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

စာမျက်ှာ »  ၆စာမျက်ှာ »  ၅

အာဆယီအံေနြဖင့ ်ေဆွးေွးဖက်ိင်ုငမံျားှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  တိုးတက် 

ခိုင်မာေစရန်၊ ြပင်ပမိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင့် ထိေတွဆက်ဆံမ  ပိုမိုြမင့်တင်ရန်ှင့် 

အာဆီယံ၏   စည်းလုံးညီွတ်မ ှင့်   အာဆီယံအသိုက်အဝန်းထူေထာင်ေရး 

ကိးပမ်းမ တိုကို အြပသေဘာြဖင့် အေထာက်အကူြပိုင်မည့် အလားအလာ 

ရှိေသာ မိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင့် ထိေတွဆက်ဆံရန်လိုအပ်။

ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွ ဲကျင်းပမည့ ်

အချနိ်ဇယား ထုတ်ြပန်ေကညာ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးေနတွင ်ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေတာင်ကီး၊ လား  းမိတို၌

မူးယစ်ေဆးဝါးများ မီး  ဖျက်ဆီး

ိုင်ငံေတာ်၏အတုိင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည် Video Conferencing စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသည့်
(၃၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင် အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် 

ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များ၏ အထူးအစည်းအေဝးတိုသို ပါဝင်တက်ေရာက်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည ်Video Conferencing စနစ်ြဖင့် ကျင်းပြပလုပ်သည့ ်(၃၆)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝး၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို ပါဝင်တက်ေရာက်စ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆
ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ ်  ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည် 
သည် ယေနနနံက် ၈ နာရတွီင် Video Conferencing စနစ် 
ြဖင့ ်ကျင်းပြပလပ်ုသည့ ်(၃၆)ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီး 
အစည်းအေဝး၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ (၃၆)ကိမ်ေြမာက ်
အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်းအေဝးှင့ ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင် 
အမျိးသမီးများ၏  စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ 
အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များ၏ အထူးအစည်းအေဝးတိုသို 
ေနြပည်ေတာ်ရှိ    ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ   ပါဝင် 
တက်ေရာက်သည်။ 

(၃၆)ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်းအေဝး၏ 
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဗီယက်နမ် ိုးရာအုပညာအက 
များြဖင့ ်ဦးစွာေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ပီး အာဆယီ၏ံ အလှည့က်ျ 
ဥက   ြဖစ်သူ ဗီယက်နမ်ဆုိရှယ်လစ်သမ တုိင်ငံ ဝန်ကီးချပ် 
မစ တာ  ငုယင်စွမ်းဖုက  အဖွင့်အမှာစကား   ေြပာကား၍ 
(၃၆)ကိမ်ေြမာက ်    အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးကိ ု
ဖွင့်လှစ်သည်။ 

ဆက်လက်၍    ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် 
ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်သည ်    နံနက်   ၈  နာရီခွဲတွင် 
ကျင်းပသည့ ်                 စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

    

ရာသီအလုိက်ြဖစ်ပွားတတ်ေသာေရာဂါများ
သတိြပကာကွယ်

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

''ဘယ်အချနိ်အိပ်အိပ်၊  ဘယ်ေနရာမှာအိပ်အိပ်၊   ြခင်ေထာင်ေထာင်ပီး 
အပ်ိ''ဟ ုဆိေုသာ   းေဆာ်စာေလးကိ ုလမူ ကွန်ရက်မဒီီယာတွင် ဖတ်ရသည်။ 
အဆုိပါ   းေဆာ်စာသည် ြခင်မကုိက်ေစရန်အတွက်  သတေိပး  းေဆာ်ထားြခင်း 
ြဖစ်သည်။ ငှက်ဖျားေရာဂါ၊ ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါတိုသည် ြခင်ကိက်ုရာမှ 
တစ်ဆင့် ြဖစ်ပွားေသာေရာဂါများြဖစ်သည်။ 

ယခရုာသတွီင်  ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါှင့ ် ရာသတီပ်ုေကွးေရာဂါတို 
အြဖစ်များသည်။ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါသည် ြခင်ကုိက်ရာမှတစ်ဆင့် 
ြဖစ်ပွားြခင်းြဖစ်ပီး    ဖျားပီးအန်ြခင်း၊  ဗိုက်နာြခင်း၊ ှာေခါင်း၊  သွားဖုံး 
ေသးွယုိြခင်း၊ ဝမ်းမည်းသွားြခင်း၊  ခ ာကုိယ်တွင်အနီစက်များထွက်ြခငး်၊ 
အသက် ှြမန်ြခင်း၊ ဂနာမငိမ်ြခင်း စသည့်လက ဏာများရှိသည်။ ရာသီ 
တုပ်ေကွးေရာဂါသည် တုပ်ေကွးေရာဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေကာင့် ြဖစ်ပွားပီး 
အသက် ှလမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့ ်  ကူးစက်ြပန်ပွားကာ     ဖျားြခင်း၊ 
ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ က က်သားများနာကျင်ကိုက်ခဲြခင်း၊ အားအင်ကုန်ခန်း 
ြခင်း၊ လည်ေချာင်းနာြခင်း၊ ှာရည်ယိုြခင်း၊ ှာေချြခင်း၊ ဝမ်းေလ ာြခင်း၊ 
အန်ြခင်း စသည့်လက ဏာများရှိသြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါလက ဏာှင့် 
ဆင်ဆင်တူသည်။

ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် ၂၀၂၀ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်ေနမှ 
ေမလ ၃၀ ရက်ေနအထ ိငါးလတာကာလအတွင်း ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ 
ြဖစ်ပွားသ ူ၁၄၈၀ ရိှပီး ေသဆုံးသ ူ၁၁ ဦးရိှေကာင်းသရိသည်။ စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 
ေဒသကီး၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးတိုင်း 
ေဒသကီးှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် အြဖစ်များသည်။ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 
တွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူ၃၀၀ ရိှပီး ေသဆုံးသ ူသုံးဦးရိှေကာင်း ကျန်းမာေရး 
ှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်များအရ သိရသည်။

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါသည ်ေအးဒီးစ်ြခင်ကျားအကိုက်ခံရြခင်း
ေကာင့်ြဖစ်ပီး ေနအချနိ်တွင်အများအားြဖင့ ်ကိုက်ေလ့ရှိသည်။ အသက် 
အရယ်မေရး၊ ကေလး၊လူကီးမေရး၊ ကျား၊မ မေရးြဖစ်ပွားိုင်ပီး ယခုလို 
မိုးရာသတွီင် ြခင်ကျားအများဆုံးေပါက်ပွားေသာေကာင့ ်ေသွးလွန်တပ်ုေကွး 
ေရာဂါအြဖစ်များြခင်း ြဖစ်သည်။

ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါကိသုယ်ေဆာင်သည့ ်ေအးဒီးစ်ဟေုခ ေသာ 
ြခင်ကျားသည် ေနအိမ်တွင်းှင့် ေနအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ေရကည်၊ ေရသန်  
တွင်ေပါက်ပွားြခင်းြဖစ်ရာ မမိတိိုေနအမ်ိှင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ြခင်ေပါက်ပွား 
မ မရှိေစေရး   ပိုးေလာက်လမ်းှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများကိ ုသက်ဆိုင်ရာ  
ဌာနများ၏လမ်း န်ချက်များှင့်အတူ မိမိတုိကုိယ်တုိင်ပါဝင်ေဆာင်ရက်က 
ရမည်ြဖစ်သည်။

ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါမြဖစ်ပွားေစရန် ကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်း၊ 
ြခင်မကိုက်ေစရန်အတွက ်အိပ်စက်ရာတွင ် ြခင်ေထာင်ေထာင်အိပ်ြခင်း၊ 
အက   ျလီက်ရှည်၊ ေဘာင်းဘရှီည်ဝတ်ဆင်ြခင်း၊ အလင်းေရာင်ရိှေသာေနရာ 
တွင်ေနထုိင်ြခင်းပံုစံများြဖင့် ေနထုိင်ရမည်ြဖစ်ပီး ြခင်များမေပါက်ပွားေစ 
ရန် ေရစည်၊ေရအုိးများကုိ ြခင်မဝင်ိင်ုေအာင် ဖံုးထားြခင်း၊ ေရစည်၊ ေရအိုး 
များ၏အတွင်းပုိင်းကုိ တစ်ပတ်တစ်ကိမ် တုိက်ခ တ်ေဆး ေကာကာ သွန်ပစ် 
ြခင်း၊ ဘုရားပန်းအိုး၊ အလှပန်းအိုးများကို တစ်ပတ်ှစ်ကိမ် တိုက်ခ တ်
ေဆးေကာပီးေရလဲြခင်း၊ေရရှားပါးသည့်ေဒသများတွင ်ပိုးေလာက်လမ်း 
များကိ ုေရစစ်ှင့စ်စ်ထတ်ုြခင်း စသည့ဖ်ုံး၊ သွန်၊ လ၊ဲ စစ် ဟသူည့ ်နည်းလမ်း 
အြပင် ေရလဲလှယ်ရန်အခက်အခဲရှိေသာ အုတ်ကန်ကီးများ၊ ေရေလှာင် 
ကန်ကီးများတွင် ပိုးေလာက်လမ်းေသေစေသာ အဘိတ်ေဆးခတ်ြခင်း၊ 
ပိုးေလာက်လမ်းစားငါးများထည့်ကာ  ှိမ်နင်းြခင်းနည်းလမ်းများြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သည်။

လက်ရိှကာလတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် မိမိတုိြပည်သူများ အများ 
အားြဖင့ ်ေနအမ်ိများတွင်သာအေနများလျက်ရိှရာ အမ်ိတွင်ြဖစ်ပွားိင်ုေြခ 
ရှိေသာေရာဂါများကို သတိြပေနထိုင်ကရမည်ြဖစ်သည်။  မကာမီ 
ကာလတွင်လည်း အေြခခံပညာေကျာင်းများြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေတာ့မည ်
ြဖစ်ရာ မိမိတုိရင်ေသွးငယ်များ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးနည်းလမ်း 
များအြပင ်ရာသီအလိုက်ြဖစ်ပွားတတ်ေသာေရာဂါများ မြဖစ်ပွားေစေရး
အထူးအေလးထားေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ကာကွယ်ြခင်းသည် ကုသြခင်းထက် ထိေရာက်သည်ဟူေသာ ဆိုိုး 
စကားအတုိင်း လက်ရိှကာလ ြဖစ်ပွားလျက်ရိှေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ကမ ာ့ကပ် 
ေရာဂါကို ကာကွယ်ြခင်းနည်းလမ်းများြဖင့် ထိန်းချပ်ထားိုင်သကဲ့သို  
ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ၊ ရာသတီပ်ုေကွးေရာဂါ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ ာေရာဂါ 
စသည့် ရာသီအလိုက်ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ေရာဂါများ မြဖစ်ပွားေစေရး 
မေလ ာ့ေသာသတိြဖင့် ကိတင်ကာကွယ်ေနထိုင်ကရမည်သာြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။       ။

ေ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  10,500   11,000         541       5,899,500

MTSH    3,850     3,800      5,105     19,402,700

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၆-၆-၂၀၂၀)

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

MCB   8,300   8,300              5           41,500

FPB 22,500 22,500         756     17,007,500 

TMH   2,850   2,850             4            11,400

EFR 2,700 2,700           33 89,100

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း ြမန်မာေငွကျပ်
(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၃၈၇.၉
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၅၅၉.၅
( ဂ ) တုတ်  တစ်ယွမ် = ၁၉၆.၀၈
(ဃ) ထိုင်း  တစ်ဘတ် = ၄၄.၉၀၉
( င ) မေလးရှား  တစ်ရင်းဂစ ် = ၃၂၃.၇၁
( စ ) အိ ိယ  တစ်ူပီး = ၁၈.၃၆၃
(ဆ) ဩစေတးလျ  တစ်ေဒ လာ = ၉၅၅.၉၀
( ဇ ) စင်ကာပ ူ              တစ်ေဒ လာ = ၉၉၈.၁၀  
( ဈ ) ဂျပန်  တစ်ရာယန်း = ၁၂၉၈.၆
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား  တစ်ရာဝမ် = ၁၁၅.၇၄

ေရ ေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့ ်ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၆

ရန်ကုန် (ေရ ေဈး) ၁၂၁၇၅၀၀ မ ေလး(ေရ ေဈး) ၁၂၁၇၅၀၀

စက်သုံးဆီအမျိးအစား ရန်ကုန် မ ေလး 
(က) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ  ၅၅၀/၆၀၀ ကျပ်  ၅၈၅/၅၉၅ ကျပ် 
( ခ ) ဒီဇယ် တစ်လီတာ  ၅၄၀/၅၉၀ ကျပ်  ၅၇၀/၅၈၀ ကျပ် 
( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ  ၆၁၀/၆၃၀ ကျပ်  ၆၇၀/၆၈၅ ကျပ်
(ဃ) ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ  ၄၈၀/၅၃၀ ကျပ်  ၅၅၀/၅၆၀ ကျပ်
ရန်ကုန် လက်ကားေဈး
ဒီဇယ် တစ်လီတာ    ၄၈၀/၄၉၅  ကျပ်  
အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ    ၄၉၀/၅၀၅ ကျပ် 
ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ    ၄၅၀/၄၇၀ ကျပ်    

(ြမန်မာိုင်င ံစက်သုံးဆီအသင်း)

ြမန်မာ-အိ ိယ ချစ်ကည်ေရးစီမံကိန်းအရ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနှင့ ်အိ ိယ

ိုင်ငံတိုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနေသာ 
စီမံကိန်းအရ စတုတ အကိမ်  အိ ိယ 

ိုင်ငံ၏အေထာက်အပံ့ြဖင့ ်  စစ်ကိုင်း 

တိင်ုးေဒသကီး နာဂကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ် 
ခွင့်ရေဒသ   လဟယ်မိနယ်အတွင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်  လဟယ်-
ေလာင်ကျန်းေနာက်ကုန်း-တိုက်ရံ 

ကား ေြမလမ်း (၅/၀)မိုင် အပီးသတ် 

ေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းကို ဇွန် ၂၅ 
ရက်တွင် နယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်း 

သားလူမျိးများ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
ဦးစီးဌာန စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးဖံွဖိး 

မ ကီးကပ်ေရးုံးမ ှ န်ကားေရးမှး 

ဦးေအာင်တင်ေကျာ်ှင့်     ေဒသခံ 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေမာင် 

ကယ်၊ ေခတ နာဂေဒသဖံွဖိးမ ကီးကပ် 
ေရးုံးမ ှ    ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ဦးရဲမင်းတိုှင့်အတူ     ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးကည့် သည်။

အချနိ်တိုတိုြဖင့် သွားလာိုင်မည်

အဆိုပါလမ်းသည် (၁၁/၂)မိုင် 
ခန်ရိှပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ  ာှစ်တွင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ  တတိယအကိမ်
အိ ိယအေထာက်အပံ့ြဖင့် (၆/၂)မိုင် 

ေြမလမ်းေဆာင်ရက်ပီးစီးခဲ့ပီး ယခု 
အပီးသတ် (၅/၀)မိုင် ေဖာက်လုပ ်

လျက်ရှိရာ လုပ်ငန်း ၉၅ ရာခိုင် န်း 
ပီးစီးေနပီး အဆုိပါလမ်း ေဖာက်လုပ် 

ပီးစီးသွားပါက ေလာင်ကျန်းေနာက ်

ကန်ုးေကျးရာ၊  တိက်ုရေံကျးရာ၊ ေဆာ် 
ေလာ်ေကျးရာ၊      ပုံညိေကျးရာ၊ 

ယမ်းကံးေကျးရာ၊ လုံဝသိခ  ေကျးရာ 
လမ်းေကာင်းတစ်ေလ ာက်ရှိ ေဒသခံ 

ြပည်သူလူထုများအေနြဖင့် လဟယ် 

မိသို ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမ  
ေရးကိစ ရပ်များအား    အဆင်ေြပ 

ေချာေမွစွာ အချန်ိတုိတုိြဖင့် သွားလာ 
ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန အေန 

ြဖင့်       အိ ိယိုင်ငံှင့်ပူးေပါင်း၍ 

ှစ်ိုင်ငံနယ်နိမိတ်   ထိစပ်ေနေသာ 
နာဂ  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသှင့် 

ချင်းြပည်နယ်တုိတွင် ေဒသဖွံဖိး ေရး 
လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိရာ    စီမံကိန်းစတင်ချနိ်မှ    ယခု 

စတုတ အကိမ် အေထာက်အပံ့အထိ 
လဟယ်မိနယ်၊ ေလရှီးမိနယ်ှင့ ်

နန်းယွန်းမိနယ်တိုတွင် လမ်းတတံား 
လပ်ုငန်း ၃၂ ခ၊ုပညာေရးလပ်ုငန်း  ၁၄ခ ု

ှင့ ်ကျန်းမာေရးလပ်ုငန်း  ၂၂ ခုတုိ အား 

အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်ေပး 
ိင်ုခဲရ့ာ ေဒသေနတုိင်းရင်းသားြပည်သ ူ

များ၏    လူမ စီးပွားဘဝများ    ဖွံဖိး 

အဆင်ေြပလာမ ေကာင့ ်ဝမ်းေြမာက ်
လျက်ရိှကေကာင်း    ေဒသခံများ၏ 

ေြပာြပချက်အရ သရိသည်။ သတင်းစ်

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို 

ေကးမုံသတင်းစာတွင ်ေကာ်ြငာစို

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆
စစ်ကိင်ုးတုိင်းေဒသကီး ေအာက်ပိင်ုး၊ 
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊   မေကွး 
တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ကယားြပည်နယ် 
တိုတွင် ေနရာကျကဲျ၊ဲ ေနြပည်ေတာ်၊ 
စစ်ကိင်ုးတုိင်းေဒသကီး အထက်ပိင်ုး၊ 
ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် ရခုိင်ြပည်နယ်တုိ 
တွင်    ေနရာစိပ်စိပ်ှင့်  ကျန်တိုင်း 
ေဒသကီးှင့်    ြပည်နယ်တိုတွင် 
ေနရာအံှအြပား မိုးထစ်ချန်းရာပီး၊ 
စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး အထက်ပုိင်း၊ 
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊  တနသ  ာရီ 
တိုင်းေဒသကီး၊    ကချင်ြပည်နယ်၊ 
ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ် မွန်ြပည်နယ်တို 
တွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိင်ုသည်။ 
ရာရန်ရာ န်းြပည့် ြဖစ်သည်။ 

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန် 
မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆
မုတ်သုံေလ      အားအနည်းငယ်မ ှ
အားအသင့်အတင့်ရိှမည်။  မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်
ခန်မှန်းချက်



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလ င် အဓိက

 ေရှဖုံးမှ
(၃၆)ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်းအေဝးသို ပါဝင် 
တက်ေရာက်သည်။

ထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင ်  ဗီယက်နမ်ဝန်ကီးချပ် 
မစ တာ  ငုယင်စွမ်းဖုက သဘာပတိအြဖစ ်ေဆာင်ရက ်ပီး 
ထိပ်သီးအစည်းအေဝးသို အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ
ေခါင်းေဆာင်များှင့ ်အာဆယီအံတွင်းေရးမှးချပ်တို ပါဝင် 
တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

အြမင်ချင်းဖလှယ်
ထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံေခါင်းေဆာင် 

များက အာဆယီအံသိက်ုအဝန်းတည်ေဆာက်ေရး ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်မ များ၊   အာဆီယံ၏   ြပင်ပဆက်ဆံေရး၊ 
အာဆီယံ၏ အချက်အချာကျမ  ထိန်းသိမ်းေရးှင့် ေဒသတွင်း 
ှင့်   ိုင်ငံတကာေရးရာကိစ ရပ်များအေပ  ေဆွးေွး 
အြမင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကသည်။ 

အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင်   ိုင်ငံေတာ်၏ 
အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က   အာဆီယံအေနြဖင့်   COVID-19 
ကူးစက်ေရာဂါ၏ စန်ိေခ မ များကိ ု ရင်ဆိင်ုေြဖရှင်းေနချန်ိတွင် 

ယခုှစ် အာဆီယံဥက   ၏ ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်ေသာ “စည်းလုံး 
ညီွတ်၍ တုံြပန်ိုင်စွမ်းရှိေသာ အာဆီယံ” သည် ယေန  
အချနိ်အခါ၏   လိုအပ်ချက်ှင့်   အလွန်ပင်  သင့်ေလျာ် 
ကိုက်ညီမ ရှိေကာင်း၊ မေြဖရှင်းိုင်ေသးသည့ ်ေဒသတွင်း 
ြပဿနာများှင့် အင်အားကီးုိင်ငံများအကား တင်းမာမ  
ှင့်   ပိင်ဆိုင်မ ြမင့်တက်လာြခင်းတိုကလည်း  ေဒသ၏ 
အခင်းအကျင်းကိ ုမတည်မငိမ်ြဖစ်ေစေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ 
အာဆယီ၏ံ စည်းလုံးညွီတ်မ ၊ အာဆယီ၏ံ အချက်အချာ 
ကျမ ှင့် ေြပာင်းလဲေနသည့ ် ေဒသတွင်း ဗိသုကာပုံစံတွင ်
အဓကိေမာင်းှင်အားအြဖစ်ပါဝင်သည့ ် အာဆယီ၏ံ အခန်း 
က  တိုမှာ ယခုအချနိ်တွင် ပိုမိုအေရးကီးလာေကာင်း၊ 
အာဆီယံအေနြဖင့် ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများှင့် ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ  တိုးတက်ခိုင်မာေစရန်၊ ြပင်ပမိတ်ဖက်ိုင်င ံ
များှင့် ထိေတွဆက်ဆံမ ပိုမိုြမင့်တင်ရန်ှင့ ်အာဆီယံ၏ 
စည်းလုံးညီွတ်မ ှင့်       အာဆီယံအသိုက်အဝန်း 
ထေူထာင်ေရးကိးပမ်းမ တိုကိ ုအြပသေဘာြဖင့ ် အေထာက် 
အကြူပိင်ုမည့ ်အလားအလာရိှေသာ မတ်ိဖက်ိင်ုငမံျားှင့ ်
ထိေတွဆက်ဆံရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုအြပင ်       ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က 
COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် ကမ ာ့စီးပွားေရးှင့ ်
ေပါင်းစပ်ဆက်သွယ်ေရးမှာ များစွာထိခိုက်သည်ြဖစ်ရာ 
ကူးစက်ေရာဂါ၏ ထခိိက်ုနစ်နာမ များမှ ြပန်လည်နာလန်ထ ူ
ိုင်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို တိုးတက် 
ခိုင်မာေစရန်  အထူးပင်လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ 
အာဆယီအံေနြဖင့ ်ကူးစက်ေရာဂါတံုြပန်ေရးှင့် ြပန်လည် 
နာလန်ထေူရးဆိင်ုရာ ထေိရာက်ကျယ်ြပန်သည့ ်အစအီစ် 
တစ်ရပ်    ေရးဆွဲချမှတ်ြခင်းကို  အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင် 
ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ေကာင်း၊ အလားတူ အာဆီယံ 
အေနြဖင့်   ြပည်သူများ၏   ယုံကည်မ ၊  ကျန်းမာေရး၊ 
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းှင့ ်စွမ်းေဆာင်ရည်တိုကိ ုြပန်လည် 
တည်ေဆာက်ြမင့်တင်ရန် အေရးကီးေကာင်းှင့် COVID-19 
ကူးစက်ေရာဂါေကာင့ ်မမိတိိုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
ှင့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရးဘက်သို အလျင်အြမန်ကူးေြပာင်း 
ေနသည်ြဖစ်ရာ အာဆီယံအေနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်ေြပာင်း 
ေတာ်လှန်ေရးှင့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်မ  ၄.၀ တိုှင့ ်ကျင့သ်ား 
ရ၍ အသားကျိင်ုရန်ှင့ ်၎င်းတိုကိ ုအြပည့အ်ဝ အသုံးချိင်ု 

ရန် လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။
ဆက်လက်၍    ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က 

ရခုိင်အေရးကိစ ှင့်ပတ်သက်၍   မေလးရှားဝန်ကီးချပ်၏ 
ေဆွးေွးချက်အေပ  တုံြပန်ေြပာကားရာ၌ ရခိင်ုြပည်နယ်၏ 
အေြခအေနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းေကာင်း၊ မိမိတိုေဒသ 
အတွင်း သဟဇာတရှိမ ှင့် တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ  အလွန် 
လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ကိစ ရပ်များှင့် ပတ်သက်၍လည်း 
ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် စိုးရိမ်ပူပန်မ ရှိေကာင်း၊ 
လူအခွင့်အေရးသည်      လူသားအချင်းချင်းအကား 
ေကာင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံေရး၊ အြပန်အလှန်ေလးစားမ ှင့် 
အြပန်အလှန် ယုံကည်မ တိုအေပ တွင်  အေြခခံရမည်ြဖစ် 
ေကာင်း၊ အာဆယီတွံင် ဤတန်ဖုိးစံ န်းများ ရိှသည်ြဖစ်ရာ 
မမိတိိုတစ်ိင်ုငတံည်းကိသုာမက ေဒသတွင်းကိ ုထခိိက်ုေစ 
ိင်ုသည့ ်ြပဿနာကိြုဖစ်ေစ၊ တစ်ကမ ာလုံးကိပုါ ထခိိက်ုေစ 
ိုင်သည့် ြပဿနာကိုြဖစ်ေစ၊ မိမိတိုအေနြဖင့ ်အတူတကွ 
ပူးေပါင်း၍ အေြဖရှာိင်ုေကာင်း၊ အကမ်းဖက်မ ှင့ ်လကူန်ု 
ကူးမ ြပဿနာတိုသည် ရခိုင်ြပည်နယ်တွင ်မိမိတို လက်ရှိ 
ရင်ဆိုင်ေနရသည့ ်   အ ရာယ်ှစ်ခု   ြဖစ်သကဲ့သို ယင်း 
ြပဿနာှစ်ရပ်မှာ တစ်ကမ ာလုံးကို ခိမ်းေြခာက်ေနသည့် 
ြပဿနာများ ြဖစ်ေကာင်း၊  အာဆီယံအေနြဖင့် ယင်း 
ြပဿနာ များကိ ုမိမိတုိေဒသတစ်ခုတည်းအတွက်သာမက 
တစ်ကမ ာလုံး၏ တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ှင့ ်သဟဇာတြဖစ်မ  
ကိ ုတိုးြမင့်ိင်ုေစမည့် အြပသေဘာေဆာင်သည့ ်နည်းလမ်း 
ြဖင့်   အတူတကွ   ပူးေပါင်းေြဖရှင်းိုင်မည်ဟ ုယုံကည ်
ေကာင်း ထည့်သွင်းေြပာကားသည်။

တက်ေရာက်
ထိုေနာက်    ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် 

ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်သည ်မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကျင်းပ 
သည့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင် အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင် 
ရည်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ   အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များ၏ 
အထူးအစည်းအေဝးသို ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။ 

အထူးအစည်းအေဝးတွင ်    ဗီယက်နမ်ဝန်ကီးချပ် 
မစ တာ  ငယုင်စွမ်းဖကု  သဘာပတအိြဖစ်   ေဆာင်ရက်ပီး 
အစည်းအေဝးသို အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ ေခါင်းေဆာင် 
များ၊ နယူးဇလီန်ိင်ုငဝံန်ကီးချပ် Mme. Jacinda Ardern ၊ 
ဗီယက်နမ်အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဥက    Mme. Nguyen 
Thi Kim Ngan ၊ United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)၏ 
အမ ေဆာင်အတွင်းေရးမှး Mme. Armida Salshiah 
Alisjahbana  ှင့် အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်တို ပါဝင် 
တက်ေရာက်ကသည်။ 

အထူးအစည်းအေဝးတွင ်ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံ
ပဂု ိလ်က ပါဝင်ေဆွးေွးရာ၌ သက်ဆိင်ုသအူားလုံးပါဝင်ပီး 

စာမျက်ှာ ၄ သို »»

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင ်အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များ၏ အထူးအစည်းအေဝးသို ပါဝင်တက်ေရာက်စ်။

(၃၆)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝး၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင ်ဗီယက်နမ် ိုးရာအုပညာအကများြဖင့ ်ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်စ်။



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၆

ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး Army General Sergei Kuzhuge 

tovich Shoigu ၏ဖတ်ိကားချက်အရ ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုငတွံင် ကျင်းပသည့ ်

Victory Day of Great Patriotic War (၇၅)ှစ်ေြမာက် အထမ်ိးအမှတ် စစ်ေရးြပ 
အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ် 

မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာ့တပ်မေတာ် ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွ 
သည် ယမန်ေန နံနက်ပုိင်းတွင် ေမာ်စကုိမိ Sheremetyevo ေလဆိပ်မှ ြပန်လည် 

ထွက်ခွာကရာ ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး Colonel General Alexander V.Fomin ၊ FSMTC မှ ဒုတိယ န်ကား 
ေရးမှး Vladimir Drozhzhov ၊ ြမန်မာစစ်သံ(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ်မှးချပ် 

ေကျာ်စိုးမိုး၊ ုရှားိုင်ငံဆိုင်ရာ ြမန်မာိုင်ငံသံုံးမ ှသံမှးကီး ဦးေဇာ်လင်းိုင ်
ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ေလဆိပ်တွင် ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကသည်။

ြပန်လည်ေရာက်ရှိ
ယင်းေနာက ်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်ယမန်ေန  

ည ၁၁ နာရီတွင်  ေနြပည်ေတာ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို   ြပန်လည် 
ေရာက်ရှိရာ(ဝဲပုံ) ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၊  ကာကွယ်ေရး 
ဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)မှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ ေနြပည်ေတာ်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် တိင်ုးမှး၊ 

ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ  ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုငသံံုံးမှ  သအံမတ်ကီး  Mr.  Nikolay                
A. Listopadov ၊ စစ်သံမှး Colonel Eduard Okladnikov ှင့် တာဝန်ရှိသူ 

များက  ေလဆိပ်၌ ကိဆို တ်ဆက်ကေကာင်း   တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 
ဦးစီးချပ်ုံး၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

သတင်းစ်

 ြပည်ေထာင်စုမှ
ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစေရး၊ မ တမ ရိှေစေရးှင့ ်အကျိးအေကာင်း 
ဆီေလျာ်မ  ရိှေစေရး၊ အားလံုးလုိက်နာေဆာင်ရက်ုိင်ေရးတုိ 
အတွက် ြပန်လည်သံုးသပ်ြပင်ဆင်ုိင်ရန် စစီ်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ Code of Conduct (CoC) ြပင်ဆင်ေရးအတွက ်
၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ 
အထ ိညိ  င်းအစည်းအေဝး ခနုစ်ကမ်ိ ကျင်းပခဲပ့ါေကာင်း။

ိင်ုငေံရးပါတမီျားက ညိ  င်းသေဘာတလူက်ခခံဲသ့ည့ ်
Code of Conduct (CoC)  မူကမ်းကိ ု    ြပည်ေထာင်စ ု
ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အေနြဖင့် ဥပေဒေကာင်းအရသာ 
စိစစ်သုံးသပ်ေပးခဲ့ပါေကာင်း၊ ယခုကျင့်ဝတ်သည ်ဥပေဒ 
ေကာင်းအရ စည်းေှာင်မ မရိှေသာ်လည်း ိင်ုငေံရးပါတမီျား 
အေနြဖင့်  ထားရှိသည့ ်   ကတိကဝတ်အြဖစ ်  လိုက်နာ 
ေဆာင်ရက်ကရန် ပါတဝီင်များအားလုံးကိုလည်း  န်ကား 
ထားရန်  လိုအပ်ပါေကာင်း၊    ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်
ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်ကုိ ေအာင်ြမင်စွာ 

 ေကျာဖုံးမှ
ဆက်လက်၍  အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ(ASEAN Inter-Parliamentary 

Assembly-AIPA) အလှည့်ကျဥက    ဗီယက်နမ်အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဥက   က 
မိန်ခွန်းေြပာကားရာ  (၃၆)ကိမ်ေြမာက ်   အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   အြဖစ် 
တာဝန်ယူေဆာင်ရက်သည့် ဗီယက်နမ်ဝန်ကီးချပ် မစ တာ ငုယင်စွမ်းဖုအား 
ဂဏ်ုြပပါေကာင်း၊ အာဆယီံိင်ုငမံျားတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ကမ ာက့ပ်ေရာဂါေကာင့ ်
သက်ေရာက်မ များအေပ  များစွာစိုးရိမ်ပါေကာင်း၊ အာဆီယံအေနြဖင့် လူမ  
စီးပွားလုပ်ငန်းများကုိ ြပန်လည်ထိန်းညိုိင်ပီး ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါကုိ ေကျာ်လ ား 
ိုင်လိမ့်မည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း၊ AIPA အဖွဲဝင်  လ တ်ေတာ်ေခါင်းေဆာင် 
များအေနြဖင့ ်အာဆီယံ ၂၀၂၀ ၏   ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်သည့ ်   “Cohesive and 
Responsive ASEAN Community” ကိ ုအသိအမှတ်ြပပါေကာင်းှင့် နယ်ပယ် 

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ 
ကျား-မ သာတညူမီ မ ရိှသည့် အသိက်ုအဝန်းကိ ုေဖာ်ေဆာင် 
ရာတွင် မိမိတိုအေနြဖင့ ် လမ်းြပေြမပုံအြဖစ ်အသုံးြပိုင် 
သည့် “ASEAN Declaration  on  Gender-Responsive 
Implementation of the ASEAN Community Vision 
2025 and Sustainable Development” ကိ ုအြပည့အ်ဝှင့ ်
ထထိေိရာက်ေရာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန် 
လိုအပ်ေကာင်း၊  ထိုအတူ   ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အခွင့် 
အလမ်းများကုိ အသံုးြပ၍ အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် 
ြမင့တ်င်ေရးအတွက်  မမိတိို၏ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များကိ ု
ပိမုိတုိုးြမင့ရ်န် အေရးကီးေကာင်းှင့ ်ကူးစက်ေရာဂါအလွန် 
အာဆီယံ၏    ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးစီမံချက်တစ်ရပ ်
ေရးဆဲွချမှတ်ရာတွင် အမျိးသမီးများ ပူးေပါင်းပါဝင်ိင်ုေရး 
အတွက်   အခွင့အ်လမ်းများ  ပိမုိေုဖာ်ေဆာင်ေပးရန်လိအုပ် 
ေကာင်း အေလးထားထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထိုြပင်     ိင်ုငေံတာ်၏အတိင်ုပင်ခပံဂု ိလ်က အာဆယီ ံ
အေနြဖင့်  ကျား - မ သာတူညီမ မ ကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည ်

ဆိုလ င် ၂၀၂၅ ခုှစ်တွင် ဂျဒီီပီကို အေမရိကန်ေဒ လာ         
၂၈ ထရလီယီ ံပိမုိတုိုးြမင့်ိင်ုလမိ့မ်ည်ဟ ုဆန်းစစ်ေလလ့ာမ  
တစ်ခကု သုံးသပ်ခန်မှန်းထားေကာင်း၊ ဤသိုေသာ အလား 
အလာေကာင်းများေကာင့ ်အမျိးသမီးများ၏ ကျန်းမာေရး 
ှင့်    သာယာဝေြပာေရးကိ ု   ကာကွယ်ြမင့်တင်ေပးရန်၊ 
အမျိးသမီးများ၏အခွင့်အေရးကို     ေလးစားရန်ှင့ ်
အမျိးသမီးများ၏အသံကိ ုပိုမိုအေလးထားနားေထာင်ရန ်
အေရးကီးေကာင်း၊ သိုမှသာ အာဆယီအံေနြဖင့ ်COVID-19 
၏ စိန်ေခ မ မှ လွတ်ေြမာက်ပီး ေဒသှင့် ိုင်ငံတကာ၏ 
တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ှင့်      စည်ပင်ဝေြပာမ တိုအတွက် 
အမျိးသမီးများ၏အရင်းအြမစ်များကိ ုပိုမိုအားြပိုင်မည့ ်
ကျား-မ သာတညူမီ မ ပိရိှုေသာ အသိက်ုအဝန်းတစ်ခအုြဖစ် 
ေပ ထွန်းလာမည်ြဖစ်ေကာင်း ထည့သွ်င်းေြပာကားခဲသ့ည်။ 

ယင်းေနာက် (၃၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံထိပ်သီး 
အစည်းအေဝးှင့်အတူ   အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များှင့ ်
အာဆယီပံါလမီန်ညလီာခကံိယ်ုစားလှယ်များ၏ ေတွဆုပဲွံ၊ 
အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များှင့ ်အာဆီယံလူငယ်ကိုယ်စား 

လှယ်များ၏ ေတွဆုံပွဲှင့် အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များှင့ ်
အာဆယီစံီးပွားေရးအကေံပးေကာင်စမှီ ကိယ်ုစားလှယ်များ 
၏ ေတွဆုံပွဲတိုကိုလည်း Video Conferencing စနစ်ြဖင့် 
ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များှင့ ်    အာဆီယံပါလီမန် 
ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေတွဆုံပွဲ၌ အာဆီယံ၏ 
လက်ရှိဥက   ြဖစ်သူ    ဗီယက်နမ်ဝန်ကီးချပ်  မစ တာ 
ငယုင်စွမ်းဖှုင့ ် AIPA-41 ၏ လက်ရိှဥက   ြဖစ်သ ူဗယီက်နမ် 
အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဥက    Mme. Nguyen Thi Kim 
Ngan တိုက ဦးေဆာင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ အဆိုပါ 
ေတွဆုပဲွံသို အာဆယီပံါလမီန်များ ညလီာခကံိယ်ုစားလှယ် 
အဖဲွဝင်အြဖစ် ြမန်မာုိင်ငံကုိယ်စား ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ် 
နာယက   ဦးတခွီန်ြမတ်  ပါဝင်တက်ေရာက်ေဆွးေွးခဲသ့ည်။

(၃၆)ကိမ်ေြမာက်  အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝး 
တွင် (၃၆)ကိမ်ေြမာက ်  အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝး 
ဥက   ၏ ေကညာချက်၊ စည်းလံုးညီွတ်၍ တံုြပန်ုိင်စွမ်း 
ရှိေသာ အာဆီယံဆိုင်ရာ အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များ၏ 

ေမ ာ်မှန်းချက် (ASEAN Leaders’ Vision Statement on 
a “Cohesive and Responsive ASEAN” ) ှင့ ်ေြပာင်းလေဲန 
သည့် ကမ ာ့အလုပ်သမားေရးရာက  တွင် လူသားအရင်း 
အြမစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အာဆီယံေကညာချက ်
(ASEAN    Declaration on   Human   Resource 
Development for the Changing World of Work) စသည် 
တို အပါအဝင်  စာရက်စာတမ်း (documents)  ၁၅ ခုကို 
ထုတ်ြပန်၊ အတည်ြပ၊ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ 

(၃၆)ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်းအေဝးှင့ ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင် အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် 
ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များ၏ အထူး 
အစည်းအေဝးတိုတွင ်ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်ှင့် 
အတူ   ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်  ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးေသာင်းထွန်းှင့ ်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးေကျာ်တင်တိုလည်း   ပါဝင်          
တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။                              သတင်းစ်

က  စုံတွင် ပိုမိုအားေကာင်းသည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို တိုက်တွန်းပါ 
ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆ ြပေြပာကား
ထိုေနာက် အာဆယီံိင်ုငေံခါင်းေဆာင်များ၊ AIPA အဖဲွဝင်လ တ်ေတာ်ဥက    

များက အာဆယီ၏ံ ၂၀၂၅ ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက် ASEAN-
AIPA   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာများကို   ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။ 
ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်နာယက ဦးတီခွန်ြမတ်က အာဆီယံထိပ်သီးအစည်း 
အေဝး၏ ေဆာင်ပဒ်ုကိ ုေထာက်ခပံါေကာင်းှင့ ်ယင်းသည် လတ်တေလာြဖစ်ေပ  
ေနေသာ အာဆယီ၏ံအေြခအေနများကိ ုထင်ဟပ်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ အာဆယီ၏ံ 
စည်းလုံးညီွတ်မ သည်   အေရးကီးေကာင်းှင့ ်  ဗီယက်နမ်ိုင်ငံက  အိမ်ရှင် 
အြဖစ် ယခကုျင်းပသည့ ်(၃၆) ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်းအေဝးှင့ ်

မကာမီကျင်းပမည့ ်(၄၁) ကိမ်ေြမာက ်AIPA အေထွေထွညီလာခံ ေအာင်ြမင ်
ေစရန် ဆ ြပပါေကာင်းေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ဗယီက်နမ်ိင်ုငဝံန်ကီးချပ် 
က နိဂုံးချပ်မိန်ခွန်းေြပာကားသည်။

ယေနအစည်းအေဝးတွင် တက်ေရာက်ကသမူျားက စစုည်းညွီတ်စွာြဖင့ ်
ေဆွးေွးတိင်ုပင်ခွင့ရ်သည့အ်ြပင် ေဆွးေွးေြပာကားချက်များသည် အားတက် 
ဖွယ်ေကာင်းပီး အနာဂတ်တွင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်ကစိ ရပ်များအတွက် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို ြဖစ်ေပ ေစခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်းအေဝးသို 
ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်နာယက၊ ြပည်သူလ တ်ေတာ်ဥက    ဦးတီခွန်ြမတ်ှင့် 
အတ ူြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်၊ အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခ ံ(AIPA)ဆိုင်ရာ 
ပူးေပါင်းေကာ်မတဦက    ဦးေဇာ်သန်ိးှင့ ်ြပည်ေထာင်စလု တ်ေတာ်ုံးမှ  န်ကား 
ေရးမှးချပ ်ဦးေကျာ်စိုးတို ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။                သတင်းစ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲကသည့် ဆွစ်ဇာလန် 
ိင်ုငသံံုံးှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျားကိ ုအထူးပင်ေကျးဇူးတင်ရိှ 
ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် ကျင့်ဝတ်ြပန်လည်သုံးသပ်ြပင်ဆင်ေရး
လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖဲွဝင် ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ Technical 
Advisor ြဖစ်သူ Mr. Jorge Valladares ှင့် ြမန်မာိုင်ငံ 
ဆုိင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်ုိင်ငံသံအမတ်ကီး Mr. Tim Enderlin 
တိုက  ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
ေလာင်းများအတွက ်ကျင့်ဝတ် Code of Conduct (CoC) 
ေရးဆွဲြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားကသည်။

ထိုေနာက် အခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်လာကသည့ ်
ိုင်ငံေရးပါတီများမ ှကိုယ်စားလှယ်များက ိုင်ငံေရးပါတ ီ
များှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက်  ကျင့်ဝတ် 
Code of Conduct (CoC)ကိ ုသေဘာတူလက်မှတ်ေရးထုိး
ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ဦးေဆာင်ေသာ
 ြမန်မာ့တပ်မေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိ

ဆည်ေရကို စနစ်တကျအကျိးရှိစွာသုံးစွဲသွားရန် အသိေပး  းေဆာ်ချက်
စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ တည်ေဆာက် 
ထန်ိးသမ်ိးထားေသာ ေရေလှာင်တမ၊ံ ေရလ ဲဆည်၊ ေရထန်ိးတခံါးအပါအဝင် ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ်များတွင်  သိေုလှာင် 
ထားရိှေသာေရများကိ ု  ေဒသအလိက်ု စိက်ုပျိးေရ၊ ေသာက်သံုးေရလုိအပ်မ များအတွက်  စနစ်တကျ  စမီေံဆာင်ရက် 
ေပးေဝလျက်ရိှပါသည်။ ထိကုဲသ့ို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာတွင် ဆည်တစ်ခခုျင်းစအီလိက်ု ေရေပးေဝိင်ုမည့ ်ေရပမာဏ 
များကိလုည်း ဌာနမှ ထတ်ုြပန်ေကညာသွားမည်ြဖစ်သည့အ်ြပင် စိက်ုခင်းအတွင်း ေရစမီခံန်ခဲွမ  လပ်ုငန်းများကိလုည်း 
ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွ (WUG)များှင့အ်တ ူ“ပူးေပါင်းပါဝင်ဆည်ေြမာင်းစနစ်” ြဖင့ ်  လက်တဲွေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါ 
သည်။ အားလံုးေသာ ေရသံုးစဲွသူေတာင်သူများအေနြဖင့်လည်း ဆည်ေရကုိ စနစ်တကျ အကျိးရိှစွာသံုးစဲွရန်  ပူးေပါင်း 
ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်  ေရေလလွင့်ဆုံး ံးမ နည်းပါးကာ  မိုးရာသီကာလအတွင်း စိုက်ပျိးေရှင့် ေသာက်သုံးေရ 
လိုအပ်ချက်များကိ ုထိေရာက်စွာ ေပးေဝစီမံသွားိုင်မည်ြဖစ်သည့်အတွက ်ေတာင်သူများအားလုံး အထူးအေလး 
ထားပီး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။          

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန



ဇွန်   ၂၇၊  ၂၀၂၀

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေနတွင်
ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေတာင်ကီး၊ လား  းမိတို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ မီး  ဖျက်ဆီး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆

ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း တစ်ှစ်တာကာလ  

ဖမ်းဆီးရမ ိမူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်ဓာတု 
ပစ ည်းများ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများကိ ု 
ရန်ကုန်မိ၊ မ ေလးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်  

ေတာင်ကီးမိှင့ ်    လား  းမိတို၌ 

ယေနတွင် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနမှ    ထုတ်ြပန်ထားသည့ ်
ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါဆုိင်ရာ    န်ကား 

ချက်များှင့်အည ီြပလုပ်ခဲ့သည်။

၁၄ မျိး ဖျက်ဆီး

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) လား  း 

မိ နယ်ေြမခံတပ်ရင်းေရှရိှ ေဘာလုံး 
ကွင်း၌ ြပလပ်ုသည့ ်မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း 

တွင်   မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်  စိတ်ကို 
ေြပာင်းလဲေစေသာ     ေဆးဝါးများ 

အ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိ ု

အဖွဲ ဥက   ၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး           ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်၊  အေရှေြမာက ်
တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ ်

ေအာင်ေဇာ်ေအးှင့်   ရှမ်းြပည်နယ ်

စည်ပင်သာယာေရး           ဝန်ကီး 
ဦးစိုင်းစွံဆိုင်းတို     တက်ေရာက်၍ 

၂၀၂၀    ြပည့်ှစ်    ှစ်ဆန်းပိုင်းက 
ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်း) ကွတ်ခုိင် 

မိနယ်          လွယ်ခန်ေဒသတွင်      

တပ်မေတာ်       စစ်ေကာင်းများ၏ 

ဦးေဆာင်မ ြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ      ပူးေပါင်းအဖွဲက  

နယ်ေြမလုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး 
ေရးတိုအတွက်   အထူးစစ်ဆင်ေရး 

ြပလပ်ုသမ်ိးဆည်းရမေိသာ ဘန်ိး ၁၄၆  

ကီလိုေကျာ်၊   ဘိန်းြဖ ၂၉၁ ကီလို 

ေကျာ်၊ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၃ 
သန်းေကျာ်၊ အိက်ုစ် ၅၀၁ ကလီိေုကျာ်၊ 

ကဖင်း ၂၂၀၂ ကီလိုေကျာ ်အပါအဝင် 

မူးယစ်ေဆးဝါး  ၁၄ မျိး   စုစုေပါင်း 

တန်ဖိုး ြမန်မာေငွကျပ် ၆၀၈ ဒသမ 

၉၄၈ ဘီလီယံ (အေမရိကန် ေဒ လာ 
သန်း ၄၂၀)အား ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

၂၈ မျိး ဖျက်ဆီး
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး လ  င်သာယာ 

မိနယ်ရှိ     ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 

ကုန်တင်ယာ်ရပ်နားကွင်း၌ ြပလုပ် 
သည့် မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းတွင ်ရန်ကုန် 
တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်း 
သိန်း တက်ေရာက်၍ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ရခိင်ုြပည်နယ်ှင့် ြမန်မာိင်ုငေံအာက် 
ပိုင်းေဒသများမ ှ     ဖမ်းဆီးရမိေသာ 

ဘိန်း ၄၆ ကီလိုေကျာ်၊ ဘိန်းြဖ ၂၃ 
ကီလိုေကျာ်၊ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၄၇ သန်းခန် ၊   အိုက်စ် ၂၉၈၂ ကီလို 

ေကျာ်၊  ဘိန်းစာမ န်  ၃၀၄၂ ကီလိုခန် ၊ 

ကတ်တမင်း ၅၁၅ ကီလိုေကျာ ်အပါ 

အဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး ၂၆ မျိးှင့ ်ဓာတ ု
ပစ ည်း ၂ မျိးတို၏ စုစုေပါင်းတန်ဖိုး 
ြမန်မာေငွကျပ် ၂၀၈ ဒသမ ၈၇ ဘီလီယံ 

(အေမရိကန် ေဒ လာ ၁၄၄ သန်း 

ေကျာ်)အား ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေအာင်ေြမ 
သာစံမိနယ် ဥပုသ်ေတာ်ရပ်ကွက်ရှိ 

ေရ မန်းေတာင်  အားကစားကွင်း၌ 
ြပလုပ်သည့် မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းတွင ်
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့ေ်မာင် တက်ေရာက် 

၍  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး၊  ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ် 
ြမန်မာိုင်ငံ  အထက်ပိုင်းေဒသများ၊ 

အလယ်ပိုင်းေဒသများမှ ဖမ်းဆီးရမိ 

သည့်       ဘိန်း ၅၃၉ ကီလိုေကျာ်၊ 

ဘိန်းြဖ ၂၆၂ ကီလိုေကျာ်၊ စိတ်က  
ူးသွပ်ေဆးြပား  ၁၆  သန်းေကျာ်၊ 

အိုက်စ် ၂၀ ကီလိုေကျာ်၊ ကတ်တမင်း 

၃၅ ကီလိုေကျာ် အပါအဝင် မူးယစ် 
ေဆးဝါး ၂၆ မျိးှင့် ဓာတုပစ ည်း ၁၇ 

မျိးတို၏   စုစုေပါင်းတန်ဖိုး   ြမန်မာ 

ေငကွျပ် ၅၉ ဒသမ ၁၃ ဘလီယီ ံ(အေမ 
ရိကန် ေဒ လာ သန်း ၄၀ ေကျာ်)အား 

ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

၄၉ မျိး ဖျက်ဆီး

ရှမ်းြပည်နယ်   ေတာင်ကီးမိရှိ 
အေဝရာမီးပုံးပျကံွင်း၌ ြပလုပ်သည့ ်

မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းတွင် ရှမ်းြပည်နယ ်
ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာလင်းထွဋ်ှင့ ်

အေရှပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်တိုင်းမှး 
ဗုိလ်ချပ်လင်းေအာင်တုိ တက်ေရာက် 

၍ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ ်
တိုမှ ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဘိန်း ၂၄၀၁ 

ကီလိုေကျာ်၊    ဘိန်းြဖ ၅၁၅ ကီလို 
ေကျာ်၊ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၅၁ 
သန်းေကျာ်၊  အိုက်စ် ၇၆၂၇ ကီလို၊ 

ကတ်တမင်း  ကီလို  ၈၇၀    ေကျာ် 

အပါအဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး  ၁၉ မျိးှင့် 

ဓာတပုစ ည်းအမျိး ၃၀ တို၏ စစုေုပါင်း 
တန်ဖိုး ြမန်မာေငွကျပ် ၃၃၇ ဒသမ 

၃၈၅ ဘီလီယံ (အေမရိကန် ေဒ လာ 

၂၃၂ သန်းေကျာ်)အား ဖျက်ဆီးခဲသ့ည်။

ဇွန် ၂၃ ရက်ကလည်း    ကွတ်ခိုင် 

မိနယ် လွယ်ခန်ေဒသမှ သိမ်းဆည်း 
ရမိေသာ ဓာတုပစ ည်း ၄၇ မျိး တန်ဖုိး 

ြမန်မာေငကွျပ် ၃ ဒသမ ၃၇၉ ဘလီယီ ံ
(အေမရိကန်ေဒ လာ    ၂ ဒသမ ၃ 

သန်းေကျာ်)ှင့်     မူးယစ်ေဆးဝါး 

ထုတ်လုပ်ရာတွင ်     အသုံးြပသည့ ်
ဆက်စပ်ပစ ည်း   အမျိး ၅၀ တိုကို 

ကိတင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။
၁၁၃ မျိး ဖျက်ဆီး

ယခုှစ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိ မူးယစ် 
ေဆးဝါးများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ု 

ရာတွင် အသုံးြပေသာ ဓာတုပစ ည်း 
များှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဖျက်ဆီး 

ြခင်းကိ ုရန်ကန်ု၊ မ ေလး၊ ေတာင်ကီး၊ 
လား  းှင့် ကွတ်ခုိင်မိ ငါးေနရာတွင် 

ြပလုပ်ခဲ့ရာ ဘိန်း ၃၁၃၄ ကီလိုေကျာ်၊ 
ဘိန်းြဖ ၁၀၉၂ ကီလိုေကျာ်၊ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား   ၃၀၈   သန်းခန် ၊ 

အိုက်စ် ၁၁၁၃၁ ကီလိုေကျာ်၊ ေဆး 
ေြခာက် ၈၀၉ ကီလိုေကျာ်ှင့် ကတ် 

တမင်း ၁၄၂၈ ကီလိုေကျာ ်အပါအဝင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်ဓာတုပစ ည်း ၁၁၃ 

မျိး စုစုေပါင်းတန်ဖိုး ြမန်မာေငွကျပ ်
၁၂၁၇ ဒသမ ၇၁၂ ဘီလီယံ (အေမ 

ရိကန် ေဒ လာ ၈၃၉ သန်းေကျာ်)ှင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါး    ထုတ်လုပ်ရာတွင ်

အသုံးြပေသာ ဆက်စပ်ပစ ည်းအမျိး 

ေပါင်း ၅၀ တိုအား   ဖျက်ဆီးခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

ပိုမိုဖျက်ဆီးိုင်ခဲ့

၂၀၁၉ ခုှစ်က ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ 

ေတာင်ကီးမိ သုံးေနရာတွင် ြပလုပ် 
ခဲ့သည့် ဖမ်းဆီးရမိ မူးယစ်ေဆးဝါး 
များ မီး  ဖျက်ဆီးမ ၌ ဘိန်း ၁၀၆၅ 
ကလီိေုကျာ်၊ ဘန်ိးြဖ ၈၂၄ ကလီိေုကျာ်၊ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၈ သန်း 

ေကျာ်၊ အိုက်စ် ၄၂၇၆ ကီလိုေကျာ်၊ 
ေဆးေြခာက်  ၁၉၃  ကီလိုေကျာ်ှင့ ်
ကတ်တမင်း ၂၄၈၃ ကီလိုခန်  အပါ 
အဝင် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်ဓာတပုစ ည်း 

၅၉ မျိး   စုစုေပါင်းတန်ဖိုး   ြမန်မာ 

ေငွကျပ် ၄၅၁ ဒသမ ၇၄၆ ဘီလီယံ 
(အေမရိကန်ေဒ လာ   ၃၀၁    သန်း 
ေကျာ်)အား ဖျက်ဆီးိုင်ခဲ့ပီး ယခုှစ် 
တွင် ိုင်ငံအတွင်း ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး 

အေရးယမူ များ ပိမုိြုပလပ်ုိင်ုခဲသ့ြဖင့ ်

ဖမ်းဆီးရမိမ ပမာဏ တိုးြမင့်လာကာ 
ယခင်ှစ်ကထက်   တန်ဖိုးအားြဖင့ ်
ြမန်မာေငွကျပ်   ၇၆၅ ဒသမ ၉၆၆ 
ဘီလီယံ (အေမရိကန်ေဒ လာ ၅၃၈ 

သန်းေကျာ်) ပိုမိုဖျက်ဆီးိုင်ခဲ့သည်။

ိင်ုငေံတာ်သမ တ၏ လမ်း န်ချက် 
ှင့်အညီ    မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 
ိှမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများကုိ တပ်မေတာ်၊ 
ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွှင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး    ရဲတပ်ဖွဲတိုက 

အရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င် ကိးပမ်းေဆာင် 
ရက်မ ေကာင့်  ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်တွင ်

၂၀၁၉ ခုှစ်ကထက် သုံးဆခန်  ပိုမို 
ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမ ိ  ဖျက်ဆီးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း     ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ
သတင်းရရှိသည်။          

  သတင်းစ်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) လား  းမိ နယ်ေြမခံတပ်ရင်းေရှရိှ ေဘာလုံးကွင်း၌ ဖမ်းဆီးရမ ိမူးယစ်ေဆးဝါးှင့် 
ဓာတုပစ ည်းများ မီး  ဖျက်ဆီးစ်။                                                                               ဓာတ်ပုံ-ဟန်ေဌး(လား  း)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လ  င်သာယာမိနယ်ရှ ိရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း ကုန်တင်ယာ်ရပ်နားကွင်း၌ ဖမ်းဆီးရမ ိ
မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်ဓာတုပစ ည်းများ မီး  ဖျက်ဆီးစ်။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေအာင်ေြမသာစံမိနယ် ဥပုသ်ေတာ်ရပ်ကွက်ရှိ ေရ မန်းေတာင် အားကစားကွင်း၌ 
ဖမ်းဆီးရမ ိမူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်ဓာတုပစ ည်းများ မီး  ဖျက်ဆီးစ်။

ရှမ်းြပည်နယ ်ေတာင်ကီးမိရှ ိအေဝရာမီးပုံးပျကံွင်း၌ ဖမ်းဆီးရမ ိမူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်ဓာတုပစ ည်းများ မီး   
ဖျက်ဆီးစ်။



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွဲကျင်းပမည့် အချနိ်ဇယား ထုတ်ြပန်ေကညာ
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန

သာသနာေရးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၇ ရက်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ   ၂၆   ရက်

၁၃၈၂ (၂၀၂၀)ြပည့်ှစ်၊ ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွဲ(ကီး၊ လတ်၊ ငယ်၊ မူ) တန်းများကို ေအာက်ပါအချနိ်ဇယားအတိုင်း 
ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

မှတ်ချက်။  လူှင့်သီလရှင်များသည ်(၁၅-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင ်ဝိနည်းဘာသာအစား  ပထမကီးတန်း၌  ဓမ ပဒပါဠိ 
အ  ကထာ(သုခဝဂ်မှ အဆုံးထိ)၊ ပထမလတ်တန်း၌ ဓမ ပဒပါဠိအ  ကထာ (ပ  ိတဝဂ်မှ ဗုဒ ဝဂ်အဆုံးထိ)၊ 
ပထမငယ်တန်း၌ ဓမ ပဒပါဠိအ  ကထာ (အစမှ ဗာလဝဂ်အဆံုးထိ)၊ အေြခြပမူလတန်း၌ သုကုမာရမဂ ဒီပနီ 
(လယ်တီ)တိုကို ေြဖဆိုကရန်ြဖစ်ပါသည်။                                                         သာသနာေရးဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၆
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ေဒါက်တာ 
သန်းြမင့်သည ် ြမန်မာိုင်ငံ  ေြပာင်း 
လုပ်ငန်းအသင်းဥက    ဦးမင်းခိုင်ှင့ ်
ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွအား ယေနမွန်းလဲွ 
၁ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ စီးပွားေရး 
ှင့်    ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 
ဌာန  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ လက်ခံ 
ေတွဆုံေဆွးေွးသည်။

ေတွဆုံစ်   ြမန်မာိုင်ငံမှထွက်ရှ ိ
သည့ ်အေစထ့တ်ုေြပာင်းကိ ုထိင်ုးိင်ုင ံ
သို လွတ်လပ်စွာ တိုးတက်တင်ပိုိုင ်
ေရး၊ တုတ်ိုင်ငံသိုလည်း တရားဝင် 
တင်ပိုခွင့်   အြမန်ဆုံးရရှိေစေရးှင့ ်
ေြပာင်းေဈးကွက် တိုးြမင့ရှ်ာေဖေွပးိင်ု 
ေရးတိုအတွက ်အစိုးရမှကူညီေဆာင ်
ရက်ေပးေရး၊        ြမဝတီနယ်စပ်၌ 
ေြပာင်းကန်ုသွယ်မ  ေဆာင်ရက်ရာတွင် 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်များ မှန်ကန် 
မ ရှိေစေရးှင့ ်ပိုမိုအဆင်ေြပလွယ်က ူ
မ ရှိေစေရးတိုအတွက ်   ေြပာင်းကုန ်
စည်ဒိုင်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး၊   ကိုဗစ်-၁၉ 
အလွန်ကာလတွင်  ေြပာင်းတိုးတက ်
စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ိုင်ပီး  ြပည်တွင်း 
လိုအပ်ချက်ကို   ြဖည့်ဆည်းေပးိုင ်

သည့အ်ြပင် ြပည်ပသုိ ပိမုိတုိုးြမင့တ်င် 
ပိုိုင်ေရးအတွက ်      ိုင်ငံေတာ်ှင့် 
ဘဏ်များမှ  ထိုက်သင့်သည့ ်ေချးေငွ 
ရရှိေစေရး၊ ြပည်ပသို တင်ပိုရာတွင် 
မိမိတိုထုတ်ကုန်ပစ ည်း၏    အရည် 
အေသွးြပည့်မီေရး  စစ်ေဆးမ ဆိုင်ရာ 
ကိစ ရပ်များှင့ ်  ေြပာင်းမျိးေကာင်း၊ 

မျိးသန်များ   စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရး၊ 
ေြပာင်းအေစ ့ေခ စက်များ ေခတ်မေီစ 
ေရးအတွက် ပုိမုိရင်းီှးြမပ်ံှမ ြပလုပ် 
ေရး၊      ြပည်တွင်းေမွးြမေရးက   
အတွက်လိုအပ်သည့ ်ေြပာင်းဆံအား  
ြပည်တွင်းတွင ်      ေရာင်းချိုင်ေရး 
အတွက်   သက်ဆိုင်ရာ  အသင်းအဖွဲ 

များှင့ ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာ 
ကိစ ရပ်များှင့်    နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ  
တွင် ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် စနစ်တကျ  
ေငေွပးေချိင်ုေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များ 
ကို ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ  ေဆွးေွးခဲ့က 
ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွ ဲအချနိ်ဇယား

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်
ြမန်မာိုင်ငံ ေြပာင်းလုပ်ငန်းအသင်း ဥက   ှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွအား လက်ခံေတွဆုံ ၁။ ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ  

ဦးစီးဌာနသည် SIM Card များ စနစ်တကျ ြပန်လည်မှတ်ပုံတင်ိုင်ေရးကိစ  
ှင့စ်ပ်လျ်း၍ သုံးစဲွသမူျားအေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာ မိဘုိင်ုးေအာ်ပေရတာများက 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေသာ စစ်ေဆးိုင်မည့ ်နည်းလမ်းများြဖင့ ်မိမိသုံးစွ ဲ
ေနေသာ SIM Card သည် မမိ၏ိကိယ်ုေရးအချက်အလက်များြဖင့ ် မှတ်ပုတံင် 
ထားေသာ SIM Card မှန်/မမှန်စစ်ေဆး၍ မမှန်ပါက သက်ဆိုင်ရာ မိုဘိုင်း 
ေအာ်ပေရတာများ၏ Online ဝန်ေဆာင်မ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အေရာင်းဆုိင် 
များတွင်လည်းေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ြပန်လည်မှတ်ပုတံင်ကပါရန် 
(၂၃-၀၂-၂၀၂၀) ရက်ေနထုတ်  ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင်လည်းေကာင်း၊ 
Website များှင့်   လူမ ကွန်ရက်မီဒီယာများတွင်လည်းေကာင်း အသိေပး 
ေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။ တည်ဆဲဥပေဒအရထုတ်ေပးထားသည့် သက်ေသခံလက်မှတ် (ုိင်ငသံား/ 
ဧည့်ိုင်ငံသား/  ိုင်ငံသားြပ/   ိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏   သက်ေသခံ 
ကတ်ြပား)၊ Passport (ိင်ုငြံခားသားများအတွက်) တစ်ခခုြုဖင့ ်(၂)ကတ်ထက် 
ပုိ၍ မှတ်ပံုတင်ထားေသာ SIM Card များှင့် အချက်အလက် မှန်ကန်စွာြဖင့် 
မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းမရှိသည့ ်SIM Card များကိ ု(၃၀-၄-၂၀၂၀) ေနာက်ပိုင်း 
မှတ်ပုတံင်ေရးကစိ များကိစုုစံမ်းိင်ုရန် Call Center သိုေခ ဆိုိင်ုြခင်းမှလဲွ၍ 
အထွက် ေခ ဆုိမ ပိတ်ထားြခင်းကုိ ြပလုပ်ခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အထွက် 
ေခ ဆိမု ပတ်ိထားြခင်းခရံသည့ ်SIM Card များအား အပိဒ်ု(၁)တွင် ေဖာ်ြပထား 
သည့ ်နည်းလမ်းများြဖင့ ်(၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ မှတ်ပုတံင် 
ကပါရန်ှင့ ်မှတ်ပုတံင်ြခင်းမြပလပ်ုပါက (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန  ေနာက်ပိင်ုး 
အပီးသတ်ပိတ်သိမ်းသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ထပ်မံအသိေပးအပ်ပါသည်။
၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ သုံးစွဲသူများအေနြဖင့ ်မိမိတိုအမှန်တကယ်သုံးစွဲေနေသာ 
SIM Card များကုိ ပိတ်သိမ်းခံရမ မရိှေစေရးအတွက် မိမိတုိ၏ SIM Cardများ 
ကုိ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း မှန်ကန်စွာ မှတ်ပံုတင်ုိင်ေရးေဆာင်ရက်ကပါရန ်
ှင့် ေဈးကွက်အတွင်း ေရာင်းချေနေသာ အချက်အလက်မှန်ကန်စွာြဖင့် မှတ်ပုံ 
တင်ထားြခင်းမရှိသည့ ်  ကိတင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ   SIM Card များကို 
ဝယ်ယူသုံးစွဲြခင်းမြပကပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

SIM Card များအား မှတ်ပုံတင်ြခင်းမြပလုပ်ပါက
ဇွန် ၃၀ ရက်ေနာက်ပုိင်းတွင် အပီးသတ်ပိတ်သိမ်းသွားမည်



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆
ြပည်သူအတွက်   စတုတ  (၁) ှစ်တာ 
ကာလအတွင်း   ေဆာင်ရက်ခဲမ့ များှင့် 
ပတ်သက်သည့် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမ 
ေရးှင့်     ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ 
အလုပ်သမား၊    လူဝင်မ ကးီကပ်ေရး 
ှင့်   ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနှင့် 
ုိင်ငံေတာ်အတုိင်ပင်ခံံုး ဝန်ကီးဌာန 
တို၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွကိ ုယေန  
မွန်းလွဲ  ၁  နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန    အစည်း 
အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

လူမ စီးပွားတိုးတက်
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌   စိုက်ပျိး 

ေရး၊    ေမွးြမေရးှင့ ်   ဆည်ေြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာန၏      ြပည်သူအတွက ်
စတုတ    (၁)  ှစ်တာကာလအတွင်း 
ေဆာင်ရက်ခ့ဲမ ှင့်စပ်လျ်း၍ ဒုတိယ 
ဝန်ကီး   ဦးလှေကျာ်က ဝန်ကီးဌာန 
အေနြဖင့ ်ိင်ုင၏ံ ေကျးလက်ေဒသများ 
ကိ ုအေြခခထံားကာ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရသည့်   ဝန်ကီးဌာန 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ေကျးလက် 
ေနြပည်သူများ၏ အဓိကအသက်ေမွး
ဝမ်းေကျာင်းလပ်ုငန်းများ      ြဖစ်သည့ ်
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊ ေရလုပ်ငန်း 
က    ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ် ေဆာင် 
ရက်ရသည်ှင့်အည ီ    တစ်ဖက်တွင် 
လည်း     ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား၏ 
လမူ စီးပွားဘဝ တိုးတက်လာမည်ြဖစ် 
ေကာင်း၊   လူမ စီးပွားဘဝ   တိုးတက် 
လာသည်ှင့အ်မ  ိင်ုငေံတာ်၏ စီးပွား 
ေရးလည်း  တိုးတက်လာမည ် ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ယင်းလုပ်ငန်းများကိ ု   အေကာင် 
အထည်ေဖာ်       ေဆာင်ရက်ရာတွင ်
လယ်ယာက  အြပင်   သားငါးက   
ဖံွဖိးတိးုတက်ရန်လည်း   ေဆာင်ရက် 
ေပးရပါေကာင်း၊  လက်ရိှအေနအထား 
တွင်  ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး၌  လယ်ယာ 
က  သည်   ၁၃ ဒသမ ၉ ရာခိင်ု န်းှင့် 
သားငါးက  ၌   ၇   ဒသမ   ၅  
ရာခိင်ု န်းရိှ၍   ိင်ုငံစ့ီးပွားေရး၏   ၂၁ 
ဒသမ    ၅   ရာခိုင် န်းတွင်   ပါဝင် 
ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ု     ေတွရပါ 
ေကာင်း၊ လယ်ယာ၊ သားငါးထတ်ုကန်ု 
က  ၌ ိင်ုငံပ့ိုကန်ုတွင် ၃၀ ရာခိင်ု န်း 
ရှိပါေကာင်း။

ေတာင်သူအခွင့်အလမ်း
လယ်ယာေြမယာ စမီခံန်ခဲွမ အပိင်ုး 

အေနြဖင့ ်ယခင်ြပ  ာန်းခဲသ့ည့ ်ဥပေဒ 
၏ အားနည်းချက်၊ အကန်အသတ်များ 
ကို    ြပန်လည်သုံးသပ်ပီး   စိုက်ပျိး 
ေမွးြမေရး ေတာင်သူများ၏ အခွင့် 
အလမ်းများ တိုးတက်ရရိှိင်ုရန် ၂၀၁၂ 
ခှုစ်   လယ်ယာေြမဥပေဒကိ ုြပင်ဆင် 
သည့်ဥပေဒအား       ြပည်ေထာင်စ ု
လ တ်ေတာ်၏ အတည်ြပမ ြဖင့် ၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်တွင် 
ထတ်ုြပန်ခဲပ့ါေကာင်း၊ ယင်းဥပေဒအရ 
ေတာင်သူများအတွက်    ပုံစံ  (၇) 
လက်မှတ်ထုတ်ေပးေရးှင့်ပတ်သက် 
၍ ေတာင်သူေပါင်း ၂၆၈၂၁၀၊ ဦးပိုင် 
ေပါင်း   ၄၃၈၃၅၅  ခုှင့်  ဧရိယာ 
၁၂၂၅၇၆၆ ဧက ရာခိုင် န်းအားြဖင့် 
၉၈  ရာခုိင် န်း  ထုတ်ေပးခဲ့ပီး  ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ေရသယဇံာတ  စမီခံန်ခဲွမ အေနြဖင့် 
လယ်ယာက  တွင်    ေရစီမံခန်ခွဲမ  
အပိုင်းသည ်အေရးပါသည့် လုပ်ငန်း 
စ်တစ်ရပ် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ရာသီဥတု 
ေြပာင်းလဲလာမ ေကာင့ ်   ေြပာင်းလ ဲ
သွားသည့ ်   သဘာဝအေနအထားများ 
အရ လယ်ယာစုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမ 

ေရးလုပ်ငန်းခွင်များအေပ      များစွာ 
သက်ေရာက်မ       ရှိလာပါေကာင်း၊ 
လယ်ယာေြမ     ေရကီးနစ်ြမပ်မ  
ေလျာပ့ါးသက်သာေစရန် ေချာင်းေကာ 
ေြမာင်းေကာ၊  ေရုတ်ေြမာင်း  တူးေဖာ် 
ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုကရင်၊ စစ်ကိုင်း၊ 
ပဲခူး၊  မေကွး၊  မ ေလး၊  မွန်၊  ရခိုင်၊ 
ရန်ကုန်ှင့်         ဧရာဝတီတိုတွင ်
ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါေကာင်း၊ ၂၀၁၆ 
- ၂၀၁၇ ခုှစ်မှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုှစ် 
အထိ လုပ်ငန်းေပါင်း ၈၉ ခုကို ေဆာင် 
ရက်ေပးခဲ့သည့်အတွက ်လက်ရှိတွင ်
စိုက်ပျိးေြမဧရိယာဧက ှစ်သိန်းခွဲကို 
ေရကီးနစ်ြမပ်မ မှ  ေလျာပ့ါးသက်သာ 
ေစခဲပ့ါေကာင်း၊   စတတု  တစ်ှစ်တာ 
ကာလအတွင်း     အချနိ်တိုအတွင်း 
အကျိးြဖစ်ထွန်းေအာင်   ေရုတ်ေြမာင်း 
၂၅ ေြမာင်း တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းကို 
စစ်ကိုင်း၊  ပဲခူး၊  မေကွး၊  ရန်ကုန်ှင့် 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး        ငါးခု 
တွင် ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည့်အတွက ်
စိက်ုပျိးေြမဧရယိာ ဧက ၁၉၀၀၀၀ ကိ ု
ေရကီးနစ်ြမပ်မ မှ ေလျာ့ပါးသက်သာ 
ေစပါေကာင်း။

ေရေဘးကာကွယ်ိုင်ခဲ့
ထိုအတူ  စစ်ကိုင်း၊  ပဲခူး၊  မေကွး၊ 

ရန်ကန်ုှင့ ်   ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 
တိုတွင်         ယခင်ှစ်များစွာက 
တညေ်ဆာက်ခ့ဲသည့်       ေရေဘး  
ကာကွယ်ေရးတာများ၏     ကံ့ခိုင်မ  
အတွက်  တာြပြပင်ြခင်းလပ်ုငန်းေပါင်း 
၇၃ ခကုိ ုေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး စိက်ုပျိး 
ေြမဧက သုံးသန်ိးကိ ု ေရေဘးကာကွယ် 
ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊      ထိုြပင ်ေဒသ 
အလိက်ု  ပင်လယ်ေရဝင်ေရာက်သည့ ်
ေရငန်တားတာများရိှပီး ယင်းတာများ 
က့ံခုိင်မ ရိှေစရန်အတွက်   ရန်ကုန်ှင့် 
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတုိတွင် လုပ်ငန်း 
ေပါင်း ၃၀ ကိ ု  ြပြပင်ေဆာင်ရက်ေပး 
ခဲ့သည့်အတွက်   စိုက်ပျိးေြမဧရိယာ 
ဧက တစ်သိန်းခန် ေရငန်ဝင်ေရာက်ြခင်း 
မှ ကာကွယ်ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

လယ်ယာ    စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း 
စက်အားတိုးြမင့ ်      သုံးစွဲအေကာင ်
အထည်ေဖာ်မ အေနြဖင့ ်  သီးံှစိက်ုပျိး 
ထတ်ုလပ်ုရာတွင် ေြမြပြပင်ထွန်ယက်  
ြခင်းမှ ရတ်ိသိမ်း၊ ေခ ေလှြခင်း လုပ်ငန်း 
အဆင့်ဆင့်အထိ       ပုဂ လိကက   
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ   ထွန်းကား 
လာေစေရးအတွက ်  ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊   မိနယ်ေပါင်း  ၉၇ မိနယ် 
တွင် ပုဂ လိကစက်မ လယ်ယာ ဝန်ေဆာင် 
မ အသင်း ၁၂၅ သင်း  ဖဲွစည်းအေကာင် 
အထည်ေဖာ်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊     နည်း 
ပညာေပးြခင်းှင့ ်သေုတသနဖံွဖိးေရး 
ေဆာင်ရက်ေနမ အေနြဖင့်     ေဒသ 
ေရေြမအလိုက ်      သင့်ေတာ်သည့် 
အထွက်ေကာင်းြခင်း၊ ေရာဂါဒဏ်ခံိင်ု 

ြခင်း၊   သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဒဏ ်
ခံိုင်ြခင်း  စသည့် လက ဏာများှင့် 
ြပည့်စုံသည် ့  စပါးသီးှံ  အပါအဝင် 
သီးှံမျိးသစ်  ၃၇  မျိးကို  ထုတ်လုပ် 
ြဖန် ြဖးေပးခဲ့ပါေကာင်း၊   ေြမဆီလ ာ 
ှင့ ်ေရအရည်အေသွး၊ ဓာတ်ေြမဩဇာ 
အရည်အေသွးများ၊    အပင်နမနူာများ 
ဓာတ်ခွဲ    စစ်ေဆးေပးိုင်ရန်အတွက် 
ဓာတ်ခွဲခန်းများကို     ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ 
ဘ  ာှစ်အတွင်း    ဧရာဝတီတိုင်း 
ေဒသကီး   ပသုမ်ိမိ၊   ပခဲူးတိင်ုးေဒသ 
ကီး  ြပည်မိှင့ ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 
ကီး    လှည်းကူးမိတိုတွင ်   ဖွင့်လှစ် 
ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ထုိြပင်   ေတာင်သလူယ်သမားများ 
အတွက်   ေဈးကွက်ခိုင်မာမ ရှိေစရန် 
ေတာင်သူ - ပုဂ လိက - အသင်းအဖွဲ 
များအကား  ကန်ထိက်ုလယ်ယာစနစ် 
(Contract Farming) ကျင့်သံုးေရးကုိ 
အားေပး     ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး 
လက်ရှိဧက ှစ်သိန်းကို ေဆာင်ရက် 
ထားပါေကာင်း။ 

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခဲ့
ေမွးြမေရးက  တွင်    ကုန်သွယ် 

မ ှင့်  လုပ်ငန်းများ ချတ်ိဆက်ပီး က ဲ၊ 
ွား      နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ အတွက် 
ကွတ်ခုိင်မိှင့်   ေကာ့ကရိတ်မိတုိတွင် 
တရိစ ာန်ေရာဂါ  ထန်ိးချပ်ေစာင့်ကည့ ်
စစ်ေဆးေရးစခန်းများ    ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ တုတ်၊ ထိုင်းှင့် ဘဂ  လား 
ေဒ့ရ ိုင်ငံများသို    တင်ပိုမည့ ်   က ဲ 
၇၅၄၂၆ ေကာင်ှင့်  ွား  ၅၃၁၇၃၀ ကုိ 
ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးေပးခဲပ့ါေကာင်း။

ြမန်မာပ့င်လယ်  ငါးလပ်ုငန်းေရြပင် 
အတွင်း တရားမဝင ်ငါးဖမ်းဆီးမ များ 
ထိန်းချပ်ိုင်ေရး၊     ေရယာ်များ 
အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့ ်   ငါးကုန် 
တက်    အထိအမိ   သိရှိေရးအတွက ်
ေရယာ်များ  ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးသည့် 
စနစ် (Vessel Monitoring System 
- VMS) တပ်ဆင်အသံုးြပေရး ေဆာင် 
ရက်ထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊   ေလးှစ် 
တာကာလအတွင်း    ေရထွက်ပစ ည်း 
ြပည်ပတင်ပုိမ သည်   ှစ်စ်ြမင့တ်က် 
လျက်ရိှပီး ၂၀၁၉ ခှုစ် ဧပလီမှ ၂၀၂၀ 
ြပည့ှ်စ်အတွင်း    ြပည်ပသို   ေရထွက် 
ပစ ည်း  အေမရိကန်ေဒ လာ  ၆၅၁ 
သန်းေကျာ် တင်ပိုိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ေကျးလက်အေြခခံ   အေဆာက် 
အအုမံျား ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအေနြဖင့ ်
ရာသဦတ ုေြပာင်းလလဲာသည်ှင့အ်ည ီ
ေသာက်သုံးေရ       ရှားပါးလာမ ကို 
ကံေတွလာရပါေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခှုစ် 
ဧပီလမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ 
အတွင်း ေကျးလက်ေဒသ ေသာက်သုံး 
ေရရရှိေရးလုပ်ငန်းများကိ ု   ေကျးရာ 
ေပါင်း  ၃၆၇၂  ရာတွင် ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 
အမ်ိေြခ ၆ ဒသမ ၁၇ သန်ိးှင့ ်လဦူးေရ 

သုံးသန်းက အကျိးခစံားခဲရ့ပါေကာင်း၊ 
ေကျးလက်     မီးလင်းေရးအတွက ်
အိမ်သုံးဆိုလာစနစ်  လ ပ်စစ်မီးလင်း
ေရးလုပ်ငန်းများကုိ   ေကျးရာ  ၃၄၀၀ 
ေကျာ်တွင်  အိမ်ေြခေပါင်း  ၁၄၆၀၀၀ 
ှင့ ်အများပိင်ု အေဆာက်အအု ံ၂၂၀၀၀ 
ကို   တပ်ဆင်ေပးခဲ့ပီး   လူဦးေရ   ၁ 
ဒသမ ၂၇ သန်းေကျာ်ကိ ုအကျိးြပခဲပ့ါ 
ေကာင်း၊   လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 
အတွက်  ေကျးလက်ကုန်ထုတ်လမ်း 
၆၉၄ မိုင် ၂ ဖာလုံှင့် ေကျးလက်ကုန ်
ထတ်ုတတံား ၇၀၇ စင်း  တည်ေဆာက် 
ေပးခဲ့ပါေကာင်း။

ေကျးလက်လူမ ဘဝ ဖွံဖိးရန်
ကိုဗစ်-၁၉    ေကာင့ ်  လယ်ယာ၊ 

သားငါးက  ကီးအေပ    ိက်ုခတ်လာ 
သည့် သက်ေရာက်မ / စိန်ေခ မ များ 
အေပ   ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  CERP 
စီးပွားေရးအေပ ထိခိုက်မ    သက်သာ 
ေရးစီမံချက်အရ ဘ  ာေငွကျပ် ၉၂ 
ဒသမ ၆၁ ဘီလီယံကို ေကျးလက်ေန 
ြပည်သူများ၏     လူမ ဘဝဖွံဖိးမ  
အတွက် ေဆာင်ရက်ရန် ိုင်ငံေတာ်မှ 
ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါေကာင်း၊ အဆိုပါ အစီ 
အစ်အရ စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနအေန 
ြဖင့် မိနယ်ေပါင်း ၂၈၇ မိနယ်တွင် 
ဇွန်လမှ  ဒဇီင်ဘာလအထ ိေဆာင်ရက် 
မည့် စပါးမျိးေစ့ထုတ်လုပ်ငန်း ဧက 
တစ်သိန်း   စီမံကိန်းအတွက်  ေငွကျပ် 
၁၄၉၁၁ ဒသမ ၃၃ သန်း၊ ေကျးလက ်
ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး   ဦးစီးဌာန 
အေနြဖင့် ေကျးရာေပါင်း ၁၇၀၀ တွင် 
ဇွန်လမှ     စက်တင်ဘာလကုန်အထ ိ
ေဆာင်ရက်မည့ ်   ေကျးရာ  မတည် 
ရန်ပုေံငစွမီကံန်ိးအတွက် ေငကွျပ်သန်း 
၄၂၀၀၀ ၊ ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်
ေမလမှ ဒဇီင်ဘာလအထ ိေဆာင်ရက် 
မည့်     ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ရန်  လိအုပ်ေသာမျိးငါးှင့ ်
သားေပါက်များ    ြဖန် ြဖးေပးြခင်း 
လပ်ုငန်းအတွက် ေငကွျပ်သန်း ၆၀၀၀၊ 
စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန  အေနြဖင့် 
ေနြပည်ေတာ်၊   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 
ကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုး 
ေဒသကီး၊   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊  မေကွးတိင်ုး 
ေဒသကီး၊   တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ 
ကချင်ြပည်နယ်၊  ကယားြပည်နယ်ှင့ ်
ရှမ်းြပည်နယ်တုိတွင်      လယ်ယာသံုး 
စက်ကိရိယာ   ြဖန် ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း 
အတွက် ေငွကျပ်သန်း ၁၂၅၆ ဒသမ 
၈၅ သန်းကုိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း။

ထိုအတ ူCERP  ၏  ဝင်ေငရွရိှေစမည့ ်
အလုပ်အကိုင်       အခွင့်အလမ်းများ 
ဖန်တီးေပးြခင်း        အစီအစ်အရ 
ေကျးလက်ေဒသ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ဦးစီးဌာနအေနြဖင့်     ေကျးရာေပါင်း 

၂၄၈၈ ရာတွင် ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာလ 
အထ ိေဆာင်ရက်မည့ ်ေကျးရာအေြခခ ံ
အေဆာက်အအုံ၊    ကုန်ထုတ်လုပ်မ  
လပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက်ြခင်းအတွက် 
ေငွကျပ်သန်း ၂၅၀၀၀ ၊ ေမွးြမေရးှင့် 
ကုသေရး        ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် 
ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊      မေကွးတိုင်း 
ေဒသကီး၊     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးှင့် ရှမ်းြပည် 
နယ်တုိတွင်  ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာလ 
ကုန်အထိ    ေဆာင်ရက်မည့်   ေမွးြမ 
ထုတ်လုပ်မ ှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့် 
အလမ်းများ ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း 
ကို ေငွကျပ်သန်း ၁၄၄၀ ၊ ငါးလုပ်ငန်း 
ဦးစီးဌာနအေနြဖင့်     ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ 
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊    ရခိုင် 
ြပည်နယ်ှင့်      မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် 
ေမလမှ ဒဇီင်ဘာလအထ ိေဆာင်ရက် 
မည့်  ေရလုပ်သားများအား  ပင်လယ် 
ြပင် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့ ်
လုံ ခံေရးအတွက်    သင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်ြခင်းကိ ု  ေငွကျပ်သန်း   ၆၀ 
ဒသမ ၇၇ သန်း၊    ဆည်ေြမာင်းှင့ ်
ေရအသုံးချမ     ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် 
ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ 
မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊  မ ေလးတိင်ုး 
ေဒသကီး၊     ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဧရာဝတတီိင်ုး 
ေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယား 
ြပည်နယ်၊   ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်  မွန် 
ြပည်နယ်တိုတွင် ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာ 
လအထိ   ေဆာင်ရက်မည့ ် လက်တံ 
ေြမာင်း၊ လက်ခဲွေြမာင်း၊ ေရတ်ုေြမာင်း 
ငယ်များ    ြပြပင်ြခင်းှင့ ်    ေရငန် 
တားတာ၊ ေရေဘးကာကွယ်ေရးတာ 
များ   ကံ့ခိုင်ေရးေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ု
ေငွကျပ်   ၁၁၃၈  ဒသမ  ၈၁  သန်း၊ 
စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန   အေနြဖင့် 
ေနြပည်ေတာ်၊   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 
ကီး၊   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊   ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီး၊  မ ေလးတိုင်းေဒသ 
ကီးှင့ ်စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးတိုတွင် 
ေမလမှ       စက်တင်ဘာလအထိ 
ေဆာင်ရက်မည့် လယ်ယာဝန်ေဆာင် 
မ လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ု
ေငွကျပ် ၂၀၄ သန်း၊ အေသးစားစက်မ  
လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန   အေနြဖင့် 
ဇွန်လမှ        စက်တင်ဘာလအထ ိ
ေဆာင်ရက်မည့ ်အလပ်ုအကိင်ုဆိင်ုရာ 
သင်တန်းများဖွင့လှ်စ်ြခင်းကိ ုေငကွျပ် 
၆၀၀ ဒသမ ၂၁ သန်းြဖင့် ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ရှင်းလင်းေြပာ 
ကားသည်။

ေကာ်မတီများဖွဲစည်းထား
ထုိေနာက်   သတင်းမီဒီယာများက 

CERP    တွင်   စိုက်ပျိးေရးအတွက ်
အသုံးြပရန် ဘတ်ဂျက်များကိ ုအမှန် 
တကယ်ထေိရာက်စွာ အသံုးြပုိင်ရန် 
ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်    ြပင်ဆင ်
ေဆာင်ရက်ေနမ       အေြခအေနှင့် 
စပ်လျ်း၍ ေမးြမန်းရာ ဒတုယိဝန်ကီး 
ဦးလှေကျာ်က    CERP   အစီအမံကို 
စမီကံန်ိး၊ ဘ  ာေရးှင့ ်စက်မ ဝန်ကီး 
ဌာနှင့်   ေလးကိမ်ညိ  င်းပီးြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ ညိ  င်းရာတွင ်တစ်ဖက်က 
ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်ကျခသံုံးစဲွိင်ုမည့ ်
ဘ  ာေငွအပိုင်းှင့ ်   ဌာနဘက်က 
ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်  စွမ်းအားအပိုင်း 
များ ပါဝင်ပါေကာင်း၊ ေဆွးေွးခဲသ့ည့် 
အေနအထားေပ  မူတည်၍ လုပ်ငန်း 
စ်များရိှပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနတွင် 
ေကျးလက်ေဒသအထ ိ  ဝန်ထမ်းများ 

ရိှပါေကာင်း၊  သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသ 
ကီးှင့ ်ြပည်နယ်များတွင် စိက်ုပျိးေရး၊ 
ေမွးြမေရးက     လုပ်ငန်းအေကာင် 
အထည်ေဖာ်      ေဆာင်ရက်သည့ ်
ေကာ်မတမီျား  ဖဲွစည်းထားပါေကာင်း၊ 
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်၊     ခိုင်၊ 
မိနယ်ှင့်   ေကျးလက်အဆင့်ဆင့ ်
အေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊   အေကာင် 
အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်း 
များကို     Mornitoring   လုပ်ငန်း 
ကီးကပ်စစ်ေဆးမ ကို   Quarterly, 
Annually    စနစ်ြဖင့်   အေကာင် 
အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်သွားရန်ရိှပါ 
ေကာင်း၊ အကျိးရှိရှိှင့ ်အထိေရာက် 
ဆုံးြဖစ်ရန် အဓိကကျသည့ ်ကီးကပ ်
စစ်ေဆးေရးအပိုင်းကို   အဆင့်ဆင့ ်
အေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   ြပန်လည် 
ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။

ဆက်လက်၍ သတင်းမီဒီယာများ 
က ေတာင်သလူယ်သမားများအေနြဖင့ ်
ဓာတ်ေြမဩဇာများ    ဝယ်ယူရာတွင ်
စက်ုမံျားမှ တိက်ုိက်ုဝယ်ယ၍ူမရဘ ဲ
စီးပွားေရးသမားများထမှံ ေဈးကီးေပး 
၍   ဝယ်ယူေနရသည်ကုိ  ဝန်ကီးဌာန 
အေနြဖင့်သိရှိြခင်း ရှိ/မရှိှင့် ေြဖရှင်း 
ေဆာင်ရက်ေပးမည့်   အေြခအေန၊ 
ေဆးဖက်ဝင်     ေလ ာ်ပင်စုိက်ပျိးမ ကိ ု
ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ခွင့်ြပသွားရန ်
အစီအစ်ရှိ/မရှိှင့်     ေဆာင်ရက ်
သွားမည့်   မူဝါဒ၊   အိမ် ခံဝင်းဥယျာ ်
စိုက်ပျိးြခင်း    စီမံကိန်းကိ ု   စတင် 
ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်   အချနိ်ကာလှင့် 
မျိးပင်မ ေဝေပးသည့်ပံုစံ၊ တရားမဝင် 
ငါးဖမ်းမ ကိ ု  ထန်ိးချပ်ိင်ုေရး ေဆာင် 
ရက်ေနမ အေြခအေန တိုှင့စ်ပ်လျ်း၍ 
ေမးြမန်းကရာ  စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမ 
ေရးှင့်    ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
ဒတုယိဝန်ကီး ဦးလှေကျာ်ှင့ ်တာဝန် 
ရှိ    သူများက    ြပန်လည်ရှင်းလင်း 
ေြဖကားကသည်။

ယင်းေနာက် အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ  
ကီးကပ်ေရးှင့ ်    ြပည်သူအင်အား 
ဝန်ကီးဌာန၏      ြပည်သူအတွက ်
စတုတ  (၁) ှစ်တာကာလအတွင်း 
ေဆာင်ရက်ခ့ဲမ ှင့်စပ်လျ်း၍ ဒုတိယ 
ဝန်ကီး    ဦးြမင့်ကိင်က ဝန်ကီးဌာန 
အေနြဖင့ ်အလပ်ုသမားေရးရာဆိင်ုရာ 
လပ်ုငန်းများှင့ ်  လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး 
ှင့် ြပည်သူအင်အားဆုိင်ရာ လုပ်ငန်း 
များဟူ၍  ှစ်ပိုင်းခွဲြခား  ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပါေကာင်း။ 

အလုပ်အကိုင်ေပးခဲ့
အလုပ်သမား    န်ကားေရးဦးစီး 

ဌာနအေနြဖင့ ်ြပည်တွင်းအလပ်ုအကိင်ု 
အတွက်  အလုပ်အကိုင်ှင့် အလုပ် 
သမားရှာေဖွေရးုံးများမ ှ ၁၄၇၄၇၁၁ 
ဦးကိ ုအလပ်ုသမားမှတ်ပုတံင်  ြပလပ်ု 
ေပးခဲ့ပီး ၃၃၄၈၄၂ ဦးကို ြပည်တွင်း 
အလုပ်အကိုင်ရရှိေအာင ်  ချတိ်ဆက် 
ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ြပည်ပ 
အလုပ်အကုိင်အတွက်  အလုပ်သမား 
၃၃၄၃၀၄ ဦးကို   ြပည်ပုိင်ငံ ကုိးုိင်ငံ 
သို  ေစလ တ်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊  အလုပ် 
အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်မ  
ရရှိေစရန် ရည်ရယ်လျက ် ြပည်တွင်း 
ြပည်ပကမု ဏမီျား ပူးေပါင်း၍ မိနယ် 
ရှစ်မိနယ်တွင်     အလပ်ုအကိင်ုအခွင့ ်
အလမ်းြပပွဲများ  စုစုေပါင်း  ၁၀ ကိမ် 
ကျင်းပခဲ့ပီး အလပ်ုသမား ၂၄၀၂ ဦးကိ ု
အလုပ်အကိုင်ရရှိေအာင ်ေဆာင်ရက် 
ေပးခဲ့ပါေကာင်း။   

စာမျက်ှာ ၈ သို 

ိင်ုငေံတာ်အစုိးရ၏ ြပည်သူအတွက် စတတု (၁)ှစ်တာကာလ ေဆာင်ရက်ခဲမ့ များှင့ပ်တ်သက်သည့ ်သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ ကျင်းပ

စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့်  ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏ စတုတ (၁)ှစ်တာကာလ ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့်
စပ်လျ်း၍ ဒုတိယဝန်ကီး   ဦးလှေကျာ ်ရှင်းလင်းေြပာကားစ်။



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၀

 စာမျက်ှာ ၇ မှ
အနည်းဆုံးအခေကးေင ွ သတ်မှတ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းအေနြဖင့ ်၂၀၁၃ ခှုစ် 
အနည်းဆံုး    အခေကးေငွဥပေဒအရ 
အနည်းဆုံး    အခေကးေငွ န်းထားကိ ု
ှစ်ှစ်လ င်   အနည်းဆုံး   တစ်ကိမ် 
ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ၏   အတည် 
ြပချက်ြဖင့် အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင် 
ြခင်း၊  ဆက်လက်အတည်ြပြခင်းတိုကိ ု
ေဆာင်ရက်ိုင်သည်ဟ ု   ြပ  ာန်းခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊  အနည်းဆုံး  အခေကးေင ွ
သတ်မှတ်ေရးဆိုင်ရာ     အမျိးသား 
ေကာ်မတကီ ၂၀၁၈ ခှုစ် ေမ ၁၄ ရက် 
တွင် အလုပ်သမား ၁၀ ဦးှင့်အထက် 
ရှိသည့်  လုပ်ငန်းများတွင ် တစ်နာရီ 
လ င် ေငကွျပ် ၆၀၀  န်းြဖင့ ်အလပ်ုချန်ိ 
၈ နာရီ (တစ်ရက်) အတွက်  ေငွကျပ် 
၄၈၀၀ သတ်မှတ်ခဲ့ပါေကာင်း။

သက်ေရာက်မ  တုံြပန်ရန်
အာဆယီအံဖဲွဝင်  ိင်ုငမံျားအကား 

အာဆယီအံလပ်ုသမားေရးရာ  ကစိ ရပ် 
များအေနြဖင့ ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမ ၁၄ 
ရက်တွင်    ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် 
မေလးရှားိုင်င ံ   လူစွမ်းအားအရင်း 
အြမစ်ဝန်ကီးဌာနမှ Video Confer- 
ence စနစ်ြဖင့်  ကျင်းပသည့ ် အလုပ် 
သမားှင့်       အလုပ်အကိုင်အေပ  
Coronavirus Disease 2019 (COVID- 
19) ေရာဂါ     သက်ေရာက်မ များကိ ု
တုံြပန်ရန်  အာဆီယံအလုပ်သမား 
ဝန်ကီးများအဆင့်   အထူးအစည်း 
အေဝးကို      ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း။ 

လမူ ဖလူုေံရးအဖဲွအေနြဖင့ ်စတတု  
(၁) ှစ်တာကာလအတွင်း  အလပ်ုဌာန 
၃၅၀၆၀ ှင့်     အကျံးဝင်အာမခံ 
အလုပ်သမား  ၁၄၉၅၆၀၈  ဦးရှိပါ 
ေကာင်း၊  ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  
ေပးြခင်းအေနြဖင့ ်  ယခု စတုတ  (၁) 
ှစ်တာကာလအတွင်း  အာမခအံလပ်ု 
သမား ၁၂၇၀၂၆၅ ဦးအား ေဆးကုသ 
မ  ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊   လူမ ဖူလုံေရး 
ေဆးုံ၊  ေဆးခန်းေပါင်း ၁၇၃ ခန်း 
အထ ိ ဖွင့လှ်စ်ထားရိှပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
အေရးေပ ကသုေရးအတွက်  ေရလျား 
ေဆးကုသေရးယာ်    ှစ်စီးြဖင့ ် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။ 

လမူ ဖလူုေံရး  အကျံးဝင်နယ်ေြမကိ ု
တိုးချဲရန်ေဆာင်ရက်ရာတွင ် ၂၀၁၉-  
၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်အတွင်း  မိနယ် ၂၁ 
မိနယ်အား   ထပ်မံတိုးချဲအကျံးဝင ်  
သတ်မှတ်ုိင်ေရး    ေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိပါေကာင်း၊      လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲမ ှ
လမူ ဖလူုေံရးေထာက်ပံက့ညူမီ   အကျိး 
ခစံားခွင့ ်၄၀ ရာခိင်ု န်း  စစိစ်ခွင့ြ်ပေရး 
ဘုတ်အဖွဲက     စိစစ်ခွင့်ြပပီးသည့ ်
စက်ုံ/ အလုပ်ုံ/ အလုပ်ဌာန ၂၇၆၄ 
ဌာနှင့် လုပ်သားဦးေရ ၅၂၀၅၀၁ ဦး 
ရှိပီး  ထုတ်ေပးေငွေပါင်း   ေငွကျပ ်
သန်း ၁၀၇၃၉ ဒသမ ၇၀၃ သန်း ခွင့ြ်ပ 
ထတ်ုေပးခဲက့ာ     လမူ ဖလူုေံရးအဖဲွက 
ကိုဗစ်-၁၉     စီးပွားေရးကုစားမ  
အစီအစ်အရ   မတည်ထည့်ဝင်ေင ွ 
ေငွကျပ် ဘီလီယံ ၅၀  ထည့်ဝင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း။

အလုပ်ုံှင့်  အလုပ်သမားဥပေဒ 
စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏  ေဆာင်ရက် 
မ များအေနြဖင့်   ြမန်မာုိင်ငံ ကေလး 
အလပ်ုသမားပေပျာက်ေရး  အစအီစ် 
ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက် 
ရာတွင်   ဒုတိယသမ တ   ဦးြမင့်ေဆ ွ
ဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံ ကေလး 
အလုပ်သမား ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ 
အမျိးသားေကာ်မတီကုိ  ဖဲွစည်းထား 
ပီး အစည်းအေဝး သုံးကိမ် ကျင်းပခဲ ့
ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်    ဇန်နဝါရီလမှစ၍ 
အမျိးသားအဆင့်    လုပ်ငန်းစီမံချက ်
အား တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များ 

တွင်       အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   ကရင်ြပည်နယ်၊ 
မွန်ြပည်နယ်၊   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့်   ဧရာဝတ ီ
တိုင်းေဒသကီးတိုတွင်   ဦးစားေပး 
စီမံချက်နယ်ေြမအြဖစ်  အေကာင် 
အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 
ေကာင်း။

အတည်ြပြပ  ာန်းိုင်ေရး
၂၀၁၉ ခှုစ်အတွင်း  ကေလးအလပ်ု 

သမားပေပျာက်ေရးဆိင်ုရာ  အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ    အေြခ 
အေနအစီရင်ခံစာကို  အစိုးရအဖွဲသို 
တင်ြပုိင်ေရး  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး 
ကေလးများအတွက ် ေဘးအ ရာယ် 
ြဖစ်ေစိင်ုေသာ  လပ်ုငန်းအမျိးအစား 
များှင့်      လုပ်ငန်းခွင်များစာရင်း 
(မူကမ်း) ေရးဆဲွကာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
ှင့်အညီ  အတည်ြပြပ  ာန်းိုင်ေရး 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက ်    ရှိပါ 
ေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်  ဧပီ  ၁ ရက်မှ 
၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်    မတ် ၃၁  ရက်ထိ 
လုပ်ငန်းခွင်  ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်း 
ေရးှင့်  ကျန်းမာေရးေကာ်မတီ ၇၁ ခ ု 
ဖွဲစည်းထားပီး     လက်ရိှအချန်ိအထိ 
ေကာ်မတီ ၁၂၄၆ ခု  ဖွဲစည်းပီးြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း   တိုင်း 
ေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရှ ိ   စက်ုံ၊ 
အလုပ်ုံများ၊  အလုပ်ဌာနများသည ်
ကျန်းမာေရးှင့ ်  အားကစားဝန်ကီး 
ဌာန၏ လမ်း န်ချက်ြဖင့ ်စနစ်တကျ 
ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရးအတွက် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် 
ဧပီ ၂၀  ရက်မှ  ဇွန် ၂၃ ရက်အထိ  
စက်ံု၊ အလုပ်ံု၊ ဆုိင်ှင့်  အလုပ်ဌာန 
ေပါင်း ၁၆၅၁၀ ကို စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 
များြဖင့ ်   ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးိုင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း။

အလုပ်သမားေရးရာ  ဆက်ဆံေရး 
ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်အလပ်ုရှင်၊ အလပ်ု 
သမား အြငင်းပွားမ များကိ ုငိမ်းချမ်း 
စွာ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ရာတွင် အေြခခ ံ
ကျသည့ ်အလပ်ုသမားေရးရာ လပ်ုငန်း 
ညိ  င်းေရးေကာ်မတီ   (WCC) ကို 
အလုပ်သမားဦးေရ  ၃၀ ှင့်အထက်ရိှ 
သည့ ်စက်ု၊ံ အလပ်ုု၊ံ အလပ်ုဌာနများ 
တွင် ၂၃၃၄ ဖဲွ  ဖဲွစည်းထားရိှပီးြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရး   ဦးစီးဌာန 
သည်   စတုတ  (၁)ှစ်တာကာလ 
အတွင်း   လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များ 
အေနြဖင့ ်ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ၏ 
တာဝန်ေပးချက်အရ  ဝန်ကီးဌာနက 
ြပည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ Focal Ministry 
အြဖစ်   တာဝန်ခံေဆာင်ရက်လျက ်
ရှိပါေကာင်း၊ ြပည်ဝင်ဗီဇာ ၁၄ မျိးကို  
ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက  တာဝန် 
ယူ၍ ြပည်ပိုင်ငံများရှ ိ ြမန်မာသံုံး/ 
ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်ုံးများက  ခွင့ြ်ပေပး 
လျက်ရှိပါေကာင်း၊    အလုပ်သမား၊ 
လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်    ြပည်သူ  
အင်အားဝန်ကီးဌာနက  တာဝန်ယူ၍ 
ဆိုက်ေရာက်ဗီဇာှင့ ်e-Visa စနစ်ကို 
ေဆာင်ရက်    ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိပါ 
ေကာင်း။

ြပည်ဝင်/ ြပည်ထွက်  ခွင့ြ်ပမ အေန 
ြဖင့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ သုံးခ ု
ကိ ုရန်ကန်ု၊ မ ေလးှင့ ်ေနြပည်ေတာ် 
တွင်လည်းေကာင်း၊      အြပည်ြပည ်
ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းတစ်ခုကိ ု   ရန်ကုန် 
တွင်လည်းေကာင်း၊    အြပည်ြပည ်
ဆိုင်ရာ  နယ်စပ် ဝင်/ ထွက်ေပါက် 
ေြခာက်ခုကို  တာချလီိတ်၊  ြမဝတီ၊ 
ေကာ့ေသာင်း၊ ထီးခီး၊ တမူး၊ ရိေခါဒါရ် 
တိုတွင်   ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါေကာင်း၊ 
ြမန်မာ - လာအိုနယ်စပ် ကျိင်းလပ-် 
စအီင်ေကာက်နယ်စပ်ဂတ်ိကိ ု အြပည် 
ြပည် ဆိင်ုရာနယ်စပ် ဝင်/ထွက်ေပါက် 

အြဖစ်  တိုးချဲဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး  ှစ်ိင်ုင ံ
ညိ  င်းေဆာင်ရက်လျက် ရိှပါေကာင်း။

ဆုိက်ေရာက်ခွင့်ြပ  ဗီဇာအေနြဖင့် 
ိုင်ငံေပါင်း ၅၅ ိုင်ငံမ ှ ိုင်ငံြခားသား 
များအား  လုပ်ငန်းဗီဇာ၊  အလုပ်ုံ/ 
ေဆွးေွးပဲွ/ အစည်းအေဝး/ သုေတသန 
ဗီဇာ၊  ြဖတ်သန်းဗီဇာှင့်  ယာ်အမ  
ထမ်းဗီဇာစသည့် ဗီဇာ ေလးမျိးတိုကို 
ခွင့်ြပခဲပ့ါေကာင်း၊   ထိုြပင်  ိင်ုငေံပါင်း 
၁၃ ိုင်ငံမှ  ကမ ာလှည့်ခရီးသည်များ 
အား ထပ်မခွံင့်ြပခဲပ့ါေကာင်း၊  စတတု  
(၁)ှစ်တာကာလအတွင်း  VOA ြဖင့်  
ခွင့်ြပဦးေရသည ်   ၄၉၇၈၉၃   ဦးရှိပါ 
ေကာင်း၊ e-Visa (Tourist) အေနြဖင့် 
၂၀၁၄ ခုှစ် ဩဂုတ် ၁ ရက်မှ စတင် 
ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး ုိင်ငံ ၁၀၀ ခွင့်ြပခ့ဲပါ 
ေကာင်း၊ e-Visa (Business) အေန 
ြဖင့ ်၂၀၁၅ ခှုစ် ဇလူိင်ု ၁ ရက်မှ စတင် 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ိင်ုငေံပါင်း  ၅၅ ိင်ုင ံ 
ခွင့်ြပခဲ့ပါ ေကာင်း၊ ၂၄ နာရီအတွင်း 
ခွင့ြ်ပသည့ ်Express e-Visa (Tourist) 
အား  ၂၀၁၈ ခှုစ်   ဧပ ီ၁  ရက်မှစတင် 
၍   ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါေကာင်း၊ 
စတုတ    (၁)ှစ်တာကာလအတွင်း 
e-Visa ြဖင့် ခွင့်ြပဦးေရ ၅၂၉၇၇၈ ဦး  
ရှိပါေကာင်း။

စတင်သက်ဝင်မည်
ထိုအတူ     သံတမန်ိုင်ငံကူးှင့ ်

အထူးိင်ုငကံူးလက်မှတ်  ကိင်ုေဆာင် 
ထားသူများကိ ု       ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်
အာဆီယံိုင်ငံများအပါအဝင ်   ိုင်ငံ 
ေပါင်း ၂၅ ိုင်ငံှင့် အြပန်အလှန်ဗီဇာ  
ကင်းလွတ်ခွင့်      စာချပ်ချပ်ဆို 
ေဆာင်ရက်လျက ်      ရှိပါေကာင်း၊ 
အစ ေရးိုင်ငံှင့်  စာချပ်လက်မှတ ်
ေရးထိုးခဲ့ပီး ဒတုယိေြမာက်စာ လက်ခ ံ
ရရှိသည့်ေနမ ှ ရက်ေပါင်း  ၉၀  ြပည့် 
ေြမာက်သည့ေ်နတွင်    စတင်အသက် 
ဝင်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

သာမန်         ိုင်ငံကူးလက်မှတ ်
ကုိင်ေဆာင်သူများအေနြဖင့်  မေလးရှား 
ိုင်ငံမှအပ  ကျန်အာဆီယံ  ရှစ်ိုင်ငံ၊ 
ဂျပန်၊   ေတာင်ကုိရီးယားှင့်   တုတ် 
ကိုယ်ပိုင ်          အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 
ေဟာင်ေကာင်၊ မကာအိမှု ကမ ာလှည့် 
ခရီးသွားများအား   ထပ်မံခွင့်ြပခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊  အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်
အမည်မည်းစာရင်း    (Black List) 
စာရင်း      ေရးသွင်းထားသူများအား 
ဥပေဒ၊  လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီ
သစ ာစီမံချက်ြဖင့ ်    ေြဖေလ ာ့မ များ 
ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။ 

ိုင်ငံတကာမ ှ    လာေရာက်မည့ ်
ခရီးသည်ဆိင်ုရာ  အချက်အလက်များ 
ကို    ကိတင်စစ်ေဆးိုင်သည့်စနစ ်
MAPPS (Myanmar Advanced 
Passenger Processing System) ြဖင့် 
ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ေလဆပ်ိ၌ 
၂၀၁၈ ခှုစ်မှစတင်  ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါေကာင်း၊    အေကာင်းအမျိးမျိး 
ေကာင့ ် ြပည်ပိုင်ငံသားအြဖစ ်ခံယူ 
ထားေသာ    ြမန်မာုိင်ငံသားေဟာင်း 
များအား     ြမန်မာိုင်ငံသားအြဖစ ်
ြပန်လည်ခွင့်ြပြခင်းကိ ု၂၀၁၂ ခုှစ်မှ 
စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး     ယေနအထိ 
ေလ ာက်ထားသူ ၄၈၉ ဦးရှိပီး ၃၀၆ 
ဦး ခွင့်ြပခဲ့ပါေကာင်း။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကာလရှည်ကာစွာ  
လာေရာက်ေနထိင်ု  ရင်းီှးြမပ်ံှလိသု ူ
များ၊ က မ်းကျင်ပညာရှင်များ၊  ြမန်မာ 
ိင်ုငသံားေဟာင်းများှင့ ်ိင်ုငသံားှင့ ်
ေသွးချင်းေတာ်စပ်သ ူ ိုင်ငံြခားသား 
များအား PR စနစ်ြဖင့် ၂၀၁၅ ခုှစ် 
ဇန်နဝါရီလမှ  စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 
ယေနအထိ ေလ ာက်ထားသူ ၆၈၆ ဦး 
ရှိပီး ၆၁၇ ဦး ခွင့်ြပခဲ့ပါေကာင်း။

တစ်ှစ်သက်တမ်းတိုး
ရခိုင်ြပည်နယ်မ ှ        ထွက်ေြပး 

တိမ်းေရှာင်သွားသူများကို   ြပန်လည် 
လက်ခေံရးအေနြဖင့ ် ြပန်လည်လက်ခ ံ
ေရးစခန်း ှစ်ခ ုဖွင့လှ်စ်ထားပါေကာင်း၊ 
ကန်ုးလမ်းမှ  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာ 
သူများကို       လက်ခံရန်အတွက် 
ေတာင်ပိလက်ဝဲတွင်လည်းေကာင်း၊ 
ေရလမ်းမှ  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူ
များကို  လက်ခံရန်အတွက်  ငါးခူရ 
တွင်လည်းေကာင်း   ဖွင့်လှစ်ထားပါ 
ေကာင်း၊  ြပန်လည်လက်ခေံရးအတွက် 
နားလည်မ စာခ န်လ ာ  လက်မှတ်ေရး 
ထိုးထားေသာ်လည်း  တစ်ဖက်ိင်ုငကံ 
ြပန်လည်ေစလ တ်ြခင်း  မရိှေသးသည့ ်
အတွက်  အလုပ်သမား၊  လူဝင်မ  
ကီးကပ်ေရးှင့်   ြပည်သူအင်အား 
ဝန်ကီးဌာနှင့် UNDP, UNHCR တို 
သည်  ၂၀၁၈ ခုှစ်  ဇွန် ၆ ရက်တွင် 
နားလည်မ စာခ န်လ ာ   တစ်ကိမ် 
လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲပီး  ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် 
ဇွန် ၆  ရက်မှ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇွန် ၅ ရက် 
အထိ ဒုတိယအကိမ် တစ်ှစ်သက်တမ်း 
တိုးေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

အမျိးသားမှတ်ပုတံင်ှင့်  ိင်ုငသံား 
ဦးစီးဌာနသည်  စတုတ  (၁)ှစ်တာ 
ကာလအတွင်း    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားထုတ်ေပးမ         စုစုေပါင်း 
၂၆၈၃၂၀၀      ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊    ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများ 
အိမ်ေထာင်စု ၈၁၀၃၂ စုကုိ အိမ်ေထာင်စု 
ကတ်ြပားများ    ထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ပီး 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ၂၅၄၇ 
ကတ်       ထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 
ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများကို 
သက်ဆုိင်ရာေကျာင်းများသုိ ကွင်းဆင်း 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ     ၂၀၁၅၈၁   ဦးကို 
ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား ထတ်ုေပး 
ိင်ုခဲ့ပီး ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စက်မ  
ဇန်ုမှ  လပ်ုသားများကိ ုိင်ုငသံားစစိစ် 
ေရးကတ်ြပား  ၉၂၀၅ ကတ် ထတ်ုေပး 
ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

စတုတ  (၁)ှစ်တာကာလအတွင်း 
ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း   ေနထိုင်သူများ 
အနက်    ိုင်ငံသားစိစစ်မ ခံယူရန် 
လိအုပ်သမူျားအား NV Card ထတ်ုေပး 
မ  စစုေုပါင်း ၂၃၃၄၅ ဦးကိ ုေဆာင်ရက် 
ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊     ရဟန်းအပါး 
၈၈၈၀ ၊ သာမေဏ  ၄၁၁၇  ပါးှင့ ်
သလီရှင် ၁၆၈၆ ပါး စစုေုပါင်း ၁၄၆၈၃ 
ပါးကို ထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။ 

e-ID စနစ် လုပ်ငန်းေကာ်မတီကို    
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဥက   အြဖစ် 
ပါဝင်ေသာ  အဖွဲဝင်  ၂၄  ဦးြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်လျက ်      ရှိပါေကာင်း၊ 
ဩစတီးယားိုင်င ံအစိုးရ၏ အတိုးမဲ့ 
ေချးေငွ      အကူအညီရယူေရးအား 
ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်က   ၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ် ေမ ၂၉ ရက်တွင်  အတည်ြပ 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊  e-ID  စနစ်  
အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုေရးအတွက်  
ဝန်ကီးဌာနှင့်      ဩစတီးယားုိင်ငံ  
OesD ကမု ဏတီိုကား  လပ်ုငန်းဆိင်ုရာ 
သေဘာတူစာချပ်     ချပ်ဆိုိုင်ေရး 
ေဆာင်ရက်လျက ်      ရှိပါေကာင်း၊ 
ဩစတီးယားိင်ုင ံOesD ၏ စမီကံန်ိး 
အဆိုြပလ ာအရ  e-ID စနစ် စီမံကိန်း 
ကို (၂)ှစ်တာကာလအတွင်း  အဆင့် 
သုံးဆင့ြ်ဖင့ ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်  
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

ြပည်သူအင်အား   ဦးစီးဌာနသည် 
၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်  ကားြဖတ်လူဦးေရ 
သန်းေခါင်စာရင်း   ေကာက်ယူခဲ့ပီး 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိှင့် အနာဂတ် 
လူဦးေရ  လူမ စီးပွားဆိုင်ရာ  စာရင်း 
အချက်အလက်များကိ ု  အနီးစပ်ဆုံး 
မှန်ကန်စွာ  ခန်မှန်းိုင်ရန်၊  ြမန်မာ 
ိုင်ငံ၏    ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 
ဟန်ချက်ညီေသာ  ဖွံဖိးတိးုတက်မ  
စီမံကိန်းကိ ု   အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ရာတွင်  လိအုပ်သည့ ် အ န်းကန်ိးများ 
ရရှိိုင်ေရးကို       အေထာက်အပံ့ 
ြဖစ်ေစရန်၊ ၂၀၂၄ ခှုစ်တွင် ေကာက်ယ ူ
မည့်      သန်းေခါင်စာရင်းအတွက ်
ကိတင်ေလ့လာြပင်ဆင်ြခင်း  ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။ 

အလပ်ုသမား၊  လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး 
ှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနသည် 
စတုတ   (၁)ှစ်တာကာလအတွင်း 
အလုပ်သမားေရးရာဆုိင်ရာ   ကိစ ရပ် 
များှင့် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး၊ ြပည်သူ  
အင်အားဆိုင်ရာ    ကိစ ရပ်များတွင ်
ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးဆိင်ုရာ  လပ်ုငန်း 
များကိ ုြပည်သမူျားအတွက် ေြဖေလ ာ ့
မ နည်းလမ်းများှင့်   စီမံချက်များ 
ေရးဆဲွချမှတ်ကာ ထထိေိရာက်ေရာက် 
ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲပ့ါေကာင်း၊  လာမည့် 
ကာလများတွင်      ယခုထက်ပိုမို 
တိုးတက်ေစရန်     ြပည်သူှင့်အတူ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်   ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း  ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် သတင်းမီဒီယာများက 
ကိုဗစ်-၁၉  ကာလအတွင်း  အလုပ် 
လက်မဲ့တိုးပွားမ ကို   ကုစားိုင်ရန် 
ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  အစီအမံများ 
ေရးဆွဲေဆာင်ရက်ေနမ   အေြခအေန 
ှင့်စပ်လျ်း၍  ေမးြမန်းရာ ဒုတိယ 
ဝန်ကီး  ဦးြမင့်ကိင်က ကိုဗစ်ကာလ 
တွင် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာ 
သည့ ်အလပ်ုသမားမှာ တစ်သန်ိးေကျာ် 
ရှိပါေကာင်း၊  ြပည်တွင်း၌  ပိတ်သိမ်း 
သွားရသည့ ် စက်ုံအလုပ်ု ံ အကီး၊ 
အေသး စစုေုပါင်း ၅၆၅၈ ုရိှံပီး ထိသုို 
ပတ်ိသမ်ိးသွားရသည့အ်တွက်  အလပ်ု 
လက်မဲ့ဦးေရမှာ  ၁၄၀၀၀၀  ေကျာ် 
ရှိပါေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်  ြပည်ပမ ှ
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်သှူင့ ်ြပည်တွင်း၌ 
ပိတ်သိမ်းသွားသည့ ်  စက်ုံအလုပ်ု ံ
များမှ   အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သွားသည့ ်
အလုပ်သမား စုစုေပါင်းမှာ ၂၄၀၀၀၀ 
ေကျာ်ရိှပါေကာင်း၊  ဝန်ကီးဌာနအေန 
ြဖင့်     သက်ဆိုင်ရာမိနယ်များတွင ်
အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ုံးများ  ရှိပါ 
ေကာင်း၊ ြပန်လာသည့ ် အလပ်ုသမား 
များကိ ုသက်ဆိင်ုရာနယ်ေြမရိှ အလပ်ု 
သမားမှတ်ပံုတင်ံုးတွင်  စာရင်းသွင်း 
ထားပါေကာင်း၊   ြပန်ဝင်လာသည့ ်
အချနိ်တွင်  ၎င်းတို၏  က မ်းကျင်မ  
စေကးကိုလည်း   ေကာက်ယူထားပါ 
ေကာင်း၊  ိုင်ငံြခားတွင ် သွားေရာက် 
လုပ်ကိုင်ေနသည့ ် အလုပ်သမားများ 
သည်  က မ်းကျင်မ    ပိုမိုြမင့်မားပါ 
ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ြဖစ်ပွားဆကဲာလ 
မှာပင်  အလပ်ုုစံက်ုမံျား  သတ်မှတ် 
စည်းကမ်းများှင့်အည ီ     ြပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်ေနြခင်းများ     ရှိပါေကာင်း၊ 
က မ်းကျင်သည့ ် အလပ်ုသမားများကိ ု
သက်ဆိင်ုရာ ကမု ဏမီျား၌ အလပ်ုရရိှ 
ရန်   ဝန်ကီးဌာနှင့်    ကုမ ဏီများ 
ဆက်သွယ်     ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း။

ြပန်လည်ေခ ယူ
တချိ  ဝန်ကီးဌာနများတွင်လည်း 

အင်အားြဖင့ ်     ေဆာင်ရက်ရသည့ ်
လုပ်ငန်းကီးများရှိပီး  ယင်းလုပ်ငန်း 
များတွင်လည်း  အလပ်ုလက်မဲအ့လပ်ု 
သမားများ  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်
ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်   ရှိပါ 
ေကာင်း၊   အြခားိုင်ငံများအေနြဖင့ ်
လည်း     တချိအလုပ်သမားများကိ ု
ြပန်လည်ေခ ယေူနပ ီ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ထိုသို   ြပန်လည်ေခ ယူေသာ်လည်း 
ေလေကာင်းလိင်ုး  အခက်အခေဲကာင့် 
ကပ်ကပ်မတ်မတ်   ေဆာင်ရက်ေနရ 
သည့်     အေနအထားြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ြပည်တွင်း၌         ြပန်လာသူများ၏ 
က မ်းကျင်မ များကို    မှတ်တမ်းတင် 
ထားပီး   အလုပ်အကိုင်ြပပွဲများတွင ်
လိုအပ်ေနသည့်    ကုမ ဏီများှင့် 
ညိ  င်း၍    အလုပ်အကိုင်ရရှိေရးကိ ု
လည်း ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊      ြပည်ပအလုပ်သမား 
ေတာင်းခံလာသည့ ်    ေနရာများကိ ု
ေလေကာင်းလိင်ုး အဆင်ေြပမ အေပ  
မူတည်၍  ေစလ တ်ရန်  စီစ်ေနပါ 
ေကာင်း၊ ထုိင်းုိင်ငံက့ဲသုိ  ြပန်မလ တ် 
ဘဲ       ဗီဇာသက်တမ်းတိုးေပးရန ်
ေတာင်းဆိုမ များရှိပါက   ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  နည်းမျိးစုြံဖင့ ်
အလုပ်လက်မဲ့   ပေပျာက်ေစရန်ှင့ ်
အလုပ်ြပန်လည်ရရှိရန ်  ေဆာင်ရက ်
ေနပါေကာင်း    ြပန်လည်ရှင်းလင်း 
ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  သတင်းမီဒီယာများ 
က  အြခားိုင်ငံများ၌  တရားဝင ်
သွားေရာက်    အလုပ်လုပ်ကိုင်ပီး 
ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့ ်   ြမန်မာိုင်ငံသို 
ြပန်လည်  ဝင်ေရာက်လာသူဦးေရှင့ ်

စာမျက်ှာ ၉ သို  

အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ စတတု (၁)ှစ်တာကာလ ေဆာင်ရက်ခဲမ့ များှင့် 
စပ်လျ်း၍  ဒုတိယဝန်ကီး ဦးြမင့်ကိင ်ရှင်းလင်းေြပာကားစ်။



 စာမျက်ှာ ၈ မှ
ထိသုို     အလပ်ုသမားများ    ြပန်လည် 
ဝင်ေရာက်လာကသည့အ်တွက်  ိင်ုငံ ့
ဝင်ေငွေလျာ့ကျမ   ပမာဏ၊   အသက်  
၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး      မှတ်ပုံတင်မြပ 
လုပ်ရေသးသူများ     မဲေပးခွင့်မဆံုး ံး 
ေစရန် ေဆာင်ရက်ေပးေနမ    အေြခ  
အေန၊   အြခားိုင်ငံများတွင ် အလုပ်  
လပ်ုကိင်ုေနသည့ ်အေထာက်အထားမဲ ့
ြမန်မာိုင်ငံသား    အလုပ်သမားများ  
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိင်ုေရး  သက်ဆိင်ု 
ရာ ိင်ုငမံျားှင့ ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေန 
မ  အေြခအေန၊ ကိဗုစ်-၁၉  ကာလတွင် 
ပတ်ိသမ်ိးသွားသည့ ် စက်ု၊ံ  အလပ်ုု ံ
အေရအတွက်ှင့်         အလုပ်လက်မဲ ့
အလုပ်သမားဦးေရ၊      စက်ုံများ 
ပိတ်သိမ်းရာတွင ်   နစ်နာမ အတွက် 
ေလျာ်ေကးမရရှိ၍ ေတာင်းဆိုမ များ 
ှင့ ်တရားစဲွဆိမု  အေြခအေန၊  အလပ်ု 
သမားများအတွက်     ဝန်ကီးဌာန 
အေနြဖင့ ်     ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည့ ်   
အေြခအေန၊    အနည်းဆုံး လပ်ုခလစာ    
သတ်မှတ်ေရးအတွက ်   ေဆာင်ရက် 
ေနမ အေြခအေန၊  ြပည်ပိုင်ငံများသို    
လပ်ုသားေစလ တ်ြခင်းများ     ြပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်မည့် အချန်ိကာလ၊  ပထမဆံုး  
စတင် ေစလ တ်မည့ ်ိင်ုငှံင့ ် ေစလ တ် 
မည့်ပုံစံ၊   အလုပ်သမားများ    ကိုဗစ်  
အာမခံကိစ            ေဆာင်ရက်ေနမ  
အေြခအေန၊   ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ 
ဘက်မှ    ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူ
များကို  စိစစ်ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခ 
အေန၊  အြခားနယ်စပ်ဝင်ေပါက်များမှ 
တရားမဝင်ဝင်ေရာက်မ များှင့ ် အေရး 
ယူြခင်းများ  ရှိ၊  မရှိတိုှင့်စပ်လျ်း၍ 
ေမးြမန်းကရာ  အလပ်ုသမား၊  လဝူင်မ    
ကီးကပ်ေရးှင့်   ြပည်သူအင်အား 
ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးြမင့်ကိင် 
ှင့်   တာဝန်ရှိသူများက   ြပန်လည်  
ရှင်းလင်းေြဖကားကသည်။ 

တာဝန်ေလးရပ်
ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ်အတိင်ုပင်ခ ံ

ုံးဝန်ကီးဌာန၏          ြပည်သူအတွက် 
စတုတ  (၁) ှစ်တာ  ကာလအတွင်း 
ေဆာင်ရက်ခ့ဲမ ှင့်စပ်လျ်း၍ ုိင်ငံေတာ် 
အတိင်ုပင်ခံုံးဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကား 
ေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ေဌးက ပထမဦးဆုံး 
အေနြဖင့်    ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံုံး  
ြဖစ်ေပ လာပုကံိ ု    ရှင်းလင်းေြပာကား 
လိုပါေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင ်
ပင်ခံပုဂ ိလ်ဆိုင်ရာဥပေဒကိ ု   ၂၀၁၆   
ခုှစ်   ဧပီ ၆   ရက်တွင်    ြပ  ာန်းခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊   ထိုြပ  ာန်းချက်မှ   ပုဒ်မ  ၃   
ြပ  ာန်းချက်တွင် စုစုေပါင်း လုပ်ငန်း  
တာဝန်ေလးရပ်ရှိပါေကာင်း၊   နပံါတ်  
(၁)သည် ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီထွန်းကား 
ေရး၊   နံပါတ်(၂)  ေဈးကွက်စီးပွားေရး  
စနစ်  ထွန်းကားေရး၊   နပံါတ်(၃) သည်   
ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စ ု         ိုင်ငံ 
တည်ေဆာက်ေရးှင့်    နံပါတ်(၄) 
သည်    ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး  
ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးတုိ ြဖစ်ပါေကာင်း၊  
မမိတိို ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ် 
၏အတိင်ုပင်ခပံဂု ိလ်ဆိင်ုရာ     ဥပေဒ 
အရ    အပ်ှင်းထားသည့ ်   တာဝန် 
ေလးရပ်ှင့ ် ိင်ုငေံတာ်၏အတိင်ုပင်ခ ံ
ပုဂ ိလ်က ချမှတ်ေပးထားသည့် မူဝါဒ 
များကို  အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့ ်
အခါ   ဝန်ကီးဌာနများ၊  သက်ဆိုင်ရာ  
တိုင်းေဒသကီးှင့ ်     ြပည်နယ်များ၊  
ြပည်ေထာင်စအုဆင့ ်အဖဲွအစည်းများ  
အကားတွင ်    ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပး 
ရသည့ ်အေထာက်အကြူပဝန်ကီးဌာန  
ြဖစ်ပါေကာင်း။

မမိတိို ဝန်ကီးဌာနကိ ုြပည်ေထာင်စ ု 
ဝန်ကီးံုး၊ ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်းေရး  

ေဖာ်ေဆာင်ေရးဦးစီးဌာနှင့ ်    မူဝါဒ  
ေရးရာဦးစီးဌာနတိုြဖင့ ်ဖဲွစည်းထားပါ 
ေကာင်း၊    အဆိုပါ   ဌာနသုံးခုတွင်   
 န်ကားေရးမှးချပ ်   တစ်ဦးစီြဖင့ ်
စစုေုပါင်း  န်ကားေရးမှးချပ် သုံးဦး  
ရှိပါေကာင်း၊  ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်း 
ေရး ေဖာ်ေဆာင်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် 
NRPC ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များကိ ုအေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရပါေကာင်း၊  
လက်ရှိအစိုးရလက်ထက ်     စတင် 
တာဝန်  ထမ်းေဆာင်စ်ကတည်းက  
အမျိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့ ်
ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရးကုိ  ဦးစားေပး 
လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်   အေနြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊    စတင်စ် 
ကတည်းကပင်    ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစ်စ် 
တွင် ပါဝင်သည့ ်Stakeholder များှင့်  
ေဆွးေွးမ များ      လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ ထုိြပင် EAO ၊  ုိင်ငံေရးပါတီ 
များစသည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရး  လပ်ုငန်းစ်  
တွင်      ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့ ်
ေဆွးေွးညိ  င်းမ များကိ ု ေဆာင်ရက် 
ခဲ့ပီး NRPC ကို ဖွဲစည်းခဲ့ပါေကာင်း။

NRPC ဥက   သည်  ိုင်ငံေတာ်၏  
အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်   ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ဒုတိယဥက   များအြဖစ ်   ိုင်ငံေတာ် 
အတုိင်ပင်ခံံုးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီး ဦးေကျာ်တင့ေ်ဆှွင့ ် ငမ်ိးချမ်း 
ေရးေကာ်မရှင်ဥက          ေဒါက်တာ 
တင်မျိးဝင်း၊  တပ်မေတာ်မှ   ဒုတိယ 
ဗိလ်ုချပ်ကီးများ၊  လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစား 
လှယ်များှင့ ်ဖဲွစည်းထားပါေကာင်း။

NRPC  ဖွဲစည်းမ သည်  ြပည်လည ်
သင့်ြမတ်ေရးကို  ေရှး ပီး အစိုးရ၊  
လ တ်ေတာ်၊ တပ်မေတာ်၊ NLD စသည် 
ြဖင့် ပါဝင်ပါေကာင်း၊ NRPC  ေအာက် 
တွင်     ငိမ်းချမ်းေရးေကာ်မရှင်ကို 
ဖဲွစည်းထားပီး  ေဒါက်တာတင်မျိးဝင်း 
က   ဥက   အြဖစ်   တာဝန်ယူထားပါ 
ေကာင်း၊ အတွင်းေရးမှးသည် ဒတုယိ 
ဗိလ်ုချပ်ကီး(ငမ်ိး) ဦးခင်ေဇာ်ဦး ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊     ငိမ်းချမ်းေရးေကာ်မရှင ်
ဒုတိယဥက   သည် ယခင်ြပည်ေထာင်စု 
က့ံခုိင်ေရးှင့်ဖံွဖိးေရးပါတီ လ တ်ေတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်   CEC    ေဟာင်း 
ဦးသိန်းေဇာ် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်း 
ေရးေကာ်မရှင်သည်      ြပန်လည် 
သင့်ြမတ်ေရး     ရည်မှန်းချက်ှင့်ပင ်
ဖွဲစည်းထားသည်ကိ ု    ေတွရှိိုင်ပါ 
ေကာင်း၊ အထူးသြဖင့ ်လက်ရှိအစိုးရ 
လက်ထက်  ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ် 
ကို  သုံးသပ်ကည့်လ င်   ပါဝင်သူများ 
အားလုံးသည ်NCA ကို အေြခခံသည့်  
ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စ်ကိ ု   အားလုံးက  
လက်ခတံင်ြပကပါေကာင်း၊ ထိအုေပ  
တွင်  သံုးသပ်၍ Peace Architecture  
ကို ေရးဆွဲပါေကာင်း။

ဦးတည်ေဆာင်ရက်ခဲ့
ထိုသို ေရးဆွဲပီး  NCA  ေရးထိုးပီး 

အဖွဲများှင့ ်ညိ  င်းရန်၊ NCA  မထိုး 
ရေသးသည့်  အဖဲွများှင့်   ညိ  င်းရန် 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊      ထိုသို  
လုပ်ေဆာင်ရာတွင်   ြပည်ေထာင်စု  
ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခ ံ -  (၂၁)  ရာစု 
ပင်လံုသည် NCA လမ်းြပေြမပံုအဆင့်  
၇ ဆင့်တွင် အဆင့် ၆၊ ဆ  မေြမာက ် 
အဆင့်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ထုိအဆင့်တွင် 
ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်းေရး    ညလီာခ ံ 
ကျင်းပ၍   အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်
ဦးတည်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း။

လတ်တေလာ        ကာလသည် 
ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခ-ံ 
(၂၁) ရာစပုင်လု ံ စတတု အစည်းအေဝး  
ကျင်းပရန ်ြပင်ဆင်ေနသည့ ် ကာလ 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ထိုအပိုင်းတွင ် (၂၁) 
ရာစုပင်လုံအဖွင့်တွင ်   အားလုံးသိရှ ိ

ပီးသည့အ်တိင်ုး NCA ေရးထိုးပီးအဖဲွ 
များ၊  မထိုးရေသးသည့်အဖွဲမ ှ  KIO  
ဥက   တိုလည်း    ပါဝင်ပါေကာင်း၊ 
ကလုသမဂ      အေထေွထအွတွင်းေရး 
မှးချပ်လည်း         တက်ေရာက်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ ထိုညီလာခံတွင်  ိုင်ငံေရး  
ေဆွးေွးပွဲများ   စတင်ိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲ 
စာတမ်းများ ၇၂ ေစာင် တင်သွင်းခဲ့ပါ 
ေကာင်း။

သေဘာတူညီချက်
ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်းေရးညလီာခ ံ

-(၂၁) ရာစပုင်လု ံ ဒတုယိအစည်းအေဝး  
တွင်    ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲများြဖင့ ်
ေဆွးေွးသည့အ်ဆင့က်ိ ုေရာက်ရိှခဲ့ပီး  
ြပည်ေထာင်စ ု     သေဘာတူစာချပ် 
အစိတ်အပုိင်း(၁) ကိ ုရရိှခ့ဲပါေကာင်း၊  
သေဘာတူစာချပ်  အစိတ်အပုိင်း (၁) 
တွင် သေဘာတူညီချက်   ၃၇   ချက် 
ရှိပါေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်း 
ေရးညလီာခ-ံ (၂၁) ရာစပုင်လု ံတတယိ 
အစည်းအေဝးတွင် သေဘာတညူခီျက် 
၁၄ ချက်ရရှိခဲ့ပါေကာင်း။

လတ်တေလာကာလြဖစ်သည့ ်ဇွန်  
၂၃၊ ၂၄ ှင့် ၂၅ ရက်များတွင ်ရန်ကုန် 
မိရိှ NRPC တွင် NCA Secretary EAO  
များှင့် ေဆွးေွးခ့ဲပါေကာင်း၊ ေဆွးေွး 
ခဲ့ပီး    သေဘာတူညီချက်များ    ရရှိ 
ခဲသ့လိ ုသေဘာတညူခီျက်များအေပ မှ  
Timeline   များ   လျာထားိုင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း။

 အထူးသြဖင့ ်လာမည့ြ်ပည်ေထာင်စ ု
ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခ-ံ  (၂၁)   ရာစု 
ပင်လုံ      စတုတ အစည်းအေဝးကိ ု
ဩဂတ်ုလ ဒတုယိပတ်အတွင်း ကျင်းပ 
ိုင်ရန်    ှစ်ဖက်ညိ  င်းကာ   အလုပ်  
အဖဲွ၏ သေဘာထားစစုည်းချက်အြဖစ်  
ရရှိခဲ့ပါေကာင်း၊        ညိ  င်းမ တွင် 
တပ်မေတာ်မှ   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  
ရာြပည့် ဦးေဆာင်သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ် 
သုံးဦး၊ အစိုးရဘက်မ ှNRPC ဒုတိယ 
ဥက         ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ ်
ဦးေဆာင် တက်ေရာက်ခဲ့ပါေကာင်း။

ဆက်လက်၍          ြပည်ေထာင်စ ု
ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ - (၂၁)  ရာစု 
ပင်လုံ စတုတ အစည်းအေဝးအတွက ်
ညိ  င်း   ေဆာင်ရက်မ များကိုလည်း  
တင်ြပလုိပါေကာင်း၊  NCA လက်မှတ် 
ေရးထိုးြခင်း ေလးှစ်ြပည့် အခမ်းအနား 
ကိ ု၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တုိဘာ ၂၈ ရက် 
တွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြမန်မာအြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ တွင်  
ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါေကာင်း၊  အဆိုပါ 
အခမ်းအနား၌  ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင ်
ပင်ခပံဂု ိလ် ေြပာကားခဲသ့ည့ ်မန်ိခွန်း 
တွင်    မဝူါဒလမ်း န်ချက်များ   ပါရိှပါ 
ေကာင်း၊ အထူးသြဖင့ ် ငိမ်းချမ်းေရး 
လုပ်ငန်းစ်ှင့်            ပတ်သက်၍ 
ေရှဆက်လက ်      ေဆာင်ရက်မည့ ်
လုပ်ငန်းစ်  သုံးခုကို  ထုတ်ေဖာ်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း။

အဆိုပါ   လုပ်ငန်းစ်    သုံးရပ်၏  
ပထမလပ်ုငန်းစ်မှာ လာမည့ည်လီာခ ံ
တွင်   ချပ်ဆိုမည့်    ြပည်ေထာင်စ ု
သေဘာတစူာချပ်   အစတ်ိအပိင်ုး (၃)   
ကို  မည်သည့်ပုံစံြဖင့ ် ချပ်ဆိုမည်ကို   
ရှင်းြပခဲ့ပါေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စ ု သေဘာတူစာချပ်  
အစတ်ိအပိင်ုး (၃)  တွင် အပိင်ုးသုံးပိင်ုး  
ပါဝင်မည်ြဖစ်ပီး    NCA   အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မ ဆိုင်ရာ        မူေဘာင် 
သေဘာတညူခီျက်၊ ၂၀၂၀  ေရးေကာက် 
ပွဲအလွန် အဆင့်အလိုက် အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မ ၊ ဖက်ဒရယ်တည်ေဆာက် 
ေရးဆိုင်ရာများကိ ု   အဆင့်အလိုက်  
လုပ်ငန်းစ်၊  အေကာင်အထည်ေဖာ ်
မ များြဖင့ ်    သေဘာတူညီချက်များ 
ရယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ထိုြပင် ဒတုယိလပ်ုငန်းစ်မှာ NCA  
မထိုးရေသးသည့ ်       အဖွဲများှင့ ်
ေဆွးေွးညိ  င်းကာ   NCA   ထီးရိပ ် 
ေအာက်သို   ေရာက်ရိှေအာင်   ညိ  င်း 
ေဆွးေွးသွားမည်         ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
တတိယလုပ်ငန်းစ်မှာ  ငိမ်းချမ်း ေရး 
လုပ်ငန်းစ်          အသီးအပွင့်များ 
Development for Peace (D for P)   
ရရိှခစံားုိငေ်စရန်    ေဆာငရ်ကသ်ာွး  
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊     အထူးသြဖင့ ် 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်   အဖွဲ 
အစည်းများ၏ နယ်ေြမေဒသ ဖွံဖိး 
ေရးအတွက် ယခင်က  လက်နက်ကိင်ု  
ပဋိပက များေကာင့ ်       ပညာေရး၊ 
ကျန်းမာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ 
လူမ စီးပွား စသည်တိုကို ေကာင်းမွန် 
စွာ     မေဆာင်ရက်ိုင်ပါေကာင်း၊ 
ထိအုတွက် အစိုးရအေနြဖင့ ်ကမ်းလှမ်း 
ခဲ့ပီး တရားဝင် ဖတ်ိေခ ခဲက့ာ လက်ရိှ  
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပါေကာင်း။

သေဘာတူိုင်ခဲ့
ြပည်ေထာင်စ ု သေဘာတူစာချပ်၊ 

အစိတ်အပိုင်း (၃)၏ အပိုင်း (၁)  ြဖစ် 
သည့် NCA  အေကာင်အထည်ေဖာ်မ  
ဆိုင်ရာ  မူေဘာင်သေဘာတူညီချက ်
အတွက် ယခင်က သေဘာတူညီချက်   
၁၀  ချက်  ရရှိထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ဇွန် ၂၅ ရက်က ပီးစီးခဲ့သည့ ် အစည်း  
အေဝးမှ ညိ  င်းေဆွးေွးမ အရ ငါးချက်  
ထပ်မရံရိှပီး စစုေုပါင်း ၁၅ ချက် ထပ်မ ံ
ထည့်သွင်းိုင်မည့ ်   အေြခအေနရရှိ 
ခဲပ့ါေကာင်း၊  ြပည်ေထာင်စသုေဘာတ ူ  
စာချပ်  အစိတ်အပိုင်း (၃) ၏ အပိုင်း  
(၂)   တွင်   ၂၀၂၀    ေရးေကာက်ပဲွအလွန် 
အဆင့်အလိုက်  လုပ်ငန်းစ်၊  အဆင့် 
အလုိက် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ များ  
ှင့ပ်တ်သက်၍ ေခါင်းစ်ကီး ရှစ်ခကုိ ု
သေဘာတူိုင်ခဲ့ပီး     အထူးသြဖင့ ်
လုံ ခံေရးဆိင်ုရာ ြပန်လည်ေပါင်းစည်း 
ြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍  သေဘာတူညီ 
ချက်ရရှိခဲ့ပါေကာင်း။

အဆိုပါ   ရှစ်ချက်ကိ ု  ေဆာင်ရက် 

သွားရန်  အဆင့်အလုိက်  ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ဟ ုသေဘာတညူခီဲ့ပီး  အထူး 
သြဖင့ ်      ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စ ု
တည်ေဆာက်ေရးအတွက်  စတင်မည့်  
ဖက်ဒရယ်အေြခခံများကုိ တည်ေဆာက် 
ြခင်းှင့ ်   ေနာက်တစ်ဆင့်အေနြဖင့်  
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို  ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း 
တိုကို    ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ ထိုေနာက် ဖက်ဒရယ်ခုိင်မာ 
ေရးကိ ု   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေကျနပ်အားရဖွယ်
တစ်ဖက်   ညိ  င်းေဆွးေွးမ တွင်  

လည်း  အဆင့်  သုံးဆင့်ရှိပါေကာင်း၊  
ပထမအေနြဖင့ ်ိုင်ငံေရးအရ ေစ့စပ် 
ညိ  င်းသည့ ်အဆင့က်ိ ုေဆာင်ရက်ကာ  
သေဘာတူညီချက်များ  ရရှိလာပါက  
ရရိှလာသည့ ်အေြခခမံမူျားအေပ တွင် 
အေြခခံသွားမည်   ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ဒုတိယ  Technical   Negotiation  
ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းေနာက်  ေနာက် 
တစ်ဆင့်၌  အေသးစိတ်   အေကာင် 
အထည်ေဖာ်သည့်အဆင့်ကုိ ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အထူးသြဖင့ ် 
၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 
ြပင်ဆင်ရာမှာလည်း   တစ်ဆင့်ချင်း  
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊     အဆင့် 
အလိုက်    သေဘာတူညီမ များြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်   ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
တစ်ဆင့်ချင်း    ေဆွးေွး  အေကာင် 
အထည်ေဖာ်သွားရာတွင်     ဥပမာ 
အားြဖင့ ်တိင်ုးရင်းသားများ လိလုားေန 
သည့်  State Constitution ြပည်နယ် 
များ၏     ဖွဲစည်းပု ံ   အေြခခံဥပေဒ 
ေရးဆွဲေရးကိစ များ မည်သည့်အချနိ် 
တွင် ေပးမည်ဆိသုည်ကဲသ့ိုေသာ ကစိ   
ရပ်များကိ ုညိ  င်းသည့်အခါ ေကျနပ် 
အားရဖွယ် အေနအထားသုိ  ေရာက်ရိှ 
လာပါေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စု သေဘာတူစာချပ်  
အစိတ်အပိုင်း (၃)၏ အပိုင်း (၃)တွင် 
ဖက်ဒရယ်အေြခခံမူများ    ထည့်သွင်း 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်၏  
အတိင်ုပင်ခပံဂု ိလ်က  NCA  လက်မှတ် 
ေရးထိုးြခင်း ေလးှစ်ြပည့် အခမ်းအနား  
တွင်  ေြပာကားသည့ ်  မိန်ခွန်းတွင်  
ပါရိှသည့် လမ်း န်ချက် ငါးချက် ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ နံပါတ်(၁)မှာ ဒီမုိကေရစီှင့်  
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု     အ ေြခခံသည့် 
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ  တည်ေဆာက်ရန်၊ 
နံပါတ်(၂)မှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ှင့်အညီ 
အာဏာ ခွဲေဝမ ၊   သယံဇာတ  ခွဲေဝမ ၊  
အခွန်  ခွဲေဝမ   (Power  Sharing,  
Resource  Sharing, Tax Sharing) 
ရိှရန်၊ နပံါတ်(၃)မှာ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ် 
ြပည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယနူစ်များအားလုံး 
သည် တန်းတူညီတူရိှေစရန်၊ တုိင်းေဒသ 
ကီးှင့်    ြပည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ ်
များမှ        ဖွဲစည်းပုံအေြခခံသည ်
ြပည်ေထာင်စ ုဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ 

ကိ ုေကျာ်လွန် ဆန်ကျင်ြခင်းမရိှေစဘ ဲ 
ေရးဆွဲခွင့်ရှိရန်၊    တိုင်းေဒသကီးှင့ ်
ြပည်နယ်များတွင်     အာဏာခွဲေဝ 
ကျင့်သုံးသည့်အခါ    ြပည်သူလူထု 
အေြခခံရန်ှင့်  ဒီမိုကေရစီနည်းလမ်း 
ှင့်အညီ      အာဏာအပ်ှင်းရန်တို 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

အေြခခံေဆွးေွးရန်
အဆိုပါ ငါးချက်ကို ိုင်ငံေတာ်၏  

အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က      မိန်ခွန်းတွင်  
ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့ပီး     အဆိုပါ 
အချက်များကုိ တုိင်းရင်းသားလက်နက် 
ကိုင်အဖွဲများသည ်     ခ င်းချက်မရှ ိ
လက်ခံသေဘာတူညီခဲ့ပါေကာင်း၊ 
ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူ    စာချပ ် 
အစတ်ိအပိင်ုး (၃) ကိ ုညိ  င်းေဆွးေွးမ  
တွင်   EAO   များ၏   အဆိုြပမ သည်  
ိုင်ငံေတာ်၏     အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် 
မန်ိခွန်းပါ ငါးချက်ကိ ု အေြခခေံဆွးေွး 
ရန်ြဖစ်ပါေကာင်း။

အဆိုပါ  ငါးချက်သည ်  အနာဂတ် 
ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စ ု    အတွက် 
ကီးမားသည့် သေဘာတူညီချက်များ 
ရရိှိင်ုေကာင်း၊ အစိုးရှင့ ် တပ်မေတာ် 
ကလည်း လက်ခပံါေကာင်း၊ ထိအုေပ  
တွင် အေြခခေံဆွးေွးရင်းြဖင့ ်ထပ်မ၍ံ  
EAO   ဘက်မှ    တင်သွင်းလာသည့ ်
အချက်များရိှပါေကာင်း၊   ေနာက်ဆုံး 
အေြခအေနတွင် ဖက်ဒရယ်မူ စုစုေပါင်း 
အချက်  ၁၁   ချက်ကို  ညိ  င်းေနပါ   
ေကာင်း၊ ညိ  င်းေနသည့် ၁၁ ချက် 
သည်     ပီးြပတ်ြခင်း     မရိှေသးေသာ်  
လည်း ှစ်ဖက်ေနာက်ဆုံးသေဘာထား  
စုစည်းချက်များသည ်      ေနာက်ဆုံး  
အစည်းအေဝးတွင် သေဘာတညူခီျက်  
ရရိှိင်ုသည့ ်အေနအထားများ ရိှေနပ ီ 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ဇွန် ၂၅ ရက်  
ညေနပိင်ုး EAO များှင့ ်အစည်းအေဝး  
ပီးချနိ်တွင်  UPDJC   ိုင်ငံေရးပါတ ီ
ကိုယ်စားလှယ်များကိ ု     ရှင်းလင်း 
ေြပာြပခဲ့ပါေကာင်း၊  အဘယ်ေကာင့်  
ဆိုေသာ်  ညီလာခံကျင်းပသည့်အခါ 
UPDJC သည် ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲ  
များကို ဦးေဆာင်လမ်း န်ကီးကပ ်
ရမည်ဟ ု   NCA    ြပ  ာန်းချက်ရှိပါ 
ေကာင်း၊  UPDJC  သည်  ိုင်ငံေရး  
ေဆွးေွးပဲွအပိင်ုးကိ ု ေဆာင်ရက်သည့ ်
အတွက် ညီလာခံကျင်းပလ င်  ုိင်ငံေရး 
ပါတီများ၏  ပါဝင်မ ၊  ိုင်ငံေရးပါတ ီ
များ၏  သေဘာထားများ  ပါဝင်မည်  
ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ထုိေကာင့် EAO  များ 
ှင့်   အစိုးရ    ှစ်ဖက်ကိမ်ဖန်များစွာ  
ေဆွးေွးခဲ့ပါေကာင်း၊       အလွတ်  
သေဘာ အစည်းအေဝးများ၊  တရားဝင်   
အစည်းအေဝးများမှ ယခုလမ်းေကာင်း 
ေပ  ေရာက်ရိှလာြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊  
အဆိုပါအေြခအေနများကို  ိုင်ငံေရး 
ပါတီများကုိ      ရှင်းလင်းြပြခင်းြဖစ်ပါ  
ေကာင်း။

ေနာက်အပိုင်းတစ်ခုမှာ    ပစ်ခတ်  
တိုက်ခိုက်မ    ရပ်စဲေရးအပိုင်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ NCA ကိ ုြပန်ပီးခဲွလုိက်လ င်  
ိင်ုငေံရးပိင်ုး၊ တပ်ပိင်ုးဆိင်ုရာ ှစ်ပိင်ုး 
ပါဝင်ပါေကာင်း၊  NCA   မှ  ြဖစ်ေပ  
လာသည့် ိုင်ငံေရးအပိုင်းကိ ုUPDJC  
က  တာဝန်ယူပါေကာင်း၊    တပ်ပိုင်း 
ဆိုင်ရာများကိ ုJMC က တာဝန်ယူပါ 
ေကာင်း၊ တစ်ဖက်တွင်  တိင်ုးရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်     အဖဲွအစည်းများှင့်  
တပ်မေတာ်၊       အစိုးရကားတွင ်
ယုံကည်မ      အားနည်းခဲ့သည်လည်း  
ရိှခ့ဲပါေကာင်း၊ ထုိေကာင့်ပင် JMC-U 
အစည်းအေဝးများ  မကျင်းပိင်ုခဲသ့ည် 
မှာ  တစ်ှစ်ှင့်  ဆယ်လ  ရိှခ့ဲပီြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။        စာမျက်ှာ ၁၀ သို  

ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၀

ုိင်ငံေတာ်အတုိင်ပင်ခံံုးဝန်ကီးဌာန၏ စတုတ (၁)ှစ်တာကာလ ေဆာင်ရက်ခ့ဲမ များှင့်စပ်လျ်း၍  န်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးေဇာ်ေဌး ရှင်းလင်းေြပာကားစ်။



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

အမျိးသမီးများ၏ ဂုဏ်သိက ာကို ေလးစားအသိအမှတ်ြပေရးှင့် ဆိုက်ဘာဆက်သွယ်မ စနစ်အသံုးြပ၍ 
အုိင်အထက်ြပြခင်း (cyber bullying) ေရှာင်က်ိုင်ေရး လူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

သတင်းထုတ်ြပန်ချက ်( ၇/ ၂၀၂၀)

၁။ ယခရုက်ပိင်ုးအတွင်း အင်တာနက်သတင်းစာမျက်ှာများတွင် အချိေသာ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအမျိးသမီးများ ရာထူး 
တိုးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးမ များြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း သတင်းများေပ ထွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
ယင်းသတင်းများကိအုေြခခ၍ံ လမူ ကွန်ရက်တစ်ခြုဖစ်သည့ ်facebook တွင် အမျိးသမီးများ ဂဏ်ုသကိ ာထပိါးေစသည့် 
အေရးအသားများှင့ ်ကာတွန်းသုပ်ေဖာ်ေရးဆွဲမ များကို ေတွြမင်ေနရပါသည်။ 
၂။ ကမ ာ့လူအခွင့်အေရးေကညာစာတမ်း အပုိဒ် (၁)တွင် လူသားအားလုံးသည ်ဂုဏ်သိက ာှင့် အခွင့်အေရးများ 
တန်းတရူည်တရိှူကသည်ဟ ုေဖာ်ြပထားပီး အပိဒ်ု (၁၂)တွင် မည်သမူ  မမိ၏ိဂဏ်ုသကိ ာှင့ ်ထင်ေပ ေကျာ်ကားမ အား 
ပတ်ုခတ်ြခင်းကိမုခရံေစရဟ ုေဖာ်ြပထားပါသည်။ ြမန်မာိင်ုငမှံ အဖဲွဝင်ိင်ုငအံြဖစ် အတည်ြပ ပါဝင်ချပ်ဆိထုားေသာ 
အမျိးသမီးများအား နည်းမျိးစံုြဖင့် ခဲွြခားမ ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာသေဘာတူစာချပ် အပုိဒ် (၂)၊ အပုိဒ်ခဲွ (ဃ) တွင်လည်း 
အမျိးသမီးများအား ခဲွြခားသည့် မည်သည့်ြပမူမ  (သုိမဟုတ်) အမူအကျင့်တွင်မဆုိ ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမှ ေရှာင်က် 

ရန်ဟုဆိုထားသည်ြဖစ်ရာ အမျိးသမီးများအား ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ေစသည့် မည်သည့်ြပမူေြပာဆိုသုပ်ေဖာ်မ ကို 
မဆို ေရှာင်က်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်သူတိုအေနြဖင့ ်   ေမွးရာပါလူအခွင့်အေရးှင့ ်  လူဂုဏ်သိက ာကို  ေလးစားေသာအားြဖင့ ် 
အမျိးသမီးများ၏ ဂုဏ်သိက ာထိခုိက်ေစုိင်သည့် ေရးသားေြပာဆိုမ များ၊ သုပ်ေဖာ်မ များအား မြပလုပ်ကပါရန်ှင့် 
မသင့်မေလျာ်ေသာ ေရးသားေဖာ်ြပမ များှင့်  သုပ်ေဖာ်ပံုများကုိ   လူမ ကွန်ရက်တွင်မ ေဝြခင်းများ မြပလုပ်ကပါရန် 
ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်က အေလးထားတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ  ၂၆   ရက်

 စာမျက်ှာ ၉ မှ 
ယင်းကိ ုမိမိတိုကားတွင ် ပစ်ခတ်  

တိုက်ခတ်မ  ရပ်စဲမ ခိုင်မာေရးဆိုင်ရာ 
အလုပ်အဖွဲဆိုပီး  အစိုးရှင့်   NCAs 
EAO    တို   ေဆွးေွးပါေကာင်း၊ 
အထူးသြဖင့် NCA  လက်မှတ်ေရးထိုး 
ပီးသည့်အချနိ်တွင် NCA အခန်း-၃  
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ   ရပ်စဲေရးအပိုင်း၊ 
NCA အခန်း-၄ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ   
ရပ်စဲမ ခုိင်မာေရးအပုိင်း  ယင်းှစ်ပုိင်း 
မှာ တချိအပိင်ုးများကိ ု မေဆာင်ရက် 
ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊     မေဆာင်ရက်ိုင ်
ခဲ့သည့်အတွက် ကားကာလ၌ NCA  
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အပိုင်းတွင် 
ိင်ုငေံရးေဆွးေွးပဲွများ၊ ြပည်ေထာင်စ ု
ငမ်ိးချမ်းေရးညလီာခ-ံ(၂၁)ရာစ ုပင်လု ံ
ထိ ေရာက်လာေသာ်လည်း   ှစ်ဖက် 
တပ်များကားတွင ်     ညိ  င်းရမည့ ် 
နယ်ေြမသတ်မှတ်ချက်ကိစ ၊  CoC ၊ 
ှစ်ဖက်တပ်များ    ပဋိပက မြဖစ်ပွား 
ေအာင်    မည်သိုေရှာင်မည်ဆိုသည့ ် 
သတ်မှတ်ချက်များ၊    ဥပမာအားြဖင့ ်
ကင်းေထာက်၊ ကင်းလှည့သ်ည့အ်ချန်ိ 
မှာ မည်သိုသွားမည်၊ အပစ်ရပ်နယ်ေြမ 
များ မည်သိုသတ်မှတ်မည် ယင်းအရာ 
များကိ ု မလပ်ုေဆာင်ိင်ုခဲပ့ါေကာင်း၊  
မလုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သြဖင့်    ေရရှည ်
ြဖစ်လာသည့်အချနိ်တွင ်  အြငင်းပွား 
မ များ၊ မပီးြပတ်ေသးသည့ ်ကိစ များ 
ေကာင့ ်ေအာက်ေြခတွင် ထေိတွမ များ  

ြဖစ်ပါေကာငး်၊     ယငး်မှတစ်ဆင့ ်
ုိင်ငံေရး     ေဆွးေွးပွဲများအေပ   
သက်ေရာက်မ ရှိပါေကာင်း။

အလားတ ူ ိင်ုငေံရးေဆွးေွးပဲွများ 
တွင် Dead Lock ြဖစ်သည့်  အေန 
အထားများ ကံပါေကာင်း၊  ယင်းသို 
ကံေတွလာရာ  တစ်ဖက်တွင်လည်း  
ယုံကည်မ ကျဆင်းကာ  ှစ်ဖက်တပ် 
များကားတွင ်ထိေတွမ များ  ြပန်ြဖစ ်
လာပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ိုင်ငံေရး 
ပိုင်းှင့် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ  ှစ်ဖက်မှာ  
အြပန်အလှန်    သက်ေရာက်မ များ 
ရှိေနသည်ကို     ေတွရပါေကာင်း၊ 
ယင်းကိုလည်း      ှစ်ဖက်စလုံးမှ 
လက်ခံပါေကာင်း၊     လက်ခံသည့် 
အတွက်    ှစ်ဖက်ေဆွးေွးကပါ 
ေကာင်း၊  ေဆွးေွးရာတွင်   ယခင် 
တုန်းက   NCA    လက်မှတ်ထိုးပီး 
အေကာင်အထည ်  မေဖာ်ိုင်ခဲ့သည့်  
NCA အခန်း-၃ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ   
ရပ်စဲေရးအပိုင်း၊   NCA  အခန်း-၄ 
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲမ  ခိုင်မာေရး 
ဆိုင်ရာ  အပိုင်းများတွင ်   ြပန်ညိပါ 
ေကာင်း၊ ညိ  င်းပီး  NCA အခန်း-၃၊  
အခန်း-၄ ှစ်ခန်းစလုံးကိ ုြပန်ေဆွးေွး 
ရန်မလိုဘဲ     မည်သည့်အချက်များ  
ေဆွးေွးရန်လုိသည်ကုိ  ဆဲွထုတ်ကာ  
ညိ  င်းပါေကာင်း၊ ဆဲွထတ်ုလိက်ုသည့် 
အချက်များက       ှစ်ဦးှစ်ဖက် 
တပ်မေတာ်ှင့်     ေဆွးေွးရမလား၊  

တပ်မေတာ်-အစိုးရှင့အ်တ ူေဆွးေွး 
မလား၊ တပ်မေတာ်-အစုိးရ-လ တ်ေတာ် 
ပါဝင်ကာ  ေဆွးေွးမလား   စသည့် 
ေဆွးေွးမည့်ပံုစံများကုိ      ညိ  င်း 
ပါေကာင်း၊ ထိသုို ညိ  င်းပီး ပီးခဲသ့ည့ ် 
ဇွန်  ၂၂  ရက်     တနလ  ာေနတွင ်
ှစ်ဖက်သေဘာတူညီမ ရရိှကာ JMC-  
U  အစည်းအေဝးများကို  လာမည့် 
ဇူလိုင် ၇၊ ၈  ရက်များတွင ်    ကျင်းပ 
ရန်  သေဘာတညူမီ    ရရိှခဲပ့ါေကာင်း၊  
ိုင်ငံေရးပိုင်းတွင ်လာမည့်  ဇူလိုင်  ၂၊ 
၃၊ ၄ ရက်များတွင ်ြပန်လည်ေဆွးေွး 
ရမည့်အပိုင်းများကိ ု ေဆွးေွးညိ  င်း 
ရန် သေဘာတူထားပါေကာင်း။

ညလီာခသံို  သွားမည့အ်ေနအထား 
တွင်  NCA လက်မှတ်ထိုးထားသည့ ် 
အဖွဲများအကား  လာမည့်  ဇူလိုင်  ၂၊ 
၃၊ ၄ တစ်ကိမ်ေတွဆုံပီး  ဇူလိုင်လ  
တတိယပတ်အတွင်း    ထပ်မံေတွဆုံ 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းေနာက် JICM  
အစည်းအေဝးများကိ ု     ဩဂုတ်လ 
ပထမပတ်တွင ်      ေနြပည်ေတာ်၌  
ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အလားတ ူ
JICM အစည်းအေဝးအား ဩဂုတ်လ  
ပထမပတ်တွင ်      တစ်ဆက်တည်း  
ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ၎င်းအြပင် 
UPDJC အတွင်းေရးမှးများ   အစည်း 
အေဝးများှင့် UPDJC အစည်းအေဝး 
များကို ဩဂုတ်လ ပထမပတ်အတွင်း  
ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဩဂတ်ုလ  

ဒုတိယပတ်တွင်          ြပည်ေထာင်စ ု
ငမ်ိးချမ်းေရးညလီာခ-ံ(၂၁)ရာစပုင်လု ံ 
စတုတ အစည်းအေဝး    ကျင်းပရန ်
သေဘာတူညီိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

အထူးသြဖင့ ်အဘယ်ေကာင့ ်JICM  
ှင့ ်ညလီာခဆံက်စပ်ကျင်းပရြခင်းမှာ 
ယခု ေလာေလာဆယ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   
ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး ကာလ  
ြဖစ်ပါေကာင်း၊    ယင်းကာလတွင ်
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ      စည်းမျ်း၊ 
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက ်  Protocol 
များှင့်အညီ  ကျင်းပရြခင်းြဖစ်သည့ ်
အတွက် ကိယ်ုစားလှယ်များ ခရီးသွား 
လာေရး အကန်အသတ်ရှိပါေကာင်း၊  
တချိမှာ ထုိင်းုိင်ငံတွင် ရိှပါေကာင်း၊ 
ေခါင်းေဆာင်များ    လာေရာက်ရန ်
ခရီးသွားလာမ          အကန်အသတ် 
ရှိေကာင်း၊ ယမန်ေနက သတင်းများ 
တွင်    ထိုင်းိုင်ငံ၌     အေရးေပ  
အေြခအေနသတ်မှတ်ချက်    တစ်လ 
တိုးသည်ကိ ုသိရပါေကာင်း။

ယင်းအကန်အသတ်များ အကား 
တွင် ကျင်းပရမည်ြဖစ်သည့်အတွက ်
ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ     အချိးအစား  
သုံးပုံတစ်ပုံ    ေလ ာ့ချခဲ့ပါေကာင်း၊ 
ေလ ာ့ချမည်ဟု  အစုိးရက  အဆုိြပပါ 
ေကာင်း၊ ယင်းကို EAO များဘက်မ ှ 
မအူားြဖင့ ်သေဘာတပူါေကာင်း၊ ပုမှံန် 
အားြဖင့ ်   ညီလာခံများကိ ု  ကျင်းပ 
ရာတွင် ကိယ်ုစားလှယ် စစုေုပါင်း ၇၀၀  

ရှိပါေကာင်း၊    အစိုးရ- လ တ်ေတာ် 
အစုအဖွဲမှ  ၁၅၀၊     တပ်မေတာ်အစု 
အဖွဲမှ  ၁၅၀၊     NCA  လက်မှတ်  
ေရးထိုးထားသည့ ်    တိုင်းရင်းသား 
လက်နက်ကိုင်များအစုအဖွဲမ ှ  ၁၅၀၊  
ိုင်ငံေရးပါတီအစုအဖွဲမှ     ၁၅၀၊ 
ပါဝင်သင့်   ပါဝင်ထုိက်သူ   အစုအဖဲွမှ  
၅၀ ှင့်   လက်နက်ကိုင်မဟုတ်သည့ ်
တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ ်    ၅၀   
စုစုေပါင်း     ညီလာခံကိုယ်စားလှယ ်
၇၀၀   ရှိပါေကာင်း၊   သုံးပုံတစ်ပုံ 
ေလ ာ့ချမည်ဟု    စ်းစားသည့်အခါ 
NCA လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့အ်ဖဲွ  
၁၀ ရှိပါေကာင်း၊  တစ်ဖွဲကို  ငါးဦး 
 န်းြဖင့်    အေယာက်  ၅၀   ရိုင်ပါ 
ေကာင်း၊ အေယာက် ၅၀ ကိ ုမတူည်ပီး  
ခဲွသည့အ်ခါ မလူ ၁၅၀ မှ ၅၀ ြဖစ်သည့ ်
အတွက် သုံးပုံတစ်ပု ံ ေလ ာခ့ျရန်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

အလားတူ အစုိးရ၊ လ တ်ေတာ်အစု 
အဖဲွတွင်လည်း  အေယာက် ၅၀  သုံးပု ံ
တစ်ပုံ       ေလ ာ့မည်ြဖစ်သကဲ့သို 
တပ်မေတာ်၊ ိုင်ငံေရးပါတီမှလည်း    
၅၀ ြဖစ်ပါေကာင်း၊     ထိုေကာင့ ်
ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူအစုအဖွဲှင့်     
တိင်ုးရင်းသား ကိယ်ုစားလှယ်အစအုဖဲွ 
ကိ ု  စ်းစား သည့အ်ခါ အစိုးရအစအုဖဲွ၊ 
EAO  အစုအဖွဲှင့် ိုင်ငံေရးပါတီအစ ု
အဖွဲဟူ၍  အစုအဖွဲ  ၃  ဖွဲ    ပါဝင်ပါ 
ေကာင်း၊ အစအုဖဲွတစ်ခကုိ ုငါးဦးစြီဖင့ ်

၁၅ ဦး  ြဖင့ ် အားလုံးေပါင်း ၂၃၀   သုံးပု ံ
တစ်ပုံ   ေလ ာ့ချမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ညီလာခံကို      မည်သိုကျင်းပမည်၊ 
ြပည်ေထာင်စ ု     သေဘာတူစာချပ် 
ကို  မည်သိုချပ်ဆိုမည်ဆိုသည်ကို 
ထုိအစည်းအေဝးတွင်  အကမ်းဖျင်းမူ 
အားြဖင့်      သေဘာတူညီိုင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  သတင်းမီဒီယာများက 
စတတု အကမ်ိ ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်း  
ေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လံု ကျင်းပ  
မည့်အစီအစ်၊ ညီလာခံ၌ ဖက်ဒရယ ်
မူများ    ချမှတ်သွားမည့ ်  အစီအစ်၊   
ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  
အစအီစ်၊ ရခိင်ုြပည်နယ်၌ ြဖစ်ပွားေန  
သည့်        တိုက်ပွဲများအေြခအေန၊ 
အွန်လိုင်းတွင် ပျံှံေနသည့် သတင်း 
မှားကိစ တိုှင့်စပ်လျ်း၍    ေမးြမန်း 
ကရာ     ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံုံး 
ဝန်ကီးဌာနမှ     န်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးေဇာ်ေဌးက      ြပန်လည်ရှင်းလင်း 
ေြဖကားသည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏       ြပည်သူ  
အတွက်  စတုတ  (၁)  ှစ်တာကာလ 
အတွင်း       ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့်  
ပတ်သက်သည့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် 
ဝန်ကီးဌာနများှင့်        အဖွဲအစည်း 
များ၏  သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများကိ ု
ဇွန် ၈ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ ေအာင်ြမင် 
စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။            သတင်းစ်

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
ဇွန် ၂၅ ရက်ထုတ်  ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ 

၉ တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့ ်ိုင်ငံေတာ်သမ တ၏ ခရီးစ် 
အတွင်း တတ်ုအစိုးရမှလည်း ြမန်မာိင်ုငကံိ ုပီးခဲသ့ည့် 
သုံးှစ်တာကာလအတွင်း ယွမ် သန်းေလးေထာင် ကညူ ီ
ေပးမည့ ်အစီအစ်ကိုလည်း ှစ်ဖက်သေဘာတူထား 
ြခင်းရိှပါေကာင်း  အစား  တတ်ုိင်ုင ံသမ တ၏ ြမန်မာ 
ိုင်ငံခရီးစ်အတွင်း  တုတ်ိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံကို 
လာမည့်သုံးှစ်တာ    ကာလအတွင်း     ယွမ် သန်း 
ေလးေထာင် ကညူေီပးမည့အ်စအီစ်ကိလုည်း ှစ်ဖက် 
သေဘာတူထားြခင်းရှိပါေကာင်းဟု    ြပင်ဆင်ဖတ်  
ပါရန်။

စာတည်းအဖွဲ (သတင်းစ်)

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
ဇွန် ၁၉ ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ 

၈ တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့ ်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ခွင့်ြပ 
တန်ဖုိးအရ ရင်းီှးြမပ်ံှမ အများဆုံး (၁၀) ိုင်ငံဇယား 
အစား ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ  ခွင့်ြပတန်ဖုိးအရ ရင်းီှး 
ြမပ်ှံမ အများဆုံး (၁၀)ိုင်ငံ/ေဒသဇယားဟု ြပင်ဆင ်
ဖတ် ပါရန်။

မိုးေကာင်းမိနယ် ေတာင်နမီျိးေစထ့တ်ုသမဝါယမအသင်းမှ ဆင်းဧကရီ(၃) မျိးစပါးများ ထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖးေရာင်းချ
မိုးေကာင်း   ဇွန်   ၂၆

ကချင်ြပည်နယ ်မိုးေကာင်းမိနယ ်ေတာင်နီေကျးရာရှ ိေတာင်နီမျိးေစ့ထုတ်သမဝါယမအသင်း

သည် မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၏ အကူအညီြဖင် ့မိုးရာသီအတွက ်ဆင်းဧကရ(ီ၃) မျိးစပါး 

များကုိ စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ခ့ဲရာ စပါးမျိးေစ့တင်းေပါင်း ၂၀၀၀ ထွက်ရိှခ့ဲသည်။ ထွက်ရိှေသာမျိးစပါး 

နမူနာများကို  မ ေလးမိရှ ိ  အထက်ြမန်မာြပည ်မျိးေစ့တာဝန်ခံုံးသို  ေပးပို၍ မျိးေစ့အရည ်

အေသွးေထာက်ခံချက်ရယူေဆာင်ရက်ပီး အရည်အေသွးစံချနိ်မီမျိးစပါးများအား တစ်တင်းလ င် 

ေငကွျပ် ၁၀၀၀၀  န်းြဖင့် နန်းခွင်ေကျးရာှင့် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ေမာ်ဟန်မိရိှ ေတာင်သမူျား 

ထံသို မျိးစပါး ၃၅ တင်းတိုကို ြဖန် ြဖးေရာင်းချခဲ့သည်။ 

ကျန်ရိှေသာ မျိးစပါးတင်းများအား မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့် စိက်ုပျိးေရးသေုတသနခ၊ံ 

မိနယ်သမဝါယမအသင်းစတုိုှင့် ချတ်ိဆက်၍ အေြခခံသမဝါယမအသင်းသားများှင့် ေတာင်သူ 

များထံသို ဆက်လက်ြဖန် ြဖးိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေကးမုံ

ကသာ   ဇွန်    ၂၆
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကသာခိင်ု စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန ခုိင်ဦးစီးမှးံုးတွင် ယေနညေန ၃ နာရကီ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် မိုးစပါးှင့် 
မုိးသီးံှစုိက်ပျိးရာတွင် သတြိပရမည့် က ာရကျိင်းေကာင်(ံှေကာင်)ှင့် FAW ငေြမာင်ေတာင် ကိတင်ကာကွယ်ေရးသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါသင်တန်းတွင် ခိုင်ဦးစီးမှး ဦးဖုန်းေမာင်က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး စိုက်ပျိးေရး 
ဦးစီးဌာနမှ တိုင်းသီးှံကာကွယ်ေရးတာဝန်ခံ   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး  ေဒ စန်းစန်းြမင့်က  သင်တန်းပိုချခဲ့သည်။ 
ထိုသင်တန်းသို ကသာခိုင်အတွင်းရှ ိခုနစ်မိနယ်မှ   မိနယ်ဦးစီးမှးများှင် ့ခိုင်/မိနယ်မှ  စိုက်ပျိးေရးပညာရှင်ဝန်ထမ်း 
၂၄ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                                          ေအးြမသက်ထား

က ာရကျိင်းေကာင်ှင့်

FAW ငေြမာင်ေတာင်

ကိတင်ကာကွယ်ေရးသင်တန်းဖွင့်



ဇွန် ၂၇၊ 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  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ပါရီ       ဇွန်     ၂၆
ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်  ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါကူးစက ်
ြဖစ်ပွားေနစ်အတွင်း ရက်ေပါင်း ၁၀၀ ခန် ပတ်ိထားခဲသ့ည့် 
ြပင်သစ်ိုင်င ံပါရီမိရှ ိအီဖယ်ေမ ာ်စင်ကို ယမန်ေနတွင် 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

အီဖယ်ေမ ာ်စင်သည် ြပင်သစ်ိုင်ငံမှ ခရီးသွားများ 
အား အဓကိဆဲွေဆာင်မ ရိှသည့ ်အထင်ကရ အေဆာက်အအု ံ
တစ်ခြုဖစ်ပီး ယင်းေမ ာ်စင်သို ှစ်စ်ခရီးသွား ေြခာက်သန်း 
ခန်လာေရာက်ကသည်။   အီဖယ်ေမ ာ်စင်အား  ယခုှစ် 
မတ်လအတွင်း   ခရီးသွားများလာေရာက်ခွင့ ် ပိတ်ထား 
ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။    ြပင်သစ်ိုင်ငံတွင ်   ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်
ကးူစက်ြပန်ပွားေနမ အား ထိန်းချပ်ထားုိင်ပီြဖစ်ေကာင်း 
အစိုးရအဖွဲက       ေကညာခဲ့ပီးေနာက ်    ေမ ာ်စင်အား 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ေမ ာ်စင်မှ ဓာတ်ေလကှားများအား လတ်တေလာတွင် 
အသုံးြပခွင့ ်မြပေသးဘ ဲအြမင့ ်၃၂၄ မတီာရိှသည့ ်ေမ ာ်စင် 
၏  အြမင့်ဆုံးအထပ်ကိုလည်း  ပိတ်ထားဆဲြဖစ်သည်။ 
ေမ ာ်စင်သုိ လာေရာက်သည့ ်ဧည့သ်ည်များသည် ေလကှား 
ထစ်များမှတစ်ဆင့ ်အြမင့် ၁၁၅ မီတာရှိသည့ ်ေမ ာ်စင်၏ 
ဒုတိယအထပ်သို တက်ေရာက်ိုင်ကပီြဖစ်သည်။

ေမ ာ်စင်ေပ သုိတက်ေရာက်ပီး ပါရီမိ ခင်းကုိ ကည့်  
ရာတွင် ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ေရာဂါကာကွယ်ေရးအစီအမံများ 
ကိ ုသတ်မှတ်ထားသည့အ်တိင်ုး လိက်ုနာလပ်ုေဆာင်ရမည် 
ြဖစ်ပီး လူအချင်းချင်းခပ်ခွာခွာေနထိုင်ရမည်ြဖစ်သည်။

အဖီယ်ေမ ာ်စင်သုိလာေရာက်သည့် ဧည့်သည်များအေန 
ြဖင့ ်အသက် ၁၁ ှစ်ှင့အ်ထက် မည်သမူဆိ ုှာေခါင်းစည်း 
ဝတ်ဆင်ရမည်ြဖစ်သည်ဟ ုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

အစ လာမ ာဘတ်    ဇွန်     ၂၆
ကမ ာတစ်ဝန်း၌    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကူးစက ်
ပျံှံေနစ်အတွင်း  ြပည်ပိုင်ငံများ၌   ေသာင်တင် 
ေနသည့် ပါကစ တန်ိုင်ငံသား  ၉၇၃၉၃  ဦးအား 
ေနရပ်သို   ြပန်လည်ေခ ယူခဲ့ေကာင်း ပါကစ တန် 
ိုင်ငံက ယမန်ေနတွင် ေြပာကားသည်။

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 
ြဖစ်ပွားမ အရှိန်ြမင့်တက်ခဲ့သည့ ်   မတ်လအတွင်း 

ြပည်ပိုင်ငံအသီးသီး၌        ေသာင်တင်ေနသည့် 
ိုင်ငံသားများအား     ြပန်လည်ေခ ေဆာင်မ ကို 
ပါကစ တန်ုိင်ငံက စတင်လုပ်ေဆာင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။

ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ြပည်ပေရာက ်ပါကစ တန် 
ိုင်ငံသား ၉၇၃၉၃ ဦးကို   ေနရပ်သို   ြပန်လည် 
ေခ ေဆာင်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 
ေြပာေရးဆုိခွင့်ရိှသူ အုိင်ရှာဖာုိကီွက ေြပာကားသည်။

လွန်ခဲ့သည့်         ရက်အနည်းငယ်အတွင်းက 

ေဆာ်ဒအီာေရဗျိင်ုငမှံ ပါကစ တန်ိင်ုငသံား ၃၉၇၆ 
ဦး၊ ယူေအအီးမှ ၂၂၃၁ ဦးှင့် အီရတ်ုိင်ငံမှ ၂၆၃ ဦးတို 
ပါကစ တန်ုိင်ငံသုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာေကာင်း 
ယမန်ေနက အစ လာမ ာဘတ်မိတွင် ကျင်းပသည့ ်
အပတ်စ်သတင်းထုတ်ြပန်ပွဲတွင ်       ပါကစ တန် 
ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူက 
ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ကမ ာတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ပျံှံေနစ်အတွင်း
ြပည်ပေရာက် ိုင်ငံသား ၉၀၀၀၀ ေကျာ်အား ပါကစ တန် ြပန်လည်ေခ ယူခဲ့

သုံးလေကျာ်ကာပိတ်ထားခဲ့သည့် အီဖယ်ေမ ာ်စင် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်

ဘဲလ်ဂရိတ ်     ဇွန်      ၂၆
ဆားဘီးယားိုင်ငံ၏ ပါလီမန်ေရးေကာက်ပွဲများကိ ုမဲုံေပါင်း ၂၃၄ ုံ၌ ဇူလိုင် 
၁ ရက်တွင်   ြပန်လည်ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း   ဆားဘီးယားေရးေကာက်ပွ ဲ
ေကာ်မရှင်က ယေန  ေြပာကားသည်။ 

ဇွန် ၂၁ ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့ေသာ   ေရးေကာက်ပွဲတွင ်    စာရင်းအင်းှင့ ်
ကန်ိးဂဏန်းဆိင်ုရာ    မှားယွင်းမ ြဖစ်ေပ ခဲေ့ကာင်း  ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က 
ေတွရှိခဲ့ပီးေနာက ်အထက်ပါအတိုင်း ဆုံးြဖတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

စာရင်းရိှမလဲာေပးသအူေရအတွက်ထက် စာရင်းထတ်ုြပန်ခဲေ့သာ မစဲာရင်း 
အေရအတွက်မှာ များြပားေနသည်ကိ ု ေတွရိှခဲရ့ပီးေနာက်  ယခကုဲသ့ို ပါလမီန် 
ေရးေကာက်ပွဲြပန်လည်ကျင်းပရန ်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  ဆားဘီးယား 
အမျိးသားအသံလ င့်ဌာနက ေကညာသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားပီးေနာက ်ဇွန် ၂၁ ရက် 
တွင် ကျင်းပေသာ ပါလီမန်ေရးေကာက်ပွဲသို ြပည်တွင်းမ ှေလ့လာသ ူ၃၃၄၁ ဦး 
ှင့် ိုင်ငံြခားမှေလ့လာသ ူ၁၁၁ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဆားဘီးယားိုင်ငံ၌ ပါလီမန်ေရးေကာက်ပွဲများ 
ြပန်လည်ကျင်းပမည်

နယူးေဒလီ     ဇွန်     ၂၆
အိ ိယိင်ုင၌ံ တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 
ခံရသူ ၁၇၂၉၆ ဦး စံချနိ်တင်ေတွရှိခဲ့ရာ  ယေန   ေဒသ 
စေံတာ်ချန်ိ နနံက် ၈ နာရအီထ ိအိ ိယိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၄၉၀၄၀၁ ဦး ရိှလာေကာင်း 
အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ        ထုတ်ြပန်သည့် 
အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ 

ထိုအတ ူကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်တစ်ရက်အတွင်း 
၄၀၇  ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲ့ပီး အိ ိယ၌ အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်
ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၅၉၁ ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

သိုေသာ် ိုင်ငံအတွင်းရှ ိကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက ်
ခရံသမူျားအနက် ၂၈၅၆၃၆ ဦးသည် ေရာဂါ လုံးဝကင်းစင်ပီး 
ေဆးုံများမှ ြပန်ဆင်းခဲ့ရာ လက်ရှိအချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါေကာင့ ်ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ ေစာင့်ကည့မ် ခယံေူနသ ူ
၁၈၉၄၆၃ ဦးရိှေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။

အိ ိယအစိုးရသည ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေနာက ်ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ  ထိန်းချပ် 
ရန် ေရာဂါစမ်းသပ်စစ်ေဆးမ ကိ ုအရိှန်ြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပီး ယမန်ေနက တစ်ရက်အတွင်း ၂၁၅၄၄၆ ဦး၏ နမူနာ 
ကို စမ်းသပ်စစ်ေဆးခဲ့ြခင်းှင့်အတူ လက်ရှိအချနိ်အထိ 
ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်  ြပည်သူ ၇၇၇၆၂၂၈ ဦးတို၏ နမူနာကို 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ရိှ၊ မရိှ စမ်းသပ်စစ်ေဆးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် တစ်ရက်အတွင်း ေသဆံုးသ ူ
၄၀၇  ဦးရှိသည့်အနက်      ေသဆုံးသူ ၁၉၂ ဦးသည် 
မဟာရာရ့ ထရာြပည်နယ်မှြဖစ်ပီး အိ ိယိင်ုငရိှံ ြပည်နယ် 
ှင့် ေဒသများအနက် တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ေကာင့ ်ေသဆုံးမ အများဆုံးြဖစ်လာခဲ့သည်။

ထိုအတ ူအိ ိယိင်ုငတံစ်ဝန်းလုံး၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၁၅၃၉၁ ဦးရိှသည့်အနက် ၆၉၃၁ 
ဦးသည် မဟာရာရ့ ထရာြပည်နယ်မှြဖစ်ပီး ေဒလေီဒသတွင် 
၂၄၂၉ ဦး၊ ဂူဂျာရတ်ြပည်နယ်တွင ်၁၇၅၃ ဦး၊ တမီးလ်နာဒူ 
တွင် ၉၁၁ ဦး၊ ဥတာပရာေဒ့ရ တွင် ၆၁၁ ဦး၊ အေနာက်ဘဂ  လား 
တွင် ၆၀၆ ဦး၊ မာဒီဟီယာ ပရာေဒ့ရ တွင် ၃၅၄၂ ဦးှင့် 
ရာဂျာ့စတန်တွင် ၃၇၉ ဦးှင့် တယ်လန်ဂါနာတွင် ၂၃၀ တို 
ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။           

ကိုးကား - ပီတီအိုင်၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အန်ကာရာ   ဇွန်   ၂၆

အသက် ၆၅ ှစ်ှင့်အထက်ရှိေသာ 

သက်ကီးရယ်အိုများကို     တူရကီ 
ုိင်ငံက    ခရီးသွားလာခွင့်ြပေကာင်း  

တူရကီ    ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနက 
ယမန်ေနက ေကညာသည်။

တြဖည်းြဖည်းချင်း ေြဖေလ ာ့

တူရကီအစိုးရသည် ိုင်ငံအတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      ကူးစက်ပျံှံမ  

ထန်ိးချပ်ရန် ှစ်လကာ အသွားအလာ 
ကန်သတ်မ ချမှတ်ခဲ့ပီးေနာက်  ပုံမှန် 

အေနအထားြပန်ြဖစ်ေရး လုပ်ငန်းစ် 

ကို အရှိန်အဟုန်ြမင့် လုပ်ေဆာင်လာ 
ခဲရ့ာ ဇွန် ၁ ရက်မှစ၍ သက်ကီးရယ်အိ ု

များအတွက် အသွားအလာကန်သတ်မ  

အမန်ိကိ ုတြဖည်းြဖည်းချင်း ေြဖေလ ာ ့
လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ယမန်ေနက       တူရကီိုင်ငံ၌ 

သက်ကီးရယ်အုိများ၏ သွားလာလ ပ်ရှားမ ဆိုင်ရာ ကန်သတ်မ  တူရကီ ေြဖေလ ာ့

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၇၀၀၀ ေကျာ် စံချနိ်တင်ေတွရှိပီး ၄၀၇ ဦးေသဆုံး

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ

 ေနာက်ဆုံးအေြခအေန
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသ ူ - ၉၇၅၃၆၃၇ ဦး

ေသဆုံးသူ - ၄၉၂၆၄၇ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ - ၅၂၇၉၇၀၉ ဦး

တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၁၄၅၈ ဦး ထပ်မစံမ်းသပ် 

ေတွရှိခဲ့ရာ  ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၉၃၁၁၅ 

ဦးရှိလာခဲ့သည်။ 

ထိုအတ ူတရူကီိင်ုငတွံင် တစ်ရက် 

အတွင်း   ကုိဗစ်-၁၉   ေရာဂါေကာင့ ်

၂၁ ဦး   ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ  အဆိုပါ 

ေရာဂါေကာင့်    ေသဆုံးသူေပါင်း 

၅၀၄၆  ဦး ရှိလာေကာင်း   တူရကီ 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီး    ဖာရက်ဒ်တင ်

ကိုကာက ေြပာကားသည်။
ထုိအြပင်  တူရကီုိင်ငံ၌  တစ်ရက် 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက ်

ခံရသူ ၁၄၇၂ ဦး ေရာဂါကင်းစင်ပီး 

ေဆးုမံျားမှ ြပန်ဆင်းခဲ့ကရာ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ
ေပါင်း   ၁၆၅၇၀၆  ဦး   ရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။      
သိုေသာ်    တူရကီ   ကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များသည ်     ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသည့ ်  လူနာ ၉၄၁ 

ဦးကိ ု   အထူးကပ်မတ်ကသုဌာနတွင် 

ေဆးဝါးကုသေပးလျက်ရိှပီး    ၎င်းတုိ 
အနက်    လူနာ    ၃၆၉  ဦးသည်       

ကျန်းမာေရးအေြခအေန  ဆိုးရားပီး 

အသက် ှအေထာက်အကြူပကရိယိာ 
များြဖင့် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာေစာင့်ကည့်မ  

ခံယူလျက်ရှိကေကာင်း   ကိုကာက  

ထပ်မံေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ



ဇွန်   ၂၇၊  ၂၀၂၀

ဂူဂဲလ်က အရည်အေသွးြမင့် သတင်းေကာင်းများေဖာ်ြပမ အတွက် အခေကးေငွေပးအပ်မည်
ဆန်ဖရန်စစ ကို   ဇွန်    ၂၆ 
အင်တာနက်ကမု ဏြီဖစ်ေသာ ဂဂူလ်ဲက ိင်ုင ံသုံးိင်ုငရိှံ 
မတ်ိဖက်ဒစ်ဂျစ်တယ်မဒီယီာလပ်ုငန်းများအား   ၎င်းတို 
၏  အရည်အေသွးြမင့ ်သတင်းေကာင်းများ ေဖာ်ြပမ  
အတွက် အခေကးေငေွပးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် အခေကး 
ေငွြဖင့် ဝင်ေရာက်ကည့် ရေသာ သတင်းဝက်ဘ်ဆုိက် 
များကို အခမဲ့ကည့် ခွင့်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ယမန် 
ေနက ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

သတင်းတန်ဖိုးြမင့်ေသာ သတင်းေဖာ်ြပချက်များ 
အား  အခေကးေငွေပးိုင်ရန်အတွက ်မှတ်ပုံတင်ြခင်း 
ဆိုင်ရာအစီအစ်တစ်ရပ်    ြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း   
ဂူဂဲလ်က   ၎င်း၏  စာမျက်ှာတွင် ေကညာခဲ့သည်။  
မိမိတိုအေနြဖင့ ်      သတင်းေဖာ်ြပချက်များအတွက ်       
အခေကးေငွေပးမည့်ကိစ ှင့်      အခေကးေငွြဖင့်  
ဝင်ေရာက်ကည့် ရေသာ    သတင်းဝက်ဘ်ဆိက်ုများကုိ 
အခမ့ဲကည့် ခွင့်ေပးမည့်ကိစ တုိအား  ဂျာမနီမှ Spiegel 
Group ၊  သစေတးလျမှ Schwartz media ၊  ဘရာဇီးမှ  
Diarios Associados တုိှင့် လအတန်ကာေဆွးေွးခဲ့ 
ရေကာင်း   ဂူဂဲလ်မှ  ထုတ်လုပ်မ စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ 
ဒဥုက     ဘရက်ဘန်ဒါက  ေြပာကားသည်။ အခေကးေင ွ
ေပးပီး   ဝင်ေရာက်ကည့် ရေသာ  သတင်းဝက်ဘ်ဆိက်ု 

များမှ ေဆာင်းပါးများကိုလည်း သုံးစွဲသူများ အခမဲ့အသုံး 
ြပိုင်ရန်   ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ဂူဂဲလ်က 
ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ယခုြပလုပ်မည့်အစီအစ်အား ၂၀၁၈ ခုှစ် ဂူဂဲလ် 

သတင်းထုတ်ြပန်မ ဆိုင်ရာ   လ ပ်ရှားမ အစီအစ်အေပ     
အေြခခံပီး ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အဆိုပါသတင်း 
ဆိင်ုရာလ ပ်ရှားမ သည် သတင်းအမှားများအား  တိက်ုဖျက် 
ရန်ှင့်   သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအား    ေငွေကးအရ 

အကူအညီေပးရန်  ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာလ ပ်ရှားမ ြဖစ် 
သည်။ ယခုကဲ့သို    အရည်အေသွးြမင့်  သတင်းေကာင်း 
များကို ေဖာ်ြပချက်များအတွက် အခေကးေငွေပးရန ်
ေဆာင်ရက်မ သည်   ဂူဂဲလ်အပါအဝင ်   အင်တာနက် 
ကမု ဏမီျားအား   သတင်းေဖာ်ြပမ အတွက်    အခေကးေင ွ
ေပးရန် ေတာင်းဆိမု များ  များြပားလာရာမှ  ြဖစ်ေပ လာ 
ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေအအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနအပါအဝင်  ဥေရာပှင့် 
ကမ ာတစ်လ ားမှ ဆိရှုယ်မဒီယီာများတွင် သတင်းေဖာ်ြပ 
ေနေသာ မီဒီယာလုပ်ငန်းများက  ၎င်းတို၏   အရည် 
အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ        သတင်းေဖာ်ြပမ များအတွက် 
အင်တာနက်ကမု ဏမီျားမှ အခေကးေငေွပးရန်အတွက် 
ဥပေဒြပ  ာန်းေပးရန်   ေတာင်းဆိုခဲ့ကသည်။ မီဒီယာ 
ကုမ ဏီများအား    ၎င်းတို၏    စာမျက်ှာများတွင ်
အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ သတင်းေဖာ်ြပချက်များ 
အေပ   အခေကးေငွေပးရန်ှင့် ဥေရာပဒစ်ဂျစ်တယ ်
မပူိင်ုခွင့်ဆိင်ုရာ    ဥပေဒအတိင်ုး လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန်  
ြပင်သစ်ရိှ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အာဏာပုိင်အဖဲွက ဧပီလ 
တွင် ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ
ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

၂၀၂၁ ှစ်လယ်အထိ နယ်စပ်ဂိတ်များ ပိတ်ထားဖွယ်ရှိဟ ု
သစေတးလျဝန်ကီးချပ ်စေကာ့ေမာ်ရစ်ဆင ်ေြပာ

ဆစ်ဒနီ  ဇွန်    ၂၆

ကမ ာတစ်ဝန်း၌ ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ပျံံှ 

မ     အရိှန်ြမင့်လာေသာေကာင့် သစေတးလျ 

ိင်ုင၏ံ နယ်စပ်ဂတ်ိများကိ ု လာမည့်ှစ်လယ် 

အထိ     ပိတ်ထားဖွယ်ရိှေကာင်း   ဝန်ကီးချပ် 

စေကာ့ေမာ်ရစ်ဆင်က            ေြပာကားလိုက ်

သည်။

လာမည့်ှစ်အတွင်း  ြပည်ပသို သွားလာ 

ိုင်ခွင့်         အနည်းငယ်သာရှိသည်ဆိုေသာ 

ကွန်တက်ေလေကာင်းလုိင်း         အကီးအကဲ 

အလန်းဂျိင်စီ၏       အြမင်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ေမးြမန်းရာတွင်   ေမာ်ရစ်ဆင်က    ထိုသို 

ေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ “ကမ ာတစ်ဝန်း 

ကည့်မယ်ဆိုရင ်  ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  

ဟာ အရိှန်ြမင့်လာတာကိ ု ြမင်ေတွရပါတယ်” 

ဟ ုေမာ်ရစ်ဆင်က  ယေန  အစုိးရအဖဲွအစည်း 

အေဝး  ကျင်းပပီးေနာက် သတင်းေထာက်များ 

သို ေြပာကားခဲ့သည်။

နယူးဇီလန်ိုင်ငံှင့်          ခရီးသွား 

လမ်းေကာင်းတစ်ခ ုဖန်တီးရန် ေမ ာ်လင့်ဆြဲဖစ် 

ေကာင်း၊         ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချပ်ရာတွင ်

သစေတးလျိုင်ငံ၏   ေအာင်ြမင်မ ေကာင့် 

ခရီးသွားလာမ ဆိင်ုရာ  သေဘာတညူခီျက်များ 

ရရှိေရးတွင ်အြခားိုင်ငံများက စိတ်ဝင်စားမ  

တစ်ရပ်ေဖာ်ြပခဲ့ေကာင်း   ၎င်းက    ဆိုသည်။   

သစေတးလျိုင်ငံက ိုင်ငံြခားသားခရီးသွား 

များအား  မတ်လအတွင်း  နယ်စပ်ဂိတ်များ 

ပိတ်ခဲ့ပီး    ယခုှစ်ကုန်အထိ  ဆက်လက် 

ပတ်ိပင်ထားိင်ုေကာင်း ယခင်က ေြပာကားခဲ ့

သည်။

အလားတူ     ကွန်တက်ေလေကာင်း 

လိုင်းကလည်း   ၎င်း၏   အလုပ်အကိုင်ေနရာ 

၆၀၀၀ ခန်   ေလ ာ့ချမည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံတကာ 

ခရီးသွားလာမ အလားအလာေကာင့် အဲဘတ် 

ေအ ၃၈၀ စူပါဂျမ်ဘို    ေလယာ် ၁၂ စင်းကိ ု 

သုံးှစ်ကာ အနားေပးမည်ဟ ု        ကွန်တက် 

ေလေကာင်းလုိင်းက ယမန်ေနက ေကညာခဲ့ 

သည်။

ကိုးကား - သည်စထရိတ်တိုင်းမ်

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

မက ဆီကိုစီးတီး    ဇွန်    ၂၆
မက ဆကီိ ုဘ  ာေရးဝန်ကီး ေအာ်တူိဟုာရယီာတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး စမ်းသပ်ေတွရိှခဲရ့ာ 
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရေသာ အဆင့်အြမင့်ဆုံးအစိုးရအဖွဲဝင်တစ်ဦး ြဖစ်လာခဲ့သည်။

ဟာရယီာက သီးသန်ခဲွေနလျက်ရိှပီး ေနအမ်ိမှ အလပ်ုလပ်ုကိင်ုေနေကာင်း ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် 
တွစ်တာမှတစ်ဆင့် ေြပာကားခဲသ့ည်။ ဟာရယီာသည် မက ဆကီိသုမ တ အန်ဒရက်စ်မန်ျရယ်လ် 
လိပုက်ဇ်ေအာ်ဘေရတာှင့်အတ ူပီးခဲေ့သာသတီင်းပတ်အတွင်း ှာေခါင်းစည်းများ ဝတ်ဆင်ြခင်း 
မရိှဘဲ အခမ်းအနားှစ်ခုထက်မနည်း တက်ေရာက်ခ့ဲသည်။ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်မ ှင့် ေသဆံုးမ များ 
စံချန်ိတင်ြမင့်တက်လာမ ကိ ုစုိးရိမ်သည့် ကျန်းမာေရးပညာရှင်အချိ၏ ေဝဖန်မ များရိှလင့်ကစား 
မက ဆီကုိအစုိးရက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် အေလးေပးလုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည်။

မက ဆကီိသုမ တ ေအာ်ဘေရတာက ှာေခါင်းစည်းမဝတ်ဆင်ဘ ဲအစုိးရအဖဲွဝင်ဝန်ကီးများ 
ှင့်အတ ူိင်ုငတံစ်ဝန်း လှည့်လည်ြခင်း၊ အခမ်းအနားများ တက်ေရာက်ြခင်းြဖင့် စနံမနူာတစ်ရပ် 
လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ ဟာရီယာကို သမ တေအာ်ဘေရတာ၊ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူများှင့်အတ ူ
ဇွန် ၂၁ ရက်က ုပ်သံတစ်ခုအြပင ်ဇွန် ၁၈ ရက်က သမ တ၏ ေနစ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ 
ေတွြမင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအြပင် ထိပ်တန်းုပ်သံလ င့်ဌာန Televisa အပါအဝင် ဟာရီယာသည ်
ပီးခဲ့ေသာသီတင်းပတ်အတွင်း မီဒီယာများှင် ့ေတွဆုံေမးြမန်းမ များ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ကိုးကား - ဘလွန်းဘဂ့်၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

မက ဆကီိဘု  ာေရးဝန်ကီး ေအာ်တူိဟုာရယီာ ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံ

ပင်လယ်နီ၌ အီဂျစ်ှင့် စပိန် ပူးတွဲစစ်ေရးေလ့ကျင့်မ  ြပလုပ်
ကိုင်ိ ု  ဇွန်    ၂၆
အဂီျစ်ှင့ ်စပိန်ေရတပ်တုိသည် အဂီျစ်ိင်ုငေံတာင်ဘက် ပင်လယ်န ီ
ေဒသရိှ အလွန်ကီးမားေသာ တပ်စခန်းတစ်ခုတွင် ေရတပ်ဆုိင်ရာ 
ပူးတဲွစစ်ေရးေလက့ျင့မ် ြပလပ်ုေကာင်း အဂီျစ်တပ်မေတာ် ေြပာေရး 
ဆိုခွင့်ရှိသူက ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင ်ေြပာကားခဲ့သည်။

အဂီျစ်ေရတပ်မှ စူးအက်အမည်ရိှ စစ်သေ  ဘာှင့ ်စပန်ိေရတပ်မှ 
ူမန်ဆီယာအမည်ရှိ စစ်သေ  ဘာတိုသည်   အီဂျစ်၏   ဘီရီနီးစ် 
ေရတပ်စခန်းတစ်ခုတွင်  ေရတပ်ဆိုင်ရာ ပူးတွဲစစ်ေရးေလ့ကျင့်မ  
ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း အီဂျစ်တပ်မေတာ ်ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသ ူ
တာမာအယ်လ်ရီဖိုင်းက ေြပာကားသည်။

အီဂျစ်ှင့် စပိန်ေရတပ်တို၏ စစ်သေ  ဘာများသည် စစ်ေရး 
ေလက့ျင့မ် ြပလပ်ုစ် ပင်လယ်နေီတာင်ဘက်ရိှ ပင်လယ်ေရေကာင်း 
လုံ ခံေရး အစီအမံများ တိုးြမင့်ေရးှင့် ယင်းေဒသရှိ   ှစ်ိုင်ငံ 
တပ်ဖဲွ၏   ပူးတဲွစစ်ဆင်ေရးတွင်  စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့တ်က်မ ရိှေရး 
ဆိုင်ရာ လ ပ်ရှားမ အများအြပားကို လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။
ထိုအြပင် အဂီျစ်ှင့ ်စပန်ိေရတပ်သည် ေဒသတွင်း ေရေကာင်း 

ဆုိင်ရာကာကွယ်မ ြမင့်တင်ေရးှင့် ပင်လယ်ြပင်၌ ှစ်ဖက်အကား 
အချင်းချင်း အကူအညီေပးြခင်းြဖင့ ်ေရတပ်၏  စွမ်းေဆာင်ရည ်
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်မ များကိုလည်း ြပလုပ်ခဲ့ 
ေကာင်း သိရသည်။

အဂီျစ်ှင့ ်စပန်ိေရတပ်တိုသည် ဇွန် ၁၈ ရက်က အဆိပုါေနရာ၌ 
ပူးတွဲစစ်ေရးေလ့ကျင့်မ တစ်ကိမ် ြပလုပ်ခဲ့ပီး ယခုြပလုပ်ေသာ 
ပူးတဲွစစ်ေရးေလက့ျင့မ် သည်  တစ်လအတွင်း  ဒတုယိအကမ်ိေြမာက် 
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အီဂျစ်ုိင်ငံသည် စစ်ဘက်ဆုိင်ရာ ပူးေပါငး်ေဆာင်ရက်မ ကုိ 
တုိးြမင့်ရန်ှင့ ်စစ်ဘက်ဆိင်ုရာ က မ်းကျင်မ များဖလှယ်ရန်အတွက် 
စစ်ေရးေလ့ကျင့်မ များကို  အြခားိုင်ငံများှင့်အတ ူပုံမှန်ြပလုပ် 
လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။   

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၂၆  
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး က န်းလှမိနယ် သဖန်းဆပ်ိဆည် ေရဝပ်ဧရယိာအတွင်း 
တရားမဝင ်ေရ ေမျာများှင့်ပတ်သက်၍ အဂတိလိုက်စားေသာ ဌာနဆိုင်ရာ 
တာဝန်ရှိသူများအား စုံစမ်းစစ်ေဆးအေရးယူေဆာင်ရက်ေပးပါရန ်စစ်ကိုင်း 
တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမှ အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သို 
လ ဲေြပာင်းေပးပိုခဲ့သည်။

လ ဲေြပာင်းစာအရ အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်က စံုစမ်း 
စစ်ေဆးေရးအဖဲွ ဖဲွစည်းစစ်ေဆးခဲရ့ာ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး က န်းလှမိနယ် 
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးစိုးကိုကိ ု

(ပ/၅၁၉၉)သည် တရားမဝင် ေရ ေမျာလုပ်ကုိင်သူများထံမှ ေငွကျပ် ၃၀၀၀၀ဝ 
ကိုလည်းေကာင်း၊ က န်းလှမိနယ် ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးေအာင်မျိးဦး (ရဲ ၄၃၀၂)
သည် တရားမဝင်ေရ ေမျာလုပ်ကိုင်သူများထံမှ   ေငွကျပ်  ၅၅၀၀၀ဝ ကို 
ှစ်ကိမ်ခွဲ၍လည်းေကာင်း၊   က န်းလှမိမရဲစခန်း  စခန်းမှး  ဒုတိယရဲမှး 
သန်းထုိက် (ရ ဲ၅၀၀၃)သည် တရားမဝင်ေရ ေမျာလုပ်ကုိင်သူများထံမှ ေငွကျပ် 
၇၅၀၀၀ဝ ကို သုံးကိမ်ခွဲ၍လည်းေကာင်း၊ တရားမဝင် ေရ ေမျာလုပ်ကိုင်သူ 
ခုနစ်ဦးတိုထံမှ ေငွကျပ် ၂၉၀၀၀ဝ ကို သုံးကိမ်ခွဲ၍လည်းေကာင်း၊ နယ်ထိန်း 
အဖဲွေခါင်းေဆာင် ဒတုယိရအဲပ်ုမျိးလွင် (လ ၁၉၉၂၁၂) သည် ေငကွျပ် ၂၅၀၀၀ဝ 
ကိ ုသုံးကမ်ိခဲွ၍လည်းေကာင်း၊ ကန်ဘလခူိင်ု ရတဲပ်ဖဲွမှးုံး ဒစုိက်ုိှမ်နင်းေရး 

အဖွဲေခါင်းေဆာင် ရဲအုပ်ရဲလင်း(လ ၂၂၂၈၈၇) သည် တရားမဝင်ေရ ေမျာ 
လုပ်ကိုင်သူများထံမ ှေငွကျပ် ၂၀၀၀၀ဝ ကိုလည်းေကာင်း လက်ခံရယူခဲ့က 
ြခင်းြဖင့် ရာထူးတာဝန်ကုိ အလဲွသံုးစားြပ၍ အဂတိလုိက်စားမ ကျးလွန်ခ့ဲက 
ြခင်းြဖစ်ေကာင်း စစ်ေဆးေပ ေပါက်သြဖင့် ၎င်းတိုငါးဦးအေပ  အဂတိ 
လိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ   ပုဒ်မ ၅၆ အရ    စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 
က န်းလှမိမရဲစခန်း၌  ယေနတွင် ပထမသတင်းေပး တိင်ုကားချက်ဖွင့လှ်စ်၍ 
တရားစွဲဆိုအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း အဂတိလိုက်စားမ  
တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်မ ှသိရသည်။ 

သတင်းစ်

 စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး က န်းလှမိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးစိုးကိုကိုှင့်
က န်းလှမိနယ် ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးေအာင်မျိးဦးအပါအဝင် ရဲအရာရိှေလးဦးတိုအေပ  အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒြဖင့် အမ ဖွင့်အေရးယူ

လငူယ်စာေပ ဒတုယိဆရုရိှသည့ ်စာေရးဆရာ ချစ်မန်ုးငမ်ိး 
၏ “အပျသံင်စှင့် လူငယ်ဝတ တိုများ” စာအုပ်ကို ြဖန်ချ ိ
ေရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယင်းစာအုပ်တွင ်ယေနေခတ်လူငယ်များ ပရဟိတ 
စိတ်ထားှင့် ရဲစွမ်းသတ ိြပည့်ဝကေစရန်၊ မိဘ၊ ဘိုးဘွား၊ 
ဆရာသမားများ၏   ဆိုဆုံးမစကားကိုနာခံပီး   ေမတ ာ 
ေစတနာကို နားလည်တတ်ေစရန်၊ မသန်စွမ်းလူငယ်ေလး 
များကုိ အထင်အြမင်မေသးဘဲ စာနာနားလည်ပီး သူငယ်ချင်း 
အချင်းချင်း အလွန်အက ံ ကျစီားေနာက်ေြပာင်ြခင်းကို 
ေရှာင်က်တတ်ေစရန် စသည့ရ်ည်ရယ်ချက်ေကာင်းများြဖင့ ်
ရသစုစံုလံင်လင် ေရးသားထားေသာ စာအပ်ုေကာင်းတစ်အပ်ု 
ြဖစ်သည်။

အဆိုပါစာအုပ်ကို   ေရာင်းေဈး ေငွကျပ ်၁၂၀၀ ြဖင့် 
အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ ကန်ုသည်လမ်းရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု 
ဖန်ုး- ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈၊ အမှတ် (တ-၅၅) သေြပ 
ကုန်းေဈး ေနြပည်ေတာ်ရှ ိစာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်ဖုန်း- 
၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား 
မ ေလးမိရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု ဖန်ုး- ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆ 
ှင့်  အမိမိရှ ိ  စာေပဗိမာန်ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင ်
ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိင်ုေကာင်းှင့ ်လက်ကားမှာယလူိပုါက 
အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ ကန်ုသည်လမ်းရိှ စာေပဗမိာန် အေရာင်း 
ဌာန ဖုန်း- ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈ သို ဆက်သွယ်ုိင် 
ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

စာေပဗိမာန်စာမူဆု လူငယ်စာေပဆုရစာအုပ် ြဖန်ချေိရာင်းချရန်ကုန်     ဇွန်      ၂၆
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုိှံပ်ေရးှင့ ်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 
စာေပဗိမာန်က ၂၀၁၅ ခုှစ်အတွက် စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊ 
သုတပေဒသာ (သိပ ံှင့်အသံုးချသိပ ံ) တတိယဆုရရိှသည့် 
စာေရးဆရာ ေဒါက်တာြမင့်သန်း၏ “အိပ်စက်ြခင်းှင့ ်
ကျန်းမာေရး” စာအုပ်ကို ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယင်းစာအပ်ုတွင် လသူားများအပါအဝင် သတ ဝါတိင်ုး 
ကျန်းကျန်းမာမာ အသက်ရှင်ေနထုိင်ုိင်ရန်အတွက် အင်မတန် 
အေရးပါသည့ ်အပ်ိစက်ြခင်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ သပိ ံနည်းကျ 
အချက်အလက်များကိ ုစစုည်းတင်ြပထားပီး အပ်ိေရးမဝမ  
ေကာင့ ်ြဖစ်ပွားရသည့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာြပဿနာများ၊ 
အိပ်စက်ြခင်းှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်  ထူးြခားချက်များအြပင ်
အိပ်စက်ြခင်းများှင့ ်    အရယ်တင်ြခင်းဆက်စပ်ပုံတိုကိ ု
ြပည့်ြပည့်စုံစုံေရးသားထားသည့ ်   အသိပညာဗဟုသုတ 
ရရှိိုင်မည့ ်စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါစာအုပ်ကို ေရာင်းေဈး ေငွကျပ် ၁၁၀၀ ြဖင့် 
အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ ကန်ုသည်လမ်းရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု 
ဖန်ုး- ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈၊ အမှတ် (တ-၅၅) သေြပ 
ကုန်းေဈး ေနြပည်ေတာ်ရှိ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်ဖုန်း- 
၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား 
မ ေလးမိရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု ဖန်ုး- ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆ 
ှင့်  အမိမိရှ ိ  စာေပဗိမာန်ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင ် 
ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိင်ုေကာင်းှင့ ်လက်ကားမှာယလူိပုါက 
အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ ကန်ုသည်လမ်းရိှ စာေပဗမိာန် အေရာင်း 
ဌာန ဖုန်း- ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈ သို ဆက်သွယ်ုိင် 
ေကာင်း သိရသည်။                                   သတင်းစ်

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရစာအုပ်
ြဖန်ချေိရာင်းချ ရန်ကုန်      ဇွန်      ၂၆

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုိှံပ်ေရးှင့ ်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 
စာေပဗမိာန်က ၂၀၁၆ ခှုစ်အတွက် စာေပဗမိာန်စာမဆူရု၊ 

လှည်းကူး    ဇွန်    ၂၆
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်လှည်းကူးမိနယ်တွင ်ှာေခါင်း 
စည်းမဝတ်ဆင်ဘ ဲေနအမ်ိြပင်ပသို သွားလာေနသမူျားအား 
ယမန်ေန    နံနက်ပိုင်းက  အေရးယူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

လှည်းကူးမိနယ ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 
ထိန်းချပ်၊ တားဆီးေရးေကာ်မတီ၏     ဦးေဆာင်မ ြဖင့် 
ယမန်ေန   နံနက်ပိုင်းက လှည်းကူးမိမေဈးကီးအတွင်း 
ေဈးအဝင်၊ အထွက်ေပါက် ေနရာများ၊ ကားဂတ်ိ၊ ကားမှတ် 
တိင်ုများ၊ အေှးယာ်ဂတ်ိများ၌ မိနယ်အဆင့ ်ဌာနဆိင်ုရာ 
တာဝန်ရိှသူများ၊ ေဈးေကာ်မတီဝင်များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ် 
ေရးမှးှင့ ် အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများ၊   မီးသတ်ှင့ ်ကက်ေြခန ီ
တပ်ဖွဲဝင်များ၊      လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများပူးေပါင်းပီး 

အဖဲွသုံးဖဲွခဲွ၍       ှာေခါင်းစည်းမဝတ်ဆင်ဘ ဲ     သွားလာ 
ေနကသူများအား  အေရးယူခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ကာကွယ်ိင်ုရန်အတွက် 
ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်သွားလာကပါရန ်အသိပညာေပး 
တိုက်တွန်း  းေဆာ်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း       လိုက်နာ 
ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိသည့ ်    ှာေခါင်းစည်းမဝတ်ဆင်ဘ ဲ
ထွက်ခွာသွားလာေနသူ အမျိးသား ၃၇ ဦး၊ အမျိးသမီး 
ခနုစ်ဦး စစုေုပါင်း ၄၄ ဦးတိုအား ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစား 
ဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ် 
ိှမ်နင်းေရးဥပေဒှင့အ်ည ီဒဏ်ေငမွျား ေပးေဆာင်ေစြခင်း 
ြဖင့် အေရးယူေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း

လှည်းကူး၌ ှာေခါင်းစည်းမဝတ်ဆင်ဘဲ သွားလာသူများအား အေရးယူ



COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၆-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီ

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ဇွန်   ၂၇၊  ၂၀၂၀
ကိုဗစ်-၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်၊ သတင်း

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြခအေန

(၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက်(၈:၀၀) နာရီ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

၁။ (၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-

 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL)မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၈၃)ခု၊ 

 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၆၃) ခု၊

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

 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(မ ေလး)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ(၆၄)ခုှင့် 

 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ေမာ်လမိင)်မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ(၁၆၃) ခု၊
  စုစုေပါင်း (၁,၀၆၄)ခု အား ယေန၊ ညေနတွင် စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -
 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် မေတွရှိရပါ။
၂။ (၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာုိင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာ (၂၉၃) 
ဦးရှိပါသည်။ 
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေဟာင်း(old confirmed case)များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် (၂) ကိမ်ဆက်တိုက ်
ပုိးမေတွရိှသူ အသစ်(၄)ဦး (Case-161, 226, 234, 246) ေတွရိှရသြဖင့် စုစုေပါင်း ပုိးကင်းစင်သူ (၂၁၅) ဦးရိှပီး ၎င်းတုိ 
အနက်(၂၀၀)ဦးအား ေဆးုမှံ ဆင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ကာ သတ်မှတ်ေနရာများတွင် အသွားအလာ ဆက်လက်ကန်သတ်၍ 
ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိပါသည်။   
၄။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအနက ်ေသဆုံးသူ(၆)ဦး ရှိပါသည်။ 
၅။ (၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ေနလယ်(၁၂:၀၀)နာရမှီ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ေနလယ်(၁၂:၀၀) နာရအီတွင်း ေတွရိှရ 
ေသာ ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ(်၃၀)ဦး ရှိပါသည်။

၁။ (၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင-်
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ(၈၆၁)ခု၊ 
 -  ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ေမာ်လမိင)်မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၂) ခု၊ စုစုေပါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ 

(၁၁၃၃)ခုအား  ထပ်မံစစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -
 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် မေတွရှိပါ။ 
၂။    သိုြဖစ်ရာ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ နနံက်(၈:၀၀)နာရအီထ ိ ြမန်မာိင်ုငတွံင် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာ 
(၂၉၃)ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။
၃။ (၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက်  COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင-်
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)(NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁,၃၂၇) ခု၊ 
 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၁၉) ခု၊
 - ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး၊ ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၅) ခု၊
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(မ ေလး)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၅) ခု၊
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ေမာ်လမိင)် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၂) ခု၊ 
  စုစုေပါင်း(၂,၀၁၈)ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၆
ိုင်ငံတကာ ခရီးသည်တင်ေလယာ်များ ပျသံန်းမ ယာယီ 
ရပ်ဆိင်ုးထားြခင်းေကာင့ ်ြပည်ပိင်ုငအံသီးသီးတွင် ပတ်ိမ ိ
၍ အခက်အခဲကံေတွေနကသည့ ်ြမန်မာိင်ုငသံားများအား 
ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ိုင်ေရးအတွက်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရး  အမျိးသားအဆင့်ဗဟိ ု
ေကာ်မတီ၏ လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး
ဌာနအေနြဖင့် သက်ဆိင်ုရာ ြမန်မာသံုံးများှင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ
ရှိ    သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနတိုှင့ ်   ပူးေပါင်းညိ  င်း၍ 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ယေနတွင် ဂျပန်ိင်ုင၌ံ အခက်အခဲကံေတွေနကရ 
သည့် ြမန်မာိုင်ငံသား ၁၇၉ ဦးအား ဒုတိယအကိမ်အြဖစ် 
All  Nippon  Airways   ၏ ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ြဖင့ ်
တိကုျိမိ နာရတီာအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိမှ ြပန်လည် 
ေခ ေဆာင်ေပးခဲ့ရာ ည ၇ နာရီတွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်
ဆိင်ုရာေလဆပ်ိသို အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ြပန်လည်ေရာက်ရိှ 
ခဲ့ကသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံသားများ       ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်
ဆိင်ုရာေလဆပ်ိသို ေရာက်ရိှချန်ိတွင် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး၊ 
ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေရးှင့ ် ၂၁  ရက်တာ  အသွားအလာ 
ကန်သတ်ေနထိင်ုေရးတိုကိ ုအလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ် 
ေရးှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့ ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 
အဖဲွတိုက  သက်ဆိင်ုရာအလိက်ု တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေပးခဲ ့
သည်။

ြပည်ပမှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ အ ရာယ် 
တိုမှ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ိင်ုေရးအတွက် အစအီမမံျားကိ ု
ဆက်လက်ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ြမန်မာိုင်ငံသို 
ပျသံန်းသည့်ခရီးစ်များ ယာယီရပ်ဆိုင်းမ ေကာင့်  ြပည်ပ 
ိင်ုငမံျားတွင်  အခက်အခဲကံေတွေနရသည့် ြမန်မာိုင်ငသံား 
ဦးေရစုစုေပါင်း ၅၅၀၅ ဦးအား ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ ်
များြဖင့ ် ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ေပးခဲ့ပီးြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ အခက်အခဲ ကံေတွေနရသည့် ြမန်မာိုင်ငံသား ၁၇၉ ဦးအား ဒုတိယအကိမ် ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့



   ဇွန်   ၂၇၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်- ၁၉ သတင်း

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၂၆
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရးတွင် ေရှတန်းမှပါဝင်၍  
ပိုးေတွရှ ိ   လူနာများအား    ကာကွယ်ကုသေပးေနေသာ 
ေတာင်ဥက လာပအမျိးသမီးှင့်      ကေလးေဆးုံသို  
သန်ရှင်းေရးလပ်ုငန်းသုံး ေဆးရည်များ၊  စက်ပစ ည်းများှင့်   
အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ   လှဒါန်းပွဲကို    ယေန  
မွန်းလွဲပိုင်းက အဆိုပါေဆးုံ၌ ြပလုပ်သည်။ 

လှဒါန်းပွဲတွင်    အလှရှင်များကိုယ်စား   Rotary  
Club  of  Yangon မှ  ေဒ စ ီလွင်၊ ေဒ တင်ဥမ ာထွန်းှင့်   
ေဒါက်တာသန်းဝင်းတုိက  ပစ ည်းများ ေပးအပ်လှဒါန်းပီး  
ေတာင်ဥက လာပ အမျိးသမီးှင် ့ကေလးေဆးုံအုပ်ကီး  
ေဒါက်တာဝင်းေမာ်ဦးှင့်  ဆရာဝန်၊ ဆရာမများ တက်ေရာက်  

လက်ခံသည်။ 
ေဆးုံအုပ်ကီး ေဒါက်တာဝင်းေမာ်ဦးက ယခုကဲ့သို   

သန်ရှင်းမ ှင့် ပိုးမ ားကင်းစင်ေရး လပ်ုေဆာင်ရာတွင်  အထူး 
လိုအပ်ေသာပစ ည်းများကို    လာေရာက်လှဒါန်းသည့ ် 
အလှရှင်များကိ ု အထူးေကျးဇူးတင်ရိှေကာင်း  ေြပာကား 
ပီး ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်သည်။ 

ယေနတွင်   Rotary Club of Yangon ှင့် မိတ်ေဆွ 
အေပါင်းအသင်းများက   ေငွကျပ်  ၁၅၅  သိန်း    တန်ဖိုးရှိ 
သန်ရှင်းေရးလုပ်ငန်းသုံး ေဆးရည်များ၊   စက်ပစ ည်းများ   
ှင့် အေထာက်အကူြပပစ ည်းများကိ ုလှဒါန်းခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ခရမ်းမိနယ ်  မိမ  
စခန်းမှး ဒတုယိရမှဲး ေဇာ်မင်းဦးှင့ ်တပ်ဖဲွဝင်    
များ၊ မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန 
မှ ဝန်ထမ်း များ၊ မိနယ်ကျန်းမားေရးဦးစီးဌာနမှ 
ဝန်ထမ်းများပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်
ယမန်ေန   နနံက်ပိင်ုးတွင် မိေပ ရပ်ကွက်များ   
အတွင်း   အသံချဲစက်ြဖင့်    ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  
ကူးစက်ြပန်ပွားမ         ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက် 
သတိြပလိုက်နာရမည့်             အချက်များှင့်  
ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများအား  ှာေခါင်းစည်း  
ဝတ်ဆင်အသုံးြပ၍ သွားလာပါရန် လှည့လ်ည် 
ေကညာြခင်းတို        ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း   
သိရသည်။                                ရဲြပန်ကား

ေဝါ  ဇွန်   ၂၆
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေဝါမိနယ် ထိန်တပင်ေကျးရာ ြမစိမ်းေရာင်ငါးက   ဖွံဖိးေရးစီမံကိန်း 
ေကျးရာေကာ်မတမှီ စမီကံန်ိး ဆ  မှစ်သက်တမ်း ပထမအကမ်ိ လည်ပတ်ရန်ပုေံငထွတ်ုေချးြခင်းကိ ု
ယေနတွင် ထိန်တပင်ေကျးရာတွင ် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။    

ေချးေငွထုတ်ေချးရာတွင်   ကိုဗစ်-၁၉  လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ ေကျးရာေကာ်မတီမ ှ
ြမစိမ်းေရာင်အသင်းသ ူအသင်းသား များအား အိမ်အေရာက် လိုက်လံထုတ်ေချးေပးခဲ့သည်။

ေကျးရာေကာ်မတအီေနြဖင့ ်ငါးေမွးြမသ၊ူ ငါးေရာင်းဝယ်သ၊ူ ငါးပ၊ိ ငါးေြခာက်ေရာင်းဝယ်သ ူ 
စုစုေပါင်း ၁၄၉ ဦးအား ေငွကျပ်  ၃၉၅၇၀၀၀၀ ထုတ်ေချးေပးခဲ့ပီး ေချးေငွသက်တမ်းကာလမှာ  
၁၀ လြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                                                      သတင်းစ်

ဟသ  ာတ  ဇွန်  ၂၆
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ဟသ  ာတမိအတွင်းရှ ိ  အင်း ၄၄ အင်းတွင် 
ငါးရစ်ငါးသန်ရာသီချနိ်အတွင်း ငါးဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရးှင် ့ ဘက်ထရီ 
ကျ်စက်ြဖင့ ်ငါးဖမ်းြခင်း တားြမစ်ေကာ်ြငာဆိင်ုးဘတ်ုများ စိက်ုထြူခင်း  
ကိ ုခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးတင့လွ်င်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊   ေကျးရာ 
အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊   အင်းလုပ်သားကီးများှင့်အတ ူ   ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။
အင်းတစ်အင်းချင်းအလိုက ်   အနည်းဆုံးဆိုင်းဘုတ်   ှစ်ခုစီ 

ထားရိှပီး ပညာေပးြခင်း၊ အသိေပးြခင်း၊ သတိေပးြခင်းမှစ၍ အေရးယ ူ
ေဆာင်ရက်ြခင်းအထ ိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း တာဝန်ရှိသူ 
များက  ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှးများ၊  လယ်သမားများှင့ ် ေရလပ်ုသား  
များအား ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ကုသေရးအတွက် ေတာင်ဥက လာပ အမျိးသမီးှင့် 
ကေလးေဆးုံသို ေငွကျပ် ၁၅၅ သိန်းတန်ဖိုးရှိပစ ည်းများ လှဒါန်း

ခရမ်းမိနယ်၌  ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ အသိပညာေပး ြမစိမ်းေရာင်ဖွံဖိးေရး လည်ပတ်ရန်ပုံေင ွထုတ်ေချး

ဟသ  ာတမိရိှ အင်းများတွင် ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးမဖမ်းဆီးေရး ပညာေပး

ခိုင်  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး၊    မိနယ် 

စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီဥက   ၊   မိနယ်  

ရတဲပ်ဖဲွမှး၊ မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ  
မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊         မိနယ် 
ေကျးလက်ေဒသ   ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

ဦးစီးမှး၊         မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ    ဝန်ထမ်းများ၊   

ေရဦးမိနယ်       ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး၊ 
ေရဦးမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနှင့် 
ေရ ဘိုငါးလုပ်ငန်းစခန်းရှ ိ    ဝန်ထမ်း 

များက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက်  ေရချိငါးေရာင်းချေန 

ေသာ ငါးဒိုင်များအေနြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉  
ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရးကာလ  

ငါးေဈး န်းအေြခအေန၊   မည်သည့် 

မိမှ  တင်သွင်းစု ေဆာင်း၍  ေရာင်းချ 

ေနမ အေြခအေန၊     တစ်ရက်လ င်   

တင်သွင်းရသည့ ်ကန်ုပဿိာချန်ိတိုကိ ု 
လည်း    စာရင်းြပစုိုင်ေရးအတွက ်
ေဆွးေွး ေမးြမန်းြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေတာင်ကီး   ဇွန်    ၂၆

ေတာင်ကီးမိ  မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံးတွင ်  အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ  

အလပ်ုဌာနများအနက် ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာလအတွင်း  ယာယအီလပ်ုရပ်နား 

ခဲ့ရေသာ  အလုပ်ဌာနများရှိ   အာမခံအလုပ်သမားများအတွက ် လူမ ဖူလုံေရး 

ေထာက်ပံ့ကူညီမ အကျိးခံစားခွင့ ်၄၀ ရာခိုင် န်း ခွင့်ြပထုတ်ေပးြခင်း အခမ်း 

အနားကို  ယေနနံနက်ပိုင်းက  ေတာင်ကီးမိ    ြပည်နယ်လူမ ဖူလုံေရးုံး၌   

ကျင်းပသည်။ 
အခမ်းအနားတွင် ေတာင်ကီးမိ ြပည်နယ်လူမ ဖူလံုေရးံုး၏    ြပည်နယ် 

တာဝန်ခံ ေဒ တင်တင်ေအာင်၊ မိနယ်တာဝန်ခံ ေဒ ရတနာခင်ှင့် တာဝန်ခံ 

ဆရာဝန် ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ြမင့်တိုက  အလုပ်ဌာန  ၂၃  ဌာနရှိ  အာမခံ 

အလုပ်သမား ၃၈၀ အတွက် လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့ကူညီမ   အကျိးခံစားခွင့ ်
ေငွကျပ် ၁၆၅၈၅၀၀၀ အား အလုပ်ဌာနကုိယ်စားလှယ်များသုိ ေပးအပ်ခ့ဲသည်။ 

ေတာင်ကီးမိ မိနယ်လမူ ဖလူုေံရးုံးအေနြဖင့ ်ယခအုချန်ိအထ ိစစုေုပါင်း 

အလုပ်ဌာန ၃၈ ဌာနရှိ  အာမခံအလုပ်သမား  ၇၄၀ အတွက် လူမ ဖူလုံေရး 
ေထာက်ပံ့ကူညီမ  အကျိးခံစားခွင့ ်  ေငွကျပ် ၂၄၆၈၃၀၀၀  အား ထုတ်ေပးခဲ့ပီး   

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                               သီတာဦး (ေတာင်ကီးကိုယ်ပွား)

တန်ဆည်မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ငါးရိက ာများစားသုံးေပး
အသိပညာေပးပိုစတာှင့် လက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန်ေဝ

တန်ဆည်  ဇွန်  ၂၆
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ေရဦးမိနယ် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ    တန်ဆည် 

မိနယ်   အမှတ်(၂)ရပ်ကွက ်   မိမ 

ေဈးကီးအနီး       ကန်သစ်ေဘးှင့်  

မဟာမိင်ရပ်ကွက်    ဘုရားကီးကွင်း 
ပျကံျေဈးအတွင်းရိှ  ေရချိငါးေရာင်းချ 

ေနသူများအား  ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး ငါးရိက ာများ  စားသုံး 

ေပး    ပိုစတာှင့်     ငါးသယံဇာတ 

ထန်ိးသမ်ိးေရး အသပိညာေပး ပိစုတာ  
များ စိက်ုထြူခင်း၊ ပညာေပး လက်ကမ်း  

စာေစာင်များ ြဖန်ေဝြခင်းလပ်ုငန်းများ  
ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ   အခမ်းအနားသို   ေရ ဘို  

လူမ ဖူလုံေရး အကျိးခံစားခွင့်များ ထုတ်ေပး

ဥတ ရသီရိမိနယ်၌ ဝက်ဝမ်းကျေရာဂါကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို စနစ်တကျလက်ေဆးစို

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၂၆
ေနြပည်ေတာ်   ဥတ ရခိုင်    ဥတ ရသီရိမိနယ ်

ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ  တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု 

ေမွးြမထားေသာဝက်များအား ဝက်ဝမ်းကျေရာဂါ  
ကာကွယ်ေဆး အခမဲ ့ထိုးံှေပးြခင်းကိ ုယမန်ေနက 

မိုးေစွေကျးရာသို   ခိုင်ေမွးြမေရးှင့ ်   ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနမှ  ခိုင်ဦးစီးမှး    ဦးေအာင်ဆန်းဦးှင့် 
ဝန်ထမ်းများက သွားေရာက်၍ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်  

ခဲ့သည်။

ဥတ ရသီရိမိနယ်အေနြဖင့ ်     ဝက်ဝမ်းကျ 
ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဇွန် ၂၄  ရက်မှစတင်၍ 

မိုးေစွေကျးရာအပါအဝင်   ဇေလာင်းေကျးရာှင့ ်

ငန်းစပ်ေကျးရာများမ ှ ဝက်ေကာင်ေရ   စုစုေပါင်း  
၃၀၀ ေကျာ်ကုိ ထုိးံှေပးြခင်းအြပင် အသိပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝြခင်းှင့ ်ဝက်ခမံျား 

တွင်  ပိုးသတ်ေဆးများ    ဖျန်းေပးြခင်းကိုလည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၂၇၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ် - ၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

 ဘူိုင်း ၁၄၁ ၁၃၈ ၃

 ကေမ ာဒီးယား ၁၃၀ ၁၂၇ ၀

 လာအို ၁၉ ၁၉ ၀

 မေလးရှား ၈၆၀၆ ၈၂၉၄ ၁၂၁

 ြမန်မာ ၂၉၃ ၂၁၅ ၆

 ဖိလစ်ပိုင ် ၃၄၀၇၃ ၉၁၈၂ ၁၂၂၄

 စင်ကာပ ူ ၄၂၉၅၅ ၃၆၈၂၅ ၂၆

 ထိုင်း ၃၁၆၂ ၃၀၄၀ ၅၈

 ဗီယက်နမ် ၃၅၃ ၃၃၀ 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 ၂၅၀၆၃၇၀ ၁၀၅၂၄၄၆ ၁၂၆၈၃၉

 ဘရာဇီး ၁၂၃၃၁၄၇ ၆၇၃၇၂၉ ၅၅၀၅၄

 စပိန် ၂၉၄၅၆၆ စိစစ်ဆဲ ၂၈၃၃၀

 ပီူး ၂၆၈၆၀၂ ၁၅၆၀၇၄ ၈၇၆၁

 ဗိတိန် ၃၀၇၉၈၀ စိစစ်ဆဲ ၄၃၂၃၀

 ုရှား ၆၂၀၇၉၄ ၃၈၄၁၅၂ ၈၇၈၁

 အိ ိယ ၄၉၆၈၅၃ ၂၈၈၇၁၄ ၁၅၃၉၁

 အီတလီ ၂၃၉၇၀၆ ၁၈၆၇၂၅ ၃၄၆၇၈

 အီရန် ၂၁၇၇၂၄ ၁၇၇၈၅၂ ၁၀၂၃၉

 အင်ဒိုနီးရှား ၅၁၄၂၇ ၂၁၃၃၃ ၂၆၈၃

 ချလီီ ၂၅၉၀၆၄ ၂၁၉၃၂၇ ၄၉၀၃

ြမဝတီ  ဇွန်  ၂၆
ထိင်ုးုိင်ငံမှ ြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သား ၅၅၅ ဦးသည် 
ြမဝတီ အမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့ ်
ယေန  ဆက်လက်ဝင်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအား   ကျန်းမာေရး 
စစ်ေဆးမ ှင့်  အြခားေသာ   လိုအပ်ချက်များကို 
ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက်  ခိင်ု/မိနယ်မှ တာဝန်ရိှ 
သမူျားက ကီးကပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သရိ 
သည်။

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအေနြဖင့် ေမ 
၁ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ ၁၁၆၈၀၊  ဇွန်  ၁ ရက်တွင် 
၁၀၄၃ ဦး၊ ဇွန်  ၂ ရက်တွင် ၁၅၁၇ ဦး၊ ဇွန် ၃ ရက်တွင် 
၁၅၄၇ ဦး၊ ဇွန် ၄ ရက်တွင ်၁၂၀၄ ဦး၊ ဇွန် ၅ ရက်တွင ်
၁၁၉၀၊ ဇွန် ၆ ရက်တွင် ၁၇၈၄ ဦး၊ ဇွန် ၇ ရက်တွင် 
၁၆၃၅ ဦး၊ ဇွန် ၈ ရက်တွင် ၉၄၆ ဦး၊ ဇွန် ၉ ရက်တွင် 
၁၀၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် ၉၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် 
၆၇၀၊ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ၈၂၃ ဦး၊ ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် 
၇၇၅ ဦး၊ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ၆၀၀၊  ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် 

တီးတိန်  ဇွန်  ၂၆

ချင်းြပည်နယ ်တီးတိန်မိနယ် ဒိမ်ပီးေကျးရာသားတစ်ဦးသည ်အိ ိယိုင်ငံမှ 

ြပန်လာပီး အဆိုပါေကျးရာ၌ အသွားအလာကန်သတ်ထားစ် ကျန်းမာေရး 

အေြခအေနေကာင် ့ တီးတိန်မိြပည်သူေဆးုံ၌ ေဆးကုသမ ခံယူခဲ့ရာ ယေန  

နံနက် ၉ နာရီက ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အာေခါင်တိုဖတ်နမူနာေပးပိုထား

ေသဆုံးသကူိ ုကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာအြဖစ်သတ်မှတ်ပီး ၎င်း၏အာေခါင် 

တိုဖတ် နမူနာကိုလည်း  ရန်ကုန်မိ အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာ 

ဌာန(ေဝဘာဂီ)ေဆးံုသုိပုိထားေကာင်း  တီးတိန်မိနယ်  ြပည်သူေဆးံုအုပ် 

ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ိုင်က ေြပာသည်။

ေသဆုံးသူ၏ ုပ်အေလာင်းအား ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ  တားဆီး၊ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်ေရး မိနယ်အဆင့် ေကာ်မတီဝင်များ၊ ြပည်သူေဆးံုမှ ဆရာဝန်၊ ဆရာမ 

များှင့် လငူယ်အဖဲွအစည်းမှ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများက တာဝန်ယ၍ူ တီးတိန်မိ 

CMBC သခ   ျိင်း၌ ေနချင်းပီး ေြမြမပ်သ  ဂ ဟ်ခဲ့ကေကာင်းသိရသည်။  

မိနယ်(ြပန်/ဆက်) 

ြမဝတီတံတား အမှတ် - ၂ မှ ြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သား ၅၅၅ ဦး ဆက်လက်ဝင်ေရာက် တီးတိန်၌ ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာတစ်ဦး
ေသဆုံး၍ ေနချင်းပီး ေြမြမပ်သ  ဂ ဟ်

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 ရက်တွင် ၅၉၇ ဦး၊ ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် 
၃၉၈ ဦး၊ ယေနတွင် ၅၅၅ ဦး စုစုေပါင်း ၃၄၉၄၅ ဦး   

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။
ယေန  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်သူများအေနြဖင့ ် 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အသီးသီးမှ အမျိးသား 
၃၂၂ ဦး၊ အမျိးသမီး ၂၃၃ ဦး စုစုေပါင်း ၅၅၅ ဦးြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။  

 ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)



   ဇွန်   ၂၇၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်းှင့် ဓာတ်ပုံြမင်ကွင်း

တပ်မေတာ်သားများငှ့ ်မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များပူးေပါင်း၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၌ ဇွန် ၂၁ ရက်က ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးပိုးသတ ်
ေဆးဖျန်းစ်။

ရခိင်ုြပည်နယ် ေမာင်ေတာမိအဝင်၌ ဇွန် ၂၀ ရက်က ေမာ်ေတာ်ယာ်များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 
ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

ေကာ့ေသာင်း   ဇွန်   ၂၆
ေကာေ့သာင်းမိအနီး အက်ဒမန်ပင်လယ်အတွင်း ရပ်နားထားသည့် MT DUBLIN 
ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာမှ ဆင်းလာသည် ့ေနရပ်ြပန်ြမန်မာသေ  ဘာသား ၁၀ ဦး 
ယမန်ေန   ညေနပိုင်းက  ေကာ့ေသာင်းမိသို  ဝင်ေရာက်လာရာ  ဟိုတယ်၌ 
သွားလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ထားေကာင်း သိရသည်။

သေ  ဘာေပ မှ ဆင်းလာသည့် Chief Officer ဦးမျိးသူရေကျာ် အပါအဝင် 
အဆိပုါြမန်မာသေ  ဘာသား ၁၀ ဦးသည် ေကာ့ေသာင်းမိတွင် ကိတင်ေရာက်ရိှ 
ေနေသာ သေ  ဘာေပ သို တက်ေရာက်မည့် Captain ဦးရဲဝင်းရှိန်ပါ ြမန်မာ 
သေ  ဘာသား ၁၀ ဦးြဖင် ့တာဝန်လ ဲေြပာင်းယူခဲ့သူများြဖစ်သည်။

အဆိုပါသေ  ဘာသည် MTM-SHIPMANAGEMENT PTE Co.ltd ၏ 
ကန်ုစည်ပိုေဆာင်သည့် သေ  ဘာြဖစ်ပီး မေလးရှားိင်ုငမှံတစ်ဆင့် ေကာေ့သာင်း 
မိနယ် ေရြပင်ပုိင်နက်အနီးသို ယမန်ေနမွန်းလဲွပိင်ုးက ေရာက်ရိှလာြခင်းြဖစ်ပီး  
သေ  ဘာေပ မှ ဆင်းလာသည့် အဆိပုါြမန်မာသေ  ဘာသား ၁၀ ဦးအား ဆပ်ိကမ်း 
၌ တာဝန်ရိှဌာနဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းအဖဲွှင့် ကျန်းမာေရးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျားက  
လိုအပ်သည့် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ကာ ေကာ့ေသာင်းမိ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီသို လက်ေဆးစင ်
သုံးခု၊ တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ သုံးစုံ၊  လက်ေဆးဆပ်ြပာခဲ ၅၀၊  
ှာေခါင်းစည်း ၁၅၀၀၀၊ လက်အိတ် ၆၅၀၀၊ လက်သန်ေဆး ၁၆၅ ဘူးှင့် 
ကလိုရင်းေဆးရည ်၂၅ ဘူးအား နမ တူမိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 
ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီမှ မိနယ်ဒုတိယအုပ်ချပ ်
ေရးမှး ဦးစုိးရာဇာလင်းှင့်  တာဝန်ရိှသမူျား  လက်ဝယ်သိုအေရာက် ေထာက်ပံ ့
လှဒါန်းခ့ဲရာ အလှရှင်ဂုဏာလူမ စည်းလံုးညီွတ်ေရးအသင်း (လား  း)အား 
ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာ ေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲေ့ကာင်း သရိသည်။ လေူမာ် (ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၆

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မသိားစမုျားက  ြမန်မာိင်ုင ံ   

ုပ်ရှင်ပညာရှင်များအတွက ်     ကိုဗစ်-၁၉   ကပ်ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ကာကွယ်ေရးအေထာက်အကူြပ ပစ ည်းများှင့်    

စားေသာက်ေရးအဆင်ေြပေစရန ်   စားေသာက်ကုန်များ 

ေပးအပ်လှဒါန်းပွဲကို ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မိ 

ဦးဝိစာရလမ်းရှ ိတပ်မေတာ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

လှဒါန်းပွဲတွင်  ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်   တိုင်းမှး  

ဗိုလ်ချပ်သက်ပုံက တပ်မေတာ်(ကည်း၊ေရ၊ေလ)မိသားစု 

အေနြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင်ပညာရှင်များအတွက် ကုိဗစ်-

၁၉ ကာလတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ 

ပ ဲစသည့ ်အေြခခစံားေသာက်ကန်ုများှင့် ေရာဂါကာကွယ် 

ေရးပစ ည်းများကို လူဦးေရ ၈၀၀ စာေထာက်ပံ့လှဒါန်း 

ရြခင်းအေကာင်းအား ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ တပ်မေတာ်(ကည်း၊ေရ၊ေလ)မိသားစု 

များက ြမန်မာိင်ုငံပ်ုရှင်ပညာရှင်များအတွက် တစ်ဦးလ င် 

ဆန် ေြခာက်ြပည်၊ ဆီ(၅၀)သားဘူး၊ ဆား (၅၀) သား၊ 

ကလုားပ ဲ(၅၀) သား၊ ကက်ဥ ၁၀ လုံး၊ ေရမလိလုက်သန်ေဆး 

(၁၀) ဘူး၊ ှာေခါင်းစည်း ၁၅၀၀ တိုကို   တိုင်းမှးဗိုလ်ချပ ်

သက်ပုံက ေပးအပ်ရာ  ြမန်မာိုင်ငံ  ုပ်ရှင်အစည်းအုံး 

ဥက     ဦးညီညီထွန်းလွင်က  လက်ခံရယူခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                        ြမင့်ေမာင်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၆

ဂျပန်ိင်ုင ံAll Nippon Airways (ANA)မှပျသံန်းအမှတ် NH 814 ကယ်ဆယ်ေရး 

ေလယာ်သည် ဇွန် ၂၇ ရက် ညတွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မ ှ

ဂျပန်ိုင်ငံ တိုကျိမိ နာရီတာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ပျသံန်းမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ရန်ကုန်မိရှ ိဂျပန်သံုံးမ ှသိရသည်။

အဆိုပါကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်တွင ်      ဂျပန်ိုင်ငံသားများအြပင ်

သက်တမ်းကျန်ရှိေနသည့ ်ြပည်ြပန်ဝင်ခွင့ ်အထူးြပည်ြပန်ဝင်ခွင့ ်ခွင့်ြပချက ်

ြဖင့် ဂျပန်ိုင်ငံမှ  ထွက်ခွာလာခဲ့သည့်  ြမန်မာိုင်ငံသားများ လိုက်ပါိုင်မည် 

ြဖစ်သည်။

လက်ရှိအချနိ်တွင်   ထုတ်ေပးထားသည့်  တစ်ကိမ်ြပည်ဝင်ခွင့်ှင့ ်

အကိမ်ကိမ် ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာများ၏ အကျိးသက်ေရာက်မ  ရပ်ဆုိင်းထားြခင်း 

ကိ ုဇွန်လကန်ုအထ ိဆက်လက်လပ်ုေဆာင်မည်ြဖစ်သည့အ်တွက် ြမန်မာိင်ုင ံ

ဆိုင်ရာ ဂျပန်သံုံးမ ှထုတ်ေပးထားသည့ ်ဂျပန်ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကိ ုအသုံးြပ 

၍ ယခုေလယာ်ြဖင့ ်ဂျပန်ိုင်ငံသို ဝင်ေရာက်ိုင်မည်မဟုတ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ဂျပန်ိုင်ငံသို   ဝင်ေရာက်သည့်အခါ   ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

စီမံချက်အရ မည်သည့်ိုင်ငံသားမဆို သီးသန်ေနထိုင်ေစာင့်ကည့်မ ဆိုင်ရာ 

ဌာနမှး၏  န်ကားသည့်ေနရာတွင် ၁၄ ရက် ကာေနထုိင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ေအာင်သူရ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာလ အခက်အခဲြဖစ်ေနသည့် ုပ်ရှင်ပညာရှင်များအား ေထာက်ပံ့လှဒါန်း

ေကာ့ေသာင်းမိ၌ ေနရပ်ြပန်ြမန်မာသေ  ဘာသားများအား သွားလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ထား

ဟုိတယ်၌ သွားလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ထားရိှပီး ၎င်းတုိ၏ Swb နမူနာများ 
အား ရန်ကုန်အမျိးသားကျန်းမာေရး ဓာတ်ခွဲဌာနသို ပိုေဆာင်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆး 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                             ေကျာ်စိုး(ေကာ့ေသာင်း)

နမ တူမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းများ ေပးအပ်လှဒါန်း
နမ တူ   ဇွန်   ၂၆
ဂဏုာ လမူ စည်းလံုးညီွတ်ေရးအသင်း (လား  း)မှ နမ တူမိနယ် ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ တံုြပန်ေရးေကာ်မတသုိီ ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းများ ေပးအပ်လှဒါန်းြခင်းကို 
ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း) နမ တူမိနယ် မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 
ဦးစီးဌာနုံး၌ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီခွဲက ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ ကျန်းမာေရးသုံးပစ ည်းများ လှဒါန်းေပးအပ်ရာတွင် ဂုဏာ 
လူမ စည်းလုံး ညီွတ်ေရးအသင်း (လား  း)မှ နမ တူမိနယ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ရန်ကုန်မှ တိုကျိသို ANA ေလေကာင်းလိုင်းမှ 

ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ် ပျသံန်းမည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမ ှတပ်မေတာ် 
သားများ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ဌာန၊ အဖဲွအစည်းများ  
ပူးေပါင်း၍  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ ်
ိုင်ေရးအတွက ်ဇွန် ၂၀ ရက်က ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း 
လပ်ုငန်းများကိ ုေနြပည်ေတာ်၊ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 
များမှ မိနယ် ၂၄ မိနယ်ရှ ိေနရာ ၅၇ ေနရာတိုတွင် 
မီးသတ်ယာ်များ၊   မီးသတ်ပစ ည်းကိရိယာများြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   ပိုးသတ်ေဆးရည် ၄၄ ဂါလန်ှင့် 
ပိုးသတ်ေဆးမ န်  ၁၀ ကီလုိဂရမ်သံုးစဲွခ့ဲပီး ပိုးသတ်ေဆး 
ဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

အလားတူ ဇွန် ၂၁ ရက်က ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်း 
ေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ မိနယ် ၂၁ မိနယ်ရိှ ေနရာ ၅၀ 
တိုတွင် မီးသတ်ယာ်များ၊ မီးသတ်ပစ ည်းကိရိယာများ 
ြဖင့် ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ပိုးသတ်ေဆးရည် ၃၇ ဂါလန်ှင့် 
ပိုးသတ်ေဆးမ န်  ငါးကီလိုဂရမ်သုံးစွဲခဲ့ပီး ပိုးသတ်ေဆး 
ဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်းများကို  တာဝန်ရှိသူများက  လိုက်လံ 
ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။            သတင်းစ်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ေကျာက်တံတားမိနယ်၌ 
ဇွန် ၂၁ ရက်က    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေရး 
ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်သည်ကန်ကွက်ိုင်သည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(သကမ-၄)၊ လေူနရပ် 

ကွက်အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၈၇/က+ခ)၊ (၅၈၈/က) မေကွးလမ်း၊ 
ေပအကျယ်(၂၀x၆၀)ေပရှိ (၃)ကွက်ရှ ိဂရန်အမည်ေပါက ်ဦးသူရထွန်းှင့် ေဒ ခင်ခင်စိုး 
အမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက်ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးသူရထွန်း[၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၁၀၁၂]ှင့် ေဒ ခင်ခင်စိုး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၁၁ 
၅၅၆]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစန်းေဝထွန်း[၇/ပမန(ိုင်)၁၀၃၁၇၀]က အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိပါ၍ အေရာင်း 
အဝယ် ကန်ကွက်လိုသည်ရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 
ထံသို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား (ဂရန်မူရင်းများ)ြဖင့် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးစိုးပိုင်(LL.B)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးစိုးပိုင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ၊ 
ShopHouse၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄ShopHouse၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄

ကန်ကွက်ိုင်သည်ကန်ကွက်ိုင်သည်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(သကတ-၁)၊ လေူနရပ် 

ကွက်အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၃၄/ခ)၊ ေတးဥယျာ်(၂)လမ်း၊ ေပအကျယ် 
ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ သ ာမိုး အမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင် လက်ေရာက်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ သ ာမိုး[၁၂/လသယ(ိင်ု) 
၀၅၂၄၂၃]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွဦးေစာထွန်းလ  င[်၅/မရန(ိုင်)၀၀၃၆၃၂]က အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ 
အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်လိသုည်ရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား(ဂရန်မူရင်းများ)
ြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးစိုးပိုင်(LL.B)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးစိုးပိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)
တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ၊ 

ShopHouse၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄ShopHouse၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ေရ ေပါက်က(ံ၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၂/၁၃၅၈ရိှ ေပ(၂၀x၆၀) ပါမစ်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ုရုည်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၁၀၇၇] (PGU-
058697)အမည်ြဖင့်တည်ရှိပီး၊ အဆိုပါေြမကွက်အား အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ 
ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ လှလှရီ[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၁၆၃၅၇]မှ မိမိတရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ 
အပီးအပိင်ုေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းရာက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက် ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးသက်ထွန်း(LL.B)ဦးမျိးသက်ထွန်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၀၃၀/၂၂-၉-၂၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၀၃၀/၂၂-၉-၂၀၁၆)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-09-420090961, 09-795517564ဖုန်း-09-420090961, 09-795517564

ှစ်ဦးသေဘာတူလင်မယားကွာရှင်းပီးြဖစ်ေကာင်းှစ်ဦးသေဘာတူလင်မယားကွာရှင်းပီးြဖစ်ေကာင်း
သက်ဆိုင်သူှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

က န်မ ေဒ တင်တင်ေအး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၁၃၆၈]ှင့် ဦးေဇာ်ဝင်း[၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၀၆၄၁၉၂]တိုသည် ၉-၆-၂၀၁၃ရက်တွင ်ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်း 
ြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခအုခါ က န်မ ေဒ တင်တင်ေအးသည် သမီးြဖစ်သေူနအမ်ိ 
တွင် အတေူနထိင်ုလျက်ရိှပါသည်။ ဦးေဇာ်ဝင်းလပ်ုကိင်ုေနေသာ လပ်ုငန်းမှန်သမ  
တိုမှာ က န်မတိုမိသားစုှင့် လုံးဝဆက်စပ်ပတ်သက်ြခင်း မရှိပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
                    ေဒ တင်တင်ေအး                    ေဒ တင်တင်ေအး

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၁၃၆၈][၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၁၃၆၈]

အမည်မှန်အမည်မှန်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူး 

မိနယ်၊ မလစ်အေနာက်-အထက(ခဲွ) 
Grade-10 (သင်ိုးသစ)်မှ ေမာင်ေစာ 
သန်းေမာင်၏   အမည်မှန်မှာ ေမာင်စုိး 
သန်းေမာင် ြဖစ်ပါသည်။

ေမာင်စိုးသန်းေမာင်ေမာင်စိုးသန်းေမာင်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိ 

နယ်၊    မလစ်အေနာက်    အထက(ခွဲ) 
Grade-10(သင်ိုးသစ)်မှ ေမာင်စိုးသန်း 
ေမာင်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေကျာ်သန်ိး 
[၁၁/မဥန(ိုင်)၀၆၂၄၈၇]ြဖစ်ပါသည်။ 

ဦးေကျာ်သိန်းဦးေကျာ်သိန်း

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေရဆင်း၊ အထက(၄)တွင် တက သုိလ် 

ဝင်တန်း  ေြဖဆိုထားေသာ ေမာင်ညီည ီ

ုိင်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာဦးဇင်ေမာင်ေထွး 

[၉/ပမန(ိုင်)၁၄၁၅၈၀]ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးဇင်ေမာင်ေထွးဦးဇင်ေမာင်ေထွး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၃/စက်မ  

ဇန်ု)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၈၅+၈၈၆)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၈၈၅+၈၈၆)၊ ေချာင်းသာ 
(၂)လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ဦးအီလန်ဂိုဘန်(ခ)ဦးလှြမင့[်၁၂/ဥကမ(ဧည့်) 
၀၀၀၀၂၀]၊ ေဒ ခင်အံုးြမင့်[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၂၅၄၆၈] အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးအီလန်ဂိုဘန်(ခ)ဦးလှြမင့်ှင့် ေဒ ခင်အုံးြမင့်တိုအနက ်
ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်အုံးြမင့ ်ကွယ်လွန်သွားေသာေကာင့ ်ကျန်ပူးတဲွပိင်ုရှင် ဦးအလီန်ဂိဘုန် 
(ခ) ဦးလှြမင့[်၁၂/ဥကမ(ဧည့်)၀၀၀၀၂၀]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ခင်ပွန်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်
အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်ေကာင်း ကျန်းကျန်ိလ ာ(၅၀၃၂/၁၈-၁၀-၁၉)၊  ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ 
များ၊ (၅၀၃၃/၁၈-၁၀-၁၉)၊ ေသစာရင်း(၁၀-၁၀-၂၀၁၆)၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ု/အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။     

   ဌာနမှး(ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)
မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ြမန်မာဂုဏ်ရည ်

လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၇)(၄-လ ာ)ေန ေဒ ြမင့်ြမင့[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၆၅၁၀]၏ သားြဖစ်သ ူ

ေမာင်ေအာင်ကိကုိ ု[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၈၆၀၈]သည် မခိင်ြဖစ်သ၏ူ ဆုံးမေြပာဆိစုကားကိ ု

မနာခံဘဲ မိခင်အေပ  အကိမ်ကိမ် စိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပလုပ်ပါသြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့် 

ရက်မှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက် 

သည့် မည်သည့်ကိစ ကုိမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

မိခင်-ေဒ ြမင့်ြမင့်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၆၅၁၀]မိခင်-ေဒ ြမင့်ြမင့[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၆၅၁၀]

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ြမသိန်း(LL.B),D.B.L)            ေဒ ေဆွေဆွေအာင်(LL.B, D.B.L,D.I.L,WIPO)ဦးေအာင်ြမသိန်း(LL.B),D.B.L)            ေဒ ေဆွေဆွေအာင်(LL.B, D.B.L,D.I.L,WIPO)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၂၄၂/၉၅)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၁၃/၂၀၁၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၂၄၂/၉၅)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၁၃/၂၀၁၇) 

ေဒ နီနီေအး(LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L)ေဒ နီနီေအး(LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၈၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၈၉)

ုံးအမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း(၁၀၁-D)၊ ပထမထပ်၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ုံးအမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း(၁၀၁-D)၊ ပထမထပ်၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၆၁၅၈၃၊ ၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၆၁၅၈၃၊ ၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေနာက်ေရ ဂံုတုိင်ရပ်ကွက်၊ အေနာက်ေရ ဂံုတုိင်(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁/၃)၊ Type (G)၊ RC(၆)ထပ်+ Basement 

ပါရှိေသာ Condo တိုက်ခန်း၏ (1st floor) အခန်း၊ အခန်းအမှတ် (107)၊ ဧရိယာ (၁၁၄၇) စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီး 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံေသာ တေကာင်ဘွားကုမ ဏီလီမိတက်ကုိယ်စား ဒါိက်ုတာ 
ဦးသူရထွန်း[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၂၄၇၇]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးထွန်းေနထွန်း[၆/ထဝန(ိုင်)၀၇၆၀၂၇]၊ ေဒ ခိုင် 
ဇင်လတ်[၃/ကကရ(ုိင်)၁၀၇၂၆၈]တုိက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်း 
အဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း  က ု်ပ် 
တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းေနထွန်း၊ ေဒ ခိုင်ဇင်လတ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-ဦးထွန်းေနထွန်း၊ ေဒ ခိုင်ဇင်လတ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
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:01-246869,09-450023651 Ph:09-254508917                   Ph:09-421157856Ph:01-246869,09-450023651 Ph:09-254508917                   Ph:09-421157856
Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၇၄/ခ၊ ဧရိယာ 

(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၂၇၄/ခ၊ ကန်သာယာလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ 
ဦးထွန်းေအာင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၉၇၆၂] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးထွန်း 
ေအာင်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၉၇၆၂]ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယခူဲသ့ ူဦးချစ်ဟန်[၁၂/ဥကတ 
(ိင်ု)၀၇၁၄၁၁]မှ ပါမစ်မူရင်းေပျာက်ဆံုးေကာင်း  ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်ရစဲခန်းေထာက်ခ ံ
ချက်၊ တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ကုိယ်တုိင်ကတိဝန်ခံချက်တုိတင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့်ဂရန်သစ် 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။   
      ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၉၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၅၇၄၊ ေပ(အလျား ၄၀ x အနံ ၆၀) ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပ 
အကျယ်ရိှ ဗုိလ်မှးမုိးေကျာ်ဦး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အမှတ်-၅၇၄၊ ေတာင်ညိလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 
ဟေုခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့မ်ျား အားလုံးတိုအား 
ဗုိလ်မှးမုိးေကျာ်ဦးထံမှ ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပံုတင်ံုးေတာ်၏ (၂-၆-၂၀၂၀)
ရက်စဲွပါ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၅၉၅၈/၂၀၂၀ ြဖင့် ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာရယူ 
ထားပီးေနာက ်ဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးေအာင်ကိုလတ[်၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၀၁၅၃၁၃]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့် 
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်အဆိပုါ အမ်ိေြမ 
ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်တိုထံသို 
ဤေကာ်ြငာစာပါရိှသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများ 
ှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အမ်ိေြမအေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၈
အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၉/A)၊ 

သစ ာ(၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၈)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၃၉ေပ၉လက်မx အန၆ံ၀ 
ေပ)၊ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားေသာ RC (၂)ထပ်တိက်ု၊ ေရ၊ မီးအစုပံါ ေြမှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကို မူလေြမအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ ှင်းဦးခိုင်(ဘ) ဦးေသာင်းဟန ်
[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၅၀၅၉]က တရားဝင်အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာခိုင် LL.B,D,L.P,WIPO (Switzerland)ေဒ သ ာခိုင် LL.B,D,L.P,WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၉၀၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၉၀၉၅)
အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၃/၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၃/၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

Home Tuition
Grade 10 & 11

Ph:09-252537889, Ph:09-252537889, 
09-26111774809-261117748

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ရလပ-၂၃၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၀၂၀)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးေမာင် ပံး[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၁၆၁၈၂]
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး
တိုကို စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ရှိထားဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသ ူဦးခွန်ေနာင်လတ်ထွန်း[၁၂/လသန(ိုင်)၀၂၁၁၅၂]ထံမှ က ်ုပ် 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွ
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ
မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ 
ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်ဆန်းဝင်း(LL.B)ဦးေကျာ်ဆန်းဝင်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၀၈၉၁)(စ်-၁၀၈၉၁)
ုံးခန်းအမှတ်-(၅)၊ ပထမထပ်၊ Strand Condominium၊ုံးခန်းအမှတ်-(၅)၊ ပထမထပ်၊ Strand Condominium၊

အမှတ်(၃၃/၃၉)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း(ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၃၃/၃၉)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း(ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၈၀၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၈၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
လယ်ေဝးမိ၊   အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄/ရန်ိုင်ရပ်)၊ 

ဦးပုိင်အမှတ်(၅၆၊ ၅၆/၆၉)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၃၁၂) 

ဧကရှိ ဦးေမာင်အမည်ေပါက် မိေြမကွက ်

အား ေဒ တင်တင်တိုး (ဘ) ဦးကိကုိေုလး [၉/

လဝန(ိင်ု)၁၅၂၁၀၄]မှ စွန်လ တ်ကတစိာချပ်၊ 

တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ကိုယ်တိုင်ကတိ 

ဝန်ခံချက်မူရင်းများတင်ြပ၍ ေြမငှားစာချပ ်

ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်လိုသူများ 

အေနြဖင့်    ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 

တရားုံးအမိန်ဒီကရီများြဖင့်  အေထာက် 

အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍   ေနြပည်ေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး 

ှင့ ်ေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာနသို ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိ 

ပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

ေြမငှားစာချပ်  ေလ ာက်ထားလာမ အား 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ  ်

ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ စစ်ကိင်ုးမိ၊ 

နလီာရပ်ကွက်ေန အဖ ဦးစိုးစသံ[ူ၅/စကန 
(ုိင်)၁၅၇၉၅၂]၏သား ေမာင်ပုိင်ေဇာ်ဖိး 
အား ေမာင်ပိုင်ေဇယျာဖိးဟ ုေြပာင်းလ ဲ
ေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ပိုင်ေဇယျာဖိးေမာင်ပိုင်ေဇယျာဖိး

မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်းမတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်း
က န်ေတာ်များ  CAPITAL   FORTUNE   COMPANY   LIMITED 

(ကက်ပီတယ်ေဖာ်က န်းကုမ ဏီလီမိတက်)၏ မတည်ေငွရင်းပမာဏအား 
ကျပ်သန်း ၁၀၀ မှ ကျပ်သန်း ၁၀ သို ေလ ာ့ချမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

Capital Fortune Co.,LtdCapital Fortune Co.,Ltd

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၁၂/က)၊ ဧရိယာ(အလျားေပ 
၂၀xအနံေပ ၆၀)၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်(၃၁၂/က)၊ မာန်ေြပ(၇)
လမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် သစ်သားလံုးချင်း 
အေဆာက်အအုံအပါအဝင်    အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု    ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာန၌ အမည်ေပါက် ၁။ ဦးတင်ေအာင်၊ ၂။ ေဒ ရီတုိထံမှ အရပ်ကတိစာချပ် 
အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိသာလ င် တရားဝင်စီမံခန်ခွဲ 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်မာြမင့[်၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၀၄၁၁၈၇]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိး 
ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်
အဆိပုါအမ်ိေြမှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက် 
လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအာင် LL.B,LL.M(International Law)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအာင ်LL.B,LL.M(International Law)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၉)
အမှတ်(၆၈၁)၊ ေဝဇယ ာအေနာက်(၁၅)လမ်း၊ (၆/အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၈၁)၊ ေဝဇယ ာအေနာက်(၁၅)လမ်း၊ (၆/အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၇၇၃၁၅၊ ၀၉-၇၇၇၆၅၀၅၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၇၇၃၁၅၊ ၀၉-၇၇၇၆၅၀၅၂၁



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ထားဝယ်ခိင်ု၊    ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ 

ပန်းတင်အင်းရာေန   အထက ကမိင ်
ဒသမတန်းမှ မဇင်မာခိင်ု၏ဖခင် ဦးသက် 
လွင်၏အမည်မှန်မှာ ဦးသားသား [၆/ရဖန 
(ိုင်)၀၂၅၀၆၂]ြဖစ်ပါသည်။

ေြမကွက်ှစ်ရှည်ငှားရမ်းလိုပါသည်ေြမကွက်ှစ်ရှည်ငှားရမ်းလိုပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာစက်မ ဇုန်၊ ၁,၃,၄ ှင့် သာဓုကန်စက်မ ဇုန်အတွင်းရှိ 

Steel Structure ြဖင့်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၁၅,၀၀၀-၂၀,၀၀၀) စတုရန်းေပရိှ 

အေဆာက်အအုံှင့် (၃၁၅) KVA ထရန်စေဖာ်မာတပ်ဆင်ထားသည့် ဧရိယာ 

(၁.၅-၂) ဧကဝန်းကျင်ရိှ ေြမကွက်အား မန်ုမျိးစုထံတ်ုလပ်ုြခင်း လပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုရန် 

အတွက် ှစ်ရှည်ငှားရမ်းလိုပါသည်။ ငှားရမ်းလိုသူေြမကွက်ပိုင်ရှင်ှင့် အကျိး 

ေဆာင်များသည် ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင ်

ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် -၀၉-၂၁၃၂၆၃၃ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် -၀၉-၂၁၃၂၆၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၄)၊ စာဂ(၁၆)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၅၅/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပ x ၆၀ေပ) ရှိ ဦးတင်ဦး (S/
OKA-၀၁၅၄၈၀) ေဒ စန်းဝင်း (YDN-၀၅၆၈၁၉) အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက ်
အနက်မှ ဦးတင်ဦးပိုင်ဆိုင်သည့ ်ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမဧရိယာ (ေပ၁၀ x ၆၀ေပ)ရှိ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိအား တရားဝင် 
ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါအိမ်ှင့်ေြမကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း ဝန်ခံအဆုိြပသူ ေဒ ယုယုေအာင် [၁၂/လမန(ုိင်)၀၀၁၇၅၃]ထံမှ  အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သ ူ(၁) ဦးသိန်းြမင့်ဦး [၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၉၇၅၁]၊ 
(၂) ေဒ မင်းမင်းေထွး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၅၅၅၂၄]က ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား(မရူင်း) များြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငေွပးေချ၍ တရားဝင်ပိင်ု 
ဆိုင်ေရးကိစ ရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)
အမှတ်(၇၈၃)၊ ပထမထပ်၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၇၈၃)၊ ပထမထပ်၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ဇုန်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ-်၄၈၃၊ 

ဧရိယာ (၀.၀၈၃)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၄၈၃)၊ ရတနာလမ်း၊ စက်မ ဇုန် 
အပုိင်း(၅)၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အင်ေအာ်ကုလား (ခ) ဦးထွန်းြမင့် (ခ) ေဝါင်ကျင်ေချာင် 
[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၇၂၂၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက် အင်ေအာ်ကုလား (ခ) ဦးထွန်းြမင့်(ခ) ေဝါင်ကျင်ေချာင်[၁၂/လသန(ုိင်)၀၁၇၂၂၆] 
ကိုယ်တိုင်မ ှေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှ ိ (၂၀၁၅) ဘဏ်ေချးေြမပုံေလ ာက်ထားြခင်းှင့်ပတ ်
သက်၍ အဆိုပါဘဏ်ေချးရန် ေြမပုံေြမရာဇဝင်မူရင်းတိုမှာ ယခုအခါတွင် ရှာေဖွေတွရှ ိ
ြခင်းမရှိဘဲ ေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာှင့် (၁၉-၂-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ 
ရှင်းလင်းတင်ြပစာ၊ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ဘဏ်ေချးရန် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
လ  င်သာယာမိနယ်၊ အေနာ်ရထာ 

လမ်း၊ ၂၀ ရပ်ကွက်ေန အဖ ဦးညညီထွီန်း 
၏သား     ေမာင်ေကာင်းခန်ိုင်အား 
ေမာင်ခန်မင်းကိုဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါ 
ရန်။

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၃၁၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁၀၃)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၉)ဧက၊ 

ေြမကွက် တည်ေနရာ အမှတ်(၁၀၃)၊ မလခိလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ၊ ဦးဝင်းေမာင် (MME-၄၈၂၂၀၀) 
အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဝင်းေမာင ်(MME-၄၈၂၂၀၀)သည် (၃၀-၁၀-၂၀၁၂)
ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ  ေဒ ကျင်ရ(ီခ)အပံး  [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၄၉၅၀၃]ထံမှ  
အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၃၄၇၁/ ၂၀၂၀  (၃-၃-၂၀၂၀)ြဖင့် GP ရရိှသူ ေဒ ယ်ယ်ြမင့် [၁၂/
ရပသ(ိုင်)၀၄၉ ၅၀၄]မှ အမည်ေပါက်၏ ေသစာရင်း၊ ေဒ ကျင်ရ(ီခ) အပံးကိုယ်တိုင်ကျနိ်ဆိုထားသည့်
ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်းကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ ပါဝါမုပ်သိမ်း 
ေကာင်းကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ဂရန်မရူင်းတို တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် ေကးမုသံတင်းစာ 

စာမျက်ှာ(၂၈)တွင်ပါေသာ   ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး  ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး

တုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

ေခ ယြူခင်းေကာ်ြငာတွင် Mini-Backhoe 

(၃)စီးဝယ်ယလူိပုါသည်ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ်  

ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ယာ်အမှတ်-၆၄ယ/၃၈၈၂၁၊ အမျိးအမည် 

Suzuki Smash 110 ယာ်လက်ဝယ်ရိှသအူမည်- 

ဦးိုင်ေအာင်ထွန်း[၁၄/ကခန(ိုင်)၀၆၁၆၈၈]မှ 

ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃)ေပျာက်မိတ  

ထုတ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ကန်  

ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများ 

ြဖင့် ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါုံးသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကညန၊ ခိုင်ုံး(ဟသ  ာတ)ကညန၊ ခိုင်ုံး(ဟသ  ာတ)

ပန်းေရာင်ကတ် ေပျာက်ဆုံးပန်းေရာင်ကတ ်ေပျာက်ဆုံး
ေကာင်း ေကညာြခင်းေကာင်း ေကညာြခင်း
Su Myat Aung Customer Services 

Agency တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိ 

ေသာ က န်ေတာ် ရဲလင်းိုင်[၁၂/ဒဂရ(ိုင်) 

၀၂၀၁၀၈]သည် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ 

ထုတ်ေပးေသာ အလုပ်သမားကတ်၊ ပန်းေရာင် 

ကတ်အမှတ်(538550) ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၄၉၅၄ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၄၉၅၄

TAXITAXI
အိမ်ေပးငှားမည်အိမ်ေပးငှားမည်

AD Van(ွားေလး)
တစ်ရက်-၁၀၀၀၀ကျပ်

Ph:09-260799796Ph:09-260799796
09-69341639509-693416395

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်း၊ အမှတ်(၂၇၂)၊ ှစ်ခန်းတွဲRC (၆)ထပ်တိုက်မှ စတုတ ထပ်(၅-လ ာ)၊ 

(တုိက်မျက်ှာမူဘယ်ဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၅၀၆)စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး
တိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ယမုံဦး[၇/ဒဥန(ိုင်)၁၇၇၄၁၀]ထံမှ 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးြပည့်ဖိးဦး[၁၄/ကခန(ိုင်)၀၇၃၁၆၈]၊ ေဒ သီရိထွန်း[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၃၅၄၁၀]တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွတစ်စိတ်တေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တုိထံသုိကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန် 
သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးြပည့်ဖိးဦးှင့် ေဒ သီရိထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးြပည့်ဖိးဦးှင့ ်ေဒ သီရိထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုး LLB,WIPO(Switzerland)ဦးဝင်းမင်းစိုး LLB,WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph:09-450023651, 09-793568375Ph:09-450023651, 09-793568375

Level (၅,၆,၇,၈)၊ တာဝါ(၂) HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိLevel (၅,၆,၇,၈)၊ တာဝါ(၂) HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(၁၄၆)၊ ေအာင်ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ်(၂၃၂၉)အမှတ်(၁၄၆)၊ ေအာင်ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ေြမကွက ်အမှတ်(၂၃၂၉)
ဟုေခ တွင်သည့် (အလျား ၄၀'x အနံ ၆၀') အကျယ်ရှိ ေြမချ ဟုေခ တွင်သည့် (အလျား ၄၀'x အနံ ၆၀') အကျယ်ရှိ ေြမချ 
ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့် ပါမစ်ေြမကွက်ှင် ့အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 

ေြမချပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးတင်ဝင်းထံမှ ဦးကည်သန်း[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၁၇၅၇၁]သည်  
အေရာင်းအဝယ ်ကတိစာချပ် အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
လက်ေရာက်ရယူထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်ဦးကည်သန်းထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ေြမကွက်အပီး အပိင်ုဝယ်ယ ူ
ရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါ သည့် ေနရက်မှ(၁၄)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် အထားစာရက ်
စာတမ်း(မူရင်း) အြပည့်အစုံှင့်တက ွလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။ 
ေဒ ေမသူေဇာ်ြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေမသူေဇာ်ြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးခိုင်ဇင်(LL.B, D.I.L, D.B.L)ေဒ ေအးခိုင်ဇင်(LL.B, D.I.L, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၁၂၄)(၂၉-၇-၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၁၂၄)(၂၉-၇-၂၀၁၄)

တိုက်(၁၈)၊ အခန်းအမှတ်(၂၃)၊ ရတနာလမ်း၊ ဘဝြမင့်ရပ်ကွက်၊ မလိခအိမ်ရာ၊ တိုက်(၁၈)၊ အခန်းအမှတ်(၂၃)၊ ရတနာလမ်း၊ ဘဝြမင့်ရပ်ကွက်၊ မလိခအိမ်ရာ၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၃၁၃၀၂၅၄၃၊ ၀၉-၂၅၄၇၂၃၅၇၇ဖုန်း-၀၉-၃၁၃၀၂၅၄၃၊ ၀၉-၂၅၄၇၂၃၅၇၇

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိင်ုး၊ သေီပါမိ၊ ေတာင်မိရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်းအမှတ်(၉)

ေန ေဒ ေဆေွဆဝွါ(ခ) မေရ ကာ [၁၃/သပန(ိင်ု)၀၀၃၆၇၀]၏ သမီး မငဝုါဝါေအာင် [၁၃/
သပန(ုိင်) ၀၆၆၂၈၁]သည် မိဘှစ်ပါးစိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 
မိဘ၏ေြပာဆိုဆုံးမစကားအား နားမေထာင်ဘဲ ၎င်း၏ဆ အေလျာက် ေနအိမ်ေပ မှ 
ဆင်းသွားြခင်းေကာင့် ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝများကိ ုလုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်ယူေြဖရှင်း 
ေပးမည်မဟတ်ုပါေသာေကာင့ ်၎င်း၏တာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း သည်းခံပါ။)

ေဒ ေဆွေဆွဝါ(ခ) မေရ ကာ [၁၃/သပန(ိုင်)၀၀၃၆၇၀]ေဒ ေဆွေဆွဝါ(ခ) မေရ ကာ [၁၃/သပန(ိုင်)၀၀၃၆၇၀]

မီး သတိြပမီး သတိြပ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိုင ်း) မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁၃၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၁၉၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်- 
၁၉၉၊ ၁၁၃ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)
မိနယ်၊ ဦးေဇာ်ထိက်ုေအး [၁၀/မလမ(ိင်ု) 
၁၀၅၅၇၇] ၊ ဦးစန်းဦး[၁၂/ရပသ(ိုင ်) 
၀၂၁၅၁၉]၊ ဦးမင်းေသွး [၁၂/ဗဟန(ိုင်) 
၀၀၃၀၂၁]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ဦးေဇာ်ထိုက်ေအး[၁၀/
မလမ(ိုင ်)၁၀၅၅၇၇] ၊ ဦးစန်းဦး[၁၂/
ရပသ(ိုင်)၀၂၁၅၁၉]၊ ဦးမင်းေသွး[၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၀၃၀၂၁]တိုထံမှ SP-၁၀၁၉၂၊ 
၂၃-၉-၂၀၁၅ ြဖင့် ရရှိသူ ဦးမင်းေဇယျ[၁၂/
ဥကတ(ိုင ် )၁၄၉၉၉၁ ]မ ှ   ှစ ်(၆၀ )
ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်)မူရင်း၊ ပါဝါမူရင်း၊ 
ပါဝါကျမ်းကျနိ်ှင့ ် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားကိ ုတင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ 
(၂၀၁၆ )အေရာင ်းေ ြမပုံကူးေလ ာက ် 
မှတ်ချက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ေြမပုေံြမရာဇဝင် 
မူရင်းမှာ အသုံးြပခဲ့ရြခင်း လုံးဝမရှိဘဲ 
အထားအသိမှုားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွား 
ခ့ဲသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
တင်ြပ၍ အေရာင်းစာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံ 
ကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင ်
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီ

Her Chee IndustHer Chee Industrial Co., Ltdrial Co., Ltd

အစရှုင်များ၏ဆ အရ စာရင်းရှငအစရှုင်များ၏ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်း်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်း
၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၅)ရက်ေနတွင် ကုမ ဏီုံးခန်း၌ ကျင်းပ 

ြပလုပ်ေသာအဖွဲဝင်များ၏       အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ 
Her Chee Industrial Co., Ltd အား   (၃၀-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ 
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရန်ဆုံးြဖတ်ခဲပ့ါသည်။ ထိသုိုစာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းရန် ေဒ တင့်တင့်ေဝအား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး 
အရာရှိအြဖစ ်ခန်အပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ကပါသည်။

ကုမ ဏီမှရရန်ှင့်ေပးရန်များကိ ု၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၁၀)
ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး ေဖာ်ြပပါ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး 
အရာရိှထတွံင် အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်တင်ြပေတာင်းခြံခင်းှင့ ်
ေပးသွင်းြခင်းများ ြပလုပ်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ
ေဒ တင့်တင့်ေဝ

Her Chee Industrial Co.,Ltd
ဖုန်း-၀၉-၇၆၇၆၁၉၀၆၀



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀



ဇွန် ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန် ၂၇၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၃၆)လမ်း(အလယ်)၊ အမှတ် 

(၁၁၇/၁၂၇)၊ တုိက်သုိမျက်ှာမူလ င် (D)ဘက်ြခမ်း၊ (၇)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၂၁x၄၉) အြမင့(်၁၀')ရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက် 
ေသာ ေရေမာ်တာ၊ မီးမီတာှင့်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို လက်ရှိ 
ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု အဆိုြပလာသူ Mss.AGNESMARY 
[၁၂/လမတ(ြပ)၀၀၀၄၂၆]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် အေရာင်းအဝယ် 
ြပသည့်တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ 
က ်ုပ်ထံသိုခိုင်မာေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် 
တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးလ  င်ဘွား   ဦးေအာင်ဆန်းဦး(LL.B) ဦးလ  င်ဘွား   ဦးေအာင်ဆန်းဦး(LL.B)
LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.I.R             အထက်တန်းေရှေနLL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.I.R             အထက်တန်းေရှေန
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၉၄) (စ်-၃၃၉၄၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၉၄) (စ်-၃၃၉၄၈) 
(၂၅-၁၀-၂၀၁၂)  (၃-၉-၂၀၁၀)(၂၅-၁၀-၂၀၁၂)  (၃-၉-၂၀၁၀)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၃၀၆)၊ (၃)လ ာ၊ ၃၆လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတား အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၃၀၆)၊ (၃)လ ာ၊ ၃၆လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတား 
မိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၆၀၈၄၊ ၀၉-၇၇၄၉၃၅၂၃၂မိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၆၀၈၄၊ ၀၉-၇၇၄၉၃၅၂၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တိက်ုအမှတ်(၉/၅)၊ (၄)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု၊ အခန်းအမှတ်(၃၂)၊ အေဆာက် 

အအံု(တတိယထပ်)၊ (၄)လ ာ၊ တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င် (လက်ယာြခမ်း)၊ ဧရိယာ(၈၉၆)စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းှင့်တုိက်ခန်း၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ေဒ ငုဝါစိန်ေသာင်း 
[၇/ပခန(ိင်ု)၂၀၆၁၂၂]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးရေဲမာင်ေမာင်[၇/ပမန(ိင်ု)၀၀၃၆၆၆]၊ ေဒ စ ာေအာင်[၁၃/
လရန(ိုင်)၀၀၀၆၁၉]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်၍ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါ ရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ  ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ  လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရဲေမာင်ေမာင်၊ ေဒ စ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးရဲေမာင်ေမာင်၊ ေဒ စ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်န ာေဒ ခိုင်န ာ

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၆၂၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၆၂၂)
Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Towen၊ Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Towen၊ 
အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ ငမိုးရိပ(်၇)လမ်း၊ အမှတ်(၂၆၄)၊ ှစ်ခန်းတွဲRC (၆)ထပ်တိုက်မှ 

စတုတ ထပ်(၅-လ ာ)၊ (တိုက်မျက်ှာမူညာဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၅၀၆)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူ
ဦးထွန်းလင်းေအာင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၃၂၃၉၀]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ဦးမျိးြမင့်ထွန်း[၁၁/သတန(ုိင်)၀၄၉၇၀၂]၊ ေဒ ေမ 
သက်မိင[်၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၁၁၀၁]တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့ ်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က ု်ပ်တိုထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးမျိးြမင့်ထွန်းှင့် ေဒ ေမသက်မိင်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးမျိးြမင့်ထွန်းှင့ ်ေဒ ေမသက်မိင်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
                                                                          ဦးဝင်းမင်းစိုး ဦးဝင်းမင်းစိုး 

  LL.B,WIPO(Switzerland)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)  LL.B,WIPO(Switzerland)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
                                                         Ph:09-450023651,09-793568375                                                          Ph:09-450023651,09-793568375 

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။

ေြမေရာင်းမည်၊ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေြမေရာင်းမည်၊ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
ြပည်လမ်းမ၊ မျက်ှာစာတန်း(၅)ဧက၊  ေဆးုေံကျာင်း၊ အထည်ချပ် အထူး 

သင့်ေလ ာ်၊ ေရာင်းေဈး
2016-2017(ယခင်) = 8500
         2020(ယခု) = 7500
ရန်ကန်ုမိ (၁၄)မိင်ုအတွင်း လမ်းမတန်း မီးလိင်ုးေအာက်ရိှ အြခားနည်းြဖင့ ်

အသုံးြပခွင့် ေလ ာက်ထားိုင်ေသာ ဂျ ီေြမ(၉)ဧက/(၂၄)ဧက(၂၂) ဧက။
မှတ်ချက်။ ။ (လယ်ဥယျာ်မဟုတ်ပါ)မှတ်ချက်။ ။ (လယ်ဥယျာ်မဟုတ်ပါ)

ဆက်သွယ်ရန်-01-620523ဆက်သွယ်ရန်-01-620523
                09-429588464                09-429588464

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေဒါင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၉၁)၊ ှစ်ခန်းတွဲRC (၆)ထပ်တိုက်မှ 

ပထမထပ်၊ (တိုက်မျက်ှာမူလက်ဝဲဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၅၁၇)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိး 
ခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ[်၇/ရကန(ိုင်)၀၀၀၁၀၇]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ချစ်သဲြဖ [၇/ပတန(ိုင်)၁၁၂၆၆၄]မှ အပီးအြပတ ်
ဝယ်ယူရန်စရန်ေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ(ှ၇)
ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ချစ်သဲြဖ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ချစ်သဲြဖ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
                                                                        ဦးဝင်းမင်းစိုး ဦးဝင်းမင်းစိုး 

LL.B,WIPO(Switzerland)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)LL.B,WIPO(Switzerland)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
                                                           Ph:09-450023651,09-793568375                                                            Ph:09-450023651,09-793568375 

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။

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ အမ်ိေြခ(၅၀)၊ မလရေန ဦးဒိဒုိသုန်းထွန်း 

[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၃၈၁၃၆]သည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်း အမှတ်တံဆိပ်အမည် 
အမှတ်အသားကုိ မိမိတစ်ဦးတည်းမူပုိင်သံုးစဲွရန် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံး၌ စာချပ်အမှတ်-၄/၅၂၀၇/၂၀၂၀ ြဖင့်မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်
ပါသည်။ 

အထက်တွင်ကပ်ိှပ်ထားေသာ လပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ် 
အသားကို အသုံးြပ၍ ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ တီဗွီ၊ မဂ ဇင်း၊ စာေစာင် 
ေကာ်ြငာ၊ ေြပစာြဖတ်ပိင်ုး၊ တဆံပ်ိတုံး၊ Name Card, Letter head,Internet, 
Website,Facebook အစရှိသည်တိုတွင် အသုံးြပပီး စားသုံးကုန်ပစ ည်း 
အမျိးမျိးှင့် အရည်အေသွးြမင့်အစာများကုိ အသုံးြပထုတ်လုပ်ထားေသာ 
ေမွးြမေရးကက်ဥများ၊ သဘာဝကက်ဥများ အစရှိသည်တိုကိ ုထုတ်လုပ် 
ြဖန်ချ၍ိ ရန်ကန်ုမိှင့ ်ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းလုံးသို ြဖန်ြဖးေရာင်းချသွားမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားသည် ကိုယ်ပိုင်eာဏ်ြဖင့်
တီထွင်အသံုးြပထားေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖစ်ပီး 
မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မှလည်းေကာင်း၊ အြခားအသင်းအဖဲွ၊ အဖဲွအစည်း 
မှလည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ၊ စာလံုး Font 
Label, ပုံတူပုံမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ အေရာင်(Colour)ဆင်တူယိုးမှား 
တုပြပလုပ်သုံးစွဲြခင်း မြပလုပ်ကပါရန်ှင့ ်အကယ်၍ ြပလုပ်ပါက က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွ၏ လုပ်ငန်းအကျိးစီးပွား ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှံးမ အတွက် တည်ဆဲ 
ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသီဟ(ဥပေဒဘွဲ)ဦးသီဟ(ဥပေဒဘွဲ)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၄၃၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၄၃၄)
ph-09-780589820,09-421150216ph-09-780589820,09-421150216

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးအုံးေဖ[၁၁/မအန(ိုင်)၀၂၆၆၃၅]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 

တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ လူေနရပ်ကွက ်
အမှတ်-၂၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာလမ်း(၂၀)အေရှ၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၃၄/က)
ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ(အလျားေပ ၂၀x အနံေပ၆၀)ရှိေြမကွက်သည ်ရန်ကုန်မိ
ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် (၂၁-၉-
၁၉၉၃)ရက်စဲွပါ ေြမငှားစာချပ်အမှတ်(သကတ/၂(မ) ၀၁၆၈/၉၃)ြဖင့ ်ေဒ ပ ု[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၁၀၆၁၀၁]ကိုင်ေဆာင်သူမှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ်အမည်ေပါက်မှတ်သား 
တည်ရိှပီး၊ ေြမအမည်ေပါက် ေဒ ပုသည် (၂၄-၉-၂၀၀၀)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ခင်ပွန်း 
ဦးစံလ  င်သည် (၂၂-၁၀-၁၉၉၀)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ သားသမီးများြဖစ်ကသည့ ်(၁) 
ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်သည် (၁၂-၅-၂၀၁၆)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (၂)ေဒ အမာရီသည် 
(၂-၅-၂၀၁၇)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ သမီးေထွး ေဒ ခင်ေကျာွ့ယ်သည် အပျိကီးဘဝြဖင့ ်
(၃-၈-၂၀၁၂)ရက်တွင်လည်းေကာင်းအသီးသီးကွယ်လွန်သွားကပီးြဖစ်သြဖင့် ဦးေမာင် 
ေမာင်ြမင့ှ်င့ ်ေဒ အမာရတီို၏ သားသမီးများြဖစ်ကသည့ ်(၁)ဦးန စည်သ ူ[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၁၂၄၅၈၆]၊ (၂) ေဒ ြမတ်သီရိြမင့ ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၀၇၁၉]၊ (၃) ဦးထွန်းိုင်ဝင်း 
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၁၃၄၇]၊ (၄) ေဒ ှင်းသီတာလ  င် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၁၈၆၆]၊ (၅)
ဦးစိုးကိကုိေုကျာ် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၉၅၀၇၆]ကိင်ုေဆာင်သ(ူ၅)ဦးတိုက ေဖာ်ြပပါေြမကွက် 
ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်တစ်လုံးအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
ကို ြမန်မာဓလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့ ်အေမွဆက်ခံေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒတိုအရ အေမွဆက်ခံ 
ပုိင်ဆုိင်ပီး အေပါင်အံှအ ပ်အရှင်းလံုးဝကင်းရှင်းေကင်း ဝန်ခံေြပာဆုိလာသြဖင့် ယင်း 
ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အပီးအပိုင ်
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် ဦးန စည်သူပါ (၅)ဦးတိုထံသို က ု်ပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွများေပး 
ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်အေရာင်းအဝယ်ပါကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို 
ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား 
များှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို ုံးချနိ်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်တူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှခဲပ့ါက အဆိပုါအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

                       လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ                       လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)  ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B) D.B.Lဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)  ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B) D.B.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)                  (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)(စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)                  (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)

အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ၊ (၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ၊ (၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉၇၉၈၁၉၃၂၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉၇၉၈၁၉၃၂၉၉

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

[တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀(၁)][တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀(၁)]

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၄၇၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၄၇
၁။ ဦးေအးကို   ဦးဝင်းိုင်၁။ ဦးေအးကို   ဦးဝင်းိုင်
၂။ ဦးေဇာ်သိန်း(၎င်းတို၏       ှင့်၂။ ဦးေဇာ်သိန်း(၎င်းတို၏       ှင့်
အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲထွဋ်)အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲထွဋ)်
(တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဟမ်ုးလမ်းရပ်ကွက်၊ ရှင်ေစာပ ု

လမ်း၊ အမှတ် (၁၉)ေန တရားပိင ်ဦးဝင်းိုင ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရ 
မည်။ သင့်အေပ ၌ တရားလို ဦးေအးကို ပါ-၂တရားလို ဦးေအးကို ပါ-၂ ကေငွကျပ်သိန်း(၁၁၀၀)ှင့်နစ်နာ 
ေကးေငကွျပ်သန်ိး (၂၀၀) စစုေုပါင်းေငကွျပ်သန်ိး ( ၁၃၀၀)ရလိေုကာင်း ေလ ာက် 
ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 
ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅)ရက်၊ (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်
၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ နံနက်(၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ 
အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါ 
ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များ 
ကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကုကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်
သင်ကထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူ
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ် 
လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၀ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 
ထုတ်ေပးလိုက်သည်။                                      (သရဖီေအာင်)(သရဖီေအာင)်

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၄)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၄)
ရန်ကုန်အ ေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အ ေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ရေစြခင်းငှာအေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ရေစြခင်းငှာ

 ေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ ေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်စာအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)(အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်စာအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၈၇၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၈၇

(ကွယ်လွန်သူ ေဒ နန်းေငွကည် ကျန်ရစ်ခ့ဲေသာပစ ည်းများအေကာင်း)(ကွယ်လွန်သူ ေဒ နန်းေငွကည် ကျန်ရစ်ခ့ဲေသာပစ ည်းများအေကာင်း)
ေဒ နန်းြဖြဖေအး      ေလ ာက်ထားသူေဒ နန်းြဖြဖေအး      ေလ ာက်ထားသူ
အမှတ်(၄၇)၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစံေတာင်အမှတ်(၄၇)၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစံေတာင်
ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အထက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ိစာေန ေဒ နန်းြဖြဖေအးက  ကွယ်လွန်သ ူေဒ နန်း 
ေငွကည်၏ သမီးအငယ်ဆံုးြဖစ်သည်ဟူ၍ ေဖာ်ြပပါလိပ်စာေန ၎င်းကွယ်လွန်သူ 
ေဒ နန်းေငွကည် ြမန်မာေ့ရှေဆာင်ဘဏ်(ဦးချစ်ေမာင်လမ်း) ဘဏ်ခဲွတွင် ကျန်ရစ် 
ရိှေသာ ပစ ည်းပုိင်နက် ရရန်ရိှေသာေက းမီများကုိ ေကာက်ခံရန်၊ အေမွဆက်ခံရန် 
သက်ေသခံလက်မှတ်စာအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလုိေကာင်း ဤံုးသုိ ေလ ာက် 
ထားချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ ထိသုိုေလ ာက်ထားေကာင်းကိ ုအများသူတုိသိေစြခင်းငှာ 
ေကာ်ြငာသည်မှာ ၎င်းကယ်ွလွန်သူ ေဒ နန်းေငွကည်  ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများ 
အေပ ၌ ရရန်ရိှသူလူဟူသမ တုိသည် ဤံုးသုိ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  ဇူလုိင်လ(၁၃)ရက်၊ 
(၁၃၈၂ ခှုစ်၊ ပထမဝါဆိလုြပည့ေ်ကျာ် ၉)ရက် နနံက်(၁၀:၀၀)နာရတွီင် လာေရာက် 
ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင် ေလ ာက်ထားသ ူေဒ နန်းြဖြဖေအး၏ ေလ ာက်ထား 
ချက်ကိ ုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့၊် မရသင့ ်အေကာင်းကိ ုစရီင်ဆုံးြဖတ်လမိ့မ်ည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ (၂၆)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

    (ရင်ရင်သန်း)(ရင်ရင်သန်း)
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၁)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၁)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

လူကီးမင်းတို၏လူကီးမင်းတို၏
ဆိုဖာ၊ ဆက်တီှင့်ဆိုဖာ၊ ဆက်တီှင့်

က န်းကုတ်ခုံများကိုက န်းကုတ်ခုံများကို
စိတ်တိုင်းကျ စိတ်တိုင်းကျ 

ြပြပင်ေပးေနပါသည်။ြပြပင်ေပးေနပါသည်။
Ph:09-420287669Ph:09-420287669

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစိုဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစို



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၆)အေရှရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာ(၁၀) 

လမ်း၊ အမှတ်-၁၀၅၃ အမည်ရှိ ှစ်ခန်းတွဲ ေြခာက်ထပ်တိုက်၏ တတိယ 
ထပ်-၄လ ာ(တိုက်အားမျက်ှာမူလ င် ဘယ်ဘက်ြခမ်း)တိုက်ခန်းအား 
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သ ူကန်ထိုက်တာ ဦးကည်စိုး [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၉၅၆၂]
ထံမှ  က ်ုပ်မှဝယ်ယူရန်   စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်အဆိုပါ 
တိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ခိုင်မာေသာစာရက ်
စာတမ်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများ ယေူဆာင်၍   ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်းက ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်သွားပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ အတည်ြပ 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ဦးစိုးသူရ [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၉၂၂၄]ဦးစိုးသူရ [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၉၂၂၄]
ေဒ နန်းေအးွမ်[၁၃/မဆတ(ိုင်)၀၃၂၄၉၄]ေဒ နန်းေအးွမ်[၁၃/မဆတ(ိုင်)၀၃၂၄၉၄]

Viber-6598982012, 09-5065943, 09-420106936Viber-6598982012, 09-5065943, 09-420106936

INVITATION FOR BIDS - ADVERTISEMENTINVITATION FOR BIDS - ADVERTISEMENT
Ministry of Planning, Finance and IndustryMinistry of Planning, Finance and Industry

Ref No:  MPFMp-B1-GS702Ref No:  MPFMp-B1-GS702
The Ministry of Planning, Finance and Industry invites bids for Supply of Office 

Equipment ( Copiers and Printers) for the Budget Department. Bids submission deadline 
is July 31, 2020. Detailed information on the requirement, qualifications, and the bidding  
process are available in the bid document. Firms interested in bidding may obtain the 
bidding document, free of cost, from: Project Office, MPFM Project, Ministry of Planning, 
Finance and Industry, Office Building No.26 (PFM Academy), Nay Pyi Taw; Email: mmt.
budget @gmail.com, amkyaw.mof@gmail.com, phyominkyaw.mopf@gmail.
com,aungtinoo26@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ တက သုိလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တုိက်(စီ)၊ အခန်း 

(၃၀၅)အား အမည်ေပါက် ဦးလှမိုး[U/RGN-၀၀၉၃၉၈]ထံမှ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ြဖင့် ဦးဖိးေဝေဇာ်[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၂၈၁၃၂]က အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ စာအုပ်တွင် အမည်ေြပာင်းလ ဲ
ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်ဤ ဦးစီး 
ဌာနသိုလာေရာက်၍ တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အမ်ိရာ(၂)၊ မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်အမ်ိရာ(၂)၊ မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 

ေဇာ်ဂျလီမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၄၃၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးစိန်ဝိုင်း [၁၂/
မဂတ(ုိင်)၁၁၀၁၁၃](DO-006872) အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအား အရပ်ကတိအေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလာသေူဝါင် ေခါင်(ခ) ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့ ်
[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၃၆၀၅၃] (၎င်း)မှ GP ၁၁၇၂၃/၂၀၁၈ ြဖင့်လ ဲအပ်ထားသူ ေဒ စန်းစန်း 
ေမာ် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၄၄၆၆၅]ထမှံ ဦးေကျာက် [၉/သစန(ိင်ု)၁၀၁၉၉၄]က ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၃၇၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၃၇၅)
အမှတ်(၇၈၈)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၇၈၈)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၄၉၈၉၈၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၄၉၈၉၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၃၃၀) ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၄၀.၆ေပ x ၆၀ေပ) ရှိ ှစ် 
(၆၀) ဂရန်ေြမသည် ဦးေစာလ  င် (AD-၀၂၅၅၃၁) အမည်ေပါက်ပီး ၎င်းကွယ်လွန်သြဖင့် 
၎င်း၏သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးတင်ဦး [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၄၆၅၈၆] ၊ ၂။ ေဒ ရင်ရင် 
[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၁၄၇၂၈] ၃။ ေဒ စန်းစန်းေအး [၁၂/အလန(ုိင်)၀၁၇၆၈၇] ၄။ ေဒ စန်းစန်း 
ေဌး [၁၂/အလန(ုိင်)၀၁၇၆၈၈] ၅။  ဦးမျိးတင့်ုိင် [၁၂/အလန(ုိင်)၀၁၇၇၀၃]၆။ ေဒ ေဝေဝ 
လ  င် [၁၂/အလန(ုိင်)၀၃၃၄၉၇] ၇။ ဦးေဇာ်မင်းလ  င် [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၂၆၃၇၇]တုိမှ မိမိတုိ 
သာလ င် တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသည့ ်၎င်းေြမ၏တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ 
ေခါင်းရင်းြခမ်း (၂၀ေပ x ၆၀ေပ) ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်(၃၀)၊ နတ်ေမာက် (၆)
လမ်း၊ (၁၈/E)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အား အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံ၍ ေရာင်းချ 
သြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ မိုးမိုးေအာင် [၁၄/ကခန(ိင်ု)၀၆၂၃၈၄]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ
ရန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက 
ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)

ုံးခန်း-အမှတ် (၈၂)၊ အခန်း(၁)၊ စည်ပင်လမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ုံးခန်း-အမှတ် (၈၂)၊ အခန်း(၁)၊ စည်ပင်လမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉- ၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉- ၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း ၀၉- ၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉- ၇၉၆၃၈၉၇၉၆

(၆၄)ှစ်ေြမာက် (၆၄)ှစ်ေြမာက ်
မဂ  လာှစ်ပတ်လည်ဆုေတာင်းလ ာမဂ  လာှစ်ပတ်လည်ဆုေတာင်းလ ာ

(၂၇-၆-၂၀၂၀)(၂၇-၆-၂၀၂၀)
ဘုိးဘုိးကီး ဝဏ ေကျာ်ထင် ဦးတင်အံုးဝဏ ေကျာ်ထင် ဦးတင်အံုး၊ ဒုတိယစစ်ဥပေဒချပ် 

(ငိမ်း)တရားုံးချပ် တရားသူကီး(ငိမ်း)ှင့် ဘွားဘွားကီး 
ေဒ တင်ညိမ်းဝင်းေဒ တင်ညိမ်းဝင်း အထက(၁) ရန်ကင်း၊ အထက (၄) အလုံ 
(ငိမ်း)တို၏ (၆၄)ှစ်ေြမာက ်မဂ  လာှစ်ပတ်လည်ေနမှသည ်
ှစ်ေပါင်း (၁၂၀)တုိင် ကျန်းမာအသက်ရှည်စွာြဖင့် တရားဘာဝနာ 
များ ပွားများိင်ုပါေကာင်း ဆမွုန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။
 ချစ်သား/သမီးများ ချစ်သား/သမီးများ

ချစ်ေြမးများချစ်ေြမးများ
 ဇွဲ၊ မိုးဇက်၊ ရှင်လဝန်း၊ ရည်မွန် ဇွဲ၊ မိုးဇက်၊ ရှင်လဝန်း၊ ရည်မွန်

မျိးခန် ၊ ြဖစင်၊ နီတာ၊ သားဦးမျိးခန် ၊ ြဖစင်၊ နီတာ၊ သားဦး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄၆)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်ြမင့်မိုလ်လမ်း၊    ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၂၇)ေြမအကျယ်အဝန်းေပ 
(၄၀x၆၀)ပါမစ်ေြမကွက်အား ပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု မ က်ဟေကညာသူ ေဒ ချယ်ရီ 
[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၉၅၃၀၆]ထံမှ ဦးသီဟစုိး[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၉၈၅၄၄]သည် 
အပီးအပိုင် လက်ေရာက်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ (စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ) 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ များမရှိပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                          ဦးသီဟစိုးဦးသီဟစိုး

Ph:09-965167392Ph:09-965167392

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကန်ု-အင်းစန်ိလမ်း၊ အဆင့ြ်မင့အ်မ်ိရာ 

စမီကံန်ိးအဆင့(်၁)၊ လ  င်ရတနာအမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၃)၊ အခန်းအမှတ်-၂၇၊ စတတု ထပ် 
(၅လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်းေပ (၁၂.၅x၄၀)ရိှ ေနအိမ်တုိက်ခန်းမှာ ေဒ ရင်ကည်[၁၂/လမန 
(ိင်ု)၀၆၉၉၀၅]၏ အမည်ြဖင့ ်ရရိှထားေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပီး ေဒ ရင်ကည်၏သားသမီး 
(၉)ဦးမှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိေနေသာ အဆိုပါ ေနအိမ်တိုက်ခန်းအား 
သားသမီး(၉)ဦးထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေဒ နန်ခိင်ုယ်မွန်[၁၄/ကပန(ိင်ု) 
၁၄၃၁၀၉]က စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများသည် အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိေကာ်ြငာပါ 
သည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၃၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၃၁)
အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီထပ်၊ ၃၆လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီထပ်၊ ၃၆လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ(၂)

လမ်း၊ ေြမတိုင်းအမှတ်(၁)၊   ေြမကွက်အမှတ်(၅၄/ခ)၊   ဧရိယာ(၀.၂၇)
ဧကစတရုန်းေပ(၁၂၀၀)၊ (အလျားxအန)ံ (၂၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်း၏ 
ှစ ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အမျိးအစားဟုေခ တွင်ေသာ ရန်ကုန ် မိ ၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၅၄/ခ)၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား တရားဝင် အမည်ေပါက် 
ထားသူ ေဒ ပါပမား[၁၂/သကတ(ြပ)၀၀၀၅၂၈]ထံမှ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူ ဦးေနာင်ေနာင် [၃/လဘန(ိုင်)၀၃၅၀၃၇]တိုသည် ၂၄-၆- ၂၀၂၀ 
ရက်တွင် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ အသိသက်ေသများေရှတွင် ေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်သမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများ ယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူျားမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ်ဝယ်ယူပီး ၎င်းေြမကွက်အား 
လက်ေရာက်လက်ခံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င် (LL.B, D.B.L,W.I.PO(Switzerland)ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င် (LL.B, D.B.L,W.I.PO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)
အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ (2B/302)၊ တတိယ 

ထပ်မှာ မိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ စေုပါင်းအေဆာက်အအု ံပိင်ုဆိင်ုခွင့စ်ာရက် 
စာတမ်းများအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ  လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခေံြပာဆိသု ူေဒ ေဖသဇူာ[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၇၃၅၁]ှင့ ်မသိားစ ု
ထံမှ က န်မ ေဒ ေအးသ ာဝင်း[၅/စကန(ုိင်)၁၅၅၈၉၄]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်စရန် 
ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ က န်မထံသိုကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။                                           ေဒ ေအးသ ာဝင်းေဒ ေအးသ ာဝင်း

[၅/စကန(ိုင်)၁၅၅၈၉၄][၅/စကန(ိုင်)၁၅၅၈၉၄]
ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၉၉၇၄၀၄၊ ၀၉-၇၇၅၆၇၇၇၅၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၉၉၇၄၀၄၊ ၀၉-၇၇၅၆၇၇၇၅၈

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ေဆးဘက်က မ်းကျင်(၂)(ဓာတ်မှန်/အေကာ/ေဆးဝါး)ေဆးဘက်က မ်းကျင(်၂)(ဓာတ်မှန်/အေကာ/ေဆးဝါး)

ရာထူးများအတွက် လူေတွစစ်ေဆးမည့်ရက် ေကညာြခင်းရာထူးများအတွက ်လူေတွစစ်ေဆးမည့်ရက ်ေကညာြခင်း

၁။ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ၁၆-၃-၂၀၂၀ရက် 

ထတ်ု သတင်းစာတွင် ေဆးဘက်က မ်းကျင်(၂)(ဓာတ်မှန်/အေကာ/ေဆးဝါး)(လစာ န်း- 

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၂၆၀၀၀)ရာထူးေနရာများအတွက် ေရးေြဖ/လေူတွ စစ်ေဆးြခင်းအား 

(၁၁-၅-၂၀၂၀)၊ (၁၃-၅-၂၀၂၀)၊ (၁၅-၅-၂၀၂၀)ရက်များတွင ်ေြဖဆိုရန်ထည့်သွင်းေက

ညာခဲ့ပါသည်။

၂။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် COVID-19ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ရှိေနပီး ေရာဂါကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများအား တင်းကျပ်စွာေဆာင်ရက်ေနချနိ်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေရးေြဖ/

လူေတွစစ်ေဆးြခင်းအား ရက်အကန်အသတ်မရှ ိေရ ဆိုင်းပါေကာင်းှင့ ်ေြဖဆိုမည့ ်

ရက်အား ထပ်မေံကာ်ြငာေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း (၁-၅-၂၀၂၀)ရက်ထတ်ု သတင်းစာတွင် 

ထည့်သွင်းေကညာခဲ့ပါသည်။

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဆးဘက်က မ်းကျင်(၂)(ဓာတ်မှန်/အေကာ/ေဆးဝါး)ေလ ာက်ထား 

သူများအား ေရးေြဖေြဖဆုိြခင်းမြပလုပ်ေတာ့ဘဲ သက်ဆုိင်ရာေဆးံု/တုိင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်/ခိုင်ကုသေရးဦးစီးဌာနများ၏ တရားဝင် Website မှ Online Video 

Conferencing ြဖင့် ေဖာ်ြပပါေနရက်များတွင်  တ်ေြဖ ေြဖဆုိရမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

စ် ရာထူး ေြဖဆိုရမည့်ရက်/ေနစ် ရာထူး ေြဖဆိုရမည့်ရက/်ေန

(က) ေဆးဘက်က မ်းကျင(်၂) (ေဆးဝါး) (၁၃-၇-၂၀၂၀)ရက်၊ တနလ  ာေန

(ခ) ေဆးဘက်က မ်းကျင(်၂) (ဓာတ်မှန်) (၁၅-၇-၂၀၂၀)ရက်၊ ဗုဒ ဟူးေန

(ဂ) ေဆးဘက်က မ်းကျင(်၂) (အေကာ) (၁၇-၇-၂၀၂၀)ရက်၊ ေသာကာေန

၄။ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် သတင်းပိုရမည့်ေဆးုံ/ကျန်းမာေရးဌာန၊ 

ေြဖဆိရုမည့ ်အချန်ိ၊ ေနရာှင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုကသုေရးဦးစီးဌာန၏ 

Web page (www.doms. gov.mm)သို ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

(၀၉-၂၅၆၁၃၀၉၆၁၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၆၁၂၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၆၁၇  များသိုလည်း    ဆက်သွယ် 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။                                                                 ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ခံေရာင်းမည်ခံေရာင်းမည်
ေတာင်ဒဂုံေလှာ ်ကားလမ်းမ 

ကီး၊   (၅၄)ရပ်ကွက်၊  စီးပွားေရး 
လုပ်ရန်ေကာင်း   ေပ(40x60) ၊ 
ေြမဖို ခံခတ်ပီးဂရန်အမည်ေပါက်

Ph:09-5194674Ph:09-5194674

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကျိက်ေခါက်ဘရုားလမ်း၊ ကယ်စင်မိ 

ေတာ်အိမ်ရာ၊ Star City, Tower B-5, Level 9, Unit Type A, အခန်းအမှတ် 923၊ 
အကျယ်အဝန်းေပ (1261 sqft) ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အ
ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ 
ဦးမျိးခုိင်ေဇာ် [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၃၆၉၂၇] ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/ဗတထ(ဧည့်)၀၀၀၀၃၂]
ထံမှ က ်ုပ်အေရှာ့ကူးမာ[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၄၃၂၀]က  အပီးအြပတ်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 
(မူရင်း)များှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက ်
ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက တိုက်ခန်းအမည်ေြပာင်းလဲြခင်းကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။                                                                                          အ ေရှာ့ကူးမာ အ ေရှာ့ကူးမာ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၄၃၆၆ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၄၃၆၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ နံသာစံြပ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၊ ဧရိယာ-၅၂၀၀စ/ေပ၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၀၊ စကားဝါလမ်းှင့ ်၂လမ်းေထာင့၊် ေရ နံသာစြံပရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 
ဦးအုန်းေက -HGU-၁၂၇၆၉၇ အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဦးသီဟစိုး[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၆၉၈၆]မှ 
မဂ  လာဒုံမိနယ်တရားုံး၏တရားမကီးမ အမှတ်-၅၆/၂၀၁၉(၂၅-၇-၁၉)စရီင်ချက်ှင့ဒ်ကီရအီရ ေြမကွက်၏ 
မခဲွမစတ်ိရေသးသည့ ်အစတ်ိအပိင်ုး(၄၀'x၆၅')အား အပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ် မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ် 
-၁၀၁၀/၂၀၂၀(၁၉-၂-၂၀)တရားမဇာရမီ အမှတ်-၄၉/၂၀၁၉(၂၆-၈-၁၉)တရားုံးအမန်ိ၊  ှစ်(၆၀)ဂရန်မရူင်း 
တိုကိုတင်ြပ၍ တစ်ဖက်သတ်ေြမကွက်ခွဲစိတ်ရန်ေြမပုံကးူှင့်တစ်ဖက်သတ်ေြမတိုင်းေလ ာက်ထားလာ
ရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                               ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၈၁/က၊ ေြမကွက်တည် 

ေနရာအမှတ်(၉၈၁/က)၊ ေကျာ်သူ(၂၃)လမ်း။ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဦးတိုးြမင့်[၁၂/
ဥကတ(ုိင်)၀၂၁၄၃၇] ေဒ စန်းြမင့်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၂၆၃၄]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက် ဦးတိုးြမင့၊် ေဒ စန်းြမင့်တုိကုိ တရားပိင်ထား၍ ေဒ မုိးမုိးမှ တရားလုိြပစဲွဆုိသည့်  ေတာင်ဥက လာပမိနယ် 
တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၃၁/၂၀၁၉)၏ စီရင်ချက်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်(၂၆/၂၀၁၉)၏အမိန်  
(၂၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ ဘီလစ်ခန်စာှင့်  ဂရန်မူရင်းတိုကို တင်ြပ၍ တရား ံးကိုယ်စားဘီလစ ်
ေဒ နန်ဆန်းသိန်း[၁၂/မရက(ိုင်)၀၄၇၆၁၆]မ ှအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား တရားဝင် ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။         ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
         မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ         မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိ(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂၂)၊ ပါမစ် 

အမှတ်-၇၄/၁၉၉၈၏ ေြမအကျယ်အဝန်းေပ (၄၀x၆၀)ေြမကွက်အား အရပ်ကတိြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ေစာြမသီတာသွင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၀၆၄၂]ထံမှ ေပ(၂၀x၆၀) 
(မတိ )ြခမ်းအားလည်းေကာင်း၊ ကျန်ေပ(၂၀x၆၀)(မရူင်း)ြခမ်းအား ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူ
ဦးသန်းဝင်း[၈/ခမန(ုိင်)၀၉၅၄၁၅] အမှတ်(၄၅၆)၊ (၁၃၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိ(အေရှပုိင်း)
ထံမှ ေဒ သွန်းထက်ထက်လင်း [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၇၈၂၅၁]ကဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် ထားပီး 
ြဖစ်၍ ဂရန်အမည်ေပါက်ေလ ာက်ရန် ရိှပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများတင်ြပ၍ ယခုေကညာသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ (၇)ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သွန်းထက်ထက်လင်း ေဒ သွန်းထက်ထက်လင်း 
[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၈၂၅၁][၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၈၂၅၁]

Ph: 09-255741785, 09-952336608Ph: 09-255741785, 09-952336608

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ မ ေလးမိ။အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ မ ေလးမိ။
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၉-
၂၀၂၀ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် မ ေလးမိ၊ အေထွေထွေရာဂါကုေဆးံုကီးတွင် 
ကုသမ ခံယူလျက်ရိှေသာလူနာများအတွက် အသံုးြပရန်(FDA)အသိအမှတ် 
ြပပီးြဖစ်သည့် (DRC)ရရှိပီး အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ေဆးဝါးများ၊ 
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးေဆးများ၊ ေဆးုံသုံးေဆးပစ ည်း Consumable များအား 
ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများေပးသွင်းရန် 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။  တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းချက်များအား  အေသးစိတ်သိရိှလုိပါကေဆးံု 
အုပ်ကီး ုံးတွင်ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။
၃။  ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ  - ၁-၇-၂၀၂၀ရက်
 စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်  
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်  -  ၂၄-၇-၂၀၂၀ရက်
 ရက်ှင့်အချနိ်  ညေန(၄:၀၀)နာရီ

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ မ ေလးမိ။အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ မ ေလးမိ။



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၈၊ ေြမကွက်အမှတ်- ၁၀၆၄၊ ခေရလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း 

(၄၂ေပ x ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၈) ဧက ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အဆိုပါေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့်အေဆာက ်
အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ နန်ု(သ်) [၁၂/အစန(ိုင်)၁၀၃၆၈၈] ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိဥုပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်ြမင့် (ကေနာင်)   ေဒ ေဆွသီလင်းဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်(ကေနာင်)   ေဒ ေဆွသီလင်း
LL.B,WIPO (Switzerland) (စ်-၂၇၁၆/၈၄)   LL.B (စ်-၁၅၆၁၀/၂၀၁၉)LL.B,WIPO (Switzerland) (စ်-၂၇၁၆/၈၄)   LL.B (စ်-၁၅၆၁၀/၂၀၁၉)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ် (၁၀/၁၂)၊ ေြမညီထပ်၊ ၃၅လမ်း(ေအာက်ဘေလာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၁၀/၁၂)၊ ေြမညီထပ်၊ ၃၅လမ်း(ေအာက်ဘေလာက)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-5108754,09-780001951,09-8611416Ph:09-5108754,09-780001951,09-8611416

Hacker များှင့်အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းHacker များှင့်အများသိေစရန ်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ ကျိက ဆဘံရုားလမ်း၊ 

(၅-လ ာ)၊ အမှတ်(၄၄/က-ခ)တိုတွင်ရိှေသာ Sky Tree Co.,Ltd.မှ ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ 
Sky Tree Japanese Language School-Yangonှင့ ်Skytreejic Magway တို၏ 
Facebook accountှင့် Page တိုကို Hackerများမှ (၂၂-၆-၂၀၂၀)ရက် (၂၃:၀၀)
နာရီအချနိ်ခန်တွင် Hack ယူသွားခဲ့ပီး Hackerများမှ Viber နံပါတ် +95978210 
3569ြဖင့ ်ဆက်သွယ်ကာ ခမ်ိးေြခာက်ေငေွတာင်းခဲပ့ါသည်။ ထိသုို Hack ခခံဲရ့သည့် 
အချန်ိမှစ၍ အမျိးမျိးညိ  င်းေြဖရှင်းခဲ့ပါေသာ်လည်း ယခုအချန်ိထိ Hackယူထား 
ေသာ Facebook account ှင့ ်Page များကိ ုြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းမရိှေသးသည့ ်
အတွက် ယခု ေကာ်ြငာပါသည့်အချန်ိမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် 
အသိေပးလိုက်သည်။ ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းမရှိပါက Sky Tree Co.,Ltd.၏ 
ဂုဏ်သိက ာ၊ နစ်နာမ များအတွက ်သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပေဒှင့်အည ီအေရးယ ူ
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၅၆၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၅၆၂)
အမှတ်-၂၂၃၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၂၂၃၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၇၇၇၂၁၊ ၀၉-၇၆၅၃၀၆၇၉၉၊ ၀၁-၂၉၁၃၃၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၇၇၇၂၁၊ ၀၉-၇၆၅၃၀၆၇၉၉၊ ၀၁-၂၉၁၃၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁-ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ ်၃၇/ခ၊ ဧရိယာ 

၀.၂၂၃ ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၄၊ ေကျာက်ကန်ုးလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ကဘံဲှ့စ်ြခင်း 
ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အား ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆံုး 
သြဖင့ ် အသစ်ြပန်လည်ေလ ာက်ထားေကာင်း ကံဘဲ့ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အသင်းေတာ ်အတွင်း 
ေရးမှး ဦးေရ လွင်က  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်ှင့ ်  ရန်ကင်းမိနယ ်
သာသနာေရးဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင့်တိုမ ှေထာက်ခံစာ၊ ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးသြဖင့ ်ဂရန်မိတ 
ေလ ာက်ထားရန်အတွက်အသင်း letter head ှင့် seal တံဆိပ်များြပည့်စံုေသာ အသင်းအစည်း 
အေဝး မှတ်တမ်းမရူင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ကဘံဲှ့စ်ြခင်း 
ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ် အတွင်းေရးမှး ဦးေရ လွင်ထ ံ၂၅-၆-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ ြပန်ကားသည့စ်ာမတိ ၊ 
မိနယ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ေြမကွက်အမှတ်၊ အမည်ေပါက် ေလ ာက်ထားသည့အ်သင်းအမည်၊ 
ဂရန်မူရင်း ေပျာက်ဆံုးသွားသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ တရားံုးကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးသြဖင့ ်ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားရန်အတွက် အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခစံာ/ ရန်ကင်းမိနယ်၊ မိမရစဲခန်းေထာက်ခ ံ
စာ/ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန/ ရန်ကင်းမိနယ်၊၊ သာသနာေရး 
ဦးစီးဌာန/ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု သာသနာေရးဦးစီးဌာန/ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သာသနာေရး 
ဦးစီးဌာနတို၏ ေထာက်ခခံျက်များတင်ြပပီး ကဘံဲှ့စ်ြခင်းခရစ်ယာန်အသင်းေတာ် အတွင်းေရးမှး 
ဦးေရ လွင်[၃/ဘအန(ိင်ု) ၀၂၄၃၉၅]က ဂရန်မတိ ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မင်းရ ဲ

ေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(၉၃)ဟ ုေခ တွင်သည့် အလျား(၃၀)ေပxအနံ(၅၀)ေပအကျယ်ရိှ 
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကီးဦးစံသိန်းှင့ ်မိခင်ကီး ေဒ စိန်ေထွးတိုမှ အေမွပုံပစ ည်းအြဖစ ်
ကျန်ရိှေသာ ေြမှင့၎်င်းေြမှင့ ်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ကျန်ရစ်သ ူ
သားသမီးများြဖစ်ကသည့်  (၁) ဦးေအာင်မှတ်[၁၂/ဥကမ(ုိင်) ၀၃၇၇၆၄)၊ (၂) ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန် 
[၁၂/ဥကမ(ုိင်) ၁၃၈၀၃၂]၊ အမှတ်စ်(၁/၂)တို၏ အစ်မကီး ကွယ်လွန် သ ူ ေဒ ုုရီ၏ 
သားသမီးြဖစ်ကသည့ ်(၃) ေဒ စန်းစန်းြမင့် [၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၁၃၈၀၄၂]၊ (၄) ဦးေအာင် 
ဖုန်း(ခ) ဦးေအာင်လွင် [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၄၆၀၆၇] တိုက ေအာက်ပါအတုိင်း သေဘာတူ 
ညီစွာ အသီးသီး ခွဲေဝယူပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(၁) အေမွပုံပစ ည်း ေြမ၏ (ေြခရင်းဘက်) အလျား(၁၀)ေပxအနံ(၅၀)ေပ 
 (ေြမပိုပါ) ေြမကွက်အား ဦးေအာင်မှတ်က လည်းေကာင်း။

(၂) ကျန်ရိှသည့် အေမွပံုပစ ည်း ေြမ၏ (ေခါင်းရင်းဘက်) အလျားေပ(၂၀)xအနံ 
 (၅၀)ေပ အကျယ်ရှိ ေြမကွက်အား ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန်က အလျား(၁၀)ေပx 
 အနံ(၅၀)ေပ ယူပီး ေဒ စန်းစန်းြမင့်ှင့် ဦးေအာင်ဖုန်း (ခ) ဦးေအာင်လွင် 

 တုိကအလျား(၁၀)ေပx အနံ(၅၀)ေပ အကျယ်ရိှ ေြမကွက်အားလည်းေကာင်း။
လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ
ဦးကိုကိုစံ (LL.B)  ဦးကိုကိုစ ံ(LL.B)  

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၅၁၈၅)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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သန်လျင်ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(သီလဝါစက်မ ဇုန်)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၃၅)၊ ဧရိယာ(၁.၈၄၃)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃၅)၊ ေယာအတွင်းဝန်ဦး 
ဖိုးလ  င်လမ်း၊ သန်လျင်ေကျာက်တန်းမိနယ ်ဦးေဇာ်မင်းဦး[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၁၂၀၅]၊ အမည် 
ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား ရန်ကုန်တိုင်းတရားုံး ၂၀၀၄ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်- 
၃၁၉၆၏ ၇-၁-၂၀၀၅ ရက်စွဲပါ စီရင်ချက်အမိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းတရားုံး၏ ၂၀၀၅ခုှစ်၊ တရားမ 
ဇာရီမ အမှတ်-၂၀၁ ၏ ေနစ်မှတ်တမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းတရားုံး၏၂၀၀၄ ခုှစ် တရားမကီးမ  
အမှတ်-၃၁၉၆၊ ၂၀၀၅ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၀၁တိုအရ ၂၇-၁၂-၂၀၀၆ ရက်စွဲပါ မေရ  
မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းကို ေရာင်းေကာင်းလက်မှတ်စာ၊ တရားုံးမှ ဝယ်ယူစ်ကတည်းက 
ေြမကွက်၏ ဂရန်မူရင်းမှာ ၎င်း၏လက်ဝယ်သုိ ေပးအပ်ခ့ဲြခင်းမရိှသြဖင့် ဂရန်မူရင်းလက်ဝယ်မရိှ 
သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ၂၈-၆-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ဦးရန်ကားခ င်၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုတင်ြပ၍ 
ဦးရန်ကားခ င်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၈၃၅၁၂]ထံမှ SPအမှတ်-၃၁၂၁/၂၀ (၂၆-၂-၂၀၂၀)ရရှိသူ 
ေဒ တင်ဇာခိင်ု[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၁၁၅၀၁]မှ ဂရန်မတိ ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင ်
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ကမ်းနားလမ်းမ၊ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ကမ်းနားလမ်းမ၊

အမှတ်-၄၆ (၄လ ာ)(ဝဲခန်း)၊ ေပ(၁၂ အမှတ်-၄၆ (၄လ ာ)(ဝဲခန်း)၊ ေပ(၁၂ ၁၂ x၄၅)ရှိတိုက်ခန်းှင့် x၄၅)ရှိတိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ ်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
၁။ အထက်ရည် န်းလပ်ိစာေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုအပိင်ုေရာင်းချသ ူေဒ ဝင်းဝင်းေအး[၁၄/
လမတ(ိင်ု)၀၁၀၃၅၉]က တရားဝင်ေရာင်းချလ ဲေြပာင်းခွင့ရိှ်ေကာင်း ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခကံတ ိ
ြပ၍ ေရာင်းချမည်ဟ ုကမ်းလှမ်းရာ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက   ဝယ်ယူရန်သေဘာတူပီး 
တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိ တစ်ေဒသကိစုရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။ ထိတုိက်ုခန်းေရာင်းချလ ဲေြပာင်းြခင်းကိ ုမည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားစာရက် 
စာတမ်းခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသုိံ ေကာ်ြငာထည့သွ်င်းပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက် 
ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးချစ်(LL.B)(စ်-၁၅၈၄၅)ဦးမျိးချစ်(LL.B)(စ်-၁၅၈၄၅)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
ေရ စံြမတ် Law Firm General serviceေရ စံြမတ် Law Firm General service

အမှတ်-၃၁(ေြမညီထပ်)၊ ၉ လမ်း၊ ၄ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်အမှတ်-၃၁(ေြမညီထပ)်၊ ၉ လမ်း၊ ၄ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်
ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၈)၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၈၂)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၈)၊ စိန်ချယ်လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ၊ 
ဒုဗမကကည်ဝင်း[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၃၉၆၆၃] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဒဗုမက ကည်ဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၉၆၆၃]သည် (၁၆-၁၁-၂၀၁၆)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်မျိးထူး [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၉၆၄၈]ထမှံ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ 
အမှတ် ၁၅၇/၂၀၂၀ (၃-၁-၂၀၂၀)ြဖင့ ်GP ရရိှသ ူဦးသရူစိုး [၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၀၀၂၀၄]မှ အမည်ေပါက် 
၏ ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး ေသေကာင်းအေကာင်းကားထား၊ ေဒ ခင်မျိးထူးကိုယ်တိုင ်
ကျနိ်ဆိုထားသည့် ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း.ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၁၂/၄၀၆၂/ ၂၇-၁၂-၁၉)၊ ထပ်ဆင့် 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊  ဂရန် 
မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                    ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ 
                   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ                   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

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)၊ 
             သံလျက်စွန်းလမ်း၊
             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

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။    ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနရှ ိရန်ကုန် 
ပံုိှပ်စက်ံုများမှ ထွက်ရိှေသာေဘးထွက်ပစ ည်းများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် 
ေရာင်းချပါမည်။
၂။    အသုံးမြပေတာ့သည့် ေဘးထွက်ပစ ည်းေဟာင်းများ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
ပံုစံေလ ာက်လ ာှင့် စည်းကမ်းချက်များကုိ (၂၄-၆-၂၀၂၀ရက် မှ ၁-၇-၂၀၂၀ ရက် 
ထိ)ေနစ်နံနက်(၉:၃၀)နာရီမှ ညေန(၄:၀၀)နာရီအတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါ 
ပိတ်မည့်ရက်ှင့ ်အချနိ်မှာ (၁-၇-၂၀၂၀)ရက်၊ ညေန(၄:၀၀)နာရီ ြဖစ်ပါသည်။
၃။ သတ်မှတ်ချနိ်ထက် ေကျာ်လွန်ေသာတင်ဒါများကို ထည့်သွင်းစ်းစားမည ်
မဟုတ်ပါ။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ သိရိှလုိပါက ဖုန်း-၀၁-၈၂၅၁၉၀၈ 
ထံသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရာင်းချေရးအဖွဲအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရာင်းချေရးအဖွဲ
ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန
အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်
လှည်းကူးမိလှည်းကူးမိေပ ရေပ ရပ်ကွက် ေဈးအနီး၊်ကွက် ေဈးအနီး၊
ေကျာင်းအနီး၊ ကွန်ကရစ်လမ်းေဘးေကျာင်းအနီး၊ ကွန်ကရစ်လမ်းေဘး
မီးရှိ၊ ညိ  င်းေဈးမီးရှိ၊ ညိ  င်းေဈး
ေပ(၄၀x၆၀)   = ၁၀၀သိန်းေပ(၄၀x၆၀)   = ၁၀၀သိန်း
ေပ(၄၀x၅၀)   = ၈၅ သိန်းေပ(၄၀x၅၀)   = ၈၅ သိန်း
ေပ(၂၅x၅၀)   = ၅၅ သိန်းေပ(၂၅x၅၀)   = ၅၅ သိန်း
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၆၁၁၉၈၊ ၀၉-၄၅၀၃၇၈၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၆၁၁၉၈၊ ၀၉-၄၅၀၃၇၈၃၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊ (အသှံင့အ်နံ  ဇန်ု ၁၄၄)၊ စက်မ  

(၁၀)လမ်း၊ အကွက်အမှတ် (၆၀၆)၊ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ  
ရှိအေဆာက်အဦ Steel Structure အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု
ဦးဆန်နီေအာင်က အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးဝင်းုိင်ေကျာ် 
[၁၂/တကန(ိုင်)၀၈၁၁၅၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသန်းဝင်း[၁၂/
ဗဟန(ိင်ု)၁၀၀၉၈၂]က ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ် 
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ထူးထူးရင်(LL.B, LL.M) (Credit)ေဒ ထူးထူးရင(်LL.B, LL.M) (Credit)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၄)

ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၁၂၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၁၂၉
တာဝါဘီ၊ အခန်း(၄၀၁)၊ လမ်း(၅၀)၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ တာဝါဘီ၊ အခန်း(၄၀၁)၊ လမ်း(၅၀)၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနအလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲလူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ

ေလ ာက်လ ာြပင်ဆင်ေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာြပင်ဆင်ေခ ယူြခင်း
၁။       အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ 
လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲပိုင ်အလုပ်သမားေဆးုံကီး(၃)ုံှင့် မိနယ်လူမ ဖူလုံ
ေရးေဆးခန်းများတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ သနူာြပ(၄) (ေဆးစပ်) (လစာ 
 န်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ြဖင့် (၃၀)ဦးအား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ 
၁၄ရက်ေနတွင ်ေလ ာက်လ ာများေခ ယူခဲ့ပါသည်။
၂။   သိုရာတွင် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ (၁၆)ပါ ြပ  ာန်းချက်အရ အဆုိပါ 
သူနာြပ-၄(လစာ နး်၁၈ဝဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၁၉ဝဝဝဝိ)အား ေကျာေထာက ်
ေနာက်ခံြပ၍ အလုပ်သင်အဆင့် (လစာ န်း ၁၆၂ဝဝဝ-ိ၂ဝဝဝ-ိ၁၇၂ဝဝဝ)ိ 
ရာထူးတွင ်ဦးစွာခန်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
၃။   အေသးစိတ်သိရှိလိုသည့ ်အချက်များရှိပါက အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ  
ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ၊ ုံးချပ်၊ 
ေဆးဌာန၊ (တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၁၇၉၃၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၇၉၅၃)သို 
ုံးချနိ်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊  တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ် 
စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲလူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
(၇-၄-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ ေကးမုသံတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၆)၊ ေကာ်ြငာ 

က  တွင်ေဖာ်ြပပါရှိေသာ  ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 
ကန်ေတာ်ကေလးေတာင်ရပ်ကွက်၊  ၉၃လမ်း၊  အမှတ်(၆၁)၊ ဦးကိုကီး 
အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက် 
အဦှင့်ေြမတိုမှာ ဖခင်ဦးကိုကီးှင့ ်မိခင်ေဒ ခင်မာရီတိုမ ှေမွးဖွားသည့ ်
သားသမီး(၇)ဦး၏ အေမွဆုိင်ပစ ည်းြဖစ်၍ သားသမီး(၇)ဦး၏ သေဘာတူ 
ခွင့်ြပချက်မရရှိဘ ဲမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  မိမိသေဘာဆ ြဖင့် 
ေရာင်းချ/ေပါင်ှံ/ေပးကမ်းစွန်လ တ်ြခင်းမြပပါရန်  အများသိေစရန ်
ေကညာထားသည့်အေပ  ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်စိုးမင်း(LL.B)ဦးေအာင်စိုးမင်း(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၀၅၇၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၀၅၇၅)

အမှတ်(၆၂)၊ ေမာင်းမကန်ကမ်းသာလမ်း၊ ၁၈ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၂)၊ ေမာင်းမကန်ကမ်းသာလမ်း၊ ၁၈ရပ်ကွက်၊
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်

ေြမယာပိုင်ဆိုင်မ ပါေသာ အဆင့်ြမင့်ေရ သရဖီရိပ်မွန်ေြမယာပိုင်ဆိုင်မ ပါေသာ အဆင့်ြမင့်ေရ သရဖီရိပ်မွန်

အိမ်ရာေြမညီထပ်တိုက်ခန်းေရာင်းမည်အိမ်ရာေြမညီထပ်တိုက်ခန်းေရာင်းမည်
ကမာရတ်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီးေဘးတွင ်ပိုင်ိုက်စနစ်ြဖင့ ်

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာတိုက်ခန်းေြမညီထပ်ြဖစ်ပါ

သည်။ ၂၇ေပx၅၀ေပ=၁၃၅၀စတုရန်းေပ အကျယ်ြဖစ်ပီး ကားပါကင်၊ 

(၂၄)နာရ ီလံု ခံေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေရ-မီး သန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်းရိှသည်။ 

ကျပ်သိန်း ၁၆၅၀ြဖင့ ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းပါမည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-797574267ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-797574267

           09-250270428           09-250270428

           09-788253407           09-788253407



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ကေလးခိုင်၊ ကေလးမိနယ်၊ ေအာင်သစ ာရပ်၊ 

အမှတ်(2/11)ေန ဦးခင်ေမာင်ဝင်းမှ   (1)   နန်းထိုက်စံ၊  (2) နန်းထိုက်စံ(K)၊         

(3) နန်းထိုကစံ် (SK)၊ (4) Nan Htike San၊ (5) Nan Htike San(K) တံဆိပ်(၅)မျိး 

အနက် သင့ေ်လျာ်ေသာ အမည်အမှတ်တဆံပ်ိတစ်ခြုဖင့ ်ေသာက်ေရသန်ထတ်ုလပ်ု 

ေရာင်းချရန် စစီ်ထားရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင်ရိှေသာ 

ေသာက်ေရသန်စက်ုမံျားမှ အမည်တရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်

ေကညာချက်ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ဦးခင်ေမာင်ဝင်းထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ဖန်ုးြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊   ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။   သတ်မှတ်ရက်အတွင်း   

လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက သတင်းစာေကညာချက်ှင့်အတ ူအသုံးြပ 

လို ေသာ အမှတ်တံဆိပ်အမည်ြဖင့် အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီး

ဌာနသို   အမည်ေထာက်ခံချက ်   ဆက်လက်ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။       ဦးခင်ေမာင်ဝင်း[၅/ကလတ(ိုင်)၀၀၆၇၃၂]ဦးခင်ေမာင်ဝင်း[၅/ကလတ(ိုင်)၀၀၆၇၃၂]

အမှတ်(၂/၁၁)၊ ေအာင်သစ ာရပ်၊ ကေလးမိနယ်၊ ကေလးခိုင်၊အမှတ်(၂/၁၁)၊ ေအာင်သစ ာရပ်၊ ကေလးမိနယ်၊ ကေလးခိုင်၊

           စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၄၅၇၇၉၈           စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၄၅၇၇၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (FMI-8)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၃၀)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(C-8)၊ ပိေတာက်ဝါ(၅)လမ်း၊ FMI City၊ 
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဦးေဖဦး[၁၂/မရက(ုိင်)၀၆၁၀၅၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ဦးေဖဦးထံမှ SP လ ဲစာအမှတ်(၁၆၅၉/၂၀၀၅) ၈-၃-၂၀၀၅ ြဖင့် 
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူေဒ ြမေလး [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၃၁၆၉၁]မှ ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ၊ 
ပါဝါေပးအပ်သူ  သက်ရှိထင်ရှားရှိေသးေကာင်းှင့ ်  ြပန်လည်မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း 
တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှိ  (၂၀၀၅)ခုှစ်တွင် အမည်ေပါက်မ ှ
ဘဏ်ေငွေချးရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားခဲ့ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  မည်သည့်ဘဏ်တွင်မ ှ
ေချးေငွတစ်စုံတစ်ရာ ရယူထားြခင်းမရှိပါေကာင်းှင့ ်၎င်းေြမပုံေြမရာဇဝင ်ေပျာက်ဆုံး 
ေနြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ အ ပ်အရှင်းြပဿနာတစ်စုတံစ်ရာ ေပ ေပါက်လာပါက ၎င်းမှသာ 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း SP ေဒ ြမေလးမ ှကျနိ်ဆိုထားေသာ တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ (၁၃-၃-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ ရှင်းလင်းတင်ြပစာှင့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)မူရင်းတုိအား တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
             ဌာနမှး၊ (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)             ဌာနမှး၊ (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
                  မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ                  မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀၉)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်-စက်မ မိ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၅/၃/၁)၊ ဧရယိာ(၀.၂၂၉)ဧက ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ဦးေနဝင်းေဆွ[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၃၃၃၇၈]သည် (၁၇-၁၂-၂၀၁၇)ရက် 
တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သြဖင့် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စ ာ(ခ)ေဒ ေမဇင်ြမင့်[၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၁၂၆၆၇]မှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန်အတွက် လိအုပ်ေသာ စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားတင်ြပ၍ ေြမပုံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာပါ 
ေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက အေထာက်အထား(မရူင်း)အြပည့အ်စုတံင်ြပ၍ ေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှ ခနုစ်ရက်အတွင်း မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေြမတိင်ုးှင့ေ်ြမစာရင်း 
မှတ်တမ်းဌာနခဲွ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးသို လာေရာက်တင်ြပ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါကတင်ြပေလ ာက်ထားမ ကုိ ေဆာင်ရက် 
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေြမတိုင်းှင့်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲေြမတိုင်းှင့်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၃၈၁၊ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမေပ ရိှ အမှတ်-၃၈၁၊ 
ေရ ပဇွုန်လမ်း၊ ၄၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ 
ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား မိေြမစာရင်းတွင် ဗုိလ်မှးလွင်ုိင်ေဝ[၁၂/ဒဂန 
(ုိင်)၀၁၁၀၁၉]အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ (၂၃-၂-၂၀၁၂)ရက်စဲွပါ "ှစ်ဦး 
သေဘာတူေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်"အရ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သူ 
ဦးမျိးဝင်း[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၄၁၀၁၂]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ 
သြဖင့ ်က ု်ပ်တို မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်းသိေစအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ် ဦးေအးမင်းေဇာ ် ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)

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

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိမ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာေရးှစ် မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ှေဆာင်ရက်မည့ ်ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းအား တင်ဒါေခ ယူလိုပါသည်။

 စ် တင်ဒါအမှတ် လ စ် တင်ဒါအမှတ် လုပ်ငပ်ငန်းအမည််းအမည်

 (က) 1-29(T)/MESC/2019-2020 မိနယ်အသီးသီးတွင်အသုံးြပရန ်ကွန်ကရစ်တိုင်များဝယ်ယူြခင်း

 (ခ) 1-30(T)/MESC/2019-2020 မိနယ်အသီးသီးတွင်အသုံးြပရန ်၁၁/၀.၄ေကဗွီ၊ ၂၀၀ေကဗွီေအှင့်

   ၃၁၅ ေကဗွီေအ ထရန်စေဖာ်မာများဝယ်ယူြခင်း

 (ဂ) 1- 31(T)/MESC/2019-2020 မိနယ်အသီးသီးတွင်အသုံးြပရန ်၄၀၀ ဗို ဓာတ်အားလိုင်းှင့ ်

   ၁၁ ေကဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း ဆက်စပ်ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

 (ဃ) 1- 32(T)/MESC/2019-2020 မိနယ်အသီးသီးတွင်အသုံးြပရန ်ထရန်စေဖာ်မာှစ်တိုင်စင ်

   ဆက်စပ်ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

 (င) 2- 97(T)/MESC/2019-2020 ငါးဇွန်မိနယ်၊ ငါန်းြမားကီးဓာတ်အားခွဲုံတွင ်66kV Switch Bay

   (1 in+ 1out)ှင့် 66kV ဓာတ်အားလိုင်း (၀.၇၄)မိုင် တည်ေဆာက်ြခင်း

၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံှံင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ု၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် စတင်၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး ၂၇-၇-၂၀၂၀ 

ရက် ၁၄:၀၀ နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါပံုစံှင့် အချက်အလက်များကုိ Web Portal (www.moee.

gov.mm) ၌ အေသးစိတ်ကည့် ိုင်ပါသည်။

၃။  တင်ဒါစစိစ်ေရးချယ်မည့ရ်က်အား ထပ်မအံေကာင်းကားပါမည်။တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ု

ုံးချနိ်အတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာတွင ်လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

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

၂၇လမ်း၊ ၇၇ x ၇၈ ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။၂၇လမ်း၊ ၇၇ x ၇၈ ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

ဖုန်း-၀၂-၄၀၆၉၁၂၁ဖုန်း-၀၂-၄၀၆၉၁၂၁



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၀

အများြပည်သူသိရှိေစရန်အများြပည်သူသိရှိေစရန်

ေကညာချက်ေကညာချက်
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးှင့် ကရင်ြပည်နယ် 

အတွင်း အေသးစားေငေွရးေကးေရးလပ်ုငန်း 

များ လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ DGB 

Microfinance Myanmar Co.,Ltd (လိင်ုစင် 

အမှတ်-၀၃၁၉/၂၀၁၉)၏  ၂၅-၅-၂၀၂၀ ရက် 

တွင်   ကျင်းပေသာ   ဒါိက်ုတာအဖဲွအစည်း 

အေဝး  ဆုံးြဖတ်ချက်အရ  လက်ရိှ ဒါိက်ုတာ 

Mr.Lee  Wo n Soo  (P.P No. M09724333)

သည်  ဒါိုက်တာရာထူးမှ  ုတ်ထွက်ပီး 

Mr.Lee Joon Sang (P.P No.M69890905)

အား    ဒါိက်ုတာအြဖစ် ေြပာင်းလခဲန်ထား 

ေကာင်း အသင်းသားများှင့်တက ွအများ 

ြပည်သူသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

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

စက်ုံစက်ုံ
ပမာဏပမာဏ
(တန်)(တန်)

တင်ဒါပိတ်ချနိ်တင်ဒါပိတ်ချနိ် တင်ဒါဖွင့်ချနိ်တင်ဒါဖွင့်ချနိ်

ေနရက်ေနရက် နာရီနာရီ ေနရက်ေနရက် နာရီနာရီ

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+
ကန်ကီးေထာင့်)

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

၂။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအား (၁)လကိတင်၍ ဤလုပ်ငန်းံုးချပ် 
(ဘ  ာေရးဌာန)တွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မ ဌာန၊ 
ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၀၉၄ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိင်ုပါ 
သည်။                                                    တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ငှားမည်ငှားမည်
 ၁။ ေပ(၃၀x၅၀)၊ BR(3)၊ 3AC၊ (4)လ ာတိုက်ခန်း
         စက်မ (၁)လမ်းမ၊ ဗဟန်းမိနယ်
 ၂။ ေပ(၃၀x၅၀)၊ MBR(1)၊ BR(5)၊ 3AC၊ (၅)လ ာ
        ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းအိမ်ရာကွန်ဒို၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်

Ph:09-43134116,09-779627053Ph:09-43134116,09-779627053

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ဆပ်ိကီးခေနာင်တိုမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ် 

ကွက်အမှတ်(၂)၊  ေြမကွက်အမှတ်(၉၀၇)၊ 
ဧရယိာ(၀.၀၂၈)ဧက=အတိင်ုးအတာ ေပ(၂၅ 
x၅၀)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂/၉၀၇)၊ 
ခေနာင်တိုအေရှရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကီးခေနာင် 
တိုမိနယ်၊ ဦး ကံ့ခိုင်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀ 
၆၁၄၅]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 
အား ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆံုးေကာင်း ဦး က့ံခုိင် 
၏ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဝန်ခံချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံစာ၊ ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံစာှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်
ြပားများတင်ြပပီး ဂရန်မိတ  ေလ ာက်ထား 
ြခင်းအား ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ
ေဆာင်ရက်ပီး ကန်ကွက်မ မေပ ေပါက်ပါ 
သြဖင့် ဂရန်မိတ ခွင့်ြပပီးြဖစ်ပါ၍ မူလ 
ဂရန်ထုတ်ေပးထားသည့် ေြမငှားစာချပ ်
အမှတ်(၉/၁၄) (၃၀-၆-၂၀၁၄)ြဖင့် ဦး က့ံခုိင် 
အမည်ေပါက် ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)စာအုပ် 
မူရင်းအား ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်-L-2/203 ေန 

ေဒ ထက်ထက်ိုင်(ဘ)ဦးေသာင်းဝင်း[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၃၆၀၂၀]မှ  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားများကုိ မိမိတစ်ဦးတည်းအသံုးြပရန် ရန်ကုန်မိ စာချပ် 
စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်၌ မှတ်ပုံတင်သွင်း ေကညာခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။

 

IV-၅၁၈၄/၂၀၂၀(၃-၆-၂၀၂၀)   IV-၅၁၈၅/၂၀၂၀(၃-၆-၂၀၂၀)IV-၅၁၈၄/၂၀၂၀(၃-၆-၂၀၂၀)   IV-၅၁၈၅/၂၀၂၀(၃-၆-၂၀၂၀)
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားများအား အသုံးြပပီး ပိုးထည်၊ 

ချည်ထည်အမျိးမျိး၊ ပုိးထည်၊ ချည်ထည်တုိ၏ ပိတ်စ၊ ပိတ်လိပ်အမျိးမျိးတုိကုိ အသံုးြပ၍ 
မိမိကိုယ်ပိုင ်Design ြဖင့် ကေလး/လူကီး/အမျိးသား/အမျိးသမီးဝတ်ဆင်သည့ ်ပွဲတက် 
ဝတ်စုံအမျိးမျိး၊ အဝတ်အထည်အမျိးမျိးတို ချပ်လုပ်ပီး ဖိနပ်အမျိးမျိး၊ အိတ်အမျိးမျိး၊ 
ဖန်စီလည်ဆွဲ၊ နားကပ်၊ ပုဝါစသည့် လူအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းအမျိးမျိးတိုတွင ်အဆိုပါ 
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ကပ်ိှပ်၍ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် ထုတ်လုပ် 
ြဖန်ချေိဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တံဆိပ်အမည် အမှတ်အသား 
များ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ပုံတူပုံမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ 
ဆင်တယူိုးမှား တပုြပလပ်ုသုံးစဲွြခင်း မြပလပ်ုရန်ှင့ ်ြပလပ်ုေကာင်းေတွရိှရပါက တည်ဆ ဲ
တရားဥပေဒများှင့်အည ီအေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်ေဇာ် LL.B,D.B.L,D.I.Lဦးသန်ေဇာ် LL.B,D.B.L,D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၄၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၄၁)
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ် LL.B,D.B.L,D.M.L ဦးသန်းဦး LL.B,D.B.Lဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ ်LL.B,D.B.L,D.M.L ဦးသန်းဦး LL.B,D.B.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂/ုံးရပ်၊ မဂ  လာဒပီရပ်ကွက် 

မှ ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧကရှိ ေဒ ခင်ဝင်းကည်[၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၀၆၉၉၃]၊ အဖအမည် 

ဦးေပါမိင် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၁၁၉၆)ကိ ုေနြပည် 

ေတာ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏  အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၀၂၂/၂၀၁၀ 

ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်ရရိှထားသူ ေဒ ူပါဟန်[၁၂/လမတ 

(ိုင်)၀၀၃၄၈၁]၊ အဖအမည် ဦးသိန်းဟန်မှ ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၂၃၂၄၀]

ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်ချပ်ဆိုရန်အတွက် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်ေရးကူး 

ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 

ေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင် ေရးကူးခွင့ေ်လ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇/မိမအေနာက်ရပ်၊ ဇဝန 

ဒပီရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေဒ တင်ဲွမ[ူ၈/ဂဂန(ိင်ု)၀၃၇၃၅၄]၊ အဖအမည် 

ဦးေသာင်းေကျာ် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်၊ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၃၀၄၄၅)ကုိ 

ေနြပည်ေတာ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၅၈၁/ 

၂၀၁၆ ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရရှိထားသ ူဦးန ေကျာ်[၈/

မကန(ိင်ု)၀၀၄၉၄၅]၊ အဖအမည် ဦးြမေအးမှ ေဒ ကလျာေဆ ွ[၈/ဆမန(ိင်ု)၀၀၀၉၈၉]

ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုရန်အတွက် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူး 

ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊  တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ  အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 

ေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇/မိမအေနာက်ရပ်၊ 

ဇဝနဒီပရပ်ကွက်မ ှေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေဒ ေအးေအးြမင့[်၁၂/ဗဟန(ိုင်) 
၀၆၄၁၀၀] အဖအမည် ဦးတင်ြမင့် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက် 
အမှတ်(ပ-၃၀၆၀၀)ကို   ေနြပည်ေတာ်   စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူး 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၄၄၈/၂၀၁၆ ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူး 
ကိယ်ုစားလှယ်ရရိှထားသ ူဦးန ေကျာ်[၈/မကန(ိင်ု)၀၀၄၉၄၅]၊ အဖအမည် ဦးြမ 
ေအးမှ ေဒ ကလျာေဆွ [၈/ဆမန(ုိင်/၀၀၀၉၈၉]ှင့် မှတ်ပံုတင်အ ေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆိုရန်အတွက် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန ်ေလ ာက်ထားလာ 
ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ေကာ်ြငာစာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ေြမပုံ၊ 
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။    မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၂/ခကဘံဲ၊့ ေြမကွက်အမှတ် ၁၄/ဇ-
၂၊ ဧရိယာ၀.၁၃၁ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၅၊ ြမစံပယ်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေဒ ခင်ခင်သွယ် အမည် 
ေပါက် ေြမပိုင်ေြမ လ/န (၃၉)အိမ်ရာေြမ 
သတ်မှတ်ေြမကွက်အား ေဒ ခင်ခင်သွယ် 
(မိခင်) ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင်လည်း 
ေကာင်း၊ ဦးေမာင်စိန်(ဖခင်) ၁၅-၁၂-၂၀၀၃ 
ရက်တွင်လည်းေကာင်း  အသီးသီးကွယ်လွန် 
ပီး သားသမီး(၆)ဦးေမွးဖွားခဲ့ပီး (၁)ဦးမင်း 
တလeာဏ်၊ (၂)ဦးမင်းတလေထာ၊(၃)ဦးမင်း 
တလေဗ့၊(၄) ဦးမင်းတလမေွ၊ (၅) ဦးမင်း 
တလပါရမီ၊ (၆)ေဒ မိေကေထာတို ေမွးဖွား 
ခဲ့ပီး ေမွးချင်းများြဖစ်ေသာ အမှတ်စ်(၃) 
ဦးမင်းတလေဗသ့ည် ၄-၁၁-၂၀၁၅ ရက်တွင် 
လည်းေကာင်း၊ အမှတ်စ်(၄) ဦးမင်းတလမ 
ေွသည်     ၁၀-၃-၂၀၁၁    ရက်တွင ်
လည်းေကာင်း  လပူျိကီးဘဝြဖင့ ် ကွယ်လွန် 
သြဖင့ ်ကျန်သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးမင်း 
တလeာဏ်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၉၁၅၃]၊ ဦးမင်း 
တလေထာ[၈/ခမန(ိုင်)၁၁၄၆၉၉]၊ ဦးမင်း 
တလပါရမီ[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၂၉၁၅၇]၊ ေဒ မ ိ
ေကေထာ [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၉၂၁၇]တိုက 
၆-၁၁-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ တရားုံးကျမ်းကျနိ ်
လ ာ၊ ေတာင်းခံကတိသစ ာြပလ ာ၊ အမည်ေပါက် 
စာချပ်အမှတ်၆၅၁/၁၉၆၇(၁၈-၈-၁၉၆၇)၊ 
ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ ဦးမင်းတလeာဏ်၊ 
ဦးမင်းတလေထာ၊ ဦးမင်းတလပါရမတီိုထမှံ 
GP အမှတ်-၂၈၁၆၅/၂၉-၁၀-၂၀၁၉ရသူ 
ေဒ မိေကေထာက GP မုပ်သိမ်းေကာင်း
တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာတင်ြပပီး ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်န  မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း   ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့်   ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း    ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပး 
ေကညာ အပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှးဌာနမှး
(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

သားကီး ဦးသီဟလွင် (LL.B,LL.M,D.B.L,P.G.D.E)သားကီး ဦးသီဟလွင ်(LL.B,LL.M,D.B.L,P.G.D.E)

ဒုမိနယ်တရားသူကီး (ေဝါမိ)ဒုမိနယ်တရားသူကီး (ေဝါမိ)

(၃)ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း(၃)ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း
အချစ်ဆုံးသားကီး ကွယ်လွန်သွားသည်မှာ (၂၇-၆-၂၀၂၀)ရက်ဆိုရင် (၃)ှစ်ြပည့်ခဲ့ပါပီ။ အြဖစ်အပျက်ေတွဟာ 

မေနတစ်ေနကလိုပါပဲ၊ သားရဲေဖေဖ-ေမေမ တိုရင်ထဲမှာ လွမ်းဆွတ်ြခင်းေဝဒနာဟာ အစ်အမဲြဖစ်ေပ ေနဆဲပါ။

ရက်၊ လေတ၊ွ ှစ်ေတ ွဘယ်လိေုြပာင်းေြပာင်း အရမ်းလမိ ာတဲသ့ားကီးကိ ုေဖေဖ-ေမေမ တို ဘယ်လိေုမရ့က်ိင်ုမှာလ။ဲ 

တမလွန်မှ သားကီးကိ ုရည်မှန်းပီး(၂၇-၆-၂၀၂၀)ရက်မှာ မိုးေကာင်းတိုက်သံဃာေတာ ်(၂၆၇)ပါးကိ ုေနလယ်ဆွမ်းကပ ်

လှြခင်း၊ ေရစက်ချ သံဃာေတာ်(၁၁)ပါးကို သက  န်း၊ ဝတ ေငွ၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ ေဆးြခင်းများလှဒါန်းြခင်း၊ ညေနခင်း မဟာ 

ဂ ာုေံကျာင်းတိက်ု ပင့သ်ဃံာေတာ်(၁၁)ပါးကိ ုအေအးကပ်လှြခင်း၊ ဝတ ေင၊ွ သင်ြဖးဖျာ(၁၁) ချပ် ကပ်လှပေူဇာ်ြခင်းများ 

ြပလပ်ုေပးခဲပ့ါတယ်။ ဗဟိအုမျိးသမီးေဆးုံကီး၊ ခတုင် ၃၀၀ ဆံ ့ကေလးေဆးုံကီး၊ ခတုင် ၅၅၀ ဆံ ့ကေလးေဆးုံကီးတိုမှာ 

ဆင်းရွဲမ်းပါးေဝဒနာရှင် အမျိးသမီးများ၊ ကေလးလနူာများအတွက် ေဆးစစ်ြခင်း၊ ေဆးသွင်းြခင်း၊ ေဆးဝါးဝယ်ယြူခင်းများ 

ြပလပ်ုရန် အလှေငမွျား ေထာက်ပံလှ့ဒါန်းခဲပ့ါတယ်။ သားကီးအတွက် ရည်မှန်းပီး သဟီေဖာင်ေဒးရှင်း တည်ေထာင်လို 

လစ်အလှဒါနများ ြပလုပ်ေပးေနပါသည်။ သားကီးအတွက် ရည်စူးတည်ထားတဲ့ က နဝိမာနဘုရား (ေရ ဘုံသာ 

ဘုရားဝင်း- လမ်း၃၀ x ၃၁ကား၊ ၇၇လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်)လည်း ပီးစီးေတာ့မယ် သားကီးေရ။ ေဖေဖ-ေမေမတို 

လှဒါန်းေပးေနတဲ ့အလှဒါနများကိ ုသားကီး ဦးသဟီလွင် ေရာက်ရာဘုဘံဝမှ သာဓအုေုမာဒနာ ေခ ဆိပုါ သားကီးေရ။ 

အမ ... အမ ... အမ  ေပးေဝပါတယ်။ သာဓု...သာဓု...သာဓုပါ သားကီးေရ...

 ေဖေဖ ဦးေမာင်ေမာင်လွင် ေဖေဖ ဦးေမာင်ေမာင်လွင်

 (ဥက   -သီဟေဖာင်ေဒးရှင်း၊ သီဟအေထွေထွစီးပွားေရးလုပ်ငန်းစု) (ဥက   -သီဟေဖာင်ေဒးရှင်း၊ သီဟအေထွေထွစီးပွားေရးလုပ်ငန်းစ)ု

 ေမေမ ေဒ ခင်နီလာေအး ေမေမ ေဒ ခင်နီလာေအး

 (ေရ ြမန်မာဟိုတယ်၊ လမ်း ၃၀၊ ၇၆ x ၇၇ လမ်းကား) (ေရ ြမန်မာဟိုတယ်၊ လမ်း ၃၀၊ ၇၆ x ၇၇ လမ်းကား)

 ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ

(၁)လြပည့်အလွမ်း(၁)လြပည့်အလွမ်း
ေဒ ဝင်းေမ ေဒ ဝင်းေမ အသက်(၇၄)ှစ်က်(၇၄)ှစ်

အထက(၄) ကည့်ြမင်တိုင်(ငိမ်း) အထက(၄) ကည့်ြမင်တိုင(်ငိမ်း) 
အမှတ် (၇၈)၊ အင်းစိန်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်ေန ေဒ ဝင်းေမသည ်

၅-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ပီး ၅-၇-၂၀၂၀ ရက်တွင် (၁)လြပည့်ပီ 
ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ြပခဲ့သမ ကုသိုလ်တိုအတွက ်ေရာက်ရာဘုံဌာနမ ှသာဓု 
ေခ ိုင်ပါေစ။

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

(၁)လြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရအမ ေပးေဝြခင်း(၁)လြပည့ ်လွမ်းဆွတ်သတိရအမ ေပးေဝြခင်း

ေဒ ကည်ကည်၊ မင်းဘူးေဒ ကည်ကည်၊ မင်းဘူး

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်

အန ေကျးဇူးရှင် မိခင်ကီး၏ ေအးြမေသာ ေမတ ာအရိပ် 

ကွယ်ေပျာက်ခဲ့သည်မှာ (၂၇-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင ်(၁)လတင်းတင်း 

ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။ မိခင်ကီးအတွက်ရည်စူး၍ ေနစ် 

ြပလပ်ုလျက်ရိှေသာ ကသုိလ်ုများှင့ ်ယေန(၂၇-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် 

ြပလုပ်သည့်   ကုသိုလ်ေကာင်းမ အစုစုတိုအတွက်  မိခင်ကီး 

ေရာက်ေလရာဘုဘံဝ၊ ဘုဌံာနမှ သာဓအုေုမာဒနာ ေခ ဆိုိင်ုပါေစ။

ကျန်ရစ်သူကျန်ရစ်သူ

သား/သမီး - ဦးဝင်း-ေဒ ခင်သက်ဦးသား/သမီး - ဦးဝင်း-ေဒ ခင်သက်ဦး

        - ေဒါက်တာချိလွင်ဦး        - ေဒါက်တာချိလွင်ဦး

ေြမးများ - ကိုေကျာ်စွာ-မသဇင်ဝင်းေြမးများ - ကိုေကျာ်စွာ-မသဇင်ဝင်း

 - ကိုဝင်းမင်းေအာင်- မဇာနည် ပံး(U.K) - ကိုဝင်းမင်းေအာင-် မဇာနည် ပံး(U.K)

 - ကိုေကျာ်ခိုင်ဝင်း - ကိုေကျာ်ခိုင်ဝင်း

ြမစ်များ - ေမာင်ေစာရန်ိုင်ြမစ်များ - ေမာင်ေစာရန်ိုင်

 - မေဟဇယ်(U.K) - မေဟဇယ်(U.K)

ဦးေအာင်ြမင့်သိန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၃၃၇၃] ှင့် ဦးေအာင်ြမင့်သိန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၃၃၇၃] ှင့် 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ 
အမှတ်(၅၀)တွင် ေနထိုင်သူ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဇင်ွယ်ေအး [၁၂/အစန 
(ိင်ု)၁၄၉၅၃၈]၏ လ အဲပ်ွန်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွှင့် လူကီးမင်း ဦးေအာင်ြမင့်သိန်းတိုသည ် (၁၅-
၅-၂၀၁၀) ခုှစ်ကတည်းက ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ လက်ထပ် 
ထိမ်းြမားေပါင်းသင်းခဲ့ရာ သမီးမြမင့်ေဟသီဇင်ကိ ုေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွှင့် လူကီးမင်းတိုလက်ထပ်ေပါင်းသင်းေနထိုင်စ ်
အတွင်း     လက်ရည်တစ်ြပင်တည်း   အတူကိးပမ်းရှာေဖွစုေဆာင်းခဲ့သြဖင့ ်
လက်ထက်ပွားပစ ည်းများထွန်းကားခဲ့ပါသည်။

၎င်းလက်ထက်ပွားပစ ည်းတိုမှာ-
(၁) အင်းစိန်မိနယ်၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကွက်၊ ပဲမှီကုန်းအေနာက်၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်- ၃၈+ ၄၁၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ် (၇၇)၊ အကျယ် (၂၅ 
x၆၀) ေပရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားေသာ တစ်ထပ်တိုက်(၁)လုံး၊

(၂) ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ် (၄၅၁)၊ 
အကျယ်(၂၀ x၆၀) ေပရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်(၁)လံုး။

(၃) ထန်းတပင်မိနယ်၊   ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊   အေနာက်ပိုင်း 
တက သိုလ်အနီး၊ အကျယ် (၂၀ x၆၀) ေပရှိ ေြမကွက(်၂)ကွက်၊

(၄) အင်းစိန်မိနယ်၊ ဟီးိုးဂိတ်ေဈး၊ ုံ(စီ)၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ် (၃)၊ 
ဆိုင်ခန်း(၁)ခန်း

(၅)  TOYOTA (succeed)၊ ယာ်အမှတ် - 5H/4993 လိုင်စင်(အနီ)
ကား (၁)စီး။

(၆) TOYOTA (vitz)၊ ယာ်အမှတ် - 3H/3493 လိုင်စင်(အနက်) ကား
(၁)စီးတိုြဖစ်ေကာင်း လူကီးမင်းေကာင်းစွာသိရှိပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ပစ ည်းများအား က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွ၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပ 
ချက်တစ်စုတံစ်ရာမရိှဘ ဲအမည်ေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း ၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်း/
လ ဲေြပာင်းြခင်း စသည့်ကိစ ရပ်များကိ ုမြပလုပ်ပါရန် အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ေအးေအးသင်း (LL.B)   ေဒ နန်ဇင်ေမာ်ဝင်း (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၈၇၅၃) (စ်-၁၅၇၁၉)
အမှတ်-၂၈၊ ၅ လ ာ၊ ၃၇-လမ်း(ေအာက်ဘေလာက)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၄၇၃၊ ၀၉-၂၅၀၅၇၃၉၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစိန်ကည်ဦးစိန်ကည်

အသက် (၆၃) ှစ်အသက် (၆၃) ှစ်
မိတ ီလာမိ၊ အေရှြပင်ရပ်၊ တပင်ေရ ထီးလမ်းေန 

ေဒ ချိချိခင်၏ခင်ပွန်း၊ ကိသုက်ိင်ုဦး-မပိပုိခုျစ်၊ မချိလဲသ့၊ူ 
မအိခုိင်ဖိးတုိ၏ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ေြမး သုံးေယာက် 
တို၏အဘိုးသည ်၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) တွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ
ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Lifeline Co.,LtdLifeline Co.,Ltd
Myanmar Booster Distribution Co.,LtdMyanmar Booster Distribution Co.,Ltd

BOD ှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုBOD ှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ လှေမ ေဒ လှေမ 

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
ပါေမာက ဦးေဖသက်ခင် (ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး -ငမ်ိး၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ 

ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး ေဒ လှေမ အသက် (၁၀၀) ှစ် 

သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မိသားစု 

ှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ကေလးအထူးကဆုရာဝန်များ၊ ကေလးကျန်းမာပညာဌာနကေလးအထူးကဆုရာဝန်များ၊ ကေလးကျန်းမာပညာဌာန

တပ်မေတာ်ေဆးတက သုိလ်ှင့် တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွတပ်မေတာ်ေဆးတက သုိလ်ှင့် တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွ

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

ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ 

ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်

အသက်(၁၀၀) ှစ်အသက်(၁၀၀) ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ဦးဝစိာရအမ်ိရာ၊တိက်ု(၃၀)၊ အခန်း(၂)ေန ပါေမာက  

ေဒါက်တာေဖသက်ခင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး(ငိမ်း) (ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)-
ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထကိ(ငမ်ိး) သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်ေန  ညေန ၃:၀၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ ်ထပ်တဝူမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများမိသားစု န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများမိသားစု
ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

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

ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သုိလ်၊ မ ေလးတက သုိလ်ကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သုိလ်၊ မ ေလးတက သုိလ်

အသက်(၁၀၀) ှစ်အသက်(၁၀၀) ှစ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး (ငိမ်း) 

ေဒါက်တာေဖသက်ခင ် - ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ ေကျးဇူးရှင ်
မိခင်ကီး ေဒ လှေမသည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) ညေန 
၃:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့ ်
ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကျန်းမာေရးမိသားစုရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကျန်းမာေရးမိသားစု

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏ ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

သစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုးသစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုး



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမ ေဒ လှေမ 

အသက်(၁၀၀) ှစ်အသက်(၁၀၀) ှစ်
ပါေမာက ေဒါက်တာေဖသက်ခင်၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး(ငိမ်း)ှင့်ဇနီး ေဒါက်တာ မွန်မွန် 
ေအာင်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး ေဒ လှေမသည် ၂၅-၆-
၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက် သွားေကာင်းကား 
သရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်အတထူပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။
ပါေမာက ေဒါက်တာေကျာ်ြမင့ှ်င့ဇ်နီး ေဒ နလီာေသာ် မသိားစုပါေမာက ေဒါက်တာေကျာ်ြမင့ှ်င့ဇ်နီး ေဒ နလီာေသာ် မသိားစု

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

ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်ကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်

အသက်(၁၀၀)ှစ်အသက်(၁၀၀)ှစ်
ေဆးတက သိုလ်(၁)၊   ရန်ကုန်ဂုဏ်ထူးေဆာင်ပါေမာက ၊    ပါေမာက  

ေဒါက်တာေဖသက်ခင-်ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး 
ေဒ လှေမ (Anne Sine) အသက်(၁၀၀)ှစ်သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) 
ညေန ၃:၀၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်ထပ်တ ူ
ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက ချပ်ှင့်ပါေမာက ချပ်ှင့်
ဆရာ/ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများဆရာ/ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ

ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ စိန်ပွင့် ေဒ စိန်ပွင့် 

အသက်(၁၀၃)ှစ်အသက်(၁၀၃)ှစ်
(ကျိက်လတ်မိ)(ကျိက်လတ်မိ)

ကျိက်လတ်မိ၊ အမှတ်(၁၂)၊ (၉) လမ်းေန ဦးဝင်းစိုး-
ေဒ လှလှသိန်းတုိ၏ မိခင်ကီး ေဒ စိန်ပွင့် အသက်(၁၀၃)ှစ် 
သည်  ၂၀-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင ် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ အထူးဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။ 

ေရ ဧရာမိသားစုေရ ဧရာမိသားစု

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

ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထကိ (ငမ်ိး)၊ အဂ  လပ်ိစာဌာန၊ ရန်ကန်ုတက သိလ်ု၊ မ ေလးတက သိလ်ုကထကိ (ငမ်ိး)၊ အဂ  လပ်ိစာဌာန၊ ရန်ကန်ုတက သိလ်ု၊ မ ေလးတက သိလ်ု

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး (ငမ်ိး) ေဒါက်တာ 

ေဖသက်ခင်-ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏   ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး 
ေဒ လှေမသည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) ညေန ၃:၀၅ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း   သိရှိရပါသြဖင့ ်   မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် အရာထမ်းအမ ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်အရာထမ်းအမ ထမ်းများ
ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

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

ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သုိလ်၊ မ ေလးတက သုိလ်ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သုိလ်၊ မ ေလးတက သုိလ်

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   (ငိမ်း) 

ေဒါက်တာ ေဖသက်ခင်-ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ေကျးဇူးရှင ်
မခိင်ကီး ေဒ လှေမသည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန)ညေန ၃:၀၅ 
နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ
ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် အရာထမ်းအမ ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်အရာထမ်းအမ ထမ်းများ
ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမ ေဒ လှေမ 

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
ပါေမာက ဦးေဖသက်ခင် (ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး- 

ငမ်ိး၊    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန) - ေဒါက်တာ မွန်မွန် 
ေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မိခင်ကီး ေဒ လှေမ 
အသက် (၁၀၀) ှစ်သည်  ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်ထပ်တဝူမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ကေလးကျန်းမာပညာအဖွဲကေလးကျန်းမာပညာအဖွဲ
ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမ ေဒ လှေမ 

အသက် (၁၀၀)ှစ်အသက် (၁၀၀)ှစ်
ပါေမာက ဦးေဖသက်ခင်(ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး- 

ငိမ်း၊    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)  -   ေဒါက်တာ မွန်မွန် 
ေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး ေဒ လှေမ အသက် 
(၁၀၀) ှစ် သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ပါေမာက /ဌာနမှးှင့် ပါေမာက /ဌာနမှးှင့် 
ေမွးကင်းစကေလးအထူးကုဆရာဝန်များေမွးကင်းစကေလးအထူးကုဆရာဝန်များ

ေမွးကင်းစကေလးအထူးကုသဌာနေမွးကင်းစကေလးအထူးကုသဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)

ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာနကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန
ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တုိက်(၃၀)၊ အခန်း(၂)ေန 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ၊ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန (ငိမ်း) ေဒါက်တာ 
ေဖသက်ခင် - ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏  ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး 
ေဒ လှေမ (Anne Sine) အသက် (၁၀၀)ှစ်သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်ထပ်တဝူမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။ 

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ
ြပည်သူကျန်းမာေရးေဖာင်ေဒးရှင်းြပည်သူကျန်းမာေရးေဖာင်ေဒးရှင်း

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

ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ 

မ ေလးတက သိုလ်မ ေလးတက သိုလ်

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
လူရည်ခ န် (၁၉၆၄-၈၈)အဖဲွ (ဗဟို)၏ နာယကကီး 

(၆)ထပ်ကွမ်း   လူရည်ခ န်   ေဒါက်တာ  ေဖသက်ခင် 
(ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး -ငိမ်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)
၏ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ 
သြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။ 

လူရည်ခ န် (၁၉၆၄-၈၈) အဖွဲ (ဗဟို)လူရည်ခ န် (၁၉၆၄-၈၈) အဖွဲ (ဗဟို)

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

ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ 

မ ေလးတက သိုလ်မ ေလးတက သိုလ်

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
 (ဦးဆိုင်-ေဒ ဧေမ)တို၏သမီး၊ (ဦးအုန်းခင်)၏ချစ်ဇနီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တိုက်(၃၀)၊ အခန်း(၂)
ေန ေဒ ယ်ေမခင်၊ ေဒါက်တာဦးေဖသက်ခင်-ေဒါက်တာေဒ မွန်မွန် 
ေအာင်၊ (ဦးေဇာ်လင်းခင်)၊ ဦးေအာင်ဝင်း-ေဒ သီတာခင်တို၏ 
ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီးသည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ  အထူးဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ဆီးချိှင့် ေဟာ်မုန်းေရာဂါအထူးကုဌာနမိသားစုဆီးချိှင့် ေဟာ်မုန်းေရာဂါအထူးကုဌာနမိသားစု
ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမေဒ လှေမ

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တုိက်(၃၀)၊ အခန်း(၂)ေန ဂုဏ်ထူးေဆာင် 

ပါေမာက  ဦးေဖသက်ခင်(ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)-
ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တုိ၏မိခင် ေဒ လှေမ (Anne Sine) ကထကိ (ငမ်ိး)၊ အဂ  လပ်ိစာ 
ဌာန၊ ရန်ကုန်တက သုိလ်၊ မ ေလးတက သုိလ်သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃:၀၅ နာရီ 
တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့် ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ကေလးကျန်းမာပညာဌာနကေလးကျန်းမာပညာဌာန
ေဆးတက သိုလ်(၂)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၂)၊ ရန်ကုန်
ရန်ကင်းကေလး ေဆးုံကီးရန်ကင်းကေလး ေဆးုံကီး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ လှေမ ေဒ လှေမ 

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
ပါေမာက ဦးေဖသက်ခင ် (ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး- 

ငိမ်း၊    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန) -    ေဒါက်တာမွန်မွန် 
ေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး ေဒ လှေမ အသက် 

(၁၀၀) ှစ်သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင်   ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့ ်  မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။
ပါေမာက /ဌာနမှးှင့် ကေလးအထူးကုဆရာဝန်များပါေမာက /ဌာနမှးှင့် ကေလးအထူးကုဆရာဝန်များ

ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးeာဏ်ေရ ဦးeာဏ်ေရ 

(ကမ မိနယ်၊ ေကျာက်ေဆာင်းရာ)(ကမ မိနယ်၊ ေကျာက်ေဆာင်းရာ)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ဦးြပည့်စံုမျိး ( န်ကားေရးမှး၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန)-ေဒ နန်းတင်ေထွး 

တို၏ ဖခင်ကီး ဦးeာဏ်ေရ  အသက်(၈၃)ှစ်သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် ညေန 
၃:၁၅ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်၊ ခတုင် ၁၀၀၀ ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

စစ်တက သိုလ်၊ အမှတ်စ်(၃၈)စစ်တက သိုလ်၊ အမှတ်စ်(၃၈)
သူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်များသူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်များ

ဦးeာဏ်ေရ ဦးeာဏ်ေရ 
(ကမ မိနယ်၊ ေကျာက်ေဆာင်းရာ)(ကမ မိနယ်၊ ေကျာက်ေဆာင်းရာ)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
(ဦးစံမိင်-ေဒ ေလးခင်)တို၏ သား၊ (ဦးေဇယျာ-ေဒ ဖွားြမစ်)တို၏ 

သားသမက်၊ (ေဒ ခင်ေအး)၏ ခင်ပွန်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ေပါက ံမိသစ်၊ ေအာင် 
ေဘာဂလမ်း၊ ပျ်းမနားမိ၊ ဗဟုိမစုိးရိမ်ရပ်၊ (၂)လမ်း၊ ၁၂/၅၀ ှင့် ေနြပည်ေတာ်၊ 
ဇမ သီရိမိနယ်၊ ပညာသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ခေရအိမ်ရာ၊ တိုက်(၁၀၄)၊ အခန်း(၁၁)ေန 
ေဒ နီလာဦး (လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး၊ စိုက်ပျိးေရးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန)၊ 
ဦးမင်းေဇာ်ဦး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှး၊ ပညာေရးသုေတသန၊ စီမံကိန်းှင့်ေလ့
ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန)-ေဒ စီစီဝင်း၊ ဦးိုင်လင်းဦး (တရားလ တ်ေတာ်ချပ်ေရှေန)-
ေဒ ခင်မာရီ၊ ဦးတင်ထွန်းဦးှင့် ဦးြပည့်စုံမျိး ( န်ကားေရးမှး၊ သစ်ေတာဦးစီး 
ဌာန)-ေဒ နန်းတင်ေထွးတို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ေြမးေလးေယာက် တို၏ 
အဘိုး ဦးeာဏ်ေရ သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃:၁၅ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်၊ 
ခုတင် ၁၀၀၀ ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၂၇-၆-၂၀၂၀ 
ရက် မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်၊ ခတုင်(၁၀၀၀)ေဆးုံကီးအေအးတိက်ုမှ 
ေကွကီးသုသာန်သို ပိုေဆာင် သ  ဂ ဟ်ပါမည်။ [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ 
၂၉-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ဇမ သီရိမိနယ်၊ ပညာသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ခေရအိမ်ရာ၊ 
တုိက်(၁၀၄)၊ အခန်း(၁၁)ှင့် ၁-၇-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ပျ်းမနားမိ၊ ဗဟုိမစုိးရိမ် 
ရပ်၊ (၂)လမ်း၊ ၁၂/၅၀ တိုတွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ မုခ်ဦး၊ လမ်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ မုခ်ဦး၊ လမ်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ တင်တင်ဝင်း (M.Sc- Chemistry)ေဒ တင်တင်ဝင်း (M.Sc- Chemistry)
ဝင်း  ပလတ်စတစ်ဆိုင်ဝင်း  ပလတ်စတစ်ဆိုင်

အသက် (၆၈) ှစ်အသက် (၆၈) ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၁၄)လမ်း၊ အမှတ်(၉၆)ေန (ဦးလှဝင်း)-ေဒ  ခင် 

တို၏သမီးကီး၊ ဦးကျင်ဝင်း-ေဒ လှလှြမင့်၊ ေဒ သီတာ ပံး-ဦးေမာင်ေမာင်လွင်၊ 
ေဒ စ ာဝင်း-(ဦးဟန်ေရ )၊ ေဒ နနီဝီင်း-ဦးချစ်ဦး၊ ေဒ သဇင်ေဌး-ေဒါက်တာေအာင်ဝင်း 
ဦး၊ ေဒ မာလာဝင်း-ဦးေကျာ်ထွန်း၊ ဦးေဇာ်ဝင်း-ေဒါက်တာြမြမေဝတို၏အစ်မကီး၊ 
တ/ူတမူ ၁၉ ေယာက်တို၏အေဒ ၊ ေြမး ှစ်ေယာက်တို၏အဘွား ေဒ တင်တင်ဝင်းသည် 
၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန )တွင် ဗဟိုရ်စည်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၈-
၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မ ှေရေဝးဖူးကျန်  
တုတ်သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်ဂသွူင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ဦးေကျာ်ြမင့် (KMW 142027)၏ လ ဲဦးေကျာ်ြမင့ ်(KMW 142027)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ြမင့်၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်ဝင်း [၁၀/ကမရ(ိုင်)၁၉၅၈၀၂]ှင့် 

သားြဖစ်သူ ေမာင်ေကျာ်ဇင်ထိုက် ကိုေခ ေဆာင်ပီး (၁၇-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် 

ေနအိမ်မှေပျာက်ဆံုးလျက်ရိှပါသည်။ လက်ခံထားသူအား ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ေတွရိှပါက ဦးေကျာ်ြမင့ထ် ံဆက်သွယ်အေကာင်း 

ကားပါရန်။

ဦးေကျာ်ြမင့်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၀၄၄၇၇၅၁၅ဦးေကျာ်ြမင့်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၀၄၄၇၇၅၁၅

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ေဘာ် (လိုင်စင်-၄၀၃၅)ဦးေအာင်ေဘာ် (လိုင်စင်-၄၀၃၅)

LL.B,DBL,DIL,DLP,WIPO (Switzerland)LL.B,DBL,DIL,DLP,WIPO (Switzerland)

ေဒ ေအးေအးစိုး (လိုင်စင်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး (လိုင်စင်-၅၈၂၇)

B.Sc, Hon(IC),HGP,R.L,D.B.LB.Sc, Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်-ဒ/၆၃၊ ေြမကွက်အမှတ ်
-၇၇၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်- 
၇၇၈၊  ေရ မင်းလမ်း၊   (၁၇)ရပ်ကွက်၊ 
ေရ ြပည်သာမိနယ်  (ဒု-အရာခံဗိုလ်) 
အုန်းေမာင်ေမာင်    (TZI-၀၈၅၈၆၉)
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအားအရပ်ကတိ
အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လာသူ ေဒ သ ာစိုး[၁၂/
လမန(ိုင်)၁၃၁၆၆၉]မှ   ပါမစ်မူရင်း 
ေပျာက်ဆုံးေကာင်း၊  ရပ်ကွက်အုပ်ချပ ်
ေရးမှးုံးေထာက်ခစံာ၊ ရစဲခန်းေထာက်ခ ံ
စာ၊ တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ကိုယ်တိုင် 
ဝန်ခံချက်တိုတင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်
ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန ်  ေလ ာက် 
ထားလာရာ    တရားဝင ်  ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်    ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ိုင်ငံိုင်ငံ

သာယာသာယာ

ဝေြပာဖို    ဝေြပာဖို    

သဘာဝသဘာဝ

ေတာေတွ   ေတာေတွ   

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်းစိုစို

ေဒ လှေမ(Anne Sine)ေဒ လှေမ(Anne Sine)
ကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာနကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန

ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တုိက်(၃၀)၊ အခန်း(၂)ေန 
ပါေမာက  ေဒါက်တာေဖသက်ခင် (ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း၊ 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ မိခင် 
ေဒ လှေမသည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃:၀၅ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ ်
ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

                    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး၊
အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊  န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊  န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်

                          အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ                          အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
                 ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန                 ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဥတု 

ရာသီ

ေတာကို

မှီ၏



ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၇၊  ၂၀၂၀

ဦးေကျာ်ေဌးဦးေကျာ်ေဌး
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

ကုန်သွယ်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)ကုန်သွယ်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)
မင်းကွန်းအုဌ်ချပ်ေချာင်သစ်ကထိန်ေတာ်အသင်း၊ အတွင်းေရးမှး(၁)မင်းကွန်းအုဌ်ချပ်ေချာင်သစ်ကထိန်ေတာ်အသင်း၊ အတွင်းေရးမှး(၁)
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်နာယကမ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်နာယက

မ ေလးမိ၊ မလွန်ထန်းလျက်တန်းေန ဦးစိန်-ေဒ စိုးတင့်တို၏ သားေထွး၊ မ ေလးမိ၊ 
(၃၂)လမ်း၊ ၈၄x၈၅ လမ်းကားေန ဦးပု(ငါန်းဇွန်)-ေဒ စန်းရင်တို၏ သားသမက်၊ (၄၂)လမ်းေန 
ကိုဖိးေဝဝင်း-မလ  င်လ  င်သင်း(ေရ ဥဩအထည်ဆိုင)်၊ ဂျပန်ိုင်ငံ၊ တိုကျိမိ၊ ဆိုင်တမခိုင်ေန 
ကုိသိန်းုိင်-မေဆွေဆွေဌး(5 Star ြမန်မာစားေသာက်ဆုိင်)၊ မ ေလးမိ၊ (၅၈)လမ်းေန ကုိြမင့် 
ဆန်း-Dr.ေအးေအးချစ်(ဒု-ပါေမာက ချပ်၊ မ ေလးေဆးတက သိုလ်)၊ (ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး 
ေကျာ်ေကျာ်လင်း-မယ်ယ်ထွန်း)တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ေြမးကိုးေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက် 
တို၏ အဘိုး၊ မ ေလးမိ၊ (၇၅)လမ်း၊ ၂၇x၂၈ လမ်းကား၊ အမှတ်(၆၄)ေန ေဒ ခင်ခင်ေဆွ၏ 
ခင်ပွန်းသည် ၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၂:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန) နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေအးရိပ်ငိမ်သသုာန်သုိ ပိုေဆာင် သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ဖူေလးစာရီေဒ ဖူေလးစာရီ
အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ အုတ်တွင်းမိနယ်၊ ေညာင်ေြခေထာက်မိ၊ 
ရမ်ပူရာေန (ဦးဟိဒယာနန်)၏ဇနီး၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးေဒဝိုးမူနီး-ေဒ မန် 
ဂျးလာ(Like Link Co.,Ltd)၊ ဦးဒီနာနတ်(သ်)-ေဒ ဂီတာေဒဝီ၊ ဦးရမ်းကီး 
စွန်း(RK)-ေဒ ေဒဝိကုမုာရေီဒဝ(ီR.K Ananda Co.,Ltd)၊ ဦးစီးရီးကီးစွန်း(SK)-
ေဒ ေဘာဘသီာေဒဝ၊ီ ဦးဘာဘလူာလ်(Babulal)-ေဒ ပူမသေီဒဝ၊ီ ဦးဂျိက် 
ကီးစွန်း(J.K)-ေဒ ြမယ(်J.K Store, Meik)၊ (ဦးဆူနီလ်ကူမာရ်)-ေဒ ဆန် 
ဒယာေဒဝီ၊ ေဒ လာလ်သီး-ဦးပေရးမကျန်း၊ ေဒ ဘူကီးယာ (ခ) ေဒ လှ 
ကည်-ဦးရမ်လိုကျန်း၊ ေဒ စိုးမာရီ-ဦးမိုဂျ်ကူမာရ်တို၏ချစ်လှစွာေသာ 
ေမွးသမိခင်၊ ေြမး ၃၈ ေယာက်၊ ြမစ် ၂၂ ေယာက်တို၏ဘွားဘွားကီး ေဒ ဖူ 
ေလးစာရီသည ်၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင် တာေမွမိနယ်၊ 
အာယုေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 
ေရေဝးသုသာန်၌ ဟိ ထုံးတမ်းစ်လာအရ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိေဆသွဂ  ဟများအား အသေိပး အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးတင်စိုး (၈၈) ှစ်ဦးတင်စိုး (၈၈) ှစ်
ကုန်သွယ်/လယ်ယာ (ငိမ်း)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းမန်ေနဂျာကုန်သွယ်/လယ်ယာ (ငိမ်း)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းမန်ေနဂျာ

ဖက်စပ် (၄)၊  အေထွေထွမန်ေနဂျာဖက်စပ် (၄)၊  အေထွေထွမန်ေနဂျာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၄၁) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ 

အမှတ် (၁၄၇၂)ေန (ဦးထွန်းရှိန်-ေဒ အုန်းစိန်)တို၏သား၊ (ဦးလှေဖ-ေဒ စိမ်းု)
တို၏သားသမက်၊ ေဒ ခင်ခင်စိုး(အထက-၃၊ ေြမာက်ဒဂု-ံငိမ်း)၊ ေဒ စန်းစန်းစိုး 
(ကုန်သွယ်ဦးစီး/ေငွစာရင်း-ငိမ်း)၊ (ဦးြမတ်စိုး)-ေဒ ခင်ေမာ်ေမာ်စံ(လ/ထ 
 န်ကားေရးမှး၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်)၊ ဦးရန်ေအာင်စိုး၊ 
ဦးမျိးြမင့်စိုး-ေဒ သီသီဝင်း(ေရ ြပည်စိုး-ပုံှိပ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း)တို၏ ေမွး 
သဖခင်၊ ဗိလ်ုကီးရေဲအာင်မင်း (ခ) လမင်းြမတ်စိုး-ေဒ ြမတ်ှင်းြဖ၊ဦးသဟီြမတ်စိုး 
(4/E,Raffles Technical Services Co.,Ltd)၊ ေမာင်ခန်ေနစိုး၊ ေမာင်ေဝယံစိုး၊ 
မြမတ်မွန်စုိးတုိ၏ ဘိုးဘိုးကီး၊ (ေဒ ေအးမ)ိ၏ခင်ပွန်းသည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသ 
ပေတးေန ) ညေန ၄:၃၅ နာရီတွင် ပင်လုံအထူးကုေဆးုံကီး၌ ဘဝတစ်ပါးသို 
ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ် ၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) နနံက် ၁၁နာရ ီ
တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအား 
ရည်စူး၍ ၁-၇-၂၀၂၀ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၁ နာရအီထ ိအထက်ပါဒဂံုမိ 
သစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက 
ေရာက်ပါရန် ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါ 
သည်။]                                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ 

မ ေလးတက သိုလ်မ ေလးတက သိုလ်

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
(ဦးအန်ုးခင်)၏ချစ်ဇနီး၊ (ဦးဆိင်ု-ေဒ ဧေမ)တို၏သမီး၊ (ဦးဟန်ိးတင်-

ေဒ သိန်းု)တို၏ညီမ၊ (ေဒါက်တာေဒ တင်ဧ)၏အစ်မ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ 
မိနယ်၊ ဦးဝစိာရအမ်ိရာ၊ တိက်ု(၃၀)၊ အခန်း(၂)ေန ေဒ ယ်ေမခင်၊ ကျန်းမာ 
ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး (ငိမ်း) ေဒါက်တာေဖသက်ခင်-
ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်၊ (ဦးေဇာ်လင်းခင်)ှင့ ်ဦးေအာင်ဝင်း-ေဒ သတီာခင် 
တို၏ေကျးဇူးရှင်မခိင်ကီး၊ အင်ကင်းလ  င်-ဆန်းသစ်ဦး၊ ေဒါက်တာေအာင်မွန် 
သက်၊ ရန်မျိးေအာင်၊ မင်းသက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားကီးသည ်
၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃:၀၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
သ၏ူ ဆ အရ ယင်းေနတွင်ပင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား  အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။                                                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ွန်ွန်ရီေဒ ွန်ွန်ရီ
Hla Shwe Piano ServiceHla Shwe Piano Service

အသက် (၇၁) ှစ်အသက် (၇၁) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ေဒ သန်ိးတင်လမ်း၊ အမှတ်(၃၉)

ေန (ဦးသန်းရှင်-ေဒ လှခင်)တို၏သမီး၊ (ဦးလှေရ )၏ဇနီး၊ (ေဒ ခင်ရီ)၊ ဒုတိယ 
ဗိုလ်မှးကီးဝင်းေမာင်(ငိမ်း)၊ (ေဒ ခင်လဲ့လဲ့တင်)တို၏ညီမ၊ ဦးစိန်လ  င်-
ေဒ ေဌးေဌး တို၏အစ်မ၊ ေဒ ခင်စန်းရ(ီရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးစာရင်းစစ်ချပ်ံုး)၊ 
ဦးမုိးေဆွထူး၊ ဦးကည်လင်း-ေဒ သန်းသန်းွယ်၊ Dr.စုိးရသူဝင်း(MD, Myanmar 
Music, Yamaha)- Dr.ဇင်မာြမင့(်ြမတ်မေနာကချင်ထည)်၊ ဦးဟိန်းေဇာ်ထက်၊ 
Dr.ေအးပုလဲဝင်း(ဗိသုကာဌာန၊TU-သန်လျင်)၊ ဦးေအာင်ဖိးဝင်းတို၏ချစ်လှစွာ 
ေသာ အေဒ ၊ ေြမး ခနုစ်ေယာက်၊ ြမစ်ှစ်ေယာက်တို၏အဘွား ေဒ ွန်ွန်ရသီည် 
၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် ည ၁၀:၂၅ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေရာဂါြဖင့်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 
က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ကုိ ၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝး 
သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတုိ
အား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရ ီ
တွင် ထွက်ပါ မည်။)                                                                              ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ေဒ စိန်ပွင့် ေဒ စိန်ပွင့် 
(ကျိက်လတ်မိ)(ကျိက်လတ်မိ)

အသက် (၁၀၃) ှစ်အသက် (၁၀၃) ှစ်
ကျိက်လတ်မိ၊ အမှတ်(၁၂)၊ (၉) လမ်းေန ဦးဝင်းစုိး-ေဒ လှလှ 

သိန်းတို၏မိခင်၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးစိုးြမင့-်ေဒ ေအးေအးသန်း၊ (ဦးစိုး 
တင့)်-ေဒ ခင်သန်း၊ ဦးကြံမင့-်ေဒ ုဝုင်း၊ (ဦးတင်ြမင့)်-ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်ိ၊ 
ဦးလင်းထိန်-ေဒ ေကသီဝင်း၊ ကျိက်လတ်မိေန ဦးလှြမင့-်ေဒ ေစာ 
ွန်၊ ဦးစန်ိြမင့-်ေဒ ခင်တုို၏မခိင်၊ ေြမး ၂၄ ေယာက်၊ ြမစ် ၂၇ ေယာက်၊ 
တီ တစ်ေယာက်တို၏အဘွား ေဒ စိန်ပွင့်သည် ၂၀-၆-၂၀၂၀ ရက် 
နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျိက်လတ်မိေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 
၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင်  ကျိက်လတ်မိ၊ ပိေတာက်မိင်သုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၆-၆-၂၀၂၀ 
ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ် 
နာပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။]       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်
အသက် (၇၁) ှစ်အသက် (၇၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ တိမ်ညိလမ်း၊ 
အမှတ်(၈၁၀)ေန (ဦးဘေဖ-ေဒ ဝင်း)တို၏သား၊ (ဦးေသာင်းထွန်း)-ေဒ ြမင့သ်န်း၊ 
ေဒ စိုးစိုးေအးတို၏ေမာင်၊ ဦးဝင်းေမာ်-ေဒ စန်းဝင်း၊ ေဒ ခင်သီတာေအးတို၏ 
အစ်ကိ၊ု ေဒ ကျင်ဥ (ခ) ေဒ ငယ်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေကျာ်စိုးမိုး-ေဒ ရစီန်း၊ 
ေဒ လဲလ့ဲဝ့ါ၊ ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး-ေဒ ခင်ှင်းသ၊ူ ဦးထွန်းလင်းေအာင်၊ ဦးိင်ုလင်း-
ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်းတို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ေြမး ှစ်ေယာက်တို၏ အဘိုး 
ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ ်အသက် (၇၁) ှစ်သည် ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက် နနံက် ၁၀ နာရတွီင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်   က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကို   ၂၈-၆-၂၀၂၀ 
(တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ြမြမင့် (၇၂) ှစ်ေဒ ြမြမင့ ်(၇၂) ှစ်
ဦးစီးမှး-ငိမ်း၊ လူမ ဖူလုံေရးဦးစီးမှး-ငိမ်း၊ လူမ ဖူလုံေရး

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၈) ရပ်ကွက်၊ မဟာေဆ(ွ၁)
လမ်း၊ အမှတ်(၆၇)ေန (ဦးြမကီး-ေဒ ေစာြမ)တို၏သမီး၊ (ဦးအုန်းေဖ-ေဒ တင် 
ေအး)၊ ဦးစိုးတင့-်(ေဒ ြမခင်)တို၏ညမီ၊ ဦးလှေရ ၊ ဦးလှေအာင်-(ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်န်း)၊ 
ဦးသန်ိးိင်ု-ေဒ ေအးြမလွင်၊ ဦးသန်းိင်ု-ေဒ ခင်ခင်ဦး၊ ေဒ စစုုိင်ု၊ ဦးေအာင်ထွဋ် 
ေကျာ်-ေဒ ြဖြဖစိုး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး-ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး၊ ေဒ ဇင်မင်းစိုးတို
၏ချစ်လှစွာေသာအေဒ ၊ ေြမး ၁၀ ေယာက်၊ ြမစ် သုံးေယာက်တို၏အဘွားသည ်
၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန ) နံနက် ၉ နာရီတွင ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၈-၆-
၂၀၂၀ (တနဂ  ေေွန) ညေန ၃ နာရတွီင် ေရေဝးအေအးတိက်ုမှ ေရေဝးသသုာန်သို 
ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 
ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) နနံက် 
၇ နာရမှီ ၁၁ နာရအီထ ိအထက်ပါေနအမ်ိသုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 
က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ြမသီ (ဗဟိုစည်)ေဒ ြမသီ (ဗဟိုစည်)
အသက် (၉၃) ှစ်အသက် (၉၃) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ဇာနည်(၁၄)လမ်း၊ 
အမှတ်(၆၄၃-ခ)ေန (ဦးခင်-ေဒ ေကျာ့)တို၏သမီး၊ (ဦးဘေအး-ေဒ ေအးတင်)
တို၏သမီးေခ းမ၊ ဦးေအာင်မျိးြမင့-်ေဒ ေဌးေဌးြမင့၊် ဦးကည်စိုး-ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်န်း၊ 
ဦးသန်းိုင်-ေဒ ေမလွင်၊ (ဦးေကျာ်ဝင်း-ေဒ ြဖြဖဝင်း)တို၏ေမွးသမိခင်၊ ေြမး 
၁၀ ေယာက်၊ ြမစ်ခနုစ်ေယာက်တို၏အဘွား၊ (ဦးတင်ေအာင်)၏ဇနီး ေဒ ြမသသီည် 
၂၆-၆-၂၀၂၀(ေသာကာေန )နံနက် ၄:၄၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၈-
၆- ၂၀၂၀ (တနဂ  ေေွန) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးအေအးတိက်ုမှ ေရေဝးသသုာန် 
သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀ နာရ ီ
တွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) 
နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား
ေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ တင်တင်မိုးေဒ တင်တင်မိုး
အသက်(၅၃)ှစ်အသက်(၅၃)ှစ်

ေြမာင်းြမမိေန ဦးတင်စန်ိ-(ေဒ ကင်ေမ း)တို၏ သမီးေခ းမ၊ 
သထုံမိေန (ဦးစိန်ေရ )-ေဒ စိုးြမင့်တို၏ သမီး၊ ဦးeာဏ်ထွန်း-
ေဒ ကည်ကည်လွင်၊ ဦးေအာင်ေငွစိုး-ေဒ ခင်မိုးဝါထွန်း တို၏ 
ညီမ၊ မခင်သ ာမိုး၊ ေမာင်အာကာေမာင်၊ ေမာင်ဖုန်းြမတ်ေမာင ်
တို၏ မိခင်၊ မ ေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ R.T.C (ခ.ပ)
ဝန်ထမ်းအမ်ိရာေန ဦးခင်ေမာင်ေဆ ွ(ဌာနခဲွမှး၊ ခရီးသည်ပိုေဆာင် 
ေရးဌာနခွဲ-မ ေလး)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီးသည် ၂၆-၆-၂၀၂၀ 
(ေသာကာေန ) နံနက် ၆ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၈-
၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေေွန ) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေနအမ်ိမှ ေတာင်အင်း 
ေြမာက်အင်းသုသာန်သို ပိုေဆာင် သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားသိေစ 
အပ်ပါသည်။                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ စိန်လှေဒ စိန်လှ
အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဘိုးလန်ိး ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ဗညားဒလ 
လမ်း၊ ေအာင်မဂ  လာမှတ်တိုင်(အနီး)၊ တိုက်(A-3)၊ အမှတ်(၅၀၉)၊ ေြခာက် 
လ ာေန ဦးဝင်းသန်း၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေမာင်ေအာင်ိင်ုဦး၊ မခင်ေဆလွတ်၊ 
ေမာင်သန်းထိုက်ေအာင်၊ မလွင်မာသန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသမိခင ်
သည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) ည ၁၀:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂၄-၆-၂၀၂၀ (ဗဒု ဟူးေန) မွန်းလဲွ ၁:၃၀ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၂၉-၆-၂၀၂၀ 
(တနလ  ာေန ) နံနက်တွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါ
ရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေအာင်ေသာင်း (မေဒါက်)ဦးေအာင်ေသာင်း (မေဒါက်)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး၊ က-က-ေငွ(ငိမ်း)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး၊ က-က-ေငွ(ငိမ်း)
ခံအမှတ်(G-၆၀)၊ ချမ်းသာေရ ြပည်အိမ်ရာဝင်းေန (ဦးပန်းမိင်-ေဒ ေအး 

လ  င်)တို၏ သား၊ (ဦးဘချစ်တင်-ေဒ တင်တင်)တို၏ သားသမက်၊ ဦးတင်ဝင်း-
ေဒ ကျင်သန်းတို၏ ေမာင်၊ ေဒ တင်တင်ွယ်(ဦးစီးမှး၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ 
ပုဇွန်ေတာင်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မခုိင်ခုိင်ေအာင်၊ မထူးထုိက်ထုိက်ေအာင် 
(ြမန်မာ့စီးပွားေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း)၊ Capt: ကိုေဇာ်ထက်ေအာင်(Raffles Ship 
Management)၊ ကိုရဲဝင့်ေအာင ်(Senior Associate, TUV SUD PSB Pte Ltd, 
Singapore)-မအိသူသူြမင့်ြမတ် (Senior Manager, uab Bank Limited)တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာ ေမွးသဖခင်၊ မသသူဝူင့ထ်ည်၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘုိးဘုိးကီးသည် 
၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) နံနက် ၁၀:၁၅ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်း 
သွားပါေသာေကာင့ ်၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝး 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂-၇-၂၀၂၀ 
(ကာသပေတးေန )တွင် အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ် 
နာမည်ြဖစ်ပါ၍ က ေရာက်ကပါရန ်ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ ်
ပါသည်။]                                                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ စိန်စိန်ြမင့်ေဒ စိန်စိန်ြမင့်
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ဆရာဘိန်း၊ ဆရာလှေဆးတိုက်ပိုင်ရှင်ဆရာဘိန်း၊ ဆရာလှေဆးတိုက်ပိုင်ရှင်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်(၈၁)၊ အထက်ကည့်ြမင်တိုင ်

လမ်းေန (ဦးလေူမာ်-ေဒ ေငတွင်)တို၏ သမီးငယ်၊ (ဆရာညမ်ိး)၊ (ဦးေမာင်ေမာင်လှ)
တို၏ တမူငယ်၊ (ဆရာမကီးေဒ သန်ိးသန်ိးတင်)၊ (ဦးေအာင်ေဝ-ေဒ ေစာကည်)၊ 
(ဦးတင်ထွဋ်-ေဒ ေအးြမင့)်၊ (ဦးဝင်းေဖ)-ေဒ ဝင်းဝင်းေသာင်း (ေကျာင်းအပ်ုဆရာမ 
ကီး-ငိမ်း)တို၏ ညီမ၊ (ဦးတိုးလ  င်)၏ အစ်မ၊ တူ/တူမကိုးေယာက်တို၏ အေဒ ၊ 
ေြမးေြခာက်ေယာက်တုိ၏အဘွား ေဒ စိန်စိန်ြမင့်သည် ၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာ 
ေန ) မွန်းလွဲ ၂:၂၀ နာရီတွင ်ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေပါင်းသွားပါသြဖင့် ၂၈-၆-၂၀၂၀ 
(တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်အေအးတိုက်မ ှထိန်ပင်သုသာန်သို 
ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။(ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီ 
တွင် ထွက်ပါမည်။)                                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးထွန်းြမင့် (ေတာင်ကုတ်)ဦးထွန်းြမင့ ်(ေတာင်ကုတ်)
အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)

ရခိုင်ြပည်နယ်၊    ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ နတ်ေမာ်ရာေန (ဦးကျားဗိုလ-်
ေဒ ပုမ)တို၏သားသည ်၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၄:၁၅ နာရီတွင် အမှတ် 
(၃၃)၊ မာန်ေြပ(၁၄)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ကျစီသုုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 
ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး  ေဆွမျိးများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ေမာင်ွန်တင်

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇွန်  ၂၇၊   ၂၀၂၀

ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၇

စာမျက်ှာ »  ၁၅

စာမျက်ှာ »  ၁၂

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ 

ြပည်သူအတွက် စတုတ 

(၁)ှစ်တာကာလ ေဆာင်ရက်

ခဲ့မ များှင့်ပတ်သက်သည့် 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ

COVID-19 ေရာဂါ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်

ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

သုံးလေကျာ်ကာ 

ပတ်ိထားခဲသ့ည့ ်အဖီယ်ေမ ာ်စင် 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်

ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်နာယက ဦးတီခွန်ြမတ် Video Conferencing စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသည့် 
အာဆီယံိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များှင့် လ တ်ေတာ်ဥက   များ ေတွဆုံပွဲသို ပါဝင်တက်ေရာက်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၆

ြမန်မာိင်ုငေံဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသင်းများပါဝင်သည့ ်

ယ-ူ၁၄ လငူယ်လဂ်ိပိင်ပဲွကိ ုယခှုစ်အတွင်း စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။    ြမန်မာိင်ုင ံ

ေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည ်    ယင်းပိင်ပွဲကျင်းပခွင့်ရရန ်   ကမ ာ့ေဘာလုံးအဖွဲချပ်ထ ံ

ခွင့်ြပချက်ေတာင်းခံခဲ့ရာ ခွင့်ြပချက်ရရှိခဲ့ပီြဖစ်သည်။

ပူးေပါင်းကျင်းပသွားမည်

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည ်   ယူ-၁၄   လူငယ်လိဂ်ပိင်ပွဲကျင်းပရန ်

ယမန်ေနက ြပလပ်ုသည့ ်အလပ်ုအမ ေဆာင်အစည်းအေဝးတွင် အကျယ်တဝင့ေ်ဆွးေွး 

ခဲ့ပီး ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ရန ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား 

ဝန်ကီးဌာန၊ မိနယ်ေဘာလုံးအဖွဲချပ်များှင့ ်ပူးေပါင်းကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းပိင်ပွဲကိ ုစက်တင်ဘာလတွင ်စတင်ိုင်ရန် လျာထားပီး ဇုန်ေလးဇုန်ခွဲ၍ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ အသင်းေပါင်း ၂၄ သင်း ပါဝင်မည်ြဖစ်ကာ ဇုန်တစ်ခုလ င် 

အနည်းဆံုး  ငါးသင်းပါဝင်မည်ြဖစ်ပီး အိမ်ကွင်း၊ အေဝးကွင်းပံုစံြဖင့် ကျင်းပသွားမည် 

ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငေံဘာလံုးအဖဲွချပ်သည် လငူယ်စမီကံန်ိးများကိ ုအရိှန်တိုးြမင့က်ျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ပီး ယ-ူ၁၄ လူငယ်လိဂ်ပိင်ပဲွအေပ  မူတည်၍ ယ-ူ၁၆ လူငယ်လိဂ်ပိင်ပဲွ 

ကိုပါ ကျင်းပသွားရန ်စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

  င်းထက်ေဇာ်

ယူ-၁၄ လူငယ်လိဂ်ပိင်ပွဲ 

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

အသင်းများြဖင့် ကျင်းပမည်

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၂၆
ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်   နာယက၊   
ြပည်သူလ တ်ေတာ်ဥက    ဦးတီခွန်ြမတ် 
သည ်ယေနညေန  ၃ နာရ ီ၃၅ မိနစ်၌ 
Video Conferencing စနစ်ြဖင့ ်    
ကျင်းပသည့်      အာဆီယံိုင်ငံ  
ေခါင်းေဆာင်များှင့ ်     လ တ်ေတာ် 
ဥက   များ       မျက်ှာစုံညီေတွဆုံပွ ဲ
(ASEAN-AIPA Leader’s Interface) 
သို အာဆီယံိုင်ငံ ေခါင်းေဆာင်များ၊ 
AIPA အဖွဲဝင်လ တ်ေတာ်ဥက   များ 
ှင့်အတူ ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။ 

အစည်းအေဝးတွင်   အာဆီယံ 
အလှည့်ကျဥက        ဗီယက်နမ်ိုင်င ံ
ဝန်ကီးချပ်  မစ တာ ငုယင်စွမ်းဖုက 
အဖွင့်မိန်ခွန်း      ေြပာကားရာတွင ်
COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေရး 
အတွက် အာဆီယံေဒသတွင်း   ပိုမို 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိေုကာင်း 
ှင့် ေဒသတွင်းရင်းီှးြမပ်ံှမ  ပုိမုိတုိးြမင့် 
ေဆာင်ရက်ကရန်     အေလးထား 
ေြပာကားသည်။

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 
ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်နာယက ဦးတီခွန်ြမတ်  Video  Conferencing  စနစ်ြဖင့်  ကျင်းပသည့ ်အာဆီယံိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များှင့ ်လ တ်ေတာ်ဥက   များေတွဆုံပွဲသို  ပါဝင်တက်ေရာက်စ်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    ဦးလှသိန်း ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် 
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ် လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက် 

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက    ဦးလှသန်ိး ိင်ုငေံရးပါတမီျားှင့ ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများအတွက် ကျင့ဝ်တ် Code of Conduct (CoC) လက်မှတ်ေရးထုိးပဲွအခမ်းအနားတွင် 
အမှာစကားေြပာကားစ်။

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၆
ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံသံုံးတို ပူးေပါင်းကျင်းပသည့ ်
ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက ်ကျင့်ဝတ ်Code of Conduct (CoC) 
လက်မှတ်ေရးထုိးပဲွအခမ်းအနားကုိ   ယေန  မွန်းလဲွ  ၁ နာရီခဲွတွင် ရန်ကုန်မိရိှ Melia ဟုိတယ်၌ 
ကျင်းပသည်။

လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲသို       ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက         ဦးလှသိန်း၊ 
ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ၊ ိုင်ငံတကာသံုံးများမ ှသံအမတ်ကီးများ၊ 
ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများမ ှ  တာဝန်ရှိသူများ၊   ေကာ်မရှင်ုံးှင့ ်   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ုိင်ငံေရးပါတီ ၈၃ ပါတီမှ တာဝန်ရိှသူများှင့် 
ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက   က   ေရးေကာက်ပွဲှင့ ်
စပ်လျ်း၍ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ ရှိပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ိုင်ငံေရး 
ပါတီများအချင်းချင်း ထိန်းေကျာင်းိုင်ရန ်ကျင့်ဝတ်များရှိရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေရးပါတ ီ
များှင့် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ် Code of Conduct (CoC)ကိ ု၂၀၁၅ ခုှစ် 
ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ိုင်ငံေရးပါတီ ၆၇ ပါတီက သေဘာတူလက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ြပန်ိုင်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ ၂၀၁၅ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၈ ခုှစ် ကားြဖတ ်
ေရးေကာက်ပဲွများတွင် Code of Conduct (CoC)ှင့အ်ည ီလိက်ုနာေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့အ်တွက် 
ပဋိပက များ၊ အြငင်းပွားမ ြဖစ်စ်များ ေလျာ့နည်းခ့ဲပါေကာင်း၊ ကျင်းပပီးစီးခ့ဲသည့် ေရးေကာက် 
ပွဲများ အေတွအကံအရ ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက ်
ကျင့်ဝတ် Code of Conduct (CoC)ကို                                စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 
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