
အုိးစ ု၃၀၀ တိုြဖင့် ဖဲွစည်းထားအပ်ေသာ ဤခ ာကိယ်ုသည် 
အဆန်းတကယ်ြပလပ်ုအပ်ေသာ အုပ်ှင့်တ၏ူ။ နာကျင် 
တတ်ေသာသေဘာရှိ၏။  ယင်းခ ာကိုယ်သည်  ကုန်ဆုံး 
ပျက်စီးြခင်းသို ေရာက်ရ၏။ အမဲတည်ြခင်းသည် မရိှေချ။ 
(ခ ာကိယ်ုသည် ကန်ုဆုံးပျက်စီး၍ အတည်မဲေ့သာသေဘာရိှ 
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ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၆

စာမျက်ှာ »  ၁၄

စာမျက်ှာ »  ၂

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် သတိြပကာကွယ်

ချင်းြပည်နယ် ဆရ်ူဘန်ုေလဆပ်ိ၌ တပ်ဆင်ထားသည့် 

တိုင်းတာေရးစက်များအား ေလယာ်ပျသံန်း၍ 

စစ်ေဆးသွားမည်

အြမင်ကျယ်ကမ  ာကည့် စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်

အေြခခံပညာေကျာင်းများ ဇူလိုင်၂၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားရန် ြပင်ဆင်လျက်ရှိ
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၄
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်မ  
များ အရိှန်အဟန်ုြမင့်တင်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရိှသက့ဲသုိ မကာမီဖွင့်လှစ်ေတာ ့
မည့်  အေြခခံပညာေကျာင်းများကို 
လည်း ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား 
ဝန်ကီးဌာန၏   လမ်း န်ချက်များှင့် 
အည ီြပင်ဆင်မ များ ေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိေကာင်း သိရသည်။  

ယေနနံနက်ပုိင်းက အထက(၃)ဒဂံု 
၌ မိမေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်း 
များအသင်းှင့် တပ်မိစည်ပင်သာယာ 
ေရးအဖဲွတုိ ပူးေပါင်း၍ ေကျာင်းသန်ရှင်း 
ေရးလုပ်ငန်းများ၊      ေဆးဖျန်းြခင်း 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ကသည်။     

စာမျက်ှာ ၆ ေကာ်လံ ၁ သို   

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်
ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံVictory Day of Great Patriotic War

(၇၅)ှစ်ေြမာက ်အထိမ်းအမှတ် စစ်ေရးြပအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၄
တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး   မင်းေအာင်လ  င် 

ဦးေဆာင်ေသာ   ြမန်မာ့တပ်မေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည်    ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်    ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း 

ိုင်ငံ   ေမာ်စကိုမိရှ ိ   ကရင်မလင ်

နန်းေတာ် ရင်ြပင်နီ၌  ကျင်းပသည့ ်

Victory Day of Great Patriotic War 

(၇၅)  ှစ်ေြမာက်    အထိမ်းအမှတ် 

စစ်ေရးြပအခမ်းအနားသို တက်ေရာက် 

သည်။

တက်ေရာက်
အဆိပုါစစ်ေရးြပအခမ်းအနားသည် 

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ  အပါအဝင်  

လွတ်လပ်ေသာဓနသဟာယ အဖဲွဝင် 

ိုင်ငံများ၏ အထွတ်အြမတ်ထားရာ 

အခမ်းအနားတစ်ခုြဖစ်ပီး     ုရှား 

ဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံသမ တ ဗလာဒမီာ 

ပူတင်၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး Army 

General Sergei Kuzhugetovich 

Shoigu ၊   စစ်ဘက်   အရပ်ဘက်မ ှ

အကီးအကဲများ၊ စစ်မ ထမ်းေဟာင်း 

အဖွဲဝင်များ၊   ိုင်ငံေပါင်း  ၁၂  ိုင်ငံမှ

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

    

အြမင်ကျယ်ကမ  ာကည့် စီးပွားေရးလပ်ုကိင်ု

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ်(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

ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးေလာကကိုကည့်လ င် အများြပည်သူတိုသည ်

သမားိုးကျ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား အများအားြဖင် ့လုပ်ကိုင်လျက ်

ရိှသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ကမ ာကီးသည် စ်ဆက်မြပတ် ေြပာင်းလ ဲ

ေနပီး ယေနှင့်မနက်ြဖန်သည်ပင် လုံးဝမတ ူကဲွြပားေပသည်။ ေြပာင်းလ ဲ

ေနေသာ  ကမ ာကီးတွင်  မိမိတိုအားလုံးလိုက်ပါစီးေမျာ ေြပာင်းလဲ 

လုပ်ကိုင်မှသာ တိုးတက်ေအာင်ြမင်မ ကို ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်  ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်သည ်

ကိုဗစ်-၁၉ ှင့် ကုန်သွယ်ေရးက  အေပ  သက်ေရာက်မ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

သက်ဆုိင်ရာပုဂ ိလ်များှင့် လက်ေတွအေြခအေနများကုိ ဇွန်လ ၂၃ ရက်ေနက 

အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့သည်။ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က "ယခု 

အေြခအေနတွင် စိန်ေခ မ ကီးသည်ှင့်အမ   စ်းစားစရာများလည်း 

များလာပါေကာင်း၊ လိအုပ်ချက်သည် တထွီင်ြခင်း၏ မခိင်ြဖစ်သည်ဆိသုည့် 

စကားအရ လိုအပ်လာသည့်အခါ ဆန်းသစ်တီထွင်ိုင်သည့်  မိမိတို 

ဦးေှာက်မှ ပိ၍ုအလပ်ုလပ်ုလာပါေကာင်း၊ ဆန်းသစ်ရမည်၊ တထွီင်ရမည်၊ 

ရှိပီးသား အရင်းအြမစ်များကိ ုမည်သိုပိုပီး တန်ဖိုးရှိေအာင် မိမိအတွက်၊ 

ကမ ာအတွက်ပါ စ်းစားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း" ေြပာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် စိက်ုပျိးေရးကိ ုအေြခခသံည့် ိင်ုငြံဖစ်သည်။ ိင်ုင ံ

သ ူိင်ုငသံားများ ကျန်းမာေရးှင့် ကိက်ုညေီအာင် လုေံလာက်သည့် ရကိ ာ 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့် အေနအထားရိှသည်။ ြမန်မာိင်ုငသံည် အခွင့်အေရးှင့် 

အားသာချက်များစွာရှိသလို စိန်ေခ မ များစွာလည်းရှိသည်။  ယင်းကို 

ေသချာစွာေလ့လာသုံးသပ်၍ ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများကို အဆင့်ြမင့်တင ်

တီထွင်ထုတ်လုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ြပည်တွင်းစားသံုးကုန် 

ဖူလုံေသာ်လည်း စီးပွားဖွံဖိးေရးအတွက်  ြပည်ပိုင်ငံများသို  တင်ပို 

ေရာင်းချေရးကိ ုအေလးထားေဆာင်ရက်ေနရသည်။ ထိုေကာင့် မိိုးဖလာ 

လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ံု၊ ြပည်ပေဈးကွက်တစ်ခု၊ ှစ်ခု ရိှံုမ ြဖင့် အားကိုး၍ 

ရမည်မဟတ်ုေပ။ မမိတိိုထတ်ုကန်ုပစ ည်းအမျိးမျိးတိုကိ ုတန်ဖိုးများလည်း 

ြမင့်တင်၊ ေဈးကွက်များကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် ြမင့်တင ်ဖွင့်လှစ်

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်သည်။

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ြခင်းဆိသုည်မှာ စတင်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုသည်မှ 

အစ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရာင်းဝယ်ြခင်းအလယ ်စားသုံးသူများလက်ဝယ ်

အဆုံး စသည့်ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံး လ မ်း ခံပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ်

စိက်ုပျိးေရးထွက်ကန်ုများကိ ုတတ်ုိင်ုငအံား အဓကိအားထားေရာင်းဝယ် 

ေဖာက်ကားရသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ြဖစ်မှသာမက ကိဗုစ်-၁၉ မြဖစ်မကီတည်း 

က ေဈးကွက်တစ်ခတုည်းကိသုာ အားကိုးေနရသြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ဘက် 

တွင် စိန်ေခ မ အခက်အခဲများရိှေနခ့ဲသည်။ တုတ်ုိင်ငံနယ်စပ် အေရာင်း 

အဝယ် တုံဆိုင်းသွားေသာအခါ  ထိုင်းိုင်ငံဘက်သို လှည့်ေရာင်းရသြဖင် ့

အနည်းငယ်သက်သာရသည်။

စုိက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်ဘက်တွင် ေရရှည်နစ်နာမ များရိှလာသည်မှာ 

ေဈးကွက်ချဲထွင်ိုင်မည် ့ဆန်းသစ်တီထွင်မ များအားနည်းပီး မိိုးဖလာ

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်မ များေကာင့်ဟ ုဆိုချင်သည်။ မိိုးဖလာလုပ်ငန်းမ ှ

တြဖည်းြဖည်း ေခတ်ှင့်အည ီလိက်ုေလျာညစွီာရိှရန်၊ စမီအံပ်ုချပ်လပ်ုကိင်ု 

ိင်ုရန်ှင့် လပ်ုငန်းများကိ ုစနစ်တကျေဆာင်ရက်ိင်ုရန် ေလာေလာဆယ် 

တွင် အခက်အခဲများရိှေနမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ေနာင်အရှည်တွင် လုပ်ငန်း 

များကိ ုစနစ်တကျစမီေံဆာင်ရက်လာြခင်းအားြဖင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်မ  

ေဈးကွက်တစ်ခုလုံးကိုလ မ်း ခံိုင်ကာ   Supply Chain တိုးတက်မ ကို 

များစွာအေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့် ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများကိုထုတ်လုပ်ရာတွင် မိမိိုင်ငံ 

ေဈးကွက်အြပင် ြပည်ပေဈးကွက်များတွင်လည်း ေဈးကွက်ဝင်ေအာင ်

မည်သည့်ထွက်ကုန်ပစ ည်းများ ေဈးကွက်ေကာင်းသည်ကုိ ဦးတည်ရမည် 

ြဖစ်သည်။ ယခုအချန်ိ ကုိဗစ်-၁၉ ကုိ ရင်ဆုိင်ေနရေသာကာလတွင် ေဈးကွက် 

ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားိုင်ရန ်အခွင့်အေရးများ ရှိေနေသာအခါ၌ မိမိတို၏ 

ထုတ်ကုန်များကိ ုတီထွင်ဆန်းသစ် ေြပာင်းလဲအဆင့်ြမင့်တင ်ထုတ်လုပ် 

ြခင်းြဖင့် ေဈးကွက်ေဝစကုိ ုကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ရယထူားရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် လမ်း န်မှာကားသည် ့

အတိင်ုး ြမန်မာိင်ုင၏ံ ထတ်ုကန်ုပစ ည်းများကိ ုဆန်းသစ်ရမည်၊ တထွီင်ရ 

မည်၊ ရှိပီးသားအရင်းအြမစ်များကိ ုမည်သိုပိုပီး တန်ဖိုးရှိေအာင် မိမိတို 

အတွက်၊ ကမ ာ့ိင်ုငမံျားအတွက်ပါ ထည့်သွင်းစ်းစား၍ ေြပာင်းလြဲမင့်တင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွား၊ 

ိုင်ငံေတာ်၏ ဘတ်ဂျက်ဝင်ေငွတိုးပွားေအာင ်အစ်ကိးစား  အားထုတ် 

ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ေခတ  စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်
စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်
စာတည်းများ - ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေကျာ်ေဇယျာြမင့၊် ဦးေအဝမ်းစိုး၊ 

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း

သတင်းေထာက်မှး - ဦးြမင့်စိုး
ဘာသာြပန်စာတည်းများ - ဦးေဇာ်ဝင်း၊  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အကီးတန်း - ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးိုင်လင်းကည်၊ 

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊ 

  ဦးကိုမင်း၊ ေဒ စန်းယ်ဥ 

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ ခင်စုစုလ  င်၊

    ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒ မာမာစိုး

ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက ် - ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ြမသီတာ၊ ေဒ ခင်သက်မွန်ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်း၊ ဦးချစ်ေဇယျာထွန်းှင့် အဖဲွ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ေဒ ဇာရည်မွန်၊ ဦးစည်သူလွင်ှင့်အဖွဲ

ukrÜPDtrnf tzGifhaps;

(usyf)

tydwfaps;

(usyf)

&S,f,m

apmifa&

&S,f,mwefzdk;

(usyf)

FMI  11,000   11,000         118       1,247,000

MTSH    3,900     3,900     6,430     25,007,000

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၄-၆-၂၀၂၀)

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

MCB   8,200   8,200              1              8,200

FPB 22,500 22,500      1,295     29,112,500 

TMH   2,750   2,750     4,800      13,200,000

EFR 2,700 2,700         569 1,511,300

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း ြမန်မာေငွကျပ်
(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၃၉၁.၄
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၅၇၂.၄
( ဂ ) တုတ်  တစ်ယွမ် = ၁၉၆.၇၁
(ဃ) ထိုင်း  တစ်ဘတ် = ၄၅.၁၃၉
( င ) မေလးရှား  တစ်ရင်းဂစ ် = ၃၂၅.၄၄
( စ ) အိ ိယ  တစ်ူပီး = ၁၈.၃၉၆
(ဆ) ဩစေတးလျ  တစ်ေဒ လာ = ၉၆၂.၈၀
( ဇ ) စင်ကာပ ူ              တစ်ေဒ လာ = ၁၀၀၁.၉  
( ဈ ) ဂျပန်  တစ်ရာယန်း = ၁၃၀၆.၂
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား  တစ်ရာဝမ် = ၁၁၅.၇၆

ေရ ေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့ ်ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၄

ရန်ကုန် (ေရ ေဈး) ၁၂၁၉၀၀၀ မ ေလး(ေရ ေဈး) ၁၂၁၉၀၀၀

စက်သုံးဆီအမျိးအစား ရန်ကုန် မ ေလး 
(က) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ  ၅၅၀/၆၀၀ ကျပ်  ၅၈၀/၅၉၅ ကျပ် 
( ခ ) ဒီဇယ် တစ်လီတာ  ၅၄၀/၅၉၀ ကျပ်  ၅၆၅/၅၈၀ ကျပ် 
( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ  ၆၀၀/၆၃၀ ကျပ်  ၆၆၅/၆၈၀ ကျပ်
(ဃ) ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ  ၄၇၀/၅၃၀ ကျပ်  ၅၄၀/၅၅၅ ကျပ်
ရန်ကုန် လက်ကားေဈး
ဒီဇယ် တစ်လီတာ    ၄၉၀/၅၀၀  ကျပ်  
အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ    ၅၀၀/၅၁၀ ကျပ် 
ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ    ၄၇၀/၄၈၅ ကျပ်    

(ြမန်မာိုင်င ံစက်သုံးဆီအသင်း)

အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ ဆက်လက်ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၄
(၉)  ကမ်ိေြမာက်   အာဆယီခံရီးသွား 
လပ်ုငန်း  ေရရှည်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးှင့် 
အများြပည်သ ူ   ပါဝင်ေရးေကာ်မတ ီ
အစည်းအေဝးကိ ု   မေလးရှားိုင်ငံမ ှ
ဥက   ၊ လာအိုိုင်ငံှင့် ထိုင်းိုင်ငံတိုမ ှ
ပူးတဲွဒုတိယဥက   များအြဖစ် ကီးမှး 
၍ ဇွန်  ၂၂  ရက်  မွန်းလဲွ ၁၂ နာရီခဲွတွင် 
လည်းေကာင်း၊    (၉)  ကိမ်ေြမာက ်
အာဆီယံ     ခရီးသွားလုပ်ငန်းအရင်း 
အြမစ်များ   ကီးကပ်အကဲြဖတ်ြခင်း 
ေကာ်မတီအစည်းအေဝးကိ ု  ကေမ ာ 
ဒီးယားိင်ုငမှံ ဥက   ှင့် ြမန်မာိင်ုငမှံ 
ဒုတိယဥက   အြဖစ်  ကီးမှး၍ ဇွန် ၂၃ 
ရက်   မွန်းလွဲ    ၁၂    နာရီခွဲတွင် 
လည်းေကာင်း Video Conferencing 
ြဖင့် ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးသို      အာဆီယံ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း    အာဏာပိုင်အဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်များ၊   အာဆီယံအဖဲွဝင် 
ိုင်ငံများမ ှ    ကိုယ်စားလှယ်များှင် ့
အာဆီယ ံ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 
ချပ်ံုးမှ    ကုိယ်စားလှယ်များ    ပါဝင် 
တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

အဆိုပါ       အစည်းအေဝးများမ ှ
အာဆီယံ   ခရီးသွားလုပ်ငန်း   မဟာ 
ဗျဟာအား  ကာလလယ်  ြပန်လည် 
ဆန်းစစ်မ များ    ေဆာင်ရက်ြခင်းှင် ့
ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင် ့ြဖစ်ေပ လာသည့် 
ထခိိက်ုနစ်နာမ များကိ ုြပန်လည်ကစုား 
ိင်ုမည့်   ေရှလပ်ုငန်းစ်များ    ချမှတ် 
ရာတွင် ေကာ်မတအီလိက်ု ေဆာင်ရက် 
သွားမည့်    လုပ်ငန်းများအားလုံးှင် ့
ကာမိေစေရး     အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ 
အကံြပချက်များကို       Survey 
ေကာက်ယူသွားေရး ညိ  င်းေဆွးေွး 
ြခင်းှင် ့   အစီရင်ခံစာကိ ု  အာဆီယံ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖိုရမ်တွင ်ထုတ်ြပန် 

ေရး Timeframe အဆိုြပတင်ြပချက် 
အေပ   အတည်ြပြခင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉  
ှင့်စပ်လျ်း၍     အာဆီယံအတွက် 
နည်းပညာှင့်လိအုပ်သည့် အကအူည ီ
များ ြပင်ပအဖဲွအစည်းများမှ ရယေူရး 
ညိ  င်းထားရှိမ         အေြခအေနအား 
အာဆီယံ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 
ချပ်ုံးမှ တင်ြပအစီရင်ခံြခင်းများကို   
ေဆွးေွးညိ  င်းြခင်း၊   ၂၀၂၀  ြပည့ှ်စ် 
အတွင်း အဖဲွဝင်ုိင်ငံအလုိက် ေဆာင် 
ရက်ရန်    လျာထားသည် ့  အာဆီယံ 
ခရီးသွားလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ    လပ်ုငန်းစမီ ံ
ချက်များအေပ  ေဆာင်ရက်ိုင်မ  ရှိ၊ 
မရှိ  စိစစ်သုံးသပ်ြခင်း၊   ၂၀၂၁   ခုှစ် 
အတွင်း  ေဆာင်ရက်လိေုသာ လပ်ုငန်း 
စီမံချက်များကို စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း၊ 
အာဆယီ ံ ခရီးသွားလပ်ုငန်းရန်ပုေံငသွို 
အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ  ထည့်ဝင်ထားေသာ 
ထည့်ဝင်ေငွများအနက်  သံုးစဲွမ အေြခ 

အေနှင့်    လက်ကျန်ရန်ပုေံင ွ   အေြခ 
အေနများ   တင်ြပအစီရင်ခံမ   အေြခ 
အေနများကုိ     ေဆွးေွးအတည်ြပခ့ဲ 
ကသည်။ 

ထိုြပင ်၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်  ဧပီ  ၂၉ 
ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယ ံခရီး 
သွားလပ်ုငန်း   ဝန်ကီးများ၏    Video 
Conference အထူးအစည်းအေဝးမ ှ
အတည်ြပခဲေ့သာ ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့်  
အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းများအေပ    
ထိခိုက်နစ်နာမ    အေြခအေနများှင့် 
သက်သာေလျာ့ပါးေရးအတွက် ပံ့ပိုး 
ကညူမီ ဆိင်ုရာ အစရီင်ခစံာကိ ု လက်ရိှ 
အေြခအေနများှင့်အညီ    ြပန်လည်    
ြပင်ဆင်ထုတ်ြပန်ေရးှင့်   အဖွဲဝင ်
ိုင်ငံအလိုက် ေနာက်ဆုံးအေြခအေန 
များကုိ ြပစုေပးပုိေရးအဆုိြပချက်ကို 
ေဆွးေွးအတည်ြပခဲ့ကသည်။ 

အဆိုပါ      အစည်းအေဝးများကိ ု
ဟိုတယ်ှင့်    ခရီးသွား န်ကားမ  
ဦးစီးဌာနမှ   ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 
ချပ်၊  ဌာနတာဝန်ခ ံ  န်ကားေရးမှး 
ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား ပါဝင်တက်ေရာက် 
ခဲ့ကပီး     အစည်းအေဝးအစီအစ် 
အလိက်ု ြမန်မာိင်ုငမှံ ေဆာင်ရက်ေနမ  
အေြခအေနများကို      ပါဝင်ေဆွးေွး 
သည်။ 

ဆက်လက်၍    အဆိုပါေကာ်မတီ 
အစည်းအေဝးများကိ ု     ကိုဗစ်-၁၉ 
အေြခအေနေပ မူတည်၍     ၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ်  ေအာက်တုိဘာလဆန်းတွင် 
စင်ကာပူိုင်ငံက      အိမ်ရှင်အြဖစ ်
လက်ခံကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။                     သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလ င် အဓိက

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်     ၂၄
ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံVictory Day 
of Great Patriotic War (၇၅) ှစ် 
ေြမာက ်  အထိမ်းအမှတ်    စစ်ေရးြပ 
အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ရန် ရှုား 
ဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ၌     ေရာက်ရှိေန 
သည့်      တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 
ဦးစီးချပ်          ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 
မင်းေအာင်လ  င်ှင့်အဖွဲသည ် ယမန် 
ေန  ညေနပိင်ုးတွင် ရှုားဖက်ဒေရးရှင်း 
ိုင်ငံ    ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 
ဒုတိယဝန်ကီး   Colonel   General 
Alexander V.Fomin  အား  ုရှား 
ဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ    ကာကွယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာနတွင် သွားေရာက်ေတွဆု ံ
ေဆွးေွးသည်။

အြပန်အလှန် ေဆွးေွး
ေတွဆုံစ်    ှစ်ိုင်ငံတပ်မေတာ် 

ှစ်ရပ်အကား  ရှိရင်းစွ ဲ   ချစ်ကည ်
ရင်းှီးမ     တိုးတက်ခိုင်မာေရးှင့ ်
စစ်ဘက်ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  
များ  ပိုမိုတိုးြမင့်ေအာင ်  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့အ်ေြခအေန၊ ရှုား 
ိုင်ငံတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့ ်Army 
Game   ပိင်ပွဲများတွင ်     ြမန်မာ့ 
တပ်မေတာ်မှ   ပါဝင်ယှ်ပိင်လျက်ရှိ 
ပီး    ယခုှစ်တွင်လည်း      ပါဝင် 
ယှ်ပိင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်
အေြခအေနတိုကို        အြပန်အလှန်    
ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ေဆွးေွးပွဲအပီးတွင ်       ုရှား 
ဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ    ကာကွယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန      ဒုတိယဝန်ကီးက 
တပ်မေတာ်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်
အား        ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက စစ်ဘက်ဆိင်ုရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  တည်တံခ့ိင်ုမေဲရး ဂဏ်ုထူးေဆာင်တဆံပ်ိ ေပးအပ်ချးီြမင့်

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ   ေပးအပ် 
ချးီြမင့သ်ည့ ်  စစ်ဘက်ဆိင်ုရာပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ       တည်တံ့ခိုင်မဲေရး 
ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်အား     လည်း 
ေကာင်း၊     ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ
ဖက်ဒရယ်အဆင့ ်စစ်ဘက်နည်းပညာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး FSMTC မှ 
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး Vladimir 

Drozhzhov က   န်ကားေရးမှးချပ် 
က  ေပးအပ်ချးီြမင့်သည့ ်   ဂုဏ်ထူး 
ေဆာင်တံဆိပ်အား    လည်းေကာင်း 
ချးီြမင့တ်ပ်ဆင်ဂဏ်ုြပရာ တပ်မေတာ် 
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က လက်ခရံယ ူ
သည်။ 

ယမန်ေန         မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်
တပ်မေတာ်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်   

ှင့်အဖွဲသည ်            ေမာ်စကိုမိ 
အေနာက်ေတာင်ဘက် ကဘူင်ကာမိ 
မျိးချစ်ပန်း ခံရိှ         ုရှားတပ်မေတာ် 
ပင်မ      ဘုရားရိှခုိးေကျာင်းေတာ်ကီး 
Main   Cathedral  of  the  Russian 
Armed   Forces   သို   သွားေရာက ်
ေလ့လာခဲ့ကသည်။ 

ထိုေနာက်       ပင်မဘုရားရှိခိုး 

ေကျာင်းေတာ်ကီးအနီးရှ ိ    ြပတိုက် 
အတွင်း ဝင်ေရာက်၍ ဒတုယိကမ ာစစ် 
ြဖစ်ပွားစ်ကာလအတွင်း အသုံးြပခဲ့ 
သည့်   လက်နက်၊   ခဲယမ်း၊   ချပ်ဝတ် 
တန်ဆာှင့်   အသုံးအေဆာင်ပစ ည်း 
များ၊    ေဆးတပ်ဖွဲဆိုင်ရာ    အသုံး 
အေဆာင်ပစ ည်းများ၊ ဆက်သွယ်ေရး 
အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများှင့်   စစ်ပွဲ 

များအေကာင်းကုိ Program များြဖင့် 
ြပလပ်ုြပသထားမ များကိ ု     ေလလ့ာ 
ကည့် ခဲ့ကပီး      သိရှိလိုသည်များ 
အား       ေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း  
တပ်မေတာ ်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်
ုံး၏ သတင်းထတုြ်ပန်ချကအ်ရ သိရ 
သည်။

သတင်းစ်

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  ဦးေဆာင်ေသာအဖဲွှင့်  ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး Colonel General Alexander 
V.Fomin ဦးေဆာင်ေသာအဖွဲတို ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။                                                                                                                                     ဓာတ်ပုံ-တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး

 ေရှဖုံးမှ
သမ တများ၊     ိုင်ငံေပါင်း  ၁၇  ိုင်ငံမှ  တပ်မေတာ်အကီးအကဲများ၊ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကားထားသည့ ်

ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများ တက်ေရာက်ကပီး  ပွဲကည့်စင်ှင့ ်  ေနရာ 

ထိုင်ခင်းများအား Social Distancing Rules များအတိုင်း ေနရာယူက 

သည်။ 

မိန်ခွန်းေြပာကား
ေရှးဦးစွာ  စစ်ေရးြပအခမ်းအနား၌  ပါဝင်ချတီက်ကမည့ ် လူဦးေရ 

၁၄၀၀၀ ခန်ပါဝင်သည့ ်စစ်ေရးြပစစ်ေကာင်း၊   တပ်ခဲွများက  စစ်ေရးြပ 

ကျင်းပမည့်ေနရာသို ေရာက်ရှိေနရာယူကပီးေနာက် ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီး Army  General  Sergei  Kuzhugetovich Shoigu  က 

တပ်ခွဲစစ်ေကာင်းများအား လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးသည်။ ထိုေနာက် 

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံသမ တ     ဗလာဒီမာပူတင်ထံသို     အေလးြပ 

တန်းအပ်ပီးေနာက ်သမ တက မိန်ခွန်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်   စစ်ေရးြပအစီအစ်အတိုင်း  စစ်ေရးြပမှး    ုရှား 

တပ်မေတာ် ကည်းတပ်ဦးစီးချပ ်Colonel General Oleg Solyukov 

ဦးေဆာင်၍ စစ်ေကာင်းတပ်ခဲွများ၊ ယာ်ယ ရားတပ်ခဲွများ၊ စစ်တီးဝိင်ုး 

တပ်ခွဲများက    စစ်ေကာင်းပုံြဖင့ ်    ချတီက်အေလးြပကပီး    ုရှား 

တပ်မေတာ်ေလမှ ေလယာ်၊ ရဟတ်ယာ်များကလည်း ေလယာ် 

က မ်းကျင်မ အလှြပများြဖင့ ်    ပျသံန်းအေလးြပကသည်။   အဆိုပါ 

စစ်ေရးြပစစ်ေကာင်း၊ တပ်ခွဲများ၌ ြပည်ပိုင်င ံ၁၃ ိုင်ငံမှ တပ်ဖွဲဝင ်

၁၄၀၀ ဦးခန်သည်လည်း စစ်ေရးြပတွင ်ပါဝင်ဆင် ဲခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက် ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံ  သမ တသည်   စစ်ေရးြပအခမ်း 

အနားမှ ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပီး  Victory  Day  of  Great  Patriotic 

War (၇၅)ှစ်ေြမာက်    အထိမ်းအမှတ်     စစ်ေရးြပအခမ်းအနားကိ ု

ေအာင်ြမင်စွာ ုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

မျိးချစ်စိတ်ရှင်သန်တက်က ေစရန်
၁၉၃၉ ခုှစ်မှ စတင်ခဲ့ေသာ ဒုတိယကမ ာစစ်ကီးြဖစ်ပွားပီးေနာက် 

၁၉၄၅ ခုှစ် ေမ ၈ ရက်တွင် နာဇီတိုသည် ဂျာမနီိုင်ငံ ဘာလင်မိ၌ 

မဟာမတ်ိတပ်များှင့ ်ဆိဗုယီက်ြပည်ေထာင်စထု ံစစ် ံးေကာင်း အညံခ့ ံ

လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲေကာင်း၊ အချန်ိကွာြခားချက်အရ လက်မှတ်ေရးထုိး 

သည့ေ်နသည် ေမာ်စကိတွုင် ေမ ၉ ရက်သို  ေရာက်ရိှေနပြီဖစ်ေသာေကာင့ ်

ထိေုနကိ ု  အစဲွြပ၍    ဆိဗုယီက်ြပည်ေထာင်စတွုင် Victory Day အြဖစ် 

သတ်မှတ်ခ့ဲေကာင်း၊ ယခုှစ် ေမ ၉ ရက်တွင်   ြပည့်ေြမာက်သည့် (၇၄) 

ှစ်ေြမာက်  Victory Day ကို ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ COVID-19 ြဖစ်ပွားမ  

ေကာင့ ်   ေရ ဆိုင်းခဲ့ပီး   ယခုအခါတွင်   အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 

ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်၍ ၁၉၄၅ ခုှစ်တွင်  ပထမဦးဆုံး  Victory   Day 

ကျင်းပခဲ့သည့ ်ဇွန် ၂၄ ရက်ကိ ုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်ယေနတွင် ယခု 

ကဲ့သို    ြပန်လည်ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  Victory  Day  of   

Great Patriotic  War  အထိမ်းအမှတ်  စစ်ေရးြပအခမ်းအနားများကိ ု 

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံမ ှ  စစ်မ ထမ်းများ၊  ိုင်ငံသားများ   မျိးချစ် 

စတ်ိဓာတ် ရှင်သန်တက်က ေစရန်  ရှုားိင်ုငရိှံ မိအသီးသီးတွင်လည်း 

ခမ်းနားကီးကျယ်စွာ ကျင်းပြပလပ်ုေလရိှ့ေကာင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံး၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။  သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်     ၂၄
ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန  အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်သည် ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ ဘဂ  လား 
ေဒရ့  သအံမတ်ကီး Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury အား ယေန  ညေန ၃ နာရတွီင် 
ေနြပည်ေတာ်ရိှ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၌ ေခ ယူေတွဆံု၍ ှစ်ုိင်ငံဆက်ဆံေရးကိစ ရပ်များ
ှင့်  ေနရပ်စွန်ခွာသူများကိစ ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍  ှစ်ိုင်ငံအကား  ရရှိထားသည့ ် သေဘာ 
တူညီချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

အမတဲမ်းအတွင်းဝန်က ေနရပ်စွန်ခွာသမူျားကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ှစ်ိင်ုငအံကားရရိှခဲ ့
သည့ ်သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး တကိျစွာလိက်ုနာ ေဆာင်ရက်သွားရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ 
ှစ်ိုင်ငံအကား ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းအေဝးကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ  ထိန်းချပ် 
ိုင်မ အေြခအေနများ ေကာင်းမွန်လာသည့်အချနိ်တွင ်ကျင်းပရန ်ှစ်ဖက်ညိ  င်းသွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း စသည်ြဖင့ ်အသိေပးေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုြပင် အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့်သံအမတ်ကီးတုိသည် ှစ်ိင်ုင ံနယ်စပ်ေရးရာကစိ ရပ် 
များှင့်ပတ်သက်၍လည်း ေဆွးေွးေြပာကားခ့ဲကေကာင်း သတင်းရရိှသည်။   သတင်းစ်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန
အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်
ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘဂ  လားေဒ့ရ 
သံအမတ်ကီးအား ေခ ယူေတွဆုံ



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

OECD ၏ ဒတုယိအကမ်ိ ြမန်မာိင်ုင ံရင်းီှးြမပ်ံှမ  မဝူါဒသုံးသပ်ချက်ှင့်စပ်လျ်းသည့် အစည်းအေဝးကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၄
OECD ၏ ဒုတိယအကိမ် ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  မူဝါဒ 
သုံးသပ်ချက်ှင့စ်ပ်လျ်းသည့ ်အစည်းအေဝးကိ ုယမန်ေန  
ညေနပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ုိင်ငံြခား
စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၌ Video Conference 
ြဖင့် ြပလုပ်သည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွား 
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  
ဦးေသာင်းထွန်းက  အဖွင့်အမှာစကား  ေြပာကားသည်။ 

ခိုင်မာေကာင်းမွန်လာေစမည်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဝန်းကျင် ေကာင်း 

တစ်ရပ် ဖန်တီးိင်ုေရးအတွက်  ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဆိင်ုရာ မဝူါဒ 
များကို  ြပန်လည်သုံးသပ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊  ဖွံဖိး 
တုိးတက်မ များ ပုိမုိေဖာ်ေဆာင်ေပးုိင်ေရးအတွက် ရင်းှီး 
ြမပ်ံှမ သည် အေရးကီးပါေကာင်း၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ  
ေဆာင်ရက်ရာတွင ်   ကုန်ကျစရိတ်ေလျာ့နည်းေစေရးှင့ ်
ရင်းီှးြမပ်ံှသမူျား၏ ယုံကည်မ ပိမုိခုိင်ုမာေစေရးအတွက် 
ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိပီး ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့်  ရင်းှီး 
ြမပ်ံှမ  ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ရပ်ကိ ုေဖာ်ေဆာင်ေပးလျက် 
ရိှပါေကာင်း၊ ပထမအကမ်ိ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  သုံးသပ်ချက်များ 

ြပလုပ်ခဲ့သည်  အချနိ်မှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင် ့
OECD ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ သသိသိာသာ တိုးြမင့် 
လုပ်ေဆာင်ခ့ဲပါေကာင်း၊   ယခု   ဒုတိယအကိမ်  သံုးသပ်မ  
ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ ပိုမိုခိုင်မာ 
ေကာင်းမွန်လာေစမည်ဟု ယံုကည်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် OECD Investment Committee ဥက    
Mr. Manfred Schekulin ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခား
စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန   အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်
ဦးေအာင်ိုင်ဦးတိုက ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ  ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမ များှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးတင်ြပသည်။ 

၂၀၁၄ ခုစ်ှတွင် OECD ၏ ပထမအကိမ် ြမန်မာိုင်င ံ
ရင်းှီးြမပ်ှံမ မူဝါဒသုံးသပ်ချက ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ယခုအခါ 
ဒုတိယအကိမ်အြဖစ် သုံးသပ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 
သုံးသပ်ချက်များသည ်    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ြခင်းှင် ့
လွယ်ကူေချာေမွေစေရး၊ ဘ  ာေရးက  ၊ တာဝန်ယူမ  
ရှိေသာ    ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများ    လုပ်ကိုင်ြခင်းှင် ့
အေြခခံအေဆာက်အအံုစသည့် နယ်ပယ် ၁၀ ခုအေပ တွင် 
အေြခခံသုံးသပ်ြခင်းြဖစ်သည်။

ပထမအကိမ် ြမန်မာိုင်ငံ   ရင်းှီးြမပ်ှံမ    မူဝါဒ 
သံုးသပ်ချက်၏ ရလဒ်အြဖစ် ြမန်မာုိင်ငံ၏ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ဝန်းကျင်အတွက ်အေရးကီးေသာ ဥပေဒှစ်ရပ်ြဖစ်သည့ ်
ြမန်မာိင်ုငရံင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒှင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံကမု ဏမီျား 
ဥပေဒတိုကို ြပ  ာန်းိုင်ခဲ့သည်။  ယခု OECD ၏ ဒုတိယ 
အကမ်ိ ြမန်မာိင်ုငရံင်းီှးြမပ်ံှမ မဝူါဒ သုံးသပ်ချက်မူကမ်း 
တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ  မူဝါဒ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးှင့ ်
လွယ်ကူေချာေမွေစေရး၊ တာဝန်ယူမ ရှိေသာ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်မ ကုိြမင့်တင်ြခင်းှင့် လုပ်သာကုိင်သာ 

ရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အေြခခအံေဆာက်အအုခံျတ်ိဆက် 
မ ၊ စိမ်းလန်းေသာဖွံဖိးတိုးတက်မ ဆိုင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ  
မူေဘာင်၊ စီးပွားေရးဇုန်များကိ ုအေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင ်
ေဆာင်ရက်ြခင်း၊   အာမခံချက်ရှိပီး   ရှင်းလင်းေကာင်းမွန ်
ေသာ ေြမအသုံးချခွင့်ကိ ုြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း စသည့် 
နယ်ပယ် ခုနစ်ခုကို     အေြခခံ၍   သုံးသပ်ထားေကာင်း 
သိရသည်။                                                သတင်းစ်

ြပည်ပအကူအညီရေငွများှင့် ေချးေငွများရရှိမ ၊ သုံးစွဲမ ှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့် 
လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပေဆွးေွးပွဲကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၄
ြပည်ပအကူအညီရေငွများှင့် ေချးေငွများရရိှမ ၊ သံုးစဲွမ ှင့် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများှင့ ်  စပ်လျ်း၍ 
ရှင်းလင်းတင်ြပေဆွးေွးပွဲကိ ု    ယေန   နံနက်ပိုင်းတွင် 
ေနြပည်ေတာ်ရှိ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန 
၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ   ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန 
ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ခိင်ုက ဝန်ကီး 
ဌာနမှရရိှထားပီးှင့် ရရိှရန်ရိှသည့် ြပည်ပအကူအညီရေငွ 
များှင့ ်ေချးေငမွျားှင့ပ်တ်သက်၍ အကျ်းချပ် ခံငုတံင်ြပ 
ပီး   ကမ ာ့ဘဏ် (World Bank) မှ    အကူအညီေငွ 
အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၈ သန်းှင့်   ေချးေငွ သန်း ၁၅၀၊ 
အာရှဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဘဏ် (The Asian Development 
Bank -  ADB) မှ ေချးေငွ အေမရိကန်ေဒ လာသန်း ၃၀၊ 
ဂျပန်ိုင်ငံအစိုးရမ ှအကူအညီေငွ အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၄ 
သန်းခန် ၊   French Development Agency (AFD)မှ 
အကူအညီေငွ ယူိုေငွ ငါးသန်းှင့်  ေချးေငွ ယူိုေငွ ၂၂ 
သန်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

အြပန်အလှန်ေဆွးေွး
ယင်းေနာက် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ် (စီမံ/ဘ  ာ) ေဒ ေအးေအးစိန်က 
ကမ ာဘ့ဏ်ေချးေငြွဖင့ ်မရိှမြဖစ်လိအုပ်ေသာ ကျန်းမာေရး 
ဝန်ေဆာင်မ များ လက်လှမ်းမီရရှိေရး  စီမံချက်လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရက်မ ှင့ ်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ ကသုေရးဦးစီး 
ဌာန ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်(ကုသေရး) ေဒါက်တာ 
သီတာလှက ကမ ာ့ဘဏ်မှ ေချးေငွအား ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အေရးေပ တုံြပန်ေရးစီမံချက်လုပ်ငန်း
များတွင် ဗဟိုအဆင့်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့ ်
ေဆးုံကီးများရှ ိအထူးကပ်မတ်ကုသဌာန  ြမင့်တင်ြခင်း 
ကစိ ရပ်များ၌ အသုံးချေဆာင်ရက်သွားမည်ှင့ပ်တ်သက်၍ 
လည်းေကာင်း၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဗဟိကုူးစက် 
ေရာဂါ တိက်ုဖျက်ေရးဌာနခဲွမှ    န်ကားေရးမှး  ေဒါက်တာ 
eာဏ်ဝင်းြမင့က် အာရှဖံွဖိး တိုးတက်ေရးဘဏ်ေချးေငြွဖင့ ်

မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသ ကျန်းမာေရးလုံ ခံမ ဆိုင်ရာစီမံချက ်
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ှင့်ပတ်သက်၍  နယ်စပ်များ၌ 
ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ် ထိန်းချပ်ေရး၊ ေရာဂါေစာင့်ကပ် 
ကည့် ြခင်းှင့် တုံြပန်ြခင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းဖွံဖိးတိုးတက်မ  
ှင့်   ေဆးုံများတွင်   ေရာဂါကူးစက်မ ေလ ာ့ချိုင်ေရး 
လုပ်ငန်းကိစ များကို   လည်းေကာင်း  ရှင်းလင်းေဆွးေွး 
ေြပာကားခဲ့ကကာ ဝန်ကီးဌာန၏ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမ ှ
တာဝန်ရိှသူများက ြပည်ပအကူအညီရေငွများှင့် ေချးေငွများ 
ရရိှမ ၊ သံုးစဲွမ ှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည့် လုပ်ငန်း 
များှင့်ပတ်သက်၍ အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပမ ှင့်         ေဆွးေွးမ များအေပ  
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာြမင့်ေထွးက ယခုကဲ့သို 
ဝန်ကီးဌာန၏ ြပည်ပအကူအညီရေငွများှင့ ်ေချးေငွများ 
ရရှိမ ၊ သုံးစွဲမ ၊    လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ှင့် 
ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်မည့ ်အစအီစ်များကိ ုရှင်းလင်းေဝမ  
ြခင်းြဖင့ ်လပ်ုငန်းစ်များှင့ ်သက်ဆုိင်သူများအားလံုး သရိှိ 
ိုင်ကာ     လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်မ များ 
ထေိရာက်၍  ပိမုိေုကာင်းမွန်လာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်ပ 
အကအူညရီေငမွျားှင့ ်ေချးေငမွျားရရိှမ ၊ သုံးစဲွမ အေြခအေန 
များှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်အေလ 

အလွင့် အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးှင့ ်   ေဆာင်ရက်ချက်များ 
ထိေရာက်မ  အားေကာင်းေစေရးကီးကပ်ရန ် ဗဟိုအဆင့် 
အဆင့်ြမင့ ်   အဖွဲတစ်ဖွဲ   ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ စီမံချက်လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်မ အဖွဲ 
ှင့်    လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများ၊  လုပ်ငန်း 
ထိေရာက်မ ရှိ၊ မရှိဆန်းစစ်မ များကို အမဲတမ်းသုံးသပ်ေန 
မည့ ်ေစာင့်ကည့ဆ်န်းစစ်မ အဖဲွတိုအားလည်း မွမ်းမဖဲွံစည်း 
ထားရှိေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ဤေစာင့်ကည့ ်
ဆန်းစစ်မ အဖဲွအေနြဖင့်  ဝန်ကီးဌာနထံသုိ  အကံြပချက် 
များ အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီပုမှံန်တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

စီမံချက်လုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အဖွဲတွင ်
ရာထူးကီး၊ ငယ်မေရး ဝန်ကီးဌာနအတွင်းရိှ လက်ေထာက် 
 န်ကားေရးမှးှင့်   ဦးစီးအရာရှိများ   စသည်တိုကို 
ထည့သွ်င်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မမိတိို 
အားလုံးသည် ဤေချးေငွများမှာ ိုင်ငံေတာ်မှ ြပန်လည် 
ေပးဆပ်ရမည်ြဖစ်သည်ဆုိသည့်အချက်ကုိ သိရိှရန်လုိအပ် 
ပီး သုံးစွဲသည့်ေငွပမာဏှင့ ်ထိုက်တန်ေသာ အကျိးရရှ ိ
ေစေရးကို ေနာက်ခံထား၍ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်ပအကူအညီရေငွများှင့် ေချးေငွများ 
ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများကိ ုဆန်းစစ်မ  

စာရင်းများ အသုံးြပဆန်းစစ်ကာ ကွန်ပျတာစနစ်ြဖင့ ်
မှတ်တမ်းတင်၍ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ ်ဆန်းစစ်သုံးသပ်မ  
လပ်ုငန်းများ စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်သွားေစလိပုါေကာင်း၊ 
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်စ်ကာလ  တစ်ေလ ာက်တွင်လည်း 
တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်      တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 
ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှးများ၊ ေဆးု ံ
အပ်ုကီးများ၊ မိနယ်ဆရာဝန်များှင့ ်Video Conferencing 
ြဖင့် ေဆွးေွးညိ  င်းရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

အကူအညီေပးေငွှင့်   ေချးေငွတိုကို  အသုံးြပ၍ 
ကူးစက်ေရာဂါများကို ှိမ်နင်းရန် တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရး 
အဖွဲများအား ေလ့ကျင့်သင်ကားသည့် အစီအစ်သည် 
ေကာင်းမွန်ပါေကာင်း၊  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနရှိ 
လက်ေတွေြမြပင်အေတွအကံြမင့မ်ားသမူျားအား ြပည်သူ  
ကျန်းမာေရးတက သိလ်ု (ရန်ကန်ု) ှင့ ်အေြခခကံျန်းမာေရး 
တက သိလ်ု (မေကွး)တိုတွင် လက်ေတွြပည်သူကျန်းမာေရး 
လပ်ုငန်းများ သင်ကားရာ၌ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစရမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း၊ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ိှမ်နင်းေရး ကွင်းဆင်း 
ေဆာင်ရက်ြခင်း က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာသင်တန်းများတွင ်
အသုံးြပေသာ  က မ်းကျင်မ ဆိင်ုရာ စာအပ်ုစာတမ်းများှင့ ်
ေနာက်ခံသင်ခန်းစာများကိ ုြပည်သူကျန်းမာေရးလုပ်ငန်း 
ဆိင်ုရာ ေနာက်ဆုံးေတွရိှချက်များအေပ  အေြခခမွံမ်းမကံာ 
ြပစုကေစလိုပါေကာင်း၊   ထိုသို  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်
အငိမ်းစားပညာရှင်ကီးများထံမ ှအကံြပချက်များ ရယူ 
ေဆာင်ရက်ေစလိုပါေကာင်း၊    ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ 
အပါအဝင် အဖဲွအစည်းအသီးသီးမှ ရရိှရန်ရိှေသာ ရန်ပံုေငွ 
များကိလုည်း  အြမန်ဆုံးရရိှေစေရး  ေဆာင်ရက်ကေစလိပုါ 
ေကာင်း၊ ြပည်ပအကူအညီရေငွများှင့်  ေချးေငွများကို 
အသုံးြပ၍  ဝန်ကီးဌာနမှ  အမျိးမျိးေသာ ဝန်ထမ်းများ 
အတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်မ လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက် 
ေစလိပုါေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ စွမ်းေဆာင်ရည် ပိမုိြုမင့မ်ား 
လာြခင်းြဖင့ ်   ဝန်ကီးဌာနအတွက်  ေရရှည်ကာလတွင ်
အကျိးရှိေစမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပေဆွးေွးပဲွတွင်    ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
ေဒါက်တာြမင့်ေထွး၊ ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာြမေလးစိန်၊ 
အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါေမာက  ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး  န်ကားေရးမှးချပ ်ေဒါက်တာ 
သာထွန်းေကျာ်၊  န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် တာဝန်ရိှသူ 
များက ေဆွးေွးအကံြပကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကက်ငှက်တုပ်ေကွးေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိေပး  းေဆာ်ချက်
၁။ ကက်ငှက်တုပ်ေကွးေရာဂါသည ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေကာင် ့ြဖစ်ပွားရြခင်း 
ြဖစ်ပီး ရာသီမေရး ကူးစက်ကျေရာက်ြဖစ်ပွားတတ်သြဖင့် မိမိတုိကက်/ဘ/ဲ
ငုံး ခံများတွင်  အဆိုပါ  ေရာဂါကူးစက်ကျေရာက်ြခင်းမရှိေစေရးအတွက ်
ေမွးြမေရး ခံများ၏ ဇီဝလုံ ခံမ ကို စနစ်တကျြမင့်တင်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 
ကက်ငှက်တုပ်ေကွးေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ပါ 
အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-
 (က)  ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံးေမွးြမေရး ခံများ၏ ဇီဝလုံ ခံမ ကို အထူးဂုြပ 

ေဆာင်ရက်ရန်၊
 (ခ)  ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံးေမွးြမေရး ခံများှင် ့ ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံးအရှင်ေဈး 

များတွင်   စနစ်တကျ   ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း ပုံမှန်ြပလုပ် 
ေဆာင်ရက်ရန်၊

 (ဂ)  အြခား ခမံျားမှ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ ငှားရမ်းသံုးစဲွြခင်းမြပ 
ရန်ှင့် လူှင့် ယာ်အဝင်/အထွက် ထိန်းချပ်ရန်၊

 (ဃ)  ကက်၊ ဘဲ၊  ငုံးေမွးြမေရး ခံများအတွင်း  အပူချနိ်၊  စိုထိုင်းဆ၊ 
ေလဝင်/ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်၊

 (င)  ေမွးြမေရးခအံတွင်းသို ဝင်ေရာက်ပါက ှာေခါင်းစည်း၊ လက်အတ်ိ 
စသည့်အကာအကွယ်ပစ ည်းများ စနစ်တကျဝတ်ဆင်ရန်၊

 (စ)  ကက်၊ ငှက်များကိ ုကိင်ုတွယ်ပီးတိင်ုးှင့် ကက်၊ ဘ၊ဲ ငုံးေမွးြမေရး 

ခမံျားမှ  ထွက်သည့်အခါတိင်ုး ဆပ်ြပာြဖင့် လက်ေဆးြခင်းှင့် 
တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်းေရးြပလုပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

 (ဆ)  အသားှင့် ဥတိုကို ေသချာစွာကျက်ေအာင်ချက်ြပတ်ပီးမ ှ
စားသုံးရန်၊ 

 (ဇ)  ကက်၊ ငှက်များ ပံုမှန်မဟုတ်ဘဲ ုတ်တရက်ေသဆံုးပါက နီးစပ် 
ရာအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊ ေမွးြမေရးှင့်ကသုေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ 
ိုင်ငံေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအဖွဲထံသို ချက်ချင်းသတင်းပိုရန်၊

 (ဈ)  ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့်   ေရာဂါစူးစမ်းရှာေဖွြခင်း 
လုပ်ငန်းများတွင ်   သက်ဆိုင်ရာဌာန၊   အဖွဲအစည်းများှင် ့
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်။

                               ေမွးြမေရးှင် ့ကုသေရးဦးစီးဌာန
                                စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန



ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၄
အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေကျာ်တင်သည် ယေနနံနက် ၇ နာရီခွဲတွင်  Video Conferencing ြဖင့်    

ကျင်းပသည့ ်အာဆယီ ံိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများ အလွတ်သေဘာအစည်းအေဝး၊   

အာဆီယံိုင်ငံေရးှင့ ်   လုံ ခံေရးအသိုက်အဝန်းေကာင်စ ီ  အစည်းအေဝးှင့ ် 

အာဆီယံေပါင်းစပ်ညိ  င်းေရးေကာင်စ ီအစည်းအေဝးများသို ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါအစည်းအေဝးများသို     အာဆီယံိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများှင့်  

အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်တုိ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အြမင်ချင်းဖလှယ်
အာဆယီံိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများ၏    အလွတ်သေဘာအစည်းအေဝးတွင်   

ေဒသတွင်းှင့ ်  ိင်ုငတံကာေရးရာကစိ ရပ်များ၊  အေရှေတာင်အာရှချစ်ကည်ေရးှင့်  

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးစာချပ်တွင် ြပင်ပိင်ုငမံျားက   ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးမည့ ်     

ကစိ ရပ်များအြပင်   ရခိင်ုြပည်နယ်အေရးကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍    လသူားချင်းစာနာမ   

အကူအညီေပးေရး၊    ေရရှည်ဖွံဖိးေရးှင့်  ေနရပ်စွန်ခွာသူများ ြပန်လည် 

လက်ခေံရးလပ်ုငန်းစ်အား အေထာက်အကူြပေစေရးတုိအတွက်   ြမန်မာိင်ုင ံ

ှင့်   အာဆီယံတိုအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  တိုးြမင့်ေရးကိစ ရပ်တိုအေပ   

အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

ေဒသတွင်းှင့်         ိုင်ငံတကာေရးရာကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက   ကမ ာတစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉    ကပ်ေရာဂါြပန်ပွားလာမ ၊   

ေဒသတွင်း၌  အင်အားကီးိုင်ငံများအကား   ပိင်ဆိုင်မ ၊     တင်းမာမ ှင့်  

အြငင်းပွားမ များ    ြမင့တ်က်လာြခင်းတိုက   ေဒသတွင်း  တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ကိ ု

ခမ်ိးေြခာက်လျက်ရိှပီး  အာဆယီအံေနြဖင့ ်  ပိမုိုကီးမားသည့ ် စန်ိေခ မ များှင့်   

ရင်ဆိုင်လာရဖွယ်ရှိေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ ယခုအချနိ်တွင် အာဆီယံ၏  စည်းလုံး 

ညွီတ်မ ၊   အချက်အချာကျမ ှင့ ်  ေြပာင်းလေဲနသည့ ်ေဒသတွင်းဗသိကုာပုစံတွံင် 

အဓိကေမာင်းှင်အားအြဖစ် ပါဝင်မ တုိမှာ ပုိမုိအေရးကီးလာေကာင်း၊ တင်းမာ 

မ များ ေလျာပ့ါးသက်သာေစေရးအတွက် အာဆယီအံေနြဖင့ ် ၎င်း၏ယ ရားများ   

အထူးသြဖင့ ်   အာဆီယံေဒသဆိုင်ရာ  ဖိုရမ်ှင့်  အေရှအာရှထိပ်သီးအစည်း 

အေဝးတိုမှတစ်ဆင့ ်ပိမုိအုေရးပါသည့ ်အခန်းက  မှ ပါဝင်သင့ေ်ကာင်း၊  အေရှ  

ေတာင်အာရှ  ချစ်ကည်ေရးှင် ့   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးစာချပ်ှင့ ်အင်ဒို- 

ပစဖိတ်ိဆိင်ုရာ အာဆယီ၏ံ သေဘာထားအြမင်တိုတွင် ပါဝင်သည့ ်မ(ူprinciple) 

များကို အာဆီယံအေနြဖင့် ဆက်လက်တုိးြမင့်ေဖာ်ေဆာင်သာွးသင့်ေကာငး်  

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်     ၂၄ 
ေြမလွတ်၊   ေြမလပ်ှင် ့  ေြမိုင်းများ   စီမံခန်ခွဲေရးဗဟိ ု

ေကာ်မတီ၏ (၂၇)ကိမ်ေြမာက ်  လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်း 

အေဝးကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်   

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး အစည်း  

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တန်းတူအခွင့်အေရးရရှိ
အစည်းအေဝးတွင် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမိင်ုးများ 

စီမံခန်ခွဲေရးဗဟိုေကာ်မတီဥက   ၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  

ေဒါက်တာေအာင်သူက  ိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှ ိ  ေြမလွတ်၊ 

ေြမလပ်ှင် ့ေြမိုင်းများအား ိုင်ငံသားတိုင်း မည်သူမဆို  

သတ်မှတ်ထားသည့န်ည်းလမ်းအတိင်ုး ေလ ာက်ထားရယ၍ူ  

မိမိတိုေဆာင်ရက်လိုသည့်လုပ်ငန်းရပ်ကိ ု    အကျိးရှိစွာ   

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ိုင်ကေကာင်း၊  ိုင်ငံသားအားလုံး  

ေလ ာက်ထားရယ ူ  အသုံးြပလုပ်ကိုင်ိုင်သည့ ်   တန်းတူ 

ရည်တ ူအခွင့အ်ေရးရိှေကာင်း၊ ထိသုို ေလ ာက်ထားရယြူခင်း 

၌  လုပ်ပိုင်ခွင့်  အသုံးြပခွင့် ေပးအပ်ချနိ်တွင ်လုပ်ငန်းများ 

အမှန်တကယ် ေဆာင်ရက်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ ထန်ိးေကျာင်းိင်ုရန် 

အတွက် အာမခေံကးေပးသွင်းေစပီး အဆိြုပလပ်ုငန်းများ  

ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက်ပီးပါက   တင်သွင်းထားသည့ ် 

အာမခံေကးကုိ ြပန်လည်ထုတ်ေပးြခင်းသာြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းများ   အေကာင်အထည်ေဖာ ်   ေဆာင်ရက်ချနိ်၌  

ေြမခွန်ေတာ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍လည်း သတ်မှတ်ေကာက်ခ ံ

မ မှာ လုပ်ငန်းအတွက်  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်    င်းယှ်ပါက 

မေြပာပေလာက်သည့ ်ပမာဏသာြဖစ်ေကာင်း။

ထိုအတွက် လပ်ုပိင်ုခွင့ ်အသုံးြပခွင့ရ်သမူျားအေနြဖင့ ် 

လည်း ကျသင့သ်ည့ေ်ြမခွန်ေတာ်ကိ ုသတ်မှတ်ချန်ိ၌ မပျက် 

မကွက် ေပးသွင်းရန်  လိအုပ်ေကာင်း၊ ေပးသွင်းရန်ပျက်ကွက်  

ပါက ဥပေဒပါ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ အေရးယူြခင်းခံရ  

ုိင်ေကာင်း၊  ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမုိင်းများကုိ  အမှန် 

တကယ် ဥပေဒှင့အ်ည ီလပ်ုငန်းေဆာင်ရက်သမူျားအတွက် 

ိုင်ငံေတာ်က   ေြမအခမဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်   အသုံးြပခွင့်ေပး  

ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်သည့ ်လပူဂု ိလ်  

အဖွဲအစည်းများ   လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်စွာ    ေဆာင်ရက် 

ိုင်ပါက ိုင်ငံေတာ်အတွက်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက  

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ ကိ ု    အေထာက်အပံ့ြဖစ်သလို 

လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးချင်းစီ၏     အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ  

ကိုလည်း      အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ထိုအြပင် ေြမကိ ုေရာင်းကန်ုသဖွယ်မြဖစ်ေစရန် ဥပေဒြဖင့ ် 

ထိန်းေကျာင်းြခင်းှင့ ်    စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်မ ရှိပါက  

တင်သွင်းထားသည့ ် အာမခံေကးကိ ု  ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာ 

အြဖစ် သမ်ိးဆည်းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

ရန် ေလ ာက်ထားသူ လူပုဂ ိလ်အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့ ် 

ေြမလွတ်၊  ေြမလပ်ှင် ့ေြမိုင်းများေလ ာက်ထားရာတွင ် 

အချိေသာ စီမံခန်ခွဲမ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၌ ကန် ကာ  

ေနမ များရှိေနေကာင်း  သိရှိရသည့်အတွက်   အဆိုပါ 

ကန် ကာမ များ မရှိေစေရး ဝိုင်းဝန်းကပ်မတ်ေဆာင်ရက ်

ကရန်လိုေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

သုံးသပ်ေဆွးေွး
ယင်းေနာက် ေြမလွတ်၊  ေြမလပ်ှင် ့  ေြမိုင်းများ 

စမီခံန် ခဲွေရး ဗဟိေုကာ်မတ ီအတွင်းေရးမှး၊ လယ်ယာေြမ 

စမီခံန်ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်  

ဦးသက်ိုင်ဦးက ေြမလွတ်၊  ေြမလပ်ှင့်ေြမိုင်းများ   စီမံ 

ခန်ခဲွြခင်း ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍  ရှင်းလင်းတင်ြပရာ  

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်လာကသူများက  အေကာင်း 

အရာ တစ်ခုချင်းအလိုက် သုံးသပ်ေဆွးေွးကသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေကျာ်တင် အာဆီယံိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ အလွတ်သေဘာအစည်းအေဝး၊ အာဆီယံ ိုင်ငံေရးှင့်
လုံ ခံ ေရးအသိုက်အဝန်းေကာင်စီအစည်းအေဝးှင့် အာဆီယံေပါင်းစပ်ညိ  င်းေရးေကာင်စီအစည်းအေဝးများသို တက်ေရာက်

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမိုင်းများ စီမံခန်ခွဲေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏
(၂၇) ကိမ်ေြမာက် လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

ေြမခွန်ေတာ်ေကာက်ခံေရး
ယေနကျင်းပသည့ ်ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့်ေြမိင်ုးများ  

စီမံခန် ခဲွေရးဗဟုိေကာ်မတီ၏ (၂၇) ကိမ်ေြမာက် လုပ်ငန်း  

ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင ်ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့်  ေြမိုင်း 

များ စမီခံန် ခဲွေရး နည်းဥပေဒ ၃၉ (ဂ) ှင့် ၄၀ တိုပါ ြပ  ာန်း 

ချက်ှင့်အည ီသတ်မှတ်အချန်ိေစေ့ရာက်ေနေသာ လပ်ုကိင်ု 

ခွင့ ်အသုံးြပခွင့ရ်ရိှထားသမူျားထမှံ ေြမခွန်ေတာ်ေကာက်ခ ံ

ိင်ုေရးအတွက်  သတ်မှတ်သင့ေ်သာ ေြမခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်  

ကာလှင့် သတ်မှတ်သင့ေ်သာ ေြမခွန် န်းထား သတ်မှတ် 

ိင်ုေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များကိလုည်းေကာင်း၊  ၂၀၁၇-၂၀၁၈  

ခုှစ်မှ  ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ခုှစ်အထိ  ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင် ့ 

ေြမိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင် ့အသုံးြပခွင့်ရရှိသူများက ေြမခွန် 

ေပးသွင်းလာြခင်းှင့ ်ေကာက်ခရံန်ကျန်ရိှေနေသာ ကစိ ရပ် 

များကုိလည်းေကာင်း ၊ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမုိင်းများ  

လပ်ုပိင်ုခွင့် အသုံးြပခွင့် ေလ ာက်ထားလာသည့် အမ တဲွများ  

စစိစ်ြခင်းဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များကိလုည်းေကာင်း၊  ေြမလွတ်၊  

ေြမလပ်ှင့်  ေြမိုင်းများတွင်  လုပ်ပိုင်ခွင့် အသုံးြပခွင့်  

ေလ ာက်ထားြခင်းအေပ  အထူးအဖွဲ ဖွဲစည်းေပးိုင်ေရး  

တင်ြပြခင်းကစိ ရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း၊  ေြမလွတ်၊  

ေြမလပ်ှင် ့  ေြမိုင်းများ  လုပ်ပိုင်ခွင် ့အသုံးြပခွင့်ရရှိသ ူ 

များသည ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ စည်းကမ်းချက် 

များကို ေဖာက်ဖျက်ပီး  ေပးေဆာင်ရမည် ့ ေြမခွန်များကိ ု 

ေပးေဆာင်ရန်   ပျက်ကွက်မ အား  ဥပေဒပဒ်ုမ ၂၁ ှင့်အည ီ

အေရးယေူဆာင်ရက်ိင်ုေရးကစိ ှင့်စပ်လျ်း၍ အထူးအဖဲွ 

အမည်စာရင်း     အဆိုြပတင်ြပလာသည် ့    ကိစ ရပ်ှင့် 

စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း၊     ေြမလွတ်၊   ေြမလပ်ှင့် 

ေြမိင်ုးများတွင်  လပ်ုပိင်ုခွင့်၊ အသုံးြပခွင့် ေလ ာက်ထားြခင်း  

အေပ    ြငင်းပယ်ေကာင်း  ေထာက်ခံတင်ြပလာသည့် 

ကိစ ရပ်ှင့်   ေြမလွတ်၊  ေြမလပ်ှင် ့   ေြမိုင်းများတွင ်

လုပ်ပိုင်ခွင် ့    အသုံးြပခွင့်    ေလ ာက်ထားြခင်းအေပ  

ကန်ကွက်လ ာ တင်သွင်းြခင်းအား စိစစ်ရန် သီးြခားအဖွဲ 

ဖွဲစည်းြခင်းကိစ ရပ်တိုှင့်     စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း 

ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။ 

အသိေပးေဆွးေွး
ရခိုင်ြပည်နယ်အေရးကိစ ှင့်စပ်လျး်၍     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက      

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသမူျားအတွက် ေကာင်းမွန်သည့ ်  ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်    

ဖန်တီးရာတွင်    အစိုးရ၏ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ချက်များ၊    ှစ်ိုင်ငံသေဘာ 

တညူခီျက်ှင့အ်ည ီ   ေနရပ်စွန်ခွာသမူျား    ြပန်လည်လက်ခေံရးလပ်ုငန်းစ်ကိ ု

စတင်ိင်ုေရးအတွက် ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငှံင့ ် ှစ်ိင်ုငအံကား  ေဆွးေွးညိ  င်း 

လျက်ရိှသည့ ်အေြခအေနများ၊    ြမန်မာိင်ုငဘံက်မှ   စစိစ်အတည်ြပပီးြဖစ်သည့ ် 

ေနရပ်စွန်ခွာသမူျားစာရင်းကိ ုဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငသံို ေပးပိုထားသည့ ်အေြခအေန 

များ၊   ေနရပ်စွန်ခွာသမူျား  ြပန်လည်လက်ခေံရးလပ်ုငန်းစ်တွင်     အာဆယီှံင့် 

ြမန်မာိင်ုငအံကား  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ် နယ်ပယ်များကိ ုေလလ့ာသည့် 

ပဏာမဆန်းစစ်ေလ့လာေရးအဖွဲ၏     အစီရင်ခံစာပါ   အကံြပချက်များကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်  ြမန်မာှင့အ်ာဆယီအံကား  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေနမ များ၊ UNDP ၊ UNHCR  တိုှင့ပ်ူးေပါင်း၍  ရခိင်ုြပည်နယ်တွင် Quick Impact  

Project များှင့ ်Pilot Project များ  ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရိှသည့ ် အေြခအေနများ၊   

IDP စခန်းများ  ပိတ်သိမ်းေရးအတွက ်အစိုးရအေနြဖင့ ်မဟာဗျဟာချမှတ်၍  

ေဆာင်ရက်ေနမ များ၊ IDP စခန်းများတွင် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရး 

အတွက် ICRC ှင့်ပူးေပါင်း၍  အစိုးရက  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များှင့်  

ေလှစီးဒုက သည်များြပဿနာအား ကာကွယ်တားဆီးေရးအတွက ်လူကုန်ကူး 

မ များ  တားဆီးိှမ်နင်းေရးတွင်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြမင့တ်င်ရန် လိအုပ်ချက် 

အပါအဝင် ြမန်မာိင်ုင၏ံ ရပ်တည်ချက်များကိ ုအသေိပးေဆွးေွးေြပာကားသည်။

တိုးတက်မ များ ေဆွးေွး
(၂၁)ကမ်ိေြမာက်  အာဆယီံိင်ုငေံရးှင့ ်  လုံ ခံေရးအသိက်ုအဝန်းေကာင်စ ီ

အစည်းအေဝးတွင ်အာဆီယံ  ိုင်ငံေရးှင့ ် လုံ ခံေရးအသိုက်အဝန်းေကာင်စ ီ

ေအာက်ရှိ  က  အလိုက်  အဖွဲအစည်းများ၏   လက်ရှိြဖစ်ေပ တိုးတက်မ   

အေြခအေနများှင့် အာဆီယံုိင်ငံေရးှင့် လံုခံေရးအသုိက်အဝန်းအေြခြပေြမပု ံ 

(၂၀၂၅)  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးှင့ ်   ြပန်လည်သုံးသပ်ေရးကိစ ရပ်များကိ ု

ေဆွးေွးခ့ဲကသည်။  အလားတ ူ (၂၆)ကိမ်ေြမာက်   အာဆီယံေပါင်းစပ်ညိ  င်း  

ေရးေကာင်စအီစည်းအေဝးတွင်  အာဆယီပံူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးှင့ ်အသိက်ု 

အဝန်းတည်ေဆာက်ေရးအတွက ်     ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ချက်များ၊     (၃၆)

ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်းအေဝးအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရိှမ   

အေြခအေနများ၊ COVID-19  ကူးစက်ေရာဂါဆိုင်ရာ  အာဆီယံအထူးထိပ်သီး 

အစည်းအေဝးှင့ ်အာဆီယံ+၃ အထူးထိပ်သီးအစည်းအေဝးတို၏   ေဆွးေွး 

ဆံုးြဖတ်ချက်များအေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ှင့် ြဖစ်ေပ တုိးတက်မ များကုိ  

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

အဆိပုါအစည်းအေဝးများသို   ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန၊    ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့်   

ိင်ုငြံခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

တိုမှ အဆင့်ြမင့်အရာရှိများလည်း ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။   သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် သတိြပကာကွယ်

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများတွင်   ဘိန်းစိုက်ပျိးမ ၊   မူးယစ် 

ေဆးဝါး ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ များ ရှိေနေသာ်လည်း 

ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကို  တစိုက်မတ်မတ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့၍ ေအာင်ြမင်မ များရှိေနပီြဖစ်ရာ ြမန်မာ 

ိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့် ပူးေပါင်း 

လက်တွဲ၍   ပိုမိုှိမ်နင်းတိုက်ဖျက်သွားရန်  သ ိ  ာန်ချ 

ထားပီးြဖစ်သည်။

ေမယု-မျိးေအာင်(MANA)
အေရှှင့် အေရှေတာင်အာရှေဒသုိင်ငံများတွင် ဓာတုေဗဒ 

ေဆးဝါးများြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ        မူးယစ်ေဆးဝါး 

ေဈးကွက် ဆယ်စုှစ်များအတွင်း ပုိမုိကျယ်ြပန်လာေကာင်း 

လွန်ခ့ဲသည့် တစ်ပတ်က ထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ ကုလသမဂ  

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်  ြပစ်မ ဆုိင်ရာံုး(UNODC)၏ အစီရင်ခံ 

စာသစ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိြပင် အဆုိပါေဒသများတွင် 

ဓာတုမူးယစ်ေဆးဝါးများ ထုတ်လုပ်မ ၊     ေရာင်းလုိအား 

များြပားမ တုိေကာင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် တရားမဝင် မူးယစ် 

ေဆးဝါးအမျိးအစားသံုးမျိးသာရှိခ့ဲရာမှ ၂၀၁၉ ခုှစ်၌ 

အမျိးအစား ၂၈ မျိးအထိ များြပားလာခ့ဲေကာင်းဆုိထားရာ 

ဤအချက်က  ြမန်မာုိင်ငံသည်  အသွင်ေြပာင်းဓာတု 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ ထုတ်လုပ်မ ကုိ ိှမ်နင်းရာ၌ သမားုိးကျ 

မဟုတ်ေသာ   စိန်ေခ မ များကုိ   ရင်ဆုိင်ရဖွယ်ရိှေကာင်း       

 န်ြပေနသည်။

ေကာက်ခမန်းလိလိ များြပားေနဆဲြဖစ်
ြမန်မာုိင်ငံသည် မူးယစ်ေဆးဝါးတုိက်ဖျက်ေရးကုိ 

ှစ်ေပါင်းများစွာ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ်လည်း မူးယစ်ေဆးဝါး 

ထုတ်လုပ်မ မှာ ကျဆင်းသွားြခင်းမရိှေပ။ မူးယစ်ေဆးဝါး 

ဖမ်းဆီးရမိမ  တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် များြပားလာသက့ဲသုိ 

ဖမ်းဆီးရမိသည့် ပမာဏမှာလည်း ေကာက်ခမန်းလိလိ 

များြပားေနဆဲြဖစ်သည်။  ဘိနး်စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  

ေလျာ့နည်းလာေသာ်လည်း စိတ်က ေဆးြပားဟု လူသိများ 

သည့် မက်သာဖက်တမင်းေဆးြပားများ သံုးစဲွမ  န်း ြမင့် 

တက်ေနပီး အဆုိပါေဆးဝါးများ ုိင်ငံတကာသုိတင်ပုိရာ 

တွင် ြမန်မာုိင်ငံသည် အချက်အချာေနရာြဖစ်ေနေကာင်း 

ေနစ်ှင့်အမ  ေဖာ်ြပပါရိှေနသည့်       မူးယစ်ေဆးဝါး 

ဖမး်ဆီးရရှိမ    သတငး်များကုိ ဖတ် ံုြဖင့် သိသာေစ      

သည်။

၂၀၁၉ ခုှစ် ြမန်မာုိင်ငံ ဘိန်းစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  

စစ်တမ်း အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၁၈ ခုှစ် ဘိန်းစုိက်ပျိးမ ှင့် 

၂၀၁၉ ခုှစ် ဘိန်းစုိက်ပျိးမ ကုိ   င်းယှ်ပါက ၁၁ ရာခုိင် 

 နး်ေကျာ် ကျဆငး်ခ့ဲသြဖင့် ယခင်က ကမ ာေပ တွင် 

ဒုတိယအဆင့်ရှိခ့ဲရာမှ ယခုအခါ တတိယအဆင့်သုိ 

ေလျာ့ကျသွားခ့ဲသည်။ သုိရာတွင် ေခတ်မီဓာတုပစ ည်းများှင့် 

ေပါငး်စပ်ထားသည့် အသွင်ေြပာငး်မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

ေကာင့် တားဆီးှိမ်နငး်ေရးလုပ်ငနး်တွင် အခက်အခဲ 

အချိရိှေနဆဲြဖစ်သည်။

ုိင်ငံေတာ်သမ တံုး၌ မူးယစ်ေဆးဝါး အထူးသတင်း 

တုိင်ကားေရးဌာနကုိ ဖွင့်လှစ်၍ ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး အေရး 

ယူမ များ ဆက်တုိက်လုပ်ေဆာင်ေနသြဖင့် ေအာင်ြမင်မ  

များရိှေနေသာ်လည်း မူးယစ်ေဆးဝါး တုိက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်း 

တွင် စိန်ေခ မ များစာွ ရှိေနေသးသည်။ အထူးသြဖင့ ်

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ 

ဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ ေခတ်စနစ်ှင့် လုိက်ေလျာညီေထွရိှေအာင် 

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားေသာ်လည်း အကျ်းေထာင်အားလံုး 

တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးမ ြဖင့်  ြပစ်ဒဏ်ကျခံရသူများမှာ  ၈၀ 

ရာခုိင် န်းအထက်တွင် ရိှေနြခင်း၊ လက်ဝယ်ေတွသူှင့်အတူ 

ရိှေနံုြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံေနရမ များ ြဖစ်ေပ ေနြခင်း၊ 

လက်ကားေရာင်းဝယ်သူများကုိ ေဖာ်ထုတ်ုိင်မ နည်းပါးြခင်း 

တုိမာှ မူးယစ်ေဆးဝါးတုိက်ဖျက်ေရးမူဝါဒများအေပ  

ေမးခွန်းထုတ်စရာ ြဖစ်ေစသည်။

ဘိန်းစုိက်ပျိးမ လည်း   ေလျာ့နည်းကျဆင်းသွားမည်ြဖစ် 
ဘိနး်အစားထုိးသီးှံ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငနး်များ 

ေအာင်ြမင်ေစရန် နယ်စပ်ေဒသဖံွဖိးေရး၊ ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးေရးတွင် လ ပ်စစ်မီးရရှိေရး၊ ှစ်တုိ၊ ှစ်ရှည်သီးှံ 

စုိက်ပျိးေရး၊ နညး်ပညာများပ့ံပုိးေရး၊ ေြမယာြပြပင်ေရး၊ 

ေရရရိှေရး၊ အစားထုိးသီးံှများ ေဈးကွက်ဝင်ေရာက်ေရးတုိကုိ 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့်  ေတာင်သူများ   ဝင်ေငွတုိးတက် 

ရရှိကာ ဘိနး်စုိက်ပျိးမ လညး်   ေလျာ့နညး်ကျဆငး်သာွး 

မည်ြဖစ်သည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရက အဓိကအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ေနသလုိ          ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များကပါ 

လက်တဲွပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည်ဆုိပါက    ေဒသခံြပည်သူများ 

လညး် အကျိးရှိပီး  မူးယစ်ေဆးဝါး ြပဿနာများလညး် 

ေလျာ့နညး်ကျဆငး်သာွးမည်ြဖစ်သည်။ ဘိနး်အစားထုိး   

စုိက်ပျိးေရးကုိ  ေရှးယခင်ကလညး် ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး 

ေအာင်ြမင်မ မရှိြခငး်မာှ နယ်ေြမေဒသ မငိမး်ချမး်ေသာ 

ေကာင့်ြဖစ်၍ မိမိတုိေဒသငိမ်းချမ်းရမည်ဟူသည့် ခံယူချက်ြဖင့်    

လက်တဲွပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။ စစ်မှန်သည့်ငိမ်းချမ်းေရးကုိ 

တည်ေဆာက်ပီး  ဘိနး်စုိက်ပျိးသည့်  ေတာင်သူများ၏ 

ဘဝှင့်ခံယူချက်များ  ေြပာငး်လဲေပးကာ  လူမ ဘဝကုိ 

ြမင့်တင်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။

အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများတွင် ဘိန်းစုိက်ပျိးမ ၊ မူးယစ်ေဆးဝါး 

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ များ ရိှေနေသာ်လည်း ကာကွယ် 

တုိက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ တစုိက်မတ်မတ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲ၍ 

ေအာင်ြမင်မ များရိှေနပီြဖစ်ရာ ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့်လည်း 

အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများှင့် ပူးေပါင်းလက်တဲွ၍ ပုိမုိိှမ်နင်းတုိက် 

ဖျက်သွားရန် သ ိ  ာန်ချထားပီးြဖစ်သည်။

စစ်ဆင်ေရးများကုိ ၂၄ ကိမ် ေဆာင်ရက်ခ့ဲ
ြမန်မာုိင်ငံ၏ အမျိးသားမူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရး

မူဝါဒကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန် 

ေကညာခ့ဲပီး မဟာဗျဟာစီမံချက်ေရးဆဲွကာ ၂၀၁၉ ခုှစ်မှ 

၂၀၂၃ ခုှစ်အထိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်သည်။ ၁၉၉၃ ခုှစ် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိ 

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေနတွင် ြပင်ဆင်ထုတ်ြပန်ခ့ဲပီး မူးယစ် 

ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နငး်ေရး စစ်ဆင်ေရးများကုိ ၂၄ ကိမ် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးအမ ေပါင်း 

၁၃၀၃၇ မ ၊ တရားခံေပါင်း ၁၈၆၈၁ ဦး ဖမ်းဆီးုိင်ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

ြပင်ဦးလွင်မိအထွက် မုိင်တုိင် (၄၇/၄၈) ေအးရှားေဝါ

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေဟာင်းတွင် ေမလ ၁၈ ရက်ေနက မူးယစ် 

ေဆးဝါးရှာေဖွေရးစက်ြဖင့် ရှာေဖွရာ ဆီေဘာက်ဆာကားေပ  

တွင် WY မူးယစ်ေဆးြပားေပါင်း ၈၅၁၀၀၀၀ ှင့်    ဘိန်းြဖ 

ကီလုိဂရမ် ၄၄၀ ကုိ သိမ်းဆီးရမိခ့ဲေကာင်း ရဲတပ်ဖဲွထံမှ သိရ 

သည်။ ရဲချပ်ံုးမှ မူးယစ်ိှမ်နင်းေရးကုိ တုိးြမင့်ေဆာင်ရက်ုိင် 

ေရးအတွက် အမှတ် (၁၆) မူးယစ်ရဲတပ်ဖဲွကုိ ေပးအပ်ထားသည့် 

မူးယစ်ေဆးဝါး ရှာေဖွေရးစက်သစ်ြဖင့် ရှာေဖွခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။

ေဈးကွက်ချဲထွင်လျက်ရိှ
မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများသည် အဖက်တမင်း 

(စိတ်က ေဆး) ၊ အက်တစီ(ecstasy) ၊ ကတ်တမငး် 

(ketamine)၊ ေဆးေြခာက်ှင့် အာနိသင်တူေသာ ပစ ည်းများ 

(Cannabinoids)များှင့် ဖန်တုိင်း(Fentanyl) က့ဲသုိေသာ 

ဓာတုပစ ည်းကုိ အေြခခံ၍ ပုိမုိြပင်းထန်ေသာ အမျိးအစားများ 

ကုိ ပုိမုိထုတ်လုပ်ကာ ေဈးကွက်ချဲထွင်လျက်ရိှသည်။ ယခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ၂၀ ရက်ေနမှ ဧပီလ  ၉ ရက်ေနအထိ ရှမ်းြပည် 

နယ် ကွတ်ခုိင်မိနယ်အတွင်း စစ်ေဆးေရးကာလ၌ အေမရိ 

ကန်ေဒ လာ သနး်ေပါငး်များစာွတန်ေကးရှိသည့် မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ အများအြပားဖမး်ဆီးရမိမ တွင် ဖန်တုိငး် 

(Fentanyl) ေဆးရည်လီတာ ၄၀၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲမ မှာ 

မူးယစ်ေဆးဝါးေဈးကွက်အတွင်း သမားုိးကျမဟုတ်သည့် 

အမည်သစ်များ ထပ်မံစိမ့်ဝင်ပျံံှေနေကာင်းကုိ မီးေမာင်းထုိးြပ 

ေနသည်။ ဖန်တုိင်းဓာတုပစ ည်းြဖင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် 

မူးယစ်ေဆးသည် ဘိန်းြဖထက် အဆ ၃၀ မှ အဆ ၅၀၊ 

ေမာ်ဖင်းထက် အဆ ၅၀ မှ အဆ ၁၀၀ အထိ ပုိမုိြပင်းထန်ကာ 

ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း ဘိန်းြဖထက်လွယ်ကူသည့် အမည် 

သစ် မူးယစ်ေဆးဝါးြဖစ်သည်။ ဖန်တုိင်းကုိ ှစ်မီလီဂရမ်မ  

သံုးစွဲံုြဖင့် အသက်အ ရာယ်ရှိုိင်သည်ြဖစ်ရာ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်အတွင်း ဖန်တုိင်းေကာင့် အေမရိကန်တွင် လူေပါင်း 

၃၂၀၀၀ ခန်ေသဆံုးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု   တက ဆက်ြပည်နယ ်

အကျ်းေထာင်တစ်ခုတွင် လှထားသည့် ငှက်ေပျာသီးေသတ ာ 

များအတွငး်တွင ်   ကုိကငး်ေဒ လာ ၁၈ သနး်ဖုိးေလာက ်

ေတွရိှရသည်ဟု ဥပေဒစုိးမုိးေရးအရာရိှများက ေြပာကား 

သည်။ ငှက်ေပျာသီးများက မှည့်ကုန်ပီြဖစ်၍ အေမရိကန် 

ဆိပ်ကမ်းကေန အကျ်းေထာင်ကုိ လှလုိက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု 

တက ဆက်ရာဇဝတ်မ ခငး်ဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည်။ 

အကျး်ဦးစီးဝနထ်မ်းများက ငှက်ေပျာသီးေသတ ာများကုိ 

သယ်ေနချန်ိတွင် တစ်ခုခုေတာ့မှားေနပီဟု သံသယြဖစ်လာ 

သည်။ ေသတ ာများက အြခားေသာ ေသတ ာဘူးများှင့်မတူ 

ြခင်းကုိ ခံစားမိလုိက်ရသည်ဟု တက ဆက် ရာဇဝတ်မ ခင်း 

ဌာနက ေြပာကားသည်။ အထဲကုိ ဖွင့်ကည့်လုိက်သည့်အခါ 

ငှက်ေပျာသီးများေအာက်တွင် အြဖေရာင်အမ န်ထုပ်များကုိ 

ေတွရြခငး်ြဖစ်သည်။  စုစုေပါငး် ကုိကငး်အထုပ် ၅၄၀ 

ေတွခ့ဲရပီး ေဈးကွက်ေပါက်ေဈးအရ ေဒ လာ ၁၈ သန်းရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

ဩစေတးလျရဲတပ်ဖဲွက ေဝးလံေခါင်သီသည့်ေဒသရိှ 

ကီးမားေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးစက်ံုအား ဝင်ေရာက်တုိက်ခုိက် 

ဖျက်ဆီးခ့ဲေကာင်း၊ ဤဝင်စီးမ တွင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၆ 

ဒသမ ၂ သန်းတန်ဖုိးရိှ ကုိကင်းများှင့် လူေလးဦးတုိကုိ 

ဖမ်းဆီးလုိက်ေကာင်း  ဆင်ဟွာသတင်းက ဇွန်လ ၅ ရက်ေန 

တွင် ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ ရဲတပ်ဖွဲက နယူးေဆာက်သ်ေဝး 

ေဒသတွင် ကုိကင်းှင့် မီသုိင်းမူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ ၊ 

ေရာင်းဝယ်မ များကုိ ကာလကာရှည်စွာ  စံုစမ်းစစ်ေဆးမ 

လုပ်ေဆာင်ခ့ဲပီးေနာက် ယခုက့ဲသုိ    ဖမ်းဆီးခ့ဲြခင်းြဖစ် 

သည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကုိ အသိသတိြဖင့် ကာကွယ်
ြမန်မာုိင်ငံသည် ဓာတုပစ ည်းများ  အဓိကထုတ် 

လုပ်ေနသည့် ုိင်ငံကီးှစ်ုိင်ငံအကား တည်ရိှေနသြဖင့် 

အသွင်ေြပာင်းမူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာသည် လူငယ်လူရယ် 

များအတွက်   လက်တစ်ကမး်အကာွတွင်ရှိေနသည့ ်

အ ရာယ်ြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် တာဝန်ရိှသူများအေနြဖင့် 

ပညာေရးက  တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် ပညာေပး 

လုပ်ငနး်များ တုိးချဲလုပ်ေဆာင်ြခငး်၊ မူးယစ်ေဆးဝါး 

တုိက်ဖျက်ေရးကုိ တာဝန်ယူေနရသည့် ရဲတပ်ဖဲွဝင်အင်အား 

ကုိ တုိးြမင့်ခန်ထားြခင်း၊ ရန်ပံုေငွများ ပုိမုိချထားေပးြခင်း 

ေဆာင်ရက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ယင်းအြပင်  မူးယစ်ေဆးဝါး 

များထွက်ရိှရာ ေဒသအများစုသည် လက်နက်ကုိင်အဖဲွအချိ 

ထိန်းချပ်နယ်ေြမများအတွင်းြဖစ်ရာ လူသားအားလံုးကုိ 

အွန်တံုးေစမည့် မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကုိ အသိသတိ 

ြဖင့် ကာကွယ်ကရမည်။

ြမန်မာုိင်ငံ မူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင်ေရးအသငး် 

(MANA) ဗဟုိ၏ အကိမ် (၂၀) ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ဗဟုိ 

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးကုိ ရန်ကုန်မိ က န်းေတာလမ်းရိှ 

မူးယစ်ြပတုိက်အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်ရာ ြမန်မာုိင်ငံ 

မူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင်ေရးအသင်း ဥက    ဦးစုိးဝင်းက 

“က န်ေတာ်တုိ မူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင်ေရးအသင်းကီးရဲ 

အဓိကပန်းတုိင်ကေတာ့ လူငယ်လူရယ်ေတွ မူးယစ်ေဆးဝါး 

ကင်းစင်ပီး ကျန်းမာ က့ံခုိင်တ့ဲ လူငယ်ေတွြဖစ်ေရးြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဒီအတွက် လုပ်ငန်းစ် ှစ်ရက်ချမှတ်ေဆာင်ရက် 

ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေနကေန ဒီဇင်ဘာ 

လ ၃၁ ရက်ေနအထိ တစ်ှစ်တာ အကျံးဝင်တ့ဲ ကာလ 

အတွင်း တုိင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်အသီးသီးမှာ ေဟာေြပာ 

မ  အကိမ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်ကေန ၂၀၀ နီးပါးရိှပါတယ်”ဟု 

ေြပာကားခ့ဲသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ် 

များ ေအာင်ြမင်ေရးအတွက်     လ တ်ေတာ်၊ တပ်မေတာ်၊ 

တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွများှင့် စ်ဆက်မြပတ် 

ုိင်ငံေရးေဆွးေွးပဲွများကုိ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ငိမ်းချမ်းေရး 

လုပ်ငန်းစ်များ    တုိးတက်ေအာင်ြမင်လာသည်ှင့်အမ  

ဘိန်းအစားထုိးသီးံှစုိက်ပျိးေရး၊ မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာ 

များ ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေရးအတွက် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ှင့်အတူ ဝုိင်းဝန်းလက်တဲွကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကပါရန် 

တုိက်တွန်းေရးသားလုိက်ရပါသည်။        ။

 အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလဲွသံုးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးေန အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

 အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ
"က န်မတိုေကျာင်းအေနနဲ    ကျန်းမာေရးှင် ့အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ 

လမ်း န်ချက်နဲအည ီေကျာင်းသားတစ်ဦးှင့်တစ်ဦး  ေြခာက်ေပြခားစ ီ စာသင် 
ိင်ုေအာင် ထိင်ုခုေံတ ွြပင်ဆင်ထားပီးြဖစ်ပါတယ်။ စစုေုပါင်း စာသင်ခန်း ၂၈ခန်း 
ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဇူလိုင်၂၁ ရက်ကစပီး အထက်တန်းအဆင့်ေတွ စတင်
ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးသွားမှာပါ။  အဒဲအီတွက် ကေလးေတေွကျာင်းတက်တဲအ့ခါ 
အဆင်ေြပေအာင်လို ေကျာင်းသန်ရှင်းေရးကိ ုအထူးအေလးထား ေဆာင်ရက် 
ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်"ဟ ုအထက(၃)ဒဂုံ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး ေဒ သက်သက် 

ွယ်က ေြပာသည်။
အေြခခပံညာေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အထက်တန်းအဆင့်ကိ ု

ဇူလုိင်၂၁ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်သွားရန်အတွက် ေကျာင်းအပ်လက်ခံြခင်းကုိ ဇူလုိင် 
၁၃ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ ရက်သတ ပတ်ကာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
ယင်းအတွက် ေကျာင်းစာသင်ခန်းမများ၌ လက်ေဆးေဘစင်များ၊ ဆပ်ြပာများ 
အရန်သင့်ထားရိှသွားရန်ေဆာင်ရက်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း ေကျာင်းအုပ်ဆရာမ 
ကီးက ထပ်ေလာင်းေြပာကားသည်။

အထက်တန်းအဆင့်ကိ ုဇလူိင်ု၂၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်ပီး အလယ်တန်းှင့် 

မလူတန်းကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်မ အေပ မတူည်ပီး တိုးချဲဖွင့်လှစ်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အထက်တန်းအဆင့်ကိ ုနနံက်ပိင်ုးသင်ကားပီး အလယ်တန်း 
အဆင့်ကုိ ညေနပုိင်း  သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မူလတန်းကုိ နံနက် 
၈ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအတွင်း သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တစ်ိုင်ငံလုံးတွင် ပုံမှန်ဖွင့်ိုင်ေသာ ေကျာင်းေပါင်း ၂၇၀၀၀ ခန်ရှိပီး 
တစ်ပတ်ြခားဖွင့်ရမည့်ေကျာင်း  ၁၄၀၉၆  ေကျာင်းရှိေကာင်း၊  တစ်ပတ်ြခား 
ှစ်သုတ်တက်ေကျာင်း ၅၁၂၇ ေကျာင်းရှိေကာင်း သိရသည်။                                          

ြမင့်ေမာင်



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

 ေကျာဖုံးမှ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဗဟုိဌာန (PPP 
center) ကို ဖွဲစည်းထားရှိပီး PPP 
ဆိုင်ရာ တင်ြပမ များကို အကံeာဏ် 
ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။ 

စီမံကိန်းစိစစ်ေရးှင့် တိုးတက်မ  
အစီရင်ခံေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ၂၀၁၉-  
၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်တွင်   အမျိးသား 
စမီကံန်ိးရင်းီှးြမပ်ံှမ  လျာထားချက် 
တွင်ပါဝင်သည့ ်မဟာဗျဟာေြမာက ်
လုပ်ငန်း/    လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ 
ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ များကို     အချနိ် 
ဇယားေရးဆွဲ၍ စိစစ်ေဆာင်ရက်ေပး 
လျက်ရှိပါေကာင်း၊  စိစစ်တိုးသည် 
ပုဂ လိကပိုင ်ြပလုပ်ေရးေကာ်မရင်ှ၏ 
အတွင်းေရးမှးုံး     တာဝန်များကို 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ   အေနြဖင့် 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာဖံွဖိးမ  အမျိးသား 
အဆင့်   မဟာဗျဟာ   (National 
Strategy for Development of 
Statistics - NSDS) အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း    စီမံကိန်း 
(မူကမ်း) (၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၂ - 
၂၀၂၃ အထိ) (၅)ှစ်     စီမံကိန်းကို 
ေရးဆဲွေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ 
သဘာဝေဘးအ ရာယ်   ကိတင် 
ြပင်ဆင်ေရး၊ တုံြပန်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး၊ 
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့်  ေရရှည ်
စမီကံန်ိးများအတွက် အေထာက်အက ူ
ြပိုင်ရန်   သဘာဝေဘးအ ရာယ် 
ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈)
ကို ၂၀၁၉ ခုှစ်    ဇူလိုင်လအတွင်း 
ထုတ်ြပန်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ဗဟိုစက်ပစ ည်း   စာရင်းအင်းှင့ ်
စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန     အေနြဖင့် 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန/   အဖွဲ 
အစည်းများရှိ      ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ 
ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်၊ စက်ယ ရားကီး 
များ၏  အေြခအေနကို စစ်ေဆးေရး 
အဖွဲ ၁၂ ဖွဲစုဖွဲ၍ ေြမြပင်ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 
ခဲ့ပါေကာင်း၊   စတုတ  (၁) ှစ်တာ 
ကာလအတွင်း ြပည်သူဘ  ာအြဖစ် 
သိမ်းဆည်းေမာ်ေတာ်ယာ ်၂၉၄၂ စီး 
လက်ခံရရှိခဲ့ပီး မူလလက်ကျန်ယာ် 
၁၇၁၀ အပါအဝင် လက်ခံရရိှ ေမာ်ေတာ် 
ယာ် ၄၆၅၂ စီးအနက် ေမာ်ေတာ်ယာ် 
၂၉၈၂ စီးကို   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဌာန/ အဖွဲအစည်းများ၊ တိုင်းေဒသ 
ကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများှင့ ်
ဌာနဆုိင်ရာများသုိ ခဲွေဝထတ်ုေပးခဲ၍့ 
ကျန်ေမာ်ေတာ်ယာ်များကိ ု    စနစ် 
တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိပါေကာင်း။

အမျိးသားမှတ်တမ်းများ ေမာ်ကွန်း 
တိုက်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့်  မှတ်တမ်း 
ရယူေရးစီမံချက်အရ  ေနြပည်ေတာ ်
ေကာင်စီအတွင်းရှ ိ  ဝန်ကီးဌာနများ၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှ ိ   ဦးစီးဌာန 
များ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုး 
ေဒသကီး၊  မွန်ြပည်နယ်ှင့် ကရင် 
ြပည်နယ်တိုရှိ    လ တ်ေတာ်များသို 
သွားေရာက်၍    မှတ်တမ်းရယူခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊    အမျိးသားမှတ်တမ်းှင် ့
ေမာ်ကွန်းဥပေဒသစ်ကို ၂၀၁၉ ခုှစ် 
ဒဇီင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စ ု
လ တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၄၀  ြဖင့် 
အတည်ြပြပ  ာန်းိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 
ေနြပည်ေတာ်ရှိ    ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ 
ဘွဲလွန်သင်တန်းများ   တက်ေရာက ်
ုိင်ရန် မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သုိလ် 
ှင့်ပူးေပါင်း၍ အုပ်ချပ်မ ှင့် ဖွံဖိးမ  
ပညာ     ဘွဲလွန်သင်တန်းဌာနတွင် 
ြပည်သူေရးရာစီမံခန်ခွဲမ  မဟာဘွဲ 
(MPA)၊ စီးပွားေရးစမီခံန် ခဲွမ  မဟာဘဲွ 
(MBA)ှင့် ဒီပလိုမာသင်တန်းများကိ ု
ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက ်     ရှိပါ 

ေကာင်း။
ဘ  ာေရးက  အေနြဖင့ ် ြမန်မာ ့

စီးပွားေရးဘဏ်သည ်   အေသးစား၊ 
အငယ်စားှင့ ်အလတ်စား စီးပွားေရး 
လပ်ုငန်းများ (MSMEs) ဖံွဖိးတိးုတက် 
ေရးအတွက် ဂျပန်ုိင်ငံက Two Step 
Loan ပထမအကိမ်ေချးေင ွယန်း ၅ 
ဒသမ ၀၃၃ ဘီလီယံှင့်   ဒုတိယ 
အကိမ်ေချးေငွ ဂျပန်ယန်း ၁၅ ဘီလီယံ 
ရယူပီး  ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ှင့ ်
ပုဂ လိကဘဏ်   ၁၀   ဘဏ်တိုက 
MSMEs လုပ်ငန်းရှင်များကုိ သက်သာ 
ေသာေချးေငမွျား ထတ်ုေချးေပးလျက် 
ရှိပါေကာင်း၊    ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့ ်
ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့်    စီးပွားေရး 
သက်ေရာက်မ များအေပ  ကုစားေရး 
လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ လမ်း န်ချက် 
ှင့်အညီ    အတိုး န်း ၁ ရာခိုင် န်း၊ 
သက်တမ်း ၁ ှစ်   ေချးေငွများကို 
ထိခိုက်မ အများဆုံး     ခံစားခဲ့ရေသာ 
ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ SME 
ှင့် CMP များသို  ထုတ်ေချးလျက ်
ရှိပါေကာင်း၊  ေငွကျပ်ဘီလီယ ံ၁၀၀ 
အနက် ၂၀၂၀ ခုှစ်  ဇွန်လ ၁၈ ရက် 
အထိ     လုပ်ငန်းေပါင်း  ၈၃၂  ခုသို 
ေငွကျပ်  ၃၁ ဒသမ ၈၁၇ ဘီလီယံ 
ထုတ်ေချးပီး ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ် 
အေနြဖင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊    အဆိုပါ 
အထူးေချးေငကွိ ု၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဇွန်လ 
မှ စက်တင်ဘာလကန်ုအထ ိထတ်ုေချး 
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ေချးေငအွတိုး န်း 
မှာ  လက်ရှိ  စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွ 
အတိုး န်းအတိုင်း   တစ်ှစ်လ င် ၅ 
ရာခိုင် န်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉  
အထူးေချးေငွကို    ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 
မိုးစပါးေချးေငွရရှိသူများ   သာမက 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အြခားသီးှံ ေချးေငွ 
ရရှိသူများသို ထပ်ေဆာင်းထုတ်ေချး 
ေပးမည်ြဖစ်ပီး တစ်ကိမ်သာ ထုတ် 
ေချးမည့် ေချးေငွြဖစ်ကာ စိုက်ပျိးေြမ 
ဧက ၁၂ သန်းအတွက် ေချးေငပွမာဏ 
ေငွကျပ်ဘီလီယံ ၆၀၀ ထုတ်ေချးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေရှေြပးစီမံကိန်း
ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းအေနြဖင့ ်    

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်ှင့် 
ပူးေပါင်း၍ ေတာင်သလူယ်သမားများ 
၏ အကျိးစီးပွားများအတွက် ရာသီ 
ဥတု န်းကိန်းအေြခြပ သီးှံအာမခံ 
လုပ်ငန်းကို      ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 
ြပည်မိှင့ ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 
ေရ ဘိုမိတိုတွင ်    ေရှေြပးစီမံကိန်း 
(Pilot Project) ကိ ုပေရာဂျက်ကာလ  
တစ်ှစ်ြဖင့်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 
ေကာင်း၊  ေမာ်ေတာ်ယာ်ပိုင်ရှင်ှင့ ်
ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်    ြပလုပ်မည့ ်

ဆိုင်ရာ    စီမံအုပ်ချပ်မ ဥပေဒ   Tax 
Administration  Law - TAL  ကို  
ြပ  ာန်းိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊  အခွန်ထမ်း 
ြပည်သူများ   လွယ်ကူစွာ  အခွန်ေငွ 
ေပးေဆာင်ိုင်ရန်အတွက်    ပထမ 
အဆင့်အေနြဖင့် သီလဝါအထူးစီးပွား 
ေရးဇုန်မှ MPU Debit Card အသုံးြပ 
ပီး  အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းကိ ု ၂၀၁၅ 
ခုှစ်တွင်    စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊    ဒုတိယအဆင့်အေနြဖင့် 
၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်   ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်
ဗဟိုဘဏ်၏    CBM - Net CCT 
Function ကို အသုံးြပပီး   ပုဂ လိက 
ဘဏ်များမှတစ်ဆင့ ်အခွန်ေပးသွင်း 
ိုင်ရန်အတွက်    ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ တတိယအဆင့်အေနြဖင့် 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် CB 
Pay ှင့် Internet Banking  စနစ်၊ 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလတွင် AYA Pay 
ှင့် Internet Banking စနစ်များြဖင့ ်
အခွန်ေပးေဆာင်ိုင်ရန် ေဆာင်ရက် 
ခဲ့ပါေကာင်း။

အေထာက်အကူြဖစ်လာ
အေကာက်ခွန်    ဦးစီးဌာနသည ်

အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို 
Manual စနစ်မှ   အလိုအေလျာက် 
ကုန်စည်ရှင်းလင်းေရးစနစ်ြဖစ်သည့ ်
MACCS (Myanmar Automated 
Cargo Clearance System)ှင့ ်၂၀၁၆ 

ပုဂ လိက အေထွေထွအာမခံကုမ ဏီ 
ရှစ်ခုတိုက   အာမခံဝန်ေဆာင်မ များ 
ေပးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း 
ရာ န်းြပည့ ်ိင်ုငြံခားသားပိင်ုအသက် 
အာမခံကုမ ဏီ ငါးခု၊    ြပည်တွင်း 
အာမခံကုမ ဏီများှင့်    အကျိးတူ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့်  ိုင်ငံြခား 
ဖက်စပ်  အသက်အာမခကံမု ဏ ီသုံးခ ု
ှင့်  အေထွေထွအာမခံကုမ ဏီ သုံးခု 
တိုကို လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် 
များ  ထုတ်ေပးခဲ့ပီး   အာမခံအမျိး 
အစားေပါင်း ၂၅ ခုကို ေဆာင်ရက်ရန် 
ခွင့်ြပထားပါေကာင်း၊   အေသးစား၊ 
အငယ်စားှင့ ်အလတ်စား စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်း MSMEs များသို ေချးေငွပံ့ပိုး 
ေပးိုင်ရန်ှင့် ဘဏ်များ၏ ဆုံး ံးိုင် 
ေြခကို   မ ေဝိုင်ရန်   ေချးေငွအာမခံ 
အဖွဲအစည်း      (Credit Guarantee 
Corporation – CGC) တည်ေထာင ်
ုိင်ေရးအတွက် အာရှဖံွဖိးေရးဘဏ် 
(ADB)မှ ေချးေငွအေမရိကန ်ေဒ လာ 
သန်း ၆၀ ရယူေရးကိ ုဒုတိယအကိမ် 
ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ် (၁၆) ကိမ် 
ေြမာက ်     ပုံမှန်အစည်းအေဝးတွင ်
အတည်ြပပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေချးေငွ 
အာမခေံကာ်ပိေုရးရှင်းကိ ု၁၉၅၀ ခှုစ် 
အထူးကုမ ဏီ   အက်ဥပေဒှင့်အညီ 
အစိုးရမှ  ရာ န်းြပည့် ပိုင်ဆိုင်သည့ ်
ေချးေငွအာမခံေကာ်ပိုေရးရှင်းအြဖစ ်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း တည်ေထာင် 
သွားမည်ြဖစ်ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း 
ေချးေငွအာမခံေပးြခင်းလုပ်ငန်းကို 
စတင်ေဆာင်ရက်ရန် ေမ ာ်မှန်းထားပါ 
ေကာင်း။

ေနာင်ေရးရန်ပုံေငွ
ပင်စင်ဦးစီးဌာနသည် ိုင်ငံေတာ် 

ပင်စင်စနစ်ကိ ုေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မ ဲ
ေသာ ပင်စင်စနစ် ြဖစ်ေပ လာေစရန်  
ထည့်ဝင်ေကးစနစ်ှင့်   အကျိးခံစား 
ခွင့်ြပသည့ ်  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိ ု
ရန်ပုံေင ွ(Central Provident Fund- 
CPF) တည်ေထာင်ိင်ုရန် ေဆာင်ရက် 
ေနပါေကာင်း၊ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲုံး 
အေနြဖင့ ်အခွန်အယခူခံုအံဖဲွဥပေဒကိ ု
၂၀၁၈ ခုှစ် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်တွင် 
ြပည်ေထာင်စလု တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် 
၂၃ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ြပ  ာန်းပီး အခွန် 
အယခူခံုအံဖဲွ ဥပေဒပဒ်ုမ ၄၂ (က)အရ 
အပ်ှင်းထားေသာ    လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိ ု
ကျင့်သုံး၍  ၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာ 
လ ၂၇  ရက်တွင်   အမိန်ေကာ်ြငာစာ 
အမှတ် (၃၄၁/၂၀၁၉)ြဖင့ ်အခွန်အယခူ ံ
ခုံအဖွဲ  နည်းဥပေဒများကိ ုထုတ်ြပန် 
ြပ  ာန်းိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊    ေငွေချး 
သက်ေသခံလက်မှတ ်   လုပ်ငန်းကီး  
ကပ်ေရးေကာ်မရှင်ံုးအေနြဖင့် ရန်ကုန် 
စေတာအ့ပ်ိချန်ိးကမု ဏတီစ်ခ၊ု ေငေွချး 
သက်ေသခံလက်မှတ် ကုမ ဏီေြခာက်ခု 
တိုကို  ကီးကပ်ကွပ်ကဲလျက်  ရှိပါ 
ေကာင်း၊ ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချန်ိးတွင် 
စာရင်းဝင်ကမု ဏမီျား၏ အစရှုယ်ယာ 
များ ေရာင်းဝယ်ရာ၌ ြပည်တွင်းေန 
ိုင်ငံြခားသားများှင့ ်   ြပည်ပေန 
ိုင်ငံြခားသားများကိ ု၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 
မတ်လ ၂၀  ရက်မှစတင်၍ ေရာင်းဝယ် 
ခွင့ြ်ပခဲပ့ါေကာင်း၊ YSX တွင် ယခအုခါ 
စာရင်းဝင်ကုမ ဏီ     ေြခာက်ခုြဖင့ ်
လည်ပတ်လျက်ရှိပါေကာင်း။

စက်မ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 
ဦးစီးဌာန၏ စက်မ သင်တန်းေကျာင်း 
ေြခာက်ေကျာင်းမ ှှစ်စ်စက်မ က မ်း 
ကျင်လုပ်သားဦးေရ  ၁၀၀၀  ေကျာ်ကုိ 
ေလ့ကျင့်ေပးလျက်ရှိပီး သထုံမိှင့ ်
မံုရာမိတုိတွင်  အိ ိယုိင်ငံအစုိးရ၏ 
အေထာက်အပံ့ြဖင့် စက်မ သင်တန်း 
ေကျာင်းှစ်ေကျာင်း ထပ်မံဖွင့်လှစ ်
ိင်ုေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း။ 

စက်မ ကီးကပ်ေရးှင့် စစ်ေဆးေရး 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် MSME Member 
Card  Online  Registration  ှင့် 
e-Payment System တိုကို  online 
မှတစ်ဆင့ ်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် 
SME Web Portal တစ်ခုကို ေရးဆွဲ၍ 
လ င့်တင်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့် 
ှစ်  ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်မှစတင်၍ 
MSME လပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့် SME 
Member Card အား     Online  ြဖင့် 
ဝင်ေရာက်ေလ ာက်ထားိုင်ပီြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊   စက်မ လုပ်ငန်းဥပေဒအရ  
၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ  ာှစ် ဇန်နဝါရီ 
လအထိ မှတ်ပံုတင်ထားသည့် ပုဂ လိက 
စက်မ လုပ်ငန်း စုစုေပါင်း ၅၁၇၆၉ ခုရိှ 
ပါေကာင်း၊    အွန်လိုင်းမှ   စက်မ  
မှတ်ပုံတင်   ေလ ာက်ထားလိုေသာ 
လပ်ုငန်းရှင်များအတွက် disi.gov.mm 
Web Portal ကို  ထုတ်လ င့်ထားပီး 
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ  ာှစ် ဧပီလမ ှ
၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ  ာှစ် ဇန်နဝါရီ 
လအထ ိေလ ာက်ထားေသာ ေလ ာက် 
လ ာေစာင်ေရ ၁၀၁၅ ခု ရှိပါေကာင်း။ 

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းရှ ိေဆးဝါး 
စက်ုမံျားမှ အေြခခံအကျဆံုးေဆးဝါး 
များ (Essential Drugs) အပါအဝင် 
ေဆးဝါးအမျိးမျိးကို    အမျိးသား 
ေဆးဝါးဥပေဒှင့် ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 
အဖဲွ၏ ေကာင်းမွန်သည့် ထုတ်လုပ်မ  
ကျင့်စ် (WHO GMP Guideline) 
ှင့်အညီ အကျိးအာနိသင် ထက်ြမက် 
မ ၊ ေဘးကင်းလုံ ခံမ ၊ အရည်အေသွး 
ြပည့်မီမ ှင့် သုံးစွဲသူစိတ်ေကျနပ်မ  
တိုအေပ      အထူးအေလးထားပီး 
ေဆးြပား၊   ေဆးရည်၊   လိမ်းေဆး၊ 
ေဆးမ န် ၊ ထိုးေဆး၊ ေမ ဆိပ်ေြဖေဆး 
ှင့ ် ကာကွယ်ေဆးစုစုေပါင်း ၁၉၃ 
မျိးကို သင့်တင့်မ တေသာ ေဈး န်း 
များြဖင့ ်ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး ေရာင်းချ 
ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊ စတုတ  (၁)
ှစ်တာကာလအတွင်း ေဆးဝါးစက်ံု 
(အင်းစိန်)မှ ေဆးအသစ် ၁၀ မျိး၊ 
ေဆးဝါးစက်ုံ (အင်ေရာင်း)မှ ှစ်မျိး၊ 
သုေတသနဌာနမှ  တစ်မျိး  စုစုေပါင်း 
၁၃ မျိး   တီထွင်ထုတ်လုပ်ိုင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း။ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်မူဝါဒ
အမှတ် (၁)   အကီးစားစက်မ  

လုပ်ငန်းအေနြဖင့ ်၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလ 
တွင်    ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ 
ခွင့်ြပချက်ြဖင့်     ေမာ်ေတာ်ယာ် 
လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ မူဝါဒအား သတ်မှတ် 
ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။

ကိဗုစ်-၁၉ ဆိင်ုရာေဆာင်ရက်ချက် 
များအေနြဖင့် ပိုကုန်ကိတင်ခွန် ၂ 
ရာခိုင် န်း ကင်းလွတ်ခွင့်ြပေပးခဲ့ပီး 
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်/ ဝင်ေငွခွန်ေပး 
ေဆာင်သည့ ်ကာလကိ ု ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ 
ဘ  ာှစ်ကုန်အထိ    ေရ ဆိုင်းေပး 
ထားပါေကာင်း၊      ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှ ိ
ေသာ       အေြခခံလူတန်းစားများကိ ု
အိမ်ေထာင်စုတစ်စုလ င်  ဆန်၊ ဆီ၊ 
ဆား၊ ပဲ၊ ကက်သွန် အမယ်ငါးမျိးအား 
ေဝငှေပးိင်ုေရးအတွက် ေနြပည်ေတာ် 
ေကာင်စီှင့် တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 
အစိုးရ ၁၄ ခု  သို    ပထမအကိမ ်
ေငွကျပ ်  ၄၉ ဒသမ ၄၀၂   ဘီလီယံ 
ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပီး    ဒုတိယအကိမ် 
အေြခခံစားကုန် ငါးမျိးေထာက်ပံ့ရာ 
တွင် ကျန်ရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ 
အတွက်  ေငွကျပ် ၂၁ ဒသမ ၇၀၃ 
ဘီလီယံ  ေငွေကးေထာက်ပံ့ိုင်ရန ်
စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ 
အေသးစား    ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ 
အစည်းများသို သက်သာေသာ ေချးေင ွ
ထုတ်ေချးေရး၊ လက်ဖက်ရည်ဆုိင်ှင့် 
စားေသာက်ဆိင်ုငယ်များသို သက်သာ 
ေသာ ေချးေငထွတ်ုေချးေရး၊ ေတာင်သ ူ

စာမျက်ှာ ၈ သို  

သို ှစ်စ် စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများ 
ထုတ်ေချးရာတွင်    စပါးတစ်ဧက 
အတွက်  ေချးေငွကို ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ 
ဘ  ာှစ်တွင်   ေငွကျပ် တစ်သိန်း 
မှ ေငွကျပ် တစ်သိန်းခွဲအထိ၊ အြခား 
သီးှံများအတွက် တစ်ဧက ေချးေငွ 
 န်းကို   ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ  ာှစ် 
တွင် ေငွကျပ် ငါးေသာင်းမှ ေငွကျပ် 
တစ်သိန်းအထိ     တိုးြမင့်ေပးခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊   JICA Two Step Loan 
ေချးေငွကျပ် ဘီလီယံ ၂၀၀ ခန်ရရှိ 
သည့်အနက် လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာ 
များ ဝယ်ယရူန်ှင့ ်လယ်ယာက  ကိ ု
အေြခခံသည့်   အေဆာက်အအုံှင့် 
စက်များအတွက်   ေတာင်သူလယ ်
သမားများကို ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိး 
ေရးဘဏ်က ထတ်ုေချးေပးလျက်ရိှရာ 
ယေနအထ ိထုတ်ေချးေငွမှာ ေငကွျပ် 
၁၉၆ ဒသမ ၆ ဘလီယီ ံထတ်ုေချးထား 
ပါေကာင်း။

ပံ့ပိုးထုတ်ေချးေပးမည်
ကိုဗစ်-၁၉   ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိးေရး 
က  တွင်    ထိခိုက်မ များအတွက် 
ေတာင်သူလယ်သမားများသို ကိုဗစ-်
၁၉  အထူးေချးေငွ   (COVID -19 
Special Relief Loan) အြဖစ် တစ်ဧက 
လ င် ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀  န်းြဖင့  ်
ထပ်ေဆာင်း၍ ြမန်မာလ့ယ်ယာ ဖံွဖိး 
ေရးဘဏ်မ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်မိုးရာသ ီ
စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွထုတ်ေပးချနိ ်
တွင် တစ်ပါတည်း ပံ့ပိုးထုတ်ေချးေပး 

လုပ်သားြပည်သူများ၏   သူတစ်ပါး 
ထခိိက်ုမ အာမခ ံပရမီယီေံပးသွင်းြခင်း 
လပ်ုငန်းများ အဆင်ေြပေချာေမွစွာြဖင့ ်
ေှာင့်ေှးကန်ကာမ  မရိှေစရန်အတွက် 
အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့်    ပရီမီယံေကး 
ေပးေဆာင်ြခင်းလုပ်ငန်းကို   စတင် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန 
အေနြဖင့်    အေရးေပ ရန်ပုံေငွကို 
ယခင်က   စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရး 
ဝန်ကီးဌာနက လျာထားေဆာင်ရက ်
ခဲ့ရာမှ  ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်မှ 
စတင်၍     ဗဟိုအဖွဲအစည်းများ၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများှင့  ်
တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ 
များတွင် ခွဲေဝလျာထားရန် ြပင်ဆင ်
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ     ြပည်ေထာင်စု၌ 
ေငကွျပ်ဘလီယီ ံ၅၀၊ တိင်ုးေဒသကီး/
ြပည်နယ်များ၌ ေငွကျပ် ၁၄ ဘီလီယံ 
ှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများ၌ 
ေငွကျပ် ၃၆ ဘီလီယံ လျာထားခဲ့ပါ 
ေကာင်း။

ေငွတိုက်ဦးစီးဌာနသည် ေက းမီ 
စီမံခန်ခွဲမ ၊         ေငွေကးစီမံခန်ခွဲမ ၊ 
ြပည်ေထာင်စုဘ  ာရန်ပုံေငွ ထိန်း 
သမ်ိးမ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက် 
ရိှပီး အစိုးရေငတွိက်ုစာချပ်၊ အစိုးရေင ွ 
တိုက်လက်မှတ်များကို ပုံမှန်ေရာင်း 
ချလျက်ရှိပါေကာင်း၊       ြပည်တွင်း 
အခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ဆိင်ုရာ 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး    လုပ်ငန်းစ် 
အတွက်    အေရးကီးသည့ ်   အခွန် 

ခုှစ်တွင်   ရန်ကုန်ဧရိယာအတွင်း 
စတင်ကျင့်သံုးုိင်ခ့ဲပီး ြမဝတီနယ်စပ် 
ကုန်သွယ်ေရးဇုန်၌   ၂၀၁၈ ခုှစ် 
ဇွန်လတွင်   အသုံးြပခဲ့ပါေကာင်း၊ 
မူဆယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်တွင် 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း MACCS စနစ် 
တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းကုိ  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ြမန်မာ 
ိုင်ငံအေနြဖင့်        ပင်ရင်းိုင်ငံ 
သက်ေသခံလက်မှတ ်    e-Form D 
လဲလှယ်ြခင်းကုိ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ 
လမှစတင်၍  ASEAN Single Window 
Live Operation သို    ဝင်ေရာက ်
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိုင ်ခဲ့သည့  ်
အတွက်      အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ကုန်သွယ်မ က  ှင့်    ိုင်ငံတကာ 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိ ုဖတ်ိေခ ရာတွင် 
များစွာအေထာက်အကူြဖစ်လာမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ေငေွရးေကးေရး ကီးကပ်စစ်ေဆး 
ေရးဦးစီးဌာနသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်
ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးှင့် ဆင်းရဲ 
မ ေလ ာ့ချေရးတိုကိ ုအေထာက်အကူ 
ြဖစ်ေစရန်    အားလုံးပါဝင်ိုင်ေသာ  
ေငေွရးေကးေရးက   တည်ေဆာက် 
ေရး    လမ်းြပေြမပု ံ     (Financial 
Inclusion Roadmap) (၂၀၁၄ - ၂၀၂၀)၊ 
(၂၀၁၉ - ၂၀၂၃) တိုကိ ုေရးဆဲွအေကာင် 
အထည်ေဖာ်ခဲ့ပါေကာင်း၊    အာမခံ 
လုပ်ငန်းက      ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
အတွက်  ြပည်တွင်းပုဂ လိက အသက် 
အာမခံကုမ ဏီ ၁၁ ခုှင့် ြပည်တွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့ ်ြဖစ်ေပ လာိင်ုသည့ ်စီးပွားေရးသက်ေရာက်မ များ 
အေပ  ကုစားေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ    
အတိုး န်း ၁ ရာခိင်ု န်း၊ သက်တမ်း ၁ ှစ် ေချးေငမွျားကိ ုထခိိက်ုမ  
အများဆုံးခံစားခဲ့ရေသာ ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ SME ှင့် 
CMP များသို ထုတ်ေချးလျက်ရှိ၊ ေငွကျပ်ဘီလီယံ ၁၀၀  အနက် 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်အထိ လုပ်ငန်းေပါင်း ၈၃၂ ခုသို 
ေငွကျပ် ၃၁ ဒသမ ၈၁၇ ဘီလီယံ ထုတ်ေချးပီးြဖစ်။



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၀

 စာမျက်ှာ ၇ မှ
လယ်သမားများသို     စိုက်ပျိးစရိတ ်
ေချးေငကွိ ုထပ်ေဆာင်းထတ်ုေချးေရး 
တိုကိ ု ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း 
ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ရန်ပုံေငွစနစ်
ထိုေနာက်  သတင်းမီဒီယာများက 

ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး     ဗဟိုရန်ပုံေငွ 
ဥပေဒ(မူကမ်း)    ေရးဆွဲေနြခင်း၏ 
ရည်ရယ်ချက်၊     လုပ်ငန်းစ်ှင့် 
အကျိးသက်ေရာက်မ များကို  သိရှိလို 
ေကာင်း      ေမးခွန်းှင့်စပ်လျ်း၍ 
ပင်စင်ဦးစီးဌာနမ ှ   န်ကားေရးမှး 
ချပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်က လက်ရှိ 
ြမန်မာိင်ုင၏ံ ပင်စင်စနစ်သည် ြပြပင် 
ေြပာင်းလဲရန် လုိအပ်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ 
ြမန်မာိင်ုင၏ံ ပင်စင်စနစ်မှာ ရန်ပုေံင ွ
ထူေထာင်ထားြခင်းမရိှဘဲ  ုိင်ငံေတာ် 
ဘတ်ဂျက်မှ   သုံးစွဲသည့်စနစ်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ ပင်စင်ရန်ပုေံငထွေူထာင်ြခင်း 
စနစ်ကုိ အြခားုိင်ငံများတွင် ေဆာင်ရက် 
လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ပင်စင် 
ရန်ပုံေငွ      ထူေထာင်ြခင်းစနစ်ကိ ု
ကျင့်သုံးရန်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 
ေကာင်း၊    ပင်စင်အသုံးစရိတ်မှာ 
လက်ရှိိုင်ငံ ့GDP ၏ တစ်ရာခိုင် န်း 
ေကျာ်ခန် ရိှသည့်အြပင်  အခွန်ရေငွ၏ 
ေြခာက်ပုံ တစ်ပုံခန်  ရှိသည့်အတွက ် 
သုံးစဲွမ အေနြဖင့ ်  များြပားသည်ဟေုြပာ 
၍ရပါေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ် သီးသန်  
ရန်ပုေံငတွစ်ရပ်  ထေူထာင်ေဆာင်ရက် 
ရန် လိအုပ်လာပါေကာင်း၊ ေရရှည်တွင် 
ြမန်မာိုင်ငံ၏  ပင်စင်စနစ်  ေရရှည် 
တည်တံခ့ိင်ုမရဲန်ှင့ ်  ဘ  ာေရးအရ 
ခံိုင်ရည်ရှိရန်  ရည်ရယ်ပီး  ဝန်ထမ်း 
ေနာင်ေရး   ဗဟိုရန်ပုံေငွဥပေဒကို 
ြပ  ာန်းပီး ေဆာင်ရက်ရန် အစီအစ် 
ရှိပါေကာင်း၊ ယခ ုဝန်ထမ်းေနာင်ေရး 
ဗဟိုရန်ပုံေင ွ မဟာဗျဟာ၊ လုပ်ငန်း 
စ်ှင့်  ဘတ်ဂျက်ကိ ု ြပည်ေထာင်စ ု
အစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝး၏ ခွင့်ြပ 
မိန် ရရှိပီးြဖစ်၍    မူကမ်းအဆင့ ်
ထတ်ုြပန်ခဲပ့ါေကာင်း၊   ြပည်ေထာင်စ ု
ေရှေနချပ်ုံးမှ  ဥပေဒေကာင်းအရ 
သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးရန်   မရိှသည့် 
အတွက်     ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ 
အစည်းအေဝးသုိ  တင်ြပေဆာင်ရက် 
ေနပီြဖစ်ပါေကာင်း၊     ယင်းေနာက် 
လ တ်ေတာ်သိုတင်ြပပီး     ဥပေဒ 
ြပ  ာန်းေရးကိစ များကို   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည ်    ြဖစ်ေကာင်း၊ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ      ပုံစံအရ 
ဝန်ထမ်းများ  လုပ်သက် ၁၀  ှစ် 
အထက်  ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်  မူလ 
ပင်စင်စနစ်အတိုင်း  သွားမည်ြဖစ်ပီး 
လုပ်သက် ၁၀ ှစ်ေအာက် ဝန်ထမ်း 
များအေနြဖင့်  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးရန်ပံုေငွ 
ဥပေဒအရ  အကျံးဝင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
ထိုြပင ်   ယင်းဥပေဒြပ  ာန်းပီးပါက 
အစိုးရဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်  ယင်း 
ဥပေဒှင့်     အကျံးဝင်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ ယင်းရန်ပုေံငစွနစ်ထေူထာင် 
ြခင်းမှာ  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏  ဘ  ာ 
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး  ေလျာ့ကျေအာင်ှင့် 
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ   လူမ စီးပွားဘဝ 
ဖူလုံေစရန်အတွက်  ေရရှည်ရည်ရယ ်
ကာ  ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း 
ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။ 

ဆက်လက်၍  သတင်းမီဒီယာများ 
က ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ X-Ray စက် 
များ အေြခအေန၊ ပုဂ လိကပုိင် X-Ray 
စက်ပိုင်ရှင်များှင့်  စာချပ်ြပင်ဆင် 
ချပ်ဆုိမ များ  ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခ 
အေန၊      ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတချိ 
ြမန်မာ့စီးပွားေရးဦးပိုင် လီမိတက်၏ 
Boad of Director အြဖစ် ပါဝင်ေနမ  

ှင့်ပတ်သက်၍  ြပည်ေထာင်စုစာရင်း 
စစ်ချပ်ုံး၏ သေဘာထားမှတ်ချက် 
ေတာင်းခံထားမ  အေြခအေန၊ စက်မ  
ဝန်ကီးဌာနမှ လ ဲေြပာင်းရယထူားသည့ ်
အကီးစားစက်ုံများ   အေြခအေန၊ 
တုတ်ိုင်ငံ၏     ေချးေငွရယူေနမ  
အေြခအေန၊    ြမင်း ခံသံမဏိစက်ု ံ
ှင့်စပ်လျ်း၍    စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး 
အဖွဲ၏     စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ေနမ  
အေြခအေန၊   ၂၀၂၀   ြပည့်ှစ် 
ေရးေကာက်ပွ ဲအသုံးစရိတ်  ခန်မှန်း 
လျာထားမ အေြခအေန၊  ေဟာင်းွမ်း 
ေငစွက များ  ပေပျာက်ေရးေဆာင်ရက် 
ေနမ အေြခအေန၊  တုတ် - ြမန်မာ 
စီးပွားေရးစ  က လမ်း Master Plan ှင့်   
တုတ်ိုင်ငံ၏           ရင်းှီးြမပ်ှံမ  
အေြခအေန၊ ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းတွင ်
ြမန်မာိုင်ငံကိ ု    အဆိုြပထားသည့ ်
စီမံကိန်းများ    ေဆာင်ရက်ေနမ  
အေြခအေန၊  အေြခခလံတူန်းစားများ 
ကို ေငွကျပ် ၂၀၀၀၀ ေပးေဝသွားမည့ ်
အေြခအေန၊     ယခင်ပုဂ လိကသို 
လ ဲေြပာင်းေပးသည့်  စက်ုံအလုပ်ုံ 
များမှ  ြဖစ်ေပ ေနသည့်  ြပဿနာ 
များကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးေနမ  
အေြခအေန၊ စက်ုံအလုပ်ုံများကို 
ပုဂ လိကသို     လ ဲေြပာင်းေပးပါက 
ဝန်ထမ်းများအတွက ်     ထည့်သွင်း 
စ်းစားေဆာင်ရက်ေပးေနမ    အေြခ 
အေန၊ စက်ုအံလပ်ုုမံျားကိ ုပဂု လကိ 
သို လ ဲေြပာင်းေပးရန် အစအီစ် ရိှ၊ မရိှ၊ 
ကိဗုစ်-၁၉ ကာလတွင် Micro Finance 
များကို   အတိုး န်းေလ ာ့ချေပးရန် 
အစီအစ်  ရှိ၊  မရှိတိုှင့်စပ်လျ်း၍ 
ေမးြမန်းကရာ စီမံကိန်း၊  ဘ  ာေရး 
ှင့် စက်မ ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 
ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား 
က    ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားက 
သည်။

လူေနမ  ြမင့်တင်ရန်
ယင်းေနာက်      စီးပွားေရးှင့ ်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
ြပည်သူအတွက ် စတုတ  (၁) ှစ်တာ 
ကာလအတွင်း   ေဆာင်ရက်ခဲ့မ ှင့် 
စပ်လျ်း၍  ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးေအာင် 
ထူးက  ဝန်ကီးဌာနသည်   ေစျးကွက ်
စီးပွားေရးစနစ်ကိ ု   ပီြပင်စွာြဖစ်ေပ  
ေစပီး   ြပည်တွင်းြပည်ပ   ကူးသန်း 
ေရာင်းဝယ်မ      ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့်   
ိုင်ငံေတာ်၏ ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ ်
ဖံွဖိးတုိးတက်မ ကိ ု  အေထာက်အက ူ
ြပပီး ြပည်သူများ၏ လူေနမ အဆင့် 
အတန်းကိ ု ြမင့်တင်ရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ထိကုဲသ့ိုေဆာင်ရက်ရာတွင် ိင်ုငေံတာ် 
၏  ေရရှည်စီမံကိန်းများ၊  စီးပွားေရး 
မူဝါဒများှင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည ်
တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ 
ဖွံဖိးတိးုတက်မ စီမံကိန်း (၂၀၁၈ - 
၂၀၂၃) တိုှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေနပါ 
ေကာင်း။

စတတု   (၁) ှစ်တာကာလအတွင်း  
ေအာင်ြမင်မ များအေနြဖင့်  စီးပွားေရး 
ှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်ကီး 
ဌာနသည် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ  ာှစ် 
တွင် ကန်ုသွယ်မ က  က ထတ်ုလပ်ုမ  
တန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၁၆၃၈ ဘီလီယံရှိပီး  
စုစုေပါင်း   ြပည်တွင်းထုတ်ကုန် 
(GDP)၏ ၂၀ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင် န်းကို 
ြဖည့်ဆည်း       ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊  
ကုန်သွယ်မ က   တိုးတက်မ သည်  
ယခင်ှစ်ကထက်    ပုံေသေစျး န်း 
များအရ ၇  ဒသမ ၉  ရာခိုင် န်း 
တိုးတက်ခဲ့ပါေကာင်း၊    ိုင်ငံတကာ 
ကုန်သွယ်မ အပိုင်းတွင် စတုတ  (၁) 
ှစ်ကာလအတွင်း အေမရကိန်ေဒ လာ 
၃၅ ဒသမ ၀၂ ဘလီယီ ံေဆာင်ရက်ိင်ု 

ခဲ့ပီး ပိုကုန်အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၆ 
ဒသမ ၉၆၃ ဘလီယီ၊ံ သွင်းကန်ုအပိင်ုး 
တွင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၈ ဒသမ 
၀၅၈  ဘီလီယံှင့်  ကုန်သွယ်မ လိုေငွ 
အေမရိကန်ေဒ လာ ၁ ဒသမ ၀၉ 
ဘီလီယံအထိ         ေလျာ့ကျေအာင ်
ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ေဈးကွက်သစ ်ရရှိ
ြမန်မာိုင်ငံ၏    အဓိကပိုကုန် 

တစ်ခုြဖစ်သည့် ဆန်ှင့် ဆန်ကဲွသည် 
ပီးခဲ့သည့်ှစ်တွင ်တန်ချနိ် ၂ ဒသမ ၃ 
သန်း တင်ပိုိုင်ခဲ့ပီး  ိုင်ငံြခားဝင်ေင ွ
အေမရိကန်ေဒ လာသန်း ၇၀၀ ခန်  
ရရိှခဲပ့ါေကာင်း၊ ယခှုစ်တွင် တန်ချန်ိ 
၂ ဒသမ ၅ သန်းဝန်းကျင် တင်ပိုိုင်မည် 
ေမ ာ်မှန်းထားပါေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 
ြဖစ်ပွားသည့်အတွက်  စားနပ်ရိက ာ 
လိအုပ်ချက် များြပားလာပီး ေဈးကွက် 
သစ်အချိကို      ရရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ 
မကာမီက ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံမ ှဆန်တင် 
ဒါကိ ုဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး တန်ချန်ိ 
၇၅၀၀၀ ဝန်းကျင် ရရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ 
မေလးရှားုိင်ငံှင့် အစုိးရအချင်းချင်း 
ေရာင်းချရန်   စီစ်ေဆာင်ရက်ေနပါ 
ေကာင်း။ 

 ဒတုယိအေရးကီးသည့ ်သီးံှသည် 
ေြပာင်းြဖစ်ပီး ြပည်တွင်းသုံးစဲွမ လည်း 
တိုးတက်လာသည့အ်ြပင် တတ်ုိင်ုင ံ
ေဈးကွက်တစ်ခတုည်းသာမက  ထိင်ုး 
ိုင်ငံ ေဈးကွက်ကိုပါ ပိုမိုတိုးချဲတင်ပို 
လာိင်ုသည့အ်တွက်ေကာင့ ် ပီးခဲတ့ဲ ့
ှစ်တွင် တန်ချနိ် ၁ ဒသမ ၅၃ သန်း 
ေကျာ်အထ ိေဈးကွက်ချဲထွင်တင်ပိုိင်ု 
ခ့ဲပါေကာင်း၊ ပဲမျိးစံုအေနြဖင့် ၂၀၁၈- 
၂၀၁၉ ဘ  ာှစ်တွင် ပဲမျိးစုံတန်ချန်ိ 
၁ ဒသမ ၆၄ သန်းတင်ပုိမ မှ အေမရိကန်  
ေဒ လာ တစ်ဘီလီယံေကျာ ်  ရရှိခဲ့ပါ 
ေကာင်း။

ပိုကုန်အပိုင်းတွင ်   ထူးြခားသည့ ်
တိုးတက်မ တစ်ခုမှာ    သစ်သီးဝလံ 
တင်ပိုေရာင်းချမ    ြမင့်တက်လာြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း၊   စတုတ  (၁) ှစ်တာ 
အတွင်း ဖရသဲီး၊ သခွားေမ း၊ သရက်သီး 
ှင့် ငှက်ေပျာသီး စသည့် သစ်သီးဝလံ 
များကို မက်ထရစ်တန်ချန်ိ ၁ ဒသမ ၇ 
သန်း တင်ပိုိုင်ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ 
ဘ  ာှစ်ထက်   ၂၁   ရာခိုင် န်း 
တိုးတက်လာပါေကာင်း၊  က ဲ၊  ွား 
အရှင်များ      တင်ပိုေရာင်းချမ ကို 
တိုးတက်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်အတွက ်
ပီးခဲ့သည့်ှစ်အတွင်း   က ဲ၊   ွား 
ေကာင်ေရ ငါးသိန်းအထိ တင်ပိုိုင် 
ခဲ့ပါေကာင်း၊ ေရချိငါးေမွးြမေရးှင့ ်
ေရငန်   ငါးေမွးြမေရးအပိုင်းတွင ်
တိုးတက်လာသည့်အတွက ်ေရထွက် 
ပစ ည်းပုိကုန်အေနြဖင့် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ 
ဘ  ာှစ်တွင် ေရထွက်ပစ ည်းပုိကုန် 
အေမရိကန်ေဒ လာသန်း ၇၀၀ တင်ပုိ 

ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊   စက်မ ကုန်ေချာ 
တင်ပိုမ ှင့ ်CMP အထည်ချပ်လပ်ုငန်း 
တင်ပိုမ သည်     တိုးတက်လာခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ CMP အထည်ချပ်လပ်ုငန်းမှ 
စတတု  (၁) ှစ်တာကာလအတွင်းတွင် 
အေမရိကန်ေဒ လာ  ၄  ဒသမ  ၈၅ 
ဘလီယီရံရိှခဲ့ပီး အြခားစက်မ ကန်ုေချာ 
ပိုကုန်များမှ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁ 
ဒသမ ၃၄ ဘီလီယံရရှိခဲ့ပါေကာင်း။ 

ထိုြပင် ိင်ုင၏ံ ပထဝအီေနအထား 
အေပ မူတည်ပီး   တစ်ဆင့်တင်ပိုမ  
(Transit Trade) ကို  ဝန်ကီးဌာန 
အေနြဖင့် အားေပးေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
ေကျာက်ြဖ - ကူမင်း ဓာတ်ေငွပိုက ်
လိုင်းမှတစ်ဆင့ ်   သဘာဝဓာတ် ေငွ 
ြဖတ်သန်း     တင်ပိုေရာင်းချမ မှ 
အေမရိကန်ေဒ လာ   ၃   ဒသမ  ၉ 
ဘီလီယံအထိ ရရှိခဲ့ပါေကာင်း။

ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ
ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်အတွင်း   သသိာသည့် 

ေဆာင်ရက်မ တစ်ခအုေနြဖင့ ်ိင်ုငြံခား 
သား  ကုမ ဏီ၊  ြမန်မာိုင်ငံသားှင် ့
ိင်ုငြံခားသား  ေပါင်းစည်းေဆာင်ရက် 
သည့်  ကုမ ဏီများကို  ြပည်တွင်းတွင် 
လက်လီ၊  လက်ကား ေရာင်းချြခင်း 
ခွင့်ြပေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ယခုိုင်ငံ 
သားပိုင်    လုပ်ငန်းများြဖစ်သည့ ်
စီးတီးမတ်၊ ဒဂုံဝင်းဝင်း၊ မက်ပကိုှင့ ်
လဗူီးယား စသည့ ်လပ်ုငန်းများအြပင် 
ိုင်ငံတကာ  လက်ကားေရာင်းဝယ်မ  
လုပ်ငန်းများြဖစ်သည့ ် ဂျာမနီိုင်ငံမှ 
မက်ထို၊   ထိုင်းိုင်ငံမ ှ   မက်ခိုှင့် 
ပို-ဝမ်း၊ ဂျပန်ိုင်ငံမှ ေအယွန်-
ေအာရိမ်း စသည့် လက်ကားေရာင်းချ 
ေသာ  လပ်ုငန်းများ  ဝင်ေရာက်လပ်ုကိင်ု 
လျက်ရိှကပီး ြပင်သစ်ိင်ုင ံအေြခစိက်ု 
ကားဖိုး(Carrefour) တိုက လက်ကား 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်စီစ် 
လာသည်ကိ ု ေတွရပါေကာင်း၊  ထိကုဲ ့
သို ခွင့ြ်ပခဲမ့ ေကာင့ ်လက်လလီပ်ုငန်း 
ခုနစ်ခု၊ လက်ကားလုပ်ငန်း  ၅၄ ခုှင့် 
လက်လီ/ လက်ကား  ေရာင်းချသည့ ်
လုပ်ငန်း  ၂၃ ခု ေပ ေပါက်လာခဲ့ပါ 
ေကာင်း။ 

 ိုင်ငံထွက်ကုန်များကို   အဓိက 
ေဈးကွက်ရှိရာ  ိုင်ငံများသို  ပိုမို 
တိုးချဲတင်ပိုိုင်ေရးှင့်   ေဈးကွက ်
သစ်များ ရှာေဖွုိင်ရန်အတွက် ြပည်ပ 
ိုင်ငံ ရှစ်ိုင်ငံသို   စီးပွားေရးသံမှး 
၁၀ ဦးကုိ ေစလ တ်ထားပီး ေနာက်ထပ်  
ေလးိင်ုငသံို စီးပွားေရးသမှံး ငါးဦးကိ ု
ထပ်မံ    ေစလ တ်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊  ပိုကုန်တိုးြမင့်ေရးအတွက ်
ြပည်တွင်းကုန်စည်ြပပွဲများ  ြပလုပ ်
သည့်အြပင ် ြပည်ပကုန်စည်ြပပွဲများ 
တွင် ပါဝင်ြပသခ့ဲပါေကာင်း၊ တုိင်းေဒသ 
ကီး/      ြပည်နယ်များတွင်  ကန်ုသွယ်မ  
ဗဟုိဌာန  ၁၃ ခ ုဖွင့်လှစ်ပီး   ကုန်စည် 

ြပပဲွများှင့ ် အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွများကိ ု 
ကျင်းပလျက်ရှိပါေကာင်း။ 

စားသုံးသ ူကာကွယ်ေရးဥပေဒကိ ု
၂၀၁၉ ခှုစ်တွင်  အတည်ြပြပ  ာန်းခဲ့ပီး 
မကာမ ီြပည်တွင်းတွင် ေရာင်းချသည့ ်
ကုန်စည်များကိ ု    ကုန်စည်အ န်း 
များတပ်ပီး  ေရာင်းချိုင်ေအာင ်စီစ် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ကုန်စည် 
၉၈၉၃ ခုအတွက် ကုန်အ န်းအမှတ် 
အသား ေဖာ်ြပြခင်းကိ ုစစိစ်အတည်ြပ 
ေပးခဲ့ပါေကာင်း။

စပါးဝယ်ယူ
ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ေတာင်သူလယ် 

သမားများသည ် မ တသည့်ေဈး န်း 
ရရှိေရးအတွက် လယ်ယာထုတ်ကုန်
စမီခံန်ခဲွေရးအဖဲွကိ ု   ဖဲွစည်းထားရိှပါ 
ေကာင်း၊   ထိုအဖွဲသည ်    အေြခခံ 
ရည် န်းေဈး  သတ်မှတ်ြခင်းလပ်ုငန်း 
များကို  ေဆာင်ရက်ပီး ဆန်စပါးှင့် 
ပတ်သက်၍ အေြခခရံည် န်းေဈးကိ ု
တင်း ၁၀၀ လ င် ေငွကျပ် ငါးသိန်းြဖင့် 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ် 
အစိုးရက ဆန်စပါးဝယ်ယရူန် ေငကွျပ် 
၁၅ ဘီလီယံချထားေပးခ့ဲပီး   ရန်ကုန် 
တိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်
ဧရာဝတီတိုင်း    ေဒသကီးတိုတွင်  
အေြခခံရည် န်းေဈး      ေငွကျပ ်
ငါးသိန်း န်းြဖင့်    စပါးဝယ်ယူမ များ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း။ 

အလားတူ       ဝန်ကီးဌာနမှ 
ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လပ်ုငန်းတစ်ခမှုာ 
အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ     ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊  ေကျာက်ြဖအထူးစီးပွားေရး 
ဇန်ုသည်  မေူဘာင်သေဘာတညူခီျက် 
စာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ပီး    အစုရှယ်ယာ 
ဆုိင်ရာ စာချပ်များကုိ ချပ်ဆုိုိင်ခ့ဲပီး 
ေရနက်ဆိပ်ကမ်း  တည်ေဆာက်ေရး 
ဆိင်ုရာ ကမု ဏထီေူထာင်ေရးအတွက် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ကမု ဏ ီ
၏  အေြခခံစည်းမျ်းကိ ု အတည်ြပ 
ြခင်းှင့်     ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ 
ခန်အပ်ြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိပါေကာင်း၊    ေကျာက်ြဖအထူး 
စီးပွားေရးဇုန်တွင်   ေရနက်ဆိပ်ကမ်း 
တည်ေဆာက်ေရး   လုပ်ငန်းများကိ ု
မကာမ ီ    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
ိုင်မည်ဟု    ယုံကည်ပါေကာင်း၊ 
ထားဝယ်   အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကနဦးအဆင့် အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မ တွင်   ကိတင်လိုအပ် 
ချက်များကို    ြဖည့်ဆည်းေပးပီး  
အီတာလျထံိုင်းကုမ ဏီှင့်  ေြမငှား 
စာချပ်ချပ်ဆိ၍ု ဆက်လက်အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ိင်ုရန် ေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိပါေကာင်း။

ြမန်မာ - တတ်ု နယ်စပ်စီးပွားေရး
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဇုန်  ထူေထာင် 
ရန်  ကချင်ြပည်နယ်တွင် ကန်ပိက်ုတ၊ီ 

ရှမ်းြပည်နယ်ရှ ိ မူဆယ်ှင့်  ကိုးကန်  
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ       ေဒသ 
ချင်းေရ ေဟာ်တိုတွင်   ထူေထာင်ရန် 
ကနဦးေဆာင်ရက်ခဲပ့ါေကာင်း၊  ပထမ 
ဦးဆုံး   အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် 
တုတ်ိုင်ငံ  ေရ လီှင့်  ြမန်မာိုင်ငံ 
မဆူယ်အကားတွင်  နယ်စပ်စီးပွားေရး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဇန်ုကိ ုထေူထာင် 
ရန်အတွက်   ေအာက်ေြခအေကာင ်
အထည်ေဖာ်မည့ ်  လုပ်ငန်းအဖွဲများ 
ဖဲွစည်းပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန် ၁၂ ရက် 
တွင် ေအာက်ေြခအဆင့် ညိ  င်းမ များ 
ကျင်းပခဲ့ပါေကာင်း၊    ြမန်မာဘက်မ ှ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဇန်ု  တည်ေနရာ 
သတ်မှတ်ိုင်ရန်အတွက်    မကာမ ီ
တာဝန်ရိှသူများ    ပါဝင်သည့်အဖဲွှင့် 
ကွင်းဆင်း      တိုင်းတာမ များကို 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ကူးစက်မ  မရှိိုင်
ထိုေနာက်  သတင်းမီဒီယာများက 

ဘဂ  လားေဒရ့ တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက် 
မ  အေရအတွက် များြပား၍  ှစ်ိုင်ငံ 
ကုန်သွယ်ေရး  ရပ်နားထားရန်  အစီ 
အစ် ရှိ၊ မရှိ ေမးခွန်းှင့်စပ်လျ်း၍ 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူးက ရခိုင် 
ြပည်နယ်   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 
အေနြဖင့်  ယခင်ကထက ် ေလျာ့ကျ 
ေနသည်မှာ   ကာြမင့်ေနပီြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ ကုန်သွယ်ရာတွင် မိမိတို 
ဘက်မှ  ကုန်သည်များက  ဘဂ  လား 
ေဒ့ရ ိုင်ငံရှိ      ဆိပ်ကမ်းများသို 
တက်ေရာက်ြခင်း  မရှိသည့်အတွက ်
ကုန်သွယ်မ     ြပလုပ်သည့်အတွက ်
ေရာဂါကူးစက်မ     မရှိိုင်ပါေကာင်း 
ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။

ဆက်လက်၍   သတင်းမီဒီယာ 
များက ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် တုတ် 
ိုင်ငံှင့်ဆက်စပ ် အေကာင်အထည ်
ေဖာ်  ေဆာင်ရက်မည့ ် စီမံကိန်းများ 
အေြခအေန၊ နယ်စပ်၌ ေဆာင်ရက်ေန 
သည့ ်တတ်ု - ြမန်မာ  နယ်စပ်စီးပွား 
ေရး     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဇုန် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက် 
ေနမ အေြခအေန၊    ြမန်မာိုင်ငံ 
ထတ်ုကန်ုများ ြပည်ပသုိတင်ပုိရာတွင် 
ကန်သတ်ခံရမ ရှိပါက   ေဆာင်ရက် 
သွားမည့်  အေြခအေန၊  ကိုဗစ်-၁၉ 
ကာလတွင် နယ်စပ်သို ကန်ုပစ ည်းများ 
သယ်ယူပိုေဆာင်ေနသည့ ်  ကုန်တင် 
ကားများအေနြဖင့် ကုန်တင်ပိုစရိတ ်
ြမင့်တက်ေနမ  အေြခအေန၊     ကိုဗစ် 
အလွန်ကာလ  ကုန်ပစ ည်းကူးသန်း
ေရာင်းဝယ်မ ကို        ပုံစံသစ်ြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်သွားရန ်စီစ်ေဆာင်ရက် 
ေနမ အေြခအေန၊  လုပ်သက် ၂၆ 
ှစ်ြပည့်သည့ ်        ဝန်ထမ်းများှင့ ်
ဝန်ထမ်းေကာင်းတဆံပ်ိ ရရိှသမူျားကိ ု
ေမာ်ေတာ်ကား  တင်သွင်းခွင့ေ်ပးမည့ ်
အစီအစ်၏     လက်ရှိအေြခအေန၊ 
ေကျာက်ြဖေရနက်ဆပ်ိကမ်း စမီကံန်ိး 
၏ ကနဦးစမီကံန်ိးများ၊ နယ်စပ်စီးပွား 
ေရးဇုန် ေဖာ်ေဆာင်ရန်  ေြမြပင်ကွင်း
ဆင်းလုပ်ငန်းများှင့်      နယ်စပ် 
ကုန်သွယ်ေရး   လုပ်ငန်းများအတွက ်
ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေန၊ အရန် 
ဆန်ှင့ ်ဆ ီဝယ်ယစူေုဆာင်းခဲမ့  အေြခ 
အေန၊ ိင်ုငပံိင်ု ဂိေုဒါင်များ ပဂု လကိသို 
လ ဲေြပာင်းမ ပုံစံှင့်   လ ဲေြပာင်းေပး 
ခဲ့သည့်  အေရအတွက်ှင့်  ိုင်ငံပိုင် 
ဂုိေဒါင်များနည်းပါးလာသည့်အတွက် 
ေတွကံရသည့အ်ေြခအေန၊ ကန်ပိက်ု 
တီ နယ်စပ်စီးပွားေရးဇုန ်   အေကာင် 
အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခ 
အေန၊  တုတ်ိုင်ငံဘက်မ ှ ကုန်တင်

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ စတုတ (၁)ှစ်တာကာလ ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့်စပ်လျ်း၍ 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူး ရှင်းလင်းေြပာကားစ်။

စာမျက်ှာ ၉ သို 



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ကားများ    ဝင်ထွက်သွားလာေနမ ှင့် 
အခွန်ေကာက်ခံမ      အေြခအေန၊ 
ေဈးကွက်အသစ်များရှာေဖွိုင်မ  ရှိ၊ 
မရှိတိုှင့်စပ်လျ်း၍   ေမးြမန်းကရာ 
စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန  ဒတုယိဝန်ကီး  ဦးေအာင် 
ထူးှင့်  တာဝန်ရိှသူများက  ြပန်လည် 
ရှင်းလင်းေြဖကားကသည်။

MyCO ကျင့်သုံး
ယင်းေနာက်      ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ိင်ုငြံခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး
ဌာန၏   ြပည်သူအတွက်   စတုတ (၁)
ှစ်တာကာလအတွင်း ေဆာင်ရက်ခဲမ့  
ှင့်စပ်လျ်း၍ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်
ဦးေအာင်ိုင်ဦးက  ပထမဦးဆုံးအေန 
ြဖင့် ကုမ ဏီှင့်ပတ်သက်သည့ ်ကိစ  
များကိ ုတင်ြပလိပုါေကာင်း၊  အားလုံး 
သိပီးြဖစ်သည့်အတိုင်း     ပီးခဲ့သည့ ်
၂၀၁၈ ခှုစ် ဩဂတ်ုလ ၂၁ ရက်ကစပီး 
မိမိတုိ၏ ကုမ ဏီဥပေဒသစ်ကုိ စတင် 
ကျင့်သုံးခဲ့ပါေကာင်း၊ ကုမ ဏီဥပေဒ 
သစ် စတင်ကျင့သ်ုံးသည်ှင့ ်တစ်ဆက် 
တည်းတွင် အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပံု 
တင်စနစ်ြဖစ်သည့ ်   MyCO      ကို 
တစ်ိုင်ငံလုံးတွင်      ကျင့်သုံးခဲ့ပါ  
ေကာင်း၊     ကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတွက ်
ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများသည ်
များစွာ   သက်သာလွယ်ကူသွားပါ 
ေကာင်း၊   ကုန်ကျစရိတ်များလည်း 
များစွာသက်သာသွားပါေကာင်း။

 ထိုြပင ်    အကျိးရလဒ်အေနြဖင့ ်
၂၀၁၈ ခုှစ် ဩဂုတ် ၂၁ ရက် မတိုင်မီ 
မှတ်ပုတံင်ခဲသ့ည့ ်  ကမု ဏအီေဟာင်း 
များ ြပန်လည်မှတ်ပုတံင်ြခင်း ၄၆၃၃၇ 
ခုရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ ဇွန် ၁၉ ရက်အထိ 
ကမု ဏဦပေဒသစ်ှင့ ်ြပန်လည်မှတ်ပု ံ
တင်သည့် ကုမ ဏီေပါင်း ၃၁၁၇၅ ခု 
ရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ဇွန်  ၁၉ 
ရက်အထိ    မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ်
ကမု ဏေီပါင်း ၇၇၅၅၂ ခ ုရိှပါေကာင်း။

ကုမ ဏီဥပေဒသစ်   ြပ  ာန်းသည့် 
အခါ  လုပ်ငန်းများ  ိုးရှင်းလွယ်က ူ
ေအာင်     ေဆာင်ရက်ရပါေကာင်း၊ 
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ကုမ ဏီဥပေဒ 
ကိ ုလိက်ုနာကျင့သ်ုံးရမည့ ်ကမု ဏမီျား 
အေနြဖင့်   အခက်အခဲများ   တတ်ုိင် 
သမ         ေလျာ့နည်းသွားေအာင် 
ေဆာင်ရက်ေပးပါေကာင်း။

ထိုသို    ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည့ ်
အတွက် ပီးခ့ဲသည့်ှစ် ကမ ာ့ဘဏ်က 
ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
လုပ်ေဆာင်ြခင်း အစီရင်ခံစာ(၂၀၂၀) 
တွင်   မိမိတိုိုင်ငံ၏   အဆင့်သည် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း       စတင်ြခင်း 
ေခါင်းစ်ေအာက်တွင် အ န်းကိန်း 
အဆင့် ၇၀ ကိ ု ေရာက်ရိှခ့ဲပါေကာင်း၊ 
မိမိတိုိုင်ငံသည ်၂၀၁၄ ခုှစ်ကစပီး 
ကမ ာ့ဘဏ်၏    စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
စတင်ြခင်းအစီရင်ခံစာ၌ ထည့်သွင်း 
အကဲြဖတ်ြခင်းတွင ်ပါဝင်သည့် ိုင်ငံ 
တစ်ခြုဖစ်ပါေကာင်း၊ စတင်အကြဲဖတ် 
သည့်ှစ် ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် မိမိတိုိုင်င ံ
သည် ေနာက်ဆုံးအဆင့် ၁၈၉၊ အကဲ 

ြဖတ်ိင်ုင ံ၁၈၉ ိင်ုငအံဆင့မှ် စတင်ခဲ ့
ရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မိမိ 
တုိုိင်ငံသည် ေနာက်ဆုံးကေန စတင် 
ခဲ့ရသည့် ိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ယခုကုမ ဏီ ဥပေဒြပ  ာန်းပီး သိသာ 
သည့်  ရလဒ်များရရှိခဲ့ြခင်း  ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

 ဆက်လက်၍  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 
ပတ်သက်သည့် အေြခအေနအကျ်း 
ကိုလည်း     ရှင်းလင်းတင်ြပလိုပါ 
ေကာင်း၊ ယခုှစ် ဇွန် ၂၃ ရက်အထိ 
ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ပတ်သက် 
သည့် လုပ်ငန်းေပါင်း ၁၈၉ ခုကို MIC 
မှ   ခွင့်ြပမိန်   ထုတ်ြပန်ေပးိုင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ အဆိပုါလပ်ုငန်းများမှ ရင်းီှး 
ြမပ်ံှမည့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ ပမာဏသည် 
အေမရကိန်ေဒ လာ ၄၃၀၇  သန်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊   လက်ရှိအေြခအေနအထိ 
အေမရိကန်ေဒ လာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီ 
ယခံန် MIC မှ ခွင့ြ်ပမန်ိ ထတ်ုေပးထား 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။

ိုင်ငံသားရင်းှီးြမပ်ှံမ  
ြမန်မာိုင်ငံသားများ ရင်းှီးြမပ်ှ ံ

မ အေြခအေနကိုလည်း  တင်ြပလိုပါ 
ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန် ၂၃ ရက် 
အထိ     တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း     
ြမန်မာိုင်ငံသား  ရင်းှီးြမပ်ှံမ  ၈၇ 
ခုရှိပါေကာင်း၊ အဆိုပါ ၈၇ ခုမှ ခွင့်ြပ 
လိုက်သည့် ေငွပမာဏသည ်ေငွကျပ် 
၁ ဒသမ ၃၇ ထရလီယီ ံြဖစ်ပါေကာင်း။

ဆက်လက်၍     ိုင်ငံြခားစီးပွား 
ဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏    ေဆာင် 
ရက်မ များှင့်စပ်လျ်း၍ တင်ြပလိုပါ 
ေကာင်း၊ ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်
ေရးဦးစီးဌာနသည ်   ကုလသမဂ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့ ်
ကိစ ရပ်များကုိ တာဝန်ယူေဆာင်ရက် 
ပါေကာင်း၊   ဥပမာအားြဖင့ ် UNDP၊ 
UNICEF ၊ UNFPA ၊ FAO ၊ WFP စသည့် 
ကုလသမဂ     အဖွဲအစည်းများှင့ ်
ပတ်သက်၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့ ်
လုပ်ငန်းများကိ ု   အဆိုပါ   ဦးစီးဌာန 
အေနြဖင့်  တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ပါ 
ေကာင်း၊  ၂၀၁၈  ခုှစ်ကစပီး ၂၀၂၂ 
ခုှစ်အထိ ငါးှစ်တာကာလအတွင်း 
ြမန်မာိုင်ငံှင့်          ကုလသမဂ အဖွဲ 

အစည်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည် 
များကုိ    လုပ်ငန်းစ်    အစီအစ်များ 
ေရးဆွဲ၍     အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ကုလ 
သမဂ အဖွဲအစည်းများှင့ ်ပတ်သက် 
သည့် ငါးှစ်တာ စီမံကိန်း(၂၀၁၈- 
၂၀၂၂) သည် အေမရိကန်ေဒ လာ 
သန်းေပါင်း  ၈၂၂  သန်းေကျာ်   ရှိပါ 
ေကာင်း။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည်
ဆက်လက်ပီး   ှစ်ိုင်ငံပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်မ များတွင် သသိာထင်ရှား 
သည့် လုပ်ငန်းများကိ ု  တင်ြပရမည ်
ဆိပုါက တတ်ုိင်ုငှံင့ ်စီးပွားေရးှင့ ်
ကုန်သွယ်ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  
ငါးှစ်တာ  နားလည်မ စာခ န်လ ာ 
လက်မှတ်ေရးထိုးထားပီး   တုတ်မှ 
ယွမ်ေင ွသန်းတစ်ေထာင ်ကူညီေပးရ 
မည့်အစီအစ်ကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ဧပီလ 
အတွင်းက လက်မှတ်ေရးထုိး  ေဆာင် 
ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊     ပီးခဲ့သည့ ်
တုတ်သမ တ၏  ခရီးစ်တွင်လည်း 
စာချပ်ှင့်   နားလည်မ စာခ န်လ ာ 
စုစုေပါင်း  ၃၃ ခ ုလက်မှတ်ေရးထုိးပီး 
အြပန်အလှန်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ထိုြပင် ိင်ုငေံတာ်သမ တ၏ ခရီးစ် 
အတွင်း တုတ်အစုိးရမှလည်း ြမန်မာ 
ိုင်ငံကို ပီးခဲ့သည့် သုံးှစ်တာကာလ 
အတွင်း ယွမ်သန်းေလးေထာင ်ကူညီ 
ေပးမည့်အစီအစ်ကိုလည်း ှစ်ဖက် 
သေဘာတူထားြခင်း  ရှိပါေကာင်း။ 

ပီးခ့ဲသည့်   ကုိရီးယားသမ တုိင်ငံ 
သမ တ၏   ခရီးစ်တွင်လည်း   ကိုရီး 
ယားိင်ုငမှံ ြမန်မာိင်ုငကံိ ုအေမရကိန် 
ေဒ လာ သန်းတစ်ေထာင် ေချးေငေွပး 
ရန်     မူေဘာင်သေဘာတူညီချက ်
လက်မှတ်ေရးထိုးထားပီး      ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ ထိုအတူ ဂျပန်ိုင်ငံမှလည်း 
ေပးထားသည့ ်အကူအညီများစွာရှိပါ 
ေကာင်း၊   မကာမီကပင ် ကိုဗစ်-၁၉ 
ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံကိ ုအကူ 
အညေီပးေရးဆိင်ုရာ နားလည်မ စာခ န် 
လ ာကို ဂျပန်ိုင်ငံသံအမတ်ကီးှင့ ်
မမိတိို ဝန်ကီးဌာနမှ ဒတုယိဝန်ကီးတို 
ဦးေဆာင်ပီး လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲြခင်း 

များလည်း ရှိပါေကာင်း။
ယူိုေင ွ၂၂၁ သန်း

ထိုအတူ  အီးယူအေနြဖင့်လည်း 
မမိတိိုိင်ုငကံိ ုလိအုပ်သည့ ်အကအူည ီ
အေထာက်အပံ့များ          ဆက်လက် 
ေပးအပ်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ပညာေရး 
က      အရည်အေသွးြမင့်မားေရး 
အတွက် အကအူညေီင ွယူိ ု၂၂၁ သန်း 
ေပးအပ်ရန် လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်းကုိ 
၂၀၁၉   ခုှစ်  မတ်လ  ၂၁   ရက်တွင် 
ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အာဆီယံ 
ှင့်    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို 
လည်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ 
အာဆယီ၏ံ စီးပွားေရးမ  ိင်ေအာက် 
တွင်    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို 
ြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ 
ပီးခဲ့သည့်ှစ ် ထိုင်းိုင်ငံမ ှ အာဆီယ ံ
ဥက      တာဝန်ယစူ်အတွင်း  တစ်ှစ် 
အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့ ်
လပ်ုငန်းစ် ၁၇၁ ခ ုကိ ုအာဆယီံိင်ုင ံ
အားလုံး သေဘာတူညီခဲ့ပါေကာင်း၊ 
ြမန်မာိုင်ငံ   အပါအဝင်   အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ရမည့် လုပ်ငန်းစ်ေပါင်း 
၁၆၇ ခု ရှိပါေကာင်း၊  မိမိတိုိုင်ငံက 
လုပ်ငန်းစ်ေပါင်း ၁၃၀ ကိ ုအေကာင် 
အထည်ေဖာ်ထားပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
၃၇   ခု   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန ်
ကျန်ရှိပီး ၃၅ ခုသည် အာဆီယံေဒသ 
တစ်ခုလုံးှင့်     အားလုံးေပါင်းစပ ်
လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည့်အတွက ်
ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်လုပ်ေဆာင်ရန် 
သည်    ှစ်ခုသာ  ကျန်ရှိပါေကာင်း၊ 
ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်   အာဆီယံှင့် 
လည်း        တက်က စွာပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။ 

အာဆီယံှင့်  ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံ 
များ     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အပိုင်း 
တွင်လည်း ေဒသတွင်း ဘက်စုံစီးပွား 
ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  - RCEP 
ှင့်ပတ်သက်၍လည်း ြမန်မာိုင်ငံက 
တစုိက်မတ်မတ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
ညိ  င်းလျက်ရိှပါေကာင်း၊ RCEP သည် 
ကမ ာေပ တွင် အကီးမားဆုံးလွတ်လပ် 
သည့ ်ကန်ုသွယ်မ ေဒသတစ်ခြုဖစ်လာ 
မည်ြဖစ်ပီး ကမ ာလ့ဦူးေရ၏ ၄၇ ဒသမ  

၄ ရာခိုင် န်းသည် အဆိုပါ ကုန်သွယ် 
ေရးစနစ်ထဲတွင်  ပါဝင်လာမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ ကမ ာ့ GDP ၏ ၃၂ ဒသမ ၂ 
ရာခိုင် န်းရှိမည်ြဖစ်ပီး          ကမ ာ့ 
ကုန်သွယ်မ ၏ ၂၉ ဒသမ ၁ ရာခုိင် န်း 
သည် RCEP ထဲတွင် ပါဝင်မည်ြဖစ်ပီး 
ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ကိ ု ကည့မ်ည် 
ဆိပုါကလည်း    တစ်ကမ ာလုံး   ရင်းီှး 
ြမပ်ှံမ ၏ ၃၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းက 
RCEP   ၏ေအာက်တွင ်   ရှိလာမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ြပန်လည်ကုစားရန်
မိမိတို      ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

ကိုဗစ်-၁၉       ြဖစ်စ်ြဖစ်လာပီး 
ေနာက်ပိင်ုးတွင် ိင်ုငေံတာ်သမ တုံး၏ 
တာဝန်ေပးချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ှင့ ် 
ပတ်သက်၍       စီးပွားေရးှင့  ်
သက်ေရာက်မ များအေပ    ြပန်လည် 
ကုစားေရး   လုပ်ငန်းေကာ်မတီတွင ်
မိမိတိုဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်  အဓိက
တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးပါေကာင်း၊ 
ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေသာင်းထွန်း 
က   အဆိုပါလုပ်ငန်းေကာ်မတီတွင ်
ဥက   အြဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက ်
ရိှပါေကာင်း၊ အစည်းအေဝးများ ပံုမှန် 
ကျင်းပလျက်ရှိပီး         လိုအပ်သည့် 
နယ်ပယ်တွင် ေြဖေလ ာမ့ များ၊ ေချးေင ွ
အေထာက်အပံမ့ျား၊ လပ်ုငန်းပိင်ုးဆိင်ု 
ရာ လိုအပ်သည့် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ်
မ များ     ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါ 
ေကာင်း၊ ယေနအထိ အစည်းအေဝး 
ေပါင်း ေြခာက်ကမ်ိကျင်းပပီး ဆုံးြဖတ် 
ချက်ေပါင်း ၇၈ ခ ုချမှတ်ပီး စီးပွားေရး 
သက်ေရာက်မ များအေပ    ြပန်လည် 
ကုစားရန်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 
ေကာင်း။

ေချးေငထွတ်ုေပးသည့ ်အပိင်ုးတွင် 
လည်း  ယေနအထိ  လုပ်ငန်းေပါင်း 
၃၀၉၄ ခကုိ ုေချးေငအွေနြဖင့ ်ေငကွျပ် 
၈၆ ဒသမ ၇၄ ဘလီယီကံိ ုေချးေငမွျား 
ထုတ်ေချးေပးထားပါေကာင်း၊ ကျန်ရိှ 
သည့်        လုပ်ငန်းများကိုလည်း 
ဆက်လက်စိစစ်ပီး    လိုအပ်သလို 
ထုတ်ေပးသွားမည့ ်    အစီအစ်ရှိပါ 
ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် သတင်းမီဒီယာများက 
အစုိးရသစ်လက်ထက် တတ်ုိင်ုင၏ံ 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ ပမာဏ၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  
အများဆုံး ြပလုပ်ေနသည့် က  ၊ 
OBOR    စီမံကိန်းအေြခအေနတိုှင့် 
စပ်လျ်း၍ ေမးြမန်းရာ  န်ကားေရး 
မှးချပ် ဦးသန်စင်လွင်က  အစိုးရသစ် 
လက်ထက်တွင် တတ်ုိင်ုင၏ံ ရင်းီှး 
ြမပ်ှံမ မှာ  နံပါတ်   ၂  အဆင့်ရှိပါ 
ေကာင်း၊ နံပါတ် ၁ မှာ စင်ကာပူိုင်င ံ
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တုတ်ုိင်ငံ၏ ရင်းီှး 
ြမပ်ှံမ မှာ  အေမရိကန်ေဒ လာ  ၁၈ 
ဘလီယီြံဖစ်ပီး အများဆုံးရင်းီှးြမပ်ံှ 
ထားသည့ ်လပ်ုငန်းများမှာ အေထေွထ ွ
က  ြဖစ်ပီး CMP လုပ်ငန်းများတွင ်
အများဆုံး         ရင်းှီးြမပ်ှံထားပါ 
ေကာင်း၊    OBOR  ှင့်စပ်လျ်း၍ 
ဝန်ကီးဌာနသို Investment Proposal 
တင်ြပလာသည့ ်ပုစံမံျိး မရိှပါေကာင်း၊ 

အြခား ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပုံစံမျိးြဖင့်သာ 
တင်ြပလာသည်များ    ရှိပါေကာင်း၊ 
OBOR   မှာ  မိမိတိုဝန်ကီးဌာနှင့ ်
ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်က ကိင်ုတွယ် 
ဆုံးြဖတ်ရသည့ ်       ကိစ မဟုတ်ပါ 
ေကာင်း၊   စီမံကိန်း၊  ဘ  ာေရးှင့် 
စက်မ ဝန်ကီးဌာနက      ဦးေဆာင် 
ေဆာင်ရက်သည့်ကိစ  ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ြမန်မာုိင်ငံ  ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင် 
အေနြဖင့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ ၏ မှတ်ပုတံင် 
မ ှင့်  တာဝန်ယူ၊  တာဝန်ခံမ အေပ  
ဆန်းစစ်ကာ      ိုင်ငံေတာ်အတွက် 
သတ်မှတ်ထားသည့ ်အချက်အလက် 
များှင့် ြပည့်စုံမ ရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှ ံ
မ များကိုသာ ခွင့်ြပရသည့်အတွက ်
OBOR ှင့်ဆက်စပ်ကာ  လာေရာက ်
ရင်းီှးြမပ်ံှသည့က်စိ များ တင်ြပလာ 
ြခင်းမရှိပါေကာင်း၊ အြခားေခါင်းစ် 
ြဖင့်သာ  တင်ြပလာြခင်းရှိပါေကာင်း 
ြပန်လည်ရှင်းလင်းသည်။  

ရှင်းလင်းေြဖကား
ဆက်လက်၍ သတင်းမီဒီယာများ 

က ကိဗုစ်-၁၉ ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်ရင်းီှး 
ြမပ်ံှမ   တုိးတက်ေရးအစီအမံေရးဆဲွ 
ထားမ အား ထိခိုက်မ  ရှိ၊ မရှိ၊ ကိုဗစ ်
ေကာင့်   ထိခုိက်မ ရိှသည့်   စီးပွားေရး 
လပ်ုငန်းများအား ဝန်ကီးဌာနမှ ပါဝင် 
ကညူေီဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်ယင်းအေပ  
ကုစားရန် အထူးစီမံချက်များ ေရးဆွဲ 
ထားြခင်း ရှိ၊ မရှိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ 
ကီး   ဝန်းသိုေဒသတွင်    Wuntho 
Resources Co.,Ltd. က ေဆာင်ရက် 
သည့် စီမံကိန်းအား MIC ကို တင်ြပမ  
မရိှခဲြ့ခင်းှင့ ်၎င်းအေပ  ဝန်ကီးဌာန၏ 
သေဘာထား၊  MIC  ကို   တင်ြပရန် 
လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းအမျိးအစား၊ 
ကုိဗစ်ကာလအတွင်း  ဂျပန်ုိင်ငံအပါ 
အဝင် ိင်ုငတံကာမှ ပံပ့ိုးကညူေီပးေန 
မ ၊ MIC  ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက် 
သည့် စမီကံန်ိးများ အမ အခင်းြဖစ်ပွား 
ပါက MIC အေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ 
သတ တူးေဖာ်ေရး လပ်ုငန်းများအေပ  
MIC မှ ခွင့်ြပချက်ချထားေပးိုင်မ  ရှိ၊ 
မရိှ၊ ယခှုစ်ပိင်ုးအတွင်း ကာကွယ်ေရး 
ဝန်ကီး ဌာနပုိင်ေြမေပ တွင် စီမံကိန်း 
လုပ်ငန်း မည်မ ေဆာင်ရက်မည်ဟု 
MIC သို တင်ြပထားြခင်း ရိှ၊ မရိှ တုိှင့် 
စပ်လျ်း၍   ေမးြမန်းကရာ  ရင်းှီး 
ြမပ်ံှမ ှင့ ်ိင်ုငြံခားစီးပွားဆက်သွယ် 
ေရးဝန်ကီးဌာန အမတဲမ်းအတွင်းဝန် 
ဦးေအာင်ိင်ုဦးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 
ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားကသည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏     ြပည်သူ  
အတွက် စတုတ  (၁)  ှစ်တာကာလ 
အတွင်း    ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့် 
ပတ်သက်သည့ ်ိင်ုငေံတာ်အတိင်ုပင်ခ ံ
ုံးဝန်ကီးဌာန၊ အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ  
ကီးကပ်ေရးှင့ ်    ြပည်သူအင်အား 
ဝန်ကီးဌာနှင့် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမ 
ေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနတို၏ 
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဇွန် ၂၇ ရက် 
တွင်   ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည ်
ြဖစ်သည်။ 

ဟန်မျိးစိုး၊ ေကတာ

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ စတုတ (၁)ှစ်တာကာလ ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့် 
စပ်လျ်း၍  အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦးေအာင်ိုင်ဦး ရှင်းလင်းေြပာကားစ်။

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ကသာ   ဇွန်   ၂၄
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနက ယေနနနံက် ၉ နာရတွီင် 
ကသာမိနယ် ပင်းမလွတ်ေကျးရာသုိ   တုိင်းေဒသကီးရန်ပံုေငွြဖင့်   အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနေသာ ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်း(Myanmar 
Saemual Undong Project)အား ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်းအား စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးက  ၊
လူေနမ ပတ်ဝန်းကျင်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးက  ှင့် ဝင်ေငွတိုးပွားေရးက   
စသည့် လပ်ုငန်းေခါင်းစ် ၃ ရပ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး လေူနမ ပတ်ဝန်းကျင် 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးက  တွင် ေကျးရာစာကည့်တုိက် ေဆာက်လုပ်ေနြခင်းှင့် 
ေကျးရာ သဲ၊ ေကျာက်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ၈၀ ရာခုိင် န်း ပီးစီးေနပီြဖစ် 
ေကာင်း     စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ   ေကျးရာတာဝန်ခံ  ေဒ မိုရင်းဆိုင်းရာက 
ေြပာသည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်ေနမ ှင့်SMU Home Garden ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေနမ  
အား ကသာခိင်ု စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးဖန်ုးေမာင်က ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေအးြမသက်ထား

ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်း ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပီလအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ  
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့် စပ်လျ်း၍ ြပည်သူသို အစီရင်ခံစာ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀

ဆိပ်ြဖ    ဇွန်    ၂၄
တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး သမဝါယမအသင်းစခုျပ်သည် မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 

သမဝါယမအသင်းစုချပ်၊ ဆိပ်ြဖမိနယ်သမဝါယမအသင်းစုတုိှင့် ချတ်ိဆက် 

ညိ  င်း၍ ဆပ်ိြဖမိနယ်ရိှ ကက်သွန်နစီိက်ုေတာင်သမူျား စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုေသာ  

ကက်သွန်နီများကိ ုတစ်ပိဿာလ င်    ေငွကျပ် ၄၉၀  န်းြဖင့် ပိဿာ ၆၀၀၀ 

ဝယ်ယူ၍  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရှ ိ  သမဝါယမအသင်းသားှင် ့  ြပည်သ ူ 

များအား အြမတ်အစွန်းမယူဘ ဲ ေဈး န်းချိသာစွာြဖင် ့  ဝယ်ယူစားသုံးိုင်ရန ်

အတွက် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                 ေကးမုံ

ေညာင်ေလးပင ်  ဇွန်   ၂၄
ေညာင်ေလးပင်မိနယ ်  ေကျးလက ်
ဦးစီးဌာနမှ    ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်း 
အတိုးရေငွ      ၅၀     ရာခိုင် န်းြဖင့်  
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ     ဖိုးတုပ ံ  
ေကျးရာအုပ်စ ု ဇီးကုန်းေလးေကျးရာ 

ဒိုက်ဦး  ဇွန်  ၂၄
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး  ဒိက်ုဦးမိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  လပ်ုငန်း  
ရာသီှစ် ဂရန်အင်းများ ဒုတိယအကိမ် ေလလံတင်ေရာင်းချြခင်းှင် ့  တင်ဒါ 
ပိုက်ချက်များ    ပထမအကိမ်   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေရာင်းချြခင်းအခမ်းအနားကိ ု  
ဇွန်  ၂၂ ရက်က ဒိုက်ဦးမိနယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနုံး၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်      ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်
ဦးသန်းထိုက်ေအာင်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေလလံတင်ေရာင်းချမ  ကီးကပ်ေရး 
အဖဲွဝင် ဒတိုယ န်ကားေရးမှး ဦးသက်ေအးတုိက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား 
သည်။ ထိုေနာက် ပဲခူးခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ခိုင်ဦးစီးမှး  ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင ်
က ေလလတံင်ေရာင်းချြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ပီး   ပခဲူးတိင်ုး 
ေဒသကီး ေလလံတင်ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီဝင်များှင့် ေရာင်းချေရးအဖွဲဝင ် 
များ၊ အင်းဂရန်ကိင်ုများ၊ တင်ဒါငါးဖမ်းလပ်ုကိင်ုသမူျားှင့ ်ေလလဆဲွံဝယ်သမူျား 
တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

ေလလံတင်ေရာင်းချပဲွသုိ တက်ေရာက်လာသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရးအတွက် ှာေခါင်းစည်းများ   ဝတ်ဆင်ဝင်ေရာက်ေစြခင်း၊  
လက်ေဆးြခင်းှင် ့    ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်းများကိ ု     မိနယ်  
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများက ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။       သတင်းစ်

ခ ီး     ဇွန်    ၂၄
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ခ ီးရတနာ 

နယ်ေြမ၊  နန်ဆီပွန်ေမှာ်ှင့်  မကျန်ခ 

ေမှာ်ေဒသရိှ ေကျာက်စမ်ိးတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ေနသည့်  

လုပ်ကွက်များှင် ့   ေြမစာပုံများတွင ် 

ယခုမိုးရာသီအတွင်း     ေြမပိမ များ       

ြဖစ်ေပ လျက်ရှိေကာင်း  သိရသည်။

“ဖားကန်မှာ  ေြမပိမ ေတွြဖစ်ေပ  

ေနတယ်လို  သရိတယ်။  ဖားကန်လိပု ဲ     

ခ ီးရတနာေြမမှာ      ေကျာက်မျက ်

တူးေဖာ်တဲ့    လုပ်ငန်းေတွရှိတယ်။   

နန်ဆပွီန်ေမှာ်နဲ     မကျန်ခေမှာ်ေတပွါ။     

ဒီေမှာ်ေတွမှာလည်း  မိုးတွင်းကာလ 

တူးေဖာ်ေရးလပ်ုငန်းေတ ွလပ်ုေနတာ    

ြဖစ်တဲ့အတွက်     ေြမပိကျမ ေတွ    

ဒီးေမာ့ဆို  ဇွန်   ၂၄  
မေဲခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
မ အစီအစ်အရ    ကယားြပည်နယ ်
အတွင်း   သမဝါယမအသင်းများရှိ 
အမျိးသမီးများ၏   စွမ်းေဆာင်ရည ်
ြမင့်မားေရးှင့်  စွမ်းရည်တည်ေဆာက် 
ေရးစီမံချက်အား  အေကာင်အထည ်
ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  သီရိေမ  
အမျိးသမီးများ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး  
သမဝါယမအသင်းလမီတိက်(ရန်ကန်ု)
မှ   လက်သန်ေဆးရည်   ြပလုပ်နည်း 
သင်တန်းကို       ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ ်    
ေခါက်ပေလာ့ေကျးရာရိှ      ဒီးေမာ့ေမ 
အမျိးသမီးများ       ေမွးြမေရးှင် ့  
အေထွေထွလုပ်ငန်း      သမဝါယမ 
အသင်းလီမိတက်မ ှ     အသင်းသား  

လက်သန်ေဆးရည်ှင့် ဘက်စုံသုံးဆပ်ြပာရည်ြပလုပ်နည်းသင်တန်းများ သင်ကားပိုချ

အမျိးသမီး ၂၂ ဦးကို  သင်ကားပိုချ 
ေပးခဲ့သည်။

ဆက်လက်ပီး     ဆင့်ပွားသင်တန်း 
အြဖစ်        ဘက်စုံသုံးဆပ်ြပာရည ် 

ြပလုပ်နည်းသင်တန်းကို   ေခတ်သစ်  
မေဟသ ီ  စိက်ုပျိးေရးှင့်  အေထေွထ ွ
လုပ်ငန်းသမဝါယမအသင်း   ဥက    
ေဒ ဗျားြမာက     လွိင်ေကာ်မိနယ်ရှိ  

ေနာင်ယားေရာင်းဝယ်ေရး သမဝါယမ 
အသင်းလီမိတက်၊ ေရ ကိ ရီစိုက်ပျိး 
ေရးှင့်  အေထေွထလွပ်ုငန်းသမဝါယမ 
အသင်းလီမိတက်၊       ခုနစ်စင်ကယ ်
စုိက်ပျိးေရးှင့်    အေထွေထွလုပ်ငန်း 
သမဝါယမအသင်း   လီမိတက်တိုမ ှ
အသင်းသား ၁၁ ဦးကို  သင်ကားပိုချ 
ေပးခဲ့သည်။

သင်တန်းများကိ ု     သင်ကားပိုချ 
ရာတွင်  ကျန်းမာေရးှင့်   အားကစား  
ဝန်ကီးဌာနမှ       ချမှတ်ထားေသာ 
 န်ကားချက်များှင့်အညီ  လုိက်နာ 
ေဆာင်ရက်ကပီး  လူစုလူေဝး  မြဖစ် 
ေစဘဲ   သီးြခားစနစ်ြဖင့်  တစ်အိမ် 
တက်/ဆင်း        ပိုချေပးခဲ့ေကာင်း  
သိရသည်။                             ေကးမုံ

ဒိုက်ဦးမိနယ်၌ ဂရန်အင်းများ ေလလံတင်ေရာင်းချြခင်းှင့် 
တင်ဒါပိုက်ချက်များ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေရာင်းချပွဲ ကျင်းပ

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး သမဝါယမအသင်းစုချပ်က
ကက်သွန်နီများ ြဖန်ြဖးေရာင်းချ

ေညာင်ေလးပင်မိ၌ မီးလင်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
တွင်    လ ပ်စစ်မီး   သွယ်တန်းပီးစီး 
ေနမ ကို   မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးမှး  
ဦးသန်ဇင်မျိးှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျးရာ 
မီးလင်းေရးေကာ်မတဝီင်များှင့်အတ ူ 
ယမန်ေနက     ကည့် စစ်ေဆးပီး  
ေကျးရာေနြပည်သူများ    လ ပ်စစ်မီး 

သံုးစဲွုိင်ေရးှင့်ပတ်သက်၍    တာဝန် 
ရှိသူများှင် ့    ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့က 
သည်။

အဆိုပါ    မီးလင်းေရးလုပ်ငန်းကိ ု
ြမစိမ်းေရာင်စမံီကိန်း အတုိးရေငွကျပ် 
၁၀၇ သိန်း၊ ြပည်သူထည့်ဝင်ေငွကျပ ်

၂၈၇ ဒသမ ၃ သိန်း စုစုေပါင်း ကုန်ကျ 
ေငွကျပ ် ၃၉၄  ဒသမ  ၃   သိန်းြဖင့် 
ေဆာင်ရက်ခ့ဲြခငး်ြဖစ်ပီး  ေကျးရာ 
ေနြပည်သူများ  လ ပ်စစ်မီးကုိ    ရာသီ   
မေရးသုံးစွဲိုင်ပီြဖစ်ေကာင်း     သိရ 
သည်။

ေနလင်း
(ေညာင်ေလးပင)်

ခ ီးရတနာနယ်ေြမ၊ နန်ဆီပွန်ှင့် မကျန်ခေဒသရှိ ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ေနသည့်

လုပ်ကွက်များတွင် မိုးရာသီကာလ ေြမပိမ များြဖစ်ေပ 
ြဖစ်ေနတယ်။        ဘာေကာင့်လ ဲ

ဆိုေတာ့  ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ေနတဲ ့   

ကုမ ဏီေတွအေနနဲ       ယခုမိုးတွင်း 

ကာလမှာ      အေပ ယံေြမဆီလ ာ 

ဖယ်ရှားတူးေဖာ်တဲ ့     လုပ်ငန်းေတွ 

ေဆာင်ရက်ပါတယ်။ အေပ ယံေြမဆီ  

လ ာေတွ    ဖယ်ရှားရှင်းလင်းတာဟာ         

ဝိတ်ေလ ာ့တဲ့ သေဘာပါ။    ပီးခဲ့တဲ့ 

ှစ်က          ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ခဲ့တဲ့  

ေကျာက်နံရံေတွဟာ      ြပတ်ေရ 

ေတွေကာင် ့    အက်ကွဲေကာင်းေတ ွ

ြဖစ်ေပ တယ်။ မိုးေရေတွက အက်ကွဲ 

ေကာင်းအတွင်း စမ့်ိဝင်ေနတာေကာင့ ်

ေြမပိမ ေတွြဖစ်ေပ ြခင်းြဖစ်ပါတယ်” 

ဟ ု  နန်ဆပွီန်ေမှာ်တွင်      ေကျာက်စမ်ိး 

တူးေဖာ်ေနသည့်     ကုမ ဏီတစ်ခုမှ 

တာဝန်ခံ ဦးချစ်ခိုင်က ေြပာသည်။

ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်       မိုးတွင်းကာလက   

မိုးသည်းထန်စွာ    ရာသွန်းမ ေကာင် ့ 

နန်ဆီပွန်ေမှာ်ှင့်     မကျန်ခေမှာ်တုိရိှ  

ေကျာက်စိမ်း         တူးေဖာ်ေနသည့် 

လပ်ုကွက်များှင့်   စွန်ပစ်ေြမစာပုတွံင်   

ေြမပိကျမ များြဖစ်ပွားခဲ့ပီး  ေရမေဆး 

ေကျာက်ရှာသူအချိ     အသက်ဆံုး ံး 

ခဲသ့ည်။  လက်ရိှအချန်ိ   ေနရာအချိ၌    

ေြမပိကျမ   ြဖစ်ေပ ေနေသာ်လည်း 

ကီးမားသည် ့ ထိခိုက်မ မျိး   မရှိေသး 

ေကာင်း သိရသည်။

ခ ီးရတနာနယ်ေြမ နန်ဆီပွန်ေမှာ်  

ှင့်   မကျန်ခေမှာ်တိုတွင်    ကုမ ဏီ 

ေပါင်း    ၇၀   ေကျာ်တိုမှ    ေကျာက်စမ်ိး 

တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည်။   ကုမ ဏီများအေနြဖင့်  

မိုးတွင်းကာလ         ေကျာက်နံရံများ 

အတွင်း     မိုးေရစိမ့်ဝင်မ ေကာင့်     

အက်ကွဲေကာင်းများ      ြဖစ်ေပ ၍  

ေြမပိကျုိင်သည့်  အ ရာယ်ြဖစ်ေပ  

ိုင်ေသာ   အေြခအေနများ  ေတွရှိ 

ရေသာ်လည်း      အေပ ယံေြမလ ာ 

ဖယ်ရှားြခင်း         လုပ်ငန်းများအား  

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ေဆာင်ရက ်

ေနဆဲြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင်
(မန်းကိုယ်ပွား)

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၄
လ  င်းအနည်းငယ်မ ှအသင့်အတင့်ရှိ 
မည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းိုး 
တန်းတစ်ေလ ာက်ှင့်    ကမ်းလွန် 
ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် ၄ ေပမှ  ၇ ေပခန်  
ရှိိုင်သည်။                       မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၄ 
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး အထက်ပိင်ုး 
ှင့် ကချင်ြပည်နယ်တုိတွင် မိုးပိုလာ  
ိုင်သည်။

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင် ေနာက် ှစ်ရက်အတွက်
ခန်မှန်းချက်



ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀

ပံယမ်း    ဇွန်   ၂၄
ေြမာက်ကိုရီးယားေခါင်းေဆာင ်ကင်ဂျံအန်သည် ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံအား 
ဆန်ကျင်ေသာ စစ်ေရးလ ပ်ရှားမ  ြပလပ်ုမည့အ်စအီစ်ကိ ုရပ်ဆိင်ုးလိက်ုေကာင်း 
ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံပိုင်မီဒီယာက သတင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။

ဇွန် ၂၄ ရက်က ြပလုပ်သည့ ်ဗဟိုစစ်ေရးေကာ်မရှင်၏ ပဏာမတယ်လီ 
ကွန်ဖရင့်အစည်းအေဝးတစ်ခုအတွင်း   ကင်ဂျံအန်က   အထက်ပါအတိုင်း           
ဆုံးြဖတ်ချက်ချခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြမာက်ကိရုီးယားအာဏာရပါတ ီသတင်းစာ 
ိုဒန်ဆင်မွန်က သတင်းေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အဆိပုါ ဗဟုိကာကွယ်ေရးေကာ်မရှင်က လက်ရိှအေြခအေနကုိ ဆန်းစစ်ခ့ဲပီး 
ေြမာက်ကိုရီးယား  ြပည်သူတပ်မေတာ်က လုပ်ေဆာင်ရန်စီစ်ထားခဲ့သည့် 
ေတာင်ကိုရီးယားအား ဆန်ကျင်ေသာစစ်ေရးလ ပ်ရှားမ အစီအစ်ကို ရပ်ဆိုင်း 
ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ိုဒန်ဆင်မွန်သတင်းစာက ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုငရိှံ ေြမာက်ကိရုီးယားြပည်ေြပးများက ေမလေှာင်း 
ပိုင်းတွင ်နယ်စပ်ေဒသတစ်ေလ ာက် ကင်ဂျံအန်အား ေဝဖန်သည့်လက်ကမ်း 
စာေစာင်များကို မုိးပျပူံေဖာငး်များတွင်   ချတိ်ဆွဲကာ   ြဖန်ေဝခ့ဲပီးေနာက ် 
ေြမာက်ကုိရီးယား ြပည်သူတပ်မေတာ်က အစီအစ်ေလးခု လုပ်ေဆာင်ရန် 
စစီ်ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။  ေြမာက်ကိရုီးယားြပည်သူတပ်မေတာ်၏    စစ်ေရးလ ပ်ရှားမ  
အစအီစ်များ မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်ဖျက်သမ်ိးခဲသ့ည်ကိမု ူိဒုန်ဆင်မွန် 
သတင်းစာက ေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။                         

  ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေတာင်ကိုရီးယားအား ဆန်ကျင်ေသာ
စစ်ေရးလ ပ်ရှားမ ြပလုပ်မည့်အစီအစ် 

ေြမာက်ကိုရီးယား ရပ်ဆိုင်း

ေပကျင်း ဇွန်   ၂၄
တုတ်ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့် 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး       ဝမ်ယိသည် 

ယမန်ေနက ုရှား၊ အိ ိယိုင်ငံြခား 

ေရးဝန်ကီးတိုှင့်   ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် 

တစ်ခုကျင်းပခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   

တုတ်၊ ုရှားှင့် အိ ိယိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ 

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့် ေဆွးေွး

နယူးေဒလီ   ဇွန်   ၂၄
အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၉၆၈ ဦး 

စံချနိ်တင်ေတွရှိခဲ့ပီး   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၆၁၈၂၈ ဦး 

ရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနေြပာကားသည်။

ထိုအတ ူအိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၄၆၅  

ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ  အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၄၅၇၇ ဦး 

ရှိလာေကာင်း  သိရသည်။ 

အြမင့်ဆုံးြဖစ်လာ
အိ ိယုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပွားခ့ဲပီးေနာက် တစ်ရက်တာ 

အတွင်း  ၁၅၉၆၈ ဦး ကူးစက်ခရံမ ပမာဏသည် ကူးစက်မ  န်း အြမင့ဆ်ုံးြဖစ်လာ 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သိုေသာ် ိုင်ငံအတွင်းရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူများအနက ်

၂၆၁၆၈၂ ဦးသည်   ေရာဂါကင်းစင်ပီး ေဆးုံများမ ှြပန်ဆင်းခဲ့ကရာ  လက်ရှိ 

အချနိ်တွင် လူနာ ၁၈၃၀၂၂ ဦးသာ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ေစာင့်ကည့်မ ခံယူလျက် 

ရှိေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထပ်မံေြပာကားသည်။

အိ ိယဝန်ကီးချပ် နာရန်ဒရာမိုဒီသည် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် အသွားအလာကန်သတ်မ များကို   ေြဖေလ ာ့ရန်   သင့်/မသင့်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှ ိြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်များှင့်အတ ူပီးခဲ့သည့ ်

သီတင်းပတ်က   ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့ ်ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ၁၅၉၆၈ ဦး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
စံချနိ်တင်ကူးစက်ခံရပီး ၄၆၅ ဦးေသဆုံး

ြမးနစ်   ဇွန်   ၂၄
ဂျာမနီိုင်ငံှင့် အြခားေသာဥေရာပိုင်ငံတချိသည ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်

ြဖစ်ပွားမ      ေနာက်တစ်ကိမ်ြမင့်တက်လာမ ကို   တုံြပန်သည့်အေနြဖင့ ်

ကန်သတ်ချက်များကိ ုြပန်လည်ချမှတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဂျာမနီုိင်ငံ ေနာ့ုိင်းဝက်စ်ဖီးလီးယားြပည်နယ်တွင် အမဲသားထုတ်လုပ် 

သည့စ်က်ုတံစ်ုမှံ အလပ်ုသမား ၁၅၀၀ ေကျာ် ေရာဂါကူးစက်မ ခခံဲရ့ပီး ၇၀၀၀ 

ခန်ကို ေရာဂါေြခချပ်ြဖင့် ထားရှိခဲ့သည်။ ယင်းစက်ုံတည်ရှိရာ ခိုင်တစ်ခု 

ကိလုည်း ဇွန် ၃၀ ရက်အထ ိခရီးသွားခွင့ပ်တ်ိပင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပည်နယ် 

မိေတာ်ဝန် အာမင်လက်စ်ချက်က  ယမန်ေနတွင် ေြပာကားခဲ့သည်။ ထိုြပင ်

ုပ်ရှင်ုံများ၊ြပတိုက်များှင့ ်  ေရကူးကန်များကဲ့သိုေသာ   အများြပည်သူှင့ ်

သက်ဆိုင်သည့်ေနရာများကိုလည်း ပိတ်ထားမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းမှာ ဂျာမနီိုင်ငံက ဧပီလအတွင်း ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်မ များ 

ေြဖေလ ာေ့ပးခဲ့ပီးေနာက်ပိင်ုး ခိင်ုအဆင့ ်ပထမဆုံးအကမ်ိကန်သတ်ချက်များ 

ြဖင့် တင်းကျပ်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဘာလင်ှင့် အြခားေသာနယ်ေြမများတွင ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသအူေရအတွက် ြမင့တ်က်လျက်ရိှပီး ဂျာမနီိင်ုင ံ

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၉၀၀၀၀ ေကျာ်ှင့် ေသဆုံးသူ ၈၉၀၀ 

ရှိေကာင်းလည်း သိရသည်။

ေပ တူဂီိုင်ငံရှ ိ   အာဏာပိုင်များကလည်း   ကူးစက်သူအေရအတွက ်

ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ပီးေနာက် လစ ဘွန်းမိတွင်းှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ 

စားေသာက်ဆုိင်များကုိ ည ၈ နာရီေနာက်ပုိင်းဖွင့်လှစ်ခွင့် ပိတ်ပင်သွားမည်ြဖစ် 

သည်။

စပိန်ိုင်ငံ  အေရှေြမာက်ပိုင်းတွင ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည ်ရာသီအလိုက ်

ေရ ေြပာင်းလုပ်ကိုင်ရသည့် လယ်ယာလုပ်သားများအကား ပျံှံလျက်ရှိပီး 

ေဈးဆိင်ုများှင့ ်စားေသာက်ဆိင်ုများကိလုည်း ဝယ်ယူစားသံုးသူအေရအတွက် 

ကန်သတ်ထားလျက်ရှိသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များြမင့တ်က်လာပီးေနာက် ဥေရာပ၌ ကနသ်တ်ချက်များြပန်လည်ချမှတ်

ပူးတွဲတိုက်ဖျက်ြခင်း၊      စီးပွားေရး 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ    ြမင့်တင်ြခင်းှင့်   

ိုင်ငံတကာတရားမ တမ  ကာကွယ် 

ြခင်းြဖင် ့ကျန်ရှိေသာ ကမ ာ့ိုင်ငံများ 

အတွက် အြပသေဘာေဆာင်ေသာ 

ကနဦးလပ်ုေဆာင်ချက်များြပလပ်ုရန် 

တိုက်တွန်းေြပာကားလိုက်သည်။

တတ်ု၊ ရှုားှင့်  အိ ိယိင်ုငတံိုက 

ပွင့်လင်းမ ၊ ညီွတ်မ ၊ ယုံကည်မ ှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ         လုပ်ေဆာင် 

သင့်ေကာင်း၊      မဟာဗျဟာေြမာက ်

လွတ်လပ်မ ကိလုိက်ုနာသည့် အေရးပါ 

ေသာ ိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း၊ သံုးုိင်ငံ 

စလံုးက  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  အေြခ 

အေနတွင် ရရိှလာေသာ အခွင့်အလမ်း 

များကိ ုအမအိရ ဆပ်ုကိင်ုသင့်ေကာင်း၊ 

ှစ်ိင်ုငဆံက်ဆေံရးတွင် ထခိိက်ုလွယ် 

ေသာအချက်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် 

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ  ကိုင်တွယ် 

ေြဖရှင်းသင့်ေကာင်း  ဝမ်ယိကေြပာ 

သည်။

သုံးိုင်ငံစလုံးက       ိုင်ငံစုံမူဝါဒ           

ဆုပ်ကိုင်ရန်၊   ကုလသမဂ   ပဋိညာ် 

စာတမ်း၏ရည်ရယ်ချက်များ၊    အေြခခ ံ

စည်းမျ်းများကိ ု   ေစာင့်ထိန်းရန်ှင့် 

ကုလသမဂ အဖွဲ၏       လုပ်ပိုင်ခွင် ့

အာဏာှင့် ထိေရာက်မ ကုိ ေသချာ 

ေစရန်   ၎င်းက တုိက်တွနး်ခဲ့သည်။ 

သုံးိုင်ငံစလုံးက ကုလသမဂ အဖွဲ၏ 

မူေဘာင်အတွင်း       ဆက်သွယ်မ ှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  တိုးြမင့်သင့် 

ေကာင်း၊            လက်ေတွကျေသာ၊ 

ထေိရာက်ေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

လုပ်ေဆာင်သင့်ေကာင်း၊ ကမ ာ့ငိမ်း 

ချမ်းေရး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

ှင့်      ဖွံဖိးတိုးတက်မ ြမင့်တင်ေရး

တွင်  အထူးသြဖင့်  ကမ ာစ့န်ိေခ မ များ  

ေြဖရှင်းရာတွင ်   ကုလသမဂ အဖွဲ၏  

အခန်းက  ကိ ု  ြမင့်တင်သင့်ေကာင်း 

၎င်းကဆိုသည်။

ေတာင်းဆိုခဲ့
ယခုှစ်မှာ ဒုတိယကမ ာစစ်ေအာင် 

ြမင်မ ှင့် ကုလသမဂ အဖဲွ တည်ေထာင် 

မ  (၇၅) ှစ်ြပည့် အထိမ်းအမှတ်ှစ် 

ြဖစ်ရာ  ဒုတိယကမ ာစစ်ေအာင်ပွဲ၏    

အသီးအပွင့်များကို ကာကွယ်ေစာင့် 

ေရှာက်ရန် ဝမ်ယကိ သုံးိုင်ငစံလုံးအား 

ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။                                                                  

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

တိုကျိ   ဇွန်   ၂၄ 
ယေနေဆးမှတ်တမ်းများအရ ဂျပန်ိင်ုင ံတိကုျိမိ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ ၅၅ ဦးထပ်မံေတွရှိခဲ့ေကာင်း တိုကျိအစိုးရက ယေန  အတည်ြပေြပာ 

ကားခဲ့သည်။ 

အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည ်ေမ ၅ ရက်ေနာက်ပိုင်း 

၅၀ ေကျာ်အထိ ပထမဆံုး ြမင့်တက်လာြခင်းပင်ြဖစ်သည်ဟု ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။ ထိုြပင ်ိုင်ငံအတွင်း၌ အေရးေပ အေြခအေန 

ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးခဲသ့ည့် ေမ ၂၅ ရက်ကစပီး ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသအူေရအတွက် 

အများဆုံးေတွရှိြခင်းြဖစ်ေကာင်း အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထပ်မံေတွရှိခဲ့ေသာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၅၅ ဦးမှာ ိုက်ကလပ်များ 

အပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်ေနရာအသီးသီးတုိမှြဖစ်ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိတိကုျိမိအတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသအူေရ 

အတွက် ၅၈၅၉ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။            

 ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဂျပန်ိုင်ငံ တိုကျိမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၅၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ 

ကုလသမဂ    ဇွန်    ၂၄
ကလုသမဂ အဖဲွဝင် အစုိးရများှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်း ၇၅  ခုတုိသည် 

ပါလက်စတိင်ုးဒကု သည်များအတွက် အေရးေပ  အကအူညေီတာင်းဆိထုားမ ကိ ု

တုံြပန်သည့အ်ေနြဖင့ ်အေမရကိန်ေဒ လာသန်း ၁၃၀ ကညူရီန်   ကတြိပခဲေ့ကာင်း   

ကုလသမဂ ေအဂျင်စီတစ်ခုက ေြပာကားခဲ့သည်။

ထုတ်ြပန်ခဲ့
အေရှေဂျုဆလင်ရှိ  ပါလက်စတိုင်းဒုက သည်များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ  

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်အလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီက  ယမန်ေနတွင်   ြပလုပ်သည့ ်

အွန်လိင်ုးအစည်းအေဝးတစ်ခ၌ု ပါလက်စတိင်ုးဒကု သည်များအတွက် အကအူည ီ

ေပးေရးေကညာချက်ကိ ုထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အဆုိပါမတည်ေငွေကးသည် ကုလသမဂ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် အလုပ်အကုိင် 

ေအဂျင်စီက   ေမ ာ်မှန်းထားေသာပမာဏ၏  သုံးပုံတစ်ပုံရှိခဲ့ေကာင်းလည်း 

ယင်းေအဂျင်စီက ေြပာကားခဲ့သည်။ ယမန်ေနက  ြပလုပ်သည့် အွန်လိုင်း 

အစည်းအေဝးကုိ ေဂျာ်ဒန်ုိင်ငံှင့် ဆီွဒင်ုိင်ငံတုိက ပူးတဲွဥက   အြဖစ် ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ပါလက်စတိင်ုးဒကု သည်များအတွက် အေရးေပ အကအူညလီိအုပ်ေနြခင်းမှာ 

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်    ပါလက်စတိုင်းဒုက သည်အသိုက်အဝန်း 

အတွင်း   လိုအပခ်ျက်များ    ပုိမုိကံေတွေနရြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်းလည်း 

ကုလသမဂ  ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်အလပ်ုအကိင်ုေအဂျင်စ၏ီ အကီးအက ဲဖီးလစ်ပ ီ

လက်ဇာရီနီက မှတ်ချက်ြပေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ပါလက်စတိုင်းဒုက သည်များအတွက် ကုလသမဂ က အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း ၁၃၀ မတည်



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ဝါရှင်တန်    ဇွန်    ၂၄ 
အေမရိကန်ှင့် ုရှားှစ်ိုင်ငံအကား ချပ်ဆိုထားေသာ  
ျကလီးယားလက်နက်ထိန်းချပ်ေရး   သေဘာတူညီမ  
ကာလထပ်မံတိုးြမင့်ေရးှင့်ပတ်သက်ပီး ှစ်ိုင်ငံ အဆင့် 
ြမင့် တာဝန်ရိှသမူျားက ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ေဆွးေွးခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။ 

အေမရိကန်အထူးကုိယ်စားလှယ် မာရှယ်ဘီလင်စ်လာ 
ှင့်  ုရှားဒုတိယိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ရယ်ကိုဗ်တိုသည် 
ဇွန် ၂၂ ရက်က ဗီယင်နာမိ၌ ေတွဆုံကာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
တွင် သက်တမ်းကုန်လွန်ခဲ့သည့် ျကလီးယားလက်နက ်
ထိန်းချပ်ေရးစာချပ်ကို သက်တမ်းထပ်မံတိုးြမင့်ေရးှင့် 
ပတ်သက်ပီး ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ သေဘာတညူမီ စာချပ်သည် ၂၀၁၁ ခှုစ်တွင် 
စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပီး   ျကလီးယားလက်နက်ေလ ာ့ချ 
ေရး၊ တုိက်ချင်းပစ်ဒံုးကျည်များအပါအဝင် အြခားကာကွယ် 

ေရးလက်နက်များ ထုတ်လုပ်မ ကိ ုေလ ာ့ချပစ်ရန် ှစ်ုိင်ငံ 
အေနြဖင့် အဆိုပါစာချပ်ကို  သေဘာတူညီခဲ့ကြခင်းြဖစ ်
သည်။ 

ယခေုဆွးေွးပဲွသည် ှစ်ိင်ုင ံျကလီးယားလက်နက် 
ထိန်းချပ်ေရးအတွက်   အလွန်အေရးပါသည့်  ေဆွးေွးပွဲ 
တစ်ခြုဖစ်ေကာင်းှင့် ှစ်ိင်ုငအံေနြဖင့ ်နည်းပညာဆိင်ုရာ 
အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲများ    ဖွဲစည်းရန်သေဘာတူညီခဲ ့
ေကာင်း   ုရှားဒုတိယုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး    ရယ်ကုိဗ်က 
ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထိုြပင် ယင်းကစိ ှင့်ပတ်သက် ပီး ဇလူိင်ုလေှာင်းပိင်ုး 
(သိုမဟုတ်)  သဂုတ်လအေစာပိုင်းတွင်  ဗီယင်နာမိ၌ 
ထပ်မံေဆွးေွးကရန ်သေဘာတူညီခဲ့ပါေကာင်း ၎င်းက 
ဆက်လက်ေြပာကားခဲ့သည်။ 

သိုေသာ်   ဝါရှင်တန်ှင့်     ေမာ်စကိုတိုက  အဆိုပါ 
ျကလီးယားလက်နက်ထိန်းချပ်ေရး သေဘာတူညီမ ကို 

ျကလီးယားလက်နက်ထိန်းချပ်ေရး သေဘာတူညီမ စာချပ် သက်တမ်းတိုးြမင့်ေရး အေမရိကန်ှင့် ုရှားတို ေဆွးေွး

ပါရီမိရှ ိအီဖယ်ေမ ာ်စင်ကို ဇွန် ၂၅ ရက်တွင ်ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်

အေမရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ ်မာရှယ်ဘီလင်စ်လာ

ယခင်အတိင်ုး    ဆက်လက်ထားရိှသွားမည်လားဆိသုည်ကိ ု
ဆက်လက်ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်သည်ဟ ု           ိုင်ငံေရး 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများက ဆိုသည်။ 
ကုိးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

ပါရီ   ဇွန်  ၂၄
ြပင်သစ်ိင်ုင ံပါရီမိရိှ အဖီယ်ေမ ာ်စင် 
ကို    ိုင်ငံအတွင်း   ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်
ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ များ   ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်း 
ေကာင့ ်ရက်ေပါင်း ၁၀၀ ခန် ပတ်ိထား 
ခဲ့ပီးေနာက် ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် ြပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်ေတာ့မည်ြဖစ်သည်။

ကူးစက်မ များကို   ကာကွယ်ေရး 
အတွက်       လုပ်ေဆာင်ထားသည့ ်
သန်ရှင်းေရး    အစီအမံသစ်များကိ ု
ေဖာ်ထတ်ုြပသိင်ုရန် သတင်းစာဆရာ 
များအား အဆိုပါ အီဖယ်ေမ ာ်စင်သို 
လာေရာက်ရန်    ယေန   ဖိတ်ကားခဲ ့
ေကာင်း သိရသည်။

လာေရာက ်    လည်ပတ်သူအေရ 
အတွက်ကိုမူ       ပုံမှန်လူဦးေရ၏ 
ထက်ဝက်အထိ ကန်သတ်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်လာေရာက်လည်ပတ် 
သူများအနက်မှ အသက် ၁၁ ှစ်ှင့် 
အထက်ရိှသူများသည် ှာေခါင်းစည်း 
ဝတ်ဆင်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ထိုြပင် တစ်မတီာခဲွအကွာအေဝးြဖင့ ်
ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း   စည်းမျ်းကိ ု
လိုက်နာရန်လည်း အများြပည်သူတို 

ကမ  ာအ့ဆင့်တစ် အမျိးသားတင်းနစ်ချန်ပယီ ံ
ဂျိကိုဗစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရ

နယူးေယာက်   ဇွန်   ၂၄ 

ကမ ာ့အဆင့်တစ် အမျိးသားတင်းနစ်ချန်ပီယ ံဂျိကိုဗစ်တွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံထားရေကာင်း ယမန်ေနေဆးမှတ်တမ်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။  

အန်ဒရီယာတင်းနစ်ကစားပွဲတွင ်ပါဝင်ကစားခဲ့သည် ့ကစားသမားများ 

ေရာဂါပိုး ရိှ၊ မရိှ ေဆးစစ်မ ခယံရူာမှ ဂျိကိဗုစ်တွင် ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခထံားရေကာင်း 

သိရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုေနာက် ၎င်း၏မိသားစုဝင်များတွင်လည်း  ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံထားရသည်ဟ ုဂျိကိုဗစ်က ဆိုသည်။  အန်ဒရီယာတင်းနစ်ပိင်ပွဲ၏ 

ပထမပဲွစ်များကိ ုခိေုအးရှားှင့် ဂျိကိဗုစ်၏ ဇာတိိင်ုငြံဖစ်ေသာ ဆားဘီးယား 

ိုင်ငံများတွင ်ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

တင်းနစ်ချန်ပီယံ ဂျိကိုဗစ်သည် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရေသာ်လည်း 

မည်သည့်ေရာဂါလက ဏာမ    ြပသြခင်းမရှိေကာင်း   ပိင်ပွဲစီစ်သူတစ်ဦးက 

ဆိုသည်။   ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသည့်အတွက ်လက်ကျန်ပွဲစ်အားလုံးကိ ု

ဖျက်သိမ်းခဲ့ေကာင်း ပိင်ပွဲစီစ်သူက ဆက်လက်ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ   ေလျာ့ကျခဲ့သည့်အတွက်  တင်းနစ်ပိင်ပွဲကို 

ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း   ဂျိကိုဗစ်က  ေြပာကားခဲ့သည်။  လက်ရှိအချနိ်တွင် 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ သည်  ဆက်လက်ရှိေနဆဲပင်ြဖစ်ေကာင်းှင် ့ကျန်းမာေရး 

ေကာင်းမွန်ရန် အဓိကကိးစားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

အား တုိက်တွန်းထားသည်။ လာေရာက် 
လည်ပတ်သူများကုိ    ဓာတ်ေလှကား 
အသုံးြပမ ကို     ခွင့်ြပဦးမည်မဟုတ ်
ေသာေကာင့ ်၁၁၅ မတီာအြမင့ရိှ်သည့ ်
ဒုတိယထပ်သို     ေလှကားြဖင့်သာ 
တက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်သည်။

ြပင်သစ်ိုင်ငံအစိုးရသည်   ပီးခဲ့ 
သည့်လကတည်းက   အသွားအလာ 

ကန်သတ်ချက်များကို    ေြဖေလ ာ့ 
ေပးခဲ့ပီး အီဖယ်ေမ ာ်စင်   ြပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်ြခင်းသည ် ေွရာသီအားလပ် 
ရက်ကာလမတိင်ုမ ီ ခရီးသွားလပ်ုငန်း    
ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေရး   ကိးပမ်းမ  
များအနက်မှ      တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ြဖစ်သည်။ 

ြပင်သစ်ိင်ုင ံပါရီမိ၏ အြခားေသာ 

အထမ်ိးအမှတ်တစ်ခြုဖစ်သည့ ်Louvre 
ြပတိုက်ကိုလည်း  ဇူလိုင်  ၆ ရက်တွင် 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပီး ဗာဆိုင်း 
နန်းေတာ်ကိုမူ      လက်ရှိအချနိ်တွင် 
ြပန်လည် ဖွင့လှ်စ်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက 
ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

မက ဆီကိုိုင်ငံတွင် အင်အား ၇ ဒသမ ၄ အဆင့်ရှိ ငလျင်လ ပ်၊ ဆူနာမီသတိေပးချက်ထုတ်ြပန်ထား
မက ဆီကန်စီးတီး   ဇွန်   ၂၄ 
မက ဆီကိုိုင်ငံေတာင်ပိုင်း    ကမ်းိုး 

တန်းေဒသတွင် ြပင်းအား ၇ ဒသမ ၄ 

အဆင့်ရိှ ငလျင်တစ်ခ ုယေန  လ ပ်ခတ် 

ခဲရ့ာ ေလးဦးေသဆုံးပီး ထခိိက်ုဒဏ်ရာ 

ရမ များ အများအြပား ရှိခဲ့သည်။ 

ထိုြပင ်   ငလျင်လ ပ်ခတ်မ ေကာင် ့

အာဖရကိေတာင်ပိင်ုးှင့် အလယ်ပိင်ုး 

ရှိ ပစိဖိတ်ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက် 

ဆူနာမီသတိေပးချက်များ  ထုတ်ြပန် 

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါငလျင်သည် ေအာ့ဆာကာ 

မိေတာင်ဘက် ၁၄၅ ကီလိုမီတာ 

အကွာအေဝးရှ ိ   ကမ်းိုးတန်းေဒသ 

တစ်ခုကို  ဗဟိုြပပီး  လ ပ်ခတ်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း  အေမရိကန်မိုးေလဝသ 

ှင့်   ဇလေဗဒေစာင့်ကည့်ေရးအဖဲွက 

ေြပာကားခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ ငလျင်လ ပ်ခတ်မ ေကာင့် 

မက ဆီကန်စီးတီးမိေတာ်အတွင်းရှိ 

အေဆာက်အအံုတချိ   ပိကျပျက်စီး 

ခဲ့သည်။ 

ငလျင်လ ပ်ခတ်စ် ေအာ့ဆာကာ 

မိရှ ိ ေဒသခံြပည်သူများက  လမ်းမ 

များေပ သို ေြပးထွက်လာကေကာင်း 

ှင့်   အေဆာက်အအုံတစ်ခု   ပိကျ 

ပျက်စီးခဲ့ပီး အပျက်အစီးများ လမ်းမ 

ေပ သို           ြပန်ကျဲလျက်ရှိေကာင်း 

ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတွင ်        ေတွြမင်ရ

သည်။ 

ထိုြပင် အဆိပုါ အင်အားြပင်းငလျင် 

လ ပ်ခတ်မ ေကာင့် ေအာ့ဆာကာှင့် 

အာကာပကူိြုပည်နယ်များတွင် ဆနူာမ ီ

ေရလ  င်းများ  ထွက်ေပ လာသည်ဟု 

ပစိဖိတ်  ဆူနာမီသတိေပးစင်တာက 

ဆိုသည်။ 

ငလျင်ဗဟိုချက်ှင့်နီးေသာ ေဒသ 

များရှိ        ဆက်သွယ်ေရးလိုင်းများ 

ြပတ်ေတာက်သွားေကာင်းှင့် အစိုးရ 

အေနြဖင့်    ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း မက ဆီကိုသမ တ အန်ဒူးစ် 

မက်ျရယ်  လိုပက်ဇ်အိုဘရာဒိုက 

ေြပာကားခဲ့သည်။ 

မက ဆကီိုိင်ုငသံည် အင်အားြပင်း 

ငလျင်အများအြပား လ ပ်ခတ်ေလ့ရှိ 

သည့် ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံြဖစ်သည်။ ၂၀၁၇ 

ခုှစ်က   ရက်သတ ှစ်ပတ်အတွင်း 

အင်အားြပင်းငလျင်ှစ်ခ ုလ ပ်ခတ်ခဲရ့ာ 

ြပည်သ ူ      ရာှင့်ချ ီ   ေသဆုံးခဲ့ပီး 

အေဆာက်အအုံများလည်း    ပျက်စီး 

ဆုံး ံးခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက 
ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ကမ ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ
 ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသ ူ -  ၉၃၉၄၉၅၆ ဦး

ေသဆုံးသူ  -  ၄၈၀၆၂၅ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ -  ၅၀၇၉၄၇၇ ဦး

ုရှားဒုတိယိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ရယ်ကိုဗ်



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ချင်းြပည်နယ် ဆရ်ူဘန်ုေလဆပ်ိ၌ တပ်ဆင်ထားသည့ ်တိင်ုးတာေရးစက်များအား ေလယာ်ပျသံန်း၍ စစ်ေဆးသွားမည်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၄
ချင်းြပည်နယ် ဖလမ်းမိ၌ တည်ေဆာက်ေနသည့် ဆူရ်ဘုန်ေလဆိပ်မှာ ယခုအခါ ၉၅ ရာခုိင် န်း ပီးစီးေနပီြဖစ်ပီး အဆုိပါေလဆိပ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ေလေကာင်းလမ်း န်စက်၊ အလုိအေလျာက် 
မိုးေလဝသတိုင်းတာေရးစက်အပါအဝင ်စက်ကိရိယာများအား ဇွန် ၂၅ ရက်မ ှ၂၇ ရက်အထိ ေလယာ်ပျသံန်း၍ စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ 
 န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးေကျာ်စိုးက ေြပာကားသည်။

“ က န်ေတာ်တို စမ်းသပ်စစ်ေဆးမှာ 
ကေတာ့   DVOR နဲ    DME  ဆိုတဲ့ 
ေလေကာင်း   လမ်း န်စက်ေတွကို 
စစ်ေဆးမယ်။ ဒီစက်ကိရိယာေတွကိ ု
ေလယာ်ပျသံန်းပီး    ေလထဲကေန 
စစ်ေဆးမှာြဖစ်တယ်။ DVOR ဆိုတာ 
က ေလယာ်နဲ  ေြမြပင်ရဲ တည်ေနရာ 
ကို ြပေပးတဲ့စက်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစက် 
က   ေလယာ်ကွင်း   တည်ေနရာကို 
ြပေပးမယ်။        ပဲ့တင်သံလ  င်းေတွနဲ  
ေတာင်ေတ ွဘယ်ေနရာမှာ ရိှတယ်ဆိ ု
တာကိ ု ေလယာ်မှးကို သတင်းေပး 
မယ်။ ဒစီက်က မိင်ု ၅၀ ကေန မိင်ု ၁၅၀ 
အတွင်း ေတာင်အနိမ့်အြမင့်၊ ရာသီ 
ဥတုအေြခအေန၊ ေတာင်အေြခအေန၊ 
လမ်းေကာင်းမှန်၊ မမှန်၊ တမ်ိထထူပ်မ  
အေြခအေနနဲ   ေြပးလမ်းတည်ေနရာ 
ဘယ်ေနရာမှာရိှတယ်ဆိတုာကိ ုဒစီက် 
ကေန Automatic System နဲ ေလယာ် 
ကို ပိုေပးမယ်။ ဒီစက်ေတွ တကယ် 
အလုပ် လုပ်၊ မလုပ် ေလယာ်ပျသံန်း 
ပီး စစ်ေဆးမယ်။ ေလယာ်က လိအုပ် 
ရင်ဆင်းမယ်၊ မလိုအပ်ရင် မဆင်းပါ 
ဘူး။

“ေလယာ်ကွင်း    အကွာအေဝး 
ဘယ်ေလာက်ရှိေနတယ်၊  ဘယ်ှမိုင် 
ေလာက်   ေဝးေသးတယ်၊    အြမင့် 
ဘယ်ေလာက်ရိှတယ်ဆုိတာကုိ အချက် 
ြပတဲ့စက်ကိုလည်း စမ်းသပ်စစ်ေဆး 
မယ်။ ေနာက်တစ်ခုက အလုိအေလျာက် 

မိုးေလဝသ  တိုင်းတာေရးစက်ြဖစ်ပါ 
တယ်။   ဒီစက်က  ေလတိုက် န်း၊ 
ေလတုိက်တ့ဲ အရပ်ေဒသ၊ ေလဖိအား၊ 
စိထုိင်ုးဆ၊ အပခူျန်ိ၊ ြမင်ကွင်းကည်လင် 
မ ေတွ   ေလယာ်ကို   တစ်ချနိ်လုံး 
Automatic System နဲ  ပိုေပးေနမယ်။ 
အဲဒါေတွကို  စစ်ေဆးမှာပါ။   တိကျ 
မှန်ကန်မ    ၁၀၀ ရာခိုင် န်းရှိေအာင် 
စစ်ေဆးမှာြဖစ်တယ်။ ေလယာ်က 
ဒီကွင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင ်   ဘယ်လို 
သွားရမလဲ၊   ဘာေတွ လုပ်ရမလဲ၊ 
ဘာေတွ   အခက်အခဲရှိလဲဆိုတာကို 
ပျသံန်းမ အေထာက်အကူြပတဲ့ စက် 
ေတ၊ွ ဆက်သွယ်ေရးစက်ေတ၊ွ ပျသံန်း 
မယ့်အရာေတွ      ကိုက်ညီ၊ မညီကို 
ေလယာ်နဲ  ေလထကဲေန စစ်ေဆးမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။ ခုလုပ်မယ့်ဟာက flight 

check နဲ  flight procedure ြဖစ်ပါ 
တယ်”ဟု ဦးေကျာ်စိုးက ဆက်လက် 
ေြပာြပသည်။

ဆရ်ူဘန်ုေလယာ်ကွင်း၌ တပ်ဆင် 
ထားသည့ ်စက်ကရိယိာများ တိင်ုးတာ 
ေရးအတွက် Beek 2900 ေလယာ်ြဖင့ ်
စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   သိရ 
သည်။ 

“ဆူရ်ဘုန်ေလဆိပ်မှာ တပ်ဆင် 
ထားတဲ့ Antana ေတွ Position မှန်၊ 
မမှန်ကိ ုငါးမိင်ု၊ ေြခာက်မိင်ုပတ်လည်က 
ေနပတ်ပီး Antana ေတွ အလုပ်လုပ် 
တာ   မှန်၊ မမှန်ကို  စစ်ေဆးသွားမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။  ဒီေန  ရန်ကုန်က  Beek 
2900 ေလယာ်မှာ လိအုပ်တဲစ့က်ေတ ွ
တပ်ဆင်ပီး ဇွန် ၂၅ ရက်ကေန ၂၇ 
ရက်အထ ိေလယာ်နဲ   စစ်ေဆးရမယ့ ်

အရာေတွကို  စမ်းသပ်စစ်ေဆးမယ်။ 
ခရီးသည်ေလယာ်ေတ ွပျသံန်းချန်ိမှာ 
တကယ် ကံေတွရမယ့် အရာေတွကုိ 
အားလုံးကွက်တိြဖစ်ေအာင ်စစ်ေဆး 
မယ်။ 

“ေလယာ်ကွင်း တည်ေဆာက်ေရး 
လုပ်ငန်းအေနနဲ  ေလယာ်ေြပးလမ်း 
ကို    ိုင်လွန်ကတ ရာခင်းပီးပါပီ။ 
ေလဆိပ်အေဆာက်အအံုလည်း ပီးသွား 
ပီ။  အဓိက  အေချာသပ်လုပ်ငန်းပဲ 
ကျန်ပါေတာ့တယ်။ ေရှကေတာင်ဖိ 
တဲလ့ပ်ုငန်းကလည်း ေနာက်ဆုံးပုေံဖာ် 
တဲ့ လုပ်ငန်းေလးနည်းနည်းပ ဲကျန်ပါ 
တယ်”ဟု ဦးေကျာ်စိုးက ေြပာသည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်  ချင်း 
ြပည်နယ်   ဖလမ်းမိ၌   ဆူရ်ဘုန် 
ေလဆိပ်ကို ေတာင်တန်းထူထပ်ေပါ 

များပီး  သွားလာရခက်ခဲေသာ  ချင်း 
ြပည်နယ်သို သွားလာရလွယ်ကူရန်၊ 
ေဒသခံြပည်သူများ       လမ်းပန်း 
ဆက်သွယ်ေရး အဆင်ေြပေချာေမွပီး 
လူမ ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး 
ကိစ များ၊ စီးပွားေရး၊ ကုန်သွယ်ေရး၊ 
ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းှင့် အေရး 
ေပ       ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် တည်ေဆာက်ခဲြ့ခင်း 
ြဖစ်ပီး  ဆူရ်ဘုန်ေလဆိပ်သစ်ကီးကို 
မကာမ ီဖွင့်လှစ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ဆူရ်ဘုန်(ဖလမ်း)  ေလဆိပ်ကို 
ဖလမ်းမိနယ်ရိှ ေြမဧက ၁၂၈၉ ဒသမ 
၅ ဧကတွင် စီမံကိန်းကိ ုေငွကျပ် ၃၂ 
ဒသမ ၃၆ ဘီလီယံှင့် အေမရိကန် 
ေဒ လာ ၁ ဒသမ ၁၉ သန်း   အကုန် 
အကျခံ၍    အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း    သိရ 
သည်။

ဆူရ်ဘုန်ေလယာ်ကွင်းကိ ု ATR- 
72 ေလယာ်များ ဆင်း/တက် အသုံး 
ြပိင်ုရန်အတွက် ေလယာ်ေြပးလမ်း 
အလျားေပ ၆၀၀၀၊ အကျယ်ေပ ၁၀၀၊ 
ေလယာ်ဝင်/ထွက်လမ်းှင့် ေလယာ် 
ရပ်နားရန်ေနရာ အလျားေပ ၂၅၀၊ 
အကျယ်ေပ ၂၅၀ တိုအား   ိုင်လွန် 
ကတ ရာခင်း   တည်ေဆာက်လျက်ရှ ိ
ပီး Compaction Method ြဖင့ ်Slope 
Stability Gabion Retaining Wall 

တည်ေဆာက်ြခင်း၊       ေလဆိပ် 
အေဆာက်အအုံ   အလျား  ၁၅၆ ေပ၊ 
အကျယ် ၈၄ ေပ၊   ေလေကာင်းထိန်း 
ေမ ာ်စင်ှင့်   ေလဆိပ်ဆုိင်ရာ  အြခား 
ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက် 
ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ေလယာ်ကွင်းမရှိသည့်   ချင်း 
ြပည်နယ်အတွက ်ဆူရ်ဘုန် (ဖလမ်း)
ေလဆိပ်သစ်ကီး ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါက 
ချင်းြပည်နယ်၏ အဓိကေလေကာင်း 
ဝင်ေပါက်ြဖစ်လာပီး    ြပည်တွင်း၊ 
ြပည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်များ အချနိ် 
တိုအတွင်း လာေရာက်လည်ပတ်ိုင ်
မည့်အြပင် ေဒသခံတုိင်းရင်းသားများ 
ှင့ ် ေဒသထွက်ကန်ုများလည်း ြမန်မာ 
ိုင်ငံရှိ ေဒသအှံအြပားသို လွယ်ကူ 
လျင်ြမန်စွာ သွားလာပုိေဆာင်ုိင်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်း - မျိးမင်းိုင်
ဓာတ်ပုံ - မျိးြမင့်

ပခုက စာေပဆုရ ကဗျာေပါင်းချပ် ဒုတိယဆုစာအုပ် ြဖန်ချေိရာင်းချ
ရန်ကုန်   ဇွန်    ၂၄
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ပုိှံပ်ေရးှင့ထ်တ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗမိာန် 

က ၂၀၁၅ ခှုစ်အတွက် ပခကု  ဦးအုံးေဖတည်ေထာင်ေသာ ပခကု စာေပဆ ု

ကဗျာေပါင်းချပ ်ဒုတိယဆုရရှိသည့် ေမာင်ကည်ေဇာ ်(စာဂ) ၏ “ထာဝရ 

လန်းဆန်းမညိးပန်း ကဗျာများ” စာအုပ်ကုိ ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရိှသည်။

ယင်းစာအုပ်တွင်  ကဗျာပုဒ်ေရ ၆၄ ပုဒ်ပါဝင်ပီး   ြမန်မာကဗျာ 

စပ်ထုံးစပ်နည်းှင့်အညီ   ဖွဲဆိုထားသည့်    အြပင်ေလာကေကာင်း၊ 

ဓမ ေကာင်း၊ ရာဇေကာင်းတိုှင့်ယှ်စပ်၍ သင်ခန်းစာရဖွယ်များ၊ စံြပ 

အတုယူဖွယ်များ၊  မိဘှင့်သားသမီး၊ ဆရာှင့်တပည့်၊ မိတ်ေဆွသဂ  ဟ 

အချင်းချင်း ထားရှိအပ်သည့် ေမတ ာတရား၊  သစ ာေစာင့်သိမ များှင့်  

ေကျးလက်အလှသဘာဝပုံရိပ်များကိုလည်း စာပန်းချြီခယ်မ န်း သီကုံး 

ဖွဲဆိုထားေသာ ကဗျာစာအုပ်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါစာအုပ်ကို ေရာင်းေဈး ကျပ် ၁၀၀၀ ြဖင့် အမှတ် (၅၂၉-၅၃၁)၊ 

ရဲတင့် ဘာသာြပန်ေသာ
မီဒီယာိုင်ငံေရးစာအုပ် ြဖန်ချေိရာင်းချ

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၄
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   ပုံှိပ်ေရးှင့ ်
ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန   စာေပဗိမာန်က 
ရတဲင့ ်ဘာသာြပန်သည့ ်“မဒီယီာိင်ုငေံရး” 
စာအုပ်ကို ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယင်းစာအုပ်တွင ် ိုင်ငံေရးလ ပ်ရှားမ  
များတွင်  မီဒီယာက  ၏  အေရးပါမ ကို 
ုိင်ငံေရးပညာရှင်များကေြပာသည့် သီအုိရီ 
များ၊ ိုင်ငံတကာြဖစ်ရပ်များြဖင့ ်ေရးသား 
ေဖာ်ြပထားသည့်     စာအုပ်ြဖစ်သည်။ 
ိုင်ငံေရးသတင်း၊ ိုင်ငံေရးဘက်လိုက်မ ၊ 
လူထုဆက်သွယ်ေရး မီဒီယာှင့် ိုင်ငံေရး၊ 
မဒီယီာ၏ အကျိးသက်ေရာက်မ ၊ ိင်ုငေံတာ် 
ထိန်းချပ်မ ှင့်      ိုင်ငံေတာ်ဝါဒြဖန်မ ၊ 
လွတ်လပ်ေသာစာနယ်ဇင်း ဒီမိုကေရစီှင့ ်
မီဒီယာစသည့ ်  အေကာင်းရပ်များ  အပါ 
အဝင် အခန်း(၈)ခန်း ပါဝင်သည်။

မဒီယီာက  တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနသမူျား၊ ေလလ့ာသေုတသနြပသမူျားှင့ ်အင်အားကီးအေနာက်ိင်ုငမံျား၏ 
မီဒီယာိုင်ငံေရးကို ေလ့လာလိုသူ မျိးဆက်သစ် လူငယ်များအတွက် ၂၁ရာစု ေခတ်ဦးကာလ မီဒီယာှင့ ် 
ိင်ုငေံရးအေြခအေန၊ မဒီယီာိင်ုငေံရးှင့ ်ဒီမုိကေရစီအေြခအေနတုိကုိ ေလလ့ာသုံးသပ်ရာ၌ အေထာက်အကြူပမည့ ်
စာအုပ်ြဖစ်သည်။ အေမရိကန်စာေရးဆရာ John Street ေရးသားသည့် “Mass Media, Politics and Democracy” 
စာအပ်ုအတွင်းမှ လထူဆုက်သွယ်ေရးှင့ ် မဒီယီာဆိင်ုရာ အေကာင်းရပ်အချိကိ ုအမျိးသားစာေပဆရု စာေရးဆရာ 
သတင်းစာဆရာကီး ရဲတင့်က ေရးချယ်ေကာက်ုတ ်ဘာသာြပန်ဆိုထားြခင်းြဖစ်သည်။

“မီဒီယာိုင်ငံေရး” စာအုပ်ကို တစ်အုပ်လ င် ေငွကျပ် ၁၂၀၀ ြဖင့် ရန်ကုန်၊ အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁၊ ကုန်သည်လမ်းရှ ိ
စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်ဖုန်း ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊  ၀၁-၃၈၁၄၄၈၊  အမှတ် (တ-၅၅)၊ သေြပကုန်းေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ
စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား၊ မ ေလးမိရှ ိစာေပဗိမာန် 
စာအုပ်ဆိုင် ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆ တိုတွင် ဝယ်ယူရရှိိုင်ေကာင်း သိရသည်။                                    သတင်းစ်

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်
ဦးေကျာ်စိုး

ကုန်သည်လမ်းရှ ိစာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်ဖုန်း ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈၊ အမှတ် (တ-၅၅)၊ သေြပကုန်းေဈး၊ 

ေနြပည်ေတာ်ရှိ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား၊ မ ေလးမိရှ ိ

စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင် ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆ ှင့ ် အမိမိရှိ စာေပဗိမာန် ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင  ်

ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်းှင့ ်လက်ကားမှာယူလိုပါက အမှတ် (၅၂၉-၅၃၁)၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာေပဗိမာန ်

အေရာင်းဌာန ဖုန်း ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈ သို ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။                                                                         

သတင်းစ်

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ ခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၄
စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးအထက်ပုိင်းှင့် ကချင်ြပည်နယ် 

တိုတွင်   ေနရာအှံအြပား၊   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

ေအာက်ပိင်ုး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊     တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊  ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန် 

ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာစပ်ိစပ်ိှင့ ်ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာကျဲကျဲ မုိးထစ်ချန်းရာပီး၊ ကချင် 

ြပည်နယ်တွင ် ေနရာကွက်၍  မိုးကီးိုင်သည်။   ရာရန် 

ရာ န်းြပည့်ြဖစ်သည်။                                     မိုး/ဇလ



COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၄-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီ

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀
ကိုဗစ်-၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်၊ သတင်း

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက်(၈:၀၀) နာရီ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၄-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

(၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန  ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ များတွင် COVID-19 လူနာေတွရှိမ 
ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-

 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၆၄)ခု၊  

 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၆၀) ခု၊

 - ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၁) ခုှင့် 

 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန  (မ ေလး) မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၅) ခု၊  စုစုေပါင်း (၁၁၁၀) ခုအား 

  ယေန၊ ညေနတွင် စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -

 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာသစ် (၁) ဦးေတွရှိရပါသည်။ 

၂။ (၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်COVID-19 ေရာဂါ   ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 

(၂၉၃) ဦးရှိပါသည်။ 

၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာေဟာင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ေဆးမ တွင် (၂) ကိမ် 

ဆက်တိုက် ပိုးမေတွရှိသ ူ (၄) ဦး (Case- 148, 169, 253, 258) ရှိသြဖင့ ်စုစုေပါင်း  (၂၀၈) ဦးရှိပါသည်။ ၎င်းတိုအနက် 

(၁၉၃) ဦးအား  ေဆးုံမှ  ဆင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ကာ  သတ်မှတ်ေနရာများတွင ် အသွားအလာ  ဆက်လက်ကန်သတ်၍ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိပါသည်။       

၄။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအနက ်ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရှိပါသည်။ 

၅။ (၂၃-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း 

ေတွရှိရေသာ ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ ်(၃၁) ဦး ရှိပါသည်။

၁။   (၂၃-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနအတွက် အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆုိင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL) မှ ထပ်မံစစ်ေဆး 
ပီးခဲေ့သာ ဓာတ်ခဲွနမနူာ (၈၆၁)ခ ုှင့ ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာန(မ ေလး) (PHL-Mdy)မှ ဓာတ်ခဲွနမနူာ 
(၂၇၀)ခု၊ စုစုေပါင်း (၁၁၃၁) ခုတွင်-
 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ်မေတွရှိရပါ။
၂။  (၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်COVID-19 ေရာဂါ  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 

(၂၉၂) ဦးရှိပါသည်။
၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ (၂၃-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင်- 
 • အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာန (ရန်ကန်ု) (NHL)မှ (ပထမအသတ်ုှင့ ်ဒတုယိအသတ်ု) ဓာတ်ခဲွနမနူာ 

(၁၃၃၁ )ခု၊
 • ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၄၆)ခု၊
 • ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(မ ေလး) (PHL-Mdy)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၀)ခု၊
 • ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခတုင် - ၁၀၀၀)မှ  ဓာတ်ခဲွနမနူာ (၁၅၀)ခ၊ု စစုေုပါင်း ဓာတ်ခဲွနမနူာ 

(၁၉၉၇) ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ပါသည်။

ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ IDP စခန်းများှင့် ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းများတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ
ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၄
လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ 
ချထားေရးဝန်ကီးဌာနသည်  IDP စခန်းများှင့ ်
တုိက်ပဲွေရှာင်စခန်းများတွင် ေနထုိင်ကသည့်  ြပည်တွင်း 
ေနရပ်စွန်ခွာသူများအား     ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 
ကူးစက်ြပန်ပွားြခင်းမ ှ   ကာကွယ်၊    ထိန်းချပ်၊ 
တုံြပန်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ု သက်ဆိင်ုရာဌာန၊  အဖဲွ 
အစည်းများှင့်ပူးေပါင်း၍   အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရခုိင် 
ြပည်နယ် စစ်ေတွမိနယ်ရှိ အမျိးသားေကျာင်း 
တိက်ု၊ ကေုချာင်းေကျာင်းတိက်ု၊ ဗေုဒ ါေမာ်ေကျာင်း 
တိုက်၊   ဆည်ကီးေကျာင်းတိုက်၊   ေဃာသိတာုံ 
ေကျာင်းတိုက်၊ ယတာေကျာင်းတိုက်၊   ဆုေတာင်း 

ြပည့်ေကျာင်းတိုက်၊ ဒေက ာင်းေကျာင်းတိုက်၊ မဏိ 
ရတနာေကျာင်းတိုက်၊ မဟာေအာင်ေြမပုံေကျာင်း 
တိုက်၊ သာသနာ့ဗိမာန်ေကျာင်းတိုက်၊ အလိုေတာ် 
ြပည့်ေကျာင်းတိုက်၊     ဝိဘဇ ဝါဒီေကျာင်းတိုက်၊ 
ဓမ ာရာမေကျာင်းတိုက်၊   နန်းေရ ဂူေကျာင်းတိုက်၊ 
ေတဇာရာမကမ   ာန်းေကျာင်းတိုက်၊ မဟာေဇယျ
သိဒ ိပ  ာန်းေကျာင်းတိုက်၊ မဟာသိမဝံသေကျာင်း 
တိုက်၊ ေမယုဓမ စက ေကျာင်းတိုက်၊ မဟာမုနိဗုဒ  
ဝိဟာရေကျာင်းတိုက်၊  ဥဿလင်းေကျာင်းတိုက ်
စစုေုပါင်းတိက်ုပဲွေရှာင်စခန်း ၂၁ ခသုို  သွားေရာက်၍ 
ဆပ်ြပာ ၁၀၉၂ ေတာင့်၊ လက်သန်ေဆးရည်ဘူး ၁၂၀၊ 
ခွဲစိတ်ခန်းသုံးှာေခါင်းစည်း ၁၇၂၀၊ အပူချနိ်တိုင်း 
ကိရိယာေလးခု၊ ဗီိုင်း ၃၂ ချပ်၊ လက်ေဆးေဘစင ်
ေလးခု၊   ကိုဗစ်-၁၉  အသိပညာေပး    အသံဖိုင် 

ထည့သွ်င်းထားေသာ  Memory  Stick ေလးေချာင်း၊ 
အဝတ်ှာေခါင်းစည်း ၄၀၈ ခု၊ လက်ကိုင်စပီကာ 
ေလးခုှင့် ထုံးအိတ် ၂၀ တိုကို ေထာက်ပံ့ခဲ့သည်။

လူမ ဝန်ထမ်း၊   ကယ်ဆယ်ေရးှင့်  ြပန်လည် 
ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 
ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တံုြပန်ေရးှင့် 
ပတ်သက်၍ ေထာက်ပံ့မ လုပ်ငန်းများအြပင ် အသိ 
ပညာေပးလုပ်ငန်းများ၊    အသိေပး  းေဆာ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းများှင့်    စိတ်ဓာတ်ေရးရာ  ြမင့်တင်ေပးမ  
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိ ု    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ
အပါအဝင် တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်  အားလုံးတွင် 
စ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရ 
သည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ Call Center
အချနိ်ေလ ာ့ချ ဖွင့်လှစ်ထားရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၄
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်၊  ထန်ိးချပ်၊  ကသုေရးတွင် အရိှန်အဟန်ု 

ြမင့်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်COVID-19  Call Center ကို ေဆးသုေတသန 

ဦးစီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတို ညိ  င်းမ ြဖင့်  ဆက်သွယ် 

ေရး ေအာ်ပေရတာ(၄)ခု၊ Blue Ocean ကုမ ဏီတိုပူးေပါင်း၍  COVID-19  

Call Center  (ဖုန်းနံပါတ် ၂၀၁၉)အား  ဧပီ ၈ ရက်မှစ၍ ေနစ် နံနက် ၈  

နာရီမှ ည ၈ နာရီအထိ ရန်ကုန်မိ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင် ေဆး 

သေုတသနဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၄၃)ဦး၊ ြမန်မာိင်ုင ံဆရာဝန်များအသင်းမှ 

ေစတနာဝ့န်ထမ်း ဆရာဝန်(၁၇)ဦး စစုေုပါင်း(၆၀)ြဖင့ ်ဖွင့လှ်စ်ထားရိှခဲသ့ည်။ 

ယခုအခါတွင် COVID-19  Call Center ေခ ဆိုမ အချနိ်ကို နံနက် ၈ 

နာရမှီ ည ၈ နာရအီထ(ိအစား) နနံက် ၉ နာရမှီ ညေန ၅ နာရအီထ ိေြပာင်းလ ဲ

ဖွင့်လှစ်ထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



   ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်- ၁၉ သတင်း

ေချာင်းဆုံ   ဇွန်   ၂၄
မွန်ြပည်နယ် ေချာင်းဆုံမိနယ်တွင ်

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာလ ြပည်သူများ 

ကိုယ်ခံအားြမင့်မားေစေရးအတွက ်

ငါးများများ စားသုံးရန်   ငါးတွင်ပါဝင ်

ေသာ ဓာတ်များ၊ အကျိးေကျးဇူးအသ ိ

ပညာများပါဝင်ေသာ    လက်ကမ်း 

စာေစာင်များအား       ေချာင်းဆုံမိနယ် 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး ဦးသက်ိင်ုဝင်းှင့ ်

ဝန်ထမ်းများက     ကေညာ်ေကျးရာ 

ေဈးအတွင်း  ြဖန်ေဝြခင်းှင့ ်  ဗီိုင်း 

ပိုစတာ   စိုက်ထူးြခင်းတို   ြပလုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

စလင်း  ဇွန်   ၂၄
မေကွးတိုင်းေဒသကီး   မင်းဘူးခိုင်   ပွင့်ြဖမိနယ် 
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှမိနယ်ဦးစီးဌာနမှး ဦးသိန်းကိုကိ ု
ထွန်းှင့် ဝန်ထမ်းများသည ်ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့်အတ ူ
ငါးရစ်ငါးသန်ရာသီချနိ်အတွင်း ငါးဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရးှင့ ်
ဘက်ထရီေရှာ့တုိက်ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရးအတွက် စလင်း 
မိနယ် ဧရာဝတြီမစ်အတွင်း ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးကသည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးစ်    စလင်းမိနယ်   ဆိတ်ကီး 
ေကျးရာအနီး ဧရာဝတြီမစ်အတွင်း၌ တန်းပိက်ုငါးေဖာင်ှင့ ်
ြမံးအကီး ၁၀ လုံးအား ပိင်ုရှင်မဲေ့တွရိှ သမ်ိးဆည်းခဲေ့ကာင်း 
ှင့်     ြပည်သူဘ  ာအြဖစ်  သိမ်းဆည်းိုင်ေရးအတွက ်
ဆက်လက်တင်ြပေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 
သည်။

သတင်းစ်

မူဆယ်   ဇွန်   ၂၄
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရး ကာလအတွင်း  ငါးစားသုံးြခင်းသည် 
ကျန်းမာေရး အကျိးရှိေစြခင်းေကာင့ ်အများြပည်သူများ ငါးရိက ာများစားသုံး 
ိုင်ေရးသိရှိေစရန်   ပညာေပးဆိုင်းဘုတ်ချတိ်ဆွဲထားရှိမ ကို   မူဆယ်ခိုင် 
ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးတင်ထွဋ်ှင့ဝ်န်ထမ်းများ၊ မိနယ်စည်ပင် 
သာယာ ေဈးအရာရိှ၊ ေဈးတာဝန်ခ၊ံ ေဈးေကာ်မတဝီင်များ၊ သား၊ ငါးေရာင်းချသ ူ
များှင့ ်ေဒသခြံပည်သမူျားပါဝင်ပီး မဆူယ်မိနယ်  စည်ပင်သာယာေဈးအမှတ်(၂)
ရှိ သား၊ ငါးေဈးုံတွင ်ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၄
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ် 

ေရး ကာလအတွင်း ယာယီပိတ်သိမ်း 

ခဲ့သည့်      ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အင်းစန်ိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်တုိမှ စက်ု၊ံ 

အလုပ်ုံ၊ အလုပ်ဌာနများမှ လူမ ဖူလုံ 

ေရးအကျံးဝင်   မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

အာမခံအလုပ်သမားများအား   လူမ  

ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့မ  အကျိးခံစားခွင့ ်

၄၀ ရာခိုင် န်းေပးအပ်ပွဲကိ ု   ယေန  

မွန်းလွဲ ၁ နာရီက  မဂ  လာဒုံမိနယ် 

လူမ ဖူလုံေရးုံးခွ(ဲ၅)၌ ြပလုပ်သည်။

ေထာက်ပံ့ေငွ     ေပးအပ်ပွဲတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     တာဝန်ခံ 

အင်းစိန်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်တိုမ ှအာမခံအလုပ်သမားများအား
လူမ ဖူလုံေရး ေထာက်ပံ့ေင ွ၄၀ ရာခိုင် န်း အကျိးခံစားခွင့ ်ေပးအပ်

ေချာင်းဆုံမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ပညာေပးစာေစာင်များြဖန်ေဝ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၄
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာလအတွင်း  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအတွင်းရှိ ယာယီ 
ပိတ်သိမ်းခဲ့ရသည့် အလုပ်ဌာနများမှ လူမ ဖူလုံေရးအကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား
ေသာ အာမခံအလုပ်သမားများအား လူမ ဖူလုံေရး   ေထာက်ပံ့ကူညီမ အကျိး 
ခံစားခွင့် ၄၀ ရာခိုင် န်းေပးအပ်ပွဲကိ ုယမန်ေနနံနက် ၁၁ နာရီက ဒက ိဏခိုင် 
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး စုေပါင်းုံးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဆုိပါ အခမ်းအနားတွင် ေနြပည်ေတာ်လူမ ဖူလံုေရးအဖဲွ လက်ေထာက် 
 န်ကားေရးမှး ေဒ ခိင်ုခိင်ုေအာင်က မက်စ်ြမန်မာကမု ဏမှီ အာမခအံလပ်ုသမား 
၃၉၄ ဦးအတွက် ကိုးရက်စာ ေငွကျပ် ၁၀၂၆၈၄၀၀ ကို ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရ 
သည်။

ေနြပည်ေတာ် လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲအေနြဖင့ ်ယေနအထိ အလုပ်ဌာန ၈၆ 
ခုမှ အာမခံအလုပ်သမား ၅၃၅၈ ဦးအတွက်  လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့ကူညီမ  
အကျိးခစံားခွင့ ်ေငကွျပ်သန်ိး ၁၄၀၀ ေကျာ် ေပးအပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ကိုမင်း(ေကးမု)ံ

ေနြပည်ေတာ်ရှိ အာမခံအလုပ်သမားများအား
လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့ေငွအကျိးခံစားခွင့် ေပးအပ်

မတ ရာ  ဇွန်  ၂၄
မတ ရာမိနယ် ေတာင်ကန် ကန်၌ ေရနံသာငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ ငါးြမစ်ချင်းေကာင် 
ေရ တစ်သန်ိးှင့် ေဘးမဲေ့ကျးရာရိှ တစ်ိင်ုတစ်ပိင်ုငါးသားေဖာက်ုမှံ ငါးြမစ်ချင်း 
ေကာင်ေရ ငါးေသာင်း စစုေုပါင်းေကာင်ေရ တစ်သန်ိးခဲွအား မျိးစိက်ုထည့်ခဲသ့ည်။ 

အဆိပုါအခမ်းအနားသို ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်   ဦးေဇာ်မင်းလွင်၊ 
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးေပ လွင်၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင ်
ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး ဦးေစာဝဏ ၊  မတ ရာမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး ဦးေဇာ်ခိင်ု၊   
မိနယ်ေထွ/အုပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းအဖဲွချပ်မှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ေတာင်ကန်ေကျးရာ 
အုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်  ရာသားများ၊   ေရနံသာငါးလုပ်ငန်းစခန်းတာဝန်ခ ံ
ဦးေအးလွင်ှင့်ဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက်ကသည်။

ထုိေနာက် တုိင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှးှင့်အဖဲွသည် မတ ရာ 
မိနယ်ရိှ သေုတသနအင်း (စကျင်ကန်တွင်းအင်း)သိုသွားေရာက်ပီး မျိးငါးများ 
မျိးပွားအဂ   ါ ရင့်ကျက်မ ရိှ၊ မရိှ၊ လက်ရိှေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများကုိ ပံုမှန် 
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ပီး သုေတသနအင်းလုပ်ကိုင်သ ူဦးြမတ်ထွဋ်က ေရနံသာ 
ငါးလပ်ုငန်းစခန်းအတွက် သဘာဝငါးမျိးများြဖစ်ေသာ ငါးေကာင်းေြခာက်ေကာင်၊ 
ငါးကင်းြဖေြခာက်ေကာင်ှင့ ်  ငါးဖန်းမ ၃၅ ေကာင်တိုအား  ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။                                                                            သတင်းစ်

မတ ရာမိနယ်ရှ ိေတာင်ကန်သို
ငါးမျိးများစိုက်ထည့်

အရာရှိ   ဦးထွန်းကိင်၊      ဒုတိယ 

တာဝန်ခံအရာရှိ    ဦးဝင်းစိုး၊   ုံးခွဲ 

တာဝန်ခအံရာရိှ ဦးသန်ေဇာ်မင်းတိုက 

လမူ ဖလူုေံရးုံးတွင် အကျံးဝင် မှတ်ပု ံ

တင်ထားေသာ အလုပ်ဌာန ၂၄ ဌာနမှ 

အာမခံအလုပ်သမား ၁၁၄၂၉ ဦးအား 

လမူ ဖလူုေံရး ေထာက်ပံမ့  အကျိးခစံား 

ခွင့် ၄၀ ရာခိုင် န်းြဖစ်ေသာ ေငွကျပ် 

၁၇၁၈၉၉၆၆၈  ဒသမ  ၅၇ ကျပ်ကိ ု

သက်ဆိုင်ရာစက်ုံ၊ အလုပ်ုံ၊ အလုပ် 

ဌာနတိုမှ  တာဝန်ခံများထံ ေပးအပ်ခဲ့ 

သည်။

ေထာက်ပံ့ေငွ    ေပးအပ်ခဲ့သည့ ်

အင်းစန်ိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်တုိရိှ စက်ု၊ံ 

အလုပ်ုံများသည ်  ပူးေပါင်းအဖွဲှင့ ်

စစ်ေဆးပီး တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ၏ 

ခွင့်ြပမိန် ြဖင့ ် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရ 

ေသာ  စက်ုံ၊  အလုပ်ုံများြဖစ်ကာ 

၂၀၁၂ ခုှစ် လူမ ဖူလုံေရး ဥပေဒှင့် 

အညီ လူမ ဖူလုံေရး ေထာက်ပံ့ကူညီမ  

၄၀ ရာခိုင် န်းေပးအပ်ြခင်းြဖစ်သည်။

ယေန  လူမ ဖူလုံေရး ေထာက်ပံ့ေင ွ

များ ေပးအပ်ရာတွင ်ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ  ထုတ်ြပန် 

ထားေသာ   ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ဆိုင်ရာ       န်ကားချက်ှင့်အည ီ

ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းှင့်ဓာတ်ပုံ
မင်းသစ(်MNA)

မင်းဘူးခိုင ်ပွင့်ြဖမိနယ်၌
ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

မူဆယ်မိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး ငါးရိက ာများစားသုံးေပး ဆိုင်းဘုတ်ချတိ်ဆွဲ

COVID- 19 ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိမှစ၍ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာစို



ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ် - ၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိသူ တစ်ဦး ထပ်မံေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးရှိသူ စုစုေပါင်း ၂၉၃ ဦးရှိသွားပီ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၄
ယေနတွင်   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရိှသ ူတစ်ဦးထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ် ေရာဂါပိုးရိှသ ူစစုေုပါင်း  ၂၉၃  ဦးရိှသွားပြီဖစ်ေကာင်း၊  

ပိုးေတွရိှသတူစ်ဦးမှာ ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငမှံ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသြူဖစ်ေကာင်း၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှသ ူ ၂၉၃ ဦးအနက် 

ေသဆုံးသူ ေြခာက်ဦး၊  ပိုးမေတွရှိေတာ့သ ူ၂၀၈ ဦးရှိပီး ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့်ြပခဲ့သ ူ၁၉၃ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်ဇွန် ၂၃ ရက် 

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီမှ ဇွန် ၂၄ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအတွင်း ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ ်၃၁ ဦးရှိေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်များအရ သိရသည်။                                                     သတင်းစ်

 ဘူိုင်း ၁၄၁ ၁၃၈ ၃

 ကေမ ာဒီးယား ၁၃၀ ၁၂၇ ၀

 လာအို ၁၉ ၁၉ ၀

 မေလးရှား ၈၅၉၆ ၈၂၃၁ ၁၂၁

 ြမန်မာ ၂၉၃ ၂၀၈ ၆

 ဖိလစ်ပိုင ် ၃၂၂၉၅ ၈၆၅၆ ၁၂၀၄

 စင်ကာပ ူ ၄၂၆၂၃ ၃၅၉၉၅ ၂၆

 ထိုင်း ၃၁၅၇ ၃၀၂၆ ၅၈

 ဗီယက်နမ် ၃၅၂ ၃၂၉ ၀

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
 ိုင်ငံအမည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိုး ပိုးေတွ
  ပိုးေတွရှိသ ူ ကင်းစင်သွားသ ူ ေသဆုံးလူနာ

ကမ  ာ့ိင်ုငမံျားမှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်/ေသဆုံးမ  အများဆုံး ၁၀ ိင်ုငံ
 ိုင်ငံအမည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိုး ပိုးေတွ
  ပိုးေတွရှိသ ူ ကင်းစင်သွားသ ူ ေသဆုံးလူနာ

 အေမရိကန် ၂၄၂၅၈၅၅ ၁၀၂၀၄၅၅ ၁၂၃၅၂၀

 ဘရာဇီး ၁၁၅၂၀၆၆ ၆၁၃၃၄၅ ၅၂၇၈၈

 စပိန် ၂၉၃၈၃၂ စိစစ်ဆဲ ၂၈၃၂၅

 ပီူး ၂၆၀၈၁၀ ၁၄၈၄၃၇ ၈၄၀၄

 ဗိတိန် ၃၀၆၂၁၀ စိစစ်ဆဲ ၄၂၉၂၇

 ုရှား ၆၀၆၈၈၁ ၃၆၈၈၂၂ ၈၅၁၃

 အိ ိယ ၄၆၁၈၂၈ ၂၆၁၆၈၂ ၁၄၅၇၇

 အီတလီ ၂၃၈၈၃၃ ၁၈၄၅၈၅ ၃၄၆၇၅

 အီရန် ၂၁၂၅၀၁ ၁၇၂၀၉၆ ၉၉၉၆

 အင်ဒိုနီးရှား ၄၉၀၀၉ ၁၉၆၅၈ ၂၅၇၃

 ချလီီ ၂၅၀၇၆၇ ၂၁၀၅၇၀ ၄၅၀၅

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၄
တပ်မေတာ် (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများက ြမန်မာ့လက်ေဝှပညာရှင်များ 
အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာလ စားေသာက်ေရးအဆင်ေြပေစရန ်ဆန်၊ ဆီ၊ 
ဆား၊  ပဲှင့်    ှာေခါင်းစည်းများေပးအပ်လှဒါန်းပွဲကိ ု  ယေနမွန်းလွဲပိုင်းက 
ရန်ကုန်မိ ဦးဝိစာရလမ်းရှ ိတပ်မေတာ်ခန်းမ၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်သက်ပုံက လှဒါန်း 
ရြခင်းအေကာင်း   ေြပာကားပီး   ြမန်မာိုင်ငံ   ိုးရာလက်ေဝှအဖွဲချပ်ဥက    
ဦးသိန်းေအာင်ထံသို ရိက ာအမယ်ေလးမျိးှင် ့ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 
အေထာက်အကူြပပစ ည်းများကိ ုေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

“လက်ေဝှပွဲေတွရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ကာလမှာ အခုလိုလှဒါန်းမ ရရှိေအာင ်
တပ်မေတာ်ကိ ုတင်ြပခဲပ့ါတယ်။ ြမန်မာိင်ုငမှံာ လက်ေဝှကလပ်ေပါင်း ၇၃ ခမှုာ 
တရားဝင်မှတ်ပုတံင်ထားတဲ ့လက်ေဝှသမားေပါင်း ၆၁၇ ဦးရိှပါတယ်။ ရန်ကန်ုမှာ 
ေတာ ့လက်ေဝှကလပ် ၁၂ ခရိှုပါတယ်။ ေထာက်ပံပ့စ ည်းေတကွိ ုရန်ကန်ုကလပ် 
ေတွအတွက် ဒီေနခဲွေဝေပးမှာြဖစ်သလုိ နယ်အတွက်ေတာ့ အဖဲွချပ်အစီအစ် 
နဲဆက်လက်ေပးပိုသွားမှာြဖစ်ပါတယ”်ဟ ုြမန်မာိုင်ငံိုးရာလက်ေဝှအဖွဲချပ ်
အမ ေဆာင် ဦးဝဏ က ေြပာြပသည်။

အဆုိပါလှဒါန်းမ တွင် ဆန်ေြခာက်ြပည်ပါ ဆန်အိတ် ၂၀၀၊ ဆီ ၅၀ ကျပ်သား 
ဘူး ၂၀၀၊ ပ ဲ၅၀ ကျပ်သား အထုပ်၂၀၀၊ ဆားထုပ် ၂၀၀၊ ကက်ဥ ၁၀ လံုးကတ် ၂၀၀၊ 
ှာေခါင်းစည်းအခု ၁၀၀၀ ှင့် လက်သန်ေဆးရည ်၁၀ ဘူး ပါဝင်ေကာင်း သိရ 
သည်။

တပ်မေတာ်မသိားစမုျားအေနြဖင့် စာသင်တိက်ုများ၊ စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများ၊   
ြမန်မာိင်ုငံပ်ုရှင်အစည်းအုံး၊  သတင်းမဒီယီာေကာင်စ ီစေသာအဖဲွအစည်းများ 
သိုလည်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာလအတွင်း ဆန်၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ပ ဲစေသာ ေထာက်ပံ ့
ပစ ည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                       ြမင့်ေမာင်

ြမဝတီ   ဇွန်   ၂၄
ထိင်ုးုိင်ငံမှ ြမန်မာေရ ေြပာင်းလပ်ုသား 
၅၉၇   ဦးသည်    ြမဝတီအမှတ်(၂)    
ချစ်ကည်ေရးတံတားမ ှ     တစ်ဆင့်   
ယေန      ဆက်လက်ဝင်ေရာက်လာခ့ဲ 
ေကာင်း  သိရသည်။

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်
ထိုသို   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာ 

သူများအနက် ၆၄ ဦးသည်  ထုိင်းုိင်ငံ 
ဆိင်ုရာြမန်မာသံုံး၏ စစီ်ေဆာင်ရက် 
ေပးမ ြဖင့ ်ထိင်ုးိင်ုင ံေမာ်ချစ်ကားဂတ်ိ 
မှ  ကားသုံးစးီြဖင့ ် ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 
လာသမူျားြဖစ်ပီး   ကျန် ၅၃၃ ဦးသည် 
ထုိင်းုိင်ငံေဒသအသီးသီးမှ ၎င်းတုိ၏ 
အစီအစ်ြဖင့်    ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်
သူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြပန်လည်    ဝင်ေရာက်လာသူများ 
အား    ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ ှင့် 
အြခားေသာ   လိုအပ်ချက်များကို 
ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်    ကရင် 
ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်
ဦးသန်ဇင်ေအာင်၊ ခုိင်ှင့် မိနယ်တုိ 
မှ  တာဝန်ရိှသမူျားက     ကီးကပ်ေဆာင် 
ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပန်လည်   ဝင်ေရာက်လာသူများ 

အေနြဖင့် ေမ ၁ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ 
၁၁၆၈၀၊  ဇွန် ၁ ရက်တွင် ၁၀၄၃ ဦး၊ 
ဇွန် ၂ ရက်တွင် ၁၅၁၇ ဦး၊ ဇွန် ၃ 
ရက်တွင် ၁၅၄၇ ဦး၊ ဇွန် ၄ ရက်တွင် 
၁၂၀၄ ဦး၊ ဇွန် ၅ ရက်တွင် ၁၁၉၀၊ ဇွန် 
၆ ရက်တွင် ၁၇၈၄ ဦး၊ ဇွန် ၇ ရက်တွင် 
၁၆၃၅ ဦး၊ ဇွန် ၈ ရက်တွင် ၉၄၆ ဦး၊ 
ဇွန် ၉ ရက်တွင် ၁၀၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၁၀ 
ရက်တွင် ၉၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် 

၆၇၀၊   ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ၈၂၃ ဦး၊ ဇွန် 
၁၃ ရက်တွင် ၇၇၅ ဦး၊ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် 
၆၀၀၊  ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ၅၀၆ ဦး၊ ဇွန် 
၁၆ ရက်တွင် ၆၄၄ ဦး၊ ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် 
၈၇၇ ဦး၊ ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် ၆၉၈ ဦး၊ 
ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် ၄၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၂၀ ရက် 
တွင် ၆၅၇ ဦး၊ ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ၆၄၂ 
ဦး၊ ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ၈၄၈ ဦး၊ ဇွန် ၂၃ 
ရက်တွင် ၅၂၇ ဦး၊ ယေနတွင် ၅၉၇ ဦး    

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး  စုစုေပါင်း 
၃၃၉၉၂ ဦးထ ိြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး 
ြဖစ်သည်။

ယေန  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်သူများ 
အေနြဖင့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 
အသီးသီးမှ အမျိးသား ၃၃၅ ဦး၊ အမျိး 
သမီး ၂၆၂ ဦး   စုစုေပါင်း ၅၉၇ ဦးြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။

ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

ြမဝတီတံတားအမှတ်(၂)မှ ြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သား ၅၉၇ ဦး ဆက်လက်ဝင်ေရာက် ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှပညာရှင်များသို
ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ လှဒါန်း



   ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်းှင့် ဓာတ်ပုံြမင်ကွင်း

ဟားခါး  ဇွန်  ၂၄
ချင်းြပည်နယ ်       လူမ ေရးဝန်ကီး   
ဦးေပါင်လွန်းမင့်ထန်သည်   ဇွန် ၂၀ 
ရက်တွင်   တီးတိန်မိ   အစိုးရမူလ 
တန်းကိေကျာင်း၌    တီးတိန်မိနယ် 
အတွင်းရိှ အသက် (၈၅) ှစ်ှင့်အထက် 
သက်ကီးဘိုးဘွား   ၁၉၄  ဦးအား 
ိုင်ငံေတာ်က  ချးီြမင့်သည် ့ တတိယ 
အကိမ် လူမ ေရးပင်စင်ေထာက်ပံ့ေင ွ
တစ်ဦးလ င်        ကျပ်သုံးေသာင်းှင် ့
ထပ်ေဆာင်း       ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်  
သုံးေသာင်းစီကိ ု       လည်းေကာင်း၊ 
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များှင့် ၎င်းတို 
မှေမွးဖွားသည့် အသက် ှစ်ှစ်ေအာက် 
ကေလးငယ် စုစုေပါင်း ၅၆၉၇ ဦးအား 
တစ်ဦးလ င်        ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်
သုံးေသာင်းစီကိ ု      လည်းေကာင်း၊ 
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး   အစိုးရ အသိ 
အမှတ်ြပ မူလတန်းကိေကျာင်း ၂၉ 
ေကျာင်းအတွက် တစ်ေကျာင်းလ င် 
ေငကွျပ် ၁၆၀၀၀၀ စကီိ ုလည်းေကာင်း 
ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာ         
အဘိုးအဘွားများ၊     မိခင်များှင့်   
မူကိေကျာင်းအုပ ် ဆရာကီးများက       
လက်ခံရယူခဲ့ကပီး မလာေရာက်ိုင ်
ေသာ       သက်ကီးဘိုးဘွားများအား  

ချင်းြပည်နယ်၌ ေထာက်ပံေ့ကးများ ေပးအပ် 

ြဖး   ဇွန်   ၂၄
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး      ြဖးမိနယ်ရိှ 
ြဖးေချာင်းေရေလှာင်တမ ံ  ဘက်စု ံ
စမီကံန်ိးမှ     ဆည်ေရေပးေြမာင်းများ 
ေဖာက်လုပ်ရာတွင ်     ပါဝင်သွား 
ေသာ  လယ်ယာေြမများအတွက ်
နစ်နာေကးများကို   ြဖးမိနယ ် 
လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များှင့ ်
မိနယ်ှင့် ေကျးရာလယ်ယာေြမ
စီမံခန်ခွဲမ အဖွဲတိုက  တစ်ရာချင်း 
အလုိက်       နစ်နာေကးေငွများကိ ု     
ေကျးရာ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲမ        
အဖဲွထ ံဇွန် ၂၂ ရက်က ေပးအပ်ခဲ့က 
သည်။

လက်ဝယ်ေပးအပ်
မိနယ်ှင့်  ေကျးရာ လယ်ယာ

ေြမစမီခံန်ခဲွမ အဖဲွများက ကီးကပ် 
၍  ေကျးရာအုပ်စု  ကိုးအုပ်စုမှ 
ေတာင်သ ူ၈၉၁ ဦး၏ ပါဝင်လယ်ေြမ 
၅၄၀ ဒသမ ၅၈ ဧကအတွက် တစ်ဧ 

လယ်ယာေြမများအတွက် နစ်နာေကးများ ေပးအပ်

ကသာ   ဇွန်   ၂၄
စစ်ကိုင်းတိုင်း     ေဒသကီးအတွင်း 
မိနယ်အသီးသီးရိှ ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ 
၅၂ ဦးတုိသည် ယမန်ေန  ညေန ၆ နာရီ 
ခန်က   လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်စစ်ေဆး 
ေရးဂတ်ိမှ  ကသာမိနယ် ဒုံးေအာဆ့ပ်ိ 
ကမ်းသို ေရာက်ရှိလာသည်။

ကိဆိုလက်ခံ
အဆိုပါ  ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသ ူ

များသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
အင်းေတာ်မိနယ်မ ှ၁၈ ဦး၊ ဒီပဲယင်း 
မိနယ်မှ တစ်ဦး၊ ကသာမိနယ်မှ ၁၇ 
ဦး၊ ကနီမိနယ်မှ တစ်ဦး၊  ထီးချိင့် 
မိနယ်မှ သုံးဦး၊ ဘုတလင်မိနယ်မ ှ
တစ်ဦး၊ ဆားလင်းကီးမိနယ်မှ သုံးဦး၊ 
ကန်ဘလူမိနယ်မှ တစ်ဦး၊ ဝက်လက် 
မိနယ်မှ ှစ်ဦး၊ ေချာင်းဦးမိနယ်မ ှ

လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်စစ်ေဆးေရးဂိတ်မှ ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ  ၅၂ ဦး ဆက်လက်ေရာက်ရှိ

တစ်ဦး၊ ပင်လည်ဘူးမိနယ်မှ တစ်ဦး 
ှင့်  ေကာလင်းမိနယ်မှ   သုံးဦး၊ 
စုစုေပါင်း ၅၂ ဦးတိုသည် လွယ်ဂျယ် 
နယ်စပ်စစ်ေဆးေရးဂိတ်မှ ေမာ်ေတာ် 
ယာ် ခုနစ်စီးြဖင့် ြပန်လည်ေရာက်ရှ ိ

လာခဲ့ရာ  ေနရပ်ြပန်ြပည်သူများအား  
ြပည်သူလ တ်ေတာ်          ကိယ်ုစားလှယ် 
ဦးြမင့်ကည်၊    မိနယ်စီမံခန်ခွဲမ  
ေကာ်မတီဥက      ဦးေကျာ်ေဒဝှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများှင့် 

လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများက  ကိဆို 
လက်ခံခဲ့ကသည်။

ကသာမိနယ်အတွင်းရှိ   ေနရပ် 
ြပန်ြပည်သ ူ၁၇ ဦးရိှပီး မိုးကတ်ုရပ်ိသာ 
၌    ဖွင့်လှစ်ထားေသာ   ကန်သတ် 
ေစာင့်ကည့ေ်ရးစခန်းတွင် အမျိးသား 
၁၂ ဦးှင့ ်အမ်ိတွင်းမ သင်တန်းေကျာင်း 
တွင်    အမျိးသမီး    ငါးဦးတိုအား 
ေစာင့်ကည့်ထားရှိကာ     အာေခါင်
တိုဖတ်၊      ှာေခါင်းတိုဖတ်များ    ရယ ူ
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
အြခားမိနယ်များမှ ေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ
များကိ ု   သက်ဆိင်ုရာေဒသ  အသီးသီး 
မှ ကိဆိေုရးအဖဲွများထသံို လ ဲေြပာင်း 
ေပးခ့ဲေကာင်း ကသာမိနယ် စမီခံန် ခဲွ 
မ ေကာ်မတီထံမ ှသိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ြပည်နယ်လမူ ေရးဝန်ကီးှင့်     တာဝန် 
ရိှသမူျားက အမ်ိအေရာက်  သွားေရာက် 
ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။ 

ဆက်လက်ပီး   ချင်းြပည်နယ ်
လူမ ေရးဝန်ကီး ဦးေပါင်လွန်းမင့်ထန် 
ှင့် တာဝန်ရိှသူများသည် ဇွန် ၂၁ ရက် 
တွင် တွန်းဇံမိနယ်အတွင်းရိှ  အသက် 
(၈၅)ှစ်ှင့အ်ထက် သက်ကီးဘိုးဘွား 
၁၀၅ ဦး၊ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များှင့် 
၎င်းတုိမှ  ေမွးဖွားသည့်     အသက်ှစ် 
ှစ်ေအာက်    ကေလးငယ ် စုစုေပါင်း 
၂၃၁၄ ဦး၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး အစိုးရ 
အသအိမှတ်ြပ မလူတန်းကိေကျာင်း 
ေလးေကျာင်းတိုကိ ု   လည်းေကာင်း၊ 
ယမန်ေန  နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျခီါး 
မိအတွင်းရှိ အသက် (၈၅) ှစ်ှင့် 
အထက်  သက်ကီးဘိုးဘွား  ေလးဦး၊      
ကိယ်ုဝန်ေဆာင်မခိင်များှင့်    ၎င်းတို 
မှေမွးဖွားသည့် အသက် ှစ်ှစ်ေအာက် 
ကေလးငယ ်   စုစုေပါင်း  ၉၂  ဦးှင့်      
ကန်ေဆာက်ေကျးရာမ ှ       အသက် 
(၈၅) ှစ်ှင့်အထက်      သက်ကီး 
ဘိုးဘွား   ငါးဦးတိုကို လည်းေကာင်း   
ေထာက်ပံ့ေငွများ  ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

 တာချလီိတ်မှ
ဇွန် ၁၅ ရက်က  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာခဲ ့

ကေသာ   ေနရပ်ြပန်များ၏    အာေခါင်တိုဖတ် 

ဓာတ်ခဲွအေြဖမသရိှိရေသးေကာင်း၊ ၎င်းတိုကိ ု

မိုးကုတ်တရားဓမ ရိပ်သာတွင် Quarantine 

ဝင်လျက်ရိှပီး ေနထိင်ုစ်ကာလအတွင်း စရတ်ိ 

မ ေပးစနစ်အြဖစ ်တစ်ရက်တာဟင်းဖိုး ထိုင်း 

ဘတ်ေငွ ၅၀ ေပးေဆာင်ရေကာင်း၊ တစ်ရက် 

လ င် လူတစ်ဦးစားစရိတ် ဘတ်ေငွ ၁၂၀ အထက် 

ကန်ုကျချန်ိတွင် လိအုပ်ေသာ စားစရတ်ိအတွက် 

မိမိတုိတာဝန်ရိှသူများှင့်      အလှရှင်များက 

ပူးေပါင်းေြဖရှင်းေပးေနေကာင်း ခိင်ုအပ်ုချပ် 

ေရးမှး ဦးြမင့်ိုင်က ေြပာသည်။

 ယာေဆး(ြပန်/ဆက်) ကလ င်   ေငွကျပ်သိန်း ၂၀  န်းြဖင့် 
စုစုေပါင်း    နစ်နာေကးေငွကျပ ် 
၁၀၈၁၁  ဒသမ  ၆  သိန်းကို   
ေတာင်သူများ     လက်ဝယ်သို  
အသီးသီးေပးအပ်ခဲ့ကသည်။ 

ြဖးေချာင်း     ေရေလှာင်တမံ   
ဘက်စုံစီမံကိန်းကိ ု  ၂၀၀၀-၂၀၀၁ 
ခုှစ်က     စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး     

စီမံကိန်းအားလုံး     ပီးစီးပါက     
လယ်ေြမဧက ၉၀၀၀၀ ကိ ု ေရေပး 
ေဝိုင်မည်ြဖစ်ပီး         ယခုှစ် 
ေဆာင်ရက်ေနသည့်  ဆည်ေရေပး 
ေြမာင်းများ  ပီးစီးပါက  လယ်ေြမ 
ဧက  ၁၆၈၀၀ ကိ ုဆည်ေရကိတင် 
ေပးေဝိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း   သိရ 
သည်။            မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

တပ်မေတာ်သားများငှ့ ်မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များပူးေပါင်း၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အင်းစိန်မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

မ ေလးတိုင်း      ေဒသကီး 
ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ ် ချမ်းြမ 
သာယာရပ်ကွက်ရိှ     ဘန်ုးေတာ် 
ကီးေကျာင်း၌   ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရး    ပိုးသတ် 
ေဆးဖျန်းစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၄
သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တပ်မေတာ်သားများ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊  ဌာန၊ အဖဲွအစည်းများ ပူးေပါင်း၍ 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက် ဇွန် ၁၉ ရက်က ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ုေနြပည်ေတာ်၊ 
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ မိနယ် ၂၈ မိနယ်ရှိ ေနရာ ၇၁ ေနရာတိုတွင် မီးသတ်ယာ်များ၊ မီးသတ်ပစ ည်း 
ကိရိယာများြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ပိုးသတ်ေဆးရည ်၆၇ ဂါလန်ှင့် ပိုးသတ်ေဆးမ န်  ရှစ်ကီလိုဂရမ်သုံးစွဲခဲ့ပီး ပိုးသတ် 
ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုတာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း   
ေဒသကီး
ေရ ဘိုမိေပ ရှိ 
စာသင်ေကျာင်း၌
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကာကွယ်ေရး  
ပိုးသတ်ေဆး
ဖျန်းစ်။

ရခိုင်ြပည်နယ ်
ေမာင်ေတာမိ
အမှတ်(၁)နယ်စပ်
အဝင်၊ အထွက်
စခန်း၌ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကာကွယ်ေရး  
ပိုးသတ်ေဆး
ဖျန်းစ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ဖို စနစ်တကျ

 လက်ေဆးစို



ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၂၀

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်
ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ် သူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရးဆရာများ၏ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ် သူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရးဆရာများ၏

ထုတ် ေသာ  စာအုပ်များကို  စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှိေလ့လာဖတ် ိုင်ရန်အတွက်ထုတ် ေသာ  စာအုပ်များကိ ု စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှိေလ့လာဖတ် ိုင်ရန်အတွက်

စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)

ေမာ်ကွန်းေမာ်ကွန်း

ရေသ့အဘုိးအုိ

ကေလးသငူယ်ပညာေပးအေနြဖင့ ်စာေရးသ ူေဇာ်ထွန်းစစီ်ေရးသားသည့ ်

ရေသ့အဘိုးအိုစာအုပ ်ထွက်ရှိလာသည်။

အဆိပုါပုြံပင်စာအပ်ုတွင် အဂ  လပ်ိှင့ြ်မန်မာှစ်ဘာသာြဖင့ေ်ရးသား

ထားသြဖင့် ကေလးသူငယ် အဂ  လိပ်စာစွမ်းရည်တိုးတက်ေစမည်ြဖစ ်

သည်။ ကေလးငယ်များအတွက်သာမက အဂ  လိပ်ဘာသာေလ့လာေန

ေသာလူငယ်များအတွက်ပါ ရည်ရယ်၍ ေရးသားထားသည်။ စီဒီေခွပါ 

ပူးတဲွပါရိှသြဖင့ ် စာဖတ်သသူည် အဂ  လပ်ိစာနားေထာင်စွမ်းရည်၊ စာဖတ် 

စွမ်းရည်ှင့ ်အသံထွက်တုိကုိ တစ်ပိင်နက်ေလလ့ာိင်ုေစရန် စစီ်ထား 

သည်။

စာအုပ်ကို City Mart များ၊ ဦးeာဏ်လင်း ဖုန်း-၀၉ ၄၄၈၅၀၁၆၅၃၇ သို 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၀၀၀ ြဖင့်ဝယ်ယူိုင်သည်။

ြမန်မာ့ုပ်ရှင် ပထမဆုံး ဇာတ် န်းေရးဆရာကီး 
ပီမိုးနင်းှင့် အုပညာသည်များ
ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ှစ်(၁၀၀)ြပည့်အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် စာေရးသူ ကိုတိုး 

(ရန်ကင်း) စီစ်ေရးသားသည့ ်ြမန်မာ့ုပ်ရှင ်ပထမဆုံး ဇာတ် န်းေရး 

ဆရာကီး ပီမိုးနင်းှင့ ်အုပညာသည်များစာအုပ ်ထွက်ရှိလာသည်။

အဆိပုါစာအပ်ုတွင် စာေရးဆရာကီးပမီိုးနင်းအပါအဝင် ြမန်မာ့ပ်ုရှင် 

ဖခင်ကီး လန်ဒန်အတ်ဦးအုန်းေမာင်၊ ြမန်မာ အမျိးသမီးဇာတ် န်းေရး 

ဆရာ ေဒ ဒဂုန်ခင်ခင်ေလး၊ ြမန်မာ့ပထမဦးဆုံး ုပ်ရှင်မင်းသားဦးညီပု၊ 

သဘာဝမင်းသား ေမာင်တင်ေမာင်၊ စစ်ကိေခတ်က စတန်မင်းသား 

ရေဲခါင်ချစ်ေရ ၊ လရူ င်ေတာ်သာေဂါင်ကီး၊ စွယ်စုရံအပုညာရှင် ခင်ေမာင် 

ရင် စသည့် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်အုပညာရှင်များ၏အေကာင်းကိုေရးသား

ထားသည်။

စာအပ်ုကိ ုရန်ေအာင်စာေပ၊ အ.ထ.က(၁) ရန်ကင်းေကျာင်းေရှ၊ ဆိင်ုအမှတ်(H)၊ ၁၂-လုံးတန်းမှတ်တိင်ုအနီး ရန်ကင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉ ၅၁၇၉၃၉၈ှင့ ်၀၉ ၇၃၂၄၃၈၅၁တိုမ ှတန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၀၀၀ြဖင့ ်ြဖန်ချသိည်။

အိမ် ခံေြမ တိုက်ခန်းြပဿနာ ေြဖရှင်းနည်းအြဖာြဖာ

စာေရးသ ူကယ်နေီလး စစီ်ေရးသားသည့ ်အမ်ိခေံြမ တိက်ုခန်း ြပဿနာ 

ေြဖရှင်းနည်းအြဖာြဖာစာအုပ ်ထွက်ရှိလာသည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ကာလစည်းကမ်းသတ်ှင့ ်ေြမကိ ုလက်ေရာက ်

ရိှလုိြခင်း၊ မှတ်ပံုတင်ြခင်းမရိှေသာ အရပ်စာချပ်ြဖင့်ဝယ်လ င် တရားဝင် 

ပိုင်ဆိုင်မ  မရိုင်၊ ေြမအမည်ေပါက်ုံြဖင့ ်ေြမပိုင်ရှင်မြဖစ်ိုင်၊ အိမ်၊ ခံ၊ 

ေြမအတွင်းမှာ ကျးေကျာ်တဲေဆာက် စိုက်ပျိးေနထိုင်သူရှိခဲ့ေသာ်၊ 

သက်တမ်းကုန်ေြမဂရန်ှင့်  ပုိင်ရှင်၏တာဝန်၊  ေရာင်းသူလက်ရိှမဟုတ် 

ေသာ ပစ ည်းဝယ်လ င် ကာလစည်းကမ်းသတ် အေရးကီး စသည့် အိမ်ခံေြမ 

တိုက်ခန်းြပဿနာများှင့် ေြဖရှင်းနည်းများကိ ု ြပည့်ြပည့်စုံစုံေရးသား 

ထားသည်။

စာအုပ်ကို ေမာင်ေကာင်းေဖစာေပ၊ အမှတ်-၁၇၆၆၊ ဧရာဝဏ်ဆက်စပ ်

လမ်း၊ (၅၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 

ဖုန်း-၀၉ ၂၅၁၀၁၅၀၈၉မ ှတန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၀၀၀ြဖင့ ်ြဖန်ချသိည်။

ရန်ကုန် ဇွန် ၂၄                  ရန်ကုန် ဇွန် ၂၄                  

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ် ၃၃ မိနယ် 

၏ ေြမစီမံခန် ခွဲမ ဆိုင်ရာ  ၀န်ေဆာင်မ များကို 

ယခင်က ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမတွင် ၀န်ေဆာင်မ  

ေပးရာမှ  မရမ်းကုန်းမိနယ် မင်းဓမ လမ်းရိှ ြမန်မာ 

ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ(MCC) ခန်းမသိုေြပာင်းေရ ကာ 

တစ်ပတ်လ င်သုံးရက ်တနလ  ာ၊ ဗုဒ ဟူး၊ ေသာကာ

ေနများတွင် ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမ ှ

သိရသည်။

ယင်းသိုေဆာင်ရက်ရာတွင် ဇွန် ၂၂ ရက်က

မိေတာ်ခနး်မအတွင်းှင့်  ြပင်ပ၌ ေြမစီမံခန်ခွဲမ  

ဆိင်ုရာ လာေရာက်ေလ ာက်ထားသအူလွန်များြပား

ြခင်းေကာင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များမြဖစ် 

ေပ ေစေရးအတွက် ဇွန် ၂၃ ရက်မှစ၍ မိေတာ်ခန်းမ 

တွင် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမြပဘ ဲဇွန် ၂၄ ရက်မှစကာ 

MCC ခန်းမ၌ သတ်မှတ်ရက်သံုးရက်တွင် နနံက် ၁၀ 

နာရီမှ  မွန်းလွဲ ၂ နာရီထိ  ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေအာက်တွင် ဌာန ၂၀ ရိှသည့အ်နက် မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမှ မိေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ

ိင်ုငေံတာ်ပိင်ုေြမ၊ ိင်ုငေံတာ်မှ  စမီခံန်ခဲွိင်ုေသာေြမ၊  

အခွန်လွတ်သာသနာ့ေြမှင့် သိမ်ေြမ၊ အခွန်လွတ် 

ဗဒ သမ်ိေြမ၊ လယ်ယာေြမှင့ ်ေြမလွတ်ေြမိင်ုးများမှ 

အပ ေကာ်မတီပိုင်ေြမများ၊ ေကာ်မတီမှ စီမံခန်ခွဲ

ပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာေြမများ၊ ေကာ်မတကီ တည်ဆဥဲပေဒ 

ှင့အ်ည ီလ ဲေြပာင်းရယထူားေသာေြမများ၊ ပဂု လကိ 

ပိင်ုေြမများှင့ ်ေြမငှားစာချပ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ လိင်ုစင်ြဖင့ ်

ြဖစ်ေစ၊ ပါမစ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ပဂု လကိအား ေနထိင်ုအသုံး 

ြပခွင့ေ်ပးထားေသာေြမများကိ ုစမီခံန်ခဲွြခင်း၊ လေူန 

ထိုင်ရန်အတွက် အေဆာက်အအုံများေဆာက်လုပ ်

ရန်၊ စက်မ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်၊ စိုက်ပျိးေမွး

ြမေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်ရန် သုိမဟုတ် အြခား 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန် ေြမငှားစာချပ်များ၊ 

လိုင်စင်များှင့် ပါမစ်များထုတ်ေပးြခင်း၊  ေြမငှား 

စာချပ်များ၊ လိုင်စင်များှင့် ပါမစ်များကိုထုတ်ေပး 

ရာတွင် ေြမယာမူဝါဒှင့် ေြမအသုံးချြခင်းဆိုင်ရာ

စီမံချက်များကို ထိခိုက်ိုင်သည့်ကိစ ရပ်များမှအပ

အထူးကိစ ရပ်များ၌ လိုအပ်ေသာအချက်အလက်

များ ြပည့်စံုမ မရိှေသာ်လည်း ေလ ာ့ေပါ့သတ်မှတ်၍ 

ထုတ်ေပးြခင်း၊ ေြမငှားအသစ်ချထား၍ ေြမငှားရမ်း 

ခွင့ရ်ရိှသည့ ်ပဂု ိလ်အား ေြမငှားစာချပ်ကိထုတ်ုေပး 

ြခင်း၊ ေြမငှားစာချပ်များ၊ လုိင်စင်များှင့် ပါမစ်များ 

၏ သက်တမ်းကိသုတ်မှတ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းစသည့ ်

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးေကာင်း သရိသည်။

ေအးမင်းသူ ေအးမင်းသ ူ

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ၀န်ေဆာင်မ များကို တစ်ပတ်သုံးရက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ရထားရဲတပ်ဖွဲအမှတ(်၁၃) တပ်ခွဲတပ်စု (၃) ကည့်ြမင ်

တိုင်မှ   ေခတ တပ်စုမှး   ရဲတပ်ကပ်ကီး   သန်းလွင်ှင့်   တပ်ဖွဲဝင်များ 

ရထားလမ်း/ဘတူာှင့ ်Level Crossing များတွင် ခရီးသည်ှင့ ်ရထားမေတာ် 

တဆြဖစ်ရပ်များ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစေရးတိုအတွက ်ရထားရဲတပ်ဖွဲဝင ်

များက သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာ့မီးရထားဝန်ထမ်းများ၊ ေဒသခံြပည်သူများအား 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝစ်။                                                           ေကးမံု

ြမန်မာ့စီးပွားေရးြမင်ကွင်း အကျ်းအကျယ်

စာေရးဆရာ ေစာိုင် (အသုံးချေဘာဂေဗဒ)   စီစ်ေရးသားသည့ ်

ြမန်မာ့စီးပွားေရးြမင်ကွင်း အကျ်းအကျယ်စာအုပ် ထွက်ရိှလာသည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ဗဟိုဘဏ်၊ ကျပ်ေငွ၊ ေဒ လာ၊ ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်၊ အာရှအိမ်နီးချင်း၊ အေြခခံ 

လူတန်းစားေသာက၊  ြပည်သူှလုံးသား၊  စိတ်ကူးေမ ာ်လင့်ချက်ှင့ ်

သီအိုရီသေဘာတရား၊ အယူအဆ စသည်ြဖင့် အခန်းက  အလိုက် 

ပဒ်ုေရ ၃၀ ြဖင့ ်၂၀၁၃-၂၀၁၉  ြမင်သုံးသပ်ချက် ေတွကံခစံားမ များအား 

စုစည်းေရးသားထားသည်။

စာအပ်ုကိ ုေဒ လွင်လွင်ေကျာ် (၀၂၅၇၂)၊  လွင်သစ ာစာေပ အမှတ် 
၂၄၁၊  ေအာင်တံခွန်လမ်း၊  ၂၉ ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း
မိနယ်၊   ရန်ကုန်မိမှ  တန်ဖိုးေငွကျပ ်  ၃၀၀၀  ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။

ကျိင်းတုံ   ဇွန်   ၂၄ကျိင်းတုံ   ဇွန်   ၂၄

ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပိင်ုး) စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်စိက်ုပျိးေရး သေုတသနဦးစီး 

ဌာနတို ပူးေပါင်း၍ စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ နည်းပညာေပးေဆွးေွးပဲွှင့ ်သွင်းအားစ ု

များ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းကို  ဇွန် ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျိင်းတုံမိနယ ်

ယန်းခေကျးရာအုပ်စ ုကိတ်ေခါင်အလယ်ရာ၌ ြပလုပ်သည်။

ကျိင်းတုံမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး   ဦးမိုးဆန်းထွန်းက  အဖွင့်အမှာစကား 

စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာေပးြခင်းှင့်အတူ သွင်းအားစုများေထာက်ပံ့
ေြပာကားပီး  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန  ဒုတိယြပည်နယ်ဦးစီးမှး  ဦးလှဝင်းက 

စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ နည်းပညာေပးေဆွးေွးပဲွှင့ ်ေထာက်ပံပ့စ ည်းများေပးအပ် 

ရြခင်းရည်ရယ်ချက်ကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် တာဝန်ရှိသူများက စိုက်ပျိးေရး 

သေုတသနဦးစီးဌာနမှ ထတ်ုလပ်ုသည့် ေရ ရင်ေအးမျိးသန်စပါးှင့အ်တ ူပိုးသတ် 

ေဆး၊ မ  သတ်ေဆး၊ အပင်အားတိုးေဆးများ၊ ပယဲင်းမျိးေစမ့ျား၊ ဟင်းသီးဟင်းရက် 

မျိးေစ့များှင့ ်နည်းပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးသည်။

ဆက်လက်၍ ဒတုယိြပည်နယ်ဦးစီးမှးှင့ ်စိက်ုပျိးေရး သေုတသနဦးစီးဌာနမှ 

ေဒ ယ်မာခိုင်ှင့် ဒုတိယြပည်နယ် ဦးစီးမှးုံးမ ှ(ေြမ၊ မျိး၊ ပိုး) တာဝန်ခံတိုက 

စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ အသီးသီးရှင်းလင်းပိုချခဲ့ရာ တက်ေရာက ်

လာသည့်ေတာင်သူများက သိရှိလိုသည်များကိ ုေမးြမန်းေဆွးေွးကေကာင်း 

သရိသည်။ အဆုိပါေဆွးေွးပဲွသုိ ကတ်ိေခါင်ေကျးရာ  (ေအာက်ရာ၊ အလယ်ရာ၊ 

အထက်ရာ)  တိုမှ လားဟူ၊  အာခါ၊ 'ဝ'  တိုင်းရင်းသားများှင့် ရပ်မိရပ်ဖ 

၈၀ ေကျာ် တက်ေရာက်ကသည်။            

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉၂၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉၂
အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွံဖိးေရး              ှင့် ၁။ ဦးချမ်းငိမ်းေအာင်
ဘဏ်လီမိတက်  ၂။ ေဒ သက်မွန်ထွန်း
(ကမာရတ်ဘဏ်ခွဲ)  ၃။ ေဒ ေနြခည်ေအာင်ေဌး              
(၎င်းကိုယ်စားဘဏ်ခွဲတာဝန်ခ ံ      ၄။ ဦးေအာင်သူရ                      
ဦးေမာင်ေမာင်ုိင်)  (၎င်းတို၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်
   ေဒ တင်မာဝင်း)
(တရားိုင်)   (တရား ံးများ)(တရားိုင်)   (တရား ံးများ)

ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ ၂၀၁၉ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၁၆ 
အမ တွင်ရရှိခဲ့ေသာအိုင်ဒီကရီကို      အတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်
ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၀ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ရက ်(၁၃၈၂ 
ခုှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း ၁၁ရက်) နံနက် ၁၀နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရှိရာ 
အရပ်၌    ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။     ေလလံဆွဲဝယ်သူများသည ်
ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ်ထားသည့ ်ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့ ်
ေသာ်လည်းေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊   ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၃၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၄၄)၊ အကျယ်အားြဖင့်(၄၀'x၆၀')
ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  
အမှတ်(၁၂၄၄)၊ စိမ်းြမသာယာလမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ BN (၁)ထပ် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်။
ေလလံကမ်းခင်းေဈး-ကျပ်သိန်း(၁၈၀၀)(ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင့်ရှစ်ရာတိတ)ိ

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ
၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားုိင်က 
တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း 
တစ်ခခုေုပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယမူည်မဟတ်ုပါ။ တရား ံး၏အကျိး 
သက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ ေရာင်းချလမိ့မ်ည့အ်ေကာင်း ေလလဆဲွံဝယ်မည့သ်တူိုအား 
အထူးသတိြပရန်  းေဆာ်လိုက်သည်။
၂။ ေလလတံင်ေရာင်းချသည့် နည်းစနစ်ကုိ ေရာင်းချသူအရာရိှက သတ်မှတ်သည့် 
အတိုင်းေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။
၃။ ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ်သတ်မှတ်မည်။ 
သုိေသာ်အြမင့်ဆံုးေပးသည့်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့ပ်စ ည်းအတွက် လက်ခရံန် 
မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရိှက ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပုိင်ခွင့် 
ရှိသည်။
၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းအတွက် ေလလံဆဲွ 
ဝယ်သူက ေငွကျပ်၁၀၀လ င် ၂၅ကျပ်ကုိ ေလလံဆဲွဝယ်ယူပီးသည်ှင့်တစ်ပိင်နက် 
ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသို ေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန်ြပန်လည်
ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။
၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ်ထားသည့် 
စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။
၆။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည(်၂၅%) ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက ်ကျန်ေငွ 
များကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ေ်နကိပုယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေန  ုံးဆင်းချန်ိ 
မတုိင်မီ ေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက်သည့်ေနသည် ံုးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င် 
ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။
၇။ ေလလကံျန်ေငမွျားကိ ုအထက်ပါေနရက်များကိ ုေပးေဆာင်ရန်ပျက်ကွက် 
ပါက ပစ ည်းကိုတစ်ဖန် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။  ေပးသွင်းထားသည့ ်
ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၀ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ ေလလံတင် 
ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(စမ်းသီတာေအာင်)(စမ်းသီတာေအာင)်
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)
ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂/ေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၁၈/ခ၊ 

ေြမဧရယိာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၂၁၈/ခ၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ (၂/ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ဦးသာတီး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၀၅၃၈၈]၊ ေဒ လုံးေချ[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၀၅၇၂၉]
အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးသာတီး(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန် 
သြဖင့် ကျန်အမည်ေပါက်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ လုံးေချ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၅၇၂၉]မှ ကျမ်းကျနိ ်
လ ာများ၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာသြဖင့် တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နညး်အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။             ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဦးမျိးြပည်ဟိန်း(Managing Director)ဦးမျိးြပည်ဟိန်း(Managing Director)

KOE SEL SA CO.,LTD ှင့် အများသိေစရန်ေကညာချက်KOE SEL SA CO.,LTD ှင့် အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကန်ု-အင်းစန်ိလမ်းမကီးှင့ ်

သမိင်ုးလမ်းဆု ံေထာင့၊် အမှတ်-၂/၆တွင် တည်ရိှေသာ SHWE DAEHAN MOTORS 

Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးမျိးြပည်ဟန်ိး(Managing Director) KOE SEL SA CO.,LTDသည် SHWE 

DAEHAN MOTORS Co.,LTD၏ HYUNDAI အမျိးအစား ေမာ်ေတာ်ကားများ၏ 

အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးြဖစ်ပီး SHWE DAEHAN MOTORS Co.,Ltd ထံမှ 

HYUNDAIအမျိးအစား ေမာ်ေတာ်ကား (၆)စီးအား မှာယူ၍ လက်ခံရရှိေရာင်းချ 

ပီး ြဖစ်ပါလျက ်ကားဖိုးေပးသွင်းရန ်တာဝန်ရှိေငွ ၁၆၇၀၅၀၉၈ဝ/ိ-ကို ေပးသွင်း 

ြခင်းမရိှဘ ဲပျက်ကွက်ခဲသ့ြဖင့ ်ဦးမျိးြပည်ဟန်ိးှင့က်မု ဏတီိုကား ချပ်ဆိထုားေသာ 

၃၀-၁၁-၂၀၁၈ရက်စဲွပါ အေရာင်းကိယ်ုစားလှယ်သေဘာတညူမီ  ကတစိာချပ်သည် 

ကုိယ်စားလှယ်၏ပျက်ကွက်မ ေကာင့် စာချပ်ရပ်စဲခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ထုိြပင် ဦးမျိး 

ြပည်ဟန်ိးအား ကုမ ဏီဘက်က ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလကတည်းက ရာဇဝတ်ေကာင်း 

အရ အမ ဖွင့်ပီး မရမ်းကုန်းမိနယ်တရားုံးတွင ်တရားစွဲဆိုထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့် ကုမ ဏီဘက်မှ ဦးမျိးြပည်ဟိန်း(Managing Director)KOE 

SEL SA CO.,LTD အား ၄-၁၁-၂၀၁၉ရက်တွင် ကမု ဏ၏ီ အေရာင်းကိယ်ုစားလှယ် 

အြဖစ်မှ ရပ်စလဲိက်ုေကာင်းကိ ုုံးတွင်းမန်ိထတ်ု၍ ဦးမျိးြပည်ဟန်ိးထ ံအေကာင်း 

ကားခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေကသီေကျာ်ေဒ ေကသီေကျာ်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၅၀)

PH-09-5506143၊ 09-799487280PH-09-5506143၊ 09-799487280

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၂၆၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၇၀၂/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇၀၂/က)၊ မိုးစ ာလမ်း၊ ၂၆-ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေဒ ခင်ေသာင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၃၂၄၄] အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်အမည်ေပါက ်ေဒ ခင်ေသာင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၃၂၄၄]ထံမှ  အေရာင်း 
စာချပ် (၃-၄-၉၇) ြဖင့ ်ဦးေမာင်သန်းမှ ဝယ်ယခူဲ့ပီး ဦးေမာင်သန်းထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်းစာချပ် 
(၃၀-၇-၁၉)ြဖင့် ဝယ်ယူခဲ့သူ ဦးေနဝင်း [၁၀/ပမန(ိုင်)၁၈၂၆၀၄]မှ ပါမစ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၃၄၇၁/၂၀၁၉ (၁၁-၉-၂၀၁၉)၊ ရပ်ကွက်၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ ဌာနဝန်ခ ံ
ချက်တိုတင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့် ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ေြမြပင်ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးရာ (၁)ထပ်၊ ပျ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ အေဆာက်အဦ(၁)လုံးရှိပီး ေလ ာက်ထားသူှင့ ်အေဒ  
ြဖစ်သူ မိသားစုေနထုိင်ပါေကာင်းတင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
က န်ေတာ် ဦးေကျာ်သန်းှင့် က န်မ ေဒ ဆလီမာဘီတုိ၏ 

သားြဖစ်သူ  ေမာင်ေအာင်ေဇယျာဝင်း[၂/လကန(ိုင်) 
၁၀၆၁၁၄] သည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမစကားကိ ုမနာခသံည့အ်ြပင် 
၂၀-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် မိမိသေဘာအေလျာက ်ေနအိမ်မှ 
ထွက်သွားပါသြဖင့ ် ယေနအချနိ်မှစ၍ သားအြဖစ်မ  ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 
ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။
  ဦးေကျာ်သန်း      ေဒ ဆလီမာဘီ  ဦးေကျာ်သန်း      ေဒ ဆလီမာဘီ
[၂/လကန(ိုင်)၀၄၅၈၇၃] [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၇၂၄၉][၂/လကန(ိုင်)၀၄၅၈၇၃] [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၇၂၄၉]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆/D ကိကုန်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

-၁၂/က၊ ဧရယိာ -၀.၃၇၉ ဧက၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၉၅၁၊ 
ဝပ်ေရှာ(့၁)လမ်း၊ ကိကန်ုးအ ေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစန်ိမိနယ်(ေမာင်သာေမ း) အမည်ေပါက် 
Lေြမအား၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉၄/၁၉ ြဖင့် ကတိ 
ပဋိညာ်အတိုင်း အိမ်ှင့်ေြမ မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ ၏ 
၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စရီင်ချက်ှင့ ်ဒကီရ၊ီ တရားမဇာရမီ အမှတ် ၁၁/၂၀၂၀ ြဖင့ ်ဘလီစ် 
ခန်အပ်ေကာင်းအမန်ိချမှတ်လိက်ုသည့ ်၂၇-၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်းှင့် 
ထုံးပုံကျအပီးသတ်အမိန် ၊ ဘီလစ်ခန်အပ်ေကာင်း အေကာင်းကားစာတိုတင်ြပ၍ 
ဘလီစ်အရာရိှ ေဒ ေမမိုးသရီမှိ  အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဒက ိဏသီရိမိ၊  ေရ အင်ကင်းရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်  (၁၂/အင်ကင်း 
အေနာက်ရပ်)၊   ေြမကွက်အမှတ် (ဒ-၄၃၈၆)၊ 
ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ    ဦးခင်ေမာင်စိုး 
(ဘ) ဦးစိုးြမင့ ်[၉/လဝန(ိုင်)၁၄၅၀၂၁]
အမည်ေပါက်      (ပါမစ်)ေြမကွက်အား 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ 
ေဒ ကက (ဘ)ဦးချစ်စန်ိ[၉/မနမ(ိင်ု)၀၈၆ 
၅၀၃]မှ ေြမေနရာ(ယာယီ)ချထားေပးသည့ ်
လက်မှတ်၊     ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပချက ်
မရူင်းများတင်ြပ၍ ေြမေပးမန်ိ ေလ ာက်ထား 
လာရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ု 
မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရ ီ
များြဖင့ ်အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ 
မိြပစီမံကိန်းှင့်    ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၁၅)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး
လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီအဆိပုါေြမေပးမန်ိကိ ု
ေဒ ကက(ဘ)    ဦးချစ်စိန်[၉/မနမ(ိုင်) 
၀၈၆၅၀၃]အား ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာလိုက်သည်။ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဒက ိဏသီရိမိ၊ ေရ အင်ကင်းရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၂/ေရ အင်ကင်း 
အေနာက်ရပ)်၊ ေြမကွက်အမှတ ်(ဒ-၄၃၈၇)၊  
ေြမဧရိယာ (၀.၀၈၂) ဧကရှိ ဦးသိန်းစိုး (ဘ) 
ဦးေငွထွန်း    [၉/လဝန(ိုင်)၁၄၅၆၉၄]  
အမည်ေပါက် ေြမကွက်အား     အေထွေထွ 
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲအပ်စာ ရရိှထားသ ူေဒ ွယ် 
ွယ်ဝင်း (ဘ)   ဦးေကျာ်ဝင်း  [၉/မနမ 
(ိုင်)၁၁၇၉၆၇]မှ    ေြမေနရာ (ယာယီ) 
ချထားေပးသည့ ်လက်မှတ်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ
ကတိြပချက်မူရင်းများတင်ြပ၍ ေြမေပးမိန်  
ေလ ာက်ထားလာရာ  ကန်ကွက်လိုသူများ 
အေနြဖင့်     ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားုံးအမိန် ဒီကရီများြဖင့် အေထာက် 
အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည် 
ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် 
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်  
ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
ဌာန၏     လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 
အဆိပုါေြမေပးမန်ိကိ ုေဒ ွယ်ွယ်ဝင်း (ဘ) 
ဦးေကျာ်ဝင်း [၉/မနမ(ိုင်)၁၁၇၉၆၇] အား 
ထတ်ုေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
လိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ေဖာင်းက ေပျာက်ေဖာင်းက ေပျာက်

ေလ ာက်ထားြခင်းေလ ာက်ထားြခင်း
ယာ်အမှတ်   3L/2562 ၏ 

ေဖာင်းက နပံါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ 
ထတ်ုေပးရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့ ် ယခင်ေဖာင်းက နပံါတ်ြပား 
ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသေိစ 
ရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ကညန၊ ခိုင်ုံးကညန၊ ခိုင်ုံး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

ေဒ နန်းွယ်နီေအာင်ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းေဒ နန်းွယ်နီေအာင်ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေတာင်ကီးမိ၊ ဘုရားြဖရပ်ကွက်၊ နီလာလမ်း၊ အမှတ်(၁၈၁/၈)ေန 

ဦးေစာဘုိရဲ[၁၃/တကန(ုိင်)၀၈၉၈၅၈] လ အဲပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးေစာဘိရုကဲ ၎င်း၏ကစိ အဝဝအတွက် ံုးလုပ်ငန်း 
များေဆာင်ရက်ိင်ုေအာင် ေဒ နန်းွယ်နေီအာင် [၁၃/တကန(ိင်ု)၂၉၂၉၇၈]
အား (၃၁-၈-၂၀၁၁)ရက်ေနက အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၂၆၉/၂၀၁၁) 
ြဖင့် ေတာင်ကီးမိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ လ ဲအပ်ေပးခဲ့ပါသည်။ 
သိုေသာ် ယခအုခါတွင် ဦးေစာဘိရုကဲိယ်ုစား ုံးလပ်ုငန်းကစိ များေဆာင်ရက် 
ရန် မကျန်ရှိေတာ့သြဖင့် ေဒ နန်းွယ်နီေအာင်ထံသို လ ဲအပ်ထားသည့ ်
အဆိုပါ  အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာကို    ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ 
အပီးအပိုင်ုပ်သိမ်းလိုက်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်ေထွး(LL.B)ဦးခင်ေမာင်ေထွး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၂၂/၁၃-၁၀-၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၂၂/၁၃-၁၀-၉၈)
အမှတ်(၃၁-ဃ)၊ နယ်ေြမ(၇)၊ ဝန်ကီးလမ်းခွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃၁-ဃ)၊ နယ်ေြမ(၇)၊ ဝန်ကီးလမ်းခွဲ(၂)၊ 

ေရေအးကွင်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။ေရေအးကွင်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိေန ဦးေဝလ ံဖိး [၉/ပမန(ိုင်) 

၁၈၉၀၀၆]ှင့်  က န်မ ေဒ ဥမ ာြမင့ ်[၉/ပမန(ိုင်)၁၇၈၇၇၄]တိုသည် 
ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်သည့်အတွက်    တစ်ဦးှင့် 
တစ်ဦး မည်သိုမ  သက်ဆိင်ုြခင်းမရိှေတာသ့ည့အ်ြပင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက် 
သည့် မည်သည့်ကိစ ကုိမ  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ဥမ ာြမင့်ေဒ ဥမ ာြမင့်
[၉/ပမန(ိုင်)၁၇၈၇၇၄][၉/ပမန(ိုင်)၁၇၈၇၇၄]

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
မ ေလးတုိငး်ေဒသကီး၊ ေပျာ်ဘွယ ်

မိနယ်၊  ဒဟတ်ကုန်းအုပ်စု၊ ကန်ဖျားရာ 
ေန ဦးွန်လ  င်၏သား ေမာင်န လ  င်   [၉/
ပဘန(ိင်ု)၁၆၃၉၀၃]ှင့ ်ေမာင်ထက်ြမတ် 
ိုင်မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ 
ေမာင်န လ  င်(ခ) ေမာင်ထက်ြမတ်ိုင်ေမာင်န လ  င်(ခ) ေမာင်ထက်ြမတ်ိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၁၉၊ ေမွးြမေရးဇုန်၊ ေြမကွက်အမှတ် 
-၇၅/ခ၊ ဧရိယာ(၀.၂၄၀)ဧက၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ(်၇၅/ခ)၊    ေရ ရင်ေအး 
ေကျာင်းလမ်း၊ ကျံစုရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ 
မိနယ်၊ ဦးစိုးဝင်း[၁၂/ကမန(ိုင်)၀၅၀၂ 
၄၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေမွးြမေရး 
ေြမငှားရန်ေြမအား အမည်ေပါက်ဦးစိုးဝင်း 
(ခင်ပွန်း) ၂-၁၀-၂၀၁၅တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် 
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စန်းစန်းေအး(Q/RGN-
၀၁၂၄၄၀)မှ တစ်ဦးတည်းေသာတရားဝင် 
ဇနီး၊ မယားြဖစ်ေကာင်း တရားုံးကျမ်း 
သစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခံချက်ကျမ်းသစ ာ 
ြပလ ာ၊ အမည်ေပါက်၏ ေသစာရင်း၊ 
ှစ်(၃၀)ေမွးြမေရးေြမငှားဂရန်မူရင်းတို
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆို 
ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း     ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
က န်မ၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သ ူေဒ ကည်သာဝင်းြပည့ ် [၁၂/ဗတထ(ိုင်) 

၀၃၈၅၂၉]ှင့် ဦးေအာင်ဘုန်းမင်း[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၄၁၇၃၅]တို၏  န်ကား 
ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

(၁-၁-၂၀၁၉)ရက်ေနမှစ၍ Firstlink Logistics Co., Ltd ှင့် အကျိးတူပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်သ ူဦးေကျာ်စိုးထွန်း[၁၃/လရန(ိင်ု)၁၄၇၅၄၇]သည် ကမု ဏအီမည်ကိ ု
အသံုးြပ၍ ကုိယ်ကျိးအလဲွသံုးစားြပြခင်း၊ မိမိဘာသာအလုပ်လက်ခံြခင်း၊ ေငွေကး 
အ ပ်အရှင်းများြပလုပ်ေနေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့် သတိေပးခ့ဲေသာ်လည်း 
ဦးေကျာ်စိုးထွန်းမှ ၎င်းကုမ ဏီကို သူတာဝန်ယူ၍ ဆက်လုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်
လ အဲပ်ေပးပါရန် ေြပာကားခ့ဲေသာေကာင့် က န်မ၏မိတ်ေဆွများက (၂၃-၃-၂၀၂၀) 
ေနရက်တွင် Firstlink Logistics Co., Ltd၏ ဒါိက်ုတာအြဖစ်မှ အပီးတ်ုထွက်၍ 
၎င်းကုမ ဏီကို ဦးေကျာ်စိုးထွန်းအား အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ က န်မ၏မိတ်ေဆွများသည ်Firstlink Logistics Co., Ltd ှင့် ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ ဦးေကျာ်စုိးထွန်းှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လံုးဝမသက်ဆုိင်ပါေကာင်း 
အများြပည်သူသိရှိေစရန ်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းယုဝင်းေဒ ှင်းယုဝင်း

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၆၃၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၆၃၇)
အမှတ်(၄၉၄)၊ သစ ာလမ်းမကီး၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၄၉၄)၊ သစ ာလမ်းမကီး၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၇၇၇၄၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၇၇၇၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၉၄၊ ေအာင်ေစတီစီမံချက်၊  
ေြမကွက်အမှတ်-၁/ခ-B-၃၉၊ ဧရိယာ 
၀.၀၄၈ ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၇၃၄)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ေစာ်ဘွားကီး 
ကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ဦးေအးမင်း 
အမည်ေပါက်   ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေအးမင်း[၁၂/
အစန(ိုင်)၁၅၉၀၀၆]မှ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် 
ဘဏ်ေချးေြမပံုကူးထုတ်ယူခ့ဲေသာ်လည်း 
ဘဏ်ေချးေငွ ထုတ်ယူခဲ့ ြခင ်းမရ ှိဘဲ 
အထားမှား၍ မေတွေတာ့ပါေကာင်း  
တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်မူရင်းတို တင်ြပပီး ဘဏ်ေချးေြမပု ံ
ကူး ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ ၁ှင့်၅)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ ၁ှင့်၅)

ေတာင်ငူခိုင်တရားုံးေတာ်ေတာင်ငူခိုင်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၁၆)၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၁၆)

၁။ ေဒ ခင်ေအး ှင့် ၁။ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌး
   ၂။ ေမာင်စိုးိုင်
   ၃။ မခင်မိုးသူ
   ၄။ မစုစုိုင်
   ၅။ မတင်မိုးသူ
   ၆။ မဇူလိုင်မိုး
   ၇။ ဦးစိုးိုင်
(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)
၁။ မခင်မိုးသူ၊ ၂။ မစုစုိုင်၊ ၃။ မတင်မိုးသ(ူဘ)ဦးစိုးဝင်း၊ သမင်ကွင်ေကျးရာ၊ 

ြဖးမိနယ်ေနသူများအား အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။
သင့်အေပ ၌ ေဒ ခင်ေအးပါ-၂က     အေမွပုံပစ ည်းစီမံခန်ခွဲေပးေစလိုမ ှင့် 

ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီး 
သည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 
ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၁၅ရက်ေန  မွန်းမတည့မ် ီ၁၀နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူ
တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်
အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်
ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုကည့် လိုသည့်(၁)စာချပ် 
စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ု
သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ရက်ေန  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(တင်တင်ေမာ်)(တင်တင်ေမာ်)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)

ေတာင်ငူခိုင်တရားုံးေတာင်ငူခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ 

သဒ ါလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၀၂၃)ဟုေခ တွင်သည့် အလျား(၄၀'X၆၀')ရှိ 
ဦးဟန်ထွန်း  အမည်ေပါက ်ေြမကွက်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးကိ ုဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သည်ဟ ုဝန်ခံ 
ကတိြပေသာ    ဦးေဇာ်ဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၀၃၁၈]ထံမှ  အပီးအပိုင ်
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွအချိအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့ ်က န်မထံသုိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စိန်စိန်ေဝ[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၀၁၆၄]ေဒ စိန်စိန်ေဝ[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၀၁၆၄]
ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၂၈၀၃၊ ၀၉-၇၈၅၁၇၂၈၀၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၂၈၀၃၊ ၀၉-၇၈၅၁၇၂၈၀၃

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အထက 

(ခွဲ)ေကျာင်းရာေကျးရာ၊    ဒသမ 
တန်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
ေဒ လှလှဝငး်၏သား   ေအာင် 
ြပည့်စုံအား ေမာင်ချမ်းေြမ့ေအာင ်
ှင့်  သမီး  မြပည့်စံုေအာင်အား  
မချစ်ဖူးအိမ်ဟု ေြပာင်းလဲ ေခ ဆို 
ပါရန်။
ေမာင်ချမ်းေြမ့ေအာင်၊မချစ်ဖူးအိမ်ေမာင်ချမ်းေြမ့ေအာင်၊မချစ်ဖူးအိမ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနနယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

နယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများနယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ

အငယ်တန်းစာေရးရာထူး ေလ ာက်ထားသူများအားအငယ်တန်းစာေရးရာထူး ေလ ာက်ထားသူများအား
ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊  နယ်စပ်ေဒသှင့်  တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၊   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ အငယ်တန်းစာေရးရာထူးေနရာ၌ ြပင်ပ 

ပုဂ ိလ်များအား ခန်ထားိုင်ေရး (၁၈-၂-၂၀၂၀)ရက်ေနထုတ်  ြမန်မာ့အလင်းှင့်  ေကးမုံ 

သတင်းစာများတွင ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူခဲ့ရာ ေလ ာက်လ ာများစိစစ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေရးေြဖ

စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့်ရရိှသူများအတွက် ခံုအမှတ်များ၊ စာေမးပဲွကျင်းပမည့်ေနရက်၊ အချန်ိ၊ ေနရာ 

တိုအား Facebook page "Ministry of Border Affairs"တွင်လည်းေကာင်း၊ နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန၏ website page ြဖစ်ေသာwww.moba.gov.mmwww.moba.gov.mmတွင်လည်းေကာင်း ထုတ်ြပန် 

ေကညာထားပါေကာင်းှင့် ဝင်ေရာက်ေလ့လာကည့် ၍ မိမိတုိေြဖဆုိရမည့်စာစစ်ဌာနများှင့် 

အချနိ်မီ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သွားကပါရန ်အသိေပးအေကာင်းကားပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁E)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(ပ မတန်းစား-၄၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၈)ဧက=အတိုင်းအတာေပ(၄၀'/၆၄'x ၄၀'/၄၆'၆")=၂၀၈၀ 
စတုရန်းေပ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၁/၂၃)၊ လမ်း(၁၁၀)၊ ေတာင်ွန် ကီးရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်(ဦးကည်ဝင်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၉၂၂၆]၊ ေဒ ခင်ခင်ချိ[၁၂/အစန 
(ိုင်)၀၄၇၆၇၅]) အမည်ေပါက် ှစ်(၉၀)ဂရန် (သက်ကုန်)ေြမအား တရားလို ဦးေကျာ်ဇင်ဦးမ ှ
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်တရားုံး၊ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇ြဖင့် တရားပိင ်
ဦးကည်ဝင်း၊ ေဒ ခင်ခင်ချိတုိအေပ  ကတပိဋညိာ်အတိင်ုး မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ေပးေစလုိမ ြဖင့် တရားစဲွဆုိခ့ဲရာ၂၇-၁-၂၀၂၀ရက်စဲွပါစီရင်ချက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ် 
တရားုံး၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၏ ၂၈-၂-၂၀၂၀ဘီလစ်ခန်အပ်ေကာင်းချမှတ ်
သည့် ေနစ်မှတ်တမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်တရားံုး၏၂၈-၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စာအမှတ် 
၇၅/၁၃-၁/၂၀၂၀ ြဖင့် တရား ံးကိုယ်စား မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုေပးရန ်
ဘလီစ်ခန်စာတိုအရ တရားုံးဘီလစ်ဦးလှေအး[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၁၁၄၈၉]မှ တရားုံးအမန်ိများ၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်တရားုံး၏ ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက်စဲွပါ ဘလီစ်ခန်စာ၊ ှစ်(၉၀)ဂရန်မရူင်းတို 
တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၆၃)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၉၆၃)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သခင်ခင်ေဇာ်(၁)လမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း) 
မိနယ် (ဦးတက်ပွား YDN-၀၄၂၆၉၄) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက်(ဦးတက်ပွား 
YDN-၀၄၂၆၉၄)ထမှံ အေရာင်းအဝယ်အရပ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေအာင်မျိးထွတ် 
[၁၂/သလန(ိုင်)၀၁၆၅၆၀]၊ ေဒ သီတာေအး[၇/တငန(ိုင်)၁၀၄၆၆၀]မ ှပါမစ်မူရင်း(မြပည့်စုံ) 
အမ်ိရာေဆာက်လပ်ုေနထိင်ုသမူျားစာရင်းှင့ ်မီှခုိသူများစာရင်းတုိမပါရိှဘဲ ဓာတ်ပုမှံတ်တမ်းှင့ ်
ေရ ေြပာင်းသူများ၏ေြမရာဇဝင်အကျ်းချပ်စာရက်တိုသာတင်ြပပီး ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ှစ်ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦတွင် ေဒ သီတာေအးကုိယ်တုိင် 
ေနထိုင်ပါသည်။ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်သွပ်မိုးတွင် ဦးေအာင်မျိးထွတ်၏တပည့်ြဖစ်သူေနထိုင ်
ြခင်းအတွက် ဝင်စာ ၁၁၃၀/၃-၂-၂၀၂၀ ြဖင့် ေြမေပ တွင် တပည့်ြဖစ်သူအားထားရှိြခင်းကို 
တာဝန်ယူပါေကာင်းှင့် လက်ဝယ်ရိှ ပါမစ်မှာ ြပည့်စံုမ မရိှသည်မှာ ခရီးသွားရင်းေပျာက်ဆံုးပါ 
ေကာင်းှင့ ်အဆိုပါ ပါမစ်မြပည့်စံုမ အတွက် တာဝန်ယူပါေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပလာပါသည်။ 
သုိြဖစ်ပါ၍ ဦးေအာင်မျိးထွတ်၊ ေဒ သီတာေအးတိုမှ ပါမစ်မူရင်း(မြပည့်စု)ံ တင်ြပ၍ ဂရန်သစ် 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                                                              

                                                             ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ထိုက်တာ ဦးမင်းွန်ေဝ ကန်ထိုက်တာ ဦးမင်းွန်ေဝ 
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၉၉၇၁] ဥက    S.S.S [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၉၉၇၁] ဥက    S.S.S 

ေဆာက်လုပ်ေရး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်ှင့် ေဆာက်လုပ်ေရး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်ှင့ ်
သက်ဆိုင်သူများှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ နံသာေရာင်းဝယ်ေရးသမဝါယမ 
အသင်းလမီတိက် ၎င်းမှ ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲအပ်ထားသ ူဦးထွန်းထွန်းဦး[၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၁၉၀၃၅]၊ အမှတ်(၆၇)၊ စံပယ်မိင် ခံ၊ အုတ်လမ်း၊ ေရ နံသာ 
ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ကန်ထိုက်တာ 
ဦးမင်းွန်ေဝှင့ ်အများသေိစရန် ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာအပ်ပါသည်။

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးထွန်းထွန်းဦးှင့ ်ကန်ထိက်ုတာ ဦးမင်းွန်ေဝ 
တုိသည်(၂၁-၁-၂၀၁၇)ှင့် (၁၇-၉-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ စာချပ်များအရ ရန်ကုန်မိ၊ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ နံသာရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ အမှတ်(၅၉)
ရိှ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃)၊ ဧရယိာ(၃၉ x ၆၀)ေပရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် ရန်ကန်ု 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ် (၂)ခန်းတွဲ (၃)
ထပ်တိက်ုကိ ုလေူနထိင်ုခွင့ ်(BCC)ကျသည်အထ ိကန်ထိက်ုတာမှ တာဝန် 
ယူေဆာင်ရက်ေပးရန ်သေဘာတူခဲ့ကပါသည်။

အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ပီးစီးချန်ိတွင် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အေဆာက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမ ှ
လာေရာက်စစ်ေဆး၍ ခွင့ြ်ပပုစံှံင့ ်ကဲွလဲွေဆာင်ရက်ထားေသာ အေဆာက် 
အဦ အစိတ်အပိုင်းများအား ခွင့်ြပပုံစံပါအတိုင်း ြပန်လည်ေဆာင်ရက်ရန ်
စာြဖင့ ်(၃)ကမ်ိတိင်ုတိင်ု အေကာင်းကားလာခဲပ့ါသည်။ ဤအေကာင်းကား 
ချက်များကုိ လူကီးမင်းထံသုိ စာများြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 
ထပ်ဆင့်အေကာင်းကားခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း လူကီးမင်းမှ ြပန်လည် 
ဆက်သွယ်ခဲြ့ခင်းမြပခဲပ့ါ။(၂၂-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 
သမဝါယမဦးစီးဌာနုံးသို ညိ  င်းအစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန် ဗဟန်း 
မိနယ် သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ ဖတ်ိကားခဲေ့သာ်လည်း လူကီးမင်းအေနြဖင့ ်
တက်ေရာက်ခဲြ့ခင်းမရိှပါ။ သိုပါ၍ လူကီးမင်းအေနြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 
အေဆာက်အဦဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၏  န်ကားချက်ှင့်အည ီ 
အေဆာက်အဦကို လာေရာက်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့် လိုက်နာ 
ေဆာင်ရက်ြခင်း မြပပါက ြဖစ်ေပ လာပါသမ ကစိ အဝဝသည် လူကီးမင်း၏ 
တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း ကန်ထိက်ုတာ ဦးမင်းွန်ေဝှင့ ်အများသေိစရန် 
ေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်ဝင်း ဦးေကျာ်ဝင်း 

B.A, M.A (F.1), R.L, D.E.S, D.B.LB.A, M.A (F.1), R.L, D.E.S, D.B.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်-၇၅၀၈(၂၀-၂-၂၀၀၈)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်-၇၅၀၈(၂၀-၂-၂၀၀၈)၊ 

အမှတ်(၈၀)၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၀)၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph : 09-451379791, 09-73006428Ph : 09-451379791, 09-73006428

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးမျိးကည်၏သမီး   ရန်ကုန်မိ၊ 

ေြမာက်ဒဂုံ မိနယ်၊ KMT ကိုယ်ပိုင  ်
မူလတန်းေကျာင ်း ၊  စတုတ  တန်းမ ှ 
မဆုရတနာလင်းအား မဆုရတနာဟု 
ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

မဆုရတနာမဆုရတနာ

ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်
ေကးမုံသတင်းစာတွင် ၂၁-၆-

၂၀၂၀၊ စာ-၂၆ ပါ ကမာရတ်မိနယ ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  ေကာ်ြငာ 

တွင် ေဒ သဇင်ြမင့ ်[၃/ဘအန(ိုင်) 

၀၀၅၆၅၅]ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ဦးဘူေမာင်ဦးဘူေမာင်

အထက်တန်းေရှေန-၂၂၇၄၇အထက်တန်းေရှေန-၂၂၇၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၁၉/ေမွးြမေရးဇုန် ေြမကွက်အမှတ် 
-၇၆/က၊ ဧရိယာ(၀.၂၉၄)ဧက၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်(၇၆/က)၊ ေရ ရင်ေအး 
ေကျာင်းလမ်း၊ ကျံစုရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ 
မိနယ်၊ ဦးစိုးဝင်း[၁၂/ကမန(ိုင်)၀၅၀၂ 
၄၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀) ေမွးြမေရးေြမ 
ငှားဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစိုးဝင်း 
(ခင်ပွန်း) (၂-၁၀-၂၀၁၅)တွင် ကွယ်လွန် 
သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ  ေဒ စန်းစန်း ေအး (Q/
RGN-၀၁၂၄၄၀)မှ တစ်ဦးတည်းေသာ 
တရားဝင်ဇနီး/မယားြဖစ်ေကာင်း တရား 
ံုးကျမ်းသစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခံချက် ကျမ်း 
သစ ာြပလ ာ၊ အမည်ေပါက်၏ ေသစာရင်း၊ 
ှစ် (၃၀) ေမွးြမေရးေြမငှားဂရန် မရူင်းတို 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ် 
ဆိုရန် ေြမပုံကူး  ေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်  ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့်  ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်း လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်း လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ/ေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၇၀၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၁/ခ၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၁၃၁/ခ)၊ ဆုထူးပန်(၁)
လမ်း၊ (၇၀)ရပ်ကွက် ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)
မိနယ် ေဒ သွင် (CJ-၀၀၃၃၅၂)အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်အမည်ေပါက်  ေဒ သွင် 
(CJ-003352) [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၄၆၄၇] 
ထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းစာချပ် (၂၅-၁-
၂၀၁၄) ြဖင့် ဝယ်ယူထားသ ူဦးဝင်းေကျာ[်၁၂/
ဗတတ(ိင်ု)၀၃၀၉၀၂]မှ  အရပ်ကတအိေရာင်း 
စာချပ်၊ ေြမချပါမစ်ြပန်လည် ေလ ာက်ထားရန် 
အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း/ရပ်ကွက ်
ေထာက်ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ ပါမစ်မူ 
ရင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
(၃၆၆၅/၂-၁၂-၁၆) အမည်ေပါက် ေဒ သွင်မှ 
အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ ်(CJ-၀၀၃၃၅၂) 
ှင့် ိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၂/ဗတထ 
(ိုင်)၀၀၄၆၄၇]တိုအား ကိုင်ေဆာင်ေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ[၃/၆၉၈/၆-၃-၂၀၂၀)၊ ေြမကွက် 
ဖိုးေပးသွင်းထားေသာ ေြပစာ (၁၀-၁၂-၉၂) 
တင်ြပ၍  ဂရန်သစ်(ပါမစ်ေပျာက်) ေလ ာက် 
ထားြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ေြမြပင် 
တွင် (၁)ထပ် ထရံကာ/ပျ် အေဆာက်အဦ 
တစ်လုံးရှိပီး ေလ ာက်ထားသူ ဦးဝင်းေကျာ ်
ကိုယ်တိုင်ေနထိုင်ပါသြဖင့ ်ှစ် (၆၀) ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)ေလ ာက်ထားြခင်းကိ ုတရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်   ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်  
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (င)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၅၅)တွင် 

ေနထိင်ုသ ူေဒ သန်ိးသန်ိးဝင်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၀၀၃၁၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ေကညာအပ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်
ကွက်အမှတ်(င)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်-)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၀၈၇၁

၂ ၊ ဧရိယာ 
ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ်အရ ေြမကွက်ေြမ 
အမည်ေပါက် ေဒ ွဲဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ သန်းသန်းဝင်း[၅/ဝသန(ိုင်)၀၀၀၁၃၄]မှ 
ဥပေဒှင့်အညီ  တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း   အဆိုြပ၍ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူ၍ ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါစရန်ေငွ 
ေပးေချေရာင်းဝယ်ြပလုပ်ထားသည့ ်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်အကျိး 
ခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာတရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်
စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အဆိုပါ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား   တရားဝင်စာချပ်ချပ်ဆို၍ ပီးဆုံးေအာင ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေမသွယ်ေအာင်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၃၅)ေဒ ေမသွယ်ေအာင်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၃၅)

အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း-၃၀၁/၃၊ ၃၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း-၃၀၁/၃၊ ၃၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၉၈၂၄ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၉၈၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ေတာင်ကီးမိနယ်၊ ေအးသာယာ၊ ကွင်း အကွက်အမှတ်ှင့အ်မည် 

၂၄/သစ်ပင်ေထာင်အေနာက်ေတာင်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၁၊ ဧရိယာဧက 
(၀.၁၂၁)ရိှ ဦးတင်ေမာင်ြမင့အ်မည်ေပါက် ှစ်၃၀ ေြမငှားဂရန်မရူင်းမှာ 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် အသစ်ြပန်လည်ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။

ဦးတင်ေမာင်ြမင့်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၉၂၃၁ဦးတင်ေမာင်ြမင့်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၉၂၃၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၄အီး၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၂၇၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၄)၊ ၁၆၆ လမ်း၊ 

တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ဦးသိန်းဟံ[၁၂/တမန(ုိင်)၀၅၆၀၇၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ဦးသိန်းဟံ 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေအးြမင့[်၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၅၁၆၅]က ၁-၈-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာများ 
ေသစာရင်း၊ ဂရန်မရူင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ ေြမခွန်ေြပစာတိုတင်ြပပီး ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ် ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၃) ရပ်ကွက်၊ ဓမ ာုလံမ်း၊ အမှတ် (၄၄၄/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်း RC ၆ ထပ် အေဆာက်အဦ၏ 

(ပ မထပ်)၊ (၆လ ာ)၊ ဧရိယာ (၉၇၂) စတုရန်းေပရှိ တုိက်ခနး်ှင့် ၎င်းတုိကခ်နး်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ ဦးလှြမင့ ်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၂၁၂၁၃]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ မိုးမိုး 
ထိက်ု [၁/မညန(ိင်ု)၁၁၁၅၅၄]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို
ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မိုးမိုးထိုက်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ မိုးမိုးထိုက်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုး                 ေဒ သူဇာေကျာ်                   ေဒ ေဝဖိးေအာင်ဦးဝင်းမင်းစိုး                 ေဒ သူဇာေကျာ်                   ေဒ ေဝဖိးေအာင်

LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland)        LL.BLL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland)        LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)
Ph:09-450023651 Ph:09-254508917                   Ph:09-421157856Ph:09-450023651 Ph:09-254508917                   Ph:09-421157856
Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ဇမ လမ်း၊ အမှတ်(၄၈၆/က)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC (၆)ထပ် 

အေဆာက်အဦ၏(ပ မထပ်)၊ (၆-လ ာ)၊တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င် (လက်ယာဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၆၃၆) စတုရန်းေပရှ ိတိုက်ခန်းှင့် 
၎င်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ေကျာ် 
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၂၂၄၆]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ဇွန်ြဖသိန်း[၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၆၄၈၂]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် 
အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဇွန်ြဖသိန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - ေဒ ဇွန်ြဖသိန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒ သူဇာေကျာ်                   ေဒ ေဝဖိးေအာင်ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒ သူဇာေကျာ်                   ေဒ ေဝဖိးေအာင်
LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland)        LL.BLL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland)        LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)
Ph:09-450023651 Ph:09-254508917                   Ph:09-421157856Ph:09-450023651 Ph:09-254508917                   Ph:09-421157856
Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၆၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၅၈၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၈၉)၊ စံရိပ်ငိမ်(၃)လမ်း၊ (၄၆)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (ဦးေမာင်ေမာင်ခင)် အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမအား BHO-004817 အမည်ေပါက် ဦးေမာင် 
ေမာင်ခင် (ခင်ပွန်း)   ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ ် (၈၈၂၇/၂၀၁၄) 
(၁၀-၁၂-၂၀၁၄) ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုသဇူနီး ေဒ ခင်ေအးသန်ိး [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၁၆၄၅] 
ကိုယ်စား General Power ၇၃၃၇/၂၀၁၆ (၅-၈-၂၀၁၆) ရသူ ဦးခင်ေမာင်တင့ ်
[၁၃/တကန(ိင်ု)၀၀၃၂၇၀]မှ ဂရန်မရူင်း ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား GP မရူင်း၊ 
ပိင်ုဆိင်ုစာချပ် ေဒ ခင်ေအးသန်ိး သက်ရိှထင်ရှားရိှပီး၊ GP မပ်ုသမ်ိးေသးေကာင်း 
ဦးခင်ေမာင်တင့၏် ကျမ်းကျန်ိလ ာတိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ေဒ ခင်ေအးသိန်း၏ GP 
ရသ ူေဒ ခင်သဇူာငမ်ိးမှ အေရာင်းစာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားခဲြ့ခင်း 
ှင့်ပတ်သက်၍အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ေြမပံုမူရင်းမှာ အိမ်အေြပာင်းအေရ ြဖင့် 
အထားအသုိမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆံုးသွားခ့ဲပါေကာင်း ထုိေြမပံုှင့်ပတ်သက်၍ 
စာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ြခင်း အသုံးြပခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့ပါေကာင်း   ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ
ေပ ေပါက်ခဲ့ပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးခင်ေမာင်တင့်မ ှ
(၄-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ကျမ်းကျန်ိလ ာှင့ ်(၆-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ  ဝန်ခကံတြိပစာ 
တို တင်ြပလာပါသြဖင့် ေဒ ခင်ေအးသိန်းထံမှ General Power ရသူ ဦးခင်ေမာင် 
တင့်၏ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ ်
ပါသည်။                                   ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းြခင်းအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းြခင်း
က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးခင်ေရ (ဘ) ဦးေစာွန်၏  န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ပလုလဲမ်း၊ အမှတ်(၂၀)ေန ဦးခင်ေရ (ဘ) ဦးေစာွန်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု) 

၀၅၅၃၇၃] မှ အေသးစားှင့အ်လတ်စားလပ်ုငန်းများဖံွဖိးေရးဘဏ် အမှတ် (၂၉၈)၊ အေနာ်ရထာလမ်း 
ှင့် ဝါးတန်းလမ်းေထာင့်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနဦးမင်းဟန(်ဘ)ဦးကံလ ှ[၉/မနမ(ိုင်) 
၀၃၉၅၀၅]အား (၂၉-၁၀-၂၀၁၈) ရက်တွင် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၌ အထူးကုိယ်စား 
လှယ်လ ဲစာအမှတ်(၁၁၇၇၄/၂၀၁၈) ကို လ ဲအပ်ခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ၎င်းအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ (SP) အား ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ ုပ်သိမ်း 
လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း ဦးမင်းဟန်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၆)
ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၅၅၅၂၄၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၅၅၅၂၄၆

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ြပည်သာယာေဆးု ံ

လမ်း၊ ြပည်သာယာ Residence၊ အမှတ်(၇)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ သုန်နဒီစိုး [၈/တတက(ိုင်)၁၈၃၂၄၅]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ အမည်အမှတ်အသားကိ ုရန်ကန်ုမိ စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မိမိတစ်ဦးတည်းမူပိုင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အြဖစ ်
(၄/၅၅၀၀/၂၀၂၀) (၁၁-၆-၂၀၂၀) ြဖင့် မှတ်ပံုတင်သွင်းပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါ တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုအသုံးြပ၍ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွသည် အမျိးသမီးဝတ်အက   ျအီမျိးမျိး၊ ေဘာင်းဘီအမျိးမျိး၊ 
စကပ်အမျိးမျိးှင့ ်အမျိးသမီးဝတ(်သီးသန် ) အဝတ်အထည် ဒီဇိုင်း 
အမျိးမျိးတို ကိ ုထတ်ုလပ်ုြဖန်ချေိရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 
ကုန်အမှတ်တံဆိပ ်အမည်အမှတ်အသားကို  ေဒ သုန်နဒီစိုး၏ ခွင့်ြပ 
ချက်မရရှိဘဲ အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ြဖစ်ေစ၊ အများက 
ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုလည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍လည်း 
ေကာင်း၊ ပံုတူပံုမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယုိးမှား၊ တုပြပလုပ် 
သုံးစွဲထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ Internet, 
Websie, Facebook များမှ ေကာ်ြငာဓာတ်ပုံများကိ ုရယူအသုံးြပ၍ 
ထပ်မံေကာ်ြငာြခင်းများ မြပလုပ်ကပါရန်ှင့် ြပလုပ်ပါက တရားဥပေဒ 
အရ ထေိရာက်စွာ  အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးထွန်းိင်ုေအာင် (LL.B,C.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၃၆)ဦးထွန်းိင်ုေအာင် (LL.B,C.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၃၆)

အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ 
(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂၊ ၀၉-၄၄၀၈၈၀၈၄(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂၊ ၀၉-၄၄၀၈၈၀၈၄



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁/ထပူါု)ံရပ်ကွက်၊ ထပူါုအံေနာက်(၁၀)လမ်း၊ 

အမှတ် (၉၁၇)၊ ေြမညီထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၂)အား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပေသာ ပိုင်ရှင ်ဦးလင်း 
ေဇာ်ေထွး[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၃၄၀၆]ကိုင် ေဆာင်သူထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု
ေသာ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မဆို  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
ပုိင်ဆုိင်ခွင့်အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ယေနမှစ၍ တစ်ပတ် 
အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုစုလ  င်(LL.B,LL.M)ေဒ စုစုလ  င်(LL.B,LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၀၉)
အမှတ် (၅၈)၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ (၁/၁၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၅၈)၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ (၁/၁၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph-09-261587156, 09-978901484Ph-09-261587156, 09-978901484

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၄၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၇၀၈/က၊ (အလျား ေပ၂၀xအနံ ေပ၆၀)၊  ဧရိယာ(၀.၀၂၇၅)ဧက၊ 
စတရုန်းေပ(၁၂၀၀)အကျယ်ရိှ ဦးခင်ေကျာ် အမည်ေပါက်ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၇၀၈/က၊ ေလှာ်ကားလမ်း၊ ၅၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အအုံ အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးတိုအား      ဦးခင်ေကျာ်[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၁၇၅၀၂၁]ထံမှ 
ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်မ ှ၃၁-၁-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ အထူးကိုယ်စား 
လှယ်လ ဲစာအမှတ်-၃၂၂၅/၂၀၁၄ ြဖင့် အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရယူထားပီးေနာက ်
အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ သဇူာတင်[၁၂/ရကန(ိင်ု) 
၀၆၆၉၀၂]ထံမ ှက ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အဆိုပါ 
အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ 
ဤေကာ်ြငာစာပါရိှသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများ 
ှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အမ်ိေြမအေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကာညိှင်းရည် (LL.B)   ေဒ ြမတ်သီတာေအာင် (LL.B)ေဒ ကာညိှင်းရည ်(LL.B)   ေဒ ြမတ်သီတာေအာင ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၉၅)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၉၅)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၅၁)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂
အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ (၆)လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၉)၊ (ေြမညီထပ)်တွင် ေနထိုင်သူ မေအးစုစုကည[်၁၂/ပဇတ(ိုင်) ၀၃၁ 
၆၈၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မေအးစုစုကည်ှင့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 
(၇)ရပ်ကွက်၊ ေရေကျာ်လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၇၁)၊ (၆)လ ာတွင်ေနထိုင်သူ ဦးဝင်း 
ေအာင်-ေဒ နန်းစံခမ်း(ခ)ေဒ ခင်ခင်ဝင်းတို၏သားြဖစ်သ ူကိုေကာင်းြမတ်စ[ံ၁၂/
ပဇတ(ိုင်)၀၃၁၇၆၈]တိုသည် ၂၀-၅-၂၀၁၇ ရက်တွင် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်း 
များှင့အ်ည ီမဂ  လာပဲွြပလပ်ု၍ လက်ထပ်ထမ်ိးြမားခဲ့ကေသာ အကင်လင်မယား 
များြဖစ်ကပါသည်။

သုိြဖစ်၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ မေအးစုစုကည်သည် ယေနတိုင ်ကိုေကာင်း 
ြမတ်စ၏ံ တရားဝင်ဇနီးမယားြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြဖြဖဥ (Advocate)ေဒ ြဖြဖဥ (Advocate)

LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.I.R, C.A.E.S, C.B.D.S, Diploma in English,LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.I.R, C.A.E.S, C.B.D.S, Diploma in English,
WIPO (Switzerland), Master of Business Law (M.B.L)WIPO (Switzerland), Master of Business Law (M.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၃၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၃၁)
အမှတ်(၈)၊ ေရ နံသာရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈)၊ ေရ နံသာရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၉၁၅၁ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၉၁၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ေဘာဂဝတီရပ်ကွက်၊ ေပါင်းေလာင်း(၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၃၇၈)၊ အလျား(၆၀)xအနံ (၄၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက ကျယ်ဝန်းေသာ 

ေဒ ပန်းြဖေဖွးမိုးအမည်ြဖင့ ်ှစ်(၃၀)ဂရန်ေြမကွက်အား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယရူန်သေဘာတူပီး (၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပး ေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက် ဆက်လက်ေရာင်းချြခင်းှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသု ူ

များရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို တရားဝင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

သည်။ အကယ်၍ ထုိသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကစိ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့ ်အည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးနန်းထိုက်ဦး(LL.B)ဦးနန်းထိုက်ဦး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၀၉/၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၀၉/၁၇)

ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၇၂၅၇၈၊ ၈၃၀၆၆၀၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၇၂၅၇၈၊ ၈၃၀၆၆၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှ 

ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၈၊ ဦးဖိုးလ  င်လမ်းသွယ်(၆)လမ်း၊ 
အမှတ်-၂၄၅ ဟေုခ တွင်ေသာ အလျား ေပ ၄၀၊ အန ံေပ ၆၀၊ ၂၄၀၀ စတရုန်း 
ေပရှိ ဦးသာေအးအမည်ေပါက ်ပါမစ်ေြမကွက်ကုိ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်
ေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူေဒ မုိးမုိးရည်[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၁၉၀၀၂]ထမှံ ဦးလှေထွး[၁၂/
ဒဂမ(ိင်ု)၀၀၇၂၄၆]ှင့ ်ေဒ လဲှ့င်းြဖ[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၆၀၇၇၉]က ဝယ်ယ ူ
ရန်အတွက် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ "ှစ်ဦးသေဘာတ ူအိမ်ှင့်ေြမ အေရာင်း 
အဝယ် စရန်ေပးသေဘာတူကတိစာချပ"်ကို ချပ်ဆို၍ ေရာင်းဖိုးေငွတချိ 
တစ်ဝက်ကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို  အပီးအြပတ်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးလှေထွး   ေဒ လဲ့ှင်းြဖဦးလှေထွး   ေဒ လဲ့ှင်းြဖ
[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၇၂၄၆]  [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၀၇၇၉][၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၇၂၄၆]  [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၀၇၇၉]
ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၄၀၉၉၁၃  ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၅၃၀၀၉ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၄၀၉၉၁၃  ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၅၃၀၀၉

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
၁။ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် CBR-0833 
(သံ-၁၆၈) စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲေရယာ်၏ မူလပိုင်ရှင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မဟာ 
ေအာင်ေြမမိနယ်၊ (၃၈-၃၉) ကား၊ အမှတ်(၇၇-၇၈)ေန ဦးစိုင်းလိတ[်၁၃/ကတန(ိုင်) 
၀၅၈၅၅၁]ထံမှ ဝယ်ယူပီးေကာင်း စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများတင်ြပ၍ 
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၇၇)ေန 
ဦးစိုးစိုးဦး[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၄၃၄၈၃]မှ   ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်
ေလ ာက်ထားလာပါသည်။
၂။ အဆိပုါ ေလ ာက်ထားချက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ 
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့ ်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ 
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသို လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း မည်သူမဆို 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ
ေလ ာက်ထားလာသူအမည်သုိ ေြပာင်းလဲ ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်ေန 

(ဘ)ဦးတင်ေအာင်ထွန်း(ခ)ဦးြမတ်မင်း 
(မိ) ေဒ ြမြမသန်း၏သား ေမာင်ေအာင်စည်သူ 
[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၃၄၅၂၆]အား ေမာင်ေအာင် 
မျိးခန်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

ေမာင်ေအာင်မျိးခန်ေမာင်ေအာင်မျိးခန်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃စီ၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-V-၁၆၀၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၉)

ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၀၊ ေအာင်ဘာေလလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ S.Mohamed Shafee & Halima Bi Biအမည်ေပါက်၊ ှစ်(၉၀)ဂရန်(သက်ကုန်)
ေြမအား အမည်ေပါက် S.Mohamed Shafee & Halima Bi Biထမှံ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်အမှတ် 
၇၂၀/၁၉၈၈(၉-၁၂-၁၉၈၈)အရ ေဒ စီစီ၊ ေဒ နီနီ၊ ေဒ ကည်ကည်မာ၊ ေဒ အမာတင်ှင့် ေဒ ွန်  
ွန်ရီတုိမှ ပုိင်ဆုိင်လာပီး ၎င်းတုိထံမှ စွန်လ တ်စာချပ်အမှတ်-၇၂၁/၁၉၈၈(၉-၁၂-၁၉၈၈)အရ 
ေဒ စစီှီင့ ်ေဒ နနီတီိုက ပိင်ုဆိင်ုလာပါသည်။ ေဒ စစီှီင့ ်၎င်း၏ခင်ပွန်း ဦးစန်းေမာင်တို ကွယ်လွန် 
သြဖင့် သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ြဖြဖဝင်း[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၅၄၃၇]ှင့် ဦးသန်းဦး[၁၂/
တမန(ိင်ု)၀၇၂၆၁၆]တိုကလည်းေကာင်း၊ ေဒ နနီှီင့၎်င်း၏ခင်ပွန်း ဦးကိေုလးတို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ တင်တင်ဲွ(ခ)ချိချိ[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၂၂၅၆၇]၊ ေဒ သန်းသန်းရ[ီ၁၂/
မရက(ိုင်)၀၇၄၃၉၃]၊  ေဒ မိမိေလး[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၇၁၈၅]ှင့် ဦးမင်းသိန်း[၁၂/တမန(ိုင်) 
၀၅၅၀၅၂]တိုကလည်းေကာင်း၊ ၎င်းတိုထဲမ ှဦးမင်းသိန်း၊ ေဒ သန်းသန်းရီ၊ ေဒ တင်တင်ွဲ(ခ)
ေဒ ချိချိတိုထံက GPအမှတ်-၁၈၀၁၆/၂၀၁၉(၂၁-၃-၂၀၁၉)ှင့်ရသူ ေဒ ဇာြခည်ထိုက်[၁၂/
တမန(ိုင်)၀၉၉၉၅၃]တိုပူးတွဲ၍ ၁၉-၄-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ ကတိသစ ာြပလ ာများ၊ GPသက်ရှိ 
ထင်ရှားရှိေကာင်း  တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်းများ၊  ဦးစန်းေမာင် ေသဆုံးေကာင်း 
ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခခံျက်၊ မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန ေထာက်ခခံျက်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ ေသစာရင်းရှာေဖွမေတွရှိသြဖင့ ်
ေသစာရင်းမိတ ထုတ်ေပးြခင်း မြပေကာင်းေထာက်ခံစာ၊ ေြမခွန်ေြပစာ၊ ဂရန်မူရင်းစာချပ်များ 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာသြဖင့် တရားဝင ်
ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။         ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်း
က န်ေတာ်မာမက်အီူး(ဖ်)[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၃၅၄၈၆]ှင့ ်က န်မ ေဒ သန်း 

သန်းေအး[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၃၄၇၅၄]တို၏သား ေမာင်သက်ပိုင်စိုးေကျာ်[၁၀/
မလမ(ုိင်)၂၄၄၅၃၄]သည် မိဘစိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ်အခါခါ ြပလုပ်ပါ 
ေသာေကာင့ ်သားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ ေနာင်တွင် 
သူှင့်ြဖစ်ေပ လာမည့်ကိစ အဝဝကို လုံးဝတာဝန်မယူေကာင်း အသိေပးအပ်ပါ 
သည်။ 
  ဖခင် - မာမက်အီူး(ဖ်)[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၃၅၄၈၆]  ဖခင် - မာမက်အီူး(ဖ်)[၁၀/မလမ(ုိင်)၀၃၅၄၈၆]
  မခိင်  - ေဒ သန်းသန်းေအး [၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၃၄၇၅၄]  မခိင်  - ေဒ သန်းသန်းေအး [၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၃၄၇၅၄]

အေထွေထွ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းအေထွေထွ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တွံေတးမိနယ်၊ အကလ 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ေြမာင်းတလုတ်ေကျးရာေန ဦးမျိး(ခ) ဦးဗိုလ်လှ(ဘ) ဦးတင်ဝင်း[၁၂/

တတန(ိင်ု)၁၃၉၅၈၃]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ သရက်ေတာ 

(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်(၄၂၂)ေန ေငွဇာပုလဲကုမ ဏီလီမိတက်၏ 

ဒါိုက်တာ ေဒ သွယ်သွယ်ိုင(်ဘ) ဦးသန်းလွင[်၁၂/ခရန(ိုင်)၀၁၀၀၉၉]ကိုင်ေဆာင်သ ူ

အား ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ မတ်လက လ ဲအပ်ခဲ့ေသာ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာကို 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးပီးြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးချမ်းေြမ့စန်းသွင်(LL.B)ဦးချမ်းေြမ့စန်းသွင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၃၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၃၁)

အ.ထ.က ေကျာင်းလမ်း၊ အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊ တွံေတးမိ။အ.ထ.က ေကျာင်းလမ်း၊ အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊ တွံေတးမိ။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
က န်မ မသင်းြမတ်ွယ်[၁၂/လကန 

(ိုင်)၂၂၈၈၄၆]၏ မိခင်အမည်မှန်မှာ 
ေဒ ရီရီြမင့်(ခ)ရီြမင့်[၁၂/လကန (ုိင်) 
၂၄၄၅၂၉]  မှာ  တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊ အလက 

(၁၀)သတ မတန်းမှ မတင်ဇာေဝှင့် အ  မ 

တန်းမှ ေမာင်ေဝလင်းေအာင်တုိ၏  ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးအုန်းသွင်ြဖစ်ပါသည်။

ဦးအုန်းသွင်ဦးအုန်းသွင်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
(ဘ) ဦးကိုကိုိုင်၏  သမီး  ြဖစ်သူ 

အထက(၂)၊ ဗိုလ်တေထာင် နဝမတန်း  
ေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ   မခင်ူပါေမာ်အား 
မသီရိရှင်းသန်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆုိ ေပးပါ 
ရန်။

မသီရိရှင်းသန်မသီရိရှင်းသန်

အမည်မှန်အမည်မှန်
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေညာင်ေလးပင် 

မိနယ်၊ အမ်ိအမှတ်-158၊ ေကျာင်းရာေန 
အဖ ဦးစံမင်း[၇/ညလပ(ုိင်)004888]၏ 
သားြဖစ်သ ူေမာင်ဘမိုး[၇/ညလပ(ိုင်) 
၁၄၂၁၄၄]၏ အမည်မှန်မှာ ေမာင်ဗမိုး 
ြဖစ်ပါေကာင်း။                  ေမာင်ဗမိုးေမာင်ဗမိုး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးမိုးဟန်ိးေကျာ်[၁၂/ဒဂန 

(ိုင်)၀၀၁၇၅၄]၏ ALL IN ONE, COC, 
SIRB (C.D.C),   Passpost, SID  စာအုပ် 
များ ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့်   ေတွရိှပါ 
က ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်သို အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။  ဖန်ုး-၀၉-၂၅၀၆၈၁၈၄၁ဖန်ုး-၀၉-၂၅၀၆၈၁၈၄၁

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ အလုံမိနယ်၊ ကရင်ခရံပ် 

ကွက်၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တုိင်လမ်း၊ အမှတ် 

-၄၀၄(က)တွင်ေနထုိင်သူ ေဒ အယ်ဒလီးနာ 

[၁၂/အလန(ိုင်)၀၂၁၃၀၈]ှင့် မစ စ်ေအ 

 းဘတ်မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း။

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ် သကမ-၁၅၊ ေြမကွက်အမှတ ်
၉၅၁/ခ၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်(၉၅၁/ခ)၊ ေအာင်တံခွန် 
လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိ နယ်၊ 
ဦးပန်းေအာင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ဦးပန်းေအာင်ထံမှ 
အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူ ေဒ ခင်ပို[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၇၁၁၅၆]မှ  ေြမချပါမစ်မူရင်းမှာ 
အိမ်အသစ်ေဆာက်လုပ်ရာတွင် ေပျာက်ဆံုး 
သွားေကာင်းှင့ ်အဆိပုါ ပါမစ်မရူင်းအား 
အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်သို 
ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ် 
ထားြခင်း၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထား 
ြခင်းတိုမ ှ ကင်းရှင်းေကာင်း   တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှး 
ှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင ်
ဝန်ခံချက် အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်တိုကို တင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်
ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန  
မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁၀/ေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅/က 
-၁၊ ေြမဧရယိာ ေပ(၅၀x၁၂၀)၊ ေြမကွက်တည် 
ေနရာအမှတ်-၅/က-၁၊ လယ်ယာရပ်ိသာ(၁)
လမ်း၊ (၁၀/ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ဦးအုံးကိင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၇ 
၃၆၉၅] အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား  
အမည်ေပါက် ဦးအံုးကိင် (ခင်ပွန်း) ကွယ်လွန် 
သြဖင့တ်စ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်သ ူေဒ တင် 
လ  င်[၁၂/ သကတ(ိုင်)၀၇၂၅၂၄]ထံမှ GP 
အမှတ်- ၃၀၈၈၄/၁၃-၁၂-၂၀၁၉ ရသ ူဦးရရဲင့ ်
ိင်ုဦး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၉၀၀၆] မှ ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာများ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းပါဝါမူရင်း 
တိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာသြဖင့ ်   တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက် ေကးမုံသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ (၂၄)ပါ အထက်တန်း 
ေရှေန  ေဒ စန်းသီတာြမင့်၏ ကန်ကွက်ုိင် 
ေကာင်း ေကာ်ြငာတွင် ၂၃-၇-၂၀၁၄ ေနစဲွပါ 
အစား (၂၃-၇-၂၀၁၄)ေနစွဲပါှင့် ၁၈-၁၀-
၂၀၁၈ ေနစဲွပါအစား (၁၈-၁၀-၂၀၁၈)ေနစဲွပါ 
ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေရ ေတာင်မိနယ်တရားမုံးေတာ်၌ေရ ေတာင်မိနယ်တရားမုံးေတာ်၌

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၈၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၈
ေဒ မိမိခိုင်             ှင့် ၁။ ဦးခင်ထွန်း 
[၁၄/ဇလန(ိုင်)၀၅၂၁၁၃]  [၇/ရတန(ိုင်)၀၁၈၇၉၂]
ဖလုံကုန်းေကျးရာ  ၂။ ေဒ ခင်ွယ်ွယ်
ဖလုံဘူတာေကျးရာအုပ်စ ု [၇/ရတန(ိုင်)၀၁၈၇၆၇] 
တိုက်ကီးမိနယ်၊  ွားမယံေြမာက်ပိုင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ွားမယံရပ်၊ ေရ ေတာင်မိ။

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေရ ေတာင်မိ၊ ွားမယံေြမာက်ပိုင်း၊ ွားမယံ 
ရပ်ေန ဦးခင်ထွန်းှင့် ေဒ ခင်ွယ်ွယ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာ မသိသူများ) 
သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ တွင် တရားလို ေဒ မိမိခိုင်က "အိမ် ခံေြမှစ်ဦး 
သေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်"ကို မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ှင့် 
ယင်းေနအိမ် ခံေြမကုိ လက်ေရာက်ေပးအပ်ေစလုိမ  (သုိမဟုတ်) ေရာင်းဖိုး 
ေငွ -၈၁၅၀၀၀၀/-(ကျပ်ရှစ်ဆယ့်တစ်သိန်းငါးေသာင်းတိတိ)ှင့် နစ်နာ 
ေကးေင ွ၁၀၀၀၀၀၀/- (ကျပ်တစ်ဆယ်သန်ိးတတိ)ိ အပါအဝင် စစုေုပါင်းေင ွ
-၉၁၅၀၀၀၀/-(ကျပ်ကိုးဆယ့်တစ်သိန်းငါးေသာင်းတိတိ) ရလိုမ စွဲဆို 
ထားသည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟုတ)် ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ 
သင်တို၏ ကိုယ်စားလှယ်ုံး အခွင့်အမိန်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ (သိုတည်း 
မဟတ်ု) ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်အလက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက ်၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ 
ရက် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆုိလြပည့်ေကျာ်  ၅ရက်)ေန မွန်းမတည့်မီ နံနက် 
(၁၀:၀၀) နာရတွီင် အထက်အမည်ေရးသားပါရိှသူတုိ တရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ု
ထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ထိုြပင် သင်တိုသေိစရမည် 
မှာ အထက်ဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်တိုမလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် 
သင်တိုကွယ်ရာတွင ် ြငင်းဆိုချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်
တရားလိကု ကည့် လိသုည်များှင့ ်သင်တိုကထေုချတင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်
စာချပ်စာတမး်အစရှိသည်တိုကို သင်တိုှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
(သိုတည်းမဟတ်ု) သင်တိုကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိက်ု 
ရမည်။ သင်တိုကထုေချလ ာ  တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ  (၉)ရက်တွင်    ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ေပးလိုက်သည်။                        (ခင်ငိမ်းသာ)(ခင်ငိမ်းသာ)

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီးတွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး
ေရ ေတာင်မိနယ်တရားုံးေရ ေတာင်မိနယ်တရားုံး

Brightway (UK နည်းပညာ)Brightway (UK နည်းပညာ)
(ေမွးကင်းစ၊ သက်ကီးရယ်အိလုမူမာ 

ြပစုေစာင့်ေရာှက်ေရးှင့်       ေဆးဝါး 
က မ်းကျင် အထူးသင်တန်း)   

Japan- Singapore ုိင်ငံှင့် ြပည်တွင်း 
တို၌ အချနိ်တို   (၃)လ   သင်တန်းတက် 
ပီး လုပ်ငန်းခွင် အဆင်သင့်  ဝင်ေရာက ် 
လုပ်ကိုင်ိုင်ေအာင ်     စိတ်ချယုံကည ်
စွာြဖင့ ်     တက်ေရာက်သင်ကားိုင်ပါ 
သည်။                ဖုန်း-၀၉-၄၀၇၅၁၃၀၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၀၇၅၁၃၀၄၅

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
၁။ ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပံုတင်ထားသည့် CBR-0294 
(သံ-၁၅၉၉)   စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲေရယာ်၏  မူလပိုင်ရှင ်  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ 
ပုသိမ်မိ၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက ်(၉)၊ ေဘာဂဝတီေဒါက်ေန ဦးလှေအာင် [၁၄/ပသန 
(ိင်ု)၁၂၇၃၇၅] ထမှံ ဝယ်ယူပီးေကာင်း စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများတင်ြပ၍ 
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ် (၇၇)ေန 
ဦးစိုးစိုးဦး [၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၄၃၄၈၃]မှ ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်
ေလ ာက်ထားလာပါသည်။
၂။ အဆုိပါ ေလ ာက်ထားချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ 
ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ 
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသို လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း မည်သူမဆို 
ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 
ေလ ာက်ထားလာသူအမည်သုိ ေြပာင်းလေဲပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင်    မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ေရ ေငစွိုး-၉ အမည်ရိှ ငါးဖမ်းစက်ေလ၊ှ မှတ်ပုတံင်နပံါတ် ON-4654 B၊ စစုေုပါင်းတန်ချန်ိ 
၁၂၅.၀၅(အလျား ၈၅' .၀၅"၊ အနံ ၂၁'.၃၃")အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ 
ဦးေကျာ်ိုင် [၆/မအရ(ိုင်)၀၂၇၃၀၄]+ ဦးေကျာ်သူရ [၆/မအရ(ိုင်)၀၀၂၁၅၂]မှ 
ေဒ ခင်စံပယ် [၆/ကသန(ိုင်)၀၁၁၁၈၄]၊ အမှတ် ၃၁၅/A၊ နီလာလမ်း၊  ေရ ဇင်ေယာ်
ရပ်ကွက်၊ ေကာ့ေသာင်းမိ အမည်သို ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ဤဌာနသို ေလ ာက်ထား 
လာပါသည်။ ၎င်းပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲရန်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
 န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ေဒါပုသံေ  ဘာကျင်း၊ 
ရန်ကုန်မိသုိလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားများှင့်တကွ  
မည်သမူဆိ ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ံုးလုပ်ထံုး 
လုပန်ည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူအမည်သုိ ေြပာင်းလဲေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊ တိုက် 

အမှတ်(၂)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၆)၏ အမည်ေပါက် ဦးဟန်ကည်ဝင်း(MYGN-၀၂၂၂၂၂)
ထမှံ ဝယ်ယခူဲသ့ ူေဒ စုိးစုိးြမင့်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၆၁၇၈]ှင့ ်ခင်ပွန်းြဖစ်သတုိူ ကွယ်လွန် 
ပီးေနာက် သားြဖစ်သ ူဦးေနေသွးမှ မသိားစ ုစမီခံန်ခဲွမ စာချပ်ြဖင့ ်ကျန်ေမာင်ှမများထမှံ 
တုိက်ခန်းအား ရယူခ့ဲပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်မ  စာအုပ်တွင် ၎င်း၏ အမည်သုိ 
ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စံုစွာြဖင့် ဤဦးစီးဌာနသုိ လာေရာက်၍ 
တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ (ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ (ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများ၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၀(ဆ)အရ ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများ၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၀(ဆ)အရ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ၍ ကုမ ဏီကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ၍ ကုမ ဏီကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်

 ြပန်လည်ေဖာ်ြပေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထားြခင်းအေပ   ြပန်လည်ေဖာ်ြပေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထားြခင်းအေပ  

ထုတ်ဆင့်သည့် ေကာ်ြငာစာ။ ထုတ်ဆင့်သည့် ေကာ်ြငာစာ။ 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၈၅၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၈၅
ဂျအီက်စ်ဒီ ကုမ ဏီလီမိတက်
(၎င်း၏တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ ဦးေကျာ်ဇင်ထွန်း)--------------ေလ ာက်ထားသူ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဆပ်ိကမ်းသာလမ်း (အထက် 
ဘေလာက်)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၃၈)လမ်း ပလာဇာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဂျအီက်စ်ဒီ 
ကုမ ဏီလီမိတက်(၎င်း၏တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသ ူဦးေကျာ်ဇင်ထွန်း)မှ ၂၀၁၇ခုှစ်၊ 
ြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ၄၃၀(ဆ)အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအေပ  ယင်းကုမ ဏီှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်သ ူမည်သူမဆို မိမိတို
ကိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ မမိတိိုမှ နည်းလမ်းတကျလ ဲအပ်ထားသည့ ်အခွင့အ်မန်ိရ 
ေရှေနြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ အဆိပုါကင်းလွတ်ခွင့အ်ား ရသင့၊် မသင့က်ိ ု
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၁၁ရက်) 
နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကားနာ၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသင့်/မသင့်ကို စီရင်ဆံုးြဖတ်မည် 
ြဖစ်၍ အကျိးသက်ဆိုင်သ ူမည်သူမဆို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ 
ထတ်ုဆင့လ်ိက်ုသည်။ ကန်ကွက်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ မရိှပါက အဆိပုါ ေလ ာက်ထား 
ချက်အား စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ဇွန်လ ၂၄ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိး 
ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

(ေကျာ်ေကျာ်)(ေကျာ်ေကျာ)်
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား အများသိေစရန်ှင့် ကုန်ပစ ည်းေရာင်းချြဖန် ြဖးြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား အများသိေစရန်ှင့် ကုန်ပစ ည်းေရာင်းချြဖန် ြဖးြခင်း

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၄၃)

ေန ေဒ ခိုင်မျိးြမတ်ထွဋ[်၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၀၈၃၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခိုင်မျိးြမတ်ထွဋ်အေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား 
အား မိမိ၏ကိုယ်ပိုငe်ာဏ်ြဖင့် တီထွင်ဖန်တီးြပလုပ်အသုံးြပလျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် 
ြဖစ်ပီး အဆုိပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားအား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံု 
တင်ုံးေတာ်၌ ၂၀၂၀-ခှုစ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်အမှတ်-၄/၁၂၇၉ြဖင့ ်တရားဝင်မှတ်ပုတံင်သွင်း 
ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

  
အဆိပုါလပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားအား အဓကိထားအသုံးြပလျက် ေဒ ခိင်ုမျိး 

ြမတ်ထွဋ်မှ စဦးတထွီင်ပီး ေရာင်စုေံကျာက်မျိးစုမံျားြဖင့ ်ဖန်တီးထတ်ုလပ်ုထားေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
လက်ကိင်ုပိက်ုဆအံတ်ိ၊ ပန်းကန်ြပား၊ ေကျာက်မျိးစုြံဖင့ြ်ပလပ်ုေသာ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းအမျိးမျိး 
တိုကို ပုံသဏ ာန်အမျိးမျိး၊ အရယ်အစားအမျိးမျိး၊ အေရာင်အမျိးမျိးတိုြဖင့ ်ထုတ်လုပ်ြဖန်ချိပီး 
ိုင်ငံအဝန်း ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါ ေဒ ခိုင်မျိးြမတ်ထွဋ်က တီထွင်ထုတ်လုပ်အသုံးြပေရာင်းချလျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်း 
အမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားအား အြခားသတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မှေသာ်လည်းေကာင်း၊ အသင်း 
အဖွဲမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ 
သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှားတုပြပလုပ်သုံးစွဲြခင်း၊ ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းများ မြပလုပ်ကပါ 
ရန်ှင့် အကယ်၍ ထိုသိုြပလုပ်ေကာင်းေတွရှိရပါက တရားဥပေဒှင့်အည ီထိေရာက်စွာအေရးယူ
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးတင်ထွဋ် H.G.P, LL.B(စ်-၅၇၆၀/၉၁)     ဦးေအးေဇာ်မင်း LL.B (စ်-၁၂၇၇၈/၁၇)ဦးတင်ထွဋ် H.G.P, LL.B(စ်-၅၇၆၀/၉၁)     ဦးေအးေဇာ်မင်း LL.B (စ်-၁၂၇၇၈/၁၇)
ေဒ ကာညိှင်းရည် LL.B (စ်-၁၂၆၉၅/၁၇)  ေဒ ြမတ်သီတာေအာင် LL.B (စ်-၁၂၇၅၀/၁၇)ေဒ ကာညိှင်းရည ်LL.B (စ်-၁၂၆၉၅/၁၇)  ေဒ ြမတ်သီတာေအာင ်LL.B (စ်-၁၂၇၅၀/၁၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
၁၃၂(ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၁၃၂(ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၉၂၅၆၊ ၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၉၂၅၆၊ ၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂

ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါေခ ယူြခင်းေအာက်ပါလုပ်ငန်းများအတွက ်အိတ်ပိတ်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာစက်မ မိ၊ ဇုန်အပိုင်း(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၇) အတွင်းတွင် Internet Service 

လုပ်ငန်းအား Under Ground System ြဖင့် ြပလုပ်ေပးိုင်မည့် လုပ်ငန်းရှင်များှင့် စက်မ မိ 
အတွင်းရိှ  လမ်းဆု/ံလမ်းခွများတွင် CCTV လုံ ခံေရးကင်မရာများ  တပ်ဆင်သွားမည့်လပ်ုငန်းရှင်များ 
လုိအပ်လျက်ရိှပါ၍ ၎င်းလုပ်ငန်းများကုိ စိတ်ပါဝင်စားပီး လုပ်ငန်းအေတွအကံရိှေသာ ကုမ ဏီများ 
အေနြဖင့် လုပ်ငန်းြပလုပ်လုိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀) ရက်အတွင်း အိတ်ပိတ်တင်ဒါြဖင့် 
တင်သွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

အဆိပုါ လပ်ုငန်းများှင့ ်ပတ်သက်၍ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက လ  င်သာယာ 
စက်မ မိ၊ ဇုန်အပိုင်း-၁၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီုံးသိုလည်းေကာင်း၊ 
ဖုန်းအမှတ် (၀၉-၅၀၅၆၃၆၀၊ ၀၉-၇၉၅၀၅၆၃၆၀၊ ၀၉-၉၅၅၀၅၆၃၆၀) များသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 
ိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီစီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ
လ  င်သာယာစက်မ မိလ  င်သာယာစက်မ မိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ် 

[40(B)]၊ ေြမညီထပ်၊ ၂၇ လမ်းေအာက်၊ ၁၂ ေပခွဲ ၅၀ေပ အကျယ်အဝန်း 
ခန်ကျယ်ဝန်းေသာ ဆိုင်ခန်းှင့် ေရစက်ကိုယ်ပိုင်၊ မီတာကိုယ်ပိုင် အပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသူ လင်တိတ်အင်(ခ) ဦးလှြမင့် 
[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၀၉၄၃]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ ေြမည ီဆိင်ုခန်း အေရာင်း 
အဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကညာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄) ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းစာရက်စာတမ်း
များြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ြပည့ေ်ြမာက်၍ 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည ်
အထိ  ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမာမက်ဆလင်း [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၅၇၀၃]ဦးမာမက်ဆလင်း [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၅၇၀၃]
ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၂၃၇၇၄၅၊ ၀၉-၉၅၀၆၂၂၆၁၃ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၂၃၇၇၄၅၊ ၀၉-၉၅၀၆၂၂၆၁၃



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀



ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၀

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့် အေကာင်းကားစာအေကာင်းြပရန်ေပးသည့ ်အေကာင်းကားစာ
(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၀ ခုှစ်၊  တရားမအေထွေထွမ အမှတ်- ၇၂၀၂၀ ခုှစ်၊  တရားမအေထွေထွမ အမှတ်- ၇

ေဒါက်တာကျင်ဝမ ်     ှင့် ၁။ ဦးေဇာ်မိုးဝင်း
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ-်  ၂။ ဦးေနမိုးထွန်း
ေဒ ေအးေအးသူ)  ၃။ ဦးေဇယျာေနာင်
  ၄။ ဦးသန်းထိုက်ေအာင်
  ၅။ ဦးေအာင်သက်ဦး
  ၆။ ဗိုလ်ကီး တင်ယု(ငိမ်း)
  ၇။ ဗိလ်ုကီး ဆွမ်ခမ်းဇမ်(ငမ်ိး)
(ေလ ာက်ထားသူ)   ( ေလ ာက်ထားခံရသူများ)(ေလ ာက်ထားသ)ူ   ( ေလ ာက်ထားခံရသူများ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၃/
တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ငါးမာန်ေအာင်ဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၇၀၈/၁)ေန ဦးေနမိုး 
ထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၆)
ေန ဦးေဇယျာေနာင်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သရီလိမ်း၊ 
အမှတ်(၂၆)ေန ဦးသန်းထိက်ုေအာင်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ 
မအူကုန်းရပ်ကွက်၊   (၁၃၆)လမ်း၊   အမှတ်(၄၄)ေန  ဦးေအာင်သက်ဦး၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ 
ကားကီးဂိတ်၊ ပန်းတန်းေန ဗိုလ်ကီး တင်ယ(ုငိမ်း)၊ ဗိုလ်ကီး ဆွမ်ခမ်းဇမ ်
(ငိမ်း)၊ (SOS လူမ ေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ) (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ) 
သိေစရမည်။

အထက်အမည်ပါ ေဒါက်တာကျင်ဝမ် (၎င်း၏အခွင့ရ်ကိယ်ုစားလှယ်-
ေဒ ေအးေအးသူ)က ဤုံးသို   တရားမကျင့ ်ထုံးဥပေဒအမိန် -၂၁၊ 
နည်းဥပေဒ-၁၀၀ အရ ေလ ာက်ထားလာသည်ြဖစ်၍ သင်က ဤေလ ာက်လ ာ 
အတုိင်း အမိန်မချသင့်ေကာင်း အေကာင်းြပရန် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂၁ 
ရက် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း ၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီ 
တွင် သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ ဤံုးသုိ လာေရာက်ရမည်။ 
မလာေရာက်ခဲ့လ င် အဆိုပါေလ ာက်ထားချက်ကို သင့်မျက်ကွယ်တွင ်
တစ်ဖက်သတ် ကားနာစစ်ေဆးဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။               (ေအးေအးြမင့်)(ေအးေအးြမင့)်

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ သာေပါင်းမိနယ်၊ ေလှကီးတက် 

ေကျးရာ၊ ပုသိမ်-သာေပါင်းကားလမ်း၊ အမှတ်(၅၂၂/ခ)ေန ေဒ မီမီ 
ုိဦး ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ် [၁၄/ငပတ(ုိင်)၁၅၆၅၂၆]ကုိင်ေဆာင် 
သကူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ အမည်အမှတ်အသားကိ ု
သာေပါင်းမိနယ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် တစ်ဦးတည်းမူပုိင် 
အြဖစ် သုံးစွဲရန် တရားဝင ်မှတ်ပုံတင်ပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရသန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ် 
အသားကုိ အသံုးြပ၍ ေသာက်ေရသန်ကုိ ဘူးကီး၊ ဘူးေသး၊ ဘူးလတ် 
စသည့်အရယ်အစားအမျိးအစားြဖင့် သာေပါင်းမိနယ်ှင့်တကွ 
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန်ချ ိ
ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။   ထိုအြပင ်   ၎င်းအမှတ်တံဆိပ ်
အမှတ်အသားကို ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးမည့် ပစ ည်းများြဖစ်သည့ ်
ပလတ်စတစ်အိတ်၊ ပလတ်စတစ်ဘူးများ ထည့်သွင်းပစ ည်း၊ ထုပ်ပုိး 
ပစ ည်း စသည့်အရယ်အစားအမျိးမျိး၊ အေရာင်အမျိးမျိးြပလုပ ်
သည့် အသားတံဆိပ်ြပလုပ်၍ ထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချသွားမည် 
ြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ တဆံပ်ိအမှတ်အသားကိ ု
တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း 
ဆင်တူယုိးမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား ြဖစ်ေစရန်ှင့် တုပသံုးစဲွြခင်း 
မြပလပ်ုကပါရန် သတေိပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ အဆိပုါတားြမစ် 
ချက်များကို လိုက်နာြခင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ 
ထိေရာက်စွာ  အေရးယူမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ကိတင်အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။    ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားှင့ ်
ပတ်သက်၍ (အမည်တူ) ကန်ကွက်လိုပါက သတင်းစာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ မီမီိုဦး [၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၅၆၅၂၆]ေဒ မီမီိုဦး [၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၅၆၅၂၆]
ဖုန်း-၀၉-၈၈၇၉၉၇၇၅၅၊ ၀၉-၉၇၂၁၀၉၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၈၈၇၉၉၇၇၅၅၊ ၀၉-၉၇၂၁၀၉၂၉၂

ေြမညီထပ် (ငှား/ေရာင်း)ေြမညီထပ ်(ငှား/ေရာင်း)
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ 

Junction Mawtin Center ေရှတည့်တည့်၊ 
အကျယ် ေပ (၁၂၁၂x  ၅၀)၊    ေြမညီ HK 
၂-လ ာ၊ ငှားမည်။ တစ်လ (၁၅)သိန်း။ 
ြပင်ဆင်ပီး အေရာင်း- သိန်း (၄၆၀၀)

ဆက်သွယ်ရန်-ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၀၈၀၀ဆက်သွယ်ရန်-ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၀၈၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိငး်ရပ ်

ကွက်အမှတ်(၃၁)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၇၉)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁)ဧက၊ ေြမကွက်တည် 
ေနရာအမှတ်-၇၉၊ သေြပလမ်း၊ (၂)ရပ် 
ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ ဦးေငွတင်ချိေအး 
[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၇၄၁၈၄] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးေငွတင်ချိေအး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၄ 
၁၈၄]ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
အမှတ်-၆၇၂၂/၂၀၁၃ (၃၀-၄-၂၀၁၃)ြဖင့် 
SP ရရှိသူ ဦးစိန်ေဌးေမာ် [၁၂/မဂဒ 
(ိုင်)၀၀၇၂၂၄]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ကိုယ်စား 
လှယ်လ ဲစာ၊ ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာတုိကုိတင်ြပ၍ အေရာင်း 
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ ေြမရာဇဝင် 
မျတ်ချက်(၂)ရိှ ၂၀၁၃ ခှုစ် SP ဦးစန်ိေဌး 
ေမာ်၏ အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထား
ြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပရန် 
အေကာင်းကားရာ အဆိုပါေြမပုံေြမ 
ရာဇဝင်အား မည်သည့်ေနရာတွင်မ ှ
အသုံးြပခဲြ့ခင်းမရိှေကာင်း၊ တန်ဖိုးြဖတ် 
ရန်ေဆာင်ရက်စ် သက်တမ်းကုန်ဆံုးသွား 
သည့အ်တွက် စနစ်တကျမသမ်ိးဆည်းခဲ ့
သြဖင့် ရှာေဖွမေတွရှိေတာ့ေကာင်း၊ 
ယခအုခါတွင် ေြမပုေံြမရာဇဝင်အား ြပန် 
လည်အပ်ှံိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း၊ ယခု 
ထုတ်ယူမည့် ေြမပုံေြမရာဝင်အတွက ်
တစ်စံုတစ်ဦးမှ ကန်ကွက်လာပါက တာဝန် 
ယူေြဖရှင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိ 
ှင့ ်ကျမ်းကျန်ိလ ာတိုတင်ြပ၍ အေရာင်း 
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

"ဖိးသ ာေအာင်-၂" အမည်ရှိ ငါးဖမ်းေရယာ ်(မှတ်ပုံတင်နံပါတ် -ON-2327၊ 
စုစုေပါင်းတန်ချနိ်- ၄၂.၅၂)အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးသန်ေဇာ် 
[၆/ထဝန(ုိင်)၀၉၄၆၂၇] အမည်မှ ဦးမင်းေအးေကျာ် [၆/ကသန(ုိင်)၀၄၅၇၅၆] 
အမည်သုိ ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ဤဌာနသုိ ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပုိင်ရှင် 
အမည်ေြပာင်းလရဲန် ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍  ကန်ကွက်လိပုါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ 
ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ေဒါပုသံေ  ဘာကျင်း၊ ရန်ကုန်မိသုိ 
လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
မည်သူမဆုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ုံး
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးမည ်
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

"ဖိးသ ာေအာင်-၃" အမည်ရှိ ငါးဖမ်းေရယာ ်(မှတ်ပုံတင်နံပါတ် -ON-4237၊ 
စုစုေပါင်းတန်ချန်ိ- ၆၁.၆၃)အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးသန်ေဇာ် 
[၆/ထဝန(ိင်ု)၀၉၄၆၂၇] အမည်မှ ဦးသန်းစိုး[၆/ကသန(ိင်ု)၀၄၀၁၀၃] အမည်သို 
ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ဤဌာနသို ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပိုင်ရှင်အမည ်
ေြပာင်းလဲရန် ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ 
ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ေဒါပုသံေ  ဘာကျင်း၊ ရန်ကုန်မိသုိ 
လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
မည်သူမဆို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ံုးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူအမည်သုိ ေြပာင်းလဲေပးမည် 
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မင်းဓမ လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁ကB/JB+၁/က B/J.A+ ၁/ခ ၁) တွင်တည်ရိှေသာ HOP POT CULTURE 
COMPANY LIMITED၊  ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်  (၁၂၅၈၈၅၁၃၆) သည် 
ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်မူပုိင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၅၇၉၁/၂၀၂၀ (ေနစွဲ-၁၉-၆-၂၀၂၀)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၅၇၉၁/၂၀၂၀ (ေနစွဲ-၁၉-၆-၂၀၂၀)
အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်အား HOT POT ဆိုင်/စားေသာက်ဆိုင ်

လုပ်ငန်းများ၊ ပင်လယ်စာှင့်ပတ်သက်ေသာ စားေသာက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများ၊ 
အကင်ဆိုင်များကို  ဆိုင်ခန်းများ  ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချြခင်း၊   အစားအစာများ 
ထုတ်လုပ်ြဖန်ချြိခင်း၊ လက်လီလက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ Online မှ 
ေရာင်းချေပးြခင်း အစရိှသည့လ်ပ်ုငန်းများအြပင် လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများအားလုံး 
တွင် ကပ်ှိပ်၍ မိမိတိုကုမ ဏီမှ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် အသုံးြပသွား 
မည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အား တစ်ခုလုံးကို ထပ်တူညီြဖစ်ေစ၊ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိြဖစ်ေစ၊   ထင်ေယာင်ထင်မာှးြဖစ်ေစ၊   မမှန်မကန် 
မှီြငမ်းတုပသုံးခွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတူထုပ်လုပ်/ေရာင်းချြခင်း၊ တင်သွင်း 
ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် 
သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။  မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲခဲ့မည်ဆိုပါက တရားမေကာင်း 
အရြဖစ်ေစ၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစဲွဆုိ အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

HOP POT CULTURE COMPANY LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရHOP POT CULTURE COMPANY LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)  ေဒ တိုးတိုးေအာင်ြမင့် (LL.B)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)  ေဒ တိုးတိုးေအာင်ြမင့ ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၉၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၉၇၃)
The Solution Power Law Firm, အမှတ် (၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm, အမှတ် (၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၅၀)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၅၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၈၄/က)၊ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x ၆၀)၊ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ၌ ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အမှတ် (၈၈၄/က)၊ ပေိတာက် 
ဝါလမ်း၊ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင် 
ေသာ (ပျ်ေထာင် x ပျ်ခင်း x သွပ်မိုး) (၂)ထပ် အေဆာက်အအုအံပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ တင် 
ွယ်ွယ်ထွန်း [၁၃/ကလန(ုိင်)၀၀၀၃၇၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်ကို
ေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အထက်ပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်
လွန်ပါက အပီးအပိင်ု လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်း အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုပီး 
ဝယ်ယူသူ အမည်ေပါက်ရရှိသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေဒ လွင်လွင်ေမာ် (LL.B), (D.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၈၂)ေဒ လွင်လွင်ေမာ် (LL.B), (D.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၈၂)
အမှတ် (၃၅၃)၊ သုမန(၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ် (၃၅၃)၊ သုမန(၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၇၇၇၄၂၂၊ ၀၉-၂၅၀၆၇၉၅၁၄ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၇၇၇၄၂၂၊ ၀၉-၂၅၀၆၇၉၅၁၄

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ဇင်ေယာ်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ဇင်ေယာ်လမ်း၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၂)၊ တိုက်အမှတ် (၄၃) ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ ေြမကွက်အမှတ(်၂၃၂)၊ တိုက်အမှတ် (၄၃) ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ 

စတုတ ထပ် (၅-လ ာ)(တိုက်မျက်ှာမူဘယ်ြခမ်း) (ေြခရင်းြခမ်း) အကျယ်အဝန်း စတုတ ထပ် (၅-လ ာ)(တိုက်မျက်ှာမူဘယ်ြခမ်း) (ေြခရင်းြခမ်း) အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၁၈x၅၄)ရှိ RC တိုက်ခန်းှင့် ေရမီးစုံလင်စွာပါရှိပီး ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ေပ(၁၈x၅၄)ရှိ RC တိုက်ခန်းှင့် ေရမီးစုံလင်စွာပါရှိပီး ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ နီလာေအာင် [၁၂/
လမန(ိုင်)၁၁၀၆၃၀]ထံမှ ေဒ ခင်ဇာလီေအာင် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၈၉၂၉]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဆွေဆွ (စ်-၃၀၀၃) ဦးြမင့်သန်း (စ်-၆၉၆၃) ေဒ သီရိလ  င် (စ်-၁၅၂၆၀) ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး(စ်-၁၆၃၅၆)ေဒ ေဆွေဆွ (စ်-၃၀၀၃) ဦးြမင့်သန်း (စ်-၆၉၆၃) ေဒ သီရိလ  င် (စ်-၁၅၂၆၀) ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး(စ်-၁၆၃၅၆)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
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အမှတ် (၅၅/၅၆)၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းမ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ Ph-09-5018076အမှတ် (၅၅/၅၆)၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းမ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ Ph-09-5018076
"က ်ုပ်တို၏ကိုယ်ကျင့်တရားကို အသက်ှင့်ထပ်တူ အာမခံပါသည်""က ်ုပ်တို၏ကိုယ်ကျင့်တရားကိ ုအသက်ှင့်ထပ်တူ အာမခံပါသည်"

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အပိုင်း(၄)၊ ငမိုးရိပ(်၈)လမ်း၊ အမှတ်- 

၁၇၄၊ ေြမညီထပ(်ညာဘက်ြခမ်း)ေန ေဒ ပံး ပံးရ[ီ၁၂/သဃက(ိုင်)၀၅၁၂၈၁]
ှင့် ေဒ ေထွးေထွးေအး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၄၉၅၁]တို၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ အများသိေစအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အပိုင်း(၄)၊ ငမိုးရိပ(်၈)လမ်း၊ အမှတ်-
၁၇၄ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ှစ်ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက် 
အေဆာက်အဦ၏ ညာဘက်ြခမ်း(ေြမညီထပ်)တိုက်ခန်းသည် ေဒ ပံး ပံးရီ၊ 
ေဒ ဥမ ာဦး၊ ေဒ ေထွးေထွးေအးတို၏ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသည့်လက်ရှိေနထိုင ်
လျက်ရှိေသာ အေမွဆိုင်တိုက်ခန်းြဖစ်သည့်အြပင ်ယင်းတိုက်၏ တတိယထပ် 
(ညာဘက်ြခမး်)တုိက်ခနး် ေဒ ေထွးေထွးေအးှင့် ေဒ ဥမ ာဦးတုိလက်ရှိပူးတွဲ 
ပုိင်ဆုိင်သည့် တုိက်ခန်းများြဖစ်ကပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်း(၂)ခန်းအား ပုိင်ဆုိင်အကျ ိး 
ခစံားခွင့ရိှ်သ ူအထက်ေဖာ်ြပပါ ေဒ ပံး ပံးရ၊ီ ေဒ ဥမ ာဦး၊ ေဒ ေထွးေထွးေအးတိုမှ 
လွဲ၍ အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ှင့်မ  သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိသည့်အြပင ်
၎င်းတိုမှလည်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ ှေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ 
ေပါင်ံှြခင်းများ တစ်စံုတစ်ရာ ြပလုပ်ခ့ဲြခင်းလည်းမရိှပါ။ ယင်းတုိက်ခန်းများ၏ 
ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ အ ပ်အရှင်း  တစ်စံုတစ်ရာေပ ေပါက်လာပါက တုိက်ခန်း 
ပိင်ုရှင်များအေနြဖင့ ်တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ပံး ပံးရီ၊ ေဒ ေထွးေထွးေအးတို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ပံး ပံးရီ၊ ေဒ ေထွးေထွးေအးတို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
    ေဒ မိုမိုေသာ် ေဒ ဥမ ာခင်    ေဒ မိုမိုေသာ် ေဒ ဥမ ာခင်
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
   (စ်-၉၉၂၅/၂၀၁၄)  (စ်-၉၆၃၂/၂၀၁၄)   (စ်-၉၉၂၅/၂၀၁၄)  (စ်-၉၆၃၂/၂၀၁၄)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၈၁၅ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၈၁၅

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၃၆၂၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)
ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်-၃၆၂၊ 
ေအာင်မုိးဟိန်းလမ်း၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိ 
သစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် ဦးေသာင်းတင ်
(CK-၀၂၂၀၄၁)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား ဦးေသာင်းတင် အမည်ေပါက် (၄၀'x 
၆၀')၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေြမကွက်ကီး 
အနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 
ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း(၂၀'x၆၀')၊ Portion 
အား အမည်ေပါက်ထံမ ှS.P၂၉၅၂၁/၂၀၁၄ 
(၃-၁၁-၂၀၁၄)ရသ ူဦးေနဝင်းေဇာ် [၉/ခအဇ 
(ိင်ု)၀၀၆၃၀၁]မှ S.Pေပးသ ူသက်ရိှထင်ရှား 
ရှိေကာင်းှင့ ် S.Pမုပ်သိမ်းေသးေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ ်လ ာ၊ ဂရန်မူရင်းတင်ြပရန  ်
(တစ်ဖက်သတ်)Portionအေရာင်းအဝယ်
စာချပ်ချပ်ရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာ 
ြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန  
မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊  သိမ်ြဖလမ်း၊ 

အမှတ် (၅၂၅/ေအ)၊ ၅လ ာ၊ တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င် ဝဲဘက်အစွန်ဆုံးအခန်းှင့် ယင်း 

တိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတိက်ုခန်းပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်လှ 

[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၇၃၄၃၀]က တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပပီး ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

သေဘာတူပီး စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ

(၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထိ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်ဝင်းဦး (LL.B)ဦးေကျာ်ဝင်းဦး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၉၈)

အမှတ် (၁၈)၊ ဒု-ထပ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၁၈)၊ ဒု-ထပ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၅၂၆၀၃ဖုန်း-၀၉- ၅၁၅၂၆၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက် 

အအုံ)မှ ယာယီေြမရှင်အြဖစ ်ေဆာင်ရက်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၂၂)လမ်း၊ 

အမှတ် (၁၄၅) ရှိ ပထမထပ် အခန်း(၄)၊ အလျား x အနံ (၁၂ ၁
၂  ေပ x ၅၀ေပ) 

အကျယ်အဝန်းရိှသည့ ်ဓာတ်ေလကှားပါ တိက်ုခန်းကိ ုယခလုက်ရိှ အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ု 
ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ေဒ တင်ေအး(ခ)ေဒ ေခွးမ[၁၂/လမတ(ဧည့်) 
၀၀၀၁၄၄] ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ဝင်း(ခ)ခ မ်ဘိန်ေလျာင် (ခ) ဦးေအာင်ုိင် [၁၂/ 
လသန(ိုင်)၀၁၆၃၄၆]မှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချ 
ပီးြဖစ်ရာ ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ြခင်း၊   အမည်ေပါက်ေြပာင်းလဲြခင်း၌ 
အေမစွား၊ အေမခွမှံစ၍ ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။     လာေရာက်ကန်ကွက ်
မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ု     အမည်ေပါက်ေြပာင်းလဲသည်အထ ိ ပီးစီး 
ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေဝမီလ  င် (LL.B,D.B.L)ေဒ ေဝမီလ  င် (LL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၁)

အမှတ် (၅၉)၊ ၇ လမ်း၊လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၅၉)၊ ၇ လမ်း၊လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၈/ခ)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၁၈/ခ)၊ ေဇယျာ(၅)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ ေဒ ခင်ေရ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၃၇၈၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ေရ [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၃၇၈၆]သည်၈-၁၂-၂၀၀၀ရက်တွင် လည်းေကာင်း၊ 
(ခင်ပွန်း)ဦးေအးေမာင်သည ်၂၆-၂-၁၉၈၂ ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန ်
သြဖင့ ်ဦးေအာင်ေကျာ[်၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၆၈၀၉]မှ တစ်ဦးတည်းေသာသားေတာ်စပ ်
ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ၁၁/၂၅၆၀/၁၉(၂၀-၁၁-၁၉)၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းှင့ ်
ေဒ ခင်ေရ  အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ ဦးေအာင်ေကျာ်ထံမ ှအေထွေထွကိုယ်စား
လှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၈၁၈၇/၁၂(၁၄-၁၁-၁၂)ြဖင့် ရရှိသ(ူG.P)ေဒ ခင်လှြမင့်[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၈၁၂၉၈]မှ ပါပါေပးသ ူသက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် ပါဝါမုပ်သိမ်းေသးေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

မွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယီာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိမွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာံုး၊ ေမာ်လမိင်မိ
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ  ာေရးှစ် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရး
လပ်ုငန်း၊ မွန်ြပည်နယ်၏ ြပည်နယ်ဘ  ာ ေငလွုံးေငရွင်း ြဖည့စွ်က် 
ခွင့်ြပရန်ပံုေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့် ဓာတ်အားလုိင်းှင့် ဓာတ်အား 
ခဲွု ံတည်ေဆာက်ေရးTurnkey လပ်ုငန်း(Lot ၅ခ)ုအတွက်  အတ်ိဖွင့် 
တင်ဒါ ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 
၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၂၃-၆-၂၀၂၀) ရက်မှ
 ေရာင်းချမည့်ရက ်  (၈-၇-၂၀၂၀) ရက်ထိ
 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက ် - (၉-၇-၂၀၂၀) ရက်မှ 
   (၁၀-၇-၂၀၂၀) ရက်ထိ  
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာဝယ်ယူ/ - မွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်
 တင်သွင်းရမည့်ေနရာ   နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ပုံစံ၊   စည်းကမ်းချက်များှင့ ်
အေသးစတ်ိသရိှိလိသုည်များအား ုံးချန်ိအတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနပံါတ်များသို လည်းေကာင်း 
တိုက်ိုက်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရးေကာ်မတီ
မွန်ြပည်နယ် လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိမွန်ြပည်နယ် လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ

Ph-09-428725571၊ 09-428725572Ph-09-428725571၊ 09-428725572
     09-428725573၊ 09-428725574     09-428725573၊ 09-428725574
   09-252555005၊ 057-2025880   09-252555005၊ 057-2025880

(၂၅)ှစ်ေြမာက်(၂၅)ှစ်ေြမာက်
ေငွရတုမဂ  လာဆုေတာင်းလ ာေငွရတုမဂ  လာဆုေတာင်းလ ာ

အတား ဦးခင်ေမာင်သန်း ဦးခင်ေမာင်သန်း ှင့် အမား ေဒ လွင်မာဦး ေဒ လွင်မာဦး 
တို၏ (၂၅)ှစ်ေြမာက်ေငွရတု (၂၅)ှစ်ေြမာက်ေငွရတ ုမှသည် ချစ်သား၊ 
ချစ်သမီးှင့အ်တ ူကျန်းမာေပျာ်ရ င်စွာြဖင့ ်ေရ ရတ၊ု 
စန်ိရတတုိင်ုပါေစေကာင်း ဆမွုန်ေကာင်းေတာင်း 
အပ်ပါသည်။
ချစ်သား -  ေမာင်ထွန်းေနာင်ထက်ချစ်သား -  ေမာင်ထွန်းေနာင်ထက်
   [3   [3rdrd Year Geog (EYU)] Year Geog (EYU)]
ချစ်သမီး - မေဆဇွင်ဦး[2ချစ်သမီး - မေဆဇွင်ဦး[2nd nd Year Chem (EYU)]Year Chem (EYU)]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၅/သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၂/ခ၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၁၀၊ ဦးလွန်းေမာင်လမ်း၊ (၇)မိုင်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ေဒ သန်းသန်းေအး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၀၉၈၀] အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမ(အိမ်ရာေြမသတ်မှတ)် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ  သန်းသန်းေအး[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၇၀၉၈၀] ကိယ်ုတိင်ုမှ အမည်ေပါက် 
သည့ ်အမှားြပင်ြဖည့စွ်က်ြခင်းစာချပ်-၄၇၀/၁၉၉၈ (၁၆-၂-၁၉၉၈)၊ ေြမစာရင်းရိှ ၁၉၉၈ ခှုစ်ှင့် 
၁၉၉၉ ခုှစ်တွင် ဘဏ်ေချးရန် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ကူးယူြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပါဘဏ်ေချး 
ေြမပုေံြမရာဇဝင်မရူင်းမှာ မည်သည့ဘ်ဏ်တွင်မ  အာမခအံြဖစ် ထားရိှကာ ဘဏ်ေချးေငရွယခူဲြ့ခင်း 
လုံးဝမရှိဘ ဲအထားအသိုမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ပါေကာင်း၊ အဆိုပါ 
ေြမကွက်အား အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ှံ 
ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ လှဒါန်း၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းတုိ လံုးဝမရိှပါေကာင်းှင့် အ ပ် 
အရှင်း ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ေပ ေပါက်လာပါက မိမိကသာ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ေဒ သန်းသန်းေအးကိယ်ုတိင်ုမှ ၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွြဖင့ ်ကျန်ိဆိထုားသည့် ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပစာတိုကိုတင်ြပ၍  အပိုင်ေပးစာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

   ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)   ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
    မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ    မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်(၂၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆/ 
ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၁)၏ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်(၄၆/ခ)၊ရန်ကုန်လမ်း၊ (၆)ရပ် 
ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ၊ ဦးတင်ထွန်း [KWA - 
၀၈၁၈၂၅]၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးတင်ထွန်း [KWA 
-၀၈၁၈၂၅]  [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၀၄၂၉၉]
ကုိယ်တုိင်မှ ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆံုးေကာင်း၊ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့်   ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံချက်၊ တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ကိုယ်တိုင်ကတိဝန်ခံချက်တိုတင်ြပ၍ 
ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
ဌာနလုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ ေဆာင်ရက် 
ပီး ကန်ကွက်သူမရှိပါသြဖင့ ်ဂရန်မိတ    
ထတ်ုေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အမ တဲွအမှတ် 
-၁၉၁၂/ခမတ/ေရ ဂရန် ၆/၉(၉၄-၉၅)အရ 
(၂၅-၄-၁၉၉၆)ရက်စဲွြဖင့် ထုတ်ေပးထား 
ေသာ မူလဂရန်အား ပယ်ဖျက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။

ဌာနမှးဌာနမှး
(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၄၂-ခ/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၉/ 

ပ/၁-ခ၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၇)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ေြမပိုင်ေြမ၊ အမည်ေပါက် ဦးဘသန်း၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၆၀/B၊ မ လမ်း၊ ပါရမီရီပ်ိသာ၊ ရန်ကင်းမိနယ်အမည်ေပါက် 
ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်-၁၄/၁၉၈၆ (၂၇-၁-၁၉၈၆)အရ ပိုင်ဆိုင်သူ 
ဦးတင်ေမာင်၊ ေဒ စန်းြမင့်၊ ေဒ ုုစိန်တုိက ပုိင်ဆုိင်ပီး ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ 
၂၀၁၄ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၁၉အရ (တရားလို) ဦးတင်ေမာင်က (တရားပိင)်
ဦးဖုန်းြမင့်ဦးအား ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄၂-ခ၊ လူေနရပ်ကွက် 
အမှတ်(ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ ်၂၀/ဏ၊ (ခွဲစိတ်ပီးေနာက)် (၂၀/ဏ-A၊ ၂၀/ဏ/B)ှင့် 
ေြမကွက်အမှတ် ၁၉/ပ/၁-၏အစတ်ိအပိင်ုး(ခဲွစတ်ိပီးေနာက်) ေြမကွက်အမှတ် ၁၉/ပ/၁-
ကှင့် ၁၉/ပ/၁-ခတိုကို အမှားြပင်ဆင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစရန်ှင့် ေြမကွက်အမှတ ်
၂၀/ဏ/Bှင့ ်၁၉/ပ/၁-ခတိုကိ ုစွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိ ုမှတ်ပုတံင်ေပးေစရန် ချမှတ်သည့် 
အမန်ိှင့ ်ဇာရမီ အမှတ် ၂၉၆/၂၀၁၈ အမန်ိ၊ ဘီလစ်ခန်စာတုိတင်ြပ၍ တရား ံးကိယ်ုစား 
ဘလီစ်ေဒ ိုိဝုင်းကိ[ု၇/ညပလ(ိင်ု)၁၃၇၃၆၄]က စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်ှင့ ်အမှား 
ြပင်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက် 
အထားများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)၇က်အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
                 ဌာနမှး                 ဌာနမှး
   (ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)   (ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်
                  မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ                  မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၁/ဗမာေအး)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၂၆)၊ ဧရယိာ 

(၀.၀၂၈) ဧက=(၁၂၅၀) စတုရန်းေပ=(၂၅'x ၅၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၄၂၆)၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ 
ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဒ သန်းဦး [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၄၆၃၀]၊ ေဒ ေက [၁၂/မဂတ 
(ိုင်)၀၄၉၈၉၇] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား တရားလို ဦးလှထွန်းမှ တရားပိင ်
ေဒ သန်းဦး၊ ေဒ ေက အေပ  ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅ြဖင့ ်
ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အား လိုက်ပါချပ်ဆိုေဆာင်ရက်ေပးေစလိုမ  
စွဲဆိုရာ (၃၀-၅-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ အိုင်ဒီကရီ၊ ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမ 
ဇာရီမ အမှတ်-၄၏ တရားံုးေနစ်မှတ်တမ်း၊  ေဒါပံုမိနယ်တရားံုး၏ ၁၇-၇-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ 
စာအမှတ်-၂၂၀/၁၃-၁/၂၀၁၉ ၏ ဘီလစ်ခန် စာတိုအရ တရား ံးများကိုယ်စား ဘီလစ် 
ဦးေဆာင်းလွင်ဦး[၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၉၅၃၁]မှ တရားုံးအမိန်များ၊ ဘီလစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်း 
တုိတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံု
ေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်း ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

"နတ်သမီး" အမည်စာတန်းပလတ်စတစ်အတ်ိအမျိးမျိး၊ ြဖန်ြဖးေရာင်းဝယ်ေရး "နတ်သမီး" အမည်စာတန်းပလတ်စတစ်အတ်ိအမျိးမျိး၊ ြဖန်ြဖးေရာင်းဝယ်ေရး 

အမှတ်တံဆိပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးေကညာြခင်းအမှတ်တံဆိပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးေကညာြခင်း
၁။ မ ေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ၅၄-လမ်း၊ ၂၇x ၂၈ လမ်းကား၊ အမှတ် (A-5)တွင် ေနထိုင်သူ ဦးသာေမာင ်

[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၅၄၁၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါ "နတ်သမီး""နတ်သမီး" အမည်စာတန်းအမှတ်တံဆိပ်ြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသုံး 
ပလတ်စတစ်အိတ်အမျိးမျိး ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးလုပ်ငန်းကိ ုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပီး မူပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အြဖစ ်
မ ေလးမိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်(၁၅၄၇/၂၀၁၁) ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။

၃။ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ "နတ်သမီး""နတ်သမီး" အမည်စာတန်းအမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
တရားလ တ်ေတာ်၏ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၃/၂၀၁၂ တွင်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စတုရားလ တ်ေတာ်ချပ်၏ တရားမ 
အယူခံမ အမှတ်-၂၁၉/၂၀၁၅ တွင်လည်းေကာင်း၊ က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွမှ အိုင်ရရှိပီး တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အမှတ်တံဆိပ ်
အြဖစ်တရားဝင်ရပ်တည်လျက်ရိှပါသည်။ က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွ၏ "နတ်သမီး" "နတ်သမီး" အမည်စာတန်း အမှတ်တဆံပ်ိြဖင့ ်ထတ်ုလပ်ု 
ြဖန် ြဖးေသာ ပလတ်စတစ်အတ်ိအမျိးမျိးမှာ အရည်အေသွးြမင့မ်ားပီး ေဈးကွက်တွင် အမည်ေကာင်းသတင်းြဖင့ ်ထင်ရှား 
ေကျာ်ကားလျက်ရှိပါသည်။

၄။ သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွ၏ မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားပီး  ေဈးကွက်တွင ်ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိေသာ 
"နတ်သမီး" "နတ်သမီး" အမှတ်တံဆိပ် အမည်စာတန်းပါ ပလတ်စတစ်အိတ် အရယ်အစားအမျိးမျိးတုိ၏ ဒီဇုိင်းှင့် အေရာင်ကုိေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ တစ်ခုလံုးကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသား၏ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယိုးမှားတစ်နည်းနည်းြဖင့်တုပြပလုပ်၍ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 
လက်ဝယ်သိုေလှာင်ြခင်း၊ ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းတိုကိ ုမြပလုပ်ပါရန်ှင့ ်ြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ရာဇဝတ်ေကာင်း 
အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမေကာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း တရားစဲွဆိေုဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ်ချက်အရ
ဦးသာေမာင်    ဦးထွန်းေအး (စ်-၄၆၇၆)၊ ဦးေဌးေအာင် (စ်-၇၁၉၉)ဦးသာေမာင ်    ဦးထွန်းေအး (စ်-၄၆၇၆)၊ ဦးေဌးေအာင် (စ်-၇၁၉၉)
[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၅၄၁၆]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၅၄၁၆]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
     အမှတ် (W-2) (W-3)၊ လမ်း(၃၀)၊ ုံးကီးဝင်း၊ ေရ ေညာင်ပင်၊        အမှတ် (W-2) (W-3)၊ လမ်း(၃၀)၊ ုံးကီးဝင်း၊ ေရ ေညာင်ပင်၊   

     ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။     ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။
     ၀၉- ၂၀၅၄၂၄၇၊ ၀၉- ၂၀၂၂၄၄၀     ၀၉- ၂၀၅၄၂၄၇၊ ၀၉- ၂၀၂၂၄၄၀

ဇိအုန်ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်ဇိအုန်ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်

ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးမိချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးမိ၊ ဇိအုန်ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အသင်းေတာ် မ ှRC 
(၄)ထပ်အေဆာက်အဦကိ ုအသင်းေတာ်ရန်ပုေံငကွျပ် (၁၅၆၈.၀၀၀) သန်းြဖင့် 
တည်ေဆာက်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့်  ြပည်တွင်းေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းရှင ် 
များထံမ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
(က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက် 
 ေရာင်းချမည့်ေန   (နံနက် ၉:၃၀)နာရီ
(ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး - ၁၄-၈-၂၀၂၀ ရက် 
 တင်သွင်းရမည့်ေန   ညေန(၁၆:၃၀)နာရီ
(ဂ) တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်စိစစ်မည့်ေန  - ၁၉-၉-၂၀၂၀ ရက်(စေနေန )၊ 
   နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီ၊ S V V ခန်းမ
(ဃ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်း - ဇိအုန်ှစ်ြခင်း ခရစ်ယာန်အသင်း
 ရမည့်ေနရာ  ေတာ်ုံး၊သီတာလမ်း၊ ေဈးသစ် 

ရပ်ကွက်၊၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါး မိ
(င) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၇၀၂၁၁၇၆၊ ၀၉-၄၂၁၁၅၈၄၈၀၊ 

၀၉-၂၄၅၁၀၆၂
၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတ်အချက ်
အလက်များ သရိှိလိပုါက ဇအိန်ုှစ်ြခင်း ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်ုံး၊ ေဈးသစ် 
ရပ်ကွက်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးမိတွင် ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 
ိုင်ပါသည်။       
        တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေတာ ေတာင် ေြခာက် ခန်း လယ် ယာ ွမ်း ၏ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ
(ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန)(ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘ  ာေရးှစ် 

ခွင့်ြပရန်ပံုေငွြဖင့်  Mini-Backhole (၃)စီး ဝယ်ယူလုိပါ၍ ြမန်မာုိင်ငံသား 

လပ်ုငန်းရှင်များသည် တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံမံျားကိ ု(၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်မှ 

(၂၅-၇-၂၀၂၀)ရက်အထိ  ုံးချနိ်အတွင်းဝယ်ယူပီး (၂၇-၇-၂၀၂၀)ရက် 

နနံက် (၉:ဝဝ)နာရ ီေနာက်ဆံုးထားတင်သွင်းရန်အတွက် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ပုသိမ်မိ၊ ြမက်တိုမဟာ 

ေစတီလမ်းရိှ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးဦးစီးဌာနုံး ဖုန်းနံပါတ် ၀၄၂-၂၉၂၀၇ ှင့် ၀၄၂-၂၉၂၀၉ သို ုံးချနိ် 

အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄၂-ခ ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ ်

၁၉/ပ/၁-ခ၊ ဧရယိာ ၀.၀၃၇ ဧက၊ အမည်ေပါက် ဦးဘသန်း၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-
၆၀/B၊ မ လမ်း၊ ပါရမရီပ်ိသာ၊ ရန်ကင်းမိနယ် ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ဦးဘသန်း 
ထမှံ မလူေြမကွက်ကီးထမှဲ မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြမ၏ Portion အား အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ် ၁၄/၁၉၈၆ (၂၇-၁-၁၉၈၆)အရ ဦးတင်ေမာင်၊ ေဒ စန်းြမင့်၊ ေဒ ုုစိန်တိုမှ 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေဒ စန်းြမင့် (ဇနီး)သည် ၂၈-၁၂-၁၉၉၇ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
ယခု ေြမကွက်ခဲွစိတ်ပီး ၀.၀၃၇ဧကထဲမှ ေဒ စန်းြမင့်၏အစုအား ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးတင်ေမာင် 
[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၉၄၂၇]က ပူးတဲွပိင်ုရှင် ေဒ ုစုန်ိမပါဘ ဲပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ေဒ စန်းြမင့်၏ ေသစာရင်း အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတုိတင်ြပ၍ ကွယ်လွန်သူ 
(ဇနီး) ေဒ စန်းြမင့်၏အစုအား ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် တစ်ဖက်သတ် 
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 
မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းှင့ ်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ကရင်အမျိးသားရပ်ကွက်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၈အီး၈၊ 

ေြမကွက်အမှတ် IV-၉D/၅-၁A၊ ေအာက်ကည့ြ်မင်တိင်ုလမ်း၊ အမ်ိအမှတ်-၅၁၅-၂/ခတွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 

Basement + ၂ခန်းတွဲ ၈ ၁
၂ တိုက် (Lift-၁စီးပါ)ရှိ အခန်း(၁၇)ခန်းအနက် အခန်းအမှတ(်5-A)စတုတ ထပ်၊ 

အကျယ်အဝန်း(၂၈x၄၁)ေပရိှ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ၊ 
ေရတိုင်ကီအပါအဝင် တွယ်ကပ်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 
မမိတိစ်ဦးတည်းသာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းှင့ ်ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်း ြပဿနာလံုးဝမရိှပါေကာင်း ဝန်ခ ံ
ကတိြပဆိုလာသ ူအူမာရ်(ခ)ေမာင်သီဟ[၁၂/မရက(ဧည့်)၀၀၀၁၁၂]ထံမှ က ်ုပ်က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွေပးသွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးစိန်ေလးဦးစိန်ေလး
[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၈၈၉၀][၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၈၈၉၀]
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၈၅၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၈၅၆

ကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ ဦးလွန်းလမ်း၊ (၅)

လ ာ(ညာ)၊ အမှတ်-(၄၀)တွင်တည်ရှိေသာ LIGHT OF MADINA Co.,Ltd၊ 
ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ်-(၁၁၉၈၄၉၄၈၉)သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထား 
ေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်
ရှင်ြဖစ်ပါသည်။ 

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၈၂၅/၂၀၂၀(ေနစွဲ-၁၈-၅-၂၀၂၀)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၄၈၂၅/၂၀၂၀(ေနစွဲ-၁၈-၅-၂၀၂၀)
အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတ်တဆံပ်ိအား အစားအေသာက်ှင့ပ်တ်သက် 

ေသာ ထုတ်ကုန်ြဖစ်သည့်(၁၀၀%ေတာထွက်သဘာဝပျားရည်စစ်စစ်ှင့ ်
စမုံနက်မ န်စစ်စစ်)တိုြဖင့် ထုတ်လုပ်ထားေသာ စမုံနက်ှင့်ပျားရည်စစ ်
စစ်ကျန်းမာေရးအတွက် သဘာဝအဟာရြဖည့်စွတ်ဓာက်စာအြဖစ် ထုတ်လုပ်/ 
ြဖန် ြဖးြခင်း၊ လက်လီလက်ကားေရာင်းချြခင်း၊ တင်ပိုြခင်း၊ ဆိုင်ခန်းများ 
ဖွင့လှ်စ်ြခင်း၊ Online မှ ေရာင်းချေပးြခင်းတုိ၌ ြမန်မာုိင်ငတံစ်ဝန်းလံုးတွင် 
အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါ အမှတ်တံဆိပ်အား တစ်ခုလံုးကုိ ထပ်တူညီြဖစ် 
ေစ၊တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစ၊ မမှန်မကန် 
မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတူထုပ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊  တင် 
သွင်းေရာင်းချြခင်း တစ်နည်းနည်းြဖင့်အသုံးြပြခင်းမျိးမြပလုပ်မေဆာင ်
ရက်ကရန်သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲခဲ့မည်ဆိုပါက 
တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစဲွဆိအုေရး 
ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
LIGHT OF MADINA COMPANY LIMITED၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရLIGHT OF MADINA COMPANY LIMITED၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်  ေဒ တိုးတိုးေအာင်ြမင့်ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်  ေဒ တိုးတိုးေအာင်ြမင့်
(LL.B,D.B.L, D.I.L, D.M.L)  (LL.B)(LL.B,D.B.L, D.I.L, D.M.L)  (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၇၃)
The Solution Power Law Firm -အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညထီပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm -အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၅၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၅

ဦးေအာင်ေဇာ်ထွန်း            ှင့် ၁။ ဦးြမေအာင်ေကျာ်
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ် ၂။ ဦးေမာင်ဝင်း
ဦးရဲိုင်ဝင်း)   ၃။ ဦးေအာင်ြမင့်
   ၄။ ဦးစိုးမင်းဟိန်း
   ၅။ ေဒ ြမြမဝင်း
   ၆။ ေဒ မာရီထွန်း
   ၇။ ဦးဝင်းသိန်း
   ၈။ ေဒ ေရ ကည်
   ၉။ ေဒ ခင်မူမူေကျာ်
တရားလို   တရားပိင်များတရားလို   တရားပိင်များ

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 
အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၉၂)ေန (၁)တရားပိင် ဦးြမေအာင်ေကျာ်၊ 
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခ 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၆)ေန (၂) တရားပိင် ဦးေမာင်ဝင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 
သာေကတမိနယ်၊ (၇/အေရှ)ရပ်ကွက်၊ ဓမ ာံုလမ်း၊ အမှတ်(၁/က)ေန (၃)
တရားပိင် ဦးေအာင်ြမင့၊် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  
(င)ရပ်ကွက်၊ သဓုမ ာလမ်း၊ အမှတ်(၃၂၇)ေန (၄) တရားပိင် ဦးစိုးမင်းဟန်ိး၊ 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ ကမ ာ 
ေအးဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၃)ေန (၅)တရားပိင ်ေဒ ြမြမဝင်း၊ ရန်ကုန် 
တိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာ 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၉၂)ေန (၆)တရားပိင် ေဒ မာရီထွန်း၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 
ကီး၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၂၂)လမ်း၊ အမှတ် 
(၄၆)ေန (၇) တရားပိင ်ဦးဝင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၉၂)ေန 
(၈) တရားပိင် ေဒ ေဆွကည် (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိမူျား) သေိစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလို ဦးေအာင်ေဇာ်ထွန်း(၎င်း၏အခွင့ ်ရ 
ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲိုင်ဝင်း)က ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၅/၂၀၂၀ တွင် "၇-၈-၂၀၁၇ရက်စဲွပါ အိမ် ခံ ေြမှစ်ဦး 
သေဘာတူ အေရာင်းအဝယ ်ကတိစာချပ် မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ေပးေစ
လုိမ " ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်တုိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ 
သင်တိုကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ 
(၂၉) ရက် ၊ (၁၃၈၂-ခှုစ်၊ ပထမဝါဆိလုဆန်း ၁၀ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီနနံက် 
(၁၀:ဝဝ)နာရီတွင ် အထက်အမည်ပါသ ူ တရားလို၏  အဆိုလ ာကို ထုေချ 
ရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ပါ ေနရက် 
တွင် သင်တိုမလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင်တိုမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက် 
များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့်စာရက ်
စာတမ်းများှင့် သင်တိုကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာရက်စာတမ်း 
အစရိှသည်တိုကိ ုသင်တိုှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ (သိုမဟတ်ု) သင်တို 
ကုိယ် စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ သင်တုိက ထုေချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ( ေလး)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃)ရက်တွင်   ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

                                                                (စံြမင့်)(စံြမင့)်
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေနမျိးထွန်း (ခ) ဦးေမာင်ေမာင်ဦးေနမျိးထွန်း (ခ) ဦးေမာင်ေမာင်
အသက် (၅၃) ှစ်အသက် (၅၃) ှစ်

ဦးေနမျိးထွန်း (ခ) ဦးေမာင်ေမာင်(ဒ-ုဥက   ၊  ြမန်မာိင်ုငဟံိတုယ် 
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း-ရခိုင်ဇုန်)  အသက် (၅၃)ှစ်သည် 
၂၃-၆-၂၀၂၀(အဂ   ါေန) နနံက် ၁၀:၄၀နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိ၊ ကန်သာယာ 
ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်  မိသားစုှင့်အတူ 
ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ေအးေအး @ Le Ah Haungေဒ ေအးေအး @ Le Ah Haung

အသက် (၆၄) ှစ်အသက် (၆၄) ှစ်
ရန်ကုန်ေဂါက်အသင်း၏ဥက     Captain ဦးေဇာ်မင်း(ခ)ဦးလုလု၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအး @ Le Ah Haung အသက် (၆၄) 

ှစ်သည် ၂၀-၆-၂၀၂၀ (စေနေန ) နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂) ရပ်ကွက်ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရ 

ပါသည်။

ြမန်မာေဂါက်သီးိုက်အသင်း                                အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲြမန်မာေဂါက်သီးိုက်အသင်း                                အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေနမျိးထွန်း (ခ) ဦးေမာင်ေမာင်ဦးေနမျိးထွန်း (ခ) ဦးေမာင်ေမာင်
အသက် (၅၃) ှစ်အသက် (၅၃) ှစ်

ဦးေနမျိးထွန်း(ခ)ဦးေမာင်ေမာင်(ဒု-ဥက   ၊  ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ ်
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း-ရခိုင်ဇုန်) အသက် (၅၃)ှစ်သည် ၂၃-၆-
၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၁၀:၄၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ကန်သာယာေဆးံု၌ 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ှင့် အသင်းသူအသင်းသားများဥက   ှင့် အသင်းသူအသင်းသားများ
ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ရခိုင်ဇုန်)ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ရခိုင်ဇုန်)

ပိင်ုရှင်ကိယ်ုတိင်ုေရာင်းမည်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ (၈၈)ရပ်ကွက်၊ 
ေပ(၂၀x၆၀) ပါမစ်၊ ငါးခန်းတွဲ 

အိမ်အပါ၊ မီးအပါ
သိန်း(၁၆၀)ညိ  င်း
Ph:09-762074275Ph:09-762074275
      09-789301374      09-789301374

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်
မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒါက်တာတိုးြမင့်ေဒါက်တာတိုးြမင့်
အသက် (၆၇) ှစ်အသက် (၆၇) ှစ်

အမျိးသားတန်းြမင့်ေကျာင်း(အထက-၃၊ ပဲခူး)မှ အတန်းေဖာ် 
သငူယ်ချင်း ေဒါက်တာတိုးြမင့သ်ည် ၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် မတ်ိမိ၌ 
တ်ုတရက်ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသရိ၍ မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ
အထးူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။ ေကာင်းမွန်ရာသုဂတိဘံုသုိ  ေအးချမ်း 
စွာေရာက်ရှိပါေစ သူငယ်ချင်းေရ။

၁၉၇၀ တက သိုလ်ဝင်တန်း(က)၁၉၇၀ တက သိုလ်ဝင်တန်း(က)
အတန်းေဖာ်သူငယ်ချင်းများအတန်းေဖာ်သူငယ်ချင်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ သိန်းတင်ေဒ သိန်းတင်
အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်

ကေမ ာဇဘဏ်တည်ေထာင်သနူာယကှင့ ်ကေမ ာဇ 
အုပ်စု နာယကကီး ဦးေအာင်ကိုဝင်း၏ မိခင်ကီးြဖစ်သ ူ
ေဒ သိန်းတင်သည်   ၇-၆-၂၀၂၀  (တနဂ  ေွေန )တွင် 
ကွယ်လွန်ေကာင်းကားသိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစ ု
ှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေရ ဇနက အများှင့သ်က်ဆိင်ုေသာ ကမု ဏလီမီတိက်ေရ ဇနက အများှင့သ်က်ဆိင်ုေသာ ကမု ဏလီမီတိက်

အမှားြပင်ဆင်ြခင်းအမှားြပင်ဆင်ြခင်း
၂၀၂၀၊ ဇွန်လ (၁၁)ရက်ှင့် (၁၄)ရက်ေနထုတ် ေကးမံုသတင်းစာ 

တွင် ဦးအာသာေအာင်သန်ိး အသက်(၈၅)ှစ်၏ နာေရးေကာ်ြငာစာ 

တွင်ပါဝင်သည့် အသက်(၈၅)ှစ်အစား (၈၃)ှစ်ဟူ၍ လည်းေကာင်း၊ 

(ဦးဟန်ုကန်-ေဒါက်တာေဒ ေငွွန်)တုိ၏သားအစား (ဦးဟုန်ကန်- 

ေဒ ကည်ကည်)တုိ၏သားဟူ၍လည်းေကာင်း အမှန်ြပင်ဆင်ဖတ်  

ပါရန် ပန်ကားအပ်ပါသည်။ ဦးအာသာေအာင်သိန်းသည် (ဦးဟုန် 

ကန်-ေဒ ကည်ကည်)တို၏ေမွးချင်းသားသမီး(၃)ဦး(ေဒ တင် 

တင်ရ၊ီ ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးအာသာေအာင်သန်ိး)တိုအနက်မှ အေထွးဆုံး 

သားြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)
အသက် (၁၀၁) ှစ်အသက် (၁၀၁) ှစ်

ဦးအာယု (ဒု-ဥက   ၊ Ayeyar Hinthar Holdings Co.,Ltd.)-ေဒ ခင်ြမသွင ်
တို၏ဖခင်ကီး၊ ဦးေနေနလ မ်းမိုး(ဒ-ုဥက   ၊ Ayeyar Hinthar Holdings Co.,Ltd.)-
ေဒ သင်းသင်းြမတ်တို၏အဘိုး ဦးဘွန်ချနိ်သည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) မွန်းလွဲ 
၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူး 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဧရာဟသ  ာဝန်ထမ်းမိသားစုများဧရာဟသ  ာဝန်ထမ်းမိသားစုများ

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

ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)
အသက် (၁၀၁) ှစ်အသက် (၁၀၁) ှစ်

ဦးေနေနလ မ်းမိုး(ဒ-ုဥက   ၊ Ayeyarwaddy Development Public Co.,Ltd.-

Pathein Industrial City)-ေဒ သင်းသင်းြမတ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး 

ဦးဘွန်ချန်ိသည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့် ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ှင့် BOD အဖွဲဝင်များဥက   ှင့် BOD အဖွဲဝင်များ

Ayeyarwaddy Development Public Co.,Ltd.(Pathein Industrial City)Ayeyarwaddy Development Public Co.,Ltd.(Pathein Industrial City)

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

ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)
အသက် (၁၀၁) ှစ်အသက် (၁၀၁) ှစ်

ဦးအာယု (ဒု-ဥက   ၊ Ayeyar Hinthar Holdings Co., Ltd.)-ေဒ ခင် 
ြမသွင်တို၏ ဖခင်ကီး၊ ဦးေနေနလ မ်းမိုး(ဒု-ဥက   ၊ Ayeyar Hinthar 
Holdings Co.,Ltd.)-ေဒ သင်းသင်းြမတ်တို၏အဘိုး ဦးဘွန်ချနိ်သည် 
၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန )  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ဥက   ှင့် BOD အဖွဲဝင်များဥက   ှင့် BOD အဖွဲဝင်များ
Ayeyar Hinthar Holdings Co., Ltd.Ayeyar Hinthar Holdings Co., Ltd.

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

ဦးဘွန်ချနိ် (ပီဘွန်ချနိ်)ဦးဘွန်ချနိ် (ပီဘွန်ချနိ်)
အသက် (၁၀၁) ှစ်အသက် (၁၀၁) ှစ်

ဦးအာယု-ေဒ ခင်ြမသွင်၊ ဦးေအာင်ခိုင်-ေဒ သင်းသင်းက 

တို၏ဖခင်သည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူ

ထပ်တူ ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။  

ဦးငိမ်း-အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ အုန်းကင်ဦးငိမ်း-အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ အုန်းကင်

(OK ဆန်စက်ှင့် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရးမိသားစု)(OK ဆန်စက်ှင့် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရးမိသားစ)ု

ဘုရင့်ေနာင်၊ ရန်ကုန်မိဘုရင့်ေနာင်၊ ရန်ကုန်မိ

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

ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)
အသက် (၁၀၁) ှစ်အသက် (၁၀၁) ှစ်

ဦးအာယ ု(ဒ-ုဥက   ၊ Ayeyar Hinthar Holdings Co.,Ltd.)(အလုပ် 
အမ ေဆာင်၊ ြမန်မာိုင်ငံဆီကုန်သည်ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း)-
ေဒ ခင်ြမသွင်တုိ၏ဖခင်ကီး၊ ဦးေနေနလ မ်းမိုး(ဒ-ုဥက   ၊ Ayeyar Hinthar 
Holdings Co.,Ltd.)-ေဒ သင်းသင်းြမတ်တို၏အဘိုး ဦးဘွန်ချနိ်သည် 
၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသ ိ
ရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံဆီကုန်သည်ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံဆီကုန်သည်ှင့ ်ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

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

ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)ဦးဘွန်ချနိ် (ဟသ  ာတ)
အသက် (၁၀၁) ှစ်အသက် (၁၀၁) ှစ်

A bank၏ ဒတုယိဥက    ဦးအာယ-ုေဒ ခင်ြမသွင်တုိ၏ဖခင်ကီး 

ဦးဘွန်ချန်ိသည် ၂၃-၆-၂၀၂၀(အဂ   ါေန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 

သွားေကာင်း သရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါသည်။

Diamond Dragon Co.,Ltd. မိသားစုDiamond Dragon Co.,Ltd. မိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း (ထားဝယ်)သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း (ထားဝယ်)

အသက် (၇၉) ှစ်အသက် (၇၉) ှစ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက သိုလ်၊ စာရင်းအင်းပညာဌာန ပါေမာက  

ေဒါက်တာြမသ ာ၏မိခင်ြဖစ်သ ူသီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း အသက် 
(၇၉) ှစ်သည် ၂၁-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) ညေန ၄:၄၅ နာရီတွင် ရန်ကုန် 
ြပည်သူေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူ 
မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက /ဌာနမှးှင့် ပါေမာက /ဌာနမှးှင့် 
ဆရာ၊ ဆရာမများဆရာ၊ ဆရာမများ

စာရင်းအင်းပညာဌာနစာရင်းအင်းပညာဌာန
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက သိုလ်ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက သိုလ်

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

ေဒ ေအးေအးြမင့် (ခ) ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဒ ေအးေအးြမင့ ်(ခ) ေဒ ြမင့်ြမင့်
အသက် (၆၃) ှစ်အသက် (၆၃) ှစ်

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စ ု
ဝန်ကီးံုး (ေမွးေရ/ေကျးလက်)မှ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်(ငိမ်း)-ေဒါက်တာ 
ခင်ေဇာ်၏ဇနီး ေဒ ေအးေအးြမင့်(ခ)ေဒ ြမင့်ြမင့် အသက် (၆၃)ှစ်သည် 
၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက် နနံက် ၁၀:၄၆ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သရီအိထူးက ု
ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ 
ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေငွဇာပုလဲှင့် ထူးသစ်ကုမ ဏီ မိသားစုေငွဇာပုလဲှင့် ထူးသစ်ကုမ ဏီ မိသားစု

ေကျာင်းကုန်းမိနယ်အသင်း ေကျာင်းကုန်းမိနယ်အသင်း 
(ရန်ကုန်)(ရန်ကုန်)

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး 
သိန်းေအာင် (ငိမ်း)သိန်းေအာင် (ငိမ်း)
ရာသက်ပန်အသင်းဝင် ရာသက်ပန်အသင်းဝင ်

အသက် (၇၅) ှစ်အသက် (၇၅) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမုလမ်း၊ ေြမနီကုန်း 

(2-A)၊ ေရ ပေိတာက်ကွန်ဒိေုန ေဒါက်တာ 
ြမသီတာေအး၏ ခင်ပွန်းသည် ၂၁-၆-
၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) ည ၁၀:၃၅ နာရီ 
တွင် အမှတ်(၁) တပ်မေတာ်ေဆးံုကီး 
(ခုတင်-၁၀၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့ ်၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန) မွန်းတည့် 
၁၂ နာရီတွင် အမှတ်(၁) တပ်မေတာ် 
ေဆးုံကီး(ခုတင်-၁၀၀၀)ရှိ ငိမ်းေအး 
ဇရပ်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းသ/ူ
သားများအား အသေိပး အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။             အမ ေဆာင်အဖွဲ

ရဟန်း ဒါယကာကီးရဟန်း ဒါယကာကီး

ဦးေငွ(ခ)ဦးေနဒူး (၈၈)ှစ်ဦးေငွ(ခ)ဦးေနဒူး (၈၈)ှစ်
(နတ်စင်ကုန်း)(နတ်စင်ကုန်း)

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေကာ့မှးမိနယ်၊ နတ်စင်ကုန်းေကျးရာေန (ဦးရာမ- 
ေဒ ချစ်)၊ (ဦးဆုိင်-ေဒ ေငွခင်)တို၏ သားသမက်၊ (ဦးခင်-ေဒ ရ)ီ၊ (ဦးေရ )-ေဒ ခင် 
လ  င်တို၏ ည/ီေမာင်၊ ေဒ လှကည် ၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးမိုးခိုင်ေင-ွေဒ သဇူာြမင့၊် ေဒ ချိချိ 
ခိင်ု၊ ဦးသန်ိးဒန်-ေဒ သသီခီိင်ု (စိုးစစံာေရးကရိယိာ)၊ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး-ေဒ ခင်မမ၊ 
Dr.ေကျာ်ေဇမိုး (ုက ေဗဒဌာန၊ မိတ်တက သုိလ်)-Dr.စမ်းစမ်းမုိး(ုက ေဗဒဌာန၊ 
ရန်ကုန်တက သိုလ်)၊ ေဒ ဥမ ာမိုး(ဇီဝေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်)၊ 
ဦးမ ံဇာေငွ-ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်းတို၏ ဖခင်၊ ေြမး၊ ြမစ်တစ်စုတို၏ အဘိုး သည် ၂၃-၆-
၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၂:၁၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၅-၆-၂၀၂၀  (ကာသ 
ပေတးေန )တွင် နတ်စင်ကုန်းရာေြမာက်ပုိင်းသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးတင်ဦး  ဦးတင်ဦး  (၇၄)ှစ်(၇၄)ှစ်
ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိေန (ဦးခင်ေမာင်-ေဒ သိန်းတင်)တို၏ တစ်ဦး 
တည်းေသာသား၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ပိန်းကန်ရာေန (ဦးလှေမာင်-ေဒ ချစ်) 
တို၏ သားသမက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ 
အမှတ် (၆၃)ေန (ေဒ ြမစိန်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေဇာ်မင်းိုင်၊ ဦးရဲ 
ေနာင်ဦး-ေဒ ေအးချမ်းြမ (ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ 
ုံးချပ်)၊ ေဒ စုြမတ်မွန် (ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ 
ုံးချပ်)တို၏  ချစ်လှစွာေသာဖခင် ဦးတင်ဦးသည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) 
မွန်းလဲွ ၁:၀၆ နာရတွီင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၆-၆-၂၀၂၀ 
(ေသာကာေန )  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 
ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၅၊  ၂၀၂၀

ဦးလှေရ ဦးလှေရ 
လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း (ငိမ်း)လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း (ငိမ်း)

အသက် (၈၂) ှစ်အသက် (၈၂) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၄)၊ ပထမ 

ထပ်(B)ေန (ဦးဘထွန်း-ေဒ ြမေမ)တို၏သား၊ (ဦးစသံန်ိး-ေဒ မီှ)တို၏သားသမက်၊ 
(ေဒ ြမေသာင်း)၏ခင်ပွန်း၊ ေဒ ခင်ေမြဖ၊ ဦးေအးသန်ိး-ေဒ လင်းလင်းြဖ၊ ေဒ မင်း 
မင်းြဖတို၏ ေမွးသဖခင်၊ မိုးညင်းဝပိဿနာတိက်ုသစ်ေန ဆရာကီး(ေဒ သဇုာရ)ီ၊ 
(ဦးေစာေမာင-်ေဒ ခင်ငိမ်း)၊ (ဦးေသာင်းစိန်-ေဒ လှမိင)်တို၏ေမာင်၊ တူ/တူမ 
၁၁ ေယာက်တို၏ဦးေလး၊ ေြမး သုံးေယာက်တို၏ဘိုးဘိုးကီး ဦးလှေရ သည် 
၂၄-၆-၂၀၂၀  (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၅:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၆-
၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟများအား 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဟသ  ာတအသင်းဟသ  ာတအသင်း

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

ဦးဘွန်ချနိ် (ပီဘွန်ချနိ်)ဦးဘွန်ချနိ် (ပီဘွန်ချနိ်)
အသက် (၁၀၁) ှစ်အသက် (၁၀၁) ှစ်

ဟသ  ာတမိ၊ ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ ဦးဝိစာရလမ်းေန ေဒ ကင်ဥ၏ 
ခင်ပွန်း၊ ဦးသိန်းထွန်းချနိ်-ေဒ စန်းစန်းေဌး၊ ဦးေဌးလွင်-ေဒ ကင်ွဲ၊ 
ဦးအာယု-ေဒ ခင်ြမသွင်၊ ဦးေအာင်ခိုင်-ေဒ သင်းသင်းကတို၏ ဖခင်၊ 
ဦးဖိးေမာက်-ေဒ ေဝမာထွန်း၊ ဦးေနေနလ မ်းမိုး-ေဒ သင်းသင်းြမတ်၊ 
ဦးေအာင်ဇင်ထွန်း-ေဒ သွယ်သွယ်ဦး၊ ကိလွုင်ထူးကိတုို၏အဘိုး၊ မှင်းဦးေဝ၊ 
ေမာင်ေနမင်းသာတို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည ်၂၃-၆-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရ ီ
တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလွဲ ၁ 
နာရီတွင် ဟသ  ာတမိ၊ ကက်သွန်ုိးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသင်းသ/ူအသင်းသားများအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ် 
ပါသည်။                                                                   အမ ေဆာင်အဖွဲ

ဟသ  ာတအသင်း

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

Royal Beach (Ngapali)၊ Royal Sittwe Resort ပိုင်ရှင်Royal Beach (Ngapali)၊ Royal Sittwe Resort ပိုင်ရှင်

ဦးေနမျိးထွန်း (ခ) ဦးေမာင်ေမာင်ဦးေနမျိးထွန်း (ခ) ဦးေမာင်ေမာင်
အသက် (၅၃) ှစ်အသက် (၅၃) ှစ်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲမိ၊ ေရ တုံးရပ်ကွက်ေန (ဦးေဖ 
ထွန်း-ေဒ လှဝင်းသာ)တုိ၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 
သီတာလမ်းေန ေဒ တင်သိမ်း၊ ေဒ တင်တင်အုံး (က/သ 
လယ်ယာ)၊ (ေဒ ခင်ေမသန်း)၊ (ဦးခင်ေမာင်သန်ိး)၊ (ဦးခင်ေမာင် 
ဝင်း)၊ (ဦးခင်ေမာင်သက်)တို၏ည/ီေမာင်၊ တ/ူတမူ ၁၂ ေယာက် 
တို၏ ချစ်လှစွာေသာဦးေလးသည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) 
နနံက် ၁၀:၄၀ နာရတွီင် ကန်သာယာေဆးု၌ံ ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့ ်၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) ညေန ၃ နာရီတွင် 
ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ 
ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသေိပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၉-၆-၂၀၂၀(တနလ  ာ 
ေန) နနံက် ၉:၃၀ နာရတွီင်  ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ပင်ေရ  
ေညာင်လမ်း၊  အလိုေတာ်ြပည့်ေကျာင်းတိုက်သို  ရက်လည ်
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ 
သည်။]                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးအုန်းြမင့်(ခ)ကိုတွတ် (သာယာဝတီ)  ဦးအုန်းြမင့(်ခ)ကိုတွတ် (သာယာဝတီ)  (၇၈) ှစ်(၇၈) ှစ်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီမိေန (ဦးတင်အုန်း-ေဒ ြမဝင်း)တို၏ 

သား၊ (ဦးေသာင်း-ေဒ ြမသိန်း)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 
ဗျိင်းကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၁-A)၊ ေြခာက်လ ာေန 
ဦးတင့်လွင်-ေဒ စိုးေအးြမင့ ် ၊ ေတာင်ဒဂုံ မိနယ်ေန ဦးေမာင်ေမာင်တင်-
ေဒ တိုးေအးြမင့၊် ေရ ြပည်သာမိနယ်ေန ဦးတင့ေ်ဝ-(ေဒ မျိးေအးြမင့)်၊ မရမ်းကန်ုး 
မိနယ်၊ သမိုင်းေန ဦးဝင်းိုင်ိုင်ထွန်း-ေဒ ယ်ယ်ေထွးတို၏ေမွးသဖခင ်
ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တုိ၏ အဘိုး၊ [ေဒ ခင်ေအးေဆ(ွခ) 
ေဒ ကည်ကည်ေအး ]၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) 
ည ၇:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) 
ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မ ှေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ် 
ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလဲွ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူ 
အားရည်စူး၍ ၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန) နနံက်တွင်  ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 
ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊  အမှတ်(၈၁-A)၊ ေြခာက်လ ာ ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက း 
တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးအုန်းြမင့် (ခ) ကိုတွတ် (သာယာဝတီ)  ဦးအုန်းြမင့ ်(ခ) ကိုတွတ် (သာယာဝတီ)  (၇၈)ှစ်(၇၈)ှစ်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီမိေန (ဦးတင်အုန်း-ေဒ ြမဝင်း)တို၏ 

သား၊ (ဦးေသာင်း-ေဒ ြမသိန်း)တို၏သားသမက်၊ (ဦးအုန်းသွင်)-ေဒ ကက၊ 
ဦးအုန်းလွင်-ေဒ တင်လ  င်တို၏ ညီ/ေမာင်၊ ေဒ ြမြမတင်၊ ဦးချစ်ထွဋ်-ေဒ ွဲွဲ 
ကည်၊ ဦးသန်ိးထွဋ်-ေဒ ချိချိ၊ ဦးတင်ွန်-ေဒ မာမာေဆ၊ွ ေဒ မမူစူန်ိ၊ ေဒ ြဖြဖ 
ဝင်းတို၏အစ်ကိ၊ု ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဗျိင်းေရအိုး 
စင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၁-A)၊ ေြခာက်လ ာေန [ေဒ ခင်ေအးေဆွ(ခ)ေဒ ကည်ကည် 
ေအး]၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) ည ၇:၅၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) ညေန ၄ နာရီတွင ်
ေရေဝးအေအးတိက်ုမှ ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပါမည်။ (ေနအမ်ိမှကား 
များ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၉-၆-
၂၀၂၀ (တနလ  ာေန ) နံနက်တွင်  ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းေရအိုးစင ်
လမ်း၊ အမှတ်(၈၁-A)၊ ေြခာက်လ ာေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 
က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဗိုလ်မှးသူထင် (ပုသိမ်)ဗိုလ်မှးသူထင ်(ပုသိမ်)
(ေရ-၃၁၆၁၊ ငိမ်း) ဒု-ေရေကာင်းဌာနမှးချပ် (ငိမ်း)(ေရ-၃၁၆၁၊ ငိမ်း) ဒု-ေရေကာင်းဌာနမှးချပ ်(ငိမ်း)

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

အသက် (၈၆) ှစ်အသက် (၈၆) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တိုက်(၉)၊ အခန်း(၁၀၁)၊ ေအးရိပ်မွန်(၅)လမ်း၊ လ  င်မိ 

နယ်ေန (ဦးပ-ုေဒ မမေလး)တို၏သား၊ ေဒ ကင်ေဌး (အထက်တန်းြပ-ငမ်ိး၊ 
အထက-၁၊ တာေမွ)၏ ခင်ပွန်း၊  ကပ တိန် ဦးသူရတင့်စိုး-ေဒ ဦးဦးခင်၊ 
ေဒါက်တာေကျာ်မင်းသ-ူေဒါက်တာစ ာ(ေခတ -ယေူက)တို၏ ေမွးသဖခင်၊ 
ေမာင်ခန်ေဝယ(ံYr-13, MISY)၏အဘိုးသည ်၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) ည 
၁၁:၂၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါ
သြဖင့ ် က င်းကျန်ေသာုပ်ကလာပ်ကိ ု၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) 
နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 
ရပ်နီးေန ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေဒ ိုဇီ (ခ) ေဒ ှင်းစီ (ေမာ်လမိင်)ေဒ ိုဇီ (ခ) ေဒ ှင်းစီ (ေမာ်လမိင)်
အသက် (၉၉) ှစ်အသက် (၉၉) ှစ်

ေမာ်လမိင်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်ေန (ဦးေကျာ်ကီး-ေဒ ဂက်တီ)
တို၏သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃၆၅)၊ (၂၂)လမ်း(ေရှ) 

ထူပါုံေန [ဦးကည်ရှိန်(ခ)ဦးပါကျင်]၏ဇနီး၊ (ဦးစိုးလွင်-ေဒ လီလီ)၊ 

ဦးေအာင်တင်-ေဒ သိန်းဝင်း၊ ေဒ မူမူရိှန်၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်သည် 

၂၀-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေနအိမ်၌ ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်

၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂုိဏ်းေပါင်းစံုခန်းမ၌ ဝတ်ြပ 
ပီး ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါ 

သည်။ [ကျန်ရစ်သူမိသားစုမ ှချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီးအားရည်စူး၍ 

၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင်  ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ  က ေရာက်ပါရန် 

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးလှခိုင်ဦးလှခိုင်
တပ်မေတာ်-ေလ၊ ငိမ်းတပ်မေတာ်-ေလ၊ ငိမ်း

အသက် (၈၂) ှစ်အသက် (၈၂) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ် (က)ရပ်ကွက်၊ သမိန် 

ဗရမ်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၀)၊ ပထမထပ်ေန (ဦးေရ ု-ေဒ ေသာင်းေမ)တို၏ သား၊ 
(ဦးအန်ုးရိှန်-ေဒ ေစာွန်)တို၏သားသမက်၊ ေဒ တင်ေင၏ွ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 
ဦးေကျာ်လင်းခိင်ု-မဝင်းသတီာ၊ ဦးေလးဝင်းိင်ု-မခင်စန်းေင၊ွ ေမာင်ြမင့ထွ်န်းခိင်ု-
မခိုင်ေဆွဇင်၊ မခင်သန်းေငွတို၏ ေမွးသဖခင်၊ ေြမးှစ်ေယာက်တို၏အဘိုး 
ဦးလှခိင်ုသည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၁:၄၅ နာရတွီင် မဂ  လာဒုတံပ်မေတာ် 
ေဆးု၌ံ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် 
ေရေဝးအေအးတုိက်မှ ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ 
ကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သာယာဝတီမိနယ်အသင်းသာယာဝတီမိနယ်အသင်း

ဦးအုန်းြမင့်(ခ)ကိုတွတ်ဦးအုန်းြမင့(်ခ)ကိုတွတ်
အလုပ်အမ ေဆာင်အလုပ်အမ ေဆာင်

အသက် (၇၈) ှစ်အသက် (၇၈) ှစ်
သာယာဝတီမိနယ်အသင်း အလပ်ု 

အမ ေဆာင် ဦးအုန်းြမင့်သည် ၂၃-၆-
၂၀၂၀ (အဂ   ါေန )  ည ၇:၅၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါ၍  ၂၅-၆-၂၀၂၀ 
(ကာသပေတးေန )  ညေန ၄ နာရီတွင် 
ေရေဝးအေအးတိုက်မ ှေရေဝးသုသာန်
သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်
အသင်းသူ/အသင်းသားများ လိုက်ပါ 
ပိုေဆာင်ကပါရန်။ (အမှတ်-၈၁/A၊
ေြခာက်လ ာ၊   ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ 
တာေမွမိနယ် ေနအိမ်မှ ကားများ 
မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်း (B.A-Law, LL.B)ဦးဝင်း (B.A-Law, LL.B)
9thth Batch, (၁၉၇၁-၁၉၇၆) Batch, (၁၉၇၁-၁၉၇၆)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၃၆၃)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၃၆၃)
သာယာဝတီမိသာယာဝတီမိ

အသက် (၇၂) ှစ်အသက် (၇၂) ှစ်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊  သာယာဝတီမိနယ်၊  အလယ်ပိုင်း 

ရပ်ကွက်၊ တိုက်ေကျာင်းလမ်းေန ေဒ တင်တင်ေဌး၏ ခင်ပွန်း၊ 
(ဦးသွင်ြမင့)်-ေဒ ေကသွယ်ဝင်း၊ ဦးေဇာ်ေဇာ်လ  င်-ေဒ ေမသွယ်ဝင်း၊ 
ေဒ ေဆွသွယ်ဝင်းတို၏ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ မချစ်ပုံ၏အဘိုး 
ဦးဝင်းသည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် 
သာယာဝတီမိ၊ ေရေဝေထာင်ကီးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီး  ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား  အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ကျင်သန်းေဒ ကျင်သန်း
အသက် (၈၅) ှစ်အသက် (၈၅) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ ဥဇ နာ(၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၅၄)ေန [ဦးြမေမာင်(ခ)ဦးပန်းခန်-ေဒ ေအးစန်ိ]တို၏သမီး၊ (ဦးတိုး)၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဇနီး၊ (ဦးကျင်ခဲ-ေဒ သန်းွန်)တုိ၏ညီမ၊ (ဦးြမင့်ထွန်း)-ေဒ တင်လ  င်တို၏ 

အစ်မ၊ (ဦးသိန်းလွင်-ေဒ ေအးသန်း)၊ ဦးဝင်းလွင-်ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်၊ ဦးစိုးလွင-်

ေဒ သင်းသင်းခိုင်၊ ဦးေအးသီ-ေဒ ွဲွဲဝင်း၊ (ဦးေအးေထွး)၊ ေဒ ခင်ေအးဝင်း၊ 

ဦးေဇာ်လွင်-ေဒ ေအးေအးေဆွ၊ ဦးမျိးေအာင-်ေဒ ြဖြဖဝင်း၊ ဦးစန်းဦး-ေဒ ခင် 

ထားဝင်းတို၏ ေမွးသမခိင်၊ ေြမးကိုးေယာက်၊ ြမစ်သုံးေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီး 

သည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၀၀:၀၅ နာရတွီင် ေြမာက်ဥက လာပေဆးု ံ

ကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 

ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ 

ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာဦးေစာထွန်းေဒါက်တာဦးေစာထွန်း
အသက် (၈၆) ှစ်အသက် (၈၆) ှစ်

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပသုမ်ိမိ၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ငှက်ေပျာတန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၅/က)ေန(ဦးဘွန်ေလ ာင်-ေဒ ယ်မင်း)တို၏သား၊ (ဦးစင်းယု-ံ

ေဒ သိန်းေမ)တုိ၏သားသမက်၊ ဗုိလ်ကီးေဒ သင်းသင်း(ငိမ်း)၏ချစ်ခင်ပွန်း၊ 

Dr.ြမတ်မင်းထွန်း-Dr. သဇူာြမင့်၊ ဦးမျိးမင်းထွန်း-ေဒ တင်ဝင်းလ  င်တို၏

ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်ြမတ်သထွူန်း-မကည်စစုခုျိ၊ 

ေမာင်ြပည့စ်ုဟံန်၊ ေမာင်ြပည့်ဖိးပိုင်တို၏အဘိုးသည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ (ဗဒု ဟူး 

ေန) နနံက် ၄:၁၅နာရတွီင်  ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန် 

ရစ်ေသာဥတဇုပ်ုကလာပ်ကိ ု၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) မွန်းလဲွ ၂ နာရ ီ

တွင် အထက်ပါေနအိမ်မှ သေရာင်းေချာင်းမီးသ  ဂ ဟ်စက်သို ပိုေဆာင ်

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၃၀-၆-၂၀၂၀ 

(အဂ   ါေန ) နံနက် ၆ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်

ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးွန်သိန်းဝင်းဦးွန်သိန်းဝင်း

အသက်(၅၅)ှစ်အသက်(၅၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေလဆိပ်လမ်းသွယ ်

(၁)၊ ခံအမှတ်(၄၇)ေန (ဗုိလ်မှးကီးတင်သိန်း-ေဒ ခင်ခင်) 

တို၏ သားသမက်၊ (ဗိလ်ုမှးကီးထွန်းဝင်း)-ေဒ သက်သက် 

သိန်းတို၏ တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ ေဒ ခင်စမ်းေထွး၏ 

ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန) နနံက် 

၁၁:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၅-၆-၂၀၂၀ 

(ကာသပေတးေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ခန်းမ(၁) ေရေဝး 

သသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးေန ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား     အသေိပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှ ကားများ နနံက် ၁၁:၃၀ နာရ ီ

တွင် ထွက်ပါ မည်။)                                          ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ ေဒါက်တာဘဒ  ေကာဝိဒမဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ ေဒါက်တာဘဒ  ေကာဝိဒ
သိက ာေတာ် (၃၄)ဝါ၊ သက်ေတာ် (၅၃)ှစ်သိက ာေတာ် (၃၄)ဝါ၊ သက်ေတာ် (၅၃)ှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဇီးပင်ဝဲေကျးရာ၊ ဇီးပင်ဝဲ 
ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး(ပရဟိတ)ေကျာင်း ပဓာနနာယက၊ လှည်းကူး 
မိနယ် သဃံနာယကအဖဲွဝင်၊ လှည်းကူးမိနယ် ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း ပညာ
သင်ကားမ ကီးကပ်ေရးအဖွဲဥက   ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဘုန်းေတာ်ကီး 
ေကျာင်း ပညာသင်ကားမ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၊  အဖဲွဝင်ြဖစ်ေတာ်မေူသာ ဆရာေတာ် 
ေဒါက်တာဘဒ  ေကာဝိဒ(မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ)သည် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ 
ပထမဝါဆိုလဆန်း ၃ ရက်) ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၁:၅၅ နာရီတွင် ဘဝ
နတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူသွားပါသြဖင့ ်(၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၂ ရက်) 
၁-၇-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် အ ိမအဂ ိဈာပနပူဇာကျင်းပပူေဇာ်မည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း။         ဈာပနကျင်းပေရးတပည့်သံဃာှင့ ်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ

ဦးတင်ဝင်း (ထားဝယ်)ဦးတင်ဝင်း (ထားဝယ်)
အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ုံးကီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၈)ေန 
ဦးလှပို-(ေဒ သန်းကည)်တို၏ သားလတ်၊ ထားဝယ်မိေန (ဦးဘသန်း-ေဒ ဖွားကည)်
တို၏ သားသမက်၊ ေဒ မီမီေအး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးစိုးဝင်း-ေဒ ရီရီသန်း၊ 
ဦးေအာင်သန်း(ေအာင်ပုိေဆာင်ေရး)တုိ၏ညီ၊ (ဦးလှေဌး-ေဒ မုိမုိခုိင်)၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င် 
(မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ-သဃ  န်းက န်း)-ေဒ နနီလှီတို၏ အစ်ကိ၊ု ကိတုင်ကိကုိ-ုမနန်းှင်း 
ှင်းေထွး၊ ကိေုအာင်ေအာင်မျိးမင်း-မတင်ဝတ်ရည်၊ မတင်ဝတ်မ ံ၊ ကိသုက်ိင်ုဦး၊ မတင်မျိး 
မျိးအ၊ိ (ကိတုင်ညညီလီတ်ေထွး)-မဇာဇာဟန်(အထက-၂၊ လသာ)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ 
ေြမး ေြခာက်ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးတင်ဝင်း(ထားဝယ်)သည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ ရက် ည ၁၁:၄၅ 
နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက် နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်သို 
ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတုိအား 
အသိေပး   အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။   (ေနအိမ်မှ  ကားများ  နံနက် ၉:၁၅ နာရီတွင် 
ထွက်ပါမည်။)                                                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ လှုေဒ လှု
အသက် (၇၆) ှစ်အသက် (၇၆) ှစ်

အမျိးသားပညာေရးအဆင့်အတန်းှင့် အရည်အေသွး အာမခံမ  
အကဲြဖတ်ေကာ်မတီအဖွဲဝင်၊   ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ် 
ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာကည်ရ င်ှင့်  ဇနီး  ေဒ သီသီခိုင် (ကထိက၊ 
အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သုိလ်)တို၏ မိခင်ကီး၊ ကုိုိင်မွန် 
၏အဘွား ေဒ လှု အသက် (၇၆)ှစ်သည် ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁:၃၀ 
နာရီတွင် ြပင်ဦးလွင်မိ၌ ကွယ်လွန်ေကာင်းကားသိရပါသြဖင့ ်မိသားစု 
ှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ှင့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များဥက   ှင့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ
အမျိးသားပညာေရးအဆင့်အတန်းှင့်အမျိးသားပညာေရးအဆင့်အတန်းှင့်

အရည်အေသွးအာမခံမ အကဲြဖတ်ေကာ်မတီအရည်အေသွးအာမခံမ အကဲြဖတ်ေကာ်မတီ



ဇွန်  ၂၅၊   ၂၀၂၀

ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၁၂

စာမျက်ှာ »  ၄

စာမျက်ှာ »  ၁၃

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ
ြမင့်တက်လာပီးေနာက ်ဥေရာပ၌
ကန်သတ်ချက်များ ြပန်လည်ချမှတ်

OECD ၏ ဒုတိယအကိမ် ြမန်မာိုင်ငံ
ရင်းှီးြမပ်ှံမ  မူဝါဒသုံးသပ်ချက်ှင့်
စပ်လျ်းသည့် အစည်းအေဝးကျင်းပ

ျကလီးယားလက်နက်ထိန်းချပ်ေရး 
သေဘာတညူမီ စာချပ် သက်တမ်းတိုးြမင့်ေရး 
အေမရိကန်ှင့် ုရှားတို ေဆွးေွး

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ြပည်သူအတွက ်စတုတ (၁)ှစ်တာကာလ
ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့်ပတ်သက်သည့ ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၄
ြပည်သူအတွက် စတုတ  (၁) ှစ်တာကာလအတွင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့် 
ပတ်သက်သည့် စီမံကိန်း၊ ဘ  ာေရးှင့် စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ စီးပွားေရးှင့် ကူး
သန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့ ်ိင်ုငြံခားစီးပွားဆက်သွယ် 
ေရးဝန်ကီးဌာနတို၏  သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို  ယေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် 
ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ စီမံကိန်း၊ ဘ  ာေရးှင့် စက်မ ဝန်ကီးဌာန၏ 
ြပည်သူအတွက် စတတု  (၁) ှစ်တာကာလအတွင်း ေဆာင်ရက်ခဲမ့ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 
ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ 
စီးပွားေရးမူဝါဒ၊ ဝန်ကီးဌာန၏ စီမံကိန်း၊ ဘ  ာေရး၊ စက်မ  မူဝါဒများှင့်အညီ  
ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူအတွက ်ေရတိုေရရှည ်အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည့်ကိစ များ 
ကိ ုလပ်ုငန်းစ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ စမီကံန်ိးက  တွင် ဌာန ငါးခ၊ု 
ဘ  ာေရးက  တွင် ဌာန ၁၃ ခုှင့် စက်မ က  တွင် ဌာန ေြခာက်ခု ရိှပါေကာင်း။ 

စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ 
ခိင်ုမဲပီး  ဟန်ချက်ညေီသာ  ဖံွဖိးတိးုတက်မ စမီကံန်ိး  (Myanmar  Sustainable 
Development Plan – MSDP) ၂၀၁၈ - ၂၀၃၀ ကို  ေရးဆွဲထားပါေကာင်း၊ 
MSDP သည် ိုင်ငံေတာ်မှ ေရးဆွဲမည့် စီမံကိန်းများ၏ အေြခခံမူေဘာင်ြဖစ်ပီး 
ေငွလုံးေငွရင်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ရေသာ စီမံကိန်းများကို စုစည်းြပစု၍ ခွဲြခမ်း 
စိတ်ြဖာိုင်ရန် Project Bank တည်ေထာင်ထားပီး  Project Bank ဆိုင်ရာ 
 န်ကားချက်များကိ ုထုတ်ြပန်ထားပါေကာင်း၊ အစိုးရ - ပုဂ လိက ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်းစ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် အစုိးရ-
ပုဂ လိက                                                    စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို  

စီမံကိန်း၊ ဘ  ာေရးှင့် စက်မ ဝန်ကီးဌာန၏ စတုတ (၁)ှစ်တာကာလ ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့်စပ်လျ်း၍ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း 
ရှင်းလင်းေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၄
ိင်ုငေံတာ်အတိင်ုပင်ခံုံးဝန်ကီးဌာန၊ အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်
ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊  စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာနတို၏   စတတု  (၁) ှစ်တာကာလအတွင်း  ေဆာင်ရက်ခဲမ့ များှင့် 
ပတ်သက်သည့်  သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဇွန် ၂၆ ရက ်မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် 
ေနြပည်ေတာ် ုံးအမှတ်(၇) ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးုံး စုေပါင်း 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။     သတင်းစ်

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပမည်တာချလီိတ် နယ်စပ်ဂိတ်မှ ြမန်မာိုင်ငံသား ၁၈၈ ဦး ြပန်လည်ဝင်ေရာက်
တာချလီိတ်   ဇွန်   ၂၄
ြမန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် တာချလီိတ်မိ 
ဝင်ေပါက်ဂိတ ်ချစ်ကည်ေရးတံတား 
အမှတ်(၂)မှ ေနရပ်ြပန်ြမန်မာိင်ုငသံား   
၁၈၈ ဦး ယေန  ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်
ခဲ့သည်။

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာကသည့ ်  
ြမန်မာိုင်ငံသားများကို   ြပည်နယ် 
လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်ဦးစိုင်းလု ံ
စံခတ်၊ ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ မိနယ် 
အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက   
ြပန်လည်လက်ခံခဲ့ကသည်။ 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသအူားလုံး 
ကို    ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်
အပူချနိ်တိုင်းတာြခင်းများ  ြပလုပ်ခဲ့ 
ကပီး    သံသယလူနာေတွရှိရြခင်း 
မရိှသြဖင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ေနချင်း 
စီစ်ေပးကာ        ေနရပ်အသီးသီးသို 
ြပန်လည်ေစလ တ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  

စာမျက်ှာ ၁၈ ေကာ်လံ ၁ သို  

ြမန်မာိုင်ငံ၌ အမျ ိးသမီးေြခစစ်ပွဲှစ်ခု အိမ်ရှင်အြဖစ် ကျင်းပခွင့်ရရန် ကိးပမ်းလျက်ရှိ
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၄
 ြမန်မာိင်ုငေံဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် လာမည့ှ်စ်တွင် ကျင်းပမည့ ်အာရှလငူယ်  
အမျိးသမီးေြခစစ်ပွဲှစ်ခုကိ ုအိမ်ရှင်အြဖစ ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရန ်ကိးပမ်း 
လျက်ရှိသည်။ 

အာရှေဘာလုံးအဖဲွချပ်သည်   ၂၀၂၂  အာရှ ယ-ူ၂၀ အမျိးသမီးပိင်ပဲွှင့ ်
အာရှ ယူ-၁၇ အမျိးသမီးပိင်ပဲွ၏ ေြခစစ်ပဲွများကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် စတင်ကျင်းပ 
မည်ြဖစ်ပီး အမ်ိရှင်ိင်ုငေံရးချယ်မ ှင့အ်တ ူေြခစစ်ပဲွကျင်းပမည့က်ာလများကိ ု
အတည်ြပထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာုိင်ငံေဘာလံုးအဖဲွချပ်သည် ယင်းပိင်ပဲွှစ်ခုစလံုး၏ ပထမအဆင့် 
ေြခစစ်ပဲွကိ ုအမ်ိရှင်အြဖစ် လက်ခကံျင်းပခွင့ရ်ရန် စတင်ေလ ာက်ထားြခင်းြဖစ်ပီး 
ြမန်မာအသင်းများ တက်ေရာက်သည့်အဆင့်အေပ  မူတည်၍ အိမ်ရှင်အြဖစ ်
ထပ်မံေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ပီးခဲသ့ည့ ်၂၀၁၉ အာရှ ယ-ူ၁၉/ယ-ူ၂၀ အမျိးသမီး 
ေြခစစ်ပဲွှင့် ၂၀၁၉ အာရှ ယ-ူ၁၆/ယ-ူ၁၇ အမျိးသမီးေြခစစ်ပွဲများကို အိမ်ရှင် 
အြဖစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည့ ်ယင်းပိင်ပွဲှစ်ခ ု
အတွက် ြမန်မာအသင်းများသည ်ယခုှစ်တွင် ယူ-၁၈ အသင်းှင့် ယူ-၁၅ 
အသင်းဖဲွစည်းကာ ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်သွားမည်ြဖစ်ပီး ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်အေြခ 
အေနအေပ  မူတည်၍ စခန်းဝင်ေလ့ကျင့်မည်ြဖစ်သည်။

 အာရှေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည ်ယင်းပိင်ပွဲှစ်ခုကိ ုလူငယ်အမျိးသမီး 

ကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲ၏ သက်တမ်းှင့်တူညီေစရန ်ယူ-၁၉ ှင့် ယူ-၁၆ ပိင်ပွဲမ ှ
ယူ-၂၀ ှင့် ယူ-၁၇ ပိင်ပွဲအြဖစ ်၂၀၂၂ ပိင်ပွဲမှစတင်ကာ ေြပာင်းလဲကျင်းပ 
သွားမည်ြဖစ်သည်။                                                သတင်း-  င်းထက်ေဇာ်

ဓာတ်ပုံ-စိုးွန်

၂၀၁၉ အာရှ ယ-ူ၁၆ အမျိးသမီးေြခစစ်ပဲွ ဒတုယိအဆင့တွ်င် ြမန်မာအသင်းှင့ ်
ဘဂ  လားေဒ့ရ အသင်း ယှ်ပိင်စ်။

စာမျက်ှာ »  ၁၅

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့် 
ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
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