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

ဇရာဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၄၇)

အမဲတည်ြခင်းသည် မရှိေချ
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ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၁၃

စာမျက်ှာ »  ၆

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး မှတ်တမ်းများ

ဩစေတးလျကွန်တက်ေလေကာင်းလိုင်းက

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့်

အလုပ်အကိုင် ၆၀၀၀ ေလ ာ့ချမည်

စာမျက်ှာ »  ၉

မ ေလး-ေနာင်ချိ-လား  း-မူဆယ်ကားလမ်းေပ  ရှိ 

ဂုတ်တွင်းတံတားသစ် မကာမီဖွင့်လှစ်ိုင်ေတာ့မည်

ြပည်ပိုင်ငံများ၌ အခက်အခဲကံ ေတွေနရသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများှင့်
ြမန်မာသေ  ဘာသားများအား ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့

ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငမှံ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာေသာ ြမန်မာိင်ုငသံားများအား ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၌ 
ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၅
ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ    ကူးစက်ြပန်ပွားမ  
အ ရာယ် ကာကွယ်ေစာင့ ်ေရှာက  ်
ိုင်ေရးအတွက ်       အစီအမံများကိ ု 
ဆက်လက်ချမှတ်    ေဆာင်ရက်လျက် 
ရိှရာ    ြမန်မာုိင်ငံသုိ      ပျသံန်းသည့် 
ခရီးစ်များ     ယာယရီပ်ဆိင်ုးမ ေကာင့ ်
အာရပ်ေစာ်ဘွားများ  ြပည်ေထာင်စှုင့ ်
ဘာရန်ိးိင်ုငတံိုတွင် ေရာက်ရိှေနသည့ ်
ြမန်မာိုင်ငံသား ၁၄၃ ဦးအား ဒိုဟာ 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ     ေလဆိပ်မှ 
တစ်ဆင့်  ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ေလေကာင်းလိုင်း(MAI)  ကယ်ဆယ် 
ေရးေလယာ်ြဖင့ ်      ြပန်လည်ေခ  
ေဆာင်ခဲရ့ာ  ယေနနနံက်  ၁  နာရတွီင်

စာမျက်ှာ ၁၈ ေကာ်လံ ၁ သို 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်
Interstate Corporation Developments  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ေတွဆုံ

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၅
ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင၌ံ   ေရာက်ရိှေနသည့ ်  တပ်မေတာ် 
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

ဦးေဆာင်ေသာ    ြမန်မာ့တပ်မေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

သည် ယမန်ေန    မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ေမာ်စကိုမိရှ ိ ြမန်မာ 

ေထရဝါဒဗုဒ ဝိဟာရ    (ေမာ်စကို)သို    သွားေရာက်ပီး 

ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်      မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ 
ေဒါက်တာ   ဘဒ   အစ ရယိအား   ဖူးေြမာ်ကည်ညိကကာ 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကသည်။

ေဆွးေွးေလ ာက်ထား

ယင်းေနာက် ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာ 
ဘဒ   အစ ရိယ၊ တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည ်ြမန်မာေထရဝါဒ ဗုဒ ဝိဟာရ (ေမာ်စကိ)ု 
ပရဝိဏ်ုအတွင်း  လှည့လ်ည်၍  သာသနကိအေဆာက်အအု ံ

သဒ မ ေဇာတိကဓဇသိမ်ေတာ်     တည်ေဆာက်သွားမည့ ်

အေြခအေနများအား  ကည့် ခဲ့ကပီး  လိုအပ်သည်များ 

ေဆွးေွးေလ ာက်ထားခဲ့သည်။

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်သည ်ညေနပိုင်း 

တွင်   အိ ိယိုင်ငံ   ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး   Mr.  Rajnath 
Singh ှင့် ေမာ်စကုိမိရိှ  Metropol ဟုိတယ်တွင် ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးသည်။

ေတွဆုံေဆွးေွးရာတွင ်    ှစ်ိုင်ငံှင့်   ှစ်ိုင်ငံ 
တပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား ချစ်ကည်ရင်းီှးမ ှင့ ်ဆက်ဆမံ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်    Interstate   Corporation   Developments    န်ကားေရးမှးချပ ် Mr. Ivan Ponyakov ှင့် 
ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။                                                                                                                                                   ဓာတ်ပုံ-တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

    

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူးယစ်တိုက်ဖျက်ေရး

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

လူသားမျိးွယ်တစ်ရပ်လံုးအား လူွန်တံုးပျက်စီးေစုိင်ေသာအ ရာယ် 
ရှိသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးကိ ုကမ ာ့ိုင်ငံများအားလုံး အေလး 
ထားတိက်ုဖျက်ေနကသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါး ပေပျာက်ေရးအတွက် ှစ်စ် 
ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနကိ ု"အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် 
တရားမဝင် ေရာင်းဝယ်မ တိက်ုဖျက်ေရးေန" ဟ ု၁၉၈၇ ခှုစ်က ကလုသမဂ  
အေထွေထွညီလာခံတွင ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးအမျိးမျိးတုိကုိ မသမာသဝူသိမေလာဘသားများှင့် 
အဖျက်သမားများက   ၎င်းတို၏ကိုယ်ကျိးစီးပွားှင် ့   အဖျက်လုပ်ရပ ်
အတွက် လူသားများ၏ ဘဝတန်ဖိုးများကိုမငဲ့ကွက်ဘ ဲလက်နက်သဖွယ် 
အသုံးချလျက်ရှိသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါးသမိုင်းေကာင်းတွင ်ေရှးက ဘိန်း 
ဟူေသာပစ ည်းေကာင့် လူမ ဘဝများ ပျက်စီးမ ကို ြဖစ်ေစခဲ့ပီးေနာက ်
နည်းပညာများ တိုးတက်လာသည့်ကာလ၌ ဘိန်းြဖ၊ ဟီးိုးအင်းမှသည ်
မက်သာဖက်တမင်း စသည့် စိတ်က မူးယစ်ေဆးြပားများ ထုတ်လုပ်သည် 
အထိ တိုးတက်လာသည်။ ယခုအခါ ကမ ာအှံတွင် တရားမဝင်မူးယစ ်
ေဆးဝါးများ ၂၈ မျိးအထိ ပျံှံေနသည်ဟု သိရသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် မူးယစ်ေဆးဝါးတိက်ုဖျက်ေရးကိ ုေခတ်အဆက်ဆက် 
အစိုးရများက   အေလးထား   တိုက်ဖျက်ေနေသာ်လည်း   မူးယစ်ေဆးဝါး 
ထတ်ုလပ်ုမ မှာ ကျဆင်းသွားြခင်းမရိှေပ။ မူးယစ်ေဆးဝါး အေြမာက်အြမား 
သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ များ၊    သုံးစွဲမ ှင့်ပတ်သက်သည် ့
ဖမ်းဆီးရမ ိ သတင်းများကိ ု ေနစ်ြမင်ေတွေနရသည်။  မူးယစ်ေဆးဝါး 
ဖမ်းဆီးရမိမ သည် တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် များြပားလာရာ ြပ  ာန်းထား 
ေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးဥပေဒအရ သုံးစွဲသူ၊ လက်ဝယ်ေတွရှိသူ၊ ဆက်စပ်မ  
ရှိသူတိုှင့် အဓိကထုတ်လုပ်သူ၊ သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသူ
တိုအေပ  အေရးယူိင်ုမ အေြခအေနတိုကိ ုဆန်းစစ်ကည့်ရမည်ြဖစ်သည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးကိ ုအေလးထားတိက်ုဖျက်လျက်ရိှေသာ်လည်း ေလျာ့
နည်းကျဆင်းြခင်းမရိှသည့်ဇာစ်ြမစ်ကိ ုရှာေဖွကည့ရ်မည်ြဖစ်သည်။ အဓကိ 
အချပ်မှာ ထုတ်လုပ်မ ှင့် ေဈးကွက်ရှင်သန်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ အိမ်နီးချင်း 
ိုင်ငံများတွင ်ဘိန်းစိုက်ပျိးမ ၊  မူးယစ်ေဆးဝါးေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ 
များရှိေနေသာ်လည်း    ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေရးကိ ု     တစိုက်မတ်မတ် 
ေဆာင်ရက်ုိင်သြဖင့် ေအာင်ြမင်မ များရရိှေနသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါးသည် 
ဘိန်းကိုအေြခခံသြဖင် ့   ဘိန်းစိုက်ပျိးမ ရှိေနသမ      မူးယစ်ေဆးဝါးများ 
ထွက်ရှိေနမည်ြဖစ်သည်။   ဘိန်းအစားထိုးစိုက်ပျိးေရးကိ ု      ေရှးယခင ်
အဆက်ဆက်ေဆာင်ရက်ခ့ဲေသာ်လည်း            ေအာင်ြမင်ြခင်းမရိှသည်မှာ   
နယ်ေြမေဒသ မငိမ်းချမ်းေသာေကာင် ့ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့် ငမ်ိးချမ်းေရး၊ နယ်ေြမေဒသတည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး၊ ဘန်ိး 
အစားထိုးစိုက်ပျိးေရးတိုကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် 
ဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား 
ကိ ုလက်တဲွစည်းံုးကူညီကရမည်ြဖစ်သည်။ စစ်မှန်ေသာ ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု
တည်ေဆာက်ပီး ဘန်ိးစိက်ုပျိးသည့် ေတာင်သမူျား၏ဘဝှင့် ခယံခူျက်များ 
ေြပာင်းလေဲပးကာ တိင်ုးရင်းသားများဘဝကိ ုြမင့်တင်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 
ဘိန်းစုိက်ပျိးမ ၊  မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ တိုကို  ထိေရာက်စွာ တားဆီး 
ိှမ်နင်းိင်ုမှ    မူးယစ်ေဆးဝါးတိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငန်း    ေအာင်ြမင်ိင်ုမည် 
ြဖစ်သည်။ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအမျိးမျိးတိုသည် နည်းပညာှင့် ဓာတပုစ ည်းများကိ ု
အေြခခံကာ ထုတ်လုပ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ်နည်းပညာ 
ှင့်   ဓာတုပစ ည်းထုတ်လုပ်ိုင်ေသာ   ိုင်ငံကီးများကားတွင်တည်ရှိပီး 
နယ်ေြမေဒသလုံ ခံေရး   အားနည်းမ ကိုအေကာင်းြပ၍   မူးယစ်ေဆးဝါး 
အေြမာက်အြမား ထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖးသယ်ေဆာင်လာကသည်။ မကာေသးမကီ 
မူးယစ်ေဆးဝါးအေြမာက်အြမား     ဖမ်းဆီးရမမိ ြဖစ်စ်များတွင်      မူးယစ် 
ေဆးဝါးေဈးကွက်အတွင်း   သမားိုးကျမဟုတ်ေသာ  အမည်သစ်မူးယစ် 
ေဆးဝါးများ      ထပ်မစံမ့်ိဝင်ပျံံှေနေကာင်း       မီးေမာင်းထိုးြပထားသည်။ 
မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ သည်      ြမန်မာိုင်ငံ၏အေရှဘက်တွင်ရှိပီး 
သယ်ေဆာင်မ သည် အလယ်တွင်ရိှကာ အဓိကေဈးကွက်သည် အေနာက် 
ဘက်တွင်ရိှေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲသည့် လမ်းေကာင်းများက  န်းြပေနသည်။

ေပ ထွက်ေနေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးအမျိးမျိးတိုသည် အဓကိထတ်ုလပ်ု 
ိုင်သည့် နည်းပညာစွမ်းအားှင် ့ေဈးကွက်အေပ တွင် မူတည်သည်ကိ ု
ယေနေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထုိအြပင် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ်ေြမ 
ေဒသ တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးတုိအေပ တွင် မတူည်သည် 
ကုိလည်း ြမင်ေတွုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်းြဖစ်ေပ လာ
ေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာသည် ယေနလငူယ်လရူယ်များအား ဖျက်ဆီး 
ရန် အသင့်ြဖစ်ေနသည်ကိုလည်း ြမင်ေတွရသည်။

သုိြဖစ်ရာ အ ရာယ်ကီးမားလာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်ပတ်သက် 
သည့် ြပဿနာများ၊ စန်ိေခ မ များအား ေအာင်ြမင်ထေိရာက်စွာ ေဆာင်ရက် 
ုိင်ေရးအတွက် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရှင့်အတူ တုိင်းရင်းသားြပည်သူအားလံုး 
တိုကလည်း    ဝိုင်းဝန်းကူည ီ  လက်တွဲပါဝင်ေဆာင်ရက်ကမှသာ မူးယစ ်
ေဆးဝါးအ ရာယ်မှာ       တြဖည်းြဖည်း      ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း။           ။

ေ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

အီးေမးလ်ှင့် အွန်လိုင်း - ေဒ ဇာရည်မွန်၊ ဦးစည်သူလွင်ှင့်အဖွဲ

ukrÜPDtrnf tzGifhaps;

(usyf)

tydwfaps;

(usyf)

&S,f,m

apmifa&

&S,f,mwefzdk;

(usyf)

FMI  11,000   10,500      1,129      11,866,500

MTSH    3,850     3,800      3,117     11,845,750

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၅-၆-၂၀၂၀)

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

MCB   8,200   8,200              2           16,400

FPB 22,500 22,500         423      9,517,500 

TMH   2,800   2,800             4            11,200

EFR 2,700 2,700             5 13,500

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း ြမန်မာေငွကျပ်
(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၃၈၉.၄
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၅၆၁.၃
( ဂ ) တုတ်  တစ်ယွမ် = ၁၉၆.၂၉
(ဃ) ထိုင်း  တစ်ဘတ် = ၄၄.၉၄၃
( င ) မေလးရှား  တစ်ရင်းဂစ ် = ၃၂၄.၇၈
( စ ) အိ ိယ  တစ်ူပီး = ၁၈.၃၇၅
(ဆ) ဩစေတးလျ  တစ်ေဒ လာ = ၉၆၅.၁၀
( ဇ ) စင်ကာပ ူ              တစ်ေဒ လာ = ၉၉၈.၃၀  
( ဈ ) ဂျပန်  တစ်ရာယန်း = ၁၂၉၆.၆
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား  တစ်ရာဝမ် = ၁၁၅.၄၂

ေရ ေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့ ်ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၅

ရန်ကုန် (ေရ ေဈး) ၁၂၁၈၀၀၀ မ ေလး(ေရ ေဈး) ၁၂၁၈၀၀၀

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  ၆၁၀/၆၃၀ ကျပ်  ၆၆၅/၆၈၀ ကျပ်
(ဃ) ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ  ၄၈၀/၅၃၀ ကျပ်  ၅၄၀/၅၅၅ ကျပ်
ရန်ကုန် လက်ကားေဈး
ဒီဇယ် တစ်လီတာ    ၄၈၅/၄၉၅  ကျပ်  
အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ    ၄၉၅/၅၀၅ ကျပ် 
ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ    ၄၆၅/၄၇၀ ကျပ်    

(ြမန်မာိုင်င ံစက်သုံးဆီအသင်း)

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးှင့ ်မေကွးတိုင်းေဒသကီးတိုရှ ိေကျးရာများ၌ 
ေရနက်တွင်းများ ဆက်လက်တူးေဖာ်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်
သက်ဆုိင်ရာ    တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 
အဖဲွများ၏     ညိ  င်းေတာင်းဆိလုာမ  
အရ   ကေမ ာဇအနာဂတ်အလင်းတန်း 
ြမန်မာေဖာင်ေဒးရှင်း၏  ေပနက်တွင်း 
တူးစက်အကအူညရီယကူာ   မ ေလး 
တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်   မေကွးတိင်ုးေဒသ 
ကီးအတွင်းရိှ   ေသာက်သုံးေရရှားပါး 
ြပတ်လပ်မ ရှိေနေသာ    ေကျးရာများ 
အတွက်     ေရနက်တွင်းတူးေဖာ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းများကုိ     ဘ  ာှစ်အလုိက် 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

ေရနက်တွင်း  တူးေဖာ်ြခင်းလပ်ုငန်း 
များအနက်  ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဘ  ာှစ် 
ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငကွျပ် ၁၈ ဒသမ ၄၃ သန်း 
ြဖင့်    ှစ်စ်ေရရှားပါးြပတ်လပ်ပီး       
သန်ရှင်းေသာေသာက်သံုးေရ  လိအုပ် 
လျက်ရိှသည့ ်မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  
ေပျာ်ဘွယ်မိနယ ်           ဆားေတာင် 
ေကျးရာအပ်ုစ ုေအးသာယာေကျးရာ၌  
အနက်ေပ    ၇၀၀    စက်ေရတွင်း 
တစ်တွင်းှင့်   ဂါလန်    ၅၀၀၀   ဆံ့ 
အုတ်ေရကန်လုပ်ငန်းကုိ ဇွန် ၁၆ ရက် 
တွင်   စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ဇွန်  ၂၄  
ရက်တွင်           ေရတွင်းတူးေဖာ်ြခင်း 
လပ်ုငန်းေအာင်ြမင်စွာ   ေဆာင်ရက်ိင်ု 
ခဲ့မ ှင့်    ကျန်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ 

စနစ်တကျေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် 
နယ်စပ်ေဒသှင့ ် တိင်ုးရင်းသားလမူျိး 
များ      ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန
ဒုတိယ             န်ကားေရးမှးချပ ်
ဦးခင်ေမာင်ကည်ှင့ ် တာဝန်ရိှသမူျား 
က   ယေနတွင်   ေြမြပင်ကွင်းဆင်း 
ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိအုပ်သည်များ 
ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲသည်။ 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  နယ်စပ် 

ေဒသှင့ ်           တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများ 
ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် 
မ ေလးတိုင်းေဒသကီးှင့ ်    မေကွး 
တိင်ုးေဒသကီးတိုအတွင်းရိှ    ေသာက် 
သံုးေရရှားပါးြပတ်လပ်သည့် ေကျးရာ 
များ၌  ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဘ  ာှစ်တွင် 
ေကျးရာေြခာက်ရာ၌    အဝီစိေရနက် 
တွင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊  ဂါလန် ၅၀၀၀  ဆံ ့
အတ်ုေရကန်ှင့ ်                         ေရစက်ု ံ

တည်ေဆာက်ြခင်း    လုပ်ငန်းများကိ ု  
ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပီး ယခု ၂၀၁၉-
၂၀၂၀    ဘ  ာှစ်တွင်    အဆိုပါ 
တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ     ေကျးရာ 
ေလးရာတို၌                 ထပ်မံတူးေဖာ ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ    မကာမကီာလ 
အတွင်း  လုပ်ငန်းများပီးစီးေတာ့မည် 
ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။    

                               သတင်းစ်                        

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို 

ေကးမုံသတင်းစာတွင ်ေကာ်ြငာစို



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလ င် အဓိက
 ေရှဖုံးမှ

တိုးြမင့်ေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များ၊   နယ်စပ်ေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်
နယ်စပ်ေဒသစမီခံန်ခဲွမ  မှန်ကန်ေကာင်းမွန်ေစရန် တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာ 
များှင့ ်ှစ်ိင်ုငနံယ်စပ်ေဒသများတွင်  အကမ်းဖက်သမားများ  အေြခချေနထိင်ုမ  
မရှိေစေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် အေြခအေနများ၊ ကုလားတန် 
စမီကံန်ိး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်စမီကံန်ိးေအာင်ြမင်ေစေရး 
လုံ ခံေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့ ်အေြခအေနများ၊ အိ ိယသမုဒ ရာ 
လုံ ခံေရးဆိင်ုရာများတွင် ှစ်ိင်ုငတံပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
ိင်ုမည့ ်အေြခအေနများ၊  COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အား အတိင်ုးအတာတစ်ခ ု
အထ ိထန်ိးချပ်ိင်ုသည့အ်ချန်ိတွင် သင်တန်းဆိင်ုရာကစိ ရပ်များကိ ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်အေြခအေနများှင့် တပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရက်မ တိုးြမင့်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များအား အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့က 
သည်။

ထိုြပင ်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်သည ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ေခတ  
တည်းခိုလျက်ရှိသည့ ်  ေမာ်စကိုမိ  CROWNE  PLAZA  ဟိုတယ်တွင် ုရှား 
ဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံRT သတင်းဌာနအား လက်ခေံတွဆု၍ံ ေမးြမန်းချက်များကိ ု
ြပန်လည်ေြဖကားခဲ့သည်။

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အဖဲွသည် ညပုိင်းတွင် Interstate 
Corporation Developments   န်ကားေရးမှးချပ ်Mr. Ivan Ponyakov က 
တည်ခင်းဧည့်ခံသည့ ်ညစာစားပွဲသို တက်ေရာက်သည်။

ေရှးဦးစွာ    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်   အဖွဲဝင်များသည ်
Interstate Corporation Developments  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်အဖဲွဝင်များ 
အား ေမာ်စကိုြမစ်အတွင်း၌     အေပျာ်စီးြမစ်တွင်းသွားအြမန်ေရယာ်ေပ ရှိ 
ဧည့ခ်န်းမေဆာင်တွင် ေတွဆု၍ံ စစ်ဘက်နည်းပညာ တိုးတက်ြမင့မ်ားေရးဆိင်ုရာ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့်အေြခအေနများ၊       ဆက်သွယ်ေရးစနစ်ဆိုင်ရာ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့်အေြခအေနများကိ ုေဆွးေွးကသည်။

ထိုေနာက်    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်  အဖွဲဝင်များအား 
Interstate Corporation Developments  န်ကားေရးမှးချပ်က အေပျာ်စီး 
ြမစ်တွင်းသွား အြမန်ေရယာ်ေပ တွင် ညစာြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့်ခံပီး ေမာ်စကို 
ြမစ်ေကာင်းတစ်ေလ ာက်  လှည့်လည်၍ မိြပလူေနမ စနစ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ  

အေြခအေနများ၊ ြမစ်ကမ်းေဘးတစ်ေလ ာက် အလှအပများှင့် အများြပည်သူ
များ၏အပန်းေြဖေနမ များကို ကည့် ေလ့လာကသည်။ 

ယင်းေနာက် ေဒသစံေတာ်ချနိ် ည ၁၁ နာရီတိတိတွင် Victory Day of 
Great Patriotic War (၇၅)ှစ်ေြမာက်အထိမ်းအမှတ ်စစ်ေရးြပအခမ်းအနား 

ေအာင်ြမင်သည့အ်ေနြဖင့ ်Luzhniki ေဘာလုံးကွင်းအတွင်းမှ မီး ှးမီးပန်းများကိ ု
ဂုဏ်ြပလ တ်တင်ပစ်ေဖာက်ရာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့် အဖဲွဝင် 
များသည် အြမန်ေရယာ်ေပ မှ ကည့် ခဲ့ကေကာင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 
ဦးစီးချပ်ုံး၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။                  သတင်းစ်

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် Victory Day of Great Patriotic War (၇၅)ှစ်ေြမာက်အထိမ်းအမှတ ်စစ်ေရးြပ 
အခမ်းအနား ေအာင်ြမင်သည့်အေနြဖင့ ်မီး ှးမီးပန်းများ ဂုဏ်ြပလ တ်တင်ပစ်ေဖာက်မ ကို ကည့် စ်။

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၅
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင်ကျေရာက်မည့ ်ြမန်မာ့ုပ်ရှင ်ှစ် ၁၀၀ 
ြပည့်အထိမ်းအမှတ်ပဲွေတာ်၌ ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ှင့်ပတ်သက်သည့် စာတမ်းဖတ်ပဲွ 
ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ဖတ်ကားမည့်စာတမ်းများသည ်ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ှစ ်၁၀၀ ြပည့်ြဖစ်သည့ ်
အတွက် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ရာြပည့်အခမ်းအနားကျင်းပေရး   ဦးစီးေကာ်မတီမ ှ
သတ်မှတ်ထားသည့်ရည်ရယ်ချက်ှင့ ်  ကိုက်ညီေစရမည်ြဖစ်သည်။  ြမန်မာ့ 
ုပ်ရှင်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ပ်ုရှင်ိက်ုကူး၊ ထတ်ုလပ်ုြပသြခင်းလပ်ုငန်း 
ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်ေြပာင်းလဲမ အေကာင်းအရာများြဖစ်ေစရန်၊ လူသားများ 
အသိeာဏ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် ုပ်ရှင်က အေထာက်အကူြပသည့် 
အေကာင်းအရာများြဖစ်ေစရန်၊ ေခတ်အလုိက် ေြပာင်းလဲလာသည့် ုပ်ရှင်ှင့် 
ပတ်သက်ေသာ အုပညာှင့် အတတ်ပညာအေကာင်းအရာများ ထင်ရှား 
ေပ လွင်ေစရန်တိုြဖစ်သည်။

စာတမ်းဖတ်ကားလိသုည့ ်ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ စာတမ်းရှင်များအေနြဖင့ ်
မိမိတင်ြပလိုသည့်စာတမ်းအတွက ်  စာမျက်ှာ  တစ်မျက်ှာထက်မပိုသည့ ်
တင်ြပသူ၏   အဆိုြပချက်၊  ရည်ရယ်ချက်ှင့ ်တင်ြပမည့်အေကာင်းအရာ 
အကျ်းချပ်စာတမ်းအဆိုြပလ ာကို ဇူလိုင် ၁၅ ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ ဥက    
ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ရာြပည့်အခမ်းအနားကျင်းပေရး စာတမ်းများဖတ်ပွဲကျင်းပေရး
ဆပ်ေကာ်မတီ အမှတ်(၅၀)  ေရ ေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက် ဗဟန်းမိနယ် 
ရန်ကုန်မိရှ ိုပ်ရှင်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစင်တာသိုြဖစ်ေစ၊ အီးေမးလ် ecrd@ 
gmail.com သိုြဖစ်ေစ ေပးပိုရမည်ြဖစ်သည်။

အဆိြုပလ ာများကိ ုစာတမ်းများေရးချယ်ေရးအဖဲွကစစိစ်ပီး စာတမ်းရှင် 
များသို ေရးချယ်ခရံြခင်းရိှ၊ မရိှ အေကာင်းြပန်ကားမည်ြဖစ်သည်။ ေရးချယ်ြခင်း 
ခရံသည့အ်ဆိြုပလ ာစာတမ်းရှင်များအေနြဖင့ ်စာတမ်းေရးသားြပစုပီး စာတမ်း 
များေရးချယ်ေရးအဖွဲသို စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထားေပးပိုရမည ်
ြဖစ်သည်။

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုြမန်မာ့ုပ်ရှင်ရာြပည့်အခမ်းအနား
ကျင်းပေရးေကာ်မတ ီFacebook Page တွင်ကည့် ိင်ုပီး ဖန်ုး ၀၁- ၅၃၆၀၃၀၊ 
၀၁ - ၅၃၇၉၃၈၊ ၀၉ - ၅၁၈၅၇၆၃၊ ၀၉ - ၄၄၃၁၅၇၇၇၅  တိုသို ဆက်သွယ် 
ေမးြမန်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။                                          ဖိးသူရေကျာ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅
လယ်ယာထုတ်ကုန်စီမံခန်ခဲွေရးအဖဲွ 
ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုယေနမွန်းလဲွ 
၁ နာရီတွင် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 
ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးံုး 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌        Video 
Conferencing ြဖင့် ကျင်းပသည်။  

ေအာင်ြမင်သည်ဟုသုံးသပ်
အစည်းအေဝးတွင ်     လယ်ယာ 

ထုတ်ကုန်စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲ   ဥက    
စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန      ဒုတိယဝန်ကီး 
ဦးေအာင်ထူးက   အေြခခံရည် န်း 
စပါးေဈး န်းကို    ယခင်ှစ်မှစ၍ 
ေတာင်သူလယ်သမား  အကျိးစီးပွား 
ကာကွယ်ေရးှင့ ်        ြမင့်တင်ေရး 
ဦးေဆာင်အဖွဲကိ ု  တင်ြပခဲ့ပီး  စပါး 
တင်း ၁၀၀  ကိ ုကျပ်ငါးသန်ိး သတ်မှတ် 
ထတ်ုြပန်ခဲေ့ကာင်း၊ အေြခခရံည် န်း 
စပါးေဈး န်းေအာက်နိမ့်ကျေနေသာ 
ရန်ကန်ု၊ ပခဲူး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 
တိုတွင်   အေြခခံေဈး န်းြဖင့်  စပါး 
ဝယ်ယရူန်အတွက် လှည့ပ်တ်ရန်ပုေံင ွ
မှ ကျပ် ၁၅ ဘလီယီ ံသံုးစဲွဝယ်ယူခ့ဲပီး 
တင်ဒါစနစ်ြဖင့်    ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ ကျပ် ၁၅ ဘီလီယံမှ ကျပ် 
ခုနစ်ဘီလီယံ    သုံးစွဲဝယ်ယူခဲ့ပီး 
ဝယ်ယူလက်ခံထားေသာ  ဆန်များ 
ထဲမှ    တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံသို 
ဆန်တန်ချနိ်    ၈၀၀   ှင့် အေြခခံ 
လူတန်းစားများကုိ ေရာင်းချရန်အတွက် 
ဆန်တန်ချန်ိ ၈၀၀၀ အား ြမန်မာုိင်ငံ  

ဆန်စပါးအသင်းချပ်မှ     တစ်ဆင့် 
ေရာင်းချေပးခဲ့ပါေကာင်း၊   ယခုှစ် 
အတွက် အေြခခံစပါးေဈး န်းသတ်မှတ် 
ရန်   ဝယ်ယူမည့်ပမာဏ၊ လိုအပ်မည့် 
ေငွ၊ တင်ဒါစနစ်ြဖင့်   ဆန်ြပန်လည် 
လက်ခရံာတွင် ဆန်အရည်အေသွးပိင်ုး 
အေနှင့်ပတ်သက်ပီး  ေဆွးေွးေပး 
ေစလိေုကာင်း၊  အေြခခ ံရည် န်းစပါး 
ေဈး န်းအား ြဖစ်သင့သ်ည့ေ်ဈး န်းကိ ု  
တင်ြပေစလိုပါေကာင်း၊   လယ်ယာ 
ထွက်ကုန်စီမံခန်ခွဲမ အဖွဲမှ    အေြခခံ 
ေဈး န်းြဖင့်    စပါးဝယ်ယူခဲ့ရာတွင ်
အခက်အခရိှဲေသာ်လည်း စပါးေဈး န်း 

ငါးသိန်းေအာက် မကျသည့်အတွက ်
ေအာင်ြမင်သည်ဟ ု      သုံးသပ်ရပါ 
ေကာင်း၊    ထိုအတွက်   အေြခခံ    
ရည် န်းစပါးေဈး န်း  သတ်မှတ်ရန် 
ကစိ ၊ ဝယ်ယမူည့ပ်မာဏ၊ လိအုပ်သည့် 
ေငွေကးပမာဏ၊ တင်ဒါလက်ခံမည့ ်
ဆန်အရည်အေသွး   ကိစ ရပ်များကိ ု
ေဆွးေွးေပးရန် ေြပာကားသည်။

က  အလိုက်တင်ြပ
ယင်းေနာက် တက်ေရာက်လာက 

သည့်   လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်
များ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များမ ှ
စီမံ/ဘ  ာဝန်ကီးများ၊    ဆန်စပါး 

ဝယ်ယူကီးကပ်မ လုပ်ငန်းအဖွဲများ၊ 
ဆန်စပါးေဈးကွက်ှင့ ်ေဈး န်းဆိင်ုရာ 
သုံးသပ်အကံြပတင်ြပေရးလုပ်ငန်း
ေကာ်မတီဝင်များ၊   ြပည်ေထာင်စု 
သမ တ ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့ ်
စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
ချပ်၊ ြမန်မာိုင်ငံဆန်စပါး ကုန်သည် 
များအသင်းတိုမှ တာဝန်ရှိသူများက 
လုပ်ငန်းက  အလိုက်  တင်ြပကရာ 
တင်ြပချက်များအေပ  ဒတုယိဝန်ကီး 
က   ြပန်လည်ေဆွးေွးပီး နိဂုံးချပ် 
အမှာစကား   ေြပာကားခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။                      သတင်းစ်

လယ်ယာထုတ်ကုန်စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲ ညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ ြမနမ်ာ့ပ်ုရှင် ရာြပည့အ်ခမ်းအနား စာတမ်းဖတပဲွ်အတွက် 
စာတမ်းအဆုိြပလ ာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ 



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၀

၁၉၈၇ ခုှစ် ကမ ာ့ကုလသမဂ  အေထွေထွညီလာခံက ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနကိ ု
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  
တိုက်ဖျက်ေရးေနအြဖစ ်  သတ်မှတ်ခဲ့ပီးချနိ်မှစ၍  ကမ ာတစ်ဝန်းရှိ   ိုင်ငံ 
အသီးသီးတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတိုက်ဖျက်ေရးေန  အခမ်းအနားများ ှစ်စ် 
ကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ ယေနဆိုလ င် (၃၃) ကိမ်ေြမာက ်ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ 

ယခင်ှစ်များက အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလဲွသုံးမ ှင့ ်တရား 
မဝင်ေရာင်းဝယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရးေန ဗဟိအုဆင့အ်ခမ်းအနားကိ ုေနြပည်ေတာ် 
MICC-II တွင် လည်းေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ၊ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်
ြပည်နယ်အဆင့်   အခမ်းအနားများကိ ု    ေဒသဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲများ၏ 
ဦးေဆာင်မ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိမူးယစ်ေဆးဝါးများ မီး  ဖျက်ဆီးပဲွ 
များကို ရန်ကုန်၊ မ ေလးှင့်     ေတာင်ကီးမိများတွင ်    လည်းေကာင်း 
တစ်ပိင်တည်း ကျင်းပခဲ့ကပါသည်။ ယခုှစ်တွင် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ 
အေြခအေနေကာင့် ဗဟိုအဆင့်ှင့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အဆင့် အခမ်း 
အနားများ၊ ြပပွဲပိင်ပွဲများကို ကျင်းပြပလုပ်ိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲဖမ်းဆီးရမိမူးယစ ်
ေဆးဝါးများ မီး  ဖျက်ဆီးပဲွများကိ ုရန်ကန်ု၊ မ ေလး၊ ေတာင်ကီးှင့် လား  းမိ 
များတွင်လည်းေကာင်း၊ အစပျ ိးဓာတုပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဖျက်ဆီး 
ပဲွကိ ု  ကွတ်ခိင်ုမိ၌လည်းေကာင်း  ကန်သတ်လဦူးေရြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ  ေလျာ့နည်းကျဆင်းေစရန ်ေကျာင်းသားလူငယ ်
ဘဝမှ စတင်၍ တုိက်ုိက်အသိပညာေပးြခင်း၊ သွယ်ဝုိက်အသိပညာေပးြခင်း 
တိုကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ေကျာင်းအဆင့် မူးယစ်ေဆးဝါးအသပိညာေပးေရး 
အဖဲွများ ဖဲွစည်းေပးြခင်း၊ ေဟာေြပာပဲွများ၊ နံရံကပ်စာေစာင်များ၊ ေဆာင်ပုဒ် 
များ ြဖန်ေဝြခင်း၊ ေကျာင်းသင်ခန်းစာများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကားြခင်း၊ 
ြပပဲွပိင်ပဲွများ ကျင်းပြခင်းှင့် ဆရာ/ဆရာမများအား အရည်အေသွး ြမင့်တင် 
ေရးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပိုချြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည်   မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးလုပ်ငန်းများကို 
ထုတ်လုပ်မ ပေပျာက်ေရးှင့်     သုံးစွဲမ ပေပျာက်ေရးလုပ်ငန်းစ်ှစ်ခုြဖင့် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန  အခမ်းအနားသို မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 
ေဆးဝါးများအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲ ဥက   ၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ ်ထံမှ ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာ

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန )

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး   ထုတ်လုပ်မ ပေပျာက်ေရး   လုပ်ငန်းစ်ေအာက်တွင ်
တားဆီးှိမ်နင်းေရးှင့် စီမံခန်ခွဲေရး၊ အစားထိုးဖွံဖိးမ  အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေရး၊ ေမွးြမေရး၊ သီးှံအစားထိုးစိုက်ပျိးေရးှင့်   အစပျိးဓာတုပစ ည်းများ             
ထိန်းချပ်ကီးကပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအတူ 
သုံးစွဲမ ပေပျာက်ေရး လုပ်ငန်းစ်ေအာက်တွင်လည်း ေဆးကုသေရး၊ ြပန်လည် 
ထူေထာင်ေရး၊ ေကျာင်းသားလူငယ်များအား အသိပညာေပးေရး၊ ြပည်သူများ 
အား ပညာေပးလ ံေဆာ်ေရး၊ ိုင်ငံတကာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး၊ လူမ အကျိး 
ြပလပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ  ကီးကပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်  စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ   ေဆးဝါးများအ ရာယ် 
တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲမ ှဖွဲစည်းေပးထားေသာ ေဒသဆိုင်ရာ မူးယစ် 
ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ် 
ေရးအဖွဲများကို ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် ခိုင်၊ 
မိနယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအဆင့်ထိ တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များှင့်အတူ အစိုးရ 
မဟတ်ုေသာအဖဲွများ၊ လမူ ေရးအသင်းအဖဲွများ၊ ဘာသာေရးအသင်းအဖဲွများှင့ ်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များကိုပါ ထည့်သွင်းဖွဲစည်းပီး မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီး 
ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ထိုြပင် မူးယစ်ေဆးဝါး   ထုတ်လုပ်သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်ြခင်းများကို 
တိုက်ဖျက်ရာတွင် အေထာက်အကူြပိုင်ေရးအတွက် ိုင်ငံေတာ်သမ တ၏ 
လမ်း န်မ ြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါး အထူးသတင်း တုိင်ကားေရးဌာနကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ် 
ဇွန်လ ၂၂ ရက်ေနမှ စတင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနမှ 
၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်  ဇွန်လ ၂၀ ရက်ေနအထ ိေပးပိုတိုင်ကားလာသည့ ်အမ များအနက် 
အမ ေပါင်း ၁၁၉၆ မ  ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ပီး တရားခံ(အမျိးသား) ၁၅၄၃ ဦး၊ တရားခံ 
(အမျိးသမီး) ၃၀၃ ဦး၊  စုစုေပါင်း   ၁၈၄၆ ဦးအား   ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ခဲ့ပါ            
သည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ဦးေဆာင်မ ြဖင့် တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊            
မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးအဖဲွများမှ အထူးစစ်ဆင်ေရးများေဆာင်ရက် 
မ များေကာင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးချက်လပ်ုရာတွင် အသုံးြပသည့ ်
ဓာတုပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ေြမာက်ြမားစွာကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 
ကာလတွင် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့၍ ထူးြခားစွာေအာင်ြမင်မ ရလဒ်များ ရရှိေနသည် 
ကိုလည်း မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်ေနရပါသည်။ 

မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကိ ုေြဖရှင်းရာတွင် ဘက်ေပါင်းစု၊ံ နည်းလမ်းစုပံါဝင် 
သည့ ်ချ်းကပ်မ များှင့ ်တစ်ချန်ိတည်းတစ်ပိင်တည်း ဟန်ချက်ညညီ ီအေကာင် 
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်၍ ၂၀၁၆ ခုှစ် ကမ ာ့မူးယစ်ေဆးဝါး 
ြပဿနာဆိင်ုရာ ကလုသမဂ အထူးညလီာခ ံUNGASS အစည်းအေဝး၏ လပ်ုငန်း 
အကြံပချက်များကိ ုအေြခခသံည့ ်ြမန်မာိင်ုင၏ံ မူးယစ်ေဆးဝါး ထန်ိးချပ်ေရး 
မူဝါဒအသစ်ှင့် ၁၉၉၃ ခုှစ် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 
ေဆးဝါးများဆိင်ုရာဥပေဒကိ ုြပင်ဆင်သည့ဥ်ပေဒအား ၂၀၁၈ ခှုစ်မှာ ထတ်ုြပန်ခဲ ့
ပီးြဖစ်ပါသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါးထန်ိးချပ်ေရးမဝူါဒသစ်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 
မည့် အမျိးသားမဟာဗျဟာစီမံချက်ကိုလည်း တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာှင့် 
ေရးဆဲွအတည်ြပခ့ဲပီး ေဒသအလုိက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် 
မိမိေဒသအေြခအေနများှင့် ကုိက်ညီသည့်    ှစ်ှစ်တာ   လုပ်ငန်းစီမံချက်                     
(Action Plan) များ ေရးဆွဲေဆာင်ရက်ေနပ ီြဖစ်ပါသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး ေဆာင်ရက်ရာ၌ တရားေရးစနစ်များ 
ပိမုိေုတာင့တ်င်း ခိင်ုမာလာေစေရး၊ စတ်ိဆင်းရြဲခင်းှင့ ်အတဒိကု ခစံားရြခင်းများ 

ကို ြဖစ်ေစေသာ ရာဇဝတ်မ ကွန်ရက်များကို ှိမ်နင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး၊ 
လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ တုံြပန်မ များ ရရှိိုင်ေရးတိုအတွက ်ထိေရာက်ေသာ 
ေဆာင်ရက်မ များ လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။

လအူများသည် ေဆးကသုမ ခယံရူာတွင် ထန်ိးချပ်မ မရိှသည့ ်ေဆးဝါးများ 
ေကာင့် မယုံိုင်ဖွယ်ရာ နာကျင်မ များကိုလည်း ကံေတွခံစားကရသည်။ 
ကမ ာတစ်ဝန်းလုံးရှ ိ   လူအများသည ်   လိုအပ်သည့်အချနိ်တွင်   နာကျင်မ  
သက်သာရာရေစေသာ ေဆးဝါးများကိရုရိှရန်အတွက် အစအီစ်များကိလုည်း 
ေဆာင်ရက်ေပးထားရမည်။ မူးယစ်ေဆးဝါးဆိင်ုရာ ေနာက်ဆက်တဲွ အ ရာယ် 
များြဖစ်သည့် HIV/AIDS ၊ အသည်းေရာင်အသားဝါေရာဂါများ ြပစုကုသြခင်း၊ 
ေဆးသုံးစွဲသူများအတွက ်  စ်ဆက်မြပတ်ေသာ   ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ ၊ 
ြပစကုသုမ အစရိှသည့ ်လမူ ေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးလိအုပ်ချက်များအရ ေဆးဝါး 
သံုးစဲွြခင်းများကုိလည်း   ပုိမုိနားလည်မ  ရိှလာေစရန်ှင့် လုပ်ေဆာင်ုိင်သည် 
မှန်သမ ကို လုပ်ေဆာင်ေပးရေပမည်။

၂၀၁၆ ခှုစ် ကမ ာ့မူးယစ်ေဆးဝါး ြပဿနာဆုိင်ရာ ကုလသမဂ  အထူးညီလာခံ 
UNGASS အစည်းအေဝးတွင ်တရားမဝင်သယ်ေဆာင ်ေရာင်းဝယ်မ ၊ မူးယစ် 
ေဆးဝါးအလဲွသံုးမ တုိှင့် ဆက် ယ်ေသာကိစ ရပ်များကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် 
ကုိင်တွယ်ုိင်ေရးအတွက်  ေထာင့်ေပါင်းစံု၊ ဘက်ေပါင်းစံုမှ တုံြပန်မ များရရိှိင်ုရန် 
ေဆာင်ရက်ေနပြီဖစ်ပါသည်။ လသူားဆန်၍ ထေိရာက် ေသာ လမ်းေကာင်းသစ် 
တစ်ခုဆီသို ိုင်ငံအစိုးရများသည ် အတူတကွ   လိုက်ပါေဆာင်ရက်ကမည ်
ြဖစ်ပါသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါး   အလွဲသုံးမ ၊  တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ များှင့် မူးယစ် 
ေဆးဝါးေကာင့် ြဖစ်ေပ တတ်ေသာအ ရာယ်များ ေလ ာ့ချိုင်ရန်ှင့် ပိုမို 
ေကာင်းမွန်ေသာ ငမ်ိးချမ်းလုံ ခံမ ရရိှေရး၊ စ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ 
လူအခွင့အ်ေရးှင့ ်သာတညူမီ မ ရိှေစေရးတိုကိ ုြမင့တ်င်ေပးေသာ ချ်းကပ်မ  
များအား တညီတွတ်တည်း ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည့ ်ြပည်သူများကိုလည်း 
ချးီကျးဂုဏ်ြပရမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုအြပင ်လက်ရှိကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ြဖစ်ပွားေနေသာ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ 
COVID -19 မှာ ကာလကာရှည်စွာ ြဖစ်ပွားေနသည့အ်တွက် စီးပွားေရးကျဆင်း 
မ များ ြဖစ်ေပ လာုိင်ေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ထုိအေြခအေနကုိ အခွင့်ေကာင်း 
ယူပီး မူးယစ်ေဆးဝါး သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ လပ်ုငန်းများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါး 
ေဈးကွက်များ အေြပာင်းအလြဲဖစ်ေပ လာိင်ုသည့အ်တွက် တားဆီးကာကွယ် 
ေရး ေဆာင်ရက်ေနကေသာ တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များအေနြဖင့် ကိတင်ြပင်ဆင ်
ကာကွယ်တားဆီးသွားရန်လည်း လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ယခုှစ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင ်
ေရာင်းဝယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးေန  ေဆာင်ပုဒ်မှာ “Better knowledge for 
better care” “ထိထိေရာက်ေရာက် ေစာင့်ေရှာက်ဖုိ ဘက်စံုအသိအြမင် ေလ့လာစုိ” 
ဆိုသည့်အတိုင်း     ထိေရာက်သည့်ေစာင့်ေရှာက်မ     ြဖစ်ေစေရးအတွက ်
ဘက်ေပါင်းစုအံသပိညာ တိုးပွားေစရန် ေဆာင်ရက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ မူးယစ် 
ေဆးဝါးြပဿနာကို ေြဖရှင်းရာ၌ အ ရာယ်ှင့်စိန်ေခ မ များ ရှိေနမည်ြဖစ ်
ေသာ်လည်း မိမိတိုသည် မှန်ကန်ေသာလမ်းေကာင်းေပ သို ေရာက်ရှိေနပီး 
ေရရှည်ေကာင်းမွန်ေသာ နည်းလမ်းများဆီသို ဦးတည်မည့် ပီးြပည့်စုံေသာ၊ 
သဟဇာတြဖစ်ေသာ၊ တစ်ခုှင့်တစ်ခု ချတ်ိဆက်မိေသာ ချ်းကပ်မ တစ်ခုကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ဟ ုယုံကည်ေမ ာ်လင့မ်ပိါေကာင်း 
ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကိ ုေြဖရှင်းရာ၌ အ ရာယ် 

ှင့ ်စန်ိေခ မ များရိှေနမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း မမိတိို 

သည် မှန်ကန်ေသာလမ်းေကာင်းေပ သို ေရာက်ရိှ 

ေနပီး ေရရှည်ေကာင်းမွန်ေသာ နည်းလမ်းများ 

ဆသီို ဦးတည်မည့ ်ပီးြပည့စ်ုေံသာ၊ သဟဇာတြဖစ် 

ေသာ၊ တစ်ခှုင့တ်စ်ခ ုချတ်ိဆက်မေိသာ ချ်းကပ် 

မ တစ်ခကုိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ု 

မည်ဟု ယုံကည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၅
သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်  
ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီး ဦးအန်ုးဝင်းသည် ယေန  နနံက် 
၁၁ နာရီတွင်      သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ 
 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်   တာဝန် 
ရှိသူများအား  ေတွဆုံ၍  သစ်ေတာ 
က  ဆိုင်ရာ         Geodatabase 
တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်း အစအီစ် 
များှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးသည်။ 

ေဆွးေွးပွဲတွင် သစ်ေတာဦးစီး 
ဌာန       န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်
တာဝန်ရိှသမူျားက သစ်ေတာဦးစီးဌာန 
မှေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် သစ်ေတာ 
နယ်ေြမများ (ကိးဝိုင်း/ ကိးြပင  ်
ကာကွယ်ေတာ၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး 
နယ်ေြမများ)၏  နယ်နိမိတ်များအား 
စိစစ်ေဆာင်ရက်ြခင်း     လုပ်ငန်းများ၊  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးအုန်းဝင်း သစ်ေတာက  ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ အားေကာင်းေစေရး ေဆွးေွး
သစ်ေတာနယေ်ြမများ၏ GIS Shape 
File အမန်ိေကာ်ြငာစာများ  အပါအဝင် 
အြခားဆက်စပ် သတင်းအချက်အလက်  
များပါဝင်သည့် Spatial Database 
တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကနဦး 
ဆန်းစစ်ြခင်းများတွင်   ေတွ ကံရ 
သည့်အခက်အခဲများ၊ ဆုံးြဖတ်ချက် 
များ၊   စီမံအုပ်ချပ်မ များ  လျင်ြမန် 
ထိေရာက်စွာ   ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် 
ြပည့်စံု၍ မှန်ကန်တိကျပီး   အချန်ိှင့် 
တစ်ေြပးညြီဖစ်ေသာ သစ်ေတာက   
ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ 
အား  စုစည်းြပစုပီး Web based 
portal တစ်ခုအြဖစ် အသုံးြပိုင်ရန် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည် သစ်ေတာ 
က  ဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက် 
များအား  ပိုမိုအားေကာင်းေစေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် Geodatabase 
တည်ေဆာက်ြခင်းအား ေဆာင်ရက ်
လျက်ရှိပီး  ေြမြပင်ဆိုင်ရာသတင်း 
အချက်အလက်  ၅၆ မျိး အသုံးြပ 
လျက်ရိှပီး ကိးဝုိင်း၊ ကိးြပင် ကာကွယ် 
ေတာှင့်    သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး 
နယ်ေြမဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 
သည် အဓကိ အကျဆုံးြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ေြမပုှံင့ ်ဆက်စပ်ကန်ိးဂဏန်းအချက် 
အလက်များအား ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို 
ကူးေြပာင်းြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရက်ေနပါေကာင်း၊ ယင်းအြပင် 
နယ်နိမိတ် Shape File များစစ်ေဆး 
ြခင်းှင့ ်အမန်ိေကာ်ြငာစာများ စစုည်း 
ြခင်းလုပ်ငန်းများ    ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
အဆိုပါ လုပ်ငန်းများအား ကာလတို/ 
ကာလရှည်      ရည်မှန်းချက်ြဖင့် 
ေဆာင်ရက်      လျက်ရှိေကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာ   သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ 
အသုံးြပေနေသာ    နယ်နိမိတ်များ 
ကဲွြပားြခင်းများအား စိစစ်၍ တစ်သမတ် 
တည်းြဖစ်ေစရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း      ေြမပုံ 

နမူနာများြဖင့် တင်ြပေဆွးေွးသည်။ 
အဆိုပါ        တင်ြပချက်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 
သစ်ေတာက   Spatial Database 
စနစ်တည်ေဆာက်ရန် စိစစ်ရာတွင် 

ကံေတွရသည့ ်အခက်အခမဲျားအေပ  
ေြဖရှင်းုိင်မည့်    နည်းလမး်များအား 
က မ်းကျင်ပညာရှင်များှင့ ်   ညိ  င်း 
ေဆာင်ရက်ရန်    မှာကားခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။                         သတင်းစ် 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည် မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရး လုပ်ငန်းများကို 
ထုတ်လုပ်မ ပေပျာက်ေရးှင့် သုံးစွဲမ ပေပျာက်ေရး လုပ်ငန်းစ်ှစ်ခုြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၀

ဒတုယိအကိမ်ေြမာက် ြမန်မာိင်ုငတံက သိလ်ုများသေုတသနညလီာခ(ံ၂၀၂၀) ကျင်းပေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၅
ဒတုယိအကမ်ိေြမာက် ြမန်မာိင်ုငတံက သိလ်ုများ သေုတ 
သနညလီာခ ံ(၂၀၂၀) အခမ်းအနားကိ ုယေန  နနံက် ၉ နာရ ီ
တွင် Video Conferencing စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသည်။

ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကား
အခမ်းအနားကိ ုိင်ုငေံတာ်သခီျင်းြဖင့ ်ဂဏ်ုြပ၍ စတင် 

ဖွင့်လှစ်ပီး ပညာေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ေဒါက်တာမျိးသိမ်းကီးက ကုိဗစ်-၁၉ ေကာင့် ခက်ခဲသည့် 
ကာလြဖစ်ေသာ်လည်း ဒတုယိအကမ်ိေြမာက် ြမန်မာိင်ုင ံ
တက သိုလ်များသုေတသနညီလာခ ံ(၂၀၂၀) အခမ်းအနား 
ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက် Video Conferencing နည်းပညာ 
ြဖင့ ်ဦးေဆာင်ေပးပါေသာ ပါေမာက ချပ်များေကာ်မတဦက    
ေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိုး၊   သုေတသနှင့်  ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း 
ေကာ်မတဦက    ပါေမာက  ေဒါက်တာထင်ေဇာ်စိုး၊ Keynote 
Speaker များြဖစ်ကေသာ ပါေမာက  ေဒါက်တာပေဒသာတင်၊ 
ပါေမာက  Liviu Matei၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာ ေအာင်ထွန်းသက်၊ 
စာတမ်းများ    ဖတ်ကားေပးကေသာ    စာတမ်းရှင်များ၊ 
ပိစုတာရှင်များှင့ ်ညလီာခတံက်ေရာက်ကသမူျားအားလုံး 
ကို ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

တက သိုလ်များတွင ်    သုေတသနယ်ေကျးမ သည် 
အလွန်အေရးကီးပါေကာင်း၊ တက သိုလ်များ၏  အသက် 
ေသွးေကာသည် သေုတသနြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေဒသအကျိးြပ 
သုေတသန၊   ိုင်ငံအကျိးြပသုေတသနလုပ်ငန်းများကိ ု
အေကာင်းဆုံးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ပီး  ကမ ာကီးအတွက် 
လည်း အကျိးြပိင်ုသည့ ်အသုံးချသေုတသနရလဒ်ေကာင်း 
များ ြဖစ်လာေစေရး ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် အေရးကီးပါေကာင်း၊ 
သုေတသနလုပ်ငန်းများ၊   သုေတသနအေြခခံ   လက်ေတွ 
ပစ ည်းများှင့ ်ေခတ်မနီည်းပညာများအတွက်လည်း ခွင့ြ်ပ 
ရန်ပုေံငမွျားကိ ုလုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့အ်ညီ ေဆာင်ရက်ြခင်း 
တိုြဖင့် ပံ့ပိုးြဖည့်ဆည်းေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ပညာေရး 
ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်ှစ်တွင ်
သုေတသနအသုံးစရိတ် ကျပ်သန်းေပါင်း ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ ီ
ယံေကျာ် အသုံးြပခဲ့ပါေကာင်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ  ာှစ် 
တွင် ၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ၊   ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘ  ာှစ်တွင်  

၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံအထိ   တိုးြမင့်သုံးစွဲ၍   သုေတသန 
လပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးေဆာင်ရက်ေနပါေကာင်း၊ သေုတ 
သနလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ပီး အရည်အေသွးရှိေသာ 
သုေတသန  ရလဒ်ေကာင်းများကိုအေြခခံ၍ သုေတသန 
စာတမ်းများ   ဖတ်ကားေဆွးေွးြခင်း၊  ြပည်တွင်းြပည်ပ 
သုေတသနဂျာနယ်များတွင်      သုေတသနစာတမ်းများ 
ေရးသားြခင်းတိုကိ ုအားေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်
အရည်အေသွးရိှေသာ သုေတသနအေြခခံ၍ လုပ်ငန်း 

ခွင်အတွက် လက်ေတွအသံုးြပုိင်သည့် သင်ိုး န်းတမ်း 
များ ြမင့တ်င်ြခင်း၊ အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများအတွက် 
ယှ်ပိင်ိင်ုစွမ်းရိှေသာ ဘဲွရလငူယ်ေမာင်မယ်များ သင်ယ ူ
ေလ့ကျင့် ေမွးထုတ်ေပးိုင်ြခင်း၊  အရည်အေသွးရှိေသာ 
သုေတသနရလဒ်များြဖင့ ်        စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ 
ဝန်ေဆာင်မ များ   ပိုမိုေအာင်ြမင်လာေစေရး  အေထာက် 
အကူြပေပးိုင်ြခင်း၊   ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ   တာဝန်ခံ၊ 
တာဝန်ယူမ ြဖင့် တက သိုလ်ဖွံဖိးေရးစီမံခန်ခွဲြခင်း၊ စီးပွား 
ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းတုိကလည်း 

လွတ်လပ်သည့် သင်ကားသင်ယူမ ှင့် လွတ်လပ်စွာ  စီမံ 
ခန်ခွဲြခင်းကိ ု   ပိုမိုအားေကာင်းလာမည်ဟ ု   ယုံကည်ပါ 
ေကာင်း၊  ယခု  ြမန်မာိုင်ငံတက သိုလ်များ သုေတသန 
ညီလာခံ (၂၀၂၀)သည် ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါကာလှင့ ်
ရင်ဆိင်ုကံေတွရေသာ်လည်း နည်းပညာများကိအုသုံးြပ၍ 
အကျိးရှိထိေရာက်ေအာင်      မေလ ာ့ေသာဇွဲလုံလြဖင့ ်
ကိးစားေဆာင်ရက်ေနသည်ကုိေတွရပီး     စာတမ်းဖတ်ပဲွ 
အတွက်   တက သိုလ်အသီးသီးရှ ိသုေတသီ ဆရာ ဆရာမ 
များက စာတမ်းေပါင်း  ၁၃၄ ေစာင်၊ ပိုစတာ ၁၆ ခု ပါဝင် 
ယှ်ပိင်ကသြဖင့ ်ဂဏ်ုယဝူမ်းေြမာက်ရပါေကာင်း၊ ယေန  
ကျင်းပသည့ ်ညလီာခမှံ သေုတသနယ်ေကျးမ များ၊ သေုတ 
သန အရည်အေသွးများ အားေကာင်းလာေစပီး Auto- 
nomous University ြဖစ်သည်အထ ိဦးတည်ေဆာင်ရက ်
ရန်ှင့ ်အားလုံးက တာဝန်ယ၊ူ တာဝန်ခံပီး အရည်အေသွးရိှ 
ေသာ   ဘွဲရလူငယ်ေမာင်မယ်များ  ေမွးထုတ်ေပးိုင်ရန ်
အတွက် ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း၍ လက်တဲွကညူ ီေဆာင်ရက်က 
ရန် တိုက်တွန်းပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်   အမျိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မရှင ်

ဥက    ေဒါက်တာမျိးက ယ်က ဒတုယိအကမ်ိေြမာက် ြမန်မာ 
ိင်ုငတံက သိလ်ုများ သေုတသနညလီာခ(ံ၂၀၂၀) ကျင်းပိင်ု 
ြခင်းအတွက် ဂဏ်ုြပစကားေြပာကား၍ ပါေမာက ချပ်များ 
ေကာ်မတီဥက    ေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိုးက ကိဆို တ်ခွန်း 
ဆက်စကား ေြပာကားသည်။

ေဟာေြပာပိုချ
ဆက်လက်၍   အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု   နာဆာ 

အာကာသသပိ ံပညာရှင် ပါေမာက  ေဒါက်တာပေဒသာတင် 
က သုေတသနအေရးပါမ ှင့် ြမန်မာိုင်ငံတက သိုလ်များ 
အခန်းက   ေခါင်းစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ပါေမာက  Liviu 
Matei (Central European University-CEU) က Univer- 
sity Research and National Development : A Compa- 
rative Perspective in a time of Global Crisis  ေခါင်းစ် 
ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာေအာင်ထွန်းသက် 
က သုေတသန ယ်ေကျးမ ရပ်ဝန်းေကာင်းများ ရှင်သန်ဖံွဖိး 
တိုးတက်ေရး အားေပးြမင့တ်င်ြခင်း (Promoting Research 
Culture) ေခါင်းစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း   ေဟာေြပာပိုချက 
သည်။

ယင်းေနာက် တက်ေရာက်လာသမူျားက သရိှိလိသုည် 
များ    ေမးြမန်းကရာ   ေဟာေြပာသူဆရာကီးများက 
ြပန်လည်ေြဖကားကသည်။

ယေနအခမ်းအနားသို ဒတုယိဝန်ကီး ဦးဝင်းေမာ်ထွန်း၊ 
အမျိးသားပညာေရးမဝူါဒေကာ်မရှင်ဥက   ှင့ ်အဖဲွဝင်များ၊ 
ပါေမာက ချပ်များေကာ်မတဦက   ၊ အဖဲွဝင်ှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ
များ၊ ေဟာေြပာပိုချသည့် ြပည်တွင်းြပည်ပ ဆရာကီးများ၊ 
ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှ ိဦးစီးဌာနများမ ှ န်ကားေရးမှး 
ချပ်များ၊  တက သုိလ်အသီးသီးမှ ပါေမာက ချပ်များ၊ ဆရာ 
ဆရာမများ၊ သေုတသမီျား၊ သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်
စာတမ်းရှင်များ စစုေုပါင်း ၃၄၀၀ ခန်  Video Conferencing 
ြဖင့် ချတိ်ဆက်တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

အမျိးသားကျန်းမာေရးမူဝါဒ ြပန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်၍ ြပင်ဆင်ေရးဆွဲေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၊ 
အကံေပးေကာ်မတီှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲတို Video Conferencing ြဖင့် ေဆွးေွး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅
ြမန်မာိုင်ငံ အမျိးသားကျန်းမာေရး  
မူဝါဒ   ြပန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်၍ 
ြပင်ဆင်ေရးဆွဲေရး      ဦးေဆာင် 
ေကာ်မတီ၊ အကံေပးေကာ်မတီှင့ ်
လုပ်ငန်းအဖွဲတိုသည ် ယေန   နံနက် 
ပိင်ုးတွင်  ေနြပည်ေတာ်ရိှ ကျန်းမာေရး 
ှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၌ Video 
Conferencing ြဖင့် ေဆွးေွးသည်။

ေနာက်ဆုံးအဆင့် ေရးဆွဲ
အစည်းအေဝးတွင ် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး     ေဒါက်တာြမင့်ေထွးက 
ြမန်မာိုင်ငံတွင ်    ၁၉၉၃    ခုှစ်၌ 
အမျိးသား   ကျန်းမာေရးမူဝါဒကို 
အဆိုပါေခတ်ကာလ   ကျန်းမာေရး 
အေြခအေနများှင့်အညီ  ေရးဆွဲခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ ယခအုခါ ေြပာင်းလလဲာေသာ 
အေြခအေနအရပ်ရပ်ှင့ ်  ကိက်ုညမီ ရိှ 
ေစေရးအတွက ်အဆိုပါ  အမျိးသား 
ကျန်းမာေရးမဝူါဒကိ ုြပန်လည်ေရးဆဲွ 
ရန်အတွက် ၂၀၁၉ ခှုစ် ဇလူိင်ု ၅ ရက် 
မှစတင်ကာ အမျိးသားကျန်းမာေရး 
မူဝါဒ    ြပန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်၍ 
ြပင်ဆင်ေရးဆွဲေရး        ဦးေဆာင် 
ေကာ်မတီ၊ အမျိးသားကျန်းမာေရး 
မူဝါဒအား  ြပန်လည်ဆန်းစစ်သံုးသပ် 
ုိင်ေရး အကံေပးေကာ်မတီ၊ အမျိးသား 
ကျန်းမာေရးမူဝါဒအား    ြပန်လည် 
ဆန်းစစ်သံုးသပ်ုိင်ေရး လပ်ုငန်းအဖဲွ  
ှင့်     အမျိးသားကျန်းမာေရးမူဝါဒ  
ြပန်လည်ေရးဆွဲေရး သေ အြမေတ 
အဖွဲတိုကို ဖွဲစည်းခဲ့ကာ ေဆာင်ရက် 
ခဲ့ပါေကာင်း၊   အကံေပးေကာ်မတီ၌ 
ကျန်းမာေရးက   နယ်ပယ်အသီးသီး 
တွင်    တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ 
အငိမ်းစားပညာရှင်ကီးများ   ပါဝင် 

သည့်အတွက် ဤေကာ်မတီ၏ အက ံ
ြပမ များသည် အမျိးသားကျန်းမာေရး 
မဝူါဒေရးဆဲွရာ၌ လက်ေတွဆန်ေသာ 
အကံြပမ များ  ရရှိခဲ့ပါေကာင်း၊   ဤ 
အကြံပမ များကိ ုယခေုလာေလာဆယ် 
ေြမြပင်အေြခအေနှင့ ်   ချနိ်ထိုးကာ 
ဆက်လက် စ်းစားေဆာင်ရက်ရမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊    ယခုအခါ   မူကမ်း 
အဆင့်ဆင့်ရရှိပီး ေနာက်ဆုံးအဆင့ ်
နီးပါး ေရးဆွဲထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း။

အမျိးသား   ကျန်းမာေရးမူဝါဒကိ ု
ြပန်လည်ေရးဆွဲရာ၌     အမျိးသား 
ကျန်းမာေရးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)
ကို     လ မ်း ခံချတိ်ဆက်မိေစရန်ှင့ ်
ြမန်မာုိင်ငံ     စ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးမ   
ပန်းတိင်ုစမီကံန်ိး (၂၀၁၈-၂၀၃၀) တွင် 
ပါဝင်ေသာအချက်   အေကာင်းအရာ 
များှင့လ်ည်း သဟဇာတကိက်ုညမီ ရိှ 
ေစေရး   ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ ယခုအခါ ြပန်လည်ေရးဆွဲ 
ေနသည့ ်အမျိးသားကျန်းမာေရးမဝူါဒ 
သည်        ုပ်လုံးေပ လာပီြဖစ်ပီး 

အမျိးသားကျန်းမာေရးမဝူါဒ (မူကမ်း)  
တွင် မဝူါဒဦးတည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက် 
ပန်းတုိင်၊ လုပ်ငန်းမ  ိင်၊ လမ်းေကာင်း 
ချ်းကပ်မ ၊ လုပ်ငန်းမူေဘာင်များှင့ ်
လုပ်ငန်းမဟာဗျဟာ     စနစ်တကျ 
ြပည့်စံုစွာ ထည့်သွင်းေရးဆဲွထားြခင်း 
သည်    ေကာင်းမွန ်ပါေကာင်း၊ 
ေကာင်းမွန်သည့် အမျိးသားကျန်းမာ 
ေရးမဝူါဒ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းြဖင့ ်      ိုင်ငံ၏ 
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ    အဆင့် 
အတန်းလည်း    ပိုမိုြမင့်မားလာကာ 
ေရရှည်တွင ်များစွာအကျိးရှိမည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း။

တိုက်တွန်းေြပာကား
အမျိးသား  ကျန်းမာေရးမူဝါဒကိ ု

ြပန်လည်         ေရးဆွဲပီးေနာက ်
ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွထံသုိ တင်ြပ 
၍   အတည်ြပချက်  ရယူေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ်   ယခုမူကမ်းကိ ု
သက်ဆုိင်ရာ အဖဲွအစည်း၊ ေကာ်မတီ 
ှင့် အြခားှီး ယ်ဝန်ကီးဌာနများ၏ 

အကံြပချက်များကုိ ထည့်သွင်းစ်းစား 
ကာ  အြမန်ဆုံး  အပီးသတ်ေရးဆွဲ 
သွားေစလိုပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်၏ 
ကျန်းမာေရးက      လုပ်ငန်းများ 
အတွက ်မူဝါဒလမ်း န်အြဖစ ်ကိုင်စွဲ 
ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်    ြမန်မာိုင်ငံ 
အမျိးသားကျန်းမာေရးမဝူါဒ ြပန်လည် 
ေရးဆွဲေရးလုပ်ငန်းတွင ်       မိမိ၏ 
ကိုယ်ပိုင်အေရးကိစ သဖွယ်  အေလး 
ထားကာ   ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ကသ ူ
များအားလုံးကိ ု     ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 
ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်ှင့်  ြပည်သူများ 
အကျိးအတွက်    ဆက်လက်ပံ့ပိုး 
ေဆာင်ရက်ကပါရန ်တိုက်တွန်းလိုပါ 
ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် အမျိးသားကျန်းမာေရး 
မူဝါဒအား ြပန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ ်
ိုင်ေရး      အကံေပးေကာ်မတီဥက     
ပါေမာက    ေဒါက်တာေဖသက်ခင်က 
ယခင်  အမျိးသားကျန်းမာေရးမူဝါဒ 
(၁၉၉၃) ကို ေလ့လာဆန်းစစ်မ များ 
ြပလုပ်ကာ ယခုေခတ်ကာလ အေြခ 

အေန    အရပ်ရပ်ှင့်အည ီ  မိြပှင့ ်
ေကျးလက်ေတာရာများ         မကျန် 
ကျန်းမာေရး  ေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်း 
များ လ မ်း ခံမ ရိှေစေရး အချက်များကိ ု
အမျိးသားကျန်းမာေရးမဝူါဒ ြပန်လည် 
ေရးဆဲွရာတွင် ထည့သွ်င်းထားရိှရမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊      ြမန်မာိုင်ငံတွင ်
ကျန်းမာေရး  ေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်း 
များကိ ု  ကျန်းမာေရးှင့ ်  အားကစား 
ဝန်ကီးဌာနက အဓိကေဆာင်ရက်ေန 
ေသာ်လည်း အြခားေသာဝန်ကီးဌာန၊ 
အဖဲွအစည်းများကလည်း  ေဆာင်ရက် 
ေနသည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  
လပ်ုငန်းများ ရိှသည်ြဖစ်သြဖင့ ်အဆိပုါ 
အချက်ကိလုည်း  ထည့်သွင်းစ်းစား၍ 
ဤမူဝါဒေရးဆွဲရန်   အကံြပလိုပါ 
ေကာင်း၊ အမျိးသားကျန်းမာေရးမဝူါဒ 
သည်   ိုင်ငံေတာ်၊   ဝန်ကီးဌာနှင့် 
မျိးဆက်သစ်များအတွက ်   ေရရှည ်
အကျိးရှိမည်ြဖစ်သြဖင့ ်   လက်ေတွ 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ု 
ေရးအတွက် သက်ဆိုင်သူ အကျိးရှင ်
များအားလုံး  လက်ခံပီး  လက်ေတွ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုေသာ အမျိး 
သားအဆင့်      မူဝါဒချမှတ်ိုင်ေရး 
ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ
ထုိေနာက် အမျိးသားကျန်းမာေရး 

မူဝါဒအား ြပန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ် 
ုိင်ေရး လုပ်ငန်းအဖဲွ  အဖဲွေခါင်းေဆာင် 
ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် (ြပည်သူ  
ကျန်းမာ)     ေဒါက်တာထင်လင်းက 
အမျိးသားကျန်းမာေရးမဝူါဒ (မူကမ်း) 
ကို  မူဝါဒဦးတည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက ်
ပန်းတိင်ု၊ အေလးေပးေဆာင်ရက်မည့ ်

လုပ်ငန်းမ  ိင်၊        လမ်းေကာင်း 
ချ်းကပ်မ တုိှင့်အတူ လုပ်ငန်းမဟာ 
ဗျဟာ၊ လပ်ုငန်းများ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်မ မေူဘာင်၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ   
မူေဘာင်၊ လုပ်ငန်းများကုိ ေစာင့်ကပ် 
ကည့် ဆန်းစစ်မ စနစ်၊  သုေတသန 
ြပလုပ်ဆန်းစစ်မ စနစ်၊ ဆန်းစစ်အကဲ 
ြဖတ်မ စနစ်များကို ထည့်သွင်းေရးဆွ ဲ
ထားရိှမ ှင့ပ်တ်သက်၍   အေသးစတ်ိ 
ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ေဆွးေွးအကံြပ
ထိုေနာက်           ေဆွးေွးပွဲသို 

တက်ေရာက်လာသည့်   ကျန်းမာေရး 
ှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 
ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမေလးစိန်၊ အမဲ 
တမ်းအတွင်းဝန် ပါေမာက  ေဒါက်တာ 
သက်ခိုင်ဝင်း၊   န်ကားေရးမှးချပ ်
(ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး) ေဒါက်တာ 
သာထွန်းေကျာ်၊  န်ကားေရးမှးချပ် 
များ၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 
အမျိးသားကျန်းမာေရးမဝူါဒ ြပန်လည် 
ဆန်းစစ်သံုးသပ်၍ ြပင်ဆင်ေရးဆဲွေရး 
ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၊    အမျိးသား 
ကျန်းမာေရးမူဝါဒအား        ြပန်လည် 
ဆန်းစစ်သုံးသပ်ိုင်ေရး   အကံေပး 
ေကာ်မတှီင့ ်အမျိးသားကျန်းမာေရး 
မူဝါဒအား ြပန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ ်
ိင်ုေရးလပ်ုငန်းအဖဲွတိုမှ ပညာရှင်ကီး 
များက အေထွေထွေဆွးေွးမ များှင့် 
အကံြပမ များ ေဆာင်ရက်သည်။

ထုိေနာက် အမျိးသားကျန်းမာေရး 
မူဝါဒအား ြပန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ ်
ိုင်ေရး     အကံေပးေကာ်မတီဥက    
ပါေမာက   ေဒါက်တာေဖသက်ခင်က 
နိဂုံးချပ်အမှာစကား    ေြပာကားခဲ ့
ေကာင်း သိရသည်။       သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး မှတ်တမ်းများ 

ေရှးြမန်မာမင်းများလက်ထက်တွင ်     ပုဂံေခတ်အထိ 
ဘိန်းှင့်ပတ်သက်ေသာအရာများ မရိှခ့ဲေချ။ ၁၅၁၅ ခုှစ် 
ေတာင်ငူေခတ်တွင်    ေပ တူဂီလူမျိးတို မုတ မမိသို 
ေရာက်ရိှပီး ဘန်ိးအေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုခဲသ့ည်။ ၁၆၁၃ 
ခုှစ်ဝန်းကျင်တွင် ဟံသာဝတီဆိပ်ကမ်း(ပဲခူး)သို ဒတ်ချ် 
အင်ဒိစ်ကုမ ဏီက  ဘိန်းများတင်သွင်းခဲ့သည်။  ၁၇၈၂-
၁၈၂၉ ခုှစ်  ဘိုးေတာ်ဘုရား(ဗဒုံမင်း)လက်ထက်တွင ်
ယစ်မျိး (မူးယစ်) ပစ ည်းများ အေရာင်းအဝယ်မြပလပ်ုရန် 
တင်းတင်းကျပ်ကျပ ်တားြမစ်ခဲ့သည်။ ၁၈၅၂ ခုှစ်တွင် 
အဂ  လပ်ိ-ြမန်မာဒတုယိကျးေကျာ်စစ်ပီးေနာက် ေအာက် 
ြမန်မာြပည်အား အဂ  လိပ်တို သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာမှ  ဘိန်း 
အေြမာက်အြမားကိ ုအိ ိယိင်ုငမှံတစ်ဆင့ ်ြမန်မာိင်ုငသံို 
တင်ပို၍ ဘိန်းအေရာင်းအဝယ ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကသည်။

  မူးယစ်ရန်စွယ ်
ြမန်မာုိင်ငံလွတ်လပ်ေရးရပီးေနာက် ၁၉၄၈ ခုှစ် 

ချင်းဝိေသသတိုင်းအက်ဥပေဒြဖင့် ချင်းဝိေသသတိုင်း၌ 
ဘန်ိး၊ ေဆးေြခာက်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ လက်ဝယ်ထား 
ရိှြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ြပည်ပသုိတင်ပုိြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်း 
တိုကို အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၆ ြဖင့် တားြမစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ 
ြပည့်ှစ်တွင ်       ဘိန်းခင်းှိမ်နင်းေရးအက်ဥပေဒြဖင့်
ဘန်ိးသုံးစဲွသမူျားအား  ိှမ်နင်းရန်ြပ  ာန်းခဲသ့ည်။ ၁၉၄၆-
၁၉၅၀ အထိ တုတ်ြဖကူမင်တန်တပ်များ ြမန်မာိုင်ငံ 
ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်းသို  ဝင်ေရာက်ပီး  ဘိန်းစိုက်ပျိး 
ြခင်း၊     သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို 
လပ်ုေဆာင်ခဲ့ကရာ တပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွမှ 
ဘိန်းစစ်ဆင်ေရးများေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ဘိန်းခင်းများ 
ေဆးဖျန်းဖျက်ဆီးြခင်းတိုြဖင့်  အမျိးသားေရးရန်စွယ ်
တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်ရှင်းလင်းေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်    တရားမဝင်ဘိန်းစိုက်ပျိးမ ှင့် 
ထုတ်လုပ်ြခင်း အြမစ်တွယ်မ မရှိေစရန် ြပည်သူ၊ တပ် 
မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွတုိ လက်တဲွညညီ ီေဆာင် 
ရက်ခဲ့ကသည်မှာ ယေနတိင်ုြဖစ်သည်။ ယေနကာလတွင် 
ဘိန်းထုတ်လုပ်မ ထက်ကီးမားေသာ   မူးယစ်ေဆးဝါး 
အ ရာယ်ကို ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကံေတွေနရေသာေကာင့ ်
ိင်ုငေံတာ်က မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးကိ ုအမျိး 
သားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်မဟာဗျဟာများ ချမှတ် 
ေရးဆဲွေဆာင်ရက်၍ မူးယစ်ရန်စွယ်ကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ကိ ုေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။

အဟန်အတား
ြမန်မာိုင်ငံသည ်     မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကိ ု

ကမ ာ့ိုင်ငံများနည်းတ ူှစ်ကာလကာရှည်စွာ ခံစားခဲ့ရ 
သည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအဆက်ဆက်အေနြဖင့ ်မူးယစ် 
ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးအတွက် အစွမ်းကန်ုကိးပမ်းေဆာင် 
ရက်ခဲ့ကပီး ယခုအခါ ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု
အဟန်အတားြဖစ်ေစသည့်  မူးယစ်ေဆးဝါးကို ဘုံရန်သ ူ
အြဖစ် သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

၂၀၁၉ ခုှစ်  ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနတွင် ကျင်းပေသာ 
အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာမူးယစ်ေဆးဝါး အလဲွသုံးမ ှင့ ်တရား
မဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန   အခမ်းအနားတွင် 
ိုင်ငံေတာ်သမ တ  ဦးဝင်းြမင့်က“မူးယစ်သတင်းေရာင်း 
ဝယ်ေဖာက်ကားမ သတင်းများသာမက    ထုတ်လုပ်သူ၊ 
မူးယစ်ရာဇာကီးများအား သတင်းတိတိကျကျ တိုင်ေပး 
ကပါ။ မူးယစ်တိုက်ဖျက်ေရးမှာ အတားအဆီးြဖစ်ေနတဲ့ 
တာဝန်ေရှာင်လ ဲသူေတွ၊ အဂတိလိုက်စားသူေတွရှိခဲ့ရင ်
အေရးယမှူာြဖစ်တဲအ့တွက် အမျိးသားေရးတာဝန်အြဖစ် 
အချက်အလက်များေပးပို ကပါ။   တိုင်းေဒသကီး/ 
ြပည်နယ်အစိုးရများနဲ အပ်ုချပ်ေရးဌာနအဆင့ဆ်င့အ်ေနနဲ 
“မူးယစ်ေဆးဝါးကိစ    ခ င်းချက်လုံးဝမထားရ” ဆိုတဲ့ 
မူဝါဒကို  အေလးထား   လိုက်နာေဆာင်ရက်ေပးကပါ”
စသည်ြဖင့ ်လမ်း န်မှာကားခဲ့သည်။ 

၂၀၁၉ ခှုစ်  သဂတ်ုလ ၉ ရက်ေနတွင်   ိင်ုငေံတာ် 
သမ တဦးဝင်းြမင့်က    ိုင်ငံေတာ်သမ တ   အိမ်ေတာ်၌ 
မူးယစ်တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲအား    သီးြခား 
ေတွဆုံပီး မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကို ထိေရာက်စွာ 
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန ်လမ်း န်ခဲ့သည်။

ုိင်ငံေတာ်သမ တ၏ လမ်း န်မ ှင့်အညီ တားဆီး
ိှမ်နင်းေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ ်ေဆာင်ရက် 
ခဲရ့ာ ၂၀၁၉ ခှုစ်  ှစ်ကန်ုပိင်ုးှင့ ်၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၏ ပထမ 

ေမာင်သင်းပျံ

(၃၃) ကိမ်ေြမာက် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာမူးယစ်ေဆးဝါးအလဲွသံုးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးေန  ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ငါးလအတွင်း မူးယစ်ေဆးဝါးများကိ ုယခင်ှစ်များထက ်
ပိုမိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့သည်။ 

 မူဝါဒှင့် ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးဆွ ဲ 
၂၀၁၆ ခုှစ်  ဧပီလတွင် အေမရိကန်ိုင်ငံ နယူး 

ေယာက်မိ၌ ကမ ာ့မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာဆိုင်ရာ ကုလ 
သမဂ အထူးအစည်းအေဝး(2016 UNGASS)ကိ ုကျင်းပခဲ့ပီး 
ဘက်ေပါင်းစု ံချ်းကပ်မ များပါဝင်ေသာ  မူးယစ်ေဆးဝါး
မူဝါဒများေရးဆွဲိုင်ေရး  လုပ်ငန်းအကံြပချက်များကို 
ချမှတ်ိုင်ခဲ့သည်။  ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်    ကုလသမဂ  
လပ်ုငန်းအကံြပချက်များှင့်အညီ ဘက်ေပါင်းစံုချ်းကပ်မ များ 
ပါဝင်ေသာ အမျိးသားမူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရး မူဝါဒ 
သစ်တစ်ရပ်ကိ ုအစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊      လ တ်ေတာ်  
ေကာ်မတီအသီးသီးမှကုိယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက်လူမ  
အဖဲွအစည်းများ၊ က မ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ကုလသမဂ ှင့် 
ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများမ ှကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင် 
မ ြဖင့် ေရးဆဲွခ့ဲကာ ၂၀၁၈ ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်ေန  
တွင် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။ 

မူဝါဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်
အတွက် အမျိးသားမဟာဗျဟာစီမံချက်   တစ်ခုကို 
ေရးဆွဲခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ေနတွင် 
ကျင်းပေသာ  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲအစည်းအေဝး၌ 
အတည်ြပိင်ုခဲသ့ည်။ အလားတမူဝူါဒကိ ုအေထာက်အက ူ
ြပမည့် ၁၉၉၃ ခုှစ်၊ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ကိုေြပာင်းလ ဲ
ေစေသာေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒကိုလည်း ေခတ်စနစ် 
ှင့် ေလျာ်ညီစွာ ြပင်ဆင်ခဲ့ပီး ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
၁၄ ရက်ေနတွင်  အတည်ြပြပ  ာန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ 
ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒကို      အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်
နည်းဥပေဒကိုေရးဆွဲလျက်ရှိရာ    မကာမီထွက်ေပ လာ 
မည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံတကာှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ   
ြမန်မာိုင်ငံသည် ကမ ာ့ကုလသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါး 

ကွန်ဗင်းရှင်း သုံးခုတွင် အဖွဲဝင်အြဖစ ်ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
သစတီးယားိုင်ငံ  ဗီယင်နာမိတွင်ရှိေသာ  Vienna 
International Center (VIC) တွင် ှစ်စ်ကျင်းပသည့ ်
ကုလသမဂ  မူးယစ်ေဆးဝါးေကာ်မရှင်အစည်းအေဝးအား 
ကုလသမဂ  မူးယစ်ေဆးဝါးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများတွင ်
ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ
ကိုယ်စားလှယ်များ   တက်ေရာက်လျက်ရှိရာ  ၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ ်မတ်လ ၂ ရက်ေနမှ ၆ ရက်ေနအထိ ကျင်းပခ့ဲေသာ 
အဆိုပါ အစည်းအေဝးတွင်  ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလးဦးှင့ ်
ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ      အမဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ုံးမှ 
သံအမတ်ကီး  ဦးေဆာင်ေသာ   ကိုယ်စားလှယ်ှစ်ဦး 
စုစုေပါင်းေြခာက်ဦး တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

ကလုသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါး ေကာ်မရှင်အစည်းအေဝး 
သည် ကမ ာ့မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကို ေြဖရှင်းိုင်ေရး 
အတွက်  ချမှတ်ထားေသာဆုံးြဖတ်ချက်များအလိုက ်

ေဆာင်ရက်ချက်များအေပ    ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းှင့ ်
ေရှေဆာင်ရက်ရမည့်အချက်များကိ ုေဆွးေွးသုံးသပ်ိုင ်
ရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်သည ်
ှင့်အညီ မူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများ 
အတွင်း မူးယစ်ေဆးဝါး ထိန်းချပ်ေရးအစည်းအေဝးများ 
ြဖစ်သည့် အာဆီယံ မူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 
ဝန်ကီးအဆင့် အစည်းအေဝး (AMMD)၊ မူးယစ်ေဆးဝါး 
ဆိင်ုရာ အာဆယီအံဆင့ြ်မင့အ်ရာရိှကီးများ အစည်းအေဝး 
(ASOD)၊ အာဆီယံေလေကာင်းကားြဖတ်စစ်ေဆးေရး 
တပ်ဖွဲအစည်းအေဝး(AAITF)၊ အာဆီယံ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း 
တားဆီးှိမ်နင်းေရးတပ်ဖွဲအစည်းအေဝး   (ASITF)ှင့် 
အာဆီယံမူးယစ်ေဆးဝါး    ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရး 
ကွန်ရက်အစည်းအေဝး (ADMN)တိုတွင်  ပူးေပါင်းေဆာင ်
ရက်လျက်ရှိသည်။                     

အာဆီယံအဖွဲမှ ချမှတ်ထားသည့် ေဘးကင်းလုံ ခံ 
ေသာ လူမ အဖွဲြဖစ်ေစေရး  မူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင်ေရး 
အာဆီယံလုပ်ငန်းစီမံချက်၂၀၁၆-၂၀၂၅ (ASEAN Work 
Plan 2016-2025)၊ ေရ တဂိ ံေဒသတွင်း တရားမဝင်မူးယစ် 
ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုမ ှင့ ်သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ များအား 
တုိက်ဖျက်ေရး  အာဆီယံပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးစီမံချက် 
(၂၀၁၇-၂၀၁၉) (ASEAN Cooperation Plan 2017-2019)
ှင့် အိ ိယိုင်င ံနယူးေဒလီမိ၌ ၂၀၀၄ ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာလ 
၉ ရက်ေနတွင်  ကျင်းပခဲသ့ည့ ်ဘင်းမ်စတက်ေဒသအတွင်း 
အကမ်းဖက်မ ှင့်   ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများ  တားဆီး 
ှိမ်နင်းေရးဆုိင်ရာ ပထမအကိမ်အစည်းအေဝးမှ လုပ်ငန်းခဲွ 
အုပ်စုများ   ဖွဲစည်း၍  အဖွဲဝင်ိုင်ငံများက  တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရက်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့ရာ    ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်မူး
ယစ်ေဆးဝါးှင့ဓ်ာတပုစ ည်းများ တရားမဝင်  သယ်ေဆာင် 
ေရာင်းဝယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး  လပ်ုငန်းခဲွအပ်ုစကုိ ုတာဝန်ယ ူ
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

နီေပါိုင်ငံ ခတ မ မိ၌ ၂၀၁၈ ခုှစ်  မတ်လ ၂၃ 
ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့ ်Fifth Meeting of the 
BIMSTEC  Sub-Group  on Prevention of Illicit 
Trafficking in  Narcotics  Drug, Psychotropic 
Substances and Precursor Chemicals အစည်းအေဝး 
၏အစရီင်ခစံာအရ Sub-Group ၏ ဦးေဆာင်ိင်ုငြံဖစ်ေသာ 
ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်ဘင်းမ်စတက်ကိုယ်စား BIMSTEC 
Annual Drug Report  အား   ထုတ်ေဝေဆာင်ရက်လျက ်
ရှိသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် မူးယစ်ေဆးဝါး ပူးေပါင်းထိနး်ချပ် 
ေရးအတွက် အေမရိကန်၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ ၊ တုတ်၊ အိ ိယ၊ 
ကိုရီးယား၊ လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ုရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် 
ိုင်ငံတိုှင့်  သေဘာတူညီမ   လက်မှတ်ေရးထိုးထားရာ 
စုစုေပါင်း MoU/ LoA ၂၄ ခု လက်မှတ်ေရးထိုးေဆာင်ရက ်
ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

ဖမ်းဆီးရမိသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများအား မီး  ဖျက်ဆီးစ်။

ထိုအြပင် အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငှံင့ ်နားလည်မ စာခ န်လ ာ 
လက်မှတ်ေရးထုိးုိင်ရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ဖလိစ်ပိင်ု 
ိုင်ငံှင့်  ေရးထိုးထားေသာ   နားလည်မ စာခ န်လ ာအား 
ြပင်ဆင်လက်မှတ်ေရးထုိးုိင်ေရး       ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 
သည်။ 

ရန်ကန်ုမိအေြခစိက်ု ကလုသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်
မ ခင်းဆိုင်ရာုံး(UNODC)၊ သစေတးလျ ြပည်ေထာင်စ ု
ရဲတပ်ဖွဲ (AFP)၊ အေမရိကန်   မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 
ိှမ်နင်းေရး  အုပ်ချပ်မ အဖဲွ (DEA)၊ တုတ်ုိင်ငံ  အမျိးသား 
မူးယစ်ေဆးဝါး    ထိန်းချပ်ေရးေကာ်မရှင်  (NNCC)၊ 
ထိုင်းိုင်ငံ မူးယစ်ေဆးဝါး ထိန်းချပ်ေရးအဖွဲ (ONCB) 
တိုှင့ ်နည်းပညာ၊ ပစ ည်းကရိယိာ အကအူညမီျားရယြူခင်း၊ 
မူးယစ်ေဆးဝါးဆိုင်ရာ    သတင်းဖလှယ်ြခင်းတိုြဖင့ ်
ိုင်ငံတကာှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ေြခာက်ိုင်င ံပူးေပါင်းစစ်ဆင်ေရး  
၂၀၁၉ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလတွင် ထုိင်းုိင်ငံ ဗန်ေကာက် 

မိ၌ ြမန်မာ၊ ကေမ ာဒီးယား၊ တုတ်၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ 
ဗီယက်နမ် စသည့်ေြခာက်ုိင်ငံ မူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ် 
ေရးဆိုင်ရာ မဲေခါင် နားလည်မ စာခ န်လ ာ ဝန်ကီးအဆင့် 
အစည်းအေဝးကိ ုကျင်းပခဲ့ပီး ေရ တိဂံေဒသအတွင်းသို 
မူးယစ်ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုရာတွင် အသုံးြပေသာ     ပရကီာ 
ဆာ ဓာတုပစ ည်းများဝင်ေရာက်မ မရိှေစေရးှင့် ေရ တိဂံ 
ေဒသမှ မူးယစ်ေဆးဝါးများ အြခားေဒသများသို ပျံံှမ မရိှ 
ေစေရးအတွက် မဲေခါင် MoU ေြခာက်ုိင်ငံ ပူးေပါင်းမ ြဖင့် 
အထူးစစ်ဆင်ေရးတစ်ရပ်ကိ ုေဆာင်ရက်ရန် သေဘာတညူ ီ
မ ရယခူဲ့ကသည်။ ထိအုထူးစစ်ဆင်ေရးအား “Operation 
1511”ဟ ုအမည်သတ်မှတ်၍ ြမန်မာိင်ုင၌ံ ရှမ်းြပည်နယ် 
အတွင်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေနမှ မတ်လ 
၃၁ ရက်ေနအထိ တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲှင့ ်
ြပည်သူတုိလက်တဲွ၍ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး
ကို အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

  ိုင်ငံေတာ်မှ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ စစ်ဆင်ေရးများ  
တိုင်းြပည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် တိုင်းရင်းသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးတိုတွင်  အခက်အခဲတစ်ခုအြဖစ် 
ရင်ဆိုင်ေနရေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကို တားဆီး 
ှိမ်နင်းရာတွင်  တပ်မေတာ်ှင့်  ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ 
ပူးေပါင်းလက်တွဲ၍ တွန်းလှန်ခဲ့ကသည်။ ၁၉၄၈ ခုှစ်မှ 
စ၍ ဗမာြပည်ကွန်ြမနစ်ပါတီ ေတာခုိခ့ဲပီး ေသာင်းကျန်း 
သူအဖဲွမျိးစံုသည် ဘိန်းစုိက်ပျိးရာနယ်စပ်ေဒသများတွင် 
အေြခြပ လ ပ်ရှားခဲ့ကသည်။ ၁၉၈၈ ခှုစ် ှစ်ကန်ုပိင်ုးတွင် 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ  ဥပေဒ 
ေဘာင်အတွင်းသို     ြပန်လည်ေရာက်ရှိေရးအတွက ်
ကမ်းလှမ်းဖိတ်ေခ ြခင်းှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်းများ 
ြပလုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်အဖွဲအစည်း 
၁၇ ဖဲွသည် ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို   ဝင်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 
ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ဘိန်းစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ ှင့်  မူးယစ် 
ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ြဖန်ချသိည့ ်   အဖွဲအစည်းများသည ်
နယ်စပ်ေဒသများှင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လက်လှမ်းမမ ီ
ေသာ ေနရာေဒသတိုတွင်     အေြခြပလုပ်ေဆာင်က 
ေသာေကာင့်  နယ်ေြမမတည်ငိမ်မ ှင့်  တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးမ ကို ခိမ်းေြခာက်လျက်ရှိသည်။ ထိုေကာင့် ိုင်ငံ 
ေတာ်က    မူးယစ်ေဆးဝါး     တားဆီးကာကွယ်ေရးကိ ု
အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့်    ယေနတိုင် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။             

ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရး 
အတွက် နယ်စပ်တစ်ေလ ာက် ဘန်ိး စိက်ုပျိး/ ထတ်ုလပ်ုမ  
ကိ ုတပ်မေတာ်၊ ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ၊ ြပည်သူတုိပူးေပါင်း 
လက်တွဲမ ြဖင့် ၁၉၇၅ ခုှစ်  စက်တင်ဘာလမှ ၁၉၈၈ 
ခှုစ် ဧပလီအထ ိမိုးဟန်ိးစစ်ဆင်ေရး၊ ငရပဲန်းစစ်ဆင်ေရး၊ 
ေတာင်ရန်ရှင်း စစ်ဆင်ေရး၊ ေတာင်ထပ်ိပန်းစစ်ဆင်ေရးှင့ ်
ေအာင်မိုးဟိန်းစစ်ဆင်ေရးတိုြဖင့ ်ရှင်းလင်းေဆာင်ရက ်
ခဲသ့ည်။ ယခအုခါ ဘန်ိးှင့အ်တ ူမူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် 
မှာ ပိုမိုခိမ်းေြခာက်လာေသာေကာင့် မူးယစ်ေဆးဝါး 
အ ရာယ်ကို တားဆီးှိမ်နင်းလျက်ရှိရာ   ဘိန်း၊ မူးယစ် 
ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုြခင်းှင့ ်ြဖန်ြဖးရာလမ်းေကာင်းများကိ ု
ထိန်းချပ်ြခင်းတိုြဖင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့ ်နယ်ေြမ 
လုံ ခံေရးကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

စာမျက်ှာ ၇ သို  



ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၀

  စာမျက်ှာ ၆ မှ
 ၂၀၁၃ ခုှစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်ေနအထိ 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှိမ်နင်းေရး အထူးစစ်ဆင်ေရး 
များြဖစ်ေသာ ကချင်ြပည်နယ်တွင် ဧရာဦးစစ်ဆင်ေရး၊ 
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးတွင် သတီာစစ်ဆင်ေရး၊ ချင်းတွင်း 
(၁)၊ (၂) စစ်ဆင်ေရး၊ ချင်းတွင်းဧရာစစ်ဆင်ေရး၊ ရှမ်းြပည် 
နယ်တွင် ေဆာင်ရက်ေသာ “Operation 1511” စစ်ဆင် 
ေရး၊ ရှမ်းိုးမစစ်ဆင်ေရး၊  ရှမ်း (အေရှ) တွင် မဲေခါင် 
စစ်ဆင်ေရး(၁)၊ (၂)၊ ြမန်မာ-ထိင်ုး ှစ်ိင်ုင ံ(Joint Action 
Plan) သုံးလ ပူးေပါင်းစစ်ဆင်ေရး၊ ရှမ်း(ေတာင်)တွင် 
သံလွင်စစ်ဆင်ေရး၊ ရှမ်း(ေြမာက်)တွင် ေရ လီ(၁)၊ (၂) 
စစ်ဆင်ေရး၊ ရှမ်းြပည်နယ်ှင့ ်မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးတွင် 
ေဆာင်ရက်ေသာ မန်းကေမ ာဇစစ်ဆင်ေရး၊  ရှမ်းြပည်နယ် 
ှင့ ်ကယားြပည်နယ်တိုတွင် ေဆာင်ရက်ေသာ ရှမ်းိုးမ(၂)
စစ်ဆင်ေရး၊   မ ေလးတိုင်းေဒသကီးတွင ်   ရတနာပုံ 
စစ်ဆင်ေရး(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ မွန်ြပည်နယ်တွင် ရာမညစစ်ဆင် 
ေရး၊ ကရင်ြပည်နယ်တွင် ဇဲွကပင် စစ်ဆင်ေရး၊   ရခိင်ုြပည် 
နယ်တွင်     ဓညဝတီစစ်ဆင်ေရး၊    ေမယု(၁)၊ (၂)ှင့် 
ကစ ပနဒစီစ်ဆင်ေရး၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် ေပါင်းေလာင်း(၁)၊ 
(၂) စစ်ဆင်ေရး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင ်ဒဂုံစစ်ဆင် 
ေရး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင ်ပုလဲမင်းစစ်ဆင်ေရး 
တိုြဖင့ ်စစ်ဆင်ေရးများကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ခဲသ့ည်။ ထိစုစ်ဆင် 
ေရးများတွင ်MoU ေြခာကုိ်င်ငံ တစ်ပိင်တည်း တစ်ချန်ိ 
တည်းေဆာင်ရက်ေသာ “Operation 1511” စစ်ဆင်ေရး 
သည် တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊ မူးယစ်ေဆးဝါး 
တားဆီးှိမ်နင်းေရး   ရဲတပ်ဖွဲတိုအေနြဖင့်  အချနိ်တို 
အတွင်း စံချနိ်တင်ဖမ်းဆီးိုင်ခဲ့ေသာ စစ်ဆင်ေရးတစ်ခု 
အြဖစ်  ဂုဏ်ယူစွာ ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။
သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်မည့် “Operation 1511”စစ်ဆင်ေရး  

မဲေခါင် MoU အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား တစ်ချနိ် 
တည်း တစ်ပိင်တည်းေဆာင်ရက်ေသာ              “Operation 
1511” စစ်ဆင်ေရးအမည်ေပ လာြခင်းသည် ြမန်မာုိင်ငံ 
အပါအဝင် MoU  ေြခာက်ိုင်င ံမူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ ်
ေရးဆိင်ုရာ နားလည်မ စာခ န်လ ာ ဝန်ကီးအဆင့ ်အစည်း 
အေဝး သေဘာတူညီမ ရရှိေသာ  ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေန  
ကို အစွဲြပ၍   “Operation  1511”   စစ်ဆင်ေရးအမည ်
ေခ တွင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ထိုစစ်ဆင်ေရးကိ ု၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ဇန်နဝါရီလ ၁ 
ရက်ေနမှ စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး    စစ်ဆင်ေရးအတွင်း 
ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး )  ကွတ်ခုိင်မိနယ် ေကာင်းခါး 
ေကျးရာအုပ်စ ုလွယ်ခန်ေကျးရာှင့ ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် 
တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများ၏   နယ်ေြမလုံ ခံေရးှင့ ်
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ု ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
၂၀ ရက်ေနမှ  ေမလ ၁ ရက်ေနအထိ ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်သည်။ 

စစ်ဆင်ေရးေဆာင်ရက်ရာ၌ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ 
ဝင်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများြဖစ်ေသာ  ရန်ကုန် 
အေြခစိုက် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု  မူးယစ်ေဆးဝါး 
တားဆီးှိမ်နင်းေရး     အုပ်ချပ်မ အဖွဲ    (DEA)ှင့် 
သစေတးလျ   ြပည်ေထာင်စုရဲတပ်ဖွဲ  (AFP)တိုှင့်   
အြပန်အလှန် သတင်းချတ်ိဆက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြဖင့် 
တပ်မေတာ်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲတိုမှ သတင်းရရှိမ  
အေပ  မူးယစ်ေဆးဝါးများ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ သယ်ေဆာင်ရာ 
လမ်းေကာင်းများ   ထိန်းချပ်ြခင်း၊  ဓာတုပစ ည်းများ 
တရားမဝင်တင်သွင်းမ ှင့် ေရာင်းဝယ်မ တိုကို တားဆီး 
ြခင်းတိုြဖင့ ်  ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်  တားဆီးှိမ်နင်းခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်သည်။ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 
၁၉၃ သန်းေကျာ်၊ အိုက်စ် ၅၀၁ ကီလိုေကျာ ်အပါအဝင် 
မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်   မူးယစ်ေဆးဝါးချက်လုပ်ရာတွင ်
အသုံးြပသည့် ဓာတုပစ ည်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 
စုစုေပါင်းတန်ဖိုးေငွကျပ်   ၄၁၄ ဘီလီယံေကျာ် သိမ်း 
ဆည်းရမိခဲ့သည်။  မူးယစ်ေဆးဝါးအမ  ၅၅ မ ၊ လက်နက် 
ှစ်မ ှင့် တရားခံ ၁၃၂ ဦး ေဖာ်ထုတ်ရရိှ၍  ၃၄ ဦး ဖမ်းဆီး 
ကာ ၉၈ ဦးအား တရားခံေြပးအြဖစ် အေရးယူလျက်ရှိ 
သည်။ ထိုအတူ ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း ြပလုပ်ခဲ့ေသာ 
မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး  အထူးစစ်ဆင်ေရး 
များသည် ရှမ်းြပည်နယ်မှ မူးယစ်ေဆးဝါးများ ြပည်တွင်း 
သို ဝင်ေရာက်မ မရှိေစရန် ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ြခင်း 
ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ စစ်ဆင်ေရးများတွင် “Operation 
1511” စစ်ဆင်ေရးသည်   အာဆီယံိုင်ငံများ၊ MoU 
ိင်ုငမံျားှင့ ်ြမန်မာိင်ုငအံား ေရ တဂိေံဒသှင့ပ်တ်သက် 
၍ ေထာက်ြပစွပ်စွဲေနေသာ ိုင်ငံတိုအတွက် ြမန်မာိုင်င ံ
အေနြဖင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးကိ ုစွမ်းစွမ်း 
တမံေဆာင်ရက်ခဲ့မ အား ကမ ာ့အလယ်တွင် ထုတ်ေဖာ် 
ြပသိုင်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။

 အဓိကအတားအဆီး  
တစ်မျိးသားလုံး၏  ဘုံရန်သူြဖစ်ေသာ  ဘိန်းှင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါးကို ြမန်မာ့ေြမေပ မှာသာမက ကမ ာေပ  
တွင်ပေပျာက်သွားရန် ုိင်ငံအသီးသီး လက်တဲွေဆာင်ရက် 
ြခင်းြဖင့ ်ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် ကင်း 
ေဝးေစမည်ြဖစ်သည်။  ပထမဆုံးအကမ်ိေဆာင်ရက်ခဲေ့သာ   
“Operation 1511” စစ်ဆင်ေရးသည် စိန်ေခ မ များစွာ၊ 
အခက်အခဲေပါင်းများစွာြဖင့်       ေဆာင်ရက်ခဲ့ရေသာ 
စစ်ဆင်ေရးတစ်ရပ်လည်း ြဖစ်သည်။ အြခားိုင်ငံများှင့ ်
မတူညီသည့်    ြမန်မာိုင်ငံ၏    အေြခအေနအေပ တွင် 
တပ်မေတာ်ှင့်   ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲတို၏  စွမ်းေဆာင် 
ရည်ကို  ထုတ်ေဖာ်ြပသခွင့်ရခဲ့၍    ေဒသတွင်းိုင်ငံများ 

သာမက ကမ ာ့ိုင်ငံများအသိအမှတ်ြပမ ကို ရရှိမည်မှာ 
အမှန်ပင်ြဖစ်သည်။   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်   မူးယစ်ေဆးဝါး 
ထုတ်လုပ်ြဖန်ချသိည့်      လက်နက်ကိုင်အဖွဲအချိှင့ ်
ဆက် ယ်မ ေကာင့်   ယေန  ိုင်ငံေတာ်က ေဖာ်ေဆာင် 
လျက်ရိှေသာ  တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံးညွီတ်ေရးှင့ ်တိင်ုး 
ြပည်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်   အဓကိအတားအဆီးကီး 
တစ်ခု ြဖစ်လျက်ရှိသည်။

  ဘိန်းစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  
ြမန်မာိုင်ငံ   မူးယစ်တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟို 

အဖွဲအေနြဖင့ ်ြမန်မာိုင်ငံတွင ်တရားမဝင ်ဘိန်းစိုက်ပျိး 
ထုတ်လုပ်မ စစ်တမ်းှင့် ဘိန်းစိုက်ေဒသရှိ ြပည်သူတို၏ 
လူမ စီးပွားစစ်တမ်းေကာက်ယူမ  အစီအစ်ကို UNODC 
ှင့် ပူးေပါင်း၍ ၂၀၀၁ ခုှစ်တွင် စတင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည်။ 
တရားမဝင ်ဘိန်းစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ မှာ ၂၀၀၆ ခုှစ်တွင် 
အနိမ့်ဆုံးသို ေရာက်ရှိခဲ့ပီး ၂၀၀၇ ခုှစ် မှစတင်၍ ၂၀၁၃ 
ခုှစ်အထိ ြပန်လည်ြမင့်တက်ခဲ့သည်။ 

၂၀၁၄ ခုှစ်မှ  ယေနအချနိ်အထိ   ဘိန်းစိုက်ပျိးမ  
ြပန်လည်ကျဆင်းသွားြခင်းသည်       ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၊ 
UNODC ၊   အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျားှင့ ်    ပူးေပါင်း၍    အစားထိုး    
ဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိ ု       ပိုမိုကျယ်ြပန်စွာ 
ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။       သိုရာတွင ်
တစ်ဖက်မှာလည်း     ဓာတုပစ ည်းများကိ ု   အသုံးြပ၍ 
ထုတ်လုပ်သည့်    လူလုပ်မူးယစ်ေဆးဝါးများ   သုံးစွဲမ  
များြပားလာလျက်ရှိသည်။   ယခင်က    ြမန်မာိုင်ငံတွင ်
တရားမဝင် ဘိန်းစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ သည် ကမ ာေပ ၌ 
ဒုတိယအဆင့်ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် တတိယအဆင့်သုိ 
ကျဆင်းသွားေကာင်း UNODC ၏ ၂၀၁၉ ခုှစ် ကမ ာ့ 
မူးယစ်ေဆးဝါးအစီရင်ခံစာအရ      ေတွရှိရမည်ြဖစသ်ည်။  
ဘိန်းကို ရှမ်းြပည်နယ်၊  ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည ်
နယ်ှင့်   ချင်းြပည်နယ်တိုတွင်   စိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ 
ရှမ်းြပည်နယ်သည်    တရားမဝင်   ဘိန်းစိုက်ပျိးမ  
အများဆုံးေဒသြဖစ်သည့်အြပင် မူးယစ်ေဆးဝါး အများ 
ဆုံးထွက်ရှိရာ  ေဒသြဖစ်လာေသာေကာင့် ိုင်ငံေတာ်မှ 
တစ်မျိးသားလုံးရန်စွယ်အေနြဖင့် တားဆီးှိမ်နင်းေရး 
လပ်ုငန်းများကိ ု   အစ်တစိက်ု   ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

   နယ်စပ်ေရးရာကိ ုမတည်ငိမ်မ ြဖစ်ေပ ေစ
ြမန်မာိုင်ငံတွင်  အဆက်ဆက်ကံေတွခဲ့ရေသာ 

အခက်အခဲမှာ  လက်နက်ကိုင ်ပဋိပက ှင့် တိုင်းရင်းသား
စည်းလုံးညီွတ်ေရးပင်   ြဖစ်သည်။  တိုင်းရင်းသား 
စည်းလုံးညီွတ်ေရးသည်  တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ 
ှလုံးသားြဖင့်  ဆုံးြဖတ်ရမည်ြဖစ်ပီး  လက်နက်ကိုင် 
ပဋိပက သည် တိုင်းရင်းသားတို စည်းလုံးညီွတ်မ ြဖင့ ်
ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲအေြဖရှာရမည် ြဖစ်သည်။ ပဋိပက  
ရှည်ကာလာြခင်းသည် မူးယစ်ေဆးဝါး အြမစ်တွယ်မ  
ေကာင့်ြဖစ်ပီး  ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်  လက်နက်ကိုင်၍ 
အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ိုင်ရန ် လက်နက် 
ြဖင့် လဲလှယ်ရာ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးကိ ု အဓိကပိုကုန်အြဖစ ်
အသုံးချလျက်ရှိသည်။  ဥပမာအားြဖင့ ်  ရခိုင်ြပည်နယ်မ ှ

ဘဂ  လားေဒ့ရ သို    ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေနေသာ     မူးယစ် 
ေဆးဝါးသည် နယ်စပ်ေရးရာကို မတည်ငိမ်မ ြဖစ်ေပ ေစ 
လျက်ရှိသည်။

အဆုိပါေဒသရိှ  အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများအေန 
ြဖင့်  မူးယစ်ေဆးဝါး  သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ မှရရှိေသာ 
အကျိးအြမတ်ြဖင့ ်    လက်နက်ခယဲမ်းများ ဝယ်ယ၍ူ လက် 
နက်ကိုင်ေသာင်းကျန်းမ ြဖင့်   ိုင်ငံေရးအသွင်  ပုံေဖာ် 
လုပ်ေဆာင်ေနလျက်ရှိသည်။      ိုင်ငံမတည်ငိမ်မ ကို 
ြဖစ်ေပ ေစြခင်း၊     တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ  
ပိကဲွေစြခင်း၊  ိင်ုငေံရးအသွင် လက်ကုိင်အသံုးြပလာြခင်း 

တိုေကာင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး၏  အကျိးဆက်သည ် ြမန်မာ 
ိင်ုင၏ံ လမူ စီးပွားှင့ ်တိင်ုးရင်းသား စည်းလံုးညီွတ်ေရး 
ကိ ုခမ်ိးေြခာက်လျက်ရိှရာ  ိင်ုငေံတာ်က မဟာဗျဟာများ 
ေရးဆွဲချမှတ်၍     တားဆီးှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများကို 
အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်အရှိန်အဟုန်ြမင့် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဖမ်းဆီးရမ ိ 
ိုင်ငံေတာ်သမ တ၏  လမ်း န်မ ြဖင့်  တပ်မေတာ်၊ 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှိမ်နင်း 
ေရးရဲတပ်ဖွဲတိုက  ကိးပမ်းေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၂၀၁၈ 
ခုှစ်တွင် အမ ေပါင်း ၁၃၀၃၇ မ ၊  တရားခံ ၁၈၆၈၁ ဦးအား 
ဘန်ိးြဖ ၁၀၉၉ ကလီိေုကျာ်၊  စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၆ 
သန်းေကျာ်၊ အိုက်စ် ၂ ဒသမ ၈ တန်ေကျာ်၊ ကက်တမင်း ၂ 
ဒသမ ၃ တန်ေကျာ်    အပါအဝင်    မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်
ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၄၂ ဘီလီယံေကျာ ်
ကိုလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် အမ ေပါင်း ၁၃၀၀၀ ၊  
တရားခံ  ၁၈၄၀၇ ဦးအား ဘိန်းြဖ ၆၉၀ ကီလို၊  စိတ်က  
ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၈ သန်း ေကျာ်၊ အိုက်စ် ၉ ဒသမ ၄ 
တန်ေကျာ်၊ ကက်တမင်း  တစ်တန်ေကျာ်အပါအဝင် မူးယစ် 
ေဆးဝါးှင့်  ဆက်စပ်ပစ ည်းများတန်ဖိုး ေငွကျပ် ၅၅၅  
ဘီလီယံေကျာ်ကုိလည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးအေရးယူခ့ဲသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေနမှ ဇွန်လ ၁၈ 
ရက်ေနအထိ တားဆီးိှမ်နင်းေရးကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင် 
ရက်ရာ၌ အမ ေပါင်း ၇၀၀၁ မ ၊ တရားခံ ၁၀၀၂၁ ဦးအား 
ဘိန်းြဖ ၇၀၆ ကီလိုေကျာ်၊ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၅၁ 
သန်းေကျာ်၊ အိုက်စ် ၅ ဒသမ ၆ တန်ေကျာ်၊ ကတ်တမင်း 
၅၄၂ ကီလိုေကျာ ်အပါအဝင် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 
ပစ ည်းများ စုစုေပါင်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၉၀၈ ဘီလီယံေကျာ ်
ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ခဲ့၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်သည် မူးယစ် 
တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိအုဖဲွ၏ အရိှန်အဟန်ုြမင့ ်ေဆာင် 
ရက်မ ၏  သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုအြဖစ ်ကျန်ရစ်ခဲ့မည်ြဖစ ်
သည်။

   မီး  ဖျက်ဆီး  
၂၀၁၉ ခှုစ်   ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနတွင် ကျေရာက်ခဲသ့ည့ ်

(၃၂)ကမ်ိေြမာက် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလဲွ 
သုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေနတွင ်
ရန်ကုန်မိ၊ မ ေလးမိှင့်  ေတာင်ကီးမိတို၌ ြမန်မာ 
ကျပ်ေငွ ၄၅၁ ဒသမ ၇၄၆ ဘီလီယံေကျာ် (အေမရိကန် 
ေဒ လာ ၃၀၁ ဒသမ ၁၆၄ သန်းေကျာ်)တန်ဖိုးရှိ  မူးယစ် 
ေဆးဝါးှင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးချက်လပ်ုရာတွင် အသုံးြပသည့ ်
ဓာတုပစ ည်းများကို မီး  ၊  ေြမြမပ်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။  
အလားတူ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် (၃၃)ကိမ်ေြမာက ်အြပည်ြပည ်
ဆိင်ုရာမူးယစ်ေဆးဝါးအလဲွသုံးမ ှင့ ်တရားမဝင်ေရာင်းဝယ် 
မ တိုက်ဖျက်ေရးေနတွင်လည်း   ြမန်မာကျပ်ေငွ ၁၂၁၇ 
ဒသမ ၇၁၁၈ ဘီလီယံေကျာ် (အေမရိကန် ေဒ လာ ၈၃၉ 
ဒသမ ၈၀၁၂ သန်း) တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်မူးယစ် 
ေဆးဝါးချက်လုပ်ရာတွင် အသုံးြပေသာ ဓာတုပစ ည်း 
များကို ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊  ေတာင်ကီး၊  လား  းှင့ ် 

ကွတ်ခိင်ုမိတို၌   ြပလပ်ုသည့ ်မီး  ၊ ေြမြမပ်ဖျက်ဆီးပဲွတွင် 
ြပည်သူတို မျက်ဝါးထင်ထင ်ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။

  တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများ စည်းလုံးညီွတ်စွာ
မူးယစ်ေဆးဝါးရိှလ င် တားဆီးိှမ်နင်းေရးလပ်ုငန်း 

များ ရိှေနမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်ြပည်သှူင့် 
အတူ ေဒသတွင်းမိတ်ဖက်ုိင်ငံများှင့် ပူးေပါင်း၍ အစ် 
လက်တဲွေဆာင်ရက်လျက် စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး၊ ကျန်းမာ 
ေရး၊ နယ်စပ်ေရးရာှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ခိမ်း 
ေြခာက်ေနေသာ        မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်အား   
အမျိးသားေရးတာဝန်အြဖစ်  သတ်မှတ်ကာ  မူးယစ် 
ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးအတွက်   ဆက်လက်ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ရန် အသင့်ရိှေနမည်ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံေတာ်၏ 
မူးယစ်ေဆးဝါး    ပေပျာက်ေရးလုပ်ငန်းစ်များကို      
ထိေရာက်စွာ   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန ်  
တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများ   စည်းလုံးညွီတ်စွာြဖင့် 
မူးယစ်ေဆးဝါးကင်းစင်ေပျာက်ကွယ်သည်အထ ိ  သမိုင်း 
ေပးတာဝန်တစ်ရပ ်    အေနြဖင့်    မူးယစ်ရန်စွယ်ကိ ု
တွန်းလှန်သွားကရမည်သာ ြဖစ်သည်။

 အသီးအပွင့်များအြဖစ ်အကျိးခံစားရရှ ိ  
ေခတ်အဆက်ဆက်   ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်

မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးတွင် အစွမ်းကန်ု ကိးပမ်းလာ 
ခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ဘန်ိးစိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ ှင့ ်ဘန်ိးြဖထတ်ု 
လပ်ု၊ သယ်ေဆာင်၊ ေရာင်းဝယ်မ များ ေလျာန့ည်းကျဆင်း 
သွားေသာ်လည်း မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ  ပုံသဏ ာန်များ 
ေြပာင်းလဲလာြခင်း၊  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်  စိတ်ေြပာင်း 
ေဆးဝါးများ  ထုတ်လုပ်ရာတွင ်နည်းပညာများ ြမင့်မား 
လာြခင်း၊ ေြပာင်းလဲလာြခင်းတိုေကာင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး 
ြပဿနာသည် တစ်ကမ ာလုံးအတိင်ုးအတာြဖင့ ်ေလျာက့ျ 
သွားြခင်းမရှိဘ ဲဆိုးရားေနဆဲြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးအသစ ်
များှင့် လူလုပ်မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်၊ သယ်ေဆာင်၊ 
ေရာင်းဝယ်မ များ      ှစ်စ်များြပားလာြခင်းေကာင့ ်
တစ်မျိးသားလုံးသာမက  ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ အ ရာယ ်
ြဖစ်ေစမည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကိ ုတိက်ုဖျက်ိင်ုရန် 
အမျိးသားအဆင့်   မူးယစ်ေဆးဝါး   တိုက်ဖျက်ေရး 
မဟာဗျဟာစမီခံျက်များေရးဆဲွလျက်  အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ ကို      ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။ မူး
ယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး     ေအာင်ြမင်လာ 
သည်ှင့်အမ       ိုင်ငံေတာ်     ေအးချမ်းသာယာေရး၊ 
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်  ိုင်ငံဖွံဖိးတိုး
တက်ေရးတိုတွင်  ေအာင်ြမင်မ တို၏  အသီးအပွင့မ်ျားကိ ု   
ြပည်သူအေပါင်း ခံစားရရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

  ဂုဏ်ြပ  
မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာများကို ေြဖရှင်းေဆာင ်

ရက်ရာတွင် စိန်ေခ မ များစွာြဖင့် ကံေတွေနရေသာ် 
လည်း ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် လက်ရှိအေြခအေနှင့် 
ကိုက်ညီသည့ ်တုံြပန်ေဆာင်ရက်မ လမ်းေကာင်းေပ သို 
ေရာက်ရိှေနပြီဖစ်သည်။ ေရရှည်တည်တံေ့သာ ေအာင်ြမင် 
မ များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းိုင်ရန်အတွက် ိုင်ငံ 
ေတာ်အစိုးရ၏ ဦးေဆာင်မ ှင့အ်တ ူတိင်ုးရင်းသားြပည်သ ူ
တို၏ လက်တွဲပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ သည် အထူးအေရး 
ကီးသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်သမ တကီး၏   လမ်း န်မ ၊  မူးယစ ်
တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟုိအဖဲွဥက      ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး 
ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏    အနီးကပ်ဦးေဆာင်မ ြဖင့် 
ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲသည ်  တပ်မေတာ်ှင့် အြခားေသာ 
တားဆီးိှမ်နင်းေရးမတ်ိဖက်အဖဲွအစည်းများ ပူးေပါင်း၍ 
မူးယစ်ေဆးဝါး     တိုက်ဖျက်ေရးကိ ု        စွမ်းစွမ်းတမံ
ေဆာင်ရက်ခဲ့မ တိုေကာင့ ်      ယခင်ှစ်များှင့်မတူဘ ဲ
ယခုှစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင်   မူးယစ်ေဆးဝါး   အေြမာက် 
အြမားကိ ုစံချနိ်တင် ဖမ်းဆီးရမိြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲအေနြဖင့်   မူးယစ်ေဆးဝါး 
တားဆီးိှမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဦးလည်မသုန် စွမ်းစွမ်း 
တမံ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ မူးယစ်ေဆးဝါး
တားဆီးှိမ်နင်းေရးတွင ်   ြပည်သူှင့်အတူ   လက်တွဲ 
ပူးေပါင်းေအာင်ြမင်ခဲ့မ အား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ဇွန်လ ၂၆ 
ရက်ေန၌   ြပလုပ်သည့်  မူးယစ်ေဆးဝါးများ  မီး  ၊ 
ေြမြမပ်ဖျက်ဆီးပွဲ၌ ေဒသတွင်းိုင်ငံများသာမက ကမ ာ 
တစ်ဝန်းမှ     မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်သိရှိေစမည ်
ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်၍   အရှိန်အဟုန်ရလျက်ရှိေသာ   မူးယစ် 
ေဆးဝါးတိက်ုဖျက်ေရး ေြခလှမ်းများြဖင့ ်ဆက်လက်လှမ်း 
ချလီျက် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်း  
များ စွမ်းအားြပည့်ေဆာင်ရက်သွားမည်ကိ ု  ေတွြမင်ရ 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း (၃၃)ကမ်ိေြမာက် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 
မူးယစ်ေဆးဝါး အလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ 
တိုက်ဖျက်ေရးေနအား    ဂုဏ်ြပေရးသားေဖာ်ြပအပ်ပါ 
သည်။ ။

 ဘိန်းအစားထိုး လက်ဖက်စိုက်ခင်းများ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေနသည်ကိ ုေတွရစ်။



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး စိတ်ေအးဖို ရန်ပုံေငွစနစ် ထူေထာင်စို
ြမန်မာိုင်ငံ၏  ပင်စင်စနစ်သည ် အြခားိုင်ငံများကဲ့သို 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန ်  လိုအပ်ေနသည့်  နယ်ပယ်တစ်ရပ် 
ြဖစ်ပါသည်။ ယုံကည်အားထားရ၍  ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမ ဲ
ပီး ဟန်ချက်ညီေသာ အမျိးသားရန်ပံုေငွစနစ် ေပ ေပါက် 
လာေစရန်ရည်မှန်း၍  လက်ရှိပင်စင်စနစ်အား ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမ များ   ေဆာင်ရက်သွားရန ်  လိုအပ်လျက်ရှိပါ 
သည်။ ဝန်ထမ်းတုိ၏ ဘဝေနာင်ေရးအတွက် စတ်ိေအးစွာ 
အေထာက်အပံြ့ဖစ်ေစရန်ှင့ ်အထူးသြဖင့ ်အငမ်ိးစားဘဝ 
တွင်  ဆင်းရဲွမ်းပါးမ   ေလ ာ့ချေရးအား   ပံ့ပိုးိုင်ေစရန် 
ြဖစ်ပါသည်။ 

ပင်စင်စနစ်တစ်ခုလုံး          ြပြပင်ေြပာင်းလဲသည့ ်
Systemic Reform ဆိုသည်မှာ   စနစ်၏   အေြခခံ 
တည်ေဆာက်မ ပုံစံတစ်ခုလုံးအား ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း 
ြဖစ်ရာ လက်ရိှေဆာင်ရက်သည့် သတ်မှတ်အကျိးခစံားခွင့် 
စနစ်  (Defined Benefit System)မှ သတ်မှတ်ထည့် 
ဝင်ေကးထည့်ဝင်သည့်စနစ် (Defined Contribution 
System)သို  ကူးေြပာင်းရန ်  ရည်ရယ်ပါသည်။ လက်ရှိ 
ကာလတွင် အသွင်ကူးေြပာင်းသည့ ်ကာလြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်
ပင်စင်စနစ်ေဟာင်းေရာ ပင်စင်စနစ်သစ်ပါ တစ်ပိင်တည်း 
(Parallel)ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး တြဖည်းြဖည်းှင့် 
စနစ်ေဟာင်းေနရာတွင် စနစ်သစ်ဝင်ေရာက် ေနရာယူုိင် 
မည်ြဖစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး    ဗဟိုရန်ပုံေငွ   (Central 
Provident Fund–CPF) အား ထေူထာင်ရြခင်း အေကာင်း 
ရင်းများစွာရိှပါသည်။   အပ်ုချပ်ေရး၊  စီးပွားေရး၊  လမူ ေရး၊ 
 ေထာင့်ေပါင်းစုံမ ှ ြမင်ိုင်ပါသည်။  
အုပ်ချပ်ေရး  ေထာင့်

အပ်ုချပ်ေရး ေထာင့်မှ ကည့် မည်ဆိပုါက ဝန်ထမ်း 
ဆိင်ုရာ ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရး(Civil Service Reform) အရ 
ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိးစီးပွားအတွက် ေနာင်ေရးစတ်ိေအး 
ေစရန် ဖန်တီးဖိုလိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ပင်စင်ယမူည့် 
အသက်အရယ်တွင် ေနာင်ေရးစတ်ိေအးိင်ုရန်  ေဆာင်ရက် 
ြခင်းအားြဖင် ့  လက်ရှိအလုပ်ခွင်တွင ်စိတ်ပါလက်ပါှင့် 
စိတ်ှစ်ေဆာင်ရက်ုိင်မည်။ လူေနမ ဘဝအတွက် စိတ်လံု 
ခံမ ရှိပါက  ေလ့ကျင့်ပီးေသာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အြခား 
ေသာက  များသို အလပ်ုကူးေြပာင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ  
 န်း၊ အလပ်ုထွက်သည့် န်းေလျာန့ည်းေစမည်။ သတ်မှတ် 
ထားေသာ တာဝန်များအား  လုပ်ငန်းခွင်တွင ်ဝတ်ေကျ 
တန်းေကျ၊ တာဝန်ေကျ  ေဆာင်ရက်ုသံာမက ေစတနာပါ 
ထည့်သွင်းေဆာင်ရက်ေစြခင်း၊ သင်ကားေပးထားသည် ့
လူစွမ်းအားရင်းြမစ်အား ထန်ိးသမ်ိးေစိင်ုသြဖင့် တည်ငမ်ိ 
သည့် အလုပ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ ်ြဖစ်ေပ ေစိုင်ပါသည်။ 

ယခုအချနိ်တွင်    အစိုးရဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် 
ပုဂ လိကက  ှင့်  င်းယှ်ပါက လစာနည်းသည်၊ အစိုးရ 
အဖွဲအစည်းများတွင်  ေဆာင်ရက်ရသည်မှာ စိတ်ဝင် 
စားစရာမေကာင်းဟ ုထင်ြမင်ယူဆကာ အစိုးရဝန်ထမ်း 
ဘဝကုိ ှစ်သက်စိတ်ဝင်စားသူများမှအပ  ပင်ကုိစွမ်းရည် 
ရှိေသာသူများ၊      ယှ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိသူများက    အစိုးရ 
ဌာနများတွင် ေလ ာက်ထားမ နည်းပါးပါသည်။ လစာများ 
ေသာ၊ ယှ်ပိင်ိင်ုစွမ်းြမင့်မားပီး သွက်လက်ေသာလပ်ုငန်း 
ခွင်များတွင် ပိမုိေုလ ာက်ထားေလရိှ့ကသည်။ စွန်ဦးတထွီင် 
မ များ ေဆာင်ရက်ေလ့ရှိကသည်။ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအလုပ ်
ကို လူေနမ ဘဝအာမခံချက်ေပးိုင်သည် ့အေနအထားမှ 
သာလ င် အရည်အေသွးရိှသည့် ဝန်ထမ်းေလာင်းလျာများ 
က    ပိုမိုေလ ာက်ထားလာကမည်ြဖစ်ပါသည်။  သိုမှသာ 
စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝပီး အရည်အေသွးရှိသည့် အစိုးရ 
ဝန်ထမ်းများ၊   ြပည်သူဝန်ထမ်းများ   များလာေအာင ်
ဆွဲေဆာင်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ် ဝန်ထမ်းများ၏ေနာင်ေရးအား  အမှန် 
တကယ် စိတ်ေအးေစရန် ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟုိရန်ပံုေငွ 
(CPF) မှ ရရှိေသာ အကျိးအြမတ်တိုအား ထိေရာက်စွာ 
ခစံားေစြခင်း၊ ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ်ကာလ 
တွင်ေရာ အငိမ်းစားယူမည့်အသက်အရယ်မှာပါ လိုအပ် 
သည့်ဝန်ေဆာင်မ များအား ရယူိုင်ြခင်းြဖင် ့လူသားရင်း 
ြမစ်ကိ ု ထိန်းသိမ်းကာ  တည်ငိမ်ေသာ အလုပ်ဝန်းကျင ်
တစ်ရပ်ြဖစ်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ိုင်မှသာ အစိုးရဌာနအဖွဲ 
အစည်းများ  အားေကာင်းလာေစမည်ြဖစ်သည်။  ဤသို 
ြဖင့် ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေင ွထူေထာင်ြခင်းသည ်
အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ 
ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ ှင့် သက်ဆိင်ုအကျံးဝင်လျက်ရိှပါသည်။ 

စီးပွားေရး  ေထာင့်
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏   အငိမ်းစားလူေနမ ဘဝတွင် 

စီးပွားေရးအရ   ဝင်ေငွအြဖစ ်  တစ်လုံးတစ်စည်းတည်း 
ဆုေငွ၊ အငိမ်းစားလစာ စသည်ြဖင့် အငိမ်းစားအကျိး 
ခံစားခွင့်ကုိ  ခံစားုိင်ေစရန်ှင့် ဝန်ထမ်းဘဝတွင် လုိအပ် 
သည့်  ဝန်ေဆာင်မ များခံစားရရှိိုင်ေစရန ်  ြဖစ်ပါသည်။ 
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိရုန်ပုေံငအွား အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့ ်ေရရှည်တွင် ပင်စင်၏ကီးေလးေသာ 
တာဝန်အတွက် ဘ  ာေရးခံိုင်ဝန်အား ပိုမိုရှိလာေစပီး 
တစ်ဖက်က   ဘ  ာေရးလိုေငွြပမ ကို   ေလျာ့ပါးေစေရး 
အတွက် အေထာက်အက ူြဖစ်ေစိင်ုပါသည်။ ထိမှုတစ်ဆင့် 
ေမခုိစီးပွားေရးတည်ငိမ် အားေကာင်းေစေရး၏ အစိတ် 
အပိုင်းတစ်ရပ်အြဖစ ်  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန ်
ြဖစပ်ါသည။် ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး ဗဟိုရန်ပုံေင(ွCPF)သည် 
ပင်စင်အသံုးစရိတ်အား သီးသန်ရန်ပုေံငထွားရိှပီး တိုးပွား 
ေအာင် ေဆာင်ရက်၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အငိမ်းစားအကျိး 
ခစံားခွင့အ်ား ခစံားေစိင်ုရန် ေဆာင်ရက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ စုေဆာင်းမ အား ရင်းှီးြမပ်ှ ံ
မ အြဖစ်ေြပာင်းလဲ၍   ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံမ များအား 
အားေကာင်းလာေစရန်၊    အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမ များ 
ြဖစ်ေပ လာေစရန်၊ စီးပွားေရး အေဆာက်အအုံအတွင်း 
ေငေွကးလှည့်လည်မ အား  ေကာင်းမွန်ေစရန်ြဖစ်ပါသည်။  
လူမ ေရး  ေထာင့်

လူမ ေရး ေထာင့်အရ  ကည့်လ င်လည်း ဝန်ထမ်း 
ေနာင်ေရးဗဟုိရန်ပံုေငွ(CPF)အဖဲွဝင်များအတွက် လုိအပ် 
ချက်များအေပ မူတည်ပီး သင့်ေလျာ်သည့် ေချးေငွအမျိး 
အစားများ၊ ဝန်ေဆာင်မ  Package များအား ကမ်းလှမ်း 
မည်ြဖစ်ြခင်းေကာင့် လမူ ေရးမ  ိင်ကိလုည်း အေထာက် 
အကူြပေစမည်ြဖစ်ပါသည်။     ဆင်းရဲမ ေလ ာ့ချေရးကို 
အေထာက်အကူြပေစိုင်ပါသည်။

အနာဂတ်ကာလတွင် အစိုးရက  သာမက ပုဂ လိ 
က က   ဝန်ထမ်းများကိုပါ လ မ်း ခံိုင်မည် ့ အမျိးသား 
ပင်စင်စနစ် (National Pension System) သို ေမ ာ်မှန်း 
ေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်လာပါသည်။ ယခ ုဝန်ထမ်းေနာင်ေရး 
ဗဟိရုန်ပုေံင ွိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများအတွက် ချ်းကပ်အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန်   ြဖစ်ေသာ်လည်း   သက်ဆိုင်ရာ 
ဆက်စပ်ဌာနများှင့်  ပူးေပါင်း၍ ဝန်ေဆာင်မ များအား 
တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင် ့တိုးချဲေဆာင်ရက်ရန ် ြဖစ်ပါသည်။ 
ပဂု လကိက  ၏ Formal Sector တွင် အချန်ိြပည့တ်ာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်   ဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း 
ထူေထာင်ုိင်ရန် အားေပးေဆာင်ရက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 
ပဂု လကိက  အတွက် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ ထတ်ုြပန် 
၍   မိမိတိုလုပ်ငန်းများတွင ်   တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည် ့
ဝန်ထမ်းများ၏ အငိမ်းစားဘဝအား အေထာက်အပံ့ြပ 
ိုင်ရန်အတွက် ထိန်းေကျာင်းရန ်Regulatory Role အရ 
ေဆာင်ရက်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ 

ထိုေကာင့် ဝန်ထမ်းတို၏ ဘဝေနာင်ေရးအတွက် 
စိတ်ေအးစွာ အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစရန်ှင် ့   မ တသည့် 
ပင်စင်အကျိးခံစားခွင့်များကိ ု  ရရှိေစသည် ့  အငိမ်းစား 
လူေနမ စနစ်သုိ ကူးေြပာင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 
ရက်ြခင်းြဖင့် ဆင်းရွဲမ်းပါးမ ေလ ာခ့ျေရးအား အေထာက် 
အပံ့ြဖစ်ေစိုင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
လက်ရှိပင်စင်စနစ်၏ စိန်ေခ မ ှင့် အခက်အခဲများ 

ြမန်မာိင်ုင၏ံ လက်ရိှိင်ုငံဝ့န်ထမ်း ပင်စင်စနစ်သည် 
ရန်ပုံေငွထူေထာင်ထားြခင်းမရှိသည့်     သတ်မှတ်အကျိး 
ခံစားခွင့်စနစ်ြဖစ်ပီး ပင်စင်အသုံးစရိတ်အား ိုင်ငံေတာ် 
ဘတ်ဂျက်မ ှတိုက်ိုက်တာဝန်ယ ူကျခံသည့်စနစ် ြဖစ်ပါ 
သည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ် စာရင်းအရ စုစုေပါင်း 
ပင်စင်အသံုးစရိတ်မှာ ၁၁၁၆ ဘီလီယံကျပ်ရိှပါသည်။ လက်ရိှ    
ပင်စင်အသံုးစရိတ်သည် GDP ၏ ၁ ဒသမ ၀၅ ရာခုိင် န်း၊ 
ိုင်ငံေတာ်အခွန်ရေငွ၏ ေြခာက်ပုံတစ်ပု ံစုစုေပါင်းအသုံး 
စရတ်ိ၏ ၄ ဒသမ ၀၄ ရာခိင်ု န်းနီးပါးအထ ိရိှလာခဲပ့ါသည်။ 
ယခုှစ်တွင် ကိုဗစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်းေကာင့ ်အခွန် န်း 
ထားများေလ ာ့ချြခင်း၊ အချိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင ်
ချက်များကျဆင်းြခင်းတိုေကာင့ ်အခွန်ှင့် ပင်စင်အသုံး 
စရိတ်အချိးမှာ  ယခုထက်ပိုမိုများြပားလာိုင်ပါသည်။ 
ထိုြပင် ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပုဂ လိကအသွင ်
ကူးေြပာင်းသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများအတွက် ပင်စင်အသုံး 
စရတ်ိများ ပုိမုိကျခံရမည့် အေနအထားများလည်းရိှေနပါ 
သည်။

ပင်စင်စားအင်အား   ှစ်စ်တိုးတက်လာြခင်းှင် ့ 
ပင်စင်စားတို၏ ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းတိုးြမင့်လာြခင်းတို 
ေကာင် ့ ပင်စင်အသုံးစရိတ်များအား ပိုမိုကျခံသုံးစွဲေနရ 
သည်။ ရန်ပုေံငသွီးသန်လျာထားေဆာင်ရက်ြခင်း မရိှသည့် 
အတွက်   ေရရှည်တွင ်တည်တံ့ခိုင်မဲသည် ့ပင်စင်စနစ် 
မြဖစ်ုိင်သက့ဲသုိ ုိင်ငံေတာ်၏ဘတ်ဂျက်၌ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိး 
အေနြဖင့်လည်း ြဖစ်ေပ လျက် ရိှပါသည်။ သီးသန်ရန်ပုေံင ွ
ထူေထာင်ရန ်လိုအပ်လျက်ရှိသကဲ့သို ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၌ 
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေနသည် ့  ပင်စင်လစာများေပးအပ်ရန ်
ဘတ်ဂျက်အတွက ်ရန်ပုံေငွအား တိုးတက်ေစေရး ရှာေဖွ 
သည့် အဖွဲအစည်းတစ်ရပ ်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

•  စင်ကာပူိုင်ငံအေနြဖင့် Central Provident 
Fund Act  (၁၉၅၃)အား  ြပ  ာန်း၍ ၁၉၅၅ 
ခုှစ်တွင် လည်းေကာင်း၊  

•  ထိင်ုးုိင်ငံတွင် Government Pension Fund Act 
(B.E.2539) ၁၉၉၇ ခှုစ်မှ  စတင်၍လည်းေကာင်း၊ 

•  မေလးရှားိုင်ငံတွင် Employee Provident 
Fund Ordinance (1951) ကိုလည်းေကာင်း၊ 
၁၉၉၁ ခုှစ်တွင် Employee Provident Fund 
(EPF) Act အေနြဖင့် ြပင်ဆင်အစားထိုး၍ ၁၉၅၁ 
ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊

•  အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတွင ် BPJS Law (2011) ှင့် 
SJSN Law(2004) အား  ြပ  ာန်း၍ ၂၀၁၁ ခုှစ် 
တွင်လည်းေကာင်း၊ 

•  အိ ိယိင်ုငတွံင် Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provision Act, 1952, 
The   Pension   Fund   Regulatory   and 
Development Authority Act (PFRDA Act) 
2013 တိုအား ြပ  ာန်း၍ ၂၀၀၄ ခုှစ်တွင် မဝင် 
မေနရအြဖစ် စတင်၍လည်းေကာင်း၊ 

•  ေဟာင်ေကာင်တွင ်  Mandatory   Provident 
Fund Law (2000) အား ြပ  ာန်း၍ ၁-၁၂-၂၀၀၀ 
မှစတင်၍လည်းေကာင်း    ဗဟိုရန်ပုံေငွအား 
ထေူထာင်၍ အသီးသီး ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။

•  ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိ ု
ရန်ပုေံငဥွပေဒ (Central Provident Fund Law) 
ကို   ယခုှစ်အတွင်း   ြပ  ာန်းိုင်ရန်  ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ြမန်မာိင်ုင၏ံ လက်ရိှိင်ုငံဝ့န်ထမ်းပင်စင် 
စနစ်အား အြခားေသာ ကမ ာ့ိင်ုငမံျားနည်းတ ူရန်ပုေံငကွိ ု
အေြခခံ၍   ခံစားခွင့်ြပသည့်စနစ် (Funded Defined 
Contribution System) သို ေြပာင်းလရဲန် စမီကံန်ိး၊ ဘ  ာ 
ေရးှင့် စက်မ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး 
ဗဟိုရန်ပုံေငွအား  ထူေထာင်ရန် ကိးပမ်းေနြခင်းြဖစ်ပါ 
သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပင်စင်စနစ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ကို 
ေရတိအုတွင်း ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ အေနြဖင့် လက်ရိှမေူဘာင် 
အတွင်းေြပာင်းလမဲ (Parametric Reform)ှင့်  စနစ်တစ်ခ ု
လုံးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ    (Systemic Reform)တိုအား 
ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ပင်စင်စနစ်အား လက်ရိှ 
စနစ်ေဟာင်း(Old system)  ေရာ   ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး 
ဗဟိုရန်ပုံေင ွစနစ်သစ် (New CPF system) ပါ တစ်ပိင် 
တည်း ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေငွအား ထူေထာင်ြခင်း 

ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟုိရန်ပံုေငွ ဆုိသည်မှာ အငိမ်း 
စားအကျိးခံစားခွင့်ရရှိရန် ိုင်ငံေတာ်ထည့်ဝင်ေကးှင့ ်
ဝန်ထမ်းထည့်ဝင်ေကးများြဖင့ ်  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိ ု
ရန်ပုံေငွဥပေဒကိ ု   ြပ  ာန်း၍ထူေထာင်မည့ ်ရန်ပုံေငွကို 
ဆိုလိုပါသည်။ ပင်စင်စနစ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက ်
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး   ဗဟိုရန်ပုံေငွအား  ထူေထာင်ရြခင်း 
ရည်ရယ်ချက်များမှာ-

(က)  ပိုမိုထိေရာက်၍    စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိေသာ 
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး      ဗဟိုရန်ပုံေငွစနစ် 
ေပ ေပါက်ကျင့်သုံးိုင်ေစရန်၊

(ခ)  ရန်ပုံေငွ          ထူေထာင်ထားြခင်းမရှိသည့ ်
သတ်မှတ်အကျိးခံစားခွင့်စနစ်မ ှ   ဝန်ထမ်း 
ေနာင်ေရးဗဟုိရန်ပံုေငွကုိ  အေြခခံ၍  အကျိး 
ခံစားခွင့်ြပသည့်စနစ်သို ေြပာင်းလဲရန်၊ 

(ဂ)  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိရုန်ပုေံင ွထေူထာင်ြခင်း 
ြဖင့်   ေကာင်းမွန်ေသာ   အုပ်ချပ်မ စနစ် 
ြဖစ်ေပ ေရးကိ ုပံ့ပိုးေပးရန်၊ 

(ဃ)  ရင်းီှးြမပ်ံှမ  မဟာဗျဟာများြဖင့် ဝန်ထမ်း 
ေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေငွတိုးပွားေစပီး ေရရှည ်
တည်တံ့ခိုင်မာေစသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်များ 
ြဖစ်ေပ ေစရန်၊ 

(င)  ေမခုိစီးပွားေရးတည်ငိမ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်၏ 
ဖွံဖိးမ စီမံကိန်းများအတွက်  လိုအပ်ေသာ 
က  တွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်၊ 

(စ)  ပုဂ လိကအဖွဲအစည်းများ၏      ဝန်ထမ်း 
ေနာင်ေရး ဗဟိုရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်။

ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိရုန်ပုေံင ွအေကာင်အထည်ေဖာ်မည့ ်
ပုံစံအရ -

(က)  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေငွ   (Central 
Provident Fund-CPF) စနစ် စတင်အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ရာတွင် အကျံးဝင်ေသာဝန်ထမ်း 
များ သတ်မှတ်ရာ၌  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး ဗဟို 
ရန်ပုံေငွဥပေဒ  အသက်ဝင်ပီးေနာက ်စတင် 
ခန်အပ်သည့ ်ဝန်ထမ်းသစ်များအားလံုး ပါဝင် 
ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ)  အေကာင်အထည်ေဖာ်မ   ပိုမိုြမန်ဆန်ေစေရး 
အတွက် ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟုိရန်ပံုေငွ ဥပေဒ 
အသက်ဝင်ချနိ်တွင် ပင်စင်အကျိးခံစားခွင့ ်
မရှိေသးသည့်   လုပ်သက်(၁၀)ှစ်ေအာက် 
ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို မဝင်မေနရစနစ်ြဖင့် 
ပါဝင်ေစရန်ြဖစ်ပါသည်။  လုပ်သက်(၁၀)ှစ် 
ှင့အ်ထက် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများသည် အငမ်ိးစား 
အကျိးခံစားခွင့်ကိ ု  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒှင့ ်
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများပါ ြပ  ာန်းချက် 
များှင့်အညီ    လက်ရှိပင်စင်စနစ်ေဟာင်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ခံစားခွင့်ရရှိမည ်  ြဖစ်ပါ 
သည်။

(ဂ)  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိရုန်ပုေံငကွိ ုစမီခံန်ခဲွရာ 
တွင် ဒါိက်ုတာအဖဲွ (Fund Bureau or Fund 
Board)ကို  စီမံကိန်း၊  ဘ  ာေရးှင့် စက်မ  
ဝန်ကီးဌာနေအာက်တွင် လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 
မ ှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သီးြခားလွတ ်
လပ်ေသာ အဖွဲအစည်းအြဖစ ်ထားရှိဖွဲစည်း 
မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဒါိုက်တာအဖွဲဥက   အား 
ဒုတိယဝန်ကီးအဆင့်အေနြဖင့်    သီးြခား 
ခန်အပ်တာဝန်ေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဒါိက်ုတာ 
အဖွဲအတွင်းေရးမှးုံးအြဖစ ်       စီမံကိန်း၊ 
ဘ  ာေရးှင့်   စက်မ ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ 
ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ)  အေြခခံလစာ၏      ထည့်ဝင်ေကး န်းထား 
သတ်မှတ်ရာတွင်    ဝန်ထမ်းှင့်   အစိုးရတိုမှ 
ထည့်ဝင်ေကးအြဖစ ်        အေြခခံလစာ၏ 
(၅ ရာခိင်ု န်း)စကီိ ုသတ်မှတ်ရန်ြဖစ်ပီး အစိုးရ 
အဖဲွအစည်းအေဝး၏   သေဘာတညူခီျက်ြဖင့ ်  
ြပင်ဆင်ေြပာင်းလ ဲသတ်မှတ်ခွင့်ရှိမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ 

(င)  ဒါိုက်တာအဖွဲတွင ်  အစိုးရကိုယ်စားလှယ်၊ 
ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်၊   ြပင်ပပညာရှင်တို 
ြဖင့် အချိးကျ ဖွဲစည်းမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ)  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေငွဥပေဒ စတင် 
အသက်ဝင်သည့်ေနကုိ Cut-Off Date အြဖစ် 
သတ်မှတ်မည်ြဖစ်ပီး    လာမည့်ဘ  ာှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစတင်၍ ေဆာင်ရက် 
ရန် လျာထားပါသည်။

(ဆ)  အငိမ်းစားအကျိးခံစားခွင့်ြပရာတွင် ိုင်ငံ့ 
ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများပါ ပင်စင်အမျိး 
အစားများအားလုံး       ရယူခံစားခွင့်ရှိသည်။ 
အငမ်ိးစားအကျိးခစံားခွင့်များအား လပ်ုသက် 
ဆုေငွှင့် လစ်အကျိးခံစားခွင့်များ ခံစားရရိှ 
ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ လက်ရှိစနစ်ထက် ပိုမို 
ေကာင်းမွန်ေသာ  ပင်စင်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  
များ ေပးအပ်ရန် ရည်ရယ်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၉ သို 

ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

စ် အေကာင်းအရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့်ပုံစံ

၁။ အကျံးဝင်ေသာ
ဝန်ထမ်းများ သတ်မှတ်ြခင်း

-    ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိရုန်ပုေံင ွ(Central Provident Fund-CPF) စနစ်တွင် 
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိရုန်ပုေံင ွဥပေဒအသက်ဝင်ပီးေနာက် စတင်ခန်အပ် 
သည့် ဝန်ထမ်းသစ်များအားလုံးပါဝင်ရန်၊

-    ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေင ွဥပေဒအသက်ဝင်ချနိ်တွင ်ပင်စင်အကျိး 
ခံစားခွင့်မရှိေသးသည့ ်လုပ်သက်(၁၀)ှစ်ေအာက် ဝန်ထမ်းများအားလုံး 
ကို မဝင်မေနရစနစ်ြဖင့ ်ပါဝင်ေစရန်၊

၂။ စီမံခန်ခွဲမ အဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်း -   ဒါိက်ုတာအဖဲွ (Fund Bureau or Fund Board)ကိ ုစမီကံန်ိး၊ ဘ  ာေရးှင့် 
စက်မ ဝန်ကီးဌာနေအာက်တွင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ ှင့် နည်းပညာပိုင်း 
ဆိုင်ရာ သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ အဖွဲအစည်းအြဖစ ်ထားရှိဖွဲစည်းရန်၊ 

-   ဒါိက်ုတာအဖဲွ ဥက   အား ဒတုယိဝန်ကီးအဆင့အ်ေနြဖင့ ်သီးြခားခန်အပ် 
တာဝန်ေပးရန်၊

-   ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေငွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါက ဒါိုက်တာ 
အဖဲွကိ ုအေထာက်အကြူပရန် ုံးအဖဲွအား ရန်ပုေံငထွန်ိးသမ်ိးလည်ပတ်မ  
လုပ်ငန်းတာဝန်များှင့ ်   လိုက်ေလျာညီေထွမ ရှိသည့်   ဖွဲစည်းပုံအြဖစ ်
ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းရန်၊ 

-   ဒါိုက်တာအဖွဲတွင ်     အစိုးရကိုယ်စားလှယ်၊   ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်၊ 
ြပင်ပပညာရှင်တိုြဖင့်အချိးကျဖွဲစည်းရန်၊

-   ဒါိုက်တာအဖွဲအတွင်းေရးမှးုံးြဖစ ်   စီမံကိန်း၊ ဘ  ာေရးှင့် စက်မ  
ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ပင်စင်ဦးစီးဌာနမ ှေဆာင်ရက်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ အေြခခလံစာ၏ ထည့ဝ်င်ေကး 
 န်းထား သတ်မှတ်ြခင်း

-   ဝန်ထမ်းှင့် အစုိးရတုိမှ ထည့်ဝင်ေကးအြဖစ် အေြခခံလစာ၏ (၅%) စီကို 
သတ်မှတ်ရန် (အစိုးရအဖဲွအစည်းအေဝး၏ သေဘာတညူခီျက်ြဖင့ ် ြပင်ဆင် 
ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ိုင်သည်။)

ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေင ွအေကာင်အထည်ေဖာ်မည့်ပုံစံ
၄။ Cut-Off Date သတ်မှတ်ြခင်း -   ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး    ဗဟိုရန်ပုံေငွဥပေဒ    စတင်အသက်ဝင်သည့်ေနကိ ု

Cut-Off Date အြဖစ် သတ်မှတ်ရန်၊ လာမည့် ဘ  ာှစ်(၁-၁၀-၂၀၂၀)
ရက်ေနမှစတင်၍ ေဆာင်ရက်ရန် လျာထားပါသည်။

၅။ အကျိးခံစားခွင့်ြပြခင်း -   ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများပါ ပင်စင်အမျိးအစားများ အားလုံးတွင် 
ခံစားခွင့်ရိှသည်။ အငိမ်းစား အကျိးခံစားခွင့်များအား လုပ်သက်ဆုေငွှင့် 
လစ်အကျိးခံစားခွင့်များ ခံစားရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေင ွ  ထူေထာင်ရန်ှင့် 

စပ်လျ်း၍ ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး ဗဟုိရန်ပံုေငွ ဥပေဒကုိေရး 

ဆွဲရာတွင်   ပ မမူကမ်းသို  ေရာက်ရှိေနပီြဖစ်ပါသည်။ 

အငိမ်းစားလစာသည် လက်ရိှကာလ၏ ဝယ်ုိင်စွမ်းအား 
ကိ ုထန်ိးသမ်ိးထားိင်ုေရးတိုအတွက် ရန်ပုေံငစွမီခံန်ခဲွသည့် 
ဒါိုက်တာအဖွဲအေနြဖင့ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ မဟာဗျဟာှင် ့

အတူ စီးပွားေရးအြမင်ရိှရိှ ရန်ပံုေငွတုိးတက်ေရး လုပ်ငန်း 

များအား ေဆာင်ရက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး 

ဗဟိုရန်ပုံေငွကိုအေြခခံ၍ အငိမ်းစားများ၏ ပိုမိုေကာင်း 
မွန်ေသာ ပင်စင်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်း၊ လူေနမ ဘဝ 

အရည်အေသွး ပိမုိလုုံ ခံေစိင်ုြခင်းြဖင့ ်ယုံကည်အားထား 

ရေသာ ပင်စင်စနစ်ြဖစ်ေပ ေစိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့်     ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေငွ 

ထူေထာင်၍ ပင်စင်စနစ်အား ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းအား 
ြဖင့်   ေရရှည်တွင ်  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအတွက ်ပင်စင်၏ 
ကီးေလးေသာတာဝန်ေကာင့်  ဘတ်ဂျက်လိုေငွြပမ အား 

ေလျာန့ည်းေစိင်ုြခင်း၊ ပင်စင်စားများအတွက် အကျိးရိှေစ 
မည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ များ ေဆာင်ရက်ြခင်းအားြဖင် ့ပင်စင် 

ရန်ပံုေငွ တိုးပွားမ အေပ မူတည်၍ ပင်စင်လစာ တုိးတက် 

ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ေစုိင်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းတုိ၏ ဘဝေနာင်ေရး 

အတွက် စိတ်ေအးစွာ အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစြခင်းှင့် 

ဆင်းရဲွမ်းပါးမ  ေလ ာ့ချေရးအား အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစ 
ြခင်း၊ ေခတ်စနစ်ှင့် လိက်ုေလျာညေီထေွသာ အဖဲွအစည်း 
ဆိုင်ရာ ေြပာင်းလဲမ များ၊ စီမံခန်ခွဲမ များကို တစ်ဆင့်ပီး 

တစ်ဆင့် အသွင်ကူးေြပာင်းေစုိင်ြခင်းတုိေကာင့် အလုပ် 

လုပ်ကိုင်ိုင်သည့်အရယ်တစ်ေလ ာက်လုံး ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

များ၏ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ ကိ ုေလးစားအသိအမှတ်ြပ 
ြခင်းအားြဖင် ့   အငိမ်းစားလူေနမ ဘဝ   အရည်အေသွး 

တိုးတက်ေရးအတွက် ပံပ့ိုးေဆာင်ရက်ိင်ုမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ပင်စင်စနစ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးသည ်မိမိတို 

ိုင်ငံတွင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန ်လိုအပ်ေနသည့် နယ်ပယ် 

တစ်ရပ် ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း 
“ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး ေကာင့်ကေဝးဖို CPF မှာ ထည့်ဝင် 
ကပါစို”ဟူေသာ ေဆာင်ပုဒ်အရ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန ်

လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ဆည်ေရကို စနစ်တကျအကျိးရှိစွာ သုံးစွဲသွားရန ်အသိေပး  းေဆာ်ချက်
စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့်  ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဆည်ေြမာင်းှင့ ်
ေရအသုံးချမ  စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမှ တည်ေဆာက်ထိန်းသိမ်းထားေသာ 
ေရေလှာင်တမံ၊ ေရလ ဲဆည်၊ ေရထိန်းတံခါးအပါအဝင် ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ် 
များတွင်    သိုေလှာင်ထားရှိေသာေရများကုိ     ေဒသအလုိက် စုိက်ပျိးေရ၊ 
ေသာကသံု်းေရလုိအပ်မ များအတွက်   စနစ်တကျ   စီမံေဆာင်ရက်ေပးေဝ 

လျက်ရိှပါသည်။ ထိကုဲသ့ို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာတွင် ဆည်တစ်ခခုျင်းစအီလိက်ု 
ေရေပးေဝိုင်မည့ ်ေရပမာဏများကိုလည်း  ဌာနမှ   ထုတ်ြပန်ေကညာသွား 
မည်ြဖစ်သည့်အြပင ်  စိုက်ခင်းအတွင်း   ေရစီမံခန်ခွဲမ    လုပ်ငန်းများကိုလည်း 
ေရအသံုးချသူများအဖဲွ (WUG)များှင့်အတူ “ပူးေပါင်းပါဝင်ဆည်ေြမာင်းစနစ်” 
ြဖင့်   လက်တွဲေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။   အားလုံးေသာ   ေရသုံးစွဲသ ူ

ေတာင်သူများအေနြဖင့်လည်း ဆည်ေရကို စနစ်တကျ အကျိးရှိစွာသုံးစွဲရန ် 
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်  ေရေလလွင့်ဆံုး ံးမ နည်းပါးကာ  မိုးရာသ ီ
ကာလအတွင်း စိက်ုပျိးေရှင့ ်ေသာက်သုံးေရလိုအပ်ချက်များကိ ုထေိရာက်စွာ 
ေပးေဝစီမံသွားိုင်မည်ြဖစ်သည့်အတွက ်   ေတာင်သူများအားလုံး   အထူး 
အေလးထားပီး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန် အသိေပး  းေဆာ်အပ် 
ပါသည်။          

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

မ ေလး-ေနာင်ချိ-လား  း-မူဆယ်ကားလမ်းေပ ရှိ ဂုတ်တွင်းတံတားသစ် မကာမီဖွင့်လှစ်ိုင်ေတာ့မည်
ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၅
နယ်စပ်ကုန်စည်စီးဆင်းမ အတွက် 
အဓိကအေရးပါသည့်     မ ေလး-
ေနာင်ချိ-လား  း-မူဆယ်  ကားလမ်း 
ေပ ရိှ ှစ်လမ်းသွား ဂတ်ုတွင်းတတံား 
သစ် တည်ေဆာက်မ   ၉၀ ရာခိုင် န်း 
ပီးစီးပြီဖစ်၍ မကာမဖွီင့လှ်စ်ိင်ုေတာ့
မည်ြဖစ်ေကာင်း  ေဆာက်လုပ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန တတံားဦးစီးဌာန  အင်ဂျင် 
နီယာချပ် ဦးဝင်းမင်းထွဋ်က ေြပာသည်။

“အရင်တံတားေဟာင်းက   မိုင်းခွဲ 
ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အတွက ်   ဒီတံတား 
အသစ်ကို  တည်ေဆာက်တာြဖစ်ပါ 
တယ်။ ဖျက်ဆီးခလံိက်ုရတဲတ့တံားကိ ု
၂၀၀၇ ခုှစ်မှာ တည်ေဆာက်ပီးစီးခဲ ့
တာပါ။ အဲဒီတံတားကို  ၂၀၁၉ ခုှစ် 
ဩဂုတ် ၁၅ ရက်မှာ   လက်နက်ကိုင ်
အဖွဲအစည်းတစ်ခုက  မိုင်းခွဲဖျက်ဆီး 
လိုက်တာပါ။ ဖျက်ဆီးခံရပီး ေြခာက် 
ရက်အတွင်းမှာပ ဲ    ကားေတြွဖတ်သန်း 
သွားလာလိုရေအာင် ေဘလီတံတား 
တစ်စင်းကိ ုယာယအီေနနဲ ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲပ့ါတယ်။ အဒဲတီတံားက ေဘလ ီ
တံတားြဖစ်တဲ့အတွက်     ယာ် 
တစ်စီးချင်းပဲ   ြဖတ်သန်းသွားလိုရ 
တယ်။  ဒါေကာင့်  မ ေလးဘက်က 
လာတဲ့ကားေတွ   ြဖတ်သန်းချနိ်မှာ 
မူဆယ်ဘက်ကလာတဲ့ကားေတွက 
ရပ်ေစာင့်ရတဲ့အတွက် ခရီးသွားလာ 
မ နဲ     ကုန်စည်ကူးသန်းမ ေတွမှာ 
ကန် ကာမ ေတွရှိပါတယ်။

“ ဒါေကာင့် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလက 
စပီး  ဖျက်ဆီးခလံိက်ုရတဲ ့   တတံားနဲ  
ေဘးချင်းကပ်မှာပ ဲ  တတံားအသစ်ကိ ု
စတင်တည်ေဆာက်ပါတယ်။  တတံား 
အကျယ်က ေပ ၃၀ ရှိပီး  ေဘးမှာ 
စက်ဘီးသွားလိုရတဲ့   လမ်းလည်း 
ထည့သွ်င်းေပးထားပါတယ်။ လာမယ့် 
ဇလုိူင်လကုန်ေလာက်မှာ တည်ေဆာက် 
ပီးေတာမှ့ာြဖစ်ပါတယ်” ဟ ုဦးဝင်းမင်း 
ထွဋ်က ေြပာသည်။

ယခုတည်ေဆာက်ပီးစီးေတာ့မည့် 
ဂတ်ုတွင်းတတံားသစ်သည် အရှည်ေပ 
၂၁၀၊   ယာ်သွားလမ်း အကျယ်ေပ 

၃၀၊ တံတားအမျိးအစားမှာ  အေပ  
ထည် Steel Plate Girder ၊  သံကူ 
ကွန်ကရစ်ကမ်းခင်းြဖစ်ပီး တံတား 
ေအာက်ထည်မှာ  သကံကွူန်ကရစ်တိင်ု   
ကိုယ်ထည်ြဖစ်ကာ ယာ်တစ်စီးချင်း 
ခံုိင်ဝန်မှာ   ၇၅ တန် ြဖစ်ေကာင်းှင့်  
ေငွကျပ် ၈၇၄ သန်း  အကုန်အကျခံ 
တည်ေဆာက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။ 

“ အခုဂုတ်တွင်းတံတားအသစ်ကိ ု
တည်ေဆာက်ေနတာ ေြခာက်လေလာက် 
ရှိပါပီ။  ဒီကာလအတွင်း ကိုဗစ် -၁၉ 
ြဖစ်လာတဲ့အတွက် ၀န်ထမ်းအသစ် 
ေတနွဲ   တတံားကိတုည်ေဆာက်ရာမှာ 
ပံ့ပိုးေပးမ အပိုင်းအေနနဲ  Lockdown 
ကာလေကာင့ ်အရိှန်ေလ ာခ့ဲပ့ါတယ်။ 
ဒီလိုေလ ာ့ခဲ့တဲ့ အချနိ်ေတွကို Cover 
ြဖစ်ဖိုအတွက ်  လူအင်အားအြပည့်နဲ  
ေနေရာညပါ       အားသွန်ခွန်စိုက် 
တည်ေဆာက်ေနတ့ဲအတွက် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်းမှာ ပီးစီးမှာပါ။  အခု 
တံတားအသစ်ပီးသွားရင်ေတာ့  ဒီ 

ယာယီလုပ်ေပးထားတဲ့    ေဘလီ 
တံတားကို ြဖတ်သိမ်းသွားမှာ ြဖစ်ပါ 
တယ်။  ယာယီေဘလီတံတားဟာ 
အေရးေပ အသုံးြပတဲအ့တွက် တြခား 
ေနရာေတွမှာ    အေရးေပ လိုအပ် 
လာရင် ေြပာင်းပီးသုံးစွဲေနရမှာြဖစ ်
ပါတယ်” ဟု     ဦးဝင်းမင်းထွဋ်က 
ဆက်လက်ေြပာကားသည်။

ဂုတ်တွင်းတံတားသည်     ရှမ်း 
ြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)    ေနာင်ချိ 
မိနယ် မ ေလး - ေနာင်ချိ- လား  း- 
မဆူယ် ကားလမ်းမိင်ုတိင်ုအမှတ်(၈၄) 
တွင် တည်ရှိပီး အဆိုပါတံတားသည် 
ြမန်မာ-တုတ်  ှစ်ိုင်ငံ  ကုန်စည် 
စီးဆင်းမ အတွက်  အဓိကနယ်စပ်        
ကုန်သွယ်လမ်းမကီးေပ ရှိ   အဓိက 
အေရးပါသည့ ်တတံားတစ်စင်းြဖစ်ကာ 
ေနစ် ေမာ်ေတာ်ယာ် အကီး၊ အေသး 
အစီးေရ   ၇၀၀၀  မှ   ၁၀၀၀၀ ကား 
ြဖတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိေကာင်း 
သိရသည်။

“က န်ေတာ်တို လက်ရိှအေြခအေန 
မှာ  အရင်တံတား   မိုင်းခွဲခံခဲ့ရပီး 
ေနာက်ပိုင်း ယာယီေဘလီတံတားက 
ယာ်တစ်စီးချင်းပဲ သွားလုိရတ့ဲအတွက် 
အဆင်းနဲအတက်   သွားေနရတာပါ။ 
က န်ေတာ်တုိက  တချိအပုိင်းေတွမှာ 
ကုန်စည်ေတွကို အချနိ်နဲတစ်ေြပးညီ 
အြပန်အလှန်ပိုေဆာင်ေနရတဲအ့တွက် 
အချနိ်ေှာင့်ေှး   ကန် ကာမ ေတွရှိ 
တယ်။ လက်ရိှမှာေတာ ့တတံားအသစ် 
ထပ်မတံည်ေဆာက်ေနတာကိ ုေတွရ 
ပါတယ်။ မကာခင်လည်း ပီးေတာမ့ယ် 
လို ထင်ပါတယ်။  တတံားကီးပီးသွား 
ပီဆိုရင်ေတာ့    ကားှစ်စီးယှ်ပီး 
ေမာင်းလိုရတဲ့အတွက်  အချနိ်ကုန် 
အများကီး   သက်သာသွားမှာပါ။ 

ဒါေကာင့် က န်ေတာ်တိုလို ကုန်ကား 
ေမာင်းသူေတွအေနနဲ  ိုင်ငံေတာ်ကို 
ေကျးဇူးတင်ပါတယ”် ဟု  မ ေလး-
မူဆယ်     ကုန်ကားေမာင်းသည့ ်
ကိုဝင်းဗိုလ်က ေြပာသည်။ 

“ဂုတ်တွင်းအဆင်းအတက်လမ်း 
ေတွကို   မဆင်းမတက်ရဘဲသွားိုင ်
မယ့်  ဂုတ်ထိပ်တံတားကီးတစ်ခုကို 
လည်း ုိင်ငံေတာ်အေနနဲ တည်ေဆာက် 
ဖိုရှိပါတယ်။      အဲဒီတံတားကီး 
တည်ေဆာက်လို     ပီးသွားရင်ေတာ ့
အခု  ဂုတ်တွင်းတံတားနဲ     ဂုတ်တွင်း 
အတက်အဆင်းလမ်းေတွက   ေဒသ 
တွင်း  ခရီးသွားလာမ ေတွရှိတဲ့အခါ 
အရင်က ဒီလမ်းေဟာင်းကိ ု ဘယ်လို 
ေတွအသံုးြပခ့ဲကတယ်ဆုိတာ ေလ့လာ 
စရာအြဖစ်   ရှိေနမှာြဖစ်ပါတယ်။ 
ေဒသတွင်း  ခရီးသွားလာမ အတွက် 
ဒလီမ်းကီးနဲ ဒတီတံားဟာ အေထာက် 
အကူ ြပေနမယ်လို ထင်ပါတယ်။

“ဂုတ်ထိပ်တံတားတည်ေဆာက ်
မယ်ဆိုရင် ခန်မှန်းေြခ မီတာ ၈၀၀ နဲ  

၉၀၀ အကား အရှည်ရှိမှာြဖစ်ပါမယ်။ 
ဂတ်ုတွင်းချိင့လ်မ်းကိ ုမဆင်းေတာဘ့ ဲ
ေတာင်ေပ ကေန ြဖတ်သွားမှာြဖစ်တ့ဲ 
အတွက် ခရီးသွားလာချန်ိ  တိေုတာင်း 
မယ်၊ ကားေတအွေနနဲလည်း ကန်ုချန်ိ 
များစွာ တင်ေဆာင်ပီး ဂုတ်တွင်းချိင့ ်
လမ်းကိ ုအဆင်းအတက် ေမာင်းရတဲ ့
အခက်အခဲကို ေကျာ်လွန်ပီး အချနိ် 
ကုန် သက်သာသွားမှာြဖစ်တယ်။  ဒီ 
တတံားတည်ေဆာက်ဖိုအတွက် ခွင့ြ်ပ 
ချက် ေတာင်းခတံာေတ ွေဆာင်ရက်ေန 
ပြီဖစ်ပါတယ် ” ဟ ု  ဦးဝင်းမင်းထွဋ်က 
ဂုတ်ထိပ်တံတား   တည်ေဆာက်မည့် 
အစီအစ်ှင့် စပ်လျ်း၍  ေြပာကား 
သည်။

“တံတားဦးစီးဌာနအေနနဲ ုိင်ငံေတာ် 
အတွင်းမှာရှိတဲ့  ဘယ်ေဒသမှာမဆို 
တံတားေတွကို  တည်ေဆာက်ေပး 
လျက်ရှိပါတယ်။  တံတားဦးစီးဌာန 
နည်းတူ   ေဆာက်လုပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 
ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန 
ကလည်း ေကျးရာချင်းဆက်လမ်းေတ ွ
မှာ တတံားေတကွိ ုတတံားဦးစီးဌာနက 
ထုတ်ထားတဲ့ ဒီဇုိင်း၊ စံချန်ိစံ နး်များ 
နဲအညီ တည်ေဆာက်ေပးလျက်ရှိပါ 
တယ်။  ယခုအခါ  ပုဂ လိကက  ကို 
ြမင့တ်င်တဲအ့ေနနဲ တတံားအငယ်ေတ ွ
ကိ ုပဂု လကိေတအွေနနဲ တည်ေဆာက် 
ဖို လမ်းဖွင့်ေပးထားတာေတွ၊  ကူညီ 
ေပးေနတာေတွရှိတဲ့အတွက် တံတား 
ပညာကိ ုမီှြငမ်းလိတုယ်၊ အကအူညလီိ ု
တယ်ဆိုရင်    တံတားဦးစီးဌာနကို 
လာေရာက ်   အကူအညီေတာင်းိုင ်
ပါတယ်” ဟု    ၎င်းက   ေြပာကား 
သည်။

  သတင်း-မျိးမင်းိုင်
ဓာတ်ပုံ-မျိးြမင့်

တံတားဦးစီးဌာန အင်ဂျင်နီယာချပ် 
ဦးဝင်းမင်းထွဋ်



ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၂၀

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

(ယမန်ေနမှအဆက်)

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၀

ရန်ကုန်  ဇွန်  ၂၅
အစုိးရကုိယ်စားလှယ်များှင့် NCA လက်မှတ်ေရးထုိးထား 
သည့ ်  တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်း ကိယ်ုစား 
လှယ်များ (NCA - S EAO) ၏ စတုတ အကိမ် အလုပ်အဖွဲ 
ညိ  င်းအစည်းအေဝးကုိ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက ရန်ကုန်မိ 
ေရ လလီမ်းရိှ အမျိးသားြပန်လည်သင့ြ်မတ်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်း 
ေရးဗဟိုဌာန(NRPC)တွင် ဆက်လက်ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးသို  အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ ်
အမျိးသားြပန်လည်သင့ြ်မတ်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးဗဟိဌုာန 
ဒုတိယဥက   ၊  ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ ်ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ 
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)မှ  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 
ရာြပည့်၊   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်ှင့်  ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေမာင်ဝင်း၊ ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိုယ်စား 
လှယ် ဦးပံးချိ(ခ)ဦးေဌးဝင်းေအာင်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးေကာ်မရှင် 
အကံေပးအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့်     ဦးလှေမာင်ေရ ၊ 
ဦးမိုးေဇာ်ဦးှင့်    ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံုံးဝန်ကီးဌာန 
 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ေဌးတိုတက်ေရာက်ကပီး 
NCA - S EAO ကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ ် NCA အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မ ဆိင်ုရာမေူဘာင်ညိ  င်းေရးအဖဲွ ေခါင်းေဆာင် 
စဝ်စိုင်းငင်း၊ NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဆိုင်ရာ  ညိ  င်း 
ေရးမှး ဦးမျိးဝင်း၊  ညိ  င်းေရးအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်
ဦးလှေဌး၊ ေစာြမရာဇာလင်း၊ ေဒါက်တာလျန်မ န်းဆာေခါင်း၊ 
ဆလိုင်းထလာေဟး၊ ေစာစိန်ဝင်း၊ ပဒိုေစာတာဒိုမူး၊ ပဒို 
ေစာအယ်ကလေူစး၊ ေဆာ်လမွန်၊ ေစာေကျာ်ွန်၊ ိင်ုေအာင် 
မေငး၊ ေဒါက်တာစိုင်းဦးှင့ ်ခွန်ြမင့်ထွန်းတို  တက်ေရာက ်
ကပီး ကိဗုစ်-၁၉ေကာင့ ်အစည်းအေဝးသုိ မတက်ေရာက် 
ိုင်သည့် အေဝးေရာက ်ကိုယ်စားလှယ်များသည ်Online 
Video Conferencing ြဖင့်တက်ေရာက်သည်။

ှစ်ဖက် ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင်  ဇွန် ၂၃ ရက်၌ 
ေဆွးေွးခဲ့ကသည့ ် NCA  အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဆိင်ုရာ 
မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်၊  ၂၀၂၀ အလွန် အဆင့်လိုက် 
ေရှလပ်ုငန်းစ်များှင့ ် အဆင့လ်ိက်ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 
မ များ၊ ဖက်ဒရယ ်လမ်း န်အေြခခံမူများ၊ ြပည်ေထာင်စ ု

ငမ်ိးချမ်းေရးညလီာခ-ံ(၂၁) ရာစပုင်လု ံစတတု အစည်းအေဝး 
မတိုင်မီ ကျင်းပမည့ ်အစည်းအေဝးအချနိ်ဇယား၊ အခင်း 
အကျင်းတိုှင့ ်စပ်လျ်း၍ ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့ကပီး သေဘာ 
တူညီချက်များ ရယူခဲ့ကသည်။ 

အစည်းအေဝးအပီးတွင် NCA-S EAO ၏ NCA  အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မ ဆိင်ုရာ မေူဘာင်ညိ  င်းေရးအဖဲွ ေခါင်းေဆာင် 
စဝ်စုိငး်ငငး်က    နိဂံုးချပ်အမာှစကားေြပာကားရာတွင်          
“(၈)ကိမ်ေြမာက် JICM အစည်းအေဝး အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စသုေဘာတစူာချပ် အစတ်ိအပိင်ုး 
(၃)မှာ ထည့်သွငး်ချပဆ်ိုမယ့် အေကာင်းအရာေတွြဖစ်တဲ့ 
NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဆိင်ုရာ မေူဘာင် သေဘာတ ူ
ညီချက် ၊ ၂၀၂၀ အလွန် အဆင့်လုိက် ေရှလုပ်ငန်းစ်များနဲ  
အဆင့်လိုက်  အေကာင်အထည်ေဖာ်မ များ၊  ဖက်ဒရယ ်
အေြခခ ံသေဘာတညူမီ များကိ ုဒအီစည်းအေဝးမှာ ှစ်ဖက် 
ညိ  င်းေရးအဖဲွေတအွကား အေကျအလည် ေဆွးေွးိင်ုခဲ ့
ပါတယ်။ သေဘာတူညီချက်ေတွ ရရှိခဲ့သလို ဆက်လက် 
ညိ  င်းရမယ့အ်ချက်ေတလွည်း လာမယ့ ်ညိ  င်းေဆွးေွးပဲွ 

ေတွမှာ ဆက်လက်သယ်ေဆာင်  ေဆွးေွးသွားဖိုလည်း 
ကျန်ပါတယ်။

“JICM နဲ  UPDJC အစည်းအေဝး ကျင်းပမယ့ ်အချနိ် 
ကာလကိ ု သတ်မှတ်ိင်ုခဲသ့လိ ုြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်းေရး 
ညီလာခံ -(၂၁) ရာစုပင်လု ံ စတုတ အစည်းအေဝးမတိုင်မ ီ
ကျင်းပမယ့ ်အစည်းအေဝးများနဲ အစည်းအေဝးအချန်ိဇယား 
ကိ ု  သတ်မှတ်ိင်ုခဲပ့ါတယ်။  ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ 
အေြခအေနေအာက်မှာ ကျင်းပဖိုရှိတဲ ့ လာမယ့် (၂၁) ရာစု 
ပင်လံု စတုတ အစည်းအေဝးကျင်းပေရးဆုိင်ရာ အခင်းအကျင်း 
ကိုလည်း  သေဘာတူိုင်ပါတယ်။  ပ မအကိမ် ှစ်ဖက် 
ညိ  င်းေရးအဖွဲရဲေဆွးေွးပွဲကိ ုလာမယ့်  ဇူလိုင်  ၂ ၊ ၃ ၊ ၄ 
ေနရက်ေတမှွာ ကျင်းပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  အဲဒ့အီစည်းအေဝး 
မှာ ပီးြပည့်စုံတဲ့ သေဘာတူညီချက်ေတွ ေဆာင်က်း 
ေပးိုင်လိမ့်မယ်လို ယုံကည်ပါတယ”် ဟု ေြပာသည်။ 

ဆက်လက်၍ အမျိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့ ်
ငိမ်းချမ်းေရးဗဟုိဌာန ဒုတိယဥက   ၊ ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ် 
ဦးထွန်းထွန်းဦးက နိဂံုးချပ်အမှာ စကားေြပာကားရာတွင် 

“ ဒ ီသုံးရက်အတွင်းမှာ က န်ေတာ်တို NCA အေကာင်အထည် 
ေဖာ်မ ဆိုင်ရာ မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်၊  ၂၀၂၀ အလွန် 
အဆင့်လိုက်  လုပ်ငန်းစ်များနဲ   အဆင့်လိုက်အေကာင ်
အထည်ေဖာ်မ များ၊  ဒီမိုကေရစီှင့်   ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို 
အေြခခံတဲ့    ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ 
လမ်း န်အေြခခံမူေတွကို  ှစ်ဖက်ေဆွးေွးတင်ြပိုင်ခဲ ့
တယ်။  အချက်အလက်ေတာ်ေတာ်များများကိ ု  သေဘာ 
တူညီမ ရရှိခဲ့သလို ဆက်လက်ေဆွးေွးရမယ့် အချက်ေတ ွ
လည်းရိှပါတယ်။ က န်ေတာ်တုိ ေနာက်တစ်ကိမ် ကျင်းပမယ့ ်
ှစ်ဖက်အလပ်ုအဖဲွအစည်းအေဝးမှာ ဆက်လက် ေဆွးေွး 
မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ်တို ဒီအစည်းအေဝးကာလ 
အတွင်းမှာပ ဲJMC-U အစည်းအေဝးကိ ု ဇူလိုင်  ၇ ရက်ှင့် 
၈ ရက်တုိမှာ ကျင်းပဖုိ သတ်မှတ်ုိင်ခ့ဲပါတယ်။  အလားတူ 
ညီလာခံ ကျင်းပမယ့်ကာလကိ ုဩဂုတ်လဒုတိယပတ်မှာ 
ကျင်းပဖို  လျာထားသတ်မှတ်ိုင်ပီးေတာ့   ညီလာခံ 
တက်ေရာက်မယ့် ဦးေရ၊ ကျင်းပမယ့် ပုံစံေတွ၊ ေဆာင်ရက် 
မယ့်လုပ်ငန်းစ်ေတွကို က န်ေတာ်တို ေဆွးေွးညိ  င်း 
ိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ေြပာကားသည်။ 

အစုိးရကုိယ်စားလှယ်များှင့် NCA လက်မှတ်ေရးထုိး 
ထားသည့်  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း 
ကိယ်ုစားလှယ်များ (NCA - S  EAO)၏ ပ မအကမ်ိ အလပ်ု 
အဖွဲ ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို လာမည့် ဇူလိုင် ၂ ၊ ၃၊ ၄ 
ရက်တိုတွင်    ဆက်လက်ကျင်းပ၍     ြပည်ေထာင်စု 
သေဘာတူစာချပ် အစိတ်အပုိင်း(၃)ချပ်ဆုိရာတွင် ထည့်သွင်း 
ချပ်ဆိမုည့ ်သေဘာတညူခီျက်များ ရယူိင်ုေရး ဆက်လက် 
ေဆွးေွးညိ  င်းသွားမည ်ြဖစ်သည်။ 

အစည်းအေဝးအပီး ညေနပုိင်းတွင် အစုိးရှင့်  NCA- 
S EAO  ှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များသည ် ြပည်ေထာင်စ ု
ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးမ  ပူးတဲွေကာ်မတ(ီUPDJC)၊ ိင်ုငေံရး 
ပါတီအစုအဖွဲမှ UPDJC အဖွဲဝင်များှင့ ်ေတွဆုံ၍ ယေန  
အစည်းအေဝးမှ ေဆွးေွးချက်များှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း 
တင်ြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်း-ရဲေခါင်ွန် ၊ ဓာတ်ပုံ-ဖိုးေထာင်

အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များှင့ ် NCA  လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း 
ကိုယ်စားလှယ်များ (NCA - S EAO)၏ စတုတ အကိမ် အလုပ်အဖွဲ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပစ်။

အစိုးရှင့ ်NCA- S EAO ကိယ်ုစားလှယ်များ၏ စတတု အကမ်ိ အလပ်ုအဖဲွ အစည်းအေဝး ဆက်လက်ကျင်းပ

ရန်ကုန်   ဇွန်    ၂၅ 
အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ(အစိုးရ၊ တပ်မေတာ်၊  လ တ်ေတာ်)ှင့် NCA စာချပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ 
(NCA-S EAO) ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွတိုသည် ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်းေရး ညလီာခ-ံ 
(၂၁) ရာစုပင်လု ံစတုတ အစည်းအေဝးကျင်းပိုင်ေရး၊ ညီလာခံတွင ်အပိုင်းသုံး 
ပိင်ုးပါဝင်သည့ ်ြပည်ေထာင်စသုေဘာတစူာချပ် အစတ်ိအပိင်ုး (၃) ချပ်ဆိုိင်ုေရး 
တိုအတွက် ဇွန် ၂၂ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ   ရန်ကုန်မိ ေရ လီလမ်းရှ ိအမျိးသား 
ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးဗဟုိဌာန(NRPC)၌  ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့ 
ကသည်။ 

ဇန်ွ ၂၂ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ေတွဆံုေဆွးေွးမ များှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရ 
ကိယ်ုစားလှယ် ငမ်ိးချမ်းေရးေကာ်မရှင် အကေံပးအဖဲွဝင်၊ UPDJC အတွင်းေရး 
မှးအဖဲွဝင် ဦးလှေမာင်ေရ ှင့ ်NCA-S EAO ကိယ်ုစားလှယ် NCA အေကာင်အထည် 
ေဖာ်မ ဆိုင်ရာ ညိ  င်းေရးမှး ဦးမျိးဝင်းတိုအား ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည်များကိ ု
ေကာက်ုတ်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 
ဦးလှေမာင်ေရ  
ငိမ်းချမ်းေရးေကာ်မရှင်အကံေပးအဖွဲဝင်

ဇွန် ၂၂ ရက်မှာ  အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ေတွနဲ  NCA-S EAO ကိုယ်စား 
လှယ်တုိရဲ ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး ခုိင်မာေရးဆုိင်ရာ အလုပ်အဖဲွအစည်း 
အေဝးကိ ုရန်ကန်ု NRPC မှာ စတင်ကျင်းပပါတယ်။ အဒဲအီစည်းအေဝးရဲ ရလဒ် 
ကေတာ့ တစ်ှစ်နဲ  ၁၀ လကာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ ့ြပည်ေထာင်စုအဆင့ ်ပစ်ခတ် 
တိက်ုခိက်ုမ ဆိင်ုရာ ပူးတဲွေစာင့်ကည့ေ်ရးေကာ်မတ ီ(JMC-U) အစည်းအေဝးကိ ု
ဇူလိုင် ၇ ရက်နဲ  ၈ ရက်မှာ ြပန်လည်ကျင်းပဖို သေဘာတူညီချက်ရခဲ့တယ်။ 

ဇွန် ၂၃ ရက်မှာေတာ့    အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ေတွနဲ    NCA-S EAO 
ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွတုိ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ် 
တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဆုိင်ရာ အစည်းအေဝး(JICM)မှာ 
ဆံုးြဖတ်ခဲ့တဲ့  ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခ-ံ(၂၁) ရာစုပင်လု ံ  စတုတ  
အစည်းအေဝးကျင်းပဖိုကိစ ရပ်ေတွကို စတင်ေဆွးေွးတယ်။ ဇွန် ၂၄ ရက်မှာ 
ေတာ့ သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲေတ ွသီးြခားစီြပန်ေဆွးေွးတယ်။ 

ဒီေန  ၂၅ ရက်မှာေတာ့  က န်ေတာ်တိုအားလုံးစုံညီ ြပန်ပီးေဆွးေွးပါ 
တယ်။ ဒီေနက န်ေတာ်တုိ ေဆွးေွးတ့ဲေနရာမှာ ညီလာခံမှာ စာချပ်ချပ်ဆုိမယ့် 
ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ ်အစိတ်အပိုင်း(၃)အတွက် အပိုင်းသုံးပိုင်းလုံး 
ကို အစအဆုံး ေဆွးေွးခဲ့ပါတယ်။ အစအဆုံးမှာေတာ့ က န်ေတာ်တို သေဘာ 
ထားထပ်တူညီတဲ့အချက်ေတွလည်းရှိတယ်။ ြပန်လည်ေဆွးေွးရမယ့် အချိ 

အချက်ေတွလည်းရှိပါတယ်။  ေဆွးေွးပွဲသေဘာသဘာဝအရ   အကိမ်ကိမ် 
ညိ  င်းေဆွးေွးရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေဆွးေွးမ ရလဒ်
ဒေီနေဆွးေွးပဲွမှာ ထူးြခားချက်သုံးခရိှုပါတယ်။ ေနာက်တစ်ကမ်ိ ေဆွးေွး 

ပွဲကို ရန်ကုန်မိ NRPC ုံးမှာပ ဲဇူလိုင် ၂၊ ၃၊ ၄ ရက်တိုမှာ ေဆွးေွးဖိုရှိပါမယ်။ 
EAO ေခါင်းေဆာင်ေတွဘက်က ဒီလိုေဆွးေွးပွဲ ှစ်ကိမ်ေလာက် ြပလုပ်သင့ ်
တယ်လို အဆိြုပထားတယ်။ ဒါပီးရင်ေတာ ့ေဆွးေွးပဲွက ရလာတဲ ့ရလဒ်ေတကွိ ု
JMC - M မှာ အစိုးရ၊ တပ်မေတာ်၊ EAO ေခါင်းေဆာင်ေတ ွြပန်လည်တင်ြပပီးေတာ ့
အတည်ြပချက်ေတ ွရယဖူိုရိှတယ်။ အဲဒီေနာက်မှာေတာ့ ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်း 
ေရးေဆွးေွးမ    ပူးတွဲေကာ်မတ(ီUPDJC)   အတွင်းေရးမှး အစည်းအေဝးေတွ 
ကျင်းပပီးေတာ့ UPDJC မှာ ဆက်လက်တင်ြပမယ်။ ဒါပီးရင် ညလီာခကံိကုျင်းပ 
ဖိုြဖစ်ပါတယ်။ ဒုတိယထူးြခားချက်က ဒီေနညေနမှာ UPDJC ိုင်ငံေရးပါတီ 
အစုအဖွဲဝင်ကိ ု  ဖိတ်ကားပီး ရှင်းလင်းတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေရးေကာက်ခံရတဲ ့
ိုင်ငံေရးပါတ ီ၂၄ ပါတီနဲ  စုဖွဲထားပီး UPDJC အစုအဖွဲဝင ်၁၆ ဦးရှိပါတယ်။ 
၁၁ ဦးတက်ေရာက်တယ်။ ကျန်တဲ ့သုံးဦးက Online ကေန တက်ေရာက်ပါတယ်။ 
က န်ေတာ်တို ေဆာင်ရက်ေနတာေတရှွင်းြပပီး သတူိုဘက်ကလည်း ကျယ်ကျယ် 
ြပန် ြပန်  ေဆွးေွးပါတယ်။ လာမယ့် ဇူလိုင် ၂၊ ၃၊ ၄ ရက် အစည်းအေဝးေတွမှာ 
ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ြပန်လည်ေဆွးေွးဖို က န်ေတာ်တို ေြပာခဲ့ပါတယ်။ 

ဆက်လက်ေဆွးေွးရန်ကျန်ရှိမ 
အခုေဆွးေွးတာ   က န်ေတာ်တို   ေလးပိုင်းရှိပါတယ်။    ြပည်ေထာင်စ ု

သေဘာတ ူစာချပ်ချပ်ဆိမုယ့ ်အပိင်ုးသုံးပိင်ုးနဲ  ညလီာခကံျင်းပဖို တစ်ပိင်ုးဆိုပီး 
ေလးပိုင်းရှိပါတယ်။ အားလုံးနီးပါးေလာက် သေဘာထားစုစည်းမ ရပါတယ်။ 
စာချပ်ချပ်ဆိမုယ့ ်အပိင်ုးသုံးပိင်ုးမှာ တစ်ပိင်ုးကေတာ ့အားလုံးလိလုိ ုေဆွးေွးမ  
ပီးြပတ်သေလာက်ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ှစ်ပိုင်းကို ဆက်လက်ညိ  င်းေဆွးေွးရ 
ပါမယ်။  
ဦးမျိးဝင်း
NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဆိုင်ရာ ညိ  င်းေရးမှး 

ဇွန် ၂၃ ရက်ကေန ဒီေနအထိေဆွးေွးရာမှာ ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး 
ညီလာခံကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်က န်ေတာ်တို လျာထားချက်ေတွရခဲ့ပါတယ်။ 
တစ်ပိုင်းကေတာ ့ ညီလာခံကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်ြပင်ဆင်တာပါ။ အခုဆိုရင် 
ညလီာခ ံကျင်းပမယ့ရ်က်ကိလုည်း လျာထားသတ်မှတ်ိင်ုခဲပ့ါတယ်။ ေနာက်ထပ် 
ဩဂတ်ုလ ဒတုယိပတ်ထမှဲာပ ဲညီလာခံကျင်းပဖုိ ဦးတည်ြပင်ဆင်ဖုိ ညိ  င်းထား 
တဲ ့သေဘာထားရရိှပါတယ်။ ညလီာခကံျင်းပိင်ုေရးအတွက် ြပင်ဆင်မယ့အ်စည်း 
အေဝး အဆင့်ဆင့်ေတွနဲ   ှစ်ဖက်ညိ  င်းေဆွးေွးပွဲေတ ွဆက်ရှိမယ်။ JICM 
အစည်းအေဝးေတွ ဆက်ရိှမယ်။ UPDJC အစည်းအေဝးရိှမယ်။ ပီးရင် ညီလာခံ 
ဆက်ရှိမယ်။ 

ညီလာခံကျင်းပမည့်ပုံစ ံသတ်မှတ်ိုင်
ိင်ုငေံရးေဆွးေွးမယ့ ်အချန်ိဇယားကိလုည်း က န်ေတာ်တို သတ်မှတ်ိင်ုခဲ ့

တယ်။ ညီလာခံကျင်းပပံုကျင်းပနည်းပါ။ လာမယ့် ညီလာခံကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
အေြခအေနေကာင့ ်ဘယ်လိုပုံစံကျင်းပမလဲ။ ကျန်းမာေရးအေြခအေနနဲအည ီ
ကိုယ်စားလှယ်ေတ ွ ဘယ်လိုလာေရာက်ရမလဲဆိုတာ  သတ်မှတ်ိုင်ခဲ့တယ်။ 
ေနာက်တစ်ပိုင်းကေတာ ့ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ ်အစိတ်အပိုင်း(၃)ကိ ု
ချပ်ဆိုိုင်ေရးအတွက် အစိတ်အပိုင်း(၃)ရဲ အပိုင်း(၁)ြဖစ်တဲ့ NCA အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မ ဆိုင်ရာ မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်ဆိုရင် အချိသေဘာတူညီ 
ချက်ေတွရရိှခ့ဲတယ်။ ေနာက် ၂၀၂၀ အလွန်မှာ ဆက်လက်ေဆွးေွးမယ့် အဆင့် 
လိုက်လုပ်ငန်းစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ  ဇယား(၁)ကိုလည်း က န်ေတာ်တို 
ရရှိေဆွးေွးခဲ့ပါတယ်။    ကျန်တာေတွကေတာ့   ှစ်ဖက်သေဘာထားေတွကိ ု
အဆိုြပခဲ့တယ်။ လာမယ့်ေဆွးေွးပွဲမှာ ှစ်ဖက်သေဘာထား အဆိုြပချက်နဲ  
ကျန်ရှိေနတဲ့အပိုင်းေတွကိ ုက န်ေတာ်တို ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမှာပါ။ 

ေတွဆုံေမးြမန်း-ရဲေခါင်ွန်
ဓာတ်ပုံ-ဖိုးေထာင်

ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လုံ စတုတ အစည်းအေဝး ကျင်းပိုင်ေရးအတွက်
အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲှင့် NCA-S EAO ကိုယ်စားလှယ်တို၏ ေဆွးေွးမ ရလဒ်များ

ဦးလှေမာင်ေရ ဦးမျိးဝင်း



ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၀

မက ဆီကိုစီးတီး   ဇွန်   ၂၅
မဘိှစ်ပါး၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံမ မရိှေသာ်လည်း ေမွးဖွားလာသည့ ်
သုံးမ ာပူးကေလးများတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ေတွရှိမ ှင့်ပတ်သက်၍ 
အေြဖသိရှိိုင်ရန် မက ဆီကို ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက ကိးပမ်းလုပ်
ေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  

ပီးခ့ဲသည့် သီတင်းပတ်က မက ဆီကုိုိင်ငံအလယ်ပုိင်း ဆန်လူးစ်ပုိတုိစီ 
ြပည်နယ်၌ မန်ိးကေလးတစ်ဦးှင့ ်ေယာက်ျားေလး ှစ်ဦးပါဝင်ေသာ သုံးမ ာပူး 
ကေလးေမွးဖွားခဲ့ပီးေနာက် ၄ နာရီခန်အကာမှ  ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ  
ြပလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါကေလးသုံးဦးတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး စမ်းသပ်ေတွရှ ိ
ခဲ့ေကာင်း မက ဆီကို ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက ေြပာကားသည်။

ကေလးများ၏ မိခင်ြဖစ်သူတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါရှိမည်ဟု သံသယ 
ရှိပီး စမ်းသပ်စစ်ေဆးခဲ့ရာ မိခင်ြဖစ်သူမှာေရာ ဖခင်ြဖစ်သူမှာပါ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါပိုးမရှိသည်ကို  ေတွခဲ့ေကာင်း၊  ဤြဖစ်စ်သည်  မကံစဖူးေသာ 
ြဖစ်ရပ်တစ်ခုပင်ြဖစ်ေကာင်း   ြပည်နယ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီး   ေမာ်နီကား 

ရာငယ်လ်က ေြပာကားသည်။
ဇွန် ၁၇ ရက်က ေမွးဖွားသည့ ်သုံးမ ာပူးကေလးသုံးဦးအနက် ှစ်ဦးသည် 

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်လာပီး ၎င်းတိုမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ လက ဏာလည်း 
မရှိေတာ့ေကာင်း၊ သိုေသာ် ကျန်ကေလးတစ်ဦးသည ်အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ 
ရှိပီး ၎င်း၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနမှာ တည်ငိမ်လျက်ရှိေကာင်း ကေလး 
များကို ေဆးဝါးကုသေပးလျက်ရှိေသာ ဆရာဝန်များက ေြပာကားသည်။ 
အဆုိပါကေလးများကုိ ေဆးံု၌ထားရိှပီး ေဆးဘက်ဆုိင်ရာေစာင့်ကည့်မ ကိ ု
ဆက်လက်ခံယူရမည်ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးက ေြပာကားသည်။

လက်ရိှအချန်ိတွင် မက ဆကီိုိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 
၁၉၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာပီး အဆိုပါ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၃၃၇၇ 
ရှိလာကာ ကမ ာေပ ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတ မအဆိုးဆုံး ထိခိုက်ခံစားေနရ 
သည့် ိုင်ငံြဖစ်လာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဟိ စတန်တိုင်းမ်
ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ေဂျုဆလင ်  ဇွန်   ၂၅
အေနာက်ဘက်ကမ်းတွင်  တည်ရှိသည့်  ဂျးအေြခချေနရာများကို 
တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မည့ ်အစ ေရး၏ အစီအစ်ကို ုပ်သိမ်းရန် ကုလ 
သမဂ အတွင်းေရးမှးချပ် အန်တိနုယီိဂုတူာရက်စ်က ေတာင်းဆိခုဲသ့ည်။

အစ ေရးအေနြဖင့် ၎င်း၏ အစီအစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ိင်ုခဲပ့ါက ယင်းတိက်ုခိက်ုသမ်ိးပိက်ုမ သည် ိင်ုငတံကာဥပေဒကိ ုဆိုးရား 
စွာ ချိးေဖာက်ရာေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်က 
ယမန်ေနတွင် ြပလုပ်သည့် ကုလသမဂ လံုခံေရးေကာင်စီအစည်းအေဝး 
၌ ေြပာကားခဲ့သည်။

အစ ေရးုိင်ငံသည် အေမရိကန်သမ တ ေဒ နယ်ထရမ့်၏ ဇန်နဝါရီ 
လအတွင်း ေကညာခ့ဲသည့် အေရှအလယ်ပုိင်းငိမ်းချမ်းေရးအစီအစ် 

အရ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် အေနာက်ဘက်ကမ်းအား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက ်
ရန် စီစ်ခ့ဲသည်။ ပါလက်စတုိင်းတုိကမူ အဆုိပါအစီအစ်ကုိ ြပင်းြပင်း 
ထန်ထန် ကန်ကွက်ခဲ့သည်။

အစ ေရးိုင်ငံက   စီစ်ထားသည့်    တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မ ကို  
ကုလသမဂ လုံ ခံေရးေကာင်စ ီ    အဖွဲဝင်ိုင်ငံတချိက    ဆန်ကျင် 
ကန်ကွက်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပီး အစ ေရး၏ အစီအစ်က အေရှ 
အလယ်ပိုင်းေဒသငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စ်ကို အချနိ်ကာြမင့်သွားေစိုင ်
ေကာင်းှင့် ေဒသတငွး်အေြခအေနသည်လည်း မတည်မငမိြ်ဖစသွ်ား 
ေစိုင်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ

 ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသ ူ -  ၉၅၆၆၁၂၇ ဦး

ေသဆုံးသူ  -  ၄၈၅၇၀၄ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ -  ၅၂၀၇၉၂၉ ဦး

သစေတးလျ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေရးအတွက ်
တပ်ဖွဲဝင်များကိ ုြဖန် ကက်ထားမည်

မဲလ်ဘုန်း  ဇွန်  ၂၅
သစေတးလျိင်ုင၌ံ ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက် 
မ ကို  တားဆီးသည့်အေနြဖင့ ်    မဲလ်ဘုန်းမိ 
တွင် တပ်ဖွဲဝင ် ၁၀၀၀  ကို   ြဖန် ကက်ထား 
မည်ဟ ု သစေတးလျ   ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 
ဌာနမှ ယေန  ေကညာခဲ့သည်။  ယခုကဲ့သို 
ေဆာင်ရက်ြခင်းမှာ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်ဒုတိယ 
လ  င်းြဖစ်ေပ လာမည်ကို စိုးရိမ်ေသာေကာင့် 
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ်တွင ်    ကိုိုနာ 
ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ    ြမင့တ်က်ခဲ၍့ လွန်ခဲသ့ည့်  
ရက်သတ ပတ်က  ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၀ 
ကို     ေတွရှိခဲ့ပီး     မဲလ်ဘုန်းတွင်လည်း 
ကူးစက်မ များ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ 

မကာမရီက်များအတွင်း တပ်ဖဲွဝင် ၁၀၀၀ 
ခန်ကို  ဗစ်တိုးရီးယားတွင ်  တပ်စွဲထားမည ်
ဟု  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး  လင်ဒါေရးိုးက 

အေနာက်ဘက်ကမ်းအား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မည့်
အစ ေရး၏အစီအစ်ုပ်သိမ်းရန ်ကုလသမဂ  ေတာင်းဆို

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမရှိေသာ မိဘများမ ှေမွးဖွားသည့်
သုံးမ ာပူးကေလးများတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စမ်းသပ်ေတွရှိ

ဘရာဇီးလီးယား   ဇွန်   ၂၅ 

ဘရာဇီးိုင်ငံရှ ိတရားုံးတစ်ခုက သမ တ ေဘာ်ဆိုနာိုအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

စည်းမျ်းများကို လိုက်နာရန်ှင့် ြပည်သူများှင့်ေတွဆုံရာတွင် ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ပီးမ ှ
ေတွဆုံရန် အမိန်တစ်ရပ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ေကာင်း ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။ 

သမ တ ေဘာ်ဆိုနာိုအေနြဖင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေရးစည်းမျ်းများကို လိုက်နာြခင်း 
မရှိပါက အေမရိကန်ေဒ လာ ၃၉၀ ဝန်းကျင် ဒဏ်ေကးေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်ဟ ုအဆိုပါ 

အမိန်စာတွင် ပါရှိသည်။ 

သမ တ ေဘာ်ဆိုနာိုသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စတင်ပျံှံခဲ့သည့်အချနိ်မှစပီး လက်ရှိ 

အချနိ်အထိ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ အေပ  အေလးထားမ လုံးဝမရှိေကာင်း သိရသည်။ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို သာမန်အေအးမိေရာဂါတစ်ခုအြဖစ်သာ  ြမင်လျက်ရှိသည်။ ထိုေကာင့ ်

ယင်းအားေထာက်ခံသည့ ် ြပည်သူများှင့ ်ေတွဆုံရာတွင ်မကာခဏဆိုသလိ ုှာေခါင်းစည်း 
ဝတ်ဆင်ြခင်းမရှိဘ ဲ ေတွဆုံေလ့ရှိသည်။ 

ဒုတိယေြမာက ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  အများဆုံးိုင်ငံအြဖစ ်ရပ်တည်
လက်ရှိအချနိ်တွင်  ဘရာဇီးိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်ပျံှံမ အေရအတွက် 

ဆက်လက်ြမင့်မားလျက်ရှိသည်။ ိုင်ငံအတွင်း  ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက ် 
၁ ဒသမ ၁၄ သန်းရှိပီး ေသဆုံးသူ ၅၂၀၀၀ ေကျာ်ရှိေကာင်း အေမရိကန်ိုင်ငံ၏ ဂ န်ေဟာ့ကင်း 
တက သိုလ်၏ စစ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ထိုြပင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ အများဆုံးိုင်ငံများ 

စာရင်းတွင ်ဘရာဇီးိုင်ငံသည ်အေမရိကန်ိုင်ငံပီးေနာက ်ဒုတိယေြမာက ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  

အများဆုံးိုင်ငံအြဖစ ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ 
ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်းမျ်းများကို လိုက်နာရန် 
ဘရာဇီးသမ တအား တရားုံးက အမိန်ထုတ်ြပန်

ေြပာကားသည်။   သစေတးလျ  တပ်ဖွဲဝင ် 
၈၅၀ ခန်ကို    ိုင်ငံတကာမ ှ  ေရာက်ရှိလာ 
ေသာ  ခရီးသည်များအား  ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်
ဆိုင်ရာ   သီးြခားခွဲြခားေစာင့်ကည့်ရာတွင ်
တာဝန်ချထားမည်ြဖစ်ပီး   ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်
ဆိုင်ရာ       ေရာဂါစစ်ေဆးေရးဌာနများ၌ 
စာရင်းအင်းှင့် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ အကူအညီ 
များေပးရန် အြခားတပ်ဖွဲဝင် ၂၀၀ ခန်အား 
တာဝန်ေပးသွားမည်ဟု ၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

သစေတးလျ    တပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့် 
ြပည်နယ်များ၏  နယ်စပ်များအား  ပိတ်ဆို 
ကာကွယ်ထားပီး   ကျန်းမာေရးှင့်   အေရးေပ  
ကုသေရးလုပ်ငန်းများကို     ကူညီေဆာင်ရက် 
ေပးေနေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားမ ကို ထိန်းချပ် 
ိုင်ရန်    ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားမ များြပား 
သည့် ဆင်ေြခဖုံးေဒသများတွင် ေရာဂါစစ်ေဆး 

ေရးလုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း 
ဗစ်တုိးရီးယားြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဒန်နီရယ် 
အင်ဒူးက ေြပာကားသည်။ 

သစေတးလျတွင်   အသက် ၈၅ ှစ် 
အရယ်ရှိ   လူတစ်ဦး   ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ြဖင့် 
ေသဆံုးခ့ဲပီးေနာက် ကုိုိနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ 
ေသဆုံးမ များ ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။ လူဦးေရ  
၂၅ သန်းရှိေသာ သစေတးလျတွင် ကိုိုနာ 
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သ ူ၇၅၀၀ ရှိပီး ေသဆုံးသူ 
၁၀၄ ဦးရိှသည်။ ိင်ုငအံတွင်း  ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် 
ကာကွယ်ေရးကိ ုေဆာင်ရက်ေနပီး    ြပည်နယ် 
များတွင်    စီးပွားေရးများ   ြပန်လည်စတင်    
ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ု  ေြပာကားခဲ့သည်။      

ုိင်ငံအတွင်း ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ေရးစည်းမျ်း 
များကိ ု ပ်ုသမ်ိးရန် ေဆာင်ရက်ေနေသာ်လည်း 
နယ်စပ်ေဒသများကိ ုပိတ်ထားဆဲြဖစ်သည်။ 
ကိုးကား-စီအင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

ေပကျင်း   ဇွန်   ၂၅ 
တုတ်ိုင်ငံတွင် တစ်ရက်တာအတွင်း ြပည်သူ ၃ ဒသမ ၇၈ သန်းခန်ကို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါရှိ၊မရှ ိေဆးစစ်မ များ ြပလုပ်လျက်ရှိသည်ဟ ုကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက ယေနေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထပ်မံေတွရှိ
လက်ရှိအချနိ်   ေဆးစစ်ိုင်သည့်ပမာဏသည ်မတ်လအေစာပိုင်းက 

ေဆးစစ်မ ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်၁ ဒသမ ၂၆ သန်း ပမာဏထက် သုံးဆသာလွန်လျက် 

ရှိေကာင်း ေတွရှိရသည်။ ဇွန်လအေစာပိုင်းတွင် တုတ်ိုင်ငံ ေပကျင်းမိ၌ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ ထပ်မံ ေတွရိှခ့ဲသည်ဟု      တုတ်အမျိးသား 

ကျန်းမာေရးေကာ်မရှင်က ဆိသုည်။ ပင်လယ်စာများေရာင်းချေသာ ေဈးတစ်ခမှု 

အစြပကာ ဇွန် ၁၁ ရက်မှစပီး ဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၀ ေကျာ် ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့သည်။ 
ဇွန် ၂၂ ရက်အထိ  ိုင်ငံအတွင်း၌ ြပည်သူ သန်း ၉၀ ခန်ကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး  

ရှိ၊ မရှိ   ေဆးစစ်မ များြပလုပ်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်ဟ ု တုတ်အမျိးသားကျန်းမာ

ေရးေကာ်မရှင ်တာဝန်ရှိသူ ဂွန်ယန်ေဟာင်က ဆိုသည်။ 
ေဆာ်သထား

ေပကျင်းမိတွင် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးရိှ၊မရိှ ေဆးစစ်မ ခယံူပီး သည့ ်ြပည်သေူပါင်း 
၂ ဒသမ ၃ သန်းရှိပီြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက ေြပာကား 

ခဲသ့ည်။ ထိုြပင် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအပါအဝင် အေကာင်းအမျိးမျိး ေကာင့ ်
မိေတာ်၏ ြပင်ပေရာက်ရိှေနသမူျားကိလုည်း လာေရာက်ေဆးစစ်မ များခယံရူန်   

အာဏာပိုင်များက ေဆာ်သထားေကာင်း သိရသည်။ 
ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ေမာ်စကို   ဇွန်   ၂၅ 
ုရှားြပည်သူများက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက်  ဆ မဲများကို 
ယေန  စတင်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆုိပါဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ြပြပင်ေြပာင်းလဲ 
မ တွင် သမ တပူတင် အေနြဖင့် သမ တေရးေကာက် 
ပဲွတွင် ငါးကမ်ိေြမာက် ထပ်မေံရးေကာက်ခံိင်ုခွင့ ်
ရိှသည့်  ဥပေဒစည်းမျ်းများလည်း ပါဝင်သည်။ 

ုရှားြပည်သူများက ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 
ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးဆိင်ုရာ  ဆ မေဲပးမ များကိ ု
ဇလူိင်ု ၁ ရက်ေနအထ ိဆ မေဲပးိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ 

ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ ြပင်ဆင်ချက် 
မူကမ်းကို သမ တပူတင်က ဇန်နဝါရီလတွင် 
အဆိြုပခဲသ့ည်။ အဆိပုါြပင်ဆင်ချက်မူကမ်းတွင် 
၂၀၂၄ ခုှစ်တွင် သမ တရာထူးအာဏာ ကုန်ဆုံး 
ပီးေနာက ် လာမည့် သမ တေရးေကာက်ပွဲတွင ်
သမ တပူတင်အေနြဖင့ ် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့ ်

ရရိှရန် ထည့သွ်င်းေရးဆဲွထားေကာင်း သရိသည်။ 
ယမန်ေနက ကျင်းပခ့ဲေသာ စစ်ေရးြပအခမ်း 

အနား၌ အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်မ ရှိေရး 
အတွက် သမ တပတူင်က ရှုားြပည်သမူျားအား 
တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ သည် ုရှား 
ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးကို ဆိုးရားစွာထိခိုက်လျက်ရှိ 
သည်။ သိုေသာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒြပြပင ်
ေြပာင်းလဲေရးဆိုင်ရာ  ဆ မဲေပးမ မစတင်မီ 
ရက်အနည်းငယ်မှစပီး ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေရး
စည်းမျ်းများကိ ုသမ တပတူင်က ေြဖေလ ာေ့ပးခဲ ့
သည်။ ထုိြပင် ြပည်သူများ၏ စးီပွားေရး အကျပ် 
အတည်းများကို ေြပလည်ေစရန်ရည်ရယ်ပီး 
ေမာ်စကိုမိရှ ိ   စားေသာက်ဆိုင်များကိုလည်း 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ေပးခဲ့သည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဩစေတးလျကွန်တက်ေလေကာင်းလိုင်းက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် အလုပ်အကုိင် ၆၀၀၀ ေလ ာ့ချမည်

ုရှား၌ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက် ဆ မဲများစတင်ေပး

တုတ်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်လ င် 
ြပည်သူ ၃ ဒသမ ၇၈ သန်းခန်ကို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စစ်ေဆးေပးလျက်ရှိ

ခတ မ    ဇွန်   ၂၅
နီေပါိုင်ငံ၌ ဆရာဝန်များှင့် သူနာြပများအပါအဝင ်ကျန်းမာေရး 
လပ်ုသား ၁၄ ဦးှင့ ်နေီပါတပ်မေတာ်ှင့ ်နီေပါရဲတပ်ဖဲွတုိမှ လုံ ခံေရး 
တပ်ဖွဲဝင် ၁၀ ဦးတိုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရေကာင်း 
နေီပါကျန်းမာေရးှင့ ်လဦူးေရဝန်ကီးဌာနက ယေနေြပာကားသည်။

“ဒီကျန်းမာေရးလုပ်သားေတွနဲ  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်ေတွဟာ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာေတွနဲ  တစ်နည်းနည်းနဲ  
ထေိတွဆက်ဆခံဲတ့ဲအ့တွက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံတာပါ”ဟ ု
နီေပါကျန်းမာေရးှင့ ် လူဦးေရဝန်ကီးဌာန ေြပာေရးဆိုခွင့ ်ရှိသူ   
ဆမီးရ်ကမူာအာဒကီာရကီ  ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသို ေြပာကားသည်။

ဇွန် ၂၄ ရက်အထ ိနေီပါိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ
၁၀၇၂၈ ဦးရိှပီး၊ ေသဆံုးသူေပါင်း၂၄ ဦး ရိှေကာင်း  နေီပါကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ   ထုတ်ြပန်သည့် ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

ယခင်က ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်နေီပါကျန်းမာေရးလပ်ုသား 
များှင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ ေသဆုံးမ တစ်စုတံစ်ရာမ  မရိှေကာင်း၊ 
ယခုအခါ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရေသာလူနာများကုိ ကျန်းမာေရး 
လုပ်သားများက ေဆးဝါးကုသေပးရန် လုိအပ်သလုိ လံု ခံေရးတပ်ဖဲွ 
ဝင်များအေနြဖင့်လည်း ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းများှင့် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသမူျား၏ အေလာင်းများ ြမပ်ံှေရးတွင် ပါဝင် 

လုပ်ကုိင်ေနကသည့်အတွက် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ် 
ေကာင်း အာဒီကာရီက ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

နီေပါုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အများစကုို ေစာင့်ကည့်ေရး 
စခန်းများ၌ ေစာင့်ကည့မ် ခယံေူနေသာလမူျားတွင် ေတွရိှခဲေ့ကာင်း၊ 
သုိေသာ် နီေပါအစုိးရသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တုိက်ဖျက်ေရးအတွက် 
ေရှတန်းမျက်ှာစာ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ ကျန်းမာေရး 
လုပ်သားများှင့်   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များကိ ု  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ြခင်းမ ှအကာအကွယ်ေပးရန ်လိုအပ်ေသာအစီအမံများကို 
လုပ်ေဆာင်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။

နေီပါကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 
ခံရေသာ လူနာများအား ေဆးဝါးကုသမ တွင် ပါဝင်သည့် ေဆးဘက် 
ဝန်ထမ်းများှင့် အြခားဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက်၍ 
လိုက်နာရန် လမ်း န်ချက်ကို ပီးခဲ့သည့်လက ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 
အဆိပုါ လမ်း န်ချက်အရ သက်ဆိင်ုရာေဆးုမံျားသည် ကျန်းမာေရး 
လုပ်သားများအတွက်     ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများှင့်    အြခား 
ကာကွယ်ေရးကိရိယာများကိ ု     စီစ်ေပးထားရမည်ြဖစ်သကဲ့သို 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးဆုိင်ရာ လုိအပ်ေသာ အြခားအစီအမံ 
များကိုလည်း စီစ်ေပးထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဆစ်ဒနီ   ဇွန်   ၂၅
ဩစေတးလျကွန်တက်ေလေကာင်းလိင်ုးသည် ကိဗုစ်-၁၉    
ကပ်ေရာဂါ   ေကျာ်လ ားုိင်ေရးအတွက် ေလေကာင်းလုိင်း၏ 
အစီအစ်များအနက်မှ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်အလုပ် 
အကိုင် ၆၀၀၀  ေလ ာ့ချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အဆိုပါ 
ေလေကာင်းလိုင်းက ေြပာကားခဲ့သည်။

ယင်းေလ ာခ့ျမည့ပ်မာဏသည် ကွန်တက်ေလေကာင်း 
လိုင်းမှ အလုပ်သမားအင်အား၏ ငါးပုံပုံတစ်ပုံှင့ ်ညီမ ပီး 
မတ်လအတွင်းကလည်း    ကွန်တက်ေလေကာင်းလိုင်းက  
၎င်း၏ဝန်ထမ်းများအနက ်   ၈၀     ရာခိုင် န်းေကျာ်ကို 
လုပ်ငန်းခွင်မ ှယာယီအနားေပးခဲ့သည်။

ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ ေလေကာင်းခရီးစ်များ ပိလဲခဲ့ရ 
ြခင်းေကာင့ ်  ဝင်ေငွဆုံး ံးမ များ   ြဖစ်ေပ ေစခဲ့ေကာင်း 
ဩစေတးလျအမျိးသားေလေကာင်းလိင်ုးက   ေြပာကားခဲ ့
သည်။ ဩစေတးလျအစုိးရကလည်း နယ်စပ်ေဒသများကုိ 
လာမည့်ှစ်အထိ    ဆက်လက်ပိတ်ထားရန်ရှိေကာင်း 
ပီးခဲ့သည့်တစ်ပတ်က ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ဩစေတးလျ     ကွန်တက်ေလေကာင်းလိုင်းသည ်
နယူးဇီလန်သို ေြပးဆွဲပျသံန်းေနသည့ ်ေလေကာင်းလိုင်း 
များမှလဲွ၍ အြခားိင်ုငတံကာေလေကာင်း ေြပးဆဲွပျသံန်းမ  

များအားလံုးကုိ ေအာက်တုိဘာလေနာက်ပုိင်းအထိ ရပ်နား 
ထားရန် စစီ်ထားသည်။ လာမည့သ်ုံးှစ်တာကာလအတွင်း 

ဝင်ေငွအနညး်အကျး်မ သာရရှိမည်ဟု     ကွန်တက် 
ေလေကာငး်လုိငး်က   ေမ ာ်လင့်ထားေကာင်း  ယင်း 
ေလေကာင်းလုိင်း၏ အကီးအကဲ အလန်းဂ ိင်စီက ဇွန် ၂၅ 
ရက်တွင် ေြပာကားခဲ့သည်။

မိမိတုိ မြဖစ်မေနလုပ်ရမည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များေကာင့် 
ဩစေတးလျြပည်သ ူေထာင်ေပါင်းများစွာအေပ     ကီးမား 
သည့်    အကျိးသက်ေရာက်မ တစ်ခု  ြဖစ်လာလိမ့်မည ်
ြဖစ်ေကာင်းလည်း     ေကညာချက်တစ်ေစာင်တွင ်  
အကီးအကဲ အလန်းဂ ိင်စီက ေြပာကားခဲ့သည်။

ကွန်တက်ေလေကာင်းလိင်ုးှင့ ်၎င်း၏ လက်ေအာက်ခံ 
ကုမ ဏီြဖစ်သည့် ဂျက်စတားေလေကာငး်လုိငး်တိုသည် 
အလုပ်သမား   ၁၅၀၀၀  ခန်ကို  အလုပ်မှ  ဆက်လက် 
အနားေပးသွားရန်ရှိေကာင်း မစ တာဂ ိင်စီက ဆက်လက် 
ေြပာကားခဲ့သည်။ ဩစေတးလျိုင်ငံသည ်အြခားေသာ 
ိုင်ငံများထက ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားမ ကို လျင်ြမန်စွာ
ထန်ိးချပ်ိင်ုခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ခှုစ်တွင် လပ်ုငန်းများ အြပည့အ်ဝ 
ြပန်လည်လည်ပတ်ိင်ုမည်ဟ ုေမ ာ်လင့ထ်ားေကာင်း သရိ 
သည်။        ကိုးကား - ဘီဘီစီ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

နေီပါ၌ ကျန်းမာေရးလပ်ုသား ၁၄ ဦးှင့ ်လုံ ခံ ေရးတပ်ဖဲွဝင် ၁၀ ဦး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံ

အေမရိကန်ိုင်ငံလုပ ်ဒုံးကျည်ကာကွယ်ေရးစနစ ်
ဝယ်ယူမည့်အစီအစ် ဖျက်သိမ်းေကာင်း ဂျပန် အတည်ြပ

တိုကျိ   ဇွန်   ၂၅
ေဒ လာဘီလီယံများစွာကုန်ကျမည့်    
အေမရကိန်လပ်ု ဒုံးကျည်ကာကွယ်ေရး 
စနစ်      ဝယ်ယူမည့်အစီအစ်ကို 
ဖျက်သိမ်းေကာင်း  ဂျပန်အစိုးရက 
ယေန  အတည်ြပလိုက်သည်။

ဒုံးကျည် ကာကွယ်ေရးစနစ်ေကာင့်      

ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့် အ ရာယ်များ 
ှင့်ပတ်သက်၍    စိုးရိမ်ေနကသည် ့
ေဒသခံများ၏   ဖိအားေပးမ ေကာင် ့
ဂျပန်အစိုးရက     အစီအစ်ကို 
ေနာက်ဆုတ်ခဲ့ြခင်း     ြဖစ်သည်။ 
“အမျိးသားလုံ ခံေရးေကာင်စီက 
ဒီကိစ ကို ေဆွးေွးခဲ့ပီး အာကီတာနဲ  

ယာမာဂူချမှီာြဖန် ကက်မယ့် ဒံုးကျည် 
ကာကွယ်ေရးစနစ်ကိ ု    ပယ်ဖျက်ဖို 
သေဘာတူခဲ့ပါတယ်”ဟု  အာဏာရ 
လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ 
အစည်းအေဝးတစ်ခု၌ ကာကွယ်ေရး 
ဝန်ကီး တာုိကာုိက  ေြပာကားသည်။

၂၀၁၇ ခှုစ်တွင် အတည်ြပခဲသ့ည့် 

ေအးဂျစိ်ဒုံးကျည်    ကာကွယ်ေရး 
စနစ်မှာ ဆယ်စုှစ ်သုံးခုအတွင်း 
အေမရိကန်ေဒ လာ  ၄  ဒသမ  ၂ 
ဘလီယီအံထ ိကန်ုကျမည်ဟ ုခန်မှန်း 
ထားသည်။ အဆိပုါဒုံးကျည် ကာကွယ် 
ေရးစနစ်    ဝယ်ယူမ ကို   ေြမာက ်
ကိုရီးယားိုင်ငံက ဒုံးကျည်ပစ်လ တ် 
မ များ ြပလုပ်ပီးေနာက် ဂျပန်ုိင်ငံ၏ 
ကာကွယ်ေရးစွမ်းပကား     ြမင့်တင ်
မည့်ကိးပမ်းမ အြဖစ်     သိုမဟုတ် 
အေမရိကန်ိုင်ငံှင့်   နီးကပ်ေသာ  
ဆက်ဆံေရးတိုးြမင့်မည် ့  နည်းလမ်း 
တစ်ခုအြဖစ်       ြမင်ထားသည်။ 
အေမရကိန်သမ တ ေဒ နယ်ထရမ့် က 
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ အပါ 
အဝင်  အေမရိကန်ထုတ်ကုန်များ    
ပိုမိုဝယ်ယူကရန ်  မဟာမိတ်များကိ ု
တွန်းအားေပးခဲ့သည်။

ေအးဂျစိ်   ဒုံးကျည်ကာကွယ်ေရး 
စနစ်ေနရာတွင် အစားထိုးေရးချယ်မ  
များြပလုပ်ရန ်   အစိုးရက သ ိ  ာန် 
ချထားေကာင်း    ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်   
ရှင်ဇိအုာေဘးက ပီးခဲသ့ည့်အပတ်တွင် 
ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ
ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

ြမန်မာအမျိးသမီးများအား ြပည်ပိုင်ငံများသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားသူများအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၅
ြမန်မာအမျိးသမီးများအား ိင်ုငြံခားတိင်ုးြပည်များသို ပိုေဆာင်ရန် ကစံည်ြခင်း၊ 
ေရာင်းစားြခင်း ြပလပ်ုသမူျားအား လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒ 
ြဖင့် အမ ဖွင့်အေရးယူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဟသ  ာတမိနယ် ငမအဲိင်ုေကျးရာေန 
ေဌးဝင်းှင့ ်အစ်ကိြုဖစ်သ ူလှဝင်းသန်း (တမ်ိးေရှာင်)တိုသည် ကွက်သစ်ကေလး 
ေကျးရာေန  အမျိးသမီးှစ်ဦးှင့်  အမျိးသားတစ်ဦး၊ ငမဲအိုင်ေကျးရာေန 
အမျိးသားှစ်ဦးတိုအား ထိုင်းိုင်ငံတွင ် တရားဝင ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရမည်ဟ ု
လိမ်လည်စည်းုံး၍   တရားမဝင်ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ပီး  လုပ်အားခများအား 
ေခါင်းပုံြဖတ်ရယူခဲ့မ အတွက် တလုေတ ာ်နယ်ေြမရဲစခန်းက (ပ)၆၄၆/ ၂၀၁၉၊ 
လူကုန်ကူးမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄/၂၅/၃၂ ြဖင့်  အမ ဖွင့်ခဲ့ပီး 
ဟသ  ာတခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ ဇွန် ၂၃ ရက်တွင ်ေဌးဝင်းအား 
လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၂၄ အရ အလပ်ုှင့ ်ေထာင်ဒဏ် 
၁၀ ှစ်ှင့်  ပုဒ်မ ၂၅ အရ  အလုပ်ှင့်ေထာင်ဒဏ် ၅ ှစ်အား တစ်ေပါင်းတည်း 
ချမှတ်ခဲ့ပီး တမ်ိးေရှာင်ထွက်ေြပးသအူား တရားခေံြပးအြဖစ် ေကညာခဲသ့ည်။

အလားတူ ကချင်ြပည်နယ် ဝုိင်းေမာ်မိနယ် မဒိန်ေကျးရာေန မသ ား(ခ)

လဝန်ိေခါန် ယ်သည်   ေအာင်ေြမ(၁)ေကျးရာေန  မန်ိးကေလးငယ်တစ်ဦးအား 
တုတ်ိုင်ငံ ေရ လီမိရှ ိ ေဈးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင ် အလုပ်ရမည်ဟ ုလိမ်လည် 
စည်းုံးပီး စွန်းဖုန်းမိရှ ိတုတ်အမျိးသားတစ်ဦးထ ံေရာင်းစားခဲ့မ အတွက် 
ဝုိင်းေမာ်မိမရဲစခန်းက (ပ) ၁၄၄/၂၀၁၉၊  လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး 
ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ြဖင့် အမ ဖွင့်ခဲ့ပီး  ြမစ်ကီးနားခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပို 
ခဲ့ရာ   ဇွန် ၂၃ ရက်တွင်  မသ ား(ခ) လဝိန်ေခါန် ယ်အား    လူကုန်ကူးမ  
တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ  အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ် 
ချမှတ်ခဲ့သည်။

ထိုအတူ    ရှမ်းြပည်နယ ်   သီေပါမိေန    မေဇနန်း၊ ေဒ နီနီလွင်ှင့် 
ေဒ ေအးစန်းတိုက    တစ်မိတည်းေန    မိန်းကေလးငယ်ှစ်ဦးတိုအား 
တုတ်ြပည်တွင ်အငှားကိုယ်ဝန်ေဆာင်ပါက တစ်လ ကျပ် ၁၀ သိန်း န်းြဖင့် 
၁၀ လအတွက်  ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ရမည်ဟ ု   ေြပာဆိုစည်းုံး၍ သီေပါမိမ ှ
မူဆယ်မိသို   ေခ ေဆာင်လာခဲ့ပီး    တုတ်ိုင်ငံသို  ပိုေဆာင်ရန် စီစ် 
ေဆာင်ရက်ခဲ့မ အား မူဆယ်မိမရဲစခန်းက (ပ) ၆၂၄/၂၀၁၈၊ လူကုန်ကူးမ  
တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄/၃၂ ြဖင့်  အမ ဖွင့်ခဲ့ပီး  မူဆယ်ခိုင် 
တရားုံးသို  တရားစွဲဆိုတင်ပိုခဲ့ရာ  ေဒ ေဇနန်း၊ ေဒ နီနီလွင်ှင့် မေအးစန်း 

တိုအား လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ အလုပ်ှင့် 
ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့သည်။

အလားတူ  ရှမ်းြပည်နယ် ကွတ်ခိုင်မိေန ေဒ ရန်ေဟွ ှး (ခ)ရန်ေဝ၊ 
ေဒ ေလာက်ရှင် (ခ)အားခ မ်းှင့ ်သန်ိးနီမိေန ေဒ ရန်ချိင်(ခ)ရန်ဆိက်ုတိုသည် 
ကွတ်ခိင်ုမိနယ်   ဟိနုားေကျးရာေန မန်ိးကေလးငယ်တစ်ဦးအား  တတ်ုိင်ုင ံ
ရိှ ထမင်းဆိင်ုတွင် အလပ်ုရမည်ဟ ုလမ်ိလည်စည်းုံးေခ ေဆာင်၍ တတ်ုိင်ုင ံ
အန်းေဟွးြပည်နယ် အန်းေဟွးရှန်မိ  ဟွမ်ေချာက်တာေတွရာေန တုတ် 
အမျိးသား ဝမ်ထင့ထ်င့ ်ဆိသုထူ ံေရာင်းစားခဲမ့ အတွက် ကွတ်ခိင်ုမိမရစဲခန်းက 
(ပ)၃၈/၂၀၁၉၊ လူကုန်ကူးမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၈ (က)ြဖင့် 
အမ ဖွင့်ခဲ့ပီး  မူဆယ်ခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် 
ေဒ ရန်ေဟွ ှး (ခ)ရန်ေဝှင့် ေဒ ရန်ချိင် (ခ)ရန်ဆိုက်တိုအား လူကုန်ကူးမ  
တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၈(က)အရ အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ှစ် 
၂၀ စှီင့ ်ေဒ ေလာက်ရှင် (ခ)အားခ မ်းအား လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး 
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၈ (က)/၃၂ အရ အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ှစ် ၂၀ ချမှတ်ခ့ဲေကာင်း 
သိရသည်။                                                   

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၅
တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ေရြဖမိနယ်၌ သံုးေလာင်းပိင် 
လူသတ်မ ကျးလွန်သူ ေလးဦးအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမ ိ
ခဲ့ပီး အမ ဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ  ထားဝယ်မိ ေကျာက်ေမာ်ရပ်ကွက်ေန 
ေဒ ခင်စန်းညိသည် ဇွန် ၁၃ ရက် ညေနပိုင်းတွင် ၎င်း၏ 
သား မီးရထားလမ်းမိုင်တိုင်အမှတ ်(၂၃/၄)တွင် ရထားသံ 
လမ်းဂတ်ိေစာင့ ်ေအာင်ေကျာ်ထွန်း (ခ)ဖိုးလြပည့အ်ား ဖန်ုး 
အကမ်ိကမ်ိေခ ဆိေုသာ်လည်း မကိင်ုသြဖင့ ်ရထားသလံမ်း 
ဂိတ်အနီးရှိ  ၎င်းတိုေနအိမ်သို   သွားေရာက်ကည့် ရာ 
သားြဖစ်သူ ေအာင်ေကျာ်ထွန်း(ခ)ဖုိးလြပည့်၊ ဇနီး မခင်ဖိး 
ေဝ၊ သား ေမာင်စုစ ုတစ်ှစ်ေကျာ်ခန်တို သုံးဦးမှာ ေနအိမ် 
အတွင်း ဓားဒဏ်ရာများြဖင့် ေသဆုံးေနသည်ကို ေတွရှိ 
တိုင်တန်းသြဖင့ ်   ေရြဖမိမရဲစခန်းက   (ပ)၂၈/၂၀၂၀၊ 
ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၃၀၂ ြဖင့်   အမ ဖွင့်  အေရးယူထားရှ ိ
ခဲ့ေကာင်း။

အမ ှင့်ပတ်သက်၍   ထားဝယ်ခိုင်ှင့ ်    မိနယ် 
ရဲတပ်ဖွဲဝင်များက ပူးေပါင်းစုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ခဲ့ရာ တယ်လီ
ဖုန်းဆက်သွယ်မ များမှတစ်ဆင့်        မသက  ာသူအား 
ေြခရာခံမိခဲ့ပီး    ဆက်လက်စုံစမ်း  စိစစ်ချက်များအရ 
ေအာင်ေကျာ်ထွန်း(ခ)ဖိုးလြပည့်သည် ၎င်းအိမ်၌ မူးယစ ်
ေဆးဝါးေရာင်းချေကာင်း၊ လူသတ်မ ကျးလွန်သူ ဥဿရံ 
ေကျးရာေန ေကျာ်မင်းထွန်းှင့ ်  ဝိုင်ေကတို  ှစ်ဦးသည် 

ယခင်ရက်က ေသဆံုးသူထံသုိ မူးယစ်ေဆးဝါးသွားေရာက် 
ဝယ်ယခူဲေ့ကာင်း၊ ေငေွပးေချရန် မရိှသြဖင့ ်၎င်းတိုှစ်ဦး၏ 
သူငယ်ချင်းြဖစ်သည့် ဥဿရံေကျးရာေနသူ ေဇာ်လင်းထံမှ 
ငှားရမ်းကိုင်ေဆာင်လာသည့် တယ်လီဖုန်းအား အေပါင် 
ထားခဲ့ေကာင်း၊ အခင်းြဖစ်ေနတွင် ေဇာ်လင်းက ၎င်း၏ 
ဖန်ုးအား ြပန်ေတာင်းသြဖင့ ်ေကျာ်မင်းထွန်းှင့ ်ဝုိင်ေကတုိ 
က ေသဆုံးသူ၏    ေနအိမ်သိုသွားေရာက်ပီး   ဖုန်းအား 
ြပန်လည်ေတာင်းယစူ် အဆင်မေြပစကားများ ရန်ြဖစ်ရာမှ 
၎င်းတိုှစ်ဦးက   အသင့်ပါလာသည့် သစ်သားိုးတပ ်
ငါးမန်းစွယ်များပါ ဓားဦးခ န်ြဖင့် ေအာင်ေကျာ်ထွန်း(ခ) 
ဖိုးလြပည့်တို  မိသားစု သုံးဦးအား သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း၊ 
အခင်းြဖစ်ပီးေနာက ်   လူသတ်ရာတွင်  အသုံးြပခဲ့ေသာ 
သက်ေသခံဓားအား  ဥဿရံေကျးရာေန သိန်းသန်းဝင်းက 
ေဖျာက်ဖျက်ဝှက်သိမ်းေပးြခင်း၊ ဖုန်းပိုင်ရှင် ေဇာ်လင်းက 
လည်း ၎င်း၏ဖုန်းအား ေဖျာက်ဖျက်ထားေပးြခင်းတိုကို    
ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ခဲေ့ကာင်း  စစ်ေဆးေပ ေပါက်ခဲသ့ြဖင့ ်
ေရြဖမိနယ်   ဥဿရံေကျးရာေနသူများြဖစ်ကသည့ ်
ေကျာ်မင်းထွန်း၊ ဝိုင်ေက၊ သိန်းသန်းဝင်းှင့် ေဇာ်လင်းတို 
ေလးဦးအား အမ ြဖင့ ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပီး သက်ေသခ ံဓားဦးခ န်ှင့် 
အခင်းြဖစ်စ် အသုံးြပခဲ့သည့်  ဆိုင်ကယ်ှစ်စီးတိုအား 
သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်    ၎င်းတိုအား   ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရးယူ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   ြမန်မာိုင်ငံ 
ရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။                                        သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၅
သစ်ေတာဝန်ထမ်းများ၊ သစ်ေတာလုံ ခံေရး ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ၊ 
ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 
လွိင်ေကာ်မိနယ် ေထးသမရပ်ကွက်အတွင်းမှ ရပ်တန်  
ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်အား စစ်ေဆးရှာေဖရွာ ယာ်ေပ  
မှ တရားမဝင်က န်းခွဲသားတစ်တန်၊ ပန်းေတာင်းမိနယ ်
ကိးြပင်ခုတ်ကွက်(၁၂၉)အတွင်း ေညာင်ေြခေထာက်ရာ 
အနီးမှ တရားမဝင် က န်းခဲွသား ၁၃ တန်၊ ကိးြပင်ခတ်ုကွက် 
အမှတ် (၁၄၀)အတွင်း  ပုသိမ်-မုံရာကားလမ်း မိုင်တိုင် 
(၁၀၂/၄)ှင့် (၁၀၂/၆)အနီးမှ တရားမဝင်က န်းခွဲသား ၂၂ 
တန်၊ ေရတာရှည်မိနယ် ေကျာက်မဆင်ကိးဝုိင်းအကွက် 
အမှတ်(၁၁၊ ၁၃)အတွင်း တရားမဝင်က န်း၊ ပျ်းကတိုး၊ 
ကညင်၊  ုံးခွဲသား ခုနစ်တန်၊    အုတ်တွင်း-ေပါက်ေခါင်း 
ကားလမ်း  မိုင်တိုင် (၁၀၆/၂)အနီး  ဘုန်းေတာင်ကိးဝိုင်း 
အကွက်အမှတ်(၅၁)အတွင်း ေမာ်ေတာ်ယာ်ှစ်စီးေပ မှ 
တရားမဝင်က န်းခွဲသား/ခွဲြခမ်း  ၅ ဒသမ ၅၃၃၂ တန် 
မုံရာမိနယ ်စစ်ပင်ရပ်ကွက ်အလုံဘူတာအနီးလမ်းေပ ရှိ 
ေမာေ်တာ်ယာ်အား ရှာေဖစွစ်ေဆးရာ အင်သစ် ေလးတန် 

အား  ပိုင်ရှင်မဲ ့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ 
ထုိအြပင်   ေမာက်မယ်မိနယ်    ဟုိနမ့်ေကျးရာအုပ်စု 

ထီတေခါ့ေကျးရာအနီးမ ှတရားမဝင ်က န်းခွဲသား၊ က န်း 
တံခါးချပ်၊ အင်ခွဲသား ၁၇ တန်ခန် ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ် သုံးစီး 
ေပ မှ ြပစ်မ ကျးလွန်သူ ငါးဦး၊ ကွန်ဟိန်းမိေရှာင်လမ်း 
ဟိုကျယ်ေကျးရာအနီးေနရာ၌   ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပ မှ 
တရားမဝင ်က န်းတံခါးရက်ဆိုဒ်စုံ ၄၁ ချပ် (တစ်တန်)ှင့် 
ြပစ်မ ကျးလွန်သူတစ်ဦး၊      ဆိပ်ြဖ-ေဆာကားလမ်း၊   
မိုင်တိုင်(၃၄/၀)အနီး    ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပ မှ တရားမဝင ်
ပျ်းကတိုးခွဲသား ှစ်တန်၊       ြပစ်မ ကျးလွန်သူှစ်ဦး၊ 
မုံရာမိနယ်    ဦးသာဘုံကိုင်းေကျးရာအနီး  ချင်းတွင်း 
ြမစ်ကမ်းဝါးေဖာင်အတွင်းမှ တရားမဝင် က န်း၊ အင်၊ သေြပ၊ 
ေလာက်ယားသစ/်ခွဲသား ရှစ်တန်ှင့်   တပင်ဝါး ၁၃၀၀၊  
ြပစ်မ ကျးလွန်သူတစ်ဦးတိုအား   ဖမ်းဆီးရမိ၍  ြပစ်မ  
ကျးလွန်သူများအား ဥပေဒှင့်အည ီထိေရာက်စွာ အေရး 
ယူိုင်ေရး သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင ်   အမ ဖွင့်ေဆာင်ရက ်
လျက်ရှိေကာင်း သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။  

ညီညီသန်း(ေနြပည်ေတာ်)

မိနယ်အချိ၌ တရားမဝင်သစ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ေရြဖမိနယ်၌
သုံးေလာင်းပိင်လူသတ်မ  ကျးလွန်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ

ေြခာက်ဘီးယာ်ေပ မှ တရားမဝင် တမလန်းွယ်ေချာင်းများ ဖမ်းဆီးရမိ
ကသာ  ဇွန်    ၂၅
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ေကာလင်း 
မိမစခန်းမှ   ဒုရဲအုပ်သန်းဗိုလ်ှင့် 
အဖဲွ၊ သစ်ေတာဦးစီးအဖဲွှင့် ပူးေပါင်း 
အဖွဲသည် သတင်းအရ ဇွန် ၂၄ ရက် 
နံနက် ၂ နာရီခန်က    ေကာလင်း-
ကိုးေတာင်ဘိုသွားကားလမ်း ဆိုင်ဒူး 
ဂတ်ိေတာင်ဘက်       ှစ်ဖာလုခံန်အကွာ 

တွင်  ေစာင့်ဆိုင်းေနစ် ပင်လည်ဘူး 
မိနယ်မှ       ကန်ဘလူမိနယ ် 
ကိုးေတာင်ဘိုေကျးရာသို ေအာင်မင်း 
ေဇာ် ေမာင်းှင်ပီး ပိင်ုဇင်လင်းထွန်းှင့် 
ေအာင်ဖိးေဝတို  လိုက်ပါလာေသာ 
ေြခာက်ဘီးယာ်အား   စစ်ေဆးရာ  
ယာ်ေပ တွင် တရားမဝင်သယ်ေဆာင် 
လာေသာ  တမလန်းွယ် ၂၂ အိတ် 

(၂၆၄၀ ေချာင်း)တိုအား  ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ 
ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေအာင်မင်း 
ေဇာ်၊ ပုိင်ဇင်လင်းထွန်းှင့် ေအာင်ဖိးေဝ 

တိုအား သစ်ေတာဥပေဒအရ အေရးယ ူ
ထားေကာင်း သိရသည်။

ေအးြမသက်ထား



COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၅-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီ

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၀
ကိုဗစ်-၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်၊ သတင်း

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက်(၈:၀၀) နာရီ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

၁။ (၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-

- အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၆၆)ခု၊  

- ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၁၉) ခု၊

- ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၅) ခုှင့် 

- ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (မ ေလး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၅) ခု၊

စုစုေပါင်း (၈၈၅)ခု အား ယေန၊ ညေနတွင် စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -

• COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာသစ် မေတွရှိရပါ။

၂။ (၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 

(၂၉၃) ဦးရှိပါသည်။ 

၃။ ဓာတခဲွ်အတည်ြပလူနာေဟာင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခဲွနမူနာစစ်ေဆးမ တွင် (၂) ကိမ် ဆက်တုိက် 

ပိုးမေတွရှိသ ူ (၃) ဦး (Case- 216, 235, 242) ရှိသြဖင့ ်စုစုေပါင်း  (၂၁၁) ဦးရှိပါသည်။ ၎င်းတိုအနက် (၁၉၅) ဦးအား 

ေဆးံုမှ ဆင်းခွင့်ြပခ့ဲပီးြဖစ်ကာ သတ်မှတ်ေနရာများတွင် အသွားအလာ ဆက်လက်ကန်သတ်၍ ေစာင့်ကပ်ကည့်  
လျက်ရှိပါသည်။       

၄။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအနက ်ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရှိပါသည်။ 

၅။ (၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန ၊ ေနလယ်(၁၂:၀၀)နာရီမှ(၂၅-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန ၊ ေနလယ်(၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း 

ေတွရှိရေသာ ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ ်(၂၄) ဦး ရှိပါသည်။

၁။  (၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၅၂)ခုှင့် 
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ေမာ်လမိင)် (PHL, Mawlamyine) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၆၈) ခု၊
  စုစုေပါင်း (၁,၂၂၀)ခု အား ယေန၊ နံနက်အေစာပိုင်းတွင် စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -
  • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာသစ် မေတွရှိပါ။
၂။  (၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 
(၂၉၃) ဦးရှိပါသည်။ 
၃။  (၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ များအေနြဖင့ ်-
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁,၃၁၆)ခု၊ 
 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၆၀) ခု၊ 
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (မ ေလး) (PHL, Mandalay) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၅) ခု၊
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ေမာ်လမိင)် (PHL, Mawlamyine) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၆၈) ခု ှင့်

 - ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၁) ခု၊
  စုစုေပါင်း (၂,၃၃၀)ခု အား စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။

တမူး   ဇွန်   ၂၅
တမူးမိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန၏၂၀၁၉- ၂၀၂၀ လုပ်ငန်းရာသီ အင်း/တင်ဒါ ငါးဖမ်းကွက်များ 
ေလလံတင်ေရာင်းချြခင်း၊ ကိုဗစ် - ၁၉  ကာကွယ်ေရး ငါးရိက ာများစားသုံးေပး၊ ငါးသယံဇာတ 
ထိန်းသိမ်းေရး တားြမစ်ထားေသာ ငါးဖမ်းကိရိယာများြဖစ်သည့် အဆိပ်ချြခင်း၊ မိုင်းခွဲြခင်း၊ 
ဘက်ထရီေရှာ့တုိက်ြခင်းများမြပလုပ်ေစေရး ပညာေပးေဟာေြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များ 
ြဖန်ေဝြခင်းကိ ုယမန်ေနက ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                 သတင်းစ်

ဟသ  ာတ  ဇွန်  ၂၅ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ဟသ  ာတမိနယ် 
သမဝါယမအသင်းစလုမီတိက်       သွင်းအားစ ု
အေရာင်းဆိုင်မ ှ  ကိုဗစ်-၁၉  ကာလအတွင်း 
ေတာင်သူများ၏   စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ 
အထွက်တိုးေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက် အေြခခ ံ
စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုေရးသမဝါယမအသင်း ၁၃၃ 
သင်းရှိ အသင်းသား ေတာင်သူများသို ပုလဲ 
ဓာတ်ေြမသဇာ ၂၃၅ အိတ်၊ ဧရာဝတီ ကွန်ေပါင်း 
ေြမသဇာ ၁၈၅ အိတ်တုိကုိ ကုန်ေက းစနစ်ြဖင် ့
ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးိင်ုခဲ့ပီး ကျန်အသင်းသား
ေတာင်သူများအတွက်လည်း     လိုအပ်သလို 
ဆက်လက်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း သိရသည်။

ေကးမုံ

ဟသ  ာတမိနယ်သမဝါယမအသင်းစုအေရာင်းဆိုင်မှ ေြမသဇာများ ြဖန်ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိတမူးမိနယ်၌ အင်း/တင်ဒါ ငါးဖမ်းကွက်များ 
ေလလံတင်ေရာင်းချ

COVID- 19 ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိမှစ၍ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာစို



   ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်- ၁၉ သတင်း

မ ေလး   ဇွန်   ၂၅
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်း လိအုပ်သည့ေ်နရာများတွင် အသုံးြပိင်ုရန်အတွက် 

Asia World Foundation မှ အလှေငကွျပ် သန်ိးတစ်ေထာင် 
ကို  ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီတွင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 
အစိုးရအဖွဲုံးသို  လာေရာက်လှဒါန်းရာ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်    ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်က 

လက်ခံရယူပီး ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ ြပန်လည်ေပးအပ ်
သည်။

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း၌  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကိတင်ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ် 

များှင့်စပ်လျ်း၍ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် အသုံးြပ 

ိုင်ရန်    ေစတနာရှင်     ရဟန်းရှင်လူြပည်သူများှင့ ်
ကမု ဏမီျား၊ လမူ အသင်းအဖဲွ အသီးသီးတိုမှ အလှေငမွျား၊ 

ကျန်းမာေရးသုံးပစ ည်းများ၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား အစရှိသည့် 
ပစ ည်းများကိ ု       ေစတနာသဒ ါတရားထက်သန်စွာြဖင့ ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  အစိုးရအဖွဲုံးသို  လာေရာက် 

လှဒါန်းလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ေတာင်ကီး   ဇွန်   ၂၅

ရှမ်းြပည်နယ ်  ြပည်သူလူထ ုစားနပ် 

ရိက ာေထာက်ပံ့ေရး  ေကာ်မတီအေန 

ြဖင့် ကုိဗစ် -၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနစ် 

ကာလအတွင်း    အေြခခံြပည်သူများ 

စားနပ်ရကိ ာအတွက်  အေထာက်အက ူ

ြဖစ်ေစရန်ရည်ရယ်၍  ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ 

ကုလားပဲပါဝင်သည့ ်    စားနပ်ရိက ာ 

ထုပ်များ၊  ကက်ဥများအား  ြပည်သူ 

များလက်ဝယ်အေရာက်  သွားေရာက် 

လှဒါန်းလျက်ရှိသည်။

ရိက ာထုပ်များ လှဒါန်း

ယင်းသို   သွားေရာက်ေထာက်ပံ့ 

လှဒါန်းရာတွင်   ြပည်သူလ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ် ဦးေနမျိး၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

ြပည်သလူထူ ု စားနပ်ရကိ ာေထာက်ပံ ့

ေရးေကာ်မတီှင် ့    ကေမ ာဇဘဏ် 

နာယက ဦးေအာင်ကိဝုင်း၊ ေတာင်ကီး 

မိ  ခိုင်ှင့် မိနယ်  အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ  တာဝန်ရှိသူ 

များ၊  ရှမ်းြပည်နယ်  ြပည်သူလူထု 

စားနပ်ရကိ ာေထာက်ပံေ့ရး ေကာ်မတ ီ

မှ တာဝန်သမူျားှင့ ် ပရဟတိအဖဲွဝင် 

များသည ်      ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ေရ ေညာင်မိရိှ  အေှးယာ်လပ်ုသား 

ှင့်       လက်တွန်းလှည်းလုပ်သား 

စုစုေပါင်း ၁၁၄ ဦးတိုအား ဆန်၊ ဆီ၊ 

ဝန်းသို  ဇွန်  ၂၅
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဝန်းသိုမိနယ်တွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး 
ပစ ည်းများ ေပးအပ်လှဒါန်းပွဲကိ ု    ယေနနံနက် ၁၁ နာရီတွင် မိနယ်အေထွ
ေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန  ေဒါင်းြမခန်းမ၌  ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားသို     ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်  ဦးေနစိုးေအာင်၊ 
တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဇာ်လင်းဦးှင့် ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း၊ 
မိနယ်စမီခံန်ခဲွမ ေကာ်မတဦက    ဦးေနမျိးထွန်းှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျား 
တက်ေရာက်ခ့ဲကပီး တာဝန်ရိှသူများက ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများကုိ ေကျာက်ပါးစပ် 
ေကျးရာေကာ်မတီထ ံေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ကသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများမှာ ေကျးလက်ေဒသ 
ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)က     အေသးစားဓာတ်အားေပးစနစ ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ေကျာက်ပါးစပ်ေကျးရာသို  ေပးအပ်လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ပီး 
ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက်  အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် လှဒါန်းြခင်း 
ြဖစ်သည်။  ထိုသို  လှဒါန်းရာတွင် တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံသုံးစုံ၊  
ှာေခါင်းစည်း  အခု ၅၀၀၊ လက်ေဆးဆပ်ြပာရည ်ေြခာက်ဘူး၊   လက်အိတ် 
တစ်ဘူးတုိကုိ ေကျးလက်ဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)ကုိယ်စား မိနယ်ေကျးလက်ေဒသ 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးှင့ ်မိနယ်မှ တာဝန်ရှိသူများက 
 ေကျးရာမီးလင်းေရးေကာ်မတီသို ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း မိနယ်ဦးစီးမှး 
ဦးြမတ်မျိးထွန်းက ေြပာသည်။                          ေမ းကဇင(်မုံရာကိုယ်ပွား)

ေစတုတ ရာ   ဇွန်   ၂၅
မေကွးတိင်ုးေဒသကီး  ေစတတု ရာမိနယ်  ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ  မိနယ်ဦးစီး 
မှး ဦးေဇာ်ထွန်းဦးှင့ ်ဝန်ထမ်းများက ေစတတု ရာမိ မိမေဈးတွင် ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေရး ငါးရကိ ာများစားသုံးေပး  ပညာေပးေြမစိက်ုပိစုတာ စိက်ုထ ူ
ြခင်းှင့ ်အများြပည်သမူျားကိ ုပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖန်ေဝြခင်းကိ ု
ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၅
ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် ကျေရာက်သည့ ်(၁၀) 
ှစ်ြပည့် သေ  ဘာသားေန   အထိမ်း 
အမှတ်အြဖစ် ရန်ကုန်မိ ကမာရတ် 
မိနယ်      ရန်ကုန်တက သိုလ်ဝင်း 
အတွင်း၌    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 
ေစာင့်ကပ်ကည့် မ    ခံယူေနသည့် 
ြပည်ပိုင်ငံများမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိ 
လာေသာ   ြမန်မာိုင်ငံသားများအား 
အလှရှင်များက အစားအေသာက်များ 
လှဒါန်းသည့်  အစီအစ်ကို  ယေန  
နံနက်ပိုင်းတွင ် အဆိုပါဝင်းအတွင်းရှိ 
သံပျင်ေဆာင်၌ ကျင်းပသည်။

လှဒါန်းမ အေနြဖင့်    ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါှင့်စပ်လျ်း၍      ေစာင့်ကပ ်
ကည့် မ ခံယူေနသည့်   ြပည်ပိုင်င ံ
များမှ    ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ 
သေ  ဘာသားများအပါအဝင ်   ြမန်မာ 
ိင်ုငသံား ၁၅၀ ေကျာ်အား ေနလယ်စာ 
အြဖစ်    ကက်သားအုန်းထမင်းှင့ ်
အေအးတို  လှဒါန်းြခင်းြဖစ်သည်။ 

လှဒါန်းမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍  အလှရှင် 
ြဖစ်သူ Myanma Ocean Win Services 
Co.,Ltd. မှ     မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်
ထိန်းချပ်ေရးတွင် အသံုးြပိုင်ရန် အလှေငွများ လှဒါန်း

အေှးယာ်ှင့် လက်တွန်းလှည်းလုပ်သားများ၊ ေအးသာယာမိ မိဘမဲ့ေဂဟာများ၊ 

ေတာင်ကီးမိ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများသို စားနပ်ရိက ာများ ေထာက်ပံ့လှဒါန်း

ဆား၊   ကုလားပဲပါဝင်သည့ ်  စားနပ် 

ရကိ ာထပ်ုများ၊  ကက်ဥများ၊  ဗတီာမင် 

စီ  အချိရည်ဘူးများှင့ ်တစ်ဦးလ င် 

ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀ စီတိုကို  ေထာက်ပံ့ 

လှဒါန်းခဲ့သည်။

ထိုေနာက်   ြပည်နယ်လ တ်ေတာ် 
ကိယ်ုစားလှယ်၊ ေကာ်မတနီာယကှင့် 

အဖဲွသည် ေရ ေညာင်မိ ေအာင်သေြပ 

ရပ်ကွက်ရှိ  စိတ သုခမိဘမဲ့ပရဟိတ 
ေကျာင်းသုိသွားေရာက်၍ ဆရာ ဆရာမ 

များှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၈၈ 

ဦးတိုကို   စားနပ်ရိက ာထုပ်များှင့် 

တစ်ဦးလ င် ေငွကျပ ်၁၀၀၀၀ စီတိုကို 

ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့သည်။     ထိုြပင ်

ကေမ ာဇဘဏ်နာယက  ဦးေအာင်ကို 

ဝင်းက        အဆိုပါပရဟိတေကျာင်း 

ရန်ပုံေငွအတွက ်အလှေင ွကျပ်သိန်း 

၁၀၀ ကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်     ေအးသာယာမိ 
သာသနာ့တံခွန်    မိဘမဲ့ပရဟိတ 

ေကျာင်းသိုသွားေရာက်၍    ဆရာ 

ဆရာမများှင့်       ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ ၃၄ ဦးတိုအား စားနပ်ရကိ ာ 
ထုပ်များှင့်  တစ်ဦးလ င် ေငွကျပ ်

၁၀၀၀၀ စတီိုကိ ုေထာက်ပံလှ့ဒါန်းပီး 

ကေမ ာဇဘဏ်နာယကက  အလှေငွ 

ကျပ် သိန်း ၅၀ ၊ မိဘေမတ ာ မိဘမဲ့ 

ပရဟတိေကျာင်းရိှ ဆရာ ဆရာမများ 

ှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၈၆ ဦး 

အတွက်    စားနပ်ရိက ာထုပ်များှင့ ်

တစ်ဦးလ င်    ေငွကျပ်  ၁၀၀၀၀  စီ၊ 

ေကျာင်းအတွက် အလှေငွကျပ် သိန်း 
၁၀၀ တိုကို ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

ယင်းေနာက်     ေတာင်ကီးမိ 

အရိယဝံသ  မိဦးေကျာင်းတိုက်သို 

သွားေရာက်၍ ဆရာေတာ်၊  သံဃာ 

ေတာ်ှင့်   ပထမေတာင်ေကျာင်းကီး 
ေကျာင်းတိုက်ရှ ိ ဆရာေတာ်၊ သံဃာ 

ေတာ်များအား ဆန်၊ ဆီှင့် လှဖွယ် 
ဝတ ပစ ည်းများကိ ုဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေစတုတ ရာ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
အသိပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ

သေ  ဘာသားေန (၁၀)ှစ်ြပည့် အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ခံယူေနရသူများအား အစားအေသာက်များလှဒါန်း

ဦးဝင်းေငွက    “ိုင်ငံေတာ်အစိုးရရဲ 
ကိုဗစ်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရက်မ ကိ ုတစ်ေထာင့တ်စ်ေနရာ 
ကပါဝင်တဲ့အေနနဲ    အခုလို လှဒါန်း 
တာပါ။ ညပိင်ုးမှာလည်း သတူိုေနထိင်ု 
တဲ့အေဆာင်ေတွကို   သွားေရာက်ပီး 
ချင်းတွင်းဒုိးနဲ   ေဖျာ်ေြဖဖုိစီစ်ထားပါ 

တယ်။ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ခယံေူနတဲ ့
သူေတွအေနနဲ   စိတ်ခွန်အားေတွ  ရရိှ 
လိမ့်မယ်လို ေမ ာ်လင့်ပါတယ်”  ဟု 
ေြပာသည်။

IMO  (International  Maritime 
Organization) အေနြဖင့်  သေ  ဘာ 
သားများကိ ုအသိအမှတ်ြပ၊  ဂုဏ်ြပ 

အမှတ်တရရိှေနေစရန် ၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ် 
မှစတင်ကာ ှစ်စ်  ဇွန် ၂၅ ရက်ကိ ု
သေ  ဘာသားေနအြဖစ ်   သတ်မှတ်ခဲ့ 
ြခင်းြဖစ်ပီး ယခှုစ် သေ  ဘာသားေန၏ 
ေဆာင်ပုဒ်မှာ “Seafarers are Key 
Workers ’’ ြဖစ်သည်။

  သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံေဇာ်ကီး

ဝန်းသိုမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများ ေပးအပ်လှဒါန်း



ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ် - ၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

 ဘူိုင်း ၁၄၁ ၁၃၈ ၃

 ကေမ ာဒီးယား ၁၃၀ ၁၂၇ ၀

 လာအို ၁၉ ၁၉ ၀

 မေလးရှား ၈၆၀၀ ၈၂၇၁ ၁၂၁

 ြမန်မာ ၂၉၃ ၂၁၁ ၆

 ဖိလစ်ပိုင ် ၃၃၀၆၉ ၈၉၁၀ ၁၂၁၂

 စင်ကာပ ူ ၄၂၇၃၆ ၃၆၂၉၉ ၂၆

 ထိုင်း ၃၁၅၈ ၃၀၃၈ 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 ၂၄၆၃၉၂၃ ၁၀၄၀၆၆၁ ၁၂၄၃၀၈

 ဘရာဇီး ၁၁၉၃၆၀၉ ၆၄၉၈၀၆ ၅၃၈၉၅

 စပိန် ၂၉၄၁၆၆ စိစစ်ဆဲ ၂၈၃၂၇

 ပီူး ၂၆၄၆၈၉ ၁၅၁၅၈၉ ၈၅၈၆

 ဗိတိန် ၃၀၆၈၆၂ စိစစ်ဆဲ ၄၃၀၈၁

 ုရှား ၆၁၃၉၉၄ ၃၇၅၁၆၄ ၈၆၀၅

 အိ ိယ ၄၇၄၅၈၇ ၂၇၂၆၃၆ ၁၄၉၁၅

 အီတလီ ၂၃၉၄၁၀ ၁၈၆၁၁၁ ၃၄၆၇၅

 အီရန် ၂၁၅၀၉၆ ၁၇၅၁၀၃ ၁၀၁၃၀

 အင်ဒိုနီးရှား ၅၀၁၈၇ ၂၀၄၄၉ ၂၆၂၀

 ချလီီ ၂၅၄၄၁၆ ၂၁၅၀၉၃ ၄၇၃၁

 ချင်းေရ ေဟာ်မှ

မေကွးတုိင်းေဒသကီးမှ ခုနစ်ဦး၊ ဧရာ 

ဝတီတိုင်းေဒသကီးမ ှှစ်ဦးှင့်  ရှမ်း 

ြပည်နယ်မှ ၇၇ ဦး တိုြဖစ်သည်။

ချင်းေရ ေဟာ်     နယ်စပ်ဂိတ်မှ 

ဝင်ေရာက်လာသည့် ေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ

များအား  ချင်းေရ ေဟာ်မိ  ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီမ ှ    သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး/   ြပည်နယ်များသို    

စနစ်တကျ  စီစ်လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင ်

ေပးလျက်ရှိရာ ဧပီ  ၃၀ ရက်မှ  ဇွန်  

၂၅    ရက်အထိ   အမျိးသား ၆၆၉၉ 

ဦးှင့် အမျိးသမီး ၅၃၃၂ ဦး စုစုေပါင်း 

ေနရပ်ြပန် ြပည်သူ ၁၂၀၃၁ ဦးတိုကို    

လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။

ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင်မိရှိ အသွားအလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းသို ေနရပ်ြပန် ၁၄၅ ဦး ေရာက်ရှိ
ေမာ်လမိင ်   ဇွန်    ၂၅

မွန်ြပည်နယ်    ေမာ်လမိင်မိ  အသွားအလာကန်သတ် 

ေစာင့်ကည့ေ်ရးစခန်းအြဖစ်   ထားရိှေသာ   အမှတ်(၄)

တည်းခိုေရးစခန်းတွင်  ယမန်ေန    မွန်းလွဲပိုင်းက 

ကရင်ြပည်နယ ်  ြမဝတီမိမှတစ်ဆင့ ်  ဝင်ေရာက ်

လာေသာ ေနရပ်ြပန်အမျိးသား ၈၁ ဦး၊ အမျိးသမီး 

၆၄ ဦး  ေပါင်း ၁၄၅ ဦးတိုအား တာဝန်ရှိသူများက 

လက်ခံ၍   အဖျားတိုင်းပီး   ၎င်းတို   တည်းခိုမည့် 

အေဆာင်များသို  ေနရာချထားေပးေကာင်း သိရ 

သည်။

ထိသုို အသွားအလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့ေ်ရး 

စခန်းသို     ဝင်ေရာက်လာေသာ  ေနရပ်ြပန်များအား 

အမှတ်(၄)   တည်းခိုေရးစခန်းတာဝန်ခံ   ဗိုလ်မှး 

ေကျာ်ြမင့်ထွန်း၊     ခိုငအ်ေထွေထွအပ်ုချပ်ေရးဦးစးီ

ဌာနမှး၊   မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

မှး၊   ဌာန ဆိင်ုရာများ၊     ကျန်းမာေရးဌာနဝန်ထမ်းများှင့ ်

အဖွဲအစည်းေပါင်းစုံက   ေွးေထွးစွာ   ကိဆိုကပီး 

အဖျားတိင်ုးြခင်း၊ စာရင်းသွင်းြခင်းှင့ ်၎င်းတို တည်းခိ ု

မည့ေ်နရာသို ပုိေဆာင်ေပးြခင်း၊ စားေရးေသာက်ေရး 

စီစ်ေပးြခင်းှင့် လုိအပ်သည်များ ကူညီေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အမှတ်(၄)တည်းခိေုရးစခန်းရိှ    အသွားအလာ 

ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်သူများကို     ကျန်းမာေရး 

စစ်ေဆးမ   ရက်သတ ပတ်လ င်  တစ်ကိမ်၊  ှစ်ကိမ်  

ြပလုပ်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးမေတွရှိသူများကို  ေနရပ ်

အသီးသီးသုိ     ြပန်လည်ပုိေဆာင်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ တည်းခိုေရးစခန်းတွင ်ေမ ၁  ရက်မှ  ယေန  

အထိ ြပည်ပိုင်ငံအသီးသီးမ ှေနရပ်ြပန် စုစုေပါင်း   

၅၄၆၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

 ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ကျိင်းတုံ    ဇွန်   ၂၅

ထိုင်းိုင်ငံမ ှ ြမန်မာအလုပ်သမား ၉၈ ဦးသည် ယမန်ေန   

ညေနပိုင်းက    ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)   ကျိင်းတုံမိ 

ေလ့ကျင့်ေရးအားကစားုံသို  ေရာက်ရှိခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူ 

များက  မူလေနရပ်အသီးသီးသို   အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 
ြပန်ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးကာ ေတာင်ကီးမိသို 
ဆက်လက်ပိုေဆာင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုင်းိုင်ငံမ ှ ြပန်လာသည့်ြမန်မာအလုပ်သမားများ
သည် တာချလီတ်ိမိ ထိင်ုး-ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရး အမှတ်(၂)

တံတားဂိတ်မှ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ပီး   ကျိင်းတုံမိသို 

ေရာက်ရိှခ့ဲရာ ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဟန်ထွန်း၊ 
ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ 

ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ကျိင်းတုံလူငယ်ပရဟိတအဖွဲ 

များှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက လိအုပ်သည့ ်ကျန်းမာ 

ေရး စစ်ေဆးမ များ ြပလပ်ုေပးပီး ထမင်းထပ်ု၊ ေရးသန်ဘူး 
များ ေဝငှေပးသည်။

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအနက ်ကျိင်းတုံမိ 
နယ်မှ ကိုးဦးအား အသွားအလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်မ  
ဆက်လက်ထားရိှရန် တာဝန်ရိှသူများက စီစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးပီး ကျန် ၈၉ ဦးအား ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လည် 
ပိုေဆာင်ိုင်ေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးကာ  ေတာင်ကီးမိသို 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ် ဆက်လက်ပိုေဆာင်ေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                  

  မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ထိုင်းိုင်ငံမှ ြမန်မာအလုပ်သမား ၉၈ ဦး ကျိင်းတုံမိသို ေရာက်ရှိ



   ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်း

တာချလီိတ်   ဇွန်   ၂၅

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) တာချလီိတ်မိ ြမန်မာ-လာအို 

နယ်စပ်ဂတ်ိမှ ေနရပ်ြပန်ြမန်မာိင်ုငသံား ၁၈၆ ဦး ယမန်ေန  
က ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲသ့ည်။ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာက 
သည့်   ြမန်မာိုင်ငံသားများကို   ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးြမင့်ိုင်၊  မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး  ဦးချမ်းေြမ့ေစာှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက ြပန်လည်လက်ခံခဲ့ကသည်။ 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူအားလုံးကို ကျန်းမာေရး 

စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်အပခူျန်ိတိင်ုးတာြခင်းြပလပ်ုခဲ့ပီး သသံယ 
လူနာ မေတွရှိရသြဖင့ ်ကားများစီစ်ေပးကာ  မိမိေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ေစလ တ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေနရပ်ြပန်များကို   ကျန်းမာေရးအေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်းများ ထုတ်ေပးပီး မိမိေနထိုင်ရာေဒသသို 
ြပန်လည်ေရာက်ရိှပါက ကန်သတ်ေစာင့်ကည့စ်ခန်းဝင်ရန် 
ှင့် ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ လမ်း န် 

မှာကားချက်များ   လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များကို 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ       အသိပညာေပးရှင်းလင်း 
ေြပာကားပီး  လက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖန်ေဝေပးခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မိမိတုိုိင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ အား ဆက်လက် 

ထိန်းချပ်ထားိုင်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး  ေအာက်ပါအချက်(၄)ချက်ကို  
ကုိယ်တုိင်မြဖစ်မေန လုိက်နာကျင့်သံုးံုသာမက မိမိ၏မိသားစုဝင်များှင့်  

အြခားသူများပါ လိုက်နာကျင့်သုံးေစရန ်တိုက်တွန်းေပးပါ-
(က)  တတ်ိင်ုသမ  မမိတိို၏ ေနအမ်ိတွင်သာ ေနထိင်ုပီး လစူလုေူဝးရိှရာ 

ေနရာများသို မလိုအပ်ဘဲ (လုံးဝ)မသွားကပါရန်။

(ခ)  ပါးစပ်ှင့ ် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုလစူလုေူဝးရိှရာ ေနရာများသို   
သွားသည့်အခါတိုင်း မြဖစ်မေန တပ်ဆင်ကပါရန်။

(ဂ)   အြခားသူများှင့် တတ်ုိင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ပါရန်။ ြဖစ်ုိင်ပါ 
က အနည်းဆံုး (၆)ေပအကွာမှသာ ေနထုိင်ေြပာဆုိ ဆက်ဆံကပါ 

ရန်။

(ဃ)   လက်ကို ေရှင့်ဆပ်ြပာအသုံးြပ၍ စက န်(၂၀) ကာေအာင ်စနစ် 
တကျ မကာခဏ ေဆးေကာရန် (သုိမဟုတ်) လက်သန်စင်ေဆး 

ရည်ှင့် ေဆးေကာကပါရန်။

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကို
ဆက်လက်ထိန်းချပ်ိုင်ရန်
ြပည်သူများအား   းေဆာ်ြခင်း

 ြပည်ပိုင်ငံများမှ
ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိသို အဆင်ေြပေချာေမွ 

စွာ ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့ကသည်။  
ထိုြပင် ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငတွံင် ေရာက်ရိှေနပီး ြမန်မာိင်ုင ံ

သုိြပန်ရန် အခက်အခဲကံေတွေနရသည့် ြမန်မာုိင်ငံသား 

၁၁၁ ဦးှင့် Norwegian ၊ Costa Atlantica ှင့် Viking 

Orion အေပျာ်စီးသေ  ဘာများေပ မှ ြမန်မာသေ  ဘာသား 

အမ ထမ်း ၂၈ ဦး စစုေုပါင်း ၁၃၉ ဦးအား ြမန်မာအြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာေလေကာင်း    (MAI) ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ ်

ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ရာ ယေနည 

၇   နာရီတွင်   ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို 

အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့ကသည်။  

အလားတ ူဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုင ံစစ်တေကာင်းဆပ်ိကမ်း 
တွင် ေသာင်တင်ပိတ်မိကာ အခက်အခဲများှင့် ရင်ဆုိင်ေန 

ရသည့် ြမန်မာသေ  ဘာသား ၁၂ ဦးှင့် ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန် 

ရန် အခက်အခဲကံေတွေနရသည့် ြမန်မာုိင်ငံသား သုံးဦး 

စစုေုပါင်း ၁၅ ဦးတိုအား Air KBZ ေလေကာင်းလိင်ုး အထူး 

ေလယာ်ြဖင့ ် ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ရာ 
ယေနညေန ၄ နာရီတွင်   ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆပ်ိသို အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ြပန်လည်ေရာက်ရိှခဲ့က 

သည်။  

ေဖာ်ြပပါ ြမန်မာိုင်ငံသားများ ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်

ဆုိင်ရာေလဆိပ်သုိ ေရာက်ရိှချန်ိတွင် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး၊ 
ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေရးှင့ ်၂၁ ရက်တာ အသွားအလာ 

ကန်သတ်ေနထိင်ုေရးတိုကိ ုအလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ် 
ေရးှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊  ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့ ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 
အဖွဲတိုက  သက်ဆိုင်ရာအလိုက ် တာဝန်ယူေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည်။
ိုင်ငံတကာခရီးသည်တင ်   ေလယာ်များပျသံန်းမ  

ယာယီရပ်ဆိုင်းထားြခင်းေကာင့ ်   ြပည်ပိုင်ငံအသီးသီး 
တွင် ပတ်ိမ၍ိ အခက်အခဲကံေတွေနကသည့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ

သားများအား      ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ိုင်ေရးအတွက ်

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး အမျိးသား 

အဆင့်ဗဟုိေကာ်မတီ၏ လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ ုိင်ငံြခား 
ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်သက်ဆုိင်ရာြမန်မာသံံုးများှင့် 

ြမန်မာိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနတိုှင့် ပူးေပါင်း 

ညိ  င်း၍   ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  ယေနအချနိ်အထိ 

ြမန်မာိင်ုငသံားဦးေရ စစုေုပါင်း ၅၃၂၅ ဦးအား ြမန်မာိင်ုင ံ

သို   ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။   အဆိုပါ 
ြပန်လည်ေရာက်ရှိသည့ ်ြမန်မာိုင်ငံသားများတွင ်ြပည်ပ  

ုိင်ငံများရိှ ဆိပ်ကမ်းများ၌ ေသာင်တင်ေနပီး ြမန်မာုိင်ငံ 

သိုြပန်ရန် အခက်အခဲကံေတွခဲ့ရသည့် ြမန်မာသေ  ဘာ 

သား ၁၀၀၀ ေကျာ်လည်း ပါဝင်သည်။            သတင်းစ်

ြမန်မာ-လာအို တာချလီိတ် နယ်စပ်ဝင်ေပါက်မှ ေနရပ်ြပန်ြမန်မာိုင်ငံသား ၁၈၆ ဦး ြပန်လည်ဝင်ေရာက်

ကိုဗစ်-၁၉ လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာစီမံကိန်း ေချးေငွများ ြပန်လည်ထုတ်ေချး 
ဝန်းသို   ဇွန်   ၂၅
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ဝန်းသိုမိနယ်    
လက်ပံကျင်း ေကျးရာတွင်    ဆ  မ 
အကိမ် လည်ပတ်ရန်ပုံေင ွထုတ်ေချး 
ေပးြခင်းကို      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      
ကာကွယ်ေရး  သတ်မှတ်စည်းကမ်း 
ချက်များှင့အ်ည ီြပန်လည်ထတ်ု ေချး 
ိုင်ခဲ့ေကာင်း      ေကျးလက်ေဒသ 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ  သိရ 
သည်။ 

ြမစိမ်းေရာင ်    ေကျးရာစီမံကိန်း   
ြပန်လည်ထုတ်ေချးရာတွင် တင်းဝါး 
ေချာင်းအုပ်စ ု  ကျန်းမာေရး  ဆရာမ 
ေဒ ေအးမိုမိုထွန်း၏  ပူးေပါင်းကူညီ 
ေဆာင်ရက်မ ြဖင့ ်အသင်းဝင်များအား 
ကိုယ်အပူချနိ်    တိုင်းတာြခင်းများ၊ 
စနစ်တကျ လက်ေဆးေစြခင်း၊ ဝန်းသိ ု
ေကျးလက်ဦးစီးဌာနမှ ှာေခါင်းစည်း 
များ အခမ့ဲြဖန်ေဝြခင်း၊ ခပ်ခွာခွာေနထုိင် 
ေရးစည်းမျ်းအရ    တစ်ဦးနဲတစ်ဦး 
ေြခာက်ေပအကွာြဖင့်     စနစ်တကျ    

အလှည့်ကျတန်းစီစနစ်ြဖင့ ်  ေဆာင် 
ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း မိနယ်ဦးစီးမှး 
ဦးြမတ်မျိးထွန်းက ေြပာသည်။ 

 စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း လုပ် ေဆာင် 
ရန် အသင်းဝင်တစ်ဦးအား ေငွကျပ် 

ငါးသိန်း၊      ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 
လပ်ုေဆာင်ရန် အသင်းဝင် ၉၁ ဦးအား 
ေငွကျပ ်၄၈၉ သိန်း၊ အေရာင်းအဝယ် 
လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရန ်  အသင်းဝင ်
တစ်ဦးအား   ေငွကျပ် ေြခာက်သိန်း 

စုစုေပါင်း   အသင်းဝင် ၉၃ ဦးအား 
ေငွကျပ် သိန်း ၅၀၀ ကို    လက်ဝယ် 
အေရာက် ထတ်ုေချးေပးိင်ုခဲ ့ေကာင်း 
မိနယ်ဦးစီးမှးက ေြပာသည်။ 

ေမ းကဇင(်မုံရာကိုယ်ပွား)

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရး 
ဦးစီးဌာန   စာေပဗိမာန်က   အပတ်စ်စေနေနတိုင်း 
ေရ ေသွးဂျာနယ်ကိ ုထုတ်ေဝြဖန်ချလိျက်ရှိသည်။

ဇွန် ၂၇ ရက် (စေနေန ) တွင် ထုတ်ေဝမည့် ေရ ေသွး 
ဂျာနယ်တွင် ယန်ုကေလးသည် ေြမေခွးအေပ  လှည့်စား 
ိုင်ခဲ့ပုံအေကာင်းကိ ုေရးဖွဲထားသည့ ်“မလိမ့်တပတ်” 
မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊  Online Learning ကို  အသုံး 
ြပြခင်းအားြဖင့ ်  ရရှိိုင်ေသာ  အကျိးေကျးဇူးများှင့ ်
သတိထားရမည့ ်  အချက်များအေကာင်းကိ ု  ကေလး 
များသရိှိိင်ုရန် တင်ဆက်ထားသည့ ်“Online Learning 
ရဲ ေကာင်းကျိးနဲ  သတြိပထားရမည့အ်ချက်များ” သတု 
ေဆာင်းပါး၊   COVID-19  ေရာဂါသည်  ကူးစက်ြမန ်
ေရာဂါြဖစ်ပီး ေရာဂါကူးစက်မခံရေစရန်အတွက် အထူး 
သတိထားရန် လိုအပ်ေကာင်းကို ေရးသားထားသည့ ်
“COVID-19” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ ကယ်စင်ချိသည ်
မမိပိိင်ုစာအပ်ုစင်ေလးရရိှသွားေသာေကာင့ ်ကည်ူးပတီ ိ
ြဖစ်ရပုံအေကာင်းကိ ု   ေရးဖွဲထားသည့ ်   ဝတ က   
အပါအဝင် ေရ ေသွးအဂ  လိပ်စကားဝိုင်း၊ ကျန်းမာေရး 
အသိေပးချက်က  ၊ eာဏ်စမ်းက  ၊ ကဗျာ စုံလင်စွာ 
ြဖင့် ဖတ်စရာမှတ်စရာများပါရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာုိင်ငံတွင် လာမည့်ုိဝင်ဘာလအတွင်း၌ အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲကီး ကျင်းပရန်ရိှေနသည်။ ေရးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပသည့်အချနိ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံ 

ရြခင်းက ေလျာ့နည်းကျဆင်းသွားမည်လား၊ ပိုမိုဆိုးရား 

လာိုင်သည်လား ကိတင်မခန်မှန်းိုင်ပါ။ ဤသိုေသာ 

အေြခအေနတွင် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

သည် ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့်ေနရက်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ကူးစက်ေရာဂါမ ှလုံ ခံစိတ်ချရေသာမဲေပးြခင်းလုပ်ငန်း

စ် ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ြခင်းများ ြပလုပ်လျက ်

ရှိသည်။ ေလ့လာသိရှိသမ  အှစ်ချပ်မ ေဝပါရေစ။

ေဆွးေွးညိ  င်းြခင်းှင့် လက်ေတွသုပ်ြပြခင်းေဆွးေွးညိ  င်းြခင်းှင် ့လက်ေတွသုပ်ြပြခင်း

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွသည် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံေနရသည့်အချနိ်ှင့် ကံကိက်ေန 

သည်။ မဲဆ ရှင်များ လုံ ခံစိတ်ချ၊ ေဘးကင်းစွာြဖင့် 

ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမစွ့ာ ဆ မေဲပးိင်ုေရးသည် အဓကိလိအုပ် 

ချက်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင် ့ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်သည်  ဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်း ကျန်းမာ 

ေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ များ ြပလပ်ုခဲသ့ည်။ တာဝန်ရိှ ဆရာဝန် 

ကီးများက လိုအပ်သည်များကို ရှင်းလင်း န်ြပ ေြပာ 

ကားသည်။ ထိုေနာက်  မဲဆ ရှင်များ မဲုံ၌ ဆ မဲေပးပုံ 

လက်ေတွသပ်ုြပသသည့် စစီ်ေဆာင်ရက်မ ြပခဲသ့ည်။ 

ကိုယ်တိုင်ေလ့လာခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ေတွြမင်သိရှိသမ ကို 

ေဖာ်ြပပါမည်။

မဲုံအတွင်း အခင်းအကျင်းမဲုံအတွင်း အခင်းအကျင်း

မဲုံအတွင်းတွင ်မဲစာရင်းစစ်ေဆးသူှင့ ်မဲလက်မှတ် 

ထတ်ုေပးသအူကား ၁ ဒသမ ၅ မတီာ (၅ ေပ) ခန်အကွာ 

အေဝး သတ်မှတ်ေနရာချထားသည်။ လ တ်ေတာ်အသီးသီး 

၏ ဆ ြပခန်းများကိုလည်း ၁ ဒသမ ၅မီတာခန်  အကွာ 

အေဝးတွင်ထားရိှသည်။ မဲုအံတွင်း ကမ်းြပင်တွင် မဆဲ  

ရှင်များ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တန်းစီေနရာယူရမည့်အကွာ 

အေဝးကို  န်ြပထားသည့်အမှတ်အသားများ ြပလုပ် 

ထားသည်။ မဲုံအတွင်းရှိေနကမည့်  မဲုံကိုယ်စားလှယ ်

များ၊ ေရးေကာက်ပဲွေလလ့ာသမူျားအတွက်  ထိင်ုခုေံနရာ 

များကိုလည်း ၁ ဒသမ ၅ မီတာခန်  အကွာအေဝးြဖင့ ်

စီစ်ထားရှိသည်။ မဲုံမှးှင့ ် မဲုံဝန်ထမ်းများသည ်

ှာေခါင်းစည်း (Mask)များ ဝတ်ဆင်ထားသည်။ မျက်ှာဖံုး 

ကာဗာ (Face Shield) များ တပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်ခါ 

သုံးလက်အိတ်များ စွပ်ထားကသည်။

မဲုံြပင်ပအခင်းအကျင်းမဲုံြပင်ပအခင်းအကျင်း

မစဲာရင်း ကပ်ထားေကညာေပးသည့ ်ေနရာ၊ ဘတ်ုြပား 

တွင် တစ်ဦးချင်းစီသာ ကည့် ိုင်မည့်လမ်းေကာင်း 

သတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါလမ်းေကာင်းသည  ်

တစ်မီတာခန် (၃ ေပ) အကျယ် ရိှသည်။ မဲဆ ရှင် တစ်ဦးှင့် 

တစ်ဦးသည် ၁ ဒသမ ၅ မီတာခန်အကွာအေဝးြဖင့ ် 

တန်းစီကည့်ိုင်ရန် မဲုံဝန်ထမ်းတစ်ဦးထားရှိသည်။ 

တစ်ဆက်တည်းပင် မဲုံအတွင်းသိုဝင်ရန် တန်းစီသည့် 

လမ်းေကာင်းကိုလည်း သတ်မှတ်ထားသည်။ မဲဆ ရှင် 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ၁ ဒသမ ၅ မီတာခန်အကွာအေဝးြဖင့ ်

တန်းစီုိင်ရန် မဲံုဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ကီးကပ်ေပးလျက် 

ရှိသည်။ “ မဲုံအတွင်းသိုမဝင်မ ီ   လက်ကို   သန်စင်စွာ 

ေဆးေကာထားရမည် ”၊  “ ကမ်းြပင်တွင်သတ်မှတ်ထား 

ေသာအကွာအေဝးမှသာ  တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး  တန်းစီဝင် 

ပါ”၊ “ေချာင်းဆုိး၊ ှာေချလ င် တံေတာင်ဆစ်ကုိအသံုးြပ၍ 

ကာကွယ်ပါ ”၊   “ မျက်ှာကို လက်ြဖင့ ်မထိပါေစှင့်”  

ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ ချတိ်ဆွဲထားသည်။

မဲေပးြခင်းလုပ်ငန်းစ်အဆင့်ဆင့်မဲေပးြခင်းလုပ်ငန်းစ်အဆင့်ဆင့်

မဆဲ ရှင်များသည် မဲုအံတွင်းသိုမဝင်မ ီမဲုဝံင်ေပါက် 

အနီး   အသင့်ထားရှိေသာ    လက်သန်ေဆးရည်ြဖင့ ်

လက်ေဆးကသည်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက မဲဆ ရှင်ကို 

အပူချနိ်တိုင်းသည်။   ပီးလ င်   မဲုံဝင်ေပါက်၌ပင ်

အသင့်ထားရှိေသာ     တစ်ခါသုံးလက်အိတ်  ှစ်ခုကို 

မဲဆ ရှင်ကိုယ်တိုင်ယူပီး လက်ကိုစွပ်သည်။ ထိုေနာက် 

မဲလက်မှတ်ထုတ်ေပးသူထံသုိသွားပီး မဲလက်မှတ်ထုတ် 

ယူသည်။ အသင့်ထားရှိေသာ ေဘာပင်ြဖင့် လက်မှတ် 

ေရးထိုးြခင်း  သိုမဟုတ်  လက်ဝဲလက်မ  လက်ေဗွှိပ် 

ြခင်းြပသည်။ မလဲက်မှတ်ကိယု၍ူ လ ိဝှက်မေဲပးခန်းဆသီို 

သွားသည်။ ဆ မဲလက်မှတ်ေပ တွင် ၎င်းှစ်သက်သည့် 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကို   ေရးချယ်ကာ 

သတ်မှတ်ထားေသာ   အကွက်တွင်   တံဆိပ်တုံးှိပ်၍ 

ဆ ြပသည်။ ပီးလ င် မဲလက်မှတ်ကိုေခါက်ကာ မဲပုံး 

အတွင်းသိုထည့်သည်။

ဤသိုပင ်အမျ ိးသားလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အတွက် ဆ မဲလက်မှတ်ထုတ်ယူ၍ ဆ ြပကာ မဲထည့် 

သည်။ ထိုေနာက် တိုင်းေဒသကီး လ တ်ေတာ်ကိုယ်စား

လှယ်ေလာင်းအတွက် ဆ မလဲက်မှတ်ထတ်ုယ၍ူ ဆ ြပ 

ကာ မထဲည့သ်ည့။် ပီးလ င် ၎င်းတပ်ဆင်ထားေသာ တစ်ခါ 

သုံး လက်အိတ်ကုိခ တ်ကာ သတ်မှတ်ထားသည့် အမ  က် 

ပုံးထသဲိုထည့်သည်။ ထိုေနာက် လက်သန်းထပ်ိ မင်တိုကာ 

မဲုံအတွင်းမှ ြပန်ထွက်သည်။ တစ်ခါသုံးလက်အိတ်ကို 

အသုံးြပြခင်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါပိုးရှိသူ 

ထိေတွကုိင်တွယ်ခ့ဲသည့် မဲံုအသံုးအေဆာင်ပစ ည်းများ 

ကို ထိေတွကိုင်တွယ်ိုင်ရြခင်းအေြခအေနမ ှကာကွယ် 

ေလ ာ့ချိုင်သည်ဟု သုံးသပ်ကသည်။

ပိုးသတ်ထားြခင်းပိုးသတ်ထားြခင်း

မဲုံအတွင်းအသုံးြပေသာ စားပွဲများ၊ ထိုင်ခုံများ၊ ဆ  

ြပခန်းများ၊ တံဆိပ်တံုးများ၊ မင်ခံ၊ မင်အုိး၊ ေဘာပင်၊ မဲပုံး 

များ၊ လုံ ခံေရးကိးများ၊ မလဲက်မှတ်များ၊ မလဲက်မှတ်များ 

ထည့်သည့်အိတ်များ အစရှိသည့် မဲုံသုံးပစ ည်းများ 

အားလုံးကိ ုပိုးသတ်ထားပီးြဖစ်သည်။

စင်ကာပူိုင်ငံ၏ေရးေကာက်ပွဲစင်ကာပူိုင်ငံ၏ေရးေကာက်ပွဲ

ကိတင်ေဆာင်ရက်ချက်ကိတင်ေဆာင်ရက်ချက်

စင်ကာပူိင်ုငသံည် ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခေံနရ 

မ ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဇူလိုင်လ 

တွင် ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသွားရန်ရှိပီး ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ  လုံ ခံမ ရှိစွာ  ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ကိတင်ေဆာင်ရက်ချက်များ စမီထံားရိှသည်။ 

ဗဟုသုတအြဖစ် ေလ့လာမှတ်သားသိရှိသည်ကို အှစ် 

ချပ်တင်ြပပါရေစ။

စင်ကာပူိင်ုငတွံင် လစူလုေူဝးြဖင့ ်မဆွဲယ်ြခင်းများကိ ု

တတ်ိင်ုသမ  ေလ ာခ့ျသည်။  ိင်ုငေံရးပါတမီျားအတွက် 

အစည်းအေဝးများကျင်းပြခင်း၊ လမ်းေလ ာက်ြခင်းှင့ ်

မဲဆ ရှင်များ၏အိမ်သို သွားေရာက်ြခင်းများအပါအဝင ်

မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်းဆိုင်ရာ လမ်း န်ချက်များ ထုတ် 

ြပန်ထားသည်။ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးဆုိင်ရာသတင်းစကား

များကို မဲဆ ရှင်များက ေကာင်းစွာသိရှိကေစရန်ှင့ ်

မည်သည့အ်ချန်ိတွင် ပ်ုသမံျားမှတစ်ဆင့ ်ထတ်ုလ င့်မည် 

ကို  အသိေပးြခင်းများ  ေဆာင်ရက်သည်။   လ တ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ အွန်လုိင်းမှတစ်ဆင့် မဲဆွယ် 

စည်းုံးြခင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်တင်ြပမ ဆိုင်ရာ စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းအသစ်များ ြပင်ဆင်ထားသည်။

စင်ကာပူုိင်ငံအေနြဖင့် မဲံုများ၌  မဲဆ ရှင်များအား 

လူစုခွဲထားသည်။  ဥပမာ  အိမ်ေထာင်စုတစ်စုတည်းမ ှ

မဲဆ ရှင်များအား  ှစ်နာရီြခား၍  သွားေရာက်ပီး 

မဲေပးကရန ်အကံြပထားသည်။ အသက ်၆၅ ှစ်ေကျာ် 

ေသာ မဆဲ ရှင်များအား လတူစ်ဦးကျစ ီအေဖာ်ေခ ေဆာင် 

ခွင့ြ်ပပီး နနံက်ပိင်ုး ၈ နာရမှီ ေနခင်းမွန်းတည့ခ်ျန်ိအတွင်း 

မဲေပးေစရန်စီစ်ထားသည်။ မဲုံအေရအတွက်များကို 

၈၈၀ မှ ၁၁၀၀ သို တိုးြမင့ြ်ခင်းြဖင့ ် မဲုအံလိက်ု မဆဲ ရှင် 

အေရအတွက်များ ေလ ာ့ချထားသည်။

မဲဆ ရှင်များက အချနိ်တိုင်းတွင် အနည်းဆုံး တစ် 

မတီာ (၃ ေပ) စြီခား၍ ထားသည်။ ေရးေကာက်ပဲွအရာရိှှင့ ်

မဲုံဝန်ထမ်းများသည်လည်း တစ်မီတာစီြခား၍ ထိုင်က 

မည်။ မဲဆ ရှင်များ တန်းစီေနစ်အတွင်း ကုိယ်အပူချန်ိ 

တိုင်းြခင်းှင့် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါ 

လက ဏာများ ရိှ / မရိှ တိင်ုးတာြခင်းများ ေဆာင်ရက်သွား 

မည်။

မဲဆ ရှင်များသည် ှာေခါင်းစည်း (Mask) များတပ်ဆင် 

လျက် ေနအမ်ိမှထွက်လာပီး စာရင်းသွင်းစ်တွင် မျက်ှာ 

ကိ ုေခတ ေဖာ်ြပရသည်။ မလဲက်မှတ်မယခူင် လက်များကိ ု

ေဆးေကာသန်စင်ရသည်။ ဆ ြပခန်းှင့ ် ေဘာပင်များ 

အပါအဝင် လမူျားလက်ြဖင့ထ်ေိတွေလရိှ့ေသာ အရာများ 

အားလုံး အနည်းဆုံး နာရဝီက်ြခားတစ်ခါ သန်စင်ရသည်။ 

ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကိ ုအထူးြပလျက် အတည်ြပထားသည့ ်

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲ အက်ဥပေဒအရ ဟိုတယ်များ 

အပါအဝင် သတ်မှတ်ထားေသာ ေနရာများတွင် “Stay 

Home” ေန ေနရသည့် မဲဆ ရှင်များအား သီးသန်  

မဲုံများြဖင့ ်မဲေပးခွင့်ြပထားသည်။

ြမန်မာိုင်ငံှင့် ကိုဗစ်-၁၉ အေြခအေနြမန်မာိုင်ငံှင် ့ကိုဗစ်-၁၉ အေြခအေန

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ၂၃ - ၆ - ၂၀၂၀ ရက်ေနအထိ ကုိဗစ်- ၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရမ အေြခအေနမှာ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လူနာစုစုေပါင်း ၂၉၂ ဦးရှိသည်။ ကုသမ ခံယူပီး ေရာဂါ 

ပိုးကင်းစင်လာသူ  ၂၀၄  ဦးရှိသည်။   ေသဆုံးလူနာ 

ေြခာက်ဦးရှိသည်။

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်များတွင် ကူးစက်ခံရမ  

အများအနည်းအလိုက ် ေဖာ်ြပရလ င်  ရန်ကုန် ၂၂၃ ဦး 

(ေသဆုံးသူ ငါး ဦး) ၊ ရခိုင် ၁၁ ဦး၊ ချင်း ၁၀ ဦး၊ စစ်ကိုင်း 

ကိုးဦး၊ ပဲခူး ရှစ်ဦး (ေသဆုံးသူ တစ်ဦး)၊ မွန်ြပည်နယ် 

ေြခာက်ဦး၊ ရှမ်း (ေတာင်)  ေလးဦး၊ မ ေလး၊ ရှမ်း(ေရှ)၊ 

ရှမ်း (ေြမာက်) ှင့ ်မေကွးတိုတွင် သုံးဦးစ၊ီ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ကရင်၊ ဧရာဝတီှင့် ကချင်တုိတွင် ှစ်ဦးစီှင့် တနသ  ာရ ီ

တစ်ဦး ရှိသည်။

လုံ ခံမ ရှိစွာ ဆ မဲေပးိုင်ကပါမည်လုံ ခံမ ရှိစွာ ဆ မဲေပးိုင်ကပါမည်

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၂၉၂ ဦးရှိေသာ်လည်း ရန်ကုန်မိတွင်သာ ၂၂၃ ဦးြဖင့် 

အများဆုံးြဖစ်ေနသည်။ ကျန်ြပည်နယ်ှင့် တိင်ုးေဒသကီး 

များတွင် အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲသ့ည့်အတိင်ုး အနည်းငယ် 

စီသာ ြဖစ်သည်။ ကယားြပည်နယ်တွင ်လုံးဝမရှိပါ။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည ်ကိုဗစ်-

၁၉ ကာလအတွင်း ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းှင် ့လုံ ခံ 

စိတ်ချရေသာ မဲေပးြခင်းလုပ်ငန်းစ်များြဖစ်လာေရး 

 ေထာင့်မျိးစံုမှ ေလ့လာသံုးသပ်လျက် ကိတင်ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်မ များ ြပလပ်ုလျက်ရိှသည်။ ြပည်ပိင်ုငအံချိ 

၏အေတွအကံများကုိ ေလ့လာသည်။ ကျန်းမာေရးှင့် 

အားကစားဝန်ကီးဌာန၏  လမ်း န်ကီးကပ်မ များကိ ု

ခယံ၍ူ စစီ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

မဆဲ ရှင်ြပည်သမူျားအေနြဖင့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ လုံ ခံ 

စတ်ိချစွာြဖင့် ဆ မေဲပးိင်ုကမည်ဟ ုယုံကည်မေိကာင်း 

ပါဗျာ။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အြမန်ဆုံးချပ်ငိမ်းပေပျာက်

ပါေစ၊

မဲဆ ရှင်ြပည်သူများ လံု ခံစိတ်ချစွာ ဆ မဲေပး 

ိုင်ကပါေစ၊

လုံ ခံစိတ်ချရေသာ လုပ်ငန်းစ်များချမှတ်ပီး 

ေရးေကာက်ပဲွကီး ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိင်ုပါေစ။ 

ေမာင်စာဂေမာင်စာဂ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲှင့်အတူ (၂၆)

 လုံ ခံ စိတ်ချရေသာမဲေပးြခင်းလုပ်ငန်းစ် ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ြခင်း

ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ရာတွင်  ိုင်ငံေတာ်အချပ်အြခာအာဏာ၏  ခက်မသုံးြဖာြဖစ်သည့်  ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး၊ တရားစီရင်ေရးဟူသည့် မ  ိင်ကီးသုံးရပ်ြဖင့် အချင်းချင်း အြပန်အလှန် ထိန်းေကျာင်း 

ေဆာင်ရက်သည်ဟုဆိုထားရာ ဥပေဒဆိုင်ရာ အေကာင်းအရာများကိ ုြပည်သူများ သိရှိေလ့လာိုင်ရန ်စာေရးသူ ေမာင်စာဂ၏ ဥပေဒှင့်စပ်ဆိုင်ေသာ ေဆာင်းပါးများကိ ုေဖာ်ြပေပးသွားပါမည်။ ေဆာင်းပါးတွင်ပါရှိသည့ ်

အေကာင်းအရာများသည ်စာေရးသူ၏ အာေဘာ်သာြဖစ်ပါသည်။                                                                                                                                                                                      (စာတည်းအဖွဲ)

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းှင့် 

လုံ ခံ စိတ်ချရေသာ မဲေပးြခင်းလုပ်ငန်းစ်များြဖစ်လာေရး 

 ေထာင့်မျိးစုံမှ ေလ့လာသုံးသပ်လျက်

 ကိတင်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရက်မ များ ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်ပိုင်ငံအချိ၏ အေတွအကံ များကိုေလ့လာ...



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

 ဖခင်အမည်မှန် ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ မိုးညိမိနယ ်

ဖလံေချာင်းအုပ်စုရှားေစးဖိုရာေန မခိုင် 
ေရ ဝါ အ  မတန်း(အလက) မိုးညိေလး 
ေကျာင်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေနဝင်း 
ေအာင်[၇/ကပက(ိုင်)၀၇၇၉၄၆] ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။                   ဦးေနဝင်းေအာင်ဦးေနဝင်းေအာင်

မိခင်အမည်မှန်မိခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ မိုးညိမိနယ်၊ 

ဖလံေချာငး်အုပ်စုရာှးေစးဖုိရာေနေမာင်
ေအာင်ြမတ်၏မိခင်အမည်မှာ ေဒ မေစာ 
(ခ)ေဒ သန်းသန်းဆင့[်၇/မညန(ိင်ု)၀၉၀ 
၆၆၆] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဒ မေစာ(ခ)မသန်းသန်းဆင့်ေဒ မေစာ(ခ)မသန်းသန်းဆင့်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊သာယာဝတီခုိင်၊ 

မိုးညိမိနယ်၊   ဆင်မိုင်(အထက)
ေကျာင်းမှ တက သိလ်ုဝင်တန်းတွင်ပညာ 
သင်ကားေနေသာ မယမင်းေရ စင်၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးစိုးသိန်း[၇/မညန 
(ိုင်)၀၈၆၆၃၃]ြဖစ်ပါေကာင်း။

                ဦးစိုးသိန်း  ဦးစိုးသိန်း

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ Myanmar Consumer Enterprise Ltd မှ မန်ေနဂျင်း 

ဒါိက်ုတာဦးေအာင်မျိးြမတ်၏ကိယ်ုစား ဦးေဇယျာဖိးထက်(ဘ)ဦးေမာင်ြမင့[်၇/
ပမန(ုိင်)၁၂၀၇၉၈]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ တစ်ဦးတည်း 
မူပိုင်ြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်အမှတ်- ၉၈၇၉/၂၀၁၃(၁၀-၉-၂၀၁၃)မှတ်ပုံတင်အမှတ်- ၉၈၇၉/၂၀၁၃(၁၀-၉-၂၀၁၃)
အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့် ဆပ်ြပာမ န်ခရင်၊ 

ဆပ်ြပာမ န်ေပါင်ဒါ၊ ဆပ်ြပာမ န်အဆ၊ီ ဆပ်ြပာရည်၊ ဆပ်ြပာခ၊ဲ ဆပ်ြပာအေတာင့တ်ို 
အေပ တွင် ကပ်ှိပ်၊ ိုက်ှိပ် အသားတံဆိပ်ြပလုပ်၍ (ြပည်ေထာင်စုသမ တ 
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်)တစ်ဝန်းလုံးတွင်  ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပီး 
ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘလာက်၊ တီဗွီ၊ မဂ ဇင်း၊ စာေစာင်၊ ေကာ်ြငာ၊ ေငွေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ 
တံဆိပ်တုံး၊ ဗွီဇိုင်း၊ Lettter Head,Internet Website, Facebook အစရှိသည့် 
ေခတ်ှင့်အညီ  ေပ ေပါက်လာသည့်  နည်းပညာတိုတွင်   အသုံးြပေနသည့် 
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ Myanmar Consumer Enterprise Ltd 
မှ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ဦးေအာင်မျိးြမတ်၏ မူပိုင်ခွင့်အသုံးြပလျက်ရှိေသာ 
''Key''အမှတ်တံဆိပ်ပါ အမှတ်အသားကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲ
မည်သမူ  ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယုိးမှား၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်တပုြပလပ်ု၍ 
ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးြခင်းမြပပါရန ်အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးကိုကိုစံ(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၁၈၅)ဦးကိုကိုစ(ံLL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၁၈၅)

အခန်းအမှတ်(၉)၊ ေဝဟင်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ေဝဟင်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၆၆၇၅၂၂ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၆၆၇၅၂၂

အမှားြပင်ဆင်ချက်အမှားြပင်ဆင်ချက်
၂၀-၆-၂၀၂၀ရက် ေကးမံုသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၄)ပါ မရမ်းကုန်းမိနယ်တရားံုး၏ 

တရားမကီးမ အမှတ်(၂၁/၂၀)၊ တရားလုိေဒ ဝင်းနီလာေမာ်ှင့် ဦးေပျာ့ပါ-၄၊ ြငင်းချက်ထုတ်ရန် 
သမ န်စာတွင် ခင်သဟူန်၊ တဲွဖက်မိနယ်တရားသူကီး၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်(အစား)၊ (ခင်သဟူန်)၊ 
တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ဟုြပန်လည်ဖတ် ပါရန်ှင့် ဤသိုမှားယွင်း 
ခဲ့ြခင်းသည် တရားုံးေတာ်မှ မှားယွင်းြခင်းမဟုတ်ဘဲေကာ်ြငာထည့်သွင်းသူ၏ အမှားြဖစ ်
ေကာင်း။                                                                                                ေဒ န ာြမင့်ေဒ န ာြမင့်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၆၅/ခ၊ ေြမ 
ဧရိယာေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၅၆၅/ခ၊ မဟာဝန်အလယ်လမ်း၊ (၈)
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ေဒ ေရ  [၁၂/
ဗတထ(ိင်ု)၀၀၄၁၁၉]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား ေဒ ေရ (မိခင်)ှင့် ဦးသာထွန်း 
(ဖခင်)တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်သမီးများြဖစ်ေသာ 
ေဒ နီနီေမာ်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၃၉၃၈] ၊ 
ေဒ ေကသီထွန်း[၁၂/ ဗတထ(ိုင်)၀၀၄၁၁၁]
တိုမှ ကျမ်းကျနိ်လ ာများ၊ ေသစာရင်းများ၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်ချပ်ဆိုရန်ေြမပုံကူး
ေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့်    ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-ေအာင်ချမ်းသာတိုးချဲ(၁-ခ)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ဧရိယာ(၀.၁၂၅)
ဧက၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်၊ အမည် 
ေပါက်မှာ ဗုိလ်မှးချပ်ုိင်ဝင်းြဖစ်ပါသည်
အဆိုပါေြမကွက်အား  အမည်ေပါက်၏ 
(အေထွေထွကိုယ ်စားလှယ်လ  ဲ စာ )
(၃၇၉၇/၂၀၂၀)ရက်စွဲ၊ (၆-၃-၂၀၂၀)ှင့် 
ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်စ် (၆/ ၂၄၅၈/ 
၂၀၂၀)ရက်စဲွ၊ (၂၃-၆-၂၀၂၀)တုိတင်ြပ၍ 
ဦးမျိးထက်ေအး[၁၂/ စခန(ိုင်)၀၅၆၂ 
၈၁]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 
ေြမပု/ံရာဇဝင် ေရးကူးေလ ာက်ထားလာ 
ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက အေထာက် 
အထား(မူရင်း)အြပည့်အစုံတင်ြပ၍ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ     ခုနစ်ရက် 
အတွင်း   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။
ေြမတိုင်းှင့်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲေြမတိုင်းှင့်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပလုဲမိနယ်၊ လက်ေတာင်းကီးေကျးရာ၊ 

အထက၊ နဝမတန်းမှ မေအးသက်ိုင်ှင့ ်
ပ မတန်းမှ မေမသက်ုိင်တုိ၏ ဖခင်အမည် 
မှန်မှာ ဦးေဇာ်ိုင်[၅/ပလန(ိုင်)၀၆၄၂၁၁]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်ိုင်ဦးေဇာ်ိုင်

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ၅၁လမ်း(အလယ်ဘေလာက)်၊ 

အမှတ-်၉၂/၉၄ (၅လ ာ)ေန ဦးေအးဝင်း[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၁၄၄၁၀]ှင့် ေဒ ေအးေအးသင်း 

[၈/ကမန(ိင်ု)၀၂၅၂၁၁]တို၏  န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၈၀တွင် 

ရိှေသာ ေြမကွက်အမှတ်-၉၆၉ှင့ ်ေြမကွက်အမှတ်-၉၇၀၊ ေြမကွက်ှစ်ကွက်ကိ ုေဒ ေအး 

ေအးသင်းကလည်းေကာင်း၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၈၀၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၇၁ကို ဦးေအးဝင်းကလည်းေကာင်း အမည်ေပါက်

လက်ဝယ်ထားရှ ိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။

အဆုိပါေြမကွက်တုိကုိ ဦးေအးဝင်းှင့ ်ေဒ ေအးေအးသင်းတုိ၏ ခွင့ြ်ပချက်မပါ 

ဝင်ဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ 

တစ်စုံတစ်ရာမြပလုပ်ပါရန်၊ ကျးေကျာ်ေနထိုင်ြခင်းမြပလုပ်ပါရန် အများသိေစရန် 

ေကညာပါသည်။ ေကညာချက်အေပ  ဆန်ကျင်ေဆာင်ရက်မ  တစ်စုတံစ်ရာရိှလာပါက 

တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီစဲွဆိေုဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးြမင့်ေအာင် ဦးေအးမင်းသူ  ေဒ လင်းလင်းကည်ဦးမျိးြမင့်ေအာင ် ဦးေအးမင်းသ ူ  ေဒ လင်းလင်းကည်

(စ်-၂၅၁၆၅)  (စ်-၂၆၁၉၉)  (စ်-၄၆၃၂၈)(စ်-၂၅၁၆၅)  (စ်-၂၆၁၉၉)  (စ်-၄၆၃၂၈)

 အထက်တန်းေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်-၆၀၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၀၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၅၇၆၇၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၈၃၆၆၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၈၆၅၁ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၅၇၆၇၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၈၃၆၆၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၈၆၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၄၁)၊ စပံါယ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၀၇)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား 
၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ဦးတင်ေအာင် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၇၉၄၂]အမည်ေပါက ်
ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ု၎င်းမှပိင်ုဆိင်ုပီး ထိေုြမကွက်မှ (အလျား ၂၀ေပx၆၀ေပ)
ကို ခွဲြခမ်း၍ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်းအား အပီးပိုင်ေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ဦးချစ်ေထွး [၁၁/မဥန(ိုင်)၀၆၇၃၄၁]ထံသို ကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ တန်ဖိုးအနက်မှ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
(၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုသံည့စ်ာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
များ ြဖင့်  ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  
ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
လပ်ုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇာ်ေဇာ်ိုင်ဦးေဇာ်ေဇာ်ိုင်

ဘဏ်(LL.B, D.B.L)ဘဏ်(LL.B, D.B.L)
အထက်တန်းေရှေနှင့် ဥပေဒအကံေပး(စ်-၃၇၅၂၈)အထက်တန်းေရှေနှင့် ဥပေဒအကံေပး(စ်-၃၇၅၂၈)
အမှတ်-၃၅- J၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၃၅- J၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph: 09-258545779Ph: 09-258545779

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်အေရှပုိင်းမိနယ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၂x၆၀)၊ (၂၅၂၀)စတရုန်းေပရိှ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးကိ ုမိရာှင့အ်ိုးအမ်ိဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနရိှ ေြမစာရင်းတွင် ဦးေအးဟန်(ISN-၁၄၆၀၈၆)
အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်မှာ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့် အေမွဆက်ခံ 
ခွင့ရိှ်ေသာ ၁။ ဦးေရ ေအး [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၀၁၁၇၈]၊ ၂။ ဦးညညီေီအး [၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၁၀၁၃၀၉]၊ ၃။ ဦးသန်းထုိက် [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၀၁၁၈၀]၊ ၄။ ဦးေအာင်ေထွး [၁၂/ဒဂရ 
(ုိင်)၀၀၈၉၁၂]၊ ၅။ ဦးေကျာ်လင်းေမာင် [၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၀၆၀၉၀]၊ ၆။ ေဒ ဇာနည်မွန် [၁၂/ 
ဒဂရ(ုိင်)၀၀၈၉၄၅]၊ ၇။ ေဒ ခင်ေသာ်တာ [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၀၁၃၄၃]၊ ၈။ ေဒ ဥမ ာချိ 
[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၂၇၁၈၇]သားသမီး(၈)ဦးတိုမှ ၎င်းတိုသာလ င် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်းှင့လွ်တ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ြပန်လည် 
ေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ အိမွန်ခုိင်က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ပီးဆံုးေအာင်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ အိမွန်ခိုင် [၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၅၅၆၇၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ အိမွန်ခိုင် [၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၅၅၆၇၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင့်ဝါထွန်းေဒ ဝင့်ဝါထွန်း

LL.B, D.B.L, DL-101 WIPO (Switzerland)LL.B, D.B.L, DL-101 WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၆၁)၊ Ph:-09-43049829တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၆၁)၊ Ph:-09-43049829

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၈/က၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၉၈/က)၊ တေကာင်း (၆)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာက်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ (ေဒ စန်းစန်းြမင့်  အမ်ယူအန်-၂၂၉၀၂၉) အမည်ေပါက်ှစ် (၆၀)ဂရန် ေြမအား 
ေဒ စန်းစန်းြမင့်ထံမ ှကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် -၁၂၄၄၆/၂၀-၁၁-၂၀၁၈ ြဖင့် ရရှိသူ 
SP  ဦးကည်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၅၈၀၁]မှ ပါဝါေပးသ ူသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့ ်
၎င်းပါဝါမုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ကျမ်းသစ ာြပ မ က်ဆုိလ ာ ဆ/၂၂၈၂/၂၁-၁၀-၁၉ ှင့် 
ဂရန်မူရင်းတိုကိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာရာ (၂၀၁၆) ခုှစ်တွင် ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်းမ ှအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 
ကူးယခူဲြ့ခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ အဆိပုါေြမပုမှံာ ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်း၊ အေရာင်းအဝယ် 
မှတ်ပုတံင်စာချပ် ချပ်ဆိြုခင်းမြပရေသးေကာင်း၊ ေဒ ခိင်ုခိင်ုဝင်းအား လ ဲအပ်ထားသည့ ်
အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပီးြဖစ်ေကာင်း အစစတာဝန်ယူေြဖ
ရှင်းေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းသစ ာြပမ က်ဆိုလ ာ-၁၂/၉၈၄/၆-၁၂-၁၉ ှင့် 
၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ရှင်းလင်းတင်ြပစာတိုကိ ုတင်ြပလာပါသြဖင့ ်အဆိုပါအေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေဖာင်းက ေပျာက်ေဖာင်းက ေပျာက်

ေလ ာက်ထားြခင်းေလ ာက်ထားြခင်း
ယာ်အမှတ်   CC/4892  ၏ 

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

ကညန၊ ခိုင်ုံးကညန၊ ခိုင်ုံး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း 
လသာေရာဂါရှာေဖွေရးစင်တာတွင ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ ေအး 
သတီာမျိး၏ ဖခင်သည် ဦးသီဟန်ွန်ှင့် 
ဦးသီဟံွန်မှာ       တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ဦးသီဟန်ွန်(ခ) ဦးသီဟံွန်ဦးသီဟန်ွန်(ခ) ဦးသီဟံွန်

အများြပည်သူသိရှိေစရန်အများြပည်သူသိရှိေစရန်

ေကညာချက်ေကညာချက်
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးှင့် ကရင်ြပည်နယ် 

အတွင်း အေသးစားေငေွရးေကးေရးလပ်ုငန်း 
များ လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ DGB 
Microfinance Myanmar Co.,Ltd (လိင်ုစင် 
အမှတ်-၀၃၁၉/၂၀၁၉) ၏ (၂၅-၅-၂၀၂၀) 
ရက်တွင်  ကျင်းပေသာ  ဒါိုက်တာအဖွဲ 
အစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်အရ လက်ရှိ 
ဒါိုက်တာ Mr.Lee Won Soo (P.P 
No.M09724333) သည် ဒါုိက်တာရာထူးမှ 
ုတ်ထွက်ပီး Mr.Lee Joon Sang (P.P 
No.M69890905)အား  ဒါိုက်တာအြဖစ ်
ေြပာင်းလခဲန်ထားေကာင်း အသင်းသားများ 
ှင့တ်ကွ အများြပည်သသူရိှိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

DGB Microfinance Myanmar Co.,Ltd DGB Microfinance Myanmar Co.,Ltd 

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

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

မိနယ်တရားုံးေတာ်၌မိနယ်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉

ဦးဝင်းလွင်ဦး ှင့် ေဒ ေငွလ  င်
(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ 

ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ အမှတ်-၁၄၇၇ေန ေဒ ေငွလ  င်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမ
သိသူ) သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ''ပဋိညာ်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ''ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ ်
တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို 
ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ခုှစ်၊ 
ဇူလိုင်လ ၁ရက်(၁၃၈၂ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၂ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀:ဝဝ)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ဆိုလ ာကို ထုေချရှင်း 
လင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါ ေနရက်တွင ် 
သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင်ြငင်းချက်များကို 
ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့်စာချပ်စာတမ်း 
များှင့်သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို 
သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင်၏ကိုယ်စားလှယ်ေရှ 
ေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချတင်သွင်းလိုလ င် အမ  
မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၀ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(ေကျာ်ဝဏ )(ေကျာ်ဝဏ )
မိနယ်တရားသူကီးမိနယ်တရားသူကီး

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ဥ တု ရာ သီ ေတာ ကို မှီ ၏

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းကီးကပ်မ ေအာက်ရှိ သန်လျင်ေဂါက်ကွင်း 
စားေသာက်ဆိင်ု ငှားရမ်းြခင်းလပ်ုငန်းအား ၂၀၂၀ြပည့ှ်စ်၊ ဩဂတ်ုလ စတင်ငှားရမ်းသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁)ှစ်တာကာလ ငှားရမ်းရန်အတွက ်တင်ဒါေခ ယူမည်ြဖစ်ရာ အဆိုြပလ ာ 
တင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-
၂။ တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူိုင်မည့်ရက ် - ၂၉-၆-၂၀၂၀ရက်မှ ၂၈-၇-၂၀၂၀ရက်ထိ
၃။ တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူိုင်မည့်ေနရာ - (က) ဘ  ာေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ 
             ေနြပည်ေတာ်
       (ခ) ဘ  ာေရးဌာန၊ အမှတ်၇(က)၊ 
             သန်လျက်စွန်းလမ်း၊
             ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ေန/ရက် - ၂၈-၇-၂၀၂၀(အဂ   ါေန )၊ (၁၂:၀၀)နာရီ
      အချန်ိှင့်ေနရာ    ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း(ံုးချပ်)၊
      ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်
၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ှင့် တင်ဒါပုံစံများအား (၁)လကိတင်၍ ုံးချနိ်အတွင်း 
ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၆။ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁)ေရနံချက်စက်ံု 
(သန်လျင်) ဖန်ုး-၀၉-၇၉၈၃၈၆၀၁၅သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်၍ေမးြမန်းိင်ုပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

"ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(FMI City)အိမ်ရာစီမံကိန်း၊"ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်FMI City)အိမ်ရာစီမံကိန်း၊
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ သဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၆၀)၊ အိမ်အမှတ်(I-6)ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ သဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၆၀)၊ အိမ်အမှတ်(I-6)
အကျယ်အဝန်း (၃၅၅၄)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိအကျယ်အဝန်း (၃၅၅၄)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်"အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ"်
တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင ်ယခုေရာင်းချသူမိမိတရားဝင်အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းြပသ၍ ေရာင်းချသ ူဦးကျင်စန်း(ခ) သံလုံး[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၆၇၆၃]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှ
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ 
ှင့်တက ွက ု်ပ်ထံသုိလူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လ ေဲြပာင်း 
ဝယ်ယသူည့က်စိ ကိ ုှစ်ဖက်သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး ဥပေဒှင့ ်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သက်ထားဆွိ LL.B,D.I.L,Dip in Eng  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သက်ထားဆွိ LL.B,D.I.L,Dip in Eng

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)
ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းလက်ေအာက်ရှိ   ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ုံများမ ှ
ယူရီးယားဓာတ်ေြမဩဇာများကို   တင်ဒါေခ ယူေရာင်းချမည်ြဖစ်၍ ြမန်မာ့ေရနံ 
ဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ-်၄၄၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် အဆိုြပလ ာတင် သွင်းိုင်ပါရန် 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

စက်ုံ ပမာဏ
(တန်)

တင်ဒါပိတ်ချနိ် တင်ဒါဖွင့်ချနိ်

ေနရက် နာရီ ေနရက် နာရီ

အမှတ်(၄)
ဓာတ်ေြမဩဇာ
စက်ုံ
(ေြမာင်းတကာ)

၃၀၀၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၁၂:၀၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၁၄:၀၀

၃၀၀၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၂:၀၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၄:၀၀

၃၀၀၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၂:၀၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၄:၀၀

အမှတ်(၅)
ဓာတ်ေြမဩဇာ
စက်ုံ
(ကန်ကီးေထာင့)်

၃၀၀၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၁၂:၀၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၁၄:၀၀

၃၀၀၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၂:၀၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၄:၀၀

၃၀၀၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၂:၀၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၄:၀၀

ယူရီးယား
(ေအာက်ကျံး)
(ေြမာင်းတကာ+
ကန်ကီးေထာင့)်

၁၄၂.၄၆ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၁၂:၀၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၁၄:၀၀

၂။ တင်ဒါပုစံှံင့တ်င်ဒါစည်းကမ်းချက်များအား (၁)လကိတင်၍ ဤလုပ်ငန်းံုးချပ် 
(ဘ  ာေရးဌာန)တွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၃။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ြမန်မာေ့ရနှံင့ဓ်ာတေုဗဒလပ်ုငန်း၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ဌာန၊ 
ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၀၉၄ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိင်ုပါ 
သည်။                                                    တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝးမိ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဖာင်ေတာ်ချက်မဘုရားကီး 

လမ်း၊ ကွင်းအမှတ်(၁၇-မင်းဝုိင်းရပ်)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၉၅ဆ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂/၃၀)၊ေပ(၄၅x 
၁၂၀)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ှ်စ်ထပ်တိက်ုမှရရိှလာမည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆုိင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရိှသူ ေဒ ခင်က(ဘ)ဦးလူတင်[၉/လဝန(ုိင်)၀၃၂၆၅၅] 
ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွကအပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆိုပါေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 
မည်သူမဆုိအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၁၅)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)စာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွ
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါကအေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးမျိးွန်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၇၃)

၅/၉(ခ)၊ ေတာင်သာအုပ်စု၊ ေကျာ်ညီေနာင်၊ ေနြပည်ေတာ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၉၆၅၆၃၊ ၀၉-၉၆၃၂၇၅၉၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ ပုလဲရတနာလမ်း၊ အမှတ်-၅ 

ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ (၂၅ x ၅၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်အနက်မ ှ၅(ခ) ေြခရင်း 

ဘက်ြခမ်း (ေပ ၁၂ ၁
၂ x ၅၀)  အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အေဆာက်အအုကံိ ုေဒ ေမစိုးဦး [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၃၂၆၁]က အေမဆွိင်ုအ ပ်အရှင်းကင်း 
စွာြဖင့ ်လက်ရိှထား ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ 
အဆုိပါေြမကွက်ှင့်ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အအံုကုိ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

လိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ  က န်မ ေဒ ခင်မာမာ [၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၁၄၄၉]က အပီး 
အပုိင်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီခ့ဲပီး ေရာင်းဖုိးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 

အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ြပသည့ ်
ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်မာမာေဒ ခင်မာမာ
[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၁၄၄၉][၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၁၄၄၉]

ဖုန်း ၀၉- ၂၅၃၂၂၈၅၅၇၊ ၀၉-၉၇၀၅၀၄၆၄၄ဖုန်း ၀၉- ၂၅၃၂၂၈၅၅၇၊ ၀၉-၉၇၀၅၀၄၆၄၄

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ 
တိုက်ကီးမိနယ်၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊တိုက်ကီးမိနယ်၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊

 သစ်ေတာကိးဝိုင်းများအတွင်း ပုဂ လိက (က န်း၊ သစ်မာ၊  သစ်ေတာကိးဝိုင်းများအတွင်း ပုဂ လိက (က န်း၊ သစ်မာ၊ 
စက်မ ကုန်ကမ်း၊ အြခား၊ ှစ်ရှည်) စိုက်ခင်းများ တည်ေထာင် စက်မ ကုန်ကမ်း၊ အြခား၊ ှစ်ရှည်) စိုက်ခင်းများ တည်ေထာင် 
စိုက်ပျိးသူများ သိရှိိုင်ပါရန် အသိေပးေကာင်းကားြခင်းစိုက်ပျိးသူများ သိရှိိုင်ပါရန် အသိေပးေကာင်းကားြခင်း

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ တုိက်ကီးမိနယ်၊ သစ်ေတာ 
ကိးဝိုငး်များအတွင်း ပုဂ လိကစိုက်ခင်းများ၊ (က န်း၊ သစ်မာ၊ စက်မ ကုန်ကမ်း(ဝါး၊ 
ေလ ာ်ြဖ၊ ေရာ်ဘာ၊ ဆီအုန်း၊ ကံ၊ ပီေလာပီနံ)၊ ှစ်ရှည်) တည်ေထာင်စုိက်ပျိးပီး ေြမငှားရမ်းခ 
များေပးသွင်းရန် ကျန်ရှိေသာ လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ 
သစ်ေတာဦးစီးဌာနသို (၂၀-၉-၂၀၂၀) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားေပးသွင်းကပါရန်ှင့ ်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ  ာှစ်မှစတင်၍ ဘ  ာှစ်ေကျာ်လွန်ပါက တစ်ရက်လ င် 
ဒဏ်ေကးေင ွ၅၀၀၀/ကျပ် ေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး ရက်(၃၀)အတွင်း ေပးသွင်းြခင်း 
မရှိပါက စာချပ်ရပ်စဲပီး တရားစွဲဆိုြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ပုဂ လိက 
သစ်ေတာစိက်ုခင်း တည်ေထာင်သမူျားအေနြဖင့ ်ေြမငှားရမ်းခများအား သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း အြမန်ဆုံးေပးသွင်းိင်ုပါရန် ကိတင်အသေိပး  းေဆာ် အေကာင်းကားပါသည်။

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသစ်ေတာဦးစီးဌာန
တိုက်ကီးမိတိုက်ကီးမိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-သကမ-၁၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၁၁၈၄/က ဧရယိာ ေပ(၂၀ x ၆၀) ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၁၁၈၄/က)၊ သရူယိလမ်း၊ 
၁၆ ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဦးချစ်ေအးအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးချစ်ေအးထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူ
ဦးမျိးေအာင် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၄၈၀၃]မှ ေြမချပါမစ်မူရင်းမှာ ခရီးသွားရင်း 
အထားအသိမှုားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  ေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ှံထားြခင်း၊ 
လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊ တစ်စုတံစ်ရာမရိှဘ ဲလက်ေရာက် 
ေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရး 
မှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်တုိှင့် ၎င်းထံမှ GP လ ဲစာအမှတ်-၂၅၁၉၃ (၂၉-၈-၂၀၁၉) 
အရ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ အဲပ်ခံရသူ ဦးစိန်လှေမာင် [၁၄/မမက(ုိင်)၁၇၉၂၉၄] မှ 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ လ ဲအပ်သူသည် ယေနထိတိုင် သက်ရှိထင်ရှားရှိ
ေကာင်းှင့ ်  အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာကို   ုပ်သိမ်းြခင်းမရှိေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခခံျက်တိုတင်ြပ၍ ဦးမျိးေအာင်ကိယ်ုစား ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်
ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ 

စိမ်းလဲ့သာယာလမ်း၊အမှတ်(၅၄)ဟုေခ တွင်ေသာ စိမ်းလဲ့သာယာလမ်း၊အမှတ(်၅၄)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမှင့်အိမ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ေြမှင့်အိမ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၅၄၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ 
ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမ 
စာရင်း၏ အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ေဒ ေကျာ့ေကသီြမင့[်၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၁၃၃၈] 
မှ မိမိတစ်ဦးတည်းအမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်၍ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ ်ရိှသ ူမည်သမူဆိခုိင်ုလုေံသာ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့ ်အညီ 
အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
               ဦးသန်းဦး   ဦးသန်ေဇာ်               ဦးသန်းဦး   ဦးသန်ေဇာ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၄၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၄၁)

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ 

ေညာင်သုံးပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၇/ဆ)၊ ကွင်းအမှတ်(၆၈၄)၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်၃၁)၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ပိုင ်
ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးခိုင်ထူး[၁၄/ဘကလ(ိုင်) 
၂၂၇၇၅၃]ထံသို     က ်ုပ ်၏မိတ်ေဆွများက   ဝယ်ယူရန်အတွက် 
သေဘာတူညီထားသည့် ေြမကွက်ေရာင်းဖိုးေငွ၏   တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အထက်ပါေြမကွက်ေရာင်းဝယ်ြခင်းအား 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အထက်ပါ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၅)         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၅) 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၉၃၄၀၀၃၊ ၀၉-၄၄၁၁၁၄၄၁၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၉၃၄၀၀၃၊ ၀၉-၄၄၁၁၁၄၄၁၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေရ ြမယာေကျးရာ၊ ကွင်း 

အမှတ်-၆၇၄၊ သစ်ေတာက်မကွင်း၊ ဦးပုိင် ၁၂/၁ဃ ဧရိယာ (၀.၇၂)ဧက ေြမရိှ 
၎ငး်ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေြမေပ ေြမေအာက် ပုိင်ဆုိင်မ အားလံုးကုိ ဦးချမ်းငိမ်းကုိ 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်[၁၂/မဘန(ိုင်)၁၀၅၉၀၂] အမည်မှ 
ဦးေအးမင်းေမာင ်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ်[၁၃/ကလတ(ိုင်) 
၀၀၃၉၃၃] အမည်သုိ ေြပာင်းလမဲည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်အတ ူလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိထုက်ေကျာ်လွန်ပါက အမည်ေြပာင်း ေဆာင်ရက် 
ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။      ဦးေအးမင်းေမာင်[၁၃/ကလတ(ိုင်)၀၀၃၉၃၃]  ဦးေအးမင်းေမာင[်၁၃/ကလတ(ိုင်)၀၀၃၉၃၃]

ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၉၅၇၀ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၉၅၇၀



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ ငမိုးရိပ(်၂)လမ်း၊ အမှတ်(၈၅၃)၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်တိုက်မှ ပထမထပ်  

(တိုက်မျက်ှာမူလက်ယာဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၅၀၆) စတုရန်းေပရှိ  တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေဇာ်ထွန်း[၆/ထဝန(ိုင်) 
၀၀၆၀၈၀] ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်သက်ခိုင ် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၂၀၈၃၃]၊ ေဒ ေနရီဝင်းြမင့်ခိုင ် [၁၄/ဇလန (ိုင်)၁၂၃၆၁၀] 
တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်  စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤ ေကညာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေန  ရက ်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်သက်ခိုင်ှင့် ေဒ ေနရီဝင်းြမင့်ခိုင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေကျာ်သက်ခိုင်ှင့ ်ေဒ ေနရီဝင်းြမင့်ခိုင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
                  ဦးဝင်းမင်းစိုး                   ဦးဝင်းမင်းစိုး 
                                       LL.B,WIPO(Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)                                        LL.B,WIPO(Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) 
                                                                          Ph-09-450023651                                                                           Ph-09-450023651 
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၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ အမှတ်(၁၇၂)၊ ှစ်ခန်းတဲွRC(၆)ထပ်တုိက်မှ တတိယထပ်(၄-လ ာ)၊ 

(တိုက်မျက်ှာမူလက်ဝဲဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၅၂၉)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ညိညိဝင်း[၉/မနမ(ိင်ု)၀၁၁၇၆၄] 
ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွဦးြမင့စ်ိုးထွန်း[၈/မမန(ိင်ု)၁၃၇၈၁၈]၊ ေဒ ေအးသ ာေဌး[၇/တငန(ိင်ု) ၁၅၇၀၃၈]တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တုိထံသုိကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် ေကျာ်လွန် 
သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးြမင့်စိုးထွန်းှင့်ေဒ ေအးသ ာေဌးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးြမင့်စိုးထွန်းှင့်ေဒ ေအးသ ာေဌးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
                  ဦးဝင်းမင်းစိုး                   ဦးဝင်းမင်းစိုး 
                                       LL.B,WIPO(Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)                                        LL.B,WIPO(Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) 
                                                                          Ph-09-450023651                                                                           Ph-09-450023651 
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၊ သွပ်ဝုိင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ အမှတ်(၈၀/က+ခ)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC(၆)ထပ် အေဆာက်အအံု၏ 

(စတုတ ထပ်)၊ (၅လ ာ)၊ တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င်(ဘယ်ဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ (၁၀၂၆) စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းှင့်၎င်းတုိက်ခန်း၏ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးသက်တင ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၅၀၈၈]
ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးလှြမင့် [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၂၇၃၉၈]၊ ေဒ တင်ေဌး [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၂၇၅၂၈]၊ ေဒ ေမဇင်လှ 
[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၅၇၄၁]၊ ဦးမျိးမင်းမင်း [၈/မထန(ိုင်)၀၀၀၄၅၃] တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိေုပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်းတကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးလှြမင့်၊ ေဒ တင်ေဌး၊ ေဒ ေမဇင်လှ၊ ဦးမျိးမင်းမင်း တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးလှြမင့်၊ ေဒ တင်ေဌး၊ ေဒ ေမဇင်လှ၊ ဦးမျိးမင်းမင်း တို၏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။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်များ   Golden 

Dragon Plastic Co.,Ltd ၏ 
ID No.100107993050 (2-6-
19) မူရင်းေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါကအေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။ 

    ဖုန်း-၀၉-၉၇၃၂၆၂၈၈၅    ဖုန်း-၀၉-၉၇၃၂၆၂၈၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၇၃၊ ေြမဧရိယာ 

ေပ(၄၀x၆၀)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၇၃၊ နေိြဂာဓလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ေဒ ြမရင် (ISN-၃၆၉၈၃၄) အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ေဒ ြမရင်(အစ်မ)ကွယ်လွန်သြဖင့် တစ်ဦးတည်းေသာေမာင်ြဖစ်သူ ဦးတင်လ  င် [၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၀၃၆၉၈၈]မှ ကျမ်းကျန်ိလ ာများ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။   ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသီရိမိ၊ ေရ နံသာရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၆/

ေရ နံသာအေရှရပ်၊   ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၁၇၇၈)၊ ေဒ တုတ်[၉/ပမန(ုိင်)၀၅၃၀၈၀] အဖ 
အမည် ဦးြမရင်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကုိ  ဦးသန်းလ  င်[၉/လဝန(ုိင်)၀၆၇၉၇၆]
(ဘ) ဦးေမာင်ကိမှု မှတ်ပုတံင်မတိ ၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းမတိ ၊ ှစ်ဦးသေဘာတအူေရာင်း 
အဝယ်ကတိစာချပ်မိတ ၊ တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာမိတ ၊ ေြမကွက်ယာယီချထားေပး
သည့်စလစ်မိတ ၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံချက်၊ ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ် 
ေရးမှးေထာက်ခခံျက်၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်များတင်ြပပီး ေြမေပးမန်ိထတ်ုေပးပါရန် 
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်
စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို  ေကာ်ြငာစာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့့်် သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုး လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမေပးမိန် ေလ ာက်ထား 
လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မလ  ာဒုံမိနယ်၊ တပ်နယ်(ခ)လိင်ုးေန အဖ တပ်ကပ်ကီး 

ေကျာ်မင်း- အမိေဒ ေအးေအးစိုးတို၏သား ေမာင်ေခတ်စည်သ ူ[၁၂/မဂဒ 
(ိင်ု)၁၇၀၇၉၂] ကိင်ုေဆာင်သသူည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခသံည့အ်ြပင် 
မိမိဆ အေလျာက်ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက ်ေသာ 
ကိစ အဝဝကို လုံးဝတာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

တပ်ကပ်ကီး ေကျာ်မင်း [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၂၃၂၀]တပ်ကပ်ကီး ေကျာ်မင်း [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၂၃၂၀]
ေဒ ေအးေအးစိုး [၇/တငန(ိုင်)၀၀၇၄၀၉]ေဒ ေအးေအးစိုး [၇/တငန(ိုင်)၀၀၇၄၀၉]

ငှားရန်/ေရာင်းရန်ရှိသည်ငှားရန်/ေရာင်းရန်ရှိသည်
၁။ ဟိုတယ်လိုင်စင်ှင့ ်စည်ပင်ေဆာက်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ကျထား 

ပီးေသာ ေလဆိပ်အနီးရှိ ေြမကွက်ေရာင်းရန်ရှိသည်။

တည်ေနရာ-ေလဆိပ်လမ်းသွယ(်၂)လမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။

၂။ လ  င်သာယာစက်မ ဇုန်(၄)ရှိ စက်ုံအကျယ်(40000sq-ft)

ဝန်းကျင်ရှိေသာ စက်ုံ(၁)လုံးငှားရန/် ေရာင်းရန်ရှိသည်။

ဆက်သွယ်ရန်-09-429978656/09-253670537/09-799692773ဆက်သွယ်ရန်-09-429978656/09-253670537/09-799692773

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အဖ       ဦးခင်ေအာင်ရီ၏ 

သား ေမာင်ရှိန်းအာကာရီအား 
ေမာင်လှေရ    [၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 
၀၅၉၀၃၅]ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆို 
ပါရန်။                   ေမာင်လှေရ ေမာင်လှေရ 

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်း 

မိ၊ အလက (၃) (ေရ ဟသ  ာ)၊ စနစ်သစ် 
ဒသမတန်းမှ ေမာင်သန် ဇင်၏ ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး [၆/
လလန(ိုင်)၀၈၇၃၁၂]ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် -၄၂/စက်မ ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၀၄၊ 
ဧရိယာ(၀.၂၄၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည  ်
ေနရာအမှတ်-၂၀၄၊ ကေနာင်-၅လမ်း၊ 
စက်မ ဇုန်-၁၊ ေရ ြပည်သာ၊ ေဒ စိန်ုံ (ခ) 
တန်ုတ်ဟုန် (LTA- ၀၀၅၁၈၂) အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအားအမည  ်
ေပါက် ေဒ စိန်ံု(ခ)ေဒ တန်ုတ်ဟုန် (LTA- 
၀၀၅၁၈၂)သည် (၁၇-၁၂-၂၀၁၉)ရက် 
တွင်လည်းေကာင်း၊ ၎င်း၏ခင်ပွန်း ြဖစ်သ ူ
ဦးထွန်းေရ  (ခ) ကင်ဟင်ကသည ်(၂၂-
၂-၂၀၁၆)ရက်တွင်    လည်းေကာင်း 
အသီးသီးကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် သား 
သမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်ေလးဟာ 
(ခ)ေဒ ခင်ခင်ကည် [၁၂/ကတတ(ိုင်) 
၀၁၄၃၂၉]၊ ဦးခင်ကည်ေလး[၁၂/လသန 
(ိုင်)၀၀၆၂၅၄]၊ ဦးကင်သန်းေအာင ်(ခ) 
ဦးသန်းေအာင် [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၂၂၃၈]
တိုမှ မိခင်၊ ဖခင်တို၏ေသစာရင်း၊ သား 
သမီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ထပ်ဆင့ ်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဂရန်မူရင်း 
တိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်စွန်လ တ် 
စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
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တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
မိတ ီလာတက သိုလ်၊   ူပေဗဒ 

ေမဂျာမှ ေမာင်ေဇာ်ထွန်း၏ဖခင ်
ဦးစိုးဟန်(ခ)ဦးသန်ိးလ  င်[၉/မထလ 
(ိုင်)၁၁၅၄၅၇]ှင့် မိခင်ေဒ မယ် 
လ  င်(ခ)ေဒ လှလ  င်[၉/မထလ(ိင်ု) 
၁၁၅၄၇၂]တိုမှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ဦးစိုးဟန်(ခ)ဦးသိန်းလ  င်ဦးစိုးဟန်(ခ)ဦးသိန်းလ  င်
ေဒ မယ်လ  င်(ခ)ေဒ လှလ  င်ေဒ မယ်လ  င်(ခ)ေဒ လှလ  င်

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်
စွန်လ တ်ေကာင်းစွန်လ တ်ေကာင်း

မိတ ီလာမိနယ်၊ ရတနာမာရ်ေအာင် 
ရပ်ကွက်ေန ဦးသန်းိုင်[၅/မကန(ိုင်) 
၀၀၀၃၉၃]၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်ဟိန်းမင်း 
ိုင်[၉/မထလ(ိုင်)၃၃၅၇၆၉]သည် မိဘ 
စကားကို  နားမေထာင ်ဘဲ  မိမိဆ   
အေလျာက်ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ်
ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့ ် ပတ်သက်ေသာ 
ြပဿနာအရပ်ရပ်အား တာဝန်ယူေြဖရှင်း
ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါ 
သည်။

(ဖခင်)ဦးသန်းိုင်(ဖခင်)ဦးသန်းိုင်
[၅/မကန(ိုင်)၀၀၀၃၉၃][၅/မကန(ိုင်)၀၀၀၃၉၃]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဒက  ိဏသီရိ မိ ၊  ေရ  အင် ကင ်း  

ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂/
ေရ အင်ကင်းအေနာက်ရပ်)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(ဒ-၄၃၈၅)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)
ဧကရှိ ဦးကိုမျိး(ဘ)ဦးေကျာ်ေအာင်[၉/
ပမန(ိုင ်)၂၃၅၄၇၉] အမည်ေပါက် 
ေြမကွက်အား အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ် 
လ ဲအပ်စာရရှိထားသူ ေဒ ေအးြမင့်ြမတ ်
(ဘ)ဦးေဇာ်ဝင်း[၅/ဘတလ(ိုင်)၀၆၄ 
၈၉၆]မှ ေြမေနရာ(ယာယီ)ချထားေပး 
သည့်လက်မှတ်၊ ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံကတိ 
ြပချက်မူရင်းများတင်ြပ၍ ေြမေပးမိန်  
ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
အေနြဖင့် ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားံုးအမိန်ဒီကရီများြဖင့် အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ
ကိန ်း ှင့ ်ေ ြမစီမံခန ် ခ ွဲမ  ဌာနသို  ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများှင့်အည ီအဆိုပါ ေြမေပး 
မိန်ကို ေဒ ေအးြမင့်ြမတ(်ဘ)ဦးေဇာ်ဝင်း 
[၅/ဘတလ(ုိင်)၀၆၄၈၉၆]အား ထုတ်ေပး 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာလိက်ု 
သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
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အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အထက(၁)ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

နဝမတန်း(B2)မှ ဦးေကျာ်လွင်၏သား 
ေမာင်ရစ်ချာဒ်ေဘွသိန်းထန်အား ေမာင် 
ရစ်ချက်ေဘေွဒါထန်ဟ ုေြပာင်းလေဲခ ဆိ ု
ပါရန်။

ေမာင်ရစ်ချက်ေဘွေဒါထန်ေမာင်ရစ်ချက်ေဘွေဒါထန်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
(ဘ)ဦးဆန်းဝင်း၏ သမီး ေမာ်လမိင် 

မိ၊ မိင်သာယာရပ်ကွက်၊ အထက (၁၂)၊ 
နဝမတန်း ေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ မစွမ်းရည ်
ထက်[၁၀/မလမ(ိုင်)၂၆၅၁၀၉] အား 
မဝင့်ေရ ရည်လင်းဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆို 
ပါရန်။                     မဝင့်ေရ ရည်လင်းမဝင့်ေရ ရည်လင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ 
ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်၊ ၄/ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(SK-121)၊ ဧရယိာ(၀.၂၂၉)ဧကရိှ ေဒ ြမင့် 
သတီာေအးအမည်ေပါက် ေြမငှားစာချပ် 
ေြမကွက်အား ေဒ စိုးစိုးကည်[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၃၁၈၇၅]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်း
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်အတွက် အထူး
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၆၂၄/၂၀၂၀)
ရသူ ဦးသန်ဇင်ုိင်မှ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ် 
အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ ုိင်ငံသားစိစစ် 
ေရးကတ်၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းမရူင်းများ 
တင်ြပပီး ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပး 
ပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက် 
လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ 
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီ 
များြဖင့ ် အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 
တင်ြပပီး ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း 
ှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို  လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာနမှလုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
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ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ေြမကွက် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၂၁)၊ (အရပ်ေခ )၊ အမှတ်(၃၂၁)၊ စိ ေကျာ်သလူမ်းှင့ ်သခင်အန်ုးေဖကီးလမ်းေထာင့၊် အမှတ်(၃၂၁)၊ (အရပ်ေခ )၊ အမှတ်(၃၂၁)၊ စိ ေကျာ်သူလမ်းှင့် သခင်အုန်းေဖကီးလမ်းေထာင့်၊ 

၄၂-ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ၄၂-ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 

ဗိလ်ုမှးထင်ေအာင်[၈/မထန(ိင်ု)၀၂၂၉၉၉]အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍-ဗိလ်ုမှးထင်ေအာင်[၈/မထန(ိင်ု)၀၂၂၉၉၉]အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍-

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
အထက်အမည်ပါ ေြမကွက်ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်သူများြဖစ် 

သည့် ေဒ ေမစ ီထင်ေအာင်[၈/မထန(ိုင်)၀၉၆၁၂၈]၊ ဦးစည်သူထင်ေအာင်[၁၂/ဒဂန(ိုင်) 

၀၃၁၆၅၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်တန်ဖိုးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခိုင်လုံေသာစာ

ရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်းွန်(LL.B)  ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B)ဦးသန်းွန်(LL.B)  ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)

အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ မဂ  လာ 
ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၇/ 
သာဇီအေရှ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၉င)၊ ဧရိယာ 
(၀.၁၆၈)ဧက၊ အမည်ေပါက် ဦးြမင့ေ်အာင် 
သန်း[၉/ပသက(ိုင်)၀၉၄၉၄၃]မှ ဘိုးဘ 
အမည်ေြပာင်း၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
(၂၇/၂၀၁၆)၊   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းများတင်ြပပီး၊ 
ေဒ ေဌးေဌး[၉/မနတ(ိုင)်၀၁၉၁၈၁]ှင့် 
မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ ်
ဆုိရန်အတွက် ေြမပံု/ေြမရာဇဝင်ေရးကူး 
ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားမ အား ကန်ကွက် 
လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ 
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရ ီ
များ အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍  
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက် 
အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွ 
မ ဌာနသုိ  လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဌာနမှ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း၊ 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၀



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ 

(၁၂၂)လမ်း၊ အမှတ် (၄၅)၊ ေြမညီထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ဦးေကျာ်စိုးမိုး [၁၁/

မအန(ုိင်) ၀၀၁၅၆၅]ှင့် ေဒ ခင်ေစာရီ [၁၁/မအန(ုိင်)၀၀၁၇၁၇]တုိထံမှ 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်ဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၂၉၆၉၃] က အပီးအပုိင် ဝယ်ယူ 

ရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား

များြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

သည်။ အဆိုပါရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေကသီေအာင် (LL.B)ေဒ ေကသီေအာင် (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၉၅၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၉၅၈)

အမှတ် (၁၉)၊ ၁၁၉လမ်း၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၉)၊ ၁၁၉လမ်း၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-263696944မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-263696944

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ရှင်ေစာပုဘုရားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ရှင်ေစာပုဘုရားလမ်း၊ 

အမှတ် (၃၅)ရှိ ှစ်ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ အမှတ် (၃၅)ရှိ ှစ်ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ 

(၃)လ ာ (ဒုတိယထပ်/ဘီ-ေြခရင်းခန်း) ေပ(၁၄x၆၀) (၃)လ ာ (ဒုတိယထပ်/ဘီ-ေြခရင်းခန်း) ေပ(၁၄x၆၀) 

တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ေဒ ေကသီထွန်း [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၄၉၆၅]မှ

 ပိင်ုဆိင်ုမ အဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုေနထိင်ု 
ပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာ ပိုင်ဆိုင်၍ အ ပ်အရှင်း အေပါင်အှံကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျား ယေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ်ုပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B) (ADVOCATE)ဦးဘုန်းြမင့ ်(ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B) (ADVOCATE)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)
အမှတ် (၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ် (၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၃၃၉၃၉, ၀၉-၇၇၇၇၉၇၉၁၁, ၀၉-၇၈၉၈၇၇၇၉၉ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၃၃၉၃၉, ၀၉-၇၇၇၇၉၇၉၁၁, ၀၉-၇၈၉၈၇၇၇၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာ(၁၆)လမ်း၊ အမှတ်(၉၉၁) (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၊ 

အေဆာက်အအု၏ံ (ပထမထပ်)၊ (၂)လ ာ (A)တိက်ုကိ ုမျက်ှာမလူ င် (လက်ဝြဲခမ်း)၊ ဧရယိာ(၉၃၁)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့် 
၎င်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ
ဦးကိကုိဦုး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၅၁၀၉]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်သ[ူ၁၂/စခန(ိင်ု)၀၆၇၂၀၆]၊ ေဒ သ ာ 
ေအာင် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၃၁၄၁၆]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချပီးြဖစ်၍ 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း    လာေရာက ်
ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။            ဦးေကျာ်သူ၊ ေဒ သ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေကျာ်သူ၊ ေဒ သ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခိုင်န ာ ေဒ ခိုင်န ာ 
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၆၂၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၆၂၂)

Level (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ၊ HAGL Myanmar Center Towen Level (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ၊ HAGL Myanmar Center Towen 
အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင် 

လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်(၃၆)၊ ေြမကွက/်အိမ်အမှတ် (၁၀၅)၊ (အလျား ၄၀ေပ 
x အနံ ၆၀ေပ)၊ ၀.၀၆၂ဧက (၂၄၀၀-စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
အုပ်ညပ်တစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးအပါအဝင် အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်
ဆက်စပ်သမ  ေြမေပ /ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးသည် ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမှဌာနတွင် 
ဦးတင်ေငွ(ဘ) ဦးေဌးေမာင်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၉၁၆၃]အမည်ြဖင့် တည်ရှိေန 
ပါသည်။ အဆိုပါ အိမ် ခံေြမကွက်ကို ဦးတင်ေငွထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းအိမ် ခံေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)က်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
အိမ် ခံေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၁-၅၃၀၁၉၀။ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၁-၅၃၀၁၉၀။

အများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ  ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်ေန အဆိေုတာ် ေရ ြဖ 

(ခ)မန ဝင့ြ်ဖ [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၅၉၁၃၉] ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူအဆိေုတာ် ေရ ြဖသည်"ေရ ြဖ"အမည်ြဖင့ ်အပုညာ 
ဝန်ေဆာင်မ  လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ေနသူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို ေရ ြဖအုပညာ
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မ များှင့်ပတ်သက်၍ Facebook, Messenger, 
Viber, Youtube,Twitter အစရှိသည်တိုတွင် အဆိုေတာ်ေရ ြဖ၏ ကိုယ်၊ စိတ်၊ 
ဂုဏ်သေရထိခိုက်ညိးွမ်းေစရန် ရည်ရယ်ြပမူေဆာင်ရက်ြခင်းများ မြပလုပ်ကပါ 
ရန်ှင့် ြပလုပ်ပါက ၂၀၀၄ခုှစ-်အီလက်ထရန်နစ်ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ-၃၄အရ 
လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၃-ခုှစ် ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ-၆၆(ဃ)တုိအရလည်းေကာင်း၊ 
တည်ဆဲဥပေဒတိုအရလည်းေကာင်း    အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေစတနာေကာင်းြဖင့ ်သတိေပးတားြမစ်လိုက်ပါသည်။

အကယ်၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ တားြမစ်ချက်များကိ ုလိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှဘ ဲ
ြပမေူဆာင်ရက်ခဲပ့ါက တရားဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်ရန် က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ 
ပီးြပည့်စုံစွာ လ ဲအပ်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

အဆိုေတာ် ေရ ြဖ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-အဆိုေတာ် ေရ ြဖ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာမာြမင့်ေဒ ခင်မာမာြမင့်

LL.B,LL.M, DIPL,DIL,WIPO(Switzerland)LL.B,LL.M, DIPL,DIL,WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၅၁/၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၅၁/၁၃)
အမှတ်-၂၈၊ ဂ မာလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၂၈၊ ဂ မာလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊

ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၆၈၈၄၃ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၆၈၈၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ေရကည်မိနယ်၊    ေရကည်မိ၊ 

ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၅-
က)၊ ေရကည်မီးရထားမိကွက်၊   ဦးပိုင ်
အမှတ်(၂၈၁)၊   ဧရိယာ(၀.၀၈၅)ဧကရှိ 
ှစ်(၃၀)ေြမငှားဂရန်ေြမှင့်  ေရကည ်
မိနယ်၊ ကာကန်ေကျးရာအုပ်စု၊  ကွင်း 
အမှတ်(၈၈၈)၊ ံုးကုိင်ကွင်း၊ ဦးပုိင်အမှတ် 
(၅-ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၄၆)ဧကရှိ လ/န(၃၉) 
ခွင့ြ်ပမန်ိချထားေပးေသာ ေြမကွက်တိုအား 
ေဒ ေရ ကည်(ဘ)ဦးတင်ေင[ွ၁၄/လမန(ိင်ု) 
၀၃၀၀၄၈]အမည်ြဖင့ ်ေြမငှားဂရန်ေလ ာက် 
ထားမည်ြဖစ်ပါသြဖင့်      ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက (၁၄)ရက် 
အတွင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနုံးသို ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားှင့်တကွ လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း။
ေဒ ေရ ကည်[၁၄/လမန(ိုင်)၀၃၀၀၄၈]ေဒ ေရ ကည်[၁၄/လမန(ိုင်)၀၃၀၀၄၈]
ေအာင်ဆန်း(၆)လမ်း၊ ေရကည်မိ၊ေအာင်ဆန်း(၆)လမ်း၊ ေရကည်မိ၊
ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ေရကည်မိဆရာစံရပ်ကွက်၊ ေရကည်မိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ေရကည်မိနယ်၊ ေရကည်မိ၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်(၅-က)၊ ေရကည်မီးရထားမိကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၁၈)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၇၆)ဧကရိှ မိေြမအား ေဒ ြဖစင်သန်(ဘ)ဦးဝင်းြမင့[်၁၄/ ရကန(ိင်ု) 
၀၈၅၃၄၀]ှင့် ေဒ ှင်းရည်သန်(ဘ)ဦးဝင်းြမင့[်၁၄/ရကန(ိုင်)၀၉၇၃၂၈]
အမည်ြဖင့ ်ေြမငှားဂရန် အမည်ေြပာင်းသက်တမ်းတိုး ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ် 
ပါသြဖင့် ပုိင်ဆုိင်မ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက (၁၄)ရက်အတွင်း 
သက်ဆိုင်ရာဌာနုံးသို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားှင့်တကွ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း။
ေဒ ြဖစင်သန်   ေဒ ှင်းရည်သန်ေဒ ြဖစင်သန်   ေဒ ှင်းရည်သန်
[၁၄/ရကန(ိုင်)၀၈၅၃၄၀] [၁၄/ရကန(ိုင်)၀၉၇၃၂၈][၁၄/ရကန(ိုင်)၀၈၅၃၄၀] [၁၄/ရကန(ိုင်)၀၉၇၃၂၈]
(၃)လမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊(၃)လမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊
ေရကည်မိ။  ေရကည်မိ။ေရကည်မိ။  ေရကည်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၈/ပုဗ သီရိရပ်၊ 

ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ဦးဝင်းသိန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၀၈၅၂၄]၊ အဖအမည်၊ ဦးေဖသိန်းအမည်ေပါက်ှစ်(၃၀) ေြမငှားစာချပ ်
ေြမကွက်အမှတ ်(ပ-၃၄၃၂၅)ကို ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၃၅၇/၂၀၁၆ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်ရရှိထားသူ ေဒ ေအးေအးမွန်[၇/ပမန(ိုင်)၁၀၇၅၂၈]၊ 
အဖအမည်၊ ဦးသိန်းဝင်းကိုမှ ေဒ ေနာ်သီရိစိုး[၃/လဘန(ိုင်) ၀၃၈၇၄၄]ှင့် 
မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုရန်အတွက် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်
ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ
စမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ   ေြမပုံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား     ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။                         မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်သကမ-၃၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၄/ခ)၊ 

ဧရိယာ (၀.၀၂၇၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၄/ခ)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊     
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဦးစန်းေမာင်(AD-၀၂၅၁၈၇)+ေဒ တင်ေအးတို အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစန်းေမာင်(ဖခင်)သည် (၁၅-၄-၂၀၁၃)ကွယ်လွန်၍ 
ကျန်အမည်ေပါက် ေဒ တင်ေအး (မိခင်)သည် (၃-၁၀-၂၀၁၉)တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့  ်
အမည်ေပါက်၏သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁)ေဒ စန်းစန်းေအး[၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၃၈၁၉]၊ 
(၂)ေဒ ေအးေအးစန်း[၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၃၈၁၇]၊ (၃) ေဒ ေမ းေမ းစန်း[၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၈၆၆၃၁]၊ (၄)ေဒ ရီရီသွင်[၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၃၈၇၀]၊ (၅)ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း[၁၂/အလန(ိုင်) 
၀၁၃၈၈၂]၊ (၆)ေဒ သွယ်သွယ်စန်း[၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၃၂၅၃]တိုမှ သမီးအရင်းများ ေတာ်စပ် 
ေကာင်းှင့ ်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
အမည်ေပါက်မဘိ(၂)ပါး၏ ေသစာရင်းလက်မှတ်၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်းတုိ တင်ြပ၍ 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ြမန ာအိမ်ရာ၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာ(၄)လမ်း၊ တိုက်အမှတ် (၁၂)၊ အခန်းအမှတ် (၂၀၄) 

ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို   မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင်   မိခင်ြဖစ်သူ 
ေဒ တင်ု(ကွယ်လွန်) အမည်ေပါက်ြဖင့ ်သားြဖစ်သ ူဦးခင်စိုး [၁၂/လမန(ိုင်)၀၈၇၂၄၂]မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစား 
ခွင့်ရိှသူြဖစ်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိလျက် အပီးအပုိင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသည်ကုိ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန် (၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်တွင်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ၎င်းေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအံု၏ 
အကျိးခံစားခွင့်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသချာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိ ေကျာ်လွန်သွားပါက   ၎င်းေြမကွက်ှင့ ်    အေဆာက်အအုံအေရာင်းအဝယ်ကိစ များကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B,D.B.L,D.I.L အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၅၁၇)ေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B,D.B.L,D.I.L အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၅၁၇)

တိုက် (၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။တိုက် (၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။
Ph: 09-691 996 320, 09- 980 656 599Ph: 09-691 996 320, 09- 980 656 599

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ မင်းေခါင်လမ်း 

အမတ်ှ (၄၂၄)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC(၈)ထပ်ခဲွအေဆာက်အအံု၏ (ပ မထပ်)၊ (၆)လ ာ 
တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င် (လက်ဝဲြခမ်း)၊ ဧရိယာ (၁၀၂၆) စတုရန်းေပရှိ 
မနီကွီန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းမနီကွီန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ 
ဦးရန်ိုင် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၆၃၈၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 
ဦးeာဏ်လင်းဦး [၁၁/ကဖန(ိင်ု)၀၄၃၇၆၉]၊ ေဒ ချစ်ဆလု  င် [၁၁/မအန(ိင်ု) 
၀၃၆၆၅၉]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်၍ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ရက်မှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးeာဏ်လင်းဦး၊ ေဒ ချစ်ဆုလ  င် တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးeာဏ်လင်းဦး၊ ေဒ ချစ်ဆုလ  င် တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခိုင်န ာ  ေဒ ခိုင်န ာ  

အထက်တန်း ေရှေန (စ်-၄၇၆၂၂)အထက်တန်း ေရှေန (စ်-၄၇၆၂၂)
Level (၅၊၆၊၇၊၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ Level (၅၊၆၊၇၊၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ 

အမှတ် (၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမီးသတ်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမီးသတ်ဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ၊ု ဘ  ာေရးှစ် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရ 

အဖဲွ ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ 

လ  င်မိနယ် မီးသတ်စခန်းတွင် (၄)ခန်းတွဲ (၆)ထပ် ဝန်ထမ်း 

ေနအိမ် (၈၀x၄၀x၆၂)ေပ အေဆာက်အအုံ တည်ေဆာက်ေရး 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်လိပုါသြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင် 

များအား  သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ   ေလ ာက်လ ာပုံစံများအား  ုံးချနိ်အတွင်း 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး မီးသတ်ဦးစီးမှးုံး၊ အမှတ်(၁၂၉)၊ ဆူးေလ 

ဘုရားလမ်းတွင ်လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်        - ၂၉-၆-၂၀၂၀ ရက်

 တင်ဒါေနာက်ဆုံးေရာင်းချမည့်ရက ် - ၂၄-၇-၂၀၂၀ ရက်

တင်ဒါေခ ယူေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

ဖုန်း-၀၁-၃၈၄၄၂၀ဖုန်း-၀၁-၃၈၄၄၂၀

        ၀၁-၃၇၀၃၄၈        ၀၁-၃၇၀၃၄၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၄၂)၊ အခန်းအမှတ် (၁၄)၊ ဒုတိယထပ် (ဝဲ)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းှင့် ကိုယ်ပိုင ်
ေရေမာ်တာ ၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ စွဲကပ်တည်ရှိေနေသာအရာများ၊   အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကိ ုဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးေစာသာထွန်း[၁၁/
ဘသတ(ိုင်) ၀၀၀၅၂၁] က ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံ၍ 
ေရာင်းချရာ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ လှလှေအး [၁၂/ကတတ 
(ိုင်)၀၁၈၈၄၁]မှ စရန်ေငွအချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို 
ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းအစုလံင်ှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထံသုိ (၇) ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက   အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအးေမာ် (B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)ဦးေအးေမာ် (B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၆၀၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၆၀၉)

အမှတ်(၂၆၀)၊ (ပ-ထပ်)၊ (ဝဲ)၊ လမ်း(၄၀)၊အမှတ်(၂၆၀)၊ (ပ-ထပ်)၊ (ဝဲ)၊ လမ်း(၄၀)၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉- ၇၉၅၉၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉- ၇၉၅၉၁၉၈၄၅



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၄၊ ေြမကွက်အမှတ ်

၈၃၃/ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၈၃၃/ခ)၊ စာဂလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ ေဒ ွန်ွန်သိန်း(အက်စ်/အိုေကေအ-၀၈၉၉၆၄)၊ ဦးေစာထွန်း (အက်စ်/
အိေုကေအ-၀၇၄၇၄၀) အမည်ေပါက်ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ
ဦးေစာထွန်း (ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင် ့ကျန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ ွန်ွန်  
သိန်း (အက်စ်/အုိေကေအ-၀၈၉၉၆၄)မှ  တစ်ဦးတညး်ေသာဇနီးေတာ်စပ်ေကာငး် 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ (၁၁/၁၆၆၉/၁၅-၁၁-၂၀၁၉)၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့်  ဂရန်မူရင်း 
တိုကိုတင်ြပပီး ၎င်း၏ကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် ၂၆၃၁၈/၂၀-၉-၂၀၁၉ 
ြဖင့် ရရိှသူ GP ေဒ ညိညိေထွး [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၂၃၁၁၁]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရိှထင်ရှား 
ရိှေကာင်းှင့် ၎င်းပါဝါမုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ (၁၆၇၅/၁၅-၁၁-၂၀၁၉) 
တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား       တရားဝင ်ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့ ် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။                          ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                      မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးညီညီုိင်၏သား  ရန်ကုန်မိ၊ 

သာေကတမိနယ်ေန  ေမာင်လင်း 
ထွဋ်ြမတ်အား   ေမာင်ဖိးသီဟဟု  
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ဖိးသီဟေမာင်ဖိးသီဟ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သုံးခွမိ၊ 

အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်ရှိ၊ အ.မ.က(၂)တွင် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေကျာင်းအုပ် 
ဆရာမကီး ေဒ ေဌးွဲ(ခ)ေဒ ေဌးေဌးွဲ 
[၁၂/သခန(ုိင်)၀၀၅၆၄၄]မှာ တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်ပါေကာင်း။ ေဒ ေဌးဲွ(ခ) ေဒ ေဌးေဌးဲွေဒ ေဌးဲွ(ခ) ေဒ ေဌးေဌးဲွ

သားအြဖစ်မှသားအြဖစ်မှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မိတ ီလာမိ၊   ရတနာမာရ်ေအာင ်

နယ်ေြမ(၉)ေန ဦးမျိးသန်[၇/ကတခ(ိင်ု) 
၀၇၄၅၃၃]ှင့် ေဒ စမ်းစမ်းွန်[၇/ကတခ 
(ိုင်)၀၇၂၀၀၈]တို၏သားကီး  ေမာင်ရဲ 
သွင်(ခ)ေမာင်သံေချာင်း[၉/မထလ(ိုင်) 
၂၈၀၁၂၄]သည် မဘိှစ်ပါးအား စတ်ိဆင်း 
ရဲ ဒုက အကိမ်ကိမ်အခါခါ ြပလုပ်လာ 
သြဖင့ ်သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ် 
လိုက်ပါသည်။   ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်သည့က်စိ ရပ်များကိ ုတာဝန်ယ ူ
မေြဖရှင်းေပးပါ။

ဦးမျိးသန်-ေဒ စမ်းစမ်းွန်ဦးမျိးသန်-ေဒ စမ်းစမ်းွန်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ဒဂန်ုဝင်းေန 

ဦးစုိးုိင်ဝင်း၏သား   ေမာင်ေကာင်းလင်း 

ဆက်အား   ေမာင်ေကာင်းလင်းသာဟ ု

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ေကာင်းလင်းသာေမာင်ေကာင်းလင်းသာ

ဒီကရီကို အတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိ ုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 
ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

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

၂၀၁၈ ခုှစ်၊  တရားမကီးမ အမှတ်-၆၆၂ ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၈ ခုှစ်၊  တရားမကီးမ အမှတ်-၆၆၂ ှင့်ဆက် ယ်သည့်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၂၀၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၂၀

ေဒ ယ်ယ်ု(ခ) ေဒ ယ်ု    ှင့် ဦးဗိုလ်ဝင်းထိုက်
ဒီကရီအိုင်ရသူ   တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ   တရား ံး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၁)ရပ်ကွက်၊ 
(၈၈ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးပိုင်)၊ လမ်းအမည်မရှိ၊ အမှတ်-၂၀၉ ေန တရား ံး 
ဦးဗိုလ်ဝင်းထိုက ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၆၂ တွင်ကျရိှသည့် ဒီကရီကုိအတည် 
ြပလပ်ုရန် ဤုံးေတာ်တွင် တရားိင်ု ေဒ ယ်ယ်(ုခ)ေဒ ယ်ကု ေလ ာက်ထား 
သည်ြဖစ်၍ မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန် အမန်ိကိ ုမထတ်ု 
သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င်ြပ၍ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ ေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သူ အခွင့်ရ 
ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမ 
ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၁၀ ရက်) မွန်းမတည့်မီ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှ 
လာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။
    (ခင်ွဲသီ)    (ခင်ွဲသီ)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)
ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

တိုက်ခန်းများ ဝယ်ယူေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းတိုက်ခန်းများ ဝယ်ယူေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနပိုင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းများကိ ု၅၀% ေငွေပးသွင်း၍ 

ဦးရာလစူနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်သြဖင့ ်တိက်ုခန်းဝယ်ယလူိသုမူျား အေနြဖင့ ်ကိယ်ုတိင်ုေရးေလ ာက်လ ာှင့အ်တ ူမှတ်ပုတံင်မတိ ၊ 

သန်းေခါင်စာရင်းမတိ ၊ ဖန်ုးနပံါတ်၊ ေနရပ်လပ်ိစာြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ် န်ကားေရးမှးချပ်၊ မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆာက်လပ်ုေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၀)၊ ေနြပည်ေတာ်သို လိပ်မူပီး ေပးပိုေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

               အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ               အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ုံးအမှတ်(၄၀)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ်(၄၀)၊ ေနြပည်ေတာ်
ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၇၀၁၊ ၀၁-၈၃၉၂၅၂၄ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၇၀၁၊ ၀၁-၈၃၉၂၅၂၄

စ်စ်
မိနယ်/အိမ်ရာစီမံကိန်းမိနယ်/အိမ်ရာစီမံကိန်း

အမည်အမည်

အခန်းအခန်း

အမှတ်အမှတ်

ဧရိယာဧရိယာ

(စ/ေပ)(စ/ေပ)

(၁)စ/ေပ (၁)စ/ေပ 

ကျပ်(သိန်း)ကျပ်(သိန်း)

သတ်မှတ်သတ်မှတ်
တန်ဖိုးတန်ဖိုး

ကျပ်(သိန်း)ကျပ်(သိန်း)

မှတ်ချက်မှတ်ချက်

၁။ (က)ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ကုန်သည်လမ်းှင့(်၃၉)လမ်းေထာင့ ်

အမှတ်(၅၀၄/၅၀၆)

၆၀၁

၇၀၁

၁၆၈၂

၁၆၈၂

၀.၉

၀.၉

၁၅၁၃.၈

၁၅၁၃.၈

၂ ခန်းတွဲ ၈ ထပ်၊  

Hall Type

ဓာတ်ေလှကားပါ 

ကားပါကင်မပါ

(ခ)ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

(၃၉)လမ်းဘက်အြခမ်း၊

အမှတ်(၅၀၄/၅၀၆)

၀၀၁

၂၀၁

၃၀၁

၅၀၁

၇၀၁

၁၀၄၄

၁၀၄၄

၁၀၄၄

၁၀၄၄

၁၀၄၄

၁.၅

၀.၈၅

၀.၈၅

၀.၈၅

၀.၈၅

၁၅၆၆

၈၈၇.၄

၈၈၇.၄

၈၈၇.၄

၈၈၇.၄

၂ ခန်းတွဲ ၈ ထပ်

Hall Type

ဓာတ်ေလှကားပါ

ကားပါကင်မပါ

၂။ စမ်းေချာင်းမိနယ်

ရှမ်းကုန်းလမ်း၊

အမှတ်(၄၆/၄၈)

၂၀၂

၃၀၂

၄၀၂

၅၀၂

၆၀၂

၁၁၂၂

၁၁၂၂

၁၁၂၂

၁၁၂၂

၁၁၂၂

၀.၈၀

၀.၈၀

၀.၈၀

၀.၈၀

၀.၈၀

၈၉၇.၆

၈၉၇.၆

၈၉၇.၆

၈၉၇.၆

၈၉၇.၆

၄ ခန်းတွဲ၊ ၈ထပ်

Hall Type

ဓာတ်ေလှကားပါ

ကားပါကင်မပါ

၃။ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်

ဗိုလ်တေထာင်လမ်းသွယ(်၄)လမ်း

အမှတ်(၁၄/၁၆)

၅၀၁

၅၀၂

၁၀၅၀

၁၀၅၀

၅၀၀

၅၀၀

၂ ခန်းတွဲ ၆ ထပ်၊

Room Type

ဓာတ်ေလှကားမပါ

ကားပါကင်မပါ

EAZY DRIVE (အမျ ိးသမီးသီးသန်)EAZY DRIVE (အမျ ိးသမီးသီးသန်)
(ကားေမာင်းသင်အြမန်ရက်တုိသင်တန်း)(ကားေမာင်းသင်အြမန်ရက်တုိသင်တန်း)
- ကားေမာင်းဆရာမအြဖစ ်ဝင်ေငွ
 အေကာင်းဆုံး ရပ်တည်လုိသူများှင့်
- ကားမေမာင်းတတ်သူများကိုလည်း 

ပါကင်မျိးစုံြဖင့ ်က မ်းကျင်ပိုင်ိုင်စွာ
ေမာင်းိုင်ရန်  တစ်ဦးချင်းအတတ ်
သင်ေပးသည်။

Ph:09-264807699Ph:09-264807699

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်
လှည်းကူးအထွက်

ပဲခူး၊ ရန်ကုန်လမ်းမအနီး

ေပ(၄၀x၆၀) (၄၈)သိန်း

ဖုန်း-၀၉-၇၅၉၇၆၄၆၇၉ဖုန်း-၀၉-၇၅၉၇၆၄၆၇၉

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ေကျာ်ခိုင်မင်း-၂၁ အမည် ရှိ ငါးဖမ်းစက်ေလှ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ON-5596(A)  
အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးသိန်းေဌး [၆/ကသန(ိုင်)၀၃၃၂၇၃] 
အမည်မှ ဦးသန်ိးေကျာ် [၆/သရခ(ိင်ု)၀၃၆၀၅၂]၊ ကန်ကီးေကျးရာအပ်ုစ၊ု မိတ်မိ၊ 
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအမည်သို  ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်  ဤဌာနသို ေလ ာက် 
ထားလာပါသည်။  ၎င်းပုိင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲရန်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုပါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ 
ေဒါပုံ-သေ  ဘာကျင်း၊ ရန်ကုန်မိသို လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ   
အေထာက်အထားများှင့်တက ွမည်သူမဆို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ံုးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူ 
အမည်သို  ေြပာင်းလဲသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

COVID-19 ေကာင့် ြပည်ပိုင်ငံအသီးသီးမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ COVID-19 ေကာင့် ြပည်ပိုင်ငံအသီးသီးမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ 
အင်ဂျင်နီယာများ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးက မ်းကျင်သူများ၊အင်ဂျင်နီယာများ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးက မ်းကျင်သူများ၊

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်သားများအား အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်သားများအား အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း

COVID-19 ေကာင့် ြပည်ပိုင်ငံအသီးသီးမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ  အင်ဂျင်နီယာများ၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရးက မ်းကျင်သူများ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်သားများအား အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ 
ဖန်တီးေပးုိင်ရန်အတွက် ြမန်မာုိင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်(MCEF) 
မှ အသင်းဝင်ေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏမီျားှင့ ်ဆက်သွယ်ကညူေီပးရန် စစီ်လျက်ရိှပါသည်။ သိုြဖစ် 
ပါ၍ အသင်းချပ်ုံးသို (၁၅-၇-၂၀၂၀)ရက် (ဗုဒ ဟူးေန ) ေနာက်ဆုံးထား၍ အြမန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ 
ရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၉-၈၉၃၂၁၇၁၀၈၊ ၀၉-၈၉၃၂၁၇၁၀၉၊ ၀၉-၈၉၃၂၁၇၁၁၀
Email.admin@mcef.org.mm,mcef1996@gmail.com

             ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် ဗဟိုေကာ်မတီဝင်အဖွဲ             ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် ဗဟိုေကာ်မတီဝင်အဖွဲ
ြမန်မာိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်ြမန်မာိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀(၂))(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀(၂))

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၁၃၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၁၃

၁။ ဦးမျိးတင့်(ဂီတစာဆို မျိးွယ်ေဆွ) ှင့် ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး

(ကိုယ်တိုင်ှင့်ကျန်တရားလိုများ၏  (ဗဟိ)ု(အလပ်ုအမ ေဆာင်အဖဲွ)

အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)်

၂။ ဦးဘိုဘိုဟန်၊ ၃။ ဦးဗစ်တာခင်ညိ၊

၄။ ဆုတင်၊ ၅။ အေကာ်ဒီယံေအာင်မင်းိုင်၊

၆။ ေမွယ်စိုး၊ ၇။ ရစ်ချက်၊ ၈။ ရန်ကင်းသန်းရီေလး၊

၉။ တက သိုလ်တင်ေမာင်ဝင်း၊ ၁၀။ မအူပင်ေဆွြမင့်၊

၁၁။ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီဆန်းဦး၊ ၁၂။ ခိုင်ေဇာ်ထွန်း၊

၁၃။ ရဲဝင်းြဖ၊ ၁၄။ ဘိုကေလးဝင်းေကျာ်၊

၁၅။ ြမသက်ွယ်၊ ၁၆။ ေဇာ်ြမတ်၊ ၁၇။ ဦးလှြမင့်၊

၁၈။ ဦးစန်းြမင့်၊ ၁၉။ ဦးြမင့်ေရ ၊ ၂၀။ S.P(အက်စ်ပီ)၊

၂၁။ သက်ပိုင်လင်း၊ ၂၂။ စိုးထွန်း၊

၂၃။ ေမာင်ဝင်းမိုး(ေရ ေတးလုလင်)၊ ၂၄။ သ ာဝင်း၊

၂၅။ နီလာစိုး၊ ၂၆။ စ ရားခွန်တင်က ယ်၊

၂၇။ မင်းမင်းစိုး၊ ၂၈။ ဝင်းေဇာ်မိုး၊ ၂၉။ မစ်ကီကိုး၊

၃၀။ တွယ်တာ၊ ၃၁။ ေကျာ်လင်းခိုင်

တရားလိုများ    တရားပိင်တရားလိုများ    တရားပိင်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ဓမ ဒါနလမ်း၊ 

အမှတ်(၂)ေန တရားပိင် ြမန်မာုိင်ငံဂီတအစည်းအံုး(ဗဟိ)ု (အလပ်ုအမ ေဆာင် 

အဖွဲ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလို ဦးမျိးတင့်(ဂီတစာဆို မျိးွယ်ေဆွ)ပါ (၃၁)ဦးက 

"ြမန်မာုိင်ငံဂီတအစည်းအံုး(ဗဟုိ)၏ (၁၄-၉-၂၀၁၂)ရက်မှ (၁၈-၁-၂၀၁၈)ရက်ထိ 

စာရင်းများအား ရှင်းလင်းေပးေစလိုမ " ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ် 

တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပ 

ေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ 

ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၆ရက်)၊ မွန်းမတည့်မီ 

နနံက် ၁၀:၀၀ နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိမုျား၏အဆိလု ာကိ ုထေုချ 

ရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် 

သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 

လိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုများက ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့ ်

သင်ကထေုချ တင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူ

ယေူဆာင်လာရမည်။ (သိုမဟတ်ု) သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ် 

လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (ေလး)ရက်က 

တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ(၂၄)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

     (ေကသီလ  င်)     (ေကသီလ  င်)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်တွင်ေနထိုင်သူ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ချမ်း 

ငိမ်းစိုး[၈/ရစက(ိုင်)၁၆၉၇၀၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကာ်ြငာအပ်သည်မှာ-
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ မေနာ် 

ဟရီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၅၁)၊ အလျားေပ(၄၀)xအနံေပ(၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားအမ်ိှင့ေ်ြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား အမည်ေပါက် 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးစန်ိြမင့[်၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၄၅၂၂]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွေဒ ချမ်း 
ငိမ်းစိုးက ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည့် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါအမ်ိှင့ ်၎င်းေြမ 
ကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက 
အေထာက်အထားခိင်ုမာစွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တို 
ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးဇင်သင်းေအာင် ေဒ ယမင်းလတ် ဦးဇင်သင်းေအာင ် ေဒ ယမင်းလတ်
 (LL,B, B.D.S)  (LL.B,D.B.L) (LL,B, B.D.S)  (LL.B,D.B.L)
 (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)               (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂) (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)               (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ုံးအမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်(၁၀၃-H)၊ ၃၆ လမ်းတိ၊ု ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ုံးအမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်(၁၀၃-H)၊ ၃၆ လမ်းတိ၊ု ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀၊ ၀၉-၆၉၅၁၈၁၂၁၀ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀၊ ၀၉-၆၉၅၁၈၁၂၁၀

ေဒ အိသုေအာင်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေဒ အိသုေအာင်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ 
သ ာှင်းဆီလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၆)ေန ဦးလင်းေအာင် [၁၂/တမန(ိုင်) 
၀၉၈၆၂၄]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးလင်းေအာင်ှင့ ်ေဒ အသိေုအာင်တိုသည် ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်း 
ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်ေပါင်းသင်းခဲရ့ာ သားသမီး(၂) ဦးထွန်းကားခဲပ့ါ 
သည်။ ေဒ အသိေုအာင်အေနြဖင့ ်ေငေွကးအ ပ်များ များစွာကိ ုဦးလင်း 
ေအာင်မသိရှိဘဲ ြပလုပ်ေနသည့်အတွက် (၃-၄-၂၀၁၉)ရက် ေနစွဲပါ 
ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ညိမာ 
သွယ်မှ တစ်ဆင့ ်"အများသေိစရန်" ေဒ အသိေုအာင်၏ ေငေွကးအ ပ် 
များှင့်   ဦးလင်းေအာင ် ပတ်သက်ြခင်းမရှိေကာင်း  ပထမအကိမ် 
ေကညာခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ အိသုေအာင်မှာ ေငွေကးအ ပ်အရှင်းများစွာ ဆက်လက် 
လုပ်ကိုင်ေနသည့်အတွက်   ေငွရှင်များစွာက  ဦးလင်းေအာင်ကိုပါ 
ကမ်ိးေမာင်းခမ်ိးေြခာက်မ များ ြပလပ်ုလာခဲပ့ါသည်။ ထိုြပင် ေငရှွင်များ 
စွာက တရားံုးေတာ်များတွင် ေဒ အသိေုအာင်အေပ  တရားမေကာင်း 
အရလည်းေကာင်း၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရလည်းေကာင်း တရားစွဲဆို 
ထားကသည့်အတွက ်ဦးလင်းေအာင်တွင ်အရှက်တကွဲ အကျိးနည်း 
ြဖစ်ခဲရ့ပီး ဂဏ်ုသကိ ာများစွာ ကျဆင်းခဲရ့သည့အ်ြပင် စတ်ိဒဏ်ရာများပါ 
ရရှိခံ စားေနရသည့်အတွက ်ေဒ အိသုေအာင်အား ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 
ကီး၊ အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်တွင ်တရားမကီးမ အမှတ်-၃၀၁/ 
၂၀၂၀ ြဖင့် "လင်မယားကွာရှင်းေပးေစလုိမ " စွဲဆိုထားပီး အမ ရင်ဆုိင် 
ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။

သုိပါ၍ ေဒ အိသုေအာင်၏ ေငွေကးအ ပ်အရှင်းများသည် ဦးလင်း 
ေအာင်ှင့်သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်းှင့် ြဖစေ်ပ လာသည့် ကိစ အဝဝ 
တုိသည် ေဒ အိသုေအာင်ှင့် ေငွေပးေငွယူြပလုပ်သူတုိ၏ တာဝန်သာ 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးချစ်ကိုကို(ဘဏ်)  ေဒ ေနြခည်ဝင်းထွဋ်(LL.B)ဦးချစ်ကိုကိ(ုဘဏ်)  ေဒ ေနြခည်ဝင်းထွဋ(်LL.B)
B.Sc(Phy),H.G.P,D.B.L,D.M.L,D.I.L   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန B.Sc(Phy),H.G.P,D.B.L,D.M.L,D.I.L   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
D.A.Psy, WIPO (Switzerland) (စ်-၁၆၂၁၉)D.A.Psy, WIPO (Switzerland) (စ်-၁၆၂၁၉)
P.G.D.L  P.G.D.L  
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၇)
ေဒ မိုးြပည့်လ  င် (LL.B)    ဦးေအာင်ချမ်းမင်းေဒ မိုးြပည့်လ  င် (LL.B)    ဦးေအာင်ချမ်းမင်း
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၈၅၇) B.Sc(Chem), D.B.L,D.M.L,P.G.D.Lအထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၈၅၇) B.Sc(Chem), D.B.L,D.M.L,P.G.D.L
   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၃၅၉)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၃၅၉)
အမှတ်(၁၃၅)၊ ဒုတိယထပ်(ညာ)၊ အခန်း(၆)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၅)၊ ဒုတိယထပ်(ညာ)၊ အခန်း(၆)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၅၅၆၇၊ ၀၉-၉၆၂၈၈၆၈၈၅၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၅၂၃၇ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၅၅၆၇၊ ၀၉-၉၆၂၈၈၆၈၈၅၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၅၂၃၇

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် 

မှတ်ပုတံင်ထားေသာ "ေရ ေအာင်လင်း-၇"အမည်ရိှ မတ်ိခိင်ုငါးဖမ်းေရယာ်(ေရယာ် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ်၊ FMD/0028/15) ေရယာ်၏တန်ချန်ိ-၁၀.၅၉အား ဂရန်အမည်ေပါက် 

ပုိင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ ေအးေအးြမတ်[၆/ကရရ(ုိင်)၀၀၁၀၀၄]အမည်မှ ဦးေအးုိင်[၆/ကစန 

(ိုင်)၀၅၅၀၆၃]အမည်သို ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ဤဌာနသို ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ 

၎င်းပိင်ုရှင်အမည်ေြပာင်းလရဲန်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဒတုယိ န်ကား 

ေရးမှး၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ မိတ်မိသိုလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း 

(၃၀)အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ မည်သမူဆိ ုလာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထား 

သူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သုံးခွမိနယ်၊ 

ေကျာက်တိုင်ေကျးရာ အ-မ-ကတွင် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေကျာင်းအုပ် 
ဆရာမကီး၊ ေဒ စန်းက(ခ)ေဒ စန်းစန်း 
က[၁၂/သခန(ုိင်)၀၂၉၀၂၁]မှာ တစ်ဦး 
တည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဒ စန်းက(ခ)ေဒ စန်းစန်းကေဒ စန်းက(ခ)ေဒ စန်းစန်းက

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်တို CO2 Solutions Co.,Ltd ရိှ ထတ်ုကန်ုသွင်းကန်ု 

မှတ်ပုတံင်အမှတ်-28218(22-06-12) မှာေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၈၁၄၆၉၄ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၈၁၄၆၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊  ပုဗ သီရိမိ၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄/ရာမရပ်၊  မဂ  လာဒီပ 

ရပ်ကွက်၊ ေြမဧရိယာ( - )ဧကရိှ ေဒ ေစာကည်[၉/ပမန(ုိင်)၀၅၃၄၂၃] အဖအမည် ဦးေရ သီး 
(ခ) ဦးရ အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အမှတ(်ပ-၄၅၄၅)ကို ဦးဝင်းသိန်း[၉/ပမန(ိုင်) 
၁၈၉၂၅၂]၊ အဖအမည် ဦးသိန်းေအာင်မ ှေြမေပးမိန်မိတ ၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာ
ချပ်မိတ ၊ ေြမကွက်ေရာင်းချသူှင့ ် ဝယ်ယူသူ၏   တရားုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ 
ှစ်ဦးသေဘာတကူတဝိန်ခခံျက်မရူင်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ရစဲခန်းေထာက်ခ ံ
ချက်မရူင်း၊ ေြမကွက်ေလ ာက်ထားသ၏ူ ဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်းတင်ြပပီး ၎င်း၏အမည် 
ြဖင့် ေြမငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိသုမူျာအေနြဖင့် 
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 
တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ 
ဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါ သည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်
အညီ ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်- ၂၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၉၈၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၄၉၈)၊ ေအာင်မာ 
ဃလမ်း၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုေံြမာက်ပိင်ုး ဦးစန်း 
လွင်(DE-026371) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးစန်းလွင် 
(ဖခင်)ြဖစ်သူသည ် (၂၄-၁-၂၀၁၆)ရက်တွင ်
လည်းေကာင်း၊ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ေအး 
ြမင့်သည်  (၁၀-၁၂-၂၀၁၉)ရက်တွင်လည်း 
ေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်၍ သား/သမီး 
များြဖစ်ကေသာ ၁။ ဦးစန်းိုင်ဦး[၁၂/မရက 
(ိင်ု)၀၃၀၉၆၆]၊ ၂။ ဦးစန်းသဟီ[၁၂/ကတတ 
(ိုင်)၀၀၆၁၂၀]၊ ၃။ ဦးစန်းေမာင်ေမာင်ေလး 
[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၆၁၁၉]၊ ၄။ ေဒ စန်း 
သတီာ[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၀၆၁၂၁]၊  ေဒ စန်း 
သီတာကိုယ်တိုင်ှင့ ်ကျန်(၃)ဦး၊ ဦးစန်းိုင် 
ဦး+၂တိုထံမှ GPရသူ ေဒ စန်းသီတာမှ GP 
ေပးသ ူသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့ ်GP မပ်ု 
သမ်ိးေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ တရားဝင်အေမ ွ
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း   ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ မိခင်/
ဖခင်ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း 
(၃)ေစာင်၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း၊ စာချပ်ဂရန်ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား
လာြခင်းအား     တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်/ ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အထက်မ ေလး 

လမ်းသွယ်(၂)၊ အမှတ်(၁၃)၊ ၆လ ာ(B)ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းအကျယ်(၁၂ ၁၂ x ၅၀)ေပ 
ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးပုိင်စုိးဦး 
[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၃၁၅၆၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးဝင်းိင်ု [၁၂/ကတတ(ိင်ု) 
၀၂၇၈၆၄]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်၍ ယင်းတိက်ုခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤသတင်းေကညာချက်ပါရိှ 
သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင ် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးဝင်းိုင်  ေဒ နန်းစ ာဝင်း(LL.B)ေဒ ေအးဝင်းိုင ်  ေဒ နန်းစ ာဝင်း(LL.B)
[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၇၈၆၄]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၇၈၆၄]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
   (စ်-၁၂၂၃၈/၁၄-၃-၂၀၁၇)   (စ်-၁၂၂၃၈/၁၄-၃-၂၀၁၇)

အမှတ်-၉၀၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ အမှတ်-၉၀၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ 
              မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။              မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
                Ph-09 43163668,09- 421101084                Ph-09 43163668,09- 421101084



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

ေရာင်း(သို)ငှားမည်(ှစ်ချပ်/စေပ )ေရာင်း(သို)ငှားမည(်ှစ်ချပ်/စေပ )
၁၀၉ လမ်း၊ 8 လ ာ(28'x45')၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၁၀၉ လမ်း၊ 8 လ ာ(28'x45')၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်

 ေရာင်းမည် ေရာင်းမည်
အေနာ်ရထာလမ်းမ၊  (22'x45')၊ 4 လ ာ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ် 

မဟာသုခလမ်း၊ (14'x50')၊ 6 လ ာ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ ်

153 လမ်း၊ (25'x50')၊ 7 လ ာ၊ တာေမွမိနယ်၊ 

အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ (22'x50')၊ 8 လ ာ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။

ဆက်သွယ်ရန်-Ph:09-8634385, 09-49322775ဆက်သွယ်ရန်-Ph:09-8634385, 09-49322775

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၂-ခကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၁၄/ဈ၊ ဧရယိာ(၀.၁၉)ဧက၊ ေြမအမျိးစား 
ေြမပိုင်ေြမလ/န-၃၉(အိမ်ရာေြမသတ ်
မှတ်)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၊ 
မ လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ် 
အမည်ေပါက် ေဒ ရင်ေမ း(မိခင်)(၁၅-၅- 
၂၀၀၆)ရက်ှင့် ဦးယံုစိန်(ဖခင်) (၂၇-၂-
၂၀၀၅)ရက်တို အသီးသီးကွယ်လွန်ြခင်း၊ 
၎င်းတိုတွင် သားသမီး(၃)ဦး ေမွးဖွားခ့ဲပီး 
ေဒ စန်းကင်(ခ)ေခွးမ၊ ဦးအစူး(ခ)သက်ုိင်၊ 
မုိင်ကု (ခ)ဦးေအာင်ုိင်တုိ (၃)ဦးေမွးခ့ဲပီး 
မုိင်ကု(ခ)ဦးေအာင်ုိင်သည် ၁၂-၅-၂၀၁၅ရက် 
တွင် လူပျိကီးဘဝြဖင့် ကွယ်လွန်သြဖင့် 
ကျန်ေမာင်ှမများြဖစ်သူ ေဒ စန်းကင ်
(ခ)ေခွးမ၊   ဦးအစူး(ခ)သက်ိုင်တိုက 
ေဒ ရင်ေမ း၏    အမည်ေပါက်စာချပ်၊ 
ေသဆုံးမ လက်မှတ်များ၊ ၂၂-၁၁-၂၀၁၉ 
ရက်စွဲပါ   တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာများ၊ 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ှင့်
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတုိတင်ြပ၍ 
ေဒ စန်းကင်(ခ)ေခွးမ[၁၂/ပဘတ(ိုင်) 
၀၁၈၉၅၂]၊ ဦးအစူး(ခ)သက်ုိင်[၁၂/ပဘတ 
(ိုင်)၀၁၈၉၅၃]တိုက ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား   တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍    (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက ်
မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်  ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဦးေအာင်ဘုိဦး၊ မန်ေနဂျင်းဒါုိက်တာ Royal Home Pro Co., Ltd ၏ဦးေအာင်ဘုိဦး၊ မန်ေနဂျင်းဒါုိက်တာ Royal Home Pro Co., Ltd ၏
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်းတွင် တည်ရိှပါေသာ Royal Home 
Pro Co., Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

Royal Home Pro Co., Ltd သည် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံအတွင်းတွင ်
စတင်တည်ေထာင်ချနိ်မှစ၍ ေဆာက်လုပ်ေရး၊  ဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားလုပ်ငန်းများကို 
ေကာင်းေသာဂုဏ်သတင်းြဖင့ ် ြမန်မာိုင်ငံေနရာအှံအြပားတွင ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လျက ်
ရှိပါသည်။

ယခုအခါတွင် Royal Home Pro Co., Ltd ၏  ေကာင်းေသာသတင်းကိ ုအသုံးချပီး 
လုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရုံးဌာနများတွင ်ေလ ာက်ထားေသာ လက်မှတ် 
များသည ်မိမိမှ မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်စာလ ဲအပ်မ မရှိြခင်းှင့ ်သိရှိြခင်းမရှိဘဲလျက ်မိမိ၏ 
အမည်အေပ တွင် လက်မှတ်အတုအေယာင်ှင့ ်ကုမ ဏီတံဆိပ်တုံးအတု ြပလုပ်ေရးထိုးကာ 
တင်ြပေလ ာက်ထားချက်များ ြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

အထက်ပါကဲ့သို ြပမူချက်များ၏ ေလ ာက်ထားချက်များသည် မိမိှင့်တကွ မိမိ၏ 
Royal Home Pro Co., Ltd ှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါ။

ထိုကဲ့သို သက်ဆိုင်ရာုံးဌာနများတွင် ခွင့်ြပချက်တစ်စုံတစ်ရာရရှိိုင်ရန် မိမိ၏ 
လက်မှတ်အား အတုအေယာင်ြပလုပ်ေရးထိုးေလ ာက်ထားသူများကို ြပည်ေထာင်စုသမ တ 
ြမန်မာုိင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစဲွဆုိြခင်း၊ ထိေရာက်စွာအေရးယူေဆာင်ရက် 
ြခင်းတို ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ နန်းသ ာေအာင်ေဒ နန်းသ ာေအာင်

LL.B, LL.M(မဟာဥပေဒ) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၇၇)LL.B, LL.M(မဟာဥပေဒ) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၇၇)
Ph:09-445713382Ph:09-445713382

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဌ)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်(၇)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၂၅)ရှိ  ေပ(၃၀x၆၀) ပါမစ်အမည်ေပါက်  (ေဒ ချစ်ွန် )၊ 
ေြမကွက်ှင့်  ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု ေဒ လှကည်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၉၂၂၂၈]က  ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထား 
ေကာင်းှင့် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပခ့ဲသည့်အတွက်  ၎င်းထံမှ 
က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်ေရာင်းဝယ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက 
အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား၊ စာချပ်စာတမ်း 
မရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသိန်းဟန်    ေဒ အိေရ စင် ဦးသိန်းဟန်    ေဒ အိေရ စင် 
(LL.B, DBL)   (LL.B,DBL,DIL)၊ (စ်-၃၈၉၄၃)၊(LL.B, DBL)   (LL.B,DBL,DIL)၊ (စ်-၃၈၉၄၃)၊
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   ဦးရဲမျိးမင်းေကျာ် (LL.B,DBL,DIL) (စ်-၄၈၈၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   ဦးရဲမျိးမင်းေကျာ ်(LL.B,DBL,DIL) (စ်-၄၈၈၂၁)
(စ်-၁၄၄၃၁)    အထက်တန်းေရှေနများ(စ်-၁၄၄၃၁)    အထက်တန်းေရှေနများ
ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်းမ၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်းမ၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉-၇၉၉၅၁၉၈၂၆ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉-၇၉၉၅၁၉၈၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

-၃၇-ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၈/ဃ၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၆၉)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-
B-လ/န ၃ခ ၊ K  တံနီကိုဒီရာပုလဲအမည ်
ေပါက်    ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၁၂၅၆)၊ ကံဘ့ဲဘူတာံုလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကင်းမိနယ ် ေြမကွက်အား ရန်ကင်း 
မိနယ်တရားုံး၊ ၂၀၁၅ ခှုစ်၊ တရားမကီး 
မ အမှတ်-၁၆အရ တရားလို ေဒ သန်းြမင့် 
ှင့်  တရားပိင် ဦးတင်ထွန်းအမ တွင် 
ေဒ သန်းြမင့်က ဦးတင်ထွန်းအေပ  ၄-၁-
၁၉၉၄ ရက်စွဲပါ ေြမအပီးအပိုင်အေရာင်း
အဝယ်စာချပ်ကုိ ပဋိညာ်အတုိင်း မှတ်ပံု
တင်ေပးေစလိမု  စဲွဆိရုာ ေြမကွက်အမှတ် 
၃၇၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၂၈/ဃ၊ ေြမကွက်မ ှ
ဆာဒူးအုတ်ဂူ ေြမမျက်ှာြပ အရှည်ေပ 
(၂၉)ေပ၊   ေြမကွက်လက်ယာဘက်မ ှ
အရှည်ေပ(၃၁)ေပ၊ ေြမကွက်လက်ဝဘဲက် 
မှ အရှည်ေပ(၃၂)ေပ၊ ေြမကွက်အေနာက ်
ဘက်မှ အရှည်ေပ(၃၂)ေပတိုအတွင်း 
အကျယ်အဝန်းအားြဖင့ ်ဧရိယာ ၀ဒသမ 
၀၂၃၂ ဧကရှိ ေြမကွက်အတွက ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အား တရားလိုေတာင်းဆို 
သည့် သက်သာခွင့်အတိုင်း တရားပိင ်
ဦးတင်ထွန်းမှ   ေဆာင်ရက်ေပးေစဟု 
စရိတ်ှင့်တကွ အိုင်ဒီကရီချမှတ်ေပး 
လိုက်သည့် ၂၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစီရင ်
ချက်ှင့ ်ဒကီရ၊ီ ရန်ကင်းမိနယ်တရားံုး၊ 
၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၇ 
အမိန်တိုအရ တရား ံး ဦးတင်ထွန်း 
ကိယ်ုစား ရန်ကင်းမိနယ်တရားုံးဘလီစ် 
ေဒ ခိုင်ွယ်စိုး[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၂၆၈၆၈]
မှ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်-၃၇-ကံဘ့ဲ၊ ေြမကွက်အမှတ် -၂၈/ဃ 
၏ Portion အား အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံ
တင်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိ 
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ြမယာကုန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၉/၃၁)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေမာင်ဝင်း[၁၂/မဂတ(ိုင်) 
၁၁၄၁၂၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၉)၊ သမ တ 
ကွန်ဒိမုနီယီ၊ံ အခန်းအမှတ်(5-D)ကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှသဟူ ုဆိသုထူမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိအဝက် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ယင်းအခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ခိင်ုမာေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ် (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ထုိရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အပီးသတ် အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်သွားေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
                                လ ဲအပ် န်ကားသူ                                 လ ဲအပ် န်ကားသူ 

(ဦးေမာင်ဝင်း) (ဦးေမာင်ဝင်း) 
[၁၂/မဂတ(ိုင်) ၁၁၄၁၂၅] [၁၂/မဂတ(ိုင်) ၁၁၄၁၂၅] 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ အိမွန်ေကျာ်                 ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ) ေဒ အိမွန်ေကျာ်                 ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ) 
LL.B, D.I.L             LL.B (RASU); C. WIPO (Geneva)LL.B, D.I.L             LL.B (RASU); C. WIPO (Geneva)
အထက်တန်းေရှေန       C.Eng: Dip, Eng (U.K): C.Arabic IV (Cairo)အထက်တန်းေရှေန       C.Eng: Dip, Eng (U.K): C.Arabic IV (Cairo)
(စ်-၅၀၄၇၂/၂၇-၁၁-၂၀၁၈)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၄၇၂/၂၇-၁၁-၂၀၁၈)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
             (စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄)             (စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄)
  ၅၂-ေြမညီ၊ ၁၅၇-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။  ၅၂-ေြမညီ၊ ၁၅၇-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။
              ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၈၂၁၄၈၆              ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၈၂၁၄၈၆

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်     ဦးသီဟစိုး၏ 

ပုံစံ(၁)     အခွန်စိမ်းစာရက် 

ေပျာက်ဆုံးသွားသည်။ ေတွရှိ 

ပါက အေကာင်းကားပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၆၆၉၉၇၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၆၆၉၉၇၈

SAMART U-TRANS MYANMAR COMPANY LIMITED SAMART U-TRANS MYANMAR COMPANY LIMITED 
(Reg-No: 104738389)(Reg-No: 104738389)

Under Section 345 and 348 of the Myanmar Under Section 345 and 348 of the Myanmar 
Companies Law 2017Companies Law 2017

(Voluntary winding up of the Company)(Voluntary winding up of the Company)
In Accordance with the SAMART U-TRANS MYANMAR 

COMPANY LIMITED (Reg-No: 104738389) Extraordinary general 
meeting is passed at 5-6-2020, Daw Nway Kyi Phyu  Hlaing 
(B.Com,CPA) is appointed as company's liquidator on that meeting.

Therefore, all persons claiming to be creditor of the above 
company are requested to submit details of their claims together 
with  any documentary evidence in their possession to the 
liquidator at the address given below, not later than 26-7-2020.
Daw Nway Kyi Phyu HlaingDaw Nway Kyi Phyu Hlaing
LiquidatorLiquidator
No (49), 3No (49), 3rdrd Street , Malarmyaing Street , Malarmyaing
Okkyin, Hlaing YangonOkkyin, Hlaing Yangon
Phone No: 01-522684, 09- 425818016Phone No: 01-522684, 09- 425818016

ငပုေတာမိနယ်၊ ကိုးေထာင်ေကျးရာေန ငပုေတာမိနယ်၊ ကိုးေထာင်ေကျးရာေန 
ဦးေကျာ်ေငွ+ေဒ ခင်အုံးြမင့်၊ သမီး မဇင်မာဝင်းှင့် ဦးေကျာ်ေင+ွေဒ ခင်အုံးြမင့်၊ သမီး မဇင်မာဝင်းှင့ ်

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ငပုေတာမိနယ်၊ သဲကုန်းေကျးရာ (ရှမ်းကွင်းကီး)

ေန က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေမာင်ြမတ်ေဇာ်ဝင်း[၁၄/ငပတ(ိင်ု)၁၄၆၆၃၈]ှင့ ်မဇင်မာဝင်းတုိ 
သည် (၂၅-၁၀-၂၀၁၆)ရက်ေနမှစ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ်ေပါင်းသင်းခ့ဲကရာ မဇင်မာဝင်း 
သည် (၂၅-၅-၂၀၁၈)ရက်ေနတွင် သဲကုန်းေကျးရာ(ရှမ်းကွင်းကီး)ေနအိမ်မှ ၎င်း၏မိဘ 
များရှိရာ ကိုးေထာင်ေကျးရာေနအိမ်သို ဆင်းသွားခဲ့သည်မှာ ယေနတိုင်ြဖစ်ပါသည်။ 
ထိုသိုေနအိမ်မှဆင်းသွားခဲ့သည့်အချနိ်မှစ၍ (၂)ှစ်ေကျာ်ကာလအတွင်း က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွှင့် မဇင်မာဝင်းတုိသည် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး မည်သည့်ဆက်သွယ်ေပးကမ်းမ မ  
လံုးဝ(လံုးဝ)မရိှေတာ့သည့်အတွက် မဇင်မာဝင်းအေပ  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ စွန်လ တ်ခ့ဲပီး 
ြဖစ်၍ အလိုအေလျာက်ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေမာင်ြမတ်ေဇာ်ဝင်း ဦးစိုးပိုင် (စ်-၅၆၈၈)ေမာင်ြမတ်ေဇာ်ဝင်း ဦးစိုးပိုင ်(စ်-၅၆၈၈)
  LL.B,D.B.L,D.M.L  LL.B,D.B.L,D.M.L
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
  အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၄(အီး)၊   အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၄(အီး)၊ 
  ၃၅လမ်းတို(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊   ၃၅လမ်းတိ(ုေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
  ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉- ၅၁၅၉၆၃၉၊ ၀၉- ၆၉၅၁၉၅၆၃၉  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၅၉၆၃၉၊ ၀၉- ၆၉၅၁၉၅၆၃၉



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၅၊ 

ေလာင်းလုံလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၁၉၉/ခ၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၇) ဧက၊ (၂၀ေပ x ၆၀ေပ) 
အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက် ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန မိေြမစာရင်းတွင် 
ဦးသန်းေဇာ်ေထွး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၉၁၂၂] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိ၍ ၎င်းထံမ ှ
ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ် (၁၀၈၇၇/ 
၂၀၁၆) အရ ဦးေဇာ်ဝင်း [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၁၀၇၂၃]က တရားဝင်ပိင်ုရှင်အြဖစ် အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းစွာ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့ ်
အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ှင်းအိခိုင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၇၀၇၃]မှ အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ    က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၀၀)
အမှတ် -၁၆(ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ (၆/၉) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် -၁၆(ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ (၆/၉) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၀၅၈၅၅၃ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၀၅၈၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၄၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၇၄၄)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀ေပ ၆လက်မx ၆၀ေပ) ရှိ ှစ် (၆၀) 
ဂရန်၊ အမှတ် (၇၄၄)၊ ပန်ုးညက်လမ်း၊ (၄၁)ရပ်ကွက် ဟေုခ တွင်ေသာေြမကွက် ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဂရန်အမည်ေပါက်ဦးတင်လှ 
(CJ-၀၀၃၆၉၀) ထံမှ အရပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ၍   လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသ ူ
ဗုိလ်မှးေအာင်ေကျာ်မုိး [၁၂/မရက(ုိင်)၀၃၀၉၃၆] ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း    က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။   သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိ ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစ ရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဘူေမာင် (LL.B) (စ်-၂၂၇၄၇)             ေဒ ဖိးဖိးေအာင် (LL.B) (စ်-၄၈၄၃၁) ဦးဘူေမာင ်(LL.B) (စ်-၂၂၇၄၇)             ေဒ ဖိးဖိးေအာင ်(LL.B) (စ်-၄၈၄၃၁) 

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ် (၅/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ် (၅/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း ၀၉- ၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉- ၅၁၈၃၅၆၉၊ ၀၉- ၂၅၄၂၇၈၃၃၆။ဖုန်း ၀၉- ၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉- ၅၁၈၃၅၆၉၊ ၀၉- ၂၅၄၂၇၈၃၃၆။

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းေရာင်းမည်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းေရာင်းမည်
၅၂လမ်း၊ ၆လ ာ၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်းအနီး ေပ(၃၀x၆၀)၊ 

အြမင့်ေပ ၁၀၊    အိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊   အဲယားကွန်း(၄)လုံးပါ   အေရာင်း 

သိန်း ၁၈၀၀ ပိုင်ရှင်အမည်ေပါက်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၅၅၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၅၅၁၆

တိုက်ခန်းများေရာင်းမည(်စမ်းေချာင်းမိနယ)်

၁။ ြမင့ ်မိုရ်လမ်း၊ ေပ(၁၅x၅၅)၊ စတုတ ထပ်၊ BR(2)၊ က န်းပါေကး၊ ေက ြပား၊ 
ဘိုထိုင်အိမ်သာ၊ ေရှ/ေနာက်ဝရံတာ (သံပန်းဆန်းရှိတ်ပါ)၊ မျက်ှာကက်အလှဆင်ပီး 
(သန် )။ (600)သန်ိး
၂။ ဆီဆုံလမ်း၊ ေပ(၁၂ ၁၂  x၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ BR(1)၊ ပါေကး၊ ေက ြပား၊ ဘိုထိုင် 
အိမ်သာ၊    ေရှ/ေနာက် ဝရံတာ(သံပန်းဆန်းရှိတ်ပါ)၊  မျက်ှာကက်အလှဆင်ပီး 
(သန် )။ (550)သန်ိး
၃။ ဦးဖီးလမ်း၊ ေပ(၁၂ ၁၂ x၅၅)၊ စတုတ ထပ်၊ BR(1)၊ ပါေကး၊ ေက ြပား၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ၊ 
သံပန်းဆန်းရိှတ်၊ ေလဝင်/ထွက်ေကာင်း၊ မျက်ှာကက်အလှဆင်ပီး(သန်)။(500)သိန်း

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-5185350,09-5661127ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-5185350,09-5661127

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၄၃)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-(၆၄၃)၊ စိန်ပန်းြပာလမ်း(ဒူးယား(၂)လမ်း)၊ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ဦးလှထွန်း(CC-၀၄၀၀၉၀)[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၇၇၂၄]
အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်ဦးလှထွန်းထမှံ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်အမှတ်-၂၉၆၃/၂၀၁၇(၂၈-၉-၂၀၁၇)ြဖင့် ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ 
ေြခရင်းြခမ်းေပ(၂၀x၆၀)အား ဝယ်ယူသူ ဦးြမတ်သူ [၈/ပခက(ိုင်)၂၂၄၄၇၂]ှင့် အမည်ေပါက် 
ဦးလှထွန်းထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၈၀၅၃/ ၂၀၁၆(၃၁-၈-၂၀၁၆)ရသူ 
ဦးြမသန်း[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၉၁၈၀]တိုမှပူးတွဲ၍ ဂရန်မူရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ 
စာချပ်၊ ေြမတိုင်းေြမပုံ၊ လိုင်စင်၊ အင်ဂျင်နီယာပုံ၊ SPမူရင်း၊ ဦးလှထွန်း သက်ရှိထင်ရှားရှိပီး SP 
မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ဦးြမသန်း၏ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုတင်ြပ၍ ေြမကွက်ခွဲစိတ ်(အတည်ြပ/
တိုင်းခွဲ) ေလ ာက်ထားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ဦးြမသန်း၏ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 
တင်ြပရန် အေကာင်းကားခဲရ့ာ လာေရာက်တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှဘ ဲတစ်ဖက်သတ်ေဆာင်ရက်ေပး 
ပါရန်ှင့ ်ြဖစ်ေပ လာေသာကစိ အဝဝအား တာဝန်ယပူါေကာင်း ဦးြမတ်သမှူ ၃၀-၈-၂၀၁၉ရက်စဲွပါ 
စာြဖင့် ဝန်ခံကတိြပတင်ြပလာပါသြဖင့် ဦးြမတ်သူ၏တစ်ဖက်သတ်ေြမကွက်ခဲွစိတ်(အတည်ြပ/ 
တိုင်းခွဲ) ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။                                                                ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဒက ိဏသီရိမိ၊ ေရ အင်ကင်းရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၂/ေရ အင်ကင်း 
အေနာက်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ် (ဒ-၄၃၈၈)၊ 
ေြမဧရိယာ (၀.၀၈၂) ဧကရှိ ဦးေမာင်ေဇာ် 
(ဘ) ဦးွန် ေဝ[၉/လဝန(ိုင်)၁၄၅၆၉၄] 
အမည်ေပါက်ေြမကွက်အား    အေထွေထွ
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲအပ်စာရရိှထားသ ူေဒ ွယ် 
ွယ်ဝင်း (ဘ) ဦးေကျာ်ဝင်း [၉/မနမ(ုိင်)၁၁ 
၇၉၆၇]မှ ေြမေနရာ (ယာယ)ီ ချထားေပးသည့ ်
လက်မှတ်၊      ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပချက ်
မရူင်းများတင်ြပ၍ ေြမေပးမန်ိ ေလ ာက်ထား 
လာရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ု 
မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရ ီ
များြဖင့ ်အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ 
မိြပစီမံကိန်းှင့ ် ေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍      (၁၅)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက   ဌာန၏လုပ်ထုံး
လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီအဆိပုါေြမေပးမန်ိကိ ု
ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်း (ဘ) ဦးေကျာ်ဝင်း [၉/မနမ 
(ိုင်)၁၁၇၉၆၇]  အား    ထုတ်ေပးမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

"999"999MartMart"ှင့် "777"ှင့် "777MartMart"တိုသည် "တိုသည် 

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်များြဖစ်ေကာင်း လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်များြဖစ်ေကာင်း 

သတိေပးေကညာချက်သတိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်တွင် က ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသက်လွင်ဦး [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၄၅၁၇] က ေအာက ်

ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် "999Mart"ှင့ ် "777Mart"တိုကို ၎င်း၏ 

ကိုယ်ပုိင်eာဏ်ြဖင့် တီထွင်ဖန်တီးကာ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင် 

ုံး၌ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ ်(၅၃၂၀/၂၀၂၀)ှင့် (၅၃၂၁/ ၂၀၂၀) 

တိုြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းပီးြဖစ်ပါသည်။

စာချပ်အမှတ် (၅၃၂၀/၂၀၂၀)     စာချပ်အမှတ် (၅၃၂၁/၂၀၂၀)စာချပ်အမှတ် (၅၃၂၀/၂၀၂၀)     စာချပ်အမှတ် (၅၃၂၁/၂၀၂၀)

အဆိုပါလုပ်ငန်းတံဆိပ်အမှတ်အသားြဖင့် အိမ်သုံးကုန်ပစ ည်း 

အမျိးမျိး၊ လသူုံးကုန်ပစ ည်းအမျိးမျိး၊ လ ပ်စစ်ပစ ည်းအမျိးမျိး၊ စားေသာက် 

ကန်ု ပစ ည်းအမျိးမျိး၊ အြခားကန်ုပစ ည်းအမျိးမျိးတိုကိ ုြပည်ေထာင်စသုမ တ 

ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းလုံးတွင် ြဖန်ချေိရာင်းချြခင်းတိုကိ ုလပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက် 

သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ထိုလုပ်ငန်းတံဆိပ်အမှတ်အသားတိုကိ ုမှီြငမ်း၍ တုပြပလုပ်ြခင်း၊ 

ဆင်တယူိုးမှားြပလပ်ုြခင်းှင့ ်သွယ် ဝိက်ု၍ ထင်ေယာင်ထင်မှား တပုြပလပ်ု 

ြခင်းတိုကို လုံးဝမြပလုပ်ကပါရန်ှင့် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ တုပ 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မ  တစ်စံုတစ်ရာေတွရိှရပါက ရာဇဝတ်ေကာင်းအရ 

အေရးယူိုင်ရန ်တရားစွဲဆိုသွားမည့်အြပင ်နစ်နာမ များအတွက ်တရားမ 

ေကာင်းအရလည်း   တရားစွဲဆို    ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ထပ်ေလာင်းသတိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

       ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)      ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)       ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)      ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)                  

                                                          ေဒ ဖိးဖိးြမင့် (စ်-၁၁၅၇၆)ေဒ ဖိးဖိးြမင့ ်(စ်-၁၁၅၇၆)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂၊ ၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂၊ ၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂



အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊  ေဈးများဌာနှင့် ြပည့်စုံဝင်းိုင်ကုမ ဏီတို 

အကျိးတ ူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲေ့သာတိက်ုရိှ ကမု ဏအီကျိးအြမတ်ရရိှေသာ တိက်ုခန်းအမည်ေပါက် 
ထံမှဝယ်ယူထားသူက အမည်ေြပာင်းလဲ၍ အေဆာက်အအုံေနထိုင်ခွင့် စာချပ်ချပ်ဆိုခွင့်ြပပါရန်  
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  ခွင့ ်ြပရန်မသင့်ေကာင်း  ကန်ကွက်လိုပါက   စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေကာ်ြငာသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

စ်   တိုက်ခန်းအမည်ေပါက် အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားသူ   ေလ ာက်စ်   တိုက်ခန်းအမည်ေပါက် အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားသ ူ   ေလ ာက်ထားသည့်  းသည့်  
 အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်      အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်  တိုက်ှင့်အခန်းအမှတ် အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်      အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်  တိုက်ှင့်အခန်းအမှတ်

၁။ ေဒ ခင်ခင်ေအးချိ ေဒ ဝင်းလဲ့ေရ ရည် တုိက်အမှတ်(၄၅)၊ အခန်းအမှတ်
 [၁၃/ရစန(ိုင်)၀၀၁၂၄၆](မှ) [၁၄/ညတန(ိုင်)၁၆၀၇၆၇] (A-21)၊ ေဈးကီးလမ်း၊ 
   ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်

အေဆာက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအေဆာက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲာဝန်ခံအဖွဲ

ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

အေြခခံကွန်ပျတာ သင်တန်းသားေခ ယူြခင်းအေြခခံကွန်ပျတာ သင်တန်းသားေခ ယူြခင်း
၁။ လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ဂျပန်ိင်ုင ံ

အေြခစုိက် The Nippon Foundation တုိပူးေပါင်း၍ သတင်းအချက်အလက် ဆက် 
သွယ်ေရးနည်းပညာ  သင်ကားေလ့ကျင့်ေရးစင်တာ (ICT Training Center)၌      
အွန်လိုင်း ကွန်ပျတာသင်တန်း အပတ်စ်(၁)အား ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ သင်တန်းဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ-
 (က) ြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) အနိမ့်ဆုံး အေြခခံအဂ  လိပ်စာ ေရးတတ်၊ ဖတ်တတ်သူြဖစ်ရမည်။
 (ဂ) အေြခခံပညာ အထက်တန်းထိ သင်ယူပီးသူြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) အသက်အပိုင်းအြခားမှာ ၁၈ှစ်ှင့် အထက်ြဖစ်ရမည်။
 (င) သင်တန်းသတ်မှတ်ချနိ်အတိုင်း မပျက်မကွက ်တက်ေရာက်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။
 (စ) သင်တန်းတက်ေရာက်လိသုမူျားသည် မှတ်ပုတံင်မတိ ၊ အကျင့စ်ာရတိ  ေကာင်း 

မွန်ေကာင်း ေထာက်ခံစာများကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာ/ အီးေမးလ်သို 
ေပးပိုရမည်။

 (ဆ) Zoom application အသံုးြပ၍ သင်ကားပုိချမည်ြဖစ်သြဖင့် တက်ေရာက်လုိသူ 
များသည် Zoom account ဖွင့လှ်စ်ထားရိှရန်ှင့က်ိယ်ုပိင်ု Computer / Desktop 
ရိှရန်လုိအပ်ပီး Internet ကုန်ကျစရိတ်အား သင်တန်းသားများဘက်မှ ကျခံရ 
မည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ကိုယ်အဂ   ါမသန်စွမ်းသူများအေနြဖင့် အခမဲ့တက်ေရာက်ိုင်ပီး သန်စွမ်းသူများ 
အေနြဖင့် သင်တန်းေကး ၃၀၀၀၀/-အား ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၄၅၀၀၀၇၀၄၅ သို wave 
pay ြဖင့် ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ စတ်ိပါဝင်စားသမူျားသည် (၂၉-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန  ညေန (၁၆:၀၀) နာရတွီင် ေနာက်ဆုံး 
ထား၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်/အီးေမးလ်သို  ဆက်သွယ်ေလ ာက်ထားိုင်ပါ 
သည်။ ICT Training Center Myanmar Facebook Page တွင်လည်း ဝင်ေရာက ်
ေလ့လာိုင်ပါသည်။
သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်ရက ်- ၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန )
သင်တန်းကာလ - သင်တန်းတက်ရက ်(၁၀) ပတ်
သင်တန်းေနရက်/အချနိ် - အဂ   ါ၊ ဗုဒ ဟူး၊ ကာသပေတး 
  (၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၂: ၀၀ နာရီအထိ)
သင်တန်းတည်ေနရာ - အမှတ်(၆၄)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်းှင့် ပါရမီလမ်း 

ေထာင့်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း    -၀၉-၉၅၅၃၂၉၂၉၅
Email  -ictdevc.mmr@gmail.com

ေဒ ယ်မင်းသန်ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းေဒ ယ်မင်းသန်ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ အမှတ်(၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဇမ ရစ်ေရ စင် 

လမ်း၊ အမှတ် (၁၇၇)ရှိ အလျားေပ(၄၀)xအနံေပ(၆၀) ေြမကွက်ှင့်အိမ်ကိ ုေြမချပါမစ် 
အမည်ေပါက် ေဒ ကျင်ခိထုမှံ (၁-၃-၁၉၉၉)ရက်တွင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ သန်းေထွး[၁၂/
ဥကမ(ိင်ု)၀၉၆၇၃၉]က ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ရိှေနထိင်ုလျက်ရိှပါသည်။ ေဒ သန်းေထွးက 
ေငေွကးအခက်အခြဲဖစ်သြဖင့ ်ေဒ ယ်မင်းသန်ထ ံအထက်ပါေြမကွက်၏ အလျားေပ(၁၀)
xအနံေပ(၆၀)ေြမကွက်ကိ ုကျပ်သိန်း(၃၀)ြဖင့် (၁၆-၁၁-၂၀၁၈) ရက်တွင် ေပါင်ှံခဲ့ရာ 
ေဒ ကျင်ခုိ အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်(မူရင်း)ှင့် စပ်ဆက်စာရက်စာတမ်းများကုိ အာမခံ 
ပစ ည်းအြဖစ် ေပးအပ်ခ့ဲရပါသည်။ ယံုကည်စွာအပ်ံှထားသည့် ေဒ ကျင်ခုိအမည်ေပါက် 
ေြမချပါမစ်(မူရင်း)ှင့် ဆက်စပ်စာရက်စာတမ်းများကုိ ြပန်လည်ေရးုတ်ရန်အေကာင်း 
ကားစာကိုလည်း ေရှေနမှတစ်ဆင့် ေဒ ယ်မင်းသန်ထံ ေပးပိုထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထို 
ေြမကွက် ေနအမ်ိှင့ပ်တ်သက်၍ ေဒ သန်းေထွး၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ၊ဲ ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာရက်စာတမ်းများကို ထပ်ဆင့်လ ဲေြပာင်း ေပးအပ်ြခင်း၊ အေရာင်းအဝယ်၊ အေပါင်အံှ 
ြပလုပ်ြခင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာတွင် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေလ ာက်ထားြခင်း စသည့်ကိစ ရပ် 
များ မြပလုပ်ရန်အတွက ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ဝင်း(H.G.P)ဦးခင်ဝင်း(H.G.P)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၄၃)(၆-၉-၁၉၈၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၄၃)(၆-၉-၁၉၈၅)
အမှတ်(၅၁၇)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၄)လမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၅၁၇)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၄)လမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၅၀၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၅၀၄၅

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၃)တည်ေဆာက် 
ေရး၊ အထက်ရရဲာေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးတွင် ေအာက်ပါလပ်ုငန်းအား ြပည်တွင်း 
တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များသို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်လုပ်ငန်းအပ်ှံေဆာင်ရက်
လိုပါသည်-
(က) CVC/RCC ခဲွေကျာက် (၂၅၉,၀၀၀)ကျင်း ကိတ်ခဲွထုတ်လုပ်/အေရာက်ပုိြခင်း 
လုပ်ငန်း(Tender No.25/DHPI/(P&W)/2019-2020)
၂။ တင်ပုံစံှင့်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါလိပ်စာတွင ်ုံးချနိ် 
အတွင်း လာေရာက ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက်၊ အချနိ် - (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်မှ (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်ထိ
တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - စမီကံန်ိးှင့လ်ပ်ုငန်းဌာနခဲွ၊ ေရအား 
      လ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 
      ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)
တင်ဒါအဆုိြပလ ာတင်သွင်းရမည့်ရက်၊ -(၂၇-၇-၂၀၂၀)ရက်၊ ၁၄:၀၀နာရီ
အချန်ိ၊ ေနရာ    ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေရအားလ ပ်စစ်
            အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 
     အစည်းအေဝးခန်းမ
၃။ တင်ဒါေကာ်ြငာပုံစံကို လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏  အင်တာနက် 
စာမျက်ှာ www.moee.gov.mm တွင်လည်း ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန

ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်
ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၁၈၄၊ ၈၁၀၄၂၉၈ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၁၈၄၊ ၈၁၀၄၂၉၈

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊
ေကာလိယလမ်း(၂၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၈/က)ှင့်ေကာလိယလမ်း(၂၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၃၈/က)ှင့်

 ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၄၃၈/က) ဧရယိာ (၀.၀၂၇)ဧက၊ စတရုန်းေပ (၁၂၀၀)ေပ၊(အလျား 
xအန)ံ၊ (၂၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်း၏ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် အမျိးအစားဟ ုေခ တွင် 
ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ် (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယလမ်း(၂၀) အိမ် 
အမှတ်(၄၃၈/က) ေြမကွက်၏အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တုိအား တရားဝင်အမည်ေပါက် 
ထားသူများြဖစ်ကေသာ ဦးလှြမင့်+ေဒ လှဝင်းတုိမှ  ေရာင်းချပီး အစပ်အဆက်စာချပ် 
များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားကသူ  ေဒ ေမသ  ကန်စုိး [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၈၅၄၅၇] ထံမှ  
က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ဦးေကျာ်မျိးဇင် [၁၄/မမန(ိင်ု)၂၉၅၃၇၄]၊ေဒ ရည်မွန် 
ေအာင် [၁၄/မမန(ိုင်)၂၄၂၉၇၉] တိုမှ (၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် စရန်ေငွေပးေချပီး 
(၂၁-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ဥပေဒှင့ ်အည ီအဆိပုါ ေြမကွက်အား အပီးအပိင်ု ေငေွပးေချ 
ပီး လက်ေရာက်လက်ခ ံဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၏ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တုိအား က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
များြဖစ်ကေသာ ဦးေကျာ်မျိးဇင်+ေဒ ရည်မွန်ေအာင်တုိ၏ တရားဝင်ခွင့ြ်ပချက် မရရိှဘ ဲ
ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခတံင်သွင်းြခင်း၊ 
ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင်ုြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းလြဲခင်း၊ ေြမပုေံြမရာဇဝင်  ကူးယြူခင်း 
အြခားေသာ ကစိ ရပ်တိုအား  က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ဦးေကျာ်မျိးဇင်+ေဒ ရည်မွန် 
ေအာင်တိုမှ သရိှိြခင်းမရိှဘ ဲြပလပ်ုခဲပ့ါက ြဖစ်ေပ လာမည့ ်အကျိးအြပစ်တုိကုိ  ြပလပ်ု 
သမှူတာဝန်ယရူမည်ြဖစ်ပီး လိအုပ်လာပါက တရားဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယ ူေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်
(LL.B,D.B.L, W.I.P.O (Switzerland)(LL.B,D.B.L, W.I.P.O (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၃၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၃၆၀)

အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ (၁၆) လမ်းအေရှ၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ (၁၆) လမ်းအေရှ၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၂၄၈၁ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၂၄၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ ်ေြမကွက်အမှတ-်၃၃၁၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် ၇၇၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်ရိှ ဦးစိုးမိုးေအာင်  
အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ဂရန် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံား 
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်    ဝယ်ယ၍ူ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှသြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးလင်းကိကုိဦုး[၁၄/ဟသတ(ိင်ု)၁၉၈၆ 
၈၉]ထံမှ က ု်ပ်မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ု 
မ  အေထာက်အထား (မူရင်းများ)ြဖင့် ယေနမှစ၍ (၅) ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။    ဦးေအာင်မျိးသန် [၇/နတလ(ိုင်)၁၂၀၅၅၃]ဦးေအာင်မျိးသန် [၇/နတလ(ိုင်)၁၂၀၅၅၃]

                                           09440456561                                             09440456561  



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  တရားမကီးမ အမှတ် - ၃၆၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  တရားမကီးမ အမှတ် - ၃၆

ဦးထွန်းဦး      ှင့် ၁။ ဦးတင်ဝင်း
   ၂။ ဦးတင့်လွင်
   ၃။ ေဒ ေအးြမမိုး(ခ) ေအးေအး
(တရားလို)   (တရားပိင်များ)(တရားလို)   (တရားပိင်များ)

ဦးတင်ဝင်း၊ အမှတ်(၃၅၁)၊ ေပါက်ကံ(၁)လမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊   ေြမာက ်
ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိ ေဒ ေအးြမမိုး(ခ) ေအးေအး၊ 
အမှတ်(၃၁၆)၊ ေအာင်ေဇယျဘံရုားလမ်း(၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတို သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိ ုဦးထွန်းဦးက အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ် 
ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ  ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်တုိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 
၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ  
သင်တိုကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်
ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက ်၎င်းေရှေနှင့ ်
ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခှုစ်၊  ဇလူိင်ုလ (၈) ရက်ေန (၁၃၈၂ ခှုစ်၊ ပထမဝါဆိလုြပည့ေ်ကျာ် 
၄ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလို 
စွဲဆိုချက်များကိ ုထုေချရှင်းလင်းရန ် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်တို 
သေိစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ရ်က်တွင် သင်တိုမလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င်   
သင်တိုကွယ်ရာတွင်  ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု 
ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ် သင်တိုကထုေချ တင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်
စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ သင်တိုှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။  သိုတည်း 
မဟတ်ု သင်တိုကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်တိုက 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  ဇွန်လ(၂၅)ရက်တွင်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။     

       (န မျိး)(န မျိး)
                  မိနယ်တရားသူကီး                  မိနယ်တရားသူကီး

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ေပျာက်ဆုံးေပျာက်ဆုံး
က န်ေတာ်    ေမာင်လွင်မိုး[၁၂/

သခန(ိင်ု)၁၄၉၉၂၆]၏ B.S.T လက်မှတ် 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်   ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၅၈၄၀၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၅၈၄၀၆

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်ဦးွန်ေမာင်၏ ိင်ုငသံား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား[၆/မအရ(ိုင်)၀၆၂၂ 
၇၉]သည် ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါေကာင်း။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၈၃၆၀၄၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၈၃၆၀၄၅

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ေပ(၅၀)လမ်း၊ တိုက်(၅၁)

ေန အဖ ဦးေကျာ်လွင်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၉၂၀၁၀]ှင့ ်အမ ိေဒ စန်းစန်းတင့[်၁၂/မရက(ိင်ု) 
၀၇၇၁၆၃]တိုမှ အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

က န်ေတာ်၊ က န်မတို၏ သားလတ်ြဖစ်သ ူေမာင်ဘိုဘိုေအာင[်၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၅၄၃၃၉]သည် မိဘညီအစ်ကိ ုေမာင်ှမများကိ ုအမျိးမျိးစိတ်ဆင်းရ ဲကိုယ်ဆင်းရဲြဖစ ်
ေအာင်ြပလုပ်၍ (၂၈-၂-၂၀၂၀)ရက် (ေသာကာေန )တွင် ေနအိမ်မှဆင်းသွားပီြဖစ်ပါ၍ 
ေမာင်ဘိုဘိုေအာင်ှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝ၊ လုပ်ငန်းကိစ အဝဝတိုကို တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်း ေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် ပတ်သက်မ မရှိပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

(ေမာင်ဘုိဘုိေအာင်ှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝကုိ ေမာင်ဘုိဘုိေအာင်ှင့်သာ 
ေဆာင်ရက်ကရန ်ကိတင်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။)
    (မိဘများ)    (မိဘများ)

ဦးေကျာ်လွင်-ေဒ စန်းစန်းတင့်ဦးေကျာ်လွင-်ေဒ စန်းစန်းတင့်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၂၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၂၁၄ ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအလျားေပ၆၀xအနံေပ၆၀ရှိ ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ေထွးဝင်း[၉/
မရတ(ိင်ု)၀၀၈၆၀၀]၏(ကိယ်ုစား)ပူးေပါင်းပိင်ုဆိင်ုသဟူေုြပာသရိသ ူဦးေဇာ် 
မင်း[၁၄/ဘကလ(ိင်ု)၀၂၅၃၇၀]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေဒ သွန်းထက်ထက်လင်း[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၇၈၂၅၁]
က (၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိ တကိျခိင်ုလုေံသာ တရားဝင် စာချပ် 
စာတမ်းှင့်တက ွယခုေကညာသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သွန်းထက်ထက်လင်းေဒ သွန်းထက်ထက်လင်း
[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၇၈၂၅၁][၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၇၈၂၅၁]

ဖုန်း-09-255741785,09-952336608ဖုန်း-09-255741785,09-952336608

ညိ  င်းေဈးြဖင့် အြမန်ေရာင်းမည်ညိ  င်းေဈးြဖင့ ်အြမန်ေရာင်းမည်
မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာလမ်း၊ ေြမည ီ

ထပ်-ကိုယ်ပိုင်မီတာ ေရ-မီး-ေဆး  အသင့်ြပင်ပီး  မီးဖိုခန်း/
ေရချိးခန်း၊ အိမ်သာ ေက ြပားကပ်ပီး (18'x38') ေဈး န်း (450)သိန်း 

Ph-09-43085462, 09-450002651

(၄) ှစ်ြပည့်သတိတရြပသမ ကုသလ(၄) ှစ်ြပည့်သတိတရြပသမ ကုသလ
ဦးေကျာ်သိန်း (ေရ ဝယ်သဇင်-ထားဝယ်မိ)ဦးေကျာ်သိန်း (ေရ ဝယ်သဇင်-ထားဝယ်မိ)

တုတ်ေကျာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိှင့် အမှတ်(၁၈၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ ခုံဝင်းဒပ်ရပ်၊ ထားဝယ်မိ၊ တုတ်ေကျာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိှင့် အမှတ်(၁၈၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ ခုံဝင်းဒပ်ရပ်၊ ထားဝယ်မိ၊ 
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

 ကန်ုလွန်ခဲသ့ည့ ်(၄) ှစ်တာ (၂၆.၆.၂၀၁၆) ရက်ေနမှာ ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားခဲသ့ည့ ်ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း၊ ဇရပ်၊ မုခ်ဦး၊ ြပဿဒ်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ မဟာရံတံတိုင်း၊ လမ်းှင့် 
တံတား၊ ေဆးဝါး၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အလှရှင် ဒါယကာကီး ဦးေကျာ်သိန်း (ေရ ဝယ်သဇင်)အား ကုသိုလ်အမ ရရှိပါေစရန် 
ေကာင်းြမတ်သည့် မနဿီေစတနာအာသီသြဖင့် ထားဝယ်မိ၊ ရတနာမာန်ေအာင်သီလရှင်စာသင်တိုက်တွင် အုဏ်ဆွမ်း 
ဆက်ကပ်၍ ထားဝယ်မိ၊ ေကျာက်ေမာ်ရပ်၊ ဝဲကီးေတာင်ေကျာင်းတိုက်ရှိ ဘုရားအမှးြပသည့် ြမတ်သံဃာေတာ်တိုအား 
ေနဆွမ်းှင့ ်လှဒါန်းဖွယ်ရာ နဝကမ ဝတ အစစုတုိုကိ ုဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲသ့ည့အ်ြပင်၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ ထားဝယ်ခိင်ု၊ 
သရက်ေချာင်းမိနယ်၊ ေညာင်ဇင်ရာရှိ ေညာင်ဇင်ေကျာင်းကီးတိုက်သို အလှေတာ်ေငွ သိန်း(၅၀၀) ကျပ်၊ ထားဝယ်မိ၊  
ေကျာက်ေမာ်ရပ်၊ ဝဲကီးေတာင ်ေကျာင်းတိုက်တွင ်မဟာရံအုတ်တံတိုင်း (၆) ခွင်၊ ရတနာမာန်ေအာင် သီလရှင်စာသင်တိုက်သို 
လှဒါန်းေငွ ကျပ်သိန်း (၅၀)၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ၊ (၁၀)မိုင်ကုန်းရှ ိဓမ ဒူတရိပ်သာအား ဒါနြပလှဒါန်းေငွသိန်း (၂၅၀) 
ကျပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ အင်ကင်းေတာရဓမ ရိပ်သာသို ြမတ်ဒါနအြဖစ် လှဒါန်းေငွကျပ်သိန်း (၁၀၀) 
အစရှိသည့် ယခုတစ်ှစ်တာအတွင်း အထူးြပကာ ရည်စူးြပသမ  ကုသလအေပါင်းတိုှင့ ်အသက်ထင်ရှားရှိစ်မှအစ ယေန  
ထိတိုင်ြပခဲ့သမ ေသာ ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊ ဘာဝနာကုသိုလ် ကုသိုလ်အေပါင်းအစုြမတ်ေကာင်းမ တို၏အဖိုဘာဂကို 
ြမင့ြ်မတ်ရာဘုဘံဝမှ ကားသ ိေုမာ် သာဓေုခ ဆိုိင်ုပါရန် အမ အတမ်း ေပးေဝပါ၏။ သခုတိ၊ ဒကု ိတ ေဝေနယျ သတ ဝါများလည်း 
မြခားထပ်တ ူရရှိကပါေစ-အမ  အမ  အမ  ယူေတာ်မူကပါကုန်ေလာ-့

ေဒ ေအးသီှင့် သား၊ သမီး၊ ေြမးေဒ ေအးသီှင့် သား၊ သမီး၊ ေြမး
မိသားတစ်စုတိုက ကုသိုလ်အမ  ေပးေဝပါသည်မိသားတစ်စုတိုက ကုသိုလ်အမ  ေပးေဝပါသည်

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

ဦးeာဏ်ေရ  (သရက်ေချာင်း၊ မင်းဒပ်)ဦးeာဏ်ေရ  (သရက်ေချာင်း၊ မင်းဒပ)်

အသက် (၉၄) ှစ်အသက် (၉၄) ှစ်

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ သရက်ေချာင်းမိနယ်၊ မင်းဒပ်ေကျးရာေန 

(ေဒ ကျင်ရ)ီ၏ခင်ပွန်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ဂုံတိုင်ေကျာင်းတိုက်၊ ရတနာမ   

(ထားဝယ်)ေကျာင်းဆရာေတာ် ဘဒ  ပညိ ၏ ရဟန်းဒါယကာကီး၊ 

(ဦးeာဏ်ဝင်း)-ေဒ စမ်း၊ ဦးဝင်းရ-ီေဒ စမ်း၊ု ဦးစန်းြမင့-်ေဒ စန်းစန်းသစ်၊ 

(ကိုဟင်စွမ်)၊ ကိုလှစိုး၊ ကိုသိန်းယု-မေထွးြမ၊ ကိုမျိးသိန်း-မဝင်းေအး၊ 

ကိုကည်လွမ်၊ မမာမာသီ၊ ကိုသန်စင်-မမီးေချာတို၏ဖခင်ကီး၊ ေြမး ၁၇ 

ေယာက်၊ ြမစ် ၁၀ ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးeာဏ်ေရ သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ 

(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၉:၀၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွား 

ပါသြဖင့် ၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် မင်းဒပ ်

သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီးေန 

ေဆွမျိး မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး၊  အမဲတမ်းအတွင်းဝန် (ငိမ်း)
ေဒါက်တာခင်ေဇာ်၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ေအးေအးြမင့ ်

(ခ) ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်ည် ၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။

ေဒါက်တာေနဝင်း-ေဒ စမ်းစမ်းရီေဒါက်တာေနဝင်း-ေဒ စမ်းစမ်းရီ
ရတနာလင်း ပက်ထိုကုမ ဏီရတနာလင်း ပက်ထိုကုမ ဏီ

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

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
Htoo Group of Companies ဒုတိယ ဥက    ဦးေဇာ်မင်း(ခ)

ဦးလလု ု၏ ဇနီး၊ ကိခုျမ်းငမ်ိးေဇာ်-မအအိသွိယ်၊ မပိုးသ-ဲကိေုကျာ် 
ထွန်းဝင်း၊ မအိသဲတို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင ်ေဒ ေအးေအး@Le 
Ah Haung သည် ၂၀-၆-၂၀၂၀ (စေနေန )တွင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ ်အတ ူထပ်တ ူ
ထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

SP GEMS SP GEMS 
မိသားစုမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးသိန်းတန်ဦးသိန်းတန်
အသက် (၈၇) ှစ်အသက် (၈၇) ှစ်

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးသက်ေဆွ (ငိမ်း)-ေဒ ေထွးေထွးြမင့်တို၏ဖခင်ကီး 

ဦးသန်ိးတန်သည် ၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၇၃)မှ ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၇၃)မှ 

အရာရှိများှင့် မိသားစုများအရာရှိများှင့ ်မိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း (ထားဝယ်)သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း (ထားဝယ်)
အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန ဒုဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ထားဝယ်အသင်း 

နာယက ဦးသန်းေဆ၏ွ ချစ်လှစွာေသာဇနီး သဟီသဓုမ သဂိ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်းသည် 

၂၁-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) ညေန ၄:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ထားဝယ်အသင်းနာယက ဦးစိုးြမင့်-ေဒ ကည်ကည်ခင် မိသားစုထားဝယ်အသင်းနာယက ဦးစိုးြမင့-်ေဒ ကည်ကည်ခင ်မိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း (ထားဝယ်)သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း (ထားဝယ်)
အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန ဒုဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ထားဝယ်အသင်း 

နာယက ဦးသန်းေဆွ၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း 

သည် ၂၁-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေေွန ) ညေန ၄:၄၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ထားဝယ်အသင်းနာယက ဦးေကျာ်လွင်-ေဒ ရီရီလွင် မိသားစုထားဝယ်အသင်းနာယက ဦးေကျာ်လွင-်ေဒ ရီရီလွင ်မိသားစု
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။

(ဦးေဌးခိုင်) - ေဒ ခင်မာေထွး(ဦးေဌးခိုင်) - ေဒ ခင်မာေထွး
ေအာင်သေြပခိုင်ကုမ ဏီမိသားစုေအာင်သေြပခိုင်ကုမ ဏီမိသားစု

ေသွးသည် အသက်



ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၆၊  ၂၀၂၀

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း
ဦးွန်ရင် (၉၅) ှစ်ဦးွန်ရင် (၉၅) ှစ်

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)
အေြခခံပညာဦးစီးဌာနအေြခခံပညာဦးစီးဌာန

အုပ်ချပ်ေရးမှး (ပညာတန်ေဆာင်)၊ ငိမ်းအုပ်ချပ်ေရးမှး (ပညာတန်ေဆာင်)၊ ငိမ်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မုံရာမိ၊ ဆူးေလကုန်းရပ်၊ မက်သဒစ်ဝင်းေန 

(ဦးဖဘွဲင့-်ေဒ ေငစွန်ိ)တို၏သားကီး၊ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ အမှတ်(၆/၁၂၆)၊ 
မ သကလမ်း၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အပုိင်(၆)ေန (A.G.Eဦးထွန်း-ေဒ ကင်ေမ)
တို၏သားသမက်၊ ဦးေမာင်ကို-(ေဒ ကံမိ)တို၏ညီ/ေမာင်၊ [ေဒ ြမြမသန်း (ခ) 
ေဒ ချစ်ချစ် ]၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ဦးစန်ိြမင့)်-ေဒ ေအးပိ၊ု (ဦးခင်ေမာင်ြမင့)်-
ေဒ သန်ိးသန်ိးွန်၊ ဦးသန်းွန်-ေဒ မမီေီအာင်၊ (ဦးတင့်လွင်)၊ (ဦးေဇာ်မင်းသန်)-
ေဒ လဲ့လဲ့ြမင့်၊ ေဒ ိုင်ိုင်ေအး၊ ေဒ ခိုင်ခိုင်ွန် ၊ ေဒ ွဲွဲေအာင်၊ ဦးသန်းထွန်း 
ေအာင်-ေဒ ခင်သ ာဦးတို၏ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ၁၀ ေယာက်၊ ြမစ် 
ငါးေယာက်တို၏အဘိုးသည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၆:၁၀ 
နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန ) 
မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ေနအိမ်မှ ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းေပါင်းစုံဥယျာ်ေတာ်၌ 
ဝတ်ြပဆုေတာင်းပီး ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး အေကာင်း 
ကား အပ်ပါသည်။                                                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေနမျိးရှိန်ဦးေနမျိးရှိန်
B.Sc (Geology)B.Sc (Geology)

သုပ်ြပ၊ ဘူမိေဗဒဌာနသုပ်ြပ၊ ဘူမိေဗဒဌာန

သစ်ေတာှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက သိုလ် (ေရဆင်း)သစ်ေတာှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက သိုလ် (ေရဆင်း)

အသက် (၅၅) ှစ်အသက် (၅၅) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေအာင်သုခလမ်း၊သီရိရတနာရိပ်သာေန ဦးခင်ေမာင ်

(ဌာနမှး-ငိမ်း၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ)-[ေဒ တင်ြမင့်(အထက-၁၊ 

ရန်ကင်း-ငိမ်း)]တို၏ချစ်လှစွာေသာသား၊ ရန်ကုန်မိေန [ဦးကံွန်(ကုန်သွယ်လယ်ယာ)]-

ေဒ လှြမင့်တုိ၏သားသမက်၊ အမှတ်(D-7)၊ သစ်ေတာတက သုိလ် (ေရဆင်း)ေန ေဒ ေအးသွယ် 

သွယ်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ေမာင်ေအာင်ေကာင်းြမတ်၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ဦးရဲထွဋ် 

(MRTV-ငိမ်း)-ေဒ ခင်ေမွယ်(လ/ထ န်မှး၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး-ငိမ်း)၊ ဦးထိန်ဝင်း 

(တဲွဖက်ပါေမာက -ငမ်ိး၊ ပထဝဝီင်ဌာန၊ ဒဂုတံက သိလ်ု)-ေဒ ဲွဲွသင်း(စက်မ -၂၊ ငမ်ိး)၊ ဦးေအာင် 

ြမင့်(ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး၊ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီး 

ဌာန)-ေဒ ြမသီတာ၊ ဦးြမင့်ေဇာ(်Forever Group)-ေဒ ခင်ခင်လတ်၊ ဦးဖိးတင့-်ေဒ ြဖြဖခင ်

(ြမနီလာရတနာဆိုင်၊ ဗိုလ်ချပ်ေဈး)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အစ်ကိုကီး၊ တူ/တူမ ရှစ်ေယာက ်

တုိ၏ဘကီး ဦးေနမျိးရိှန်သည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက် ည ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေကွကီးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးေန ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင့်ေဝဦးဦးတင့်ေဝဦး
အကီးတန်းအေကာက်ခွန်မှး (ငိမ်း)အကီးတန်းအေကာက်ခွန်မှး (ငိမ်း)

MIFFA  အသင်း၏ Founder /ဒုဥက    (ေဟာင်း)MIFFA  အသင်း၏ Founder /ဒုဥက    (ေဟာင်း)

အသက် (၆၇) ှစ်အသက် (၆၇) ှစ်

MIFFA အသင်းအား ပါဝင်တည်ေထာင်ခဲသ့ ူဒဥုက   ေဟာင်း ဦးတင့ေ်ဝဦး 

သည် ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်

မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

MIFFA အသင်းMIFFA အသင်း

ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်များဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်များ

အထူးေကျးဇူးတင်လ ာအထူးေကျးဇူးတင်လ ာ
၂၁-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) ညေန ၆:၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား 

ေသာ Dr. ဦးတိုးြမင့ ်အသက် (၆၇)ှစ်အား နာမကျန်းြဖစ်သည့်ကာလမ ှ

ကွယ်လွန်သည့်အချနိ်အထိ အထူးဂုစိုက ် ြပစုကုသေပးေသာ မိတ်မိ၊ 

ချမ်းေြမ့ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပအသင်း၊ ြပည်သူေဆးုံကီးမ ှ

ေဆးုံအုပ်ကီးှင့် ဆရာဝန်၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ Fever Clinic ဖျားနာ 

အခမဲ့ ေဆးကုခန်း၊ ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း မိတ်မိနယ/်ခိုင်၊ 

မိတ်မိနယ ်Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးအတွက်အေထာက ်

အကူြပေကာ်မတီှင့ ်ခိုင်အရပ်ဘက်ပူးေပါင်းေရး ေကာ်မတီ၊ မိတ်ခိုင ်

အေရးေပ လူနာတင်ယာ်အဖွဲ၊ အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်၊ ဝဋံသက 

နာေရးကူညီမ အသင်း၊ ဝိုင ်းဝန်းကူညီေပးေသာ မိမိ မိဖများှင့  ်

နာေရးသတင်းေမးြမန်းအားေပးကေသာ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မ ှေဆွမျိး 

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ မိတ်ေဆွများအားလည်းေကာင်း၊ လူအား ေငွေကး 

အားြဖင့ ်ကူညီေထာက်ပံ့ကေသာ ေဆွမျိးသူငယ်ချင်း မိတ်ေဆွများအား 

လည်းေကာင်း အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးပန်းေမာင်ဦးပန်းေမာင်
ဒု-အေထွေထွမန်ေနဂျာ (ေထာက်ပံ့/ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့မီးရထားဒု-အေထွေထွမန်ေနဂျာ (ေထာက်ပံ့/ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့မီးရထား

အသက် (၇၄) ှစ်အသက် (၇၄) ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းရာ/မရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေြမာင်းေဈးလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၈)၊ ေြမညထီပ်ေန (ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း)၏ခင်ပွန်း၊ (ဦးဖိုးထယ်-ေဒ အန်ုးစန်ိ)

တို၏သား၊ ေဒ ခင်ရ၏ီသားသမက်၊ ေဒ တင်လှ၏တ၊ူ ကိဝုင်းလွင်ခိင်ု-မသဂိ   ေမာ်၊ 
ကိုြမင့်ေမာင်ဟန်-မခင်ေအးမွန်တို၏ဖခင်၊ ေြမးှစ်ေယာက်တို၏အဘိုး၊ (ေဒ  

သိန်းေငွ)၊ (ဦးထွန်းေရ )၊ ေဒ ခင်ြမ၊ (ဦးေက ပု)၊ ဦးလှထွန်းတို၏ည/ီေမာင်သည် 
၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန)တွင်ေရေဝး 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဆရာကီးဦးထွန်းြမင့် (ေတာင်ကုတ်)ဆရာကီးဦးထွန်းြမင့ ်(ေတာင်ကုတ်)
(ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး၊ နိကာယ်ငါးရပ်ဝင်ဓမ သာကစ ာအဖွဲချပ်)(ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး၊ နိကာယ်ငါးရပ်ဝင်ဓမ သာကစ ာအဖွဲချပ်)

သာကစ ာဓမ ေဇာတိကဓဇသာကစ ာဓမ ေဇာတိကဓဇ

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ နတ်ေမာ်ရာေန (ဦးကျားဗိုလ်-

ေဒ ပမု) တို၏ သား၊ ေရ တဂိုေံစတေီတာ်(စေနေထာင့)်၊ ေရ ေတာင်ေငေွတာင်တန် 

ေဆာင်း၊ နကိာယ်ငါးရပ်ဝင် ဓမ သာကစ ာအဖဲွချပ်၏ (ဂဏ်ုထူးေဆာင်နာယကကီး၊ 

ဝိသုဒ ိမဂ်သင်တန်းြပဆရာကီး၊ သက်ကီးအပူေဇာ်ခံပုဂ ိလ်) ဦးထွန်းြမင့်သည ်

၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်ေန  သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ (၁၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၃)ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၁ 

နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။                အမ ေဆာင်အဖွဲ

ဦးကျင်လ  င်ဦးကျင်လ  င်
အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်

(ဦးစိန်ယု-ေဒ ဘိကး)တို၏ သားသမက်၊ (ေဒ ေလာင် 
အန်ကိ)၏ ခင်ပွန်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ ဗိုလ်ရဲလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၅၂)ေန ဦးထွန်းြမင့-်ေဒ စုစုလ  င်၊ ဦးေအာင်ကိုကို-
ေဒ စုစုေအးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်ကီး၊ ေမာင်ဟိန်းန ၊ 
ေမာင်ေကာင်းခန်ဟန်ိးတို၏ချစ်လှစွာေသာဘိုးဘိုးကီး ဦးကျင် 
လ  င် အသက်(၈၄)ှစ်သည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန 
၆:၂၀ နာရီတွင်   ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  ၂၆-၆-၂၀၂၀ 
(ေသာကာေန )   မွန်းတည့်  ၁၂ နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်၌ 
ဂသွူင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအမ်ိမှ ကားများ နနံက် 
၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၃၀-
၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ရက်လည ်
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ
သည်။]                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေအးကည် (ြမင်း ခံအသင်း)ဦးေအးကည ်(ြမင်း ခံအသင်း)
အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်

မိနယ်ြပည်သူေကာင်စီအတွင်းေရးမှး(ေဟာင်း)မိနယ်ြပည်သူေကာင်စီအတွင်းေရးမှး(ေဟာင်း)
သဃ  န်းက န်းမိနယ်သဃ  န်းက န်းမိနယ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ေရနံသာလမ်း၊ 
တုိက်(၁၁၉/၆)ေန (ဦးစံဦး၊ ေဒ ေစာ)တို၏ သား၊ (ေဒ ေသာင်းကည်)၏ ခင်ပွန်း၊ 
(ဦးသန်းဦး)၊ ဦးစိုးေအး၊ ဦးသန်းေအး၊ (ဦးသိန်းေအး)၊ ဦးမျိးေအး၊ ေဒ သိဂ   ေအး 
တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်ကီး၊ ေြမးကိုးေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏ 
ဘိုးဘိုးကီး ဦးေအးကည်သည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၁၁:၅၀ နာရတွီင် 
စံြပေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ 
၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာဦးေစာထွန်းေဒါက်တာဦးေစာထွန်း
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

သူငယ်ချင်းြဖစ်သ ူေဒါက်တာြမတ်မင်းထွန်း-ေဒါက်တာသူဇာြမင့်တို၏ 

ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်သည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၄:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

၁၉၉၁-၁၉၉၉ ေဆးတက သိုလ်(၂)၁၉၉၁-၁၉၉၉ ေဆးတက သိုလ်(၂)

အတန်းမှ သူငယ်ချင်းများအတန်းမှ သူငယ်ချင်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးြမင့်ေမာ်ဦးြမင့်ေမာ်

တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ 
ထီးချိင့်မဲဆ နယ်အမှတ်(၁)ထီးချိင့်မဲဆ နယ်အမှတ်(၁)

ဒုတိယအကိမ် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ် ကသာ 
ခုိင်၊ ထီးချိင့်မိနယ်မဲဆ နယ်အမှတ်(၁)၊ တုိင်းေဒသကီးလ တ် 
ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ဦးြမင့်ေမာ်သည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက် ည ၉:၂၀ 
နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်
ဥက   ၊ ဒုတိယဥက   ၊ ကိုယ်စားလှယ်များှင့်ဝန်ထမ်းများဥက   ၊ ဒုတိယဥက   ၊ ကိုယ်စားလှယ်များှင့်ဝန်ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း (ထားဝယ်)သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ခင်ဝင်း (ထားဝယ်)

အသက် (၇၉) ှစ်အသက် (၇၉) ှစ်
ထားဝယ်အသင်း (ရန်ကန်ု) နာယက ဦးသန်းေဆ၏ွဇနီး 

ေဒ ခင်ခင်ဝင်း အသက် (၇၉) ှစ်သည် ၂၁-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေ ွ

ေန )တွင်  ကွယ်လွန်ေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ် 

သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

နာယကအဖွဲ၊ အမ ေဆာင်ေကာ်မတီနာယကအဖွဲ၊ အမ ေဆာင်ေကာ်မတီ

ထားဝယ်အသင်း (ေမာ်လမိင်)ထားဝယ်အသင်း (ေမာ်လမိင)်

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

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

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီးုံး (ေမွးေရ/ေကျးလက်)မှ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်(ငမ်ိး) ေဒါက်တာခင်ေဇာ်၏ 
ဇနီး ေဒ ေအးေအးြမင့်(ခ)ေဒ ြမင့်ြမင့် အသက်(၆၃)ှစ်သည် ၂၁-၆-၂၀၂၀ 
(တနဂ  ေေွန) နနံက် ၁၀:၄၆ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သရီအိထူးကေုဆးုံကီး၌ 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ှင့် ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်များဥက   ှင့် ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်များ
ြမန်မာိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲမိနယ်၊ စကုက န်း၊ ေရေကာင်းေချာင်း/ဆိတ်နားရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲမိနယ်၊ စကုက န်း၊ ေရေကာင်းေချာင်း/ဆိတ်နား

သာသနာလက  ာရေကျာင်းဆရာေတာ်ဘုရားကီးသာသနာလက  ာရေကျာင်းဆရာေတာ်ဘုရားကီး

ဘဒ  ဥဿာဟာစာရမဟာေထရ်ြမတ်ဘဒ  ဥဿာဟာစာရမဟာေထရ်ြမတ်
သိက ာေတာ်(၇၇)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၉၇)ှစ်သိက ာေတာ်(၇၇)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၉၇)ှစ်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲမိနယ်၊ စကုက န်း၊ ေရေကာင်းေချာင်း-ဆိတ်နား ှစ်ရာသားတို 
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် အေလးအြမတ်ြပအပ်ေသာ သာသနာလက  ာရေကျာင်း၏ ပဓာနနာယက၊ 
လဇ ီေပသလ သိက ာကာမ ဝိနယဂုကြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊ စတုသစ ပကာသနီစေသာ ကျမ်းြပ 
အေကျာ်ြဖစ်ေသာ သိက ာေတာ်(၇၇)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၉၇)ှစ်ရှိသည့် ေကျးဇူးေတာ်ရှင ်ဆရာေတာ် 
ဘုရားကီး ဘဒ  ဥဿာဟာစာရမဟာေထရ်ြမတ်သည ် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း(၅)ရက် 
၂၄-၆-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၁၀:၂၄ နာရီတွင် ဘဝနတ်နန်းပျလံွန်ေတာ်မူပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ဆရာ 
ေတာ်ဘရုားကီး၏ က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတဇုပ်ုကလာပ်ေတာ်ကိ ုသာသနာလက  ာရေကျာင်းေတာ်မှ 
ယာယစီေံပျာ် နဗိ ာန်ေကျာင်းေတာ်သုိ ပင့ေ်ဆာင်ပေူဇာ်ြခင်း အခမ်းအနားကိ ု(၁၃၈၂ ခှုစ်၊ ပထမဝါဆိ ု
လဆန်း ၁၂ ရက်) ၁-၇-၂၀၂၀  (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ဆရာေတာ်ဘုရားကီး၏ 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှတပည့်များ၊ ဒါယကာ/ဒါယိကာမများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
အ ိမဈာပန ပေူဇာ်ပဲွေတာ်ကိ ုပွင့လ်င်းရာသ၌ီသာ ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်၍ ထပ်မအံသေိပး ေကညာ 
ပါမည်။                                                                         တပည့်များ၊ ဒါယကာ/ဒါယိကာမများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
မ ေလးမိ၊ မျက်စိ၊ နား၊ ှာေခါင်း၊ လည် 

ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့ ် လည်ပင်းခွဲစိတ်ေရာဂါ 
အထူးကုေဆးုံ ကီးမ ှ   ပါေမာက /ဌာနမှး 
(နနလဥလ) ေဒါက်တာခင်ခင်ြဖ၏ အစ်မ 
ေဒ ခင်ခင်ြမင့(်ခ)မလိန်း အသက်(၇၀)သည် ၂၄-
၆-၂၀၂၀ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၈:၂၀ နာရတွီင် ကွယ် 
လွန်သွားေကာင်း သရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့် နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့် 
လည်ပင်း ခွဲစိတ်ကု ပညာဌာန မိသားစုလည်ပင်း ခွဲစိတ်ကု ပညာဌာန မိသားစု

ေဆးတက သိုလ်၊ မ ေလးေဆးတက သိုလ်၊ မ ေလး

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

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇွန်  ၂၆၊   ၂၀၂၀

ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၈

ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး စိတ်ေအးဖို 

ရန်ပုံေငွစနစ် ထူေထာင်စို

စာမျက်ှာ »  ၁၄

ြမန်မာအမျိးသမီးများအား ြပည်ပိုင်ငံ 

များသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားသူများအား

လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်

စာမျက်ှာ »  ၁၂

အေနာက်ဘက်ကမ်းအား 

တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မည့်

အစ ေရး၏ အစီအစ်ုပ်သိမ်းရန် 

ကုလသမဂ  ေတာင်းဆို

ြမဝတီတံတား အမှတ်(၂)မှ ြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သား ၃၉၈ ဦး ဝင်ေရာက်

ရန်ကုန်   ဇွန်    ၂၅
ြမန်မာေနရှင်နယ်လဂ်ိေကာ်မတသီည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ရပ်နားထား 
သည့်ပိင်ပဲွများအနက် MNL ယ-ူ၁၉ ှင့ ်ယ-ူ၂၁ လဂ်ိပိင်ပဲွှစ်ခကုိ ုြပန်လည် 
ကျင်းပရန ်စီစ်လျက်ရှိသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်   ြပည်တွင်းေဘာလံုးပိင်ပဲွများကုိ မတ် ၂၄ 
ရက်ကတည်းက   ရပ်နားခ့ဲရပီး    ဇွန်လ ဒုတိယပတ်က     ြပလုပ်သည့် 
လိဂ်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးတွင် လငူယ်လဂ်ိပိင်ပဲွများကိ ုြပန်လည်ကျင်းပ 
ရန် စီစ်ေနေကာင်း သိရသည်။ 

ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီသည် ယခုရာသီတွင် အသင်းများ 
ေပါင်းကာ ယူ-၁၉ ှင့် ယူ-၂၁ လိဂ်ှစ်ခုသာ ကျင်းပေနြခင်းြဖစ်သည်။ 
ယ-ူ၁၉ ှင့ ်ယ-ူ၂၁ လဂ်ိပိင်ပဲွှစ်ခမှုာ ပထမအေကျာတ့စ်ဝက်တွင် ရပ်နားခဲ ့
ရြခင်းြဖစ်ပီး ဇွဲကပင်ှင့် ချင်းယူိုက်တက်အသင်းတို ဖျက်သိမ်းသွားပီ 
ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ယင်းှစ်သင်း၏ ရလဒ်များပယ်ဖျက်ကာ လက်ကျန်ပဲွများ 
ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

ထုိေကာင့် ယ-ူ၁၉ လိဂ်တွင် ၁၈ သင်း၊ ယ-ူ၂၁ လိဂ်တွင် ၁၇ သင်းသာ 
ကျန်ရှိေတာ့မည်ြဖစ်ပီး တစ်သင်းလ င် ၁၀ ပွဲေအာက်သာ ထပ်မံကစားရ 
ေတာ့မည်ြဖစ်သည်။                                                          င်းထက်ေဇာ်

ချင်းေရ ေဟာ်    ဇွန်     ၂၅
တတ်ုိင်ုငမှံ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာ 
သည့်   ြမန်မာိုင်ငံသား   ေနရပ်ြပန် 
ြပည်သမူျားသည်     ကိုးကန်ကိယ်ုပိင်ု 
အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ      ေလာက်ကိုင ်
မိနယ်    ချင်းေရ ေဟာ်မိ   ြမန်မာ-
တုတ် ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်ေပါက်မ ှ  
ေနစ်ဝင်ေရာက်လျက်ရိှရာ ယမန်ေန  
ညေန ၆  နာရီတွင်  ၇၇  ဦးှင့် ယေန  
မ ွန ်းလွဲ  ၁  နာရီခ ွဲတ ွင ်  ၂၃   ဦး   
စုစုေပါင်းေနရပ်ြပန်ြပည်သူ   ၁၀၀ 
ထပ်မံဝင်ေရာက်လာခဲ့ေကာင်း  သိရ 
သည်။

အဆုိပါ   ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ    ၁၀၀      
တိုမှာ   အမျိးသား   ၅၀၊   အမျိးသမီး 
၅၀ ြဖစ်ပီး  မ ေလးတုိင်းေဒသကီးမှ   
သုံးဦး၊      စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမ ှ
ှစ်ဦး၊  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးမ ှ  ကိုးဦး၊

စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမင်း ခ ံ ဇွန်  ၂၅

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  ြမင်း ခံမိနယ်အတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့်    မိုးကိးေဘးအ ရာယ် 
တိုအတွက် အသပိညာေပးြခင်းကိ ု ယေနနနံက်   ၇   နာရခဲွီ 
က   အသံချဲစက်ြဖင့ ်  လိုက်လံ  းေဆာ်ခဲ့ေကာင်း    သိရ 

သည်။
ေဆာင်ရန်/ေရှာင်ရန်များ

ြမင်း ခံခိုင ်  ြပန်/ဆက်ဦးစီးအရာရှ ိ  ေဒ နန်းြမင့်၊ 
ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာစမီခံန် ခဲွမ ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ ဝင့သ်တီာေမာင်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများသည်  အသခံျဲစက်ြဖင့ ်
ြပည်သမူျားအား  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကိတင်ကာကွယ်ရန် 

အတွက်    အြပင်ထွက်လ င်   ှာေခါင်းစည်း   ဝတ်ဆင်ရန်၊ 

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍   ေဆာင်ရန်/ေရှာင်ရန်   
များ၊   မိုးကိးေဘးအ ရာယ်များကိ ု လိက်ုလံ  းေဆာ်ခဲ့က 
သည်။

လှည့်လည်  းေဆာ်
အဆိုပါ အသိပညာေပး  းေဆာ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ြမင်း ခံမိ  အမှတ်(၅)  ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်ှင့ ်

ြမင်း ခံမိေြမာက်ဘက်ရှိ  ပိုက်တဲကုန်း၊  ေခါင်းကွဲ၊  ကံရာ၊ 
ေတာင်က န်း၊ ေြမာက်က န်းေကျးရာများသိုအေရာက် အသ ံ

ချဲစက်ြဖင့ ်လှည့်လည်  းေဆာ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။
ေကျာ်စွာ(ြပန်/ဆက်)

ချင်းေရ ေဟာ် နယ်စပ်ဂိတ်မှ ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ ၁၀၀ ထပ်မံဝင်ေရာက် ယူ-၁၉ ှင့် ယူ-၂၁ လိဂ်ပိင်ပွဲများ 
ြပန်လည်ကျင်းပဖွယ်ရှိ

ြမင်း ခံမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့် 

မိုးကိးေဘးအ ရာယ်တိုအတွက် လိုက်လံအသိပညာေပး

ချင်းေရ ေဟာ် နယ်စပ်ဂိတ်တွင် ေနရပ်ြပန်ြပည်သူတစ်ဦးအား ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာစစ်ေဆးစ်။

ြမဝတီ   ဇွန်    ၂၅
ထိင်ုးိင်ုငမှံ ြမန်မာေရ ေြပာင်းလပ်ုသား ၃၉၈ ဦးသည်  ြမဝတအီမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတတံား 
မှတစ်ဆင့် ယေနဆက်လက်ဝင်ေရာက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအား   ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ ှင့်    အြခားေသာ 
လိုအပ်ချက်များကိ ု  ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်  ခိုင်၊   မိနယ်မှ တာဝန်ရှိသူများက 
ကီးကပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ (အေပ ပုံ)

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအေနြဖင့ ်ေ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 ရက် 
တွင် 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 ရက်တွင် ၆၅၇ ဦး၊ ဇွန် 
၂၁ ရက်တွင် ၆၄၂ ဦး၊ ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ၈၄၈ ဦး၊ ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် ၅၂၇ ဦး၊ ဇွန် ၂၄ ရက် 
တွင်  ၅၉၇  ဦး၊   ယေနတွင်  ၃၉၈  ဦး  စုစုေပါင်း  ၃၄၃၉၀   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး 
ြဖစ်သည်။

ယေန  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်သူများအေနြဖင့ ်တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အသီးသီးမ ှ
အမျိးသား ၂၄၀၊ အမျိးသမီး ၁၅၈ ဦး စုစုေပါင်း ၃၉၈ ဦးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

COVID-19 ေရာဂါ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
စာမျက်ှာ »  ၁၅
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