
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်    ၁၃     ရက်၊     ေသာကာေန။                                                                                                                                            Friday,       31    December    2021          ၁၀၆၀၄

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

စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၉ စာမျက်ှာ » ၁၁

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝးအမှတ်စ် (၄/၂၀၂၁)တွင် 

အမှာစကားေြပာကားစ်။

သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည် 
ကာလရှည်ြမင့စွ်ာ စိုးရမ်ိရ၏။ လမူိက်ုတိုှင့ ်အတူေနရ 
ြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတူေနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 
ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည် 
ေဆမွျိးတိုှင့ ်အတူတကွ ေနထိင်ုရသကဲသ့ို ချမ်းသာ 
၏။

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၀

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်     ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ 

အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၄/၂၀၂၁)ကုိ ယေနမွန်းလဲွပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ် 

ရှိ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးသို  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  ဒုတိယ 

ဥက   ၊ ဒတုယိဝန်ကီးချပ် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီးစိုးဝင်း၊ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့်  ဗုိလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊  ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

ရာြပည့်၊ ဦးချစ်ိုင်၊  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးထွန်းထွန်းေနာင်၊ ဦးဝင်းရှိန်၊ 

ဦးေအာင်ုိင်ဦး၊ ဦးကုိကုိလ  င်၊ ေဒါက်တာေဒ သီတာဦး၊ ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊ 

ဦးကိုကို၊   ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊   ဦးလှမိုး၊   ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ 

ဦးခင်ေမာင်ရီ၊  ဦးေအာင်သန်းဦး၊  ေဒါက်တာချာလီသန်း၊  ဦးခင်ရီ၊ 

ဦးြမင့်ကိင်၊   ေဒါက်တာပွင့်ဆန်း၊  ေဒါက်တာွန်ေဖ၊  ေဒါက်တာ 

မျိးသိန်းေကျာ်၊  ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊  ဦးမင်းသိန်းဇံ၊  ဦးေရ ေလး၊ 

ေဒါက်တာေဒ သက်သက်ခိုင်၊           ေဒါက်တာေဌးေအာင်ှင့ ်

ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်တို တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားရာတွင် အစိုးရတစ်ရပ်သည် 

အဓိကအားြဖင့ ်                             စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

မကာမီအချနိ်အတွင်း ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲများကျင်းပိုင်ပီး ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်သည့် အကျိးေကျးဇူးများတိုးတက်ရရှိမည်ဟု ေမ ာ်လင့် 

ြပည်ပသို ပိုကုန်များတင်ပိုရာတွင် ကုန်ကမ်းတင်ပိုေရာင်းချြခင်းထက် တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများအြဖစ် ထုတ်လုပ်တင်ပို ေရာင်းချသွားကရန်လို

ယေန 

ဖတ်စရာ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ကျဆင်းသွားသည့် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး ြပန်လည်တိုးတက်မ ရှိေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

မဆန်းေသာ်လည်း 
မိုးလှတဲ ့ 
NDAA   ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်

လွတ်လပ်ေရး
ေအာင်ပွဲှင့် 
ဗိုလ် သဘင်ပွဲ 
ဆင်ယင် ဲ

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ 
အနာဂတ်များြဖင့ ်
ှစ်သစ်ကိုကိဆို 



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   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

လွတ်လပ်ေရးှင့်ထိုက်တန်သည့်ိုင်ငံတည်ေဆာက်

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

၂၀၂၁ ခှုစ် ှစ်ေဟာင်းကန်ုဆုံး၍ ၂၀၂၂ ခှုစ် ှစ်သစ်ကိ ုကူးေြပာင်းေရာက်ရိှေတာမ့ည် 

ြဖစ်သည်။ ှစ်သစ်တွင် တိင်ုးသြူပည်သား ြပည်သအူများ ကည်ြဖစည်းလံုး ရ င် ပံး 

ကပါေစ၊ သာယာချမ်းေြမ့ကပါေစ၊ ေဘးဘယာမခဘ ဲသာစွဌာေန ြပည်ေထာင်စုကီး  

ညေီနာင်ြပ၍ ိင်ုးပင်းိင်ုပါေစ။ ဂဏ်ုရည်ြမင့သ်ည့ ်တိင်ုးရင်းသားစုညံ ီအမေိြမတွင် 

သတေိတွမြပတ်၊ တစ်တပ်တစ်အားှင့် ယှ်တဲွကာေလ လွတ်လပ်ေရးကီး အစ်ခုိင်မ ဲ

ဖို ကိးပမ်းကစိုဟ ု  းေဆာ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

လွတ်လပ်ေရးကုိ အထွတ်အြမတ်ေတွးပီး ဦးထိပ်ပန်ဆင်သည့် အထူးစိတ်အက ံ

ြဖင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ကရပါမည်။  တိုေသွး၊ တိုသား  ေသွးချင်းများ၏ 

စည်းလုးံမ သည် လွတ်လပ်ေရးကီး တည်တ့ံခုိင်မဲေရးအတွက် အသက်တမ  အေရးကီး 

ပါသည်။ တိုေြပ(ြပည်)၊ တုိေြမ၊ တုိဘုိးဘွားများအေမွကုိ တုိတစ်ေတွ လက်တဲွစည်းုံး 

တုိက်ပဲွဝင်ကာ လွတ်လပ်ေရးကုိ အရယူခ့ဲကပါသည်။ တိုဘိုးဘွားများ ရယူေပးခဲ့ 

ေသာ လွတ်လပ်ေရးကိ ုမယိင်ုမလ ဲခိင်ုမေဲစေရး တိုတစ်ေတ ွထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

ရပါေပမည်။ ကလီကမာ ဆိုးညစ်ယုတ်မာစိတ်ှင့ ်အကမ်းလည်းဖက်၊ ေသွးခွဲ၍ 

တစ်ဖုံ နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ကံစည်အားထုတ်ေနရာ မညီွတ်လ င် ဝါးအစည်းေြပပီး  

တိုင်းြပည်က န်ြဖစ်၊ ွံမနစ်ရေအာင်  ဆိုးညစ်သည့်အကံကိ ု အရှင်းလက်မခံဘ ဲ

လက်တွဲဟန်တားကပါစို။

ဒမီိကုေရစသီည် အဖိုးတန်မွန်ြမတ်ပီး ြပည်သူေတွြမတ်ုိးလှပါလျက် ြပည်ပ 

က သွတ်သွင်း၊ ြပည်တွင်းက ဆိုးညစ်သည့အ်ကြံဖင့ ်အာဏာကိ ုမရအရအဓမ ယရူန်  

မိုးမသားလုပ်ေဆာင်လာကသည်။ ဒီမိုကေရစီစစ်မှန်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ်း 

တည့မ်တ်ေြဖာင့တ်န်းေရးအတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီထန်ိးသမ်ိးတားဆီး  ကိးပမ်းခဲ ့

ရသည်။ ထိုအခါ ဥပေဒကိုေကျာခိုင်း၊  ြပည်ပကိုအားကိုး၊  အကမ်းဖက်အဖွဲဖွဲ၊ 

ြပည်တွင်းမှာ ဆူပူအကမ်းဖက်၊ လူသတ်မီး  ၊ ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး၊ ရက်စက်မ  

ကမ်းကုန် တိုင်းြပည်ပျက်စီးေရး  လုပ်ရပ်အစုံတိုသည ် ဒီမိုကေရစီလား၊ ြပည်သူ  

အကျိးလား ခွဲြခားကည့်ိုင်ပါသည်။

တိုင်းြပည်ဖျက်ဆီးေရးလုပ်ရပ်များသည ်    ဒီမိုကေရစီလား၊    တိုင်းြပည ်

တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုရပ်များသည် ဒမီိကုေရစလီား ြပည်သမူျားက ခဲွြခားနားလည် 

လာကသည်။ အချနိ်တန်လ င် ေနလာှင်းေပျာက်၊ တိမ်ဖုံးသည့်ည  တိမ်စင်၍  

လသာသကဲသ့ို ိင်ုငတံစ်ဝန်း တည်ငမ်ိေအးချမ်း ပွင့လ်န်းသာယာ ေအးချမ်းလာပ။ီ 

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ တွင် ခါးသီးအြဖစ်အပျက်များကို ြပည်သူများကံေတွခဲ့ရသည်။ 

ှစ်ေဟာင်းမှ ညစ်ေထးမ များ ှစ်သစ်တွင် ပါမလာေရးအတွက် ေဆးေကာသတ်ုသင် 

ဖယ်ရှားခဲ့ပီ။   ှစ်သစ်တွင်  သန်ရှင်းစင်ကယ်သည့် ေကာင်းြမတ်ခရီးလမ်း၌ 

ေလ ာက်လှမ်းိုင်ကရန ်ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းအားထုတ်ကရမည်။ 

စည်းကမ်းေတွရှိ၊ မျိးချစ်စိတ်ရှိ၊ တိုင်းြပည်ချစ်စိတ ်ိုးကား၊  အသိမှန်ကန်၊ 

အမိိုင်ငံ   စည်းလုံးညီွတ်ေရးကိ ု  တစည်းတလုံးတည်းဟ ု  အေတွးမှန်ြဖင့ ်

ေသွးစည်းညညီာ၊ သာယာေအးချမ်း၊ ေရာင်းပန်းဝယ်ပန်း၊ ပွင့လ်န်းေဝဆာ၊ သာယာ 

စည်ပင်၊ ကည်ရ င်ှလုံးြဖင့ ်  ြပည်သူအားလုံး  စိတ်ှလုံးေမွေလျာ်ေရးအတွက ်

ှစ်သစ်တွင် မေမ့မေလျာ့ ကိးစားကပါကုန်ေလာ့၊ ိုးကားကပါကုန်ေလာ့၊ 

ိုးသားကပါကုန်ေလာ့။   ြပည်သူများ   ေမ ာ်မှန်းထားသည့်၊  လိုလားကသည့ ်

ဒီမိုကေရစီခရီးပန်းတိုင်ကို စည်းကမ်းရှိရှိ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်၊ ညီညီွတ်ွတ်၊ 

ေြဖာင့်ေြဖာင့်တန်းတန်း၊ မ မ တတ၊ ေအးေအးချမ်းချမ်း ေဘးမသန်းဘဲ တေပါင်း 

တစည်းတည်း စတ်ိှလုံးေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမြ့ခင်းြဖင့ ်မေရာက်အေရာက် ေလ ာက်လှမ်း  

ကပါစို။

တိုေသွး၊ တိုသား၊ ကယား၊ ကချင်၊ ကရင်ှင့ ်ချင်း၊ ိုင်းပင်း မွန်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ 

ရခိင်ုပါလက်တဲွပီး ခိင်ုခိင်ုမဲမ ဲတစ်ခနဲက်ညမှီ ြပည်ပအ ရာယ် တွန်းလှန်ဖယ်ရှား၊  

ြပည်တွင်းအဖျက်အေမှာင့ ်   ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမ များကို  တွန်းလှန်ဖယ်ရှား၊  

ေကျာ်လ ားိင်ုလမိ့မ်ည်။ တုိတုိင်းတုိြပည် လွတ်လပ်မ ှင့တ်တူန် သာယာေအးချမ်း 

မည်ကိ ုမလိလုားသည့ ်စွက်ဖက်ေှာင့ယှ်က် ဖျက်ဆီးမ များသည် အချပ်အြခာှင့် 

လွတ်လပ်ေရးကိ ုဖျက်ဆီးဖိုရန် ကံစည်ြခင်းြဖစ်သည်။ ဘာသာသာသနာ ဓေလ့ 

ထုံးစံ ယ်ေကျးမ အစ်အလာေကာင်းများ  ေပျာက်ကွယ်လ င်  စည်းလုံးမ လည်း 

ပိကဲွပျက်စီး   တိင်ုးတစ်ပါးလက်ေဝခ ံ  သတူစ်ပါးှာေခါင်းှင့ ်  အသက် ှရသလိ ု

ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ တိုင်းြပည်အတွင်း ကံေတွခဲ့ရေသာ  ှစ်ေဟာင်းမှ   ခါးသီး 

ဆိုးရားခဲသ့ည့ ် ညစ်ေထးမ များကိ ု  ေဆးေကာသတ်ုသင်ခဲ့ပြီဖစ်ရာ    ှစ်သစ်တွင် 

တိုြပည်ေထာင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး ညီွတ်စည်းလုံး လက်တွဲ 

ခိင်ုမဲပီး လွတ်လပ်ေရးှင့ထ်ိက်ုတန်သည့ ်စည်းကမ်းရိှေသာ ဒမီိကုေရစီိင်ုငသံစ်ကိ ု 

တည်ေဆာက်ကရန ်တိုက်တွန်းပါေကာင်း။ ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၃၀၀ ၈,၄၀၀ ၅၂ ၄၃၂,၁၀၀

MTSH ၃,၁၀၀ ၃,၁၀၀ ၇၆ ၂၃၅,၆၀၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၃၀ - ၁၂-၂၀၂၁)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၇၉ ၁,၅၄၀,၅၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁,၉၈၆ ၅,၁၆၃,၆၀၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၀ ၀

AMATA ၆,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၀ ၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၀၀
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၉.၉
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၃.၀ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၄၃.၇
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၅၈ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၀.၃
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၉၀
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၃၂၉
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၅.၇၇

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၃၀

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။ ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် စစ်မှန်ေသာ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခ၍ံ တိင်ုးရင်းသားအားလုံး 

 စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး။

၄။ ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး လုိလားေတာင့်တေနသည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရး။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အမျိးသားေရးဦးတည်ချက ်(၄) ရပ် 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

ေကညာချက ်

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း 
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှ ိ  တက သိုလ်၊  ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့ ်  ေကာလိပ်များတွင(်၂၀၁၉-၂၀၂၀) 

ပညာသင်ှစ်ှင့်  (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ပညာသင်ှစ်များအတွက်  ေအာက်ပါဘဲွသင်တန်း  အသီးသီးကုိ (၆-၁-၂၀၂၂)  ရက်ေနတွင် 

စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည ်- 

(က) ဥပေဒပညာ စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ခ ) ပညာေရး စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ဂ ) ဂုဏ်ထူးတန်း တတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

(ဃ)  မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း (ပထမှစ်ဝက်)

(င) မဟာဘွဲသင်တန်း ပထမှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

(စ) မဟာဘွဲသင်တန်း ဒုတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်) 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများ (၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ှင့ ်အပ်ုချပ်ေရးဆိင်ုရာများကိ ုေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ် 

သြဖင့် အစုိးရအဖဲွ၏ လုပ်ေဆာင်မ များသည် အေရးကီး 

ေကာင်း၊ မမိတိို တာဝန်ယခူျန်ိမှစ၍ ေရှလပ်ုငန်းစ် 

(၅)ရပ်  ချမှတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး   ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အား   ြပန်လည်ဖဲွစည်းြခင်း၊  မစဲာရင်းများ 

အား   ြပန်လည်စိစစ်ြခင်း၊    တာဝန်ရှိသူများအား 

ေဖာ်ထုတ်အေရးယူြခင်းများကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ      ေအာင်ြမင်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲသ့ည်ကိ ု ေတွရေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ 

ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်

ပတ်သက်၍လည်း တာဝန်ရှိသူများက တက်က စွာ 

ြဖင့် ဦးေဆာင် ေဆာင်ရက်ခ့ဲမ ၊ ြပည်သူများက ဝုိင်းဝန်း 

ကူညီေဆာင်ရက်မ များှင့်   စည်းကမ်းလိုက်နာပီး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၊   အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ၏ 

ကူညီေပးခ့ဲမ များေကာင့် ကုိဗစ် - ၁၉ တတိယလ  င်း 

အား   ေအာင်ြမင်စွာေကျာ်ြဖတ်ိုင်ခဲ့ပီး ယခုအခါ 

ကူးစက်မ  န်း များစွာေလျာ့နည်းလာပီြဖစ်သြဖင့ ်

အချိေသာ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များတွင ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးှင့ ်

ပတ်သက်သည့ ်စည်းကမ်းချက်တချိကိ ုတာဝန်ရိှသ ူ

များှင့် ေဆွးေွးညိ  င်း၍ ေြဖေလ ာ့ေပးမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ သိုေသာ် ကိဗုစ်-၁၉ မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး 

(အိမုခီရန်) ကူးစက်မ အချိရိှြခင်းေကာင့ ်သတထိား 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များြဖစ်ပွားခဲခ့ျန်ိ အေတွအကံများေကာင့ ်

ယခုအခါ ေဆးံုများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးအတွက ်   ေအာက်ဆီဂျင်ှင့ ်

ကုသေဆးများအြပင ်   အြခားလိုအပ်သည်များကိ ု

ကိတင်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရက်ထားရိှပီးြဖစ်ေကာင်း။

ပုံမှန်ြပန်လည် လည်ပတ်လာပီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ကျဆင်း 

သွားသည့ ်ိင်ုင၏ံစီးပွားေရး ြပန်လည်တိုးတက်မ ရိှေစ 

ေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံသည ်    စိုက်ပျိးေမွးြမေရးိုင်ငံြဖစ်ပီး 

စိက်ုပျိးေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ  

များေဆာင်ရက်သည့် ုိင်ငံြဖစ်ြခင်းေကာင့် စုိက်ပျိး 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကုိ   ဦးစားေပးပီး  အားေပး 

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

[ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၁-၈-၂၀၂၁ ရက် ေနတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏  (၆)လြပည့် ိုင်ငံေတာ်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့မ ှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာကားသည့်မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်] 

ိင်ုငေံတာ်တည်တံခ့ိင်ုမေဲရး၊ တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးနဲ ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု

လိလုားကတဲ ့တိင်ုးချစ်၊ ြပည်ချစ်၊ ိင်ုငခံျစ်၊ ြပည်သလူထူကုိ ုချစ်တဲ ့ြပည်သေူတရွဲ 

အင်အားသည်သာ အဓိကြဖစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ 

စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ ိုင်ငံေတာ်၊ ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်တဲ့ ိုင်ငံေတာ်၊ ြမန်မာရဲ 

အနာဂတ်ကို ြမန်မာတိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုရဲ ဆ နဲအညီ တည်ေဆာက်ိုင်တဲ့ 

ိင်ုငေံတာ်ကုိ ုိးသားတ့ဲုိင်ငံေရးနဲ က န်ေတာ်တုိ တည်ေဆာက်ကပါမယ်။ တုိင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူအုားလံုးက ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းကညူေီဆာင်ရက်ေပးကဖို က န်ေတာ့်အေနနဲ 

ေလးေလးနက်နက် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
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ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသြဖင့ ်ိင်ုငစံီးပွားေရးအတွက် 

များစွာ အေထာက်အကူြပေကာင်း၊     အလားတူ 

စက်ုံအလုပ်ုံများအေနြဖင့်လည်း       ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့် ဆူပူအကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

ေကာင့ ်စက်ုံအလုပ်ုံအချိ ရပ်နားထားခဲ့ရေသာ ်

လည်း ယခုအခါ စက်ုံအလုပ်ုံအချိမှလွဲ၍ စက်ုံ 

အလပ်ုုအံားလုံးနီးပါး ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက် 

လည်ပတ်ေအာင ် ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းြဖင့ ် ိုင်ငံ၏ 

စီးပွားေရး ြပန်လည်နာလန်ထူလာေအာင် ေဆာင်ရက် 

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ပိုမိုတင်ပိုိုင်ခဲ့

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍   မိမိတုိအေနြဖင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ များအတွက်     အမဲတမ်း 

ဖိတ်ေခ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ယခုအခါတွင် 

ေပးရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် 

လုပ်ငန်းများအားလုံး   အဆင်ေြပေချာေမွေစရန ်

ြပည်သူများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ၊ ုိင်ငံတကာ 

၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များအေပ တွင်   များစွာ 

မူတည်ပီး   မိမိတို  အစိုးရတစ်ဖွဲတည်းအေနြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်၍မရေကာင်း၊   ေရှလပ်ုငန်းစ်(၅)ရပ်၏ 

ပထမအချက်မှ စတတု အချက်အထ ိလပ်ုငန်းစ်များ 

သည် ေနာက်ဆံုးလုပ်ငန်းစ် ေချာေမွစွာြဖင့်ေအာင်ြမင် 

ေစေရးအတွက်  လမ်းခင်းေပးထားြခင်းြဖစ်သြဖင့ ်

အဆိုပါ  လုပ်ငန်းစ်ေလးရပ်အား  ထိခိုက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက   ေနာက်ဆုံးလုပ်ငန်းစ ်

အတွက ်အဟန်အတားြဖစ်ေစိုင်ေကာင်း၊ လက်ရှိ 

အေြခအေနတွင် မမိတိိုအေနြဖင့ ်မဝူါဒများေြပာင်းလ ဲ

မည် မဟုတ်ေကာင်း။ 

ပိုမိုတင်ပိုိုင်ခဲ့

ပီးခဲ့သည့ ်    ေအာက်တိုဘာ၊   ိုဝင်ဘာှင့် 

ဒဇီင်ဘာ သုံးလတာကာလအတွင်း ပိုကန်ုများအထိက်ု 

အေလျာက်   တင်ပိုိုင်ခဲ့ပီး     ထိုသိုတင်ပိုရာတွင ်

လယ်ယာထုတ်ကုန်များ   ပိုမိုတင်ပိုိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ 

သွင်းကန်ုများှင့ ်ပတ်သက်၍လည်း စားအန်ုးဆမီျား 

ှင့်    စက်သုံးဆီများတင်သွင်းမ ကို   ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနများအလိက်ု 

စက်သုံးဆီများသုံးစွဲရာတွင်လည်း    လုပ်ငန်းကို 

မထိခိုက်ေစဘဲ ေလ ာ့ချ၍ရသည်များကို ေလ ာ့ချ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ ကန်ုသွယ်မ အရ ရေငမွျား 

ရရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်လုိအပ်သက့ဲသုိ ထတ်ုကန်ု 

များယခုထက ်ပိုမိုတင်ပိုိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်လိ ု

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ြပည်ပသိုတင်ပိုသည့ ်ထတ်ုကန်ု 

များအား အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ပီး ေဈး န်း 

သက်သာစွာြဖင့ ်ေရာင်းချိင်ုေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ရန်လိေုကာင်း၊ အလားတြူပည်တွင်း၌လည်း အရည် 

အေသွးေကာင်းမွန်ပီး   ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်

ဝယ်ယူအသုံးြပိုင်သည့ ်ထုတ်ကုန်များြဖစ်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊   ိုင်ငံ၏  GDP ကို 

ကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်း တစ်ခုတည်းြဖင့ ်တွက်ချက်၍ 

မရေသာ်လည်း ကန်ုသွယ်မ ပမာဏများြပားလာြခင်း 

ြဖင့် ုိင်ငံ၏ GDP တုိးတက်ေအာင် အေထာက်အကူ 

ြပိင်ုေကာင်း၊ စားေသာက်ကန်ုှင့ ်သုံးကန်ုများထက် 

စာမျက်ှာ ၄ သို »»

လျက်ရိှေကာင်း၊ ယခအုခါ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

ကျဆင်းသွားပြီဖစ်သြဖင့ ်ခရီးသွားက  သည်လည်း 

ြပန်လည်လည်ပတ်လာပီး အဆိုပါ  လုပ်ငန်းှင့် 

ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးနီးပါး 

ပုမှံန်ြပန်လည် လည်ပတ်လာပြီဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် 

အချိေသာလုပ်ငန်းများကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေရးကန်သတ်ချက်များေကာင့ ်ထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက် 

ေနရြခင်းများရိှေကာင်း၊ လပ်ုငန်းများပုမှံန်ြပန်လည် 

ညိ  င်းမ များေကာင့ ်မကာမအီချန်ိအတွင်း ငမ်ိးချမ်း 

ေရးေဆွးေွးပဲွများကိ ုကျင်းပိင်ုပီး ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်

ပတ်သက်သည့ ်အကျိးေကျးဇူးများ  တိုးတက်ရရိှမည် 

ဟု ေမ ာ်လင့်ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်၏ ေနာက်ဆုံး 

အချက်ြဖစ်သည့ ်လပ်ုေဆာင်ဖွယ်ရာများ  လပ်ုေဆာင် 

ပီးပါက ေရးေကာက်ပွဲအသစ် ြပန်လည်ြပလုပ်၍ 

အိင်ုရရိှသည့ပ်ါတအီား အာဏာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 

  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏  ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်၏ 

ေနာက်ဆုံးအချက်ြဖစ်သည့် လုပ်ေဆာင်ဖွယ်ရာများ လုပ်ေဆာင်ပီးပါက 

ေရးေကာက်ပွဲအသစ် ြပန်လည်ြပလုပ်၍ အိုင်ရရှိသည့်ပါတီအား 

အာဏာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေပးရန်ြဖစ်

  ထုိသုိေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းများအားလံုး အဆင်ေြပေချာေမွ 

ေစရန်   ြပည်သူများ၏  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ၊  ုိင်ငံတကာ၏ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ အေပ တွင် များစွာမူတည်ပီး မိမိတုိအစုိးရ 

တစ်ဖဲွတည်းအေနြဖင့် ေဆာင်ရက်၍မရ 

  ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်၏ ပထမအချက်မှ စတုတ အချက်အထိ လုပ်ငန်း 

စ်များသည် ေနာက်ဆံုးလုပ်ငန်းစ်ေချာေမွစွာြဖင့် ေအာင်ြမင်ေစေရး 

အတွက် လမ်းခင်းေပးထားြခင်းြဖစ်သြဖင့်  အဆုိပါ လုပ်ငန်းစ်ေလးရပ် 

အား ထိခုိက်ေအာင်ေဆာင်ရက်မည်ဆုိပါက ေနာက်ဆံုးလုပ်ငနး်စ် 

အတွက် အဟနအ်တားြဖစ်ေစုိင်၊ လက်ရိှအေြခအေနတင်ွ မိမိတုိ 

အေနြဖင့် မူဝါဒများေြပာင်းလဲမည် မဟုတ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့် ဆူပူအကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များေကာင့် စက်ုံအလုပ်ုံအချိ ရပ်နားထားခဲ့ရေသာ်လည်း 

ယခုအခါ စက်ုံအလုပ်ုံအချိမှလွဲ၍ စက်ုံအလုပ်ုံအားလုံးနီးပါး ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ

အြခားကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို        ပိုမိုတိုးတက်ေအာင ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ေြပာကား

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က ဝန်ကီးဌာန 

များအလိက်ု အချက်အလက်များ သမ်ိးဆည်းထားရိှ 

ရန် လိုအပ်မ ှင့်ပတ်သက်၍    ေြပာကားရာ၌ 

“က န်ေတာ်တိုတိင်ုးြပည်မှာ တစ်ချက်ဘာလဆဲိေုတာ ့ 

မေနက  စီးပွားေရးေကာ်မတီမှာလည်း က န်ေတာ် 

ေြပာပါတယ်။ Data နဲပတ်သက်တဲ့ အားနည်းချက် 

က န်ေတာ်တိုမှာရှိတယ်။  က န်ေတာ်တိုအစိုးရတင ်

မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုအရင် အစိုးရအဆက်ဆက်လည်း 

ဒလီိပုါပ။ဲ Data နဲ ပတ်သက်တဲ ့  အားနည်းချက်ရိှတယ်။  

မှတ်တမ်းမှတ်ရာမရိှကဘူး။ က န်ေတာ်တုိ သူများရဲ 

က န်ြဖစ်ခ့ဲတ့ဲအတွက်ေကာင့်     က န်ေတာ်တိုရဲ 

မှတ်တမ်းေတွ    ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အတွက်ေကာင့ ်

ပါပါလမိ့မ်ယ်။ က န်ေတာ်တိုရဲ သမိင်ုးမှတ်တမ်းေတ ွ

မရိှဘူး။ အေထာက်အထားေတွ တချိရှာရ ေတာ်ေတာ် 

ခက်ပါတယ်။ တချိအချက်အလက်ေတကွ အဂ  လပ်ိ 

ကေန ေရးသားထုတ်ေဝခဲ့တဲ့ အချက်အလက်ေတွ 

အေပ မူတည်ပီး က န်ေတာ်တုိ ြပန်ကည့်ရတာရှိပါ 

တယ်။  က န်ေတာ်တိုဆီက ထုတ်ြပန်တဲ့ အချက် 

အလက်ေတွမှာ တချိေပေပ မှာေရးတဲ့ဟာေတွ။ 

ေပနဲတင်တာကျေတာ့လည်း    ေဆးကျမ်းေတွက 

ပိုများတယ်။  ကျန်တဲ့ဟာေတွ  ရှိသလားဆိုေတာ ့

မရှိဘူးေတာ့မဟုတ်ဘူး   ရှိေတာ့ရှိတယ်။ သိုေသာ် 

ေဆးကျမ်းေတကွ ပိမုျားပါတယ်။ အေကာင်းတစ်ခခု ု

သိချင်လုိ က န်ေတာ်တုိလုိက်ရှာပီဆုိရင် ေတာ်ေတာ် 

ခက်ခက်ခဲခဲရှာရတယ်။   Data  ေတွ။  ဒါေကာင့ ်

က န်ေတာ်တို   ဝန်ကီးဌာနေတွအေနနဲ   အချက် 

အလက်ေတကွိ ုေသချာေလးေဆာင်ရက်ေပးထားဖုိ၊ 

မှတ်ထားေပးဖို   လိုပါတယ်။  ပိုဆိုးတာကေတာ့ 

က န်ေတာ်တိုက    ရန်ကုန်ကေန  ေနြပည်ေတာ်ကိ ု

ုံးေတွေြပာင်းတဲ့အခါမှာ အချက်အလက်တချိကို 

မလိုပါဘူးကွာဆိုပီး    ထားပစ်ခဲ့တယ်။  အဲဒီလိုနဲ  

က န်ေတာ်တိုကြဖစ်လာခဲ့တယ်။    အဲဒီေတာ့  ဒီမှာ 

ကည့်လုိရိှရင် တချိေသာအချက်အလက်ေတွ ဒီမှာ 

မရှိဘူး။ တချိက   ရန်ကုန်မှာရှိေနတယ်။  ဥပမာ- 

အမျိးသားစာကည့်တိုက်ဆိုရင ်      တချိစာရက ်

စာတမ်းက      ရန်ကုန်မှာရှိတယ်။    ဒီမှာမရှိဘူး။ 

ယ်ေကျးမ နဲပတ်သက်ပီး  ရန်ကုန်မှာတချိပစ ည်း 

ေတရိှွတယ်။ တချိပစ ည်းေတကွ ဒမှီာရိှတယ်။ မေန  

တစ်ေနကပဲ   ြပင်ဦးလွင်ကိုသွားေတာ ့  ြပင်ဦးလွင ်

ဘူတာမှာရှိတဲ ့   အခန်းတစ်ခန်းကို  က န်ေတာ်က 

ငါ့ြပစမ်းပါဆိုပီးေြပာေတာ ့ပထမေတာ့ အဲဒီအခန်း 

ကိ ုပတ်ိထားတယ်။ ဖွင့ြ်ပစမ်းပါဆိုပီး ဖွင့်ကည့ေ်တာ ့

အထမှဲာ ဟိေုရှးေခတ်ကဓာတ်ပုေံတ ွသွားေတွတယ်။ 

မီးရထားစက်ေခါင်းပုံေတွ၊ ဘူတာပုံေတွ သွားေတွ 

တယ်။ သိပ်တန်ဖုိးရိှတယ်။ ေတာ်ေတာ်တန်ဖုိးရိှတ့ဲပံု 

ေတ ွသွားေတွတယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ထားသိုမ နဲ  

ပတ်သက်ပီး တန်ဖိုးကို တချိနားမလည်ဘူး။ ငါတို 

ဘယ်လိေုြပာင်းလလဲာသလ။ဲ ဘယ်လိေုြပာင်းလလဲာ 

သလဆဲိတုာကိသုဖိိုလိုပါတယ်။ ငါတိုဝန်ကီးဌာနေတ၊ွ 

ငါတုိရဲလုပ်ေဆာင်ချက်ေတွ ဘယ်လုိေြပာင်းလဲလာ 

သလ။ဲ ငါတို ိင်ုငေံရး၊ စီးပွားေရး ဘယ်လိေုြပာင်းလ ဲ

လာသလဲ။   ငါတိုရဲ  စီးပွားေရးပုံစံေတ ွဘယ်လို 

ေကာင့ ်  က န်ေတာ်တိုမှာ ေတာ်ေတာ်ခက်ခက်ခဲခဲ 

လုပ်ရတာရိှတယ်။ ဒါေလးေတွကို  ဝန်ကီးဌာနေတွ 

အေနနဲ    ဒီအားနည်းချက်ကိုြပင်ေပးဖို  က န်ေတာ် 

ေြပာလိုပါတယ”်ဟု ေြပာကားသည်။

ပထမဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ထုိေနာက် မိမိတုိအစုိးရသည် အချန်ိကာလတုိ 

တစ်ခအုတွင်းသာ ုိင်ငံေတာ်၏တာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင် 

သည့ ်အစိုးရအဖဲွြဖစ်သြဖင့ ်ေရရှည်လပ်ုငန်းများထက် 

လတ်တေလာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်၍ 

ရသည်များကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ကရန်လို 

ေကာင်း၊ အားကစားက  ှင့် ပိုေဆာင်ေရးက  တို 

ြပည်ပကုန်သွယ်မ တွင်    ပိုေငွြပေသာ်လည်း 

ှစ်စ်ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွရာတွင် လိေုငြွပေနေကာင်း၊ 

ယင်းမှာ အခွန်အေကာက်များ လျာထားချက်ြပည့်မီ 

စွာ မရရှိြခင်း၊   ြမန်မာကျပ်ေငွှင့်  ိုင်ငံြခားေငွ 

လလှဲယ်မ  န်းထား ကွာဟချက်ရိှြခင်းတုိေကာင့်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင့ ်ုိင်ငံြခားသံုးေငွ 

ှင့ပ်တ်သက်၍ တတ်ိင်ုသမ  ခိး ခေံခ တာကရန်ှင့် 

ိုင်ငံြခားေငွပိုမိုရရှိေစေရး နည်းလမ်းများ ရှာေဖွ 

ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိေုကာင်း၊ ြပည်ပသုိ ပိုကန်ု 

များတင်ပိုရာတွင ်   ကုန်ကမ်းတင်ပိုေရာင်းချြခင်း 

ထက်     တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများအြဖစ ်

ထုတ်လုပ်တင်ပို  ေရာင်းချသွားကရန်လိုေကာင်း၊ 

တိုင်းြပည်၏   သယံဇာတပစ ည်းများအား  ထိထိ 

ေရာက်ေရာက် အသုံးချ၍ တန်ဖိုးြမင့ထ်တ်ုကန်ုပစ ည်း 

များအြဖစ် ထုတ်လုပ်တင်ပုိုိင်ေရး နည်းလမ်းရှာေဖ ွ

ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုေကာင်း။

ကန်ုသွယ်ေရာင်းဝယ်မ များ ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

တတ်ုိင်ုငသံုံး ယွမ်ေငှွင့ ်ြမန်မာကျပ်ေင ွတိက်ုိက်ု 

လဲလှယ်သုံးစွဲိုင်ရန ်  ှစ်ိုင်ငံ   သေဘာတူစာချပ် 

ချပ်ဆို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ 

အိ ိယိုင်ငံတိုှင့်လည်း   ှစ်ိုင်ငံသုံးေငွေကးများ 

တိက်ုိက်ုလလှဲယ်သုံးစဲွိင်ုရန်အတွက် သေဘာတညူ ီ

မ များရရှိထားပီးြဖစ်ပီး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း၊ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ေရရှည ်

ေြမာ်ေတွးပီး ေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း။

ထိုးှံပီးစီး

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ဒဇီင်ဘာလတွင် ိင်ုငလံဦူးေရ၏ ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် 

၅၀ ရာခုိင် န်း ထုိးံှပီးစီးရန်လျာထားပီး ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏တင်ြပချက်အရ ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် 

၅၁ ရာခုိင် န်းေကျာ်ှင့် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၈၇ ရာခိုင် န်းေကျာ် ထိုးှံပီးစီးပီဟု 

သိရေကာင်း၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး ထိုးပီးေသာ ်

လည်း ကိဗုစ်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုဆက်လက် 

လိက်ုနာသွားကရန်ှင့် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ အမျိးသားေရး 

ှင့်ဆိုင်ေသာ အမျိးသား အကျိးစီးပွားြဖစ်သည့ ်

အတွက် တာဝန်ရိှသမူျားကလည်း ကပ်ကပ်မတ်မတ် 

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုေကာင်း။

ဝန်ကီးဌာနပိင်ု  ေြမေနရာများတွင် ကျးေကျာ် 

ေနထိင်ုြခင်းများမရိှေစေရး ဥပေဒ၊ လပ်ုထုံးလုပ်နည်း 

များှင့်အညီ    လိုအပ်သလို   ကိတင်ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ေကာင်း၊ ဥပေဒအတိုင်း 

ေဆာင်ရက်၍ရသည်များကုိ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန 

များ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း ေဆာင်ရက်သွားကရန်  လိုအပ် 

ေကာင်း၊ မူဝါဒပုိင်းှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကီးဌာနများ 

အလိက်ု ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ မဝူါဒ၊ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း၊ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊ အမိန်ှင့်  န်ကားချက်များ 

ရိှပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အဓကိမှာ ိင်ုင၏ံအကျိးစီးပွားကိ ု

ဦးတည်ေဖာ်ေဆာင်ရန ်လိုအပ်ေကာင်း။ 

အေကာင်းဆုံးလုပ်ေဆာင်

၂၀၂၂  ခုှစ်သည်   စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန၊ 

၂၀၂၃ ခုှစ်သည်   စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေနတိုှင့ ်

တိုက်ဆိုင်ေနေကာင်း၊       တိုင်းသူြပည်သားများ 

အေနြဖင့်   မိမိတိုိုင်ငံအတွက်  ိုင်ငံချစ်စိတ်၊ 

ဇာတိမာန်တိုြဖင့် ဂုဏ်ယူေနေစရန်အေကာင်းဆုံး 

လပ်ုေဆာင်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနများ 

အေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာက  အလိက်ု ပိမုိအုေလးေပး 

ေဆာင်ရက်သွားကရန်ှင့ ်စန်ိရတအုခမ်းအနားများ 

ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက ်         အေကာင်းဆုံးပံ့ပိုး 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားကရန် တိက်ုတွန်းပါေကာင်းြဖင့ ်

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။           

သတင်းစ်

  တိင်ုးြပည်၏ အခွန်အေကာက်ှင့ပ်တ်သက်၍  ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ေကာင့ ် စီးပွားေရးယ ရားများ  တုံဆိင်ုးခဲရ့ပီး အေထေွထဝွင်ေငမွျား   

ေလျာ့နည်းမ ရှိခဲ့

  ထိုေကာင့ ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ 

များအေနြဖင့် ရသင့်ရထိုက်သည့်  အခွန်အခများ ြပည့်ြပည့်ဝဝရရှိ 

ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်     

  အခွန်အခ ေလ ာေ့ပါေ့ပးိင်ုေရးကစိ ရပ်များ တင်ြပကရာတွင်လည်း 

ြဖစ်သင့ြ်ဖစ်ထိက်ုသည့၊် ေလ ာေ့ပါသ့င့ ်ေလ ာေ့ပါထ့ိက်ုသည့ ်  အေြခ 

အေနများရှိမှသာ သုံးသပ်တင်ြပ ေဆာင်ရက်ကေစလို

  ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ှင့်ပတ်သက်၍  ဒီဇင်ဘာလတွင် ိုင်ငံ 

လဦူးေရ၏ ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ၅၀ ရာခိင်ု န်း ထိုးံှပီးစီးရန်လျာထားပီး 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တင်ြပချက်အရ ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ၅၁ 

ရာခိုင် န်းေကျာ်ှင့် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

၈၇ ရာခိုင် န်းေကျာ် ထိုးှံပီးစီး

  ကိဗုစ်ကာကွယ်ေဆး ထိုးပီးေသာ်လည်း ကိဗုစ်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ 

ကိ ုဆက်လက်လိက်ုနာသွားကရန်ှင့ ်တစ်ိင်ုငလံုံး၏ အမျိးသားေရးှင့် 

ဆိင်ုေသာ အမျိးသားအကျိးစီးပွားြဖစ်သည့အ်တွက် တာဝန်ရိှသမူျား 

ကလည်း ကပ်ကပ်မတ်မတ် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်သွားကရန်လို

ေြပာင်းလဲလာသလဲ။  ဥပမာအားြဖင့် စိုက်ပျိးေရး 

ဆိုရင် စပါးနဲပတ်သက်ပီး ဘယ်လိုေြပာင်းလဲသွား 

သလဲ။ ပဲနဲပတ်သက်ပီး ဘယ်လိုေြပာင်းလဲသွား 

သလဲ။  ဆီနဲပတ်သက်ပီး ဘယ်လိုေြပာင်းလဲသွား 

သလဲ။ ရာဘာစိုက်ပျိးေရးနဲ  ပတ်သက်ပီး ဘယ်လို 

ေြပာငး်လဲသာွးသလဲ။    ရာဘာထုတ်ကုန်ပစ ညး် 

ဘယ်လုိေြပာင်းလသွဲားသလ ဲစသည်ြဖင့ ်ဒလီိမုျိးက 

စပီး  က န်ေတာ်တိုတိုင်းြပည်က  မှတ်တမ်းမှတ်ရာ 

ရှိဖိုလိုတယ်။ ဒီေခတ်ကပိုပီးလွယ်ပါတယ်။ ဒီေခတ် 

က က န်ေတာ်တို လက်လှမ်းမီတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ 

စုှစ် ှစ်ခု၊  သုံးခုေလာက်အထိ လှမ်းပီး  Data 

ြပန်ေကာက်လိုရတယ်။ ဒါေတွက  လုပ်ထားပီးရင ်

ေနာင် ၁၀ ှစ်၊ ၁၅ ှစ်ကျရင ်ှစ်ေပါင်း ၅၀ ြဖစ်လာ 

မယ်။ က န်ေတာ်တိုက လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ် ၃၀ က Data 

ကို ြပန်ေကာက်ိုင်လိုရှိရင ်ေနာင်အှစ် ၂၀ ကျရင ်

အဒဲ ီData သည် ှစ် ၅၀ ကာတဲ ့Data ြဖစ်သွားမယ်။ 

အဒဲ ီှစ် ၅၀ အချန်ိမှာ ေနာက် Data ေကာက်တဲသ့ေူတ ွ

ေကာက်တဲ့အခါ  ှစ် ၅၀ Data ကို ရတယ်ဆိုပီး 

သတူိုမှာက ပိတုန်ဖိုးရိှတယ်။  က န်ေတာ်တိုအေရှက 

အဲဒီလို Data ေတွ ထိန်းသိမ်းိုင်မ မရှိတဲ့အတွက ်

တွင် ကာလတုိအတွင်း ေဆာင်ရက်၍ရသည်များကုိ 

ပထမဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ပညာေရး 

က  ှင့ ်ပတ်သက်၍လည်း ိင်ုငေံတာ်၏ အမျိးသား 

ပညာေရးစမီကံန်ိး(ှစ်-၃၀)အတိင်ုးသာ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိကာ ယခင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်သင်ိုးများမ ှ

မိမိတိုိုင်ငံ၏  လူမ ေရးစနစ်ှင့်  မကိုက်ညီသည ်

များကိုသာ     တည်းြဖတ်ေဆာင်ရက်ြခင်းများသာ 

ရှိေကာင်း၊    ဌာနဆိုင်ရာ   အေဆာက်အဦများ 

တည်ေဆာက်ရာတွင်လည်း အကန်ုအကျသက်သာပီး 

လက်ေတွေဆာင်ရက်ိင်ုသည့ ်အေဆာက်အဦများကိ ု

ပုံစံတူသာ      တည်ေဆာက်ကရန်လိုေကာင်း၊ 

အလားတ ူတက သိလ်ုများ၊ စာသင်ေဆာင်များ၊ ခန်းမ 

များှင့် အားကစားခန်းမများ တည်ေဆာက်ရာတွင် 

လည်း ေရရှည်အတွက်စ်းစားတွက်ချက်၍ စနစ် 

တကျြဖင့ ်တည်ေဆာက်ကရန်အတွက် တာဝန်ရိှသ ူ

များက ကပ်မတ်ကွပ်ကဲကရန်လုိေကာင်း မှာကား 

သည်။

ထိုေနာက ်အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာ 

ကသည့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများက သက်ဆုိင်ရာ 

က  အလိက်ု ရှင်းလင်းတင်ြပေဆွးေွး၍ အတည်ြပ 

ချက်ရယူကသည်။

အခွန်အခများ ြပည့်ြပည့်ဝဝရရှိိုင်ေရး

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က နိဂုံးချပ် 

အမှာစကားေြပာကားရာတွင ် တိုင်းြပည်၏ အခွန် 

အေကာက်ှင့်ပတ်သက်၍  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ေကာင့်  စီးပွားေရးယ ရားများ   တုံဆိုင်းခဲ့ရပီး 

အေထွေထွဝင်ေငွများ   ေလျာ့နည်းမ ရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် ဝန်ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲများအေနြဖင့် ရသင့်ရထိုက ်

သည့်   အခွန်အခများ   ြပည့်ြပည့်ဝဝရရှိိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်ေကာင်း၊      အခွန်အခ 

ေလ ာ့ေပါ့ေပးိုင်ေရးကိစ ရပ်များ   တင်ြပကရာ 

တွင်လည်း ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုက်သည့်၊ ေလ ာ့ေပါ့သင့် 

ေလ ာ့ေပါ့ထိုက်သည့်    အေြခအေနများရှိမှသာ 

သုံးသပ်တင်ြပ ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း။



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

တက သုိလ်များ  ဖွင့်လှစ်ေရးလုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်း  

အေဝးကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရခဲွီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ် (၁၃) အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ြဖည့်ဆည်းေပးမည်

ဦးစွာ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာွန်ေဖက ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ 

၆ ရက်တွင် တက သိုလ်များ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေတာ ့

မည်ြဖစ်ရာ    တက သိုလ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများကိ ု

ဖန်တီးေပးကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊    တက သိလ်ုများ 

ဥပဓုိပ်ေကာင်းမွန်ေရး၊ စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရး၊ သန်ရှင်း 

သာယာေရးတိုကိ ု အေလးထားေဆာင်ရက်ကရမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊  တက သိလ်ုေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအားလုံးကိ ု ေကျာင်းတက်သည်ှင့ ် တစ်ပိင်နက် 

တည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ု 

ေရးှင့်  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ   စာရင်းများကို 

စနစ်တကျ         မှတ်တမ်းထားရှိိုင်ေရးအတွက ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

သွားကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  တက သိုလ်စာကည့ ်

တိုက်များရှ ိ ဘာသာရပ်အလိုက ် ရည် န်းစာအုပ် 

အေရအတွက်၊ သုတ၊ ရသ စာအုပ်အေရအတွက်ှင့် 

ထပ်မံလုိအပ်သည့် စာအုပ်စာရင်းများြပစု၍ တင်ြပ 

ေစလိုပါေကာင်း၊  ဆရာ ဆရာမ၊  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ စာဖတ်သည့်အေလ့အကျင့်ေကာင်း 

များ   ပျိးေထာင်ေပးရန်အတွက်  စာအုပ်များှင့ ်

 ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

ိင်ုငေံတာ်ေငေွပးေချမ စနစ် ကီးကပ်မ ေကာ်မတ၏ီ 

ဒုတိယအကိမ် အစည်းအေဝးကို ယေနမွန်းလွဲ ၁ 

နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ ်

ဇမ သီရိ အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးသို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်

ဥက    ဦးသန်းညန်ိး၊ ဒတုယိဝန်ကီးများ ြဖစ်ကသည့ ်

ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းှင့ ် ဦးွန်ေအာင်၊  ြမန်မာိုင်ငံ 

ေတာ်ဗဟိဘုဏ်    ဒတုယိဥက     ေဒ သန်းသန်းေဆ၊ွ 

ိင်ုငေံတာ်ေငေွပးေချမ စနစ် ကီးကပ်မ ေကာ်မတဝီင် 

 န်ကား ေရးမှးချပ်များှင့ ်ေငေွကးဆိင်ုရာ စုစံမ်း 

ေထာက်လှမ်းေရးတပ်ဖွဲမှးတို     တက်ေရာက်က 

သည်။ 

ေဆွးေွး

ေဆွးေွးပွဲတွင် ယခင်အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ ်

ချက်များ၏ ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊ Merchant Acquirer 

များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ လက်ရိှဘဏ်စနစ် 

ြဖင့်  ေဆာင်ရက်ေနေသာ  မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း၊ 

မိဘုိင်ုးေပး၊ မိဘုိင်ုးေငေွကးဝန်ေဆာင်မ  ေဆာင်ရက် 

ေနမ များ၊ issue များ ေြဖရှင်းေနမ ၊ ေငွေပးေချမ ှင့် 

ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငွေပးေချမ တိုကို    အများြပည်သူ 

တက သိုလ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအားလုံးကို ေကျာင်းတက်သည်ှင့် တစ်ပိင်နက်တည်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ  စာရင်းများကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းထားရှိိုင်ေရးအတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကရမည်

စာကည့တ်ိက်ုဝန်ထမ်းများ ြပည့စ်ုေံအာင် ြဖည့ဆ်ည်း 

ေပးမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

တက သိုလ်အသီးသီးတွင ်      ေြမေနရာရှိပီး 

သီးြခားစာကည့်တိုက်မရှိေသးပါက တည်ေဆာက် 

ြဖည့်ဆည်းေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တက သုိလ်များ 

အတွက် သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများ  ဝယ်ယူရာတွင် 

သက်ဆိင်ုရာဘာသာရပ် ပါေမာက များ ေတွဆုညံိ  င်း 

ပီး တက သိလ်ုတိင်ုးအတွက် တစ်ေြပးညတီညူသီည့ ်

သင်ေထာက်ကပူစ ည်းများ သတ်မှတ်မှာကားကေစ 

လိုပါေကာင်း၊   မှာယူထားေသာ  သင်ေထာက်က ူ

ပစ ည်းများကိ ုအသုံးမြပဘဲထားြခင်းသည ်ဝန်ကီး 

ဌာနအတွက်၊  ိုင်ငံေတာ်အတွက်  ဆုံး ံးမ ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ပါေမာက ချပ်များ၊ ဒုတိယပါေမာက ချပ် 

များ၊ ပါေမာက /  ဌာနမှးများအေနြဖင့ ်သင်ကားေရး 

ကိ ုစာသင်ခန်းအထ ိလှည့လ်ည်ကည့် ပီး ကီးကပ် 

ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သင်ကားေရး၊ စီမံေရးရာ 

အေြခအေနများ  တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရးအတွက ်

ေအာက်ေြခအထ ိကွင်းဆင်းကီးကပ်ကရမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ြပစုထားကရမည်

တက သိုလ်အသီးသီးတွင်     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ  တက်ေရာက်ပညာသင်ယူသည့ ်

ဦးေရ၊ ဘဲွရရိှသည့ဦ်းေရှင့ ်ရာခိင်ု န်း စသည့စ်ာရင်း 

ဇယားများကိ ု  ပညာသင်ှစ်အလိုက်၊  ဘာသာရပ် 

အလိက်ု ဆယ်ှစ်စာ ြပစုထားကရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

တက သိုလ်ပရဝဏ်အတွင်း    အင်တာနက်ဝိုင်ဖိုင ်

ကွန်ရက် အြပည့အ်ဝလ မ်း ခံိင်ုေရး လိအုပ်သည်များ 

ြဖည့်ဆည်းေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  တက သုိလ်များ 

တွင်  ကွန်ပျတာများ  လိုအပ်သည့်အေရအတွက ်

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး   စီစ်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊  တက သိလ်ုများတွင် ေဒသအကျိးြပ 

အသုံးချဘာသာရပ်များကိ ုတိုးချဲသင်ကားကရမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဥပေဒှင့်  စီးပွားေရးဘာသာရပ ်

သင်တန်းများကိ ုစီးပွားေရးဇုန ် ၂၄ ခုတွင်  တိုးချဲ 

ဖွင့လှ်စ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  တက သိလ်ုနည်းြပ၊ 

သပ်ုြပများ ခန်အပ်ရာတွင် အသက်ကန်သတ်ချက် 

ကိ ုတကိျစွာ စစိစ်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီး ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့က် 

ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်းသည်။ယင်းေနာက် အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန်  ေဒါက်တာစိုးဝင်းှင့ ် အဆင့်ြမင့်ပညာ 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာဝင်းထွန်း 

တိုက  တက သိုလ်များ     ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင ်

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လပ်ုငန်းများှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဆက်လက်၍        တက်ေရာက်လာသူများက  

တက သုိလ်များ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ုိင်ေရးှင့်စပ်လျ်း 

၍ ေဆွးေွးကပီး ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ြပန်လည် 

ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ယံုကည်စိတ်ချစွာ သိရိှသံုးစဲွမ  အေလ့အထေကာင်း 

များရိှလာေစရန်၊ အသုံးြပသမူျားအား အကာအကွယ် 

ေပးိင်ုမည့ ်အစအီစ်များထားရိှရန်၊  အာဆယီစံီးပွား 

ေရးအသိုက်အမံ    ေပါင်းစည်းေရးလုပ်ငန်းစ်အရ 

ေငေွပးေချမ ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် ကစိ များ 

အဆင်သင့ြ်ပင်ဆင်ိင်ုရန်၊  တတ်ုိင်ုင၊ံ  ထိင်ုးိင်ုင၊ံ 

အိ ိယိုင်ငံတိုှင့်   ကုန်သွယ်မ ြပရာ၌    ိုင်ငံသုံး 

ေငွေကးအသုံးြပေပးေချိုင်ရန ်      ေဆွးေွးက 

သည်။ 

ဆက်လက်၍   အီလက်ထရန်နစ်ကုန်သွယ်မ  

လုပ်ငန်းများတွင် ပစ ည်းေရာက်  ေငွေချစနစ်မှ 

ဗဟိုဘဏ်မှ  တရားဝင်ခွင့်ြပထားသည့ ် ဘဏ်ှင့် 

လပ်ုငန်းများြဖင့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငေွပးေချမ များ အသုံး 

ြပ၍   ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်   အီလက်ထရန်နစ် 

ကုန်သွယ်မ ေဆာင်ရက်ရာတွင ် ဗဟိုဘဏ်၏ခွင့်ြပ 

ချက်အရ  ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငေွပးေချမ  လပ်ုငန်းများှင့် 

ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ရန်၊ ထိုြပင ်  ပုဂ လိကက   

သာမက ိင်ုငပံိင်ုက  ကပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငေွပးေချမ  

အသုံးြပ ေဆာင်ရက်မ အားေကာင်းေစရန ်ိုင်ငံပိုင် 

ဘဏ်များ၊ အေသးစားေငေွရးေကးေရး အဖဲွအစည်း 

များ၊ အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချန်ိး၊ 

အေကာက်ခွန်ှင့ ် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနများ 

၏ အစိုးရအခွန်အေကာက်  ေကာက်ခံြခင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ၊    လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးဆိုင်ရာ 

လပ်ုငန်းများ၌ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ေဆာင်မ ှင့် ေငွေပးေချ 

စာရင်းရှင်းလင်းမ  အားေကာင်းခိုင်မာရန်အစီအစ ်

များကို ေဆွးေွးသည်။ 

ထိုေနာက် ဗဟိဘုဏ်မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငေွပးေချမ  

များအသုံးြပ၍  ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရးသို  အသွင် 

ကူးေြပာင်းိုင်ေရးအတွက ်အမိန်ေကာ်ြငာစာများ 

ထုတ်ြပန်၍   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာတွင ်

အသုံးြပသမူျားအတွက် အဆင်ေြပလွယ်ကေူချာေမွ 

ေစရန်ှင့် သက်သာခွင့်များ ေဖာ်ေဆာင်ရန်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် 

ေပးေချမ စနစ်အားေကာင်းရန်၊  ေရခွန်၊  မီးခွန်၊ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားခအစရိှသည့ ်အစိုးရဌာနအသီးသီး 

သို ေပးေချမ များကိ ုလွယ်ကေူစေရးအတွက် System 

တစ်ရပ်ကိ ုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့ ်ြမန်မာ ့

စီးပွားေရးဘဏ်တိုြဖင့ ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်သွားရန်၊  

အီလက်ထရန်နစ် ကုန်သွယ်ေရးတွင ် ဒစ်ဂျစ်တယ် 

နည်းလမ်းြဖင့ ်ေပးေချိုင်ေရးအတွက ်ြမန်မာိုင်ငံ 

ေတာ်ဗဟိဘုဏ်မှ   ခွင့်ြပချက်ရရိှထားသည့် ေငွေပးေချ 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများှင့်   အေကာက်ခွန်များ 

ေပးသွင်းြခင်းကိ ု   ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းများြဖင့ ်

အလွယ်တကူေပးေဆာင်ိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်ရန်၊  

အမျိးသားေငွေပးေချမ စနစ် မဟာဗျဟာ (၂၀၂၀-

၂၀၂၅) ပါ  လုပ်ငန်းစ်များကို  ဧရိယာအလိုက ်

သက်ဆိုင်သည့်  ဆပ်ေကာ်မတီများှင့်  ညိ  င်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန ်ေဆွးေွးကသည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်ေငွေပးေချမ စနစ် ကီးကပ်မ ေကာ်မတီ 

ဒုတိယအကိမ် ညိ  င်းေဆွးေွးပွ ဲကျင်းပ

ေကျာက်တံခါး ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ခိုင်ဦးစီးမှးသည ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ 

ရက်က   ေကျာက်တံခါးမိနယ်ဦးစီးမှး၊ 

ဝန်ထမ်းများှင့်အတ ူ    ေကျာက်တံခါး 

မိနယ်    အလ  င်ေကျးရာတွင ်  ေကျးရာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး    လုပ်ငန်းစီမံကိန်း 

(VDP)  ေဆာင်ရက်ေနသည့်  ေကျးရာ 

အတွင်း   ဂဝံလမ်းခင်းြခင်းအေြခအေန 

များှင့် ခင်ကီးေကျးရာ ကွန်ကရစ်လမ်း 

ခင်းြခင်းအေြခအေနများကိ ု  ကွင်းဆင်း 

ကည့် ခဲ့ကာ  VDP  လုပ်ငန်းများအား 

အရည်အေသွးြပည့မ်ေီအာင်     ေဆာင်ရက် 

ိင်ုေရးှင့ ်အမ  က်ကင်းစင်ေရး     စမီကံန်ိး 

များပါ     ပူးတွဲအေကာင်အထည်ေဖာ ် 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး  မှာကားခဲ့ပီး  အလ  င် 

ေကျးရာမ ှ   ကုန်ထုတ်လမ်းေဆာင်ရက ်

ေပးိင်ုေရး တင်ြပေတာင်းဆိလုာမ အေပ  

ကုန်ထုတ်          လမ်းခင်းရန်အတွက ်  

သတ်မှတ်ထားေသာ   အချက်အလက် 

များြဖင့ ်      တင်ြပေဆာင်ရက်သွားရန ်

မှာကားခဲ့သည်။ 

၂၂၂

ေကျာက်တခံါးမိနယ်၌ ေကျးရာဖံွဖိးတိးုတက်ေရးစမီကံန်ိး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

လွတ်လပ်ေရးေအာင်ပွဲှင့် ဗိုလ် သဘင်ပွဲ ဆင်ယင် ဲ
(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

၂၀၁၅ ခုှစ် (၆၇) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနဗိုလ် သဘင်ှင့် အလံတင်အခမ်းအနားကို ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်းပစ်။

အလံတင်အခမ်းအနားနဲ   ဗုိလ် သဘင်သမုိင်းစ် 

ြမန်မာိင်ုငရံဲ ပထမအကမ်ိလွတ်လပ်ေရးေအာင်ပဲွ  

အခမ်းအနားနဲ  ြမန်မာိင်ုငေံတာ်အလတံင်  အခမ်း 

အနားေတွကို     အတွင်းဝန်များုံး   (ဝန်ကီးများ 

ုံးေဟာင်း)နဲ  အစိုးရအမ်ိေတာ် (ဘရုင်ခအံမ်ိေတာ်/  

သမ တအမ်ိေတာ်) ေတမှွာ  ကျင်းပခဲတ့ယ်။ ၁၉၄၈  

ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀  အချန်ိ 

တွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှာ ဆုိက်ကပ်ထားတ့ဲ “ဘာမင် 

ဂမ်” စစ်သေ  ဘာကီးမှ “အခါေတာ်ကား ”အေြမာက်  

ပစ်ေဖာက်လိက်ုတာနဲ  ဘင်ခရာတပ်ဖဲွက ဗတိသိ  

ိင်ုငေံတာ်သခီျင်း တီးမ တ်ပီး “ယနူယီဂံျက်အလ”ံ 

ကိ ုြဖည်းြဖည်းချင်းဆဲွချတယ်။ ဗတိသိ ယနူယီဂံျက် 

အလကံိခုျပီးတာနဲ ဗမာေ့ရတပ်အရာရိှ ေစာချစ်စန်ိ 

က          ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်အလံကိ ု 

တိုင်ထိပ်သိုလ င့်တင်ချနိ်မှာ     စစ်တီးဝိုင်းမ ှ

ိင်ုငေံတာ်သခီျင်းသဟံာ  မဂ  လာအေပါင်းခေညာင်း 

စွာနဲ    ငိမ့်ငိမ့်ေလးေပ ထွက်လာကာ  စည်ေတာ် 

များပါရမ်းလျက ်ကိဆိုခဲ့ကပါတယ်။ 

နနံက် ၆ နာရခဲွီအချန်ိတွင်  ဘရုင်ခအံမ်ိေတာ် 

ေရှမာှ ဒုတိယအကိမ်  အလံတင်အခမ်းအနားကုိ 

ကျင်းပရာ  ဗိတိသ ယူနီယံဂျက်အလံကုိ  ဗိတိသ  

ိုင်ငံေတာ်သီချင်းနဲ  တိုင်ဖျားမှြဖည်းြဖည်းချင်း  

ိှမ့ခ်ျလိက်ုတယ်။ အဒဲေီနာက်မှာ ြမန်မာိင်ုငေံတာ် 

အလံကို     ြမန်မာိုင်ငံေတာ်သီချင်း   တီးမ တ်ပီး 

တိုင်ထိပ်သိုဆွဲတင်လ င့်ထူလိုက်တဲ့အခါ    အခမ်း 

အနားကိ ုတက်ေရာက်သအူားလုံးက အိအုေသြပ 

ကရတယ်။ 

ြမန်မာုိင်ငံရဲ ပထမဆံုးသမ တကီးစဝ်ေရ သိက်ု 

ရဲကာလ ၁၉၅ဝ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေန  

မှာ ဗိုလ် သဘင်အခမ်းအနားကိ ု  စတင်ကျင်းပ 

ခဲ့တယ်။ သမ တစဝ်ေရ သိုက်မှ  သမ တေဒါက်တာ 

ဘဦးကာလအထ ိလွတ်လပ်ေရးေအာင်ပဲွနဲ  ဗိလ်ု  

သဘင်အခမ်းအနားကိ ု    ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမ 

ေရှက မဟာဗ လပန်း ခအံတွင်းရိှ လွတ်လပ်ေရး

ေမာ်ကွန်းေကျာက်တိုင်ေရှ             အလံတိုင်တွင်  

ြပည်ေထာင်စအုလေံတာ်ကိ ုလ င့ထ်ူပီး ိင်ုငေံတာ် 

သီချင်းတီးမ တ်အေလးြပကာ    အေြမာက်များ 

ပစ်ေဖာက်ပီး        ဗိုလ် သဘင်အခမ်းအနားကိ ု

ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမေရှမှာ     ကျင်းပခဲ့တယ်။ 

ဗိုလ် ခံခန်းမေဆာက်လုပ်ပီးစီးတဲ့    ၁၉၅၄ 

ခုှစ်မှစတင်ကာ  လွတ်လပ်ေရးေအာင်ပွဲအခမ်း 

အနားနဲ  ဗိလ်ု သဘင်ကိ ုြပည်လမ်းရိှ ဗိလ်ု ခန်းမ 

သို  သမ တေဒါက်တာဘဦးကာလမှာ    စတင်  

ေြပာင်းေရ ကျင်းပခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။    သမ တ 

မန်းဝင်းေမာင်ကာလမှာလည်း    ြပည်လမ်းရှိ 

ဗိုလ် ခံခန်းမေရှမှာပင် ဗိုလ် သဘင် စစ်ေရးြပ 

အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့တယ်။ 

ဗိုလ် ခံခန်းမတည်ရာ ထူးြမတ်တဲ့ေြမ 

ြပည်သူအများကိ ု ဝမ်းထွက်သားသမီးပမာ 

ကုဏာထားတဲ့ ဧကရီဘုရင်မကီးရှင်ေစာပုဟာ  

ရှမ်းမိလိုေခ တဲ့ စမ်းေချာင်းရပ်အနီးမှာ  ရှင်ေစာပ ု

မိကိုတည်ကာ   ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးကို  

အာုံမျက်ြမင်ဖူးေတွုိင်တ့ဲအရပ်မာှ စံအိမ်ေတာ် 

တည်ေဆာက်ပီး နဝဂ  သီလထာဝရေဆာက်တည်ရင်း 

ဇရာနဲမရဏကိ ုြဖတ်သန်းခဲတ့ယ်။ ဧကရဘီရုင်မကီး   

ရှင်ေစာပရုဲစအံမ်ိေတာ်ဟာ ဗုိလ် သဘင်ခန်းမတည်ခဲ ့

ရာဝန်းကျင်မှာြဖစ်ခဲတ့ယ်။ ဦးစွာ ြမတ်ဘရုားေရ တဂို ံ

နဲ  ကုန်းေတာ်တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ခဲ့တဲ့ ဓမ ရက ိတ 

ကုန်းေတာ်မှာ နဝဂ  သီလတည်ေဆာက်ရင်း ေနထုိင် 

ခ့ဲတယ်။ ဇရာေထာက်လာတ့ဲအခါကျမှ  စံအိမ်ေတာ် 

ကေန  ြမတ်ဘရုားေရ တဂိုကံိ ုအာုြံပရင်း   ကွယ်လွန် 

ခဲရ့ရှာတယ်။  ကိလုိနုေီခတ်က    ဝင်ဆာလမ်းအမည် 

ကေန   ရှင်ေစာပလုမ်းအမည်သို   ေြပာင်းေပးထားသလိ ု

ရှင်ေစာပုလွမ်းေစတီကိုလည်း အခုထိတိုင်  ဖူးြမင ်

ိုင်ကပါေသးတယ်။ 

ယခင်က နယ်ချဲဗိတိသ စစ်တပ်ဟာ ေရ တိဂုံ 

ဘုရားကုန်းေတာ်ေပ မှာ     တပ်စွဲေနထိုင်ခဲ့တယ်။ 

သိဂ  ုတ ရကုန်းေတာ်နဲ     တစ်ဆက်တည်းြဖစ်တဲ့ 

ကုန်းေတာ်ေပ မှာ “ေရှကာကင်း” အေနနဲ   နယ်ချဲ 

လက်ပါးေစ ေဂ ရာတပ်ေတ ွတပ်စဲွထားရိှတဲအ့တွက်  

ေဂ ရာကုန်းအမည်တွင်သွားခဲ့တာ  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဦးေထာင်ဘိုလမ်းကိ ု ၁၉၂၈  ခုှစ်မှာ   ြဖတ်သန်း 

ေဖာက်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက ်      သိဂ  ုတ ရကုန်းနဲ  

ေဂ ရာကုန်းတိုဟာ ဦးေထာင်ဘိုလမ်းြခားသွားတာ  

ြဖစ်ပါတယ်။  မဟာဝိဇယေစတီေတာ ်  တည်ထား 

ကိုးကွယ်ဖို   ဩဝါဒခံယူတဲ့အခါ   ဆရာေတာ်ကီး 

ဦးဝစိတိ သာရာဘဝိသံက  ေဂ ရာကန်ုးအမည်ကေန 

ဧကရီဘုရင်မကီးရှင်ေစာပုက နဝဂ  သီလနဲ   တရား 

ေစာင့တ်ဲဘ့န်ုးြမတ်ြဖစ်ခဲတ့ာကိ ုေဟာေဖာ် န်ြပကာ 

ဓမ ရက ိတကုန်းေတာ်(တရားေစာင့်ကုန်း)အမည်ကုိ 

ြပန်ေြပာင်းေပးေတာ်မူခဲ့တယ်။ 

ဧကရီဘုရင်မကီးက    ြမတ်ဘုရားေရ တိဂုံကို 

အာံုြပရင်းစံေနေတာ်မူခ့ဲတ့ဲ စံအိမ်ေတာ်တည်ရာနဲ   

၁၉၅၄ ခုှစ်မှာ ေဆာက်လုပ်ပီးစီးခဲ့တဲ့  ြမန်မာမ  

လက်ရာေတနွဲထုမွံမ်းထားတဲ ့ ဗိလ်ု ခခံန်းမတည်ရာ 

ေတွမှာ   ထူးြမတ်စွာတည်ရှိေနတာြဖစ်ေကာင်း 

သမိုင်းမှတ်တမ်းြပလိုက်ရပါတယ်။ 

ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင် ဲ ဗိုလ် သဘင်ပွဲ 

ြမန်မာိုင်ငံရဲ လွတ်လပ်ေရးနဲအတ ူဖွားဖက ်

ေတာ်အြဖစ်ပါဝင်ခဲ့တာက သပိတ်စုံ၊ သူပုန်ထတဲ့  

ေခတ်ကာလပဲြဖစ်တယ်။ အဆိုေတာ်ေမလှမိင်က  

အသံဝါကီးနဲ     “ေမာင်ေလး ..  ေမာင်ေလး ..

ေရှာင်မေြပးပါနဲ    ေမာင်ေလးရယ ် ... ေရာေယာင ်

ေနာက်လိုက်    အေြမာက်ကိက်ကေလးရယ် ... 

မိုက်ေသွးဆူလွယ်”လို  ဖိတ်ေခ ေပမယ့်လည်း..  

ဝါဒစွဲ၊  ပါတီစွဲေတွအြပင ်ြပည်ပရဲသပ်လ ိေသွးခွဲမ  

ေတွေကာင့် တပ်မေတာ်အင်အားရှိဖိုရာ ေလ့ကျင့ ်

ေရးှင့်      ြဖည့်တင်းေရး     တပ်ရင်းေတွကိုပါ 

တည်ေထာင်ကာ     ိုင်ငံအတွက်     အသက်ေပး 

ကာကွယ်မယ့်သူေတွကိ ု   စုစည်းေလ့ကျင့်ေပးခဲ့ရ 

တယ်။ စာေရးသူလည်း အမှတ်(၁)ေလ့ကျင့်ေရး 

တပ်(မဂ  လာဒုံ)မှာ  သင်တန်းတက်ေရာက်ပီးတဲ့ 

အခါ  အင်အားြဖည့်တင်းေရးတပ်(ေတာင်ပိုင်း)၊  

ေမှာ်ဘီမှာ တန်းြမင့်စစ်ပညာေတွကို ဆက်လက်  

သင်ယူရင်း တပ်စိတ်၊ တပ်စုတိုက်ပွဲေတွ ဆင် ဲခဲ့ရ 

တယ်။ အဲဒီလို တန်းြမင့်စစ်ပညာေတ ွသင်ယူေနဆ ဲ

မှာပဲ “ဗိုလ် သဘင်”တွင်  ချတီက်အေလးြပဖို 

တစ်လခွဲတိတိ   ကိတင်ပီး  ေလ့ကျင့်ခန်းေတွ 

“ေခ းထွက်မှ ေသွးထွက်နည်းမယ်” ေဆာင်ပုဒ်နဲ   

အြပင်းအထန်ေလ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်။      ဝတ်စုံကို  

ေတာင့်တင်းေနေအာင ်ေကာ်ရည်စိမ်၊  မီးပူတိုက်ရ 

သလို Combat Boot ရဲ ထိပ်ေတွေြပာင်လက်ေန 

ေအာင်၊   ခါးပတ်ေကးေခါင်းေတွ   ေြပာင်လက ်

ေနေအာင်လည်း  ရက်သတ ပတ်အလိုမှာကတည်း 

က တိုက်ခ တ်ပီး Kit Lay Out ြပသထားခဲ့ရတယ်။ 

“ဗိုလ် သဘင်”    မတိုင်မီ    “ည”ကေတာ့  

အလုပ်အများဆုံး၊ အပင်ပန်းဆုံးြဖစ်တယ်။ အိပ်ချနိ်  

ည  ၉  နာရီမှာ   အေဆာင်မီးပိတ်လို   မေပျာ် 

ေပျာ်ေအာင်အိပ်ရတယ်။ နံနက် ၂ နာရီမှစတင်ကာ  

တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်းေရး  လုပ်စရာေတွလုပ်ပီး  

ယူနီေဖာင်းအပျစံားြဖစ်ေအာင်      ဝတ်ရတယ်။ 

နနံက် ၃ နာရမှီာ ယဂူိဆုလတ်လက်ေဆာင် Yugo-

tam  သုံးတန်ယာ်နဲထွက်ခွာခဲ့ရာ  ြပည်လမ်း 

စစ်သားစေုဆာင်းေရးတပ်သို နနံက် ၄ နာရေီကျာ်မှ  

ေရာက်ရှိတယ်။  အဲဒီတုန်းက    ြပည်လမ်းမှာ 

ဗိုလ်ေရးတပ်ဖွဲလည်း ရှိခဲ့တယ်။  စုရပ်မှာတန်းစီ 

စစ်ေဆးပီး တပ်ရင်းတပ်ဖွဲအလိုက ်ေနရာယူက 

ရတယ်။ “စည်းကမ်းဟာ တပ်မေတာ်ရဲ  ေကျာိုး 

ြဖစ်တယ် ...”ဆိုိုးနဲအည ီတပ်မေတာ်ရဲ စည်းကမ်း 

ြပည့ဝ်မ နဲ  အင်အားေတာင့တ်င်းမ ကိ ုဗိလ်ု သဘင် 

မှာ    ြပသိုင်ခဲ့ပါတယ်။   ပင်ပန်းွမ်းနယ်မ ေတွ 

ေပျာက်သွားေစခဲတ့ာကေတာ ့အဆိေုတာ်ြမသက်မ ူ

ရဲ ကုဏာရသေြမာက်တဲ ့  “လာ..လာ…ေချပီ၊ 

ပျိချစ်ဦးလည်း၊   ထူးတဲ့ဇာနည်၊   တပ်မေတာ် 

ေရှတန်းဆီ” ဆိုတဲ့ ဗုိလ် သဘင်  သီချင်းသံေလး 

ပါပဲ။  လွတ်လပ်ေရးရဲ   အထိမ်းအမှတ်ြဖစ်တဲ့ 

ိုင်ငံေတာ်အလံတင်အခမ်းအနားမှာ  ဝီရ, ရသ 

ေြမာက်တဲ ့ိင်ုငေံတာ်သခီျင်းသနံဲ   အေလးြပရတဲ ့

အခါ သတ ိစွမ်းအားေတွ တိုးပွားလာေစပါတယ်။ 

အလံေတာ်ဟာ  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံရဲ  အချပ်အြခာ 

အာဏာပိုင်စိုးမ ရဲ ြပယုဂ်ပဲြဖစ်ပါေပတယ်။ 

ှစ်ငါးဆယ်ေကျာ်ကင်းကွာခဲရ့တဲ ့လွတ်လပ် 

ေရးေန  အလံတင်အခမ်းအနားေတွမှာ  ဗိုလ်  

သဘင်    မပါဝင်ခဲ့ေပမယ့ ်    ၂၀၁၅   ခုှစ်မှာ 

ကျင်းပခဲ့တဲ ့   (၆၇) ှစ်ေြမာက်   အခမ်းအနား 

မှာေတာ ့ဗိလ်ု သဘင်နဲ  အလတံင်အခမ်းအနားကိ ု 

ေနြပည်ေတာ်မှာ  ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ကျင်းပုိင်ခ့ဲ 

ပါတယ်။  ိုင်ငံေတာ်အလံဟာ  အမွန်အြမတ် 

ထားအပ်တဲ့  ိုင်ငံေတာ်ရဲ  အေဆာင်အေယာင် 

တစ်ရပ်ြဖစ်ုံသာမက    အချပ်အြခာအာဏာ 

ပိုင်စိုးမ ရဲ  အထိမ်းအမှတ်လည်းြဖစ်တဲ့အတွက ်

အချပ်အြခာအာဏာပိုင်  လွတ်လပ်တဲ့ိုင်ငံသား 

ေတဟွာ ိင်ုငေံတာ်အလကံိ ု အေလးအြမတ်ထား 

ရမှာြဖစ်ေပတယ်။  အေလးအြမတ်ထားကုိထားရ 

မယ့် ိုင်ငံသားတိုင်းရဲ သမိုင်းေပးတာဝန်တစ်ရပ ်

လည်းြဖစ်တယ်။  ဒါေကာင့်  ိုင်ငံေတာ်အလံကို 

အေလးအြမတ်ထားတ့ဲအေနနဲ   (၇၄)  ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေအာင်ပွဲေနမှာ    အိမ်တိုင်းေစ့တွင ်

ိုင်ငံေတာ်အလံလ င့်ထူပီး          ကိဆိုကဖို 

တိုင်းရင်းသားေသွးချင်း     ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 

အေပါင်းတိုအား     တိုက်တွန်း  းေဆာ်လိုက်ရပါ 

ေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါတယ်။           ။ 

ိုင်ငံေတာ်အလံဟာ    အမွန်အြမတ်ထားအပ်တဲ့    ိုင်ငံေတာ်ရဲ  

အေဆာင်အေယာင်တစ်ရပ်ြဖစ်ုံသာမက   အချပ်အြခာအာဏာ 

ပိင်ုစိုးမ ရဲ အထမ်ိးအမှတ်လည်းြဖစ်တဲအ့တွက် အချပ်အြခာအာဏာပိင်ု  

လွတ်လပ်တဲ့ိုင်ငံသားေတွဟာ ိုင်ငံေတာ်အလံကို  အေလးအြမတ် 

ထားရမှာြဖစ်ေပတယ်။  အေလးအြမတ်ထားကိထုားရမယ့ ်ိင်ုငသံား 

တိုင်းရဲ သမိုင်းေပးတာဝန်တစ်ရပ်လည်းြဖစ်

မင်းြမင့်ေဆွ 



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

လွတ်လပ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ

 လွတ်လပ်သည့်၊ ြမန်ိုင်ငံမှာ 

 ကိုယ့်ကမ ာ၊ ကိုယ်ဖန်တီးလို

 ေပျာ်ကပါစို။

 လွတ်လပ်သည့်၊ ြမန်ိုင်ငံမှာ 

 တူယှ်ကာ၊ မျိးချစ်စိတ်(ဇာတိမာန်)

 ြပည့်သိပ်ကစို။

 လွတ်လပ်သည့်၊ ြမန်ိုင်ငံမှာ 

 တူညီညာ၊ စုကာေပါင်းလို

 စည်းလုံးကစို။

 လွတ်လပ်သည့်၊ ြမန်ိုင်ငံမှာ 

 ေဝဆာစွာ၊ စီးပွားတိုးဖို

 စွမ်းေဆာင်ကစို။

 လွတ်လပ်သည့်၊ ြမန်ိုင်ငံမှာ 

 လူတကာ၊ အူမေတာင့်ဖို

 ြဖည့်ဆည်းကစို။

 လွတ်လပ်သည့်၊ ြမန်မာိုင်ငံ

 ကမ  ာစ့ံ၊ ြဖစ်ေစဖို

 ဂုဏ်ေဆာင်ကစို။ ။

သစ ာမိုး(ကံ့ေကာ်ေြမ)

(၇၄) ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနကိ ု

ကိဆိုဂုဏ်ြပလျက်

ြမန်မာိုင်ငံ အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင ်အဖွဲဝင်များ

လူငယ်သင်တန်းေကျာင်းများ ကည့် စစ်ေဆး

(၇၄)ှစ်ေြမာက်၊ လွတ်လပ်ေရးေန အခမ်းအနားကုိ ၂-၁-၂၀၂၂ 

ရက်ေနတွင် အစမ်းေလက့ျင့ြ်ခင်းအခမ်းအနားှင့ ်၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  

၀၄:၀၀ အချန်ိတွင် ြပည်သူရင်ြပင်၌ ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ရာ အခမ်း 

အနား ကျင်းပစ်အတွင်း ြပည်လမ်းကိ ုေခတ ပတ်ိထားမည်ြဖစ်သြဖင့ ်

ြပည်လမ်းအတိင်ုး ေြမာက်မှေတာင်ဘက်သို ေမာင်းှင်သွားလာေသာ 

ယာ်များသည်   ေြမနီကုန်းမီးပွိင့်တွင ်  ညာဘက်သို  ချိးေကွ၍ 

ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းသိုလည်းေကာင်း၊    ြပည်လမ်းအတိုင်း 

ေတာင်မှေြမာက်သို ေမာင်းှင်လာေသာယာ်များသည် ြပည်ေထာင်စ ု 

ရိပ်သာလမ်းဘက်သို ချိးေကွ၍ ဗဟိုလမ်း၊ အလုံလမ်းမှတစ်ဆင့ ်

ေအာက်ကည့်ြမင်တုိင်လမ်းသုိလည်းေကာင်း ဆက်လက်ေမာင်းှင် 

ကပါရန် သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

သတိေပး  းေဆာ်ချက်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

ြမန်မာိုင်ငံ  အမျိးသားလူအခွင့ ်

အေရးေကာ်မရှင ်        အဖွဲဝင် 

ဦးေကျာ်စိုး၊ ေဒါက်တာသန်းြမင့်၊ 

ဦးတင်ေအာင်ှင့် ဦးေကျာ်ြမင့်တို 

ဦးေဆာင်ေသာ ကည့် စစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲသည ်ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် 

တွင်   ရန်ကုန်မိ    မရမ်းကုန်း 

မိနယ်ရှိ    ကျိက်ဝိုင်းလူငယ ်

သင်တန်းေကျာင်းှင့် အမျိးသမီး  

ကေလးများ    သင်တန်းေကျာင်း 

(မလိခ) တိုကိုလည်းေကာင်း၊ 

ယေနတွင် ရန်ကုန်မိ မဂ  လာဒုံ 

မိနယ်ရိှ အမျိးသမီးကေလးများ 

သင်တန်းေကျာင်း (ေထာက်ကန်) 

ကိုလည်းေကာင်း    သွားေရာက ်

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ကည့် စစ်ေဆးေရးအဖဲွသည် 

လငူယ်သင်တန်းေကျာင်းများတွင် 

ေစာင့်ေရှာက်ထားေသာ ကေလး 

သငူယ်များ၏ ပညာသင်ကားခွင့၊် 

ကျန်းမာေရး   ေစာင့်ေရှာက်ခွင့်၊ 

အာဟာရြပည့်မီေသာ     အစား 

အစာ၊ သန်ရှင်းေသာ ေသာက်သုံး  

ေရရရှိခွင့်၊ မိသားစုှင့် ြပန်လည်  

ေပါင်းစည်းခွင့်၊     လွတ်လပ်စွာ 

ယုံကည်ကိုးကွယ်ခွင့်       စသည့် 

အေြခခံလူအခွင့်အေရးများ   ရရှိ 

ြခင်း ရိှ၊ မရိှတိုကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ခဲ့ပီး သင်တန်းေကျာင်းရိှ ကေလး 

သငူယ်များ အသပိညာတိုးပွားေစ 

ရန် ရည်ရယ်၍ လူငယ်သင်တန်း 

ေကျာင်းများရိှ စာကည့တ်ိက်ုများ 

တွင်   ထားရှိရန်   သုတ၊  ရသ၊ 

ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးစာအုပ် 

မျိးစုံ   အုပ်ေရ ၁၅၀ ှင့် ကမ ာ့ 

လူအခွင့အ်ေရး ေကညာစာတမ်း 

ြမန်မာြပန်စာသားများ ပါရှိေသာ 

မှတ်စုစာအုပ်    ၁၅၀၀   တိုကို 

ေကာ်မရှင်မ ှ        လှဒါန်းခဲ့ရာ 

သက်ဆိင်ုရာ ေကျာင်းအပ်ုများက 

လက်ခံရယူခဲ့သည်။

ေကာ်မရှင ်     အဖွဲဝင်များ၏ 

စစ်ေဆးေတွရှိချက်ှင့ ်အကံြပ  

ချက်များကိ ုလိုအပ်သလို အေရး 

ယူေဆာင်ရက်ေပးုိင်ေရးအတွက် 

သက်ဆိုင်ရာသို   ေပးပိုသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၀ 

ြမန်မာိုင်ငံစာကည့်တိုက်များေဖာင်ေဒးရှင်း ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင် 

အဖွဲအစည်းအေဝးှင့ ်စာအုပ်လှဒါန်းပွဲကို ယမန်ေန  နံနက် ၁၀ နာရီ 

တွင် ရန်ကုန်မိ သမ်ိြဖလမ်း အမှတ်(၂၂၈)ရိှ ြမန်မာိင်ုငစံာကည့တ်ိက်ု 

များေဖာင်ေဒးရှင်း အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ စာအုပ်လှဒါန်းပွဲြပလုပ်ရာ စာေရးဆရာ တက သိုလ် 

စိုးယ်က ကိယ်ုတိင်ုေရးသားေသာ တန်ဖိုး ကျပ် ၅၈ သန်ိးဖိုးရိှ သတုရသ 

စာအုပ်သုံးမျိး၊ အုပ်ေရ (၉၀၀) ကို လှဒါန်းရာ ေဖာင်ေဒးရှင်းဥက    

ဦးွန်ေဆကွ လက်ခံပီးေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားကာ ဂဏ်ုြပလ ာ 

ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ ဆက်လက်၍ ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ 

အစည်းအေဝး ကျင်းပေကာင်း သိရသည်။                           ေကးမုံ

စာအုပ်လှဒါန်းပွဲ ကျင်းပ

ကေလးဝ  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ကေလးဝမိ အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းတွင ်(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ် 

ေရးေနအကိ  စာစီစာကုံးပိင်ပွဲကိ ု  ယေနနံနက် ၁၀ 

နာရကီ အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ြပလပ်ုပီး 

ဆုရရှိသူများအား (၇၄) ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  

အခမ်းအနားတွင် ဆုများချးီြမင့်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                               သက်ဟန်(ကေလးဝ)

ကေလးဝမိ အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းတွင် 
(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ကျိင်းတုံ   ဒီဇင်ဘာ   ၃၀

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အားကစားပိင်ပဲွ 

များကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်က ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) 

ကျိင်းတုံမိ အမှတ်(၇) အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။

အားကစားပိင်ပဲွများ ကျင်းပရာတွင်  မတီာ(၁၀၀)၊ 

ပူေဖာင်းေဖာက်၊ အာလူးေကာက်၊ ဂုန်နီအိတ်စွပ်၊ အပ်နဖား 

ထိုး၊ သုံးေချာင်းေထာက်ပိင်ပဲွများ ပါဝင်ပီး အေြခခပံညာ 

အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား ေပျာ်ရ င်စွာ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကစားကသည်။

 ေအာင်ဇင်ြမင့(်ြပန်/ဆက်)

ကျိင်းတုံမိနယ်၌ လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 
အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀ 

သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာမျိးသိန်းေကျာ်သည ်   ယေနနံနက် ၁၀ 

နာရီတွင်  သိပ ံှင့် နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၌ ဗီဒီယို 

ကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့်ကျင်းပသည့ ်    တက သိုလ်များ 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး လုပ်ငန်းညိ  င်း အစည်း 

အေဝးသို တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

မှာကား

အစည်းအေဝးတွင်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

နည်းပညာတက သိုလ်ှင့်   ကွန်ပျတာတက သိုလ် 

စုစုေပါင်း  ၆၀ တွင်   ဘွဲသင်တန်းများ  ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက်     လိုအပ်သည့်ကိတင ်

ြပင်ဆင်မ များ  စနစ်တကျြဖစ်ေစေရး၊  ကိုဗစ် ၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ်တားဆီးေရး  လမ်း န် 

ချက်များှင့်အည ီေဆာင်ရက်ေစေရး၊  စနစ်တကျ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်ေရးှင့ ်     အမှန်တကယ် 

တတ်ေြမာက်သည့ ်ရလဒ်အေြခြပ အရည်အေသွး 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ    ေဆးတက သိုလ်များ၏ 

ေနာက်ဆုံးှစ်  အမ်ဘီဘီအက်စ်  အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၉) (ပုံမှန်)

သင်တန်း၊  သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်များ၊   ေဆးဝါး 

တက သိုလ်များ၊  ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ  နည်းပညာတက သိုလ်များ၊ 

သူနာြပတက သိုလ်များ၊   အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ်ှင့် 

တိုင်းရင်းေဆးတက သိုလ်တို၏  ေနာက်ဆုံးှစ် (၁/၂၀၂၀)(ပုံမှန်) 

သင်တန်းများကိ ု  ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ  ၆ ရက်တွင် ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်မည ်ြဖစ်ေကာင်းှင် ့အေသးစိတ် အချက်အလက်များကိ ု

သိရှိလိုပါက  သက်ဆိုင်ရာတက သိုလ်များ၏  Facebook Page, 

Website တိုတွင်   ဝင်ေရာက်ကည့် ြခင်း၊  တက သိုလ်များသို 

တိုက်ိုက်စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းများ     ေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှသိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀  

ေနြပည်ေတာ်  ြပည်သူေဆးုံကီး 

ခုတင်-၁၀၀၀   အစည်းအေဝး 

ခန်းမေဆာင်-၂ ၌  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ပညာသင်ှစ်  အကသူနူာြပ(ြပင်ပ) 

ကိုးလသင်တန်း အမှတ်စ် (၂) 

သင်တန်းဆင်းပဲွ    အခမ်းအနားကိ ု

ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ    အခမ်းအနားသို 

ေနြပည်ေတာ် ြပည်သူေဆးံုကီး 

ခုတင်-၁၀၀၀  ေဆးုံအုပ်ကီး၊ 

ပါေမာက များ၊ သူနာြပအုပ်ကီး၊ 

သူနာြပအုပ်များ၊   သင်ကားေရး 

အဖွဲဝင်များ၊   အဖွဲဝင်များှင့ ်

သင်တန်းဆင်းအကူသူနာြပများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစ ွာ   ေနြပည်ေတာ် 

ြပည်သူေဆးုံကီး      ခုတင်-

၁၀၀၀ မှ ေဆးံုအုပ်ကီး ေဒါက်တာ 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

အေသးစားှင့ ်    အလတ်စား 

လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ှင့်   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘ  ာှစ်များအတွက်  တေပါင်း 

တည်းကျင်းပသည့ ်    (၂၅)ကိမ် 

ေြမာက်  ှစ်ပတ်လည် အေထေွထ ွ 

အစည်းအေဝးကိ ု  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉ 

ရက်  နံနက်ပိုင်းက  ရန်ကုန်မိ 

ြပည်လမ်းမေပ ရှိ     Novotel 

Yangon  Max တွင် ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ  SMED Bank ၏ 

နာယက      ဝဏ ေကျာ်ထင် 

ေဒါက်တာခင်ေရ က    အဖွင့ ် 

အမှာစကား    ေြပာကားပီး 

ဘဏ်ဒါိုက်တာ    အဖွဲဝင  ်

တစ်ဦးက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ှင့ ်၂၀၂၀-

၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်များအတွက် 

ှစ်ပတ်လည်    အစီရင်ခံစာှင့် 

ဘ  ာေရး    ရှင်းတမ်းများကို 

ဖတ်ကားသည်။

ယင်းေနာက်    ှစ်ပတ်လည် 

နည်းပညာတက သိုလ်ှင့် ကွန်ပျတာတက သိုလ် စုစုေပါင်း  ၆၀ တွင် ဘွဲသင်တန်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ကိတင်ြပင်ဆင်

ြပည့်ဝေသာ သင်ကား၊    သင်ယူမ များြဖစ်ေစေရး 

တိုကိုမှာကားသည်။ 

ထိုေနာက် အဆင့ြ်မင့သ်ပိ ံှင့န်ည်းပညာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ်   ေဒ ွယ်နကီ တက သိလ်ုများ 

ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး ကိတင်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရက် 

ထားရှိမ  အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

တင်ြပေဆွးေွးပီး   တက်ေရာက်လာကေသာ 

တက သိုလ်အသီးသီးမှ   ပါေမာက ချပ်၊  ဒုတိယ 

ပါေမာက ချပ်များက    တက သိုလ်အလိုက်   စီစ် 

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ    အေြခအေနများ    တင်ြပ 

ေဆွးေွးကသည်။ 

 ြဖည့်စွက်ေဆွးေွး

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက တက သိလ်ု 

အသီးသီး၏  တင်ြပချက်များအေပ    ြဖည့်စွက ်

ေဆွးေွးပီး  လိုအပ်သည်များ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။   အဆိုပါ  လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးသို ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ 

အဆင့်ြမင့်သိပ ံှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာနမှ  န်ကား 

ေရးမှးချပ်၊    ဒုတိယ  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

တက သိုလ်အသီးသီးမ ှ  ပါေမာက ချပ်များ၊  ဒုတိယ 

ပါေမာက ချပ်များ    တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း   သိရ

သည်။ 

သတင်းစ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ တက သိုလ်များ၏ 

ေနာက်ဆုံးှစ်(ဘွဲကိ) သင်တန်းများ

 ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်

ေနြပည်ေတာ် ြပည်သူေဆးုံကီး  ခုတင်-၁၀၀၀ ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်ှစ် 

အကူသူနာြပ(ြပင်ပ) ကိုးလသင်တန်း အမှတ်စ် (၂) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ

ဆန်းလွင်ဦးက   အဖွင့အ်မှာစကား 

ေြပာကားပီး ပါေမာက  ေဒါက်တာ 

ေကျာ်စွာ  (ခွဲစိတ်)က သင်တန်း 

ကီးကပ်ေရးအဖွဲ    ကိုယ်စား  

သင်တန်းဆင်း   အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်  သင်တန်း  သင်ကား 

ေရးအဖွဲ  တာဝန်ခံ  သူနာြပ 

အုပ်ကီး ေဒ ေစာေရ က    အမှာ 

စကားေြပာကားပီး    ဆုရရှိသူ 

သင်တန်းသူများအား   ဂုဏ်ြပဆု 

များ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။ 

ယင်းေနာက်   အကူသူနာြပ 

သင်တန်းဆင်း  ေကျာင်းသူများ 

ကိုယ်စား သင်တန်းသူတစ်ဦးက 

ေကျးဇူးတင်စကား    ြပန်လည် 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

  သတင်းစ်   

အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးေရးဘဏ် (၂၅)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးကျင်းပ

အစီရင်ခံစာှင့်     ဘ  ာေရး 

ရှင်းတမ်းများကိ ု  သဘာပတိက  

တက်ေရာက်လာသူများှင့ ် အစု 

ရှယ်ယာရှင်များ၏  သေဘာထား 

ကို ေမးြမန်းြခင်း၊ ြပင်ပစာရင်း 

စစ်ြဖစ်သည့်    V ADVISORY 

LIMITED က  ဘ  ာေရးရှင်းတမ်း 

များအေပ   စာရင်းစစ ်  အစီရင် 

ခစံာကိ ုဖတ်ကားရှင်းလင်းတင်ြပ 

ြခင်း၊ ဘဏ်၏ သင်းဖဲွစည်းမျ်းပါ 

စာပိုဒ် ၅ ၊ ၈၀ ၊ ၈၁၊ ၈၄ တိုကို 

ြပင်ဆင်ြခင်းအတွက ် ဒါိုက်တာ 

အဖွဲဝင်က  ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း၊ 

နာယက     အမည်စာရင်းကို 

ေကညာအတည်ြပြခင်း၊ ဥက   ၊ 

ဒုတိယဥက   ှင့်    ဒါိုက်တာ 

အဖွဲဝင်များ၏  အမည်စာရင်းကိ ု

ေကညာ၍  သဘာပတိက အစု 

ရှယ်ယာရှင်များ၏ သေဘာထား 

ကိ ုေမးြမန်းကာ  သေဘာတူညီမ  

ရှိ၊ မရှိ သုံးကိမ်ေမးြမန်း အတည် 

ြပေပးသည်။

ထိုေနာက်   အစုရှယ်ယာရှင ်

များ၏  အကံြပချက်၊  ေမးြမန်း 

ချက်များကိ ု  ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေြဖကားခဲ့ပီး   ဘဏ်၏ဥက    

သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ စန်းစန်းရီက 

နိဂုံးချပ် အမှာစကား ေြပာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကန်ကီးေထာင့ ် ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၌ ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်တွင် ေကျးရာ  

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးစီမံကိန်းကို ိုင်ငံေတာ်ေထာက်ပံ့ေငွကျပ် ၁၀ 

သန်းှင့်    ြပည်သူထည့်ဝင်ေငွများြဖင့်   ဝက်ထိုးေကျးရာအုပ်စု 

ရာသစ်ကုန်းေကျးရာ၊ ေညာင်ကုန်းေကျးရာအုပ်စု ေကျးစု ေကျးရာ 

ေကျးရာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ အား 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာ

နမှ  န်ကားေရးမှး ဦးေနထက်ရိှန်ှင့် တာဝန်ရိှသူများက ကွင်းဆင်း 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။                                                        ၂၂၂

ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၌ ေကျးရာတွင်းလမ်း

ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

အေမရိကန်ိုင်ငံကီးအေနနဲ  သူနဲဓာတ်မတည့်တဲ့ိုင်ငံေတွမှာ စစ်ေရးအပါအဝင ်ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်စိုးမိုးိုင်ေရး၊ ပင်တဂွန်ရဲမူဝါဒေတွကိ ုအေထာက်အကူ 

ြပမယ့် ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွက် (၆၁)ကိမ်ေြမာက် ကာကွယ်ေရးဘတ်ဂျက်ဥပေဒသစ်တစ်ခုဟာ Congress မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနက  ေအာင်ြမင်စွာ 

ေကျာ်ြဖတ်ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

မဆန်းေသာ်လည်း မိုးလှတဲ့ NDAA  ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်

ြမင့်ြမတ်

NDAA “National Defence Authorization 

Act” လိုေခ တဲ ့၎င်းဥပေဒကိ ုသမ တဘိင်ုဒင်ကေတာ ့   

ဒဇီင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေနက   လက်မှတ်ထိုး အတည် 

ြပလိက်ုပလီည်း     ြဖစ်ပါတယ်။ အေမရကိန်ေဒ လာ 

ဘီလီယံ  ၇၇၀ ခန်အသုံးြပမယ့ ်    “အမျိးသား 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ပုိင်ခွင့်ဥပေဒ”လုိေခ တ့ဲ ၎င်းဥပေဒ 

ကိ ု   အထက်နဲေအာက ်  လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်လုံးက   

တညတီွတ်တည်း   အတည်ြပလိက်ုတယ်ဆိေုပ 

မယ့ ်တိုးတက်ေရးဝါဒေီတနွဲ စစ်ဆန်ကျင်ေရးသမား 

ေတွရဲ  အြပင်းအထန်   ကန်ကွက်မ ေတွနဲလည်း 

ကံခဲ့ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ရန် ပိ၍ု တုိးြမင့်သံုးစဲွလာေနတ့ဲ 

ကာကွယ်ေရးဘတ်ဂျက ်

အေမရိကန်အစိုးရအေနနဲ   သူြပည်သူေတွရဲ 

လူမ ေရးအသုံးစရိတ ် ဘတ်ဂျက်ကိုေတာ ့ ှစ်စ် 

အေမရိကန်ေဒ လာ  ၁၇၅ ဘီလီယံေလာက်သာ 

သုံးစဲွခဲတ့ာ ေလလ့ာမပိါတယ်။ ြပည်တွင်းမှာ ကိဗုစ် 

ဒဏ်နဲ     လူမ စီးပွားဘဝ    သက်ေရာက်မ ဒဏ်ကို 

ကီးကီးမားမားခံစားေနရပီး အခွန်အတုပ်  ပိုထိ 

ိုင်တဲ့ အေမရိကန်ြပည်သူေတွအတွက် ပိုမိုသုံးစွဲ 

ရမယ့အ်စား ယခလုိ ုစစ်ေရးမှာအသုံးြပဖို   ေငေွကး 

အလုံးအရင်း      ခွင့ြ်ပချက်ေပးြခင်းဟာ ဘာေကာင့ ်

ပါလဲ။ သတိထားသုံးသပ်ဖိုေတာ ့လိုပါမယ်။ 

အာဖဂန်နစ တန်ကေန ဒေရာေသာပါး  ဆတ်ုခွာ 

ခဲရ့တဲ ့   အေမရကိန်အေနနဲ  ယခှုစ် ကာကွယ်ေရး 

ဘတ်ဂျက်ထက ်  ြပည်တွင်းကိစ ရပ်ေတွမှာ    ပိုမို 

သုံးစဲွသွားလမိ့မ်ယ်လို  အများက ေမ ာ်လင့ထ်ားခဲ့က 

တာပါ။ ဒါေပမယ့်   ယခုှစ် ကာကွယ်ေရးဘတ်ဂျက်ဟာ 

ယမန်ှစ် ေဒ နယ်ထရန်သံုးစဲွခ့ဲတ့ဲ  ဘီလီယ ံ ၇၄၀ 

ထက်  ငါးရာခိုင် န်း    ပိုများတဲ့အြပင ်   ဘိုင်ဒင် 

ေတာင်းဆိုထားတဲ ့ပမာဏထက ် ၂၄ ဘီလီယံကို 

Congress က   ပိုတိုးေပးလိုက်တဲ ့   အချက်ဟာ     

အေမရိကန်စစ်တပ်အေနနဲ     အြခားိုင်ငံေတွရဲ 

ြပည်တွင်းေရးမှာ     ပိုပီးဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ဖို 

အတွက်  မီးစိမ်းြပလိုက်ြခင်းပဲြဖစ်တယ်လို  ယူဆ 

ိုင်ပါတယ်။ 

ပစ်မှတ်က တုတ်နဲ  ုရှားြဖစ်ေန 

အေမရိကန်ိုင်ငံရဲ     ှစ်စ်ကာကွယ်ေရး 

ဘတ်ဂျက်ဟာ   ကမ ာမှာ      အြမင့်ဆုံးပါ။ ဒုတိယ 

အြမင့်ဆုံးြဖစ်တဲ့ တုတ်ကာကွယ်ေရးဘတ်ဂျက ်

ထက်     သုံးဆပိုများပါတယ်။    ကာကွယ်ေရး 

ဘတ်ဂျက်မှာ  စစ်သည်ေတွရဲလစာ၊     ေလယာ် 

တင်သေ  ဘာေတွ ဝယ်ယူဖိုအြပင် ျကလီးယား 

လက်နက်ေတွတိုးချဲဖို၊     ပထဝီိုင်ငံေရးအရ 

တုတ်နဲုရှားကိ ု  ယှ်ပိင်ဖို၊  ထိန်းချပ်ဖိုလည်း 

အဓိကပါဝင်ပါတယ်။ 

ဒီေလာက်စစ်ေရးဘတ်ဂျက်ကိ ု    အေြမာက ်

အြမား    တိုးြမင့်သုံးစွဲေနြခင်းဟာ     တုတ်ကို    

ပိင်ဆုိင်ေထာက်ကန်ထားဖုိနဲ   ပတ်ိဆိုေချမ န်းဖိုက 

အဓိကပါ။    ဒုတိယဦးစားေပးကေတာ့   ုရှားပါပဲ။ 

တတ်ု(တိင်ုေပ)နဲပတ်သက်ေနတဲ ့တတ်ုနဲ   ယကူ 

ရိန်းနဲ  ဆက်စပ်ေနတဲ့ ုရှားိုင်ငံေတွဟာ   အဓိက 

ပစ်မှတ် ြဖစ်ေနေပမယ့် ှစ်ုိင်ငံစလံုးက  ြမန်မာုိင်ငံရဲ 

မတ်ိေဆွိင်ုငေံတလွည်းြဖစ်ကတယ်ဆိတုဲ ့အချက် 

ဟာ ဂြုပရမယ့အ်ချက် ြဖစ်ေနပါတယ်။ ယကူရန်ိး 

ိုင်ငံရဲလုံ ခံေရးကို    အေကာင်းြပပီးေပးမယ့ ်   

အကူအညီေတွလည်းပါတဲ့အြပင ်   ပစိဖိတ်ေဒသ 

လုံ ခံေရးအတွက်လည်း ၇ ဒသမ ၁ ဘလီယီေံလာက် 

အထိ  သုံးစွဲမယ့်သေဘာပါ။  တုတ်နဲုရှားအြပင ် 

အရီန်နဲ    ေြမာက်ကိရုီးယားတိုလိ ုိင်ုငေံတအွေနနဲ  

လည်း NDAA စက်ကွင်းက မလွတ်ိုင်ပါဘူး။ 

ေငွေကးအေထာက်အပံ့အြပင ်စစ်ေရးအကူအည ီ

ရှိလာိုင်တဲ့ ေခါင်းစ်များ 

ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ်ပါ။ ယခုလို  အေမရိကန်ရဲ 

ေကညာချက်အေပ မှာ        ဝမ်းသာေနသူေတွ၊ 

ကျတ်ိေပျာ်ေနသေူတ ွြမန်မာိင်ုငမှံာ ရိှေနတာေတာ ့

ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာြဖစ်ပါတယ်။ အေမရကိန်ကာကွယ် 

ေရးဘတ်ဂျက်ဆိတုာ ဥပေဒအြဖစ်သက်ေရာက်ပီး 

ှစ်စ်ထုတ်ြပန်ေနကျြဖစ်ပါတယ်။  ဥပေဒတစ်ခု 

ြဖစ်သွားေတာ ့    လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း    ပိုရသွားတဲ ့

သေဘာပါပဲ။ အြခားိုင်ငံေတွရဲြပည်တွင်းေရးမှာ  

ေငွကိုပုံေအာသုံးဖို အေမရိကန်စစ်တပ်အတွက ်

နယ်စပ်ကတစ်ဆင့ ်ကညူေီထာက်ပံမ့ ေတရိှွလာိင်ု 

ပါတယ်။    လူအခွင့်အေရးဗန်းြပ၊     လူသားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ  ေခါင်းစ်ေအာက်မှာ စစ်ေဘး 

ေရှာင် ဒကု သည်ေတအွတွက်ဆိုပီး အေထာက်အပံ ့

အစအီမေံတ ွရိှလာိင်ုပါတယ်။   ေငေွကးအကအူည ီ

သာမက   စစ်ေရးအကူအညီပါ    ပါရှိလာမှာလည်း 

ေသချာပါတယ်။ ေနာက်ဆုံး  တတ်ုနဲရှုားိင်ုငတံို 

က    ြမန်မာုိင်ငံအေပ မှာ    ဩဇာလ မ်းမုိးေနမ ကိ ု

တန်ြပန်ဖုိအတွက်ထိ    ရည်မှန်းချက်တစ်ခ ုပါရိှလာ 

ိုင်တယ်ဆိုတာ  တွက်ဆထားဖိုလိုပါတယ်။ 

တိုးြမင့်သုံးစွဲလာတဲ့ေငွပမာဏနဲအတ ူ

စစ်ေသွးက ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်လာ

အမှန်တကယ်က     ှစ်စ်   အေမရိကန်ရဲ 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပေဒနဲ   တိုးပွားလာတဲ့ 

ြမင်ိုင်၊   ေတွိုင်ပါတယ်။   အကမ်းဖက ်ISIS ရဲ 

မျိးဆက်ေဟာင်းြဖစ်တဲ့      အယ်လ်ကိုင်ဒါ ဟာ   

အေမရိကန်  CIA  ရဲ  ထုတ်ကုန်တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ပီး    

အကမ်းဖက်ေခါင်းစ်ေအာက်မှာပ ဲအာဖဂန်နစ တန် 

ကိ ုတုိက်ခုိက်ပီး ဆယ်စုှစ်ချ ီ သိမ်းပုိက်ထားုိင်ခ့ဲ 

ေပမယ့ ် ေနာက်ဆုံးေတာ ့ မ မလှ ဆတ်ုခွာခဲရ့တာ 

လည်း အားလုံးအသပိါပ။ဲ  ဖျက်အားြပင်းလက်နက် 

အေကာင်းြပ၊     တစ်ချန်ိက    သူတိုေထာက်ခံခဲ့တဲ့ 

ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကိုပဲ အာဏာရှင် အေကာင်းြပပီး 

အီရတ်ကို   ကျးေကျာ်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာ 

လည်း  သမိုင်းမှာ အမည်းစက်တစ်ခုအြဖစ ်   စွန်း 

ထင်ခဲ့တာ ြမင်ပါလိမ့်မယ်။ အာရပ်ေွဦးေတာ်လှန် 

ေရးလ  င်းေအာက်မှာ  လစ်ဗျားေခါင်းေဆာင် ကဒါဖီ 

ကို ြဖတ်ချချင်လို    အာဏာရှင်အေကာင်းြပပီး 

ဝင်ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်း ကမ ာ့သမိုင်းမှာ 

အထင်အရှားရှိခဲ့ပါတယ်။  ယခုေလာေလာဆယ် 

မပီးဆုံးေသးတဲ့    ဆီးရီးယားြပည်တွင်းစစ်ကီးမှာ 

လည်း ပါဝင်ပတ်သက်ခဲမ့ ေတေွကာင့ ်ေသွးေချာင်း 

စီးေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။ 

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်တိုက်ခိုက်ကျးေကျာ်မ များမှ

အဆိုးသက်ေရာက်မ များ

ဆိုလိုတာက ကမ ာ့အေရးအခင်း၊    ိုင်ငံ 

ြပည်တွင်းေရးေတွမှာ အေမရိကန ်ပါဝင်ပတ်သက် 

ခဲ့လို တည်ငိမ်ေအးချမ်းတိုးတက်သွားတဲ ့   ိုင်ငံ 

မရိှသေလာက်ပါပ။ဲ အေမရကိန်နဲ  အေပါင်းပါေတရွဲ 

စွက်ဖက်မ ခံရတဲ့ိုင်ငံတိုင်းမှာ      အမျိးသားေရး 

လက ဏာေတွေပျာက်ဆုံးပီး    စည်းလံုးညီွတ်မ  

ပိကဲွ၊ ိင်ုငေံရးမတည်မငမ်ိြဖစ်၊ ိင်ုငကံ အစတ်ိစတ်ိ  

အမ ာမ ာြဖစ်၊   စီးပွားေရးကျဆင်း၊   ြပည်သူေတ ွ

ဆင်းရဲမွဲေတ၊ ြပည်တွင်းစစ်ဒဏ်ေကာင့ ်  ထိခိုက် 

ေသေကျပျက်စီးကရ၊   ေနရပ်စွန်ခွာထွက်ေြပးက 

ရပီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ြဖစ်ကရ၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး 

အစစအရာရာ   ေနာက်ကျပီး   က  တိုင်းမှာ 

“ထန်းပင်တက်လက်မှတ်ရ”သလိ ု      ြဖစ်သွားတာ 

ပါပဲ။ ဘတ်ဂျက်ကိစ မှာ ြမန်မာဆိုတဲ့ အမည်နာမ 

သုံးထားတာကိ ုမေတွမိေပမယ့ ်BBC , RFA တိုရဲ    

ေဖာ်ြပချက် ေတအွေပ မှာ  အိုးအရင်းပ ဲ        ကိက်ုရ 

ကိက်ုရ၊ အေမေကျာ်ေဒွးေတာ်လွမ်းသေူတအွတွက် 

အလွန်အက ံ လိုရာဆွဲေတွးေနကြခင်းသာ ြဖစ်ပါ 

လိမ့်မယ်လိုလည်း   ယူဆမိပါတယ်။ 

 NDAA ေငွေကးအစိတ်အပိုင်းအချိကို ဒီမို 

ကေရစီအ ေရ ခံ ေခါင်းစ်ေအာက်မှာ  ဒီမိုကေရစ ီ

အင်အားစအုမည်တပ်ပီး အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်း 

ေတွ  ေမွးထုတ်ေပးေနတဲ့ NUG နဲ  CRPH တိုထံ 

ဘတ်ဂျက်ပမာဏထုတ်ြပန်ချက်ေတွဟာ အေမရိ 

ကန်ကို စစ်ေသွးက ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအြဖစ ် ြဖစ်မှန်း 

မသိ      တွန်းပိုေနတယ်လို    သုံးသပ်ရပါတယ်။ 

ဘာေကာင့်လဲဆုိေတာ့ လ တ်ေတာ်ေတွက ေထာက်ခံ 

ေပးလိက်ုတဲ ့စစ်အသံုးစရိတ်ေတွေကာင့်  အစိုးရနဲ  

စစ်တပ်ဟာ ကမ ာပတ်ပီး    စစ်မီးေမ းခွင့်ရေနလုိပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။        ဒီမိုကေရစီအေကာင်းြပခံရပီး        

ဆိုဗီယက်ိုင်ငံကီးဟာ    အစိတ်စိတ်အမ ာမ ာ   

ဖိခွဲခံလိုက်ရတာ ြပန်လည်သတိရေစပါတယ်။ 

အကမ်းဖက်ှိမ်နင်းေရး      အေကာင်းြပပီး 

အကမ်းဖက်ေတကွိ ုေမွးထတ်ုေပးေနတဲြ့ဖစ်စ်ေတ ွ

ငိမ်းချမ်းေရးနဲ    ဖွံဖိးတိုးတက်မ    ေှာင့်ေှး၊ 

ေနာက်ဆုံးေဒသအတွင်းသိုပါ မတည်ငမ်ိမ  ကူးစက် 

ပီး ကမ ာကီးရဲ ငမ်ိးချမ်းမ ကိလုည်း   ပျက်စီးသွားေစ 

တာ များစွာေတွြမင်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ိင်ုငတံကာက ဝင်ေရာက်တိက်ုခိက်ုြခယ်လှယ် 

ခံရတဲ့   ဘယ်ိုင်ငံြဖစ်ြဖစ ်   ကာယကံရှင်ိုင်ငံက 

ြပည်သူေတွအဖိုေတာ့    ဒီမိုကေရစီအရသာကို 

ေကာင်းေကာင်း မခစံားကရဘ ဲ  ဒကု ပင်လယ်ေဝပီး 

ေြမစာပင်ြဖစ်ကရတာများပါတယ်။ လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်ေတ ွ        များစွာဆုံး ံးပျက်စီးရပါ   

တယ်။                                 စာမျက်ှာ ၁၀ သို 

ဆိလုိတုာက ကမ  ာအ့ေရးအခင်း၊ ိင်ုငြံပည်တွင်းေရးေတမှွာ အေမရကိန် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲလ့ို တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

တိုးတက်သွားတဲ့ိုင်ငံ မရှိသေလာက်ပါပဲ။ အေမရိကန်နဲ အေပါင်းပါေတွရဲ စွက်ဖက်မ ခံရတဲ့ိုင်ငံတိုင်းမှာ       

အမျိးသားေရးလက ဏာေတွေပျာက်ဆုံးပီး  စည်းလုံးညီွတ်မ ပိကွဲ၊  ိုင်ငံေရးမတည်မငိမ်ြဖစ်၊  ိုင်ငံက 

အစတ်ိစတ်ိအမ ာမ ာြဖစ်၊   စီးပွားေရးကျဆင်း၊   ြပည်သေူတ ွဆင်းရမဲွဲေတ၊ ြပည်တွင်းစစ်ဒဏ်ေကာင့ ်  ထခိိက်ု 

ေသေကျပျက်စီးကရ၊   ေနရပ်စွနခွ်ာထွက်ေြပးကရပီး အိုးမဲအ့မ်ိမဲြ့ဖစ်ကရ၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး အစစအရာရာ   

ေနာက်ကျပီး   က  တိုင်းမှာ ငိမ်းချမ်းေရးနဲ   ဖွံဖိးတိုးတက်မ ေှာင့်ေှး၊ ေနာက်ဆုံး ေဒသအတွင်းသိုပါ 

မတည်ငိမ်မ ကူးစက်ပီး ကမ  ာကီးရဲ ငိမ်းချမ်းမ ကိုလည်း ပျက်စီးသွားေစတာ များစွာေတွြမင်ရမှာြဖစ်

ဆီးရီးယား ြပည်တွင်းစစ်အတွင်း ြမင်ကွင်း။



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

ကမ  ာကီးကိ ုြခယ်လှယ်ဖိုကိးစားေနတဲ ့ အတ အားကီးိင်ုငအံဖိုေတာ ့ ေဒသတွင်း စိုးမိုးိင်ုေရး ြမန်မာလိုိင်ုငမံျိးကိ ု  

အကျိးလိုလို ေညာင်ေရေလာင်းပီး အမဲစွက်ဖက်ဖို ကိးစားေနမှာြဖစ်တဲ့အတွက် အသိနဲသတိ အမဲရှိေနဖို 

လိုအပ်ေနမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အြပန်အလှန်စိုးမိုးဖို   ကိးစားကတဲ့ အင်အားကီးေတွကားမှာ ေြမစာပင်မြဖစ်ဖို 

ကိးစားရင်း ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု  ကိယ်ုခအံားေကာင်းေအာင် တည်ေဆာက်ေနကရမှာပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ိင်ုငအံေရးနဲ 

ပတ်သက်လာရင်     တိင်ုးြပည်ကိ ုဖျက်ဆီးသမူြဖစ်မေိအာင်၊ သမိင်ုးနဲယ်ေကျးမ ကိ ုပျက်စီးေစသမူြဖစ်မေိအာင်   

ကိးစားရင်း တစ်ပါးသကူိ ုအထင်ကီးအားကိုးချငစ်တ်ိ၊ တစ်ပါးိင်ုငကံိသုာ သကိ ာမရိှချစ်ချင်တဲစ့တ်ိ၊ ပေထွးကိ ု

အေဖေတာ်ချင်တဲ့စိတ်ေတွကို ိုင်ငံေရးအသိနဲ ေြဖေဖျာက်ပစ်ရမှာပဲြဖစ်

မတည်ငိမ်မ   အနိ  ာုံအချိ  ရှိေနေပမယ့်   အမျိးသားြပန်လည် 

ရင်ကားေစ့ေရးနဲ တစ်မျိးသားလုံးငိမ်းချမ်းေရးအတွက်      အေပါင်း 

လက ဏာ သယ်ေဆာင်ေပးေနတဲ ့  ေခါင်းေဆာင်ေတရိှွေနတဲ ့ိင်ုငြံဖစ်ပါ 

တယ်။  အတိတ်သင်ခန်းစာေတွကို   ေကာင်းစွာယူ၊   ိုင်ငံတကာနဲ    

ြပည်တွင်းအေတွအကံေတွကို  ရှာေဖွိုင်စွမ်းရှိပီး  ေရှလုပ်ငန်းစ်၊ 

ဦးတည်ချက်ေတွနဲအတူ     အနာဂတ်ိုင်ငံေတာ်ကို       ပုံေဖာ်မယ့်   

ေခါင်းေဆာင်ေတွရှိတဲ့ိုင်ငံလည်းြဖစ်

 စာမျက်ှာ ၉ မှ

ယခုဆိုရင် အေမရိကန်ရဲ  ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ  

ေကာင့ ်ေဒသတည်ငမ်ိေရးနဲ  ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးကိ ု

ထိန်းထားိုင်တဲ့  အာဆီယံိုင်ငံများအတွင်းမှာ 

လည်း   သေဘာထားချင်းထပ်တထူပ်မ    မြဖစ်တာ 

ေတွနဲအတူ  အက်ေကာင်းေလးေတွရှိလာေနတာ 

ကိုလည်း အထင်အရှား ေတွေနရပါတယ်။ 

ခိမ်းေြခာက်မ များကားက အားသာချက်ှင့်

အခွင့်အလမ်းများ 

သိုေပမယ့် ြမန်မာ့အေရးမှာေတာ့  အာဖဂန်၊ 

အီရတ်၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယား စတ့ဲုိင်ငံေတွနဲ  မတူ 

ကဲွြပားြခားနားတဲ ့  အေကာင်းတရားြဖစ်စ် အသွင် 

အြပင်နဲ    အြပအမူေဆာင်ရက်ချက်ေတွကိုသာ 

သတထိား   ေတွြမင်ရပါလမ့်ိမယ်။      က န်ေတာ်တို 

ုိင်ငံနဲလူမျိးေတွမှာ နက်  င်းသိမ်ေမွပီး အစ်အလာ 

ေကာင်းေတနွဲ ြပည့ေ်နတဲ ့သမိင်ုးေနာက်ခနံဲဘာသာ 

တရားယ်ေကျးမ ေတ ွ    ရိှေနပါတယ်။ ယုံကည်မ နဲ   

နားလည်မ အချိ   လိအုပ်ေနေသးေပမယ့ ်လက်တဲွ 

မြဖတ်၊  သစ ာမယွင်းတဲ ့တိင်ုးရင်းသားေတနွဲအတ ူ

စည်းလုံးညီွတ်မ    အခိုင်အမာ  ထာဝရရှိေနဆဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

မတည်ငိမ်မ    အနိ  ာုံအချိ     ရှိေနေပမယ့် 

အမျိးသား  ြပန်လည်ရင်ကားေစေ့ရးနဲ        တစ်မျိး 

သားလုံးငမ်ိးချမ်းေရးအတွက်      အေပါင်းလက ဏာ 

သယ်ေဆာင်ေပးေနတ့ဲ   ေခါင်းေဆာင်ေတွရိှေနတ့ဲ

ိုင်ငံြဖစ်ပါတယ်။     အတိတ်သင်ခန်းစာေတွကို 

ေကာင်းစွာယူ၊    ုိင်ငံတကာနဲ     ြပည်တွင်းအေတွ 

အကံေတွကို ရှာေဖွုိင်စွမ်းရိှပီး   ေရှလုပ်ငန်းစ်၊ 

ဦးတည်ချက်ေတွနဲအတူ   အနာဂတ်ုိင်ငံေတာ်ကုိ 

ပုေံဖာ်မယ့ ်ေခါင်းေဆာင်ေတရိှွတဲ့ိင်ုငလံည်း ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ြဗဟ စိုရ်တရားထွန်းကားတဲ ့ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံရဲ 

ေကာင်းြမတ်တဲ့ဘာသာတရား     အဆုံးအမေတွ 

ေအာက်မှာ မျိးချစ်စတ်ိြပည့ဝ်ပီး အေြမာ်အြမင်ရိှတဲ ့

ေခါင်းေဆာင်ေတွ၊ ငိမ်းချမ်းေရးနဲ   တည်ငိမ်မ ကို 

လိလုားပီး ကိယ်ုကျင့တ်ရားနဲ  ပညာရည်ြပည့ဝ်တဲ ့

ြပည်သေူတ၊ွ ဝန်ထမ်းေတ၊ွ ေကျာင်းသားေတနွဲအတ ူ

စည်းကမ်းနဲ    စနစ်တကျရိှမ ကိေုရှထားပီး  ေခတ်မ ီ

တိုးတက်ေအာင်    တည်ေဆာက်ေနတဲ ့  တပ်မေတာ် 

တစ်ရပ်လည်းရိှပီး ြဖစ်ပါတယ်။  ပထဝီိုင်ငံေရးနဲ  

မဟာဗျဟာအချက်အချာကျတ့ဲ ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံမှာ 

မတည်မငိမ်ြဖစ်မှာ  မလိုလားတဲ့    ပတ်ဝန်းကျင် 

မတ်ိေဆွိင်ုငေံတလွည်း    ရိှေနပါတယ်။ Unipolar 

ကေန Multipolar ကမ ာကိ ုကူးေြပာင်းေနပီး New 

world order ကမ ာ့ပုံစံသစ် အခင်းအကျင်းအရ 

ယခင်ကလုိ အင်အားကီးုိင်ငံတစ်ုိင်ငံရဲ ကိးဆဲွရာ 

အကခံမယ့်ိုင်ငံေတ ွ  ဒီကမ ာမှာ  မရှိသေလာက ်

ရှားသွားပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမန်မာြပည်သေူတအွေနနဲေတာ ့ေခတ်အဆက် 

ဆက် အစိုးရအဆက်ဆက်မှာ   ဘယ်ိုင်ငံကြဖင့ ်

မိမိိုင်ငံကိ ု  မတည်ငိမ ်  မငိမ်းချမ်းေအာင်၊ ဒုက  

ေရာက်ေအာင ်ဝင်စွက်ဖက်ခဲ့တယ်၊  ြခယ်လှယ်ေန 

တယ်၊    လုပ်လည်းလုပ်ေနဆ ဲ   ြဖစ်တယ်ဆိုတာ 

ြမင်ေအာင်ကည့ေ်စချင်ပါတယ်။   ကိယ်ုကျိးစီးပွား 

မပါဘဲ ြဖစင်သန်ရှင်းလွန်းတဲ ့ိုင်ငံရယ်လိုေတာ ့

ကမ ာမှာမရှိပါဘူး။  ကိုယ့်တိုင်းြပည်၊  ကိုယ့်လူမျိး 

တိုးတက်ကီးပွားေရးအတွက်ဆိုရင ်မိမိြပည်တွင်း 

အင်အားကသာ အဓိကပါ။ 

ကမ ာကီးကိ ုြခယ်လှယ်ဖိုကိးစားေနတဲ ့ အတ  

အားကီးိုင်ငံအဖိုေတာ ့ ေဒသတွင်း စိုးမိုးိုင်ေရး 

ြမန်မာလိုိုင်ငံမျိးကိ ု  အကျိးလိုလို     ေညာင်ေရ 

ေလာင်းပီး အမဲစွက်ဖက်ဖို  ကိးစားေနမှာြဖစ်တဲ ့

အတွက်   အသိနဲသတိ    အမဲရှိေနဖိုလိုအပ်ေနမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ အြပန်အလှန်စိုးမိုးဖို   ကိးစားကတဲ ့

အင်အားကီးေတွကားမှာ       ေြမစာပင်မြဖစ်ဖို 

ကိးစားရင်း ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု  ကိယ်ုခအံားေကာင်း 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေနကရမှာပ ဲ  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ိုင်ငံအေရးနဲပတ်သက်လာရင်     တိုင်းြပည်ကို 

ဖျက်ဆီးသူမြဖစ်မိေအာင်၊ သမိုင်းနဲယ်ေကျးမ ကို 

ပျက်စီးေစသမူြဖစ်မေိအာင်   ကိးစားရင်း တစ်ပါးသ ူ

ကိ ုအထင်ကီးအားကုိးချင်စိတ်၊ တစ်ပါးိင်ုငကံိသုာ 

သကိ ာမရိှ  ချစ်ချင်တဲစ့တ်ိ၊ ပေထွးကိအုေဖေတာ်ချင် 

တဲ ့စတ်ိေတကွိ ုိင်ုငေံရးအသနိဲ ေြဖေဖျာက်ပစ်ရမှာပ ဲ

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု    အမှန်တကယ်လိုလားရင ်

ြပည်ပအားကိုးချင်စိတ်ေတွကိ ု    ေဖျာက်ဖျက်ပစ ်

ရမှာပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်ေတာ ့တစ်ပါးိင်ုငံကီးရဲ 

သူမဟာဗျဟာ အကျိးစီးပွားသက်သက် ရည်ရယ် 

ြပ  ာန်းထားတဲ့ NDAA ကိုသာ ေမ ာ်ကိုးတမ်းတေန 

မယ်ဆိရုင်ေတာ ့ငမ်ိးချမ်းေနတဲေ့ဒသေတမှွာ ကမ ာ 

မီးေလာင ် သားေကာင်ချနင်းလိုသူေတ ွ  ြပန်လည် 

ိုးထလာပီး မတည်ငိမ်ြခင်းေတွသာ    ြပန်လည် 

လ မ်းမိုးလာမယ်ဆိတုာ အေသအချာ    ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါတယ်။     ။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှးအဆင့် အေြခခံသင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ

Institute   of   Animal 
Husbandry &  Veterinary 
Science ၏ (၃၆)  ှစ်ေြမာက် 
အထူးထုတ် မဂ ဇင်းစာအုပ် 
ထွက်ရှိလာသည်။

စာအုပ်တွင်  ပါေမာက  
ေဒါက်တာ    ေမာင်ေမာင်စံ၏ 
BVS'85  သို   ဥေယျာဇ်၊  
ေဒါက်တာ          ရဲထွန်းဝင်း 
 န်ကားေရးမှးချပ်၏ ယေန၊  
မနက်ြဖန်ှင့်  အနာဂတ်ကို 
ရင်ဆိုင်ြခင်း       ဥေယျာဇ်၊ 
ေမာင်စိုးထွန်း၏ နိဗ ာန်ဆီသို 
လှမ်းစိုေလး၊  ကည်မင်း၏ 

Institute of Animal Husbandry & Veterinary

 Science ၏ (၃၆)ှစ်ေြမာက် အထူးထုတ်မဂ ဇင်းစာအုပ် ထွက်ရှိ

ေလးဆယ်ဝင်လွမ်းချင်း၊   ဗိုလ်မှး၏ ညာခွင့်ေပးပါ ေဖေဖရယ ်စသည့်ဂုဏ်ြပ 
ကဗျာများ၊ သန်ိးိင်ု(ြပည်) ၏ ကိယ်ုေလ ာက်ရမယ့လ်မ်း ကာတွန်းက  များအြပင် 
1985 vet  ၏ လ ပ်ရှားမ ဓာတ်ပံုများ၊ အမှတ်တရေဆာင်းပါး၊  ကဗျာ ၄၃ ပုဒ်အြပင ်
ေက ရက်(ချင်းေတာင်ေြခ)၏ မေမ့ချင်တဲ့ကဗျာများှင့် စုလင်းခင်၏ ဖူးစာကံ 
အေကာင်းရယ်ဖန်လာေတာ့ စသည့်ဝတ တုိက  ၊  English Sections ှင့် တမာေြမ 
မိုးမင်းဝင်း၏ မိုးအဆုံး  ေြမအထ ဲ သူကိပုအဲချစ်ဆုံးပါ ဝတ ရှည်က  များ စုလံင်စွာ 
ပါဝင်သည်။

စာအပ်ုကိ ုေဒါက်တာထွန်းလင်းေအာင် တရိစ ာန်ေမွးြမေရးှင့ ်ေဆးကသုေရး 
တက သိုလ်၊ (၃၆) ှစ်ေြမာက် အထူးထုတ်မဂ ဇင်း ြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီက 
ထုတ်ေဝပီး အဆိုပါ  မဂ ဇင်းစာအုပ်ကိ ု  ဝယ်ယူလိုပါက  ေဒါက်တာခင်စန်းေမာ် 
ဖုန်း ၀၉-၅၁၁၈၀၅၂  သို  ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း  သိရသည်။        ေကးမုံ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

ပတ်ဝန်းကျင်   ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 

ဒုတိယဦးစီးမှးအဆင့် အေြခခံသင်တန်း 

အမှတ်စ်  (၁၄)    သင်တန်းဆင်းပွဲ    

အခမ်းအနားကိ ုယေနမွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် 

ပတ်ဝန်းကျင်            ထန်ိးသမ်ိးေရးဦးစီးဌာန 

ုံးအမှတ်(၅၈)၌ ကျင်းပသည်။

သင်တန်းဆင်းပဲွတွင် သယဇံာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်     ထိန်းသိမ်းေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးမင်းမင်းဦး 

က ဒုတိယဦးစီးမှးအဆင့် အေြခခံသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၁၄) ကို  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာလမ်း န် 

ချက်များှင့်အညီ ဦးစီးံုးချပ်အပါအဝင် 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနများမ ှသင်တန်း 

သား ၈၁ ဦးကုိ Hybrid ပံုစံှင့် ေအာင်ေအာင် 

ြမင်ြမင်ပိုချိင်ုခဲပ့ါေကာင်း၊ ယခသုင်တန်း 

၌ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊     အြခား 

ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာန  ကိုးခတုိုမှ  ဘာသာ 

ရပ်ေပါင်း ၄၉ ခုကို တစ်လတာသင်ကား 

ပိုချခဲ့ပီး သင်တန်းကာလအတွင်း အပတ် 

စ် ဆန်းစစ်ချက်များစစ်ေဆး၍ ထူးခ န် 

သင်တန်းသားများကိ ု  ပထမ၊  ဒုတိယ၊ 

တတိယဆုများ ချးီြမင့်ေပးအပ်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ သင်တန်းပိုချချက်များကို   

ကိးကိးစားစား ေလ့လာသင်ယူခဲ့သမ  

စာေတွများကိ ုလက်ေတွှင့ ်ေပါင်းစပ်ပီး 

မိမိတာဝနက်ျရာေဒသတွင်          ထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်     ြပန်လည်အသုံးချရန် 

လိအုပ်ေကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဦးစီးဌာန၏  လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက ်

များကုိ ေအာင်ြမင်စွာ  အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရာမှာ အဂတတိရားကင်းရှင်း 

စွာှင့ ်မှန်မှန်ကန်ကန် တာဝန်ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်သွားကရန်    တိုက်တွန်း 

ေြပာကားသည်။ထိုေနာက ်ထူးခ န်ဆုရ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားကိ ုပထမ၊ 

ဒတုယိ၊ တတယိဆမုျားှင့ ်သင်တန်းဆင်း 

လက်မှတ်များ ချးီြမင့်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                            သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

ှစ်ေဟာင်းကုန်၍ ှစ်သစ်တစ်ခုသို ေြပာင်းလဲေလပီ။ 

ခရစ်ှစ်အားြဖင့ ်၂၀၂၁ ခှုစ်မှ ၂၀၂၂ သို ကူးေြပာင်းြခင်းေပတည်း။ 

ြမန်မာသက ရာဇ်အားြဖင့ ်၁၃၈၃ ခှုစ် နတ်ေတာ်လ။ ရာသဦတအုားြဖင့ ်

ေဟမ  ေဆာင်းရာသီြဖစ်သည်။ နံနက်ခင်းတွင် ြမှင်းမ န်များကား 

ေအးစမိ့စ်မိ့ြ်ဖင့ ်ကိယ်ုစတ်ိှလုံး ေအးချမ်းလှပါ၏။ ေအးြမြမနနံက်ခင်း 

တွင် ကည်လင်ေသာစတ်ိတိုသည် ငမ်ိးချမ်းမ ကိ ုေဆာင်က်းလာြပန် 

၏။ သဘာဝေလာကဓာတ်ကီးပင် ေဆာင်းဥတှုင့အ်တ ူေအးချမ်းမ ၊ 

ငိမ်းချမ်းမ တိုကို ေဖာ်ကျးေနေပသည်။ မိမိတုိလူသားများအေနြဖင့် 

ေရာ ှစ်သစ်ေဆာင်းဥတှုင့အ်တ ူေအးချမ်းမ ၊ ငမ်ိးချမ်းမ  ရိှေစချင်လှ 

သည်။

စိတ်သစ်၊ လူသစ်၊ အေတွးသစ်များြဖင့်

ေအးချမ်းလှသည့် ရာသီတွင်  ှစ်တစ်ှစ်၏  ှစ်ေဟာင်းှစ်သစ် 

ကူးေြပာင်းမ မှာ ေအးချမ်းေသာ၊  သာယာေသာ  အတတ်ိနမိတ်ိအြဖစ် 

မှတ်ယူမိသည်။ ှစ်ေဟာင်းမ ှှစ်သစ်သို စိတ်သစ်၊ လူသစ်၊ အေတွး 

သစ်များြဖင့ ်ေမ ာ်ကည့်ေနမိသည်။  တိုေတာင်းလှသည့ ် လူဘဝ၏ 

ှစ်တစ်ခမှု တစ်ခုသုိ အကူးအေြပာင်းကိ ုတန်ဖိုးြဖတ်၍မရစေကာင်း။ 

ှစ်တစ်ှစ် ကူးေြပာင်းြခင်းဆိသုည်မှာ အချန်ိကာလတစ်ခ ုေြပာင်းလ ဲ

ြခင်းထက ်  အဓိပ ာယ်ပိုပါသည်။    ှစ်တစ်ှစ်ေြပာင်းလဲြခင်းသည ်

အသက်တစ်ှစ်ကီးသွားြခင်း၊ ေသဆုံးရန် တစ်ှစ် ပိမုိနုီးကပ်သွားြခင်း 

အြဖစ် ယူဆုိင်သက့ဲသုိ အြခားတစ်ဖက်တွင် အေတွအကံ၊ အေတွး 

အေခ  ရင့က်ျက်လာြခင်း၊  ဘဝသင်ခန်းစာများကိ ု အေကာင်း၊ အဆိုး 

ခဲွြခားရယူုိင်ြခင်းက့ဲသုိေသာ ဘဝတုိးတက်ေရးဟုလည်း ယူဆမည် 

ဆိုပါက  ယူဆိုင်ေပလိမ့်မည်။  သိုေသာ်   ထိုယူဆချက်များသည ်

အားလုံးအတွက ်အကျံးဝင်သည်ဟုေတာ ့မဆိုသာ။

ငယ်ရယ်စ်ကေလးဘဝ၊   လူငယ်ဘဝများက    ှစ်တစ်ှစ် 

ကူးေြပာင်းြခင်းကုိ သာမန်အချန်ိတစ်ခုေြပာင်းလဲြခင်းဆုိသည်ထက် 

ပိုသတိမထားမိခဲ့ပါ။  ြမန်မာှစ်သစ်ကူးဆိုလ င်   ေပျာ်ရ င်ရသည်။ 

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာအနာဂတ်များြဖင့် ှစ်သစ်ကိုကိဆို 

ချစ်လိက်ုရ၊ မန်ုးလိက်ုရ၊ ချိလိက်ုရ၊ ခါးလိက်ုရသည့ ်သခ   ါရေလာက၏ 

ဘဝအစိတ်အပိုင်း ကားဆက်များလိ ု ဆက်စပ်ြမင်ရသည်။ တစ်ှစ် 

တာ အှစ်ချပ်လုိက်လ င်ေတာ့ ေပျာ်စရာဇာတ်သိမ်းလား၊ လွမ်းစရာ 

ဇာတ်သမ်ိးလား၊ ချစ်ြခင်းေတနွဲ  ဇာတ်သမ်ိးလား၊ အမန်ုးတရားေတနွဲ  

ဇာတ်သမ်ိးလား မဆိတုတ်။ တစ်ဦးချင်းဘဝအလိက်ု ရိှကေပမေပါ.့..။ 

မမိကိိယ်ုတိင်ုက ဘယ်လိဇုာတ်သမ်ိးမျိးကိ ု ကိက်သလ ဲ၊  ကိယ့်ုဘဝ 

ကိုယ့်ဇာတ်မှာ   ကိုယ်တိုင်ဒါိုက်တာအြဖစ်နဲ   မင်းသား၊   လူကမ်း၊ 

မင်းသမီး၊ ဇာတ်ပို၊ သူေတာ်ေကာင်း၊ သူယုတ်မာ ကိက်ရာဇာတ်ုပ ်

မှာ    သုပ်ေဆာင်ကေပါ့။     ကိုယ်သုပ်ေဆာင်သည့်အတိုင်း 

ဇာတ်သိမ်းရမည်ကေတာ ့ေသချာသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇာတ်ကားကီး 

အတွက် တစ်ှစ်တာသုပ်ေဆာင်ချက်နဲ  မည်သုိ ဇာတ်သိမ်းကမည် 

ဆုိသည်က ကုိယ်တုိင်အသိဆံုးြဖစ်ေပလိမ့်မည်။ ဗုဒ တရားေတာ်အရ 

သဒိသ ံပါက ံဇေနတိ မိမိြပေသာကံသည ် တူေသာအကျိးကိုေပး၏ 

ဆိုသည်ကို ဆင်ြခင်ကရပါမည်။

အဓိပ ာယ်ြပည့်ဝေသာေြပာင်းလဲြခင်း

သိုဆိုလ င် ှစ်ေဟာင်းကုန်၍  ှစ်သစ်ကူးချနိ်တွင်  ှစ်ေဟာင်း 

ကိ ုဘယ်လုိအသံုးချကမလဲဆုိသည်ကုိ  စိတ်ဝင်စားမိပါ၏။  တစ်ှစ် 

တာ ှစ်ေဟာင်းအတွင်းမှ ဆက်လက်ယေူဆာင်ရမည့ ်သင်ခန်းစာများ၊ 

စွန်လ တ်ရမည့်အရာများ၊   ေြပာင်းလဲရမည့်အရာများ    ဆိုသည်က 

လူတိုင်းနီးပါးတွင ်   ရှိေနကသည်ကိုး။   ယင်းတိုသည ်   လာမည့် 

ှစ်သစ်အတွက် တွန်းအားများ၊ ခွန်အားများအြဖစ် ေြပာင်းလဲက 

မည်လား၊ ေနာက်ြပန်ဆဲွအားများအြဖစ် ထားရိှကမည်လား ... ဆုိသည် 

က တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး ကဲွြပားကပါလမိ့မ်ည်။ မည်သိုကဲွြပားသည်ြဖစ်ေစ 

ဘဝတစ်ခုတိုးတက်ရန် ှစ်ေဟာင်းမ ှတွန်းအား သိုမဟုတ် ဆွဲအား 

များကိ ုဆင်ြခင်သြိဖင့ ်ြပြပင်မှသာ ှစ်ေဟာင်းမှ ှစ်သစ်သိုကူးေြပာင်း 

ြခင်းဆိုသည်က   အဓိပ ာယ်ြပည့်ဝေသာေြပာင်းလဲြခင်း  ြဖစ်လာပါ 

လိမ့်မည်။ 

ဆက်လက်ယေူဆာင်ရမည့ ်ေကာင်းမ များ၊ ှစ်ေဟာင်းတွင် ထားခဲရ့မည့ ်

မေကာင်းမ များ၊ ှစ်သစ်အတွက် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ရမည့်အရာများ 

စသည်ြဖင့ ်သတိြဖင့်ဆင်ြခင်မှသာ တိုးတက်ေသာ ေြပာင်းလဲြခင်း 

မည်ပါလိမ့်မည်။ 

သုိေသာ်လည်း ေကာင်းမ  မေကာင်းမ ၊ အမှန်အမှား၊ အြဖအမည်း 

ဒွန်တဲွေနတတ်သည့ ်သဘာဝတွင် တစ်ခါတစ်ရ ံတစ်ဖက်တည်းကည့၍် 

အမှားအမှန် ဆုံးြဖတ်ရန် ခက်ခလှဲပါသည်။ မည်သိုဆိေုစ ကိယ်ုကိယ်ု 

တိုင်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ အများအတွက်ြဖစ်ေစ  အတ ၊ ပရ  မ တေသာ၊  

တစ်နည်းအားြဖင့ ်အများအကျိး၊ ကိုယ့်အကျိး ညီွတ်မ တစွာြဖင့ ်

ေြပာင်းလဲကရမည ်ြဖစ်ေပသည်။

ပိုမိုတိုးတက်ေသာှစ်သစ်ဆီဦးတည်

ှစ်သစ်ကူးေြပာင်းရာတွင် မည်သူကိမုဆိ ုအတတ်ိမှဆိုးရားေသာ 

ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များြဖင့် ှစ်သစ်သုိ မကူးေြပာင်းေစချင်ပါ။ လူတုိင်း 

ေကာင်းမွန်ေသာအနာဂတ်များကို ပိုင်ဆိုင်ေစချင်ပါသည်။ သိုြဖစ် 

သည့်အတွက်   ှစ်ေဟာင်းမ ှ  သင်ခန်းစာတိုကို   မိမိတိုကိုယ်တိုင ်

ေလ့လာသင်ယူကရပါမည်။ သင်ယူသည်ဆုိရာတွင်လည်း တုိးတက် 

မ အတွက် အသစ်အသစ်များကိ ုေလ့လာသင်ယူရသက့ဲသုိ အမှားများ 

ထပ်ကာထပ်ကာ  မမှားမိေစရန ် အတိတ်သမိုင်းကိုလည်း  ေလ့လာ 

သင်ယူကရပါသည်။ အတိတ်သမိုင်းတိုတွင ်မှန်ကန်ေသာလုပ်ရပ်ရှ ိ

သည့်နည်းတူ၊ သင်ခန်းစာယူြပြပင်ရမည့ ်လုပ်ရပ်များလည်း ရှိေန 

တတ်ကပါသည်။ ထိုသို သင်ခန်းစာယူြပြပင်ေြပာင်းလဲကမှလည်း 

ပိမုိတုိုးတက်ေသာ ှစ်သစ်ဆဦီးတည်ိင်ုမည် မဟတ်ုပါလား။ လတူိင်ုး 

ကေတာ့   ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့ ်  အနာဂတ်များကို   ပိုင်ဆိုင်လိုက၊ 

ြဖတ်သန်းလိုကပါသည်။ သိုဆိုလ င် အတိတ်၊ ပစ ပ န်၊ အနာဂတ် 

ကာလသုံးပါးကိ ုမှန်မှန်ကန်ကန်  ြမင်ဆင်ြခင်ရပ်တည်ုိင်ဖုိ ြပင်ဆင် 

ကရပါမည်။

ထိသုိုမဟတ်ုဘ ဲအတတ်ိ၏ အမှားများကိ ုမြပင်ဆင်၊ မေြပာင်းလ ဲ

ိုင်ဘဲ အနာဂတ်ကိုသာ  ေမ ာ်မှန်းလုပ်ကိုင်ေနမည်ဆိုပါက  ပစ ပ န် 

လုပ်ေဆာင်မ များသည ်  အိတ်ေပါက်ှင့်   ဖားေကာက်ေနသကဲ့သို 

လပ်ုသေလာက် အကျိးမေရာက် ြဖစ်ိင်ုပါသည်။ ြဖစ်ေနတာ၊ ြဖစ်ချင် 

တာှင့်     ြဖစ်သင့်တာအကား   ကွာဟချက ်   ကီးမားေနသမ  

လပ်ုသေလာက် အရာေရာက်ရန် ခက်ခေဲနပါလမိ့မ်ည်။  ြမတ်စွာဘရုား 

ေဟာကားသကဲသ့ို အစွန်းှစ်ဖက်ကိ ုေရှာင်က်ကရပါမည်။ ြဖစ်ေန 

တာက တြခား၊ ြဖစ်ချင်တာက   တြခား သိုမဟုတ်   ြဖစ်ချင်တာက 

တြခား၊  ြဖစ်သင့်တာက  တြခားကဲ့သို စိတ်ခံစားမ ြဖင့် အစွန်းှစ်ပါး 

တွင် ရပ်တည်ေနြခင်းမှာ သမ ာသမာဓ ိမှန်ကန်စွာ စတ်ိကိထုားြခင်းဟ ု

မဆိုလိုိုင်ေပ။ မှန်ကန်စွာ စိတ်ကိုထားိုင်မှသာ အေတွး၊ အကံ၊ 

အေြပာ၊ အြပအမူတိုလည်း မှန်ကန်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေတွးေခ ပညာရှင်ကီး  ပေလတိုက  ဆင်ြခင်မ   (reason)  ှင့် 

စတ်ိခစံားချက် (emotion) သည် က န်ေတာ်တိုကိ ုဆန်ကျင်ဘက်အရပ် 

ကို ဆွဲေခ ေနသည့်ြမင်းှစ်ေကာင်ှင့်တူေကာင်း ဆိုဖူးပါသည်။ 

ဆင်ြခင်မ ှင့်  စိတ်ခံစားချက်မှာ  လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်ပါသည်။ 

စတ်ိခစံားချက်များသည် လတူစ်ဦးအတွက်  စွမ်းအားများ၊  တွန်းအား 

များကို ေပးေနပါသည်။ ယင်းစွမ်းအားများေကာင့ ်တိုးတက်မ များ 

ြဖစ်လာပါသည်။ သိုေသာ်  ယင်းစတ်ိစွမ်းအားများကိ ု  အထန်ိးအကွပ်မဲ ့ 

ထားြခင်းသည် အစွန်းတစ်ဖက်သို ေရာက်ရိှေစိင်ုပါ၏။ စတ်ိခစံားချက် 

များ အစွန်းတစ်ဖက်သို မေရာက်ေစရန်ဆိပုါက ဆင်ြခင်တုတံရားြဖင့ ်

ထိန်းေကျာင်းရမည ် ြဖစ်ပါသည်။ သိုမှသာ ဟန်ချက်ညီေသာ ဘဝ၊ 

ဟန်ချက်ညီေသာေနထိုင်မ ှင့်   တိုးတက်မ တို   ရရှိလာမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။

တကယ်ေတာ့ ငါှင့င်ါသာ   င်းယှ်ရာဟ ုမှတ်ထင်ကျင်လည်ေန 

ကသည့ ်  လူဘဝသက်တမ်းဆိုသည်မှာ   သံသရာှင့်  င်းယှ်လ င် 

သမုဒ ရာထက်မှ ေရပွက်ပမာ တိုေတာင်းလွန်းလှပါ၏။ ထိုအြပင ်

မနက်ြဖန်ကိပုင် ကိယ်ုမပိင်ုသည့ဘ်ဝတွင် ပစ ပ န်တည့တ်ည့၌် မှန်ကန် 

စွာေနထိုင်ြခင်းသည်ပင ်အနာဂတ်အတွက် ြပင်ဆင်ြခင်းပင ်မဟုတ် 

ပါလား။ သိုြဖစ်ရာ ှစ်သစ်တွင် လတူိင်ုးကိယ်ုစ ီဆင်ြခင်မ ှင့ခ်စံားချက် 

တို  အညီအွတ်ေပါင်းစပ်ုိင်က၍   ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာအနာဂတ် 

များ    ပိုင်ဆိုင်ိုင်ပါေစေကာင်း     ှစ်သစ်ဆုမွန်ေတာင်းလိုက်ရ 

ပါသည်။           ။

သိန်းထွန်း (IR)

လငူယ်သဘာဝ ေပျာ်ရ င်ချင်လိ၍ု ှစ်သစ်ကိေုမ ာ်ရသည်။ ခရစ်ှစ်ကူး 

ြပန်ေတာ့လည်း  အများနည်းတ ူေပျာ်ရ၍ ေမ ာ်ရြပန်သည်။ သိုေသာ် 

အသက်အရယ်ှင့ ်ဘဝအေတွအကံများ များလာသည့်အချနိ်တွင ်

ှစ်တစ်ှစ်ကူးေြပာင်းလိုက်တိုင်း   ဪ ...  အသက်တစ်ှစ်ကီး 

ြပန်ပါပေကာဟ ုအမှတ်ထင်ထင်သတိြပမိသည်။ 

ှစ်ေဟာင်းအတွင်းမှာ ေကာင်းတာ ဘာေတလွပ်ုခဲလ့၊ဲ မေကာင်း 

တာ ဘာေတွလုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဘဝအတွက်၊ သံသရာအတွက် အကျိးရှိခဲ့ 

သလား၊ အကျိးယတ်ုခဲသ့လား ဆင်ြခင်မလိာသည်။ ဘဝအသမိျားကိ ု

သတိေပးေနသည်ဟုလည်း    စိတ်တွင်      သတိထားမိလာသည်။ 

ှစ်ေဟာင်းကုန်လ င် ယင်းှစ်ေဟာင်းအတွင်းက မိမိ၏ ကုိယ်၊ စိတ်၊  

ှလုံး သုံးပါးစလုံး၏ ေတွးခဲ့သမ ၊ ေြပာခဲ့သမ ၊ ြပလုပ်ခဲ့သမ ကို  

ငဲ့ေစာင်းကည့်မိတတ်လာသည်။     ဆင်ြခင်ကည့်ြခင်းလား၊ 

ေနာင်တြဖင့်ကည့ြ်ခင်းလား၊ သေံဝဂှင့်ကည့ြ်ခင်းလား  တစ်ခါတစ်ရ ံ  

ကွဲကွဲြပားြပားမရှိတတ်။

ထိုသိုကည့်မိြပန်ေတာ ့တစ်ှစ်တာအတွင်း ြဖတ်သန်းခဲ့မ များ 

သည် ပ်ုရှင်ကားတစ်ကားပမာ။ ရယ်လိက်ုရ၊ ငိလုိက်ုရ၊ လွမ်းလိက်ုရ၊ 

ေြပာင်းလြဲခင်းဆိရုာမှာ တစ်စုတံစ်ခကုိ ုမတညူေီအာင်ြပလပ်ုြခင်း၊ 

ေနရာ၊ လမ်းေကာင်းှင့ ်ဦးတည်ချက် ေြပာင်းလြဲခင်း၊ အစားထိုးြခင်း 

ဆိုသည့်   အဓိပ ာယ်များပါဝင်ပါသည်။  အေဟာင်းများထဲတွင်သာ 

တဝဲလည်လည်ြဖစ်ေနြခင်းကိ ုေြပာင်းလဲြခင်းဟ ုမဆိုိုင်။ သိုေသာ် 

ေကာင်းေသာေြပာင်းလဲြခင်း၊ တိုးတက်ေသာ ေြပာင်းလဲြခင်းြဖစ်ရန ်

ေတာ့ လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။

ေလာကတွင်  မေြပာင်းလဲေသာတရားသည ် ေြပာင်းလဲြခင်းဟ ု

ဆုိပါ၏။ မှန်ပါသည်။ မည်သည့်အရာမဆုိ၊ မည်သူမဆုိ ေြပာင်းလဲေန 

သည့်   သဘာဝတရားှင့်အတ ူ  လုိက်ပါေြပာင်းလဲေနကရပါသည်။ 

မေြပာင်းမလ ဲတစ်သမတ်တည်း ရပ်ေန၍မရ။ အချန်ိများ ေြပာင်းလေဲန 

ပါသည်။ အေြခအေနများ  ေြပာင်းလဲေနပါသည်။   မိမိတို  အသက်၊ 

ပ်ုခ ာှင့ ်စတ်ိတိုသည်ပင် တရစပ်ေြပာင်းလေဲနသည်မဟတ်ုလား။ 

လက်တစ်ဖျစ်အတွင်း    စိတ်ေပါင်းများစွာ    ေြပာင်းလဲေနပါသည်။ 

ုပ်ကလာပ်စည်းများသည်လည်း ထုိနည်းှင်ှင်ပင်။ သုိေသာ်လည်း 

ေြပာင်းေတာ့ ေြပာင်းလဲပါ၏။ မည်သုိ ေြပာင်းလဲကသနည်းဆုိသည် 

ကလည်း ေမးခွန်းထုတ်ချင်စရာြဖစ်သည်။ ှစ်ေဟာင်းမ ှှစ်သစ်သို 

ှစ်သစ်ကူးေြပာင်းရာတွင်    မည်သူကိုမဆို  အတိတ်မှဆိုးရားေသာ  ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များြဖင့်  

ှစ်သစ်သို မကူးေြပာင်းေစချင်ပါ။    လတူိင်ုးေကာင်းမွန်ေသာအနာဂတ်များကိ ု ပိင်ုဆိင်ုေစချင်ပါသည်။  

သိုြဖစ်သည့်အတွက်  ှစ်ေဟာင်းမှသင်ခန်းစာတိုကို  မိမိတိုကိုယ်တိုင်ေလ့လာသင်ယူကရပါမည်။ 

သင်ယူသည်ဆိုရာတွင်လည်း တိုးတက်မ အတွက် အသစ်အသစ်များကို ေလ့လာသင်ယူရသကဲ့သို 

အမှားများ ထပ်ကာထပ်ကာမမှားမိေစရန်  အတိတ်သမိုင်းကိုလည်း  ေလ့လာသင်ယူကရပါသည်။ 

အတတ်ိသမိင်ုးတိုတွင် မှန်ကန်ေသာလပ်ုရပ်ရိှသည့န်ည်းတ၊ူ သင်ခန်းစာယြူပြပငရ်မည့ ်လပ်ုရပ်များ 

လည်း ရှိေနတတ်ကပါသည်။ ထိုသို သင်ခန်းစာယူြပြပင်ေြပာင်းလဲကမှလည်း ပိုမိုတိုးတက်ေသာ  

ှစ်သစ်ဆီဦးတည်ိုင်မည်



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ(်ေနြပည်ေတာ်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရး 

ရန်ပံုေငွ (COVID-19 Vaccination Fund) ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်း OA 013733 သို ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ  ယေန  

အထိ ြပည်တွင်း / ြပည်ပ အလှရှင်များမ ှထည့်ဝင်လှဒါန်းေင ွစုစုေပါင်းမှာ  ေငွကျပ် ၂ ဒသမ ၁၈၀ သန်း 

ြဖစ်သည်။ ယေနအထိ ရန်ပုံေငွစာရင်း၏အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်   

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွOA-013733 စာရင်း  

        ေငွကျပ်

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

(+) ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနထိ ရရှိေင ွ ၂,၁၈၀,၀၀၀.၀၀

(-) EDC-600012 သို USD ၂.၁၄၅ သန်း လ ဲေြပာင်းေင ွ(၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ၃,၈၂၂,၅၃၅,၀၀၀.၀၀

၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းပိတ်လက်ကျန ် ၁၆၆,၁၁၇,၄၁၀,၁၄၂.၅၃

 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွEDC 600012 စာရင်း

                အေမရိကန်ေဒ လာ

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

(-) ုရှားိုင်ငံ၊ Sputnik Light ကာကွယ်ေဆး(၁) သန်း ဝယ်ယူရန်  ၃,၈၇၀,၀၀၀.၀၀

ပထမအရစ်ေပးေချေငွ

(+) ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနထိ ရရှိေင ွ −

(+) OA-013733 မှ လ ဲေြပာင်းြခင်း (၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ၂,၁၄၅,၀၀၀.၀၀

၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းပိတ်လက်ကျန ် ၂၄,၁၃၇,၃၄၉.၅၃

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွ

စီမံခန်ခွဲမ ဆပ်ေကာ်မတီ၏ အသိေပးေကညာချက်

ြပည်ပမှ ြပန်လာသူများကို အခမဲ့ Quarantine ဝင်ေရာက်ေစြခင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးေပးြခင်းှင့် 

ေရာဂါပိုးစစ်ေဆးေတွရှိသူများကို ေရာဂါေပျာက်ကင်းသည်အထိ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀

ကိဗုစ်-၁၉ ကမ ာက့ပ်ေရာဂါေကာင့ ်ြပည်ပိင်ုငမံျားတွင် အခက်အခြဲဖစ် 

ေနကသည့ ်ြမန်မာ ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံားများအား အမြိမန်မာိင်ုငေံတာ်သို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိုင်ေရး ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ(်Relief Flight) 

များြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်စစ်ေရယာ်များြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေစြခင်းြဖင့် လည်းေကာင်း အမိ 

ြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ အရပ်ိအာဝါသေအာက်တွင် ကည့် ေစာင့ေ်ရှာက်မ  

ေပးိင်ုေရး ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီ စစီ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိသည်။ 

ထိုသို စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာတွင် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ 

၁  ရက်မှ ဒဇီင်ဘာ၂၈ ရက်အထ ိြမန်မာုိင်ငံသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာ 

သည့် ုိင်ငံသူ ုိင်ငံသားများမှာ ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ် (Relief Flight) 

ခရီးစ် ၉၀၄ ကိမ်ြဖင့် Facility Quarantine ဝင်ေရာက်သ ူ၄၆၆၂၂ ဦး၊ 

တပ်မေတာ်စစ်ေရယာ်ြဖင့ ်၁၀၈၆ ဦး၊ နယ်စပ်ဂိတ်များမ ှ ၉၂၁၃၃ ဦး 

ြဖစ်သည်။ ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ(်Relief Flight)ခရီးစ်ြဖင့ ်ိုင်ငံ 

အလိုက် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအနက ်Facility Quarantine 

ဝင်ေရာက်မ မှာ ေဖာ်ြပပါအတိုင်းြဖစ်သည-်

(က) မေလးရှားိုင်င ံ ၂၄,၄၂၆  ဦး

( ခ) ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ ၆,၂၂၄  ဦး

( ဂ) စင်ကာပူိုင်င ံ ၇၇၁၃ ဦး

(ဃ) တုတ်ိုင်ငံ ၈၄၃ ဦး

( င) ထိုင်းိုင်င ံ ၃၆၇၄ ဦး

( စ) ဒူဘိုင်း ၁၁၉၀ ဦး

(ဆ) အိ ိယိုင်ငံ ၉၂၅ ဦး

( ဇ) ဂျပန်ိုင်ငံ ၄၉၀ ဦး

(ဈ) လာအိုိုင်ငံ                  ၁၁ ဦး

(ည) ဖိလစ်ပိုင်ိုင်င ံ                  ၅၄ ဦး

(ဋ) ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံ                 ၃၂၆ ဦး

(ဌ) ထိုင်ဝမ်                ၁၅၇ ဦး

(ဍ) ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ                  ၉၁ ဦး

(ဎ) ဗီယက်နမ်ိုင်င ံ                  ၉၁ ဦး

(ဏ) ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ                ၁၆၄ ဦး

(တ) အြခားိုင်ငံများမ ှ ၂၄၃ ဦး

 စုစုေပါင်း ၄၆,၆၂၂ ဦး

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ၊ီ ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

ေရးှင့် ကုသေရးဗဟိ ုေကာ်မတီတို၏ လမ်း န်မ ြဖင့် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနသည် ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး 

သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများှင့်ပူးေပါင်း၍ ြပည်ပမှြပန်လည ်

ဝင်ေရာက်လာသမူျားကိ ုေွးေထွးပျငှာစွာြဖင့ ်အသွားအလာကန်သတ် 

ေစာင့်ကည့ြ်ခင်း (Facility Quarantine)အား သတ်မှတ်ေနရာများတွင် 

အခမဲေ့ဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရိှ၊မရိှ  ဓာတ်ခဲွနမနူာများ 

ရယူပီး RT-PCR နည်းြဖင့ ်စစ်ေဆးေပးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးခဲရ့ာ 

ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ် (Relief Flight)ြဖင့် ြပန်လည် ဝင်ေရာက်လာသ ူ 

၄၆၆၂၂ ဦးအနက်  ၂၈၁၇ ဦးတွင်လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်စစ်ေရယာ် 

ြဖင့ ်ြပန်လာသ ူ၁၀၈၆ ဦးအနက် ှစ်ဦးတွင် လည်းေကာင်း၊ နယ်စပ်ဂတ်ိ 

များမှြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူ ၉၂၁၃၃ ဦးအနက် ၂၀၀၃ ဦးတွင် 

လည်းေကာင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး  စစ်ေဆးေတွရိှခ့ဲသြဖင့် စုစုေပါင်း 

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာ ၄၈၂၂ ဦးရိှခ့ဲသည်။ အဆုိပါဓာတ်ခဲွ အတည်ြပ 

လူနာများအား သတ်မှတ်ေနရာများတွင် ေဆးကုသမ ခံယူေစပီး ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ သက်သာေပျာက်ကင်းသည်အထ ိိင်ုငေံတာ်အစိုးရက တာဝန်ယ ူ

ကုသေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                     သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အေြခအေနအရ ဘာသာေရးဆိုင်ရာအခမ်းအနားများှင့် သာေရး/နာေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များအတွက် 

မူလသတ်မှတ်ထားေသာ လူ ၁၀၀ ဦးအစား လူ ၂၀၀ ဦး အထိ ၁-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနမှစ၍ စုေဝးခွင့်ြပေကာင်း ထုတ်ြပန်
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အမိန်အမှတ်၊ ၅၃၈ /၂၀၂၁       

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ် ၁၂  ရက်

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ  ၃၀  ရက်)

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ်ိှမ်နင်းေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ ပုဒ်မခဲွ(ခ)ပါ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိ ုကျင့်သုံး၍ ဤအမိန်ကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် လတ်တေလာအသက် ှလမ်းေကာင်းဆုိင်ရာေရာဂါ (Coronavirus 

Disease 2019 - COVID-19) ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍  ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ  

မြဖစ်ေစရန်အတွက် ခ င်းချက်ြပေဖာ်ြပထားေသာ ကစိ ရပ်များမှအပ လ ူ၁၀၀ ဦးထက်ပိ၍ု စေုဝးြခင်းမြပရန် 

၂၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါအမိန်အမှတ် ၄၇၉/၂၀၂၁ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ယခုအခါ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အေြခအေနအရ  ဘာသာေရးဆိုင်ရာအခမ်းအနားများှင် ့

သာေရး/နာေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များအတွက် မူလသတ်မှတ်ထားေသာ လူ ၁၀၀ ဦးအစား လူ ၂၀၀ ဦး အထိ 

၁-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနမှစ၍ စုေဝးခွင့်ြပေကာင်း ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။

၃။ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်စပ်လျ်း၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနတိုက 

ထုတ်ြပန်ထားသည့ ်အမိန် ၊  န်ကားချက်များကိ ုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

       ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း

         ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

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

အများြပည်သူများမ ှလှဒါန်းေငွစာရင်း

(၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနမ ှ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနထ)ိ

မှတ်ချက်။ (က) အလှရှင်များက ေပးပိုထားသည့ ်အချက်အလက်များှင့ ်ဘဏ်သိုထည့သွ်င်းထားသည့ ်

အချက်အလက်များအရ ေနရပ်လိပ်စာ ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

 (ခ) ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်ရိှ ြမန်မာကျပ်ေငစွာရင်းှင့ ်ုိင်ငံြခားေငစွာရင်းများသုိ ဝင်ေရာက် 

ပီးသည့ ်လှဒါန်းေငွများြဖစ်ပါသည်။

 ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေငွစီမံခန်ခွဲမ ဆပ်ေကာ်မတီ



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၈၅၀၄၁၇၅၇ ဦး

ေသဆုံးသူ            ၅၄၄၁၄၄၃ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၅၂၇၆၇၉၅၇  ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဂျနီီဗာ    ဒီဇင်ဘာ   ၃၀
ကမ ာတစ်ဝန်းအိုမီခရန်ှင့်   ဒယ်လ်တာဗီဇ
ေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်ေန 
ြခင်းအေပ    စိုးရိမ်ပူပန်ေကာင်း   ကမ ာ့ 
ကျန်းမာေရးအဖဲွ အကီးအက ဲ ဂါဘရယီီးဆပ် 
က ေြပာကားခဲ့သည်။ သိုရာတွင ်ကမ ာကီး 
သည် လက်ရိှကျေရာက်လျက်ရိှေသာ ကုိဗစ်-
၁၉ ကပ်ေရာဂါအား ၂၀၂၂ခုှစ်တွင် အပီးတုိင် 
တုိက်ဖျက်သွားုိင်မည်ဟု ယံုကည်ေကာင်း 
၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင် အေမရိကန်ှင့် ဥေရာပ 
ိုင်ငံများတွင် အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 
ကူးစက်မ များ    ြမင့်တက်ေနဆဲြဖစ်သည်။  
ထိုြပင် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွဝင်ုိင်ငံ  ၁၉၄ 
ိင်ုငရိှံသည့အ်နက် ိင်ုငေံပါင်း ၉၂ ိင်ုငသံည်    
လဦူးေရ၏ ၄၀ ရာခိင်ု န်းအား    ယခှုစ်ကန်ု 
တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးမထိုးံှ 

ိင်ုေသးေကာင်း   ေတွရိှေနရသည်ဟ ုဂါဘရ ီ
ယီးဆပ်က ေြပာကားခဲ့သည်။

 ှစ်သစ်တွင်      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
တိက်ုဖျက်ေရး     ကိးပမ်းချက်တစ်ရပ်အြဖစ်  
ိုင်ငံတိုင်းသည ်  ကမ ာတစ်ဝန်းိုင်ငံများရှ ိ
လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင် န်းအား ၂၀၂၂ ခုှစ် 
ဇူလုိင်လ ေနာက်ဆံုးထား၍ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  
ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးေရး ေဆာင်ရက်က 
ရန် ၎င်းက တိက်ုတွန်းခဲသ့ည်။  ကမ ာတစ်ဝန်း 
၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ မှ ၂၆ ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ထပ်မံကူးစက်ခရံသ ူ၄ ဒသမ ၉၉ သန်း 

ခန်ရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  ကမ ာတစ်ဝန်း 

လက်ရိှအချနိ်တွင်    အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 
ဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်မ လ  င်းများ   ြမင့တ်က်လာ 
ချန်ိတွင် ိင်ုငမံျားရိှ    ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ  
လုပ်ငန်းခွင်၌  ဝန်ှင့်အားမမ ဘဲ ကျန်းမာ
ေရးေစာင့်ေရှာက်မ စနစ်များအေပ  ဝန်ထုပ် 

ဝန်ပုိးများြဖစ်လာမည်ကုိ စုိးရိမ်ပူပန်ေကာင်း 
၎င်းက အေလးထားေြပာကားခဲ့သည်။ 

လာမည့်      သီတင်းပတ်များအတွင်း 
အုိမီခရန်ှင့် ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 
ကူးစက်မ များ ေလျာန့ည်းကျဆင်းသွားေစရန် 
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း     
ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏      အေရးေပ  
ကျနး်မာေရးအစီအစ်မှ      တာဝန်ရှိသူ     
ေဒါက်တာမိုက်ကယ်ိုင်ယန်က  ေြပာကား 
သည်။  အေမရိကန်ိုင်ငံတွင ် အိုမီခရန်ဗီဇ 
ေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ သည်  ိင်ုငအံတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ၏    ၅၈ ဒသမ 
၆ ရာခိင်ု န်းရိှပီး   ဒယ်တာဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 
ကူးစက်မ မှာ ၄၁ ဒသမ ၁ ရာခိင်ု န်းရိှေကာင်း 
သိရသည်။

 ကိုးကား - စီဂျတီီအင်န်
ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဗန်ေကာက်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၀

ထုိင်းုိင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၃၉ ဦးရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။ ၎င်းတိုအနက် ၄၈၈ ဦးမှာ ြပည်ပမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး 

၂၅၁ ဦးမှာ ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင် ထိင်ုးိင်ုင၌ံ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်မ များအြပင် 

ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ် ကူးစက်မ များကိုလည်း   ေတွရှိေနဆဲြဖစ်ေကာင်း 

ထိင်ုးိင်ုင ံြပည်သူကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေဆးသပိ ံပညာဦးစီးဌာနမှ  န်ကားေရး 

မှးချပ် ဆပူါကစ်ဆရီလီက်က ေြပာကားသည်။  အဆိပုါ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်ခံရသူများအနက် အများစုမှာ ကာလာစင်ြပည်နယ်၌ ေတွရိှရေသာ လူအစုလုိက် 

အပံလိုက ်ကူးစက်မ များမှတစ်ဆင့ ်ကူးစက်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိအချနိ်  ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ ြပည်နယ် ၃၃ ခု၌  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ များကို ေတွရိှရပီး  ဗန်ေကာက်၊ ကာလာစင်ှင့် ဖူးခက် စေသာေဒသများမှ 

အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်မ များသည်   ုိင်ငံအတွင်း  အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ များ၏ ၆၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်ရိှေကာင်း သရိသည်။ ိင်ုငသံားများအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများြဖစ်ေသာ ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင် 

ရန်၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ရန်ှင့် လက်မကာခဏေဆးေကာရန်တိုကိ ု

လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ရိှသမူျားက တိက်ုတွန်းခဲသ့ည်။ ိင်ုငအံတွင်း အိမုခီရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်ကာကွယ်တားဆီးေရးအတွက ်လုပ်သားများကိ ု  မိမိေနအိမ်မှ 

အလုပ်လုပ်ကုိင်ရန်ှင့် ပညာသင်ကားေရးတွင် အွန်လုိင်းစနစ်ြဖင့် သင်ကားရန် တာဝန် 

ရိှသူများက  န်ကားခဲ့သည်။                 ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

တူရကီိုင်ငံ၌ ြပည်တွင်းထုတ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအား စတင်အသံုးြပထိုးှံ

နယူးေဒလီ    ဒီဇင်ဘာ   ၃၀

အိ ယိုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၃၁၅၄ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူစုစုေပါင်း 

၃၄၈၂၂၀၄၀ ရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးထုတ်ြပန် 

သည့် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၂၆၈ ဦး ထပ်တိုးလာရာ  ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း ၄၈၀၈၆၀ ရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။ အိ ယိုိင်ငံ၌ လက်ရိှတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆ ဲလူနာစုစုေပါင်း 

၈၂၄၀၂ ဦးရှိေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသြဖင့် ေဆးံုအသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရိှသူ ၇၄၈၆ ဦးရိှြခင်းေကာင့် ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူစုစုေပါင်း ၃၄၂၅၈၇၇၈ ဦးရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။                          ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံက ဇန်နဝါရီလမှစတင်ကာ တစ်လလ င် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ သန်း ၄၀ ထိုးှံေပးမည်
ဒါကာ    ဒီဇင်ဘာ   ၃၀

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံသည်   လာမည့်ှစ ်

ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍      တစ်လလ င် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

သန်း ၄၀     ထိုးှံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဘဂ  လားေဒ့ရ     ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဇာဟစ်မာလီေကးက           ေြပာကား 

သည်။

အန်ကာရာ   ဒီဇင်ဘာ   ၃၀

တရူကီိင်ုင၌ံ ပထမဆုံး ြပည်တွင်းထတ်ု 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး Turkovac 

အား  စတင်အသံုးြပကာ ထိုးံှေပးလျက် 

ရှိေကာင်း  တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ကိုကာက      ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင ်

ေြပာကားသည်။

တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီး ကိုကာ 

သည် အဆိုပါ Turkovac ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအား   အန်ကာရာ 

မိေတာ်ေဆးုံ၌   အပိုေဆာင်းအြဖစ ်

ထိုးှံမ ခံယူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် 

Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးကိ ုိင်ုငအံတွင်း အေရးေပ အသုံးြပ 

ရန် တူရကီကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များ 

က   အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက ်  ိုင်ငံ 
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ကျန်းမာေရးဝန်ကီး ဇာဟစ်မာလေီကးက 
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ေရာဂါ    တိုက်ဖျက်ရာတွင ် ေရှတန်းမှ 
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များအား   ဦးစားေပးထိုးှံေပးမည်ြဖစ ်
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 ေလးေက့ေကာ်မှ

တိကျစွာလိုက်နာသွားမည”် ြဖစ်ေကာင်း   သေဘာထားထုတ်ြပန်ပီး 
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များအား လက်တစ်လုံးြခားြပလပ်ုကာ နည်းမျိးစုြံဖင့ ်ချိးေဖာက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း ေတွရှိရသည်။ 
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အရင်းြဖင့ ်ဝင်ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ေသာ်လည်း အကျအဆုံးများစွာြဖင့ ်
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အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ကုသ 

ေဆးဝါးများ ဖာပွန်မိသို ေပးပိုမ အေပ   နည်းလမ်းမျိးစုြံဖင့ ်မိင်ုးေထာင် 
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၂၈ လုံး၊ လက်လပ်ုမိင်ုး ၂၁၇ လုံးှင့ ်အြခားေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးပစ ည်း 

များကို   သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။   ထိုြပင ် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

အကမ်းဖက်မ များမရိှေစေရးအတွက် ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်မ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ အကမ်းဖက်သ ူ၉၉၅၈ ဦး၊ လက်နက်မျိးစုံ ၃၄၁၇ လက်၊ ခဲယမ်း 

မျိးစုံ ၁၆၁၅၀၀ ေတာင့်၊ လက်ပစ်ဗုံး ၆၄၇ လုံး၊ လက်လုပ်မိုင်း ၆၈၉၅ 

လုံးှင့် အြခားေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရးပစ ည်းများကိ ုအချနိ်မီေဖာ်ထုတ် 

တားဆီးထိန်းသိမ်းိုင်ခဲ့သည်။

နည်းမျိးစုံြဖင့ ်သယ်ေဆာင်

အကမ်းဖက်သမားတို၏ ရန်ကုန်မိှင့် အြခားမိကီးများတွင ်

ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် အချိေသာ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များှင့ ်သတင်းအား 

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိချန်ိ ေဖာ်ထုတ်ချက်အရ ဖမ်းဆီးရမိသည့် လက်နက်/ 

ခယဲမ်းများသည် ကရင်ြပည်နယ် ေလးေကေ့ကာ်မိသစ်ရိှ အကမ်းဖက် 

သမားများအေနြဖင့ ်၎င်းမိသစ်မှတစ်ဆင့ ်ရန်ကန်ု၊ ပခဲူး၊ ေမာ်လမိင်ှင့ ်

ေတာင်ငူ၊ ြပည်စသည့်မိကီးများသို လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ အလစ် 

အငိုက်နည်းမျိးစုံြဖင့ ်  သယ်ေဆာင်ြခင်း၊  ပိုေဆာင်ြခင်းများ ြပခဲ့က 

ေကာင်း ေတွရှိရသည်။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်KNU တပ်မဟာ(၅)၏ ထီးမထူစခန်းြဖစ်စ် 

မှစတင်၍ ေလးေကေ့ကာ်မိသစ် တိက်ုပဲွြဖစ်စ်မတိင်ုမအီချန်ိထ ိKNU/

KNLA တာဝန်ရှိသူများထ ံNCA သေဘာတူညီချက်များကိုထိန်းသိမ်း

လိက်ုနာရန်ှင့ ်လက်ေအာက်ခအံဖဲွများကိ ုထန်ိးသမ်ိးကပ်မတ်ေပးရန် 

ညိ  င်းေြပာဆိမု များကိလုည်းအကမ်ိေပါင်းများစွာ တရားဝင်/ ရင်းီှးမ  

သေဘာတိုြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ အြခားသတင်းများအရလည်း KNU 

အဖဲွအတွင်း ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ပုမှံန်အစည်းအေဝးများ၊ အေရးေပ အစည်း 

အေဝးများ၌လည်း NCA လမ်းေကာင်းမှ ေသွဖည်၍ ြပည်ပမှ ေငွေကး 

ှင့် ေထာက်ပံ့မ ရယူပီး ငိမ်းချမ်းေနသည့် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း 

ပဋိပက စစ်မီးများ ြပန်လည်ေတာက်ေလာင်ေအာင် ြပလုပ်လိုသည့ ်

ေခါင်းေဆာင်ပိင်ုးအချိမှ NUG ှင့ ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အပ်ုစအုား 

ေနာက်ကွယ်မှ  အားေပးအားေြမာက်ြပလုပ်၍  တည်ဆဲအစိုးရအား 

အကျပ်အတည်းြဖစ်ေစေရး ရည်ရယ်လုပ်ေဆာင်ရန် တုိက်တွန်းမ များ 

လည်းရှိေကာင်း သိရှိရသည်။ 

ိုင်ငံကီးအချိ၏ ေငွေကးေထာက်ပံ့မ ကို ေမ ာ်ကိုးရယူ

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်တွင် တပ်မေတာ်က ိုင်ငံေတာ်တာဝန် 

အရပ်ရပ်အား မလ ဲမေရှာင်သာ တာဝန်ယထူန်ိးသမ်ိးပီးချန်ိ ေနာက်ပိင်ုး 

ိုင်ငံ၏ အချိမိများတွင ်  ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် NLD အစွန်းေရာက်တို၏ 

ဆူပူအကမ်းဖက် ဆ ြပမ များ၏ ေနာက်ဆက်တဲွအြဖစ် အကမ်းဖက် 

လုပ်ရပ်များ   လုပ်ေဆာင်ရန်      ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လာသူများကိ ု

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ   အေကာင်းအရာေအာက်၌ လက်ခံ 

ထိန်းသိမ်းပီး အဆိုပါတိမ်းေရှာင်အုပ်စုတိုကိ ုအေကာင်းြပ၍ ြပည်ပ 

ိင်ုငံကီးအချိ၏ ေငေွကးေထာက်ပံမ့ ကိ ုေမ ာ်ကိုးရယကူာ ိင်ုငေံတာ် 

အား အလံုးစံုပျက်သု်းေရးအထိ စစ်ေရးပဋိပက ြဖစ်လာေစေရး ရည်မှန်း 

လုပ်ေဆာင်လာခဲ့သည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ် ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု

ေရှ ၍ အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ(NSPNC) မှတစ်ဆင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးကိထုန်ိးသမ်ိးရန်၊ 

ေဒသတည်ငိမ်ေရးကို အေလးထားရန်၊ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို 

ရပ်တန်၍ အကမ်းဖက်သမားများကိ ုလက်ခြံခင်းမြပရန် KNU တာဝန်ရိှ 

သူများထံ အကိမ်ကိမ် အေကာင်းကားညိ  င်းမ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

သည်။ တပ်မေတာ်၊ EAOs များှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့ဌ်ာနကီးများကလည်း 

အကိမ်ကိမ် သတိေပးအေကာင်းကားမ များ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

သိုေသာ် KNU တပ်မဟာအချိှင့ ်ေခါင်းေဆာင်ငယ်အချိအေနြဖင့ ်

ညိ  င်းမ များကို လျစ်လျ ၍ ငိမ်းချမ်းေရးရလဒ်၏ ြပယုဂ်တစ်ခုြဖစ ်

ေသာ ေလးေက့ေကာ်မိသစ်ကုိ အသံုးချပီး PDF  အမည်ခံအကမ်းဖက်သမား 

များကို  လက်ခံလျက်   အကမ်းဖက်ှင့ ်ေဖာက်ခွဲေရးသင်ခန်းစာများ 

ေလက့ျင့ေ်ပးြခင်းှင့ ်ိင်ုငအံံှအြပား အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များအတွက် 

ေထာက်ပံအ့ားေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်လာသြဖင့ ်အကမ်းဖက်သမား 

များကိ ုေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း KNU/KNLA တာဝန်ရိှသ ူ

များထံ   ကိတင်အသိေပးပီး  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများက ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်မှ  စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုသို  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာတွင်   ေလးေက့ေကာ်မိသစ်အတွင်း 

ဥပေဒှင့အ်ည ီရှာေဖစွစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ အကမ်းဖက် NUG 

အမည်ခအံဖဲွမှ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေဟာင်း ၂ ဦးအပါအဝင် PDF 

ှင့် CDM ြပလုပ်ထားသ ူ၂၁ ဦး အား လက်နက်မျိးစုံ ၇ လက်ှင့်အတူ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၅ သို 



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  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 
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သက်မဲ့ြပလုပ ် ရှင်းလင်းခဲ့ေကာင်းှင့ ် အေဆာက် 

အအုံှင့်    လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ  မရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

အလားတူ  မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲခန်တွင်  ကေလး 

မိနယ် ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်ရိှ အမှတ် (၆)အေြခခ ံ

ပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌  ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား 

ခ့ဲေကာင်း  သတင်းအရ  လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ အဆိပုါ ေကျာင်း ခစံည်းိုး 

အုတ်တံတိုင်းှင့် တစ်ေပခန်အကွာ ေကျာင်းဝင်း 

အတွင်း၌ လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံး  ေပါက်ကွဲခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ပီး ခစံည်းိုးှင့ ်ှစ်ေပခန်အကွာတွင် လက်လပ်ု 

မိင်ုးတစ်လုံးအား ထပ်မေံတွရိှရသြဖင့ ်သက်မဲြ့ပလပ်ု 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ 

အထက်ပါြဖစ်စ်များမ ှအကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ် 

များကို  ကျးလွန်သူများအား   ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာအေရးယူိုင်ေရး   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သတင်း 

ရရှိသည်။

သတင်းစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး စစ်ကိုင်းမိနယ်၌ လက်လုပ် ဗုံးေပါက်ကွဲမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
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  NCA မှ

အြခားေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရး      ပစ ည်းများကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ထိုြပင ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက အကမ်းဖက်မ များမရိှေစေရးအတွက် ရှာေဖွ 

ေဖာ်ထုတ်မ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  အကမ်းဖက်သ ူ

၉၉၅၈ ဦး၊ လက်နက်မျိးစု ံ၃၄၁၇ လက်၊ ခယဲမ်းမျိးစု ံ

၁၆၁၅၀၀ ေတာင့်၊ လက်ပစ်ဗံုး ၆၄၇ လံုး၊ လက်လုပ်မိင်ုး 

၆၈၉၅ လုံးှင့် အြခားေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရးပစ ည်း 

များကို အချနိ်မီေဖာ်ထုတ် တားဆီးထိန်းသိမ်းိုင်ခဲ ့

သည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ခဲ့မ ေကာင့ ်     ရန်ကုန်မိှင့် 

ြမန်မာိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရှိ        မိကီးများတွင ်

အကမ်းဖက်မ များကို  အဓိကဦးေဆာင်ကိးကိုင ်

ေဆာင်ရက်ေနသည့ ် အကမ်းဖက်အဖွဲကီးများကိ ု

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းိုင်ခဲ့ပီး   ြဖစ်စ်  ၁၅ ကိမ်တွင် 

ဖမ်းဆီးရမိသ ူ ၂၇၂ ဦး၊  လက်နက်ခဲယမ်းအေနြဖင့ ်

ပစ တို ၄၄ လက်၊ ပွိင့်-၂၂ ေသနတ်  ၈ လက်၊ MK-12 

၅၁ လက်၊ M-16 ၃၀ လက်၊ M-22 ၁၅ လက်၊ AK-47 

၅၅ လက်၊ M4-A1 ၁၀ လက်၊ 56-1 ၅ လက်၊ M-79 

၄ လက် အပါအဝင်  လက်နက်မျိးစံု ၂၂၈ လက်၊ 

ခဲယမ်းမျိးစု ံ ၂၇၂၂၈  ေတာင့်၊     ေရှထွက်မိုင်းှင့ ်

လက်ပစ်ဗုံးမျိးစု ံ၂၈၆ လုံးတိုအား သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

သည်။ ဖမ်းဆီးရမိသူများကုိ ေဖာ်ထုတ်ချက်များအရ 

KNU အဖဲွ၏ အချိတပ်မဟာများတွင် အကမ်းဖက် 

ေဖာက်ခဲွေရးသင်တန်းတက်ေရာက်ခ့ဲပီး အမည်စာရင်း 

တကိျစွာ ေဖာ်ထုတ်ရရိှသူ ၁၇၃ ဦးရိှေကာင်းှင့် အမည် 

စာရင်းတိကျစွာ ေဖာ်ထုတ်မရရိှသူ ေြမာက်ြမားစွာရိှ 

ေကာင်း သိရိှရသည်။ ဖမ်းဆီးရမိ လက်နက်၊ ခဲယမ်း 

အများစုသည်လည်း    KNU  နယ်ေြမအသီးသီးမ ှ

တစ်ဆင့် ြပည်တွင်းသုိ ဝင်ေရာက်လာေသာ လက်နက်/ 

ခဲယမ်းများြဖစ်သည်။    အေရှေတာင်အာရှေဒသ 

အတွင်း  စစ်ေအးေခတ်ှင့်   စစ်ေအးလွန်ေခတ်၌ 

ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ ်လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ၌ အားေပး 

အားေြမာက်ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ိင်ုငံကီးအချိ၏ ပဋပိက  

လက်ကျန် လက်နက်များြဖစ်ေကာင်း ေတွရိှရသည်။ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးကိ ု

ေရှး ၍  ၂၀၁၅ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ ၁၅ ရက်တွင် 

သေဘာတူလက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့ ်NCA သေဘာ 

တညူခီျက်များကိ ုတကိျစွာေလးစားလိက်ုနာလျက်ရိှ 

သည့်အြပင်    တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ  

ရပ်စဲေရးကိုလည်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက် 

အထိ သက်တမ်းတုိးြမင့်ထားပီးြဖစ်သည်။ တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်အေနြဖင့လ်ည်း ငမ်ိးချမ်းေရး 

ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အစည်းအေဝးများ၊ ေဆွးေွးပဲွများ 

ှင့်  အခမ်းအနားများ၌  “ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူတို 

လိအုပ်လျက်ရိှသည့ ်ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရး ရရိှေအာင် 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် တပ်မေတာ်အေနြဖင့် တစ်ုိင်ငံလုံး 

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး      သေဘာတူစာချပ် 

(NCA)ပါအတိုင်း   တိကျစွာ   လိုက်နာသွားမည”် 

ြဖစ်ေကာင်း  သေဘာထားထုတ်ြပန်ပီးြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

ေရှလပ်ုငန်းစ်  ၅ ရပ်ှင့ ်ဦးတည်ချက်  ၉ ရပ်တိုတွင် 

လည်း  ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု   ဦးစားေပးလုပ်ငန်းအြဖစ ်

ချမှတ်၍  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှပီး ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်များ တိုးြမင့လ်ပ်ုေဆာင် 

ိုင်ေရးအတွက်                      စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သတူို  လိအုပ်လျက်ရိှသည့ ် ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရး 

ရရှိေအာင်  ေဆာင်ရက်ရာတွင်  တပ်မေတာ်အေနြဖင့်  တစ်ိုင်ငံလုံး    

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ်   (NCA)ပါအတိုင်း 

တိကျစွာ လိုက်နာသွားမည်

CRPH၊ NUG ှင့်  PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများထံမ ှသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်/ခဲယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
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ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၃၀

e-Government အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီတွင ် ပါဝင်သည့် 

ြပန်ကားေရးှင့် ိုင်ငံတကာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဆပ်ေကာ်မတ၏ီ   ညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကိ ုယေနနံနက် ၁၀ နာရီ 

တွင် Virtual Meeting ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် e-Government 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး    လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီ၏    လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်း 

အေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်ပါ ေဆာင်ရက်ပီး 

ကစိ ရပ်များ၊ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန်လပ်ုငန်း 

များှင့ ်ဆပ်ေကာ်မတ၏ီ လပ်ုငန်းတာဝန် 

များမှ   သတင်းြပန်ကားေရးက  ှင့် 

ိုင်ငံတကာ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

က  များအေပ  ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

အေြခအေနများှင့ ်      ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်     ကိစ ရပ်များအား 

ေဆွးေွးကသည်။

အစည်းအေဝးသို ြပန်ကားေရးှင့ ်

ိုင်ငံတကာ    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီဥက   ၊      ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန  အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ်

ဆပ်ေကာ်မတီတွင်            ပါဝင်သည့်  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများြဖစ်ေသာ  

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊  စီမံကိန်းှင့ ်

ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ှင့်      ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဥပေဒေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန၊ ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ြမန်မာုိင်ငံ ကွန်ပျတာ 

အသင်းချပ ်(MCF) မ ှအဖွဲဝင ်ကိုယ်စား 

လှယ်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ြပန်ကားေရးှင့ ်ိင်ုငတံကာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရး      ဆပ်ေကာ်မတီသည ်

e-Government အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏  ဖွဲစည်းထား 

သည့်  ဆပ်ေကာ်မတီ  ရှစ်ခုတွင်  တစ်ခု 

ေညာင်ေလးပင ်  ဒီဇင်ဘာ   ၃၀

ကိဗုစ်-၁၉ ကာလေညာင်ေလးပင်မိနယ် 

အတွင်းရှိ   သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ ်

များ  ဆွမ်းကိစ အဝဝ  အဆင်ေြပေစရန် 

ရည်ရယ်၍            ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

ေညာင်ေလးပင်မိ    မိမ(၂)ရပ်ကွက ် 

သမစိတ လမ်းရှိ     ရပ်ကွက်လုံးဆိုင်ရာ 

ဗုဒ ပမုခသံဃိကဒါန အဂ   ါဆွမ်းေလာင်း  

အသင်းကီးက ကီးမှးကျင်းပေသာ ဒုတိယ 

အကိမ်ေြမာက်  ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်း 

လှပွဲကီးကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် 

တွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ဆွမ်းဆန်စိမ်း   ေလာင်းလှရာတွင်

ေညာင်ေလးပင်မိ     မိမ(၂)ရပ်ကွက ်

လမ်းသစ်လမ်း  ေတာင်ဘက်ထိပ်မှစ၍ 

လမ်းသစ်လမ်း၊     ေကျာင်းကီးလမ်း၊ 

တပင်ေရထီးလမ်း၊ သမစိတ လမ်း၊  စိတ  

သခုလမ်း၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ သတပိ  ာန် 

လမ်း၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ ြမတ်သခုလမ်း၊ 

တုိးချဲ(၃)လမ်း၊ တုိးချဲ(၅)လမ်း၊ စာတုိက် 

လမ်း၊ ကားေတာရတုိးချဲ(၁)လမ်း၊ ကား 

ေတာရ(၃)လမ်း၊ ကားေတာရ(၁) လမ်း 

ေြမာက်ဘက်ထိပ်အထိ လမ်းေကာင်း 

သတ်မှတ်ကာ ေလာင်းလှသွားမည်ြဖစ ်

သည်။

ယခုှစ် ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှပွ ဲ

တွင်   ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အတွင်းရှ ိ

ေကျာင်းေပါင်း ၄၀ မှ သံဃာေတာ် ၇၁၁  

ပါး၊  သလီရှင်ဆရာေလး အပါး ၂၀ တိုအား 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ    ထုတ်ြပန် 

ထားေသာ  ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက ် 

များှင့်အညီ ေလာင်းလှသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ေနလင်း( ေညာင် ေလးပင)်

e-Government ဆပ်ေကာ်မတီ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ပါဝင်ပီး ဆပ်ေကာ်မတီလုပ်ငန်းတာဝန ်

များ ေဆာင်ရက်ရာတွင် e-Government  

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီှင့် e-Government 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး       လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီတို၏    လမ်း န်ချက်များပါ 

အတိုင်း         အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

CRPH၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများထံမ ှသိမ်းဆည်းရမ ိ

သည့် ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

CRPH၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများထံမ ှသိမ်းဆည်းရမ ိ

သည့် လက်နက်/ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

CRPH၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများထံမ ှသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်/ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

NCA လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်လက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်းများအေနြဖင့ ်သေဘာတစူာချပ်ပါ 

ကတကိဝတ်များကိ ုအေလးထားလိက်ုနာေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့ ်မမိလိက်ေအာက်ခ ံအဖဲွအစည်းများ 

အေပ တွင်လည်း စာချပ်ပါစည်းကမ်းများ လိုက်နာေစေရး ထိန်းသိမ်းသွားရန် တိုက်တွန်း

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်     ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ဗဟိုေကာ်မတီ၊  

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ 

အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတီ 

များ ဖွဲစည်း၍ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲများအတွက ်လျင်ြမန်လွယ်ကူထိေရာက်စွာ  

ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ိုင်သည့ ်လမ်းေကာင်းများ ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်၍ တစ်ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ် NCA 

လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် သေဘာတူ 

စာချပ်ပါ  ကတိကဝတ်များကို  အေလးထားလိုက်နာေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့ ်မိမိ 

လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများအေပ တွင်လည်း စာချပ်ပါစည်းကမ်းများ လုိက်နာ 

ေစေရး ထန်ိးသမ်ိးသွားရန် တိက်ုတွန်းေကာင်းှင့ ်စာချပ်ပါစည်းကမ်းများကိ ုကျးလွန် 

ချိးေဖာက်မ များှင့်ပတ်သက်၍ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက် လိုအပ်  

သည့် လုံ ခံေရးဆိုင်ရာေဆာင်ရက်ချက်များကို ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဒုတိယအကိမ် 

ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှပွဲ 

ကျင်းပမည်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၀

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့ ်    ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ်တိုတွင် တိမ်အနည်း 

ငယ်မှ တမ်ိအသင့အ်တင့ ်ြဖစ်ထွန်းေန 

သည်။ 

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အေြခအေန



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

ယမန်ေနမှအဆက်

ကေလးှင့်ပတ်သက်၍    ခင်ခင်ကီးတိုမှာ 

ြပဿနာြဖစ်ေနပီဟ ု  ကားရေသာအခါ   ယင်း 

ကေလးကိ ု ေမွးစားဖိုအက ံ  ဦးေမာင်ကေလးတိုတွင် 

ရလာသည်။

တစ်ေနတွင် ဦးေမာင်ကေလးက သည်အကကံိ ု

ခင်ခင်ကီးအား တိုင်ပင်သည်။ 

အစေသာ်  ခင်ခင်ကီးမှာ  ကားရေသာစကား 

အတွက်ပင်  ေဒါသြဖစ်ရသည်။  စိတ်ဆိုးရသည်။

မမိကိေလးအား မမိမှိတစ်ပါး အြခားသ ူေမွးစား 

ေစချင်ေသာဆ မရှိ။

သည်တွင် ဦးေမာင်ကေလးက ေဖျာင်းဖျစကား 

ဆိုခဲ့သည်။

“မင်းစ်းစားကည့်စမ်း ခင်ခင်ကီး၊ ကေလးကုိ 

သူအဘိုးက  ဘယ်နည်းနဲမှ  အမ်ိေပ အတင်မခဘံူး 

လို     ေြပာတယ်မဟုတ်လား။    ဒီကေလးမှာ 

ဦးေကာင်းမိုးရဲ ေသွးပါေနတာဆိတုာနဲပ ဲဒကီေလး 

ကိုမြမင်ရခင်က  မုန်းေနတယ်  မဟုတ်လား။ 

ဒီေတာ့  သူစိတ်မှာ  အငိးမေြပခင် ဦးေလးတို 

ကေလးကိ ုေခတ ပြဲဖစ်ြဖစ် ေမွးေက းသတ်ုသင်ေပး 

ချင်တဲ့သေဘာပါ။  ေနာက်တစ်ခုက    မင်းရဲ 

ေမေမဆိုရင်လည်း အခုမမာမကျန်းြဖစ်ေနတယ ်

မဟုတ်လား။  ကေလးရဲတာဝန်ေရာ မင့်ေမေမရဲ 

တာဝန်ကိုပါ မင်းယူခဲ့မယ်ဆိုရင ်ေခါင်းတစ်လုံးနဲ  

ေရအိုးှစ်လုံးရက်ထားရတာမျိး   ြဖစ်မေနဘူး 

လား။ မင်းမှာ တာဝန်ေတွပုိပီး  မုိင်မနင်းြဖစ်ုိင် 

တယ် မဟုတ်လား။ ကေလးကိ ုတြခားလူဆီမှာ 

ထားရမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဦးေလးတိုဆီမှာ 

ထားရမှာ။ ဦးေလးတိုအေနနဲကလည်း မင်းတို 

ေကျးဇူးေတ ွတင်ရိှေနတဲလ့။ူ  အတုံအလှည့ြ်ပရင်း 

က ေကျးဇူးဆပ်ချင်ေနတဲ့လူ။ ဒီနည်းလမ်းနဲပဲ 

ေကျးဇူးဆပ်ရမှာ။ ဒါေကာင့ ် ကေလးရဲတာဝန်ကိ ု

ယူပါရေစလို ေြပာရတာပါ ခင်ခင်ကီး”

သည်ေတာ့လည်း ခင်ခင်ကီးမှာ ေတွေဝရေလ 

ပ။ီ စ်းစားရေလပ။ီ ကေလးကိ ုခဲွမထားချင်သည် 

မှာအမှန်။ သုိရာတွင် အတူေနဖုိဆုိသည်မှာလည်း 

မြဖစ်ိုင်ေသး။

“ေနာက်တစ်ခကု   မင်းကိယ်ုတိင်ုဟာ  ကေလးပ ဲ

ရိှပါေသးတယ်ကွယ်။   ငယ်ပါေသးတယ်။   ကေလး 

တစ်ေယာက်ရဲတာဝန်ကို  မင်းမယူိုင်ပါဘူး။  

ယုိူင်တယ်ထား  ုိင်နင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပီးေတာ့ 

ဦးေလးတိုဆီမှာ  ကေလးဟာ  အခိုက်အတန်  

သာရိှေနမှာပါ။ မင်းတုိရဲအိမ်တွင်းေရး အဆင်ေြပ 

တာနဲတစ်ပိင်နက်  ကေလးဟာ  မင်းဆီကိုြပန ်

ေရာက်လာမှာပါ။ ပီးေတာ့လည်း တစ်ေရတည်း၊ 

တစ်ေြမတည်း အတူတူေနေနကတာဆိုေတာ့ 

ဦးေမာင်ကေလး၏ အေကာင်းြပချက်များကလည်း ယုတ ိရှိသည်။ 

အေြပာကလည်းပိုင်သည်။ တကယ်တမ်း ေစတနာထား၍ 

ေြပာေနြခင်းြဖစ်သည်ဟု ထင်ရှားသည်။ 

ခင်ခင်ကီးတွင် အြခားေသာ ေရးချယ်စရာနည်းလမ်းလည်းမရှိ။ 

သိုြဖစ်၍ အဆံုးတွင် ဦးေမာင်ကေလး၏အကံအစည်ကို လိုက်နာုံမှတစ်ပါး 

ဘာတစ်ခုမ  ခင်ခင်ကီး မစွမ်းေဆာင်ိုင်ေတာ့။ 

ဝမ်းပန်းတနည်းြဖင့်ပင် ေခါင်းညိတ် လက်ခံလိုက်ရေတာ့သည်။

ဦးေမာင်ကေလးသည် ခင်ခင်ကီးထံမှ သေဘာတူညီချက်ကိုရလ င်ရချင်း...

ေ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

ကေလးကို   မင်းအချနိ်မေရး  လာေတွိုင်တာပဲ 

မဟုတ်လား”

ဦးေမာင်ကေလး၏ အေကာင်းြပချက်များကလည်း 

ယုတ ိရှိသည်။ အေြပာကလည်း ပိုင်သည်။ တကယ် 

တမ်း  ေစတနာထား၍  ေြပာေနြခင်းြဖစ်သည်ဟု 

ထင်ရှားသည်။ ခင်ခင်ကီးတွင် အြခားေသာေရးချယ် 

စရာ   နည်းလမ်းလည်းမရှိ။  သိုြဖစ်၍  အဆုံးတွင် 

ဦးေမာင်ကေလး၏  အကံအစည်ကို  လိုက်နာုံမှ 

တစ်ပါး ဘာတစ်ခုမ  ခင်ခင်ကီး မစွမ်းေဆာင်ိုင ်

ေတာ့။ ဝမ်းပန်းတနည်းြဖင့်ပင ်ေခါင်းညိတ်လက်ခံ 

လိုက်ရေတာ့သည်။

ဦးေမာင်ကေလးသည် ခင်ခင်ကီးထံမှ သေဘာ 

တူညီချက်ကိုရလ င်ရချင်း ဝမ်းပန်းတသာ အိမ်သို 

ြပန်ခဲ့သည်။ ဇနီးြဖစ်သူှင့် တိုင်ပင်သည်။ ချက်ချင်း 

ဆိုသလိုမှာပင် အစီအစ်ြပကသည်။ သူတိုသည် 

အိမ်နီးနားချင်းများအား    ကေလးတစ်ေယာက ်

ေမွးစားေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း   ေကညာသည်။ 

ကေလးမှာ  ခင်ခင်ကီးကေလးြဖစ်သည်ဟ ု ထုတ် 

မေြပာမိေစရန်မ ူအလိုလိုသတိရှိကသည်။ ကေလး 

သည် ေကျာက်ပန်းေတာင်းမ ှ ြဖစ်သည်။ မိခင်ေရာ 

ဖခင်ပါ ဆုံးပါးကန်ုပ။ီ ဆင်းရွဲမ်းပါးေသာ မသိားစကု 

ကည့် ေစာင့ေ်ရှာက်ထားရသည် စသည်ြဖင့ ်သတင်း 

လ င့်ထားလိုက်သည်။

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှ  ထွက်လာခဲ့ပီးေနာက ်

ခင်ခင်ကီး    တစ်ေခါက်သာ   ထပ်ေရာက်သည်။ 

ဘွားဘွားရက်လည်ဆွမ်းမသွတ်မီအချနိ်က  ြဖစ် 

သည်။ အမ်ိမှကားကိယုလူျက် ဦးေလးကိထွုန်းခင်ှင့ ်

အတ ူသွားေရာက်ရသည်။ ေကျာက်ပန်းေတာင်းတွင် 

ကိုညိထွန်းမရှိေတာ့။ မမဝင်းရီသာ ရှိေနသည်။ 

ထိုေနက ကာကာမေနိုင်။  အြဖစ်အပျက်များကိ ု

ေြပာြပပီး ချက်ချင်း ေရနံေချာင်းသို ြပန်ခဲ့ရသည်။

ယခုတစ်ခါ ဦးေမာင်ကေလးတို ကေလးကိ ုသွား 

ေရာက်ေခ ေဆာင်မည်ဆိုေသာအခါ ခင်ခင်ကီးပါခဲ့ 

ြပန်သည်။

မမဝင်းရတီစ်ေယာက်ကေတာ ့ဦးေမာင်ကေလးတို 

က ကေလးေမွးစားမည်ဆိုြခင်းကိ ုမသိ။ ခင်ခင်ကီး 

အေနှင့်လည်း  ယင်းစကားကိ ု  ေြပာမထွက်ေပ။ 

ကိုဖိုးစံတို မသိန်းုတိုကဆိုလ င် မျက်ရည်စမ်းစမ်း 

ှင့ြ်ဖစ်ေနသည်။ လာစ်ကလည်း ဆိင်ုးမဆင့ဗ်ုမံပါ။ 

ြပန်ေတာမ့ည်ဆိေုတာလ့ည်း ချက်ချင်းကီးလိြုဖစ်ေန 

သည့အ်တွက် အေြပာင်းအလဲွြမန်လှေသာ ခင်ခင်ကီး 

၏အြဖစ်ကိ ုအံ့သေနကသည်။

ြပန်ခါနီးတွင် ခင်ခင်ကီးသည် ကုိဖုိးစံှင့် မသန်ိး ု

တိုေရှ၌ အထပ်ုတစ်ထပ်ုကိခုျလျက် ကန်ေတာသ့ည်။ 

ယင်းအထုပ်မှာ   ေငွတစ်ေထာင်အထုပ်ြဖစ်သည်။ 

သည်မ  များြပားေသာ ေငကွိ ုထကိိင်ုဖူးသည်မဟတ်ု 

ေသာ်လည်း  လက်ခံဖူးသည်မဟုတ်ေသာ  ကိုဖိုးစံ

တိုက လက်မခံ။ ြငင်းပယ်ေနသည်။

“တိုများအေနနဲ  မိန်းကေလးကိုြပစုရတာ ဘာမှ 

ေမ ာ်ကိုးလို မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းကေလးဆီက ဘာမှ 

မလိုချင်ပါဘူး”

ကိုဖိုးစံက ဆိုသည်။

“ြပန်ယူသွားပါ ညီမရယ်။ အစ်မတုိက လင်မယား 

ှစ်ေယာက်တည်းပါ။ အပအူပင်မရိှပါဘူး။ ဒေီလာက် 

ေငွလည်း မလိုပါဘူး” 

မသိန်းုက ေြပာသည်။

“ဒီေငွကိုမ ှ     လက်မခံရင်ေတာ ့    ခင်ခင်ကီး 

စိတ်ေကာင်းိုင်ေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာအတွက် 

ညာအတွက်ရယ်လို မဟတ်ုပါဘူး။ ခင်ကီးေစတနာနဲ  

ကန်ေတာ့တာပါ” 

စသည်ြဖင့ ်ခင်ခင်ကီးမှာ ကာြမင့်စွာ ေဖျာင်းဖျ 

ေနရေသးသည်။

အဆုံးတွင်မူ ကိုဖိုးစံတိုဇနီးေမာင်ှံမှာ မည်သိုမ  

မြငင်းပယ်သာေတာ့ဘဲ ေငွကို လက်ခံထားလိုက်ရ 

သည်။

ခင်ခင်ကီးတိုအြပန်ကိ ု  ကိုဖိုးစံတိုက  ခံဝအထိ 

လိုက်ပိုသည်။ ခံဝရှိ ယိုင်နဲ ေနေသာ တိုင်ကိုြပ၍ 

မသိန်းုက စကားဆိုေသးသည်။

“မှတ်မေိသးသလား မန်ိးကေလး။ ညေနချန်ိတိင်ုး 

ဒတီိင်ုကေလးမှာမီှရင်း မန်ိးကေလး ေငးေငးေနတတ် 

တာေလ။ အခုေတာ့ မိန်းကေလးရဲအစား တုိများက 

ေငးရေတာ့မှာပါကလား”

ဆင်းရသဲည်၊ ချမ်းသာသည် မဟတ်ု။ စတ်ိှလုံးသား 

ြဖစင်သူမှာ ြဖစင်သည်သာြဖစ်သည်။  ေစတနာ 

သန်သူမှာ သန်သည်သာြဖစ်သည်ဟု ခင်ခင်ကီး 

ေတွးတတ်မိလာသည်။

“မိန်းကေလးဆီကိုေတာ ့အစ်မတို ေရာက်ိုင်မှာ 

မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အစ်မတိုဆီကိုေတာ့ မိန်း 

ကေလးေရာက်လာမှာပါ။ ဘယ်အခါမဆုိ ေရာက်တ့ဲ 

အခါ ဝင်ပါကွယ်။ တစ်ခါတည်းနဲေတာ့ မြဖတ်လုိက် 

ပါနဲ ။ ဟုတ်လား”

မသိန်းုက ကားထွက်ခါနီးတွင်ပင် မှာေနေသး 

သည်။

ခင်ခင်ကီးတို ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှ ထွက်လာ 

ေသာအချနိ်မှာ ညေနချနိ်ြဖစ်ပါသည်။ ဆည်းဆာ 

ချန်ိြဖစ်ပါသည်။  ေနဝန်းသည် ခင်ကီးဆင့်ေတာင်စွန်း 

တွင် ေမးတင်ေနပြီဖစ်သည်။ ၎င်း၏ မိှန်ေဖျာ့ေသာ 

ေရာင်ြခည်များြဖင့်    ခင်ကီးဆင့်ေတာင်တန်း

ဝန်းကျင်ကိ ုဖျန်းပက်ထားသည်။

ယခင်က ေမ ာ်ေမာခဲရ့ေသာလမ်း၊ တစ်စုတံစ်ရာ 

ထူးြခားမ    ြဖစ်ထွန်းေပ ေပါက်လာလိမ့်မည်ဟု 

ထင်ခဲေ့သာ လမ်း။ ယင်းလမ်းမှ ယခ ုတကယ်တမ်း 

ထူးြခားေြပာင်းလဲမ ြဖင့် ခင်ခင်ကီး ြပန်လာခဲ့ရ 

ေလပီ။ 

သူှင့်ပတ်သက်၍       ဂယက်ထခဲ့ေသာမိ၊ 

လူတို၏စိတ်တွင် အေတွးအထင် ထူးထူးြခားြခား 

ြဖစ်ေပ ေစခဲ့ေသာမိ၊ ရက်အတန်ကာမ  နားခို 

ပန်ုးေအာင်းခဲရ့ေသာမိကိ ုခင်ခင်ကီး စွန်ခွာလာခဲ ့

ရေချပီ။

သည်မိမှာရိှစ်က ေရစည်လှည်း တိက်ုစားသ၏ူ 

သီချင်းသံကိ ု ခင်ခင်ကီး  ြပန်လည်ကားေယာင ်

သည်။ ပံးမိေသးေတာ့သည်။

ဪ     အသက်ှင့်မမ ေအာင်    မိမိဘဝမှာ 

အေြပာင်းအလဲွေတွ များလှေချကလားဟု ခင်ခင်ကီး 

ေတွးမိသည်။

ခင်ခင်ကီးတုိှင့်အတူ ေရနေံချာင်းသို ြပန်လည် 

လိုက်ပါလာခဲ့ေသာ  မဝင်းရီသည ်  ခင်ခင်ကီး၏ 

အပံးကို ြမင်ေတွသွားသည်။

“ညီမ သိပ်ေပျာ်ေနပီေပါ့၊ ဟုတ်လား” 

မဝင်းရ ီေမးသည်။

“ဘာြဖစ်လိုလ ဲမမဝင်းရ”ီ 

“ဪ၊ ပံးတာေတွလိုပါ”

“မချလုိိ ေပ တ့ဲသွား၊ ရယ်သလားလုိ ေမးကတယ် 

ဆိုတာမျိးလို ြဖစ်ေနပီထင်ပါရဲ မမဝင်းရီရယ်။ 

ခင်ကီး ပံးတာက တြခားပါ။ ဝမ်းသာလို ပံးတာ 

မဟုတ်ပါဘူး။   အမှန်ေတာ့လည်း   ခင်ကီးမှာ 

အခုအထိ  ဝမ်းသာစရာေကာင်းတဲ့အရာဆိုတာ 

ဘာမှန်းမသိေသးပါဘူး။ ခင်ကီးရဲ အခုြဖစ်ေနတဲ့ 

အြဖစ်အပျက်ေတွမှာ ဝမ်းသာစရာရယ်လုိ  မည်မည် 

ရရ ြပစရာလည်း မရှိေသးပါဘူး”

ခင်ခင်ကီးက   ေလးေလးနက်နက်   ခိုင်ခိုင ်

ကျည်ကျည် ေြပာသည်။  ခင်ခင်ကီး၏မျက်ှာ 

ကေလးမှာ ငယ်ေသွးဥ၍ ေုနသည်ဆိြုငား ကေလး 

ဆန်ေသာ  အရိပ်အသွင်တို  ထင်ဟပ်ြခင်းရှိမေန 

ေလေတာ့။   အရယ်ရင့် မိန်းမကီးတစ်ေယာက်လုိ 

ြဖစ်ေနသည်။

“ခင်ကီးရဲ  ဆုံး ံးနစ်နာရမ ေတွဟာ  အစား 

ြပန်မရိုင်ေတာ့ပါဘူး။ ဆိုပါေတာ့ ခင်ကီးရဲဘဝ 

ဟာ ဟိုတုန်းကလို ုပျိစိုြပည်မေနေတာ့ဘူးလို 

ထင်တယ်။ အရင်ကလိ ုသာယာေပျာ်ရ င်ရဖိုဆိတုာ 

ေမ ာ်မှန်းိုင်တဲ့အရာေတာင် မဟုတ်ေတာ့ပါဘူး။ 

တကယ်တမ်းတွက်ကည့်ေတာ့မှ   ခင်ကီးဟာ 

ဘယ်အထ ိ အထနိာခဲတ့ယ်ဆိတုာ  သေဘာေပါက် 

လာတယ်။  ခင်ကီးမိုက်တာ၊ ခင်ကီးမိုက်ခဲ့တာ။ 

ေအးေလ၊  မမဝင်းရီနဲ   ခင်ကီးဟာ ဘဝတူေတွပဲ။ 

ခင်ကီးကိ ုမမဝင်းရ ီနားလည်ိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ”်

ခင်ခင်ကီး၏မျက်ှာမှာ   တစ်စထက်တစ်စ 

ညိးေရာ်လာသည်။     အသသံည်   ေကေကကဲွကဲွ 

ေဆွးေဆွးြမည့်ြမည့ ်ြဖစ်လာသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။



ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ အသင်းေခါင်းေဆာင်ေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ ်

 တဲ့   ဂ န်တယ်ရီဟာ   ချယ်လ်ဆီးလူငယ ်  အကယ်ဒမီရဲ 

နည်းြပတစ်ဦးအေနနဲ  အသင်းေဟာင်းဆ ီြပန်လာေတာ ့

မှာ ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

အသက် ၄၁ ှစ်အရယ်ရိှ အဂ  လန်ေနာက်တန်း 

ကစားသမားေဟာင်း ဂ န်တယ်ရီဟာ ချယ်လ်ဆီး 

ကစားသမားဘဝ ၁၉ ှစ်ကာ ြဖတ်သန်းခဲ့ရာမှာ 

ဆုဖလား ၁၅ လုံးအထိ   ရယူေပးိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပီး 

ကစားသမားဘဝကေန    အနားယူပီးချနိ်ြဖစ်တဲ ့

၂၀၁၈ ခုှစ်   ေအာက်တိုဘာလကေန ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဇလုိူင်လအထိ အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းရဲ လက်ေထာက် 

နည်းြပတာဝန် ထမ်းေဆာင်ခဲ့သ ူြဖစ်ပါတယ်။

ဂ န်တယ်ရီဟာ   ချယ်လ်ဆီးလူငယ ် အကယ်ဒမီကေန 

ေပါက်ဖွားလာခဲ့တဲ ့ ကစားသမားတစ်ဦး  ြဖစ်ပါတယ်။  ဂ န်တယ်ရီဟာ  ချယ်လ်ဆီးအသင်းအတွက ်ပွဲစ် 

စုစုေပါင်း ၇၁၇ ပဲွမှာ သွင်းဂုိး ၆၇ ဂိုးအထ ိသွင်းယူေပးုိင်ခ့ဲသူြဖစ်ပီး အဂ  လန်လက်ေရးစင်အသင်းအတွက် 

ေတာ့ ၇၈ ပွဲပါဝင်ကစားေပးခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ချယ်လ်ဆီးလူငယ်အကယ်ဒမီရဲ နည်းြပတစ်ဦးအေနနဲ

အသင်းေဟာင်းဆ ီြပန်လာေတာ့မယ့ ်ဂ န်တယ်ရီ

အာဆင်နယ်အသင်းနည်းြပ       အာတီတာဟာ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဒုတိယအကိမ် ကူးစက်ခံခ့ဲရတာ 

ေကာင့ ်  ဇန်နဝါရီ  ၁  ရက်မှာ မန်စီးတီးအသင်းနဲ  

ယှ်ပိင်ကစားမယ့ ်ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ်မှာ အာဆင်နယ် 

အသင်းနည်းြပအြဖစ် တာဝန်ယကူိင်ုတွယ်ိင်ုမှာမဟတ်ုဘ ဲ

လွဲေချာ်မှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

နည်းြပအာတတီာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခခံဲရ့တာေကာင့ ်အသင်းရဲ လက်ေထာက်နည်းြပေတြွဖစ်တဲ ့

စတူအီဗန်ဘတ်နဲ  စတိဗ်ေရာင်းတိုက အာဆင်နယ်အသင်းကို တာဝန်ယူကိုင်တွယ်မှာ ြဖစ်တယ်လို သိရပါ 

တယ်။ 

နည်းြပအာတတီာဟာ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် မတ်လအတွင်းက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပထမဆံုးအကိမ် ကူးစက် 

ခံခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။  ပရီမီယာလိဂ်ရဲ အြခားေသာ နည်းြပေတွြဖစ်တဲ ့အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းနည်းြပ 

စတဗီင်ဂျာရတ် နဲ  ခရစ တယ်ပေဲလအ့သင်းနည်းြပ ပက်ထရစ်ဗယီရဲာတိုဟာလည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခခံဲရ့တာေကာင့ ်ခရစ မတ်ကာလအတွင်းမှာ နည်းြပတာဝန်ကိ ုထမ်းေဆာင်ိင်ုခဲြ့ခင်းမရိှခဲတ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

နည်းြပအာတီတာရဲ  အာဆင်နယ်အသင်းဟာ  ေနာက်ဆုံးယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့ ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ ်

ေလးပွဲမှာ အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ်အမှတ်ေပးဇယားထိပ်က မန်စီးတီးအသင်းနဲ  ၁၅ မှတ်အကွာ အဆင့် ၄ 

ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဒုတိယအကိမ်

ကူးစက်ခံရတာေကာင့်

အာဆင်နယ်အသင်းနည်းြပ အာတီတာ 

မန်စီးတီးနဲပွဲစ် လွဲေချာ်မည်

ပရီမီယာလိဂ်ကလပ ်  ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ   ၂၀၂၁   ခုှစ် 

ဇွန်လ ၃၀ ရက်အထ ိတစ်ှစ်တာကာလအတွက် အခွန်ေပးေဆာင် 

ပီးေနာက်ပိုင်း ေပါင် ၁၄၅ ဒသမ ၆ သန်း အ ံးေပ ခဲ့တယ်လို 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ဒဇီင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ ထတ်ုြပန်ေကညာခဲပ့ါ 

တယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပီးခဲတ့ဲ ့ေဘာလုံးရာသကီ ချန်ပယီ ံ

လဂ်ိဖလားကိ ုနည်းြပတခူျယ်လက်ထက်မှာ ရယဆွူတ်ခူးိင်ုခဲ့ပီး 

ုပ်သံထုတ်လ င့်မ ဝင်ေငွဟာလည်း ေပါင် ၄၁၆ ဒသမ ၈ သန်း 

အထိ တိုးြမင့်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အဲဒီလို   တိုးြမင့်ရရှိခဲ့ေပမယ့ ်  ကစားသမားေရာင်းရတဲ ့

အြမတ်အစွန်းေလျာ့နည်းြခင်းနဲ      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ပရိသတ်အများအြပားနဲ      ပွဲစ်ေတွမကစားရြခင်းတိုဟာ 

ချယ်လ်ဆီးအသင်း အ ံးေပ ခဲတ့ဲ ့အဓကိအေကာင်းအရင်းေတ ွ

ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ    ဇွန် ၃၀ ရက်   ေနာက်ပိုင်းမှာ 

တုိက်စစ်မှး လူကာကူ၊ ဂုိးသမား ဘက်တီနယ်လီနဲ  ကွင်းလယ် 

ကစားသမား ေဆာလ်နဂွီက်ဇ်စတဲ ့ကစားသမားသုံးဦးကိ ုေခ ယ ူ

ခဲရ့ာမှာ စစုေုပါင်း ေပါင် ၁၀၉ ဒသမ ၇ သန်းကန်ုကျခဲ့ပီး ကစား 

သမား ၁၃ ဦးေရာင်းရေငဟွာ ေပါင် ၁၀၃ ဒသမ ၇ သန်းရိှတယ်လို 

သိရပါတယ်။

ဝင်ေငွြမင့်တက်လာခဲ့ေပမယ့် ေပါင် ၁၄၅ ဒသမ ၆ သန်း အ ံးေပ ခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီး

ဩစတီးယားိုင်ငံသား  တင်းနစ်ကစား 

သမား ဒိုမီနစ်သီယမ်ဟာ လက်ေကာက ်

ဝတ်ဒဏ်ရာရရိှထားတာေကာင့်  ကာလ 

ရှည်ကာ  အနားယူရမှာြဖစ်လုိ  လာမယ့် 

ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာ     ကျင်းပမယ့ ်

ဩစေတးလျအိုးပင်း တင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ိင်ုမှာ မဟတ်ုဘ ဲလဲွေချာ်မှာ 

ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

အသက် ၂၈ ှစ်အရယ် ပေရာ်ဖက်ရှင် 

နယ်တင်းနစ်ကစားသမား ဒုိမီနစ်သီယမ် 

ဟာ     ဇွန်လအတွင်းက      ကျင်းပခဲ့တဲ ့

မာေယာ့ကာ   အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ 

ဒဏ်ရာရရိှခဲတ့ာြဖစ်ပီး    အဒဲအီချန်ိေနာက် 

ပုိင်းကတည်းက    တင်းနစ်ပိင်ပဲွေတွမှာ   

ပါဝင်မကစားိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကမ ာ့အဆင့် ၁၅ ေနရာမှာ ရပ်တည် 

ေနတဲ့ ဒိုမီနစ်သီယမ်ဟာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

အတွင်းက အေမရိကန် အိုးပင်းတင်းနစ ်

ချန်ပယီဆံဖုလားကိ ုရယဆွူတ်ခူးိင်ုခဲသ့ ူ

ြဖစ်ပါတယ်။   ဒိုမီနစ်သီယမ်ဟာ   ေမလ 

အတွင်းက ကျင်းပခဲ့တဲ ့ ြပင်သစ်အိုးပင်း

တင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ    ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး 

အဒဲီပိင်ပဲွဟာ သေူနာက်ဆုံး ပါဝင်ကစား 

ခဲတ့ဲ ့   ဂရန်းဆလမ်းပိင်ပဲွလည်း    ြဖစ်ပါ 

နယူးဇီလန် ခရစ်ကတ်ကစားသမား ိုစ်ေတလာဟာ ိုင်ငံ့လက်ေရးစင ်ခရစ်ကတ် 

ကစားသမားဘဝကေန အနားယူေတာ့မှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

အသက် ၃၇ ှစ်အရယ် ခရစ်ကတ်ကစားသမား ိုစ်ေတလာဟာ ိင်ုငံလ့က်ေရးစင် 

ခရစ်ကတ်ကစားသမားဘဝကိ ု၂၀၀၆ ခှုစ်က စတင်ခဲ့ပီး လက်ရိှအချန်ိအထ ိပဲွေပါင်း 

၁၁၀ ပါဝင်ကစားထားသြူဖစ်ပါတယ်။ ိုစ်ေတလာ ဟာ ၂၀၁၁ ခှုစ်နဲ  ၂၀၁၂ ခှုစ်တိုမှာ 

နယူးဇလီန်ိင်ုငရံဲ ခရစ်ကတ်အသင်းေခါင်းေဆာင်အြဖစ် တာဝန်ယခွူင့ရ်ရိှခဲသ့ ူြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ခရစ်ကတ်ကစားသမား ိုစ်ေတလာဟာ ဇန်နဝါရ ီ၁ ရက်မှာ ဘဂ  လားေဒရ့ ခရစ် 

ကတ်အသင်းနဲ   ယှ်ပိင်ကစားပီးပါက  ကစားသမားဘဝကိ ု အဆုံးသတ်ေတာ့မှာ 

ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

လက်ေကာက်ဝတ် 

ဒဏ်ရာေကာင့် 

ဩစေတးလျအိုးပင်းတွင်

ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်မည်

မဟုတ်တဲ့

ဒိုမီနစ်သီယမ်

နယူးဇီလန်ခရစ်ကတ်ကစားသမား ိုစ်ေတလာ

ကစားသမားဘဝမှ အနားယူေတာ့မည်

တယ်။

ဩစေတးလျအိုးပင်း တင်းနစ်ပိင်ပဲွ 

ကို ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်မှာ မဲလ်ဘုန်းမိ၌ 

ကျင်းပမှာြဖစ်ပီး ဒဏ်ရာြပဿနာေကာင့ ်

ဒိမုနီစ်သယီမ်ပါဝင်ိင်ုမှာ မဟတ်ုေပမယ့် 

ဗိတိန်တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် အန်ဒီမာ 

ေရးကေတာ့ ပါဝင်ယှ်ပိင်ုိင်မှာြဖစ်တယ် 

လို သိရပါတယ်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ချန်ပယီလံဂ်ိ ဆဖုလားှင့အ်တ ူချယ်လ်ဆီးကစား 

သမားများ ေအာင်ပွဲခံစ်။

ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၃၆၉ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၃ ဒသမ ၂၂ ရာခိုင် န်းရှိ

(၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၂၅၄၀ ၄၁၁၄၁၄၁ ၁၄၄၀၈၈

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၄၁၂၆၀ ၂၇၇၈၁၄၈ ၅၁၃၇၃

၃။ မေလးရှား ၂၇၅၀၅၁၆ ၂၆၇၇၄၀၆ ၃၁၄၂၈

၄။ ထိုင်း ၂၂၂၀၃၂၄ ၂၁၆၅၂၅၃ ၂၁၆၇၂

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၆၉၄၈၇၄ ၁၃၀၂၅၄၂ ၃၁၈၇၇

၆။ ြမန်မာ ၅၃၀၆၄၅ ၅၀၈၀၅၃ ၁၉၂၆၅

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၈၇၅၀ ၂၇၅၀၈၄ ၈၂၆

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၈၇ ၁၁၆၉၀၇ ၃၀၁၂

၉။ လာအို ၁၁၀၀၅၄ ၉၆၀၃၃ ၃၆၀

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၇၀ ၁၅၂၇၂ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၄၆၅၆၈၆၆ ၄၁၄၀၈၂၉၁ ၈၄၄၂၇၂

၂။ အိ ိယ ၃၄၈၂၂၀၄၀ ၃၄၂၅၈၇၇၈ ၄၈၀၈၆၀

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၆၃၈၃၄ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၈၈၇၀

၄။ ဗိတိန် ၁၂၅၅၉၉၂၆ ၁၀၂၂၉၅၆၁ ၁၄၈၀၈၉

၅။ ုရှား ၁၀၄၇၉၃၄၄ ၉၄၂၃၂၂၇ ၃၀၇၉၄၈

၆။ ြပင်သစ် ၉၅၃၄၃၅၇ ၇၉၈၂၄၁၃ ၁၂၃၃၇၂

၇။ တူရကီ ၉၄၀၂၀၈၃   ၉၀၁၄၄၉၀ ၈၂၀၅၉

၈။ ဂျာမနီ ၇၁၀၁၁၆၂ ၆၃၃၂၃၀၀ ၁၁၂၁၃၃

၉။ အီရန် ၆၁၉၀၇၆၂ ၆၀၃၂၆၁၅ ၁၃၁၅၂၇

၁၀။ စပိန် ၆၁၃၃၀၅၇ ၅၀၄၉၃၉၆ ၈၉၃၃၁

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 
ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၂၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမ ှ(၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၁,၄၆၁) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 
(၃၆၉) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၃.၂၂) ရာခိုင် န်း 
ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၂၉,၉၃၆) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၀,၆၄၅) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၄၇) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၈,၀၅၃) ဦး ေဆးုမှံ 
ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၃) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ
စုစုေပါင်း (၁၉,၂၆၅) ဦး ရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အားတက်သေရာ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ၊ ြပည်သူ 
လထူမှု စနစ်တကျစည်းကမ်းလိက်ုနာမ ၊ ဌာနဆိင်ုရာအသီးသီးမှ ဟန်ချက်ညပီူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
မ ှင့် လူမ ေရးအသင်းအဖွဲအစည်းများမ ှ  တက်က စွာ  ပံ့ပိုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုေကာင့ ် 
ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးဆိုင်ရာ ရက်သတ ပတ်အလိုက် သုံးသပ်ချက်များအရ  ဓာတ်ခွဲ 
အတည်ြပလူနာေတွရှိရမ ှင့် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းတိုမှာ တြဖည်းြဖည်းေလျာ့နည်း 
ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

• သိုရာတွင် ြပည်သူလူထုအကား ြမပ်ကွယ်ေနသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ (ဥပမာ- 
ေရာဂါလက ဏာမြပေသာ်လည်း  ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ၊ သံသယေရာဂါလက ဏာများရှိ၍ 
ေရာဂါပိုးရှိေနိုင်ေသာ်လည်း ကျန်းမာေရးဌာနသို သတင်းေပးပိုြခင်းမရှိသူများထံမ)ှ ေရာဂါပိုး 
အဆင့်အဆင့် ဆက်လက်ကူးစက်၍ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်းမရှိေစရန ်
ှင့် ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  ဆက်လက်ေလျာ့ကျလာေစရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ြပည်သူလူထ ု
အေနြဖင့ ်မမိတိိုက  အလိက်ု ယခထုက် ပိမုိပုူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်၍ ေအာက်ပါအချက်များကိ ု
တိကျစွာလိုက်နာကပါရန ်ြဖစ်ပါသည်။

 •  အတတ်ိုင်ဆုံး မိမိတို၏ ေနအိမ်များတွင်သာ ေနထိုင်ြခင်းှင့် လူစုလူေဝးကိ ုတတ်ိုင်သမ   
 ေရှာင်က်ြခင်း၊

 •   ေနအိမ်ြပင်ပသုိ သွားေရာက်ရန်ှင့် လူအများစုေဝးရာသုိ သွားေရာက်ရန်များရိှပါက ပါးစပ်ှင့် 
  ှာေခါင်းစည်း (Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျတပ်ဆင်ြခင်း၊

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

 •   လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊
 •   တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 
 •  အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို အကိမ်ြပည့ ်မပျက်မကွက်ခံယူြခင်း၊
 •   သံသယေရာဂါလက ဏာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက        မိမိဘာသာကုသြခင်းမျိးမေဆာင်ရက်ဘ ဲ
  နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံးဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍   မိမိှင့်အနီးကပ်ထိေတွ 
  သူများအား ကျန်းမာေရးဌာနကစုံစမ်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရာတွင ်  သတင်းပိုြခင်းြဖင့ ် ပူးေပါင်း 
  ေဆာင်ရက်ြခင်း၊
 •   ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွဆက်စပ်ခဲသ့မူျားသည်လည်း ကျန်းမာေရးဌာနသို 

သတင်းေပးပို၍ အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းှင့ ် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများကို 
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန(ဗဟန်း)၌ အိမ်တွင်းလက်မ ပညာသင်တန်းကျင်းပ 
ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ  ၃၀
ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 

ခိင်ုက ကီးမှးကျင်းပေသာ အမျိးသမီးများဘဝ ဖံွဖိးတိးုတက်ေစရန် 
ှင့်    အမျိးသမီးလူငယ်လူရယ်များ     အိမ်တွင်းမ အတတ်ပညာများ 

က မ်းကျင်စွာတတ်ေြမာက်ပီး  မိမိတိုကိုယ်တိုင်အိမ်တွင်းမ လုပ်ငန်း 
များကိ ုတထွီင်ဖန်တီးိင်ုစွမ်းရိှေစရန်အတွက် ယေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင် 
လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန(ဗဟန်း) ၌ ပန်းကယ်သီးထိုးနည်းသင်တန်း
ကိုကျင်းပရာ မိနယ်အတွင်းရှိ စိတ်ပါဝင်စားသူအမျိးသမီးငယ်များ
တက် ေရာက်သင်ကားလျက်ရှိသည်။

အဆိုပါ  အိမ်တွင်းမ  လက်မ ပညာသင်တန်းကို  ကျန်းမာ ေရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထား ေသာ ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ် ေရး 

စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ ေဆာင်ရက်ခဲ ့ေကာင်းသရိသည်။ ထိကုဲသ့ို 
အမ်ိတွင်းမ လက်မ ပညာသင်တန်းများကိ ုြပည်သူစာကည့်တိက်ု Page 

ကေန တင်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ဆက်လက်၍  ဗဟုသုတရဖွယ် အိမ်တွင်း 
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ဒီဇင်ဘာ    ၃၁၊  ၂၀၂၁

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR 
MINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGYMINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGY

ELECTRIC POWER GENERATION ENTERPRISEELECTRIC POWER GENERATION ENTERPRISE
Extension of Bid Submission Date for Hybrid Extension of Bid Submission Date for Hybrid 

Power Plant (Gas Generation and SolarPower Plant (Gas Generation and Solar
Generation) on Independent Power Producer and Generation) on Independent Power Producer and 

Build-Operate-Own BasisBuild-Operate-Own Basis
1. Electric Power Generation Enterprise (EPGE) invited the 

bid for the purchasing electricity from Hybrid Power 
Plant (Gas Generation and Ground mounted Solar 
Generation) on Independent Power Producer and Build-
Operate-Own Basis with Tender No. 11/EPGE/2021-
2022(Mini) on December 6, 2021.

2. In accordance to ITB Clause-8 of Tender Document, Bid 
Submission Date in Section V, Bid Data Sheet, shall be 
amended as follow:

 For Package-1. Magway&For Package-2. MyingyanFor Package-1. Magway&For Package-2. Myingyan

 2. Bid Submission Date for February 7, 2022
  Administrative and
  Technical Proposals
  (including consortium
  information) and Price
  Proposals 

 8. Location, Time and Date Electric Power
  for Envelope I Opening  Generation Enterprise
   Ministry  of  Electricity
   and  Energy  Office No. 
   27, Naypyitaw, Myanmar 
   Time: 14:00 (Myanmar  

 Standard Time) 
   (7.2.2022) Bid 
   Submission Date 

3. The Bidders shall prepare and submit the proposals in 
accordance with the above Bid Submission Date.

4. The necessary information of this tender can be in-
quired within office hour.

   Electric Power Generation Enterprise
   Ministry of Electricity and Energy
   Building 27, Nay Pyi Taw
   The Republic of the Union of Myanmar
   Ph +95 9 989330333

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ နဝေဒးလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၂၂/ခ)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ဦးထွန်းေဝ အမည်ေပါက် 
ေြမချပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ ခင်ခင်တင့်[၅/မရန(ိုင်)၀၃၆၀၈၆]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထား
ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM
 ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉) ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)
 (LL.B, D.I.L) (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO  Switzerland) (LL.B, D.I.L) (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO  Switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၃/

တိုးချဲ)၊ နဝရတ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၅/ခ)၊ ဦးသန်းလ  င်အမည်ေပါက်သည့ ်

ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ပါေြမ အကျယ်(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးတိုမှာ ေဒ ေအးေရ [၁၂/လကန(ိင်ု)၀၆၅၉၂၁]မှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပီး 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခသံြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ မိုးသတီာ[၁၂/ကမရ 

(ုိင်)၀၂၃၇၃၅]မှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးသည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးသီတာ ေဒ ဟန်နီထွန်း(LL.B)ေဒ မိုးသီတာ ေဒ ဟန်နီထွန်း(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၆၉)

အမှတ်(၃၅/၆၄၀-ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။  အမှတ်(၃၅/၆၄၀-ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။  

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနသမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန
ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

အရည်အချင်းစစ်ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများစာရင်းထုတ်ြပန်ြခင်းအရည်အချင်းစစ်ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများစာရင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

၁။ (၁၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက် 
ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးှင့ ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး
တုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှသည့် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃ 
(မိြပ)၊ အငယ်တန်းစာေရး၊ ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး၊ 
အငယ်တန်း အင်ဂျင်နယီာ-၄(မိြပ)၊ စာရင်းကိင်ု -၄ ှင့ ်ုံးအက/ူစာပိုရာထူး 
ေနရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ်ေရးေြဖစာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်သူများစာရင်း 
အား ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆိခုဲ့ကေသာ ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 
ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ 
ြပည်နယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန ုံးများ၏ေကာ်ြငာ 
သင်ပန်ုးများှင့ ်ေကျးလက်ေဒသ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန၏ Website 
ြဖစ်ေသာ www.drdmyanmar.org တွင် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ 
ထုတ်ြပန်ေကာ်ြငာထားပါသည်။
၂။ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃(မိြပ)၊ အငယ်တန်းစာေရး၊ ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၄ (မိြပ)၊ စာရင်း 
ကုိင်-၄ ှင့် ံုးအကူ/စာပုိရာထူးေနရာများအတွက် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းအား 
ေကျးလက်ေဒသ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ 
ြပည်နယ်အလိက်ု ကျင်းပြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်၍ ေရးေြဖစာေမးပဲွေအာင်ြမင် 
သူများသည် စာေမးပွဲေြဖဆိုခဲ့သည့ ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ 
ြပည်နယ် ေကျးလက်ေဒသ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနံုးများသုိ ဆက်သွယ် 
သတင်းပို ေဆာင်ရက်ကရန ်အသိေပးအပ်ပါသည်။

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေရ ေပါက်က ံ

ပတ်လမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈၂)၊ အကျယ်အဝန်း-အလျား (၆၀)ေပxအန ံ
(၈၀)ေပရှိေသာ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်မှာ မိရာှင့ ်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ
ဦးတင်လှ [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၂၀၇၁၉]အမည်ြဖင့ ်ခွင့ြ်ပထားခဲ့ပီး၊ ၎င်းအမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားတည်ရှိသည့် ေြမချပါမစ်မူရင်း ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့ ်
တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပသူ ဦးေနဝင်းေအာင် [၁၄/ငပတ(ုိင်)၁၄၆၆၇၁]ထံမှ က န်မ၏ မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက န်မထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ှင်းယုေဝေအး(LL.B, LL.M, D.I.L)ေဒ ှင်းယုေဝေအး(LL.B, LL.M, D.I.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)

အမှတ်(၉၉၁)၊ (၅)လ ာ၊ ေမတ ာလမ်း၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အမှတ်(၉၉၁)၊ (၅)လ ာ၊ ေမတ ာလမ်း၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  
ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၄၀၊ ေြမကွက ်
အမှတ် ၉၀၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၉၀၃)၊ ေရ လေရာင်လမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (ဦးတုိင်း 
ေကျာ်) [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၂၁၆၂၆] အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)

ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးတိုင်းေကျာ ်
(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေနာ် 
ထူးဘို [၁၂/အစန(ိုင်)၀၇၇၈၉၅]မှ 
ဂရန်မရူင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား၊ 
ခင်ပွန်းဦးတိင်ုးေကျာ်ေသစာရင်း၊ တစ်ဦး 
တည်းေသာတရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး၊ အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေဒ ေနာ်ထူးဘို 
၏ ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်း 
ကျန်ိလ ာ (၂)ေစာင်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ 
စာရင်းတိုတင်ြပ၍   ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား   တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေဒ ဆုယ်ေကျး[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၆၈၀]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းေဒ ဆုယ်ေကျး[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၆၈၀]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ၃/ရပ်ကွက်၊ ေအာက်ပဇွုန်ေတာင်လမ်း၊ အမှတ်(၃၈၀)၊ ပထမထပ်တွင်ေနသ ူဦးထင်ေအာင်ဦး 

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၈၉၅၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ေဒါပံုေဈးံုအမှတ်(ခ)၊ ဆုိင်ခန်းအမှတ်(၁၆)(၁၇)(၂၁)ဆုိင်ခန်း(၃)ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်ှင့် ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်၊ တာဇန်ုေတာရာေလးေကျးရာရိှ ဦးယာရှင်ထမှံ ဝယ်ယထူားသည့(်၂၀x၆၀)ေပအကျယ်ရိှ ခေံြမကွက်(၂)ကွက်၏ အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်တိုသည ်ဦးထင်ေအာင်ဦးှင့် ေဒ ဆုယ်ေကျးတို၏ လင်မယားှစ်ဦးပိုင ်လက်ထက်ပွားပစ ည်းများြဖစ်ပီး တရားဝင ်ခွဲေဝမ  
မြပရေသးေသာပစ ည်းများလည်းြဖစ်သြဖင့် ထုိလက်ထက်ပွားလင်မယားှစ်ဦးပုိင်ပစ ည်းများ၏ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား၊ စာချပ် 
စာတမ်းများအား တစ်နည်းတစ်ဖံု ရယူထားပီး မုိးမေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက်၊ လိမ်လည်ေရာင်းချေပါင်ံှြခင်း၊ လ ေဲြပာင်း 
ေပးကမ်းြခင်းများြပလပ်ုပါက သက်ဆိင်ုသအူားလုံးတိုအား ဥပေဒအရအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဒ ဆယု်ေကျးှင့် 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်လတ်လတ်စိုး  ဦးေဇာ်မင်းထွဋ် ေဒ ခင်လတ်လတ်စိုး  ဦးေဇာ်မင်းထွဋ်
 (စ်-၈၅၂၆/၂၀၁၂) (စ်-၅၁၅၄၁/၂၀၁၉) (စ်-၈၅၂၆/၂၀၁၂) (စ်-၅၁၅၄၁/၂၀၁၉)
 LL.B(Q), LL.M, B.A (Business Law) (LL.B) LL.B(Q), LL.M, B.A (Business Law) (LL.B)
 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (အထက်တန်းေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၄)၊ ပ-ထပ်၊ မင်းန ာလမ်းမ၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5039596, 09-443021277အမှတ်(၄)၊ ပ-ထပ်၊ မင်းန ာလမ်းမ၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5039596, 09-443021277

ဦးရဲလွင်ဦး၊ ဦးထွန်းထွန်းေကျာ်၊ ဦးကမား၊ ဦးစိုးြမင့်ဦး၊ ဦးဟာနစ်၊ ဦးရဲလွင်ဦး၊ ဦးထွန်းထွန်းေကျာ်၊ ဦးကမား၊ ဦးစိုးြမင့်ဦး၊ ဦးဟာနစ်၊ 

ဦးအွတ်စမာန်၊ ဦးမူဆာ၊ ဦးေကျာ်စွာ၊ ဦးဆာမိ၊ ဦးွန်ေအာင်၊ဦးအွတ်စမာန်၊ ဦးမူဆာ၊ ဦးေကျာ်စွာ၊ ဦးဆာမိ၊ ဦးွန်ေအာင်၊

ဦးေကျာ်မင်းဦး(ြပင်ဆင်ေရးေကာ်မတီ) အပါအဝင်ဦးေကျာ်မင်းဦး(ြပင်ဆင်ေရးေကာ်မတ)ီ အပါအဝင်

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆဦွးခင်ြမင့၊် ၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၁၈၁၈၀] ၊ အမှတ်-၁၅၊ (၅၄)လမ်း (၂)ရပ်ကွက်၊ ပဇွုန်ေတာင် 

မိနယ်ေနသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာပါသည-်

အထက်ေခါင်းစည်းပါ ဦးရဲလွင်ဦး+၁၀ တုိသည် က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွ လခေကာက်ခံေနသည့်တုိက်အေဆာက်အဦ 

ြဖစ်သည့ ်ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ (၅၄)လမ်းဘက်အြခမ်းအမှတ-်၄၀/၄၄ ှင့် (၅၅)လမ်းဘက်အြခမ်း၊ 

အမှတ်-၄၁/၄၅ တိုကို ဆက်ခံခွင့်ရှိသူတစ်ဦးြဖစ်ပီး လွန်ခဲ့ေသာှစ်ေပါင်း(၄၀)ခန်ကတည်းက အိမ်လခများကို 

ေကာက်ခံခဲ့သည့ ်အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်၊ ဆက်ခံသူ ေြမပိုင်ရှင်တစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။

အေဆာက်အဦမှာ လွန်ခဲ့သည့်(၇-၇-၂၀၂၁)ေနတွင် ငှားရမ်းထားေသာဥပစာကို ဆန်ကျင်သုံးစွဲခဲ့သြဖင့ ် 

မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ရေကာင်း ိုင်ငံအှံ Facebook ၊ သတင်းစာအသီးသီးတိုတွင ်ေဖာ်ြပပါရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အေဆာက်အဦမီး ေလာင်သွားသြဖင့်  ဦးရဲလွင်ဦး ပါ (၁၁)ဦးတုိသည် အေဆာက်အဦြပင်ဆင်ရန်အတွက် ြပင်ဆင်ေရး 

ေကာ်မတီကုိဖဲွစည်း၍ သက်ဆုိင်ရာရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက် 

အအု)ံသို ေလ ာက်ထားခဲရ့ာ (၂၃-၉-၂၀၂၁)ေနတွင် တင်ြပစာအရ (၂၇-၁၀-၂၀၂၁)ေနတွင် အေဆာက်အဦအမုိးများ 

အား ြပင်ဆင်ခွင့်ြပေကာင်း တရားဝင်စာရရှိခဲ့ေသာ်လည်း ြပင်ဆင်ခွင်ြပမိန်ကိ ုအများြမင်သာေအာင ်ချတိ်ဆွဲ 

ထားြခင်းမရိှဘ ဲအမိုးအစတ်ိအပိင်ုးမကဘ ဲအြခားေသာအစတ်ိအပိင်ုးများကိ ုခွင့ြ်ပချက်ထက်ေကျာ်လွန်ပီး ြပင်ဆင် 

ေနေသာ အေထာက်အထားများအား က ု်ပ်တုိထံ ြပသ န်ကားချက်ေပးလာပါသည်။ ခွင့်ြပမိန်ေပးသည့်ဌာနသုိ 

ြပင်ဆင်မ ကိ ုကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေပးပါရန် တရားဝင်ေလ ာက်ထားပီးြဖစ်၍ ဤေကညာသည့ေ်နမှစပီး ခွင့ြ်ပချက် 

တွင်ပါရိှေသာ အစတ်ိအပိင်ုးထက်  အြခားမည်သည့အ်စတ်ိအပိင်ုးကိမု  ြပင်ဆင်ြခင်းမြပပါရန် တားြမစ်အပ်ပါသည်။ 

မီးေလာင်ြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ သက်ဆုိင်ရာတရားံုးက တရားစဲွဆိ ုအမန်ိချမှတ်ြခင်းမြပမ ီေလာင်က မ်းထားသည့ ်

သက်ေသခပံစ ည်းများအား လက်ရာမပျက်ထားရိှေပးရန် ေတာင်းဆိပုါသည်။ လိက်ုနာြခင်းမရိှပါက တည်ဆဥဲပေဒ 

အရလည်းေကာင်း၊ ပဋိညာ်ပျက်ြပယ်ြခင်းမရှိေသးေသာ အိမ်ရှင်အိမ်ငှားဥပေဒအရလည်းေကာင်း ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ုဦးရဲလွင်ဦးပါ (၁၁)ဦးှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

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

 စ်-၁၀၉၁၆ စ်-၅၀၆၉၂ စ်-၅၄၀၆၀ စ်-၁၀၉၁၆ စ်-၅၀၆၉၂ စ်-၅၄၀၆၀

  အထက်တန်းေရှေနများ  အထက်တန်းေရှေနများ

  အမှတ် (၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊  အမှတ် (၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၆၆၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၆၆

ဦးေဇာ်မင်းထွန်း                            ှင့်                                        မသဲသဲ
(တရားလို)                                                          (တရားပိင်)(တရားလို)                                                          (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သမိုင်းမိသစ ်
(၂)လမ်း၊ အမှတ်(ခ/၁၇)ေန တရားပိင်မသဲသဲ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) 
သိေစရမည်။

 သင့်အေပ ၌ တရားလုိ ဦးေဇာ်မင်းထွန်းက “တရားပိင်သည် တရားလုိပုိင် “တရားပိင်သည် တရားလုိပုိင ်
ေငေွကးများအား မသမာစတ်ိထားပီး တရားလိ၏ုမတ်ိဖက်ကမု ဏသီိုလဆီယ်၍ ေငေွကးများအား မသမာစတ်ိထားပီး တရားလိ၏ုမတ်ိဖက်ကမု ဏီသုိလီဆယ်၍ 
တင်ြပကာ တရားလိုပိုင်ေငွေကးများကို ထုတ်ယူပီး တရားပိင်၏ ကိုယ်ကျိး တင်ြပကာ တရားလိုပိုင်ေငွေကးများကိ ုထုတ်ယူပီး တရားပိင်၏ ကိုယ်ကျိး 
အတွက် အလွဲသုံးစားြပလုပ်သွားသည့် ေငွကျပ် -၁၁၃,၅၄၁,၇၉၅/- (ကျပ်သိန်း အတွက် အလွဲသုံးစားြပလုပ်သွားသည့် ေငွကျပ ်-၁၁၃,၅၄၁,၇၉၅/- (ကျပ်သိန်း 
တစ်ေထာင့်တစ်ရာ သံုးဆယ့်ငါးသိန်း ေလးေသာင်းတစ်ေထာင်ခုနစ်ရာကုိးဆယ့် တစ်ေထာင့်တစ်ရာ သံုးဆယ့်ငါးသိန်း ေလးေသာင်းတစ်ေထာင်ခုနစ်ရာကုိးဆယ့် 
ငါးကျပ်တိတိ)ှင့် အေမရိကန်ေဒ လာ (၁၀၀)တိတိှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ် - ငါးကျပ်တိတိ)ှင့် အေမရိကန်ေဒ လာ (၁၀၀)တိတိှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ ် - 
၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင်တိတိ)၊ စုစုေပါင်းေငွကျပ် -၂၁၃,၅၄၁,၇၉၅/- ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင်တိတိ)၊ စုစုေပါင်းေငွကျပ် -၂၁၃,၅၄၁,၇၉၅/- 
(ကျပ်သန်ိး ှစ်ေထာင့တ်စ်ရာ သုံးဆယ့င်ါးသန်ိး ေလးေသာင်းတစ်ေထာင်ခနုစ်ရာ ့(ကျပ်သန်ိး ှစ်ေထာင့တ်စ်ရာ သုံးဆယ့င်ါးသန်ိး ေလးေသာင်းတစ်ေထာင်ခနုစ်ရာ ့
ကိုးဆယ့င်ါးကျပ်တတိ)ိှင့ ်အေမရကိန်ေဒ လာ (၁၀၀)တတိရိလိမု ”ကိုးဆယ့င်ါးကျပ်တတိ)ိှင့ ်အေမရကိန်ေဒ လာ (၁၀၀)တတိရိလိမု ”ေလ ာက်ထား 
စွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 
ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၄)ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၃ ရက်) 
မွန်းမတည့်မီ နံနက်(၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကုိ 
ထေုချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် 
သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 
လိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလုိက သိရိှလုိသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချ 
တင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာရက်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင် 
လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ 
သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၃၀)ရက် ဤုံးတံဆိပ်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

            (ေအာင်မျိးွန် )            (ေအာင်မျိးွန် )
            ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)            ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)
            ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး            ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသီရိမိ၊ ေရ နံသာရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆/ေရ နံသာအေရှရပ်)၊ 

ေြမဧရယိာ(၀.၀၈၂)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၁၅၀၈) ေဒ ေစာွန်  အဖအမည် ဦးစန်ိညိ 
[၉/ဥတသ(ိုင်)၀၁၀၈၆၇]အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ကို ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း အဖ 
အမည် ဦးေရ နီ[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၈၉၂၈]မှ ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်မရူင်း၊ ေရာင်းသ/ူဝယ်သ ူတရားုံးကျမ်းကျန်ိမရူင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတကူတဝိန်ခခံျက် 
မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူ 
သူမှ ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  
ဒီကရီများ၊အေထာက်အထား  ခိုင်လုံစွာ  တင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ေ်ြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထား 
လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၂/၂၀၂၁)ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၂/၂၀၂၁)

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်
အေကာင်းအရာ။ လ ပ်စစ်ှင့စွ်မ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှေခ ေသာ အငယ်တန်း လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှေခ ေသာ အငယ်တန်း 

အင်ဂျင်နယီာ(၂)၊ ဒတုယိဦးစီးမှးှင့ ်လ ပ်စစ်က မ်းကျင် အင်ဂျင်နီယာ(၂)၊ ဒုတိယဦးစီးမှးှင့် လ ပ်စစ်က မ်းကျင် 
(၂)ရာထူးေနရာများ၌ခန်ထားိုင်ေရးအတွက် ေရးေြဖ (၂)ရာထူးေနရာများ၌ခန်ထားိုင်ေရးအတွက် ေရးေြဖ 
စာေမးပွဲကျင်းပမည့်ေနရက် အသိေပးေကညာြခင်းစာေမးပွဲကျင်းပမည့်ေနရက ်အသိေပးေကညာြခင်း

၁။ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၁)ပါ အငယ်တန်း 
အင်ဂျင်နီယာ(၂)၊ ဒုတိယဦးစီးမှးှင့ ်လ ပ်စစ်က မ်းကျင(်၂)ရာထူး (၅၅၂)ေနရာ 
အတွက် ေရးေြဖစာေမးပဲွကိ ုစာစစ်ဌာန(၅)ခ၌ု ေအာက်ပါအတိင်ုး တစ်ပိင်တည်း 
ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည-်
 (က) ရက်စွဲ ၉-၁-၂၀၂၂ ရက် (တနဂ  ေွေန )
 (ခ ) အချနိ် (၉:၀၀)နာရီမှ (၁၁:၀၀)နာရီအထိ အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်
   (၁၃:၀၀)နာရီမှ (၁၅:၀၀)နာရီအထိ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်
 (ဂ ) ေနရာ ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ မေကွး၊ ေမာ်လမိင်
၂။ စာစစ်ဌာနအလိုက် ေရးေြဖ ေြဖဆိုရမည့်စာစစ်ဌာနများမှာ -
 စ် စာစစ်ဌာန ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုရမည့်ေနရာစ် စာစစ်ဌာန ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုရမည့်ေနရာ
 (က) ေနြပည်ေတာ် အထက(၅)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ မိမေဈးအနီး။
 (ခ ) ရန်ကုန် အလုံ အထက(၄)၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်။
 (ဂ ) မ ေလး အထက(၁၆)၊ ၂၈-လမ်း၊ (၆၈x၆၉)ကား၊
   ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလး။
 (ဃ) မေကွး အထက(၁)၊ မေကွးမိ။
 (င ) ေမာ်လမိင ် မွန်ြပည်နယ်ခန်းမ၊ မွန်ြပည်နယ်။
၃။ ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆိခွုင့ရ်ရိှသမူျား၏ အမည်ှင့ခ်ုနံပံါတ်များကိ ုလ ပ်စစ်ှင့် 
စွမ်းအင်ဝန်ကီး ဌာန Website တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ပီး၊ စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့် 
ကတ်ြပားကို (၇-၁-၂၀၂၂)ရက်မှ (၈-၁-၂၀၂၂)ရက်အထိ နံနက် (၉:၃၀)နာရီမ ှ
ညေန(၁၆:၃၀)နာရီအထိ ုံးချနိ်အတွင်းမိမိတို ေြဖဆိုခွင့် တင်ြပေလ ာက်ထားခဲ့ 
သည့်စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာုံးများတွင်   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့်အတူ 
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ကို ေခ တာသုံးစွဲြခင်းြဖင့ ်
မီတာခများများ ကျသင့်ြခင်းမ ှေရှာင်ရှားပါ



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ဧရာဝတီလမ်းရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ဧရာဝတီလမ်း

 အမှတ်-၉၆၉၊ ၉၇၀၊ ၉၇၁ ဟေုခ တွင်ေသာေြမကွက်(၃)ကွက် အမှတ်-၉၆၉၊ ၉၇၀၊ ၉၇၁ ဟုေခ တွင်ေသာေြမကွက်(၃)ကွက်

 အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

 အများသိေစရန်ေကညာချက် အများသိေစရန်ေကညာချက်

အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)

မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၈၀၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၆၉၊ ၉၇၀၊ ၉၇၁၊ 

တစ်ကွက်လ င် အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပစီ အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမအမျိးအစား (၃)ကွက်ှင့်တက ွယင်းေြမကွက်များှင့်ပတ်သက ်

ဆက် ယ်လျက်ရှိသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင ်

လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေကျာ်သ[ူ၁၂/ကတတ(ဧည့)်၀၀၀၃၈၄]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယင်းကစိ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း    

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း   လာ

ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုြခင်းမရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးြမင့်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ေဒ ေအးေအးြမင့(်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

စ်-၇၃၅၈စ်-၇၃၅၈

အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ A-1 ၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ A-1 ၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph:-09-5064667ရန်ကုန်မိ။ Ph:-09-5064667

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၄၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ သမုဂ  လာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၄၉)

ဟေုခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုသည် ဦးွန်ဟန် 

[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၁၂၈၆၈]အမည်ေပါက်ေနပီး (၁၈-၁၀-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ မသိားစစုမီမံ ြဖင့် 

အေမွေဝစုခဲွေဝရယူကရန် သေဘာတူစာချပ်အရ ဦးွန်ဟန်၏ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင် 

သူများက တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ရိှပီး မည်သကူိမုဆိ ုလွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှသူများြဖစ်ေကာင်း ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်း၊  အြခားဆက်စပ်စာရက်စာတမ်းများှင့် 

တကွ တင်ြပဝန်ခသံ၊ူ ၁။ ဦးသင်းထွဋ်ဟန်[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၁၂၈၇၀] ၂။ ေဒ လှစ ာဟန် 

[၁၂/လကန(ုိင်)၀၁၂၈၇၂]ှင့် ၃။ ေဒါက်တာသက်ထူးေအာင်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၇၃၃၈၅]

(၎င်း၏ GP(၂၈၃၇၄/၂၀၁၄)ရသ ူေဒ ေထွးေထွးရ)ီတိုထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမူရင်းများ ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်ပီးလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ေဖာ်ြပပါ အေရာင်း 

အဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

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

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သရီမွိန် ၄ လမ်း၊ တိက်ု ၁၅၊ ဒတုယိ 

ထပ် အလျား(၂၅)ေပx အန ံ(၅၀)ေပအကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီးေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးကိကုိုိင်ု 
[၁၄/ပသရ(ုိင်)၀၀၈၁၈၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးချစ်လ  င်[၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၄၄၇၈၂]
က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 
စ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ေဒ သီတာကိင်                                             ေဒ ဖိးေဝကိင်   ေဒ သီတာကိင်                                             ေဒ ဖိးေဝကိင်
   (LL.B, D.B.L)                                             (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, B.D.S)   (LL.B, D.B.L)                                             (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, B.D.S)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၆၂)         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၁၇၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၆၂)         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၁၇၈)

အမှတ်(၅၆)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်(၅၆)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၅၄၉၄၁၂၊ ၀၉-၂၆၀၀၁၀၇၅၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၅၄၉၄၁၂၊ ၀၉-၂၆၀၀၁၀၇၅၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃၇၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃၇
TARESOURCES MYANMAR Co.,LTD ှင့် ဦးဖိးမင်းေဇာ်
(၎င်း၏ကိုယ်စားတာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ
ဦးမင်းမင်းဦး)
(တရားလို)         (တရားပိင်)(တရားလို)         (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ (ြမရတနာလမ်းသွယ်)၊ 
ဓမ ာုလံမ်း၊ အမှတ်(၆၃၀)ေန တရားပိင် ဦးဖိးမင်းေဇာ်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိသေိစ 
ရမည်။ 

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ကုန်ပစ ည်းဖိုးကျန်ေငွ ၁၄၆၅၁၆၀၀/-ရလိုမ ” “ကုန်ပစ ည်းဖိုးကျန်ေငွ ၁၄၆၅၁၆၀၀/-ရလိုမ ” 
ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ် 
ုံးအခွင့အ်မန်ိရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ု
ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 
(၂၈)ရက်(၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် 
အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆုိခ့ဲသည့်ေနရက်တွင် သင် 
မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ 
၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပ 
အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သုိတည်းမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

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

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၈၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၆၊ ေအာင်ေခမာလမ်း၊ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၈၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်၆၊ ေအာင်ေခမာလမ်း၊

 ေြမကွက်အမှတ်-၃၀(ခ)၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးအုန်းြမင့် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်အမှတ-်၃၀(ခ)၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးအုန်းြမင့် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်

 ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရမီးစုံပါ လူေနအိမ်တိုအား ဂရန် 

အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ဦးအုန်းြမင့်ထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သူပိုင်ရှင ်ဦးေအာင်ွန်  
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၄၀၁၀]မှ ဦးအုန်းြမင့်ှင့်ေဒ လှကီးတို ချပ်ဆိုထားေသာ ဆက်စပ်စာချပ်မူရင်းမှာ ေပျာက်ဆုံးေကာင်းဝန်ခံ၍ 
ေရာင်းချြခင်းအေပ  က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအာင်ခုိင်ွန်မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် 
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သ ူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  
 လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ခိုင်ွန် [၈/ခမန(ိုင်)၀၄၁၀၁၈]  ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L) ဦးေအာင်ခိုင်ွန် [၈/ခမန(ိုင်)၀၄၁၀၁၈]  ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L)
 အမှတ်-၁၉၃(က)၊ ပဲခူးပန်း ခံလမ်း၊  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၅၂)   အမှတ်-၁၉၃(က)၊ ပဲခူးပန်း ခံလမ်း၊  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၅၂)  
  (၆/၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။  အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊     (၆/၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။  အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊   
     ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉     ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

အေမွဆက်ခံြခင်းဥပေဒပုဒ်မ-၂၁၈အေမွဆက်ခံြခင်းဥပေဒပုဒ်မ-၂၁၈

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၈၂၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၈၂

ကွယ်လွန်သ ူဦးစိုးတင့ ်ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းှင့ ်စပ်လျ်းသည့အ်မ ကွယ်လွန်သ ူဦးစိုးတင့ ်ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းှင့ ်စပ်လျ်းသည့အ်မ 
၁။ ဦးြမင့်သိန်း             ေလ ာက်ထားသူများ
၂။ ဦးဝင်းသိန်း
ကွယ်လွန်သူ ဦးစိုးတင့် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့ ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းသာ(၁)လမ်း၊ အမှတ်-၁၉၃ 
ဟုေခ တွင်သည့် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားသည့် တစ်ထပ်တိုက်ေနအိမ်တစ်လုံး(လ ပ်စစ်မီတာအပါ) အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တုိကုိ အေမွထိန်းစာထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်းှင့် ဦးြမင့်သိန်းပါ(၂)ဦး 
တိုက အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင် ့ဤအမ ကို ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇)ရက်(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁ ရက်)ေနတွင် ဆိုင် 
ဆိုကားနာရန် ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိုကွယ်လွန်သူ ဦးစိုးတင့်၏
ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများတွင် အကျိးစီးပွားသက်ဆိုင်သည့်အဆိုရှိသူတိုအား 
အဆိုပါအမ တွင် ၎င်းတို(လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန ်သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်) 
ဆိခုဲေ့သာ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၁၇)ရက်၊ (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု ၁ရက်) 
ေန၌ မိမိတိုကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့ ်
ေသာ်လည်းေကာင်း လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့်  အေမွထိန်းစာမထုတ်ေပးမီ 
မှတ်တမ်းများကိုကည့် ရန် အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၁၈ှင့်အညီ 
ဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ုံးေတာ်က ဦးြမင့သ်န်ိး 
ပါ(၂)ဦးတုိ၏ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာ 
တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၃၀)ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။  

    (မီမီေထွး)(မီမီေထွး)
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ 

သုဓမ ာ(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၇၈ ၁၂ )၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)
ရှိ ဦးမျိးေအာင်(ခ) ဦးခင်ဝမ်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ယခုတရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ထားသူြဖစ်ေသာ ေဒ ယ်ွယ်မျိး 
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၂၈၅၆]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ် လွတ်လပ်စွာ 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန်  စကားကမ်းလှမ်းရာက ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိး 
ေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 
အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လှြမတ်ေကျာ်(LL.B)(စ်-၁၀၆၈၈)၊ ေဒ လှြမတ်ေကျာ(်LL.B)(စ်-၁၀၆၈၈)၊ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

တိုက်အမှတ်(၂၇၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ တိုက်အမှတ်(၂၇၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၃၅၆၆၉၂၊ ၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၃၅၆၆၉၂၊ ၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈

သမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၇၇၆/၅ ဗိုလ်ချပ် 

လမ်းေန ေဒ ေစာသတီာမိုး[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၅၂၁၅]၏ သမီး မငမ်ိးချမ်းေအး[၁၂/
ကမရ(ိုင်)၀၅၇၀၈၃]သည် မိမိသေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါ 
သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ မငိမ်းချမ်းေအးှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝသည် က န်မ 
ေဒ ေစာသီတာမိုးှင့် မည်သိုမ  သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်းှင့ ်လုံးဝတာဝန် 
မယူပါေကာင်း သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ 

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။ 
မိခင် ေဒ ေစာသီတာမိုးမိခင် ေဒ ေစာသီတာမိုး

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၅၂၁၅][၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၅၂၁၅]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်- 

၂၅၇/၂၆၁၊ (၇-လ ာ)တုိက်မျက်ှာမူ(ဘယ်) တုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 
ဦးေကျာ်[၅/မရန(ိုင်)၀၆၂၅၆၃]မှ (၂၄-၉-၁၉၉၂)ရက်စွဲပါ စာချပ်အရ တရားဝင်လက ်
ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကိ ုကန်ကွက်လုိပါက မည်သူမဆုိ ယေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၀၁)
အမှတ်-၂၀၄၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၂၀၄၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၅၆၃၈၀ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၅၆၃၈၀

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်မိနယ်၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ 

တိက်ုအမှတ်(3A)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၅)

အတွက် ထုတ်ေပးထားေသာ ေဒ ြမင့် 

ြမင့ ်စနး်   [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၂၇၈၁၂]

အမည်ေပါက် တိုက်ခန်း  လူေနထိုင်ခွင့် 

စာရက်မရူင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

မိတ မှန်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် သားြဖစ် 

သူ ဦးေအာင်ေဇာ်ေဇာ်ပိုင် [၁၂/ဗဟန 

(ိုင်)၀၉၃၆၄၉]မှ ေလ ာက်ထားလာ 

ပါသည်။ ထုတ်ေပးရန် မသင့်ေကာင်း 

ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့် 

ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား  ြပည့ ်စုံစ ွာြဖင့  ်

တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

 အမ်ိရာဖံွဖိးေရးဌာနခဲွ၊ အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဌာနခဲွ၊ 

 မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်စ  ကာလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်စ  ကာလမ်း၊ 

အမှတ်-၅၅၇(က)ဟုေခ တွင်ေသာ ကန်ထိုက်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ အမှတ်-၅၅၇(က)ဟုေခ တွင်ေသာ ကန်ထိုက်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ 

(ေြမညီထပ်+ ထပ်ခိုးပါ) တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာချက်(ေြမညီထပ+် ထပ်ခိုးပါ) တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာချက်

 အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို မူလပိုင်ရှင ်

ကန်ထိက်ုတာ ေဒ ှင်းအေိဝ [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၀၃၁၆၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ထက်ထက်ေအာင်[၁၀/

သထန(ိင်ု)၀၀၀၄၅၅]က “ (၂၅-၇-၂၀၁၉) ေနစဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတ ူတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”“ (၂၅-၇-၂၀၁၉) ေနစဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတ ူတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်” 

ချပ်ဆိ၍ု တရားဝင်လက်ေရာက်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပါသည်။ သိုြဖစ်၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆေွဒ ထက်ထက်ေအာင်၏ 

တရားဝင်ခွင့်ြပချက်မပါရိှဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ေရာင်းချြခင်း၊ 

ေပးကမ်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတို မြပလုပ်ကပါရန်ှင့ ်

ထိသုိုြပလပ်ုပါက က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ြဖစ်ေပ လာ 

သည့်ကိစ ရပ်များမှာ ြပလုပ်သူများ၏ တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်ေစာဦး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ေဒ ခင်ေစာဦး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(စ်-၆၇၀၂)(စ်-၆၇၀၂)

United Condo၊ အခန်း -၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ United Condo၊ အခန်း -၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့ ်နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ 

ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
တပ်ကုန်းမိ၊ အ.ထ.က(၂)ဒသမတန်း 

A3 မှ မသအဲအိထွိန်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးဝင်းေမာင်ထွန်း[၉/တကန(ိုင်)၁၃၀ 
၃၂၀]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးဝင်းေမာင်ထွန်းဦးဝင်းေမာင်ထွန်း
[၉/တကန(ိုင်)၁၃၀၃၂၀] [၉/တကန(ိုင်)၁၃၀၃၂၀] 

ေသွး သည် ေသွး သည် 
အ  သက်အ  သက်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း
 မ ေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ အမှတ်(၂၉)၊ ၃၄လမ်း၊ ၆၂x၆၃ လမ်းကားေန 

ဦးေမာင်ေမာင်သိန်း(ဘ) ဦးေမာင်ေမာင်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၅/ကလတ(ိုင်)၀၀၇၇၃၀] 
ECCENTRIC TRADING COMPANY LIMITED ၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

  ECCENTRIC TRADING COMPANY LIMITED သည် 

ေဖာ်ြပပါ “Dr. G”အမည်  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်  အလှကုန် 

ပစ ည်းအမျိးမျိးကုိ ြဖန်ြဖးေရာင်းချလျက်ရိှပီး “Dr.G” 

GREEN MIND UP SUN+ မျက်ှာလိမ်း ေနေလာင်ခံ 

ခရင်(မ်)ှင့် အလှကုန်ပစ ည်းအမျိးမျိးအမည်ရှ ိ အမှတ် 

တံဆိပ်သည် ECCENTRIC  TRADING  COMPANY  

LIMITED မူပုိင်အမှတ်တံဆိပ်ြဖစ်ေကာင်း (၂-၁၂-၂၀၂၁)

ရက်ေနက မ ေလးမိေတာ ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်

ဌာနမှးံုး၌ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပံုတင်သွင်းေကညာြခင်း 

စာချပ်အမှတ် (၁၈၁၇/၂၀၂၁)ြဖင့် မှတ်ပံုတင်သွင်း ေကညာ 

ခ့ဲပီးေနာက် ယင်းကုန်အမှတ်တဆံပ်ိြဖင့ ် အလှကန်ုပစ ည်း 

အမျိးမျိးကုိ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်တစ်ဝန်း 

လံုးတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

    သိုပါ၍ အြခားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အများကေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါ “Dr.G” GREEN MIND UP SUN + မျက်ှာလိမ်း ေနေလာင်ခံ 
ခရင်(မ်)ှင့် အလှကုန်ပစ ည်းအမျိးမျိးအမည်ရှိ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် အလှကုန် 
ပစ ည်းအမျိးမျိး၏ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ 
တုပြပလုပ်သံုးစဲွလုပ်ကုိင်ြခင်း မြပကရန်ှင့် သံုးစဲွလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ပါက ြပည်ေထာင်စု 
သမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစဲွဆုိအေရးယူေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေမာင်ေမာင်သိန်း(Director)ဦးေမာင်ေမာင်သိန်း(Director)

ECCENTRIC TRADING COMPANY LIMITED၏လ ဲအပ်ချက်အရECCENTRIC TRADING COMPANY LIMITED၏လ ဲအပ်ချက်အရ

 ဦးလ  င်မင်း            ဦးဖိးသက်ေအာင် ဦးလ  င်မင်း            ဦးဖိးသက်ေအာင်

           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

               (စ်-၁၁၁၄၄)             (စ်-၁၃၄၂၇)               (စ်-၁၁၁၄၄)             (စ်-၁၃၄၂၇)

(က-၁/၅၇)၊ မိသစ်(၅)၊ မေနာ်ဟရီလမ်းှင့် စိန်ပန်းလမ်းကား၊ ၇၂လမ်း၊ (က-၁/၅၇)၊ မိသစ(်၅)၊ မေနာ်ဟရီလမ်းှင့ ်စိန်ပန်းလမ်းကား၊ ၇၂လမ်း၊ 

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊မ ေလးမိ။ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊မ ေလးမိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၃၇၁၉၃၊ ၀၉- ၄၀၂၅၅၂၁၈၄ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၃၇၁၉၃၊ ၀၉- ၄၀၂၅၅၂၁၈၄

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၈၁၇/၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၈၁၇/၂၀၂၁)



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ  ေဒ နန်းမ ပိင်ု[၃/ဘသဆ(ိင်ု)၀၄၀၁၈၀]၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွာ ေငေွကးလမ်ိလည်ခရံပီး အခက်အခရိှဲေန၍ အဆင်မေြပ 

ေသးပါသြဖင့ ်ေပးစရာရိှသမူျားအား အဆင်ေြပသလိ ုေပးေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအား ထိခိုက်နစ်နာေစမည်ကိုသိလျက ်ှင့် အသေရဖျက် 

ေစရန် ရည်ရယ်၍ လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာေပ တွင်လည်းေကာင်း၊ ြပင်ပ၌လည်းေကာင်း 

မဟတ်ုမမှန်လပ်ုကဖံန်တီးေရးသားေြပာဆိြုခင်း၊ ေကာက်လန်ေအာင် ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း၊ 

အတင်းအကျပ ်စာချပ်ချပ်ဆိုေစြခင်း၊ မိသားစုပိုင်အလုပ်များအား ေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ 

ေနအိမ်သို ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ မိသားစု ဂုဏ်သိက ာကျဆင်း 

ေစရန် လမူ ကွန်ရက်တွင် ေြပာဆိေုရးသားြခင်းများ မြပလပ်ုရန်ှင့ ်ထိသုိုြပလပ်ုသမူျား 

အား တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ေဒ ရ န်းလဲ့ညိ(LL.B)ေဒ ရ န်းလဲ့ညိ(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၅၃၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၅၃၁)

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ သုခမိန်လမ်း၊ ဘားအံမိ။ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ သုခမိန်လမ်း၊ ဘားအံမိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၅၈၅၁၇၈ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၅၈၅၁၇၈

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ၉၄/

ရပ်ကွက်၊ ၁၂ လမ်း၊ တတိယထပ်၊ အခန်းအမှတ် -(၃၀၁)တွင် ေနထုိင်သူ ေဒ ခင်မမခုိင် 

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၁၁၀၄]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ေကာ်ြငာသည်မှာ-

(၁) က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သသူည် (၁၄-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲေ့သာ ဦးြမင့သ်န်း 

[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၆၆၂၇၆]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးတစ်ဦးြဖစ် 

ပါသည်။ 

(၂) က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ၏ခင်ပွန်း ကွယ်လွန်ပီးေနာက် လက်ထက်ပွားအြဖစ် ကျန်ရိှ 

ခဲ့သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၀၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၃၄၊ ေလှာ်ကားလမ်းဟုေခ တွင်သည့် ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀’x၆၀’)

ရိှသည့်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်မမခုိင် 

၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးြမင့သ်န်း မကွယ်လွန်မကီ မလူအမည်ေပါက် ဦးတင်ဟန်ထမှံ အရပ် 

ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားပီး လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုလက်ရိှထားေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ေဖာ်ြပပါရိှသည့ေ်ြမကွက်ှင့ ်      အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအား က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ် 

သ ူေဒ ခင်မမခုိင်မသိရိှဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်းတုိ 

မြပလပ်ုကပါရန်ှင့ ်အကယ်၍ ြပလပ်ုပါက ြပလပ်ုသအူသီးသီးတို၏ တာဝန်သာြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ခင်မမခိုင်၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-ေဒ ခင်မမခိုင်၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးေကျာ်မျိးွန်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးေကျာ်မျိးွန်(ဥပေဒဘွဲ)

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

အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်းေကျး

ရာအပ်ုစ၊ုသြဲဖေချာင်းေကျးရာ၊ သြဲဖေချာင်းလမ်းတွင်တည်ရိှသည့ ်ကွင်းအမှတ်(၆၆၉)၊ 

သဲြဖကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၆၃/ခ၊ ဧရိယာ(၀.၅၀ဧက)၊ ေြမအမျိးအစား- ဥယျာ် ခံေြမ၊ 

ခွင့်ြပသည့်အမှတ်-၃၇၅/လယ-၄(လယ်စီ-၂၀၁၃)၊ ခွင့်ြပသည့်ရက်စဲွ -၂၇-၉-၂၀၁၃ အရ 

ေဒ ဓါတုထွန်းေဝ(ဘ) ဦးလှဝင်း [၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၃၃၂၁၁]အမည်ေပါက် ဥယျာ် ခံေြမ၊ 

ကွင်းအမှတ်(၆၆၉)၊ သဲြဖကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၆၃/ဃ၊ ဧရိယာ(၀.၂၅ဧက)ေြမ 

အမျိးအစား-ဥယျာ် ခံေြမ၊ ခွင့ ်ြပသည့်အမှတ်-၃၇၅/လယ-၄(လယ်စီ-၂၀၁၃)၊ 

ခွင့်ြပသည့်ရက်စွ ဲ- ၂၇-၉-၂၀၁၃ အရ ေဒ သီတာြမင့(်ဘ) ဦးလှဝင်း [၁၂/ရပသ(ိုင်) 

၀၄၅၉၃၄]အမည် ေပါက်၊ ဥယျာ် ခံေြမ၊ ကွင်းအမှတ်(၆၆၉)၊ သဲြဖကွင်း၊ ဦးပုိင်အမှတ်-

၆၃/င၊ ဧရိယာ(၀.၂၅ဧက)ေြမအမျိးအစား- ဥယျာ် ခံေြမ၊ ခွင့်ြပသည့်အမှတ-် ၃၇၅/

လယ-၄(လယ်စီ-၂၀၁၃)၊ ခွင့်ြပသည့်ရက်စွ ဲ-၂၇-၉-၂၀၁၃အရ ေဒ ေလးေလးခိုင(်ဘ) 

ဦးလှဝင်း [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၄၅၉၃၅]အမည်ေပါက် ဥယျာ် ခေံြမှင့ ် ယင်းဥယျာ် ခေံြမ 

များေပ တွင်  ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦးအပါအဝင် ယင်းဥယျာ် ခ ံ

ေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ေလးေလးခိင်ုှင့ ်ေဒ သတီာြမင့တ်ို 

ထမှံ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ တရားဝင်ရရိှထားပီး၊ တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ

ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ေဒ ဓါတုထွန်းေဝ(ဘ) ဦးလှဝင်း [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၃၂၁၁]

ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးစုိးရန်ုိင်(ဘ) ဦးချစ်ေမာင်[၁၂/လသန(ုိင်)၀၂၀၁၉၅]

ေဒ သ ာေထွး (ဘ) ဦးဝမ်ဖူး(ခ) ဦးေကျာ်ေထွး[၁၂/တမန(ဧည့်)၀၀၀၃၀၇]တိုက 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် ကန်ကွက ်

မည့်သူရိှပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့် 

ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက ်

မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းလှ(LL.B )  ေဒ သီရိဦး(LL.B) (LL.M) ဦးထွန်းလှ(LL.B )  ေဒ သီရိဦး(LL.B) (LL.M)

   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉- ၇၉၉၂၂၉၁၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉- ၇၉၉၂၂၉၁၈၃

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
 ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဆ/ကရပ်ကွက်၊ ရတနာသခုလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၇)၊ (ေြမညီ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၁၃ေပx၆၀ေပ)
အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေဒ သဇူာစန်း[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၃၆၄၃၃]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ ဦးကည်လင်း 
[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၁၂၁၀၂]အမှတ် ၂၀၃/ဘီ၊ ခေရ(၂)လမ်း၊ တက သုိလ်ရိပ်မွန်၊ 
(၁၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံအေရှမိနယ်က ကာလတန်ဖိုးအြပည့်အဝေပးေချ 
ဝယ်ယူကာ လက်ေရာက်ရရှိ ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်သူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ်သူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးကည်လင်း  ဦးလှြမင့်(LL.B, D.B.L)ဦးကည်လင်း  ဦးလှြမင့(်LL.B, D.B.L)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၂/၂၀၀၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၂/၂၀၀၄)
  အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်(ဘီ ၂)၊   အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်(ဘီ ၂)၊ 
  ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။  ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ(၁)လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ် 

တိုက်၏ ေြမညီထပ် (ဘယ်ဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၉x၅၄)ေပရှိတိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ကိယ်ုပိင်ုေရေမာ်တာ၊ ကိယ်ုပိင်ုမတီာ 

အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု    လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရှိလျက ်

အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သီရ ိ

ေဇယျ[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၆၄၂၁]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယမူည်ြဖစ် 

သြဖင့ ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံ

ေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက ်

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဤတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ 

ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထိ    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စ ာေမ းေဒ စ ာေမ း

LL.B, M.P.A, D.B.L, D.M.L, D.I.L,D.APsy, D.I.R, D.G.ILL.B, M.P.A, D.B.L, D.M.L, D.I.L,D.APsy, D.I.R, D.G.I

တရားလွတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)တရားလွတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)

အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းအကွက ်

အမှတ်(၁၁)၊ ေတာင်ငူလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၄၃၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 
ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ကိုင်ေဆာင်ထားသူ ေြမကွက်ပိုင်ရှင ်
ဦးမျိးဝင်းိုင်(ဘ) ဦးေဌးကည်[၅/ခဥန(ိုင်)၀၆၆၈၈၅]မှ ၎င်းေြမ၏ 
ေခါင်းရင်းြခမ်းေပ(၂၀x၆၀)တွင် (၂)ထပ်ခွဲတိုက် အေဆာက်အဦှင့် ေရ၊ မီ
တာအပါအဝင်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ စဖရူာဘ ီ
(ဘ) ဦးေမာင်ကုိ[၅/ရဘန(ုိင်)၁၂၃၂၉၉]အား တန်ဖုိးေငွ ၁၆၀,၀၀၀,ဝဝဝိ/- 
(ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင့်ေြခာက်ရာတိတ)ိြဖင့် (၂၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် 
အပီးအပိုင်ေရာင်းချပီးြဖစ်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွေဒ စဖူရာဘီ သာလက်ရှ ိ
ပိင်ုရှင်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အဆိပုါဝယ်ယထူားေသာေြမှင့ ်အေဆာက်အဦအား 
ေဒ စဖရူာဘ၏ီ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မပါရိှဘ ဲမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ 
ေရာင်းဝယ်ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ အလဲွသုံးစားြပြခင်းတိုမြပလပ်ုရန်ှင့ ်ထိသုိုြပ 
လပ်ုပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။  

                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၁၆၀)ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၁၆၀)

အမှတ်(၅၇)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ အမှတ်(၅၇)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၈၁၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၈၁၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ ဗဟို(၂)လမ်း၊ အမှတ်(စီ-၁၁၄)တွင် 

တည်ရိှသည့ ်ေြမကွက်အမှတ်(စ-ီ၁၁၄)၊ ေြမကွက်အကျယ် (ေပ၄၀x၆၀ေပ)ရိှ ေဒ ေအးကည်(ဘ)ဦးထွန်းလှ[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၁၄၈၇၆]

အမည်ေပါက်(စလစ်)ေြမကွက်ှင့်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ေအာင(်ဘ)ဦးစံေဌး[၅/ကလန(ိုင်)၀၃၂၆၁၇] 

ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ဲွ(ဘ)ဦးစိန်ေဖ[၁၂/ကတန(ုိင်)၀၂၉၈၆၉]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့် 

ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီ

ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းလှ(LL.B)   ေဒ သီရိဦး(LL.B,LL.M) ဦးထွန်းလှ(LL.B)   ေဒ သီရိဦး(LL.B,LL.M)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၁၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၁၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာတိုးချဲ၊ ေအးေမတ ာရပ်ကွက်၊ စက်ပစ်ကွင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇၇၃)တွင် တည်ရှိသည့် ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၇၃)၊ ေြမကွက်အကျယ် (ေပ၄၀x၆၀ေပ)ရှိ မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီး 
ဌာနမှ ဦးခင်လှ(ဘ)ဦးေရ သိန်း အမည်ြဖင့် ေနရာချထားေပးေသာ (ပါမစ်)ေြမကွက်ှင့်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
ေနအိမ်တစ်လံုးအပါအဝင် ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး၊ တရားဝင် 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်တင့(်ဘ)ဦးတင်အန်ုး[၁/မကန(ိင်ု)၀၇၇၆၁၈]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ 
ဦးေအာင်ေအာင်(ဘ)ဦးစေံဌး[၅/ကလန(ိင်ု)၀၃၂၆၁၇]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးထွန်းလှ(LL.B)   ေဒ သီရိဦး(LL.B,LL.M) ဦးထွန်းလှ(LL.B)   ေဒ သီရိဦး(LL.B,LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၁၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၁၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဦးအုန်းေမာင်လမ်းသွယ်(၁)၊ 

အမှတ်(၂၃)တွင်တည်ရိှသည့ ်ေြမကွက်အမှတ်(၂၃)၊ (ေပ၂၀x၆၀ေပ) အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 

ေနအိမ်တစ်လုံးအပါအဝင်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိ 

ြပသြူဖစ်ေသာ ေဒ ဝင်းမာလွင် (ဘ)ဦးအန်ုးကိင်[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၇၁၄၈၅]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ မျိးမမ(ဘ) ဦးေအာင်သိက်ု 

[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၂၂၁၃]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်မည့သ် ူ

ရှိပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများ ှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းလှ(LL.B)   ေဒ သီရိဦး(LL.B,LL.M) ဦးထွန်းလှ(LL.B)   ေဒ သီရိဦး(LL.B,LL.M)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၁၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၁၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁၀/ေတာင်) ၊ ေြမကွက်အမှတ  ်
(၁၀၁၇/ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်-၁၀၁၇/ခ၊ ခိုင်ေရ ဝါ(၄)
လမ်း၊ (၁၀/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၂/သကတ (ိင်ု) 
၀၆၃၀၉၇]အမည်ေပါက်   ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်အား   အမည်ေပါက် ေဒ သန်းသန်းေဌး 
(ဇနီး)ကွယ်လွန်သြဖင့် တစ်ဦးတညး်ေသာ 
ခင်ပွနး်ြဖစ်သူ ဦးလှဝငး် [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၆၃၀၉၆]ထံမှ GP အမှတ် -၈၂၁၉/၂၀၂၀ 
(၁၇-၇-၂၀၂၀)ရသ ူေဒ ရရီထွီန်း[၁၂/သကတ 
(ြပ)၀၀၁၅၂၈]မှ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့် 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရငး်၊ ဂရန်မူရငး်တုိ 
တင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်   ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင ်း  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ   န ်းက န ်း မိနယ် ၊   ေြမတိုင ်း  

ရပ်ကွက်အမှတ်- ကီးပွားေရး(ေတာင်) ၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၂၂၃-က) ၊  ေြမကွက  ်
တည်ေနရာအမှတ်(၂၂၃-က)၊ ေမတ ာလမ်း၊ 
ကီးပွားေရးေတာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်၊ ဦးေအာင်ေမာင်း[၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၂၇၇၀၆]၊ (TGKN-၀၅၄၅၃၇)အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေအာင် 
ေမာင်း(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ် အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်အမှတ်(၅၄၅/ ၂၅-
၁-၂၀၂၁)ြဖင့် ရရိှသူ ေဒ ခင်ငိမ်း[၁၂/သဃက 
(ိုင်)၀၂၇၄၆၀]က ဦးေအာင်ေမာင်းအမည ်
ေပါက် ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ 
မှန်ကန်ေကာင်း   ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် 
(၂၄၅၃/၂၈-၉-၂၀၂၁)၊   ရပ်ကွက်/ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံစာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ ပိုင်ဆိုင်
စာချပ်အမှတ်(၅၄၅/၂၅-၁-၂၀၂၁)တို ပူးတွဲ 
တင်ြပ၍ ဂရန်(မိတ မှန ်)ေလ ာက်ထား 
လာြခင ်းအေပ  တရားဝင ်ခို င ်လုံေသာ  
အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိုင ်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်သူဇာ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၈၃၄၁၁]သည် 

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၆)ရပ်ကွက်၊ ကံ့ေကာ်မိင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၉၀/ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၂၀x၆၀)ေပှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေြမေပ ေြမေအာက ်

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့ ်

ြဖင့ ်လက်ရိှဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးဝင်းကိကုိေုအာင်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၇၁၂၉၃]

မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာ၍ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်၎င်း 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူေအာင်(LL.B)ေဒ သူသူေအာင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၈၃၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၈၃၇)

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၆၈၄၇ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၆၈၄၇

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်ေန အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းအမှတ်(၄)  သတ မတန်း 

တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ မဆနု ာ 

၏ ဖခင် ဦးမျိးသန်၏အမည်မှန်မှာ 

ဦးမျိးသန်း[၉/မထလ(ိုင်)၀၈၀၂၈၆]

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးမျိးသန်းဦးမျိးသန်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ခ၊ ေြမကွက်အမှတ်၊ ၂၂၇/က၊ ေြမကွက ်

တည်ေနရာအမှတ်(၂၂၇)၊ ြမရတနာ(၅)လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ေဒ ေအးသန်း (B/RGN-၀၂၀၆၆၃)၊ အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သူ (မိခင်) ေဒ ေအးသန်းသည် (၁၂-၈-၂၀၁၅)ရက်တွင် 
လည်းေကာင်း (ဖခင်)ဦးသိန်းတင်သည် (၂၅-၄-၂၀၁၃)ရက်တွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်၍ ဦးမျိးေကျာ် 
ဆန်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၄၇၀၅၅]၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၄၇၀၅၆]တိုမှ တရားဝင်အေမဆွက်ခခွံင့ ်
ရိှေသာ သားသမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်(၉/၆၂၆)၊ 
ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နညး်အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။              ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                                                   မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                                                   မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၅၁၂/ခ)၊ ဧရိယာ(၂၀ေပx၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှေသာ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမ 
စာရင်းတွင ်ဦးစိန်ဝင်း[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၆၉၆၆]အမည်ြဖင့်တည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်ကီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအမည်ေပါက်မှ ၎င်းေြမကွက်အား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
လိုေကာင်းေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်စရန်ေပးကတိစာချပ်ြဖင့ ်
တန်ဖိုး၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသ ူ
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်းခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 
စာချပ်စာတမ်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို (လူကိုယ်တိုင)်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်ဦး(B.A.R.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၂၉)ဦးခင်ေမာင်ဦး(B.A.R.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၂၉)

အမှတ်(၂၂၄)၊ (၄-လ ာ)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၂၂၄)၊ (၄-လ ာ)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ကမ်းနားအလယ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျအိမ်ရာ၊ 

တိက်ု(၁၇)၊ အခန်း(၀၀၃)ေန က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ မင်းမင်းကည် [၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၂၄၈ 

၉၁]၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   ေအာက်ပါအတိုင်း   ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-် 

ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေအးလွင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၇၄၄၅]သည် (၁၉-၈-၂၀၂၁)

ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဒ မင်းမင်းကည်သည် ကွယ်လွန်သူ 

ဦးေအးလွင ်၏တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေအးလွင်၏

လုပ်ငန်းကိစ အဝဝအားဇနီးြဖစ်သူ ေဒ မင်းမင်းကည်မှ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ မင်းမင်းကည်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မင်းမင်းကည်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမိုးဇင်(BA,H.G.P, D.B.L)ဦးမိုးဇင်(BA,H.G.P, D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၉၈၅၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၉၈၅၅)

တိုက်(၆၅)၊ အခန်း(၃၀)၊ ေအာင်စ ာလမ်း၊ ကျန်စစ်သားအိမ်ရာ၊ တိုက်(၆၅)၊ အခန်း(၃၀)၊ ေအာင်စ ာလမ်း၊ ကျန်စစ်သားအိမ်ရာ၊ 

(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၆)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ-်ေရ ေပါက်ကံ၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၆၃)၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ ဦးေပ ဦးလမ်း၊ 

အမှတ(်၉၆၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ပါမစ်ေြမ အမျိးအစား ေဒ လှဟန ်(E/MGL-၀၆၂၃၀၁] 

အမည်ြဖင့်ရိှေသာ အကျယ်အဝန်း အလျား (၄၀ေပ)xအနံ(၆၀)ေပရိှ ေြမှင့် အိမ်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို အဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူ 

ပိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေသာ ေဒ နလီာမွန်[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၀၅၄၀၈] ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးေစာလှသန်းမှ ဝယ်ယရူန်အတွက်  အေရာင်းအဝယ်အြဖစ် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းအမ်ိေြမှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သ ူ

မဆုိ ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄) ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည် 

အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးသည်အထ ိ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ အမ်ိအမှတ်(မ/၃၂)၊ ဦးဖိုးထွန်းလမ်း၊ ေတာင်သကူန်ုး 

ရပ်ကွက ်ေြမအကျယ ်(အလျား ၄၀/၄၃ေပx အနံ ၂၅/၄၁ ေပ) ရှိ ဂရန်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ၎င်း ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်ေသာ အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့ ်
လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ စန်းစန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၃၀၁၅]မှ ယင်း 
ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ  အေဆာက်အဦတိုအား ၎င်းတိုလက်ရှ ိပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ဝန်ခံအဆိုြပပီး အဆက်အစပ်စာချပ် စာတမ်း မူရင်းှင့်အတ ူေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ခင်ေဌးလွင် [၁၂/အစန(ိုင်) ၀၀၄၅၁၀] မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငေွပးအပ်၍  စရန်ေပးစာချပ်ချပ်ဆိထုားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအမ်ိခေံြမအေရာင်း 
အဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်မာလံုေလာက်ေသာ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းအြပည့အ်စုြံဖင့ ်ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်ေနတိုင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၇၃၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၇၃၁)
ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၈၂၂၃၁၂ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၈၂၂၃၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၄၃၊ ေြမကွက်အမှတ် 

၆၀၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၆၀၈)၊ ရတနာလမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် [ေဒ လှလှ(YDN-012544)] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

စာချပ်(ဂရန်) ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ လှလှ(မိခင်)ှင့် ဦးကည်ေအာင် (ဖခင်) 

တိုအသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်သမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ဥမ ာေအာင် [၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၄၂ 

၁၄၃]၊ ေဒ လှသတီာေအာင် [၁၂/အစန(ိင်ု)၀၇၅၇၇၃]၊ ေဒ မာလာေအာင် [၁၂/အစန(ိင်ု) 

၀၇၅၅၅၂]တိုမှ မိခင်၊ ဖခင်တို၏ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ သမီးအရင်းများအြဖစ ်မိမိတို 

ညီအစ်မ (၃)ဦးတည်းကိုသာ ေမွးဖွားပီး တရားဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတို 

တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး 

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                               မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                               မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်  -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်  -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

မရမ်းကုန်းမိနယ်တရားုံးမရမ်းကုန်းမိနယ်တရားုံး

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ်-၁၇၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ်-၁၇
ေဒ ခင်သဇင်ထက် ----------------- ေဒ ေဟှင်းဦး
 ှင့် 
တရားလို ----------------- တရားပိင်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖ.ဆ.ပ.လရပ်ကွက်၊ 
တိက်ု(၉)၊ အခန်း(၁) ေန ေဒ ေဟှင်းဦး (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူသေိစရမည်။

သင့အ်ေပ  တရားလိကု “(၁၉-၅-၂၀၁၈)ေနစဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတ ူေငေွချး 
ငှားြခင်း ကတိစာချပ်ြဖင့် လက်ခံရယူထားေသာ ေငွကျပ်(၄၀,၀၀,၀၀၀/-) (ေငွကျပ် 
သန်ိးေလးဆယ်တတိ)ိ၊ အတိုးေငကွျပ် (၁၂,၀၀,၀၀၀/-)(ေင ွကျပ်တစ်ဆယ့ှ်စ်သန်ိး 
တိတိ)ှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ ်(၃၀,၀၀,၀၀၀/-) (ေငွကျပ်သိန်းသုံးဆယ်တိတ)ိ 
စုစုေပါင်း ေငွကျပ(်၈၂,၀၀,၀၀၀/-)(ေငွကျပ်ရှစ်ဆယ့်ှစ်သိန်းတိတ)ိရလိုမ ”ြဖင့် 
ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်လျ်း၍   အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ သင့် 
ကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့်အမိန်အရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့် 
စပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသတူစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့ ်
ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၁၂)ရက်ေန၊ (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆန်း 
၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် တရားလိုစွဲဆိုချက်ကိ ုထုေချ 
ရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က 
ဆိုခဲ့သည့်ရက်တွင ်   သင်မလာေရာက ်   ပျက်ကွက်ခဲ့လ င်  သင့်ကွယ်ရာတွင ်
ြငင်းချက်မျာကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 
စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာရက်စာတမ်း 
အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင်၏ 
ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊   ဒီဇင်ဘာလ   (၃၀)ရက်ေနတွင်   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်ပါသည်။

 (ဇင်မာထွန်း) (ဇင်မာထွန်း)
 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၄) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၄)
 မရမ်းကုန်းမိနယ်တရားုံး မရမ်းကုန်းမိနယ်တရားုံး

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်းလက်ေအာက်ရိှ အမှတ်(၂)ေရနခံျက်စက်ု(ံေချာက်)မှ ေရနေံချးအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်ုး တင်ဒါေခ ယေူရာင်းချမည် 
ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင ်အဆိုြပလ ာတင်သွင်းိုင်ပါရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

   ေရနံထွက်     ေရနံထွက်   တင်ဒါပိတ်ချနိ် တင်ဒါဖွင့်ချနိ်တင်ဒါပိတ်ချနိ် တင်ဒါဖွင့်ချနိ်
 စ် စက်ုံ ပစ ည်း ေရတွက်ပုံ ပမာဏ  စ် စက်ုံ ပစ ည်း ေရတွက်ပုံ ပမာဏ 

ေနရက်          နာရီ ေနရက်           နာရီေနရက်          နာရီ ေနရက်           နာရီ   အမျိးအမည်   အမျိးအမည်

 ၁ ေချာက် ေရနံေချး ဂါလန် ၂၄၀၉၄၃ ၁-၂-၂၀၂၂       ၁၃:၀၀ ၁-၂-၂၀၂၂       ၁၄:၀၀

၂။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ဌာန၊ ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိင်ုပါသည်။

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၂၁ ၊နည်းဥပေဒ -၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၂၁ ၊နည်းဥပေဒ -၆၆)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၁၆၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၁၆
ေဒ စိုးရီ ှင့် ဦးေအးလွင်
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ-် 
ေဒ ကည်စမ်း)
(တရားိုင်)  (တရား ံး)(တရားိုင်)  (တရား ံး)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်- 
၇၄/၂၀၁၁ ခှုစ် အမ တွင် အိင်ုဒကီရကီိ ုအတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 
ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁)
ရက်၊ (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ တပိုတဲွလဆန်း ၁ ရက်)၊ နနံက်(၁၀)နာရတွီင် ၎င်းပစ ည်း 
တည်ရှိရာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 
ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့် စည်းကမ်းများေလလံတင်ေရာင်းချမည့ ်စည်းကမ်းများ
၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားိင်ု 

က တရားုံးသိုတင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ 
က င်းကျန်ြခင်း တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည် 
မဟုတ်ပါ။ တရား ံး၏အကျိးသက်ဆိုင်သမ ကို ေရာင်းချလိမ့်မည့ ်
အေကာင်း   ေလလံဆွဲဝယ်ယူမည့်သူတိုအား   အထူးသတိြပရန် 
  းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလံတွင်ေရာင်းချသည့်  နည်းစနစ်ကို  ေရာင်းချသူအရာရှိက 
သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့်ဆံုး ဝယ်ယူသူအား ေလလံဆဲွဝယ်ယူသူအြဖစ်သတ်မှတ် 
သည်။ သိုေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ေ်ဈး န်းမှာ  ေရာင်းချသည့ပ်စ ည်း 
အတွက် လက်ခ၍ံမသင့ေ်ကာင်း ေရာင်းချသ ူအရာရိှကထင်ြမင်လ င် 
လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းအတွက် 
ေလလံဆဲွဝယ်ယူသူက ေငွကျပ် ၁၀၀ လ င် ၂၅ ကျပ်ကုိ ေလလံဆဲွဝယ်ယူ 
ပီးသည်ှင့တ်စ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထုိသုိေပးသွင်းြခင်း 
မြပလ င် တစ်ဖန်ြပန်လည်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ်ထား 
သည့် စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရရှိမည်။

၆။ ေလလဆဲွံဝယ်ယရူရိှသသူည် ၂၅ရာခိင်ု န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက် 
ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်ေနကိုပယ်၍ (၁၅)ရက် 
ေြမာက်ေန ုံးချန်ိမတိင်ုမ ီေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေနသည် 
ံုးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့သ်ည့ေ်နတွင် အေြပအေကျေပးသွင်း 
ရမည်။

၇။ ေလလံကျန်ေငွများကို အထက်ပါေနရက်များ၌ ေပးေဆာင်ရန် 
ပျက်ကွက်ေသာပစ ည်းကို တစ်ဖန်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ 
ေပးသွင်းထားသည့်ေလလံေငွများကို ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံ 
ရမည်။
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

ေလလံတင်ေရာင်းချရန ်ေကာ်ြငာထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေအာင်မျိးွန် ) (ေအာင်မျိးွန် )
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း
“ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန် /လုပ် 

ေဆာင်းကုန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ ြပည်သူကွက်သစ်(၄)လမ်း၊ အမှတ် 
(၁၅)တွင် တည်ရှိေသာ (၁၂ ၁၂  ေပx ၅၀ေပ)အကျယ်ရှိေသာ 

ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ ှစ်ထပ်ပျ်ေထာင် သွပ်မိုးအိမ်အပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်။

[ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း(၁၂၀၀) (ကျပ်သိန်း 
တစ်ေထာင့်ှစ်ရာတိတိ)]

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-င၊ သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၅၁ ၁၂  ၊ 

ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ ဧရိယာစတုရန်းေပ-၁၀၀၀ ရှိ 

ဦးေအာင်သွင်(ကွယ်လွန်) ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ် 

အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား  ဦးေအာင်သွင်၏ဇနီး 

ေဒ ေရ ြမင့ ်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၀၄၀၈၈]ှင့ ်သမီးတစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ အမွိန် 

ေအာင်သွင် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၉၅၃၃]တို၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက ်

တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ဝယ်ယူြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ငှားရမ်း 

ြခင်း၊ အြခားနည်းြဖင့်ေရ ေြပာင်းြခင်းများ ြပလုပ်ခွင့်မရိှေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေရ ြမင့်၊ ေဒ အိမွန်ေအာင်သွင်တို၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-ေဒ ေရ ြမင့်၊ ေဒ အိမွန်ေအာင်သွင်တို၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝြမခိုင်(စ်-၉၄၂၃) ေဒ မိုးမိုးြမင့်(စ်-၁၁၉၆၁)ေဒ ေဝေဝြမခိုင(်စ်-၉၄၂၃) ေဒ မိုးမိုးြမင့(်စ်-၁၁၉၆၁)

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးအနီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးအနီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၀၁၂၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၀၁၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်(၄၈၀)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၆၊ 

ေရ လင်ဗန်းရပ်ကွက်၊ ေရ ကန်သာယာလမ်း၊ အိမ်အမှတ်-၈၆၂/၂၆၊ အကျယ်အဝန်း 

ဧရိယာ ၂၀ေပx ၆၀ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေြမကွက်ပိုင်ရှင် ေဒ ွယ်ွယ်ေအး[၉/

ပသက(ိုင်)၀၉၅၇၁၀]ထံမှ  က ်ုပ် ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်းသည ်၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် 

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ် ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း[၉/မနတ 

(ိုင်) ၁၀၅၀၉၅]ထံသို တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း

များြဖင့် ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 

ပါေကာင်းှင့ ်အဆိုပါရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ ်

ပါသည်။

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသီဟ(LL.B)ဦးသီဟ(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၄၂၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၄၂၈)

အမှတ်-၃၄၃၊ ကံ့ေကာ်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်-၃၄၃၊ ကံ့ေကာ်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၅၇၇၇၃၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၅၇၇၇၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ် (၅.D၊ အလယ်ပိင်ုးရပ်ကွက်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၇၃)၊ ဧရယိာ(ဝ.ဝ၇၆)ဧကရိှ ေြမအား  
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းလမ်း၊ 
အမှတ်(၂၁)ေန ဦးသန်းိုင်(ခ)ဦးသန်းေအး [၁၄/မအပ(ိုင်)၀၁၂၃၃၁]ပါ (၆)ဦးတိုမှ 
ေြမငှားဂရန် သက်တမ်းတိုးရရှိေရးအတွက် ေြမငှားဂရန်စာချပ်၊ မိနယ်တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာှင့် အြခားလိုအပ်သည့် စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေလ ာက်ထားလာမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပ 
ချက်ခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန်ကွက်တင်ြပိုင်သ ူမည်သူကိုမဆို  ယခုေလ ာက်ထားြခင်းအား 
ေဆာင်ရက်မေပးသင့ေ်ကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် 
မအူပင်ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅) ရက် 
ြပည့ေ်ြမာက်သည့်ရက်အထိ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေလ ာက်ထား 
သူအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊  န်ကားချက်ှင့ ်အညီ ေြမငှားဂရန်သက်တမ်းတိုး 
ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ
 ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
 မအူပင်မိ မအူပင်မိ

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့ ်

ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ သာဓုအေရှရပ်ကွက်၊ 

နဗိ ာန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၅-၃/က)ေန ေဒ ဇင်မာြမင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 

၀၀၀၀၂၅]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ် 

အသားကို မိမိတစ်ဦးတည်းသုံးစွဲရန်အတွက ်ရန်ကုန်မိစာချပ ်

စာတမ်းများမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် (၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် မှတ်ပံုတင် 

စာချပ်အမှတ် (၄/၄၆၀၄)၊ (၄/၄၆၀၅)အရ တရားဝင်မှတ်ပုတံင်ထား 

ပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်အမည်ပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသား

ြဖင့် “ကချင်ုိးရာချည်ထည်အမျိးမျိး၊ ပုိးထည်အမျိးမျိး၊ တုိင်းရင်းသား 

ုိးရာချည်ထည်အမျိးမျိး”ကိ ုရန်ကုန်မိှင့်တကွ ြပည်ေထာင်စု 

သမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်  လက်လီလက်ကားြဖန်ချ ိ

ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ “ြမတ်မေနာ” “MYAT MANAAW” အမှတ်တဆံပ်ိ 

များအား တစ်ခလုုံးကိုထပ်တြူဖစ်ေစ၊ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊ 

ဆင်တယူိုးမှား ြဖစ်ေစ၊  သတံေူကာင်းကဲွ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစ၊ 

အမည်အသားပုံစံတူ အသုံးြပြခင်း၊ တုပြပလုပ်သုံးစွဲြပလုပ်မ  

များကိ ုေတွြမင်ကားသရိပါက ြပည်ေထာင်စသုမ တ ြမန်မာိင်ုင ံ

အတွင်းရိှ  မည်သည့်တရားံုးတွင်မဆုိ တရားမ ေကာင်းအရြဖစ် 

ေစ၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရြဖစ်ေစ  ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို 

အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဇင်မာြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဇင်မာြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၃၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၉၁၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ အကျယ်(၄၀'x၆၀')အနက်မှ 

တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမ၏(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ် (၂၀'x၆၀')

ေြမအစိတ်အပိုင်းအပါအဝင ်ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်(၉၁)၊ ဆဒုံဒူးဝါးလမ်း၊ (၁၃)ရပ် 

ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိသုည် မိေြမစာရင်းတွင် ဦးတင်ငမ်ိး(ဘ) ဦးကလုား (NBN-၀၄၆ 

၃၄၇)အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက် 

ဆက်အရ ဝယ်ယူထားရိှသူများြဖစ်ကသည့် ၁။ ဦးသာဇံ[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၈၀၀၇၈] 

၂။ ေဒ လှေဌး [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၆၉၇၅]တိုက မိမိတိုလက်ဝယ်ထားရှ ိပိုင်ဆိုင်၍ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက 

ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ ်

ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 

က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 

မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

    ဦးေအးမင်းေဇာ်           ဦးေကျာ်မင်းိုင်    ဦးေအးမင်းေဇာ ်          ဦးေကျာ်မင်းိုင်

    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)

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

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေအးရိပ်မွန်(၃)လမ်း၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(၈/A)၊ ဒုတိယ 

ထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၁)၊ (C/1)ဟုေခ တွင်ေသာ မိရာှင့ ်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

တွင် ဦးကျန်ယုခင်(ခ) ဦးယုကိုကို အမည်ေပါက် တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်း၏ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ဦးကျန်ယုခင်(ခ) ဦးယုကိုကိ ု [၁၂/လမန(ိုင်)၁၁၈၅၅၉] (BTHG 008007)

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ  ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို  လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးေအာင ်

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ေဒ လ  င်လ  င်ေဌး(LL.B, D.I.P.L)  ေဒ ေွးေွးစုေဝ(LL.B, CABS)   ေဒ လ  င်လ  င်ေဌး(LL.B, D.I.P.L)  ေဒ ေွးေွးစုေဝ(LL.B, CABS)

   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၀၄)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၇၄)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၀၄)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၇၄)

   ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၇၈၀၀၅၁                            ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၃၀၀၆၁   ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၇၈၀၀၅၁                            ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၃၀၀၆၁

  တိုက်(၅)၊ အခန်း(၄)၊ ထီးတန်းအိမ်ရာ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  တိုက်(၅)၊ အခန်း(၄)၊ ထီးတန်းအိမ်ရာ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၇၃၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၇၃
ေဒ ေချာစုခိုင်         ှင့်  ၁။ ေဒ ု

   ၂။ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး

   ၃။ ဦးခင်ေမာင်စန်း

   ၄။ ေဒ ဥမ ာစိုး

   ၅။ ဦးေဇာ်မင်း

(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၇၆)၊ အခန်း(၃)၊ ေကာက် 

လျင်(၂)လမ်း၊ သုဝဏ (၂၉)ရပ်ကွက်ေန (၃) တရားပိင ်ဦးခင်ေမာင်စန်း(၄) တရားပိင ်

ေဒ ဥမ ာစိုး(အတူေနလင်မယား)ှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်၊ အမှတ်(၉၂၄)၊ ပုလဲလမ်း(၁၈)ရပ်ကွက်ေန ဦးေဇာ်မင်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)

တိုသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက  ''သီးြခားသက်သာခွင့်ဥပေဒပုဒ်မ ၉ အရ တရားလို ''သီးြခားသက်သာခွင့်ဥပေဒပုဒ်မ ၉ အရ တရားလို 

လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ေသာ တိုက်ခန်းအား အတင်းအဓမ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ဖယ်ရှား လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ေသာ တိုက်ခန်းအား အတင်းအဓမ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ဖယ်ရှား 

ခရံသည့အ်တွက်လက်မဲြ့ဖစ်သွားေသာ တိက်ုခန်းအားြပန်လည်၍  လက်ေရာက်ရလိမု ''ခံရသည့်အတွက်လက်မ့ဲြဖစ်သွားေသာ တုိက်ခန်းအားြပန်လည်၍  လက်ေရာက်ရလုိမ '' 

ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီး 

သည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ ်

ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၀)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၄ ရက်) မွန်းမ 

တည့်မီ(၁၀)နာရီ တွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏အဆုိလ ာကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် 

ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်၊ ၎င်းအြပင်အထက်ပါ ေနရက်တွင ်သင်မလာေရာက ်ပျက် 

ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင်  ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်

တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်

စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။  သိုတည်းမဟုတ ်

သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်ကထေုချလ ာတင်သွင်း 

လိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးကရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၉)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။   (ြမင့်ေကျာ်)(ြမင့်ေကျာ)်

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ (၁၂၂)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝ(၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁၅)ဟေုခ တွင်ေသာ အလျား(၆၀)ေပ၊ အန ံ(၁၀)ေပရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ယ်င်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦ၊ ေရ+မီးမတီာအပါအဝင်ှင့ ်ေြမေပ  ေြမေအာက် 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်ရိှသည်ဟ ု
အဆိုြပသူ ဦးြမင့်သိန်း(ဘ)ဦးစိန်ေမာင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၁၇၉၂]ှင့် ေဒ ေသာင်း 
ေသာင်းခင်(ဘ)ဦးခစိန်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၀၈၂၈၃]ထံမှ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွ ြဖစ်သူ 
ေဒ တင်တင်ေထွး(ဘ)ဦးလ  င် [၅/အရတ(ိုင်)၀၇၃၃၀၄]မှ (၂၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် 
ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု စာချပ်ချပ်ဆိုပီး လက်ေရာက် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
ခဲ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

အဆိုပါ  ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိးခံစား 
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ တင်တင်ေထွးမှသာ တရားဝင ်
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ေဒ တင်တင်ေထွး(ဘ)ဦးလ  င်  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ တင်တင်ေထွး(ဘ)ဦးလ  င်  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
[၅/အရတ(ိုင်)၀၇၃၃၀၄]   ဦးိုင်ဝင်း(LL.B)[၅/အရတ(ိုင်)၀၇၃၃၀၄]   ဦးိုင်ဝင်း(LL.B)
                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၈၇)                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၈၇)
                               ၅၆ လမ်း၊ ၃၄x၃၅လမ်းကား၊ ကန်ေကာက်ကီး                               ၅၆ လမ်း၊ ၃၄x၃၅လမ်းကား၊ ကန်ေကာက်ကီး
          ရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။           ရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ 
   ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၆၇၀၉၃၉   ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၆၇၀၉၃၉

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၇)လမ်းေန 

ဦးေကျာ်လွင်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၇ 

၃၆၁]ှင့ ်ေဒ ယယုလု  င်ဝင်း[၁၄/ကကန 

(ိင်ု)၁၄၈၆၈၂]တို၏ သမီး မပုိးေကဇင် 

ထက်၏ အမည်မှန်မှာ မပိုးမမီေီကျာ်ှင့် 

သား ေမာင်ေကျာ်ဇင်ထက်တို၏ အမည် 

မှန်မှာ  ေမာင်ေကာင်းထက်ဟိန်းြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၁၄၊ ေရ ေပါက်က၊ံ 

ေြမကွက်အမှတ-်၄၃၃၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ တင်တင် 
လ  င် [၁၂/အစန(ိင်ု)၀၁၉၉၇၉]၊ ေဒ ချယ်ရစီန်း[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၁၂၃၂၃]ပူးတဲွအမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်အတွင်းမှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးသည့် (အလျား ၂၀x အနံ ၆၀)
အကျယ်အဝန်းရှိ အမှတ်(၄၃၃)၊ ဗညားေထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 
(လမ်းမဘက်မှ မျက်ှာမူလ င်ယာဘက်ြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၄)ှင့်ကပ်လျက်)ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား 
မိမိကုိယ်တုိင်တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး စီမံခန် ခဲွေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှပါသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ တင်တင်လ  င်[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၁၉၉၇၉]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ
များက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တို၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက် 
အထားများယေူဆာင်၍ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သ ူ
မရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြမတ်ေထွး(LL.B)                         ေဒ သက်သက်ခိုင်(LL.B)ဦးြမတ်ေထွး(LL.B)                         ေဒ သက်သက်ခိုင(်LL.B)
(စ်-၈၉၉၃)                                      (စ်-၁၃၃၆၁)(စ်-၈၉၉၃)                                      (စ်-၁၃၃၆၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၃၈၆၊ ၀၉-၇၅၈၈၁၃၅၂၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၃၈၆၊ ၀၉-၇၅၈၈၁၃၅၂၄

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်

ရန်ကုန်မိ၊ အေရှဒဂံုမိနယ်ေန 

ဦးသိန်းဇံ၏ သမီး  မမိုးကယ်စင ်

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ ၁၄-၁၁-

၂၀၁၃ ြဖစ်ပါေကာင်း။



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

(လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးေနရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည် 

အချင်းှင့်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 စ် ရာထူးအမျိးအစား လစ်လပ် အနိမ့်ဆုံးပညာစ် ရာထူးအမျိးအစား လစ်လပ် အနိမ့်ဆုံးပညာ

   အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်   အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

 (က) နည်းြပ(နည်းစနစ်) (၉၄)ေနရာ သိပ ံဘွဲ (အားကစားပညာ) 

    (သိုမဟုတ်) တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 

    ဘဲွရရိှပီး တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

    အလွတ်တန်းလက်ေရးစင်ြဖစ်ရမည်။ 

    ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ြဖစ်ပါကပညာ

    အရည်အချင်း ေလ ာေ့ပါစ့်းစားမည်။ 

    အဓိကအားကစား က မ်းကျင်မ ှင့် 

    ကံ့ခိုင်စွမ်းရည ်စစ်ေဆးခံရမည်။

 ( ခ ) နည်းြပ (၃၀)ေနရာ သပိ ံဘဲွ(အားကစားပညာ)(သိုမဟတ်ု) 

    တက သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိပီး

    တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်အလွတ်တန်း 

    လက်ေရးစင်ြဖစ်ရမည်။ ြမန်မာလ့က် 

    ေရးစင်ြဖစ်ပါကပညာအရည်အချင်း

    ေလ ာ့ေပါ့စ်းစားမည်။ အဓိက 

    အားကစား က မ်းကျင်မ ှင့် ကံခ့ိင်ုစွမ်း 

    ရည် စစ်ေဆးခံရမည်။

 ( ဂ ) ပစ ည်းထိန်း(၂) (၈)ေနရာ CPA/ B.Com/B.Ecom(သိုမဟုတ်)

    ဘဲွတစ်ခခုရုရိှပီး DA ေအာင်ြမင်ရမည်။

 (ဃ) စာရင်းကိုင(်၂) (၂၀)ေနရာ CPA/ B.Com/B.Ecom(သိုမဟုတ်)

    ဘဲွတစ်ခခုရုရိှပီး DA ေအာင်ြမင်ရမည်။

 ( င ) အငယ်တန်း (၄)ေနရာ B.E(Civil)

  အင်ဂျင်နီယာ(၂)

 ( စ ) ဒု-ကီးကပ်ေရးမှး (၁၃)ေနရာ B.E(Civil)  

 (ထိန်းသိမ်းေရး)

 (ဆ) ဒု-ကီးကပ်ေရးမှး (၁၀)ေနရာ B.E(Civil)

  (ကွင်း/ုံ)

၂။ (က) ေလ ာက်ထားသူသည ်       ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ပီး 

  ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင်    အသက်(၃၀)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူ၊ 

  ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 ( ခ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေနရာေဒသမေရး  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်သူ 

  ြဖစ်ရမည်။   အနည်းဆုံး(၃)ှစ်     တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

  ကတိခံဝန်ချက် ေရးထိုးရမည်။ 

၃။ စာေမးပဲွဝင်ေကးေငကွျပ်(၁၀၀၀) (ကျပ်တစ်ေထာင်တတိ)ိကိ ုြမန်မာစ့ီးပွားေရး

ဘဏ်ေငွထုတ်စာရင်းအမှတ(် MD 010442)သို ေပးသွင်းကရမည်။

၄။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များပါရှိရမည-်

 (က) အေြခခံပညာအထက်တန်း(သိုမဟုတ်)တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင ်

  လက်မှတ်မိတ 

 ( ခ ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ 

 ( ဂ ) အားကစားအရည်အချင်းအတွက ်သက်ဆိုင်ရာအားကစားအဖွဲချပ်၏

  ေထာက်ခံချက်

 (ဃ) တာဝန်ကျရာ မည်သည့်ေဒသမဆိ ုသွားေရာက်ိုင်ေကာင်းကတိြပလ ာ

 ( င ) ြပင်ပပဂု ိလ်များအတွက် အလပ်ုသမားမှတ်ပုတံင်အမှတ်၊ ေနစဲွှင့် အလပ်ု 

  သမားုံးအမည်

 ( စ ) အစိုးရဌာနတစ်ခခုတွုင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသြူဖစ်လ င် လက်ရိှတာဝန် 

  ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာရာထူး၊ လစာ န်း၊ ဌာနှင့် အဖဲွအစည်းအမည်ှင့် 

  ဝန်ကီးဌာနအဖွဲအစည်း၏ ခွင့်ြပမိန်မူရင်း

 (ဆ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ဆရာဝန်၏ 

  ေဆးေထာက်ခံစာမူရင်း

 ( ဇ ) ြပင်ပပဂု ိလ်များှင့် အစိုးရဌာနဆိင်ုရာများတွင် ချန်ိ န်းလစာမရရိှေသးသ ူ

  (ေနစားဝန်ထမ်း)များသည် သက်ဆုိင်ရာြပည်သူရဲတပ်ဖဲွစခန်းတစ်ခုခုမှ 

  (၆)လအတွင်း အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်းေထာက်ခံချက်မူရင်း

  ပါရှိရမည်။

 ( ဈ ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအြပည့်အစုံှင် ့ဖုန်းနံပါတ် 

 ( ည) ဝင်ေကးေငွေပးသွင်းပီးေကာင်းေြပစာချလန်မူရင်း

 ( ဋ )  ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားေသာကိုယ်ေရးမှတ်တမ်း 

၅။ ြပင်ပပဂု ိလ်များှင့် ချန်ိ န်းလစာမရရိှေသာဌာနဆိင်ုရာများတွင် လပ်ုကိင်ုေနသ ူ

များသည် (၃၁.၁.၂၀၂၂)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ အားကစားှင့်လငူယ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၁)သို ေလ ာက်ထားရမည်။

၆။ အစိုးရဌာနတစ်ခုခုတွင် ချနိ် န်းလစာှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူများသည ်

သက်ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများမှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားကရမည်။ ေလ ာက်လ ာမတိ (၁)

ေစာင်ကို  န်ကားေရးမှးချပ်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၁) 

ေနြပည်ေတာ်သို လိပ်မူ၍ (၃၁.၁.၂၀၂၂)ရက်ေနမတိုင်မ ီကိတင်ေပးပိုရမည်။ 

၇။ ေြဖဆိရုမည့်ရက်ှင့် ေြဖဆိခွုင့်ရရိှသမူျားစာရင်းကိသုက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီး/

ြပည်နယ်အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနံုးများှင့် အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာ

ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်ေသာwww.mosya.gov.mmှင့်  အားကစားှင့်လငူယ်ေရးရာ  

Sports & Youth Affairs, Myanmar Facebook Page တိုတွင် ေကညာေပးမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။

၈။ နည်းြပ(နည်းစနစ်)/နည်းြပရာထူးအတွက် ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများကိုသာ 

အဓိကအားကစားှင့် ကံ့ခိုင်စွမ်းရည်စစ်ေဆးပီး လူေတွစာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ြပမည်။

ကျန်ရာထူးများအတွက ်ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လူေတွစာေမးပွဲေြဖဆိုခွင် ့

ြပမည်။

၉။ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်ကိုက်ညီမ မရှိေသာ၊ မြပည့်စုံေသာ၊ သတ်မှတ် 

ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပီးမှ ေရာက်ရိှလာေသာ ေလ ာက်လ ာများကုိ လက်ခံစ်းစားမည် 

မဟုတ်ပါ။

၁၀။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါကအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ စီမ/ံဘ  ာဌာန

ခဲွသိုလကူိုယ်တိင်ုြဖစ်ေစ၊ တယ်လဖီန်ုးအမှတ် ၀၆၇-၄၀၆၂၀၃၊ ၀၆၇-၄၀၆၀၂၁ သိုြဖစ်ေစ 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ 

အကွက်အမှတ်(၅.E ၊ အလယ်ပုိင်းရပ်ကွက်)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၃၂/၁၀၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၃)
ဧကရိှေြမအား ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခုိင်၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ 
ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်(၄၉)ေန ဦးေအာင်သန်းေဌး[၁၄/မအပ(ဧည့်)၀၀၀၀၀၈]ှင့် 
ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း[၁၄/မအပ(ဧည့်)၀၀၀၀၀၇]တိုမှ ေြမငှားဂရန်သက်တမ်းတိုးရရှိေရး 
အတွက် ေြမငှားဂရန်စာချပ်၊ မအူပင်မိနယ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ ေြမအကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ှင့် အြခားလုိအပ်သည့်စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေလ ာက်ထားလာမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပ 
ချက် ခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်တင်ြပုိင်သူ မည်သူကိုမဆို ယခုေလ ာက်ထားြခင်းအား 
ေဆာင်ရက်မေပးသင့ေ်ကာင်း အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် 
မအူပင်ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက် 
ြပည့်ေြမာက်သည့်ရက်အထိ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေလ ာက်ထား 
သအူား လပ်ုထုံးလုပ်နည်း၊  န်ကားချက်ှင့အ်ည ီေြမငှားဂရန်သက်တမ်းတိုး ထတ်ုေပး 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။   ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ

ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
                                                                                        မအူပင်မိ                                                                                        မအူပင်မိ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/ဒက ိဏ 
သီရိအေရှရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ် (ဒ-
၂၄၂၀)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၂၂၉)ဧကရှိ ေဒ  
သီတာချိ(ဘ)ဦးခင်ေမာင်ချိ[၆/အမရ 
(ိုင်)၀၈၆၄၇၈]အမည်ေပါက်(ပါမစ်)
ေြမကွက်ကို ေဒ မွန်ဇာကည်လင်း(ဘ)
ဦးကည်လင်းသိန်း[၁၂/သဃက(ိုင်) 
၁၃၈၈၆၉]မှ ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ ်မူရင်း ၊ 
ေရာင်းသူ/ဝယ်သူ တရားုံးကျမ်းကျနိ ်
မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံချက် 
မူရင်း၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက် 
ခခံျက်မရူင်း၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ 
ဝယ်ယူသူမ ှဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများ 
တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ ်ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေန 
ြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်း 
များ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက် 
အထား ခိင်ုလုစွံာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ
ကိန ်း ှင့ ်ေ ြမစီမံခန ် ခ ွဲမ  ဌာနသို  ဤ 
ေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ လပ်ုထုံးလပ်ု 
နည်းများှင့အ်ည ီေြမငှားစာချပ်ေလ ာက် 
ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာလိုက်သည်။ 
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ (၃၀)လမ်း 

(ေအာက်ဘေလာက်)၊ အမှတ်(၇၁)၊ ေြမညီထပ်(ထပ်ခုိးပါ)၊ အကျယ်အဝန်း 
(၁၅ေပx၂၅ေပ)ဟုေခ တွင်ေသာ ဆိုင်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းဆိုင်ခန်း၌ 
တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ဆိုင်ခန်း 
အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ြမင့ဝ်င်း[၉/မနမ(ိင်ု)၀၃၁၁၁၀]ကိင်ုေဆာင်သ ူ
ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်သက်စုိး(ခ) သီတာဦး[၁၂/
ပဘတ(ုိင်)၀၃၇၁၀၇]ှင့် ဆာရ်မီလာ(ခ)ေဒ သ ာဟန် [၁၂/ပဘတ(ုိင်) 
၀၁၈၁၀၇]တိုက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်
တန်ဖိုးေငွအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အဆိုပါ  ဆိုင်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 
သက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်ပါက မည်သမူဆိ ုအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 
ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိသုတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)
အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုသစ်ရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင်(၉)လမ်း၊ အမှတ်(၃/ခ)(၄)လ ာ၊ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း 

တွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသူ 

ေဒ ေအးေအးေသာ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၉၃၁၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဘိုကီး[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၃၄၄၀]က ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင ်လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံ မိသစ်ေတာင်ပိုင ်း မိနယ်၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၉၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၂၃၁/က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၂၃၁/က)၊ နီလာလမ်း၊ (၁၉)

ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်း ဦးတင်ြမင့် 

(TGKN-၀၀၈၀၂၁) အမည်ေပါက် ှစ် 

(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန်ေြမအမည် 

ေပါက် ဦးတင်ြမင့်မှ ဂရန်ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်း ရပ်ကွက်၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ 

ဂရန်ေပျာက်ဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း 

ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၈/၃၈၁၄/၂၀၂၀ 

(၂၀-၈-၂၀၂၀)၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်များ 

တင်ြပ၍ ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ 

ေြမြပင်တွင် (၂)ထပ်အုတ်ညပ် R.6 အေဆာက် 

အဦ(၁)လံုးရိှပီး ကုိယ်တုိင်ေနထုိင်ေကာင်း 

တင်ြပ၍ ဂရန်မတိ  ေလ ာက်ထားလာရာ 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 TROPICAL WOODS CO.,LTD မှ Export Declaration 

No. 200031032950 Date 11-4-2019 ၊ 200037595120 Date 
28-8-2019 တိုသည် ေပျာက်ဆုံးေနပါသြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာဌာနတွင် 
မိတ ြပန်လည်ေလ ာက်ထားရန်အတွက် အဆိုပါ စာရက်များ 
ေပျာက်ဆုံးေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

TROPICAL WOODS CO.,LTDTROPICAL WOODS CO.,LTD
ဖုန်း-09-795631078ဖုန်း-09-795631078

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံ မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက  ်

အမှတ်(၁၄/သေ  ဘာကျင်း)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၁၂၃)၊ ဧရယိာ(၂၅'x၅၀')၊ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမ၊ ဦးသန်းဝင်း[၁၂/ဒပန(ိုင်) 
၀၂၁၆၇၀] အမည်ေပါက်ေြမကွက်အား 
အမည်ေပါက် ဦးသန်းဝင်း(ဖခင်)ှင့ ် 
ေဒ ကိင် (မိခင်)တိုကွယ်လွန်သြဖင့ ်
တစ်ဦးတည်းေသာသား ဦးထွန်းေအး[၁၂/
ဒပန(ိုင်)၀၂၂၄၃၁]ထံမှ GPအမှတ်- 
၃၆၁၄/၂၀၂၀(၅-၃-၂၀၂၀)ြဖင့ ် ရရှိသူ 
ဦးထွန်းခိုင်[၉/ညဥန(ိုင်)၁၂၄၀၂၀]မှ 
ဦးသန်းဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်မူရင်း ၊ ေသစာရင်းတိုတင် ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ် အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ဆပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၇၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ေပ x အန ံ၆၀ေပ)
ရှိ ဦးRမူနီ(G/RGN-၀၀၂၉၂၈)အမည်ြဖင့် တည်ရှိေနေသာ ပါမစ်ေြမကွက် 
ြဖစ်ပီး အမည်ေပါက်ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ 
ေဒ ြမသွယ်ခိင်ု [၉/မရမ(ိင်ု)၀၂၈၃၅၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန် 
အတွက် ေြမကွက်တန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွအားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများ 
ရှိပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 
မူရင်းများှင့ ်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) 
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉- ၅၀၉၀၅၅၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉- ၅၀၉၀၅၅၃

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ
(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်တရားုံးေတာ်၌မိနယ်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၄၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၄

၁။ ဦးဝင်းထိုက ်  ှင့် ဦးေအာင်သန်း
၂။ ေဒ အိငယ်ငယ်စိုး
(တရားလိုများ)   (တရားပိင်)(တရားလိုများ)   (တရားပိင)်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ 

ေကးမုလံမ်း၊ အမှတ်-၂၈၆ ေန ဦးေအာင်သန်း (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူ သေိစ 
ရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုများက ''ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ် ''ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ် 
အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ မှတ်ပံုတင်ေပးေစလုိမ  ''အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ မှတ်ပံုတင်ေပးေစလုိမ  '' ေလ ာက်ထား 
စဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် 
စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 
ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၁) ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆန်း ၁၀ ရက်) 
ေနမွန်းမတည့်မီ (၁၀:ဝဝ)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိများ၏ အဆုိ 
လ ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါ 
ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များ 
ကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုများက ကည့် လိုသည့် စာချပ် 
စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိ 
သည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ထုေချတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ ေလးရက် တင်သွင်း 
ရမည်။

၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၉) ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                           (ေကျာ်ဝဏ )(ေကျာ်ဝဏ )
                                                      မိနယ်တရားသူကီး                                                      မိနယ်တရားသူကီး

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဗားကရာလမ်း 

တုိက်အမှတ်(၁၃၆)၊ ၇လ ာ(၁၄x၅၀)ေပ အကျယ်ရိှ ေရ+မီး စံုလင်စွာပါရိှေသာ တုိက်ခန်းှင့် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ခင်ြမင့်ရ ီ[၁၂/စခန(ိင်ု) 

၀၄၅၀၁၁] ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွဦးလရီှးလရန်ိ[၁/မကန(ိင်ု) ၁၃၅၁၀၃] အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့ ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချ 

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက မည်သူ 

မဆိ ုေကာ်ြငာသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်းခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

များ(မရူင်း)ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်ထိ ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်မင်းဦးေအာင်မင်း

B.Sc,(Chem), RLB.Sc,(Chem), RL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၇၂၆/၂၄-၈-၁၉၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၇၂၆/၂၄-၈-၁၉၈၄)

အမှတ်-၁၃၇/D ၅၊ သံလွင်လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်အမှတ်-၁၃၇/D ၅၊ သံလွင်လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်

ဖုန်း-၀၁-၅၂၆၆၉၇၊  ၀၉-၄၄၃၀၅၉၂၇၆ဖုန်း-၀၁-၅၂၆၆၉၇၊  ၀၉-၄၄၃၀၅၉၂၇၆

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ရေစြခင်းငှာ အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ရေစြခင်းငှာ 

ေလ ာက်ထားေကာင်းအေကာင်းကားစာေလ ာက်ထားေကာင်းအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်စာ(အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်စာ

အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် ၈၉၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် ၈၉

ကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့်ေအာင်၌ကျန်ရစ်ရှိေသာပစ ည်း ကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့်ေအာင်၌ကျန်ရစ်ရှိေသာပစ ည်း 

အေကာင်း။အေကာင်း။
ဦးဖိးေဝ 

အမှတ်-၃၊ လှည်းတန်း ၆လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက ်                ေလ ာက်ထားသူေလ ာက်ထားသူ

ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 အထက်ပါေနရပ်ေန ေလ ာက်ထားသူ ဦးဖိးေဝက ကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့်ေအာင် 

၏သားအရင်းြဖစ်သည်ဟူ၍ အထက်ပါေနရပ်ေန ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးြမင့်ေအာင်မှာ 

ကျန်ရစ်ရှိေသာ ပစ ည်းပိုင်အနက ်ရရန်ရှိေသာ ေက းမီများကိ ုေကာက်ခံရန်၊ အေမွ 

ဆက်ခရံန် သက်ေသခလံက်မှတ်စာ အက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိေုကာင်း၊ ဤုံး၌ 

ေလ ာက်ထားချက ်ရှိသည်ြဖစ်၍ ထိုသိုေသာ ေလ ာက်ထားေကာင်းကိ ုအများလူတို 

ကားသိေစြခင်းငှာ ေကညာသည်မှာ ၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့်ေအာင်မှာ ကျန်ရစ်ေသာ 

ပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရှိသူ လူဟူသမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

၁၂ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၁ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ နံနက် ၁၀နာရီတွင် 

လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင် ေလ ာက်ထားသ ူဦးဖိးေဝ၏ေလ ာက်ထားချက်ကိ ု

ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့/် မရသင့်သည့ ်အေကာင်းကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                        (ေအာင်မျိးွန် )(ေအာင်မျိးွန် )

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃ (VIP3)၊ သဇင်လမ်းသွယ်(၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၅၊ အကျယ်အဝန်း (၆၀x၆၀)

ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး

တိုကိ ုဦးေကျာ်ထွဋ်ဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၆၃၁၃]က အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုကာ ေရာင်းချရန်အဆိုြပကမ်းလှမ်းလာ၍ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 

စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 

များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသိုကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သ ာဝင်း (LL.B, D.B.L) ေဒ မိုးမိုးြမင့်(LL.B, D.B.L)ေဒ သ ာဝင်း (LL.B, D.B.L) ေဒ မိုးမိုးြမင့(်LL.B, D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၃၅၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၁၇၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၃၅၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၁၇၀)

အမှတ်-စီ/၅၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်ဝင်း၊ အမှတ်-စီ/၅၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်ဝင်း၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၆၅၉၂၄၄၊ ၀၉-၉၅၉၀၀၄၉၈၈၊ ၀၉-၅၁၆၃၃၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၆၅၉၂၄၄၊ ၀၉-၉၅၉၀၀၄၉၈၈၊ ၀၉-၅၁၆၃၃၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၃၄၅)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၃၄၅)၊ ေစာရန်ိုင်လမ်း၊ (၃၅)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပိုင ်း)
မိနယ်၊ ဦးသိန်းြမင့်[၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၉၄၆၉၁]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုး 
ခိင်ုတရားုံး ၂၀၁၉ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ  
အမှတ်-၇၀၆ တွင် တရားလို ေဒ ထား 
ထားစိုးက တရားပိင်များ ဦးသိန်းြမင့ ်
(ဂရန်အမည်ေပါက်)ှင့် ဦးြမင့်လွင်တို 
အေပ  သီးြခားသက်သာခွင့ ်အက်ဥပ ေဒ 
ပုဒ်မ-၁၂ အရ ေြမှင့်အိမ် မှတ်ပုံတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစ
လိုမ   စွဲဆိုခဲ့ြခင်းအေပ    မှတ်ပုံတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစ 
ရန် စရိတ်ှင့်တကွ အိုင်ဒီကရီချမှတ ်
သည့် ၃-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီရင်ချက်၊ 
ဒီကရီှင့် ယင်းတရားုံး၏ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ 
တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၄၄ ေနစ်မှတ် 
တမ်းှင့ ်(၁၈-၁၀-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ အမန်ိ  
တိုအရ (တရား ံးကိယ်ုစား) ယင်းတရား 
ုံး၏ ဘီလစ်အရာရှိ ေဒ ြမသီတာလ  င် 
(ဒုတိယဦးစီးမှး)မှ အဆိုပါ တရားုံး 
အမိန်များှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာ 
ြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှးဌာနမှး
မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၇၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၇
ေဒ လီလီြမင့ ် ှင့် ၁။  ဦးဝင်းြမင့်
  ၂။  ဦးလင်းလင်း
  (ကွယ်လွန်သူ ဦးစန်းြမင့်၏
  တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်
  ၃။  ေဒ ကျင်ေအး
  ၄။  ဦးတင်သိန်းေကျာ်
(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဝါဝါဝင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၀)ေန (၁)တရားပိင ်ဦးဝင်းြမင့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်၊ 
(၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဦးဖိုးမှန်လမ်း၊ အမှတ်(၄၃)ေန (၂) တရားပိင် ဦးလင်းလင်း 
(ကွယ်လွန်သူ ဦးစန်းြမင့်၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ဘုရားလမ်းပုိင်၊ ဘုရားလမ်းေကျးရာ၊ အမှတ်(၃၅)ေန (၃) တရားပိင် 
ေဒ ကျင်ေအး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီး 
ရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်း၊ (၄)လ ာ (မျက်ှာမူ -ညာ)၊ အမှတ်(၃)ေန (၄) တရားပိင ်
ဦးတင်သိန်းေကျာ ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက် “ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက ်
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆို
ေပးေစလိုမ ”ေပးေစလိုမ ”  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍  သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
သုိမဟုတ်၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပ 
ေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ်၊ ုံးအခွင့အ်မန်ိရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု 
၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့်အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက် 
၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက ်(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသို 
လဆန်း ၅ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသား 
ပါရှိသူ တရားလိုများစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာ 
မေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းအြပင် တရားလိုများက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့အ်ပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ (၄)ရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၉)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေရ လဝင်းလမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၂၈/အီး)၊  ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၁)၊ အမှတ်(၂၂)ဟု  ေခ တွင်ေသာ 

၂ ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက်၏ (၆)လ ာ (ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်(၁၈ ေပ x ၅၅ 

ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသမူျားြဖစ်ေသာ ဦးေအာင် 

ေကျာ်သူ [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၀၅၂၇၁]ှင့် ေဒ ေအးေအးဟန်[၁၄/ကပန(ုိင်) 

၀၀၃၃၅၅]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ှ်င့ ်

ပတသ်က်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအြပည့်အစံုြဖင့် 

က ်ုပ်တိုထံသို ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင ်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးေအးွယ်(LL.B) ေဒ ုုလွင်(LL.B)ေဒ ေအးေအးွယ်(LL.B) ေဒ ုုလွင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၀၉၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၈၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၀၉၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၈၅)

ုံး- အမှတ်(၄၉၃)၊ အခန်း(၁)၊ ပထမထပ်၊ နဂါးုံဘုရားလမ်း၊ ုံး- အမှတ်(၄၉၃)၊ အခန်း(၁)၊ ပထမထပ်၊ နဂါးုံဘုရားလမ်း၊ 

(၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၂၃၂၅၇၊ ၀၉- ၇၇၈ ၀၃၄၆၈၉ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၂၃၂၅၇၊ ၀၉- ၇၇၈ ၀၃၄၆၈၉

ငှားမည် (၅ ထပ်တိုက်)ငှားမည ်(၅ ထပ်တိုက်)
ယဇုနပလာဇာအနီး(ှင်းဆလီမ်း)  

 ယုဇနလမ်းှင့် 

ေအာင်မဂ  လာလမ်းကား

 ဖုန်း-09-765044353 ဖုန်း-09-765044353

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်

ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်၊ ဗဟုိလမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၃၉)၊ အခန်း 

အမှတ်(၁၄၀၃)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာကွန်ဒုိတာဝါဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်း၏ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍  မိြပှင့်အိမ်ရာ 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ဦးေအးချမ်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၀၃၆၅] 

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း 

ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဝဏ စိုး[၁၂/လမတ(ိုင်) 

၀၃၁၆၅၉]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ် ေဒသကိ ု

ေပးေချပီးြဖစ်၍ ဤကွန်ဒိတုိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်အေပ ကန်ကွက် 

လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ပိင်ုဆိင်ုမ  

စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

                                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ုံးခန်း- Partner Of Client Law Firm ေဒ သီရိခိုင်ုံးခန်း- Partner Of Client Law Firm ေဒ သီရိခိုင်

 အမှတ်(၁၆၄/၅)၊ သံသုမာလမ်း၊ LL.B.,D.I.L အမှတ်(၁၆၄/၅)၊ သံသုမာလမ်း၊ LL.B.,D.I.L

 သုဝဏ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ အထက်တန်းေရှေန သုဝဏ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ အထက်တန်းေရှေန

 သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (စ်-၄၉၇၀၇) သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (စ်-၄၉၇၀၇)

 ဖုန်း-၀၉-၆၉၄၄၉၉၇၇၉၊ ဖုန်း-၀၉-၆၉၄၄၉၉၇၇၉၊

 ၀၉-၂၅၄၄၄၅၉၉၇  ၀၉-၂၅၄၄၄၅၉၉၇ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခိင်ု၊ ဇမ သရီ ိ

မိနယ်၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊  ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၄/ေရ ကာပင်)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၁၉၈)၊ ဧရိယာ (ဝ.ဝ၈၂)ဧကရှိ 

ေဒ သန်းေရ    အမည်ေပါက်   ပါမစ် 

ေြမကွက်အား   ဦးeာဏ်ဟိန်းေအာင် 

(ဘ)ဦးေအးက [၉/အမရ(ိင်ု)၀၉၁၉၄၃] 

မှ ေြမေပးမိန်၊ ှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်၊ ဇမ သီရိမိနယ် စည်ပင် 

သာယာတရားံုး ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် 

(၂၀၇၁/၂၀၂၁) ၊ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိ 

ဝန်ခခံျက်၊ ေလ ာက်ထားသ၏ူ ဝန်ခကံတ ိ

ြပချက်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ 

အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်း၊ ရပ်ကွက ်

အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်း 

ေထာက်ခံချက်မူရင်းများ   တင်ြပပီး 

ေြမငှားစာချပ်သစ် ေလ ာက်ထားလာရာ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင် 

ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 

အမိန် ဒီကရီများ အေထာက်အထား 

ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်

ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါ 

ရှိသည့်ရက်မှစ၍    (၁၅) ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှ 

ပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်

အည ီေြမငှားစာချပ်သစ ်ေလ ာက်ထား 

လာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေကညာလိုက ်

သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၁)၊ ေရငယ်ေကျးရာ၊ 

ကွင်းအမှတ(်၆၈၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၈၆/၂)၊ ဧရိယာ(၀.၉၀ဧက)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ကီး 

အနက်မှ-

(၁) အကွက်အမှတ် (က-၇)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၃၉ ေပ x ၆၉ ေပ x ၇၃ ေပ)၊ 

(၂) အကွက်အမှတ် (က-၈)၊ အကျယ်အဝန်း (၃၉ ေပ x ၃၉ ေပ x ၇၃ ေပ x ၇၆ ေပ)

အကျယ်ရှိ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ေမသ ာြဖ [၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၁၃၃၂၂၇]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက(်၂)ကွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍   ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက   ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုမာသည့စ်ာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်

တကွ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလြပည့်ေြမာက်သည့်ေနရက်သို ေရာက်ရှိသည့်တိုင ်

ကန်ကွက်မည့်သူ တစ်စံုတစ်ဦးမ  မရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် 

ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B) ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B) ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀)

ေဒ ခင်မျိးကည်(LL.B) ေဒ အိအိမွန်(LL.B)ေဒ ခင်မျိးကည(်LL.B) ေဒ အိအိမွန်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၃၇၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၂၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၃၇၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၂၉)

UAZM LAW FIRM LIMITEDUAZM LAW FIRM LIMITED

အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B Pansodan Business Tower

အေနာ်ရထာလမ်းှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းေထာင့်၊ အေနာ်ရထာလမ်းှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းေထာင့်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph:09-5184231, 09-8614512, 018-242715Ph:09-5184231, 09-8614512, 018-242715

Golden Dragon Land Co.,LtdGolden Dragon Land Co.,Ltd

ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၄၈ အရြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၄၈ အရ

အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အေလျာက် ကုမ ဏီစာရင်းရှင်းလင်း အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အေလျာက် ကုမ ဏီစာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်းဖျက်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၇)ရက်ေန ကမု ဏီုံးခန်းတွင် ကျင်းပြပလပ်ုေသာ 
အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် ချမှတ်သည့် အထူးဆုံးြဖတ်ချက်အရ Golden 
Dragon Land Co.,Ltd ကို အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အေလျာက် (၃၁-၁၂-
၂၀၂၁)ရက်မှစတင်၍ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန ်အထူးဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ ်
ခ့ဲကပါသည်။ ယင်းက့ဲသုိ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရာတွင် လက်မှတ်ရြပည်သူ 
စာရင်းကုိင် ေဒ ြမု(B.Com(Q),CPA)အား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာ
ရှိ အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဦးဝင်းေကျာ(်B.Com,D.A)အား လက်ေထာက်စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ်ခန်အပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍  ကုမ ဏီမှ  ရရန်ှင့်ေပးရန်ရှိသည်များကို  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇန်နဝါရလီ (၃၁)ရက်ေန ေနာက်ဆုံးထား၍ ေဖာ်ြပပါ စာရင်းရှင်းလင်းေရးအရာရိှထ ံ
အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာတင်ြပပီး ေတာင်းခြံခင်းှင့ေ်ပးသွင်းြခင်းများ ြပလပ်ု 
ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 
ဦးဝင်းေကျာ် ေဒ ြမုဦးဝင်းေကျာ ် ေဒ ြမု
(B.Com,D.A) (B.Com(Q),CPA)(B.Com,D.A) (B.Com(Q),CPA)
လက်ေထာက်စာရင်းရှင်းလင်း စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိလက်ေထာက်စာရင်းရှင်းလင်း စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ
ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းထုေချေစရန်ဒီကရီကိုအတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းထုေချေစရန်

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃၇ ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃၇ ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၄၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၄
ေဒ ထားသ ာ ှင့် ၁။ ဦးဝင်းကည်
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်ေဒ ေအးေအးက)  ၂။ ဦးကံထွန်း
(ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ  ၃။ ဦးေအာင်ေကျာ်
  ၄။ ေဒ ခင်ဝင်း
  ၅။ ေဒ သန်းသန်းေဌး
  (တရား ံးများ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရ နံသာစံြပေကျးရာ၊ (၁)လမ်း၊ 
အမှတ်(၂၅/က)ေန (၁) တရားပိင် ဦးဝင်းကည်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရ နံသာစြံပေကျးရာ၊ 
(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂၅/ခ)ေန (၂) တရားပိင ်ဦးကံထွန်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ သီရိမဂ  လာ 
ရပ်ိသာ၊ အမှတ်(၂၅/၅)ေန (၃) တရားပိင် ဦးေအာင်ေကျာ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရ နံသာစြံပ 
ရပ်ကွက်၊ (၈)လမ်း၊ အမှတ်(၃၃၃)ေန (၄) တရားပိင ်ေဒ ခင်ဝင်းှင့ ်မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 
ေရ နံသာစြံပရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်း၊ အမှတ်-၂၅(က)(ခ)ေန (၅) တရားပိင် ေဒ သန်းသန်းေဌး 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃၇ တွင် ကျရှိသည့ ်ဒီကရီကိ ုအတည်ြပ 
လုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင် ဒီကရီအိုင်ရရှိသူက ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့ ်
အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပေစရန် အမန်ိကိ ုမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း အေကာင်းတစ်ခခု ု
ရှိလ င်ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန(သိုမဟုတ်)အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့ ်
ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၈)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၂ ရက်ေန ) 
မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ (၂၂)ရက်တွင်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မျိးြမင့်ဦး) (မျိးြမင့်ဦး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကယ်စင်မိေတာ်အမ်ိရာ 

စီမံကိန်း၊ တိုက်အမှတ်(B-၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁၁၁၁/B+)၊ (၁၁)လ ာ 

တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့တ်ကွ အကျိးခံစားခွင့အ်ားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ဝယ်ယ ူ

လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးမိုးထိုက်[၁၂/

ဗဟန(ုိင်)၀၇၄၇၈၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် တုိက်ခန်း 

တန်ဖိုးေငွ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်အား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်မူရင်း 

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ် 

ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉- ၅၀၉၀၅၅၃ရန်ကုန်မိ။ Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉- ၅၀၉၀၅၅၃

အများသေိစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသေိစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀၊ ေြမကွက်အမှတ ်
၁၀၁၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ  ်
(၁၀၁၁)၊ လ  င်သတီာလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း ဦးေကျာ်ြမင့ ် [၅/
စကန(ိုင်)၀၃၅၄၅၃]အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန်ေြမ 
အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ြမင့် (တရား ံး) 
ကိုယ်စား ဘီလစ်ေဒ ိုိုဝင်းကိုထံမှ 
အေရာင်းစာချပ်အမှတ်-၂၉၁၇ (၁-၇-
၂၀၂၀)ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေအာင် 
ေမာ်ဝင်း[၅/စကန(ိုင ်)၁၄၂၂၈၄]၏ 
GPရရှိသူ  ဦးေကျာ ်ွန ် [၁၂/ဗဟန 
(ုိင်)၀၆၆၇၆၉]မှ တရားမကီးမ အမှတ်-
၄၇၅/၁ဂ၊ တရားမဇာရမီ အမှတ်-၂၆၃/၁၉၊ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ အြမတ်ခွန် 
ေြပစာ၊ ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်းရပ်ကွက်၊ 
ရဲစခန်း ေထာက်ခံချက်၊ တရားုံးကျမ်း
ကျနိ်လ ာ-၇/၃၂၇၆/၂၀၂၀ (၂၂-၇-၂၀၂၀)
ဌာနဝန်ခံချက်၊     ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲသူသက်ရှိ ထင်ရှား 
ရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ-၇/၂၇၉၀/ 
၂၀၂၀(၁၇-၇-၂၀၂၀)တင်ြပ၍ ဂရန်မိတ  
ေလ ာက်ထားြခင်းအား လပ်ုထုံးလုပ်နည်း 
အဆင့်ဆင့် စိစစ်ပီးခွင့်ြပခ့ဲပီးြဖစ်ပါသြဖင့် 
ုံးတွင်းအမိန်  (၆၃၂/၂၀၂၁)ြဖင့် မူလ 
ထုတ်ေပးခဲ့ ပီးေသာ ဂရန်မူရင်းအား 
ပယ်ဖျက်လိုက်ပီးြဖစ်ေကာင်း တင်ြပ၍ 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက် ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အမည်မှန်အမည်မှန်
ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်ေန 

ဦးလင်းုိင်စုိး၏သမီး  မဟန်ထက်စု 

၏   အမည်မှန်မှာ   မဟန်ထက်ဆု 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေြမကွက်ပိုင်ရှင်များသိရှိရန်ေြမကွက်ပိုင်ရှင်များသိရှိရန်
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မ ဇုန်ရှိ ေြမကွက်ပိုင်ရှင်ှင့ ်

လပ်ုငန်းရှင်များ သေိစအပ်ပါသည်။ ဝါးတစ်ရာစက်မ ဇန်ုအတွင်း ပျက်စီး 

ယိုယွင်းလျက်ရှိသည့ ်လမ်းများကိ ုလူကီးမင်းတို၏ ထည့်ဝင်ေငွှင့ ်

ဇုန်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့်    ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ မိမိတိုပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက် 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်းအား တိကျစွာ သိရှိိုင်ရန်အတွက် ေြမချပါမစ် 

မိတ (သုိမဟုတ်) ဂရန်မိတ ှင့်တကွ ဤစက်မ ဇုန်စီမံခန်ခဲွေရးေကာ်မတီ 
ံုးသုိ (၁၀-၁-၂၀၂၂) (တနလ  ာေန)အေရာက် ေပးပုိဆက်သွယ်ကပါရန် 

ှင့် လူကီးမင်းတို၏ ေြမကွက်အတွင်းရိှ ကိင်ုးပင်/ြမက်ပင်များအားလည်း 

မီးေဘးအ ရာယ်စိုးရိမ်ရသည့်အတွက် အြမန်ဆုံးရှင်းလင်းေပးပါရန ်

အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

စက်မ ဇုန်(၁)စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီစက်မ ဇုန်(၁)စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ

အမှတ်(၄၂/၉၀)(D)၊ စက်မ လမ်းမကီးှင့် အမှတ်(၄၂/၉၀)(D)၊ စက်မ လမ်းမကီးှင့ ်

ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၃၆၁၂၅၆၂၊ ၀၉-၄၀၉၇၁၉၉၀၁ဖုန်း-၀၁-၃၆၁၂၅၆၂၊ ၀၉-၄၀၉၇၁၉၉၀၁

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

(၇/၂၀၂၁-၂၀၂၂)(၇/၂၀၂၁-၂၀၂၂)
၁။ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွပုိက်လုိင်းလုပ်ငန်းသံုး 
ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသည-်

စ် တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည် မှတ်ချက်စ် တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် မှတ်ချက်

(က) DMP/L-001 (21-22)CAP 14", 10", 4" HFERW API 5L Grade X-42 3LPE Ks
 (MINI)(Retender) Coated Steel Line Pipe (3) Items

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ် 
ေငွလပ်ုငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ (ဘ  ာေရးဌာန) ေနြပည်ေတာ်တွင် လာေရာက်ဝယ်ယူိင်ုပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန 
ဝက်ဆိုဒ်(www.moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အဆိပုါအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများကိ ု(၂၀-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရတွီင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ပစ ည်းစမီဌံာန၊ ြမန်မာေ့ရနှံင့် 
သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄) ေနြပည်ေတာ်သို (လူကိုယ်တိုင)်လာေရာက်ေပးသွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း
 ဖုန်း- ၀၆၇-၄၁၁၂၀၆ ဖုန်း- ၀၆၇-၄၁၁၂၀၆



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အေဝးသင်တက သိုလ်များအေဝးသင်တက သိုလ်များ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်ှင့် မ ေလးအေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ ၂၀၂၀ 

ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင ်ပထမှစ်ှင့် အြခားသင်တန်းှစ် အသီးသီး 

အတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ရန ် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင ်

များထံမ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေဈး န်းလ ာ တင်သွင်းကရန ်ဖိတ်ေခ ပါသည်-

 (က) ပိုချချက်စာအုပ်များ ပုံှိပ်၊ ချပ်လုပ်၊ ထုပ်ပိုးအပ်ှံြခင်းလုပ်ငန်း

 (ခ) ေလလ့ာမ လမ်း န်စာအပ်ုများ ပုိှံပ်၊ ချပ်လပ်ု၊ ထပ်ုပိုးအပ်ံှြခင်းလပ်ုငန်း

 (ဂ) သင်ခန်းစာပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ကူးယူ၊ ထုပ်ပိုးအပ်ှံြခင်းလုပ်ငန်း

၂။ ေဈး န်းလ ာတင်သွင်းရန်အတွက် ေလ ာက်လ ာပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းကမ်း 

ချက်များကိ ု  (၃-၁-၂၀၂၂)(တနလ  ာေန )မှစ၍   တစ်စုံလ င်   ကျပ် ၁၀၀၀၀/- 

(ကျပ်တစ်ေသာင်းတတိ)ိ န်းြဖင့ ်ေအာက်ပါလပ်ိစာ၌ ုံးဖွင့ရ်က်များတွင် ုံးချန်ိ 

အတွင်း ဝယ်ယူတင်သွင်းိုင်ပါသည-်

   ဘ  ာ(၂)ုံးခန်း၊ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်

    အမှတ် ၄၇(က) ၊ အင်းလျားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၃။ ေဈး န်းလ ာများကိ ု(၂၈-၁-၂၀၂၂)(ေသာကာေန)ညေန ၄:၀၀ နာရထီက် ေနာက် 

မကျေစဘဲ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သုိလ် ပါေမာက ချပ်ံုးခန်းရိှ တင်ဒါပံုးတွင် 

မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းပီး တင်သွင်းရမည်။

၄။ ေဈး န်းလ ာှင့်အတူ တင်သွင်းမည့်နမူနာများ(စာအုပ်၊ ဒီဗွီဒီ)ကို လုံ ခံစွာ 

ထုပ်ပိုး၍ ြပည့်စုံစွာတင်ြပရမည်။

၅။ ထုတ်ေဝမည့် နမူနာများကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာများတွင် ကည့် ုိင်သည်-

 (က) ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်

 (ခ) မ ေလးအေဝးသင်တက သိုလ်

၆။ အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာအချက်များကို အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင်လည်း 

ေကာင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁၇-၅၃၆၅၅၅၊  ၀၁၇- ၅၃၅၀၇၃၊   ၀၁၇-၅၂၅၁၃၇၊ 

၀၂-၄၀၆၀၁၄၂၊ ၀၂-၄၀၆၀၅၄၄ှင့ ်၀၂-၄၀၆၂၄၁၀ ှင့်   ရန်ကုန်အေဝးသင် 

တက သိလ်ု  website - www.yude. edu.mmှင့ ်မ ေလးအေဝးသင်တက သိလ်ု 

website - www.mude.edu.mm များတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ စာအုပ်များှင့် သင်ခန်းစာအေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ စာအုပ်များှင့ ်သင်ခန်းစာ

ပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း”
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၆/ေရ ေပါက်ကံ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၉၉)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃၉၉)၊ ဦးဖိုးကျားလမ်း၊ ၁၆/
ေရ ေပါက်ကံ၊ ဗိုလ်ကီးေမာင်လ  င်(KYN-၀၁၇၈၇၂)အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား ၊ အမည်ေပါက်သ ူဗိလ်ုကီးေမာင်လ  င်(ခ) ဦးေအာင်လ  င် (ခ) ဦးလမူင်း 
(ခင်ပွန်း)သည် (၃-၆-၂၀၁၀)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ခင်ေမသန်း[၇/အတန 
(ိင်ု)၀၀၄၉၀၅]မှ တရားဝင် အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်ေသာ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ် 
စပ်ေကာင်း၊ ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်(၉/၁၉၃၇/၂၀၂၁) ေသစာရင်း၊ 
အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ အမည်ေပါက်ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ေဒ ခင်ေမသန်းမှ ပိင်ုဆိင်ု 
ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  
တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။   ဌာနမှး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)
          မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ          မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆၃-

စက်မ )၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၆၃)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမေပ ရိှ ယခအုေခ  ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိင်ုးမိနယ်၊ စက်မ ဇန်ု(၂)၊ 

စက်မ ပတ်လမ်း၊ အမှတ်-(၁၃၆၃)ဟေုခ တွင်သည့ ်အေဆာက်အဦှင့တ်ကွ အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင်တရားဝင် အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူ

ေဒ ုုေအာင်(PBDN-၀၀၉၆၃၂)ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စက်မ ဇန်ုေြမှင့ ်အေဆာက်အဦ တန်ဖိုးေင၏ွစရန်ေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါစက်မ ဇန်ုေြမှင့ ်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

မည့သ်မူျားရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ မှတ်ပု ံ

တင်စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

 ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁) ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

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

Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉- ၅၀၉၀၅၅၃။Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉- ၅၀၉၀၅၅၃။

ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ စွန်ပစ်ခံရသူ ဇနီးသည်က ခင်ပွန်းသည်ှင့်ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ စွန်ပစ်ခံရသူ ဇနီးသည်က ခင်ပွန်းသည်ှင့်

လင်ခန်း/မယားခန်း ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်းလင်ခန်း/မယားခန်း ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်း

က ်ုပ်တို၏အမ သည်ြဖစ်သ ူေဒ နန်းြမစိန် (ဘ)ဦးခွန်ရီ [၁၃/မရတ(ိုင်)၀၁၀၂၀၉]၊ ရှမ်းလူမျိး 

ဗုဒ ဘာသာကုိးကွယ်သူ၊ အမှတ်(၆)၊ ချင်းစုလမ်း၊ နဝေဒးအိမ်ရာ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင် 

ေနထိုင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်တို၏ အမ သည် ေဒ နန်းြမစိန်ှင့် ဦးမိုးဝင်း(ဘ) ဦးေကျာ်ဝင်း[၁၂/လမန(ိုင)်၁၀၉၉၆၀] 

ဗမာလူမျိး၊ ဗုဒ ဘာသာကိုးကွယ်သူတိုသည ်(၂၂-၅-၂၀၀၈)ရက်တွင ် ရန်ကုန်တိုင်းတရားုံး၊ တွဲဖက် 

တိုင်းတရားသူကီးေရှေမှာက်တွင ်အကင်လင်မယားအြဖစ ်ထိမ်းြမားမဂ  လာကတိသစ ာြပလ ာကို 

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကပါသည်။

ှစ်ဦးအတူ ေပါင်းသင်းေနထိုင်ရာမ ှသားတစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ

ဦးမိုးဝင်းသည်  ၂၀၀၉ ခှုစ်မှစ၍ ထိင်ုဝမ်(Taiwan)သို သွားေရာက်ေနထိင်ုခဲ့ပီး ၂၀၁၁ ခှုစ် အတွင်းတွင် 

က ု်ပ်တုိအမ သည်ထံမှ ထုိင်ဝမ်(Taiwan)သို အပီးအပုိင်ထွက်ခွာပီး ဇနီးသည်ှင့် သားအား စွန်ပစ် 

ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။

ထိသုို စွန်ပစ်ထွက်ခွာသွားသည့ေ်နမှစ၍ ဇနီးသည်ြဖစ်သအူား လုံးဝဆက်သွယ်ြခင်း ေထာက်ပံ ့

ေပးကမ်းြခင်းမြပခဲ့သည်မှာ ယေနတိုင်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုေကာင့ ်ဦးမိုးဝင်းသည် ေဒ နန်းြမစန်ိ အား လင်ခန်းမယာခန်း ြပတ်စေဲစရန် ရည်ရယ်ချက်ှင့ ်

စွန်ပစ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည့်အြပင် စွန်ပစ်ထွက်ခွာသွားသည့်ေနမှ ယေနတုိင် (၁၀)ှစ်ခန် ''ဟင်းရက်တစ် ် ''ဟင်းရက်တစ် 

ရက် ထင်းတစ် ေချာင်းမ ၊ မေပး၊ ကာေလသည်''ရက် ထင်းတစ် ေချာင်းမ ၊ မေပး၊ ကာေလသည်'' ြဖစ်၍ က ု်ပ်တုိ၏အမ သည် ေဒ နန်းြမစိန်ကလည်း 

ဦးမိုးဝင်းှင့်  လင်ခန်းမယားခန်း ြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း မိမိဆ ကို ထုတ်ေဖာ်ေကာ်ြငာလိုက်သည်။

တစ်စံုတစ်ရာ စွပ်စဲွေြပာဆုိေှာင့်ယှက်မ များြပလာပါက ဥပေဒှင့်အညီ  တရားစဲွဆုိသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ထပ်ေလာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးတက်ဝင်းမိင် (စ်-၁၉၅၃/၈၀)  ေဒ သီသီလ  င် (စ်-၁၄၆၁၈)  ေဒ ေထွးဆုပိုင်စိုး (စ်-၁၆၃၀၈)ဦးတက်ဝင်းမိင ်(စ်-၁၉၅၃/၈၀)  ေဒ သီသီလ  င် (စ်-၁၄၆၁၈)  ေဒ ေထွးဆုပိုင်စိုး (စ်-၁၆၃၀၈)

B.A(LAW).,LL.B      LL.B.,D.M.L. LL.B.,LL.M.B.A(LAW).,LL.B      LL.B.,D.M.L. LL.B.,LL.M.

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ိုတီပဗ လစ်) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ိုတီပဗ လစ်) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

LAW OFFICE OF WYNN & WINLAW OFFICE OF WYNN & WIN

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

ဖုန်း-၀၉-၉၅၄၃၃၃၀၁၈၊ ၀၉-၉၆၆၈၁၁၉၁၇ဖုန်း-၀၉-၉၅၄၃၃၃၀၁၈၊ ၀၉-၉၆၆၈၁၁၉၁၇

Agency ဖျက်သိမ်းေကာင်းAgency ဖျက်သိမ်းေကာင်း
OCEAN CROWN SERVICES Co.,LTD & CUSTOMS SERVICES 

AGENCY ၏ AGENCY လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်မလုပ်ကိုင်ေတာ့ 

ပါသြဖင့် AGENCY ဖျက်သိမ်းေကာင်းအသိေပးအပ်ပါသည်။

OCEAN CROWN SERVICES CO.,LTD &  OCEAN CROWN SERVICES CO.,LTD &  

CUSTOMS SERVICES AGENCYCUSTOMS SERVICES AGENCY

  PH;09-442692320  PH;09-442692320

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေဒါပုံမိနယ်တရားုံးေဒါပုံမိနယ်တရားုံး

၂၀၂၀-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-(၁)၂၀၂၀-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-(၁)

ဦးသ မ်းထက်ေအာင ် ှင့် မခင်လြပည့်ဝန်း
တရားလို         တရားပိင်တရားလို         တရားပိင်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုနံာ(၂)ရပ်ကွက်၊ မိမလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၆)၊ ၄-လ ာ(A-4)ေန တရားပိင် မခင်လြပည့ဝ်န်း(ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိ)သိေစရမည်။ 

သင့်အေပ ၌ တရားလုိ ဦးသ မ်းထက်ေအာင်က “လင်မယားကွာရှင်း 
ေပးေစလုိမ ”ကိ ုေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 
သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင်၏ကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့်အမိန်အရေရှေနှင့ ်
ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပ 
ေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက ်၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီလ (၂၈)ရက(်၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ ်၁၂)ရက ်နံနက်(၁၀:၀၀)
နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလို၏စွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်
ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့ 
သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင ်
ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့် 
စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
အစရှိသည်တိုကိုသင်ှင့ ်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ်သင့်
ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၂၉)ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

            (သီရိစိုး)            (သီရိစိုး)
တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီးတွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး

ေဒါပုံမိနယ်တရားုံးေဒါပုံမိနယ်တရားုံး

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း 
က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ လှလှေဌး[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၇၄၁၀]ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိ 

သစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ပီမုိးနင်း(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅၅၈)ေနထုိင် 

သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 

သည်-

က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေနအမ်ိ ခှံင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးကိ ုဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွးထံမှတစ်ဆင့ ်(၃-၅-

၂၀၀၇)ရက်တွင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိ ုဝယ်ယလူက်ေရာက်ရရိှခဲပ့ါသည်။ 

ထိသုို ဝယ်ယစူ်အချန်ိကရရိှခဲသ့ည့ ်၎င်းေနအမ်ိခေံြမှင့ ်ပတ်သက်ေသာ ှစ်(၆၀)

ဂရန်မူရင်းှင့် အေထွ ေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာမူရင်းများမှာ ေနအိမ်အေြပာင်း 

အေရ များေကာင့ ်ေပျာက်ဆုံးသွားခဲပ့ါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ စာရက်စာတမ်း 

များကိ ုလက်ဝယ်ေတွရိှထားသမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ဆက်သွယ် 

လာေရာက်ေပးအပ်ပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံအသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ လှလှေဌး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ လှလှေဌး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၂၂၂/၂၇-၁၂-၂၀၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၂၂၂/၂၇-၁၂-၂၀၁၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၇၆၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၇၆၇၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်တရားုံးေတာ်၌မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၇၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၇

ေဒ လင်းလင်းခိုင ်             ှင့်        ေဒ ခင်စန်းရီ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်ဆန်းသူရိယလှေသာင်းလမ်း၊ အမှတ်-၂၇၈ ေန ေဒ ခင်စန်းရီ (ယခုေနရပ် 

လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်းေြမကွက်ှင့်ေနအိမ် အပီး “ပဋိညာ်အတိုင်းေြမကွက်ှင့်ေနအိမ ်အပီး 

အပိင်ုအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုမှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစလိမု ” အပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ မှတ်ပံုတင်စာချပ်ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ ” ေလ ာက် 

ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်

စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 

ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၁၁)ရက်(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆန်း(၁၀)ရက်ေန  

မွန်းမတည့်မီ(၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကို ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင်အထက်ပါေနရက်တွင ်

သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိထုတ်ုေပး 

လိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင်တရားလုိက ကည့် လုိသည့်စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က 

ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိုသင်ှင့ ်အတူ 

ထုေချတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၉)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ေကျာ်ဝဏ )   (ေကျာ်ဝဏ )

   မိနယ်တရားသူကီး   မိနယ်တရားသူကီး

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ေြမတိင်ုးအမှတ်(၄၈/သဒံင်း)၊ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၆)ေြမကွက် 

တည်ေနရာအမှတ်(၁၈၆)၊ ခွာညိလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (ဗက-ခင်ေမာင် 

လ  င်) အမည်ေပါက်[၃/ကကရ(ိုင်)၀၁၁၄၄၃]ေြမအား အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား 

အမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလာသ ူေဒ ေအး 

ေအးေမာ် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၃၅၂၅]ကပါမစ်မူရင်းတွင် မိသားစုဓာတ်ပုံှင့်ေရ ေြပာင်း 

မည့်သူများ၏ရာဇဝင်အကျ်းချပ်တိုသာတင်ြပိုင်ပီး အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ခွင့ ်

ှင့ေ်ြမေနရာချထားေပးခရံသမူျား၏  မီှခိသုမူျားစာရင်းတိုတင်ြပ ိင်ုြခင်းမရိှဘ ဲပါမစ်(မစု)ံ

ြဖင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။    

    ဌာနမှး(ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘုံသာလမ်း၊ အမှတ် 

(၇၁)၊ တတိယထပ်(ဝဲ)ဘက်၊ အခန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်
အရပ်ရပ်ကိ ုအေမစွား၊ အေမခွအံြဖစ် တရားဝင်လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုထားရိှပီး လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေသာ (၁) ေဒ သန်းသန်းစိုး[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၀၃၇၉၉]၊ 
(၂) ေမာင်ထက်ေနလင်း [၁၄/ဟသတ(ိုင်)၁၉၆၄၄၆]၊ (၃) မသက်ေမာ်စိုး[၁၄/ဟသတ 
(ုိင်)၁၉၆၄၄၇]တုိက ဝန်ခံကတိြပ ကမ်းလှမ်းချက်အရ က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
ေဖာ်ြပပါတုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ဝယ်ယူရန် 
အတွက် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါ 
သည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 
တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထိ ေဆာင်ရက်ချပ်ဆုိသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေနလင်းေအာင်ဦးေနလင်းေအာင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၁၅၄၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၁၅၄၅)
အမှတ်-၈၆၊ ဌာနာလမ်း၊ မကျည်းတန်းေြမာက်ေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်-၈၆၊ ဌာနာလမ်း၊ မကျည်းတန်းေြမာက်ေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၁၀၇၉၊ ၀၉- ၉၆၂၈၆၃၈၆၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၁၀၇၉၊ ၀၉- ၉၆၂၈၆၃၈၆၃

အြမန်ဆက်သွယ်ပါအြမန်ဆက်သွယ်ပါ
 ယာ်ေပ မှြပတ်ကျသြဖင့် 

ေသဆုံးသွားေသာ အမည်မသ၊ိ 
အသက်(၄၀) ခန် ၊ အမျိးသမီး 
အားသိရှိပါက  အြမန်ဆက် 
သွယ်ေပးပါရန်။

ယာ်မ စစ်အဖဲွ၊ ဒဂုံမိနယ်ယာ်မ စစ်အဖဲွ၊ ဒဂုံမိနယ်
(ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၇၃၅၅၈၀/ (ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၇၃၅၅၈၀/ 

၀၉-၄၂၁၀၇၂၂၉၉)၀၉-၄၂၁၀၇၂၂၉၉)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၈၇၆)၊ ေတာ်ဝင်လမ်းသွယ်(၉)လမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀'x ၆၀')ရှိ 
ေဒ အုန်းတင်[၁၄/ပသရ(ိုင်)၀၈၉၈၃၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် 
ေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့် 
ရိှသ ူဦးစန်းဝင်း[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၃၀၄၀၁]ထမှံ က န်ေတာ်ဦးရှင်ဟန်း[၁၃/ကလတ 
(ိုင်)၀၄၅၅၆၁]မှ ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ အထက်ပါအိမ် ခံေြမှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူမည်
သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ရက်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း (ခိင်ုလုေံသာ)ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထားမူရင်းများယူေဆာင်၍ က န်ေတာ့်ထံ  ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။    ဦးရှင်ဟန်းဦးရှင်ဟန်း

ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၇၇၂၂၉၉ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၇၇၂၂၉၉

မီးသတြိပ



ဒီဇင်ဘာ  ၃၁၊  ၂၀၂၁

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ စမ်းယ်(ရမ်းဗဲ)ေဒ စမ်းယ်(ရမ်းဗ)ဲ

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်ေန (ဦးေရ သာ-ေဒ ခင်ြမင့)်တို၏ သမီးေခ းမ၊ 

ရန်ကန်ုမိ၊ ြပည်ေထာင်စရုပ်ိမွန် အမ်ိရာ၊ စန်ိပန်းလမ်း၊ အမှတ်(၇)ေန ဦးြမင့ေ်ရ ၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဇနီး၊ (ဦးဘခန် )-ေဒ ခင်ေရ ၊ ဦးခင်ေမာင်ေထွး-(ေဒ တင်ေရ )၊ ဦးတင်ေရ - ေဒ ခင် 

လှဝင်း၊ သမားေတာ် ဦးဘိုကီး-ေဒ သန်းသန်း၊ ဦးေရ တိုး-ေဒ ချိချိစန်း၊ ဦးေအာင်တိုး-

ေဒ သဇင်၊ ဦးစံေရ ြမင့်-ေဒ စုစုလွင်တို၏ချစ်လှစွာေသာ ညီမ/အစ်မ၊ ကိုေကျာ်မျိးခန်-

မြမင့သ် ာေအာင်၊ ကိုဖိးေဝြမင့၊် မဇင်မာြမင့တ်ို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး၊ မဆရုတထီက်၊ 

မြပည့်စုံရှငး်သန်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားကီးသည် ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) 

နံနက် ၂:၀၂ နာရီတွင် Grand Han Thar ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၁-၁၂-

၂၀၂၁(ေသာကာေန )  မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မ ှ ေရေဝးသုသာန်သို 

ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ စမ်းယ်(ရမ်းဗဲ)ေဒ စမ်းယ်(ရမ်းဗ)ဲ
အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲမိ၊ အမှတ်(၂)၊ ေရ တုံးရပ်ကွက်ေန ေရ ပန်းတိမ်ဆရာကီး 

(ဦးဘိုးသာဦး-ေဒ ေစာ)ုတို၏သမီး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ြပည်ေထာင်စရုပ်ိမွန် အမ်ိရာ၊ စန်ိပန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၇)ေန ဦးြမင့်ေရ ၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးေသာင်းေဝ-ေဒ စန်းရီ၊ ဦးေအာင်စိုး-

ေဒ စမ်းကည်၊ ဦးစံေရ ေအာင်-ေဒ ခင်ဝင်းကည်၊ ဦးေကျာ်သန်း-ေဒ ရီရီေထွးတုိ၏ ချစ်လှ 

စွာေသာ ညမီ/အစ်မ၊ ကိေုကျာ်မျိးခန်-မြမင့သ် ာေအာင်၊ ကုိဖိးေဝြမင့်၊ မဇင်မာြမင့်တုိ၏ 

ချစ်လှစွာေသာမခိင်၊ မဆရုတထီက်၊ မြပည့်စံုရှင်းသန်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘွားဘွားကီး 

သည် ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၂:၀၂ နာရီတွင် Grand Han Thar ေဆးုံကီး၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၁-၁၂-၂၀၂၁(ေသာကာေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေရေဝးအေအး 

တိက်ုမှ ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်ဂသွူင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ
အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး - ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ ်

ေရးပိုင်ရှင ်(ဥက   ၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်

ေဆးပစ ည်းလပ်ုငန်းရှင်များအသင်း)၏ မခိင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက် နနံက် ၈ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သရိှိရပါ 

သြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 

သည်။                                     ဦးေပါညိမ်း-ေဒ ြဖြဖေအာင်

ကံသာတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ
အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး - ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ ်

ေရးပိုင်ရှင ်(ဥက   ၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်

ေဆးပစ ည်းလပ်ုငန်းရှင်များအသင်း)၏ မခိင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက် နနံက် ၈ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သရိှိရပါ 

သြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 

သည်။                                    ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-ေဒ ခင်လ  င်ြမင့်

ေရ မန်းေတာင်တိုင်းရင်းေဆးမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ
အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး - ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ ်

ေရးပိုင်ရှင ်(ဥက   ၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်

ေဆးပစ ည်းလပ်ုငန်းရှင်များအသင်း)၏ မခိင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက် နနံက် ၈ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သရိှိရပါ 

သြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 

သည်။                                            ဦးဝင်းေဇာ-် ေဒ စီစီေမာ်

ေအာင်ထိပ်တန်းတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ
အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး - ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ ်

ေရးပိုင်ရှင ်(ဥက   ၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်

ေဆးပစ ည်းလပ်ုငန်းရှင်များအသင်း)၏ မခိင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက် နနံက် ၈ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သရိှိရပါ 

သြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 

သည်။                                          ဦးကည်ဝင်း-ေဒ ေအးေအးလ  င်

ဆ မွန်တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ
အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး - ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ ်

ေရးပိုင်ရှင ်(ဥက   ၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်

ေဆးပစ ည်းလပ်ုငန်းရှင်များအသင်း)၏ မခိင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက် နနံက် ၈ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သရိှိရပါ 

သြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 

သည်။                                         

ုပ်ပျိတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄)၊

ေြမကွက်အမှတ်(၉၃၈)၊ ဧရိယာ(၆၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၉၃၈)၊ ဧရိယာ(၆၀x၆၀)ေပရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ သာေကတမိနယ်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ သာေကတမိနယ်၊ 

၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊  ခင်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၉၃၈)ဟုေခ တွင်သည့် ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊  ခင်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၉၃၈)ဟုေခ တွင်သည့် 

ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အဆိုပါ ေြမကွက်ကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ေဒ ခင်ညိတင့်[၁၂/

သကတ(ိင်ု)၀၃၅၈၂၄]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုး 

ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများ  ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 

အထား အြပည့်အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန ်

ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  အပီးအြပတ်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲ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.LB.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

မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေဂွးကုန်းေကျးရာမွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေဂွးကုန်းေကျးရာ

အကွက်အမှတ်(၆)၊ အိမ်အမှတ်(၁၀)ှင့် စပ်လျ်းပီးအကွက်အမှတ်(၆)၊ အိမ်အမှတ်(၁၀)ှင့် စပ်လျ်းပီး

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
အထက်ပါ ေြမှင့ ်အမ်ိကိ ုက ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆတွစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးဟာရှင်မှ 

(၂၃-၄-၂၀၀၃)ရက်ေနမှစ၍ ယေနတုိင် တရားဝင်  ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ေနထုိင်လျက် 

ရှိပီး အဆိုပါေြမှင့် အိမ်ကို အြခားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ထံသို ေရာင်းချထား 

ြခင်း၊ ေပးကမ်းထားြခင်း၊ ေပါင်ံှထားြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ 

ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ လ ဲအပ်ထားြခင်းမရိှပါေကာင်းှင့ ်ဦးဟာရှင် တစ်ဦးတည်း 

သာလ င် ယေနထက်တိုင် ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါေကာင်းှင့ ်ေဒ ခင်စန်းဝင်း[၁၂/

မဂတ(ုိင်)၁၀၁၀၇၉]အား အေမွစား အေမွခံသမီးအြဖစ်မှ အပီးအပုိင်စွန်လ တ် 

ထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေဒ ခင်စန်းဝင်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေငွေကးကိစ များကို 

ေဒ ခင်စန်းဝင်းှင့သ်ာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ပါရန် အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

ပိုင်ရှင်ဦးဟာရှင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရပိုင်ရှင်ဦးဟာရှင်၏ 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.LB.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

ဦးသိန်းေအာင်ဦးသိန်းေအာင်
အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်

 ဘိကုေလးမိေန (ဦးအဟတ်ု -ေဒ ကျင်ေရ )တို၏သား၊ ရန်ကန်ုမိေန ေဒ ခင်စန်းဲွ၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ကိုေကျာ်မင်းထက်-မအိသ ာေသာ်၊ ကိုန ေကျာ်သူ-မရတနာ 
သိန်းေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ မြခးြမတ်စ ီမင်း၊ မဆုြပည့်စွမ်းရည်မင်း၊ မသန်  
ရတနာေကျာ်၊ ေမာင်ေအာင်န ေကျာ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ဦးသိန်းေအာင်သည် 
၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်  ညေန ၃ နာရီတွင်   ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
(ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

Capt. ေအာင်ေဇာ်ဦးCapt. ေအာင်ေဇာ်ဦး
Lizstar Shipping Co.LtdLizstar Shipping Co.Ltd

အသက်(၅၄)ှစ်အသက်(၅၄)ှစ်
 သာေကတမိနယ်၊ ြမခွာညိအိမ်ရာ၊ စိန်တိုက်ေန 

ေဒ မမိငိယ်(ခ)မာမာ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ကိရုေဲဝဦး 
(Lizstar Shipping)-မိုမို၊ ကိေုအာင်မျိးခန်၊ မသမိ့သ် ာေဇာ် 
(ေဆး-၂)တို၏ဖခင် Capt-ေအာင်ေဇာ်ဦးသည် ၂၉-၁၂-
၂၀၂၁ ရက်တွင် ကေလာမိ၌ ကွယ်လွန်သွားေသာေကာင့ ်
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ကျန်ရစ်သူသူငယ်ချင်းများကျန်ရစ်သူသူငယ်ချင်းများ
[ကိုေအာင်သူမိုး (chief mate)]-ေဒ နီနီမာ(U.S.A)[ကိုေအာင်သူမိုး (chief mate)]-ေဒ နီနီမာ(U.S.A)
(Capt ေဇာ်ေအာင်) - ေဒ တင်သီတာလှ(Capt ေဇာ်ေအာင်) - ေဒ တင်သီတာလှ
Capt မင်းကိုလွင် - ေဒ မာလာဝင်းCapt မင်းကိုလွင ်- ေဒ မာလာဝင်း
Capt ေစာအာကာေအာင် - ေဒ ဇာြခည်တိုးCapt ေစာအာကာေအာင် - ေဒ ဇာြခည်တိုး
Capt ဇဗ ထွန်း - ေဒ သာသာလိမ ာCapt ဇဗ ထွန်း - ေဒ သာသာလိမ ာ
Capt ကိုေဇာ်ထက်ေအာင် - Dr. ေရ စင် ပံးCapt ကိုေဇာ်ထက်ေအာင ်- Dr. ေရ စင် ပံး

(၆)လြပည့် အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် လှဒါန်းြခင်း(၆)လြပည့ ်အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်လှဒါန်းြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ တင်ေထွးကည်ေဒ တင်ေထွးကည်

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်

(၁/၈၀)ရဲမ ထမ်းေကာင်းဆု(၂၀၁၄)(၁/၈၀)ရဲမ ထမ်းေကာင်းဆ(ု၂၀၁၄)

ဒုရဲအုပ်(ငိမ်း)ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲမှးုံးဒုရဲအုပ်(ငိမ်း)ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲမှးုံး

မေထွးေရ- အမဲသတိရေနပါတယ်။ ုတ်တရက်ခွဲခွာသွားခဲ့တာ (၆)လရှိခဲ့ပီ။ ဒလမိ၊ 

ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေတာ်မူေကျာင်းတိုက်ဝင်းအတွင်းမှာ မေထွးအတွက် ရည်စူး 

ေဆာက်လပ်ုထားတဲ ့ေထွးဘုြံမင့တ်စ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်အသစ်ကိ ု၂၆-၁၂-၂၀၂၁(တနဂ  ေေွန)

တွင် တပိဋိကေရးချယ်ေရးအဖဲွ ဩဝါဒါစရိယ၊ ုိင်ငံေတာ်ဗဟုိသံဃာ့ဝန်ေဆာင်၊ အဂ မဟာပ  တိ 

ဘဒ  နရဒါဘိဝံသ (သ.စ.အ ဓမ ာစရိယဝဋံသကာ) ပါဠိပါရဂူဆရာေတာ်ကီးထံမ ှငါးပါးသီလ 

ခံယူပီး ေရစက်သွန်းချလှဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ လှဒါန်းမ အစုစုကို မေထွးတစ်ေယာက် သိိုင်၊ 

ြမင်ိုင်၊ ကားိုင်ပီး သာဓုေခ ဆိုိုင်ပါေစ။ 

ခင်ပွန်း-ဦးသိုက်ဝန်းခင်ပွန်း-ဦးသိုက်ဝန်း

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
ချစ်ဇနီးမေထွး(ေဒ တင်ေထွးကည်)အတွက် 

ရည်စူးေဆာက်လုပ်သည့ ်   ေထွးဘုံြမင့်ေကျာင်း 

ေဆာက်လုပ်ရာ၌  အစမှအဆုံးတိုင်  မိသားစု 

စတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်ကညူခီဲ့ကသည့ ်မေထွးရဲအစ်ကိုကီး 

ဦးထွန်းခိုင်-ေဒ ကျင်ြမ၊   အစ်မ  ေဒ ြမင့်ြမင့်-

ဦးေအာင်ြမင့်၊ အစ်မ ေဒ  ယ်-ဦးထွန်းလွင ်

တိုအား ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါေကာင်း။ 

ဦးသိုက်ဝန်းဦးသိုက်ဝန်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ေမမျိးေမာင်ေမာင်ေဒ ေမမျိးေမာင်ေမာင်
အသက်(၄၂)ှစ်အသက်(၄၂)ှစ်

M-SMART Co.,Ltd ၏ Founder & Managing Director 
ေဒ ေမမျိးေမာင်ေမာင်သည် ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ဘန်ေကာက် 
စံေတာ်ချနိ်  ၂:၅၇ နာရီတွင်   ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါ 
သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲ 
ရပါသည်။ 

BOD ှင့်ဝန်ထမ်းများBOD ှင့်ဝန်ထမ်းများ
NAING Group Of CompaniesNAING Group Of Companies

မူးယစ်ကိုပစ်မူးယစ်ကိုပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ် စိတ်သစ် 

လူသစ် လူသစ် 

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ အုန်းကည် (နဂါးနီ၊ ကွတ်ကွင်း)ေဒ အုန်းကည် (နဂါးနီ၊ ကွတ်ကွင်း)
အသက် (၉၀)အသက် (၉၀)

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ြဖးမိနယ်၊ ကွတ်ကွင်း 

ေကျာင်းကီးရပ်၊ (၁)လမ်းေန (ဦးခင်ေမာင်)၊ (ဦးဝင်း 

တင်)တို၏ ဇနီး၊ ရဟန်းဒါယကိာမကီး ေဒ အန်ုးကည် 

သည် ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) ညေန ၃:၂၀ 

နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၃၁-၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် 

ေရေဝးသုသာန်၌  မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်ေဝးရပ်နီး မတ်ိေဆအွေပါင်းအား အေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရ ီ

တွင် ထွက်ပါမည်။)                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(MASK)ကို
စနစ်တကျ 

မပျက်မကွက် တပ်ဆင်ပါ

အြပင်ထွက်တိုင်းအြပင်ထွက်တိုင်း



ဒီဇင်ဘာ   ၃၁၊   ၂၀၂၁

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

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၃၀

တပ်မေတာ်က ိုင်ငံေရးအရအေရးေပ အေြခအေန

ေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်တာဝန် အား ထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက် ေနာက်ပိုင်းတွင ်NLD 

အစွန်းေရာက်တုိ၏ ေသွးထုိးလ ံေဆာ်မ ၊ ၎င်းတုိဖန်တီး 

ခဲသ့ည့ ်CRPH၊ NUG ှင့ ် PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

အဖဲွများက မိကီးအချိတွင် ဆပူအူကမ်းဖက်မ များ 

ြပလပ်ုခဲ့ပီး ေဆးု၊ံ ေကျာင်းများမှစ၍ ဘာသာေရးှင့ ်

သက်ဆိင်ုေသာေနရာ၊ အေဆာက်အဦများ ေဖာက်ခဲွ 

ဖျက်ဆီးြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်လာခ့ဲ 

သြဖင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက တာဝန်သြိပည်သ ူ

များြဖင့ ်  ပူးေပါင်း၍ ဖမ်းဆီးရမိေရး ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

သည်။

အကမ်းဖက်မ  ၃၇၅၁ ကိမ်ရှိခဲ့

ထုိသုိေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ  

လ  ၁  ရက်မှ  ယေနအထ ိ မိကီးအချိတွင်  အကမ်း 

ဖက်မ  ၃၇၅၁ ကမ်ိရိှခဲ့ပီး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

ထိန်းသိမ်းခဲ့ရမ အေနြဖင့် အကမ်းဖက်သ ူ၁၄၉၂ ဦး၊ 

လက်နက်မျိးစုံ ၁၃၃ လက်၊ ခဲယမ်းမျိးစုံ ၁၆၉၃ 

ေတာင့၊် လက်ပစ်ဗံုး ၂၈ လုံး၊ လက်လပ်ုမိင်ုး ၂၁၇ လုံး 

ှင့်                     စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

NCA သေဘာတူစာချပ် လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများသို အသိေပးထုတ်ြပန်ချက်

CRPH၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများထံမ ှသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်/ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကေလးမိနယ်၌ လက်လပ်ုမိင်ုးတစ်လုံး ေပါက်ကဲွခဲ့ပီး မေပါက်ကဲွေသးသည့ ်

လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးေတွရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေလးေက့ေကာ်မိသစ်၊ ထီးမယ်ဝါးခီးှင့် မယ်ေထာ်သေလးတစ်ဝိုက် ခိုေအာင်းေနထိုင်၍

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်ေနသည့် CRPH၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးေရး ေဆာင်ရက်မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၃၀

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်၂၀၁၅ ခုှစ်ေအာက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် NCA 

လက်မှတ်ေရးထိုးပီးချနိ်မှစတင်၍ NCA သေဘာတူညီချက်ပါအချက ်

များကိ ုေလးစားလိက်ုနာ၍ ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး ဦးစီးချပ်အေနြဖင့ ်

လည်း ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်သည့ ်အစည်းအေဝးများ၊ ေဆွးေွး 

ပွဲများှင့် အခမ်းအနားများ၌ “ိုင်ငံေတာ်ှင့်  ြပည်သူတိုလိုအပ်လျက် 

ရိှသည့ ်ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရး ရရိှေအာင်ေဆာင်ရက်ရာတွင် တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့ ်တစ်ိင်ုငလံုံးပစ်ခတ် တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး သေဘာတစူာချပ် 

(NCA)ပါအတိုင်း                           စာမျက်ှာ ၁၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၀

အကမ်းဖက ်    သမားများသည ်

ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုေသာ ြပည်သ ူ

လူထုများှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုး 

ေရးအတွက် ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက ်

ေနေသာ အပ်ုချပ်ေရးတာဝန်ရိှသ ူ

များအား ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှေစရန် 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် အကမ်းဖက် 

ေဖာက်ခွဲေရး    လုပ်ရပ်များအား 

ေငွေကးေထာက်ပံ့ကာ   ေနာက် 

ကွယ်မှ     ေသွးထိုးေြမာက်ပင့ ်

လ ံေဆာ်မ များြဖင့် အများြပည်သူ 

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၄ သို 

အကမ်းဖက်သမားများက အေြခခံပညာေကျာင်းများသို လက်ပစ်ဗုံး၊ လက်လုပ်ဗုံးများြဖင့် ပစ်ေပါက်ေဖာက်ခွဲ

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၉

ဝင်ေငွြမင့်တက်လာခ့ဲေပမယ့် ေပါင် ၁၄၅ 

ဒသမ ၆ သန်း အ ံးေပ ခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီး

စာမျက်ှာ » ၂၀

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာ 

သစ် ၃၆၉ ဦး  ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ 

ရာခိုင် န်းမှာ ၃ ဒသမ ၂၂ ရာခိုင် န်းရှိ

စာမျက်ှာ » ၁၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ အေြခအေန 

အရ  ဘာသာေရးဆိုင်ရာ   အခမ်းအနား 

များှင့် သာေရး/နာေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ် 

များအတွက်   မူလသတ်မှတ်ထားေသာ  

လူ ၁၀၀ ဦးအစား       လူ ၂၀၀ ဦးအထိ 

၁-၁-၂၀၂၂  ရက်ေနမှစ၍  စုေဝးခွင့်ြပ 

ေကာင်း ထုတ်ြပန်


