်အလိပ်က  သည်   လုပ်သား 

အေြခြပစက်မ လပ်ုငန်းြဖစ်၍ ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် 

ကိးစားေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အထည် 

အလိပ်လုပ်ငန်း  ဖွံဖိးတိုးတက်လ င်  ထုတ်လုပ်မ  

ကွင်းဆက်(Supply Chain)တစ်ေလ ာက်  ပါဝင် 

လုပ်ကိုင်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိ၍ 

လေူနမ အဆင့်အတန်းများလည်း တိုးတက်လာမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊   စက်ုံငှားရမ်းကုမ ဏီများအေနြဖင် ့

ရရှိသည် ့အြမတ်အစွန်းမှ အချိကို ဝန်ထမ်းများ၏ 

သက်သာေချာင်ချေိရး        လုပ်ငန်းများအတွက ်

ေဆာင်ရက်ေပးေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ အထည်ချပ်စက်ုံများတွင ်ဝန်ထမ်း 

၃၀၀၀ ခန် ြဖင့် လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိပီး     အမျိးသမီးဝတ်အထည်အမျိးမျိး၊ 

အေွးဂျာကင်များ၊ ေဘာင်းဘရှီည်များ ထတ်ုလပ်ု၍ 

ကိရုီးယား၊ ဂျပန်၊ ဥေရာပ ုိင်ငံများသုိ တင်ပိုလျက်ရိှ 

သည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်ြမန်မာ 

ိုင်ငံ     အထည်ချပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက    

အလုပ်အမ ေဆာင် အဖဲွဝင်များှင့်ေတွဆံုပီး အထည် 

ချပ်လပ်ုငန်းက  လက်ရိှအေြခအေန၊ စန်ိေခ မ များ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွးကရာ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ေတာင်ဒဂုံမိနယ်ရှိ အမှတ် 

(၂၄)အကီးစားစက်ံုသုိ ေရာက်ရိှပီး စက်ုရိှံ အရင်း 

အြမစ်များကို အကျိးရှိေအာင် စီမံေဆာင်ရက်ရန်၊ 

ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်တင်ေရးလပ်ုငန်း 

များကုိ စီမံချက်များချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန်၊ ေကျးလက် 

မီးလင်းေရးလုပ်ငန်းများတွင ်   အေထာက်အကူြပ 

မည့် အရည်အေသွးမီ ဆုိလာြပားများ ထုတ်လုပ်ုိင် 

ေရး ကိးစားေဆာင်ရက်ရန်၊ ိင်ုငပံိင်ုေြမ၊ အေဆာက် 

အအုံ၊  စက်ပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်သည့် ပုံေသပိုင် 

ပစ ည်းများ စီမံခန်ခွဲမ စနစ် (Asset Management) 

ကို စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်ရန်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

ကိ ုBusiness Plan  များ ေရးဆဲွေဆာင်ရက်ရန်တုိကုိ 

မှာကားပီး စက်ံုအတွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်း 

စ်အဆင့်ဆင့်တိုကို လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                              သတင်းစ်

အိ ိယြပည်ပေရးရာဝန်ကီးဌာနမှ တဲွဖက်အတွင်းဝန် 

ရှရမီတ ီစမတီာ ပန်ှင့ ်အိ ိယိင်ုငမှံ တာဝန်ရိှပဂု ိလ် 

များ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။                

သတင်းစ်

အထည်အလိပ်က  သည် လုပ်သားအေြခြပစက်မ လုပ်ငန်းြဖစ်၍ ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ကိးစားေဆာင်ရက်ရမည်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၃

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)

တိုတွင် ေနရာကျကဲျှဲင့ ်စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအထက်ပိင်ုးှင့ ်ရှမ်းြပည် 

နယ်(ေတာင်ပိုင်းှင့် အေရှပိုင်း)တိုတွင ်ေနရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချန်းရာ 

မည်။ ရာရန်ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။ ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်တိုတွင် 

တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းမည်။                                           မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

 (၇၄)ှစ် လွတ်လပ်ေရးေနအေတွးအြမင ်

စာချစ်သူ
 ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနသည ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည် ဗိတိသ ကိုလိုနီနယ်ချဲလက်ေအာက်တွင် ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် သူက န်ဘဝသိုကျေရာက်ခဲ့ရာမှ တစ်မျိးသားလုံး အသက်ေသွး၊ ေခ းများ 
ေပးဆပ်ရင်းှီးပီး တိုဗမာအစည်းအုံးှင့ ်ဖဆပလအဖွဲချပ်၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့် ၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွင ်လွတ်လပ်ေရးကိ ုအရယူိုင်ခဲ့ကသည်။

  ေဒသတွင်း ကတံအူကျိးေပး ြမန်မာ၊ တတ်ု၊ အိ ိယတို၏  လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ  

ေြခလှမ်းများကား သပ်ိမကွာလှ၍ လွတ်လပ်ေရးေအာင်ပန်းကိ ု ရယဆွူတ်ခူးရာတွင်လည်း    

တစ်ိုင်ငံှင့်တစ်ိုင်ငံ ေရှဆင့်ေနာက်ဆင့်မ သာကွာြခား

  ြမန်မာြပည်က  ဝါဒစွဲ၊  လူမျိးစွဲ၊ ဂိုဏ်းဂဏစွဲ၊ ပါတီစွဲ၊  ပုဂ ိလ်စွဲတိုေကာင့် 

ေပ ေပါက်လာေသာ  လွတ်လပ်ေရး၏ဖွားဖက်ေတာ်   ိုင်ငံေရးပဋိပက များ၊ 

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ စသည့်ဝဲဩဃထဲတွင် ချာချာလည်ခဲ့ရသည်။ သိုရာတွင်  

တတ်ုှင့ ် အိ ိယတိုသည် အတတ်ိက  အမှားအယွင်းများကိ ု သင်ခန်းစာရယတူတ် 

ကသည်။ ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးများကိ ု လပ်ုေဆာင် 

ခဲ့ကသည်။ အမှားကိုဆင်ြခင်သည်။ အမှန်ကိုေရှး သည်။ ရဲဝံ့စွာေလ ာက်လှမ်း

မားသားအိ ိယကို လွတ်လပ်ေရး 

ရယူေဆာင်က်း 

ဒုတိယကမ ာစစ်အပီးတွင် ြမန်မာ 

အပါအဝင်  အာရှိုင်ငံအများစုသည ်

မေရှးမေှာင်း ကိယ်ုစကီိယ်ုစ ီလွတ်လပ် 

ေရးရရိှခဲ့ကသည်။ အမ်ိနီးချင်း  အိ ိယ 

ိင်ုငံကီးသည် ြမန်မာထက် ေလးလခဲွမ   

ေစာသည်။ ၁၉၄၇ ခုှစ် ဩဂုတ်လ ၁၅  

ရက်ေနတွင်  အိ ိယကွန်ဂရက်ပါတ၏ီ 

ဦးေဆာင်မ ြဖင့်       နယ်ချဲဗိတိသ တို 

လက်မှ မားသားအိ ိယကို လွတ်လပ် 

ေရး ရယူေဆာင်က်းေပးိုင်ခဲ့သည်။

အိမ်နီးချင်း       တုတ်ိုင်ငံကီး 

ကေတာ့  ြမန်မာထက ် တစ်ှစ်ေကျာ်  

ှစ်ှစ်နီးပါး ေနာက်ကျခ့ဲသည်။ ၁၉၄၉ 

ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလ ၁ ရက်ေနတွင် 

ဥက   ကီးေမာ် ဦးေဆာင်ေသာ   တတ်ု 

ြပည်သူကွန်ြမနစ်ပါတီက ဖက်ဆစ် 

ဂျပန်ှင့် ုိင်ငံေရးပိင်ဘက် ကွန်မင်တန် 

တပ်များကိ ု    တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပီး 

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံ ထေူထာင်  

ခဲ့သည်။

ြမန်မာ၊ တုတ်၊ အိ ိယ  သုံးိုင်ငံ 

သည် လဦူးေရှင့ ်နယ်ေြမအမျိးအစား  

အရ  ကွာဟမ ရှိခဲ့ေသာ်လည်း  အာရှ၌  

မဟာဗျဟာ    အချက်အချာကျသည်။ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ     သမုိင်းတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်    အိ ိယတိုက   ပို၍ 

ေကျာချင်းကပ်ခဲ့ကသည်။   အိ ိယ 

ကွန်ဂရက်ပါတီ          ေခါင်းေဆာင်    

ဂျဝါဟာလာပ  စ်ေနူးှင့ ်    ဗိလ်ုချပ် 

ေအာင်ဆန်း၊ ဦး၊ု ဦးေကျာ်ငမ်ိး စသည့် 

ြမန်မာေခါင်းေဆာင်တုိသည်  ုိင်ငံေရး 

အရသာမက ပုဂ ိလ်ေရးအရပါ  ရင်းှီး 

သည်။

လွတ်လပ်ေရးှင့ ်    ပတ်သက်၍ 

အိ ိယှင့်ြမန်မာှစ်ိုင်င ံ    ဘယ်သူ 

အရင်    လွတ်လပ်ေရးရယူဆွတ်ခူး 

ုိင်မလဲ ေမးခွန်းကုိ ေနူးှင့်  ဗုိလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်းတို   ခန်မှန်းသုံးသပ်ေလ့ 

ရှိကသည်။     ေနူးက    အိ ိယသည်  

ြမန်မာထက်ေစာပီး       လွတ်လပ်ေရး 

ရမည်ဟ ုခန်မှန်းသည်။

ကံတူအကျိးေပး ြမန်မာ၊ တုတ်၊  

အိ ိယ သုံးိုင်ငံသည်  ကိုလိုနီနယ်ချဲ 

လက်ေအာက်တွင်    အဘက်ဘက်မ ှ

ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့ကရသည်။ သိုေကာင့ ်

မို  ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များသည်  ိုင်ငံ 

လွတ်လပ်ေရးရရှိခဲ့ပီးလ င်   ိုင်ငံေတာ် 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ က ယ်ဝချမ်းသာေရး၊  

အင်အားေတာင့်တင်းေရး      တိုအတွက်  

ကိုယ်စီကိုယ်စ ီ       ေမ ာ်မှန်းချက်များ 

ထားရှိခဲ့ကသည်။

အချက်အချာိုင်ငံြဖစ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏         အမျိးသား 

ေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းက  

“ြမန်မာြပည်ဟာ               ငယ်ေပမယ့ ်

သူအေလျာက် တန်ဖုိးရိှတယ်။ ေရှးကေတာ ့

မရိှဘူး၊ ယခ ုြမန်မာြပည်ဟာ ဥေရာပတိက်ု 

မှာ      ဘယ်လ်ဂျယီံြပည်နဲတူတယ်။ 

ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ ့  ြမန်မာြပည်ဟာ 

အိ ိယြပည်နဲ  တုတ်ြပည်ကီး  ှစ်ြပည် 

ကားမှာရှိပီး      အင်မတန်စစ်ဘက်က 

အေရးပါအရာေရာက ်    အကွက်ကျတဲ ့

အချက်အချာိုင်ငံြဖစ်ေနတယ်။  စစ်နဲ  

ပတ်သက်ပီး      စစ်ပစ ည်းေတွလည်း 

ရှိတယ်။    ပီးခဲ့တဲ့    ကမ ာစစ်ကီးမှာ 

ြမန်မာြပည်ဟာ    ဘယ်ေလာက်အေရး 

ပါတယ်ဆိုတာ     အြပင်ဘက်လူေတွ 

ကိုယ်တိုင်  ြမင်သေလာက်ြမင်ကတယ်။ 

က န်ေတာ်တိုကေတာ့   အတွင်းကျကျ 

လပ်ုခဲလ့ိုသတိယ်။ ိင်ုငတံကာအေရးကစိ  

ေတွ    ေပ ေပါက်လာတဲ့    အချနိ်ကျမှ 

ေနာက်ကဝင်ပီး ြမန်မာိုင်ငံက ေြခထိုး 

ိင်ုတယ်။ အဒဲလီိ ုြမန်မာြပည်က အေရးပါ  

တဲ့ အေြခအေနကိုေရာက်ေနတယ်။

ြမန်မာြပည် လွတ်လပ်တ့ဲအချန်ိအခါ  

မှာ ဘယ်သလူာပီး ဘာလပ်ုမယ်၊ ညာလပ်ု  

မယ်ဆိတုာကုိ ကျပ်မလန်ဘူး။  ြမန်မာြပည် 

လူထုညီွတ်ဖို    လိုတယ်။   ိုင်ငံေရး 

စားဖားေတွ ညီွတ်ဖုိမလုိဘူး။ ဘယ်သူ 

ေတွ ညီွတ်ရမယ်ဆိုရင ်  တက်ေခတ် 

ြမန်မာြပည်မှာ    တက်အံ့ဆဲဆဲ   လူငယ် 

ိုင်ငံေရးသမားေတွ ညီွတ်မယ်ဆိုရင ်

ြမန်မာြပည်ညီွတ်မှာပဲ။  တစ်ေယာက် 

နဲတစ်ေယာက်           အေကာင်းြပချက ်

မလုံေလာက်ဘဲ မညီမွတ်ြဖစ်ေနရင ် 

အချပ်အြခာအာဏာပိင်ုအြဖစ် ေရာက်ိင်ု  

မှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု ၁၉၄၇ ခုှစ် မတ်လ  

၁၉ ရက်ေနတွင်ကျင်းပေသာ ိုင်ငံေရး 

ရှင်းလင်းပွဲမိန်ခွန်း၌    ညီွတ်ေရးှင့် 

ပတ်သက်၍ သတေိပးေြပာကားခဲသ့ည်။

ိုင်ငံေရးရှင်းလင်းပွဲ

၁၉၄၇ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေန    

ရန်ကန်ုမိေတာ်ခန်းမ၌ မ က်ကားခဲေ့သာ 

ရန်ကန်ုနယ်လုံးဆိုင်ရာ ိင်ုငေံရးရှင်းလင်း 

ပွဲကီးတွင်မ ူ     “လွတ်လပ်ေရးရတဲ့အခါ 

ယုိးဒယားလုိြဖစ်ချင်သလား၊   တူရကီလုိ 

ြဖစ်ချင်သလား၊   အုိင်ယာလန်လုိြဖစ်ချင် 

သလား၊   ဆိုဗီယက်ုရှားလို  ြဖစ်ချင ်

သလား။   ြမန်မာြပည်လွတ်လပ်ေရးရတ့ဲ 

အခါမှာ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး  စမီကံန်ိး 

များကိ ုအမျိးမျိးေသာ နည်းများနဲလပ်ုမှ၊  

ခပ်ိုင်းိုင်း        ြမန်မာစကားေြပာရရင ်

အေတာ့်ကိုပဲေအာင ်ကိးစားလုပ်ကိုင်မ ှ 

အှစ် ၂၀ ေကျာ်ေလာက်ကာမ ှ ြမန်မာ 

ြပည် ေတာ်ုံေရာက်မယ်။ မလုပ်လိုရှိရင ် 

ယိုးဒယားေတာင်မမှီာမဟတ်ုဘူး။ အြခား  

လွတ်လပ်ေသာ           တိုင်းြပည်များ 

ေြခတစ်လှမ်းလှမ်းရင ်  ကိုယ်ေြခ   ၄-၅ 

လှမ်း လှမ်းုိင်မှ ေတာ်ံုကျမယ်။ အဲဒီလို 

မလုပ်ရင ်  ဟိုလူလာလည်း  မျက်ှာချိ 

ေသွးရ၊  ဒီလူလာလည်း  မျက်ှာချိေသွး 

ရနဲ  ‘ဖာသည်’ိုင်ငံ ြဖစ်မှာပဲ။

လွတ်လပ်ေရးကို       လိုချင်ရင် 

လွတ်လပ်ေရးရတဲ ့စည်းကမ်းညွီတ်မ  

ေတွကို  ထိန်းထားပါ။  ထူေထာင်မ ကို 

လုပ်ကပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ပီးတဲ့ေနာက ်

ေရှကိုလွတ်လပ်ေရးအရသာ    ကိစ  

အတွက်      အလုပ်လုပ်တဲ့ေနရာမှာ  

စည်းကမ်းရှိဖို၊    ြပင်ဆင်သင့်တာေတ ွ

ြပင်ဆင်ဖို   ခင်ဗျားတို   ေစာက်ကျင့ေ်တ ွ

ြပင်ဖိုလိေုနပလီို က န်ေတာ်ေြပာခဲမ့ယ်” 

ဟူ၍ ဗိုလ်ချပ်က  ေနာက်ဆုံးမိန်ခွန်း 

အြဖစ်        ြမန်မာြပည်သူလူထုကိ ု

ခပ်ကမ်းကမ်း     သတေိပး  းေဆာ်သွားခဲ ့

ရှာသည်။

လွတ်လပ်ေရးေန  မိန်ခွန်း

အိ ိယုိင်ငံေခါင်းေဆာင်ကီး ေနူး 

ကမူ ၁၉၄၇ ခုှစ် ဩဂုတ်လ ၁၄  ရက် 

ှင့် ၁၅ ရက်ေန   သန်းေခါင်ယံအချနိ်၌      

နယူးေဒလီမိေတာ်ရှိ       ပါလီမန် 

လ တ်ေတာ်အေဆာက်အအု ံ  ဗဟိခုန်းမ 

ကီးထဲ၌ ဥဒါန်းတွင်ရစ်မည့် လွတ်လပ် 

ေရးေနမန်ိခွန်းအြဖစ်    “က ု်ပ်တုိသည်  

ှစ်ေပါင်းများစွာအကာမှစ၍ လွတ်လပ် 

ေရးအတွက်    ကိးပမ်းခဲ့ကရာ   ယခု 

က ်ုပ်တို၏        ကိးပမ်းချက်မှာ    

အေကာင်အထည် ေပ လာပြီဖစ်သည်။

သန်းေခါင်ယံအချနိ်   လူေလာက 

တစ်ခွင်လံုးအိပ်ေမာကျေနစ်  အိ ိယ 

ြပည်သည်   အသက်ဝင်လ ပ်ရှားကာ  

လွတ်လပ်ေရး       ပန်းတိုင်အေရာက ်

ချတီက်ေပေတာ့မည်။     အေဟာင်းမ ှ 

အသစ်သိုလည်းေကာင်း၊    အဖိှိပ်ခံ 

ဘဝမှ လွတ်လပ်ြခင်းသုိလည်းေကာင်း  

ကူးေြပာင်းေပေတာ့မည်” ဟူ၍ ေမ ာ်လင့် 

ချက်အြပည့်၊    ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူမ  

အြပည့်ြဖင့ ်ေြပာကားခဲ့ေပသည်။

သိုရာတွင် ေနူးသည်  တစ်ဖက်က 

လည်း မားသားအိ ိယ၏ကီးေလးေသာ  

တာဝန်များကို   ကိတင်၍  ခန်မှန်း 

တွက်ချက်ထားခဲ့သည်။ သမီးြဖစ်သူ  

အင်ဒရီာဂ ီထ ံေထာင်တွင်းမှ ေရးသား 

ေပးပုိခ့ဲသည့်    ‘သမီးထံသုိေပးစာများ’ 

ထဲတွင်   ‘လွတ်လပ်ေရးကိ ု  ေဖေဖတို  

အမှန်တကယ်လိုချင်တယ်။   ဒါေပမဲ့ 

လွတ်လပ်ံုနဲမပီးေသးဘူး။  အမိုိင်ငံ 

မှာ ရိှေနတဲ ့ဖန်ုမ န်အညစ်အေကးေတ၊ွ  

ဆင်းရဲငတ်ြပတ်မ ေတွ၊    ဒုက ေတွကို 

ဖယ်ရှားပစ်ိုင်ဖို         လိုေသးတယ်။ 

ပီးေတာ့ လူေတွရဲစိတ်ဓာတ်ြမင့်မား 

လာေအာင်လုပ်ရဦးမယ်။ အစွမ်းကုန်  

ေဆာင်ရက်ဖိုလိုတယ်။           ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်စရာေတွလည်း    ရှိတယ်။ 

တိုင်းသူြပည်သားေတွရဲ    ခံယူချက် 

ြမင့်မားမလာရင ်      လုပ်စွမ်းိုင်မှာ 

မဟုတ်ဘူး။ အခုလိုလုပ်ဖိုရာ  တာဝန် 

ကီးလှတယ်။ အချန်ိေတ ွအများအြပား 

လိုမယ်။ အနည်းဆုံး  အစြပကိးစား 

ြပင်ဆင်ထားဖိုေတာ ့လိလုမိ့မ်ယ်သမီး’  

ဟု ေရးသားခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ  ၁၁ သို 

၁၉၄၇ ခုှစ် ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင ်ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမ၌ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ေနာက်ဆုံးမိန်ခွန်းေြပာကားစ်။

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့် အိ ိယိုင်ငံေခါင်းေဆာင ်ဂျဝါဟာလာပ  စ်ေနူး။

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

အနီေရာင်အလံများ ရဲရဲေတာက်

၁၉၄၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ ၁  

ရက်ေန       ထျန်းအန်းမင်ရင်ြပင်တွင ်

လ ူှစ်သိန်း၊ သံုးသိန်းခန်   စုေဝးေနက 

သည်။ အနီေရာင်အလံများကလည်း  

ရဲရဲေတာက်ေနသည်။     ဥက   ကီး 

ေမာ်စီတုံးက   “တုတ်ြပည်သူသမ တ 

ိင်ုငံကီး၏ ဗဟိြုပည်သူအစိုးရကိ ုယခ ု 

တည်ေထာင်လုိက်ပါပီ။  က န်ေတာ်တုိ 

တုတ်ြပည်သူေတွ  ကုိယ့်ေြခေထာက် 

ေပ ကိုယ်    မတ်မတ်ရပ်ိုင်ခဲ့ပ”ီ    ဟု   

ဂဏ်ုယဝူင့်က ားစွာ ေြပာကားခဲသ့ည်။ 

ေဒသတွင်း ကံတူအကျိးေပး ြမန်မာ၊ 

တုတ်၊ အိ ိယတို၏  လွတ်လပ်ေရး 

ကိးပမ်းမ  ေြခလှမ်းများကား သပ်ိမကွာ 

လှ၍ လွတ်လပ်ေရး ေအာင်ပန်းကိ ု ရယ ူ

ဆွတ်ခူးရာတွင်လည်း   တစ်ိုင်ငံှင့်   

တစ်ိုင်ငံ    ေရှဆင့်ေနာက်ဆင့်မ သာ    

ကွာြခားခ့ဲကသည်။ 

သိုတေစ        လွတ်လပ်ပီးေခတ ် 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး   လမ်းေကာင်းေပ  

ေလ ာက်လှမ်းရာတွင်မ ူ  များစွာကွာဟ 

သွားခဲ့ေလသည်။  တုတ်ှင့်  အိ ိယ 

တိုသည် အင်အားကီးိုင်ငံအဆင့်သို 

တက်လှမ်းိင်ုခဲ့ပြီဖစ်ေသာ်ြငား  ြမန်မာ 

ကား   ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံငယ်ေလးအဆင့ ်

မ သာ။

အခက်အခဲများစွာ 

ရင်ဆိုင်ကံေတွခဲ့ကရ

တုတ်၊ အိ ိယ၊ ြမန်မာ သုံးိုင်ငံ 

စလုံးသည် ကိလုိနုနီယ်ချဲတို၏  ဆိုးေမ ွ

များှင့်     လွတ်လပ်စိုင်ငံများ၏ 

သဘာဝအတိင်ုး  အခက်အခမဲျားစွာကိ ု

ရင်ဆိုင်ကံေတွခဲ့ကရပါသည်။ 

အိ ိယြပည်ကီးက  လွတ်လပ်ေရး 

ရပီးေနာက ်   ပါကစ တန်၏ခွဲထွက်မ ၊ 

အိ ိယ-တုတ်စစ်ပွဲ၊ ဆင်းရဲမွဲေတမ ှင့်  

ဇာတ်နိမ့်ဇာတ်ြမင့် လူတန်းစားခွဲြခားမ ၊ 

ဟိ -မွတ်စလင်  ဘာသာေရးပဋိပက  

များ  စသည့်စိန်ေခ မ ေပါင်းများစွာှင့ ်

ရင်ဆိုင်ကံေတွလာခဲ့ရသည်။

တုတ်ြပည်ကီးက  ေြမယာြပြပင ်

ေြပာင်းလဲေရး၊  မဟာခုန်ပျေံကျာ်လ ား 

မ ကီး၊ ယ်ေကျးမ ေတာ်လှန်ေရးစသည့ ် 

ေပ လစီအမှားများေကာင့ ်  အခက်အခဲ 

ကံေတွခဲ့ကရသည်။

ြမန်မာြပည်က  ဝါဒစွဲ၊  လူမျိးစွဲ၊ 

ဂိုဏ်းဂဏစွဲ၊ ပါတီစွဲ၊ ပုဂ ိလ်စွဲတိုေကာင့ ်

ေပ ေပါက်လာေသာ  လွတ်လပ်ေရး၏ 

ဖွားဖက်ေတာ်    ိုင်ငံေရးပဋိပက များ၊ 

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ    စသည့် 

ဝဲဩဃထဲတွင ်ချာချာလည်ခဲ့ရသည်။

သိုရာတွင်  တုတ်ှင့ ်  အိ ိယ 

တိုသည် အတိတ်က  အမှားအယွင်းများ 

ကို  သင်ခန်းစာ  ရယူတတ်ကသည်။ 

ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲေရးများကို    လုပ်ေဆာင်ခဲ့ 

ကသည်။ အမှားကို  ဆင်ြခင်သည်။ 

အမှန်ကို     ေရှး သည်။      ရဲဝံ့စွာ 

ေလ ာက်လှမ်းသည်။

တုတ်ြပည်  ကွန်ြမနစ်ပါတီ၏ 

၁၉၇၈ ခုှစ် (၁၁)ကိမ်ေြမာက်  ဗဟို 

ေကာ်မတီ  တတိယစုံညီအစည်းအေဝး 

အတွင်း  ေရးဆွဲခဲ့ေသာ  ေပ လစီများ 

အတွင်း  တံခါးဖွင့်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 

သည် အေြခခံိုင်ငံေတာ်ဝါဒေပ လစီ 

ြဖစ်လာခဲ့သည်။      တုတ်ြပည်၏ 

ကံကမ ာသည် ထိုအချနိ်ကစတင်ပီး  

မိုးေြမသိမ့်သိမ့်တုန်မ   အေြပာင်းအလဲ 

ကီးများ ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။

မှီြငမ်းကိုးကားရာမှာ သတိထားဖိုလို

တုတ်ြပည ်   ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 

ဗိသုကာ တိန်ေရှာင်ဖိန်က ၁၉၈၂ ခုှစ်   

စက်တင်ဘာလက       ကျင်းပခဲ့ေသာ 

တုတ်ြပည ်   ကွန်ြမနစ်ပါတီ     (၁၂)

ကိမ်ေြမာက် ြပည်လံုးဆုိင်ရာ ကွန်ဂရက် 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင ်“က န်ေတာ်တိုရဲ  

ေခတ်မတီည်ေဆာက်ေရးဟာ လက်ေတွ 

က အစချရီမယ်။ ေတာ်လှန်ေရးပြဲဖစ်ြဖစ်၊   

တည်ေဆာက်ေရးပြဲဖစ်ြဖစ် တိင်ုးတစ်ပါး  

ရဲ  အေတွအကံကိ ုေလလ့ာရာနဲ  မီှြငမ်း  

ကိုးကားရာမှာ သတိထားဖိုလိုပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့်    တြခားိုင်ငံရဲအေတွအကံ 

ြဖစ်ြဖစ်၊ ပုစံြံဖစ်ြဖစ်၊ ပုတံကူူးချတာြဖစ်ြဖစ်  

အတုံးလိက်ု  အတစ်လိက်ု ပုတံကူူးချြခင်း 

ဟာ ဘယ်ေတာ့မှ ေအာင်ြမင်မှာ  မဟုတ် 

ပါဘူး။ ဒဘီက်မှာ  မနည်းလှတဲသ့င်ခန်းစာ 

ေတွ   က န်ေတာ်တိုမှာ  ရှိခဲ့ပီးပါပ”ီဟု  

ေြပာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုငကံမ ူ သက်တမ်းအားြဖင့ ်

(၇၄)ှစ်ရှိခဲ့ေချပီ။  သိုတေစ  ပစ က တိုင် 

အတတ်ိသင်ခန်းစာများကိ ု ရယူိင်ုခဲြ့ခင်း 

မရှိေသးေချ။   လက်ရှိကာလတွင်လည်း  

ြပည်ပအားကိုး      ပုဆိန်ိုးများသည ်

ြပည်ပဩဇာခ၍ံ အမြိမန်မာိင်ုငေံတာ်ကိ ု

ကျ ံးိင်ုငြံဖစ်ရန် တစိက်ုမတ်မတ်ကစံည် 

လုပ်ေဆာင်လျက ်       ရှိကြပန်သည်။ 

ယခင်က       ေအးချမ်းသာယာခဲ့ေသာ 

ေဒသအချိသည်           မီးဟုန်းဟုန်း 

ေတာက်ေလာင်လျက်ရှိသည်။  ေဒသခံ 

ြပည်သူအချိသည ်       စစ်ေဘးေရှာင ်

ဒုက သည်များ ြဖစ်ကုန်သည်။  အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သမူျား၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများ၊ ပိင်ဘက် 

ပါတီဝင်များစွာတိုသည ်    အကမ်းဖက ်

သမားတို၏ ပစ်မှတ်ြဖစ်လာပီး လုပ်ကံ 

သတ်ြဖတ်ြခင်း ခံေနကရသည်။

ဆိရုလ င် ြမန်မာသည်  ေရှသိုလှမ်းရ 

မည့်အစား    ေနာက်ြပန်လှမ်းေနသည်။ 

ေဒသတွင်း      အာဆီယံိုင်ငံများကမ ူ  

ေရှသို ခပ်သုတ်သုတ်လှမ်းေနကသည်။ 

အမ်ိနီးချင်း လာအိကု  ယခရုက်ပိင်ုးအတွင်း 

မှာပင် အေမရိကန်ေဒ လာ ေြခာက်ဘီလယီ ံ

တန်ဖိုးရိှ လာအိ-ုတတ်ု  ကျည်ဆန်ရထား 

လမ်းသစ်ကိ ုဖွင့လှ်စ်ခဲသ့ည်။ တတ်ုိင်ုင ံ 

အေနာက်ေတာင်ပိင်ုး ကမူင်းမိမှ  လာအိ ု

ိုင်ငံ မိေတာ်ဗီယန်ကျင်းအထ ိ  ကီလို 

မတီာေပါင်း ၁၀၀၀ ေကျာ်ရှည်လျားသည့ ်

အဆိပုါ   ရထားလမ်းကိ ု  တတ်ုိင်ုငှံင့ ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း    ြဖစ်သည်။ 

လာအိုက သူတို၏  ပထမဆုံးကျည်ဆန် 

ရထားကိ ု“လန်ချန်း”ဟ ုအမည်ေပးထား 

သည်။    အာရှ၏    ဖွံဖိးတိုးတက်မ   

ေနာက်အကျဆုံး ိင်ုငတံစ်ိင်ုငအံေနြဖင့် 

ေခတ်မီကမ ာကို လှမ်းခုန်ေရာက်ရှိသွား 

သည့်   အကီးမားဆုံးေြခလှမ်းတစ်ရပ ်

ြဖစ်သည်ဟ ုဆိုသည်။ 

မိပတ်ရထားလမ်းစီမံကိန်းပီးစီး

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံဘက်    မျက်ှာမူ 

လှည့်ကည့်ြပန်ေတာ့  ဟိွင်းမိေတာ်၌  

ဆယ်ှစ်ကာ     တည်ေဆာက်ခဲ့ေသာ  

မိပတ်ရထားလမ်း စမီကံန်ိးပီးစီးသွား၍  

ိုဝင်ဘာလ ၆  ရက်တွင်  စတင်ေြပးဆွ ဲ

ေနသည်။          ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ ကို 

ေြဖေလ ာ့ရန်     ရည်ရယ်တည်ေဆာက ်

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု   ဆိုသည်။    ခရီးစ် 

အစအဆုံးမှာ  ၁၃  ကီလိုမီတာရှိသည်။ 

ဘူတာ  ၁၂  ခုပါဝင်ပီး  ၂၃  မိနစ်သာ 

ကာြမင့သ်ည်။  အေမရကိန်ေဒ လာ ၈၆၈  

သန်း အကန်ုအကျခ ံ တည်ေဆာက်ခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက  ိုဝင်ဘာလ 

၂၄ ရက်တွင် အရှည် ၁၁၃၁ မီတာှင့်  

အကျယ် ၁၃ ဒသမ  ၅ မီတာရှိ မဲေခါင် 

ြမစ်ကူးတံတားဖွင့်ပွဲကို   ကျင်းပခဲ့သည်။ 

ရှစ်စင်းေြမာက်  မေဲခါင်ြမစ်ကူးတတံားဟ ု

ဆိုသည်။

ထိုေနတစ်ရက်တည်းမှာပင ်  ကုလ 

သမဂ အေထွေထွညီလာခံက   ဘဂ  လား 

ေဒ့ရ ၊ လာအိုှင့် နီေပါိုင်ငံတိုကို  ကမ ာ့ 

ဖံွဖိးမ    အနည်းဆံုးုိင်ငံများ   (LDCS) 

အဆင့်မှ  လွတ်ေြမာက်သွားခ့ဲေကာင်း  

အတည်ြပလိုက်သည်။

၁၉၈၇ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁  ရက် 

ေနက ကျင်းပခဲေ့သာ   (၄၂)   ှစ်ေြမာက်   

ကုလသမဂ   အေထွေထွညီလာခံ၏ (၉၆) 

ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝး   ဆုံးြဖတ် 

ချက်အရ ကမ ာ့ဖံွဖိးမ အနည်းဆံုးုိင်ငံ 

ြဖစ်ခဲ့ရသည့်  ြမန်မာိုင်ငံကေတာ့ 

လက်ရိှ ကမ ာ့ဖံွဖိးမ အနည်းဆံုး  စာရင်း 

ဝင်ိင်ုငေံပါင်း   ၄၆ ိင်ုငထံတွဲင်  ကျန်ရိှ 

ေနဆဲ။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိလ်ုချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က ၂၀၂၁ ခုှစ်   

ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနက ကျေရာက ်

ေသာ (၄၇)ှစ်ေြမာက်   ရခုိင်ြပည်နယ် 

ေနတွင်    ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာ၌  

“တိုင်းြပည်၏     သမိုင်းေကာင်းကိ ု 

ြပန်ကည့်မည်ဆုိလ င်    လွတ်လပ်ေရး 

ရပီးချနိ်မှစ၍    ြမန်မာ့လူေဘာင်အဖွဲ 

အစည်းအတွင်း       ကံေတွခဲ့ရေသာ 

ုိင်ငံေရးပဋိပက များကုိ  အေြခခံသည့် 

ိုက်ခတ်မ ေကာင့ ်     တိုင်းရင်းသား  

ညအီစ်ကိအုချင်းချင်းအကား  ိင်ုငေံရး 

ဝါဒမတညူမီ ၊  အယအူဆ  မတညူမီ များ 

ှင့်     သံသယများ    တိုးပွားေစပီး 

လက်နက်ကုိင် ပဋိပက များကိုြဖစ်ေပ  

ေစခဲ့ပါသည်။      ထိုပဋိပက များကို 

ေြဖရှင်းေနရြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏  

ဖံွဖိးတုိးတက်မ သည် အမ်ိနီးချင်းိင်ုင ံ

များ၊ ေဒသတွင်းုိင်ငံများှင့်    င်းယှ် 

ပါက ဖံွဖိးတုိးတက်မ   ေနာက်ကျေစမ  

ကို ြဖစ်ေပ ေစခဲ့ပါသည်။

စစ်မှန်၍   စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ 

ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု တရားမ တမ  

အြပည့်    ကျင့်သုံးပီး    ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို     အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စုကို တည်ေဆာက်ိုင်ရန် 

ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်းရှိ  တိုင်းရင်း 

သားများအားလုံး  ေအးအတူ၊   ပူအမ  

အတူတကွ      ယှ်တွဲေနထိုင်ရင်း   

အြပန်အလှန်ေလးစားမ ၊  နားလည်မ ၊ 

ယုံကည်မ များြဖင့ ်     တည်ေဆာက် 

ေပးကရမည ်ြဖစ်ပါသည”်ဟု  ေဖာ်ြပ 

ခဲ့သည်။

သ ိ  ာန်တစ်ရပ်ရှိဖိုသာလို

သုိဆုိလ င် ြမန်မာသည် ြမန်မာှင့် 

အတူ  မေရှးမေှာင်း  လွတ်လပ်ေရး 

ရရိှခဲ့ကသည့ ်တတ်ု၊ အိ ိယိင်ုငံကီး 

များကဲ့သို ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်၊  

ချမ်းသာက ယ်ဝေအာင်        အတိတ် 

သင်ခန်းစာများကို   အေလးအနက် 

ဆင်ြခင်သုံးသပ်ကရပါေတာမ့ည်။ ိင်ုင ံ 

တစ်ိုင်ငံ၏     (၇၄)   ှစ်သက်တမ်း 

ဆိုသည်မှာ ဘာမ မရှိေသးပါ။  အချနိ် 

ရိှပါေသးသည်။ ပစ က  (၇၄)ှစ်ေြမာက်  

လွတ်လပ်ေရးမှသည ်       အနာဂတ် 

ဖွံဖိးေရးဆီသိုဟူသည့ ်    ေလးနက ်

ခိင်ုကျည်ေသာ သ ိ  ာန်တစ်ရပ်ရိှဖိုသာ  

လိုအပ်ပါသည်။ 

အနာဂတ်  မျိးဆက်များအတွက ်

က န်ေတာ်တို   လက်တွဲမြဖတ်စတမ်း 

ကိးပမ်းကပါစို။      ။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ြမန်မာ့ဆိုင်းပညာ၊ ဇာတ်ခုံတင်ဆက်မ ှင့်ပတ်သက်ေသာ ပညာှင့် နည်းပညာရပ်များကို ဆက်လက်သုေတသနြပ တင်ဆက်ေပးိုင်ရန်အ ကံြပလို
ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၃ 

အပုညာဦးစီးဌာန၏ “အသုခုမုဆိင်ုရာ သေုတသန 

စာတမ်းဖတ်ပဲွ-၂၀၂၁”ကိ ုယေန  နနံက် ၁၀ နာရတွီင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ  သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန ယ်ေကျးမ ရတနာခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

စာတမ်းဖတ်ပဲွတွင် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိကု သေုတ 

သနဆိသုည်မှာ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် မရိှမြဖစ်သည့ ်

လုပ်ငန်းြဖစ်ေကာင်း၊ အချိေသာလုပ်ငန်းများသည် 

သုေတသနဟု  အမည်မခံေသာ်လည်း သုေတသန 

သေဘာသက်ဝင်သည့ ်ေလလ့ာစူးစမ်းမ များ ပါဝင်ေန 

တတ်ေကာင်း၊ အပုညာဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်သေုတ 

သနအလုပ်ကို ေဇာင်းေပးထားြခင်းမရှိေသာ်လည်း 

တီထွင်ဆန်းသစ်မ များကို     ဖန်တီးရေကာင်း၊ 

ယင်းသည်  အမည်မခံသည့်  သုေတသနတစ်ရပ် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အုပညာဦးစီးဌာနရိှ ေလ့ကျင့်ေရးှင့် 

သုေတသနဌာနခွဲ၏   အလုပ်တာဝန်များပင်ြဖစ ်

ေကာင်း။

စာတမ်းငါးေစာင်

ယေနစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင်  တင်သွင်းကမည့ ်

စာတမ်းငါးေစာင်ြဖစ်ေသာ  ြမန်မာ့လွန်းရာေကျာ ်

ကိးကီးချတ်ိ၊ ကုိလုိနီေခတ်ဝတ်စားဆင်ယင်ထံုးဖဲွ 

မ ၊  ပအိဝ်ုးတိင်ုးရင်းသားတိုရဲ  ဓေလထ့ုံးစမံျား၊ ြမန်မာ ့

ပ်ုစုသံဘင်ဇာတ်ေတာ်ကီးတင်ဆက်မ  အခန်းက   

ကိေုလလ့ာြခင်းှင့ ်ချစ်သမ ကိ ုသစ ာတိင်ုပတ်ပျိး၏ 

အှစ်သာရများဟသူည့ ်စာတမ်းများသည် ေလလ့ာမ  

စာတမ်းများ  ြဖစ်သကဲ့သို  ြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမ တွင် 

ပါဝင်သည့် စာတမ်းများြဖစ်ကသည့်အတွက် သုတ၊ 

ရသ စွယ်စံုေပးုိင်မည့် စာတမ်းများြဖစ်လိမ့်မည်ဟု 

ယုံကည်ေကာင်း၊   အုပညာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် 

ြမန်မာ့ဆိုင်းပညာှင့်  ပတ်သက်ေသာ၊   ဇာတ်ခုံ 

တင်ဆက်မ ှင့်ပတ်သက်ေသာ ပညာှင့် နည်းပညာရပ် 

များကိ ုဆက်လက်သတုသနြပ တင်ဆက်ေပးိင်ုရန် 

အကံြပလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက် အပုညာဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး 

ချပ် ဦးွန်ဝင်းက စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပရြခင်းှင့ ်

စပ်လျ်း၍  ရှင်းလင်းတင်ြပပီး  စာတမ်းဖတ်ပွဲကိ ု

ဆက်လက်ကျင်းပသည်။

နံနက်ပိုင်းတွင် သုေတသနလက်ေထာက်-၁ 

ေဒ မီမီက  “ြမန်မာ့လွန်းရာေကျာ်        ကိးကီးချတ်ိ 

(ကိးကီးချတိ်   အဆင်ဒီဇိုင်းများေလ့လာချက်)” 

စာတမ်းကုိဖတ်ကားရာ ဦးတင်ေမာင်လွင် (ပါေမာက  

-ငိမ်း၊   အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့ ်  အုပညာ 

တက သုိလ်-ရန်ကုန်)က သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရက် 

ပီး  သုေတသနလက်ေထာက-်၂ ဦးတင်လတ်ယုက 

“ကိလုိနုေီခတ် ဝတ်စားဆင်ယင်ထုံးဖဲွမ ” စာတမ်းကိ ု

ဆက်လက်ဖတ်ကားရာ ဦးွန်ဟန် ( န်ကားေရး 

မှးချပ်-ငမ်ိး၊ ေရှးေဟာင်းသေုတသနှင့ ်အမျိးသား 

ြပတုိက်ဦးစီးဌာန)က သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရက် 

သည်။ 

မွန်းလဲွပုိင်းတွင်  စာတမ်းဖတ်ပဲွကုိ ဆက်လက် 

ကျင်းပရာ   အုပညာရှင်-၂ ဦးေရ အိုး က “ပအိုဝ်း

တုိင်းရင်းသားတုိ၏ဓေလ့ထံုးစံများ” စာတမ်းကုိဖတ် 

ကားရာ ဦးွန်ဟန် ( န်ကားေရးမှးချပ-်ငိမ်း)

က သဘာပတိအြဖစ်လည်းေကာင်း၊  ေဒ ဇင်မာဝင်း 

(ပန်တျာေကျာင်းအုပ်၊     အုပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်း-ရန်ကုန်)က ုပ်စုံသဘင်ဇာတ်ေတာ်ကီး 

တင်ဆက်မ အခန်းက  ကိ ုေလလ့ာြခင်းစာတမ်းကိ ု

ဖတ်ကားရာ ဦးေအာင်တိုး(ကထကိ-ငမ်ိး၊ အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သိုလ်-ရန်ကုန်)က 

သဘာပတအိြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ြပင်ပဂတီပညာရှင် 

စာေရးဆရာမကီး ေရ ကူနန်းွဲွဲက  “ချစ်သမ ကို 

သစ ာတိုင်ပတ်ပျိး၏ အှစ်သာရများ” စာတမ်းကို 

ဖတ်ကားရာ ဦးေအာင်တုိး (ကထိက-ငိမ်း၊ အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သိုလ်-ရန်ကုန်)က 

သဘာပတိအြဖစ်လည်းေကာင်း  ေဆာင်ရက်က 

သည်။ 

ထိုေနာက် သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးထွန်းအုကံ နဂိုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး စာတမ်းဖတ်ပဲွကိ ုပ်ုသမ်ိးလိက်ုေကာင်း 

သိရသည်။

စာတမ်းဖတ်ပွဲသို ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအးထွန်း 

ှင့် ဦးထွန်းအုံ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊  န်ကားေရး 

မှးချပ်များ၊ အထူးဖတ်ိကားထားသမူျား၊ ဝန်ကီးဌာန 

အသီးသီးမှ   သုေတသီများှင့်  တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

သတင်းစ်

ဖွံဖိးတိုးတက်မ  အလားအလာေကာင်းတစ်ရပ်၏ြပယုဂ်- ေခါင်းေဆာင်မ  
အရင်းအြမစ်တည်ေဆာက်ြခင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ပိတ်ပွဲကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ ၂၃

ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွကွပ်ကမဲ ေအာက်ရိှ ဦးစီးဌာနများှင့်  

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်များမ ှအရာထမ်း၊  အမ ထမ်းများြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ  "ဖွံဖိးတိုးတက်မ  အလားအလာေကာင်း 

တစ်ရပ်၏ ြပယုဂ-်ေခါင်းေဆာင်မ  အရင်းအြမစ်တည်ေဆာက ်

ြခင်း"  ဆိုင်ရာ ပထမအကမိ ်အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်း 

အနားကို ယေနညေန ၄ နာရီက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ  

ထုတ်ြပန်ထားရှိေသာ  စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ

ုံးအမှတ် (၁၇)    စုေပါင်းခန်းမ၌ကျင်းပရာ   ြပည်ေထာင်စ ု

ရာထူးဝန်အဖဲွ ဥက    ဦးသန်းေဆ ွတက်ေရာက်၍ ဆရုရိှသမူျား 

အား ဆခုျးီြမင့ေ်ပးအပ်ပီး နဂိုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားသည်။

အဆိုပါ  ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန ်

အဖွဲ အဖွဲဝင်များြဖစ်ေသာ ဦးစစ်ေအး၊ ဦးဆန်းြမင့်၊ ေဒ ခင်မျိး 

ြမင့၊် ဦးရဲိင်ု၊ ဦးစိုးတင့၊် သရူဦးဘိနုှီင့ ်အမတဲမ်းအတွင်းဝန်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကာလမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် မှ ၂၃  

ရက်အထြိဖစ်ပီး သတ်မှတ်ေခါင်းစ်များအလိက်ု ေဆွးေွးမ များ 

ြပလုပ်ြခင်း၊ အုပ်စုအလုိက်ခဲွ၍ေဆွးေွးြခင်း၊ ေဆွးေွးမ ရလဒ် 

များကိ ုြပန်လည်တင်ြပြခင်း၊             ရလဒ်များသုံးသပ်ေဖာ်ထတ်ုြခင်း၊ 

အေကာင်းဆုံးေဆွးေွးတင်ြပသူများ၊    အေကာင်းဆုံးပါဝင ်

ေဆွးေွးသူများှင့် အေကာင်းဆံုးအုပ်စုအလုိက် ေဆွးေွးတင်ြပ 

သည့အ်ပ်ုစအုား ဆမုျားချးီြမင့ခ်ဲေ့ကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင် လုပ်သား ၅၀၀၀ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ိုင်ရန ်လျာထားသတ်မှတ်
ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ ၂၃

က မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးအကဲြဖတ ်

ေရးဆိင်ုရာ  ညိ  င်းအစည်းအေဝး 

ကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးက ရန်ကန်ုမိ  

ရန်ကင်းမိနယ်ရိှ      က မ်းကျင်မ  

ေလက့ျင့ေ်ရး သင်တန်းေကျာင်း၌ 

ကျင်းပသည်။

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

အစည်းအေဝးတွင်  အလုပ် 

သမားဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး 

ဦးဝင်းရှိန်က ဩဂုတ် ၁၇ ရက်က 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  ေနြပည် 

ေတာ် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး အစည်း 

အေဝးတွင် ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

က ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ေနြပည် 

ေတာ်သည် ဝန်ကီးဌာနများ၊ အဖဲွ 

အစည်းများ ုံးစိုက်ရာေဒသြဖစ်၍ 

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်  ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး                  အေလးေပး 

ေဆာင်ရက်ရန်ှင့်   က မ်းကျင ်

လပ်ုသားများ ေမွးထတ်ုေပးိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ စက်မ ဇန်ုများ စြံပ 

ြဖစ်ေစေရးအတွက်    က မ်းကျင် 

လုပ်သားများအား အဆင့အ်လိက်ု 

က မ်းကျင်မ    အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ်      ထုတ်ေပးိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်  လမ်း န်ချက်ှင့် 

အညီ NSSA မှ လုပ်ငန်းစီမံချက ်

ေရးဆွဲ၍ က မ်းကျင်မ  စစ်ေဆး 

အကဲြဖတ်ေရး    လုပ်ငန်းစ်များ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း။  

ရည်ရယ်ကျင်းပြခင်းြဖစ်

လုပ်ငန်းစ် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရန်            အဓိကကျသည့ ်

အတည်ြပ   ခန်အပ်ထားေသာ 

အလုပ်အကိုင်အလိုက ်Assessor 

များ၏ လက်ရိှပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ိုင်မ ှင့်  အလုပ်အကိုင်အလိုက ်

က မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးအကြဲဖတ်ရာ 

တွင်  ကန်ုကျစရတ်ိများ ြပန်လည် 

ညိ  င်းရန် ယေနအစည်းအေဝး 

ကို        ရည်ရယ်ကျင်းပြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း။

NSSA အေနြဖင့်   ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

Mini Budget တွင် အလုပ်အကုိင် 

များမှ လပ်ုသား ၄၂၄ ဦးကိစုစ်ေဆး 

အကဲြဖတ်ရန်လျာထားပီး  NSSA  

မှ  စစ်ေဆးေနေသာ အလပ်ုအကိင်ု 

များတွင် လပ်ုသားအင်အားအများ 

စ ု လုပ်ကုိင်ေနသည့် အထည်ချပ် 

အလပ်ုအကိင်ုကိ ု                ဦးစားေပး 

စစ်ေဆးရန်လိေုကာင်း၊   လပ်ုသား 

အင်အား ၃၀၀ အထက်ရှိသည့ ်

အထည်ချပ် စက်ုမံျားတွင် NSSA  

က မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးအကြဲဖတ်ေရး 

ဌာန တည်ေထာင်၍ စက်ုရိှံဝါရင့ ်

ကီးကပ်ေရးမှးများကို  စစ်ေဆး 

အကြဲဖတ်သမူျား၊ Chief Assessor 

အြဖစ်  သတ်မှတ်ိင်ုေရး ေလက့ျင့် 

ေပးရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ ဆက်လက် 

၍ အိမ်တွင်းလ ပ်စစ်တပ်ဆင်ေရး 

လုပ်သား၊       ေလေအးေပးစက ်

တပ်ဆင်လပ်ုသားများကိ ု စစ်ေဆး 

ေပးရန် တိုက်တွန်းလိုေကာင်း။ 

 ၂၀၂၂-၂၀၂၃    ဘ  ာှစ်တွင် 

လုပ်သား  ၅၀၀၀ စစ်ေဆးအကဲ 

ြဖတ်ိုင်ရန်  လျာထားသတ်မှတ ်

ထားပီး   ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ်အြပင်  ကျန်တိုင်း 

ေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များရိှ အလပ်ု 

အကိင်ုအလိက်ု         Assessment 

Center များတွင် လုပ်သားများအား 

Skills Certificate ေပးအပ်ိင်ုေရး 

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရး လုပ်ငန်း 

စ်များ စ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်၍ တက်ညီလက်ည ီ

ပူးေပါင်း        ေဆာင်ရက်ေပးေစလိ ု

ေကာင်း။ 

အလုပ်အကုိင်အလုိက် Assess- 

ment   Center တာဝန်ခံများ 

အေနြဖင့်        လုပ်သားတစ်ဦး 

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရး   ကုန်ကျ 

စရတ်ိများှင့ပ်တ်သက်ပီး  ေခတ် 

ကာလှင့်ကုိက်ညီ၍  အနည်းဆံုး 

ကုန်ကျစရိတ်          ြဖစ်ေစေရး 

တွက်ချက် တင်ြပေစလိုေကာင်း၊ 

အနာဂတ်တွင်     လာေရာက ်

စစ်ေဆးခံသည့်  လုပ်သားများ 

အတွက် အလပ်ုရှင်များက ကန်ုကျ 

စရိတ်အေပ  အချိးကျ  ကျခံိုင် 

ေရး အကြံပတင်ြပေစလိေုကာင်း 

ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပ

ဆက်လက်၍ စက်မ ကီးကပ ်

ေရးှင့ ်  စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ြမန်မာ 

ိင်ုင ံ           လပ်ုသားများက မ်းကျင်မ  

“စံ”  သတ်မှတ်ြပ  ာန်းေရးအဖွဲမ ှ

တာဝန်ရိှသမူျား၊ က မ်းကျင်မ  "စ"ံ 

သတ်မှတ်ေရး ေကာ်မတီဝင်များ 

ှင့်  တက်ေရာက်လာသူများက 

ေဆာင်ရက်ချက်များကိ ု  ေဆွးေွး 

တင်ြပ၍ ဒတုယိဝန်ကီးက တင်ြပ 

ချက်များအေပ  လိုအပ်သည်များ  

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

 သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၃

ြမန်မာိုင်ငံှင့်       ုရှားိုင်ငံတိုက 

ဦးေဆာင်၍     (၁၂) ကိမ်ေြမာက  ်

အာဆီယံအေပါင်း     အကမ်းဖက်မ  

တန်ြပန်      တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်လုပ်ငန်းအဖဲွ    အစည်းအေဝး  

(12th ADMM-Plus Experts’ Working 

Group on Counter-Terrorism Meeting 

EWG on CT Meeting) ကို   ဒီဇင်ဘာ ၂၁ 

ရက်ှင့် ၂၂ ရက်တိုတွင ်  ြမန်မာိုင်ငံက 

အိမ်ရှင်အြဖစ် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို  ADMM-Plus 

EWG-CT   ပူးတွဲဥက   များ ြဖစ်ကေသာ 

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မှ ဒုတိယ တပ်မေတာ် 

ေလ့ကျင့်ေရးအရာရှိချပ်     ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်မျိးသန်၊ ရှုားတပ်မေတာ်မှ Major 

General Grigory TURIN တိုှင့်အတူ 

အာဆီယံိုင်ငံများ၊ အာဆီယံေဆွးေွး 

ဖက်ိင်ုငမံျားြဖစ်ကေသာ ဩစေတးလျ၊ 

တုတ်၊  အိ ိယ၊  ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်၊ 

ေတာင်ကိုရီးယား၊      အေမရိကန်ှင့ ်

အာဆီယံ    အတွင်းေရးမှးချပ်ုံးမှ 

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွများ ပါဝင်တက်ေရာက် 

ကသည်။

အစည်းအေဝးတွင် ပူးတွဲဥက   များ 

ြဖစ်ကသည့် ြမန်မာိုင်ငံှင့် ုရှားိုင်ငံ 

တိုက   အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး 

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများက     အကမ်းဖက်မ  

တန်ြပန်တိုက်ဖျက်ေရး     စာတမ်းများ 

ဖတ်ကားေဆွးေွးသည်။ ြမန်မာုိင်ငံက 

“The Terrorist Attacks, Threatening 

National Security in Myanmar” 
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၂၀၂၃ ခုှစ်အထိ    တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

လျက်ရှိေကာင်း  သိရသည်။                                                                 

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၇၇၆၃၆၇၈၅ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ေသဆုံးသူ ၅၃၉၆၃၅၂ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၂၄၈၈၇၃၇၉၅ ဦး

တိုကျိ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

ဂျပန်ိုင်ငံ၌  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ ၄၀ 

အား ထပ်မံေတွရိှသြဖင့်  အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက် 

ခရံသ ူ၂၀၀ အထရိှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှသမူျားက 

ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်  ကူးစက်ခံရသူများအနက ်  

၃၃  ဦးမှာ အေမရိကန်၊ ဗိတိန်၊ ကင်ညာ၊ ိုင်ဂျးီရီးယား စေသာ 

ိင်ုငမံျား၌ သွားေရာက်ေနထိင်ုခဲသ့မူျားြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ကျိတိုခိုင်၊ အိုဆာကာခိုင်ှင့် ချဘီာခိုင်တို၌ 

အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသတူစ်ဦးစေီတွရိှရပီး 

အိုကီနာဝါခိုင်၌ ေလးဦးကူးစက်ခံရေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များတွင ်ကျိတိုှင့်အိုဆာကာ 

ခိုင်တို၌ အဆိုပါဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများမှာ 

လူအစုလိုက်အ ပံလိုက်   ေရာဂါကူးစက်မ များမှတစ်ဆင့ ်

ကူးစက်ြခင်းြဖစ်ိင်ုေကာင်း တာဝန်ရိှသမူျားက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ကမ  ာေပ ၌ ရက်သတ ပတ်လ င် လူ ၅၀၀၀၀ ခန်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးလျက်ရှိေကာင်း 

ကမ  ာက့ျန်းမာေရးအဖွဲ ေြပာကား
ဂျနီီဗာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

ကမ ာေပ တွင်  သီတင်းပတ်တစ်ခုကုန်ဆုံးပီးသည့်အချနိ်တိုင်း  လူ ၅၀၀၀၀   ခန်       

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးေနရသည်ကိ ုေတွရှိရေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 

အဖွဲမှ  န်ကားေရးမှးချပ ်ေဒါက်တာ ဂီဘရီယီဆက်က ေြပာကားသည်။ 

အထက်ပါေြပာကားချက်အား ယမန်ေနက မဒီယီာများှင့ေ်တွဆုစံ်ေြပာကား

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ကမ ာေပ ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးသာတူညီမ ရရှိေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက်လည်း ၎င်းက ေတာင်းဆိခုဲသ့ည်။ လက်ရိှအချန်ိတွင် ကမ ာေပ ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး သာတူညီမ မရရှိြခင်းေကာင့် လူအသက်ေပါင်း 

များစွာ ဆံုး းံေနရသည်ကုိ ေတွြမင်ေနရေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်လူေပါင်း ၃ ဒသမ ၅ သန်း အသက်ဆုံး ံးခဲ့ေကာင်းှင့ ်ကမ ာေပ ၌ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပွားေသာအချန်ိမှ လက်ရိှအချန်ိအထိ လူေပါင်း ၅ ဒသမ ၃ သန်း 

ေကျာ် ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း ၎င်းကေြပာကားသည်။ 

 ကမ ာေပ ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးြဖန် ြဖးေရး၌ အခက်အခဲများ 

ရှိေနေသာေကာင့် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ ထက်ဝက်ခန်တွင်သာ 

ိင်ုငလံဦူးေရ၏ ၄၀ ရာခိင်ု န်းအား ယခှုစ်ကန်ုတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထုိးံှေပးုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။ ကမ ာ့ုိင်ငံတုိင်းရိှ လူဦးေရ၏ 

၄၀ ရာခိင်ု န်းအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးုိင်ရန်အတွက် COVAX 

ကဲသုိ့ေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးေထာက်ပ့ံေရးအစီအစ်မှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး လုံေလာက်စွာရရှိရန်လိုအပ်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

ကမ ာေပ ရိှုိင်ငံတုိင်းသည် အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေရးအတွက် 

သတိထားေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွမှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဆိင်ုရာနည်းပညာအကီးအက ဲမာရယီာဗန်ကာကိဗုကီ ေြပာကားသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၌ 

ကမ ာေပ တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ အဆံုးသတ်ေရးအတွက် ေမ ာ်လင့ထ်ားေကာင်း 

ဂီဘရီယီဆက်က ေြပာကားသည်။   ကိုးကား - စီဂျတီီအင်န်၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

လန်ဒန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကးူစက်ခံရသူ ၁၀၆၁၂၂ ဦးြဖင့် ေနစ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  

စခံျန်ိတင်ခဲ့ပီး ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားချန်ိ 

မှစတင်ကာ ေနစ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသအူေရအတွက် 

တစ်သိန်းေကျာ်ခဲ့သည်မှာ ပထမဆုံးအကိမ်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

လက်ရိှတွင် ဗိတိန်ုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

စုစုေပါင်း ၁၁၆၄၇၄၇၃ ဦးရှိလာေကာင်းလည်း  သိရသည်။ 

ထိုြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၄၀ 

ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသစူစုေုပါင်း 

၁၄၇၅၇၃ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ယင်းသို ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ှင့ ်ေသဆုံးမ များရိှေန 

ေသာ်လည်း ခရစ မတ်ကာလမတိင်ုမကီာလအတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆိင်ုရာစည်းမျ်းများကိ ုထပ်မခံျမှတ်မည်မဟတ်ုေကာင်း 

ဗိတိန်ဝန်ကီးချပ် ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်က အတည်ြပေြပာကား 

သည်။           

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အန်ကာရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

တရူကီိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

၁၉၀၉၅ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၉၂၂၈၈၃၅ ဦးရိှလာေကာင်း တူရကီုိင်ငံ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

တူရကီုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် 

ေသဆုံးသူ ၁၇၉ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူ 

စစုေုပါင်း ၈၀၉၅၇ ဦးရိှလာေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၂၂၈၁၆ ဦးရိှေကာင်း သရိသည်။

တူရကီိုင်ငံသည် တုတ်ိုင်ငံထုတ် Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကုိ ုိင်ငံအတွင်း အေရးေပ အသံုးြပရန် တူရကီကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  အစီအစ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ 

သည်။

လက်ရိှတွင် တူရကီုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ် 

ထိုးှံပီးသ ူစုစုေပါင်း ၅၆ ဒသမ ၇၃ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူ  စုစုေပါင်း  ၅၁ ဒသမ ၂၈ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စုစုေပါင်း ၁၂၆ ဒသမ ၅၆ သန်း

ေကျာ်အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 

သည်။                           ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အဒစ်အဘာဘာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

အာဖရိကတိုက်၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် 

ညေနပိုင်းအထိ   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၉၂၅၉၈၁၃ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရး 

ှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာက ယေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

အာဖရကိသမဂ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၏ 

ကျန်းမာေရးေအဂျင်စီများအား ကုိယ်စား 

ြပသည့ ်အာဖရကိေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရး 

ှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကား 

ချက်အရ အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်းတွင ်

နယူးေဒလီ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၇၄၉၅ ဦး ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့် လက်ရိှတွင် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၃၄၇၅၆၉၇၆ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  ေနာက်ဆုံး 

ထုတ်ြပန်သည့် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထုိြပင် အိ ယိုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသူ   ၄၃၄ ဦးထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၄၇၈၇၅၉  ဦး 

ရိှလာေကာင်း သရိသည်။ အိ ိယိင်ုင၌ံ လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုးေတွရိှဆလဲနူာစစုေုပါင်း ၇၈၂၉၁ ဦးရိှေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့်   ေဆးုံအသီးသီးမ ှ

ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၆၉၆၀ ရိှြခင်းေကာင့ ် ေရာဂါမှြပန်လည်ကျန်းမာ 

လသူစုစုေပါင်း ၃၄၂၀၈၉၂၆ ဦးရှိေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၂၅ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း 

၂၂၆၅၃၆ ဦးရှိေကာင်းှင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ     ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

စုစုေပါင်း ၈၄၀၅၆၃၁ ဦးရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။

အာဖရိကတိုက်၌  ေတာင်အာဖရိက 

ိုင်ငံ၊    ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊   လစ်ဗျားိုင်ငံ၊ 

တူနီးရှားိုင်ငံှင့် အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ 

တိုသည်     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်              

ခံရမ အများဆုံးိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း 

အာဖရိက   ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့  ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကတိုက်၌    အာဖရိက 

ေတာင်ပုိင်းေဒသသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ     အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး 

အာဖရိကေြမာက်ပိုင်းှင့် ေတာင်ပိုင်း 

ေဒသများသည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ    ဒုတိယအများဆုံးြဖစ်ကာ 

အာဖရကိ              အလယ်ပိင်ုးေဒသသည် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ အနည်းဆံုး

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ တစ်သိန်းေကျာ်ြဖင့် စံချနိ်တင်

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၂၀၀ အထိရှိလာ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၇၄၉၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၉၀၉၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

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

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ     ၂၃

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကေလးမိနယ် နတ်ေချာင်း 

ေကျးရာအတွင်း ေဒသခြံပည်သမူျား၏ လုံ ခံေရးှင့ ်

တည်ငိမ်ေအးချမ်းစွာ   ေနထိုင်ိုင်ေရးတိုအတွက ်

လံုခံေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနသည့် တပ်ဖဲွဝင် 

များအား CNF အဖွဲှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

သမားများက  ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  လာေရာက ်

တိုက်ခိုက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကေလး 

မိနယ် နတ်ေချာင်းေကျးရာ၌  ြပည်သမူျား၏ လုံ ခံ 

ေရးှင့် တည်ငိမ်ေအးချမ်းစွာ ေနထိုင်ိုင်ေရးတို 

အတွက် လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

တပ်ဖဲွဝင်များအား ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် CNF အဖွဲ 

ှင့ ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားအင်အား ၃၀၀  

ခန်က       လက်နက်ကီး/ လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

လာေရာက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့ ်   လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက      ြပန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ 

အကမ်းဖက်သမားများသည ်ေကျးရာ၏အေနာက် 

ဘက်သို ကစ့်ကလျား ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွားခဲ့ 

သည်။

ြဖစ်စ်တွင်      အကမ်းဖက်သမားများထံမ ှ

အေလာင်း ကိုးေလာင်း၊ အာပဂီျ ီတစ်လက်(ပျက်စီး)၊ 

လက်လုပ်မိုင်း တစ်လုံး၊ လ ပ်စစ်ဒီတိုေနတာ အခု  

၂၅၀၊ မီး  စနက်တံအခု ၄၀၀၊ ယမ်းကိး (မီတာ ၅၀ 

ပါ) ေလးေခွတိုကို  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်   ေကျးရာ 

အချိအတွင်း ဝင်ေရာက်၍ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်

များ လပ်ုေဆာင်ိင်ုြခင်းမရိှေစရန်အတွက် လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွများက နယ်ေြမလုံ ခံေရးလပ်ုငန်းများ တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး တာဝန်သိြပည်သူများအေန 

ြဖင့်လည်း ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန် သက်ဆိုင်ရာက 

သတင်းထုတ်ြပန်ထားသည်။                 သတင်းစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကေလးမိနယ် နတ်ေချာင်းေကျးရာအတွင်း လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရက်ေနသည့် တပ်ဖွဲဝင်များအား အကမ်းဖက်သမားများက လာေရာက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ကေလးမိနယ် နတ်ေချာင်းေကျးရာ၌  

လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေနေသာ တပ်ဖဲွဝင်များအား အကမ်းဖက်သမား 

များက လာေရာက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့ ်ြဖစ်စ်ေနရာြပပုံ။

အကမ်းဖက်သမားများထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် အာပီဂျ ီ၊ လက်လုပ်မုိင်း၊ လ ပ်စစ်ဒီတုိေနတာ၊ မီး  စနက်တံှင့် ယမ်းကိးေခွများကို 

ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၃

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့ ်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  စာေပ 

ဗမိာန်ုံးက အပတ်စ် စေနေနတိင်ုး ေရ ေသွးဂျာနယ်ကိ ုထတ်ုေဝြဖန်ချ ိ

လျက်ရှိသည်။ 

ဒီဇင်ဘာ  ၂၅ ရက်(စေနေန )တွင်  ထွက်ရိှမည့် သဒ ါတရားအလွန် 

ထက်သန်ေသာ သူဆင်းရဲမေလး မစံပယ်အေကာင်း သုပ်ေဖာ်ထား 

သည့် “သဒ ါစိတ်” မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊ ေဆာင်းဥတုအချနိ် ေလ့လာ 

မှတ်သားဖွယ်ရာများကိ ုတင်ဆက်ထားသည့ ်“ေဆာင်းဥတ၏ုအေအးဆုံး 

အပူချန်ိ” သုတေဆာင်းပါး၊ ကေလးတုိကုိယ်တုိင် ပါဝင်သုပ်ေဖာ်ထား 

သည့် ကာတွန်းလက်ရာများကို တင်ဆက်ထားသည့် “ေရ ေသွးတို 

လက်ရာ” က  ၊ အိမ်သန်ရှင်းေရးကိ ုကိုယ်တိုင်လုပ်ကာ ကိုယ်တိုင် 

ထမင်းချက်တတ်သည်ဆုိေသာ ဂူးဂူးအေကာင်း သုပ်ေဖာ်ထားသည့် 

“ဖိးရဲှင့် ဂူးဂူး” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ မဘိအေပ  ကိယ်ုချင်းစာနာစတ်ိ 

ြဖင့ ်ြပမလူိက်ုသည့ ်မမိ၏ိအြပအမကူိ ုြပန်ေတွးမတိိင်ုး လွန်စွာေကျနပ် 

အားရြဖစ်ေနေသာ လ မ်းမုိးေအာင်အေကာင်း ေရးဖဲွထားသည့ ် “စာနာ 

နားလည်စိတ်” ဝတ က  ၊ အဘွားကုိေကာက်ေသာကီးကီှင့် အဘွား 

ကိ ုမေကာက်ေသာ ဘိုးဘိုးတိုအေကာင်း သပ်ုေဖာ်ထားသည့ ် “ကီးက ီ

ှင့် ဘိုးဘိုး”  တစ်မျက်ှာကာတွန်း၊  နဂါးတစ်ေကာင်ှင့်  အချစ်ဆုံး 

သူငယ်ချင်း ြဖစ်ေနေသာ နတ်သမီးေလးအေကာင်း ေရးဖွဲထားသည့ ်

“နတ်သမီးေလးအလက  ာနဲ  နဂါးငယ်ေလး” ပုံြပင်က  အပါအဝင်  

eာဏ်စမ်းက  ၊ အဂ  လိပ်စကားဝိုင်းက  ှင့် ကဗျာက    စုံလင်စွာ 

ြဖင့် ထွက်ရှိပီြဖစ်သည်။                                               သတင်းစ်

ေရ ေသွးဂျာနယ် ထွက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၃

မေလးရှားိုင်ငံသို ပိုေဆာင်၍ လုပ်အားခေငွများ ေခါင်းပုံြဖတ်ရယူ 

ခဲ့သူအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး က န်းစုမိနယ်  ေတာြပားကီးေကျးရာ 

အုပ်စု   မင်းေခါင်းေဆးေကျးရာေန  ေဇာ်ဝင်းက   က န်းစုမိနယ်ေန 

ေမာင် xxx  ၂၂ ှစ်ှင့် ေမာင် xxx  ၂၀ ှစ်တိုအား  မေလးရှားိုင်ငံရှ ိ

စားေသာက်ဆုိင်တွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်ပါက တစ်လလ င် ရင်းဂစ် ၁၂၀၀  

ရမည်ဟ ုစည်းုံးေြပာဆိ၍ု မေလးရှားုိင်ငသုိံ ပုိေဆာင်ကာ လပ်ုအားခ 

ေငွများအား ေခါင်းပံုြဖတ်ရယူခ့ဲသြဖင့် က န်းစုမိမရဲစခန်းက (ပ) ၅၉/ 

၂၀၂၀ ှင့် (ပ) ၇၅/ ၂၀၂၀၊ လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၂၅ တုိြဖင့် အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး မိတ်ခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပို 

ခဲရ့ာ ဒဇီင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် တရားခ ံေဇာ်ဝင်းအား လကူန်ုကူးမ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၅  အရ တစ်မ လ င် အလုပ်ှင့်ေထာင်ဒဏ ်

(၇)ှစ်စီြဖင့ ်ေပါင်း (၁၄)ှစ် ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မေလးရှားိုင်ငံသို ပိုေဆာင်၍

လုပ်အားခေငွများ ေခါင်းပုံြဖတ်ရယူခဲ့သူအား 

လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကံေကာင်းြခင်းကိ ုသင်ဖန်တီးိုင်

ကံေကာင်းချင်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ မိမိက ေကာင်းေအာင်ကူညီရမယ်။ ေကာင်းကျိး 
စီးပွားကို ြဖစ်ေပ ေစမယ့် အေကာင်းေကာင်းေတွကို ပါဝင်ြဖည့်ဆည်းေပးရမယ်။ 
သင့်ေတာ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို  ဖန်တီးတည်ေဆာက်ရမှာကိုယ့်ရဲ(ေလာကဟိတ၊ 
ပရဟိတ) အေရးကီးတဲ့ အလုပ်ေတွပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ေလာက  အနီးအေဝးက 
လူသားေတွ အဆင်ေြပကေအာင် ေကာင်းကျိးေဆာင်ေလေလ အဲဒါေတွကို 
လုပ်ေဆာင်ေနရင်းကပဲ ေပျာ်ရ င်တာ၊ ကည်ူးတာ၊ အားတက်တာ၊ စိတ်ချမ်းသာ 
ေပျာ်ြမးမိတာေတွဟာ ရေလေလလက်ေတွခံစားရတဲ့ ပီတိေတွ၊ သုခေတွပါပဲ

ဖန်တီးလိုရ၊ မရ

Every man is his own historian.

လတူိင်ုးလတူိင်ုးဟာ ကိယု့သ်မိင်ုးကိကုိယ်ုေရး 

ေနကတဲ့  ကိုယ်တိုင်သမိုင်းေရးဆရာေတွပါပဲ။

ကံေကာင်းြခင်းကိ ုဖန်တီးလိုရသလား။

သင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။

ေသချာေပါက်အေြဖရှိတာေပါ့။

ကေံကာင်းြခင်းဆိတုာကိ ုဖန်တီးလိုရပါတယ်။

ကေံကာင်းြခင်းကိ ု                ဖန်တီးတယ်ဆိတုာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုဖန်တီးတာပါပဲ။ ကံေကာင်းြခင်း 

ကိရုိင်ု၊ မရိင်ုဆိတုာ တကယ်ေတာ ့မမိကိိယ်ုတိင်ု 

နဲသာ သက်ဆိုင်တာပဲ။ မိမိအေပ မှာပဲ မူတည် 

တယ်။

ဘဝတစ်ခုဟာ အစြပတာရိှသလုိ အဆံုးနိဂံုး 

လည်း ရိှေပတာေပါ။့ ခရီးတစ်ခ ုသွားေနသလိပုါပ။ဲ 

မခုျေရာက်ရမယ့ ်ဘတူာစ်ေတမှွာ မှတ်တိင်ုစာရင်း 

ထိုးထားတယ်ေလ။ ဘာတဲ့လဲ။

ထွက်ခွာေရလျား  ေရှကိသွုားရင်းေတွရမယ့ ်

ဘတူာေတကွ အိမုင်းြခင်း၊ နာမကျန်းြခင်း၊ ေသလွန် 

ြခင်း။ ဟုတ်တယ်။ ဒီဘူတာစ်အတုိင်း မလဲွမေသွ 

ြဖတ်သန်းေနကတာေပပဲ။  သင့်ရဲလက်ကျန်ဘဝ 

ဟာ  ကာေလေလ နည်းေလေလေပါ့။

ကံေကာင်းြခင်း     လက်ေဆာင်ေတွကေတာ့ 

မူလခရီးစ်အစီအစ်မှာ  ပါခဲ့သည်ြဖစ်ေစ၊  မပါခဲ့ 

သည်ြဖစ်ေစ    သင်ဖန်တီးမ ေဝလိုရတာကေတာ ့

ေသချာပါတယ်။   ဘဝရဲကံေကာင်းြခင်းေတွကို 

သင့ပ်တ်ဝန်းကျင်ကိ ုကညူေီဖးမေစာင့ေ်ရှာက်ကညူ ီ

ေပးြခင်းအားြဖင့ ်ရရှိိုင်တယ်။

ကူညီေပးပါ

သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူေတွ  မေပျာ်ရ င်က 

ဘူးလား။  သင်ကေပျာ်ရ င်ရယ်ေမာေအာင် လုပ် 

ေဆာင်ေပးလိုက်ပါ။ သူတို  ကည်ူးဝမ်းသာသွား 

ေအာင် ေြပာဆိ၊ု လပ်ုကိင်ု ေဆာင်ရက်ေပးလိက်ုပါ။ 

ဒီအတွက်  ရှာကံစ်းစားပီး  ကိးစားဖန်တီးရင်း 

ပင်ပန်းရင်ပင်ပန်းပါေစ၊ စတ်ိထမှဲာေတာ ့ကည်လင် 

ေနလိမ့်မယ်။ ေပါ့ပါးေနလိမ့်မယ်။ 

ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က  လူေတွကို  ေပျာ်ရ င် 

စိတ်ချမ်းသာေအာင ်မေဆာင်ရက်မဖန်တီးိုင်ရင ်

ဘာလုပ်မလဲ။

သူတို  စိတ်ညစ်၊  စိတ်ပျက်၊ စိတ်ဓာတ်ကျ၊ 

အားငယ်၊   ေကာက်ရံ၊ မေကျနပ်ြဖစ်ေနတဲ့ ခံစား 

ချက်ေတကွိ ုသင့ေ်တာ်ဆေီလျာ်မယ့ ်နည်းလမ်းေတ ွ

နဲ  သက်သာေပျာက်ကင်းေအာင ်အားေပးေြဖသိမ့် 

ကူညီေပးရပါမယ်။

ဟာ ြဖစ်ိုင်ပါ့မလား။

လိုရင် ကံဆနည်းလမ်းရတဲ့။  ေမတ ာစိတ်၊ 

ကုဏာစိတ်၊ ကင်နာစာနာမ နဲသာ ဖန်တီးလိုက် 

စမ်းပါ။ ေအာင်ြမင်မှာေသချာပါတယ်။

လူေတွဟာ  အများအားြဖင့ ် ကိုယ်ကျိးစွန်  

အနစ်နာခ ံေပးဆပ်ရမယ့ ်ကစိ ရပ်ေတမှွာ ဝန်ေလး 

တတ်ကပါတယ်။ သင်ဟာ သင့က်ိယ်ုကျိးဘာမှမပါ 

ဘ ဲသတူစ်ပါးအတွက်  စ်းစားတယ်။ ကညူတီယ်။  

ေဖးမအားေပးတယ်။   ေကာင်းမွန်တဲအ့ေြခအေနြဖစ် 

လာေအာင်   အချနိ်ေပးပီး   တစ်မျိးပီးတစ်မျိး၊ 

တစ်ခုပီးတစ်ခု ြပလုပ်ဖန်တီးတယ်။ 

ဒါကိုအထင်လွဲတဲ့လူ ရှိတတ်တယ်။ ရှိပါေစ။

ေကျးဇူးမသိသူေတွလည်း ရှိတယ်။ ရှိေစ။

ေကျးဇူးကန်းတတ်သေူတမွျားတယ်။ ထားပါ။

ေကျးဇူးမတင်ဘ ဲရန်ေတာင်လုပ်ချင်ေသး။

သည်းခံလိုက်ပါ။

စိတ်ရှည်ပါ

အထက်စီးက    ေမာက်ေမာက်မာမာေတွ 

ဆက်ဆံခံရတာကုိယ်မကိက်ဘူး။ ဒါေပမ့ဲ စိတ်ရှည် 

ပါေနာ်။   လူေတွဟာ  ဒီလိုမသိတတ်လို  ငတ်မွတ် 

စုတ်ြပတ်သတ်ပီး ဆင်းရဲမွဲေတကရတာပဲ။ ကိုယ့် 

တစ်ကိယ်ုစာ၊ ကိယု့အ်ကျိး ကိယု့အ်တွက်သက်သက် 

ကိုသာကွက်ပီး   စ်းစားတဲ့အကျင့်က  ပါေနခဲ့ပီ။ 

သူတစ်ပါးဘက်ကိ ု   ငဲ့ကည့်ရေကာင်းမှန်းေတာင ်

နားမလည်တဲ့လူေတွ အများကီးပဲ။

မတ်ိေဆစွာေရးဆရာတစ်ေယာက် ဘာသာြပန် 

ဖူးတာေလးတစ်ခကုိ ုသတရိတယ်။ အတိခုျံးပေဲြပာပါ 

မယ်။ သူက ကံေကာင်းချင်ရင် စက်ံုသံုးံုတည်ပါတ့ဲ။

ဟာ ဒါေတာ့ ဘယ်လွယ်မှာတုံးလို စိတ်ထဲက 

ေပ ရာ မေြပာလိုက်ပါနဲဦး။ ဆုံးေအာင်ဖတ်ေစလိုပါ 

တယ်။   တင်စားချက်နဲ    နားလည်လွယ်ေအာင ်

ေြပာတာပါ။

(၁) ေခါင်းထဲမှာေရခဲစက်ုံတည်ပါတဲ့။

ေခါင်းေအးေအးထားဖိုပါ။

ေလာဘြဖစ်စရာေတွရင်  ေလာဘြဖစ်လာ 

တယ်။ ေဒါသြဖစ်စရာကံရင ်စိတ်မှာ ေဒါသထွက် 

လာတယ်။ မာန်တက်စရာြဖစ်လာေတာ ့မာနေထာင် 

လ ား ခက်ထန်ချင်လာတယ်။  ေခါင်းေအးေအးထား 

ပီး  စ်းစားလိက်ုရင် အေကာင်းအဆိုး အကျိးအြပစ် 

ကိ ုဆင်ြခင်မိိင်ုတာေပါ။့ ကိယ်ုေရာစတ်ိပါ ေအးချမ်း 

ဖို  အေြဖမှန်ကိသုလိာမှာပ။ဲ  ေလာဘြဖစ်စရာ အခွင့် 

အေရးေပးတိုင်း  ေလာဘမကီးေတာ့ဘူး။  ေဒါသ 

ြဖစ်စရာ ေတွေနရေပမယ့ ်စတ်ိမဆိုးေတာဘ့ူး။ ေခါင်း

ေအးေအးနဲ    ကည့်ိုင်ရင ်အ ရာယ်ကင်းေဝးပီး 

သဘာဝဓမ အမှန် ေရးချယ်ဆံုးြဖတ်တတ်လွယ်တာ 

ေပါ့။

(၂) လ ာေပ မှာ သကားစက်ုံတည်ပါတဲ့။

သတူစ်ပါးနဲ  စကားေြပာဆိရုာမှာ ချိချိသာသာ၊ 

ေချေချငံငံ  ယ်ေကျးသိမ်ေမွစွာ  ေြပာေစလိုတဲ့ 

သေဘာပါ။ အချိက စကားေြပာရင် မာမာထန်ထန်နဲ  

ချ်ချ်တူးတူး။  သိုမဟုတ်  စပ်ပူစပ်ေလာင ်မာန် 

တေထာင်ေထာင်  ေြပာတတ်ရဲ။ ေြပာရတဲ့စကား 

မေအာင်ြမင်ပါဘူး။ အချိလေူတကွ စကားကိ ုပဿိာ 

ေလးနဲေဘးပစ်သလိ ု  နာကျင်ေအာင် ေြပာချင်က 

တယ်။ အဆင်မေြပပါဘူး။ ေဖစ့်ဘွတ်ေပ မှာ ိင်ုးစိင်ုး 

ဆဲဆို။

ကိုယ်ေြပာတဲ့စကား  ေအာင်ြမင်လိုရင ် ချိချိ 

သာသာ၊ ေပျာ့ေပျာ့ေပျာင်းေပျာင်း ေြပာရမှာမဟုတ် 

လား။ ဒါေကာင့ ်လ ာေပ မှာ သကားစက်ုတံည်ပါလို 

ဆိုလိုတာပဲ။

(၃) ှလုံးသားေပ မှာ ေမတ ာစက်ုံတည်ပါ။

မိသားစုပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ေဆွမျိးသားချင်းပဲြဖစ်ြဖစ်၊ 

ေကျာင်းေနဖက်၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ေဆွေတွပဲြဖစ်ြဖစ် 

ေကာင်းတာေတာ်တာရှိကသလိ ု ညံ့ချက်ဆိုးကွက ်

ေတလွည်း ရိှတတ်ကတာပ။ဲ  လဆူိတုာ  တရိစ ာန်လိ ု

သာ မိင်ုးစိင်ုးတာ။ နတ်လိေုတာ ့အမတဲေစမွန်ြမတ် 

ြဖစင်တဲ ့စိတ်ေကာင်းှလံုးေကာင်းမရိှုိင်။ လတူိင်ုး 

မှာ ဘီလူးစိတ်လည်း ရှိတတ်တယ်။ လူစိတ်လည်း 

ရိှေနတယ်။ ဆုကီးပန်များလိ ုနတ်ေကာင်းနတ်ြမတ် 

ပမာ စိတ်ေကာင်းရှိိုင်တာလည်း ရှိချင်ရှိိုင်တယ်။ 

ဘယ်သူမှေတာ့  အမဲမေကာင်းဘူး။  အမဲလည်း 

ဆိုးမေနဘူး။ အေြခအေန အချန်ိအခါအလိက်ု ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲေနတာကိုး။

ေမတ ာစက်ုံ

ကိယ့်ုှလုံးထမှဲာ ေမတ ာစက်ုံကီး တည်ထား 

လိက်ုေတာ ့ေဒါသေတကွင်း၊ ခက်ထန်ရန်လိြုခင်းေတ ွ

ကင်းရှင်း၊ စာနာမ ၊ ကင်နာမ ၊ ကူညီမ ၊ နားလည်မ ၊ 

ြဗဟ စိုရ်တရားေတွပ ဲ  ှလုံးသား ေမတ ာစက်ုံက 

ထုတ်လုပ်ေနေတာ့ ေအးချမ်းကည်လင်ပီေပါ့။ စိတ်မှာ 

ေပါ့ပါးလွတ်လပ်ပီး  ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုဘယ်လိုများ 

ေကာင်းကျိးေဆာင်ရပါမ့လဆဲိတုဲ ့                ကသုိလ်ုစတ်ိ 

အမျိးမျိးသာ ထုတ်လုပ်ပီး စိတ်ြဖ၊  တ်ြဖ၊ အလုပ်ြဖ 

(သီလဝိသုဒ ိ ရှိေတာ့ လုပ်ငန်းေဆာင်တာေချာေမွ

ေအာင်ြမင)် ေစတာေပါ့။

ေရခစဲက်ု၊ံ သကားစက်ုနံဲ  ေမတ ာစက်ုေံတ ွ

သင့မှ်ာ တည်ုိင်ပဆုိီရင်ေတာ့ မခုျမေသ ွကေံကာင်း 

ြခင်းေတွ ဖန်တီးိုင်ေပလိမ့်မယ်။

ြပင်ပကလာတဲ ့ ကံတရားက အမဲမကာရှည ်

ဘူး။  ဘာလိုလဆဲိေုတာ ့သကူ ကိယ်ုနဲမသက်ဆိင်ုလို 

ပါပဲ။ ကံေကာင်းြခင်းက လူတစ်ဦးရဲ မိမိကိုယ်တိုင်

ကိးပမ်းအားထုတ်မ ၊     ဖန်တီးမ နဲပဲဆိုင်ပါတယ်။ 

ဒီေတာ့ အရှည်အကာတာရှည်ခိုင်မာတယ်။

ကံေကာင်းချင်ရင်

လူအများစုက      ကံေကာင်းချင်ကတယ်။ 

ကေံကာင်းြခင်းကိ ု ပိင်ုဆိင်ုဖိုရာ  ေမ ာ်လင့်ကတယ်။ 

ဒါေပမဲ့  လက်ေတွဆုံးြဖတ်ချက်ချပီး  ကိးစားတဲ့ 

လူစားကေတာ ့ရှားတယ်။

ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနမေပးလို         သင် 

ကမံေကာင်း အေကာင်းမလှဘူးလို ထင်ြမင်ယဆူေန 

သလား။

ေသေသချာချာ အချက်အလက် အမှန်အကန်ကိ ု

သုံးသပ်ပါ။ ဆ စွဲ အကိက်မပါေစနဲ ။ အေကာက ်

မပါေစနဲ ။ ပကတိအေြခအေနမှန်ကို ြမင်ရပီလား။

နည်းလမ်းက ှစ်ခု ေတွရမယ-်

(၁)  ပတ်ဝန်းကျင်ကို   ေြပာင်းလဲေအာင်လုပ်ရန ်

သိုမဟုတ်

(၂)  ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှ     ထွက်ခွာပီး   သင့်ေတာ် 

ဆီေလျာ်မယ့်   ပတ်ဝန်းကျင်သိုေြပာင်းပါ။ 

ဒါပဲေလ။

ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကိ ုေသေသချာချာ ေရးဖို 

ေတာ့လိုပါတယ်။    ပတိူပေဒသဝါသစက်ဆိုတာ 

အေတာ်အေရးကီးတဲ ့စက်တစ်ပါးပ။ဲ တစ်ရာမေြပာင်း 

သူေကာင်းမြဖစ်ဆိုတဲ ့စကားအတိုင်းေပါ့။

ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်က ကိယ်ုနဲမသင့ေ်တာ်ဘူး 

ဆိုရင်ေတာ့   ေသချင်တဲ့ကျား ေတာေြပာင်းတယ ်

ဆိုတာမျိးလည်း ြဖစ်သွားိုင်တယ်။ သတိထား။

ပတ်ဝန်းကျင်က မိမိကိုေကာင်းကျိးများများ 

ေထာက်ပံ့ကူညီကမ ှ ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ကီးပွားရ 

စမဲြဖစ်ပါတယ်။  ပတ်ဝန်းကျင်က  မိမိကုိချးီေြမာက ်

မ,စ မှသာလ င် ေအာင်ြမင်တယ်။ ချမ်းသာမယ်။ 

ဘဝြမင့်မားလာမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုမဖျက်ဆီး 

ချင်ပါနဲဗျာ။ 

ကိုယ်စိုက်တဲ့အသီး၊ အပင်က အချနိ်တန်တဲ့ 

အခါ ကိုယ်တိုင်ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်။ ဘာသာ 

တိုင်းက  ဒီသေဘာကို   ေဟာကားသင်ြပတယ်။ 

ကိုယ်ြပတဲ့က ံပဲ့တင်သံ ကိုယ့်ထံြပန်လာတယ်။

ေကာင်းတာလုပ်ေတာ့ ေကာငး်တာရမာှပဲ။ 

ဆုိးတာလုပ်ရင်ေတာ့ အဆိုးေတွပဲ ြပန်ရမယ်။ 

ြမတ်စွာဘုရားကလည်း ေဟာေတာ်မူတယ်။

“သဒိသံ ပါကံ ဇေနတိ”

မမိြိပလပ်ုတဲ ့အေကာင်းကအံတိင်ုးသာ တညူ ီ

မ တဲ ့ေကာင်းကျိး၊ ဆိုးကျိး အကျိးတရားကိ ုစစံား 

ခံစားရေပမယ်။ ရှင်းပီေနာ်ကိုယ့်လူ။

ပတ်ဝန်းကျင်

ကံေကာင်းချင်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မိမိက 

ေကာင်းေအာင်ကညူရီမယ်။ ေကာင်းကျိးစီးပွားကိ ု

ြဖစ်ေပ ေစမယ့် အေကာင်းေကာင်းေတွကိ ုပါဝင် 

ြဖည့်ဆည်းေပးရမယ်။ သင့်ေတာ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင ်

ကို  ဖန်တီးတည်ေဆာက်ရမှာကိုယ့်ရဲ(ေလာက

ဟိတ၊ ပရဟိတ) အေရးကီးတဲ့ အလုပ်ေတွပါပဲ။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ေလာက  အနီးအေဝးက လသူားေတ ွ

အဆင်ေြပကေအာင် ေကာင်းကျိးေဆာင်ေလေလ 

အဲဒါေတွကို လုပ်ေဆာင်ေနရင်းကပ ဲေပျာ်ရ င်တာ၊ 

ကည်ူးတာ၊ အားတက်တာ၊ စတ်ိချမ်းသာ ေပျာ်ြမး 

မတိာေတဟွာ ရေလေလ လက်ေတွခစံားရတဲ ့ပတီ ိ

ေတွ၊ သုခေတွပါပဲ။

ဒီေနစတင်

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု             ေကာင်းမွန်ေအာင ်

လုပ်ေဆာင်ရာမှာ မိမိတစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်း 

တစ်ကိုယ်ေတာ် အေကာင်အထည်ေဖာ်လိုေတာ့ 

မလွယ်ဘူးဗျ။  မရိင်ုဘူးလိုေတာ ့စကားကန်ုေအာင် 

မေြပာလိုပါဘူး။

လဆူိတုာက အဆင်တ ူအသွင်တ ူအယအူဆနဲ 

ဆ တူသူေတ ွစုေပါင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရင် 

ပိုပီးေအာင်ြမင်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် လူသမိုင်းမှာ 

အသင်းအပင်းအဖဲွအစည်းေတ ွအဆင့ဆ်င့ ်ြဖစ်ေပ  

လာခဲ့ကတာပါပဲ။

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုဖန်တီးြပြပင်ရမယ့ ်ပထမ 

စလပ်ုရမယ့အ်လပ်ုက (ဘာပြဲဖစ်ြဖစ်) ဒကီေနပါပ။ဲ 

စီးပွားေရးပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ပညာေရးပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ကုသိုလ် 

ေရးပဲြဖစ်ြဖစ် အေြခခံအကျဆုံး တည်ေဆာက်ရ 

မှာက မမိရိဲ ကိယ်ုကျင့သ်လီပါ။ သင့မှ်ာ သလီမပါရင် 

သင်ဟာယုံကည်ထိုက်သူ မြဖစ်ိုင်ဘူး။ သင့်မှာ 

ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမရှိရင်   ဘယ်သူကမှ 

ေပါင်းမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ (ဟာ... က န်ေတာ် 

က န်မကီးပွားတိုးတက်ဖိုဟာ ကိုယ်ကျင့်သီလက 

စရမယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှမေတွးမိခဲ့ဖူးဘူး ဆိုပါစို) 

စာရတိ ပျက်ယွင်းလုိ ဟိုးအြမင့်ကီးေရာက်ေနပီးမှ 

တလိမ့်ေခါက်ေကွး   ကျလာတဲ့     လူေတွကို 

ကည့်လိုက်။  ခိုင်မာတဲ့အနာဂတ် ေအာင်ြမင်မ  

ကေံကာင်းြခင်းကိ ုရယခူျင်ရင် လေူတာ်လေူကာင်း 

ခယံထူိက်ုတဲ ့ ကိယ်ုကျင့သ်လီ စာရတိ ေကာင်းပါေစ။  

သိပီေနာ်။

အကျင့်သီလ

ကေံကာင်းြခင်းဟာ စာရတိ ေကာင်းသအူတွက် 

အခွင့်အလမ်းေတွ မေရမတွက်ိုင်ေအာင ်တန်းစီ 

ေစာင့်ေနပါတယ်။

သီလဝေတာ ေစေတာ ပဏီဓိ ဝိသုဒ တ ာ။

“အမှန်တကယ်သာ ကိုယ်ကျင့်သီလြဖစင ်

ပါက လိအုင်ဆ မှန်သမ  ဘာမဆိ ုရိင်ုေရာက်ိင်ု 

တာပဲ”တဲ့။        

                    စာမျက်ှာ  ၁၇  သို

ေဇာ်ေလး



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ှလုံးသားြဖင့် တူယှ် ဲ

မင်းရဲေကျာ်

တို . . . ိုင်ငံသည်

စည်ပင်ဝေြပာ၊ မေနာြဖစင်

ချစ်ခင်ေသွးချင်း၊ ေရာင်းရင်းညီလျက်

တွဲလက်ခိုင်မဲ တူယှ် ဲ။

တို . . . ိုင်ငံဖွား

တိုေသွးသားတို၊ မြခားေရေြမ

အေနတူလျက်၊ လက်ချင်းဆက်ပီး

ထက်ြမက်စိတ်ဝမ်း၊ ရ င်လန်းသာယာ

ငိမ်းချမ်းစ်မဲ တူယှ် ဲ။

တို . . . ိုင်ငံသည်

တူညီေဝမ ၊ ေဒသြပည်နယ်

ယှက် ယ်ကူးလူး၊ ေပါင်းကူးသွယ်တန်း

စက်မ စွမ်းေတွ၊ ရည်မှန်းကိးစား

ှလုံးသားဝယ်၊ အားမာန်စုကာ

ညီညာခိုင်မဲ တူယှ် ဲ။

တို . . . ိုင်ငံသား

တိုစီးပွားြဖင့်၊ ြမန်မာ့အားမာန်

ေအာင်လံလ င့်ချ၊ီ ဂုဏ်ရည်ြမင့်ြမတ်

လွတ်လပ်ေရးကို ကိဆိုဂုဏ်ြပ

ရတုအဆက်ဆက်၊ ကမ်းလက်ဆင့်ကာ

ေရ ြမန်မာတို၊ ရင်မှာထာဝရ

မာနဘဝင်၊ ေရှမတင်ဘဲ

တွဲလက်မဲစွာ၊ ကာကွယ်ကေရး

ှလုံးေသွးြဖင့် တူယှ် ဲ။      ။

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကိ ုကိဆိဂုဏ်ုြပလျက်

(စာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ေဖာ်ြပပါသည)်

 စာမျက်ှာ  ၁၆  မှ

အကျင့်မေကာင်းဘဲနဲေတာ ့ကံေကာင်းမ က တာရှည်မခံဘူး။ 

ေရ ရည်စိမ်ခွက်က ေကးညိတက်တာေတွ ေပ ထွက်လာတဲ့အခါ   

ဝါဝါြမင်တိုင်း ေရ မဟုတ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာ ေဖာ်ထုတ်ိုင်လာတာ 

ေပါ့။  ကံေကာငး်ြခငး်ဟာ  မိမိကုိယ်တုိင်  မလဲမေမှာက်ေအာင ်  

ဟန်ချက်ေကာင်းေကာင်း ထိန်းိုင်ရမယ်။

မမိကိိယ်ုကိ ု        ထန်ိးေကျာင်းိင်ုဖိုလိုတယ်။ အတ သမ ာပဏဓီစိ 

မဂ  လာတဲ့။

ကံေကာင်းြခင်းကိ ုသင်ဖန်တီးိုင်ပါတယ်။

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်      ေလာကေကာင်းကျိးကိ ုေဆာင်ရက်ကရာတွင် 

ပါဝင်ပါ။

ဗုံးမခဲွပါနဲ ၊ မီးမ  ပါနဲ ၊ တတံားေတလွမ်းေတကွိ ုမဖျက်ဆီးပါနဲ ။ 

လူမသတ်ပါနဲ ။ ဘဏ်ေတွ၊ ေငွတိုက်ေတွကိ ုမလုယက်ပါနဲ ။

၂။ မိဘေဆွမျိး  ကိုယ့်လူမျိးကို  ေစာင့်ေရှာက်ပါ။ ကူညီပါ။ 

ကာကွယ်ပါ၊  အကျိးြပပါ။  ကိုယ့်လူမျိး  ရပ်သူရာသားေတွကို 

မှိပ်စက်ပါနဲ ။ အိုင်မကျင့်ပါနဲ ။

၃။ မမိကိိယ်ုတိင်ု   လမိ ာယ်ေကျးသ၊ူ  စာရတိ ေကာင်းသြူဖစ်ေအာင် 

ြပြပင်ပါ။ ကိယ်ုကျင့တ်ရား ေကာင်းမွန်ြခင်းြဖင့ ်လေူတာ်လေူကာင်း 

ေတွများတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်ဘဝလည်း ေရြမင့်လို ကာတင့ ်

သလို ကံေကာင်းြခင်းေတ ွရရှိမယ်။

ေဟာဗျာ  စည်းကိုေဖာက်ပါ။  ကမ်းကိုေကျာ်ပါ။  ဥပေဒကို 

ဆန်ကျင်ပါ။ ကိယ်ုကျင့တ်ရား ပျက်ပါေစ၊ ငါးပါးသလီဆိတုာ  မလိပုါ 

ဘူးဆိုတဲ့ လူစားေတွရဲအဖိုမှာေတာ ့သူလမ်းသူသွားကပါေစ။

“စည်းတွင်းမှာေန၊ ကင်းေကွလိမ့်ရန်ေဘး။ 

ကမ်းကိုေကျာ ်ေချာ်ကာကျ၊ များလှရန်ေဘး”။

မင်းသုဝဏ(်၁၉၀၉-၂၀၀၄)

၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၈ အတွငး်  ုိင်ငံေတာ်သမ တ လုပ်သွားခဲ့သူ 

ဦးထင်ေကျာ်ရဲ ဖခင် ဦးဝန် (၁၉၀၉-၂၀၀၄) ရန်ကုန်တက သုိလ်     

ြမန်မာစာဌာန ပါေမာက  (အငိမ်းစား)က ေရးခဲတ့ဲ ့ေဒွးချိးကဗျာေလး 

ပါဗျာ။ “စည်းကမ်းေတွ၊ ကျင့်ဝတ်ေတွ၊ ဥပေဒေတွကို ေကျာ်မိပီ၊ 

ေချာ်ခဲ့ပီဆိုရင်ေတာ့ ေဘးရန်များေပလိမ့်မယ်ေနာ်”တဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့  

ှစ်ေပါင်း ၈၀ ေကျာ်က သတေိပးခဲပ့ါရဲ။ ဒါေတကွိသုာ တကယ်ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲမယ်ဆိုရင ်ကံေကာင်းြခင်းဟာ လာမှာပဲေပါ့။ 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာန (ံုးချပ်)က ကီးမှး 

ကျင်းပသည့် မိုဘိုင်းဖုန်း ြပြပင ်

နည်းသင်တန်းှင့်         အေြခခံ 

ကွန်ပျတာ      သင်တန်းဆင်းပွဲ 

အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၁၀  

နာရီတွင် လူထုအေြခြပဗဟုိဌာန 

(ပျ်းမနား)၌ ကျင်းပသည်။

သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား 

တွင်  ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန     ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ ်ေဒါက်တာ 

ေဒ သီတာတင်က ယခုသင်တန်း 

များသည ်     နည်းပညာဆိုင်ရာ 

သင်တန်းများြဖစ်သည်ှင့်အညီ  

စ်ဆက်မြပတ်     ဆက်လက် 

ေလ့လာကိးစားကရန ်      လို 

ေကာင်း၊ သင်တန်းသား သင်တန်း 

သူများအေနြဖင့်        ဌာနက 

သင်ကားေပးလိုက်သည့ ်  အသိ 

ပညာ၊     အတတ်ပညာများကိ ု

 အိ ိယိုင်ငံမှ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရး   ဝန်ကီးဌာန၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် လူမ  

ဝန်ထမ်း၊    ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်  

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး  

ဌာနတိုမှ  ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 

ေရှေမှာက်တွင်     ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေဆးများကို လ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်ခဲ့သည်။

အခမ်းအနားသို အိ ိယိုင်ငံ 

ြခားေရးအတွင်းဝန်ှင့်အတူ အိ ိယ    

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆိုင်ရာ    အိ ိယသံအမတ်ကီး   

ေဆာ်ရက်(ဘ်) ကူမားှင့် တာဝန် 

ရိှသမူျား တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံက လှဒါန်းသည့် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

များကို ေလေကာင်းြဖင့် အသုတ် 

လုိက် ေပးပုိသွားမည်ြဖစ်ပီး ပထမ 

အသတ်ုပိုေဆာင်မ အြဖစ် ရန်ကန်ု 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို 

ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းလုိင်း 

၏ ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ြဖင့ ်

ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ေရာက်ရှိ 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။        သတင်းစ်

မိုဘိုင်းဖုန်းြပြပင်နည်းသင်တန်းှင့် အေြခခံကွန်ပျတာ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

ဆတက်ထမ်းပိုး      တိုးတက် 

တတ်ေြမာက်ေအာင ်    ေလ့လာ 

သင်ယူပီး ဌာနအကျိးှင့ ်ြပည်သူ   

အကျိးအတွက်  ြပန်လည်မ ေဝ 

သင်ကားေပးကေစလိုေကာင်း 

ထည့်သွင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ဒတုယိ န်ကားေရး 

မှးချပ် ေဒါက်တာေဒ သတီာတင် 

က အေြခခံကွန်ပျတာသင်တန်း 

ဆင်းလက်မှတ်များကိ ု    လည်း 

ေကာင်း၊       န်ကားေရးမှး 

(ြပန်/ဆက်)      ဦးေကျာ်ဆင့်က 

မိုဘိုင်းဖုန်းြပြပင်နည်းသင်တန်း 

ဆင်းလက်မှတ်များကိ ု    လည်း 

ေကာင်း    ေပးအပ်ချးီြမင့်ကပီး 

အေြခခံကွန်ပျတာသင်တန်းှင့် 

မိုဘိုင်းဖုန်းြပြပင်နည်းသင်တန်း 

များ ဖွင့်လှစ်သင်ကားေနမ များ 

ကို လှည့်လည်ကည့် ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။  

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

(၇၄) ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအကိ

အထက ေကျာင်းေပါင်းစုံေဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်လှစ်
ေရတာရှည ်  ဒီဇင်ဘာ   ၂၃

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အထက 

ေကျာင်းေပါင်းစံု ေဘာလံုးပိင်ပဲွ  ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနား 

ကို  ေရတာရှည်မိနယ ် အားကစားကွင်း၌   ယေန  

နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပေကာင်း သိရသည်။

ေဘာလုံးပိင်ပဲွဝင်အသင်းများြဖစ်ေသာ အထက 

(နန်ခ န်)၊ အထက(ေရတာရှည်)၊ အထက (ေရ ကက် 

ယက်)၊ အထက (ဆွာ)၊ အထက (သာဂရ)၊ အထက 

(ေရနီ)တုိက ကွင်းအတွင်းေနရာယူ၍ ုိင်ငံေတာ်အလံ 

အား အေလးြပြခင်း၊ အားကစားအဓိ  ာန် ရတ်ဆိြုခင်း 

တို   ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက     ဦးဥက ာသန်းက အဖွင့အ်မှာစကား ေြပာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက   ှင့်  

တာဝန်ရိှသူများက ပိင်ပဲွဝင်အသင်းများကုိ  တ်ဆက် 

အားေပး၍  အသင်းအပ်ုချပ်သမူျားအား ေဘာလုံးများ 

ေထာက်ပံေ့ပးအပ်သည်။ အဖွင့ပဲွ်စ်အြဖစ်  အထက 

(သာဂရ)အသင်းှင့်  အထက(ေရတာရှည)်အသင်း 

တို   ယှ်ပိင်ကစားပုံများကိ ု   ကည့် အားေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                       ကိုလွင်(ဆွာ)



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၂၇၆ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၂ ဒသမ ၀၆ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
(၂၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း 
များ ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားေသာ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်
လိုအပ်ပီး  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်
လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 
ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက် ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၃,၄၀၇) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 
(၂၇၆) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၂.၀၆) ရာခိုင် န်း 
ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၉၅၀,၇၉၆) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၂၉,၁၁၄) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၂၀၈) ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိစုစုေပါင်း (၅၀၆,၅၁၄) ဦး ေဆးံုမှ 
ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၇) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ
စုစုေပါင်း (၁၉,၂၄၂) ဦးရှိပါသည်။
•  ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၂၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 

နာရအီချန်ိအထ ိိင်ုငေံပါင်း (၁၀၆) ိင်ုငတံိုတွင် ပျံံှလျက်ရိှကာ အတည်ြပလနူာစစုေုပါင်း (၁၂၂,၇၈၅) 
ဦးရှိပီး အာဖရိကိုင်ငံများ၊ ဥေရာပိုင်ငံများ၊ အေမရိကန်၊ ကေနဒါ၊ ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ 
ေဟာင်ေကာင်၊ ဩစေတးလျိင်ုင ံအစရိှသည်တိုတွင် အတည်ြပေတွရိှရပီးြဖစ်သည့အ်ြပင် အမ်ိနီးချင်း 
ိုင်ငံများြဖစ်ေသာ အိ ိယိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊  ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံှင့်  တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ၊ 
ေဒသတွင်းိင်ုငမံျားြဖစ်ေသာ သရီလိက  ာိင်ုင၊ံ နေီပါိင်ုင၊ံ စင်ကာပူိင်ုင၊ံ ေမာ်လဒိက်ုိင်ုင၊ံ မေလးရှား 
ိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၊ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံှင့ ်ဘူိုင်းိုင်ငံတိုတွင်လည်း ဓာတ်ခွဲ 
အတည်ြပလူနာများ ေတွရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများကိ ုမျက်ြခည်မြပတ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ မိမိတို 
ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ် 
ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခစံည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု

လိုက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရှိသူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်း 
သတင်းေပးပုိြခင်း၊ အလှည့်ကျရရိှလာသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  မပျက်မကွက် 
အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန်ကျန်ရှိသူများကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန် 
အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်းစသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ 
ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွများ ဝင်ေရာက်ကူးစက်မလာေစေရး 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လပ်ုငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ 
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

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

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၁၂၀၈ ၄၁၁၂၅၂၄ ၁၄၄၀၄၂

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၇၉၀၃ ၂၇၇၇၆၇၁ ၅၀၉၈၁

၃။ မေလးရှား ၂၇၂၈၂၀၃ ၂၆၄၇၅၈၇ ၃၁၂၂၁

၄။ ထိုင်း ၂၂၀၂၀၀၁ ၂၁၄၂၁၈၆ ၂၁၅၀၁

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၅၈၈၃၃၅ ၁၁၇၃၄၈၄ ၃၀၂၅၁

၆။ ြမန်မာ  ၅၂၉၁၁၄ ၅၀၆၅၁၄ ၁၉၂၄၂

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၆၇၂၀ ၂၇၂၆၇၅ ၈၁၈

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၃၄ ၁၁၆၈၃၄ ၃၀၀၆

၉။ လာအို ၁၀၃၃၃၆ ၉၁၅၁၆ ၂၉၉

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၂၉ ၁၅၁၈၉ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၂၅၁၀၉၇၈ ၄၀၉၀၈၁၄၆ ၈၃၃၀၂၉

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၆၅၉၇၆ ၃၄၂၀၈၉၂၆ ၄၇၈၇၅၉

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၂၂၉၂၈ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၈၁၂၈

၄။ ဗိတိန် ၁၁၆၄၇၄၇၃ ၉၉၂၂၄၈၀ ၁၄၇၅၇၃

၅။ ုရှား ၁၀၃၁၈၆၅၀ ၉၁၃၉၁၆၆ ၃၀၁၂၇၁

၆။ တူရကီ ၉၂၂၈၈၃၅ ၈၈၅၈၄၄၅ ၈၀၉၅၇

၇။ ြပင်သစ် ၈၇၉၈၀၂၈ ၇၇၀၁၂၇၂ ၁၂၂၁၁၆

၈။ ဂျာမနီ ၆၉၁၅၃၅၃ ၅၉၉၂၈၀၀ ၁၁၀၂၃၄

၉။ အီရန် ၆၁၇၉၈၁၇ ၆၀၁၉၃၄၃ ၁၃၁၂၆၂

၁၀။ စပိန် ၅၆၄၅၀၉၅ ၄၉၉၇၀၆၈ ၈၈၉၃၇

ကိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၃

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကို 

ေလေကာင်း၊  ပင်လယ်ေရေကာင်းှင် ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

များမှ ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီစီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် အြပည်ြပည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ
ြပည်ပမ ှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းများ၊ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်၊ ြမဝတီ 

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတိုမှ ကုမ ဏီ 

သုံးခ၊ု ယာ်စီးေရ ေလးစီးြဖင့်  ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုစက်  တစ်ခ၊ု အမ်ိသုံး 

ေအာက်ဆဂီျင်စက် အခ ု၄၀ ှင့် ှာေခါင်းစည်း ၁၀ တန်တိုကိ ု တင်သွင်း 

ခဲ့သည်။  ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက် တစ်ခုမှာ   မူဆယ် (၁၀၅) မိုင ်

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ  မ ေလးမိသိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်း 

များကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အည ီ

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ် 

ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ်အသိေပးေကညာချက ်

များကိလုည်း အများြပည်သသူရိှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည့် 

www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊  ၂၀၂၁

မန်စီးတီးအသင်းဟာ အသင်းရဲလငူယ်တိက်ုစစ်မှး ဖာရန်ေတာရက်စ် 

ကိ ုေရာင်းချေတာမှ့ာြဖစ်ပီး ဘာစလီိနုာအသင်းဆ ီေရာင်းချသွားဖိုလည်း 

သေဘာတူညီထားတယ်လို သိရပါတယ်။

စပန်ိလာလဂီါကလပ် ဘာစလီိနုာအသင်းဟာ တိက်ုစစ်မှး ဖာရန် 

ေတာရက်စ်ကိ ုေခ ယူေရးအတွက ်ေြပာင်းေရ ေကးေပါင ်၄၆ ဒသမ 

၇ သန်းေပးဖို သေဘာတူညီထားတယ်လို သိရပါတယ်။

အသက် ၂၁ ှစ်အရယ်ရိှ စပန်ိလငူယ်ကယ်ပွင့ ်ဖာရန်ေတာရက်စ် 

ဟာ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဩဂတ်ုလအတွင်းက ဗလင်စယီာအသင်းဆကီေန 

မန်စီးတီးအသင်းဆ ီေြပာင်းေရ လာခဲတ့ာြဖစ်ပီး မန်စီးတီးအသင်းနဲအတ ူ

ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၄၃ ပွဲအထိပါဝင်ကစားထားကာ သွင်းဂိုး ၁၆ ဂိုးအထိ 

သွင်းယူထားိုင်ခဲ့သူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ကာရာေဘာင်ဖလားပိင်ပွဲရဲ ဆီမီးဖိုင်နယ် 

အဆင့်     ပွဲစ်ေတွကို    မဲခွဲဆုံးြဖတ်ခဲ့ရာမှာ 

အာဆင်နယ်အသင်းက    လီဗာပူးအသင်း၊ 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းက       စပါးအသင်းတိုနဲ  

အသီးသီး ထိပ်တုိက်ေတွဆံုေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ  စပါးအသင်းတိုဟာ 

လာမယ့လ်မှာ ကျင်းပမယ့ ်ဩစေတးလျ အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွ 
မှာ လက်ရှိချန်ပီယံဂျိကိုဗစ ်ပါဝင်ယှ်ပိင်ကစားဖို မေသချာ 
ေသးဘူးလို ပိင်ပဲွစစီ်သေူတကွ ဒဇီင်ဘာ ၂၂ ရက်မှာ ေြပာကား 
ခဲ့ပါတယ်။ 

ဩစေတးလျအိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားမယ့ ်
တင်းနစ်ကစားသမားေတနွဲ  ဝန်ထမ်းေတဟွာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရမှာြဖစ်ပီး အဲဒီလိုကာကွယ်ေဆးမထိုးရ

ေသးဘူးဆိရုင် က မ်းကျင်သမူျားအဖဲွက ခွင့ြ်ပထားတဲေ့ဆးဘက် 
ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့ ်ပါရှိရမှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ဒါေပမဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျိကိုဗစ်ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးေကာင်း ဒါမှမဟုတ် မထိုးှံရေသး 
ေကာင်းနဲ  ပတ်သက်ပီး လူသိရှင်ကားေြပာကားထားတာမရှိ 
ေသးတဲ့အတွက် ပိင်ပွဲစီစ်သူေတွဟာ ဩစေတးလျအိုးပင်း 
ပိင်ပဲွမှာ ဂျိကိဗုစ်ပါဝင်ကစားဖို မေသချာေသးဘူးလို ေြပာကား 

ဗိတိန်ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ ်      လက်ေဝှ 

ကစားသမား   လိဂျ်ဝုဒ်နဲ    အိုင်ယာလန် 

လက်ေဝှေကျာ ်   မိုက်ကယ်ကွန်လန်တို 

ယှ်ပိင်ထိုးသတ်မယ့ ်    ဒဗလျဘီေအ 

ဖယ်သာဝိတ်ပိင်ပွဲကို မတ် ၁၂ ရက်မှာ 

ေနာ့တင်ဟမ်မိရဲ ေမာ်တာပွိင့်အရီနာ

လက်ေဝှကိးဝိုငး်အတွင်း    ယှ်ပိင် 

ထိုးသတ်သွားမှာြဖစ်တယ်လို     သိရပါ 

တယ်။ 

မိုက်ကယ်ကွန်လန်ဟာ   ကနဦးက 

လိဂျ်ဝုဒ်နဲပွဲစ်ကို      နယူးေယာက်၊ 

မန်ချက်စတာနဲ ဘလ်ဲဖက် စတဲေ့နရာေတ ွ

မှာ ယှ်ပိင်ထိုးသတ်ဖို   စီစ်ခဲ့ေပမယ့် 

အေမရိကန် အမျိးသားေဟာ်ကီအဖွဲချပ်ဟာ တုတ်ိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့ ်ေပကျင်း

ေဆာင်းရာသီအုိလံပစ်ပိင်ပဲွရဲ အမျိးသားေရခဲြပင်ေဟာ်ကီပိင်ပဲွသုိ ၎င်းတုိရဲ ကစား 

သမားေတွကိ ုေစလ တ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို အတည်ြပေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

အေမရိကန်အမျိးသားေဟာ်ကီအဖွဲချပ်ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေတွ 

ြမင့်တက်ေနတာေကာင့ ်   ပုံမှန်ကျင်းပေနကျ  အမျိးသားေဟာ်ကီပိင်ပွဲရာသီေတ ွ

အတွက်လည်း အေှာင့်အယှက်ေတွနဲ  ရင်ဆိုင်ေနရတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါ့အြပင် ေဟာ်ကီပဲွစ်ေပါင်း ၅၀ ကုိ ေရ ဆုိင်းထားတ့ဲအြပင် အုိလံပစ်ပိင်ပဲွမှာလည်း 

ပါဝင်ဖုိမြဖစ်ိုငေ်တာ့ဘးူလို  အေမရိကန် အမျိးသားေဟာ်ကီအဖဲွချပ်မှ တာဝန်ရိှသူ 

ဂယ်ရဘီက်မန်းက ေြပာကားခဲပ့ါတယ်။  ေပကျင်းေဆာင်းရာသ ီ အိလုပံစ်ပိင်ပဲွကိေုတာ ့

၂၀၂၂  ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ ရက်မှာ ကျင်းပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကာရာေဘာင်ဖလားပိင်ပွ ဲဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်တွင်

အာဆင်နယ်နဲ  လီဗာပူး၊ ချယ်လ်ဆီးနဲစပါး ေတွဆုံေန
၂၀၁၅ ခုှစ် ကာရာေဘာင်ဖလားေနာက်ဆုံး

ဗုိလ်လုပဲွမှာ ထိပ်တုိက်ေတွဆံုခ့ဲဖူးတ့ဲအသင်း 

ေတြွဖစ်ပီး အဒဲေီတွဆုမံ မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်း 

က စပါးအသင်းကိ ုှစ်ဂုိးြပတ်နဲ အိင်ုရရိှကာ 

ကာရာေဘာင်ဖလားချန်ပီယံြဖစ်ခ့ဲတာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ကာရာေဘာင်ဖလားပိင်ပဲွရဲ ဆီမီးဖုိင်နယ် 

အဆင့်ပွဲစ်ေတွအနက်     ပထမအေကျာ့ကိ ု

၂၀၂၂  ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၃ ရက်တွင် လည်းေကာင်း၊ 

ဒုတိယအေကျာ့ကိ ု   ဇန်နဝါရီ  ၁၀ ရက်တွင် 

လညး်ေကာငး်၊ ေနာက်ဆံုး ဗိုလ်လုပွဲစ်ကို  

ေဖေဖာ်ဝါရီ   ၂၇  ရက်တွင်   လည်းေကာင်း   

ကျင်းပသွားဖိုရှိေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကာရာေဘာင်ဖလားကိ ု  ရှစ်ကိမ်အထ ိ

ချန်ပယီြံဖစ်ထားတဲ ့လဗီာပူးအသင်းဟာ ၂၀၁၂ 

ခုှစ်ေနာက်ပုိင်းကတည်းက  အဲဒီဖလားရရိှခ့ဲ 

ြခင်းမရှိခဲ့တဲ့အသင်းြဖစ်ပီး    အာဆင်နယ် 

အသင်းဟာလည်း ၁၉၉၃ ခုှစ်မှာ ချန်ပီယံ 

ြဖစ်ပီးေနာက်ပိုင်း    ဗိုလ်လုပွဲကိ ု  သုံးကိမ် 

တက်လှမ်းခဲ့ရာမှာ  သုံးကိမ်စလုံး ံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ 

အသင်းြဖစ်ပါတယ်။

ဒါ့အြပင် ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ  ေတွဆုံ 

ေနတဲ့   စပါးအသင်းဟာ  ၂၀၀၈  ခုှစ်က 

ကာရာေဘာင် ဖလားေနာက်ဆုံးဗိုလ်လပဲွုစ်မှာ 

ချယ်လ်ဆီး အသင်းကိ ု  ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ   အိင်ု 

ရရိှပီး ေနာက်ပုိင်းကတည်းက  အဓိကဖလား 

ေတွရရှိမ နဲ  ေဝးကွာခဲ့တဲ့အသင်းြဖစ်ပါတယ်။

မန်စီးတီးအသင်းက တိုက်စစ်မှး 

ဖာရန်ေတာရက်စ်ကိ ုေရာင်းချေတာ့မည်

ေပကျင်းေဆာင်းရာသီအိုလံပစ်ပိင်ပွဲသို

ကစားသမားများ ေစလ တ်မည်မဟုတ်ဟု 

အေမရိကန် အမျိးသားေဟာ်ကီအဖွဲချပ်ဆို

လိဂျ်ဝုဒ်နဲ  မိုက်ကယ်ကွန်လန်တိုရဲ ဒဗလျဘီေအ 

ဖယ်သာဝိတ်ပိင်ပွ ဲမတ် ၁၂ ရက်တွင ်ယှ်ပိင်ထိုးသတ်မည်

ေနာက်ဆုံးမှာေတာ ့လက်ရိှဒဗလျဘေီအ

ဖယ်သာဝိတ်ခါးပတ်ချန်ပီယံ လိဂျ်ဝုဒ်ရဲ 

ဇာတိမိ ေနာ့တင်ဟမ်မှာ ထိုးသတ်ဖို 

သေဘာတူညီခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ဩစေတးလျအိုးပင်းပိင်ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားဖိုမေသချာေသးတဲ့ ဂျိကိုဗစ်
ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဩစေတးလျအိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲကိ ု   မဲလ်ဘုန်းမိ၌ 
ဇန်နဝါရ ီ၁၇ ရက်မှာ စတင်ကျင်းပမှာြဖစ်ပီး ဩစေတးလျအိုးပင်း 
တင်းနစ်ချန်ပယီဆံဖုလားကိ ုကိုးကမ်ိအထ ိရယဆွူတ်ခူးထားတဲ ့
ဂျိကိုဗစ်ဟာ   (၂၁)ကိမ်ေြမာက ်  ဂရန်းဆလမ်းဆုဖလားကိ ု
ရယူိုင်ဖို ေမ ာ်လင့်ထားသူြဖစ်ပါတယ်။

ဆားဘီးယားတင်းနစ်အေကျာ်အေမာ်   ဂျိကိုဗစ်ဟာ 

ဆွစ်ဇာလန်တင်းနစ်ကစားသမား   ေရာ်ဂျာဖက်ဒဲရာနဲအတူ 
အမျိးသားတင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ ဂရန်းဆလမ်းဆုဖလားကုိ အကိမ် 

၂၀ စီ ရယူဆွတ်ခူးထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဂျိကိုဗစ်ဟာ ၂၀၂၁ 
ခှုစ်အတွင်းက ဩစေတးလျအိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွ အမျိးသား 
တစ်ဦးချင်း ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လပဲွုစ်မှာ ရှုားတင်းနစ်ကစားသမား 
ဒန်နီယယ်မက်ဗီဒက်ဗ်ကိ ုအိုင်ရပီး   ဩစေတးလျ အိုးပင်း 
တင်းနစ် ချန်ပီယံဆုဖလားကို ရရှိခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ် - ေရးသားသည်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ယမန်ေနမှအဆက်

“ဒါကို ဦးေလးတိုကိုယ်တိုင်လည်း ခွဲခွဲြခားြခား 

မသိခဲ့ရေသးဘူး  မိန်းကေလး။  ဦးေအာင်ခန်က 

မင်းတစ်ေယာက်တည်းကိုသာ  ေရနံသာကိုြပန ်

ေခ လာဖို အမန်ိေပးခဲတ့ာပကွဲယ့။် ဒလီိလုပ်ုကွယ်၊ 

ေလာေလာဆယ်မှာေတာ ့မင်းတစ်ေယာက်တည်း 

ခဏြဖစ်ြဖစ်  လိုက်ခဲ့ပါ။  ဒီအေကာင်းေတွကို 

ဟိုကျေတာ့မ ှတိုင်ပင်ကတာေပါ ့မဟုတ်လား”

ခင်ခင်ကီးသည ် မမဝင်းရီဘက်သို အကူအည ီ

ေတာင်းသည့်အေနှင့် လှမ်းကည့်လိုက်သည်။

“လိုက်သာသွားပါ   ညီမ။   ကေလးအတွက ်

မမဝင်းတာဝန်ယူထားပါမယ်။ စိတ်သာချပါ”

ခင်ခင်ကီးသည ်သက်ြပင်း  က်လိုက်သည်။

“မမဝင်းရီတိုမှာလည်း ခင်ကီးနဲပတ်သက်ပီး 

တစ်ဒုက ပဲေနာ်”

သူ၏စကားကို မဝင်းရီက အပံးြဖင့် ှစ်သိမ့် 

သည်။

“ကိစ မရှိပါဘူးကွယ်။ မမဝင်းတိုအေနနဲ  ဒါကို 

ဒုက လိုသေဘာမထားပါဘူး”

သိုြဖင့် ခင်ခင်ကီးသည် များမကာမီအတွင်း 

ေရနံေချာင်းဘက်သို ဦးတည်ေမာင်းှင်ေနေသာ 

ကားကေလးေပ တွင် ပါလာခ့ဲသည်။ စိတ်အေတွး 

မှာ ယခုတိုင်ေအာင်  မငိမ်သက်။ တစ်ဖက်က 

ကျန်ခဲ့ေလေသာကေလးအတွက ်ေနာက်ဆံတင်း 

သည်။   တစ်ဖက်ကလည်း   ဘွားဘွားအတွက ်

ရတက်မေအးိုင်ေလာက်ေအာင်ရှိရသည်။

လမ်းတွင် ဦးေမာင်ကေလးသည် စကားများစွာ 

ေြပာလာသည်။ ထုိအထဲတွင် ခင်ခင်ကီး ေရနံေချာင်း 

မှ ေပျာက်ကွယ်သွားသည့်အတွက် လူေတွအဖို 

ဆန်းကယ်ေနခ့ဲေကာင်း၊ စုိးရိမ်မကင်းြဖစ်ခ့ဲကရ 

ေကာင်း စသည်များ၊  တကယ်တမ်းတွက်လ င် 

ခင်ခင်ကီးသည် မဘိ၏ေစတနာကိ ုနားလည်သင့် 

ေကာင်း စသည်များ ပါဝင်သည်။ ခင်ခင်ကီးသည် 

ဦးေမာင်ကေလး၏စကားများကို  မနည်းသည်း 

ခံ၍သာ နားေထာင်ေနရသည်။ စိတ်ဝင်စားမ ကား 

မရှိ။ ဘာေတွေြပာေနသည်ဟ ုေရေရလည်လည ်

မသိေပ။ နားရှိ၍သာ   ကားေနရသည်ဟူေသာ 

သေဘာမျိးြဖင့်  ေခါင်းညိတ်ြပေနရသည်။ သူမ၏ 

စိတ်အစ်ကမူ ေရနံသာသိုသာ ပျဝံဲေရာက်ရှိေန 

ေတာ့သည်။

ကား ေရနံေချာင်းမိအတွင်း ဝင်စြပေလပီဆို 

ေသာအခါ  ခင်ခင်ကီး၏ရင်မှာ  ေွးလာသည်။ 

ှလံုးသားသည် တထိတ်ထိတ်ခုန်ရသည်။ ပင်းေချာင်း 

ကိ ုြဖတ်ရေလလ င် ပင်းေချာင်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ 

ြဖစ်ရပ်များ အာံုတွင် ထင်ဟပ်လာသည်။ ပင်းေချာင်း 

ေကျာ်လ င် ေရနံေချာင်း၏ အေငွအသက်ကိ ုစ၍ 

ရက်-လ အတန်ကာမ  ကွဲကွာေနခဲ့ရေသာ ေရနံေြမ။   

မိမိ၏ ေမွးရပ်ဇာတိေရနံေြမကို  ခင်ခင်ကီး မမှိတ်မသုန်ကည့်ရင်း 

လိုက်လာခဲ့သည်။ ေြမနီခင်ကိုေကျာ်လ င် တိုက်တာအိမ်ေြခထူေြပာေသာ 

မိကွက်ကို ြမင်ရသည်။ မကာမီ ေရ ကာငုံသို 

ေရာက်ရေတာ့မည်ဟူေသာအသိကို သိလာသည်။ ဘွားဘွား၊ ေဖေဖ၊ 

ေမေမတို၏ုပ်သွင်ကို ြမင်ရေတာ့မှာကလားဟု ေတွးမိသည်။ 

ထိုအခါ ခင်ခင်ကီးမှာ တုန်လ ပ်ရမှာကို ကိးစားထိန်းချပ်၍ 

မရိုင်ေလာက်ေအာင် ြဖစ်လာသည်။ အသည်းှလုံးက 

တုန်လ ပ်ရသည်သာမက . . .

ေ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

ေတွရသည်။ မီး  ထားေသာ ဓာတ်ေငွတိင်ု၊ ေရနတံင် 

ြငမ်းစင်စသည်တိုသည ် မိအဝင်မ ှ ကိလင့်ေနက 

သည်။ တွင်းကုန်း၊ သူေဌးကုန်း၊ လက်မှတ်ကုန်းတို 

ကိြုဖတ်လျက် သံကန်ကုန်းသုိေရာက်သည်။ ကီးမား 

ခံ့ထည်ေသာ အနက်ေရာင် ေရေလှာင်ကန်ကိ ုြမင်ရ 

သည်။ 

ရက်-လ အတန်ကာမ  ကွဲကွာေနခဲ့ရေသာ ေရနံ 

ေြမ။   မိမိ၏  ေမွးရပ်ဇာတိေရနံေြမကိ ု  ခင်ခင်ကီး 

မမိှတ်မသန်ု ကည့ရ်င်း လိက်ုလာခဲသ့ည်။ ေြမနခီင်ကိ ု

ေကျာ်လ င် တိက်ုတာအမ်ိေြခထေူြပာေသာ မိကွက် 

ကိ ုြမင်ရသည်။ မကာမီ ေရ ကာငံုသုိ ေရာက်ရေတာ့ 

မည်ဟေူသာအသကိိ ုသလိာသည်။ ဘွားဘွား၊ ေဖေဖ၊ 

ေမေမတို၏ ုပ်သွင်ကို ြမင်ရေတာ့မှာကလားဟု 

ေတွးမသိည်။ ထိအုခါ ခင်ခင်ကီးမှာ တန်ုလ ပ်ရမှာကိ ု

ကိးစားထိန်းချပ်၍ မရိုင်ေလာက်ေအာင ်ြဖစ်လာ 

သည်။ အသည်းှလုံးက တုန်လ ပ်ရသည်သာမက 

ေသး ေြခဖျား၊ လက်ဖျားကေလးများပင် တဆတ် 

ဆတ်တုန်လာသည်။

ေရနံသာသည် မိမိအား မည်သုိမည်ပံု ကိဆိုေလ 

မည်နည်း။ အိမ်သားတစ်ေယာက်အေနှင့် တရင်း 

တီှးကိဆုိေလမည်လား။ သူစိမ်းတစ်ေယာက်ှယ်  

စမ်ိးစမ်ိးကားကား  ကိဆိေုလမည်လား။ ခင်ခင်ကီး 

မမှန်းဆတတ်ိုင်။

မကာမ ီကားသည် ေရ ကာငုသံို ေရာက်လာသည်။ 

ေရနံသာကိြုမင်ရပီး ေရနံသာဝိင်ုးအတွင်း ကားလိှမ့် 

ဝင်လာသည်။  ထိုအခါ  ခင်ခင်ကီးမှာ အသက်ပင် 

မှန်မှန်မ ှရဲရေအာင် ရှိရသည်။

ေရနံသာ၏   ေယဘယုျအြမင်ကား   ချမ်းေြမဖွ့ယ် 

မေကာင်းလှ။ အလှစုိက်ပန်းတုိသည် ေရေလာင်းသူ၊ 

ြပစုယုယသ ူကင်းေဝးေန၍ပ ဲထင်သည်။ ညိးွမ်း 

ေြခာက်ေသွေနသည်။    ေွသည်   ရက်ဝါများကိ ု

ေရနံသာဝိုင်းထဲမှာ ေခ ချထားသည်။ လှည်းကျင်း 

သုတ်သင်မည့်သူ  မရိှ၍ဘဲထင်သည်။  တစ် ခံလံုးမှာ 

ရက်ေြခာက်များြဖင့ ်ြပည့်ေနသည်။

ကားထိုးရပ်လိုက်ပီးလ င်   ခင်ခင်ကီးသည ်

ကားေပ  မှ အလျင်ဆင်းသည်။ ကားတခံါးပတ်ိသသံည် 

မ န်ကုပ်ကုပ်ှင့် ငိမ်သက်ေနေသာ ခံဝင်းတစ်ခုလုံး 

တွင်    ကျယ်ေလာင်ေသာအသ ံ   ြဖစ်ေပ သွားေစ 

သည်။ 

ခင်ခင်ကီးအား မည်သူကမ  ေစာင့်ကိြခင်းမရှိ။ 

မည်သူကမ  ေထွးေပွြခင်းမရှိ။ မည်သူကမ  ပျပျ 

ငှာငှာ  တ်ဆက်ြခင်းလည်းမရိှ။ အမ်ိကီးမှာ အသက် 

ထင်ရှားရှိသ ူမရှိေလေတာ့ပီလား ထင်ရသည်။

သည်အေြခအေန ေတွရေလေတာ ့အမ်ိအတွင်းဝင် 

ရန်ပင် ခင်ခင်ကီး ေြခလှမ်းတုံရသည်။ စိတ်မှာ မဝံ့ 

မရဲသလိုပင် ြဖစ်လင့်ကစား ခင်ခင်ကီးမှာ အိမ်၏ 

အသွင်အြပင်ကိ ု  မမှတ်မိိုင်ေတာ့သလို  ရှိသည်။ 

ေဟာင်းွမ်းေနေသာ ခန်းဆီးများ၊ ဖုန်အလိမ်းလိမ်း 

တက်ေနေသာ ကမ်းြပင် စသည်တိုမှာ ယခင်ေရနံသာ 

ှင့် ယခုေရနံသာကိ ုများစွာ ကွာြခားေစသည်။

ခင်ခင်ကီးသည် ဧည့်ခန်းအတွင်း ေရာက်ရှိလာ 

သည်။ ဧည့်ခန်းတွင်လည်း မည်သူမ မရှိ။ ေဖေဖ့ကို 

လည်း မေတွရ။ ေမေမ့ကိုလည်း မြမင်ရ။ မလုံးတင် 

လည်း  မရိှ။  ခင်ခင်ကီးမှာ  ေယာင်ချာချာြဖစ်သည်။ 

ထိအုခိက်ု ေလကှားထပ်ိဆမှီ အသသံဲသ့ဲ့ကားရသည်။ 

ခင်ခင်ကီး ေမာ့ကည့်သည်။ သူှင့်ရယ်တူ မျက်ှာ 

စိမ်း  မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ကို  ြမင်ရသည်။ 

ခင်ခင်ကီးအား တစ်စုံတစ်ရာေြပာမည်ြပရာ ယင်း 

မန်ိးကေလးက အေပ သိုတက်လာရန် လက်ရပ်ိြပ၍ 

ေခ သည်။   စကားေြပာေစချင်ဟန်မတ။ူ မန်ိးကေလး 

၏မျက်ှာမှာ   တစ်စုတံစ်ခကုိ ု ေကာက်လန်စိုးထတ်ိ 

ေနပုံေပ သည်။

သိုြဖင့ ်ခင်ခင်ကီးသည ်ေလှကားအတိုင်း တက် 

လာခဲ့သည်။   ေလှကားထိပ်တွင်   မျက်ှာစိမ်း

မိန်းကေလးှင့်  ဆံုရသည်။ မိန်းကေလးက သူအား 

အခန်းတစ်ခုသုိ လက်ညိး န်ြပသည်။ ယင်းအခန်း 

သည်ကား ဘွားဘွား၏အခန်း။

ခုန်ေသာရင်၊ လ ပ်ရှားေနေသာ အသည်းှလံုးြဖင့် 

ခင်ခင်ကီးသည ်ဘွားဘွား၏အခန်းဆီသို ေလ ာက် 

လာသည်။ အခန်းတံခါးေပါက်မှာ အနည်းငယ်သာ 

ပွင့ဟ်ေနသည်။ လတူစ်ကိယ်ု ဝင်သာုေံလာက်ပင်မရိှ။ 

တခံါးကိ ုအနည်းငယ်ဟလိက်ုေလလ င် ပတ ာြမည်သ ံ

ေပ ထွက်လာသည်။ ယင်းပတ ာြမည်သံေကာင့်ပင ်

ြဖစ်မည်ထင်သည်။ ခင်ခင်ကီး အခန်းတွင်းသိုဝင်လာ 

သည်ကို အခန်းအတွင်းရှိလူများ သတိထားမိက 

သည်။ ေနာက်သိုလှည့်ကည့်လာသည်။ 

သည်ေနရာမှာေတာ့ လူစုံေနပါသည်။ ေဖေဖ့ကို 

ေရာ ေမေမက့ိပုါ ေတွရသည်။ တြခားေသာ သက်ကီး 

ဝါကီး ေဆွမျိးအချိတိုသည်လည်း ရှိေနသည်။ 

အချိကား ထိုင်လျက်။ အချိကား မတ်တတ်ရပ် 

အေနအထား။ သူတိုသည် ခုတင်တစ်ခုကို ဝိုင်း၍ 

ေနရာယူထားသည်။

အခန်းြပတင်းေပါက်များကိ ုပတ်ိထား၍ အခန်း 

မှာ ေမှာင်ေနသည်။ အနံအသက်တစ်မျိးနေံနသည်။ 

ငီးစီစီ ြဖစ်ေနသည်။ လူေြမာက်ြမားစွာ ရိှေနသည့် 

တိုင် အခန်းမှာ တိတ်ဆိတ်ေနသည်။ ငိမ်သက ်

ေနသည်။ လူအေပါင်းတို၏ မျက်ှာများမှာလည်း 

မသာမယာ   မရ င်မပျှင့်။   မျက်လုံးများတွင ်

ေကကွဲရိပ ်သန်းေနသည်။ 

အခန်း၏ ခင်းေကာင့် ခင်ခင်ကီးမှာ ုတ်တရက် 

ေြခလှမ်းတုံရသည်။ ေဖေဖသည် သမူအား ဖျတ်ခန ဲ

လှမ်းကည့်ပီး ချက်ချင်းအကည့်ကို အြခားသို 

လ ဲေြပာင်းပစ်လိက်ု သည်။ ေမေမကမ ူရေီဝေနေသာ 

မျက်ဝန်းအစုြံဖင့ ်စူးစူးစိက်ုစိက်ုကီး ကည့ေ်နေလ 

သည်။ ေမေမ့ထံမှ အသံထွက်မလား။ လက်ကမ်း 

ကိဆိုမ လည်း မရှိ။

ခင်ခင်ကီးသည ်ခုတင်ဆီသို လှမ်းကည့်လိုက ်

သည်။ ကတ်ုပန်း၊ ြခးပန်းစသည်တို ထွင်းထထုား 

ေသာ  ခုတင်၊   ကက်ေသွးေရာင ် ကတ ီပါအခင်း 

ခင်းထားေသာ   အိပ်ရာ၊   သည်အေပ မှာ အလွန် 

ကံလှီေသးေကွးေသာ  မိန်းမကီးတစ်ေယာက ်

မန်ိးေမာသလုိအေနအထားြဖင့် လဲေလျာင်းေနသည်။ 

ပန်ချာပီလူမျိးဆရာဝန်သည ်ခုတင်တွင် တင်ပါး 

လ ဲထိုင်လျက ်အလုပ် ပ်ေနသည်။

စင်စစ် ဤသည်မှာ ဘွားဘွားဟ ုခင်ခင်ကီး သ ိ

ေနသည်။ သုိရာတွင် ဘွားဘွားကို သည်အြဖစ်မျိး 

ြဖင့ ်ြမင်ေတွ ရလမိ့မ်ည်ဟ ုကိတင်ေမ ာ်လင့မ်ထား။ 

ဘွားဘွားဟု သိေနြငားလည်း ဘွားဘွားဟု မထင် 

ရက်။ ရင်ထဲမှာ မွန်းကျပ်လာသည်။ ဆိုနင့်လာ 

သည်။

ဘွားဘွား၏ ခုတင်ရှိရာသို ခင်ခင်ကီးတို လာ 

ေလလ င် လအူေပါင်းတိုက လမ်းဖယ်ေပးကသည်။ 

ေစာင့်ကည့်ေနကသည်။ မည်သိုေသာအရာမျိး 

တ်ုတရက် ြဖစ်လာ ေလမည်နည်းဟ ုစိုးရမ်ိမကင်း 

ကည့်ေနြခင်းမျိး။

ခင်ခင်ကီးသည် ဘွားဘွား၏ခုတင်ေဘးသို 

ေရာက်ခဲ့သည်။  ေဒါက်တာဘူးဝါးသည်  သူ  

အတွက် ေနရာဖယ် ေပးသည်။ ေစာင်ကိ ုကိယ်ုလုံး 

ြပည့်မတတ ်  ခံထားသည်ြဖစ်၍   ဘွားဘွား၏ 

မျက်ှာ ကွက်ကွက်ကေလးကိုသာ ြမင်ရသည်။ 

ေစာင်ပုမှံာကား အသက်ကိ ုြပင်းြပခက်ခစွဲာ ှ  က် 

လိုက်ေလတိုင်း နိမ့်ချည်က ချည်ြဖစ်ေနသည်။

ဘွားဘွား၏မျက်ှာမှာ မှတ်မိိုင်စရာပင်မရှိ။ 

မျက်ှာ တစ်ြပင်လုံးတွင် အသားမ င်ဟ၍ူ မရိှေတာ ့

ပီလား ထင်ရသည်။ အေရြပားပါးပါးသည်သာ 

အိုးေပ မှာ ဖုံးအုပ်ထားသလိုရှိသည်။ ဘွားဘွား 

သည် မျက်စိများကုိ ေမှးမိှတ်ထားသည်။ ှာေခါင်း 

ြဖင့်သာမက ပါးစပ်ြဖင့်ပါ အသက် ှေနရဟန်ရှိ 

သည်။ ပါးစပ်မှာ ပွင့်ဟေနသည်။

ခင်ခင်ကီးသည ်ခုတင်တွင် တင်ပါးလ ဲ ဝင်ထိုင် 

လိုက်သည်။ ဘွားဘွား၏မျက်ှာကိ ုမမှိတ်မသုန် 

ကည့်မိသည်။ စကားကိုလည်း ေြပာ၍မထွက်။ 

ဘာလုပ်ရမည်လ ဲမသိတတ်။ ရင်ထဲမှာ လ  က်လှဲ

လာသည်ဆိုြခင်းတစ်ခုကိုသာ သိေတာ့သည်။ 

လူမမာသည် လ ပ်ရှားလာသည်။ အသံထွက် 

လျက်     ညည်းညြခင်းြပသည်။    ခင်ခင်ကီးမှာ 

အားတက်သလိုရှိသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။   



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊  ၂၀၂၁

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊   ညန်ေတာ 

အ.မ.က(မူလွန်)၊ Grade-8 မှ ေမာင်ေန 
ယံဦး၏  ဖခင်အမည်မှန်မှာ  ဦးေကျာ် 
မျိးလတ် [၁၃/နခတ(ိုင်)၀၅၇၀၉၆]
ြဖစ်ပါေကာင်း။        ဦးေကျာ်မျိးလတ်ဦးေကျာ်မျိးလတ်

ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

လုံ ခံေရးှင့်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနလုံ ခံေရးှင့်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

ဘားအံမိဘားအံမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ကရင်ြပည်နယ် အစုိးရအဖဲွံုးမှ ၂၀၂၁ခုှစ် ေအာက်တုိဘာ 

လမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လအထိ (၆)လ ဘ  ာေရးှစ်တွင် 

ြပည်တွင်းိင်ုငသံားပိင်ုကမု ဏမီျားအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လုပ်ငန်းအတွက်  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းုိင်ရန် ဖိတ်ေခ  

ပါသည်-

  ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံမိေတာ်၏ မိအဂ   ါရပ်ှင့အ်ည ီ

လုံ ခံေရးစနစ်   တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း   (ပထမ 

အဆင့်)။

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံှင့်  တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်း 

များကို (၂၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ ကရင်ြပည်နယ ်

ရဲတပ်ဖွဲမှးုံးတွင် ုံးချနိ်အတွင်း သတ်မှတ် န်းထား 

အတိုင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

 ေလ ာကလ် ာစတင်ေရာင်းချမည့ရ်က ်-  ၂၅-၁၂-၂၀၂၁ရက်

 ေနာက်ဆံုးတင်သွင်းရမည့်ရက် - ၂၄-၁-၂၀၂၂ရက်၊ 

ှင့်အချနိ်  ညေန(၃)နာရီ

 ေလ ာက်လ ာေရာင်းချ/တင်သွင်း  - ကရင်ြပည်နယ်

 ရမည့်ေနရာ  ရဲတပ်ဖွဲ မှးုံး 

   ဘားအံမိ

 ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း  -  ၀၅၈-၂၁၀၃၀

   ၀၉-၄၄၇၃၇၅၂၉၉

   တင်ဒါေကာ်မတီ   တင်ဒါေကာ်မတီ

   ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ   ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန် /ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဓညဝတီလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန် /ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဓညဝတီလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၆-က)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈ဘ-ီ၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် အမှတ်(၁၆-က)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈ဘီ-၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၈၀/၁၅)၊ ဂရန်ေြမကွက်ေပ ရိှ ေဒ စန်းစန်းြမင့[်၁၂/စခန(ိင်ု)၀၃၁၅၀၂](၈၀/၁၅)၊ ဂရန်ေြမကွက်ေပ ရိှ ေဒ စန်းစန်းြမင့[်၁၂/စခန(ိင်ု)၀၃၁၅၀၂]
ှင့် ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးြမင့်ေဆွ[၁၂/စခန(ိုင်)၀၃၀၁၀၉]တိုပိုင် အိမ်ေြမ ှင့် ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးြမင့်ေဆ[ွ၁၂/စခန(ိုင်)၀၃၀၁၀၉]တိုပိုင် အိမ်ေြမ 
ကွက်အား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ကွက်အား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

အထက်ပါေြမကွက်ှင့်အိမ်အား  ေဒ စန်းစန်းြမင့်[၁၂/စခန(ိုင်) 
၀၃၁၅၀၂]မှ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတွင် ေဒ စန်း 
စန်းြမင့်ပါ(၃)ဦးအမည်ြဖင့် ဂရန်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး ေဒ စန်းစန်းြမင့်ှင့် 
ဦးြမင့်ေဆွတိုထံမ ှကိုရဲသူေအာင ်[၉/မတရ(ိုင်)၁၇၇၈၅၈]က အပီးအပိုင ်
လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသို  (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B) ဦးဘုန်းြမင့(်ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)
 အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။
 Ph:09-799933939, 09-789877799, 09-777797911 Ph:09-799933939, 09-789877799, 09-777797911

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

မွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိမွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု၊  (၆)လဘ  ာေရးှစ်  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန်ြဖးေရးလုပ်ငန်း၊ မွန်ြပည်နယ်၏ ြပည်နယ်ဘ  ာ ေငွလံုးေငွရင်း 

ခွင့်ြပရန်ပံုေငွြဖင့် ထပ်မံေဆာင်ရက်မည့် လ ပ်စစ် Turnkey လုပ်ငန်း 

(Lot ၈ ခု) အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၂၄-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၅-၁-၂၀၂၂ ထိ

     ေရာင်းချမည့်ရက်

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက် - ၆-၁- ၂၀၂၂ မှ ၇-၁-၂၀၂၂ ထိ

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာဝယ်ယူ/ - မွန်ြပည်နယ် လ ပ်စစ်အင်ဂျင်  

 တင်သွင်းရမည့်ေနရာ  နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့ ်

အေသးစိတ်သိရှိလိုသည်များအား  ုံးချနိ်အတွင်း  လူကိုယ်တိုင ်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသိုလည်း 

ေကာင်း တိုက်ိုက်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

  မွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး  မွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး

  ေမာ်လမိင်မိ  ေမာ်လမိင်မိ

  Ph:09-428725573, 09-428725574  Ph:09-428725573, 09-428725574

  09-444948683, 09-252555005  09-444948683, 09-252555005

 အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၂၇)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ေဒ ေနြခည်စုိး[၇/ရတန(ုိင်) 

၀၇၀၃၄၁] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား လက်ရှိထားစီမံခန်ခွဲလျက်ရှိသူ ဦးမင်းိုင်[၉/မရတ(ိုင်) 

၀၇၃၈၀၄]ထံမှ က ်ုပ်၏အမ သည်က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့ ်

အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင ်

ေကာင်း စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်

(၁၄)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှ 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၃၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၅၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၃၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၅၃)

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၄၇၁၂၊ ၀၉-၄၃၁၄၁၉၁၀      ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၄၇၁၂၊ ၀၉-၄၃၁၄၁၉၁၀      

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဆးစက်ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၆၀)၊ ပထမထပ် ၂ လ ာ(ဘီ)၊ အလျား ၅၀ေပx အနံ ၁၂.၅ ေပရှိ BCC ကျပီးတိုက်ခန်းကိ ု
ကန်ထိုက်တာ ဦးလှဝင်း(S/DGNMTT-000350)က ၎င်းပိုင်တိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း၊ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိစ်၊ ေရာင်းချြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေရာင်းချရာ က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်ြမင့်ဝင်း[၈/ပမန(ိုင်)၀၉၅၈၀၄]က ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွ ေပးထားပီး 
ြဖစ်သြဖင့ ်ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား၊ 
စာချပ်မရူင်းများြပသ၍ ဤေကညာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံတင်ြပ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လ င် ဥပေဒှင်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-
ဦး ေဇာ်ြမင့်ဝင်းဦး ေဇာ်ြမင့်ဝင်း

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ေထွးေမာင် ဦးေကျာ်ဆန်းိုင် ဦးေအာင်ေထွးေမာင ် ဦးေကျာ်ဆန်းိုင်
 LL.B, WIPO (Switzerland) B.A, (Law), LL.B., D.B.L., D.I.L., LL.B, WIPO (Switzerland) B.A, (Law), LL.B., D.B.L., D.I.L.,
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၅၄) D.M.L., M.A.(Business Law) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၅၄) D.M.L., M.A.(Business Law)
 (၃၀-၃-၂၀၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၉၂၉) (၃၀-၃-၂၀၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၉၂၉)
 အမှတ်(၂)၊ ပုသိမ်လမ်း၊ (၁၂-၇-၁၉၈၀) အမှတ်(၂)၊ ပုသိမ်လမ်း၊ (၁၂-၇-၁၉၈၀)
 စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။          အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း ၀၀၄၊ (ေြမညီထပ်)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။          အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း ၀၀၄၊ (ေြမညီထပ)်၊
 ၀၉-၅၁၂၈၀၄၆ ၃၆-လမ်း(ေအာက်) ၀၉-၅၁၂၈၀၄၆ ၃၆-လမ်း(ေအာက်)
                                                                 ေကျာက်တံတားမိနယ်။                                                                 ေကျာက်တံတားမိနယ်။
  ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၃၅၄၂  ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၃၅၄၂

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ဒက ိဏသီရိမိ၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/ဒက ိဏသီရိ 

အေရှရပ်)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၂၂၉)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၂၄၁၅)၊ ေဒ ေအးြမင့်(ဘ) 
ဦးအိုက်ငို [၁၃/လရန(ိုင်)၁၀၂၃၁၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကိ ု
ဦးသီဟညိမ်း(ဘ) ဦးညိမ်းြမင့် [၁၂/လမန(ုိင်)၁၂၂၃၇၂]မှ ေနြပည်ေတာ် စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်၊ ၂၃၀၁/၂၀၂၁ (၈-၁၂-၂၀၂၁)တင်ြပ၍ 
ေဒ ဆင့်ဆင့်ထွန်း(ဘ) ဦးအုန်းြမင့် [၉/ပမန(ိုင်)၀၀၁၈၀၉]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  
ဒီကရီများ  အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ  တင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ  ေြမပံု၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထား 
လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာလိက်ုသည်။

              မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန              မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
            ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ            ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေသွးေသာက် 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၆)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရှိ ဦးသိန်းတန်(AG-၀၄၉၅၃၃)
အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်မှ မခွဲမစိတ်ရေသးသည့် အမှတ်(၂၆၆/ခ)၊ ေသွးေသာက်လမ်း၊ 
အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ ပါမစ်/ မိတ (ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အိမ်ှင့်ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံသူ ေဒ ကင်ွန် 
[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၄၁၅၆၉]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်မာသင်း[၁၂/မရက(ုိင်)၀၂၈၃၈၅]က 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ ်
ြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ှင်းဆီ(LL.B)ေဒ ှင်းဆီ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၄၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၄၁)
အမှတ်(၁၈၆)၊ ဗဟိုလမ်း၊ က န်း/လယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၁၈၆)၊ ဗဟိုလမ်း၊ က န်း/လယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၆၇၁၆၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၆၇၁၆၅

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ဘိုကေလး(၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၇၂၃/ခ) ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ) ေဒ သန်းစန်ိအမည်ေပါက် 

(ေြမချပါမစ်)ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၁)ထပ်ေနအမ်ိ 

အပါအဝင် စဲွကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ 

မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့် ဤေကာ်ြငာပါရှိ 

သည့ေ်နမှ (၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အပီးသတ် အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးလှြမင့် (LL.B,D.B.L)ဦးလှြမင့ ်(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၂/၂၀၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၂/၂၀၀၄)

အမှတ်(၁၆၁/A)၊ ကျိက စံလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၁/A)၊ ကျိက စံလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၁/အေနာ်မာ၊  ေြမကွက်အမှတ်-
၅၀၄/က၊ ေြမဧရိယာ (၁၂၀၀)စတုရန်း 
ေပ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် -၅၀၄၊ 
အေနာ်မာ (၁၁)လမ်း၊   ၁/အေနာ်မာ 
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ေဒ ခင်စီ 
(A/RGN-ဝ၂၁၆၅၆] အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ခင်စီ 
(မိခင်)ှင့်   ဦးအမ ဒူဝါဟစ်(ဖခင်)တို 
အသီးသီးကွယ်လွန်ကသြဖင့ ်ေဒ တင် 
ေအး   [၁၂/သကတ(ိုင်) ၁၉၄၃၁၄]မှ 
တစ်ဦးတည်းေသာ    သမီးေတာ်စပ် 
ေကာင်း ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ထပ်ဆင့် 
ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေသစာရင်း ဂရန် 
မရူင်းတိုတင်ြပ၍  ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ် 
ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
စမီကံန်ိးှင့ ်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာအ့ာမခလံပ်ုငန်းသည် 

ေအာက်ပါပစ ည်းများအား ေဈးပိင်ေလလစံနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချမည်ြဖစ် 
ပါသြဖင့်  ဝယ်ယူလိုသူများအေနြဖင့်  ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းသို 
အိတ်ပိတ်တင်ဒါအား တင်သွင်းိုင်ပါသည-်

 စ်                     အမျိးအမည် စ်                     အမျိးအမည်
 ၁။ BMW 750LI,Saloon (2006 Model)
 ၂။ Toyota Hilux Vigo, (2012 Model) (Slip)
 ၃။ MV-ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်
 ၄။ MV- ထာဝရအားမာန်
 ၅။ MV-ကုမုြဒာ(၁)
(က) အိတ်ပိတ်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ်  -   ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 

(ကာသပေတးေန) (ညေန ၄:၃၀ နာရ ီေနာက်ပိင်ုးတင်သွင်း 
လာေသာ အတ်ိပတ်ိတင်ဒါများအား ထည့်သွင်းစ်းစားမည် 
မဟုတ်ပါ။)

(ခ ) အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖန်ုးနပံါတ်များ 
သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 ၀၁-၂၅၁၇၆၁၊ ၀၁-၃၈၄၈၇၅
(ဂ ) အိတ်ပိတ်တင်ဒါ - ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း (ုံးချပ်)
 လက်ခံမည့်ေနရာ  အမှတ်-၆၂၇/၆၃၅၊ ပထမထပ်၊
    ကုန်သည်လမ်း၊ 
    ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြ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 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်ပွဲအား 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 

MIC Permit Card မူရင်းေပျာက်ဆံုးသွားေကာင်း ေကညာြခင်းMIC Permit Card မူရင်းေပျာက်ဆံုးသွားေကာင်း ေကညာြခင်း

 က န်ေတာ်များ FUU BAII HOUNG INDUSTRIAL CO.,LTD၏ 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မတမှီ ထတ်ုေပးထားေသာ 
အတည်ြပမိန်အမှတ် ၀၀၁/၂၀၁၇ (၁၉ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇ခုှစ်) 
ရက်စွဲြဖင့ ်ပုံစံ(၅-ခ)ပါ MIC Permit Card မူရင်းမှာ (၅ရက် ဇူလိုင်လ 
၂၀၁၉)တွင်ေပျာက်ဆုံးသွားပါေကာင်းကိ ုေကညာပါသည်။

MR.CHEN WUMR.CHEN WU
MANAGING DIRECTORMANAGING DIRECTOR

09-78428850809-784288508

 ြမန်မာအသင်းမှ

၁၃ သင်းထွက်ေပ ပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်တတိယအဆင့် ေြခစစ်ပွဲမ ှ၁၁ သင်းသာ ထပ်မံ 

ထွက်ေပ မည်ြဖစ်သည်။ တတယိအဆင့ေ်ြခစစ်ပဲွတွင် ြမန်မာအပါအဝင် ကဝူတ်ိ၊ ဥဇဘက် 

ကစ တန်၊  တာဂျစ်ကစ တန်၊  ဖိလစ်ပိုင်၊  ေဂျာ်ဒန်၊ ဘာရိန်း၊ ပါလက်စတိုင်း၊ အိ ိယ၊ 

ကာဂျစ တန်၊ မေလးရှား၊ တာ့ခ်မင်နစ တန်၊ ေမာ်လ်ဒုိက်၊ နီေပါ၊ ေဟာင်ေကာင်၊ စင်ကာပူ၊ 

အာဖဂန်နစ တန်၊ မွန်ဂိလုီးယား၊ ထိင်ုး၊ သရီလိက  ာ၊ ယမီင်၊ ဘဂ  လားေဒရ့ ၊ ကေမ ာဒီးယားှင့် 

အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအသင်းသည ်ဒုတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲမ ှစတင်ယှ်ပိင်ခဲ့ရပီး ပ မေနရာရ 

အသင်းများတွင ် အေကာင်းဆုံးသုံးသင်းစာရင်းဝင်ခဲ့သြဖင့ ်  တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွ ဲ

တိက်ုိက်ုကစားခွင့ရ်ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်းသည် ဆဇူကူီးဖလားပိင်ပဲွအပီးတွင် 

ေလ့ကျင့်မ ရပ်နားထားပီး တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲစတင်ခါနီးမှသာ ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင ်

မည်ြဖစ်သည်။                                            

                           သတင်း - ကိုညီေလး

ထန်းတပင် ဒီဇင်ဘာ  ၂၃

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့   ကိုင် 

ေဆာင်သင့်သည် ့ကတ်ြပား 

တစ်မျိးမျိး    ထတ်ုေပးိင်ုေရး 

အတွက်  လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး 

ှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာန ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု 

ထန်းတပင်မိနယ်  ဦးစီးမှး 

ုံးမှဝန်ထမ်းများက ေကျာင်း 

သား   ေကျာင်းသကူေလးငယ် 

များအား           ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရး    ကတ်ြပားများ      

ကွင်းဆင်း ေဆာင်ရက်ေပး 

ြခင်းကုိ အေြခခံပညာေကျာင်း 

အေရာက်      ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပီး  

ဒီဇင်ဘာ ၂၂  ရက ်နံနကပုိ်င်း 

က နဲသမိန်ေကျးရာ အေြခခံ 

ပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

ရိှ     ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

ကေလးငယ်များကိုလည်း 

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး ကတ်ြပား 

များ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထန်းတပင်မိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး

ကွင်းဆင်း ေဆာင်ရက်ေပး 

ရာတွင်  ထန်းတပင်မိနယ ်

ဦးစီးမှးုံးမှ မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးခင်ေဆွ၊    လဝကမှး    

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦးှင့် ဝန်ထမ်း 

များက  အထက (နဲသမိန်) 

ေကျာင်းရိှ  အသက် ၁၀ ြပည့် 

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး ကတ်ြပား      

ေလ ာက်ထားသည့် ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသ ူ၇၉ ဦးတို 

ကို        ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပား   (၇၉) ကတ်တိုကိ ု       

ြပလုပ် ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထန်းတပင်       မိနယ် 

အတွင်း ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားများ     ကွင်းဆင်း 

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

ကို ၂၀၂၁ ခုှစ်  ေမ ၃ ရက် 

မှစတင်၍  ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှပီး  ဒဇီင်ဘာ  ၂၂ ရက် 

အထိ  ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာေန 

ြပည်သမူျားှင့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ    ကေလးငယ ်

၈၅၉၆ ဦးတိုကို   ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရး    ကတ်ြပားများ 

ြပလပ်ု ေဆာင်ရက်ေပးိင်ုခဲ ့

ေကာင်း      မိနယ်ဦးစီးမှး      

ဦးခင်ေဆွထံမှ သိရသည်။

 ဇင်မင်းထိက်ု(ထန်းတပင်) 

သက်ရှိကမ  ာရှင်သန်ဖို အုိဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစိုသက်ရှိကမ  ာရှင်သန်ဖို အုိဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဘုရင့်ေနာင်)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမ၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်ဈ/၁၀-ဘီ)၊ (၂၀ေပx၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ဦးမျိးေအာင်အမည်ေပါက်သည့(်၂၅)ှစ် ဂရန်သက်ကုန် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ(၂)ထပ်ပွဲုံ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင ်
အမည်ေပါက် ပုိင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးမျိးေအာင်[၁၂/လသန(ုိင်)၀၁၃၉၄၄]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာ 
ထတ်ုသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း LL.B,LL.M   ဦးေကာင်းထက်ေအာင် LL.B ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း LL.B,LL.M   ဦးေကာင်းထက်ေအာင ်LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၆၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၉၀၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၆၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၉၀၁)
 ေဒ ေအးမမစိုး LL.B    ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင် LL.B ေဒ ေအးမမစိုး LL.B    ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင ်LL.B
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၆၀၆)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၆၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၆၀၆)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၆၈)

AUNG HTOO CHUN LAW FIRM တိုက်အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်-B-2AUNG HTOO CHUN LAW FIRM တိုက်အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်-B-2
ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၄၀၈၁၈၅၅၉၉ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၄၀၈၁၈၅၅၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၈၆ (ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃ဒီ/၂၊ ဧရိယာ 

ဧက(၀.၁၀၁)ဧကရိှ ေြမပိင်ုေြမကွက်ရိှ ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၈(က)၊ ဂ မာလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိဟု ေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာဌာန၌ မိဘများြဖစ်ကေသာ ေဒါက်တာဦးစံွန် ၊ ေဒ ခင်ြမတ်လှ 

အမည်ေပါက်ရှိပီး၊ မိဘများကွယ်လွန်သည့်အခါ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်းမြပ

ရေသးေသာ်လည်း တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ(၁) ေဒ ခင်မျိး 

ွန် [၁၂/ရကန(ိုင)်၀၂၅၇၆၁]၊ (၂) ဦးသိန်းွန် [၁၂/ရကန(ိုင)်၀၆၁၉၁၉]၊ (၃) ဦးေအာင်ွန်  [၁၂/ရကန(ိုင)်၀၂၄ 

၆၇၅]၊ (၄) ေဒ ှင်းေကသီ[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၄၉၄၄]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ 

ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ခိုင်လုံေသာ စာ

ချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်းများ)ြဖင့် တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B)ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၃၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၃၂၂)

အမှတ်-၁၂၁၊ ဒု-ထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၂၁၊ ဒု-ထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၁၅၉၊ ၀၉-၉၇၅၁၆၉၁၅၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၁၅၉၊ ၀၉-၉၇၅၁၆၉၁၅၉

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
၁။   ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ်တွဲတွန်း/ 

တဲွဆဲွေရယာ်လိွင်ဆမ်ဆစ်-၂/၁၃၄၈၃ ၏ မလူပိင်ုရှင် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ချမ်းေအး 

သာစံမိနယ်၊ ပတ်ကုန်းေပျာ်ဘွယ်ရပ်၊ ၆၈x၆၉ကား၊ အမှတ်(၅)ေန ဦးသန်ဇင်မင်း[၉/

ခအဇ(ိုင်)၀၀၀၂၀၈]ထံမှ ဝယ်ယူပီးေကာင်း စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများ 

တင်ြပပီး ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သရီေိခမာရပ်ကွက်၊ ေခမာလမ်း၊ အမှတ်(၅/က)

ေန ေဒ ြမတ်ဖိးဖိး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၁၀၁၄၇၄]မှ ေရယာ်ပိင်ုရှင်အမည် ေြပာင်းလေဲပးပါရန် 

ေလ ာက်ထားလာပါသည်။

၂။    အဆိပုါ ေလ ာက်ထားချက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ 

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ 

ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသုိလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း မည်သူမဆုိ ကန်ကွက် 

ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ုံးလပ်ုထုံးလုပ်နည်းများှင့အ်ည ီေလ ာက်ထား 

လာသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်ေန က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၆၁၇၁]၏ လ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေကာ်ြငာအပ်သည်မှာ-
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၁၁)၊ ဗိုလ်မိုးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၀၅)၊ အကျယ်အဝန်း 

(၄၅ေပx၆၀ေပ)ရိှသည့အ်နက်မှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ (၂၅ေပx၆၀ေပ)ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ကိ ုရန်ကုန်မိ 
ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာစီမံခန်ခွဲမ စာရင်းဌာနတွင ်အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ြမင့ ်(TKA-၀၀၇၉၆၀)ထံမှ ဆက်စပ် 
စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူေဒ သဲမူမူကည်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၀၂၄၁၉]ထံသို က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်က ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက 
မည်သမူဆိ ုအေထာက်အထားခိင်ုမာစွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
                              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးဇင်သင်းေအာင်     ေဒ ယမင်းလတ် ဦးဇင်သင်းေအာင ်    ေဒ ယမင်းလတ်
 LL.B, B.D.S, WIPO(Switzerland)    LL.B, D.B.L,WIPO(Switzerland) LL.B, B.D.S, WIPO(Switzerland)    LL.B, D.B.L,WIPO(Switzerland)
 (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)     (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂) (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)     (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ုံးအမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်(၁၀၃-H)၊ ၃၆လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံးအမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်(၁၀၃-H)၊ ၃၆လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀၊ ၀၉-၇၃၂၅၆၈၃၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀၊ ၀၉-၇၃၂၅၆၈၃၆

“(၁၄-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၃၀)ပါ ေရှေန“(၁၄-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၃၀)ပါ ေရှေန

ဦးတင်ေမာင်ကည် (ကယ်နီေလး) ေခတ ရာြမင့်ေအာင်(ေမာင်ေကာင်းေဖ) ဦးတင်ေမာင်ကည ်(ကယ်နီေလး) ေခတ ရာြမင့်ေအာင(်ေမာင်ေကာင်းေဖ) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများမှတစ်ဆင့် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း[၉/မထလ(ိုင်)၂၀၉၇၃၉]ှင့် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများမှတစ်ဆင့ ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်း[၉/မထလ(ိုင်)၂၀၉၇၃၉]ှင့် 

မဂ  လာဒုံ(၂/ခ)ရပ်ကွက်၊ မိပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၄)၊ ေြမ၊ အိမ်ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း မဂ  လာဒုံ(၂/ခ)ရပ်ကွက်၊ မိပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၄)၊ ေြမ၊ အိမ်ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း 

၎င်း၏ေရှေန ေဒ သွယ်သွယ်စိုးှင့် အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအေပ  ၎င်း၏ေရှေန ေဒ သွယ်သွယ်စိုးှင့ ်အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအေပ  

ဦးထွန်းထွန်းဝင်းဘက်မှ ေဒ ြမခင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၅၇၅၂]ှင့် သားသမီးများှင့်တကွဦးထွန်းထွန်းဝင်းဘက်မ ှေဒ ြမခင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၅၇၅၂]ှင့် သားသမီးများှင့်တကွ

 အများသိေစရန် ြပန်လည်ထပ်မံ၍ ရှင်းလင်းေကညာြခင်း” အများသိေစရန် ြပန်လည်ထပ်မံ၍ ရှင်းလင်းေကညာြခင်း”

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ၂/ခ ရပ်ကွက်၊ မိပတ်လမ်း၊ အမှတ်-၁၉၄ ေန ဦးထွန်းထွန်းဝင်း(ဘ) ဦးသန်းဝင်း 

[၉/မထလ(ုိင်)၂၀၉၇၃၉]၏ လ အဲပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အများသိေစရန် ထပ်မံ၍ ရှင်းလင်းေကညာ 

အပ်ပါသည်-

ယခလု ဲအပ် န်ကားသ ူက ု်ပ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်းမှ ယခင်က ၎င်း၏ေရှေန ေဒ သွယ်သွယ်စိုး တရားလ တ်ေတာ် 

ေရှေန (စ်-၁၃၆၅၉)ှင့ ်(၂၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ေကးမုသံတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၂၅)မှတစ်ဆင့ ်အများသေိစရန် 

ေကညာြခင်းတစ်ရပ်အား ေကာ်ြငာခဲပ့ါသည်။ ထိြုဖစ်စ်အေကာင်းအရာအတိင်ုး က ု်ပ်အမ သည်ပိင်ု မေရ မေြပာင်း 

ိင်ုေသာပစ ည်းများ၊ ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းများကိ ုက ု်ပ်အမ သည်၏ခွင့ြ်ပချက် တစ်စုတံစ်ရာမပါရိှဘ ဲမည်သ ူ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိမု  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ တစ်ဆင့လ် ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ လှဒါန်း 

ြခင်း၊ အလွဲသုံးစားြပလုပ်ြခင်း၊ ကျးေကျာ်ြခင်းများမြပလုပ်ကပါရန်ှင့်  ထိုသိုြပလုပ်မ များရှိေနခဲ့လ င်လည်း 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးထွန်းထွန်းဝင်းမှ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ှင့်အညီ တရားစဲွအေရးယူေဆာင်ရက်မ များြပလုပ်သွား

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအြပင် ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ (၂/ခ)ရပ်ကွက်၊ မိပတ်လမ်း၊ အမှတ်-၁၉၄ ရိှ ေြမှင့် ဂရန်၏ 

အမည်ေပါက်မှာ ဦးေအာင်သန်ိးြဖစ်သည်။ ဦးေအာင်သန်ိးကွယ်လွန်ပီး ထိေုြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦမှာကွယ်လွန်သ ူ

ဦးေအာင်သိန်း၏သမီး(၂)ဦးြဖစ်သ ူေဒ ြမြမသိန်းှင့ ်ေဒ သန်းသန်းခိုင်တိုက မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့ ်အေမွဆက်ခံ 

ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ   င်းစားေသာက်ဆိုင်ှင့် စတီးပစ ည်းေရာင်းဝယ်ေရးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူမှာ 

က ု်ပ်အမ သည် ဦးထွန်းထွန်းဝင်းှင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ သန်းသန်းခိင်ုတိုြဖစ်ကပါသည်။ ေဒ သန်းသန်းခိင်ုမှာ(၆-၈-၂၀၂၁)

ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီး အဆိုပါေြမကွက်အား ေဒ ြမြမသိန်းှင့် ဦးထွန်းထွန်းဝငး်တိုှစ်ဦးပိုင်ဆိုင်ပီး 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ၊ စားေသာက်ဆိုင်၊ စတီးေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းတိုကို ေဒ သန်းသန်းခိုင်၏ 

ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူခင်ပွန်း ဦးထွန်းထွန်းဝင်းမ ှ  ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ထိုေြမကွက်ေပ ရှိ လုပ်ငန်းရပ်များှင့် 

လပ်ုငန်းသုံးပစ ည်းအရပ်ရပ်များကိ ု က ု်ပ်အမ သည် ဦးထွန်းထွန်းဝင်းခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေရ ေြပာင်းြခင်း၊ ဖယ်ရှားြခင်း၊ 

စွန်ပစ်ြခင်းမြပလုပ်ရန ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို တားြမစ်ထားချက်ကိ ုြပလုပ် 

ေဆာင်ရက်ပါက ဦးထွန်းထွန်းဝင်းအေနြဖင့် လက်ခံသေဘာတူညီမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် ထုိေဆာင်ရက်မ များကုိ 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

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

   ဦးထွန်းထွန်းဝင်း                    ဦးမျိးေရ             ဦးြမင့်ေသာင်(LL.B)            ဦးမျိးေကျာ်(LL.B)   ဦးထွန်းထွန်းဝင်း                    ဦးမျိးေရ             ဦးြမင့်ေသာင(်LL.B)            ဦးမျိးေကျာ(်LL.B)

   [၉/မထလ(ိုင်)၂၀၉၇၃၉]   စ်-၁၂၇၇၉/၁၉၈၆      စ်-၂၈၇၂၈/၂၀၀၈             စ်-၁၃၈၃၃/၂၀၁၇   [၉/မထလ(ိုင်)၂၀၉၇၃၉]   စ်-၁၂၇၇၉/၁၉၈၆      စ်-၂၈၇၂၈/၂၀၀၈             စ်-၁၃၈၃၃/၂၀၁၇

                                         (အထက်တန်းေရှေနများ)                         (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)                                         (အထက်တန်းေရှေနများ)                         (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

                                                          SADANAR LAW FIRM                                                          SADANAR LAW FIRM

အမှတ်-၂၁၊ ဥဿဖယားလမ်း၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၂၁၊ ဥဿဖယားလမ်း၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

တုိင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဦးစီးဌာနတုိင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဦးစီးဌာန

အလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ တုိင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ တုိင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများ

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ဒတုယိဦးစီးမှး 

(လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၆)ေနရာအတွက် ေအာက်ပါ 

ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားုိင်ပါသည်-  

 ဒုတိယဦးစီးမှး ၆ ေနရာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိပီးသူ

     ြဖစ်ရမည်။

 (လိွင်ေကာ်၊ ဘားအ၊ံ ဟားခါး၊ မုရံာ၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်မိများတွင် တာဝန်

 ထမ်းေဆာင်ရမည)်

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသား ြဖစ်ရမည်။

 (ခ ) ေလ ာက်ထားသူသည် ေလ ာက်လ ာတင်သည့်ေနတွင် အသက်(၁၈)ှစ် 

ြပည့်ပီး ြပင်ပပုဂ ိလ်ြဖစ်ပါက အသက်(၃၀)ှစ် (အစုိးရဝန်ထမ်းြဖစ်ပါ 

က အသက်(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 ( ဂ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ေရးချယ်ြခင်းခံရသူများသည ်အနည်းဆုံး(၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ရမည်။

 ( င ) ေနရာေဒသမေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များ ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပပါရှိရမည-်

 (က) အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

 ( ခ ) ေမွးသက ရာဇ်ှင့် အသက်

 ( ဂ ) လူမျိးှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

 (ဃ) ပညာအရည်အချင်း

 ( င ) မိဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

 ( စ ) အိမ်ေထာင် ရှိ/မရှိ

 (ဆ) ေနရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်

  (ေလ ာက်လ ာပုစံမံျားကိ ုတိင်ုးရင်းသားလမူျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ 

FacebookPage: Ethnic Affairs, Ministry, Myanmar တွင်လည်း 

ေကညာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။)

၄။ ေလ ာက်လ ာှင့အ်တ ူေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များ ြပည့စ်ုစွံာ (ပူးတဲွ) 

ပါရှိရမည-်

 (က) ပညာအရည်အချင်း အေထာက်အထားမိတ 

  (ဘွဲလက်မှတ်၊ ၁၀ တန်းေအာင်လက်မှတ်) 

 (ခ ) ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၏ ေထာက်ခံစာမူရင်း 

(လွန်ခဲ့ေသာတစ်လအတွင်း)

 (ဂ ) လိပ်စာေဖာ်ြပပါေဒသတွင ်အမှန်ေနထိုင်ေကာင်းှင့ ်အကျင့်စာရိတ  

ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခ ံ

စာမူရင်း

 (ဃ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ 

 ( င ) ြပင်ပပုဂ ိလ်များအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ 

 ( စ ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် လက်ရှိတာဝန်ထမ်း ေဆာင်လျက်ရှိသည့် ဌာန၊ 

ရာထူး၊ လစာ န်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန ခွင့်ြပမိန်မူရင်း

 (ဆ) စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွကျပ ်၁၀၀၀ ေပးသွင်းထားသည့ ်ချလန်မူရင်း

 ( ဇ ) ေြခာက်လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ ပတ်စ်ပိုဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ

  (ဓာတ်ပုံေကျာဘက်တွင ်အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်

ေရးသားရန)်

၅။ စာေမးပွဲဝင်ေကးကျပ ်၁၀၀၀/-(ကျပ် တစ်ေထာင်တိတိ)ကို မိနယ်များမ ှ

ေလ ာက်ထားသမူျားသည် မမိတိိုမိနယ်များရိှ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်(ုံးခဲွ)များ 

တွင် ဘဏ်ေငွလ ဲလက်မှတ်ြပလုပ်၍ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ေနြပည်ေတာ်)

ေငွစာရင်းအမှတ(်MD-013653)သို ေပးသွင်းရမည်။

၆။ ေလ ာက်လ ာများကို တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ် 

(၁၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သို (၂၄-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနအထ ိုံးချန်ိအတွင်း ေနာက်ဆုံးထား 

ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။

၇။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ေရာက်ရိှလာေသာ ေလ ာက်လ ာများ၊ အရည် 

အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်  မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထား မြပည့စ်ုသံမူျားကိ ုထည့သွ်င်းစ်းစားမည်မဟတ်ုပါ။ 

ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများကိ ုလူေတွစစ်ေဆးမ ြပလုပ်ပီး ေရးချယ်ခန်  

ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၈။ ေြဖဆုိခွင့်ရသူများ၏ အမည်စာရင်း၊ ခံုအမှတ်၊ ေြဖဆုိမည့်ေနရက်ှင့် ေနရာ 

များကုိ  တုိင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၁၄)၊ ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဦးစီးဌာန ေကာ်ြငာ 

သင်ပုန်း၊ Website: moea.gov.mm ှင့် Facebook Page: Ethnic Affairs, 

Ministry, Myanmar တိုတွင် ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၉။ ေလ ာက်ထားသူသည ်ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုရမည်။ ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင ်

ေအာက်ပါဘာသာရပ(်၂)ခုကို ေြဖဆိုရမည-်

  (က) အဂ  လိပ်စာ (ခ) အေထွေထွဗဟုသုတ

၁၀။ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက တုိင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ံုးအမှတ် 

(၁၄)၊ ေနြပည်ေတာ ်ဖုန်း(၀၆၇-၃၄၀၉၅၄၆)သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း 

ိုင်ပါသည်။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မရမ်းကန်ုးရပ်ကွက်၊ မဂ င်လမ်း၊ အကွက် 

အမှတ် (၅၄)၊ ပန်းဘတဲန်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ် (၁၁ဈ)၊ ဧရယိာ (ဝ.၅၆)ဧကအနက်၊  

A အမှတ်ြပ၊ ဧရိယာ (ဝ.၀၄၂)ဧကရှိ ဘိုးဘွားပိုင်ဂရန်အမှတ(်F-1757) D- 

31-5-64, MRD No-103/1989 ဟ ုေခ တွင်ေသာ  ေြမကွက်ှင့ ်ှစ်ထပ်တိက်ု 

အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုြဖစ်ပါသည်။ ယင်း 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  အိမ်အမှတ်(၆၅)၊ မဂ င်လမ်း၊ 

မရမ်းကန်ုးရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိှင့ ်အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်တုိ ေမာ်လမိင်မိနယ်၊ လယ်ယာေြမစီမံခန် ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်း 

ဦးစီးဌာနံုး၏ မှတ်ပံုတင်(၁-က) စာရင်းတွင် ေဒ ေနာ်မတုိး(ခ) ေဒ တုိးချစ် 

အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး အမ်ိှင့ေ်ြမကွက်အား ဦးေငစွမှံ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 

ေကာင်း ေကညာစာချပ်ချပ်ဆိုပီး တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလာပါသည်။ ယခအုခါ 

ဦးေငစွ ံအမည်ြဖင့ ်အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်လိ ု

သူများရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးေငွစံ[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၅၇၆၈၃]ဦးေငွစံ[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၅၇၆၈၃]

အမှတ်(၆၃)၊ မဂ င်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။အမှတ်(၆၃)၊ မဂ င်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သ ာစိုး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၂၁၇၀] ကိုင်ေဆာင် 

သူထံ ေဒ သန်းစိန် (TKA-ဝ၂၄၀၃၆] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
ြဖစ်ေကာင်း အဆုိြပမ က်ဟေကညာလျက် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၈)
ရပ်ကွက်၊ ကမာကည်လမ်း၊ အေဆာက်အအုအံမှတ်(B)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ေဆာက်လပ်ု 
ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရာှင့် အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင်  ဦးသာဒင် [၁၂/သကတ(ုိင်) 
၀၈၆၅၀၂] အမည်ေပါက်သည့ ်တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုခွင့ှ်င့ ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား 
က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ သ ာစိုးမှ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိအဝက်ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ရာ  မည်သမူဆိအုေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိပုါက  က ု်ပ်ထ ံ
သို လူကိုယ်တိုင ်ခိုင်လုံသည့် အေထာက်အထားများှင့ ်လာေရာက်၍ ဤေကာ်ြငာစာ 
ပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် အကယ်၍ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်ပါမည့ ်
အေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ
ဦးေကျာ်မျိးွန်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးေကျာ်မျိးွန်(ဥပေဒဘွဲ)

အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန 
(စ်-၄၂၅၃၃/၁၃)(၃၀-၈-၂၀၁၃)(စ်-၄၂၅၃၃/၁၃)(၃၀-၈-၂၀၁၃)

အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ (၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ (၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၉၇၅၇၂သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၉၇၅၇၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်း၊ အမှတ်(၂၁၇)တွင် 

ေနထိုင်ေသာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သန်းသန်းေအး[၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၂၄၇၂]၏
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄/ကံဘဲ့)၊ လူေန 
ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁/ဆA)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)
ခန်ှင့် လမ်းေြမအကျယ(်၇ေပx၆၀ေပ)ရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်း၊ အမှတ် 
(၃၉)ဟ ုေခ တွင်သည့ ်အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် မမယ်ပန်၊ 
မု၊ံ မသန်ိးအမည်ေပါက်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး မု၏ံ အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူေဒ တင်ကည်ထမှံ 
အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိ ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သည်မှာ 
မှန်ကန်ေကာင်း အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ
ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း[၁၁/စတန(ုိင်)၀၀၉၆၆၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား 
(မရူင်းများ)ြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ရက်မှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၃၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၃၀၁)
အမှတ်-၆၂၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၂၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၆၁၃၄၊ ၀၉-၇၉၁၂၃၃၀၁၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၆၁၃၄၊ ၀၉-၇၉၁၂၃၃၀၁၆



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊ ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ကမာရတ်မိနယ်၊  ဟံသာရိပ်မွန် 

အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၅၉)၊ အခန်း 

အမှတ်(၁၀၂)ကို   အမည်ေပါက် 

ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးလှြမင့် [၁၂/ကမရ(ိုင်) 

၀၁၀၁၆၅] အမည်ြဖင့ ်ထတ်ုေပးထား 

သည့ ်အမ်ိေပ တက်ေရာက်ေနထိင်ုခွင့ ်

အေကာင်းကားစာ   မူရင်းစာရက ်

သည်    ေပျာက်ဆံုးသာွးပါသြဖင့ ်

မိတ မှန်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ဦးလှ 

ြမင့်က  ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ 

ထုတ်ေပးရန်မသင့်ေကာင်း ကန်  

ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း  စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားြပည့ ်စုံစ ွာ ြဖင့  ်

တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ဦးဝင်းမင်းသိန်း(ခ) မျိးမင်းသိန်း[၉/မတန(ိုင်)၁၃၆၄၄၀]ှင့် ဦးဝင်းမင်းသိန်း(ခ) မျိးမင်းသိန်း[၉/မတန(ိုင်)၁၃၆၄၄၀]ှင့် 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊  အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ 
ေအာင်မင်းေခါင်(၄)လမ်း၊ အမှတ်-၂/၄၅၈(က)ေန ေဒ ခင်ေအးြမင့် (ဘ) ဦးသိန်း 
ေအာင်[၁၂/လသယ(ိင်ု)၀၄၃၅၂၉]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ခင်ေအးြမင့ှ်င့ ်ဦးဝင်းမင်းသန်ိး(ခ) မျိးမင်းသန်ိးတိုသည် လ  င်သာယာ 
(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်၏ (၂၉-၆-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင ်ချမှတ်ခဲ့ေသာ 
“အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲေပးေစသည့ ်စီရင်ချက်ှင့်ဒီကရီ” 
အရ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ကပီးြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ေအးြမင့်ှင့ ်ဦးဝင်းမင်းသိန်း(ခ) မျိးမင်းသိန်းတိုသည ်ဥပေဒှင့် 
အည ီကွာရှင်းြပတ်စခဲဲ့ကပီးြဖစ်ေသာ်လည်း လက်ထက်ပွားပစ ည်းများြဖစ်သည့-်

(၁) ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅/၈)ရပ်ကွက်၊ သီရိမဂ  လာပတ် 
လမ်းတွင် တည်ရှိေသာ ဧရိယာ(၁၅x၈၀)ေပ ခံေြမ(၁)ကွက်။

(၂) ယာ်အမှတ် 3P-4089 MAZADA Bongo ကား(၁)စီး။
(၃) ေအာင်-CP ကက်   ေရာင်းဝယ်ေရးအမည်ရှိ ေဒ ခင်ေအးြမင့ ်

အမည်ေပါက် ကက်အသားထတ်ုလိင်ုစင်ရ ကက်ေရာင်းဝယ်ေရးဆိင်ု 
(၁)ဆိုင်။

တိုကို ေဒ ခင်ေအးြမင့ ်အမည်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားရှိပီး ပစ ည်းခွဲေဝရြခင်း 
မရှိေသးပါ။ ကားှင့်ကက်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာ
တမ်းအချိကို ဦးဝင်းမင်းသိန်း(ခ)မျိးမင်းသိန်းက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် 
ဟဆုိကုာ ရယသွူားသည့အ်တွက် ဦးဝင်းမင်းသန်ိး(ခ) မျိးမင်းသန်ိး၏ လက်ဝယ် 
သို ေရာက်ရှိေနပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ ေဒ ခင်ေအးြမင့်အမည်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားရှိေသာ 
မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊ ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းများကိ ုေဒ ခင်ေအးြမင့် 
က ခွင့်ြပသိရိှသေဘာတူြခင်းမရိှဘဲ ဦးဝင်းမင်းသိန်း(ခ) မျိးမင်းသိန်းအပါအဝင် 
အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်း 
လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း 
များကို လုံးဝ(လုံးဝ)မြပလုပ်ရန ်တားြမစ်ေကာင်းှင့ ်အကယ်၍ြပလုပ်ခဲ့ပါက 
ြပလပ်ုသမူျား၏ တာဝန်သာြဖစ်ပီး ြပလပ်ုသမူျားကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ုအသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ေအးြမင့် ေဒ စိမ့်စိမ့်သူေဒ ခင်ေအးြမင့ ် ေဒ စိမ့်စိမ့်သူ
[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၄၃၅၂၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၀၆)[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၄၃၅၂၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၀၆)
 လိုင်စင်ရရှိသည့်ရက်စွဲ(၁၄-၉-၂၀၁၇) လိုင်စင်ရရှိသည့်ရက်စွ(ဲ၁၄-၉-၂၀၁၇)
 အမှတ်-၅၁၁/ခ၊ ပန်းေလာင်လမ်း၊  အမှတ်-၅၁၁/ခ၊ ပန်းေလာင်လမ်း၊ 
 (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း) (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)
 မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်မိနယ်၊ ပါရမီကွန်ဒို၊ တိုက်အမှတ်(B)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၂)ကို 

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးစံေထွး[၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၃၉၈၉၅]ထံမှ ြပန်လည် 
ဝယ်ယူထားသူ ေဒ ခင်ချစ်စုသန်[၁၂/တမန(ုိင်)၁၂၁၂၆၆]ှင့် ေဒ ခင်ချစ်စုသင်း 

[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၁၂၆၇]တိုမှ တိုက်ခန်းအမည်ေြပာငး်လဲေပးပါရန် ေလ ာက် 
ထားလာပါသည်။ ထုတ်ေပးရန်မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါ 
သည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်
တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
 မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးထန်ွးထန်ွးဝင်း [၁၄/မမန(ိုင)် 

၁၇၆၈၄၁] ကုိင်ေဆာင်ေသာအေကာက် 
ခွန်မှထုတ်ေပးထားေသာ ပန်းေရာင် 
ကတ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့  ်
ေတွရှိပါက   အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။              Ph:09-787409936Ph:09-787409936

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၃/က၊ 

ဧရယိာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်-၁၂၃/က)၊ သခုမန်ိလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေဒ သန်းဲွ(HZA-၂၃၉၄၇၁)အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 

ဂရန်ေြမအား၊ မိခင်ြဖစ်သူ အမည်ေပါက် ေဒ သန်းွဲသည်(၂၀-၇-၂၀၀၅)ရက်တွင ်

ကွယ်လွန်သြဖင့ ်သမီးြဖစ်သ ူေဒ တင်တင်ဝင်း[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၀၁၅၈၉]မှ မိခင်၏ 

ေသစာရင်း၊  ဖခင်ြဖစ်သ ူ  ဦးထွန်းသွယ်သည်  (၃၀-၇-၁၉၈၈)ရက်တွင်   ကွယ်လွန် 

ေကာင်း ပန်းေတာင်းမိနယ်၊ ထုံးဘိုေကျးရာ အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၏ေထာက်ခံချက်၊ 

တစ်ဦးတည်းေသာသမီးေတာ်စပ်ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းမှာ သိမ်းဆည်းထားရာမ ှခရီးသွားလာရင်းေပျာက်ဆုံးသွား 

ေကာင်း၊ အဆိပုါဂရန်မရူင်းအား အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်သုိ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ 

ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်ထားြခင်း၊ အာမခအံြဖစ်  တင်သွင်းထားြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်းတုိမှ 

ကင်းရှင်းပါေကာင်းှင့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆံုးသွားသည်မှာ မှန်ကန်ပါေကာင်း 

တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးေထာက်ခံစာ၊ ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊ 

ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်တုိကုိတင်ြပ၍ ဂရန်ေပျာက်ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေြမပုကံူးေလ ာက် 

ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှးဌာနမှး

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၂၈)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ ေဒ ခိင်ုခိင်ုဝင်း 
[၁/ဗမန(ိုင်)၀၀၂၄၉၂] အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား လက်ရိှထားစီမံခန်ခဲွလျက်ရိှသူ 
ဦးစိုးလင်းလတ် [၁၃/တကန(ိုင်)၂၁၂၇၄၆]ထံမှ က ်ုပ်၏အမ သည်က အပီး 
အြပတ်ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူသီည့အ်တွက် ေရာင်းဖိုး ေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကိ ုစရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက  က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်စာတမ်း 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ  ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်  (၁၄)ရက်အတွင်း 
လကူိယ်ုတုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမင်းေထွး(LL.B) ဦးသူရ (LL.B.,D.B.L,D.I.L)ဦးမင်းေထွး(LL.B) ဦးသူရ (LL.B.,D.B.L,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၃၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၆၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၃၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၆၅၃)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၉၄၇၁၂၊ ၀၉-၄၃၁၄၁၉၁၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၉၄၇၁၂၊ ၀၉-၄၃၁၄၁၉၁၀

ေကျာင်းသားအမည်မှန်ေကျာင်းသားအမည်မှန်
လ  င်သာယာမိနယ် ၊ Destiny 

Academy ကုိယ်ပုိင်အလယ်တန်းေကျာင်း 
စတုတ တန်းမှ  ေမာင်အီးဇက်ေခါင် (ဘ)
ဦးေကျာ်ေကျာ်အား ေမာင်အိက်ုဇက်ေခါင် 
[၁၂/လယန(ုိင်)၀၀၅၄၆၆]ဟု အမည်မှန် 
ြပင်ဆင်ေပးပါရန်။ ေမာင်အိက်ုဇက်ေခါင်ေမာင်အိက်ုဇက်ေခါင်

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင ်
ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်

လှည်းကူးအထွက ်
ပဲခူး-ရန်ကုန် လမ်းမအနီး 
ေပ (၄၀ x ၆၀) (၆၅)သိန်း
ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၃၇၂၀၃၅ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၃၇၂၀၃၅
      ၀၉-၆၉၉၂၈၂၇၂၁      ၀၉-၆၉၉၂၈၂၇၂၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်ေအာင်ခင်စိုး [၁၂/ပဘတ 

( ြပ)၀၀၀၂၉၂]   ကိုင ်ေဆာင်ေသာ 
သ  ေ  ဘာသားမှတ်ပုတံင်ကတ် SID  သည် 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်   ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၂၂၆၁ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၂၂၆၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၆၄)၊ တိက်ုအမှတ်(၉၅)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ စတတု ထပ်၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁၂  x ၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းကို တရားဝင်ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ နန်းြမင့်ြမင့်ေအး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၈၉၂၄၀]ထံမှ 

ဝယ်ယူသူ ေဒ စုမွန်ေအာင် [၁/မကန(ိုင်)၁၅၁၉၄၈]က ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား 

ကန်ကွက်လိုပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်

ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အည ီဆက ်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။ 

 ေဒ စုမွန်ေအာင် ေဒ စုမွန်ေအာင်

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၇၇၅၁၀၆ ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၇၇၅၁၀၆

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၀၀၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၀၀
၁။ ေဒ လဲ့လဲ့မူသိမ်း ှင့် ဦးသိန်းဝင်း
၂။ ဦးမျိးမင်းထွန်း
(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၇)မိုင်၊ ြပည်လမ်း၊ 
အမှတ်(၉၅)ေန တရားပိင် ဦးသန်ိးဝင်း(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိသေိစရမည်။ 

သင်တုိအေပ ၌ တရားလုိက “မှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိေုဆာင်ရက် “မှတ်ပံုတင်စာချပ်ချပ်ဆုိေဆာင်ရက် 
ေပးေစလိုမ ”ေပးေစလိုမ ”ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
သိုမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်၊ ုံးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ 
သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 
(၂၉)ရက် (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ နတ်ေတာ်လဆတ်ု ၁၁ )ရက် မွန်းမတည့မ် ီ (၁၀:၀၀)
နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလိုစွဲဆိုချက်ကိ ုထုေချ 
ရှင်းလင်းရန်  ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။  ၎င်းအြပင်  သင်သိေစရမည်မှာ 
အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင့ကွ်ယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု 
ကည့် လိသုည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ အမီှြပလုိသည့် 
စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရ 
မည်။  သင်က  ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င်  အမ မဆိုင်မီ  ေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၂၃)ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (ခင်မာဝင်း) (ခင်မာဝင်း)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
“ရန်ကုန်မိ၊ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၄၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၂၆၉)”ဟု ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျား 
၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမ ှဦးတင်ေငွ[၁၄/
ပသန(ိုင်)၁၃၃၁၂၂] အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ၊ 
ေြမေအာက် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသဟူ ု
အဆိြုပေသာ ဦးေနေဇာ်လင်း[၁၁/ကတန(ိင်ု)၀၇၈၅၁၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူ ေဒ ကျနိ်လမ်းွမ်း [၄/တဇန(ိုင်)၀၀၀၀၄၁]က  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ “ေြမကွက”်အေရာင်းအဝယ်ကိစ  
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံသည့်ပိုင်ဆိုင်မ  
စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက   အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)
အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ 

ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
“ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ 

(၁၂၃)လမ်း၊ အမှတ်(၉၁)၊ (၃-လ ာ/ဒုတိယထပ်)၊ (ေြခရင်းခန်း)၊ မျက်ှာမူ 

လ င်(ယာဘက်)ဟ ုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၁၅ ေပx အန ံ၅၀ ေပ) အကျယ်ရိှ 

တုိက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”တိုအား တရားဝင် 

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲသ့ ူေဒ ေအးသတီာ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၄၅၅၂ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ယ်ယ်ေအး[၁၀/မလမ(ိုင်)၂၃၅၄၁၂]က တရားဝင ်

ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍   ကန်ကွက်လိုပါက   က ်ုပ်ထံသို 

ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)

အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရာှင့်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ေအးသ ာ အမည်ေပါက်သည့် 

ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ပန်းလ  င်အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၁၀)၊ အခန်းအမှတ်(၄၂)၊ (၆)လ ာထပ်ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းတွင် 
တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ၊ မီး၊ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင ်
ခွင့ရိှ်သဟူ ုအဆိြုပသ ူေဒ ေအးသ ာ[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၉၀၇၉၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဝင့ဝ်င့ထွ်န်းလင်း[၁၂/ကမတ(ိင်ု) 
၀၇၀၃၄၃]က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သက်သက်မွန်   ဦးသုထက်ေကျာ်လွင်   ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်းေဒ သက်သက်မွန်   ဦးသုထက်ေကျာ်လွင ်  ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန   အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန   အထက်တန်းေရှေန
(စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅)   (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈)   (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉)(စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅)   (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈)   (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉)

တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊
 မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉- ၇၅၀၃၉၈၄၀၆ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉- ၇၅၀၃၉၈၄၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၃၂၊ ေြမကွက်အမှတ် 

၆၂၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်၆၂၃၊ ေရ ြပည်သာလမ်း၊ ၃၂ ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ဦးေကျာ်ြမင့ ်ISN-၂၀၆၃၉၁၊ ေဒ ခင်ေဌးဝင်း AA-၀၉၆၅၁၅၊ အမည် 
ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက်ဦးေကျာ်ြမင့(်ဖခင်)ှင့် 
(မိခင်)ေြမငှား ေဒ ခင်ေဌးဝင်းတုိကွယ်လွန်၍ သား/သမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်စ ာေကျာ် 
[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၄၉၃၂၁]၊ ေဒ ခင်သီတာေကျာ်[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၄၉၂၆၅]၊ ဦးဝဏ ေကျာ်[၁၂/
မဂဒ(ိင်ု)၀၄၉၂၃၈]၊ ဦးေတာက်ထွန်းေကျာ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၀၃၅၆၇]တိုမှ ဖခင် ြဖစ်သ ူ
ဦးေကျာ်ြမင့ ်ှင့ ်မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်ေဌးဝင်းတိုမှ မမိတိိုသား/သမီး(၄)ဦးေမွးဖွားခဲေ့ကာင်း၊ 
မမိတိိုမှသာလ င် ြမန်မာဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပီး 
အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  အေမွဆက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ (၂)ေစာင်၊ မခိင်/ဖခင်ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ 
ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ရန်ှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၍ ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

            မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန            မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
              ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ              ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ေဒ စန်းစန်းတင့် (NTA-၀၀၇၇၃၁) “ေဒ စန်းစန်းတင့် (NTA-၀၀၇၇၃၁) 

ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ သိေစရန်”ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ ူသိေစရန်”

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှးဗထူး 

လမ်း၊ U-9 ေြမကွက်အမှတ်၁၁၇ှင့်၁၁၈ ှစ်ကွက်တဲွ ေြမကွက်ကုိ ေဒ စန်း 

စန်းတင့မှ် လက်ေရာက်ေပးအပ်ေရာင်းချထားပါသည်။ ဝယ်ယထူားသ ူဦးစန်ိ 

လင်း [၁၄/ကလန(ိုင်)၁၇၇၉၅၄]မှ အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင် စာချပ် 

ချပ်ဆိုနာမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထားလိုသြဖင့် ဤသတင်းစာပါရှိပီး (၇)

ရက်အတွငး် ေဒ စနး်စနး်တင့် သုိမဟုတ်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးဦးမှ 

ဆက်သွယ်ကပါရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်သူမရှိပါက တရား 

ဥပေဒအတိုင်း ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ 

ဦးစိန်လင်း၏ န်ကားချက်အရ-ဦးစိန်လင်း၏ န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ေမာင်ေလး(LL.B)ဦးခင်ေမာင်ေလး(LL.B)

အထက်တန်းေရှ ေန (စ်-၁၁၅၆၅) (၂၆-၇-၁၉၈၅)အထက်တန်းေရှ ေန (စ်-၁၁၅၆၅) (၂၆-၇-၁၉၈၅)

အမှတ်(၆၅)၊ ချမ်းသာြပည့်စုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။အမှတ်(၆၅)၊ ချမ်းသာြပည့်စုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၄၉၀၇၃၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၄၉၀၇၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(စ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၅/ 

က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၃၈၅/က)၊ သုဓမ ာလမ်း၊  (စ)ရပ်ကွက်၊ ဦးသန်းေရ  
(RRE-၁၂၇၉၄၆)[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၆၇၉၀၅] ှစ်(၆၀)ဂရန် အမည်ေပါက်သူ (ဖခင်)
ဦးသန်းေရ သည် (၃၀-၁၂-၂၀၂၀)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (မိခင်)ေဒ စံသိန်းေရ သည် 
(၈-၇-၂၀၁၉)ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်တရားဝင်အေမဆွက်ခ ံ
ခွင့်ရှိေသာ တစ်ဦးတည်းေသာသားေတာ်စပ်ေကာင်း ဦးရန်ေနာင်စိုး[၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၁၉၁၃၄၃]မှ ဒဂုံမိနယ်တရားုံး ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၁၀/၂၂၅/၂၀၂၁ ေသစာရင်း၊ 
အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ ဂရန်မရူင်း၊ ိုးမဘဏ်၏ ကန်ကွက်ရန်မရိှေကာင်း ေထာက်ခစံာတို 
တင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  သုံးခွမိ 

နယ်၊ အ.ထ.က(ခဲွ)ဇဲွေထာ်၊ ဒသမတန်းမှ 
မေမဝင်းဟန်၏    ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးေမာ်ကီး  [၁၂/သခန(ိုင်)၀၈၅၈၆၉] 
ြဖစ်ပါေကာင်း။             

                  ဦးေမာ်ကီးဦးေမာ်ကီး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

 ကမာရတ်မိနယ်၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်(၁၁၇/၁၁၉)၊ 

အေဆာက်အဦအမှတ်(၁)အခန်းအမှတ်(၅၀၂)၊ ကိုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူ

ေဒ ခင်ဝင်းေအး[၅/မရန(ိုင်)၀၀၉၃၂၅]ထံမှ အဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်စာချပ ်

များြဖင့် ဝယ်ယူထားသူဦးသူရ[၁၃/ကလန(ိုင်)၀၅၈၀၅၄]မှ တိုက်ခန်း 

အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ထုတ်ေပးရန် မသင့် 

ေကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ပုဂ လိက ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်များအားပုဂ လိက ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်များအား

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းအသိေပးအေကာင်းကားြခင်း
 မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊  သစ်ေတာနယ်ေြမ(ကိးဝိုင်း/ 

ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာ)များအတွင်းရိှ ပုဂ လိကေကာ်ဖီစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းရှင်များအနက် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနှင့ ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ကျန်ရိှသည့လ်ပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

ကရန်ှင့်  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါက ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးလုပ်ကိုင်ခွင့ ်ပိတ်သိမ်းသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်းသစ်ေတာဦးစီးဌာနမ ှ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ် ဧပီလ(၃၀)ရက်ေနထုတ် ြမန်မာ့အလင်းှင့် ေကးမုံ 

ေနစ်ထုတ်သတင်းစာများတွင ်ပထမအကိမ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်စက်တင်ဘာလ 

(၆)ရက်ေနထုတ် ြမန်မာ့အလင်းှင့်ေကးမုံေနစ်ထုတ်သတင်းစာများတွင် ဒုတိယအကိမ်အြဖစ ်

လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက်ေနထုတ် ြမန်မာ့အလင်း၊ ေကးမုံှင့်ြမဝတ ီ

သတင်းစာများတွင် တတယိအကမ်ိအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၁၁)ရက်ေနထတ်ု 

ြမန်မာ့အလင်းှင့ ်ေကးမုံေနစ်ထုတ်သတင်းစာများတွင ်ေနာက်ဆုံးအကိမ်အြဖစ်လည်းေကာင်း 

ထည့်သွင်း၍ အသိေပးေကာ်ြငာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ စာချပ်ချပ်ဆိရုန်ကျန်ရိှေသာ ေကာ်ဖစီိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုသလူပ်ုငန်းရှင်များ အေနြဖင့် 

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားပီး ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရန် စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန အေနြဖင့ ်ထပ်မအံသေိပး   းေဆာ်အပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှပါက ပဂု လကိ 

ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးလုပ်ကိုင်ခွင့်အား ပယ်ဖျက်ပိတ်သိမ်းသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါုံး 

ဌာနများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ကရန ်အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

-  န်ကားေရးမှးုံး၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ။

  ဖုန်း-၀၂-၄၀၅၈၁၁၇၊ ၀၉- ၄၀၀၃၀၀၇၄၀

- လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးုံး၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။

  ဖုန်း-၀၈၅-၂၀၂၁၅၃၀၊ ၀၉-၅၁၈၈၁၄၆

- ဦးစီးအရာရှိုံး၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။

  ဖုန်း-၀၈၅-၂၀၂၂၄၅၃၊ ၀၉-၈၉၉၂၅၉၄၉၀

- လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးုံး၊ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။

   ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၀၂၂၆၁၂၊ ၀၉-၇၉၆၂၅၄၉၂၇

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးခိုင်၊ ကေလာမိနယ်၊ လွယ်အံေကျးရာ၊ အကွက် 

အမှတ်-၈၈/ဘကဲန်အကွက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၅)၊ ေြမဧရယိာအကျယ် 

အဝန်း(ဝ.၁၄၇) ဧကရိှ ှစ်(၁၀)ဂရန် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ေတာင်ကီးခိုင်၊ ကေလာမိ ေြမစာရင်းဌာနတွင ် ေဒ သန်း 

သန်းြမ [၁၂/လမန(ိုင်)၀၁၉၈၉၆]ှင့် အမည်ြဖင့ ်  မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ 

ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ေဒ သန်းသန်းြမထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက ်

လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 

လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍  အေရာင်းအဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ ရပ်များကို 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)

အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ ြမင်သာ(၃)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၈/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း-အလျားxအနံ (၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ 

ေဒ ခင်မာကည် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၉၀၇၇၅] အက်စ်/အိေုကေအ-၀၉၈၉၆၈၊ အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား 

ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုတံင်ုံးတွင် အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ် (၁၆၄၀၆/ 

၂၀၁၁) ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးသန်းေဇာ် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၈၄၂၃] ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်၍  ကန်ကွက်လိပုါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄) ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 

ေကာင်းှင့သ်တ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငေွပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ် 

ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)

အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ထီးတန်းစက်ေြမရပ်ကွက်၊ ထီးတန်း(၃)

လမ်း၊ တိုက်အမှတ် (၇)၊ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၆)ထပ်တိုက်၏ ပထမထပ်၊ (တိုက်ေရှ 
မျက်ှာမူလ င် ဘယ်ဘက်၊ ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၂   ေပx ၅၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ 
တိက်ုခန်းကိ ုတိက်ုခန်းပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ခင်ဆင့ ်[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၅၄၈၆၆] 
ထံမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 
စရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါ 
သည့်ရက်မ ှခုနစ်ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာသို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်၍ ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။
 ေဒ တင်မျိးေအး [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၁၇၅၄] ေဒ တင်မျိးေအး [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၁၇၅၄]

အမှတ်(၅၇၈)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းမကီး၊ ပန်းလ  င်ရပ်ကွက်အမှတ်(၅၇၈)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းမကီး၊ ပန်းလ  င်ရပ်ကွက်
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊  ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊  

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၂၂၀၀၊ ၀၉-၅၁၅၀၅၈၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၂၂၀၀၊ ၀၉-၅၁၅၀၅၈၅

၁
၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေပဖူးလ ာလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၉၈/ 

က)ဟုေခ တွင်ေသာ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား အလျားxအနံ (၁၀ေပx၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ 
ေြမကွက်ှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုပိင်ုဆိင်ုသည်ဟအုဆိရိှုသ ူဦးစိုး 
သန်းှင့် ေဒ အမာရီတုိက ကာလေပါက်ေဈးအတုိင်း ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် 
က ု်ပ်မတ်ိေဆကွလည်းဝယ်ယရူန် သေဘာတူပီး စရန်ေငအွချိကိ ုေပးအပ်ထားပါသည်။ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍တရားဝင်ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 
စ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထစံာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပီး 
အကယ်၍ ကန်ကွက်သူမရှိလ င် အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၃၆(ဒီ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၈ဘီ/၃-၂၊ 

၀.၁၉၀ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်၅၆ F၁ အင်းယားလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေဒါက်တာ 
ခိုင်ယ်ေမသန်း (ခ)ယ်ေမသန်း (ခ) မာရီသန်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၄၇၃၈]ှင့်  ေဒါက်တာ     
ခင်သီတာသန်း(ခ)သီတာသန်း(ခ) ဝင်ဆယ်သန်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၆၈၇၈]အမည်ေပါက် 
ေြမပိုင်ေြမ (မစိုက်ပျိးေြမ)ေြမအား အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒါက်တာခင်သီတာသန်း(ခ)
သတီာသန်း(ခ)ဝင်ဆယ်သန်းသည်(၁၆-၁၂-၂၀၁၈)ေနတွင် (အပျိကီးဘဝ)ြဖင့ ်ကွယ်လွန်ခဲသ့ြဖင့ ်
ပူးတဲွပိင်ုရှင် ြဖစ်သ ူအစ်မေတာ်စပ်သ ူေဒါက်တာခိင်ုယ်ေမသန်း(ခ)ယ်ေမသန်း(ခ)မာရသီန်းမှ 
မိမိတစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အြခားေသာ ကိတ ိမသား 
သမီးများလည်း ေမွးစားထားြခင်းမရှိေကာင်း ၈-၉-၂၀၂၀ရက်စွဲြဖင့ ်ကျမ်းကျနိ်ဆိုထားေသာ၊ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၁)ေစာင်၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ အမည်ေပါက်သည့ ်အေမွဆက်ခံ
ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းစာချပ် ၂၇၈၆/၉၇(၃၀-၆-၉၇)ှင့် အမှားြပင်စာချပ် ၄၀၈၉/၂၀၀၁(၂-၁-၂၀၀၂)
ှင့် ေဒ သီတာသန်း၏ ေသဆံုးမ လက်မှတ်၊ သန်းေခါင်စာရင်း၊ ေြမရာဇဝင်မှတ်ချက်(၄)ရိှ ၂၀၁၆ 
ခုှစ်တွင် ထုတ်ယူခဲ့ေသာ ဘဏ်ေချးေြမပုံမူရင်းေပျာက်ဆုံးသွားြခင်းှင့် ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ 
ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ အာမခံ၊ လှဒါန်းထားြခင်းမရှိေကာင်းှင့ ်ြဖစ်ေပ လာသည့်ကိစ အဝဝကို 
တာဝန်ယမူည်ြဖစ်ေကာင်း ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စဲွြဖင့ ်ေဒ ယ်ေမသန်းမှ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ိင်ုငသံား 
စိစစ်ေရးကတ်ြပားတိုကိုတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အတိုင်းဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇၈၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇၈
ေဒ သင်းဝါဝါေအာင်   ှင့်    ဦးေနမျိးေအာင်
(တရားလို)                      (တရားပိင်)(တရားလို)                      (တရားပိင)်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ကျန်စစ်သားအိမ်ရာ၊   

တုိက်-၃၇၊ အခန်း(၁၀၃)ေန တရားပိင် ဦးေနမျိးေအာင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) 
သိေစရမည်။ 

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲေပးေစလိုမ ”“လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲေပးေစလိုမ ” 
ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင့်ကုိယ် 
စားလှယ်၊ ုံးအခွင့အ်မန်ိရေရှေနြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့ ်
အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅)ရက်(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆုတ် ၉)ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရိှသ ူ တရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ုထေုချ 
ရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က 
ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင်  သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ 
ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 
စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစ 
ရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စား 
လှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် 
အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃)ရက်ေနတွင်  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။   

    (ယ်ွယ်ဝင်း)(ယ်ွယ်ဝင်း)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗဟုိလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၇၁)၊ တတိယထပ်၊ (၂၅'x၅၀') တုိက်ခန်းကုိ ေဒ ေထွးဝင်း [၆/မအရ 

(ိင်ု)၀၃၁၁၁၉] အမှတ်၂၉၊ (၄)လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွမှ  ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိ ု

သမူျား အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါရိှပီး 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက တိက်ုခန်း 

အေရာင်းအဝယ် အပီးသတ်စာချပ်ချပ်ဆုိ လက်ေရာက်ရယူမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။                   

   န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ေမာင်ေလး(LL.B)ဦးခင်ေမာင်ေလး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၁၅၆၅)(၂၆-၇-၁၉၈၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၁၅၆၅)(၂၆-၇-၁၉၈၅)

အမှတ်(၆၅)၊ ချမ်းသာြပည့်စုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။ အမှတ်(၆၅)၊ ချမ်းသာြပည့်စုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။ 

Ph:09-796490737Ph:09-796490737

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း(ေရှ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၂)

(ပ-ထပ်)၊ ေြခရင်းခန်း၊ မလ ကန်ုးလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၅ေပx၆၀ေပ)ခန်ရိှေသာ 

တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ဦးတင်ေမ[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၀၉၇၉၂]ထမှံ အပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသု ူ

များသည ်ပိုင်ဆိုင်မ မူရင်းအေထာက်အထားှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေစ့ေရာက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူ(၁)တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူ(၁)

ဦးသိန်းစိုး[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၅၇၉၈]ဦးသိန်းစိုး[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၅၇၉၈]

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၅၁၈၂ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၅၁၈၂

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊  မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 

အ.ထ.က(၄)မှ ေဒ တင်မာေထွး[၆/

သရခ(ုိင်)၀၄၀၈၁၉]၏  ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးအုန်းလွင်ှင့် ဦးအုန်းလွန် 

သည် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
သုံးခွမိနယ်၊   သခွတ်ကုန်း 

ေကျးရာေန မသင်းသင်းေအာင[်၁၂/
သခန(ုိင်)၁၅၅၄၅၄]၏ ဖခင်အမည် 
မှန်မှာ ဦးေအာင်ေအာင် [၁၂/သခန 
(ိုင်)၁၀၀၄၇၇]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေအာင်ေအာင်ဦးေအာင်ေအာင်

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊  ေဝါမိ 

နယ်၊  ေညာင်ခါးရှည်   အထက 

Grade 11 တွင် ပညာသင်ကားေန 

ေသာ ေမာင်  င်းထွဋ်ေအာင်၏ မဘိ 

အမည်ရင်းမှာ ေဖေဖဦးရမဲင်းထွန်း 

[၇/ဝမန(ိုင်)၁၅၉၈၀၁]၊ ေမေမ 

ေဒ ခင်ှင်းဆီ [၇/ဝမန(ိုင်)၀၇၉ 

၄၇၁] တိုြဖစ်ပါေကာင်း။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂/

တိုးချဲ)၊ သခင်အန်ုးေဖကီးလမ်းှင့ ်ချမ်းေြမသ့ာယာလမ်းေထာင့၊် ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၈)၊ 
အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုအား ဦးဝင်းမင်းထွန်း[၉/မထလ(ိုင်)၂၄၃၉၅၆]မှ တရားဝင ်လက်ရှိထား 
ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း ဝန်ခံ၍ ေရာင်းချလိုေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း [၁၂/လကန(ိုင်)၁၆၆၃၄၈]က 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တိကျ 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက ်
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇာ်ေဇာ်ဟန်(LL.B,D.B.L,D.I.L)  ေဒ အိအိကို(LL.B,C.B.L,D.I.L)ဦးေဇာ်ေဇာ်ဟန်(LL.B,D.B.L,D.I.L)  ေဒ အိအိကို(LL.B,C.B.L,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၄၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၄၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၄)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၄၉၀  ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၂၀၅၃၉၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၄၉၀  ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၂၀၅၃၉၁

အမှတ်-၆၂၊ (၆လ ာ)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ က န်း(လယ်)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၆၂၊ (၆လ ာ)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ က န်း(လယ်)ရပ်ကွက်၊ 
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း”“အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ေရေကျာ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေဒါနလမ်း၊ 

ေြမညီထပ်၊ အမှတ်(၆/က)ေန ဦးေကျာ်လ  င်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၆၀၂၉၆]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးေကျာ်လ  င်သည် (၄-၅-၂၀၂၁)ရက်တွင် ရန်ကန်ုမိ စာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပုံတင်ုံး၌ စာချပ်အမှတ်-၃၁၀၆/၂၀၂၁ ြဖင့် ဦးေကျာ်စွာလ  င်[၁၂/

ပဇတ(ုိင်)၀၃၁၁၉၈]ထံသို “အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ”လ ဲအပ်ခ့ဲပါ 

သည်။ အဆိုပါ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ဤသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးလိက်ုပြီဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဇယျ(LL.B)ဦးေအာင်ေဇယျ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၂၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၂၄၅)

တိုက်အမှတ်(၅၀/က)၊ ပထမထပ်၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ တိုက်အမှတ်(၅၀/က)၊ ပထမထပ်၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၇၈၃၅၁၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၇၈၃၅၁၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်းမကီး၊ 

အမှတ်-၃/၁၀၅(ခ)တွင်ေနထုိင်သူ ေဒ တင်တင်ေထွး(KMYT-015177)၏ လ အဲပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်းမကီး၊ 

အမှတ်-၃/၁၀၅(ခ)ေန မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ တင်တင်ေထွး(ဘ) ဦးကီးစိန် (KMYT-015177)

ကိင်ုေဆာင်သမှူ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ေမသဇင်(ဘ) ဦးသက်တင်[၁၂/လသယ 

(ိုင်)၀၃၆၉၁၇]၊ ဦးစည်သူေအာင်(ဘ) ဦးသက်တင်[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၄၆၉၀၈]၊ 

ဦးိုင်လင်းေအာင်(ဘ)ဦးသက်တင်[၁၂/လသယ(ိုင်)၁၁၂၂၀၈]တိုအေပ  မိဘတို၏ 

ဝတ ရားအရ မခိင်ေဒ တင်တင်ေထွး ပုိင်ဆုိင်ေသာရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)

မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းမကီး၊ အမှတ်-၃/၁၀၅(ခ)၏ 

(ေြခရင်းြခမ်း) (၁၀x၆၀)ေပအား ေရာင်းချပီး အချိးညီ အေမွခွဲေဝေပးပီးြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်ထားေဆွ(LL.B)ေဒ သက်ထားေဆွ(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၃၄၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၃၄၈)

အမှတ်-၃/၁၀၅(ခ)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းမကီး၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။အမှတ်-၃/၁၀၅(ခ)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းမကီး၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၅၄၅၅၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၅၄၅၅၀

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   သန်လျင်မိနယ်၊   မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်(B-5) ၊ Type-A၊  

RC(၁၂ ၁
၂ )ထပ်တိက်ု၏ အခန်းအမှတ်(၁၀၂၄)၊ (၁၀-လ ာ)၊ ဧရယိာ(၁၂၆၁)စတရုန်းေပရိှ 

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသမူျားြဖစ်ကေသာ ဦးဝတူင်ရင်[၁၃/
ကတန(ဧည့်)၀၀၀၀၄၅]၊ ဦးeာဏ်လင်းထူး[၁၂/ဒဂန(ဧည့်)၀၀၀၀၈၃]တိုထံမှ က ်ုပ် 
၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ဦးသက်ဝင်းိင်ု[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၄၃၂၇]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှ 
ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် 
အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးသက်ဝင်းိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသက်ဝင်းိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင်(LL.B,WIPO(Switzerland))ေဒ ေဝဖိးေအာင(်LL.B,WIPO(Switzerland))

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)
Ph-09-421157856, 09-798458627Ph-09-421157856, 09-798458627

Level(5,6,7,8), Tower(2),HAGL Myanmar Center Tower ၊ Level(5,6,7,8), Tower(2),HAGL Myanmar Center Tower ၊ 
အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(က)၊ ေမယ(ု၂)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၅)၊ ေြမဧရိယာ (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်စာချပ်အမည်ေပါက် (ဦးဖုန်းဝယ်၊ ဦးသန်းေမာင်) ေြမကွက်မှ(အလျား ၂၀ေပx 
အနံ၆၀ေပ)ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦတိုကို ေဒ စမ်းစမ်းေအး[၁၂/ဥကမ 
(ိုင်)၀၄၁၄၀၂]မှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်းှင့် ၎င်းေြမကွက်၏(ေခါင်းရင်းြခမ်း)
(အလျား၁၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ (၂)ထပ်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် 
က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း 
ေြမကွက် ေနအမ်ိအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့် 
ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား၊ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ် 
တိုထံသို ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင ်
ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။                          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသိန်းဟန်(LL.B, DBL)ဦးသိန်းဟန်(LL.B, DBL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၃၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၃၁)

ေဒ အိေရ စင်(LL.B,DBL,DIL)   ဦးရဲမျိးမင်းေကျာ်(LL.B,DBL,DIL)ေဒ အိေရ စင်(LL.B,DBL,DIL)   ဦးရဲမျိးမင်းေကျာ(်LL.B,DBL,DIL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၁၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၁၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၂၁)

ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉- ၂၅၆၀၆၂၉၅၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉- ၂၅၆၀၆၂၉၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-အဆင့်ြမင့်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၄/၅၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၁၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၂)ဧက၊ (၂၂၅၀)စတုရန်း 
ေပအကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၈၁၆)၊ 
ေဇယျာသီရိလမ်း၊ အဆင့်ြမင့်(၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့်ေနအိမ် 
အပါအဝင်   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ 
ဦးေအာင်ြမင့်ထံမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင် 
စာချပ်ချပ်ဆုိ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ လက်ရိှထားေနထုိင်အကျိးခံစားလျက် တရားဝင်လ ေဲြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း အဆိုြပသူ ဦးစင်တိတ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၂၆၉၉]ှင့် 
ေဒ အလင်း[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၇၄၃၀၈]တိုထမှံ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-     LRE Law Firmလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-     LRE Law Firm
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ - ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊ ေဒ စုိးစုိးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ - ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊ ေဒ စုိးစုိးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)၊ 
                   ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)၊ ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)                   ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)၊ ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)
   ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)   ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)
အထက်တန်းေရှေနများ -   ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)၊ ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)အထက်တန်းေရှေနများ -   ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)၊ ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)
  ေဒ ေွးေွးအ(ိစ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိလုန်ိ(စ်-၅၁၅၆၂)  ေဒ ေွးေွးအ(ိစ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိလုန်ိ(စ်-၅၁၅၆၂)

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ ပင်လုံ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇/၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆)ဟေုခ တွင်သည့ ်ဧရယိာ(၀.၁၄၁)ဧက၊ (၆၀၅၀)စတရုန်း 
ေပရိှ (ေဒ ေဌးေဌးကည်-အမည်ေပါက်) ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ၎င်းထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
(၇၆၈၃/၂၀၁၅)ရရိှသူ  ေဒ ခုိင်သက်မွန်(ခ)ေဒ တင်တင်ချိ[၉/ပမန(ုိင်)၁၅၇၃၆၁]က စီမံခန် ခဲွပုိင်ခွင့် 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံလျက ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန ်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမ ှ
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ကန်ကွက်တားြမစ်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)စ်-၉၉၁၇ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)စ်-၉၉၁၇

LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, (W.I.P.O-Switzerland)LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, (W.I.P.O-Switzerland)
တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၆၂၆၇၆၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၆၂၆၇၆၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုနး်မိနယ်၊ ရပ်ကွက်(၆)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၂၇-သမိင်ုး)၊ ေအာင်ေတဇ-ေအာင်ေဇယျလမ်းကားရိှ (၂၂ေပx၆၀ေပ)
အရယ်အစားရှ ိအမှတ်(၅/၅၀)ှင့် (၃၂ေပx၆၀ေပ)အရယ်အစားရှ ိအမှတ် 
(၅/၅၁) ဆက်လျက်ေြမကွက(်၂)ကွက်ှင့်တက ွအကျိးခံစားခွင့်အားလုံး 
တိုအား တရားဝင်ဝယ်ယလူက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း[၁၂/လမန 

(ိုင်)၁၃၀၉၇၅]ထံမှ ေဒ နီလာဦး[၁၂/လမန(ိုင်)၀၆၃၆၅၄]က ဝယ်ယူရန် 
အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤသတင်းစာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ဝယ်ယူသူ က န်မထံအေထာက်အထားအြပည့်
အစုှံင့လ်ာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ နီလာဦးေဒ နီလာဦး
ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၇၂၅၀၀၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၇၂၅၀၀၂

အမှတ်-၁၂/ဘီ၊ အက်(ဖ်)၊ တံတားြဖ-ကန်လမ်းအမှတ်-၁၂/ဘီ၊ အက်(ဖ်)၊ တံတားြဖ-ကန်လမ်း
ရပ်ကွက်(၁၀)၊ လ  င်မိနယ်ရပ်ကွက(်၁၀)၊ လ  င်မိနယ်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ေမာင်ေအာင်စိန်[၁၄/ဟသတ(ိုင်) 

၁၉၆၃၉၀]ကိုင်ေဆာင်ေသာ Passport 
စာအုပ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း   ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်စိန်ဦးေအာင်စိန်
ဖုန်း-09-785678182ဖုန်း-09-785678182

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၇၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ်-သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂/က ၅-၂ေအ)၊ ေြမအမျိးအစား-ေြမပိုင်ေြမ(လ/န 
၃၉ရပီး)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၂)ဧကရှိ ေြမပိုင်၊ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း 
ှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ မမူ(ူခ)ိစုဘတ်ဟိ ုအမည်ြဖင့တ်ည်ရိှပီး 
၎င်းတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး လက်ဝယ်ရိှေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် 
ေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းသည်ကုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်သေဘာတူပီး 
ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ပိုင်ဆိုင်မ ၊ 
ေရာင်းချမ ၊ အကျိးသက်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံ
သည့်အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက် 
အတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပ ေဒှင့်အည ီအပီးအြပတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်တင့်(ခ)ဦးခင်ထွန်းဦးခင်တင့်(ခ)ဦးခင်ထွန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၅၁/၁၉၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၅၁/၁၉၉၁)
အမှတ်-၃၃/၄၉၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo(ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်-၃၃/၄၉၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo(ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၉၃၀၆ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၉၃၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၂/ုံးရပ်၊ မဂ  လာဒီပ 

ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧကရိှ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ် ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၁၂၂၁)၏ 
ေြမငှားစာချပ်မူရင်းေပျာက်ဆံုးသွားသြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက် ဦးလှေရ (ဘ) ဦးဝင်း 
[၁၂/သလန(ိုင်)၀၆၄၃၅၆]မှ ေြမငှားစာချပ် မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ မှတ်ပုံတင်ှင့်အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ 
ကတိြပချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်းတင ်
ြပပီး ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ် မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက် 
လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို (၂၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနေနာက်ဆုံးထားပီးလာ
ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်မရူင်းအား 
ပယ်ဖျက်၍ ေြမငှားစာချပ်မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာလိုက်သည်။   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ကီးပွား 

ေရး(ေတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၆/ခ၊ ဧရယိာ(၁၂၀၀)စတရုန်းေပ၊ အကျယ် 
အဝန်း(အလျား၂၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)ရိှ ဦးေအာင်စိုး[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၈၂၂၀]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်း 
က န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ အမှတ်(၅၆/ခ)
ဟေုခ တွင်ေသာ အေဆာက်အအုအံပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား
လုံးတိုကို တရားဝင်ဝယ်ယူခဲ့ပီး လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းလာသူ ေဒ ခိုင်ခိုင်ဦး[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၀၃၈၉၉၆]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးခင်အိ(LL.B)ေဒ မိုးခင်အိ(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၅၁)

အမှတ်-၃၇၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။အမှတ်-၃၇၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၁၄၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၇၇၀၅၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၁၄၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၇၇၀၅၀

"ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ဆည်ေြမာင်း(၅)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ "ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ဆည်ေြမာင်း(၅)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၇၈၇)၊ ေြမဧရိယာ(ဝ.၀၅၅)ဧကရှိသည့်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမအကျယ်ေြမကွက်အမှတ(်၇၈၇)၊ ေြမဧရိယာ(ဝ.၀၅၅)ဧကရှိသည့်အနက်မ ှတရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမအကျယ်

(၂၀ေပx၆၀ေပ) (ေဘးေြမကွက်-၇၈၆ ှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိရာအြခမ်း)ရှိ ဦးဘီလီေစာ အမည်ေပါက် (၂၀ေပx၆၀ေပ) (ေဘးေြမကွက-်၇၈၆ ှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိရာအြခမ်း)ရှိ ဦးဘီလီေစာ အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်" တိုှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါကှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ"် တိုှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါ ေြမကွက်အား အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူထားပီး လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်ကာ ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ပါေကာင်း အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်းမရိှပါေကာင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
မူရင်းများြပသ၍ ကတိြပေရာင်းချသ ူေဒ ေနာ်အိငယ်ငယ်စိုး [၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၁၃၄၀၂၃]ထံမှ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် စရန်ေငကွျပ်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ရ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယသူည့ ်ကစိ ကိ ုှစ်ဖက်သေဘာ 
တူညီချက်များအတိုင်း ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  
ေဒ သက်ထားဆွိ LL.B,D.I.L,Dip in Eng အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၈၉၉)ေဒ သက်ထားဆွိ LL.B,D.I.L,Dip in Eng အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၈၉၉)

ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

"ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ စကားြဖလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ "ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ စကားြဖလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၁)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၈၈)၊ ေြမအကျယ်(၄၂'.၈''x၆၀')ေြမဧရိယာ(ဝ.၀၅၉) ဧကရိှ ေဒ ေစာစ ာထွန်း  အမည်ေပါက် ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၈၈)၊ ေြမအကျယ်(၄၂'.၈''x၆၀')ေြမဧရိယာ(ဝ.၀၅၉) ဧကရိှ ေဒ ေစာစ ာထွန်း  အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်"တိုှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါကှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ"်တိုှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါ ေြမကွက်အား အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူထားပီး လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်ကာ ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ပါေကာင်း အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်းမရိှပါေကာင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
မရူင်းများြပသ၍ ကတြိပေရာင်းချသ ူေဒ ေအးေအးပွင့ ်[၅/ဘတလ(ိင်ု)၀၇၂၆၃၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
အတွက် (၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် စရန်ေငွကျပ်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကို ှစ်ဖက် 
သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  

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



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ ဗိလ်ုဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်(၃၆၇/၃၇၁)ေန ေဒါက်တာေဒ စန်းြမင့ ်

[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၅၈၄၅]မှ ေမာင်ှမအားလံုး၏ သေဘာတတူာဝန်ေပးချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 

လ ဲအပ် န်ကားသည်ကိ ုသိေစအပ်ပါသည်-

၁။    ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ၊ အမှတ်(၄၇၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းသွယ်၊ ဥဿာမိသစ်၊ ရပ်ကွက်ကီး(၄)ရိှ 

အေဆာက်အဦှင့ ်ေအာက်ခေံြမ(၄၀ေပx၆၀ေပ)သည် မခိင်ေဒ တင်ေအး [CC-၀၃၆၅၅၇]၊[၁၂/ပဘတ 

(ိုင်)၀၁၅၈၄၆]အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမှင့်အေဆာက်အဦြဖစ်ပါသည်။

၂။       မိခင် ေဒ တင်ေအးမှာ (၂၀၀၂)ခုှစ်တွင်ကွယ်လွန်ပီး သမီးအကီးဆံုး အပျိကီးေဒ သန်းသန်းဦး 

မှာ(၂၀၀၈)ခုှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသည်။ သိုပါ၍ ကျန်သားသမီး(၅)ဦးြဖစ်ေသာ(၁) ေဒါက်တာ 

ေဒ ငိမ်းငိမ်းဝင်း [၁၂/အစန(ိုင်)၁၀၇၇၈၄]၊ (၂) ေဒါက်တာေဒ အုန်းတင်[၁၁/မဥန(ိုင်)၀၀၄၇၈၁]၊ 

(၃) ေဒါက်တာေဒ စန်းြမင့်[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၁၅၈၄၅]၊ (၄) ေဒါက်တာဦးမျိးဝင်း [၁၂/တမန(ုိင်)၀၆၅ 

၇၂၃]ှင့ ်(၅) ေဒါက်တာဦးိင်ုဝင်း[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၉၅၃၅] များမှ ပိင်ုဆိင်ုေသာေြမှင့အ်ေဆာက်အဦ 

ြဖစ်ပီး ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် ပတ်သက်ေသာ မိခင်ေဒ တင်ေအး အမည်ေပါက် ေြမကွက်စာချပ်မူရင်း၊ ဂရန် 

မူရင်းများှင့ ်၁၉၉၆ ခုှစ်မှ ယေနထိ ထမ်းေဆာင်ထားေသာ ေြမခွန်၊ အိမ်ခွန်ေြပစာမူရင်းများအား 

လက်ဝယ်ကိုင်ေဆာင်ထားသူများြဖစ်ပါသည်။

၃။   သိုပါ၍ အထက်ပါေြမှင့်အေဆာက်အဦပိုင်ဆိုင်မ ှင့်လုံးဝ(လုံးဝ) သက်ဆိုင်မ မရှိေသာမည်သ ူ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ ေဒ တင်ေအး သားသမီးအေမဆွိင်ုများ၏ တရားဝင်ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲအေဆာက် 

အဦအား အသုံးြပြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ တစ်ဆင့်လ ဲေြပာင်း 

စမီခံန် ခဲွြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်းများမြပလပ်ုရန် အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒါက်တာေဒ စန်းြမင့်    ေဒ ခင်သီတာဝင်း(LL.B)ေဒါက်တာေဒ စန်းြမင့်    ေဒ ခင်သီတာဝင်း(LL.B)

[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၅၈၄၅]      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၁၁)(၂၁-၁၂-၁၁)[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၅၈၄၅]      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၁၁)(၂၁-၁၂-၁၁)

      အမှတ်(၄၇၇/က)၊ ေမှာ်ကန်(၂၀)လမ်း၊ ပုဏ ားစုရပ်ကွက်၊       အမှတ်(၄၇၇/က)၊ ေမှာ်ကန်(၂၀)လမ်း၊ ပုဏ ားစုရပ်ကွက်၊ 

     ပဲခူးမိ။ Ph: 09-791161533     ပဲခူးမိ။ Ph: 09-791161533

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၇၃၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၇၃
ကွယ်လွန်သူ     ဦးတင်ေအာင်၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း။

၁။  ေဒ  ဘီ
၂။ ဦးစိန်ေမာင်
၃။ ဦးခင်ေမာင်
၄။၊ ဦးတင်ေဆာင်
၅။ ဦးတင်ထွန်း[ကိုယ်တိုင်ှင့်ေလ ာက်ထားသူ
(၁)(၂)(၃)(၄)တို၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ]်                      ေလ ာက်ထားသူ
အမှတ်(ဂ/၃၀)၊ ခေရလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန ေလ ာက် 

ထားသူ ဦးတင်ထွန်းပါ-၅ ဦးက ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ေအာင်၏ (၁) ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 
များြဖစ်သည်ဟူ၍

အမှတ်(ဂ/၃၀)၊ ခေရလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန ၎င်း 
ကွယ်လွန်သ ူဦးတင်ေအာင်မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထမှဲ ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားကိ ု
ေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိုေကာင်း၊ ဤုံး၌ 
ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးတင်ေအာင်မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများ 
အေပ ၌ ရရန်ရိှသဟူသူမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၁ ရက်(၁၃၈၃ခှုစ်၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၁ ရက်(၁၃၈၃ခှုစ်၊ 
ြပာသိလုဆန်း ၁၀ ရက်)ြပာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်)ေနတွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်သ ူဦး
တင်ထွန်း[ကိုယ်တိုင်ှင့်ေလ ာက်ထားသူ(၁)(၂)(၃)(၄)တို၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ]်၏ 
ေလ ာက်ထားချက်ကို ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့်၊ မသင့်သည်ကို စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့ ်
မည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အမိန်ဆင့်စာခလွတ်
ေငွ___ရရှိပီး။    ေငွ___ရရှိပီး။    (ြမင့်စိုး)(ြမင့်စိုး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
   ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး   ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၇၄၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၇၄
ကွယ်လွန်သူ     ဦးတင်ေအာင်၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း။

၁။  ေဒ  ဘီ
၂။ ဦးစိန်ေမာင်
၃။ ဦးခင်ေမာင်
၄။၊ ဦးတင်ေဆာင်
၅။ ဦးတင်ထွန်း[ကိုယ်တိုင်ှင့်ေလ ာက်ထားသူ
(၁)(၂)(၃)(၄)တို၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ]်                       ေလ ာက်ထားသူ
အမှတ်(ဂ/၃၀)၊ ခေရလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန ေလ ာက် 

ထားသူ ဦးတင်ထွန်းပါ-၅ ဦးက ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ေအာင်၏ (၁) ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 
များြဖစ်သည်ဟူ၍

အမှတ်(ဂ/၃၀)၊ ခေရလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန ၎င်း 
ကွယ်လွန်သ ူဦးတင်ေအာင်မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထမှဲ ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားကိ ု
ေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိုေကာင်း၊ ဤုံး၌ 
ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးတင်ေအာင်မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများ 
အေပ ၌ ရရန်ရိှသဟူသူမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၁ ရက်(၁၃၈၃ခှုစ်၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၁ ရက်(၁၃၈၃ခှုစ်၊ 
ြပာသိလုဆန်း ၁၀ ရက်)ြပာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်)ေနတွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်သ ူဦး
တင်ထွန်း[ကိုယ်တိုင်ှင့်ေလ ာက်ထားသ(ူ၁)(၂)(၃)(၄)တို၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ]်၏ 
ေလ ာက်ထားချက်ကို ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့်၊ မသင့်သည်ကို စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့ ်
မည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အမိန်ဆင့်စာခလွတ်
ေငွ___ရရှိပီး။    ေငွ___ရရှိပီး။    (ြမင့်စိုး)(ြမင့်စိုး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
   ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး   ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၇၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၇၅
ကွယ်လွန်သူ     ဦးတင်ေအာင်၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း။

၁။  ေဒ  ဘီ
၂။ ဦးစိန်ေမာင်
၃။ ဦးခင်ေမာင်
၄။၊ ဦးတင်ေဆာင်
၅။ ဦးတင်ထွန်း[ကိုယ်တိုင်ှင့်ေလ ာက်ထားသူ
(၁)(၂)(၃)(၄)တို၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ]်                       ေလ ာက်ထားသူ
အမှတ်(ဂ/၃၀)၊ ခေရလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန ေလ ာက် 

ထားသူ ဦးတင်ထွန်းပါ-၅ ဦးက ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ေအာင်၏ (၁) ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 
များြဖစ်သည်ဟူ၍

အမှတ်(ဂ/၃၀)၊ ခေရလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန ၎င်း 
ကွယ်လွန်သ ူဦးတင်ေအာင်မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထမှဲ ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားကိ ု
ေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိုေကာင်း၊ ဤုံး၌ 
ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးတင်ေအာင်မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများ 
အေပ ၌ ရရန်ရိှသဟူသူမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၁ ရက်(၁၃၈၃ခှုစ်၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၁ ရက်(၁၃၈၃ခှုစ်၊ 
ြပာသိလုဆန်း ၁၀ ရက်)ြပာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်)ေနတွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်သ ူဦး
တင်ထွန်း[ကိုယ်တိုင်ှင့်ေလ ာက်ထားသ(ူ၁)(၂)(၃)(၄)တို၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ]်၏ 
ေလ ာက်ထားချက်ကုိ ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့်၊ မသင့်သည်ကုိ စီရင်ဆံုးြဖတ်လိမ့်မည်။ 
        ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အမိန်ဆင့်စာခလွတ်
ေငွ___ရရှိပီး။    ေငွ___ရရှိပီး။    (ြမင့်စိုး)(ြမင့်စိုး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
   ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး   ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝ (၁၉)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၆၂၉/က)တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်တစ်ခန်းတည်း (၆)ထပ် 

တိက်ု၏ ဒတုယိထပ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၅) ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိး ခစံားခွင့် 

များအား ပိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှသ ူေဒ လှသန်းယ်[၁၀/သထန(ိင်ု)၀၀၈၇၈၁]

က ၎င်း စိတ်တုိင်းကျ လွတ်လပ်စွာ စီမံခန် ခဲွလ ဲေြပာင်း  ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 

ဝန်ခံ၍ေရာင်းချရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ စ ာေအး [၁၃/ညရန(ိုင်)၀၅၈၇၉၈] က 

အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 

လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိုးစိုးမာ (LL.B)ေဒ စိုးစိုးမာ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၄)

အမှတ် ၁၁၈၊ မေဇ လမ်း၊ (ခ) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ် ၁၁၈၊ မေဇ လမ်း၊ (ခ) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၈၅၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၈၅၅

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ခရမ်းမိ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ နမ်းဆန်လမ်းေန 

ဦးေကျာ်ဝင်း(ခ) မုိဟာမတ်ဟူစိန် [KYN-၁၅၈၉၄၈] ှင့် ေဒ ခင်အုန်းြမင့် (ခ) မငယ် 
[KYN-၁၅၉၉၁၇]တို၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ရပဲိင်ု [KYN-၂၂၁၅၄၄] သည် မဘိညအီစ်ကိ ု
ေမာင်ှမများ၏ ဆိုဆုံးမြခင်းကိ ုနာခံမ မရှိဘဲ စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်အကိမ်ကိမ် 
ြပလပ်ုပီး ေနအမ်ိမှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်၎င်းအား သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ် 

လိက်ုသည်။ ၎င်းှင့ ်ပတ်သက်သမ  ကစိ အဝဝကိ ုတာဝန်မယပူါေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်ေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဖခင်-ဦးေကျာ်ဝင်း(ခ)မိုဟာမတ်ဟူစိန်ဖခင်-ဦးေကျာ်ဝင်း(ခ)မိုဟာမတ်ဟူစိန်
           မိခင်-ေဒ ခင်အုန်းြမင့်(ခ)မငယ်           မိခင်-ေဒ ခင်အုန်းြမင့(်ခ)မငယ်

''တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်'' ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်း''တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည'်' ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်သ ူေဒ ခင်မျိးဝင်း[၁၄/ငပတ(ိင်ု)၁၄၀၆၃၃]၊ ဦးမျိးြမင့ေ်အာင်[၁၄/ဖပန(ိင်ု)၀၉၅၂၉၂]ှင့ ်ေဒ မျိးမျိးလ  င်[၁၄/ေဒ ခင်မျိးဝင်း[၁၄/ငပတ(ိင်ု)၁၄၀၆၃၃]၊ ဦးမျိးြမင့ေ်အာင်[၁၄/ဖပန(ိင်ု)၀၉၅၂၉၂]ှင့ ်ေဒ မျိးမျိးလ  င်[၁၄/

ငပတ(ိုင်)၁၄၄၇၇၇]ငပတ(ိုင်)၁၄၄၇၇၇]တိုသည် “ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၃၀)ေအာက်လမ်း၊ အမှတ်-(၇၉/၈၁)၊ အခန်းအမှတ်(၃)“ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတနး်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၃၀)ေအာက်လမ်း၊ အမှတ်-(၇၉/၈၁)၊ အခန်းအမှတ်(၃)
ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦမျက်ှာမူရာ (လက်ဝဲဘက်)၊ ပထမထပ်(ေဟာင်ေကာင်ှစ်လ ာ)၊ အကျယ်(၁၈x၅၀)ေပရှိ(ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)၊ ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦမျက်ှာမူရာ (လက်ဝဲဘက်)၊ ပထမထပ်(ေဟာင်ေကာင်ှစ်လ ာ)၊ အကျယ်(၁၈x၅၀)ေပရှိ(ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)၊ 
တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး” တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး” တိုအား တရားဝင်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ခင်ဥ[၁၂/ပဘတ(ိုင်) 
၀၀၈၁၄၂] ထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသိုခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှင့်အတူ ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B)   ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)  ဦးေနလင်း(LL.B) ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B)   ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)  ဦးေနလင်း(LL.B)
 (စ်-၁၄၅၉၈)   (စ်-၁၄၅၉၂)         (စ်-၅၀၄၃၀) (စ်-၁၄၅၉၈)   (စ်-၁၄၅၉၂)         (စ်-၅၀၄၃၀)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေန

Law Garden LawfirmLaw Garden Lawfirm
အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၇၂/က)၊ ေအာင်သိဒ ိ 

လမ်း၊ ဦးသိန်းဇံအမည်ေပါက် ှစ်၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်၏ေြခရင်းြခမ်း(အလျား၁၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ဂရန်မတိ ှင့အ်တ ူ
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံသူ 
ေဒ ေနာ်ခိလုာမ ူ[၁၀/ကမရ(ိင်ု)၁၃၃၁၆၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်[၁၁/ကဖန(ိင်ု)၀၆၉၉၁၅]က အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား  ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၇၀)(၁၁-၈-၂၀၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၇၀)(၁၁-၈-၂၀၂၀)
ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၉၈၄၀၀၈ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၉၈၄၀၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေရတွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၉)၊ ၅-လ ာ(ေြခရင်းခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂x၅၀)ရိှတိက်ုခန်းကိ ုအေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယရူန် တရားဝင်ပိင်ုရှင်များြဖစ်ေသာ ကွယ်လွန်သ ူ
ဦးဝင်းေဖ၊ ေဒ ြမတ်ြမတ်ေထွးတို ဇနီးေမာင်ှံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ အဆိုပါတိုက်ခန်းအား ကွယ်လွန်သူများကိုယ်စား 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ှစ်ဖက်ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများြဖစ်ကေသာ ၁။ ေဒ ွဲွဲစန်း[၁၀/သထန(ိုင်)၀၀၃၃၈၇]၊  
၂။ ေဒ ခင်ြမ [၁၀/သထန(ိုင်)၀၀၃၅၄၄]၊ ၃။ ေဒ ခင်မျိးေဝ [၁၀/သထန(ိုင်)၀၄၄၉၉၁]၊ ၄။ ေဒ ခင်သန်းလှ [၁၂/
ဗတထ(ိုင်)၀၂၂၁၆၂]ှင့် ၅။ ဦးသန်းလွင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၄၅၃၀]တိုသို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆုိကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာအေထာက် 
အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကိုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျအေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
   ေဒ ေအးြမင့်ရီ                                      ေဒ အိဖိးဇင်                               ဦးသိန်းွန်   ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ                                     ေဒ အိဖိးဇင်                               ဦးသိန်းွန်
   B.Sc,DA,HGP,RL, DBL,DML,DIL       LL.B, DBL (စ်-၁၅၉၇၅)            BA, HGP, RL, DBL,DML,DIL   B.Sc,DA,HGP,RL, DBL,DML,DIL       LL.B, DBL (စ်-၁၅၉၇၅)            BA, HGP, RL, DBL,DML,DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀                ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀                   ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀                ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀                   ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 “ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၃ G၁၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃/၉၊ အလျား၆၉'xအနံ         ၊ 

ဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧကရှိ ဦးတင့်ရှိန် အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ 
အလုံမိနယ်၊ River View Garden Housing၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်-9-B ဟေုခ တွင်ေသာ အေဆာက်အအုအံပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးတင့်ရှိန်[၁၂/ကမတ 
(ိုင်)၀၄၂၈၃၇]ထံမ ှဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက (၇)
ရက်အတွင်း ခိုင်မာသည့် အေထာက်အထားများှင့်တက ွကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ  ဆက်လက်အတည်ြပေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်သန်းဦးေမာင်ေမာင်သန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၈၂)
အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၄၄၈၀၂၂၉၀၀၊ ၀၉-၄၄၃၁၅၁၂၈၅ဖုန်း-၀၉- ၄၄၈၀၂၂၉၀၀၊ ၀၉-၄၄၃၁၅၁၂၈၅

၇၀'
၇၀'



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တုိက်(၁၇)၊ အခန်းအမှတ်(၃၁)

ကို  ဦးချစ်မင်းစံ [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၅၇၄၆]  ကိုင်ေဆာင်သူှင့်  ဦးချစ်ေမာင် 

(CI.၀၄၇၆၁၆)ကုိင်ေဆာင်သတုိူမှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 

ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးမိမိစိုး [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၃၈၆၂]

သည် (၃၀-၃-၂၀၀၅)ရက်ေနတွင် “ှစ်ဦးသေဘာတူ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် 

ကတိစာချပ်”ကို ချပ်ဆို၍ တစ်ဦးတည်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ယေနအချနိ်ထိ 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ လက်ရိှေနထုိင်လျက်ရိှေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ အိစ ာဖိး(LL.B)ေဒ အိစ ာဖိး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၅၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၅၀)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀ ၇၆၁ ၄၀၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀ ၇၆၁ ၄၀၄

ကုမ ဏီမှသတ်မှတ်ေပးထားေသာ ကုန်ပစ ည်းများ၏ ကုမ ဏီမှသတ်မှတ်ေပးထားေသာ ကုန်ပစ ည်းများ၏ 

ေဈးကွက်ေရာင်းေဈးှင့်ပတ်သက်၍ ေဈးကွက်ေရာင်းေဈးှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၆၃၀)တွင ်တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ Ahla ThitSar Mon Co.,Ltd 

၏ Founder and CEO ေဒ ဇင်မာဝင်း[၇/ဝမန(ိင်ု)၁၅၆၄၆၅]၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းအများသိေစရန ်အသိေပးေကညာလိုက်ပါသည-် 

Ahla ThitSar Mon Co.,Ltd သည် Cosmetics and Skincare  အလှကုန်ပစ ည်း 

အား အစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန၏ လမ်း န်ချက်များှင့် 

အညီ  FDA များေလ ာက်ထားရယူကာ   ြမန်မာတစ်ြပည်လုံးတွင်သာမက 

ိုင်ငံတကာသိုပါ ေကာင်းေသာဂုဏ်သတင်းများြဖင့် တင်ပိုြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

လျက်ရိှပါသည်။ Ahla ThitSar Mon Co.,Ltd မှ ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချေသာ Myday 

Brand အလှကုန်ပစ ည်းအား လက်လီလက်ကားဝယ်ယူ၍ အေရာင်းဆိုင်များ၊ 

အဝယ်ေတာ်များ၊ အေရာင်းသမားများမှ ေဈးကွက်အတွင်းဆိုင်များ၌ြဖစ်ေစ၊  

Online မှြဖစ်ေစ၊ သုံးစွဲသူများထံ ြပန်လည်ေရာင်းချကရာတွင် မ တေသာ 

ယှ်ပိင်မ ၊ သာတူညီမ ရရှိေစရန်၊ ေဈးကွက်လ မ်းမိုးိုင်စွမ်းကိုမတရားသြဖင့ ်

အသုံးြပြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန်သံုးစဲွသူများယံုကည်စိတ်ချစွာ သုံးစဲွိင်ုရန် 

အတွက် အလှကုန်ပစ ည်း၏ ေရာင်းေဈးကိုကုမ ဏီမှ တရားဝင်သတ်မှတ်ေပး 

ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရှိကပီးြဖစ်သလိ ုသေဘာတူညီ လက်ခံကပီးလည်းြဖစ်က 

ပါသည်။

ထိုအတွက် Ahla ThitSar Mon Co.,Ltd မှ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာ 

ထတ်ုကန်ုပစ ည်းများအား ေရာင်းေဈးကိုိင်ုငမံျားအလိက်ု Company မှ တရားဝင် 

ချမှတ်ထားေသာလက်လီေဈး၊    လက်ကားေဈးများအတိုင်းသာ    စနစ်တကျ 

မှန်မှန်ကန်ကန် တိတိကျကျေရာင်းချေပးရန ်အသိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါစည်းကမ်းအတိုင်းမလိုက်နာမေရာင်းချဘ ဲ

လက်လလီက်ကားေဈးကွက်ေဖာက်ဖျက်ေရာင်းချသည့ ်မည်သူကိမုဆိ ုကမု ဏ၏ီ 

မည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ ည်းကိုမ  ဆက်လက်ေရာင်းချခွင့်ေပးေတာ့မည်မဟုတ်

ပါေကာင်းှင့သ်က်ေသခအံြဖစ် ေဖာက်ဖျက်သလူက်ဝယ်တွင်ရိှေသာ ကမု ဏ၏ီ 

ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများအား ခ င်းချက်မရှိ သိမ်းယူသွားမည့်အြပင် ကုမ ဏီ၏ 

အကျိးစီးပွားထိခိုက်ေစမ ၊ ေဈးကွက်မတည်ငိမ်ေအာင် ဖန်တီးမ များအတွက် 

နစ်နာမ ေလျာ်ေကးအြဖစ် ေငကွျပ်(သန်ိး၅၀၀)အား မပျက်မကွက်ေပးေလျာ်ရမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ကမု ဏ၏ီထတ်ုကန်ုပစ ည်းကိ ုဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်များတွင် 

အသုံးြပ၍ CompanyCompany နဲ    Myday brandMyday brand  အေပ  အများြပည်သမူျားအထင်အြမင် 

လ ဲေစရန်  Post Post  များတင်၍  မဟုတ်မမှန်ေြပာဆိုေရးသားြခင်း၊  ကုမ ဏီ၏ 

ေတာင်းဆိခုျက်အတိင်ုးလိက်ုနာေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမရိှပါက တည်ဆဥဲပေဒများ 

ှင့အ်ည ီလိအုပ်သလိအုေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

Ahla ThitSar Mon Co.,Ltd မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ (FOUNDER and  

CEO)ြဖစ်သူ ေဒ ဇင်မာဝင်း၏

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)

Ph:09-450023651, 09-793568375Ph:09-450023651, 09-793568375

အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဒ ယ်ယ်ေအးှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းေဒ ယ်ယ်ေအးှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ု်ပ်အမ သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ တာချလီတ်ိမိ၊ ရန်ေအာင်ေြမရပ်ကွက်၊ 

ပါလျ(ံ၁)ေကျးရာ၊ ပလ-၁/ ၃၈၂ (လာအိုိင်ုင-ံေခတ )တွင်ေန ဦးေဟာင်လရှီန်း[၁၃/
သနန(ိုင်)၀၁၄၀၈၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

က ု်ပ်၏အမ သည် ဦးေဟာင်လရှီန်းှင့ ်ေဒ ယ်ယ်ေအးသည် တရားဝင် 
အကင်လင်မယားအြဖစ် လက်ထပ်ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲသ့ည်မှာ ယေနအချန်ိထ ိ
ြဖစ်ပီး၊ သားသမီး(၄)ဦးထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ ေဒ ယ်ယ်ေအးသည်(၂၀-၁၂-၂၀၂၁)
ရက်ေနတွင် အေကာင်းြပချက်တစ်စုတံစ်ရာ ေြပာဆိြုခင်းမရိှဘ ဲမမိသိေဘာဆ  
အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ မိသားစု၏ဂုဏ်သိက ာကိုထိခိုက်ေစ 
ေသာကိစ ရပ်များကိ ုြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 က ု်ပ်၏အမ သည် ဦးေဟာင်လရှီန်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ယ်ယ်ေအးသည် 
ှစ်ဦးပိုင်လက်ထပ်ပွားပစ ည်းများြဖစ်ေသာ ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများှင့ ်
မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများအားလုံးှင့်ပတ်သက်ပီး  ေပါင်ှံထားြခင်း၊ 
ေရာင်းချထားြခင်း တစ်စုတံစ်ရာေတွရိှသရိှိရပါက ဥပေဒအရ အေရးယေူဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပီး ယေနအချနိ်မှစ၍ ေဒ ယ်ယ်ေအးှင့်ပတ်သက်သည့ ်အ ပ် 
အရှင်းြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာေပ ေပါက်လာပါက မိသားစုဝင်များမ ှတာဝန်ယူ
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်းှင့ ်ေဒ ယ်ယ်ေအးအား တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ 
ေသွးေဆာင်ြဖားေယာင်းပီး  ေခ ယူလက်ခံထားသည့်မည်သူကိုမဆို  တရား 
ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ စုစုမိင်(LL.B)ေဒ စုစုမိင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၄၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၄၁)
အမှတ်-၆၊ မိပတ်လမ်း၊ ဆိပ်ကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၆၊ မိပတ်လမ်း၊ ဆိပ်ကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊

ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၇၅၁ ၄၅၅ ၆၂၅ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၇၅၁ ၄၅၅ ၆၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇/အေရှ၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၂၇၆/က၊ ေြမဧရိယာ (၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၂၇၆/က၊ ေအာင်သေြပ 
အေနာက်(၃)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးတင်ေရ (TKA-၀၁၁၉၆၂) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဦးတင်ေရ ထံမှ SP ၁၁၄၂/၂၀၂၁(၂၂-၁-၂၀၂၁) ရသူ 
ဦးေဇာ်မျိးထိုက်[၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၆၁၆၅၆]မှ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ ၂၀၀၃ ခုှစ်ှင့် 
၂၀၀၅ ခုှစ်များတွင် ဦးတင်ေရ မှ ဘဏ်ေချးေြမပုံကူးယူခဲ့ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ယင်း 
ေြမပုံကူး(ဘဏ်ေချး)ကို ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ဒဂုံမိနယ်)တွင် ဘဏ်ေချးရာတွင် 
အသုံးြပခ့ဲပီး ယင်းေြမပံုများမှာ ယခုလက်ဝယ်တွင်မရိှပါေကာင်း ၂၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ 
ဦးတင်ေရ ၏ကျမ်းကျနိ်လ ာ တင်ြပလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်  ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၉/ ပုဗ သီရိအေနာက်ရပ်၊ 

ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မ ှေြမဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ(်ပ-၂၃၃၂၄) ၏ ေြမချ 
ပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေြမကွက်အမည်ေပါက ်ဦးေအးြမင့ ်[၅/
ပလန(ိုင်)၀၀၁၁၆၂] အဖအမည်၊ ဦးတင်ေမာင်မှ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန်ထုတ် 
ေပးပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူ
ရင်း၊ ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံကတြိပချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံ 
ချက်မူရင်းများတင်ြပပီး  ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်  ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား 
ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီ ံ
ခန်ခွဲမ ဌာနသို  ဤေကညာချက်ပါသည့်ရက်မှစ၍  (၃၀)ရက်အတွင်း  လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမချပါမစ်(စလစ်)မတိ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်  ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၉/ ပုဗ သီရိအေနာက်ရပ်၊ 

ဝဏ ဒပီရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ (၀.၁၁၀)ဧကရိှ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၂၃၃၂၆)၏ ေြမချပါမစ် 
(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက် ေဒ တင်တင်ဝင်း [၅/
ပလန(ိင်ု)၀၀၁၁၆၃] အဖအမည်၊ ဦးဘဝင်းမှ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မတိ မှန်ထတ်ုေပးပါရန် 
ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆံုးေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ ကုိယ်တုိင် 
ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်းများ 
တင်ြပပီးေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊  တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ  အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမ ံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက  ်
ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များှင့်အညီ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

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

(၄၆)၊ မာဃလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၉၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၅ ေပ x ၆၀ေပ)

ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ေနအိမ်အပါအဝင်  အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်  ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ  မိေြမစာရင်းတွင် ဦးစံြမမ ှ

အမည်ေပါက်ပီး (၁)ေဒ စစီြီမ၊ (၂)ဦးဆန်နေီမာင်၊ (၃)ေဒ ဥမ ာြမ၊ (၄)ေဒ ေကသြီမ၊ 

(၅)ဦးေမာင်ေမာင်ေဇာ်၊ (၆)ဦးေကျာ်သူရ၊ (၇)ဦးေနသူရ၊ (၈)ဦးစိုးသူရ၊ (၉)ေဒ ြမ 

ေရ စင်တိုမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်၍  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်၊  စီမံခန်ခွဲ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ကေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သ ူေဒ စပယ်လတ်ှင့်ေဒ ေအမီဦးတိုက ေရာင်းချ 

သည့် တန်ဖုိးေငွအနက်မှ အချိကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်း 

အဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ပိုင်ဆိုငမ် အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်တုိထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ စပယ်လတ်ှင့်ေဒ ေအမီဦးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စပယ်လတ်ှင့်ေဒ ေအမီဦးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူဇာေအာင် ေဒ ခင် ပံးလ  င်ေဒ သူဇာေအာင် ေဒ ခင် ပံးလ  င်

LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO (G.C.I.P Switzerland) LL.BLL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO (G.C.I.P Switzerland) LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) (စ်-၄၉၂၉၉)(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) (စ်-၄၉၂၉၉)

T.Z.A Law FirmT.Z.A Law Firm

ုံး - တိက်ုအမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ သဝုဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ုံး - တုိက်အမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ သုဝဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ 

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

  ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄  ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၇၇၊ 

ဧရိယာ (၁၂၀၀ စ/ေပ)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပ ေြမကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ အမှတ်-၁၂၇၇၊ သဒ ါုံ(၁)လမ်း၊ (၂)/ေြမာက် 

ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရှ ိေြမှင့်အိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကိ ုဝယ်ယူရန် လက်ရှိပိုင်ရှင ်

ေဒ ခင်မကီး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၃၂၅၆]သို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချ

ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် 

ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးကုိ တရားဝင် နည်းလမ်း 

တကျ မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ဆက်လက်ချပ်ဆိ၍ု ဝယ်ယသွူားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ဦးသိန်းွန်

B.Sc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B(စ်-၁၀၀၆၃) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DILB.Sc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B(စ်-၁၀၀၆၃) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၅၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၅၆၁)

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

ဖုန း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊ ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊ ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာ(၁၄)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၄၄၂) ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်ေြမအမျိးအစား ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ 
ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ဦးထွန်းကည်( ေအစ-ီ 
၀၂၇၁၀၆)၊ ေဒ ေလး(ေအစ-ီ၀၂၇၁၀၁)ှင့ ်မလှသန်း (S/OKA-၀၅၇၂၈၄)တုိပူးတဲွအမည် 
ေပါက်ပီး ပူးတဲွအမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ ေလးထမှံ အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ် 
ကတစိာချပ်များြဖင့ ်ယင်းေြမကွက်၏တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း 
(၁၃ ၁၂  ေပ x ၆၀ ေပ) အကျယ်ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ကိ ု ယခုေရာင်းချသ ူ ဦးရဲလင်းေဝ 
[၇/လပတ(ိုင်)၀၈၆၄၀၈]မှ  ဝယ်ယူလက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကာ  ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
အြပည့အ်ဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကုိ က ု်ပ်တုိ၏ 
မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန် ေြမကွက်ဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငတွချိအဝက်ကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယင်းေြမကွက် 
ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့မ်ျားရိှသည်ဟအုဆိရိှုသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာစာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ 
တရားုံးအမန်ိဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေသာ်ဇင် ဦးငိမ်းချမ်းေထွး ဦးေသာ်ဇင် ဦးငိမ်းချမ်းေထွး
 LL.B(စ်-၁၆၇၁၃) LL.B(စ်-၁၆၇၄၆) LL.B(စ်-၁၆၇၁၃) LL.B(စ်-၁၆၇၄၆)
 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂

တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ်-ဝါဆိ၊ု ေြမကွက်အမှတ်-၄၀၄၊ ေြမကွက်လပ်ိစာ၊ အမှတ်(၁၃)၊ သရီရိတနာ 
လမ်း၊ ေြမဧရိယာ (၀.၀၂၈)ဧက၊ ေပ(၂၅x၅၀)ရိှသည့် ေဒ ယ်ယ်ြမ [၁၂/ပဘတ 
(ိင်ု)၀၂၁၅၁၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကိ ုအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်အရ 
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလိသု ူက ု်ပ်ဦးတင်လ  င် [၁၂/တမန(ိင်ု)၁၀၀၄၀၅]က အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အမ်ိခေံြမှင့ပ်တ်သက်ပီး 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလု ံ
ေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးတင်လ  င်ဦးတင်လ  င်
 [၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၀၄၀၅] [၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၀၄၀၅]
 Ph: 09-5134521, 09-976475044 Ph: 09-5134521, 09-976475044

အများြပည်သူသိေစရန် သတင်းစာတွင် ေကညာချက်အများြပည်သူသိေစရန ်သတင်းစာတွင ်ေကညာချက်
က ု်ပ်၏ အမ သည်ြဖစ်သူ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အေနာက်ပုိင်းခုိင်၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်- အင်းစိန် 

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၅၂)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀)၊ (၅)လ ာေန ဦးေမာင်ေဇာ်၊ ေဒ တင်တင်ြမင့်တို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေနေကျာ် 
[၁၂/လမန(ုိင်)၁၆၈၈၇၇]ှင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အေရှပုိင်းခုိင်၊ သာေကတမိနယ်၊ အေနာ်မာ (၁) ရပ်ကွက်၊ (၁၁)လမ်း 
(အေနာက်)၊ အမှတ်(၄၅၁)ေန ဦးသိန်း၊ ေဒ စန်းစန်းတုိ၏သမီးြဖစ်သူ မခင်သီတာစန်းှင့် (၃-၁၁-၂၀၁၉)ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်တုိင်း 
ေဒသကီး၊ အေနာက်ပုိင်းခုိင်၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၄၉/ေအ)တွင် တည်ရိှေသာ 
ဆေုတာင်းြပည့ ်စရမီာရယီမ ာန်မယ်ေတာ်ကီး ဘရုားေကျာင်းတွင် ဟိ ဓေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒအရ ထမ်ိးြမားလက်ထပ်ခဲ့ကပီး 
က ်ုပ်အမ သည်၏ေနအိမ်တွင်ပင်  ကိုယ်ဝန်ရှိလာကာ  (၇)လြပည့်ပီးေနာက် ဟိ ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ သားဦး/
သမီးဦးကိ ုမခင်သတီာစန်း၏ မဘိအမ်ိတွင်ေမွးဖွားရန် ဦးသန်ိး၊ ေဒ စန်းစန်းတုိက ေခ ေဆာင်သွားကပီး မခင်သတီာစန်းမှာ 
(၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် Sakura အထူးကုေဆးုံတွင ်သားေယာကျ်ားေလးကိ ုေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။

ကေလးေမွးဖွားပီး (၄၅)ရက်ေြမာက်ေနြဖစ်ေသာ (၈-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန၌ က ်ုပ်အမ သည်မှ မခင်သီတာစန်း၏ 
မိဘများထံသွားေရာက်၍   ၎င်း၏ဇနီးှင့်ကေလးကိုေခ ယူခဲ့ရာ   Covid-19 ေရာဂါှင့်  ကေလးမှာ  အလွန်ငယ်ေသး၍ 
(၅)လြပည့မှ် ထည့ေ်ပးိင်ုမည်ဟ ုဦးသန်ိး၊ ေဒ စန်းစန်းတိုက ေြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်အမ သည်မှ ၎င်းတိုစကားကိ ုနားေထာင်ပီး 
ြပန်လာခဲ့ပါသည်။

(၂၄-၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်တစ်ကိမ်၊ (၂၅-၄-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်တစ်ကိမ်၊ (၁၄-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်တစ်ကိမ်၊ 
က ု်ပ်အမ သည်မှ မခင်သတီာစန်းတို မဘိများထလံာေရာက်ပီး ၎င်း၏ဇနီးှင့က်ေလးကိေုခ ေဆာင်ရာ ၎င်းတိုက အေကာင်း 
အမျိးမျိးြပ၍ က ု်ပ်အမ သည်အား  ၎င်းတုိထံလာေရာက်ေနထုိင်ရန် (သိုမဟတ်ု) သီးြခားအိမ်တစ်ေဆာင်၊ မီးတစ်ေြပာင်ှင့ ်
ထားမှ ခွင့ြ်ပိင်ုမည်ဟဆုိလုာသြဖင့ ်က ု်ပ်အမ သည်မှ မခင်သတီာစန်းအား (၁၄-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် လ  င်မိနယ်အမ်ိမှာ 
လာေနလ င် အားလုံးအကန်ုအဆင်ေြပေအာင်လပ်ုေပးမည်၊ လာမည်ဆိလု င်လည်းလာ၊ မလာချင်လ င်  ငါနင့က်ိေုခ တာအကမ်ိ 
မနည်းေတာ့ဘူး။  ယခုလာေရာက်ေခ ြခင်းမှာ ေနာက်ဆုံးြဖစ်ေကာင်း၊ ကေလးကိ ုက ်ုပ်အမ သည်လက်ထဲေပးအပ်ရန ်
(သိုမဟုတ်) ကေလးကိုထည့်မေပးိုင်လ င်  ကွာရှင်းေပးဟ ုြပတ်ြပတ်သားသားေြပာဆိုခဲ့ပါသည်။

ထိမ်းြမားလက်ထပ်စ်က   က ်ုပ်အမ သည်၏မိဘများက   မခင်သီတာစန်းအား   ဆင်ေပးထားေသာ  ေရ ထည် 
(၅)ကျပ်သားကိ ုဗီိထုတွဲင်ထည့၍် ေသာခ့တ်ပီး ေသာက့ိ ု၎င်းမှ မည်သူကိမု မေပးဘ ဲ၎င်း၏အိမ်သုိယူသွားပါသည်။  ၎င်း၏ 
မိဘများက ဆင်ေပးေသာ ေရ ထည်များကုိ ၎င်းမှ ကုိယ်ဝန် (၇)လှင့် မိဘအိမ်တွင် ကေလးေမွးရန်သွားစ်က တစ်ခါတည်း 
အပီးယူသွားပါသည်။

ဟိ ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒတွင် သမီးများမှာ လင်ေယာကျ်ားေနအိမ်တွင ်လိုက်ပါေနထိုင်ရသည့ ်အစ်အလာမှာ 
ယေနတိုင်ေအာင်ြဖစ်ပါသည်။ မခင်သီတာစန်းအား က ်ုပ်၏အမ သည်က လင့်ဝတ ရားေကျပွန်ေအာင် လိုေလေသးမရှိ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး မည်သည့်အိမ်ေထာင်ေရးြပစ်မ ကိုမ လည်း ကျးလွန်ခဲ့ြခင်းမရှိဘ ဲ၎င်းကသာ မယားကျင့်ဝတ်ပျက်ကွက ်
ေနပါသြဖင့ ်၎င်း၏မဘိများေြပာဆိခုျက်ှင့ ်မခင်သတီာစန်းတို၏ လပ်ုေဆာင်ချက်တိုကိ ုက ု်ပ်အမ သည်မှ သည်းခခွံင့မ်လ တ် 
ိုင်ေတာ့ပါ။

အထက်ပါကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်အမ သည်မှ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးသန်းေဌးလွင်မှတစ်ဆင့် 
ဦးသိန်း၊ ေဒ စန်းစန်း၊ မခင်သီတာစန်းတုိထံ (၂၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် တရားဝင်အေကာင်းကားခ့ဲပီး ၎င်းတုိေနထုိင်ရာ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးထံသိုလည်း အသိေပးတင်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုမ ှမည်သိုမ တုံြပန်ြခင်း၊ အေရးဆိုြခင်းမရှိဘ ဲ 
ေရငုံ တ်ပိတ်ေနကပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်အမ သည်ှင့် မခင်သီတာစန်းတုိသည် ယေနမှစ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ်မည်သုိမ  မပတ်သက် 
ေတာေ့ကာင်းှင့ ်တရားဥပေဒအရ ဆက်လက်အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
(ေမာင်ေနေကျာ်) ဦးသန်းေဌးလွင် (B.A;H.G.P.R.L)(ေမာင်ေနေကျာ်) ဦးသန်းေဌးလွင် (B.A;H.G.P.R.L)
၁၂/လမန(ိုင်)၁၆၈၈၇၇ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၃၆၀)၁၂/လမန(ိုင်)၁၆၈၈၇၇ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၃၆၀)
 အမှတ်(၄၂၇/၄၂၈)၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။ အမှတ်(၄၂၇/၄၂၈)၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၈၇၅၀ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၈၇၅၀



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ မဂ င်လမ်း၊ 

အမှတ်-၄၇(B)၊ ေြမညီထပ်တုိက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု အကျိးခစံားခွင့ရိှ်ပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ ေဒ ချိချိဦး[၁၂/

တမန(ုိင်)၀၁၆၇၁၆]၊ ေဒ ေမာ်ေမာ်ဦး[၁၂/တမန(ုိင်)၁၀၆၁၇၃]၊ ဦးေကျာ်ုိင် 

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၆၇၁၉]၊ ဦးေဌးေအာင်ရှိန်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၆၇၂၀]

တုိထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်

သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း မရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေကျာ်  ေဒ နီနီလ  င်ဦးေအာင်ေကျာ ်  ေဒ နီနီလ  င်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

(စ်-၃၁၈၅/၈၅)  (စ်-၈၇၁၂/၂၀၁၃)(စ်-၃၁၈၅/၈၅)  (စ်-၈၇၁၂/၂၀၁၃)

ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၄၅၇၀  ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၂၄၅၇၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၄၅၇၀  ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၂၄၅၇၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၄၀၊ ေြမကွက်အမှတ်- 
တ/၁၇၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်-တ/ 
၁၇၉၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ၄၀-ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ် ဦးေအာင်မင်း 
[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၁၀၄၄]အမည်ေပါက် 
ှစ ်(၆၀)  ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား 
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိငး်)မိနယ်တရားုံး ၊ 
တရားမကီးမ  အမှတ်-၆၉/၂၀၂၀တွင  ်
တရားလုိ ေဒ လူစုရ န်မှ တရားပိင် ဦးေအာင် 
မင်းအေပ  ပဋညိာ်အတိင်ုး အမ်ိှင့ေ်ြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ် စာချပ်မှတ်ပုံတင်ေပးေစ 
လုိမ  စဲွဆုိခ့ဲြခင်းအေပ  စရိတ်ှင့်တကွ အုိင် 
ဒီကရီ ချမှတ်လိုက်သည့် (၁-၁၂-၂၀၂၀)
ရက်ေန  ချမှတ်သည့် စီရင်ချက်ဒီကရီှင့် 
ယင်းတရားုံး၏ တရားမဇာရီမ အမှတ်-
၆၈/၂၀၂၀အမိန်တိုတင်ြပ၍    တရား ံး 
ဦးေအာင်မင်းကိုယ်စား တရားုံးဘီလစ  ်
စာေရးကီး ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင ်မ ှ ဂရန်မူရင်း၊ 
တရားုံး အမိန်များှင့် ဘီလစ်ခန်စာတို 
တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိုင ်လုံေသာ အ ေထာက်အထားများြဖင့  ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။             

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာသစ် 

အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ် (၆၈၀)၊ အကျယ်အဝန်း 
(အလျား ၃၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှိ ေြမပိုင်ရှင်ဦးအုန်းေရ ေြမကွက်အတွင်း၌ 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ(ှစ်ခန်းတွဲသုံးထပ်တိုက်) (အလျား ၁၂ေပx အနံ 
၆၀ေပ)ရှိ ကန်ထိုက်တာ ေဒ သိန်းသိန်းေရ  [၁၁/မပတ(ိုင်)၀၁၀၀၆၂] 
ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်းရိှ ပထမထပ်တိက်ုခန်း 
ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ဝင်း[၁၄/ဖပန 
(ိုင်)၀၁၄၈၀၂] မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါေသာ  
ေကာင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားစာရက် 
စာတမ်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက  ဤတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက် 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ဝင်း  ေဒ ေဝမွန်သင်း (LL.B), (C.B.L)ေဒ ခင်ဝင်း  ေဒ ေဝမွန်သင်း (LL.B), (C.B.L)
  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၇၃၃)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၇၃၃)
အမှတ်(၄၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာအေနာက်ပိင်ုးမိနယ်။အမှတ်(၄၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာအေနာက်ပိင်ုးမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၄၈၂၃၄၈၈၊ ၀၉-၄၂၀၇၁၄၃၆၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၄၈၂၃၄၈၈၊ ၀၉-၄၂၀၇၁၄၃၆၅

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ် ေမာင်အာကာဦး[၁၂/

ကတန(ိုင်)၁၀၆၀၁၆]၏ သေ  ဘာသား 
စာအုပ်အမှတ် ၁၀၄၇၆၆ ခရီးသွားရင်း 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ် ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၀၇၅၅၀၃၈ဖုန်း-၀၉-၉၆၀၇၅၅၀၃၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၈)၊ အကျယ် 

အဝန်းဧရယိာ(၀.၀၅၆)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေရ၊ မီး ပါဝင်ေသာ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလံုးသည် ရန်ကုန်မိ၊ စည်ပင်သာယာမိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေရာင်းချသူ ဦးေမာင်ေမာင်လှ[၁၂/
လမတ(ုိင်)၀၁၁၇၉၃]မှ လက်ရိှအမည်ေပါက် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍  တရားဝင် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်းကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွထဲမှ စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဟမာန်စိုး(LL.B)ေဒ ေဟမာန်စိုး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်ေန ေတာ်ဝင် 

နဝရတ်ကိုယ်ပိုင်  အထက်တန်း 

ေကျာင်း  ဒသမတန်းမှ  မခိုင်ဇာ 

လင်း၏ဖခင ်ဦးမျိးသန်၏ အမည် 

မှန်မှာ ဦးမျိးသန်း[၉/မထလ(ိုင်) 

၀၈၀၂၈၆] ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးမျိးသန်းဦးမျိးသန်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန၊ ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ေဆးသိပ ံပညာဦးစီးဌာန၊ ေဆးတက သိုလ်(၁) ရန်ကုန်ပါေမာက ချပ်ှင့် 

 န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲေ့သာ ဆရာကီးပါေမာက  

ေဒါက်တာြမဦး[ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန]သည် 

၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန၊ ညေန ၅:၂၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၌ ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။

ေဒါက်တာထွန်းြမင့်မိသားစုှင့်ဆရာကီး၏တပည့်များေဒါက်တာထွန်းြမင့်မိသားစုှင့်ဆရာကီး၏တပည့်များ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်
ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့်ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့်
ဂီတအစည်းအုံး၏ နာယကဂီတအစည်းအုံး၏ နာယက

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
ြမန်မာုိင်ငုံပ်ရှင်အစည်းအံုးှင့် ဂီတအစည်းအံုး 

၏ နာယက စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်သည် ၁၆-
၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သ ူမသိားစှုင့ ်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဗိုလ်မှးကီးတင်လ  င်ဗိုလ်မှးကီးတင်လ  င်
ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး(ငိမ်း)ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး(ငိမ်း)

မိသားစုမိသားစု



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်မိ၊ တာ ေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၄၀-လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာ ေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၄၀-လမ်း၊ 
အမှတ်(၁၃)၊ ေြမညီ+ပထမထပ် မျက်ှာမူလျက်(ဝဲ)ဟု အမှတ်(၁၃)၊ ေြမညီ+ပထမထပ် မျက်ှာမူလျက(်ဝဲ)ဟု 
ေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည ်
အဆုိပါတုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ ကျင် ပံးေဒ ကျင် ပံး 

ထမှံ ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှထားသ ူေဒ ေနာ်ဇာဦး[၇/ပခန(ိင်ု)၁၈၉၀၀၂]ေဒ ေနာ်ဇာဦး[၇/ပခန(ိင်ု)၁၈၉၀၀၂]
ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများ ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက် 
အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုအပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)
B.Sc,Hon (IC),HGP,R.L,D.B.L.B.Sc,Hon (IC),HGP,R.L,D.B.L.
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
Tel:294766 HP:09-5017044Tel:294766 HP:09-5017044

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ 

တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ အမှတ်(၁၃၈/D)၊ တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ အမှတ်(၁၃၈/D)၊ 

အခန်းအမှတ်(၂-A)ဟု ေခ တွင်သည့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအခန်းအမှတ်(၂-A)ဟု ေခ တွင်သည့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း

အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိုပါကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကို   တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ 

ဦးစန်ိဝင်း [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၃၇၉၂]ဦးစန်ိဝင်း [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၃၇၉၂]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများ ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက် 

အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုအပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဦးကွန်းေဇာ်ရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ် 

(၉/ခ)ေန ေဒ တင်တင်ြမ၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းြဖစ်သ ူပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး၊ 
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန 
၅:၂၅ နာရီတွင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး၊ ခုတင်(၁၀၀၀) မဂ  လာဒုံ၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်
အရာထမ်း/အမ ထမ်းများအရာထမ်း/အမ ထမ်းများ

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး
တပ်မှး(ငိမ်း)ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်၊ ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲတပ်မှး(ငိမ်း)ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်၊ ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ဆရာကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး၊ တပ်မှး(ငိမ်း) ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်၊ 

ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွ၊ ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 

ပါသည်။ 

ေဆးပညာဌာန၊ တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်ေဆးပညာဌာန၊ တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး
တပ်မှး(ငိမ်း)ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်၊ ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲတပ်မှး(ငိမ်း)ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်၊ ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ဆရာကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး၊ တပ်မှး(ငိမ်း) ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်၊ 

ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွ၊ ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 

ပါသည်။ 

Myanmar Nephro-Urology SocietyMyanmar Nephro-Urology Society

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
 ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ တတံားြဖ၊ ကန်လမ်း၊ ဦးကွန်းေဇာ်ရပ်ိသာ 

အမှတ်(၉/B)ေန ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး၊ ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည်၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် (အဂ   ါေန ) ညေန ၅:၂၅ နာရီတွင် 

အမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခတုင်-၁၀၀၀)၊ မဂ  လာဒု၌ံ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

နာယကများ၊ အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲှင့်နာယကများ၊ အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲှင့်

ေကာင်စီဝင်များေကာင်စီဝင်များ

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒတုယိဝန်ကီး(ငမ်ိး) ပါေမာက  ေဒါက်တာ 
ြမဦးသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅:၂၅ နာရတွီင် အမှတ်(၁) တပ်မေတာ် 
ေဆးုံကီး ခုတင်(၁၀၀၀) မဂ  လာဒုံ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါ 
သြဖင့ ် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ   အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 
သည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ဘုရား၊ ေကျာင်း၊ ရဟန်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ေကျာင်း၊ ရဟန်း ဒါယကာကီး

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်စုိး(ခ) Oscar Tin (B.D.S)ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်စုိး(ခ) Oscar Tin (B.D.S)

အသက် (၇၃)ှစ်အသက် (၇၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးေမာင်ေမာင်တင်-ေဒ ခင်မမတင်)

တုိ၏သား၊ ေဒ ယ်မွန်စုိး-ေဒါက်တာဥက ာမင်း၊ ေဒ ြမတ်မွန်စုိး- 

ဦးဝင်းသူတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေဒ ေဆွေဆွတင်-

(ဦးေကျာ်စိန်)၊ (ဦးေမာင်ေမာင်ဂိုင်)-ေဒ သိန်းသိန်းဆင့်၊ 

(ဦးေမာင်ေမာင်ေဇာ်)-ေဒ ယ်ယ်ေအး၊ ေဒ ေဝေဝတင်-ဦးေဇာ်ဝင်း 

တုိ၏ချစ်လှစွာေသာေမာင်/အကုိြဖစ်သူ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်စုိး 

(ခ) Oscar Tin သည် ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ နံနက် ၁၀နာရီတွင် ၉၆ 

ပါးေသာေရာဂါေဝဒနာြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  

ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီး

စီးပီြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစိန်လွင်(သန်လျင်) ဦးစိန်လွင်(သန်လျင်) 

သန်လျင် အ.ထ.က(၁)ေကျာင်းသားေဟာင်းသန်လျင် အ.ထ.က(၁)ေကျာင်းသားေဟာင်း
ဥက   -ရတနာရှင်းသန်ကုမ ဏီလီမိတက်ဥက   -ရတနာရှင်းသန်ကုမ ဏီလီမိတက်

အသက်(၅၅)ှစ်အသက်(၅၅)ှစ်
ေဒ ြဖြဖခိုင်၏   ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ   ဦးစိန်လွင်သည ်

၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူ
မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 
- အ.ထ.က(၁)သန်လျင်မှ အပူေဇာ်ခံ ဆရာ၊ ဆရာမကီးများ- အ.ထ.က(၁)သန်လျင်မှ အပူေဇာ်ခံ ဆရာ၊ ဆရာမကီးများ
- ရတနာရှင်းသန်ဘက်စုံသုံးခန်းမြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီ- ရတနာရှင်းသန်ဘက်စုံသုံးခန်းမြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီ
- အထက(၁)သန်လျင်ေကျာင်းသားေဟာင်းများ ဗဟိုအဖွဲှင့် - အထက(၁)သန်လျင်ေကျာင်းသားေဟာင်းများ ဗဟိုအဖွဲှင့ ်
 ပညာေရးမိသားစု ပညာေရးမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှလှ ေဒ လှလှ 

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ကချင်ြပည်နယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှး၊  န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ရဲထွန်း၏မိခင ်

ေဒ လှလှ အသက်(၇၆)ှစ်သည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) 
နံနက် ၁ နာရီခန််တွင် ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ 
ခေရအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၁၄၃)၊ အခန်း(၁၂)ရှိေနအိမ်၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါေကာင်း။ 

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း(ရန်ကုန်)သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း(ရန်ကုန်)

ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန အသင်းဝင်အမှတ်-၅၉၈  ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း၊ အသင်း 

နာယကြဖစ်ေသာ ဆရာကီး ေဒါက်တာြမဦးသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန 
၅:၂၅ နာရီတွင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ် ေဆးုံ၊  ခုတင်(၁၀၀၀)  မဂ  လာဒုံ၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်းှင့ ်၂၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မဂ  လာဒုံ 
စစ်ေဆးုံ(ငိမ်းေအးဇရပ်)မှ မဂ  လာဒုံ စစ်သခ   ျိင်းသို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း   အသင်းသူအသင်းသားများ  လိုက်ပါပိုေဆာင်ိုင်ရန ်  အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                 အမ ေဆာင်အဖွဲ

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

ဦးေအာင်ကည်ဦးေအာင်ကည်
အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊  အလုံမိနယ်၊  ငုဝါလမ်း၊  အမှတ် (၁၃၂)ေန (ဦးကျင်မန်း-ေဒ ေစာရှင်)တို၏သား၊ 
(ဦးစတံင်-ေဒ ကျင်)တို၏သားသမက်၊ ေဒ ခင်ခင်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်ြမတ်စုိး-ေဒ ခင် 
မိုးမိုး၊ ေဒ ခင်စိုးမာ၊ ေဒါက်တာခင်ေလးွယ်၊ ေဒ သက်သက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင်၊ 
ေဒါက်တာသွင်ထူးေအာင်၊ ေမာင်ပိုင်မှးေအာင်တို၏ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ဦးေအာင်ကည်သည ်
၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ည ၇:၃၃ နာရတွီင် ဆာကရူာ ေဆးုံကီး၌ ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါ၍ 
က င်းကျန်ေသာုပ်ကလာပ်အား ၂၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရီ တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
 ရန်ကုန်မိေန ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ေဆးသိပ ံပညာဦးစီးဌာနတွင ် န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ခဲ့ေသာ ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး(ဒုတိယဝန်ကီး-ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနသည်) ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅:၂၅ နာရီတွင် အမှတ်(၁)

တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခတုင်(၁၀၀၀)၊ မဂ  လာဒု၌ံ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရ 

ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးေအာင်ထွန်းှင့် ပထမအကိမ်ဦးေအာင်ထွန်းှင့် ပထမအကိမ်

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအမျိးသားလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး(ေပါင်းတည်)ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး(ေပါင်းတည်)
ဒုဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း)၊ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း)၊ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ေပါင်းတည်မိ၊ ေရ ေတာင်လမ်းေန (ဦးဘစိန်-ေဒ အုံးရင်)

တို၏သားကီး၊ သထုံမိေန (ဗိလ်ုမှးလှတင်-ေဒ စန်ိြမ)တို၏သား 

သမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်- ၉-ခ၊ ဦးကွန်းေဇာ်ရပ်ိသာ၊ ကန်လမ်း၊ 

လ  င်မိနယ်ေန ေဒ  တင်တင်ြမ၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ပါေမာက  

ေဒါက်တာ ထွန်းထွန်းဦး-ပါေမာက ေဒါက်တာခင်ေလးစ၊ု ေဒါက်တာ 

ြမသူဇာ၊ ေဒါက်တာမျိးြမင့်ဦး-ေဒါက်တာြမသီတာ၊ ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ြမင့ေ်လး-ေဒ ြမ ာတို၏ေမွးသဖခင်၊ ေြမး(ရှစ်)ေယာက်တို၏ 

အဖိုးသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန )၊ ညေန ၅:၂၅ နာရီတွင် 

တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး မဂ  လာဒုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၄-

၁၂-၂၀၂၁(ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် တပ်မေတာ်စစ် 

သခ   ျိင်း၊ ခေရပင်လမ်းခွ ဲမဂ  လာဒုံတွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ လှလှ ေဒ လှလှ 
အသက်(၇၆)ှစ် အသက်(၇၆)ှစ် 

ေတာင်ငူမိေန (ဦး ေရ ရင်-ေဒ  ကင်လ  င်)တို၏သမီးကီး၊ ဦးသာဇ-ံေဒ ြမြမ၊ 

(ဦးလ  င်ဝင်း)-ေဒ ကည်ဝင်း၊ ေဒ ရီရီဝင်း၊ ဦးမျိးလွင်-ေဒ လတ်လတ်၊ ေဒ စန်းစန်းလွင် 

တို၏အစ်မကီး၊ ဦးသန်ိးထွန်း၏ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ဦးမျိး ထွန်း-ေဒ ြမသတီာထွန်း၊ 

ဦးေဇာ်ိုင်ဦး-ေဒ ဇင်မာထွန်း၊ ဦးေကျာ်ရဲထွန်း-ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝါ၊ ဦး ဝင်းေဇာ်-ေဒ စု 

ကလျာထွန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာ မခိင်၊ ေြမးခနုစ်ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် 

၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန  နံနက် ၁ နာရီ အချန်ိတွင် ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးရှိ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

(ကွယ်လွန်သ၏ူ က င်းကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်အား ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန  ညေန 

၃ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကွကီးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး(ေပါင်းတည်)ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး(ေပါင်းတည်)
ဒုဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း)၊ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း)၊ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ေပါင်းတည်မိ၊ ေရ ေတာင်လမ်းေန (ဦးဘစိန်-ေဒ အုံးရင်)

တို၏သားကီး၊ သထုံမိေန (ဗိုလ်မှးလှတင်-ေဒ စိန်ြမ)တို၏ 
သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်- ၉-ခ၊ ဦးကွန်းေဇာ်ရိပ်သာ၊ 
ကန်လမ်း၊ လ  င်မိနယ်ေန ေဒ  တင်တင်ြမ၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 
(ဦးမျ ိးြမင့်-ေဒ ခင်ရီ)၊ (ဦးြမင့်ေရ )-ေဒ တင်တင်ထွန်း၊ (ဦးတင်ထွန်း)- 
ေဒ သန်းသန်းဝင်း၊ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-(ေဒ ကင်ေအး)၊ (ေဒ ခင်ေအးမူ)၊ 
(ဦးတင်ေထွး)-ေဒ ခင်ဝင်းကည်၊ ဦးေဇာ်ဝင်း-ေဒ တင်တင်ဝင်း၊ 
ဦးသန်းေဝ-ေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွးတုိ၏အစ်ကုိကီးသည်  ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ 
(ဗုဒ ဟူးေန )၊ ညေန ၅:၂၅ နာရီတွင် တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး 
မဂ  လာဒံု၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၄-၁၂-၂၀၂၁(ေသာကာေန ) 
မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် တပ်မေတာ်စစ်သခ   ျိင်း၊ ခေရပင်လမ်းခွဲ၊ 
မဂ  လာဒုံတွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။

ကျန်ရစ်သူေမာင်ှမတစ်စု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ တင်တင်ေကျာ့(ေရစကိ)ေဒ တင်တင်ေကျာ(့ေရစကိ)

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ (ဦးတင်ေမာင်ွန်-ေဒ သန်းြမင့)်တို၏သမီး၊ ေရစကိမိ (ဦးေကျာ်သန်း-

ေဒ ခင်ကည်)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးေမာင်ဝင်း(ခ)ဦးဝင်း(ေရ ကာအိုးကုမ ဏီ)၏ဇနီး၊ 

စိုးြမင့်ဝင်း-နန်းဆိုင်မွမ်းခန်း၊ ေကျာ်စိုးဝင်း-ေဌးေဌးလွင်၊ ေနထက်ဝင်း-ခိုင်ဆုဆုလင်း၊ 

စိုးသူဝင်း-ေအးယုေအာင်တို၏မိခင်၊ သက်မှးေကျာ့ြမင့ ်ဝင်း၊ ဥဂ ါေကျာ်စိုးဝင်း၊ 

ေအာင်ေကာင်းြမတ်၊ ှင်းအိေရ ရည်ဝင်း၊ စုအိမ်ေရ ရည်ဝင်းတို၏ဘွားဘွားကီး 

ေဒ တင်တင်ေကျာ့သည့် ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ (ကာသပေတး)ေန  နံနက်တွင် ပင်လုံေဆးုံကီး 

၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၅-၁၂-၂၀၂၁(စေနေန ) နံနက်(၁၀)နာရီတွင် အမှတ်-၃၄၊ 

စံရိပ်ငိမ်(၄)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ် မိနယ်ေနအိမ်မှကားများ ထွက်ခွာပုိေဆာင်၍ 

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပါမည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှလှ ေဒ လှလှ 

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ကချင်ြပည်နယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှး၊  န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ရဲထွန်း၏မိခင ်

ေဒ လှလှ အသက်(၇၆)ှစ်သည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) 
နံနက် ၁ နာရီခန််တွင် ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ 

ခေရအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၁၄၃)၊ အခန်း(၁၂)ရှိေနအိမ်၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါေကာင်း။ 

တိုင်းေဒသကီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှးှင့် ဝန်ထမ်းများတိုင်းေဒသကီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းများ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 
ဦးထွန်းဦးဦးထွန်းဦး

အသက်(၅၅)ှစ်အသက်(၅၅)ှစ်
အမှတ်(၁) ေဒသေကာလိပ ်(ရန်ကုန်) (RC-1)၊ အာစရိယပူေဇာ်ပွ ဲ

ကျင်းပေရးေကာ်မတ ီ(EC) အဖွဲဝင ်ေဒ ချိွယ်ဦး၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူသည ်
(၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ဗုဒ ဟူးေနတွင်ကွယ်လွန်သွားပါ၍ မိသားစုှင့်ထပ်တူ 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။        နာယက ဆရာများ၊ လူမ အကျိးြပအဖွဲနာယက ဆရာများ၊ လူမ အကျိးြပအဖွဲ

ပညာဒါနအမ ေဆာင်အဖွဲ၊ အာစရိယပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးပညာဒါနအမ ေဆာင်အဖွဲ၊ အာစရိယပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရး
ေကာ်မတီ (RC-1, RUBC,BC)ေကာ်မတီ (RC-1, RUBC,BC)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ ေန ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း) ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 

ညေန ၅:၂၅ နာရီတွင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး၊ ခုတင်(၁၀၀၀)

မဂ  လာဒုတွံင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ ်

ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက ချပ်ပါေမာက ချပ်

ေဆးတက သိုလ်-၂ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်-၂ ရန်ကုန်

ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်(ပူးတွဲတာဝန်)ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်(ပူးတွဲတာဝန်)

ပညာရှင်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်ပညာရှင်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်

ဒုတိယပါေမာက ချပ်၊ ဆရာ/ဆရာမများှင့်ဝန်ထမ်းများဒုတိယပါေမာက ချပ်၊ ဆရာ/ဆရာမများှင့်ဝန်ထမ်းများ

ေဆးတက သိုလ်-၂ ရန်ကုန်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်-၂ ရန်ကုန်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ ေန    သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း(ရန်ကုန်)

အသင်းဝင်အမှတ်-၅၉၈ ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း၊ အသင်း၏ 

နာယကြဖစ်ေသာ ဆရာကီးေဒါက်တာြမဦးသည ်၂၂-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက် ညေန ၅:၂၅ နာရီတွင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး၊ 

ခုတင်(၁၀၀၀)မဂ  လာဒံုတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။ 

ဦးခင်ေမာင် ပံးှင့်ဇနီး ေဒ လှလှေအးမိသားစုဦးခင်ေမာင် ပံးှင့်ဇနီး ေဒ လှလှေအးမိသားစု

ဥက   ၊ သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက   ၊ သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း(ရန်ကုန်) 

Hotel Glory မိသားစုHotel Glory မိသားစု

ဦးေရေမ းဦးေရေမ း

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးခိင်ု၊ ငါသ့ေရာက်မိနယ်၊ 

အိုရင်းရာ (ဦးဘိုးမင်း-ေဒ ေပါက ယ်)တို၏သားကီးသည် ၂၃-

၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၂၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ကျစီသုသုာန် 

၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 

များကိ ုအသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှ ကားများ 

နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ ေန ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း၊ ေလးစားချစ်ခင်ရပါ 

ေသာ ေကျးဇူးရှင်ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး၊ ဒတုယိဝန်ကီး 

(ငိမ်း) (ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကင်ဆာေရာဂါေဆးပညာ တုိးတက်ဖံွဖိးေရး 

အတွက် အထူးတလည် စွမ်းစွမ်းတမံ အားေပးေဆာင်ရက်ခဲ့သူ)

သည်၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅:၂၅ နာရတွီင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ် 

ေဆးုံကီး၊ ခုတင်(၁၀၀၀) မဂ  လာဒုံတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း

သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်း 

ရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံကင်ဆာေရာဂါေဆးပညာရှင်များအဖွဲြမန်မာိုင်ငံကင်ဆာေရာဂါေဆးပညာရှင်များအဖွဲ

(Myanmar Oncology Society)(Myanmar Oncology Society)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ ေန ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း၊ ေလးစားချစ်ခင် 

ရပါေသာ ေကျးဇူးရှင်ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး၊ ဒုတိယ 

ဝန်ကီး(ငမ်ိး) (ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကင်ဆာေရာဂါေဆးပညာတိုးတက် 

ဖံွဖိးေရးအတွက် အထူးတလည် စွမ်းစွမ်းတမ ံအားေပးေဆာင်ရက် 

ခဲ့သူ)သည်၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅:၂၅ နာရီတွင် အမှတ်(၁)

တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး၊ ခုတင်(၁၀၀၀) မဂ  လာဒုံတွင် ကွယ်လွန် 

သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  

ဝမ်းနည်းရပါသည်။

ပါေမာက ေဒါက်တာစိုးေအာင်ှင့်မိသားစုပါေမာက ေဒါက်တာစိုးေအာင်ှင့်မိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
 ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဦးကွန်းေဇာ်ရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ် 

(၉/B)ေန ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး၊ ဒုတိယ 

ဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည်၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅:၂၅ 

နာရတွီင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခတုင်-၁၀၀၀)၊ မဂ  လာဒု၌ံ ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့် 

 အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးမထုေနာ်ဦးမထုေနာ်
ေကာင်းခါး(ကီးကပ်ေရး) ြပည်သူစစ်(ဌာေန)အဖွဲေခါင်းေဆာင်ေကာင်းခါး(ကီးကပ်ေရး) ြပည်သူစစ(်ဌာေန)အဖွဲေခါင်းေဆာင်

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

 ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း)၊ ကွတ်ခုိင်မိနယ်၊ ေကာင်းခါး 

ေကျးရာေန ေဒ ဂျာမုိင်၏ ခင်ပွန်း ဦးမထုေနာ်သည် ေကာင်းခါး  

ရိှေနအမ်ိတွင် ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်(ကာသပေတးေန) နနံက် 

၁၁:၃၀ နာရခီန်၌  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သရိှိရပါသြဖင့ ်

ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါသည်။

        ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့ဇ်နီး ေဒ ကကလှ        ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့ဇ်နီး ေဒ ကကလှ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဆရာကီးပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီးပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး

ဒုတိယဝန်ကီး (ငိမ်း) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး (ငိမ်း) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

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

ဦးစီးဌာနတွင်  န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ ဆရာကီး 
ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး(ဒုတိယဝန်ကီး-ငိမ်း) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်
၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ 
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက ေဒါက်တာေကျာ်ြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒ နီလာေသာ်ပါေမာက ေဒါက်တာေကျာ်ြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒ နီလာေသာ်

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို
ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်
စိတ်သစ်စိတ်သစ်
လူသစ်လူသစ်
ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၄၊   ၂၀၂၁

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၁၄

စာမျက်ှာ » ၁၃
ေဆာင်းပါး

စာမျက်ှာ » ၁၀

ုိင်ငံေတာ်စီမအံပုခ်ျပေ်ရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ (၁/၂၀၂၁) 

အစည်းအေဝးတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။

ယေန

ဖတ်စရာ

အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် တရားမဝင် ကုန်စည်များှင့် ပိင်ဆိုင်ေရာင်းချိုင်စွမ်းနည်းပီး 

ေရရှည်ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲလာသည့်အတွက် နယ်စပ်ေဒသှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တားဆီးေရးလုပ်ငန်းများကို ထိထိေရာက်ေရာက် တားဆီးေဆာင်ရက်သွားရန် လိုအပ်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၃

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ (၁/၂၀၂၁)   

အစည်းအေဝးကိ ုယေနမွန်းလဲွပုိင်း 

တွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ စီးပွားေရးှင့ ်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 

ရာ       တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ 

ဥက    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊  ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်း တက်ေရာက်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ 

အစည်းအေဝးသုိ   တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ         တုိက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီဒတုယိဥက    

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

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

ြမန်မာအသင်း ယှ်ပိင်မည့် 

အာရှဖလား တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲ 

အပ်ုစမုခဲွဲပဲွ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၄ ရက် ြပလပ်ုမည်
ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၃

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ် ၂၀၂၃ အာရှ 

ဖလား တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲ အုပ်စုမဲခွဲပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၄ ရက် 

တွင် ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက် 

အထိ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပီး    စုစုေပါင်း ၂၄ သင်းကို   ေလးသင်း 

ေြခာက်အပ်ုစခဲွု၍ ြပလပ်ုမည်ြဖစ်သည်။ ေြခစစ်ပဲွကျင်းပမည့ပ်ုစံအံရ 

အပ်ုစတုစ်ခစုမှီ ထပ်ိဆုံးေြခာက်သင်းှင့ ်ဒတုယိေနရာရအသင်းများ 

အနက် အေကာင်းဆုံးငါးသင်း စုစုေပါင်း ၁၁ သင်းမှာ   ေြခစစ်ပွဲ 

ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၃ အာရှဖလားပိင်ပဲွ ေနာက်ဆုံးအဆင့် 

တွင် အသင်းေပါင်း ၂၄ သင်း ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ပီး အိမ်ရှင်တုတ ်

အပါအဝင်                                စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

အိ ိယိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး COVAXIN တစ်သန်းလှဒါန်း

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၃

အိ ိယအစုိးရမှ   ြမန်မာုိင်ငံသုိ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

COVAXIN တစ်သန်း  လ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်သည့ ်   အခမ်းအနားကို    

ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် နံနက် ၄ နာရီခဲွ 

တွင်   ေနြပည်ေတာ်အြပည်ြပည ်

ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၊ အေရးကီးပဂု ိလ် 

ဧည့ခ်န်းမေဆာင်၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်     အိ ိယ 

ိင်ုငြံခားေရးအတွင်းဝန် ရှရ ီဟာရ့  

ဗာ့ဒ်ဟန် ရှရင်ဂလာက    ြမန်မာ 

ိင်ုင ံကက်ေြခနအီသင်းကိယ်ုစား 

လှယ်        ဦးြမင့်ထွန်းဟန်ထံသို      

စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၄ သို 

(၇၄)ှစ် 

လွတ်လပ်ေရးေန

အေတွးအြမင်

ြမန်မာိုင်ငံှင့် ုရှားိုင်ငံတိုက ဦးေဆာင်၍ 

(၁၂) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံအေပါင်း 

အကမ်းဖက်မ  တန်ြပန်တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်လုပ်ငန်းအဖွဲ အစည်းအေဝးကျင်းပ
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကေလးမိနယ် နတ်ေချာင်းေကျးရာအတွင်း လုံ ခံ ေရးလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်ေနသည့် တပ်ဖွဲဝင်များအား အကမ်းဖက်သမားများက လာေရာက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်

ကမ  ာေပ ၌ ရက်သတ ပတ်လ င် လ ူ၅၀၀၀၀ ခန ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးလျက်ရိှေကာင်း 

ကမ  ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ ေြပာကား


