
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း        ၄        ရက်၊      တနဂ  ေွေန။                                                                                                                                            Sunday,       7     November    2021          ၁၀၅၅၀

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ဖတ်စရာယေန

စာ » ၂၀၊  ၂၁

စာ » ၄

စာ » ၅

စာ » ၁၅

ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း   ၂၂၈၅၁   ခုအား   စစ်ေဆးပီးစီး၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၉၆၀ ေတွရှိ

၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်အတွက် ေကျာင်းအပ်ံှရန် ကျန်ရိှသည့် 

အေဝးသင်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအတွက် ေကျာင်းအပ် 

မှတ်ပုံတင်ြခင်း ေနာက်ဆုံးရက် တိုးြမင့်သတ်မှတ်

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား 

ေရးေကာက်ပွဲစနစ် ေဆွးေွးပွဲကျင်းပ

ိင်ုငေံရးပါတမီျားမ ှရရှသိည့အ်ကeံာဏမ်ျားငှ့ ်စပလ်ျ်း 

၍ အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးကို တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးပါဝင်ပီး အမှန်တကယ် တည်ေဆာက်ေပးိုင်ပါက လွတ်လပ်ေသာ၊ 

ငိမ်းချမ်းေသာ၊ သာယာဝေြပာေသာ၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေသာ လူမ အသုိက်အဝန်းကီးတစ်ခု အြမန်ဆုံးေပ ေပါက်လာမည်ဟု ယုံကည်

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်)

ချစ်ခင်ေလးစားအပ်ပါေသာ ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ တိင်ုးရင်းသား မဘိြပည်သ ူညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ 

ခင်ဗျာ

ယေနကျေရာက်သည့ ်(၆၆)ှစ်ေြမာက် ကရင်ြပည်နယ်ေန  ေနထူးေနြမတ်အခါသမယတွင် ကရင် 

ြပည်နယ်အတွင်း တိင်ုးရင်းသား ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများှင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းရိှ ြပည်ေထာင်စဖွုား မဘိြပည်သ ူ

များအားလုံး ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာကပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း  တ်ခွန်း 

ဆက်သအပ်ပါသည်။

ကရင်ြပည်နယ်သည် ြမန်မာုိင်ငံ၏ အေရှေတာင်ဘက်တွင် တည်ရိှပီး သာယာလှပသည့် ေရေြမ 

ေတာေတာင်သဘာဝအလှများ ေပါက ယ်ဝေသာ ြပည်နယ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

၁၉၅၁ ခှုစ်၊ ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒြပင်ဆင်ချက် အက်ဥပေဒအမှတ် (၆၂)အရ သလွံင်ခိင်ု၊ ဖာပွန် 

ေဒသကိ ုကရင်ြပည်နယ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၁၉၅၂ ခှုစ်၊ ကရင်ြပည်နယ်တိုးချဲသတ်မှတ်ေရး အက်ဥပေဒ 

အမှတ်(၁၄)အရ သလွံင်ခိင်ုှင့ ်ဆက်စပ်ေဒသြဖစ်သည့ ်ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ်၊ ေကာ့ကရိတ်မိနယ်၊ 

လ  င်းဘွဲမိနယ်၊ ဘားအံမိနယ်ှင့် သံေတာင်ကီးမိနယ ်(၅)မိနယ်ကို ကရင်ြပည်နယ်အြဖစ ်ဒုတိယ 

အဆင့် တိုးချဲသတ်မှတ်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ၁၉၆၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်ေနတွင ် ြမဝတီမိကိ ု

မိနယ်တစ်ခအုြဖစ် သတ်မှတ်ပီး ကရင်ြပည်နယ်ကိ ုမိနယ်ေပါင်း (၇)မိနယ်ြဖင့လ်ည်းေကာင်း အဆင့် 

ဆင့ြ်ပင်ဆင်ဖဲွစည်းခဲပ့ါသည်။ သလွံင်ခိင်ုကိ ုကရင်ြပည်နယ်အြဖစ်သတ်မှတ်ေသာ ၁၉၅၁ ခှုစ်၊ ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ချက်အက်ဥပေဒကို  ိုင်ငံေတာ်သမ တလက်မှတ်ေရးထိုးသည့် ၁၉၅၅ ခုှစ်၊ 

ိဝုင်ဘာလ ၇ ရက်ေနကိ ုကရင်ြပည်နယ်ေနအြဖစ် စတင်သတ်မှတ်ခဲရ့ာ ယခဆုိလု င် (၆၆)ှစ်ြပည့ေ်ြမာက် 

ခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ

(၆၆)ှစ်ေြမာက် ကရင်ြပည်နယ်ေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့် သဝဏ်လ ာ

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲသ့ိုလည်းေကာင်း၊ တလံ ပ်ကိ ု ြမင် 

ရသကဲသ့ို လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါးဟေူသာ)

ေလာကကို  ကျင့်သူကို ေသမင်းသည်မြမင်ိုင်။  ဤသုိ 

 ေသာသသူည် ေသြခင်းကင်းရာ နဗိ ာန်ကိ ု မျက်ေမှာက်ြပ 

ကကန်ု၏။  ထိသုတူိုအား ေနာက်တစ်ကမ်ိ ပဋသိေ ေန၍ 

ေသရြခင်းသည် မရှိေတာ့ပီ။
  ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများကို သတ်မှတ်အေအးလမ်းေကာင်း

စံချနိ်စံ န်းများအတိုင်း တပ်မေတာ်(ေလ)မှ ေလယာ်များ၊ Cold Chain

Delivery  Logistics ေမာ်ေတာ်ယာ်ကီးများြဖင့် ဆက်လက်ပိုေဆာင်
ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၆

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   ဓာတ်ခွဲအတည်ြပပိုးေတွလူနာများှင့ ်

သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများကို    တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊ 

ြပည်သူေဆးုံများ၊ ကျန်းမာေရးဌာနများှင့် ကိုဗစ်စင်တာ 

များတွင် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း လပ်ုငန်းများကိ ုတပ်မေတာ်သား 

ဆရာဝန်များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ လမူ ေရးအသင်းအဖဲွများ 

ပူးေပါင်း၍  အင်တိုက်အားတိုက ်  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ 

၎င်းလုပ်ငန်းများတွင ်      အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက ်

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၃ သို 



ိုဝင်ဘာ  ၇၊   ၂၀၂၁

     

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

အားလံုးပူးေပါင်းပါဝင် အချိးကျမ တကုိယ်စားြပ

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးတင်ထွန်းတာှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြမန်မာိင်ုင ံလွတ်လပ်ေရးရရိှပီးေနာက် ၁၉၄၇ ခှုစ် ဖဲွစည်းအပ်ုချပ်ပုအံေြခခဥံပေဒ 

အရ ၁၉၄၈ ခုှစ်မှ ၁၉၆၂ ခုှစ်အထိ ပါလီမန်ဒီမိုကေရစီေရးေကာက်ပွဲစနစ ်

ကျင့်သံုးခ့ဲသည်။ ၁၉၇၄ ခုှစ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ တစ်ပါတီေရးေကာက်ပဲွ 

စနစ်ကျင့်သံုးခ့ဲသည်။ ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်တွင် ပါတီစံုေရးေကာက်ပဲွစနစ် ကျင့်သံုးခ့ဲပီး 

၂၀၀၈ ခုှစ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၂၀ ပါတီစံုေရးေကာက်ပဲွ 

သုံးကိမ်ကျင်းပခဲ့သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံတွင်  ကျင်းပခ့ဲေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ေရးေကာက်ပဲွများ၏ 

အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကိ ုအားလုံးသိရှိခဲ့ကပီြဖစ်သည်။ ကမ ာေပ ရှိ 

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကျင့်သုံးကေသာ ိုင်ငံအသီးသီးတိုသည ်မဲများသူအိုင်ယူသည့ ်

FPTP စနစ်ှင့် အချိးကျကိုယ်စားြပသည့ ်PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးကသည်။ ြမန်မာ 

ိင်ုငတွံင် ကျင်းပခဲေ့သာ ပါတစီုေံရးေကာက်ပဲွများကိ ုမမဲျားသအူိင်ုယသူည့ ်FPTP 

စနစ်ြဖင့ ်ကျင့်သံုးခ့ဲကရာတွင် ိင်ုငအံတွက် အကျိးရိှ/မရိှှင့ ်ပါတမီျားှင့မ်ဆဲ ရှင် 

ြပည်သူများအတွက ်အားသာချက်  ရှိ/  မရှိတိုကို  လက်ေတွသိရှိလာခဲ့ကသည်။ 

အဆိုပါစနစ်သည် ေရးေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်၍ အြငင်းပွားမ များ၊ မသမာမ များ 

ေတွရှိခဲ့သည်။

ထိုေကာင့ ်   ြမန်မာိုင်ငံှင့်   သင့်ေလျာ်ကိုက်ညီမည့်ေရးေကာက်ပွဲစနစ ်

ေြပာင်းလကဲျင့်သံုးရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရး 

ပါတမီျားမှကိယ်ုစားလှယ်များ ေတွဆုညံိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ် 

ဝါရီ၊ ေမှင့် ယခုိုဝင်ဘာလတိုတွင ်သုံးကိမ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ေရးေကာက်ပွ ဲ

သည် ဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိကျင့်သံုးေသာုိင်ငံတစ်ုိင်ငံတွင် အလွန်အေရးကီးေသာ 

ကနဦးလုပ်ငန်းစ်ြဖစ်သည်။ တရားမ တြခင်း၊ လွတ်လပ်ြခင်း၊ ညီမ ြခင်းဟူေသာ 

ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ ေရးေကာက်ပွဲများကိ ုေလျာ်ညီေအာင်ေဆာင်ရက ်

ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း   FPTP    စနစ်အရ   အိုင်ရသူအကုန်ယူိုင်ေရးအတွက ်

ကိးပမ်းအားထတ်ုကရာမှ အင်အားကီးသအူိင်ုယမူ ှင့ ်မမဲသမာမ များ ေပ ေပါက် 

လာခဲ့သည်။

ထိုေကာင့ ်FPTP စနစ်မှ PR စနစ်ကိ ုေြပာင်းလဲကျင့သံု်းုိင်ရန် ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့ ် ိုင်ငံေရးပါတီများ ေဆွးေွးညိ  င်းကသည်။ ကမ ာ့ 

ေရးေကာက်ပွဲသမိုင်းေကာင်းအရ ြပင်သစ်ေတာ်လှန်ေရးကာလက PR စနစ်ကို 

စတင်စ်းစားခဲသ့ည်ဟ ုသရိသည်။ ဗတိသိ ိင်ုငေံရးေဘာဂေဗဒပညာရှင် ဂ န်စတ ု

ရပ်မီး(လ)က စတင်ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်ဟုသိရပီး စံေတာ်ဝင်ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ဟု 

ဆိေုသာ မအဲများဆုံးရသ ူအိင်ုယစူနစ် (First Past the Post- FPTP) ၏ အားနည်း 

ချက်များကုိ ေဝဖန်သံုးသပ်ရာမှေပ ထွက်လာြခင်းြဖစ်သည်။ FPTP စနစ်မှာ  ေပါက်သူ 

အကန်ုယ(ူWinner takes all) သေဘာြဖစ်ရာ အများစှုင့ ်ဗိလ်ုကျသည်မျိး (tyranny 

of majority) ြဖစ်ိင်ု၍  ပါတငီယ်များ၊ အထူးသြဖင့ ်လမူျိးစပုါတမီျား၊ ေဘးေရာက် 

သွားိင်ု (marginalized) ေသာေကာင့ ်PR စနစ်ကိ ုအဆိြုပလာသည်ဟ ုသရိသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်မဲများသူအကုန်ယူသည့်စနစ်ြဖင့ ်   ြဖတ်သန်းလာခဲ့ကရာ 

ဤစနစ်ကိုသာ ဒီမိုကေရစီဟ ုမှတ်ယူကမည်ြဖစ်သည်။ ကမ ာေပ တွင် ိုင်ငံေရး 

စနစ်များ ေြပာင်းလလဲာမ အရ ဒမီိကုေရစီိင်ုငအံများစသုည် မဆဲ နယ်တစ်နယ်တွင် 

ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးေရးချယ်သည့်စနစ်မှာ ေခတ်ေနာက်ကျ၍ တရားမ တမ မရိှ 

သြဖင့ ်ိင်ုငမံျားက FPTP စနစ်ကိြုငင်းပယ်၍ PR စနစ်ကိ ုအစားထိုးကျင့သ်ုံးလျက်ရိှရာ 

ယခုအခါ ကမ ာေပ တွင် PR စနစ်ကုိကျင့်သံုးသည့်ုိင်ငံ ၁၀၀ နီးပါးရိှသည်ဟုသိရ 

သည်။ မည်သည့်စနစ်တွင်မဆိ ု  အားသာချက်၊   အားနည်းချက်တိုရှိမည်ြဖစ်ရာ 

FPTP စနစ်၏အားနည်းချက်များေကာင့် ြမန်မာုိင်ငံ၏ုိင်ငံေရးစနစ်မှာ တည်တ့ံ 

ခိုင်မဲြခင်းမရှိသြဖင့ ်တိုင်းြပည်တိုးတက်ေရးကိ ုေြဖာင့ ်ေြဖာင့်တန်းတန်းမေဆာင ်

ရက်ုိင်ဘဲ ေနာက်ကျခဲ့သည်ကုိ ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ အဆုိပါေရးေကာက်ပဲွစနစ် 

ှစ်ခုှင့်ပတ်သက်၍  သတိြပရမည့်အချက်မှာ  ပုဂ ိလ်စဲွ၊  ဝါဒစဲွ လွန်ကဲမ ဟူေသာ 

အချက်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ  ိင်ုသအူကန်ုယစူနစ်သည်   ေထာက်ခမံ ဲ  ၅၁     ရာခိင်ု န်းရရိှလ င် 

၁၀၀ ရာခုိင် န်း ကုိယ်စားြပခွင့်ရရိှသြဖင့် ကျန် ၄၉ ရာခုိင် န်းရိှသည့် အုိင်မရသူ 

များမှာ တုိင်းြပည်အတွက်  အေဟာသိကံြဖစ်သွားရသည်။   အချိးကျကုိယ်စားြပ 

စနစ်မှာ လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရှိလာပီး ရရှိေသာဆ မဲအချိးအစားအလိုက ်ပါတီငယ် 

များ၊ တိင်ုးရင်းသားများ၊ အမျိးသမီးများှင့ ်တစ်သီးပဂု လများပါ အခွင့အ်ေရးရရိှိင်ု 

သည်။ တစ်ပါတီကီးစိုးေသာစနစ် အားနည်းသွားပီး အားလုံးအေဟာသိကံမြဖစ ်

ေတာ့သြဖင့် တိင်ုးြပည်အကျိးရိှေအာင် ဝိင်ုးဝန်းထန်ိးည ိပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ပါေကာင်း။ ။

ထန်းတပင်  ိုဝင်ဘာ  ၆

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာန   ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်

ထန်းတပင်မိနယ်ဦးစီးမှးံုးမှ ဝန်ထမ်း 

များက ယမန်ေနနံနက်ပုိင်းတွင် လူအသွား 

အလာ များြပားသည် ့ကားဂိတ်လမ်းဆု ံ

တွင်   ပန်းခင်းစီမံချက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အများြပည်သူ   ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  

သိရှိေစရန်အတွက ်   အသိေပး  းေဆာ် 

သည့်အေနြဖင့် “လူမ ဘဝြပည့်စုံဖို ိုင်ငံ 

သားကတ် ကိုင်ကစို”    ေဆာင်ပုဒ်ြဖင် ့

ပန်းခင်းစီမံချက် အသိပညာေပးေြမစုိက် 

ပိုစတာ စိုက်ထူြခင်းကို မိနယ်တာဝန်ရိှ 

သမူျားက ေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း သရိ 

သည်။ 

ပန်းခင်းစီမံချက ်   အသိပညာေပး 

ေြမစိုက်ပိုစတာ           စိုက်ထူမ များကိ ု

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ      ဥက    

ဦးေကျာ်ေဇယျာလင်းှင် ့    မိနယ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များ၊   မိနယ်ဌာန 

၂၀၁၄ ခုှစ်     ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများအရ  ပုံှိပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူများသည ်မိမိတို 

ထတ်ုေဝသည့ ်စာအပ်ုစာေစာင် ၆ အပ်ု  သိုမဟတ်ု ၆ ေစာင်ကိ ု

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသို  အဖိုးအခလွတ် ေပးအပ်ရမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အဆိုပါစာအုပ် 

စာေစာင်များကိ ု   အမျိးသားစာကည့်တိုက်၊    အမျိးသား 

မှတ်တမ်းများ ေမာ်ကွန်းတုိက်ဦးစီးဌာနှင့်  အမျိးသားစာေပ

ဆုေရးချယ်ေရးေကာ်မတီများသုိ ခဲွေဝေပးပုိလျက် ရိှပါသည်။ 

ထိုအြပင ် ေပးပိုလာေသာ  ထုတ်ေဝစာများကိ ု ြပက ဒိန်ှစ် 

အလိုက်  ြပည်ေထာင်စုသမ တ    ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အတွင်း 

ထတ်ုေဝေသာ စာအပ်ုစာတမ်းများစာရင်းတွင်လည်း ေရးသွင်း 

ထားပီး ှစ်စ်ထုတ်ြပန်လျက် ရှိပါသည်။

သိုပါ၍ ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒ 

၁၅၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ ြပ  ာန်းချက်များအရ ထုတ်ေဝသူ 

သည် မိမိထုတ်ေဝေသာ ထုတ်ေဝစာ ၆ အုပ် သုိမဟုတ် ၆ ေစာင် 

ကို   ြဖန်ချသိည့်ေနရက်မှစ၍ ၇ ရက်အတွင်း  ပုံှိပ်သူထံ 

ေပးအပ်ပီး   ပုံှိပ်သူသည် ၁၄ ရက်အတွင်း   ပုံစံ ၁၁ ြဖင့် 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊  မူပိုင်ခွင့်ှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲသို 

မပျက်မကွက် ေပးအပ်ကပါရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အည ီ

စာအုပ်စာေစာင်များေပးအပ်ရန ်အသိေပးေကညာြခင်း

လုံ ခံေရးှင့်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး အစားထိုးခန်အပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အမိန်အမှတ် ၁၉၄ / ၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း ၃ ရက် 

( ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၆ ရက် ) 

လုံ ခံေရးှင့ ်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး အစားထိုးခန်အပ်ြခင်း 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၉ အရ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၊ 

လုံ ခံေရးှင့ ်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးအြဖစ ်ခန်အပ်တာဝန်ေပးထားသည့ ်ကည်း ၂၃၈၀၁ ဗိုလ်မှးကီး သက်စိုးအစား ကည်း 

၂၇၁၂၀ ဗိုလ်မှးကီး သိန်းလင်းအား အစားထိုးခန်အပ်တာဝန်ေပးလိုက်သည်။ 

                                                                                 အမိန်အရ 

    ေအာင်လင်းေဒွး 

    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

    အတွင်းေရးမှး 

ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင် ့    ရပ်ကွက ်

အုပ်ချပ်ေရးမှးများ      ပူးေပါင်းကာ 

အသိပညာေပး   ေြမစိုက်ပိုစတာများကိ ု

စိုက်ထူခဲ့ကေကာင်းလည်း သိရသည်။

ထန်းတပင်မိနယ်အတွင်း  ပန်းခင်း 

စီမံချက်ှင့်ပတ်သက်၍  အများြပည်သ ူ  

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်   သရိှိေစရန်အတွက် 

လည်း     အသိပညာေပးေြမစိုက်ပိုစတာ 

စိုက်ထူမ များကို        လူအသွားအလာ 

များြပားသည် ့  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန ထန်းတပင် 

မိနယ်ဦးစီးမှးုံး၊ ထန်းတပင်မိမေစျး 

ေရှ၊  သီတာေအးလမ်းဆုံှင် ့ ကျေတာ 

လမ်းဆုံတိုတွင်လည်း  ပန်းခင်းစီမံချက ်

အသိပညာေပး ေြမစိုက်ပိုစတာများကို

တာဝန်ရှိသူများက   စိုက်ထူထားပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ထန်းတပင်မိ၌ ပန်းခင်းစီမံချက်အသိပညာေပးေြမစိုက်ပိုစတာ စိုက်ထူ 



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း ြပည်နယ်၏ အထင်ကရသေ  ကတတစ်ခ ု

ြဖစ်သည့ ်    သံလွင်ြမစ်ကီး၏    တသွင်သွင်စီးဆင်းေနမ ှင့်အတူ 

ေတာေတာင်ေရေြမသဘာဝ ခင်းများှင့် စိမ်းလန်းစုိြပည်ပီး ေရခေံြမခ ံ

ေကာင်းမွန်ေသာေဒသတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

သယံဇာတအရင်းအြမစ်များ ေပါက ယ်ဝ

သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ်များ ေပါက ယ်ဝပီး အဖိုးတန် 

သစ်ေတာများလည်းရှိေနသည့်အြပင ်ရာသီဥတု သမမ တမ ေကာင့ ်

စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းသည့ ်သာယာလှပေသာ 

ြပည်နယ်တစ်ခုလည်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ကရင်ြပည်နယ်သည် သဘာဝအလှတရားများြဖစ်သည့ ်သာယာ 

လှပေသာ  ေတာေတာင်များ၊  လိုဏ်ဂူများ၊  ေရတံခွန်စိမ့်စမ်းများ၊ 

ုိးသားြဖစင်သည့်  ေဒသခံတုိင်းရင်းသားတုိ၏ ချစ်ခင်ှစ်သက်ဖွယ် 

ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာများ၊  ြမတ်ိုးဖွယ်ရာ  ိုးရာယ်ေကျးမ  

အေမအွှစ်များြဖင့ ်ြပည့စ်ုံက ယ်ဝသည့ ်ေဒသတစ်ခြုဖစ်သည်ှင့အ်ည ီ

ရပ်ရာအေြခြပ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊  ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ခရီးသွား 

လပ်ုငန်းများကိ ုေကာင်းမွန်စွာေဆာင်ရက်ိင်ုသည့ ်အခင်းအကျင်းှင့ ်

ြပည့်စုံသည့်ြပည်နယ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။  ကရင်တိုင်းရင်းသားတို၏ 

ရ င်ြမးတက်က ဖွယ်   ကရင်ဒုံးယိမ်းအကှင့ ်  ဖားစည်သံတိုသည ်

ြပည်တွင်း၌သာမက ြပည်ပကပါ ှစ်သက်ြမတ်ိုးေသာ ိုးရာဓေလ ့

ထုံးစံတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၏   အဓိကစီးပွားေရးကုန်သွယ်မ ေနရာြဖစ်သည့ ်

ြမန်မာ-ထိုင်းချစ်ကည်ေရးတံတားအမှတ်(၂)ှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ် 

ေရးစခန်းများ ထပ်မံတုိးချဲဖွင့လှ်စ်ုိင်ခ့ဲြခင်းတုိေကာင့်လည်း ေဒသခ ံ

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအတွက ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ 

ပုိမုိရရိှလာပီး   လူမ စီးပွားဘဝဖံွဖိးတုိးတက်မ များ   တစ်ေနတြခား 

တိုးပွားြဖစ်ထွန်းလျက်ရှိသည်ကိ ုဝမ်းေြမာက်ဖွယ ်  ြမင်ေတွေနရပါ 

သည်။ 

ကရင်ြပည်နယ်ရှ ိ အချိမိနယ်များသည ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ  

လုပ်ငန်းများေပ တွင် မှီခိုေနသည့်အတွက် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ 

ြပည့ဝ်စွာ မေဆာင်ရက်ိင်ုေသာ်လည်း ြပည်နယ်တစ်ခလုုံး၏ ထွက်ရိှမ  

အရ စားနပ်ရိက ာဖူလံုမ ရိှသည့် ြပည်နယ်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ေတွရိှရ 

ပါသည်။

ိင်ုငေံတာ်၏ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလိအုပ်ချက်ကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေပး  

ိုင်မည့် ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ြဖစ်သည့ ်ေရအရင်းအြမစ်ေပါများေသာ 

ကရင်ြပည်နယ်အတွက ် သံလွင်ြမစ်ေပ တွင ် ေရအားလ ပ်စစ်စက်ုံ 

တည်ေဆာက်ိုင်ပါက ြပည်နယ်အတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားဖူလုံစွာ 

ရရှိေအာင်   ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းြဖင့ ်  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား   အသုံးြပ 

ေဆာင်ရက်ရသည့ ်စက်ုအံလပ်ုုမံျား ပိမုိတုိုးတက်လည်ပတ်ေဆာင် 

ရက်ိင်ုမည့အ်ြပင် ေဒသခြံပည်သမူျား၏ လေူနမ အဆင့အ်တန်းလည်း 

ြမင့်မားလာမည်ြဖစ်ပါသည်။

ချစ်ခင်ေလးစားအပ်ပါေသာ    တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 

အေပါင်းတိုခင်ဗျာ

ယေနအချနိ်အခါသည် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက 

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရတာဝန်အရပ်ရပ်ကုိ ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒှင့အ်ည ီ

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး        အိမ်ေစာင့်အစိုးရဖွဲစည်းကာ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏     အေြခခံမူများြဖစ်ေသာ 

ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်ှင့် ုိင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးဦးတည်ချက် 

(၉)ရပ်တိုကိ ုချမှတ်လျက် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး၊ ဖံွဖိးတိုး 

တက်ေရးှင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၏ လမူ စီးပွားဘဝများတိုးတက် 

ြဖစ်ထွန်းေရးကိ ုကိယ်ုစွမ်းeာဏ်စွမ်းရိှသေရ ကိးပမ်းလပ်ုေဆာင်လျက် 

ရှိပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေရှှစ်ေပါင်းများစွာကပင် တိင်ုးရင်းသားလမူျိး 
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ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းမ ှေသွဖည်မသွားေစရန ်အထူးသတိြပကေစလို

(ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် 

တစ်ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချပ် (NCA) ချပ်ဆိုြခင်း (၆) ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေနသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ိင်ုငေံတာ်အစုိးရသည် ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်များ မထခိိက်ုေစရန် သေဘာထားကီးစွာြဖင့ ်တတ်ိင်ုသမ  ထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများသည်လည်း အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ၊ အဖျက်အေမှာင့လ်ပ်ုရပ်များ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ ပေယာဂများ၊ မဒီယီာများ၏ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များေကာင့် 

NCA ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းမှ ေသွဖည်မသွားေစရန် အထူးသတိြပကေစလိုပါသည်။
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ေပါင်းစုတံိုသည် ေအးအတပူအူမ  စေုပါင်းေနထိင်ုလျက်ရိှပီး တိင်ုးရင်း 

သားများ၏ ိုးရာယ်ေကျးမ အေမအွှစ်များ၊ စာေပ၊ သဘင်၊ ဂတီအ ု

ပညာများသည ်  ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီ  ြဖစ်တည်ခဲ့ကပါသည်။ ထိုသို 

တိုင်းရင်းသားများ ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာ  ေနထိုင်လာခဲ့ကေသာ်ြငား 

ကိလုိနုနီယ်ချဲလက်ေအာက် ကျေရာက်ချန်ိတွင် ေသွးခဲွအပ်ုချပ်မ များ 

ေကာင့ ်တိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိ ုေမာင်ှမအချင်းချင်း စည်းလုံးညီွတ် 

မ ပျက်ယွင်းကာ  ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ ြဖစ်ေပ ခဲ့ကပါ 

သည်။ 

ယေနအချန်ိတွင် လွတ်လပ်ေရးရပီးချန်ိမှ စတင်ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက များကိ ုအပီးတိုင်မေြဖရှင်းိုင ်

ေသးြခင်း၊ အမျိးသားြပန်လည်သင့ြ်မတ်ေရးှင့ ်ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်း 

ေရးကိ ုခိင်ုခိင်ုမာမာ မတည်ေဆာက်ိင်ုေသးြခင်းတိုေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ ေှာင့်ေှးေနရသည်ကို ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးကိ ု   အြပည့်အဝေဖာ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိ

ေသးသမ  ဖံွဖိးတိးုတက်မ ၏ အကျိးတရားများကိ ုြပည်ေထာင်စသုား 

အချင်းချင်း မ ေဝခစံားိင်ုမည့ ်အခွင့အ်လမ်းများ နည်းပါးေနဆြဲဖစ်ပါ 

သည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်    တိုင်းရင်းသားညီေနာင်များအားလုံး 

တန်းတူခံစားိုင်မည့်   ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး   ဟန်ချက်ညီေသာ 

ဖံွဖိးတိးုတက်မ များ   ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုရန်အတွက်  အမျိးသားြပန်လည် 

သင့ြ်မတ်ေရးှင့ ်ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုခိင်ုမာသည့သ် ိ  ာန်ြဖင့် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

မိမိတိုိုင်ငံ၏ ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စ်များသည် ြပည်သူအားလုံး 

အလိုချင်ဆုံး၊   အေတာင့်တဆုံးဆ များပင်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်  ငိမ်းချမ်း 

သာယာသည့ ်လမူ အသိက်ုအဝန်းကီးတစ်ခကုိ ုေနာင်မျိးဆက်သစ်များ 

အတွက်   အေမွေကာင်းအြဖစ ်  ချန်ထားေပးကရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သဘာဝသယဇံာတများ ေပါက ယ်ဝသည့ ်ြမန်မာိင်ုငအံတွက် ထာဝရ 

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု  တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးပါဝင်ပီး  အမှန် 

တကယ် တည်ေဆာက်ေပးိုင်ပါက မိမိတိုအားလုံး ေမ ာ်မှန်းသည့် 

လွတ်လပ်ေသာ၊ ငမ်ိးချမ်းေသာ၊ သာယာဝေြပာေသာ၊ ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေသာ လူမ အသုိက်အဝန်းကီးတစ်ခု အြမန်ဆံုးေပ ေပါက်လာမည်ဟု 

ယုံကည်မိပါသည်။

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရသည် တစ်ိင်ုငလံုံး ဘက်စုဖံွံဖိးတိးုတက်ေစေရး 

အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှေရး၊ စိက်ုပျိး 

ေရး၊  ေမွးြမေရး၊  ပညာေရး၊  ကျန်းမာေရးစသည့ ် လူမ စီးပွားဖွံဖိး 

တုိးတက်ေစမည့် က  အားလုံးကို ကရင်ြပည်နယ်အပါအဝင် ေဒသ 

အသီးသီးတွင ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။

သိုေသာ်လည်း ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုမလိုလား 

ေသာ၊ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရကုိ ဆန်ကျင်လျက်ရိှေသာ အကမ်းဖက်အဖဲွ 

အစည်းများ၏ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီး

မ များ၏အ ရာယ်ကိုလည်း  တွန်းလှန်ေချမ န်းလျက်ရှိရာ တိုင်းရင်း 

သားြပည်သူများက ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အေလး 

ထားတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ေရှဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမည့ ်ိုင်ငံှင့်လူမျိးအေပ  ကျေရာက ်

လာမည့် မည်သည့်အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်း၊ စိန်ေခ မ မျိးကုိမဆုိ 

တိင်ုးရင်းသားများ၏ စစ်မှန်ေသာြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခ ံ

သည့် မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့် အခုိင်အမာရင်ဆုိင်ေကျာ်လ ားုိင်မည်ဟု 

အြပည့်အဝယုံကည်ပါသည်။

ချစ်ခင်ေလးစားအပ်ပါေသာ    တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 

အေပါင်းတိုခင်ဗျာ

လွတ်လပ်ေရးှင့ ်ိင်ုငေံတာ်အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမ ဲ

ေရး၏ အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်သည့ ်တိုင်းရင်းသားများ၏ ေသွးစည်း 

ညီွတ်မ ေမာ်ကွန်းကို  ေဖာ် န်းသက်ေသထူခဲ့သည့် ပင်လုံစာချပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့်ေနကိ ု   ြပည်ေထာင်စုေနအြဖစ ်အထွတ် 

အြမတ်ြပေဆာင်ရက်ခဲ့သည်မှာ     မကာမတင်ေသာကာလတွင ်

(၇၅)ှစ်ြပည့် စိန်ရတုသဘင်ကို ကျင်းပိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ရာ ယေနအချန်ိကာလသည် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး လိလုား 

ေတာင့်တေသာ    ဒီမိုကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု   အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စုကီးတည်ေဆာက်ိင်ုေရးအတွက် မြဖစ်မေနလိအုပ်သည့ ်

တစ်ိုင်ငံလုံးထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေနသည့် အချနိ်အခါ 

ြဖစ်ရာ ယခကုဲသ့ိုေသာ ထူးြမတ်သည့ ်ကရင်ြပည်နယ်ေနအခါသမယ 

တွင် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူားလုံးကလည်း 

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါရန ်    အေလးအနက်တိုက်တွန်း 

အပ်ပါသည်။

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူများအားလုံး    ေဒသတွင်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ှင့်   ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ များကိ ုအရိှန်အဟန်ုြဖင့ ်ြဖစ်ထွန်းေပ ေပါက်ေစေရးအတွက် 

ကိးပမ်းစွမ်းေဆာင်ိင်ုသမူျားြဖစ်ကပါေစ၊ ြပည်နယ်အကျိး၊ ြပည်နယ် 

သားများ၏အကျိး၊  ိုင်ငံအကျိး၊  ိုင်ငံသားများ၏အကျိး  သယ်ပိုး 

ိင်ုသမူျားြဖစ်ကပါေစေကာင်း ဆမွုန်ေကာင်းေတာင်းရင်း သဝဏ်လ ာ 

ေပးပိုအပ်ပါသည်။

 (ပုံ)မင်းေအာင်လ  င်

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

 ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

 ဥက   

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 ယေနအချန်ိတွင် လွတ်လပ်ေရးရပီးချန်ိမှ စတင်ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ ်တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များကိ ုအပီးတိင်ု 

မေြဖရှင်းိုင်ေသးြခင်း၊   အမျိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့်  ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးကို    ခိုင်ခိုင်မာမာ 

မတည်ေဆာက်ိုင်ေသးြခင်းတိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ ေှာင့်ေှးေနရသည်ကို ေတွြမင်ရမည်

 ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု အြပည့်အဝေဖာ်ေဆာင်ိင်ုြခင်းမရိှေသးသမ   ဖံွဖိးတိုးတက်မ ၏  အကျိးတရားများကိ ု

ြပည်ေထာင်စုသားအချင်းချင်း မ ေဝခံစားိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးေနဆဲြဖစ်

 ိင်ုငေံတာ်အစုိးရသည် တိင်ုးရင်းသားညေီနာင်များအားလုံး တန်းတခူစံားိင်ုမည့ ်ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမဲပီး ဟန်ချက် 

ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ များ ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် အမျိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ြပည်ေထာင်စု 

ငိမ်းချမ်းေရးကို ခိုင်မာသည့်သ ိ  ာန်ြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ိုင်ငံေရးပါတီများ ေရးေကာက်ပွဲစနစ် ေဆွးေွးပွဲကျင်းပ

ိုင်ငံေရးပါတီများမှ ရရှိသည့်အကံeာဏ်များှင့်စပ်လျ်း၍ အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၆

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့ ်

ိုင်ငံေရးပါတီများ  ေရးေကာက်ပွဲစနစ ်

ေဆွးေွးပွဲအခမ်းအနား  ဒုတိယေနကို 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   အစိုးရအဖွဲုံး 

မဂ  လာခန်းမတွင် ယေန   နံနက် ၉ နာရီ 

အချနိ်၌ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင ် ဒီမိုကရက်တစ ်

ပါတီ(ြမန်မာ)မှ  ဦးတင်ေဆွက ၂၀၀၆ 

ခုှစ်  ေအာက်တုိဘာလ ၃၀-၃၁ ရက်ေန  

တွင် ၂၀၀၈ ခှုစ်  ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ 

ေရးဆဲွေရး အမျိးသားညီလာခံ၌ အမျိးသား 

ညီလာခံကျင်းပေရးေကာ်မရှင ်    ဥက    

ဦးေအာင်တိုးက   အစည်းအေဝးပွဲတွင ်

တစ်ချနိ်၌     ကမ ာေပ တွင်   အချိးကျ 

ကိုယ်စားြပမ စနစ်ကို  ိုင်ငံေတာ်ေတာ် 

များများ၌ လက်ခံကျင်းပေနကေကာင်း 

ှင့်  ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်  မဲဆ နယ် 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်     သတ်မှတ်ပီး 

ြပည်ေထာင်စလု တ်ေတာ်၏  ဆုံးြဖတ်ချက် 

ှင့အ်ည ီလိအုပ်တဲ ့ဥပေဒများကိ ုြပ  ာန်း 

ေပးရန်ေြပာကားခဲေ့ကာင်း၊ ယခ ုြပည်သူ 

လ တ်ေတာ်၌ PR System ကို  ကျင့်သုံး 

ေစြခင်းသည် အုပ်ချပ်ေရးအကီးအကဲ 

(သမ တ)ကို  ေရးချယ်ရာ၌  ခုံအများစု 

ရှိေသာ ြပည်သူလ တ်ေတာ် ခုံ ၃၃၀ တွင် 

ုိင်ငံေရးယ်ေကျးမ တစ်ရပ် ေကာင်းမွန်စွာ 

ေပ ေပါက်ိုင်ပီး   အစိုးရေကာင်းှင့ ်

ဥပေဒြပ    လ တ်ေတာ်ေကာင်းတစ်ရပ ်

ေပ ထွန်းပီး ခိုင်မာေသာ အစိုးရတစ်ရပ ်

ှင့် မတူညီမ များကို  ေပါင်းစည်းိုင်ရန ်

ဟု ယုံကည်ပါေကာင်း ေဆွးေွးသည်။

ေဆွးေွး

အမျိးသားဒီမုိကေရစီအင်အားစုပါတီ 

မှ  ဦးေအာင်ဇင်က    ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ေရးေကာက်ပဲွစနစ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 

ကိစ သည် တစ်မျိးသားလုံး၏  အကျိး 

စီးပွားှင့် သက်ဆုိင်သည့်အြပင် ုိင်ငံေတာ် 

၏သမိင်ုးေကာင်း၊  ြဖစ်ေပ တိုးတက်လာ 

သည့်    ိုင်ငံေရးြဖစ်စ်များှင့်လည်း 

သက်ဆုိင်ေနေကာငး်၊       သမုိငး်၏          

ေတာင်းဆိုမ အရ    ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ ်

ြပည်ေထာင်စသုစ်ဆသီို အေရာက်ချတီက် 

မည်ဆိုပါက  ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲေရးသည် မရိှမြဖစ် ြဖတ်ေကျာ် 

ရမည့် အလွန်အေရးကီးေသာ အခန်း 

က  မှ ပါဝင်ေနပါေကာင်း၊  တိုင်းရင်း

သားလမူျိးေပါင်းစုြံဖင့ ်     ဖဲွစည်းထားေသာ 

ြပည်ေထာင်စြုမန်မာိင်ုငတွံင် ိင်ုငေံတာ် 

တည်ေဆာက်ေရး     (State Building) 

သာမက ဒီမုိကေရစီစုိက်လက ဏာများ

ပါဝင်သည့်   တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ၏ 

အမျိးသားိင်ုငေံတာ် (Nation Building) 

တစ်ရပ်     ြဖစ်ထွန်းေပ ေပါက်ေရးကို 

အထူးအေလးထားေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း၊    သိုမှသာ    ငိမ်းချမ်းေရး၊ 

ညီွတ်ေရးမှသည ်    တစ်မျိးသားလုံး 

ေသွးစည်းညီွတ်ေရးအတွက် လ တ်ေတာ် 

အသီးသီးတွင်  အားလုံးပါဝင်ေစေသာ 

ကိုယ်စားြပမ ကို  ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိ ု

ေကာင်း၊ အမျိးသားဒမီိကုေရစအီင်အားစ ု

ပါတကီ ြပည်ေထာင်စြုမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ 

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစ ီြပည်ေထာင်စုကီး

ေပ ထွန်းလာရန်အတွက်  ြပည်ေထာင်စ ု

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်   လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ ်

သည့် အချိးကျကိုယ်စားြပေရးေကာက ်

ပွဲစနစ် (PR)ြဖစ်ေပ လာေရးကို ၂၀၁၂ 

ခှုစ်မှ စတင်ကိးပမ်းခဲေ့ကာင်း ေဆွးေွး 

သည်။

အေသးစိတ်ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ြပည်မိမ ှ ဦးသိန်းေဇာ်က  ေခတ်မီ 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေသာ ဒမီိကုေရစီိင်ုငသံစ် 

တည်ေဆာက်ရာတွင်    အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစရန်အတွက်  အများြပည်သူက 

နားလည်လက်ခံေသာ    ဆ မဲေပးမ  

ြဖစ်ေစရန် ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများ၏ 

ကိးပမ်းအားထုတ်မ ပါဝင်ေစရန်ှင့် ယခင် 

ဆ မဲေပးမ ပံုစံမှ များစွာ ကဲွလဲွသွားမ မရိှ 

ေစရန်အတွက် ရည်ရယ်၍ တင်ြပရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း  ေြပာကားပီး  PR စနစ်ြဖင့် 

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ုိင်ေရးအတွက ်

ေရးေကာက်ပွဲစနစ်      ဒီဇိုင်းများကို 

အေသးစိတ်ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး

ပါတီမှ ဦးခင်ေမာင်သိန်းက PR စနစ်ကျင့်သုံး 

ြခင်းြဖင့် ပါတီငယ်ေလးများ၊ တုိင်းရင်းသား 

မျိးွယ်စုငယ်ေလးများ လ တ်ေတာ်တွင်း 

ဝင်ေရာက်ိုင်မ အခွင့်အေရး ပိုမိုရရှိလာ 

ိုင်ြခင်း၊  မဲဆ ရှင်တစ်ဦးချင်း၏  အခွင့် 

အေရးကိ ုအာမခံိင်ုြခင်း၊ မအဲေဟာသကိ ံ

ြဖစ်မ မရှိိုင်ြခင်း၊   ေရးေကာက်ပွဲများ 

အေပ     ြပည်သူစိတ်ဝင်စားမ ရှိလာပီး 

မဲလာေပးမ (Turn Out)    ေကာင်းလာ 

ုိင်ြခင်း၊ အားလံုးပါဝင်ေဆာင်ရက်မ  (All 

Inclusive) ပိမုိရုရိှလာိင်ုြခင်း၊ အမျိးသမီး 

ကိုယ်စားလှယ ်   ၃၀   ရာခိုင် န်းပါဝင် 

ိင်ုေရးကိ ုလက်ေတွ ကျင့သ်ုံးလာိုင်ြခင်း၊ 

ပါတီတစ်ခုတည်း၏   ကီးစိုးလ မ်းမိုးမ  

ေလ ာခ့ျိင်ုြခင်းကိ ုဒမီိကုေရစ ီအာဏာရှင် 

စနစ်ကုိ ကာကွယ်ဟန်တားုိင်မည်ြဖစ်ြခင်း 

စသည့်  အကျိးစီးပွားေတွကို ရရှိလာ 

ိုင်ေကာင်း၊  အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ ်

(PR System) ေရးေကာက်ပုံစံသစ်ကို 

အေရးေပ ကာလ  လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

ပီးဆံုးပီးေနာက် ကျင်းပမည့်ေရးေကာက်ပဲွ 

တွင် စတင်အသံုးြပုိင်ေအာင် ေဆာင်ရက် 

သင့်ေကာင်း ေဆွးေွးသည်။

ဒီမိုကေရစီပါတီသစ်    (ကချင်)မှ 

ဦးေခါတိန်က  ပီးခဲ့သည့်ေရးေကာက်ပွ ဲ

ကာလများကို    ကည့်မည်ဆိုပါက 

ေရးေကာက်ပဲွစနစ်အားနည်းြခင်း၊ လူဦးေရ 

အချိးအစားကွာဟမ ၊ မိနယ်များကိသုာ 

အေြခခံေနြခင်းများအြပင်      ယာယီ 

ေရ ေြပာင်းေနထိင်ုေသာ မဆဲ ရှင်များှင့ ်

ပတ်သက်၍    နည်းဥပေဒအားနည်းမ  

များေကာင့ ်ေရးေကာက်ပဲွတွင် ပါတီကီး 

ှစ်ခကုသာ တစ်လှည့စ်အီာဏာရရိှေစပီး 

တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ြဖစ်ေပ မ သာ 

အားေကာင်းခဲ့ပီး တိင်ုးရင်းသားလနူည်းစ ု

ပါတီငယ်များအတွက် အခွင့်အေရးများ 

နည်းပါးခဲေ့ကာင်း၊  ၂၀၀၈ ခှုစ် ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခဥံပေဒတွင် စည်းကမ်းြပည့ဝ်သည့ ်

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်  ကျင့်သုံးမည်ဟ ု

ဆိသုြဖင့ ်လ တ်ေတာ်အတွင်း  ပါတစီုပံါဝင် 

ိုင်ေရးအတွက ်  PR စနစ်ကို ေြပာင်းလ ဲ

ကျင့်သုံးရန ်  လိုအပ်လာပီြဖစ်ေကာင်း၊ 

PR စနစ်ကျင့်သံုးမည်ဆုိပါက အုိးရှင်းဆုံး၊ 

အလွယ်ကူဆုံး  စနစ်တစ်မျိးြဖစ်ိုင်ရန ်

လိအုပ်သလိ ု၂၀၀၈ ခှုစ်ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒပါြပ  ာန်းချက်များ၊     ရှိရင်းစွဲ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ/်ခိုင်/မိနယ် 

များအေပ  အေြခခံေသာ မဲဆ ဇုန်များ 

သတ်မှတ်ေပးြခင်းှင့ ်    တိုင်းရင်းသား 

လူနည်းစုများအတွက ်     အခွင့်အေရး 

နစ်နာမ မရှိေသာ   စနစ်မျိးြဖစ်ိုင်ေရး      

စ်းစားေပးရန် ေဆွးေွးေြပာကားပီး 

မဲဆ နယ်များခွဲေဝိုင်ေရး     အကံြပ 

ေဆွးေွးခဲ့သည်။

ကိတင်ေရှာင်ရှားိုင်

ဖလုံ-စေဝ    ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမ ှ

ေဒ နန်းထုိက်ထုိက်ဝင်းေကျာ်က မိနယ် 

ှင့် လူဦးေရကိုအေြခခံေသာ အမျိးသား 

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲ   (PR)စနစ်၊ 

ြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးရင်းသားေရးရာဝန်ကီး 

ေရးေကာက်မည့်စနစ်များကို ေဆွးေွး 

ခဲ့ပီး အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ ်(PR)ကို 

ကျင့်သံုးြခင်းအားြဖင့်  မဲမသမာမ များကို 

ကိတင်         ေရှာင်ရှားိုင်မည့်အြပင ်

လွတ်လပ်၍  မ တြခင်းကိ ု  ေဖာ်ေဆာင် 

ိုင်ုံသာမက  ပါဝင်မ အခန်းက  ှင့် 

ကိုယ်စားြပမ စုံလင်သည့်  လ တ်ေတာ် 

အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိ ု ေပ ေပါက်လာ 

ေစရန်    ရည်ရယ်ပါေကာင်း  ေဆွးေွး 

သည်။ 

အမျိးသားိုင်ငံေရးမဟာမိတ်များ 

အဖွဲချပ်ပါတီမှ  ေဒ ဝင်းေကခိုင်ေအးက 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

သည် ကိလုိနုေီခတ်ကာလ၊  လွတ်လပ်ေရး 

ရပီး ပါလီမန်ေခတ်ကာလ၊ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၂၀ 

ဒီမိုကေရစီကာလများတွင်  ကျင့်သုံးခဲ့ 

ေသာ  ေရးေကာက်ပွဲစနစ်မှာ    ိုင်သူ 

အကုန်ယူ Winner takes all (FPTP) 

စနစ်များသာြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ်လည်း 

FPTP စနစ်၏  အားနည်းချက်ေကာင့ ်

လ တ်ေတာ်အတွင်း  အိုင်ရပါတီတစ်ခု 

တည်းက လ မ်းမိုးြခင်း၊ ထိအုိင်ုရပါတ၏ီ 

အကျိးကိ ုလ တ်ေတာ်အတွင်းေဖာ်ေဆာင် 

၍  ြပည်သူအကျိးကို   မျက်ကွယ်ြပ 

လာြခင်း၊ လ တ်ေတာ်တွင်  တိင်ုးရင်းသား 

ပါတီများ၏    အသံ(Voice)ထွက်ခွင့် 

ပါတီစုံပါဝင်ခွင့်မရသြဖင့်    ကျန်ပါတီ 

များကို ေထာက်ခံေသာ ြပည်သူများက 

ေပးခ့ဲေသာမဲများ Waste ြဖစ်ြခင်းစသည့် 

ဆိုးကျိးများခံစားခဲ့ရေကာင်း။

ကျင့်သုံးသင့်

တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိးြဖင့ ်ဖွဲစည်း 

ထားြခင်းြဖစ်၍    အချိးကျကိုယ်စားြပ 

စနစ်ကုိကျင့်သံုးမှသာလ င် ကဲွြပားြခားနား 

ေသာ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများ၏ အကျိး 

စီးပွားကို သိရှိေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊   တိုင်းရင်းသားများ    လိုလား 

ေတာင့်တေနသည့်    Federal  ဆိုင်ရာ 

အခွင့်အေရးများကို       လ တ်ေတာ် 

လမ်းေကာင်းမ ှေဖာ်ေဆာင်ိုင်လိမ့်မည ်

ဟ ု ယံုကည်ပါေကာင်း၊    တုိင်းရင်းသား 

အစုံအလင် ပါတီအစုံအလင်ပါဝင်ေသာ 

သက်တန်ေရာင်စုလံ တ်ေတာ် ေဖာ်ေဆာင် 

ြခင်းသည်ပင်    အမျိးသားြပန်လည ်

သင့်ြမတ်ေရးကို     တည်ေဆာက်ရာ 

ေရာက်ပီး    ဒီမိုကေရစီယ်ေကျးမ ကို 

ပျိးေထာင်ရာလည်း ေရာက်ေသာေကာင့ ်

အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ်   (PR)ကို 

ေရးေကာက်ပဲွတွင် ကျင့်သံုးသင့်ေကာင်း 

ေဆွးေွးသည်။

ယင်းေနာက်            ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက   က နိဂံုးချပ် 

အမှာစကားေြပာကားရာတွင် အခမ်းအနား 

သို ိုင်ငံေရးပါတီများမ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ 

စိတ်ပါဝင်စားသူများမ ှစိတ်ပါဝင်စားစွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင ် ေဆွးေွးခဲ့သည့်အတွက် 

ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊    မဲဆ နယ်      

ြပန်လည်သတ်မှတ်ြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     အစိုးရအဖွဲ 

ဝန်ကီးချပ်က မဆဲ နယ်များ   သတ်မှတ် 

ရာတွင် အကြံပလာေကာင်း၊  ကန်သတ် 

ချက်များရှိ၍ အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင ်

သံုးသပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ယခုေဆွးေွးပွဲသည် ြပည်ေထာင်စု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့်  ိုင်ငံေရး 

ပါတမီျား  တတယိအကမ်ိ ေတွဆုြံခင်းပင် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ပထမှင့် ဒုတိယအကိမ် 

ေတွဆုပဲွံများတွင်  ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ှင့ ်

စပ်လျ်း၍ သေဘာတခူဲ့ပီး  ယခတုတယိ 

အကမ်ိသည် PR ဒဇီိင်ုး မည်သိုေဆာင်ရက် 

မလဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံှင့်ညီွတ်သည့ ်  PR 

စနစ်ကျင့်သံုးုိင်ရန် ေဆွးေွးအကံြပချက် 

ေတာင်းခြံခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ တိင်ုးရင်းသား  

၁၃၅ မျိးလုံးအတွက ်   လုံ ခံမ အာမခံမ      

ရိှုိင်ရန်၊ ဥပေဒှင့် အုပ်ချပ်ေရးများတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ် စ်းစားေပးရန် 

လိုေကာင်း၊    စည်းုံးစွမ်းေဆာင်ိုင်မ  

အေပ မူတည်ပီး နယ်ေြမလံု ခံတုိးတက် 

မည်ြဖစ်ပီး ိင်ုငလံည်း  ပိမုိတုိုးတက်လာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေဆွးေွးပွဲြပလုပ်မည်

ေနာက် တစ်လ/ှစ်လတွင် ယခကုဲသ့ို 

ိင်ုငေံရးပါတမီျား၊ စတ်ိပါဝင်စားသမူျားကိ ု

ဖိတ်ကား၍  တက်ေရာက်လာသူများကို 

အဖွဲများစုဖွဲ၍     ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊ 

အမျိးသားလ တ်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်       လ တ်ေတာ်များအတွက ်

ေရးေကာက်ပွဲစနစ်      ဒီဇိုင်းများကို 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   ေဆွးေွးအကံြပ 

ေဆွးေွးပွဲ   ြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊             

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ုံး 

ဝန်ထမ်းများသည် ေရးေကာက်ပဲွအတွက် 

အချန်ိြပည့်စ်းစားေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး 

ေရးေကာက်ပွဲစာတမ်းများလည်း ြပစု 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျားမှ ရရိှ 

သည့်      အကံeာဏ်များှင့်စပ်လျ်း၍ 

အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ိုင်ငံေကာင်းေအာင ်

စ်းစားေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။

အဆုိပါ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ

ေကာ်မရှင်ှင့် ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ေဆွးေွးပဲွ 

ဒုတိယေနအခမ်းအနားသုိ ိင်ုငေံရးပါတ ီ

၅၁ ပါတီမှ ကုိယ်စားလှယ်  ၉၂ ဦး၊ စိတ်ပါ 

ဝင်စား၍  တက်ေရာက်သ ူ  အရပ်ဘက် 

ကိုယ်စားလှယ ်၁၈ ဦး   စုစုေပါင်း   ၁၁၀  

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ် 



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

ေကညာချက်
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာဦးစီးဌာနရိှ တက သိလ်ုအသီးသီး၏ အေဝးသင်ဌာနခဲွများတွင် 

ဝိဇ ာ၊ သိပ ံ အထူးြပဘာသာရပ်များြဖင့် ၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်အတွက် ေကျာင်းအပ်ှံရန်ကျန်ရှိသည့ ်

အေဝးသင်ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများအတွက ်  ေကျာင်းအပ်မှတ်ပုံတင်ြခင်း  ေနာက်ဆုံးရက်ကိ ု

(၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနအစား (၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနအထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်အတွက် ေကျာင်းအပ်ှံရန် ကျန်ရှိသည့် 

အေဝးသင်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက် 

ေကျာင်းအပ်မှတ်ပုတံင်ြခင်း ေနာက်ဆုံးရက် တိုးြမင့သ်တ်မှတ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၆

အိ ိယိင်ုင ံဂိအုာမိ၌ ိဝုင်ဘာလ ဒတုယိပတ်တွင် 

ြပလုပ်မည့်   (၃) ကိမ်ေြမာက်  Goa Maritime 

Conclave-(GMC)သို တက်ေရာက်ရန်ှင့် အိ ိယ 

ိုင်ငံ နယူးေဒလီမိသို  ှစ်ိုင်ငံချစ်ကည်ေရးခရီး

သွားေရာက်ရန်အတွက် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ) 

ဗိလ်ုချပ်ကီးမိုးေအာင် ဦးေဆာင်ေသာ ကိယ်ုစားလှယ် 

အဖဲွသည် ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည် 

ဆိင်ုရာေလဆပ်ိမှ ေလေကာင်းခရီးြဖင့ ်အိ ိယိင်ုင ံ

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၆

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး 

ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန် ဦးဗိုလ်ေဌးသည ်ယေနနံနက် 

၆ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်း၌     ကုန်စိမ်းများ၊ 

မီးဖိုေချာင်သုံး ကုန်ေြခာက်မျိးစုံ၊ အသားမျိးစုံှင့် 

ငါး/ပုစွန်အမျိးမျိးတိုကို ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်

ဝယ်ယူိင်ုေရးှင့ ်ေဈးများသို သွားေရာက်ရန်မလိဘု ဲ

ေနအမ်ိအနီး   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး လမ်း န်ချက်ှင့အ်ည ီ

ဝယ်ယူိင်ုေရးတိုအတွက်      ေရလျားေဈးကားစနစ်ြဖင့ ်

ေရာင်းချေနမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။ ထိမှုတစ်ဆင့် 

အိမ်ရာဝင်းအတွင်း  တည်ရှိေနသည့် ေရှးေဟာင်း 

သမိုင်းဝင ်ေအာင်ေြမေနရာသို သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးပီး   သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေရးှင့ ်   ြမင်ကွင်း 

ရှင်းလင်းေရး ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍      မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖဲွသည် 

ကမာရတ်မိနယ် (၇)ရပ်ကွက် ဟသံာဝတလီမ်းေပ ရိှ 

ေဈးများှင့်   ကုန်စည်ပွဲုံများဌာနမှ  တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ    ဦးေရ မှန်(ယာယီ)ေစျးသို 

သွားေရာက်၍ အများြပည်သမူျား ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏  လမ်း န်ချက်ှင့်အည ီေစျးေရာင်းေစျးဝယ် 

(၃) ကိမ်ေြမာက် GMC သို တက်ေရာက်ရန်ှင့် 

ချစ်ကည်ေရးခရီးသွားေရာက်ရန် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ) 

ဦးေဆာင်ေသာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အိ ိယိုင်ငံသိုထွက်ခွာ

သို ထွက်ခွာကသည်။

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေရ)   ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွ၊ နယ်ေြမခံ ေရတပ် 

ကွပ်ကဲမ ဌာနချပ် ဌာနချပ်မှး ဗိုလ်ချပ်ထိန်ဝင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ     အိ ိယိုင်ငံစစ်သံမှးှင့ ်

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများက ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ပိုေဆာင် တ်ဆက်ခ့ဲကေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                                 သတင်းစ်

မိေတာ်အတွင်း ေ ဈးများစနစ်တကျေရာင်းချေရးှင့် မိြပဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ြပလုပ်ေနမ ကိ ု လည်းေကာင်း၊ စွန်ပစ်ေရသန်ဘူးခံွ 

များ စုေဆာင်းထားရိှရာသုိလည်းေကာင်း၊ လ  င်မိနယ် 

(၄)ရပ်ကွက် ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမေပ ရိှ ေရ ပိေတာက် 

ငါးေစျးသို   လည်းေကာင်း၊  အင်းစိန်မိနယ်ရှိ 

Myanmar Agro Exchange Co., Ltd.မှ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်သည့် ဒညင်းကုန်း လက်ကားေဈးကီး 

သိုလည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည် 

များ မှာကားသည်။ 

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့အ်ဖဲွသည် ဒဂုံမိနယ် 

ြပည်သူရင်ြပင်ှင့ ်ြပည်သူဥယျာ်သုိ သွားေရာက်၍ 

ပန်းဥယျာ်ှင့ ်    အားကစားကွင်းများဌာနမ  ှ

တာဝန်ယူ၍ ပံုသွင်းခုတ်ြဖတ်ရာမှ ရရိှသည့် အကုိင်း 

အခက်များကို  စုစည်းထားပီး သစ်ရက်များအား 

ခဲွြခားသန်စင် Sorting လပ်ုြခင်း၊ ၎င်းေနာက် အလျား 

ေလးေပ၊ အနံ ေြခာက်ေပ၊ အြမင့် သံုးေပ၊ သုည ဒသမ 

၇၂ ကျင်းဆ့ံ ကန်အတွင်း သစ်ရက်ေဆွး၊ ဖဲွြပာ၊ ွားေချး 

များ အလ ာလိုက်ထည့်ြခင်း၊ တင်လဲရည်၊ EM ရည်၊ 

ေရတိုအား အချိးကျေရာစပ်၍ ၄၅ ရက်အကာတွင ်

အသင့်အသုံးြပိုင်ေသာ   EM  Bokashi  ေြမဩဇာ 

ထတ်ုလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းကုိ ကည့် စစ်ေဆးပီး လုိအပ် 

သည်များ မှာကားြဖည့ဆ်ည်း ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ညိ  င်းေဆွးေွး

ယင်းေနာက် မိေတာ်ဝန်သည် နနံက် ၉ နာရခဲွီ 

တွင် မိေတာ်ခန်းမ ပထမထပ်ရိှ အစည်းအေဝးခန်းမ 

(၄)၌ ေကာ်မတီဝင်များ၊ ဌာနမှးများှင့်ေတွဆုံ၍ 

ရန်ကုန်မိ ေရရှည်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် မိြပ 

စီမံကိန်းဆုိင်ရာများ ညိ  င်းေဆွးေွးသည်။ အစည်း 

အေဝးတွင် တာဝန်ရိှသူများ၏ ေဆွးေွးတင်ြပချက် 

အေပ    မိေတာ်ဝန်က  ရန်ကုန်မိ ေရရှည်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ပုိမုိြပည့်စံု 

သည့် မိြပစီမံကိန်းြဖင့ ်  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး 

ဇုန်သတ်မှတ်ချက်စည်းမျ်းများြဖင့်    ကန်သတ် 

ထိန်းေကျာင်း    ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေဂဟစနစ်ကိ ုထန်ိးသမ်ိးိင်ုမှ 

သာ လူအများကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ုပ်ဝတ  

ပစ ည်းများလည်း      အရှည်တည်တံ့မည်ြဖစ်၍ 

စိမ်းလန်းေြမများ ထိန်းသိမ်းတိုးချဲ ြပင်ဆင်မွမ်းမံ 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အဆိပုါ မိြပစမီကံန်ိးများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်     ဌာနအားလုံးက 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်ြဖစ်ေကာင်း  မှာကားကာ 

လိုအပ်သည်များ      ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                                

 သတင်းစ်

 ကိုဗစ်-၁၉ မှ

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများကို သတ်မှတ် 

အေအးလမ်းေကာင်း   စံချနိ်စံ န်းများအတိုင်း 

တပ်မေတာ်(ေလ)မှ ေလယာ်များ၊ Cold  Chain 

Delivery   Logistics  ေမာ်ေတာ်ယာ်ကီးများြဖင့ ်

ပိုေဆာင်ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှိသည်။

ပိုေဆာင်

ထိုသို  ပိုေဆာင်ေပးလျက်ရှိရာ  ယေနတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မရမ်းကုန်းမိနယ ်မင်းဓမ  

လမ်းရှိ     ြပည်သူကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဗဟို 

ကာကွယ်ေဆးသိုေလှာင်ခန်း၌ထားရှိေသာ  ေဆး 

တစ်လုံးလ င် လူငါးဦး  ထိုးိုင်ေသာ Sinopharm 

ေဆးများကိ ုမ ေလးမိသို ကာကွယ်ေဆး အလုံး 

ေပါင်း ၁၃၂၆၉၅ လုံး၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ 

သို ကာကွယ်ေဆးအလုံးေပါင်း ၂၉၅၄၀၊ မုံရာမိသို 

ေတာင်ငူ ိုဝင်ဘာ ၆။  ။ သမဝါယမှင့်   ေကျးလက်ဖွ ံ ဖိး ေရးဝန် ကီးဌာန ေတာင်ငူ 

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှြပလုပ်ေသာ   ေကျးလက်ဖံွ ဖိး 

တုိးတက် ေရး  ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင် ့ေကျးရာေကာ်မတီ 
ဖွဲစည်းြခင်းများကိ ု  ိုဝင်ဘာ  ၅  ရက်က  ေချာင်းြဖေကျးရာှင် ့  သဲြဖေကျးရာ 
ဘုန်း ေတာ် ကီး ေကျာင်းတို၌ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ရာတွင်   မိနယ်  ေကျးလက် ေဒသဖွံ ဖိး ေရးဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး လက် ေထာက် န် ကား ေရးမှး ေဒ ငုဝါ ေထွးှင့် ဝန်ထမ်းများက 
ေတာင်ငူမိနယ ်     ေကျးလက ်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 
ေြခာက်လဘတ်ဂျက်အတွင်း အ ေကာင်အထည ်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်မည် ့ြမစိမ်း ေရာင် 

စမီကံန်ိး ေကျးရာ ထန်းပင်ေကာက်ေကျးရာှင့်  ေကျးရာဖံွဖိး ေရးစမီကံန်ိး ေဆာင်ရက် 

မည့်  ေကျးရာများြဖစ် ေသာ  ေနပူကုန်း ေကျးရာအုပ်စု ကံကီး ေကျးရာ၊  ေချာင်းြဖ 

ေကျးရာအုပ်စု  ေချာင်းြဖ(အ ေရှ) ေကျးရာ၊  ေြမာက် ေရကည် ေကျးရာအုပ်စု သဲြဖ 
ေကျးရာ၊ ဒိုးအင်း ေကျးရာအပ်ုစ ု မဝါ ေကျးရာတိုတွင်  စမီကံန်ိးမတ်ိဆက်ရှင်းလင်းြခင်း 
ှင့်   ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်းများကိ ု  ကျန်းမာ ေရးဝန် ကီးဌာနမှ ထုန် ြပန်ထား ေသာ 
ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ ေဆာင်ရက်ခဲ့ ကသည်။

ထို ေနာက်  ေကာ်မတမီျား အသီးသီးဖဲွစည်း ေပးခဲ ့ကာ လပ်ုငန်းများ  ေအာင်ြမင်စွာ  
ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး  အတွက်  ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆွး ေွးခဲ့ ကေကာင်း သိရသည်။

    ခင်ကို(ေကျာက်တံခါး)

ကာကွယ်ေဆးအလံုးေပါင်း ၃၀၈၂၁ လုံး၊ ေတာင်ကီး 

မိသို ကာကွယ်ေဆးအလုံးေပါင်း ၅၂၃၆၀၊ ပုသိမ်မိ 

သို ကာကွယ်ေဆးအလုံးေပါင်း ၁၅၈၃၅၃ လုံး၊ 

ေမာ်လမိင်သုိ ကာကွယ်ေဆးအလံုးေပါင်း ၄၀၀၀၀၊ 

မေကွးမိသို ကာကွယ်ေဆးအလုံးေပါင်း ၁၀၀၄၉၂ 

လုံး၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးသို  ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေပါင်း ၂၁၇၇၅၇ လုံး၊ ြပည်မိသို ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေပါင်း ၄၈၆၄၅ လုံး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးသို 

ကာကွယ်ေဆးအလံုးေပါင်း ၆၉၃၈၃ လုံး၊ လား  းမိ 

သို ကာကွယ်ေဆးအလံုးေပါင်း ၄၁၀၀၄ လုံး၊ ဘားအ ံ

မိသို ကာကွယ်ေဆးအလုံးေပါင်း ၂၄၀၀၀ တိုကို 

Cold  Chain Delivery  Logistics ေမာ်ေတာ်ယာ်ကီး 

များြဖင့ ်ပိုေဆာင်ေပးခဲရ့ာ တာဝန်ရိှသမူျားက လက်ခ ံ

ရယခူဲေ့ကာင်းှင့ ်သက်ဆိင်ုရာသို ဆက်လက်ြဖန်ေဝ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

ေတာင်ငူမိနယ်၌  

ြမစိမ်း ေရာင်စီမံကိန်း 

မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် 

ေကာ်မတီေရးချယ်ြခင်းများ

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်



ိုဝင်ဘာ  ၇၊   ၂၀၂၁

ေမး ။ ဘာေကာင့ ်“ပန်းခင်း” စမီခံျက်လို အမည် 

 ေပးထားသလဲဆိုတာကိ ု သိပါရေစ။ 

ေြဖ ။  “ပန်းခင်း”  စမီခံျက်ဆိတုာက က န်ေတာ်

  တိုဝန်ကီးဌာနက     ေရးချယ်ထားတဲ့၊ 

အများသေဘာတူတဲ့အမည်နာမတစ်ခ ု    ြဖစ်ပါ 

တယ်။  “ပန်းခင်း” စီမံချက်ြဖစ်ေပ လာဖိုအတွက် 

က န်ေတာ်တို    အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရက်ခ့ဲတာေတ ွ 

ရှိပါတယ်။   “ပန်းခင်း”    စီမံချက်ဆိုတာကေတာ ့ 

အခုိင်ုငသံားေတ ွရသင့ရ်ထိက်ုတဲ ့ိင်ုငသံားစစိစ် 

ေရးကတ်ြပားေတကွိ ုအရိှန်အဟန်ုနဲ  ထတ်ုေပးေန 

တဲ့စီမံချက်ြဖစ်ပါတယ်။ 

အကျံးဝင်တဲသ့ေူတကွိ ု    ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်ြပား ထုတ်ေပးဖုိဆုိတာလည်း က န်ေတာ်တုိ 

ဝန်ကီးဌာနရဲ     အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ ်

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒ ီ“ပန်းခင်း” စီမံချက် ဘယ်လုိစတင် 

ြဖစ်ေပ လာသလဆဲိရုင် က န်ေတာ်တို ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅ 

ခုှစ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ယခင် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးလက်ထက်ကာလမှာ    “မိုးပွင့”်   ဆိုတဲ့ 

စမီခံျက်နဲ     စတင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲတယ်လို     ဆိရုမှာ   

ြဖစ်ပါတယ်။  ဒ“ီမိုးပွင့”်  ဆိတုဲ ့   ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်ြပားထတ်ုေပးတဲ ့ စမီခံျက်ရဲရည်ရယ်ချက်က 

ေတာ့ ြပည်သူေတ ွိုင်ငံသားအခွင့်အေရးအြပည့ ်

အဝရဖိုနဲ   အနာဂတ်ဘဝေြဖာင့်ြဖးသာယာေစဖို 

အတွက် မိုးစက်မိုးပွင့ေ်တေွကာင့ ်လေူတစွတ်ိချမ်း 

သာ၊  ကုိယ်ချမ်းသာနဲ    ေအးြမေစဖုိ    ရည်ရယ်ပီး 

ေတာ ့“မိုးပွင့”် ဆိတုဲစ့မီခံျက်ကိ ုစတင်ခဲတ့ာြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

၂၀၁၁ ခုှစ်ကေန ၂၀၁၅ ခုှစ်အထိ မိုးပွင့ ်

စီမံချက် (၇) ကိမ်၊ အထူးစီမံချက ်(၁) ကိမ်ဆိုပီး 

စုစုေပါင်း စီမံချက်ကီး (၈) ကိမ်နဲ  ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားေပါင်း ၈ ဒသမ  ၄ သန်းကိ ုက န်ေတာ် 

တို ထုတ်ေပးေဆာင်ရက်ခ့ဲတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစီမ ံ

ချက်ကာလရဲေနာက်ပိင်ုး က န်ေတာ်တိုဝန်ကီးဌာန 

ကို လက်ဆင့်ကမ်း တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဝန်ကီးဌာန 

အကီးအကေဲတကွလည်း ဒစီမီခံျက်က ဆက်လပ်ု 

သင့်တဲ့စီမံချက်လို      ယုံကည်ယူဆတဲ့အတွက ်

ေကာင့် သစ ာတရားကို အေြခခံထားတဲ့ “သစ ာ” 

စီမံချက်နဲ    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေတွကို 

ဆက်ထုတ်ေပးခဲ့ပါတယ်။   ၂၀၁၆  ကေန  ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်အထိ   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေပါင်း 

၆ ဒသမ ၂ သန်းကို “သစ ာ” စီမံချက်နဲ  ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ပါတယ်။ 

အခု  “ပန်းခင်း” စီမံချက်ကာလကိ ု ေရာက်ရှ ိ

လာတဲ့အခါမှာ ိုင်ငံေတာ်ရဲ လိုအပ်ချက်ြဖစ်တယ်၊ 

ိုင်ငံေတာ်ကလည်း   မူဝါဒေတွချမှတ်ပီးေတာ့ 

က န်ေတာ်တိုဝန်ကီးဌာနကို   တာဝန်ေပးတယ်၊ 

က န်ေတာ်တို ဝန်ကီးဌာနရဲ အဓကိလပ်ုငန်းတာဝန် 

လည်း  ြဖစ်တဲ့အတွက ်  ိုင်ငံသားေတွ  ိုင်ငံသား 

တစ်ေယာက်အြဖစ် အခိင်ုအမာ အသိအမှတ်ြပုိင်ဖုိ 

နဲ  ိင်ုငေံတာ်ရဲအနာဂတ် ေရှလပ်ုရမယ့ ်လပ်ုငန်းစ် 

ေတွမှာ မရှိမြဖစ်လိုအပ်တဲ့ ဒီိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားကိ ု“ပန်းခင်း” ဆိုတဲ့ စီမံချက်နဲ  လုပ်ေပး 

ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ လူေတွေအးြမေစဖိုအတွက် 

“မိုးပွင့”် နဲ  စခဲ့တယ်၊ “သစ ာ” တရားနဲ  ရှင်သန်ခဲ့ပီး 

ေတာ့ ရရှိလာခဲ့တဲ့ အကျိးေကျးဇူးေတွ၊ အဖူးအပွင့် 

ေတ၊ွ အေတွအကံေတနွဲ အခုိင်ုငေံတာ်တစ်ဝန်းလုံး 

ေအးချမ်းသာယာပီး ြပည်သူေတွ စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ  

ဖူးပွင့်ေဝဆာေနတဲ့ ပန်းခင်းကီးတစ်ခု ဖန်တီးေပး 

ထားတယ်ဆိုတဲ့ သေဘာမျိးနဲ   ဒီနိမိတ်ေဘာင်ကို 

ယူပီးေတာ ့“ပန်းခင်း” ဆိတုဲအ့မည်နာမနဲေဆာင်ရက် 

ေနတာြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။

ေမး ။ “ပန်းခင်း”   စမီခံျက်ကိ ုဘယ်လိပုုစံမံျိးေတွ

  နဲ   ေဆာင်ရက်သွားမယ်ဆိတုာကိ ု သခိျင် 

ပါတယ်။ 

ေြဖ ။   “ပန်းခင်း”   စမီခံျက်ကိ ုေနထိင်ုမ ပုစံအံမျိး

  အစားေလးမျိးနဲ  ေဆာင်ရက်ေပးပါမယ်။

-  ပထမတစ်မျိးကေတာ ့လက်ရိှဇာတေိဒသ 

  မှာ အမတဲမ်းေနထိင်ုပီးေတာ ့အမ်ိေထာင်

  စ ုစာရင်းရိှတယ်၊ မှတ်ပုတံင်မရိှတဲလ့ေူတ ွ

  ေပါ့။

-  ဒုတိယကေတာ့     လက်ရိှဇာတိေဒသမှာ 

  အမဲတမ်းေနထိုင်တယ်၊     အိမ်ေထာင်စု

  စာရင်းလည်းမရိှဘူး၊     မှတ်ပံုတင်လည်း

  မရှိတဲ့လူေတွ။

-  တတိယအမျိးအစားကေတာ့ ေရ ေြပာင်း

  ေနထိုင်သူေတွအတွက်။     မူလေဒသမှာ 

  အမ်ိေထာင်စ ုစာရင်းရိှတယ်။ လက်ရိှေဒသ

  မှာ မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့လူေတွ။

-  စတတု ကေတာ ့ေရ ေြပာင်းေနထိင်ုသေူတွ

  အတွက်။   မူလေဒသမှာ    အိမ်ေထာင်စု 

  စာရင်းမရိှဘူး၊ လက်ရိှေဒသမှာ အိမ်ေထာင်စု

  စာရင်းလည်းမရှိဘူး၊    မှတ်ပုံတင်လည်း 

  မရိှတဲလ့ေူတအွတွက် ေဆာင်ရက်ေပးသွား

  မှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။

ေမး ။    ဒါေတွကို     ြပည်သူလူထ ု   ကျယ်ကျယ်

  ြပန်ြပန် သရိှိပီးေတာ ့လပ်ုငန်းေအာင်ြမင် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ုိင်ဖုိအတွက်ဆုိရင် ဘယ်လိေုတ ွ

ေဆာင်ရက်ေနတယ်ဆိုတာကိ ု    ရှင်းြပေပးေစချင ်

ပါတယ်ရှင်။

ေြဖ ။  ဒ ီ  “ပန်းခင်း”   စမီခံျက်ကီးကိ ု    ိင်ုငေံတာ်

  က ချမှတ်ေပးတဲ ့ မဝူါဒေတ၊ွ လမ်း န်ချက် 

ေတွ၊ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးမ ေတွနဲ  က န်ေတာ် 

တို   ဝန်ကီးဌာနက  န်ကားချက်၊    အမိန်ေတွနဲ ၊ 

က န်ေတာ်တို   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးကိုယ်တိုင ်   

အနီးကပ်ကီးကပ်ပီးေတာ ့  ဝန်ထမ်းေတအွားလုံး 

က စည်းလံုးညီွတ်စွာနဲ  စီမံချက်ကုိ   အပုိင်း (၃) 

ပိင်ုးနဲ  စနစ်တကျေဆာင်ရက်ေနတာြဖစ်ပါတယ်-

အပိင်ုး (၁) ကေတာ ့ က န်ေတာ်တိုဝန်ကီးဌာန 

က ေဆာင်ရက်ရတဲ့အပိုင်း၊

အပိင်ုး  (၂)   ကေတာ ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

အပိုင်း၊

အပုိင်း (၃) ကေတာ့ ြပည်သူလူထု ကျယ်ကျယ် 

ြပန် ြပန်သရိှိေစမယ့ ်  မဒီယီာက  အပိင်ုးပ ဲြဖစ်ပါ 

တယ်။

- က န်ေတာ်တိုဝန်ကီးဌာနက ေဆာင်ရက် 

တဲ ့အပိင်ုးမှာေတာ ့ ဒ ီ“ပန်းခင်း” စမီခံျက်က ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ေမလ ၃ ရက်ေနက စတင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲတာ 

ြဖစ်ပီးေတာ ့ကာလကန်သတ်ချက်အရ အချနိ်မီ 

ပီးစီးဖို လိုအပ်တာေကာင့် က န်ေတာ်တို ဝန်ကီး 

ဌာနမှာ လိအုပ်ေနတဲ ့ ဝန်ထမ်းအင်အား ြဖည့တ်င်း 

တာေတ၊ွ ဝန်ထမ်းသစ်ခန်ထားတာေတကွိ ုလက်ရိှ 

ေဆာင်ရက်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အပ်ုချပ်မ ကစိ ေတ ွ

အဆင်ေြပေစဖိုအတွက်လည်း   ဝန်ထမ်းေတွကို 

ေြပာင်းေရ ေနရာချ   တာဝန်ေပးတာေတကွိလုည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။   အဲဒါအြပင်  ရာထူး 

လစ်လပ်ေနတဲေ့နရာေတမှွာ ရာထူးတိုးခန်ထားေရး 

ေတွကုိလည်း   ေဆာင်ရက်ပီးေတာ့    ေြပာင်းေရ  

ေနရာချထားတာေတကွိလုည်း     ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ပါတယ်။ ေနာက် က န်ေတာ်တိုနဲ  တိင်ုးနဲ ြပည်နယ် 

ေတွနဲ    စ်ဆက်မြပတ်  ေဆွးေွးညိ  င်းပီးေတာ့ 

ြပည်သူလူထုအတွက ်ထုတ်ေပးရမယ့ ်ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပားေတွ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ေဆာင် 

ရက်ေပးရမယ့ ်စာရက်စာတမ်းေတ ွသိန်းသန်းနဲ  

ချီပီးေတာ ့အချန်ိမရီရိှိင်ုေအာင်လည်း က န်ေတာ် 

တုိဝန်ကီးဌာနက ေဆာင်ရက်ေနတာြဖစ်ပါတယ် 

ခင်ဗျ။ 

- ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ    အပိုင်းအေနနဲ  

က န်ေတာ်တိုဝန်ကီးဌာနက           ဆက်စပ်တဲ့  

ဝန်ကီးဌာနေတွနဲ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနသလို 

တိုင်းနဲ    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ေတွ၊      တိုင်းနဲ  

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲေတွ၊      ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ ်

ခွင့်ရေဒသေတွ၊ NCA  လက်မှတ်ေရးထိုးထားတဲ ့ 

တိုင်းရင်းသား   လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းေတွ၊   

ြပည်သူစစ်ေတွ၊     ေဒသတွင်းမှာ   စည်းုံးစွာ    

ေဆာင်ရက်ိုင်တဲ ့  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်  

အဖဲွအစည်းေတွ ြဖစ်တ့ဲ  DKBA တို၊ BGF တို စတဲ့ 

အဖွဲအစည်းမျိးေတွ၊   ိုင်ငံေတာ်မှာ   တရားဝင ်

ဖွဲစည်းရပ်တည်ေနတဲ ့  NGO   အဖွဲအစည်းေတ ွ

ဥပမာအားြဖင့ ်အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်၊ မိခင် 

ှင့် ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း၊  စစ်မ ထမ်း 

ေဟာင်းအဖွဲချပ်၊   YMBA    အသင်းကီးစတဲ့ 

ဒီလိုအသင်းကီးေတွနဲ    ညီေနာင်အသင်းေတွနဲ     

ပူးေပါင်းပီး သူတုိရဲအားကုိယူပီးေတာ့    စီမံချက် 

ကို   အရှိန်အဟုန်ေကာင်းစွာနဲ     ေဆာင်ရက ်

ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

- တတယိအပိင်ုးကေတာ ့   ြပည်သလူထူေုတ ွ

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်သရိှိေစဖိုအတွက်   ေဆာင်ရက် 

တဲ့ Media   က  မှာေတာ့     Media     Strategy  

Plan   ချမှတ်ပီးေတာ ့  ေဆာင်ရက်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။      

 စာမျက်ှာ ၇ သို 

လမူ ဘဝေဆာင်ရက်ချက်တိင်ုးတွင်  မရိှမြဖစ်လိအုပ်သည့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား ကိင်ုေဆာင်ိင်ုေရးသည်   ိင်ုငသံားတစ်ဦးချင်းစအီတွက် အေရးကီးသကဲသ့ို 

ုိင်ငံေတာ်အတွက်လည်း အေရးကီးပါသည်။  ယခု ုိင်ငံေတာ်စီမံချက်တစ်ခုအြဖစ် ေဆာင်ရက်ေနေသာ “ပန်းခင်း” စီမံချက်သည်  ုိင်ငံသားတစ်ဦး ြဖစ်ေကာင်း 

ဥပေဒှင့်အညီ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားတစ်ခု ရရှိကိုင်ေဆာင်ိုင်မည့်အခွင့်အေရးလည်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ် “ပန်းခင်း”  စီမံချက်ှင့်ပတ်သက်ပီး 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန အမျိးသားမှတ်ပုံတင်ှင့ ်ိုင်ငံသားဦးစီးဌာနမ ှဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးရဲထွန်းဦးအား ေတွဆုံ 

ေမးြမန်းထားပါသည ်-  

ိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံး  ေအးချမ်းသာယာပီး   ြပည်သူေတွစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ ဖူးပွင့်ေဝဆာေနတဲ့ပန်းခင်းကီးတစ်ခု    ဖန်တီး 

ေပးထားတယ်ဆိုတဲ့သေဘာမျိးနဲ ဒီနိမိတ်ေဘာင်ကိုယူပီးေတာ့ “ပန်းခင်း” ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ ေဆာင်ရက်ေနတာြဖစ်ပါတယ်

သတင်းအဖွဲ

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု မဂ  လာဒုံမိနယ် ချစ်တီးကန်ုးရပ်ကွက်၌ ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်ြပားများ ေဆာင်ရက်ေပးစ်။

စတုတ အမျိးအစားကေတာ့  မူလေဒသမှာ  အိမ်ေထာင်စုစာရင်း 

မရိှဘူး။ လက်ရိှေြပာင်းေရ ေနတဲေ့ဒသမှာလည်း အမ်ိေထာင်စစုာရင်း 

လည်းမရိှဘူး။  မှတ်ပုတံင်လည်းမရိှတဲလ့ေူတ ွြဖစ်ပါတယ်။ ဒါမျိး 

ကိေုတာ ့က န်ေတာ်တိုက ေြမြပင်မှာ  စစိစ်တဲအ့ချန်ိမှာ ရရိှလာတဲ ့

အမ်ိေထာင်စစုာရင်းေတကွိ ု မလူေဒသမှာ  တကယ်ေနထိင်ုခဲြ့ခင်း 

ရိှ/ မရိှကိ ုရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှးချင်း ညိ  င်းပီးေမးပါ 

တယ်။ အဲဒီက အတည်ြပချက်ရပီဆိုရင်ေတာ့ လက်ရှိေဒသမှာ 

ငါးဦးေကာ်မတီနဲ   လက်မှတ်ေရးထိုးထားတဲ့   M   တံဆိပ်ပါတဲ့ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းကို ထုတ်ေပးမှာြဖစ်



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဒမှီာလည်း က န်ေတာ်တိုဝန်ကီးဌာနနဲ  ြပည်နယ်နဲ  

တိုင်းအဖွဲေတွနဲ  Online နဲ  Offline Media (၂) မျိး 

လုံးကို   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။  Online  Media မှာ ဆိုရင်ေတာ့ 

Facebook Page ေတွ၊ Website ေတွ ေဆာင်ရက် 

ေနတာြဖစ်ပါတယ်။        က န်ေတာ်တိုဝန်ကီးဌာနက     

လ င့်တင်ထားတဲ ့ Facebook Page တစ်ခုြဖစ်တဲ့ 

“လူမ ဘဝြပည့်စုံဖို    ိုင်ငံသားကတ်ကိုင်ကစို”   

ဆိုတဲ့   Facebook   Page   မှာ   က န်ေတာ်တို 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးရဲ ပန်ကားလ ာ၊ ြပည်သလူထူ ု

ေတွ    သိသင့်သိထိုက်တဲ ့  အချက်အလက်ေတွ၊     

တိင်ုးရင်းသားဘာသာစကားနဲ    လ င့တ်င်တာေတ၊ွ 

ေနာက်  တိုင်းနဲ   ြပည်နယ်က  ေဆာင်ရက်ချက ်

ေတွကို လ င့်တင်ေဆာင်ရက်ပီး ြဖစ်ပါတယ်။ 

Website မှာလည်း က န်ေတာ်တိုဝန်ကီးဌာနရဲ 

Website အပါအဝင် ဆက်စပ်ထားတ့ဲ ဝန်ကီးဌာန 

Website ေတ၊ွ တိင်ုးနဲ   ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွေတွရဲ 

Website ေတွနဲ  ြပည်သူေတ ွသိသင့်သိထိုက်တာ 

ေတွကို       လ င့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။  

Offline Media မှာေတာ့ Printed Media ြဖစ်တဲ့ 

သတင်းစာေတွ၊   ဂျာနယ်ေတွ၊  ေဆာင်းပါးေတွ 

ထည့်တာေတွ၊  ြပည်သူလူထ ုသိသင့်သိထိုက်တဲ ့

အချက်အလက်ေတွ ြဖန်ေဝတာေတွလုပ်ပါတယ်၊ 

Pamphlet ေတ ွြဖန်ေဝတာေတ ွေဆာင်ရက်ပါတယ်။ 

ြမန်မာ့အသံှင့်   ုပ်ြမင်သံကားနဲ   TV Channel 

ေတွမှာလည်း   Talk Show ေတွ၊ စကားဝိုင်းေတွ၊ 

ေတွဆုံေမးြမန်းခန်းေတွ၊ TV Spot လို ြပည်သူ 

သသိင့သ်ထိိက်ုတဲ ့အချက်အလက်ေတကွိ ုေကညာ 

စာတန်းထိုးတာေတ၊ွ ေတးသခီျင်းေတနွဲေဆာင်ရက် 

ဖို စီစ်ေနပါတယ်။ 

FM Radio နဲ Radio အသလံ င့ဌ်ာနေတမှွာလည်း 

တိင်ုးရင်းသားဘာသာစကားနဲ  တိင်ုးရင်းသားမဘိ၊ 

ြပည်သူများပါသိေအာင ်  က န်ေတာ်တို  လ င့်တင် 

ေဆာင်ရက်ေနတာ    ြဖစ်ပါတယ်။   အဲဒီေတာ့ 

က န်ေတာ်တိုရဲ “ပန်းခင်း” စမီခံျက်ကိ ုြပည်သေူတ ွ

နားထဲမှာ သိရှိနားလည်လာပီးေတာ ့ြပည်သူေတ ွ

အတွက် ဘယ်ေလာက်အေရးကီးတယ်၊ ိင်ုငေံတာ် 

အတွက်    ဘယ်ေလာက်အေရးကီးတယ်ဆိုတာ 

သိလာြခင်းအားြဖင့် ြပည်သူေတွ ပုိမုိပူးေပါင်းပါဝင် 

လာေအာင် ေဆာင်ရက်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။  

ေမး ။ ိင်ုငေံတာ်ရဲ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးမ 

 အေနနဲ     ဝန်ကီးဌာနနဲ     ြပည်သူလူထု၊ 

ဝန်ထမ်းေတွအေပ မှာ ဘယ်လိုေတွ ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလဲဆိုတာကိ ုသိပါရေစ။

ေြဖ ။ “ပန်းခင်း”     စီမံချက်က    အရှိန်အဟုန် 

  ေကာင်းေကာင်းနဲ        လုပ်ရတာြဖစ်တဲ ့

အတွက် က န်ေတာ်တိုဝန်ကီးဌာနမှာ လိအုပ်ေနတဲ ့

ဝန်ထမ်းအေရအတွက်၊ ဝန်ထမ်းသစ်ေတ ွခန်ထားဖို 

အတွက် ိင်ုငေံတာ်ကိ ု တင်ြပတဲအ့ချန်ိမှာ ိင်ုငေံတာ် 

က က န်ေတာ်တို ဝန်ထမ်းေတွ ခန်အပ်ဖို ခွင့်ြပပီး 

ေတာ့ အခုလက်ရှိမှာ ေဆာင်ရက်ေနတာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေနာက် ြပည်နယ်နဲ  တိုင်းအစိုးရအဖွဲေတ ွ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုဖိုအတွက်  မှတ်ပုတံင်လပ်ုတဲ ့

အချန်ိမှာ လုိအပ်တ့ဲ ေသွးစစ်တာေတွ၊ ဓာတ်ပံုုိက် 

တာေတကွိ ုိင်ုငေံတာ်ကေန တစ်ဖက်တစ်လမ်းက 

ကူညီပံ့ပိုးိုင်ေအာင ်ြပည်နယ်နဲတိုင်း အစိုးရအဖွဲ 

ကေနတစ်ဆင့်    န်ကားေဆာင်ရက်ေနတာေတွ 

ရိှပါတယ်။ အလားတပူ ဲက န်ေတာ်တိုဝန်ထမ်းေတရွဲ 

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်တဲ့အခါမှာ   ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး 

မြဖစ်ေအာင်၊ သွားလာေနထိင်ုတဲအ့ခါမှာ သက်သာ 

ေချာင်ချမိ ေတွရရိှေအာင် ဝန်ထမ်းေတွကုိ ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးတာေတွကုိ ုိင်ငံေတာ်ကေန အင်ြပည့် 

အားြပည့ ်ေဆာင်ရက်ေပးေနတာ ေတွရှိပါတယ်။ 

ေမး ။ “ပန်းခင်း”    စမီခံျက်နဲ   ပတ်သက်ပီးေတာ ့  

 အခအုချန်ိ   ကိဗုစ်ကာလမှာ ကျန်းမာေရး 

အတွက ်ကန်သတ်ချက်ေတွ ရှိေနတဲ့ကာလ ြဖစ်တဲ့ 

အတွက် ဘယ်လိုေတွေဆာင်ရက်ေနပါသလဲ။ 

ေြဖ ။    ဒီစီမံချက်ကာလက        က န်ေတာ်တိုရဲ 

  အချနိ်ကန်သတ်ချက်နဲ   ေဆာင်ရက်ေန 

တာြဖစ်တဲ့အတွက် အခုလိုအေြခအေနမှာ ုံးမှာ 

ေရာ၊ ကွင်းဆင်းတာေရာကုိ ရတ့ဲအေြခအေနေပ မှာ 

မူတည်ပီးေတာ့ ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ လက်ရှိ 

အေနအထားအရေတာ့  ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်လို 

ရိှရင် All One Stop Service ြဖစ်ိင်ုေအာင်  ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ေနတာ   ရှိပါတယ်။  ဒါေတွကေတာ့ 

သက်ဆိုင်ရာ လုံ ခံေရးအဖွဲအစည်းေတွနဲ  ကိတင် 

ညိ  င်းထားတာေတွ၊ ခိုင်၊ မိနယ်၊ ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာအုပ်စုေတွနဲ  ကိတင်လူစုပီးေတာ့ ေရှေြပး 

ေလ ာက်လ ာေတွ   ြဖည့်စွက်ိုင်ေအာင ်  ကိတင် 

ေဆာင်ရက်ထားတာေတွကို  အခု လက်ရှိလုပ်ေန 

ပါတယ်။ 

ုံးမှာ ေဆာင်ရက်ေနတဲ့ လုပ်ငန်းေတွအေနနဲ  

ကေတာ့ ဝန်ထမ်းေတွအေနနဲ  ေရှေြပးေလ ာက်လ ာ 

ေတ ွသေိအာင် ေကညာေပးထားပါတယ်။ Pamphlet 

ေတ ွေဝငှြခင်းအားြဖင့လ်ည်း ြပည်သလူထူ ုကိတင် 

ေဆာင်ရက်ရမယ့်အချက်ေတွ၊  ုံးက ေဆာင်ရက်ရ 

မယ့်အချက်ေတွကုိ  သိေအာင်  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  

လုပ်ေနပါတယ်။  Media က  နဲ   ဒါေတွကို  ပိုပီး

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်သေိအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမှာြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပလိုပါတယ်။ 

ေမး ။    အခုအချန်ိမှာ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား

 ကို ဘယ်လိုအသက်အရယ်ေတွကိ ု ဦးစား 

ေပးပီးေတာ ့လပ်ုေဆာင်ေပးေနလဆဲိတုာကိ ုသခိျင် 

ပါတယ်။ 

ေြဖ ။ အခခုျန်ိမှာေတာ ့ အသက်   (၁၆)    ှစ်ကေန 

 (၁၈) ှစ်ကား၊ (၁၈) ှစ်အထက်၊ က န်ေတာ် 

ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့တဲ ့ေနထိုင်မ ပုံစံ (၄)  မျိးစလုံးကိ ု

ေဆာင်ရက်ေပးေနတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းပ ဲေနထိုင်မ ပုံစံ (၄) မျိး 

ကိ ုေဆာင်ရက်ေပးေနတဲ့ အချက်ေလးကို ရှင်းလင်း 

တင်ြပလိုပါတယ ်-

အမ်ိေထာင်စစုာရင်းမှာပါတဲ ့မသိားစေုတအွားလုံး 

ကို မှတ်ပုံတင်ထုတ်ေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။  

(၃)  တတယိအမျိးအစားကေတာ ့ေရ ေြပာင်း 

သွားလာေနထိုင်သူေတွအတွက်။   မူလေဒသမှာ 

အမ်ိေထာင်စစုာရင်းရိှတယ်၊ လက်ရိှမှာ မှတ်ပုတံင် 

မရှိတဲ့လူေတွ  ြဖစ်ပါတယ်။   ဒါကေတာ့   လက်ရှိ  

ေဒသမှာ  ေနထိုင်မ ကို စိစစ်တဲ့အချနိ်မှာ လက်ရှိ  

ေဒသမှာ   ေနထုိင်တယ်ဆုိရင်ေတာ့ မူလေဒသက 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းကိ ု          လက်ရှိေဒသမှာ  

ေြပာင်းေရ ချင်တယ်ဆိုရင ်     မိနယ်အချင်းချင်း  

ချတိ်ဆက်ပီးေတာ ့     အိမ်ေထာင်စုေြပာင်းဝင်၊ 

ေြပာင်းထွက်ကိ ု    လုပ်ေပးပါတယ်။     အဲဒီလို 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းရပီဆိုရင ်   လက်ရှိေဒသမှာ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းအရ       ပါဝင်တဲ့မိသားစုဝင ်

အားလုံးက   မှတ်ပုံတင်လုပ်ိုင်မှာ    ြဖစ်ပါတယ် 

(သိုမဟုတ်)    ကာယကံရှင်က    မူလေဒသမှာပဲ 

မှတ်ပုတံင် ြပန်လပ်ုချင်တယ်ဆိရုင်ေတာ ့မိနယ်ုံး 

အချင်းချင်း အေကာင်းကားေပးထားတာြဖစ်တဲ ့

အတွက်    အလွယ်တကူပဲ  မူလေဒသမှာရှိတဲ့ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းအတိုင်း မှတ်ပုံတင်ေဆာင ်

ရက်သွားိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

(၄) စတတု အမျိးအစားကေတာ ့မလူေဒသ 

မှာ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းမရိှဘူး။ လက်ရိှေြပာင်းေရ  

ေနတဲ့ေဒသမှာလည်း အိမ်ေထာင်စုစာရင်းလည်း 

မရှိဘူး။  မှတ်ပုံတင်လည်းမရှိတဲ့လူေတ ွ   ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဒါမျိးကိုေတာ ့က န်ေတာ်တိုက ေြမြပင်မှာ 

စိစစ်တ့ဲအချန်ိမှာ   ရရိှလာတ့ဲအိမ်ေထာင်စုစာရင်း 

ေတွကို     မူလေဒသမှာ    တကယ်ေနထိုင်ခဲ့ြခင်း 

ရိှ/ မရိှကိ ု     ရပ်ကွက်၊   ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှးချင်း 

ညိ  င်းပီးေမးပါတယ်။ အဒဲကီ အတည်ြပချက်ရပ ီ 

ဆိုရင်ေတာ့ လက်ရှိေဒသမှာ ငါးဦးေကာ်မတီနဲ  

လက်မှတ်ေရးထိုးထားတဲ ့    M    တံဆိပ်ပါတဲ့ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းကုိ ထုတ်ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒအီမ်ိေထာင်စစုာရင်းက သတူိုအတွက်  တရားဝင် 

ေရရှည်ကိင်ုေဆာင်အသုံးြပသွားရမယ့ ် အမ်ိေထာင် 

စုစာရင်းြဖစ်ပါတယ်။   အဲဒီမှာေတာ့    M တံဆိပ် 

ိုက်ှိပ်ထားပီးေတာ့ ဒါကေတာ့ လက်ရှိေနတဲ့ 

အိမ်၊ ခံ၊ တုိက်ခန်းေတွနဲ  မည်သည့်ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်မှ 

သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ    အိမ်ေထာင်စုစာရင်း 

လုပ်ဖိုအတွက် ေရရှည်တရားဝင်ကိုင်ေဆာင်ိုင ်

တဲ ့ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒအီမ်ိေထာင် 

စုစာရင်း    ရရိှသွားပီဆုိရင်ေတာ့   ဒီအိမ်ေထာင်စု 

စာရင်းထဲမှာပါတ့ဲ မိသားစုဝင်ေတွ၊ ုိင်ငံသားေတွ 

အားလုံးက ေရှေြပးေလ ာက်လ ာကို ြဖည့်စွက်ပီး 

ေတာ့    မှတ်ပုံတင်ကိ ု    ေဆာင်ရက်သွားိုင်မှာ 

ြဖစ်ေကာင်းကို တစ်ဆက်တည်း ရှင်းလင်းတင်ြပ 

လိုပါတယ်။ 

ေမး ။  “ပန်းခင်း”     စီမံချက်   လုပ်ေဆာင်ေနတဲ့

 အခါမှာ  ရင်ဆိုင်ေနရတဲ့အခက်အခဲေတ ွ

ရှိပါသလား။   

ေြဖ ။ အခက်အခဲေတွကေတာ့ ရှိပါတယ်။ 

  ဒါအခု လက်ရှိ   Stay at Home ကာလ 

သတ်မှတ်ထားတဲ ့မိနယ်ေတရိှွတယ်။  ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါ စည်းကမ်းအရ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ထားတဲ့    အမိန်နဲ န်ကားချက်ေတ ွ

ရှိတယ်။   လုံ ခံေရးအရ    အထိုက်အေလျာက ်

ကန်သတ်ချက်ရှိတဲ ့ေနရာေတွရှိပါတယ်။ ဒါေတွ 

ကိုေတာ ့  လုံ ခံေရးအဖွဲအစည်းေတွနဲ      ြပည်သ ူ

လထူနုဲ ၊ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်း 

ေတွ ပူးေပါင်းအင်အားနဲ  စနစ်တကျစီမံပီးေတာ ့

ုံးမှာေရာ၊ ကွင်းဆင်းတဲ ့အချန်ိမှာေရာ   ေဆာင်ရက် 

ိုင်ေအာင ် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပီးေတာ ့  Time 

Frame  နဲ  ေဆာင်ရက်တာြဖစ်တဲအ့တွက် ဒအီခက် 

အခေဲတ ွေကျာ်လ ားပီး ေတာ ့ေဆာင်ရက်သွားိင်ုမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

ေတွကို ကိပိုထားလို ေရှေြပးေလ ာက်လ ာေတွနဲ  

အတူ ုံးမှာလာလုပ်ချင်ရင်လည်း လုပ်လိုရေအာင ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး စည်းကမ်းချက်ေတနွဲအည ီ

တစ်ေနကုိ အင်အား ၄၀၊ ၅၀ ခန်ကို ေဆာင်ရက်ေပး 

ေနပါတယ်။ အလားတ ူ ုံးေတမှွာရိှတဲ ့အမ်ိေထာင်စ ု

ဇယားေတထွကဲ မသိားစဝုင်ေတကွ မှတ်ပုတံင်ရပီး 

ြဖည့်စွက်ထားြခင်းမရှိတဲ့ ကွက်လပ်ေတွကိုလည်း 

ုံးမှာရှိတဲ့  မှတ်တမ်းေတွနဲ    တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆး 

ပီးေတာ ့ဒီကွက်လပ်ေတွကိ ု  မှတ်ပုံတင်ရပီးသား 

အြဖစ် ြဖည့်စွက်ေဆာင်ရက်ေနတာေတွလည်း ရှိပါ 

တယ်။ ေနာက် ေရှေြပးေလ ာက်လ ာေတ ွက န်ေတာ် 

တို ုံးကိုေရာက်လာတဲ့အချနိ်မှာ ေရှေြပးေလ ာက် 

လ ာေတွမှာပါတဲ့       အချက်အလက်ေတွအတိုင်း 

လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက ်   မှတ်ပုံတင်ထုတ်ေပးရင ်

အဆင်သင့်ြဖစ်ေအာင ်     ဖိုင်ေတွဖွဲထားပီးေတာ ့

ကွင်းဆင်းတ့ဲအချန်ိမှာ ေဆာင်ရက်ုိင်ေအာင် ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ေနတာေတွရိှပါတယ်။ ဒါေကာင့်  အခလုပ်ု 

ေနတာေတာ ့ကွင်းဆင်းဖုိ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားတာ 

ေတေွရာ၊ ုံးမှာ ေဆာင်ရက်တာေတေွရာကိ ုအချန်ိနဲ  

တစ်ေြပးညရီရိှတဲအ့ချန်ိအတွင်းမှာ  မှတ်ပုတံင်ထတ်ု 

ေပးေရးလုပ်ငန်းအတွက ်   ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပလိုပါတယ်။ 

ေမး ။ မှတ်ပုံတင်လာလုပ်ရမယ့ ်လူေတွအတွက် 

 ဘယ်လို   အေထာက်အထားေတ ွ   လိုပါ 

သလဲ။ လုိတ့ဲအေထာက်အထားေတွကုိ ြပည်သူေတွ 

သိေအာင် ဘယ်လုိေတွ လုပ်ေဆာင်ေပးေနပါသလဲ။ 

ေြဖ ။    Website   ေတွ၊ Facebook Page  ေတွမှာ

 လည်း ရှင်းလင်းတင်ြပထားသလိ ုမိနယ် 

ေတွမှာရှိတဲ့မိနယ်တိုင်းရဲ     ုံးေရှေတွမှာေရာ၊ 

ြပည်သူလူထု ြမင်သာတဲ့ေနရာေတွမှာေရာ ဗီိုင်း 

ေတွနဲ ၊ ဆုိင်းဘုတ်ေတွနဲ   လူေတွသိေအာင်၊ ြပည်သူ 

(၁)    ပထမတစ်မျိးကေတာ ့      လက်ရှိဇာတိ 

ေဒသမှာ    အမဲတမ်းေနထိုင်တယ်။   အိမ်ေထာင်စု 

စာရင်းရိှတယ်။ မှတ်ပုတံင်မရိှတဲလ့ေူတြွဖစ်ပါတယ်။  

က န်ေတာ်တိုက မိနယ်ံုးေတွမှာရိှတ့ဲ ုံးလက်ခထံ ဲ

ကေနပီးေတာ ့   အိမ်ေထာင်စုစာရင်းေတွမှာပါတဲ ့ 

မိသားစုဝင်ေတွကုိ   ြပစုပါတယ်။    အဲဒီြပစုလုိရတ့ဲ   

စာရင်းေတွကုိ  ရပ်ကွက်၊    ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး 

ေတွနဲ  တိုက်ဆိုင်စိစစ်ပီးေတာ ့မှတ်ပုံတင ်တကယ် 

မရိှတဲသ့ေူတကွိ ုေရှေြပးေလ ာက်လ ာေတကွိ ု   ေပးပါ 

တယ်။   ေရှေြပးေလ ာက်လ ာေတ ွ က န်ေတာ်တိုဆကီိ ု

ြပန်ေရာက်လာတဲအ့ခါမှာ ုံးမှာေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ကွင်းဆင်းတဲအ့ချန်ိမှာေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဒြီပည်သ ူ

ေတွက မှတ်ပံုတင်ေဆာင်ရက်သွားုိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

(၂)   ဒုတိယ     အမျိးအစားအေနနဲကေတာ့ 

လက်ရှိဇာတိေဒသမှာ   အမဲတမ်းေနထိုင်ပီးေတာ ့

အမ်ိေထာင်စစုာရင်းမရိှဘူး၊ မှတ်ပုတံင်လည်း မရိှတဲ ့

လေူတြွဖစ်ပါတယ်။  ဒါကေတာ ့ ေြမြပင်မှာ ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးေတွနဲ    ေပါင်းစပ်ပီးေတာ ့

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်တဲအ့ခါမှာ လက်ရိှဇာတေိဒသ  

မှာ အမတဲမ်းေနထိင်ုတဲ ့ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းေတကွိ ု

ရရှိပါတယ်။ ဒါေတွကို   က န်ေတာ်တိုက    ငါးဦး 

ေကာ်မတီနဲ            စိစစ်အတည်ြပပါတယ်။     ငါးဦး 

ေကာ်မတီဆိုတာေတာ့  ိုင်ငံေတာ်က    တရားဝင ်

ဖဲွစည်းေပးထားတဲ ့အမ်ိေထာင်စစုာရင်းနဲ မှတ်ပုတံင် 

ထုတ်ေပးဖုိအတွက်   ဖဲွစည်းထားတ့ဲ    အဖဲွအစည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။  မိနယ်လဝူင်မ ကီးကပ် ေရးဦးစီးမှးက 

ဥက   ၊    (ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊     မိနယ်စီမံကိန်း 

ေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန)က ဦးစီး  

အရာရှိေတွက အဖွဲဝင်ေတွြဖစ်ပီးေတာ ့ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှးေတကွ အတွင်းေရးမှးြဖစ်ပါ 

တယ်ခင်ဗျ။ ဒငီါးဦးေကာ်မတကီ   အတည်ြပထားတဲ ့

ေြမာင်းြမမိနယ်၌ ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားှင့ ်အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းများ 

ေပးအပ်စ်။



ိုဝင်ဘာ ၇၊  ၂၀၂၁

ထားဝယ်  ိုဝင်ဘာ ၆

ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်သို တက်ေရာက်က 

မည့် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးမှ အထက်တန်းြပ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၏ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ထံမှ  သဝါဒခံယူပွဲကိ ု ယမန်ေနနံနက် 

၁၀ နာရီက  ထားဝယ်မိ  တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်   ဦးြမတ်ကိကု ေခတ်မ ီ

ဖံွဖိးတိးုတက်ေသာ ိင်ုငေံတာ်သစ်ကိ ုတည်ေဆာက် 

သည့ ်ေနရာတွင် အဓကိလိအုပ်ချက်ြဖစ်သည့် လူစွမ်း 

အားအရင်းအြမစ်များ ဖွံဖိးတိးုတက်လာေအာင် 

ပညာေရးက  ကို   ိုင်ငံတကာအဆင့်မီေအာင ်

နယ်ေြမေဒသအသီးသီးမှ    ဆရာ   ဆရာမများ 

ကလည်း မိမိတိုကျရာက  ကေန ကာယ၊ eာဏ၊ 

စွမ်းအားရိှသေရ အားသွန်ခွန်စုိက်ပါဝင်လုပ်ေဆာင် 

ကရန်မှာကားလိုေကာင်း၊ ယခုတက်ေရာက်မည့် 

သင်တန်းသည် ိင်ုငေံတာ်၏အေြခခပံညာေရးက   

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်အလွန် 

အေရးကီးေကာင်း၊ ဆရာ  ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားှင့် ိင်ုငေံတာ်အတွက် အလွန်တရာ

အကျိးများေစမည်ြဖစ်သည့်အတွက် သင်တန်းက 

ေပးလာမည့် ပညာဗဟုသုတအေတွအကံများကို 

အြပည့်အဝရရှိေအာင်  ကိးစားေလ့လာကရန် 

အေလးအနက် မှာကားလိုေကာင်း၊ သင်တန်းတွင် 

မမိကိျန်းမာေရးှင့် ကိးစားမ ကိယှု်တဲွနားလည်ပီး 

တိုင်းေဒသကီး၏ဂုဏ်ေဆာင် စံြပသင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများြဖစ်ေအာင် ကိးစားသွားကရန် 

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က ရန်ကန်ု 

ပညာေရးတက သိုလ်သို     တက်ေရာက်ကမည့် 

သင်တန်းသား  သင်တန်းသူရှစ်ဦးအား တစ်ဦးလ င် 

ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀  န်းေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

 တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

တိုင်းေဒသကီး၏ဂုဏ်ေဆာင် စံြပသင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများြဖစ်ေအာင် ကိးစား

ဝိုင်းေမာ ် ိုဝင်ဘာ  ၆

ကချင်ြပည်နယ်    ဝိင်ုးေမာ်မိနယ် 

အတွင်းရိှ ဝိင်ုးေမာ်မိှင့ ် မိင်ုးနား 

ေကျးရာအုပ်စုအတွင်းမှ ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်သူများ 

အသင်းဝင်  ေတာင်သမူျားအတွက် 

စိုက်ပျိးချနိ်အမီ  ေြမသဇာအိတ် 

များ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းှင့ ်

စားနပ်ရကိ ာ  ေဘးကင်းလုံ ခံေရး 

အတွက် စုိက်ပျိးေရးဆုိင်ရာ အေလ့ 

အကျင့်ေကာင်းများ (GAPD) ပညာ 

ေပးသင်တန်းကိ ု ယေနနံနက် ၉ 

နာရီတွင် ဝိုင်းေမာ်မိ နန် ြမစ်ခ 

ေချာင်းေဘး ဟင်းသီးဟင်းရက ်

စိုက်ခင်းအတွင်း ကျင်းပသည်။

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်     ဦးခက် 

ထန်ိနန် က       လူတုိင်းေဘးကင်းလံုခံ  

ပီး အာဟာရြပည့ဝ်ေသာ ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်များ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ ်

ုိင်ေရးအတွက်  ယေနေပးအပ်မည့်  

ေြမသဇာများအြပင်   သဘာဝ 

ဓာတ်ေြမသဇာများကုိလည်း ထည့် 

သွင်း  အသုံးြပိုင်ေရး  ကိးစား 

ေဆာင်ရက်ကေစလုိေကာင်း၊ ထို 

အြပင် ဟင်းသီးဟင်းရက်စုိက်ပျိး

ထုတ်လုပ်သူ   ေတာင်သူများ၏  

လုိအပ်ချက်များကို  အသင်းှင့် 

အတူညိ  င်းေပါင်းစပ်၍   ြဖည့ ်

ဆည်း  ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း တိက်ုတွန်းမှာကားခဲ ့

သည်။

ထိုေနာက်   ြပည်နယ်စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန  ဦးစီးမှး ဦးေဌးလွင်က  

ေြမသဇာများ  ေထာက်ပံေ့ပးအပ် 

ရြခင်း၊ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်းတုိ 

ှင့စ်ပ်လျ်း၍     ရှင်းလင်းတင်ြပပီး     

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများက    ဟင်းသီးဟင်းရက် 

စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်သူ  ေတာင်သူများ 

အတွက်   ဓာတ်ေြမသဇာအိတ ်      

၅၀   ကို  ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့က 

သည်။

ဆက်လက်၍  ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်က   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ေတာင်သအူသပိညာေပး  သဘာဝ 

အပင်အားတိုးေဆးြပလုပ်မ ၊ အီး 

အမ်-၅ (ပိုးမ ား ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး) ြပလုပ်သုံးစွဲနည်း၊ သီးှံ 

အလုိက်  သင့်ေတာ်သည့်  ေြမအချ်၊ 

အငန်တန်ဖုိးတုိင်းတာြခင်း လုပ်ငန်း 

များ၊ စပူါအီးအမ်ဘိကုာရီှေြမေဆွး 

ြပလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်တုိှင့် ပတ် 

သက်၍   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

တာဝန်ရိှသူများ၏ ရှင်းလင်းြပသမ  

များကုိ လှည့်လည်ကည့် အားေပး 

ခဲ့ကသည်။ ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

ေတာင်ကီး ိုဝင်ဘာ ၆

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး) ေတာင်ကီး 

မိ  မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံးတွင ် အကျံး 

ဝင်မှတ်ပုတံင်ထားေသာ ၁၀၃ စက်သုံးဆ ီ

ေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ  အာမခံအလုပ်သမား 

ဦးေဌးလွင်၏အလုပ်တွင ်        ထိခိုက် 

မ ေကာင့ ်ေသဆုံးြခင်းအတွက် ကျန်ရစ်သ ူ

အကျိးခံစားခွင့်   ေပးအပ်ြခင်းအခမ်း 

အနားကိ ုေအာက်တိဘုာ ၅ ရက် နနံက်၁၀ 

နာရီက  ေတာင်ကီးမိ   ြပည်နယ်လူမ  

ဖူလုံေရးုံးခန်းမ၌   ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်   အာမခံ 

အလုပ်သမား  ဦးေဌးလွင်၏  မိခင်အား 

ကျန်ရစ်သူ   အကျိးခံစားခွင့် ေငွကျပ် 

၁,၈၀၀,၀၀၀ ကို မိတ်ဖက်ဌာနများှင့ ်

အလုပ်ရှင်        ကိုယ်စားလှယ်များ၏   

ေရှေမှာက်တွင် ြပည်နယ်တာဝန်ခအံရာရိှ  

ေဒ တင်တင်ေအာင်မ ှ  ေပးအပ်ခဲ့သည်။ 

ေတာင်ကီးမိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံးတွင ် 

အကျံးဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ်အလုပ် 

ဌာနစုစုေပါင်း  ၇၃၄  ဌာနရှိပီး  အာမခံ 

အလုပ်သမားေပါင်း ၆၈၅၈ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။                   

                     ေတာင်ကီး(ကိုယ်ပွား)

လှည်းကူးမိနယ်၌ စာဖတ်ဝိုင်းေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၆

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ေြမာက်ပုိင်းခုိင် 

လှည်းကူးမိနယ ်     ြပန်ကားေရးှင့် 

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန လူထုအေြခ 

ြပဗဟိုဌာန၌ ယေနနံနက်ပိုင်းက စာေပ 

ဖတ် ြခင်းြဖင့်  အသပိညာေပးဗဟသုတု 

များရရိှေစေရးအတွက်  စာဖတ်ဝိင်ုးေဆွး 

ေွးပဲွကျင်းပရာ  မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့်   

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး 

ဦးဝင်းေကျာ်ေကျာ်က ''အလိမ ာ စာမှာရိှ၊    

စာအုပ်စာေပလူမိတ်ေဆွ''  ဆိုသည့်  

စကားများအတိုင်း       လူတိုင်းသည ်

စာေပှင့်  ရင်းီှးက မ်းဝင်မ  ရိှရန်လုိအပ် 

ေကာင်း    စာဖတ်သည့်အေလ့အကျင် ့

ေကာင်းများမ ှ  အသိပညာဗဟုသုတှင့်  

အေတွးအေခ ေကာင်းများ ရရှိလာမည ်

ြဖစ်ပီး စာဖတ်ရှိန်ြမင့်မားေရးှင် ့စာေပ 

အေကာင်းအရာများကို  အြပန်အလှန်  

ီှးေှာဖလှယ်ိင်ုေစရန်အတွက်  စာဖတ် 

ဝိုင်းများ         ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ရှင်းလင်း ေြပာကားသည်။

အဆိုပါစာဖတ်ဝိုင်းကိ ုကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက   ထုတ်ြပန်ထားသည့် 

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ် 

ေရး စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီကျင်းပ  

ခဲ့ပီး     မိနယ်ြပန်/ဆက်   ဦးစီးဌာနက   

ြပည်သူစာကည့်တိုက ်        ဖွင့်လှစ်၍ 

စာအပ်ုစာေစာင် ငှားရမ်းေပးြခင်း၊ စာဖတ် 

ဝိုင်းြပလုပ်ေပးြခင်းအြပင ်  ြပည်သူများ 

စာေပအလွယ်တကဖူတ် ိင်ုရန်အတွက် 

နယ်လှည့်စာကည့်တိုက ်   ဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

                                    ဉာဏ်ဟိန်း

လူမ ဖူလုံေရး အကျိးခံစားခွင့်များ ခွင့်ြပထုတ်ေပး မိုင်းရယ်မိနယ်၌ RDT 
Test Kit ြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ စစ်ေဆးေပး

ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သူ ေတာင်သူများထံသို 

ေြမသဇာအိတ်များ ေထာက်ပံ့

မိုင်းရယ ်  ိုဝင်ဘာ  ၆

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)   မိုင်းရယ ်

မိနယ်တွင်ယမန်ေနက သံသယလူနာ 

များအြဖစ ်  ေရာက်ရှိလာသ ူ  ၂၃၀ အား 

RDT Test Kit ြဖင့် စစ်ေဆးခ့ဲရာ ကုိးဦးတွင် 

ကုိဗစ်ပုိးေတွရှိခ့ဲေကာငး်  မိနယ်ကုသ 

ေရးှင့် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ 

မုိင်းရယ်မိနယ်တွင်  ယမန်ေနအထ ိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတည်ြပလူနာ ၃၂၀၊ 

ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့်ရသ ူ၂၈၅ ဦး၊ ေသဆုံး 

လူနာ  ေလးဦး၊  ေဆးကုသမ မခံယူခဲ့သူ   

တစ်ဦးှင့ ် ေဆးု ံ မခိင်ှင့ ် ကေလးေဆး 

ခန်းှင့် မူကိေကျာင်းတုိတွင်   ေစာင့်ကည့် 

ကုသလျက်ရှိသ ူ  ၃၀    ရှိေကာင်း   သိရ 

သည်။

မိင်ုးရယ်မိနယ်အေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်   အသိ 

ပညာေပးလုပ်ငန်းများကိ ု    မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊       ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနတုိမှ မိေပ   

ရပ်ကွက်ှင့ ်ေကျးရာများအေရာက် အသ ိ

ပညာေပး  းေဆာ်ြခင်းများကိ ု  စ်ဆက် 

မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

                           ဟန်နီခင်(မိုင်းရယ)်



ိုဝင်ဘာ    ၇၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၆

မ ေလးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ           တက သုိလ်၊ 

ေကာလပ်ိ၊ အေြခခပံညာေကျာင်းများ စတင်ဖွင့လှ်စ် 

ချနိ်တွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမည့်  ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား ကိဆုိပဲွကုိ ယေနမွန်းလဲွပုိင်းတွင် 

မဟာေအာင်ေြမမိနယ် ရတနာပုခံန်းမ၌ ြပလပ်ုရာ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်     ဦးေမာင်ကို၊ 

အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်   တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ် 

ကိုကိုဦး၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ သိပ ံှင့် နည်းပညာ 

ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အသစ်ခန်အပ်ထား 

သည့်     ပညာေရးဝန်ထမ်းများ   တက်ေရာက်က 

သည်။

ဦးစွာ  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  အဖွင့် 

အမှာစကား ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ဝန်ကီးချပ် 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၆
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတည်ြပလူနာများှင့ ်သီးသန်  
ေစာင့်ကည့ရ်မည့သ်မူျားထားရိှရန်အတွက် တိင်ုးစစ် 
ဌာနချပ် နယ်ေြမအသီးသီးရှိ တပ်မေတာ်ေဆးုံ 
များ၊ နယ်ေြမခသံင်တန်းေကျာင်းများ၊ စစ်ေကာေရး 
ှင့် တည်းခိုေရးစခန်းများ၌  စနစ်တကျလက်ခံ၍ 
ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 
ေပးလျက်ရိှသည်။ ထိုြပင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် 
အြခားဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပရဟိတအဖွဲ 
အစည်းများ၊ တာဝန်သိြပည်သူများှင့် ပူးေပါင်း၍ 
လည်း    သက်ဆိုင်ရာမိနယ်များ၌     ကန်သတ် 
ေစာင့်ကည့ေ်ရးစင်တာများ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပး
လျက်ရှိသည်။ 

ထုိသုိလက်ခံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေန  
ည ၇ နာရီအထ ိ   ေနြပည်ေတာ်     စစ်ေကာေရးှင့် 
တည်းခိုေရးစခန်း၌ သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူ 
အမျိးသား ၄၉ ဦးှင့် အမျိးသမီး ၄၇ ဦး စုစုေပါင်း 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၆

ြပည်ပုိင်ငံများမှ  ဝင်ေရာက်လာ 

သည့်    ြမန်မာိုင်ငံသားများကိ ု

နယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီးတွင် လက်ခ ံ

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယမန် 

ေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက ်

ပိင်ုး) ချင်းေရ ေဟာ်မိသို ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသ ူအမျိးသား ၁၈ 

ဦး၊ အမျိးသမီး ၁၅ ဦး စုစုေပါင်း 

၃၃ ဦးှင့်     ေလာက်ကိုင်မိသို 

ြပန်လည်            ဝင်ေရာက်လာသ ူ

အမျိးသား ၃၂ ဦး၊ အမျိးသမီး ၁၃ 

ဦး     စုစုေပါင်း ၄၅ ဦးတိုကို 

လက်ခံခဲ့ကသည်။ 

ထိုသို         လက်ခံရာတွင ်

သက်ဆိင်ုရာြပည်သူေဆးုမံျားမှ 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ  တာဝန်ရှိ 

သူများ၊  တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖွဲ 

ဝင်များက     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စစ်ေဆးေပးြခင်း၊  Quarantine 

ဝင်ေရာက်ရမည့ ်     အေထာက် 

အထား    စာရက်စာတမ်းများ 

ြပလုပ်ေပးြခင်း၊     ကျန်းမာေရး 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ တက သိလ်ု၊ ေကာလပ်ိ၊ အေြခခပံညာေကျာင်းများတွင် စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့ ်ပညာေရးဝန်ထမ်းများအား ကိဆိပဲွုြပလပ်ု
ှင့်    တိုင်းမှးတိုက   အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနမ ှ

တက သိုလ်များ၊ သိပ ံှင့် နည်းပညာဝန်ကီးဌာနမ ှ

တက သိုလ်၊ ေကာလိပ်၊ သိပ ံအထက်တန်းေကျာင်း 

များှင့်    အေြခခံပညာဦးစီးဌာနမ ှ   အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမည့ ်ဆရာ 

ဆရာမများအတွက် ေထာက်ပံေ့ငမွျားှင့ ်အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ ေပးအပ်သည်။ 

ယင်းေနာက်   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊  သိပ ံှင့် 

နည်းပညာဝန်ကီးဌာနကိယ်ုစား မ ေလးတက သိလ်ု 

ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာတင်ထွန်းက ေကျးဇူးတင ်

စကား     ေြပာကားပီး     အသစ်ခန်အပ်ထားသည့ ်

ပညာေရးဝန်ထမ်းများှင့အ်တ ူအမှတ်တရ စေုပါင်း 

ဓာတ်ပုံ    ိုက်ကူးခဲ့ေကာင်းှင့ ်  ေတးဂီတများြဖင့ ်

ေဖျာ်ေြဖခဲ့ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတည်ြပလူနာများှင့ ်သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများ 

ကိုဗစ်စင်တာများ၌ စနစ်တကျလက်ခံ၍ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိ

ဝန်ကီးဌာန၏   န်ကားချက ်

များကို   ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်း 

တိုကို စနစ်တကျေဆာင်ရက်ေပး 

ပီး တိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ 

တာဝန်ရှိသူများ၊    ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများက  လိုအပ်သည် 

များ     ကူညီေဆာင်ရက်ေပးက 

သည်။

ထိုေနာက် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးအဖွဲများက စီစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးသည့်       ခရီးသည်တင ်

ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့်    ၎င်းတို 

ေနရပ်အသီးသီးသို     လိုက်လံ 

ပုိေဆာင်ေပးခ့ဲေကာင်းှင့် ေရာဂါ 

ပိုးေတွရှိသူများကို သက်ဆိုင်ရာ 

ေနရာများတွင် သီးသန်ထားရှိ၍ 

လုိအပ်သည့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

များှင့် အုပ်ချပ်မ ဆုိင်ရာကိစ ရပ် 

များကိ ုအဆင်ေြပေချာေမွေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။               သတင်းစ်

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ြမန်မာိုင်ငံသားများကိ ု

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးတွင ်ဆက်လက်လက်ခံလျက်ရှိ

၉၆ ဦးတိုကို လက်ခံထားရှိေကာင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ေစာင့်ကည့်လူနာများှင့ ် ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပပုိးေတွလူနာများ၏ ေနထုိင်စားေသာက် 
ေရးှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကို 
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်များရှ ိ     နယ်ေြမခံ 
ေဆးကသုေရးအဖဲွများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက ကညူ ီ
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင ်ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)အတွင်းရှိ 
မိနယ်အသီးသီးတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိ ု   ပိုမို 
ထိေရာက်စွာ  ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်   အစား 
အေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန၌ ထားရိှ 
မည့် PCR စက်ေရာက်ရှိတပ်ဆင်ေနမ ှင့် စက်ထား 
ရှိမည့် ေနရာအတွင်း/ အြပင်သန်ရှင်းေရးကိ ု တိဂံ 
ေဒသတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်မှ နယ်ေြမခတံပ်မေတာ်သား 
များှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
ေနမ ကို   တိုင်းမှး   ဗိုလ်မှးချပ်မျိးမင်းထွန်းှင့ ်
တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့် ၍ လိုအပ် 
သည်များ          ညိ  င်းြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                         

သတင်းစ်

မိုင်းရယ ်ိုဝင်ဘာ ၆

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)   မိုင်းရယ်မိနယ်၌   အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် 

အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးများ ထိုးံှြခင်းကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရမှီစတင်ပီး ဆက်လက်ထုိးံှ 

ေပးလျက်ရှိသည်။ 

အဆိုပါကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းကိ ုမိုင်းရယ်မိနယ ်လွယ်ငင်း 

ေကျးရာအပ်ုစ ုအလကခဲွ(လွယ်ငင်း)ှင့ ်စလန်းပန်ုးထွန်ေကျးရာအပ်ုစရိှု 

အလက(စလန်း)တိုရှိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၄၆ ဦးအား ထိုးှံေပး 

ခဲ့ပီး မုိင်းရယ်မိနယ်အတွင်း အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၃၆၄ ဦးအား ထိုးှံေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဟန်နီခင်(မိုင်းရယ)်

မိုင်းရယ်မိနယ်၌ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံေပး



ိုဝင်ဘာ  ၇၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၆ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်       ြပည်နယ် 

အသီးသီးတို၌ သံဃာေတာ်များ၊ 

သာသနာ့ွယ်ဝင်   သီလရှင်များ၊ 

ဘာသာေရး      ေခါင်းေဆာင်များ 

အပါအဝင် လူမျိးမေရး၊  ဘာသာ 

မေရး အသက် ၅၅ ှစ်ှင့အ်ထက် 

ေဒသခံြပည်သူများ၊ အကျ်းသား 

အကျ်းသမူျား၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊  

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ 

များ၊   နာတာရှည်ေရာဂါအခံရှိသ ူ

များ၊    ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ 

ယာယ ီ    တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းများ 

အတွင်းရှိ ြပည်သူများ၊  အသက် 

၁၂ ှစ်ှင့်အထက်  အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းှင့ ်     အထက်တန်း 

အဆင့် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ 

များ  စသည့်   ဦးတည်အုပ်စုများ 

သတ်မှတ်၍ တပ်မေတာ်မှ  ေဆး 

အဖွဲများ၊   ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

ဆရာဝန်များ၊       သူနာြပများ၊ 

ကျန်းမာေရး     ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၆ 

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ညး်များကုိ     ေလေကာင်း၊ 

ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ

ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်

အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနတွင်    ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမ ှ

တင်သွင်းရာ ကုမ ဏီသုံးခုမှ ယာ်စီးေရ ၁၅ စီးြဖင် ့

ှာေခါင်းစည်း ၁၀၅ တန်      တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့

ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၆ ရက်အတွင်း  ကုမ ဏ ီ၁၅ 

ခုမှ ယာ်စီးေရ ၃၄ စီးြဖင့ ်ေအာက်ဆီဂျင(်အရည်) 

Bowser ယာ်ြဖင့ ်တန် ၈၀၊ ေအာက်ဆဂီျင်(ဓာတ်ေငွ) 

Bowser ယာ်ြဖင့ေ်ြခာက်တန်၊ ေအာက်ဆဂီျင်(အိုးခံွ) 

၁၆၃၈ ခ၊ု ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုစက် ှစ်ခ၊ု လပ်ုငန်းသုံး 

ေအာက်ဆဂီျင်စက် ေြခာက်ခ၊ု အမ်ိသုံးေအာက်ဆဂီျင် 

စက် ၃၀၊     တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ

၆၃၆၀၀၊ လက်အတ်ိ ကိုးတန်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်း ၁၈၆ 

တန် တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၆ ရက်အတွင်း    ြပည်ပမ ှ

တင်သွင်းသည့် ေအာက်ဆီဂျင်(အရည်) Bowser 

ယာ်စုစုေပါင်း ငါးစီးမှာ     ရန်ကုန်မိသို ှစ်စီး၊  

ေမာ်လမိင်မိသုိ ှစ်စီးှင့် ေနြပည်ေတာ်သုိ တစ်စီး 

ြဖစ်ပီး ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက ် စုစုေပါင်းှစ်ခုမှာ 

ရန်ကုန်မိသိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသ 

ေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့

ညိ  င်းထားသည် ့  SOP များှင့်အညီ    ဦးစားေပး 

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှပါေကာင်းှင့် ေဆးဝါးှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်

အသေိပးေကညာချက်များကိလုည်း အများြပည်သ ူ

သိရှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည် ့www.

commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး   

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၆

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးပစ ည်းများ 

အား ေရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ နယ်စပ် 

ဂိတ်အသီးသီးမ ှေနစ်  လွယ်ကူ 

ေချာေမွစွာ  စစ်ေဆးထုတ်ေပး 

လျက်ရိှရာ       ယေနတွင် ရန်ကုန် 

ဆိပ်ကမ်းများမ ှ     ေဆးဝါးမျိးစု ံ

ေလးမျိး ၁၀၇၂၄ ဒသမ ၄၂ ကီလို 

ဂရမ်၊ နယ်စပ် (ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် 

ကမု ဏ ီငါးခမှု ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ု 

စက်တစ်ခု၊ Flow Meter/ Regulator 

၂၀၀၊ ှာေခါင်းစည်း ၇၁၁၆၇ ကလီိ ု

ဂရမ် တိုအား ထတ်ုေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                သတင်းစ်

No Product Name Pack Size

Price in 

Kyats 

(Retail)

Company Name

Supportive

1 P.O Vitamin C 10X10's / Box 700 Pai Brother

2 P.O - Pantocid 10X10's / Box 7000 PL

3 P.O Omeprazole 10X10's / Box 1650 Shwe Htay Min

4 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

5 Injection Omeprazole 1g/Vial 1050 Aorta

Antibiotics

6 PO - Azithromycin 500 mg 5x3's 4000 Rammawaddy

7 P.O - Cefalexin 500 mg Box of 10x10's 6100 Aorta

8 P.O - Levofloxacin 500 mg Box of 10x10's 7000 Shwe Htay Min

9 P.O.Cefixime Box of 3x10's 3600 Aorta

  10
P.O Amoxicillin+ Clavulanic 

Acid
Box of 1x6's 1800 Aorta

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ

ေစတနာဝ့န်ထမ်းများက ကာကွယ် 

ေဆးထိုးြခင်း  လုပ်ငန်းများကို 

အင်တိက်ုအားတိက်ု    ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ယေနတွင်  ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက် 

ပိုင်း) ေကျာက်မဲမိှင့ ်သီေပါမိ 

တို၌ ေဒသခံြပည်သူ ၅၃၀၊ ရှမ်းြပည် 

နယ်(ေတာင်ပိုင်း)     မိုင်း ှးမိ 

မိုင်းေအာ့ေကျးရာ၌       ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ၁၃၄ ဦး၊     ရှမ်းြပည်နယ ်

(အေရှပိုင်း) အတွင်းရှိ    မိနယ် 

ခုနစ်မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ

၃၈၅၃ ဦး၊ မွန်ြပည်နယ်ှင့် ကရင် 

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိနယ် ၁၆ 

မိနယ်တို၌   သံဃာေတာ်များ 

ှင့်  ေဒသခံြပည်သ ူ၃၈၃၆၉ ဦး၊ 

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးအတွင်း 

ရှိ မိနယ် ငါးမိနယ်၌ ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ၈၇၆၁ ဦး၊  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရှ ိ       မိနယ် 

သုံးမိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သူ 

၂၃၆၅ ဦး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်းရိှ မိနယ် ၂၆ မိနယ်တုိ၌ 

ေဒသခံြပည်သူ ၄၂၈၅၆ ဦး၊   ရခုိင် 

ြပည်နယ်               ေြမပုံမိှင့ ်

ေကျာက်ေတာ်မိတို၌           ေဒသခ ံ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင် 

အသံုးများသည့် ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ
(၆-၁၁-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကုိ Website (www.mccpmd.org)ှင့် Facebook Page https://

www.facebook.com/ 32330252139 2189/posts/ 1720802588308835/ ?d=n တိုတွင် ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိုင်ပါသည်။

ြပည်သ ူ၄၄၀၈ ဦး၊    စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 

ေဒသကီး  ခ ီးမိ   အကျ်းဦးစီး 

ဌာန ခ းီအကျ်းေထာင်ရိှ အကျ်း 

သား အကျ်းသ ူ၅၆ ဦး၊   မ ေလး 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ခုိင် ခုနစ် 

ခုမှ   ေဒသခံြပည်သ ူ၈၈၂၀ ှင့် 

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး     ေတာင်ငူမိ 

ှင့် မိုးညိမိတို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ

၂၇၈၀ တိုကို တပ်မေတာ်မှ   ေဆး 

အဖွဲများက ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

ဆရာဝန်များ၊        သက်ဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်းများှင် ့      ပူးေပါင်း၍ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်ခဲ့သည်။

ထုိအတူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များကိုလည်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများ ထုိးံှေပးလျက် 

ရှိရာ ယေနတွင်  ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)အတွင်းရှိ   မိနယ် 

သုံးမိနယ်တို၌      ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၁၂၆၄ ဦး၊   ရှမ်းြပည ်

နယ်(အေရှပုိင်း)  မုိင်းြဖတ်မိှင့် 

မိုင်းယန်းမိနယ်တို၌   ေကျာင်း 

သား  ေကျာင်းသ ူ၄၄ ဦး၊     ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး      လ  င်မိနယ် 

အတွင်းရိှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၄၁ ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရိှ မိနယ် ၂၆ မိနယ်တုိ၌ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၄၁၀၂ 

ဦး၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်  ေြမပုံမိနယ ်

အတွင်းရိှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၁၁၂ ဦးှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

ထန်းတပင်မိနယ်၌ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ    ၈၅၄ ဦး         တိုကို 

တပ်မေတာ်မှ   ေဆးအဖွဲများက 

ြပည်သူေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ 

သက်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊   ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍   ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များ 

ကိ ုသက်ဆိင်ုရာမှ  တာဝန်ရိှသမူျား 

က သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး 

လိအုပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း    သိရ 

သည်။              

    သတင်းစ်

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ဟိုပန် ိုဝင်ဘာ ၆                   

“ဝ” ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့်ရတိင်ုး  ဟိပုန်မိ၌  ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ   ကိတင်ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေစရန ်

ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ေရး ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းကိ ု

ယေနနနံက်ပိင်ုးက ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဟိပုန်မိနယ် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီဥက    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးရဲဝင်းထိုက်ှင့်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ 

ပူးေပါင်းပီး  မိလယ်လမ်းမကီးတစ်ေလ ာက်ှင့် 

မိေပ ရပ်ကွက် လမ်းမများတွင် ြဖတ်သန်းသွားလာ 

ေနကသည့် ြပည်သမူျားကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ 

စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ  သွားလာေနထိုင်က 

ေစေရး ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ ကီးကပ် 

စစ်ေဆးြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

ဟိုပန်မိ၌  ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ေရး ကီးကပ်စစ်ေဆး



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

ဟွိင်း  ိုဝင်ဘာ  ၆ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး မိပတ်မီးရထားလိုင်း 

ေြပးဆဲွမ ကိ ုမိေတာ်ဟိွင်း၌ ယေနစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ   မိပတ်မီးရထားေြပးဆွဲမ ေကာင့် 

ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ များကို   ေလ ာ့ချိုင်မည်ြဖစ ်

သည်။ 

မိပတ်မီးရထားသည် ၁၃ ကီလိုမီတာအကွာ 

အေဝးရှိသည် ့ကတ်လင်ဘူတာုံှင် ့ ယန်နာဟီရာ 

ဘတူာုတံိုကိ ုေနစ်အသွားအြပန်  ေြပးဆဲွမည်ြဖစ် 

သည်။ 

နယူးေဒလီ  ိုဝင်ဘာ  ၆ 

အိ ိယိုင်ငံ မဟာရာ့ရ ထရာြပည်နယ်ရှ ိ  ေဆးုံ 

တစ်ု၌ံ မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ ၁၁ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံးေကာင်း 

သိရသည်။ 

အဆိပုါေဆးု၌ံ  ေဆးဝါးကသုမ ခယံေူနသည့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  ၂၄ ဦးခန်ရှိပီး 

ေသဆုံးသူအများစုသည်   အသက် ၆၀ ေကျာ် 

အရယ်များြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ယင်းေဆးုံသည ်မွမ်ဘိုင်းမိမ ှ ၂၅၀ ကီလို 

မီတာခန်အကွာအေဝးတွင် တည်ရိှသည်။  မီးေလာင် 

က မ်းမ ြဖစ်ပွားခဲ့သည် ့အေဆာင်အား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူများ  ေဆးကုသမ ခံယူရန်  

ဝါရှင်တန်  ိုဝင်ဘာ  ၆

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ ိင်ုငတံစ်ဝန်း  ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်အရ    ယမန်ေန  

နံနက်ပိုင်းအထ ိ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး 

အလံုးေရ   ၄၂၈၀၀၆၅၄၀  အား  ထုိးံှေပးပီးြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၅၃၁၂၈၇၆၄၅ လုံး  ြဖန်ေဝထားပီး 

ြဖစ်ေကာင်း    အေမရိကန်ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အေမရိကန်ေရာဂါထိနး်ချပ်ေရးှင့် ကာကွယ ်

ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ 

ြပည်သူ ၂၂၂၉၀၂၉၃၉ ဦးသည်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း 

ှင့ ်၁၉၃၄၂၅၈၆၂ ဦးသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

စင်ကာပ ူ ိုဝင်ဘာ  ၆ 

စင်ကာပူိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့ေသာ    ၂၄ နာရီအတွင်း        

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၇၆၇ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှ ခ့ဲရာ ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၁၂၇၄၅ ဦး 

ရှိလာသည်။ 

ယင်းတိုအနက်    ရှစ်ဦးသည ်  ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများြဖစ်ပီး ကျန် ၁၇၅၉ ဦး 

သည်    ေဒသတွင်းေရာဂါကူးစက်ခံရသူများြဖစ ်

ေကာင်း    စင်ကာပူကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဆိုသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၁၆၆၉ ဦးသည်  ေဆးုံများ၌ 

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အလုံးေရ ၄၂၈ သန်းေကျာ် ထိုးှံေပးပီးြဖစ်

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ Moderna ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး၊ Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးှင့ ် Johnson  &   Johnson  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတိုကိ ု     အသုံးြပလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးတတယိအကမ်ိ အပိေုဆာင်းထိုးံှရန် အတည် 

ြပခဲသ့ည့ ်ဩဂတ်ု ၁၃ ရက်မှစတင်ကာ လက်ရိှအချန်ိ 

အထိ ြပည်သ ူ၂၂ ဒသမ ၃ သန်းခန်အား  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတိယအကိမ်အပိုေဆာင်း

ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အေမရိကန်ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များသည ်

Moderna ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့ ်

Johnson & Johnson ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးတိုကိ ု တတယိအကမ်ိ   အပိေုဆာင်းထိုးံှေပးရန် 

အတွက် ေအာက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင်   အတည်ြပ 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။        

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ မဟာရာ့ရ ထရာြပည်နယ်၌ ေဆးုံတစ်ုံမီးေလာင ်

ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၁၁ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံး

အသစ် ထပ်မံတည်ေဆာက်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

အဆိပုါမီးေလာင်က မ်းမ ၏ အေကာင်းရင်းခကံိ ု

စုံစမ်းစစ်ေဆးမ များ   ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း      မဟာရာ့ရ ထရာြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ယူဟဗ် သာကီေရက ေြပာသည်။

ိင်ုငအံတွင်း၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ 

ြမင့်တက်လျက်ရိှစ် ကိဗုစ်-၁၉ လနူာများ ေဆးဝါး 

ကသုမ ခယံလူျက်ရိှသည့်     ေဆးုအံချိသည်လည်း 

မီးေလာင်က မ်းမ များ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ 

ေမလအတွင်း  ဂူဂျာရတ်ြပည်နယ်ရှ ိ ေဆးုံ 

တစ်ုံမီးေလာင်က မ်းမ ေကာင် ့ လူနာ ၁၆ ဦးှင့် 

သူနာြပှစ်ဦး အနည်းဆုံးေသဆုံးခဲ့သည်။  စုံစမ်း 

စစ်ေဆးမ အရ ေဆးုရိှံ ဝိင်ုယာကိးများ ေဆွးြမည့် 

ကာ မီးစတင်ေလာင်က မ်းြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ဧပီလအတွင်း မွမ်ဘိုင်းမိရှ ိ   ေဆးုံတစ်ုံ 

မီးေလာင်က မ်းမ ေကာင့် ၂၂ ဦးေသဆုံးခဲ့သည့်အြပင် 

မွမ်ဘိင်ုးမိရိှေဆးခန်းတစ်ခတွုင်  မီးေလာင်က မ်းမ  

ြဖစ်ပွားမ ေကာင့်  ကုိဗစ်-၁၉ လူနာ ၁၃ ဦးအနည်းဆုံး 

ေသဆံုးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ ကုိးကား - စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ေဆးဝါးကုသမ ခံယူေနရပီး ယင်းတိုအနက်  ၂၈၂ 

ဦးသည် အသက် ှအေထာက်အကူြပကိရိယာများ 

တပ်ဆင်ထားရသည်။

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့် ကိုးဦးထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါ 

ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသေူပါင်း ၄၆၈ ဦးရိှပြီဖစ်သည်။ 

ိင်ုငလံဦူးေရ ၈၅ ရာခိင်ု န်းသည် ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်  ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည်။  ၁၇ ရာခိုင် န်း 

သည် ကာကွယ်ေဆးတတယိအကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီး 

ြဖစ်သည်။                              ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၁၇၆၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

မိေတာ်အတွင်း   ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ များ 

များြပားလာြခင်းေကာင့် အဆိုပါမိပတ်မီးရထား 

ဝန်ေဆာင်မ ကို အစိုးရက စီစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင် ိင်ုငအံတွင်း မီးရထားလမ်းစမီကံန်ိးများ 

ကိလုည်း ဂျပန်ှင့် တုတ်ုိင်ငတုိံ၏ အကအူညမီျား 

ြဖင့် ေဖာက်လုပ်ရန ်စီစ်ထားလျက်ရှိသည်။ 

ယခဖွုင့်လှစ်သည့် မိပတ်ရထားလမ်းကိ ုတတ်ု 

ိုင်ငံ၏ အကူအညီြဖင့် ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် စတင် 

တည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး မိပတ်မီးရထားလမ်း ဖွင့်လှစ်



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

တိုကျိ   ိုဝင်ဘာ  ၆

ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ် ကီရှီဒါသည် ပညာေရးဝန်ကီးေဟာင်း 

ဟာယာရီှယုိရီှမာဆာအား  ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးအြဖစ် ခန်အပ် 

ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေကာင်း ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။

အဆုိပါုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးသစ်      ခန်အပ်မည့်ကိစ သည် 

ဂျပန်ိင်ုင၏ံ  လက်ရိှအာဏာရ  လစ်ဘရယ်ဒမီိကုရက်တစ်ပါတကီ 

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး မိတုဂီအီား  ပါတ၏ီအတွင်းေရးမှးချပ်အြဖစ် 

တရားဝင်ခန်အပ်တာဝန်ေပးရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးေနာက် ထွက်ေပ  

လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဟာယာရှီယိုရှီမာဆာသည ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ကီး 

ှင့် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးကဲ့သိုေသာ ဂျပန်ိုင်ငံ၏ 

ဝန်ကီးအဆင့ရ်ာထူးများကိ ု ထမ်းေဆာင်ခဲသ့တူစ်ဦးလည်းြဖစ် 

သည်။  ဂျပန်ိုင်ငံလ တ်ေတာ်သည်   ေနာက်ဆုံးအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲကိ ု         ကျင်းပခဲ့ပီးေနာက ်   ိုင်ငံ၏လာမည့ ်

ဝန်ကီးချပ်သစ်တစ်ဦးကိ ုေရးချယ်ရန်အတွက ်ိုဝင်ဘာ ၁၀ 

ရက်တွင် အထူးအစည်းအေဝးတစ်ရပ် ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

လက်ရိှဂျပန်ိင်ုင၏ံ ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်  အာဏာရလစ်ဘရယ် 

ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ    ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သူ   ကီရှီဒါသည ် 

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်    ၎င်း၏ပါတီက   အိုင်ရရှိခဲ့ပီးေနာက ်

ဝန်ကီးချပ်သစ်တစ်ဦးကို  ြပန်လည်ေရးချယ်ရန်  ေမ ာ်လင့ ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဖရီးေတာင်း(ဆီရာလီယွန်) ိုဝင်ဘာ ၆

ဆီရာလီယွန်ိုင်ငံ၏မိေတာ ်      ဖရီးေတာင်းမိရှ ိ

ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ခုတွင်   ကီးမားေသာေပါက်ကွဲမ  

တစ်ခု ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်လူ ၁၀၀  ေကျာ် ေသဆုံးခဲ့ 

ပီး ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်      အနီးအနားလမ်းမများ 

တွင်ရိှေနကေသာ  လအူများအြပား   မီးေလာင်မ ဒဏ် 

ခံခ့ဲရေကာင်း       ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်သားှင့ ် 

သူနာြပြဖစ်သူတစ်ဦးက  ယေနေြပာကားသည်။

ယမန်ေနညက   အခင်းြဖစ်ပွားသည့်ေနရာမ ှ

အေလာင်း ၈၀ ခန်ကို  ရှာေဖွေတွရှိခဲ့ပီး မိမိတို၏ 

လနူာတင်ယာ်များြဖင့ ်ေဆးုသံိုပိုေဆာင်ခဲေ့ကာင်း 

ေဒသဆိင်ုရာကက်ေြခနတီပ်ဖဲွမှ   ကညူကီယ်ဆယ် 

ေရးလပ်ုသားတစ်ဦးက ေအအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနသုိ 

ေြပာကားသည်။  အခင်းြဖစ်ပွားသည့်ေနရာတွင ်

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းကိ ု ယေနနံနက်ပိုင်း 

အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း ၎င်းက 

ထပ်မံေြပာကားသည်။

အေလာင်းများပုိေဆာင်ထားသည့် ေဆးံုတစ်ုမှံ 

သနူာြပတစ်ဦးက ေပါက်ကဲွမ တွင် ေသဆုံးသွားသည့ ်

အေရအတွက်ကို     ေအအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနသို 

အတည်ြပေြပာကားခဲ့သည်။ ထိုအြပင ်ေပါက်ကွဲမ  

တွင် ဒဏ်ရာြပင်းထန်စွာရရှိခဲ့သည့်   အမျိးသား၊ 

အမျိးသမီးှင့်  ကေလးငယ်အများအြပားကိုလည်း 

ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း ၎င်းကထပ်မံ 

ေြပာကားသည်။

မျက်ြမင်သက်ေသများ၏ ေြပာကားချက်အရ 

အဆိုပါ  ဓာတ်ဆီဆိုင်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး 

မေတာ်တဆမ ြဖစ်ပွားခဲရ့ာမှ မီးေလာင်ေပါက်ကဲွကာ        

အနီးအနားေနရာများသို   မီးကူးစက်ေလာင်က မ်း 

သြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်    အနီးအနားလမ်းမများ 

တွင် ရှိေနကေသာလူများကို မီးေလာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ဆီရာလီယွန်ုိင်ငံ၏   ဒုတိယသမ တ ဂျလ် 

ဒက်ဂျာလိသုည် အခင်းြဖစ်ပွားသည့ေ်နရာသုိ ယေန  

ေရာက်ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အန်ကာရာ ိုဝင်ဘာ ၆

တူရကီိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း  ၅၅ ဒသမ ၅၉ သန်း 

ေကျာ်ရှိသွားပီြဖစ်ေကာင်း    တူရကီကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင်ေြပာကားသည်။

တူရကီိုင်ငံသည ်တုတ်ိုင်ငံထုတ် Sinovac 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ိုင်ငံအတွင်း 

အေရးေပ အသံုးြပရန် တူရကီကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ု 

များက      အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက်   ိင်ုငတံစ်ဝန်း  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး  ထိုးံှမ အစအီစ် 

ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ်  တူရကီိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်  ထုိးံှပီးသူေပါင်း ၄၉ ဒသမ 

၁ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ်    ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စုစုေပါင်း ၁၁၇ ဒသမ ၂၂ 

သန်းေကျာ် အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တရူကီိင်ုငသံည် လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ြမင့်တက်ြခင်းှင့်  ရင်ဆုိင်ေနရပီး လွန်ခ့ဲသည့် 

တစ်ရက်အတွင်း  ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူ 

၂၈၁၉၃ ဦး ရိှြခင်းေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခ ံ

ရသစူစုေုပါင်း ၈၁၇၈၉၀၁ ဦး   ရိှလာေကာင်း   တရူက ီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် တရူကီိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသ ူ၁၉၈ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရိှရသြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း ၇၁၇၂၄ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူ ၃၂၂၀၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ကီရှီဒါက ပညာေရးဝန်ကီးေဟာင်း 

ဟာယာရှီအား ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးအြဖစ ်ခန်အပ်ရန်ဆုံးြဖတ်

ဆီရာလီယွန်ိုင်ငံ၌ ဓာတ်ဆီဆိုင်ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၊ လူ ၁၀၀ ေကျာ်ေသဆုံး

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူ 

၅၅ ဒသမ ၅၉ သန်းေကျာ်ရှိသွားပီြဖစ်

မနီလာ   ိုဝင်ဘာ  ၆

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၂၆၅၆ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၈၀၀၆၂၁ ဦး ရှိလာေကာင်း ဖိလစ်ပိုင ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့် ၁၅၄ ဦးထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင် ့ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၂၂၃၉ ဦးရှိလာသည်။

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၅၁၃၀ ကျန်းမာေရး 

အေြခအေန ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက် ေဆးုမှံားမှ 

ြပန်ဆင်းသွားခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

ေပါင်း ၂၇၂၁၅၁၆ ဦးရှိလာသည်။ 

ယခအုချန်ိတွင် ေရာဂါကူးစက်မ  တတယိလ  င်းြဖစ်ပွားလျက် 

ရှိပီး ေနစ်ေရာဂါကူးစက်မ အေရအတွက် ြမင့်တက်လျက်ရှိ 

သည်။  စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၂၆၃၀၃ 

ဦးေတွရှိရပီး  အဆိုပါအေရအတွက်သည်  ေနစ်ကူးစက်မ  

အေရအတွက် အများဆုံးြဖစ်သည်။ 

လူဦးေရ သန်း ၁၁၀ ရှိသည့် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ယမန်ှစ် 

ဇန်နဝါရလီမှစပီး လက်ရိှအချန်ိအထ ိြပည်သ ူ၂၁ ဒသမ ၅ သန်း 

ေကျာ်အား ေရာဂါ  ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၂၆၅၆ ဦး ထပ်မံေတွရှ ိ



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

ေမာ်စကို   ိုဝင်ဘာ   ၆

ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၄၁၃၃၅  

ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရမ စံချနိ်တင်ခဲ့ပီး 

ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၈၇၅၅၉၃၀ ရှိလာ  

ေကာင်း ုရှားိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကည့်ေရးှင့ ် တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ 

ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူ၁၁၈၈ ဦးထပ်မေံတွရိှခဲသ့ြဖင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း  ၂၄၅၆၃၅  ဦးရိှလာေကာင်း  

သိရသည်။

ထိုြပင ်ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၂၉၂၀၁ ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ် 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၇၅၃၅၁၇၂ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

မိေတာ်ေမာ်စကိုသည ်ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ အများဆုံး 

ေဒသြဖစ်ပီး လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၆၈၈၀  

ရိှြခင်းေကာင့် မိေတာ်တစ်ဝန်း၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း  ၁၈၅၆၆၄၉  

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ိင်ုငလံဦူးေရ သန်း ၆၀ ေကျာ်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံး 

တစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၅၇  သန်းေကျာ်သည်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။   ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ဖေနာင်ပင်    ိုဝင်ဘာ   ၆

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး တစ်ကိမ် 

ထိုးှံမ ခံယူပီးသူစုစုေပါင်း  ၁၃ ဒသမ ၉၃ သန်းရှိသွားပီ 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    အဆိုပါအေရအတွက်သည်  ိုင်ငံလူဦးေရ  

စစုေုပါင်း၏  ၈၇  ရာခိင်ု န်းရိှေကာင်း ကေမ ာဒီးယားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက  ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးသူစုစုေပါင်း ၁၃ ဒသမ ၁၃ သန်း 

ရှိေကာင်း၊ ယင်းအေရအတွက်သည် ုိင်ငံလူဦးေရစုစုေပါင်း၏ 

၈၂ ရာခုိင် န်းရှိေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး   

တတိယအကိမ် အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးသူစုစုေပါင်းသည ် 

၁  ဒသမ  ၉၅  သန်းရှိေကာင်း၊   အဆိုပါအေရအတွက်သည် 

ိုင်ငံလူဦးေရစုစုေပါင်း၏ ၁၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း  

ကေမ ာဒီးယားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံည် ိင်ုငတံစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်ကို  ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်းက 

စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ တုတ်ိုင်ငံထုတ် Sinovac ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများှင့ ်Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများကိ ုအဓိကအသုံးြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌   ယေနတွင်   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၇၃ ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင်  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၁၁၉၀၂၁ ဦး ရှိလာ 

ေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေြခာက်ဦးထပ်မံေသဆံုး 

ခဲ့သြဖင့် အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၂၈၂၄ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌   ယေနတွင်    ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုံများမ ှ ဆင်းခွင့် 

ရရှိသူ ၇၈ ဦး ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း  ၁၁၅၃၆၇ ဦးရိှလာေကာင်း  

ကေမ ာဒီးယားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ကွာလာလမ်ပ ူ  ိုဝင်ဘာ  ၆

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ  ၄၉၂၂  ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

စုစုေပါင်း  ၂၄၉၇၂၆၅  ဦးရှိလာေကာင်း 

မေလးရှား    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

နယူးေဒလီ   ိုဝင်ဘာ  ၆

အိ ိယိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခရံသ ူ 

၁၀၉၂၉  ဦးရှိြခင်းေကာင့် လက်ရှိတွင ်  

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း  ၃၄၃၄၄၆၈၃  ဦး 

ရှိလာေကာင်း       အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏  အချက်အလက်များအရ  

သိရသည်။

ထိုြပင ်  အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူ ၃၉၂  ဦး ထပ်တုိးလာြခင်းေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း   ၄၆၀၂၆၅    ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိင်ုင၌ံ လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါပိုး      ေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း 

၁၄၆၉၅၀ ရိှေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးသူေပါင်း ၁၃ ဒသမ ၉၃ သန်းရှိသွားပီြဖစ်

ုရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ စံချနိ်တင်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၃၄ သန်းေကျာ်ရှိလာ
ကျန်းမာလာသြဖင့ ်  ေဆးုံအသီးသီးမ ှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိသူ   ၁၂၅၀၉   ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့် ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း 

၃၃၇၃၇၄၆၈  ဦးရှိလာေကာင်း  အိ ယိ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  ေြပာကား 

သည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၄၉၂၂ ဦးရှိလာ
အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  ၄၉၂၂  ဦးအနက် 

၄၉၁၂ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ကူးစက်ခရံသ ူ

များြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ၁၀ ဦးသည် ြပည်ပမှ  

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မ ှ

ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း မေလးရှား 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိက်ုမှ 

တစ်ဆင့ ်ထတ်ုြပန်သည့ ် အချက်အလက် 

များက ေဖာ်ြပထားသည်။

ထိုြပင ်မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၄၇ ဦး ထပ်တိုး 

လာသြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း  ၂၉၂၀၂   ဦး  

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတူ         မေလးရှားိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသ ူ၅၅၉၇ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၂၄၀၁၈၂၃   ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ပိုးေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း       ၆၆၂၄၀ 

ရိှေကာင်း၊ ယင်းတုိအနက် ၅၄၉ ဦးသည်  

အထးူကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌ ေဆးဝါး 

ကုသမ ခံယူလျက်ရှိေကာင်းှင့်    ၂၈၂ 

ဦးသည်    အသက် ှအေထာက်အကူြပ 

ကိရိယာများ        လုိအပ်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ကမ ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၅၀၀၀၈၂၁၀ ဦး

 ေသဆုံးသူ ၅၀၅၇၁၄၉ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၂၆၃၃၃၁၆၈ ဦး



ိုဝင်ဘာ  ၇၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ  ၆ 

မူးယစ်ေဆးဝါး    တားဆီးိှမ်နင်း  

ေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ     တပ်ဖွဲဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ    ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ိုဝင်ဘာ ၅ ရက် နံနက် ၆ နာရီခွဲ 

တွင်      ြမစ်ကီးနားမိ    ယုဇန 

ရပ်ကွက်ေန ုိင်ုိင်လင်း(ခ)ပူတူး  

၏ ေနအိမ်သုိ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၄၀၃၀  

ကိုလည်းေကာင်း၊ ထိုေန  နံနက် 

၁၀ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင်  တာချလီတ်ိ 

မိနယ် ေဟွပုံေကျးရာအနီးတွင ်

ေအာင်ဖန်(ခ) အိက်ုဖန်  ေမာင်းှင် 

လာသည့် ဆိုင်ကယ်ကိ ု ရပ်တန်  

ြမစ်ကီးနား၊ တာချလီိတ်ှင့် ေတာင်ကီးမိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကို မူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။                                                 ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။                                                 
စာတည်းစာတည်း

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ        စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား   ၁၀၀၀၀   ကို 

လည်းေကာင်း။

အလားတူ   ိုဝင်ဘာ  ၄  ရက်  

ညပိုင်းတွင ်  ေတာင်ကီးနယ်ေြမ 

ရဲစခန်းမှ   တပ်ဖွဲဝင်များ   ပါဝင် 

ေသာ        ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ေတာင်ကီးမိ ေညာင်ြဖစခမ်း 

ရပ်ကွက ် အေနာက်မိပတ်လမ်း 

ှင့်        ြမင့်မိုရ်လမ်းဆုံတွင ်

ရေဲသွးေနာင်  ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ဆိုင်ကယ်ကိ ု    ရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား  

၂၆၀၀ ကိ ုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် 

၎င်းတိုအား   မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ် 

စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး 

များ ဆိုင်ရာဥပေဒအရ  အေရးယ ူ

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၆

ိုဝင်ဘာ ၄ ရက်တွင်  မ ေလး-

မူဆယ်  ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး 

တစ်ေလ ာက်  ကုန်သွယ်မ ယာ် 

ပိုကုန်  ၂၂၈  စီး၊  သွင်းကုန်  ၁၁၈  

စီး၊  ရန်ကုန်-ြမဝတီ  လမ်းမကီး 

တစ်ေလ ာက်    ကုန်သွယ်မ ယာ် 

သွင်းကုန်  ၂၅၆ စီး  ကုန်စည်များ  

သယ်ယူပုိေဆာင်လျက်ရိှပီး ေရပ ူ

ှင့်    မရမ်းေချာင ်  စစ်ေဆးေရး 

စခန်းများက  တင်သွင်း/  တင်ပို 

ေသာ      ကုန်ပစ ည်းများအား 

စစ်ေဆးမ များ ြပလပ်ုေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ        ယင်းေနတွင ်

မရမ်းေချာင် အမတဲမ်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်းမှ တားဆီးမ   တစ်မ  (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်  ၂  ဒသမ  ၂၅၀   

သန်း) တန်ဖိုးရိှ   တရားဝင်စာရက်  

စာတမ်း အေထာက်အထား တင်ြပ  

ုိင်ြခင်းမရိှေသာ အေကာက်ခွန်မ့ဲ 

ကန်ုပစ ည်းြဖစ်သည့ ်Lipovitan-D 

(100 mlx50) (150 Pkgs)အား  

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။                      သတင်းစ်

တရားမဝင်ကုန်စည်များ 

တားဆီးထိန်းချပ်ေရး

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

နတ်ေမာက်ေရေလှာင်တမ ံတာဝန်ခံထံမှ သိရသည်။

နတ်ေမာက်မိနယ်ရှ ိနတ်ေမာက်ေရေလှာင်တမံသည ်ိုဝင်ဘာ  

၅ ရက်တွင် တမေံရြပည့အ်မှတ် ၆၈၃ေပ၊ လက်ရိှေရအမှတ် ၆၈၃ ဒသမ  

၄ ေပရိှ၍ သညု ဒသမ ၄ ေပခန်  ေရပိလု ဲမှ ေရေကျာ်ကျပီး ယေန  နနံက်   

၆ နာရီ တိုင်းထွာချက်အရ လက်ရှိေရအမှတ ် ၆၈၄ ဒသမ ၂ ေပရှိပီး    

၁ ဒသမ ၂ ေပ ေရပိုလ ဲမှ ေရေကျာ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

နတ်ေမာက်ေရေလှာင်တမံ ေရပုိလဲွမှေရေကျာ်ကျမ   အနည်းငယ် 

တိုးလာေသာ်လည်း တမံအတွင်းေရဝင်ေရာက်မ အေြခအေနှင့် တမံ 

ေရပိလု ဲမှေရေကျာ်ကျမ အေြခအေနများကိ ုတမေံအာက်ဘက်ရိှ ေဒသခ ံ

ြပည်သမူျားသရိှိေအာင်  ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း၊   မျက်ြမင်စစ်ေဆးမ  

အေြခအေနများအရ  တမှံင့တ်မဆံက်စပ် ေရအားအေဆာက်အအုမံျား 

အားလုံး ကံ့ခိုင်ေကာင်းမွန်ေကာင်း၊  ဝန်ထမ်းများကိုလည်း   ေရကင်း 

တာဝန်ချကာ ၂၄ နာရီပတ်လံုး ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှပီး တာဝန်ရိှသ ူ

အဆင့ဆ်င့က်လည်း အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ ကီးကပ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေကာင်း မိနယ်ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန  

တာဝန်ခံ ဦးထိန်လင်းထံမ ှသိရသည်။                 

သင်းသင်းြမတ ်    

နတ်ေမာက်မိနယ်ရှိ နတ်ေမာက်ေရေလှာင်တမံ ေရပိုလ ဲမှ  ၁ ဒသမ ၂ ေပ ေရေကျာ်ကျ

နတ်ေမာက်    ိုဝင်ဘာ    ၆

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး နတ်ေမာက်မိနယ်တွင် ေအာက်တိဘုာလအတွင်း 

မိုးဆက်တိုက်ရာသွန်းမ ေကာင့ ်   ဆည်ေအာက်ရှိ     ေတာင်သူများ   

စိက်ုပျိးေရးအတွက် မီှခိအုားထားရသည့ ်နတ်ေမာက်ေရေလှာင်တမတွံင်  

မိုးေရဝင်ေရာက်မ များလာပီး တမံေရပိုလ ဲမှ   ယေနနံနက် ၆ နာရီ 

တိုင်းထွာချက်အရ  ၁ ဒသမ ၂ ေပ ခန်  ေရေကျာ်ကျေကာင်း  အဆိုပါ  

ေအာင်ဖန်(ခ)အိက်ုဖန်အား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်

စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့အ်တ ူေတွရစ်။



ိုဝင်ဘာ  ၇၊   ၂၀၂၁

ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း ၂၂၈၅၁ ခုအား စစ်ေဆးပီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၉၆၀ ေတွရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

 ကိုဗစ်-၁၉   သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့ ် 
အသွားအလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား 

ပုမှံန်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး (၅-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရမှီ (၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) 
နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၂၂,၈၅၁) ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲ 
အတည်ြပလူနာသစ် (၉၆၀) ဦး ေတွရိှရပါသည်။ ထိုေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  ရာခုိင် န်း 
မှာ  (၄.၂၀) ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၀၀၈,၀၄၆)ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး  ကိုဗစ်-၁၉   
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၀၅,၉၉၈) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုံဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ (၁,၄၄၅) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၄၇၆,၈၉၅) ဦး 
ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆုံးသ ူ(၂၁)ဦး ရှိသြဖင့ ်ယေန  
အထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၈,၈၀၄) ဦး ရှိပါသည်။

 • ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများအား 
ကူးစက်ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး ရက်သတ ပတ်အလိုက် ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ေဆးမ ၊ ဓာတ်ခွဲ 
အတည်ြပလူနာေတွရှိရမ ှင့် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်း အေြခအေနများအား ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိရာ 
အပတ်စ်အလိုက် ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိမ ှင့် ပျမ်းမ ေရာဂါပိုး ေတွရှိမ  န်းများမှာ (၅)
ရာခိုင် န်းေအာက်သို စတင်ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ သိုရာတွင် ြပည်သူလူထ ု
အကား ြမပ်ကွယ်ေနသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ (ဥပမာ- ေရာဂါလက ဏာ မြပေသာ်လည်း 
ေရာဂါပိုးရိှေနသမူျား၊ သသံယေရာဂါလက ဏာများရိှ၍  ေရာဂါပိုးရိှေနိင်ုေသာ်လည်း ကျန်းမာေရးဌာနသုိ 
သတင်းေပးပိုြခင်းမရှိသူများ) ထံမှ ေရာဂါပိုးအဆင့်ဆင့် ဆက်လက်ကူးစက်၍ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ 
ြပန်လည်ြမင့တ်က်လာြခင်း မရိှေစရန်ှင့ ်ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  ဆက်လက်ေလျာ့ကျလာေစရန်အတွက်  
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများတွင် 
ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်မမိတိိုက  အလိက်ု ယခထုက် ပိမုိပုူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရက်၍ ေအာက်ပါအချက် 
များကို တိကျစွာလိုက်နာကပါရန ်ြဖစ်ပါသည်။  

 •  အတတ်ုိင်ဆံုး မမိတိို၏ေနအမ်ိများတွင်သာ ေနထိင်ုြခင်းှင့ ်လစူလုေူဝးကိ ုတတ်ိင်ုသမ  
   ေရှာင်က်ြခင်း၊
 •  ေနအိမ်ြပင်ပသို  သွားေရာက်ရန်ှင့ ်  လူအများစုေဝးရာသို  သွားေရာက်ရန်များရှိပါက  

  ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း (Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျ တပ်ဆင်ြခင်း၊
 •  လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊
 •  တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 
 •  အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို အကိမ်ြပည့ ်မပျက်မကွက်ခံယူြခင်း၊

(၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

 •  သံသယေရာဂါလက ဏာ တစ်စံုတစ်ရာရိှပါက မိမိဘာသာကုသြခင်းမျိး မေဆာင်ရက်ဘဲ 
   နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံးဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍ မမိှိင့အ်နီးကပ် ထေိတွ 
   သူများအား  ကျန်းမာေရးဌာနက  စုံစမ်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရာတွင ် သတင်းေပးပိုြခင်းြဖင့ ်
   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊
 •  ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွဆက်စပ်ခဲ့သူများသည်လည်း ကျန်းမာေရး
   ဌာနသို သတင်းေပးပုိ၍ အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းှင့ ်ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးြခင်းလပ်ုငန်းများ 
   ကို ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 
အင်တာနက်စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။
                                                                                             ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို စနစ်တကျ လက်ေဆးစို

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

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၇၂၈၀၄၄၉ ၃၇၂၆၉၅၀၉ ၇၇၄၆၇၃

၂။ အိ ိယ ၃၄၃၄၄၀၈၇ ၃၃၇၂၈၉၂၃ ၄၆၀၂၆၈

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၈၆၂၄၅၈ ၂၁၀၅၄၆၆၀ ၆၀၉၁၁၂

၄။ ဗိတိန် ၉၂၄၁၉၁၆ ၇၅၂၃၉၇၂ ၁၄၁၅၈၈

၅။ ုရှား ၈၇၅၅၉၃၀ ၇၅၃၅၁၇၂ ၂၄၅၆၃၅

၆။ တူရကီ ၈၁၇၈၉၀၁ ၇၆၄၉၅၆၈ ၇၁၇၂၄

၇။ ြပင်သစ် ၇၁၉၉၃၃၂ ၆၉၆၇၃၉၉ ၁၁၇၈၇၅

၈။ အီရန် ၅၉၈၀၂၆၀ ၅၅၈၈၅၄၅ ၁၂၇၁၇၃

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၂၉၅၂၆၀ ၅၁၆၁၃၇၂ ၁၁၆၀၈၃

၁၀။ စပိန် ၅၀၂၅၆၃၉ ၄၈၇၇၉၂၂ ၈၇၅၀၄

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၄၇၇၂၁ ၄၀၉၃၂၀၈ ၁၄၃၅၃၄

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၀၀၆၂၁ ၂၇၂၁၅၁၆ ၄၄၂၃၉

၃။ မေလးရှား ၂၄၉၇၂၆၅ ၂၄၀၁၈၂၃ ၂၉၂၀၂

၄။ ထိုင်း ၁၉၆၀၀၃၉ ၁၈၄၃၀၁၈ ၁၉၆၁၁

၅။ ဗီယက်နမ် ၉၆၁၀၃၈ ၈၃၉၁၀၁ ၂၂၄၇၀

၆။ ြမန်မာ ၅၀၅၉၉၈ ၄၇၆၈၉၅ ၁၈၈၀၄

၇။ စင်ကာပူ ၂၁၂၇၄၅ ၁၈၅၂၅၂ ၄၆၈

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၀၂၁ ၁၁၅၃၆၇ ၂၈၂၄

၉။ လာအို ၄၅၉၈၀ ၃၈၆၈၁ ၈၁

၁၀။ ဘူိုင်း ၁၃၇၄၂ ၁၂၄၄၅ ၉၃



ိုဝင်ဘာ  ၇၊   ၂၀၂၁

(ယမန်ေနမှအဆက်)

ဆရာကီးြမဇင်ှင့ ်စာအုပ်စာေပ

၁၉၇၂ ခှုစ်ကိ ုယနူက်စကိအုဖဲွချပ်က “ိင်ုငတံကာ 

စာအုပ်ှစ်” (International Books Year) အြဖစ် 

သတ်မှတ်ခဲသ့ည်။ ိင်ုငတံကာစာအပ်ုှစ်၏ Books 

for All ဟူေသာ ေဆာင်ပုဒ်ကို “စာအုပ်စာေပ 

လူမိတ်ေဆွ” ဟု ြမန်မာမ ြပခဲ့သည်။ ိုင်ငံတကာ

စာအပ်ုှစ်အထမ်ိးအမှတ်ပဲွများကိ ုယနူက်စကိအုဖဲွ 

ချပ်က ကမ ာအရပ်ရပ်တွင် ကျင်းပသက့ဲသုိ ြမန်မာ 

ိုင်ငံတွင်လည်း ၁၉၇၂ ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှ  

၉ ရက်အထ ိိင်ုငတံကာစာအပ်ုှစ် ရက်သတ ပတ် 

သတ်မှတ်ပီး စာေပေဟာေြပာပဲွှင့ ်စာေပ၊ စာအပ်ု 

ြပပွဲ စီစ်ကျင်းပခဲ့သည်။  အဆိုပါ ရက်သတ ပတ် 

အတွင်း ရန်ကုန်မိ၊ ေရ တိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဂျဗလီ 

ခန်းမတွင် စာတမ်းဖတ်ပွဲများကျင်းပခဲ့သည်။

ထိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် စာေပှင့်သက်ဆိုင ်

ေသာ က  အားလုံးပါဝင်ေအာင ်စုစည်းပီး ဝတ  

ရှည်၊ ဝတ တိ၊ု ကဗျာ၊ ေဆာင်းပါး၊ ြပဇာတ်၊ ဘာသာ 

ြပန်၊ စာဖတ်သူ၊  စာအုပ်သုပ်ေဖာ်၊ ပုံှိပ်သူ၊ 

ထတ်ုေဝသဟူ၍ူ က  ေပါင်း ၁၀ မျိးတွင် စာတမ်း 

ေပါင်း ၃၇ ေစာင်    တင်သွင်းဖတ်ကားခဲ့သည်။ 

ဤစာတမ်းများကိ ုစုေပါင်းကာ  “စာအုပ်စာေပ” 

ဟူေသာအမည်ြဖင့် သုံးတွဲခွဲ၍ စာေပဗိမာန်က 

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခဲ့သည်။

(င) စာေပေလ့လာေရးေဆာင်းပါးများ(Studies)

 စာေပနယ်သည်     အလွန်ကျယ်ြပန်ေသာ  

ေကာင့ ် စာကိ ု  နည်းအမျိးမျိးြဖင့ ်  သုံးသပ်ိင်ုေလ၊ 

 ေထာင့်အမျိးမျိးမ ှ ကည့်ိုင်ေလ၊ စာကိုထိထိမိမ ိ

သေဘာေပါက်ိင်ုေလ   စာ၏တန်ဖိုးကိ ု တတိကိျကျ 

အကဲ  ြဖတ်ိုင်ေလြဖစ်ပါသည်။

ဆရာကီးြမဇင်က စာတမ်းတွင် သာမန်ပုဂ ိလ် 

ှင့ ်ကဗျာဆရာ၊ ိုးိုးလူတစ်ဦးှင့ ်အပုညာသမားမှာ 

ကွာြခားေသာအြဖစ်များရှိေကာင်း၊ ပုဂ ိလ်တစ်ဦး 

တည်းမှာပင် ိုးိုးေနေသာအခါှင့ ်ကဗျာကိ ုကစံည် 

ေနေသာအခါတိုတွင်  ကွာြခားေသာအြဖစ်များရှိ 

ေကာင်း၊ ထမင်းစားစားပွဲ၌ သုံးေဆာင်ေနေသာ 

ဦးဝန်ှင့် စာေရးစားပဲွ၌ကဗျာေရးေနေသာ မင်းသုဝဏ် 

တိုမှာ   ကွာြခားေသာပုဂ ိလ်များြဖစ်ကေကာင်း 

ရှင်းလင်းတင်ြပထားသည်မှာ   စာဖတ်ပရိသတ ်

အတွက်  အလွယ်တကူနားလည်သေဘာေပါက ်

ေစပါသည်။

ထိုြပင် စာေပေဆာင်းပါးရှင်သည် တတ်သိ 

အပ်သည်တိုကို ေသချာမှန်ကန်ပိုင်ိုင်စွာ တတ်သိ 

အပ်ေကာင်း၊  မတတ်မသိ မက မ်းကျင်ဘဲ စာေပ 

ေဆာင်းပါးေကာင်းမေရးိင်ုေကာင်း၊ ေဆာင်းပါးတွင် 

ပါဝင်ေသာ  အဆိအုမန်ိများ၊ အေချအပများ၏ အရည် 

အေသွးေကာင်းသင့်ေကာင်း၊       အသင့်ယုတ ိရှိ 

စည်းကမ်းများှင့်ညီသင့်ေကာင်း၊   အထူးသြဖင့ ်

မ မ တတရိှသင့ေ်ကာင်း၊ စတ်ိကူးဟန်အဆင့အ်တန်း 

ြမင့်မားသင့်ေကာင်း၊ စာေပဆိုင်ရာြပဿနာများကိ ု

စတ်ိကူးeာဏ်ြဖင့ ် နက်နစွဲာ သေဘာေပါက်နားလည် 

သင့်ေကာင်း၊  အုပညာအဆင့်အတန်းြမင့်မား 

ရာဘက်သို   န်ြပေပးပိုသင့်ပီး  အုပညာနိမ့်ကျ 

ရာဘက်သို  မ န်ြပသင့်ေကာင်း၊   အြမင်ကျ်း 

ေစေသာဘက်သို မ န်ြပဘဲ  အြမင်ကျယ်ေစေသာ 

ဘက်သို  န်ြပသင့်ေကာင်း၊ လူကုိအေြခခံ၍ လူကို 

ဦးတည်သင့်ေကာင်း  စသည်ြဖင့်    စာဖတ်သူ 

ြပည်သူလူထု၏ ခံစားပုံဖွံဖိးေစရန်အတွက ်စာေပ 

ေဆာင်းပါးရှင်တွင် ေဆာင်အပ်ေသာစမံျားအေကာင်း 

ကိုလည်း ဆရာကီးြမဇင်က ေစတနာေကာင်းြဖင့ ်

ထပ်ေလာင်း န်ြပခဲရ့ာ စာေပေရးသားလိသုဝူါသနာ 

ရှင်များအတွက် ခယံအူပ်ေသာနည်းလမ်းေကာင်းများ 

ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာကီးြမဇင်ှင့ ်ဘာသာြပန်ရည် န်း

ြမန်မာကိ ုကမ ာကသရိန်ှင့ ်ကမ ာကိ ုြမန်မာက 

သရိန် လပ်ုေဆာင်ရာတွင် ဘာသာြပန်လပ်ုငန်းသည် 

အေရးပါေသာ အေထာက်အကူြပချက်တစ်ရပ်ြဖစ်

ပါသည်။ ဘာသာစကားတစ်ခုမှတစ်ခသုို ြပန်ဆိရုာ၌ 

လွယ်ကူေချာေမာေြပြပစ်ေရးအတွက် လမ်း န် 

စာအပ်ု တစ်ေစာင်တစ်ဖဲွရိှရန် အထူးလိအုပ်လာသြဖင့ ်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနက  ၁၉၉၂ ခုှစ်  ဒီဇင် 

ဘာလတွင် ဆရာကီးဦးဝင်းေဖ (ြမဇင်) က  အဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်အြဖစ်ပါဝင်ေသာ ဘာသာြပန်ရည် န်း 

ကျမ်းငယ်တစ်ေစာင် ြပစေုရးသားပုိှံပ်ထတ်ုေဝေရး

အဖွဲကိုဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။     အဖွဲဝင်များအြဖစ ်

ဆရာကီးဦးထင်ကီး (တက သိုလ်ထင်ကီး)၊ ဆရာ 

ကီး ဦးသန်းေစာ (ေအာင်မိုး)၊ ဆရာကီး ဦးေကျာ်မင်း 

(မင်းေကျာ်မင်း)တို ပါဝင်ပီး ဘာသာြပန်ရည် န်း 

(ပထမတွဲ)ကို ၁၉၉၃ ခုှစ် မတ်လတွင် ထုတ်ေဝ 

ြဖန်ချိိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဘာသာြပန်ရည် န်း (ပထမတွဲ) ကို စာဖတ် 

ပရိသတ်များ၊ သုေတသီများ၊ သတင်းစာေလာကမ ှ

ပုဂ ိလ်များ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအရြဖစ်ေစ၊ 

ဝါသနာအရြဖစ်ေစ ဘာသာြပန်သူများက ှစ်သက် 

လက်ခံခဲ့ကပါသည်။ ိုင်ငံတကာှင့်ဆက်သွယ်ရာ 

တွင် ဘာသာြပန်လပ်ုငန်းသည် အထူးအေရးကီးေသာ 

လူထုဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းြဖစ်သြဖင့် အဂ  လိပ်/

ြမန်မာကဗျာများ၊ ဝတ များ၊ သတင်းေဆာင်းပါးများ 

ေရးသားြပန်ဆိုရာတွင် Written norm အေနြဖင့် 

ကိုးကားစြံပအပ်ေသာ   ဘာသာြပန်ရည် န်းစာအပ်ု 

များ ရှိရန်အတွက်   ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဆက်လက်ကိးပမ်းခဲ့ပါသည်။

ဘာသာြပန်ရည် န်းစာအုပ်များ ဆက်လက် 

ေရးသားြပစုရန ်ဆရာကီးဦးဘသန်းှင့ ်ဆရာကီး 

ဦးသဟီတိုကိ ုအဖဲွဝင်အြဖစ် ထပ်မအံင်အားြဖည့ခ်ဲ့ပီး 

ဒုတိယတွဲကို ၁၉၉၃ ခုှစ် ဩဂုတ်လတွင်လည်း 

ေကာင်း၊ တတယိတဲွကိ ု၁၉၉၄ ခှုစ် ဧပလီတွင်လည်း 

ေကာင်း၊ စတတု တဲွကိ ု၁၉၉၅ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလ 

တွင်လည်းေကာင်း ထုတ်ေဝြဖန်ချခိဲ့ပါသည်။

ထိုြပင ် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည ်မိမိတို 

ဝန်ထမ်းများကိ ုအဂ  လပ်ိဘာသာစာေပ ပိမုိကု မ်းကျင် 

ေစလျက် လုပ်ငန်းခွင်၌ အလုပ်လုပ်ရာတွင ်    ပိုမို 

ထေိရာက်ေအာင်ြမင်ေစရန် ရည်သန်၍ ြမန်မာဘာသာမှ 

အဂ  လိပ်ဘာသာသို   ြပန်ဆိုသည့်သင်တန်းများ၊ 

အဂ  လိပ်ဘာသာမှ  ြမန်မာဘာသာသို ြပန်ဆိုသည့် 

သင်တန်းများကိုလည်း  ဖွင့်လှစ်သင်ကားပိုချေပးခဲ့

ပါသည်။

က န်မသည်လည်း ၆-၁၂-၁၉၉၃ မှ ၈-၄-၁၉၉၄ 

အထိ     ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေသာ  ဘာသာြပန်သင်တန်း 

အမှတ်စ်(၄) တွင် တက်ေရာက်ခဲ့ပီး ဆရာကီး 

မင်းေကျာ်မင်းှင့် ဆရာကီးဦးသီဟတုိ၏ သင်ကား 

ပိုချမ များကိ ုလက်ေတွနာယူဆည်းပူးေလ့လာခဲ့ဖူး

ပါသည်။ သင်တန်းတက်ေရာက်ပီးေနာက် က န်မ 

သည်  အဆိုပါ    ဘာသာြပန်ရည် န်းစာအုပ် 

ေလးတွဲကို ဆက်လက်ဖတ် ခဲ့ရာ    ကျယ်ြပန်  

နက်  င်းလှေသာသတင်းှင့ ် စာေပေရးရာက   

အသွယ်သွယ်ကို ဘက်စုံေထာင့်စုံမ ှေလ့လာိုင်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

ှစ်ေပါင်း ၅၀ ထက်မနည်း  အဂ  လိပ်ှင့်  

သက်ဆိုင်သည့်စာေပလုပ်ငန်းများကိ ုလုပ်ကိုင်ခဲ့ 

က သမူျားြဖစ်သည်သာမက ကမ ာ့ိင်ုငအံသီးသီးသို 

ေရာက်ရှိခဲ့ကပီး အဂ  လိပ်စာေပဘာသာစကား 

များကို ဆည်းပူးခဲ့ ကေသာ ဆရာကီးများက 

ဘာသာြပန်ဆုိသည့်က  အစံုအလင်ကုိ သေဘာ 

တရားှင့် လက်ေတွယှ်၍ ရှင်းလင်းထားပီး 

ပညာရှင်များ၏ ဘာသာြပန်ဆိပုုမံျားကိပုါ ပုစံြံပ၍ 

ေဖာ်ြပေရးသားထားသြဖင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 

သေဘာေပါက်နားလည်ခဲ့ရပါသည်။ 

ဘာသာြပန်ရည် န်း  (ဒုတိယတွဲ)တွင် 

ဘာသာြပန်သူသည်   ဘာသာှစ်ရပ်လုံးတွင် 

က မ်းကျင်ရေကာင်း၊ အဘိဓာန်ကို အသုံးချရန် 

မပျင်းသင့ေ်ကာင်း၊ သိုေသာ် အဘဓိာန်ေပးအနက် 

ကိခုျည်း အားကိုး၍မရေကာင်း၊ ဘာသာြပန်အလပ်ု 

သည် ေပါ့ေပါ့ဆဆ  အပျင်းေြပ  အေပျာ်တမ်း 

လုပ်သင့်ေသာ အလုပ်မျိးမဟုတ်ဘဲ  ထာဝစ် 

နက်နက်နဲနဲေလ့လာ၍ တစ်သက်တာလုပ်ေဆာင် 

ရမည့သ်ေဘာေဆာင်ေကာင်း၊ ဘာသာြပန်လပ်ုငန်း 

တွင် အတတ်ပညာက မ်းကျင်မ  လိုအပ်သည်မှာ 

မှန်ေသာ်လည်း အုပညာ ေထာင့်မှလည်း ကည့် 

တတ်ရန်လိုေကာင်း၊ သိုမှသာ အသက်ဝင်ေသာ 

ဘာသာြပန်စာေကာင်းတစ်ခု ြဖစ်ိုင်ေကာင်း၊ 

ဘာသာြပန်လုပ်ငန်းကို   အသက်ေမွးမ အတတ် 

ပညာအဆင့်ထိ ရည်မှန်းချက်ရိှမှသာ ဘာသာြပန် 

အဆင့်ြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဘာသာြပန်လုပ်ငန်း 

ကိ ုသင်ကားတတ်ေြမာက်ုိင်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း 

ထင်ေပ ေကျာ်ကားရန်မှာ    မလွယ်ေကာင်း၊ 

ထူးခ န်မ ှင့ ်အထုပံါရမအီကျိးဆက်ဟ ုမှတ်ယူပီး 

ကိးစားရန်မှာ    မိမိတာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း 

လမ်း န်ထားချက်များမှာ    ဘာသာြပန်ေကာင်း 

တစ်ေယာက်ြဖစ်ေရးအတွက် အေထာက်အပ့ံများ 

ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာကီးြမဇင်ှင့ ်“ရာမှင့် ဆုံစည်းရာ”

ကမ ာ၌ အထင်ရှားဆုံး သိပ ံဝတ ရှည်စာေရး 

ဆရာြဖစ်သည့် အာသာ စီ ကလပ် ( Arthur C. Clarke) 

၏ Rendezvous with Rama သည် အေရာင်းရဆုံး 

ကမ ာထ့ပ်ိသီးဝတ ရှည်၊ လူကိက်အများဆုံး ဂ ဝင် 

ေြမာက် ေခတ်ေပ သိပ ံဝတ ရှည်ြဖစ်သည့်အြပင ်

ကမ ာ့အဓိကသိပ ံဝတ ရှည်ဆုအားလံုးကုိ ဆွတ်ခူး 

ေသာစာအုပ်လည်းြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၇ သုိ 

ဘာသာြပန်ပညာရှင် ဆရာကီးြမဇင်
ုုယ် (စာေပဗိမာန်)

ေဆာင်းပါးစာေပက  တွင်    စာတမ်း 

ေလးေစာင်တင်သွင်းခဲ့ရာ    ဆရာကီးြမဇင်၏ 

“စာေပေဆာင်းပါး”  စာတမ်းလည်း  တစ်ခုအပါ 

အဝင်ြဖစ်သည်။

ဆရာကီးြမဇင်၏   “စာေပေဆာင်းပါး” 

စာတမ်းတွင် စာေပေဆာင်းပါးသည ်စာေပနယ်ရှိ 

အေကာင်းအရာအမျိးမျိးကို  ပုံအမျိးမျိးြဖင့ ်

ေဖာ်ဆိုေသာ    အေရးအသားတစ်မျိးြဖစ်သည်။ 

လူဘဝကျယ်ြပန်သည်ှင့်အမ     စာေပနယ်မှာ 

ကျယ်ြပန်ပါသည်ဟဆုိုပီး စာေပေဆာင်းပါးအမျိး 

မျိးရှိေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်း  ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ 

ြပထားသည-်

(က) စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးအေကာင်း အသိေပး 

ေဆာင်းပါး (Book Notice)

(ခ) စာအုပ်သုံးသပ်ေရးေဆာင်းပါးတို (Short 

Book Review)

(ဂ) စာအုပ်သုံးသပ်ေရးေဆာင်းပါးရှည ် (Long 

Book Review)

(ဃ) စာေပေဝဖန်ေရးေဆာင်းပါး (Criticism)

ြမန်မာိင်ုငတွံင်သာမက ကမ  ာချင်းေအာင်ေကျာ်ကားေသာ ဗဒု ဘာသာယ်ေကျးမ  

အေဆာက်အအံုကီးြဖစ်သည့ ်ဤေရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီးအေကာင်းကိ ုဆရာ

ကီး၏ဘာသာြပန်ဆိမု ေကျးဇူးေကာင့ ်ြပည်ပသာသနာြပပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငြံခားသား 

ကမ  ာလှည့ခ်ရီးသွားများ   အလွယ်တကဖူတ် ေလလ့ာိင်ုေပသည်။ ထိမှုတစ်ဆင့် 

ြမန်မာ့အားမာန်၊ ြမန်မာ့သုပ်၊ ြမန်မာ့စည်းလုံးမ စွမ်းအား၊ ြမန်မာ့ေမ ာ်မှန်းချက်၊ 

ြမန်မာဗ့သိကုာလက်ရာစွမ်းပကားများကိ ုကမ  ာသေိအာင် စွမ်းေဆာင်ိင်ုခဲပ့ါသည်။ 

ဤသည်မှာ ြမန်မာြပည်  ဗဒု သာသနာထွန်းကားြပနပွ်ားေရးအတွက် တန်ဖိုးမြဖတ် 

ိုင်ေသာ ဆရာကီး၏ ကိးပမ်းအားထုတ်မ ပင်ြဖစ်



ိုဝင်ဘာ  ၇၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

အဆိုပါဂ ဝင်ေြမာက်စာအုပ်ကို ဆရာကီး 

ြမဇင်က “ရာမှင့ ်ဆုစံည်းရာ” ဟ၍ူ ဘာသာြပန်ခဲ ့

ပီး ၁၉၉၃ ခုှစ်က ပထမအကိမ်ထုတ်ေဝခ့ဲသည်။ 

၂၁၃၁ ခုှစ်တွင် စကဝဠာအတွင်းမှ အာကာသ 

ယာ်ကီးတစ်စင်းသည် လူသားတို၏ ေနအုပ်စု 

အတွင်းသို  ထူးြခားစွာ ဝင်ေရာက်လာသည်။ 

ထုိယာ်ကီးကုိေတွသည့် ၂၁၃၁ ခုှစ်ှင့် ထုိှစ်၌ 

ေတွေသာ အမှတ်စ် ၄၃၉ ကိုေဖာ်ြပကာ ၃၁/ 

၄၃၉ ဟု မူလက ပုံမှန်အတိုင်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။

သိုေသာ် ထူးဆန်းေကာင်းသိလာသည့်အခါ 

ပုံမှန်အတိုင်းသတ်မှတ်သည့် ကိန်းဂဏန်းအစား 

အမည်ေပးကင်ပွန်းတပ်ကေတာ့သည်။   အမည် 

ေရးချယ်ရာ၌ ေခါမ၊ ေရာမ ဒ  ာရလီာအမည်များကိ ု

ေပးချင်ေသာ်လည်း အြခားဥက ာခဲများကို ထို 

အမည်များေပးပီး၍ ကန်ုသွားပြီဖစ်ေသာေကာင့ ်

အိ ိယအယမှူလာေသာအမည်ကိသုာ ေပးရေတာ ့

သြဖင့် ၃၁/ ၄၃၉ ကိ ုရာမဟု အမည်ေပးကသည်။ 

ရာမကို “စကဝဠာသေ  ဘာ’’ ဟုလည်း ေခ ိုင် 

သည်။

ေြမကမ ာမှ   အာကာသယာ်တစ်စင်းက 

ရာမှင့်ဆုံစည်း၍ အတွင်းဝင်စူးစမ်းသည့်အခါ 

သက်ရှိသတ ဝါကင်းမဲ့ေသာ ေလာကြဖစ်ေကာင်း 

ေတွရသည်။ ထိယုာ်ကီးသည် ေနအပ်ုစအုတွင်းသို 

ဘာေကာင့် ဝင်လာသလဲ။ ရန်မူဖိုလား၊ အမဲ 

ေနထုိင်ဖုိလား။ ထူးဆန်းေသာြဖစ်ရပ်အမျိးမျိးှင့် 

ကံရေသာ်လည်း အေြဖကိကုား မေဖာ်ထတ်ုတတ် 

ကပုံအေကာင်း ၂ဝ ရာစုအတွင်းရှိစ် ၂၁ ရာစု 

အနာဂတ်ကာလကို ကိတင်ခန်မှန်းပုံေဖာ်ေသာ  

သိပ ံဝတ ရှည်ကီးြဖစ်သည်။ ယေနမျက်ေမှာက ်

ကာလ   နည်းပညာဖွံဖိးတိးုတက်မ အတွက် 

အေရးပါေသာ စကဝဠာအေကာင်းြခင်းရာများကိ ု

ဆရာကီးက   အေသးစိတ်ဘာသာြပန်ထားရာ 

ဖတ် သူများအတွက်  သိပ ံေလာက ဗဟုသုတ 

များစွာကိ ုရရှိေစပါသည်။

ဆရာကီးြမဇင်ှင့ ်ေလးဆူဓာတ်ပုံေရ တိဂုံ

သိဂ  ုတ ရကုန်းေတာ်ေပ ရှိ ေလးဆူဓာတ်ပုံ 

ေရ တိဂံုေစတီေတာ်ကီးသည် သဒ ါစုပံုရာ၊ ရတနာ 

စုပံုရာ၊ ဆည်းကပ်ကုိးကွယ်အားထားရာ ဆံေတာ် 

ရှင်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးြဖစ်သြဖင့် မင်းအဆက ်

ဆက်၊ ေခတ်အဆက်ဆက်   ြပည်သူအသီးသီးတို 

ဖူးေြမာ်ကည်ညိရာ   ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးြဖစ်ပါ 

သည်။

၁၉၇၂ ခုှစ်    ေစတီေတာ်၏ထီးေတာ်ကို 

ြပြပင်ရာမှ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနက ပညာရှင် 

များှင့ ်ေကာ်မတဖဲွီပီး ြမတ်ဘရုားေရ တဂို၏ံသမိင်ုး 

ကိ ုြပစခုဲသ့ည်။ ပညာရှင်များက သေုတသနြပ ရှာေဖ ွ

စုေဆာင်း ြပစုေရးသားခဲ့ေသာ ေလးဆူဓာတ်ပုံ 

ေရ တိဂုံ သမိုင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ကီးကို ဆရာကီး 

ြမဇင်က အမည်ရင်းဝင်းေဖြဖင့် အဂ  လိပ်ဘာသာသို 

ြပန်ဆိုခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်သာမက   ကမ ာချင်းေအာင ်

ေကျာ်ကားေသာ ဗဒု ဘာသာယ်ေကျးမ  အေဆာက် 

အအံုကီးြဖစ်သည့် ဤေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး

အေကာင်းကုိ ဆရာကီး၏ဘာသာြပန်ဆုိမ ေကျးဇူး

ေကာင့ ်ြပည်ပသာသနာြပပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငြံခားသား 

ကမ ာလှည့်ခရီးသွားများ   အလွယ်တကူဖတ်  

ေလလ့ာိင်ုေပသည်။ ထိမှုတစ်ဆင့ ်ြမန်မာအ့ားမာန်၊ 

ြမန်မာ့သုပ်၊ ြမန်မာ့စည်းလုံးမ စွမ်းအား၊ ြမန်မာ့ 

ေမ ာ်မှန်းချက်၊ ြမန်မာ့ဗိသုကာလက်ရာစွမ်းပကား 

များကို ကမ ာသိေအာင် စွမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ဤသည်မှာ ြမန်မာြပည် ဗုဒ သာသနာ ထွန်းကား 

ေလ့လာဆညး်ပူးမ ၊ စာေပေလာကြဖတ်သနး်မ  

အေတွအကံ၊ တစ်သက်တာစာေပဆုရြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ ဝမ်းသာပတီတိိုကိ ုမ ေဝခစံားိင်ုေအာင် 

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရစ်  ေကးမုံ 

သတင်းစာက ဆရာကီး၏ေနအိမ်သုိ သွားေရာက် 

ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ရာ  ဆရာကီးက အထက်ပါ 

အတိင်ုး ေစတနာစကားကိ ုမန်ိဆိခုဲပ့ါသည်။ ဆရာ 

ကီး၏ ေစတနာစကားအတိင်ုး ေှာင်းေခတ်လငူယ်၊ 

လူကီး စာေပဝါသနာရှင်များက လိုက်နာေဆာင် 

ရက်ကမည်ဆိုပါက   ြမန်မာကဗျာေလာက၊ 

ဘာသာြပန်ေလာက တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာမည်မှာ 

မုချဧကန်ပင်ြဖစ်ပါသည်။

ယခအုခါ အသက် ၉၅ ှစ်အရယ်ရိှပြီဖစ်ေသာ 

ဆရာကီးြမဇင်သည် အမှတ် ၆၀၇-ဒီ၊ ၆ လ ာ၊ 

ပလုကွဲန်ဒိ၊ု ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

တွင် မသိားစှုင့အ်တ ူကျန်းမာစွာေနထိင်ုလျက်ရိှပါ 

သည်။   ဘာသာြပန်ပညာရှင ်   ဆရာကီးြမဇင ်

အသက်ရာေကျာ်ရှည်ပါေစေကာင်း ဆမွုန်ေကာင်း 

ေတာင်းလျက် ြမန်မာကဗျာေလာက၊  ဘာသာြပန် 

ေလာက၊  ြမန်မာစာေပေလာကတို၏  ေကာင်း 

ကျိးအြဖာြဖာကိ ုအစ်တစိက်ု သယ်ပိုးထမ်းရက်ခဲ ့

ေသာ ဆရာကီး၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးများကိ ု  ဦးထိပ် 

ပန်ဆင် ဂါရဝြပေရးသားအပ်ပါသည်။    ။

ရည် န်းကိုးကား စာအုပ်စာတမ်းများ

(၁) ၂၀၁၄ ခုှစ်အတွက် အမျိးသားစာေပ 

တစ်သက်တာဆ ုဆှုင်းသဘင်လက်ကမ်း 

စာအုပ်

(၂) မလခိ၏ ြမန်မာစာေပအဘဓိာန်ေပါင်းချပ် 

(က-လ)

(၃) SHWE DAGON (Win Pe)

(၄) ဘာသာြပန်ရည် န်း (အတွဲေလးတွဲ)

(၅) စာေပဗမိာန်ထတ်ု ြမန်မာကဗျာစာတမ်းများ 

(ဒုတိယတဲွ)၊ ေဝဖန်ေရးစာေပစာတမ်းများ 

(ပထမတွဲ)၊ စာအုပ်စာေပ (ဒုတိယတွဲ)ှင့် 

ဘာသာြပန်စာေပ

(၆) ဆရာကီးဦးဝင်းေဖ (ြမဇင်)   ေရးသား 

ဘာသာြပန်ဆိခုဲေ့သာ ြမကန်သာ၊ ကဗျာန့ရ ီ

ှင့် နိမိတ်ပုံ၊   ေခတ်ေပ ြမန်မာကဗျာ 

(MODERN MYANMAR POETRY)၊ ရာမှင့ ်

ဆုံစည်းရာ စာအုပ်များ

ြပန်ပွားေရးအတွက် တန်ဖိုးမြဖတ်ိင်ုေသာ ဆရာကီး 

၏ ကိးပမ်းအားထုတ်မ ပင်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာကီးြမဇင်၏ ေစတနာ

“အဓိကကေတာ့ က န်ေတာ်စာေပေရးြဖစ်တဲ့ 

ေနရာမှာ ကဗျာကိ ုပိေုရးြဖစ်ခဲပ့ါတယ်။ စာေရးသက် 

တစ်ေလ ာက် ကဗျာ့နရီနဲ နိမိတ်ပုံ ၊ စစ်ေတာင်း 

တံတားကီးချိးခဲ့စ်က စသည့် စာအုပ် ၁၀ အုပ်ခန်  

ေရးသားထုတ်ေဝခဲ့ပီး   ေဆာင်းပါးေပါင်းများစွာ 

ေရးသားြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။   အဲဒီထဲမှာ ကဗျာ့နရီနဲ  

နမိတ်ိပုစံာအပ်ုက အထေိရာက်ဆုံးပါ။ ကဗျာေလာက 

ရဲ အထိေရာက်ဆုံး၊ အကျိးေကျးဇူးအများဆုံးြဖစ ်

ပါတယ်။ တစ်နည်းအားြဖင့ ်     ကဗျာေလာကကိ ု

ေြပာင်းေပးတဲ့စာအုပ်လိုြမင်ပါတယ်။   အခုေခတ် 

ကဗျာေတွနဲပတ်သက်၍   ေြပာချင်တာကေတာ့ 

အဂ  လိပ်ကေန   ြမန်မာြပန်များတယ်။  ြမန်မာက 

အဂ  လိပ်လိုြပန်တာ  မရှိသေလာက်နည်းတယ်။ 

အဂ  လိပ်က ြမန်မာလိုြပန်တဲ့ကဗျာေတွမှာ တိကျမ  

မရှိတာေတွရတယ်။ တတ်ိုင်သေလာက် ကိးစား 

ကပါ။ ြမန်မာစာကိ ုပိုင်ိုင်ေအာင်လုပ်ပီး များများ 

ြပန်ကည့်ပါ။ ြမန်မာလိုကေန အဂ  လိပ်လိုေရးတဲ့ 

ကဗျာေတွ များများေရးကည့်ကပါ”

ြမန်မာစာေပေလာကတွင် တစ်သက်တာပတ်လုးံ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပး

မဂ  လာဒုံ  ိုဝင်ဘာ  ၆

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကာကွယ်၊          

ထိန်းချပ်ေရးေဆာင်ရက်ရာတွင်

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ ြခင်းသည  ်

အဓိကအခန်းက  တစ်ရပ်ြဖစ ်

ေသာေကာင့်  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

အေနြဖင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးံှြခင်း 

လုပ်ငန်းများကို   ဦးတည်အုပ်စု 

များြဖင့်    ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ        

ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းက   ရန်ကုန် 

ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု မဂ  လာဒုံမိနယ် 

တွင်  အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက်   

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ ်

ေဆးကို   ေကျာင်းများအလိုက ်

ဆက်လက်    ထိုးှံေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို     ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ပထမအကိမ် ထုိးံှ 

ေပးရာတွင် အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် 

အထက် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

များအား  ထိုးှံေပးလျက်ရှိပီး       

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်းလုပ်ငန်း 

များတွင်   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊    ဆရာ     ဆရာမများ၊  

ကက်ေြခနသီနူာြပတပ်ဖဲွဝင်များ၊ 

ေကျာင်းသား     မိဘများှင့် 

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးှ ံ

ေပးြခင်းသည်   ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရရရှိမ အေပ    မူတည်၍ 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ    မဂ  လာဒုံ 

မိနယ်ရိှ အထက(၂)၊   အထက(၃)၊  

အထက(၇)၊ အထက(၉)၊   ထခဲွလ 

(၅)ေကျာင်းတိုမ ှ   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ စုစုေပါင်း ၃၉၆၉ ဦး 

အား  ထိုးံှေပးခဲေ့ကာင်း  မိနယ် 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှ

သိရသည်။        

သ ာ(ြပန်/ဆက်)

လက်ပံတန်းမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရန် ကျန်ရှိသည့် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံေပး
လက်ပံတန်း  ိုဝင်ဘာ  ၆

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  လက်ပံတန်း 

မိနယ်ရိှ  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှရန် 

ကျန်ရှိသည့်  အသက်  ၁၂ ှစ်ှင့် 

အထက် အေြခခံပညာေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကိ ုယေန  မွန်းလွဲ 

၁ နာရီမှစ၍      အထက(၃)

လက်ပံတန်းေကျာင်းခန်းမတွင ်

ကျန်းမာေရး    ဝန်ကီးဌာန၏            

လမ်း န်ချက်များှင့်       အညီ 

မိနယ်   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး Sinovac ဆက်လက်  ထိုးှံ 

ေပးလျက်ရှိသည်။

လက်ပံတန်း   မိနယ်တွင်  

ကိုဗစ်−၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ထိုးံှေပးြခင်းကိ ုအထကေကျာင်း  

၁၂ ေကျာင်း၊      အထက(ခွဲ) 

ရှစ်ေကျာင်း၊ အလက ၁၀ ေကျာင်း၊ 

အလက(ခွဲ)ေလးေကျာင်း၊ မူလွန်  

၁၂  ေကျာင်း စုစုေပါင်း ၄၆ ေကျာင်း 

ရှိ အသက်   ၁၂  ှစ်ှင့်အထက် 

အေြခခံပညာ၊   အလယ်တန်း၊  

အထက်တန်းအဆင့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ  ၄၆၈၈   ဦးအား 

ေဆးထိုးစရုပ် ၁၀ ခြုဖင့ ်ကိဗုစ်−၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပးခဲ ့

ပီးြဖစ်ရာ ကျန်ရိှသည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၁၂၄၈ ဦးအား ကာကွယ် 

ေဆး   ဆက်လက်ထိုးှံေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်ပညာေရး 

မှးုံးက သိရသည်။

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးြခင်း 

ကိ ုမိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွက 

ကီးကပ်၍ မိနယ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊    ထိန်းချပ်ေရး     

ှင့်         အေရးေပ တုံြပန်ေရး 

ေကာ်မတီဝင် ဌာနဆုိင်ရာတာဝန် 

ရှိသူများ၊ ဆရာ    ဆရာမများ၊ 

မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များက ဝိင်ုးဝန်း 

ကူညီ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး တန်ဆည်မိနယ် ကာေပါင်းကျေကျးရာအပ်ုစ ု

ကာေပါင်းကျေကျးရာ၌ အိမ်ေြခ ၇၀၀ ခန်ရှိပီး၊ ြပည်ခိုင်ဖိးပါတီကိ ု

ေထာက်ခံအားေပးသူများ၊  NLD ပါတီကုိေထာက်ခံအားေပးသူများှင့် 

အြခားပါတီများကို ေထာက်ခံအားေပးသူများပါ ငိမ်းချမ်းစွာအတူ 

ယှ်တဲွေနထိင်ုခဲ့ကသည်။ တပ်မေတာ်က ိင်ုငေံတာ်တာဝန်အား ရယ ူ

ထန်ိးသမ်ိးပီးေနာက်ပိင်ုးတွင် ေကျးရာအတွင်းရိှ  NLD  ေထာက်ခသံမူျား 

သည်  သေဘာထားေသးသမ်ိစွာြဖင့ ်အစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်သမားများ 

အသွင်ကူးေြပာင်းလာပီး  သီးကုန်းဆရာေတာ် ဘဒ   စ ိမာဦးေဆာင် 

ေသာ PDF အကမ်းဖက်အဖဲွအြဖစ် ဖဲွစည်းကာ ၎င်းတုိပါတီကုိ ေထာက်ခ ံ

အားေပးမ မရှိသည့် ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများကိ ု ၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီ 

၁၇ ရက်တွင်  အသက် (၁၁)ှစ်၊ (၁၆)ှစ်၊ (၁၈)ှစ် အရယ်ကေလးသငူယ် 

များအပါအဝင် အမျိးသားရှစ်ဦး၊ အမျိးသမီးတစ်ဦးအား သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ 

၎င်းတို၏ေနအိမ်များကိ ု မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ  လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ 

အလားတ ူအဆိုပါအကမ်းဖက်အဖွဲသည ်၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ 

၉  ရက်တွင် အသက်  ၇၃ ှစ်အရယ် အဘိုး၊ အဘွား ှစ်ဦးအပါအဝင် 

အမျိးသား ှစ်ဦးှင့် အမျိးသမီး တစ်ဦးတိုအား     လည်းေကာင်း၊ 

ေအာက်တိုဘာ ၁၀  ရက်တွင် အမျိးသားတစ်ဦး၊ အမျိးသမီးတစ်ဦး 

တုိအားလည်းေကာင်း ထပ်မသံတ်ြဖတ်ခဲသ့ည်။   အကမ်းဖက်လသူတ် 

မီး  ြဖစ်စ်များေကာင့် ကေလးသူငယ်များ၊ သက်ကီးဘိုးဘွားများ 

အပါအဝင် အမျိးသား ၁၁ ဦး၊   အမျိးသမီး သုံးဦး ေပါင်း ၁၄ ဦး ေသဆုံး 

ခဲ့ပီး ၎င်းတို၏ပါတကီိ ုေထာက်ခြံခင်းမရိှသည့ ်ေကျးရာသ ူေကျးရာသား 

များမှာ   အသက်အ ရာယ် စိုးရိမ်ရသည့်အတွက ်အချိက နီးစပ်ရာ 

ေကျးရာများ၊ ေဆွမျိးသားချင်းများရှိရာ၌ လည်းေကာင်း၊ အချိက 

တန်ဆည်မိနယ် မိမရဲစခန်းှင့် ြပည်ခိုင်ဖိးပါတီုံးများ၌လည်း

ေကာင်း ေြပာင်းေရ ခုိလ ံခ့ဲကသည်။ ထုိသုိေြပာင်းေရ ခုိလ ံသည့် အချန်ိ 

တွင်လည်း နယ်ေြမခံအကမ်းဖက်သမားများက နည်းမျိးစုံြဖင့် ထပ်မ ံ

ခိမ်းေြခာက်မ များ ြဖစ်ေပ လာုိင်သည့်အတွက်ေကာင့် ခုိလ ံေနကသူ 

များသည် ကန်ဘလူမိနယ် ေြမဒူးအပ်ုစ ုဦးေမာ်ေတာေကျးရာ သာသနာ ့

အလင်းေရာင်ေကျာင်းတိက်ုဆရာေတာ် ဘဒ   ဝါသဝ၏ေကျာင်းတိက်ုသို 

ေရာက်ရိှခုိလ လံျက်ရိှကပီး လက်ရိှမှာ လူဦးေရ ၅၀ ေကျာ်ကုိ  ေစာင့်ေရှာက် 

တာဝန်ယူထားေကာင်း သိရသည်။

ပန်ုးေရှာင်ေနရပါတယ်။ အဒဲါကိ ုညေနမိုးချပ် ၆ နာရထီိုး ထမင်းစားေန 

တဲအ့ချန်ိမှာမှ ဆိင်ုကယ်သေံတွကားတယ်ဆိုပီး ထမင်းစားေနတာကေန 

လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ့ ြဗန်းဆိုေသနတ်ေတွနဲ  ေရာက်လာပါတယ်။ 

အဲဒီအချနိ်မှာ က န်မေယာက်ျားက လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ ့က န်မက 

မလုပ်ကပါနဲ ၊ မလုပ်ကပါနဲလုိဆုိပီးေတာ့ လက်အုပ်ချီပီး ေတာင်းပန် 

တယ်။ အဲဒီချန်ိမှာမရဘူး။ ေကျာ်စွာထက်နဲ  ေဝဖိးသန်နဲက အရင်ဆံုး 

က န်မေယာက်ျားကိ ုေသနတ်နဲပစ်လိုက်တယ်။ က န်မေယာက်ျားက 

ထမင်းဇလုံနဲတားပီး ေြပးလိုက်ေတာ ့ပထမအချက်ကေတာ ့မမှန်ပါ 

ဘူး။   ေနာက်တစ်ချက်ကျေတာ့  ေကျာ်စွာထက်က အိတ်ေထာင်ထဲက 

ေသနတ်အတိုကိုထုတ်ပီးေတာ့ ပစ်လိုက်တာပါ။ ရက်ရက်စက်စက ်

ပစ်လိုက်တာ သုံးချက်။ က န်မေယာက်ျားကိ ုေသပီ၊ ဒီေကာင်ေသပ ီ

သွားမယ်ဆိုပီးေတာ ့အေမတို၊ အေဖတိုဆအီသွားကိ ုဘယ်လိမှု တားလို 

လည်းမရ။ တားလိုရှိရင်လည်း က န်မတိုကိုသတ်မှာပဲ။ က န်မလည်း 

ကိုယ့်သားသမီးေတ ွကိုယ်ရှိေနမှြဖစ်မှာဆိုေတာ ့ပုန်းတဲ့ေနရာကေန 

ဒီအတိုင်းပဲကည့်ေနရတယ်။ 

က န်မသားဆိ ု က န်မရဲ အေမနဲ  အေဖကိ ုသတ်တဲအ့ချန်ိ ဖျားေန 

လို ေစာင် ခံထဲကေန ဒီအတိုင်းပဲ ကည့်ေနခဲ့ရတာပါ။ သူအဘိုးကို 

ပထမအချက်ပစ်ေတာ ့ေပါင်ကိုမှန်တယ်။ အေဖက “အားအား” ဆိုပီး 

ေအာ်ေတာ ့ဒတီိင်ုးပနဲားေထာင်ေနရတယ်။ ေနာက်တစ်ချက် နားထင်ကိ ု

ပစ်လိက်ုေတာ ့အေဖကေသသွားတာ။ က န်မ အေမက မျက်စကိလည်းမဲွ၊ 

သည်းေြခေတာင်မရိှဘူး။ ေရာဂါြဖစ်လို ထတ်ုထားရတာပါ။ ခတုင်ကေန 

ေနရာမေရိင်ုပါဘူး။ ခင်ဗျား ---လား ဆိုပီး ေမးတယ်။ ဟတ်ုပါတယ် 

ေတာ ့ကျပ်က---ပါဆိေုတာ ့ေြပာေြပာဆိဆုိနုဲ ပစ်ချလိက်ုတာ။ နားထင် 

ကိ ုပွင့ထွ်က်သွားတာပ။ဲ သတူိုက လအူင်အားေတ ွအများကီးနဲဆိေုတာ ့

ဘယ်လိုမှလည်း  လက်တုံြပန်လိုလည်းမရဘူး။  ဘာမှလည်းလုပ်လို 

မရဘူး။ အေမးအြမန်းလည်း မရှိပါဘူး။

 သူတိုက က န်မေယာက်ျားကိုသတ်၊ ဟိုေကာင်ေတွဆီသွားမယ ်

ဆိုပီးေတာ့ အေမတို၊ အေဖတိုဆီ သွားသတ်တဲ့အချနိ်မှာ က န်မသား 

သမီးေတေွခ ပီး ေတာထကဲိ ုေြပးရပါတယ်။  ေတာထကဲိ ုေြပးလိက်ုတဲ ့

အချန်ိမှာ က န်မကိ ုဟိေုကာင်မကျန်ေသးတယ်။ ဟိေုကာင်မကျန်ေသး 

တယ်ဆိုပီး သတ်ဖိုလိုက်ရှာေတာ ့အသက်ကို ဘယ်လို ှလို ှရမယ် 

မသဘိူး။ အေမ၊ အေဖတိုကိုသတ်ပီး တတဲစ်တလဲုံးကိ ု ပတ်ေမ ပီးေတာ ့

အကန်ုလုံးကိ ုမီး  ဖျက်ဆီးထားခဲတ့ာပါ။ ပစ ည်းဥစ ာေတလွည်း ဘာမှ 

မရလိက်ုဘူး။  ခိင်ုးွားကီး ခနုစ်ေကာင်လုံးကိုလည်း အကန်ုလုံးပစ်သတ် 

ချက်စားလိက်ုတယ်။ သတူို အဒဲလီိေုတလွပ်ုသွားကတာပ။ဲ ေတာထမှဲာ 

မိုးေတကွရာ၊ ြခင်ေတကွိက်ု ၊ ဒူးထေိရေတထွ ဲတစ်ညလုံးထိုင်ပီးေနရတာ။ 

မနက်ေရာက်မှ အကအူညလီာေပးတဲ ့ရေဲတနွဲ က န်မတို လိက်ုခဲရ့တာပါ။ 

က န်မတို ဘာမှလည်းမရိှေတာပ့ါဘူး။ အခ ုေြခမဲ၊့ လက်မဲ ့ြဖစ်သွားပါပ။ီ 

က န်မတို တစ်သက်လုံး ေစာင့်ေရှာက်သိမ်းဆည်းခဲ့တဲ ့စည်းစိမ်ဥစ ာ 

ကလည်း လှည်း၊ ွားနဲ  ေရ တိုေရ စလည်း အကုန်လုံးရှာေဖွပီးေတာ ့

သတူိုယသွူားကတာပါ။ မှတ်ပုတံင်ေတာင် ကိယ်ုနဲကပ်ထားလို ပါခဲတ့ာ 

ပါ။ သူတိုက တဲမှာရှာေဖွပီးေတာ ့အကုန်လုံးယူသွားကတာပါ။ 

ဒီအဖဲွေတွနဲကေတာ့ ဘယ်လုိမှ ေနလုိထုိင်လုိ မြဖစ်ေတာ့ပါဘူး။ 

က န်မတို အသက်နဲခ ာကိယ်ုကပ်ေအာင် ဘယ်လိေုစာင့ေ်ရှာက်ရမယ်၊ 

ဘယ်လိုေနရမယ်ဆိုတာမသိပါဘူး။ က န်မတို စားစရာ ေသာက်စရာ 

လည်း မရှိ၊ ေနစရာတည်းခိုဖိုလည်းမရှိ။ ေြပးစရာလ ားစရာ ေြမကီး 

လည်းမရှိ။ အစ်ကိုကို အားကိုးေနရေတာ့လည်း ဒီအစ်ကိုကို ရန်ရှာ။  

က န်မသားသမီးေတဆွိရုင် အခဆုိအုေဖမဲ။့  အဘိုးအဘွားအသတ်ခရံ။ 

အေဖမရိှေတာ ့သားသမီးေတေွရှေရးဘယ်လိမှုကိ ုမေတွးရပဲါဘူး။ က န်မ 

သမီးအငယ်ဆံုးက ၁၁ ှစ်၊ အလတ် ေယာက်ျားေလးက ၁၃ ှစ်၊ အကီးဆုံး  

၁၀ တန်းေကျာင်းသားက ၁၇ ှစ်။ သူတိုသတ်မယ့် အ ရာယ်ကို 

ေကာက်လုိတိမ်းေရှာင်ေနရတာ ကုိယ့်ဘဝကုိယ်လံု ခံတယ်လုိ မခစံား 

ရဘူး။ က န်မသမီးကေတာ ့ူးမတတ်ဘ။ဲ အေမ အေဖက့ိ ုသတူိုရက်ရက် 

စက်စက် သံုးချက်ပစ်သတ်တာ။ အေဖေသပီ။ က န်မကေတာ့ သမီးကုိ 

စိတ်ထိခိုက်မှာစိုးလို   အေဖမေသပါဘူးဆိုပီး    အားေပးခဲ့ပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့ ်သူအေဖက သူေရှတင်ေသွးအိင်ုထလဲဲပီး ေသခဲရ့တာ။ က န်မ 

လည်း ြမင်ခဲ့ရပါတယ်။ 

က န်မသားဆိရုင် သူအဘိုးနဲ  သူအေမကီးကိ ုခတုင်ေပ ပစ်သတ် 

ထားခဲတ့ာ။ ေကွးေကွးေလး။ အေဖက ေြခေထာက်ေကွးပီး ေသေနတာ 

မိုလို သူအဘိုးကိ ုအေသအချာ ေခါင်းအုံးေလးအုံးပီးေတာမှ့ ချေပးထားခဲ ့

ရတယ်။  ပီးေတာ ့အေမ့ကို    နားထင်ပစ်သတ်ထားခဲ့တာကိုေတာ ့

ဇက်ကျိးကျေနလို အေဖက အေရှဘက်ကခုတင်၊ အေမက အေနာက် 

ဘက်ကခုတင်မှာ ဒီအတုိင်းသတ်ထားခ့ဲလုိ က န်မသားက ေသေသချာချာ 

သိပ်ပီး ေစာင် ခံေပးထားခဲ့တာ။ က န်မတို သွားကည့်မယ်လုပ်ေတာ ့

သူတို အကုန်မီး  ပီး ဖျက်ဆီးထားခဲ့ပီ။ က န်မေတာင်းဆိုချင်တာက 

က န်မသားသမီးေတွ ေရှလူဆက်ြဖစ်ေအာင်ေနရဖို ေစာင့်ေရှာက်ေပး 

ုိင်မယ်ဆုိလုိရိှရင် ေစာင့ေ်ရှာက်ေပးေစချင်ပါတယ်။ ကညူေီပးေစချင်ပါ 

တယ်။ က န်မတို ခုလက်ရှိကေတာ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့၊ စားရမဲ့ေသာက်ရမဲ့ 

သူများေပးမှကမ်းမ ှစားရမှာပါ။

PDF အကမ်းဖက်သမားများ၏ အကမ်းဖက်မ အား ကိုယ်တိုင် 

ခံစားခဲ့ရသည့ ်ကာေပါင်းကျေကျးရာမ ှဦးွန်ခိုင်၏ ေြပာဆိုချက်

ဦးအုန်းေသာင်အိမ်ကို သူတိုကရှိသမ လူေတွအကုန်စုပီးေတာ့ 

က န်ေတာ့အ်မ်ိကိ ုစပီး ိက်ုဖျက်ပါတယ်။ အမ်ိကိုိက်ုဖျက်ပီး ဓားေတနွဲ  

က န်ေတာ့က်ိသုတ်ဖိုကေံတာ ့က န်ေတာ်ထွက်ေြပးခဲပ့ါတယ်။ ထွက်ေြပး 

ေတာ့ က န်ေတာ့်ရဲအိမ်အေရှဘက ်ကိုက် ၂၀ ေလာက်အကွာမှာ အိမ် 

တစ်လံုးရိှပါတယ်။ အဲဒီအိမ်ေပ ကုိ က န်ေတာ်တက်ေြပးေတာ့ က န်ေတာ့် 

ကိုဝိုင်းမိပါတယ်။ ဝိုင်းမိတဲ့အချနိ်မှာ မင်းေရှေလ ာက် ြပည်ေထာင်စ ု

ကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီကိ ု    ဘယ်ေတာ့မှ  မဲမေပးရေတာ့ဘူး၊ 

အားလည်းမေပးရေတာ့ဘူး၊ ဒီလူေတွကို ကန်ေတာ့ပါလိုေြပာေတာ့ 

ေအးမွန်နဲ  ေနြခည်ထွန်းက သူတိုကို ကန်ေတာ့ရင်ရတယ်လိုေြပာလို 

က န်ေတာ်သူတိုှစ်ေယာက်ကို၊ က န်ေတာ့် သမီးအရယ်ေလာက်ရှိတဲ ့

မိန်းကေလးှစ်ေယာက်ကုိ က န်ေတာ်ကန်ေတာ့ခ့ဲရပါတယ်။ သံုးကိမ် 

တတိိ။ အဲဒီလုိကန်ေတာ့ရင် သူတုိမသတ်ဘူးဆုိပီး ဒါေတာင်မှ စည်သူဝင်း 

က ဘတ်နဲ ပစ်လုိက်လုိ က န်ေတာ် ေနာက်ဇက်ကုိလက်ကာတာ လက် 

ကဲွသွားပါတယ်။ က န်ေတာ် အဲဒီနားကေနတစ်စပ်တည်းပဲ သူတုိကရာထဲ 

မှာ မင်းတုိမေနရေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ က န်ေတာ်သားတစ်ေယာက်၊ သမီး 

တစ်ေယာက်နဲ မိန်းမကုိ   ဆုိင်ကယ်ှစ်စီးေပးပီးေတာ့မှ    သူတုိကုိ 

ထွက်ခုိင်းလုိက်ပါတယ်။ က န်ေတာ့်သူငယ်ချင်းကားတစ်စီးကုိ က န်ေတာ် 

အကူအညီ ေတာင်းလုိက်ပါတယ်။ သူကားလာလုိ က န်ေတာ့်အသက်ရှင် 

ခ့ဲရြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ့်ညီရယ်၊ က န်ေတာ့်ညီရဲသူငယ်ချင်းရယ် 

လမ်းဆံုမိကုိ ကားနဲသွားခ့ဲပါတယ်။ အဲဒီေန က န်ေတာ်မြပန်ခ့ဲလုိဆုိပီး 

က န်ေတာ့်မသတ်ရလုိဆုိပီး က န်ေတာ့်ညီကုိ ဓားစာခံအြဖစ် သတ်လုိက် 

ပါတယ်။ က န်ေတာ့်ညီရယ်၊ က န်ေတာ့် ညီရဲသူငယ်ချင်းကုိ သတ်ပစ် 

လုိက်ပါတယ်။ သတ်ပီးေတာ့ က န်ေတာ့်ကုိြပန်လာေအာင် အကိမ်ကိမ် 
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ေနရာချထားေရးနဲပတ်သက်လို    ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန်နဲ   လပ်ုေပးပါ။ 

ေနာက်တစ်ခါ  သူတိုေတွရဲ  စားဝတ်ေနေရး၊ သုံးစွဲဖိုအတွက်လည်း 

ိုင်ငံေတာ်ကပစ်မထားပါနဲ ။ ဆရာေတာ် ေမတ ာရပ်ခံပါတယ်။

လမ်းမှားမလိုက်ရန်လို

လူတိုင်း  အမှားှင့်မကင်းိုင်ပါ။  ဒါေပမဲ့  မှားမှန်းသိသိကီးြဖင့ ် 

ေရှဆက်တိုးေသာ်လည်း မှားမှန်းသိလို အချနိ်မီြပင်ဆင်ိုင်သူသည ်

လာရာအရပ်တ ူလားရာအရပ်မတူကေတာ့ဘူးဆိုတာ သတိြပမိက 

မည်ြဖစ်သည်။ လူငယ်များတွင ်အနာဂတ်ရှိသည်။ အေကာင်းအရာ 

တစ်ခုခုကို ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်စွာ စ်းစားဆင်ြခင်ိုင်စွမ်း၊ ေဝဖန် 

ပိုင်းြခားိုင်စွမ်းရှိကသည်။ လူငယ်များ၏အနာဂတ ်လှပရန်အတွက် 

လမ်းမှားမလိုက်ရန်လိုသည်။ အိမ်ြပန်ချင်ေသာ်လည်း မြပန်ိုင်ေတာ့ 

တာ၊    ဥပေဒမဲ့    ိုင့်ထက်စီးနင်းအြပခံရတာ၊    အချင်းချင်းစွပ်စွဲပီး 

သတ်ြဖတ်ရင် ဘယ်သူေြပးတိင်ုရမှန်းမသတိာ၊ ကိယ်ုေဖာက်လိက်ုသည့ ်

မိင်ုးေကာင့ ်အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား ထခိိက်ုဒဏ်ရာရတာ၊ ေသေကျပျက်စီး 

ေစတာ၊  ကိုယ့်မိသားစု၊  ေဆွမျိးများကိ ု ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ပီး 

လပ်ုခိင်ုးလို လပ်ုခဲရ့တာ၊ လူကားထ ဲေပ ေပ ထင်ထင်မေနရဘဲ ဲပန်ုးလ ိး 

ကွယ်လ ိးြဖင့ ်ဘယ်ေနအဖမ်းခရံမလဆဲိုပီး ကျးီလန်စာစားေနခဲရ့တာ 

များေကာင့ ်ကိုယ်ေလ ာက်သည့်လမ်းေကာင်း ဘယ်ေလာက်မှန်ေန 

သလ၊ဲ မှားေနသလ ဲစ်းစားကည့ရ်င် သိိင်ုသည်။ ိင်ုငခံျစ်လို ကာကွယ် 

သည်ဆိလု င်လည်း ချစ်ပုခံျစ်နည်းမှန်ရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်သလိ ုယုံကည် 

မ အရဆိုရင်လည်း ယုံကည်မ သည် အေရာင်းဆိုးြခင်းမခံရဘ ဲ ြဖစင် 

ေနရန်လိအုပ်သည်။ ထိုေကာင့ ်မမိ ိအခလုက်ရိှြပလပ်ုေနဆ ဲအလပ်ုများ 

သည် ဓမ လား၊ အဓမ လား ခွဲြခားသိြမင်ိုင်ပီး လမ်းမှန်ကို အြမန်ဆုံး 

ကူးေြပာင်းိုင်ေစရန ်တိုက်တွန်းေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၆ 

တပ်မေတာ်(ကည်း၊  ေရ၊  ေလ)  အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ 

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် ေစတနာရှင် အလှရှင် 

များက မိနယ်အသီးသီးရှ ိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

များ၊  သာသနာ့ွယ်ဝင်  သီလရှင်ေကျာင်းများှင် ့

ဘာသာေရးေကျာင်းများသို  ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပဲ အမယ်ေလးမျိးှင့်  လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

လှဒါန်းြခင်း၊ ေနဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း 

ှင့် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးြခင်းများကို ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ိုဝင်ဘာ ၅ ရက် 

ှင့် ၆ ရက်တိုတွင ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

လယ်ေဝးမိနယ် ဝက်ပုတ်ေကျးရာ  ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်း၊    ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)   ကျိင်းတုံမိ 

ေဇတဝန်ပရိယတ ိကမ   ာန်း       ေကျာင်းတိုက်၊ 

မွန်ြပည်နယ်  သထုံမိနယ ် ပုဗ ာုံပရိယတ ိစာသင် 

တိုက်၊ ကရင်ြပည်နယ်  ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ ်

ကခတ်ေချာင်း    ရာလယ်ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   မဂ  လာဒုံမိနယ ်  ပလရ 

ရပ်ကွက ်ရာေကျာ်စိတ သုခတပ်ဦးပရိယတ ိစာသင် 

တိုက်၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်သံတွဲမိ ဒွါရာဝတီမိသစ်ရှ ိ

သီရိမဂ  လာမိဦးေကျာင်းတိုက်ှင့်  စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး    ခ ီးမိနယ်     ဆင်ေသေကျးရာရှိ 

မဟာဓမ ပါလေကျာင်းတိက်ုတိုရိှ ဆရာေတာ်၊ သဃံာ 

ေတာ်များှင့ ်သာသနာွ့ယ်ဝင်သလီရှင်များအတွက် 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊   ဆီ၊   ဆား၊    ပဲ   အမယ်ေလးမျိး၊ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေထာက်အကြူပ 

ပစ ည်းများ၊ ေနဆွမ်းများှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ု

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တိုင်းမှး 

များှင့် တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ဆက်ကပ ်

လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုများှင့် ေစတနာရှင်ြပည်သူများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆး၊ အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်း



ိုဝင်ဘာ   ၇၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

မမေလး

ဝတ တို

“အဒဲဖီန်ုးပဲကည့်ေန   ဘာအလပ်ုမှ မလပ်ု 

နဲ” ဂွမ်းခနဲေစျးဗန်းချသံှင့်အတ ူအေမ့ 

အသကံပါ            ထက်ကပ်မကွာလိက်ုလာ 

သည်။  အေမလစ်တန်ုး   ဖန်ုးခိုးသုံးပါတယ် 

ဆို ပက်ပင်းမိြပန်ပီ။

“ဘယ့်ှယ်ေတာ်မိန်းကေလးြဖစ်ပီး 

အေမေစျးေရာင်းသွားတန်ုး လာဘ်လာဘ 

ေလးပွင့်ေအာင ်       ဘုရားတရားေလး 

လုပ်မယ်မရှိဘူး   လစ်တာနဲ  ဒီဖုန်းပဲ” 

အေမ့ေဒါသှင့်အတူ   အသံကကိမ် န်း 

ြမင့်လာသည်။  အေမပတ်ကမ်းတီးေတာ့ 

မည်ကိုသိသည်။

ဖုန်းကိုအသာချ၍အေမ့ေစျးဗန်းကို

ကပျာကယာေကာက်သိမ်းလိုက်သည်။

“ဆွမ်းေတာ် လာတယ်ဗျိ”  အမ်ိေရှမှ 

ကိုရင်အသံေကာင် ့  မိဆူး ဗျာများရြပန ်

သည်။ အေမမနက်ေစာေစာ ေစျးေရာင်း 

ထွက်တန်ုး facebook သုံးေနတာ မျက်ှာ 

ပင် အခုထိမသစ်ရေသး။

“ကိရုင်ေရ ခဏေလး” အမ်ိေနာက်ကိ ု

သတ်ုပျာပျာေြပး၍ မျက်ှာကိေုရသန်စင် 

လိုက်သည်။ သွားေတာ့မတိုက်ိုင်ပီ။ 

မျက်ှာမှေရကို    အက   ျြီဖင့်ပွတ်သုတ ်

လိုက်၏။   ေပါင်းအိုးထဲမ ှ    ထမင်းကိ ု

လက်ြဖင့်  က်ခူး၍       ေဘာင်းဘီြဖင် ့

ပွတ်သုတ်ကာ အေြပးအလ ားဆွမ်းေလာင်း 

ရသည်။           မဆိူး၏လပ်ုပုကံိင်ုပုမံျားကိ ု

ကည့်၍ ေဒ ြမေမ သက်မကီးတစ်ချက ်

ချမိသည်။ 

သမီးမိန်းကေလးေမွးထားသည်မို 

အားကိုးရမည်မှတ်သည်။  လူလစ်သည် 

ှင့် ဖုန်းှင့်မျက်ှာအပ်၍ ဘာဆိုဘာမ  

အလုပ်မြဖစ်။ ယခုလည်း အရပ်တကာ

လှည့်၍ေစျးေရာင်းပင်ြပန်လာပီ။ ညက 

စားထားသည် ့      ပန်းကန်အေပများမှာ 

လည်း ထပ်လျက်သား။  အိပ်ထားသည် ့

အိပ်ရာပင်မသိမ်းရေသး။   ကမ်းြပင်၌ 

လည်း သဲတရှပ်ရှပ်။      မီးဖိုေချာင်၌ 

ေကာင်ေက းထားသည့် ထမင်းပန်းကန်ကိ ု

ကက်ယက်ထားသည့်အတွက် ထမင်းလုံး 

များမှာလည်း ပွလန်ကျေဲန၏။ ကက်ေချး 

များမှာလည်း      ဟိုတစ်ပုံ သည်တစ်ပုံ။ 

အိမ်အလုပ်မလုပ်ထား၍            မိဆူးကို 

ကည့်ြပန်ေတာ့လည်း ဆံပင်စုတ်ဖွားှင့် 

မျက်ှာပင်မသစ်ရေသးသည့်ြဖစ်ြခင်း။

ရာဘုန်းကီးေကျာင်းမှ    ဆရာေတာ် 

တစ်ပါး အိမ်အထိဆွမ်းခံက ၍သာ မိဆူး 

ဆွမ်းေလာင်းရသည်။ အမ်ိက ဘရုားသည် 

ေဒ ြမေမ ဆွမ်းမကပ်သည့်ေနဆုိ ကန်ေတာ ့

ဆွမ်း။ မဆိူးကပ်မှ ဆွမ်းဘ်ုးရမည်ဆိလု င် 

လပင်မဟတ်ု    ှစ်ချဆွီမ်းြပတ်ိင်ုသည်။

မေနညေနကတည်းက   ဆွမ်းဟင်း 

အတွက် ဝယ်ေပးထားေသာ ပသဲီးမှာ မလူ 

ပုစံအံတိင်ုး    မယွင်းေသးေပ။     ဘန်ုးကီး 

အတွက် ဆွမ်းဟင်းတစ်ေနမှမပါ။

“မိဆူး  နင်ဟာေလ   တန်ဖိုးမရှိတဲ့ 

မိန်းကေလးပဲ။  အိမ်မှာလည်း  ပွစာကျဲ 

ဘရုားမှန်းလည်းမသ၊ိ     တရားမှန်းလည်း 

မသ၊ိ ငါလုိ ရာုိးကုိးေပါက်  နင်လုိက်ေရာင်း 

ကည့်၊    ေမာေမာပန်းပန်းြပန်လာတိုင်း 

ဘယ်ေသာအခါမှ            အေမာမေြပဘူး။ 

ေဘးပတ်ဝန်းကျင်က သက်တူရယ်တူ 

ေတွကို အတုယူပါဦးဟဲ့”

လုပ်ပီ။         အေမ့ရဲခုနစ်သံချဟီစ ်

ေလသံနဲေြပာတာကိ ု  မိဆူးစိတ်အပျက ်

ဆံုး။ တစ်စိတ်ရိှ ထစ်ခနဲဆုိတာနဲ  တြခား 

သေူတနွဲ  ခိင်ုး  င်းေြပာခရံတာ ခရံအခက် 

ဆုံး။ မဆိူးကိယ်ုတိင်ုကလည်း အသုံးမကျ 

တာေတာ့ရှိသည်ေပါ့။   ဒါေပမဲ့လည်း 

အချန်ိတန်ေတာ့  မိဆူးပဲလုပ်ရတာချည်း 

ေပ။ အေမ၏ ဆပူူကမ်ိးေမာင်းသမံျားအား 

 တ်ခမ်းဆကူာ တတ်ိတဆတ်ိဆ ထတ်ု 

ေဖာ်မိသည်။

“ဆူးေလး ဘာလုပ်ေနတာလဲ၊ ကိုကို 

လွမ်းလှပ ီလိုင်းေပ တက်ခဲ့ေလ”

ဝင်လာေသာ ဖန်ုးမက်ေဆစ့ာေကာင့် 

တစ်ေနကုန်စူပုပ်ေနေသာ မိဆူး မျက်ှာ 

ေလးပံးသွား၏။ မိဆူးအေပ နားလည်ေပး 

ိုင်သည်မှာ ကိုကိုတစ်ဦးတည်းရှိသည်။

“ကိကုိ ုဆူးေလးက အမ်ိအလပ်ုလည်း 

ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးေနာ”်

“ေသာ်....ဆူးေလးရယ ်         အဲဒါ 

ဘာအေရးလဲ၊   ကိုကိုတိုအတူတူေနရင ်

အမ်ိအလပ်ုက ဆူးေလးကိပု ဲမခိင်ုးပါဘူး။ 

ကိုကိုကလည်း ဝိုင်းကူလုပ်ေပးမှာေပါ့”   

ကိကုိ၏ု သရှရှစကားေလးများက နားဝင် 

ေအးချိ အစီမ့်ိေစ၏။ အမ်ိက အေမနဲများ  

ကွာပါ။့ ကိကုိ၏ုအေြပာချိချိများေကာင့် 

မိဆူးှလုံးသားယိုင်နဲ ပိဆင်းသွားသည ်

ဆိလု င် မှားမည်မထင်။ အေမဆလူို မဆိူး 

စတ်ိဆိုးစတ်ိညစ်၍  ေဖစ့်ဘတ်ုမှာပိုစ်တင် 

တိုင်း ကိုကိုက စိတ်ခွန်အားြဖစ်ေအာင ်

အမဲအားေပးသည်။    သည်လုိ  ကုိကုိှင့် 

စကားေတေွြပာြဖစ်ကရာက သေံယာဇ် 

အဆင့်တိုး ထုံးဖဲွချစ်ေှာင်ခဲသ့ည်။ ကိကုိ ု

က မိဆူးတို ကျိက်ထိုမိှင့် ေဘးချင်း 

ကပ်ေနေသာ   ဘီးလင်းမိမှြဖစ်သည်။ 

ကုိကုိှင့်အြပင်မှာ လူချင်းမေတွဖူးေသး 

ေသာ်လည်း အခါအခွင့်သင့်လ င်  လာလည် 

မည်ဟုဆိုသည်။ ညတိုင်း video call 

လည်းေြပာြဖစ်ကသည်။    အသားအေရ 

လတ်လတ်  ထင်ရှားေသာမျက်ခုံးတန်း 

ေလးှင့်   သွားတက်ေလးေပ ေအာင် ပံး

လိက်ုလ င် မဆိူးပင်မဟတ်ု  ဣတ ိယမန်ိးမ 

သားအေပါင်း  အေြခမခိုင်   ယိုင်လဲမည် ့

အသွင်သဏ ာန်မျိး။

“အေမ    သီတင်းက တ်လြပည့်ေန  

သမီး သငူယ်ချင်းေတနွဲ  ဘရုားသွားမလို” 

မဆိူးစကားေကာင့် ေဒ ြမေမ သမီးြဖစ်သ ူ

အား ေသချာစိက်ုကည့်၏။  တစ်သက်ှင့် 

တစ်ကိယ်ု အမ်ိကဘရုားပင် ဦးမခိက်ုသည့် 

သူက ဘုရားသွားမယ်ဆိုေတာ ့  ကားရ 

သည့်စကား နားကန်လန်။

“ညည်းက ဘာသွားလုပ်မလိုတုန်း”

“အေမကလည်း အခါကီး ရက်ကီးဆိ ု

ေတာ ့သမီးလည်းကသုိလ်ုြပချင်တာေပါ၊့ 

သူငယ်ချင်းေတွလည်း       ပါတာပဲကို 

ေနာ်အေမ ေနာ်လို” မိဆူး ေဒ ြမေမကို 

အပီကပ်ခ ဲလိုက်သည်။

“အင်း က က  ဘရုားဆိ ုဘရုားပေဲနာ် 

ဘာသံညာသံ မကားချင်ဘူး” 

“ေဟး ဒါမှ မိဆူးေမေမက”ွ လို ဖက် 

၍ ေပျာ်ရ င်ခုန်ေပါက်ေနေသာ  မိဆူးကို 

ကည့်၍            ေဒ ြမေမ ပံးမိသည်။ 

မီးေကာင်ေပါက်စအရယ်မို ေချာ့တစ်ခါ 

ေြခာက်တစ်လှည့်ြဖင် ့   ထိန်းေကျာင်းရ 

အခက်သား။

“ကိကုိမုနက်ြဖန်  လာြဖစ်မှာေသချာ 

လား”

“ေသချာတာေပါ ့ဆူးေလးရဲ၊ ကိကုိရုဲ 

ကေလးေလးကိ ုအြပင်မှာေတွပီး အားပါး 

တရ ေပွဖက်ထားချင်ပ”ီ

“ဟာကိကုိေုနာ် ဘာေတေွြပာမှန်းလ ဲ

မသိဘူး” ရှက်ကုိးရှက်ကန်းြဖင့်     ဖုန်းချ 

လိုက်ရသည်။

ရင်တစ်ခလုုံး ဗေလာင်ဆ ူေြဗာင်းဆန် 

ေနတာ မဆိူး ကိယ့်ုကိယ်ုကိယ်ု  အသဆိုံး။ 

မှန်ေရှ ေသာ့ေသာ့ေလးေြပးကည့်မိေတာ့ 

မျက်ှာတစ်ြပင်လုံး      ပတ ြမားေရာင ်

ြဖတ်ေြပးေနသည်။

ချနိ်းထားသည့်   ဘုရားကီးနံေဘး 

ပန်း ခံေလးမှာ မိဆူးထိုင်ေစာင့်မိသည်။ 

ရင်ခုန်သံေတွြမန်ဆန်လွန်းေန၍    ကုိယ် 

လက်ေတွပင်ေအးစက်ေန၏။ ပထမဆုံး 

ချစ်ဦးသူှင့်ေတွဆံုရြခင်းဆုိေတာ့ အချစ် 

၏ရသဆိုတာ ဒါလားဟု ြပန်ေမးရမလို 

ပင်။ အေဝးမှြမင်လိုက်ရေသာ သူအသွင် 

ကို  မိဆူးရိပ်စားမိသည်။  တြဖည်းြဖည်း 

နီးကပ်လာေလ  ရှက်သလိလုိ၊ု    ေကာက် 

သလိုလို စိတ်ေတွေရာယှက်၍ေခါင်းငုံ 

ထားမိသည်။        ှာဝတွင်ကျစီယ်ေသာ 

ေရေမ းနံသင်းသင်းေလးှင့်အတူ ေအးစက် 

ေနေသာမိဆူးလက်တစ်စုံေွးေထွးသွား

သည်။

“ဆူးေလး   ကိုကို ကို      ကည့်ပါဦး၊ 

ေခါင်းေလးငုံေနလိုက်တာကွာ” 

မဆိူးေမးဖျားေလးကိ ုဆဲွယေူမာတ့င် 

လိုက်၏။

“ဆူးေလးကအြပင်မှာ     ပိုေတာင် 

ချစ်ဖုိေကာင်းေသးတယ်” ကိုကိုက မိဆူး

ကိုယ်ေလးကိုရင်ခွင်ထဲသိုသိမ်းသွင်း၏။

“ဟာ ကိုကိုေနာ် ဘုရားေပ မှာ”

မိဆူးြပန်ုန်းထွက်သွားေသာ်လည်း 

အင်အားမပါ။

“ဆူးေလး   ကိုယ်ေတာ့ ဘီလင်းကိ ု

တစ်ေယာက်တည်း  မြပန်ချင်ေတာ့ဘူး 

ကွာ”

“ဟင် ကိုကိုက ဘာကိုေြပာချင်တာ 

လဲ”

“ဒီက ေကာင်မေလးကုိပါ တစ်ပါတည်း 

ေခ သွားချင်ပီလို”

“ကိုကိုေနာ်”  ကုိကုိရင်ခွင်ကျယ်ကီး 

ထဲ ရှက်လွန်း၍ပုန်းေအာင်းမိသည်။

“ဆူးေလး အိမ်မှာေနရတာ ေပျာ်လို 

လား”

“အေမေဒါသအိုးနဲ  ေနရတာ ေပျာ်ပါ့ 

မလားလို၊ ကိုကိုလည်းသိေနတာပဲဟာ”

“အင်းေလ... အဲဒါေကာင့်   ကိုကိုနဲ  

တစ်ခါတည်းလိုက်ခဲ့လို၊         ကိုကိုေတာ ့

ဆူးေလးကိုမခွဲချင်ေတာ့ဘူး”

“ြဖစ်ပါမ့လား ကိကုိရုယ် ဆူးေလးတို 

က အခုမှ”

မိဆူးစကားပင်မဆံုးလုိက်။ ကိုကိုက 

မဆိူးကိ ု သူရင်ခွင်ထမှဲ    ဖယ်ထတ်ုလိက်ု 

သည်။

“ဆူးေလး  ကိကုို ကိမုယုရံင်         အခ ု

ဘရုားကီးကိ ု  သက်ေသထားပီး ကျန်ိဆိ ု

မယ်။ ဒါဆို ဆူးေလး ယုံမလား” ကိုကို၏ 

တည်ကည်ေလးနက်ေသာ     မျက်ဝန်း 

အကည့်တိုကိ ုမိဆူးမလွန်ဆန်ိုင်ပါ။

အချစ်ဆိတုာေြပာရခက်သား။ မျက်စ ိ

စုံမှိတ်ယုံလိုက်ချင်ပ ီကိုကိုရယ်။

“မိဆူးလည်း    ကိုကို ကို   သိပ်ချစ် 

တယ်........။”

“ဘုရား ဘုရား”  ကားရသည့် သတင်း 

ဘုရား တ မိသည်ထိ။

သမီး “မီး” ဆိုသည့်အတိုင်း  ေလာင် 

မိက်ပီ။ မိဆူးရယ်  မိုက်လုံးကီးလှေလ 

ြခင်းဟ ုငိခုျင်းချေန၍လည်းမပီး။ ဘယ်သ ူ

ဘယ်ဝါှင့် လုိက်ေြပးသည်လည်းမသိရ။ 

ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတင်းအဖျင်းများကား 

မိဆူးသတင်း   ပုပ်အဲ့အဲ့    အနံေတာ့ရ 

သည်။ တိတိကျကျသိလို၍ ေဒါင်ချာစိုင်း 

ကာ ဘလီင်းမိသို လိက်ုရသည်။  ေပျာက် 

ေသာသူရှာလ င်ေတွေသာ်လည်း ရည်ရယ် 

ချက်ရိှရိှ        ပန်ုးေအာင်းေနသည့်အတွက် 

ေြမလှန်ရှာလည်းမေတွ။    ေကာင်ေလး 

ဘက် အသိင်ုးအဝိင်ုးကိ ုစုစံမ်းမှ ေဒ ြမေမ 

တစ်ေယာက ် ကမ ာေလာကှင့်    တဒဂ   

အဆက်အသွယ်ြပတ်သွားသည်။

“ေဒါက်....ေဒါက်”

တခံါးေခါက်သေံကာင့်   အေြပးေလး 

သွားဖွင့်မိသည်။

“ကိုကို” 

“ဖျန်း”

တံခါးဆဲွအဖွင့်တွင် မိဆူး ပါးြပင်ေပ  

သို  အားြပင်းသည် ့   လက်ဝါးိုက်ချက ်

ေကာင် ့ကမ်းြပင်သိုပစ်ကျသွားသည်။

မိန်းမကီးတစ်ဦးက  ေဒါသြပည့်လ ံ 

မျက်ဝန်းြဖင့် စူးစိုက်ကည့်၍ “လင်ခိုးမ 

ေအာက်တန်းစားမ၊ ညည်းမှာ   လင်ရှားေန 

လား၊ သူများလင်ကိုေကာင်ေတာင်  က်

ရသလား အပျက်မရဲ”  ေြပာသမ စကား 

လုံးတိုသည် မဆိူးကိ ုည်းသတ်ေနသည်။

“အန်တီ ဘာေတွေြပာေနတာလဲ မိဆူး 

ဘာမှနားမလည်ဘူး” 

“ဒမှီာကည့် အဒဲါ ငါလ့င်”  မန်ိးမကီး 

က ဆွဲေစာင့်၍  ေရှသိုတွန်းထုတ်လိုက ်

သည်မှာ ကိကုိ။ု မျက်လ ာချ၍ ေတာင်းပန် 

သည့်အကည့်ြဖင် ့  ကည့်ေနေသာ   သူ  

မျက်ဝန်းကိ ုမဆိူးထိုးေဖာက်ပစ်ချင်သည်။

“ညည်းေသချာမှတ်ထား ေနာက်တစ်ခါ 

ငါလ့င်နဲ   ဇာတ် ပ်လိုကေတာ ့   ညည်းကိ ု

လင်ခိုးမ နဲတရားစဲွပီး       အရှက်ခဲွြပမယ် 

ေအာက်တန်းစားမရဲ”     အိုင်ပိုင်း၍ 

ထွက်သွားေသာ သူတုိှစ်ဦး၏ေကျာြပင် 

ကို ေစ့ေစ့ေငးကည့်လျက ်မျက်ရည်များ 

တရစပ်စီးကျလာသည်။ အယုတ  အနတ  

ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲဆုိသံများသည် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ကို ဖုံးလ မ်းသွားသည်။ ရှက်ရံြခင်း၊ 

သမ်ိငယ်ြခင်း၊ အားငယ်ြခင်း၊ နာကျင်ြခင်း 

များ ေပါင်းစု၍ ချံးပွဲချငိုချမိသည်။ အေမ 

ေရ မိဆူးမှားပါပီ။  ခလုတ်ထိမှအမိတ 

မိပီ။ မိဆူးအသုံးမကျ၍ ကုဏာေဒါသ 

ှင့်ေြပာဆိတုတ်ေသာ အေမက့ိ ုမေနာက ံ

ြဖင့်  ပစ်မှားခဲ့မိသည်။ အေမ့ရင်ကိ ုေြခစုံ 

ကန်မိတ့ဲ မိဆူး မာယာေထာင်ေချာက်မှာ 

သားေကာင်ြဖစ်ခဲ့ရပါပီ။     ဖွတ်ထွက်မှ

ေတာင်ပိုမှန်းသခိဲရ့ပါပအီေမ။  စတ်ိအလိ ု

လိုက်မိ၍ ခုန်ထွက်မိေသာ ထွက်ေပါက် 

သည် အများသူငှာ တံေတွးခွက်တွင်းသုိ။ 

စိတ်နယ်က ံ၍     မိမိဆ အေလျာက် 

ေပျာ်ေပျာ်ကီးသက်ဆင်းမိသည်က အလွန် 

နက်ေသာွံတွင်းထဲ။

ေနာင်တေထာင်ေသာင်း ထမ်းပိုးထား 

၍ အချစ်ွံက ံေနေသာ မိဆူးကို အေမ 

တစ်ေယာက်သာ     လက်ကမ်းကယ်ဆယ် 

ေပဦးမည်။ အေမရယ် မဆိူးကိေုလ အေမ 

စိတ်ရှိတိုင်းသာ       ဆူပူကိမ်းေမာင်းပါ 

ေတာ့.......။

အေမ့ရင်ကို   ေြခစုံကန်မိတဲ့မိဆူး    မာယာ 

ေထာင်ေချာက်မှာ သားေကာင်ြဖစ်ခဲရ့ပါပ။ီ ဖွတ်ထွက် 

မှေတာင်ပိုမှန်းသခိဲရ့ပါပအီေမ။  စတ်ိအလိလုိက်ုမ ိ

၍ ခန်ုထွက်မေိသာ ထွက်ေပါကသ်ည် အများသငှူာ 

တံေတွးခွက်တွင်းသို။  စိတ်နယ်က ံ၍     မိမိဆ  

အေလျာက်      ေပျာေ်ပျာ်ကီးသက်ဆင်းမိသည်က 

အလွန်နက်ေသာွံတွင်းထဲ။



ေဆာင်းပါး

နတ်သ င်(ေရ ဂူ)

ိုဝင်ဘာ  ၇၊ ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

သမိုင်းလှေအာင ်ေနထိုင်ကမယ်

ပန်းရနံစုံညီ သုံးရာသ ီ

 ေဖာ်မဲ့ဥသ လွမ်းေတးသီ

   ေွဦးေရာက်ခဲ့ပီ။

   တန်ခူးခါမီ ပိေတာက်ေမ း

   ြမးက သ  ကန်ေတး။

 မိုးေရေဖွးေဖွး ပန်းစံပယ်

   ဖူးငုံပွင့်ကတယ်။

   ေရအိုင်ကီးငယ် စီးေခွဆင်း

   ြမစ်ဝပင်လယ်တွင်း။

 ရနံလ  င်သင်း ေရ သဇင်

   ှင်းရည်ေသာက်လို ရ င်။

   လင်းအုဏ်တွင် ချမ်းတုန်ေအး

   ြမှင်းတေဖွးေဖွး။

 ပန်းတိုင်းေမ းသည့် သုံးရာသီ

   သာစွတိုဌာနီ။

   တင့်ဆန်းသာညီ လှတကား

   ြပည်ြမန်မာတစ်လ ား။

 မင်းေဝေအာင(်ရဲက န်း)

လြမတ်တန်ေဆာင်မုန်း

 စပါးဖုံးတဲ့ လယ်ကွင်းမှာ

 ကွင်းြပည့်ေရ ေရာင်ြဖာ။

 ေဆာင်းဦးချနိ်ခါ ှင်းရည်ဖျန်း

 ၀န်းကျင်စိမ်းစိုလန်း။

 ခဝဲပန်းတို ေမ းနံ ကိင်

 လြမတ်တန်ေဆာင်တိုင်။

 ဆီမီးမိင်မိင် ပူေဇာ်က

 ရည်စူးြမတ်ဗုဒ ။

 တန်ေဆာင်ကာလ အလှေတာ်

 ကထိန်ခင်းလိုေပျာ်။

 ရည်မှန်းပူေဇာ်  ကပ်လှဒါန်း

 မသိုးြမတ်သက  န်း။

 အဝါဆမ်းတဲ့ မဲဇလီ

 သုပ်ကာစားကသည်။

 အိမ်နီးချင်းဆီ ေပးေဝြခင်း

 အနာေရာဂါကင်း။

 ှစ်စ်ကျင်းပ ကည်ူးြပန်

 ဂုဏ်ရည်တင့်ေပဟန်။

 ိုးရာအမှန် ေပျာ်ရ င်ေမွ

 ချစ်ဖွယ်ြမန်မာဓေလ့။    ။
ေမာင်ကည်လင(်ေရ ကိးကာ)

တစ်ခါက   ကင်ညာိင်ုငသံားြဖစ်တဲ ့ “မတူိင်ုး” 

ဆိုသူဟာ ိုင်ငံတကာအေြပးပိင်ပွဲတစ်ခုကို 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ပါတယ်။     သူနဲအတူ 

တြခားေသာိင်ုငကံ  အေြပးသမားေတလွည်း 

ပါဝင်ကတာေပါ။့ အားလုံးေနရာယူပီးတဲအ့ချန်ိ 

ဒိုင်လူကီးြဖစ်သူက   အချက်ြပလိုက်တာနဲ   

သူထက်ငါ ပန်းတိုင်ကိုေရာက်ိုင်ဖို အားသွန် 

ခွန်စိုက် ေြပးကပါတယ်။ “မူတိုင်း”လည်း သူ 

ေမ ာ်မှန်းထားတဲ့   ပထမဆုကို   ရယူိုင်ဖို 

ေရ တံဆိပ်ကီးကိုကိုင ်သူိုင်ငံအလံေတာ်ကို

လ င့်ထူပီး သူိင်ုငအံတွက် ဂဏ်ုယဝူင့်က ားိင်ု 

ဖို ေြပးတာေပါ့။  သူရဲကိးစားမ ေတွေကာင် ့

သူများေတွထက်ကုိ အသာစီးရယူပီး ေြပးုိင် 

ခ့ဲတယ်။ သူရဲေနာက်မှာေတာ ့စပိန်ုိင်ငံသား 

တစ်ဦးပဲ ခပ်လှမ်းလှမ်းကေန ေြပးလိုက်လာ 

ေနတာကို “မူတိုင်း” သတိထားမိသတဲ့။ ဒီလို 

ေြပးေနရင်းနဲ  “မတူိင်ုး”ဟာ ပန်းတိင်ုေရာက်ဖို 

အနည်းငယ်အလိုမှာ   သူေရှက   မျ်းစည်း 

ကိုကည့်ပီး    ပန်းတိုင်ေရာက်ပီအထင်နဲ  

ဂုဏ်ယူဝင့်က ားပီး ရပ်လိုက်ပါသတဲ့။ ဒါကို 

သူရဲေနာက်မှာ ကပ်ပီးပါလာတဲ့ စပိန်ိုင်ငံ 

သား အေြပးသမားက အခရုပ်ေနတဲမ့ျ်းစည်း 

ဟာ   ပန်းတိုင်မဟုတ်ေကာင်း   ေရှနားက 

မျ်းစည်းကသာ ပန်းတိုင်ြဖစ်တဲ့အေကာင်း 

ေြပာြပတယ်။ 

ခက်တာက ကင်ညာိုင်ငံသား “မူတိုင်း” 

ဟာ စပန်ိိင်ုငသံားေြပာတဲ ့ ဘာသာစကားကိ ု

နားမလည်ေလေတာ့  ဒီအတိုင်းပဲ  ရပ်ေနပါ 

တယ်။ ဒါကိ ုသေဘာေပါက်သွားတဲ ့စပန်ိိင်ုင ံ

သား အေြပးသမားက “မူတိုင်း”ကို ေရှဆက် 

ေြပးဖို   ေနာက်ကေန  တွန်းေပးလိုက်တယ်။ 

ဒီေတာ့မှ ကင်ညာိုင်ငံသား “မူတိုင်း”လည်း 

ငါက့ိ ုေရှဆက်ေြပးဖိုေြပာေနတာပလဲို သေဘာ 

ေပါက်ပီး ဆက်ေြပးသွားတဲ့အခါ ပန်းတိုင်ကို 

ပထမဆုံးဝင်ေရာက်ိုင်သူ  ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 

အေြပးပိင်ပွဲပီးသွားတဲ့အခါ သတင်းသမား 

ေတွက   စပိန်ိုင်ငံသားကို  ကိုယ့်ဘာသာ 

ေြပးသွားပီး ပန်းတိုင်ကို ဝင်လိုရေနတာကို 

မဝင်ေရာက်ပါဘဲ ဘာြဖစ်လို အခုလိုလုပ်ရ 

တာလဲလို စိတ်ဝင်တစား ေမးကတယ်။ စပိန် 

အေြပးသမားက “ဟုတ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို 

ေတွးထင်ထားသလိ ုတကယ်ဆိ ုက န်ေတာ်ဟာ 

ဆက်ပီး  ေြပးသွားသင့်တာေပါ့။  အဲဒီလိုသာ 

ဆက်ေြပးသွားခဲ့ရင ် က န်ေတာ်ဟာ ချန်ပီယံ 

ပထမဆုကို     ရရှိမှာအမှန်ပါပဲ။  ဒါေပမဲ့ 

က န်ေတာ်စိတ်ကူးထားတဲ့  လူအဖွဲအစည်း 

ဆိုတာ  ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်  တွန်းအားေပးက 

ရင်း တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် ကူညီေဖးမ 

ြခင်းေတွနဲ     ေအာင်ြမင်မ ေတွကို   ရကေစဖို 

ပါ”။ 

သတင်းေထာက်  ေနာက်တစ်ေယာက်က 

“ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် အိုင်ယူလိုက်ရင်ရေနရဲ 

သားနဲ  ကင်ညာကစားသမားကို ဘာြဖစ်လို 

ေအာင်ိုင်သူြဖစ်ေအာင် လုပ်ေပးလိုက်တာ 

လ”ဲလို ေမးြပန်ပါတယ်။ စပန်ိအေြပးသမားက 

“ခင်ဗျားတိုအြမင်မှာ   က န်ေတာ်က  သူကို 

ေအာင်ိင်ုသြူဖစ်ေအာင် လပ်ုေပးလိက်ုတယ်လို 

ထင်ေနကတာပါ။ တကယ်ေတာ ့က န်ေတာ်က 

သူကိ ုအိင်ုရေအာင်လပ်ုေပးသ ူမဟတ်ုပါဘူး။ 

သူက အစကတည်းက ိုင်ပီးသားေလ။ ဒါကို 

သိေနတဲ့ က န်ေတာ်က သူကိုေကျာ်သွားပီး 

အိုင်ယူလိုက်လိုေရာ ဘာအဓိပ ာယ်ရှိမလဲ။ 

တရားပါ့မလား။   ေနာက်ပီး    က န်ေတာ့် 

အသိစိတ်ဓာတ် က န်ေတာ့် ဂုဏ်သိက ာေတွ 

အလကားြဖစ်သွားမှာေပါ့။      ပိုဆိုးတာက 

က န်ေတာ့်မိသားစု၊  က န်ေတာ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ 

က န်ေတာ်ေနထိုင်တဲ့ စပိန်ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသား 

ေတွက   ဘယ်လိုထင်ကမလဲ။   သူတစ်ပါးရဲ 

အားနည်းချက်ကိ ုအသုံးချ အခွင့်ေကာင်းယူပီး 

ပထမဆကုိရုယူိင်ုခဲတ့ယ်ဆိတုဲ ့သမိင်ုးဆိုးမျိး 

ကိ ုက န်ေတာ်မလိလုားပါဘူး။ ိုးိုးသားသားနဲ 

ကိးစားလိုရလာတဲ ့ ေဟာဒီ  ဒုတိယဆုကိုပဲ 

က န်ေတာ်  ြမတ်ိုးတန်ဖိုးထားပါတယ်”လို 

ေြဖလိုက်ပါတယ်။

စပန်ိိင်ုငသံား အေြပးသမားရဲ စတ်ိဓာတ် 

နဲ  လပ်ုရပ်ဟာ သပ်ိကိ ုေလးစားစရာြဖစ်သလိ ု

လူသားေတွအားလုံး အတုယူလုိက်နာသင့်တ့ဲ 

အရာပါ။   ကင်ညာုိင်ငံသား  အေြပးသမားရဲ 

အားနည်းချက်ကုိ အခွင့်ေကာင်းယူပီး သူသာ 

ဆက်ေြပးလိုက်မယ်ဆိုရင်    ပထမဆုဟာ 

သူအတွက်ပါပ။ဲ အဒဲလီိဆုက်ေြပးပီး ပထမဆ ု

ကိ ုရရိှသွားလိုလည်း ဘယ်သကူမှ အြပစ်တင် 

စကား   ဆိုကမှာမဟတ်ုသလိ ု  လေူတာ်ေတာ် 

များများက သူအတွက် ဂုဏ်ယူေနကမှာပါ။ 

ဒါေပမဲ့    ဂုဏ်မယူိုင်သူ   မချးီမွမ်းိုင်သူ 

တစ်ေယာက်ေတာ ့ရိှေနပါတယ်။ သူရဲလပ်ုရပ် 

အတွက် အြပစ်တင်စကားဆိုမယ့်သ ူရှိေနပါ 

တယ်။    အဲဒီလူဟာ   သူကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ 

လူအများစုဟာ    သာမာန်အေတွး  သာမာန် 

အသိစိတ်ေတွနဲ  ေအာင်ြမင်မ  ချမ်းသာမ ေတွ 

ဂဏ်ုေတ ွရာထူးေတ ွရရိှပိင်ုဆိင်ုလိမု ေနာက်ကိ ု

လိုက်ပါေနကလို အြပစ်တင်စရာ မလုပ်သင် ့

ပါလားလို သိိင်ုြမင်ိင်ုဖို ခက်ခေဲနကပါတယ်။ 

စပန်ိိင်ုငသံားကေတာ ့အဒဲလီိမုဟတ်ုခဲပ့ါဘူး။ 

သူဟာ    ေအာင်ြမင်သူတစ်ေယာက်အြဖစ ်

ခံယူချင်မှာပါ။      ပထမဆုကီးကိုကိုင်ပီး 

သူလည်း ဂုဏ်ယူချင်မှာပါပဲ။   ဒါေပမဲ့ သူရဲ 

အသိစိတ်မှာ “လူတစ်ေယာက်ရဲ အားနည်း 

ချက်ကို    အခွင့်အေရးလုပ်ပီး  ကိုယ့်ဘဝ 

ေအာင်ြမင်မ ကို     မရယူသင့်ဘူးဆိုတာကို 

လူသားဆန်ဆန်    သိရှိေနတဲ့သူအတွက် 

မြပသင့် မလုပ်သင့် မကျးလွန်သင့်တဲ့ကိစ  

ြဖစ်ေနခဲ့ပါတယ်။   သူမှာရှိေနတဲ့  မွန်ြမတ် 

သန်စင်တဲ့  စိတ်ထားေတွ  ိုးသားြခင်းေတ ွ

လူပီသမ ေတွကို   လျစ်လျ ပီး   ရယူလိုက ်

မယ်ဆိရုင် သူကိယ်ုသ ူအြပစ်တင်ေနရေတာမှ့ာ 

အမှန်ပါပဲ။ စပိန်ိုင်ငံသား အေြပးသမားက 

သူဘဝ သူသမိုင်း သူအနာဂတ်ကို ိုးသားမ  

ဆိတုဲဂ့ဏ်ုပဒ်ုနဲ  ြမင့်တင်လိက်ုသလိ ုသတူစ်ပါး 

အားနည်းချက်ကို အခွင့်အေရးမယူတတ်သူ 

အြဖစ်နဲ  လူသားပီသြခင်း ပထမဆုကို ရယူြပ 

ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဒဿနစကားေလးရှိတယ်။ “သူတစ်ပါး 

တိုက ကည်ညိလာေအာင် လုပ်ယူဖိုဆိုတာ 

လွယ်ကပူါတယ်။ ကိယ့်ုကိယ်ုကိယ်ု ကိယ်ုတိင်ု 

ကည်ညိသြူဖစ်ေအာင် လပ်ုဖိုကေတာ ့မလွယ် 

ပါဘူး”တဲ့။  လူသားအများစုရဲ အသိeာဏ် 

အတိမ်အနက်   အေြခအေန   အချနိ်အခါကို 

ကည့်ပီး ကုိယ့်ကုိကည်ညိလာေအာင် ယံုကည် 

လာေအာင် လုပ်ယူဖိုဆိုတာ တကယ်လွယ်ပါ 

တယ်။ မလွယ်ကခူက်ခတဲာက ကိယ်ုကိယ်ုတိင်ု 

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ြပန်ပီး ကည်ညိလာေအာင ်

လုပ်ဖိုကေတာ့   တကယ်မလွယ်ိုင်ပါဘူး။ 

ဘာြဖစ်လိုလဲ။   အေြဖက   ရှင်းပါတယ်။ 

“မေကာင်းမ ဟူသည်   စိတ်ကွယ်ရာမရှိ”လို 

အဆိုရှိတယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ်လုပ်ေနတဲ့ 

စီးပွားေရး၊ ကီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ိုင်ငံေရး 

စတဲ့ အေရးကိစ ေတွမှာ ကိုယ်ေနရာရေရး 

အတွက် မသမာတဲန့ည်းလမ်းေတကွိ ုအသုံးချ 

ပီး ကိုယ့်ရဲ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံကေန 

မေကာင်းမ ေတ ွကျးလွန်မိကတဲအ့ခါ သမူျား 

ေတွ မသိလုိက်ကဘူးဆုိခ့ဲရင်ေတာင် ကုိယ့်ရဲ 

လပ်ုရပ်နဲ  စတ်ိဓာတ်ကိ ုကိယ်ုတိင်ုသေိနခဲတ့ာ 

ချည်းပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ မေကာင်းတဲ့စိတ်ဓာတ ်

လုပ်ရပ်ကိ ု  သူများေတွမသိေအာင ် လိမ်လို 

ညာလိုရတယ်ဆိုေပမယ့်  ကိုယ်တိုင်ြပလုပ ်

လိုက်တဲ့       လူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်ေတ ွ

မေကာင်းမ ေတွကို လိမ်ညာဖုံးကွယ်မရသူက 

ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေနပါတယ်။ ေဟာဒ ီေလာကကီး 

မှာရိှေနကတဲ ့လသူားေတကွိ ုမလမ်ိမညာတမ်း 

ေြပာကစတမ်းဆိုရင်    ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်

ကည်ညိိုင်သူဆိုတာ အေတာ်ေလး ရှားပါး 

ေနမှာ ေသချာပါတယ်။

ေနာက်ထက်အေရးကီးတဲ ့အရာတစ်ခကု 

လူသမိင်ုးပါ။ ချမ်းသာသပူြဲဖစ်ြဖစ် ဆင်းရသဲပူ ဲ

ြဖစ်ြဖစ ်ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းဆိုတာ 

ရိှကတယ်။ ေသဆံုးသွားရင်ပဲြဖစ်ြဖစ် ရှင်သန် 

ေနတုန်းမှာပဲြဖစ်ြဖစ်  ေနစ်နဲအမ   ြပမူ 

လုပ်ကိုင်ေနတဲ့    အမ ကိစ ေတွဟာ  သမိုင်း 

မှတ်တမ်းေတွပါပဲ။ ဒီေန  ဘာေတွလုပ်ေနလဲ 

ဘာေတလွပ်ုခ့ဲပီလဲ။ ဒီေနလုပ်ခ့ဲသမ  ကိစ တုိင်း 

ဟာ မနက်ြဖန်မှာ သမိုင်းြဖစ်လာပါလိမ့်မယ်။ 

ဒီလိုပါပဲ   ဒီှစ်လုပ်သမ   အြပအမူတိုင်းဟာ 

ေနာက်ှစ်ေတွမှာ သမိုင်းအြဖစ် ထင်ကျန် 

ေနမှာြဖစ်သလိ ုရှင်သန်ေနတဲအ့ချန်ိ ခဏေလး 

မှာ လပ်ုကိင်ုေြပာဆိ ုကစံည်ေတွးေတာေနသမ  

တိင်ုးဟာ ေသဆုံးသွားတဲအ့ခါ သမိင်ုးအြဖစ်နဲ  

ကျန်ရစ်ေနခဲ့ကတာ အမှန်ပါပဲ။ “ကျန်ေနရစ် 

ခဲ့သမ       သမိုင်းေတွ   မှတ်တမ်းေတွကို 

ေှာင်းေခတ်လသူားေတကွ ြပန်လည်ေြပာဆိ ု

ေနကဦးမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေကာင်းတာ 

ေတွ ေတွးကံမယ်။ လူသားဆန်ဆန် ေြပာဆို 

မယ်။ ေမတ ာတရား ကိယ်ုချင်းစာတရားေတနွဲ  

လုပ်ကိုင်ေနထိုင်မယ်ဆိုရင်ေတာ့   ကိုယ့်ရဲ 

သမိင်ုးေတဟွာ ေြပာဆိသုတူိင်ုးရဲ ှလုံးသားကိ ု

ချစ်ြခင်းများနဲ  လွမ်းတသသ ကျန်ေနရစ်မှာ 

ပါပ”ဲ။ ဒလီိမှုမဟတ်ု မေကာင်းတာေတ ွကစံည် 

ေတွးေတာေနမယ်။ လူသားမဆန်တဲ့ အေြပာ 

အဆိေုတ ွေြပာဆိေုနမယ်။ မာနေတ ွအတ ေတ ွ

နဲ  လုပ်ကုိင်ေနထုိင်ကမယ်ဆုိရင်ေတာ ့သမိင်ုး 

ဆိုးေတွ   ထင်ကျန်ရစ်ပီး ကိုယ့်အေကာင်း 

ေြပာဆိုကမယ့် ေှာင်းေခတ်လူသားေတွရဲ 

ှလုံးသားမှာ ရံစရာ စက်ဆုပ်စရာအြဖစ်နဲ  

အမည်ဆိုး နာမည်ဆိုးေတ ွကျန်ေနရစ်ေတာမှ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

စာေရးသူအပါအဝင ်    ေလာကလူသား 

အားလုံးဟာ လူဆုိတ့ဲအမည်နာမကုိ ရယူလာ 

ပီဆုိကတည်းက လူသားဆန်ေအာင် ေနထုိင် 

ကဖို   လူပီသေအာင်ရှင်သန်ကဖို  တာဝန် 

ကိုယ်စီပါလာပီးသားပါ။    ပညာတတ်ြခင်း၊ 

မတတ်ြခင်း၊ ချမ်းသာြခင်း၊ ဆင်းရြဲခင်း၊ ရာထူး 

အာဏာရိှြခင်း၊ မရိှြခင်းဟာ အဓိကမဟုတ်တ့ဲ 

သာမညကိစ ေတွပါ။ တကယ်ရှိသင့်ရှိထိုက ်

ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုက်တာက       လူသားဆိုတဲ့ 

ဂုဏ်ပုဒ်နဲအညီ   လူပီသေအာင်   ေနထိုင် 

ရှင်သန်ကမယ်ဆိရုင် ကိယ့်ုကိယ်ုကိယ်ုလည်း 

ကည်ညိလာမယ်။ ကိယ့်ုရဲသမိင်ုးလည်း လှပ 

လာမှာြဖစ်တာမို သမိုင်းမိုင်းေအာင ်ေနထိုင် 

ရှင်သန်ကဖို အေရးကီးပါတယ်။      ။



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များစာရင်း

43 MMHK - TW 1,377 1,349 1,356 ဘုရားကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊   သန်လျင်မိနယ်၊ 

အေရှပိုင်းတက သိုလ်အနီး(တာဝ)။

44 Nilar Yoma - TP 1,377 ၁၆၂ သိမ်ြဖလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက် ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်။

45 ထက်ဧကရီ-အမှတ်(၂) 

လမ်းမကီး

1,362 1,320 1,330 အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ ရှမ်းတဲကီးစံြပေကျးရာ၊ 

လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

46 သရဖူ-အင်းစိန် 1,362 1,334 1,341 ဒညင်းကန်ုးဘတူာစရုပ်ကွက်၊ ဒညင်းကန်ုးဘတူာု ံ

လမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

47 Petro K Bahan 1,362 1,334 1,341 အေနာက်မျ်းပိင်ကွင်းလမ်းှင့ ်ဆရာစလံမ်းေထာင့၊် 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

48 Petro K Shan Su 1,362 1,334 1,341 ရှမ်းစုေကျးရာ၊ ပျ်းမပင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ြပည ်

လမ်းမကီး၊ ေထာက်က့ံမိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး။

49 Petro K Hmaw Bi 1,362 1,334 1,341 အမှတ်(၄)လမ်းမကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ယင်းတိုက ်

ပင်ေကျးရာအုပ်စု၊   သဲြဖေကျးရာကွင်း  အမှတ် 

(၅၆၇/A က)။

50 Lucky7 Petroleum 1,362 1,334 1,341 ကျိက်ေခါက်ဘုရားအနီး။

51 PT Power 

(သာေကတ)

1,362 1,334 1,341 အမှတ်(၂၃၅/ခ)၊  ခင်းသာလမ်း၊ ၁၀ ေတာင်ရပ်ကွက်။

52 PT Power(ဧရာဝဏ်) 1,362 1,334 1,341 အမှတ်(၆၂)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး။

53 PT Power(ြမယမု)ံ 1,362 1,334 1,341 အမှတ်(၂၆)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်းမကီး။

54 PT Power(အမှတ် ၂) 1,362 1,334 1,341 ေြမကွက်အမှတ်၊ (၁၄၃/၃)၊ (၁၄၃/၂)၊ အမှတ်(၁၄၁)

ရပ်ကွက်။

55 PT Power 

(ေကျာက်တန်း)

1,362 1,334 1,341 အမှတ်(၄၉၂/၆)၊ မိင်သာယာရပ်ကွက်။

56 PT Power(ကလုားဝ)ဲ 1,362 1,334 1,341 အမှတ်(၇၁၀)၊   ဒဂုံ-သီလဝါ  လမ်းမကီးေဘး၊ 

ကုလားဝဲေကျးရာ။

57 PT Power(ပုလဲ) 1,362 1,334 1,341 ေရ နံသာေကျးရာအုပ်စု၊ ပုလဲရပ်ကွက်။

58 PT Power(ေမှာ်ဘီ) 1,362 1,334 1,341 သေနပင်ေကျးရာအုပ်စု။

59 PT Power(အြမန်လမ်း) 1,362 1,334 1,341 သာယာကုန်းေကျးရာအုပ်စု။

60 Yangon Petrol 

(သာေကတ)

1,362 1,334 1,341 ရတနာလမ်းမေပ ၊          တက်လမ်းအိမ်ရာအနီး၊ 

၁၀ ေတာင်ရပ်ကွက်။

61 Yangon Petrol 

(ယုဇန)

1,362 1,334 1,341 ပဲခူးြမစ်လမ်းမေပ ၊          အိုးအိမ်မှတ်တိုင်အနီး၊ 

၉၂ ရပ်ကွက်။

62 Yangon Petrol 

(ေတာင်-ေြမာက်

လမ်းဆံု)

1,362 1,334 1,341 ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၇/၉၊   လူေန/ရပ်ကွက ်

အမှတ်- ေရ ပင်လုအံမ်ိရာ၊ (ေတာင်/ေြမာက်လမ်းဆု)ံ။

63 Yangon Petrol 

(ဧရာဝဏ်)

1,362 1,334 1,341 ပဲခူးြမစ်လမ်းှင့ ်       ဧရာဝဏ်လမ်းမကီးေထာင့်၊

 ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ ၆၀ ရပ်ကွက်။

64 Yangon Petrol 

(မင်းရဲေကျာ်စွာ)

1,362 1,334 1,341 မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းှင့်   ကေနာင်မင်းသားကီး 

လမ်းေထာင့(်YBS ကားဝင်းအနီး)။

65 Yangon Petrol 

(သုဓမ ာ)

1,362 1,334 1,341 သုဓမ ာလမ်းမကီး၊  ေြမာက်ဥက လာပအဝိုင်းအနီး၊

 စက်မ လက်မ ရပ်ကွက်။

66 Yangon Petrol 

(ဒလ)

1,362 1,334 1,341 အမှတ် ၁၄၂၄၊ ဒလ-တံွေတး လမ်းမကီး၊ ဆာဖာေချာင် 

ရပ်ကွက်။

67 Yangon Petrol 

(ေမာင်းမကန)်

1,362 1,334 1,341 အမှတ် ၁/က၊ ေမာင်းမကန်လမ်းမကီး၊ ၁၇ ရပ်ကွက်။

68 Nay Win Htun 1,362 1,334 1,341 ရှမ်းစုရာ၊ တွံေတးမိနယ်။

69 Chan Myae Gone 1,377 1,349 1,356 မိေရှာင်လမ်း၊ ရှမ်းစုကီးေကျးရာ။

(ယမန်ေနမှအဆက်)

စ် အေရာင်းဆိုင်အမည်

တစ်လီတာေဈး န်း

အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ 92 

Ron

ဒီဇယ်ဆီ Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

၁ MMTM - MDY 59 1,407 1,369 1,376 ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး။

၂ MMTM - MDY 67 1,407 1,369 1,376 အမရပူရမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

၃ MMTM - Kumae 1,407 1,369 1,376 ဝမ်းတွင်းမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

၄ KS(027) 1,402 1,369 1,376 က ဲတပ်ဆံုေကျးရာ၊ သာစည်မိနယ်၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး။
၅ KS(031) 1,397 1,364 1,371 ေတာတွင်းေကျးရာ၊ အမရပရူမိ၊ မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီး။
၆ KS(26) 1,402 1,369 1,376 ထန်းခွေကျးရာအုပ်စု၊   ွားထိုးကီးမိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။
၇ KS(030) 1,407 1,369 1,385 ဥသ စ်ကုန်းေကျးရာ၊ တပ်ကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်- 

မ ေလးလမ်းေဟာင်း။

၈ OK Energy 

(Nyaung Oo)

1,407 1,374 1,381 ေညာင်ဦး-ေကျာက်ပနး်ေတာငး် လမး်မကီး 

ေဘး။

၉ OK Energy 

(Kyaukpataung)

1,407 1,374 1,381 ေကျာက်ပန်းေတာင်း-မိတ ီလာ   လမ်းေဘး 

မိဦးေစတီအနီး။

၁၀ OK Energy 

(Yamethin)

1,402 1,374 1,381 ရန်ကုန်-မ ေလး  လမး်မကီးေဘး  ေရ ဒါး 

ေကျးရာ။

၁၁ Power-9 

(Pyinmana)

1,402 1,374 1,381 ရန်ကန်ု-ပျ်းမနားလမ်းေဟာင်း၊ ှင်းဆအီဝိင်ုး 

အနီး၊ ပုဗ သီရိမိနယ်။

၁၂ Petro Seven 1,402 1,374 1,381 မိင်ုတိင်ုအမှတ် (173/5)၊ ရန်ကန်ု-မ ေလးလမ်း 

မကီး၊ ထီးလ  င်ေကျးရာအုပ်စု၊ ရမည်းသင်းမိနယ်။

၁၃ Than Lwin Thit 1,402 1,374 1,381 လ ပ်စစ်လမ်းခဲွ၊ မွန်းတည့်ခွင်ေကျးရာ၊ ေဇယျာ 

သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။

၁၄ Moon Sun 

Energy(Mandalay)

1,457 1,370 1,376 ြပည်ကီးမဂ  လာ     ကုန်တင်ရပ်နားစခနး် 

(စွယ်ေတာ်ကားကးီဝင်း)၊  အမရပူရမိနယ်  

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

၁၅ Moon Sun 

Energy(Miketila)

1,457 1,380 1,386 ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းေဟာင်း၊ ဝက်တုိးေကျးရာ 

အုပ်စု၊ မိတ ီလာတိုးဂိတ်အနီး၊ မိတ ီလာမိ။ 

၁၆ Shan Shwe Taung 

(Payangazu)

1,417 1,384 1,391 သာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

၁၇ Asia Energy -78 

ပန်ဆိုင် (မ ေလး)

1,457 1,370 1,376 ၇၈ လမ်း၊ ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းမကီး၊ မ ေလး 

ေလယာ်ကွင်းလမ်းှင့ ်    မျက်ှာချင်းဆိုင်၊ 

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၁၈ Asia Energy - ပုသိမ် 

ေလးပန်ဆိင်ု(မ ေလး)        

1,457 1,370 1,376 မ ေလး-မိုးကုတ်လမ်းမကီး၊    ပုသိမ်ေလး 

ေကျးရာ၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်။

၁၉ Asia Energy-စ့်ကိုင် 

ပန်ဆိုင်(မ ေလး)

1,457 1,370 1,376 မိုင်တိုင်(၄၁၅)၊       ေပ ေတာ်မူဘုရားနီး၊ 

စ့်ကိုင်မိ။

၂၀ Asia Energy - ၆၉ 

ပန်ဆိုင်(မ ေလး)

1,457 1,370 1,376 ဦးပိုင်(၁)၊    အကွက်(တ-၇/စ)၊ ၆၉ လမ်းှင့် 

သိပ ံလမ်းေထာင့်၊ မိသစ(်၁)၊ ချမ်းြမသာစည ်

မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

၂၁ Asia Energy - 

ေကျာက်ေချာပန်ဆိုင ်

(မ ေလး)

1,457 1,370 1,376 ၁၆ မိင်ု၊ တိုးဂတ်ိအေကျာ် ေကျာက်ေချာေကျးရာ၊ 

မ ေလး-ြပင်ဦးလွင်ကားလမ်း။

၂၂ Asia Energy - 62 

ပန်ဆိုင်(မ ေလး)

1,457 1,370 1,376 ၆၂ လမ်း၊ 106 x 107 ကား မ ေလးမိ။

၂၃ Asia Energy-စက်မ  

ပန်ဆိုင်(မ ေလး)

1,457 1,370 1,376 ၆၂ လမ်း၊    ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းှင့ ်

ေယာမင်းကီးလမ်းကား၊ မ ေလးမိ။

၂၄ Asia Energy 

(ရမည်းသင်း)

1,457 1,375 1,381 မိင်ုတိင်ု (၂၉၆/၂၉၇) ရမည်းသင်း၊ တိုးဂတ်ိေဘး၊ 

ရမည်းသင်းမိနယ်။

၂၅ Asia Energy 

(ပုဂံေညာင်ဦး)

1,457 1,375 1,381 ပဂု-ံေကျာက်ပန်းေတာင်း၊ ကားလမ်းအထွက်၊ 

ပုဂံေညာင်ဦးမိနယ်။

၂၆ Asia Energy 

(သာစည်-ယင်းမာပင်)

1,457 1,370 1,376 မိင်ုတိင်ု(၃၄)၊ မတိ ီလာ - ေတာင်ကီးကားလမ်း၊ 

ယင်းမာပင်မိနယ်။

၂၇ Asia Energy 

(မိတ ီလာ)

1,457 1,375 1,381 မိုင်တိုင် (၃၃၃)၊ ေညာင်ြမစ်လမ်းဆုံ၊ မိတ ီလာ 

မိနယ်။

၂၈ Mandalay-4 1,407 1,379 1,386 ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး။

၂၉ Moon Sun 

Energy(Thazi)

1,457 1,380 1,386 မိတ ီလာ-ေတာင်ကီးလမ်းမ၊   က ဲတပ်ဆုံ 

ေကျးရာ၊ သာစည်မိ။

၃၀ 360° Petro (62st, 

Mandalay)

1,457 1,365 1,371 ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး။

၃၁ 360° Petro (Theik- 

panlan, Mandalay)

1,457 1,365 1,371 မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊     မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး။

၃၂ Denko(ထုံးဖို) 1,457 1,370 1,376 အမှတ် (၅၈၀/K ) ၆၇ လမ်း၊ ထံုးဖုိ-ြမစ်ငယ်လမ်း၊ 

အမရပူရမိနယ်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး။

၃၃ Denko(ေဆးအိုးဖို) 1,457 1,370 1,376 အမှတ် (၁၄/၁)၊ ရန်ကန်ု-မ ေလး အြမန်လမ်း၊ 

ေဆးအိုးဖိုေကျးရာအုပ်စု၊ အမရပူရမိနယ်၊ 

မ ေလးမိ ။ 

၃၄ Denko(စ့်ကိုင်) 1,457 1,370 1,376 ေညာင်ပင်ေကျးရာအုပ်စု၊     စ့်ကိုင်မိနယ်၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၃၅ Denko ( Mdy 74 

လမ်း )

1,457 1,370 1,376 အမှတ် (၅-က)၊ ၇၃ x ၇၄ ကား၊ တံခွန်တိုင် 

အဝိုင်းအနီး၊  ေတာင်ြမင့်ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီး 

တံခွန်မိနယ်။ 

၃၆ Denko

(ေရ ကျင်၊ မ ေလး)

1,457 1,370 1,376 မ ေလး-မတ ရာ လမ်းမေဘး၊ အုိးဘုိရပ်ကွက် 

(ေရ ကျင်ေကျာင်းတုိက်ေရှ) မ ေလးေတာင်ေြခ၊ 

ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်။ 

စက်သုံးဆီများ သတ်မှတ်ေဈး န်းအတိုင်း ဝယ်ယူရရှိြခင်းမရှိပါက တိုင်ကားိုင်

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ိုဝင်ဘာ   ၇၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၆

ေဒသတွင်းစားနပ်ရိက ာဖူလုံေရးှင့ ်ြပည်သူများ၏ 

စားေသာက်ေရးကို   အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်

အတွက် ိဝုင်ဘာ ၅ ရက်တွင် အေရှေတာင်တိင်ုးစစ် 

ဌာနချပ် တိုင်းမှး ဗုိလ်ချပ် ကုိကုိေမာင်ှင့် အဖဲွဝင် 

များသည်  မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိှင့် သထုံမိ 

တိုရှိ နယ်ေြမခံတပ်ရင်းများ၏ စိုက်ပျိးေမွးြမေရး

လပ်ုငန်းများအား သွားေရာက်ကည့် ပီး တာဝန်ရိှသ ူ

များှင့် ေတွဆုံကာ ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ 

ရာ န်းြပည့ေ်ဆာင်ရက်ိင်ုေရးှင့ ် လိအုပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း   ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ

သည်။                                              သတင်းစ်

ကျိက်လတ်မိနယ်အတွင်း ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်များ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး

ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာစီမံကိန်းရန်ပုံေငွ ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်းပိုချ
ပုသိမ်   ိုဝင်ဘာ  ၆

ပုသိမ်မိနယ ်  ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး   ဦးစီးဌာနမှ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂   ဘ  ာှစ်တွင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက် 

မည့ ်ြမစမ်ိးေရာင်ေကျးရာစမီကံန်ိး 

ပျ်းကတိုးကုန်း   ေကျးရာအုပ်စ ု

စိင်ု ခေံကျးရာ ေကာ်မတဝီင် ရှစ်ဦး 

အား      ြမစိမ်းေရာင်ရန်ပုံေငွ 

ထိန်းသိမ်းနည်း    သင်တန်းကို 

မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန စုေပါင်းုံး၌ သင်တန်း 

ပိုချေပးခဲ့သည်။

အဆိုပါသင်တန်းတွင် ြမစိမ်း 

ေရာင်ရန်ပုံေင ွ   ထိန်းသိမ်းနည်း 

သင်တန်း   ပုံစံ ၁၁  မျိးအြပင ်

ေကျးရာရန်ပုံေင ွ     ကီးကပ်မ  

ေကာ်မတီ၏ တာဝန်များ၊ ဘ  ာ 

ေရးဆပ်ေကာ်မတ၏ီ တာဝန်များ၊ 

ြမစိမ်းေရာင ်  ရန်ပုံေငွကီးကပ်မ  

ေကာ်မတီဝင်များ၏ ခံစားပိုင်ခွင့ ်

များအား ပသုမ်ိမိနယ်ေကျးလက် 

ေဒသဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှး          ဦးေဌးိုင်ှင့ ်

ဝန်ထမ်းများက    ရှင်းလင်းကာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ လမ်း န်ချက် 

များှင့်အညီ သင်တန်းပိုချေပးခဲ့ 

သည်။

ယခုကဲ့သို      ေကျးရာများတွင် 

ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ    စီမံကိန်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ခွင့်ရရှိြခင်းြဖင့ ်       ေကျးရာသ ူ

ေကျးရာသားများ အလုပ်အကိုင ်

အခွင့်အလမ်းများ   ပိုမိုတိုးတက ်

လာပီး ဝင်ေငမွျား တိုးပွားလာမည် 

ြဖစ်သည်။                            ၂၂၂

ေလှာ်ကားေရေလှာင်တမံအတွင်း 
ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ေြခာက်သိန်း မျိးစိုက်ထည့်

ေဒသတွင်းစိုက်ပျိးေမွးြမေရး ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ 

ရာ န်းြပည့ေ်ဆာင်ရက်ိင်ုေရး လိအုပ်သည်များ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်

လူမ ေရးဝန်ေဆာင်မ  လိုအပ်သူများ၏ လူမ ေရးဆိုင်ရာြပဿနာများှင့်

ပတ်သက်၍ ဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်း

လမူ ေရးဆိင်ုရာ အခက်အခမဲျားှင့ ်ရင်ဆိင်ုေနရေသာ လမူ ေရးဝန်ေဆာင်မ   လိအုပ်သ ူ

များြဖစ်သည့ ်ကေလးသငူယ်များ၊ ဆယ်ေကျာ်သက်များ၊ အမျိးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊ 

သက်ကီးရယ်အိမုျား၏ လမူ ေရးဆိင်ုရာြပဿနာများကိ ုလမူ ေရးရာ ြဖစ်ရပ်စမီခံန်ခဲွမ စနစ်ြဖင့် 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ  အဆိပုါကစိ ရပ်များ၊  စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာ  ှစ်သမိ့ေ်ဆွးေွးမ  

များကိ ုလမူ ဝန်ထမ်းနည်းလမ်းများှင့ ်ပံပ့ိုးမ များအတွက် လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊    လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည ်   ုံးချနိ်အတွင်း 

တယ်လီဖုန်းြဖင့ ်ဝန်ေဆာင်မ များ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်အဆိုပါဝန်ေဆာင်မ များကို ရယူလိုပါက 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အလိုက် ပူးတွဲပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို 

နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီမှ ညေန(၁၆:၃၀)နာရီအထိ ေခ ဆိုရယူိုင်ပါေကာင်း 

အသိေပးအပ်ပါသည်။

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန

လူမ ေရးဝန်ေဆာင်မ  လိုအပ်သူများ၏ လူမ ေရးဆိုင်ရာြပဿနာများှင့် ပတ်သက်၍ 

ဝန်ေဆာင်မ များရယူိုင်မည့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်လူမ ဝန်ထမ်းုံးများမှ 

တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

စ် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့် ဖုန်းနံပါတ်များ 

၁ ေနြပည်ေတာ် 09-889911155

၂ ကချင်ြပည်နယ် 09-661015555

၃ ကယားြပည်နယ် 09-889900022

၄ ကရင်ြပည်နယ် 09-889900033

၅ ချင်းြပည်နယ် 09-980000104

၆ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 09-889900055

၇ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 09-661065555

၈ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 09-889900077

၉ မေကွးတိုင်းေဒသကီး 09-889900088

၁၀ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 09-889900099

၁၁ မွန်ြပည်နယ် 09-889911177

၁၂ ရခိုင်ြပည်နယ် 09-889911188

၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 09-661125555

၁၄ ရှမ်းြပည်နယ် 09-889911133

၁၅ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 09-661145555

ကျိက်လတ်  ိုဝင်ဘာ  ၆

ဧရာဝတီတိုင်း      ေဒသကီး 

ကျိက်လတ်မိနယ ်      လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာန   ဦးစီးမှး ဦးထွန်းေဆ ွ

ှင့်          ဝန်ထမ်းများသည ်

ပန်းခင်းစီမံချက်အရ   သတ်မှတ် 

ချက်ှင့် အကျံးဝင်သည် ့ြပည်သ ူ

များအား အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင် ့

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ 

ေဆာင်ရက်ေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ငန်းများကိ ုိုဝင်ဘာ ၅ ရက် 

က  ကျိက်လတ်မိနယ ် ုံးေဒါင့်  

ေကျးရာအုပ်စု၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

“ပန်းခင်းစီမံချက်မှာက ဇာတိ 

ေဒသမှာေနထိုင်ပီး အိမ်ေထာင်စ ု

ရှိေသာ်လည်း   မှတ်ပုံတင်မရှိသ ူ

ေတ၊ွ ဇာတေိဒသမှာ ေနထိင်ုေသာ် 

လည်း အိမ်ေထာင်စုနဲ  မှတ်ပံုတင် 

မရှိသူေတွ၊ ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သ ူ

ေတွအေနနဲ       မူလေဒသမှာ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းရှိပီး လက်ရှိ 

ေဒသမှာ မှတ်ပုတံင်မရိှတဲသ့ေူတနွဲ 

ေရ ေြပာင်းေနထိင်ုသေူတအွတွက် 

မူလေဒသနဲ  လက်ရှိေဒသ ှစ်ရပ် 

လုံးမှာ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းေရာ 

မှတ်ပုံတင်ေရာမရှိတဲ့သူေတွကို 

သတ်မှတ်ချက်နဲအညီ   အဓိက 

ေဆာင်ရက်ေပးေနတ့ဲ စီမံချက်လုိ 

ေယဘုယျ      ေြပာိုင်ပါတယ်။ 

ေပျာက်ဆံုး/ပျက်စီးေတွကုိလည်း 

အသစ်ထတ်ုေပးေနသလိ ုအသက် 

၁၀ ှစ်ြပည့်ကိုင်ထားပီး ၁၈ ှစ် 

ြပည့် မလဲလှယ်ရေသးသူေတွကို 

လဲလှယ်ထုတ်ေပးတာေတွ   အပါ 

အဝင်    စီမံချက်ေပ အေြခခံပီး 

လိအုပ်တာေတ ွေဆာင်ရက်ေပးေန 

ပါတယ်။      က န်ေတာ်တိုဌာနနဲ  

ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ကဖုိလည်း 

ဖိတ်ေခ ပါတယ်”ဟု တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးက ေြပာသည်။

အဆိုပါ   ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့

ုံးေဒါင့်ေကျးရာအုပ်စုအတွင်း 

ိုင်၃(က) ၁၅ ဦး၊ ိုင်၆(က) ၈၄ 

ဦး၊ လလှဲယ် ၁၁၆ ဦးှင့် မတိ  ၁၄၃ 

ဦး စုစုေပါင်း အမျိးသား၊ အမျိးသမီး 

၃၅၈   ဦးတိုအား    ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

၀၈၆

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၆
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ ြဖင့ ် ငါးသယ ံ
ဇာတများ သဘာဝေရြပင်၊ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအုိင်၊ ဆည်တမံ၊ ကန်များ 
တွင် ေရရှည်တည်တံေ့စေရးှင့ ်ြပည်သမူျား ငါးရကိ ာများကိ ုပိမုိစုားသုံး 
ိုင်ေရးအတွက်  ခိုင်/မိနယ် ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်း ကီးကပ်ေရး 
ေကာ်မတီအဖဲွဝင်များ၊   ေလှာ်ကားငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ စခန်းတာဝန်ခံ 
ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အင်းစန်ိမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းများက 
ေလှာ်ကားငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ ှစ်လက်မအရယ် ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက် 
ေကာင်ေရ ၆၀၀၀၀၀ အား ေအာက်တုိဘာ ၄ ရက်က ေလှာ်ကားေရေလှာင် 
တမအံတွင်းသို မျိးစိက်ုထည့သွ်င်းခဲေ့ကာင်း သရိသည်။         သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

ကွမ်းလုံ   ိုဝင်ဘာ  ၆

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း)  ကွမ်းလံုမိနယ်၌ ယေန  နံနက် ၈ နာရီခဲွမှ 

စ၍  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး လုံးဝမထိုးှံရေသးသူများအား 

ကိုးကန်ယ်ေကျးမ ခန်းမတွင် ဆက်လက်ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

ကွမ်းလုံမိနယ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရး 

ေကာ်မတီမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရးလုပ်ငန်းများ

ကိ ု အရိှန်အဟန်ုြဖင့်  အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ     ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး     လုံးဝမထိုးှံရ ေသးသည့်    အသက် ၁၈ 

ှစ်ြပည့်ပီးသူများအား ကိုးကန်ယ်ေကျးမ ခန်းမ၌ ထိုးှံေပးလျက ်

ရှိသည်။ ေဆးထိုးရန်ေရာက်ရှိလာသူများအား အပူချနိ်တိုင်းတာြခင်း၊ 

ေနရာစီစ်ေပးြခင်း၊   စာရင်းစစ်ေဆးေပးြခင်း၊  ကျန်းမာေရးစစ်ေဆး 

ေပးြခင်းှင် ့   ေဆးထိုးှံြခင်းတိုကိ ု   မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေကာ်မတီ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ကက်ေြခနီ 

အဖွဲဝင်များ၊ လူမ ကူညီေရးအဖွဲဝင်များ၊ မိမိမိဖများက ပူးေပါင်း၍ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းများှင့်အည ီစနစ်တကျ 

ရိှေစရန်  ေဆာင်ရက်ေပး ပီး လဦူးေရ ၄၄၀ ကိ ုကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဖိးမမ(ကွမ်းလု)ံ

မိသစ်မိနယ်၌ ဖီးကမ်းငှက်ေပျာစိုက်ပျိးြခင်းကို တစ်ိုင်တစ်ပိုင်မှ စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျိး
မိသစ ်   ိုဝင်ဘာ   ၆
မေကွးတုိင်းေဒသကီး မိသစ်မိနယ် ပုတီးကုန်းေကျးရာတွင် 
ဖီးကမ်းငှက်ေပျာစုိက်ပျိးြခင်းကုိ ယခင်က တစ်ုိင်တစ်ပုိင်သာ 
စိုက်ပျိးကေသာ်လည်း အြမတ်များများ   ကျန်သည့်အတွက် 
စီးပွားြဖစ်စိက်ုပျိးလာကေကာင်း ေဒသခံ ငှက်ေပျာစုိက်ေတာင်သူ 

များထံမ ှသိရသည်။
ငှက်ေပျာပင်များ စိုက်ပျိးသည့်အခါ သားတက်များကို 

အရယ်ငယ်ငယ်ှင့ ်စိုက်ပျိးသည့်နည်းြဖင် ့ စိုက်ပျိးလ င်အဖီး
များများကျပီး   ကိုးလှင့် ၁၀ လကာမှ ငှက်ေပျာခိင်ုထွက်သည်။ 
စိက်ုပျိးရာတွင်လည်း သားတက်ငယ်ကိသုာ အများဆံုးစုိက်ပျိး 
ခဲ့ကသည်။ 

အဆိုပါငှက်ေပျာဆိုများကိ ုစိုက်ပျိးပီး ၁၀ လကာလ င် 
ငှက်ေပျာခိုင်ထွက်၍ အခိုင်ထွက်ပီး  သုံးလခန်တွင်  ခုတ်၍ 

ေရာင်းချကသည်။   သားတက်ငယ်ငယ်ြဖင့်  စိုက်ပျိးပါက 
ငှက်ေပျာခိင်ုတစ်ခိင်ုလ င်  ငှက်ေပျာဖီး  ၁၂ ဖီးအထ ိထွက်ရိှသြဖင့ ်
ေရာင်းသ၊ူ ဝယ်သ ူအကိက်ြဖစ်ေကာင်း ငှက်ေပျာစိက်ုေတာင်သ ူ
ဦးဘီေအာင်ထံမ ှသိရသည်။

“ေတာင်သူေတွအေနနဲ ယခင်က တစ်ုိင်တစ်ပုိင်သာ စုိက်ပျိး 

ကေပမယ့ ်  အရင်းနည်းပီး   အြမတ်များများရရှိတာေကာင့ ်
ငှက်ေပျာ ခံေတွကို   ဧကများများ  စီးပွားြဖစ်တိုးချဲစိုက်ပျိး 
ထားတာပါ”ဟု မိသစ်မိနယ ်ပုတီးကုန်းေကျးရာမ ှဖီးကမ်း 
ငှက်ေပျာ ခံပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ေြပာသည်။  အလားတူ  မိသစ ်
မိနယ်  ပတုီးကန်ုးေကျးရာတွင်သာမက မိလလုင်ေကျးရာများ 
တွင်လည်း  ငှက်ေပျာစိုက်ေတာင်သူများြပားေကာင်း    သိရ 
သည်။                    

ကိုေဇာ်(ြပန်/ဆက်)

အုပညာ

ေအးြပည့ ်- စုစည်းသည်

ိုက်ကွင်းမှာ လက်နက်အစစ်ေတွ အသုံးြပြခင်းရပ်ဆိုင်းဖို ဝိန်းဂ န်ဆင် ကတိြပ
ေဟာလဝိဒ်ုရဲေကျာ်ကားတဲ ့သပ်ုေဆာင် 

တစ်ဦးြဖစ်သူ ဝိန်းဂ န်ဆင်က သူပါဝင် 

ိက်ုကူးတဲ ့ပ်ုရှင်ေတမှွာ လက်နက်အစစ် 

ေတ ွထည့သွ်င်းအသုံးြပိက်ုကူးတာေတ ွ

မြပလုပ်ပါဘူးလို   လတ်တေလာမှာ 

ကတြိပခဲေ့ကာင်း ေအးရှားဝမ်းေဒါကွ့န်း 

ရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါ 

တယ်။

ဝိန်းဂ န်ဆင် ပါဝင်ထားတ့ဲ တုိက်ခုိက် 

ေရးုပ်ရှင ်   Red Notice  ေလာ့စ်အိန် 

ဂျလိစ်မှာ       အထူးပွဲြပသမ နဲအတူ 

ဗိုင်ရတီနဲ    ေတွဆုံေမးြမန်းမ အတွင်း 

လက်နက်အစစ်ေတ ွအသုံးြပမှာမဟုတ ်

ေကာင်း သကူ ထတ်ုေဖာ်ေြပာကားခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဝိန်းဂ န်ဆင်က အြခားသူ 

ေတအွတွက် ေြပာကားိင်ုြခင်းမရိှေပမယ့ ်

သူအေနနဲကေတာ့    ိုက်ကွင်းေပ မှာ 

လက်နက်အစစ်ေတွ    အသုံးြပတာကိ ု

ရပ်တန်ဖို    ကတိြပိုင်ေကာင်း  ဆိုပါ 

တယ်။ သူက ုပ်ရှင်မှာသာမက ဘယ်လုိ

ုပ်သံအစီအစ်မျိးမှာပဲြဖစ်ြဖစ ်  အသုံး 

ြပမှာမဟုတ်ဘူးလို ဆိုပါတယ်။

အသက် ၄၉ ှစ်အရယ်ရှိပီြဖစ်တဲ့ 

ဝန်ိးဂ န်ဆင်က လက်နက်အစစ်ေတအွစား 

ေရာ်ဘာနဲ    ြပလုပ်ထားတဲ့အရာေတွကိ ု

အစားထိုးအသုံးြပသွားမှာြဖစ်ေကာင်းနဲ  

အဒဲအီတွက် ကန်ုကျစရတ်ိကိ ုထည့သွ်င်း 

စ်းစားမှာမဟုတ်ေကာင်းလည်း ဆိုပါ 

တယ်။ 

ဒါ့အြပင်    ဝိန်းဂ န်ဆင်က  ပီးခဲ့တဲ့ 

လအတွင်း ြဖစ်ပွားခ့ဲတ့ဲ ုိက်ကွင်းေပ က 

ေသနတ်မေတာ်တဆမ နဲ  ပတ်သက်ပီး 

သူအေနနဲ  အေတာ်ေလး စိတ်မေကာင်း 

ြဖစ်ရတယ်လိုလည်း ေြပာကားခဲပ့ါတယ်။ 

အဆိုပါ       မေတာ်တဆမ အတွင်း 

သုပ်ေဆာင် ေဘာဝင်န်  ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ 

ေသနတ်ေကာင့်     ုပ်ရှင်ဝုိင်းေတာ်သား 

တစ်ဦး    ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း       သိရပါ 

တယ်။

 ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ အမျိးသားေတးဂီတအဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့ Super 
Junior ရဲ အဖွဲခွဲတစ်ခုြဖစ်တဲ့   Super Junior D&E  ဟာ  မကာေသးမီက 
ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်တစ်ခကုိ ုစတင်ထတ်ုလ င့ခ်ဲ့ပီး လက်ရိှမှာ အဆိပုါ ေတးအယ်လ် 
ဘမ်ဟာ ကမ ာတစ်ဝန်းက အိုင်က န်းေတးဂီတဇယားအချိကို ဦးေဆာင်ထားိုင ်
ေကာင်း စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

အဆိုပါအဖွဲရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ကိ ုCountdown လို အမည်ေပးထားပီး 

ိုဝင်ဘာ ၂ ရက်က စတင်ထုတ်လ င့်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေတးအယ်လ်ဘမ ်ထုတ်လ င့် 
မ နဲအတူ ေခါင်းစီးေတး Zero ရဲ ေတးဗီဒီယိုကိုလည်း တစ်ပါတည်း ထုတ်လ င့်ေပး 

ခ့ဲပါတယ်။ အဆုိပါ ေတးအယ်လ်ဘမ်ဟာ လတ်တေလာမှာ ကမ ာတစ်ဝန်းက ုိင်ငံနဲ  
ေဒသ ၂၂ ခမှုာ ရိှတဲ ့အိင်ုက န်း ေတးဂတီဇယားေတရွဲ နပံါတ်တစ်ေနရာကိ ုရယထူားပါ 
တယ်။ ဒါ့အြပင် အေမရိကန်၊ ဂျပန်နဲ  ုရှားအပါအဝင ်ိုင်ငံနဲ  ေဒသေပါင်း ၂၉ ခုရဲ 
အိင်ုက န်းေတးဂတီဇယားေတမှွာလည်း ထပ်ိတန်းေတးအယ်လ်ဘမ် ၁၀ ခ ုစာရင်းမှာ 
ပါဝင်ေနေကာင်း သိရပါတယ်။

ကွမ်းလုံမိနယ်၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် 

ကျန်ရှိေနသူများအား ဆက်လက်ထိုးှံေပး

 မန်ယူအသင်းမှ

ဒါေကာင့်   မန်ယူအသင်းဟာ ေချပဂိုး 

ြပန်လည်ရရှိေရးအတွက ်     အဲရစ်ဘိုင်လီရဲ 

ေနရာမှာ  ဂျာဒန်ဆန်ချိ၊   ဂရင်းဝဒ်ုရဲ  ေနရာမှာ 

ရက်ရ ဖိုဒ်၊ လုခ်ေရှာရဲေနရာမှာ တဲလ်လက်စ်၊ 

ဖရက်ဒ်ရဲေနရာမှာ ဗန်ဒဘီခ်ိ စတဲက့စားသမား 

ေတွကို ထည့်သွင်းအသုံးြပခဲ့ေပမယ့် ေချပဂိုး 

ြပန်လည်ရရှိဖို အခွင့်အလမ်းနဲ  ေဝးခဲ့ရသလိ ု

ဂိုးထပ်မံမေပးရဖိုကိုပါ    အကိတ်အနယ် 

ကစားခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

မန်ယအူသင်းနဲ  မန်စီးတီးအသင်းတိုဟာ 

၂၀၁၉ ခုှစ် ဧပီလေနာက်ပုိင်း ထိပ်တုိက်ေတွဆံု 

မ  ေလးကိမ်ရှိခဲ့ရာမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ် ၈ 

ရက်က ပရီမီယာလိဂ်ဒါဘီပဲွစ်မှာ မန်ယူအသင်း 

က ှစ်ဂုိး-ဂိုးမရှိနဲ  အုိင်ရရိှခ့ဲပီး ၂၀၂၀   ြပည့် 

ှစ်    ဒဇီင်ဘာ ၁၂ ရက်က   ပရမီယီာလဂ်ိဒါဘမှီာ 

ဂိုးမရှိသေရ၊   ၂၀၂၁ ခုှစ်     မတ် ၇ ရက်က   

ပရီမီယာလိဂ်ဒါဘီပွဲစ်မှာ  မန်ယူအသင်းက 

ှစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က ကာရာ 

ေဘာင်ဖလားဒါဘီပွဲစ်မှာေတာ ့   မန်စီးတီး 

အသင်းက   ှစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ   အိုင်ရရှိခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်မန်စီးတီးအသင်းအေန 

နဲ  အခုပွဲစ်မှာ မန်ယူအသင်းကို ှစ်ဂိုးြပတ ်

နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့ြခင်းဟာ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဧပီလ 

ေနာက်ပိုင်း ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပွဲရဲ ဒါဘီပွဲစ် 

ေတွမှာ   ပထမဆုံး  ြပန်လည်အိုင်ရရှိခဲ့တဲ ့

ပွဲစ်ြဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။

မန်စီးတီးအသင်းဟာ မန်ယူအသင်းကို 

အိင်ုရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ်(၁၁)

ကစားပီးချနိ်မှာ ရမှတ် ၂၃ မှတ်နဲ  အမှတ်ေပး 

ဇယား ဒုတိယေနရာကုိ ယာယီတက်လှမ်းခွင့် 

ရရှိခဲ့ပီး မန်ယူအသင်းကေတာ ့ပွဲစ်(၁၁)မှာ 

 ံးပွဲ ကံခဲ့တာေကာင့်   ရမှတ် ၁၇ မှတ်နဲ  

အမှတ်ေပးဇယား အဆင့် ၅ ေနရာမှာ ယာယီ 

ရပ်တည်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။            ေငွကယ်

အိုင်က န်းေတးဂီတဇယားေတွကို ဦးေဆာင်ေနတဲ့ 

Super Junior D&E 

ပဲခူး   ိုဝင်ဘာ   ၆

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် ပဲခူးခိုင် 

သနပ်ပင်မိနယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှယမန်ေန  နံနက် ၉ နာရီတွင် 

သနပ်ပင်မိနယ်  ပဲခူး-စစ်ေတာင်းတူးေြမာင်းအတွင်း  ငါးမျိးများ 

စိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိပုါ အခမ်းအနားသုိ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 

မှ ဒုတိယတုိင်းေဒသကီး ဦးစီးဌာနမှး ဦးစုိးမင်း၊ ပဲခူးခုိင် ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှး ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင်၊ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ  အဖွဲဝင(်၂)  

မိနယ် ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်း ကီးကပ်ကွပ်ကဲေရးေကာ်မတီဥက    

ဦးသိန်းြမင့်ေအးှင့်  တာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက်ကပီး   ပဲခူး 

ငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ ှစ်လက်မအရယ် ငါးခံုးမကီးသားေပါက်ေကာင်ေရ 

၁၀၀၀၀၀ ှင့် ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက်ေကာင်ေရ  ၁၅၀၀၀၀၊ သနပ်ပင် 

ငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ ှစ်လက်မအရယ်  ငါးခုံးမကီးသားေပါက်ေကာင်ေရ 

၁၈၀၀၀၀ ှင့်  ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက်ေကာင်ေရ ၁၆၀၀၀၀  စုစုေပါင်း  

ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ၅၉၀၀၀၀ တိုကို ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                                               သတင်းစ်

သနပ်ပင်မိနယ ်ပဲခူး-စစ်ေတာင်းတူးေြမာင်းအတွင်း ငါးမျိးများ စိုက်ထည့်



ိုဝင်ဘာ  ၇၊  ၂၀၂၁

မတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချြခင်းမတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချြခင်း
က န်ေတာ်များ TRI K STAR COMPANY LIMITED ၏ မတည်ရင်းီှးထား 

ေသာ အစရှုယ်ယာ(၁၀၀၀၀၀၀၀၀)စ ုေပးေချပီးအစရှုယ်ယာများ၏ တန်ဖိုးကျပ် 
(၁၀၀၀၀၀၀၀၀)မှ အစုရှယ်ယာ(၃၀၀၀၀၀၀)စု ေပးေချပီးအစုရှယ်ယာများ၏ 
တန်ဖိုးကျပ်(၃၀၀၀၀၀၀)သို ေလ ာ့ချမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

TRI K STAR COMPANY LIMITEDTRI K STAR COMPANY LIMITED

"အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း""အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာငး်အလယ် 

ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်ေနဝင်းလမ်း၊ အမှတ်(၄၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၉)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၈၃)ဧကရိှ (၃-ခ)ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ဦးကျင်ဝှာဝင်း[၁၂/ပတတ(ဧည့်)၀၀၀၁၈၁]မှ ပုိင်ဆုိင် 
ပီး အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဦးကျင်ဝှာဝင်းကိုယ်တိုင်မ ှလက်မှတ် 
ေရထိုးချပ်ဆိုေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက ်ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန ်သေဘာတူ 
သြဖင့ ်ေရာင်းချသည့ေ်ြမကွက်၏ တန်ဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွ
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုမ ကိ ုကန်ကွက် 
လိုပါက ဤသတင်းစာေကညာချက်ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံသည့်စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေရာင်းဝယ် 
မ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခွန်ရဲမာန်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၉၀)ဦးခွန်ရဲမာန်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၉၀)

အမှတ်(၂)၊ မ လမ်း၊ လူကီးရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂)၊ မ လမ်း၊ လူကီးရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၉၄၆၆ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၉၄၆၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၂၁)လမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၇၃)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၄၀၀-စတရုန်းေပ) ေပ(၆၀x၄၀)

ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမအကျယ် 

အဝန်းမှ ေပ(၂၇x၆၀)ရှိ ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်    ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ   အိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုဂရန်ေြမအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ဝင်းဝင်းမာ(S/OKA-104444)[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၁၂၂၅၈၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သ ူ

မဆုိ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုေဝငိမ်း(စ်-၁၅၆၉၉)ေဒ စုေဝငိမ်း(စ်-၁၅၆၉၉)

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၇၀၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၆၉၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၇၀၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၆၉၀၅

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနထုတ် ေကးမု ံ

သတင်းစာ  ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ(၂၆)ပါ 

အမည်ေြပာင်း    ေမာင်အံဘုဏ်းသူရ 

ေကာ်ြငာတွင်  ေမာင်အံ့ဘုဏ်းသူရဟု 

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကက်ငှက်တပ်ုေကွးေရာဂါသည် ဗိင်ုးရပ်စ်ပိုးေကာင့် ြဖစ်ပွားရြခင်းြဖစ်ပီး ရာသမီေရး 

ကူးစက်ကျေရာက်ြဖစ်ပွားတတ်သြဖင် ့ မိမိတို ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံး ခံများတွင ်   အဆိုပါေရာဂါ 

ကူးစက်ကျေရာက်ြခင်းမရှိေစေရးအတွက ်ေမွးြမေရး ခံများ၏ ဇီဝလုံ ခံမ ကိ ုစနစ်တကျ 

ြမင့်တင်ရန် လိအုပ်ပါသည်။  ကက်ငှက်တပ်ုေကွးေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ိင်ုရန်အတွက် 

ေအာက်ပါအတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

(၁) ကက်၊ ဘ၊ဲ ငုံးေမွးြမေရး ခမံျား၏ဇဝီလုံ ခံမ ကိ ုအထူးဂြုပေဆာင်ရက်ရန်၊

(၂) ကက်၊  ဘဲ၊   ငုံးေမွးြမေရး ခံများှင် ့ ကက်၊   ဘဲ၊  ငုံးအရှင်ေဈးများတွင်

 စနစ်တကျ ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း ပုံမှန်ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ရန်၊

(၃) အြခား ခံများမ ှ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ  ငှားရမ်းသုံးစွဲြခင်း မြပရန်ှင့်

 လူှင့်ယာ်အဝင်အထွက ်ထိန်းချပ်ရန်၊

(၄) ကက်၊ ဘ၊ဲ ငုံးေမွးြမေရး ခမံျားအတွင်း အပခူျန်ိ၊ စိထုိင်ုးဆ၊ ေလဝင်ေလထွက် 

 ေကာင်းမွန်ေစေရးေဆာင်ရက်ရန်၊

(၅)  ေမွးြမေရး ခံအတွင်းသုိ  ဝင်ေရာက်ပါက  ှာေခါင်းစည်း၊ လက်အတ်ိစသည့် 

 အကာအကွယ်ပစ ည်းများ စနစ်တကျဝတ်ဆင်ရန်၊

(၆) ကက်၊ ငှက်များကုိ ကုိင်တွယ်ပီးတုိင်းှင့် ကက်၊ ဘဲ၊ ငံုးေမွးြမေရး ခံများမှ  

 ထွက်သည့် အခါတိင်ုး ဆပ်ြပာြဖင့် လက်ေဆးြခင်းှင့် တစ်ကိယ်ုေရသန်ရှင်း 

 ေရးြပလုပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(၇) အသားှင့် ဥတိုကို ေသချာစွာကျက်ေအာင်ချက်ြပတ်ပီးမ ှစားသုံးရန်၊ 

(၈) ကက်၊ ငှက်များပံုမှန်မဟုတ်ဘဲ ုတ်တရက်ေသဆံုးပါက နီးစပ်ရာအုပ်ချပ် 

 ေရးအဖဲွ၊  ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊  ြမန်မာုိင်ငံေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

 အဖွဲထံသို ချက်ချင်းသတင်းပိုရန်၊

(၉) ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့်    ေရာဂါစူးစမ်းရှာေဖွြခင်းလုပ်ငန်းများတွင်  

 သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင် ့ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်။ 

              ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

                    စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ကက်ငှက်တပ်ုေကွးေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးအသေိပး  းေဆာ်ချက်



ိုဝင်ဘာ  ၇၊  ၂၀၂၁

ဦးကည်လွင်[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၀၈၈၇၂]အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာဦးကည်လွင[်၁၀/မလမ(ိုင်)၁၀၈၈၇၂]အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ စက်မ ဇုန်(၁)၊ ပန်းလ  င်ေဂါက်ကွင်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ စက်မ ဇုန်(၁)၊ ပန်းလ  င်ေဂါက်ကွင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅/က)ေပ ရှိ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(စက်မ ဇုန်-၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅/က)၊ အမှတ်(၁၅/က)ေပ ရှိ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်စက်မ ဇုန်-၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၅/က)၊ 

ဧရိယာ(၁.၁၃၀)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ထဲမှ ဧရိယာ(၁.၁၃၀)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ထဲမ ှ

တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေပ(၁၇/၂၃x၂၇၉)ခန်  အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေပ(၁၇/၂၃x၂၇၉)ခန်  အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်၏ 

အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအကျိးခံစားခွင့်အားလုံးှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၏အကျိးခံစားခွင့်တိုကို တရားဝင်လက်ဝယ်ထားရှိ ပိုင်ဆိုင်သြဖင့ ်

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးကည်လွင်[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၀၈၈၇၂]ထံမှ 

အပီးအပိုင ်လက်ေရာက်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွတိုက ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ယင်းအေပ  အကျိးသက်ဆိုင်သူရှိပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံဆက်သွယ် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက ်

ိင်ုြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း(စ်-၈၂၁၉) ေဒ တင်တင်ခိုင်(စ်-၈၀၀၈) ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း(စ်-၈၂၁၉) ေဒ တင်တင်ခိုင်(စ်-၈၀၀၈)

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၁၃/ခ)၊ (၈)လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။အမှတ်(၁၃/ခ)၊ (၈)လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၉၃၊ ၀၉-၉၇၈၉၄၀၀၆၆ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၉၃၊ ၀၉-၉၇၈၉၄၀၀၆၆

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၇၀၁)၊ (၆)လ ာ၊ ဧရိယာ(၁၃၅၀)

စတရုန်းေပ အကျယ်ရိှကွန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ 
ေရးေကာ်မတီပိုင်၊ အေဆာက်အအုံေနထိုင်ခွင့်စာချပ်တွင ်ေရာင်းသူ ေဒ ေအာင်ရီ[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၅၇၇၀]အမည်ေပါက် 
ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ အာဖန်[၁၃/လရန(ုိင်)၀၇၀ 
၀၁၀]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤကွန်ဒိတုိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် 
အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ         
က ု်ပ်ထကံန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုစုငိမ်း LL.B,D.B.L,D.I.Lေဒ စုစုငိမ်း LL.B,D.B.L,D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉
အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၆)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၅၁၇)၊ ေမာရဝတီလမ်း၊ (၁၃၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်ရှိ ဦးြမင့်သိန်း 
အမည်ေပါက် (ေပ၄၀xေပ၆၀) ေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ အလယ်ြခမ်း 
(ေပ၂၀xေပ၆၀)ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား မိရာှင့ ်
အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်သူ ဦးြမင့်သိန်းထံမှ ေဒ ွယ်နီစုိး 
[၈/နမန(ုိင်)၁၉၈၅၁၄]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူအဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိ
စာချပ်”များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ဝယ်ထားရိှခဲ့ပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက် 
ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိ 
ြပပီး အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးတင်ထွန်းလွင[်၇/ကဝန(ိုင်)၀၂၇၂၆၄]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေရာင်းချသ ူပိုင်ရှင် 
ေဒ ွယ်နီစုိး[၈/နမန(ုိင်)၁၉၈၅၁၄]ထ ံစရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်း 
(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ           
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

DL.(101)IP LAW (WIPO,Switzerland)DL.(101)IP LAW (WIPO,Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၅၃)

အမှတ်-၅၅၇/၅၆၇၊ အခန်း၉၀၂၊ (၉လ ာ)MAC Tower၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့် အမှတ်-၅၅၇/၅၆၇၊ အခန်း၉၀၂၊ (၉လ ာ)MAC Tower၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့ ်
ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၈၉၇၇၃၊ ၀၉-၇၉၅၁၈၈၉၈၅  ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၈၉၇၇၃၊ ၀၉-၇၉၅၁၈၈၉၈၅  

''အများသိေစရန် ေကညာချက်''''အများသိေစရန် ေကညာချက'်'
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၃၀)၊ (အလျား ၄၀ေပxအန၆ံ၀ေပ) 

အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ 
ေဝသာလလီမ်း၊ အမှတ်(၁၁၃၀)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမအမ်ိ၏  အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ ခင်စန်းလ  င် (KWA-ဝဝ၆၀၉၄) [၇/ကဝန(ုိင်)၀၈၄၉၈၃] အမည် 
ေပါက်ပီး ၊ ေရာင်းသူ ဦးရန်ေနာင်စုိး [၁၄/ဝခမ(ုိင်)၁၇၉၁၁၀] မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချ 
ြခင်းြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေထွးေထွးရ[ီ၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၀၄၆၈]မှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.Lေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ် (၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

''အများသိေစရန် ေကညာချက်''''အများသိေစရန် ေကညာချက'်'
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၃၄)၊ (အလျား ၄၀ေပxအန၆ံ၀ေပ) 

အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ကီး၏ ေြမကွက်ကို မျက်ှာမူ၍ ကည့်ေသာ်(ဘယ်ြခမ်း) (အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ) 
အကျယ်ရိှ  ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေဝသာလလီမ်း၊ အမှတ်(၁၁၃၄)
ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ  ဌာနတွင် ဦးေစာေအာင်သန်း [၁၂/အစန(ုိင်)၀၄၄၄၆၈] အမည်ေပါက်ပီး၊ ေရာင်းသ ူ ေဒ ခင်ြမြမ[၁၂/
ကမတ(ိုင်)၀၁၅၀၄၇]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း 
ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေထွးေထွးရ ီ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၀၄၆၈]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်  ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇) 
ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                                        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.Lေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ် (၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

“ဦးေကျာ်လွင်ဦး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၆၂၂၂]ှင့် “ဦးေကျာ်လွင်ဦး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၆၂၂၂]ှင့် 
သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေကညာြခင်း”သက်ဆိုင်သူများသိေစရန ်ေကညာြခင်း”

က ု်ပ်တို၏အမ သည်ြဖစ်သ ူဦးြမသန်းေဌး(အပ်ုချပ်မ ဒါိက်ုတာ)TRULY 
MYANMAR TRAVEL & TOURS CO.,LTD.၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးေကျာ်လွင်ဦး[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၃၆၂၂၂]သည် TRULY MYANMAR TRAVEL 
& TOURS CO.,LTD.၏ အပ်ုချပ်မ ဒါိက်ုတာ ဦးြမသန်းေဌးထမှံ DENKO စက်သုံး 
ဆီထုတ်ယူခွင့်ကတ် ၆ ကတ်၊ စုစုေပါင်းစက်သုံးဆီတန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၁၀,၀၀၀, 
၀၀၀/-(ကျပ်သိန်းသံုးေထာင့်တစ်ရာ)နီးပါး ထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ပီး လူကီးမင်းသည် 
ယင်းစက်သုံးဆီတန်ဖိုးေငွများအား TRULY MYANMAR TRAVEL & TOURS 
CO.,LTD.သို တစ်ြပားတစ်ချပ်မ  ေပးသွင်းခဲ့ြခင်းမရှိဘ ဲေရှာင်တိမ်းေနေကာင်း 
 န်ကားချက်အရ သိရှိရပါသည်။ 

သိုပါ၍ လူကီးမင်းေပးသွင်းရန ်ပျက်ကွက်ေနေသာစက်သုံးဆီဖိုးေက း
ေငွကျပ် ၃၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်းသုံးေထာင့်တစ်ရာ)အား ယခုေကညာပါ 
သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း TRULY MYANMAR TRAVEL & TOURS CO.,LTD.သုိ 
လာေရာက်ေပးဆပ်ပါရန် ဦးေကျာ်လွင်ဦးှင့ ်သက်ဆိင်ုသမူျားသရိှိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၄၇)
အမှတ်-(၄၀/၂၅)၊ ဘုရားလမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-(၄၀/၂၅)၊ ဘုရားလမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၈၄၆၇၇၄၊ ၀၉-၄၂၀၁၆၅၇၇၄ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၈၄၆၇၇၄၊ ၀၉-၄၂၀၁၆၅၇၇၄

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ မိတ်မိ၊ ကန်ေခါင်း(ပန်စရာ)ရပ်၊ စကားဝါလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၇) တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ မိတ်မိ၊ ကန်ေခါင်း(ပန်စရာ)ရပ်၊ စကားဝါလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၇) 

(လမတ်ပင်ဗလီအနီး)ရှိ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အအုံှင့်ပတ်သက်၍ (လမတ်ပင်ဗလီအနီး)ရှိ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အအုံှင့်ပတ်သက်၍ 

အများြပည်သူသိရှိေစရန် ထပ်မံအြပင်းအထန်တားြမစ် သတိေပးေကညာြခင်းအများြပည်သူသိရှိေစရန ်ထပ်မံအြပင်းအထန်တားြမစ ်သတိေပးေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ (ေြမကွက်+ေနအိမ်)အေဆာက်အအုံှင့ ်ပတ်သက်၍ (၂၃-၁၀-၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ "ေကးမုံ 

သတင်းစာ"မှတစ်ဆင့ ်တားြမစ်သတေိပးေကညာြခင်းအား ထည့သွ်င်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခအုခါ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက် 

ှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ လူပုဂ ိလ်တချိက က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွများ၏ အေမွစားအေမွခံသားသမီးများအား

လုံး၏ သေဘာတူညီချက်မပါဘ ဲတရားဝင ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူကွယ်လွန်သူ [ဦးသန်းတင်၊ ေဒ ရှာလီဖွာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့်][ဦးသန်းတင်၊ ေဒ ရှာလီဖွာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့]်တို၏ 

ေနာက်ဆုံးဆ ကိ ုဆန်ကျင်ပးီ ေရာင်းချရန် တိတ်တဆိတ်ထပ်မံ စီစ်လျက်ရိှေကာင်း ကားသိရသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို 

ထပ်မံအြပင်းအထန ်တားြမစ်သတိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ကိ ု (၁-၉-၁၉၇၆)ရက်က မူလပိုင်ရှင်များြဖစ်ကသည့ ်ဦးဟူရှင်၊ ေဒ ကီးနာဘီဦးဟူရှင်၊ ေဒ ကီးနာဘီတိုထံမှ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကသည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၃၄)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၄၆)၊ (၅)

လ ာေန [ေဒ ရှာလီဖွာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့်] [ေဒ ရှာလီဖွာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့်]ှင့် မိတ်မိရှိ (ေဒ ရှာမီအာ)(ေဒ ရှာမီအာ)တိုက တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်း ချပ်ဆို၍ 

အပီးအပိင်ုလက်ေရာက်ဝယ်ယခူဲ့ကကာ ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် [ဦးသန်းတင်၊ ေဒ ရှာလဖွီာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့]်[ဦးသန်းတင်၊ ေဒ ရှာလဖွီာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့]်တိုက လေူနအမ်ိ 

အေဆာက်အဦတစ်လုံးကိ ုေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ခဲ့ကပီး ေနာက်ပိုင်းတွင ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ မိသားစုများက စီးပွားေရး၊ 

လူမ ေရး၊ ကျန်းမာေရးတုိအရ ရန်ကုန်မိသုိ ေြပာင်းေရ ေနထုိင်ခ့ဲကရာ ဦးမဆူာ၊ ေဒ မီးငယဦးမူဆာ၊ ေဒ မီးငယ် ဆုိသည့် မိသားစုမှာ စီးပွားေရး 

မေြပလည်သည့်အတွက ်အထက်ပါေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်တွင ်၎င်းတိုအား ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်အခမဲ့ေနထိုင်ေစခဲ့ပါသည်။

ထိုြပင် အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား [ဦးသန်းတင်၊ ေဒ ရှာလဖွီာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့]်[ဦးသန်းတင်၊ ေဒ ရှာလဖွီာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့]်တို၏ ေငေွကးများြဖင့သ်ာ ဝယ်ယ ူ

ထားခဲ့ပီး၊ [ေဒ ရှာလီဖွာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့်][ေဒ ရှာလီဖွာ(ခ)ေဒ တင်ြမင့]်၏ ညီမြဖစ်သ ူ (ေဒ ရှာမီအာ)(ေဒ ရှာမီအာ)အား စာချပ်တွင် ေမတ ာြဖင့်အမည်ခံထည့်သွင်းခဲ ့

ြခင်းသာြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိုင်သူများ သိေစအပ်ပါသည်။

သုိပါ၍ ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရိှ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အဦမှာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများက ယေနတုိင် တရားဝင် 

ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသည့်အတွက ်ထိုေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အဦကို က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွများ၏ အေမွစားအေမွခံသား၊ ထိုေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အဦကို က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွများ၏ အေမွစားအေမွခံသား၊ 

သမီးများအားလုံး၏  အတိအလင်းသေဘာတူညီချက်  အေထာက်အထား  တစ်စုံတစ်ရာမပါရှိဘဲ မည်သူမ  ေရာင်းချြခင်း၊ သမီးများအားလုံး၏  အတိအလင်းသေဘာတူညီချက ် အေထာက်အထား  တစ်စုံတစ်ရာမပါရှိဘ ဲမည်သူမ  ေရာင်းချြခင်း၊ 

ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းအစရိှသည်တို ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းအစရိှသည်တုိ 

မြပလုပ်ကရန်ှင့် လိုက်နာြခင်းမရှိဘဲ ပျက်ကွက်ပါက ြပလုပ်ကျးလွန်သူအားလုံးတို၏ တာဝန်သာြဖစ်ပီး ြပလုပ်သူ မြပလုပ်ကရန်ှင့် လိုက်နာြခင်းမရှိဘဲ ပျက်ကွက်ပါက ြပလုပ်ကျးလွန်သူအားလုံးတို၏ တာဝန်သာြဖစ်ပီး ြပလုပ်သူ 

များအား တရားမေကာင်း၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရ တရားစဲွဆိအုေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်းများအား တရားမေကာင်း၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရ တရားစဲွဆိအုေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း အြပင်းအထန် သတေိပးတားြမစ် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးြမင့်စိန် B.A(Law),LL.B. ေဒ ဝင်းပပြဖ(LL.B) ဦးြမင့်စိန် B.A(Law),LL.B. ေဒ ဝင်းပပြဖ(LL.B)

 (စ်-၂၅၀၉) (စ်-၁၅၁၆၂) (စ်-၂၅၀၉) (စ်-၁၅၁၆၂)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၃၂)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ စီမံကိန်း(၁)၊ (၁၄/၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၃၂)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ စီမံကိန်း(၁)၊ (၁၄/၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၅၃၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၅၃၂၀

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန်တိုးချဲ(၂/၁)ရပ်ကွက်၊ 

ပတ ြမားလမ်း၊ အမှတ်(၂၈၈) ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၅၀)ေပ၊ အနံ  (၂၅)
ေပ ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်အိမ်အပါ 
အဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိေသာ  ေဒ ယ်ယ်ု[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၆၆၄၃]မှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ွယ်ွယ်ေအာင်[၁၁/မပန(ိုင်)၀၆၉၅၀၃]အား  ေရာင်းချပီးြဖစ်၍ 
ေဖာ်ြပပါအိမ် ခံေြမအား ေဒ ွယ်ွယ်ေအာင်[၁၁/မပန(ိုင်)၀၆၉၅၀၃]
တစ်ဦးတည်းသာ  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ွယ်ွယ်ေအာင် ေဒ န ာြမင့်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ေဒ ွယ်ွယ်ေအာင် ေဒ န ာြမင့(်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)
  (စ်-၁၃၉၁၅)-မရမ်းကုန်းတရားုံးေရှ  (စ်-၁၃၉၁၅)-မရမ်းကုန်းတရားုံးေရှ
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၀၆၉၂  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၀၆၉၂

ကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှ

သစ်သစ်

ေတာေတာ

မှန်မှန်

လ င်လ င်

အသုံးအသုံး

ဝင်ဝင်

အစ်အစ်

ထာထာ

ဝ

ရ

ထိန်းထိန်း

သိမ်းသိမ်း

ကက



ိုဝင်ဘာ  ၇၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁/တိုးချဲ)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၅၉)၊ ေြမဧရယိာ ေပ(၂၅x၅၀)၊ (၀.၀၂၈)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ဟေုခ တွင်ပီး 
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မိသစ်(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၃)ဟေုခ တွင် 
ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးတိုကိ ုအဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ် ကတစိာချပ်ြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင်[၁၂/မရက(ုိင်)၁၁၂၆ 
၅၆]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမှင့အ်မ်ိ အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့်အိမ် 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရိှေြမှင့ယ်င်းေြမေပ တွင် ေဆာက် 

လုပ်ထားသည့်ေနအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုရန်ကုန်မိ၊ 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်

အမည်ေပါက်သ ူဦးေကျာ်မင်း(R/RGN-၀၀၁၄၆၅)၏ အေမဆွက်ခသံ ူသားသမီးများ 

ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်၍ ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

ကတိစာချပ်ချပ်ဆုိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်၏ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့် 

ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  

(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နန် ှေဂးခလိန်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၃၅) ေဒ နန် ှေဂးခလိန်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၃၅) 

အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်(၈)၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်(၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၆)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)ေြမကွက်အမှတ်(၁၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်(ေြမကွက်လပ်ိစာ-အမှတ်(၁၆)၊ ဗိလ်ုေစာေနာင်လမ်း၊ ေြမကွက်လပ်ိစာ-အမှတ်(၁၆)၊ ဗိလ်ုေစာေနာင်လမ်း၊ 

(၈)ရပ်ကွက်၊ (ဒဂုံမိသစ်)အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ)(၈)ရပ်ကွက်၊ (ဒဂုံမိသစ်)အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ)သည် ဦးသန်းေအာင် 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက်အား အဆင့်ဆင့် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူခ့ဲပီး တရားဝင်လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ အ ပ် 
အရှင်းကင်းရှင်းပီး မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ ်
ေကာင်း ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းှင့ ်ဆက်စပ်စာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွတင်ြပဝန်ခံသူ 
ေဒ ယွန်းယွန်းဖူးဝါ[၁၀/ရမန(ိုင်)၁၆၀၃၉၅]ှင့် ဦးြမင့်ေဇာ်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၅၁၃၉]
တိုထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများ ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို 
ဆက်သွယ်ပီး လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်အားပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B.D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B.D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၃)

ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium ၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium ၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၀၇၄)၊ ေရ တဆုပ်လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးေအာင်ေကျာ်လွင်(ဘ)
ဦးတိက်ုစန်း(ခ)ဦးလှေသာင်း[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၇၆၅၁၁]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်မရူင်း 
အား ၎င်းအမည်ေပါက်ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဦးေနေအာင်လင်း(ဘ)
ဦးယိအွုန်ဟိ(ုခ)ဦးခင်ေမာင်သန်ိး[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၅၃၅၈၁]မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲပ့ါသည်။ အဆိပုါ 
ေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးေနေအာင်လင်းမှ 
(SP)လ ဲစာအမှတ်(၂၉၁၀/၂၁)အရ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ေသာ ေြမှင့အ်မ်ိြဖစ်ေကာင်း အဆိြုပ 
လျက် အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ ၎င်းထမှံတစ်ဆင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဝင်းဝင်းေဌး[၁၂/
ကခက(ိင်ု)၀၁၀၂၂၀]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက 
အထက်ပါ ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှသမူည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ ခိင်ုလုေံသာ 
စာချပ်စာတမ်း  အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်၍ စာချပ်ြပလုပ ်ချပ်ဆိုသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B) ေဒ တင်တင်ေဌး(LL.B) ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B) ေဒ တင်တင်ေဌး(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၅၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၈၂၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၅၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၈၂၂)
 အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊
 မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊
 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးှင့် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ေနရက်ေြပာင်းလဲေကာင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ေနရက်ေြပာင်းလဲေကာင်း

 ေကာ်ြငာြခင်း ေကာ်ြငာြခင်း
၁။    မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနရိှ မိနယ် 
များတွင် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လအထိ (၆)လ      
ဘတ်ဂျက်တွင် ေဒသဖံွဖိးေရးရန်ပံုေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ 
တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်း (၁၃)ခ၊ု ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ တည်ေဆာက် 
ေရးလုပ်ငန်း (၃)ခု ေဆာင်ရက်ရန်ရှိပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားပိုင်ေဆာက်လုပ်
ေရးလိင်ုစင်ရ ကမု ဏအီသင်းအဖဲွများထမှံ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများ ေခ ယခူဲရ့ာ တင်ဒါ 
ပိတ်မည့်ေနရက်ှင့်အချနိ် (၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန  ညေန(၄:၃၀) နာရီအစား 
(၁၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန ညေန (၄:၃၀)နာရီသုိ ေြပာင်းလဲပိတ်သိမ်းမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းချက်အေသးစိတ်ကို သိရှိလိုပါက ေနစ်ုံးချနိ် 
အတွင်း မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှးံုး 
(ဖုန်း-၀၂၄၀၃၃၁၇၃) (လမ်း ၇၀၊ ၂၇ လမ်း ှင့်၂၈ လမ်းကား)သုိ လာေရာက်စုံစမ်း 
ိုင်ပါသည်။

တိုင်းေဒသကီးကုသေရးှင့်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးုံးတိုင်းေဒသကီးကုသေရးှင့်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးုံး
 မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ။ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ွားထိုးကီးမိ အမှတ် (၅)ရပ်ကွက်ေန ဦးေအာင်စိုးဝင်း- 

ေဒ ထားထားွယ်တို၏ သားကီးြဖစ်သ ူေမာင်ေအးမင်းခန်[၉/

နထက(ိုင်)၁၆၀၉၆၉] သည် မိဘများကိ ုအကိမ်ကိမ်စိတ ်

ဆင်းရဲေအာင်ြပမူပီး မိဘစကားနားမေထာင်ပါသြဖင့  ်

ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဦးေအာင်စိုးဝင်း-ေဒ ထားထားွယ်ဦးေအာင်စိုးဝင်း-ေဒ ထားထားွယ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၈)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၈၂၉/က)၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၂၈)ဧကရှိ  ဦးေလးဝင်းအမည်ေပါက်သည့်  ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊ ေမာင်းမကန်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၈၆/က)ဟ ုေခ တွင်သည့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ထုိက် 
ထိက်ုေအာင်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၆၆၈၇၄]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွချိကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာထုတ်သည့်ေနမှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

 ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း (LL.B,LL.M) ဦးေကာင်းထက်ေအာင် (LL.B) ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း (LL.B,LL.M) ဦးေကာင်းထက်ေအာင ်(LL.B)
 (စ်-၁၁၁၆၃) (စ်-၁၆၉၀၁) (စ်-၁၁၁၆၃) (စ်-၁၆၉၀၁)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
 ေဒ ေအးမမစိုး(LL.B) ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင် (LL.B) ေဒ ေအးမမစိုး(LL.B) ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင ်(LL.B)
 (စ်-၄၇၆၀၆) (စ်-၅၂၃၆၈) (စ်-၄၇၆၀၆) (စ်-၅၂၃၆၈)

AUNG HTOO CHUN LAW FIRMAUNG HTOO CHUN LAW FIRM
အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်(B-2)၊ ပထမထပ်၊ ၃၆ လမ်း (အလယ်ဘေလာက်)၊အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်(B-2)၊ ပထမထပ်၊ ၃၆ လမ်း (အလယ်ဘေလာက်)၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၈၉၉၁၉၊ ၀၉- ၄၀၈၁၈၅၅၉၉ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၈၉၉၁၉၊ ၀၉- ၄၀၈၁၈၅၅၉၉

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေရှးေဟာင်းလက်ရာ တီကျးမား(Tejoomal)ေရှးေဟာင်းလက်ရာ တီကျးမား(Tejoomal)

အေဆာက်အအုံအား အေဆာက်အအုံအား 

ေရှးမူမပျက် ြပန်လည်မွမ်းမံြခင်းစီမံကိန်းေရှးမူမပျက ်ြပန်လည်မွမ်းမံြခင်းစီမံကိန်း

စိတ်ဝင်စားမ  အဆိုြပလ ာ ဖိတ်ေခ ြခင်းစိတ်ဝင်စားမ  အဆိုြပလ ာ ဖိတ်ေခ ြခင်း

Expression Of Interest (EOI)Expression Of Interest (EOI)

၁။ ေဆာက်လုပ် ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ 

စီမံခန်ခွဲလျက်ရှိေသာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

မဟာဗ လလမ်းှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းေထာင့်ရှိ အမှတ်(၁၃၈-၁၄၀)၊ 

တီကျးမား အေဆာက်အအုံ(Tejoomal Building)သည် ရန်ကုန်မိေတာ ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက ေရှးေဟာင်းမိြပအေမွအှစ် (Urban 

Heritage) အြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ အေဆာက်အအံုတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

၂။    ြမန်မာိင်ုငအံင်ဂျင်နယီာအသင်းမှ ပညာရှင်များ၊ ဗသိကုာပညာရှင်များှင့ ်

သက်ဆိင်ုရာဌာနများ ပူးေပါင်း၍ အဆိပုါအေဆာက်အအုအံား ေရှးမမူပျက် 

အကီးစားြပန်လည် မွမ်းမံိုင်ေရးှင့် အနာဂတ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရး         

လပ်ုငန်းများအတွက်စခံျန်ိစံ န်း၊  သတ်မှတ်ချက်များ စနစ်တကျ ေလလ့ာ 

ြပစုခဲ့ပါသည်။ 

၃။ အဆိုပါအေဆာက်အအုံအား စံချနိ်စံ န်း သတ်မှတ်ချက်၊ ေရှးေဟာင်း 

အေဆာက်အအုံ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းစနစ်များှင့်အည ီအကီးစား 

ြပန်လည်ြပြပင်ပီး ြပင်ဆင်၊ လုပ်ကိုင်၊ လ ဲေြပာင်း Maintain-Operate-Maintain-Operate-

Transfer (MOT) Transfer (MOT) ြဖင့် ေဆာင်ရက်လိုပါေကာင်း Unsolicited Proposals 

တစ်ခ ုတင်ြပလာပါသြဖင့ ်(Swiss Challenge)ေခ ယရူန် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

၄။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအေဆာက်အအုံအား ြပင်ဆင်၊ လုပ်ကိုင်၊ လ ဲေြပာင်း 

Maintain-Operate-Transfer (MOT)စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ရန် စိတ်ပါဝင် 

စားေသာ လူပုဂ ိလ်/ကုမ ဏီ/အစုအဖွဲများအား စိတ်ဝင်စားမ  အဆိုြပလ ာ 

Expression Of Interest (EOI)ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 

၅။ အဆိုြပလ ာတင်သွင်းရန် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် ေလ ာက်လ ာ 

ပုံစံများအား (၉-၁၁-၂၀၂၁)မှစ၍ အပိုဒ်(၇)ပါလိပ်စာတွင် (၁)စုံလ င် 

၁၀,၀၀၀/-ကျပ(်တစ်ေသာင်းတိတ)ိြဖင့် ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ဝယ်ယ ူ

ိင်ုပါသည်။ ေလ ာက်လ ာတန်ဖုိးေငွအား ြပန်လည်ထတ်ုေပးမည်မဟတ်ုပါ။ 

၆။ အိတ်ပိတ်ထားသည့် စိတ်ဝင်စားမ  အဆိုြပလ ာများအား အပိုဒ်(၇)ပါ 

လိပ်စာသို (၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန  (၁၅:၀၀)နာရီ မတိုင်မီ ေပးပိုရပါမည်။ 

၇။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ေအာက်ပါလိပ်စာ၊ ဖုန်း 

နံပါတ်များသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည-်

   မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  န်ကားေရးမှးုံးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  န်ကားေရးမှးုံး

  အမှတ်(၂၂၈/၂၃၄)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊   အမှတ်(၂၂၈/၂၃၄)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ 

     ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၆၆၅၆၉      ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၆၆၅၆၉ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏သစ်ပင်စိုက်မ ှအရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်FMI City)၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ဂ မာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၅၀)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ 
ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင် ယခုေရာင်းချသူ 
ဦးပံးချိ[၁၀/သထန(ိင်ု)၀၂၆၈၆၁]ှင့ ်ဦးချိေဇာ်မင်း [၁၂/ ကမရ(ိင်ု)၀၂၈၆၇၁]တိုအမည် 
မှတ်သားထားပီး ၎င်းတိုမှ အဆိပုါေြမကွက်ှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အား တရားဝင်ဝယ်ယလူက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ 
ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် 
အတွက် အဆုိပါေြမကွက်၏ ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ ှင်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက မည်သမူဆိ ု
ပိုင်ဆိုင်မ ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း မူရင်းများြဖင့ ်ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)
အမှတ်(၁၈)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၈)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀



ိုဝင်ဘာ ၇၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၁၁၁၄)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၁၁၁၄)၊ ေလာပိတလမ်း၊ 

(၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ှင့် 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် 

ဦးကိကုိေုမာင်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) ၀၂၈၁၇၁]အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ ေြမကွက်ြဖစ် 

ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း    

ေကာင်း ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆမှွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေငအွနက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့်အတွက် ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ 

ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို 

(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးတိုင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ (၆)လမ်း၊ အမှတ်(၉၆)B 

ဟေုခ တွင်သည့ ်(၇)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦရိှ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၄ ၁
၂  x၅၀)

ရှိ (ဆ  မ)ထပ်၊ (၇)လ ာအေပ ဆုံးထပ်၊ (ေြမာက်ဘက်ြခမ်း/ဘယ်ဘက်ြခမ်း)   

တိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် 

ဆက်စပ်စာချပ်များအရ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးေသာင်းဟိန်းစံ[၉/ညဥန(ိုင်)၁၆၀၃၈၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ဆွ 

ြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ှစ်ဖက်ညိ  င်းပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက်အထား 

မရူင်းများှင့အ်တ ူေကညာပါသည့ေ်နရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃/ကံဘ့ဲ၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၇/C-၃)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရှိ အမှတ်(၁၂၈)၊ ဓနသိဒ ိလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် 

ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် 

ေဒ ခင်ေမသင်း[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၇၄၅၉]အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်အား ေဒ ခင်ေမသင်း[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၇၄၅၉]ထံမှ အထူး 

ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၃၂၈၀/၂၀၁၈အရ ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှထားသ ူေဒ ခင် 

ေမာ်စန်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၂၈၇၃]မှ လက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ပီး အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆမှွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေငအွနက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန် 

ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့်အတွက ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ  

စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို (၁၄)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီပီးဆုံးတိုင်ေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

အများသိေစရန်အများသိေစရန်

ဆိုင်ခန်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းဆိုင်ခန်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
ဗုိလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ ဝတ က ဝတ က 

ေြမအတွင်းတွင်ေြမအတွင်းတွင်ရှိေသာ   အလျား (၆၀) ေပ၊  အနံ (၂၅) ေပရှိ   ကမ်းနား 

စားေသာက်ဆုိင်အား ငှားရမ်းမည်ြဖစ်ပါသည်။ အရက်၊ ဘီယာ ေရာင်းချြခင်း လံုးဝ 

ခွင့မ်ြပပါ။ ေဈးုအံတွင်းေဈးုအံတွင်း အလျား (၁၅) ေပ၊ အန ံ(၇) ေပရိှ E-9E-9ဆိင်ုခန်းကိလုည်း 

ငှားရမ်းမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းဆိုင်ခန်းတွင ်အမှတ်တရပစ ည်းများကိ ုေရာင်းချခွင့်ြပ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ငှားရမ်းလိုသူများအေနြဖင့် ေဂါပကုံးသို ုံးချနိ်အတွင်း 

လာေရာက်၍ တင်ဒါစည်းကမ်းများကိ ုသရိှိရန်စုစံမ်းိင်ုပါသည်။ အတ်ိပတ်ိတင်ဒါ 

အား (၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက် မွန်းတည့ ်(၁၂:၀၀)နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ ေလ ာက်လ ာ 

တင်သွင်းေပးရပါမည်။ ြမန်မာုိင်ငံသား (တုိင်းရင်းသားများအပါအဝင်) ဗုဒ ဘာသာများ 

သာ ေလ ာက်ထားရပါမည်။

 ေဂါပကအဖွဲေဂါပကအဖွဲ

 ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ် ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်

 ဖုန်း-၀၉-၄၅၃၂၀၀၈၂၀၊ ၀၉-၇၈၀၇၉၉၀၆၀ ဖုန်း-၀၉-၄၅၃၂၀၀၈၂၀၊ ၀၉-၇၈၀၇၉၉၀၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ 
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ရတနာှင်းဆအီမ်ိရာ၊ အမှတ်(ေအ-၁)၊ အခန်း 

အမှတ်(၁၄၀၁)၊ အကျယ်အဝန်း(၆၀၀-စတုရန်းေပ)အကျယ်ရှိ (၁၄)လ ာအခန်းှင့် 

၎င်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်လက်ရှ ိ

ထားပိုင်ဆိုင်သူ ဦးစိုးိုင်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၀၀၃၂၄]ထံမှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကား 

လာသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် (ေရာင်း 

ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို) ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးြပတ်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းဖိးသိန်း(စ်-၅၁၁၂၇)ဦးဝင်းဖိးသိန်း(စ်-၅၁၁၂၇)

အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၃၄၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၃၄၉

တိုက်(၃၀-ဘီ)၊ အခန်း(စီ-၅)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၃၀-ဘီ)၊ အခန်း(စီ-၅)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၁/၂)ရပ်ကွက်၊ 

အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၂၁၄)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရိှ ေဒ ချိမီမီေဇာ်[၁၂/
ကမရ(ုိင်)၀၅၀၂၅၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသူ ဦးေအာင်ေကျာ်လင်း[၉/
မခန(ိုင်)၁၉၁၁၈၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို 
ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၀၇)
ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၃)၊ (၃-လ ာ)(စ)ီ၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၂x၄၈)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ (၂၂-၅-၂၀၀၂)ရက်တွင် တုိက်ခန်းအပီးအပုိင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဦးေကျာ်မင်း (MMM ေဆာက်လုပ်ေရးထံမ)ှ တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ (၂၂-၅-၂၀၀၂)ရက်စွဲပါ 
တိက်ုခန်း အပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ်စာချပ်မှာ နာဂစ်မန်ုတိင်ုးြဖစ်စ်ကေပျာက်ဆုံးခဲေ့ကာင်း၊ အထက်ပါ တိက်ုခန်းကိ ုမမိတိစ်ဦးတည်း 
ကသာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျနိ်ဆိုထားသည့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ မူရင်းတိုကိုြပသပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
တိုက်ခန်းအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ေဒ စ ာ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၆၆၃၄]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
တိက်ုခန်းအေရာင်း အဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေမာ်လမိင်မိ၊ ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ အမှတ်(၅၈)ေန ဦးမိုဟာမက်ယာဆင[်၁၀/မလမ (ိုင်)၀၇၈၉၀၁]မှ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ေမာ်လမိင်မိ၊ ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၇၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၂/ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၁) ဧကရှိ ဘိုးဘပိုင ်

ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို က န်ေတာ်မှ ေမာ်လမိင်မိနယ် 

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏ အမ်ိှင့ေ်ြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ ကိ ုအပီးအပိင်ုစွန်လ တ်ေပးသည့ ်စာချပ်မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ်-

၃၁၃/၂၀၁၂အရ ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေမာ်လမိင်မိနယ ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနုံးတွင ်ဘိုးဘပိုင ်

အမည်ေြပာင်း အမ တွဲအမှတ်-၀၆၈/ဘိုးဘ/၂၀၂၁အရ အမည်ေြပာင်းအမ တွဲ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။၊ ထိုသို

ေဆာင်ရက်ထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှ (၁၅) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက က န်ေတာ်မှ အမည်ေြပာင်း 

အမ တွဲဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဦးမိုဟာမက်ယာဆင်ဦးမိုဟာမက်ယာဆင်

အမှတ်(၅၈)၊ သုခလမ်း၊ ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိအမှတ်(၅၈)၊ သုခလမ်း၊ ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ

ေဒ ခိုင်ခိုင်ေအး(ဘ)ဦးစံလွင်[၁၂/လကန(ိုင်)၀၆၇၆၈၈]ှင့်ေဒ ခိုင်ခိုင်ေအး(ဘ)ဦးစံလွင်[၁၂/လကန(ိုင်)၀၆၇၆၈၈]ှင့်

ေဒ ေဒစီမျိးြမင့်(ဘ)ဦးမျိးြမင့်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၂၃၂၇]တိုှင့်ေဒ ေဒစီမျိးြမင့(်ဘ)ဦးမျိးြမင့[်၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၂၃၂၇]တိုှင့်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ဦးမျိးေအာင်[၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၀၄၈၉၂]၊ အမှတ်(၃၃၆/၃၃၇)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ 

ေဇယျာသရီရိပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်ေနသှူင့ ်ဦးလှထွန်း[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၈၀၃၅]၊ အမှတ်(၁၄၅)၊ သစ ာလမ်း၊ 

(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်ေနသူတုိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း ေကညာပါသည်-

အထက်အမည်ပါ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေအး၊ ေဒ ေဒစီမျိးြမင့်တိုက ေရာင်းသူအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ က ်ုပ်တို 

မိတ်ေဆွ(၂)ဦးက ဝယ်ယူသူအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ (၃၀-၁၂-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာချပ်အရ အပိုဒ်(၁)တွင် 

"အထက်အမည်ပါ ေရာင်းချသမူျားမှ မမိတိိုတရားဝင် အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိ 

သစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ (ယခင် လှည်းကူးမိနယ်၊ တိုးေကျာင်းကေလးေကျးရာအုပ်စ)ု၊ 

ကွင်းအမှတ(်၄၆၀)၊ တိုးေကျာင်းကေလးဦးပိုင်အမှတ(်၃၅/၃၇/၃၈/၆၅)ဟုေခ တွင်သည့် ဧရိယာ အကျယ် 

အဝန်း (၁.၀၆)ဧကရှိ ယခုအေခ  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၅၀/က)၊             

ေပ (၄၀x၆၀)ေြမချပါမစ်ေြမအပါအဝင် မျက်ှာစာ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းဘက်အြခမ်းတွင် (၂၄၀ေပ)၊ အေနာက် 

ဘက်ရာမေကျာင်းလမ်းတွင် (၂၂၀ေပ) (ဒပီက  ရာေကျာင်းေတာ်အလှေြမ ၄၀ေပမပါ) ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပသည့ ်

ေြမပုံကမ်းပါ ေြမအကျယ်၏ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမျက်ှာစာ ေပ(၂၄၀)ှင့် လက်ဝဲလမ်းကားှင့ ်ေဗဒါလမ်း 

တိုတွင် (၁၅၀ေပ)အထ ိေြမအကျယ်အဝန်းကိ ုအထက်အမည်ပါ ေရာင်းချသမူျားက တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 

ေြပာဆိုပီး ဝယ်ယသူမူျားသို ကာလတန်ဖိုးေငကွျပ် (၄၇၀,၀၀၀,၀၀၀/-)(ကျပ်သန်ိးေလးေထာင့်ခနုစ်ရာတတိ)ိ

ြဖင့် အပီးအပိုင်ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာပီး ဝယ်ယူသူများ၏ ဂရန်အမည်ေပါက်ရရှိသည်အထ ိ

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ေြပာကားလာေသာေကာင့် ဝယ်ယူသူများမှ ၎င်းတို၏ 

ကမ်းလှမ်းချက်အေပ  သေဘာတေူသာေကာင့ ်ဤစာချပ်ကိ ုအမှတ်(၃ဘ)ီ၊ မုိးေကာင်းလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်တွင ်သေဘာတူချပ်ဆိုကပါသည်။"

အထက်ပါအတိုင်း ချပ်ဆိုပီးေနာက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန် ကိစ ရပ်များကို သတ်မှတ်ေသာ 

ရက်စွဲပါအတိုင်း မလွဲမေသွေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများဘက်က အေရာင်း 

အဝယ်ဆက်လက်ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်အဆက်အသွယ်ကို နည်းမျိးစုံြဖင့ ်အကိမ်ကိမ် 

ြပလုပ်ခ့ဲေသာ်လည်း ေရာင်းသူများဘက်က တစ်စံုတစ်ရာ လက်ခံေြဖကားြခင်း၊ အဆက်အသွယ်ြပန်လည် 

ြပလုပ်ြခင်းမရှိခဲ့ပါေကာင်း က ်ုပ်တိုထံ  န်ကားလာပါသည်။

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အပိုဒ်(၆)၌ "အဆိုပါေြမှင့်စပ်လျ်းသည့် ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်အ ပ်အရှင်း 

ြပဿနာ ေပ ေပါက်လာပါက ေရာင်းချသူများမှ မိမိစရိတ်ြဖင့် ပီးြပတ်သည်အထိ ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပီး၊ အဆိုပါေြမကွက်အား ဝယ်ယူသူများ၏ ဂရန်အမည်ေပါက်ရရှိေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့ ်

လက်ေရာက်ေပးအပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက ေရာင်းချသူများ လက်ခံရယူထားေသာ စရန်ေငွ၏ ၅ဆ (ငါးဆ)ကုိ 

ဝယ်ယူသူများသုိ တစ်လုံးတစ်ခတဲည်း လက်ေရာက်ေပးေလျာ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း သေဘာတ ူလက်မှတ်ေရး 

ထိုးကပါသည်။"

က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆမွျားဘက်က အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ ေြမှင့ပ်တ်သက်ပီး ေငေွကး အေြမာက် 

အြမား စိက်ုထတ်ုကန်ုကျခကံာ ေဆာင်ရက်ထားပါသည်။ ဤေကညာသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်ပါ 

ကတအိတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးပါရန်အတွက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားှင့ ်အဆက်အသွယ်ြပလပ်ုရန် 

ေတာင်းဆိုပါသည်။ လိုက်နာြခင်းမရှိပါက က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွများ၏ နစ်နာမ အပါအဝင် (၃၀-၁၂-၂၀၁၉)

ရက်စဲွပါ စာချပ်တွင်ပါရိှေသာ စာပိဒ်ု(၆)အတိင်ုး ဆက်လက်၍ ဥပေဒှင့အ်ည ီတကိျစွာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ု

အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးစိန်ြမင့် ဦးညီလင်းေဖ ေဒ အိသ ာေအာင် ဦးစိန်ြမင့် ဦးညီလင်းေဖ ေဒ အိသ ာေအာင်

 (စ်-၁၀၉၁၆) (စ်-၃၅၃၂၆) (စ်-၅၄၀၆၀) (စ်-၁၀၉၁၆) (စ်-၃၅၃၂၆) (စ်-၅၄၀၆၀)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ဝန်ထမ်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၈၉)၊ အကျယ် 

ေပ(၆၀x၆၄) မိရာှင့်အိုးအိမ်ဦးစီးဌာန၏ လူေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ(်၂၈၉)၊ ေြမ 
ဧရိယာ(၀၀.၈၈)ဧကရှိ ေဒ စုစုကအမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့်တကွ ေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးကိ ုေရာင်းချသ ူဦးေရ ဇင်[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၄၆၀၃၆]ကိင်ုေဆာင် 
သူက ၎င်းတစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ဖျင့်[၁၃/ 
လရန(ိင်ု)၁၂၄၁၃၆]မှ စရန်ေငေွပးေချဝယ်ယထူားပါသည်။ သိုပါ၍ အပီးသတ်ဝယ်ယ ူ
စာချပ်ချပ်ဆိုမည်ြဖစ်ပါ၍ ဤေကာ်ြငာစာတွင် ပါဝင်သည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူျားမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီစာချပ်ချပ်ဆိ၍ု 
တရားဝင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ေအာင်(LL.B)ဦးေအာင်ေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၂၄၄၈)(၂၈-၈-၂၀၁၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၂၄၄၈)(၂၈-၈-၂၀၁၇)
အမှတ်(၇၅)၊ မာလာမိင်(၂)လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်(၇၅)၊ မာလာမိင(်၂)လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

Ph:09-5082572Ph:09-5082572

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာင်းြမမိ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမစာရင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ ေဈးပိင်ုးရပ်ကွက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၅၂၊ 

ဧရိယာ(ဝ.၀၄၉)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ (ေဒ တင်ေမ) အမည်ေပါက် ဘိုးဘွားပိုင်ေြမကွက်အား (ေဒ တင်ေမ)၏ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်
သူများအြဖစ် ေဒ ဝင်းဝင်းြမ[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၂၄၅၉၈]၊ ေဒ သန်းသန်းွန်[၁၄/ပသန(ုိင်)၀၁၇၂၁၂]၊ ေဒ ရီရီေအး [၁၄/မမန(ုိင်)၀၀၈ 
၅၉၂] ေဒ စန်းလှ[၁၂/လသန(ိင်ု)ဝဝ၈၃၃၃]၊ ေဒ စုိးစုိးဝင်း[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၈၅၁၄၆]တိုမှ အေမဆွက်ခေံကညာစာချပ် ြပလပ်ုချပ်ဆိ၍ု 
လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမကွက်အပါအဝင်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မ အေပ  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ် 
စာတမ်းအေထာက်အထားများယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ)ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ)
LL.B,A.G.T.I(EP),D.B.L,D.M.LLL.B,A.G.T.I(EP),D.B.L,D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈)
အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၁၈၄၀၄၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၁၈၄၀၄၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃)၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ် (၃) မာန်ေြပ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၀)၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ် (၂၅၀/၁၁)၊ 

မာန်ေြပ (၆)လမ်းအေနာက်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ရိှ ဂရန်အမည်ေပါက် 

၁။ ေဒ ေဝေဝြမင့် (TKA-၀၁၃၃၀၀)၊ ၂။ ဦးလှေရ  (BLN-ဝ၁၂၂၆၅)၊ ၃။ ဦးေမာင်ေမာင်ခင် 

(MUN-၁၀၉၅၅၈) ဟု မှတ်သားတည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစား၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀ စတုရန်းေပ)ရှိ ေြမကွက်၏ မခွဲမစိတ်ရ 

ေသးေသာ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်သည့ ်ဂရန်အမည်ေပါက ်ဦးေမာင်ေမာင်ခင ်(MUN-၁၀၉ 

၅၅၈)ပိုင်ဆိုင်ေသာေြမအစိတ်အပိုင်း ြဖစ်သည့ ်အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၇x၆၀)ရှိ ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား အပိင်ုေရာင်းချသမူျား 

ြဖစ်ေသာ ေဒ နီနီဝင်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၁၃၈၄၂]ှင့် ေဒ ွယ်နီဝင်း [၁၂/သကတ(ုိင်) 

၀၀၀၈၂၆]တုိမှာ ဂရန် အမည်ေပါက် ဦးေမာင်ေမာင်ခင် (MUN-၁၀၉၅၅၈) ၏ သမီးများ 

ြဖစ်ေကာင်းှင့် မိဘများအသီးသီးကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ် ြမန်မာ့ဓေလ့ 

ထံုးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ခွင့်အရ ၎င်းတုိပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လ ေဲြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ဝန်ခံ၍ ၎င်းတိုအပါ 

အဝင်ကျန် သားသမီး(၄)ဦး၏ကိုယ်စား ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  

အဆိပုါေြမှင့အ်မ်ိအား က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ဦးမျိးေဇာ်ထွန်း[၁၂/တမန 

(ိင်ု)၀၇၆၇၃၄]ှင့ ် ဦးေကျာ်ဇင်ေအာင် [၁၄/ဟကက(ိင်ု)၀၄၅၆၇၂] တိုမှ အပိင်ုဝယ်ယ ူ

ရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ မူရင်းစာရက ်

စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်(၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင ်

ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဦးမျိးေဇာ်ထွန်းှင့် ဦးေကျာ်ဇင်ေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးမျိးေဇာ်ထွန်းှင့် ဦးေကျာ်ဇင်ေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)

အမှတ်-၃/က၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၃/က၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

09-778434507,09-77276671609-778434507,09-772766716



ိုဝင်ဘာ  ၇၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၇၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဟာသုခလမ်း၊ အမှတ်-၄၂၊ ၆-လ ာ (ေခါင်းရင်းခန်း)၊ 

(အလျား၁၃ေပxအနံ၅၀ေပ)အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ေရေမာ်တာ၊ လ ပ်စစ်မီတာ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးကို မူလပိုင်ရှင ်ေဒ ြမတ်စ ာစိုး[၁၂/သကတ(ိုင်) ၁၅၁၆၁၄] ထံမှ (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ချပ်ဆုိ၍ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ကာ လက်ရိှေနထုိင်လျက်ရိှသူ ဦးေကျာ်ြပည့် [၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၄၇၆၅၁]

ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ခိုင်မာေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်း အြပည့်အစုံှင့်တက ွဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလ ကုန်ဆံုးသည် 

အထိ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဖိးေဝဇင် (LL.B) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၄၇၈၄)ဦးဖိးေဝဇင ်(LL.B) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၄၇၈၄)

အမှတ်-၁၇၊ ရန်ေြပ၊ (၁၅)လမ်း/အေနာက်၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၄၆၁၂၁အမှတ်-၁၇၊ ရန်ေြပ၊ (၁၅)လမ်း/အေနာက်၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၄၆၁၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ ေကာ့မှးမိနယ်၊ လာဝတီေကျးရာ၊ 

ကွင်း/အကွက်အမှတ်-(၃၈၆/စလူစမ်းအေရှကွင်း)၊ ေြမအမျိးအစား-G2၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-(၁/၆၄)၊ ဧရိယာ(ဝ.၈၅)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၃၊ ဧရိယာ(၆.၄၉)ဧကှင့် ေြမ 
ကွက်အမှတ် (၁/၆၅)၊ ဧရယိာ(၃.၁၀) ဧကတိုကိ ုဥယျာ်/လယ်ေြမပိင်ုရှင် ပုစံ(ံ၇) အမည် 
ေပါက် ဦးကည်စန်း[၁၂/ကမန(ုိင်)၀၁၃၇၈၂]ထံမှ က ု်မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တချိတစ်ဝက်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေစာေကျာ်စွာထွဋ်(LL.B)ဦးေစာေကျာ်စွာထွဋ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၀၁)
တိုက်(၉/၁၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၉/၁၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
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ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၇၂/၃၇၅)၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၄/၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၈)ဧက၊ ေပ(၆၀x၅၀)ရှိ ဦးတင်ြမင့် (AG-
146078)ေြမကွက်ကီးအနက်မှ(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) အကျယ်အဝန်း(၃၅x၆၀)ေပရိှ 
ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အားလုံးတိုကို အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ရာ  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်
က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်း အဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ေအးဝင်းသန် [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၃၉၁၆၄၈]ေဒ ေအးဝင်းသန် [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၃၉၁၆၄၈]
အမှတ်(၃၁၁/၃၁၂)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။အမှတ်(၃၁၁/၃၁၂)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။

(ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၉၅၅၁၂)(ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၉၅၅၁၂)

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၆/အေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ-်
၁၁၆/က၊ ေြမဧရယိာ(၁၁၈၀)စတရုန်းေပ၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၁၆/က၊ 
ေရ ြပည်သာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ေဒ ေထွးကည်[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၉၆၈၁၂]အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ေထွးကည် 
(မခိင်)ှင့ ်ဦးေဇာ်ဝင်း(ဖခင်)တို ကွယ်လွန် 
သြဖင့်သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ွယ် 
ွယ်ဦး [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၉၆၆၆၀]၊ 
ဦးသက်ေဆ ွ[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၉၆၀၆၈]၊ 
ဦးခင်ေဆွ [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၉၁၇၀]
တိုထံမှ GP အမှတ်-၃၃၈၇/၂၀၂၀ (၃-၃-
၂၀၂၀)ရသူ ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၁၅၃၂၉၀]၊ ေဒ ခင်မမ[၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၀၉၈၆၄၀]တိုမှ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ် 
ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန် 
မူရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတို 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန်ေြမပံုကူးေလ ာက် 
ထားလာရာကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်  
ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း
က န်ေတာ်/က န်မတို၏ သမီးြဖစ်သူ မေစာြမွယ်[၁၂/ဒဂရ(ိုင်) 

၀၁၂၈၀၀] သည် မိဘ၊ ေမာင်ှမအေပ  အကိမ်ကိမ်စိတ် ဒုက ေရာက်ေအာင် 
ြပသည့်အတွက ်ရာသက်ပန်သမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းှင့် 
ပတ်သက်ေသာ ကိစ အရပ်ရပ်ကုိ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း 
အများသူငှာသိေစချင်ပါသည်။
စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။
 ဦးေကျာ်ထွန်းလွင် (ဖခင်)             ေဒ ေအးြမင့် (မိခင်) ဦးေကျာ်ထွန်းလွင ်(ဖခင်)             ေဒ ေအးြမင့ ်(မိခင်)
 [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၅၇၅၂]  [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၅၃၁၃] [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၅၇၅၂]  [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၅၃၁၃]

ဦး  င်းေအာင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၁၆၇၂၂၀]ှင့်ဦး  င်းေအာင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၁၆၇၂၂၀]ှင့်

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်စုိးမုိးလမ်း၊ အမှတ်(၇၁၃)ေန ေဒ ထက်ထက် 

ေအာင် [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၈၃၈၉၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာအပ် 
ပါသည်-

ဦး  င်းေအာင်ှင့် ေဒ ထက်ထက်ေအာင်တုိသည် ဗုဒ ဘာသာဝင်များြဖစ်ပီး ၂၀၁၂ ခုှစ် 
တွင် အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းလင်းခဲရ့ာ သမီးတစ်ဦးထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ ေဒ ထက်ထက် 
ေအာင် ကိယ်ုဝန်(၅)လတွင် ဦး  င်းေအာင်မှ အလပ်ုသွားသည်ဟဆုိကုာ တစ်ကမ်ိသာ ဆက်သွယ် 
ပီး အေကာင်းမဲ့စွန်ပစ်ခဲ့သည်မှာ ယခုသမီး (၈)ှစ် ေရာက်သည်အထ ိြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်
စွန်ပစ်ခံရသူ ေဒ ထက်ထက်ေအာင်အေနြဖင့် စွန်ပစ်သူ ဦး  င်းေအာင်အား ခင်ပွန်းအြဖစ် ဆက် 
လက်ေပါင်းသင်းရန ်ဆ မရှိေတာ့၍ လင်ခန်း၊ မယားခန်း ြပတ်စဲေကာင်းကိ ုဦး  င်းေအာင်ှင့ ်
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ထိုသို ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းှင့်အည ီဆ ေဖာ်ထုတ်ပီး 
ြဖစ်၍ ေနာက်ေနာင်တွင်  တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး မည်သိုမ  သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေတာ့ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။               မထက်ထက်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရမထက်ထက်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ှင်းသစ်၊ B.A(IR), HGP,MPA,PCT & IP (WIPO,Swiss)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၃၆)ေဒ ခင်ှင်းသစ်၊ B.A(IR), HGP,MPA,PCT & IP (WIPO,Swiss)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၃၆)

အခန်း(၁၂)၊ တိုက် (၂၂၀၉)၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။ (ဖုန်း-၀၉ ၄၂၃၆၆၀၁၉၃)အခန်း(၁၂)၊ တိုက် (၂၂၀၉)၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။ (ဖုန်း-၀၉ ၄၂၃၆၆၀၁၉၃)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ပခဲူးမိ၊ ကျိက်မရဲာေန ဦးေအာင်ေကျာ်မင်းမှ Future,Nature, Sky Blue, Village, 

Tourist တဆံပ်ိငါးမျိးအနက်မှ သင့ေ်လျာ်ေသာ အမည်အမှတ်တဆံပ်ိတစ်ခြုဖင့ ်ေသာက် 
ေရသန်  ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန ်စီစ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းရိှ ေသာက်ေရသန်စက်ံုများမှ အမည်တူရိှပါက 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ဦးေအာင်ေကျာ်မင်းထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊  ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ Viber 
သိုမဟုတ် Email ြဖင့်ြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ေကညာချက်ှင့အ်တ ူ
အသုံးြပလိုေသာ အမှတ်တံဆိပ်အမည်ြဖင့ ်အစားအေသာက် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီး 
ဌာနသို အမည်ေထာက်ခံချက် ဆက်လက်ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအပ် 
ပါသည်။

ဦးေအာင်ေကျာ်မင်းဦးေအာင်ေကျာ်မင်း
ကျိက်မဲရာ၊ ပဲခူးမိကျိက်မဲရာ၊ ပဲခူးမိ

Viber-09-5201858, Email-newjournal77777@gmail.comViber-09-5201858, Email-newjournal77777@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်း၊ 

အမှတ်(၆၅၉)ဟေုခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်တိက်ု၏ ပထမထပ်(ညာ) အလျား 

xအနံ ေပ(၁၈    x၅၁)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု

ပိင်ုဆိင်ုသ ူေကာင်းစအံမ်ိေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငန်းပိင်ုရှင် ဦးေဇာ်လွင်ဦး 

[၁၀/မဒန(ုိင်) ၀၂၆၀၄၃]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အေရာင်း 

အဝယ်ြပလပ်ု စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူျားက ကန်ကွက်လိပုါက ကန်ကွက်လိ ု

သူသည် သက်ဆုိင်ရာ ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့် တိကျစွာ 

ယခုေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

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

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

(၁၂၁)ဒုထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၁၂၁)ဒုထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

၁
၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေရတာရှည်မိ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုမံန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇၅)ေန (ဦးစိန်ဝင်း)-ေဒ ခင်ညိညိ[၇/ရတရ(ိုင်)၀၈၆၇၁၁]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်-

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ (ဦးစိန်ဝင်း)-ေဒ ခင်ညိညိတို၏ သားြဖစ်သူ၊ 
ေမာင်ေသာ်ဇင်[၇/ရတရ(ိုင်)၁၃၀၉၅၅]သည် မိဘများ၏ဆိုဆုံးမမ ကို 
မနာခံဘဲ မိဘများအား စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေအာင ်အကိမ်ကိမ် 
ြပလုပ်ပီး မိမိ၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်
၎င်းအား ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ အဝဝကုိ လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်ယူ
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါရန်)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါရန)်
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ညိညိ ဦးတင့်ေအာင်ေဒ ခင်ညိညိ ဦးတင့်ေအာင်
[၇/ရတရ(ိုင်)၀၈၆၇၁၁] LL.B.,D.M.L.,D.B.L[၇/ရတရ(ိုင်)၀၈၆၇၁၁] LL.B.,D.M.L.,D.B.L
      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၄၈၆)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၄၈၆)
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၂၈၁၁  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၂၈၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်

 အသိေပးေကညာြခင်း အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ဝင်း(ခ) ဦးကွမ်းေဟွ[၁၃/လလန(ိုင်)၀၄၃ 

၈၀၅] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁/ထူပါုံ (တန်ဖိုး 
နည်း)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်း၊ 
အမှတ်(၄၁)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမဧရယိာ(ဝ.၀၆၅)ဧက၊ (၂၈၄၇ စတရုန်းေပ) ရိှ ေြမကွက် 
သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲ 
မ ဌာနတွင် (၁-၈-၁၉၉၄)ရက်စဲွပါ (ေြမငှား)အမ တဲွအမှတ်-သကတ/၂၆၃/၉၃ြဖင့် ဦးစိန် 
ေမာက် (ေအအီး-၀၇၂၉၀၀)[၉/မရမ(ုိင်)၀၁၇၆၉၆] ကုိင်ေဆာင်သူမှ ှစ်(၆၀)(ေြမငှား) 
ဂရန်စာချပ်ြဖင့် တရားဝင်အမည်ေပါက်အြဖစ် မှတ်သားတည်ရှိပီး ေြမအမည်ေပါက ်
ဦးစိန်ေမာက် ကွယ်လွန်ပီးေနာက်၊ ၎င်း၏ဇနီးေဒ ခင်ြမင့်ဦး [၉/မရမ(ိုင်)၀၁၇၆၉၇] 
ကိုင်ေဆာင်သူမ ှရန်ကုန်မိေတာ်စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံး၌ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်း ေကညာစာချပ ်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၀၃၇/၂၁)အရ အေမွဆက်ခံ တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်၍ ယင်းေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်(၁)လံုးအပါဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ် 
ရပ်အားလံုးတုိအား ေဒ မိမိငယ်[၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၀၅၆၄၃]ကိုင်ေဆာင်သူက အဆိုပါ 
ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်(၁)လံုးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအားအရပ ်
ကတိစာချပ်ြဖင့် တရားဝင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး အေပါင်အံှအ ပ်အရှင်း လုံးဝ 
ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိခုျက်အရက ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့ ်
ေနအမ်ိ (၁)လုံးအပါအဝင်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယရူန် ေဒ မမိငိယ်ှင့ ်၎င်း၏ခင်ပွန်း ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး [၁၂/သကတ(ိင်ု) ၀၈၆၀၃၁] 
ကိုင်ေဆာင်သူတိုထံသို စရန်ေငွများ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် စပ်လျ်း၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့် ေနရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား 
များှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B)  ေဒ ဇင်ဇင်ိုင် (LL.B) D.B.L)ဦးေအာင်ိုင်စိုး (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၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ မ  ိင်လမ်း၊ အမှတ်(၅၉)၊ ေြမ 

တိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၅၂)၊ အလျား ေပ (၂၅)xအနေံပ(၅၀)
အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမှင့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တစ် 
ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်သ ူဦးခင်ေမာင်ေထွး[၁၂/မဘန(ိုင်)၁၀၉၇၀၅] ထံမှ က ်ုပ်မိတ် 
ေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယထူားပီးြဖစ်ပါ သည်။ ယခအုခါ အဆိပုါအမ်ိှင့ေ်ြမသည် 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးစ ာေကျာ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၃၀၁၉] လက်ေရာက ်
ပိုင်ဆိုင်ေသာ အိမ်ှင့်ေြမြဖစ်ေကာင်းကို အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဝင်းဝင်း ပံး(LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်း ပံး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၉၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၉၄၇)
အမှတ်(၂၆၅)၊ နဝရတ်(၅)လမ်း၊ ၈/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၆၅)၊ နဝရတ်(၅)လမ်း၊ ၈/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၉၇၂၅၇၈၈၈၂ဖုန်း-၀၉- ၉၇၂၅၇၈၈၈၂

(၁) ေဒ ေဝေဝြမင့်၊ (၂) ေဒ နီနီမာ၊ (၃) ဦးဝင်းေမာ်သန်း (၄)(၁) ေဒ ေဝေဝြမင့်၊ (၂) ေဒ နီနီမာ၊ (၃) ဦးဝင်းေမာ်သန်း (၄)

 ေဒ ညိသန်ေထွးတို ေမာင်ှမများ သိေစရန်ှင့်  ေဒ ညိသန်ေထွးတို ေမာင်ှမများ သိေစရန်ှင့် 

အေကာင်းြပန်ကားေပးရန် ေမတ ာရပ်ခံ အေကာင်းကားြခင်းအေကာင်းြပန်ကားေပးရန ်ေမတ ာရပ်ခံ အေကာင်းကားြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစန်ိ(မိသစ်)ေန ဦးေအာင်ြမတ်၊ ေဒ ြမင့်ွယ်တုိ ဇနီးေမာင်ံှက 

သားသမီး (၈) ဦးေမွးဖွားခဲရ့ာ (၃) ဦးသည် မဘိများထက်ေစာ၍ ကွယ်လွန်ကပီး အေမခွ ံ
သားသမီးအြဖစ် ယခုအခါ (၁) ဦးေအးက ယ်၊ (၂) ေဒ ေဝေဝြမင့် ၊ (၃) ေဒ နီနီမာ၊ (၄) ဦးဝင်း 
ေမာ်သန်း၊ (၅) ေဒ ညိသန်ေထွးတို (၅)ဦးသာ ကျန်ရှိပါသည်။ သားကီး ဩရသြဖစ်သ ူ
ဦးေအးက ယ်၏ ဆ အရမိဘှစ်ပါး ကွယ်လွန်စ် ကျန်ရိှေသာ အေမွပံုပစ ည်းအရပ်ရပ် 
ကိအုေမခွေံမာင်ှမ (၅)ဦး ညမီ စွာ ညိ  င်းခဲွေဝ၍ ဦးေအးက ယ်အေနြဖင့ ်“ေမခွထံိက်ုေစ၊ 
လှမ ေဝ၍”ဟူေသာ သားသမီးဝတ ရားှင့်အညီ ေကျးဇူးရှင်မိဘများအတွက်ရည်စူး 
လှဒါန်းလိသုည်ကတစ်ေကာင်း၊ ေမာင်ှမအရင်းချင်း စတ်ိဝမ်းမကဲွြပားဘ ဲေမတ ာတရား 
ေရှထား၍ ညိ  င်းခွဲေဝလိုသည်တိုကတစ်ေကာင်းတိုေကာင့ ်ဦးေအးက ယ်ကိုယ်တိုင ်
ညီမြဖစ်သူများထံ message ပိုအေကာင်းကားခဲ့ေသာ်လည်း ြပန်ကားေြဖရှင်းမ မရှိ 
သည့အ်တွက် ယခကုဲသ့ိုသတင်းစာတွင် ထည့သွ်င်းေကညာရြခင်း၊ အကျိးေဆာင်ေရှေန 
ှင့်အေကာင်းကားစာေပးပိုရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အေမွပုံပစ ည်းများ လက်ရှိြဖစ်သူှင့ ်
အေမွခံထုိက်သူ သားသမီးအားလံုး၊ မိသားစုသေဘာတူေဆွးေွးတုိင်ပင် စီမံခဲွေဝလုိေသာ 
ေကာင့ ်ယေနမှစ၍ (၁)လအတွင်း ေတွဆုမံည့ေ်နရက်၊ ေနရာ၊ အချန်ိတိုကိ ုဦးေအးက ယ် 
ထစံာြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ဖန်ုးြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ဆက်သွယ် အေကာင်းြပန်ကားေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခ ံ
အေကာင်းကားပါသည်။  ထိုသို ဆက်သွယ်ိင်ုြခင်းမရိှပါက(၁) ေဒ ေဝေဝြမင့ ်(၂) ေဒ န ီ
နီမာ၊ (၃) ဦးဝင်းေမာ်သန်း (၄) ေဒ ညိသန်ေထွး တို၏ အကျိးေဆာင်ေရှေန ှင့် ဦးေအး 
က ယ်ထသံိုြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်တိုထသံိုြဖစ်ေစ စာြဖင့အ်ေကာင်းြပန်ကားေပးရန် ေမတ ာရပ်ခ ံ
အေကာင်းကားပါသည်။ ယေနမှစပီး (၁)လအတွင်း ဆက်သွယ်ြပန်ကားြခင်းမရိှပါက 
အေမွပုံပစ ည်းအရပ်ရပ်ကို လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ခွဲေဝြခင်း မြပလုပ်ကရန ်
ဦးေအးက ယ်၏ သေဘာဆ မပါရှိဘဲ  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်းြခင်းများ 
ေဆာင်ရက်ပါက တရားဥပေဒအရ စရီင်ပိင်ုခွင့အ်ာဏာရိှရာ တရားုံးတွင် မလ ဲမေရှာင်သာ 
တရားစွဲဆိုရမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးအေကာင်းကားပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
     ဦးသန်းဦး         ေဒ ခင်ွဲရီ   ဦးတင်ထွဋ်ေဇာ်     ဦးသန်းဦး         ေဒ ခင်ွဲရီ   ဦးတင်ထွဋ်ေဇာ်
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)     (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)     (အထက်တန်းေရှေန)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)     (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)     (အထက်တန်းေရှေန)
(စ်-၃၅၁၁/၁၉-၁၂-၁၉၈၅) (စ်-၅၉၅၂/၅-၁-၁၉၉၃)        (စ်-၅၄၁၆၁/၂၉-၁-၂၀၂၁) (စ်-၃၅၁၁/၁၉-၁၂-၁၉၈၅) (စ်-၅၉၅၂/၅-၁-၁၉၉၃)        (စ်-၅၄၁၆၁/၂၉-၁-၂၀၂၁) 
အမှတ်(၄၃)၊ ပထမထပ်၊ သိပ ံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၃)၊ ပထမထပ်၊ သိပ ံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သား/သမီးအြဖစ်မှသား/သမီးအြဖစ်မှ

 အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ဆ/ကရပ်ကွက်ေန (ဦးေအးေဆွ)-  
ေဒ ခင်ှင်းယုတုိ၏သား ေမာင်အ့ံထူး 
ေအာင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၆၁၀၅]
ှင့်သမီး မြမတ်ိုးေဆွ [၁၂/သဃက 
(ိုင်)၁၉၁၀၂၂]တိုသည် မိခင်ြဖစ်သူ 

အား အကိမ်ကိမ် ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲ 
ေအာင် ြပလုပ်ပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ 
သား/သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန ်  
လ တ်လိုက်သည်။ ၎င်းတိုှင့် ပတ် 
သက်သည့ ်ကစိ အဝဝကိ ုလုံးဝတာဝန် 
ယူ ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။
 ေဒ ခင်ှင်းယုေဒ ခင်ှင်းယု
     (မိခင်)     (မိခင်)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဂဠန်ရပ်ကွက်၊ ဆင်လှလမ်း၊ အမှတ်(၁၅)၊ (၅လ ာ)

(A)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂      x၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်

တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား တရားဝင် လက်ရိှ 

ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ မိမိေစာ[၁၂/အလန(ုိင်)၀၃၀၇၄၃]ထံမှ ဝယ်ယူရန် က န်မေဒ ရည်မွန်ေအး 

[၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၄၃၂၀]မှ စရန်ေငွေပးေချခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ ပိုင် 

ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါေသာရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဝယ်ယသူဘူက်မှ ဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။          ဝယ်ယူသူဝယ်ယူသူ

ေဒ ရည်မွန်ေအးေဒ ရည်မွန်ေအး

Ph:09-420032893,09-972627092Ph:09-420032893,09-972627092

အမှတ်(၁၁)၊ ၄လ ာ၊ စံပါယ်လမ်း၊ အလုံမိနယ်။အမှတ်(၁၁)၊ ၄လ ာ၊ စံပါယ်လမ်း၊ အလုံမိနယ်။

၁
၂



ိုဝင်ဘာ  ၇၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေမွးြမေရးဇုန်(၅)၊ ေရ ရင်ေအး 

ေကျာင်း(၄)လမ်း၊ လမ်းသွယ်(၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၈/ဂ၊ ဃ)ရှိ ေပ 
(၈၀x၅၀) ေဒ သီမာလွင်အမည်ေပါက်ေြမကွက်အား ဆက်စပ်စာချပ် 
များြဖင့် လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးသန်ေဇာ်ဦး[၁၄/ပသန(ိုင်) 
၀၄၄၄၇၅]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွအချိအဝက်ကိ ု
စရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်း 
မရူင်း အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ်ေအာင ်
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးကည်သာဟန်ဦးကည်သာဟန်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၈၉)
အမှတ်(၃၉၁/က)၊ တက သီလာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၉၁/က)၊ တက သီလာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၇၈၀၉၀၁၊ ၀၉-၃၄၀၀၂၆၀၁၄ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၇၈၀၉၀၁၊ ၀၉-၃၄၀၀၂၆၀၁၄

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးသန်းထွန်းဦးသန်းထွန်း

 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
 ေဒ ယ်ယ်ေမ၏ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း - 

ေဒါက်တာခင်အုန်းတင့်တို၏အစ်ကိုကီး ကွယ်လွန်သွား 
သည့်အတွက် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ေကကွဲဝမ်းနည်းရ 
ပါသည်။ ြမန်မာ့ေရလုပ်ငန်းက  ဖွံဖိးတိးုတက်ေရး 
အတွက် လက်တွဲကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်များကို 
အမှတ်ရေနကမှာပါ။ 

ဦးခင်ေမာင်ေအး[ေမွး/ေရ ဒုဝန်ကီး(ငိမ်း)]ဦးခင်ေမာင်ေအး[ေမွး/ေရ ဒုဝန်ကီး(ငိမ်း)]
ေဒ ွန်တင်[အင်ယာမှး(ငိမ်း)]ေဒ ွန်တင်[အင်ယာမှး(ငိမ်း)]

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးခင်စိုးဦးခင်စိုး

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးကီး စိုးြမင့်ဦး၏ ဖခင်ြဖစ်သ ူ

ဦးခင်စိုး အသက်(၇၉)ှစ် ကျန်းမာေရးမှး(ငမ်ိး)သည် ၆-၁၁-၂၀၂၁ 

(စေနေန ) နံနက် ၇:၄၈ နာရီတွင်   ဘဝတစ်ပါးသို   ကူးေြပာင်း 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။ 

အမှတ်(၂)ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲခွဲ(ရန်ကုန်)အမှတ်(၂)ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲခွဲ(ရန်ကုန်)

တပ်ဖွဲဝင်များှင့်မိသားစုဝင်များတပ်ဖွဲဝင်များှင့်မိသားစုဝင်များ

ေဒ သခ   ျ ီေဒ သခ   ျ(ီေကျာက်ြဖ)(ေကျာက်ြဖ)

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖမိ၊ ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက်ေန 

(ဦးေမာင်ဆိုး-ေဒ ေအာင်စန်ိ)တို၏ သမီးကီး၊ အစိုးရရပ်ကွက်ေန 
(ဦးဦးသိန်းေမာင်)၏ဇနီး၊ ဦးတင်ေအာင်-ေဒ သိန်းြဖ၊ ဦးခင် 
သန်းေမာင်-ေဒ သိန်းလ  င်၊ ဦးညီညီ၊ ေဒ ုုစံတို၏ အစ်မကီး၊ 

ဦးေဇာ်ထွန်းဦး-ေဒ စစုမုာ၊ ဦးတက်ေနထွန်းတို၏ ေကျးဇူးရှင်မခိင် 
ကီး ေဒ သခ   ျသီည် ၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅:၅၀ နာရီတွင် 
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ေညာင်တန်းအိမ်ရာ၊ တိုက်(၈)၊ 
အခန်း(၃၀၂)၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၇-၁၁-
၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိး မတ်ိသဂ  ဟ 
များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ တင်တင်လှေဒ တင်တင်လှ
B.Sc(Chemistry), MEHS ေကျာင်းသူေဟာင်းB.Sc(Chemistry), MEHS ေကျာင်းသူေဟာင်း

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၄/၇)၊ သဘာဝရိပ်ငိမ်လမ်းသွယ်၊ ေအာင်ဓမ ရိပ်သာေန 

(ဦးမျ ိးဟန်-ေဒ ခင်ခင်လင်း)တုိ၏သမီး၊ (ဦးဘေဖ-ေဒ ခင်သန်း)တုိ၏သမီးေခ းမ၊ [ေဒါက်တာေဖေမာင်သန်း 

(ဒပုါချပ်-ရန်ကန်ု တက သိလ်ု)]၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ကိလုင်းမျိးသန်း(Maersk Line)-မထက်ထက် 

မျိးေဝ၊ မြမတ်မိုးခိုင်(UNOPS)-ေဒါက်တာြပည့်ေဇာ်ဦးတို၏ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး၊ အုပ်စိုးခန် ၊ 

ယွန်းြပည့်ေဇာ်မုိး၊ ဘုန်းြပည့်ေဇာ်မုိးတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားကီး၊ (ေဒ ခင်ေဆွဝင်း)-ဦးခင်ညိ၊ 

(ဦးမျိးခိင်ု)၊ ေဒ ခင်ေဆွကည်၊ ေဒ ခင်ေဆေွဌး-ဦးသက်ထွန်းတုိ၏ညီမ၊ ေဒ လဲလ့ဲေ့ဆ-ွဦးေဖာ်ေအာင်၊ 

ေဒ ရင်ရင်ဟန်တုိ၏အစ်မကီး၊ တ/ူတမူေလးေယာက် တို၏အေဒ သည် ၅-၁၁-၂၀၂၁(ေသာကာေန) 

ညေန ၄:၃၀နာရီတွင် အင်းစိန်ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၇-၁၁-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) 

နံနက် ၁၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ 

နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၁-၁၁-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) 

နနံက် ၇နာရီမှ ၁၀နာရီအတွင်း အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက် 

ပါရန် ညိးငယ်ေသာ စတ်ိထားြဖင့ ်ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။]                                                                                ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေဒ ထန်ဆဲေဒ ထန်ဆဲ(PI THANG SEI)(PI THANG SEI)

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကွက်၊ 

နတ်စင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၅)ေန (Pu Kap Kyi-Pi Van Lal Kung)

တို၏ သမီး၊ (Pi Van Lal Hnemi)၊ (Pu Sang Pui)၊ Pi Hmum 

Lian(လယ်အုပ်-ငိမ်း၊ ေခတ  USA)၊ Pi Run Rem Mawi(ငိမ်း၊ 

ဖလမ်းေဆးုံ)၊ ေဒါက်တာသန်းသန်း-(Rev.Dr.CLifford Van 

Thang)တို၏ ချစ်လှစွာေသာညီမ၊ (Elvis Za Duh Thanga)၏ 

ချစ်လှစွာေသာအစ်မ၊ Rev.Dr.Joseph Than Sang ၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ Ruth Lal Rin Awmi-Rev.Run Nuam 

Thang ၊ David Van Lian(Ph.D Candidate,Lecturer-MEGST)-

Authur (a) Cho Cho Aye(ေခတ -USA)၊ Rose Mary ၊ Philip 

Roland တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး၊ Irine Lian ၊ Rebecca 

Siang Nuam Par ၊ Esther Lal Eng Pui ၊ Angel Lily တို၏ 

ချစ်လှစွာေသာအဘွား ေဒ ထန်ဆဲ(Pi Thang Sei)သည် ၆-၁၁-

၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် ၅ နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ် 

သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကို ၇-၁၁-၂၀၂၁ 

(တနဂ  ေွေန ) မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂုိဏ်းေပါင်း 

စုံဥယျာ်ေတာ်၌ ဝတ်ြပကိုးကွယ်ပီး ေြမသိုအပ်ှံသ  ဂ ဟ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

(မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာမှတ်

တိုင်မှလည်းေကာင်း၊     ေရ ေပါက်ကံ-တံတားြဖမှတ်တိုင်မ ှ

လည်းေကာင်း၊     ေြမာက်ဒဂု/ံအေရှဒဂု-ံေဈးေလးမှတ်တိုင်မ ှ

လည်းေကာင်း၊ အင်းစိန်ေနအိမ်မှလည်းေကာင်း ကားများ 

ထွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ 

(၁၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၁/၃)၊ ဗုိလ်မင်းေရာင်လမ်းေထာင့်၊ ေြမညီထပ်၊ အကျယ် 

အဝန်း အလျားေပ(၄၀)xအနံ(၈)ေပရှိ အခန်းကို မူလပိုင်ရှင်ထံမ ှခင်ပွန်း 

ြဖစ်သ ူတရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူကွယ်လွန်အနစိ ေရာက် 

ေသာအခါ တရားဝင် တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်ွယ်ဦး[၁၂/ကတတ ေဒ ခင်ွယ်ဦး[၁၂/ကတတ 

(ိုင်)၀၀၄၇၀၁](ိုင်)၀၀၄၇၀၁]မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင ်လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်ထားေသာ 

အခန်းြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်အဆိုပါ အခန်းှင့်စပ်လျ်းပီး ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်၊ 

အကျိးခံစားခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံ အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(ဘုရင့်ေနာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဈ/၈)၊ အမှတ်(ဘုရင့်ေနာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ(်ဈ/၈)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၂၅)ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၂၅)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ အမှတ်(ဈ/၈)ဟုေခ တွင်သည့် ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ အမှတ်(ဈ/၈)ဟုေခ တွင်သည့် 
ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆုိပါ ေြမကွက်၏ တရားဝင်အမည်ေပါက် ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ ကျင်ေထွး ေဒ ကျင်ေထွး 

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၄၀၂၉][၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၄၀၂၉]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန ်
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထား အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ဦးခင်စိုးဦးခင်စိုး
ကျန်းမာေရးမှး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးမှး(ငိမ်း)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ၊ ယာ်ထန်ိးရတဲပ်ဖဲွမှး ရမှဲးကီး စိုးြမင့ဦ်း၏ ဖခင် ဦးခင်စိုး 

အသက်(၇၉)ှစ်သည် ၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၇:၄၈ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

အမှတ်(၁)ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲခွဲမှးှင့်အမှတ်(၁)ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲခွဲမှးှင့်
တပ်ဖွဲဝင်မိသားစုများ၊ ေနြပည်ေတာ်တပ်ဖွဲဝင်မိသားစုများ၊ ေနြပည်ေတာ်

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

ဦးခင်စိုးဦးခင်စိုး (ေရနံေချာင်း) (ေရနံေချာင်း)

ကျန်းမာေရးမှး (ငိမ်း)ကျန်းမာေရးမှး (ငိမ်း)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ေရနံေချာင်းမိ၊ မိမေတာင်၊ တွင်းကီးမင်းစုရပ်ေန ေဒ သန်းရီ (မူလတန်းြပ-

ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေကျာ်ဟိန်း-ေဒ စိုးစိုးဦး၊ ရဲမှးကီးစိုးြမင့်ဦး 

(ေနြပည်ေတာ်)၊ ေဒါက်တာကိုကိုေမာင-်ေဒ ခင်မာမာစိုး၊ ဦးေဇယျာေထွး-ေဒါက်တာ 

နီနီဝင်း၊ ဗိုလ်ကီးြမတ်မင်းစိုး(ငိမ်း)-ေဒ ေအးမွန်ဦး၊ ဦးညီညီစိုး-ေဒ ေစာဥမ ာတို၏ 

ေကျးဇူးရှင ်ေမွးသဖခင်၊ ေြမးငါးေယာက်တို၏ အဘိုးသည်  (၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန  

(စေနေန) နံနက်  ၇:၄၈ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်၊ ခုတင် (၁၀၀၀)အေထွေထွေရာဂါကု 

ေဆးံုကီး၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန   မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကွကီးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်

နီးေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူ 

အားရည်စူး၍ (၁၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန  (ေသာကာ ေန) နနံက်(၈) နာရမှီ (၁၁) နာရအီထ ိ

ေနြပည်ေတာ်၊ ခေရအိမ်ရာ၊ တိုက်(၂၁)၊ အခန်း(၁)ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း 

တရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာ စိတ်ထားြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ရာသီဥတုြပင်းထန်ြခင်းှင့် ရာသီအကူးအေြပာင်းကာလ၌ တိရစ ာန်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါများကျေရာက်ြဖစ်ပွား 

ိင်ုပီး ပျက်စီးဆုံး ံးမ များြဖစ်ေပ ေစိင်ုပါသြဖင့် ကူးစက်ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ိင်ုေရးအတွက် ေအာက်ပါအတိင်ုး 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

(၁) တိရစ ာန်ေမွးြမေရး ခံများ၏ ဇီဝလုံ ခံမ ကို အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ရန်၊

(၂) ေမွးြမေရး ခံများတွင ်ပိုးသတ်သန်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ုစနစ်တကျပုံမှန်ေဆာင်ရက ်ရန်၊

(၃) တိရစ ာန်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ုပုံမှန်ထိုးှံကရန်၊

(၄) ေရာဂါြဖစ်သည်ဟ ုသံသယြဖစ်ေသာ တိရစ ာန်များကို သီးြခားခွဲထားရန်၊ 

(၅) တိရစ ာန်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါဟ ုသံသယြဖစ်ဖွယ်ေတွရှိရပါက နီးစပ်ရာေမွးြမေရးှင် ့ကုသေရး 

 ဦးစီးဌာနှင့် ဆက်သွယ်၍ ေဆးကုသမ အြမန်ေဆာင်ရက်ရန်၊

(၆) ေရာဂါြဖစ်တရိစ ာန်ကိ ုအြခားတရိစ ာန်များှင့်ေဝးရာတွင် သီးြခားချည်ေှာင်ထားရန်ှင့် လ တ်ေကျာင်း 

 ြခင်း၊ အြခားေနရာသို ေမာင်းှင်ေရ ေြပာင်းြခင်းမြပရန်၊

(၇) တိရစ ာန်အေသေကာင်များကိ ုစားေသာက်ြခင်းမြပရန်ှင် ့စနစ်တကျေြမြမပ်ဖျက်ဆီးရန်၊

(၈) တရိစ ာန်များ ပုမှံန်မဟတ်ုဘ ဲုတ်တရက်ေသဆံုးြခင်းှင့် တရိစ ာန်ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ ထူးြခားြဖစ်စ် 

 များရိှပါက သက်ဆိင်ုရာအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊ ေမွးြမေရးှင့်ကသုေရးဦးစီးဌာနှင့် ြမန်မာိင်ုငေံမွးြမေရး 

 လုပ်ငန်းအဖွဲချပ်ထံသို ဆက်သွယ်အေကာင်းကားပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်၊

(၉) ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင် ့ ေရာဂါစူးစမ်းရှာေဖွြခင်းလုပ်ငန်းများတွင ်သက်ဆိုင်ရာ 

 ဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင် ့ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်။

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေမွးြမေရးတိရစ  ာန်ကူးစက်ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

အသိေပး  းေဆာ်ချက်



ိုဝင်ဘာ   ၇၊   ၂၀၂၁

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

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၁၈

မန်ချက်စတာမိခံပိင်ဘက်ှစ်သင်းြဖစ်တဲ့ မန်ယူအသင်းနဲ  မန်စီးတီးအသင်း 

တိုဟာ ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ်(၁၁)ရဲ ိဝုင်ဘာ ၆ ရက်ညပိင်ုး အေစာဆုံးပဲွစ်အြဖစ် 

ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ရာမှာ မန်စီးတီးအသင်းက မန်ယူအသင်းကို ှစ်ဂိုးြပတ်နဲ  

အုိင်ရရိှခ့ဲတာေကာင့် ၂၀၁၉ ခုှစ် ဧပီလေနာက်ပုိင်း မန်ယူအသင်းနဲ  ယှ်ပိင် 

ကစားခဲ့တဲ့ ပရီမီယာလိဂ်ဒါဘီပွဲစ်ေတွမှာ ပထမဆုံးိုင်ပွဲ ြပန်လည်ရရှိခဲ့ပီ 

ြဖစ်ပါတယ်။

အခုပဲွစ်မှာ မန်ယူအသင်းဟာ ပထမပုိင်းပဲွကစားချန်ိ ခုနစ်မိနစ်မှာ အဲရစ် 

ဘိင်ုလရီဲ ကိယု့ဂ်ိုးကိုြပန်သွင်းမသိလိြုဖစ်ခဲရ့ာကေန ဦးေဆာင်ဂိုးစတင်ခွင့ြ်ပေပး 

လုိက်ရပီး ပဲွကစားချန်ိ ၄၅ မိနစ်မှာ ဘာနာဒုိေဆးလ်ဗားရဲ သွင်းဂုိး ထပ်မံခွင့်ြပ 

ေပးလိုက်ရတာေကာင့် မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပထမပိုင်းပွဲကစားချနိ်အတွင်း 

ကတည်းက ှစ်ဂိုးြပတ်နဲ  မန်ယူအသင်းကို ဦးေဆာင်ကစားိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။                                                    စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၃ သို 

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၆

၂၀၂၁ အာရှ အမျိးသမီးကလပ်ပိင်ပဲွကုိ ုိဝင်ဘာ ၇ 

ရက်(ယေန )တွင် စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်     အမျိးသမီးအသင်းတိုက်စစ်မှး 

ဝင်းသိဂ   ထွန်း   ကစားေနသည့်    အိ ိယကလပ် 

ဂုိကူလမ်အသင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။

ပတ်လည်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပမည်

အာရှအမျိးသမီးကလပ်ပိင်ပွဲကို အေနာက် 

အာရှဇန်ု ိင်ုငေံလးိင်ုငမှံ ကလပ်အသင်း ေလးသင်း 

ြဖင့် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ပတ်လည်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပ 

မည်ြဖစ်သည်။    ယင်းပိင်ပွဲတွင ်  အိ ိယကလပ် 

ဂိုကူလမ်အသင်း၊ ေဂျာ်ဒန်ကလပ် အမ်မန်အသင်း၊ 

ဥဇဘက်ကစ တန်ကလပ် ဘန်ယိုဒါေကာအသင်း၊ 

အရီန်ကလပ် ရှာဟာဒါရဆီရီဂျန်အသင်းတုိ ယှ်ပိင် 

မည်ြဖစ်ပီး ိဝုင်ဘာ ၇ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထ ိေဂျာ်ဒန် 

ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၆

ယေနမွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီအချန်ိ တိင်ုးထွာချက်များအရ 

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်    အေရှေတာင်ပိုင်း၌ 

ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင်  ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 

တစ်ခု ြဖစ်ေပ ိုင်သည်ဟု ခန်မှန်းရသည်။ 

မိုး/ဇလ

မန်ယူအသင်းကို ှစ်ဂိုးြပတ်အိုင်ရရှိခဲ့သည့် မန်စီးတီးအသင်း

၂၀၁၉ ခုှစ် ဧပီေနာက်ပိုင်း ပရီမီယာလိဂ်ဒါဘီမှာ ပထမဆုံးိုင်ပွဲ ြပန်လည်ရရှိ

 ဟားခါး ၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

 ပူတာအို ၁၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

 တီးတိန် ၁၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေတာင်ကီး 

 သုည ဒသမ ၉၁ လက်မ 

မိတ် 

 သုည ဒသမ ၃၅ လက်မ

တပ်ကုန်း 

 သုည ဒသမ ၃၂ လက်မ

ေနြပည်ေတာ်(ေဇယျာသီရိမိနယ်) 

 သုည ဒသမ ၃၂ လက်မ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တန်ဆည်မိနယ် ကာေပါင်းကျေကျးရာြဖစ်စ်တွင် 

ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသူများ၏ စကားသံများ

ိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံး  ေအးချမ်းသာယာပီး   ြပည်သူေတွစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ 

ဖူးပွင့်ေဝဆာေနတဲ့ပန်းခင်းကီးတစ်ခု   ဖန်တီးေပးထားတယ်ဆိုတဲ့သေဘာမျိးနဲ 

ဒီနိမိတ်ေဘာင်ကိုယူပီးေတာ့ “ပန်းခင်း”ဆိုတဲ့ အမည်နာမနဲ ေဆာင်ရက်ေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်

အာရှ အမျိးသမီးကလပ်ပိင်ပွဲတွင ်ြမန်မာတိုက်စစ်မှး 

ဝင်းသိဂ   ထွန်း ကစားေနသည့် ဂိုကူလမ်အသင်း ယှ်ပိင်မည်
ြမန်မာတိုက်စစ်မှး ဝင်းသိဂ   ထွန်း  ကစားေန 

သည့်  ဂိုကူလမ်အသင်းသည် အုပ်စုပွဲများအြဖစ ်

ိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ေအမန်အသင်း၊ ိုဝင်ဘာ ၁၀ 

ရက်တွင် ရှာဟာဒါရီဆရီဂျန်အသင်း၊ ိုဝင်ဘာ ၁၃ 

ရက်တွင် ဘန်ယိဒုါေကာအသင်းတိုှင့ ်ယှ်ပိင်ရမည် 

ြဖစ်သည်။

မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့

အိ ိယကလပ် ဂိုကူလမ်အသင်းသည် ယခု 

ပိင်ပဲွအတွက် ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်း 

နာမည်ကီးတုိက်စစ်မှး ဝင်းသိဂ   ထွန်းကုိ ကာလတုိ 

စာချပ်ြဖင့် ေခ ယူခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ြမန်မာအမျိးသမီး

ကစားသမားများတွင် ပထမဆံုး ြပည်ပထွက်ကစား 

သူအြဖစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခ့ဲသည်။ ဝင်းသိဂ   ထွန်း 

သည် ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း၏ အာရှဖလား 

အမျိးသမီးေြခစစ်ပွဲအပီးတွင ်ဂိုကူလမ်အသင်းှင့ ်

ပူးေပါင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။                       ကိုညီေလး

ေလဖိအားနည်း

ရပ်ဝန်းတစ်ခု ြဖစ်ေပ ိုင်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၆

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ကီရှီဒါက ပညာေရးဝန်ကီးေဟာင်း ဟာယာရှီအား 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးအြဖစ် ခန်အပ်ရန်ဆုံးြဖတ်

ထူးြခားသည့ ်ညအပူချနိ်များ

မှတ်သားဖွယ်ရာ မိုးေရချနိ်များ


