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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

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် အင်းတေကာ်စက်မ ဇုန်နယ်ေြမရှိ EVER Meter စက်ုံအတွင်း လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲသ့ိုလည်းေကာင်း၊ တလံ ပ်ကိ ု ြမင် 

ရသကဲသ့ို လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါးဟေူသာ)

ေလာကကို  ကျင့်သူကို ေသမင်းသည်မြမင်ိုင်။  ဤသုိ 

 ေသာသသူည် ေသြခင်းကင်းရာ နဗိ ာန်ကိ ု မျက်ေမှာက်ြပ 

ကကန်ု၏။  ထိသုတူိုအား ေနာက်တစ်ကမ်ိ ပဋသိေ ေန၍ 

ေသရြခင်းသည် မရှိေတာ့ပီ။
  ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ

အေြခခံြပည်သူများ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲခများ သက်သာမ ရှိေစေရး စွမ်းအင်ေခ တာိုင်သည့် 

လ ပ်စစ်ပစ ည်းများ အသုံးြပိုင်ေရး ပညာေပးြခင်းှင့ ်တိုက်တွန်းြခင်းများေဆာင်ရက်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၀

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် 

ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရဲဝင်းဦး၊   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်

ဦးေအာင်သန်းဦး၊ ေဒါက်တာချာလီသန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆဝွင်း၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

တုိင်းမှး၊ ေတာင်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှးှင့်အဖဲွဝင်များ လုိက်ပါ၍ ယေန  မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ပဲခူးတုိင်း 

ေဒသကီးရှ ိအင်းတေကာ်စက်မ ဇုန်နယ်ေြမသို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  

လ ပ်စစ်မတီာများ အရည်အေသွး အဆင့ြ်မင့မ်ားမ ရိှေစေရး၊ ဓာတ်အားေပျာကဆ်ုံးမ များ ေလ ာခ့ျိင်ုေရးတိုအား ေဆာင်ရက်သွားရနလ်ို



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊   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

မွန်ြမတ်ေသာေစတနာ လူအရင်းအြမစ် ပျိးေထာင်

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

ယေနကာလတွင် ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ေလျာ့ကျလာပီြဖစ်၍ 

အေြခခပံညာေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ်ပီးေနာက် အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ် 

ရန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနသည်ကို ေတွရသည်။ ပညာအေမွေပးေဝေရးအတွက ်

အေြခခပံညာ ဆရာ ဆရာမများှင့ ်တက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိတိုမှ ဆရာ ဆရာမ 

များ သစ်လွင်ကိဆိုပွဲများ၊ မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပွဲများကိ ု ြမင်ေတွရသည်မှာ 

ိုင်ငံအတွက် ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်၊ အားတက်ဖွယ်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ိင်ုငေံရးအေြပာင်းအလြဲဖစ်သည်ကိ ုအေကာင်းြပပီး ၂၀၂၁ 

ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီတွင် ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်CDM လ ပ်ရှားမ များတွင် ပညာေရးဝန်ထမ်း 

များလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။  CDM ြပလုပ်မ ေကာင့ ်ပညာေရးက  တွင် လစ်ဟာ 

သွားေသာကွက်လပ်ကိ ုယခုပညာေရး သစ်လွင်ဆရာ ဆရာမများြဖင့ ်ြပန်လည် 

ြဖည့တ်င်းအားသစ်ေလာင်းလိက်ုသည်။ ဆရာ ဆရာမများသည် ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ 

အနစ်နာတည်းဟူေသာ နာသုံးနာကို လက်ကုိင်ထားပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

ေလးများအေပ တွင် မိဘသဖွယ်သေဘာထား၍ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ 

တတ်ေြမာက်ေရးသာမက လိမ ာေရးြခားရိှေစေရးကုိပါ သွန်သင် န်ြပေပးသြဖင့် 

အန ဂိုဏ်းဝင်အြဖစ ်မိဘှင့်တစ်တန်းတည်းထားသည်။

ြမန်မာိင်ုင၌ံ ဆရာ ဆရာမများအေပ  အန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ိေုသေလးစားမ  

သည် မည်သည့်ိုင်ငံတွင်မှမရှိသည့ ်ေရှးအစ်အလာမပျက ်ယ်ေကျးမ တစ်ရပ် 

ပင်ြဖစ်သည်။ သုိေသာ် မွန်ြမတ်ေသာေစတနာများြဖင့် အစ်အလာမပျက် တပည့် 

များအေပ တွင် ေမတ ာ၊ ေစတနာထားေသာ ဆရာ ဆရာမတို၏ဘဝှင့် မဆီ 

ေလျာ်သည့် ိုင်ငံေရးအေရာင်ဆိုးြခင်း  ခံခဲ့ရသည်။ ဆရာ ဆရာမများ ေစတနာ၊ 

ဝါသနာ၊ အနစ်နာြဖင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ ပညာေရးေလာကကိ ုစွန်လ တ်ခဲ့သည်မှာ 

စိတ်မေကာင်းစရာြဖစ်သည်။ မိမိသားသမီးကဲ့သို တပည့်များအား မပစ်ပယ် 

ိုင်ေသာ ဆရာ ဆရာမများက ပညာသင်ေရးတာဝန်ကိ ုဆက်လက်ထမ်းေဆာင ်

ေနကသည်မှာ စိတ်ချမ်းေြမ့စရာ၊ ဝမ်းေြမာက်စရာြဖစ်သည်။

ယခအုခါ အေြခခပံညာေကျာင်းများဖွင့လှ်စ်ပီး အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန ်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်

ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့က်ာလှင့ ်လက်ရိှသင်ကားေနသည့က်ာလတွင် မမိပိါတ ီ

အာဏာရရိှေရးကိေုရှး ၍ ိင်ုငေံရးအြမတ်ထတ်ုလိသုမူျား၊ ိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက် 

NLD ပါတီဝင်များှင့ ်၎င်းတိုကိ ုေထာက်ခံသူများ၊ ၎င်းတိုှင့်အေပါင်းပါများြဖစ်

သည့် အကမ်းဖက်အဖွဲအြဖစ ်သတ်မှတ်ထားေသာ CRPH ၊ NUG ှင့် PDF တိုက 

ပညာေရးဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင် ပါဝင်လာေစရန် ြပလုပ်ြခင်း၊ 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ြခင်းများအြပင် ကေလးငယ်များ ပညာ 

သင်ကားေရး အခက်အခဲြဖစ်ေစရန်၊ စုိးရိမ်ထိတ်လန်ေကာက်လန်ြခင်းြဖစ်ေစရန် 

စာသင်ေကျာင်းများကိ ုဗုံးေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်း၊ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများကိ ုအကံ 

ပက်စက်စွာြပလုပ်ကသည်။ 

ထိုအြပင် ဆရာ ဆရာမများက ကေလးများအား စာသင်ကားြခင်းမြပိင်ုရန် 

ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်တိုက်ခိုက်ြခင်းများ ြပလုပ်ေနေသာေကာင့ ်ဆရာ 

ဆရာမများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ အချိရှိသည်သာမက အချိ ဆရာ ဆရာမများ 

အသက်ေသဆုံးရသည်အထ ိြဖစ်ခဲ့ရသည်ကိ ုစိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ကားသိရသည်။ 

ထိုသို အန ဂိုဏ်းဝင် ဆရာ ဆရာမအချိ ထိခိုက်နစ်နာ၊ ေသဆုံးခဲ့ရမ အတွက် 

ေအးချမ်းစွာေနထုိင်ကေသာ အများြပည်သူတုိှင့် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အေနြဖင့ ်ထခိိက်ုခစံားခဲရ့ေသာ မသိားစမုျားှင့ထ်ပ်တ ူအထူးပင် ဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ြဖစ်ရသည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ကေလးငယ်များအား  ပညာသင်ကား 

ေပးေနကေသာ အန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာ ဆရာမများှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

ေလးများ ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် အစွမ်းကန်ုကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက် 

ေပးိုင်ရန် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုြပလုပ်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ရှက်ြခင်း၊ ေကာက်ြခင်း 

ဟူေသာ ဟီရိ၊ သတ ပ တရားတိုသည် ိုးသားစွာေနထိုင်ကေသာ ြပည်သူများက 

အေလးထားလိုက်နာကျင့်သုံးကသည်။  ိုးသားပီး  ေစတနာြဖစင်ကေသာ 

အန ဂိုဏ်းဝင်ဆရာများသည် အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်း၊ အေှာင့်အယှက် 

မျိးစံုကားမှ မွန်ြမတ်သည့် ဆရာဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ ေကာင်းြမတ်ေသာစိတ်ထားကုိ 

ထန်ိးသမ်ိးကသည်။ ိင်ုငအံနာဂတ်အတွက် ပညာတတ်လခူ န်လေူကာင်းေလးများ 

ြဖစ်လာေအာင် ပညာသင်ကားေရးတာဝန်များကို  မစွန်ပယ်မလစ်ဟင်းေစဘဲ 

အားကိးမာန်တက် ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ဆရာ ဆရာမများအား အသအိမှတ် 

ြပကရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ မွန်ြမတ်ေသာေစတနာြဖင့ ်    လူသားအရင်းအြမစ်များကိ ု ြပစု  

ပျိးေထာင်ေမွးထုတ်ေပးေနေသာ အန ဂုိဏ်းဝင် ဆရာ ဆရာမများအား ုိင်ငံအတွင်းရိှ 

ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ကေသာ ြပည်သူများှင့် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် လ  က်လှဲစွာ ချးီကျးဂုဏ်ြပ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါေကာင်း။ ။

ကုမ ဏီ
အမည်

အဖွင့ေ်ဈး
(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး
(ကျပ်)

ရှယ်ယာ
ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး
(ကျပ်)

FMI ၈,၆၀၀ ၈,၇၀၀ ၁,၁၆၉ ၁၀,၁၅၈,၀၀၀

MTSH ၃,၂၀၀ ၃,၂၀၀ ၅၀ ၁၆၀,၀၀၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၀ - ၁၁ -၂၀၂၁)

FPB ၂၂,၀၀၀ ၂၂,၀၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၅၀ ၂,၇၀၀ ၄ ၁၀,၈၅၀

EFR ၂,၉၅၀ ၂,၉၅၀ ၂၀၀ ၅၉၀,၀၀၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၃၉ ၁၉၁,၁၀၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၁၆
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၈.၉
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၈.၁ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၇၀.၄
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၅၀.၇၅

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၆.၀
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၅၄.၇
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၇.၈၅
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =   ၅၄.၂၄၆
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၇.၆၄

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၀

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာနမှ “လူမ ဘဝြပည့်စံုဖုိ ုိင်ငံသား 

ကတ်ကုိင်ကစုိ” ဆိသုည့်   ေဆာင်ပဒ်ုြဖင့် 

ပန်းခင်းစမီခံျက်အရ ိင်ုငအံတွင်း မီှတင်း 

ေနထိင်ုကေသာ အသက် ၁၀ ှစ်ြပည့်ပီး 

ိုင်ငံသားအရည်အချင်း   ြပည့်မီသူတိုင်း 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်      ရရှိေရးှင် ့

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း   ရရှိေရးတိုအတွက ်

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌       ပန်းခင်းစီမံချက ်

ေဆာင်ရက်ရာတွင်  ယေန   နနံက်ပိင်ုးက 

မဂ  လာဒုံမိနယ်   ေရ နံသာေကျးရာ၌     

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာန              မိနယ်ဦးစီးမှးုံးမ ှ 

ဒုလဝကမှး  ေဒ ခင်ေအးဝင်း ဦးေဆာင် 

သည့် အဖဲွများသည် ေကျးရာေနြပည်သူ 

များအား အသက် ၁၀ ှစ်ြပည့် ုိင်ငံသား 

ကတ်ကိင်ုေဆာင်သ ူ   ကိုးဦး၊ ၁၈ ှစ်ြပည့် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ရဲတပ်ဖွဲ၊  ဒုတိယ 

တိုင်းေဒသကီး   ရဲတပ်ဖွဲမှး၏ဇနီး 

ေဒ အမာတင်ှင့်      အဖွဲဝင်များက 

ဇီးကုန်းမိနယ် မိမရဲစခန်းမှ တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်စ်         ကျဆုံးသွားေသာ 

ရဲတပ်ဖွဲဝင်ှစ်ဦး၏ မိသားစုဝင် ှစ်စု 

အား မသိားစဝုင်တစ်စလု င် ြပည်ထေဲရး 

ပရဟတိအသင်းမှ        ေထာက်ပံေ့သာေင ွ

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ စီအား  ုိဝင်ဘာ ၉ ရက် 

က      အမ်ိတိင်ုရာေရာက်        သွားေရာက် 

ေထာက်ပံ့စ်။

တင့်ေဆွ(ဇီးကုန်း)

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတြ်ပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်

ိင်ုငသံားကတ်ကိင်ုေဆာင်သ ူရှစ်ဦး၊  ၁၀ 

ှစ်ြပည့်မ ှ  ၁၈ှစ်ြပည့် ိုင်ငံသားကတ ်  

လလှဲယ်သ ူခနုစ်ဦး စစု ုေပါင်း ၂၄ ဦးတိုကိ ု    

လည်းေကာင်း၊ ကန်ုးတလေဘာင်ေကျးရာ 

ရိှ ြပည်သမူျားကိလုည်း လဝူင်မ ကီးကပ် 

ေရးှင့်      ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

မဂ  လာဒုံမိနယ ်   ဦးစီးမှးုံး၌ ၁၀ ှစ် 

ြပည့်  ုိင်ငံသားကတ်ကုိင်ေဆာင်သူ   ၂၅ 

ဦး၊   ၁၈ ှစ်ြပည့်   ိုင်ငံသားကတ ်

ကိုင်ေဆာင်သ ူ၁၁ ဦး၊  ၁၀ ှစ်ြပည့်မ ှ၁၈ 

ှစ်ြပည့်     ိုင်ငံသားကတ်လဲလှယ်သ ူ  

ေြခာက်ဦး    စုစုေပါင်း ၄၂   ဦးတိုကို 

လည်းေကာင်း  ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း 

မိနယ်ဦးစီးမှးုံးမ ှသိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း



ိုဝင်ဘာ   ၁၁၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖွဲဝင်များသည ်

အင်းတေကာ်စက်မ ဇုန်နယ်ေြမသို ေရာက်ရှိကရာ 

စက်မ ဇန်ုနယ်ေြမ ရှင်းလင်းေဆာင်၌ ြမန်မာစ့ီးပွားေရး 

ဦးပိုင်   အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ   ကုမ ဏီဥက    

ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး ဆန်းဦးက အင်းတေကာ်စက်မ  

နယ်ေြမ ေနာက်ခံသမိုင်းေကာင်း၊   စက်မ နယ်ေြမ 

အတွင်း ေမာ်ေတာ်ယာ်များှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၊ 

ACSR Wire များ၊  လ ပ်စစ်မီတာများှင့်  အြခား 

လပ်ုငန်းသံုးဆက်စပ်ပစ ည်းများ ထုတ်လုပ်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့မ ှင့်    ရပ်နားထားရသည့ ်  စက်ုံအလုပ်ုံများ 

ြပန်လည်လည်ပတ်ိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခ 

အေနများကိုလည်းေကာင်း၊  EVER Meter စက်ုံ 

CEO ဦးမျိးေအာင်က Digital Meter များ ထုတ်လုပ် 

ေနမ ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်မှစ၍ AMI စနစ်ြဖင့် လ ပ်စစ် 

မတီာများ တပ်ဆင်ေဆာင်ရက်၍ Automatic Billing 

System ၊  Automatic Reading System  များ 

အသုံးြပပီး မတီာခများေကာက်ခမံ ှင့ ်ထန်ိးသမ်ိးမ  

များေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်အေြခအေန၊ Control 

Center မှတစ်ဆင့် ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ  

အေြခအေန၊ အဆင့်ြမင့်မီတာများထုတ်လုပ်ုိင်ေရး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် အေြခအေန၊ 

Analog Meter များှင့်  ြပည်ပမ ှ  တင်သွင်းသည့ ်

ဆက်သွယ်ေရးစနစ်မပါရှိသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာ

များ၏အားနည်းချက်များှင့ ်AMI စနစ်တပ်ဆင်ထား 

သည့ ်မတီာများြဖင့ ်လလှဲယ်တပ်ဆင်ိင်ုေရး လိအုပ် 

ချက်ရှိသည့်   အေြခအေန၊   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ေပျာက်ဆံုးမ များမှာ ယခင်က ပျမ်းမ  ၁၆ ရာခုိင် န်း 

ခန်အထိရှိခဲ့ရာမှ ယခု AMI စနစ်တပ်ဆင်အသုံးြပ

ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်    ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမ ပျမ်းမ  

ှစ်ရာခိုင် န်းအထိ ကျဆင်းခဲ့မ အေြခအေန၊ AMI 

စနစ် မီတာအသံုးြပြခင်းြဖင့်      လ ပ်စစ်မီတာခများ 

ေကာက်ခံရာတွင် Mobile Banking စနစ်များြဖင့ ်

လွယ်ကူစွာ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ိုင်မ ၊ လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အား ေပျာက်ဆုံးမ များအား အထိက်ုအေလျာက် 

ထိန်းချပ်ိုင်မ ှင့် အြခားမိြပဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

တွင်လည်း   ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ိုင်မ ၊  လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားသုံးစဲွမ ှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့ ်အချက်အလက် 

များအား အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီကည့် ေဆာင်ရက် 

ုိင်မ အေြခအေနများကုိလည်းေကာင်း၊  လ ပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေအာင်သန်းဦးက တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့် 

လ ပ်စစ်မီတာများ လိုအပ်မ အေြခအေန၊ လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အား ြဖန် ြဖးေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပး 

ေနမ   အေြခအေနများကိုလည်းေကာင်း  ရှင်းလင်း 

တင်ြပကသည်။

စနစ်တကျထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ရပ်နားထားရသည့်စက်များ ြပန်လည်လည်ပတ်ုိင် 

ေရးေဆာင်ရက်ရန်၊ စက်ုံများအလိုက ်စက်ပစ ည်း 

များအား မလိလုားအပ်ဘ ဲပျက်စီးဆံုး ံးမ မရိှေစေရး 

စနစ်တကျထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်ရန်၊ ြမန်မာလ့ ပ်စစ် 

လုပ်ငန်းတွင်   အသုံးြပရန်   လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်

လ ပ်စစ်ဝုိင်ယာကိးများအား   ြပည်တွင်း၌   အရည် 

အေသွးြပည့်မီသည့ ်  ကုန်ကမ်းများကိ ုအသုံးြပ၍ 

စံချနိ်စံ န်းကိုက်ညီစွာြဖင့်    ထုတ်လုပ်ိုင်ပါက 

ြပည်ပေငွသုံးစွဲမ ကို    ေလ ာ့ချိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့ ်

လုေံလာက်စွာထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ရန်၊     လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများအား  တရားမဝင ်

နည်းလမ်းများြဖင့် ရယူသံုးစဲွမ မရိှေစေရး သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနမှ   ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရန်၊ အေြခခံ 

ြပည်သမူျား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသံုးစဲွခများ သက်သာ 

မ ရိှေစေရး စွမ်းအင်ေခ တာုိင်သည့် လ ပ်စစ်ပစ ည်း 

များ အသုံးြပိုင်ေရး ပညာေပးြခင်းှင့ ်တိုက်တွန်း

ြခင်းများေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများ 

တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့် ြဖန် ြဖးေပးိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ အာဆယီံိင်ုငမံျားှင့ ်ိင်ုငတံကာရိှ 

လ ပ်စစ်သုံးစွဲခများှင့်   ြမန်မာိုင်ငံရှိ   လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားသုံးစဲွခအား ြပည်သလူထူသုက်သာမ ရိှေစ 

ေရး      င်းယှ်သုံးသပ ်   ေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့ ်

ေကျးရာများတွင်  ထင်းသုံးစွဲ၍ ချက်ြပတ်မ များ 

ေကာင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်ထိခိုက်မ မရှိေစေရး 

အတွက် ထင်းသုံးစဲွမ ေလ ာခ့ျေပးရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ 

ထင်းသုံးစွဲမ များ ေလ ာ့ချိုင်ေရးအတွက် လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားကိ ုတိုးြမင့ထ်တ်ုလပ်ု၍ ဓာတ်အားသုံးစဲွခ 

များသက်သာစွာရရှိေအာင်    ေဆာင်ရက်ေပးရန ်

လိုအပ်ေကာင်း၊ တစ်အိမ်ေထာင်လ င် ယူနစ် ၁၀၀ 

ခန်သာသုံးစဲွပါက ခန်မှန်းဓာတ်အား သံုးစဲွခေငွကျပ် 

၆၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန်သာ ကုန်ကျမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ေကျးရာများတွင ် လ ပ်စစ်မီးရရှိေစေရး 

အတွက် ဆိုလာစနစ်များ တပ်ဆင်ေပးရန်လိုအပ ်

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်

ြဖစ်သည့ ်ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံးဆိုလာများြဖင့ ်

အမ်ိသုံးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားများ ထုတ်ယူသံုးစဲွုိင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်ှင့် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ဆိုလာြပား 

များအား ြပည်တွင်း၌လုေံလာက်စွာ ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး 

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရန်၊   ရန်ကုန်မိ 

အတွင်း AMI စနစ်သံုးမီတာများ ရာ န်းြပည့် ေြပာင်းလဲ 

တပ်ဆင်ုိင်ေရးေဆာင်ရက်ရန်ှင့် မ ေလးမိတွင ်

လည်း AMI စနစ်သုံး လ ပ်စစ်မီတာများ ေြပာင်းလ ဲ

တပ်ဆင်ိုင်ေရး    လျာထားေဆာင်ရက်သွားရန်၊ 

အလားတ ူတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များအလိက်ု 

မိကီးများတွင်လည်း တပ်ဆင်ိင်ုေရး အဆင့လ်ိက်ု 

ေဆာင်ရက်သွားရန်၊  လ ပ်စစ်မီတာများ   အရည် 

အေသွး    အဆင့်ြမင့်မားမ ရှိေစေရး၊  ဓာတ်အား 

ေပျာက်ဆုံးမ များ ေလ ာခ့ျိင်ုေရးတိုအား ေဆာင်ရက် 

သွားရန်လိုေကာင်း မှာကားသည်။

တိုက်ိုက်ကည့် 

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည ်EVER 

Meter များအသုံးြပ၍ AMI စနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ထား 

သည့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ပန်းဘဲတန်းမိနယ ်

၏   လ ပ်စစ်သုံးစွဲေနမ အေြခအေနကို ေမာ်နီတာမှ 

တစ်ဆင့် တိုက်ိုက်ကည့် ရာ EVER Meter စက်ုံ 

CEO ဦးမျိးေအာင်က ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖွဲဝင်များသည ်

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဦးပိုင ်  အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 

ကုမ ဏီ   EVER Meter  စက်ုံအတွင်း   စက်ုံမှ 

ထုတ်လုပ်ထားသည့ ်    မီတာများှင့်   မီတာများ 

ထုတ်လုပ်ေနမ အဆင့်ဆင့်ကို    လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးပီး    လိုအပ်သည်များမှာကားြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်အား အင်းတေကာ်စက်မ ဇန်ုနယ်ေြမအတွင်း လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုတာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မင်းေအာင်လ  င် 

ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဦးပိင်ု အများှင့သ်က်ဆိင်ုေသာကမု ဏ ီ EVER Meter စက်ုအံတွင်း ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ရန်ကုန်မိအတွင်း   AMI  စနစ်သုံးမီတာများ   ရာ န်းြပည့် 

ေြပာင်းလတဲပ်ဆင်ိင်ုေရးေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်မ ေလးမိတွင်လည်း 

AMI စနစ်သုံး    လ ပ်စစ်မီတာများ   ေြပာင်းလဲတပ်ဆင်ိုင်ေရး    

လျာထားေဆာင်ရက်သွားရန်၊   အလားတူ   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်များအလိုက ်  မိကီးများတွင်လည်း  တပ်ဆင်ိုင်ေရး 

အဆင့လ်ိက်ု ေဆာင်ရက်သွားရန်၊ လ ပ်စစ်မတီာများ အရည်အေသွး    

အဆင့်ြမင့်မားမ ရှိေစေရး၊  ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမ များ ေလ ာ့ချ 

ိုင်ေရးတိုအား ေဆာင်ရက်သွားရန်လို



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

အာဆီယံကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ သီးသန်အစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများ ကျင်းပ

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ ကာလအတွင်း ေပ ေပါက်လာေနေသာ ေဒသတွင်းလုံ ခံ ေရးဆိုင်ရာ စိန်ေခ မ များှင့်

ADMM ၏ အနာဂတ်ဦးစားေပး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ကိစ ရပ်များ ေဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၀

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အဖဲွဝင် 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး         ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး 

ဦးေဆာင်၍  ိင်ုငတံကာေရးရာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ိုင်ဝင်းှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများသည ်  ယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင် အာဆယီအံလှည့က်ျဥက    ဘူိင်ုး 

ဒါူဆလမ်ိုင်ငံက    ဦးစီးကျင်းပသည့ ်

အာဆီယံ    ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ 

သီးသန်အစည်းအေဝး (ADMM Retreat) 

ှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများြဖစ်သည့် 

အာဆီယံ-ကိုရီးယား     ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးများ အလွတ်သေဘာ အစည်း 

အေဝး၊ အာဆယီ-ံဩစေတးလျ ကာကွယ် 

ေရးဝန်ကီးများ အလွတ်သေဘာအစည်း 

အေဝးများသို  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးုံး အစည်းအေဝးခန်းမမှ ဗီဒီယို 

ကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် ပါဝင်တက်ေရာက်က 

သည်။

အာဆီယ ံ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ 

သီးသန်အစည်းအေဝးသို   အာဆီယံ 

အဖဲွဝင်ုိင်ငံများမှ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

များ၊    ဒုတိယကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ၊ 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်အရာရှ ိ

ကီးများှင့ ်အာဆယီအံတွင်းေရးမှးချပ် 

တို ပါဝင်တက်ေရာက်ကသည်။

အစည်းအေဝးတွင ်  အာဆီယံိုင်ငံ 

များမှ    ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများက 

“ကိုဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ ကာလ 

အတွင်း ေပ ေပါက်လာေနေသာ ေဒသ 

တွင်း လုံ ခံေရးဆိုင်ရာ စိန်ေခ မ များှင့် 

ADMM ၏ အနာဂတ်ဦးစားေပး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ကစိ ရပ်များ” ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

ိုင်ငံအလိုက်  အြမင်သေဘာထားများ 

အား ေဆွးေွးဖလှယ်ကသည်။

ထိုအြပင်     အာဆီယံ-ကိုရီးယား 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ အလွတ်သေဘာ 

အစည်းအေဝးှင့ ်       အာဆီယံ-

ဩစေတးလျ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ 

အလွတ်သေဘာ အစည်းအေဝးများတွင ်

လည်း အာဆယီံိင်ုငမံျားှင့ ်၎င်းုိင်ငံတုိ 

အကား    ကာကွယ်ေရးှင့ ်  လုံ ခံေရး 

ဆိင်ုရာ ှစ်ိင်ုင ံပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ 

ေရှဆက်ေဆာင်ရက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစ် 

များှင့်စပ်လျ်း၍ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

များအကား        ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ 

အြမင်ချင်းဖလှယ်ကသည်။

အစည်းအေဝးများအပီးတွင် ၂၀၂၁ 

ခုှစ်အတွက်   အာဆီယံကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးှင့ ်ဆက်စပ် 

အစည်းအေဝးများတွင် အလှည့က်ျဥက    

တာဝန်   ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့ ်   ဘူိုင်း 

ဒါူဆလမ်ုိင်ငံ      ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

(၂)   The Honorable Pehin Datu 

Lailaraja Major General (Retired) Dato 

Paduka Seri Haji Awang Halbi Bin 

Haji Md Yussof     က      ၂၀၂၂  ခုှစ် 

အတွက်   အာဆယီကံာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

များအစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်း 

အေဝးများတွင် အလှည့်ကျဥက   တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်မည့ ်   ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ   

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး    General Tea 

Banh ထံသို    ဥက   တာဝန်ှင့် အထိမ်း 

အမှတ်ပစ ည်းများ    လ ဲေြပာင်းေပးအပ ်

သည်။                                 သတင်းစ်

ိုင်ငံသားကတ်ရရှိမ သည် ိုင်ငံသားတစ်ဦးအတွက် ိုင်ငံသားအခွင့်အေရး အြပည့်အဝရရှိပီး လူမ ဘဝြပည့်စုံိုင်မည်ြဖစ်
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၀ 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာန၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

မီဒီယာများအား ေတွဆံုမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းကုိ 

ယေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိအဆိုပါ 

ဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားသို     လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးခင်ရီ၊  ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဌးလ  င်၊   အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန် ဦးေအာင်ေကျာ်စိုးှင့ ် န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊  ဝန်ကီးဌာန၏  ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူများ၊ 

ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများအပါအဝင ်   ေနြပည်ေတာ်ှင့် 

မ ေလးတိုရှိ ပုဂ လိက မီဒီယာအဖွဲများမ ှကိုယ်စား 

လှယ်များ၊ ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်က 

သည်။ 

ေရှးဦးစွာ     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးခင်ရီက 

မမိတိိုဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏စမီခံျက်များ 

ြဖစ်ေသာ ုိင်ငံသားများကုိ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း 

ှင့်   ကိုင်ေဆာင်သင့်သည့ ်  ကတ်ြပားတစ်မျိးမျိး 

ထုတ်ေပးသည့် ပန်းခင်းစီမံချက်ှင့် ၂၀၂၄ ခုှစ်တွင် 

ြပည်လုံးက တ်အဆင့်ေဆာင်ရက်မည့် လူဦးေရှင့ ်

အိမ်အေကာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယ ူ

ြခင်းအတွက ်  ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းတိုကိ ု

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ယင်းလုပ်ငန်းစီမံချက် 

များသည ်    ကီးမားကျယ်ြပန် ပီး   အြခားေသာ 

ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရ 

သည့်အြပင ်  ြပည်သူများပူးေပါင်းပါဝင်ကူညီမှသာ 

ေအာင်ြမင်ိုင်မည့်လုပ်ငန်းများ      ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား ထတ်ုေပးြခင်းလပ်ုငန်း 

ကိ ုယခင် ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအဆက်ဆက် ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ကေကာင်း၊  ယခင်က  မိုးပွင့်စီမံချက်၊ သစ ာ 

စီမံချက်တိုြဖင့်    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

ထတ်ုေပးြခင်းလပ်ုငန်းကိ ုတစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာ 

ြဖင့် ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း။ 

ယခု      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

တာဝန်ယစူ်ကာလအတွင်း      ြပည်သမူျားအတွက် 

ဥပေဒှင့်အညီ      ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

ထတုေ်ပးုိငရ်န် ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် မိမိတိုဝန်ကီး 

ဌာနမှ    တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ုိင်ငံသားကတ်ရရိှမ သည် ုိင်ငံသားတစ်ဦးအတွက် 

ိုင်ငံသားအခွင့်အေရး အြပည့်အဝရရှိပီး  လူမ ဘဝ 

ြပည့်စုံိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊         ြပည်လုံးက တ် 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူြခင်း လုပ်ငန်းသည်လည်း 

ုိင်ငံတကာ၌  ၁၀ ှစ်လ င်တစ်ကိမ် ေကာက်ယူက 

ရာ မိမိတိုိုင်ငံ၌  ၂၀၁၄  ခုှစ်တွင်   ြပည်လုံးက တ် 

အဆင့်ေကာက်ယူိုင်ခဲ့ပီးေနာက် ၂၀၂၄ ခုှစ်တွင် 

ြပန်လည်ေကာက်ယူရန ်  အလှည့်ကျေရာက်ပီြဖစ ်

ေကာင်း၊    ယင်းလုပ်ငန်းစ်သည ်  ိုင်ငံေတာ်၏ 

စီးပွားေရးစီမံကိန်းများ   ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

အေြခခတွံက်ချက်ေဆာင်ရက်ရသည့ ်တကိျမှန်ကန် 

ေသာ   လဦူးေရကန်ိးဂဏန်းအချက်အလက်များ ရရိှ 

ေစေရးအတွက် အလွန်အေရးကီးသည့် လုပ်ငန်းစ် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုြပင ်မိမိတိုဝန်ကီးဌာနသည် ိုင်ငံေတာ်၏

အမျိးသားရင်ကားေစေ့ရးကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်  ြပည်ပေရာက ်  ြမန်မာ 

ိင်ုငသံားေဟာင်းများအား ိင်ုငသံားအြဖစ် ြပန်လည် 

လက်ခံေရးလုပ်ငန်းှင့် ြမန်မာုိင်ငံတွင် ုိင်ငံြခားသား 

အမဲေနထိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းများကိုလည်း ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း၊  မိမိတိုဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

သည့် လုပ်ငန်းစ်များသည ်ြပည်သူများ၏ အကျိး 

အတွက် ြပည်သူကိ ုဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့်လုပ်ငန်း 

များပင ်   ြဖစ်ေကာင်း၊    ယင်းလုပ်ငန်းစ်များကိ ု 

ြပည်သူများ    သိရှိနားလည်  ပူးေပါင်းလာေစေရး 

အတွက် ဝန်ကီးဌာနမှ Online ၊  Offline အပါအဝင် 

နည်းလမ်းေပါင်းစုြံဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ်လည်း 

ြပည်သမူျား ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ပိမုိသုရိှိလာေစေရး 

အတွက်   ယခုကဲ့သို    မီဒီယာအဖွဲအစည်းများကိ ု

ေတွဆုံရှင်းလင်းချြပြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊     မီဒီယာ 

အဖွဲအစည်းများကလည်း   မိမိတိုဌာန၏ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ချက်များကုိ ြပည်သူများ ပုိမုိသိရိှေစေရး 

အတွက် တတ်စွမ်းသမ  ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်ေပး 

ကေစလိုေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာက 

သည့် မီဒီယာအသီးသီးမှ ကုိယ်စားလှယ်များှင့် ဝန်ကီး 

ဌာန၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်တာဝန်ရှိသူများှင့် 

မိတ်ဆက်ေပးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၀

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကို ေလေကာင်း၊ ေရေကာင်း 

ှင့်   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းိင်ုေရး 

အတွက်   အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ   စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ    ယေနတွင် 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ   ဆိပ်ကမ်း၊ 

ချင်းေရ ေဟာ်ှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရး 

စခန်းတိုမှတင်သွင်းရာ၌ ကုမ ဏီှစ်ခုမှ 

ယာ်စီးေရှစ်စီးြဖင့ ်    ေအာက်ဆီဂျင ်

အရည်Bowser တစ်စီး တန် ၂၀၊ လပ်ုငန်း 

သုံး    ေအာက်ဆီဂျင်စက ်    ှစ်ခုှင့် 

ှာေခါင်းစည်း ၈၆ တန်တိုကို တင်သွင်း 

ခဲ့ပီး    ေအာက်ဆီဂျင ်Bowser  ယာ် 

တစ်စီးမှာ     ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှ       

ရန်ကုန်မိသိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ု 

ရာ ဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည် ့SOP 

များှင့်အညီ ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပ

ေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်     ေဆးဝါးှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ  တင်သွင်းြခင်းှင့ ်

ဆက်စပ်သည့်   အသိေပးေကညာချက ်

များကိုလည်း အများြပည်သူသိရှိေစရန ်

ဝန်ကီးဌာန     Website   ြဖစ်သည့် www.

commerce.gov.mm   တွင ်  ဝင်ေရာက် 

ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထား 

ေကာင်း သိရသည်။            

သတင်းစ် 



ိုဝင်ဘာ   ၁၁၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၀ 

အရည်အေသွးြပည့်ဝပီး လုပ်ငန်းက မ်းကျင်ေသာ 

ဝန်ထမ်းေကာင်းများ ြဖစ်လာေစရန်အတွက ်“လုပ်

ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ သင်တန်းဖွင့်ပဲွ” အခမ်းအနားကုိ 

ယေနနံနက်ပုိင်းက သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖံွဖိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဖွင့်လှစ်ေပးြခင်းြဖစ်

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးလှမိုးက အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနအေနြဖင့ ်ဌာန၏ေမ ာ်မှန်းချက်ှင့အ်ည ီလပ်ုငန်း 

တာဝန်များ  ေဆာင်ရက်သည့်ေနရာတွင် ြပည်သူ 

လထူ၏ု လမူ  စီးပွားဘဝ  တိုးတက်ြမင့မ်ားေရးအတွက် 

အမှန်တကယ်   အလုပ်အကိုင်ဝင်ေငွရရှိေစမည့ ်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ ကာလတိုသင်တန်း 

များကိ ုဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်ကိ ုအားလုံး 

အသိပင်ြဖစ်ေကာင်း၊    အေသးစားစက်မ လက်မ  

လပ်ုငန်းဦးစီးဌာနက ဝန်ထမ်းများုံးလပ်ုငန်းတာဝန် 

အြပင် နည်းြပတာဝန်များကိပုါ ထမ်းေဆာင်ကရသည့ ်

ဝန်ထမ်းများြဖစ်၍   ုံးလုပ်ငန်းများကိ ု  က မ်းကျင ်

တတ်ေြမာက်ကရမည်ြဖစ်သကဲ့သို  နည်းြပတစ်ဦး 

လူမ စီးပွားဘဝ တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက ်အမှန်တကယ်အလုပ်အကိုင ်ဝင်ေငွရရှိေစမည့ ်
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ ကာလတိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ပီသစွာ မိမိသင်ကားေပးရမည့် ဘာသာရပ်များတွင် 

က မ်းကျင်ေနရန်  လိုအပ်သည့်အတွက ် ယခုကဲ့သို 

လုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ သင်တန်းများ  ဖွင့်လှစ်ေပး 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေကျးလက်ေဒသများအထ ိဖွင့လှ်စ် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည့ ်သင်တန်းများြဖစ်၍ ေကျးလက် 

ေဒသများအထိ  သင်တန်းများ သွားေရာက်ဖွင့်လှစ ်

ေပးမည့်    သင်တန်းနည်းြပများသည်      ြပည်သူှင့် 

တုိက်ုိက်ထိေတွရမည်ြဖစ်သည့်အတွက်     ဌာနကုိ 

ြပည်သူများ အားကိုးယုံကည်ရန ်သင်တန်းနည်းြပ 

များတွင်   တာဝန်ရှိေကာင်း၊   သင်တန်နည်းြပများ 

အေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာဘာသာရပ်အလိက်ု က မ်းကျင် 

တတ်ေြမာက်ေအာင ်    ေလ့ကျင့်သင်ယူရန်လိုအပ ်

ေကာင်း၊      ေရာက်ရှိရာေနရာေဒသအသီးသီးတွင ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်အခါ  ဆရာ့ကျင့်ဝတ်ကို 

သတိြပလိုက်နာကရန ်  လိုေကာင်း၊  တစ်ဦးချင်း 

စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိမှ မိမိအကျိး၊ ဌာနအကျိး၊ ိုင်ငံ 

အကျိး သယ်ပုိးုိင်မည်ြဖစ်သည့်အတွက် စွမ်းအားရိှ 

သေလာက်  ကိးစားေဆာင်ရက်ကရန်  တုိက်တွန်း 

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါသင်တန်းသို ုံးချပ်၊ ယွန်းပညာေကာလပ်ိ၊ 

ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင့် အသက်ေမွးပညာ  သိပ ံ၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ုံးများှင့ ် ရက်ကန်းှင့် 

အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း  ၁၃  ေကျာင်း 

တိုမှ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ စုစုေပါင်း ၄၅  ဦး 

တက်ေရာက်ကသည်။

ဆက်လက်၍  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

သင်တန်းသားများ၏ အိပ်ေဆာင်များှင့ ်သင်တန်း 

ခန်းမကိလုည်းေကာင်း၊ ပျ်းမနားမိနယ် သမဝါယမ 

အသင်းစုပိုင ်     သုခမိင်မိုတယ်ကိုလည်းေကာင်း 

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များ 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၀ 

မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးိုင်ငံများ 

ြဖစ်သည့ ်ကေမ ာဒီးယား၊ တုတ်၊ လာအို၊ ြမန်မာ၊ 

ဗီယက်နမ်၊  ထုိင်းုိင်ငံတုိအကား  ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးေရးှင့ ်ဆင်းရဲွမ်းပါးမ   ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ 

မိတ်ဖက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ြမင့်တင်ုိင်ေရးအတွက် 

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား    ေဒသတွင်းေကျးလက ်

ေဒသဖံွဖိးေရးဆိင်ုရာ အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွှင့ ်ြမန်မာ 

ုိင်ငံမှ  အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံကျင်းပရမည့် (၅) ကိမ် 

ေြမာက်  မဲေခါင်-လန်ချန်း  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းအေဝးကို  ယေနနံနက ်

၉ နာရီက  ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၌     Virtual Conferencing 

စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

အခမ်းအနားတွင်   သမဝါယမှင့်  ေကျးလက ်

ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန    အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးခန်ေဇာ်က ဖံွဖိးတိးုတက်မ  ကွာဟချက်ေလ ာခ့ျရန် 

ှင့်   အာဆီယံအသိုက်အဝန်း တည်ေထာင်မ ကို 

အေထာက်အကူေပးရန်၊ ကုလသမဂ ၏ စ်ဆက် 

မြပတ်ဖံွဖိးတိုးတက်မ အစအီစ် ၂ဝ၃ဝ ရည်မှန်းချက် 

ကိ ုတိုးြမင့အ်ေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ှင့ ်ဖံွဖိးဆဲိုင်င ံ

များအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးကုိ တုိးြမင့်သွားရန် 

ရည်ရယ်သည့ ်မေဲခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများတွင ်တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ ်

သည့်  ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးှင့်  ဆင်းရဲမ  

ပေပျာက်ေရးဆိင်ုရာ မတ်ိဖက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်မ များှင့် 

အနာဂတ်တွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့် အစီအစ်များ ချမှတ်ိုင်ေရးေဆွးေွး

ြမင့်တင်ေရးအတွက်   အေတွအကံဖလှယ်ေရး 

စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ်သည့ ်ေဒသတွင်း 

ုိင်ငံများအကား ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးဆုိင်ရာ 

အေတွ အကံ မ ေဝဖလှယ်ေရး  အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွှင့် 

(၅)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရး ပူးတဲွလပ်ုငန်းအဖဲွအစည်းအေဝးကိ ုြမန်မာိင်ုင ံ

မှ ဦးေဆာင်၍ ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခကုျင်းပ 

ေသာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲှင့ ်အစည်းအေဝးများမ ှ

ေဒသတွင်းိင်ုငမံျား၏  ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးှင့် 

ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်မ  

များှင့်စပ်လျ်းေသာ   အေတွအကံများကိ ု မ ေဝ 

ဖလှယ်သွားမည်ြဖစ်ပီး  အနာဂတ်တွင်  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မည့အ်စအီစ်များ  ချမှတ်ိင်ုေရးေဆွးေွး 

သွားကမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

တစ်ခုအပါအဝင်

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငမှံ ထေူထာင်ေပးသည့ ်

ဒတုယိအကမ်ိ အထူးရန်ပုေံငအွရ မေဲခါင်- လန်ချန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တွင် စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

ေကျးလက်ေဒသ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း 

များအနက် ယခအုစအီစ်မှာ စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ဆင်းရ ဲ

ွမ်းပါးမ ေလ ာ့ချေရး (Agriculture and Poverty 

Reduction)  က  တွင်   တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ပီး 

စမီကံန်ိးကာလအြဖစ် ၂၀၁၈ ခှုစ်မှ ၂၀၂၁ ခှုစ်အထ ိ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ စီမံကိန်း 

ြဖစ်သည်။

ေဆွးေွး

အဆိပုါ အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွှင့ ်အစည်းအေဝးသို 

မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးအဖွဲဝင ်

ေြခာက်ိင်ုငမှံ ကိယ်ုစားလှယ်များ တက်ေရာက်ကပီး 

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးှင့် ဆင်းရမဲ ပေပျာက်ေရး 

ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများ၊ ကိဗုစ်-၁၉  ကူးစက်ေရာဂါကာလ 

အတွင်း ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးှင့ ်ဆင်းရွဲမ်းပါး 

မ ေလ ာခ့ျေရးဆိင်ုရာ ေဆာင်ရက်မ များှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

ေတွကံရေသာ    စိန်ေခ မ များ၊   သင်ခန်းစာများ၊ 

ေအာင်ြမင်မ များှင့်  အေတွအကံများကို  ိုင်ငံ 

အလိုက်   မ ေဝဖလှယ်ြခင်းှင့်  ေရှဆက်လက ်

ေဆာင်ရက်မည့ ်        လုပ်ငန်းအစီအစ်များအား 

ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။    

    သတင်းစ် 

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

နည်းပညာအရ ေနာက်ကျမ  ရှိေနေသး

(ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်

၁၅-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အစည်းအေဝး (၁၆/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့် အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ိုင်ငံတကာှင့်ယှ်ပါက ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများတွင် နည်းပညာအရ ေနာက်ကျမ ရှိေနေသးေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်

ရာတွင်  မိိုးဖလာလုပ်ငန်းများမှ  ေဖာက်ထွက်၍  ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ကိးစားေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက  ိုင်ငံ၏အဓိကစီးပွားေရးကို  ေဆာင်ရက်ေပးေနသည့်        

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏စီးပွားေရးကို ြမင့်တင်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့်ပတ်သက်သည့် သိပ ံများ၊ ေကာလိပ်များှင့် တက သိုလ်များ 

ထပ်မံတိုးြမင့်ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။
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ိုဝင်ဘာ   ၁၁၊   ၂၀၂၁

ဗိုလ်ချပ်စကား နားမှာကားေသာ်ြငားလည်း
ြပည်ေထာင်စုသားတစ်ဦး

တစ်ေနက စာအုပ်ေတွရှင်းရင်း စာအုပ်ပံုေတွကားက 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း   အတ ပ တ ိစာအုပ်အချိ 

ထွက်လာသည်။ အချိဗုိလ်ချပစ်ာအုပေ်တွက ၈၈ 

မတိင်ုခင် စာေရးသလူငူယ်ဘဝက ရန်ကန်ုမိလယ် 

လမ်းေဘးစာအုပ်အေဟာင်းဆုိင်ေတွက ဝယ်ခ့ဲတ့ဲ 

စာအုပ်ေတွ။  “ေအာင်သန်း၏   ေအာင်ဆန်း”၊ 

“ေမ့ေပျာက်၍မရေသာေအာင်ဆန်း”၊ “ဗမာ့ိုင်ငံ 

ေရးသုခမိန်”  စတဲ့စာအုပ်ေတွဆို   တစ်အုပ်မှ 

ေငွကျပ် ၂၀ ထဲ။

မုန်ဖိုးေလးေတွစုပီး လက်လှမ်းမီတဲ့စာအုပ ်

ေတွကို  အပိုင်ဝယ်ဖတ် ၊  မဝယ်ိုင်တဲ့ စာအုပ် 

ေတကွျေတာ ့စာအပ်ုအငှားဆိင်ုမှာ ငှားရမ်းဖတ် ခဲ ့

ရသည်။ “ေအာင်ဆန်းမသိားစ”ု စာအပ်ုှင့ ်ရေဲဘာ် 

သုံးကျပိ်ဝင်  ဗိုလ်မင်းေခါင်ေရးတဲ့ “ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်းှင့် ရဲေဘာ်သံုးကျပ်ိ”စာအုပ်တုိဆုိလ င် 

အကိမ်ကိမ်အခါခါ  ငှားရမ်းဖတ် ြဖစ်ခဲ့သည်။ 

သိုကလို  ဖတ် ရင်းြဖင့်   ဗိုလ်ချပ်၏ဘဝှင့ ်

မိန်ခွန်းများကိ ုအလွတ်ရလုနီးနီးြဖစ်ရသည်။

ဆိုရလ င်  အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည်     မိမိုငယ်စ်ဘဝ 

ကတည်းက ကိယ့်ုရဲအိင်ုေဒါြဖစ်လိုေနသည်။ သိုရာ 

တွင် ပီးခ့ဲသည့် ငါးှစ်တာကာလအတွင်းမှာေတာ့ 

ဗိုလ်ချပ်စာအုပ်များကိ ုယခင်ကလို အကိမ်ကိမ် 

အထပ်ထပ်  ြပန်မဖတ်ြဖစ်ေတာ့။  ကိုယ့်ထက ်

ဗိုလ်ချပ်ကို ချစ်က ခင်က၊ ကည်ညိေလးစားက 

သူေတွ များလာသကိုး။

ဗိုလ်ချပ်ုပ်တုများက မိတိုင်းမှာေနရာယူ 

လာသည်။ ပန်း ခံများမှာလည်း     ဗိုလ်ချပ်၊ 

ဟိမှုာလည်း ဗိလ်ုချပ်၊ ဒမှီာလည်းဗိလ်ုချပ်။ မိနယ် 

တစ်ခုမှာဆို ပန်း ခံတစ်ခုတည်းမှာပင်  ဗိုလ်ချပ ်

ုပ်တုက ှစ်ုပ်။ ဗိုလ်ချပ်ေမွးေနမှာ ပဲြပတ်ေတွ၊ 

နံြပားေတွ ေခတ်စားလာသည်။

ဗိုလ်ချပ်၏မိန်ခွန်းများလည်း   တစ်ေခတ ်

ြပန်လည်သက်ဝင်လာသည်။ သိုရာတွင် ထိထုိေုသာ 

မိန်ခွန်းများထဲမ ှဗိုလ်ချပ်၏ဒီမိုကေရစီဝါဒအေပ  

ရပ်တည်ချက်သေဘာထား  အြမင်များကိုသာ 

အဓကိဦးစားေပး    ေကာက်တ်ုေဖာ်ြပခဲ့ကသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ကို  တစ်မျိးသားလုံး၏အမျိးသားေခါင်း

ေဆာင်ကီးထက်  ဒီမိုကေရစီဘက်ေတာ်သား၊ 

ဒီမိုကေရစီ၏ သေ  ကတအြဖစ်သာ ေဖာ်ကျးလို 

က၍ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံ့လွတ်လပ်ေရး၊ အမျိးသားကီးပွားတိုး 

တက်ေရး၊ ဂိဏ်ုးဂဏစတ်ိ ပေပျာက်ေရး၊ အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရး၊ တိုင်းြပည်ငိမ်းချမ်းေရးှင့်

သာယာဝေြပာေရးတိုအတွက ်အခါအားေလျာ်စွာ 

တစ်ိုင်ငံလုံးလှည့်လည်ေဟာေြပာ  သတိေပးခဲ့ 

ေသာ၊ မေထာက်မညာတမ်း   ေထာက်ြပေဝဖန ်

ေြပာဆိခုဲေ့သာ မန်ိခွန်းအများစကုမ ူကျမ်းအပ်ိများ 

သဖွယ် ြမန်မာ့သမုိင်းထဲတွင် အိပ်ေပျာ်ေနခ့ဲရေပသည်။

“ြမန်မာြပည်အေရး ညီွတ်ေရး”

က န်ေတာ်တို ြမန်မာြပည်ရဲအေရးဟာ ြမန်မာ 

ြပည်သူြပည်သားေတွ၊ ေခါင်းေဆာင်တဲ့လူေတွ 

ညီွတ်စွာလုပ်တတ်ရမယ်။  လုပ်မယ်ဆိုရင ်

ေအးေအးေဆးေဆးနဲ     ပီးေြမာက်ိုင်မယ်။ 

ရာထူးေဝစားုံသာြဖစ်တဲ့ ညီွတ်ေရးမျိး၊ ေရး 

ေကာက်ပွဲချနိ် မီးငိမ်းုံေလာက ်တတ်ိုင်ေအာင် 

ညီွတ်ေရးမျိးဆိုရင်ေတာ ့ဘယ်နည်းနဲမှြဖစ်မှာ 

မဟုတ်ဘူး။

(၁၉၄၅ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ စတုတ အကိမ်ေြမာက်

 ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များ အစည်းအေဝးမ)ှ

“တကယ့်ဒီမိုကေရစ”ီ

တကယ့်ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ိုင်ငံေရးသေဘာ 

တရားအရ ြပည်သူေတွ အကျိးအတွက်၊ ြပည်သူ 

ေတကွ တင်ေြမာက်တဲြ့ပည်သေူတရွဲ အစိုးရြဖစ်ုနံဲ  

မပီးေသးဘူး။

အဒဲအီစိုးရဟာ ြပည်သေူတရွဲ လက်ငင်းစီးပွား 

ေရးအဆင့်အတန်းကုိ အခွင့်အေရး တန်းတူရုိင်တ့ဲ 

အေြခအေနအထိ ြမင့်တင်ုိင်ေအာင်ကိးစားေပးမ ှ

ေဆာင်ရက်ေပးမှ တကယ့်ဒီမိုကေရစီအဆင့်တက်

လှမ်းိုင်မယ်။

(၁၉၄၇ ခုှစ်၊ ေမလ ၁၉ ရက်၊ ဂျဗလီေဟာ၊

ပဏာမြပင်ဆင်မ ညီလာခံမိန်ခွန်းမှ)

“အမေတာ်ေကးဆိုတာ”

အမေတာ်ေကးဆိတုာ အစိုးရကထတ်ုေပးတာ 

မဟတ်ုဘူး။ တိင်ုးြပည်အခွန်ေတာ်ကထတ်ုေပးတာ။ 

အမေတာ်ေကး ြပန်မေပးိုင်လ င် အမေတာ်ေကး 

နည်းလ င်နည်းသေလာက် ေငွထုတ်မေပးုိင်မှာဘဲ။ 

အမေတာ်ေကးဟာ ဘယ်သူေငွလဲ။ တိုင်းြပည်ေငွ။

 (၁၉၄၇ ခုှစ်၊ ေမ ၁၈ ရက်၊ ှစ်သစ်ကူး

   မိန်ခွန်းမှ)

“လွတ်လပ်သည့်လူမျိးမှတ်ေကျာက”်

အခွန်ဘ  ာကိုကည့က်ာ ပျငှာစွာေပးေဆာင် 

ြခင်းသည်ပင်   လွတ်လပ်ေသာလူမျိးအြဖစ်ကို 

ထင်ရှားေစသည့ ်မှတ်ေကျာက်ြဖစ်တယ်။

“အခွန်မေပးဘဲေနရင်”

အခွန်ဘ  ာကို တိုင်းသူြပည်သားတိုမေပးဘ ဲ

ြငင်းဆန်ြခင်းသည ်တိုင်းြပည်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးကို

အစတ်ိစတ်ိအမ ာမ ာြဖစ်ေအာင် ဖိခဲွဖျက်ဆီးြခင်းပ။ဲ 

မိမိတိုင်းြပည်၏  အခွန်ဘ  ာေငွကို အားမကိုးဘ ဲ

ုိင်ငံြခားသားတုိ၏ေထာက်ပ့ံေချးငှားမ ကိ ုအားကိုး 

အားထားြပေနသမ  ကာလပတ်လုံး မည်သည့်ိင်ုငမံ  

တကယ့်လွတ်လပ်ေရးကိုမရိုင်ဘူး။

“တိုင်းြပည်ရန်သ”ူ

အခွန်ေတာ်မေဆာင်ေစရေအာင် ဆင်ေြခဆင် 

လက်အမျိးမျိးနဲေသာ်လည်းေကာင်း၊ ခိမ်းေြခာက်

ြခင်းနဲေသာ်လည်းေကာင်း ေသွးေဆာင်ေနသူတိုကို 

ြမန်မာလူမျိး၏ရန်သူဟ ုမှတ်တမ်းတင်ရမယ်။

(၁၉၄၇ ခုှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက် 

အသံလ င့်မိန်ခွန်းမှ)

“မမိုက်ကနဲ”

လူငယ်ိုင်ငံေရးသမားေတွဟာ လွတ်လပ်တဲ့ 

ြမန်မာြပည်မှာ သိပ်မမိုက်ကဘဲ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး 

ညီညီွတ်ွတ်လုပ်ကဖိုေတာ့ လိုတယ်။ ဒီလိုမှ 

မဟတ်ုရင် လွတ်လပ်တဲ ့ြမန်မာြပည်ဟာ လွတ်လပ် 

ေရးအရသာကို ကျပ်ြပည့်တင်းြပည့်ခံစားရမှာ 

မဟုတ်ဘူး။

(၁၉၄၇ ခုှစ်၊ မတ်လ၊ အသံလ င့်မိန်ခွန်းမှ)

“ေတာ်လှန်ေရးတဲ့လား”

ကိုယ့်အချင်းချင်း   သတ်ြဖတ်လုယက်။ 

သူပုန်ထ၊ မီးနဲ  ၊ ဒီလိုလုပ်ေနတာဟာ ဘာေတာ် 

လှန်ေရးလ။ဲ ဒါေတာ်လှန်ေရးတဲလ့ား။ နယ်ချဲသမား 

အကိက်လုပ်ေနတာပဲ။

“စစ်တပ်နဲှိမ်တန်ှိမ်မည်”

ကွန်ြမနစ်ေတကွ သပူန်ုထ၊ ဓားြပတိက်ုလပ်ု 

ေနကတယ်။ ဒလီိထုက မ ကိုငမ်ိေအာင် စစ်တပ်ှင့် 

ှိမ်တန်လ င်ှိမ်မည်။

 (၁၉၄၇ ခုှစ်၊ဧပီ ၉ ရက်၊ ပျ်းမနားမိ

 ဗုဒ ေကျာင်းဝိုင်းအတွင်း လူထုတရားပွဲ

   ေဟာေြပာချက်မှ)

“လွတ်လွတ်လပ်လပ်အြဖစ်ပ ဲလိုချင်တယ်”

လထူဟုာ ေနအတိက်ုခရံမလား၊ ညအတိက်ုခ ံ

ရမလားဆို ပီး မေသချာမေရရာတဲ့အြဖစ်ကို 

မလိခုျင်ဘူး။   လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာေနထိင်ု 

ရတဲ့ အြဖစ်ကိုသာ လိုချင်ကတယ်။ 

(၁၉၄၇ ခုှစ်၊ ဧပီ ၅ ရက်ေန  ည

  အသံလ င့်မိန်ခွန်းမှ)

“ဟိုဟာေြမာက်ေပး ဒီဟာေြမာက်ေပး”

မသိနားမလည်တ့ဲေနာက်လုိက်ေတွကုိ ဟုိဟာ 

ေြမာက်ေပး၊  ဒီဟာေြမာက်ေပးလုပ်မယ်။ ကိုယ ်

ကိုယ်တိုင်ကေတာ့ အနစ်နာခံကမှာမဟုတ်ဘူး။ 

အဒဲလီိြုဖစ်ရက်နဲ  ဒကွီန်ြမနစ်ေတ ွခွတတ်ုေနတာ 

ကို ခံကမယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဆိုရင်သေဘာပဲ။

 (၁၉၄၆ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ ၂၂ ရက်

 အသံလ င့်မိန်ခွန်းမှ)

“လက်ကိုင်တုတ်မလုပ်ကနဲ”

ကွန်ြမနစ်ပါတီ  ေကာင်းစားေရးအတွက ်

လက်ကိုင်တုတ်လုပ်ြခင်းကိ ု  တိုမေထာက်ခံိုင်။ 

ငါတိုသည် လူထုတိုက်ပွဲ၌ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ေရှတွင ်

လည်း ဆက်လက်ပါဝင်ရန်ြဖစ်တယ်။ ပါတီတစ်ခု 

နာမည်ရဖို ငါတိုအားမေပး။

“ေှာင့်ယှက်တာကိ ုမခံဘူး”

သူတိုေှာင့်ယှက်မ ေကာင့်  လွတ်လပ်ေရး 

ေှာင့်ေှးပီးလာတယ်။ သူတိုက ပါတီေရးပထမ၊ 

လွတ်လပ်ေရးဒုတိယလုပ်ေနတယ်။ တိုက ဒါကို 

ကည့်မေနိုင်ဘူး။   တိုင်းြပည်လွတ်လပ်ေရး 

အရင်လုပ်ရမယ်။

 (၁၉၄၆ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၂၈ ရက်

 ြပည်သူရဲေဘာ်များအား

ေြပာကားသည့်မိန်ခွန်းမှ)

ေဖာ်ြပပါ ဗိုလ်ချပ်၏မိန်ခွန်းများဆိုပါလ င် 

ယခုေခတ်မျိးဆက်သစ်များမဆိုထားဘိ မိမိတို 

ေခတ်ပိင် မျိးဆက်အများစုပင်လ င်  ေတာ်ုံ 

တန်ုံကားဖူး၊ ဖတ်ဖူးကလိမ့်မည ်မဟုတ်ေချ။

ဗိလ်ုချပ်၏ ေနာက်ဆုံးမန်ိခွန်းြဖစ်သည့ ်၁၉၄၇ 

ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်  ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမ၌ 

ကျင်းပခဲ့ေသာ ရန်ကုန်နယ်လုံးဆိုင်ရာ ိုင်ငံေရး 

ရှင်းလင်းပဲွမိန် ခွန်းကမူ ြမန်မာြပည်သူတုိင်းေခတ် 

အဆက်ဆက် နားထစဲွဲမေဲနသည့အ်ေြပာင်ေြမာက် 

ဆုံး သမိုင်းဝင်မိန်ခွန်းတစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေလသည်။  

စာမျက်ှာ ၇ သို

“ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး”

က ု်ပ်တိုိင်ုငေံရးေရာဂါမှာ ေဆးချက်မှန်ပြီဖစ် 

ေသာ်လည်း စီးပွားေရးက ကုသရန် ကျန်ေနေသး 

သည်။    စီးပွားေရးမေကာင်းသမ ကာလပတ်လုံး 

က ်ုပ်တိုြမန်ြမန်ြဖစ်ေစချင်ေသာ         ငိမ်းချမ်း 

သာယာေရးမရိုင်။

(၁၉၄၇ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်၊ ြမန်မာြပည်

အဂ  လိပ်ကုန်သည်များအသင်း ှစ်ပတ်လည်

အစည်းအေဝး မိန်ခွန်းမှ)

“တိုင်းြပည်အုပ်ချပ်ေရးဆိုတာ”

တိင်ုးြပည်အပ်ုချပ်ေရးဆိတုာ ေငေွရးေကးေရး 

လိုတယ်။ ဒီေငွေရးေကးေရးဟာ တိုင်းသူြပည်သား 

ေတွထံမှ ေကာက်ခံတဲ့အခွန်ေတာ်ေတွပဲ။ ဒီအခွန် 

ေတွေကာက်တာဟာ မှန်သလား၊ မှားသလား။

(၁၉၄၇ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ေတာင်သူ

လယ်သမားညီလာခံမိန်ခွန်းမ)ှ

• ြမန်မာေတရွဲစတ်ိဓာတ်ထက်ြမက်တယ်ဆိတုာ တလဲွမှာ ဆပံင်ေကာင်းေန 

တာပ။ဲ တကယ့ေ်နရာကျေတာ ့အသံုးမကျဘူး။ ြမန်မာြပည်လွတ်လပ်ေရး 

လပ်ုတဲေ့နရာမှာ  အသံုးမကျဘူး။  ြမန်မာ၊ ြမန်မာချင်းချဖို လပ်ုချင်တယ်။ 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်တဲ့ေနရာမှာ  အသံုးမချချင်ဘူး။ ဒါေတွလုပ် 

ချင်လ င် ဘယ်ေတာ့မှ အကျိးခံစားခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတိုင်းြပည်  

ြပန်လည်မထူေထာင်ိုင်ဘူး။ နာလန်မထူိုင်ဘူး။

• ဆန်စားတဲေ့နရာမှာ ဆရာဝန်ေတနွဲ အာဟာရဓာတ်ကိနုားလည်တဲလ့ေူတကွ  

လိက်ုကည့မ်ယ်ဆိရုင်   က န်ေတာ်တိုတိင်ုးြပည်မှာ အာဟာရဓာတ်ေတဟွာ   

တြခားိုင်ငံေတွထက် ပိုများတယ်။    က န်ေတာ်တိုြပည်မှာ   ဆန်က 

လုေံလာက်တယ်။  ပိေုနတယ်။ ိင်ုငြံခားကိ ုတင်ေရာင်းရတယ်။ ိင်ုငြံခား 

တင်ေရာင်းရေပမယ့် စစ်မြဖစ်ခင်ကေလာက် ပိုပိုလ ံလ ံမရှိဘူး။ အဲဒီမှာ 

က န်ေတာ်တိုလူမျိးေတွစားတာက    ေရှးကထက်   ေလ ာ့မစားဘူး။ 

အရင်ကလိုပဲ ဗုံးေပါလေအာ စားတုန်းပဲ။



ိုဝင်ဘာ    ၁၁၊   ၂၀၂၁

စာမျက်ှာ ၆ မှ

“လွတ်လပ်ေရးဆိုတိုင်း ပေဒသာပင် ေြမက 

မေပါက်ိုင်ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတိုကို ရှင်းြပခဲ့ချင ်

တယ်။ ခင်ဗျားတုိစိတ်ထဲမှာ လွတ်လပ်ေရးရေတာ့ 

မယ်ဆိရုင် စတ်ိကူးက ဘယ့ှ်ယ်စတ်ိကူးကသလ။ဲ 

ပေဒသာပင်   ေနချင်းညချင်းေပါက်ေတာ့မလို 

ခင်ဗျားတိုက ထင်ကလိမ့်မယ်။ တချိကလည်း 

ဂျပန်ေခတ်တုန်းက      လွတ်လပ်ေရးရပီဆိုပီး 

ဘာလုပ်ကသလဲဆိုရင် ဟသ  ာတနယ်ဘက်မှာ 

ေတွခဲတ့ယ်။ လွတ်လပ်ေရးရတယ်ဆိုပီး လတူကာ 

ေတွသွားတဲ့လမ်းေပ မှာ ေဆးလှန်းတယ်။ အဲဒါ 

လွတ်လပ်ေရးမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီဟာက လမ်းသွား 

လမ်းလာလုပ်တဲ့လူေတွကို ေှာင့်ယှက်ရာေရာက် 

တယ်။ လွတ်လပ်ေရးဆိတုဲ ့အဓပိ ာယ်က ကိယ်ုတစ် 

ေယာက်ေကာင်းစားဖိုြဖစ်ေစ၊     လူတစ်မျိးလုံး 

ေကာင်းစားဖိုြဖစ်ေစ တြခားသူေတွရဲအကျိးကို 

မထိခိုက်ဘဲနဲ  လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်ကျိး 

အတွက်လပ်ုိင်ုတာ လွတ်လပ်ေရးပ။ဲ ကိယု့စ်ီးပွား 

ေရးလုပ်တဲ့ေနရာမှာ အြခားလူေတွရဲ အေှာင့် 

အယှက်မရှိေစရဘူး။ တြခားလူေတွရဲအကျိးကို 

လည်း မထိခိုက်ဘူး။ တိုင်းြပည်ကိုလည်း မထိ 

ခိုက်ဘူးဆိုရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ိုင်တဲ့ 

အေြခအေနမျိးရှိရမယ်။ အဲဒီေတာ့ တြခားလူေတ ွ

ကိေုှာင့ယှ်က်တဲ ့လွတ်လပ်ေရးဟာ လွတ်လပ်ေရး 

မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို ရမ်းကားမ လိုေခ တယ်။ 

အဲဒီေတာ့ လွတ်လပ်ေရးဆိုတာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ 

သေဘာမျိးမဟုတ်ဘူး။ စည်းနဲကမ်းနဲသေဘာ 

ြဖစ်တယ်။ လွတ်လပ်ေရးရတဲ့အခါ တိုင်းြပည်မှာ 

ပိုပီးစည်းကမ်းရှိဖိုလိုတယ်။   စည်းနဲကမ်းနဲ  

လုပ်ကမ ှလွတ်လပ်ေရးဆိုတာ တကယ်ရမယ်။

တိုင်းြပည်ထူေထာင်ဖိုဆိုတာ လွတ်လပ်တဲ့ 

တုိင်းြပည်ြဖစ်ြငားေသာ်လည်း အလုပ်လုပ်ရတယ် 

ဆိုတာ ခင်ဗျားတိုသိေစချင်တယ်။     အဲဒီေတာ့ 

ပေဒသာပင်  ေြမကေပါက်မလာိင်ုဘူး။ က န်ေတာ် 

တိုအလုပ်လုပ်မှ ေပါက်မယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို 

နားလည်ေစချင်တယ်။ လွတ်လပ်ေရးရပင်ရြငား 

ေသာ်လည်း တိုင်းသူြပည်သား လူအများအေပ  

ကျေရာက်လာမယ့ ်တာဝန်ေတွကို က န်ေတာ်တို

မထမ်းေဆာင်ချင်ဘူးဆိရုင် ခင်ဗျားတိုရဲ လွတ်လပ် 

ေရးဟာ ဒီေနရပီး နက်ြဖန်ခါ တြခားလက ်ြပန်ပါ 

သွားမယ်ဆိတုာ ခင်ဗျားတိုသေိစချင်တယ်။ အဒဲလီိ ု

လွတ်လပ်ေရးရတဲအ့ခါမှာ စမီကံန်ိးအမျိးမျိးနဲလပ်ု 

ေတာင်မှ အှစ်ှစ်ဆယ်ေလာက်ကာမယ်။

ြမန်မာေတရွဲစတ်ိဓာတ်ထက်ြမက်တယ်ဆိတုာ 

တလွဲမှာ ဆံပင်ေကာင်းေနတာပဲ။ တကယ့်ေနရာ 

ကျေတာ့ အသုံးမကျဘူး။ ြမန်မာြပည်လွတ်လပ်

ေရးလုပ်တဲ့ေနရာမှာ  အသုံးမကျဘူး။  ြမန်မာ၊ 

ြမန်မာချင်းချဖုိ လပ်ုချင်တယ်။ ြပန်လည်ထေူထာင် 

ေရးလပ်ုတဲေ့နရာမှာ အသုံးမချချင်ဘူး။ ဒါေတလွပ်ု 

ချင်လ င် ဘယ်ေတာ့မှအကျိးခံစားခွင့်ရိှမှာမဟုတ် 

ဘူး။ ဒီတိုင်းြပည်  ြပန်လည်မထူေထာင်ိုင်ဘူး။ 

နာလန်မထူိုင်ဘူး။

တိင်ုးြပည် ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးနဲ  ပတ်သက် 

ပီး   က န်ေတာ်တို ြဖစ်ေနတဲ့အေြခ အေနမှာ 

အင်မတန်ပဲဆုိးေနတယ်။ က န်ေတာ်တို တိင်ုးြပည် 

ဟာ ဒကီမ ာစစ်ကီးပီးတဲ ့ေနာက်ကမ ာ ေပ မှာရိှတဲ ့ 

ိင်ုငေံတထွမှဲာ က န်ေတာ်တို တိင်ုးြပည်လိ ု“မေိအး 

ှစ်ခါနာ” ရိှတဲ ့တိင်ုးြပည်မျိး မရိှေသးဘူး။ ဂျပန်ဝင် 

လာေတာ့လည်း စစ်ေြမြပင ် ြဖစ်တယ်။ အဂ  လိပ်  

ြပန်ဝင်လာေတာ့လည်း   စစ်ေြမြပင်ြဖစ်တယ်။ 

အဲဒီလို မိေအးှစ်ခါနာြဖစ်တဲ့  ြမန်မာြပည်ဟာ 

အင်မတန်ပဲ စီးပွားေရးမှာပျက်စီးတယ်။

က န်ေတာ်တိုတိုင်းြပည်မှာ   ကျပ်တယ် 

ကျပ်တယ်နဲ  ေြပာေနကတယ်။ လေူတကွ ဗုံးေပါလ 

ေအာ သုံးစွဲေနကတုန်းပဲ။ က န်ေတာ်တိုြမန်မာ 

ေတွမှာ ဆီမရှိလို မစားိုင်ဘူးလို ေြပာကတယ်။ 

ဆမီရိှလို မစားိင်ုတာ မှန်ပါတယ်။ သိုေသာ်လည်းပ ဲ

ဒဆီကီိ ုဘာအတွက်သုံးေနကသလ။ဲ ဗုံးေပါလေအာ 

သုံးသလား မသုံးဘူးလားဆိုတာ ေဈးေတွသွား 

ကည့်ပါ။ အိမ်ေတွသွားကည့်ပါ သိိုင်ပါတယ်။ 

တြခားိုင်ငံကိုသွားကည့်ရင် ဆီကိုဒီလိုဗုံးေပါ 

လေအာသုံးသလား မသုံးဘူးလားဆိုတာ သွား 

ကည့်ရင် သိုိင်ပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတုိ စိတ်ထဲမှာ 

ေတာ ့ဘာမှအေရးမကီးဘူးလုိထင်တယ်။ ခင်ဗျား 

တို ဆေီတ ွဗုံးေပါလေအာ သုံးသည့အ်တွက်ေကာင့ ်

ကုလားြပည်က ှစ်စ်ဆီေတွအေြမာက်အြမား 

သွင်းေနရတယ်။ အဲဒါေဈးကီးတ့ဲ အေကာင်းတစ်ရပ်ပ။ဲ

ပီးေတာ ့ငတ်ု၊ ကက်သွန်ကိုကည့ပ်ါ။ ြမန်မာ 

ြပည်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စိုက်လို မရဘူးလား။ 

က န်ေတာ်ဆိရုင် က န်ေတာ့အ်မ်ိမှာစိက်ုထားတယ်။ 

အိမ်ရာကွက်လပ်ရှိတဲ့ေနရာမှာ     ရှိတဲ့လူေတွက 

စိုက်ကပါလား။ ဒီလိုေတာ့မစိုက်ကဘူး။ ေဈးမှာ 

ဝယ်စားေတာ့ အဲဒီငုတ်၊ ကက်သွန်ေတွ ဘယ်က 

လာသလ။ဲ အိ ိယြပည်က လာတယ်။ အိ ိယြပည် 

ကလာေတာ ့ အိ ိယြပည်ကုိခင်ဗျားတုိပုိက်ဆံေပး

ေနရတယ်။   ဒီတိုင်းြပည်မှာရိုင်တဲ့ပစ ည်းကို 

တြခားိင်ုငကံ ဝယ်ရတဲအ့တွက် ေဈးေတွကီးတယ် 

ဆိုတာဟာ အခုလို အေကာင်းမျိးေတွေကာင့်ပဲ။

အဲဒီလိုပ ဲဆန်စားတ့ဲေနရာမှာ ဆရာဝန်ေတွနဲ  

အာဟာရဓာတ်ကိုနားလည်တဲ့လူေတွက  လိုက် 

ကည့်မယ်ဆိုရင်   က န်ေတာ်တိုတိုင်းြပည်မှာ 

အာဟာရဓာတ်ေတွဟာ   တြခားိုင်ငံေတွထက ်

ပိုများတယ်။    က န်ေတာ်တိုြပည်မှာ   ဆန်က 

လုံေလာက်တယ်။  ပိုေနတယ်။       ိုင်ငံြခားကိ ု

တင်ေရာင်းရတယ်။ ုိင်ငံြခားတင်ေရာင်းရေပမယ့် 

စစ်မြဖစ်ခင်ကေလာက ်ပိုပိုလ ံလ ံမရှိဘူး။ အဲဒီမှာ 

က န်ေတာ်တိုလူမျိးေတွစားတာက ေရှးကထက ်

ေလ ာ့မစားဘူး။ အရင်ကလိုပ ဲဗုံးေပါလေအာ စား 

တန်ုးပ။ဲ က န်ေတာ်တုိတုိင်းြပည်က ဝင်ကန်ု၊ ထွက် 

ကန်ုမှာ ထွက်ကန်ုက အရင်စစ်မြဖစ်ခင်က ဝင်ကန်ု 

ထက်များတယ်။  အဲဒီအထဲမှာ  ဆန်ကုန်ကူးတဲ့ 

အတွက် အများဆုံးအြမတ်ရတယ်။ ဆန်ကိသုာလ င် 

အများဆုံး အားထားရတယ်။ ြမန်မာေတရွဲအသက် 

သခင်ြဖစ်တဲ့ကိစ မှာ   စစ်ြဖစ်ပီးပျက်စီးေနတဲ့ 

အတွက်ကတစ်ေကာင်း၊ ွားေတလွယုသွူားတာက 

တစ်ေကာင်း၊ သူခိုးဓားြပ ေသာင်းကျန်းမ ေကာင့ ်

တစ်ေကာင်း၊ လယ်ယာေတွကိ ု  ေရှးကေလာက ်

မလပ်ုိင်ုဘူး။ အဒဲလီိ ုမလပ်ုရတဲအ့ထမှဲာ ခင်ဗျားတို 

က ဗုံးေပါလေအာ စားတန်ုးပ။ဲ  ဆန်လတုဲလ့ကူလည်း 

လုတုန်းပဲ။ အဲဒီလိုြဖစ်ေနတာကို ခင်ဗျားတိုက 

ကျပ်တယ်ကျပ်တယ်နဲ  ဘာအံ့ဩစရာရှိသလဲ။ 

ကျပ်မှာပဲလိုေြပာချင်တယ်။

တိင်ုးြပည်မှာ မငမ်ိမသက်ြဖစ်ေနတဲ ့ကစိ ေတ၊ွ 

ဆူဆူပူပူြဖစ်ေနတဲ့ကိစ ေတွ တိုင်းြပည်အတွက ်

အကျိးရှိသလား မရှိဘူးလားဆိုတာ ခင်ဗျားတို 

ြပန်စ်းစားကည့်ပါ။ ခင်ဗျားတုိ အကျိးကုိထိသလား၊ 

မထိဘူးလားဆိုတာ ခင်ဗျားတိုက ဘယ်လမ်းက 

မှန်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတိုစ်းစားကည့်။ ဆူပူ 

ေသာင်းကျန်းမ ေတွကို  ဗမာြပည်ချစ်တဲ့သူေတွ 

မှန်သမ  ဝုိင်းဝန်းကညီူိှမ်နင်းဖုိလုိတယ်။  ဘယ်သူ  

ကိုမှ အားေပးဖိုမလိုဘူး။

ခင်ဗျားတိုဟာ လွတ်လပ်ေရးကိလုိခုျင်ရင် ရိင်ု 

တဲ့ စည်းကမ်းရှိကပါ။ လွတ်လပ်ေရးကိုလိုချင်ရင ်

လွတ်လပ်ေရးကိုရိုင်တဲ့ ညီွတ်မ ကို ထိန်းသိမ်း 

ထားပါ။ လွတ်လပ်ေရးကိုလိုချင်ရင ်ရိုင်ေလာက် 

တဲ့ ထူေထာင်မ ကို လုပ်ကပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ပီးတဲ့ 

ေနာက်လည်းပ ဲေရှကိ ုလွတ်လပ်ေရးအရသာကို

ခစံားချင်တယ်ဆိရုင် အလပ်ုလပ်ုဖို စည်းကမ်းရိှကဖို  

အခုကတည်းက  ခင်ဗျားတိုရဲအကျင့်ဆိုးေတွ 

အကျင့ေ်ဟာင်းေတ ွေစာက်ကျင့ေ်တြွပင်ဖို လိုပလီို 

က န်ေတာ်ေြပာခဲ့မယ်။”

ဗိုလ်ချပ်၏  ဆိုခဲ့ပါေနာက်ဆုံးမှာတမ်းသည ်

ြမန်မာအများစု၏ အိုးစွဲေနေသာ ဓေလ့ဆိုး၊ 

အကျင့်ဆုိးများကုိမေထာက်မညာတမ်း ဘွင်းဘွင်း 

ရှင်းရှင်း ေထာက်ြပေဝဖန် ေြပာဆိုခဲ့ေသာ နာမည် 

ေကျာ် မန်ိခွန်းတစ်ခြုဖစ်သည်။ ေခတ်အဆက်ဆက် 

လူကိက်များ ေရပန်းစားခဲ့သည်။ အာဇာနည်ေန  

နီးကပ်လာပီဆုိလ င်ြဖင့် တစ်ှစ်တစ်ခါ ြပန်လည် 

ကားလာရစမ။ဲ ဆိက်ုကားဆရာကအစ ခရီးသည် 

ေစာင့်ရင်း အသံအကျယ်ကီး ဖွင့်တတ်သည်။

သိုတေစ အာဇာနည်ေနလွန်ေလေသာ် ြမန်မာ 

ြပည်သအူများစသုည် အလက  ာေကျာ်စွာ ဆရာကီး 

ဦးဘဂျမ်း၏ ကာတွန်းထဲကသိုှယ် “အားလုံး ... 

သတိ ... ဗိုလ်ချပ ်ေအာင်ဆန်းှင့ ်တကွ ... 

တိုင်းြပည်အတွက ်အသက်စွန်၍သွားကေသာ ... 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား ... တစ်ှစ်တစ်ကိမ်... 

သတိရေသာအားြဖင့ ်...အေလး ... ြပ”

“ေနမဲ၊ ေနမဲဆိုတာက ... ေနမဲ ... စားမ ဲ ... 

ခိုးမ ဲ...ရမ်းမ ဲ...ေဆာ်မ.ဲ..ညာမ ဲ... မိက်ုမ ဲ... လပူါး 

ဝမဲ... ဖင်ေခါင်းကျယ်မ ဲ ... ညစ်ပတ်မ.ဲ.. ြပန်ပီး 

... ညစ်ပတ်ကေပေတာ့”  ဟူသည့်အတုိင်း အားလံုး 

ေနမဲ။    ။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများအား အရိှန်အဟန်ုြဖင့် ေဆာင်ရက်ိင်ု 

မ ေကာင် ့ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ တတိယလ  င်းအား အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိန်းချပ်လာိုင် 

ပီြဖစ်၍  ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ  ကန်သတ်ချက်များအား  တစ်ဆင့်ချင်းေြဖေလ ာ့ေပးလျက်ရှိရာ 

ြပည်တွင်းေလယာ်စီးခရီးသည်များ အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက် ခရီးစ်မတိင်ုမ ီ၄၈ နာရအီတွင်း 

RDT ြဖင့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးမရိှေကာင်း ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ချက်ကိ ုCheck-in ဝင်သည့်အချန်ိ၌ တင်ြပိင်ု 

ရန်အတွက် - 

(က) ခရီးစ်မတိင်ုမ ီ၄၈ နာရထီက် ေနာက်မကျေစဘ ဲကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကိ ုေလယာ်ကွင်းတည်ရိှရာ 

သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးုံးများတွင ်ေနစ်နံနက် ၀၉:၀၀ 

နာရီမှ  ၁၁:၀၀ နာရီှင့် ေနလယ် ၁၃:၀၀ နာရီမှ  ၁၅:၀၀ နာရီ အချနိ်အထိ  ပိတ်ရက်မရှ ိ

အခမဲ့စစ်ေဆး ေဆာင်ရက်ေပးပါမည်၊

( ခ ) ၎င်းအြပင ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီစစ်ေဆး၍ ေရာဂါရှာေဖ ွ

ေရးလပ်ုငန်း လပ်ုကိင်ုခွင့်ြပထားေသာ ပဂု လကိေဆးုမံျား၊ ေဆးခန်းများ၊ ဓာတ်ခဲွခန်းများ 

တွင် သတ်မှတ် န်းထားေပး၍ ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်း အသေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

                                                                                                   ( ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ )

ြပည်တွင်းေလယာ်စီးခရီးသည်များအတွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးေပးမည့်အစီအစ် အသိေပးေကညာြခင်း
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်၄၆ /၂၀၂၁

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း ၇ ရက်

( ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် )
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည ်ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၉ ပုဒ်မခွဲ  (က) အရ 

အပ်ှင်းထားေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိကျင့်သံုး၍ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ 

အဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန်ခွဲမ စည်းမျ်း အပိုဒ် ၃၅ အား ေအာက်ပါအတိုင်း 

ြပင်ဆင်လိုက်သည-်

“အပိုဒ် ုိင်ငံြခားသံုးေငွများေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် ပုိကုန် 

အမှန်တကယ်တင်ပိုခဲ့သည့် ပိုကန်ုတင်ပိုသည့် အေထာက်အထားများအရ ကန်ုစည်များ 

ကို  သေ  ဘာတင်သည့်ေနမ ှ သုံးလအတွင်း  ပိုကုန်တင်ပိုသူများက  ပိုကုန်ရေငွများ 

လက်ခံရရှိြခင်း ရှိ မရှိ ကို စိစစ်ရမည်။”

 သန်းညိန်း

 ဥက   

 ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန်ခွဲမ စည်းမျ်း 

အပုိဒ် ၃၅ အား ြပင်ဆင်သည့် အမိန်ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၀

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ကီးကပ်မ ြဖင့်  သဘာဝေရြပင်များ၊ 

ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင်များ၊  ဆည်တမံကန်များအတွင်း   ငါးသယံဇာတများ  ေရရှည ်

တည်တံ့ေစေရး၊    ေကျးလက်ေနြပည်သူများ   ငါးရိက ာ   ပိုမိုစားသုံးိုင်ေရးှင့ ်

အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများ ပိမုိရုရိှိင်ုေစေရးတိုအတွက် ယေန  နနံက် ၉ နာရတွီင် 

ေမှာ်ဘီမိနယ်  ဖူးကီးေရေလှာင်ကန်အတွင်းသုိ    ေလးေဒါင့်ကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ 

ေမှာ်ဘီမိနယ် 

ဖူးကီး ေရ ေလှာင်ကန်အတွင်း 

ငါးမျိးများ စိုက်ထည့်

ှစ်လက်မအရယ် ငါးြမစ်ချင်း သားေပါက်ေကာင်ေရ ၄၀၀၀၀၀  မျိးစိက်ုထည့ခ်ဲသ့ည်။   

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ပွဲသို   မိနယ်   ငါးမျိးစိုက်ထည့် ြခင်း  ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ 

အဖွဲဝင်များ၊  အင်းစိန်မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး ဦးေဇာ်ိုင်လင်း၊   ေလးေဒါင့်ကန် 

ငါးလုပ်ငန်းစခန်းတာဝန်ခံ ေဒ သင်းသင်းခုိင်ှင့် စခန်းဝန်ထမ်းများက ဖူးကီးေရေလှာင်တမ ံ

အတွင်းသို ငါးသားေပါက်မျိးများ စိုက်ထည့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

                                                        သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၀

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန    အမျိးသားစာေပဆ ု  စိစစ်ေရးချယ်ေရး 

ေကာ်မတီသည် ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်တွင ်ြမန်မာ 

စာေပအကျိးကိ ုထူးခ န်ေြပာင်ေြမာက်စွာ တစ်သက်တာလုံးအားထတ်ု  

ေရးသားြပစုခ့ဲေသာ ေဆာင်ရက်ချက်များကုိ ုိင်ငံေတာ်က အသိအမှတ် 

ြပေသာအားြဖင့ ်စာေပပညာရှင် ဆရာကီး ဦးေမာင်ေမာင်လတ်(ေနာင်)၊  

စာေပပညာရှင်ဆရာကီး ဦးစန်ိလ  င်(သရူေဇာ်)ှင့ ်စာေရးဆရာမကီး 

ေဒ ချိချိတင်(မစ ာ)တိုအား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက ်   အမျိးသား 

စာေပတစ်သက်တာဆုရှင်များအြဖစ ်ေရးချယ်ချးီြမင့်လိုက်ေကာင်း 

ေကညာသည်။

ထိုနည်းတူ အမျိးသားစာေပဆုစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ 

သည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း ပထမအကိမ် ထုတ်ေဝခဲ့သည့် စာအုပ် 

များကို   စိစစ်ေရးချယ်ခဲ့ပီး  အမျိးသားစာေပဆုချးီြမင့်ရန်  ေရးချယ် 

ခံရေသာ စာအုပ်များှင့် စာေရးဆရာများ၏ အမည်စာရင်းကုိ ယေန  

ထုတ်ြပန်ေကညာသည်။

ဝတ ရှည်ဆတွုင် မြခးပွင့ေ်ရးသားသည့ ် ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ 

ှင်းစက်များ (သိုမဟုတ်) ှင်းစက်  ပုံြပင်စာအုပ(်တက်တိုးစာေပ)၊  

ကဗျာ(ဂ ဝင်)ဆုတွင် ချစ်စုေအာင်ေရးသားသည့် ြမင်းမိုရ်စိတ်ကူး  

ကဗျာများစာအုပ်(စာေပဗိမာန်)၊        ကဗျာ(ေခတ်ေပ )ဆုတွင် 

ေအာင်ေကာင်းြမစ်ေရးသားသည့ ်    ဒီေနပန်းေတွပွင့်တယ်စာအုပ ်

(စတ်ိကူးချိချိ)၊ စာပေဒသာဆုတွင် ြမသန်းစံေရးသားသည့် ပါေမာက ချပ် 

ဆရာေတာ်  ေဒါက်တာအရှင်န မာလာဘိဝံသ၏  ဘဝခရီးှင့်   ဓမ   

ဆမီီးစာအပ်ု(အပ မာဒစာစ်)၊   ြမန်မာယ့်ေကျးမ ှင့ ် အပုညာဆိင်ုရာ 

ဆုတွင် ိုင်ေဇာ်ေရးသားသည့ ်ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ အစ်အလာ  

အေမွအှစ်တက သုိလ်      ပညာသင်ကားခ့ဲရာများစာအုပ်   (သီရိဝစ  

စာေပ)၊ ဘာသာြပန်(သုတ)ဆုတွင်  ရဲမင်းဝင်းေရးသားသည့် ပစ်မှတ် 

စာအုပ်(သားငယ်စာေပ)၊    သုတပေဒသာ(ဝိဇ ာ)ဆုတွင်  ေဒါက်တာ 

ေအာင်ြမင့ဦ်းေရးသားသည့ ်စာေပပင်လယ်ထကဲ ကဗျာလ  င်းကေလး 

စာအုပ် (ဧရာဝဏ်စာေပတုိက်)၊ သုတပေဒသာ(အသုံးချသိပ ံ)ဆုတွင်  

ေဒါက်တာဦးလှကည် (ကေလးကျန်းမာေရး) ေရးသားသည့ ်ကေလး 

ကျန်းမာဖွံဖိးေရး၊    ိုင်ငံတိုးတက်မ ှင့်    ခဲဆိပ်အ ရာယ်စာအုပ် 

(ရှင်မေတာင်စာေပ)၊     ိုင်ငံေရးစာေပဆုတွင ်   မွဲရီ(မဟာဝိဇ ာ)

ေရးသားသည့ ်   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏   ိုင်ငံေရးသေဘာတရား   

အြမင်များစာအပ်ု(ကတ်ုပန်းစာေပ)၊  အဂ  လပ်ိဘာသာ(သတု)ဆတွုင်  

Sithu Dr.Thaw Kaung ေရးသားသည့် Papers from My Shoulder  

Bag စာအုပ်(Myanmar Book Centre)၊ အဂ  လိပ်ဘာသာ(ရသ)ဆုတွင် 

Aye Phyuေရးသားသည့ ်A Motley Collection of My Works စာအပ်ု 

(မွန်ြမတ်သစူာေပ)၊ ရသစာတမ်း (အက်ေဆး) စာေပဆတွုင် ိင်ုဝင်းသ ီ

ေရးသားသည့ ်မိကေလးရဲေအာ်ပရာအက်ေဆးများစာအပ်ု (သရီဝိစ  

စာေပ)တိုကိုေရးချယ်ေကာင်း ေကညာသည်။

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆကုိ ုတစ်ဦးလ င် ေငကွျပ် သန်ိး  

၁၀၀ ချးီြမင့်မည်ြဖစ်ပီး အမျိးသားစာေပဆုများကုိတစ်ဆုလ င် ေငွကျပ် 

သိန်း ၃၀ ချးီြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အမျိးသားစာေပဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီကုိ စာေပပညာရှင်၊ 

အသပိညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များှင့ ်ပုိှံပ်ေရးှင့ ်စာအပ်ုထတ်ုေဝ 

ေရးေလာကမ ှအေတွအကံရှိသူများ ပါဝင်ေသာ ပုဂ ိလ် ၂၈ ဦးြဖင့ ်

ဖဲွစည်းထားပီး သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်အလုိက် ခဲွြခားကာ  ပဏာမ 

အဆင့၊် ဆန်ခါတင်အဆင့၊် အတည်ြပအဆင့ဟ်ေူသာ အဆင့သ်ုံးဆင့် 

ြဖင့် စနစ်တကျ စိစစ်ေရးချယ်ခဲ့ကေကာင်း သိရှိရသည်။

ဆရုရိှသမူျားသည် ရန်ကုန်မိ အမှတ် (၅၂၉-၅၃၁)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ 

စာေပဗိမာန်ရှိ     အမျိးသားစာေပဆ ု  စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှး  တယ်လီဖုန်းအမှတ်  ၀၁-၂၄၀၀၄၈ ှင့်   စီမံေရးရာ 

တယ်လဖီန်ုးအမှတ် ၀၁-၃၈၁၄၄၉သုိ အြမန်ဆံုး ဆက်သွယ်ကရန်ှင့ ် 

(၅x၈)လက်မေရာင်စု ံဓာတ်ပု ံှစ်ပုှံင့ ်ပတ်စပုိအရယ် ေရာင်စုဓံာတ်ပု ံ

ှစ်ပုံစီကို  ကိုယ်ေရးရာဇဝင ် အကျ်းချပ်ှင့်တကွ (ေကညာသည့ ်

ရက်မှ တစ်ပတ်အတွင်း) ေပးပုိရန်    းေဆာ်ထားေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ  ဆုများကို ၁၃၈၃  ခုှစ်  နတ်ေတာ်လဆန်း  ၁  ရက် 

(စာဆိုေတာ်ေန )၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်   (စေနေန )တွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ရန်ကင်းမိနယ်၊  မိုးေကာင်းဘုရားလမ်းရှိ၊ 

ြမဝတီမီဒီယာစင်တာ၌     ကျင်းပြပလုပ်မည့ ်    အမျိးသားစာေပ 

တစ်သက်တာဆု၊ အမျိးသားစာေပဆုှင် ့စာေပဗိမာန် စာမူဆုများ

ချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင ်  ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   သတင်း 

ရရှိသည်။                                                                    သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၀ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုိှံပ်ေရးှင့ ်ထတ်ုေဝေရး 

ဦးစီးဌာန   စာေပဗိမာန်က    ကီးမှးကျင်းပသည့ ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက ်စာေပဗိမာန်စာမူဆုပိင်ပွ ဲ

တွင်  ဆုရရိှေသာစာမူများှင့်  စာေရးဆရာများ၏ 

အမည်စာရင်းကိ ုစာေပဗမိာန်စာမဆူ ုစစိစ်ေရးချယ် 

ေရးအဖွဲက ယေနထုတ်ြပန်ေကညာသည်။

ဝတ ရှည်ဆုတွင်   ပထမဆုကို   ညိမ်းညိ၏ 

မလင်းဘယ်ခါရိှပါမ့ယ်၊ ဒတုယိဆကုိ ုကြံမင့ေ်မာ်၏ 

ေမတ ာရှိရင်းစွဲမို လွဲိုင်ပါဘူးရှင်၊ တတိယဆုကို 

တင်လင်းေဇာ်၏  ေလဆန်သည့်ငှက်၊  လ  င်းထက ်

ကေလှ    စာမူများကလည်းေကာင်း၊    ဝတ တို 

ေပါင်းချပ်ဆတွုင် ပထမဆကုိ ုသန်ိးေဇာ်(ေရ လဦီး)၏ 

ဖားဝဇိ ာှင့ ်ေကျးရာအလှဝတ တိမုျား၊ ဒတုယိဆကုိ ု 

မင်းလြပည့(်ဟားခါး)၏  မိုးယံထက်ကအလှပန်း 

များှင့်     အြခားဝတ တိုများ၊   တတိယဆုကို 

တင်ေတာ်၏ ပဲ့ကိုင်ရှင်တို၏ ှလုံးသားအလှှင့ ်

ဝတ တိုများစုစည်းမ   စာမူများကလည်းေကာင်း၊  

ကဗျာေပါင်းချပ်ဆုတွင ်ပထမဆုကို ေကာင်းွဲ၏ 

ရာသီ မံလုံးချင်းကဗျာများ၊        ဒုတိယဆုကို 

ေကျာ်သက်ခိုင(်မုံရာ)၏          ြမန်မာဂ ဝင်ရနံ  

လက်ေရးစင်ကဗျာများ၊ တတိယဆုကို ကေနာင ် 

ိင်ုွယ်ဦး၏ ေနှင့ ်လမင်းအလင်းသစ ာကဗျာများ 

စာမူများကလည်းေကာင်း၊  သုတပေဒသာ(ဝိဇ ာ)

ဆုတွင်  ပထမဆုကို   ယ်ယ်မွန်   (ေရှးေဟာင်း 

သုေတသန)၏ ဒွတ ေပါင်မင်းကီးှင့ ် ကမ ာ့အေမွ 

အှစ် စာရင်းဝင် သေရေခတ ရာ၊  ဒုတိယဆုကို 

ဦးွန်ေဝ (ဘေီအဘအီီးဒ)ီ၏ ြမန်မာသ့တုပညာေရး 

မှတ်တိုင်များ၊    တတိယဆုကို    လွင်ြမန်မာ 

(မန်းတက သိလ်ု)၏ ပအိဝ်ုးိုးရာဒုံးလ တ်ြခင်း ဓေလ ့

ှင့ ်ဗမာဒုံးချင်းကဗျာများ စာမမူျားကလည်းေကာင်း၊  

သုတပေဒသာ(ိုးိုးသိပ ံှင့်အသုံးချသိပ ံ)ဆုတွင်  

ပထမဆကုိ ုေအာင်စိုး (စိက်ုပျိး/၁၀၇)၏ အရပ်ိရပင် 

ှင့် ပန်းအလှပင်များ၊ ဒုတိယဆုကို ေဆွေဆွအုန်း  

(ရန်ကန်ုတက သုိလ်)၏ သက်စွန်ဆံဖျားေတာင်တက် 

ြခင်းအားကစား၊ တတယိဆကုိ ုကိတုူး(သာယာမိင်) 

၏ သားေရခွာ ပ်ုလုံးသွင်းအတတ်ပညာ မတ်ိဆက် 

စာမူများကလည်းေကာင်း၊     စာပေဒသာဆုတွင် 

ပထမဆုကို  ေြမလတ်မင်းလွင်၏   ဆိုင်းဂီတြဖင့ ် 

တိုင်းြပည်အလှဆင်ြခင်း(သို) အလက  ာေကျာ်စွာ 

စိန်စတင်း၊    ဒုတိယဆုကုိ   ဇာတ် န်းအကယ်ဒမီ 

ကိကုိေုလး၏ ဆည်းဆာရသစာတမ်းများ၊  တတယိ 

ဆုကို     န ာခင်(သက လေြမ)၏   နာေပါင်းကုေဋ 

ဆရာေြမဝယ်စာမူများကလည်းေကာင်း၊   ြမန်မာ့ 

ယ်ေကျးမ ှင့်  အုပညာဆိုင်ရာ  စာေပဆုတွင် 

ပထမဆုကို    အရှင်ပညာသာမိ၏    ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ အေရှပိုးကရင်လူမျိးတို၏  ယ်ေကျးမ   

ဓေလထ့ုံးစံှင့စ်ာေပ၊ ဒတုယိဆကုိ ုမင်းသ င်ေအာင် 

(တွံေတး)၏  ကွက်စိပ်ေဗဒသုခုမ၊  တတိယဆုကို 

ေအာင်စိုး   (တိရစ ာန်ေဆးကုဆရာဝန်)၏  ြမန်မာ ့

ယ်ေကျးမ   ဆယ့်ှစ်လရာသီ  ဓေလ့ထုံးစ်လာ 

စာမူများကလည်းေကာင်း၊  ကေလးစာေပဆုတွင ် 

ပထမဆုကို ဝတ်ရည်ခင်(ပဲခူး)၏  ြမန်မာ့ေမတ ာ 

စွမ်းကမ ာကိ ုလ မ်းေစရမည်ှင့ ်ကေလးဝတ တိမုျား၊  

ဒုတိယဆုကို သက်ဦးခင်၏ ဖူးစီေဝလန်း  ေရာင်စုံ 

ပန်းကေလး ကဗျာများ၊ တတိယဆုကို  ွန်ဝင်း 

(နတ လင်း)၏ တိုေလးေလးစားစား သီဆိုမယ်ှင့်  

အြခားဝတ တိုများ   စာမူများကလည်းေကာင်း၊  

လငူယ်စာေပဆတွုင် ပထမဆကုိ ု ယ်ယ်(ဘက်ရ)ဲ 

၏ ကယ်မေက ေသာ  ထိေုကာင်းကင်၊ ဒတုယိဆကုိ ု 

သက်ဦးခင်၏  ပန်းတစ်ပွင့်လန်းစွင့်ခဲ့ပီ၊  တတိယ 

ဆုကို  ေွကံ့ေကာ်(မိလ)ှ၏ သားသိုေပးစာများ

စာမူများကလည်းေကာင်း ရရှိကပါသည်။

စာေပဗိမာန်စာမူဆုများကိ ု  ပထမဆု    ၁၅ 

သိန်း၊ ဒုတိယဆု ၁၀ သိန်း၊ တတိယဆု   ၇  သိန်း   

ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စာေပဗိမာန်စာမူဆုများကိ ု စာေပပညာရှင်၊  

အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များှင့် ပုံှိပ်ေရး 

ှင့် စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးေလာကမ ှ အေတွအကံ 

ရှိသူများ ပါဝင်ေသာ ပုဂ ိလ် ၂၄ ဦးြဖင့် ဖွဲစည်း 

ထားပီး ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ပိင်ပဲွသို တင်သွင်းလာေသာ  

စာမ ူ၂၅၉ ေစာင်ကိ ုသက်ဆိင်ုရာဘာသာရပ်အလိက်ု 

ခွဲြခားကာ   ပဏာမအဆင့်၊   ဆန်ခါတင်အဆင့်၊ 

အတည်ြပအဆင့်ဟူေသာ    အဆင့်သုံးဆင့်ြဖင့ ် 

စနစ်တကျ စစိစ်ေရးချယ်ခဲ့ကေကာင်း သရိှိရသည်။

ဆုရရှိသူများသည ်    ရန်ကုန်မိ    အမှတ် 

(၅၂၉-၅၃၁)၊ ကန်ုသည်လမ်း၊ စာေပဗမိာန်ရိှ စာေပ 

ဗမိာန် စာမဆူစုစိစ်ေရးချယ်ေရးအဖဲွ အတွင်းေရးမှး   

တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၁-၂၄၀၀၄၈ ှင့် စီမံေရးရာ 

ဌာန ၀၁-၃၈၁၄၄၉ သို  အြမန်ဆုံးဆက်သွယ်ကရန် 

ှင့်  (၅x၈)လက်မ   ေရာင်စုံဓာတ်ပု ံ    ှစ်ပုံှင့် 

ပတ်စပုိအရယ် ေရာင်စုဓံာတ်ပုှံစ်ပုစံကီိ ုကိယ်ုေရး 

ရာဇဝင် အကျ်းချပ်ှင့တ်ကွ (ေကညာသည့ရ်က်မှ  

တစ်ပတ်အတွင်း) ေပးပိုရန ်  းေဆာ်ထားေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ ဆုများကို  ၁၃၈၃ ခုှစ် နတ်ေတာ် 

လဆန်း  ၁  ရက်(စာဆိုေတာ်ေန )၊  ၂၀၂၁  ခုှစ် 

ဒီဇင်ဘာလ  ၄ ရက် (စေနေန ) တွင်  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ မိုးေကာင်းဘရုားလမ်းရိှ၊  

ြမဝတီမီဒီယာစင်တာ၌    ကျင်းပြပလုပ်မည့ ်

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆု၊    အမျိးသား 

စာေပဆုှင့်   စာေပဗိမာန်စာမူဆုများ   ချးီြမင့်ပွ ဲ

အခမ်းအနားတွင်    ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် စာမူပိင်ပွဲဝင်လိုသူများ

အေနြဖင့်  စာမူများကိ ု  ၃၁-၁၂-၂၀၂၁  ရက်ေန  

ေနာက်ဆံုးထား၍  စာေပဗိမာန်ံုးသုိ   လာေရာက် 

ေပးပိုရန်   းေဆာ်ထားေကာင်းသိရှိရသည်။

သတင်းစ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက ်အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆု၊ အမျိးသားစာေပဆုများထုတ်ြပန်ေကညာ

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုကို စာေပပညာရှင်ဆရာကီး ဦးေမာင်ေမာင်လတ်(ေနာင်)၊ 

စာေပပညာရှင်ဆရာကီး ဦးစိန်လ  င်(သူရေဇာ်)ှင့် စာေရးဆရာမကီး ေဒ ချိချိတင်(မစ ာ)တိုရရှိ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက ်စာေပဗိမာန်စာမူဆုများထုတ်ြပန်ေကညာ

ေဝါ  ုိဝင်ဘာ ၁၀ ။  ။  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ကီးကပ်မ ြဖင့် 

ပဲခူးခိုင် ေဝါမိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သဘာဝေရြပင်များ၊ ြမစ်ေချာင်း 

အင်းအိုင်များ၊ ဆည်တမံ ကန်များအတွင်း ငါးသယံဇာတများေရရှည်တည်တံ ့

ေစေရးှင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ ငါးရိက ာကုိပုိမုိ စားသံုးုိင်ေရးတုိအတွက် 

ိုဝင်ဘာ  ၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ေဝါမိနယ် ပဲခူး-စစ်ေတာင်းတူးေြမာင်း 

အတွင်းသို ငါးမျိးများစိုက်ထည့်ြခင်း အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ပဲခူးခုိင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ခုိင်ဦးစီးဌာနမှး၊ 

မိနယ် ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်းကီးကပ်ကွပ်ကေဲရးေကာ်မတ ီဥက   ှင့် ဌာနဆိင်ုရာ 

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊  မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊  မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ ် 

ဥက   ၊ ေဝါမိနယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှးှင် ့ဝန်ထမ်းများ၊ ပဲခူးငါးလုပ်ငန်း 

စခန်းတာဝန်ခ၊ံ  သနပ်ပင်ငါးလပ်ုငန်းစခန်း တာဝန်ခှံင့် ဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက် 

ခဲ့ပီး ပခဲူးငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ ှစ်လက်မအရယ် ငါးခုံးမကီး ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ 

၁၀၀၀၀၀ ှင့် ငါးြမစ်ချင်း ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ၂၀၀၀၀၀၊  သနပ်ပင်ငါးလပ်ုငန်း 

စခန်းမှ ှစ်လက်မအရယ် ငါးခံုးမကီး ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ၁၈၀၀၀၀ ှင့်  

ငါးြမစ်ချင်းငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ၁၅၀၀၀၀  စုစုေပါင်း ငါးသားေပါက် 

ေကာင်ေရ ၆၃၀၀၀၀ ကို ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     သတင်းစ်

ေဝါမိနယ်

ပခဲူး-စစ်ေတာင်းတူးေြမာင်းအတွင်းသို 

ငါးမျိးများစိုက်ထည့်



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

ဦးေမာင်ေမာင်လတ(်ေနာင်)

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရှင်

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရှင ် ဦးေမာင် 

ေမာင်လတ်(ေနာင်)ကိ ု မေကွးတိင်ုးေဒသကီး စလင်း 

မိ၌ ၁၉၃၃ ခုှစ်တွင် ေမွးဖွားခဲ့သည်။  ၁၉၄၉ ခုှစ် 

တွင် ပေဒသာမဂ ဇင်း၊   ေသွးေသာက်မဂ ဇင်းတိုမှ 

အစြပ၍ ယေနတိင်ု စာေပအပုညာှင့ပ်တ်သက်ပီး 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနဆဲြဖစ်သည်။   ဆရာကီးသည ်

၁၉၉၃ ခှုစ်တွင် “မနက်ြဖန်အတွက် လှလက်ေဆာင်” 

ကဗျာစာအပ်ုြဖင့ ်အမျိးသားစာေပဆ ု(ကဗျာ)ချးီြမင့ ်

ြခင်းခံခဲ့ရသည်။ 

ေတးဂီတနယ်ပယ်တွင်လည်း     ၁၉၅၂ ခုှစ်မှ 

စတင်၍    ေရဒီယိုေတးသီချင်းများ၊    ုပ်ရှင ်

ေတးသီချင်းများ၊ ေရာင်းတန်းဓာတ်ြပားသီချင်းများ 

ေရးသားခ့ဲသူြဖစ်သည်။ ဆရာကီး၏ အထင်ရှားဆံုး 

ေတးသီချင်းမှာ   တိမ်တမန်သီချင်း   ြဖစ်သည်။ 

ဆရာကီးသည် ၁၉၅၂ ခှုစ်မှ ၁၉၇၀ ြပည့ှ်စ်အတွင်း 

တွင်လည်း တက သိုလ် ေတးယ်ယ် အေပျာ်တမ်း 

တူရိယာအဖွဲှင့် ဂီတ လီတူရိယာအဖွဲ ဖွဲစည်း၍ 

ြမန်မာ့အသံမှ   ေရဒီယိုေတးသီချင်းများ    ေရးသား 

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ခဲသ့ြူဖစ်ပီး သခီျင်းများစွာကိလုည်း 

ကိုယ်တိုင်သီဆိုခဲ့သူတစ်ဦးြဖစ်သည်။

ဆုရရှိမ ှင့်ပတ်သက်၍     ေြပာကားရာတွင ်

ဆရာကီးက   “အခုလို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက် 

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရတာ အလွန်ပဲ 

ေကျနပ်ပီတိြဖစ်ရပါတယ်။ က န်ေတာ်က အသက် 

၁၆ ှစ်ကတည်းက စာေတစွေရးြဖစ်ခဲတ့ာ။ ေြပာရရင် 

ရှစ်တန်း၊ ကိုးတန်းေလာက်ကတည်းကေပါ။့ စာေပနဲ  

ပတ်သက်လိုေြပာရရင ်ကဗျာေတွ စတင်ေရးြဖစ်ခဲ ့

တာများပါတယ်။  ေနာက်ေတာ့မှ  ဘာသာြပန်ဝတ  

ကို ေရးြဖစ်ခဲ့တာ။ ကဗျာကေတာ ့အေတာ်များများ 

ေရးြဖစ်ခဲ့တယ်။ စာေပအုပညာနဲ  ပတ်သက်လို 

ကေတာ့  အခုအသက် ၉၀ နီးပါးြဖစ်တဲ့  အချနိ်ထိ 

စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ  ကိုယ်တတ်ိုင်တဲ့ဘက်က 

ေန ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနပါေသးတယ်” ဟု ရင်ဖွင့ ်

ေြပာကားသည်။

ဦးစိန်လ  င် (သူရေဇာ်)

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရှင ်

“အခုလို က န်ေတာ့်အေနနဲ  အမျိးသားစာေပ 

အနာဂတ်လူငယ်ေတွအေနနဲ ေြပာရရင် စာေပသည်သာ ဘဝရဲ မီး ှးတန်ေဆာင်လို သေဘာပိုက်ပီး ဖတ် ေလ့လာြခင်း၊ ေရးသားြခင်းေတွ 

လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံေတာ်အကျိးကို  သယ်ပိုးထမ်းရက်ိုင်ပါေစလို တိုက်တွန်းလို

ဦးေမာင်ေမာင်လတ်(ေနာင်) ဦးစိန်လ  င် (သူရေဇာ်) ေဒ ချိချိတင်(မစ ာ) 

တစ်သက်တာဆုရတဲ့အတွက ်  ၁၈ ှစ်သားမှစလို 

ကဗျာကို   အစွမ်းကုန်ေလ့လာေရးဖွဲခဲ့ပီး    ဘဝ 

တစ်ေလ ာက်   ကဗျာကိုအေြခခံတဲ ့    စာေပေတွ 

ေရးသားခဲ့ရကျိး၊ စာေပကိစ အဝဝကို ယခုအသက် 

၈၀ ေကျာ်သည်အထိ တစုိက်မတ်မတ် ေဆာင်ရက်ခ့ဲ 

ရကျိးနပ်ပီလုိ ခယံမူတိယ်။ လတ်တေလာမှာလည်း 

ကေလာင် ှစ်မျိးနဲ  ကဗျာေတ၊ွ  စာေတ ွေရးသားေန 

ဆဲြဖစ်ပီး    ေနာင်မှာလည်း   စာေရးိုင်ေသးသေရ 

ကေလာင်ကိ ုခိင်ုခိင်ုမဲမ ဲစဲွကုိင်သွားမယ်လုိ ဆုံးြဖတ် 

ထားပါတယ်။ စာေပဆိုတာ ေလ့လာလိုက်စားလို 

မကန်ုခန်းိင်ုတဲ ့ရတနာတစ်မျိးလို ခယံထူားပါတယ်။ 

အနာဂတ် လငူယ်ေတအွေနနဲ  ေြပာရရင် စာေပသည် 

သာ ဘဝရဲ မီး ှးတန်ေဆာင်လို သေဘာပိုက်ပီး 

ဖတ် ေလ့လာြခင်း၊ ေရးသားြခင်းေတ ွလုပ်ေဆာင် 

ြခင်းြဖင့်     ုိင်ငံေတာ်အကျိးကုိ    သယ်ပုိးထမ်းရက် 

ိုင်ပါေစလို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်” ဟု  ေြပာကား 

သည်။ 

ဆရာကီးအား ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၀၂ ခှုစ်တွင် 

တံွေတးမိနယ် ဟံသာဝတီခုိင် ကင်းရာေကျးရာ၌ 

အဖ ဦးေအာင်ခင်- အမိ ေဒ စိန်ပုတိုက ေမွးဖွားခဲ့ 

သည်။  ဆရာကီးသည ် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်   ပခုက  

ဦးအုံးေဖစာေပဆ ု(ကျမ်းစာေပ) ပထမဆုကုိ စာမရီ 

စာမူြဖင့် ရရှိခဲ့သည်။  ဆရာကီးသည်  စာေပှင့် 

ပတ်သက်၍ စာအုပ်ေပါင်း ေြမာက်ြမားစွာ ေရးသား 

ခဲ့သူြဖစ်ပီး ယေနတိုင် စာေပသည်သာ အသက်ဟု 

ထင်မှတ်ကာ လူငယ်များကုိ မီးေမာင်းထုိးေပးေနသူ 

တစ်ဦးလည်း ြဖစ်သည်။  

ေဒ ချိချိတင်(မစ ာ) 

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရှင်

ဆရာမကီးအား ၁၉၄၇ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၄ 

ရက်တွင်  အဖ ဦးထွန်းတင် (စာေရးဆရာ မန်းတင်)- 

အမိ ေဒ သန်းတင်တိုက   ေမွးဖွားခဲ့သည်။    မိမ 

အမျိးသမီးေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားခဲ့ပီး ၁၉၆၅ 

ခှုစ်တွင် စက်မ တက သိလ်ုတက်ေရာက်ခဲက့ာ ၁၉၇၁ 

ခုှစ်တွင်  ဗိသုကာဘွဲ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၅ ခုှစ်၌ 

ေငွတာရီမဂ ဇင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ေသာ က န်မ ဆရာမ 

ဝတ တုိြဖင့်    စာေပေလာကသုိ   ဝင်ေရာက်ခ့ဲသည်။ 

၁၉၇၂ ခုှစ်တွင်  ပထမဆုံးလုံးချင်းဝတ ြဖစ်ေသာ 

ငယ်သူမိုမသိပါကိ ုေရးသားခဲ့သည်။ 

ယခရုရိှေသာ အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆ ု

ှင့ပ်တ်သက်၍ ဆရာမကီးက  “ တစ်သက်တာစာေပ 

ဆုဆိုတာ    ကိုယ်တစ်သက်လုံး    ှစ်ေပါင်းများစွာ 

ေရးသားခဲ့တဲ ့    စာေတွအေပ မှာ    အကဲြဖတ်ပီး 

ေရးချယ်တာြဖစ်လို     ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိတယ်။ 

တိင်ုးြပည်လည်း ေအးချမ်းမယ်၊ ြပည်သအူများလည်း 

ကျန်းမာေပျာ်ရ င်ေနကမယ်ဆိရုင်ေတာ ့ပိုပီးေပျာ်ရ င် 

မိမှာပါ။  စာေပနဲပတ်သက်လုိကေတာ့   လူငယ်ေတွ 

တင်မကဘဲ လူကီးေတွပါ အားလုံးစာဖတ်ကပါလို 

ေြပာချင်ပါတယ်။ က န်မ ကားဖူးတာက ကခံျင်းတရူင် 

eာဏ်ရိှတ့ဲသူက သာတယ်၊ ကံနဲ  eာဏ်တူရင် ဝီရိယ 

ရှိသူက သာတယ်၊ ကံ၊ eာဏ်၊ ဝီရိယတူရင ် စာဖတ် 

တဲ့သူက      သာတယ်တဲ့။     စာကည့်တိုက်ေတွနဲ  

အင်တာနက်ကို အကျိးရှိရှိ အသုံးချသူများလာရင ်

က န်မတိုတိုင်းြပည ်အများကီးတိုးတက်လာမှာပါ” 

ဟု ေြပာကားသည်။ 

ဆရာမကီးသည ်ယေနတိုင် မဂ ဇင်း၊ ဝတ တို၊ 

ဝတ ရှည်ေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ် ေရးသားခဲ့သူြဖစ်ပီး 

လုံးချင်းဝတ   ၁၃ အုပ်ှင့် ဝတ လတ်များကိုလည်း 

ေရးသားခဲသ့ည်။  မဂ ဇင်းဝတ တိမုျားကိ ု  အမှတ်စ် 

(၉) အထိ ထုတ်ေဝခ့ဲပီးြဖစ်သည်။ ဆရာမကီး ေရးသား 

ခဲ့ေသာ ဝတ အချိှင့် လုံးချင်းဝတ အချိကို ုရှား၊ 

ဂျပန်၊ တတ်ု၊ ဂျာမနှီင့ ်ထိင်ုးဘာသာများသိုလည်း 

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံအသီးသီးတွင ်     ြပန်ဆိုခဲ့သည်။ 

၁၉၉၄ ခုှစ်တွင် ဘဝအိပ်မက ်ပန်းအိမ်မက်၊ ၁၉၉၉ 

ခုှစ်တွင် ဝတ တိုများ(၃) ၊ ၂၀၀၂ ခုှစ်တွင် ဆ  ဂံ၊ 

၂၀၀၆ ခုှစ်တွင် ပန်းပွင့်ခေရှင့် အြခားဝတ များ 

စာအုပ်တိုြဖင့်  အမျိးသားစာေပဆု ေလးကိမ်ရရှိ 

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

ဆရာမကီး၏    ထင်ရှားေသာ   ဝတ များမှာ 

ငယ်သူမို မသိပါ၊ ဂျေီဟာသူ၊ ှင်းဆီ၊ ဘဝအိပ်မက် 

ပန်းအိပ်မက်၊ အရိပ်ှင့် ဆ  ဂံတုိြဖစ်သည်။ လံုးချင်း 

ဝတ  ၁၃ အပ်ုအနက် ၁၁ အပ်ုမှာ ပ်ုရှင်ဇာတ်လမ်းများ 

အြဖစ် ကူးေြပာင်းိုက်ကူးခံခဲ့ရသည်။ လက်ရှိတွင ်

လည်း စာေရးဆရာအသင်း၌ ဒုတိယဥက   အြဖစ် 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ေတွဆုံေမးြမန်း - ြမင့်မိုရ်၊ လင်းရာမ

  ဓာတ်ပုံ - မင်းထက်ထက် 

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၁၀ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန အမျိးသားစာေပဆ ုစစိစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတကီ ြပည်သမူျားအကား ြမန်မာစာေပအကျိးကိ ုထူးခ န်ေြပာင်ေြမာက်စွာ တစ်သက်တာလုံး 

ကိးပမ်းေရးသားြပစခုဲသ့မူျားအား ေလးစားအသအိမှတ်ြပေသာအားြဖင့ ်၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွက် အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆမုျားကိ ုထတ်ုြပန်ေကညာခဲရ့ာ 

အဆိုပါ အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရရှိသူများအား သွားေရာက်ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့မ များကို ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။ 

သံတွဲ  ိုဝင်ဘာ  ၁၀

သမဝါယမှင့်   ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန     ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန သံတွဲမိနယ်   ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည့်  ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းေကျးရာများအနက ် မံြပင်ေကျးရာအား 

ြမစမ်ိးေရာင်စမီကံန်ိးေချးေငကွိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးက မိနယ်ေကျးလက် 

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနုံး၌ ထုတ်ေချးေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

ြပန်လည်ထုတ်ေချး

မံြပင်ေကျးရာ၌ ြမစမ်ိးေရာင်စမီကံန်ိးကိ ု၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခှုစ် မှစ၍ 

၂၀၂၁−၂၀၂၂ ခုှစ်အထိ  စီမံကိန်းကာလ ငါးှစ်ရှိပီး  ယခုှစ်တွင် 

ေငွကျပ် ၄၁၁ သိန်းအား ြပန်လည်ထုတ်ေချးေပးြခင်းြဖစ်သည်။   ထိုသို 

ထုတ်ေချးရာတွင ်   စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သ ူ၃၆ ဦးအတွက် 

ေငွကျပ် ၁၇၇ သိန်း၊ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ၂၃ ဦးအတွက် 

ေငွကျပ် ၈၉ သိန်း၊ ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ကုိင်သူ ၁၇ ဦးအတွက်  ေငွကျပ် 

၉၈ သိန်း၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ေြခာက်ဦး 

သံတွဲမိနယ်၌ ြမစိမ်းေရာင်ေချးေငွများ ြပန်လည်ထုတ်ေချး

အတွက် ေငကွျပ် ၄၇ သန်ိးတိုကိ ုလပ်ုငန်းအမျိးအစားအလိက်ု ြပန်လည် 

ထုတ်ေချးေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုထွန်း

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ကန်ကီးေထာင့်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသ 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်တွင် ေဆာင်ရက် 

မည့် ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းေကျးရာြဖစ်ေသာ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ် 

က န်းကီးေကျးရာအုပ်စ ု ေကျာက်သန်းက န်းေကျးရာအား  မိနယ် 

ေကျးလက်ေဒသ     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ  မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးေကျာ်စိုးိုင ်  ဦးေဆာင်ေသာအဖွဲက   ေကျးရာသို  ကွင်းဆင်း၍ 

ြမစမ်ိးေရာင်ေကျးရာရန်ပုေံင ွ  ကီးကပ်မ ေကာ်မတကီိ ု  ေကာ်မတဝီင် 

ခုနစ်ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းေပးခဲ့စ်။

 ေကးမုံ

ဦးစိန်လ  င် (သူရေဇာ်)



ိုဝင်ဘာ ၁၁၊  ၂၀၂၁

ကမ ာတစ်ဝန်းလုံးရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကိုဗစ်-၁၉(ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်)ကပ်ေရာဂါသည် ဗီဇမျိးကွဲအမျိးမျိးေြပာင်းလဲကာ  ကူးစက်မ  န်းြမန်ဆန်ုံသာမက အချနိ်တိုအတွင်း  ကင်းစင်ပေပျာက်ေစိုင်မည့ ် 

ေရာဂါမျိးမဟတ်ုဘ ဲဆက်လက်ြဖစ်ပွားိင်ုေသာေကာင့ ်ိင်ုငတံကာတွင် တိင်ုးရင်းေဆးြဖင့ ်ကာကွယ်ကသုိင်ုရန် သေုတသနြပေဆာင်ရက်ေနရာ ြမန်မာိင်ုငတွံင်လည်း ိင်ုငေံတာ်အကီးအက၏ဲ အားေပးချးီေြမာက်မ ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ ဦးေဆာင်လမ်း န်မ ြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ၏ လက ဏာှင့်ဆင်တူသည့် ဝိသမအဖျားများတွင်အသုံးြပေသာ မာဓဝနိဒါန်း ေဆးကျမ်းလာ ေဆးခါးကီး၊ 

ဆင်တုံးမွယ်၊ နံသာြဖ၊ ချင်း(ဂျင်း)တို ပါဝင်သည့် တိုင်းရင်းေဆးနည်းတစ်လက်အား သုေတသနြပလုပ်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရးသုေတသနခရီး
ေဆွေဆွ၊ ရီရီစန်း၊ ကည်ကည်ဦး(တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန)

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်၏   နယကီး 

ေလးပါးတွင်  တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ေသာ   ေဘသဇ နယ 

ေဆးပညာရပ်မ ှမာဓဝနိဒါန်းေဆးကျမ်း၏ အဖျား 

အမျိးမျိးက  ပါ ဝိသမအဖျား၌ ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ှင့ဆ်င်တေူသာ ေရာဂါလက ဏာများကိ ုေတွရိှရပါ 

သည်။ ဝိသမအဖျား၏  လက ဏာများမှာ   အိုး 

အဆစ်များ   ကုိက်ခဲနာကျင်ြခင်း၊  အုိးအဆစ်များ 

အသြံမည်ြခင်း၊ ဝမ်းေလ ာြခင်း၊ အန်ြခင်း၊ ခ ာကိယ်ု 

လက်ေြခတို မသယ်ချင်ြခင်း၊ မူးမိုက်ြခင်း၊ ကိထိုး 

ြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ ကိယ်ုတွင်းပြူခင်း၊ အသက် ှ 

ြပင်းြခင်း၊ ေမာပန်းြခင်းတုိြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။  

မာဓဝနိဒါန်းေဆးကျမ်းတွင ်     ဝိသမအဖျား 

အတွက် အသုံးြပသည့ ်ေဆးနည်းများထမှဲ ေဆးခါး 

ကီးပါဝင်ေသာ ေဆးနည်းသည် ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါကိ ု

သက်သာေပျာက်ကင်းိင်ုမည့ ် အလားအလာရိှိင်ု 

သည်ဟု   ေမ ာ်လင့်သည့်အတွက ် သုေတသနြပ

ေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ပီး ေဆးခါးကီးှင့် ဆင်တုံး 

မွယ်တိုသည်   ိင်ုငတံကာသေုတသန အေထာက် 

အထားများအရ   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   အတည်ြပ 

သာမန်ှင့်  အသင့်အတင့်ေရာဂါလက ဏာရှိေသာ 

လနူာများအေပ တွင် အာနသိင်ရိှေကာင်း သေုတသ ီ

များက ေတွရှိထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ေဆးခါးကီးပင ်

အဆိုပါ သုေတသနြပမည့် ေဆးဖုံတွင် ပါဝင် 

ေသာ   ေဆးခါးကီးပင်၏   ုက ေဗဒအမည်မှာ 

Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex 

Nees. ြဖစ်ပါသည်။ Acanthaceae မျိးရင်းဝင်ြဖစ်ပီး  

အခါးဘုရင် King of bitter ဟု လူသိများသည်။ 

ေနရာေဒသလိုက်၍ ရှမ်း ေဆးခါး၊ ဗမာေဆးခါး၊ 

ကရင်ေဆးခါးဟူ၍ ေခ ေဝ ကပီး ပ ငါးပါးလံုးကုိ 

ေဆးအြဖစ်  အသုံးြပကပါသည်။  တိုင်းရင်းေဆး 

ကျမ်းများ၏အဆိုအရ ေဆးခါးကီးပင်သည် ခါး 

ေသာအရသာရိှြခင်း၊ သလပ်ိှင့သ်ည်းေြခကိုိင်ုပီး 

ေလကိုပွားေစြခင်း၊ ဝမ်းမီးေတာက်၊ အစာေကေစ 

ြခင်းှင့် နာတာရှည်အဖျား၊ ပိုးနာ၊ ယားနာများကိ ု

ိုင်ေစသည်။ ေဆးခါးကီးြပတ်ရည်ကို သုံးခွက် 

တစ်ခွက်တင်ကျိ၍ ဆားှင့ ်ငတ်ုေကာင်းအနည်း 

ငယ် သင့်ံုထည့်ပီး တစ်ေနသံုးကိမ်ေသာက်ပါက 

တုပ်ေကွးဖျား၊ အေအးမိဖျား၊ ချမ်းဖျား၊ တုန်ဖျား၊ 

ငှက်ဖျားစေသာ   အဖျားေရာဂါများကိ ု သက်သာ 

ေပျာက်ကင်းေစပါသည်။

သုေတသနေတွရှိချက်များအရ ေဆးခါးကီး 

သည် အဖျားကျေစေသာအာနိသင်၊ ဆီးချ ိကျေသာ 

အာနိသင်၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ ာ ေရာဂါကိ ုသက်သာ ေစ 

ေသာ   အာနိသင်၊  ဗက်တီးရီးယားှင့ ် ဗိုင်းရပ်စ ်

ပုိးမ ားများကို ိှမ်နင်းုိင်ေသာအာနိသင်၊ အသည်း 

အဆိပ်ြဖစ်မ ကို  ကာကွယ်ေပးေသာ   အာနိသင်၊ 

အေအးမိ၍     အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ 

လက ဏာများြဖစ်ေသာ အာသီးေရာင်ြခင်း၊ လည် 

ေချာင်းနာြခင်း၊  ေမာပန်းြခင်း၊  အသက် ှကျပ်ြခင်း 

ှင့်   ကိုယ်လက်ကိုက်ခ ဲ မအီမသာြဖစ်ြခင်းတိုကိ ု

သက်သာေစေသာ အာနသိင်ရိှေကာင်း ေလလ့ာသရိှိ 

ရပါသည်။

ထိုင်းိုင်ငံမ ှ သုေတသနြပချက်တွင ်  သာမန် 

လက ဏာရှိ ကိုဗစ်-၁၉  အတည်ြပလူနာများကို 

အုပ်စုှစ်စုခဲွပီး Randomized, double-blinded, 

placebo-controlled trial design ြဖင့် ေလ့လာ 

ထားပါသည်။ စမ်းသပ်အုပ်စုကုိ ေဆးခါးကီး အဆီ  

အှစ်  60 mg ပါ    ေဆးေတာင့်သုံးေတာင့်ှင် ့

ထန်ိးချပ်အပ်ုစကုိ ု placebo (ေဆးဝါးအာနသိင်မရိှ၊ 

စမ်းသပ်မ တွင်သုံးသည့် ေဆးအတု) တစ်ေနသုံး 

ကိမ်၊  ငါးရက်ကာ   စမ်းသပ်တိုက်ေက းရာတွင်  

ေဆးခါးကီးတိုက်ေက းေသာ          လူနာအုပ်စု၌ 

အာနိသင်ထိေရာက်မ ရှိပီး   ေရာဂါဆက်လက ်

မဆိုးေစရန်  ကာကွယ်ိုင်သည်ဟ ု   ေလ့လာသိရှိ 

ရပါသည်။ အြခားစမ်းသပ်ေတွရိှချက်အရ ေဆးခါး 

ကီးအဆီအှစ်ကို Human lung epithelial cells 

ေပ တွင် စမ်းသပ်ရာ Anti-SARS-CoV-2 activity 

ရှိသည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၏       စမ်းသပ်ေလ့လာချက်အရ 

ေဆးခါးကီးမှ   ထုတ်ယူရရှိေသာ    ြဒပ်ေပါင်းများ 

(andrographolide, 14-deoxy 11,12-didehydro 

andrographolide, neoandrographolide and 

14-deoxy andrographolide) သည်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ဗိင်ုးရပ်စ်ပိုးကိ ုအဓကိပွားေစေသာ non-structural 

proteins (3 L main protease, Papain-like 

protease and RNA-directed RNA polymerase) 

ှင့် Spike protein တိုကိ ုေချဖျက်ိင်ုစွမ်းသတ ိရိှသည် 

ဟုလည်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။

ေဆးခါးကီးကို   လိုအပ်သည်ထက်    ပိုမို 

ခ ာကိုယ်ကိုေပါ့ပါးေစသည်။  ဆီးေရာဂါ၊  အဖျား 

အမျိးမျိး၊ ေသွးေဖာက်ြပန်ြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ 

ေသွးြမင်းသိုက်၊ အဆစ်ေရာင်ကိုက်ေရာဂါ၊ အဆီ 

တိုးအဝလွန်နာ၊ ပါဒရက်နာတိုကိ ုသက်သာေစသည်။ 

ဆင်တုံးမွယ်ှင့် ပိတ်ချင်းသီးတိုပါဝင်သည့်

ေဆးဖုကံိ ု  သေုတသနြပချက်၌    သာမန်လက ဏာရိှ 

ကိဗုစ်-၁၉ အတည်ြပလနူာများကိ ုအပ်ုစှုစ်ခခဲွုပီး 

placebo-controlled, randomized study design 

ြဖင့်ေလ့လာရာ   စမ်းသပ်အုပ်စုကိ ု ဆင်တုံးမွယ် 

(300 mg)ှင့် ပိတ်ချင်းသီး(75 mg) ကို   ေရာစပ် 

တိုက်ေက းပီး ထိန်းချပ်အုပ်စုတွင် placebo ကို 

တစ်ေနှစ်ကိမ် စမ်းသပ်တိုက်ေက းရာ   င်းယှ် 

အိပ်ေပျာ်ေစြခင်းတုိအြပင် အစာအိမ်လမ်းေကာင်း 

တစ်ေလ ာက်နာကျင်ြခင်း၊ ခါးနာြခင်း၊ ခါးကိက်ုြခင်း၊ 

ေရာင်ရမ်းြခင်း၊ မ  ေရာဂါများ၊ အေရြပားအနာများ 

ှင့ ်သလပ်ိမရဘ ဲေချာင်းဆိုးြခင်းတိုကိ ုသက်သာေစ 

ြခင်းစသည့် အာနိသင်များရိှသည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါ 

သည်။ သုေတသနေတွရှိချက်များအရ အပူကျေစ 

ြခင်း၊ ှလုံးအားေကာင်းေစြခင်း၊   အသိeာဏ်ကို 

တိုးပွားေစြခင်းှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို တားဆီးိုင် 

ြခင်းရှိသည်ဟ ုေလ့လာသိရှိရပါသည်။ 

ချင်း(ဂျင်း) 

ဆက်လက်၍   စမ်းသပ်ေဆးဖုံပါ  ချင်း(ဂျင်း) 

(Zingiber officinale Roscoe.), Ginger သည် 

Zingiberaceae မျိးရင်းြဖစ်ပီး ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် 

ြမန်မာြပည်အှံအြပားတွင ်   စိုက်ပျိးေလ့ရှိသည်။ 

တိုင်းရင်းေဆးပညာအရ ချင်းသည် ပူ၊ ခါး၊ စပ် 

အရသာရှိပီး ေလသလိပ်ကိုိုင်ြခင်း၊  တ်မိန်၍ 

အစာေကြခင်း၊   ေသွးသားကို  သန်စင်ေစြခင်း၊ 

အဆိပ်ကိုေြပေစြခင်း၊ အဆီဓာတ်ကို ေလျာ့နည်း 

ေစြခင်း၊ ေရာင်ရမ်းြခင်း၊ အဆစ်အမျက်ကိက်ုခြဲခင်း၊ 

အန်ြခင်း၊ အေအးမိဖျားြခင်း၊ ဝမ်းေလ ာြခင်း၊ ေခါင်း 

တစ်ြခမ်းကုိက်ြခင်း၊ အစာစားလုိစိတ် နည်းပါးြခင်း 

တိုအတွက်လည်း အသုံးြပိင်ုပါသည်။ ြမန်မာိင်ုင ံ

အပါအဝင်    ိုင်ငံတကာ၌    ေဆးလက်ေတွ 

သုေတသနြပချက်များအရ ချင်းအမ န်သည် ပျိ 

အန်ြခင်း၊ မူးေဝြခင်း၊ အဆစ်များေရာင်ရမ်းြခင်း၊ 

ကုိက်ခဲြခင်းှင့်  ေသွးခဲြခင်းတုိကုိ   သက်သာေစပီး 

ေသွးတွင်းအဆီကျသည့် အာနိသင်ရိှပါသည်။ ချင်း 

အဆီအှစ်   (Aqueous extract)   50 mg/kg 

ပမာဏသည်    ကိယ်ုခအံားစနစ်ကိ ု     ြမင့်တင်ေစိင်ု 

ေသာ     အစွမ်းသတ ိ     (immunomodulatory 

activity) ရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

သုေတသနြပလုပ်မည့်ေဆးဝါးကိ ု  တိုင်းရင်း 

ေဆးပညာဦးစီးဌာန    တိုင်းရင်းေဆးဝါးစက်ုံ 

(မ ေလး)တွင်ထတ်ုလပ်ုပီး  ေဆးဝါးေဖာ်စပ်မ အပိင်ုး 

အေနြဖင့်   စစ်မှန်၍  အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ  

တိင်ုးရင်းေဆးကန်ုကမ်းပစ ည်းများ ေရးချယ်အသုံး 

ြပြခင်းှင့ ်ေဆးဝါး၏ အရည်အေသွးကိ ုထန်ိးသမ်ိး 

ိုင်ရန် ေဆးဝါးေဖာ်စပ်မ အဆင့်တိုင်းတွင် အရည် 

အေသွးဆိုင်ရာ           ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း 

လုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ထိုမ သာမက  လူနာ၏ အ ရာယ်ကင်းရှင်းမ 

ရိှေစရန်အတွက် အဆိပ်အာနိသင်ဆုိင်ရာ စမ်းသပ် 

ြခင်းများေဆာင်ရက်ရန် ေဆးတက သိလ်ု(မ ေလး) 

Institutional Research Development Board 

၏ခွင့်ြပချက်ရယူပီး ြဖစ်ပါသည်။ စာမျက်ှာ ၁၁ သုိ 

ေဆးခါးကီး ဆင်တုံးမွယ်

တိင်ုးရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန    တိင်ုးရင်းေဆးတက သိလ်ုှင့် ေဆးသေုတသနဦးစီးဌာန 

တိုမှ    သုေတသီများ ပူးေပါင်း၍ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ြပင်ဦးလွင်ုံးခွဲ)

တွင်     ေဆးခါးကီးပါဝင်ေသာ      ေဆးဖုံ၏  လတ်တေလာအဆိပ်အာနိသင် 

(Acute Toxicity) ရိှ/မရိှကိ ု  ဓာတ်ခဲွခန်းသုံး တရိစ  ာန်က က်ြဖကီးများ     

(Albino Rat)ေပ တွင်    စမ်းသပ်လျက်ရှိပါသည်။     ဆက်လက်၍လည်း  

ေရတိအုဆိပ်အာနိသင် (Sub-acute Toxicity) ရိှ/မရိှကိလုည်း ဓာတ်ခဲွ 

ခန်းသုံး တရိစ ာန်က က်ြဖကီးများ(Albino Rat)ေပ တွင် စနစ်တကျသေုတသန 

ြပလုပ်လျက်ရှိ

ေသာက်သုံးပါက(သိုမဟုတ်) ေရရှည်အသုံးြပပါက 

ေဘးထွက်ဆိုးကျိးအေနြဖင် ့     ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ 

ေစြခင်း၊ နားအူြခင်း၊ နားေလထွက်ြခင်း၊ ခံတွင်း 

ေြခာက်ြခင်း၊  တ်မမိန်ြခင်း၊ ပျိအန်ြခင်း၊   ေသွး 

ဖိအားကျြခင်း၊ ေသွးတွင်းသကားဓာတ်ကျြခင်းတို 

ြဖစ်ေစိုင်သည်ဟ ုသိရှိရပါသည်။ 

ဆင်တုံးမွယ်

စမ်းသပ်ေဆးဖုံပါ ဆင်တုံးမွယ်၏ ုက  ေဗဒ 

အမည်မှာ Tinospora cordifolia (Willd.) Miers 

ex Hook.f. & Thomson ြဖစ်ပါသည်။ Menisper- 

maceae မျိးရင်းဝင်ြဖစ်ပီး Heart Leaved Moon 

Seed ဟူ၍ ေခ ကသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအလယ်ပိုင်း 

ေဒသတွင်   ေပါများစွာေတွရပီး  ေဆးဖက်အြဖစ ်

ပင်စည်ကုိအသံုးြပသည်။ ပူခါးဖန်အရသာရိှ၍ ဥဏှ 

ဝီရိယရှိ၏။ ဝမ်းမီးေတာက်၊  အစာေကေစေသာ 

အသက်ရှည်ေဆးပင်ြဖစ်ပီး ခွန်အားကိုတိုးေစ၍ 

ေလ့လာမ ၏  ခုနစ်ရက်ေြမာက်ေနတွင ်   စမ်းသပ် 

ေဆးဝါးတိုက်ေက းေသာအုပ်စုသည်   ထိန်းချပ် 

အုပ်စုထက် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်မ  န်း ြမန်ဆန် 

သည်ကို  ေလ့လာသိရှိရပါသည်။ ဆင်တုံးမွယ်မှ 

ထုတ်ယူရရှိေသာ  ြဒပ်ေပါင်းများ  (Berberine, 

Isocolumbin, Magnoflorine, Tinocordiside)

သည်  SARS-CoV-2   ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပွားြခင်းကို 

ကာကွယ်တားဆီးိုင်သည်ဟ ုေဖာ်ြပထားပါသည်။

နံသာြဖ(စ ကူးြဖ) 

ထိုြပင်   စမ်းသပ်ေဆးဖုပံါ  နံသာြဖ(စ ကူးြဖ) 

(Santalum album L.) မှာ Santalaceae မျိးရင်း 

ြဖစ်၍ ေအးခါးအရသာရှိပီး ေဆးဝါးေဖာ်စပ်ရာတွင ်

အပင်၏ပင်စည်အှစ်သားှင့် အဆီကုိ အသံုးြပက 

သည်။ တိင်ုးရင်းေဆးကျမ်းများတွင် ှလံုးကုိအကျိး 

ြပသည်။ အပူငိမ်းပီး ေလ၊ သလိပ်၊ သည်းေြခကုိုိင် 

ပါသည်။   ဆီးသွားေစြခင်း၊   သလိပ်ရေစြခင်း၊ 



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ
ထိုေနာက် တိင်ုးရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန    တိင်ုးရင်း 

ေဆးတက သိလ်ုှင့် ေဆးသေုတသနဦးစီးဌာနတိုမှ    

သေုတသမီျား ပူးေပါင်း၍ ေဆးသေုတသနဦးစီးဌာန 

(ြပင်ဦးလွင်ုံးခွ)ဲတွင်     ေဆးခါးကီးပါဝင်ေသာ      

ေဆးဖံု၏  လတ်တေလာအဆိပ်အာနိသင် (Acute 

Toxicity) ရှိ/မရှိကို   ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးတိရစ ာန် 

က က်ြဖကီးများ     (Albino Rat)ေပ တွင်    

စမ်းသပ်လျက်ရှိပါသည်။     ဆက်လက်၍လည်း  

ေရတိအုဆပ်ိအာနသိင် (Sub-acute Toxicity) ရိှ/

မရိှကိလုည်း ဓာတ်ခဲွခန်းသုံး တရိစ ာန်က က်ြဖကီး 

များ(Albino Rat)ေပ တွင် စနစ်တကျသုေတသန

ြပလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

လူနာများအေပ  ေဘးကင်းလုံ ခံစိတ်ချိုင်

ေရးအတွက် လတ်တေလာအဆိပ်အာနိသင်ှင့်  

ေရတိအုဆပ်ိအာနသိင်ဆိင်ုရာ             စမ်းသပ်ချက်များ 

ေဆာင်ရက်ပီးပါက သာမန်လက ဏာရှိ ကိုဗစ်-၁၉ 
အတည်ြပလူနာများအေပ တွင် ေဆးခါးကီးပါဝင် 
ေသာ   ေဆးဖုံှင့်ပတ်သက်၍    လက်ေတွေဆး 
သုေတသန  (Clinical Trial)    ြပလုပ်သည့်အခါ 
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ   ကျင့်ဝတ်၊    သုေတသနဆိုင်ရာ  

ကျင့်ဝတ်နည်းစ်များအရ     ေဆးသုေတသနဦးစီး 

ဌာန  သုေတသနကျင့်ဝတ်ှင့်     က မ်းကျင်မ ပိုင်း 

ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ေရးဘုတ်အဖွဲ (Institut- 

ional Review Board- IRB)သို တင်ြပအစစ်ေဆးခ၍ံ 

ခွင့်ြပချက်ရယူကာ  ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သုေတသနအဆင့်တိုင်းတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်ပညာရှင်များက  စနစ်တကျေစာင့်ကပ ်

ကည့်  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တိုင်းရင်းေဆးပညာြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ဦးစီးဌာနများမ ှ   ှီး ယ်ပညာရှင်များပူးေပါင်း၍ 

ေဆွးေွးညိ  င်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ယခုသုေတသနြပလုပ်သည့်      ဝိသမ အဖျား 

ေပျာက်ေဆးသည ်   တိုင်းရင်းေဆးကျမ်းဂန်လာ 

ေဆးနည်းကိ ုေဖာ်ထတ်ု၍ အေြခြပထတ်ုလပ်ုထား

ေသာေဆးဖံုြဖစ်ပီး  ေဆးနည်းအသစ်တစ်ခုအေန 

ြဖင့် သိပ ံနည်းကျချ်းကပ်ကာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

အတည်ြပ    သာမန်လက ဏာရှိလူနာများအေပ  

သုေတသနြပြခင်းသည ်    ြပည်သူလူထုအကျိး 

အတွက်      ေရှး လျက်   ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပီး 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ လနူာများအေပ  အကျိးအာနသိင် 

ထိေရာက်မ ရှိပါက  ြပည်သူလူထုှင့ ်   အနာဂတ် 

မျိးဆက်သစ်များ၏  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

အတွက် အကျိးြပိင်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေရးသား 

တင်ြပလိုက်ရပါသည်။           ။

ကာကွယ်ကုသေရးအတွက်  သုေတသနြပလုပ ်

ြခင်းကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့် 

တိင်ုးရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန တုိင်းရင်းေဆးတက သိလ်ု 

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနှင့် ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနတုိမှ ပညာရှင်များ၊ သက်ဆုိင်ရာ 

ချင်း(ဂျင်း)

စစ်ေတွ   ိုဝင်ဘာ   ၁၀

ြမန်မာိုင်ငံမှ   ဘဂ  လားေဒ့ရ နယ်စပ်ဂိတ်ှစ်ခုသို 
ေရထွက်ကုန်ှင့ ်   ကုန်ေြခာက်ပစ ည်းများကို 
ေအာက်တုိဘာ ၁၃ ရက်မှစတင်၍ တင်ပုိခ့ဲရာ ေလးပတ် 
အတွင်း အေမရိကန် ေဒ လာ ၂ ဒသမ၂၆၁ သန်း ရရှိ 
ခဲ့ပီး ေရထွက်ကုန်တင်ပိုမ မှ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁ 
ဒသမ ၆၁၅ သန်းရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သံုးလခန် ရပ်နားထားခ့ဲေသာ စစ်ေတွ - ေရ မင်းဂံ 
ဆပ်ိကမ်းှင့ ်ေမာင်ေတာ - ကညင်ေချာင်းဆပ်ိကမ်း 
နယ်စပ်ဂိတ်ှစ်ခုကို  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  သတ်မှတ် 
စည်းကမ်းှင့်အည ီြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ိုဝင်ဘာ 
၈ ရက်အထိ ပိုကုန်စုစုေပါင်းတန်ချနိ် ၄၈၄၁ ဒသမ 
၁၆ တန် တင်ပိုခဲရ့ာ အေမရကိန်ေဒ လာ ၂ဒသမ၂၆၁ 
သန်းရရှိခဲ့ပီး ေရထွက်ကုန် ၁၄၃၂ ဒသမ ၇၀ တန် 
တင်ပုိမ မှ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁ ဒသမ ၆၁၅ သန်း ရရိှ 
ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။  ထိုသို  တင်ပုိေသာကုန်ပစ ည်းများ 
တွင်  ကုန်ေြခာက်ပစ ည်းတင်ပိုမ မှ  ၂၇ ဒသမ ၁၃ 
ရာခိင်ု န်းရရိှခဲ့ပီး  ေရထွက်ကုန်တင်ပုိမ မှ ၇၂ ဒသမ 
၈၇ ရာခိုင် န်း ရရှိခဲ့သည်။ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ       နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးသို 
ရန်ကုန်မိမှ  အေအးခန်းေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်
ငါးြမစ်ချင်းများကိ ု   စစ်ေတွမိသိုတင်ပို၍   ထိုမှ 
တစ်ဆင့် စက်ေလှများြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန် 
မိမ ှ ေစာင့်ကည့်ထိန်းချပ်ေရးကိရိယာ  တပ်ဆင် 
ထားေသာ ေရယာ်များြဖင့လ်ည်းေကာင်း ေရထွက် 
ကန်ုများကိ ုနယ်စပ်ဂတ်ိှစ်ခသုို တင်ပိုေသာစနစ်ြဖင့် 
ကုန်စည်စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။   

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၀ 
စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
ဒတုယိဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ကီးသည် ိဝုင်ဘာ  
၆ ရက် ညေနပုိင်းတွင်  ေမှာ်ဘီမိနယ်  ကန်ကေလး 
လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်းခွင်သို    ေရာက်ရှိပီး 
ပင်မေရငိမ်ကန်၊ ပင်မေရေပးေြမာင်း တည်ေဆာက် 
ေနမ များကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး စမီကံန်ိးလပ်ုငန်းများ 
သတ်မှတ်ကာလပီးစီးေရး ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ဒုတိယဝန်ကီးသည်   ိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင ်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု   ကိကန်ုးရိှ 
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲသို 
ေရာက်ရှိကပီး သီးှံပိုးမ ားေရာဂါ ကာကွယ်ေရး 
လပ်ုငန်းများှင့ ်ဓာတ်ခဲွခန်းများကိ ုကည့် စစ်ေဆး 
သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်
လှည်းကူးမိနယ်ရှိ   ဟင်းရက်၊    သစ်သီးဝလံ 
သုေတသနှင့်ဖွံဖိးေရးဗဟိုဌာန    (VFRDC) သို 

ဘဂ  လားေဒ့ရ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ မှ ေလးပတ်အတွင်း အေမရိကန်ေဒ လာ ၂ ဒသမ၂၆၁ သန်း ရရှိခဲ့ပီး 

ေရထွက်ကုန်တင်ပိုမ မှ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁ ဒသမ ၆၁၅ သန်း ရရှိထား

ရန်ကုန်မိမှနယ်စပ်ဂိတ်သို  ကုန်ပစ ည်းများ 
တင်ပိုရာတွင်  စစ်ေဆးမ အချနိ်ကာြမင့်ြခင်းှင့ ်
ေရထွက်ကုန်အရည်အေသွးကျဆင်းြခင်းတုိေကာင့် 
နယ်စပ်ဆိပ်ကမ်းမိြဖစ်ေသာ တက်ကနက်ဖ်မိထိ 
တိုက်ိုက်တင်ပိုေရာငး်ချေသာစနစ်ကို  မကာမီ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုရန် ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း 
ရခိုင်ြပည်နယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

“ေရရှည်အတွက်ဆိုရင် ပိုကုန်အရည်အေသွး 
မကျေအာင်  ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးဖိုမလိုတဲ ့ေခတ်မီ 
စက်ကိရိယာေတွအသံုးြပုိင်မယ်ဆုိရင် ပုိကုန်လံု ခံ 

မ ေကာင်းမွန်သလုိ  ုိင်ငံေတာ်အတွက်လည်း ဆံုး ံး 
နစ်နာမ မရိှုိင်ပါဘူး။ ပုိကုန်ဝင်ေငွရရိှေနတ့ဲ နယ်စပ် 
ဂိတ်ကုန်စည်တင်ပိုမ မှာ    လုပ်ငန်းရှင်ေတွအေနနဲ  
စည်းကမ်းရှိစွာ   တင်ပိုရမှာြဖစ်သလိ ု   ကီးကပ ်
စစ်ေဆးမ မှာလည်း ဝန်ထမ်းအြပည့်အဝနဲ  စစ်ေဆး 
ပီး   ေခတ်မီစက်ကိရိယာနဲ     စစ်ေဆးိုင်ေအာင် 
ိုင်ငံေတာ်က     ပံ့ပိုးေပးိုင်ရင်ပိုပီးအဆင်ေြပိုင ်
ပါတယ်။ ဖွင့်ပီးေလးပတ်အတွင်း ိုင်ငံြခားဝင်ေငွ 
အေမရိကန်ေဒ လာ ၂ ဒသမ၂၆၁ သန်း ရှာေဖွိုင်တဲ့ 
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးြဖစ်တဲ့အတွက်  ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနအေနနဲ  ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ြဖစ်ရပါတယ်” 
ဟု   ရခိုင်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန  ဦးစီးမှး 
ဦးသက်ဦးက ေြပာသည်။ 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးက  တွင် ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ်၌  ေရထွက်ကုန် ၇၀၈၉ တန်  တင်ပုိမ မှ 
အေမရိကန်ေဒ လာ ၆ ဒသမ ၃၁၈ သန်းရရှိခဲ့ပီး 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်၌   ကိုဗစ်ေရာဂါကာလြဖစ်၍ 
ကုန်စည်စီးဆင်းမ  ေလျာ့ကျခဲ့ရာ တန်ချနိ် ၅၀၁၀ 
ဒသမ ၇၀ တန် တင်ပိုမ မှ အေမရိကန်ေဒ လာ ၄ 
ဒသမ ၇၆၀ သန်း ရရှိခဲ့သည်။ ေအာက်တိုဘာ ၁၃ 
ရက်၌  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေသာ   နယ်စပ်ကုန်သွယ် 
ေရးတွင်  ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်အထိ  ပိုကုန်တန်ချနိ်  
၄၈၄၁ ဒသမ  ၁၆  တန် တင်ပုိုိင်ခ့ဲရာ  အေမရိကန် 
ေဒ လာ  ၂ ဒသမ ၂၆၁ သန်း ရရှိထားြခင်းြဖစ်သည်။

 ဘဂ  လားေဒ့ရ     နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ တွင် 

ိုင်ငံြခားေငွ  အခွန် ၂ ရာခိုင် န်း  ရရှိမည့်အြပင ်
ိုင်ငံြခား ငါးဖမ်းေရယာ်ဥပေဒအရ သွားေရာက်
ေရာင်းချမည့ေ်ရယာ်ေပ တွင် ပါရိှေသာကန်ုချန်ိေပ  
၌ တစ်တန်လ င် အေမရကိန် ၅ ေဒ လာှင့ ်ေရယာ် 
မှတ်ပုံတင်ေကးအြဖစ ်      ေရယာ်တစ်စင်းလ င် 
အေမရကိန်ေဒ လာ ၅၀ ရရိှမည်ြဖစ်သည်။ တိက်ုိက်ု 
ကုန်စည်တင်ပိုေသာစနစ်ကိ ု    အေကာင်အထည ်
ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာ၌       ပိုကုန်အရည်အေသွး
ေကာင်းမွန်မ ှင့အ်တ ူ ကန်ုပစ ည်း ပိမုိတုင်ပိုိင်ုမ ြဖင့ ်
ကုန်စည်စီးဆင်းမ   ြမန်ဆန်ေစမည့်အြပင်  အြပန်တွင် 
သွင်းကန်ုပစ ည်းမပါဘ ဲတစ်လုံးတစ်ခတဲည်း ေငသွား 
ရရှိေသာ   ကုန်သွယ်မ ြဖစ်ေသာေကာင့်   ပိုကုန် 
လုပ်ငန်းရှင်ှင့် ငါးေမွးေတာင်သူတုိအတွက် အကျိး 
အြမတ်ရှိေသာ ကုန်သွယ်မ လည်းြဖစ်သည်။

 ညိမ်းသူ ( သတင်းစ် )                      
ဓာတ်ပုံ-ကူး                                                                                

ေမှာ်ဘီမိနယ် ကန်ကေလး လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်း

တည်ေဆာက်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး
ေရာက်ရိှကရာ ဌာနတာဝန်ခကံ မျိးေကာင်းမျိးသန်  
ဟင်းသီးဟင်းရက်   (F1) မျိးေစ့ထုတ်လုပ်ေနမ ၊ 
ဟင်းသီးဟင်းရက်မျိးရင်းများ မျိးပွားမျိးထိန်းြခင်း 
လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်ဟင်းသီးဟင်းရက် 
ှင့ ်သစ်သီးဝလ ံစိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ  နည်းစနစ်များကိ ု
သုေတသနြပေဖာ်ထုတ်၍     ေတာင်သူပညာေပး 
လပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပရာ 
ဒတုယိဝန်ကီးက ေဒသရာသဦတှုင့ ်ကိက်ုညမီ ရိှပီး 
စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်  သီးှံမျိးေစ့ 
များ  တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ေရး၊  ေခတ်မီစိုက်ပျိးနည်း 
စနစ်များကုိ ေတာင်သူလက်ဝယ်အေရာက်  ြဖန် ြဖး 
ေပးုိင်ေရးေဆွးေွးမှာကားပီး  ဟင်းသီးဟင်းရက် 
မျိးသန်မျိးပွားထုတ်လုပ်ေနမ များှင့်  ေအာ်ဂဲနစ် 
ေြမဩဇာထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေနမ များကိ ု   ကည့်  
စစ်ေဆးအားေပးသည်။

အလားတူ   ဗဟိုစိုက်ပျိးေရးသုေတသနှင့ ်
ေလ့ကျင့်ပညာေပးဌာန   (CARTC)သိုေရာက်ရှိပီး 

ေတာင်သူများ  အသိပညာ၊   နည်းပညာတိုးတက ်
ြမင့မ်ားေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ချက်များ၊ 
ေခတ်မီသိပ ံနည်းကျ    စိုက်ပျိးနည်းစနစ်များကို 
စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သူများ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရှိ 
လိုက်နာကျင့်သုံးရန ်  လိုအပ်ချက်များ၊  သင်တန်း 
ေကျာင်းတွင ်   ဖွင့်လှစ်ပိုချလျက်ရှိေသာ  ဝန်ထမ်း 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့ ်  သင်တန်းများအေနြဖင့ ် ိုင်ငံ 
အတွက် လိအုပ်လျက်ရိှေသာ လပ်ုငန်းခွင်က မ်းကျင် 
သည့် လူသားအရင်းအြမစ်များ တိုးပွားေရးအတွက် 
အေရးပါသည့်လုပ်ငန်းြဖစ်၍ အထူးအေလးထား 
ေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးမှာကား 
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                       သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၀

အားကစားှင့ ်      လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံှင့ ်တာဝန်ရှိသူ 

များသည ် ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းတွင် မွန်ြပည်နယ်ရှိ 

အားကစားကွင်း၊  အားကစားုံများကို   ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

 မှာကား

ေရှးဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ေမာ်လမိင်မိ  (ရာမည)  မိုးလုံေလလု ံ အားကစား 

ခန်းမကို ကည့် စစ်ေဆး၍ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲ 

ေရးအတွက် ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ် 

သည်များကိ ုတာဝန်ရှိသူများအား မှာကားသည်။

ထုိေနာက် အားကစားကွင်းအတွင်း  (Synthetic) 

ေြပးလမ်း        ခင်းကျင်းေနမ ှင့်     ေဘာလုံးကွင်း 

ပွဲကည့်စင်အသစ ်  တည်ေဆာက်မည့်ေနရာတိုကိ ု

လည်းေကာင်း၊ စားပွဲတင်တင်းနစ ်အားကစားုံှင့ ်

ေမာ်လမိင်မိ ကာယဗလှင့် ကာယအလှ အားကစား 

ခန်းမကိုလည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးပီး လိုအပ် 

သည်များ ေပါင်းစပ်လုပ်ကိုင်ိုင်ေရး မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍   ေမာ်လမိင်မိ   ေရကူးကန် 

တည်ေဆာက်ရန် လျာထားေြမေနရာကိလုည်းေကာင်း၊ 

Southern Myanmar F.C ေဘာလံုးအားကစားကွင်း 

မွန်ြပည်နယ်ရှိ အားကစားကွင်း၊ အားကစားုံများ ကည့် စစ်ေဆး
ကုိလည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးကာ လုိအပ်သည် 

များကို မှာကားသည်။

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် အဖဲွသည် 

မွန်ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွုံး၌ မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်     

ဦးေဇာ်လင်းထွန်း  ဦးေဆာင်ေသာ   ြပည်နယ်အစုိးရ 

အဖဲွှင့ေ်တွဆု၍ံ      မွန်ြပည်နယ်  အားကစားက   

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ဝန်ကီးဌာနှင့ ်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကုိ    ေဆွးေွးညိ  င်း 

ခဲ့ကသည်။     ေဆွးေွးပွဲအပီးတွင ်   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ထ ံ   မွန်ြပည်နယ် 

အတွက် အားကစားအေထာက်အကူြပပစ ည်းများ 

ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည် 

မွန်ြပည်နယ်  မုဒုံမိနယ ် အားကစားကွင်း၊  မိုးလုံ 

ေလလု ံအားကစားခန်းမှင့ ်ဖဆူယ်အားကစားကွင်း 

တည်ေဆာက်ေနမ ကိုလည်းေကာင်း၊ ကျိက်မေရာ 

မိ   ေဘာလုံးအားကစားကွင်းကိ ု   လည်းေကာင်း 

ကည့် စစ်ေဆး၍ ေဘာလုံးကွင်း စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး၊ 

ြပည်သမူျား အချန်ိမေရး လာေရာက်ေပျာ်ရ င်စွာကစား 

ိုင်ေရးအတွက ်လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ေမာ်လမိင် 

မိရှ ိ  အားကစားှင့ ်  ကာယပညာသိပ ံေကျာင်းရှ ိ

ဝန်ထမ်းများှင့် ြပည်နယ်၊ ခုိင်၊ မိနယ်ရိှ ဝန်ထမ်း 

များကို ေတွဆုံသည်။

ယင်းေနာက်     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည်    ေမာ်လမိင်တက သိုလ်သို   သွားေရာက်၍ 

ပါေမာက ချပ်   ေဒါက်တာေအာင်ြမတ်ေကျာ်စိန်ှင့ ်

ေတွဆု၍ံ ေမာ်လမိင်တက သိလ်ုအတွက် အားကစား 

ပစ ည်းများ ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍          ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် 

ေမာ်လမိင် အားကစားှင့ ်ကာယပညာသပိ ံေကျာင်းရိှ 

သင်တန်းသား   သင်တန်းသူများှင့ ်  ေတွဆုံကာ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ   ေလ့ကျင့်ေနမ များ 

ှင့ ်   အားကစားေလက့ျင့ေ်ရး   အေဆာက်အအုမံျား၊ 

အားကစားသမားများ၏ အိပ်ေဆာင်များ၊ ေဆးခန်း 

ှင့ ်စာသင်ေကျာင်းတိုကိ ုလှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။ ထိုေနာက် မွန်ြပည်နယ် အားကစားဥယျာ ်

တည်ေဆာက်မည့ ်ေြမေနရာအား သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။             

 သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၀ 

ပဋိပက အတွင်း  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ   အကမ်းဖက်မ  

တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်   တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရး 

ဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့်ေကာ်မတီအစည်းအေဝး 

(၃/၂၀၂၁)ကို     ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရှိ လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးုံး 

စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

 တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို   ပဋိပက အတွင်း   လိင်ပိုင်း 

ဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်

တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ  အမျိးသားအဆင့ ်

ေကာ်မတီဥက   ၊ လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ ပဋိပက အတွင်း 

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ တားဆီးကာကွယ်

ေရးှင့်  တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ  အမျိးသား 

အဆင့်    ေကာ်မတီဒုတိယဥက   များ   ြဖစ်ကသည့် 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး  ဗုိလ်ချပ် 

ေအာင်လင်းထွန်းှင့ ်ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန ဒတုယိ 

ဝန်ကီး    ဗိုလ်ချပ်စိုးတင့်ိုင်၊   အမျိးသားအဆင့် 

ပဋပိက အတွင်း လင်ိပိင်ုးဆိင်ုရာအကမ်းဖက်မ  တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာ 

အမျိးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဗိလ်ုချပ်ခွန်သန်ေဇာ်ထူး၊ 

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးှင့် ဒုတိယ 

ေရှေနချပ် ဦးစန်းလွင်၊ လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် 

ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး     ဦးေအာင်ထွန်းခိင်ုှင့ ်    အမျိးသားအဆင့် 

ေကာ်မတီဝင ်  သက်ဆိုင်ရာဌာနများမ ှ  အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန်များ၊  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ြမန်မာ 

ုိင်ငံ အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွချပ် ဥက   ှင့် တာဝန်ရိှ 

သူများ တက်ေရာက်ကသည်။  

အစည်းအေဝးတွင ်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်သက်ခိင်ုက ပဋပိက အတွင်း လင်ိပိင်ုး 

ဆိုင်ရာ   အကမ်းဖက်မ    တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်

တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ      အမျိးသားအဆင့် 

လုပ်ငန်းစီမံချက်ကုိ  စီမံချက်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

သည့်ေနမှစ၍ တစ်ှစ်တိတိ ေဆာင်ရက်သွားရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ လပ်ုငန်းစမီခံျက်ပါ လပ်ုငန်းရပ်များအား 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်      ေဆာင်ရက်သည့်အခါ 

သက်ဆိင်ုရာဌာနများအေနြဖင့ ်မမိတိိုက  အလိက်ု 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည့ ်လုပ်ငန်းများရိှသက့ဲသုိ 

ဌာနများ     ေပါင်းစပ်ညိ  င်း     အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများကုိ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးကရန်ြဖစ်ေကာင်း     ေြပာကားပီး 

ဒုတိယဝန်ကီး         ဗိုလ်ချပ်ေအာင်လင်းထွန်းှင့ ်

ဗိုလ်ချပ်စိုးတင့်ိုင်တိုက အမှာစကားေြပာကားက 

သည်။ 

 အကံြပေဆွးေွး

ထိုေနာက် လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန   န်ကား 

ေရးမှးချပ်က    အမျိးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးှင့ ်           စပ်လျ်း၍ 

သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအစည်းများအေနြဖင့ ်

လပ်ုငန်းစမီခံျက်ပါ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ များအား  

အမျိးသားအဆင့်ေကာ်မတီသို  သုံးလ  တစ်ကိမ် 

အစရီင်ခစံာ တင်ြပိင်ုေရး၊ အမျိးသားအဆင့လ်ပ်ုငန်း 

စီမံချက် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ကို  ိုင်ငံြခားေရး

ဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် UN သို     အသိေပးမ များ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊   တိုင်ကားမ နည်းလမ်းများကိ ု

ြပည်သူလူထုသို    ထိေရာက်စွာ   အသိေပးိုင်ေရး၊ 

တိုင်ကားမ ယ ရားှင့်ပတ်သက်၍  ေဆာင်ရက်မ  

လုပ်ငန်းစ်များကုိ ေဆွးေွးတင်ြပရာ တက်ေရာက် 

လာကေသာ  အမျိးသားအဆင့ေ်ကာ်မတဝီင်များက 

ြဖည့်စွက်အကံြပေဆွးေွးကသည်။

ပဋပိက အတွင်း လင်ိပိင်ုးဆိင်ုရာ အကမ်းဖက်မ  

တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်   တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရး 

ဆိုင်ရာ       အမျိးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်၏ 

သက်တမ်းကာလမှာ တစ်ှစ်ြဖစ်ပီး ယေနမှစတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၁၀ 

စီးပွားေရးှင့ ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်  ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆီကုန်သည်ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတုိ ပူးေပါင်းစီစ်မ ြဖင့် စားသံုးသ ူ

ြပည်သူများ သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် ဝယ်ယူရရှိိုင်ရန်ရည်ရယ်၍ 

ဗဟိုဘဏ်မှ   ရည် န်းေငွလဲ န်းြဖင့်  တိုက်ိုက်ေရာင်းချေပးသည့ ်

ိုင်ငံြခားေင ွအေမရိကန်ေဒ လာ ၁၂ သန်းြဖင့် မှာယူတင်သွင်းခဲ့သည့ ်

စားအန်ုးဆမီျားကိ ုိဝုင်ဘာ ၉ ရက်မှစတင်ပီး တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ေဒသအသီးသီးရှ ိလက်လီ/လက်ကား ေရာင်းချသူများသို တစ်ပိဿာ 

သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် စားအုန်းဆီြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိ

ယေနအထိ စားအုန်းဆီပိဿာ ၂၀၈၆၇၀၀၊ တန်ချနိ် ၃၄၀၉ ဒသမ ၆၄ တန် ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်

လ င် လက်ကားေဈး ေငွကျပ် ၄၂၄၀ ြဖင့် ေနစ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပး

လျက်ရိှရာ ယေနအထ ိရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးှင့ ်မွန်ြပည်နယ် 

တိုအတွက် စားအုန်းဆီပိဿာ ၂၀၈၆၇၀၀၊ တန်ချနိ် ၃၄၀၉ ဒသမ ၆၄ 

တန် ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

ရန်ကုန်မိအတွင်းရိှ စားသံုးသူများအတွက် အသင်း၏အစီအစ် 

ြဖင့ ်ရပ်ကွက်များသုိ  ေဈးကားများြဖင့ ်လှည့လ်ည်ေရာင်းချေပးလျက်ရိှ 

ပီး ကျန်တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များသိုလည်း ဆက်လက်ေရာင်းချေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စားအန်ုးဆမီျားကိ ုလက်ကားဝယ်ယေူရာင်းချသ ူ

များအေနြဖင့ ်လက်လအီေရာင်းဆိင်ုများတွင် အသားတင် အကျိးအြမတ် 

ှစ်ရာခိုင် န်းထက်မပိုသည့်ေဈး န်းြဖင့်    စားသုံးသူြပည်သူများသို 

ြပန်လည်ြဖန်ြဖးေရာင်းချသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်စားသံုးသူြပည်သူ 

များသို လက်လီ/လက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးမည့် လုပ်ငန်းရှင်များ 

အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံဆီကုန်သည်ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

အမှတ်(၁၀၄/၁၀၈) ကမ်းနားလမ်း လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက ်(ဆင်မင်း 

အိမ်ရာ ဓမ ာုံေရှ)  အလုံမိနယ်  ဖုန်း- ၀၉-၄၄၄၄၃၇၂၉၅၊ ၀၉-

၄၀၁၅၂၇၀၄၉ ှင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန 

ဖန်ုး-၀၁-၂၅၀၂၇၀၊  ၀၉-၄၃၆၆၆၆၆၈ တိုသို  ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိင်ုေကာင်း 

သိရသည်။                                                                

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၁၁၊   ၂၀၂၁

ကမ ာတစ်ဝန်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ
၂၅၁၇၅၇၆၅၃  ဦး

ေသဆုံးသူ
၅၀၈၃၆၄၅  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ
၂၂၇၉၂၃၈၄၄ ဦး

ေဂျုဆလင ်  ိုဝင်ဘာ   ၁၀

အစ ေရးိုင်ငံ၌ ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်အထိ ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတတိယအကိမ ် 

အပိေုဆာင်းထိုးံှမ ခယံူပီးသေူပါင်း ေလးသန်းေကျာ် 

ရှိပီြဖစ်ေကာင်း      အစ ေရးကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက    ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင ်  ေြပာကား 

သည်။

အစ ေရးိုင်ငံသည ် ိုင်ငံတစ်ဝန်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတတိယအကိမ ်အပိုေဆာင်း 

ထိုးှံမ အစီအစ်ကို ဩဂုတ် ၁ ရက်တွင် စတင် 

ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးတတိယအကိမ် အပုိေဆာင်းထုိးံှပီးသူ ေပါင်း 

၄၀၀၀၃၃၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ထုိြပင် အစ ေရးုိင်ငံ၌ ုိင်ငံလူဦးေရ၏ ၆ ဒသမ 

၂၅ သန်းေကျာ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးတစ်ကိမ်          ထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် 

၅ ဒသမ ၇၄ သန်းေကျာ်သည်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

အစ ေရးိုင်ငံ၌ အသက်ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ် 

ရိှ ကေလးငယ်များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထုိးံှေရးကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ အစ ေရးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ က မ်းကျင်သူများအဖွဲက ဆုံးြဖတ ်

ချက်ချမှတ်ဖွယ်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဆိုးလ်     ိုဝင်ဘာ    ၁၀

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ပီးခဲေ့သာ တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၂၄၂၅ ဦး ထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၃၈၅၈၃၁ ဦးရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။ 

ဆိုးလ်မိြပေဒသ၌ မကာေသးမကီ လအူစလုိက်ုအပံလိက်ု  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ များ ေတွရှိခဲ့ပီးေနာက် ိုင်ငံ 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာခ့ဲသည်။  

လက်ရှိအချနိ်တွင် ဆိုးလ်ေဒသ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသ ူ၉၆၇ ဦး၊ ေဂျာင်ဂြီပည်နယ်၌ ၈၆၃ ဦးှင့ ် အင်ခ န်းဆပ်ိကမ်း 

မိ၌  ၁၅၉ ဦး ေတွရိှခဲသ့ည်။ ထိုြပင် ိင်ုငအံတွင်းရိှ ေကျးလက် 

ေဒသများတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များ ြမင့တ်က် 

ခဲ့ပီး ြပည်တွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ၏ ၁၇ ဒသမ 

၄ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။

ိုင်ငံအတွင်း ြပည်ပမ ှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသ ူ၁၅၃၀၂ 

ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရေကာင်း ေတွရှိခဲ့သည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း ၃၀၁၂ 

ဦးရိှပီး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှေရးလုပ်ငန်းအား 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်   ထိုးှံပီးစီးသ ူ၃၉၆၂၆၀၃၄ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

မနီလာ   ိုဝင်ဘာ   ၁၀

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  

၂၆၄၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၈၀၉၃၁၁ ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၉၉ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ 

သြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၄၆၆၅ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။   မနီလာမိြပေဒသ၌  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်မ များ ကျဆင်းလာသြဖင့ ်တာဝန်ရှိသူများက  

အသွားအလာကန်သတ်မ များ ေြဖေလ ာ့ခဲ့သည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံမ များကို      အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့ ်

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ြပန်လည်ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။ ိုင်ငံအတွင်း၌ စက်တင်ဘာလအတွင်းက ဒယ်လ်တာ 

ဗီဇေြပာင်း  ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ များြပားလာပီး ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်မ  တတိယလ  င်းြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ လူဦးေရ သန်း 

၁၁၀ ရှိေသာ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ၂၂ သန်းအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကွာလာလမ်ပ ူ  ိုဝင်ဘာ   ၁၀ 

မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၅၄၀၃ ဦး ထပ်မစံစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ ိင်ုငအံတွင်း၌ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၅၁၇၁၇၃ ဦးရိှလာေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အဆိုပါေရာဂါထပ်မံကူးစက်ခံရသူများအနက် ၂၅ ဦးသည် ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး ကျန် ၅၃၇၈ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက ်

ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ 

သိရသည်။ 

အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင် ့

၇၈ ဦး ထပ်မံေသဆံုးခ့ဲရာ အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၉၅၂၇ ဦးရိှလာ 

သည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ေရာဂါမှြပန်လည်သက်သာလာသည် ့

အတွက် ၅၃၁၁ ဦး ေဆးုံများမ ှဆင်းသွားခဲ့ရာ ကျန်းမာေရးအေြခအေနြပန်လည ်

ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၂၄၂၅၉၄၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ ပုိးေတွဆဲလူနာ ၆၁၈၀၃ ဦးရိှပီး ၅၄၂ ဦးသည် အထူးကပ်မတ် 

ကုသေဆာင်များတွင် ေဆးဝါးကုသမ ခံယူေနရပီး ၎င်းတိုအနက် ၂၆၈ ဦးသည် 

အသက် ှ အေထာက်အကူြပကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ  ြပည်သ ူ ၇၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းသည်  ကာကွယ်ေဆး 

ပထမအကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ပီး ၇၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်စလုံး ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အဒစ်အဘာဘာ   ိုဝင်ဘာ   ၁၀

အာဖရိကတိုက်၌ ယမန်ေန  မွန်းလွဲပိုင်း 

အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

ေပါင်း   ၈၅၄၈၅၇၅   ဦးရှိလာေကာင်း  

အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ် 

ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏  

ကျန်းမာေရးေအဂျင်စမီျားအား ကိယ်ုစား 

ြပသည့ ်အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ် 

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက ်

အရ အာဖရကိတိက်ုတစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့်   ေသဆုံးသူေပါင်း 

၂၁၉၇၉၃ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှတွင် အာဖရကိတိက်ု၌ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ       ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

ေပါင်း ၇၇၄၇၃၂၉  ဦးရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။

ေတာင်အာဖရကိိင်ုင၊ံ ေမာ်ိကုိုိင်ုင၊ံ 

တူနီးရှားိုင်ငံှင့် အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ 

တိုသည် အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ အများဆုံးိုင်ငံများ 

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၈ ဒသမ ၅၅ သန်းနီးပါးရှိလာ

ြဖစ်ေကာင်း အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ ်

ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကား 

သည်။

အာဖရိကတုိက်၌ အာဖရိကေတာင်ပုိင်း 

ေဒသသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံမ  

အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး     အာဖရိက 

ေြမာက်ပုိင်းှင့် အေရှပုိင်းေဒသတုိသည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ  ဒုတိယ 

အများဆုံးေဒသများြဖစ်ကာ အာဖရိက 

အလယ်ပိင်ုးေဒသသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရမ     အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၄၂၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၆၄၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၅၄၀၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အစ ေရးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတိယအကိမ်
အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးသ ူေလးသန်းေကျာ်ရှိ



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၀

အကမ်းဖက်အဖဲွြဖစ်သည့်  NUG  

အဖဲွသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 

ခက်ခဲသည့်   ချင်းြပည်နယ်ှင့ ်

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ 

ေဒသခံ   ြပည်သူလူထုအတွက ် 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး    ှင့် 

ကျန်းမာေရးကိစ ရပ်များအတွက ်

အေလးထား     အသုံးြပလျက ်

ရှိေသာ    လမ်းတံတားများအား 

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊   အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သလူထူကုိ ု  စိုးရမ်ိထတ်ိလန်  

ေစပီး မိ၊ ရာများတွင ်မေနထိုင် 

ရဲေစေရး မိ၊ ရာများအား  မီး   

ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင်  ဒလန်ဟ ု 

စွပ်စွဲ၍  သတ်ြဖတ်ြခင်းများကိုပါ  

ကျးလွန်  လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှသည် 

ကို ေတွရသည်။

မီး  ဖျက်ဆီး 

ထိုအကမ်းဖက ်  လုပ်ရပ်များ 

အနက် NUG အကမ်းဖက်အဖဲွ၏  

ဩဇာခံအဖွဲြဖစ်ေသာ    ေဒသခံ 

PDF     အကမ်းဖက်အဖွဲသည ်

ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နံနက် ၂ နာရီခွဲ  

ခန်တွင် ထန်တလန်မိ အမှတ်(၃) 

ရပ်ကွက်ရှ ိ   ေနအိမ်     သုံးလုံး 

(ကာလတန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၈  သိန်း 

ေကျာ်)ကိလုည်းေကာင်း၊ ိဝုင်ဘာ  

၉ ရက် ည ၉ နာရခီန်တွင်  ေနအမ်ိ  

ထန်တလန်မိေပ ရှိ ေနအိမ်များှင့် ဘာသာေရးအေဆာက်အအုံများအား 

PDF အကမ်းဖက်အဖွဲက  မီး  ဖျက်ဆီးမ များ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်

၁၅   လုံး   (ကာလတန်ဖုိးေငွကျပ် 

သန်ိး ၄၈၀ ေကျာ်)ကုိလည်းေကာင်း 

အေကာင်းမ့ဲ  ထပ်မံမီး  ဖျက်ဆီး  

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ  ိုဝင်ဘာ  ၆  ရက်  

နံနက် ၅  နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန်တွင် 

ချင်းြပည်နယ ်  ထန်တလန်မိရှိ  

နယ်ေြမခံ   လုံ ခံေရးစခန်းအား 

လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်လာေရာက်  

ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေကာင့်  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက ြပန်လည်ပစ်ခတ် 

ခဲရ့ာ အကမ်းဖက်သမားများသည်  

ေတာင်ဘက်သို ဆတ်ုခွာထွက်ေြပး  

သွားခဲ့ပီး    ၎င်းတိုထွက်ေြပးရာ 

လမ်းတစ်ေလ ာက်ရှိ     ေဈးဆိုင် 

တန်း    ေြခာက်လုံးှင့ ်  ေနအိမ် 

တစ်လုံးတိုကိ ု       မီး  ဖျက်ဆီး  

ခဲ့သည်။ 

အကမ်းဖက်အဖွဲ   ြဖစ်သည့ ်

NUG  အဖွဲသည် ၎င်းတို၏  မူလ    

ရည်ရယ်ချက်ြဖစ်သည့ ်တိင်ုးြပည် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ှင့်  တရား 

ဥပေဒစုိးမုိးမ ကိ ု ထိခုိက်ပျက်ြပား 

ေစရန်        ေလလ  င်းမှတစ်ဆင့ ်

ေြမာက်ပင့်ေသွးထိုး၍  ဝါဒြဖန်ချ ိ

ကာ   ြပည်သူများ၏    အသက် 

အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုရင်း၍    ိုင်ငံ 

တကာမှ  ကူညီေထာက်ပံ့မ များ 

ရရှိေစရန်ှင့် ိုင်ငံအေပ   အထင် 

အြမင်      လွဲမှားမ များြဖစ်ေပ  

လာေစရန် လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာ  

ေဒသတွင်း  တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ  

ရရိှေစေရးှင့ ်တရားဥပေဒစုိးမုိးမ  

ရှိေစေရးအတွက ်   လိုအပ်သည့် 

လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကုိ လံုခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်ထေိရာက် 

စွာ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ထန်တလန်မိေပ ရိှ  ဘာသာေရးအေဆာက်အအုမံျားကိ ု PDF   အကမ်းဖက်အဖဲွက မီး  ဖျက်ဆီး 

ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

သိန်းလွင်၊ မခင်ေအး၊  သိန်းလ  င်တိုအား  သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်

ဘိန်းြဖများှင့်အတ ူေတွရစ်။

 အကမ်းဖက်သမားများမှ

လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ြခင်း၊      စာသင်ေကျာင်း 

များအား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်းတိုအထိပါ     

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကုိ   ကျးလွန်လျက် 

ရှိကသည်။ 

ကျေရာက်ေပါက်ကွ ဲ

ထိုသို    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ယေန  

မွန်းလွဲ ၁၂  နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင်  စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး ကေလးမိ  အင်းဒိင်ုးကန်ုးရပ်ကွက်ရိှ   

အမှတ်(၉) အေြခခပံညာ ေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

သို အကမ်းဖကသ်မားှစ်ဦးက ဆုိင်ကယ်ြဖင့်  

လာေရာက်၍     လက်ပစ်ဗံုး   တစ်လုံးြဖင့ ်

ပစ်ေပါက်ခဲရ့ာ ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရိှ မန်ုဆိင်ု 

တန်းအေဟာင်းေပ သို  ကျေရာက်ေပါက်ကွ ဲ 

ခဲ့သည်။

အလားတူ ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ည ၁၂ နာရီ 

၁၀ မိနစ်ခန်တွင် ကချင်ြပည်နယ ်မံစီမိနယ်   

မံဝိန်းေလးေကျးရာ၊  အေြခခံပညာမူလတန်း 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှ ိ  ဆရာ    ဆရာမများ 

ေနထိင်ုရန် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ် အေဆာက် 

အအု ံ ှစ်လံုးအား  အကမ်းဖက်သမားများက  

မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သြဖင့ ်    ေကျးရာေနြပည်သ ူ

များက  ဝိုင်းဝန်းြငိမ်းသတ်ခဲ့ရာ  ိုဝင်ဘာ ၉  

ရက် နနံက် ၁ နာရခီန်တွင် မီးငမ်ိးသွားခဲသ့ည်။ 

မီးေလာင်မ ေကာင့ ်သွပ်မိုး၊ ပျ်ကာ၊ ပျ်ခင်း 

ှစ်ခန်းတဲွ  ေြမစုိက်အေဆာက်အအံု  တစ်လံုး 

မီးေလာင်ပျက်စီးခဲ့သည်။ 

ထိုြပင ်ိုဝင်ဘာ ၉ ရက် ည ၉ နာရီခွဲခန်  

တွင်  ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  မအပူင်မိနယ်    

ေလးအမ်ိစေုကျးရာရိှ တိုးမာလာ အေြခခပံညာ 

မလူတန်းေကျာင်း၏  ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်  

အေနာက်ဘက်  ေလှကား၌ အဝတ်စ တစ်စ 

မီးေလာင်ေနသည်ကိ ု ေတွရသြဖင့ ် ြပည်သ ူ

များက ဝုိင်းဝန်းြငမ်ိးသတ်ပီး  ေကျာင်းေပ သို 

ကည့် ခဲရ့ာ  ေကျာင်းအေပ ထပ်   ဝရန်တာရိှ  

သစ်သားကမ်းခင်းများေပ တွင် ဒဇီယ်ဆမီျား 

ေလာင်းထားသည်ကိ ု ေတွရှိခဲ့ရသည်။ 

အဆိုပါ      ြဖစ်စ်များှင့်ပတ်သက်၍ 

ေကျာင်းေနအရယ်  ကေလးသငူယ်များ  ပညာ 

သင်ကားလျက်ရှိသည့ ်စာသင်ေကျာင်းများ၊ 

ဆရာ   ဆရာမများ    နားေနေဆာင်များှင့် 

ြပည်သူများပိုင်ဆိုင်သည့ ်   ေနအိမ်များအား 

မီး  ဖျက်ဆီးမ များ      ကျးလွန်ခဲ့သည့် 

အကမ်းဖက်သမားများအား စုစံမ်းေဖာ်ထတ်ု၍ 

ဥပေဒှင့်အညီ         ထိေရာက်စွာအေရးယ ူ

ုိင်ေရး     ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း   သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

ြမစ်ကီးနားမိှင့ ်စစ်ေတွမိတို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၀ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး  တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်း 

အဖဲွသည် ြမစ်ကီးနားမိ လယ်ကန်ုးရပ်ကွက်ေန မခင်ေအး၏ေနအမ်ိကိ ု

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ   ၎င်းှင့်အတူ  သိန်းလွင်ကိုေတွရပီး  ဘိန်းြဖ 

သုည ဒသမ ၂၁ ကီလိုကိုလည်းေကာင်း။

ကွင်းဆက်အရ ညေန ၅ နာရ ီ၄၅ မနိစ်တွင် လယ်ကန်ုးရပ်ကွက်ေန  

သိန်းလ  င်၏ေနအိမ်ကို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ  ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၁ 

ကီလိုကိုလည်းေကာင်း၊   အလားတူ  ယင်းေန   ညေန  ၄  နာရီခွဲတွင်  

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရး တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည် စစ်ေတွမိ    မင်းဂံရပ်ကွက်ေန    ေမာင်ြဖ၏ေနအိမ်ကိ ု

ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၆၆၅ ြပားကိလုည်းေကာင်း 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့စ်တ်ိကိ ုေြပာင်းလ ဲ

ေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                                             ရဲြပန်ကား



ိုဝင်ဘာ   ၁၁၊   ၂၀၂၁

မုံရာ  ိုဝင်ဘာ  ၁၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ ်

သည် တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးများှင့်အတူ ုိဝင်ဘာ  

၈ ရက်  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ် မုံရာပညာေရးေကာလိပ်၊ 

ပညာရတနာခန်းမ၌ကျင်းပေသာ    မုံရာပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ်သို   အသစ်ခန်ထားေသာ  နည်းြပ၊ 

သပ်ုြပများှင့် အေြခခပံညာဦးစီးဌာနသို အသစ်ခန် 

ထားေသာ အလယ်တန်းြပ၊ မူလတန်းြပ ဆရာ ဆရာမ 

သစ်လွင်များအား  ကိ တ်ဆက်ြခင်းှင် ့    မွမ်းမံ 

သင်တန်းဖွင့် အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ကသည်။

မုံရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် နည်းြပ၊ သုပ်ြပများှင့် အလယ်တန်းြပ၊ 

မူလတန်းြပ ဆရာ ဆရာမ သစ်လွင်များအား ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ေရှးဦးစွာ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ်က  

ဆရာ ဆရာမ သစ်လွင်များအေနြဖင့် ဆရာအတတ် 

ပညာဆုိင်ရာ အသိပညာ၊  အတတ်ပညာများရရိှရန်၊  

ဝန်ထမ်းစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း  သိရှိ 

နားလည်ရန်၊ ိင်ုငေံတာ်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေနသည့် သင်ိုးသစ်များကိ ုထေိရာက်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် သင်ကားေလက့ျင့်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း၊  ဆရာ  ဆရာများအေနြဖင့် မိမိတို၏ 

အရည်အေသွး       ြမင့်မားတိုးတက်ေရးအတွက ်

အြပည့်အဝ  ေလလ့ာမှတ်သားသွားကရန် တိက်ုတွန်း 

လိုေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ဆက်လက်၍   တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်က မုံရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်ရှိ 

နည်းြပ၊ သပ်ုြပ၊ ဆရာ ဆရာမများအတွက် ေငကွျပ်  

၇၁၇၀၀၀၀  ေပးအပ်ချးီြမင့်ပီး  အခမ်းအနားကို 

ပ်ုသမ်ိးကာ နည်းြပ၊ သပ်ုြပ၊ ဆရာ ဆရာမများအား 

ရင်းရင်းီှးီှး လိက်ုလံ တ်ဆက် အားေပးခဲ့ကသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ခိုင်/မိနယ ်

များရိှ အေြခခံပညာဦးစီးဌာနများသုိ အသစ်ခန်အပ် 

လုိက်သည့် အထက်တန်းြပ ဆရာ ဆရာမ ၃၀၃ ဦး၊ 

အလယ်တန်းြပ ဆရာ ဆရာမ ၉၇ ဦး၊ မူလတန်းြပ 

ဆရာ ဆရာ ၄၉၉ ဦး စစုေုပါင်း  ၈၉၉  ဦး ခန်အပ်ခဲ့ပီး 

မုရံာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်  

ကမည် ့နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမ  ၁၇ ဦးှင့် 

အလယ်တန်းြပ ဆရာ ဆရာမ  ၃၉ ဦး၊ မူလတန်းြပ 

ဆရာ ဆရာမ ၁၈၃ ဦး စုစုေပါင်း ၂၃၉ ဦးအား မွမ်းမံ 

သင်တန်းကိ ုိဝုင်ဘာ  ၈ ရက်မှ ဒဇီင်ဘာ ၈ ရက်အထ ိ

ဝန်ထမ်းစည်းမျ်းစည်းကမ်းဘာသာရပ်၊ စမီဘံ  ာ 

ဘာသာရပ်၊    အလယ်တန်းသင်ုိးသစ်   ဘာသာရပ်၊ 

မူလတန်း သင်ုိးသစ်ဘာသာရပ်များှင့်  သင်ကားေရး 

ဘာသာရပ်များ      သင်ကားပိုချေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

မအူပင်တက သိုလ်တွင် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမ 

သစ်လွင်များအား ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ
မအူပင်  ိုဝင်ဘာ  ၁၀ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   မအူပင်မိ   မအူပင် 

တက သိုလ်တွင်  စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့ ်

နည်းြပ၊  သုပ်ြပ  ဆရာ ဆရာမများအား သစ်လွင် 

ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွ ဲ  အခမ်းအနားကို 

မအပူင်တက သုိလ် ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ယမန်ေန   

မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ကျင်းပသည်။

လက်ခံရယူ

အခမ်းအနားသို    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးတင်ေမာင်ဝင်း      တက်ေရာက်ကာ 

ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား    ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က ခန်အပ် 

ြခင်းခရံေသာ နည်းြပ၊ သပ်ုြပ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင် 

များအတွက် ေထာက်ပ့ံေကးအြဖစ် ေငွကျပ်သိန်း ၂၀ 

ေပးအပ်ရာ ဦးကိုကို(သုပ်ြပဓာတုေဗဒ)၊ ဦးေဇာ် 

ေဇာ်ေအာင်(သုပ်ြပူပေဗဒ) တိုက လက်ခံရယူ 

သည်။ 

မအူပင်တက သိုလ်တွင ်နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ 

ဆရာမ အသစ်  ၉၃ ဦး ခန်အပ်ပီး  လုပ်ငန်းခွင ်

အဆင်ေြပေစရန်   မွမ်းမံသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း မအူပင်တက သိုလ်မှ သိရသည်။ 

ေအာင်ခိုင်၊ ေအာင်ြမင့်ြမတ ်(မအူပင်) 

 တက သိုလ်ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲမှ

ြပင်ပေြဖဆိရုန် ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းသမူျားသည် သက်ဆိင်ုရာ 

မိနယ်ပညာေရးမှးုံးများတွင ်ေြဖဆိုခွင့်ေလ ာက်လ ာ တစ်ေစာင် 

လ င်  ကျပ် ၂၀ဝ ှင့် စာေမးပဲွဝင်ေကးအတွက် ကျပ် ၇၀၀ တန် ေငွသွင်း 

တံဆိပ်ေခါင်းများဝယ်ယူပီး ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာ၏ လက်ဝဲဘက ်

ထိပ်ပိုင်းတွင်ကပ်၍  မိမိတိုအမှန်တကယ်  ေနထိုင်သည့်မိနယ်ရှ ိ

မိနယ်ပညာေရးမှးုံးတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အချန်ိမ ီတင်သွင်း 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

သတ်မှတ်ထားေသာရက်များအတွင်း အချန်ိမီေပးပုိြခင်း မရိှသူ 

များသည် စာေမးပဲွေြဖဆိခွုင့ ်ရရိှကမည်မဟတ်ုေကာင်းှင့ ်စာေြဖသ ူ

တင်သွင်းသည့်  စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ေလ ာက်လ ာှင့် ေြဖဆိုခွင့် 

ကတ်ြပားတွင် ေဖာ်ြပပါရိှသည့ ်ဘာသာတဲွမှအပ အြခားဘာသာတဲွသို 

ေြပာင်းလဲေြဖဆုိခွင့်ြပမည်မဟုတ်သြဖင့် မိမိေြဖဆုိမည့် ဘာသာတဲွ 

အလိုက ်ပုံစံများ မှန်ကန်မ  ရှိ/မရှိ ေသချာစွာစစ်ေဆးပီး မှန်ကန်စွာ 

ြဖည့်စွက်ေပးပိုကရန ်သတိြပေစလိုေကာင်း။

ေကျာင်းများယာယပီတ်ိထားသြဖင့ ်ေကျာင်းဖွင့ရ်က်ေနာက်ကျ 

ေသာ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ် ၉ ခမှု မိနယ် ၄၆ မိနယ်ရိှ အေြခခ ံ

ပညာေကျာင်းများ၏ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ြပင်ပေြဖဆို 

မည့သ်မူျားအတွက် ေလ ာက်လ ာေရာင်းချြခင်းှင့ ်ြပန်လည်ေပးပိုြခင်း 

တိုကိ ုသတ်မှတ်ရက် တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။                                                            သတင်းစ်

နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များ ကိဆိုပွဲှင့် မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၁၀

ရန်ကုန်တုိငး်ေဒသကီး   ဗုိလ် 

တေထာင်မိနယ ် အမျိးသားစီမံ

ခန်ခွဲမ ပညာဒီဂရီေကာလိပ်တွင ်  

တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့ ်နည်းြပ၊ 

သုပ်ြပသစ်လွင်များအား ကိဆို 

ပွဲကို ိုဝင်ဘာ  ၈ ရက် မွန်းလွဲ 

ပိုင်းတွင ်  အဆိုပါဒီဂရီေကာလိပ ်

NCRC ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး    အစိုးရအဖွဲဝင ်

ဥပေဒချပ်         ဦးေဌးေအာင်၊ 

အမျိးသား    စီမံခန် ခွဲမ ပညာ 

ေကာလိပ်၏ ပထမဆံုးေကျာင်းအပ်ု  

ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေဆွ၊ ဟိုတယ် 

ှင့ ် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

တာဝန်ရိှသူများ၊ သတင်းအတတ် 

ပညာဆိင်ုရာ အငမ်ိးစားပညာရှင် 

များ၊ ဖိတ်ကားထားသည့် ဧည့်သည် 

ေတာ်များှင့ ်ယင်းဒဂီရေီကာလပ်ိ 

ရှိ   သင်ကား၊  စီမံဝန်ထမ်းများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

ေပးအပ်

ေရှးဦးစွာ  ဥပေဒချပ် ဦးေဌး 

ေအာင်က  နည်းြပ၊  သုပ်ြပ 

သစ်လွင်များကို ကိဆိုဂုဏ်ြပ 

အဖွင့ ်  အမှာစကားေြပာကား 

ခ့ဲသည်။ ဆက်လက်၍ အမျိးသား 

စီမံခန်ခဲွမ ပညာဒီဂရီေကာလိပ်၏ 

ပထမဆုံး      ေကျာင်းအုပ်ကီး 

ေဒါက်တာြမင့်ေဆွှင့ ်    လက်ရှိ 

ေကျာင်းအပ်ုကီး ေဒါက်တာနလီာ 

ြမင့်ထူးက  နည်းြပ၊  သုပ်ြပ 

သစ်လွင် ဆရာ ဆရာမ ကိုးဦးကိ ု

ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာ 

ကားခ့ဲသည်။ ယင်းေနာက် ရန်ကုန် 

တုိင်းေဒကီးအစုိးရအဖဲွဝင်ဥပေဒ

ချပ်က    နည်းြပသစ်လွင်များ 

အတွက်    ချးီြမင့်ေငွေပးအပ်ခဲ့ 

သည်။

ေကးမုံ

သိ ီမိမေစျး၌ ကိုဗစ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချမ  ရှိ/မရှိ ေရှာင်တခင်စစ်ေဆး

သိ ီ   ိုဝင်ဘာ  ၁၀

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) သိ ီမိမေစျး၌ ကုိဗစ်စည်းကမ်းချက်များ 

ှင့်အညီေရာင်းချမ  ရှိ/မရှိ ေရှာင်တခင်စစ်ေဆးြခင်းကို ိုဝင်ဘာ ၉ 

ရက်နံနက် ၉ ခွဲနာရီခန်က ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင်    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက       

ဦးေနလင်းထွန်း၊ မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့် မိနယ်စည်ပင ်

သာယာေရးဌာန၊ မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက ကိဗုစ် 

-၁၉ စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီေဈးေရာင်းချမ  ရှိ/မရှိ ေရှာင်တခင် 

စစ်ေဆးခဲ့ပီး သိ ီမိနယ်အတွင်းှင့် ေကျးရာများရှိ အများြပည်သူ 

စားသုံးကုန်ပစ ည်းများ၊ ေဆးဝါးများပစ ည်းများ ဝယ်ယူစားသုံးိုင်ရန် 

ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချခွင့်ြပထားေကာင်း သိရသည်။

ေဈးများတွင ်ေဈးသည် ေဈးဝယ်များ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ကာ

ကွယ်ထန်ိးချပ်ိင်ုေရး န်ကားချက်၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိ ု

တိကျစွာလုိက်နာေဆာင်ရက်ေရးတုိအတွက် ကိဗုစ်-၁၉ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးကုိ 

များများစစ်၊ ပိုးေတွပါက ြမန်ြမန်ကသုေပးေရးစနစ်ြဖင့ ်စမီေံဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်ကို ေစျးသည်များအား  အသိေပးေြပာကားခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။

     ၂၁၀



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊   ၂၀၂၁

ဆီစားလို အသားမြဖစ်၊ ဆီစားများလ င် ေဘးြဖစ်တတ်သည်

ေပါက်ေပါက်
စားသုံးဆီများတွင ်အေြခခံအားြဖင် ့(၁) ကျန်းမာ 

ေရးအရ  သင့်တင့်စွာစားသံုးုိင်သည့်   မြပည့်ဝဆ ီ

များ (Unsaturated Fats)၊ (၂) တတ်ိင်ုသမ ေလ ာ၍့ 

စားသံုးသင့်သည့်ြပည့်ဝဆီများ (Saturated Fats) 

ှင့် (၃)   လုံးဝမစားသုံးသင့်ေသာ  အသွင်ေြပာင်း 

ဆီများ (Trans Fats) ဟူ၍ သုံးမျိးရှိသည်။ 

 မြပည့်ဝဆ ီ သင့်တင့်စွာစားသုံးြခင်းြဖင် ့ခ ာ 

ကိယ်ုအတွက်  ေကာင်းမွန်ေသာ ေသွးတွင်းအဆ ီ

ဓာတ် (HDL)  တုိကုိြမင့်တက်ေစပီး   မေကာင်း 

ေသာအဆဓီာတ် (LDL)တိုကိ ု ေလ ာခ့ျေပးြခင်း 

ြဖင့် ှလုံးေရာဂါှင့် အမျိးအစား-၂ ဆီးချိေရာဂါ 

စသည့် မကူးစက်ိုင်သည့်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွား 

ိုင်ေြခကို ေလျာ့နည်းေစသည်။ (ဥပမာ ေြမပဲ 

ဆီ၊ ှမ်းဆီ၊ ေနကာဆီ၊ ငါးမှရေသာအဆီများ) 

 ြပည့်ဝဆီစားသုံးြခင်းေကာင် ့မေကာင်းေသာ 

ေသွးတွင်းအဆီဓာတ် (LDL) များ လွန်ကဲစွာ 

ြမင့်တက်ေစ၍  အဝလွန်ြခင်း၊   အသည်းအဆ ီ

ဖုံးြခင်း၊ ေလးဖက်နာ၊ ေသွးေကာနရံတွံင် အဆ ီ

များကပ်ခဲ၍  ေသွးေကာများကျ်းကာ ှလုံး 

ေသွးေကာပိတ်ေရာဂါှင့် ေလြဖတ်ြခင်းတုိကုိ 

ြဖစ်ေစိင်ုသည်။ (ဥပမာ စားအန်ုးဆ၊ီ စားအန်ုး 

ဆ ီေရာေှာဆီများ၊ ဆီေကာ်အစားအစာများ၊ 

တိရစ ာန်မှရေသာအဆီများ)

 အသွင်ေြပာင်းဆီသည ် အစားအေသာက်များ 

ပိမုိတုာရှည်ခ၍ံ အရသာရိှေစရန် ပံုမှန်အသံုးြပ 

ေသာဆီတွင်     ဟုိက်ဒုိဂျင်ဓာတ်ထည့်ေပါင်း 

ထားေသာဆီြဖစ်ပီး   ြပည့်ဝဆီစားသုံးြခင်း၏ 

ဆိုးကျိးများအြပင် ေသွးတွင်းဆီ (Triglycerides) 

များကို    ပုိမုိတက်ေစြခင်း၊    ေကာင်းမွန်ေသာ 

ေသွးတွင်းအဆဓီာတ် (HDL) ကိ ုကျေစြခင်းှင့် 

ခ ာကိုယ်တွင်း   ေရာင်ရမ်းမ များြဖစ်ေစြခင်း 

ေကာင် ့   အထက်ေဖာ်ြပပါေရာဂါများအြပင ်

အမျိးအစား-၂ ဆီးချိေရာဂါကုိပါ  ပုိ၍ြဖစ်ပွား 

ေစိင်ုပီး ေနာက်ဆက်တဲွဆိုးကျိးများစွာ ခစံား 

ရရိှိင်ုသည်။ (ဥပမာ အသင့်စားအစားအစာများ 

ြဖစ်ကသည် ့  အာလူးေကာ်၊    ကက်ေကာ်၊ 

ကိတ်မုန် ၊  ေပါင်မုန်စသည်တုိတွင် ပါဝင်သည့် 

ဆီ)

ထုိေကာင့်   လူသားတုိကျန်းမာေရးအတွက် 

ြပည့်ဝဆမီျားကိ ုတတ်ိင်ုသမ ေလ ာစ့ား၍ အသွင် 

ေြပာင်းဆမီျား  စားသုံးြခင်းကိ ု  လုံးဝေရှာင်က်ရ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။   သတိြပရန်မှာ   တချိအရည် 

အေသွးမမီေသာ   ေြမပဲဆီတွင ်   မ  ရှိတတ်သည်။ 

ထိုေကာင် ့ေြမပဲဆီသုံးသူများက    အနံအရသာ 

ေကာင်းသည့် အရည်အေသွးြပည့်မ ီေြမပဆဲမီျိးကိ ု

ေရးချယ်တတ်ပါေစ။

သတိထားသင့်ေသာ ြပည့်ဝဆီအမျိးမျိး

အဝလွန်အဆပီိသုမူျားှင့်  ကိယ်ုအေလးချန်ိ 

ကျဆင်းလိသုမူျားအေနြဖင့်  ြပည့်ဝဆတီိက်ုိက်ုပါရိှ 

ေသာ ကက်၊ ဘအဲေရခံွများှင့် ေြခေလးေချာင်းသား 

အဆီများ၊ ဝက်အူေချာင်း၊ စည်သွတ်ဘူး၊  ေဟာ့ေဒါ့၊ 

အသားလုံး    စသည်ြဖင့် အထူးတလည်ြပြပင်ထား 

ေသာ   အရန်သင့်အစားအစာများ၊  အုန်းုိ၊ စားအုန်း 

ဆီများှင့်    ထိုအဆီတိုြဖင့်     ချက်ြပတ်ထားေသာ 

ဟင်းလျာများှင့် ဒိုးနတ်သေရစာတိုကို ေရှာင်ိုင် 

ပါက အေကာင်းဆုံးြဖစ်ပါသည်။ margarines (ေခ ) 

ေထာပတ်တုများ၊  ကရက်ကာ၊  ကွတ်ကီး၊  ေပါင်မုန်  

စသည့် မုန်ဖုတ်သေရစာများ၊ အာလူးအက ပ်ေကာ်၊ 

ကက်ေကာ်အပါအဝင်  ဆီေကာ်မုန်အမျိးမျိးတုိက 

လည်း   ြပည့်ဝဆ ီ  သွယ်ဝိုက်ေသာနည်းြဖင့်ပါရှိေန 

သည့်အတွက်  အလွန်အက ံမစားသင့်ေပ။    ကိလုက် 

စထေရာတက်ေစေသာ   ကက်ဥအှစ်၊    ဘဥဲအှစ်၊ 

ကက်၊ ဘ၊ဲ ဝက်၊ အမ ဲ စသည့် တရိစ ာန်ကလစီာများ၊ 

အဆမီထတ်ုထားေသာ    ွားိုှင့်    အဆမီလိင်ုြပည့် 

ိုထွက်ပစ ည်းများြဖစ်ကေသာ ေထာပတ်၊ ခရင်မ်၊ 

ချစိ် (ေခ )  ဒိန်ခဲများကို စားသုံးမ ေရှာင်က်ကရ 

ပါမည်။ သလွံင်ဆကီ  ှလုံးကိ ု အားေကာင်းေစသလိ ု

ကျန်းမာေရးအတွက်          ဘက်စုေံကာင်းမွန်ပါေသာ် 

လည်း ကယ်လုိရီများေစတတ်၍  များများမစားသင့် 

ေပ။     ေထာပတ်ြဖင့်ေလှာ်ထားေသာ    ေြပာင်းဖူး 

ေပါက်ေပါက်များကိုလည်း   သင့်တင့်ုံမ စားသင့်ပါ 

သည်။

ေရာဂါဘယများေလ ာ့ချေပးမည် ့

အပင်ထွက်အဆီဓာတ်

အီရန်ုိင်ငံ       တီဟီရန်ေဆးသိပ ံတက သုိလ်မှ 

သုေတသနပညာရှင်များသည ်   အစားအစာပုံစံှင် ့

ေရာဂါဘယေကာင့်  အသက်ဆုံးပါးမ  န်းထားတိုကိ ု

ေလ့လာစိစစ်ထားသည် ့  ေဆးသုေတသနေလ့လာ 

ချက်အများအြပားကိ ု   ြပန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့က 

သည်။ အထူးသြဖင့် အရီန်သေုတသမီျားသည် ပပဲစိပ် 

ှင့်  ှမ်းကယ်ေစ ့ (Flaxseeds)   ကဲသ့ို   အပင်ထွက် 

ပစ ည်းများ၌ ေတွရိှုိင်သည့် အယ်လ်ဖာ-လီဒုိလန်း 

နစ်အက်စစ် (ALA) ေခ  အိုမီဂါ-၃ ဖက်တီးအက်စစ ်

တစ်မျိး၏ ကျန်းမာေရးအေပ   အကျိးသက်ေရာက် 

ပုကံိ ုေလလ့ာခဲ့ကသည်။ ေလလ့ာချက်ရလဒ်များအရ 

ALA ဖက်တီးအက်စစ်ကိ ုတစ်ရက်လ င် ၁ ဒသမ ၆ 

ဂရမ်အထ ိအများဆံုးစားသူများသည် တစ်ရက်လ င် 

သညု ဒသမ ၇  ဂရမ်အထ ိအနည်းဆုံးစားသမူျားထက် 

ေရာဂါဘယတစ်မျိးမျိးေကာင် ့   ေသချနိ်မတိုင်ဘဲ 

ေသရုိင်ေြခ ၁၀ ရာခုိင် န်း ပုိနည်းေကာင်းှင့် အခံွ 

မာသီးများ၊   အေစအ့ဆန်များှင့်    အပင်ထွက်အဆ ီ

ဓာတ်ကိ ုများများစားသုံးပါက ေရာဂါဘယတစ်မျိးမျိး 

ေကာင့် ေသချန်ိမတိင်ုဘ ဲ  ေသရိင်ုေြခကိ ု  ေလ ာခ့ျ 

ေပးိုင်ဖွယ်ရှိေကာင်း        အီရန်သုေတသီများက 

ေအာက်တိုဘာလ   ဒုတိယပတ်ခန်က    ေြပာကား 

ေကာင်း   ေလလ့ာသရိပါသည်။    သိုေသာ် ခ င်းချက် 

အေနြဖင့်     သစ်ကားသီး၊     သစ်အယ်သီးများက 

ဦးေှာက်ကုိ   အားေကာင်းေစေသာ်လည်း    အလွန် 

အက ံစားမိပါက ကယ်လိုရီြမင့်တက်ေစပါသည်။

ဆီေကာ်စာများှင် ့အသက်အ ရာယ်

ဆီေကာ်အစားအစာများ       စားသုံးြခင်းက 

ကျန်းမာေရးကိ ုဆိုးဆိုးရားရား ထခိိက်ုေစိင်ုေကာင်း  

ကိ ုလအူများ သထိားကပီးြဖစ်သည်။ ဆေီကာ်အစား 

အစာဟုဆုိရာ၌    က ပ်က ပ်ရရအေကာ်အားလံုးကုိ 

ရည် န်းပါသည်။ ဥပမာ ဆီကို  မီးပူပူ၊  မီးေတာက် 

ေတာက်ြဖင် ့  ေကာ်ထားေသာ    ပဲမျိးစုံအေကာ်၊ 

ထပ်တစ်ရာ၊ အီကာေကွး၊ စမူဆာ၊ ပလာတာ၊ ဗယာ 

ေကာ်၊ ငါးေကာ်၊ ပစွုန်ေကာ်၊ ကက်ေကာ်၊ ကက်ဆ ီ

ဖတ်ေကာ်၊ ဝက်ဆီဖတ်ေကာ်၊ အမဲဆီဖတ်ေကာ်၊ 

အာလူးေကာ်၊   တိုဟူးေကာ်၊   တုိဟူးေြခာက်ေကာ်၊ 

ငါးမုန်ေကာ်၊  ငှက်ေပျာေကာ်၊    စာကေလးေကာ်၊ 

ပဲြခမ်းှစ်ြပန်ေကာ ်   စသည်တိုြဖစ်သည်။    ၎င်းဆ ီ

ေကာ်အစားအစာတိုကိ ု  ဆီးချိေသွးချိေရာဂါရှိသူ၊ 

ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ ေကျာက်ကပ်၊ အသည်း၊ အစာအိမ်၊ 

ေလးဖက်နာှင့်    အိုးကျးီေပါင်းေရာဂါရှိသူများ 

အထူးေရှာင်ရှားသင့်ပါသည်။ ခ ာကိုယ်ထဲ အဆီ 

များပါက   အမျိးသားသေ ေအာင်ြခင်းကိုလည်း 

ထိခိုက်ေစပါသည်။ ဆီေကာ်အစားအစာများက 

ကင်ဆာကုထုံးကိ ု  အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစကာ 

ကင်ဆာဆလ်ဲများကိလုည်း   ကီးထွားေစိင်ုသြဖင့် 

အထူးေရှာင်ရှားသင့်ေပသည်။ ဘီပိုး၊ စီပိုး ေရာဂါ 

ရိှသမူျားအေနြဖင့ ်ဆှီင့် အဆ ီလုံးဝမစားသင့်ေပ။ 

ေဖာ်ြပပါေရာဂါရှိသူများက  ဆီေကာ်အစားအစာ 

များအြပင ်အဆီ၊ အှစ်၊ မလိုင်၊ ေထာပတ်၊ ိုှင့် 

ကက်ဥအှစ်စားသံုးြခင်းကုိ    ေရှာင်ရှားရပါမည်။ 

အထူးသြဖင့် ညစာတွင်  ဆီေကာ်ှင့်   ဟင်းအဆီ 

အှစ်ေလ ာစ့ား၍ ေရလုြံပတ်စားသုံးသင့်ပါသည်။

လတ်တေလာ  အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စတွုင် 

ေလလ့ာမ အသစ်တစ်ခအုရ  ဆေီကာ်အစားအစာ 

များစားြခင်းေကာင့် ေစာေစာစီးစီးအသက်ေသဆုံး 

ိုင်ေကာင်းှင် ့  ဆီေကာ်ထားေသာအစားအစာ 

များ ပံုမှန်စားသည့် အသက် (၅၀) ေကျာ် အမျိးသမီး 

များသည ်ေသဆုံးိုင်သည့်အ ရာယ်  ပိုြမင့်မား 

ေကာင်း သတိေပးထားသည်။   ေကာ်ထားေသာ 

အစားအစာများ မကာခဏစားသုံးြခင်းေကာင့်        

မလိုလားအပ်ေသာ  ကျန်းမာေရးေနာက်ဆက်တွဲ 

ြပဿနာများဆ ီဦးတည်သွားကာ ှလုံးေသွးေကာ 

ကျန်းမာေရးကုိ ထိခုိက်ုိင်ပီး အမျိးအစား-၂    ဆီးချိ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားုိင်သည့်အ ရာယ်လည်း ပိုများေစ 

ေကာင်းသရိသည်။ အဆိပုါေလလ့ာမ ကိ ုအိင်ုအိဝုါ 

တက သိုလ်သုေတသီများက ဦးေဆာင်ခဲ့ကပီး 

ေလ့လာမ ကာလအတွင်း   လူဦးေရသုံးေသာင်း 

တစ်ေထာင်ေကျာ် ေသဆုံးကာ ၎င်းေသဆုံးသမူျား 

အနက်     လူဦးေရကိုးေထာင့်သုံးရာခန်သည် 

ကျန်းမာေရးြပဿနာများေကာင် ့  ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ရှစ်ေထာင့်သံုးရာေကျာ်မှာ ကင်ဆာှင့်ဆက်စပ်၍ 

ေသဆံုးသူများြဖစ်ကာ ကျန်လဦူးေရ တစ်ေသာင်း 

သုံးေထာင်ေကျာ်မှာ  အြခားေသာအေကာင်းရင်း 

များှင့်ဆက်စပ်၍ ေသဆုံးေကာင်း ေလလ့ာေတွရိှ 

ရသည်။ ၎င်းတိုစားသုံးေသာ ဆေီကာ်အစားအစာ 

များအနက် ကက်ေကာ်၊ ငါးေကာ်၊  ငါးအသားညပ် 

ေပါင်မန်ု၊     ပင်လယ်စာေကာ်၊   အာလူးေကာ်ကဲသ့ို    

ဆီေကာ်စာများကိ ု       စားသုံးသူလူအုပ်စုခွဲ၍ 

သုေတသီများက ေလ့လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

အဆအီှစ်များှင့်  ဆေီကာ်အစားအစာများ    မကာခဏစားသုံးြခင်းက 

အဝလွန်အဆီပိုေစုံမ မက ဦးေှာက်ကို  ထိခိုက်ေစိုင်ပီး ယေနကမ ာ့ 

လူသားများကို   ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ    မကူးစက်တတ်ေသာေရာဂါများ 

ြဖစ်ကသည့်  ှလုံး၊  ှလုံးေသွးေကာေရာဂါအမျိးမျိး၊   ေသွးတိုး၊  ဆီးချိ၊  

ေလငန်းေရာဂါများကိြုဖစ်ေစိင်ု၍    ၎င်းအစားအစာများ    စားသုံးြခင်းကိ ု

ေလ ာခ့ျြခင်းြဖင့် လူသက်တမ်းကိ ုအထိက်ုအေလျာက်ဆဲွဆန်ထားိင်ုမည် 

ြဖစ်သည်။ သိုပါ၍ ကျန်းမာေပျာ်ရ င်ေသာဘဝကိ ုပိင်ုဆိင်ုိင်ုေရးအတက်ွ 

ဆီစားသုံးမ ကို ေလ ာ့ချရန်၊ ြပန်ေကာ်ဆီများြဖင့် ေကာ်ေလှာ်ထားေသာ 

အစားအစာများကို ေရှာင်ရှားရန်၊ ေဘးကင်းလုံ ခံမ မရှိေသာ စားအုန်းဆီ 

ှင့်ပဲဆီအတုများကို စားသုံးြခင်းမှ ေရှာင်က်ရန်လိုအပ်



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

အေြဖရလဒ်အြဖစ်    ဆီေကာ်အစားအစာများ 

ပုမှံန်စားသုံးမ ေကာင့် မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် 

မဆုိ ေသဆံုးုိင်သည့်အ ရာယ်ြမင့်မားပီး အထူး 

သြဖင့်   ှလံုးြပဿနာများြဖင့်   ေသဆံုးုိင်သည့် 

အ ရာယ်ြမင့်မားေကာင်း အသိေပးထားသည်။

ေသွးအတွင်းရှ ိအဆီဓာတ်များ

ခ ာကိယ်ုအံှအြပားတွင်ရိှေသာ   ဆလ်ဲများ 

အားလုံးနီးပါးထတွဲင်  အဆဓီာတ်ပါရိှေနကသည်။ 

လူတုိစားသံုးလုိက်ေသာ   အစားအစာများထတွဲင် 

ပါဝင်ေသာအဆီဓာတ်များသည ်  အသည်းဆီသို 

ဦးစွာေရာက်သွားသည်။    ထိုေနာက် ခ ာကိုယ် 

အတွက်  လိအုပ်ေသာေနရာများဆသီို အဆဓီာတ် 

များကို  ပိုေဆာင်ေပးသည်။  ေသွးဆိုသည်မှာ ေရ 

(အရည်)   ကဲ့သိုြဖစ်ေနကာ   အဆီများကို   အလို 

အေလျာက်ပို၍မရသြဖင့်  အသည်းလုပ်ေဆာင ်

ချက်ြဖင့် လုိအပ်သလုိြပြပင်ေြပာင်းလဲပီးေနာက်  

ပုိတင်းေမာ်လီကျးှင့် တဲွချတ်ိပီးမှ  ေသွးထဲသို 

ပုိေပးုိင်သည်။  အဆုိပါလုပ်ေဆာင်ချက်များအရ 

လူခ ာကိုယ်၏ေသွးထဲတွင ်   အဆီဓာတ်ငါးမျိး 

ြဖစ်သွားကသည်။ ၎င်းတိုမှာ (၁) HDL ၊ (၂) LDL ၊ 

(၃) IDL ၊(၄) VDL ှင့် (၅) Chylomicron တိုြဖစ်က 

သည်။    တစ်မျိးစီ၏    ရာခိုင် န်းအေြခအေနကို 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေလ့လာသိရှိရသည်။

 (HDL အဆီဓာတ်)     ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းပီး 

ေကာင်းေသာအဆြီဖစ်သည်။ အဆ ီ၅၀ ရာခိင်ု 

 န်းှင့် ပိုတင်း ၅၀ ရာခိုင် န်းပါဝင်သည်။ 

၎င်းအဆီ   ၅၀   ရာခိုင် န်းထဲမှာ    ကိုလက် 

စထေရာ၊ ေဖာ်စဖိုလစ်ပစ်ှင် ့ ထိုင်ဂရစ်စိုက ်

များပါဝင်ကသည်။  ၎င်းတိုက  ေသွးေကာများ 

မပိတ်ေအာင် ကာကွယ်ေပးသည်။

 (LDL   အဆီဓာတ်)    အဆီပမာဏများေသာ 

ေကာင့် မေကာင်းေသာအဆီြဖစ်သည်။ အဆီ 

၈၀ ရာခိုင် န်းှင့် ပိုတင်း ၂၀ ရာခိုင် န်းပါဝင် 

သည်။   ၎င်းအဆီထဲမှာ   ကိုလက်စထေရာှင် ့

ေဖာ်စဖိလုစ်ပစ်များ  အေြမာက်အြမားပါရိှေနက 

သည်။ ေသွးေကာနံရံများကိ ုပိတ်ေစသည်။

 (IDL  အဆီဓာတ်)    အဆီပမာဏများသြဖင် ့

မေကာင်းေသာအဆီြဖစ်သည်။ အဆ ီ၈၅ ရာခုိင် 

 န်းှင့် ပိုတင်း ၁၅ ရာခိုင် န်းပါဝင်သည်။ 

 (VDL အဆီဓာတ်) အဆီ ၉၂ ရာခိုင် န်းှင့် ပို 

တင်း   ရှစ်ရာခိင်ု န်းပါဝင်သည်။  အဆမီျားေသာ 

ေကာင် ့ကျန်းမာေရးအတွက်မေကာင်းပါ။

 (Chylomicron အဆီဓာတ်)   ၉၉   ရာခုိင် န်းမှာ 

အဆီြဖစ်ပီး ထိုင်ဂရစ်စိုက ်(ေခ ) သိုေလှာင် 

အဆီများ  ေြမာက်ြမားစွာပါရှိေနကသည်။  ပို 

တင်းမှာ တစ်ရာခုိင် န်းသာပါဝင်သည်။  ဝေသာ 

သမူျား၏ေသွးထတွဲင် ၎င်းအဆကီိ ုေတွရသည်။ 

ေဖာ်ြပပါ အဆီဓာတ်ငါးမျိးထဲတွင ် HDL  ကို 

ကျန်းမာေရးအတွက်  ေကာင်းေသာအဆီ  (မြပည့်ဝ 

အဆ)ီ အြဖစ်သတ်မှတ်ပီး ကျန်ေလးမျိးကိ ုကျန်းမာ 

ေရးအတွက်  မေကာင်းေသာအဆီ  (ြပည့်ဝဆီ)    ဟ ု

သတ်မှတ်သည်။ အထူးသြဖင် ့LDL များသည ်ှလုံး 

ေသွးေကာများကိ ု  ကျ်းေစသည့်အတွက ်   ှလုံး 

ေသွးေကာကျ်းေရာဂါ၊    ေသွးတုိးေရာဂါအပါအဝင် 

ေလြဖတ်ြခင်းတိုြဖစ်တတ်သည်။  ပမာဏအလွန်များ 

လ င်    အသက်ပါဆုံး ံးိုင်သည်။      ထိုေကာင် ့

ေသွးအတွင်းရှိ    အဆီေလျာ့နည်းေစရန်အတွက ်

မြပည့်ဝဆ ီ(Unsaturated Fatty Acid) ကိုစားပီး 

ြပည့်ဝဆီ (Saturated Fatty Acid) ကုိေရှာင်ရမည်။ 

အဝလွန်သမူျားှင့်  ေသွးအတွင်း   ကိလုက်စထေရာ 

များသူက ြဖည့်စွက်စာအေနြဖင့ ်အိုမီဂါ-၃၊ အိုမီဂါ-

၆၊ အိုမီဂါ-၉   တိုကိုစားသုံးပါ။    ငါးကီးဆီစားပါ။ 

က ပ်က ပ်ေကာ်ထားေသာ အစားအစာများကိ ုလုံးဝ 

(လုံးဝ) ေရှာင်ပါ။   သဘာဝမဟုတ်ေသာ   အချိရည် 

ဘူးများကို  ေသာက်သံုးြခင်းမှ  အထူးေရှာင်က်ပါ။ 

အဆီေြဖေဆး

ဆီေကာ်အစားအစာများှင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ြပည့်ဝဆမီျားကိ ု မကာခဏစားသုံးသမူျားအေနြဖင့် 

အဆီေြဖေဆးလုိအပ်သည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါသဘာဝ 

သစ်သီးဝလံများှင့် သစ်ဥသစ်ဖုများက အဆီေြဖ 

ေဆးသဖွယ် အေကာင်းဆုံး စွမ်းေဆာင်ေပးိင်ုသည်။

 ကွတ်၊ ေထာပတ်သီး၊ ပန်းေဂ ဖီစိမ်း၊ သစ်ကံ 

ပိုးေခါက်၊ ေလ ာ်ပင်ေစ၊့   လက်ဖက်စမ်ိး၊   လေိမ ာ် 

သီး၊ တည်သီး၊ သလသဲီး၊ ဟင်းနုယ်ရက်၊ စမ်ိးြပာ 

ေရညိ၊ နွင်း၊ ဖရဲသီး၊ ေကာက်ှံများစားေပးပါ။

 နနံက်စာစားပီးေနာက်  ချ်ေစာ်ကားသီးအေြခာက် 

သုံးဖတ်   (သိုမဟတ်ု)   ေလးဖတ်ခန်ကိ ု  ေရေွး 

ဆူဆူတစ်ခွက်ထဲ   ထည့်၍ေသာက်ပါ။    အသီး 

ေြခာက် ေပျာ့ပသွဲားသည်အထ ိေရေွးထပ်ြဖည့် 

ကာ ေရဆာတိင်ုးေသာက်ိင်ုပါသည် (ေနာက်ဆုံး 

မှာ အသီးေြခာက်ကိဝုါးစားပါ)။ ထိသုိုေသာက်ေပး 

ြခင်းြဖင့် ေသွးထရိှဲအဆမီျား၊ မေကာင်းေသာ LDL 

ကိုလက်စထေရာများ ကျဆင်းေစပီး   ေသွးတိုး 

ေရာဂါရိှသူများ၊ ှလံုးအဆီပိတ်သူများ၊ အသည်း 

ေရာဂါေဝဒနာရှင်များှင့်   ခ ာကိယ်ုတွင်းအဆ ီ

များသူများကိ ု  ေကာင်းကျိးြပသည်။    ေသွး 

လည်ပတ်မ အားေကာင်းေစသည်။

 ဝဥက    ကိယ်ုတွင်းအဆမီျားကိ ု   သသိသိာသာ 

ကျဆင်းေစသည်။   ဝဥသပ်ု၊    ဝဥြဖင့်ြပလပ်ုထား 

ေသာေခါက်ဆွဲ၊ ဝဥဟင်းချိေသာက်ပါ။

 မင်းကွတ်သီးစားပါ။ ေသွးထဲရှိအဆီများကို 

ကျေစပါသည်။

အချပ်အားြဖင့်ဆိေုသာ်   “ဆစီားလို   အသား 

မြဖစ်၊ ဆစီားများလ င်  ေဘးြဖစ်တတ်သည်၊ ဆကီိ ု

ေရှာင်   အိေုတာင်ပုျိဆ”ဲ   ဟေူသာ   ကျန်းမာေရး 

ေဆာင်ပဒ်ုကိ ု အစ်သတခိျပ်ကရေပမည်။    အဆ ီ

အှစ်များှင့် ဆေီကာ်အစားအစာများ   မကာခဏ 

စားသုံးြခင်းက အဝလွန်အဆီပုိေစံုမ မက ဦးေှာက် 

ကို ထိခိုက်ေစိုင်ပီး   ယေနကမ ာ့လူသားများကိ ု

ခမ်ိးေြခာက်ေနေသာ မကူးစက်တတ်ေသာေရာဂါ 

များြဖစ်ကသည် ့ ှလုံး၊   ှလုံးေသွးေကာေရာဂါ 

အမျိးမျိး၊ ေသွးတိုး၊ ဆီးချိ၊  ေလငန်းေရာဂါများကိ ု 

ြဖစ်ေစုိင်၍ ၎င်းအစားအစာများ   စားသံုးြခင်းကုိ

ေလ ာ့ချြခင်းြဖင် ့    လူသက်တမ်းကိ ု    အထိုက် 

အေလျာက်ဆဲွဆန်ထားိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ သိုပါ၍ 

ကျန်းမာေပျာ်ရ င်ေသာဘဝကိ ု    ပိုင်ဆိုင်ိုင်ေရး 

အတွက် ဆီစားသံုးမ ကိ ုေလ ာ့ချရန်၊ ြပန်ေကာ်ဆီ 

များြဖင့် ေကာ်ေလှာ်ထားေသာ အစားအစာများကိ ု

ေရှာင်ရှားရန်၊ ေဘးကင်းလုံ ခံမ မရိှေသာ စားအန်ုး 

ဆှီင့် ပဲဆီအတုများကုိ စားသံုးြခင်းမှ ေရှာင်က်ရန် 

လိုအပ်ပါေကာင်း အကံြပလိုက်ရပါသည်။       ။

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ   ၁၀ 

ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်  အင်းစိန်မိနယ်အတွင်း၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   

ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေစရန်ှင် ့  ကူးစက်ပျံှံမ မရှိေစရန် ရည်ရယ်၍ 

မိနယ်အတွင်းရှိ အသက် ၆၅ ှစ်ှင့်အထက် အဘိုး  အဘွားများ၊ 

စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများှင့်  ကုမ ဏီဝန်ထမ်းများ၊   ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

လူမ ေရးပရဟိတအဖွဲများ၊   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းှင့်  ဝန်ထမ်းမိသားစု 

ဝင်များအား    အင်းစိန်မိနယ ်  ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့်   သတ်မှတ် 

ထားေသာ  ေဆးထိုးစုရပ်များ၌      မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။

မ ေလး  ိုဝင်ဘာ  ၁၀

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမ ှ   ဝန်ထမ်းသစ်များ 

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းခွင်ရက်တိုသင်တန်းဆင်းပွဲှင့်

“ ပန်းခင်းစမီခံျက် ” ပထမေြခာက်လပတ် စွမ်းေဆာင် 

ရည်ဆု  ချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု  ယေနနံနက် ၁၁ 

နာရီက မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးုံးရှိ 

မိေတာ ်ခန်းမ၌ကျင်းပရာ    မ ေလးတုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကိ၊ု တိင်ုးေဒသကီး  ဝန်ကီးများ၊    

ဌာနဆုိင်ရာ    တာဝန်ရိှသူများှင့်  သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူ  ၁၀၅ ဦး တက်ေရာက်ကသည်။

တိုက်တွန်းေြပာကား

အခမ်းအနားတွင် တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

မိမိတုိတတ်ေြမာက်ထားေသာ  ပညာ၊  သင်တန်းမှ ပုိချ 

လိက်ုေသာ ဘာသာရပ်များကိ ုအေြခခ၍ံ ိင်ုငေံတာ် 

ှင့် ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်းများအတွက ်မိမိဆ  

ှင့်အညီ တာဝန်သိစွာြဖင့ ်လက်ေတွနယ်ပယ်တွင ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမည်    ြဖစ်သည့်အတွက ်

အသိအမှတ်ြပပါေကာင်း၊     ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်

ခန်အပ်ပီးြဖစ်သည့အ်တွက် ိင်ုငေံတာ်အေပ  သစ ာ 

ရှိစွာြဖင့် မိမိဌာန၏ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံး

ဝန်ထမ်းသစ်များ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းခွင်ရက်တိုသင်တန်းဆင်းပွဲှင့် 

“ ပန်းခင်းစီမံချက် ” ပထမေြခာက်လပတ် စွမ်းေဆာင်ရည်ဆုချးီြမင့်ပွဲ ကျင်းပ

လုပ်နည်းများှင့်အည ီ    ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကိ ု

ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုင ံ

သားတစ်ဦးရရှိမည့်အခွင့်အေရး   မဆုံး ံးမနစ်နာ 

ေစေရးအတွက် ိင်ုငသံားတစ်ေယာက်၏ သက်ေသခ ံ

သည့ ်လက်မှတ်ထတ်ုေပးြခင်းလပ်ုငန်းသည် တာဝန် 

ကီးပါေကာင်း၊     ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်များ

ြပည်သူများ      လက်ဝယ်ကိုင်ေဆာင်ိုင်ေရး  

“လူမ ဘဝြပည့်စုံဖို     ိုင်ငံသားကတ်ကိုင်ကစို”   

ဆိုသည့်  ေဆာင်ပုဒ်ှင့်အညီ  တာဝန်ရှိသူများက    

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း     တိက်ုတွန်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     တိုင်းေဒသကီး လူမ ေရးရာ 

ဝန်ကီး      တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး ဦးယ်ေထွးက   

ပနး်ခငး်စီမံချက်       ပထမေြခာက်လပတ  ်

စွမ်းေဆာင်ရည်ဆု    ချးီြမင့်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပပီး   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က

တုိငး်ေဒသကီးအတွငး်   ပနး်ခငး်စီမံချက်  ပထမ 

ေြခာက်လပတ် စွမ်းေဆာင်ရည်ဆုရရှိေသာ ပထမ 

မိတ ီလာမိနယ်၊ ဒုတိယ မလ  င်မိနယ်၊ တတိယ 

မိုးကုတ်မိနယ်များအား  ဆုေငွများချးီြမင့်ြခင်းှင့ ်

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ    ေပးအပ်ြခင်းကို 

လည်းေကာင်း၊   အလယ်ပုိငး်တုိငး်စစ်ဌာနချပ ်

တုိင်းမှးက သင်တန်းသား စြံပဆ၊ု  စာေပထူးခ န်ဆှုင့်   

စစ်ေရးြပထူးခ န်ဆုတံဆိပ်ရရှိကေသာ  သင်တန်း 

သား   သင်တန်းသူများ ကုိလည်းေကာင်း၊တုိင်းေဒသကီး  

ဝန်ကီးများှင့ ် တာဝန်ရိှသမူျားက   တိင်ုးေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲှင့် အလယ်ပုိငး်တုိငး်စစ်ဌာနချပ်တုိမှ 

ေပးအပ်ေသာ  လက်ေဆာင်ပစ ည်းများကုိ လည်းေကာင်း 

ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။
ဝန်ထမ်းသစ်များ   ဌာနတွင်း  လုပ်ငန်းခွင်

ရက်တိုသင်တန်းတွင ်        လက်ေထာက်လူဝင်မ 
ကီးကပ်ေရးမှး  ၇၈ ဦး၊   ဒုတိယ လက်ေထာက်
ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး ၁၀ ဦး၊ အမ တွဲထိန်း  
၁၇ ဦးတို သင်တန်းဆင်းခဲ့ကပီး တိုင်းေဒသကီး
အတွင်း လုိအပ်မည့်မိနယ်များတွင်  အင်အားြဖည့် 
တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်
ပန်းခင်းစီမံချက်၏ ရည်မှန်းတာဝန်များ ေအာင်ြမင်ရန်  
ဒုတိယေြခာက်လပတ်ကာလအတွင်း မိတ်ဖက်ဌာန 
များ၊  စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများှင့ ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

အင်းစိန်မိနယ်ရှိ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများမှ ဝန်ထမ်း ၁၂၃၆၆ ဦးကို ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးခဲ့
အင်းစိန်မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ  

တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊ 

မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွှင့် တာဝန်ရိှသမူျားက အနီးကပ်ကီးကပ်ကာ ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ  ဒုတိယမိနယ်  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး 

မှး (စီမံ/ဘ  ာ)  ေဒါက်တာမိုးမိုးြမင့်ှင့်   အေြခခံကျန်းမာေရး 

က မ်းကျင်ပညာရှင်များက  အဖွဲများခွဲ၍ အင်းစိန်မိနယ်အတွင်းရှိ 

စက်ုံ၊  အလုပ်ုံဝန်ထမ်းများှင့်   ဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်များကို ကိုဗစ-်

၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ    ထိုးှံေပးခဲ့ရာ    ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်ထိ 

စုစုေပါင်း  ၁၂၃၆၆ ဦး ထိုးှံေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း



ိုဝင်ဘာ ၁၁၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၁၈၀ ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၄ ဒသမ ၀၉ ရာခိုင် န်းရှိ

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၀- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆုိင်ရာစည်းကမ်းများကုိ စနစ်တကျ လုိက်နာေဆာင်ရက်ရန်လုိအပ်ပီး 

ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား  ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၂၈,၈၁၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁,၁၈၀) ဦး ေတွရိှရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရိှမ  ရာခိင်ု န်းမှာ (၄.၀၉) ရာခိင်ု န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း(၅,၁၁၀,၈၉၂)ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၀၉,၇၇၁)ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၉၄၁) ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၄၈၁,၁၆၁)ဦး ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်   ထပ်မံေသဆုံးသ ူ (၁၄) ဦးရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၈,၈၆၉) ဦးရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုဦးတည်အပ်ုစမုျားသတ်မှတ်၍ ထိုးံှေပးလျက်ရိှရာ (၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနအထ ိ

လဦူးေရ စစုေုပါင်း (၁၄,၁၅၇,၂၀၀) ဦးအား ထိုးံှေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ အြပည့ ်ထိုးံှပီးစီးသ ူ

(၈,၈၅၃,၅၅၄) ဦး ှင့် ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသူ (၅,၃၀၃,၆၄၆) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

(၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ေရ  စုစုေပါင်း 

(၂၃,၀၁၀,၇၅၄) ကိမ် ထိုးှံပီး ြဖစ်ပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် “ုံးလုပ်ငန်းဌာနများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ရန်အတွက ်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လုပ်ငန်းလမ်း န်” ှင့် “တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အသိေပး 

ြခင်း/ သတိေပးြခင်း မိသားစုစီမံချက်” အတုိင်း ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ 

အား အသိေပးြခင်းှင့် သတိေပးြခင်းတုိကုိ လူတုိင်း၊ မိသားစုတုိင်းမှ တက်က စွာ ပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ကပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံပါသည်။

(၁၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ အေြခအေန

(၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

                                                                                             ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၇၅၃၆၅၃၆ ၃၇၆၀၄၅၄၀ ၇၇၈၃၁၆

၂။ အိ ိယ ၃၄၃၈၆၇၈၆ ၃၃၇၇၆၀၅၃ ၄၆၁၈၂၇

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၈၉၇၀၂၅ ၂၁၁၀၀၈၈၈ ၆၀၉၈၁၆

၄။ ဗိတိန် ၉၃၆၆၆၇၆ ၇၆၆၅၅၃၂ ၁၄၂၁၂၄

၅။ ုရှား ၈၉၁၁၇၁၃ ၇၆၅၄၁၆၁ ၂၅၀၄၅၄

၆။ တူရကီ ၈၂၈၈၁၆၅ ၇၇၆၆၁၁၈ ၇၂၅၁၀

၇။ ြပင်သစ် ၇၂၃၂၁၅၇ ၆၉၈၄၀၅၆ ၁၁၈၀၂၃

၈။ အီရန် ၆၀၁၂၄၀၈ ၅၆၄၃၃၈၁ ၁၂၇၆၈၆

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၂၉၉၄၁၈ ၅၁၆၆၂၅၁ ၁၁၆၁၆၅

၁၀။ စပိန် ၅၀၃၂၀၅၆ ၄၈၈၃၇၅၂ ၈၇၅၅၈

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၄၉၃၂၃ ၄၀၉၆၁၉၄ ၁၄၃၅၉၂

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၀၉၃၁၁ ၂၇၃၅၅၀၈ ၄၄၆၆၅

၃။ မေလးရှား ၂၅၁၇၁၇၃ ၂၄၂၅၉၄၃ ၂၉၄၂၇

၄။ ထိုင်း ၁၉၈၉၄၇၃ ၁၈၇၃၁၈၄ ၁၉၈၂၆

၅။ ဗီယက်နမ် ၉၉၂၇၃၅ ၈၄၄၀၅၄ ၂၂၇၆၅

၆။ ြမန်မာ ၅၀၉၇၇၁ ၄၈၁၁၆၁ ၁၈၈၆၉

၇။ စင်ကာပူ ၂၂၄၂၀၀ ၁၉၈၀၉၉ ၅၂၃

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၂၉၂ ၁၁၅၆၅၉ ၂၈၄၅

၉။ လာအို ၅၀၀၃၂ ၄၀၃၅၀ ၉၁

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၃၈၆၄ ၁၂၉၀၀ ၉၃

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာစို



ိုဝင်ဘာ   ၁၁၊   ၂၀၂၁

ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ြခင်း

ခင်ေမာင်ညိ (ေဘာဂေဗဒ)
သင်ဘယ်ေနရာေရာက်ေနသလဲ

ယခအုခါ ခင်ဗျားအေနြဖင့ ်“က န်ေတာ် ဘယ်လိရုည်မှန်းချက်ေတကွိ ု

ချမှတ်ရမလ၊ဲ က န်ေတာ် ရည်မှန်းချက်တစ်ခခုခုျသင့်ပဆီိတုာ ခင်ဗျား 

ေြပာလိုယုံပါပီ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ်လိုချရမယ်ဆိုတာေတာ ့မေြပာရေသး 

ဘူး”ဟု ေမးိုင်သည်။ ဤေမးခွန်းမှာ ေမးသင့်ေသာေမးခွန်းပင ်ြဖစ် 

သည်။ တကယ်ေတာ့ ခင်ဗျားအေနြဖင့် ရည်မှန်းချက်ချဖိုထက် 

ရည်မှန်းချက်ကိရုေအာင်လပ်ုဖိုက ပိလွုယ်ကေူကာင်းကိ ုေတွရိှလာပါ 

လိမ့်မည်။ ေသေသချာချာချမှတ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုသည် 

အချိေသာပုိင်ဆုိင်မ များကုိ ရှင့်ေနခ့ဲပီး ြဖစ်သည်။ အဘယ်ေကာင့် 

ဆိုေသာ် ခင်ဗျားအေနြဖင့် ထိုရည်မှန်းချက်များကို လုပ်ိုင်သည်။ 

ထိုရည်မှန်းချက်များ ရကိုရရမည်ဟ ုခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကည်ထား၍ 

ြဖစ်သည်။ ေစာေစာပိင်ုးက က န်ေတာ် ေြပာခဲသ့လိပုင် ခင်ဗျားကသာ 

ယုံကည်ေနပဆီိလု င် ေအာင်ြမင်ဖိုဆိုသည်မှာ အလွန်လွယ်ကပူါသည်။ 

ဤေနရာ၌ အေရာင်းလပ်ုငန်းတစ်ခကုိ ုဥပမာအြဖစ် ေဖာ်ြပလိပုါသည်။ 

သိုေသာ ်ဤဥပမာများ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ ခင်ဗျား၏ လုပ်ငန်း 

ေပ တွင်မူတည်၍ အလုပ်အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲိုင်သည်ကိုလည်း 

ထပ်ေလာင်းေြပာဆိုလိုပါသည်။ 

အေရာင်းသမားတစ်ေယာက်အေနြဖင့် ထိထိေရာက်ေရာက ်

ေရာင်းချလိသုည့အ်ခါတွင် ရည်မှန်းချက်များ ထားရိှရပါမည်။ လက်ရိှ 

ကုမ ဏီှင့်ပတ်သက်၍ ခင်ဗျားမှာ အေတွအကံအချိ ရိှထားခ့ဲလ င် 

ပို၍ေကာင်းမည်။ သိုေသာ်ခင်ဗျားမှာ  မည်သိုပင်အေတွအကံများ 

ရိှေနေစကာမ ူလက်ေတွြဖစ်ိင်ုသည့ ်ကီးမားေသာရည်မှန်းချက်တစ်ခ ု

ရရှိဖိုအတွက်ဆိုလ င် မှတ်တမ်းအချိ ရှိရပါလိမ့်မည်။ ခင်ဗျားမှာ 

မည်မ ေကာင်းမွန်သည့ ်ေြမပုံကိုရထားထား ဘယ်ေနရာေရာက်ေန 

သည်ကိုမသိလ င် ခင်ဗျားသွားလိုသည့် ပန်းတိုင်သိုေရာက်ေအာင ်

ေဆာင်က်းေပးိုင်ရန ်ခက်ခဲသည်။ မှတ်တမ်းများသာ ရှိထားလ င် 

မည်သည့်ေနရာက စတင်ရမည်ဆိုသည်ကို ခင်ဗျားသိိုင်ပါသည်။ 

တစ်ေနလ င် မိနစ်အနည်းငယ်မ     မှတ်တမ်းေရးပီး  တစ်လခန်  

မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းအားြဖင့ ်ခင်ဗျား၏ အစွမ်းအစများကိ ုမှန်မှန် 

ကန်ကန် သြိမင်ိင်ုသည်။ ခင်ဗျားအေနြဖင့ ်အချန်ိကိအုကျိးရိှေအာင် 

မည်သိုအသုံးချရသည်ကိုလည်း သိရှိိုင်သည်။  

မှတ်တမ်းများထားရှိြခင်းေကာင့ ်တစ်လအတွင်း၌ ပထမ ၁၅ 

ရက်ထက်စာလ င် ဒတုယိ ၁၅ ရက်တွင် ပိ၍ုအလပ်ုလပ်ုိင်ုေကာင်းကိ ု

ရှာေဖွေတွရှိလာလိမ့်မည်။ ဤရက် ၃၀ ကာလအတွင်း၌ မှတ်တမ်း 

တင်ရာတွင် ခင်ဗျားအေနြဖင့ ်အမှန်တကယ်ိုးသားေြဖာင့်မတ်ရန ်

လိအုပ်ပါသည်။ ထိမှုတ်တမ်းသည် ခင်ဗျား၏ အနာဂတ်ှင့ပ်တ်သက် 

ေန၍လည်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ြပည့်စုံသည့် မှတ်တမ်းတစ်ခုြဖစ်ရန်အတွက် အဆင့်များစွာ 

ရှိေနသည်။ ပထမဦးစွာ မည်သည့်အချနိ်၌ အိပ်ရာကထသည်။ 

တကယ်အကျိးရိှသည့ ်အလပ်ုများစတင်လပ်ုကိင်ုသည်ကိ ုမှတ်တမ်း 

ထားပါ။ ဒုတိယအေနြဖင့် ေနလယ်စာစားသည့်အချနိ်ှင့်အြခား 

ကိယ်ုေရးကုိယ်တာကိစ များ ေဆာင်ရက်သည့်အချန်ိများကုိ မှတ်ထားပါ။ 

တတိယအေနြဖင့် အချနိ်းအချက်များအတွက်ေခ ဆိုသည့် တယ်လီ 

ဖန်ုးများ၊ မေမ ာ်လင့ဘ် ဲလမ်းကံဝင်လာသည့ ်ကစိ ရပ်များ၊ အေရာင်း 

သပ်ုြပြခင်းများ၊ ဝယ်သှူင့ ်ေတွဆုရံန်အတွက် သုံးရသည့အ်ချန်ိများ၊ 

ေရာင်းရသည့ပ်မာဏများကိ ုမှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ ေနာက်ဆုံးအေန 

ြဖင့် ဆည်းဆာချနိ်များှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းထားပါ။ ဤအချနိ် 

သည် ြပင်ပံုးဌာနများ၌ အသုံးြပရသည့အ်ချန်ိြဖစ်ပီးလ င် အေရာင်း 

ကိစ များအတွက် ေတွဆုံရသည့ ်ေနာက်ဆုံးနာရီလည်း ြဖစ်သည်။ 

ခင်ဗျား၏ေဖာက်သည်များှင့ပ်တ်သက်ပီး အစအီစ်လပ်ုရန်အတွက် 

ပိ၍ုသုံးရေသာ အချန်ိလည်း ြဖစ်သည်။ ပထမတစ်ရက်၊ှစ်ရက်အတွင်း 

၌ ဤကိစ ရပ်များကို ေဆာင်ရက်ရသည်မှာ ခက်ခဲေနေသာ်လည်း 

အေလ့အထြဖစ်သွားလ င် လွယ်ကူလာပါလိမ့်မည်။  

ခင်ဗျားအေနြဖင့ ်ပုစံတံစ်ခခုကုိ ုအေြခတကျြဖစ်သွားသည့အ်ခါ၌ 

တိုးတက်မ များ ြဖစ်ေပ လာိုင်သည်။ ခင်ဗျား၏ အတိတ်မှတ်တမ်း 

များကို   ြပန်ကည့်ြခင်းအားြဖင့်   ခင်ဗျား၏အေကာင်းဆုံးေန ၊ 

အေကာင်းဆုံးရက်သတ ပတ်၊ အေကာင်းဆုံးေလးလပတ်တိုကိ ုေတွရိှ 

ိုင်သည်။ ခင်ဗျား၏ အေကာင်းဆုံး ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်း 

များကိ ုစွမ်းေဆာင်ရည်ဇယားအသစ်ှင့ ်တိက်ုကည့ပ်ါ။ အေကာင်းဆုံး 

ေလးပတ်၏ အေြခအေနကိုယူပီးလ င် ေနာက်တစ်ကိမ် ထပ်မံကာ 

အေကာင်းဆုံးှစ်ြဖစ်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်းကို ေတွရပါလိမ့် 

မည်။ ထိုသိုေဆာင်ရက်ခဲ့လ င် ခင်ဗျား၏ ကုန်စည်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အမှန်တကယ် အကျိးရိှေအာင်ေဆာင်ရက်ုိင်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ အချိ 

ကုန်ပစ ည်းများသည်  အပတ်စ်၊ ေနစ်၊ လစ်  ြခားနားချက်များ 

ကီးကီးမားမား မရှိကေသာ်လည်း အချိေသာကုန်ပစ ည်းများကမူ 

ြခားနားမ များက သသိသိာသာ ရိှေနိင်ုသည်။ ကစိ ရပ်အေတာ်များများ 

တို၌ ရည်မှန်းချက်ကို တိတိကျကျ ချမှတ်ထားပါ။ သိုေသာ် တစ်လ 

တစ်ခါ မမိ၏ိရည်မှန်းချက်များကိ ုြပန်လည်သံုးသပ်ကာ တြဖည်းြဖည်း 

ြမင့်တင်ေပးြခင်းက ပိုေကာင်းေကာင်း သတိထားပါ။ 

မိမိကိုယ်အတွင်းရှိ ပိင်ဆိုင်လိုစိတ်များသာ ြဖစ်ေပ လာပီ 

ဟုဆုိလ င် ရည်မှန်းချက်ကုိ များစွာအေထာက်အကူြပုိင်ပါလိမ့်မည်။ 

ထိုေကာင့ ်ခင်ဗျားကိုစိန်ေခ ိုင်သည့် စနစ်တစ်ရပ်ကို ေလ့လာကည့ ်

ကပါစုိ။ ပထမဦးစွာ ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်များကိ ုသတထိားပါ။ ခင်ဗျား 

ဝါးမျိိုင်သည်ထက ်ပိုပီးမကိုက်မိပါေစှင့်။ ခင်ဗျားအေနြဖင့ ်သာမန် 

လူတစ်ေယာက်သာြဖစ်ခဲ့လ င် စစချင်းချန်ပီယံတစ်ေယာက်ကို 

စန်ိမေခ ဘ ဲခင်ဗျားေရှက လကူိသုာစန်ိေခ ပါ။ ခင်ဗျားအေနြဖင့ ်ှစ်ဆ 

တိုးပီး စိန်ေခ ချင်သူြဖစ်ခဲ့လ င် ထိုနည်းမှာ မှန်ကန်သည့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။   ှစ်ဆစိန်ေခ ြခင်းဆိုသည်မှာ   ခင်ဗျား 

ေရှကလူကိ ုအိုင်ရေအာင်ေဆာင်ရက်ပီးလ င် ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား 

လည်း အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ုိင်သည့်နည်းကုိ ဆုိလုိပါ 

သည်။ ဤနည်းအားြဖင့ ်မှန်မှန်ကန်ကန် ေအာင်ြမင်မ များကိ ုရရိှေစိင်ု 

သည်။ ေအာင်ြမင်မ တစ်ခုသည်   ေနာက်ထပ်စိန်ေခ မ တစ်ခုအတွက် 

ပိုမိုေတာင့်တင်း ကံ့ခိုင်လာေစိုင်သည်။ ခင်ဗျား၏ေရှမှာ လူဘယ် 

ေလာက်ပဲရှိရှ ိခင်ဗျားတတ်ိုင်သမ  အေကာင်းဆုံးေဆာင်ရက်ခဲ့လ င် 

အများကီးတိုးတက်လာမည်။ ခင်ဗျား၏ ေရှကလတူစ်ေယာက်ကိသုာ 

အမဲတမ်းေကျာ်လွန်ဖို ကိးစားေနခဲ့လ င် အချနိ်အနည်းငယ်အတွင်း 

ခင်ဗျားေရှ၌ မည်သမူ မရိှေတာသ့ည့ ်အေြခအေနသို ေရာက်ရိှလာမည်။ 

ဘာအေရးကီးဆုံးလ ဲ

ကိုယ်ခ ာပိုင်း၊ ေငွေရးေကးေရးပိုင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်း၊ မိသားစုပိုင်း၊ 

စိတ်ဓာတ်ပိုင်းှင့် လူမ ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကို ကည့်က 

ပါစို။ ထိုရည်မှန်းချက်များကို တိတိကျကျချနိ်ရယ်ိုင်သည့် နိယာမ 

အချိရှိကသည်။ ထိုနိယာမများအေနြဖင့် ဤဥပေဒသများသည ်

ေယဘယုျကျေကာင်းကိ ုပထမဦးစွာ သတထိားပါ။ ခင်ဗျားအေနြဖင့် 

ဤနယိာမများကိ ုေယဘယုျသေဘာြဖင့ခ်ျမှတ်ရန် လိအုပ်ေကာင်းကိ ု

မေမ့ပါှင့်။ ထုိစံနမူနာများ ဥပမာများကုိယူပီးလ င် ခင်ဗျား၏အေြခ 

အေနှင့် ကိုက်ညီေအာင ်ေဆာင်ရက်ရပါလိမ့်မည်။ 

 ခင်ဗျားလိခုျင်သည့အ်ရာများ၊ ေမ ာ်လင့ထ်ားသည့အ်ရာများကိ ု

စာရက်ေပ ၌ချေရးပါ။ က န်ေတာ်လိုချင်သမ အားလုံးကို ေရးချရန ်

အတွက် သုံးရက်ခန် ကာမည်ဟ ုခင်ဗျားက ေြပာေကာင်းေြပာမည်။ 

သိုေသာ် ခင်ဗျားထင်သေလာက် မကာေကာင်းကိမု ူေတွရိှအံအ့ားသင့ ်

သွားေစမည်။ အေရးပါမ   အစီအစ်အလိုက်ချေရးပါ။ တစ်ချနိ် 

တည်းမှာပင် ရည်မှန်းချက်များ အများကီးရိှေနပါလမိ့မ်ည်။ ေဂါက်သီး 

ချန်ပီယံတစ်ေယာက်ြဖစ်ဖို ရည်မှန်းချက်လည်း ရှိိုင်သည်။ မိဘ 

ဆရာအသင်း၏ ဥက   လည်း ြဖစ်ချင်သည်။ ဘာသာေရးအသင်း 

အဖဲွများ၏ဥက   လည်း ြဖစ်ချင်ေနသည်။ ဤကစိ များှင့ပ်တ်သက်၍ 

ခင်ဗျားအတွက် အေရးကီးသည့ ်အစီအစ်အလိုက်ချေရးပါ။ ကိစ  

တစ်ခစုတီစ်ခစုအီတွက် အချန်ိေပးရန်လိုပီး ခင်ဗျားလပ်ုသည့ ်အလပ်ု 

ကိုလိုက်၍  အေလ ာ့အတင်းများလည်း ြပလုပ်ရပါလိမ့ ်မည်။ 

တစ်ေနရာ၌သာမက အြခားေနရာမျိးစုံတွင်လည်း ေအာင်ြမင်ရန ်

အတွက် ရည်မှန်းချက်တစ်ခှုင့တ်စ်ခ ုအေလ ာအ့တင်း လပ်ုရေြဖရှင်းရ 

တတ်သည်။ မည်သုိပင်ြဖစ်ေစ ထုိရည်မှန်းချက်များကုိ ရရိှဖုိအတွက် 

ခင်ဗျားအေနြဖင့ ်စုစည်းြပင်ဆင်မ များကို ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။ 

ေလှကားထစ ်သိုမဟုတ် ပိတ်ေနေသာ ေလှကားများ 

အေရးပါမ  အစီအစ်အလိုက် ခင်ဗျား၏ရည်မှန်းချက်များကို 

ချမှတ်ပီးပီဆိုလ င် ခင်ဗျားှင့် ခင်ဗျား၏ ရည်မှန်းချက်အတွင်းမှာ 

ရိှသည့ ်အဟန်အတားများကိလုည်း စာရင်းချေရးသင့ပ်ါသည်။ ခင်ဗျား 

ှင့် ခင်ဗျား၏ရည်မှန်းချက်အတွင်း၌ မည်သည့်အခက်အခဲများ၊ 

အဟန်အတားများမှ မရှိဟုဆိုခဲ့လ င် လိုချင်သမ အရာအားလုံးကို 

ခင်ဗျားရရှိေနပီ။ ခင်ဗျား၏အခက်အခဲများှင့ ်အဟန်အတားများ 

ကို စာရင်းချေရးသည့်အခါတွင ်၎င်းတိုကိ ုေကျာ်လွန်ိုင်သည့် အစီ 

အစ်တစ်ခုှင့် အချနိ်ဇယားတိုကိုလည်း ေရးဆွဲထားိုင်သည်။ စီမံ 

ခန်ခွဲမ  ပညာရှင်ေတာ်ေတာ်များများက ခင်ဗျားမှာရှိသည့ ်ြပဿနာ 

တစ်ခကုိ ုမှန်မှန်ကန်ကန်ေဖာ်ထတ်ုိင်ုခဲလ့ င် ထိြုပဿနာကိ ုတစ်ဝက် 

ေြဖရှင်းပီးပီဟု ဆိုကသည်။ ထိုြပဿနာများကို မှန်မှန်ကန်ကန် 

ေဖာ်ထုတ်လိုက်ိုင်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက် မည်မ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် 

ေကျာ်လ ားသွားိုင်သည်ကိ ုအံ့အားသင့်ေနလိမ့်မည်။ ရည်မှန်းချက် 

တစ်ခုကို ရရှိရန်အတွက ်အဟန်အတားများကို ေကျာ်လ ားိုင်သည့် 

အခါတွင် အြခားရည်မှန်းချက်များကိ ုရရှိိုင်သည့ ်ခရီး၌ရှိေနေသာ 

အဟန်အတားများသည်လည်း လွယ်လွယ်ကူက ူေပျာက်ပျက်သွား 

တတ်ကပါသည်။ 

ေရှစာမျက်ှာများ၌ တစ်ှစ်ထဲတွင် ေဒ လာတစ်သန်းရဖို 

လက်ေတွမဆန်ေသာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုချထားသည့် လူငယ် 

တစ်ေယာက်အေကာင်းကုိ က န်ေတာ်ေြပာခ့ဲပါသည်။ က န်ေတာ်က 

သူကုိေမးလုိသည့် ေမးခွန်းတစ်ခုမှာ ပထမတစ်ှစ်တည်းမှာပင်  ကမ ာ့ 

ချန်ပီယံတစ်ေယာက်ြဖစ်လာေအာင ်စိန်ေခ ဖို မဟုတ်ဘဲ ချန်ပီယံ 

တစ်ေယာက်ြဖစ်လာေအာင ်ချမှတ်ထားသည့် အေြခခံများအတိုင်း 

အဘယ်ေကာင့်မေဆာင်ရက်သနည်းဟ ုြဖစ်သည်။ လက်ေဝှသမား 

တစ်ေယာက်အြဖစ ်ကိးဝိုင်းထဲသို ချက်ချင်းမဝင်ေသးဘ ဲသူထက် 

သာသည့် လူတစ်ေယာက်ကို ပထမဦးစွာ  စိန်ေခ မ ြပရမည်။ 

ေအာင်ြမင်မ တစ်ခုရပီးသည့်ေနာက ်သူကိုယ်သူယုံကည်စိတ်ချပီး 

အေတွအ ကံရရှိလာသည့်အခါတွင် ေလှကားထစ်များအတိုင်း 

တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့် တက်သွားိုင်သည်။ အလားအလာရှိသည့ ်

လက်ေဝှသမားများသည် သူတိုမှာ အေတွအကံ လုံလုံေလာက ်

ေလာက်မရှိေသးဘဲှင့် ခက်ခက်ခဲခဲ ထိုးသတ်ရသည့်ပိင်ပွဲများကို 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းေကာင့်သာ ပျက်စီးသွားရြခင်း ြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၀ သို

ထိပ်ဆုံးမှာ ေတွကမယ်

ခင်ဗျားအေနြဖင့် သာမန်လူတစ်ေယာက်သာြဖစ်ခဲ့လ င် 

စစချင်းချန်ပီယံတစ်ေယာက်ကို စိန်မေခ ဘဲ 

ခင်ဗျားေရှက လူကိုသာစိန်ေခ ပါ။ ခင်ဗျားအေနြဖင့် 

ှစ်ဆတိုးပီး စိန်ေခ ချင်သူြဖစ်ခဲ့လ င် ထိုနည်းမှာ 

မှန်ကန်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။   

ှစ်ဆစိန်ေခ ြခင်းဆိုသည်မှာ   ခင်ဗျားေရှကလူကို 

အိုင်ရေအာင်ေဆာင်ရက်ပီးလ င် 

ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျားလည်း အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ိုင်သည့်နည်းကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ဤနည်းအားြဖင့် မှန်မှန်ကန်ကန် 

ေအာင်ြမင်မ များကို ရရှိေစိုင်



ိုဝင်ဘာ   ၁၁၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၉ မှ

က န်ေတာ်က ထုိလူငယ်ကုိေပးလုိသည့်အကံeာဏ်မှာ “ခင်ဗျားရဲ 

ရည်မှန်းချက်ေတွကိုရဖိုဆိုလ င် ြဖည်းြဖည်းမှန်မှန်သာ ေဆာင်ရက် 

သွားပါ”ဟ ုြဖစ်သည်။ တကယ်ေတာ့ သူကုိေပးလုိက်သည့် အကံမှာ 

ထိပ်ဆံုးသုိေရာက်ေနသည့် လမူျားမှလပ်ုေဆာင်ေနသည့အ်တိင်ုးသာ

လ င် ြဖစ်သည်။ ဤနည်းအားြဖင့် သူ၏ရည်မှန်းချက်က ဘယ်ေနရာ 

မှာ ရှိသည်ကိ ုသိြမင်ေစိုင်သည်။ ထိုေနာက် က န်ေတာ်က သူအား 

၎င်းတို၏ကုမ ဏီမှ သာမန်လူများရရှိသည့ ်ဝင်ေငွထက ်နည်းနည်း 

နိမ့်သည့် ဝင်ေငွတစ်ခုကိ ုရှာကည့်ပါ။ ပထမတစ်လမှာ ထိုအတိုင်း 

ရေအာင်သာကိးစားပါဟု ေြပာလိက်ုသည်။ ဤနည်းက သူအေနြဖင့် 

ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန်လုပ်ိုင်မည်ဟုထင်ပီးလ င်  အစပိုင်း၌ 

ယုံကည်မ များ အနည်းငယ်ရေစချင်သည်။ ထိပုထမရည်မှန်းချက်ကိ ု

ရရိှြခင်းြဖင့် ြဖစ်ေပ လာေသာယံုကည်မ သည်  ေအာင်ြမင်မ အတွက် 

အေရးပါသည်။ ေအာင်ြမင်မ တစ်ခုရပီဆုိလ င် ပုိ၍ကီးကျယ်ြမင့်မား 

သည့် ရည်မှန်းချက်များကို ရရှိလာရန်အတွက် အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစိုင်သည်။ ကိစ တစ်ခုကို ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန ်လုပ်ေဆာင် 

ြခင်းအားြဖင့ ်ထူးခ န်လာိုင်သည်။ ထိုေနာက် က န်ေတာ်က သူကို 

အဖဲွအစည်းထဲက ရည်မှန်းချက်များကုိ ေရးချယ်ပါ။ ကုိယ့်ထက်သာ 

သည့ ်သတူစ်ေယာက်ကိုပိင်ဆိင်ုိင်ုရန် ကိးစားပါဟ ုတိက်ုတွန်းလိက်ု 

သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိ ုလိုက်နာြခင်းအားြဖင့ ်ေနာက်ဆုံး၌ 

ထပ်ိတန်းထတ်ုလပ်ုသတူစ်ေယာက် ြဖစ်လာိင်ုပီးလ င် ပိ၍ုများြပား 

သည့ ်ဝင်ေငကွိရုေစိင်ုသည်။ ထိကုစိ ကိ ုပီးေြမာက်ေစရန်အတွက်မ ူ

သူ၏အချနိ်ဇယားအတိုင်း ေနစ်ေဆာင်ရက်ရေပလိမ့်မည်။ 

သူအေနြဖင့ ်တစ်ှစ်အတွင်း ေဒ လာတစ်သန်းရမည်၊မရမည ်

ဆိသုည့က်စိ ရပ်မှာ နည်းပညာပိင်ုးှင့ ်သက်ဆိင်ုသည်။ ရည်မှန်းချက် 

ကိုသာ ေသေသချာချာ ေရးချယ်ချမှတ်ခ့ဲလ င် ဝင်ေငွများပုိ၍ ြမန်ြမန် 

ဆန်ဆန်ရလာပီး ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င်လည်း ြဖစ်သွားမည်ဟ ုယဆူသည်။ 

ထိုအရာများကိ ုေြပာြပပီးေနာက ်က န်ေတာ်ကခင်ဗျားအား သူ၏ 

ရည်မှန်းချက်များမှာ  မြဖစ်ိုင်ဟု  မေြပာမိေစရန် ထပ်ေလာင်း 

သတေိပးလိပုါသည်။ က န်ေတာ့အ်ေနြဖင့ ်ကိးစားအားထုတ်မ ရိှသည့် 

လူတစ်ေယာက်ကို မြဖစ်ုိင်သည့် အရာများလည်းရိှသည်ဟု ေြပာရ ဲ

ေလာက်ေအာင ်သတ ိမရှိပါ။ 

မသိမ ေကာင့်ယုံကည်ြခင်း 

ှစ်အတန်ကာက ေတာင်ပိုင်းကာိုလိုင်းနားြပည်နယ ်ကိုလံ 

ဘီယာ၌ မီးဖိုေချာင်သုံးပစ ည်း   အေရာင်းသမားတစ်ေယာက ်

က န်ေတာ့ ်ံုးခန်းထဲသုိ ေရာက်လာသည်။ ဒဇီင်ဘာလ၏ အေစာပိင်ုး 

ကာလြဖစ်ပီးလ င် က န်ေတာ်တိုအေနြဖင့် ေနာက်တစ်ှစ်အတွက် 

အစီအစ်များကို ေရးဆွဲေနကြခင်း ြဖစ်သည်။ က န်ေတာ်က သူကို 

“ေနာက်ှစ်ကျရင် ခင်ဗျားဘယ်ေလာက်ဖိုးေရာင်းရမှာလ”ဲဟု ေမး 

လိက်ုသည်။ သကူပံးပီး “က န်ေတာ် ခင်ဗျားကိ ုတစ်ခုေတာ့ေြပာုိင် 

တယ်ဗျာ၊ ဒှီစ်ထက်ေတာ ့က န်ေတာ် ပိေုရာင်းိင်ုမှာပ”ဲဟ ုေြပာလိက်ု 

သည်။ “ဟာ ေကာင်းတာေပါ့ဗျာ၊ ဒီှစ်ဘယ်ေလာက်ေရာင်းရသလဲ” 

ဟု  က န်ေတာ်ထပ်ေမးလိုက်ေသာအခါ  သူကပံးပီး “အဲဒါေတာ့ 

က န်ေတာ်မသိဘူးဗျာ”ဟု ေြပာသည်။ ဘယ်ေလာက်စိတ်ဝင်စား 

စရာေကာင်းပီး ဝမ်းနည်းစရာေကာင်းပါသလဲ။ သူဘယ်ေရာက်ေန 

သည်ကိ ုမသ။ိ ဘယ်ေရာက်ခဲသ့ည်ကိလုည်း မသရိှိသည့ ်လငူယ်တစ် 

ေယာက် ြဖစ်ေနခဲသ့ည်။ သိုေသာ် ထိသုို မသပိါလျက်ှင့ ်သဘူယ်သွား 

ေနသည်ကိုသိရှိသည်ဟုထင်ကာ သူကိုယ်သ ူယုံကည်ေနခဲ့သည်။ 

ကံမေကာင်းစွာပင ်လူအေတာ်များများသည်လည်း အလားတ ူ

အေြခအေနမျိးအတုိင်းသာလ င် ြဖစ်ေနကသည်။ သူတိုဘယ်ေနရာ 

ေရာက်ေနကသည်ကိုမသိ။ ဘယ်သွားေနကသည်ကိုလည်းမသိ။ 

သိုေသာ် သူတိုဘယ်ေနရာသွားေနသည်ကို သူတိုကိုယ်သူတို သိရှိ 

သည်ဟ ုထင်ေနတတ်ကသည်။ က န်ေတာ်က ခင်ဗျား၏အေကာင်းကိ ု

များေြပာမိေနပီလား၊ ေြပာမိေနပီဟုဆိုလ င် ဤစာအုပ်ကို ခင်ဗျား 

လက်ထဲရသည်မှာ အချနိ်မီေလးပင်ြဖစ်သည်။  

 က န်ေတာ်က အေရာင်းသမားလူငယ်ကို ေမးခွန်းတစ်ခု 

ေမးလိုက်သည်။ “မင်းက မီးဖိုေချာင်သုံးပစ ည်းေတွ ေရာင်းချတဲ့ 

လုပ်ငန်းမှာ ထာဝရရှင်သန်မယ့် လူတစ်ေယာက်ြဖစ်ချင်သလား”ဟု 

ေမးလုိက်သည်။ ထုိအခါ “ထာဝရရှင်သန်မည့်သူ” ဟူသည့်စကားက 

သူကိ ုထခိိက်ုသွားေစပုရံသည်။ သကူ “ဘာကိဆုိလုိပုါသလ”ဲဟ ုလ ပ် 

တစ်ြပက် ြပန်ေမးလိုက်သည်။ က န်ေတာ်က “လွယ်ပါတယ်ဗျာ 

ကုမ ဏီရဲ စံချနိ်ကိုသာချိးလိုက်ပါ”ဟု ေြပာလိုက်ရာ သူအေနြဖင့ ်

သိပ်စိတ်အားထက်သန်ပုံေတာ ့မရေပ။ “ေြပာတာကေတာ ့လွယ်ပါ 

တယ်ဗျာ။ ဒါေပမယ့ ်က န်ေတာ်အပါအဝင် ဘယ်သကူမ  အဒဲစီခံျန်ိကိ ု

ချိးဖို မလွယ်ကူဘူးဗျ”ဟု ေြပာခဲ့သည်။ “ဘာြဖစ်လို ဘယ်သူကမှ 

အဲဒီစံချန်ိကုိ မချိးုိင်ရမှာလဲ”ဟ ုက န်ေတာ်က ထပ်မံပီး စပ်စုလုိက် 

သည့်အခါတွင် သူက “ကုမ ဏီ၏ လက်ရှိတင်ထားသည့ ်စံချနိ်သည် 

မိုးသားပါ။ ထိစုခံျန်ိကိ ုတင်ထားိင်ုခဲသ့မှူာ ကမု ဏဦက   ၏ သမက် 

ြဖစ်ပီး သူနာမည်ကိုသုံးကာ မီးဖိုေချာင်သုံးပစ ည်းများကိ ုေရာင်းချ 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည”်ဟု ေြပာြပသည်။         (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

[ခင်ေမာင်ညိ (ေဘာဂေဗဒ)၏          “ထပ်ိဆုံးမှာေတွကမယ်” 
စာအုပ်မှ  “ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ြခင်း”    ေဆာင်းပါးကို 
စာေရးသူ၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့်  ကူးယူေဖာ်ြပြခင်း   ြဖစ်ပါသည်။ 
စာတည်း]

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၀

“သီကျး ဲေပျာ် တန်ေဆာင်တုိင်ပဲွေတာ်” ေတးဂီတ 

ေဖျာ်ေြဖမ  ပဲွစ်(၇)ကုိ ုိဝင်ဘာ ၁၂ ရက် (ေသာကာေန)  

ည ၈ နာရ ီသတင်းအပီးတွင်  ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင် 

သံကား၌  ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအစီအစ်ကို “စ ရား ဘိုတာထွန်းွန်  

ေတးဂတီအဖဲွ”၏ တီးခတ်မ ှင့အ်တ ူေတးသရှံင်များ 

ြဖစ်ကသည့်  အိအိခ န်၊ ေကျာ့ေကခိုင်၊ ြမတ်ိုးစံ၊ 

ေကာင်းြမင့စ်၊ံ ကိထုက်၊ ေကျာ်ထက်လွင်၊ သဦဲးသစ ာ၊ 

ြပည်မုိး၊ ပွင့စ်ပံယ်ှင့ ်ဟိန်းေဇာ်လင်းတုိက ေဖျာ်ေြဖ 

တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်သည်။ 

“သီကျး ဲေပျာ်     တန်ေဆာင်တိုင်ပွဲေတာ်” 

တင်ဆက်မ ကို ိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် (တနဂ  ေွေန ) 

နနံက် ၁၀ နာရခဲွီတွင် ဒတုယိအကမ်ိ ထပ်မထံတ်ုလ င့် 

ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။   

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၀

အများြပည်သ ူေပျာ်ရ င်ေစရန်၊ အပန်းေြပေစရန်ှင့် 

စတ်ိခွန်အားသစ်များ ရရိှိင်ုရန်အတွက် ြမန်မာအ့သ ံ

ှင့်ုပ်ြမင်သံကားမ ှေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များကိ ု

တင်ဆက်လျက်ရှိရာ “ေရ ြမန်မာအငိမ့”် ေဖျာ်ေြဖပွ ဲ

ကိ ုုိဝင်ဘာ ၁၃ ရက် (စေနေန ) ည ၈ နာရ ီသတင်း 

အပီးတွင် ြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင်သံကား၏ MRTV-

HD Channel မှ  ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းေဖျာ်ေြဖမ ကို ရာစားေကျာ ်ိုင်လင်းဗိုလ ်

(ဆိင်ုး)၏  တီးခတ်မ ှင့အ်တ ူေခါင်းေဆာင်မင်းသမီး  

ေဆာင်းှင်းေဝေဝ၊ ေရှထွက်မင်းသမီး ေအးချမ်းငမ်ိး၊ 

လူရ င်ေတာ်များြဖစ်ကသည့် လမုန်၊ ဝမ်းတူး၊ အာဗဲ 

ှင့်   ေရာင်နီတိုက   ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကမည်ြဖစ ်

သည်။

“ေရ ြမန်မာအငိမ့”်    တင်ဆက်မ ကို ိုဝင်ဘာ 

၁၇ ရက်  (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲပိုင်း National News 

အစအီစ်အပီးတွင် ဒတုယိအကမ်ိ ထပ်မထံတ်ုလ င့် 

ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။           သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၀

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ           မိသားစုပိင်ပွဲ 

အသပိညာေပးအစအီစ် (Family Quiz) ပဲွစ် (၄၀)

ကို ိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် ညေနတွင် ြမန်မာ့အသံှင့ ်

ုပ်ြမင်သံကားမ ှ    ဆက်လက်ထုတ်လ င့်မည်ြဖစ ်

သည်။ 

အဆိုပါ  ပွဲစ်(၄၀)၏    ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ 

အသပိညာေပးအစအီစ်ကိ ုအစအီစ်တင်ဆက်သ ူ

စိုးသီဟှင့် ေဂျေနာ်တိုက တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး 

မိသားစုေလးစုြဖင့ ်   သုံးပွဲယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ 

ယင်းပိင်ပွဲများကိ ု  ိုဝင်ဘာ (၁၂၊ ၁၃ ၊ ၁၄ ) ရက် 

များတွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ ညေန 

၆ နာရီ  သတင်းအပီး၌   ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။                       သတင်းစ်

“ေရ ြမန်မာအငိမ့်” ေဖျာ်ေြဖပွဲကို ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်

“သီကျး ဲေပျာ် တန်ေဆာင်တိုင်ပွဲေတာ်” ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖမ ကို

 ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ အသိပညာေပးအစီအစ်

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားမှ ထုတ်လ င့်ြပသမည်



ိုဝင်ဘာ ၁၁၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              

စာတည်း

ယမန်ေနမှအဆက်

ေအမီမိင်သည်။      စိတ်ဆတ်ပုံရသည်ဟု 

ေမာင်ေမာင်ဦး မှတ်ချက်ချမိသည်။

မီးြခစ်ဆံတစ်ေချာင်းတည်းှင့ ်ဖေယာင်းတိုင ်

ဆယ်တိုင်လုံး ထွန်းရမည်ဆိုြခင်းမှာ အြမင်တွင် 

လွယ်မေယာင်ထင်ရသည်။  ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်

ပိုက်ဆံမူးေစ့တစ်ေစ့ကိ ု  အိတ်ထဲမှ     က်ထုတ် 

လိုက်သည်။

“ှစ်ေချာင်းယူမယ”် 

“ရှင်တိုကိ ုမေရာင်းဘူး” 

“ဘာြဖစ်လိုလ”ဲ 

“မေရာင်းချင်လို” 

“ဒီလိုေနရင်လည်း ရတာပဲလား” 

“ရတာေပါ့” 

“အတင်းဝယ်တယ”်

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေြပာေြပာဆိဆုိ ုမီးြခစ်ဘူး 

ကို ေကာက်ယူလိုက်သည်။ 

“မေရာင်းပါဘူး ဆိုမှ။ ရှင့်ဘာသာဝယ်ပီး လုပ် 

လိုရရင်လည်း ပစ ည်းမေပးဘူး”

အေြခအေနမှာ တင်းမာလာသည်။ ခက်ထန်လာ 

သည်။ ေစာေစာက ရယ်ရယ်ေမာေမာ ရိှိင်ုကေသာ် 

လည်း ယခမု ူမရယ်ိင်ုက။ မျက်ှာထား တင်းလာ 

သည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးက သေရာ် ပံး ပံးသည်။ 

“ဪ သိပ။ီ တိုများ ဖေယာင်းတိင်ုမီးထွန်းိင်ု 

သွားရင် ေစာေစာကေြပာသလိ ုအမကိိ ုေခ သွားမှာ 

စိုးလိုလား။ စိတ်ချေခ မသွားဘူး။ တိုများက မိန်း 

ကေလးတစ်ေယာက်ထက် အရက်ပလုင်းကိ ုပိုပီး 

ေလးစားတယ်။ ပိုပီးချစ်တယ်ဆိုတာ ယုံ”

ေမာငေ်မာငဦ်း၏စကားေကာင့်   ေအမီမိင်တို 

အခရံခက်သွားပုရံသည်။ တစ်ေယာက်တစ်ေပါက် 

ဆိုသလို  ရန်ေတွလာသည်။  ေစာဝင်းေဆွကား 

မျက်ြဖဆိုက်ေနြပန်ေလသည်။

သည်တွင် ပဲွကုိကီးကပ်ေနေသာ သီလရှင်ကီး 

မာသာဆရူီးယားသည် ဝတ်ုံကီး ဖားဖား ဖားဖား 

ှင့် ေြပးလာသည်။

“သမီးတို  ဘာြဖစ်ေနတာလဲဟင်”  ေရးကီး 

သုတ်ပျာ ေမးသည်။

“အလကားပါ မာသာ။ ဒီမှာလာပီး ေတွကရာ 

ေတွေြပာေနလိုပါ”

ေအမီမိင်က တိုင်သည်။ 

“ဘာေတွေြပာသလ ဲသမီး”

“အြပင်မှာဆိုရင်  မီးြခစ်တစ်ဘူးလုံးေတာင် 

တစ်ပဲမေပးရဘူးတဲ့။ ဒီမှာေဈးကီးသတဲ့ မာသာ”

သလီရှင်သည် ပံးရ င်ေသာမျက်ှာှင့ပ်င် ေမာင် 

ေမာင်ဦးတိုဘက်သို လှည့်ကည့်လိုက်သည်။ 

“ဒီလိုရှိတယ် သားတို”

သာသနာြပ မျက်ှာြဖ သီလရှင်သည် ဗမာ 

စကားြဖင့ ်ပီသသိမ်ေမွစွာဆိုသည်။

“မာသာတိုဆီမှာ  မီးြခစ်ဆံ  ေဈးတက်ေနတာ 

အေကာင်းရိှပါတယ်။ အခလုပ်ုတဲပဲွ့ဟာ သာသနာ 

ေတာ်က တည်ေထာင်ထားတဲ့ ေကျာင်းကီးရဲ 

ရန်ပုံေငွရှာဖိုနဲ  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူအချင်း 

ချင်း ရင်းှီးချစ်ခင်ေအာင်၊  မိတ်ေဆွြဖစ်ေအာင ်

လပ်ုတဲပဲွ့ြဖစ်ပါတယ်။ ရန်ပုေံငကွိ ုေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င် 

ပါဝင်ရေအာင်ဆိုပီး ေပျာ်စရာေကာင်းတဲ ့ကစား 

နည်းေတ ွထည့ထ်ားပါတယ်။ ရန်ပုေံငြွဖစ်ဆိေုတာ ့

ေဈး န်းဟာ အြပင်ကထက်ေတာ့ ြမင့်ရမှာေပါ့။ 

ဒါေပမဲ ့ဒမှီာက ကေံကာင်းရင် ဆေုတ၊ွ လက်ေဆာင် 

ေတွေတာင်ရိုင်ဖို အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ”် 

“ဒါကို က န်ေတာ်တို သေဘာေပါက်ပါတယ ်

မာသာ။ ရန်ပုံေငွလည်း ထည့်ချင်ပါတယ်။ ကစား 

လည်း ကစားချင်ပါတယ်။ ေဈးကီးတယ်ဆိုတာ 

ရယ်စရာေြပာတာပါ။   က န်ေတာ်က   ကစားဖို 

“မာသာတိုဆီမှာ  မီးြခစ်ဆံေဈးတက်ေနတာ အေကာင်းရှိပါတယ်။ 

အခုလုပ်တဲ့ပွဲဟာ သာသနာေတာ်က တည်ေထာင်ထားတဲ့ေကျာင်းကီးရဲ 

ရန်ပုံေငွရှာဖိုနဲ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူအချင်းချင်း ရင်းှီးချစ်ခင်ေအာင်၊  

မိတ်ေဆွြဖစ်ေအာင် လုပ်တဲ့ပွဲြဖစ်ပါတယ်။ ရန်ပုံေငွကို ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င် 

ပါဝင်ရေအာင်ဆိုပီး ေပျာ်စရာေကာင်းတဲ့ကစားနည်းေတွ ထည့်ထားပါတယ်။ 

ရန်ပုံေငွြဖစ်ဆိုေတာ့ ေဈး န်းဟာ အြပင်ကထက်ေတာ့ ြမင့်ရမှာေပါ့။ 

ဒါေပမဲ့ ဒီမှာက ကံေကာင်းရင် ဆုေတွ၊ လက်ေဆာင်ေတွေတာင်ရိုင်ဖို

 အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် . . .”

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

မီးြခစ်ဆတံစ်မူးဖိုး ဝယ်ပါတယ်။ အဒဲါ သကူ မေရာင်း 

ဘူးလို ေြပာပါတယ်”

ေမာင်ေမာင်ဦးက  ေအမီမိင်အား    န်ြပရင်း 

ေြပာသည်။

သလီရှင်သည် ေအမီမိင်ဘက်သို လှည့သွ်ားသည်။ 

“သူေြပာတာ ဟုတ်သလားသမီး” 

“ဟုတ်ေတာ့ ဟုတ်ပါတယ် မာသာ။ ဒါေပမဲ့...” 

“ေတာ်ပီ သမီး၊ အမျက်ေစာင်း မာန်ကီးတဲ့သူကို 

ေကာင်းကင်ဘုကံ မှစ်သက်ဘူးေနာ်။ သတထိားပါ” 

သီလရှင်သည်  ေမာင်ေမာင်ဦးတိုဘက်သို ြပန်လှည့် 

သည်။ 

“စိတ်မရိှပါနဲသားတုိ။  ကိင်ုးကိင်ုး သတူိုကိ ုေရာင်း 

လုိက်ပါ။ ကစားပါေစ။ သားတို စိတ်တုိင်းကျ ကစား 

ပါ။ ေဂါ့၏ ဗလက်စ်ယ”ူ

ထိုေနာက် မာသာဆူပီးယားသည် ေအမီမိင်တို 

အပါးမှ ထွက်ခွာသွားသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေအမီမိင်အား “ဘယ့ှ်ယ်လ”ဲ 

ဟူေသာ အမူအရာြဖင့် လှမ်းကည့်လိုက်သည်။ 

ေအဒီမိင်က မျက်ှာကို  ံြပလိုက်ပါသည်။

သိုြဖင့ ်မီးြခစ်တစ်ဆြံဖင့ ်ဖေယာင်းဆယ်တိင်ုထွန်း 

ေသာ ကစားနည်းကိ ုေမာင်ေမာင်ဦးတုိ စတင်ကစား 

သည်။ အြမင်အားြဖင့ ်လွယ်မည်ထင်ရေပမဲ ့တကယ် 

တမ်းလုပ်ကည့်ေသာအခါ ခက်သည်။ မီးြခစ်ဆံမီး 

သည် ဆယ်တိင်ုထွန်းည၍ိ ရေအာင်ခမံည်မဆိထုားှင့ ်

သုံးတိုင်ပင ်   ြပည့်ေအာင်မေနတတ်။  အဆံတုတ် 

ေချာင်းေကာင်းလ င် ေလး၊ ငါးတိုင်အထိ ထွန်းညိ၍ 

ရတတ်သည်လည်းရှိသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်  စိတ်ထဲမှာ  မချင့်မရဲြဖစ်မ ိ

သည်။ သူသည် သူတုိလူအုပ်ထဲမှာ ဖေယာင်းတုိင်မီး 

အညုိိင်ဆံုးြဖစ်သည်။ သုိစ်လျက် အများဆံုး ငါးတုိင် 

က မတက်။   တစ်စထက်တစ်စ၊  တစ်ပဲတစ်ပဲှင့် 

ပါသမ ေငွကလည်း ကုန်ခါနီးလာသည်။ အစေသာ် 

အေက များကုိချည်းချ၍ ကစားသည်။ ေနာက်ေတာ ့

ကျပ်တန်စသည်များကုိပင် အမ်းရသည်။   တစ်ေယာက် 

လုပ်သည်ကိ ုတစ်ေယာက်က မေကျနပ်။ အားမရ။ 

သူဝင်လုပ်ေတာ့လည်း မြဖစ်။

ေအမီမိင်တို လသူိက်ုသည် ေမာင်ေမာင်ဦးတိုအြဖစ် 

ကို ကည့်ကာ အားရေနကသည်။ ေကျနပ်ေနက 

သည်။  ခနဲစကားဆိုရင်း  ရယ်ေမာေနကသည်။ 

ဤသည်ကိုလည်း ခံြပင်းသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးကိ ုေအမီမိင်က ေမးသည်။ 

“ရှင့်ေဖေဖဟာ ဆာဖိုးသာလားဟင”် 

“မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာြဖစ်လိုေမးတာလ”ဲ 

“ဒါြဖင့ရ်င် လက်ေလ ာလ့ိက်ုပါေတာရှ့င်။ ေငဘွယ် 

ေလာက်ကုန်ကုန် ရမှာမဟုတ်ပါဘူး” 

သည်ေတာ့လည်း ေမာင်ေမာင်ဦး မခံချင်မိ။

လပ်ုပါများေတာလ့ည်း နည်းကိ ုသလိာသည်။ ဟာ 

ကွက်-ယိုကွက်ကို ေတွလာသည်။ ဆိုပါစို၊ မီးြခစ် 

ဆကံိြုခစ်လျက် မီးြခစ်ဆေံခါင်းကိ ုအေပ ေထာင်ထား 

လ င် မီးေတာက်ေသးပီး မီးငမ်ိးလွယ်သည်။ ေခါင်းကိ ု

ေအာက်သုိစုိက်ထားလ င် မီးေတာက်ကီးပီး အကုန် 

ြမန်သည်။  ေလတိုးလ င် ုတ်တရက်  မီးငိမ်းသွား 

တတ်သည်။ ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေလလာရာဘက်မှ 

ေနကာ  ေဘာ်ဘီတိုကို  တန်းစီရပ်ခိုင်းလိုက်သည်။ 

မီးြခစ်ဆကံိ ုေထာင်လိက်ု၊  စိက်ုလိက်ု  လပ်ုေပးသည်။ 

ပီးလ င်  မီးြခစ်ဆံကိ ု မီးေသွးအြဖစ ်  ကျန်ခဲ့သည့် 

ဘက်သုိ ေြပာင်းကုိင်ကာ တစ်ေချာင်းလံုး ေလာင်က မ်း 

သွားေစိုင်သည့်နည်းကိ ုေတွလာသည်။

တစ်စှင့တ်စ်စ ငါးတိင်ုမှသည် ခနုစ်တိင်ု၊ ရှစ်တိင်ု 

အထ ိတက်လာသည်။ ေမာင်ေမာင်ဦးေလာက် အြခား 

မည်သူမ မရ။   သည်ေတာ့လည်း   အြခားသူများ 

မပါဝင်ဘဲ ေမာင်ေမာင်ဦးကိုသာ ဝိုင်းအားေပးက 

သည်။ သိုေပမဲ ့ပါသမ ေငမှွာ ကန်ုခဲရ့ပြီဖစ်ေလသည်။ 

ေစာေစာကိုင်ထားေသာ   စီးကရက်ဘူးများကို 

ြပန်သွင်းပီး ေငွထုတ်ယူကသည်။

“ဒီအတိုင်းဆိုရင်ေတာ ့  အြပန်  လန်ချားစီးစရာ 

ေတာင်မကျန်ေတာ့ဘူး၊ အစ်မေရ”

ေစာဝင်းေဆွ ညည်းသည်။ 

“မင့်အဘ၊  လန်ချားစီးဖိုေနေနသာ  ေဆးလိပ် 

ေသာက်ဖိုပ ဲကျန်ပါေစဦး”

ပက်ထရစ်က ကမ်ိးသည်။ သိုေပမဲ ့သတူိုကိုယ်တိင်ု 

လည်း ကစားနည်းတွင် စတ်ိဝင်စားေနရာ ေငကွန်ု၍ 

ှေြမာရမှန်းမသ။ိ ေငမွျားများစားစား  ပါမလာေသာ 

ေကာင့်သာ မချင့်မရဲြဖစ်ကရသည်။

ဖန်ဖဲယားမှာ သိမ်းခါနီးပီြဖစ်သည်။ လူပါးလာ 

သည်။ ထိုအထဲတွင ်သည်ေနရာမှာ လူစုစုရှိေနရာ 

စိတ်ဝင်စားပီး ဝိုင်းလာကသည်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦး၏ လက်ထဲတွင် မီးြခစ်ဆံသုံး 

ေချာင်းမ သာ ကျန်ေတာ့သည်။ ယင်းသုံးေချာင်း 

ကား ပွဲ၏အ ံးအိုင်ကိုသာမက သူ၏ကံကမ ာ  

ကုိပါ အဆံုးအြဖတ်ေပးမည့်အရာ ြဖစ်သည်။ ေစာေစာ 

တစ်ေချာင်းတန်ုးက ရှစ်ကိေုကျာ်ကာ ကိုးနီးပါးအထ ိ

မီးညိ၍ရသည်။ သူသည် ယခုအခါ ပါးလာသည်။ 

မီးညရိင်း မီးြခစ်ဆကံိ ုဖေယာင်းတိင်ုှင့ ်မသမိသာ 

ဖိကပ်ထားလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဖေယာင်းရည်ကိ ု

မီးြခစ်ဆံသို စိမ့်ဝင်ကာ မီးေတာက်ကိ ု ကီးေစ၍ 

ပို၍ ရှည်ကာေစသည်။

“အားေလ ာ့လုိက်ပါေတာ့ ကုိဗျတ ရယ်။ မအုိစာ 

ကွမ်းတစ်ယာ ေရတစ်မ တ်ကမ်းဆိုရင် ကမ်းပါ့ 

မယ်” 

ေဒစီက ေြပာသည်။ အားလုံးရယ်ကရသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးက မရယ်ိင်ု။ အေလာင်းအစားှင့် 

ပတ်သက်လာလ င် သူသည် ဇွဲကီးသူြဖစ်သည်။ 

အိင်ုယလူိသု ူြဖစ်သည်။ ေတာ်ုတံန်ုှံင့ ်အေလ ာ ့

ေပးတတ်ေလမ့ရိှ။ ယခအုခါ သူမျက်ှာမှာ တင်းေန 

သည်။ နဖူးတွင် ေခ းစိုေနသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် မီးြခစ်ဆ ံသုံးေချာင်းအနက် 

ပထမအဆကံိ ုစ၍သုံးသည်။ သည်မီးြခစ်ဆမံျားမှာ 

လက်ေရးစင်ြဖစ်သည်။ ယမ်းထူသည်။ တုတ်အား 

ေတာင့သ်ည်။ ယင်းမီးြခစ်ဆကံိ ုအသုံးြပေသာအခါ 

ကိုးတိင်ုအထရိလာေလသည်။ ကိုးတိုင်ေြမာက်တွင် 

ငမ်ိးသည်။ သည်တွင် ေဒစတီို တအံတ့ဩြဖစ်လာက 

သည်။ စုိးရိမ်မကင်း ြဖစ်လာကသည်။ ေမာင်ေမာင်ဦး 

တိုကို အဂ  လိပ်လိုမတတ်ဟ ုထင်ပုံရသည်။ သူတို 

အချင်းချင်း အဂ  လိပ်လိုေြပာသည်။

“ေဟ ့ဒိင်ုလူကီး၊ ဒပီုအံတိင်ုးဆိရုင် အမ ိအဆက် 

ကီး ရလိမ့်မယ်ထင်တယ”်

ေအမီမိင်က ခိုင်မာစွာ ြပန်ေြပာသည်။ 

“ေလာင်းစမ်းချင်တယ်။ ရများရရင် ေဂျာ်နီဝါး 

ကားပလုင်းတင်မကဘူး အနမ်းကေလးတစ်ခကုိပုါ 

အဆစ်ေပးလိုက်ချင်စမ်းရဲ”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေအမီမိင်၏မျက်ှာကို 

ေမာ့ကည့်သည်။ ေအမီမိင်ှင့ ်မျက်လုံးချင်းဆုံရ 

သည်။ ေအမီမိင် သည် ချက်ချင်းမျက်လ ာချသွားေလ 

သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။       



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်[၅/သစန(ိုင်)၁၇၇၇၅၁]သိေစရန်ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်[၅/သစန(ိုင်)၁၇၇၇၅၁]သိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ေရေကျာ်လမ်း (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇)၊ ၄လ ာတွင် 

ဖွင့်လှစ်ထားေသာ MYINT MO PHU PWINT OVERSEAS EMPLOYMENT AGENCY ၏ (Managing 
Director) ြဖစ်သူ ေဒ ေရ ဇင်ွယ်ဦး၏  န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင် 
ကားသိေစရန ်အသိေပးလိုက်သည-်

ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်သည် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ MYINT MO PHU PWINT OVERSEAS 
EMPLOYMENT AGENCY ထံတွင် ုိင်ငံြခားသုိ အလုပ်အကုိင်သွားေရာက်လုပ်ကုိင်ုိင်ေရးအတွက် 
လုပ်ငန်းအပ်ှံခဲ့ပါသည်။ ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်သည် ဂျပန်ိုင်ငံအတွင်းရှ ိစက်ုံလုပ်ငန်းှင့ ်အလုပ် 
အကိင်ုရရိှိင်ုေရးအတွက်ေဆာင်ရက်ေပးပါရန် ြမင့်မုိရ်ဖူးပွင့်သုိ ၃-၇-၂၀၂၀ရက်တွင် လာေရာက် 
ဆက်သွယ်အပ်ှံခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းအပ်ှံပီးေနာက ်ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်မှအင်တာဗျး ေြဖဆိုရာ 
ေအာင်ြမင်ခ့ဲပါသည်။ ေအဂျင်စီမှ ဂျပန်ုိင်ငံသုိ အလုပ်အကုိင်ရရိှေအာင်ေဆာင်ရက်ေပးရာတွင် 
ဝန်ေဆာင်ခအေနြဖင့် ေဒ လာ ၂၈၀၀သတ်မှတ်ထားရှိခဲ့ရာ ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်မှ ေအဂျင်စီသို 
ေဒ လာ ၁၀၀၀ ေပးသွင်းခ့ဲပါသည်။ ထုိြပင်နည်းပညာှင့်သင်တန်းေကး ေဒ လာ၆၀၀ကုိလည်းေပး
သွင်းခ့ဲပါသည်။ ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်သည် နည်းပညာသင်တန်းကို ေြဖဆိုေအာင်ြမင်ခဲ့ပါသည်။ 
ေဒ ွယ်ွယ်ခိင်ုှင့ ်ြမင့မ်ိရ်ုဖူးပွင့ ်ေအဂျင်စတီိုသေဘာတစူာချပ်ချပ်ဆိသုည့အ်ချန်ိမှ ယခအုချန်ိထ ိ
ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ Covid-19 ြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ဂျပန်ိုင်ငံမှ ြပည်ပမှြပည်ဝင်ခွင့်ကိုပိတ်ထားခဲ့ပါ 
သည်။ ထုိအချန်ိတွင် ေဒ ွယ်ွယ်ခုိင်မှ ဂျပန်ုိင်ငံသုိမသွားလုိေတာ့ေကာင်း ရက်ကန်းလုပ်ငန်း 
ကိုသာလုပ်ကိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွေအဂျင်စီသိုအေကာင်းကားခဲ့ပါသည်။ 
(၁၇-၆-၂၀၂၁)ရက်တွင် ပထမအကိမ်(၂၀-၆-၂၀၂၁)ရက်တွင် ဒုတိယအကိမ်၊ ေဒ ွယ်ွယ်ခုိင်မှ 
ေအဂျင်စီသို ေရာက်ရှိလာရာ ေအဂျင်စီမ ှဂျပန်ိုင်ငံသို မသွားြဖစ်ေတာ့ပါက ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင် 
ေပးသွင်းထားသည့ ်ေဒ လာ၁၀၀၀ှင့ ်စာရက်စာတမ်းများ လက်မှတ်ထုိးထုတ်ယူရန် ေအဂျင်စမှီ 
ေြပာကားခဲ့ပါသည်။  ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်မှလက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ယူခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ သိုြဖစ်၍ 
ေအဂျင်စမှီ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနမှတစ်ဆင့ေ်ဒ ွယ်ွယ်ခိင်ုအား ေဒ လာေင၁ွ၀၀၀ှင့ ်စာရက် 
စာတမ်းများလာေရာက်ထုတ်ယူရန ်(၁-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင ်အေကာင်းကားစာေပးပိုခဲ့ပါသည်။ 
အေကာင်းကားစာကိ ုေဒ ွယ်ွယ်ခိင်ုမှ လက်ခရံရိှေသာ်လည်း လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှပါ။ 

သိုြဖစ်၍ ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်အေနြဖင့် ေအဂျင်စီမ ှအသိေပးအေကာင်းကားထားသည့ ်
အတိင်ုး ေဒ ွယ်ွယ်ခိင်ုေပးသွင်းထားေသာ ေဒ လာ ၁၀၀၀ှင့ ်စာရက်စာတမ်းများ အားလုံးတိုကိ ု
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ ရက်သတ တစ်ပတ်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ေအဂျင်စထီသံိုြဖစ်ေစ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ထတ်ုယရူန် အသေိပးအေကာင်းကား လိက်ုပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်လ  င်ေထွး B.A(Law),LL.Bဦးတင်လ  င်ေထွး B.A(Law),LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၁၃၆/၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၁၃၆/၈၁)
အမှတ်- ၁၀/၁၂၊ ပထပ်၊ အခန်းအမှတ်-၁၀၃ (I) ၃၅လမ်း(ေအာက်) အမှတ်- ၁၀/၁၂၊ ပထပ်၊ အခန်းအမှတ်-၁၀၃ (I) ၃၅လမ်း(ေအာက်) 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

 မိတ်ခိုင်၊ မိတ်မိနယ်၊ ေကျာက်ဖျာေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း 

အမှတ်-၁၇၄၊ အထူးရာကီးကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၂၀(ခ)၊ ေြမဧရိယာ 

(၀.၉၂)ဧကရှိ ေြမကွက်မှာ ဦးေစာဂျက်(ခ)ဦးချစ်ေဖ (ကွယ်လွန်) 

အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်းမူရင်းမှာ အထား 

အသိမှုားယွင်းကာ ေပျာက်ဆံုးေနပါသြဖင့် ဦးေစာဂျက်(ခ) ဦးချစ်ေဖ၏ 

တရားဝင်ဇနီး ေဒ သက်မာဦး(ခ) ေဒ ကဗျာ၊ အမှတ်(၁၁၄/က)၊ ကေံတာ 

ကွက်သစ်လမ်း၊ ကန်ဖျားရပ်ကွက်၊ မိတ်မိေနသူမ ှပိုင်ဆိုင်မ  စာရက် 

စာတမ်းအား ၎င်းအမည်ေပါက် ြပန်လည်ေလ ာက်ထားရန် စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေနပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်သူဇာလင်း(LL.B,LL.M)ေဒ ခင်သူဇာလင်း(LL.B,LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၈၉)

အမှတ်(၅၂)၊ (၂)လမ်း၊ ေနာက်လယ်ရပ်၊ မိတ်မိ။အမှတ်(၅၂)၊ (၂)လမ်း၊ ေနာက်လယ်ရပ်၊ မိတ်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၆၂-ရပ်ကွက်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်-၁ ဟုေခ တွင်ေသာေြမေပ ၌ ေဆာက်လုပ်ထားသည့် Town Center 
အိမ်ရာ၊ (၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် (S/H)တိုက်၏ ေြမညီထပ်၊ အခန်းအမှတ်-001၊ ကမ်းခင်း 
ဧရယိာ (၁၆၂၀စ/ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိြပှင့အ်မ်ိရာ 
ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်အား ဦးရဲစိန် 
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၁၈၃၄၃]အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးြခင်းခရံပီး ၎င်းထမှံ (၂၈-၁၂-၂၀၁၉)
ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”အရ ေဒ ခုိင်သ ာ 
[၁၂/ကတန(ိင်ု)၀၀၀၈၅၉]မှ ဝယ်ယခူဲ့ပီး မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်
တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် 
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၆၀)၊ ဒတုယိထပ် (ေြခရင်းခန်း)၊ 

တိက်ု ခန်းကိ ုအေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယရူန် လက်ရိှ တရားဝင်ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ြမကည် အမည်ေပါက်ဝယ်ယထူားေသာ 

ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအား သားြဖစ်သူ ဦးဝင်းေအာင်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၃၆၈၈] GP အမှတ်-၁၉၄၃၆/၁၄ ြဖင့ ်

လ ဲအပ်ထားပီးြဖစ်၍  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ ဦးဝင်းေအာင်အား က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမ ှစရန် ေငွေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။ စရန်ေင ွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 

စာချပ်စာတမ်း (မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ဦးသိန်းွန်

 B.Sc,DA,HGP,RL,DBL, DML, DIL LL.B (စ်-၁၀၀၆၃) B.A,HGP,R.L, DBL,DML, DIL B.Sc,DA,HGP,RL,DBL, DML, DIL LL.B (စ်-၁၀၀၆၃) B.A,HGP,R.L, DBL,DML, DIL

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း (ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း (ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊                        ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊                          ၀၉- ၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊                        ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊                          ၀၉- ၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခုိင်၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်  

(၈-L ၊ ေအာက်ပိင်ုးရပ်ကွက်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၉)၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၉) ဧကရိှေြမအား ဧရာဝတီ 
တုိင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခုိင်၊ မအူပင်မိ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ (၃) လမ်း၊  အမှတ် (၄၂) ေန ေဒ မင်းမင်းစုိး 
[၁၄/မအပ(ိုင်)၁၄၉၄၆၄] မှ ေြမငှားဂရန်ဦးပိုင်ခွဲရရှိေရးအတွက ်ေြမငှားဂရန်စာချပ်၊ 
မအူပင်မိနယ ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်မှးုံး၏ ဂရန်ေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ှင့် 
အြခားလိအုပ်သည့ ်စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေလ ာက်ထားလာမ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပချက်ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်တင်ြပိင်ုသ ူမည်သကူိမုဆိ ု
ယခေုလ ာက်ထားြခင်းအား ေဆာင်ရက်မေပးသင့ေ်ကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် မအပူင်ခိင်ုအေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာသည့ ် 
ရက်မှစ၍(၁၅)ရက် ြပည့်ေြမာက်သည့်ရက်အထိ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ေလ ာက်ထားသူအား လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊  န်ကားချက်ှင့် အည ီေြမငှားဂရန် 
ဦးပိုင်ခွဲထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှ ိ
ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

မအူပင်မိမအူပင်မိ

ြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိုြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို

ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ် ၄၆၉၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ် ၄၆၉
ေဒ နန်းေအးေထွး ှင့် ၁။ ဦးသက်ေအာင်
      (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်
      ေဒ တင်တင်ဝင်း)
  ၂။ ေဒ ေအးေလး(ခ)ေဒ နန်း(ဝါ) 
      ေဒ နန်းေအးေလး
(ေလ ာက်ထားသူ)  (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)(ေလ ာက်ထားသ)ူ  (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)

၂၀၁၉ ခှုစ်၊ ေမလ ၈ ရက်စဲွပါ ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး တရားမ 
အေထွေထွမ -၅၂/၂၀၁၈ အမ တွင် ချမှတ်ေသာ အမိန်ကိုြပင်ဆင်မ ။

တိုက်ကီးမိ၊ ေဗာဓိကုန်းရပ်ကွက်၊ အ-မ-က(၂)လမ်း၊ ဦးပိုင်အမှတ ်
(၁၀၄/ဃ)၊ အင်းကလားကွင်း၊ အမှတ်(၇၄၇)ေန ေလ ာက်ထားခရံသ(ူ၂) ေဒ ေအး 
ေလး(ခ)ေဒ နန်း(ဝါ) ေဒ နန်းေအးေလး(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်မှ ချမှတ်သည့် 
အမိန်ကို ေလ ာက်ထားသူမ ှြပင်ဆင်မ တင်သွင်းရာ ဤုံးေတာ်တွင ်မှတ်ပုံတင် 
စာရင်းတင်သွင်း၍ ထိြုပင်ဆင်မ ကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၁ရက်၊ (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ 
တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၁၃ ရက်)တွင် ဆိုင်ဆိုရန် ဤုံးေတာ်မ ှချနိ်းဆို 
လိုက်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ဤြပင်ဆင်မ တွင် သင့် 
အတွက်ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရခွင့်ြပထားသူကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ မလာ 
ေရာက်ခဲလ့ င် ၎င်းြပင်ဆင်မ ကိ ုသင်မရိှသည့အ်ခါတွင် တစ်ဖက်သတ်စရီင်ဆုံးြဖတ် 
လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ (၁၀)ရက်ေနတွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မျိးြမင့်ဦး)(မျိးြမင့်ဦး)
 လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

 ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲမှ

ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ၏   ေဘာလုံးအားကစားနည်းတွင ် ေဘာလုံး၊   ဖူဆယ်ှင့် 

သေဲသာင်ြပင်ေဘာလံုး အမျိးသား၊ အမျိးသမီးပိင်ပဲွများ ပါဝင်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ြမန်မာုိင်င ံ

အေနြဖင့်   ေဘာလုံးှင့်   ဖူဆယ်ပိင်ပွဲများတွင်သာ   ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအေနြဖင့ ်ေဘာလုံးှင့် ဖူဆယ်ပိင်ပွဲများတွင ်ဆုတံဆိပ်ရရှိိုင်သည့်အေန 

အထားရိှေသာေကာင့ ်အမျိးသား၊ အမျိးသမီးပိင်ပဲွေလးမျိးစလုံး ထည့သွ်င်းကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း ပိင်ပွဲအားလုံးတွင ်ယှ်ပိင်ရန် စီစ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။

အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲမှာ ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင် ပုံမှန်ပါဝင်ေသာ်လည်း အမျိးသမီး 

ေဘာလုံးှင့် ဖူဆယ်ပိင်ပွဲများကိုမ ူအိမ်ရှင်ိုင်ငံအေပ မူတည်၍  ထည့်သွင်းကျင်းပြခင်း 

ြဖစ်သည်။ အမျိးသမီးေဘာလုံးပိင်ပဲွကိ ု၁၉၈၅ ခှုစ်တွင် စတင်ထည့သွ်င်းကျင်းပခဲေ့သာ်လည်း  

လာမည့်အကိမ်မ ှ၁၂ ကိမ်ေြမာက ်ပါဝင်ြခင်းြဖစ်ပီး ဖူဆယ်ပိင်ပွဲကိုမ ူ၂၀၀၇ ခုှစ်တွင် 

စတင်ထည့်သွင်းကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ ဖူဆယ်ပိင်ပွဲမှာ ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင ်ေလးကိမ်သာ 

ထည့သွ်င်းကျင်းပရေသးပီး ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃ ှင့ ်၂၀၁၇ ခှုစ်တိုတွင် ထည့သွ်င်းကျင်းပခဲက့ာ 

ေနာက်ဆုံးကျင်းပသည့ ်၂၀၁၉ ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွတွင် ဖဆူယ်အားကစားနည်း ပါဝင်ခဲြ့ခင်းမရိှေပ။ 

ြမန်မာအသင်းများအေနြဖင့ ်ဆီးဂိမ်းေဘာလုံး အမျိးသားပိင်ပွဲတွင ်ေရ ငါးခု၊ ေငွေလးခု၊ 

ေကးငါးခု၊ အမျိးသမီးပိင်ပွဲတွင် ေငွသုံးခု၊ ေကးခုနစ်ခု၊ ဖူဆယ်အမျိးသမီးပိင်ပွဲတွင ်

ေကးတစ်ခုရရှိထားကာ အမျိးသားပိင်ပွဲတွင်မ ူဆုတံဆိပ်ရယူိုင်ြခင်းမရှိေသးေပ။ 

ြမန်မာေဘာလုံးအမျိးသားှင့ ်   အမျိးသမီးအသင်းတိုမှာ     ယခုှစ်ကုန်ပိုင်းတွင ်

ိင်ုငတံကာပိင်ပဲွများ ယှ်ပိင်ခဲရ့ေသာ်လည်း ဖဆူယ်အသင်းများမှာမ ူ ှစ်အနည်းငယ်ကာ 

ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများှင့ ်ေဝးကွာလျက်ရှိသည်။                                          ကိုညီေလး

 ချယ်လ်ဆီးမှ

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနဲ  အဂ  လန်အသင်းတိုရဲ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဒီကလန်ိုက်ကို 

ထပ်ိဆုံးက စတ်ိဝင်စားေနတဲအ့သင်းဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းြဖစ်ပီး ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကေတာ ့

ဥေရာပပိင်ပွဲေတွမှာ ရလဒ်ေကာင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ဖိုအတွက ် ဒီကလန်ိုက်ကိ ု အသင်းမှာ 

ဆက်ထားဖို စိတ်ဆ ြပင်းြပေနတယ်လို သိရပါတယ်။

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဟာ နည်းြပေဒးဗစ်မုိယက်လက်ထက်မှာ ယူုိပါလိဂ်မှာ ေြခစွမ်းြပ 

ကစားထားိုင်ခဲ့တဲ့အြပင ်ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပွဲမှာလည်း ပွဲစ်(၁၁)မှာ လီဗာပူးအသင်းကိ ု

သုံးဂိုး-ှစ်ဂိုးနဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ်လက်ရှိ ပရီမီယာလိဂ်အမှတ်ေပးဇယား အဆင့်(၃)

ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနခွင့်ရရှိေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းမှာ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဒကီလန်ိက်ုဟာ မရိှမြဖစ်အေရးပါတဲ ့

ကစားသမားတစ်ဦးအြဖစ်ရိှေနပီး ကမ ာ့အေကာင်းဆံုးေနာက်တန်းကစားသမားေတွြဖစ်တ့ဲ 

ရီယုိဖာဒီနန်၊ ဂယ်ရီနဗီးလ်၊ ဂ န်တယ်ရီ စတ့ဲကစားသမားေတွရဲ ချးီကျးမ ကုိပင် ခံထားရသူ  

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေကာင့ ်လက်ရိှ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းမှာ အေကာင်းဆုံးေြခစွမ်းြပကစားေနတဲ ့အသက် 

၂၂ ှစ်အရယ် ကွင်းလယ်ကစားသမား ဒီကလန်ုိက်ကုိ ပရီမီယာလိဂ်ထပ်ိတန်းအသင်းေတွ 

ြဖစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်း၊ မန်စီးတီးအသင်းနဲ  မန်ယူအသင်းတိုက ေခ ယူဖို စိတ်ဝင်စား 

ေနတာြဖစ်ပါတယ်။                                                                                      ေငွကယ်

မေကွး ိုဝင်ဘာ ၁၀

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး အမျိးသမီးအားကစားအဖဲွက ကီးမှး 

ဖွင့လှ်စ်သည့ ်   ကိယ်ုကာယကံခ့ိင်ုမ  ေလက့ျင့ခ်န်းအေြခခှံင့်  

အဆင့်ြမင့်  ေအုိးဗစ်သင်တန်းဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကုိ ယေန  

နံနက် ၉ နာရီက   မေကွးတိုင်းေဒသကီး    အားကစားှင့ ်

ကာယပညာဦးစီးဌာန   မိုးလုံေလလု ံ   အားကစားခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

မေကွးမိ၌ ကိယ်ုကာယကံခ့ိင်ုမ  ေလက့ျင့ခ်န်းအေြခခှံင့ ်ေအုိးဗစ်သင်တန်းဖွင့ပဲွ်ကျင်းပ
မေကွးတိုင်းေဒသကီး   အမျိးသမီးအားကစားအဖွဲ 

နာယက   ေဒ ဝင်းဝင်းြမင့်က   သင်တန်းသူများအေနြဖင့ ်

ေအိုးဗစ် Fitness Dance နည်းြပသင်တန်းအား  သင်တန်း 

ပီးေြမာက်သည့်အချန်ိအထိ စနစ်တကျစည်းကမ်းရှိစွာြဖင့ ် 

သင်ကားေစလိေုကာင်းှင့ ်သင်တန်းပီးစီးသွားပါက  မမိတိို  

ခိုင်၊   မိနယ်များတွင ်  ဆင့်ပွားသင်တန်းများဖွင့်လှစ်၍   

တိင်ုးေဒသကီးဂုဏ်ေဆာင်ုိင်ေသာ မျိးဆက်သစ် အားကစား 

သမားများ ေပ ထွန်းလာသည်အထိ    ြပန်လည်သင်ကား 

ေပးေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် သင်တန်းသူများက အဆင့်ြမင့် ေအိုးဗစ် 

၄၆ ကွက် သပ်ုြပသြခင်း၊ သင်တန်းသ ူ     ကိုးဦးက Physical 

Fitness Dance အကြဖင့ ်သပ်ုြပသြခင်းှင့ ် နည်းြပဆရာမ 

ေဒ မိုးသတီာကိ ုဦးေဆာင်၍ သင်တန်းသားများစေုပါင်းကာ  

Physical  Fitness Dance  အက   သုပ်ြပသြခင်းတိုကိ ု

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။           ကိုစည်သူ(မေကွး)

စာအုပ်

စာေပ

လူမိတ်ေဆွ

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် စုေပါင်းကာကွယ်



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

“ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ေရာင်းမည်”“ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင ်ေရာင်းမည”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃)

ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမကီးေမးတင် အေရှပိုင်း 
စက်မ ဇုန်ှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင် ဂရန်အမည်ေပါက်ေြမ 
အကျယ်အဝန်း (အလျား၄၃ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ေြမှင့ ်
စီးပွားေရးလပ်ုရန် ေနရာေကာင်း (ေရ၊ မီးပါ တစ်ထပ်အတ်ု 
ညပ်တိုက်) ှင့်ေြမေရာင်းမည်။     ဖုန်း - ၀၉- ၅၀၂၅၁၈၂ဖုန်း - ၀၉- ၅၀၂၅၁၈၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-

ဗိုလ်ထွန်းဇံ၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၃၆)၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ(်၆၆)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ 
ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်ရှိ ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးစီစန်း [၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၄၄၃၂၇]ဟုမှတ်သားတည်ရိှေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစား၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၂၅x၅၀)ရိှ ေြမကွက်၏ မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ အစတ်ိအပိင်ုးြဖစ်သည့ ်ေခါင်းရင်းပိင်ုး၊ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၀x၅၀)ရိှ ေြမှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တုိအား အပိင်ုေရာင်းချသ ူေဒ ခင်မာရ[ီ၁၁/ရဗန(ိင်ု)၀၄၃၈၁၄]မှ အရပ်ကတ ိ
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့် လ ေဲြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အေမစွားအေမခွအံေပါင်အံှမှစ၍ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း 
ထုတ်ေဖာ်ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးခင် 
ေမာင်ေထွး[၇/ကတခ(ြပ)၀၁၅၅၂၄]မှ အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်း 
အဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာမူရင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
များြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင်ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်ေထွး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးခင်ေမာင်ေထွး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)
အမှတ်-၃/က၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃/က၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-09-778434507,09-772766716ဖုန်း-09-778434507,09-772766716

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်၀န်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်၀န်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း 

ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ  ေအာက်ေဖာ်ြပပါရာထူး 

ေနရာ(၆၀၀)အတွက် ယှ်တွဲပါသတ်မှတ်အရည်အချင်းှင် ့ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

  စ် ခန်ထားမည့်ရာထူး လစာ န်း ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်ေနရာ  စ် ခန်ထားမည့်ရာထူး လစာ န်း ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်ေနရာ

 (က) စာရင်းကိုင(်၂) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ C.P.A/B.Com/B.Act/ B.BA/B.Econ ကျား/ မ ၁၅ 

 (ခ ) ထုတ်လုပ်ေရးက မ်းကျင်(၂) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ M.Sc(Chem)/ B.E(Chem) ကျား/ မ ၁၅ 

 (ဂ ) ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင် ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ B.C.Sc/B.C.Tech ကျား/ မ ၁၀ 

  ေရးမှး 

 (ဃ) စက်မ က မ်းကျင(်၂) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ B.E(Mech) ကျား/ မ ၁၅ 

 (င ) လ ပ်စစ်က မ်းကျင(်၂) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ B.E(E.P) ကျား/ မ ၁၀

 (စ ) ဓာတ်ခွဲခန်းက မ်းကျင(်၂) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ M.Sc(I.C)/B.E(Chem) ကျား/ မ ၅

 (ဆ) စာရင်းကိုင(်၄) ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ စီးပွားေရးဆိုင်ရာဘွဲရ ကျား/ မ ၄၀

 (ဇ ) အငယ်တန်းစာေရး ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ ဘွဲရ ကျား/ မ ၄၀

 (ဈ) ဒု-လ/ထကွန်ပျတာ ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ ဘွဲရ ကျား/ မ ၂၅

  လုပ်ေဆာင်ေရးမှး

 (ည) ဒု-လ/ထကီးကပ်ေရးမှး ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ ဘွဲရ ကျား/ မ ၂၀

 (ဋ ) ထုတ်လုပ်ေရးက မ်းကျင်(၄) ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ ဘွဲရ ကျား/ မ ၄၀

 (ဌ ) ဓာတ်ခွဲခန်းက မ်းကျင(်၄) ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ B.Sc(Chem/IC) ကျား/ မ ၁၅ 

 (ဍ ) လ ပ်စစ်က မ်းကျင(်၄) ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ ဘွဲရ/AGTI/ EGTI/GTC ကျား/ မ ၂၅

 (ဎ) စက်မ က မ်းကျင(်၄) ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ ဘွဲရ/AGTI/ EGTI/GTC ကျား/ မ ၅၀

 (ဏ) ယာ်ေမာင်း(၅) ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ ိ ၈ တန်းေအာင်+ယာ်ေမာင်း ကျား ၃၅

    လိုင်စင်(ခ)ရ

 (တ) စက်မ က မ်းကျင(်၅) ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ ိ ၁၀ တန်းေအာင်/T.H.S/ I.T.C ကျား/မ ၂၅

 (ထ) လ ပ်စစ်က မ်းကျင(်၅) ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ ိ ၁၀ တန်းေအာင်/T.H.S/ I.T.C ကျား ၁၀

 (ဒ ) စက်မ စီမံေရး(၅) ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ ိ ၁၀ တန်းေအာင်/T.H.S/ I.T.C ကျား/ မ ၅

 (ဓ ) ထုတ်လုပ်ေရးက မ်းကျင်(၅) ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ ိ ၁၀ တန်းေအာင် ကျား/ မ ၃၀

 (န ) ဓာတ်ခွဲခန်းက မ်းကျင(်၅) ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ ိ ၁၀ တန်းေအာင်  ကျား/ မ ၁၀

 (ပ ) မီးသတ်တပ်ကပ ် ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ ိ ၁၀ တန်းေအာင်  ကျား ၁၅ 

 (ဖ ) လုံ ခံေရး(၅) ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ ိ ၈ တန်းေအာင် ကျား ၄၀

 (ဗ) လုပ်သား ၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝိ အလယ်တန်းေအာင် ကျား/ မ ၆၄

 (ဘ) သန်ရှင်းေရးအက ူ ၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝိ အလယ်တန်းေအာင် ကျား/ မ ၂၀

 (မ ) ုံးအကူ ၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝိ ၁၀ တန်းေအာင် ကျား/ မ ၂၁

၂။ ေလ ာက်ထားသူများသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ ) ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် အသက်(၃၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ၊ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက် 

မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ ) အမှတ်စ်(ဏ)   ယာ်ေမာင်းေလ ာက်ထားသူများှင် ့   အမှတ်စ်(ဖ)   လုံ ခံေရးေလ ာက်ထားသူများသည ်

၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် အသက်(၄၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ကိုယ်လက်အဂ   ါ ြပည့်စုံသန်စွမ်းသူြဖစ်ရမည်။

 (င ) ေရးချယ်ခန်အပ်ြခင်းခံရပါက အနည်းဆုံး (၃) ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ သတ်မှတ်ထား ေသာ ေလ ာက်လ ာပုစံြံဖင့်သာ ေလ ာက်ထားရမည်။ ေလ ာက်လ ာပုစံကံိ ုလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန 

၏ Website ြဖစ်ေသာ www.moee.gov.mm ှင့် Facebook Page (@MOEEMyanmar) တိုတွင် Download ရယူပီး  

ေလ ာက်လ ာတွင်ပါရှိေသာအချက်များကိ ုြပည့်စုံစွာေရးသွင်းရမည်။ 

၄။ ေလ ာက်ထားသူများသည ်ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားများ ပူးတွဲတင်ြပရမည-်

 (က) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ  ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းပုံစ(ံ၆၆/၆)မိတ 

 (ခ ) ပညာအရည်အချင်းေအာင်လက်မှတ်မိတ မှန် (စာေမးပွဲေြဖဆိုသည့်အခါ ဘွဲလက်မှတ်မူရင်းတင်ြပရမည်။)

 (ဂ ) အသက်အေထာက်အထားစိစစ်ရန ်

  တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်ပီးသူများအတွက် ေအာင်လက်မှတ် မိတ ှင့် တက သိုလ်ဝင်တန်း 

မေအာင်ေသးသမူျားအတွက် ေကျာင်းေထာက်ခခံျက်။ (ေြဖဆိခွုင့်ကတ်ြပားထတ်ုယခူျန်ိတွင် မရူင်းတင်ြပရမည်။)

 (ဃ) ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါက သက်တမ်းရိှ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပားမိတ ။  (ေြဖဆုိခွင့်ကတ်ြပားထုတ်ယူ 

ချနိ်တွင် မူရင်းတင်ြပရမည်။)

 (င ) ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက်မတိင်ုမ ီ(၁)လအတွင်း ိက်ုကူးထားေသာ ေရာင်စုပံတ်စ်ပိုအရယ် ဓာတ်ပု(ံ၅)ပု။ံ (ေနာက်ေကျာ 

တွင် အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ်ေရးသားေဖာ်ြပရမည်။)

 (စ ) ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မတုိင်မီ (၂)လအတွင်း ြပလုပ်ထားေသာ အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာ 

ရပ်ကွက်/ ေကျးရာအပ်ုစ ုအုပ်ချပ်ေရးမှးံုး၏ ေထာက်ခခံျက်ှင့် ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆိင်ုရာရစဲခန်း၏ 

ေထာက်ခံချက်မူရင်း။

 (ဆ) ဝန်ထမ်းအြဖစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးလ င် အြပစ်ေပးအေရးယူခံရြခင်းမရှိေကာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်။

၅။ ေလ ာက်လ ာများကိ ု ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန  (ေလ ာက် 

လ ာပိတ်ရက်)ံုးချန်ိအေရာက် ေနာက်ဆံုးထား၍ ေပးပုိရပါမည်။ ေလ ာက်လ ာများအား စာတုိက်မှြဖစ်ေစ၊ လူကံြဖင့်ြဖစ်ေစ 

ေပးပုိေလ ာက်ထားုိင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် စာရက်စာတမ်းမြပည့်စံုြခင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျေရာက်ရိှ 

သည့်ေလ ာက်လ ာများကို လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၆။ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ေလ ာက်လ ာှင့်အေထာက်အထားများကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာနမှတစ်ဆင့် ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း 

ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သို ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားေပးပိုရန်ှင့် ကိတင်ေလ ာက်လ ာ(၁)ေစာင်ကို 

၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားေပးပိုရမည်။ 

၇။ လစာ န်း ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိတန်းှင့် လစာ န်း ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ တန်းသို ေလ ာက်ထားသူများ 

အတွက် ေရးေြဖစစ်ေဆးြခင်းကို လက်ရိှ COVID-19 ကန်သတ်ချက်များအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာစစ်ဌာနများတွင် တစ်ပိင် 

တည်းြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ မိမိတိုေြဖဆိုလိုသည် ့စာေြဖဌာန(၁)ခုကို ေလ ာက်လ ာတွင် ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပီး အဆိုြပသည့် 

စာစစ်ဌာနတွင်သာ ေြဖဆိုခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ဗဟိုသင်တန်းေကျာင်း ၊ ေနြပည်ေတာ်

 (ခ ) အမှတ်(၁)ေရနံချက်စက်ု(ံသန်လျင်)၊ ဗဟိုသင်တန်းေကျာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

 (ဂ ) ေရနံဓာတုေဗဒစက်ုံစု၊ အထက်မင်းလှမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

 (ဃ) အမှတ်(၄)ဓာတ်ေြမသဇာစက်ု(ံေြမာင်းတကာ)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

 (င ) အမှတ်(၅)ဓာတ်ေြမသဇာစက်ု(ံကန်ကီးေထာင်)့၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၈။ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူ အမည်စာရင်းအား အထက်ပါ Website >> ၊ Facebook Page >> တိုတွင် ကိတင်ေကညာ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနှင့် ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တိုတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါ 

စာစစ်ဌာနများ၌ ုံးချနိ်အတွင်း ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါ၍  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့်အတူ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းကိ ု  ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန  နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၁ နာရီ 

အထ ိအဂ  လပ်ိစာကိလုည်းေကာင်း၊ ၁၃:၀၀ နာရမှီ ၁၄:၀၀ နာရထီ ိအေထေွထဗွဟသုတုကိလုည်းေကာင်း ေြဖဆိရုမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများကိုသာ ေြဖဆိုခဲ့သည့်စာစစ်ဌာနများ၌ ဆက်လက်၍ လူေတွစစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပီး 

ေအာင်ြမင်သူများစာရင်းှင့် လူေတွေြဖဆိုရမည့် ေနရက်/ အချနိ်တိုကို ေြဖဆိုခဲ့သည့် စာစစ်ဌာနှင့် ေဖာ်ြပပါ Website >> 

၊ Facebook Page >> တိုတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၉။ လစာ န်း ၁၆၂၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ ိတန်းှင့် လစာ န်း ၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၅၄၀၀ဝ ိတန်း ရာထူးများသို ေလ ာက်ထား 

သမူျားအား လက်ေတွှင့် လေူတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ုေဖာ်ြပပါစာစစ်ဌာနများအနက်မှ အဆိြုပသည့်စာစစ်ဌာနတွင် ြပလပ်ုသွား 

မည်ြဖစ်ပီး ြပလုပ်မည့်အစီအစ်ကိ ုထပ်မံအေကာင်းကားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၀။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၁၁၁၂၂/  ၃၄၁၁၁၇၁/ ၃၄၁၁၃၄၉ သို 

ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

 လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

"အများသိေစရန် ေကညာြခင်း""အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မာဃ(၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၉၇၉)၊ 

အကျယ်အဝန်း  ေပ(၈၀x၁၀၀) ေြမကွက်ေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားသည့်  (၄)ခန်းတဲွ 
(၆)ထပ်တိုက်ရှိ   ကန်ထိုက်တာ   အကျိးခံစားခွင့်ရှိသည့ ်  တိုက်ခန်းအမှတ်(၅/ေအ)
တိုက်ခန်းှင့်   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား   တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သ ူ
ဦးေနလင်းထွန်း[၁၃/တကန(ိုင်)၁၄၉၆၀၇](မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ  ဆန်းြမတ်ထွန်း 
ေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏလီမီတိက်)မှ တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
တာဝန်ယဝူန်ခ၍ံ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် 
တိက်ုခန်းတန်ဖိုးေင၏ွ (၉၀%)ေပးေချထားပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုမ  
ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးပုိင်ခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထားများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၂၀)
အမှတ်(၄၃)၊ သတိပ  ာန်လမ်း၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ်ကရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၄၃)၊ သတိပ  ာန်လမ်း၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ်ကရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၄၂၅၇၄၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၄၂၅၇၄၅

ကန်ကွက်လ ာေခ ယူြခင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်လ ာေခ ယူြခင်းေကာ်ြငာစာ
မိတ ီလာမိ၊ မဟာစည်တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၈၉)ေန ေဒါက်တာ ေဒ မူမူ 

ေသာင်း[၅/ကသန(ိုင်)၀၅၄၄၅၀]ကိုင်ေဆာင်သူမှ (အလျား ၄၀'-၀"x အနံ ၂၂'-၀")Steel 
Structure (၁)ထပ် အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပပါရန ်ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ယင်း 
အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုခွင့ေ်လ ာက်ထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လ ာတင်သွင်းလိပုါက 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများယူေဆာင်လာ 
၍ မိတ ီလာမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံးတာဝန်ရှိသူထ ံလူကိုယ်တိုင ်ေတွဆုံတင်ြပကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။   မိတ လီာမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွမိတ လီာမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပင်းယ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၀)၊ (၃)ခန်းတဲွ RC (၆)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ 

(စတုတ ထပ်)၊ (၅-လ ာ)၊ (အလယ်ခန်း)၊ ဧရိယာ(၆၃၆)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ ဦးတင်မျိးဝင်း(ခ)ရန်ေြပဟန်ိး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၆၅ 

၉၇၅] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ ြဖှင်းပွင့[်၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၃၃၂၇၃]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက် 

စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြဖှင်းပွင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြဖှင်းပွင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေဝဖိးေအာင်(LL.B) WIPO(Switzerland) ေဒ ေဝဖိးေအာင(်LL.B) WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph:09-421157856,09-798458627Ph:09-421157856,09-798458627

Level(5,6,7,8), Tower(2), HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Level(5,6,7,8), Tower(2), HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိနယ်၊ ဘုရားကီးေကျးရာအုပ်စု၊ 

ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့်အမည် (၅၄၅/ဘုရားကီးေတာင်)၊ ဦးပိုင် 

အမှတ်(၅)၊ ေြမဧရိယာ(၃.၀၂)ဧကအနက်မှ (၀.၃၃၇)ဧကရှိေသာ 

ေြမေနရာအား Denko Trading Co.,Ltdသည် (၁၄-၅-၂၀၁၉)ရက်တွင် 

ဦးေအာင်ေရ (ဘ)ဦးေသာင်းေဖ [၇/ပခန(ိုင်)၁၁၁၅၇၂] ေဒ နီစိုး(ဘ) 

ဦးလှေမာင် [၇/ပခန(ိုင်)၁၁၁၅၃၈]၊ ဦးထွန်းြမင့်ေအာင်(ဘ) ဦးလှ 

ေမာင် [၇/ပခန(ိင်ု)၁၁၁၃၈၆]စသည့ ်ပဂု ိလ်(၃)ဦးထမှံ ဦးဝဏ ခိင်ု(ဘ)

ဦးချစ်ခိုင်[၁၂/အစန(ိုင်) ၀၁၉၄၁၀] Denko Trading Co.,LtdကDenko Trading Co.,Ltdက 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်လက်ေရာက်ရထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမေနရာှင့် 

ပတ်သက်၍  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို  ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက် 

စာတမ်းများှင့်တကွ ကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Ph:09-444522575Ph:09-444522575

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

အင်းစိန်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌အင်းစိန်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆
 ေဒ ေအးေအးသွယ် ှင့်  ၁။ ေဒ ှင်းစိန်
    ၂။ ဦးေရ ချင်း
 (တရားလို)   (တရားပိင်များ)(တရားလို)   (တရားပိင်များ)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ သရီမိဂ  လာ 
လမ်းသွယ်၊ (၁၃)လမ်း၊ အမှတ်(၄၅/၄၇)ေန ဦးေရ ချင်း (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူ
သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိ ုေဒ ေအးေအးသွယ်က "ပဋညိာ်အတိင်ုး ေြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ ်စာချပ်မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ " ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ 
သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 
ိုဝင်ဘာလ (၂၆)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၈ရက်) 
မွန်းမတည့မ် ီနနံက်(၁၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ု
ထေုချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် 
သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပး 
လိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့ ်
သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့် 
အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၉)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ရဲိုင်သန်း)(ရဲိုင်သန်း)
 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး
 အင်းစိန်မိနယ်တရားုံး အင်းစိန်မိနယ်တရားုံး

အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၄၅)တွင် တည်ရှိေသာ Crowne Myanmar 

Co.,Ltd ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၁၄၉၃၉၄၃၉သည ်ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

 မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄/၂၄၂၆ မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄/၂၄၂၅မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၄/၂၄၂၆ မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄/၂၄၂၅

 (ေနစွဲ-၆-၇-၂၀၂၁) (ေနစွဲ-၆-၇-၂၀၂၁) (ေနစွဲ-၆-၇-၂၀၂၁) (ေနစွဲ-၆-၇-၂၀၂၁)

ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့ ်ေြမပဲဆီ၊ ှမ်းဆီ၊ ေနကာဆီ၊ ေရ ဘိုေပ ဆန်းေမ းှင့် ဆန်အမျိးမျိးတိုအား ထုတ်လုပ် 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းများတွင် ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး၌ အသံုးြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအမှတ် 

တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ုမှီြငမ်းတုပသုံးစွဲြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ရန ်

အသိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပ သုံးစွဲခဲ့မည်ဆိုပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

Crowne Myanmar Co.,LtdCrowne Myanmar Co.,Ltd

Ph:09-5135262Ph:09-5135262



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၃၅(ခ)၊ (၁၉/၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဧရိယာ 

ေပ(၂၀x ၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားပီး (၁၉/၄၈)ရပ်ကွက်၊ ကံ့ေကာ် 
(၇)လမ်းတွင် တည်ရှိေသာ အဂ  ေတမိုး၊ အုတ်ကာ၊ သမံတလင်းခင်း၊ သံဖရိန်ှင့် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ထပ်တုိက်အိမ်ှင့် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ-ု

ဦးေအာင်ထွန်းမင်း [၁၂/တကန(ိုင်)၂၁၆၃၄၅]ှင့် ေဒ စုစုလ  င် [၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၀၉၀၇]တို ဇနီးေမာင်ှံက မူလေြမကွက ်
ချထားေပးြခင်းခရံေသာ ဦးတင်ေအး [၁၂/မရက(ိင်ု) ၀၇၄၇၈၄]ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ် အဆက်ဆက်များအရ လက်ေရာက်ဝယ်ယ၍ူ 
လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်မ တုိအရ မိမိတုိ ဇနီးေမာင်ံှတုိက လက်ေရာက်ရယူပီး လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်မ တုိအရ မိမိတုိသာလ င် လက်ေရာက် 
လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ေရာင်းချိုင်သူများဟု ကတိခံဝန်ြပပါသြဖင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ မိုးမိုးြမတ် [၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၇၃၉၁]က 
ယင်းတိုကိ ုလက်ေရာက်ရယူပိုင်ဆိုင်ိုင်ရန်အတွက ်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကး၏စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်သည်။ ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်အေဆာက်အဦတုိှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများသည ်ဤသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက စရန်ေပးစာချပ်တွင် သေဘာတထူားသည့အ်တိင်ုး ေငေွပးေချပီး အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆံုးေအာင်ြမင်သည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာလိုက်သည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မိုးမိုးြမတ် ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းေဒ မိုးမိုးြမတ ် ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း
[၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၇၃၉၁] B.A (Law) ,LL.B[၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၇၃၉၁] B.A (Law) ,LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၀/၇၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၀/၇၈)
 ၂၈၄၊ မာလာမိင်လမ်း၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၂၈၄၊ မာလာမိင်လမ်း၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ေဒ ပွင့်ဖိးေဝ ေဒ ပွင့်ဖိးေဝ
 B.A (Business Law), M.A (Business Law), LL.B,D.B.L B.A (Business Law), M.A (Business Law), LL.B,D.B.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၄၃/၁၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၄၃/၁၇)
 ၂၉၂/ဘီ၊ မာလာမိင်လမ်း၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၂၉၂/ဘီ၊ မာလာမိင်လမ်း၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် (သကမ/၁၁)၊ ေသာင်ကီးေြမာက်၊ ခိင်ုသဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၂၃၆/က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ဦးထွန်းတင် အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမှင့်ယင်းေြမ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ တရားဝင်လက်ဝယ်ထား 
ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးစန်ိဝင်း 
[၁၂/အစန(ြပ)၀၀၀၂၀၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးမျိးသန် ၊ 
ေဒ စန်းစန်းမိင်တုိက အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 
မူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ တင်ဇာလင်း(LL.B,D.M.L) ေဒ တင်ဇာလင်း(LL.B,D.M.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၈၈)
 အမှတ်(၁၂၈၁)၊ ေဟမာဂိုင်ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၈၁)၊ ေဟမာဂိုင်ေကျာင်းလမ်း၊
 ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။
 ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၀၂၀၈၀၃၊ ၀၉-၄၅၁၆၁၃၇၄၃ ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၀၂၀၈၀၃၊ ၀၉-၄၅၁၆၁၃၇၄၃

ခင်ပွန်းအြဖစ် မသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းခင်ပွန်းအြဖစ ်မသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အာသာဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၅)ေန က ်ုပ် 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဇာြခည်ဝင်း [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၈၅၁၉၆] ကုိင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ဇာြခည်ဝင်းှင့ ်ဦးေဇာ်မင်းဦး [၇/ရတန(ိုင်)၁၄၆၆၉၇]တိုသည် အကင ်

လင်မယားအြဖစ ်ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ပီး ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေဇာ်မင်းဦးမှာ အိမ်ေထာင် 

ဦးစီး၏ တာဝန်ဝတ ရားများပျက်ကွက်ကာ ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှ 

ဆင်းသွားကာ ယခအုချန်ိထ ိေဒ ဇာြခည်ဝင်းအား လုံးဝအဆက်အသွယ်ြပလပ်ုြခင်းမရိှ 

သည့အ်တွက် ခင်ပွန်းအြဖစ် သက်ဆိင်ုြခင်းအလျ်းမရိှေတာပ့ါေကာင်းှင့ ်ဦးေဇာ်မင်းဦး 

ှင့် ဆက် ယ်ပတ်သက်သည့ ်ကိစ အဝဝသည် ေဒ ဇာြခည်ဝင်းှင့ ်လုံးဝ သက်ဆိုင်မ  

မရှိဘ ဲလင်မယားအြဖစ်ြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ခင်ကီး ေဒ သဇင်ြမတ်ြမတ်ဝင်းေဒ ခင်ခင်ကီး ေဒ သဇင်ြမတ်ြမတ်ဝင်း

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၈၉၂) (Law,Dip in Business Law)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၈၉၂) (Law,Dip in Business Law)

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၇၅၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၇၅၂)

အမှတ်(၁)၊ သမာဓိ(၄)လမ်း၊ ၁၀/ကရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁)၊ သမာဓိ(၄)လမ်း၊ ၁၀/ကရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၆၆၅၈၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၆၆၅၈၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(L-17/၆၀) ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၈၊ ၁၈၉)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၆၀xအနေံပ 

၈၀)ရှိ ေဒ အိအိခိုင်(H/RGN-037067) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးအား ၎င်းထမှံ အရပ်ကတစိာချပ် 

အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ ေငွသန်းရီ [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၁၃၉၇၉]

မှ    ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍   ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ

ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်း 

အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ 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၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၉၁)၊ အလျား 

ေပ(၄၀)xအနံေပ(၆၀)  ဂရန်အမည်ေပါက်  ဦးေဇာ်ေဇာ်ေထွး [၉/အမဇ(ိုင်) 

၀၀၈၆၉၇]၊ ဦးထွန်းေအး[၉/အမရ(ိုင်)၀၅၁၄၅၇]မှ ေြမကွက်ကို ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် ဝယ်ယထူားပီး ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လုိပါက က ်ုပ်ထံသို ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များ 

ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ရန်မရိှ 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုလုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 ဦးခင်ရီ(ခ)ဦးေကျာ်ေကျာ်မျိး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၄၉၄၆] ဦးခင်ရီ(ခ)ဦးေကျာ်ေကျာ်မျိး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၄၉၄၆]

 ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၁၈၄၄၉၇ ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၁၈၄၄၉၇

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်ေန  ေဒ ဥမ ာခင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးအပ်ပါသည-်
က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွသားြဖစ်သ ူေမာင်ဘိဘုိုကိင် [၁၂/လမန(ိင်ု)၁၃၅၁၃၇] 

သည် မိဘ၏ ဆိုဆုံးမမ များအား နားမေထာင်ဘဲ ၎င်းသေဘာဆ အေလျာက် 
ေနအမ်ိမှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ  အေမြွပတ်စွန်လ တ်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကစိ အဝဝများအား တာဝန်ယ ူ
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
(စုံစမ်း ေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ခင်ကီး ေဒ သဇင်ြမတ်ြမတ်ဝင်းေဒ ခင်ခင်ကီး ေဒ သဇင်ြမတ်ြမတ်ဝင်း
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၈၉၂) (Law,Dip in Business Law)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၈၉၂) (Law,Dip in Business Law)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၄၇၅၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၄၇၅၂)
အမှတ်(၁)၊ သမာဓိ (၄)လမ်း၊ ၁၀/ က ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)၊ သမာဓိ (၄)လမ်း၊ ၁၀/ က ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၇၆၆၅၈၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၇၆၆၅၈၆

ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-၉၀၊ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက-်၉၀၊

ေြမကွက်အမှတ်-၃၈၀၊ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ေြမကွက်အမှတ-်၃၈၀၊ အေရာင်းအဝယ်ကိစ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ  အမှတ်-၃၈၀၊ 

ဇလွန်ြမစ်လမ်းသွယ် (၄)၊ (၉၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်ဟေုခ တွင် 
သည့် ေနအိမ်အေဆာက်အအုံကို ေဒ ေအးပွင့် အမည်ေပါက်သည့ ် ေြမကွက်မ ှ 
လက်ရိှထား  ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသု ူဦးထွန်းထွန်းထမှံ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ယုံကည်၍  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ  က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေနမတိင်ုမ ီုံးဖွင့ရ်က်၊ ုံးချန်ိအတွင်း ေအာက်ပါ 
လိပ်စာသို အေထာက်အထားေဖာ်ြပလျက ်စာြဖင့်ေရးသားေပးပို ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်-

ဝယ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ လှလှေထွး LL.Bေဒ လှလှေထွး LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၂၇/၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၂၇/၁၉)
အမှတ်(၈၃/၈၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်(၈၃/၈၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၀၄၇၅၈ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၀၄၇၅၈

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးုံးလက်ေထာက် န်ကားေရးမှးုံး

ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊ မ ေလးမိဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊ မ ေလးမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လပတ်ကာလ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် လက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှးုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊ မ ေလးမိမ ှ

တိုင်းေဒသကီးရန်ပုံေငွြဖင့ ်  ေဆာင်ရက်သည့ ်  ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း 

အတွက် လိုအပ်ေသာတည်ေဆာက်ေရးပစ ည်း (MS Rod၊ ေတာသစ်၊ ၆''-၉'' 

ေကျာက်၊ ၂''-၄'' ေကျာက်၊ သ၊ဲ Selected Soil၊ အထပ်သား၊ အတ်ု၊   Masteremaco 

@ S 5400၊ ပီနံအိတ်များ)ဝယ်ယူရန်ှင့် ေကျာက်၊ သဲှင့် ဘိလပ်ေြမသယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်လိုပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံများကို ၂၆(ဘီ)လမ်းှင့် 

လမ်း ၇၀ ေထာင့၊် လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့ေ်ရအသုံးချမ  

စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊ မ ေလးမိတွင ်ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယ ူ

ေပးသွင်းိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ - ၁၂-၁၁-၂၀၂၁  ရက်မှ 

  ရယူိုင်သည့်ရက ်  ၁၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်အထိ

 (ခ) တင်ဒါေပးသွင်းရမည့ ် -  ၁၁-၁၂-၂၀၂၁ရက်၊ 

  ေနာက်ဆုံးရက်၊ အချနိ်  ၁၆:၃၀နာရီ

 (ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်၊ အချနိ် - ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်၊ ၁၀:၀၀နာရီ

 (ဃ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - ၂၆ (ဘီ) လမ်းှင့် 

    လမ်း ၇၀ ေထာင့်

    ဆည်ေြမာင်းဧည့်ရိပ်သာဝင်း

၂။ သတ်မှတ်ချနိ်ထက်   ေကျာ်လွန်တင်သွင်းသည့်   ေလ ာက်လ ာများကို 

ထည့်သွင်းစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။

၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက  ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၀၃၇၇၀၀ သို  ုံးချနိ်အတွင်း 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပဗု သရီိမိ၊ ဇဝနဒပီရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇/မိမအေနာက် 

ရပ်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၃၀၆၂၀)၊ ေဒ သန်းသန်းေဌး 

[၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၂၇၈၅၂] အဖအမည် ဦးသိန်းြမင့် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှား 

စာချပ်ေြမကွက်ကို ဦးခင်ယုေမာင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၂၆၀၈]၊ အဖအမည် 

ဦးအမ်ိဟတ်ုမှ ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ် 

လ ဲစာအမှတ်၊ (၁၃၅၆/၂၇-၉-၂၀၂၁)တင်ြပ၍ ေဒ ဝတ်ရည်သိန်း [၉/မကန(ိုင်) 

၁၀၇၂၂၁]ှင့်  မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်အတွက်  ေြမပုံ၊ 

ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများ 

အေနြဖင့်  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 

အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို    ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များှင့်အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်

ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်ထားမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။                          မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                    မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုအံေရှပိင်ုးမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၉၉၀) (အလျား 

၄၀ ေပxအန ံ၆၀ ေပ) ပါမစ်ေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ု
ေဒ စုိးစုိးသွင်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၉၆၉၄]မှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခံပီး 
အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက ်က ်ုပ်မှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို 
ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးေကျာ်ေကျာ် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၃၄၆၄]ဦးေကျာ်ေကျာ ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၃၄၆၄]
 Ph: 09-5414376 Ph: 09-5414376

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၄ အုိင်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၇၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၅၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်-၁၇၊ စက်မ လက်မ  (၁)လမ်း၊ ေမတ ာွန်  
ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ဦးညိဝင်း [၁၂/တမန(ုိင်)၀၃၄၅၈၇]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ဦးညိဝင်း(ဖခင်)ှင့ ်ေဒ စန်းွန်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၅၀၂၄] 
(မိခင်)တို ကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ေအးေအးသွင် [၁၂/တမန(ုိင်) 
၀၃၅၇၄၅]၊ ေဒ ေအးေအးေအာင် [၁၂/တမန(ုိင်) ၀၈၈၀၆၈]၊ ေဒ ခင်ခင်ရီ [၁၂/တမန(ုိင်) 
၁၀၃၇၂၁]တိုမှ ဦးေအာင်ထူး[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၆၄၉၃၁]တိုက ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခ ံ
ကျမ်းကျနိ်လ ာများ၊ ေသစာရင်းများ၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ် 
ချပ်ဆုိရန်ှင့် စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန် 
ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများ 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။                                  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)           ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
က န်ေတာ်၊ က န်မတို၏သမီးြဖစ်သူ မေသာ်စ ာလ  င် [၁၂/ဒဂဆ 

(ိုင်)၀၀၇၃၄၁]သည်  မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကို  မနာခံဘဲ  မိမိသေဘာဆ  

အေလျာက် ြပမသွူားပါသြဖင့ ်ရာသက်ပန်သမီးအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ် 

လုိက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်  ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ ရပ်များကုိ လုံးဝ 

(လုံးဝ) တာဝန်မယူေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဦးေအးြမင့်(ဖခင်)၊               ေဒ စ ာေမာ်(မိခင်)ဦးေအးြမင့(်ဖခင်)၊               ေဒ စ ာေမာ်(မိခင်)

[၁၂/လကန(ိုင်)၀၃၅၇၀၇]  [၁၂/လကန(ိုင်)၀၃၅၇၀၆][၁၂/လကန(ိုင်)၀၃၅၇၀၇]  [၁၂/လကန(ိုင်)၀၃၅၇၀၆]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၊ 

မိပတ်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ ဗိုလ်မှးေနဝင်း[၇/တငန(ိုင်)၀၀၆၃၀၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဗိုလ်မှးေနဝင်း [၇/တငန(ိုင်)၀၀၆၃၀၅]ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၇၄၇၈/၁၂(၉-၄-၂၀၁၂)ြဖင့် SP ရရှိသူ ေဒ ကည် 
ကည်ဆန်း[၁၁/စတန(ိုင်)၀၀၉၃၀၀]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ေြမရာဇဝင်မှတ်ချက(်၁)ရှိ 
၂၀၀၀ ခုှစ်၊ ဗိုလ်မှးေနဝင်းမှ ဘဏ်ေချးရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပရန် အေကာင်းကားရာ 
ေလ ာက်ထားသူမှ ဝင်စာအမှတ်-၂၉၂၂/၆-၁၀-၂၀၂၁ ြဖင့် အဆုိပါဘဏ်ေချးေြမပံုကူးေလ ာက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ် 
မသိရှိပါေကာင်း၊ ေြမကွက်အား (၉-၄-၂၀၁၂)ရက်ေနတွင ်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်လာပီး ဘဏ်ေချးေြမပုံကူးကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ  
လာေသာကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဂရန်မူရင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာတုိတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

သုေတသနှင့်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဌာနခွဲသုေတသနှင့်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဌာနခွဲ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။   ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ သုေတသနှင့် 
ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဌာနခဲွ(ံုးချပ်) မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ခု  ဘ  ာေရးှစ် (ေအာက်တုိဘာလမှ 
မတ်လအထိ)(၆)လအတွင်း ေြမစမ်းသပ်ြခင်း၊ တံတားစစ်ေဆးြခင်းှင့်  ဓာတ်ခွဲခန်း    
စမ်းသပ်ြခင်းလပ်ုငန်းတိုတွင် အသုံးြပရန်အတွက် လိအုပ်ေသာ ပစ ည်းများကိ ုြမန်မာကျပ် 
ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်သွင်းရန်  ြမန်မာိုင်ငံသား            
တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီများအား ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။   (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်          - ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက် (တနလ  ာေန)
      (ခ) တင်ဒါအေရာင်းပိတ်မည့်ေနရက်ှင့်အချနိ ် - ၁၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက်(အဂ   ါေန )
            (ညေန ၄:ဝဝ နာရီ)
      (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆံုးေနရက်        - ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ရက်
              (ကာသပေတးေန)
             (ညေန ၄:ဝဝနာရီ)     
     (ဃ)တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရက/်အချနိ်        - ထပ်မံဆက်သွယ်အေကာင်း
             ကားပါမည်။
၃။   အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ သိရိှလုိပါက ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန 
သုေတသနှင့်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဌာနခွဲ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၀၇၈၄၄၊ 
၀၆၇-၃၄၀၇၈၅၇(EX-124)သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ုပ်သိမ်းြခင်းအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ုပ်သိမ်းြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ မိဂသ(ီ၁၇)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၆၁)ေန (ဘ)ဦးတင်ွန်၏ သမီးြဖစ်သူ ေဒ သီသီဦး[၁၂/ဥကတ 

(ုိင်)၁၁၇၈၅၅]ကုိင်ေဆာင်သူမှ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ အမှတ်(၉)ေန ေဒ စုစုထွန်း[၁၂/ဥကတ 

(ိင်ု)၁၆၅၆၅၇]အား (၁၈-၁- ၂၀၀၈)ရက်စဲွပါ ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပံုတင်ံုး၏ မှတ်ပံုတင်နံပါတ်(၇၃၅/၂၀၀၈)အရ လ ဲအပ်ထားေသာ 

အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအား ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ ပ်ုသမ်ိး 

ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီသီဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၇၈၅၅]ေဒ သီသီဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၇၈၅၅]

Ph:09-449250724Ph:09-449250724

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ုပ်သိမ်းြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ုပ်သိမ်းြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ မိဂသ(ီ၁၇)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၆၁)ေန (ဘ)ဦးတင်ွန်၏ သမီးြဖစ်သ ူေဒ သသီဦီး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 

၁၁၇၈၅၅]ကုိင်ေဆာင်သူမှ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)

ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်း၊ အမှတ်(၅၀၅)ေန ေဒ ကည်ြမင့်[၁၂/သဃက 

(ုိင်)၀၅၁၅၀၁]အား (၂-၆- ၂၀၁၁) ရက်စဲွပါ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပံုတင်ံုး၏ မှတ်ပုတံင်နပံါတ်(၉၆၃၆/၂၀၁၁)အရ လ ဲအပ်ထားေသာ 

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

ုပ်သိမ်းပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီသီဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၇၈၅၅]ေဒ သီသီဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၇၈၅၅]

Ph:09-449250724Ph:09-449250724

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၃၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၁)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းဟုေခ တွင်ေသာ ဦးစိုင်းရက  ်

အမည်ေပါက် ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်ထဲမ ှတရားဝင်မခွ ဲ

စိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း ေပ(၁၅x၆၀)အကျယ်ရှိေြမှင့် အိမ်အား 

အေရာင်းအဝယ ်အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ေနာက်ဆုံးလက်ေရာက်ပိုင်

ဆိုင်ထားသူ ေဒ မိုးသူဇာ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၆၇၈၆]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် 

ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိချက်အရ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငွများေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ရာ၊ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ ပုိင်ဆုိင်မ   

မူရင်းအေထာက်အထားများှင့် လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပ ေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)ေဒ ခင်ကည်မွန(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉-၄၀၀၁၀၁၄၁၄ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉-၄၀၀၁၀၁၄၁၄

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများြဖစ်ေသာ ေဒ ြမသီတာေအးှင့်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများြဖစ်ေသာ ေဒ ြမသီတာေအးှင့်

 ဦးရဝဲဏ ဖိးတို၏ ေဒ စလုတ်ေထွး လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  ဦးရဝဲဏ ဖိးတို၏ ေဒ စလုတ်ေထွး လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အေမွပုံပစ ည်းများြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အေမွပုံပစ ည်းများြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

အသေိပးေကညာြခင်းအေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအသေိပးေကညာြခင်းအေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၆)

(မှန်ခန်း-A)တွင် ေနထုိင်သူ ဦးေကျာ်သူရ[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၅၇၀၁၁]ှင့် ေဒ ခင်န ာ 
ေကျာ်[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၈၂၉၉၂] တုိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း 
ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးသာလွန်း(ခ)ဦးေသာင်းစန်ိှင့ ်ေဒ ေအးေအးစန်းတုိသည် (၂၀၁၃)ခှုစ်မှစ၍ 
အကင်လင်မယားအြဖစ် တရားဝင်ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ကပီး၊ ဦးသာလွန်း(ခ)
ဦးေသာင်းစိန်တွင် အရယ်ေရာက်ပီး၊  သားသမီး(၃)ဦးှင့်  ေဒ ေအးေအးစန်းတွင်  
သားသမီး(၂)ဦး ပါလာခဲ့ကပါသည်။

ဦးသာလွန်း(ခ)ဦးေသာင်းစိန်တွင် ပါရင်းအြဖစ် အမှတ်(D/၁/၂၈၅-၂၈၆-၂၈၇)၊ 
ပုဇွန်ေတာင်(၅) လမ်း၊ စက်မ ဇုန်(၃)၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်ရိှ အလုပ်ံုပါလာ 
ခဲ့ပီး၊ ေဒ ေအးေအးစန်းတွင် အေမွရရှိထားသည့ ်အမှတ် (၁၆၆)၊ စံြပ(၄)လမ်း၊ စံြပ 
ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ရှိ ေပ(၂၅x၅၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမအား (၂)ခန်းတွဲ 
(၃)ထပ်ခွဲ ကန်ထိုက်တိုက်ေဆာက်လုပ်ခဲ့ပီး၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ (A)တိုက်ခန်း(၄)ခန်း 
ရရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ ေဒ ေအးေအးစန်းရရှိထားသည့် တိုက်ခန်း(၄)ခန်းထဲမှ အေပ ထပ် 
(၂)ခန်းအား ေရာင်းချကာ (၁၈/၇၀၆၅) Mazda Hango (DD/8942) TOYOTA COROLLA 
FIELDER (9Q/6919) Suzuki ကားများှင့် အမှတ်(C/၁၅၇)၊ ဟိ ားလမ်း၊ စက်မ ဇုန်(၂)
လမ်းမကီး ေနာက်ေကျာကပ်စက်ုံှင့ ်သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၁)
လမ်း၊ အမှတ်(၃၇၇/က)၊ ပထမထပ်(ေြခရင်း)ခန်း တိက်ုခန်းတိုအား ဝယ်ယခူဲ့ကပါသည်။

မဘိများကွယ်လွန်ပီးေနာက် ဦးသာလွန်း(ခ)ဦးေသာင်းစန်ိ၏ သားသမီးများှင့ ်
ေဒ ေအးေအးစန်း၏ သားသမီးများသည် မဘိများ၏ ပါရင်းပစ ည်းများှင့ ်လက်ထပ်ပွား 
ပစ ည်းများအားလုံးကိ ုမျက်ှာစုံညီသေဘာတူညီမ ရယူကာ အညီအမ  အေမွခွဲေဝခဲ့ 
ပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့် အေမွခွဲေဝရန် မကျန်ရှိေတာ့ပါေကာင်းှင့် ဦးေကျာ်သူရှင့ ်
ေဒ ခင်န ာေကျာ်တို၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိေသာ ပစ ည်းများသည ်မိမိတိုသာ စီမံခန်ခွဲ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ပစ ည်းများသာြဖစ်ေသာေကာင့် (၂၈-၈-၂၀၂၁)ရက်စွဲြဖင့် ေကးမုံ 
သတင်းစာပါ ေကညာချက်အား ပ်ုသမ်ိးေပးပါရန် အများသေိစရန် ြပန်လည် ရှင်းလင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လှလှေထွး(LL.B) ေဒ ကည်ကည်ိုင်(LL.B) ေဒ စုစု(LL.B,LL.M)ေဒ လှလှေထွး(LL.B) ေဒ ကည်ကည်ိုင(်LL.B) ေဒ စုစု(LL.B,LL.M)
(စ်-၁၆၄၂၇)  (စ်-၁၆၃၆၂)                        (စ်-၄၇၁၈၆)(စ်-၁၆၄၂၇)  (စ်-၁၆၃၆၂)                        (စ်-၄၇၁၈၆)
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)                                       (အထက်တန်းေရှေန)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)                                       (အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၃၅၅၃၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၃၅၅၃၃၂

ေမာ်ေတာ်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်းေမာ်ေတာ်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်း
ယာ်အမှတ်-75W-7535၊ အမျိးအမည် Bashan Assassin၊ အမျိးအစား M/C 

ယာ်လက်ဝယ်ရိှသူ ေဒ ခင်ချိချိ[၁၄/ဟသတ(ုိင်)၀၀၁၈၆၂]မှ ယာ်မှတ်ပံုတင်စာအုပ် 
(ကမ-၃)ေပျာက်ဆုံး၍ မတိ ထတ်ုေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက 
ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ေအာက် 
ေဖာ်ြပပါုံးသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။   
    ကညန၊ ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်း)ကညန၊ ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်း)

    သန်လျင်မိ    သန်လျင်မိ

ေဒ လှသိဂ   ခိုင်(ခ)ဇိုေဗဒါဘီှင့် အများသိေစရန်ေဒ လှသိဂ   ခိုင်(ခ)ဇိုေဗဒါဘီှင့် အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဘာဂရပ်ကွက်၊ ပဒင်းတန်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၆၈၃)ေန က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဟာရှင်မ် (ခ) ဦးသိန်းုိင် [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၀၀၁၆၃] ှင့် 
ေဒ လှသိဂ   ခိုင်(ခ)ဇိုေဗဒါဘီ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၄၆၈၉]တိုသည် (၂၀၀၁)ခုှစ်တွင် 
ေနကာဟ်ြပ   လက်ထပ်ထိမ်းြမားခဲ့ကပီး၊   သားသမီး(၃)ဦး  ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ 
အိမ်ေထာင်ေရး အဆင်မေြပမ များ၊ စိတ်သေဘာထားချင်း မတုိက်ဆုိင်မ များေကာင့် ခင်ပွန်း 
ြဖစ်သူမှ (၂၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် သွလာက်(၃)ကိမ်ေပးပီး လင်မယားအြဖစ်မ ှ  
အပီးအြပတ်ကွာရှင်းြပတ်စဲလိုက်ပီြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာဘာသာေရးအဖွဲကီး 
ဓမ သတ်ဌာနထံမှ အစ လာမ့် ဥပေဒအရ လင်ခန်း-မယားခန်း အပီးြပတ်စဲြခင်းဆိုင်ရာ
ဆုံးြဖတ်ချက်ရယူခဲ့ပီးြဖစ်၍ ေနာက်ေနာင်တွင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး မည်သိုမ  ပတ်သက် 
စပ်ဆိုင်ြခင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဟာရှင်မ်(ခ)ဦးသိန်းိုင်               ဦးြမတ်သန်းဦး [B.A (Eco.),H.G.P, D-A (1)]ဦးဟာရှင်မ(်ခ)ဦးသိန်းိုင်               ဦးြမတ်သန်းဦး [B.A (Eco.),H.G.P, D-A (1)]
[၁၂/ကမတ(ိုင်)ဝဝဝ၁၆၃]              အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၂၂၀)[၁၂/ကမတ(ိုင်)ဝဝဝ၁၆၃]              အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၂၂၀)
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။                မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။                မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
              ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀              ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၈၇၀(ခ)၊ (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပ 
အကျယ်ရှိ ဦးခင်တင့်ေမာင ်(ခ) ဦးေကျာ်လွင ်အမည်ြဖင့်ချထားေပးသည့ ်ပါမစ် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်-၈၇၀(ခ)ဟု  ေခ တွင်ေသာ ပျ်ေထာင်၊ ပျ်ခင်း၊ သွပ်မိုး 
တစ်ထပ်အေဆာက်အဦ(ေရမီးအြပည့်အစံု) အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အား အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ဝ်ယ်ယပူိင်ုဆိင်ုကာ လက်ေရာက်ရယထူားသ ူ
ေဒ ခွာညိြမင့်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၇၁၈၂] ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေပး ကတိစာချပ်ချပ်ဆိုကာ  စရန်ေငွအချိကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ဥပေဒအရ ပိုင်ေရး 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား၊ မူရင်းစာချပ်စာတမ်း အြပည့်အစုံှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ် ကာလကုန်ဆုံးသည်အထ ိ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ ်
ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊  ခင်းသာလမ်း၊ အမှတ် 

၅၀၊ (၂)ခန်းတွဲ(၃   )မှ ဒါဘာ/အေပ ဆုံးထပ်(တိုက်ဘက်သို  မျက်ှာ 
မူလ င်ယာဘက်)၊ ေပ(၁၈x၅၄) အကျယ်အဝန်းရှိေသာ တိုက်ခန်းှင့ ် 
ပတ်သက်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုအဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ ေဟမာဦး[၉/ခမစ(ုိင်)၀၄၈၆၀၃]မှ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက ်က န်မ 
ေဒ စုသ ာဝင်း[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၃၁၆၅၇]က ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါတိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့  ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ က န်မထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။        ေဒ စုသ ာဝင်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၁၆၅၇]ေဒ စုသ ာဝင်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၁၆၅၇]

ဖုန်း-၀၉-၇၈၆၇၈၈၄၃၂ဖုန်း-၀၉-၇၈၆၇၈၈၄၃၂

၁
၂



ိုဝင်ဘာ ၁၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၈)၊ မယ်စီကုန်းလမ်း၊ (၆/B)  

၆လ ာ၊ (၇)ရပ်ကွက်ရိှ တိက်ုခန်းအား ဦးေနဝင်းသန်ိး[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၁၀ 
၂၄၀]မှ လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခေံရာင်းချပါသြဖင့ ်
စရန်ေငွတချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှစတင်၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 ဦးရဲြမင့်ဦးရဲြမင့်
 [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၇၈၆၀] [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၇၈၆၀]
 HP-09-785141721 HP-09-785141721

ြငင်းချက်ထုတ်ရန် သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန ်သမ န်စာ

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၁၉၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၁၉
 ေဒ သွယ်သွယ်ခိုင်  ှင့် ဦးကည်ဝင်း
 (တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ရာဇာဓ ိ
ရာဇ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၉၀) ေန ဦးကည်ဝင်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။

တရားလိုက ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား 
တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 
အရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ 
ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပ 
ေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ 
ိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်၊ (၁၃၈၃ခုှစ်၊တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၈ ရက်) 
မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိစဲွချက်ကုိ 
ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ 
အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာ 
တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတေ်ပးလိမ့်မည၊် ၎ငး်ြပငတ်ရားလုိက ကည့် လိုသည့် 
စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပ အမီှြပလပ်ုလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ု 
စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က ထေုချလ ာ တင်သွင်း 
လိုလ င်အမ မတိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁-ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၉)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (နန်းရ န်းလဲ့)(နန်းရ န်းလဲ့)
 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

အစုရှယ်ယာေလ ာ့ချြခင်းအစုရှယ်ယာေလ ာ့ချြခင်း
က န်ေတာတုိ်၏ DAWN LIGHT COMPANY LIMITED အစုရှယ်ယာ 

တန်ဖိုးအား အေရအတွက် ၁၀၀၀ ကျပ်တန် အစရှုယ်ယာ(၁၄၀,၀၀၀,၀၀၀)
စုအား ၁၀၀၀ ကျပ်တန် အစုရှယ်ယာ(၅၀,၀၀၀)စုသို ေလ ာ့ချရန်ဆုံးြဖတ် 
ကသည်။

DAWN LIGHT COMPANY LIMITED DAWN LIGHT COMPANY LIMITED 

ြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိုြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို

ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ် ၃၃၀၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ် ၃၃၀
 ေဒ ေမမျိးခိုင် ှင့်  ၁။  ဦးတင်ေရ 
     (၎င်း၏အခွင့်ရကုိယ်စား
     လှယ် ေဒ ခင်ြမြမသန်း) 
    ၂။ ေဒ ခင်စ ာသန်း
 (ေလ ာက်ထားသူ)    (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)(ေလ ာက်ထားသူ)    (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)

၂၀၂၀ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်စဲွပါ ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး တရားမဇာရမီ  
-၉၄/၂၀၁၉ အမ တွင် ချမှတ်ေသာ အမိန်ကိုြပင်ဆင်မ ။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ မကျည်းေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ 
ဥယျာ်လမ်း၊ ေြမညီထပ်(ယာ)၊ အမှတ်(၇၅)ေန ေလ ာက်ထားခံရသူ(၁) ဦးတင်ေရ  
(၎င်း၏အခွင့်ရကုိယ်စားလှယ် ေဒ ခင်ြမြမသန်း)(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။

ယခအုမ တွင် ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံးေတာ်မှ ချမှတ်သည့ ်အမန်ိကိ ု
ေလ ာက်ထားသမှူ ြပင်ဆင်မ တင်သွင်းရာ ဤုံးေတာ်တွင် မှတ်ပုတံင်စာရင်းတင်သွင်း၍ 
ထုိြပင်ဆင်မ ကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် 
၁၃ရက်)တွင် ဆိုင်ဆိုရန် ဤုံးေတာ်မှ ချနိ်းဆိုလိုက်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
သင့ေ်ရှေနြဖစ်ေစ၊ ဤြပင်ဆင်မ တွင် သင့အ်တွက် ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပထား 
သူကုိယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ၊ မလာေရာက်ခ့ဲလ င် ၎င်းြပင်ဆင်မ ကိ ုသင်မရိှသည့်အခါတွင် 
တစ်ဖက်သတ်စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၁၀)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (မျိးြမင့်ဦး)(မျိးြမင့်ဦး)
 လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အမှတ်(၆၇၉)၊ ဘယသ  ကန်လမ်း၊ 

(၁၀)ရပ်ကွက်၊ တ/ဥက လာပမိနယ်ေန 
ဦးဇာနည်လ  င်-ေဒ ခိုင်ဇင်ေအာင်တို၏ 
သား ေမာင်ခန်သုတလ  င်အား ေမာင်ခန်  
သတုေအာင်သိုလည်းေကာင်း ေြပာင်းလ ဲ
ေခ ေပးပါရန်။       ေမာင်ခန်သတုေအာငေမာင်ခန်သုတေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၁၁-A)

တွင် ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိုက်တာတိုှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်တည်ေဆာက်ထား 
သည့် (၃ ခန်းတွဲ) (၈)ထပ်တိုက်မှ ကန်ထိုက်တာ၏ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသည့ ်
လက်ယာဘက်ေထာင့်စွန်းေလှကားဧရိယာ အပါအဝင် စုစုေပါင်း အကျယ်အဝန်း (၁၇၈၀) 
စတုရန်းေပကျယ်ဝန်းသည့် သတ မထပ် (၈)လ ာ တုိက်ခန်းအား ကန်ထုိက်တာြဖစ်သူ 
ဦးမျိးြမင့်[၁၂/လသန(ုိင်)၀၁၀၆၄၆] M.K.T Construction ထံမှ အရစ်ကျေငွေပးေချမ  
ပုံစံြဖင့် အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် (၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှေရာင်းချသ ူကန်ထိုက်တာထံသို စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား  
စတင်၍ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါေသာေကာင့် အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လုိသူများသည် 
က ု်ပ်တိုထသံို ဤသတင်းစာေကညာပါရိှသည့ ်ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အားေအာင်ြမင်ပီး 
ေြမာက်ေစရန် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ေဆွစင်အိ (LL.B) (LL.M) ဦးလင်းဘုန်းြမတ် (LL.B) (D.IP.L) (D.M.L) ေဒ ေဆွစင်အိ (LL.B) (LL.M) ဦးလင်းဘုန်းြမတ ်(LL.B) (D.IP.L) (D.M.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၆၉၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၃၈၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၆၉၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၃၈၁)
 ဦးေအာင်မင်းပိုင် (LL.B) ေဒ စ ာေရ  (LL.B) ဦးေအာင်မင်းပိုင ်(LL.B) ေဒ စ ာေရ  (LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၉၀၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၂၀၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၉၀၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၂၀၇)

တွန်ကျးသံ Legal Services၊ အမှတ် (၃၀၉၊ ဘီ) ဒုတိယထပ်၊ အလုံလမ်းှင့် တွန်ကျးသံ Legal Services၊ အမှတ် (၃၀၉၊ ဘီ) ဒုတိယထပ်၊ အလုံလမ်းှင့် 
ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

HP-09-956666360, 09 770566586,Email-greatlynn 88@ gmail.comHP-09-956666360, 09 770566586,Email-greatlynn 88@ gmail.com

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ချိ (ဘ) ဦးစံဖီး[၁၂/သဃက (ိုင်)၁၃၅၇၃၄]၊ 

အမှတ်-၃၉/D သဇင်(၆)လမ်း၊ FMI City လ  င်သာယာမိနယ် ေနထိုင်သူ၏ 

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ သန်ဇင် (၄) လမ်း၊ အမှတ်-၄၅ 

ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် (၁၁ ေပx၄၅ေပ)ှင့် (၁၀ေပx၄၂ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ေြမေပ ရိှ အိမ်ှစ်လံုးကုိ ေဒ ချိ မှ ၂၀၁၂ ခှုစ်ကတည်းက စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ် 

တရားဝင ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ယခုအချနိ်တွင် ထိုေြမကွက်ှင့ ်စပ်လျ်းပီး ကျးေကျာ်သူများရှိသြဖင့ ်

ေဒ ချိမှ မရမ်းကန်ုးမိနယ် တရားုံးတွင် တရားစဲွဆိထုားရာ ထိေုြမကွက်များသည် 

အမ အခင်းြဖစ်ေနသည့်  ေြမကွက်များြဖစ်ေသာေကာင့် ထိုေြမကွက်များှင့ ်

ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ကပါက ေရာင်းသူ ဝယ်သူများ၏ တာဝန်သာ 

ြဖစ်ပီး ဥပေဒအရ တရားစဲွဆုိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ချိ ေဒ ှင်းလဲ့လဲ့ခိုင် (LL.B.,D.B.L,DL-101 WIPO)ေဒ ချိ ေဒ ှင်းလဲ့လဲ့ခိုင် (LL.B.,D.B.L,DL-101 WIPO)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၉၇/၃၁-၅-၂၀၁၈)၊  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၉၇/၃၁-၅-၂၀၁၈)၊ 

 အမှတ်-၁၇၊ သီတာေအးလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊   အမှတ်-၁၇၊ သီတာေအးလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊  

 သန်လျင်မိ။ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၃၃၅၅၂ သန်လျင်မိ။ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၃၃၅၅၂

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ရတနာပုံအိမ်ရာစီမံ 

ကိန်း၊ ေြမတိုင်းအမှတ(်၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၃၅)၊ အိမ်အမှတ်(၇/က)၊ ရတနာပုံ(၄)

လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 2RC(Duplex) အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀) ဧရိယာ 

(၀.၀၅၅)ဧကတွင်ရိှေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦတုိကုိ အေမဆွက်ခ ံ

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွများေပးေချ

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အဦ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို 

ှင့ပ်တ်သက်၍ ဆိင်ုေရးပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ လကူိယ်ုတိင်ု က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပ 

လုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသီဟေအာင်မျိး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၉၁၇၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသီဟေအာင်မျိး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၉၁၇၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးယ်မင်းထက်ဦးယ်မင်းထက်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၉၅)

အမှတ်(၂၁)၊ ေဘာဂလမ်း၊ အမ ထမ်းရပ်ကွက်၊ နယ်ေြမ(၁၀) ၊ ေအာင်ချမ်းသာ၊ အမှတ်(၂၁)၊ ေဘာဂလမ်း၊ အမ ထမ်းရပ်ကွက်၊ နယ်ေြမ(၁၀) ၊ ေအာင်ချမ်းသာ၊ 

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၈၄၆၆၅ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၈၄၆၆၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ ေအာင် 

သီရိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၇၅) ေဒ စန်းစန်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ 
ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြခရင်းြခမ်း 
ေြမအကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိေနအိမ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း လွတ်လပ်စွာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပ 
ေြပာဆိုသူ ေဒ တင်တင်မိုး[၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၇၆၈၃]ထံမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဝင်းုိင်[၆/ထဝန(ုိင်)၀၆၉၃၅၆]မှ ေရာင်းေကး
တန်ဖိုးတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ခံေြမကွက်၏ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်ပီး အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသ ူ
များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက် 
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာ ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစိုးြမင့်(LL.B)ဦးစိုးြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၂၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၂၆၆)
အမှတ်(၆၄၆)၊ စိန်ိုင်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊အမှတ်(၆၄၆)၊ စိန်ိုင်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၄၃၅၁၀၀၆ဖုန်း-၀၉- ၄၂၄၃၅၁၀၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခိုင်၊ ဇမ သီရိ 

မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ် (၁/သေြပကုန်း)၊  ေြမကွက ်

အမှတ်(၄၈၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၈၂)ဧကရိှ ေဒ ပံးရ ီ

အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်၏ ေြမေပးမိန်မူ

ရင်းေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေဒ ပံးရီ(ဘ)

ဦးဘိုးစိန[်၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၁၀၀၅၁]မှ ေြမေပး 

မိန်မိတ ၊ ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်

ပုံတင်ဌာနမှးုံး၏ ေြမေပးမိန် ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ မှတ်ပုံတင်အမှတ ်

(၁၉၂/၂၀၂၁)၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသသိက်ေသ(၃)

ဦးေထာက်ခံချက်၊ ေြမေပးမိန် ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်း သေြပကုန်းရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရး 

မှးေထာက်ခံချက်၊ အမှတ်(၁) မိမရဲစခန်း

ေထာက်ခခံျက်မရူင်းများတင်ြပ၍ ေြမေပးမန်ိ  

မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 

လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ် 

စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန ် ဒီကရီများ 

အေထာက်အထား     ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤ 

ေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း 

(၃၀)အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက် 

မ မရှိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်

အညီ အဆုိပါ ေြမေပးမိန်မူရင်းကုိ ပယ်ဖျက်ပီး 

ေြမေပးမိတ မှန်  ထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေရာင်းရန်ေကာ်ြငာေရာင်းရန်ေကာ်ြငာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၅၈ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၅၈ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၁၇၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၁၇
 ယူိုက်တက်အမရဘဏ ် ှင့် ၁။ ဦးေသာင်းေရ 

(၎င်း၏ဘဏ်ခဲွမန်ေနဂျာေဒ သူသူခင်)   ၂။ ဦးေဇာ်မင်းထိုက်

    ၃။ ေဒ ှင်းသဇင်

 (တရားိုင်)    (တရား ံးများ)(တရားိုင်)    (တရား ံးများ)

ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၅၈/၂၀၁၉ 

အမ တွင် အုိင်ဒီကရီကုိ အတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပ 

ထားေသာပစ ည်းကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၅)ရက် (ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၃ 

ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၁၂ရက)် မွန်းမတည့်မီ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ၎င်း 

ပစ ည်းတည်ရှိရာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ်သည့် ကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလလ ံ

ဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင် ေရာင်းချမည့် ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင် ေရာင်းချမည့ ်ပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၆)၊ လူေန 

ရပ်ကွက ်(ေဆးစက်)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၁၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ် (၂၁၈)၊ အလင်းေရာင်လမ်း၊ ေဆးစက် 

ရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးဟုေခ တွင်ေသာ 

အေဆာက်အဦှင့် အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံး။

ေလလံကမ်းခင်းေဈး ေငွကျပ် ၁၆၀၀၀၀၀၀၀/-(ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင့ ်

ေြခာက်ရာတိတ)ိ

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့် စည်းကမ်းချက်များေလလံတင်ေရာင်းချမည့ ်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားုိင်က 

တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း 

တစ်ခခုေုပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယမူည်မဟတ်ုပါ။ တရား ံး၏ အကျိး 

သက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ ေရာင်းချလမိ့မ်ည်အေကာင်း ေလလဆဲွံဝယ်မည့သ်တူိုအား 

အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချသည့် နည်းစနစ်ကို ေရာင်းချသူအရာရှိက သတ်မှတ် 

သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် သတ်မှတ်မည်။ 

သိုေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ ်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့ပ်စ ည်းအတွက် လက်ခရံန် 

မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူ အရာရိှက ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲြငင်းပယ်ပုိင်ခွင့် 

ရှိသည်။

၄။ ေလလတံင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းအတွက် ေလလဆဲွံ 

ဝယ်သူက ေငွကျပ် ၁၀၀ လ င် ၂၅ကျပ်ကုိ ေလလံဆဲွဝယ်ယူပီးသည်ှင့် တစ်ပိင်နက် 

ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသို ေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန်ြပန်လည် ေလလ ံ

တင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ်ထားသည့ ်

စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည ်၂၅ ရာခိုင် န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက ်

ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်ေနကိ ုပယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေန  

ုံးဆင်းချနိ်မတိုင်မ ီေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေနသည ်ုံးပိတ်ရက ်

ြဖစ်လ င် ပထမဆုံးုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလကံျန်ေငမွျားကိ ုအထက်ပါေနရက်များကိ ုေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက် 

ပါက ပစ ည်းကိုတစ်ဖန်  ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်းထားသည့ ်

ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ (၈)ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ ေလလတံင် 

ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝါဝါလွင်)(ဝါဝါလွင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး  ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး 

{}

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တံွေတးမိနယ်၊ 

တူးေချာင်းကီး ေကျးရာအုပ်စု တူးေချာင်း 

ေလး ေကျးရာေန အ.ထ.က (၁) တွံေတး 

ဒသမတန်းမှ မြမတ်ပွင့်လ ာ၏ဖခင် ဦးေန 

ေကျာ်၏ အမည်မှန်မှာ ဦးလီေကျာ့[၁၂/မဂဒ 

(ိုင်)၀၇၁၄၈၂]ြဖစ်ပါသည်။        ဦးလီေကျာ့ဦးလီေကျာ့



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊  သာေကတမိနယ်၊  ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်သေြပ (၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၈၉၄)၊ ဦးခင်ေမာင်ေထွး [၁၂/
သကတ(ိုင်)၁၀၀၇၂၂]ှင့်  ေဒ မိုးမိုးေထွး [၁၂/သကတ(ိုင်) 

၁၃၂၁၈၀]တို၏သား ေမာင်စည်သူေအာင် [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၁၉၇၀၇၉]သည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနားမေထာင်ဘ ဲအကမ်ိကမ်ိ 

စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပမူသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 
စွန်လ တ်လိုက်သည်။ (ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်
ေငွေကးလူမ ကိစ ရပ်များအား   တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည)်

ဦးခင်ေမာင်ေထွး- ေဒ မိုးမိုးေထွးဦးခင်ေမာင်ေထွး- ေဒ မိုးမိုးေထွး

ဒီကရီကို အတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းဒီကရီကိ ုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း

 ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ
(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၂၁ ၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၂၁ ၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

စမ်းေချာင်းမိနယ် တရားုံးေတာ်၌စမ်းေချာင်းမိနယ ်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၁၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၆ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၆ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၁၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်- ၃၄၂၀၁၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်- ၃၄

 ေဒ ခင်သီရိမျိး ှင့် ေဒ ေအးေအးခိုင်

 (ကွယ်လွန်သူ တရားိုင် ဦးဝင်းြမင့်၏ 

 တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်

  တရားိုင်  တရား ံး  တရားိုင်  တရား ံး

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနကီန်ုး(ေတာင်)

ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မိုးလမ်း၊ အမှတ်- ၂၀ (၃)လ ာှင့် စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 

ေြမနီကုန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ေစတနာလမ်း၊ အမှတ် (၈/က)ေန 

တရား ံး ေဒ ေအးေအးခိုင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

၂၀၁၁ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၆ တွင် ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ု

အတည်ြပလုပ်ရန် ဤံုးေတာ်တွင် တရားုိင်က ေလ ာက်ထားသည် 

ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့်အတည်ြပလုပ်ေစရန ်အမိန်ကို 

မထတ်ုသင့ေ်ကာင်း အေကာင်းတစ်ခခုရိှုလ င် ေချဆိရုန် သင်ကိယ်ုတိင်ု 

ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန သိုမဟုတ် အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ 

ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၈)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၅ ရက်) 

မွန်းမတည့်မီ (၁၁)နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မိုမိုေအာင်)(မိုမိုေအာင်)

 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး

 စမ်းေချာင်းမိနယ်တရားုံး စမ်းေချာင်းမိနယ်တရားုံး

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ထပူါုလံမ်း(၂၀)အေနာက်၊ 

အမ်ိအမှတ် ၂၄၇/က (၄-လ ာ)ေန ေဒ ခင်ခင်ေရ  [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၀၅၆၅၇]မှ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က န်မ၏သမီးြဖစ်သ ူမဇွန်ဇင်ဝင်းေရ  [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၈၆၆၀]သည် မိဘ 
များ၏ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေစေသာကိစ များ၊ မိဘများ၏ 
ဂဏ်ုသိက ာကုိထိပါးေစပီး အရှက်တကဲွအကျိးနည်းြဖစ်ေစေသာကိစ ရပ်များကုိ အကိမ်ကိမ် 
ြပလုပ်ခဲ့ြခင်း၊ ေနအိမ်မှထွက်ခွာသွားြခငး်တိုေကာင့် မိဘများမှာ ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲ၊ 
ပပူင်ေသာက ေရာဂါေဝဒနာခစံားေနရပါေသာေကာင့ ်ဤေကညာစာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း။

ေနာက်ေနာင် မဇွန်ဇင်ဝင်းေရ ှင့်ပတ်သက်ေသာ ြပမူလုပ်ေဆာင်ချက်များမှာ 
မဘိများှင့လ်ုံးဝသက်ဆိင်ုြခင်းမရိှသြဖင့ ်လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 
ပါေကာင်း မဇွန်ဇင်ဝင်းေရ ြပလပ်ုသမ ကစိ အဝဝသည် မဘိ၊ မိသားစုှင့်လံုးဝသက်ဆုိင် 
ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံပါသည်။)
 ေဒ ခင်ခင်ေရ ေဒ ခင်ခင်ေရ 
 [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၅၆၅၇] [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၅၆၅၇]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ် 

ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၀၂/ 
ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်(၁၂၀၂/ 
ခ)၊ သစ ာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက  
လာပမိနယ်၊ ဦးတင်ေမာင်(CC-၀၁၃၃၉၃) 
အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက်   ဦးတင်ေမာင်(ဖခင်)၊ 
ေဒ ကီးြမင့(်မခိင်) ကွယ်လွန်ပီး ေဒ ခင် 
ေအးြမင့်(ေမွးချင်း)  အပျိကီးဘဝြဖင့ ်
အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ စန်းစန်း 
ြမင့် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၁၈၇၁၆]၊ ဦးတင် 
ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၂၈၄၈]၊ ဦးစိုး 
ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၁၆၃၀]၊ ေဒ လှ 
လှမိုး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၈၇၉၉]တိုမှ 
သားသမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း  ကျမ်း 
ကျန်ိလ ာ (၁၀/၃၁၇/၅-၁၀-၂၀၂၁)၊ ေသ 
စာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဂရန် 
ြခကုိက်ပျက်စီးေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
(၁/၃၉၃၈/၂၉-၁-၂၀၂၁)၊   ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံစာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး
ေထာက်ခံစာတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား   တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

ြမြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနြမြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဥတုရာသီ ဥတုရာသီ 

ေတာကိုမှီ၏ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၃၃)၊ ဗထူးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၆၀)ဟေုခ တွင်သည့ ်အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)
ရှိ ဦးကည်ေအး  အမည်ေပါက်သည့ ်ေြမချပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လက်ရှ ိ
ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေဇာ်လွင်[၁၂/
တတန(ိင်ု) ၁၄၀၉၅၄]ထမှံ ဝယ်ယရူန် က န်ေတာ်သန်းဝင်းစုိး [၁၄/ကလန(ိင်ု) 
၁၃၀၄၅၃]မှ စရန်ေငွတချိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

ဆက်သွယ်ရန်- ဦးသန်းဝင်းစိုး [၁၄/ကလန(ိုင်)၁၃၀၄၅၃]ဆက်သွယ်ရန်- ဦးသန်းဝင်းစိုး [၁၄/ကလန(ိုင်)၁၃၀၄၅၃]
 အမှတ်(၅၃)၊ ေပါက်ကံလမ်းမကီး၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၃)၊ ေပါက်ကံလမ်းမကီး၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊
 ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
 ဖုန်း-၀၉-၄၀၉၈၄၇၁၅၉ ဖုန်း-၀၉-၄၀၉၈၄၇၁၅၉

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲုံးေရ တိဂုံေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲုံး

ဆိုင်ထွက်ခွင့်ရရှိသူ အမည်ေပါက်ေြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာေကာ်ြငာဆိုင်ထွက်ခွင့်ရရှိသ ူအမည်ေပါက်ေြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာေကာ်ြငာ
၁။ ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ေဂါပကအဖဲွသည် ေစာင်းတန်းများအတွင်း ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 
ဆုိင်ခန်းများ၌ ေဈးေရာင်းချရန် ဆုိင်ထွက်ခွင့်ရရိှသူများကုိ မှတ်ပံုတင်၍ သတ်မှတ်ခွင့်ြပ 
ထားပါသည်။ ယခုအခါ အေရှဘက်ေစာင်းတန်းမှ (၂)ဆုိင်ှင့် ေတာင်ဘက်ေစာင်းတန်းမှ 
(၂)ဆိုင်၊ စုစုေပါင်း ဆိုင် (၄)ဆိုင်မှ ဆိုင်ထွက်ခွင့်ရရှိသူအမည်များ ေြပာင်းလဲေပးရန ်စီမံ 
ေဆာင်ရက်ေနပါသည်။
၂။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆိင်ုခန်းအမှတ်များ၌ ဆိင်ုထွက်ခွင့ရ်ရိှသ ူအမည်ေပါက်ေြပာင်းလြဲခင်း 
ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍  ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက  ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားတင်ြပ၍ 
ကန်ကွက်ိုင်ပီး ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤေကာ်ြငာသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
အမည်ေပါက်ေြပာင်းလဲြခင်းအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ် 
ပါသည်-
 (က) အေရှဘက်ေစာင်းတန်းမ ှဆိုင်အမှတ် - ၁၂၊  ၁၃၂
 ( ခ ) ေတာင်ဘက်ေစာင်းတန်းမ ှဆိုင်အမှတ် - ၂၆၊  ၂၈

ေဂါပကအဖွဲေဂါပကအဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မ ေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ သီရိမဂ  လာအိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ကွန်ဒို 

အမှတ်(၃)၊ အခန်းအမှတ်(6-C)ကို ေဒ အုန်းေငွ[၉/မရမ(ိုင်)၀၂၁၀၇၃]ထံမှ 
ဦးမျိးိင်ု[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၂၅၇၀၁]အမည်ြဖင့ ်ဝယ်ယခူဲ့ပီး ပိင်ုဆိင်ုခွင့မှ်တ်ပုတံင် 
စာအပ်ုအား ၎င်း၏အမည်ြဖင့ ်ေြပာင်းလထဲတ်ုေပးပါရန် မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရး 
ဦးစီးဌာန၊ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲသို ေလ ာက်ထားလာသည့်အတွက ်ခွင့်ြပရန် 
မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက် 
အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

 အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-မိသစ်(က)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၁၈/ 

ခ)၊ ဧရယိာ(၁၂၀၀ စ/ေပ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၁၈)၊ (က၄)လမ်း၊ မိသစ်(က+ခ)
ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ် (ေဒ ေအးြမင့)်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား 
အင်းစန်ိမိနယ်တရားံုး တရားမကီးမ  အမှတ်(၄၁/၂၀၂၀)ြဖင့် ပဋိညာ်အတုိင်း အိမ်ှင့် 
ေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ၏ ၁၄-၉-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ တရားုံး 
စရီင်ချက်အမန်ိှင့ ်ဒကီရ၊ီ တရားမဇာရမီ အမှတ်-၃၂/၂၀၂၀ြဖင့ ်ဘလီစ် ခန်အပ်ေကာင်း 
အမိန်ချမှတ်လိုက်သည့ ်၂၅-၁-၂၀၂၁ရက်စွဲပါတရားုံး ေနစ်မှတ်တမ်းှင့် ထုံးပုံကျ 
အပီးသတ်အမန်ိ၊ အင်းစိန်မိနယ်တရားံုး၏ ၁၄-၅-၂၀၂၁ရက်စဲွပါ ေဒ မိုးမိုးေအးအား 
ဘလီစ်ခန်အပ်ေကာင်း ဌာနသိုအေကာင်းကားစာ အမည်ေပါက်၏ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 
တင်ြပပီး  ဘီလစ် ေဒ မိုးမိုးေအး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၂၂၁၈၄]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ဆိရုန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။               ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
                                       ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ                                       ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၅၈)၊ (အလျား ၄၀ ေပxအနံ ၆၀ 

ေပ) အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ဘစိုး (၆)လမ်း၊ 
အမှတ်(၄၅၈) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ ရိှ ေြမအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိရာှင့် 
အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ဦးေသာင်း(ISN- ၁၀၀၆၂၀) အမည်ေပါက်ပီး၊ ေရာင်းသူေဒ သင်းသင်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၀၂၀၀]မှ 
အဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် လက်ေရာက်ရရိှထားသူြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိ 
ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေထွးေထွးရ ီ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၀၄၆၈]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤပါမစ်ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။                                                        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ် ကိမုင်းမင်း[၁၂/ဒလန 

(ုိင်)၀၅၂၃၈၁] CDC 86882 ၏ PSC, 

RB  လက်မှတ်  ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။  ဖုန်း 09- 777404405ဖုန်း 09- 777404405

အစုရှယ်ယာေလ ာ့ချြခင်းအစုရှယ်ယာေလ ာ့ချြခင်း
 က န်ေတာ်တို၏ W.K SERVICES COMPANY LIMITED  အစရှုယ်ယာ 

တန်ဖိုးအား အေရအတွက် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်တန် အစုရှယ်ယာ (၁၀,၇၀၀)စု 
အား ၁၀,၀၀၀ ကျပ်တန် အစရှုယ်ယာ (၁,၁၀၀)စသုို ေလ ာခ့ျလိက်ုပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

W.K SERVICES COMPANY LIMITEDW.K SERVICES COMPANY LIMITED



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၀၁)၊ ဟသံာဝတလီမ်း၊ ဧရယိာ (အလျားေပ ၄၀xအနေံပ 
၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးတင်ဝင်း[၁၂/မရက(ုိင်)၁၀၀၅၅၅]အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမကွက်အား အဆက်ဆက်စာချပ်များြဖင့ ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ၊ လ ဲ
ေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုအဆိုြပ ေရာင်းချသ ူေဒ ေချာစုစုလတ် 
[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၀၀၃၈၃]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ြမင့ြ်မင့ ်
ေမာ် [၅/အရတ(ုိင်)၀၅၉၄၆၃]ှင့် ေဒ တင်ု[၅/အရတ(ုိင်)၀၁၂၆၅၇]တုိက 
ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူသီြဖင့ ်ေရာင်းေကးစရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရှိပါက ဤေကညာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို စာချပ် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်များအားလုံး
ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ အိအိစိုး(ဥပေဒဘွဲ)                  ေဒ ှင်းသီရိ(ဥပေဒဘွဲ)ေဒ အိအိစိုး(ဥပေဒဘွဲ)                  ေဒ ှင်းသီရိ(ဥပေဒဘွဲ)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၃၀)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၂၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၃၀)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၂၄၂)
    ဖုန်း-၀၉-၉၇၈၇၅၉၉၂၇                        ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၇၉၇၉၉    ဖုန်း-၀၉-၉၇၈၇၅၉၉၂၇                        ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၇၉၇၉၉

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ န ဝန် 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀)ဟုေခ တွင်သည့် (၈    )ထပ်တိုက် (အခန်း-၉ခန်း 

ပါဝင်သည့်) အေဆာက်အဦရိှ အကျယ်အဝန်း(မျက်ြမင်အေြခအေနအတုိင်း)

ရှိေသာ ၃-လ ာ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတိုအား လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူဦးေအာင်ကိုေဆွ[၉/

မခန(ိင်ု)၀၀၁၃၁၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်သည့်တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖုိးေငွကုိ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ယ်င်းတိက်ုခန်း၏ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခံစားခွင့် 

ရိှသည်ဆုိပါက မည်သူမဆုိစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်း ေဒ သီတာအုန်း 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၂၃)လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၂၃)လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

၁
၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ မတိ ီလာခိင်ု၊ မတိ ီလာမိ၊ ေဈးပတ်လမ်း၊ အေရှ 

ြပင်ရပ်၊ အမှတ်(၄၈)“ ပတ ြမားေသာ့”တုိက်ေန ဦးစိန်ဝင်း(ခ) ဦးစိန်ေမာင်း[၉/မထလ 
(ိုင်)၀၄၄၈၃၃]၊ ဇနီးေဒ ွဲွဲရ ီ[၉/မထလ(ိုင်)၀၄၄၄၆၅]တို၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည-်

 က ု်ပ်မတ်ိေဆတွို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ဘန်ုးေကျာ်[၉/မထလ(ိင်ု)၂၃၂၇၀၅] 
ကိုင်ေဆာင်သူသည ်မိဘတို၏ ဆိုဆုံးမမ ကို နားမေထာင်ဘဲ ၎င်း၏ သေဘာဆ  
အေလျာက် ေနအမ်ိမှထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်ယခသုတင်းစာ ေကာ်ြငာသည့ေ်နမှစ 
၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)
လ ဲအပ် န်ကားသူများ           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူများ           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစိန်ဝင်း(ခ) ဦးစိန်ေမာင်းှင့်ဇနီးေဒ ွဲွဲရီ      ဦးဝင်းေအာင် B.A(Law) LL.Bဦးစိန်ဝင်း(ခ) ဦးစိန်ေမာင်းှင့်ဇနီးေဒ ွဲွဲရီ      ဦးဝင်းေအာင ်B.A(Law) LL.B
     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၄၁၅)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၄၁၅)
         အမှတ်-၄/၂၃၃၊ နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊          အမှတ်-၄/၂၃၃၊ နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ 
    မိတ ီလာမိ။    မိတ ီလာမိ။
   ဖန်ုး-၀၉-၇၉၂၂၀၀၃၄၃၊ ၀၉- ၂၂၀၀၃၄၃   ဖန်ုး-၀၉-၇၉၂၂၀၀၃၄၃၊ ၀၉- ၂၂၀၀၃၄၃

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေညာင် 

သံုးပင်ေြမာက်၊ အမ ထမ်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၂၈)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၁၄)၊ 
မာလာမိင်လမ်း၊ အမှတ်(၉) ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀) ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ 
တစ်ထပ်တိက်ု (၁)လုံး၊ ေရ၊ မီးအစုအံပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား 
လက်ရိှတရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဆန်း 
ဝင်း(ဘ)ဦးငိမ်းေမာင်[၁၂/သလန(ုိင်)၀၀၇၃၃၅]ထံမှ က န်မတုိညီအစ်မ(၂)ဦးမှ 
အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး
ြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့် တစ်ထပ်တိုက် (၁)လုံးအပါအဝင် ေရ၊ မီး 
အစုံ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်း  အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစတင်၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။ ေဒ ြမတ်ြမတ်ခိုင်   ေဒ မီမီသန်းေဒ ြမတ်ြမတ်ခိုင ်  ေဒ မီမီသန်း

[၁၁/စတန(ိုင်)၀၇၂၁၇၇] [၁၁/စတန(ိုင်)၀၅၄၇၄၈][၁၁/စတန(ိုင်)၀၇၂၁၇၇] [၁၁/စတန(ိုင်)၀၅၄၇၄၈]
Ph: 09-254033468  Ph:- 09- 450525352Ph: 09-254033468  Ph:- 09- 450525352

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇/F(နံသာကန်ုး)၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၅/ဈ-၅-D.၁၊ ဧရိယာ(ဝ.၁၃၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၁၀၁/ဘ)ီ၊ ဇီးအုံကုန်း 
လမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ (ေဒ ှင်းရီ) [၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၅၂၂၅] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၁၆၀၃/၉၆ 
(၃-၇-၉၆)၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၂၈၀၀/၁၈ (၁၄-၉-၂၀၁၈)၊ ကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ်-၂၇၁၇၂/၁၉ (၇-၁၀-၂၀၁၉) ဂရန်ခဲွေလ ာက်ထားရာတွင် မရူင်းဂရန် တင်ြပ 
ရန်လိုအပ်ေကာင်းသိရှိရသြဖင့် ဂရန်မူရင်း လက်ဝယ်ရှိသူှင့် ဆက်သွယ်ရာ  လတ်တ 
ေလာတွင် ဆက်သွယ်၍မရဘဲကန်ကာေနပီး တစ်ဖက်တွင်လည်း ေြမပုကံူးခွင့ြ်ပသည့ ်
ေနရက်မှစ၍ တစ်ှစ်အတွင်းသာအတည်ြဖစ်သည်ဟူေသာ မိေြမဌာန၏ စည်းကမ်း 
ချက် အရ (၁၇-၆-၂၀၂၁) ရက်ေနမှစ၍ တစ်ှစ်အတွင်း ဂရန်ခဲွေလ ာက်ထားိင်ုေရးအတွက် 
ဂရန်မရူင်းတင်ြပြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့ြ်ပေပးပါရန်ှင့ ်မလူေြမအမည်ေပါက် ဂရန်မတိ  
ေဒ ေချာစုိုင် ဝယ်ယူခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင်စာချပ်မူရင်းတိုကို အေထာက်အထားြပ၍  
ဂရန်ခွဲ ခွင့်ြပေပးပါရန ်တင်ြပစာ၊ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့ ်ပါဝါမုပ် 
သိမ်းေကာင်းတရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာတိုတင်ြပ၍  ေဒ ေချာစုိုင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၀ 
၅၄၃]၏ GP ရရှိသူ ေဒ သင်းစုိုင် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၀၅၄၄] မှ ဂရန်ခွဲေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

       မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ       မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“အမ်ိှင့ေ်ြမဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ ထက်ဝက်ေကျာ်ကိ ု“အိမ်ှင့်ေြမဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ကုိ 

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာြခင်း”ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၄၉)၊ 

ငုဝါမိင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၄)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀')ရှိေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင်ကိ ုှစ်(၆၀)

ဂရန်မရူင်းပိင်ုရှင် ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်ဝထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် 

(၁-၁၀-၂၀၁၉)၊ (၁-၁၁-၂၀၁၉)၊ (၁၃-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေနတိုတွင ်(၃)ကိမ်ခွဲ၍ 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ထက်ဝက်ေကျာ်ကို ေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် 

ေရာင်းသူမှ စရန်ေငွေပးေချထားေသာေြမ၏ဂရန်မူရင်းကုိ က ု်ပ်မိတ်ေဆွထံ

ေပးအပ်ိုင်ြခင်းမရှိေသးသည့်အတွက ်၎င်းဝယ်ယူထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ 

မိသစ်(ေြမာက်ပုိငး်)မိနယ်၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမး်၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၂၂/ခ)၏ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်းအားလုံးကို 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို ေပးအပ်ထားပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

 ေဒ နန် ှေဂးခလိန်(LL.B) ေဒ နန် ှေဂးခလိန်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၃၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၃၅)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာ
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ စီဝါယာလမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်(၂၉)၊ အခန်းအမှတ်(၆ လ ာ/A)ရိှ တုိက်ခန်းှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အားလံုး 

တိုကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးေဌးဝင်း[၁၂/တမန(ိုင်) 

၀၈၆၉၃၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက် 

အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ေဒ ခိုင်သ ာလွင်ေဒ ခိုင်သ ာလွင်

LL.B, D.B.L, M.A(Business Law)LL.B, D.B.L, M.A(Business Law)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၂၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၂၃)

အမှတ်(၃၀)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၀)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၂၄၉၇၈၉ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၂၄၉၇၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

လက်ဝဲသု ရလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၆)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် အမှတ် 
(၁၆)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျားေပ ၄၀xအနံေပ ၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ေဒ ခင်ေအးြမင့်ထံမှ ဆက်စပ် 
စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုခဝံန်ကတြိပသ ူ
ဦးေအာင်သိန်းဝင်း[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၉၉၄၂]ထံမှ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 
(၁)ဦးေအာင်ေအာင်[၈/ရနခ(ိင်ု)၁၀၂၀၁၀]၊ (၂)ေဒ ဖိးဖိးသွင် [၈/ရနခ(ိင်ု)၁၂၇၄၄၈]
တိုက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချ 
ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူများရိှက ယေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။
  လ ဲအပ်ချက်အရ-  လ ဲအပ်ချက်အရ-
 ေဒ ှင်းပွင့်လ  င် ဦးွန်လ  င် ေဒ ှင်းပွင့်လ  င် ဦးွန်လ  င်
 (LL.B)  (LL.B) (LL.B)  (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၄၄)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၇၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၄၄)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၇၀၆)
အမှတ်(၃၃၀)၊ ဥဇ နာ(၆)လမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၃၀)၊ ဥဇ နာ(၆)လမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၂၈၇၊ ၀၉-၇၆၁၅၃၃၀၆၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၂၈၇၊ ၀၉-၇၆၁၅၃၃၀၆၃

အေမွစား၊ အေမွခံသားအြဖစ်မှ အေမွစား၊ အေမွခံသားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာချက်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၉/E)၊ ဘူတာုံ 

လမ်းေန ဦးေကျာ်ေကျာ်ိင်ု[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၅၅၂၂၂]ှင့ဇ်နီး ေဒ ခိင်ုဇင်ေဝ(ခ)ေဒ မိုးေအး 
[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၈၃၀၇] တို၏ သားကီးြဖစ်သူ ေမာင်ရှင်းလူုိင်[၁၂/အစန(ုိင်)၂၂၃ 
၈၀၉]ကိင်ုေဆာင်သသူည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနာခမံ မရိှြခင်း၊ မဘိ၏ဂဏ်ုသကိ ာကိ ုညိး 
ွမ်းေအာင် အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ြခင်း၊ မိဘှစ်ပါးမှလုံးဝသည်းခံိုင်စွမ်းမရှိေတာ့ြခင်းတို
ေကာင့် ယခုေကာ်ြငာချက်ထည့်သွင်းသည့်ေနမှစ၍ အေမွစား၊ အေမွခံသားအြဖစ်မှ 
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ေမာင်ရှင်းလူိုင်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစ အဝဝကုိမှ ရာသက်ပန်တာဝန်ယူေဆာင်ရက်မည်မဟုတ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ                              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ                              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ေကျာ်ုိင်(ဇနီး)ေဒ ခုိင်ဇင်ေဝ(ခ)ေဒ မုိးေအး                  ဦးေကျာ်ဇင်ဦးဦးေကျာ်ေကျာ်ုိင်(ဇနီး)ေဒ ခုိင်ဇင်ေဝ(ခ)ေဒ မုိးေအး                  ဦးေကျာ်ဇင်ဦး
မှတ်ချက်။ ေမးြမန်းစုံစမ်းြခင်းလုံးဝ(လုံးဝ)သည်းခံပါ။      LL.B,(Q).PGDL.,C.B.Lမှတ်ချက်။ ေမးြမန်းစုံစမ်းြခင်းလုံးဝ(လုံးဝ)သည်းခံပါ။      LL.B,(Q).PGDL.,C.B.L
                    အထက်တန်းေရှေန                    အထက်တန်းေရှေန
              (စ်-၅၂၂၈၈) (၂၇-၂-၂၀၂၀)              (စ်-၅၂၂၈၈) (၂၇-၂-၂၀၂၀)
             အမှတ်(၅၈၆)၊ မာဃ(၅)လမ်း၊             အမှတ်(၅၈၆)၊ မာဃ(၅)လမ်း၊
           (၁၂)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥက လာပ။           (၁၂)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥက လာပ။
    Ph:09-420706426    Ph:09-420706426

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၄၉၃)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၄၉၃)၊ သရဖီ(၆)လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေဒ ခင် 
ြမင့် (ISN-၁၉၆၀၈၀)အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ဂရန် 
အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ြမင့် (မိခင်)ှင့် (ဖခင်) 
ဦးေစာကည်တို ကွယ်လွန်သြဖင့် သား/
သမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးေအာင်သင်း 
[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၀၀၉၄]၊ ဦးြမတ်ေကျာ် 
[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၉၉၅၄]၊ ဦးဝင်းေဖ 
[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၀၄၃၇၅]၊ ေဒ ေအးေအး 
ြမင့်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၇၃၃၇]၊ ဦးဝငး် 
ေအာင် [၁၂/မရက( ုိင ်)၀၇၇၅၅၀] ၊ 
ေဒ ကည်ကည်သန်း[၁၂/လမတ(ိုင်) 
၀၁၇၃၂၇]တိုမှ မိခင်၊ ဖခင်တိုကွယ်လွန် 
သွားပီးေနာက် မိမိတုိ သား/သမီး (၆)ဦးမှ 
ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ တရား 
ဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ေကာင်း၊ 
ကွယ်လွန်သူ မိဘများတွင် မိမိတုိ ေမာင် 
ှမ(၆)ဦးမှလွဲ၍ အြခားအေမွဆက်ခံ 
မည့်သူ ကိတ ိမသားသမီးတစ်ဦးတစ  ်
ေယာက်မ မရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ မခိင်၊ 
ဖခင်ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရ 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း စာချပ်ရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာ 
ြခင်းအားတရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်န  
မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်ရန်ိုင် CDC-

105461 ၏ SID ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၅၆၁၀၆၁ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၅၆၁၀၆၁

မေကွးတိုင်းေဒသကီး အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမေကွးတိုင်းေဒသကီး အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန်တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။   မေကွးတိင်ုးေဒသကီး အားကစားှင့က်ာယပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၁ ေအာက်တိဘုာလမှ 

၂၀၂၂ မတ်လအထိ(၆လ)အတွင်း ြပည်ေထာင်စုေငွလံုးေငွရင်း ခွင့်ြပရန်ပံုေငွြဖင့် ေအာက်ပါ 

တိုင်း/ခိုင်/မိနယ်များအတွင်း တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်ရှိပါ 

သြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ ပါသည်-

   Lot       စ်         တည်ေနရာ                  စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမည်

   No

   Lot-1   (၁)       မေကွးတိုင်းေဒသကီး      (၁) ေရစိမ့်ေြမာင်းပါေဘာလုံးကွင်း

                          အားကစားကွင်း              (၂) Inner  Fencing ကာရံြခင်း

၂။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်း၊ အေသးစိတ်ှင့် ေဆာက်လုပ်မည့်အေဆာက်အအုံ 

အေသးစိတ်ကုိ တုိင်းအားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ မေကွးမိသုိ ံုးချန်ိအတွင်း 

လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၃-၂၀၂၃၂၀၉၊ ၀၉-၄၅၄၁၆၀၀၇၁၊ 

၀၉-၄၄၀၂၂၆၉၁၀ သို ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

၃။  (က) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရက ် - ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ရက်(ကာသပေတးေန)

      (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ်    - ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ရက(်ေသာကာေန )

       (၁၆:၃၀)နာရီထိ

      (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့ေ်နရာ                        -  တိင်ုးေဒသကီးအားကစားှင့က်ာယ

      ပညာဦးစီးဌာန၊ မေကွးမိ။ပညာဦးစီးဌာန၊ မေကွးမိ။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လအတွက် 

 ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းမှ ေဆးဝါးစက်ုံ (အင်းစိန်)ှင့် ေဆးဝါးစက်ုံ 

(အင်ေရာင်း) တုိအတွက် ေဆးဝါးကုန်ကမ်း(၂၂၃)မျိးအား ုိင်ငံြခားေငွ (Euro) 

(L/C) System (Letter of Credit) ြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ 

ေပးသွင်းုိင်ပါသည်။

၂။ ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ - ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်

 စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက် (၁၆:၀၀)နာရီ

၃။ တင်ဒါပံုစံှင့်တင်ဒါစည်းကမ်း အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေအာက်ပါ 

ဌာနတွင် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-် 

 ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)

 ုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် ုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

 ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၃၄၀၈၂၇၆ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၃၄၀၈၂၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄၀/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

တိုးချဲ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၂၇)၊ (၄၀x၆၀)ေပရိှ ဦးတင်အန်ုး အမည်ေပါက် 

ေြမချပါမစ်ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ စမီခံန်ခဲွလျက်ရိှသြူဖစ်ေသာ ဦးဗျာလ်ခန်တမ်ိး [၅/ကလထ(ိင်ု) 

၀၅၂၁၆၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးယန်လ ဲ[၁/ဝမန(ိင်ု)၀၄၁၆၄၄]က ဝယ်ယရူန် 

အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိ ု

ပါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မျိးမမခင်(LL.B)ေဒ မျိးမမခင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)

အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်။အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၉၇၅၆၄၃၃၄၈၊ ၀၉- ၄၄၃၀၄၃၄၉၀ဖုန်း-၀၉- ၉၇၅၆၄၃၃၄၈၊ ၀၉- ၄၄၃၀၄၃၄၉၀

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးှင့်ဓာတ်သတ ရှာေဖွေရးဦးစီးဌာနဘူမိေဗဒေလ့လာေရးှင့်ဓာတ်သတ ရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း

၁။ ဘမူေိဗဒေလလ့ာေရးှင့ဓ်ာတ်သတ ရှာေဖေွရးဦးစီးဌာနအတွက် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ စက်ပစ ည်းများကိ ု၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေနြပည်ေတာ် 

(ုံးချပ်)ှင့ ်ရန်ကန်ုကွင်းဆင်းအေြခစိက်ု စခန်း၊ ဓာတေုဗဒဓာတ်ခဲွခန်းအေရာက် 

(တပ်ဆင်စမ်းသပ်လည်ပတ်ြခင်း လုပ်ငန်းအပါအဝင်) ဝယ်ယူလိုပါသည-်

 (က) Handheld XRF Spectrometer Analyzers (HHXRF) ၃ လုံး

 (ခ ) Computer, Printer, Scanner, Fax Machine ၇ မျိး

 (ဂ ) UPS, Scanner, Copier & Office Equipments ၆ မျိး

 (ဃ) Geological & Laboratory Equipments ၃ မျိး

 ( င ) Camera, CCTV, Voltage & Recorder ၄ မျိး

၂။  တင်ဒါတင်သွင်းြခင်းကို ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ မှ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ရက် (၁၆:၀၀)

နာရအီတွင်း မည်သမူဆိ ုလွတ်လပ်စွာတင်သွင်းိင်ုပါသည်။ တင်ဒါပုစံှံင့အ်ေသး 

စိတ်အချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါလိပ်စာတွင ်လာေရာက်စုံစမ်း ထုတ်ယူ 

ိုင်ပါသည်-

ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးှင့်ဓာတ်သတ ရှာေဖွေရးဦးစီးဌာနဘူမိေဗဒေလ့လာေရးှင့်ဓာတ်သတ ရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန

ဝယ်ယူေရးှင့်ေထာက်ပံ့ေရးဌာနစုဝယ်ယူေရးှင့်ေထာက်ပံ့ေရးဌာနစု

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ုံးအမှတ်(၁၉)(B) ေနြပည်ေတာ်။ုံးအမှတ်(၁၉)(B) ေနြပည်ေတာ်။

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၉၆၈၃ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၉၆၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကန်လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၇၈)မှ 

တတိယထပ်၊ (၄-လ ာ) မီနီကွန်ဒုိတုိက်ခန်းသည် ေြမရှင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ ြမသိန်း 
(HGU-၀၀၆၃၉၁)+ ေဒ ြမသန်း[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၆၃၀၄၉]တိုပိုင်ဆိင်ုသည့ ်ေြမကွက် 
ေပ တွင် ေြမရှင်များှင့်ကန်ထုိက်တာ    ဦးဝင်းတုိး[၁၂/မရက(ုိင်)၁၁၅၂၃၃]၊ 
(Performer's  area services Co;Ltd)တို ကန်ထိုက်စနစ်ြဖင့်(၂)ခန်းတွဲ(၈)
ထပ်ခဲွတုိက်ှင့် Penthouse အပါ တုိကသ်စ်ေဆာကလု်ပရ်ာမ ှေြမရှင်များအကျိး 
ခံစားခွင့်ရရှိေသာတိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းအား အကျိးခံစားခွင့ ်

ရရှိပီး လက်ဝယ်ထားေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ြမသိန်းှင့် ေဒ ြမသန်းတိုထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းတိက်ုခန်း 
ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်း
များ ခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာ 

ေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေဗဒါလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇၁)၊ ေြမဧရိယာအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်တုိကုိ ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည် 
ဟု  အဆိုြပလာသူ  ေဒ ဝင်းဝင်းသိမ်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၆၅၃၁၁]ထံမှ  က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ် 
စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ (၇)
ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမျိးွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးမျိးွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကသွယ်လင်းေဒ ေကသွယ်လင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၈၉)
အမှတ်(၄၃၈/က)၊ သရက်မိင်(၁)လမ်း၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် အမှတ်(၄၃၈/က)၊ သရက်မိင(်၁)လမ်း၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၇၂၆၃၅(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၇၂၆၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေဗဒါလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇၂)၊ ေြမဧရိယာအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်တုိကုိ ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည် 
ဟု  အဆိုြပလာသူ  ေဒ ဝင်းဝင်းသိမ်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၆၅၃၁၁]ထံမှ  က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ် 
စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ (၇)
ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စန်းစန်းြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စန်းစန်းြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကသွယ်လင်းေဒ ေကသွယ်လင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၈၉)
အမှတ်(၄၃၈/က)၊ သရက်မိင်(၁)လမ်း၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် အမှတ်(၄၃၈/က)၊ သရက်မိင(်၁)လမ်း၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၇၂၆၃၅(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၇၂၆၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ နေိြဂာဓလမ်း၊ 

အမှတ်-၂၇ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၄/စ)ီ လေူနရပ်ကွက်  

(-)၊ ေြမကွက်အမှတ်- (၅၅)၊ ဧရိယာ(၂၈-၃၂ေပx ၆၀ေပ) ေပ တွင်ေဆာက် 

လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦရှိ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၁၃x၅၅) ရိှေသာ ေြမညထီပ်(ေခါင်းရင်းခန်း) ေရမီးစုတံိက်ုခန်းှင့ဆ်က် 

 ယ်သည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ု 

လက်ဝယ်ထားရှိသူ ေဒ ေချာေကခိုင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၉၁၉၁]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူသည့်အတွက ်ေရာင်းေကးေငွတစ်စိတ်တစ ်

ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေရာင်းချသ ူေဒ ေချာေကခိုင်ထံ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှ 

စပီး (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း၊ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သတူိုမှ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။      ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက    အဆိုပါအေရာင်း 

အဝယ်ကို  တရားဝင်သည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၇)

 ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉- ၇၉၉၆၁၅၂၀၃ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉- ၇၉၉၆၁၅၂၀၃

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်ပညာေရး

တက သိုလ်ေလ့ကျင့်ေရး အထက်တန်း 
ေကျာင်း သတ မတန်းမှ (အဖ) ဦးအာကာ 
ေမာင်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၅၇၃၄]၏သား 
ေမာင်ေကာင်းခန်ေမာင်အား ေမာင်ေကာင်း 
ခန်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

 ေမာင်ေကာင်းခန် ေမာင်ေကာင်းခန်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၂၆) ၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၃၄/ခ) 

ဧရိယာ(ဝ.၀၂၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် -၂၃၄/ခ၊ ေငွလမင်း ၊ ၅/ ၄ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ် ေဒ သန်းရီ [၁၂/မရက(ိုင်) ၀၇၈၂၀၇]၊ ေဒ ခင်ွယ်ွယ် [၁၂/

မရက(ိုင်)၀၇၈၂၁၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ သန်းရီ 

[၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၈၂၀၇]၊ ေဒ ခင်ွယ်ွယ် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၈၂၁၈] တိုထံမှ အရပ် 

ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူခဲ့သူ ဦးစိန်ဝင်း (၎င်း၏အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ)် ဦးတင်ကိုမ ှ

တရားလိုြပလုပ်၍ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၉/၂၀၁၉ 

(၁၉-၁၂-၂၀၁၉) ြဖင့် ပဋိညာ်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ြဖင့် 

ေဒ သန်းရီပါ (၂)ဦးအား  တရားပိင်ထားရှိပီး    တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ   တရားလိုမှ 

အုိင်ဒီကရီရရိှခ့ဲပါသည်။ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉/၂၀၂၀ (၂၂-၇-၂၀၂၀) အရ တရားုံး 

ကိုယ်စား ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်တရားုံးမ ှခန်အပ်ြခင်းခံရသ ူဘီလစ်ေဒ ငုဝါ[၁၂/

လမန(ိင်ု)၀၂၉၆၃၃] မှ  တရားံုးဒီကရီအေထာက်အထားများ၊ တရားုံးမှ တာဝန်ေပး 

အပ်ြခင်းစာ/ေနစ်မှတ်တမ်း၊ ဂရန်မရူင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း  ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ် 

ရစဲခန်း ေထာက်ခခံျက်၊ တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ကုိယ်တုိင်ကတဝိန်ခံချက်တို  တင်ြပ၍ 

အေရာင်းေြမပုကံူး ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှ စ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ဟသ  ာတခိင်ု၊ ေလးမျက်ှာမိနယ်၊ အိင်ုသြပ 

အုပ်စု၊ စက်ကုန်းရပ်ကွက်ေန  ဦးေစာြမတ်ခိုင် [၁၄/လမန(ိုင်)၀၅၄၄၃၉]ှင့် 

ေဒ ြမင့ေ်ရ  [၁၄/လမန(ိင်ု)၀၅၀၉၀၄]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေစာြမတ်ခိုင်ှင့် ေဒ ြမင့်ေရ တို၏ 

သားြဖစ်သူ ေမာင်ေစာလှမင်းခိုင်[၁၄/လမန(ိုင်)၁၀၄၇၀၄]သည် မိဘများ၏ 

ဆိုဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိဘဲ မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ်အခါခါ 

ြပလုပ်ပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်း 

ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ မည်သည့က်စိ အဝဝကိမု  တာဝန်ယေူြဖရှင်း 

ေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း (LL.B)ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၅၁၆၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၅၁၆၀)

အမှတ်(၅၇)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၅၇)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၁၈၁၂၀ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၁၈၁၂၀



အြမန်ဆက်သွယ်ပါရန်အြမန်ဆက်သွယ်ပါရန်

ယာ်တိုက်မ ြဖင့် ေသ 
ဆုံးသွားေသာ    အမည်မသ ိ 
အသက် (၃၅) ှစ်ခန်   
အမျိးသားအား  သိရှိပါက  
အြမန်  ဆက်သွယ်ေပးပါ 
ရန်။

ယာ်မ စစ်အဖွဲ၊ ယာ်မ စစ်အဖွဲ၊ 
ဗဟန်းမိနယ်ဗဟန်းမိနယ်
(ဖန်ုး-၀၉-၂၆၂၂၂၈၈၄၂)(ဖန်ုး-၀၉-၂၆၂၂၂၈၈၄၂)

ိုဝင်ဘာ  ၁၁၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ 

၄၃- လမ်း၊ အမှတ်(၈၀)၊ ေြမညီထပ် မျက်ှာမူလျက် ၄၃- လမ်း၊ အမှတ်(၈၀)၊ ေြမညီထပ ်မျက်ှာမူလျက ်

(ဝဲ)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် (ဝဲ)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိုပါတိုက်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးသူရလင်း 

[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၀၁၉၂၇]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားမှ ဝယ်ယရူန် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများ   ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း   ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထားအြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   အပီးအြပတ ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

Tel: 294766, HP: 09- 501 7044Tel: 294766, HP: 09- 501 7044

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-မေွးဝဿာန်လွင်ေနာင်၊ 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 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။  [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၁၄-၁၁-၂၀၂၁ 
(တနဂ  ေွေန) နံနက်တွင် လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊  မာလာမိင် (၈)လမ်း၊ အမှတ် (၄၉)ေနအိမ်သို 
ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]  

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးရဲြမင့်ဦးရဲြမင့်

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊  န်ကား 

ေရးမှးချပ ်ဦးေနေအာင်ရဲြမင့-်ေဒ ြမြမထွန်းတို၏ဖခင်ကီး ဦးရဲြမင့ ်
သည် ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၆:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါေကာင်း။

ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
တံတားဦးစီးဌာနတံတားဦးစီးဌာန

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ဦးေမာင်ေမာင်လွင်(ခ)ချစ်တီးဦးေမာင်ေမာင်လွင(်ခ)ချစ်တီး
အသက်(၅၂)ှစ်အသက်(၅၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ေဝဇယ ာအေနာက် (၁၄)လမ်း၊ အမှတ် (၆၅၅/က)ေန ဦးအုန်း 

ေကျာ-်ေဒ တင်ေအးတို၏သား၊ (ဦးလှြမင့်-ေဒ ယ်ကည်)တို၏ 

သားသမက်၊ (ဦးကုိကုိလွင်-ေဒ စ ာ)၊ ဦးညီညီလွင်-ေဒ ယ်ယ် 

ေထွး၊ ဦးနီနီထွန်း-ေဒ ဇာလီြမင့်တို၏ ညီ၊ ဦးသိုက်စိုး(MOGE) - 

ေဒ သသီခီိင်ု၊ ဦးေဇာ်မျိးလတ်(MOGE)-ေဒ မမူခူိင်ု၊ ေဒ တင်မိုးခိင်ု 

(PPRD) ေနြပည်ေတာ်၊ ဦးသဟီစိုး၊ ေဒ သ ာခင်၊ ဦးဥက ာေအာင်-

ေဒ ခင်ြမတ်ွယ်တို၏ အစ်ကို၊ ဦးေမာ်ကီး-ေဒ ေဆွ၊ ဦးမျိးေဇာ-်

ေဒ ဥမ ာေဆတွို၏ အစ်ကိ၊ု မချစ်သစဲ၊ု မစစုလွုင်၊ ေမာင်ရထဲက်လင်း-

မထက်ထက်တို၏ဖခင်၊ ေဒ ကည်ကည်ေဆွ၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ခင်ပွန်း ဦးေမာင်ေမာင်လွင်(ခ)ချစ်တီးသည် ၈-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာ 

ေန ) ည ၇:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၀-၁၁-၂၀၂၁ 

(ဗဒု ဟူးေန) ညေန ၄ နာရတွီင် ကျစီသုသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁၁-၂၀၂၁ 

(တနဂ  ေေွန) နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၁ နာရအီထ ိအထက်ပါေနအမ်ိသို 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား 

အပ်ပါသည်။]                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာ စိုးတင့်(မိတ်)ေဒါက်တာ စိုးတင့်(မိတ်)
M.B.,B.S(Rgn),M.Med.Sc(Surgery)M.B.,B.S(Rgn),M.Med.Sc(Surgery)

F.R.C.S(Ed)F.I.C.SF.R.C.S(Ed)F.I.C.S

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
မိတ်မိ၊ တလိုင်းစုရပ်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊  အမှတ် (၃၈)ေန 

ေဒ ပိုတင်(ခ)ေဒ ေဂျာ်ေကာ်၏ ခင်ပွန်း၊ စိုးရဲိုင်-ဆုြမတ်ြပည့်၊ 

ခင်စုေအာင်-မျိးပိုင်စိုး၊ ေဒါက်တာစိုးလတ်ထွန်းတို၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဖခင်၊ စိုးရဲထက်၊  ေမသူိုင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး 

ေဒါက်တာစုိးတင့်သည် ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၃ နာရီ 

တွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနမွန်းလွဲ ၁ 

နာရီတွင် ကလွင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း    

ရပ်ေဝးရပ်နီး    ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်းေဖ(ြမဇင်)ဦးဝင်းေဖ(ြမဇင်)
အဖွဲဝင်၊ ြမန်မာစာအဖွဲအဖွဲဝင်၊ ြမန်မာစာအဖွဲ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း) န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)

အမျိးသားမှတ်တမ်းများေမာ်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနအမျိးသားမှတ်တမ်းများေမာ်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန

အသက် (၉၄)ှစ်အသက် (၉၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (မဟာသေရစည်သူ အငိမ်းစားတရားသူကီး ဦးဘိုးအုန်း-

ေဒ ထားရင်)တို၏ သားကီး၊ (ေဒ ခင်မမူ)ူ၏ေမာင်၊ (ဦးစိုးဝင်း)-ေဒ ခင်ခင်ေရ ၊ (ဦးေကျာ် 

ေကျာ်)၊ (ဦးအုန်းေဖ-ေဒ ခင်စိုး)၊ (ဦးအုန်းေကျာ်)-ေဒ ကည်ကည် ပံးတို၏အစ်ကို၊ 

(ေဒ ခင်ြမလ  င်)(ဌာနမှး-ငမ်ိး၊ ပူေဗဒဌာန၊ ေဆးတက သိလ်ု-၁၊ ရန်ကန်ု)၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာခင်ပွန်း၊ ဦးသက်ဝင်း-ေဒ ေမဝင်းေမာင်(Los Angeles, CA, USA.)၊ Dr.ေကျာ်ဝင်းသိန်း-

Dr.ဇင်ဇင်(Perth,WA,Australia)တို၏ဖခင်၊ ေမာင်သန် ၊ သင်းြမ၊ ေမသ ီဝင်း၊ သိဂ   ါ 

ေမာင်ဝင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး  ဝဏ ေကျာ်ထင ်ဦးဝင်းေဖ (MPA,Harvard)

သည် ၉-၁၁-၂၀၂၁(အဂ   ါေန) ည ၈:၄၀နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၁၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ ်

ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဗိုလ်မှးစံဝင်း(ငိမ်း)ကည်း ၈၈၉၉ဗိုလ်မှးစံဝင်း(ငိမ်း)ကည်း ၈၈၉၉
အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)

 မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ဆင်ြဖက န်း၊ ေတာင်ပိုရာေန 

(ဦးဖိုးသစ်- ေဒ တင်)တို၏ သား၊ လိွင်ေကာ်မိ၊ ေဒါိုးကူးရပ်ကွက်၊ 

(ဒ/၁၂၆)ေန ေဒ ခင်ေမဝင်း[(ငိမ်း). အ.ထ.က(၂) လွိင်ေကာ်]၏ 

ခင်ပွန်း၊ ဦးထွန်းထွန်းေကျာ်-ေဒ ေအးေအးခိုင်၊ ဦးေအာင်သန်း 

လင်း- ေဒ မိုးမိုးသူ၊ ေဒ သ ာစံဝင်း၊ ဦးအာကာစိုး- (ေဒ နန်းဟွမ် 

လျန်)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏ဘိုးဘိုး 

ဗိုလ်မှးစံဝင်း(ငိမ်း)သည် ၉-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၉ နာရီ 

တွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါ 

ေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား 

အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်းေဖ (ြမဇင်) ဦးဝင်းေဖ (ြမဇင်) 
အဖွဲဝင်၊ ြမန်မာစာအဖွဲအဖွဲဝင်၊ ြမန်မာစာအဖွဲ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း) န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)

အမျိးသားမှတ်တမ်းများ ေမာ်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနအမျိးသားမှတ်တမ်းများ ေမာ်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန

အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန    (မဟာသေရစည်သူ အငိမ်းစားတရားသူကီး 

ဦးဘိုးအန်ုး- ေဒ ထားရင်) တို၏ သားကီး၊ [ေဒ ခင်ြမလ  င် (ဌာနမှး- ငမ်ိး၊ 
ူပေဗဒဌာန၊ ေဆးတက သိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်)]၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 
ဦးသက်ဝင်း-ေဒ ေမဝင်းေမာင ်(Los Angeles, CA, USA)၊ Dr.ေကျာ်ဝင်း 
သိန်း- Dr. ဇင်ဇင် (Perth , WA, Australia)တို၏ ဖခင်၊ ကိုသန် ၊ သင်းြမ၊ 
ေမသ ီဝင်း၊ သိဂ   ါေမာင်ဝင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ဝဏ ေကျာ်ထင ်
ဦးဝင်းေဖ (MPA, Harvard)သည် ၉-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) ည ၈:၄၀ နာရီ 
တွင် ေနအိမ်၌ လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၁-၁၁-၂၀၂၁ 
ရက ်မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးရဲြမင့်ဦးရဲြမင့်
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အခန်း(၁၀၂)၊ ပင်လံု (၁)လမ်း၊ (၂၇)

ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုေံန ေဒ ခင်ွန်လွင်၏ ခင်ပွန်း၊ 

ဦးလမွူန်ရြဲမင့-် (ေဒ ရရီသီန်ိး)၊ (ဦးေကျာ်ေကျာ်ရြဲမင့)်-

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး၊ ဦးေနေအာင်ရဲြမင့်- ေဒ ြမြမထွန်း၊ 

ေဒ သမ လရဲြမင့်-ဦးစည်သူ၊   ေဒ ဇီဇဝါရဲြမင့်- 

(ဦးေအာင်ေကျာ်ဟန်)တို၏ဖခင်   ဦးရဲြမင့်သည ်

၁၀-၁၁-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၆:၅၀ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနညေန ၄ နာရီတွင် 

ေရေဝးသသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိး 

မတ်ိေဆမွျားအား  အသေိပး  အေကာင်းကားအပ်ပါ 

သည်။                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးရဲြမင့်ဦးရဲြမင့်
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ တတံားဦးစီးဌာန၊  

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေနေအာင်ရဲြမင့်- ေဒ ြမြမ 

ထွန်းတို၏ဖခင်ကီး  ဦးရဲြမင့်သည် ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ 

ရက် (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၆:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

ေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူ

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ဦးေရ ေလး-ေဒ စိမ့်နီခင်ဦးေရ ေလး-ေဒ စိမ့်နီခင်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အားကစားအားကစား

ြမင့်တင် ြမင့်တင ်

စိတ်လန်းရ င် စိတ်လန်းရ င် 

ဆန်ကျင်ဆန်ကျင်

မူးယစ်ေဆးမူးယစ်ေဆး

ဦးေကျာ်ေဆွလင်း
CDC.7170

CHIEF ENGINEER
အသက်(၇၀)

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေရ သေြပရိပ်မွန(်၁)၊ အမှတ်(၁၅)ေန (ဦးဘမိင-်

ေဒ စန်းကည)်တို၏သား၊ (ဦးသိန်းတန်-ေဒ ခင်ြမင့)်တို၏သားသမက်၊ (ေဒ မူမူ)၏ 

ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (မဝတ်မ ံေမ းေကျာ်)၊ မဝတ်မ ံေဖွးေကျာ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဖခင်ကီးသည ်၈-၁၁-၂၀၂၁ရက(်တနလ  ာေန ) ည ၆ နာရီတွင် MV.MCL-16 သေ  ဘာ 

ေပ ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရင်း ကွယ်လွန်သွားပါ၍ ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ရက ် (ေသာကာေန ) 

မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ

ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ် ဒါယကာကီး

ဦးသန်းဝင်းေရ 
M.Dev.S., B.Econ.(P&D)., R.L., D.M.A., D.B.L.,

D.I.L., D.M.L., Dip-in-Law, D.L.(WIPO-Swiss), H.G.P.
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ဥပေဒအကံေပး

အသက်(၆၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊  အမှတ်(၁၆၉/၁၇၁) ေန 

[ဦးဘေရ (အငိမ်းစားအတွင်းဝန်ှင့် ိုတီပဗ လစ်)-ေဒ ခင်ညိမ်းြမင့်]တို၏သားကီး၊ 

[ေဒ သီတာေရ (ဆ.သ.ရ၊ ငိမ်း)]၊ [ေဒ ေသာ်တာေရ (လ/ထ န်ကားေရးမှး၊ ငိမ်း၊ ဥပေဒ 

ုံး)]-ဦးအန်ုးြမင့ဦ်း(မိနယ်ဥပေဒအရာရိှ၊ ငမ်ိး)၊ ဦးေကျာ်ငမ်ိးေရ (Smile World Co.,Ltd)-

ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း၊ ဦးေဇာ်ဝင်းေရ -ေဒ သန်းသန်းေဌး၊ ေဒ သူဇာေရ (အ.လ.ြပ-ငိမ်း၊ ထ-၂ 

ဗိုလ်တေထာင်)-[ဦးတင်ဝင်း(ဒါိုက်တာ၊ ေငွပင်လယ်သေ  ဘာကျင်း)]၊ ေဒ သဇင်ေရ  

(အ.လ.ြပ-ငိမ်း၊ ထ-၂၊ ဗုိလ်တေထာင်)-ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်(ြမတ်တုိးဟိန်းကုမ ဏီလီမိတက်) 

တို၏ချစ်လှစွာေသာအစ်ကုိကီး၊ မဇင်ွယ်ြမင့၏် ေကျးဇူးရှင် ေမွးစားဖခင်ကီး ဦးသန်းဝင်း 

ေရ သည် ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ရက် ညေန ၆နာရီ ၁၈မိနစ်တွင် ၉၆ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန် 

သွားပါ၍ ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ရက ်နံနက် ၁၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ေသွးသည်အသက်



ိုဝင်ဘာ   ၁၁၊   ၂၀၂၁

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

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ဗိုလ်ချပ်စကား နားမှာကားေသာ်ြငားလည်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းခွင်အကိ မူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း၊

Pre-service Primary Teacher Training PPTT (7/2020) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာြခင်း

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရိှ ပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိများ၌ လပ်ုငန်းခွင်အကိ မလူတန်းဆရာအတတ် 

ပညာသင်တန်း Pre-service Primary Teacher Training PPTT(7/2020) တက်ေရာက်ရမည့်သူများ 

စာရင်းကိ ု၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ဇလူိင်ုလတွင် ထတ်ုြပန်ေကညာခဲ့ပီး သက်ဆိင်ုရာ ပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိများ 

၌ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန ်စီစ်ခဲ့ေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအေြခအေနအရ ေခတ ဆိုင်းငံ့ 

ထားခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါေရးချယ်ထားေသာ PPTT (7/2020) သင်တန်းသားများသည ်သက်ဆိုင်ရာ 

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များတွင ်၂၀၂၁-ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅)ရက်ေနမှစ၍ တက်ေရာက်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၀

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊   ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီး 

ဌာနက   တက သိုလ်ဝင်ခွင့်စာေမးပွ ဲ  ေြဖဆိုခွင့် 

ေလ ာက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍   ေဆာင်ရက် 

မည့ ်အစအီစ်များကိ ုယေန  ရက်စဲွြဖင့ ်ထတ်ုြပန် 

ထားသည်။

အဆိုပါ   ထုတ်ြပန်ချက်တွင ်    ၂၀၂၂ ခုှစ် 

တက သိလ်ုဝင်ခွင့စ်ာေမးပဲွ ေြဖဆိခွုင့ ်ေလ ာက်လ ာ  

များကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ 

၃၀ ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့် ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရာ 

၌ ဘာသာတွဲ အမှတ်စ် (၁)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈) 

များြဖင့ ်ေြဖဆိုမည့်သူများအတွက ်အစိမ်းေရာင ်

ေြဖဆိုခွင့်ေလ ာက်လ ာှင့်         ကတ်ြပားပုံစံြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ဘာသာတွဲ အမှတ်စ် (၂)၊(၃)၊(၄) 

များြဖင့ ်  ေြဖဆိုမည့်သူများအတွက ်  ပန်းေရာင် 

ေြဖဆိုခွင့်ေလ ာက်လ ာှင့်     ကတ်ြပားပုံစံြဖင့ ်

တင်သွင်းရန်  အေရာင်ှစ်မျိး  ခွဲြခားသတ်မှတ် 

ထားေကာင်း။

အေြခခံပညာ    အထက်တန်းေကျာင်းများ၊ 

ေကျာင်းခွဲများ၊ တွဲဖက်ေကျာင်းများှင့ ်ကိုယ်ပိုင ် 

အထက်တန်းေကျာင်းများမှ ေလ ာက်လ ာတင်သွင်း 

မည့်   ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများအတွက ်

ေကျာင်းအပ်ုကီးများသည် ေြဖဆိခွုင့ေ်လ ာက်လ ာ 

တစ်ေစာင်လ င်  (၂၀ဝိ/-)ကျပ်ှင့ ်  စာေမးပွဲ 

ဝင်ေကး (၇၀ဝ/ိ-) ကျပ်တန် ေငသွွင်းတဆံပ်ိေခါင်း 

များ  ဝယ်ယူပီး    ေလ ာက်လ ာတစ်ေစာင်တွင ်

တံဆိပ်ေခါင်းတစ်ခုကပ်၍       ေလ ာက်လ ာများ 

ကို    စုေပါင်းပီး    ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသို 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အချနိ်မီ ေပးပိုကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို  

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၀

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့်        

၎င်းတို၏    ကိုယ်ကျိးအတ ကို 

အေြခခံ၍    လည်ပတ်ေနေသာ 

အပ်ုချပ်ေရးယ ရားကိ ု      ထခိိက်ု 

ပျက်စီးေစရန်   ရည်ရယ်ချက်ြဖင့်  

အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များကိ ုေနရာ 

အချိ၌      ကျးလွန်လုပ်ေဆာင ်

လျက်ရှိရာ ေကျာင်းများ ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့်အချနိ်တွင် 

လည်း      ပညာသင်ကားေနေသာ 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ၊ 

ပညာသင်ကားေပးေနသည့ ်ဆရာ 

ဆရာမများှင့်       ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊       မဘိအပ်ုထန်ိးသ ူ

များ  ေကာက်ရံထတ်ိလန်ေစရန်

စာမျက်ှာ ၁၄ ေကာ်လံ ၁  သို  

လုပ်ငန်းခွင်အကိ မူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း၊
Pre-service Primary Teacher Training PPTT (7/2020)

သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ

တက သိုလ်ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုခွင့် ေလ ာက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍
ေဆာင်ရက်မည့် အစီအစ်ထုတ်ြပန်

အကမ်းဖက်သမားများက ကေလးသူငယ်များ ပညာသင်ကားေနသည့်
စာသင်ေဆာင်များှင့် ပညာေရးဝန်ထမ်းများ၏ အိမ်ရာများအား မီး  ဖျက်ဆီး

ချယ်လ်ဆီး၊ မန်စီးတီးနဲ မန်ယူအသင်းတိုက
ဒီကလန်ိုက်အား ေပါင်သန်း ၁၀၀ နဲ ကမ်းလှမ်းလာမ 

ဝက်စ်ဟမ်း ြငင်းဆိုမည်ဟုဆို

ပရီမီယာလိဂ်ကလပ ်ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဟာ ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ဘက ်

အသင်းေတွြဖစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်း၊ မန်စီးတီးအသင်းနဲ  မန်ယူ 

အသင်းတိုက ကွင်းလယ်ကစားသမား ဒီကလန်ိုက်အား ေြပာင်းေရ  

ေကးေပါင်သန်း ၁၀၀ နဲ  ကမ်းလှမ်းလာမ ကိ ုြငင်းဆိသွုားမှာြဖစ်တယ်လို 

ဆိုပါတယ်။                                  စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၁ သို  

ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင် ြမန်မာေဘာလုံးှင့်
ဖူဆယ် ေလးသင်းစလုံး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်

ရန်ကုန်    ိုဝင်ဘာ    ၁၀

ြမန်မာုိင်ငံေဘာလံုးအဖဲွချပ်သည် လာမည့် ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွ 

တွင် ေဘာလုံးှင့ ်ဖဆူယ် အမျိးသား၊ အမျိးသမီးပိင်ပဲွ ေလးမျိးစလုံးတွင် 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သွားမည်ြဖစ်သည်။

စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၁ သို  

စာမျက်ှာ   ၁၀

စာမျက်ှာ   ၆

မံစီမိနယ်၊ မံဝိန်းေလးေကျးရာ၊ အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှ ိဆရာ ဆရာမများ 

ေနထိုင်ရန် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် အေဆာက်အအုံအား အကမ်းဖက်သမားများက မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့၍ 

မီးေလာင်ခဲ့မ  ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ကုသေရးသုေတသနခရီး

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက် အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆု၊
အမျိးသားစာေပဆုများ ထုတ်ြပန်ေကညာ

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆကုိ ုစာေပပညာရှင်ဆရာကီး
ဦးေမာင်ေမာင်လတ်(ေနာင်)၊ စာေပပညာရှင်ဆရာကီး
ဦးစိန်လ  င်(သူရေဇာ်)ှင့် စာေရးဆရာမကီး ေဒ ချိချိတင်
(မစ ာ)တိုရရှိ စာမျက်ှာ   ၈


