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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

ယေန ဖတ်စရာ

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ 
တတ်သူတိုအလယ်တွင်  ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည်  လည်း 
ေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ်၌ ကေိလသာ 
အိှပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည် လည်းေကာင်း၊ ကာမဂုဏ် 
ကို ေကာင့်ကစိုက်ကုန်ေသာ သူတိုအလယ်၌ ေကာင့်က  
မစိုက်ကုန်ဘဲေနြခင်းသည် လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီအစည်းအေဝး (၁၇/၂၀၂၁)တွင် အမှာစကား ေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၉

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီစည်းအေဝး (၁၇/၂၀၂၁)ကိ ုယေန  

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယ 

ဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း၊ ေကာင်စီ 

အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့် ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊  ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊  ဗုိလ်ချပ်ကီးေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

မုိးြမင့်ထွန်း၊ မန်းငိမ်းေမာင်၊ ဦးသိန်းွန်၊ ဦးခင်ေမာင်ေဆွ၊ ေဒ ေအးုစိန်၊ 

Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ ဦးစိင်ုးလုံးဆိုင်၊ ေစာဒန်နယီယ်၊ 

ေဒါက်တာဗညားေအာင်မိုး၊    ဦးေရ ကိမ်းှင့်    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

စိုးထွဋ်၊ အတွင်းေရးမှး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးေအာင်လင်းေဒွးှင့ ်တဲွဖက် 

အတွင်းေရးမှး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲဝင်းဦးတို   တက်ေရာက်က 

သည်။

ရည်မှန်းေဆာင်ရက်

ဦးစွာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က အဖွင့အ်မှာစကား ေြပာကားရာတွင်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးှင့်ပတ်သက်၍  ေဆာင်ရက်ရာ၌ 

ေအာက်တိုဘာလကုန်တွင ်၃ ရာခိုင် န်းအထိ ကူးစက်မ  န်း ကျဆင်း 

ေစရန်  ရည်မှန်းေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ်အတွက်   အဓိက 

လိအုပ်ချက်ြဖစ်သည့ ်ေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ေရး၊ ရပ်နားထားရ 

သည့်လုပ်ငန်းများှင့် ယ ရားများ ြပန်လည်လည်ပတ်ေရးများကို   

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်   ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ  န်းကျဆင်းေရး 

ရည်မှန်းချက်ထားေဆာင်ရက်ခဲ့ရာတွင ်၃ ရာခိုင် န်းအထိ မေရာက်ရှ ိ

ေသာ်လည်း ၄ ရာခိင်ု န်းခန်သာ ရိှေတာေ့ကာင်း၊ တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်း 

အတာြဖင့် ြဖစ်ပွားမ  န်းများလျက်ရှိသည့ ်မိနယ် ၁၅ မိနယ်ခန်ကို 

ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါက ကူးစက်မ  န်း ၃ ရာခိုင် န်းေအာက်သို ေရာက်ရှ ိ

ေနသည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊            စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  

အေြခခံပညာေကျာင်းများ ဖွင့်မ ရလဒ်အေပ မူတည်ပီး တက သိုလ်များကို ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားမည်

တိုင်းြပည်၏ဝင်ေငွ တိုးတက်ေစေရး သဘာဝသယံဇာတများကိုသာ အားကုိးမေနဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးေအာင်ေဆာင်ရက်

ကုန်ထုတ်လုပ်မ တိုးြမင့်ေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူများ အလုပ်အကုိင်ရရှိပီး ဝင်ေငွရရှိကာ လူမ စီးပွားဘဝ သာယာဝေြပာမည်

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို 
စားသုံးဆီကို 
တတ်ိုင်သမ 
ေလ ာ့စားစို

စာမျက်ှာ » ၁၈

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ်
၇၇၆ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ 
၃ ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိ

စာမျက်ှာ » ၇

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းက မ်းကျင်သူ
လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ ဖွံဖိးလာေစရန်
ငါးလုပ်ငန်းအတတ်သင်သိပ ံေကျာင်း 
ဖွင့်လှစ်ေပးသွားမည်



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊   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

မိရာများေအးချမ်းသာယာေရး ဝုိင်းဝန်းကူညီ

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

ယေနလက်ရိှ ြပည်သမူျား၏  ေနထိင်ုမ ဘဝများအား  စုိးရိမ်ထိတ်လန်မ ြဖစ်ေစရန် 

ခိမ်းေြခာက်မ ၊  အနာဂတ်တိုင်းြပည်တည်ငိမ်ေအးချမ်းသာယာေရးကိ ု   ထိပါး 

ေှာင့်ယှက်ခိမ်းေြခာက်မ များသည ်ကမ ာေပ ရှိြပည်သူများ လုံးဝလက်မခံသည့ ်

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များြဖစ်သည်။  ယေနအချနိ်အခါတွင်   တိုင်းြပည်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကိ ုဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနေသာအခါ၌ အချိမိြပေကျးလက် 

အချိတွင် ပန်ုးခိလု ပ်ရှားေနေသာ အကမ်းဖက်သမားများက အလစ်အငိက်ုတိက်ုခိက်ု 

ဖျက်ဆီးေနကသည်။ 

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းသာယာေရး၊ ဖံွဖိးေရးှင့ ်စစ်မှန်သည့ဒ်မီိကုေရစ ီ

စနစ်ေပ ထွန်းလာေရးကိ ုိင်ုငေံတာ်အစိုးရက အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှရာတွင် 

အကမ်းဖက်အဖဲွအြဖစ်သတ်မှတ်ထားသည့ ်CRPH ှင့ ်NUG တိုက ၎င်းတိုအာဏာ 

ရရိှေရးအတွက် တိင်ုးြပည်မတည်ငမ်ိေရး၊ အပ်ုချပ်ေရးယ ရား မလည်ပတ်ေစေရး၊ 

ြပည်ပမှဖိအားများ များလာေစေရး ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ြပည်တွင်းမှအစွန်းေရာက ်

ပါတီဝင်များ၊ ဝန်းရံသူများ၊ အမျိးသားသစ ာေဖာက်များအား ေထာက်ပံ့လ ံေဆာ်

အားေပးလျက်ရိှသည်။ ၎င်းတိုသည် ြပည်ပမှ CRPH ှင့ ်NUG တို လမ်း န်ေထာက်ပံ ့

မ ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်မ ှအာဃာတအစွဲကီးသူများ၊ အသိမဲ့လူငယ်များ၊ ရန်ငိးရန်စ 

ရိှသမူျား၊ လဆူိုးလမူိုက်ှင့ဒ်စုိက်ုသမားများကိ ုစည်းုံးသမ်ိးသွင်း ေထာက်ပံေ့ပးပီး 

အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုသတ်ြဖတ်မ များ ြပလပ်ုေနကသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ိင်ုငေံရးလပ်ုသည်မှာ အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ြခင်းအလပ်ုမဟတ်ုေပ။ အကမ်း 

ဖက်သတ်ြဖတ်ြခင်းမှာ   လူဆိုးလူမိုက်၊   အစွန်းေရာက်များ၏အလုပ်ြဖစ်သည်။ 

သိုေသာ် ၎င်းတိုအာဏာရရိှေရးအတွက် ြပည်သူအာဏာ ြပည်သမူျားအား ြပန်လည် 

ေပးအပ်ေရးဟ ုြပည်သူများအားလှည့်စားပီး အာဏာရေရးကိးပမ်းေနမ များကို 

ြမင်ေတွေနရသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်က အြပစမ်ဲ့ြပည်သမူျား၊ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်အစိုးရဝန်ထမ်းများအား လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်း၊ အများြပည်သပူိင်ု 

အေဆာက်အအုမံျားကိ ုမိင်ုးခဲွတိက်ုခိက်ုြခင်း၊ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း စသည့အ်ကမ်း 

ဖက်လပ်ုငန်းများကိ ုြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ယခင် ၈၈ မျိးဆက်၊  ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်ပွင့လ်င်း 

လူအဖဲွအစည်း၏ လူထုဆက်ဆံေရးတာဝန်ခံ၊ ယခုအကမ်းဖက် CRPH ှင့် NUG 

တို၏ ိုင်ငံေရးှင့်လုံ ခံေရးအကံေပး ေကျာ်မင်းယ ု(ခ) ဂျင်မီအား အကမ်းဖက ်

လက်နက်များှင့ ်ဖမ်းဆီးရမလိိက်ုရာ ဒမီိကုေရစီိင်ုငေံရး အေရခံထားသမူျား၏ 

အတွင်းသုပ်ှင့ ်ဇာစ်ြမစ်ကိ ုထုတ်ေဖာ်ြပသိုင်ခဲ့သည်။

ဒမီိကုေရစှီင့လ်ူအခွင့အ်ေရးကိ ုအေယာင်ြပလ ပ်ရှားကသမူျားသည် လမူ ဘဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်တွင် စည်းုံးလ ပ်ရှားမ များကိ ုအေစာပိင်ုးကာလကတည်းက 

အကွက်ချစမီကံာ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်လပ်ုလာသြဖင့ ် ြပည်ပအေထာက်အပံမ့ျားြဖင့ ်

ြပည်တွင်းအဖျက်လပ်ုရပ်များကိ ုကာလရှည်ကာလပ်ုေဆာင်ိင်ုခဲသ့ည်ဟ ုဆိရုမည် 

ြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုသည် ယခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီမှစတင်၍ ယခကုာလအထ ိမိတွင်း၌ 

ဟန်မပျက်ေနထိင်ုပီး ဆပူဆူ ြပလ ပ်ရှားမ များှင့ ်CDM လ ပ်ရှားမ တွင် ြပည်သမူျား 

ပါဝင်လာေစေရးအတွက် သတင်းမီဒီယာများှင့်ချတိ်ဆက်ကာ ဝါဒြဖန်လ ံေဆာ် 

မ များြပလပ်ုခဲသ့ည်။ ဧပလီတွင် တစ်ဖက်ုိင်ငံသုိ တမ်ိးေရှာင်ပီးေနာက် ေဖာက်ခဲွ 

ဖျက်ဆီးေရး၊  လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်ေရးှင့်    လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ေရးတိုကို 

ေဆာင်ရက်ရန် ရန်ကုန်မိတွင ်အကမ်းဖက်အဖွဲကိ ုဖွဲစည်းခဲ့သည်။ ထိုေနာက် 

CRPH ှင့ ်NUG အဖဲွက ေထာက်ပံေ့ပးသည့် ေငေွကးှင့ ်လက်နက်ပစ ည်းများြဖင့ ်

မိနယ်များအတွင်း၌ အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲလူသတ်မ များ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ 

မိရာများ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများက အကမ်း 

ဖက်သမားများကိ ုရှာေဖဖွမ်းဆီးခဲရ့ာ ၎င်းအဖဲွှင့ဆ်က်စပ်အဖဲွများမှ အကမ်းဖက် 

သမားများှင့ ်လက်နက်ခယဲမ်းပစ ည်းများကိ ုဖမ်းဆီးရမခိဲသ့ည်။ သိုေသာ် အကမ်း 

ဖက်သမားများအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိေနဦးမည်ြဖစ်ရာ    ထိုသိုရှိေနရြခင်းသည ်

အကမ်းဖက်ေထာက်ပံ့ေရးလမ်းေကာင်းှင့ ်  အသိမဲ့ေသာမေကာင်းမ ဒုစိုက်မ  

ကျးလွန်ိုင်သူများရှိေနေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့် အကမ်းဖက်သမားများ အြမစ် 

ြပတ်ေရးအတွက ်ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ အကမ်းဖက်သမား 

များအား ဥပေဒအရ ထေိရာက်စွာအေရးယေူဆာင်ရက်ိင်ုမည်ဟ ုယုံကည်ပါသည်။ 

အကမ်းဖက်သမားအြမစ်ြပတ်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက ဝိုင်းဝန်း 

ကူညီေဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ် ဆက်စပ်တရားခံများအား အြမန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိေရး 

အတွက် ၎င်းတိုပန်ုးခိရုာေနရာများ၊ လ ပ်ရှားသွားလာ ေနထိင်ုမ သတင်းများရရိှပါက 

သက်ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပးိင်ုေကာင်း အသေိပးထား 

ပီးြဖစ်သည်။ သတင်းေပးသူှင့် ဖမ်းဆီးေပးသူများအားလည်း လ ိဝှက်စွာြဖင့ ်

ထိုက်တန်စွာဆုေငွချးီြမင့်ေပးမည်ြဖစ်သည်။  သိုြဖစ်ရာ   မိရာများအြမန်ဆုံး 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး ြပည်သမူျား စတ်ိေအးချမ်းသာစွာေနိင်ုေရးအတွက် ြပည်သ ူ

လူထုတစ်ရပ်လံုး  ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန် ေလးစားစွာေမတ ာရပ်ခအံပ် 

ပါေကာင်း။ ။

ကုမ ဏီ
အမည်

အဖွင့ေ်ဈး
(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး
(ကျပ်)

ရှယ်ယာ
ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး
(ကျပ်)

FMI ၈,၆၀၀ ၈,၆၀၀ ၂၈၆ ၂,၄၅၉,၆၀၀

MTSH ၃,၂၀၀ ၃,၂၅၀ ၅,၇၇၈ ၁၈,၆၁၉,၇၀၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၁၇ ၁၃၄,၃၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၉ - ၁၁ -၂၀၂၁)

FPB ၂၂,၀၀၀ ၂၂,၀၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၇၀၀ ၂,၇၅၀ ၂၇၃ ၇၄၄,၃၅၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၁၇ ၄၉,၃၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၁၁ ၅၅,၀၀၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၈၁
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၆.၆
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၈.၃ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၇၂.၀
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၅၀.၆၆

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၅.၀
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၅၇.၈
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၇.၅၃
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =   ၅၄.၀၈၃
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၇.၅၀

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၉

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည ်       ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ 

သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ် ပုံှိပ်ြခင်းှင့ ်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း 

နည်းဥပေဒများကိ ုအမန်ိေကာ်ြငာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၄) ြဖင့် 

၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

ေနာက် လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ်  ေလ ာက်ထားလာ 

ပါက ပံုိှပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း  နည်းဥပေဒများှင့် 

အညစီစိစ်၍ လပ်ုငန်းအသအိမှတ်ြပ လက်မှတ်များကိ ု ခွင့ြ်ပ 

ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  (၅-၁၁-၂၀၂၁) ေနက 

ြပလပ်ုခဲေ့သာ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန စမီခံန်ခဲွေရးေကာ်မတ ီ

အစည်းအေဝးတွင် (၂၂-၉-၂၀၂၁) ေနမှ (၂၆-၁၀-၂၀၂၁) 

ေနအထ ိလပ်ုငန်းအသအိမှတ်ြပလက်မှတ်       ေလ ာက်ထားလာ 

သည့ ်  ထတ်ုေဝြခင်းလပ်ုငန်းအတွက်     အသစ်ေလ ာက်ထားသ ူ 

ဂျာနယ်တစ်ဦး၊ မဂ ဇင်းတစ်ဦး၊ အေထေွထခွနုစ်ဦး ေပါင်းကိုးဦး 

ကိုလည်းေကာင်း၊  သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း ေလ ာက်ထား 

သူှစ်ဦးကိုလည်းေကာင်း       အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ 

ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ 

ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း    နည်းဥပေဒများ 

ြပ  ာန်းသည့ ်(၁၀-၁၀-၂၀၁၄) ေနမှစ၍ ယေနအထ ိပုိှံပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်း ၁၆၉၆ ဦး၊   ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ၃၁၀၄ ဦးှင့် 

သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း  ၃၈၅ ဦး  စုစုေပါင်း  ပုံှိပ်ြခင်း၊ 

ထုတ်ေဝြခင်းှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း ၅၁၈၅ ဦးအား 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ စိစစ်ခွင့်ြပေပးခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ ၉

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်      လှည်းကူး 

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနက      အလုပ်အကိုင  ်

အခွင့်အလမ်းှင့်      တစ်ပိုင်တစ်ိုင ်

လုပ်ငန်းများ  လုပ်ကိုင်ိုင်ရန ် ရည်ရယ ်

ဖွင့်လှစ်သည့် အေြခခံေမာ်တာစက်ချပ ်

သင်တန်း  (အခမ့ဲ)  ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကုိ 

ယမန်ေန   မွန်းလွဲပိုင်းက  ကလီေထာ်     

ေကျးရာ၌ ကျင်းပသည်။

သင်ကားေပးသွားမည ်

သင်တန်းဖွင့်ပွ ဲ      အခမ်းအနားသို 

ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ   လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး ေဒ ြဖြဖေထွး၊ မိနယ် 

စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနှင် ့     သမ 

ဝါယမဦးစီးဌာနမှ          တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ပုံှိပ်ြခင်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းများခွင့်ြပေပးမ အေြခအေန 

လှည်းကူးမိနယ်၌ အေြခခံေမာ်တာစက်ချပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်

သင်တန်းနည်းြပ ဆရာ ဆရာမများှင့ ်

တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက်ခ့ဲက 

သည်။

အဆိုပါသင်တန်းတွင်   ကလီေထာ် 

ေကျးရာအပ်ုစှုင့်  ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရာ 

များမှ  သင်တန်းသား   သင်တန်းသူ ၂၀ 

အား ေမာ်တာစက်ြဖင် ့အေြခခံစက်ချပ် 

နည်းအဆင့်ဆင့်ကို  စာေတွလက်ေတွ 

တစ်လကာ       သင်ကားေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။       ဉာဏ်ဟိန်း



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊   ၂၀၂၁

  ေရှဖုံးမှ

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  န်းြမင့်မားသည့ ်    မိနယ်များ၌ 

ေရာဂါထိန်းချပ် ကုသေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက ်

ိုင်ရန်အတွက်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးေဆာင်သည့ ်အထူးအဖဲွ ဖဲွစည်း၍ နယ်ေြမ 

သုံးခုခွဲကာ      ထိန်းချပ်ေရးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊  သတင်းရရှိသည့်ေနရာများအား  လိုအပ် 

သည့ ်စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ကူးစက်သမူျား 

ကို   ေဖာ်ထုတ်ိုင်သြဖင့ ်  ေရာဂါကုသေရးများကိ ု

လျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ြခင်းေကာင့ ်ထပ်မံ 

ကူးစက်မ ကုိေလ ာ့ချုိင်ခ့ဲပီး ထိန်းချပ်ေရးကိစ များ 

တွင်  အေထာက်အကရူေကာင်း၊ ေရာဂါပုိးကူးစက်မ  

ထန်ိးချပ်ေရးကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် ေဆာင်ရက်ိင်ု 

ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ေရာဂါထိန်းချပ ်ကုသေရး 

ပစ ည်းများှင့်  ေဆးပစ ည်းများ   လုံေလာက်စွာ 

ြဖည့်ဆည်းေပးထားေသာ်လည်း   ယခုထက်  ပိုမို 

ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ေနေသးေကာင်း၊ Stay at 

Home ထားရိှသည့ ်မိနယ်များကျန်ရိှေနပီး ေလ ာခ့ျ 

၍ရသည့် မိနယ်များကိုလည်း ထပ်မံေလ ာ့ချေပး

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ Stay at Home ေဆာင်ရက် 

ထားြခင်းမရိှေသာ်လည်း သွားလာေရးှင့ ်ေနထိင်ုေရး 

စည်းကမ်းများအား ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

ေကာ်မတီမှ             န်ကားထားသည့်အတိုင်း 

ေနထိုင်လိုက်နာ     ေဆာင်ရက်သွားရန်အတွက ်  

ြပည်သူများအေနြဖင့်လိုက်နာရန ်   လိုအပ်သကဲ့သို   

တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့်လည်း စနစ်တကျြဖစ်ေစ 

ရန်     ေစတနာထား ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုေကာင်း။

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့

ေကျာင်းများြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မ ှင့်ပတ်သက်၍  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ကျဆင်းလာြခင်းေကာင့် 

အေြခခံပညာေကျာင်းများ    ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ 

ေကာင်း၊   ေကျာင်းများ  စတင်ဖွင့်လှစ်ချနိ်တွင်  

ရာသတီပ်ုေကွးြဖစ်ပွားမ ၊ လက်ရိှိင်ုငေံရးအေြခအေန 

များှင့် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေကျာင်းတက် 

ေရာက်မ များ နည်းပါးခဲ့ေကာင်း၊ သိုေသာ် ယခုလ   

၈ ရက်အထိ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူစုစုေပါင်း 

ှစ်သန်း သုံးသန်ိး ငါးေထာင်ေကျာ် တက်ေရာက်လျက်  

ရိှေကာင်း၊ ေကျာင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ချန်ိှင့် တွက်ချက် 

ပါက တစ်ပတ်အတွင်း ေကျာင်းသား တစ်သန်းေကျာ် 

ထပ်မံတိုးတက်လာသည်ကိ ု         ေတွရှိရသြဖင့ ်

ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊    ပညာေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ ေနာက်ကျေန၍မရသြဖင့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ နစ်နာမ မရှိေစေရး ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်ပီး ကိဗုစ်- ၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများအား 

၁၂ ှစ်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်

ဆရာ ဆရာမများ၊ အသက် ၄၅ ှစ်အထက်ြပည်သ ူ 

များကိုလည်း ထိုးှံေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း၊  လုံ ခံေရးှင့်ပတ်သက်၍လည်း 

ေကျာင်းသားမဘိများှင့ ်ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး  

လုိလားသူများက ဝုိင်းဝန်းကူညီ ေစာင့်ေရှာက်ေပးမ   

များေကာင့် စာသင်ေကျာင်းများတွင ်ေှာင့်ယှက်မ  

များ အနည်းငယ်သာရိှေကာင်း၊ အချိေနရာများတွင် 

ခမ်ိးေြခာက်မ များရိှပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

ပညာသင်ကားေရးှင့်ပတ်သက်၍   မိုက်မဲသည့ ်

လုပ်ရပ်များြဖစ်ပီး   ိုင်ငံကို   ဒုက ေပးြခင်းပင ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင်ရက်မ များအား ြပည်သမူျား  

အေနြဖင့် လက်ခံမ မရိှဘဲ ြပည်သူများက သတင်းေပး၍ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ

ရိှေကာင်း၊ အလားတ ူရပ်ရာများအတွင်း အေကာင်းမဲ ့

သတ်ြဖတ်မ များှင့်  ခိမ်းေြခာက်မ များကိုလည်း 

ြပည်သူများ၏    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များြဖင့ ်

တားဆီးသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲ 

ဝင်များအေနြဖင့ ်အကာကွယ်ေပးြခင်းှင့ ်ေဖာ်ထတ်ု 

ဖမ်းဆီးြခင်းများကိ ု   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ြပည်သမူျား၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ သည်  

အေရးကီးသြဖင့်  ြပည်သူများ၏ တာဝန်သိမ ှင့် 

တက်က သည့် စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ကရန် လိုေကာင်း၊     ြပည်သူလုံ ခံေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်        ြပည်သူများ၏ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မှသာ ြပည်သူလုံ ခံေရး 

ကို ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ြပည်သူများအေနြဖင့ ်

တက်က စွာပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက ိုင်ငံ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို များစွာအေထာက်အကူ 

ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

သင်တန်းေတွေပးေနပီ

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က တက သိလ်ုများ ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ် 

ိင်ုေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ေြပာကားရာတွင် “တစ်ဆက် 

တည်းမှာပဲ က န်ေတာ်တိုက အေြခခံပညာေကျာင်း 

ေတွ ဖွင့်လာပီ။   ဆက်လက်ပီး က န်ေတာ်တိုက 

တက သိုလ်ေတွ    အဆင့်ြမင့်ပညာနဲပတ်သက်ပီး 

ဖွင့်ဖိုရှိပါတယ်။   အဲဒီေတာ့ အခုေလာေလာဆယ် 

တက သိုလ်မှာ   လိုအပ်တဲ့  ဆရာ ဆရာမေတွကို 

က န်ေတာ်တုိ အသစ်ေတွ ခန်ထားတာေတွ လုပ်ေန 

ပါတယ်။ ခန်ထားပီးေတာ ့က န်ေတာ်တို သင်တန်း 

ေတွေပးေနပီ ြဖစ်ပါတယ်။   အဲဒီေတာ့ ဒီအေြခခံ 

ပညာေကျာင်းဖွင့်မ ရဲ ရလဒ်အေပ မူတည်ပီးေတာ ့

တက သိုလ်များကို ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားမှာြဖစ ်

ပါတယ်။  ဒီလိုဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်း  အဆင့်လိုက ် 

ဖွင့်လှစ်ပါမယ်။   တစ်ပိင်တည်း    က န်ေတာ်တို 

အကန်ုေတာမ့ဖွင့်ိင်ုဘူး။ မဟာတန်းေတ၊ွ ပါရဂတူန်း 

ေတွ၊ Qualified တန်းေတွ၊  ဂုဏ်ထူးတန်းေတွ 

ဒါပီးလိုရိှရင် ေနာက်ဆုံးှစ်၊ တတယိှစ်၊ ဒတုယိှစ် 

စသည်ြဖင့ ်ဒီလိုဖွင့်သွားမှာပါ။   ဒီလိုအဆင့်လိုက် 

ဖွင့်သွားမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ေကျာင်းေတွမှာ 

လည်း သိပ်ပီးေတာ့မ ှအခက်အခဲသိပ်မရှိိုင်ဘူးလို 

က န်ေတာ်တို ယဆူပါတယ်။ အဒဲလီိေုလး က န်ေတာ် 

တို စ်းစားထားပါတယ်။  ဒါကေတာ ့အေြခခံကေန 

စပီး ပညာေရးနဲပတ်သက်ပီး ေဆာင်ရက်ဖို ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေကျာင်းသားများကေတာ့ ပညာသင်ကား 

ေရးမှာ ပညာသင်ကားရမယ့အ်ရယ်မှာ ပညာေရးကိပု ဲ 

စိတ်ဝင်စားဖုိလုိပါတယ်။ က န်ေတာ်တုိ လိုလားတာ 

ကေတာ့   ေကျာင်းသားက   ပညာသင်ကားဖိုပါ။ 

ပညာသင်ကားရမှာ။ ပညာသင်ကားဖို တာဝန်ရှိပါ 

တယ်။ စာေတွတတ်ေအာင်သင်ဖိုလည်း ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာနကုိလည်း က န်ေတာ် ကပ်မတ်ပီးေတာ့  

ေြပာဆိုလျက်ရှိပါတယ်။ ပညာတတ်ေအာင်၊ စာကို 

တတ်ေအာင်သင်ေပးမယ်။ အတန်းေအာင်ဖိုထက်  

စာတတ်ဖို အေရးကီးပါတယ်။ အတန်းေအာင်ဖိုထက်၊ 

စာေမးပွဲေအာင်ဖိုထက ်ပညာတတ်ဖို အေရးကီးပါ 

သည်။ 

ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်း ၆၇ ဒသမ ၄၂ ှစ်ရှိ

ယင်းေနာက် ကျန်းမာေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ၂၀၁၄ 

ခုှစ်   သန်းေခါင်စာရင်းအေပ တွင်   မူတည်ပီး 

ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းများအား မမိတိိုိင်ုင ံကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏  တွက်ချက်မ အရ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် 

၆၇ ဒသမ ၄၂ ှစ်ရှိပီး   ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ 

ကုလသမဂ လူဦးေရဌာနမှ  တွက်ချက်ရာတွင ်၆၇ 

ဒသမ ၇၈ ှစ်ရှိေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမ ာ်မှန်း 

သက်တမ်းတွင် ြမန်မာိင်ုငသံည် ကမ ာအ့ဆင့ ်၁၅၁  

တွင်ရိှေကာင်း၊ အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျားတွင် မမိတိိုိင်ုင ံ 

သည် နပံါတ် (၆) အဆင့တွ်င်ရိှပီး အာဆယီံိင်ုငမံျား 

တွင် နံပါတ် (၁၀) ရှိေကာင်း၊    အဆိုပါ ေမ ာ်မှန်း 

သက်တမ်းအား    အေြခခံအချက်များြဖစ်သည့ ်

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ကေလးငယ်ဘဝ အေြခအေန 

များ၊ ပညာသင်ကားမ အေြခအေနများ၊ လူမ စီးပွား 

ဘဝအေြခအေနများ၊   လူေနမ ပုံစံများ၊   ကေလး 

ေသဆုံးမ  န်းများအေပ တွင်      အဓိကထား၍ 

တွက်ချက်ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊     ြပည်သူများ 

ကျန်းမာေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ဆစီားသုံးမ ေလ ာခ့ျရန်၊ 

အရက်၊  ေဆးလိပ်ေသာက်သုံးမ များ    ေလ ာ့ချရန် 

တုိက်တွန်းေြပာကားလျက်ရိှေကာင်း၊ ေအာက်တုိဘာ 

၁ ရက်တွင်  မိမိေြပာကားခဲ့သည့ ်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   ိုင်ငံေတာ်တာဝန်ယူသည့် 

၉ လြပည့်မိန်ခွန်း၌ မိမိအေနြဖင့် ဆန်စားသံုးမ အား 

ေလ ာ့ချ၍ စားသုံးမ ပုံစံ ေြပာင်းလဲရန် တိုက်တွန်း 

ယခလု ၈ ရက်အထိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသစူစုေုပါင်း ှစ်သန်း သုံးသန်ိး ငါးေထာင် 
ေကျာ် တက်ေရာက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ေကျာင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ချနိ်ှင့် တွက်ချက်ပါက 
တစ်ပတ်အတွင်း ေကျာင်းသား တစ်သန်းေကျာ် ထပ်မတံိုးတက်လာသည်ကိ ုေတွရိှရသြဖင့် 
ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပညာေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေနာက်ကျေန၍မရသြဖင့် 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ နစ်နာမ မရှိေစေရး ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ကိုဗစ်- ၁၉  
ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများအား ၁၂ ှစ်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ဆရာ  
ဆရာမများ၊ အသက် ၄၅ ှစ်အထက် ြပည်သမူျားကိလုည်း ထိုးံှေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက် 
ေပးလျက်ရှိ

တယ်။ သူရဲ   ေလျာ်ညီတဲ့ အတန်းပညာတတ်ဖုိ လုိပါ 

တယ်။ ဒါအေရးကီးပါတယ်။ က န်ေတာ့်အေနနဲ  

ပီးခဲတ့ဲအ့စည်းအေဝးမှာလည်း ေြပာပါတယ်။ KG+9 

ကေတာ့  က န်ေတာ်တို  အေြခခံ က န်ေတာ်တိုရဲ 

ပညာေရးရည်မှန်းချက်ပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ KG+9 ြဖစ်ပါ 

တယ်။ KG+9 ပီးတာနဲ  က န်ေတာ်တို vocational 

ကို      အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာသင်ကားဖို 

အတွက် အေြခခံရသွားပီြဖစ်ပါတယ်။ သူသင်လို 

ရသွားပီ။   KG+9  မရှိဘဲနဲေတာ့   က န်ေတာ်တို 

vocational သွားိင်ုဖို ေတာ်ေတာ်ေလး ခက်ပါတယ်။ 

အဲဒါေတွပီးေတာ့ အထက်တန်းပညာ၊ အဲဒါေတွ 

ပီးေတာ့  အဆင့်ြမင့်ပညာ  တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့ ်

သွားေပါ့ဗျာ။   ဒီလိုသွားမယ်ဆိုရင်   တိုင်းြပည ်

ပညာေရးက   ဒါြမင့်တင်ေပးရာ ေရာက်ပါတယ်။ 

တိုင်းြပည်ပညာေရး        ြမင့်တင်ေပးိုင်ပီဆိုရင ်

တိင်ုးြပည်ရဲအနာဂတ်ေကာင်းိင်ုမယ့ ်အေနအထား  

ရှိတယ်ဆိုတာလည်း က န်ေတာ် ေြပာလိုပါတယ်။ 

ပညာတတ်ေတွနဲပဲ တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ရတာ  

ြဖစ်ပါတယ်။ ပညာမတတ်တဲ့သူေတွနဲ  တိုင်းြပည ်

တည်ေဆာက်လို မရပါဘူး။ က န်ေတာ်တို ဒါကို  

လည်း အေလးထားဖိုလိုပါတယ်။   ဒါေကာင့ ် 

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့   ပုဂ ိလ်များအားလုံးက 

ပညာနဲပတ်သက်ပီးေတာ ့  ပညာသင်ကားေရးမှာ 

ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားေရးနဲ    ေအးချမ်းစွာ 

ပညာသင်ကားေရးေပါ့။      သင်ကားိုင်ေရးနဲ  

သင်ကားေရး ဒီှစ်ခုကို က န်ေတာ်တို ဖန်တီးေပးဖို  

လိုမယ်ဆိုတာေလး ေြပာလိုပါတယ”်ဟု ေြပာကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း၊   မိမိတိုိုင်ငံတွင ်  ဆန်အား 

ဗုိက်ြပည့်သည်အထိ စားသံုးကပီး အဆုိပါဆန်တွင်  

ကာဗုိဟုိက်ဒရိတ်များ များြပားစွာပါဝင်သြဖင့် အဆီ 

ှင့ ်အချိဓာတ်များ ပါဝင်ေကာင်း၊ အလားတ ူအြခား 

အချိပါဝင်သည့ ်မန်ုများှင့ ်ဟင်းလျာများတွင်လည်း  

ဆီကို အလွန်အမင်း ထည့်သွင်းအသုံးြပမ များရှိ 

သြဖင့ ်ကာဗိဟုိက်ုဒရတ်ိစားသုံးမ  များြပားပါေကာင်း၊ 

အလားတူအချိှင့် ဆီများစားသုံးမ ၊  အရက်ှင့် 

ေဆးလိပ်များ     ေသာက်သုံးမ များေကာင့်လည်း 

ကျန်းမာေရးကို      များစွာထိခိုက်ိုင်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ြပည်သမူျား ကိယ်ုလက်လ ပ်ရှားအားကစား  

ေဆာင်ရက်မ ှင့်ပတ်သက်၍       မိမိတိုအေနြဖင့် 

တုိက်တွန်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသက့ဲသုိ ုပ်ြမင်သံကား 

များမှလည်း   အဆက်မြပတ်   ထုတ်လ င့်ပညာေပး 

လျက်ရှိေကာင်း။  

တိုက်တွန်းေဆာင်ရက်

ြပည်သတူိင်ုးသက်တမ်းေစေ့နိင်ုေရး အေရးကီး 

သြဖင့် ကာဗုိဟုိက်ဒရိတ် ေလ ာ့ချုိင်ေရးအတွက် ဆန် 

စားသံုးမ ေလ ာ့ချေရးေဆာင်ရက်ပီး အြခားလုိအပ်သည့ ်

ပိုတိန်းဓာတ်များ ရရှိေစေရးအတွက ်အသား၊  ငါး၊ 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့် ဥများအား စားသံုး၍ ြဖည့်ဆည်း 

ေပးရန်လုိေကာင်း၊ ထုိေကာင့် စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေရး  မိမိအေနြဖင့် တုိက်တွန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာငး်၊ လူတစ်ဦးအေနြဖင့် 

တစ်ရက်လ င်   ကက်ဥသံုးလံုးမှ   ေြခာက်လံုးအထိ 

စားသံုးရန် လိအုပ်ပီး  အသားငါးအား  တစ်ရက်လ င် 

၅ ကျပ်သားမှ ၁၀ ကျပ်သားအထိ စာမျက်ှာ ၄ သုိ  

အချိေနရာများတွင် ခိမ်းေြခာက်မ များရှိပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ပညာ 
သင်ကားေရးှင့်ပတ်သက်၍ မိုက်မဲသည့်လုပ်ရပ်များြဖစ်ပီး ိုင်ငံကို ဒုက ေပးြခင်းပင် 
ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသိုေဆာင်ရက်မ များအား ြပည်သူများအေနြဖင့် လက်ခံမ မရှိဘဲ ြပည်သူ 
များက  သတင်းေပး၍  လုံ ခံ ေရးတပ်ဖွဲများှင့်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များရှိေကာင်း၊ 
အလားတ ူရပ်ရာများအတွင်း အေကာင်းမဲသ့တ်ြဖတ်မ များှင့ ်ခမ်ိးေြခာက်မ များကိလုည်း 
ြပည်သမူျား၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များြဖင့ ်တားဆီးသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လုံ ခံ ေရး 
တပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်အကာကွယ်ေပးြခင်းှင့ ်ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက် 
လျက်ရိှေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ြပည်သမူျား၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ သည် အေရးကီးသြဖင့်  
ြပည်သမူျား၏ တာဝန်သမိ ှင့ ်တက်က သည့ ်စတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်လို

တိင်ုးြပည်ပညာေရး ြမင့တ်င်ေပးိင်ုပဆီိရုင် တိင်ုးြပည်ရဲအနာဂတ် ေကာင်းိင်ုမယ့် 
အေနအထားရိှတယ်ဆိတုာလည်း က န်ေတာ် ေြပာလိပုါတယ်။ ပညာတတ်ေတနွဲပ ဲတိင်ုးြပည် 
တည်ေဆာက်ရတာြဖစ်ပါတယ်။ ပညာမတတ်တဲသ့ေူတနွဲ တိင်ုးြပည်တည်ေဆာက်လို မရပါ 

ဘူး။ က န်ေတာ်တို ဒါကိလုည်း အေလးထားဖိုလိပုါတယ်။ ဒါေကာင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှ 
တဲ့ ပုဂ ိလ်များအားလုံးက ပညာနဲပတ်သက်ပီးေတာ့ ပညာသင်ကားေရးမှာ ေအးချမ်းစွာ 
ပညာသင်ကားေရးနဲ ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားေရးေပါ။့ သင်ကားိင်ုေရးနဲသင်ကားေရး 
ဒီှစ်ခုကို က န်ေတာ်တိုဖန်တီးေပးဖို လိုမယ်ဆိုတာေလး ေြပာလိုပါတယ်။



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ေနစ်စားသံုးရန်ှင့်      ဟင်းသီးဟင်းရက်များအား 

၅ ကျပ်သားမှ ၁၂ ကျပ်သားအထိ    စားသုံးရန် 

လိုေကာင်း၊  မိမိတိုိုင်ငံသည်   ေရေြမသဘာဝ 

ေကာင်းမွန်သည့ ်ိုင်ငံြဖစ်သည့်အတွက ်သီးှံများ 

ြဖစ်ထွန်းေအာင် စိက်ုပျိးရန်လိအုပ်ပီး ြမစ်ေချာင်းများ  

အတွင်း ငါးများ ေပါများေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုမှသာ ြပည်သမူျား အာဟာရြပည့ဝ်စွာ  

စားသံုးုိင်ပီး ကျန်းမာေရးအတွက် အေထာက်အက ူ

ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လတူိင်ုးသက်တမ်းေစေ့နိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်၏စွမ်းအား 

သည် ြပည်သမူျားပင်ြဖစ်သြဖင့ ်ြပည်သူများအားလံုး 

ကျန်းမာစွာြဖင့ ်ေနထိင်ုိင်ုရန်လိအုပ်သြဖင့ ်ကျန်းမာ  

ေရးှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတုိုိင်ငံ၏ ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်း 

များ တိုးတက်ေစေရး အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန် 

လိုေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ြပည်သူများ၏ စားသုံးမ ှင့် 

ေနထိင်ုမ ပုစံမံျား ေြပာင်းလဲိင်ုေရးေဆာင်ရက်ကရန် 

တိုက်တွန်းေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

မဲမသမာမ များ များစွာြဖစ်ေပ ခဲ့

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပ 

ခဲ့သည့်      ပါတီစုံအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲှင့ ်

ပတ်သက်၍ ိုင်ငံတကာှင့် အွန်လိုင်းစာမျက်ှာ 

များတွင် လွတ်လပ်သည့ေ်ရးေကာက်ပဲွ ြဖစ်ခဲေ့ကာင်း  

ေရးသားထားမ များရှိသည်ကိ ု    ေတွရှိရေကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပဲွေနတွင် လွတ်လပ်စွာ ဆ မဲေပးခ့ဲက 

သည်ကုိ ေတွရိှရေသာ်လည်း မဲစာရင်းများှင့်ပတ်သက် 

၍ လိအုပ်သည့ ်ြပန်လည်စစိစ်မ များ ေဆာင်ရက်ချန်ိ 

၌    ကိတင်ဆ မေဲပးြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ချန်ိတွင် 

မဲမသမာမ များ များစွာြဖစ်ေပ ခဲ့သည်ကို ေတွရပီး 

၎င်းကစိ များကိမု ူမသကိျိးက န်ြပထားကေကာင်း၊ 

ဆ မဲေပးရာတွင ်ေရးေကာက်ပွဲတစ်ရက်တည်းကိ ု

သာ ကည့်၍မရဘဲ ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ၊ 

ေရးေကာက်ပွဲကာလ၊ ေရးေကာက်ပွဲအလွန်ကာလ 

များကိုကည့်၍ လွတ်လပ်သည့် ေရးေကာက်ပွ ဲြဖစ် 

မြဖစ် ကည့ရ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ပါတစီု ံ

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင်     မဲမသမာမ များ 

ရိှေကာင်းကုိ မိမိထံသုိ ုိင်ငံေရးပါတီများမှ စာေရးသား 

တင်ြပြခင်း၊ ေတွဆုံစ် တင်ြပြခင်းများရှိေကာင်း၊ 

ထုိေကာင့် မဲစာရင်းများအား စိစစ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲချန်ိ 

တွင် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် ဆ မဲေပါင်း 

၁၁ သန်းေကျာ်ခန်  မဲစာရင်းများမှားယွင်းခဲ့သည်ကို 

အခိင်ုအမာေတွရိှရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များအား ဥပေဒှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ်တွင် မဲစာရင်း 

မသမာမ ြပလုပ်ြခင်းသည ်     အဆိုးရားဆုံးေသာ  

လုပ်ေဆာင်ချက်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံသည ်

ဒမီိကုေရစ ီ၁၀ ှစ်သားသာရိှေသးသြဖင့ ်မမိအိေနြဖင့ ်

အတတ်ုိင်ဆံုး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း။

ြပည်တွင်းခရီးသွားလာေရးှင့ ်     ပတ်သက်၍ 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပေပးပီးြဖစ်သြဖင့် ပုိေဆာင်ေရး 

လုပ်ငန်း၊  တည်းခိုေရးလုပ်ငန်း၊  စားေသာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများှင့် ပစ ည်းေရာင်းဝယ်မ လုပ်ငန်းများ 

အထိက်ုအေလျာက် လပ်ုငန်းများြပန်လည်လည်ပတ် 

လာပီြဖစ်ေကာင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် ကုိဗစ် 

ေရာဂါထန်ိးချပ်မ  အေြခအေနများအေပ တွင် မတူည် 

၍ ိင်ုငတံကာခရီးသွားလပ်ုငန်းများအား ဒဇီင်ဘာလ 

(သိုမဟုတ်) ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်

ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံ 

တကာတွင်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ြပန်လည် 

 ြပည်သတူိင်ုးသက်တမ်းေစေ့နိင်ုေရး အေရးကီးသြဖင့ ်ကာဗိဟုိက်ုဒရတ်ိ ေလ ာခ့ျ 
ိင်ုေရးအတွက် ဆန်စားသုံးမ ေလ ာခ့ျေရးေဆာင်ရက်ပီး အြခားလိအုပ်သည့ ်ပိတုန်ိးဓာတ် 
များရရိှေစေရးအတွက် အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့ ်ဥများအား စားသုံး၍ ြဖည့ဆ်ည်း 
ေပးရန်လိေုကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ေရး မမိ ိ
အေနြဖင့် တိုက်တွန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ လူတစ်ဦးအေနြဖင့် တစ်ရက်လ င် 
ကက်ဥ ၃ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ စားသုံးရန်လိုအပ်ပီး အသားငါးအား တစ်ရက်လ င် ၅ 
ကျပ်သားမှ ၁၀ ကျပ်သားအထိ ေနစ်စားသုံးရန်ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရက်များအား ၅ 
ကျပ်သားမှ ၁၂ ကျပ်သားအထိ စားသုံးရန်လို

ေရးေကာက်ပွဲေနတွင် လွတ်လပ်စွာ ဆ မဲေပးခဲ့ကသည်ကို ေတွရှိရေသာ်လည်း 
မစဲာရင်းများှင့ပ်တ်သက်၍ လိအုပ်သည့ ်ြပန်လည်စစိစ်မ များေဆာင်ရက်ချန်ိ၌ ကိတင် 
ဆ မေဲပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ချန်ိတွင် မမဲသမာမ များ များစွာြဖစ်ေပ ခဲသ့ည်ကိ ုေတွရပီး 
၎င်းကိစ များကိုမူ မသိကျိးက န်ြပထားကေကာင်း၊ ဆ မဲေပးရာတွင် ေရးေကာက်ပွဲ 
တစ်ရက်တည်းကိုသာ ကည့်၍မရဘဲ ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ၊ ေရးေကာက်ပွဲကာလ၊ 
ေရးေကာက်ပဲွအလွန်ကာလများကိ ုကည့၍် လွတ်လပ်သည့ေ်ရးေကာက်ပဲွြဖစ်မြဖစ် ကည့ရ်

ြပည်တွင်းခရီးသွားလာေရးှင့်ပတ်သက်၍ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပေပးပီးြဖစ်သြဖင့်  
ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊  တည်းခိုေရးလုပ်ငန်း၊  စားေသာက်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ပစ ည်း 
ေရာင်းဝယ်မ လပ်ုငန်းများ အထုိက်အေလျာက် လပ်ုငန်းများြပနလ်ည်လည်ပတ်လာပြီဖစ် 
ေကာင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် ကိုဗစ်ေရာဂါထိန်းချပ်မ အေြခအေနများအေပ တွင် 
မတူည်၍ ိင်ုငတံကာခရီးသွားလပ်ုငန်းများအား ဒဇီင်ဘာလ(သိုမဟတ်ု) ဇန်နဝါရလီအတွင်း 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်သွားရမည်

ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

များှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရိှသူများအေနြဖင့် နယ်ေြမ 

အလုိက်၊ မိဝင်မိထွက်များအလုိက် ကုိဗစ်စည်းကမ်း 

ှင့်အညီြဖစ်ေစေရး ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်း 

များအား ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိေုကာင်း မှာကား 

သည်။

ေဆွးေွးတင်ြပ

ထိုေနာက်  ေကာင်စီအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

ဦးသိန်းွန် ၊ မန်းငိမ်းေမာင်၊ ဦးခင်ေမာင်ေဆွ၊ Jeng 

Phang ေနာ်ေတာင်၊ ေဒ ေအးစုန်ိ၊ ဦးစိင်ုးလုံးဆိုင်ှင့် 

ေစာဒန်နီယယ်တုိက ြပည်ပစွက်ဖက်မ ဆန်ကျင်ေရး 

ဥပေဒြပ  ာန်းေရး၊  အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားအနက်  

ြမန်မာိုင်ငံအေပ  ကိုယ်ချင်းစာနားလည်မ ရှိသည့ ်

ိုင်ငံများှင့်   ဆက်ဆံေရးပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင ်

တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ေရးှင့် ြမန်မာ-တုတ ်ှစ်ိုင်ငံ 

ဆက်ဆံေရး ပိုမိုတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ေရး၊     ကံစိုက် 

ေတာင်သူများ  ကံေတွေနရသည့်  အခက်အခဲှင့် 

လိုအပ်ချက်များကိ ု    ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးေရး၊ 

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများြဖစ်သည့ ်CRPH ၊ NUG ၊ 

PDF တို၏ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များကိ ုိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ရှိ အများြပည်သူ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရှိိုင်ရန ်

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ထတ်ုေဝြဖန်ချေိရး၊ အေြခခ ံ

ပညာေကျာင်းများတွင် စာသင်ခန်းသံုးသင်ေထာက်ကူ 

ပစ ည်းများ ြဖည့်ဆည်းေပးေရး၊ ကုိဗစ်-၁၉ ရန်ပံုေငွ 

ေချးေငွအစီအစ်တွင် အေြခခံလူတန်းစားများကို 

ထည့သွ်င်း ထတ်ုေချးေပးေရး၊ အေြခခလံတူန်းစားများ  

ဝင်ေငွရရှိေရးအတွက ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း 

များ ေဖာ်ေဆာင်ေပးေရး၊ အာဆယီခံရီးသွားလပ်ုငန်း 

အစီအစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံမ ှပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင ်

ရက်ိုင်ေရး၊ ထားဝယ်ေရနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း 

အြမန်ဆုံးအေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက်ေရး၊ 

ြမန်မာိင်ုင၏ံ အားကစားက  ြမင့တ်င်ေရးအတွက် 

မဝူါဒများထပ်မြံဖည့စွ်က်ေပးေရး၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများ  

ရာထူးတိုးြမင့ေ်ရးကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှးှင့အ်ထက် ရာထူးတိုးြမင့ေ်ရးတွင်  

စနစ်တကျ စိစစ်ေဆာင်ရက်ေရး၊ ေလယာ်ြဖင့ ်

ခရီးသွားမည့်ြပည်သူများအား   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စစ်ေဆးခေလ ာခ့ျေပးေရးှင့ ်အလွယ်တက ူစစ်ေဆး 

ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးေရး၊ ကယားြပည်နယ်ရိှ 

ြပည်သူများ၏ ဘဝလုံ ခံေရးအတွက ်သက်ဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းများှင့ ်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

ိုင်ငံေတာ်မှ လမ်း န်မ ေပးိုင်ေရးတိုှင့်စပ်လျ်း 

၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က ေဆွးေွးချက်များ 

အေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြပာကားရာတွင ်ြပည်ပ 

စွက်ဖက်မ ဆန်ကျင်ေရးဥပေဒှင့်ပတ်သက်၍ ြပ  ာန်း 

ထားသည့် ိုင်ငံအလိုက် ဥပေဒများအား ဥပေဒေရး 

ရာဝန်ကီးဌာနက လိုအပ်သည့်စိစစ်ေလ့လာမ များ

ေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ေပးထားေကာင်း၊ မမိတိိုအေန 

ြဖင့် ေြမေပ ေြမေအာက် သယံဇာတထုတ်ယူမ ကို 

အတတ်ိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊  

ကန်ုကမ်းအေနြဖင့ ်ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချမ ကိ ုတားြမစ် 

ထားပီး Value added တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များ  

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမ ကိုသာ   အားေပးေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     အာဆီယံိုင်ငံများှင့ ်

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကိ ု  အေလးထားေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှပီး အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျားှင့လ်ည်း ဆက်သွယ် 

ဆက်ဆံလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ထိုြပင် အာဆီယံက 

ကျင်းပသည့် ဝန်ကီးအဆင့် အစည်းအေဝးများတွင် 

မိမိတိုိုင်ငံမ ှ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ   ပါဝင် 

တက်ေရာက်ေဆွးေွးလျက်ရှိပီး လုပ်ေဆာင်သင့ ်

လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကို  လုပ်ေဆာင်လျက ်

ရှိေကာင်း၊ ကံစိုက်ေတာင်သူများ လတ်တေလာ 

ေတွကံေနရသည့ ်အခက်အခမဲျားကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

အြမန်ဆုံး စစိစ်ေဆာင်ရက် ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများ၏ လပ်ုရပ်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ြပည်သူလူထ ုကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရှိ 

ုိင်ေရးအတွက် ုိင်ငံပုိင်ှင့် တပ်မေတာ်ပုိင် မီဒီယာ 

က  မှ ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ အားကစား 

က  ှင့်စပ်လျ်း၍    လူထုအေြခြပအားကစား 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးကိ ုအေလးထားေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ရန်ပုေံငမှွ အေြခခလံတူန်းစား 

များအား ေချးေငွထုတ်ေချးေပးေရးှင့်ပတ်သက်၍  

လိုအပ်သည့်    အချက်အလက်များကိ ု    အေြခခံ 

တွက်ချက်၍ ဘ  ာေရးအေြခအေနေပ  မူတည်၍  

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တုိင်းြပည်၏ 

ဝင်ေငွတုိးတက်ေစေရးအတွက် သဘာဝသယဇံာတ  

များကိုသာ  အားကိုးေန၍မရဘ ဲ  ကုန်ထုတ်လုပ်မ  

လုပ်ငန်းများဖွံဖိးေအာင ်   ေဆာင်ရက်သွားရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုအခါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

ေကာင့် ေခတ ပိတ်ထားခဲ့ရသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ  

လုပ်ငန်းများကုိ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံသည်     အာဆီယံခရီးသွားစ  က တွင် 

ပါဝင်လျက်ရိှပီး  လက်ရိှအေြခအေနတွင် ြပည်တွင်း  

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ     စတင်လည်ပတ်ေနပီ 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်တွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ိုင်ပီဆိုပါက ြပည်ပ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကိ ု   ဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ထားဝယ်ေရနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း အပါအဝင်  

ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးုတက်မ အတွက် 

အေထာက်အကူြပိုင်သည့်   စီမံကိန်းများအား 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ေအာင်ြမင်ေအာင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ်အားကစားက  မူဝါဒတွင် 

လိအုပ်သည့ ်အချက်များကိ ုထပ်မြံဖည့စွ်က်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ပညာရည် 

ြမင့မ်ားေရးအတွက် လိအုပ်ေသာ အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွ 

များ၊ ပိင်ပွဲများကို ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ေလေကာင်းခရီးသွားြပည်သူများ ကုိဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါ   စစ်ေဆးေရးကိစ များှင့်ပတ်သက်၍ 

အဆင်ေြပေချာေမွေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သလူထူ၏ု ဘဝလုံ ခံေရးအတွက် 

အေလးထားေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က နဂိုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင ်    တိုင်းြပည်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်

ေငွေကးခိုင်မာမ ရှိပီး     စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ရန ်

လိုအပ်ပါေကာင်း၊  မိမိတိုအေနြဖင့်  တိုင်းြပည ်

စီးပွားေရး ေကာင်းမွန်ရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

တိုင်းြပည်၏ ကုန်သွယ်မ လိုေငွကို ေလ ာ့ချိုင်ေရး  

အတွက် သွင်းကန်ုများကိ ုထန်ိးချပ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပီး ေဈးကွက်ရိှသည့ ်တန်ဖုိးြမင့်ပုိကုန်များ တိုးြမင့ ်

တင်ပိုိုင်ေရးကို     ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ တိုးြမင့ေ်အာင် ေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖင့ ်ြပည်သမူျား အလပ်ုအကိင်ုရရိှပီး ဝင်ေငရွရိှ 

ကာ လမူ စီးပွားဘဝ သာယာဝေြပာမည်ြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတိုအစိုးရ၏      ရည်ရယ်ချက်သည်လည်း 

တိုင်းြပည်သာယာဝေြပာပီး စားေရရိက ာ ေပါများ 

ေရးပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ြပည်သူများ ဝင်ေငွ  

ရရှိေရးအတွက ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို  

ေဖာ်ေဆာင်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ဘ  ာေရး 

လုပ်ငန်းစနစ်များ ေကာင်းမွန်စွာလည်ပတ်ိုင်ေစ 

ရန်အတွက်လည်း  စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ဗဟိဘုဏ်၏ ဦးေဆာင်မ ကိ ုပဂု လကိဘဏ်များအေန 

ြဖင့ ်လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သ ူ

များအေနြဖင့လ်ည်း ေငေွပးေချမ စနစ်တွင် ဗဟိဘုဏ် 

၏  န်ကားချက်အတိင်ုး လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည် 

ြဖစ်ပီး ပဂု လကိဘဏ်များ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ိင်ုရန် 

ဘဏ်စည်းကမ်းများ ထတ်ုြပန်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ုိင်ငံေတာ်ှင့် ဗဟုိဘဏ်မှ ဝင်ေရာက် 

ထိန်းေကျာင်းေပးြခင်းြဖင့ ် ြပည်သူများ ဘဏ်စနစ် 

အေပ  ယုံကည်မ ရှိပီး ေငွေကးခိုင်မာမ ရှိေအာင် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံြခားေင ွ ကုန်ကျမ ကို  စိစစ်သုံးစွဲိုင်ပါက 

တုိင်းြပည်အတွက် အကျိးရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စားအုန်း 

ဆ ီတင်သွင်းမ ှင့ ်စက်သံုးဆီတင်သွင်းမ ကိ ုေလ ာခ့ျ 

ိင်ုမှသာ ိင်ုငြံခားသုံး ေင ွေလ ာခ့ျိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သိုြဖစ်၍ ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်စားေသာက်မ ပုစံကံိ ု

ြပင်ဆင်သွားရန်ှင့် ဆီစားသံုးမ ကိ ုေလ ာ့ချသွားရန် 

လိုအပ်ေကာင်း၊  ထိုြပင်  စက်သုံးဆီတင်သွင်းမ  

ေလ ာ့ချေရးအတွက်     တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

အများြပည်သ ူပုိေဆာင်ေရးစနစ် ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး 

စီမံေဆာင်ရက်သွားရန် လုိအပ်ေကာင်းြဖင့် ေြပာကား 

ခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။               

 သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၉

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ဘိုကေလး 

မိနယ်  သကဝံေကျးရာအပ်ုစ ု ေငေွတာင် 

ေကျးရာ ကွင်းအမှတ်(၇၀၉) ကွင်းအမည် 

(ကျံဖားေတာင်ကွင်း) ဦးပုိင်အမှတ် (၁၀)  

ဧရိယာ ၂၂ ဒသမ ၆၄ ဧကရှိ ေတာင်သူ 

ဦးတင်စိုး လပ်ုပိင်ုခွင့ရ် လယ်ေြမအတွင်းမှ  

စိုက်ပျိးထားသည့ ်     ဆင်းသွယ်လတ် 

စပါးမျိးေကာင်း အတန်းအစား ကိယ်ုစား 

ြပ မိုးစပါးစကွံက် ရတ်ိသမ်ိးြခင်းကိ ုယေန   

နံနက်   ၈  နာရီက   မိနယ်လယ်ယာေြမ  

စမီခံန် ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနှင့ ်

မိနယ်စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနတုိ ပူးေပါင်း 

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ  ၉

မဲေခါင်-လန်ချန်း  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ  

စတတု အကမ်ိ အထူးရန်ပုေံငြွဖင့ ် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့်      စီမံကိန်းများစတင်ေကာင်း 

အသေိပးေကညာြခင်း    အခမ်းအနားကိ ု  ယေနတွင်  

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး    အစည်းအေဝးခန်းမ၌  

ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊  

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ     တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ 

သအံမတ်ကီး မစ တာချန်းဟုိင်ှင့်  ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

ဌာန  န်ကားေရးမှးချပ ်  ေဒ မာလာသန်းထိုက ်

တိုက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားကပီး စီမံကိန်း 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်   ဦးေကျာ်ေဆလွင်းက 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုိင်ရာများ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

အဆိပုါအခမ်းအနားသို စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

ှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ေအာင်ကီး၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ်ဦးစီးဌာနများမှ  

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  စီမံကိန်းတာဝန်ရိှသူများ  

တက်ေရာက်ကသည်။

မဲေခါင်-လန်ချန်း    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

အစီအစ်ကို    ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏    ိုင်ငံေရး၊ 

လုံ ခံေရး၊ စီးပွားေရးှင့ ်လမူ ေရး  ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

အတွက် အမ်ိနီးချင်းေကာင်းပသီစွာ ချစ်ကည်ရင်းီှး 

မ ကို အေြခခံပီး ေဒသတွင်းအဖွဲဝင ်  ေြခာက်ိုင်င ံ

အကား ဖွံဖိးတိုးတက်မ ဟန်ချက်ညီေရး၊  ဖွံဖိးမ  

ကာွဟချက်ေလ ာ့ချေရးှင့်  စ်ဆက်မြပတ်   ဖွံဖိး 
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ထုတ်ကုန်များ အရည်အေသွးြပည့်မီေအာင ်ထုတ်လုပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၇-၉-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် အိမ်ေစာင့်အစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝးအမှတ်စ် (၂/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

ိုင်ငံပိုင်စက်ုံများ ရပ်ဆိုင်းထားရသည့်အတွက် တိုင်းြပည်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမ များစွာရှိေကာင်း၊ သို ြဖစ်၍ အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ရပ်ဆိုင်းထားသည့် ိုင်ငံ 

ေတာ်ပိင်ုစက်ုမံျားအား ြပန်လည် လည်ပတ်ိင်ုေရးအတွက်  ကန်ုကမ်းများရရှိမ ၊  သွင်းအားစမုျားရရိှမ ှင့ ်ေဈးကွက်ရရိှေရးအေပ   သုံးသပ်တွက်ချက်၍  ေဆာင်ရက်သွား 

ရမည်ြဖစ်ပီး ထတ်ုကန်ုများကိလုည်း အရည်အေသွးြပည့မ်ေီအာင် ထတ်ုလပ်ုသွားရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ်ှင့ ်အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ိင်ုငပံိင်ုပစ ည်း 

များ ေလလွင့ဆ်ုံး ံးမ  များစွာရိှေကာင်း၊ သို ြဖစ်၍ တာဝန်ရိှသမူျားအဆင့ဆ်င့က် ိင်ုငပံိင်ုပစ ည်းများ လ၏ူေပါေ့လျာ့မ ေကာင့ ်ေလလွင့ဆ်ုံး ံးမ များ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် 

ဝန်ထမ်းအားလုံး အသိတရားရှိရှိြဖင့် ေစ့ေစ့စပ်စပ်သုံးစွဲိုင်ေရး အသိေပးေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုေကာင်း။
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  မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ စတုတ အကိမ် အထူးရန်ပုံေငွြဖင့ ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့ ် စီမံကိန်းများစတင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

တိုးတက် မ ရရှိေရးကိ ု  အေလးထားေဖာ်ေဆာင်ရန ်

ရည်ရယ်၍   မဲေခါင်ြမစ်ြဖတ်သန်း       စီးဆင်းသည့ ်

ိုင်ငံများ၏     ေရေြမသဘာဝနီးစပ်မ ၊    သမိုင်းှင့ ်

ယ်ေကျးမ ဆက် ယ်မ ၊ ဓေလထ့ုံးစမံျား၊  ေတွးေခ မ  

ပုံစံများ၊ ေနထိုင်စားေသာက်မ  စိုက်လက ဏာများ  

ပျံံှ ဆက် ယ်လျက်ရိှေသာ တတ်ု ၊ ကေမ ာဒီးယား၊ 

လာအိ၊ု ြမန်မာ၊ ထိင်ုးှင့ ်ဗယီက်နမ်ိင်ုငတံိုြဖင့ ်၂၀၁၆  

ခုှစ်တွင် စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး  မဲေခါင်- 

လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၏    ပထမအကိမ် 

ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များအစည်းအေဝး၏   ဆန်းယ  

ေကညာစာတမ်း (Sanya Declaration) အရ မေဲခါင် 

ိုင်ငံများသည ် ပွင့်လင်းြမင်သာ၍   အားလုံးပါဝင ်

ိုင်ေရးကိ ု  အရင်းတည်သည့ ်   မဲေခါင်-လန်ချန်း  

စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်ေပါင်းစည်းဆက် ယ်မ ၊ ထုတ်လုပ်မ  

စွမ်းရည်တိုးြမင့်ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၊ နယ်စပ်  

ြဖတ်ေကျာ်    စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၊ 

ေရအရင်းအြမစ်ဆိုင်ရာ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ှင့်  

စုိက်ပျိးေရးှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ေလ ာ့ချေရး ဦးစားေပး 

နယ်ပယ်  ငါးရပ်တွင ်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။

စီမံကိန်း ၂၄ ခု ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

စိက်ုပျိးေရး၊ေမွးြမေရးှင့ဆ်ည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့်  မဲေခါင်-လန်ချန်း  စီမံကိန်းများတွင ်

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်ဆင်းရဲ 

ွမ်းပါးမ  ေလ ာ့ချေရးက  ဆုိင်ရာ  လုပ်ငန်းများကုိ  

တာဝန်ယူအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိရာ     မဲေခါင်-လန်ချန်း   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

အထူးရန်ပုံေငွ အေထာက်အပံ့ြဖင့ ်၂၀၁၇ ခုှစ်တွင်  

ပထမအသုတ် စီမံကိန်း ငါးခု၊   ၂၀၁၈  ခုှစ်တွင် 

ဒုတိယအသုတ်စီမံကိန်း ကုိးခု၊  ၂၀၂၀   ြပည့်ှစ်တွင်  

တတယိအသတ်ုစမီကံန်ိး ေြခာက်ခ၊ု ၂၀၂၁ ခှုစ်တွင် 

စမီကံန်ိး ေလးခ ုစစုေုပါင်းစမီကံန်ိး  ၂၄ ခ ုေဆာင်ရက်  

လျက်ရိှေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရန်  ခွင့ြ်ပထားသည့ ် စမီကံန်ိးလပ်ုငန်းများအရ 

မ စ်ထုတ်လုပ်ေရးှင့် ဆက်စပ်ေသာ ေကျးလက်ေန  

အိမ်ေထာင်စုများ၏ လူမ စီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက် 

ေစေရးှင့်   ဝင်ေငွတိုးတက်ေစရန်၊    စိုက်ပျိးေရး 

ေဈးကွက် အလားအလာရိှေသာ  သီးံှများြဖစ်သည့ ်  

မက ေဒးမီးယားစိုက်ပျိးသည့ ်         လုပ်ကွက်ငယ ်

ေတာင်သူများအား နည်းပညာပ့ံပုိးေပးြခင်း၊ အဆင့်ြမင့် 

ထုတ်လုပ်မ ၊ ထုပ်ပိုးမ  နည်းပညာများြဖင့် အရည် 

အေသွးြမင့ ်   ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မ   ဝင်ေငွတိုးတက ်

ေစေရးှင့်    နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ် တိရစ ာန်ကူးစက် 

ေရာဂါများှင့ ်လှူင့ ်တရိစ ာန်အကား အြပန်အလှန် 

ကူးစက်တတ်သည့ ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထတ်ုလပ်ု 

ြခင်း နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းများ ဆိင်ုရာ  

စမီကံန်ိးများ  အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်မည်  

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ  စီမံကိန်းများ  အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ိင်ုြခင်းြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ဆက်စပ် အသက်ေမွးဝမ်း  

ေကျာင်းြပေနေသာ  ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ 

ဆင်းရွဲမ်းပါးမ ကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုမည်ြဖစ်ပီး ယင်းတို၏ 

လူမ စီးပွားဘဝ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု အေထာက် 

အကြူဖစ်ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ၊  

သဘာဝေဘးဒဏ်ှင့်    ကိုဗစ်-၁၉   ကပ်ေရာဂါ 

ကျေရာက်မ များေကာင့် သွင်းအားစုစရိတ်ကီးြမင့ ်

လာမ ၊   သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး  အခက်အခဲစသည့် 

စန်ိေခ မ များရိှခဲေ့သာ်လည်း ညိ  င်းခွင့ြ်ပထားသည့ ် 

လပ်ုငန်းစမီကံန်ိးများ၊ ရန်ပုေံငမွျားှင့အ်ည ီေမ ာ်မှန်း 

ရလဒ်များရရိှေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက် ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဘိုကေလးမိနယ်၌ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ မိုးစပါးစံကွက် ရိတ်သိမ်း
၍ ရိတ်သိမ်းသည်။

အဆိုပါ   ရိတ်သိမ်းပွဲသို   ခိုင်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက      ဦးေနဝင်းှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ  

ဥက    ဦးသိန်းေဇာ်ဦးှင့်  အဖွဲဝင်များ၊ 

လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရးှင့ ် စာရင်းအင်း 

ဦးစီးဌာန၊ ခိင်ုလယ်ယာေြမစမီခံန် ခဲွေရး 

ှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှး ဦးေသာင်းိင်ု  

ဦး၊ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးတင်ထွန်းေအာင် 

ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ ခိင်ုစိက်ုပျိးေရးဦးစီးမှး  

ေဒ ေအးေအးခိုင်၊         မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးဝင်းစုိးဦးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်ဌာန 

ဆိုင်ရာများ  တက်ေရာက်ကပီး   မိုးဦး 

ကာလစိုက်ပျိးခဲ့သည့ ်  ဆင်းသွယ်လတ်  

စပါးမျိးအား     ေတာင်သူများှင့်အတ ူ

ရိတ်သိမ်းခဲ့ေကာင်းှင့ ်   စပါးတစ်ဧက 

အထွက်တင်း ၉၉ ဒသမ ၂၇ တင်း ထွက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

ဘိုကေလး(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉
ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)တွင်  ေနရာ 
အှံအြပား၊  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 
တွင် ေနရာစိပ်စိပ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပဲခူး 
တိင်ုးေဒသကီးှင့ ် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသ 
ကီးတိုတွင် ေနရာကျဲကျဲှင့်  ရန်ကုန်တုိင်း 
ေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ ်(ေတာင်ပိုင်း)၊    
ကယားြပည်နယ်၊  ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်
မွန်ြပည်နယ်တိုတွင်  ေနရာကွက်ကျား 
မိုးထစ်ချန်းရာမည်။  ရာရန်ရာ န်း ၈၀  
ြဖစ်သည်။     ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်
ြပည်နယ်တိုတွင်    တိမ်အသင့်အတင့် 
ြဖစ်ထွန်းမည်။                       မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ
ခန်မှန်းချက်



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊   ၂၀၂၁

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကို တတ်ိုင်သမ ေလ ာ့စားစို
တာရာဆကီိေုရချိး ေဆးိုးမီးလ ံ စပါးေတာင်ပုလံို ဆိစုမှတ်ြပရေလာက်ေအာင် စိက်ုပျိးေရးိင်ုငြံဖစ်တဲ ့ြမန်မာိင်ုငမှံာ  ဆန်ေရစပါး၊ ေကာက်ပသဲီးံှတို ဖလူုြံပည့စ်ုခံဲသ့လိ ု

ဆီစားသုံးမ ကလည်း များြပားခဲ့ပါတယ်။ အသားငါးဟင်းဆိုရင ်ဆီြပန်ေလးမှ၊ အသီးအရက်ေကာ်ဆိုရင ်ဆီေလးရ ဲမှ အရသာရှိတယ်လို ထင်ခဲ့ကပါတယ်။ 

ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိးကိတ်ခွဲရတဲ ့ ေခတ်အခါက  ဆီ 

စားသုံးမ များြပားြခင်းရဲ  ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျိး 

ေတကွ မသသိာလှေသာ်လည်း ယေနေခတ်ကာလ 

လိ ု ေဈးကွက်ေတွမှာ  ေရာင်းချေနတ့ဲ   စားသံုးရန် 

မသင့တ်ဲ၊့ မမှန်ကန်တဲ၊့  ေရာေှာထားတဲ၊့ အေရာင်၊ 

အနံတို  ထည့်သွင်းြပြပင်ထားတဲ့ဆီေတ ွေပါများ 

လာချနိ်မှာေတာ့ ဆီစားသုံးမ များြပားလွန်ကဲြခင်း

က    ကျန်းမာေရးအတွက ်   ေကာက်ခမန်းလိလ ိ

အ ရာယ်ြဖစ်ေစိင်ုတယ်ဆိတုာကိ ုေတွြမင်လာရ 

ပါတယ်။

သုံးမျိးရှိ

စားသုံးဆလီိုဆိရုာမှာ အေြခခအံားြဖင့်ကျန်းမာ 

ေရးအရ  သင့်တင့်စွာစားသုံးိုင်တဲ ့  မြပည့်ဝဆီ၊ 

တတ်ိုင်သမ ေလ ာ့၍   စားသုံးသင့်တဲ ့ ြပည့်ဝဆ ီ

နဲ     လုံးဝမစားသုံးသင့တ်ဲ ့   အသွင်ေြပာင်းဆဆီိုပီး 

သုံးမျိးရှိပါတယ်။ 

ေြမပဲဆီ၊ ှမ်းဆီ၊ ေနကာဆီ၊ ငါးမှရတဲ့ အဆီ 

ေတကွ မြပည့ဝ်ဆေီတြွဖစ်ပီး  သင့်တင့်စွာစားသံုး 

ြခင်းြဖင့ ်    ခ ာကိုယ်အတွက်     ေကာင်းမွန်တဲ့ 

ေသွးတွင်းအဆဓီာတ် (HDL)ကိ ုြမင့တ်က်ေစိင်ုပီး 

မေကာင်းတဲအ့ဆဓီာတ်(LDL)ကိ ုေလ ာခ့ျေပးြခင်း 

ြဖင့်   ှလုံးေရာဂါနဲ   အမျိးအစား(၂)  ဆီးချိေရာဂါ 

စတဲ ့မကူးစက်ိင်ုတဲေ့ရာဂါေတ ွြဖစ်ပွားိင်ုေြခကိ ု

ေလျာ့နည်းေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

စားအန်ုးဆ၊ီ ဒန်ိခနဲဲ  အမသဲား၊ ဝက်သားစသြဖင့ ်

တိရစ ာန်မှရတဲ့ အဆီေတွကေတာ့ ြပည့်ဝဆီေတ ွ

ြဖစ်ပီး    လွန်ကစွဲာစားသုံးြခင်းေကာင့ ်   ေသွးတွင်း 

အဆဓီာတ် (LDL)ကိ ု လွန်ကစွဲာ  ြမင့တ်က်ေစကာ 

အဝလွန်ြခင်း၊ အသည်းအဆီဖုံးြခင်း၊ ေသွးေကာ 

နံရံေတွမှာ  အဆီေတွကပ်ခဲကာ  ေသွးေကာေတ ွ

ကျ်းလာပီး     ှလုံးေသွးေကာပိတ်ေရာဂါနဲ  

ေလြဖတ်ြခင်းေတကွိ ုြဖစ်ေပ ေစိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အသွင်ေြပာင်းဆကီ အစားအေသာက်ေတ ွပိမုိ ု

ကာရှည်ခံပီး အရသာရိှေစဖို ပုမှံန်အသုံးြပတဲဆ့မှီာ    

ဟိုက်ဒိုဂျင်ဓာတ ်  ထည့်ေပါင်းထားတဲ့ဆီြဖစ်ပါ 

တယ်။  အသင့စ်ားအစားအစာေတြွဖစ်တဲ ့ အာလူး 

ေကာ်၊ ကက်ေကာ်၊   စမူဆာ၊ ပဲကပ်ေကာ်၊ ကိတ် 

မုန် ၊ ေပါင်မုန်ေတွမှာပါဝင်တ့ဲ ဆီေတွထဲမှာ အများ 

စုက    အသွငေ်ြပာငး်ဆီေတွြဖစပ်ါတယ။်   အသွင် 

ေြပာင်းဆကီိ ုစားသံုးတ့ဲအခါ ြပည့်ဝဆီစားသံုးြခင်း 

ေကာင့ ်ရရိှိင်ုတဲဆ့ိုးကျိးေတအွြပင် ေသွးတွင်းဆ ီ

(Triglycerides) ကိ ုပိမုိတုက်ေစြခင်း၊   ေကာင်းမွန် 

တဲ ့ ေသွးတွင်းအဆဓီာတ်  (HDL) ကိ ု ကျေစြခင်းနဲ  

ခ ာကိယ်ုအတွင်း  ေရာင်ရမ်းမ ေတကွိ ုထပ်တိုးပီး 

ြဖစ်ေပ ေစိုင်ပါတယ်။  

ဒါေကာင့ ်ြပည့ဝ်ဆကီိ ုတတ်ိင်ုသမ  ေလ ာစ့ား 

ပါ။ မြပည့ဝ်ဆ ီသင့တ်င့စွ်ာစားပါ။ အသွင်ေြပာင်းဆ ီ 

ပါဝင်တဲ့   အစားအစာေတွစားသုံးမ ကို     လုံးဝ 

ေရှာင်က်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင်  မည်သည့် 

ဆီကိုမဆို  အလွန်အက ံစားသုံးြခင်းမ ှေရှာင်က် 

ရမှာြဖစ်ပါတယ်လို   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ေကညာထားပါတယ်။ 

ဆီကို ေဖာေဖာသီသီထည့်ေလ့ရှိ

ဆစီားသုံးမ   များြပားြခင်းေကာင့ ် ြဖစ်ေပ လာ 

ိုင်တဲ့ ေနာက်ဆက်တွဲေရာဂါေတွကို ကားသိလာ 

ရပီး သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကိ ုတတ်ိုင် 

သမ ေလ ာ့စားစိုဆိုတဲ့ သတိေပး  းေဆာ်မ ေတွကို 

ေတွြမင်လာရေတာ ့ ြမန်မာိုင်ငံရဲ ဆီအိုးကီးလို 

ေခ တဲေ့ဒသမှာ   ေမွးဖွားကီးြပင်းလာသ၊ူ  ဆီကိက် 

တဲ့စာေရးသူရဲအဘွားကို သတိရမိပါတယ်။ အဘွား 

က ဟင်းလျာေတွကို  စီမံချက်ြပတ်ရာမှာ ဆီကို 

ေဖာေဖာသီသီထည့်ေလ့ရှိပါတယ်။    ေရကည်ရာ 

ြမက်ုရာရှာေဖွရင်း   ရန်ကုန်ကို   ေြပာင်းေရ လာရ 

ေတာ ့ကုိယ်တုိင်ကိတ်ခဲွစားသံုးေနရာက  ေဈးကွက် 

ေတွထဲက ဝယ်ယူစားသုံးသ ူြဖစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ 

ေဈးကွက်ေတွမှာ  ေတွရေလ့ရှိတဲ ့  စားသုံးဆီ 

အမျိးမျိးထဲကမ ှ  စစ်မှန်မယ်ထင်တာကိ ု  အဘွား 

က  ေရးချယ်ဝယ်ယူေလ့ရှိပါတယ်။ အလွယ်တကူ 

ဝယ်ယူရရှိိုင်တဲ့ ပဲနံ ၊ ှမ်းနံပါတဲ့ဆီေတွကို  ခံတွင်း 

မေတွလှေသာ်လည်း အဘွားရဲ ဆစီားသုံးမ ကေတာ ့

ေလျာ့ကျမသွားခဲ့ပါဘူး။ အသားငါးဟင်းမဆိုထား 

နဲ  မ စ်ေကာ်မယ်ဆိရုင်ေတာင် အဘွားက မ စ်ဆိတုာ 

ဝါးကြဖစ်တာေလ။ ဘာအရသာရှိတာမိုလိုလဲ၊ ဆီ 

များမှ   ေကာင်းမှာေပါ ့ စသြဖင့ ် ဟင်းလျာေတွမှာ 

ဆီများများထည့်ရြခင်းက  အဘွားမှာ အေကာင်းြပ 

ချက်မျိးစုံရှိသလိ ု   ထည့်မဲလည်း   ထည့်လျက်ရှ ိ

ပါတယ်။ 

အကျင့်ဆိုတာကလည်း      အိုးစွဲလာေတာ ့

ေဖျာက်ဖျက်ဖို ခက်သားလား။ တစ်ေန  တစ်ရက် 

တည်းမဟုတ်။    အချနိ်ကာလကာြမင့်လာေတာ့ 

ဆီစားသုံးမ များြပားြခင်းရဲ ေနာက်ဆက်တွဲအြဖစ် 

ကျန်းမာေရးကိ ု ခိမ်းေြခာက်လာပီး  ချချာလာပါ 

ေတာတ့ယ်။ ေမာပါတယ်။ ရခလှဲတဲလ့ူဘဝမှာ တရား 

ထူးရေအာင် ကိးစားအားထုတ်ချင်တဲ့၊ သက်ရှည ်

ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ  ဘဝကို ြဖတ်သန်းလိုတဲ့ 

အဘွားဟာ အသက် ၅၀ ဝန်းကျင်မှာ ေရာဂါစုလံာခဲပ့ါ 

တယ်။ အသည်းအဆီဖုံးပါတယ်။ ေသွးတိုးပါတယ်။    

ှလုံးေသွးေကာကျ်းေရာဂါ ခံစားလာရပါတယ်။

ဒလီိ ုေဝဒနာေတေွကာင့ ် ရန်ကုန်မိက နာမည် 

ေကျာ် ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းနဲ  ေကာင်းိုးရာရာ သမား 

ေတာ်လည်း စုံသေလာက်ြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပိုးသာ 

ကန်ု၍ ေမာင်ပံု ေစာင်းမတတ်ဆုိသလုိ အချန်ိ၊ လူအား၊ 

ဥစ ာတိုသာကန်ုပီး သက်တမ်းေစမ့ေနရဘ ဲသခူျစ်ခင် 

တဲ့သားသမီးနဲ  ေြမးေတွကိ ုစွန်ခွာခဲ့ရပါတယ်။  

လူတစ်ေယာက်   အသက်ရှင်သန်ဖိုဆိုတာ ကံ၊ 

စတ်ိ၊ ဥတ၊ု အာဟာရဆိတုဲ ့အေကာင်းတရားေလးပါး 

အေပ မှာ တည်မှီေနပီး ကံေကာင့်လည်း အသက် 

ရှင်သန်မ  ကန်ုဆုံးိင်ုသလိ ုစတ်ိ၊ ဥတ၊ု အာဟာရဆိတုဲ ့

အေကာင်းတရားေတေွကာင့လ်ည်း အရယ်မတိင်ုခင် 

ေက လွင့်ိုင်ပါတယ်။ 

ေဘးထွက်ဆိုးကျိးေတွကိုသာ ရရှိေစမှာြဖစ်

အစာအာဟာရလိုဆိုရာမှာ မိမိတိုေနစ် သုံးစွဲ 

ေနတဲ့ အစားအေသာက်ေတွမှာ အာဟာရြဖစ်ေစတ့ဲ 

အစားအေသာက်ေတွကို အလွန်အက ံစားသုံးြခင်း 

သိုမဟုတ် အာဟာရချိတဲ့ေစတဲ့အထ ိအနည်းငယ် 

မ သာစားသုံးြခင်းက အာဟာရဆိုင်ရာ ေဘးထွက ်

ဆိုးကျိးေရာဂါေတွကို ြဖစ်ပွားေစပါတယ်။ အချိ 

ေတွက အလွန်အက ံစားသုံးသလို အချိက အနည်း 

ငယ်မ သာ   စားသုံးေနတာကို    ေတွြမင်ေနရပီး 

ဒီလိုစားသုံးမ ေတွက     ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ဖို 

အေထာက်အကူမြဖစ်ေစိုင်သလို     ေဘးထွက် 

ဆိုးကျိးေတွကိုသာ ရရှိေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အာဟာရချိတဲ့မ က  လူနည်းစုသာ   ြဖစ်ေလ ့

ြဖစ်ထရှိပီး အစာအာဟာရ အလွန်အက ံစားသုံးမ ၊ 

ကျန်းမာေရးနဲမညတီဲ ့စားေသာက်ေနထိင်ုမ ပုစံေံတ ွ

ေကာင့် မလိုလားအပ်တဲ့ ေရာဂါေတွြဖစ်ပီး လူမ  

ဘဝေတွမှာ အတိဒုက ေတွ ေရာက်ကရပါတယ်။ 

အစားအစာေတွကို စီမံချက်ြပတ်ရာမှာ မပါ 

မြဖစ်တဲ့ဆီကိ ု    စားသုံးသင့်တဲ ့    ပမာဏထက် 

ေကျာ်လွန်စားသုံးြခင်း၊ အရည်အေသွးမြပည့်မီတဲ့ 

ဆီေတွစားသုံးြခင်းတိုေကာင့ ်  ှလုံးေရာဂါ၊  ှလုံး 

ေသွးေကာပိတ်ေရာဂါ၊   ဆီးချိေရာဂါ၊    ေသွးတိုး 

ေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါ၊ အဝလွန်ြခင်း၊ အသည်း 

အဆီဖုံးြခင်း၊    ေလြဖတ်ြခင်းစတဲ ့  ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ ဆိုးကျိးများစွာကိ ုခံစားရေစိုင်ပါတယ်။

ဒီလို  ကျန်းမာေရး   ယိုယွင်းလာတာနဲအမ  

ေနစ်ေဆာင်ရက်ေနကျ လပ်ုငန်းေဆာင်တာေတ ွ

ကိ ု လုပ်ေဆာင်ဖုိ  ပျက်ကွက်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

မသိားစမှုာ ဦးစီးဦးေဆာင်ြပ စီးပွားရှာေနသြူဖစ်ရင် 

မိသားစုစားဝတ်ေနေရးအတွက ်  ေငွေကးရှာေဖ ွ

မေပးိင်ုေတာ့ုသံာမက  မမိကိိြုပစရုတဲ ့ ဝန်ထပ်ု 

ဝန်ပိုး၊   ေဆးကုသစရိတ ် ေငွေကးကုန်ကျမ ေတွ 

လည်း ရှိလာမှာြဖစ်တဲ့အတွက ်မိမိရဲမိသားစုမှာ 

စီးပွားေရး၊     လူမ ေရးဆိုင်ရာထိခိုက်မ ေတွကို 

ေတွကံရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒလီိဆုိုးကျိးေတ၊ွ ထခိိက်ုမ ေတ ွြဖစ်ေပ ိင်ုတဲ ့

အြပင်   ြပည်တွင်းမှာ   စားသုံးဆီမလုံေလာက်မ  

ေကာင့ ် ိုင်ငံြခားမ ှတင်သွင်းရတဲ့အတွက ်ိုင်ငံ 

အတွက်လည်း ိင်ုငြံခားေငအွေြမာက်အြမား သုံးစဲွ 

ေနရပါတယ်။ 

ဆီစားသုံးမ က လွန်စွာများြပား

ပီးခဲ့တဲ့   ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘ  ာှစ်အတွင်း 

ြပည်ပမှ  စားအုန်းဆီတန်ချနိ်   ရှစ်သိန်းေကျာ ်

တင်သွင်းခဲ့ပီး  အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း ၈၃၀ 

ေကျာ်တန်ဖိုးရိှပါတယ်။ လတူစ်ေယာက်ကိ ုေြခာက် 

ပဿိာ န်းစားမယ်ဆိရုင် ြမန်မာိင်ုငမှံာ ဆလီိအုပ် 

ချက်က တန်ချန်ိ ငါးသိန်းပဲရိှပါတယ်။  တကယ်လုိ 

ခနုစ်ပဿိာ န်းနဲ  စားမယ်ဆိရုင် ဆလီိအုပ်ချက်က 

၅  ဒသမ  ၈  သိန်းရှိမှာြဖစ်ပီး   ရှစ်ပိဿာ န်းနဲ  

စားမယ်ဆိုပါက ဆီလိုအပ်ချက် ၆ ဒသမ ၆ သိန်း 

ရိှပါတယ်။ ယခ ုရှစ်သန်ိးေကျာ်  သွင်းထားတဲအ့တွက်  

ဆီစားသုံးမ က      လွန်စွာများြပားေနတယ်လို   

ေအာက်တိဘုာ ၁၈  ရက်က ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ် 

မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က ြပည်သူလူထုကုိ ေြပာကား 

တဲ့မိန်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ဒါ့အြပင်   ြမန်မာိုင်ငံမှာ   ဆီထွက်သီးှံေတွ 

ြဖစ်တဲ့ ေြမပဲ၊  ှမ်း၊   ပန်းှမ်း၊   ပဲပုပ်၊    ေနကာ၊   

ဆီအုန်းစိုက်ပျိးမ ေတွ၊    ထုတ်လုပ်မ ေတွလည်း    

ရှိေနတဲ့အတွက်  ဒါေတွနဲသာ   ေပါင်းလိုက်ပါက 

ဆစီားသုံးမ က အေတာ်များေနတယ်လုိ  ေြပာရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။                        စာမျက်ှာ ၇ သို 

 ဆီကို  လူတစ်ဦးစားသုံးသင့်တဲ့ပမာဏနဲ  စားသုံးြခင်းက   ကျန်းမာေရးနဲ 

ညွီတ်တဲ ့ချက်ြပတ်စားသုံးမ ပုစံကံိ ုရရိှေစမှာြဖစ်ပါတယ်။ အစားအစာေတွ 

ေကာ်ေလှာ်စားသုံးမ ကိ ု  ေရှာင်က်ဖိုနဲ   ဆကီန်ုသက်သာေစရနရ်ည်ရယ် 

ချက်နဲ  ထပ်ကာထပ်ကာေကာ်ေလှာ်ထားတဲ ့ြပန်ေကာ်ဆကီိ ု အသံုးြပြခင်းက 

ကျန်းမာေရးကို ဆိုးရားစွာထိခိုက်ေစတဲ့အတွက် အထူးေရှာင်က်သင့် 

 ဆစီားသုံးမ ေလ ာခ့ျြခင်းအားြဖင့ ်တစ်ဖက်ကကျန်းမာေရးအတွက်  များစွာ 

အေထာက်အကူြပမှာြဖစ်သလိ ုတစ်ဖက်ကလည်း ြပည်ပကေန ဆဝီယ်ယမူ  

အတွက် သုံးစွဲေနရတဲ့ ိုင်ငံြခားေငွလည်း များစွာေလ ာ့ချိုင်မှာြဖစ်



ိုဝင်ဘာ    ၁၀၊   ၂၀၂၁

  စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဒီအတွက်    ဆီစားသုံးမ       ေလ ာ့ချြခင်းအားြဖင့ ်

တစ်ဖက်ကကျန်းမာေရးအတွက် များစွာအေထာက်  

အကူြပမှာြဖစ်သလုိ တစ်ဖက်ကလည်း  ြပည်ပက 

ေန ဆီဝယ်ယူမ အတွက် သံုးစဲွေနရတ့ဲ ုိင်ငံြခားေငွ 

လည်း များစွာေလ ာ့ချိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် မိဘြပည်သူေတွအေနနဲ  ဆီစားသုံး 

မ ကိ ု  ကျန်းမာေရးအြမင်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ိုင်ငံရဲ      လိုအပ်ချက်အရေသာ်လည်းေကာင်း 

ထိန်းသိမ်းစားသုံးကဖို  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

တိုက်တွန်း  းေဆာ်ထားတာကိုလည်း   ေတွြမင ်

ရပါတယ်။

ဆီကို   လူတစ်ဦးစားသုံးသင့်တဲ့ပမာဏနဲ  

စားသုံးြခင်းက        ကျန်းမာေရးနဲညီွတ်တဲ ့

ချက်ြပတ်စားသုံးမ ပုံစံကို  ရရှိေစမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

အစားအစာေတွ ေကာ်ေလှာ်စားသံုးမ ကုိ ေရှာင်က် 

ဖိုနဲ ဆီကုန်သက်သာေစရန်ရည်ရယ်ချက်နဲ ထပ်ကာ 

ထပ်ကာေကာ်ေလှာ်ထားတဲ ့ြပန်ေကာ်ဆကီိ ုအသုံး 

ြပြခင်းက ကျန်းမာေရးကိ ုဆိုးရားစွာထခိိက်ုေစတဲ ့

အတွက် အထူးေရှာင်က်သင့်ပါတယ်။ 

တန်ေဆး       လွန်ေဘးဆိုတဲ့စကားအတိုင်း 

ဘယ်အရာမဆို    သင့်တင့်မ တေအာင်     ချင့်ချနိ် 

စားသုံးမှသာ         ခ ာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ ့

အာဟာရဓာတ်ေတွက  လိုအပ်သေလာက်ရရှိပီး 

သက်ရှည်ကျန်းမာမှာြဖစ်ပါတယ်။      ဒါေကာင့် 

ဆီစားသုံးမ ကို         အတတ်ိုင်ဆုံးေလ ာ့ချပီး      

ကျန်းမာေရးနဲညီွတ်တဲ ့        စားသုံးမ ပုံစံကို 

ေြပာင်းလဲကပါစိုလို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။       ။

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ  ၉
ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်   ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါ  ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရး    လုပ ်ငန ်းများကို  
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ေရာဂါ
ြဖစ်ပွားမ  ကျဆင်းလာမ ေကာင့် 
ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး 
သတ်မှတ်စည်းကမ်းများှင့အ်ည ီ
နယ်စပ်ဂိတ်များ   ဖွင့်လှစ်ိုင်မ  
သည်  ိင်ုင၏ံကန်ုစည်စီးဆင်းမ ကိ ု
အကျိးြဖစ်ထွန်းေစလျက ် စီးပွား 
ေရးအကျပ်အတည်း  ကုစားမ  
အတွက်   အခွင့်အေရးေကာင်း
တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း     နယ်စပ် 
ဂိတ်များ  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန ်
ေမ ာ်လင့်လျက်ရိှသည့်  ြမန်မာုိင်ငံ 
ငါးပိ၊ ငါးေြခာက်အသင်းမ ှ  သိရ 
သည်။  

ဘဂ  လားေဒ့ရ      နယ်စပ်
ကုန်သွယ်ေရးကုိ  ေအာက်တုိဘာ 
လက     ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ 
ှစ်ိုင်ငံ ကုန်စည်စီးဆင်းမ ြဖင့် 
စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ   လည်ပတ် 
ခဲ့ပီး    ေရထွက်ကုန်မျိးစုံှင့ ်
ပုစွန်ေြခာက်၊   ငါးေြခာက်မျိးစုံ 
အများဆုံး  စားသုံးလျက်ရှိသည့ ်
အမ်ိနီးချင်းိင်ုငအံေနြဖင့ ်ှစ်ိင်ုင ံ
လိုအပ်လျက်ရှိသည့်  ကုန်ပစ ည်း 
များ ကုန်သွယ်မ ြဖင့်  ှစ်ိုင်ငံ၏ 
အကျိးစီးပွားကိ ု   အြပန်အလှန် 
အေထာက်အပံ့   ြဖစ်ေစလျက်ရှ ိ
သည်။

ြမန်မာိင်ုင၏ံ    ေရထွက်ကန်ု 
များကို   ယခုအခါ ထိုင်းိုင်ငံသို 
အများဆုံး      တင်ပိုလျက်ရှိရာ

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၉

ြမန်မာိုင်ငံ  အမျိးသားလူအခွင့ ်

အေရး   ေကာ်မရှင ်အဖွဲဝင  ်

ဦးေကျာ်စိုးှင့ ် ဦးေကျာ်ြမင့ ်တို 

ဦးေဆာင်ေသာ  ကည့် စစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲသည်      ယေနတွင် 

ေကာ့ေသာင်း အကျ်းေထာင်ှင့် 

ေကာ့ေသာင်းမိေပ ရှိ     ရ ဲစခန်း၊ 

တရားံုး     အချပ်ခနး်များကုိ  

သွားေရာက် ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ကည့် စစ်ေဆးစ် ေကာ်မရှင် 

ဥပေဒ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ 

အကျး်သား     အကျး်သူ၊ 

အချပ်သား   အချပ်သူများကို 

အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍    ေတွဆုံကာ 

အကျ်းသားတစ်ဦး၏   အနိမ့် 

ဆုံးရရိှမည့ ်အခွင့အ်ေရးြဖစ်ေသာ 

ေထာင်ဝင်စာ      ေတွဆုံရာတွင ်

အခက်အခဲ  ရှိ၊ မရှိ ရသင့်ရထိုက ်

ေသာ  အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ 

ရရှိြခင်း ရှိ၊  မရှိ၊ ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ  ရှိ၊  မရှိ အကျး် 

ေထာင် အချပ်ခန်းများ အတွင်း 

ည်းပန်းှိပ်စက်မ  ရှိ၊  မရှိှင့်    

ေနထိုင်  စားေသာက်မ များကို  

ေမးြမန်း   မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊  

တစ်ဦးချင်း      ေတွဆုံလိုသူ 

အကျ်းသား  အကျ်းသူ၊ အချပ် 

သား  အချပ်သူများှင့်  ေတွဆုံ 

 ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ   ၉

စိက်ုပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ဒတုယိဝန်ကီး ေဒါက်တာ ေအာင်ကီးသည်  ိဝုင်ဘာ 

၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

တွံေတးမိနယ်   ငါးလုပ်ငန်းအတတ်သင်သိပ ံ 

ေကျာင်းသို သွားေရာက်စစ်ေဆးသည်။ 

 ကည့် စစ်ေဆးစ် ဒတုယိဝန်ကီးက ငါး၊ ပစွုန် 

ေမွးြမထုတ်လုပ်ေရးကို  အေြခခံသည့်  အသက်

ေမွးဝမ်းေကျာင်း လပ်ုငန်းက မ်းကျင်သ ူ လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်များ ဖွံဖိးလာေစရန် ငါးလုပ်ငန်း 

အတတ်သင်သိပ ံေကျာင်း    ဖွင့်လှစ်ေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာရပ ်

များအြပင ် ငါးလုပ်ငန်းတက သိုလ်  ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး 

အတွက် ေမ ာ်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ သက်ဆိင်ုသ ူ

အားလုံးတိုက မိမိတိုကျရာ အခန်းက  များက 

ကိးပမ်းအားထုတ်ကေစလိုေကာင်း။

ငါး၊ ပုစွန်များ    ေမွးြမထုတ်လုပ်မ အများဆုံး 

ရှိေနသည့်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီးတိုအကားတွင ်    တည်ရှိေနသည့် 

တံွေတးငါးလပ်ုငန်းစခန်းတွင် ယခင်က အေသးစား၊ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းက မ်းကျင်သ ူလူစွမ်းအား အရင်းအြမစ်များ ဖွံဖိးလာေစရန ်

ငါးလုပ်ငန်း အတတ်သင်သိပ ံေကျာင်း ဖွင့်လှစ်ေပးသွားမည်
အလတ်စား  ငါးေမွးြမေတာင်သူများှင့ ်ပုဂ လိက 

လုပ်ငန်းရှင်များအား   ေခတ်မီ    ငါးေမွးြမေရး 

နည်းပညာေပး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပိုချေပးခဲ့ပီး 

ယခုအခါ ေတာင်သူသင်တန်းများအြပင် ေမွးြမေရး 

လပ်ုငန်းကိ ုစတ်ိပါဝင်စားသည့ ်  တက သိလ်ုဝင်တန်း 

ေအာင် လူငယ်များအေနြဖင့် ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမေရး 

အတတ်ပညာများ     ေလ့လာသင်ယူိုင်ေစရန ်

ငါးလုပ်ငန်းအတတ်သင်သိပ ံေကျာင်းအြဖစ် တိုးချဲ 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက်  လိုအပ်ေသာ   ြပင်ဆင ်

ေဆာင်ရက်ေနမ လပ်ုငန်းများကိ ုကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  စာေတွလက်ေတွ သင်ကားမည့ ်

အစီအစ်များ၊  သင်တန်းတွင်   ကုိဗစ် - ၁၉ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး  စည်းကမ်းများှင့်အည ီ    သင်ကား 

သင်ယူုိင်ေရး၊ သင်တန်းေထာက်ပ့ံေကး   ရရိှခံစားုိင် 

ေစေရး၊  သင်တန်းပီးဆုံးေအာင်ြမင်ပါက     အလုပ် 

အကိုင်ရရှိေရးအတွက်      သက်ဆိုင်ရာများှင့ ် 

အကိညိ  င်းေဆာင်ရက်ရန ်   လိုအပ်ချက်များကိ ု

ေဆွးေွးမှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန     စီးပွားေရးရာ 

အေထာက်အကူြပဌာနခွဲ  ဒညင်းကုန်း အစာစပ် 

စက်ုကံိလုည်းေကာင်း၊ ေလှာ်ကား အစာစပ်စက်ုကံိ ု

လည်းေကာင်း  ေရာက်ရှိကပီး  စက်ပစ ည်းများ 

ကံ့ခိုင်မ ၊   ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားရှိမ ကို   ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပုဂ လိက စုိက်ပျိးေရးသွင်းအားစု

လုပ်ငန်းများကိ ု  ကည့် စစ်ေဆးပီး    ေတာင်သူ 

လယ်သမားများအတွက ်  စိုက်ပျိးသွင်းအားစုများ 

ေဈး န်းသက်သာစွာ ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချေပးိင်ုေရး၊ 

သတ်မှတ်  စံချနိ်စံ န်းြပည့်မီေရးဆိုင်ရာများကို 

တာဝန်ရှိသူများက ေဆွးေွးေြပာကားပီး  စက်ုံ 

အတွင်း  လှည့လ်ည်ကည့် အားေပးခဲေ့ကာင်း  သရိ 

သည်။                              

 သတင်းစ်

နယ်စပ်ဂိတ်များ ဖွင့်လှစ်ိုင်မ သည် ှစ်ိုင်ငံ ကုန်စည်စီးဆင်းမ ကို အကျိးြဖစ်ထွန်းေစ
ှစ်ိုင်ငံ ေရထွက်ကုန်စီးဆင်းမ 
အဆင်ေြပလျက်ရှိပီး      ငါးပိ 
ငါးေြခာက်၊ ပုစွန်ေြခာက်ထွက်ရှိ 
ေသာ    ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်
နယ်စပ်ဂိတ်များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါက 
ကုန်စည်စီးဆင်းမ ြမန်ဆန်ေစရန် 
ကုန်ပစ ည်းများကို     အသင့်
စုေဆာင်ထားရိှေကာင်း သိရသည်။

“က န်ေတာ်တို     ငါးပိ ၊ 
ငါးေြခာက်၊    ပုစွန်ေြခာက်ဆုိတာ 
အညာေဒသကိုလည်းပိုရတယ်။ 
သွားလာေရး  အဆင်မေြပေတာ ့
ကန်ုစည် မပိုိုင်ဘူး။  ဒမှီာေဈး န်း 
ကျေပမယ့်  ဟိုမှာ     ေဈးက  
ေခါင်ခိုက်သလို  ြဖစ်ေနတယ်။ 
ပီးေတာ ့တတ်ုြပည်က  ေရထွက် 
ကုန်နဲ   ဆက်စပ်တဲ့  ကုန်ပစ ည်း 
မျိးစုံ  ဝယ်ယူတဲ့ိုင်ငံ  ြဖစ်တာ 
ေကာင့ ် နယ်စပ်ဂတ်ိေတ ွဖွင့မ်ယ် 
ဆိုရင်   ှစ်ိုင်ငံရဲ   စီးပွားေရး 
ြပန်ပီး    အဆင်ေြပိုင်တယ်။ 
က န်ေတာ်တိုက   အြခားိုင်ငံ 

ေတွလည်း   ပိုေနတာ။   အထူး 
သြဖင့်  ပုစွန်ေြခာက်နဲ  ငါးစည် 
ေဖာင်းဟာ     တုတ်ြပည်ကို  
သွားတယ်၊ ပီးေတာ့ ဘဂ  လားေဒ့ရ ၊ 
မေလးရှား၊   UAE   ိုင်ငံေတွနဲ   
ထိုင်းိုင်ငံကိုလည်း   သွားတယ်။  
ကိုဗစ် ေရာဂါ    ကာလဆိုေတာ့  
ေရာဂါ   ထန်ိးချပ်ေရးကိ ုအားလုံး    
ဝိုင်းဝန်းလုပ်ေဆာင်ဖို    လိုမယ်။  
စီးပွားေရးလည်းလုပ်၊  ကျန်းမာ 
ေရးလည်း ဂုစိုက်ေပါ့၊ အဲဒီလို 
သွားရင်   ရန်ကုန်မိရဲ စီးပွားေရး  
ြပန်ဦးေမာ့လာမယ်။ ကုန်ပစ ည်း 
ေတွကအသင့်ရှိတယ်”     ဟု 
ြမန်မာုိင်ငံ  ငါးပိ၊   ငါးေြခာက် အသင်း 
ဥက    ဦးစိုးဝင်းိင်ုက ေြပာသည်။

ြမန်မာုိင်ငံမှ  ငါးစည်ေဖာင်း 
များကို တုတ်ြပည်မ ှကုန်သည် 
အချိ  လာေရာက်ဝယ်ယူလျက ်
ရိှေကာင်း သိရသည်             

            ညိမ်းသူ (သတင်းစ်)
                  ဓာတ်ပုံ - ကူး

လူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များ ေကာ့ေသာင်းအကျ်းေထာင်ှင့်

 ေကာ့ေသာင်းမိေပ ရှိ ရဲစခန်း၊ တရားုံးအချပ်ခန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ကာ  ၎င်းတို၏ တင်ြပချက်များကိ ု

မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။

ေကာ့ေသာင်း  အကျ်းေထာင် 

ကိ ုဝင်ေရာက်ကည့် စစ်ေဆးစ်    

အကျ်းသား အကျ်းသူ အချပ် 

သား အချပ်သူ အိပ်ေဆာင်များ၊ 

Quarantine    အေဆာင်များ၊ 

တိုက်ခန်းများ၊   ေဆးုံေဆာင်၊  

စာကည့်တိုက်၊      စားဖိုကီး၊ 

ရိက ာစတို၊    ေသာက်ေရှင့  ်

သုံးေရကန်များ၊    မိလ ာများ 

သန်ရှင်းမ   ရှိ၊ မရှိှင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ      ကာကွယ်ေရးှင့  ်

စပ်လျ်း၍   ေဆာင်ရက်ထားရှိ 

မ များကို    ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ 

သည်။ ေကာ်မရှင်မှ  အကျ်းေထာင်  

စာကည့တ်ိက်ုအတွက်  ဗဟသုတု 

ရဖွယ်ရာ    (သုတ၊ ရသ၊ ဘာသာ 

ေရး၊    ကျန်းမာေရး) စာအပ်ုစာေပ 

အပ်ုေရ    ၂၀၀ ကိ ု အကျ်းေထာင် 

တာဝန်ရှိသူများထ ံ    လှဒါန်းခဲ့ 

သည်။

အဆိုပါအဖွဲ၏     ခရီးစ် 

အတွင်း စစ်ေဆးေတွရှိချက်ှင့ ်

အကြံပချက်များကိ ုလိအုပ်သလိ ု

အေရးယ ူေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး 

အတွက်  သက်ဆိုင်ရာသို ေပးပို 

ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ ၁၀၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၉

Asian Games ှင့် SEA Games   ပိင်ပွဲများတွင ်

ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့်   အသက် ၆၀ ှင့်အထက် 

အားကစားသမားေဟာင်းများကိ ု လစ်ေထာက်ပံ့ 

ေကးေပးိုင်ေရး လုပ်ငန်းညိ  င်း အစည်းအေဝးကိ ု

ယေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ အားကစား 

ှင့လ်ငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလ  င်က ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စဦက   ၏ လမ်း န်ချက်အရ 

ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အားကစားသမားေဟာင်းများ၏ 

ဘဝေနာင်ေရး      စီမံေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကို စက်တင်ဘာ ၁ 

ရက်တွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်  အားကစားှင့ ်

လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေဆာင်ပီး ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့ေကာင်း။

ေဆွးေွးချက်များအရ  အသက် ၆၀ ှင့အ်ထက် 

အားကစားသမားေဟာင်းများကိ ု လစ်ေထာက်ပံ့ 

ေပးရာတွင် Asian Games တွင် ေရ တဆံပ်ိ ရရိှသမူျား၊ 

ေငွတံဆိပ်ရရှိသူများ၊       ေကးတံဆိပ်ရရှိသူများ၊ 

SEA Games တွင်  ေရ တဆံပ်ိ ၁၀ ခှုင့ ်အထက်ရရိှသ ူ

များ၊  ငါးခုမှ ကိုးခုအထိရရှိသူများ၊ တစ်ခုမှ ေလးခု 

အထ ိရရိှသမူျားစသည်ြဖင့ ်အဆင့မ်ျား ခဲွထားပီး ေငွ

ေကးလျာထားတွက်ချက်မ ကုိ      ုိင်ငံေတာ် စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီုံးသို တင်ြပခဲ့ရာ တွက်ချက် 

မ များအရ အသက် ၆၀ ှင့်အထက် Asian Games 

တွင် ေရ တံဆိပ်တစ်ခုရရှိခဲ့သူများကိ ုှစ်သိန်း န်း၊ 

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး 

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီဥက    

(မိေတာ်ဝန်) ဦးဗုိလ်ေဌးသည် ယေနနံနက် ၇ နာရ ီ

တွင် ရန်ကင်းမိနယ် (၈)ရပ်ကွက် ှင်းဆီလမ်းရှိ 

ကဘံဲစ့ည်ပင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်း၌ ေရလျားေဈးကား 

စနစ်ြဖင့ ်ကန်ုစမ်ိး၊ ကန်ုေြခာက်မျိးစု၊ံ အသားမျိးစုှံင့် 

ငါး/ပုစွန်အမျိးမျိးတို    ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်

ဝယ်ယူိုင်ရန်   ေရာင်းချေပးေနမ ကို သွားေရာက ်

ကည့် စစ်ေဆးပီး  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

ထုတ်ြပန်ထားေသာ  န်ကားချက်များ၊ အသိေပး 

ချက်များကိ ုလိက်ုနာ၍ ေဈးေရာင်း၊ ေဈးဝယ် ြပလပ်ု 

ကရန် မှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်နံနက် ၇ 

နာရီခွဲတွင်    ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ် 

ြပည်ေထာင်စလုမ်း မိနယ်ေဆးုေံရှ ေရေြမာင်းအား 

ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေစရန်    ေရုတ်ေြမာင်း 

တူးေဖာ်၍ ေကျာက်စီနံရံ RC ရက်မေရေြမာင်း 

တည်ေဆာက်ေနမ ကို လည်းေကာင်း၊    ဒဂုံမိသစ ် 

(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ အမှတ်(၂) လမ်းှင့ ်ဒဂုံမိသစ် 

(ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်  သရက်ပင်ေချာင်ရာအကား 

အမှတ်(၇)လမ်းမကီး အရှည် ၁၁၁၃၇ ေပ လမ်းပုိင်း 

တွင် မလူ ၂၂ ေပအကျယ်လမ်းကိ ုေြခာက်လမ်းသွား 

ရရိှေအာင် စက်ယ ရားများြဖင့ ် ထပ်မတံိုးချဲေနမ ကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ် ပဲခူး 

ြမစ်လမ်း (ကျားကီးေရတံခါးှင့ ်ဘုရင့်ေနာင်လမ်း 

အကား) အရှည်ေပ ၁၇၉၈၂ ေပ၊  အကျယ် ၂၂ ေပ၊ 

ဒု ၁၁ လက်မ ကွန်ကရစ်ခင်းကျင်းပီးစီးမ ကိုလည်း

ေကာင်း၊   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊  (၂၇)

ရပ်ကွက်၊           ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးေပ ရှိ 

ြပည်ေထာင်စေုရတံခါးသုိ သွားေရာက်၍ အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန(ေရစီးေရလာစမီခံန် ခဲွမ )မှ Excavator ယ ရား 

ယာ်များြဖင့် ေကာက်ေကွသည့် ေချာင်းလမ်းေကာင်း 

ကို တစ်ေြဖာင့်တည်းြဖစ်ေစရန်  တူးေဖာ်ေဖာက ်

လုပ်ေနမ ကို လည်းေကာင်း၊         ကမာရတ်မိနယ ်

အင်းလျားလမ်း အမှတ်(၂) အေြခခံပညာ အထက်တန်း 

ေကျာင်းေရှလမ်းေပ ရှိ    ဆက်သွယ်ေရးတိုင်များ 

တိမ်းေစာင်းေနြခင်းကို ြပန်လည်တည့်မတ် စိုက်ထ ူ

ိုင်ေရးှင့် ေလးလမ်းသွား     ကတ ရာကွန်ကရစ ်

ခင်းကျင်းိုင်ေရးတိုကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး လိုအပ် 

သည်များ  မှာကားြဖည့်ဆည်း  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၉

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးဆိင်ုရာ      ပစ ည်းများကိ ု

ေလေကာင်း၊     ေရေကာင်းှင် ့

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ 

ေှာင့်ေှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်း 

ိုင်ေရးအတွက ်        အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီ  စစီ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှရာ   ယေနတွင်     ရန်ကုန် 

Asian Games ှင့် SEA Games ပိင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့် ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင် အားကစားသမားများအား ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ေရးေဆွးေွး

ေငွတံဆိပ်တစ်ခုရရှိခဲ့သူများကို   တစ်သိန်းခွဲ န်း၊ 

ေကးတံဆိပ ် တစ်ခုရရှိခဲ့သူများကိ ု တစ်သိန်း န်း 

ေထာက်ပံေ့ပးပါက ေရ တဆံပ်ိရရိှသ ူ၁၄ ဦး၊ ေငတွဆံပ်ိ 

ရရှိသူ ငါးဦး၊ ေကးတံဆိပ်ရရှိသ ူခုနစ်ဦး စုစုေပါင်း 

၂၆ ဦးှင့် SEA Games တွင်  ေရ တံဆိပ် ၁၀ ခုှင့် 

အထက်ရရိှသူကုိ တစ်သိန်းခဲွ န်း၊ ငါးခုမှ ကုိးခုအထိ 

ရရိှသကူိ ုတစ်သန်ိး န်း၊ တစ်ခမှု ေလးခအုထရိရိှသကူိ ု

ခနုစ်ေသာင်း န်း၊ ေငတွဆံပ်ိ တစ်ခကုိ ုငါးေသာင်း န်း၊ 

ေကးတံဆိပ ်တစ်ခုကို သုံးေသာင်း န်း သတ်မှတ်ခဲ့ 

ကာ SEA Games တွင် ေရ ၊ ေငွ၊ ေကးရရှိခဲ့သ ူ၂၄၈ 

ဦးရှိပီး Asian Games ှင့် SEA Games တွင် 

စုစုေပါင်း   ဆုတံဆိပ်ရရှိသူ ၂၇၄ ဦး  ထည့်သွင်း 

တွက်ချက်ခဲေ့ကာင်း၊ ဆရုရိှသည့ ်အားကစားသမား 

များ သက်ရိှထင်ရှား ရိှ၊ မရိှ အဖဲွချပ်များှင့ဆ်က်သွယ် 

ခဲ့ရာ   ကွယ်လွန်သူ ၂၅ ဦးရှိေကာင်း  သိရှိရပီး 

ေထာက်ပံ့ေကးေပးရန ်စုစုေပါင်း ၂၄၉ ဦးသာ ကျန် 

ေကာင်း၊ အဆိုပါ ၂၄၉ ဦးအတွက် တစ်လလ င် ၁၆ 

ဒသမ ၅၉ သန်းြဖင့ ်မတ်လအထ ိ၉၉ ဒသမ ၅၄ သန်း 

ကန်ုကျမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ေြခာက်လ  ဘတ်ဂျက်ေင ွ

အြဖစ် ၁၁၃ ဒသမ ၄ သန်း တွက်ချက်ပါရှိထားပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေထာက်ပံ့ေကးေပးမည့်သူများထဲမ ှ

ြပည်ပေရာက်ရိှေနသူ၊ သာသနာ့ေဘာင်ေရာက်ရိှေန 

သူ၊ အဆက်အသွယ်မရရှိသ ူ၂၂ ဦးပါဝင်ေကာင်းှင့ ်

၎င်းတိုအတွက ်၁၆ သိန်း ၅ ေသာင်း   ထည့်သွင်း 

တွက်ချက်ထားပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်   စီမံကိန်းှင့်  ဘ  ာေရးဝန်ကီး 

ဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက   ိုင်ငံ့ 

ဂဏ်ုေဆာင် အားကစားသမားေဟာင်းများအား ချးီြမင့ ်

ေငွေပးရာတွင ်  ိုင်ငံေတာ်  အကီးအကဲအေနြဖင့ ်

တစ်လံုးတစ်ခဲတည်းေပးပါက  တစ်ခဏတည်းကုန်သွား 

ိုင်သြဖင့ ်  လစ်ေထာက်ပံ့ေပးမည်ဆိုပါက   ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေကာင်း၊ ေထာက်ပံေ့ပးမည့အ်စအီစ်ကိ ု

အားကစားှင့ ်လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနမှ ြပန်လည် 

တင်ြပေပးရန်လုိအပ်ပါေကာင်း၊ တုိင်းြပည်အတွက် 

ဂဏ်ုေဆာင်ခ့ဲသူများ သက်ရိှထင်ရှား ရိှ၊ မရိှ အေထာက် 

အထားတိတိကျကျြဖင့်      တွက်ချက်တင်ြပရန ်

အေရးကီးေကာင်း၊ ဘ  ာေရးှစ်အလုိက် ေသချာ 

တွက်ချက်အတည်ြပချက်ရယူပီး   သက်ဆိုင်ရာ 

ေခါင်းစ်မှ ဘ  ာေရးစည်းမျ်း စည်းကမ်းှင့အ်ည ီ

ေပးအပ်ချးီြမင့် သုံးစွဲသွားရန်လိုေကာင်း၊ ယခုကဲ့သို 

ချးီြမင့ြ်ခင်းြဖင့ ်လက်ရိှ အားကစားသမားများအတွက် 

ကိးစားချင်စိတ်များ၊ စတ်ိဓာတ်များ ြမင့တ်င်ေပးိင်ု 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေနာင် ထပ်မဆံရုရိှသည့ ်အားကစား 

သမားများကိ ုေခတ်ကာလှင့အ်ည ီေထာက်ပံမ့  န်း 

ထားများ ေြပာင်းလြဲခင်းများ၊  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ရန် 

စမီထံားရိှရန်လိအုပ်ပါေကာင်း၊ ေထာက်ပံေ့ကးများ 

ကိ ုြပည်တွင်းေနထိင်ုသမူျားအြပင် ြပည်ပေနထိင်ုသ ူ

များကို ေပး၊ မေပး ထည့်သွင်းစ်းစားရန ်လိုအပ်ပါ 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေကျာ်ဆန်း၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်ဦး 

ှင့် ရသံုးမှန်းေြခေငွစားရင်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးချပ် ေဒ သီတာထွန်းတုိက က  အလုိက် ေဆွးေွး 

တင်ြပကပီး ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလ  င်က နိဂုံးချပ် 

အမှာစကား ေြပာကားသည်။              သတင်းစ်   

ဒဂုံမိသစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဆိပ်ကမ်းှင့် 

ချင်းေရ ေဟာ် ကန်ုသွယ်ေရးစခန်း 

တိုမှ တင်သွင်းရာ၌ ကမု ဏ ီတစ်ခ ု

မှ ယာ်စီးေရှစ်စီးြဖင့ ်လုပ်ငန်း 

သုံး  ေအာက်ဆီဂျင်စက ်  တစ်ခု 

ှင့ ်  ှာေခါင်းစည်း ၁၇ တန်တိုကိ ု

တင်သွင်းခဲ့သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာ ပစ ည်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့

ညိ  င်းထားသည် ့   SOP များှင့် 

အညီ ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပ

ေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါး 

ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်း 

ြခင်းှင့် ဆက်စပ်သည့် အသိေပး 

ေကညာချက်များကိလုည်း အများ 

ြပည်သူသိရှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန 

Website ြဖစ်သည် ့          www.

commerce.gov.mm        တွင် 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး   စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သရိ 

သည်။                     သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉

ယေန  ညေန ၆ နာရခဲွီအချန်ိ တိင်ုးထွာချက်များအရ 

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်   အေရှေတာင်ပိုင်းတွင ်

ြဖစ်ေပ ေနေသာ   ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည ်

ဆက်လက်တည်ရိှေနသည်။ အဆုိပါ ေလဖိအားနည်း 

ရပ်ဝန်းသည ်  ေနာက် ၃၆ နာရီအတွင်း ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ်   အေနာက်ေတာင်ပိုင်းှင့ ်ယင်းှင့် 

ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ   ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် 

အေရှေတာင်ပုိင်းတုိတွင် မုန်တုိင်းငယ်အြဖစ်   ပိုမို 

အားေကာင်းလာိုင်ပီး   အေနာက်-အေနာက် 

ေြမာက်ဘက်သို ဆက်လက်ေရလျားကာ ိဝုင်ဘာ 

၁၁ ရက်တွင်  အိ ိယိင်ုင ံတမီးလ်နာဒူးေြမာက်ပိင်ုး 

ကမ်းေြခအနီးသို ေရာက်ရှိိုင်သည်ဟ ု  ခန်မှန်းရ 

သည်။  ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေြမာက်ပိုင်းတွင ်    

တိမ်အနည်းငယ် ြဖစ်ထွန်းေနပီး ကပ လီပင်လယ် 

ြပင်ှင့် ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင ်တိမ် 

အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ်ေနသည်။   

   မိုး/ဇလ

 မုန်တုိင်းငယ်အြဖစ်   ပုိမုိအားေကာင်းလာုိင်



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁

အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ နာသုံးနာ လက်ကိုင်ထား၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေပ 
မိဘသဖွယ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့် သင်ကားေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနမ အား အသိအမှတ်ြပ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ   ၉

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိုေသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ် သတ်မှတ်ထားပီး  အြခားမည်သည့်ိင်ုငတွံင်မှ မေတွ 

ရိှိင်ုေသာ အေလးအနက်ြပမ ကိ ု ေတွရိှရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အနေ ာ 

အန ဂိဏ်ုးဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကိအုရင်းခံပီး 

ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ်သားသဖွယ် 

သေဘာထား၍ ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာ 

ြဖင့် အတတ်ပညာ သင်ကားပုိချံုသာမက “အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင် 

ဆုံးမ၊ သိပ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့်ရာအပ်ပို” ဟူေသာ ဆရာ 

ကျင့်ဝတ်ငါးသွယ်ကုိ ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေနသူများ ြဖစ်ပါသည်။

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  

ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှသမူျားအတွက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

အေနြဖင့်  မိသားစုများှင့်ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို 

ထက် ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့ ်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်

ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်စိတ်ထားများြဖင့ ်ိုင်ငံ့ 

အတွက် ပညာတတ် လငူယ်၊ လရူယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး ေရှး ၍ 

သင်ကားေရးတာဝန်များကိ ုမလစ်ဟင်းရေအာင် အားကိးမာန်တက်   

ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်ကိ ုေတွရိှရသြဖင့ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနက 

ေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် လ  က်လှဲစွာ ချးီကျးဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

မိမိထက်ေတာ်ေသာ တပည့်များကို ေမွးထုတ်ေပးြခင်းြဖင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့် လူသားအရင်းအြမစ်များ ေပ ထွက်လာေစေရး ကိးစားသွားကရမည်
မ ေလး   ိုဝင်ဘာ  ၉

မ ေလး ိင်ုငြံခားဘာသာတက သိလ်ုတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမည့်   သုပ်ြပ၊ 

နည်းြပ ဆရာ ဆရာမများှင့ ်ေတွဆုပဲွံကိ ု

ယေန  မွန်းလဲွ ၂ နာရီက ေအာင်ေြမသာစံ 

မိနယ် အဆိပုါတက သိလ်ုရိှ သရီရိတနာ 

ခန်းမ၌  ကျင်းပရာ မ ေလးတိုင်းေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်   ဦးေမာင်ကို၊   အစိုးရ 

အဖွဲဝင် ဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေတွဆံုစ် တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

က မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 

အေနြဖင့ ်ေကျာင်းများ၏ လိအုပ်ချက်များ 

ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ရန် အေြခခံပညာေကျာင်း 

အဆင့မှ်   တက သိလ်ုများအထ ိကွင်းဆင်း  

လာေရာက်   ေတွဆုံလျက်ရှိေကာငး်၊ 

တက သုိလ်များသည် လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်များကုိ ေမွးထုတ်ေပးကာ တုိင်းြပည် 

၏အနာဂတ်ကုိ ဖန်တီးုိင်မည့်သူများကုိ 

ြပစုပျိးေထာင်ေပးရာဌာနြဖစ်ပီး  ပညာေရး 

မှာ   တိုင်းြပည်အတွက ်အေကာင်းဆုံး 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ နယ်ပယ်    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သင်ကားေပးမည့ ်ဆရာ ဆရာမများအေန 

ြဖင့ ်အရည်အချင်းြပည့ဝ်ရန် အမဲကိးစား 

ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သင်ကားမ အတတ် 

ပညာမှ မမိကိိယ်ုတိင်ု ေခါင်းေဆာင်ေနရာ 

ေရာက်သည့်အခါ မိမိရာထူးအေပ  မူတည် 

ပီး အုပ်ချပ်မ ၊ စီမံခန်ခဲွမ များကုိ    လုပ်ကုိင် 

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းသုိလုပ်ကုိင် 

သွားရာတွင် လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်၊ ဝန်ထမ်း 

များ၊ တပည့သ်ားသမီးများအေပ  ေမတ ာ၊ 

ကဏုာ၊ မဒုတိာထားိင်ုသည့ ် ှလုံးသား 

အရည်အချင်းှင့ ်စီမံခန်ခွဲမ ၊ အုပ်ချပ်မ  

အတတ်ပညာများကုိ ေကာင်းစွာနားလည် 

တတ်က မ်းေသာ လုပ်ငန်းအရည်အချင်း 

များရိှရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ တက သိလ်ုတွင် 

သင်ကားေပးေနေသာ  ဘာသာရပ်များ 

အြပင် ိင်ုငတံကာ၏ ပညာေရးများကိပုါ 

အမဲေလ့လာဆညး်ပူးေနရန်    လုိအပ် 

ေကာငး်ှင့ ် ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ ိုင်ငံ 

ေကာင်းမည်ြဖစ်သည့်အတွက ်မိမိထက် 

ေတာ်ေသာ တပည့်များကုိ ေမွးထုတ်ေပး 

ြခင်းြဖင် ့     အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့ ်

လသူားအရင်းအြမစ်များ ေပ ထွက်လာေစ 

ေရး ကိးစားသွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍      တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က   ပညာေရးဝန်ထမ်းများ 

အတွက်   ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်  ငါးသိန်း 

ေပးအပ်ခဲ့သည်။ 

မ ေလးိင်ုငြံခားဘာသာတက သိလ်ု 

ကို ၁၉၉၇ ခုှစ်တွင်  စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး 

အဂ  လပ်ိ၊ ြမန်မာဘာသာ၊ ြပင်သစ်ဘာသာ၊ 

ုရှားဘာသာ၊  ထိုင်းဘာသာ၊ ကိုရီးယား 

ဘာသာ၊ ဂျာမန်ဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ၊ 

တတ်ုဘာသာတိုအြပင် အေထာက်အက ူ

ြပဘာသာရပ်များအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာ 

ဆက်ဆေံရး၊ ဒဿနကိ၊ သမိင်ုး၊ ပထဝဝီင်၊ 

ဘာသာေဗဒှင့်   အေရှတိုင်းဘာသာ 

ရပ်များကိုလည်း  သင်ကားေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သရိသည်။                    သတင်းစ်

အရည်အေသွးြပည့ဝ်ေသာ ဆရာ ဆရာမများ ေပ ထွန်းလာေရး ဆရာအတတ်ပညာများကိ ုစနစ်တကျ ေလက့ျင့သ်င်ကားေပးိင်ုေသာ 

ဆရာအတတ်ပညာဆိုင်ရာ ပညာရှင်များကို စ်ဆက်မြပတ်ေမွးထုတ်၍ အရည်အချင်းြမင့်တင်ေပးရန်လိုအပ်
ေတာင်ကီး    ိုဝင်ဘာ   ၉
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ဆရာအတတ်ပညာ 
ဦးစီးဌာန    ေတာင်ကီးပညာေရးဒီဂရီ 
ေကာလိပ ်နည်းြပ၊ သုပ်ြပသစ်လွင်များ 
ှင့် အေြခခံပညာဆရာ ဆရာမသစ်လွင ်
များအား ကိဆိပဲွုှင့် မွမ်းမသံင်တန်းဖွင့်ပဲွ 
ကို ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက 
ေတာင်ကီးမိ ေတာင်ကီးပညာေရးဒဂီရ ီ
ေကာလိပ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  ေဒါက်တာ 
ေကျာ်ထွန်းက    အရည်အေသွးြပည့်ဝ 
က မ်းကျင်ေသာ အေြခခံပညာဆိုင်ရာ 
ဆရာ ဆရာမများ  ေပ ထွန်းလာိုင်ေရး 
အတွက်     ဆရာအတတ်ပညာများကိ ု

စနစ်တကျ ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးုိင်ေသာ 
ဆရာအတတ်ပညာဆိုင်ရာ   ပညာရှင ်

များကိလုည်း စ်ဆက်မြပတ် ေမွးထတ်ု၍ 
အရည်အချင်းြမင့်တင်ေပးရန်   လိုအပ ်
လျက်ရှိေကာင်း၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီး 
ဌာနှင့် ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာနတိုမှ 
အသစ်ခန်အပ်ေသာ နည်းြပ၊ သပ်ုြပများ 

ကို သက်ဆိုင်ရာတက သိုလ်၊ ပညာေရး 
ဒီဂရီေကာလိပ်များတွင ် လည်းေကာင်း၊ 
အေြခခံပညာဦးစီးဌာနမ ှအသစ်ခန်အပ် 
ေသာ အထက်တန်းြပ ၁၆၃၂ ဦး၊ အလယ် 
တန်းြပ ၇၅၂ ဦး၊  မူလတန်းြပ ၄၅၆၉ ဦး၊ 
စုစုေပါင်း  ၆၉၂၆ ဦးတုိအား သက်ဆုိင်ရာ  
ပညာေရးတက သိုလ်ှစ်ေကျာင်း၊ ပညာ 
ေရးဒီဂရီေကာလိပ ် ၂၅ ေကျာင်းတိုတွင ်
လည်းေကာင်း      ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှ 
ဒီဇင်ဘာ ၈  အထိ   စခန်းသွင်းသင်တန်း 
ပိုချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 
သည်။

ဆက်လက်၍ ေတာင်ကီးပညာေရး  
ဒီဂရီေကာလိပ ်ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

ေဒ ှင်းကဦးက  အမှာစကားေြပာကား 
ပီး ရှမး်ြပည်နယအ်စိုးရအဖဲွက  နည်းြပ၊ 

သုပ်ြပသစ်လွင်များှင့် အေြခခံပညာ 
ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်ကိဆုိပဲွှင့် မွမ်းမံ 
သင်တန်းအတွက် ေထာက်ပ့ံေငွကျပ် ၁၀ 
သန်ိးကိ ုြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ 
ေကျာ်ထွန်းက ေပးအပ်ရာ   ေတာင်ကီး 

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ ်  ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာမကီး ေဒ ှင်းကဦးက လက်ခရံယ ူ
၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီး 
များှင့် တာဝန်ရိှသမူျားက  ဆရာ  ဆရာမ 
များအား    လိုက်လံ တ်ဆက်ကပီး 

ေတာင်ကီးပညာေရး   ဒီဂရီေကာလိပ်၊ 
နည်းြပ၊   သုပ်ြပသစ ်၁၃ ဦး၊  အေြခခံ 
ပညာ  ဆရာ ဆရာမသစ်လွင် ၃၂၅ ဦး 

စုစုေပါင်း  ၃၃၈  ဦး     တက်ေရာက်က 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ 
ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဥပေဒချပ် 
ှင့်   တာဝန်ရှိသူများသည ် ေတာင်ကီး 

တက သိုလ်သို သွားေရာက်ကာ ကျိင်းတံု 
ခန်းမ၌   ေတာင်ကီးတက သိုလ်နည်းြပ၊ 
သုပ်ြပ   ဆရာ     ဆရာမသစ်လွင်များ 

ကိဆိုပွဲှင့်     မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲသို 
တက်ေရာက်၍    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်
ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက   အဖွင့်အမှာ 
စကားေြပာကားပီး ေတာင်ကီးတက သုိလ် 
တွင် အသစ်ခန်ထားသည့် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ 
ဆရာ   ဆရာမသစ်လွင်များ    မွမ်းမံ 
သင်တန်းအတွက် ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရ 
အဖွဲက   ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်၁၀ သိန်းကို 
ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း 
က   ေပးအပ်ရာ  ေတာင်ကီးတက သိုလ် 
ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာေကတီတင်က 
လက်ခံရယူ၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် 
တာဝန်ရိှသူများသည် ဆရာ  ဆရာမများ 
အား     လိုက်လံ တ်ဆက်ကေကာင်း 
သိရသည်။

အဆိပုါ ေတာင်ကီးတက သိလ်ုတွင် 
နည်းြပ၊     သုပ်ြပဦးေရ     ၈၆ ဦး 
တက်ေရာက်ကပီး        ေတာင်ကီး၊ 
ေညာင်ေရ ၊   ကေလာ၊ ပင်ေလာင်း၊ ဟိုပုံး၊ 
ေရ ေညာင်၊ ရပ်ေစာက်၊ ဆဆီိင်ု၊ ပင်းတယ၊ 
ေအာင်ပန်း၊ မင်းဘူး၊ မတိ ီလာ၊ ေရတာရှည်၊ 
မုံရာ၊   ေပျာ်ဘွယ်၊   ေမှာ်ဘီေဒသတိုမှ 
လာေရာက ်    တက်ေရာက်ကေကာင်း 
သိရသည်။

အင်းသားေလး(ေတာင်ကီး) 



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊   ၂၀၂၁

အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရး (၁၆)ရက်တာ လ ပ်ရှားမ အထိမ်းအမှတ် အလွတ်တန်းေဆာင်းပါးပိင်ပွဲ ဖိတ်ေခ ြခင်း
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၉

လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည ်၂၀၂၁ ခုှစ်  ိုဝင်ဘာလ  ၂၅ ရက်ေနမှ 

ဒဇီင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနအတွင်း ကျေရာက်ေသာ အမျိးသမီးများအေပ  

အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရး (၁၆)ရက်တာလ ပ်ရှားမ  အထိမ်းအမှတ် 

အြဖစ် အလွတ်တန်းေဆာင်းပါးပိင်ပွဲကို “အမျိးသမီးများအေပ  

အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ဖို၊ ယခုပင် ေဆာင်ရက်စို”   ေခါင်းစ်ြဖင့ ်

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ပိင်ပွဲဝင်ေဆာင်းပါးကိ ုအမျိးသမီးအခွင့်အေရးှင့ ်အမျိးသမီး 

များအေပ  အကမ်းဖက်မ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်စပ်လျ်းသည့် 

အေကာင်းအရာများြဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ

ေရးသားေပးပိုယှ်ပိင်ိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

(က) ပိင်ပွဲတွင ်မည်သူမဆိုဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ိုင်သည်။

( ခ ) ပိင်ပဲွဝင်များသည် သတ်မှတ်ထားေသာေခါင်းစ်ေအာက် 

မှ  မိမိကိက်ှစ်သက်ရာ ေရးသားမ ပံုစံြဖင့် ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။

( ဂ ) ပိင်ပွဲဝင်ေဆာင်းပါးများကိ ုA4 ဆိုဒ် စာမျက်ှာအနည်း 

ဆုံး ၁၀ မျက်ှာမှ  အများဆုံး ၁၅ မျက်ှာအထ ိေရးသားယှ်ပိင်ရမည် 

ြဖစ်သည်။

(ဃ) ကွန်ပျတာစာလုံး Myanmar Unicode (Pyidaungsu 

Font)၊ စာလံုးအရယ်အစား - ၁၄ (Font Size 14 )၊ စာေကာင်းအကွာ 

အေဝး ၁.၅ (Line Spacing 1.5)၊  စာရက်ေဘာင်ဆိုဒ ်  တစ်လက်မ 

ပတ်လည် (Margins 1" ပတ်လည်)  Microsoft  Word ြဖင့ ်ကွန်ပျတာ 

စာစီ၍ ေရးသားေပးပိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။

( င ) ပိင်ပွဲဝင်များေပးပိုသည့ ် စာမူများသည ် မိမိကိုယ်တိုင ်

ဖန်တီးေရးသားထားသည့ ်  စာမူြဖစ်ပီး   ေပးပိုလာသည့်စာမူသည ်

ဂျာနယ်၊ မဂ ဇင်းများှင့ ်မဒီယီာများတွင် ေဖာ်ြပထားပီးသည့စ်ာမမူျား 

မြဖစ်ေစရပါ။  

( စ ) ဆုေရးချယ်ခံရြခင်းမရှိေသာ      ေဆာင်းပါးများအား 

ြပန်လည်ေပးပိုမည်မဟုတ်ပါ။

( ဆ ) ပိင်ပဲွဝင်ေဆာင်းပါးအား ပိင်ပဲွကျင်းပသည့ဌ်ာနအေနြဖင့ ်

အများြပည်သူအကျိးငှာ ြပပွဲများ၊  စာအုပ်စာေစာင်များ၊ website  

များ၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊  သင်ခန်းစာပိုချမ များှင့ ်ဗဒီယီိမှုတ်တမ်း 

များ၌ အသုံးြပြခင်းကိ ုပိင်ပွဲဝင်သူမ ှသေဘာတူခွင့်ြပရပါမည်။  

ပိင်ပွဲဝင်ေဆာင်းပါးများကိ ု  ပညာရှင်များပါဝင်ေသာ   ဆုများ 

စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖဲွြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရိှစွာ စိစစ်ေရးချယ်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆုှင့် အထူးဆု ှစ်ဆု 

စုစုေပါင်း ငါးဆုကုိ ချးီြမင့်မည်ြဖစ်ပီး ဆုေငွှင့် ဆုတံဆိပ်များ ချးီြမင့် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။ (ဆေုငအွား ထိက်ုတန်စွာ ချးီြမင့မ်ည်ြဖစ်ပါသည်။)

ပိင်ပွဲဝင်ေဆာင်းပါးများကိ ု  (Hard / Soft –copy)  တစ်စုံစီ၊ 

ကုိယ်တုိင်ဖန်တီးေရးသားထားေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ပိင်ပဲွဝင် 

သ၏ူအမည်၊ မှတ်ပုတံင်/ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊ ပတ်စပုိ 

အရယ် ေရာင်စုဓံာတ်ပု ံသုံးပု၊ံ ဆက်သွယ်ရန်လပ်ိစာ ၊ ဖန်ုးနပံါတ်တိုှင့် 

အတူ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှြဖစ်ေစ၊ အီးေမးလ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ 

 န်ကားေရးမှးချပ်    လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန    လူမ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့်        ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ုံးအမှတ်-၂၃၊ ေနြပည်ေတာ်  (တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၊ ၀၆၇-၄၀၄၂၅၀၊ 

၀၆၇-၄၀၄၂၅၁၊ အီးေမးလ် dswwdd2021@gmail.com သို ၂၀၂၁ 

ခုှစ်     ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်   ညေန ၄ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ 

ဆက်သွယ်ေပးပုိုိင်ပါသည်။ (သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီး စည်းကမ်း 

ချက်များှင့် မြပည့်စုံေသာ ေဆာင်းပါးများအား ထည့်သွင်းစ်းစား 

မည်မဟုတ်ပါ။)

ဆရုရိှသမူျားကိ ု၂၀၂၁  ခှုစ်  ိဝုင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ုံးအမှတ်(၂၃) 

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်၌   ကျင်းပြပလုပ်မည့ ်  အမျိးသမီးများအေပ  

အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရး(၁၆)ရက်တာ လ ပ်ရှားမ အထိမ်းအမှတ် 

အခမ်းအနားတွင် ဆုချးီြမင့်မည်ြဖစ်ပါသည်။

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင် 

အသံုးများသည့်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

(၉ -၁၁-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

ဘားအံ    ိုဝင်ဘာ   ၉

ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန  အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီး 
ဌာန၏ (၃၃)ှစ်ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည်ေန   အထိမ်း 
အမှတ်အခမ်းအနားကို  ိုဝင်ဘာ  ၆  ရက်  နံနက်   
၈ နာရီက  ကရင်ြပည်နယ်  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး  
ဦးစီးဌာနကွင်းြပင်၌  ကျင်းပရာ  ြပည်နယ်အုပ်ချပ် 
ေရးမှးှင့်  အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ  တက်ေရာက် 
ကသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား
ေရှးဦးစွာ ြပည်နယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးေကျာ်စိုး 

က   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၏   သမိုင်း 

ေကာင်းကို    ရှင်းလင်းေြပာကားပီး   ဝန်ထမ်းများ 
ပါတီိုင်ငံေရးကင်းရှင်းေရး၊    ုံးလုပ်ငနး်များကို 
အထူးအေလးထားေဆာင်ရက်ကေစေရး၊ ဝန်ထမ်း 
ကျင့ဝ်တ်  စည်းကမ်းများှင့အ်ည ီ ေနထိင်ုေရးတိုကိ ု
မှာကားသည်။

ထိုေနာက်     ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်
 န်ကားေရးမှးများက  ဝန်ထမ်းများအား  ှစ်ပတ် 
လည်ေန     အထိမ်းအမှတ်လက်ေဆာင်ဝတ်စုံှင့ ် 
စုစုေပါင်းေငွကျပ ်၁၀၀၃၆၁၀၀ တန်ဖိုးရှိ ဆန်၊ ဆီ  
တိုအား ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)

No Product Name Pack Size
Price in 
Kyats 

(Retail)
Company Name

Supportive

1 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

2 Injection Omeprazole 1g/Vial 1050 Aorta

Antibiotics

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

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

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

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

7 P.O Amoxicillin+ Clavulanic Acid Box of 1x6's 1800 Aorta

8 Injection - Levofloxacin 500 mg 1x1 3000 Yadanar

9 Injection - Ceftriazone 1G 1's 700 KCL

10 Injection - Cefoperazone and 
Sulbactam 1G Vial 4900 Ready Medicine

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

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

ိုင်ပါသည်။ 

ဟသ  ာတ    ိုဝင်ဘာ   ၉

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဟသ  ာတ 

မိနယ်၌        သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန  

ဟသ  ာတမိနယ် ေကျးလက်ေဒသ  

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရး  ဦးစီးဌာနမှ  

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ ာှစ်  ေြခာက်လ  

ဘတ်ဂျက်တွင ်      ြမစိမ်းေရာင ်

ေကျးရာစီမံကိန်း       အေကာင် 

အထည်ေဖာ်      ေဆာင်ရက်မည် ့

စမီကံန်ိး  မတ်ိဆက်ရှင်းလင်းြခင်း 

ှင့် ေကာ်မတဖဲွီစည်းြခင်း  အခမ်း 

အနားကို ဘိတ်ိုးေကျးရာအုပ်စု  

ကရင်ြပည်နယ်၌ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ ်အခမ်းအနားကျင်းပ

ဘိတ်ိုးေကျးရာ၌   ယမန်ေန  

နံနက် ၉ နာရီက ြပလုပ်သည်။

ဟသ  ာတမိနယ်    ေကျးလက် 

ဦးစီးမှး ဦးညီညီေဆွက ေကျးလက် 

ေန  ြပည်သူများ  အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းှင့်    မသိားစဝုင်ေင ွ

များ      တိုးပွားလာြခင်းြဖင့် 

ေကျးလက်ေဒသ ဆင်းရဲမ  န်းကို  

ေလ ာ့ချုိင်ရန်၊  တုိးပွားလာေသာ  

ရန်ပံုေငွများြဖင့် ေကျးရာအတွက် 

လိုအပ်ေသာ   ေကျးရာဖွံဖိးေရး 

လုပ်ငန်းများကို    ေကျးရာမ  ှ

ကိယ်ုတိင်ု  အေကာင်အထည်ေဖာ်   

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊     ေကျးလက ်

လထူ၏ုစွမ်းေဆာင်ရည် တိုးတက် 

လာေစရန်ှင့် မေမ ာ်မှန်းိင်ုေသာ  

ေဘးအ ရာယ်များ    ကျေရာက ်

လာပါက  တုံြပန်မ အားေကာင်း 

ေသာ     လူမ အဖွဲအစည်းများ 

ေပ ေပါက်လာေစရန်  ရည်ရယ်၍ 

ြမစိမ်းေရာင ်         စီမံကိန်းကို   

ေဆာင်ရက်ြခင်း      ြဖစ်ေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေကျးရာအတွင်းရှိ 

အိမ်ေထာင်စု   ၁၀၅ စု  အနက် 

အိမ်ေထာင်စု  ၉၅ စုတိုမ ှ အသင်း 

ဝင်များ     တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး 

ေကျးရာြပည်သူများ၏  ဆ ှင့် 

အည ီေကျးရာရန်ပုေံင ွ ကီးကပ်မ   

ေကာ်မတဝီင်  ခနုစ်ဦးကိ ု ေရးချယ် 

ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ခဲ့သည်။

   ဟသ  ာတမိနယ်၌   ြမစိမ်း 

ေရာင်စီမံကိန်းကို  ၂၀၁၄-၂၀၁၅  

ဘဏ ာှစ်မှ စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး    

လက်ရိှတွင် ေကျးရာေပါင်း   ၁၆၃   

ရာတွင်      အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း  သိရ 

သည်။             ကိုေဇာ ်(ဟသ  ာတ)

ဟသ  ာတမိနယ်၌ ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်း၊ ေကာ်မတီဖွဲစည်း



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊   ၂၀၂၁

နယူးေဒလီ ိုဝင်ဘာ ၉

အိ ိယိင်ုငအံလယ်ပိင်ုး မာဒယာပရာေဒရ့ ြပည်နယ် 

၏  မိေတာ်ဘိုပါလ်မိရှ ိ   အစိုးရေဆးုံတစ်ုံ၌ 

ယမန်ေနညက    မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေနာက ်

ေမွးကင်းစကေလးငယ်ေလးဦး  ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း 

တာဝန်ရှိသူများက ယေနေြပာကားသည်။

အဆိပုါမီးေလာင်မ သည် မိေတာ်ဘုိပါလ်မိရိှ 

ကာမာလာေနူး ကေလးေဆးုံ၏  အထူးေမွးခန်း 

တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   ဝိုင်ယာေရှာ့ 

ေကာင့် ြဖစ်ပွားသည်ဟု ယူဆရေသာ အဆုိပါမီးေလာင် 

မ တွင် ေမွးကင်းစကေလးငယ်ေလးဦး ေသဆုံးပီး 

ကျန်ကေလးများကို      အြခားအေဆာင်များသို 

ေြပာင်းေရ ေပးခဲေ့ကာင်း ေဆးပညာဆိင်ုရာဝန်ကီး 

ဗီရှာဗားစ်ဆာရန်က   မီဒီယာများသို ေြပာကား  

သည်။

ေဆးုံ၏ သုံးလ ာေြမာက်တွင်ရှိေသာ အဆိုပါ 

ကေလးအထူးေမွးခန်း         မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားစ ်

ေမွးခန်းအတွင်း၌     ေမွးကင်းစကေလး ၄၀ ရှိ 

ေကာင်း ဝန်ကီးက ထပ်မံေြပာကားသည်။

တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် မာဒယာပရာေဒ့ရ ြပည်

နယ်ဝန်ကီးချပ်     ရှစ်ဗ်ရာ့ဂျ်ဆင်းေချာင်ဟန်က 

မီးေလာင်မ ေကာင့် ကေလးငယ်များေသဆုံးမ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါေကာင်း ေြပာကား 

ပီး  မီးေလာင်မ ှင့်ပတ်သက်၍   စုံစမ်းစစ်ေဆးမ  

ြပလုပ်ရန်     တာဝန်ရှိသူများအား      န်ကားခဲ့ 

သည်။ 

ထိုအြပင် ေဒသဆိင်ုရာအစိုးရသည် မီးေလာင်မ  

တွင် ေသဆံုးသွားသည့်ကေလးငယ်များ၏ မိသားစု 

တစ်စုချင်းစီကိ ု နစ်နာေကးအြဖစ ်   အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၅၄၀၂ စီ   ပံ့ပိုးေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

တီဟီရန်   ိုဝင်ဘာ  ၉ 

အီရန်ိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူေြခာက်သန်းနီးပါး 

ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယမန်ေနတွင် ေြပာကား 

သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်၌  ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

ေပါင်း  ၅၉၉၆၁၅၅ ဦး    ရှိလာ 

လန်ဒန်    ိုဝင်ဘာ     ၉

ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

၃၂၃၂၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိရေကာင်း ဗိတိန်ကျန်းမာေရး 

ေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် အဆိုပါေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသူေပါင်း 

၁၄၁၈၆၂ ဦးရှိလာေကာင်းလည်း    ၎င်းေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။ ိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိအချနိ်၌ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါြဖင့် ေဆးုံတက်ေရာက်ကုသေနသူေပါင်း 

၈၉၆၆ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်ိုင်ငံသားများအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခံယူကရန်  ဗိတိန်အမျိးသား 

ကျန်းမာေရးေအဂျင်စီက  တိုက်တွန်းလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံကရန ်အေရးကီး

 ယခုလက်ရှိိုင်ငံအတွင်း  ေဆာင်းရာသီ၌ ြဖစ်ေပ  

လာသည့် ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါှင့်  တုပ်ေကွးေရာဂါများ 

အတွက် ကာကွယ်ေဆးများထိုးှံကရန ်   အေရးကီး 

ေကာင်း အမျိးသားကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းမှ အမ ေဆာင် 

ချပ် အမန်ဒါ ပရီချက်က ေြပာကားသည်။

 ိုင်ငံအတွင်းရှ ိအသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက်ရှိ ိုင်ငံ 

သားများ၏ ၈၇ ရာခိုင် န်းေကျာ်မှာ  လက်ရှိအချနိ်၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  တစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူ 

ပီးစီးခဲ့ပီး ၎င်းအသက်အရယ်ရိှ ိင်ုငသံား ၇၉ ရာခိင်ု န်း 

ေကျာ်မှာ ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ ထိုးံှ 

မ ခယံူပီးစီးခဲေ့ကာင်းှင့ ်၁၇ ရာခိင်ု န်းေကျာ်မှာ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီး

စီးေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တိုကျိ     ိုဝင်ဘာ    ၉

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ထိခိုက်မ ရှိခဲ့သည့် ေဒသတွင်း 

စီးပွားေရး    ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစေရး   ကိးပမ်းမ များတွင် 

နီးကပ်စွာ အတတူကွပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် အာရှ-ပစဖိတ်ိ 

စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  (ေအပက်)ဖိရုမ်၏ အဖဲွဝင်များ 

အား ဂျပန်ိင်ုငစံီးပွားေရးဝန်ကီး ကိအုခိျကီ ေတာင်းဆိခုဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ဂျပန်ုိင်ငံ စီးပွားေရးဝန်ကီး ကုိအိချသီည် ယမန်ေနတွင် 

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ြပလုပ်သည့ ်ေအပက်ဝန်ကီးများဆိုင်ရာ 

အစည်းအေဝးတွင ်    အထက်ပါအတိုင်း   ေတာင်းဆိုခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  ှစ်ရက်ကာ ကျင်းပြပလုပ်သည့ ်

အဆိပုါအစည်းအေဝးသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ထခိိက်ုခဲ ့

သည့်  ေဒသတွင်းစီးပွားေရး   ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစေရးကိ ု

အဓိကဦးတည်ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

မရှိမြဖစ်လိုအပ်

လွတ်လပ်၍တရားမ တေသာ စီးပွားေရးစနစ်ထေူထာင်ေရး 

သည် စီးပွားေရးြပန်လည်ဦးေမာ့လာေရးတွင်  မရိှမြဖစ်လုိအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း ဂျပန်ိင်ုငစံီးပွားေရးဝန်ကီး ကိအုခိျကီ 

ေြပာကားသည်။

 ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယေဆးုံမီးေလာင်မ ၌ ေမွးကင်းစကေလး ေလးဦးေသဆုံးပီး ၃၆ ဦး ကယ်တင်ိုင်ခဲ့

ဝယ်လင်တန်   ိုဝင်ဘာ  ၉

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌    ယေနတွင် 

ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း   ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၂၅ ဦး    ထပ်မံ 

ေတွရိှြခင်းေကာင့်  ုိင်ငံတစ်ဝန်း 

တွင် ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၆၆၆ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ     တစ်ရက်အတွင်း 

ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း    ဗုိင်းရပ်စ် 

စီးပွားေရးြပန်လည်ဦးေမာ့လာေရး နီးကပ်စွာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်

ေအပက်အဖွဲဝင်များအား ဂျပန်ိုင်ငံ စီးပွားေရးဝန်ကီး ေတာင်းဆို 

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၆၆၆ ဦးရှိလာ
ကူးစက်ခရံသမူျားအနက် ၁၁၇ ဦး 

သည် နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၏ အကီး 

ဆံုးမိြဖစ်သည့်   ေအာက်ကလန် 

မိမှြဖစ်ပီး ဝုိင်ကာတုိမိမှ ှစ်ဦး 

ှင့် ေနာ့လန်းမိမှ ေြခာက်ဦးြဖစ ်

ေကာင်း နယူးဇီလန်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အထူးကပ်မတ်     ကသုေဆာင် 

များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက ်

ရိှသ ူကိုးဦးအပါအဝင် ေဆးုမံျား၌ 

ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရှိသည့ ်

ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း  ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသ ူ  စုစုေပါင်း ၇၉ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင ်နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ

စစုေုပါင်း ၇၄၁၄ ဦးရိှေကာင်း သရိ 

သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အီရန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ေြခာက်သန်းနီးပါးရှိလာ
ေကာင်းှင့ ်       အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၁၂၇၄၃၉ 

ဦးရိှလာေကာင်း သိရသည်။ လက်ရိှ 

အချန်ိ၌ ၅၆၁၅၄၆၀မှာ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာပီး 

၃၆၆၉ဦးမှာ အထူးကပ်မတ်ကသု 

ေဆာင်များ၌   ကုသမ ခံယူေနဆဲ 

ြဖစ်ေကာင်း   ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်၌  ၅၅၃၁၉၇၉၅ 

ဦးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးတစ်ကိမ်  ထိုးှံမ ခံယူပီးစီး 

ခဲ့ပီး ၃၉၄၆၅၉၅၈ဦးမှာ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး   ှစ်ကိမ် 

ထိုးှံမ ခံယူပီးစီးေကာင်း   သိရ 

သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ 

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၃၂၃၂၂ ဦး

ထပ်မံေတွရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊   ၂၀၂၁

ကိုင်ိ ု ိုဝင်ဘာ  ၉

အဂီျစ်ိင်ုငသံမ တ  အက်ဘ်ဒယ်ဖက်တာအယ်လ်စစီ ီ

ှင့်  ြပင်သစ်ိုင်ငံသမ တ မက်ခရန်တိုသည ်ယခုလ 

အတွင်း  ြပင်သစ်ိင်ုင၏ံ  မိေတာ်ပါရီ၌ ကျင်းပမည့ ်

လစ်ဗျားိုင်ငံအေရးှင့်စပ်လျ်းသည့် အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ  ကွန်ဖရင့်တစ်ရပ်အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ရမည့်ကိစ ရပ်များကိ ု    ယမန်ေနတွင် 

ဖုန်းြဖင့်   ဆက်သွယ်ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း   သိရ 

သည်။

ယင်းသုိ ဖုန်းြဖင့် ဆက်သွယ်ေဆွးေွးစ်အတွင်း 

လစ်ဗျားအေရးကိစ ေြဖရှင်းရာတွင ်  အီဂျစ်သမ တ 

အယ်လ်စစီ၏ီ ကိးပမ်းမ များှင့စ်ပ်လျ်း၍  ချးီကျး 

ပါေကာင်း  ြပင်သစ်သမ တ မက်ခရန်က  ေြပာကား 

သည်။

 လစ်ဗျားအေရးကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍  အဂီျစ်ိင်ုင ံ

ှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ရန်  စတ်ိအားထက်သန်ေကာင်းလည်း  မက်ခရန်က 

ေြပာကားသည်။

အီဂျစ်ိုင်ငံ     သမ တ အက်ဘ်ဒယ်ဖက်တာ 

အယ်လ်စီစီှင့်   ြပင်သစ်ိုင်ငံသမ တ  မက်ခရန် 

တိုသည်    လစ်ဗျားိုင်ငံ၌ သမ တေရးေကာက်ပွဲကိ ု

စီစ်ထားသည့်အတိုင်း   ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင ်

ကျင်းပိင်ုေရး   စစီ်ေဆာင်ရက်ရန်    သေဘာတညူ ီ

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်   ှစ်ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်ှစ်ဦးတိုသည ်

ေဒသတွင်းှင့ ်      ိင်ုငတံကာအေရးကစိ ရပ်များှင့် 

စပ်လျ်း၍လည်း အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့က

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကွာလာလမ်ပ ူ ိုဝင်ဘာ  ၉

မေလးရှားိင်ုင ံဝန်ကီးချပ် အစ ေမးလ်ဆာဘရယီာေကာဘ့်သည် အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငသံို 

ပထမဆုံးအကိမ်   တရားဝင်အလည်အပတ်ခရီး  သွားေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

မေလးရှား ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသို  သုံးရက်ကာသွားေရာက်မည့်  မေလးရှားဝန်ကီးချပ ်

အစ ေမးလ်ဆာဘရီယာေကာ့ဘ်၏ ခရီးစ်သည် မေလးရှားဝန်ကီးချပ်အြဖစ် စတင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးေနာက်ပိုင်း   ပထမဆုံးအကိမ်   သွားေရာက်ြခင်းြဖစ်ပီး 

အစ ေမးလ်ဆာဘရယီာေကာဘ့်သည်  ဩဂတ်ုလအတွင်းက  ဝန်ကီးချပ် တာဝန်စတင် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

မေလးရှားအစိုးရအဖဲွဝင် ဝန်ကီးများလိက်ုပါလာမည့ ် ယင်းခရီးစ်၏ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသအြဖစ်  မေလးရှားဝန်ကီးချပ်   အစ ေမးလ်ဆာဘရီယာေကာ့ဘ်သည ်

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသမ တ ဂျိကိုဝီဒိုဒိုှင့်လည်း ေတွဆုံမည်ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တိုကျိ   ိုဝင်ဘာ  ၉

ဂျပန်ေလေကာင်းလိုင်း (JAL)သည်      အေမရိကန်ိုင်ငံသို  

သွားေရာက်မည့ ် ခရီးသည်များ၏  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ေဆး   ထိုးှံပီးစီးေကာင်း   သက်ေသခံလက်မှတ်များအား      

ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ြဖင့ ်စစ်ေဆးြခင်းကိ ုယေန  စတင်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပ

အဆိုပါ စစ်ေဆးြခင်းကိ ုအေမရိကန်ိုင်ငံက ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးသူ    ခရီးသည်များအား 

ုိင်ငံအတွင်းသုိ ဝင်ေရာက်ခွင့ြ်ပခဲ့ပီးေနာက် လပ်ုေဆာင်ခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

အေမရိကန်ိုင်ငံသို  ဂျပန်ေလေကာင်းလိုင်း  (JAL) ြဖင့် 

သွားေရာက်မည့ ်    ခရီးသည်များအေနြဖင့ ်   စမတ်ဖုန်းတွင် 

ထည့်သွင်းထားေသာ   eာဏ်ရည်တု    နည်းပညာသုံး  

အက်ပလီေကးရှင်းမှတစ်ဆင့်   မိမိတုိ၏   ဓာတ်ပံုှင့်ကုိယ်ေရး 

အချက်အလက်များအား   ေပးပိုရမည်ြဖစ်ပီး   ၎င်းအချက ်

အလက်များအား တာဝန်ရိှသမူျားက စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

၎င်းအက်ပလီေကးရှင်းြဖင့် စစ်ေဆးြခင်းအားြဖင့် သက်ဆုိင်ရာ 

ခရီးသည်များသည် အေမရကိန်ိင်ုငသံို ခရီးသွားလာရန် ကိဗုစ်-

၁၉ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများအား  လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ထားြခင်းရိှ၊ မရိှ  အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ သရိှိိင်ုမည် 

ြဖစ်သည်။

ဂျပန်ေလေကာင်းလုိင်းအေနြဖင့် ြပည်ပခရီးစ်များအား 

ပိုမိုေြပးဆွဲိုင်ရန ်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း     အဆိုပါ 

ေလေကာင်းလိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူအက်ဆူိုမီရာ ဆာအိုယီက 

ေြပာကားသည်။      

 ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အီဂျစ်သမ တှင့် ြပင်သစ်သမ တတို လစ်ဗျားအေရးေဆွးေွး

အဂီျစ်ိင်ုင ံသမ တ အက်ဘ်ဒယ်ဖက်တာအယ်လ်စစီှီင့ ်ြပင်သစ်ိင်ုငသံမ တ မက်ခရန်တို ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်  

ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က ပါရီမိ၌ ေတွဆုံခဲ့စ်။

မေလးရှားဝန်ကီးချပ ်အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသို 

ပထမဆုံးအကိမ ်သွားေရာက်မည်

ဂျပန်ေလေကာင်းလိုင်းက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးေကာင်းလက်မှတ်အား ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ြဖင့ ်စစ်ေဆး

ဗန်ေကာက်  ိုဝင်ဘာ  ၉
ထိုင်းိုင်ငံသည ်လုပ်သားြပတ်လပ်မ ြပဿနာကို ေြဖရှင်းရန ်
အလုိငှာ  အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများြဖစ်သည့်  ြမန်မာုိင်ငံ၊ ကေမ ာဒီးယား 
ိုင်ငံှင့ ်   လာအိုိုင်ငံတိုမှ  အလုပ်သမားများအတွက  ်
နယ်စပ်ေဒသများကိ ု ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ရန်  စစီ်လျက်ရိှေကာင်း 
ထုိင်းုိင်ငံ အစုိးရတာဝန်ရိှသူတစ်ဦးက ယေနတွင်  ေြပာကား 
သည်။

ထိုြပင် ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများအတွက်    ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းဆိုင်ရာ စည်းမျ်းများှင့်
သီးသန်ခွဲထားေစာင့်ကည့်မ ခံယူြခင်းဆိုင်ရာ   လုပ်ငန်းစ် 
များှင့်စပ်လျ်း၍   ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်   ဆုံးြဖတ်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း     ထိုင်းိုင်ငံ    အလုပ်သမားဝန်ကီး    
ချိတီကာဆာသီယန်က ေြပာကားသည်။

အစားအေသာက်ှင့ ်ေရာ်ဘာထုတ်လုပ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ 
ထိုင်းိုင်ငံ၏ အဓိကအေရးပါသည့ ်  ပိုကုန်လုပ်ငန်းများသည ်
ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများအေပ တွင်    အလွန်အမင်း မှီခိုေနရ 

ေကာင်း သိရသည်။  ထိုင်းိုင်ငံသည်   လက်ရှိအချနိ်တွင် 
ိုင်ငံြခားသားအလုပ်သမား ၄၂၀၀၀၀ လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း 
ထိုင်းိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကီး   ချိတီကာဆာသီယန်က 
ခန်မှန်းေြပာကားသည်။

အလုပ်သမားလိုအပ်ချက်   အများဆုံးလုပ်ငန်းများမှာ 
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့်   ပင်လယ်စာလုပ်ငန်းများ 
ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ အလပ်ုသမားအများစသုည် ထိင်ုးိင်ုင ံ
၌  ယခုှစ်အေစာပိုင်းက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ များ 
ြမင့်တက်ြခင်းှင့ ် ရင်ဆိုင်ေနရချနိ်တွင်  ထိုင်းိုင်ငံမ ှထွက်ခွာ 
သွားခဲ့ကပီး  လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပန်လည်လာေရာက်ြခင်း 
မရှိေသးေကာင်းသိရသည်။ 

ထိင်ုးိင်ုင၌ံ  လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ
ေပါင်း  ှစ်သန်းနီးပါးရိှေကာင်းှင့်   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် 
ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၁၉၇၆၄ ဦး ရှိေကာင်း သိရသည်။                

ကိုးကား-စီအင်န်ေအ
ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ထိုင်းိုင်ငံက အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများမှ အလုပ်သမားများအတွက် 
နယ်စပ်ေဒသများကို ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစ်လျက်ရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊   ၂၀၂၁

ကမ  ာတစ်ဝန်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ
၂၅၁၂၄၀၅၇၉  ဦး

ေသဆုံးသူ
၅၀၇၄၈၉၈  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ
၂၂၇၄၆၅၃၇၁ ဦး

နယူးေယာက်  ိုဝင်ဘာ  ၉

ကမ ာတစ်ဝန်း၌      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  သန်း ၂၅၀ ေကျာ် 

ရှိလာပီြဖစ်ေကာင်း  အေမရိကန်အေြခ 

စိုက် ဂ န်ေဟာ့စ်ကင်းတက သိုလ်မှ ရရှိ 

သည့ ်အချက်အလက်များအရ သရိသည်။

ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် အေမရိကန်ိုင်ငံ 

ေဒသစံေတာ်ချနိ် နံနက် ၈ နာရီ ၂၁ မိနစ် 

အချနိ်အထိ  ရရှိသည့ ်  အချက်အလက် 

များအရ  ကမ ာတစ်ဝန်း၌  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ           ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၅၀၀၁၅၇၈၉ ဦးရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၅၀၅၂၁၄၈ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌        ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၆၄၈၈၄၁၇ 

ဦးှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံး 

သူေပါင်း   ၇၅၄၄၃၁ ဦး     ရှိလာကာ 

အန်ကာရာ  ိုဝင်ဘာ  ၉

တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၂၇၈၂၄ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၈၂၅၉၅၀၃ 

ဦးရိှလာေကာင်း   တရူက ီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၂၈၂၅၅ ဦးရှိ

ထိုြပင် တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ ၁၈၇ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၇၂၃၁၄ ဦးရှိ 

လာေကာင်းှင့ ်လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၂၈၂၅၅ ဦးရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် Sinovac 

ကွာလာလမ်ပ ူ ိုဝင်ဘာ  ၉

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ ၄၅၄၃ ဦးရှိြခင်းေကာင့် ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၅၁၀၈၅၂ ဦးရှိလာေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၄၅၄၃ ဦးအနက် ၄၅၂၈ ဦးသည် ြပည်တွင်း 

၌ ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ၁၅ ဦးသည် ြပည်ပ 

မှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများအနက်မှ ကူးစက်ခံရသူ 

များြဖစ်ေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ဝက်ဘ်ဆိက်ုမှတစ်ဆင့ ်ထတ်ုြပန်သည့ ်အချက်အလက် 

များက ေဖာ်ြပထားသည်။

ထိုြပင် မေလးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၅၈ ဦးထပ်တိုးလာသြဖင့ ် ေသဆုံးသူေပါင်း 

၂၉၃၄၉ ဦးရှိလာေကာင်း   သိရသည်။   အလားတူ 

မေလးရှား ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသ ူ၇၃၄၈ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

ေပါင်း ၂၄၁၉၇၄၃  ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲ 

လူနာေပါင်း  ၆၁၇၆၀ ရှိေကာင်း၊  ယင်းတိုအနက် ၅၃၄ 

ဦးသည် အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌ ေဆးဝါး 

ကသုမ ခယံလူျက်ရိှေကာင်းှင့ ်၂၆၃ ဦးသည် အသက် ှ 

အေထာက်အကြူပကရိယိာများ လိအုပ်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

မေလးရှားိင်ုင၌ံ လက်ရိှတွင် ိင်ုငလံဦူးေရ၏ ၇၈ 

ဒသမ ၂  ရာခိင်ု န်းသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ိင်ုငလံဦူးေရ၏ 

၇၅ ဒသမ ၃ ရာခိင်ု န်းသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ  ိုဝင်ဘာ  ၉

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၁၂၆ ဦး ရှိြခင်းေကာင့ ်

လက်ရှိတွင် ကူးစက်ခံရသူေပါငး် ၃၄၃၇၇၁၁၃ ဦး 

ရှိလာေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည် ၂၆၃ ရက်တာ 

ကာလအတွင်း  အိ ိယိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ အနိမ့်ဆုံးြဖစ်ေကာင်းလည်း       သိရ 

သည်။

ထိုြပင်  အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ ၃၃၂ ဦး 

ကမ ာတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း သန်း ၂၅၀ ေကျာ် ရှိလာ
ကမ ာ့ုိင်ငံများအနက် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ှင့် ေသဆုံးမ တွင် အများဆုံး 

ိုင်ငံြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံ၏       ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်မ သည်  ကမ ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်မ ၏   ၁၈ 

ရာခိင်ု န်းရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ် ေသဆုံးမ သည်  ကမ ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးမ ၏ 

၁၅ ရာခိင်ု န်းနီးပါးရိှေကာင်း သရိသည်။

အိ ိယိုင်ငံသည ်   ကမ ာ့ိုင်ငံများ 

အနက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း ၃၄၃၆၆၉၈၇ ဦးြဖင့ ်ကမ ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ တွင် ဒုတိယ 

အများဆုံးိုင်ငံြဖစ်ပီး ဘရာဇီးိုင်ငံက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၁၈၈၀၄၃၉ ဦးြဖင့ ် တတိယအများဆုံး 

ိုင်ငံြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။  ဘရာဇီး 

ိုင်ငံသည်       ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးမ တွင် ၆၀၉၄၄၇ ဦးြဖင့် ကမ ာ 

တစ်ဝန်း       ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးမ တွင် ဒုတိယအများဆံုးုိင်ငံြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

ကမ ာတစ်ဝန်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူငါးသန်းေကျာ်ရိှသည့်ိင်ုင ံ

များထဲတွင ်   ဗိတိန်ိုင်ငံ၊   ုရှားိုင်ငံ၊ 

တရူကီိင်ုင၊ံ ြပင်သစ်ိင်ုငှံင့ ်အရီန်ိင်ုင ံ

တိုလည်း ပါဝင်ေကာင်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူှစ်သန်ိးေကျာ် 

အထက်ရှိသည့ ်ိုင်ငံများထဲတွင ်အိ ိယ 

ိုင်ငံ၊ မက ဆီကိုိုင်ငံ၊ ုရှားိုင်ငံှင့် ပီူး 

ုိင်ငံတုိလည်း ပါဝင်ေကာင်း ဂ န်ေဟာ့စ် 

ကင်းတက သိုလ်၏ အချက်အလက်များ 

အရ သိရသည်။      

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၃၇ သန်းေကျာ် ရှိလာ

တူရကီိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂၇၈၂၄ ဦးရှိ
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ိုင်ငံအတွင်း 

အေရးေပ အသံုးြပရန် တူရကီကျန်းမာေရးအာဏာ 

ပိင်ုများက အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်

ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ်တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ် ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၅၅ 

ဒသမ ၆၆ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ် ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၄၉ 

ဒသမ ၂၇ သန်းေကျာ်ရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရစုစုေပါင်း ၁၁၇ ဒသမ ၅၆ 

သန်းေကျာ် အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့် ေသဆုံးေပါင်း ၄၆၁၃၈၉ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိ 

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း 

၁၄၀၆၃၈ ဦးရိှေကာင်း      အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၁၁၉၈၂ ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၃၃၇၇၅၀၈၆ 

ဦးရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂ ဒသမ ၅၁ သန်းေကျာ် ရှိလာ



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၉ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ိဝုင်ဘာ ၈ ရက် ညေန ၄ နာရ ီ၄၅ မနိစ်တွင် ြမဝတ ီ

မိ  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက ်  ပုလဲလမ်းမေပ ၌   မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသ ူ

ရသဲေူအာင်(ခ)တတ်ုေလးကိ ုရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၅၀ 

ကိလုည်းေကာင်း၊ ထိုအတ ူယင်းေန  ညေန ၅ နာရခဲွီတွင် ပခဲူးမိ မဇင်း 

ရပ်ကွက် ေကးနကီန်လမ်းတွင် နန်းဝင်းေအာင်(ခ)ငစိင်ုး ေမာင်းှင်လာ 

သည့်ယာ်ကို ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၅၀၀ ကိုလည်း 

ေကာင်း၊ ထုိြပင် ယင်းေန  မွန်းလဲွ ၁ နာရီခဲွတွင် လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ြပည်မိ ရာဘရဲပ်ကွက် ဗိလ်ုတစ်ေထာင် 

ဘရုားလမ်းေန မျိးရန်ေနာင်စုိး(ခ)ရန်ေနာင်စိုး ၏ေနအမ်ိကိ ုဝင်ေရာက် 

ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၈၈၀၀ ကိုလည်းေကာင်း။

 ထုိအတူ ယင်းေန  မွန်းလဲွ ၁၂ နာရီခဲွတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ  တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ေရ ြပည်သာမိနယ် အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက် စက်မ ေဒသလမ်း အမှတ် 

(၁၂၇၄) အနီးတွင် ေကျာ်ဝင်းထွဋ်ကိ ုရှာေဖရွာ ယာ်တစ်စီးှင့ ်ဘန်ိးြဖ 

သုည ဒသမ ၂၂ ကီလိုကိုလည်းေကာင်း၊ ကွင်းဆက်အရ ေရ ြပည်သာ 

မိနယ် အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက် အမှတ် (၁၂၇၄) (၅)လ ာရိှ ေနဝင်းထွဋ်၏ 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၉

သယံဇာတှင့်  သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည ် တရား 

မဝင်သစ်ှင် ့     သစ်ေတာထွက် 

ပစ ည်းများ      ရှာေဖွေဖာ်ထုတ ်

ဖမ်းဆီးေရးအား ြပည်သူပူးေပါင်း 

ပါဝင်မ ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်           လျက်ရှိရာ 

ေအာက်တိဘုာ ၂၅ ရက်မှ ၃၁ ရက် 

အထိ     ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမ၊     တိုင်းေဒသကီး၊       

ြပည်နယ်၊   သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

များမှ   ေပးပိုလာေသာ    စာရင်း 

များအရ   တရားမဝင်က န်း      ၄၄ 

ဒသမ ၀၇၃ တန်၊   သစ်မာ ၂၃ 

ဒသမ ၈၃၇၆ တန်၊  အြခား ၃၆ 

ဒသမ ၅၆၆၂ တန် စုစုေပါင်း  ၁၀၄ 

ဒသမ ၄၇၆၈ တန်၊      ြပစ်မ ကျးလွန် 

သ ူ၃၃ ဦး၊  ယာ်/ ယ ရား ၁၉ စီး   

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း     သိရ 

သည်။ 

ညီညီသန်း (ေနြပည်ေတာ်)

မိနယ်အချိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနအိမ်ကို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ခုနစ်ြပားကို 

လည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် 

စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ  ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူ 

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

ေကျာ်ဝင်းထွဋ်၊ ေနဝင်းထွဋ်တုိအား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်မူးယစ် 

ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၉

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်       ကိုဗစ် -၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး ပစ ည်း 

များအား ေရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ နယ်စပ်ဂိတ် 

အသီးသီးမှ ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆး 

ထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ  ယေနတွင်  ရန်ကုန် 

ဆိပ်ကမ်းများမှ Inhaler အခု ၁၈၀၀၊ Raw 

Materials For Pharmaceuticals အခ ု၉၃၉၀၊ 

Blood Tubing Set For Hemodialysis အခု 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှ
၁၁၀၄၀၊ Insulin Syringe အခု ၁၆၂၀၀၊ 

Commode Wheel Chair အခု ၁၃၀၊ Wheel 

Chair ၃၃၅ ခ၊ု လပ်ုငန်းသုံး ေအာက်ဆဂီျင်စက် 

တစ်ခု၊ ေဆးဝါးမျိးစုံ ၂၆ မျိး (၉၉၅၁၅ ဒသမ 

၀၁ ကီလိုဂရမ)်၊ နယ်စပ် (ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် 

ကုမ ဏ ီသံုးခုမှ Sodium Chloride Injection 

အခု ၃၀၃၆၃၀၊   Glucose Injection အခု 

၃၈၃၄၀၀၊ SMZ Tablet အခု ၆၀၈၀၀၊ Tetra 

Capsule အခု ၄၀၆၀၀၊ Vitamin B6 Tablet 

အခု ၃၂၄၀၀၊ Powder For Injection အခု 

၁၃၂၄၀၀၊ CEF-500 Capsule အခု ၁၀၀၀၀၊ 

Griseofulvin Tablet အခု ၆၀၀၀၀၊ Indo 

Capsule   အခု ၈၀၀၀၀၊   Piratam Capsule 

အခု  ၁၀၂၀၀၊  ှာေခါင ်းစည်း  ၁၆၉၀၀ 

ကီလိုဂရမ်၊  တစ်ကိုယ်ေရသုံး ကာကွယ်ေရး 

ဝတ်စုံ ၁၈၈၀၀ တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စီနယ်ေြမ၊

 တိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်များမှ

တရားမဝငသ်စ် ၁၀၄ တန်ေကျာ် 

သိမ်းဆည်းရမိ



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊   ၂၀၂၁

ရန်ကုန်    ိုဝင်ဘာ   ၉

သမဝါယမှင့်     ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန ေကျးလက်ေဒသ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက     အမျိးသား 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိေရး (NEP)၊  မဟာ 

ဓာတ်အားလိုင်းြဖင့်  ေနာင် ၁၀ ှစ်ှင့်  

၁၅ ှစ်အတွင်း   မဟာဓာတ်အားလိုင်း 

မေရာက်ရိှိင်ုေသာ ဧရယိာရိှ ေကျးရာများ 

အတွက် အိမ်သုံးဆိုလာစနစ် (SHS) ှင့် 

အေသးစားဓာတ်အားစနစ ်(Mini-Grid) 

တိုြဖင့် မီးလင်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိရာ  ဟသ  ာတခိုင်အတွင်းရှ ိ

မိနယ်ေလးမိနယ်မ ှ   ေကျးရာေပါင်း   

၁၀  ရာတွင ်  အေသးစားဓာတ်အားစနစ် 

(Mini-Grid) ြဖင့်  မီးလင်းေရးလုပ်ငန်း  

ခုနစ်ခုအား   ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။

အလားတ ူ အေသးစားဓာတ်အားစနစ် 

(Mini-Grid) ြဖင့်  ေကျးရာေလးရာတွင ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၉  

သမဝါယမှင့ေ်ကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၏  

လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ေကာ်ဖီသီးှံ   တိုးချဲ 

စုိက်ပျိးေရးကုိ  Pilot Project အြဖစ် မိနယ်ေပါင်း ကုိးမိနယ်အနက်  

ေလးမိနယ်ြဖစ်ေသာ တွန်းဇ၊ံ ကန်ပက်လက်၊ တီးတန်ိ၊ မင်းတပ်မိနယ် 

တိုရှိ ေကျးရာေပါင်း ငါးရာတွင် သမဝါယမအသင်းများဖွဲစည်းကာ 

ေကာ်ဖီဧက ၂၃၀ တိုးချဲစိုက်ပျိးိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  

သိရသည်။

ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ေဒသခအံများစသုည် ယခင်က ေတာင်ယာ 

လပ်ုငန်းှင့ ်အေစထ့တ်ုေြပာင်းကိသုာ အဓကိထားစီးပွားြဖစ် လပ်ုကိင်ု 

ခဲ့ကရာ ယခုအခါ ေကာ်ဖီသီးံှများကုိ တုိးချဲစုိက်ပျိးလုပ်ကုိင်ေစြခင်းြဖင့်  

ေကာ်ဖီစိုက်ေတာင်သူများ  စီးပွားေရးတွက်ေြခကိုက်မည်ြဖစ်သည်။  

ေကာ်ဖီစုိက်ခင်းများ ြပစုပျိးေထာင်ရာတွင်လည်း  လူှင့်လုပ်အားများ 

လုိအပ်မည်ြဖစ်၍ ေကျးရာေနြပည်သူများ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း 

များရရှိပီး   ေကျးလက်ေနမိသားစုဝင်များအတွက ်  ဝင်ေငွတိုးတက ် 

ရရိှေစြခင်းြဖင့်  မိြပှင့်ေကျးလက်ဖံွဖိးတုိးတက်မ ကွာဟမ  နည်းပါး 

လာမည့်အြပင ်    စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေသာ   သမဝါယမအသင်း 

များလည်း  ေပ ထွန်းလာမည်ြဖစ်ေကာင်း  ြပည်နယ်သမဝါယမဦးစီး 

ဌာနမှး ဦးြမင့်ေဇာ်ထွန်းထံမ ှသိရသည်။

ေကာ်ဖီသီးှံစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရးကို     သမဝါယမစနစ်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ပီး     တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များြဖစ်သည့ ်    ေကာ်ဖီမ န် ၊ 

ေကာ်ဖီဝိုင်၊ ေကာ်ဖီဆပ်ြပာ၊ ေကာ်ဖီ Scrub စသည်တိုကိုပါ ထုတ်လုပ် 

ိုင်ေရး    အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနှင့်   ေပါင်းစပ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ထိုြပင် ေကာ်ဖစီိက်ုေတာင်သမူျားအတွက်  

စိက်ုပျိးစရတ်ိှင့ ်ေကာ်ဖအီမ န်ကတ်ိစက်များဝယ်ယူိင်ုရန် အရင်းအီှး  

ေချးေငွကုိ ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန  ြမစိမ်းေရာင် 

ေချးေငွမှ   သက်သာေသာအတိုး န်းြဖင့်   ေချးေငွကာလ   (၃)ှစ် 

သတ်မှတ်ကာ ထုတ်ေချးေပးုိင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း  

သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်ကန်ပက်လက်မိနယ ်ချင်းလီတိုင်စက်မ ကုန်ထုတ် 

သမဝါယမအသင်းှင့ ်    တီးတိန်မိနယ်     ဟိုက်လင်းဒါးချင်းေတာင ် 

စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရးသမဝါယမအသင်းတုိမှ   ေကာ်ဖီများစိုက်ပျိးပီး  

ေကာ်ဖီမ န်များထုတ်လုပ်ကာ ေဒသတွင်းှင့် နယ်မိများသို ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ေနာင်လာမည့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာှစ်တွင်လည်း  တစ်မိနယ် 

လ င် ဧက ၃၀ ြဖင့် ကိုးမိနယ်တွင ်ဧက ၂၇၀  တိုးချဲစိုက်ပျိးိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ဇလွန်   ိုဝင်ဘာ   ၉

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ဇလွန်မိနယ်အတွင်း 

၂၀၂၁ ခှုစ် မိုးစပါးသီးံှ သဘာဝေဘးေကာင့ ် 

ေရကီးနစ်ြမပ် ထိခုိက်ဧကများအေပ  ုိင်ငံေတာ် 

မှ သွင်းအားစပုလုေဲြမသဇာ ေထာက်ပံေ့ပးအပ် 

ပွဲကို  ယေန   နံနက်  ၁၀  နာရီက မိနယ်   

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနုံး၌ ကျင်းပသည်။

ေပးအပ်ပဲွတွင် ဟသ  ာတခိင်ု စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲဥက      ဦးြမင့်သန်းဝင်းက  ြမန်မာ့ 

လယ်ယာက   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ပ်ူးေပါင်း၍ နည်းပညာ 

များ   လိုက်နာကျင့်သုံး၍    တစ်ဧကအထွက ်

 န်းများ တိုးတက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ကရန ်

ေြပာကားပီး     မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ  ဦးုိင်ေကျာ်စိုးက သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ေကာင့ ်  စပါးသီးံှ     ထခိိက်ုပျက်စီး 

ဧကများအတွက ်  ပုလဲေြမဩဇာ  ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်မ အတွက် ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်    ဇလွန်မိနယ်အတွင်းရှ ိ

ေကျးရာအုပ်စ ု၁၅ အုပ်စုတွင် ေရကီးနစ်ြမပ ်  

ဧက ၂၃၈၃ ဧကအနက် ေရကီးနစ်ြမပ်  ထခိိက်ု 

ဧက၂၁၄၄ ဧကအေပ  ေတာင်သ ူ၄၉၇ ဦးအား  

ပလုေဲြမသဇာအတ်ိ  ၁၀၂၀ အား တက်ေရာက် 

လာေသာ   တာဝန်ရှိသူများက   ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ခဲ့ပီး   ဇလွန်မိနယ်၌     ယခုှစ် 

မိုးစပါးစိုက်ဧက ၇၂၃၇၂  ဧက   စိုက်ပျိးိုင်ခဲ ့

ေကာင်း    မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ ဦးုိင်ေကျာ်စုိး၏ ေြပာကားချက် 

အရ သိရသည်။    

ေဝယံ-ဇလွန်(ြပန်/ဆက်)

လား  း   ိုဝင်ဘာ   ၉

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) လား  းမိနယ် စည်ပင်သာယာေရးဌာန၏  

ကွပ်ကမဲ ေအာက်ရိှ မိမေစျး၊ လား  းေစျးကီး၊    ေအာင်မဂ  လာပျကံျေစျး၊ 

မန်အိုင်ပျကံျေစျး၊ ေကာင်းခါးပျကံျေစျး၊ ခါးိုးေစျးှင် ့ရပ်ကွက ်(၉)ရှိ  

ဘတူာညေနေစျးတိုတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ မရိှေစေရး  

ကိတင်ကာကွယ်သည့်အေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများ 

ှင့်ပူးေပါင်း၍ ယေနအထိ ေဈးသူ ေစျးသား ၇၁၄ ဦးတိုအား Pilot  

Project အစအီစ်ြဖင့် စစ်ေဆးေပးပီး နားမေခ ယာ်ရပ်နားစခန်းတွင် 

၉၄ ဦး၊  မန်ဆူကားဝင်းတွင ်၁၅၃ ဦးတိုကိုလည်း  အလားတူစစ်ေဆး 

ေပးခဲ့ကသည်။                                                                     ၂၁၀

ဟသ  ာတခိုင်အတွင်းရှ ိေကျးရာများ၌ အေသးစားဓာတ်အားစနစ်ြဖင် ့မီးလင်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
မီးလင်းေရးလပ်ုငန်း သုံးခကုိ ု ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေနပီး 

ေမလအကန်ုတွင်  အပီးသတ်ေဆာင်ရက် 

ိင်ုရန် တာဝန်ခဝံန်ထမ်းများှင့် အနီးကပ် 

ကီးကပ ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

ဟသ  ာတခိုင်  ေကျးလက်ေဒသ  ဖွံဖိး  

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ  ခိုင်ဦးစီးမှး  

ဦးေအာင်သက်ရှည်ထံမ ှသိရသည်။ 

အဆိုပါ   ေကျးရာေပါင်း ၁၄ ရာတွင် 

အေသးစားဓာတ်အားစနစ်ြဖင့်  မီးရရိှေရး 

လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက 

အမ်ိေထာင်စ ု၂၀၅၃ စမှု လဦူးေရ  ၁၄၆၉၉ 

ဦးတို၏ ေနအမ်ိများ၊  စာသင်ေကျာင်းများ၊ 

ဘာသာေရးေကျာင်းများှင် ့     လ ပ်စစ် 

လမ်းမီးတိုင်များ၌     မီးအလင်းေရာင ် 

ရရှိုံသာမက တစ်ပိုင်တစ်ိုင် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု    လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဟသ  ာတခိုင်   ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနက  ေနာင် 

လာမည့်  ဘ  ာှစ်များတွင်  စီမံကိန်း  

သတ်မှတ်ချက်များှင် ့    ကိုက်ညီသည် ့

ခိင်ုအတွင်းရိှ ေကျးရာေပါင်း ၃၆ ရာတွင် 

လုပ်ငန်းေပါင်း အခု ၃၀အား  အေသးစား 

ဓာတ်အားစနစ်    (Mini-Grid)ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး   လျာထားမ အေပ  

ေြမြပင်အေြခအေနအား  ကွင်းဆင်းစိစစ် 

လျက်ရှိပီး   ဘ  ာှစ်အလိုက်   ခွင့်ြပ 

ရန်ပုေံငှွင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမည့် လပ်ုငန်းရှင် 

များ ပါဝင်မ အေပ မူတည်၍ ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်      ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ခိုင်ေကျးလက ်

ေဒသ     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ

သိရသည်။                               ေကးမုံ

လား  းမိ ေစျးများှင့်ကားဂိတ်များ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး စစ်ေဆးေဆာင်ရက်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၉

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည ်ငါးသယံဇာတများ ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ ် 

ေပါများေစေရး၊ ငါးမျိးြပန်းတီးမ  ေလျာ့ပါးေစေရးှင့် ေဒသေနြပည်သမူျား  

ငါးစားသုံးမ  န်းြမင့်မားေစေရးတိုအတွက ် ြမစ်ေချာင်းများ၊  သဘာဝ 

လက်ပံတန်းမိနယ် သဘာဝေရြပင်

ြမစ်၊ ေချာင်းများအတွင်း ငါးမျိးများစိုက်ထည့်

ေရြပင်များှင့ ်  ဆည်တမံေရေလှာင်ကန်အတွင်းသို  ှစ်စ်   ငါးမျိး 

စိက်ုထည့ြ်ခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ၂၀၂၁  မနီဘီတ်ဂျက် 

အတွက် လက်ပံတန်းမိနယ် သဘာဝေရြပင် ြမစ်၊ ေချာင်းများအတွင်း 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ု ယေနတွင် ေဆာင်ရက်သည်။ 

အဆိုပါ အခမ်းအနားသို သာယာဝတီခိုင ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေအးလူ၊    အဖွဲဝင်များြဖစ်ကေသာ   ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး 

ေအာင်စည်သှူင့ ်ဦးြမင့သ်၊ူ သာယာ၀တခီိင်ု ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး 

ဦးတင်ထွန်း၊   လက်ပံတန်းမိနယ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးဘန်ုးလ  င်၊ အဖဲွဝင် ဗိလ်ုမှးေကျာ်မင်းိင်ု၊ အတွင်းေရးမှး ရမှဲးတင်ဦး၊ 

မိနယ်ငါးမျိးစိုက်ထည့်မ  ကီးကပ်ကွပ်ကဲေရးဥက    ဦးတင်စိုးရှိန်ှင့် 

ေကာ်မတဝီင်များ၊ မိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး  ဦးေဇာ်မင်းလွင်ှင့ ်

ုံးအဖွဲများ၊  ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊  အုပ်ဖိုငါးလုပ်ငန်းစခန်း 

တာဝန်ခံ  ေဒ မိုးသီတာှင့်   ုံးဝန်ထမ်းများက   ှစ်လက်မအရယ ်

ငါးြမစ်ချင်းေကာင်ေရ ၅၀၀၀၀၊ ငါးခုံးမကီးေကာင်ေရ ၇၀၀၀၀ ှင့်  

ေရ ဝါငါးကင်း ေကာင်ေရ ၃၀၀၀၀ စုစုေပါင်းေကာင်ေရ ၁၅၀၀၀၀ အား 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဇလွန်မိနယ်၌ ေရကီးနစ်ြမပ်ထိခိုက်ဧကများအေပ 

ိုင်ငံေတာ်မှ သွင်းအားစုပုလဲေြမသဇာ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲကျင်းပ
ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရးအား

သမဝါယမစနစ်ြဖင့် တိုးချဲေဆာင်ရက်သွားမည်



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊   ၂၀၂၁

(ယမန်ေနမှအဆက်)

ဆ မဲေပးြခင်းှင့်မဲေရတွက်ြခင်း    

တူရကီိုင်ငံ၏   လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွ ဲ

များကိ ု   မဆဲ နယ်အားလုံးတွင်    တစ်ပိင်တည်း၊ 

တစ်ရက်တည်းေဆာင်ရက်ရပီး        လွတ်လပ်၍ 

တရားမ တေသာ လ ိဝှက်ဆ မဲေပးြခင်းစနစ်ကိ ု       

ကျင့သ်ုံးသည်။   မဆဲ ရှင်များသည်   ဆ မေဲပးရာ 

တွင် ပါတ ီသိုမဟတ်ု ိင်ုငေံရးအဖဲွအစည်းတစ်ခကုိ ု

သာ ေရးချယ်ေစပီး ယင်းပါတီ သိုမဟုတ် အဖွဲ 

အတွင်းရှိ    ၎င်းတိုှစ်သက်သည့ ်     မည်သည့် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကိုမဆို သီးသန်ေရးချယ ်

မဲေပးခွင့်မရှိသည် ့   Closed List PR  စနစ်အား   

ကျင့်သုံးပါသည်။      ဆ မဲများေရတွက်ရာတွင ်

အချိးကျကုိယ်စားြပ (List PR) စနစ်တွင် ရရိှလာ 

သည့်   ကိုယ်စားလှယ်ေနရာများအား   အညီအမ  

ခဲွေဝရန်  (D’Hondt Formula – Highest Average 

Method) ကို အသုံးြပသည်။

Highest Average Method   သည်   စာရင်း 

လိက်ုအချိးကျကိယ်ုစားြပစနစ်များတွင် အသုံးြပ 

ေသာ   မဲအေရအတွက်ကိ ုကိုယ်စားလှယ်ေနရာ 

အေရအတွက်သို    ေြပာင်းလဲတွက်ချက်ရာတွင ်

အသုံးြပသည့ ်       နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

မေဲရတွက်မ ြဖစ်စ်တစ်ခုလုံး ပီးသွားသည့ေ်နာက် 

မဲဆ နယ်တစ်ခုရှိ        စုစုေပါင်းမဲအများဆုံး 

ရထားသည့ပ်ါတတီစ်ခ ုသိုမဟတ်ု  အပ်ုစတုစ်ခအုား   

ေအာက်ေဖာ်ြပပါနည်းလမ်းအတိင်ုး  ကိယ်ုစားလှယ် 

ေနရာခွဲေဝေပးြခင်းြဖစ်သည်။    

Quot =    V / (S+1)

အဆိုပါတွက်ချက်နည်းတွင် V သည် ပါတီ 

တစ်ခုရရှိသည့ ်ခိုင်လုံမဲစုစုေပါင်းြဖစ်ပီး S သည် 

ရရှိလာသည့်   ကိုယ်စားလှယ်ခွဲတမ်းြဖစ်သည်။ 

ကနဦးစတင်တွက်ချက်ရာတွင ်  ကိုယ်စားလှယ ်

ခဲွတမ်း (S)  အား ၀  (သုည) အြဖစ်သတ်မှတ်ထား 

မည်ြဖစ်သည်။ ထိုေနာက် အဆင့်လိုက်ယှ်ပိင်မ  

များတွင် ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ေနရာ စတင်ရရိှပါက 

(၁+၁)၊ ှစ်ေနရာရရှိပီးပါက (၂+၁)၊ သုံးေနရာ 

ရရိှပီးပါက (၃+၁) စသည်ြဖင့ ်တွက်ချက်သွားမည် 

ြဖစ်သည်။ မဆဲ နယ်အတွင်း ခိင်ုလုမံအဲများဆုံးရရိှ 

သည့ပ်ါတမှီစ၍ အထက်ပါတွက်ချက်နည်းအတိင်ုး 

ကိုယ်စားလှယ်ခွဲေဝသွားမည်ြဖစ်သည်။

ဥပမာအားြဖင့ ်  ခိုင်လုံမဲေပါင်း    ၂၃၀၀၀၀ 

ရှိသည့်မဲဆ နယ်တွင်    ိုင်ငံေရးပါတီေလးခု 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ပီး ကိယ်ုစားလှယ်ရှစ်ဦး ခဲွတမ်း 

ရရှိသည်ဆိုရာတွင ်-   

ေပးြခင်းအား       အထက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း 

ေဆာင်ရက်ပါသည်။  အဆင့်လိုက်ယှ်ပိင်မ များ 

တွင်  မဲဆ နယ်အတွင်း ပါတီအလိုက်ရရှိလာေသာ 

ခိုင်လုံမဲစုစုေပါင်းကိ ု         ကိုယ်စားလှယ်ခွဲတမ်း   

(ကနဦး ၀) + ၁ ြဖင့် စတင်စား၍  အများဆုံးကျန်ရှ ိ

သည့်   ခိုင်လုံမဲအေရအတွက်များ     င်းယှ်ကာ 

ကိုယ်စားလှယ်ေနရာများ        ခွဲေဝသွားမည်ြဖစ ်

သည်။ 

သမ တေရးေကာက်ပွဲများ

ိုင်ငံေတာ်သမ တအား       ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒှင့်အညီ တိုက်ိုက်ေရးေကာက်တင်ေြမာက ်

ရပီး သက်တမ်းအားြဖင့ ်ငါးှစ်ြဖစ်သည်။   ိုင်ငံ 

ေတာ် သမ တအား      ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ရာတွင် 

အသက် (၄၀) ှစ်ြပည့်ပီးသ၊ူ   ဘဲွတစ်ခခုရုရိှထားသ ူ

စသည်ြဖင့် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒပါ အရည်အချင်း 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်ြပည့်စုံသူကိုသာ   သမ တ 

ေရးေကာက်ပွဲမှတစ်ဆင့ ်   တိုက်ိုက်ေရးေကာက ်

တင်ေြမာက်သည်။

သမ တေရးေကာက်ပွဲတွင ် ှစ်ေကျာ့ပိင်စနစ ်

(Two Round System)  ကို   ကျင့်သုံးပါသည်။ 

သမ တေရးေကာက်ပွဲ    ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည့ ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအနက ်ကနဦး (ပထမ 

အေကျာ့)     ယှ်ပိင်သည့ ်   ေရးေကာက်ပွဲတွင ်

မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းမ  ၅၀ ရာခိုင် န်း 

အထက် ခိုင်လုံမဲမရရှိခဲ့လ င် မဲအများဆုံးရရှိသည့ ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှစ်ဦးအား         ေရးချယ်၍ 

ြပနလ်ည်ယှ်ပိင်ရသည့်စနစ်ြဖစ်သည်။ ေနာက်ဆံုး 

ကျင်းပခဲ့သည့်    လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲတွင ်

ုိင်ငံေရးပါတီအစုအဖဲွများ၊ ုိင်ငံေရးပါတီများသည် 

ခိုင်လုံမဲစုစုေပါင်း၏   ငါးရာခိုင် န်းရရှိလ င်ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊  အနည်းဆုံးမဲဆ ရှင်တစ်သိန်း၏ 

အဆုိြပချက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း သမ တေလာင်း 

အြဖစ်    ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများ

တူရကီိုင်ငံ၏   ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများ 

တွင် ိုင်သူအကုန်ယူစနစ် (FPTP) ကို ကျင့်သုံးပီး 

ေနာက်ဆုံးကျင်းပခဲ့သည့ ်မိေတာ်ဝန်ေရးေကာက ်

ပွဲများ၊   ခိုင်အဆင့်ေရးေကာက်ပွဲများ၊     မိနယ် 

အဆင့်/   ရပ်ကွက်၊     ေကျးရာအုပ်စုအဆင့ ်

ေရးေကာက်ပွဲများကိ ု၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်လ ၃၁ ရက် 

ေနတွင် ကျင်းပေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

တူရကီိုင်ငံ၏    ပထမဆုံးေသာဖွဲစည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒအား  ၁၈၇၆   ခုှစ်   ေအာ်တိုမန် 

ကေရစီစနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်      ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒများြပ  ာန်းလာပီး ေအာက်ပါအတိုင်းေတွရှ ိ

ရမည်ြဖစ်သည်။

(က) ၁၉၂၁ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

(ခ) ၁၉၂၄ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

(ဂ) ၁၉၆၁ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

(ဃ) ၁၉၈၂ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (လက်ရှိ 

အသုံးြပလျက်ရှိသည)်

လက်ရှိအသုံးြပလျက်ရှိေသာ ၁၉၈၂ ဖွဲစည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒအား တပ်မေတာ်အုပ်ချပ်ေရးကာလ 

၁၉၈၀ - ၁၉၈၃ ခှုစ်တွင်   ြပည်လုံးက တ်ဆ ခယံပဲွူှင့် 

အတူ အတည်ြပြပ  ာန်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ဖွဲစည်းပုံ 

အေြခခဥံပေဒြပင်ဆင်ြခင်းအား ၁၉ ကမ်ိ ေဆာင်ရက် 

ထားပီးြဖစ်ပီး  သုံးကမ်ိအား ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၀ှင့ ်၂၀၁၇ 

ခှုစ်တိုတွင် ြပည်လုံးက တ် ဆ ခယံပဲွူများမှတစ်ဆင့ ်

ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းခဲ့သည်။

ဗဟိုေရးေကာက်ပွဲကျင်းပေရးေကာင်စ ီ

(Supreme Election Council)

ဗဟိုေရးေကာက်ပွဲကျင်းပေရးေကာင်စီသည ်

လွတ်လပ်တရားမ တမ ရှိေသာ   လ ိဝှက်ဆ မဲေပး 

ြခင်း၊   ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ    မဲရလဒ်များတွက်ချက ်

ထတ်ုြပန်ြခင်း၊ မေဲပးပိင်ုခွင့ရိှ်သတူိင်ုး မေဲပးခွင့ရ်ရိှေစ 

ေရး စသည်တိုကိ ုကီးကပ်ေဆာင်ရက်သည်။  ဗဟို

ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပေရးေကာင်စတွီင်     အမတဲမ်း 

အဖဲွဝင် ခနုစ်ဦး၊  အရန်အဖဲွဝင်   ေလးဦးြဖင့ ်  ဖဲွစည်း 

ထားသည်။    အဖွဲဝင်ေြခာက်ဦးအား    Cassation 

တရားုံး     အေထွေထွေကာင်စီအဖဲွဝင်များအနက် 

အဖဲွဝင်အချင်းချင်း လ ိဝှက်ဆ မေဲပးေရးချယ် ရပီး  

အဖွဲဝင်ငါးဦးအား ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ

အနက်  အဖွဲဝင်အချင်းချင်း   လ ိဝှက်ဆ မဲေပး၍ 

ေရးချယ်ရသည်။ ထိုေနာက် ေရးချယ်ခရံသည့အ်ဖဲွဝင် 

များထဲမှ ဥက   ှင့်  ဒုတိယဥက   အား လ ိဝှက် 

ဆ မဲစနစ်ြဖင့်     ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည်။ 

ဥက   အပါအဝင်      အဖွဲဝင်များ၏သက်တမ်းသည ်

ေြခာက်ှစ်ြဖစ်သည်။ ထိုြပင် ေနာက်ဆုံးကျင်းပခဲသ့ည့ ်

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွတွင် လ တ်ေတာ်ကုိယ်စား 

လှယ်အများဆုံးရရှိသည့ ်       ိုင်ငံေရးပါတီေလးခ ု

အေနြဖင့်    ဗဟိုေရးေကာက်ပွဲကျင်းပေရးေကာင်စ ီ

တွင်   အမဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးှင့ ်   အရန် 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစ ီ ထားရှိခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါ 

ကုိယ်စားလှယ်များသည် ေကာင်စီ၏အစည်းအေဝး 

များတက်ေရာက်ြခင်း၊ ေဆွးေွးြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ိုင်ေသာ်လည်း မဲေပးဆုံးြဖတ်ခွင့်မရှိေပ။

ဗဟိုေရးေကာက်ပွဲကျင်းပေရး    ေကာင်စီ၏ 

တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ -

(က) လွတ်လပ်ေသာေရးေကာက်ပဲွများ  ကျင်းပ 

ိင်ုေရး  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွကာလှင့် ေရးေကာက်ပဲွ 

အလွန်ကာလတွင်      တိုင်ကားမ များှင့် 

ကန်ကွက်မ များကို   စုံစမ်းစစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊  အပီးသတ်ဆံုးြဖတ်ချက် 

များ ချမှတ်ြခင်း၊

(ခ) ဥပေဒြပလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၏ 

ေရးေကာက်ပဲွမှတ်တမ်းများအား ထန်ိးသမ်ိး 

ထားရှိြခင်း၊

(ဂ) သမ တေရးေကာက်ပွ ဲ  မှတ်တမ်းများအား 

ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း၊     သမ တအြဖစ် 

ေရးေကာက်ခံရသ ူ    အမည်စာရင်းအား 

ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း၊

(ဃ) ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ကိစ ရပ် 

များအား ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊      စမီ ံ

ခန်ခွဲြခင်း၊  အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း  စသည် 

တုိှင့် စပ်လျ်း၍ လုိအပ်သည့်မူဝါဒများ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ြခင်း၊

(င) ေရးေကာက်ပွဲကာလတွင ်       ေရဒီယို၊     

ုပ်သံထုတ်လ င့်ေရး     အစီအစ်များမှ      

တစ်ဆင့်    မဲဆ ရှင်အသိပညာေပးေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

(စ) မသန်စွမ်းသမူျား  ဆ မေဲပးိင်ုေရးလိအုပ် 

သည်များ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

(ဆ) ိင်ုငြံပင်ပမဆဲ ရှင်များ ဆ မေဲပးိင်ုေရး 

လိုအပ်သည်များ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဇ) ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့်      ဥပေဒ 

တစ်ရပ်ရပ်အရ ေပးအပ်သည့တ်ာဝန်များ 

ကုိထမ်းေဆာင်ြခင်း စသည်တုိြဖစ်သည်။

၂၀၁၈ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ

တူရကီိုင်ငံတွင် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ 

အား ၂၀၁၈ ခုှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ ့

ပါသည်။ ဥပေဒြပလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ၆၀၀ 

ပါဝင်သည့်  လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများအား 

အချိးကျကိယ်ုစားြပစနစ်ြဖင့ ်  ကျင်းပခဲ့ပီး သမ တ 

ေရးေကာက်ပွဲအား ှစ်ေကျာ့ပိင်စနစ်ြဖင့် ကျင်းပ 

ခဲ့သည်။ 

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွတွင် ုိင်ငံေရးပါတီ 

ရှစ်ခု  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး    People Alliance 

အြဖစ် မိတ်ဖက်ဖွဲစည်းထားသည့် AK ပါတီှင့် 

MHP ပါတီတိုမှ ခိုင်လုံမဲ ၂၆၉၀၄၀၂၄ မဲ ၅၃ ဒသမ 

၆၆ ရာခိုင် န်းြဖင့်  ကိုယ်စားလှယ်  ၃၄၄   ဦး၊    

Nation Alliance အြဖစ် မတ်ိဖက်ဖဲွစည်းထားသည့ ်

CHP ပါတီ၊ SP ပါတီှင့် IYI ပါတီတိုမှ ခိုင်လုံမဲ 

၁၇၀၁၉၈၀၈  မဲ  ၃၃  ဒသမ   ၉၅   ရာခိုင် န်းြဖင့် 

ကိုယ်စားလှယ ်၁၈၉ ဦး၊   HDP   ပါတီမှ   ခိုင်လုံမဲ 

၅၈၆၇၃၀၂ မ ဲ၁၁ ဒသမ ၇၀ ရာခိင်ု န်းြဖင့ ်ကိယ်ုစား 

လှယ် ၆၇ ဦးရရိှခဲ့ပီး မေဲပးမ ရာခိင်ု န်းမှာ ၈၆ ဒသမ 

၂၂ ရာခိုင် န်းြဖစ်သည်။

သမ တေရးေကာက်ပွဲတွင ်    ကိုယ်စားလှယ ်

ေလာင်းေြခာက်ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး လက်ရိှ 

သမ တ ရာဂျစ်တိုင်ရစ်ပ်အယ်ဒိုဝမ်က ေထာက်ခံမဲ 

၂၆၃၃၀၈၂၃ မဲ   ၅၂   ဒသမ   ၅၉   ရာခိုင် န်းြဖင့်  

ေရးေကာက်ပွ ဲပထမအေကျာ့တွင်ပင ်အိုင်ရရှိခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်သည်။ သမ တေရးေကာက်ပွဲတွင် မှတ်ပုံ 

တင်ထားသည့ ်မဲဆ ရှင်ေပါင်း ၅၉၃၆၇၄၆၉ ဦး၊ 

ခိင်ုလုမံေဲပါင်း ၅၀၀၆၈၆၂၇ မှဲင့် ပယ်မ/ဲ   ေပျာက်မ ဲ

ေပါင်း ၁၁၂၉၃၃၂  မဲရှိေကာင်း ေတွရှိရပီး မဲေပးမ  

ရာခိုင် န်းမှာ ၈၆ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင် န်းြဖစ်သည်။

နိဂုံး

တူရကီိုင်ငံသည ်    ေအာ်တိုမန်အင်ပါယာ 

ေခတ်မှစကာ ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒများ      ြပ  ာန်း 

ကျင့သ်ုံးလာပီး  ေရးေကာက်ပဲွစနစ်များ၊   ိင်ုငေံရး 

စနစ်များ  ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးလာသည့်    ိုင်ငံ 

တစ်ိုင်ငံြဖစ်သည်။ ၁၉၂၃ ခုှစ်တွင် လ တ်ေတာ် 

ေရးေကာက်ပဲွများ ကျင်းပခ့ဲချန်ိမှစ၍     ုိင်ငံေတာ် 

သမ တအား လ တ်ေတာ်မှတစ်ဆင့ ်ေရးချယ်ခဲသ့ည်။

စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

အဆင့်လိုက်

တွက်ချက်မ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈
စုစုေပါင်း

ကိုယ်စားလှယ်ရရှိမ 

(က) ပါတီအဆင့်လိုက် 

တွက်ချက်မ 

၁၀၀၀၀၀
၁

၅၀၀၀၀
၁

၅၀၀၀၀
၂  

၃၃၃၃၃
၂

၃၃၃၃၃
၃

၂၅၀၀၀
၃

၂၅၀၀၀
၃

၂၅၀၀၀
၄

၄

(ခ) ပါတီအဆင့်လိုက် 

တွက်ချက်မ 

၈၀၀၀၀
၀

၈၀၀၀၀
၁

၄၀၀၀၀
၁  

၄၀၀၀၀
၂ 

၂၆၆၆၇
၂

၂၆၆၆၇
၂

၂၆၆၆၇
၃

၂၀၀၀၀
၃ ၃

(ဂ) ပါတီအဆင့်လိုက် 

တွက်ချက်မ 

၃၀၀၀၀
၀

၃၀၀၀၀
၀

၃၀၀၀၀
၀

၃၀၀၀၀
၀

၃၀၀၀၀
  ၀

၃၀၀၀၀
၁

၁၅၀၀၀
၁

၁၅၀၀၀
၁ ၁

(ဃ) ပါတီအဆင့်လိုက် 

တွက်ချက်မ 

၂၀၀၀၀
၀

၂၀၀၀၀
၀

၂၀၀၀၀
၀

၂၀၀၀၀
၀

၂၀၀၀၀
၀

၂၀၀၀၀
၀

၂၀၀၀၀
၀

၂၀၀၀၀
၀ ၀

ဥပေဒြပေရးဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများအေပ ေလ့လာြခင်း

(တူရကီသမ တိုင်ငံ)
လင်းခက်

(D’Hondt Formula – Highest Average 

Method )သည် စစုေုပါင်းမအဲများဆုံး ရရိှထားသည့ ်

ပါတီများအလိုက်     ကိုယ်စားလှယ်ေနရာခွဲေဝ 

အင်ပါယာေခတ်တွင်  စတင်ြပ  ာန်းခဲ့ပီး   ၁၉၀၈ 

ခုှစ်တွင် ြပန်လည်ြပင်ဆင်မ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

သည်။  ထိုေနာက်   ိုင်ငံ့သမိုင်းတစ်ေလ ာက်   ဒီမို 



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

၁၉၆၁ ခှုစ် ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒအရ လ တ်ေတာ် 

ှစ်ရပ်ထားရှိသည့်စနစ်ကိ ု ကျင့်သုံးခဲ့ပီး    ၁၉၈၂ 

ခုှစ်   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒြပ  ာန်းပီးေနာက် 

အထက်လ တ်ေတာ ်(Senate)   အား  ဖျက်သိမ်းခဲ့ 

သည်။   ၂၀၀၇ ခုှစ်   ြပည်လုံးက တ်ဆ ခံယူပွဲ 

ကျင်းပပီးေနာက ် ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍   သမ တအား   

တိက်ုုိက်ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည့် ေရးေကာက် 

ပွဲများေပ ေပါက်လာပီး    ဥပေဒြပလ တ်ေတာ် 

ေရးေကာက်ပဲွများတွင်လည်း အချိးကျကိယ်ုစားြပ 

စနစ်ကို  ကျင့်သုံးသည့်အတွက ်  အုပ်ချပ်ေရးှင့်   

ဥပေဒြပေရးမ  ိင်ကား  အြပန်အလှန်ထိန်းေကျာင်း 

မ များ အားေကာင်းလာကာ  ဒီမုိကေရစီလမ်းေကာင်း 

ေပ  ဆက်လက်ေလ ာက်လှမ်းလျက်ရှိပါေကာင်း 

ေလ့လာတင်ြပအပ်ပါသည်။     ။

ကျမ်းကိုးစာရင်း

- Turkey’s Constitution of 1982 with 

Amendments through 2017

- Turkey’Law on Parliamentary Elections

 https://www.ysk.gov.tr/en/supreme-

election-council/1841

- https://    www.    researchgate.net/

publication/332703377_How_do_

Turks_abroad_vote

- https://www.ifes.org/sites/default/

files/electoral-system-design-the-

new-international-idea-handbook.

pdf

- https://en.  wikipedia.   org/wiki/

Electoral_system_of_Turkey

- https://global.tbmm.gov.tr/index.php/

EN/yd/icerik/13

- https://en.wikipedia.org/wiki/2018_

Turkish_parliamentary_election

- https://en.wikipedia.org/wiki/2018_

Turkish_presidential_election

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၉

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  မဂ  လာဒုံ 

မိနယ်အတွင်းရိှ        ြပည်သူများ 

အိမ်ေထာင်စု  လူဦးေရစာရင်းှင် ့

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ 

ရရိှေစရန်ရည်ရယ်၍  ပန်းခင်းစီမံ 

ချက်ြဖင့်   ယမန်ေန  နံနက်ပုိင်းက 

(၂/ခ) ရပ်ကွက်ရိှ  ြပည်သမူျားအား 

ရပ်ကွက ်    အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၌ 

ကွင်းဆင်း        ေဆာင်ရက်ေပးရာ 

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

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် ပထမေြခာက်လအတွင်း ေဆာင်ရက်မည့် ေကျးလက်လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများ တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပ
ေတာင်ကီး  ိုဝင်ဘာ  ၉

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း)  ေတာင်ကီးမိနယ်တွင် 

ရှမ်းြပည်နယ် ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်   ပထမေြခာက်လအတွင်း 

ြပည်ေထာင်စု ြပည်နယ် (မူလ) ရန်ပံုေငွြဖင့် ေဆာင်ရက် 

မည့်   ေကျးလက်လမ်း၊   တံတားလုပ်ငန်းများ၏  

တင်ဒါဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ု ရှမ်းြပည်နယ် ေကျးလက် 

လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး (မိြပ) 

ုံး၌ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

အခမ်းအနား၌    ရှမ်းြပည်နယ်   လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး   ရဲမှးချပ်တင်ကိုကိုက 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားရာတွင ်  ကုမ ဏီများမှ 

တင်သွင်းထားေသာ     တင်ဒါေလ ာက်လ ာများအား 

တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ   စိစစ် 

ေရးချယ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    တင်ဒါရရှိေသာ 

ကုမ ဏီများအေနြဖင့်        ေကျးလက်ေဒသများတွင် 

အမှန်တကယ်     အကျိးြဖစ်ထွန်းေစရန်အတွက ်

လုပ်ငန်းများကိ ု  သတ်မှတ်စည်းကမ်းများှင့်အည ီ

ေစတနာထားေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်        သက်ဆိုင်ရာ 

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန      ုံးများသို 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများကိ ု အဆင့ဆ်င့် 

တင်ြပကရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  ရှမ်းြပည်နယ်  (ေြမာက်ပိုင်း) 

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ  ြပည်နယ် 

 န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ေဇယျာဝင်းက တင်ဒါဖွင့ပဲွ် 

ှင့်စပ်လျ်း၍     အကျ်းချပ်ရှင်းလင်းတင်ြပပီး 

တာဝန်ရှိသူများက    တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်စိစစ်ြခင်းကိ ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သည်။

ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းမ ေပါင်း ၅၂၇ ေစာင်

ြပည်နယ်   ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန 

မှ  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်     ပထမေြခာက်လအတွင်း 

ြပည်ေထာင်စ ု     ြပည်နယ်  (မူလ)   ရန်ပုံေငွြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်မည့် ေကျးလက်လမ်း၊  တံတားလုပ်ငန်း 

များအေနြဖင့် Lot အေရအတွက်စုစုေပါင်း ၁၄၇ ခုရှိ 

ပီး တင်ဒါတင်သွင်းထားေသာ Lot ၁၄၃ ခရိှုေကာင်း၊ 

ေလ ာက်လ ာဝယ်ယမူ ေပါင်း ၅၃၃ ေစာင်ရိှပီး ကမု ဏ ီ

ေပါင်း ၂၆၅ ခုမှ ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းမ ေပါင်း  ၅၂၇ 

ေစာင်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို    ြပည်နယ်  လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး ရမှဲးချပ် တင်ကိကုိ၊ု ြပည်နယ် 

အဆင့တ်င်ဒါေကာ်မတမီျားှင့ ်တင်ဒါတင်သွင်းထား 

ေသာ   ကုမ ဏီမှတာဝန်ရိှသူများ  တက်ေရာက်ခ့ဲက 

ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး
လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်  ြပည်သူ  

အင်အားဝန်ကီးဌာန     မိနယ် 

ဦးစီးမှးုံးမ ှ     မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးြမင့်သူေအာင်၊       ဒုလဝကမှး 

ေဒ ွယ်မာထွန်းှင့် ဝန်ထမ်းများ 

က အိမ်ေထာင်စု  လူဦးေရစာရင်း 

ရှိ၍ ကိုင်ေဆာင်လက်မှတ ်မရှိသူ 

များကို ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ရပ်ကွက်အတွင်း  အသက် ၁၀ 

ှစ်ှင့်အထက်    ိုင်ငံသားကတ ်

ကိုင်ေဆာင်သူ ၂၅ ဦး၊  အသက်  

၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ိင်ုငသံားကတ် 

ကိင်ုေဆာင်သ ူသုံးဦး၊ အသက် ၁၀ 

ှစ်ြပည့်မှ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့် 

ုိင်ငံသားကတ်လဲလှယ်သူ ၁၄ ဦး 

စစုေုပါင်း ၄၂ ဦးတိုအား ိင်ုငသံား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလပ်ုေပး 

ြခင်းှင့်          အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ 

စာရင်း     ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။ 

ထိုသို   အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်းှင် ့     ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားများ  ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

ကို     ြပည်သူများ    ကျယ်ကျယ ်

ြပန် ြပန်        သိရှိေစရန်အတွက်       

ပန်းခင်းစီမံချက်     လက်ကမ်း 

စာေစာင်များ             ြဖန်ေဝြခင်း၊  

ရပ်ကွက်များသို       ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊  လူစည်ကားရာ 

ေနရာများ၌  “လူမ ဘဝ ြပည့်စုံဖို 

ိုင်ငံသားကတ်ကိုင်ကစို” ဗီိုင်း 

ပိုစတာများ    ချတိ်ဆွဲြခင်းတိုကိ ု 

ေဆာင်ရက်ေပး    လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

ဉာဏ်ဟိန်း

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၉

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်  

ေစာင့်ကည့ရ်မည့သ်မူျား ထားရိှရန်အတွက် တိင်ုးစစ် 

ဌာနချပ် နယ်ေြမအသီးသီးရိှ တပ်မေတာ်ေဆးုမံျား၊ 

နယ်ေြမခံသင်တန်းေကျာင်းများ၊   စစ်ေကာေရးှင့် 

တည်းခိုေရးစခန်းများ၌         စနစ်တကျလက်ခံ၍ 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိသည်။ 

ထိုသိုလက်ခံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ယေန  

ည ၇ နာရီအထိ  ေနြပည်ေတာ်စစ်ေကာေရးှင့ ်

တည်းခိုေရးစခန်း၌    သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သ ူ

အမျိးသား ၅၆ ဦးှင့် အမျိးသမီး ၄၆ ဦး စုစုေပါင်း 

၁၀၂ ဦးတိုကို လက်ခံထားရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ    ေစာင့်ကည့်လူနာများှင့ ်    ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပပုိးေတွလူနာများ၏  ေနထိင်ုစားေသာက် 

ေရးှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကုိ 

သက်ဆိုင်ရာ  တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များရှိ  နယ်ေြမခံ 

ေဆးကုသေရးအဖွဲများှင့ ်     တာဝန်ရှိသူများက 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း  သိရသည်။

                                                သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများကို 

ကိုဗစ်စင်တာများ၌ စနစ်တကျလက်ခံ၍ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိ



စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၇၄၅၃၉၅၀ ၃၇၄၉၆၃၆၄ ၇၇၆၃၁၁

၂။ အိ ိယ ၃၄၃၇၆၂၉၈ ၃၃၇၆၆၀၈၁ ၄၆၁၃၇၅

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၈၈၆၀၇၇ ၂၁၀၈၂၃၄၃ ၆၀၉၆၀၂

၄။ ဗိတိန် ၉၃၃၃၈၉၁ ၇၆၂၉၉၉၀ ၁၄၁၈၆၂

၅။ ုရှား ၈၈၇၃၆၅၅ ၇၆၁၉၅၉၆ ၂၄၉၂၁၅

၆။ တူရကီ ၈၂၅၉၅၀၃ ၇၇၃၇၂၅၉ ၇၂၃၁၄

၇။ ြပင်သစ် ၇၂၁၉၆၈၁ ၆၉၇၈၀၇၈ ၁၁၇၉၆၅

၈။ အီရန် ၆၀၀၄၄၆၀ ၅၆၂၉၅၉၆ ၁၂၇၅၅၁

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၂၉၈၀၆၉ ၅၁၆၅၃၀၃ ၁၁၆၁၄၃

၁၀။ စပိန် ၅၀၃၂၀၅၆ ၄၈၈၃၇၅၂ ၈၇၅၅၈

ိုဝင်ဘာ ၁၀၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၇၇၆ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၃ ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိ

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၉- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်-  

• တတ်ိုင်သမ  အိမ်တွင်း၌သာေနထိုင်ြခင်း၊

• ေနအိမ်ြပင်ပသုိ သွားေရာက်ရန်ရိှပါက ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုမြဖစ်မေန စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊

• လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

• တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

• မိမိတိုေနအိမ်တွင် အသက် (၆၅)ှစ်ှင့်အထက်  အသက်အရယ်ကီးရင့်သူ၊ ဆီးချိ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး စသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါတစ်ခခုခုစံားေနရသရိှူပါက  ထိသုအူား ပါးစပ်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်းကိ ု

တပ်ဆင်ထားေစြခင်း၊

• ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းတိုကိ ု   အထူးဂုြပ    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ (၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီမှ (၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း(၂၄,၇၈၁)ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၇၇၆)ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၃.၁၃) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း(၅,၀၈၂,၀၇၃)ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၀၈,၅၉၁)ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၇၉၈) ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၄၈၀,၂၂၀)ဦး ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့်  ထပ်မံေသဆုံးသူ (၁၆) ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၈,၈၅၅) ဦးရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများ၏ အားတက်သေရာ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ၊ ြပည်သ ူ

လထူမှု စနစ်တကျ စည်းကမ်းလိက်ုနာမ ၊ ဌာနဆိင်ုရာအသီးသီးမှ ဟန်ချက်ည ီပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ ှင့်  လူမ ေရးအသင်းအဖွဲအစည်းများမ ှ  တက်က စွာ  ပံ့ပိုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုေကာင့ ်

ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးဆိုင်ရာ  ရက်သတ ပတ်အလိုက်  သုံးသပ်ချက်များအရ   ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပလူနာေတွရိှရမ ှင့် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ ရာခုိင် န်းတုိမှာ တြဖည်းြဖည်းေလျာ့နည်းကျဆင်း 

လာခဲ့ပီး  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်းမှာ  လွန်ခဲ့ေသာှစ်ပတ်အတွင်း (၅)  ရာခိုင် န်းေအာက်အထိ 

ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါ၍ ေရာဂါကူးစက်မ အား ယခုထက် ပုိမုိေလျာ့နည်း 

လာေစေရးအတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်မိမိတို က  အလိုက် ယခုထက် 

(၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၄၈၈၄၃ ၄၀၉၅၆၆၃ ၁၄၃၅၇၈

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၀၆၆၉၄ ၂၇၃၁၅၈၃ ၄၄၅၆၇

၃။ မေလးရှား ၂၅၁၀၈၅၂ ၂၄၁၉၇၄၃ ၂၉၃၄၉

၄။ ထိုင်း ၁၉၈၂၄၉၅ ၁၈၆၅၄၈၇ ၁၉၇၆၄

၅။ ဗီယက်နမ် ၉၈၄၈၀၅ ၈၄၂၈၀၀ ၂၂၆၈၆

၆။ ြမန်မာ ၅၀၈၅၉၁ ၄၈၀၂၂၀ ၁၈၈၅၅

၇။ စင်ကာပူ ၂၂၀၈၀၃ ၁၉၅၂၆၅ ၅၁၁

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၂၂၇ ၁၁၅၅၉၁ ၂၈၄၀

၉။ လာအို ၄၈၈၉၁ ၃၉၄၅၄ ၈၉

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၃၇၈၂ ၁၂၆၀၃ ၉၃

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းအတွင်း ေရာဂါြဖစ်ပွားမ 

အေြခအေန (၂၇-၅-၂၀၂၁ မှ ၈-၁၁-၂၀၂၁)

ပိုမိုပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

အင်တာနက်စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

                                                                                             ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ိုဝင်ဘာ ၁၀၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်း ြဖစ်ပါသည်။              

စာတည်း

ယမန်ေနမှအဆက်

ေဘာ်ဘီက   အဆွယ်ေကာင်းသည်ှင့ ်ပင ်

ဖန်းဖဲယားသို ေမာင်ေမာင်ဦးေရာက်ခဲ့ရသည်။ 

ဖန်းဖဲယားကိ ု   ေကျာင်းအေရှြမက်ခင်းြပင်တွင ်

ကျင်းပသည်။ ြမက်ခင်းအလယ်တွင် ြမင့မ်ားေသာ 

တုိင်ထူလျက်  မီးသီးေရာင်စံုများ  ချတ်ိဆဲွထွန်းည ိ

ထားသည်။ ယင်းပတ်ပတ်လည်မှာ စားေသာက ်

ဖွယ်ေဈးဆုိင်တန်းများ၊    ကစားေဆာ့ြမးဖွယ်ရာ 

များရှိသည်။  ေဈးဆိုင်တန်းတွင်  ဘူးသီးေကာ်၊ 

အုန်းိုေခါက်ဆွဲ၊ မုန်ဟင်းခါး၊ ကာဆံလက်သုပ်၊ 

ရှာလပတ်ရည်ဆိုင်များ  ပါဝင်သည်။     ေကျာင်း 

ရန်ပုေံငအွတွက်  ေကျာင်းသမူျားကိယ်ုတိင်ုချက်၍ 

ကိယ်ုတိင်ုေရာင်းသည်။ ကစားေဆာြ့မးဖွယ် ဆိင်ု 

တန်းများ၌ အန်စာတံုး၊ ေသနတ်ပစ်၊ သားေရကွင်း 

ပစ်၊ ြမားပစ်၊ ေဂ လီ  က် စသည်ြဖင့ ်ကစားနည်း 

မျိးစုံ ပါဝင်သည်။

ထိုအထဲတွင် ထိုှစ်ကမှ စတင်တီထွင်လိုက ်

ဟန်တေူသာ ဖေယာင်းတိင်ုမီးထွန်းကစားနည်းမှာ 

ေမာင်ေမာင်ဦးတိုအတွက ်အသစ်အဆန်းြဖစ်ေန 

သည်။ 

သည်ကစားနည်းတွင် ေအမီမိင်က ဒိင်ုလူကီး။ 

ယင်းကစားနည်းဘက်သုိ မေရာက်ေသးခင်က 

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ေသနတ်ပစ်သည်။ သားေရ 

ကွင်းပစ်သည်။ ြမားေပါက်သည်။ ေသနတ်မှာ ေလ 

ေသနတ်ြဖစ်သည်။ ပစ်ကွင်းအလယ်အမှတ်သို 

မှန်ေအာင်ပစ်ိုင်လ င် စီးကရက်တစ်ဘူးရသည်။ 

ေသနတ်မှာ ေြပာင်းကိ ုမသမိသာ ွတ်ထားသည်။ 

သိုြဖစ်၍ ချနိ်သီးအတိုင်း ချနိ်ပစ်ပါက လွဲတတ် 

သည်။  အေသအချာချနိ်ေလ   အေသအချာလွဲ 

ေလြဖစ်သည်။ သည်သေဘာကိ ုေနာေကျေနက 

ေသာ ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ေသနတ်ကို သုံးေလး 

လှည့်ေလာက်သာလွဲပီး    ကျန်အလှည့်များ၌ 

ှစ်လှည့်တစ်လှည့်ေလာက ်ထိေနရာ ဒိုင်ေလျာ်ရ 

မတတ်  ြဖစ်လာသည်။  ေမာင်ေမာင်ဦးတိုထံ 

စီးကရက်ဘူးများ  စုပုံေရာက်ရှိလာသည်။ ဒိုင် 

လပ်ုသကူ ေတာင်းပန်လ တ်၍ အြခားကစားနည်းသို 

ကူးေြပာင်းလာရသည်။

သားေရကွင်းပစ်ကစားနည်းမှာ  မလွယ်လှ။ 

ဆယ်ေကာင်မ ရှိေသာ   ဘဲအုပ်အတွငး်မှ   ဘဲ 

တစ်ေကာင်၏ေခါင်းကို သားေရကွင်းှင့် စွပ်မိ 

ေအာင်  ပစ်ရသည်။  ဘဲများမှာ လ ပ်ရှားေနသည်။ 

ေြပးလ ားေနသည်။ ေခါင်းကို နိမ့်ချည် က ချည် 

လုပ်တတ်ကသည်။  သားေရကွင်းပစ်ရာတွင ်

ိုင်လာေသာ   စီးကရက်ဘူးတစ်ဝက်ေလာက ်

ေချာသွားသည်။   သိုြဖစ်၍  ေမာင်ေမာင်ဦးတို 

ထိုကစားနည်းကိ ုလက်ေြမာက်ကသည်။

ြမားေပါက်ရာတွင်မ ူလက်မှန်းှင့ ်အချန်ိအဆလိ ု

သည်။ သစ်သားစက်ဝိုင်းကို ဖဲထီးသံေချာင်းခ န် 

ကက်ေတာင်တပ်ထားေသာြမားြဖင့ ်ပစ်ေပါက်ရ 

သည်။ ယင်းကစားနည်း၌ သုံးေလးတစ်ေလးနီးပါး 

ိုင်ေနေသာ်လည်း   ကာေသာ ်  ေပါက်ရသည်ကိ ု

ပျင်းလာ၍ ဖဲက်ခဲ့ကသည်။

သည်တွင် ေမာင်ေမာင်ဦးတုိလူသုိက် ေအမီမိင် 

ဒိင်ုလပ်ုေသာ ကစားနည်းသို ေရာက်လာကသည်။ 

သည်ကစားနည်းကိ ု  ြမင်မှပင ်  ေမာင်ေမာင်ဦး 

စိတ်ဝင်စားသည်။

ဖေယာင်းတိင်ု ဆယ်တိင်ု စိက်ုထားသည်။ ယင်း 

ဖေယာင်းတိုင်ဆယ်တိုင်ကို သစ်သားမီးြခစ်ဆံ 

တစ်ေချာင်းတည်းြဖင့်   ဆယ်တိုင်လုံးစွဲေအာင ်

မီးညိရမည် ြဖစ်သည်။   မီးညိိုင်လ င် ရမည့် 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းကလည်း   တန်ဖိုးရှိသည်။ 

ေဂျာ်နီဝါးကား အရက်ပုလင်းတစ်လုံး။ .

ကစားနည်းကသာ  စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်း 

သည်  မဟုတ်ေသး။   ရရှိမည့်  လက်ေဆာင် 

ေအမီမိင်၏အလှအပသည် ထိညုတစ်ညလုံး သေူတွရသမ  မန်ိးကေလးတိင်ုး၏ 

အလှအပများအထဲတွင် အထူးြခားဆုံးပဲထင်သည်။ 

သူမ၏အသားအေရမှာ မြဖလှ။ အညိဘက်သို လုေနသည်။ 

အရပ်အေမာင်းမှာ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်အေနှင့် ေကာင်းလှသည်။ 

ြမင့်မားလှသည်။ သွယ်သည်ထင်ရေသာ်လည်း သူအချိးအဆက်ှင့်သူ 

လိုက်ဖက်သည့် အသားစိုင်များရှိသည်။ ေအမီမိင်၏ မျက်ှာမှာသွယ်သည်။ 

ှာတေံပ သည်။ မျက်ခုံးေမွးသည် မည်းနက်သန်မာလျက် အလယ်ှာိုးထပ်ိတွင် 

အြပတ်အေတာက်မရှိဘဲ ဆက်လုမတတ် ေပါက်ေနသည်။ 

သူမ၏ အထူးြခားဆုံးအရာမှာ ြပာလဲ့လဲ့ မျက်လုံးများ...

ေကးမုသံတင်းစာ စာဖတ်ပရသိတ်များ စာေပရသစု ံခစံားဖတ် ိင်ုရန်အတွက် အခန်းဆက်ဝတ ရှည်က  ကိ ုေဖာ်ြပေပးလျက်ရိှရာ စာေရးဆရာ ေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ ေရနံသာခင်ခင်ကီး အခန်းဆက်ဝတ ရှည်ကိ ု

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ပစ ည်းကသာ မက်ေမာဖွယ် ေကာင်းသည်မဟုတ ်

ေသး။ ဒိုင်လုပ်သူ၏ အသွင်အြပင်ကလည်း စိတ်ဝင် 

စားဖွယ်၊ မက်ေမာဖွယ်ေကာင်းသည်ဟု ေမာင်ေမာင်ဦး 

ထင်သည်။

စင်စစ် ေအမီမိင်၏အလှအပသည ်ထိုညတစ်ည 

လုံး သူေတွရသမ  မိန်းကေလးတိုင်း၏ အလှအပ 

များအထဲတွင် အထူးြခားဆုံးပ ဲထင်သည်။ သူမ၏ 

အသားအေရမှာ မြဖလှ။ အညိဘက်သို လေုနသည်။ 

အရပ်အေမာင်းမှာ မန်ိးကေလးတစ်ေယာက်အေနှင့ ်

ေကာင်းလှသည်။   ြမင့်မားလှသည်။   သွယ်သည် 

ထင်ရေသာ်လည်း သူအချိးအဆက်ှင့်သူ လိုက် 

ဖက်သည့် အသားစိုင်များ ရှိသည်။ ေအမီမိင်၏ 

မျက်ှာမှာ သွယ်သည်။ ှာတေံပ သည်။ မျက်ခံုးေမွး 

သည် မည်းနက်သန်မာလျက် အလယ်ှာုိးထိပ်တွင် 

အြပတ်အေတာက်မရိှဘဲ ဆက်လုမတတ် ေပါက်ေန 

သည်။  သူမ၏  အထူးြခားဆုံးအရာမှာ ြပာလဲ့လဲ့ 

မျက်လုံးများပင ်ြဖစ်သည်။

အလှအပကုိ မက်ေမာတတ်ေသာ၊ ရှာေဖွတတ်ေသာ 

အလှမုဆုိး ေမာင်ေမာင်ဦးသည်တွင်ပင် သားေကာင် 

ေရ သမင်ကို ေတွလာရြပန်ေလသည်။

သတူိုလသူိက်ု ေအမီမိင်တို ကစားနည်းအနားသုိ 

ချ်းကပ်လာခ့ဲသည်။ ေအမီမိင်တို စိတ်ပျက်စကား 

ေြပာေနချနိ်ှင့် ကံကိက်ရသည်။

“ေအမီေတာ့  ဒီကစားနည်းမှာ  ဒိုင်လုပ်ရတာ 

ပျင်းလာပ”ီ

သမူေဘးမှ မန်ိးကေလးက သမူကိ ုြပန်ေမးသည်။ 

“ဘာြဖစ်လိုလ ဲေအမီ”

“ယူပဲ စ်းစားကည့်ပါဦး။ ဖန်းဖဲယား စဖွင့်တဲ့ 

အချန်ိက အခုသိမ်းေတာ့မယ့်အချန်ိအထိ တစ်ေယာက် 

မှ ဆုကို မရေသးဘူး မဟုတ်လား။ ေဂျာ်နီဝါးကား 

ပလုင်းကိ ုကည့ပ်ါဦး ဖန်ုေတာင်တက်ေနပ။ီ ဘယ်သ ူ

မှ ကစားလိုမရတဲ့ ကစားနည်းမှာ ဒိုင်လုပ်ရတာ 

ငီးေငွစရာကီး”

“ကစားလိုရမယ့ ်နည်းေတာ့ရှိတယ်” 

တစ်ေယာက်က ဆိုသည်။ 

“ဘယ်နည်းလဲ”

“ေဂျာ်နဝီါးကားပလုင်းေနရာမှာ ေအမကီိ ုေပါက်မ ဲ

အြဖစ် ထားလိုက်ေပါ ့”

ေအမီမိင်တိုလူသိုက ်ရယ်ကသည်။

ယင်းအချနိ်တွင် ေဘာ်ဘီသည် ေဂျာ်နီဝါးကား 

ပလုင်းကိုကည့က်ာ  အတံကတ်ိကတ်ိ  ြဖစ်ေနသည်။

“ယဆူီးပတီာ။ ေဂျာ်နဝီါးကားပလုင်းေလ။ ရများရ 

လိုက်ရင်ေတာ ့ဒီညအဖို ပွဲေတာ်ကီးပဲမင”်

ေကျာင်းတွင် ေမာင်ေမာင်ဦး၏အမည်မှာ ပီတာ 

ြဖစ်သည်။ 

“ငါလိုချင်တာေတာ့ ပုလင်းမဟုတ်ဘူး”

ေဂျာ့က ဆိုသည်။ 

“ို ဘာလဲ” 

“ဒိုင်လူကီးကိ ုလိုချင်တာ” 

“အိုး၊ ေဂါ့”

ေစာဝင်းေဆွက   ကားရေသာစကားေကာင့ ်

မျက်ြဖဆုိက်သွားရဟန်ြဖင့် ဘုရားတရင်း ရင်ဘတ် 

ကို လက်ှင့်ဖိထားလိုက်သည်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦးတိုစကားကိ ုေအမီမိင်တို ကားပုရံ 

သည်။ သူမတိုအုပ်စုထဲမှ ခပ်စွာစွာ မိန်းကေလး 

တစ်ေယာက် ထွက်လာသည်။

“ဘာေြပာတာလဲဟင”် ေဒါသြဖင့် ေမးသည်။

“ဘာေြပာလိုလ”ဲ ေဘာ်ဘကီ အံအ့ားသင့သွ်ားဟန် 

ြဖင့် ဆိုသည်။

“လိခုျင်တာက ပလုင်းမဟတ်ုဘူး၊ ဒိင်ုလူကီးဆိတုာ 

ေလ”

“ဟုတ်လား၊ အဲလိုပဲ ေြပာသလား” 

“ဟုတ်တယ်။ အဲလိုပဲေြပာတယ”် 

“ဒါြဖင့်လည်း ပီးေရာေပါ ့”

သည်တွင် ေစာဝင်းေဆွသည ်“အီး၊ ေဂါ့” ဆိုကာ 

မျက်ြဖဆိုက်ြပြပန်သည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးတို ရယ်ေမာကြပန်သည်။ 

“ဘာလာ ေစာ်ကားတာလ”ဲ 

“ဘာေစာ်ကားလိုလ”ဲ

“အခုေြပာေနတာေတွ၊ အခုလုပ်ေနတာေတွဟာ 

ေစာ်ကားတာေပါ”့

“ဟုတ်လား” 

“ဟုတ်တယ်” 

“ဒါြဖင့်လည်း ပီးေရာေပါ”့

သည်တစ်ကိမ်တွင ်ေစာဝင်းေဆွက “အိုး၊ ေဂါ့” 

လုပ်မည်ြပင်ခိုက ်ပက်ထရစ်က ဝင်လုပ်ြပသြဖင့ ်

ပွဲကျကရြပန်သည်။  ေအမီမိင်သည ်  သူလူှင့် 

ေမာင်ေမာင်ဦးတိုလူသိုက် အချအီချြဖစ်ေနပုံကို 

ကည့က်ာ ခြံပင်းမပိုေံတာရ့သည်။ သိုေပမဲ ့ရယ်ချင် 

စတ်ိက ပိမုိမုျားြပားေနဟန်တသူည်။ ပံးစစိ ိြဖစ်ေန 

သည်။

“လာပါ ေဒစီ၊ မတန်တ့ဲအေကာင်ေတွနဲ  ဖက်ပီး 

ေြပာမေနစမ်းပါနဲ”

ေအမီမိင်တိုအဖဲွထမှဲ မန်ိးကေလးတစ်ေယာက် 

က သူလူကိုသ ူြပန်ေခ သည်။

သည်တွင် ေဂျာက့ ဘုကည့်ကည့ရ်င်း ဆိသုည်။ 

“အမ ိစကားေြပာတာ ကည့ေ်ြပာရင် ေကာင်းမယ် 

ထင်တယ်”

“ကည့်မေြပာဘ ဲဘယ်လိုလုပ်ေြပာလိုလ”ဲ

“မတန်တဲ့ေကာင်ေတွနဲ  ဖက်မေြပာနဲလို ေြပာ 

တယ်မဟုတ်လား”

“အင်း ေြပာတယ် ဘာြဖစ်သလ”ဲ 

“ဒါေကာင့ ်ကည့ေ်ြပာပါလို ေြပာတာ။ ကျပ်တို 

စကားေြပာတာ ုိးုိးပါ။ ဘယ်မှာ ဖက်ေြပာေနလုိ 

လဲ”

သည်တစ်ချတီွင်   ေမာင်ေမာင်ဦးတိုရယ်ိုင် 

သေလာက် ေအမီမိင်တို မရယ်ိုင်။ 

“ေခွးူးေတွနဲ  ဖက်မကိုက်နဲ  ေဟ့” 

တစ်ေယာက်က သတိေပးသည်။ 

“ဟုတ်တယ်။ ေခွးူးနဲ  ေခွးေကာင်းကိုက်ရင ်

ေခွးေကာင်းပဲ နားရက်ပဲ့တတ်တယ်။ ေဟ့ေဂျာ့၊ 

ကည့်စမ်း ငါ့နားရက်ပဲ့သွားပီထင်တယ”် 

မခွပ်သာ ခွပ်သာ ပက်ထရစ်က ခွပ်လိုက်ေသး 

သည်။ သူနားရက်ကိ ုလိက်ုြပေနရာ ေမာင်ေမာင်ဦး 

တိုလူသိုက်   မဆိုထားှင့်  ေအမီမိင်တိုထံမှပင ်

ရယ်သံေပ လာသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေအမီမိင်ထ ံတိုးလာသည်။ 

“မီးြခစ်ဆံတစ်ေချာင်း ဘယ်ေလာက်လဲဟင”် 

“တစ်ေချာင်း တစ်ပဲ”

“ေဈးကီးလိုက်တာ  အြပင်မှာဆိုရင်  မီးြခစ် 

တစ်ဘူးလုံးေတာင ်တစ်ပဲမေပးရဘူး”

“ဒါြဖင့် အြပင်မှာသွားဝယ်ေပါ့။ ဘာလိုလာေမး 

ေနေသးသလဲ” 

“အြပင်ကမီးြခစ်ဝယ်လာပီး ဒမှီာလာကစားရင် 

ရသလား”

“ရပါလိမ့်မယ် အားကီးကီး”

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။       



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊ ၂၀၂၁

ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ ဝစီကံယ်ေကျးမ (၅)
ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

မုသားေရှာင်ြခင်း ယ်ေကျးမ  (၅)မုသားေရှာင်ြခင်း ယ်ေကျးမ  (၅)

ဘိုးေလးက က်၏   အမ်ိေရှကကု ိပင်ကီးေအာက်၌ 

ဘိုးေလးက က်တစ်ဦးတည်းရိှေနသည်။  တ်မှလည်း 

တတွတ်တွတ် ရတ်ဆိုေန၏။ 

“ဘိုးေလး ဘာေတွရတ်ဆိုေနတာလဲ” 

ပူစူးမ၏စကားကိ ု ဘိုးေလးက က်က   ပံးြပ 

 တ်ဆက်ရင်း     တ်ကလည်း  တတွတ်တွတ်ြဖင့် 

ဆက်လက်ရတ်ဆိုေနသည်။

“ ှး” 

ေမာင်ထူးက ပစူူးမကိ ု  တတ်ိတတ်ိေနေပးရန် 

 တ်ခမ်းတွင် လက်ညိးကပ်ေထာင်ကာ  အချက်ြပ 

လိုက်သည်။ 

“ကဲကဲ လာကလာက၊ ေြမးတိုေရ။     အရပ် 

ရှစ်မျက်ှာမှာရှိတဲ ့ သတ ဝါေတွကို   နံနက်ခင်းမှာ 

ေမတ ာပိုေပးေနတာပါကွယ”်

“ဘိုးေလး ဒီေနေမတ ာပိုတာ အသံမထွက် 

ဘူးေနာ်” 

“ဟုတ်တယ်ကိုဦးရဲ။ ေြမးတိုသတိထားမိပါ့ 

မလား ေတွးေနတာ၊ ေြမးက သတိထားမိသားပဲ။ 

ဒီေန   အသံမထွက်ဘဲ  ေမတ ာပိုရတ်ဆိုေနတာက 

အေကာင်းရှိတယ်ကွဲ” 

“ဘာအေကာင်းများပါလ ဲဘိုးေလး” 

“ေြမးတိုနဲအတူ အသံထွက်ပီး ေမတ ာပိုေပး 

ချင်လိုေပါ့။ ဘယ်လိုလဲ လိုက်ဆိုကမယ် မဟုတ် 

လား” 

“ဟတ်ုကဲပ့ါ။ ဒါေပမယ့ ်ဘိုးေလးရဲ   ေမတ ာပို 

စာသားကိ ုေြမးတိုမှမရေသးတာ” 

“ဪ- ဟတ်ုတာေပါ။့  ဘိုးေလးက ေမတ ာပို 

စာသားကိ ုေြပာြပမယ်။  ေြမးတိုက ေရးမှတ်ထား 

ပီးေတာ့ လိုက်ဆိုကတာေပါ”့ 

“ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး”

ေမာင်ထူး၊ ကိုဦးှင့် ပူစူးမတိုသုံးဦး   ပိင်တူ 

ြပန်ေြပာကာ မှတ်စစုာအပ်ုများကိ ုအသင့ြ်ပင်ဆင်က 

သည်။ 

“အေရှအရပ်၌ရိှေသာ အန စကဝဠာ  အန  

သတ ဝါတို ေဘးရန်ခပ်သမ်ိး ကင်းကပါေစ၊  ဆင်းရ ဲ

ခပ်သမ်ိး ကင်းကပါေစ၊ ေကာင့်ကခပ်သမ်ိး ကင်းက 

ပါေစ၊ ှလုံးစိတ်ဝမ်းေအးချမ်းကပါေစ” 

ေမတ ာပိုစာသားတိုကိ ု ပီပီသသ၊    အြဖတ် 

အေတာက်မှန်မှန်၊  ပုံမှန်ေလသံခပ်ြဖည်းြဖည်းြဖင့ ်

ဘိုးေလးက က်၏      ရတ်ဆိုသင်ြပေပးမ ေကာင့ ်

ေမာငထူ်း၊ ကိုဦးှင့်ပူစူးမတို အမီလုိက်ေရးမှတ်ုိင် 

ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

“အေရှေတာင်အရပ်၌ရိှေသာ အန စကဝဠာ 

အန သတ ဝါတို ေဘးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ 

ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ ေကာင့်ကခပ်သိမ်း 

ကင်းကပါေစ၊  ှလုံးစိတ်ဝမ်း  ေအးချမ်းကပါေစ” 

“ေတာင်အရပ်၌ရိှေသာ အန စကဝဠာ အန  

သတ ဝါတို ေဘးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ ဆင်းရဲ 

ခပ်သိမ်းကင်းကပါေစ၊ ေကာင့်ကခပ်သမ်ိး ကင်းက 

ပါေစ၊ ှလုံးစိတ်ဝမ်း ေအးချမ်းကပါေစ” 

“လုိက်ေရးမှတ်လုိ အဆင်ေြပပါတယ်ဘိုးေလး”

ေမတ ာပိုစာသားများ  လိုက်လံေရးမှတ်ရာ၌ 

အဆင်ေြပမ  ရှိ၊ မရှိကို ဘိုးေလးက က်က   လက်မ 

ေထာင်၍ေမးြမန်းရာ ပူစူးမက ြပန်လည်ေြဖကား

လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“အေနာက်ေတာင်အရပ်၌ရှိေသာ      အန  

စကဝဠာ  အန သတ ဝါတို    ေဘးရန်ခပ်သိမ်း 

ကင်းကပါေစ၊     ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ 

ေကာင့်ကခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ ှလုံးစိတ်ဝမ်း 

ေအးချမ်းကပါေစ” 

“အေနာက်အရပ်၌ရှိေသာ  အန စကဝဠာ 

အန သတ ဝါတို ေဘးရန်ခပ်သိမ်း  ကင်းကပါေစ၊ 

ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ ေကာင့်ကခပ်သိမ်း 

ကင်းကပါေစ၊ ှလုံးစိတ်ဝမ်း ေအးချမ်းကပါေစ” 

“အေနာက်ေြမာက်အရပ်၌ရှိေသာ         အန  

စကဝဠာ    အန သတ ဝါတို  ေဘးရန်ခပ်သိမ်း 

ကင်းကပါေစ၊  ဆင်းရဲခပ်သိမ်း   ကင်းကပါေစ၊ 

ေကာင့်ကခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ ှလုံးစိတ်ဝမ်း 

ေအးချမ်းကပါေစ”

“ေြမာက်အရပ်၌ရိှေသာ အန စကဝဠာ အန  

သတ ဝါတို ေဘးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ ဆင်းရဲ 

ခပ်သမ်ိး ကင်းကပါေစ၊ ေကာင့်ကခပ်သမ်ိး ကင်းက 

ပါေစ၊ ှလုံးစိတ်ဝမ်း ေအးချမ်းကပါေစ” 

“ဘိုးေလးက    ြဖည်းြဖည်းမှန်မှန်ေလးေြပာြပ 

ေတာ့    လိုက်ပီးေရးမှတ်ရတာ    အဆင်ေြပပါ 

တယ်” 

ကုိဦးကလည်း ဘုိးေလးက က်၏ လက်မေထာင် 

၍ ေမးြမန်းမ ကို ြပန်လည်ေြဖကားလိုက်သည်။ 

“အေရှေြမာက်အရပ်၌ရိှေသာ အန စကဝဠာ 

အန သတ ဝါတို ေဘးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ 

ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းကပါေစ၊ ေကာင့်ကခပ်သိမ်း 

ကင်းကပါေစ၊ ှလုံးစိတ်ဝမ်း ေအးချမ်းကပါေစ” 

ဘုိးေလးက က်က စကားအဆံုးမှာ ေရေွးကမ်း 

ြပည့ြ်ပည့်တစ်ခွက်ကုိ တစ်ကျိက်တည်း ေမာ့ေသာက် 

လိုက်သည်။ 

“က-ဲ ဘိုးေလးေြပာတာ ေြမးတုိနားမရှင်းတာ 

ရှိလား။ ေရးမှတ်ရတာ အဆင်ေြပရဲလား” 

“အဆင်ေြပပါတယ် ဘိုးေလး။     ရှင်းရှင်း 

လင်းလင်းလည်း ရှိပါတယ်” 

ေမာင်ထူး ြပန်လည်ေြဖကားမ အား ကိုဦးှင့် 

ပူစူးမတိုကလည်း ေထာက်ခံစကားဆိုကသည်။ 

“ေအးကွယ် အရပ်ရှစ်မျက်ှာေမတ ာပိုစာသား

ေတွကိ ုေြမးတိုေရးမှတ်လိုက်ကေတာ ့တစ်ေခါက် 

မှတ်မသွိားတာေပါ့။ ခုလုိနံနက်ခင်းမှာ ေမတ ာပုိစကား 

ေြပာတာ၊ ေမတ ာပုိစာေတွရတ်ဆုိတာဟာ မဂ  လာ 

ရှိတာေပါ့။ မဂ  လာစကားြဖစ်တာေပါ့။  ယ်ေကျး 

သိမ်ေမွတဲ့စကားလည်းြဖစ်တာေပါ”့ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး” '

“ေမတ ာပုိစကားဟာ ကမ်းတမ်းတ့ဲစကားလား၊ 

ယုတ်ညံ့တဲ့စကားလား ေြမးတိုရဲ” 

“မဂ  လာရှိတဲ့စကား၊   ယ်ေကျးသိမ်ေမွတဲ ့

စကားပါ” 

ပူစူးမ၏  ြပန်ေြပာစကားကုိ   ဘုိးေလးက က် 

က   သေဘာကျစွာြဖင့ ် ပံးလိုက်ပီး  ဆက်ေြပာ 

သည်။ 

“ေအးေအး- အဲဒါကိုပဲ ဘိုးေလးက ေြပာချင ်

တာ။ ဒီေနမှာ ေြမးတိုကိ ု  ဖုသဝါစာအေကာင်း 

ေြပာဖို    စ်းစားတ့ဲအခါ    ဖုသဝါစာအဓိပ ာယ်ကုိ 

ေဖာ်ေဆာင်တာက ကမ်းတမ်းတဲစ့ကား၊ ယတ်ုညံတ့ဲ ့

စကားေတွကို ေြပာဆိုတာဆိုေတာ ့     အဲဒါေတွကို 

မေြပာချင်တာနဲ   မဂ  လာရှိတဲ့စကား၊   မွန်ြမတ်တဲ့ 

စကား၊ ယ်ေကျးသမ်ိေမွတဲစ့ကားေတပွ ဲေြပာမယ် 

ဆိုပီး မင်းကွန်းဆရာေတာ်ဘုရားကီး   ဦးဝိစိတ  

သာရာ ဘိဝံသ ကိုယ်ေတာ်တိုင ်ေမတ ာပွားများတဲ ့

အရပ်ရှစ်မျက်ှာေမတ ာပိုစကားကိ ုအသထွံက်ကာ 

ေမတ ာပိုရတ်ဆိုကဖို ေြပာရတာပဲ။ ေြမးတိုလည်း 

မှတ်သားရတာ တန်ဖိုးရှိတာေပါ့” 

“ဟုတ်ကဲ့ မှတ်သားထားပါ့မယ်ဘိုးေလး” 

“ေအးကွယ်- ဒါဆို  ဘိုးေလးနဲအတ ူ  ေြမးတို 

အားလုံး သံပိင်ရတ်ဆိေုမတ ာပုိလုိက်ကရေအာင်”

ဘိုးေလးက က်အပါအဝင် ေမာင်ထူး၊  ကိဦုးှင့် 

ပူစူးမတို၏   ညီညာပီသေသာ  အရပ်ရှစ်မျက်ှာ 

ေမတ ာပိုရတ်ဆိုသံတိုမှာ နံနက်ခင်းေလုေအးှင့် 

အတ ူသာယာနာေပျာ်ဖွယ်အတြိဖင့ ်ပျံံှ တင့တ်ယ် 

ေနေလသည်။ 

“သာဓုကွယ် - သာဓု၊ သာဓု။  ေြမးတိုလည်း 

ကုသိုလ်ေတွ  ရသွားကပီေပါ့။  ေနစ်အိပ်ရာဝင်၊ 

အိပ်ရာထအချနိ်ေတွမှာ   ဘုရားရှင်ကိုအာုံြပပီး 

ရတ်ဆိုေမတ ာပွားများကေပါ”့ 

“ဟတ်ုကဲပ့ါ ဘိုးေလး။ ေနစ်ရတ်ဆိပွုားများဖို 

ေြမးတိုကတိေပးပါတယ”် 

ေမာင်ထူး၊     ကိုဦးှင့်  ပူစူးမတို     ပိင်တူ 

ေြပာလိုက်ကသည်။ 

“လိမ ာလိုက်ကတာကွယ်။ ေြမးတိုအားလုံး 

သက်ရှည်ကျန်းမာပီး ပညာတတ်သူေတာ်ေကာင်း 

ေတွ ြဖစ်ကပါေစကွယ”် 

“ေပးတဲ့ဆုနဲ  ြပည့်ဝရပါေစ” 

“ြပည့ဝ်ပါေစကွယ်။ ဒါနဲ  - ဝစကီေံလးပါးထကဲ 

ဖုသဝါစာရဲ အဓိပ ာယ်ကို ေြပာကည့်ပါဦးကွယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး။ ကမ်းတမ်းတဲ့စကား၊ 

ယုတ်ညံ့တဲ့စကားေတ ွေြပာဆိုမ ကိုေခ တာပါ” 

ပူစူးမတိုသုံးဦး၏ ညီညာစွာြဖင့်ေြပာလိုက ်

ေသာစကားအဆုံးမှာ ဘိုးေလးက က်က ကည်ူး 

ေကျနပ်စွာြဖင့ ်     ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ရင်း 

ဆက်ေြပာသည်။ 

“ဝမ်းသာတယ်ကွယ်။ ေြမးတိုမှတ်မိေနကပ ီ

ေပါ။့ ေအးေအး- ဖုသဝါစာအေကာင်းကုိ အ့ဲေလာက် 

မှတ်မိရင်ရပါပီ။     ဘယ်လိုကမ်းတမ်းတဲ့စကား၊ 

ဘယ်လိုယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတဲ ့    စကားမျိးေတွကိ ု

ဖွင့်ဆုိေြပာြပဖုိဆုိတာကုိေတာ့ ထားလုိက်ပါေတာ့။ 

ဒါေကာင့လ်ည်း ေြမးတိုနဲအတ ူဒေီနမှာ မွန်ြမတ်တဲ၊့ 

မဂ  လာရိှတဲ၊့ ယ်ေကျးသမ်ိေမွတဲ ့စကားေတြွဖစ်တဲ ့

ေမတ ာပုိတာေတွကုိပဲ ရတ်ဆုိပွားများ  ကုသုိလ်ယူ 

လိုက်ကတာေပါ”့ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ၊   ေြမးတိုမှတ်သားထားပါ့မယ ်

ဘိုးေလး”

“ကဲ ... ေမာင်ေအာင်ဘု၊  ဟိုအပတ်က 

ဘဘေြပာခဲ့တယ်  မဟုတ်လား၊   ဗုဒ တို 

သားအဖအေကာင်းေလ” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ . . ဘဘ”

 “ေအး .. ဒါ အခု အရင်ေြပာမယ”် 

“ဒလီိကွု ..... ဗဒု က ကိရုင် ရာဟလုာ 

ကို  မှန်အေကာင်းေမးတယ်။ ဒီေတာ့ ... 

ဘဘက ကိရုင်ရာဟလုာ မေြပာခင် မင်းတို 

အရင်ေြပာရေအာင် စ,ေမးမယ်  အားလုံး 

ေြဖေနာ်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ”

“က ဲ... ေြဖ၊ မှန်ဆိတုာ ဘာလပ်ုရတာ 

လဲ” 

“အလှြပင်ရင ်ကည့်ရတာ” 

“ေခါင်းဖီးရင ် ကည့်ဖီးတာ ...”

“ကိုယ့်မျက်ှာ လှမလှ ကည့်တာ” 

“ေအး ... ေအး မင်းတိုေြပာတာေတ ွ

မှန်တယ်ကွ” 

“အဘှယ် ခင်စိန်မတုိဆုိရင် ဖင်က 

ေနာက်ကို  ချတိ်ေနေအာင်လုပ်၊    ရင်ကိ ု

ေကာ့ပီး မှန်ထဲေပ လာတ့ဲ သူေနာက်ေကျာ 

ကိုေတာင်  လှမလှ ကတ်သီးကတ်သတ ်

ကည့်ေသးတာ” 

“ဟဲ ့ေအာင်ဘစုတ်ု၊ ငါေလ ဘဘေရှ 

မို မေြပာလိုက်ချင်ဘူး၊ ဒီအေကာင် ... 

“ေဟ့ ... ဒီအေကာင် မရှိဘူး၊ ငါမရှိ 

သူမရှိ ုပ်နဲနာမ်ပဲရှိတာ” 

“ေဟ ... အဒဲါ မင်းဘယ်သေူြပာလ”ဲ 

“အဘိုးတို စကားဝိင်ုးက ေြပာသံကားရလို 

မှတ်ထားတာ ဘဘ” 

“ ငါေတာ ့မင်းကိ ုအထင်ကီးသွားပ ီ

ကွ၊ မင်းတို ေအာင်ဘေုြပာတာ  မှတ်ထား 

ေနာ်၊ ငါဆိတုာလည်း မရိှ၊ သဆူိတုာလည်း 

မရှိ၊ အမှန်က ုပ်နဲနာမ်သာ ရှိတာ၊ ုပ်နဲ  

နာမ်ေပါင်းထားတာကိ ုလပူ၊ဲ နတ်ပ၊ဲ ေခွးပ၊ဲ 

ဝက်ပဲလို ေခ ေနတာ၊    ကဲ ... အဲဒါေတွ 

ထား...”

“မင်းတုိက မှန်ဆုိတာ ဘာလုပ်ရမယ် 

ဆိုတာကို ေြပာပီးပီ၊    ကိုရင်ရာဟုလာ 

ေြဖတာကိုလည်း မှတ်ထားဦး” 

“ဗုဒ က မှန်ဆိုတာ ဘာလုပ်ရလဲလို 

ေမးေတာ့ ကိုရင်ရာဟုလာက ...” 

“ဗဒု ဘရုား လူမျက်ှာမှာ ေပါက်တဲ ့

မှဲမည်းများ၊    ဝက် ခံများကိုကည့်ပီး 

ဆင်ြခင်ရတဲ့အကျိးရှိပါတယ်တဲ့၊ ကိုရင ်

ေြဖတာေနာ်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ” 

“မင်းတုိလုိ အလှကည့်ဖုိ  ဆုိတာပါ 

လား” 

“မပါဘူး ... ဘဘ” 

“အဲလို ေြဖေတာ့ ..... ဗုဒ ြမတ်စွာက 

မှန်ကို   သာဓကြပပီး    ဆုံးမတယ်ေလ၊ 

ဆုံးမပုံအချပ်က သားေတာ် ရာဟုလာ၊ 

မှန်လိပုေဲပါ၊့ ကိယ်ုလပ်ုမယ့ ်အလပ်ုတစ်ခခု ု

ဟာ ကိယ်ုေရာ၊ သေူရာဆင်းရဒဲကု ြဖစ်ေစ 

မှာလား၊ ဒုက ေတွပွားပီး အကုသိုလ်ြဖစ ်

ေစုိင်မှာလားလုိ eာဏ်မျက်စိနဲကည့တ်ဲ။့ 

အဲလို ... ကည့်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ေရာ၊ 

သေူရာ ဒကု ြဖစ်မယ်၊ အကသုိလ်ုြဖစ်မယ် 

ဆိရုင် အဒဲအီလပ်ုကိမုလပ်ုနဲ ၊ အဒဲ ီအေြပာ 

မျိးကို မေြပာနဲ ၊ အဲဒီအကံမျိးကို မကံနဲ  

တဲ့” 

“တကယ်လုိ ကိယ်ုလပ်ုမယ့အ်လပ်ု၊ 

ကိယ်ုေြပာမယ့စ်ကား၊ ကိယ်ုကတံဲ ့အက ံ

အစည်ဟာ ကိုယ်ေရာသူေရာ  ချမ်းသာ 

မယ်၊  ကုသိုလ်ြဖစ်မယ်ဆိုရင ်   လုပ်ြဖစ ်

ေအာင်လပ်ု၊ ေြပာြဖစ်ေအာင်ေြပာ၊ ကြံဖစ် 

ေအာင်ကံတဲ့၊ ဒါဟာ မလုပ်ခင်၊ မေြပာ 

ခင်၊ မကံခင်က ကိုယ့်eာဏ်နဲ   ဆင်ြခင် 

ကည့်ရမှာေနာ်၊ ကားလား” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ... ဘဘ” 

“အဲ ... လုပ်ေနဆဲ၊    ေြပာေနဆဲ၊ 

ကံေနဆဲ တန်းလန်းမှာလည်း အခုလိုပဲ 

မှန်ကည့်သလို eာဏ်မျက်စိနဲ  ကည့်တဲ့၊ 

ဒုက ြဖစ်ေစမယ်၊  အကုသိုလ်ြဖစ်ေစမယ ်

ဆိုရင်  ရပ်ပစ်လိုက်။   သုခြဖစ်ေစမယ်၊ 

ကုသုိလ်ြဖစ်ေစမယ်ဆုိရင် ပီးေအာင်သာ 

လပ်ုေပေတာ၊့ ေြပာေပေတာ၊့ ကေံပေတာ ့

တဲ။့ ဒါဟာ လုပ်ေနဆဲ တန်းလန်းမှာဆိေုတာ ့

ပစ ပ န်ေခ တာေပါ့၊ ေနာက်တစ်ချက်က 

လပ်ုပီးမှဆုိရင်ေတာ့၊ ေြပာပီးမှဆုိရင်ေတာ ့

ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်၊ ေြပာခဲ့တဲ့ စကား 

ေတကွိ ုဘရုားထမှံာ၊ ဒါမှမဟတ်ု သိကား 

လမိ ာတဲ ့သီတင်းသံုးေဖာ်အထံမှာ၊   ဒါက 

သာသနာ့ေဘာင်မှာဆုိရင် သီတင်းသုံးေဖာ် 

ေပါ့။                    စာမျက်ှာ ၂၁ သို 



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊ ၂၀၂၁

 

ဓမ ဒတူ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏ ရရဲင့သ်တူို၏သတ ိ စာအပ်ုမှ ဆရာေတာ်၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

  ရဲရင့်သူတို၏သတ ိ  ရဲရင့်သူတို၏သတ ိ
ဓမ ဒူတ 

ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ (ယခင်အပတ်မှအဆက်)

“ဟုတ်လိုက်ေလဘုရား၊ မှန်လိုက် 

ေလ၊  အရှင်ဘုရားက  တပည့်ေတာ်ရဲ 

စတ်ိကိ ုသလိိုေြပာေနတာလား ဘရုား” 

“ဘယ်သမိလ ဲဒကာမကီး၊  သမူျား 

စိတ်ကို  အဲဒီလိုမသိပါဘူး၊  ဒါေပမယ့် 

ကေိလသာရိှေနကတဲ ့သတ ဝါတိင်ုးမှာ  

ကေိလသာကခိင်ုးလို လပ်ုေပးတဲ ့ဝရီယိ 

ေတွလည်း ရှိေနတယ်လို ဘုရားေဟာ 

အရသိထားလိုသာ ေြပာြပေပးတာပါ”

“တကယ်      ဟုတ်ေနတယ်ေနာ် 

ဘုရား” 

“အဲဒါေကာင့် ေြပာေပးရတာေပါ့။ 

ကိုယ့်စိတ်ေလး      ကိုယ်ြပန်ကည့်ပါ 

ဆိတုာ ဒသီေဘာေတကွိ ုသလိာေအာင် 

ေြပာတာ၊  ဒီလိုမှမသိရင ်  ဒီေလာက် 

ေလးမှမသိရင ်   ကိေလသာကိုိုင်တဲ ့

ဝီရိယေတွြဖစ်လာေအာင ်    ဘယ်လို 

အားထုတ်ုိင်ပါေတာ့မလဲ၊ ကိေလသာ 

ခုိင်းလုိ လုပ်တ့ဲဝီရိယနဲသာ အချန်ိကုန် 

ပီေပါ့” 

“အဲဒီလိုပါပဲ၊  ေဝယျာဝစ  အလုပ် 

လုပ်ေတာ့မယ်ဆုိရင် ကိယ်ုလပ်ုသင့တ်ဲ ့

ကုသိုလ်မို  ကုသိုလ်ြဖစ်ဖို ေကာင်းတဲ ့

စိတ်ြဖစ်ဖိုသက်သက်၊ ရည်ရယ်ချက်နဲ  

လုပ်သင့်တာေပါ့။ အခုေတာ့ ခိုင်းလို 

လုပ်တ့ဲ ေဝယျာဝစ ၊ မေကာင်းတတ်လုိ 

လုပ်တဲ့ ေဝယျာဝစ ၊ ေနာက် ဒီလိုလုပ် 

ေပးရင်    ငါေတာ ့  ဘာအခွင့အ်ေရးရိင်ု 

တယ်ဆိုတဲ့   ေမ ာ်လင့်ချက်နဲလုပ်တဲ ့

ေဝယျာဝစ ေတပွ ဲများေနကတယ်၊ အဒဲါ 

ေတွဟာ ကိေလသာဘက်ပါတဲ ့ဝီရိယ 

ေတွေပါ့” 

“အဲဒီေလာက်ထိ   သိလာေတာ့ 

ေတာ်ေတာ်ကိ ုကေိလသာက   ေကာက် 

စရာေကာင်းတာေနာ ်ဘုရား” 

“ဟုတ်တယ်       ဒကာမကီး 

ဟုတ်တယ်၊ တကယ်တန်းက ကိေလသာ 

ကိေုကာက်ရမှာပါ၊ ဒါနေတ ွေဝယျာဝစ  

ေတွြဖစ်ဖိုကေတာ့   ဂုစိုက်ရမှာပါ၊ 

ကုသိုလ်ေတွလုပ်မိဖိုေတာ ့ မျက်ြခည ်

ြပတ်လို မြဖစ်ပါဘူး” 

“ဒါေပမယ့် တချိက ကိေလသာနဲ  

ကိေလသာကခိုင်းခံရတဲ့   ဝီရိယကို 

ကွဲကွဲြပားြပား         မြမင်ိုင်ကေတာ ့

ေတာ်ပီ၊ ဒါန မလှေတာ့ဘူး၊ ေဝယျာ 

ဝစ ေတွမလုပ်ေတာ့ဘူး၊    သီလေတွ 

မေစာင့်ေတာ့ဘူး၊           တရားလည်း 

အားမထုတ်ေတာ့ဘူးလို       စိတ်ပျက် 

လက်ပျက်နဲ  ကုသိုလ်ေတွကိ ုေရှာင်လာ 

ကတယ်၊ အဲဒါ ကိေလသာရဲအစွမ်းေပါ့၊ 

ဟုတ်တာ၊ မှန်တာ၊ ေကာင်းတာေတွကိ ု

လုပ်ဝံ့တဲ့   ဝီရိယေတွ   ေပျာက်သွားပီး 

မဟတ်ုမမှန် မေကာင်းတာေတကွိ ုလပ်ုဝံ ့

တဲ ့ ဝရီယိေတ ွေရာက်လာေတာတ့ာေပါ”့ 

“အဲဒီဝီရိယေတွဟာ ကိးစားတယ်၊ 

အားထုတ်တယ်၊ လုံလစိုက်တယ်၊ ဝီရိယ 

ရှိတယ်ဆိုေပမယ့် ကိေလသာကို မိုင်ပါ 

ဘူး၊ ကေိလသာကိ ုေလာင်က မ်းြပာကျေစ 

တဲ ့အာတာပ ီဝရီယိေတာ ့လုံးဝမဟတ်ုပါ 

ဘူး” 

“ေအာ် တပည့်ေတာ်မတိုရဲ ကုသိုလ် 

ဆိရုင် အေကာင်းအမျိးမျိးြပပီး ဟိေုရှာင် 

ဒီေရှာင်လုပ်တာ       ကိေလသာေပါ့ေနာ် 

ဘုရား” 

“ဟာ ဟုတ်တာေပါ့၊ ဒကာမကီး” 

“ဒါြဖင့်    အာတာပီဆိုတဲ့   ဝီရိယ 

အေကာင်းနဲ    ဝရီယိြဖစ်ေအာင် ဘယ်လိ ု

လုပ်ရမယ်ဆုိတာ ဆက်ပီး မိန်ပါဦးလား 

ဘုရား” 

“ကဲ ကဲ ေြပာကပါစို၊  ကိေလသာကို 

ေလာင်မိက်ပူပန်ေစတတ်တဲ ့အာတာပီ 

ဝီရိယက    ဘယ်အချနိ်မှာ    ဘယ်လို 

ေလာင်မလဲဘုရားလိုေမးရင ်ကိေလသာ 

က ဘယ်အချနိ်မှာ   စိတ်ကို ဘယ်လို 

ေလာင်ေနသလဆဲိတုာက စပီးေြပာကပါ 

စို” 

“ကိေလသာက   ေလာဘ၊  ေဒါသ၊ 

ေမာဟ မာန၊ ဒိ  ိ၊ ဝိစိကိစ ာ စတာေတွက 

လိုချင်ပီး ပျာယာခတ်မ ၊  အလိုမကျလို 

တင်းကျပ်မ ၊ မေရမရာရှိမ ၊ ကိုယ့်ကိုယ ်

ကုိယ်   အဟုတ်ကီးထင်မ ၊  ကုိယ်ထင်ရာ 

ဦးစားေပးမ ၊ အမှား အမှန် မေဝဖန်ိုင်မ  

စတာေတွဟာ လူေတွရဲစိတ်ကုိ အချန်ိမေရး 

ဒုက ေပးေနကပါတယ်၊ ေလာင်မိက်ေန 

ကပါတယ်။  စိတ်ကေလးကိ ု ေအးေအး 

ေဆးေဆး ငမ်ိးငမ်ိးချမ်းချမ်း ေနခွင့မ်ေပး 

ကပါဘူး၊ တစ်မျိးမဟတ်ု တစ်မျိးကေတာ ့

ပူေအာင်  ေနကပါတယ်” 

“ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား” 

“ဒီ     အချနိ်မေရး     ေလာင်ေနတဲ့ 

ကိေလသာကိ ု       မေလာင်ိုင်ေအာင်၊ 

မဝင်ိင်ုေအာင်၊ မြဖစ်ိင်ုေအာင်  လပ်ုိင်ု 

တဲ့ အာတာပီ  ဝီရိယအစစ်ဆိုရင ်အချနိ် 

မေရးရှိေနရမယ်၊ အချနိ်မေရး အမဲတမ်း 

ကိေလသာကို ြပန်  ိုင်ရမယ်၊ ငိမ်းိုင ်

မယ်၊ ဒီဝီရိယဟာ မိမိတိုရဲ စိတ်မှာ အမဲ 

ရှိေနရမယ်” 

“မှန်ပါဘုရား” 

“အဲ..     ဒါေပမယ့်    ဒီဝီရိယကို 

အကမ်းဖျင်းေလးမျိး  ေြပာကဦးစို၊ အဲဒီ 

ေလးမျိးကဲွြပားရတာကလည်း ကိေလသာ 

ြဖစ်ေနတဲ့ အကုသိုလ်စိတ်နဲ  ကိေလသာ 

မြဖစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ်လို ှစ်မျိးကွဲြပား 

လိုပါ၊ ဒအီကသုိလ်ု ကသုိလ်ုစတ်ိှစ်မျိးမှာ 

လည်း အကသုိလ်ုစတ်ိမြဖစ်ခင်၊ ြဖစ်မလာ 

ေအာင်   ကိးစားတဲ့  အာတာပီဝီရိယ 

သမ ပ ဓာန် လုံလ၊ ေနာက်အကသုိလ်ုစတ်ိ 

ြဖစ်ေနရင ်     ချက်ချင်းရပ်သွားေအာင ်

ငိမ်းသွားေအာင်ကိးစားတဲ့ အာတာပီ 

ဝီရိယ သမ ပ ဓာန်လုံလ၊ ှစ်မျိးေပါ့” 

“ကုသိုလ်စိတ်နဲ  ပတ်သက်ပီးေတာ ့

လည်း မြဖစ်လာေသးတဲ ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ  

ြဖစ်လာေအာင်ကိးစားတဲ ့    အာတာပီ 

ဝီရိယ   သမ ပ ဓာန်လုံလ၊   ြဖစ်ေနတဲ့ 

ကုသိုလ်စိတ်ကို   ဆက်ကာဆက်ကာ 

ထပ်ကာထပ်ကာ     ြဖစ်ေနိုင်ေအာင် 

ကိးစားတဲ့ အာတာပီဝီရိယ သမ ပ ဓာန် 

လုံလလို ှစ်မျိးရိှတယ်၊ ေပါင်းလိက်ုေတာ ့

ေလးမျိးေပါ့” 

“အရှင်ဘုရား      ေြပာတာေတွကိ ု

သိသလိုလိုပါပဲ။ ဒါေပမယ့် မမှတ်မိလုိက် 

ဘူး ဘုရား၊ ြပန်ပီးမိန်ပါဦး” 

“အင်း...  ဟုတ်သားပဲေလ၊  စာသံ 

ေပသံေတွ ပါသွားလိုနဲတူတယ်၊ ကဲ ကဲ 

... ဒီလိုြပန်ပီး     တစ်မျိးေြပာေပးမယ်၊ 

စိတ်ညစ်ဖူးတယ်မဟုတ်လား” 

“မှန်ပါ၊ ညစ်ဖူးပါတယ်ဘုရား” 

“အဲဒီညစ်ဖူးတဲ့    စိတ်ေလးမြဖစ ်

လာခင် ြဖစ်လာေတာ့မယ်ဆိုရင ်အြဖစ် 

မခံရေအာင်ေနိုင်တဲ့    ဝီရိယ သတ ိ၊ 

ေနာက်စိတ်ညစ်ေနတဲ့အခါ  ြဖစ်ေကာ 

မရှည်ဘ ဲ တတ်ိင်ုသမ  ချက်ချင်းဆိသုလိ ု

ရပ်ပစ်ိုင်တဲ့  ဝီရိယသတ ိ၊  ဘယ်ှမျိး 

ရှိပီလ”ဲ 

“ှစ်မျိးပါဘုရား” 

“စိတ်ညစ်တာနဲပတ်သက်လို ှစ်မျိး၊ 

ေနာက် စတ်ိကည်လင်တာနဲပတ်သက်လို 

စိတ်ကည်မ  မရှိေသးရင် မြဖစ်ေသးရင ်

ရှိေအာင်၊   ြဖစ်ေအာင်လုပ်ဝံ့တဲ ့  သတ ိ၊ 

လုပ်ိုင်တဲ့သတ ိ၊      ေနာက်စိတ်ေလး 

ကည်ေနပီဆိုရင ်ထပ်တလဲလဲဆိုသလိ ု

အမဲတမ်း    ကည်ေနိုင်ေအာင်လုပ ်

စွမ်းိုင်တဲ့      ကိးစားမ   ဝီရိယသတ ိ၊ 

ေပါင်းေလးမျိးေပါ”့ 

“မှန်ပါ့ ေလးမျိးပါဘုရား၊   အဲဒီ 

ေလးမျိးကုိေတာ့ တစ်ပိင်တည်း ဘယ်လုပ် 

လိုရမလဲ၊ လုပ်လိုရပါ့မလား ဘုရား”

“ဘယ်ရမလဲ ဒကာမကီး၊ သူအခုိက် 

သူအချနိ် သူအေြခအေနေပ မူတည်ပီး 

ေလးမျိးထဲက တစ်မျိးမျိးနဲ  ကိေလသာ 

စိတ်ညစ်မ ေတွကို    အြဖစ်မခံတာေပါ့။ 

အမှန်ကေတာ ့ဝရီယိသတ ိ တစ်မျိးတည်း 

ပါပဲ၊    အေြခအေနနဲ    အချနိ်အခါေပ  

မူတည်ပီးသာ ေလးမျိးြဖစ်တာပါ။ အခု 

ေြပာခဲ့တဲ့ေလးမျိးထဲက    ဘယ်ဝီရိယပ ဲ

ရှိေနေန ကိေလသာေတွ ဝင်မလာိုင်ပါ 

ဘူး၊    ပူလွန်းလို   ကိေလသာစိတ်ေတွ 

တွန်ဆုတ်၊ လိမ်ေကာက်ပီး ေနာက်ဆုံး 

ကုန်သွားိုင်ပါတယ်” 

“ေအာ် ဒလီိကုိုး ဘရုား၊ တပည့ေ်တာ် 

တိုက   ဝီရိယရှိတယ်ဆိုတာ  တစ်နာရီ၊ 

ှစ်နာရီ  ထိုင်ိုင်မှ   ကာကာထိုင်ိုင်မ ှ

မလ ပ်တမ်းထိုင်ိုင်မှလို     ထင်ခဲ့တာပါ 

ဘုရား” 

“အခေုတာ ့  ကေိလသာကိေုတာင် 

ေလာင်ိုင်တဲ့   အာတာပီဝီရိယကို 

သေဘာေပါက်ပီေပါ့။     သူကိုသာ  

အားအစွမ်းေကာင်းေအာင ်  ကိးစား 

ေပးေပါ့” 

“အာတာပီဝီရိယကို    သေဘာ 

ေပါက်ပါပီဘုရား၊  ဒါေပမယ့် ဒီဝီရိယ 

အားအစွမ်းေကာင်းေအာင ်  ဘယ်လို 

လုပ်ရမလဲဘုရား” 

“အဲ.. အဲဒါကေတာ့ အရင်တစ်ခါ 

ကလည်း   ဒကာကီးနဲ   သူမိတ်ေဆွ 

တရားသမားတစ်ေယာက ်လာေမးဖူး 

တယ်၊ သူတိုကိုပါ ေခ လာခဲ့ေပါ့။ အဲဒီ 

ကျမှ ရှင်းြပေပးမယ်ေလ” 

“ဟင်...   အရှင်ဘုရားကလည်း 

နည်းနည်းေလးေလာက်ေတာ့ ေြပာြပ 

ပါဦး ဘရုား၊ တပည့ေ်တာ်မ သခိျင်လွန်း 

လိုပါ” 

“ကဲ ဒီလိုဆို နည်းနည်းေြပာမယ်၊ 

တစ်ေယာက်ဆိလုေူသ၊ ှစ်ေယာက်ဆိ ု

လရှူင်၊ သုံးေယာက်ေပါင်းေလာင်းေကျာ် 

ဆိုတာ ကားဖူးတယ်မဟုတ်လား” 

“ကားဖူးပါတယ်ဘုရား” 

“ေအး - အဲဒီလိုဆိုရင် ဝီရိယက 

သူအေပါင်းအသင်းေတွနဲ  အတူတကွ 

ေပါင်းုိင်မှ သံုးေယာက်ေပါင်းေလာင်း 

ေကျာ် အားအစွမ်းေတေွကာင်းလာိင်ု 

တယ်လိုပဲ မှတ်ထားလိုက်ပါ” 

“ဟင် ဒီေလာက်ပဲလား ဘုရား”

 စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

တိုလူဘဝမှာဆိုရင် မိဘဆရာသမားတို၊ အသက် 

သိက ာကီးသူတို စသြဖင့်ေပါ့ကွာ၊ တစ်ဦးဦးထံမှာ 

ကိယ်ုအလပ်ုမှားတာကိ၊ု အေြပာမှားခဲတ့ာကိ ုတင်ြပ 

ပီး မှားေကာင်း ဝန်ခ၊ံ ေနာင်မလပ်ုမ၊ိ မေြပာမေိအာင် 

ေစာင့်စည်းရမယ်တဲ”့ 

“အဲ ကိုယ်ကံစည်တာက အမှားြဖစ်ေနမယ်၊ 

ကိယ်ုလည်း ဒကု ြဖစ်၊ သမူျားလည်း ဒကု ြဖစ်ေစမယ် 

ဆိုရင်   ဒီအကံကို   ငီးေငွရမယ်၊   ရှက်ိုးရမယ်၊ 

စက်ဆုပ်ရံရှာရမယ်၊     ေနာင်    မကံြဖစ်ေအာင ်  

ေစာင့်ထိန်းရမယ်တဲ”့ 

“ေအး ... တစ်ခုေတာ့ရှိတယ်။ ကိုယ့်အကံက 

ကိုယ်လည်း ချမ်းသာိုင်၊ ကုသိုလ်ရိုင်၊ သူတစ်ပါး 

လည်း ချမ်းသာိင်ုမယ်၊   ကသုိလ်ုရိင်ုမယ်ဆိရုင်ေတာ ့

ေနေနညည   အဲဒီကုသိုလ်နဲစပ်ပီး  ှစ်သက်ြခင်း၊ 

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းြဖစ်ကာ  သိက ာသုံးပါး၊ ကိုယ်ကျင့ ်

တရားကိ ုဆက်လက် အားထတ်ုေပေတာ”့ “ချစ်သား 

ရာဟလုာ၊ ေရှးေရှးေသာ ဘရုားစတဲ ့သေူတာ်ေကာင်း  

ေတွဟာ အခုလုိလည်း  eာဏ်နဲ  ဆင်ြခင်ကည့်ပီးမှ 

ကိယ်ုလပ်ုတဲအ့လပ်ု၊ ကိယ်ုေြပာတဲအ့ေြပာ၊ ကိယ်ုက ံ

တဲ့အကံကို စင်ကယ်ေအာင ်လုပ်ခဲ့ကတယ”် 

“ ဒါေကာင့်မို ဘာမဆို eာဏ်နဲ  ဆင်ြခင်ပီးမ ှ

လုပ်ပါ။ ကံပါလို ဆုံးမလိုက်တယ”် 

“ ဒီေတာ့ ... ဟိုေမာင်ေအာင်ဘ ုေြပာစမ်း၊ ဟို 

တစ်ခါ မင်း ဖုန်ေတွကို ေြခနဲမခတ်ဘူးလား” 

“ခတ်ပါတယ် ... ဘဘ” 

“ဒီတုန်းကများ    အခုလို   ဆင်ြခင်ကည့်ရင ်

ဘယ်ခတ်ြဖစ်မလ ဲ” 

“ခေုတာ ့သေူရာ မင်းတိုေရာ ဖန်ုေတ၊ွ အသက် ှ 

ကျပ်နဲ  ဒုက မြဖစ်ဘူးလား” 

“ြဖစ်ပါတယ် ဘဘ”

“ေပေတာ ့ဟိေုထွးငယ်မဆိသုေူတကွ မဆဘဲူး 

လား” 

“ဆဲပါတယ် ... ဘဘ”  

“ေအာင်ဘုကေကာ” “ြပန်ဆဲပါတယ် ဘဘ” 

“ဆဲတာက  အကုသိုလ်လား၊  ကုသိုလ်လား” 

“အကုသိုလ်ပါ ဘဘ” “ေအး ... ေဒါသ အကုသိုလ် 

ပဲေပါ့” 

“ဒါကိ ုမခတ်ခင်က ကိယ်ုေရာ၊ သေူရာ ဒကု ြဖစ် 

မှာ၊   အကုသိုလ်ြဖစ်မှာကိ ု ဆင်ြခင်မိရင ်လုပ်ပါဦး 

မလား” 

“မလုပ်ြဖစ်ေတာ့ပါ... ဘဘ” 

“အ ဲ... ဟတ်ုပါ၊့ ဒါေ့ကာင့ ်ဒေီနကစပီး မျက်ှာ 

မှာ   အြပစ်ရှိ၊ မရှိ   မှန်နဲ ကည့်ပီး ဆင်ြခင်ရသလိ ု

ကိယု့အ်လပ်ု၊  ကိယု့အ်ေြပာ၊   ကိယု့အ်ကတံိုကိုလည်း 

eာဏ်မျက်စိမှာ   အြပစ်ရှိ၊ မရှိ  ကည့်တတ်ေအာင ်

ေလ့ကျင်ထားကေပေတာ့ဗျာ”



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊   ၂၀၂၁

ြမဝတီ  ိုဝင်ဘာ  ၉

ကရင်ြပည်နယ ်ြမဝတီမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကို ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ုိင်ရန်အတွက်  ြမန်မာဘာသာ၊  စေကာကရင်ဘာသာတုိြဖင့် 

ယေန  နနံက် ၈ နာရကီ  မိေပ ရပ်ကွက်များှင့ ်လမ်းဆုေံနရာများတွင် 

အသိပညာေပး   းေဆာ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ ကို ထိန်းချပ်ိုင်ေရး 

အတွက် အသိပညာေပး  းေဆာ်မ ကို  ြမဝတီခိုင ်  ြပန်ကားေရးှင့်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမ ှ  ဝန်ထမ်းများက  ယခုကဲ့သို ေနစ် 

အသိပညာေပးလိုက်လံ  းေဆာ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  

                                          ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ လယ်ေဝးမိနယ်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စနစ်တကျ   ကိတင်ကာကွယ်ထိန်းချပ်ုိင်ေရး  လယ်ေဝးမိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမး်များက 

ုိဝင်ဘာ ၉ ရက်  နံနက်ပုိငး်တွင်  ရပ်ကွက်ှင့်ေကျးရာများတွင ်

လှည့်လည်အသိေပးစ်။                                 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ြမဝတီမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ ကို ထိန်းချပ်ိုင်ေရး

ြမန်မာှင့်စေကာကရင် ှစ်ဘာသာြဖင့် အသိပညာေပး  းေဆာ်မ များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

အုပညာ

ေကျာ်ကားတဲ ့ေတးသံရှင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူထရားဗစ်စေကာ့ရဲ လတ်တေလာြပလုပ်ခဲ့တဲ ့

ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲမှာ   လာေရာက်ကည့် သူ  ပရိသတ်များစွာ  ဒဏ်ရာရခဲ့ပီး 

ရှစ်ေယာက်ေသဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူရဲေဖျာ်ေြဖပွဲမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်ေတွအတွက် 

အသုဘစရိတ်ကို ထရားဗစ်စေကာ့က ကျခံေပးမှာြဖစ်ေကာင်း ေအးရှားဝမ်းေဒါ့ကွန်းရဲ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

 Astroworld Festival လို   အမည်ေပးထားတဲ့  ထရားဗစ်စေကာ့ထ်ရဲ 

ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲကိ ုိုဝင်ဘာ ၅ ရက်က တက ဆက်ြပည်နယ် ဟူစတန်မိမှာရှိတဲ ့

အန်အာဂျပီန်း ခမှံာ ြပလပ်ုခဲပ့ါတယ်။ အဆိပုါေဖျာ်ေြဖပဲွအတွင်း လအူများတိုးေဝှခဲ့ကရာမှာ 

လူအုပ်ပိမ  ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး    လူများစွာ    ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာ  ရှစ်ဦးေသဆုံးခဲ့ပါ

တယ်။ ယင်းဝမ်းနည်းဖွယ်အြဖစ်အပျက်အတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ကတဲ့ ပရိသတ်ေတွရဲ 

နာေရးအတွက် ကန်ုကျေငကွိ ုထရားဗစ်စေကာ့က ကျခေံပးမှာြဖစ်ေကာင်း သရိပါတယ်။

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ    ေကျာ်ကားတဲ့ 

အမျိးသမီး  ေတးဂီတအဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ ့

Black Pink ရဲ    အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ

ဂျဆီူးနဲ    မင်းသား  ဂျန်ဟယ်အင်တို 

ေခါင်းေဆာင်ပါဝင်ထားတဲ ့     ဇာတ်လမ်း 

တဲွပ်ုရှင်   Snowdrop   စတင်ြပသမယ့ရ်က် 

ကိ ု လတ်တေလာမှာ  ေကညာခဲေ့ကာင်း 

စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ   ေရးသားေဖာ်ြပချက ်

ေတွအရ သိရပါတယ်။

ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှာ အဆိုပါ ုပ်ရှင ်

သစ်အတွက်    ပိုစတာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိ ု

ထုတ်ေဖာ်ြပသခဲ့ပီး  အဆိုပါ ဓာတ်ပုံနဲ  

အတ ူ ပ်ုရှင်စတင်ထတ်ုလ င့မ်ယ့ရ်က်ကို

လည်း အသိေပးခ့ဲပါတယ်။ ယင်းဇာတ်လမ်း 

တွဲကို  လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ  ၁၈ ရက်မှာ 

စတင်ထုတ်လ င့်မှာပါ။

JTBC  ုပ်သံလိုင်းမှ   ိုက်ကူး 

ထုတ်လ င့်မယ့်    အဆိုပါ  ဇာတ်လမ်းတွဲ 

ုပ်ရှင်ဟာ   ၁၉၈၇  ခုှစ်ကာလက 

ဆိုးလ်မှာရှိတဲ ့ တက သိုလ်ေကျာင်းသား 

ေတွရဲ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ပုံေဖာ်ထား 

တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဂျဆီူးနဲ ဂျန်ဟယ်အင်တိုရဲ ုပ်ရှင်သစ် စတင်ြပသမယ့်ရက်ေကညာ

ေအာင်ြမင်တဲ့  ဇာတ်လမ်းတွဲုပ်ရှင်ေတွြဖစ်တဲ့  Fast & Furious  ုပ်ရှင်ေတွမှာ 

တွဲဖက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့  မင်းသားေတွြဖစ်ကတဲ ့ ဝိန်းဂ န်ဆင်နဲ  ဗင်ဒီဇယ်တိုဟာ ပီးခဲ့တဲ့ 

ှစ်ေတအွတွင်း ဆက်ဆေံရးအဆင်မေြပမ ေတ ွရိှခဲပ့ါတယ်။ ဒါေပမယ့် လတ်တေလာမှာ 

ဗင်ဒီဇယ်က Fast & Furious 10 မှာ ဝိန်းဂ န်ဆင်ကုိ ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ေပးဖုိအတွက် 

သူရဲ  အင်စတာဂရမ်စာမျက်ှာေပ ကေနတစ်ဆင့်  ဖိတ်ေခ ခဲ့ေကာင်း  ေအးရှား 

ဝမ်းေဒါ့ကွန်းရဲ  ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ဝိန်းဂ န်ဆင်နဲ  ဗင်ဒီဇယ်တိုဟာ ၂၀၁၁ ခုှစ်အတွင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ ့ငါးကားေြမာက ်

Fast & Furious ုပ်ရှင်မှစတင်ပီး  အတူတွဲဖက်ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ အတွဲညီလှတဲ့ သူတို 

ှစ်ဦးကို ပရိသတ်ေတွကလည်း အားေပးခဲ့ကပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၆ ခုှစ်အတွင်း 

ဝန်ိးဂ န်ဆင်က သူရဲအင်စတာဂရမ်စာမျက်ှာေပ မှာ  ဗင်ဒဇီယ်ကိ ု ရည်ရယ်ေရးသား 

ထားတယ်လို  သိိင်ုတဲ ့စာသားအချိေရးသားကာ သတူိုှစ်ဦး ဆက်ဆေံရးအဆင်မေြပ 

ြဖစ်ေနတာကိ ုလှစ်ဟြပခဲပ့ါတယ်။ သေူရးသားေဖာ်ြပခဲတ့ဲ ့စာသားေတကွိ ုေနာက်ပိင်ုး 

မှာ ြပန်လည်ဖျက်ပစ်ခဲ့ေပမယ့ ်၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Fast & Furious 8 

မှာ သူတိုှစ်ဦး အတူတွဲကာ ိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းေတ ွပါဝင်ခဲ့ြခင်းမရှိတာ 

ေတွရပါတယ်။

လတ်တေလာမှာ  ဗင်ဒီဇယ်က Fast & Furious 10 မှာ  ဝိန်းဂ န်ဆင်ကို ပါဝင် 

သုပ်ေဆာင်ေပးဖိုအတွက ်  လူသိရှင်ကားဖိတ်ေခ ခဲ့တာ  ေတွရပါတယ်။ ပီးခဲ့တဲ့ 

ဇလူိင်ုလအတွင်းမှာ ဝန်ိးဂ န်ဆင်က သူအေနနဲ  Fast & Furious ပ်ုရှင်သစ်မှာ ပါဝင်မှာ 

မဟုတ်ဘူးလိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူတိုှစ်ဦးအကား ဆက်ဆံေရး အဆင်ေြပကာ 

ပ်ုရှင်သစ်မှာ အတတဲွူဖက်ြမင်ေတွရဖိုအတွက် ပရသိတ်ေတကွေတာ ့ေမ ာ်လင့ေ်နတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဝိန်းဂ န်ဆင်ကို Fast & Furious 10 မှာ 

ပါဝင်ဖို ဖိတ်ေခ လိုက်တဲ့ ဗင်ဒီဇယ်

လူစွမ်းေကာင်းုပ်ရှင်ြဖစ်တဲ့   ပင့်ကူ 

လူသားုပ်ရှင်ေတွရဲ ုပ်ရှင်သစ်အတွက် 

ပထမဆုံးေသာ     ပိုစတာဓာတ်ပုံကို 

လတ်တေလာမှာ    ထုတ်ေဖာ်ြပသခဲ့ 

ပါတယ်။  အဆိုပါဓာတ်ပုံမှာ  ေဒါက်တာ 

ေအာ်တိုပက်စ်နဲ   ဗီလိန်တစ်ဦးြဖစ်တဲ့ 

ဂရင်းေဂ ဘလင်တိုလည်း ပါဝင်ေနတာ 

ေတွရေကာင်း   ေအးရှားဝမ်းေဒါ့ကွန်းရဲ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ    သိရ 

ပါတယ်။

Spider-Man: No Way Home လို 

အမည်ရတဲ့ အဆိုပါုပ်ရှင်သစ်မှာ ပင့်ကူ 

လူသား  ပီတာပါကာအြဖစ်  မင်းသား 

တွမ်ေဟာ်လန်က   ပါဝင်သုပ်ေဆာင် 

ထားပီး   မင်းသမီးအြဖစ်   ဇန်ဒါယာ 

ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ထားတာပါ။  ယင်း 

ုပ်ရှင်သစ်မှာ  ဗီလိန်ဇာတ်ေကာင်ေတွ 

လည်း  စုံလင်စွာ ြပန်လည်ပါဝင်လာတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။     အဆိုပါုပ်ရှင်သစ်ကို 

လာမယ့်   ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှာ  စတင် 

ုံတင်မှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

Spider-Man ုပ်ရှင်သစ်အတွက် ပိုစတာထုတ်ေဖာ်ြပသ

ထရားဗစ်စေကာ့က သူရဲေဖျာ်ေြဖပွဲမှာ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ပရိသတ်ေတွအတွက ်အသုဘစရိတ်ေပးမည်

ေအးြပည့် 

စုစည်းသည်



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ေမာင်ေကာင်းေကာင်းချစ်[၁၄/

ကလန(ိုင်)၁၇၅၃၂၄]ကိုင်ေဆာင် 
ေသာ သေ  ဘာသား SID ကတ်မှာ 
ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၉၇၅၅၇၀၁ဖုန်း-၀၉-၇၈၉၇၅၅၇၀၁

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊    မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 

ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊     အပိုင်(၁၂)၊ 
ေဒါနလမ်း၊ အမှတ်(၆၀)ေန  ထ(ခဲွ)လ(၅) 
Grade (6/B)မှ     မဖိးပပေအာင်၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ     ဦးေဇာ်ေဇာ် [၇/
ပခန(ိုင်)၃၇၀၅၃၁]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 သဝုဏ ၊  (၂၉) ရပ်ကွက်၊ အ.လ.က 

(၂) ေကျာင်းတွင်တက်ေရာက်ေနေသာ 

ေမာင်စိုင်းဇင်လင်း၏ ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးလှြမင့်[၇/ဖမန(ိုင်)၁၆၉ 

၅၃၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးလှြမင့်ဦးလှြမင့်

အစ လာမ်တရားဥပေဒအရ လင်ခန်းမယားခန်း အစ လာမ်တရားဥပေဒအရ လင်ခန်းမယားခန်း 

ြပတ်စဲသွားပီြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းှင့်မ  သက်ဆိုင် ြပတ်စဲသွားပီြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းှင့်မ  သက်ဆိုင် 

ပတ်သက်မ မရှိေတာ့ေကာင်း ကိုကည်လွင်(ခ) ပတ်သက်မ မရှိေတာ့ေကာင်း ကိုကည်လွင(်ခ) 

မိုဟာမဒ်ရှရိဖ်ခန်း(ဘ) ဦးေကျာ်လွင်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၅၂၅၂] မိုဟာမဒ်ရှရိဖ်ခန်း(ဘ) ဦးေကျာ်လွင[်၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၅၂၅၂] 

ှင့် အများသိေစရန်ှင့် အများသိေစရန်
က ု်ပ်၏ အမ သည်ြဖစ်သ ူမခိင်ုမိုမိုငမ်ိး(ခ) ဟာဂျမီရဟ်မသ်ဘ၊ီ  အမှတ်- 

၃၅၉/၃၆၃၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိေနသ၏ူ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏အမ သည်ှင့် ကိုကည်လွင်(ခ) မိုဟာမဒ်ရှရိဖ်ခန်းတိုသည်        

ှစ်ဖက်လူကီးမိဘသေဘာတူညီချက်ြဖင့်  အစ လာမ်တရားေတာ်အတိုင်း       

ေနကာဟ်ြပထိမ်းြမားခ့ဲပီး လင်မယားဆက်လက်ေပါင်းသင်းရန်မြဖစ်ုိင်ေတာ့

သည့် အေြခအေနများေကာင့်  က ်ုပ်၏အမ သည်က ြမန်မာမွတ်စလင်မ ်

သာသနာ့ပညာရှင်များအဖဲွချပ်သုိ အေြခအေနြဖစ်စ်များ တင်ြပ၍  ခုိလာသွလာက် 

ေတာင်းဆိခွုင့ ်ရိှ-မရိှ ဓမ သတ် ေတာင်းခခံဲရ့ာ ၎င်းအဖဲွမှ (၇-၂-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါစာ 

ြဖင့် ကွာရှင်းခွင့်ရှိေကာင်း ြပန်ကားစာရရှိသြဖင့ ်ကိုကည်လွင်ထ ံတရားဝင ်

ေပးပိုခဲ့ပါသည်။ ကိုကည်လွင်(ခ) မိုဟာမဒ်ရှရိဖ်ခန်းမှလည်း (၁-၁၀-၂၀၂၁) 

ရက်ေနမှစ၍ ခိလုာေတာင်းဆိကွုာရှင်းမ ကိ ုလက်ခံပီး ''သွလာက်''''သွလာက်''  ေပးကွာရှင်း 

ြပတ်စဲေကာင်း အေကာင်းြပန်ကားထားပီးြဖစ်ပါသည်။ က ်ုပ်၏အမ သည် 

ကိယ်ုဝန်ေဆာင်စ်အချန်ိမှစ၍ ယခအုသက်ှစ်ှစ် အရယ်အထ ိသမီးေလးအား 

ကုိကည်လွင်ဘက်မှဖခင်ဝတ ရားေကျပွန်ေအာင် ေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်း လံုးဝမရိှသြဖင့ ်

သမီးြဖစ်သူအားလည်း ပတ်သက်ေှာင့်ယှက်ခွင့်မရှိပါ။ က ်ုပ်၏အမ သည်ှင့် 

ကိုကည်လွင်(ခ) မိဟုာမဒ်ရှရဖ်ိခန်း တိုမှာ  အစ လာမ်တရားဥပေဒအရ လင်ခန်း 

မယားခန်းအပီးြပတ်စဲသွားပီြဖစ်၍ ေနာက်ေနာင်တွင် က ်ုပ်၏အမ သည် ှင့် 

သမီးြဖစ်သတူိုကိ ုကိုကည်လွင်(ခ) မိဟုာမဒ်ရှရဖ်ိခန်းအေနြဖင့ ်အေှာင့အ်ယှက် 

တစ်စုတံစ်ရာြပလာပါက ဥပေဒအရ အေရးယ ူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

မခိုင်မိုမိုငိမ်း(ခ) ဟာဂျမီရဟ်မသ်ဘီ ဦးမျိးြမင့်ေအာင်-LL.Bမခိုင်မိုမိုငိမ်း(ခ) ဟာဂျမီရဟ်မသ်ဘ ီ ဦးမျိးြမင့်ေအာင-်LL.B

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)

  အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/A)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊  အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/A)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊

  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉- ၉၅၅၁၆၉၄၁၉  ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉- ၉၅၅၁၆၉၄၁၉

“ခင်ပွန်းအြဖစ်မသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်း ဦးတင်ေမာင်ေဆွ“ခင်ပွန်းအြဖစ်မသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်း ဦးတင်ေမာင်ေဆွ

[၅/ကလန(ိုင်)၀၀၂၆၅၆]ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”[၅/ကလန(ိုင်)၀၀၂၆၅၆]ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ေဒ စ ာေအး[၉/မရမ(ိုင်)၀၂၅၁၀၅]ှင့် ဦးတင်ေမာင်ေဆွ [၅/ကလန(ိုင်) 

၀၀၂၆၅၆]သည် အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်းတွင ်
ဦးတင်ေမာင်ေဆွသည ်ဇနီးြဖစ်သူအား အစ်အမဲ မူးယစ်ရမ်းကားှိပ်စက်ေလ့ရှိပီး 
၂၀၁၉ ခုှစ် ၆လပိုင်းတွင ်ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။

ဦးတင်ေမာင်ေဆွသည် အိမ်ေထာင်ဦးစီးဝတ ရားှင့် ဖခင်ဝတ ရားပျက်ကွက်၍ 
တာဝန်မဲ့ြခင်း၊ ေငွေကးရှာေဖွေပးကမ်းမ မရှိြခင်း၊ အေကာင်းမဲ့ခိမ်းေြခာက်အရှက်ခွဲ 
ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ခဲ့ပီး အတူေပါင်းသင်းေနထိုင်ြခင်းလုံးဝမရှိသည့်အတွက ်ကွာရှင်း 
လက်မှတ်ေရးထိုးေပးပါရန် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနမှ တစ်ဆင့ ်ိုတစ်အေကာင်းကားစာ 
ေပးပိုခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ဦးတင်ေမာင်ေဆသွည် ိုတစ်စာေပးပိုအေကာင်းကားထားေသာ်လည်း ကွာရှင်း 
လက်မှတ်ေရးထုိးေပးရန် ပျက်ကွက်ေနပါေသာေကာင့ ်ဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကွာရှင်းလက်မှတ် လာေရာက်ေရးထိုးေပးပါရန်ှင့ ်လိက်ုနာြခင်းမရိှပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆိုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ၆လပိုင်းမှစ၍ 
ေဒ စ ာေအး ၏ခင်ပွန်းအြဖစ် လုံးဝမသက်ဆိင်ုေတာပ့ါေကာင်း၊ ၎င်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာ 
မည်သည့က်စိ ကိမု  တာဝန်မရိှေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စ ာေအး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စ ာေအး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ဝင်းမွန်မွန်သူ ဦးေကျာ်မျိးသူ ေဒ ဝင်းမွန်မွန်သူ ဦးေကျာ်မျိးသူ
 (စ်-၉၉၄၆) (စ်-၁၁၃၅၃) (စ်-၉၉၄၆) (စ်-၁၁၃၅၃)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
Arthawka Legal Solution FirmArthawka Legal Solution Firm

တုိက်- စီ၊ ၃/၄၊ အခန်း(၅၀၄)၊ ရတနာလမ်း၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ တုိက်- စီ၊ ၃/၄၊ အခန်း(၅၀၄)၊ ရတနာလမ်း၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၆၀၉၂၇၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၃၈၃၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၆၀၉၂၇၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၃၈၃၉

"အမှားြပင်ဆင်ေကညာချက်""အမှားြပင်ဆင်ေကညာချက"်
(၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာေကာ်ြငာစာမျက်ှာ 

(၃၁) ရှိ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာစာကိ ုက ်ုပ်မှ 

ထည့်သွင်းေကညာထားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါေကာ်ြငာစာတွင ်ေြမအမည ်

ေပါက် ေဒ အစီယာ ခင်ပွန်း၏အမည်ကိ ု(၇-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ စရန်ေပး 

စာချပ်ပါအတိုင်း  ဂျဖာအာမတ်(ခ)ဦးသန်းေမာင်ဟု  မှားယွင်းေဖာ်ြပ 

ေကညာခဲ့ရာ ၎င်း၏အမည်အမှန်မှာ ဦးေမာင်ကေလးြဖစ်ေကာင်း ထပ်မံ 

သရိှိရပါသြဖင့ ်ေဖာ်ြပပါေကညာစာကိ ုြပင်ဆင်ဖတ် ေပးကပါရန် ြပင်ဆင် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ ဤြပင်ဆင်ေကညာချက်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ 

ယေူဆာင်ပီး လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ဇင်မျိးွယ်(LL.B) ဦးေဇာ်မျိးဟန်(LL.B) ေဒ ဇင်မျိးွယ်(LL.B) ဦးေဇာ်မျိးဟန်(LL.B)

 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၄၉၆၆၂/၂၇-၄-၂၀၁၈) (စ်-၈၆၁၁/၂၀-၁၂-၂၀၁၂) (စ်-၄၉၆၆၂/၂၇-၄-၂၀၁၈) (စ်-၈၆၁၁/၂၀-၁၂-၂၀၁၂)

ုံး-အမှတ်-၅၉၁၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ ဆ/ကရပ်ကွက်၊ ုံး-အမှတ်-၅၉၁၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ ဆ/ကရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-261995445,09-420156322သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-261995445,09-420156322

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၁၈)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက် 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၇၅)၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀)
စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၅၅)ဧကအကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလံုးတုိသည် ဦးသန်းထွန်း(BSN/W-၀၉၉၅၉၅)[၁၂/စခန(ုိင်)၀၁၆၃၉၅]က 
အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ယခုေရာင်းချသူ ေဒ စန်းစန်းေအး[၁၂/ဒဂမ(ိုင်) 
၀၀၃၀၉၉]က ပါမစ်အမည်ေပါက်ထမှံ အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ် 
ြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ဝယ်ရရိှပိင်ုဆိင်ုထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့အ်ြပည့အ်ဝ 
ရိှေကာင်း တာဝန်ယဝူန်ခလံျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် 
စရန်ေငွတချိအဝက်ကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကုိ 
ကန်ကွက်လုိပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်တုိှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့် 
များရှိသည်ဟ ုအဆိုရှိသူမည်သူမဆိ ုခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံး 
အမန်ိဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ုံးလပ်ုငန်းကစိ ရပ်များကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင်   ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန
 LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅) LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခိင်ု၊ ပျ်းမနားမိ၊ 
ရာေကာက်ရပ်ကွက်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်-၃၃/ေပါင်းေလာင်း-၃၊  ေြမကွက ်
အမှတ်(၁၅၂၈)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေဒ သ ီ
သီြမင့်    အမည်ေပါက်   (၁၀)ှစ်ဂရန် 
(သက်တမ်းကုန်)ေြမကွက်အား ေဒ ခင်သွယ် 
ခိုင်[၉/ပမန(ိုင်)၀၀၀၉၁၇]မှ  (၁၀)ှစ်ဂရန် 
(သက်တမ်းကုန်)၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်၊ 
ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ှစ်ဦးှစ်ဖက် သေဘာတ ူ
ကတိဝန်ခံချက်၊ ရပ်ကွက/်ရဲစခန်းေထာက်ခံ 
ချက်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်းမူရင်းများတင်ြပပီး ေြမငှား 
စာချပ် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက် 
လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားုံး  အမိန် ဒီကရီများ 
အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး 
ှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက ်
ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွငး် လာ 
ေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့်  သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများှင့အ်ည ီေြမငှားစာချပ်  
ေလ ာက်ထားလာမ အား     ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
လိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

စာအုပ်စာအုပ်

စာေပစာေပ

လူမိတ်ေဆွလူမိတ်ေဆွ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅/ထန်းတပင် 

ရပ်)၊  ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၇၀၂၆)၊  ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရိှ ဦးေအာင်ကုိဦး(ဘ)

ဦးေအာင်ေသာင်း၊ ၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၁၁၃၃၄ အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀) ေြမငှားစာချပ် 

ေြမကွက်ကို  ေဒ ေဆွဇင်ဝင်း(ဘ)ဦးကည်ေအး၊  ၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၀၁၁၀ မှ

ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏  အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲအပ်စာ 

အမှတ်၊ (၁၂၉၀/၂၀၁၈)(၁၀.၁၀.၂၀၁၈)မူရင်းတင်ြပ၍ ဦးစိုးပိုင်(ဘ)ဦးထွန်းေရ ၊ 

၆/ကသန(ိုင်)၀၄၅၂၈၇ှင့ ်မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ၊ 

ေြမရာဇဝင ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင ်

ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား၊ အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာ 

တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံ

ခန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်ထားလာ 

မ  အား ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အသေိပးေကညာလိက်ုသည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခုိင်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ် 

ကွက်အမှတ် (၄/ေရ ကာပင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၂၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ 

ဦးဝိင်ုးေမာင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်သူ ဦးဝုိင်းေမာင်မှာ(ေသဆံုး) 

သွားသြဖင့် ကျန်ရစ်သူအမျိးသမီးြဖစ်သူ ေဒ ကည်လ  င်(ဘ) ဦးထွန်းေမ း၊ ၉/လဝန(ုိင်) 

၁၀၉၄၄၁မှ ေြမချစလစ်၊ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စည်ပင်သာယာတရားံုးကျမ်းကျန်ိ 

အမှတ်(၁၅၁၅/၂၀၂၁)၊ ေသဆံုးေကာင်းေထာက်ခံချက်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ၎င်းေြမကွက်ကုိ ချထားေပးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်းအသ ိ

သက်ေသ(၃)ဦးှင့ ် ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခခံျက်၊ ရစဲခန်း ေထာက်ခခံျက် 

မူရင်းများတင်ြပ၍ ေြမေပးမိန်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများအေန 

ြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊  တရားံုးအမိန်ဒကီရမီျား  အေထာက်အထား 

များခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစီမံကိန်းှင့် 

ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမေပးမိန်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

 မိတ ီလာမှ

မိတ ီလာကန်အနီးတစ်ဝိုက်ေနရာများြဖစ်သည့ ်   ေပါက်ေချာင်း 

မိတ ီလာကန်ပတ်လမ်းအနီးေနရာ၊ အုတ်ှဲဘုတ်၊       အင်းပက်လက်၊ 

လူးခင်းကီး၊      ေကျာက်ြဖကုန်း၊ ဂဠန်ကုန်းေကျးရာများအနီးတွင ်

ေဆာင်းခိုငှက်များ ှစ်စ် လာေရာက်ကျက်စားေလ့ရှိသည်။ 

မိတ ီလာေဒသသို     လာေရာက်ေဆာင်းခိုကျက်စားေလ့ရှိသည့ ် 

ငှက်များမှာ ေဒါင်းလန်းေြခေထာက်၊ ဝမ်းဘ(ဲဟသ  ာ)၊ စစ လီ၊  မယ်ညိ၊ 

ေရကက်ဒုံစသည့ ်ေဆာင်းခိုငှက်မျိးစုံပါဝင်ပီး ိုဝင်ဘာလလယ်ပိုင်း 

မှ  ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းအထိ  လာေရာက်ေဆာင်းခိုေနထိုင်ေလ့ 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ချမ်းသာ (မိတ ီလာ)

 ေကျာဖုံးမှ

ကမ ာ့ဖလားေြခစစ်ပွဲစ်ေတွမှာ လွဲေချာ်မှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမားေပါ့ဘာဟာ ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ်သုံးပွဲ 

ပယ်ြပစ်ဒဏ်ကျခံထားရတာေကာင့် ိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်မှာ ဝက်ဖိုဒ် 

အသင်းနဲ  ယှ်ပိင်ကစားမယ့် မန်ယူအသင်းရဲ ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ ်

မှာလည်း လွဲေချာ်မှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ေပါ့ဘာဟာ ေအာက်တုိဘာ ၂၄ ရက်က လီဗာပူးအသင်းနဲ  မန်ယူ 

အသင်းတို    ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစ်မှာ   တိုက်ိုက်အနီကတ်ြပ 

ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာေကာင့် သုံးပွဲပယ်ြပစ်ဒဏ်ကျခံထားရတာြဖစ်ပီး  

အဲဒီပွဲစ်မှာ မန်ယူအသင်းဟာ အိမ်ကွင်းအိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ လီဗာပူး 

အသင်းကိ ုငါးဂိုးြပတ်နဲ   ံးနိမ့်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ြပင်သစ်ိုင်ငံ လက်ေရးစင်အသင်းဟာ  ကမ ာ့ဖလားေြခစစ်ပွဲ 

ေအာင်ဖို လက်ကျန်ပွဲစ်ှစ်ပွဲထဲက တစ်ပွဲအိုင်ရရှိရမှာလည်းြဖစ်ပါ

တယ်။ 

ေငွကယ်

 အာရှဖလားမှ

ြမန်မာအမျိးသမီး    အသင်း 

သည်     အာရှဖလားပိင်ပွဲတွင ်

အသင်းကီးများှင့် ေတွဆုံေန 

သြဖင့ ်ေြခစွမ်းေကာင်းမွန်သည့်

အသင်းများှင့ ်ေြခစမ်းခွင့ရ်ရိှရန် 

ကိးပမ်းလျက်ရှိသည်။  ြမန်မာ 

အမျိးသမီး      အသင်းသည ်

ေနာက်ဆုံးအဆင့တွ်င် အပ်ုစ ု(C) 

၌   ကျေရာက်ေနပီး   လက်ရှိ 

ချန်ပီယံ ဂျပန်အသင်းအပါအဝင် 

ေတာင်ကိုရီးယား၊  ဗီယက်နမ် 

အသင်းတို      ပါဝင်ေနသည်။ 

ယင်းပိင်ပွဲကိ ု       ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှ ေဖေဖာ်ဝါရီ 

၆ ရက်အထိ    အိ ိယိုင်ငံ၌ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး      ြမန်မာ 

အမျိးသမီးအသင်းသည် ဇန်နဝါရ ီ

၂၁ ရက်တွင်    ဂျပန်အသင်း၊ 

ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ေတာင် 

ကိုရီးယားအသင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇ 

ရက်တွင် ဗယီက်နမ်အသင်းတိုှင့် 

ယှ်ပိင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ 

အြခား    အုပ်စုများအြဖစ  ်

အုပ်စု  (A) တွင် အိမ်ရှင် အိ ိယ၊ 

တုတ်၊ တုတ်(တိုင်ေပ)၊ အီရန်၊ 

အုပ်စု (B) တွင်  သစေတးလျ၊ 

ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်ှင့် အင်ဒိုနီးရှား 

အသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။ အုပ်စု 

တစ်ခုစီမှ ထိပ်ဆုံးှစ်သင်းစီှင့ ်

တတိယေနရာရ    အသင်းများ 

အနက်  အေကာင်းဆုံးှစ်သင်း 

စုစုေပါင်းရှစ်သင်းမှာ  ကွာတား 

ဖိုင်နယ် တက်ေရာက်ခွင့်ရမည ်

ြဖစ်သည်။     သတင်း-ကိညုေီလး

ဓာတ်ပုံ- AFC

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၉

ေနြပည်ေတာ်၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ရခုိင်ြပည်နယ်ှင့် ကယားြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာကွက်ကျား မုိးထစ်ချန်းရာုိင်သည်။     မုိး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်

ခန်မှန်းချက်



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဝင်ေငွခွန်ေကညာလ ာ/လစာှစ်ချပ်စာရင်း/ှစ်ချပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ေကညာလ ာဝင်ေငွခွန်ေကညာလ ာ/လစာှစ်ချပ်စာရင်း/ှစ်ချပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ေကညာလ ာ

တင်သွင်းရန်  းေဆာ်ြခင်းတင်သွင်းရန်  းေဆာ်ြခင်း

၁။ ဝင်ေငွှစ်၊ ေရာင်းရေငွ/ ရေငွ ရရှိေသာှစ်။ဝင်ေငွှစ်၊ ေရာင်းရေငွ/ ရေငွ ရရှိေသာှစ်။ ေကညာလ ာြပစုတင်သွင်းရမည့် ဝင်ေငွှစ်၊  
ေရာင်းရေငွ၊ ရေငွရရှိေသာှစ ် (စာရင်းြပစုရမည့်ကာလ) သတ်မှတ်ချက်မှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 
ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေနမှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေနအထိြဖစ်ပါသည်။

၂။ ေကညာလ ာလက်ခံမည့်ုံးများ။ေကညာလ ာလက်ခံမည့်ုံးများ။     လက်ရှိအခွန်ထမ်းြဖစ်ပါက  ဆိုင်ရာအခွန်စီမံခန်ခွဲမ ကို 
ေဆာင်ရက်ေနေသာုံးတွင် တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပီး၊ အခွန်ထမ်းသစ်ကုမ ဏီြဖစ်ပါက ိုင်ငံြခား 
ကမု ဏကီိ ုအလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာအခွန်ံုး(၂)တွင်လည်းေကာင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုး 
ေဒသကီးအတွင်းရှ ိ ြမန်မာကုမ ဏီြဖစ်ပါက အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ုံး 
(၄)တွင်လည်းေကာင်း၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်ေထာင်စု 
နယ်ေြမအတွင်းရှ ိ  ြမန်မာကုမ ဏီြဖစ်ပါက  အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ုံး 
(၅)တွင်လည်းေကာင်း၊ ကျန်တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်ရိှ ြမန်မာကမု ဏြီဖစ်ပါကဆိင်ုရာ မိနယ် 
အခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးများတွင်လည်းေကာင်း၊ တစ်ဦးချင်းအခွန်ထမ်းြဖစ်ပါက ဆိုင်ရာမိနယ်
အခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးများတွင်လည်းေကာင်း တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ တင်သွင်းိုင်သည့်နည်းလမ်း။တင်သွင်းိုင်သည့်နည်းလမ်း။   ေအာက်ပါနည်းလမ်း(၃)မျိးြဖင် ့တင်သွင်းိုင်ပါသည-်
  (က) လကူိယ်ုတိင်ုေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။ လကူိယ်ုတိင်ုေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။  လကူိယ်ုတိင်ုေပးပိုြခင်းြဖစ်ပါက လက်ခြံဖတ်ပိင်ုး 

တွင် ဦးစီးဌာနက တဆံပ်ိိက်ုိှပ်ေဖာ်ြပသည့်ေနတွင် တင်သွင်းသည်ဟ ုမှတ်ယမူည် 
ြဖစ်ပါသည်။

  (ခ ) စာတိက်ုမှေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။စာတုိက်မှေပးပုိတင်သွင်းြခင်း။   စာတုိက်မှေပးပုိြခင်းြဖစ်ပါက ေပးပိုသည့်စာတိက်ု 
တံဆိပ်ပါရက်စွဲတွင ်တင်သွင်းသည်ဟ ုမှတ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

  (ဂ ) အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်ေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်ေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။ အလီက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် 
ေပးပိုြခင်းြဖစ်ပါက ဦးစီးဌာနက အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် လက်ခံရရှိသည့် 
ေနတွင် တင်သွင်းသည်ဟု မှတ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေနသည် အများြပည်သူ 
ုံးပိတ်ရက်တွင်ကျေရာက်လ င်  ယင်းေနှင့်ေနာက်တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ 
အများြပည်သူံုးဖွင့်ရက်တွင် လက်ခံရရိှသည်ဟုမှတ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။ အီလက် 
ထေရာနစ်နည်းြဖင့် တင်သွင်းြခင်းဆိုသည်မှာ အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် အခွန် 
ေကညာလ ာတင်သွင်းမ စနစ် (e-filing Management System)ကို အသုံးြပ၍ 
ေကညာလ ာတင်သွင်းြခင်းကိ ုဆိလုိြုခင်းြဖစ်ပါသည်။ အလီက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် 
အခွန်ေကညာလ ာတင်သွင်းမ စနစ် အသုံးြပိင်ုရန်အတွက် Account  Registration 
ြပလုပ်ပံုှင့် စနစ်အသံုးြပ၍ ေကညာလ ာတင်သွင်းပံုအဆင့်ဆင့် ဗီဒီယုိဖုိင် (User 
Guide Video Files)များကုိ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ြဖစ်သည့် 
www.ird.gov.mm > Media Menu (https://www.ird.gov.mm/my/content/
video) တွင်ေလ့လာိုင်ပါသည်။

   (မှတ်ချက်။ အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ုရာအခွန်ုံးှင့် ရန်ကန်ုမိရိှ အလယ်အလတ် 
အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ  အခွန်ုံးများ၏  အခွန်ထမ်းများအေနြဖင် ့
အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်သာ  ေကညာလ ာတင်သွင်းကရန်ြဖစ ်
ပါသည်။)

၄။ ေကညာလ ာြဖည့်စွက်ြခင်း။ေကညာလ ာြဖည့်စွက်ြခင်း။ ေအာက်ပါအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည-်
  (က) ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့်သက်ဆိင်ုရာပုစံမံျားကိအုသုံး

ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။
  ( ခ ) အခွန်ထမ်းသည်  အခွန်ေကညာလ ာများ၏  မှန်ကန်တိကျမ ှင့်     ြပည့်စုံမ ကို 

တာဝန်ခရံမည်ြဖစ်ပါသြဖင့်  သတ်မှတ်ေကညာလ ာပုစံမံျားကိ ု ြပည့်စုစွံာြဖည့်စွက် 
ရန် လိုအပ်ပါသည်။

  ( ဂ ) ေကညာလ ာပုံစံတွင်  အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်  လက်မှတ်ေရးထိုးတင်သွင်းရမည ်
ြဖစ်ပါသည်။  အခွန်ေကညာလ ာ   သိုမဟုတ်   အခွန်ေကညာလ ာ၏  တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်းကိ ု အခေကးေငွရယူ၍   ြပင်ဆင်ေပးြခင်းြဖစ်ပါက   ြပင်ဆင်ေပးသည် ့
ပုဂ ိလ်ကလည်း  ေကညာလ ာတွင်  ပူးတွဲလက်မှတ်ေရးထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။

၅။ တင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆုံးရက်။တင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆံုးရက်။   ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၃ ရက်ေန(တနလ  ာေန ) ြဖစ်ပါသည်။
 (မှတ်ချက်။ သက်ဆိင်ုရာ ဥပေဒများအရ ေကညာလ ာတင်သွင်းရမည့် ေနာက်ဆုံးေနြဖစ်ေသာ 

၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ ၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ (၃)ရက်သည ်အများြပည်သ ူ
ုံးပိတ်ရက်များြဖစ်ေနြခင်းေကာင် ့အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချပ်မ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉၊ 
ပုဒ်မခဲွ (က)အရ ၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနှင့် တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ အများြပည်သူ 
ုံးဖွင့်ရက်ြဖစ်သည့်  ၃-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန   (တနလ  ာေန )ကိ ု သတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်ပါ 
သည်။)

၆။ ဒဏ်ေကးေငွ။ဒဏ်ေကးေငွ။ အခွန်ေကညာလ ာများကို အချနိ်မီတင်သွင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက ေအာက်ပါ 
ဒဏ်ေကးေငွှစ်ရပ်အနက်မ ှများရာဒဏ်ေကးေငွကိ ုေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည-်

  (က) ေပးေဆာင်ရမည့် အခွန်ပမာဏ၏ ၅ ရာခိင်ု န်းအြပင် တင်သွင်းရန်သတ်မှတ်ထား 
သည့်ေနမှ  န်ကားေရးမှးချပ်က စည်းကပ်မ ြပလုပ်သည့်အချနိ်ကာလအထိ
ေကညာလ ာတင်သွင်းရန် ဆက်လက်ပျက်ကွက်ေနသည် ့တစ်လချင်းစီအတွက ်
သိုမဟုတ်  တစ်လ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက ်  ေပးေဆာင်ရမည့်အခွန်ပမာဏ၏ 
၁ရာခိုင် န်း၊

  ( ခ ) ေငွကျပ်တစ်သိန်း။
၇။ အခွန်ထမ်း၏အခွင့်အေရး။ အခွန်ထမ်း၏အခွင့်အေရး။  အကယ်၍အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင် ့သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ေကညာလ ာကိ ုအချန်ိမတီင်သွင်းရန်အခက်အခရိှဲပါက  အခွန်ေကညာလ ာတင်သွင်းရမည့် သတ်မှတ် 
ရက်ကို တိုးြမင့်ေပးရန ်သက်ဆိုင်ရာအခွန်ုံးသို ကိတင်ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။
၈။ စုစံမ်းရန်။စုစံမ်းရန်။  မရှင်းလင်းသည့်အချက်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာုံးများှင့် ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုစံမ်းိင်ုပီး 
အြခားလုိအပ်ချက်များရိှပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ေဆာင်မ ံုးများကုိလည်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 
ိုင်ပါသည်-
 (က) အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟိုအဖွဲုံး
   အမှတ် ၅၉/၆၁၊ ေြမညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်
   ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၈၃၈၉၃၁၁၊၀၁-၈၃၈၉၃၂၂
 ( ခ ) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ ုံး(ေနြပည်ေတာ်) 
   ုံးအမှတ် (၄၆)၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
   ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃
 (ဂ ) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ ုံး(ရန်ကုန်) 
   အမှတ် ၅၉/၆၁၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်
   ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂
 (ဃ) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ ုံး (မ ေလး) 
   ၆၅လမ်း၊၂၂x၂၃လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်
  ဖုန်းနံပါတ်-၀၂-၄၀၃၀၁၉၂

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
အင်းစိန်မိနယ်၊  မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊   ခ/၁ လမ်းေန 

ဦးစန်းေမာင်-ေဒ နန်းနန်းဝင်းတို၏ ဥပေဒဆိုင်ရာ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

မိဘများြဖစ်ကေသာ ဦးစန်းေမာင်-ေဒ နန်းနန်းဝင်းတို၏ 

သားြဖစ်သူ ေမာင်ေဝဖိးဟန်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၇၉၅၃]သည် 

မဘိများ၏ သွန်သင်ဆံုးမမ ကိ ုနာခြံခင်းမရိှ၊ မဘိများကိယ်ုစတ်ိဆင်းရ ဲ

ေစေသာ ကိစ ရပ်များကုိမြပလုပ်ရန် တားြမစ်ခ့ဲေသာ်လည်း လုိက်နာ 

ြခင်းမရှိ၊ အကိမ်ကိမ် အခါခါ ြပလုပ်မဲြပလုပ်ေနပါသြဖင့ ်ေနအိမ်မှ 

ဆင်းသွားသည့်ေနမှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ေကာင်း အများသိေစ 

ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (၎င်း၏ေဆာင်ရက်မ ကစိ အဝဝအေပ  လုံးဝ 

တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါေကာင်း။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ေဇာ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၃၅)ဦးခင်ေဇာ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၃၅)

B.Sc,PGDL,HGP,WIPO(Switzerland)B.Sc,PGDL,HGP,WIPO(Switzerland)

အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၁၇၁၉၁၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၁၇၁၉၁၄

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်ခိုင်၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊ ကိပင်သာအုပ်စု၊ 

ကိပင်သာေကျးရာေန ဦးသန်းေရ [၇/ပတတ(ိင်ု)၀၅၄၁၃၃]၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးသန်းေရ ှင့ ်ေဒ ွန်(ကွယ်လွန်)တို၏ 
သားြဖစ်သ ူေမာင်လှိင်ု[၇/ပတတ(ိင်ု)၁၁၄၅၈၆]သည် ဖခင်၏ ဆိဆုုံးမမ များကိ ု
မနာခံဘဲ၊ ဖခင်စိတ်ဆင်းရဲေစေသာ ကိစ ရပ်များအား အကိမ်ကိမ်အခါခါြပလုပ် 
ခဲ့ပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကစိ အဝဝအား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသီဟေအာင်ိုင်(LL.B) ဦးရန်ေကျာ်ဝင်းြမင့်(LL.B) ဦးသီဟေအာင်ိုင(်LL.B) ဦးရန်ေကျာ်ဝင်းြမင့(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၆၀၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၆၀၂)
 အမှတ်(၂၇)၊ ြမင်းတပ်လမ်း၊ တုပ်စုရပ် အမှတ်(၁၃)၊ စည်ေတာ်မဂ  လာရပ်၊ အမှတ်(၂၇)၊ ြမင်းတပ်လမ်း၊ တုပ်စုရပ ် အမှတ်(၁၃)၊ စည်ေတာ်မဂ  လာရပ်၊
 ဆံေတာ်နယ်ေြမ၊ ြပည်မိ။ ရာဘဲနယ်ေြမ၊ ြပည်မိ။ ဆံေတာ်နယ်ေြမ၊ ြပည်မိ။ ရာဘဲနယ်ေြမ၊ ြပည်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၃၁၇၆၊ ဖုန်း-၀၉-၉၅၂၄၄၂၇၄၀၊ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၃၁၇၆၊ ဖုန်း-၀၉-၉၅၂၄၄၂၇၄၀၊
 ၀၉-၇၉၆၉၉၆၇၈၂ ၀၉-၇၉၂၉၂၄၉၂၈ ၀၉-၇၉၆၉၉၆၇၈၂ ၀၉-၇၉၂၉၂၄၉၂၈

စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ရခိုင်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ စစ်ေတွမိရခိုင်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ စစ်ေတွမိ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း

၁။  ရခိင်ုြပည်နယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ခ ုဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ြပည်နယ် 

ဘ  ာရန်ပံုေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်ရန်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါ(Open Tender)များ တင်သွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (၁) ဒု-ြပည်နယ်မှးေနအိမ် အသစ်ေဆာက်လုပ်ြခင်း     (စစ်ေတွမိ)

      (၃၀'x၅၅'x၁၂')RC (၁)ထပ်         

 (၂) ဝန်ထမ်း(၂)ခန်းတွဲေနအိမ်(၂)ထပ် တည်ေဆာက်ြခင်း  (စစ်ေတွမိ)     

  (၆၀'x ၃၀'x ၂၂')RC (၂)ထပ်(၅၀%)                          

 (၃) ခံစည်းိုးကာရံြခင်း ချနိ်းလိတ်(၁၇၀၀' x ၆')      (မင်းြပားမိ)

   အဝင်/အထွက်တံခါး (၂)ခု

 (၄) အဝင်/အထွက် ေြမသားလမ်း (၆၇၀'x ၁၄'x ၄')    (မင်းြပားမိ)

 (၅) အဝင်/အထွက် ကွန်ကရစ် RC လမ်း(၆၇၀'x ၁၂'x ၈")    (မင်းြပားမိ)

 (၆) ေြမဖိုြခင်းလုပ်ငန်း(၁)ဧက (၄)ေပအြမင့ ်                 (မင်းြပားမိ)

 (၇) အုတ်ကန်(၉)လက်မ၊ အုတ်ုိး(၂၀'x ၅'x ၅')/(၄)ခုှင့်  (မင်းြပားမိ) 

   ေခါင်မုိးပါတည်ေဆာက်ြခင်း။

 (၈) ဂုိေဒါင်(၃၀' x ၂၀' x ၁၁) သံကူကွန်ကရစ်(၁)ထပ်၊    (မင်းြပားမိ)

   မီးသွယ်တန်းြခင်း           

 (၉) Transformer 100KVA/မီးတုိင်/လံုခံေရးမီးသွယ်တန်းြခင်း    (မင်းြပားမိ)

 (၁၀) ပင်မသားေဖာက်ေဆာင်(၆၀' x ၄၅' x ၁၂')RC (၁)ထပ် (စစ်ေတွမိ)

 (၁၁) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ RC(၇၂' x ၂၄' x ၁၂')(၂၅%)                  (စစ်ေတွမိ)

 (၁၂)  ခံစည်းိုးကာရံြခင်း ချနိ်းလိတ်(၁၃၀၀' x ၆')     (စစ်ေတွမိ)

       အုတ်ြမစ်ေဖာင်ေဒးရှင်းအပါအဝင ်         

 (၁၃) Transformer 160KVA/မီးတုိင်/လံုခံေရးမီးသွယ်တန်းြခင်း (စစ်ေတွမိ)

 (၁၄) စက်ေလှ (၄၀' x ၉' x ၆')စက်အပါအဝင်(၁)စင်း     (စစ်ေတွမိ)

 (၁၅) ံုးသံုး၊ လုပ်ငန်းသံုးစက်ကိရိယာများ(၅၂)ခု                  (စစ်ေတွမိ)

၂။  အဆုိပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား ေအာက်ပါအတုိင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်-

 (က) တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ေနရာ   - ရခုိင်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနံုး

 (ခ)  တင်ဒါပံုစံ စတင်ဝယ်ယူရန်/အချန်ိ - ၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နံနက် (၁၀)နာရီ

 (ဂ)  တင်ဒါတင်သွင်းေနာက်ဆံုးရက် - ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက် ညေန (၄)နာရီ

 (ဃ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက် - ထပ်မံေကညာပါမည်

၃။   အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား ရခုိင်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနံုးတွင် စံုစမ်း 

ိုင်ပီး၊ ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

ဖုန်း-၀၄၃-၂၂၁၅၂၊ ၀၄၃-၂၃၇၉၈၊ ၀၉-၄၂၁၇၁၄၀၂၄

                                                                  တင်ဒါေကာ်မတီ                                                                  တင်ဒါေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရခိုင်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ မလွင်လွင်ေအး [၇/ရတရ 

(ိုင်) ၀၈၆၆၁၈]၏ passport သည် 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-09-258616877ဖုန်း-09-258616877

အမည်မှန်အမည်မှန်
ဒလမိနယ်ေန ဦးေအာင်ြမင့်၏ 

သား  ေမာင်ေဇာ်ထိုက်ေအာင ် [၁၂/
ဗတထ(ိင်ု) ၀၃၈၁၇၃]၏ အမည်မှန် 
မှာ ေမာင်ေဇာ်မျိး ေအာင်ြဖစ်ပါသည်။

ေမာင်ေဇာ်မျိးေအာင်ေမာင်ေဇာ်မျိးေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ဒက ိဏသရီိမိ၊  ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀/ ဒက ိဏ 

သရီအိေနာက်ရပ်)၊  ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၂၆)၊ ေြမဧရယိာ (၄.၉၂၅)ဧကရိှ ေရ သေြပကမု ဏ ီ
အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကိ ုကမု ဏ၏ီ မန်ေနဂျင်းဒါိက်ုတာြဖစ်သ ူ
ဦးေအးထွန်း (ဘ)ဦးလှထွန်း [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၉၃၅၃၅]မှ ေြမငှားစာချပ်၊ ဒါိက်ုတာအဖဲွ 
အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းမရူင်းများတင်ြပ၍ ေဒ သဂိ   ွယ်(ခ)မိုးစ ာ (ဘ)ဦးလရှူင်းညယ် 
[၁၃/ဟပတ(ိုင်)၀၁၁၉၁၅]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ၊ 
ေြမရာဇဝင်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်
အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကချင်ြပည်နယ်ကချင်ြပည်နယ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လ Mini 

Budget အတွင်း ကချင်ြပည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဦးစီးဌာန၊  န်ကား 

ေရးမှးုံးအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများှင့ ်ဝယ်ယေူရး 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်လိပုါသြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင်များမှ အတ်ိဖွင့် 

တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ပါရန်  ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ(က) တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ

  (၁) ဗန်းေမာ်ခိုင်ုံးဝင်းအုတ်တံတိုင်း ခံစည်းိုး

   ကာရံြခင်း (၂၉၅၀ ေပ) တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း (၁)ခု

  (၂) ပူတာအိုခိုင်ုံးဝင်းအုတ်တံတိုင်း ခံစည်းိုး

   ကာရံြခင်း (၁၄၅၄ ေပ)တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း (၁)ခု

 ( ခ ) တိုင်းတာေရးစက်ကိရိယာပစ ည်းဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်း ( ခ ) တိုင်းတာေရးစက်ကိရိယာပစ ည်းဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်း

  (၁) Environmental Parameter Air Station (၁)စုံ

 (ဂ ) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး Reagents ေဆးပစ ည်းများဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်း (ဂ ) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး Reagents ေဆးပစ ည်းများဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်း

  (၁) ဓာတ်ခဲွခန်းသံုး Reagents ေဆးပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်းလုပ်ငန်း

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၊ တင်ဒါပုံစံများအား ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ 

စတင်၍ ေရာင်းချပါမည်။ တင်ဒါများကို ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက် (၁၆:၃၀) နာရီ 

ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရပါမည်။

၃။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ုံးချန်ိအတွင်း ကချင်ြပည်နယ်၊ 

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ုံးဖုန်းနံပါတ် 

(၀၇၄-၂၅၂၉၅၁၆)ှင့် ကချင်ြပည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးုံး၊  ဖန်ုးနပံါတ်  (၀၇၄-၂၅၂၄၂၁၁)သို  ဆက်သွယ်စုစံမ်းေမးြမန်းိင်ု 

ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့စာတုိက်လုပ်ငန်းတွင် 

အသုံးြပရန်လိုအပ်ေသာ Mail Bag (72''x36'')များအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူပါသည်။

  (1)  Mail Bag (72''x36'') 10,000 Nos

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းအေသးစိတ်ှင့ ်တင်ဒါပုံစံအား ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

(ံုးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ် ဗဟုိစာတုိက်ကီးတွင် ၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ  ၃၀-၁၁-

၂၀၂၁ ရက်ေနအထ ိလာေရာက်ဝယ်ယူိင်ုပီး ၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန  ညေန  (၄:၃၀)

နာရီတွင်  တင်ဒါပိတ်သိမ်းပါမည်။  သတ်မှတ်ထားသည့်အချန်ိထက် ေကျာ်လွန် 

ေပးသွင်းေသာ တင်ဒါများအား လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

၃။ တင်ဒါပုစံှံင့ပ်တ်သက်သည့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ု ပိုေဆာင်  

ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း(ုံးချပ်)၊ ေနြပည် 

ေတာ်သို ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်ဗဟိုစာတိုက်ကီးြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်ဗဟိုစာတိုက်ကီး

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၂၀၆၁၀၊ ၀၉- ၄၂၄၀၀၀၄၅၈ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၂၀၆၁၀၊ ၀၉- ၄၂၄၀၀၀၄၅၈



ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်- ေရ ေပါက်ကံ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၇၉)၊ အကျယ် 

အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပအကျယ်ရှ ိေဒ ခင်လှကည(်ခ) ဂလိုရီရယ ်(AA-၀၅၄၂၇၄) 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှတရားဝင် မခွဲစိတ် 

ရေသးေသာ (၂၈x၆၀) ေပအကျယ်ရိှေသာေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုအား လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ

ေကာင်း အဆိုြပသူများြဖစ်ေသာ ဦးကည်စိုး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၅၅၇၂၃]ှင့် 

ေဒ နလီာလ  င်(ခ) ေဒ ေထွးေထွးမာ[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၅၅၆၇၄] တိုထမှံ အပီးအပိင်ု 

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ဆိုင်ေရး 

ဆိုင်ခွင့ ်ရှိသူများအေနြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

(လကူိယ်ုတိင်ု) လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firmလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firm

ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀) ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄)ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀) ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄)

ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)၊ ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)၊ ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)

ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊  ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၅/ မိမအေရှရပ်၊ ဇဝန 

ဒပီရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ(၀.၁၁၀)ဧ ကရိှ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၂၁၀၂၄)၏ ေြမေပးစလစ် 

မူရင်းေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်မိတ မှန် ထုတ်ေပးပါရန် ေြမကွက်အမည်ေပါက ်ေဒ ခင်  

မာြမင့(်ကွယ်လွန်)[၇/ပခန(ိုင်)၀၂၀၂၅၃](ဘ) ဦးေသာင်း၏ တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ

ဦးဝင်းရှင် [၁၂/လသန(ုိင်)၀၀၁၅၆၁](ဘ) ဦးဝင်းစိန်မှ ေြမေပးစလစ်မူရင်းေပျာက်ဆံုး

ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ မှတ်ပုံတင်ှင့် အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ ၊ 

ေသဆုံးမ  လက်မှတ်မိတ ၊  ေြမကွက်ဖိုးေပးသွင်းချလန်မိတ တင်ြပပီး ေြမေပးစလစ ်

မိတ မှန် ထုတ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်

တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား 

ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်

ေြမစမီခံန်ခဲွမ  ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံး  

လုပ်နည်းများှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားသည့်ေပျာက်ဆံုးသွားေသာေြမေပးစလစ်မူရင်းအား 

ပယ်ဖျက်၍ ေြမေပးစလစ ်မိတ မှန်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ် ေဝဘာဂ၊ီ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၉)၊ ဦးခင်ေမာင်လတ်၊ ဦးဟာေူရာ်ရိှတ်တို 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမအကျယ ်ေပ(၃၀x၅၀)အနက် ေြခရင်းဘက ် 
ေြမအကျယ်ေပ(၁၁x၅၀)ရိှ ေြမှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ ေရ/မီးပါရိှသည့် ှစ်ထပ်တိက်ုေနအမ်ိအကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေဒ မိုးသ ာလင်း[၇/ကဝန(ိုင်)၀၄၆၂၆၆]မှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး၊ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှ ိကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် 
ေဒ ေအးေအးမိုး[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၂၁၇၂၀၀]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ်
ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးေအးမိုး ေဒ ဝါဝါေရ (LL.B) ေဒ ေအးေအးမိုး ေဒ ဝါဝါေရ (LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၁၀)၊ (၁၇-၇-၂၀၁၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၁၀)၊ (၁၇-၇-၂၀၁၈)
  ုံး(ဃ/၁၆)၊ ေဝပုလ (၂)လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။   ုံး(ဃ/၁၆)၊ ေဝပုလ (၂)လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 
  ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၂၁၀၈၁၅  ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၂၁၀၈၁၅

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေလေကာင်းပုိေဆာင်ေရး  န်ကားမ ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိ ု

ဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လအတွက် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ် ခွင့်ြပေငွ (ိုင်ငံြခားေငွ/ြမန်မာကျပ်ေငွ)

များြဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စက်ှင့်စပ်ပစ ည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းရန်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

စ်  ပစ ည်းအမျိးအမည် အေရအတွက် မှတ်ချက်စ်  ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရအတွက် မှတ်ချက်

၁ Recovery Lifting Bag System for Narrow Body Aircraft (1)No ြမန်မာကျပ်ေငွြမန်မာကျပ်ေငွ

၂ Explosive Trace Detection Machine 2 Nos ြမန်မာကျပ်ေငွြမန်မာကျပ်ေငွ

၃ Standalone ATC Simulator  (1)Lot ိုင်ငံြခားေငွိုင်ငံြခားေငွ

၄ VHF Transmitter & Receiver  (1)Set ိုင်ငံြခားေငွိုင်ငံြခားေငွ

၅ Spare Parts for VSAT/RCAG Station (1)Lot ိုင်ငံြခားေငွိုင်ငံြခားေငွ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစည်းကမ်းှင့် ေလ ာက်လ ာပုံစံများအား ၁၀-၁၁-၂၀၂၁၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်မှစ၍ ုံးချန်ိအတွင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး 

၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက်တွင် တင်ဒါအေရာင်းပိတ်ပီး ၁၀-၁၂-၂၀၂၁၁၀-၁၂-၂၀၂၁ရက် (၁၅:၀၀) နာရီအတွင်း တင်ဒါများေနာက်ဆုံးထား 

ြပန်လည်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါအချက်အလက်များှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်စံုစမ်းေမးြမန်းလုိပါက ံုးချန်ိ 

အတွင်း ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၃၃၀၀၉၊ ၀၁-၅၃၃၀၃၀ လိုင်းခွဲ-၅၂၁သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

  တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

  ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)  ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)

  ေလဆိပ်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ  ေလဆိပ်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၆)၊ အင်းဝ 

(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၃၀/ခ)၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန ်(အလျား 
၂၀ေပx အနံ၆၀ေပ)ရှိ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အေဆာက်အအံုအား အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ခင်ေရ  [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၅၇၆၀၁] 
ှင့် ခင်ပွန်းတို ကွယ်လွန်သြဖင့် တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသည့် သားသမီးများ 
ြဖစ်ေသာ  (၁) ေဒ ေဘဘီေအး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၈၉၉၇]၊ (၂) ေဒ စန်းစန်းေအး [၁၂/
သလန(ိင်ု)၀၂၇၅၄၅]၊ (၃) ေဒ ြမြမေဌး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၇၆၂၅]၊ (၄) ဦးမင်းခင်[၁၂/
ဥကတ(ုိင်)၀၅၇၆၂၇]၊ (၅)ဦးစုိးုိင် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၅၇၆၀၅]၊ (၆) ေဒ ခုိင်ခုိင်ေကျာ် 
[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၅၀၃၅]၊ (၇) ဦးသန်ိးိင်ု[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၇၆၀၂]တိုထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွသည် အပီးအပုိင်  လက်ေရာက်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ (တန်ဖုိး၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသေငွ) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
(စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ) အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ထိုေနရက် 
ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်လာေရာက် ကန်ကွက်မ များမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးအာကာလင်း (LL.B)ဦးအာကာလင်း (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၃၄/၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၃၄/၂၀၂၁)

အမှတ်(၈၅၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၈၅၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၂၈၈၊ ၀၉-၂၆၀၃၉၉၀၃၅ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၂၈၈၊ ၀၉-၂၆၀၃၉၉၀၃၅

''အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''''အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ကည့်ြမင်တုိင်အေရှ၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ် (၂၉/စီ-၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄)၊ ဧရိယာဧက(ဝ.၃၂၁)၊ (၅၀ေပ/၄၄ေပ) 
(၁၅၁ေပ/၁၅၀ေပ)ရှိ ေြမမှာ မကျင်ု၊ မသန်းရှင်၊ မသန်းြမ၊ မရင်ေမ၊ မဝါတို 
အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ (၈-၁၁-၂၀၁၂) ရက်စွဲပါ (စခ/ဂရသ/၁၉၃၉) အရ အခင်း 
ြဖစ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ ခင်သန်းေဝမှ ဂရန်သစ်ေလ ာက်ခဲ့ေကာင်း၊ ေဒ ခင် 
သန်းေဝ၊ မှတ်ပံုတင်အမှတ်-[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၆၃၁၃၃] ကုိင်ေဆာင်သူအေနြဖင့် 
တရားံုး၏ အမိန်ဒီကရီ ရရိှထားသည့်အတွက် မိေတာ်စည်ပင်ေြမယာဌာနသုိ 
ေြမဂရန်ရရှိရန် ေလ ာက်ထားခွင့်အရ ေလ ာက်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အခင်း 
ြဖစ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ ခင်သန်းေဝ မှတ်ပံုတင်အမှတ်-[၁၂/ ကမရ(ုိင်)၀၆၃ 
၁၃၃] ကိုင်ေဆာင်သူသာလ င် ဂရန်ေလ ာက်ထားခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးြမင့်သွင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ဦးြမင့်သွင(်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(LL.B, Dip.T.Med, DBL.,DIL)(LL.B, Dip.T.Med, DBL.,DIL)
(စ်-၅၃၂၂) (၂၉-၆-၁၉၉၀)(စ်-၅၃၂၂) (၂၉-၆-၁၉၉၀)

(ုံး)အခန်း-၃၊ ၁၂-လ ာ၊ တိုက်-F၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ(ုံး)အခန်း-၃၊ ၁၂-လ ာ၊ တိုက်-F၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
ဖုန်း-၀၉-၂၀၁၄၇၆၇ဖုန်း-၀၉-၂၀၁၄၇၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဝုဏာ(၅)လမ်း 

ေအာက်၊  အမှတ်(၆၀၆/ခ)ေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  (၁)ခန်းတွဲ(၆)ထပ် 
တိက်ု၏ ပထမထပ်၊  အကျယ်အဝန်း  ေပ(၁၈x၅၄)ရိှ  တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း 
တွင်   တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား 
ဦးမင်းမင်းဦး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၁၆၃၉၄]မှ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးအန်ေထာ်နအီက်ဒ်မန်[၁၂/
မဂတ(ုိင်)၀၇၅၆၉၆]အမည်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး ဖခင်မှာ (၁၀-၉-၂၀၂၁)
ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးြဖစ်၍ မိမိမှတစ်ဦးတည်းေသာသားြဖစ်သြဖင့ ်
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့်  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမ ှ
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကို) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးတင်ေမာင်ေအး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးတင်ေမာင်ေအး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)
အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၁)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၆၃)၊ (၅-ဘ)ီ၊ စတတု ထပ်(ညာ)၊ (၁၂ေပခဲွx 

၅၀)ေပအကျယ်ရှ ိတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသူ ေဒ ေမဝင်းေမာင်ေမာင်[၁၄/ကခန(ုိင်)၀၇၄၂၀၇]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက ်

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ သက်သက်မွန် ဦးသုထက်ေကျာ်လွင် ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း ေဒ သက်သက်မွန် ဦးသုထက်ေကျာ်လွင ် ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 (စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅) (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈) (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉) (စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅) (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈) (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉)

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

ဖခင်အမည်မှန် ဖခင်အမည်မှန် 
အ.လ.က (၂)ဒဂုေံတာင်မှ အလယ် 

တန်းြပဆရာမ ေဒ လ့ဲလ့ဲြမင့်[၁၂/ရကန 
(ိုင်)၀၂၁၇၉၅]၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးဝင်းေဇာ် (ခ) ဦးေကျာ်ြမင့်သည ်
တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးဝင်းေဇာ်(ခ) ဦးေကျာ်ြမင့်ဦးဝင်းေဇာ(်ခ) ဦးေကျာ်ြမင့်

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
က န်မ ေဒ ရီရီြမင့်[၉/မသန(ုိင်)၀၂၄၉၃၄]ကုိင်ေဆာင်သူ၏ သားြဖစ်သူ 

ဦးတင်ထွဋ်(ခ) တင်ထွန်းေအာင်[၉/မသန(ိင်ု)၁၄၆၉၇၅]ကိင်ုေဆာင်သသူည် 

မိခင်၏ေြပာဆုိဆံုးမမ ကုိနာခံြခင်းမရိှဘဲ မိခင်ြဖစ်သူစိတ်ဆင်းရဲေစမည့်အြပ

အမအူမျိးမျိး ြပမခူဲ့ပီး မမိသိေဘာအတိင်ုး မဘိအမ်ိေပ မှ ဆင်းသွားသြဖင့ ်

အဆက်အသွယ်ြပတ်ခ့ဲသည်မှာ (၁)ှစ်ခန်ရိှပီး ယေနထိတုိင် အဆက်အသွယ် 

လံုးဝြပလုပ်ခ့ဲြခင်းမရိှပါသြဖင့် မိခင် ေဒ ရီရီြမင့်မှ ဦးတင်ထွဋ်(ခ)တင်ထွန်း

ေအာင်အား သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပ ီ   ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ဦးတင်ထွဋ်(ခ) တင်ထွန်းေအာင်ှင့်ပတ်သက်သည့ ်   မည်သည့်ကိစ ကိုမ  

တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။         (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

ေဒ ရီရီြမင့်ေဒ ရီရီြမင့်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ အင်းဝ(၉)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၀၀၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမရှင် ေဒ ွန်ွန်သန်း၏ ေပ(၄၀x၆၀)ေြမကွက ်
ေပ ရိှ တုိက်သစ်ှစ်ခန်းခဲွ(၆)ထပ်တုိက်(RC) အေဆာက်အဦတွင် အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၁၇x၅၄)ရှိ (ပထမထပ်)ေခါင်းရင်းခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကိ ု
Nation Light Company Ltd. ထမှံ ကိပိွင့စ်နစ်ြဖင့ ်တုိက်ခန်းဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထား 
သြဖင့် တစ်ဆင့်ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ 
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာသူ ဦးမျိးမင်းထွန်း[၁၀/မလမ(ုိင်)၁၃၃၇၄၉]ထံမှ ေဒ တင် 
တင်ဦး[၁၂/ကမန(ုိင်)၀၃၇၀၆၄]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)

အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ် စွန်လ တ်ြခင်း
 မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေရနေံချာင်းမိ၊ အေနာ်ရထာရပ်ကွက်ေန 

ဦးေဖချစ်- ေဒ ေစာေအာင်တို၏သား ေမာင်ိုင်ခွန်အား[၈/ရနခ(ိုင်) 
၁၆၀၄၉၂]သည် မိဘများအား အကိမ်ကိမ် ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်
ြပလုပ်ပါသြဖင့် (၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်မှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 
စွန်လ တ်လိုက်သည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝကို လုံးဝ 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်မဟုတ်ပါ။

ဦးေဖချစ်[၈/ရနခ(ိုင်)၀၀၃၇၄၆]ဦးေဖချစ်[၈/ရနခ(ိုင်)၀၀၃၇၄၆]
ေဒ ေစာေအာင်[၈/ရနခ(ိုင်)၀၀၃၆၉၅]ေဒ ေစာေအာင်[၈/ရနခ(ိုင်)၀၀၃၆၉၅]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေဝဇယ ာအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ မိေကျာင်းကန် 

အပိင်ုး(၁)ရပ်ကွက်၊ ရပ်ိသာလမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(က)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၄)ဟေုခ တွင်ေသာ 
ေနအိမ်တိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်သည်ဟ ုအဆိုရှိသူ ေဒ ခင်သူဇာေထွး[၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၀၃၃၂၁]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ မမူှူင့ ်ေဒ ဆလုဲေ့ဝတိုမှ ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင ွ
တချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ယေနေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့ ်
အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ(LL.B,D.BL)  ေဒ ေအးန ာ (LL.B,D.BL,D.ML,D.IL)   ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ(LL.B,D.BL)  ေဒ ေအးန ာ (LL.B,D.BL,D.ML,D.IL)
   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၉၈၉/၂၀၁၉)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂)     အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၉၈၉/၂၀၁၉)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂)  
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၂၈၆၇၁   ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၂၈၆၇၁   ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁
အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကာ်ြငာသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သုံးခွမိ၊ ေရေပ ကန်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ေရေပ ကန်ေကျးရာ၊ 

အေရှပိင်ုးလမ်းေန ဦးရဝဲင်းိင်ု[၁၂/သခန(ိင်ု)၁၅၅၀၉၉](ကွယ်လွန်)ှင့ ်ေဒ ခင်မာချိ[၁၂/
သခန(ိုင်)၀၃၆၁၇၃] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာသည်မှာ-

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးရဲဝင်းိုင(်ကွယ်လွန်)ှင့် ေဒ ခင်မာချိတို၏ 
သားငယ် ေဝယဇံင် (ခ)ဖိးေဝဇင်[၁၂/သခန(ိင်ု)၃၅၂၂၁၁]ကိင်ုေဆာင်သသူည် မဘိစကား 
မနာခံဘဲ စိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ်ြပမူ လုပ်ေဆာင်သွားပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သား 
အြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်း ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့် 
ကိစ ကိုမဆို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ဦးေအာင်ထက်ေကျာ်(LL.B)                           ေဒ ထက်ထက်လတ်(LL.B)ဦးေအာင်ထက်ေကျာ(်LL.B)                           ေဒ ထက်ထက်လတ(်LL.B)
           အထက်တန်းေရှေန                      အထက်တန်းေရှေန           အထက်တန်းေရှေန                      အထက်တန်းေရှေန
             (စ်-၄၈၆၅၆/၁၇)                       (စ်-၄၈၇၈၆/၂၀၁၇)             (စ်-၄၈၆၅၆/၁၇)                       (စ်-၄၈၇၈၆/၂၀၁၇)

ုံးခန်း-ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ ုံးခန်း-ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ 
ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ စာဂ(၂၁)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၀၆၄)ေန ဦးေမာင်ေမာင်မိုးေကျာ်စည[်၉/မလန(ိုင်)၀၈၄၉၅၅]မှ Amoe 7001 
အလျား ၉၆.၅၀မီတာxအနံ ၂၆.၈၃မီတာ၊ ေစာက် ၆.၁၀မီတာရိှ ဘတ်ဘုတ်တဲွှင့် 
Amoe Victory Sea Tug အလျား ေပ၈၅xအနံေပ ၂၈၊ ေစာက် ၁၂ေပရှိ Yanmar 
Engine ြမင်းေကာင်ေရ ၁၆၀၀ ှစ်လုံးပါရှိသည့ ်သေ  ဘာှင့်တကွ ယင်းပစ ည်း 
များအား အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ကိုယ်တိုင်တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင ်
ဆိုင်ပီး  လွတ်လပ်စွာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ေရာင်းချသည့ ်တန်ဖိုးေင ွ
အနက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)ှင့် 
တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ြပည့်စုံဦးေအာင်ြပည့်စုံ

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၉၁၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၉၁၈)
ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၁၂၃၄၁၇ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၁၂၃၄၁၇

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများေနြပည်ေတာ်ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ေရအရင်း 
အြမစ်ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းများ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ
နယ်ေြမဦးစီးမှးုံးမ ှ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လ 
အထိ (၆)လအတွင်း ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ ေငွလုံးေငွရင်းရန်ပုံေငွြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်မည့် ကမ်းပိကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအား တင်ဒါစနစ်ြဖင့် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေလ ာက်ထားလိသုည့ ်ြမန်မာိင်ုငသံားကမု ဏ ီ
များအား ေအာက်ပါအတိင်ုး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါတင်သွင်းိင်ုပါရန် ဖတ်ိေခ အပ် 
ပါသည်-

(က) တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်း  - ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ရက်
       ချမည့်ရက ်    (ုံးချနိ်အတွင်း)
(ခ) တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် - ၉-၁၂-၂၀၂၁ရက်၊ (၁၆:၀၀)နာရီ
(ဂ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက/်အချနိ် - ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ရက ်
     (၁၄:၀၀)နာရီ
(ဃ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ  -  ေဇယျာသရီိမိနယ်၊ အေထေွထ ွ
     အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
(င)  တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့/်  - ေနြပည်ေတာ်ေရအရင်းအြမစ်
       တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ    ှင့် ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိး
    တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊
    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံးဝင်း

၂။   အေသးစတ်ိအချက်အလက်များအား သရိှိလိပုါက ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ
ဦးစီးမှးုံး၊ ေနြပည်ေတာ်ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းများ ဖံွဖိးတိုးတက် 
ေရးဦးစီးဌာန၊ ဖန်ုး-၀၆၇-၅၅၀၄၃၆သို ုံးချန်ိအတွင်း တိက်ုိက်ုဆက်သွယ်၍ 
ေမးြမန်းစုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။  တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေဝပုလ အိမ်ရာ 

အပိင်ုး(၂)၊ တိက်ုအမှတ် (၆)၊ အခန်းအမှတ်(၃၂)ကိ ုမလူအမည်ေပါက် ဦးေဖခင်ထမှံ 
ဦးေတာ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၇၁၈၃]က ဝယ်ယူခဲ့ပီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်
ှင့ ်စာချပ်စာတမ်းများသည် ေနအမ်ိအေြပာင်းအေရ တွင် ေပျာက်ဆုံးသွားခဲပ့ါသြဖင့ ်
အထက်ပါတိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်  မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ မှန်အား  ဦးေတာ် 
၏အမည်ြဖင့်  အမည်ေြပာင်းလဲထုတ်ေပးပါရန် မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီး
ဌာန(အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ)သို ေလ ာက်ထားလာသည့်အတွက် ခွင့်ြပရန် 
မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက် 
အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုမှး 

ဗထူးလမ်း၊ အမှတ်(၁၆)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)စတုရန်းေပရှိ 

ဦးေအာင်သန်းြမင့် ပါမစ်အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိ 

သစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုမှးဗထူးလမ်း၊ အမှတ်(၁၇)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)စတုရန်းေပရိှ ဦးကည်ဝင်း ပါမစ်အမည်ေပါက် 

ေြမကွက်၊ ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို အေရာင်းအဝယ်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲသည့် 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးပီတာမျ ိးတင့် [၁၂/အစန(ုိင်)၁၁၃၅၂၅]က ေြမကွက်ှင့် 

စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များ လက်ေရာက်ရရှိပီးြဖစ်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 

သာလ င် ပိင်ုရှင်အစစ်အမှန်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ

ဦးရဲြမင့်ေမာင်(LL.B)ဦးရဲြမင့်ေမာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၁၄၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၁၄၀)

အမှတ်(၄၁)၊ (၄၁)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၁)၊ (၄၁)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09- 259125910Ph: 09- 259125910

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၂၁၄၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၂၁၄
ေဒ စ ာေဆွ   ှင့်  ၁။ ေဒ စုစုဝင်းေဒ စ ာေဆွ   ှင့်  ၁။ ေဒ စုစုဝင်း
    ၂။ ဦးလှကိင်    ၂။ ဦးလှကိင်
    ၃။ ဦးေစာလွင်    ၃။ ဦးေစာလွင်
    ၄။ ဦးေအးသန်း    ၄။ ဦးေအးသန်း
(တရားလို)    (တရားပိင်များ)(တရားလို)    (တရားပိင်များ)
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၇)လမ်း၊ 

အမှတ်(၉၅)ေန (၁) တရားပိင် ေဒ စစုဝုင်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
ေရ လမင်းုပ်ရှင်ံုအတွင်း (၂)တရားပိင် ဦးလှကိင်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်- 
အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၄) ေန (၃) တရားပိင ်ဦးေစာလွင်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 
ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် (၁၂/၁၄)ေန (၄) တရားပိင် ဦးေအးသန်း (ယခေုနရပ် 
လိပ်စာမသိ)တို သိေစရမည်။

 သင့်တုိအေပ ၌ တရားလုိက “ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိ၍ု “ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ 
မှတ်ပုတံင်ေပးေစလိမု ”မှတ်ပုတံင်ေပးေစလိမု ”ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 
သိုမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပ 
ေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ်၊ ုံးအခွင့အ်မန်ိရ ေရှေနြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟတ်ု 
၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ 
၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၂၂)ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ တန် 
ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၄ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် အထက်က 
အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုများစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသို         
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် 
သင်မလာမေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပး 
လိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုများက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်
သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှ သည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူ
ယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့် 
အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ဇမ သီရိမိနယ်၊  ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊  ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၂၆)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်း

မှတ်ပုတံင်ုံး၏ မှတ်ပုတံင်အမှတ်(၈၅၁)၊ (၇-၆-၂၀၁၂)ရက်စဲွြဖင့ ်က န်ေတာ် 

ဦးလှေငွမှ ဦးသက်ိုင်ထွန်းသို လ ဲအပ်ထားေသာ အထူးကိုယ်စားလှယ ်

လ ဲစာကိ ု(၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်မှစ၍ အပီးအပိင်ုပ်ုသမ်ိးပါေကာင်း အသေိပး 

ေကညာလိုက်ပါသည်။                         ဦးလှေငွ[၉/ပမန(ိုင်)၂၅၂၂၆၆]ဦးလှေငွ[၉/ပမန(ိုင်)၂၅၂၂၆၆]

                                                         Ph:09-43047963                                                         Ph:09-43047963

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရး
ဦးစီးဌာနမှ (၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လ)အထိ (၆)လဘတ်ဂျက် 
ဘ  ာေရးှစ်တွင် တုိင်းေဒသကီးေငွလံုးေငွရင်း ရန်ပံုေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့် လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း 
များအား ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် တုိင်းရင်းသားပုဂ လိက     
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းရှင်များသုိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံမံျားကိ ုေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး(မိြပ)
ုံးတွင်  ေအာက်ပါအစအီစ်အတိင်ုး  ဝယ်ယတူင်သွင်းိင်ုေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်-
 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - (၁၆-၁၁-၂၀၂၁) (ုံးချနိ်အတွင်း)
  ေရာင်းချမည့်ရက/်အချနိ်
 (ခ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၃၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်
  ေရာင်းချမည့်ေနာက်ဆုံးရက ်  ညေန(၁၆:၀၀)နာရီထိ
 (ဂ) တင်ဒါအာမခံေကး(PO Cheque) - (၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက် 
  မူရင်းများအား ေနာက်ဆုံးထား၍  ညေန(၁၆:၀၀)နာရီထိ
  တင်သွင်းရမည့်ရက/်အချနိ်
 (ဃ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၁၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်
  တင်သွင်းရမည့်ရက/်အချနိ်/ေနရာ  နံနက်(၉:၀၀)မှ(၁၁:၃၀)နာရီထိ
    တိုင်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲ၊ 
    ချင်းတွင်းခန်းမ၊ မုံရာမိ။
 (င) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့ ် - ထပ်မံေကညာပါမည်။
  ရက်/အချနိ်/ေနရာ
၃။ Coronavirus Diease 2019(Covid-19)ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ မြဖစ်ပွားေစရန် ကျန်းမာေရးှင့် 
အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ  န်ကားချက်များှင့်အညီ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ြခင်း 
အစီအစ်ကို ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၄။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ သိရိှလုိပါက စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ေကျးလက်လမ်း 
ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉)
သို  ုံးချနိ်အတွင်း  ဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း၊  လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်၍လည်းေကာင်း 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။                                                 တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ   တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

တယ်လီဖုန်း-၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉တယ်လီဖုန်း-၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ 

လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ အမှတ်(၆၀၉/က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ပါမစ် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဦးထွန်း 
ထွန်းဦး[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၃၀၁၉]မှ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ၎င်းမှတရားဝင် 
ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိလုာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုပါက အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 
ထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ယုယုွယ်(LL.B) ေဒ ယုယုွယ်(LL.B) 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၅၈/၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၅၈/၂၀၁၉)

အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ပထမထပ်၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ပထမထပ်၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၅၂၇၃ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၅၂၇၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၀)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၇၁၂)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၇၁၂)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ဗုိလ်မှးချပ် 
ေအးြမင့ ် က(MHA-၀၀၅၀၀၅)၊ ဦးထွန်း 
ကည်[၁၃/တကန(ိုင်)၀၁၆၂၉၂]၊ ေဒ ဥမ ာ 
ေဌး [၁၃/တကန(ိင်ု)၁၅၉၄၈၁] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် စာချပ်ဂရန်ေြမ အမည် 
ေပါက်(၃)ဦး ပူးတဲွပုိင်ဆုိင်ေသာ ဧရိယာ(၀.၀၅၅) 
ဧက ေပ(၄၀x၆၀)တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသး 
ေသာေြမကွက်၏ေတာင်ဘက်ြခမ်း (၂၀'x၆၀') 
အား ဗုိလ်မှးချပ်ေအးြမင့်ကထံမှ စွန်လ တ် 
စာချပ်အမှတ်- ၇၄၁၈/၂၀၁၉(၂၅-၉-၂၀၁၉)
ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးထွန်းကည်[၁၃/တကန 
(ိင်ု)၀၁၆၂၉၂]၊ ေဒ ဥမ ာေဌး [၁၃/တကန(ိင်ု) 
၁၅၉၄၈၁]တိုမှ ၎င်းတုိပုိင်ဆုိင်ေသာ ေပ (၂၀x 
၆၀)ရှိ ေြမအား (တစ်ဖက်သတ်)ေြမကွက်ခွဲ 
စိတ်ခွင့်ြပပါရန်ှင့် ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ 
ေပ ေပါက်ပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်
ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပစာ၊ ဂရန်မရူင်း၊ ေြမကွက်ခဲွ 
စိတ်ရန် ေြမပုံေြမရာဇဝင်၊ ေြမတိုင်းေြမပုံ၊   
လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ၏ အဆိုြပခွဲစိတ်ပုံ၊ 
စွန်လ တ်စာချပ်-၇၄၁၈/၂၀၁၉ (၂၅-၉-၂၀၁၉)
တုိတင်ြပ၍ (တစ်ဖက်သတ်) ေြမကွက်ခဲွစိတ် 
အတည်ြပ/တိင်ုးခဲွေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် 
တရားဝင် ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများ 
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် 
အတွင်းကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း      ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ



“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာချက်”“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာချက”်
ေဒ ဇာြခည်မင်းေဝ [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၆၆၅၈၅]၊ အမှတ်(၃၂၃)၊ ရတနာပု(ံ၄)

လမ်း၊ ရတနာပုံအိမ်ရာ၊ (၁၀)ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 
ေနသူသည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ရန်ကုန်မိ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌  (၁၈-၁၀-၂၀၂၁)ရက်တွင်  စာချပ်အမှတ် 
(၃၆၇၄/၂၀၂၁)ြဖင့် တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ် သုံးစွဲရန် မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ ်
ပါသည်-

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်(၃၆၇၄/၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ(်၃၆၇၄/၂၀၂၁)

ဒပီယဲင်းေြမပဆဲသီန် ြဖန်ြဖးေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်းကိ ုအထက်ေဖာ်ြပပါ 
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်အေရာင်အမျိးမျိး၊ အရယ်အစား 
အမျိးမျိး၊   ပုံသဏ ာန်အမျိးမျိး၊    ဒီဇိုင်းအမျိးမျိးတိုကိ ု  ရန်ကုန်မိှင့်တက ွ
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးသုိ လက်လီ၊ လက်ကား ထုတ်လုပ် 
ြဖန် ြဖးေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို အေထာက်အထား 
များှင့်တကွ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ 
ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းလုံးသို ဆက်လက်၍ ထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖး 
ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ုမှီြငမ်းတုပသုံးစွ ဲ
ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ ်
မေဆာင်ရက်ကရန ်သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပ သုံးစွဲခဲ့မည်ဆိုပါက 
တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလှေဝ B.A (Law), LLB ေဒ ယုြမတ်ထွန်း (LLB,D.B.L,D.M.L)ဦးလှေဝ B.A (Law), LLB ေဒ ယုြမတ်ထွန်း (LLB,D.B.L,D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၇၀၅၆/၂၀၀၂) (စ်-၁၂၉၅၀/၂၀၁၇)(စ်-၇၀၅၆/၂၀၀၂) (စ်-၁၂၉၅၀/၂၀၁၇)
အမှတ်-၂၂၀ ၊ အခန်း(၁၅)၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၈)၊ ေြမညီထပ်၊အမှတ်-၂၂၀ ၊ အခန်း(၁၅)၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၈)၊ ေြမညီထပ်၊
၁-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ ပန်းလ  င်လမ်း၊၁-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ ပန်းလ  င်လမ်း၊
ရန်ကုန်မိ။  ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။  ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၄၇၃၇၂ ဖုန်း- ၀၉- ၄၅၀၀၉၉၀၈၈ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၄၇၃၇၂ ဖုန်း- ၀၉- ၄၅၀၀၉၉၀၈၈

ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် 

ဦးကီးေရ (TPN-073816)အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိသည့် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ 
ေရ ြပည်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၂၀/ခ)၊ ေြမကွက်အကျယ(်အလျား ၂၀ ေပx အနံ 
၆၀ ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုကွယ်လွန်သ ူဦးကီးေရ ၏ အေမဆွက်ခခွံင့် 
ရိှေသာ သားသမီးများြဖစ်သည့ ်ဦးတင်ိင်ုဦး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၀၀၇၁၆]၊ ဦးဝင်းသန်းစိုး 
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၂၃၀၈၇]၊ ေဒ ေအးေအးေအာင် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၄၄၈၃၆]၊ ေဒ အ ိ
အိခိုင ် [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၄၄၈၃၇]ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်မွန် [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၆၆၇၃၆]တုိမှ 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခလံျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ သ ာဦး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၂၉၉၀]မှလည်း  ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီသည့ ်
အေလျာက် (၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်း 
အြပည့်အစုံြဖင့ ်လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅)၊ (၁၄-၂-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅)၊ (၁၄-၂-၂၀၁၇)
အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ 

ကာနီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၃၆)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀)ေပx (၆၀)ေပ 
(၀.၀၅၅)ဧကရိှ မိေြမစာရင်းတင်ွ ေဒ ဖိးဖိးေအာင[်၁၂/မဂတ(ိုင)်၀၇၃၇၁၁]
အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားထားရိှသည့ ်ေြမကွက်ှင့အ်မ်ိအကျိးခစံားခွင့မ်ျားကိ ုမှတ်ပု ံ
တင်ုံး၌ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ှင်းသီရိစိုး[၁၁/သတန 
(ိင်ု)၀၇၇၄၇၉]ထမှံ ဝယ်ယရူန် က န်မ ေဒ ခင်ေဆေွဌး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၀၄၆၇၂]
မှ စရန်ေငတွချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

ေဒ ခင်ေဆွေဌးေဒ ခင်ေဆွေဌး
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၄၆၇၂][၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၄၆၇၂]

အမှတ်(၉/၁)၊ စကားဝါလမ်း၊  (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၉/၁)၊ စကားဝါလမ်း၊  (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
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ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ ၉၂-လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၈)ဟေုခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၈)ထပ်တိက်ု၏ 

(တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င်-ဘယ်ဘက်ြခမ်း)ရိှ ေြမည+ီပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၁၅ေပx၅၀ေပ)စရိှီ တိက်ုခန်း(၂)ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း(၂)
ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တိက်ုခန်းအမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးဟလယ်(ခ) ဦးစထွံန်း(AG-၂၄၇၅၅၈)(ကွယ်လွန်)
ှင့် ေဒ ခင်သိန်း(ကွယ်လွန်)တို၏ အေမွဆက်ခံသူ သားသမီးများဟုဆိုေသာ (၁) ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၁၇၀၆၅]၊ (၂) 
ဦးသိန်းဇံ [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၇၃၆၃၀]၊ (၃) ေဒ ချိချိမာ [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၂၆၇၆၁]၊ (၄) ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၂၇၄၆၆]၊ 
(၅) ေဒ သီတာထွန်း [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၂၇၄၆၈]၊ (၆) ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင[်၁၀/မလမ(ိုင်)၁၂၇၄၆၇]ှင့် (၇) ဦးြပည့်စုံေအာင ် [၁၂/
မဂတ(ုိင်)၀၉၇၂၂၁]ကုိင်ေဆာင်သူတုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်း(၂)ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုမည်သမူဆိကုန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို 
ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်း(၂)ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း 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၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ (၉၁)-ြဖတ်လမ်း၊ အမှတ်(၈)၊ (၄-လ ာ)(တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င်-

ဘယ်ဘက်)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၅x၅၅)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတိုက်ခန်း 
အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ခတီဂျာဘီ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၁၈၅၅](ကွယ်လွန်)ှင့် ဦးေအာင်သန်း(ကွယ်လွန်)တို၏ အေမွဆက်ခံသူ 
သားသမီးများ/ေခ းမများဟုဆိုေသာ   (၁) ေဒ သိန်းသိန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၄၆၈၄]၊   (၂) ေဒ ြမင့်ြမင့ ်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၁၈၂၇]၊ 
(၃)ေဒ ေအးေအးြမင့[်၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၇၈၇၆]၊ (၄)ေဒ ရီရီြမင့[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၁၉၄၅]၊ (၅)ေဒ သ ာ[၁၂/တတန(ိုင်)၂၀၉၃၃၈]၊ 
(၆)ေဒ ခုိင်ေဟမာဝင်း(DGN-၀၁၀၁၀၉)ှင့် (၇)ေဒ သီတာြမင့် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၉၈၁၉၀]ကုိင်ေဆာင်သူတုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  မည်သူမဆို  ကန်ကွက်လိုပါက  က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ 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

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ေြမာင်းြမမိ၊ အမှတ်(၁၉)၊ သိပ လံမ်းေန ဦးမျိးဝင်း- 

ေဒ တင်လှတုိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အေကာင်းကား 
သိေစအပ်ပါသည်-

က ု်ပ်မိတ်ေဆွတုိ၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ေဇယျာမျိး[၁၄/မမန(ုိင်)၀၀၃၈၃၇] 
သည် မိဘတို၏ဆိုဆုံးမစကား နားမေထာင်သည့်ြပင် ဇနီးြဖစ်သူ မခင်ခင်ချိှင့် 
သားသမီးများကိလုည်းစွန်ပစ်၍ ၎င်းသေဘာဆ အေလျာက် ေနအမ်ိမှထွက်သွား 
ပီး မည်သည့အ်ဆက်အသွယ်မ မလပ်ုေတာပ့ါ၍ သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ပါေကာင်း၊ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ မည်သည့က်စိ မ  တာဝန်ယ ူေြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း 
သည်းခံပါ)

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
  ဦးြမင့်ေဝ B.A(Law),LL.B  ဦးြမင့်ေဝ B.A(Law),LL.B
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၉၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၉၄)
  ေြမာင်းြမမိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၃၃၈၄၁  ေြမာင်းြမမိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၃၃၈၄၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အတ်ုကျင်းစရူတစီ  ီဂျာေမဗလ၏ီ 

အနီးကပ်လပ်ုငန်းများ လပ်ုေဆာင်ရန် ခန်အပ်ခဲသ့ည့ ်ဦးေဌးလှ(ခ)
ဦးအလ[ီ၁၂/လမန(ိင်ု)၁၇၁၆၉၇]အား “ဘာသာေရးကစိ အတွက် 
လှဒါန်းမ  (ဝကဖ်)စာချပ် စာမျက်ှာ(၂) အပိုဒ်(၁)အရ”လည်း 

ေကာင်း၊ ဗလီ၏ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း-၁၂/၂၁ (၁-၁၀-၂၀၂၁)
ရက် အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရလည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်း 
တာဝန်များရပ်စ၍ဲ ထတ်ုပယ်ပီးြဖစ်ေကာင်း ေနာက်ေနာင် ဗလ၏ီ 
ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ မည်သိုမ တာဝန်မရှိေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာပါသည်။

ဗလီေဂါပကအဖွဲ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ိုင် B.A,R.L,DL.317(WIPO)ဦးေအာင်ိုင် B.A,R.L,DL.317(WIPO)

I.C.C Property Tax Management(Malaysia)I.C.C Property Tax Management(Malaysia)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၈/၂၄-၁၀-၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၈/၂၄-၁၀-၂၀၁၃)

အမှတ်(၁၀၁)၊ ပ-ထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁)၊ ပ-ထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၆၀၅၇၂၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၆၀၅၇၂၂

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊   အမှတ်(၃)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း 
လက်ေအာက်ရိှ ဝါကိတ်စက်ံု(၈)ံုတွင် ဝါများကိတ်ခဲွထုတ်လုပ်ရန် 
အတွက် လုိအပ်ေသာ ြပည်တွင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ(A)အဆင့် (၉၉၂၅၂၀) 
ပိဿာှင့် ြပည်တွင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ (C)အဆင့် (၃၃၇၄၈၀)ပိဿာ 
တိုအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ တင်ဒါအဆိုြပလ ာများ 
တင်သွင်းရန်ဖိတ်ေခ  အပ်ပါသည်-
 တင်ဒါအမှတ် - ၀၁/ဝါကုန်ကမ်း/၂၀၂၁-၂၀၂၂
 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ်- ၁၀-၁၁-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန )
 တင်ဒါပိတ်ရက် - ၉-၁၂-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန )
၂။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါဌာနတွင် စုစံမ်းိင်ု 
ပါသည်-

ထုတ်လုပ်ေရးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း၊ 
စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၈၁၃၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၃၉၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၉၂ ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၈၁၃၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၃၉၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၉၂ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာတိုးချဲ၊ မိရာ

ှင့အ်ိုးအမ်ိဖံွဖိးေရး ဦးစီးဌာနမှ ဦးညညီထွီန်း အမည်ေပါက်ြဖင့ ်ချထားေပးေသာ 
ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- ေအာင်ချမ်းသာမိကွက်သစ်၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၃၅၂၊ ဧရယိာ-၀.၀၆၂ ဧကရိှ ေြမကွက်၏အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူဟုဆိုေသာ ဦးခွန်စိုင်းဟန် 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၂၅၉၅] (ဘ)ဦးလှဝင်းထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ြပန်လည် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုမာေသာ 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း မည်သူမဆို က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အားပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၆၂၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၆၂၀)
 ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၀၆၄၇၅၈ ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၀၆၄၇၅၈

 ဗဟို(၃)လမ်း၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဗဟို(၃)လမ်း၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်- ၃(ဒု)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်- ၄၁၂+၄၁၃၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် 
ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ ခင်တင့ ်(S/OKA -၀၁၃၂၈၇) အမည်ေပါက်ေြမငှား စာချပ်ပါ 
ေြမအကျယ် ေပ(၉၀x၅၀)အနက်  မခွဲမစိတ်ရေသးသည့်  ေြမကွက်အမှတ်- ၄၁၃၊ 
ေြမအကျယ ်ေပ(၃၀+ ေြမပို၆x၅၀)ရှိ ေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦှင့်  
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ  ေြမကွက်အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်ထံမှ အထူးကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ(်၇၇၉၈/၂၀၂၁)အရ အထူးကိုယ်စားလှယ်စာရရှိသ ူဦးေဝလင်းထွန်း [၁၄/
ပစလ(ိင်ု)၀၇၂၀၄၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆသွည် အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချ 
ထားပီးြဖစ်သည်။  အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  ေကညာအပ ်
ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၈၂/၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၈၂/၂၀၁၇)
အမှတ်-၁၂၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၂၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၆၀ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပုဗ သီရိမိ၊ မဂ  လာဒီပရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၂/ုံးရပ်မ ှ

ေြမဧရိယာ (ဝ.၁၁၀)ဧကရိှ ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၂၀၁၁၁)၊ ဦးေစာသန်းဝင်း [၁၃/

တယန(ိုင်)၀၃၀၁၂၃] အဖအမည် ဦးေစာထွန်းဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)

ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကုိ ဦးသီဟလ  င် [၉/စကတ (ုိင်)၀၆၁၀၉၅] အဖအမည် 

ဦးေသာင်းလ  င်မှ ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စား 

လှယ်လ ဲစာအမှတ် (၂၅၃၆/၂၀၁၂)တင်ြပ၍ ဦးေကျာ်စံ [၉/မရမ(ိုင်) ၀၄၆၄၆၉]

ှင့ ်မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်အတွက် ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူး 

ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင ်

ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား 

ခိင်ုလုစွံာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကိံန်းှင့် 

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို  ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍  (၁၅)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက 

ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထား 

မ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း ေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊  ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်- 6/D (၁၄၊၁၅၊ ၁၆-ကိကုန်း)၊ 
ေြမကွက်အမှတ် (၁၃၉/ခ)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၃၉၆)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၉၂/ခ)၊ ၄ လမ်း(ေတာင်)၊ အေရှ 
ကိကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ် 
ဦးခင်ေဇာ် [၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၇၆၃၆]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ 
အား အမည်ေပါက်ြဖစ်သူခင်ပွန်း ဦးခင် 
ေဇာ်သည်    (၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်တွင ်
ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ ဥမ ာေအာင်[၁၂/
အစန(ိုင်)၁၀၅၁၄၇]မှ တစ်ဦးတည်း 
ေသာ တရားဝင်ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း 
တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်း 
ကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတို 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက် 
ထားလာရာ    တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၀၉/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၁၀၉/က)၊ ေဝပုလ (၃)လမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ 
ေဒ ထားစန်ိ(CF-၀၃၈၅၀၆)၊ အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက  ်
(မိခင်)ေဒ ထားစိန်သည် (၁၃-၆-၂၀၀၉)
ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (ဖခင်) ဦးခင်သန်း 
သည်  (၄-၁၀-၁၉၇၉)ရက် တွင်လည်း 
ေကာင်း၊ အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့  ်
ဦးစနး်ြမင့်[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၁၂၆၁၈]၊ 
ေဒ တင်တင်မာ [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၁၄၇၃၅]၊ 
ဦးညညီလှီ [၁၂/ဥကမ(ိင်ု) ၀၃၂၁၃၇]တိုမှ 
တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိေသာ သား 
သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ဒဂုံမိနယ ်
တရားံုး ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်(၈/ ၃၂၄၃/ 
၂၀၂၀)ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ 
အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင် 
ဆုိင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာမ  
အေပ  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှး)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှး)
မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ
ေရးေကာ်မတီေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ 

ေအာင်ရပ်ိသာ(၂)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ် (၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၅၁)၊  အကျယ်အဝန်း 

(၄၀x၆၀)ေပရှိ ဦးေစာြမဦး (ဘ)ဦးေအာင်ထွန်း[၁၂/မရက(ိုင်)၁၀၂၇၂၄]အမည် 

ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်(စရန်ေင)ွအြဖစ် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ် 

ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(LL.B)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၆၆)

အမှတ်(ေအ/၃ေအ)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(ေအ/၃ေအ)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂(ေအာက်တိုဘာလမှ မတ်လအထိ)(၆)လ ဘ  ာေရးှစ်၊ လ ပ်စစ်ှင့်

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်း(ုံးချပ်)တွင် အသုံးြပရန် 

ဒီဇယ်ဆီ(ိုးိုး)ှင့် ဒီဇယ်ဆီ(ပရီမီယမ)်များအား (ြမန်မာကျပ်ေင)ွ (DDP At Site)ြဖင့်(DDP At Site)ြဖင့် 

ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူလိုပါသည်။ 

 (က) Tender No.10/ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)

 EPGE/2021-2022 တွင်အသုံးြပရန် ဒဇီယ်ဆ(ီိုးိုး)(၂၁၀၀၀)ဂါလန်ှင့် 

  ဒီဇယ်ဆီ(ပရီမီယမ)်(၄၈၀၀)ဂါလန် ဝယ်ယူြခင်း

၂။ ဝယ်ယူမည့် စက်သုံးဆီများ၏ နည်းပညာစံချနိ်စံ န်းအဆိုြပလ ာ(Technical 

Proposal)ှင့် ေဈး န်းအဆုိြပလ ာ(Financial Proposal)တိုအား သီးြခားစီချပ်ိပိတ်၍ 

တင်ဒါပိတ်ရက်၏  (၁၀:၀၀)နာရီ  ေနာက်ဆုံးထား၍  (လူကိုယ်တိုင်)လာေရာက ်

တင်သွင်းရမည်။ 

၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်၊ အချနိ်  -  ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက် (၁၀:၀၀)နာရီ

၄။ တင်ဒါပုစံအံား (၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်မှ စတင်၍ ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်စုစံမ်းဝယ်ယ ူ

ိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဆုိဒ်(www.moee.gov.mm)(www.moee.gov.mm)တွင်လည်း 

ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ(ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတ(ီဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၂)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၆၀x၆၀)ရှိ ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ တစ်ထပ်ခွဲအေဆာက် 

အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင် 

ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ဦးစိုးဝင်း[၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၀၇၈၆]မှ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေဝလွင်ဦး[၁၂/လသန (ုိင်)၀၁၉၁၆၆]ထံသို အပီး 

အပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း အဆိုြပကမ်းလှမ်းသည့်အတွက ်ေဒ ေဝ 

လွင်ဦးမှလည်း အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် သေဘာတညူီပီး ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ 

ယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်၍ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ပါေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦ အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေဝလွင်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေဝလွင်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လဲ့ေဝ(LL.B,D.B.L)ေဒ ခင်လဲ့ေဝ(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၉၁)

အမှတ်(၅၇)၊ (၆-လ ာ)၊ သိပ ံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၇)၊ (၆-လ ာ)၊ သိပ ံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ 

အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၇၅၆၅၀၆ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၇၅၆၅၀၆

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနား၊ ေပါင်းေလာင်း(၂)၊ ဦးပုိင်(၃၂)၊ (၁၃)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၈၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကသည ်ေဒ ခင်လ  င်ဝင်း[၉/

ပမန(ိုင်)၀၁၉၂၉၄]၏ လက်ဝယ်တွင ်ပိုင်ဆိုင်မ ရှိပီး ပျ်းမနားမိနယ်၊ 

လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမ ှေပးပိုေသာအမ တွဲ 

အမှတ် ၆၄/၂၀၀၃-၂၀၀၄ ေြမစာရင်း ၁၀၅၊ ၁၀၆၊ ၁(က)အား ေဒ ခင်ေဌး 

(ဘ)ဦးသန်ိးဝင်းအမည်ှင့ ်မှားယွင်းေပးပုိခ့ဲသြဖင့် ေဒ ခင်ေဌး၏ တရားုံး 

ထွက်ဆိခုျက်အရ ေဒ ခင်လ  င်ဝင်းအမည်သို (ပါမစ်ေပျာက်) တင်ြပေလ ာက် 

ထားပီြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားြဖင့် 

က ်ုပ်ထံသို (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးြမသိန်း(B.Sc.,RL)ဦးြမသိန်း(B.Sc.,RL)

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၉၂၈၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၉၂၈၈)

 (၁၁၉)၊ ပန်းဝါလမ်း၊ ဒဂုံ(အေရှပိုင်း) (၁၁၉)၊ ပန်းဝါလမ်း၊ ဒဂုံ(အေရှပိုင်း)

 Ph:09-250658426 Ph:09-250658426

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ဦးစံွန်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ ဦးစံွန်လမ်း၊ 
အမှတ်(၅)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ (၄လ ာ)အမှတ်(၅)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ (၄လ ာ)

ေြခရင်းခန်း၊ ေပ(၁၇x၅၀)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့် ေြခရင်းခန်း၊ ေပ(၁၇x၅၀)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့ ်
တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပူးတွဲပါ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့် 
တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ စန်းစန်းေမာ်[၁၂/သခန(ိုင်)၀၃၈၃၂၁]ထံမှ 
ေဒ စ ာရည်[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၃၇၂၅]က အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျား အေနြဖင့် 
ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)ဦးဘုန်းြမင့(်ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

Ph:09-799933939,09-789877799,09-777797911Ph:09-799933939,09-789877799,09-777797911

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃/၄)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၇၈)ဟ ုေခ တွင်ေသာ နဝေဒးအိမ်ရာ၊ B-63၊ အမှတ်(၁၆)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅) ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားသည့် RC ှစ်ထပ်တုိက် အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး

ကုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးဆန်န[ီ၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၅၇၂၂] ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်မည့်သူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကို 

ပီးြပတ်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ဇင်မာွယ်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ စိမ့်စိမ့်ေအး(LL.B) ေဒ ဇင်မာွယ်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ စိမ့်စိမ့်ေအး(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၇၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၁၇၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၇၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၁၇၄)

Let Pan Law FirmLet Pan Law Firm

အမှတ်(၅၇၈)၊ သီရိမိင်(၉)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၇၈)၊ သီရိမိင(်၉)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၇၁၂၉၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၇၁၂၉၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပဂု(ံ၂၈)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၆၃၃/က)ေန ေဒ ေစာရ ီ(ိင်ုငသံားစစိစ် 

ေရးကတ်ြပားအမှတ ်[၇/ညလပ(ိုင်)၀၁၂၆၃၁] ၏ န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
 က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေစာရမှီ ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရကည်အိင်ုရပ်ကွက်၊ေဒါနလမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၂၉)၊ 

ေြမအကျယ ်(အနံ ၅၅ေပxအလျား၅၉ေပ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ သွပ်မိုးအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးထွန်းထွန်းေအးှင့် ေဒ တင်တင်ေအးတုိထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
ေပးေချပီးြဖစ်၍ အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိုိင်ရန်အတွက် ကန်ကွက်လိုသူများ က ်ုပ်၏ထံသို ခိုင်လုံေသာ 
စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အပီးအပုိင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ ဆက်လက်ချပ်ဆုိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေစာရီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ေစာရီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစိုးြမင့်(LL.B)ဦးစိုးြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၅၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၅၈၅)
တိုက်အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄/I)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄/I)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ဖုန်း ၀၉- ၄၅၀၀၄၁၃၂၈ ဖုန်း ၀၉- ၄၅၀၀၄၁၃၂၈

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ကျိက်မေရာမိနယ်ေန ဦးချစ်လွင်[၁၀/ကမရ(ိုင်)၁၀၈၈၀၂]ှင့် 

ေဒ ြမင့်[၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၁၅၃၀၇]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

 ဖခင် ဦးချစ်လွင်ှင့် မိခင် ေဒ ြမင့်တို၏ သားြဖစ်သူ ဦးဝင်းေဇာ်လွင်ဦး[၁၀/ကမရ 
(ိုင်)၀၆၄၆၂၄]သည် မိဘတို၏ ဆိုဆုံးမမ များအား မနာခံသည့်အြပင် မိဘှစ်ပါးအေပ             
စတ်ိမချမ်းေြမေ့စမ များကိြုပလပ်ုပီး ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် (၄-၉-၂၀၁၈)ရက်ေနမှစ၍ 
မဘိများေနအမ်ိမှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်ဦးဝင်းေဇာ်လွင်ဦးအား ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒပါ 
ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ဤေကညာစာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 
စွန်လ တ်ပါေကာင်း ှင့ ်၎င်းှင့ပ်တ်သက်သမ  အရပ်ရပ်ကစိ တိုသည် က ု်ပ်၏အမ သည်ြဖစ်သ ူ
ဦးချစ်လွင်၊ ေဒ ြမင့်တုိှင့်ပတ်သက်မ  တစ်စံုတစ်ရာမရိှပါေကာင်း သက်ဆုိင်သူများှင့် အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
 ေဒ သူဇာေအာင် ေဒ ခင် ပံးလ  င် ေဒ ြမတ်ပန်းသစ် ေဒ သူဇာေအာင် ေဒ ခင် ပံးလ  င် ေဒ ြမတ်ပန်းသစ်
 LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO (G.C.I.P Switzerland) LL.B LL.B,LL.M (Candidate) LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO (G.C.I.P Switzerland) LL.B LL.B,LL.M (Candidate)
 (စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇) (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀) (စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇) (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနများ

T.Z.A (Law Firm)T.Z.A (Law Firm)
တိုက်အမှတ်-၂၈၃/၆၊ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်-၂၈၃/၆၊ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၀၀၉၉၃၇/ ၀၉- ၇၆၄၂၀၆၁၂၃ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၀၀၉၉၃၇/ ၀၉- ၇၆၄၂၀၆၁၂၃

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ေချာင်းသာမိ၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ အန်ုးေတာလမ်းေန အဖ ဦးြဖစ၊ံ 

အမ ိေဒ ခင်ေလးြမင့တ်ို၏ သား ေမာင်ေဝယံဖိးသည် မဘိများအား အကမ်ိ 

ကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင် ြပလပ်ုသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ အေမစွားအေမခွ ံ

သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်လိက်ုသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်

မည်သည့်ကိစ ကိုမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ ်

ပါသည်။

 ြဖစံ ခင်ေလးြမင့်ြဖစံ ခင်ေလးြမင့်

 [၁၄/ပသန(ိုင်)၁၂၉၂၆၅] [၁၄/ရသယ(ိုင်)၀၀၉၈၈၂] [၁၄/ပသန(ိုင်)၁၂၉၂၆၅] [၁၄/ရသယ(ိုင်)၀၀၉၈၈၂]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊    ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)၊    ေြမတိုင်း(၆)ရပ်ကွက်၊ 

ကာြဖလမ်း၊ အမှတ်(၁၆၁/က)၊ အနံေပ(၂၀)xအလျားေပ(၆၀)ရှိေသာ 

ေဒ ြမဝင်း(ခ)ေဒ ြမဝင်းတင်အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက ်

(မူရင်းြခမ်း)ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ သွပ်မိုး၊ တစ်ထပ်အိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးကုိ တရားဝင်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားပီး လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေအးြမတ်ြမတ်ေထွး[၁၂/

မဂဒ(ိုင်)၀၀၁၅၄၃]ထံမှ ဦးသန်းထွဋ်ဝင်း[၉/ရမသ(ိုင်)၀၉၅၃၃၈]သည် 

အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ဆုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာရက် 

စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ထိုရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်းထွဋ်ဝင်း[၉/ရမသ(ိုင်)၀၉၅၃၃၈]ဦးသန်းထွဋ်ဝင်း[၉/ရမသ(ိုင်)၀၉၅၃၃၈]

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၄၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၄၈၀

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ဦးေဖသင်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ဦးေဖသင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၀)၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၈၄)၊ ဘိုးဘွားပိုင်ေြမကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အမှတ(်၈၄)၊ ဘိုးဘွားပိုင်ေြမကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

(၂)ထပ်ဘန်ဂလို တိုက်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်(၂)ထပ်ဘန်ဂလို တိုက်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးှင့် စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအားလုံးှင့် စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 

များသည် က ု်ပ်တုိ၏အမ သည် ေဒ ွယ်မီမီေအး(ခ)ေဒ ေအးေအးမာ၏ ရန်ကုန် 

အေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၅၇/ ၂၀၁၁အမ ၌ (၁၇-၈-၂၀၁၈)

ရက်စွဲပါ အမိန်အရ အိုင်ဒီကရီရရှိထားပီးြဖစ်ရာ ယခုအခါ ဇာရီအမ ဖွင့်လှစ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ အေမွဆုိင်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသြဖင့် က ု်ပ်တုိ၏အမ သည် 

သိရှိသေဘာတူညီမ  မရှိဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေပးကမ်း 

ြခင်း၊ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ အြခားနည်းတစ်စံုတစ်ရာြပလုပ်ပုိင်ခွင့်မရိှပါေကာင်းှင့ ်

ြပလုပ်သည်ကိ ုသိရှိရပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီထိေရာက်စွာအေရးယူ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ွယ်မီမီေအး(ခ)ေဒ ေအးေအးမာ[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၄၆၆၀]၏ ေဒ ွယ်မီမီေအး(ခ)ေဒ ေအးေအးမာ[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၄၆၆၀]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးတင်ေမာင်သိန်း(စ်-၅၃၃၈) ေဒ ယ်ယ်ေအာင်(စ်-၁၀၃၈၃) ဦးတင်ေမာင်သိန်း(စ်-၅၃၃၈) ေဒ ယ်ယ်ေအာင်(စ်-၁၀၃၈၃)

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

 ေဒ ခိုင်ဇာသွယ်(စ်-၅၀၀၅၄) ေဒ ေအးြမတ်မွန်(စ်-၅၁၇၈၄) ေဒ ခိုင်ဇာသွယ်(စ်-၅၀၀၅၄) ေဒ ေအးြမတ်မွန်(စ်-၅၁၇၈၄)

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

 အထက်တန်းေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၁၅၇)၊ ဒုတိယထပ်(A-3)၊ (၂၈)လမ်း(အထက်)၊ အမှတ်(၁၅၇)၊ ဒုတိယထပ်(A-3)၊ (၂၈)လမ်း(အထက်)၊ 

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၆၁၅၈၊ ၀၉-၄၃၀၆၄၆၄၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၆၁၅၈၊ ၀၉-၄၃၀၆၄၆၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးေစာကည်သာဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၅၇၅၉]သည်  ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ (၂၀)

ရပ်ကွက်၊ ေရနံသာ (၃) လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၂) ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ ှင်း အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ် 
(၄၀'x၆၀')ရှိသည့်အနက်မှ အကျယ် (၁၀'x၆၀')ရှိ ေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်တစ်လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 
စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့်တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ြဖြဖဖိး [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၁၄၂၂၄] ထံမှ တရားဝင် ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍  အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက က ု်ပ်ထသုိံ ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား မရူင်းများှင့အ်တ ူ ဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 
ပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေစာကည်သာဝင်း ဦးေကျာ်ရဲသွင် (LL.B) (စ်-၅၂၃၇၄) ဦးေစာကည်သာဝင်း ဦးေကျာ်ရဲသွင ်(LL.B) (စ်-၅၂၃၇၄)
 [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၅၇၅၉] အထက်တန်းေရှေန [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၅၇၅၉] အထက်တန်းေရှေန
  အမှတ်(၂၀၁)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အမှတ်(၂၀၁)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၇၈၈၄၄၇  ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၇၈၈၄၄၇

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  သာေကတမိနယ်၊   ၁၀ ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ဓမ ာုံလမ်း၊ အမှတ်(၈၃၈/က)ေန    ေဒ ခင်ွဲရီ [၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၆၄၅၃၁]၏ သားြဖစ်သူ   ေမာင်ငိမ်းချမ်းကိုကို[၁၂/
သကတ(ုိင်)၁၅၈၄၇၉]သည်  မိခင်ြဖစ်သူ၏  ဆိုဆုံးမစကားကို 

မနာခံပါသြဖင့် သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ 
၎င်းှင့် ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝကို လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

မိခင်-ေဒ ခင်ွဲရီမိခင်-ေဒ ခင်ွဲရီ
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၆၄၅၃၁][၁၂/သကတ(ိုင်)၀၆၄၅၃၁]

ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်
က န်ေတာ်ေမာင်ေဇယျာညိမ်း CDC 

အမှတ် 95868 ၏ All in one လက် 

မှတ်မှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးခဲ့ပါ 

သြဖင့ ်ေတွရှိပါက ဆက်သွယ်ရန်။ 

Ph: 09- 770987823Ph: 09- 770987823

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

[တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  -၅ ၊နည်းဥပေဒ -၂၀(က)][တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  -၅ ၊နည်းဥပေဒ -၂၀(က)]

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉
 ဦးတိုးေဝယံေအာင ် ှင့်  ေဒ သင်းွယ်ေအး

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

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ သံသုမာလမ်းေထာင့်၊ ဇီဇဝါ 

ဥယျာ်အိမ်ရာ၊ အမှတ်(၄၆)ေန တရားပိင် ေဒ သင်းွယ်ေအး(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) 

သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌တရားလိုက “(၂၀-၂-၂၀၁၈)ေနစွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိ “(၂၀-၂-၂၀၁၈)ေနစွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိ 

စာချပ်ြဖင့ ်ရယထူားေသာ ေချးေငကွျပ်သန်ိး(၇၀၀)ှင့ ်ကတအိတိင်ုးမေဆာင်ရက်သြဖင့် စာချပ်ြဖင့ ်ရယထူားေသာ ေချးေငကွျပ်သန်ိး(၇၀၀)ှင့ ်ကတအိတိင်ုးမေဆာင်ရက်သြဖင့ ်

နစ်နာေကးေငကွျပ်သနိ်း (၁၀၀) စစုေုပါင်း ေငကွျပ်သနိ်း (၈၀၀)ရလိမု ”နစ်နာေကးေငွကျပ်သိန်း (၁၀၀) စုစုေပါင်း ေငွကျပ်သိန်း (၈၀၀)ရလိုမ ” ေလ ာက်ထား 

စဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုမဟတ်ု၊ ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အေရး 

ကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ် ုံးအခွင့အ်မန်ိရ 

ေရှေနြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆို 

ိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၂၆)

ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၈ ရက်) ေနမွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီ 

တွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိစဲွဆုိချက်ကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ဤံုးသုိ 

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့ ်ေနရက်တွင် 

သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ 

၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထုေချတင်ြပ 

အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 

သုိတည်းမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ(၈)ရက်ေနတွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်သီတာထွန်း)(ခင်သီတာထွန်း)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၆၄/စက်မ ဇုန်)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၉၆)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၉၆)၊ ငဝန်လမ်း(၆၄/စက်မ ဇုန်)၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိုင်း) ဦးေကျာ်ေင ွ [၁၂/ တမန(ိုင်) 

၀၂၄၆၆၇]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)စက်မ  

ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန်ေြမအမည်ေပါက ်

ဦးေကျာ်ေငွထံမှ အေရာင်းစာချပ်အမှတ် 

(၂၆၃၂)(၂၅-၁၁-၉၉)ြဖင့်      ပိုင်ဆိုင်သူ 

ဦးဝင်းြမင့[်၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၉၆၁၆]ခင်ပွန်း 

ြဖစ်သူ ကွယ်လွန်၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေမ းေမ း 

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၉၃၉၉]၏ GP ရသူ 

ဦးသန်းထွန်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၃၄၈၈]မှ 

တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်

တစ်ဦးတည်းေသာ  ဇနီး ြဖစ ် ေ ကာင ်း  

ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၉/၁၃၁၅/၂၀၂၁ (၂၂-

၉-၂၀၂၁) သက်ေသ(၂)ဦး၏ ေထာက်ခံကျမ်း 

ကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်း၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ အေထွေထွ 

ကိုယ်စားလှယ် လ ဲစာအမှတ်(၁၀၂၆၆)(၂၁-

၈-၂၀၂၀)၊ ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲသသူက်ရိှထင်ရှား 

ရှိေကာင်းှင့ ် ကိုယ်စားလှယ် မုပ်သိမ်း 

ေသးေကာင်း  ကျမ်းကျနိ ်လ  ာအမှတ်-

၉/၁၃၁၆/၂၀၂၁တို (၂၂-၉-၂၀၂၁)တင်ြပသြဖင့ ်

ေြမြပင် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ အုတ်ကာ၊ 

သွပ်မိုး(၂)ထပ်အိမ်ရှိပီး အိမ်ငှားေနထိုင်ပါ 

သည်။ အမ်ိငှားထားရိှြခင်း အတွက် တာဝန်ယ ူ

ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်၊ 

အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ  

တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် ေပးမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းလမ်း၊ 

အမှတ်-၈၉၂ ဟုေခ တွင်ေသာ  ပါမစ်ေြမအမျိးအစား  (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှိ 
ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ဦးစိန်ိုင်မှ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး 
ဦးစန်ိိင်ုှင့ ်မခိင်ေဒ ရနီတီိုကွယ်လွန်သြဖင့ ်သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးထွန်းလ  င်၊ ေဒ မာလာ၊ 
ဦးေနေကျာ်ဝင်းှင့် ေဒ တင်ဇာိုင်တိုမှ အေမွဆက်ခံခွင့်အရလက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး         
၎င်းတိုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်  ေြမှင့်အိမ်အနက်မှ  တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 
(ေြခရင်းြခမ်း)(အလျား ၂၀ေပx အနံ၆၀ေပ)အကျယ်ရိှ ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိကုိ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစန်ိိင်ု၏ သားသမီး
များြဖစ်ေသာ ဦးထွန်းလ  င်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၆၄၈၀]၊ ေဒ မာလာ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၆၄၈၁]၊ 
ဦးေနေကျာ်ဝင်း[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၉၇၉၉၁]ှင့ ်ေဒ တင်ဇာိင်ု[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၈၅၃၉၃]တိုထမှံ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရိှပါက အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၊ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၂၈)ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၊ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၂၈)
အမှတ်(၅၂၇)၊ ဗိလ်ုထွန်းဇလံမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၅၂၇)၊ ဗုိလ်ထွန်းဇံလမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၀၄၈၀၇၆၊ ၀၉-၇၇၆၂၄၀၂၇၇ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၀၄၈၀၇၆၊ ၀၉-၇၇၆၂၄၀၂၇၇



ိုဝင်ဘာ   ၁၀၊  ၂၀၂၁

“အသိေပးေကညာြခင်း”“အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၈/စီ) 

လ  င်သခုေရာင်းဝယ်ေရးသမဝါယမအသင်းလမီတိက် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘ  ာ 
ေရးှစ် အသင်းသားများအားလံုးပါဝင်ေသာ အထူးအရပ်ရပ်ဆိင်ုရာ အစည်း 
အေဝးကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အစုြပည့် အသင်းသားများ၊  အသင်းဝင်များ 
စာရင်းအတည်ြပ  ြပစုုိင်ရန်အတွက် အသင်းသုိဆက်သွယ်စာရင်းေပးက
ြပါရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
စာရင်းေပးသွင်းရမည့ရ်က်      - (၁၂-၁၁-၂၀၂၁) မှ (၁၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်အထိ
စာရင်းေပးသွင်းရမည့်အချနိ ်- နံနက်(၁၁:၀၀)နာရီ မှ ညေန(၃:၀၀)နာရီ
စာရင်းေပးသွင်းရမည့်ေနရာ - လ  င်သုခေရာင်းဝယ်ေရးသမဝါယမအသင်း
        လီမိတက်၊ လ  င်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ 
         သုခလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၈/စီ)

  အမ ေဆာင်အဖွဲ  အမ ေဆာင်အဖွဲ
လ  င်သုခေရာင်းဝယ်ေရးသမဝါယမအသင်းလီမိတက်လ  င်သုခေရာင်းဝယ်ေရးသမဝါယမအသင်းလီမိတက်

“ကန်ကွက်လိုက ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်လိုက ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဘရဏီ(၁)လမ်း၊ အမှတ်-၄၂/ခ၊ စတုတ ထပ်(၅)လ ာ၊ 

(၁၈ေပx၅၄ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေရ/မီးအစုအံလင် တိက်ုခန်း(၁)ခန်းကိ ုတရားဝင်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

ရှိသည်ဟုဆိုသ ူေဒ တင်မိုးခိုင် [၁/တနန(ိုင်)၀၁၀၆၈၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

(၇-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် တိုက်ခန်းေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ေရာင်းချသူကလည်း ေရာင်းချသည့် တုိက်ခန်းကုိ ကုိယ်တုိင်ပုိင်ဆုိင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 

ခဲ့ပါသည်။

 သိုပါ၍ အထက်ပါတိက်ုခန်း ေရာင်း/ဝယ်မ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြပသ၍ က ်ုပ်တိုထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း/အဝယ် ကိစ ပီးေြမာက်ေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်ဖွယ်ရှိသည်တိုကိ ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်၍ တိက်ုခန်းကိ ုလက်ေရာက်ရယ ူပိင်ုဆိင်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတိပဗ လစ်)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတိပဗ လစ်)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

LAW OFFICE OF WYNN & WINLAW OFFICE OF WYNN & WIN

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

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

ေမာင်ြမတ်သူခုိင်(ခ)ကုိသူ အားအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေမာင်ြမတ်သူခုိင်(ခ)ကုိသူ အားအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ (၁၈/က)ရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်(174/က)၊ 

သရဖလီမ်းတွင် ေနထိင်ုသ ူေဒ ချယ်ရခီိင်ု အဖ ဦးေမာင်ေမာင် မှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/
ဒဂတ(ိုင်)၀၉၃၉၆၅]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ သားအကီးြဖစ်သ ူေမာင်ြမတ်သူခိုင(်ဘ) 
ဦးြမတ်လ  င်ဦး မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၈၄၈၉၅] ကိုင်ေဆာင်သူသည ်
မိခင်ြဖစ်သူ၏ ေြပာဆိုဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိသည့်အြပင ်ရန်သူသဖွယ်ဆက်ဆံ 
ေနပါသည်။ သားသမီးကျင့်ဝတ်ပျက်ြပားကာ မိခင်ှင့်ေမာင်ှမအရင်းြဖစ်သူတုိအား 
အရှက်ရေစရန ်ဂုဏ်သိက ာ ကျဆင်းေစရန် လုပ်ရက်များကိ ုကိမ်ဖန်များစွာစ်
ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက်ေနပါသြဖင့် ဤသတင်းစာ ေကညာချက်ပါရှိသည့ ်
ေနမှစ၍ အေမွစားအေမွခံသားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။ 
၎င်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ ယခင်ကေသာ်လည်းေကာင်း ယခုေနာက်ပုိင်းတွင်ေသာ်လည်း
ေကာင်းေဆာင်ရက်ထားသည့် ေကာင်းကျိးဆိုးကျိးကိစ အဝဝကို လုံးဝ(လုံးဝ)
တာဝန်မယူပါေကာင်း က န်မ ေဒ ချယ်ရီခုိင်မှ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ချယ်ရီခိုင်ေဒ ချယ်ရီခိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ် 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၆၃)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၆)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၆၃)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၄၄ေပx၆၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာ 

ယာေရးေကာ်မတ ီမိြပေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ လှလှကည်[၁၄/လပတ(ိင်ု) 

၀၁၀၃၇၁]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေနပါသည်။ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်း 

ချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ လှလှကည်ထမှံ ေဒ ငမ်ိးငမ်ိးြမတ် [၁၂/ဆကခ(ိင်ု)၀၀၉၇၅၄]

က အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းေနအိမ်အပါ 

ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

မရူင်းများ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှ 

ပါက ေနအိမ်အပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ငိမ်းငိမ်းြမတ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ငိမ်းငိမ်းြမတ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်ြမန်မာ့ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။  စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်(ရန်ကုန်မိ)၌ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ မတ်လအထိ(၆)လဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုဘ  ာ 

ရန်ပုေံင၊ွ ေငလွုံးေငရွင်းခွင့ြ်ပေငြွဖင့(်Signature Storage Server)ှင့် (Data 

Base Server)များ ဝယ်ယူရန်အတွက် ြမန်မာုိင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် ကမု ဏမီျား 

အား ြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်တင်ဒါတင်သွင်းေလ ာက်ထားိင်ုရန် ဖတ်ိေခ အပ် 

ပါသည်။

၂။  တင်ဒါပုံစံေရာင်းချရက ် -  (၁၅-၁၁-၂၀၂၁)

     တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ်          -  (၃၀-၁၁-၂၀၂၁)

၃။ တင်ဒါပုံစံှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုေအာက်ေဖာ်ြပပါ

 လိပ်စာတွင် ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည-်

ြမန်မာ့ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်ြမန်မာ့ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်

အမှတ်- ၁၇၀- ၁၇၆၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊အမှတ်- ၁၇၀- ၁၇၆၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၈၂၅၀၅၁၃၊ ၀၉-၂၆၀၀၄၀၈၃၃၊ ၀၉-၄၂၀၀၇၄၈၈၉ဖုန်း-၀၁-၈၂၅၀၅၁၃၊ ၀၉-၂၆၀၀၄၀၈၃၃၊ ၀၉-၄၂၀၀၇၄၈၈၉

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

''ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်''''ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက'်'
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၀-H၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် (III-၁၈)၊ ဧရိယာ-(၂၅'x၅၈')(ဝ.ဝ၃၃) 

ဧကရှိ  ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၄၅)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၈) ဟုေခ  တွင်ေသာ ှစ်ထပ် 

အမ်ိသည် ဦးသန်းေအာင်[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၀၄၉၉၉] ှင့ ်ေဒ ရီှလာစန်းစန်းြမင့ ်[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၁၃၀၀၄] တို ဇနီးေမာင်ံှ အမည်ေပါက် 

ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဦးသန်းေအာင်သည ်(၄-၈-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်  ကွယ်လွန်ခဲ့၍ အထက်ပါေြမှင့်အိမ်ကိ ုကျန်ရစ်သူဇနီး ေဒ ရှီလာ 

စန်းစန်းြမင့်က ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းချက်အရ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ှစ်ထပ်အမ်ိေရာင်းချြခင်းအား ကန်ကွက်တားြမစ်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုမာ လုေံလာက် 

ေသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထားများှင့ ်(၁၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်ငိမ်းေဌး B.A(Law),LL.Bေဒ ခင်ငိမ်းေဌး B.A(Law),LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၁)

အမှတ်-၆၁/၆၃ (၅-ဘီ)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၁/၆၃ (၅-ဘီ)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၈၈၉၅၊ ၀၉-၆၈၇၇၄၁၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၈၈၉၅၊ ၀၉-၆၈၇၇၄၁၈၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉-L)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၇)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅x၅၈)ေပရှိ ှစ် 

(၉၀) ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၃၁)၊ (၆၄)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်ဟ ုေခ တွင်သည့်  
အေဆာက်အဦအပါအဝင်း အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးသည ် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် 
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် MAUNG BAN SAING ှင့် MA SIDAR BI  အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက ်
အမည်ေပါက်ှင့် ၎င်း၏သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ဘီ၊ ဦးခင်ဆန်းတိုသည် အသီးသီးကွယ်လွန်သွားကပီး ဦးခင်ဆန်း၏ ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ ဝင်းြမင့်ှင့်၎င်း၏ သားသမီးများမ ှအ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယူရန် 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၀၂၄)
အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၆၄၃၃၄၈အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၆၄၃၃၄၈



ိုဝင်ဘာ  ၁၀၊  ၂၀၂၁

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

ဦးအုန်းက ယ် (သုံးခွ)ဦးအုန်းက ယ် (သုံးခွ)
အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သုံးခွမိေန  (ဦးေအးေမာင-်ေဒ ညိ)တို၏ 
တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ (ဦးသိန်း-ေဒ သိန်းု)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန် 
မိ၊ အမှတ် (၁၀၂)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ေန  
ေဒ တင်လ  င်၏ခင်ပွန်း၊ ေဒ ပပဦး၊ ေဒါက်တာတင်ေမာင်ေမာင်အန်ုး၊ ဦးမျိးသ ူ
ဟန်- ေဒ ြမတ်သက်ဦး၊  ဦးေရ စင်ထွန်း(ေခတ -U.S.A)-ေဒ ေကျာေ့ကျာဦ့း၊  
ဦးတင်ေမာင်လတ် (ေခတ -Japan)၊ ဦးတင်ေမာင်ေဇာ် (ေခတ  Singapore)- 
ေဒ ခင်စန်းဝင်း (ေခတ  Singapore)တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ဝင့ ်
သေူအာင်၊ ေမာင်ဝင့်ေကျာ်သူ၊ မြမတ်ပွင့်ြဖ(ေခတ -Singapore)၊ ေမာင်ေကာင်း 
ခန်ေဇာ်တို၏ အဘိုးသည် ၇-၁၁-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၈: ၃၅ နာရီ 
တွင်  အာယုေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီ 
တွင်  ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ခ) ကိုဖိုချိဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ခ) ကိုဖိုချိ
ေရေကာင်းမန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊ ဝါးခယ်မမိေရေကာင်းမန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊ ဝါးခယ်မမိ

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
(ဦးွန်ေရ -ေဒ ေအာင်ကည)်တို၏သား၊ (ဦးေအာင်သိန်း- ေဒ ကေလးမ)တို၏ သားသမက်၊   

ကိုဆက်ပိုင်လွင်ေနာင-် မဧမွန် ပံး၊ ကိုေကျာ်ကိုကိုလ  င်-မေွးဝဿန်လွင်ေနာင်၊ ကိုခန်  ြပည့်လွင ်
ေနာင်-မခုိင်ခုိင်ဇင်တုိ၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ မသွန်းသဒ ါဆက်၊  ေမာင်သစ်ဘုဏ်းြပည့်ေနာင်တုိ၏ 
ဘိုးဘိုးကီး၊  ေဒ ခင်သစ်လွင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၈-၁၁-၂၀၂၁(တနလ  ာေန ) နံနက် 
၁၀:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၀-၁၁-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ  ၁ နာရီတွင်  ထိန်ပင် 
သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့်  လုိက်ပါပုိေဆာင်ပါရန်ှင့် ကွယ်လွန်သူအား 
ရည်စူး၍  ၁၄-၁၁-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန) နံနက် တွင် လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊  မာလာမိင် (၈)လမ်း၊ 
အမှတ် (၄၉)ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။  

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃/ရန်ေြပ)၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၃/ရန်ေြပ)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၈) (အလျား ၂၀ေပxအနံ ၆၀ေပ) ဧရိယာ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပ ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၈) (အလျား ၂၀ေပxအနံ ၆၀ေပ) ဧရိယာ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပ ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အဦတိုအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးလှြမင့ ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၄၆၀၂]၊ ေဒ အိဇာမွန် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၄၂၉၄]တိုမှ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း စီမံေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင ်ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချလိုေကာင်း အဆိုြပကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှလည်း  ဝယ်ယူရန်  လက်ခံသေဘာတူသြဖင့် အေရာင်းအဝယ် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မည့်သ ူမရှိပါက အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
စင်ထရယ်ဦးခင်ေမာင်ြမင့် LL..B.,Diploma in Business Law;Advocateစင်ထရယ်ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်LL..B.,Diploma in Business Law;Advocate

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၀၃၂/၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၀၃၂/၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၀)၊ (၆-လ ာ/A)၊ မိသစ်(၁)လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Hp-09-5150406အမှတ်(၂၀)၊ (၆-လ ာ/A)၊ မိသစ(်၁)လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Hp-09-5150406

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၈)၊ ေြမကွက်အမှတ ် (၃၃)၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၆၂)ဧက၊ 

အကျယ်အဝန်း(၄၅'x၆၀')ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေြမကွက်လိပ်စာ အမှတ် (၃၃)၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ (၂၈)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့ ်ေြမကွက်ှင့အ်ေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုဂရန်အမည်ေပါက်သ ူေဒ ကည်သွယ်ဝင်းထံမ ှအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲအပ်ြခင်းခံရသ ူဦးသက်ထူးေအာင်ှင့ ်ဦးထွန်း 
ထွန်းဦးတုိမှ တရားဝင်ဝယ်ယူ လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်၍ အ ပ်အရှင်းကင်းပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပီး ေရာင်းချ 
လိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်အားလုံးကိ ု
အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်၏  
အကျိးခံစားခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ဥပေဒအရ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား မရူင်းများှင့ ်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးသည့်တိုင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သီတာေအာင် (LL.B,D.B.A,D.B.L.,D.M.L) ေဒ သီတာေအာင် (LL.B,D.B.A,D.B.L.,D.M.L)
ေဒ သက်ေရ ဇင်ဦး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၈၅)ေဒ သက်ေရ ဇင်ဦး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၈၅)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၃၉၁) အမှတ်(၃၈၃)၊ ၃-လ ာ၊ ေအ၊ (၁၃)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၃၉၁) အမှတ်(၃၈၃)၊ ၃-လ ာ၊ ေအ၊ (၁၃)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။ 
 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၂၇၇၈၉၅၊ ၀၉-၇၉၉၂၉၄၈၉၄ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၂၇၇၈၉၅၊ ၀၉-၇၉၉၂၉၄၈၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၂၄/အီး)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁.ဘ/ီ၃.၁၊ ၁.ဘ/ီ၄.၁၊ ၁.ဘ/ီ၃.၆ေပ ၌ ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 

Hilltop Vista Condominium အတွင်း တည်ရိှသည့ ်Tower-B, Unit Type-E,Level-8၊ 

အခန်းအမှတ်-806၊ အကျယ်အဝန်း(၁၉၉၇) စတရုန်းေပရိှ ေရမီးအစုကွံန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်

တကွ ကားပါကင်အမှတ ်A-22 အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုေရ ေတာင် 

ဖံွဖိးတုိးတက်မ ကမု ဏလီမီတိက် (ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်အမှတ်-၂၆၃/၂၀၀၇-၂၀၀၈)ထမှံ 

ေရာင်းသူ ဦးမျ ိးေအာင်[၉/မကန(ုိင်)၀၃၅၅၁၁]က အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် တစ်ဦးတည်း 

တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်၊ 

စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ဦးသိန်းဝင်း[၁၄/ငပတ(ဧည့်)၀၀၀၀၅၂]ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း[၁၄/ငပတ(ုိင်)၀၅၇၃၃၃]တုိမှ 

အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွစရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါ 

သည်။

သိုြဖစ်၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါသည့ရ်က် 

မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ အေထာက်အထား 

ခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏ န်ကားချက်ြဖင့်-ဝယ်သူ၏ န်ကားချက်ြဖင့-်

ေဒ မရန်ဂျာဆိုင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၅၅)ေဒ မရန်ဂျာဆိုင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၅၅)

အမှတ်(၅၆၁)၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၆၁)၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၅၁၃၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၅၁၃၄

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

သာေကတမိနယ်တရားုံးေတာ်၌သာေကတမိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၆၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၆
ေဒ ဆုြမတ်စ ီ                              ှင့်     ၁။ ဦးြမင့်ေအာင်ေဒ ဆုြမတ်စ ီ                              ှင့်     ၁။ ဦးြမင့်ေအာင်
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်                ၂။ ေဒ ညိ(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်               ၂။ ေဒ ညိ
ဦးေကျာ်ြမတ်သူ)ဦးေကျာ်ြမတ်သ)ူ
(တရားလို)                                         (တရားပိင်များ)(တရားလို)                                         (တရားပိင်များ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ 
(၁၆)လမ်းအေရှ၊ အမှတ်(၅၅/ခ)ေန ၁။ ဦးြမင့ေ်အာင်၊ ၂။ ေဒ ညိ (ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိသူများ) သိေစရမည်။

သင်တုိအေပ ၌ တရားလုိက ပဋိညာ်အတုိင်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ 
ေရစစ တီ မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်တို 
ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကား 
အရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင်တုိကုိယ်စားလှယ် ုံးအခွင့အ်မန်ိရေရှေန 
ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၂၃ ရက် 
(၁၃၈၃ ခုှစ်၊  တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၅ ရက်)  မွန်းမတည့်မီ  ၁၀ နာရီ 
တွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် 
ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်တိုသေိစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက် 
တွင် သင်တိုမလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင်တိုကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ု
ထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့် 
သင်တိုက ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်တိုှင့် 
အတ ူယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် သင်တုိကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက် 
တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်တိုက ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီ
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်တွင ်ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                 (ဇာြခည်လ  င်) (ဇာြခည်လ  င်)

   တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)   တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)
   သာေကတမိနယ် တရားုံး   သာေကတမိနယ ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၄၂)၊ (၄၀'x၆၀')အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ ခင်လှရီ အမည်ေပါက် ပါမစ် 

ေြမကွက်အနက် တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ (၁၀'x ၆၀')အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက် 

ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၁၁၄၂/ခ)၊ ေကျာင်းလမ်း(၁)လမ်း၊ (၅၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိ 

သစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦကို အေရာင်းအဝယ်အဆက ်

စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲသူ ဦးေကျာ်ြမင့် [၁၄/ဝခမ(ုိင်)၁၁၃၅၃၈]ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သူ ဦးေအာင်ေအာင်[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၅၈၉၈၅]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိး 

ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသ ူ

များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 

အထား စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ   န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေအာင်  ဦးကိုကိုေဇာ်(LL.B)ဦးေအာင်ေအာင ် ဦးကိုကိုေဇာ်(LL.B)

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၆၆၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၆၆၉)

 အမှတ်-၆၂၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၆)၊  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊  အမှတ်-၆၂၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၆)၊  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၃၉၇၀ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၃၉၇၀

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်၊ ြမစ်သာ(၃)လမ်း၊ အိမ် 

အမှတ်-၃၁၉၄၉တွင်ေနထုိင်သူ ေမာင်ထက်ြမတ်ေအာင်[၉/ပဗသ(ုိင်)၀၁၀၀၂၉]
ကိင်ုေဆာင်သသူည် မဘိများ၏ဆုံးမမ များကိ ုနာခမံ မရိှဘ ဲ၎င်း၏ဆ အေလျာက် 
ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း 
ှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ အဝဝတိုအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ ်
ေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)
ဖခင်- ဦးေစာလ  င်ဝင်းဖခင်- ဦးေစာလ  င်ဝင်း

[၅/ဖပန(ိုင်)၀၀၀၂၆၀][၅/ဖပန(ိုင်)၀၀၀၂၆၀]

ဦးေကျာ်ရှိန်သန်းဦးေကျာ်ရှိန်သန်း

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
စစစ(ငိမ်း)စစစ(ငိမ်း)

B.Sc (Hons:) GeologyB.Sc (Hons:) Geology

အထက(၂)ဒဂုံ၊ မိမေကျာင်းသားေဟာင်းအထက(၂)ဒဂုံ၊ မိမေကျာင်းသားေဟာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖဆပလရပ်ကွက်ေန 

(ဦးခင်သန်း-ေဒ ေအးတင်)တို၏ ဒတုယိသား၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက  

လာပ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဇာနည် (၁၁)လမ်း၊ အမှတ်(၅၈၁/က)ေန ေဒ ေအး 

ေအးမွန်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ Dr. စုယမင်း၊ မသ ာေအးတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီးသည ်၈-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ည ၉:၃၅ 

နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါ၍ ၉-၁၁-၂၀၂၁ 

(အဂ   ါေန ) နံနက် ၁၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 

ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှမိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းအေပါင်းအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေကျာ်ရှိန်သန်းဦးေကျာ်ရှိန်သန်း
အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်

စစစ(ငိမ်း)စစစ(ငိမ်း)

B.Sc (Hons:) GeologyB.Sc (Hons:) Geology

အထက(၂)ဒဂုံ၊ မိမေကျာင်းသားေဟာင်းအထက(၂)ဒဂုံ၊ မိမေကျာင်းသားေဟာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဖဆပလရပ်ကွက်ေန (ဦးခင်သန်း-ေဒ ေအးတင်)တို၏ ဒတုယိသား၊ 
(ဦးေကျာ်ေဇာသန်း)၏ညီ၊ (ဦးေကျာ်သူသန်း)၊ ေဒ ခင်ေဆွေဆွသန်း (ထူးထေရဒင်း 
ကုမ ဏီ)၊ ဦးေကျာ်လွင်သန်း(D-D-G, I.C.A)-ေဒ ေစာယုေအးတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာအစ်ကုိ 
သည်  ၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မိတ်ေဆွ 
သူငယ်ချင်းအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူ ညီ/ညီမများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ခင်ေထွး(ေဘဘီ)ေဒ ခင်ခင်ေထွး(ေဘဘီ)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ (၂၅/D)၊ ေရ ေတာင်ကားလမး်၊ ဗဟနး်မိနယ်ေန 

(ေဒါက်တာေဖေဇာ်)၏ ဇနီး၊ ပါေမာက ခင်ေမာင်ဦး-တွဲဖက်ပါေမာက  

သင်းယုေဇာ်၊ ေဒါက်တာဇာနည်စိုး၊ ေဒ ှင်းုေဇာ်၊ ေဒ ဝင်းယုေဇာ်တို၏ 

ေမွးသမိခင်၊ မသံသာဦး၊ ေမာင်ဘုန်းြပည့်စံု၊ ေမာင်ဘုန်းစည်သူ၊ ေမာင်မင်း 

သန်ဇာနည်တုိ၏အဘွားသည် ၆-၁၁-၂၀၂၁(စေနေန) နံနက် ၁၁:၃၅ နာရီ 

တွင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း သရိသည့အ်တွက် 

မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အကယ်ဒမီေဆးုံအကယ်ဒမီေဆးုံ

ဦးေမာင်က ယ်(ခ)ေနာင်မဲဦးေမာင်က ယ်(ခ)ေနာင်မဲ
(မိတ်/ပရီေတာင်ရာ)(မိတ်/ပရီေတာင်ရာ)

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးကျင်ဇေဖ-ေဒ စိန်)၊ (ဦးခင်ေရ -ေဒ အုန်း 

ွန်)တို၏သားသမက်၊ ေဒ ခင်ွန်ေအး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ဦးမင်းခိင်ု-ေဒ ထားထားဝင့၊် (ေဒ မမီခီင်)၊ ေဒ ေဝေဝခင်၊ ေဒ က 

ကခင်တို၏ ဖခင်၊ ေမာင်ထူးေအာင်လင်း၊ ေမာင်ညီညီေအာင်၊ 

ေမာင်လ  င်မင်းတို၏အဘိုး  ဦးေမာင်က ယ်သည် ၇-၁၁-၂၀၂၁ 

(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၈:၅၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၉-၁၁-၂၀၂၁(အဂ   ါေန )  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်သို 

ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ  ေဆွမျိး 

မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၅၅၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၅၅
 ဦးေစာတက်ေခတ်ဦး ှင့်  ၁။ ေဒ စန်းစန်းေဌး
     ၂။ ေဒ အင်ကင်းေမ
 တရားလို   တရားပိင်များတရားလို   တရားပိင်များ

 ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ 
ဂျိးြဖလမ်း၊ အမှတ်(၉၃၄)ရပ်ေန ေဒ စန်းစန်းေဌး (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) 
သိေစရမည်။

 သင့အ်ေပ ၌ ဦးေစာတက်ေခတ်ဦးက မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ      ရလိုေကာင်းှင့်     ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ 
သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ် 
တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ခှုစ်၊ 
ိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၅ရက်)
မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို 
ထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် 
သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိုထုတ်
ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်
သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့် 
အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ ေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၉ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက် 
မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (လင်းမင်းထွန်း)(လင်းမင်းထွန်း)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)
 ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံး ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး

အား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆးအား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆး

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

 လူှင့်ယာ်အဝင်အထွက် 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   ၁၀၊   ၂၀၂၁

ဖတ်စရာယေန

မိတ ီလာေဒသသို ယခုှစ်ေဆာင်းရာသီတွင် ေဆာင်းခိုငှက်များ ယခင်ှစ်များထက် ပိုမိုလာေရာက်ိုင်

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

မိတ ီလာ   ိုဝင်ဘာ   ၉

မိတ ီလာေဒသသို  ေဆာင်းရာသီကာလတွင်  ှစ်စ်လာေရာက်က 

ေလရိှ့သည့ ်ေဆာင်းခိငှုက်များ ယခှုစ် ေဆာင်းရာသကီာလတွင် ယခင် 

ှစ်များထက် ပိမုိလုာေရာက်ိင်ုေကာင်း ေဆာင်းခိငှုက်များ လာေရာက် 

မ ကိ ုှစ်စ်ေစာင့်ကည့ေ်လလ့ာသည့ ်ေဒသခငှံက်ကည့ ်ဝါသနာရှင်များ 

ထံမှ သိရသည်။

“မတိ ီလာေဒသကိ ုေဆာင်းရာသကီာလေရာက်တိင်ုး လာေရာက် 

ေလ့ရှိကတဲ ့ ေဆာင်းခိုငှက်ေတ ွ ဒီှစ်ေဆာင်းရာသီကာလမှာ    ပိုမို 

လာေရာက်ိုင်ပါတယ်။ မိုးရာသီ ေှာင်းပိုင်းကာလမှာ မိုးရာသွန်းမ  

ေကာင်းတဲ့အတွက် မိတ ီလာကန်ေရြပည့်ေနတဲ့အေနအထားရှိတာမို 

ေဆာင်းခိုငှက်ေတ ွ  ပိုမိုလာေရာက်ိုင်တယ်လို  ခန်မှန်းလိုရတာပါ။ 

မိတ ီလာကန်  ေရြပည့်တဲ့အေနအထားက သုံးှစ်ြခားတစ်ကိမ်၊ ေလး

ှစ်ြခားတစ်ကမ်ိေလာက်ြဖစ်တယ်။ ကန်ေရြပည့တ်ဲှ့စ်တိင်ုး ေဆာင်းခိ ု

ငှက်ေတွက သူတိုအမဲတမ်းလာေရာက်ကျက်စား  ေဆာင်းခိုေလ့ရှိတဲ ့    

မတိ ီလာကန်အနီးတစ်ဝိက်ုမှာ ပုမှံန်ှစ်ေတထွက် ပိမုိလုာေရာက်ကတာ 

ေတွြမင်ရပါတယ်”ဟ ုနန်းေတာ်ကန်ုးရပ်ကွက်ေန ငှက်ကည့ဝ်ါသနာရှင် 

ကိုေဇာ်ထွန်းက ေြပာသည်။             စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေပါင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာေကာင့် ေပါ့ဘာ ြပင်သစ်အသင်းရဲ ကမ  ာ့ဖလားေြခစစ်ပွဲစ်များ လွဲေချာ်မည်
မန်ယူအသင်းကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါ့ဘာဟာ ေပါင်ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲတာေကာင့် ြပင်သစ်အသင်း ယှ်ပိင်ကစားမယ့် ကမ ာ့ဖလားေြခစစ်ပဲွစ် 

ေတွမှာ ပါဝင်ကစားိုင်မှာမဟုတ်ဘ ဲလွဲေချာ်ရေတာ့မှာ ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

အသက်    ၂၈   ှစ်အရယ်ရှိ 

ကွင်းလယ်ကစားသမား  ေပါ့ဘာ 

ဟာ ုိဝင်ဘာ ၈ ရက်မှာ ြပလုပ်ခ့ဲ 

တဲ့ ြပင်သစ်အသင်းရဲ ေလ့ကျင့် 

ေရးအစီအစ်မှာ   ေပါင်ဒဏ်ရာ 

ရရှိခဲ့တာြဖစ်တယ်လို   ြပင်သစ ်

ေဘာလုံးအဖွဲချပ်က အတည်ြပ 

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ဒါေကာင့်   ကွင်းလယ်ကစား 

သမား ေပါ့ဘာဟာ ိုဝင်ဘာ ၁၃ 

ရက်မှာ ကာဇက်စတန်အသင်းနဲ  

ယှ်ပိင်ကစားမယ့ ်ကမ ာ့ဖလား 

ေြခစစ်ပဲွစ်၊ ိဝုင်ဘာ ၁၆ ရက်မှာ 

ဖင်လန်အသင်းနဲ        ယှ်ပိင် 

ကစားမယ့ ်     ြပင်သစ်အသင်းရဲ

 စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်    ိုဝင်ဘာ   ၉

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် ယခုှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ကျင်းပမည့ ်

၂၀၂၂ အာရှဖလား အမျိးသမီးပိင်ပွဲမတိုင်မ ီ  ိုင်ငံတကာေြခစမ်းပွဲများ ယှ်ပိင် 

ကစားသွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် အာရှဖလားအမျိးသမီးပိင်ပွဲ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့အ်တွက် ယခရုက်ပိင်ုးအတွင်း စတင်ေလက့ျင့မ်ည်ြဖစ်ပီး ပဏာမ 

ကစားသမား ၂၅ ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီး 

အသင်းသည် ယင်းပိင်ပွဲအတွက ်ှစ်လေကျာ ်အချနိ်ယူြပင်ဆင်မည်ြဖစ်ပီး ပိင်ပွဲ 

မတိုင်မီ ိုင်ငံတကာေြခစမ်းပွဲများ ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၃ သို 

အာရှဖလားပိင်ပွဲမတိုင်မီ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် 

အမျိးသမီးအသင်း 

ိငုင်တံကာေြခစမ်းပွမဲျားကစားမည်

စာမျက်ှာ  ၁၁

စာမျက်ှာ  ၁၂

စာမျက်ှာ   ၂၀၊ ၂၁

စာမျက်ှာ  ၁၉

အခန်းဆက်

ဝတ ရှည်

ယ်ေကျးလိမ ာစာပေဒသာ

ဂျပန်ေလေကာင်းလိုင်းက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးေကာင်း လက်မှတ်အား

ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ြဖင့် စစ်ေဆး

အိ ိယေဆးုံမီးေလာင်မ ၌ ေမွးကင်းစကေလး 

ေလးဦး ေသဆုံးပီး ၃၆ ဦး ကယ်တင်ိုင်ခဲ့


