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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 တပ်မေတာ်ချည်မ င်ှင့် အထည်စက်ု(ံသမိုင်း)အတွင်း ကည့်  

စစ်ေဆးစ်။

ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါ့အား အကျိးေရာက် 
လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု မထီမဲ့ြမင် မေအာက်ေမ့ရာ။ မိုးေရ 
ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ် ေရအုိးသည်   ြပည့ဘ် ိ
သကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်းငယ်မ ေသာ 
ေကာင်းမ ကိ ု ြပလပ်ုဆည်းပူးဖန်များလတ်ေသာ် ေကာင်းမ  
ြဖင့် ြပည့်၏။

ေကာင်းမ ကိုြပလုပ်ဆည်းပူး

ေကျးလက်ေနြပည်သမူျားှင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သတူို၏ အသုံးအေဆာင် အဝတ်အထည်ပစ ည်းများ 

ြပည်တွင်း၌ လုေံလာက်စွာထတ်ုလပ်ု၍ ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်ေရာင်းချေပးိင်ုေရးေဆာင်ရက် 

ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကို တတ်စွမ်းသေရ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့် ြပည်ပသွင်းကုန်များ ေလ ာ့ချိုင်မည်

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၁၁

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည်     ေကာင်စီတွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှး     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရဝဲင်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများြဖစ်က 

သည့်   ဦးေအာင်သန်းဦး၊  ေဒါက်တာ 

ချာလီသန်း၊     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊     ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ုံးမှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်      တိုင်းမှး 

ဗိုလ်ချပ် ွန်ဝင်းေဆွ၊    မိေတာ်ဝန ်

ဦးဗိုလ်ေဌးှင့်အဖွဲဝင်များ   လိုက်ပါ၍ 

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် တပ်မေတာ်ချည်မ င် 

ှင့် အထည်စက်ု ံ(သမိုင်း)ှင့်  ြမန်မာ့ 

ေဆးဝါးစက်ံု(အင်းစိန်)တုိသုိ သွားေရာက် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

အား  တပ်မေတာ်ချည်မ င်ှင့် အထည် 

စက်ု(ံသမိင်ုး) စက်ုအံစည်းအေဝးခန်းမ 

တွင် စက်ုံမှး ဦးခိုင်ေရ က စက်ုံသမိုင်း 

အကျ်းှင့ ်လပ်ုငန်းလည်ပတ်ေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေန၊ စက်ုံမှ ချည်မ င်များ၊ 

အဝတ်အထည်ှင့ ်အသုံးအေဆာင်ပစ ည်း 

များအား  အရည်အေသွး  ြပည့်မီစွာြဖင့ ်

ေဈးကွက်ဝင်ထတ်ုကန်ုများ  ထတ်ုလပ်ု၍ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊   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

အိမ်ေထာင်စုများအဆင်ေြပေရး လ ပ်စစ်ကုိေခ တာေပး

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 ိုင်ငံေရး၊ လူမ ေရး၊      စီးပွားေရးဂယက်ိုက်ခတ်မ အမျိးမျိး 
ရိှသည်။ လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ဂယက်ိက်ုခတ်မ ေကာင့ ်လမူ စီးပွားဘဝများတွင် 
အခက်အခဲများရှိသည်။ အလုပ်အကိုင်မလည်ပတ်မ ၊ ေငွေကးဂယက်ိုက်ခတ်မ 
တိုေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သလူထူစုီးပွားေရးဘဝတွင် အခက်အခမဲျားရိှသည်။ 
ထိုေကာင့ ်အစစအရာရာတွင ်ခိး ခံေခ တာြခင်းြဖင့ ်တည်ငိမ်မ ရှိေအာင် ြပလုပ် 
ရမည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူလူထ ုေနစ်မြပတ ်မြဖစ်မေနသုံးစွဲေနရေသာကိစ မှာ 
လ ပ်စစ်မီးသုံးစွဲြခင်းြဖစ်သည်။ ယေနအချနိ်အခါတွင် အဘက်ဘက်၌ ေငွေကး
လိုအပ်မ ြမင့်မားေနေသာအချနိ်တွင် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမ ှင့် ဝန်ေဆာင်မ  
တိုသည်လည်း အေရးကီးေသာကိစ ြဖစ်လာသည်။ ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့ ်လ ပ်စစ် 
ဓာတ်အား အြပည့်အဝထုတ်လုပ်ိုင်ေရးကို ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးေနသလို 
ြပည်သမူျား၏ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသံုးစဲွမ ှင့ ်မတီာခေပးေဆာင်မ အပိင်ုး၌ စန်ိေခ မ  
များရိှေနသည်။ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားှင့ပ်တ်သက်သည့ ်စန်ိေခ မ များကိ ုေကျာ်လ ား 
ိုင်ရန် ခိး ခံေခ တာေရးကို အေလးထားကျင့်သုံးအပ်ေပသည်။

ပုံမှန်အားြဖင့်ဆိုလ င် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကို မလိုအပ်ဘဲ အချည်းှီးအသုံး 
မြပမဖုိိလုိသည်။ အားလံုးအေနြဖင့် ေနအလင်းေရာင်ကုိ အသံုးြပုိင်လ င် လ ပ်စစ်မီးကိ ု
မသုံးစဲွြခင်းြဖင့ ်ခိး ခေံခ တာိင်ုသည်။ မိြပများအေနြဖင့ ်မလိေုသာေနရာများတွင် 
လ ပ်စစ်မီးအသုံးြပြခင်းကိ ုထိန်းသိမ်းထားရန်လိုပီး လိုအပ်ေသာေနရာများတွင ်
လုိအပ်သေလာက်သာအသံုးြပသင့်သည်။ ြပည်သမူျား၏ ေနအမ်ိများတွင် လ ပ်စစ် 
မီးြဖင့် ချက်ြပတ်ြခင်းအစား သဘာဝဓာတ်ေငွကိုအသုံးြပြခင်းြဖင့် လ ပ်စစ် 
ဓာတ်အားကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုသည်။ ေလေအးေပးစက်၊ ပန်ကာများအစား ြခင်အ ရာယ် 
ကိကုာကွယ်၍ သဘာဝေလ၊ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းေအာင် ြပလပ်ုထားသင့သ်ည်။ 

မိသားစုများအေနြဖင့် အချနိ်ကုန်မ ှင့်ပင်ပန်းမ သက်သာေအာင် အဝတ် 
ေလ ာ်စက်ကုိ အသံုးြပကေသာ်လည်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အား အပုိကုန်ကျမ သက်သာ 
ေအာင် ကိယု့အ်ားကိယ်ုကိုး၍ လိအုပ်သေလာက်သာ အဝတ်ေလ ာ်စက်ကုိအသံုးြပ 
သင့သ်ည်။ ကျန်းမာေရးှင့်အညီ ေလှကားအတက်အဆင်းြပလုပ်သင့်ပီး လုိအပ်မှသာ 
စက်ေလှကားကုိအသံုးြပသင့်သည်။ အိမ်ေထာင်စုများအေနြဖင့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကိ ု
အသုံးြပကရာတွင် မိမိတိုသုံးစွဲခဲ့သည့် ယူနစ်ပမာဏများကို သိရှိထားိုင်လ င် 
မိမိတိုသုံးစွဲမ ကို မိမိတိုကိုယ်တိုင ်ချင့်ချနိ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ တစ်အိမ်ေထာင်လ င် 
သုးံစဲွမ ယူနစ်များလ င်များသေလာက် မီတာခကျသင့်ေငွြမင့်မားလာမည်ြဖစ်သည်။ 
တစ်အမ်ိေထာင်လ င် ယနူစ် ၁၀၀ ခန်သုံးစဲွပါက သုံးစဲွခေငကွျပ် ၆၀၀၀ ဝန်းကျင်သာ 
ကန်ုကျမည်ြဖစ်သည်။ ယနူစ် ၁၀၀ ေကျာ်လာပါက ထပ်ဆင့က်န်ုကျမ ြမင့မ်ားလာမည် 
ကို သတိြပိုင်သည်။

ယေနအချန်ိအခါတွင် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးလပ်ုငန်းှင့ ်သုံးစဲွသြူပည်သမူျား 
ကံေတွေနရေသာအခက်အခဲမှာ      လ ပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးြပမ ှင့်  မီတာခ 
ေပးေဆာင်မ ြဖစ်သည်။ ြပည်သမူျားအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ေဝေပးမ ှင့ ်ေနအမ်ိ 
အတွင်း အသုံးြပမ များတွင် လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ေလလွင့်မ များရှိေနသည်ကို 
သတိြပရမည်ြဖစ်သည်။ မီတာခကျသင့်မ တွင် လ ပ်စစ်ကိးသွယ်တန်းမ ှင့် 
မီတာပုံးအေပ တွင် မူတည်သည်။ စနစ်မကျေသာ လ ပ်စစ်ကိးသွယ်တန်းမ  
ေခတ်မမီေတာ့ေသာ မီတာယူနစ်စနစ်တွင် ေလလွင့်မ များရှိိုင်သည်။ ယခုအခါ 
အဆင့်ြမင့်မီတာ(AMI)စနစ်ကို စတင်အသုံးြပေနသည်။ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 
ေပျာက်ဆုံးမ မှာ စနစ်ေဟာင်းတွင ်၁၆ ရာခိုင် န်းခန်ရှိပီး အဆင့်ြမင့်မီတာ(AMI)
စနစ်ြဖင့် အသုံးြပေသာအခါ  ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမ  ှစ်ရာခိုင် န်းသာရှိေတာ့
သည်ကိ ုေတွရသည်။ ၎င်းစနစ်ကုိအသံုးြပြခင်းြဖင့် လ ပ်စစ်မတီာခများ ေကာက်ခ ံ
ရာတွင် အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်ကို လွယ်ကူစွာအသုံးြပိုင်သည်။

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ေပျာက်ဆုံးမ ကို အထိုက်အေလျာက ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရး၊ 
အြခားမိြပဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင ်  ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊   လ ပ်စစ် 
ဓာတ်အားအသံုးြပမ ှင့်သက်ဆုိင်သည့်အချက်အလက်များအား အချန်ိှင့်တစ်ေြပးည ီ
ကည့် ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးတိုအတွက ်အဆင့်ြမင့်မီတာ(AMI)စနစ်ကို ေြပာင်းလ ဲ
အသုံးြပိုင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။   မိမိတိုသုံးစွဲမ ပမာဏကို 
သရိှိပီး ချင့ခ်ျန်ိသုံးစဲွြခင်းြဖင့ ်ခိး ခေံခ တာရာေရာက်ပီး အားလုံးအဆင်ေြပိင်ုသည်။ 
ထိုအြပင် အြခားသင့်ေတာ်ရာေနရာများတွင် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ကို 
အသုံးြပကြခင်းြဖင့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကို ခိး ခံရာေရာက်ပီး ကုန်ကျစရိတ်များ 
လည်း ေလျာ့နည်းသက်သာလာမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ ြပည်သူလူထု အပိုကုန်ကျစရိတ်များ 
ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားှင့်သက်ဆိုင်သည်များ
တွင် စနစ်တကျသံုးစဲွြခင်း၊ ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်အသံုးြပြခင်း၊ ခိး ခေံခ တာသုံးစဲွြခင်း 
ြဖင့် ေကာင်းကျိးများတုိးပွားလာုိင်သည်ြဖစ်ရာ ေနစ်မြဖစ်မေနသံုးစဲွေနရသည့် 
လ ပ်စစ်မီးမှအစြပ၍ ပိမုိေုကာင်းမွန်သည့ေ်ခ တာေရးနည်းစနစ်များကိ ုေြပာင်းလ ဲ
ြပင်ဆင်အသုံးြပိုင်ရန်အတွက် ိုင်ငံေတာ်၏လမ်း န်မ ြဖင့် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ကရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

ကုမ ဏီ
အမည်

အဖွင့ေ်ဈး
(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး
(ကျပ်)

ရှယ်ယာ
ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး
(ကျပ်)

FMI ၈,၇၀၀ ၈,၈၀၀ ၁,၁၂၆ ၉,၇၉၈,၈၀၀

MTSH ၃,၂၀၀ ၃,၂၅၀ ၈၃ ၂၆၅,၇၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၅၀ ၄၀၀,၀၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၁ - ၁၁ -၂၀၂၁)

FPB ၂၁,၅၀၀ ၂၁,၅၀၀ ၁၃ ၂၇၉,၅၀၀

TMH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၂၈ ၇၅,၆၀၀

EFR ၂,၉၅၀ ၂,၉၅၀ ၂၅၀ ၇၃၇,၅၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၆၀ ၃၀၀,၀၀၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၅၂
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၉၇.၃
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၁.၆ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၅၉.၄
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၅၀.၃၃

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၇.၈
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၃၉.၈
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၇.၇၀
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =   ၅၃.၉၆၃
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၆.၅၄

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၁

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းခွင်အကိ မူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း၊

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

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှ ိ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များ၌  လုပ်ငန်းခွင်အကိ   မူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း 

Pre-service Primary Teacher Training PPTT(7/2020) တက်ေရာက်ရမည့သ်မူျား စာရင်းကိ ု၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ဇလူိင်ုလတွင် 

ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲပီး သက်ဆုိင်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များ၌ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် စီစ်ခ့ဲေသာ်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါအေြခအေနအရ ေခတ ဆိင်ုးငံထ့ားခဲရ့ပါသည်။ အဆိပုါေရးချယ်ထားေသာ PPTT (7/2020) သင်တန်းသားများသည် 

သက်ဆိင်ုရာပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိများတွင် ၂၀၂၁-ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၅) ရက်ေနမှစ၍ တက်ေရာက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

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

သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊  အင်ဂျင်နယီာ 

ဌာန (ေရှင့် သန်ရှင်းမ )   လက်ေအာက်ရိှ   ငမုိးရိပ်ေရသန်စင် 

စက်ံု (ေညာင်ှစ်ပင်) သည်  ရန်ကုန်မိတွင်း  မိနယ်များသုိ 

ေနစ်ေရေပးေဝလျက်ရိှရာ   ဒတုယိအဆင့ ်  ေရတွန်းစက်ုမှံ  

ေရတွန်းစက်များရပ်၍  HDPE ဖလန်းပိုက်ဆက်ေနရာှင့ ်

သံပုိက် အဆက်ေနရာ  ေရယုိစိမ့်မ အား  ြပြပင်ရန်    ုိဝင်ဘာ 

၁၄  ရက် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် မွန်းလွဲ ၂  နာရီ 

အထ ိခန်မှန်းကာချန်ိ  နာရ ီ၄၀ ခန်   ြပြပင်ေဆာင်ရက်ရမည် 

ြဖစ်သည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေရသန်စင်စက်ုမှံ ေရေပးေဝလျက်ရိှ 

ေသာ     ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊      ေရ ေပါက ံမိနယ်၊         

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊  ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး) မိနယ်၊  ေဒါပု ံ

မိနယ်၊ တာေမွ (ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်) မိနယ်၊ မဂ  လာဒံုမိနယ် 

များရိှ    ရပ်ကွက်များတွင်    ေရအားေလျာ့နည်းြခင်းှင့် ေခတ  

ေရြပတ်ေတာက်ြခင်းများ  ြဖစ်ေပ ုိင်ပါသြဖင့်   ေရကိတင် 

စုေဆာင်းိုင်ကပါရန ်   ကိတင်အသိေပး    ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

အင်ဂျင်နီယာဌာန(ေရှင့်သန်ရှင်းမ )

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေရအားေလျာ့နည်းြပတ်ေတာက်မည့ ်အသိေပးေကညာချက်

သင့်စီးပွား ေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို



ိုဝင်ဘာ   ၁၂၊   ၂၀၂၁

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် တပ်မေတာ်ချည်မ င်ှင့် အထည်စက်ံု(သမုိင်း)အတွင်း 

ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်အဝတ်အထည်ပစ ည်းများကိ ုကည့် စ်။

  အဝတ်အထည်များအား အရည်အေသွးြပည့်မီစွာြဖင့်  အဆင့်အတန်းမီထုတ်လုပ်၍ 

ြပည်တွင်းေဈးကွက်တွင်  ေရာင်းချိင်ုရန်လိ၊ု အဝတ်အထည်များအား   အေရာင်အေသွး 

စုံလင်စွာြဖင့် ေဈးကွက်အတွင်း လူကိက်များသည့် ပုံစံအမျိးအစားအလိုက် ထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချသွားရန်လို

  အြခားေဈးကွက်လိအုပ်ချက်ရိှသည့ ်ဟိတုယ်သုံးပစ ည်းများှင့ ်ပဂု လကိသုံးပစ ည်းများ 

ကိလုည်း အရည်အေသွးြပည့မ်စွီာ   ထတ်ုလပ်ု၍  ေဈးကွက်ရရိှေရး စ်းစားေဆာင်ရက် 

ကရန်  လိုအပ်သကဲ့သို  လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်တိုးတက်ေစေရးအတွက် သုေတသနြပ 

လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်
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ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကိ ုပိုမိုနားလည်လာမည်

(ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၂၅-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်   ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝး အမှတ်စ်(၂/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့် အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

 မမိတိိုိင်ုငေံလ ာက်လှမ်းေနသည့ ်ဒမီိကုေရစှီင့ဖ်က်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိတုည်ေဆာက်ရာတွင် အသပိညာ 

အတတ်ပညာေပါက ယ်ဝသည့ ်လသူားအရင်းအြမစ်များ မရိှမြဖစ်လိအုပ်သြဖင့ ်ပညာေရးှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အားနည်းသည့ ်ြပည်နယ်ှင့် 

တိုင်းေဒသကီးများအေနြဖင့် အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း၊  ပညာေရးြမင့်မားမှသာ   အသိပညာှင့်အတတ်ပညာများ 

တတ်ေြမာက်လာပီး  ဒီမိုကေရစီကို နားလည်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ှင့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကို  ပိုမိုနားလည် 

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း။
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 ေရှဖုံးမှ

တပ်မေတာ်၏   လိုအပ်ချက်များှင့ ်  ေဈးကွက်သို 

ြဖန်ြဖးေရာင်းချိင်ုမ အေြခအေန၊ တိင်ုးရင်းသားများ 

ှင့ ်ေကျးလက်ေန ြပည်သလူထူ ုဝယ်ယသူုံးစဲွိင်ုမည့် 

ပစ ည်းများ   ထုတ်လုပ်ေရာင်းချိုင်ေရး    စီစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ အေြခအေန၊ သက  န်းများအား

ဝိနည်းေတာ်ှင့်အညီ   ထုတ်လုပ်ေရာင်းချိုင်ေရး 

ဆရာေတာ်ကီးများ၏ ဩဝါဒများခယံ၍ူ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိမ အေြခအေန၊   စက်ုံသန်ရှင်းသပ်ရပ်ေရး၊ 

လုံ ခံေရးှင့ ်မီးေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ 

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ အေြခအေန၊  ဝန်ထမ်းများ၏ 

သက်သာေချာင်ချေိရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိသည့် အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။

စက်များစွမ်းအားြပည့ ်လည်ပတ်ိုင်ေရး

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

က မိမိတိုိုင်ငံတွင ်ချည်မ င်ှင့်အထည် ထုတ်လုပ် 

သုံးစွဲမ တွင်  လိုအပ်ချက်များရှိသြဖင့ ် ြပည်တွင်း၌ 

စက်ုံများ           တည်ေဆာက်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှေကာင်း၊ ြပည်ပသွင်းကန်ုများ ေလ ာခ့ျရန်အတွက် 

ြပည်တွင်းစက်ံုများမှ လုံေလာက်စွာ ထုတ်လုပ်ုိင် 

ရန်လိေုကာင်း၊ စက်များစွမ်းအားြပည့ ်လည်ပတ်ိင်ု 

ေရးအတွက် စက်များကံ့ခိုင်မ ရှိရန်  လိုအပ်သြဖင့ ်

ထိန်းသိမ်းမ များအား စ်ဆက်မြပတ် ြပလုပ်ေန 

ရန်လိအုပ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်စက်ုသံန်ရှင်းေရးှင့ ်

စက်ပစ ည်းများ ကံ့ခိုင်မ ရှိပီး ယိုယွင်းမ မရှိေစေရး 

အေသးစိတ်မှအစ ထိန်းသိမ်းဂုြပ ေဆာင်ရက်က 

ရန်လိုေကာင်း၊  စက်ုံအတွင်း   ေလဝင်ေလထွက ်

ေကာင်းမွန်မ မရိှြခင်းသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာ 

ေရးထိခိုက်မ ကို   ြဖစ်ေစိုင်ပီး    လုပ်ငန်းခွင်တွင ်

လုပ်အားများ ဆုံး ံးမ ရှိေစိုင်ေကာင်း၊ ယခုကာလ 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ြဖစ်ပွားေနသည့်ကာလ 

ြဖစ်သြဖင့် ဝန်ထမ်းများ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေစ 

ေရးကို အထူးဂုြပ ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း။

ေကျးလက်ေနြပည်သူများှင့် တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သတူို၏ အသုံးအေဆာင် အဝတ်အထည်ပစ ည်း 

များအား ြပည်တွင်း၌ လုံေလာက်စွာ ထုတ်လုပ်၍ 

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့်     ေရာင်းချေပးိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း၊    ဥပမာအားြဖင့ ်

မျက်ှာသုတ်ပဝါ၊ စွပ်ကျယ်၊ ေစာင်၊ ြခင်ေထာင်များ 

ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့်  အြမတ်ကို အဓိက 

မထားဘ ဲ ြပည်သမူျား  ေဈး န်းသက်သာစွာရရိှ ေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း၊ စက်စွမ်းအားြပည့ ်

လည်ပတ်၍ ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကို တတ်စွမ်း 

သေရ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့ ် ြပည်ပ 

သွင်းကုန်များကို   ေလ ာ့ချိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် အဝတ်အထည်များအား  အရည်အေသွး 

ြပည့မ်စွီာြဖင့ ်အဆင့အ်တန်းမထီတ်ုလပ်ု၍ ြပည်တွင်း 

ေဈးကွက်တွင ် ေရာင်းချိုင်ရန်လိုေကာင်း၊ အဝတ် 

အထည်များအား    အေရာင်အေသွးစုံလင်စွာြဖင့ ်

ေဈးကွက်အတွင်း လူကိက်များသည့ ်ပုစံအံမျိးအစား 

အလိုက် ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသွားရန်လိုေကာင်း။

များစွာလိုအပ်လျက်ရှိ

အြခားေဈးကွက်လိုအပ်ချက်ရှိသည့ ်ဟိုတယ် 

သံုးပစ ည်းများှင့် ပုဂ လိကသံုးပစ ည်းများကုိလည်း 

အရည်အေသွးြပည့်မီစွာ   ထုတ်လုပ်၍  ေဈးကွက ်

ရရှိေရး စ်းစားေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်သကဲ့သို 

လုပ်ငန်း      ေအာင်ြမင်တိုးတက်ေစေရးအတွက ်

သုေတသနြပလုပ်ငန်းများအား   ေဆာင်ရက်ရန် 

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံတွင် လူဦးေရ 

၅၅ သန်းခန်ရှိပီး  ြပည်တွင်း၌   ချည်ထည်အသုံး 

အေဆာင်များှင့ ် အဝတ်အထည်ပစ ည်းများ များစွာ 

လိအုပ်လျက်ရိှေကာင်း၊ ချည်ထည်များ ထတ်ုလပ်ုိင်ု 

ရန် အဓိကအကျဆုံးြဖစ်သည့ ်ဝါစိုက်ပျိးမ များအား  

တိုးချဲေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်   စိုက်ပျိးသည် ့   ဝါများ 

အထွက် န်းတိုးတက်ေအာင်   ေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ဝါများ    အထွက် န်း 

တုိးေအာင်ေဆာင်ရက်ုိင်ြခင်းြဖင့်  ဝါစိက်ုေတာင်သ ူ

များ၏ လူမ စီးပွားဘဝ တိုးတက်မည်ြဖစ်သကဲ့သို 

ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကိုလည်း ြဖည့်ဆည်းေပးိုင ်

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝါထွက်ကန်ုများမှတစ်ဆင့ ်ဝါဂွမ်း 

ကိုသာမက ဝါေစ့ဆီှင့် ဝါကိတ်ဖတ်များကိုလည်း 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိပုါ ဝါထွက်ကန်ု 

ြဖစ်သည့ ်  ဝါေစ့ဆီမှ   စားဆီှင့်   စက်သုံးဆီများ၊ 

ဝါကတ်ိဖတ်များအား တရိစ ာန်အစာထတ်ုလပ်ုြခင်း 

များကိပုါ ေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ်သြဖင့ ်ိင်ုငအံတွက် 

များစွာအကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည်      ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ြပည်တွင်းဝါစိုက်ပျိးမ  တိုးတက်ေစေရး 

ဝါစိုက်ေတာင်သူများအား   ိုင်ငံေတာ်မှ  ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ချည်မ င်ှင့် 

အထည်စက်ုမံျားသည် ိင်ုငအံတွက် လွန်စွာအကျိး 

ရှိသည့် စက်ုံများြဖစ်သြဖင့ ်ိုင်ငံ့လိုအပ်ချက်များ 

အား ြပည့်မီစွာထုတ်လုပ်၍  ြပည်သူများ ေဈး န်း 

သက်သာစွာြဖင့ ်အဝတ်အထည်များအား အသုံးြပ 

ိင်ုေရး  စနစ်တကျ  စ်းစားသုံးသပ် ေဆာင်ရက်က 

ရန်လိေုကာင်းမှာကားပီး လိအုပ်သည်များ ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးကာ     ခင်းကျင်းြပသထား 

သည့်    စက်ုံထုတ်   အဝတ်အထည်ပစ ည်းများကိ ု

ကည့် သည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖွဲဝင်များသည ်

စက်ုံအတွင်း    ချည်မ င်ှင့်   အထည်များအား 

အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ေနမ     အေြခအေနများကို 

လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးပီး စက်ုမှံးှင့ ်တာဝန် 

ရိှသူများ၏ တင်ြပချက်များအေပ  လုိအပ်သည်များ

ညိ  င်းြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးကာ စက်ုဝံန်ထမ်း 

များအတွက် ချးီြမင့်ေငွများ ေပးအပ်သည်။

စာမျက်ှာ ၄ သို 



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

အဆိပုါ  တပ်မေတာ်ချည်မ င်ှင့ ်    အထည်စက်ု ံ

(သမိုင်း)မှ    ချည်မ င်ညိ၊   တက်ထရက်ပိတ်ညိ၊ 

စွပ်ကျယ်ပိတ်ညိ၊    ပဝါပိတ်ညိ၊    သက  န်းများ၊ 

တက်ထရက ်ပိတ်ေရာင်စုံ၊  စွပ်ကျယ် ပိတ်ေရာင်စုံ၊ 

ပဝါေရာင်စုံ၊ တီရှပ်မျိးစုံ၊ စပိုရှပ်မျိးစုံ၊  ိုင်လွန်တာ 

ဖက်တာများ၊ ေဆးဂွမ်းလိပ်များ၊ အိပ်ရာခင်းေရာင်စံု 

တိုအြပင် အဝတ်အထည်ှင့ ်အသုံးအေဆာင်ပစ ည်း 

အမျိးမျိးတိုကိ ုအရည်အေသွးြပည့မ်စွီာ ထတ်ုလပ်ု၍ 

တပ်မေတာ်၏ လိုအပ်ချက်ှင့် ြပည်တွင်းေဈးကွက ်

လိအုပ်ချက်အား ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့်  ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရှိရသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဆက်လက်ပီး  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖွဲဝင ်

များသည ်စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေဆးဝါးစက်ု ံ

(အင်းစန်ိ)သို ေရာက်ရိှကပီး စက်ုမှံ  ထတ်ုလပ်ုထား 

သည့်  ေဆးပစ ည်းများအား    ကည့် ကာ  စက်ုံ 

အစည်းအေဝးခန်းမတွင် စက်ံုမှး  ဦးေသာင်းဦးက 

စက်ုံသမိုင်းအကျ်း၊   စက်ုံဖွဲစည်းမ ၊  စက်ုံမ ှ

ေဆးဝါးများ ထတ်ုလပ်ုေနမ ှင့ ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချေနမ  

အေြခအေန၊  ေမ ဆိပ်ေြဖေဆးများ  အဆင့်ဆင့် 

ထုတ်လုပ်ေနမ အေြခအေန၊ စက်ုံစ်ဆက်မြပတ ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်(6 M)ဆိုင်ရာ    စိစစ် 

သုံးသပ်ချက်အေြခအေန၊ နည်းပညာြမင့ ်စက်များ 

တပ်ဆင်အသုံးြပလျက်ရှိမ အေြခအေန၊ ကုန်ကမ်း 

ရရှိ၊ သုံးစွဲမ အေြခအေန၊  ေဆးဝါးများထုတ်လုပ်ရာ 

တွင်  လိုက်နာေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်    နည်းစ်၊            

ပတ်ဝန်းကျင်     ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန၊  ပဂု လကိေဆးဝါးစက်ု ံ

များအား   ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနမ ှင့်     ြပည်ပမ ှ

တင်သွင်းလျက်ရိှသည့် ေဆးဝါးများအား  အစားထိုး 

ိုင်ေရးအတွက ်စက်ုံမ ှထုတ်လုပ်သွားမည့်အေြခ 

အေနှင့် ြပည်တွင်း၌  ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးထတ်ုလပ်ုိင်ုေရးအတွက် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှမ  

အေြခအေနများအား ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ေဆးထတ်ုလပ်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ြမန်မာေ့ဆးဝါးစက်ု ံ

(အင်းစန်ိ)သည် ေကာင်းမွန်သည့ ်သမိင်ုးေကာင်းများ 

ရှိသည့်   ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးစက်ုံြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်စက်ုှံင့ ်ပတ်သက်သည့ ် သမိင်ုးေကာင်း 

ေရးဆွဲ၍ စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   ေဆးဝါး 

ထတ်ုလပ်ုေရးအတွက်  ကန်ုကမ်းများ လုေံလာက်စွာ 

ရရိှေရးှင့ ်စက်ုမှံထတ်ုလပ်ုသည့ ်ေဆးဝါးများအား 

ြဖန် ြဖးိင်ုေရး ေဈးကွက်သေုတသနြပ ေဆာင်ရက် 

ေနရန်လိုေကာင်း၊    မိမိတိုိုင်ငံရှ ိ  ြပည်သူများ၏ 

ကျန်းမာေရးအေြခအေနများအား သုေတသနြပလပ်ု၍ 

စ၍ ြပည်သူများအတွက် လုိအပ်ချက်များ ြပည့်မီစွာ 

ထုတ်လုပ်ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊ မိမိတုိ 

ထုတ်လုပ်သည့်   ေဆးဝါးများ၏အရည်အေသွးှင့ ်

ေဈး န်းများကို   ြပည်ပေဈးကွက်ြဖင့ ် ယှ်ိုင်ရန် 

လိုေကာင်း၊ အြခားအေရးကီး ေဆးဝါးများမှအပ 

ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့်ေဆးှင့်    မိမိတိုစက်ုံမ ှ

ထုတ်လုပ်သည့်  အမျိးအစားတူ အေြခခံေဆးဝါး 

များ၏  ေဈး န်းများကို    င်းယှ်၍  ခိုင်မာသည့် 

ေဈး န်း၊ ေဈးကွက် အြဖစ်ရပ်တည် ေနေအာင် 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်တွင်းလိအုပ်ချက် 

များအား ြပည်တွင်း၌ လုံေလာက်စွာထုတ်လုပ်၍       

ြပည်ပမှတင်သွင်းမ ကိုေလ ာ့ချိုင်ပါက  ြပည်ပေငွ 

သုံးစွဲမ ကို ေလ ာ့ချိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်သွားရန်လို

 ိုင်ငံအတွက်အကျိးရှိသည့် စက်ုံြဖစ်သြဖင့ ်

ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်များအား     လုံေလာက်စွာ 

ြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုေရးအတွက် မိမိတုိထုတ်ုိင်သည့် 

ေဆးဝါးများအား   တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်သွားရန်လို 

ေကာင်း၊ ြပည်တွင်း ပုဂ လိကေဆးဝါးစက်ုံများကိ ု

လည်း အားေပးကညူမီ များ  ေဆာင်ရက်ေပးသွားရန် 

လိေုကာင်း  မှာကားပီး  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ  

ကာလအတွင်း ယခု ြမန်မာ့ေဆးဝါးစက်ံု (အင်းစိန်)

မှ  ဝန်ထမး်များအေနြဖင့်  နားရက်မရှိ  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခ့ဲပီး ုိင်ငံေတာ်၏  ကျန်းမာေရးအခန်း 

က  ကိ ုများစွာအေထာက်အကူြပခဲ့သည့်အတွက ်

လည်း  အသိအမှတ်ြပချးီကျးပါေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲဝင်များသည ်

စက်ုအံတွင်းရိှ ေမ ဆပ်ိေြဖေဆးထတ်ုလပ်ုေရးဌာန၊ 

ပဋိဇီဝေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးဌာန၊  အရည်အေသွး 

ထိန်းသိမ်းေရးဌာန၊    ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ ဌာနတို 

အတွင်း  လှည့်လည်ကည့် ၍  ေကာင်းမွန်သည့်          

ထိန်းသိမ်းထားသိုမ ကျင့်စ်ှင့်အညီ ကုန်ကမ်း၊ 

ကုန်ေချာှင့် ထုပ်ပိုးပစ ည်းများ  သိုေလှာင်ထားရှိမ  

တိုကိ ုကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး စက်ုမှံးှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များ၏  တင်ြပချက်များအေပ   လိုအပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း  ေဆာင်ရက်ေပးကာ  ဝန်ထမ်းများ 

အတွက် ချးီြမင့်ေငွများ ေပးအပ်သည်။

မှတ်တမ်းေကာင်းရှိသည့ ်ေဆးဝါးစက်ုံကီး

အဆိုပါ     ြမန်မာ့ေဆးဝါးစက်ု(ံအင်းစိန်)ကို 

၁၉၅၄ ခှုစ် ဧပ ီ၂၃ ရက်တွင် စတင် တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး 

၁၉၅၇ ခှုစ် ဩဂတ်ု ၂၃ ရက်တွင် တည်ေဆာက်ပီးစီး 

ခဲ့ကာ ၁၉၅၈ ခုှစ် ဧပီ ၂၃ ရက်တွင် စက်ုံဖွင့်လှစ်

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ၁၉၅၄ ခုှစ်တွင်  ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဦးုက    အထိမ်းအမှတ်ေကျာက်တိုင ်

စိုက်ထူေပးခဲ့ပီး  စက်ုံတည်ေဆာက ်ပီးစီးခဲ့သည့ ်

၁၉၅၈ ခုှစ်တွင် ုိင်ငံေတာ်သမ တေဟာင်း ဦးဝင်းေမာင် 

ကိုယ်တိုင် ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  စက်ုံ 

အေနြဖင့်  ေခတ်အဆက်ဆက်ိုင်ငံေတာ်မှ  လိုအပ် 

သည့် ေဆးဝါးများကုိ ထုတ်လုပ်ေပးုိင်ခ့ဲသည့် သမုိင်း 

မှတ်တမ်းေကာင်းရှိသည့ ် ေဆးဝါးစက်ုံကီးတစ်ခ ု

ြဖစ်ပီး  လက်ရှိတွင်လည်း  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ 

WHO Guidelines အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာကာ 

ြပည်သူများအတွက်  အရည်အေသွးေကာင်းမွန ်

ယုံကည်စိတ်ချရသည့ ်ေဆးဝါးအမယ်ေပါင်း ၁၉၅ 

မျိးကို  ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်

ိင်ုငေံတာ်၏  ကျန်းမာေရးက  ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက်   တစ်ဖက်တစ်လမ်းမ ှ အေထာက်အကူြပ 

လျက်ရိှေကာင်း သတင်းရရိှသည်။           သတင်းစ်

မှတ်တမ်းများအား    စနစ်တကျြဖင့်  ထိန်းသိမ်း 

ထားရိှရန်လိအုပ်ေကာင်း၊ ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုရာတွင် 

အြမတ်ရရှိမ ကို  အဓိကမထားဘဲ  ိုင်ငံေတာ်ှင့် 

ြပည်သူများ၏   အကျိးစီးပွားအတွက ်  ဦးစားေပး        

စ်းစားေဆာင်ရက်ကရန်လုိေကာင်း၊  ေဆးဝါးများ 

ထုတ်လုပ်ရာတွင်     ေဆးများ၏အရည်အေသွး 

ြပည့်မီရန် လုိအပ်သက့ဲသုိ ထုပ်ပုိးမ ပံုစံများ ေကာင်းမွန် 

ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊    ြပည်သူများ  အမှန်တကယ် 

လိအုပ်သည့ ်ေဆးဝါးများ ြပည်တွင်း၌လုေံလာက်စွာ 

ထုတ်လုပ်ေပးိုင်ရန်လိုေကာင်း။

 မိမိတိုအေနြဖင့်   တစ်ိုင်ငံလုံး ကျန်းမာေရး 

ေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများအား ုိင်ငံေတာ်အစုိးရမှ 

အြပည့အ်ဝေဆာင်ရက်ေပးိင်ုေရးအတွက် အစအီစ် 

လိုအပ်သည့်  ေဆးဝါးများအား   ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချ ိင်ုေရး  ေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊   စက်ု ံ

အေနြဖင့်    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းများအား   သတ်မှတ်စံချနိ်စံ န်းများှင့် 

အညီ စနစ်တကျြဖင့် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ရန ်

လုိေကာင်း၊ ြပည်ပမှတင်သွင်းလျက်ရိှသည့်ေဆးဝါး 

များအား ေဈးကွက် သေုတသနြပလပ်ု ေဆာင်ရက်၍ 

ြပည်ပတင်သွင်းမ  ေလ ာ့ချိုင်ေရးအတွက ်စက်ုံမှ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ် လိုအပ်သည့် 

စက်ပစ ည်းများအား ထပ်မံြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ကိုဗစ်-၁၉   ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်ေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ ေဆးစတင် ထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့ ်အချန်ိမှ 

အေရးကီးေဆးဝါးများမှအပ ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့်ေဆးှင့် မိမိတိုစက်ုံမှထုတ်လုပ်သည့် အမျိးအစားတူ 

အေြခခံေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကို   င်းယှ်၍ ခိုင်မာသည့် ေဈး န်း၊ ေဈးကွက်အြဖစ် ရပ်တည်ေနေအာင် ေဆာင်ရက်ရမည်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ြမန်မာေ့ဆးဝါးစက်ု(ံအင်းစန်ိ)အတွင်း လှည့လ်ည်ကည့်  

စစ်ေဆးစ်။

 ြမန်မာ့ေဆးဝါးစက်ုံ(အင်းစိန်)သည်  ေကာင်းမွန်သည့် သမိုင်းေကာင်းများ 

ရှိသည့် ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးစက်ုံြဖစ်

 ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ရာတွင် အြမတ်ရရှိမ ကို အဓိကမထားဘဲ  ိုင်ငံေတာ်ှင့် 

ြပည်သမူျား၏ အကျိးစီးပွားအတွက် ဦးစားေပးစ်းစား ေဆာင်ရက်ကရန်လို

 ေဆးဝါးများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် ေဆးများ၏အရည်အေသွးြပည့်မီရန် လိုအပ် 

သကဲသ့ို ထပ်ုပိုးမ ပုစံမံျား ေကာင်းမွန်ရန်လိအုပ်၊ ြပည်သမူျား  အမှန်တကယ် 

လိအုပ်သည့ ်ေဆးဝါးများ ြပည်တွင်း၌လုေံလာက်စွာ ထတ်ုလပ်ုေပးိင်ုရန်လို

 ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်များအား  ြပည်တွင်း၌  လုံေလာက်စွာ  ထုတ်လုပ်၍        

ြပည်ပမှတင်သွင်းမ ကိေုလ ာခ့ျိင်ုပါက ြပည်ပေငသွုံးစဲွမ ကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုမည်



ိုဝင်ဘာ   ၁၂၊   ၂၀၂၁  

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၁  

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါေကာင် ့  ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့် 

စီးပွားေရးသက်ေရာက်မ များအေပ  ကုစားေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီ၏ အစည်းအေဝးအမှတ်စ် (၈/၂၀၂၁)ကိ ု

ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခား

စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊   ုံးအမှတ်(၁)၌ 

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက   ၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေအာင်ိင်ုဦးှင့် 

လပ်ုငန်းေကာ်မတဝီင်များြဖစ်ကေသာ အလပ်ုသမား 

ဝန်ကီးဌာနှင့ ်စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနတုိမှ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ အမဲတမ်းအတွင်း 

ဝန်များ၊    န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ 

ဌာနကိုယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ငါး၊ ပုစွန် ေမွးြမေရးအပါအဝင ်ေမွးြမေရးက  ရှိ ကုမ ဏီလုပ်ငန်းများှင့ ်

ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းှင့် မီဒီယာများအား ေချးေငွထုတ်ေပးေရးကိစ ရပ်များ ေဆွးေွး
အစည်းအေဝးတွင် လပ်ုငန်းေကာ်မတဦက   က 

ကိဗုစ်-၁၉ ရန်ပုေံငမှွ ငါး၊ ပစွုန် ေမွးြမေရး အပါအဝင် 

ေမွးြမေရးက  ရိှ ကမု ဏ/ီလပ်ုငန်းများအား ေချးေင ွ

ထုတ်ေပးမည့ ်အစီအစ်များ၊ ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ 

စာနယ်ဇင်းှင့ ်မဒီယီာများအား ေချးေငထွတ်ုေပးေရး 

အတွက် ေလ ာက်လ ာ ဆက်လက်လက်ခံိင်ုေရးကစိ  

ှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့်   ကိစ ရပ်များကို 

ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍  အစည်းအေဝး  တက်ေရာက ်

လာကသူများက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် စီးပွားေရး 

သက်ေရာက်မ များ  ကုစားေရးအတွက် ဝန်ကီးဌာန 

အလိုက်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ် လုပ်ငန်းများ၊ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ် လပ်ုငန်းစ်များ၊ ဝန်ကီး 

ဌာနများှင့ ်စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များက ကစုားေရး 

လပ်ုငန်းေကာ်မတသီို တင်ြပလာသည့အ်ချက်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် အာဆီယံပဋိညာ်စာတမ်းကို အေလးထားပီး ပဋိညာ်စာတမ်းပါတာဝန်ရှိမ များကို ေလးစားလိုက်နာပီး အာဆီယံအသုိက်အဝန်း

တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ေဒသတွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းများ ေအာင်ြမင်ေစရန် အာဆီယံအဖဲွဝင်ိုင်ငံများှင့်အတူ လက်တွဲေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၁ 

၄၂ ကမ်ိေြမာက် အာဆယီ ံဥပေဒပညာရှင်များအသင်း 

(42nd ALA Governing Council) အစည်းအေဝးကိ ု 

ယေနတွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။

 အစည်းအေဝးသို ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှ

အာဆယီဥံပေဒပညာရှင်များအသင်း(ြမန်မာ) ဥက    

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ ်

ေဒါက်တာသီတာဦး ဦးေဆာင်သည့် ကုိယ်စားလှယ် 

များ တက်ေရာက်ကသည်။

ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ ်   ေဒါက်တာသီတာဦးက  

ြမန်မာိုင်ငံသည ်အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်င ံတစ်ိုင်ငံ 

ြဖစ်သည့အ်ေလျာက်  အာဆယီပံဋညိာ်စာတမ်းကိ ု

အေလးထားပီး ပဋညိာ်စာတမ်းပါ တာဝန်ရိှမ များကိ ု

ေလးစားလိုက်နာ    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်အာဆယီ၏ံ ရည်ရယ်ချက်များ 

ြဖစ်ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားစရီင်ေရးစနစ် 

များှင့်  ဥပေဒဆုိငရ်ာ အေြခခံအေဆာက်အအုံများ 

ခိုင်မာအားေကာင်းေစြခင်းကိ ု   အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ရန်အလိုငှာ အာဆယီဥံပေဒပညာရှင်များအသင်း 

သို ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် ဝင်ေရာက်ခ့ဲပီး အာဆီယံ ဥပေဒ 

ပညာရှင်များအသင်း(ြမန်မာ)ကိုလည်း ၂၀၁၃ ခုှစ် 

တွင် ဖွဲစည်းခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ 

ေကာင်း။

 အဆုိပါအသင်းတွင် ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ်က 

ဥက   အြဖစ်ေဆာင်ရက်ပီး တရားေရးအရာရှိများ၊ 

ဥပေဒအရာရိှများ၊ ေရှေနများှင့ ်တက သိလ်ု ဥပေဒ 

ပညာဌာနများမှ  ပါေမာက များပါဝင်ေကာင်း၊ ဇွန် 

၁၉ ရက်တွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ်က 

ဥက   အြဖစ် ဦးေဆာင်၍ အဖွဲဝင် ၁၄ ဦးပါဝင်ေသာ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးှင့် တရားမ တမ လပ်ုငန်းများ 

အတွက် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေရးအဖဲွကိ ုြပင်ဆင်ဖဲွစည်း 

ခဲ့ေကာင်း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့ ်တရားမ တမ  

လုပ်ငန်းများအတွက် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေရးအဖွဲက 

ြပည်သူအတွက် တရားမ တမ  မဟာဗျဟာစမီကံန်ိး 

(၂၀၁၉−၂၀၂၂)ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊   ေအာက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများေကာင်စ ီ    ဥပေဒကို 

ြပင်ဆင်ခဲ့ပီး  ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးှင့ ်ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ်က ဥက   အြဖစ် 

ေဆာင်ရက်ေကာင်း   ေြပာကားသည်။  ထိုြပင ်

အာဆီယံအသိုက်အဝန်း    တည်ေဆာက်ြခင်းှင့ ်

ေဒသတွင်း      ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းများကို 

ေအာင်ြမင်ေစရန် အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများှင့် အတူ 

လက်တဲွေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ထိုြပင် ြမန်မာိင်ုင ံ

သည် ALAWMM ှင့ ်ASLOM တိုတွင်လည်း တက်က  

စွာ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဥပေဒေရးရာကိစ  

များ ပိုမိုထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အလိုငှာ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ဩဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒပဒ်ုမ ၄၁၉ အရ ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ်ုံးအား 

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာနအြဖစ ်ေြပာင်းလဲြပင်ဆင ်

ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း၊    ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာနသည ် 

ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖဲွအစည်းများှင့် သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနများက ေပးပိုသည့ ်ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 

စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန် ၊  န်ကားချက်ှင့ ်

လုပ်ထံုးလုပ်နည်း(မူကမ်း)များအေပ  စိစစ်ြခင်းှင့် 

ဥပေဒအကံေပးြခင်းတိုကို   ေဆာင်ရက်ေကာင်း၊ 

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန၏   အကံြပချက်ရရှိပီး 

ေနာက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန(သိုမဟုတ်) အဖွဲ 

အစည်းသည် မူကမ်းများကို အစိုးရအဖွဲ အစည်း 

အေဝး၌    တင်ြပအတည်ြပချက်ရယူရန်အတွက ်

လုံ ခံေရး၊ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒ 

စိုမိုးေရးေကာ်မတီသို တင်သွင်းေဆွးေွးရေကာင်း၊ 

ထိုသိုတင်ြပအတည်ြပချက်ရယူပီးေနာက ်အစိုးရ 

အဖဲွအစည်းအေဝးက အတည်ြပလ င် ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်မ ေကာင်စီသည ်မူကမ်းအား ဥပေဒအြဖစ် 

ထုတ်ြပန်ေကညာေကာင်း။

 ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာနသည ်ဥပေဒအရာရှိ 

ကျင့်ဝတ်၊ မ တေသာတရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ စံ န်း 

များ၊ ဥပေဒမူကမ်းေရးဆဲွေရး လမ်း န်ှင့် ဖက်စပ် 

စာချပ်ှင့် ေြမငှားရမ်းြခင်းစာချပ် စိစစ်ြခင်းဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းလမ်း န်တိုကို    ထုတ်ေဝထားေကာင်း၊  

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ဥပေဒသတင်းအချက်အလက် 

များကိ ုအလွယ်တက ူလက်လှမ်းမေီစရန် Myanmar 

Law Information System(MLIS) website ကို 

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးက ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် စတင်၍ 

တည်ေထာင်ထားေကာင်း၊ ြပည်တွင်းှင့ ်ိင်ုငတံကာ 

အညုာတ စီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ အကျံး 

ဝင်သည့်  အုညာတ စီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်း ဥပေဒကို 

၂၀၁၆  ခုှစ်တွင်  ြပ  ာန်းခဲ့ေကာင်း၊  ြပည်တွင်း 

အုညာတ စီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းှင့ ်   စပ်လျ်းသည့် 

စစ်မှန်ေကာင်း သက်ေသခံလက်မှတ် သိုမဟုတ် 

တာဝန်ခမံတိ မှန်  ေလ ာက်ထားြခင်းဆိင်ုရာ လပ်ုထုံး 

လပ်ုနည်းကိ ုြပည်ေထာင်စတုရားလ တ်ေတာ်ချပ်က 

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်၄၂/၂၀၂၁ ြဖင့် ထုတ်ြပန် 

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၁၈ တွင် ြမန်မာိုင်ငံသည ်

ASEAN e-commerce agreement ကို အတည်ြပ 

ပါဝင်ခဲေ့ကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငသံည် Digital Economy 

Road Map 2018-2025 ကို အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ေနပီး ြမန်မာ e-commerce အသင်းကုိ 

ဖဲွစည်းခဲေ့ကာင်း၊ အာဆယီစံီးပွားေရး အသိက်ုအဝန်း 

ရည်မှန်းချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ြခင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ် e-commerce  

ဥပေဒ(မူကမ်း)ကို ေရးဆွဲေနေကာင်း ေြပာကား 

သည်။   

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာေဆွးေွး

(၄၂)ကိမ်ေြမာက် ALA Governing Council 

အစည်းအေဝး၌ (၄၁)ကမ်ိေြမာက် ALA  Governing 

Council အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းကိ ုအတည်ြပြခင်း၊ 

ALA ဥက   ှင့် အတွင်းေရးမှးချပ်တို၏ သက်တမ်း 

တိုးြမင့်ြခင်းအဆိုကိ ုဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ ASnLI Annual 

Report ှင့် 2021 ASnLI Workplan 2022 တိုအား 

အတည်ြပြခင်း၊ အာဆီယံိုင်ငံများအတွင်း အု 

ညာတ စီရင်ဆုံးြဖတ်ချက်များ အာဏာသက်ဝင် 

ေစြခင်းဆိုင်ရာ  အေကာင်းဆုံးအေလ့အထများကိ ု

တင်ြပေဆွးေွးြခင်း၊ အာဆယီဥံပေဒ စာချပ်စာတမ်း 

များှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ကုိ ြမင့်တင်ေဆာင်ရက် 

ြခင်း စသည့်ကိစ ရပ်များကိ ု အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်င ံ

များအကား ရင်းီှးပွင့လ်င်းစွာ ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။       

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၁

ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးေအာက်ပိင်ုး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တိုတွင ်ေနရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချန်းရာိုင်သည်။                                                                                                                    မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွင်း

ေနရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချန်းရာိုင်



ိုဝင်ဘာ   ၁၂၊   ၂၀၂၁

ကျးေကျာ်စစ်ပွဲများမှ အတိတ်သမိုင်းသင်ခန်းစာများ
ြမင့်ြမတ်

ကမ ာ့ေြမေပ  ေနာက်ထပ် Failed state တစ်ခု 

မေပ ေပါက်ေရး သမိုင်းေပးတာဝန ်

ြမန်မာိုင်ငံဆိုတာ    ကိုယ့်သမိုင်းေကာင်းနဲ  

ကိယ်ု၊ ကိယု့အ်စ်အလာနဲကိယ်ု  ရပ်တည်ေနတာ 

ြဖစ်တယ်၊၊ ကိုယ့်ိုင်ငံေတာ်ဟာ  ကမ ာ့အကီးဆုံး၊ 

အားအေကာင်းဆုံး၊   အဖွံဖိးဆုံး   လူသားအရင်း 

အြမစ်ကီးှစ်ခုအကားမှာ   တည်ရှိေနပါတယ်။ 

သဘာဝကေပးထားတဲ ့ေရခေံြမခနံဲ   ေပါက ယ်ဝတဲ ့

သယဇံာတများစွာပိင်ုဆိင်ုထားတဲ ့ြမန်မာိင်ုငဟံာ 

အင်အားကီးေတွက သူတိုအကျိးစီးပွားအတွက ်

အာံုစုိက်မ ခံေနရပီး geopolitics အရလည်း key 

player တစ်ခြုဖစ်ေနတဲအ့တွက် ကိယု့်ိင်ုငရံဲ အေန 

အထားကို ဘယ်လိုမှေမ့ထားလို မရပါဘူး။ 

သူတိုအကျိးစီးပွားအတွက် အသည်းအသန် 

လိအုပ်လာပဆီိရုင် စစ်တိက်ုဖို  ဝန်မေလးတတ်က 

တဲ့ Power struggle ေတွကားမှာ ကားမညပ်ဖို 

အမသဲတထိားေနရတဲ ့ိင်ုငတံစ်ိင်ုငြံဖစ်ပါတယ်။ 

ကမ ာမီးေလာင ်   သားေကာင်ချနင်း၊    မတရား 

ေချာက်တွန်း၊    အမ ဆင်အိုင်ကျင့်၊   ေမျာက်ြပ 

ဆန်ေတာင်း၊ မျက်ရည်ချပီး  ေထာင်ေချာက်ဆင ်

လိသုေူတွကားမှာ   ရှင်သန်ရပ်တည်ေနရတဲ ့  ိင်ုင ံ

တစ်ိုင်ငံအေနနဲ   ကမ ာ့ေြမေပ မှာ   ေနာက်ထပ် 

ကျဆုံးိုင်ငံ(Failed state)တစ်ခု ထပ်မံမေပ  

ေပါက်ေစေရးဟာ ုိင်ငံသားအားလံုးရဲ သမိင်ုးေပး 

တာဝန်တစ်ရပ်လည်းြဖစ်ပါတယ်။  ဒါေကာင့် 

က န်ေတာ်တိုဟာ အတိတ်က အီရတ်၊  လစ်ဗျား၊  

ဆီးရီးယားိုင်ငံေတွရဲ ကျဆုံးြခင်းသမိုင်းြဖစ်စ ်

ေတဆွကီ သင်ခန်းစာေတကွိ ုထတ်ုတ်ုကည့်ိင်ုဖို 

ယေနေခတ်မှာ အထူးလိုအပ်လာပါတယ်။ 

အီရတ်၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယားနမူနာ

အရီတ်၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယားစတဲ ့ိင်ုငေံတမှွာ 

ိင်ုငြံခားတပ်ေတ ွဝင်ေရာက်ေမ  ေှာက်လို မီးဟန်ုး 

ဟန်ုးေတာက်ခဲတ့ဲအ့ေြခအေနေတ၊ွ ဘဝပျက်သွား 

ခဲတ့ဲ ့ြပည်သေူတကွိုကည့်ပီး   သင်ခန်းစာယတူတ် 

ရပါမယ်။ စစ်ကိုေခ ခဲ့ကလို စစ်ပွဲေတွကို  လက်ခံ 

ခဲ့ကတယ်။ အမန်ုးတရားေတေွမွးခဲ့ကလို ပဋပိက  

ေတွဆိုက်ခဲ့ကရတယ်။ 

အမှန်ခံ ရတာက ကားကအြပစ်မဲ့ေြမစာပင ်

ြပည်သူလူထုေတွ၊ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ေတွ၊ 

ဗုံးဒဏ်၊ အေြမာက်ဒဏ်ေအာက်က မီးေလာင်ြပင ်

တစ်စစနီဲ  အသက်မဲ့မိေတ ွရာေတ၊ွ ပျက်သ်ုးသွား 

တဲ့    မူလလူအဖွဲအစည်းရဲ   ယ်ေကျးမ ေတွ၊ 

ြပန်လည်ကုစားရခက်သွားတဲ ့     လူမ စံ န်းေတွ 

ခံလိုက်ရေတာ့တာပဲြဖစ်ပါတယ်။ 

အလွယ်တကူ သိမ်းပိုက်ခံရြခင်းရဲ ြမင်သာေသာ 

အေကာင်းတရားများ 

အေမရိကန်က အီရတ်ကုိ ကျးေကျာ်တုိက်ခုိက် 

ခဲ့တဲ့ြဖစ်စ်က  သမ တ ေဂျာ့ဘွတ်ရ လက်ထက ်

မာှြဖစ်ခ့ဲတယ်။ မခုိင်လံုတ့ဲစွပ်စဲွချက်ေတွေအာက်မှာ 

အီရတ်ဟာ စစ် ံးိုင်ငံြဖစ်ခဲ့ရတယ်။ အေမရိကန်ရဲ 

အဓိကအေကာင်းြပချက်က အီရတ်မှာ ဖျက်အား 

ြပင်း ျကလီးယား  ဇီဝဓာတုလက်နက်ကီးေတွ 

ရှိတယ်ဆိုတဲ့ CIA ရဲ  သတင်းေပးပိုမ အမှားေတွနဲ  

အီရတ်နယ်ေြမေတွမှာ  အကမ်းဖက်အယ်လ်ေကဒါ 

ေတွကို    ခိုလ ံအေြခချခွင့ ်ေပးထားတယ်ဆိုတဲ့ 

အေကာင်းြပချက်ေတွပါပဲ။ 

အီရတ်ကို အေမရိကန်ဦးေဆာင်တဲ ့ မဟာမိတ် 

တပ်ေတ ွအလွယ်တကဝူင်တိက်ုပီး  တစ်ုိင်ငံလံုးကုိ 

အချန်ိတုိအတွင်း သိမ်းပုိက်ုိင်ြခင်းကုိ  ေလ့လာတဲ့ 

အခါ ိုင်ငံတွင်း    စည်းလုံးညီွတ်မ မရှိတာကို 

ေတွရသလိ ု  အီရတ်တပ်မေတာ်နဲ   ြပည်သူေတွရဲ 

မျိးချစ်စိတ်ကင်းမဲ့မ ၊ အီရတ်ေခါင်းေဆာင ်ဆက်ဒမ် 

ဟူစိန်ရဲ  အာဏာရှင်ဆန်ပီး  ေမာက်မာခက်ထန်မ ၊  

အေနာက်အပ်ုစရုဲ ိင်ုငေံရးစစ်ေရးေထာင်ေချာက်ကိ ု

မြမင်ိုင်ေလာက်ေအာင ်စစ်ေရးစွမ်းရည်၊   စည်းုံး 

ေရးစွမ်းရည်မြပည့်ဝမ  စတ့ဲအချက်ေတွကုိ ေလ့လာ 

သင်ခန်းစာယူကရမှာပဲြဖစ်ပါတယ်။ 

တမင်ဖန်တီးထားသည့် ေထာင်ေချာက်ှင့်အတူ 

ဖိတ်ေခ ခံရတတ်သည့်ကျးေကျာ်စစ ်

ိုင်ငံေရးအရ     စည်းလုံးညီွတ်မ မရှိတာက 

ေတာ့ အဆိုးရားဆုံးလိုဆိုရပါမယ်။ ဂိုဏ်းဂဏကွဲ၊ 

ကာ့ဒ်လူမျိးကဲွ၊ ဆွန်နီ- ရီှးယုိက် ဘာသာကဲွေတွနဲ  

အြပန်အလှန် လက်စားေချ ဖိိှပ်သတ်ြဖတ်မ ေတွ 

ဟာ မေပျာက်ကင်းုိင်တ့ဲနာတာရှည်ေရာဂါတစ်ခု 

လိုပါပဲ။     မေြဖရှင်းိုင်တဲ ့ ေရရှည်ပဋိပက ဟာ 

ြပည်တွင်းစည်းလုံးညွီတ်မ ကိပုါ      ပိကဲွသွားေစ 

ပါတယ်။ ကျ်းထကဲျပ်ထေဲရာက်ရင်    အေြဖေပ ပါ 

တယ်။ ကိယု့လ်သူူဘက်သား၊ သူလကူိယ့်ုဘက်သား 

အြဖစ်နဲ   ေတာင့်တင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့  အီရတ် 

တပ်မေတာ်ကီးအေနနဲ  မဟာမတ်ိအေနာက်အပ်ုစ ု

တပ်ေတကွိ ု  လွယ်လွယ်ကကူအူ ံးေပးလိက်ုရတဲ ့

အချက်ဟာ သင်ခန်းစာယူစရာပါပဲ။ 

အေရးထ ဲ  အရာေပ ဆိသုလိ ု  အရီတ်စစ်သား 

ေတရွဲ   မျိးချစ်စတ်ိကင်းမဲမ့ ကိလုည်း  ထည့တွ်က် 

ရပါမယ်။ မမိအိင်အားကိ ုအလွန်အက ံအထင်ကီး၊ 

အင်အားကိအုဆမတန်သုံး၊ လနူည်းစသုပူန်ုေတကွိ ု

အီရတ်တပ်ဖွဲေတွက  ဓာတုအဆိပ်ပါတဲ့   ဗုံးေတွ 

ကဲပီး အရပ်သားေတကွိပုါ  တိက်ုခိက်ုမတိဲြ့ဖစ်စ် 

ြဖစ်ရပ် ေတေွကာင့ ်ဆန်ကျင်ဘက်အင်အားစေုတ ွ

အေပ    ကမ ာကအာုစံိက်ုမ နဲ  ကဏုာသက်မ ကိ ု

ရရှိသွားေစိုင်တယ်ဆိုတာကိ ု သတိြပရပါမယ်။ 

အကျိးဆက်က အေနာက်အပ်ုစရုဲ ဖန်တီးထား 

တဲ့   တစ်ဖက်သတ်မီဒီယာေထာင်ေချာက်ထဲ 

ဝင်သွားပီး တိင်ုးရင်းသားေတအွေပ  စစ်ဆင်ေနတဲ ့

အီရတ်တပ်ဖွဲေတွရဲ    စစ်ဆင်ေရးဧရိယာမှာ 

ေလယာ်မပျသံန်းရဇုန်  (no fly zone) အြဖစ် 

အေနာက်အုပ်စုရဲ စိတ်ကိက်သတ်မှတ်ြခင်းခံခ့ဲရ

တာပါပဲ။    အေနာက်အုပ်စုအကွက်ထဲဝင်သွားပီး    

ကျးေကျာ်စစ်ကို ဖိတ်ေခ သလိုြဖစ်သွားတာက 

ေတာ ့အရီတ်ေခါင်းေဆာင်ေတရွဲ   ဆင်ြခင်တုတံရား 

နဲ   အေြမာ်အြမင်နည်းမ လိုသာဆိုရမှာပါပဲ။ 

ြပည်ပသိမ်းပိုက်ခံရမ ေကာင့ ်

သွယ်ဝိုက်ေပးဆပ်ခဲ့ကရတဲ့ဘဝများ 

အရီတ်ိင်ုငဟံာ ၁၉၈၀ ြပည့ှ်စ်ေလာက်ကစပီး 

အလျင်အြမန်ဖံွဖိးတုိးတက်လာတ့ဲ  ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံ 

တစ်ိင်ုငြံဖစ်ခဲ့ပီး အထက်တန်းနဲလလူတ်တန်းစား 

အ ေရအတွက်ဟာလည်း ေဒသတွင်းမှာ အများဆုံး 

ြဖစ်ပါတယ်။     ကမ ာ့ဘဏ်ရဲမှတ်တမ်းများအရ 

လူတစ်ဦးချင်းဝင်ေငွလည်း       ြမင့်မားခဲ့တယ်။ 

အဲဒီအချနိ်၊    အဲဒီကာလမှာ   ပိုပီးလုံ ခံတဲ့ဘဝနဲ  

ေကာင်းမွန်လှတဲ့ ကျန်းမာေရးစနစ်တစ်ခုကို 

အီရတ်ိုင်ငံသားေတ ွပိုင်ဆိုင်ထားပီးသားလည်း    

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့ အီရတ် - အေမရိကန်   စစ်ပွဲအပီး 

ဆယ်စှုစ်တစ်စအုကာမှာ    စီးပွားေရးပတ်ိဆိုမ နဲ  

အကမ်းဖက်မ ဒဏ်ေကာင့်      ေဒသတွင်းက 

အေကာင်းဆုံး  ကျန်းမာေရးစနစ်ကီးတစ်ခုဟာ 

ဗန်ုးဗန်ုးလကဲျသွားပီး အထူးသြဖင့ ်မခိင်နဲကေလး 

ေသဆုံး န်းဟာ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကာလ 

ဝမ်းေရာဂါလုိ  ကူးစက်ေရာဂါေတွ  ြပန်လည် 

ေခါင်းေထာင်လာခဲ့တယ်။ အရီတ်မှာရိှတဲ ့  ိင်ုငြံခား 

တပ်ေတရွဲ လဲွမှားတဲစ့မီခံန်ခဲွမ နဲ  ြပည်ပလက်ေဝခ ံ

အီရတ်အစိုးရအတွင်း   ြခစားလာဘ်စားမ ေတွ 

ေအာက်မှာ စီးပွားေရးဟာ ဆတ်ုယတ်ုပျက်ြပားသွား 

ပီး ဆင်းရဲမွဲေတမ က ၂၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင် န်းအထိ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။        

 စာမျက်ှာ ၇ သို

အများကီးေပးဆပ်လိုက်ကရတယ်။ ဆုံး ံးမ ေတွ 

ကိ ုြပန်လည်ကစုားဖို ခထုနိာလန်မထူိင်ုေသးပါဘူး။ 

အချင်းချင်းလည်း   စည်းလုံးညီွတ်မ ေတွပိကွဲ 

သွားပီး ယခုအချနိ်အထိ တိုက်လိုခိုက်လိုမပီးက 

ေသးပါ။ ကိုယ့်ိုင်ငံရဲအဆီအှစ်ေတွကို ထုတ်ယူ 

ခံခဲ့ကရပီး အချင်းချင်းရန်တိုက်ေပးတာခံခဲ့ကရ 

တဲအ့တွက် မေြဖရှင်းိင်ုေသးတဲ ့ဇာတ် ပ်ကီးထမှဲာ 

ြပည်သူေတွသာ  အ ံးသမားြဖစ်ေနကရတယ်။ 

သမ်ိးပိက်ုခံိင်ုငေံတဟွာ ကျဆံုးုိင်ငံ(Failed state) 

ေတွြဖစ်သွားကရတယ်ဆုိတာ   သေဘာေပါက်သင့် 

ပါတယ်။

အတိတ်သင်ခန်းစာအပိုင်း(၁)အီရတ် 

သမိုင်းအစ်အလာကီးမားပီး   ေဒသတွင်း 

ဩဇာကီးမား၊ ချမ်းသာက ယ်ဝတဲ့   အီရတ်ိုင်ငံရဲ 

ကမ ာဆိုးဟာ ရှစ်ှစ်ကာ အီရန်နဲ    စစ်ပွဲအပီးမှာ 

စတင်ခဲ့တယ်လိုဆိုရပါမယ်။ ၁၉၉၁ မှာ အီရတ်ဟာ 

ကူဝိတ်ကိုဝင်ေရာက်ကျးေကျာ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ 

ကူဝိတ်ဆိုတာ  ယခင်က  အီရတ်ပိုင်ြဖစ်ခဲ့တယ်။ 

ေရနံေကာင့်ပ ဲ အေမရိကန်က  ကူဝိတ်ကို   အီရတ် 

လက်ေအာက် ကျေရာက်ခွင့်မေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်တယ ်

ဆိုတာ သမိုင်းြဖစ်စ်ြပန်လှန်ကည့်ရင ်   သိပါလိမ့် 

မယ်။ ထိုေနာက် ဒုတိယအကိမ်    ပါရှန်ပင်လယ် 

ေကွစစ်ပွဲကို ရင်ဆိုင်ရပီး အ ံးရလဒ်နဲအတူ ၁၃ 

ှစ်ကာ အေနာက်အုပ်စုရဲစီးပွားေရးပိတ်ဆိုမ ဒဏ် 

ကိ ုအလူးအလဲခံခ့ဲရတယ်။   အင်အားချည့်နဲသွားတ့ဲ 

အီရတ်ိုင်ငံေတာ်ကီးဟာ   ၂၀၀၃ ခုှစ်မာှေတာ့ 

အေမရိကန်နဲ       ဗိတိန်မဟာမိတ်တပ်ေတွရဲ 

ဝင်ေရာက်တိုက်ခိုက ်        အပိုင်သိမ်းပိုက်ြခင်းကိ ု

သူတိုအကျိးစီးပွားအတွက် အသည်းအသန်လိုအပ်လာပီဆိုရင် စစ်တိုက်ဖိုဝန်မေလးတတ်ကတဲ့ Power struggle 

ေတွကားမှာ ကားမညပ်ဖို အမဲသတထိားေနရတဲ ့ိင်ုငတံစ်ိင်ုငြံဖစ်ပါတယ်။ ကမ  ာမီးေလာင်   သားေကာင်ချနင်း၊    မတရား 

ေချာက်တွန်း၊    အမ ဆင်အုိင်ကျင့်၊   ေမျာက်ြပ ဆန်ေတာင်း၊ မျက်ရည်ချပီး  ေထာင်ေချာက်ဆင်လိုသူေတွကားမှာ   

ရှင်သန်ရပ်တည်ေနရတဲ့   ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအေနနဲ  ကမ  ာေ့ြမေပ မှာ   ေနာက်ထပ် ကျဆုံးိုင်ငံ(Failed state)တစ်ခု 

ထပ်မမံေပ ေပါက်ေစေရးဟာ ိင်ုငသံားအားလုံးရဲ သမိင်ုးေပးတာဝန်တစ်ရပ်လည်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်က န်ေတာ်တိုဟာ 

အတိတ်က အီရတ်၊  လစ်ဗျား၊  ဆီးရီးယားိုင်ငံေတွရဲ ကျဆုံးြခင်းသမိုင်းြဖစ်စ်ေတွဆီက  သင်ခန်းစာေတွကို 

ထုတ်ုတ်ကည့်ိုင်ဖို ယေနေခတ်မှာ အထူးလိုအပ်

၂၀၀၃ ခုှစ်တွင်  အေမရိကန်ှင့် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲများ အီရတ်ိုင်ငံကိ ုကျးေကျာ်စစ်ဆင် ဲပီး ဘဂ ဒက် 

မိကိ ုဗုံးကဲတိုက်ခိုက်စ်။

က န်ေတာ်တိုဟာ ပစ ပ န်မှာ မမိဘိဝနဲ မမိလိူအဖဲွအစည်းအတွက် ေကာင်းမွန်တိုးတက်ေအာင် စံ န်းေတနွဲအည ီကိးစားေနထိုင်ေနကရတဲသ့ေူတခွျည်းပါပ။ဲ ဒလီိုကိးစားရာမှာ အတတ်ိကိလုည်း ေမထ့ားလိုမရတဲအ့ြပင် 

ထိုအတိတ်ဆီကပဲ သင်ယူေလ့လာစရာေတွ၊ သင်ခန်းစာယူစရာေတ ွအများကီးရှိေနတဲ့အတွက ်ရယူတတ်မယ်ဆိုရင ်လွန်စွာအကျိးရှိပါလိမ့်မယ်။ အတိတ်က ကိုယ့်အမှားေတွကိ ုသုံးသပ်အေြဖရှာိုင်ဖိုအြပင ် 

သူများရဲအမှားမှလည်း သင်ခန်းစာယူိုင်မှ၊ ေလ့လာိုင်မှသာ ပစ ပ န်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပီး အနာဂတ်စိန်ေခ မ ေတွကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ  ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းိုင်မှာြဖစ်တယ်လို ယုံကည်မိပါတယ်။ 



ိုဝင်ဘာ    ၁၂၊   ၂၀၂၁

စာမျက်ှာ ၆ မှ

မေြဖရှင်းိင်ုတဲ ့ိင်ုငေံရးကလဲစ့ားေချမ ၊  ပဋပိက  

ေတွနဲ  လူမ စီးပွားဘဝ နာတာရှည်ေရာဂါေပါင်းစံု 

ကို ှစ်ရှည်လများ အီရတ်ြပည်သူေတ ွခံစားေန 

ရတာ ယေနထိတိုင်ပါပဲ။ 

အထူးသြဖင့်  ဆင်းရဲချမ်းသာ    ကွာဟချက် 

အလွန်ကီးမားလာြခင်းပဲြဖစ်တယ်။ ြပဿနာက 

လမ်းတံတားစတဲ ့  အေြခခံအေဆာက်အအုံေတွ 

ပျက်စီးယိယွုင်းမ ၊   စစ်ပဲွ ေတေွကာင့ ်   နည်းပညာ 

ေနာက်ကျမ နဲအတ ူအရီတ်ြပည်သေူတရွဲ အဓကိ 

အားထားရာြဖစ်တဲ့လယ်ယာက  ဟာ  လုံးဝ  

နာလန်မထူုိင်ြဖစ်ပီး အစာေရစာမလံုေလာက်မ  

ဒဏ်ကိ ုအေမရကိန်ဝင်ေရာက်ပီး ၁၀ ှစ်ခန်အထ ိ  

အြပင်းအထန်ခံစားခဲ့ကရပါတယ်။     

အာဟာရချိတဲမ့ ဒဏ် ဆုိးဆုိးရားရားခံစားခ့ဲကရ

ဆက်ဒမ်ဟစူန်ိလက်ထက်  အေမရကိန်စီးပွား 

ေရးပိတ်ဆိုမ ဒဏ်   ခံေနရစ်အတွင်းမှာေတာင ် 

အစိုးရက ြပည်သေူတကွိ ု  အေြခခစံားကန်ုေသာက် 

ကုန်ေတွကို လစ် အခမဲ့ြဖည့်စွက်ေထာက်ပံ့ိုင်

ခဲလ့ို     အစာေရစာြပတ်လပ်မ နဲ   ငတ်မွတ်မ ဒဏ်ကိ ု

မခံစားခဲ့ကရဘူး။ အေမရိကန်ဝင်အပီးမှာေတာ ့

အီရတ် ငါးှစ်ေအာက်ကေလး ၂၂  ရာခုိင် န်းဟာ 

အာဟာရချိတဲ့မ ဒဏ်ကို ဆိုးဆိုးရားရားခံစား 

ခဲ့ကရတယ်လို WFP ကမ ာစ့ားနပ်ရကိ ာအစအီစ် 

မှတ်တမ်းတစ်ခုအရလည်း သိရပါတယ်။ 

ပညာေရးနိမ့်ကျ

ပညာေရးဘက်      လှည့်ြပန်ေတာ့လည်း 

အေမရိကန်မဝင်ခင်က    အီရတ်ြပည်သူေတွရဲ 

တစ်ဦးချင်းစာတတ်ေြမာက်မ နဲ    ေကျာင်းေန န်း 

အေြခအေနဟာ   ေဒသတွင်းမှာ  အေကာင်းဆုံးမှာ 

ရှိရာက ုိင်ငံြခားတပ်ေတွဝင်ေရာက်ပီးေနာက်ပုိင်း 

ေှာင့်ေှးသွားခဲ့ပါတယ်။

ဦးေှာက်ယိုစီးမ ြပဿနာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကရ

 ဗုံးဒဏ်ေကာင့် စာသင်ေကျာင်းေတ ွပျက်စီး၊ 

ပညာတတ်ေတဟွာ စစ်ေသွးက ေတရွဲ  အသတ်ခ ံ

ရပီး ိင်ုငြံခားကိထွုက်ကန်ုကလို ဦးေှာက်ယိစုီးမ  

ြပဿနာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကရတယ်။  လူတစ်ဦးမှာ 

ရသင့ရ်ထိက်ုတဲ ့အမိုးအကာနဲ   စားေရေသာက်ေရ 

စတဲ ့မရိှမြဖစ်ဝန်ေဆာင်မ ကိေုတာင် မရိင်ုေတာ ့

တဲ့အတွက် ေရ ေြပာင်းဒုက သည်ေတွအြဖစ်နဲ  

ေနကရတဲ ့   ြပည်သေူတရွဲအေြခအေနဟာ   ေသ

ဒဏ်ကျအကျ်းသားေတွလိုြဖစ်ခဲ့ကတယ်လို 

ဆိုပါတယ်။ ေရနံက ယ်ဝတဲ့ိုင်ငံက      ြပည်သ ူ

ေတကွိယ်ုတိင်ု လ ပ်စစ်နဲ  ကိယ်ုပိင်ုဂျင်နေရတာကိ ု

ကုိယ်တုိင်ေဈးကီးေပးဝယ်သံုးကရပီး ဆိုးရားလှ 

တဲ ့ဒဇီယ်အနံေတနွဲအတ ူယခင်လှပခဲတ့ဲ ့အရီတ် 

မိကီးေတရွဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန်ရှင်းမ ဟာ 

ေလထ၊ု ေြမထုညစ်ညမ်းမ  ေတွနဲအတူ ေပျာက်ကွယ် 

ခဲ့ရပါတယ်။

ကျးေကျာ်သမ်ိးပိက်ုခရံမ နဲအတ ူ    ှစ်ေပါင်း 

တစ်ေသာင်းေကျာ်သက်တမ်းရှိ အီရတ်သမိုင်းဝင ်

ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များစွာလည်း ေပျာက်ဆုံး၊ 

ပျက်စီး၊    ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့     အေြခအေန 

ေရာက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခိုးခံရ၊ လက်သရမ်းပီး 

ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အြပင ်  အစိုးရရဲ   လျစ်လျ မ ေတွ 

ေကာင့် ေရှးေဟာင်းမိြပတစ်ခုြဖစ်တဲ့  မက်ဆိုပို 

ေတးနီးယန်းယ်ေကျးမ ြပယုဂ ်“ေဘဘီလုံ”လည်း 

လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။ 

အသိေနာက်ကျခဲ့ရပီး လုံ ခံမ မရှိေတာ့တဲ့ 

အီရတ်ြပည်သူေတွရဲဘဝ ...

ကနဦးမှာ အရီတ်ြပည်သေူတဟွာ အေမရကိန်နဲ  

အေနာက်အပ်ုစအုေပ   ေမ ာ်လင့ခ်ျက်အကီးအကျယ် 

ထားခဲ့ကပီး     သူတိုရဲ   ကယ်တင်ရှင်အြဖစ ်

သေဘာထားခဲ့ကတယ်။    ဒီမိုကေရစီေပးမယ့် 

သူေတာ်ေကာင်းေတွအြဖစ ်   ထင်မှတ်ခဲ့ကတယ်။ 

ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ရဲကျဆံုးခန်းနဲအတူ  စစ်ပဲွဟာလည်း 

ြမန်ြမန်ပီးေြမာက်သွားမယ်လို ခပ်ေပါ့ေပါ့တွက်ဆ 

ထားခဲ့ကဟန်တူပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့ သူတိုရဲအထင်နဲအြမင်ဟာ  လွဲေန 

မှန်းသတိဲအ့ချန်ိမှာ အရာရာဟာ   ေနာက်ကျသွားခဲ့ပ ီ

ြဖစ်တယ်။   လုံ ခံမ မေပးိုင်တဲ့အြပင ်ဒုက ဆင်းရဲမ  

ေတကွိသုာ ေနစ်ကံကရေတာ့တယ်။ ဘဂ ဒက်မှာ 

လူနပ်ချမ်းသာေတွေပ လာေပမယ့်   တစ်ဦးချင်း 

လုံ ခံမ ဟာ လုံးဝအဖတ်ဆယ်မရေတာ့တဲ့အေြခ 

အေန ေရာက်သွားရတယ်။ 

ဆက်ဒမ်ေခတ်မှာေကာက်ရတာက  အာဏာ 

ရှင်တစ်ဦးတည်းကုိြဖစ်ေပမယ့်  မဟာမိတ်တပ်ေတွ 

နဲ  လက်ေဝခံ       အီရတ်အစိုးရေအာက်မှာေတာ ့

ေကာက်ရသူေတွက ကုိယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒုနဲေဒး 

ပါပ။ဲ ဘာသာမှား၊  အယမှူား၊  ေမွးရပ်ေြမမှား၊ အမည် 

ေပးမှားလို စစ်ေသွးက ေတွရဲလက်ချက်နဲ  အသတ် 

ခရံသေူပါင်းဟာ ဆက်ဒမ်ေခတ် ၁၉၉၁ - ၂၀၀၃ ခှုစ် 

ကာလထက်  အေမရိကန်သိမ်းပိုက်အပီး ၂၀၀၆ 

ခုှစ်   တစ်ှစ်တည်းမှာတင်    အဆမတန် 

ြမင့်တက်သွားခဲပ့ါတယ်။  ထိကုာလ အီရတ်မိလမ်း 

ေတွေပ မှာ စစ်ေသွးက မျိးစုံတိုသာ  ကီးစိုးေနတာ 

ေကာင့ ်အေသခံဗုံးခွဲမ များ၊  ြပန်ေပးဆွဲသတ်ြဖတ ်

မ ေတွေအာက်က    ြပည်သူေတွရဲဘဝေတွဟာ 

ေသွးပျက်စရာအတိြဖစ်ခဲ့ကရတယ်။   အေသခံ 

ဗုံးကဲွမ ေတေွနာက်မှာ အြပစ်မဲက့ေလးသငူယ်ေတနွဲ  

အမျိးသမီးေတွဟာ        ပိုပီးထိခိုက်ခံစားကရပါ 

တယ်။ 

ိုင်ငံအစိတ်စိတ်အမ ာမ ာြဖစ်သွား

ဆွန်နီြဖစ်တဲ့     ဆက်ဒမ်ဟူစိန်လက်ထက်မှာ 

အဖိှိပ်ခံြဖစ်ခ့ဲတ့ဲ ရီှးယုိက်မူဆလင်ေတွဟာ အေမရိကန်  

ေထာက်ခံတဲ့      ရှီးယိုက်ဗဟိုအစိုးရေတွအြဖစ ်

ြပန်လည်ကီးစိုးလာခဲ့ကပီး  ဆွန်နေီတကွိ ုြပန် ကလဲ ့

စားေချ၊ တစ်ခါ ဆွန်နေီတြွဖစ်တဲ ့အယ်လ်ေကဒါ(ယခ ု

ISIS) ေတွရဲ   တန်ြပန် ခိမ်းေြခာက်မ ကို ြပန်ခံရပီး 

ISIS နဲ  အရီတ်ရီှးယိက်ု အစိုးရရဲ   တိက်ုပဲွေတြွဖစ်ပွား 

လာခဲတ့ယ်။   ယခလုိ ုညွီတ်မ မရိှချန်ိမှာ     အရီတ်   

ကာ့ဒ်လူမျိးေတွကလည်း ေရှးယခင်ကတည်းက 

ေတာင်းဆိတုိက်ုပဲွ ဝင်ေနတဲ ့   သတူိုရဲနယ်ေြမပိုင်နက် 

ကို    ြပန်လည်ရယူတိုက်ခိုက်ပီး ကိုယ်ပိုင်ေဒသနဲ  

ကုိယ်ပုိင်အစုိးရ ဖဲွခဲ့ကတယ်။  “ေရနစ်သူဝါးကူထုိး”   

ဆိုသလို အစိတ်စိတ်အမ ာမ ာြဖစ်ိုင်  သိုမဟုတ် 

ြဖစ်ေနတဲ့    အီရတ်ိုင်ငံရဲအေြခအေနေတွကို    

အလွယ်တကူ ြမင်ိုင်မယ်လိုထင်ပါတယ်။ 

ကိတင်တွက်ဆမိဟန်မတူ 

အမှန်ေတာ့ အီရတ်ြပည်သူေတွဟာ ိုင်ငံြခား 

တပ်ေတွ   သူတိုိုင်ငံထဲ    ဝင်ေရာက်ကျးေကျာ ်

တိုက်ခိုက်မ အေပ    တန်ဖိုးကီးကီးေပးဆပ်ရမယ ်

ဆိုတာ ကိတင်တွက်ဆမိဟန်မတူပါဘူး။ ဆက်ဒမ် 

ဟစူန်ိကိမုန်ုးတဲစ့တ်ိနဲ  အေနာက်အပ်ုစတုပ်ဖဲွေတကွိ ု

လွယ်လင့်တကူေခ သွင်းခဲ့ကတယ်။ 

တုိက်ုိက်ေပးဆပ်လုိက်ရတာက  ြပည်သူေတွရဲ 

အသက်ေတွ၊    စည်းစိမ်ဥစ ာေတွပါပဲ။   ြပည်ပ 

ကျးေကျာ်တပ်နဲ     သူရဲမဟာမိတ်ေတွ၊    အီရတ် 

စစ်ဘက်နဲရဲတပ်ဖွဲနဲ     ဆန်ကျင်ဘက်ပုန်ကန်သူ 

ေတွအကား  အြပန်အလှန်တုိက်ခုိက်မ ၊ ဗံုးခဲွဗံုးကဲမ  

ေတွ၊   အေသခံဗုံးခွဲမ ေတွ၊   မီး  မ ေတွေကာင့ ်

အရပ်သားြပည်သူ တစ်သိန်းရှစ်ေသာင်းနဲ   ှစ်သိန်း 

ကား    ေသဆံုးခ့ဲကရတယ်လုိ  ဆုိပါတယ်။ ဒီထက် 

မက  ပိမုျားတဲက့န်ိးဂဏန်းအေရအတွက်အထ ိရိှိင်ု 

တယ်လိုလည်း ေဖာ်ြပထားကပါတယ်။ 

မည်သည့်ြပည်ပကျးေကျာ်မ မဆို 

စည်းလုံးညီွတ်မ နဲ  အင်အားချိတဲ့ရသည်သာ... 

 ေနာက်ဆုံးေတာ့    ၂၀၁၁ ခုှစ်  သမ တ 

ေဂျာဘွ့တ်ရ လက်ထက်မှာ အေမရကိန်တပ်ေတဟွာ 

အီရတ်က အပီးအပိုင်  ြပန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပီး 

စစ်ပွဲလည်း အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါေတာ့တယ်။ အင်အား 

ချည့်နဲလာတဲ့  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအတွက်ေတာ ့ြပည်ပ 

ုိင်ငံေတွရဲအလွယ်တကူလ မ်းမုိးချပ်ကုိင်ခံရုိင်ေြခ 

များေနဆပဲါ။   အေမရကိန်   ထွက်ခွာသွားေပမယ့ ်

အိမ်နီးချင်းအီရန်ိုင်ငံရဲ ခိမ်းေြခာက်မ ကိုခံေနရ

ဆြဲဖစ်ပီး    ုိင်ငံတွင်း  ရီှးယုိက်-   ဆွန်နီအကဲွအပဲက 

ုိင်ငံစည်းလံုးညီွတ်မ ကိ ု   ထခိိက်ုပီး    ိင်ုငကံိ ု

မတည်မငိမ်ြဖစ်ေစတယ်ဆိုတာ သင်ခန်းစာယူ 

စရာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဆိရုရင်ေတာ ့ အရီတ်ိင်ုငရံဲ   အတတ်ိသမိင်ုး 

သင်ခန်းစာေတဟွာ   ယတူတ်မယ်ဆိရုင်   အလွန် 

တန်ဖိုးရှိမှာြဖစ်ပါတယ်။ အေမရိကန်ဘက်မှာ 

လည်း သင်ခန်းစာယူစရာေတ ွ   အများကီးပါ။ 

ဖျက်အားြပင်းလက်နက်ကီးေတွရှိတယ်ဆိုတဲ့    

သတင်းမှားေတွအေြခခံပီး ေဒ လာ ထရီလီယံချ ီ  

သုံးခဲ့တဲ့စစ်ပွဲမှာ  မည်သည့်အကျိးရလဒ်ကိုမ ှ

မရခဲ့ဘူးဆိုတာ   အေမရိကန်ေတွကိုယ်တိုင်   

ဝန်ခံပီးြဖစ်ပါတယ်။  သူတိုရဲိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒ

ကိ ု  ြပန်လည်သုံးသပ်ခဲရ့တယ်။   ကျးေကျာ်လိသု ူ

တိုရဲ     မဟာဗျဟာအမှားတစ်ခု ေကာင့  ်

ိုင်ငံတစ်ခု မီးေလာင်တိုက်သွင်းခံရသလိုြဖစ်ပီး 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူေတွများစွာ ေသေကျပျက်စီးရ 

မယ့်အ ေရးကိ ု     အင်အားကီးိင်ုငေံတကွိယ်ုတိင်ု 

က ြပန်လည်သုံးသပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

တန်ဖိုးကီးကီးေပးဆပ်ခဲ့ရ

အီရတ်ြပည်သူေတွကုိယ်တုိင်လည်း     သူတို 

ေမ ာ်လင့်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစစ်အမှန်ကို မရခဲ့ 

သလိ ု  ေပးဆပ်မ တန်ဖုိးကီးကီးနဲ    တစ်ဝက် 

တစ်ပျက်    ဒမီိကုေရစနီဲသာ     ေရာင့ရ်ေဲနကရပါလား 

ဆိတုဲ ့အချက်ကိ ု  ြပန်လည်သုံးသပ်ဆင်ြခင်ကရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

မိမိိုင်ငံနဲ  မိမိလူမျိး 

ထာဝရ ရှင်သန်ရပ်တည်ိုင်ေရး 

အဓိကအချက်အေနနဲ     ပထဝီိုင်ငံေရးအရ 

ေရ ကွက်၊   ကစားကွက်ေတကွိ ု  နားလည်သေဘာ 

ေပါက်ကဖို၊     အတိတ်ရဲ  သမိုင်းြဖစ်စ်ေတွကိ ု

သင်ခန်းစာယူတတ်ဖိုနဲ  မိမိိုင်ငံနဲ  မိမိလူမျိး 

ထာဝရရှင်သန်ရပ်တည်ိုင်ေရးအတွက ်မျိးချစ် 

စိတ်နဲတကွ   လုံေလာက်တဲ့အသိeာဏ်ပညာ၊   

အ ေြမာ်အြမင်ကီးမားမ နဲ    ဆင်ြခင်တုံတရား 

သည်သာ အေရးကီးဆုံးြဖစ်ပါေကာင်း  တင်ြပ 

လိုက်ရပါတယ်။      ။ 

အီရတ်ကို အေမရိကန်ဦးေဆာင်တဲ့    မဟာမိတ်တပ်ေတွ အလွယ်တကူဝင်တိုက်ပီး  တစ်ိုင်ငံလုံးကို 

အချန်ိတိအုတွင်း သမ်ိးပိက်ုိင်ုြခင်းကိ ုေလလ့ာတဲအ့ခါ ိင်ုငတွံင်းစည်းလုံးညွီတ်မ မရိှတာကိ ုေတွရသလိ ု

အရီတ်တပ်မေတာ်နဲ  ြပည်သေူတရွဲ မျိးချစ်စတ်ိကင်းမဲမ့ ၊ အရီတ်ေခါင်းေဆာင် ဆက်ဒမ်ဟစူန်ိရဲ  အာဏာ 

ရှင်ဆန်ပီး  ေမာက်မာခက်ထန်မ ၊  အေနာက်အုပ်စုရဲ ုိင်ငံေရး စစ်ေရးေထာင်ေချာက်ကုိ မြမင်ုိင်ေလာက်ေအာင် 

စစေ်ရးစမ်ွးရည၊်   စည်းုံးေရးစမ်ွးရညမ်ြပည့ဝ်မ  စတဲအ့ချကေ်တကွိ ုေလလ့ာသငခ်န်းစာယူကရမှာပြဲဖစ်

မိုးညိ  ိုဝင်ဘာ  ၁၁

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 

၏ကီးကပ်မ ြဖင့်    အုတ်ဖိုငါးလုပ်ငန်း 

စခန်းမှ  သဘာဝြမစ်ေချာင်းအင်းအိင်ုများ 

အတွင်း ငါးသယံဇာတများေရရှည်တည် 

တံေ့စရန်ှင့ ်  ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား 

ငါးရိက ာ  ပိုမိုစားသုံးိုင်ေစရန်အတွက ်

ိုဝင်ဘာ  ၁၀  ရက်တွင်  မိုးညိမိနယ ် 

ြမစ်မခေရတံခါးအနီး သဘာဝေရြပင ် 

အတွင်းသုိ ှစ်လက်မအရယ် ငါးြမစ်ချင်း 

ငါးသားေပါက် ေကာင်ေရ ၅၀၀၀၀၊ ငါးခံုးမ 

ကီးေကာင်ေရ ၇၀၀၀၀ ှင့် ေရ ဝါငါးကင်း 

ေကာင်ေရ  ၃၀၀၀၀  စုစုေပါင်း ငါးေကာင်ေရ 

၁၅၀၀၀၀ မျိးစိုက်ထည့်ခဲ့သည်။ 

အဆုိပါ   ငါးမျိးစုိက်ထည့်ပဲွသုိ   မိုးညိ 

မိနယ်   စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များ၊ 

မိနယ် ငါးမျိးစိုက်ထည့်ကီးကပ်ေရး 

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊     ဌာနဆိုင်ရာ 

အကီးအကဲများ၊ မိနယ်ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှး       ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊ အုတ်ဖိုငါးလုပ်ငန်းစခန်း

တာဝန်ခံေဒ မိုးသီတာှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေဒသခံြပည်သူများက ပါဝင် ငါးမျိးစိုက ်

ထည့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်

မိုးညိမိနယ် ြမစ်မခေရတံခါးအနီး သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးမျိးများစိုက်ထည့်



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၁

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခိင်ုဝင်းသည် ယေန  မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးှင့ ်  ကျန်းမာေရးက   

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များှင့် ပတ်သက် 

၍ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အိ ိယသံအမတ်ကီး H.E. 

Mr. Saurabh Kumar ှင့်အဖဲွအား ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆံု ေဆွးေွးသည်။

ေတွဆုစံ် ြမန်မာိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ရန်အတွက် အိ ိယိုင်ငံထုတ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးများ    ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

အသုံးြပိုင်ေရးကိစ ၊    ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီး 

ေကာင်း အေထာက်အထားများ ှစ်ိင်ုင ံအသအိမှတ် 

ြပ၍ ခရီးသွားလာြခင်းဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များ 

ေြဖေလ ာခွ့င့ြ်ပေရးဆိင်ုရာကစိ ၊ ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံြခင်းဆိုင်ရာ COWIN Platform အား 

ှစ်ိင်ုင ံပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာကစိ ၊ အိ ိယ 

ိုင်ငံမှ  COVAXIN  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးကို 

WHO က အေရးေပ အသုံးြပရန်အတွက် အသအိမှတ် 

ြပပီးြဖစ်ပါ၍   ြမန်မာိုင်ငံမှ   အသိအမှတ်ြပ 

ကာကွယ်ေဆးစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းိုင်ေရးကိစ ၊ 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ၏ ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်မ များြဖင့် ဝယ်ယူထားေသာ ကိုဗစ-်၁၉ 

ကာကွယ်ေဆးများြဖင့်လည်းေကာင်း၊    ှစ်ိုင်ငံ 

ရင်းှီးချစ်ကည်မ အရ       လှဒါန်းေပးထားေသာ 

ကာကွယ်ေဆးများြဖင့်လည်းေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ 

တွင်း National Vaccine Deployment Plan အရ 

ထိုးံှေပးလျက်ရိှသည့က်စိ ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

မှ အထူးကုဆရာဝန်များ အိ ိယိုင်ငံသို ေစလ တ် 

ပညာသင်ကားေရးဆိုင်ရာကိစ ၊  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

State-of-the-Art ေဆးုတံည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်း 

များှင့်ပတ်သက်၍ အိ ိယုိင်ငံှင့် ဆက်လက်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားုိင်ေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များှင့် စပ်လျ်း 

၍ ေဆွးေွးကေကာင်း သိရသည်။       သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၁

သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  

ေဒါက်တာမျိးသိန်းေကျာ်သည ် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

အိ ိယသံအမတ်ကီး H.E Mr. Saurabh Kumar 

အား  ယေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်   ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

အဆိုပါဝန်ကီးဌာန  ဧည့်ခန်းမ၌  လက်ခံေတွဆုံ 

သည်။ 

ေတွဆုံစ် ြမန်မာိုင်ငံှင့် အိ ိယ ှစ်ိုင်ငံ 

အကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အြဖစ် ဖွင့်လှစ်ထား 

ေသာ ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ 

တက သိုလ်၏     သင်ကားသင်ယူမ ကိစ ရပ်များ၊ 

အိင်ုစတီနီယ်ပယ်တွင် လသူားအရင်းအြမစ် ြပစပုျိး 

ေထာင်ြခင်းများကိ ုပိမုိတုိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက် 

သွားမည့အ်ေြခအေန၊ အိ ိယိင်ုငရိှံ India Institute 

of Information Technology – Bangalore(IIIT-B) 

ှင့်  တက သိုလ်အချင်းချင်း  ဆက်လက်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်အေြခအေန၊ ြမန်မာိင်ုငအံတွက် 

အေရးပါေသာ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမ ဲစွမ်းအင်က  ှင့်  

ဇဝီနည်းပညာက  တိုတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့ ်

အစီအစ်၊   မ ေလးနည်းပညာတက သိုလ်တွင် 

Remote Sensing ဌာနှင့်  ဆက်လက်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့် အေြခအေနများကို ရင်းှီး 

ပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။  

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၁

(၂၇) ကမ်ိေြမာက် အာဆယီပံိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးများ 

အစည်းအေဝးကုိ ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ်  

ဦးေဆာင်၍  ယေနတွင်  ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

ကျင်းပသည်။     အဆိုပါ အစည်းအေဝးှင့်အတ ူ

အာဆီယံ- တုတ် ပုိေဆာင်ေရးဝန်ကီးများအစည်း  

အေဝးှင့ ်US-ASEAN Business Council (US-ABC) 

ေဆွးေွးပဲွတိုကိုလည်း တစ်ဆက်တည်းကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးများသို   အာဆီယံအဖွဲဝင် ၁၀ 

ိုင်ငံှင့် တုတ်ိုင်ငံတိုမှ ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးများ၊ 

အာဆယီအံတွင်းေရးမှးချပ်ှင့ ် US-ABC မှ တာဝန် 

ရှိသူများ      တက်ေရာက်ကသည်။    ြမန်မာိုင်ငံမ ှ

ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်       ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း  

ဦးေဆာင်ေသာ     ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ     ပါဝင် 

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

အဆိပုါ (၂၇) ကမ်ိေြမာက် အာဆယီပံိုေဆာင်ေရး 

ဝန်ကီးများအစည်းအေဝးတွင ်ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ 

ဝန်ကီးချပ် H.E. Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo HUN SEN က အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး အစည်းအေဝးကိ ုဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

ဆက်လက်၍     အစည်းအေဝးအစီအစ်အရ 

အလှည့်ကျဥက    ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံMinistry of 

Public Works and Transport မှ ဝန်ကီး H.E. Mr. 

SUN Chanthol  က ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား 

ေြပာကားပီး  အစည်းအေဝးအစီအစ်များအတိုင်း 

ကျင်းပရာ တက်ေရာက်လာေသာ ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီး 

များက   “အာဆီယံကွာလာလမ်ပူ  ပိုေဆာင်ေရး 

လုပ်ငန်းစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၅) တွင်ပါဝင်ေသာ 

ပိုေဆာင်ေရးက  အသီးသီး၏   ိုင်ငံအလိုက်ှင့ ်

ေဒသတွင်း ေရရှည်တည်တံ့သည့ ်ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးတွင ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို

ေြပာင်းလဲအသုံးြပရာ၌ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း အဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့်အတ ူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်

ေဒသတွင်းေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊ အာဆီယံ၏ တစ်ခု 

တည်းေသာ ေလေကာင်းှင့် ေရေကာင်းေဈးကွက် 

ေဖာ်ေဆာင်မ ၊  စင်ကာပ-ူကမူင်းရထားလမ်းစမီကံန်ိး၊  

အာဆီယံအေဝးေြပးလမ်းကွန်ရက်ှင့ ်   အာဆီယံ 

ပိုေဆာင်မ  လွယ်ကူေချာေမွေစေရးမူေဘာင်များ 

အေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုမ ၊ ကန်ုစည်ပိုေဆာင် 

ေရးကုိ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သုိ ေြပာင်းလဲအသံုးြပေရးကိစ ၊ 

အာဆီယံှင့် တုတ်ိုင်ငံတိုအကား ပိုေဆာင်ေရး

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ”ကို   အြမင်ချင်းဖလှယ ်

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် မြဖစ်မေနအသံုးြပရန် လိအုပ်လာ

ယင်းေနာက်  “ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

အနာဂတ်တွင်         ေဒသတွင်းကုန်စည်စီးဆင်းမ  

ြပတ်ေတာက်ြခင်းမရိှေစရန်အတွက် ကုန်စည်ပုိေဆာင် 

ေရးှင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ ်

စနစ် ေြပာင်းလဲအသုံးြပေရး” ှင့်စပ်လျ်း၍ ိုင်ငံ 

အလိုက် ေဆွးေွးရာတွင ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

“ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ကာကွယ်တားဆီးေရးကုိ အြခားုိင်ငံများ 

နည်းတ ူကန်သတ်ချက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရသည့ ်

အတွက် ကန်ုစည်ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ေထာက်ပံပ့ိုေဆာင် 

ေရးတွင် ေှာင့်ေှးကန် ကာမ များှင့် အေသးစား 

အလတ်စား စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအတိင်ုးအတာ 

တစ်ခအုထ ိထခိိက်ုမ များြဖစ်ေပ ခဲေ့ကာင်း၊ အဆိပုါ 

စန်ိေခ မ များကိ ုေကျာ်လ ားရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် 

စနစ် မြဖစ်မေနအသုံးြပရန် လိုအပ်လာေကာင်း 

ေဆွးေွး သည်။ 

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လက်ရှိ 

ပိုေဆာင်ေရးက  တွင် IT အသုံးြပမ များ၊ ဆက်သွယ် 

ေရးကွန်ရက်အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း National Portal 

ှင့ ်Data Centre တည်ေဆာက်ြခင်း၊ e-Government 

Master Plan ၂၀၂၁-၂၀၃၀ ကာလေရးဆွဲြခင်းှင့ ်

အမျိးသားအဆင့် Intelligent Transport System 

(ITS) Master Plan ေရးဆွဲေရး စေသာ IT အေြခခံ 

အေဆာက်အအုံ    ဖွံဖိးေရးေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ချမှတ်ထားသည့် ဦးတည်ချက် 

များှင့်  ေရှလုပ်ငန်းစ်များကိုအေြခခံပီး  ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ လုပ်ငန်းစ်များ    အရှိန်အဟုန်မပျက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ေဒသတွင်း ေရရှည်  

တည်တံ့သည့် ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ေထာက်ပံ့ 

ပိုေဆာင်ေရးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို ေြပာင်းလဲ 

အသုံးြပရာ၌ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း အဖွဲဝင် 

ိုင်ငံများှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ေဆွးေွးသည်။ 

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် အကမ်ိ (၂၀) ေြမာက် အာဆယီ-ံ

တုတ် ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးှင့ ်

အာဆီယံပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးများှင့် US-ASEAN 

Business Council ေဆွးေွးပွဲကို ကျင်းပသည်။ 

(၁၉) ကမ်ိေြမာက် အာဆယီ-ံဂျပန် ပိုေဆာင်ေရး 

ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝး၊   (၁၂) ကိမ်ေြမာက ်

အာဆီယံ-ကိုရီးယား ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးအစည်း 

အေဝးှင့်   အာဆီယံပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးများှင့ ်

ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများ/ဖွံဖိးမ မိတ်ဖက်များ အထူး 

အစည်းအေဝးများကိ ု      ိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် 

ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း      သိရ 

သည်။  

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးှင့် ကျန်းမာေရးက  
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွး

အုိင်စီတီနယ်ပယ်တွင် လူသားအရင်းအြမစ် ြပစုပျိးေထာင်ြခင်းများကို
ပိုမိုတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်က  ှင့် 

ဇီဝနည်းပညာက  တိုတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့်ကိစ ရပ်များ ေဆွးေွး



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၁

အားကစားှင့်       လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံသည်  ယမန်ေန  

နံနက်ပိုင်းတွင် မွန်ြပည်နယ် သထုံခိုင်အတွင်းရှိ 

မိနယ်များှင့ ်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေဝါမိနယ်ရှ ိ

အားကစားကွင်း/   အားကစားုံများကိ ု   ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

မှာကား

ေရှးဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ေပါင်မိနယ်  အားကစားကွင်းှင့်  မိုးလုံေလလုံ 

အားကစားခန်းမအား   လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးပီး 

ြပည်သူများ  အားကစားကွင်း/ ံုများ၌   လာေရာက် 

ကစားိင်ုေရး၊   စခန်းဝင် ေလက့ျင့မ်ည့ ်  အားကစား 

သမားများ  ြပည့်ြပည့်စံုစံုှင့်  အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 

ေနထိုင်ေလ့ကျင့်ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်သည်များ 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့်   မိုးလုံေလလုံ 

အားကစားခန်းမ  ေရရှည်တည်တံ့ိုင်ေရးအတွက ်

ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးရန်လိအုပ်ေကာင်း   တာဝန်ရိှသမူျား 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၁

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက           ေဒါက်တာ 

ေမာင်ေမာင်ုိင်သည် ေနြပည်ေတာ်တုိင်းစစ်ဌာနချပ် 

တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်ဟိန်း၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ

အဖွဲဝင်များှင့ ်အတူ     ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ် ဇမ သရီိမိနယ် လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယီာ 

ုံးှင့် ဒက ိဏသီရိမိနယ ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး 

တို၌   ေဒသခံြပည်သူများ   လ ပ်စစ်မီတာခများ

ေပးသွင်းေနမ ှင့်  ေနြပည်ေတာ်အဝင်စစ်ေဆးေရး 

ဂိတ်များသို  သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ေရှးဦးစွာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    ေဒါက်တာ 

ေမာင်ေမာင်ိုင်၊  ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်ဟန်ိးှင့အ်ဖဲွသည် ဇမ သရီိမိ 

နယ် လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယီာုံးှင့ ်ဒက ိဏသရီိမိနယ် 

လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးများသိုေရာက်ရှိပီး ေဒသခံ 

ြပည်သူများ  လ ပ်စစ်မီတာခများေပးသွင်းေနမ ကို 

ကည့် အားေပးပီး  ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်စကား

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၁

ြမန်မာိုင်ငံ၏  ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ  ြပန်လည်စတင်ိုင်ေရးစီမံချက ်

အား  အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးအတွက ် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ် 

ဝန်ကီးဌာနများ၊ ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်ှင့ ်ညီေနာင် 

အသင်းများှင့်   ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို    ယေနနံနက်ပိုင်းက

ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန နီလာအစည်းအေဝးခန်းမ၌  

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။

ရည်ရယ်ကျင်းပ

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာေဌးေအာင်က 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ြမန်မာိင်ုင၏ံ ဟိတုယ်ှင့ခ်ရီးသွားလပ်ုငန်းများ ြပန်လည်ရှင်သန်ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက ်အစ်အမဲထည့်သွင်း လမ်း န်မှာကားလျက်

ရှိပါေကာင်း၊ ယေနကျင်းပသည့်အစည်းအေဝးသည ် ဝန်ကီးဌာနက 

ေရးဆွဲထားရှိေသာ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ခရီးသာွးလုပ်ငနး်များ ြပန်လည် 

စတင်ိင်ုေရးစမီခံျက်ကိ ုသက်ဆိင်ုရာ ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများြဖစ်ေသာ 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာ 

ေရးဝန်ကီးဌာန၊  ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လဝူင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငခံရီးသွားလပ်ုငန်းအဖဲွချပ်ှင့ ်ညေီနာင်အသင်းအဖဲွများ 

ှင့်ညိ  င်း၍  အပီးသတ်ြပင်ဆင ်ြပစုတင်ြပိုင်ေရးအတွက ်ရည်ရယ ်

ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ယခအုခါတွင် ကမ ာ့ိင်ုငအံသီးသီးတွင် ကိဗုစ်ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ိင်ု 

မ အေပ မတူည်၍ ၎င်းတိုိုင်ငမံျားရိှ ခရီးစ်ေဒသများသို ိင်ုငတံကာှင့် 

ေဒသတွင်းခရီးသွားများကို  ဦးတည်၍  စတင်ဖွင့်လှစ်လာကသည်ကို 

ေတွရိှရပါေကာင်း၊ မမိတိိုအေနြဖင့လ်ည်း ိင်ုငတံကာခရီးသည်များကိ ု

 မွန်ြပည်နယ် သထုံခိုင်အတွင်းရှိ မိနယ်များှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေဝါမိနယ်ရှိ အားကစားကွင်း/အားကစားုံများ ကည့် စစ်ေဆး

အား  မှာကားသည်။ 

ထုိေနာက်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည် 

သထံုမိနယ်  အားကစားခန်းမကုိလည်းေကာင်း၊ သထံု 

ခိုင်    ေဘာလုံးအားကစားကွင်းကိုလည်းေကာင်း၊  

သထုံခိုင်  အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

ှစ်ထပ်ံုး(အသစ်)ှင့ ်  ကာယဗလှင့ ် ကာယအလှ 

အားကစားခန်းမ(အသစ်)  တည်ေဆာက်ပီးစီးမ ကို 

လည်းေကာင်း၊   ကျိက်ထိုမိနယ်  မိုးလုံေလလုံ 

အားကစားခန်းမကိလုည်းေကာင်း  ကည့် စစ်ေဆး 

ပီး လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။ 

 ကည့် စစ်ေဆး

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး  ေဝါမိနယ်ရိှ  အားကစားခန်းမ 

အား ကည့် စစ်ေဆးပီး  အားကစားခန်းမ  သန်ရှင်း 

သပ်ရပ်စွာ  ေဆာင်ရက်ထားရှိရန်ှင့ ်  ြပည်သူများ 

စိတ်လက်ေပါ့ပါးစွာ  အပန်းေြပ  လာေရာက်ကစား 

ိုင်ေရးအတွက်  စီမံေဆာင်ရက်ထားရှိရန်၊  ပျက်စီး 

ယိယွုင်းေနမ များ အြမန်ဆံုး ြပြပင်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်

ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးအတွက် လိအုပ်သည်များကိ ု

တာဝန်ရှိသူများအား မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ေဝါမိနယ်ရိှ ေဘာလုံးအားကစား 

ကွင်း၌  ပွဲကည့်စင်အသစ ်ြပန်လည်တည်ေဆာက ်

မည့ေ်နရာအား ကည့် စစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ ိင်ုငတံကာစည်းမျ်းများကိေုလလ့ာပီး မမိတိိုိင်ုငှံင့ ်ကိက်ုညမီ ရိှသည့် 

ိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်သည်များ ဝင်ေရာက်ေရးဆိုင်ရာစီမံချက်ကို ကိတင်ြပင်ဆင်ေရးဆွဲထားကရမည်

လက်ခံိင်ုေရးအတွက် အဆင်သင့ြ်ဖစ်ေနရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ထားကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထုိသုိ ြပင်ဆင်ရာတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ် ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာစည်းမျ်းများကို ေလ့လာပီး မိမိတို 

ိင်ုငှံင့က်ိက်ုညမီ ရိှသည့ ်ိင်ုငတံကာခရီးသွားဧည့သ်ည်များ ဝင်ေရာက် 

ေရးဆိုင်ရာစီမံချက်ကိ ု   ကိတင်ြပင်ဆင်ေရးဆွဲထားကရမည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ယခုအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာကေသာ 

ဌာနဆိုင်ရာများမ ှ  တာဝန်ရှိသူများ၊  ြမန်မာိုင်ငံ  ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အဖဲွချပ်ှင့်  ညီေနာင်အသင်းအဖဲွများမှ ကုိယ်စားလှယ်များအေနြဖင့် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏  ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ  ြပန်လည်စတင်ိုင်ေရးစီမံချက ်

အေပ တွင်      ဝိုင်းဝန်းေဆွးေွးအကံြပေပးကေစလိုပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွား န်ကားမ ဦးစီးဌာန ေလ့ကျင့် 

ေရးှင့် ပညာေပးေရးဌာနခဲွမှ  န်ကားေရးမှး ဦးေနာင်ေနာင်လင်းေအာင် 

က ဝန်ကီးဌာနမှ ေရးဆဲွထားရိှသည့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ ခရီးသွားလပ်ုငန်းများ 

ြပန်လည်စတင်ိုင်ေရးစီမံချက်အား   ရှင်းလင်းတင်ြပပီး  အွန်လိုင်းမှ 

တက်ေရာက်လာသည့ ်  ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများက  က  အလိုက် 

ရှင်းလင်း တင်ြပကသည်။
ယင်းေနာက ်ြမန်မာုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွချပ်ှင့် ညီေနာင် 

အသင်းများမ ှဥက   များက  ခရီးသွားလုပ်ငန်းြပန်လည်စတင်ိုင်ရန်
အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊ ဗီဇာများလွယ်က ူအဆင် 
ေြပစွာရရှိိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်ေပးေစလိုသည့်အေြခအေန၊  ခရီးစ ်
ေဒသများရှိ  ေဆးုံများတွင်  ိုင်ငံြခားသားခရီးသွားဧည့်သည်များ 
ကုသုိင်ေရးလုိအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းေပးေစလုိသည့် အေြခအေန၊ 
ဟိုတယ်များတွင ်ဧည့်စာရင်းတိုင်ကားမ စနစ်အား ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် 
ြဖင့ ် ေပးပိုလိမု အေြခအေန၊ Visa on Arrival ေဆာင်ရက်ေပးေစလိသုည့ ်
အေြခအေန၊ Outbound Tour များ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးေစလိုသည့ ်
အေြခအေန၊ Health & Safety Protocol  လမ်း န်ချက်များကို 
ုိင်ငံတကာှင့် ြပည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်များ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  
သရိှိေစလိေုရး ေဆာင်ရက်ေပးေစလိသုည့အ်ေြခအေနများှင့ ်လပ်ုငန်း 
လိုအပ်ချက်များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံဖိး 
တိုးတက်ေရးအတွက်   လိုအပ်ချက်များကို  မှန်ကန်စွာသိရှိမှသာ 
ေကာင်းမွန်ေသာ အေြဖရှာုိင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 
ုံးခဲွတာဝန်ခမံျားအေနြဖင့လ်ည်း မမိတိိုေဒသအတွင်း ခရီးသွားလပ်ုငန်း 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်  လိုအပ်ချက်များကိ ု   ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ေကာ်မတီဥက   များထံသို  ြပန်လည်တင်ြပပီး လိုအပ်ချက်များအား 
ကိတင်ေြမာ်ေတွးေဆာင်ရက်ထားရှိရန ်လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်း ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက်   အစုိးရဌာနများှင့် အသင်းအဖဲွ 
များ ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း လပ်ုေဆာင်သွားကရန် လိအုပ်ပါေကာင်း နဂိုံးချပ် 
အမှာစကားေြပာကားခဲ့သည်။                                      သတင်းစ်

လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးများ၌ ြပည်သူများလ ပ်စစ်မီတာခများေပးသွင်းေနမ ှင့် ေနြပည်ေတာ်အဝင်ဂိတ်များ ကည့် စစ်ေဆး
ေြပာကားကာ  ှာေခါင်းစည်းများ   ြဖန်ေဝေပးက 

သည်။

ယင်းေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ှင့်

အဖွဲသည်  ေနြပည်ေတာ်အဝင ်  စီလမ်းဆုံ စုေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ှင့ ် ပန်းတင် စုေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

ဂိတ်တုိ၌  ေနြပည်ေတာ်အတွင်း  ဝင်ေရာက်လာသည့် 

ြပည်သူများကို ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေဆာင်ရက ်

ေနမ ကို   ကည့် အားေပးပီး   ြပည်သူများအား 

ရင်းရင်းီှးီှး တ်ဆက်၍ ှာေခါင်းစည်းများ ြဖန်ေဝ 

ေပးကကာ   တာဝန်ရှိသူများကိ ု  လိုအပ်သည်များ 

မှာကားသည်။

ထိုေနာက်   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ှင့်

အဖွဲသည်     ဥတ ရသီရိမိနယ ် ပန်းတင်ေကျးရာ 

အမှတ် (၁၀)  အေြခခပံညာအလယ်တန်းေကျာင်း(ခဲွ)၌ 

ပညာသင်ကားေနသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ကိ ုကည့် အားေပးပီး ှာေခါင်းစည်းများ ြဖန်ေဝေပး 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                     သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဌးေအာင် ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် 

ကျင်းပသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်ှင့ ်   ညီေနာင်အသင်းများှင့ ်    ညိ  င်း 

အစည်းအေဝးတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။



ိုဝင်ဘာ ၁၂၊  ၂၀၂၁

တနသ  ာရီ၊ ပဲခူး၊ မေကွး၊ မ ေလး၊ ရန်ကုန်ှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတိုှင့ ်မွန်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ

မိနယ်အချိကိ ုမိမိေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ရန် အစီအစ်တွင်အကျံးဝင်ြခင်းမ ှပယ်ဖျက်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အမိန်အမှတ်၊  ၄၈၃/၂၀၂၁

၁၃၈၃ ခုှစ်၊  တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း  ၈  ရက်

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ  ၁၁ ရက်)

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်  ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ် 

ှိမ်နင်းေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ)ပါ  လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ 

ဤအမိန်ကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်     လတ်တေလာအသက် ှ 

လမ်းေကာင်းဆုိင်ရာေရာဂါ (Coronavirus Disease 2019 – COVID-19)  

ကိတင်ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအချန်ိှင့တ်စ်ေြပးညေီဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ ကို ပိုမိုထိေရာက်စွာထိန်းချပ်ိုင်ရန ်

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်းရှ ိသက်ဆိုင်ရာ 

မိနယ်များမှ ေရာဂါကူးစက်မ များြပားေသာ မိနယ်များအတွင်းရှိ 

ြပည်သူများအေနြဖင့ ် မိမိေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ေရး (Stay at home) 

အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ေကာင်း အမိန်များထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပါ

သည်။ 

၂။ သိုရာတွင်  သက်ဆိုင်ရာမိနယ်များအတွင်း ေနထိုင်သည့် 

ြပည်သမူျားအေနြဖင့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းချက် 

များကို   တိကျစွာလိုက်နာသြဖင့်  လွန်ခဲ့ေသာ ၁၄  ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာ ထပ်မေံတွရိှရမ ေလျာန့ည်း 

လာြခင်း၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများမှာလည်း တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို 

အစုလိုက်ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ    ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊   Stay at home 

အစီအစ်ေဆာင်ရက်စ်ကာလအတွင်း  ကျန်းမာေရးအသိပညာ 

ြမင့်တင်ြခင်းလပ်ုငန်းများအား သက်ဆိင်ုရာအစိုးရဌာန၊ အဖဲွအစည်းများ 

ှင့် ြပည်သူများက အေလးထားေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လူနာှင့် ထိေတွဆက်စပ်ခဲ့သူအားလုံးကို  ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ ဓာတ်ခဲွ 

နမူနာရယူ စစ်ေဆးရာတွင်လည်း လွန်ခဲ့ေသာ ၁၄ ရက်အတွင်း ထပ်မံ 

ေတွရှိရမ ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊       မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊ ှီး ယ်သည့်ဌာန၊ အဖွဲအစည်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူလူထုက ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ် 

ေရးလပ်ုငန်းများတွင် တက်တက်က က  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲမ့ များေကာင့် 

ပိုးေတွလူနာများ ေလျာ့နည်းလာေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသည်။

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များ 

အတွင်းရှိ မိနယ်များမှေနထိုင်ေသာ ြပည်သူများအေနြဖင် ့၁၂-၁၁-

၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၄ နာရီမှစ၍ မိမိေနအိမ်တွင်ေနထုိင်ရန်  Stay at home 

အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ြခင်းမ ှပယ်ဖျက်လိုက်သည-်

 (က) တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

  (၁) ထားဝယ်မိနယ်၊ 

  (၂) မိတ်မိနယ်။

 (ခ) ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

  (၁) အုတ်တွင်းမိနယ်၊  

  (၂) ကဝမိနယ်၊   

  (၃) ဒိုက်ဦးမိနယ်၊ 

  (၄) ြပည်မိနယ်၊

  (၅) နတ်တလင်းမိနယ်။  

 (ဂ) မေကွးတိုင်းေဒသကီး

  (၁) ပခုက မိနယ်၊ 

  (၂) စလင်းမိနယ်။  

 (ဃ) မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

  (၁) ဝမ်းတွင်းမိနယ်။

 (င) မွန်ြပည်နယ်  

  (၁) ေမာ်လမိင်မိနယ်၊ 

  (၂) သံြဖဇရပ်မိနယ်။ 

 (စ) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

  (၁) ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ 

  (၂) ဒဂုံမိနယ်။ 

 (ဆ) ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

  (၁) ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၊

  (၂) ကျံေပျာ်မိနယ်၊  

  (၃) သာေပါင်းမိနယ်။   

၄။ အထက်ပါမိနယ်များအား  Stay at home  အစီအစ်မှ 

ပယ်ဖျက်ပီးေနာက်တွင်လည်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  ထတ်ုြပန် 

ထားေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ြခင်းှင် ့သက်ဆိုင် 

သည့် စည်းကမ်းချက်များကိ ုတိကျစွာလိုက်နာကရမည်ြဖစ်သည်။ 

    ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း

    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်း စ်ဆက်မြပတ် 

ကျဆင်းေရးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရက်ေပးကေစလို
ေတာင်ကီး    ိုဝင်ဘာ   ၁၁

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ေအးထွန်းှင့်      ေတာင်ကီးခိုင/်မိနယ်အဆင့် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါထိန်းချပ် ကုသေရးေကာ်မတီ၊ လူမ  

ေရးအဖဲွအစည်းများ၊ သက်ဆိင်ုရာဌာနများ ေတွဆုပဲွံ 

အခမ်းအနားကိ ု ေတာင်ကီးခိင်ု  စေုပါင်းုံးအစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပ 

သည်။

အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေအးထွန်းက အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားရာ      ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)တွင် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွား န်းကျဆင်းမ  ေှးေကွးေန 

သည်ကိုေတွရေကာင်း၊     ပိုးေတွရှိမ  န်းအေပ  

မူတည်၍ စာသင်ေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပး 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)ရိှ အချိ 

မိနယ်များတွင ်       ပိုးေတွရှိမ  န်း   ကျဆင်းမ  

ရက်အလိက်ု မတညူမီ ရိှေကာင်း၊  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးအတွက် ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ များတွင် 

ြပည်သူများ စိတ်ဝင်တစား ထိုးှံေနကသည်ကို 

ေတွရေကာင်း၊    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      ကာကွယ် 

ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများတွင်     ပရဟတိအဖဲွများ၊ 

ကက်ေြခနတီပ်ဖဲွများ၊   မီးသတ်တပ်ဖဲွများ၊  ရတဲပ်ဖဲွ 

များှင့ ် ဌာနဆိင်ုရာများ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေန 

သည်ကိ ု  အားရဖွယ်ေတွရေကာင်း၊     ဆက်လက်ပီး 

ပိုးေတွရိှမ  န်း   စ်ဆက်မြပတ်ကျဆင်းေရးအတွက် 

ဝိုင်းဝန်းကူည ီ    ေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဗဟို 

ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးဌာနမှ     န်ကားေရးမှး 

ေဒါက်တာ    eာဏ်ဝင်းြမင့်က  ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပိုင်း) အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါပိုး စစ်ေဆး 

မ ှင့ ်ေတွရိှမ အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းေြပာကား 

ပီး    ခိုင်ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါထိန်းချပ်ကုသေရး 

ေကာ်မတီဥက    ဦးကိုကိုလွင်က ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခ

အေနများှင့်စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထုိေနာက် အခမ်းအနားသုိတက်ေရာက်လာက 

သည့် ခိုင်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထိန်းချပ်ကုသေရး 

ေကာ်မတမှီ တာဝန်ရိှသမူျား၊ လမူ ေရးအဖဲွအစည်းများ 

က  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ များှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးတင်ြပက 

ရာ  ဒတုယိဝန်ကီး ေဒါက်တာေအးထွန်းက ြပန်လည် 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

                 ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

စစ်ေတွ   ိုဝင်ဘာ   ၁၁

ရခိုင်ြပည်နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ကီးကပ်မ ြဖင့် ရခိုင်ြပည်နယ ်

အတွင်း ေရငန်ပစွုန်ကျား ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး 

ှင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိေစေရး

အတွက် စစ်ေတွ-ေရချမ်းြပင် ကားလမ်းေဘးရိှ ေရချမ်းြပင်ေရငန်ပုစွန် 

သားေဖာက်စခန်းတွင ်ေလ့လာိုင်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါသားေဖာက်စခန်းတွင်  ေရငန်ပုစွန်ကျား  သားေပါက် 

ထတ်ုလုပ်မ ှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ပုိင်တစ်ုိင် ပုစွန်သားေပါက်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

ပုစွန်သားေပါက်ထုတ်လုပ်ရာတွင ်   ေရြပင်ဆင်ြခင်း၊   သားေလာင်း 

အဆင့်ဆင့်ြပစုြခငး်၊  မျိးပုစွန်ေရးချယ်ြခင်း၊ အစာစီမံခန်ခဲွြခင်းှင့် 

အသားတုိးပစွုန်ေမွးကန်များ တည်ေဆာက်ြခင်း စသည်တုိကုိ ေလလ့ာ 

သင်ယူလိုေသာ လူငယ်များအေနြဖင့ ် စာေတွလက်ေတွ လာေရာက ်

ေလ့လာိုင်ေကာင်း   ေရချမ်းြပင်ပုစွန်သားေဖာက်စခန်းတာဝန်ခံ 

ဦးေကျာ်ထွန်းဇံထံမ ှသိရသည်။                                  သတင်းစ်

ေရချမ်းြပင်ပုစွန်သားေဖာက်စခန်းတွင် 

ေရငန်ပုစွန်ကျားသားေဖာက်လုပ်ငန်းများ ေလ့လာိုင်

ကျိက်ထိုမိနယ် 
ေငွစုေငွေချး

သမဝါယမအသင်းက 
အတုိးေငွများထုတ်ေပး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှဆက်လက်တင်သွင်း
ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၁၁

စီးပွားေရးှင့က်ူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်းများကုိ ေလေကာင်း၊ 

ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ  

မရိှ တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက် အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိရာ ယေနတွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း၊ ချင်းေရ  

ေဟာ်၊ ြမဝတှီင့ ် ကျိင်းတု ံကန်ုသွယ်ေရးစခန်းတိုမှ တင်သွင်းရာ၌ကမု ဏ ီ

ေလးခုမှ ယာ်စီးေရငါးစီးြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင်(အရည်) Bowser တစ်စီး 

၁၆ တန်၊ ေအာက်ဆီဂျင်အိုးခွ ံ၉၆၀၊ ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက ်တစ်ခု၊ 

လက်အိတ် ၂၈ တန်ှင့် ှာေခါင်းစည်း ၁၈တန်တုိကုိ တင်သွင်းခ့ဲသည်။ 

ေအာက်ဆဂီျင်(အရည်) Bowser ယာ်တစ်စီးမှာ  ြမဝတကီန်ုသွယ်ေရး 

ဇုန်မှ  ရန်ကုန်မိသိုြဖစ်ပီး ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်သည့်စက ်တစ်ခုမှာ 

ရန်ကုန်မိသိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အည ီ

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့အ်သေိပးေကညာချက်များ 

ကိလုည်း အများြပည်သသူရိှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိက်ုြဖစ်သည့် 

www.commerce.gov.mm တွင်     ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး    စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ်

ကျိက်ထို    ိုဝင်ဘာ  ၁၁   

ကိဗုစ် -၁၉ ကာလအတွင်း အသင်းသားြပည်သမူျား 

စားဝတ်ေနေရး  အဆင်ေြပေစရန်ှင့်  လူမ ေရး၊ 

ကျန်းမာေရးကိစ များတွင်   တစ်ဖက်တစ်လမ်းမ ှ

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက် မွန်ြပည်နယ် 

ကျိက်ထိုမိနယ် အမ ထမ်းေပါင်းစုံ ေငွစုေငွေချး 

သမဝါယမအသင်းလမီတိက်က အသင်းသားြပည်သ ူ

၃၀၇     ဦးသုိ    စုေဆာင်းေငွေပ အတုိး    ေငွကျပ် 

၁၁၁ သိန်းေကျာ်ကို     အဆိုပါအသင်းုံးခန်း၌ 

အသင်းအမ ေဆာင်များက  အသင်းသားြပည်သူများ 

လက်ဝယ်အေရာက် ထတ်ုေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။                                                                             

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

စားသုံးသမိူဘြပည်သမူျား၏ ဆသီုံးစဲွမ  ြမင့်မားလာေသာေကာင့် 

ဝယ်လိုအား    များလာြခင်းှင့်အတ ူ   စားသုံးဆီေစျးကွက်လည်း 

ကျယ်ြပန်လာေပရာ  လုပ်ငန်းရှင်အချိက မီဒီယာတွင်  ေကာ်ြငာ 

အားေကာင်းစွာြဖင့် စားသုံးဆအီမည်သစ်များအတွက် ေစျးကွက်ေဝစ ု

ရရှိရန်   ကိးစားေနသည်ကိုလည်း   ေတွြမင်ိုင်သကဲ့သို   ကမ ာ့ 

ကပ်ေရာဂါ ကိုဗစ-်၁၉  ြဖစပ်ာွးမ ေကာင့် ေနထိုင်မ ပုံစံသစ်ြဖစ်ေသာ 

(Stay at Home/Work from Home) ကာလတွင် စားသံုးဆီမျိးစံုကုိ  

Online  တင်ပီး  အမ်ိအေရာက်ဝန်ေဆာင်မ ေပး  (အမ်ိေရာက်ေငေွချ)

စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချေနမ များလည်း ရှိေနပီြဖစ်ပါသည်။ 

မည်သိုပင ် ေစျးကွက်ကျယ်ြပန်လာသည်ြဖစ်ေစ   စားသုံးဆီ 

ေရာင်းချသည့်ပုံစံကို ေလ့လာမည်ဆိုလ င်   လက်လီြခင်တွယ်ပီး 

(ခွက်ေမှာက်၊ ခွက်လှန်) ေရာင်းချေသာပုစံှံင့် ပလတ်စတစ်ပါကင်ဘူး 

ြဖင့် ေရာင်းချေသာပုစံဟံ၍ူ ှစ်မျိးသာ ေတွိင်ုပါသည်။ ပါကင်ဘူးြဖင့် 

ေရာင်းချေသာပံုစံတွင် တစ်လီတာမှစ၍ ၂ ဒသမ ၅ လီတာ၊ ၉ လီတာ 

စသည်ြဖင့် အရယ်အစားအမျိးမျိးတုိကုိ ကုန်အ န်းအမှတ်အသား 

(ကုန်အမှတ်တံဆိပ်) မျိးစုံြဖင့် ဝယ်ယူရရှိိုင်ပါသည်။ အချိေသာ 

စားအန်ုးဆတီင်သွင်း၊ ြဖန်ြဖး ေရာင်းချေနသမူျားကိယ်ုတိင်ု  ကိယ်ုပိင်ု 

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ဘူးများြဖင် ့ေစျးကွက်အတွင်း ေရာင်းချေန 

သည်ကို ေတွရှိရပါသည်။

ေသချာစွာသိရှိရန ်လိုအပ်

ဤသို ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိကပ်ေရာင်းေသာ ဆီအမျိးမျိးတုိတွင် 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ (Vegetable Oil) လည်းပါဝင်ေနပီး ေစျးကွက် 

အတွင်း စားသုံးဆီေရာင်းေနသူများ၏ ေြပာြပချက်များအရ အြခား 

ဟင်းချက်ဆီများ  (ေြမပဲဆီ၊  ေနကာဆီ၊  ပဲပုပ်ေစ့ဆီ  စသည်ြဖင်)့ 

ထက် ေစျး န်းသက်သာသည့်အြပင် ဟင်းသီးဟင်းရက်များမှ ထတ်ုယ ူ

ထားေသာဆြီဖစ်ေသာေကာင့် ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ ဆီးချိေရာဂါအခရိှံသ ူ

များ ဝယ်ယူကေကာင်း၊ ေရာင်းအားေကာင်းေသာ ဆီအမျိးအစား 

ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ ဆီဘူး၏ ကုန်အမှတ်အသားတွင်လည်း 

ေဂ ဖထီပ်ု၊ မန်ုလာဥန၊ီ ပန်းေဂ ဖှီင့် ငတ်ုပွသီးပုမံျားြဖင့် သပ်ုေဖာ် 

ထားသည်ကိ ုဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ  (Vegetable Oil) အမည်ြဖင် ့

ေရာင်းချေနေသာ ဆီဘူးတုိင်းတွင် ေတွရိှေနရပါသည်။ အမှန်စင်စစ် 

အဆိပုါ ဟင်းသီးဟင်းရက်များသည် ဆထွီက်သီးံှအပ်ုစဝုင် သီးံှများ 

မဟုတ်ကေသာအခါ “ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ” ဆုိသည်မှာ မည်သည့် 

ဆီအမျိးအစားြဖစ်ေကာင်း ေသချာစွာသိရှိရန် လိုအပ်လာပီြဖစ်ပါ 

သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ ပါကင်ဘူးအတွင်းရိှ ကန်ုပစ ည်းအေကာင်းကိ ုေသချာ 

စွာသိလိုလ င် ကုန်အ န်းအမှတ်အသားပါ အချက်အလက်များကိ ု

ေလ့လာရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် “ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ”  များ၏ 

ကုန်အ န်းအမှတ်အသားများတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ အဓိက ပါဝင် 

ပစ ည်း (Main Ingredient)  ကိ ုအချန်ိအနည်းငယ်ယူ၍ ရှာေဖွဖတ်  

ကည့်ရာတွင ် Refined Palm Olein IV-60  ဟုတစ်မျိး၊ RBD Palm 

Olein IV-60 ဟတုစ်သွယ်၊ Refined Palm Olein  100 %  ဟတုစ်ဖုှံင့်  

Blended with RBD Soy Bean Oil 15%  ဟုတစ်နည်း ေတွရိှရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ေတွရှိချက်များကို  ဘာသာြပန်လိုက်မည်ဆိုပါက 

“ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ(Vegetable Oil)” ဆိသုည်မှာ “သန်စင်ပီးေသာ 

အဆင့်ြမင့် စားအန်ုးဆမီျားသာြဖစ်သည်” ဟ ုဆိရုမည်သာြဖစ်ပါသည်။

ေစျးကွက်အတွင်း မည်သည့်ဆဘီူးမျိးတွင်မဆိ ုေြမပဆဲ ီအမည် 

တပ်လ င် ေြမပေဲစ၊့ ေြမပေဲတာင့်ပု၊ံ ေနကာဆအီမည်တပ်လ င် ေနကာ 

ေစပ့ု၊ံ ပပဲပ်ုဆအီမည်တပ်လ င် ပပဲပ်ုေစပ့ု ံစသည်ြဖင့် ပင်ရင်းဆထွီက် 

သီးှံအမည်ှင့်ပုံတို၏ ယှ်တွဲေဖာ်ြပမ သည် ိုးရှင်း၍ စားသုံးသူကိ ု

ကန်ုပစ ည်းှင့်ပတ်သက်ပီး စတ်ိေကျနပ်မ ြဖစ်ေစပါသည်။ သုိရာတွင် 

ဆီအုန်းပင်မှရေသာအသီး (ဆီအုန်းသီး)ကိ ုကိတ်ေချ၍ အဆင့်ဆင့် 

သန်စင်ပီးေသာအခါမှရရှိလာသည့်   အဆင့်ြမင့်စားအုန်းဆီကို 

ဆီထွက်သီးှံမဟုတ်ေသာ ဟင်းသီးဟင်းရက်များှင် ့ပုံေဖာ်သည့် 

အြပင် ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ(Vegetable Oil) ဟ ုအမည်တပ်ြခင်းမှာ 

စားသုံးသူများအတွက ်စ်းစားစရာ ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။

ကမ ာေပ တွင်    စားသုံးရန်အတွက ်   သတ်မှတ်ထားေသာဆီ 

(Edible Oil) ှင့် အဆီ (Edible Fat) အုပ်စုများကိ-ု

(က) ဝက်ဆီအုပ်စု (Pork Fat)၊

( ခ ) အမဲဆီအုပ်စု (Beef Fat)၊

( ဂ ) ိုထွက်ပစ ည်းမှထုတ်လုပ်ေသာအဆီအုပ်စ ု(Dairy Fat)၊

(ဃ) ကက်၊ ဘဲ၊ ငန်းတိုမှရေသာ အဆီအုပ်စု (Poultry Fat)၊

( င ) ဆီထွက်သီးှံမှ ထုတ်လုပ်ေသာ အဆီအုပ်စု 

 (Vegetable Fat)၊

( စ ) ငါးဆီအုပ်စု (Fish Oil)၊

(ဆ) ဆထွီက်သီးံှမှထတ်ုလပ်ုေသာ ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆအီပ်ုစ ု

(Vegetable Oil) ဟူ၍ အုပ်စု ခုနစ်မျိးခွဲြခားထားေပရာ စားသုံးဆီ 

ထုတ်ယူိုင်ေသာ ဆီထွက်သီးှံပင်များမ ှထုတ်လုပ်ရရှိေသာ စားသုံး 

ဆီတိုင်းသည် Vegetable Oil အုပ်စုထဲတွင် ပါဝင်ေနပါသည်။

အမည်ကိုေဖျာက်၍    ဆီအုပ်စုအမည်ကိုသာ   ေပ လွင်ေစလျက ်

ေစျးကွက်ထိုးေဖာက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်ဟ ုယဆူရပါသည်။ တစ်နည်းအား 

ြဖင့် ြမန်မာစားသုံးသတူို၏ အားနည်းချက်ြဖစ်ေသာ ကန်ုအ န်းအမှတ် 

အသားပါ  အချက်အလက်များကိ ု  ေသချာစွာဖတ် ေလ့လာသည့် 

အေလ့အကျင့်မရှိဘ ဲ  သုပ်ေဖာ်ပုံကိုသာ ကည့်၍ ဆုံးြဖတ်ဝယ်ယူ

တတ်ြခင်းဟူေသာအချက်ကို  ပိုင်ိုင်စွာအသုံးချခံရြခင်းပင် ြဖစ်ပါ 

သည်။

ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန ်ေဆာင်ရက်

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒအရ     “စားသုံးသူများတွင် 

မမိဝိယ်ယမူည့် ကန်ုစည်အတွက် လိအုပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက် 

ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ  သိရှိခွင့်ရှိေကာင်း” ၊ “ကုန်စည်ှင့် ပတ်သက်၍ 

မှားယွင်းေသာ ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ေစ၊ မမှန်ကန်ေသာ ေကာ်ြငာြခင်းြဖစ်ေစ၊ 

မိုးမေြဖာင့်ေသာ သေဘာြဖင့်ြဖစ်ေစ စားသုံးသကူ လဲွမှားစွာလက်ခ ံ

ေစရန်ရည်ရယ်၍  ေဆာင်ရက်လ င်  လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း” ဟု 

ေခ ဆိုိုင်ေကာင်း၊ ထိုြပင ်  ကုန်စည်ှင့်  စပ်လျ်းသည့် ဝိေသသ 

လက ဏာကိုြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ  စံချနိ်စံ န်းကိုြဖစ်ေစ၊ 

စားသုံးသကူိ ုလဲွမှားယဆူမ ြဖစ်ေစလ င် ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်းစသည်ြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည်ကိ ုဟင်းသီး 

ဟင်းရက်ဆ ီ (Vegetable Oil)  ြဖန် ြဖးေနေသာ  လုပ်ငန်းရှင်များ   

ေလ့လာသိရှိထားသင့်ပါသည်။

အဆိုပါဥပေဒ၏ အခန်း(၁)၊ ပုဒ်မ-၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဌ)ပါ အဓိပ ာယ် 

သတ်မှတ်ချက်အရ “ကန်ုအ န်းအမှတ်အသားဆိသုည်မှာ ကန်ုစည် 

သိုမဟတ်ု ကုန်စည်ထုပ်ပုိးမ  အြပင်အဆင်ေပ တွင် စာြဖင့်ေရးသား၍ 

ြဖစ်ေစ၊ ပုံှိပ်၍ြဖစ်ေစ၊ ုပ်ပုံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်း တစ်ရပ်ရပ်ြဖင် ့

ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပထားသည့် ကန်ုစည်ှင့်သက်ဆိင်ုသည့် အချက်အလက် 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ (Vegetable Oil) ှင့် သတိြပသင့်ေသာ ကုန်အ န်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပချက်များ

ြမန်မာတို၏ အေြခခံစားေသာက်ကုန်များတွင ်စားသုံးဆီသည ်တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ရာ ေနစ် အစားအစာချက်ြပတ်ေကာ်ေလှာ်မ တိုအတွက်  မရှိမြဖစ်အရာတစ်ခ ု ြဖစ်ေနပါသည်။ မိိုးဖလာသုံးစွဲခဲ့ကေသာ 

ြပည်တွင်းြဖစ ်ေြမပဲဆီ၊ ှမ်းဆီတိုကိုသာမကဘ ဲလူဦးေရတိုးတက်လာမ ၊ စီးပွားေရးစနစ်ပုံစံေြပာင်းလဲလာမ ှင့် Globalization ေကာင် ့ေြပာင်းလဲလာေသာ အစားအစာယ်ေကျးမ  စသည်တိုေကာင် ့ြပည်ပမ ှ

တင်သွင်းလာေသာ စားသုံးဆီအမျိးမျိးတိုကိုပါ ယ်ပါးစွာသုံးစွဲေနကပ ီြဖစ်ပါသည်။

အိအိေချာ (စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန)

ေစျးကွက်အတွင်း မည်သည့်ဆဘီူးမျိးတွင်မဆိ ုေြမပဆဲအီမည်တပ်လ င် ေြမပေဲစ၊့ ေြမပေဲတာင့်ပု၊ံ 

ေနကာဆီအမည်တပ်လ င် ေနကာေစ့ပုံ၊ ပဲပုပ်ဆီအမည်တပ်လ င် ပဲပုပ်ေစ့ပုံ စသည်ြဖင့် ပင်ရင်း 

ဆထွီက်သီးံှအမည်ှင့်ပုတံို၏ ယှ်တဲွေဖာ်ြပမ သည် ိုးရှင်း၍ စားသုံးသကူိ ုကန်ုပစ ည်းှင့်ပတ်သက်ပီး 

စတ်ိေကျနပ်မ ြဖစ်ေစပါသည်။ သိုရာတွင် ဆအီန်ုးပင်မှရေသာအသီး (ဆအီန်ုးသီး)ကိ ုကတ်ိေချ၍ 

အဆင့်ဆင့်သန်စင်ပီးေသာအခါမှရရိှလာသည့်   အဆင့်ြမင့်စားအန်ုးဆကီိ ုဆထွီက်သီးံှမဟတ်ုေသာ 

ဟင်းသီးဟင်းရက်များှင့် ပုံေဖာ်သည့်အြပင် ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ (Vegetable Oil) ဟု 

အမည်တပ်ြခင်းမှာ စားသုံးသူများအတွက် စ်းစားစရာြဖစ်

ဟင်းသီးဟင်းရက်များြဖင့်သာ ေဖာ်ြပေရာင်းချ

ဤသိုဆိုလ င် စားအုန်းဆီအပါအဝင် ေြမပဲဆီ၊ ှမ်းဆီ၊ ေနကာ 

ဆီ၊ ပဲပုပ်ဆီ၊ ကိုလာ (ပန်းမုန်ညင်းဆီ)ှင့် ေြပာင်းဖူးေစ့ဆ ီအားလုံး 

တိုသည်  ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ(Vegetable Oil) အုပ်စုဝင် စားသုံးဆီ 

များ ြဖစ်ကေပသည်။ သုိေသာ်လည်း ေစျးကွက်တွင် စားအန်ုးဆကီိသုာ 

ကိုယ်ပိုင်အမည်မေဖာ်ြပဘဲ ဆီအုပ်စုအမည်ြဖင့် ေဖာ်ြပသည့်အြပင ်

သုပ်ေဖာ်ပုံမှာလည်း ဟင်းသီးဟင်းရက်များြဖင့်သာ ေဖာ်ြပေရာင်းချ 

ေနြခင်းေကာင့် စားသုံးသူအတွက် ကုန်ပစ ည်းှင့်ပတ်သက်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်ကိ ုရှင်းလင်းစွာမသိရဘ ဲထင်ေယာင်ထင်မှား 

ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။   ထိုအြပင ်  ကျန်းမာေရးအတွက ်  စားသုံးဆီကိ ု

ေရးချယ်စားေသာက်ေနရေသာ စားသုံးသူြဖစ်ခဲ့လ င် ကီးမားေသာ 

ဆုံး ံးနစ်နာမ ကို ြဖစ်ေပ ေစမည်မှာ ဧကန်ြဖစ်ေပသည်။

စားသုံးဆီ၏ အရည်အေသွးစစ်တမ်းတွင ်အေရးပါေသာ  အဆီ 

အက်စစ်ဖွဲစည်းပုံအရ   ြပည့်ဝအဆီအက်စစ်ှင့်   မြပည့်ဝအဆီ 

အက်စစ်တို တစ်ဝက်စီနီးပါးြဖင့် ေပါင်းစပ်ဖွဲစည်းထားေသာ စားအုန်း 

ဆီသည် မိုိုမြပည့်ဝဆီြဖစ်ေသာ ေြမပဲဆီ၊ ပိုလီမြပည့်ဝဆီြဖစ်ေသာ 

ေနကာဆီတိုကို အရည်အေသွးပိုင်းအရ မယှ်ိုင်သည်ကို စားသုံး 

သူများက သိရှိထားပါသည်။ ဤအချက်ကို  စားအုန်းဆီတင်သွင်း 

ေရာင်းချသူများကလည်း သိရှိပီးြဖစ်ေပရာ စားအုန်းဆီ၏ ကိုယ်ပိုင ်

သိုမဟုတ်   အမှတ်အသားကိုဆိုသည”်  ဟုပါရှိပီး   ကုန်စည်ှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် ကုန်အ န်းအမှတ်အသားတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

အချက်အလက်များှင့် ကိက်ုညမီ မရိှေသာ ကန်ုစည်ြဖစ်ေနပါကလည်း 

ယင်းဥပေဒပါ ပုဒ်မ-၇၃ အရ ှစ်ှစ်ထက်မပုိေသာေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ကျပ်သန်ိးှစ်ရာထက်မပိေုသာ ေငဒွဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ 

ချမှတ်ိုင်ပါသည်။

သိုပါေသာေကာင် ့  ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ  (Vegetable Oil) 

ြဖန် ြဖးေသာ လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် မိမိတို ြဖန် ြဖးေရာင်းချေန 

ေသာ  ကုန်စည်၏  ကုန်အ န်းအမှတ်အသား    ေဖာ်ြပမ များကို 

အေလးထားေဆာင်ရက်သည့်အေနြဖင့်   ဆီအမည်စာသားကို 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ    (သန်စင်ပီးေသာ     အဆင့်ြမင့်စားအန်ုးဆ)ီ   

ဟ ုလည်းေကာင်း၊  ဟင်းသီးဟင်းရက်ပံုများကုိလည်း    ဆီအုန်းပင်၊ 

ဆီအုန်းခုိင်၊ ဆီအုန်းသီး   စသည်ြဖင့်     သင့်ေလျာ်ေသာုပ်ပံုများကုိ 

လည်းေကာင်း   ေြပာင်းလဲသုံးစွဲသင့်ပါေကာင်းကို     စားသုံးသူများ 

ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ြခင်းမ ှကင်းေဝးေစရန်ရည်သန်၍ အကံြပ 

ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။      ။

ကိုးကား။ ။ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒ 

   (၂ဝ၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်)



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

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

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ   ၁၁

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိုေသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ

မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 

အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 

သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 

သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  

ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ

ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို

ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်

ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်

ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 

ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 

မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 

တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့် တာဝန်ကျရာေဒသတွင် ေတွကံ ရသည့်တပည့်များကို

ဆင်းရဲချမ်းသာ ခွဲြခားမ မရှိဘဲ သင်ယူမ အခွင့်အလမ်းများ တစ်ေြပးညီရရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးကေစလို

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၁

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာွန်ေဖသည်   ယေန   နံနက်ပိုင်းတွင ်

ေတာင်ငူတက သိုလ်ှင့်   ေတာင်ငူပညာေရးဒီဂရီ 

ေကာလိပ်တို၌    အသစ်ခန်အပ်ေသာ  တက သိုလ် 

နည်းြပ၊ သပ်ုြပဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များ၊ အေြခခ ံ

ပညာ ဆရာ ဆရာမ  သစ်လွင်များှင့် အဆိုပါ 

တက သိုလ်ှင့်  ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်ရှ ိ ဘွဲှင်း 

သဘင်ခန်းမှင့် ြမတ်ပညာခန်းမတုိ၌ ေတွဆုသံည်။

ေလ့လာခွင့်ရရှိမည်

ေတွဆုံစ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်အေနြဖင့်လည်း ဆရာ ဆရာမ သစ်လွင် 

များခန်ထားိုင်ြခင်းအတွက ် များစွာဝမ်းေြမာက်ရ 

ေကာင်းကိ ု ေြပာကားခဲ့ပါေကာင်း၊ ဆရာ ဆရာမ 

များအေနြဖင့ ်ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်လာသည့ ်အေလျာက် 

ဝန်ထမ်းစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို  သိရှိလိုက်နာ 

ကရမည်ြဖစ်သည့်အတွက်  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊  စီမံေရးရာကိစ ရပ်များကို  ယခု 

သင်တန်းတွင်  ေလ့လာခွင့်ရရှိမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  

ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်၍ ပါတီိင်ုငေံရးကင်းရှင်းကရမည် 

ြဖစ်ပီး မည်သည့်အစိုးရတက်တက ်ိုင်ငံ့အေရးြဖစ် 

ေသာ ပညာေရး တိုးတက် ေအာင်  ေဆာင်ရက်ရမည်မှာ 

ပညာေရးဝန်ထမ်း  ဆရာ  ဆရာမများပင်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ဆရာ ဆရာမများသည ်ိုင်ငံေတာ်အေပ  

သစ ာရှိကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဆရာ ဆရာမဆုိသည်မှာ  မိမိကိုယ်ကို   ထာဝရ 

ေကျာင်းသားကီးအြဖစ် သတ်မှတ်၍ အမဲတမ်းေလ့

လာသင်ယူေနကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊      မိမိတို 

ကိယ်ုတိင်ု ေသေသချာချာ တတ်က မ်းမှ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားကိ ုစာတတ်ေအာင် သင်ကားေပးိင်ု 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ုိင်ငံတွင်ပညာတတ်များေပါများ 

ေအာင်  ြပစုပျိးေထာင်ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများေမးသမ      မှန်မှန် 

ကန်ကန်ေြဖုိင်ေအာင်   မိမိတိုကိုယ်တိုင ်  တကယ် 

သေိအာင်၊ တကယ်တတ်ေအာင် ေလလ့ာ၍ ေစတနာ 

အြပည့်ထားကာ     သင်ကားေပးေစလိုေကာင်း၊      

ဆရာ ဆရာမများသည်  တာဝန်ကျရာေဒသတွင် 

ေတွ ကံရသည့်တပည့်များကို   ဆင်းရဲ ချမ်းသာ 

ခဲွြခားမ မရိှဘ ဲသင်ယမူ  အခွင့အ်လမ်းများ တစ်ေြပးည ီ

ရရှိေအာင ်       ေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုေကာင်း၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ိုးသားကိးစားပီး 

ေလာကကိုအလှဆင်ိုင်သူ၊    တိုင်းြပည်တိုးတက ်

ေအာင် ေဆာင်ရက်ိင်ုသမူျားြဖစ်ေအာင်  ပျိးေထာင် 

ေမွးထုတ်ေပးကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

စာများများဖတ်ရန်

ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီး ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့က် 

ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့်   စာများများဖတ်ရန ်

တိုက်တွန်းေြပာကားပီး   ဆက်လက်၍   ဒုတိယ 

ဝန်ကီး  ဦးေဇာ်ဝင်းက   ဆရာ ဆရာမအလုပ်သည ်

အလွန်   မွန်ြမတ်ေသာအလုပ်ြဖစ်ေကာင်း၊ အန  

ဂိဏ်ုးဝင် ဆရာများြဖစ်သည်ှင့အ်ည ီအဝတ်အစား၊ 

အေြပာအဆိ၊ု အေနအထိင်ုကိ ုဆရာ ့ကျင့ဝ်တ်ှင့အ်ည ီ

ြပမူကေစလိုေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန  အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန် ေဒါက်တာစုိးဝင်း၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီး 

ဌာန    န်ကားေရးမှးချပ်ေဒါက်တာသိန်းဝင်း၊ 

အေြခခံပညာဦးစီးဌာန     န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးေကျာ်စွာသွင်၊     ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန       

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်  ေဒါက်တာေမစန်းရီ 

တိုက  တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကားသည်။ ထုိေနာက် 

ေတာင်ငူတက သုိလ် ပါေမာက ချပ်ေဒါက်တာြမတ်ွန် 

က ေတာင်ငတူက သိလ်ု ဖဲွစည်းပုကံိ ုရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

 ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် အသစ် 

ခန်အပ်သည့်  နည်းြပ၊  သုပ်ြပှင် ့အေြခခံပညာ 

ဆရာ ဆရာမသစ်လွင်များအား    ရင်းရင်းီှးီှးလိက်ုလ ံ

 တ်ဆက်သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ေတာင်ငူမိ   အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

(နတ်စင်ကန်ုး)သို သွားေရာက်၍  စာသင်ခန်းအတွင်း 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ  ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ 

ပညာသင်ကားေနမ များကို   လှည့်လည်ကည့်  

အားေပးကာလိအုပ်သည်များ  ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည်။

ကိတင်ြပင်ဆင်

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ေတာင်ငူ 

တက သိလ်ုတွင် ပါေမာက ချပ်၊  ဒတုယိပါေမာက ချပ် 

များ၊ ပါေမာက /ဌာနမှးများ၊  ရာထူးတိုးြမင့ခ်န်ထားခရံ 

ေသာ ပါေမာက များ၊  တွဲဖက်ပါေမာက များှင့်ေတွ

ဆုံ၍  ဒီဇင်ဘာလတွင် တက သိုလ် အတန်းများကို 

အဆင့်လုိက်စတင်ဖွင့်လှစ်ုိင်ေရးအတွက်  ကိတင် 

ြပင်ဆင ်       ေဆာင်ရက်ထားကေစလိုေကာင်း၊     

တက သိုလ်ဥပဓိုပ်ေကာင်းမွန်ေရး၊    သန်ရှင်း 

သာယာေရး၊ စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရးတိုကိ ု အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ေစလုိေကာင်း၊    ပါေမာက /ဌာနမှးများ 

အေနြဖင့ ်ကိယ်ုချင်းစာတရားြဖင့ ်  စမီအံပ်ုချပ်ေစလိ ု

ေကာင်း၊   အားလံုးသည် ပညာေရးတုိးတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေနကသည့ ်    လက်တွဲေဖာ်ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများြဖစ်၍ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ညီညီွတ်ွတ် 

ဝိုင်းဝန်းလက်တွ ဲ    ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း၊ 

တက သိလ်ုစာကည့တ်ိက်ု စာအပ်ုများ၊ ပရေိဘာဂများ 

ြပည့်စုံေအာင်    ြဖည့်ဆည်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဓာတ်ခဲွခန်းသုံးပစ ည်းများကိ ုအမှန်တကယ်အကျိးရိှ 

ထိေရာက်စွာ သံုးစဲွကေစလုိေကာင်း၊  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား    လက်ေတွကိုင်တွယ်သုံးစွဲ 

တတ်ေအာင်      ေလ့ကျင့်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

 ယင်းေနာက်  တက်ေရာက်လာသည့်  ဆရာ 

ဆရာမများက    သိရှိလိုသည်များကိ ုေမးြမန်းရာ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ ဒတုယိဝန်ကီးှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရှိသူများက  ြပန်လည်ေဆွးေွးေြဖကားခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၁၂၊   ၂၀၂၁

တိုကျိ   ိုဝင်ဘာ   ၁၁

Pfizer ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ုအပိထုပ် 

ေဆာင်းထုိးံှေပးမည့်   အစီအစ်တွင်  အသံုးြပရန် 

ဂျပန်ကျန်းမာေရးအာဏာပုိင်များက ယမန်ေနတွင် 

အတည်ြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးသည ်   ဂျပန်ိုင်ငံတွင်  အပို 

ေဆာင်းထိုးံှခွင့ြ်ပသည့ ်ပထမဆုံး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ  ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံေပး 

မည့်အစီအစ်တွင်  လွန်ခဲ့ေသာ  ရှစ်လအတွင်းက 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီး 

သမူျားအား ဦးစားေပးထိုးံှေပးမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုင ံ

အတွင်းရိှ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား ဒဇီင်ဘာလ 

မှစတင်၍  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးအပို

ေဆာင်းထိုးှံေပးမည်ြဖစ်ပီး သက်ကီးရယ်အိုများ 

အား   ၂၀၂၂  ခုှစ်  ဇန်နဝါရီတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး    အပိုေဆာင်းထိုးှံေပးမည်ြဖစ ်

ေကာင်း  သိရသည်။ ိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိအချနိ်၌ 

အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက်ရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံရန ်သတ်မှတ် 

ထားပီး အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက်ရှိသူများအား 

ကာကွယ်ေဆး    အပိုေဆာင်းထိုးှံြခင်းခံယူရန ်

သတ်မှတ်ထားသည်။

သိုရာတွင် Pfizer ေဆးဝါးကမု ဏမှီ ၎င်းေဆးဝါး 

ှင့်ပတ်သက်၍ အသက်ငယ်ရယ်သူများအား ထိုးှံ 

ရာ၌ ေဘးကင်းလုံ ခံမ ရိှေကာင်း  အချက်အလက်များ 

ထပ်မံတင်ြပလာပါက   Pfizer   ကာကွယ်ေဆးအပို 

ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူိုင်သည့်     အသက်အရယ်ကိ ု

လက်ရိှသတ်မှတ်ထားသည့ ်အသက်ထက်ေလ ာခ့ျ၍  

သတ်မှတ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က  ေြပာကားသည်။ ထိုြပင် ိင်ုငအံတွင်း ၂၀၂၂ ခှုစ် 

မတ်လမှစတင်၍   Moderna   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံေပးမည်

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၅၂၃၁၃၀၁၀  ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၀၉၁၉၉၆  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၂၈၃၄၆၁၄၃ ဦး

တီဟီရန်   ိုဝင်ဘာ    ၁၁ 

အီရန်ုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၇၉၄၈ ဦးအား ထပ်မေံတွရိှခဲရ့ာ 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆၀၁၂၄၀၈ ဦး ရှိလာ 

သည်။ 

အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၃၅ 

ဦးထပ်မံေသဆံုးခ့ဲရာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၁၂၇၆၈၆ ဦးရိှလာေကာင်း အီရန်ကျန်းမာ 

ေရးှင့် ေဆးပညာဝန်ကီးဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းများ 

အရ သိရသည်။ 

သိုေသာ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူေပါင်း ၅၆၄၃၃၈၁ ဦးရှိသည်။ 

လူနာ  ၃၆၁၆  ဦးသည်  အထူးကပ်မတ်ကုသ 

ေဆာင်များတွင ်   ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူ 

လျက်ရှိသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပည်သူ ၅၅၄၈၄၃၃၇ ဦး 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ ်

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ပီး ြပည်သူ ၄၀၈၂၉၆၅၇ ဦးသည် 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိစလုံး ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်သည်။

ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ြပည်သ ူ၃၆၆၁၁၃၉၈ ဦးအား 

ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးမ များ ြပလုပ်ပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မနီလာ   ိုဝင်ဘာ   ၁၁
ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄   နာရီအတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ၁၉၇၄ ဦး ထပ်မံ 
စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 
၂၈၁၁၂၄၈ ဦးရှိလာေကာင်း ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အလားတူ  လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄    နာရီအတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင် ့၁၄၂ ဦး ထပ်မံ 

ေသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း  
၄၄၈၆၆ ဦးရှိလာသည်။ 

ယင်းသို ေရာဂါကူးစက်မ ှင့် ေသဆုံးမ  န်းများ 
ြမင့်တက်လာသည့်အတွက် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 
မ ြမင့်တက်လျက်ရိှသည့် ေနရာေဒသများ၌ ခရီးသွား 
လာမ ကန်သတ်ချက်များ ချမှတ်သည့်အစီအစ်ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန် သမ တ ဒတူာေတး 
က အတည်ြပခဲ့သည်။ 

ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက်စံချနိ်တင်
ေအာက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင် ေတွရှိရသည့် 

ေရာဂါကူးစက်မ  ေနစ်အေရအတွက်သည် ဇူလုိင် ၁၃ 

ရက်မှစပီး အနည်းဆုံးြဖစ်သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၁ 
ရက်တွင် ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၆၃၀၃ ဦးေတွရှိပီး 
ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက်စံချနိ်တင်ခဲ့သည်။ 

လဦူးေရ သန်း ၁၁၀ ရိှသည့် အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငတွံင် 
ယမန်ှစ် ဇန်နဝါရီလမှစပီး လက်ရှိအချနိ်အထိ 
ြပည်သ ူ၂၁ သန်း ေကျာ်အား ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးမ  
ြပလုပ်ပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အန်ကာရာ   ိုဝင်ဘာ   ၁၁ 

တူရကီိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄  နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၇၂၅၉ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှခဲရ့ာ ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၈၃၁၅၄၂၄ 

ဦးရိှလာေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေသဆုံးသူေပါင်း ၇၂၇၁၃ ဦးရှိလာ

အလားတူ  လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄    နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင် ့၂၀၃ ဦး ထပ်မံ 

ေသဆုံးခဲရ့ာ ေသဆုံးသေူပါင်း ၇၂၇၁၃ ဦးရိှလာသည်။ 

တရူကီိင်ုင၏ံ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အစအီစ် 

ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပီး တုတ်ိုင်ငံ 

ထတ်ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး Sinovac ကိ ု

အသုံးြပလျက်ရှိသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပည်သူ ၅၅ ဒသမ ၇၂ 

သန်းေကျာ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ပထမအကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ ၄ 

သန်းေကျာ်သည် ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်စလံုး ထိုးံှ 

မ ခံယူပီးြဖစ်သည်။ 

တတိယအကိမ်  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အပါ 

အဝင် ကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ ၁၁၇ ဒသမ ၈၆ သန်း 

အား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စင်ကာပ ူ  ိုဝင်ဘာ   ၁၁ 

စင်ကာပူိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄    နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ၃၄၈၁ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့ရာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၂၇၆၈၁ 

ဦး ရှိလာသည်။ 

ယင်းတိုအနက်    ရှစ်ဦးသည ်   ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများြဖစ်ပီး ကျန် ၃၄၇၃ ဦး  

သည်  ေဒသတွင်း  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများြဖစ ်

ေကာင်း       စင်ကာပူကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဆိုသည်။ 

လနူာ ၁၆၈၆ ဦးသည် ေဆးုံးများ၌ ေဆးဝါးကသု 

မ  ခယူံေနရပီး ယင်းတုိအနက် ၂၆၁ ဦးသည် အသက် ှ 

အေထာက်အကူြပကိရိယာများ   တပ်ဆင်ထားရ 

သည်။

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့် ၁၇ ဦး ထပ်မံေသဆံုးခ့ဲရာ အဆုိပါ 

ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၅၄၀ ရိှပီြဖစ်သည်။ 

ုိင်ငံလူဦးေရ ၈၅ ရာခုိင် န်းေကျာ်သည် ကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ်စလုံး    ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည်။   ၁၇ 

ရာခိုင် န်းေကျာ်သည်   ကာကွယ်ေဆး   တတိယ 

အကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်သည်။  ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၃၄၈၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အီရန်ိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၇၉၄၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တရူကီိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၂၇၂၅၉ ဦး ထပ်မေံတွရိှ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၁၉၇၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကာကွယ်ေဆးအား    စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်

တက သိုလ်များတွင်     အပိုေဆာင်းထိုးှံေပးရန ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊   ၂၀၂၁

ခဲေမာင်၊ မျိးေအာင်ှင့ ်ေအာင်စိမ်းတိုကိ ုသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်
မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ကွတ်ခိုင်မိနယ် ဖာခတ်ေကျးရာရှိ အမျိးသမီးတစ်ဦးကို အဓမ ြပကျင့်ခဲ့သည့်စစ်သည်အား
 စစ်တရားုံးြဖင့်စစ်ေဆး၍ ထိေရာက်ြပင်းထန်စွာ အေရးယူသွားမည်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၁

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) ကွတ်ခုိင်မိနယ် 

ဖာခတ်ေကျးရာရှိ  အမျိးသမီးတစ်ဦးအား 

စစ်သည်တစ်ဦးက အလိမုတဘူ ဲအဓမ ြပကျင့ ်

ခဲသ့ြဖင့ ်၎င်းစစ်သည်အားေဖာ်ထတ်ု၍ တရား 

ဥပေဒအတိုင်း အေရးယူေပးေစလိုေကာင်း 

ေဒသခံအချိက သက်ဆိုင်ရာသို တိုင်ကား 

လာခဲ့သည်။

တိုင်ကားေသာကိစ ရပ်သည် ြပည်သူ 

လူထုှင့်ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်၏     ဂုဏ်သိက ာပိုင်းအရေသာ်

လည်းေကာင်း ကီးေလးသည့ ်ရာဇဝတ်မ မျိး 

ြဖစ်သည့်အတွက ်      သတင်းရရှိသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်တည်း သက်ဆုိင်ရာနယ်ေြမသုိ  တာဝန်ရိှ 

သူများေစလ တ်၍ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

စစိစ်ေဖာ်ထတ်ုချက်အရ ကွတ်ခိင်ုမိနယ် 

အတွင်း လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေနေသာ တပ်ဖဲွ 

ဝင်များသည ်နယ်ေြမလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ိုဝင်ဘာ ၇ ရက် 

မွန်းလဲွ   ၂    နာရခီန်တွင်   အပ်ုချပ်မ ကစိ ရပ်များ 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်  တပ်သားအဆင့်ရှ ိ

မင်းမင်းစိုး၊ ေကျာ်မျိးေဝှင့ ်မိုးဝင်းတိုသုံးဦး 

သည်     အေြခြပေနရာမ ှ   ေသာက်သုံးေရ 

သွားေရာက်ခပ်ယူစ ်        ေရဆိပ်အနီးရှိ 

ေတာင်ယာတဲအတွင်းမ ှ     ခံေစာင့်ြဖစ်သ ူ

အမျိးသမီးတစ်ဦးကိ ု   တပ်သားမင်းမင်းစိုး 

က အလုိမတူဘဲ အဓမ ြပကျင့်ခ့ဲေကာင်း ကနဦး 

ေဖာ်ထုတ်သိရှိခဲ့ရသြဖင့ ်   အဆိုပါစစ်သည် 

သုံးဦးအား သီးြခားစီခဲွ၍ ထပ်မံစစ်ေဆးခ့ဲရာ 

တပ်သား မင်းမင်းစုိးမှာ အမှန်တကယ် ြပစ်မ  

ကျးလွန်ခ့ဲေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရိှခ့ဲရသည်။

အဆိုပါ ြပစ်မ ကျးလွန်ခဲ့သည့် စစ်သည် 

အား  စစ်စည်းကမ်းအရ  အေရးယူိုင်ေရး 

အတွက် အများြပည်သေူရှေမှာက်တွင် တရား 

စရီင်မ  (Open Court) စစ်တရားုံးြဖင့ပွ်င့လ်င်း 

ြမင်သာစွာ အြမန်ဆုံးစစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပီး 

ယင်းြဖစ်ရပ်မျိးအတွက ်       လုံးဝသည်းခ ံ

ခင့်ွလ တ်ြခင်းမရိှခ့ဲသည့်အစ်အလာအတုိင်း 

ြပစ်မ ကျးလွန်သအူား ထေိရာက်ြပင်းထန်စွာ 

အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

                                      သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၁

တရားမဝင်ကုန်စည်များ    တားဆီးထိန်းချပ်ေရး 

အတွက်  ေရပှူင့မ်ရမ်းေချာင် အမတဲမ်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်းတုိကုိ  ဌာနဆိင်ုရာပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်၂၀၁၇ 

ခုှစ် မတ် ၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ခဲ ့

ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၉  ရက်တွင် မ ေလး-

မူဆယ်      ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် 

ကုန်သွယ်မ ယာ် ပုိကုန် ၂၃၈  စီး၊ သွင်းကုန် ၁၁၅ စီး၊ 

ရန်ကန်ု-ြမဝတ ီလမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် ကန်ုသွယ်မ  

ယာ် သွင်းကုန် ၂၃၉ စီး  ကုန်စည်များသယ်ယူ 

ပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။

အဆိုပါစစ်ေဆးေရးစခန်းများက    တင်သွင်း/

တင်ပိုေသာ ကန်ုပစ ည်းများကိ ုစစ်ေဆးမ များြပလပ်ု 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ုိဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင်   မရမ်း 

ေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းက    တားဆီးမ  

တစ်မ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် ၂၁၀၀ သန်း) တန်ဖိုးရှိ   

တရားဝင်စာရက်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာ တင်ြပိုင ်

ြခင်းမရိှသည့ ်Lipovitan-D (100ml x50) (140 Pkgs) 

ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

တရားမဝင်ကုန်စည်များ

 တားဆီးထိန်းချပ်ေရးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ပျ်းမနား၊ ဘားအံှင့် မိုးကုတ်မိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေကျးရာအနီးရှိ ေအာင်စိမ်း၏ေတာင်ယာတဲသို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

ခေဲမာင်ှင့ ် မျိးေအာင်တိုကိ ုေတွရိှရပီး ၎င်းတိုထမှံ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆး 

၈၀၆၂ ြပား၊ ဘိန်းဆီခဲ သုည ဒသမ ၀၆၅၃၂ ကီလို ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ိဝုင်ဘာ ၁၀ ရက် ညေန ၄ နာရီခဲွတွင် ဘားအံခုိင်ရဲတပ်ဖဲွမှတပ်ဖဲွဝင ်

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဘားအံမိနယ် လှာကြမင်ေကျးရာရိှ 

ေကျာ်လှစိုး၏ေနအိမ်သို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၀၆၀ ကိုလည်းေကာင်း။

ထိုေနာက် ိုဝင်ဘာ ၁၀  ရက် ည ၈  နာရီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွ 

သည် မိုးကုတ်မိနယ ်ေကျာက်တစ်လုံးေကျးရာအနီးတွင ်ချန်ဖူး(ခ)

ထွန်းလွင် ေမာင်းှင်လာသည့ ်ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ ဘန်ိးြဖ သညု ဒသမ ၁၁ ကလီိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတို 

ကို  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများဆိုင်ရာ

ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။                   

  ရဲြပန်ကား

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၁ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုိှံပ်ေရး

ှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပ 

ဗိမာန်ုံးက   အပတ်စ် စေနေန  

တုိင်း ေရ ေသွးဂျာနယ်ကုိ ထုတ်ေဝ 

ြဖန်ချလိျက်ရှိသည်။ 

ိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် (စေနေန )

တွင် ထတ်ုေဝမည့ ်ေရ ေသွးဂျာနယ် 

တွင်  တန်ေဆာင်တုိင်ညတွင်  ဆီမီး 

ပူေဇာ်ိင်ုရန်အတွက်   သ၏ူအဘွား 

အတွက်     အသြပာေငွရှာေပးိုင ်

ခဲေ့သာ ဖုိးထူးအေကာင်းကုိ ေရးဖဲွ 

ထားသည့် “ဖိုးထူးေလးှင့ ်ဆီမီး 

မိင်မိင်”   မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊ 

တန်ေဆာင်တိုင်မီးထွန်းပွဲေတာ  ်
ကျင်းပရြခင်းအေကာင်းှင့် တန်ေဆာင်မုန်းလအခါသမယတွင်  ထူးြမတ်ေသာကုသုိလ် 

ြပိုင်ပုံအေကာင်းကိ ုတင်ဆကထ်ားသည့် “တန်ေဆာင်တုိင်ှင့် ထူးြမတ်သည့်ကုသုိလ်” 

သုတေဆာငး်ပါး၊ ကေလးတိုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်မည့် eာဏ်စမ်းက  ၊ 

သေူဌးကီး ဦးစက ကိင်နသီည် သ၏ူပိင်ုဆိင်ုသမ စည်းစမ်ိဥစ ာများ မဆုံး ံးေစရန် ကိးစား 

ကံစည် ေဆာင်ရက်ေသာ်လည်း အချည်းှီးသာြဖစ်ခဲ့ရပုံအေကာင်း ေရးဖွဲထားသည့ ်

“ကမံရိှ eာဏ်ရိှတိင်ုးမဲွ” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ ွားှင့ပ်တ်သက်၍ သတူို၏အေမွးအေရာင် 

များကိုလိုက်၍ ၎င်းတို၏အကျင့်  အဆိုးအေကာင်းကို ခန်မှန်းတွက်ချက်ိုင်ေကာင်း 

တင်ဆက်ထားသည့် “ရှမ်းကိက်ရင ်ွားေချာ” ဝတ က  ၊ မုန်ဖိုးပိုက်ဆံအေကာင်းကို 

ြပန်လည်ရှင်းြပလိုက်ေသာ   ကိုထက်အေကာင်းကိ ု   ဟာသြဖစ်ဖွယ်ေရးဖွဲထားသည့ ်

“မင်းလည်း မသပိါဘူးကွာ” တစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ မင်းသမီးေလးပန်းသုည်ခမ်းနားလှပ 

ပီး   ပီးြပည့်စုံေသာ စစ်ေရးြပပွဲကိ ု    ဖန်တီးလိုက်ိုင်ပုံအေကာင်း   ေရးဖွဲထားသည့ ် 

“ပီးြပည့စ်ုတံဲ ့ေတာ်ဝင်စစ်ေရးြပပဲွ ”ပုြံပင်က  တို အပါအဝင် အဂ  လပ်ိစကားဝိင်ုးက  ှင့် 

ကဗျာက  စုံလင်စွာြဖင့ ်ထွက်ရှိပီြဖစ်သည်။           

                                           သတင်းစ်

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ ၁၁ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖဲွသည် ိဝုင်ဘာ ၈ ရက် 

ညပုိင်းတွင် ပျ်းမနားမိနယ် ြပည်ေထာင်ကုိးေကျးရာအုပ်စု ြပဒက်ေချာင်း 

 ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၁

လ  င်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ 

ကမ်းုိးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ် 

ြပင်တိုတွင ် ေလးေပမှ  ရှစ်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။ 

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်



ိုဝင်ဘာ   ၁၂၊   ၂၀၂၁

၁။ တပ်မေတာ်က ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ကုိ လ ဲေြပာင်းရယူခ့ဲရသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန  

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

မလုိလားသည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ လူပုဂ ိလ်၊ အဖဲွအစည်းများ၏  ေသွးထုိးလ ံေဆာ်မ ၊  ေြခာက်လှန်မ တို 

ေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံားများ 

ယခုြဖစ်စ်ကာလအတွင်း လူသတ်မ ၊  လုယက်မ ၊ မီး  မ ၊  မိုင်းေဖာက်ခွဲမ ၊ လုံ ခံ ေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သအူချိအား  

အုပ်စဖဲွု  ကိယ်ုထလိက်ေရာက်တိက်ုခိက်ုမ ၊   အစုိးရပိင်ု  အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု 

အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM)လ ပ်ရှားမ တွင် ေငေွကးအရ  ြဖစ်ေစ၊ အြခား 

နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက်  ပါဝင်သူများမှအပ  စိးုရိမ်စိတ်ေကာင့် 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊  

အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ  ပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငသံားများအား  ိင်ုငေံတာ် စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
သည် EAO များတည်ရှိရာေနရာများှင့ ် ြပည်ပိုင်ငံများသို စိုးရိမ်စိတ်များြဖင့ ်တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

၂။ ၎င်းတိုအေနြဖင့် မတရားအသင်းှင့် အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ ၎င်းတိုှင့် 

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

၃။ ယခြုဖစ်စ်ကာလအတွင်း လသူတ်မ ၊ လယုက်မ ၊ မီး  မ ၊ မိင်ုးေဖာက်ခဲွမ ၊ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအား 

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှပုဂ ိလ်များ၊  ိုင်ငံသားများအား  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မမိတိိုိင်ုငသံားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ပင်းတယမိနယ်ရှိ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအလှရှင်များအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်ြခင်းှင့် စက်ုံဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ပင်းတယ    ိုဝင်ဘာ    ၁၁

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး) ဓကုိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ် 

ေဒသ ပင်းတယမိနယ်ှင့် ရာငံမိနယ်အတွင်းရှိ 

ေဒသခံြပည်သူများအတွက ်  ေအာက်ဆီဂျင်စက်ု ံ

ဖွင့လှ်စ်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေန  နနံက် ၉ နာရတွီင် 

ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ    ဓုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

အစည်းအေဝးခန်းမ (၁) ၌    ေအာက်ဆီဂျင်စက်ု ံ

အလှရှင်များအား ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်ြခင်း 

အခမ်းအနားြပလုပ်ရာ   ေဒသစီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက     ဦးအာကာလင်းက အမှာစကားေြပာကားသည်။ 

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ု ံ    တည်ေဆာက်ေရးအတွက ်

ထည့်ဝင်လှဒါန်းကသည့် အလှရှင်များအား ေဒသ 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့်     အဖွဲဝင်များက  

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ်ကရာ အလှရှင် 

များကိုယ်စား    သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက 

လက်ခံရယူကသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဓုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့်  အဖွဲဝင်များသည ်

ပင်းတယမိ  ေအာ်ေယာရပ်ကွက်ရိှ  ေအာက်ဆီဂျင် 

စက်ုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို        တက်ေရာက်ကာ 

ဓကုိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    ဦးအာကာလင်း၊   MRTV-4 မှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ 

ပင်းတယမိနယ် သံဃနာယကအဖဲွဥက    ဆရာေတာ် 

ဦးစေ ာဘာသ၊    ေဒသခံ  မိမ/ိမိဖများြဖစ်သည့ ်

ဦးေမာင်ေလးှင့ ်ဦးချစ်စိန်တုိက ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့လှ်စ် 

ေပးပီး      ကမ ည်းေကျာက်စာှင့ ်    စက်ုံအား 

အေမ းနံသာများ    ပက်ဖျန်းကာ   စက်ုံအတွင်း 

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ေနမ ကို   ကည့် စစ်ေဆး 

ကသည်။ 

ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံတည်ေဆာက်ေရးအတွက် 

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏  ေထာက်ပံ့လှဒါန်းေငွ 

ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ှင့်  ရပ်နီး/ ရပ်ေဝးမ ှ ရဟန်းရှင်လ ူ

ြပည်သူများ ထည့်ဝင်လှဒါန်းေငွကျပ် ၉၇၂ သိန်းရရိှ 

ခဲ့ကာ     စုစုေပါင်း   ေငွကျပ် သိန်း ၁၂၀၀ ေကျာ်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး    ေအာက်ဆီဂျင်စက်ှင့ ်     

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ေရာက်ရိှသည့်  ေအာက်တုိဘာ 

လဆန်းပိင်ုးမှ  စက်ုတံည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ 

စတင်ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ေအာက်ဆဂီျင်များ 

စတင်ထုတ်လုပ်ိုင်ပီြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံမှ တစ်ေနလ င် 

လတီာ ၄၀ ဆံအ့ိုး အလုံး ၄၀ ခန် ထတ်ုလပ်ုေပးသွားိင်ု 

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်  ပင်းတယမိနယ်ှင့ ်   ရာငံ 

မိနယ်အတွင်းရှိ ေဒသေနြပည်သူများ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါှင့် ေအာက်ဆီဂျင်လုိအပ်ေနေသာ လူနာများ 

အား  အြမန်ဆံုးကုသေပးုိင်ေရးှင့်  ေအာက်ဆီဂျင် 

ြပတ်လပ်မ မရှိေစေရးတိုအတွက ်     ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ များ   အြပည့်အဝေပးိုင်ေတာ့မည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ပင်းတယ(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်    ိုဝင်ဘာ    ၁၁
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ် မဂ  လာဒုံမိနယ ် ြပန်ကားေရးှင် ့ြပည်သူ  
ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ ယေနနံနက် ၁၁ 
နာရီတွင်   မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 
ဝန်ထမ်းများက “ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဆိင်ုရာ စတံန်ဖိုးများစာအပ်ု”ကိ ု
ဖတ် ြခင်းြဖင့် အသပိညာေပးဗဟသုတုများ ရရိှေစေရးအတွက် စာဖတ် 

ဝိုင်းေဆွးေွးပွ ဲကျင်းပသည်။
ေရှးဦးစွာ မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှ ိ(တာဝန်ေပး) ေဒ သ ာြမင့်ြမင့်ေကျာ်က ယခုအချနိ်အခါ 
သည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြပန်ပွားမ  န်းကျဆင်းလာ၍  မိနယ်ြပည်သူ  
စာကည့်တိုက်ကိ ုေအာက်တိုဘာ ၁ ရက်က ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ 
သုတ/ရသ စာအုပ်များ   ငှားရမ်းေပးေနပီး       စာဖတ်ဝိုင်းများကိ ု
လည်း    လစ်  ေဆွးေွးလုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။
စာဖတ်ဝုိင်းေဆွးေွးပဲွ ကျင်းပရာ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာ 

စံတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်များမ ှိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ှင့် အြခားေသာ 
အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ     ကျင့်ဝတ်များသည ်     ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းက   
စ်ဆက်မြပတ်  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်အေရးကီးေသာ အစိတ် 
အပိုင်းတစ်ရပ်ြဖစ်၍   အဖွဲအစည်းအလိုက ်ချမှတ်ထားသည် ့မူဝါဒ 

ရည်မှန်းချက်လပ်ုငန်းစ်များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုရန်အတွက် 
လုပ်ေဆာင်ချက်များ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမျတ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ ်စံတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီလိုက်နာ 
ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ြပည်သူဗဟိြုပ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ရန် ကတကိဝတ်ြပြခင်း၊ လပ်ုငန်း 
တာဝန်များကိ ုဇဲွ၊ လုံလ၊ ဝရီယိြဖင့် တကိျမှန်ကန် ြမန်ဆန်ထေိရာက်စွာ 
ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ဆန်းသစ်တထွီင်ိင်ုမ ှင့် ယှ်ပိင်ိင်ုမ  စွမ်းရည်ရိှြခင်း၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ စာဖတ်ဝိုင်း ကျင်းပ

ိုးသားေြဖာင့်မတ် ထူးခ န်ေြပာင်ေြမာက်မ ှင့် အတတ်ပညာရပ်ဆိင်ုရာ 
က မ်းကျင်မ ရှိြခင်း စသည်တိုကို အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရက ်
ြခင်းြဖင့် အြပန်အလှန် ေဆွးေွးခ့ဲကေကာင်း သိရသည်။  ဉာဏ်ဟိန်း



ိုဝင်ဘာ   ၁၂၊   ၂၀၂၁  

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၁

ဗွီအက်စ် ိုင်ေပါလ်၏ စိတ်ကူးေရာင်စုံဝတ တိုများစုစည်းမ 
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့ ် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗိမာန်က စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊ ဘာသာြပန်စာေပ(ရသ) ပထမဆု 

ရရှိသည့ ်  ဘာသာြပန်သူ  ေဇာ်ဦးငိမ်း၏     “ဗွီအက်စ် ိုင်ေပါလ်၏ 

စိတ်ကူးေရာင်စုံဝတ တိုများစုစည်းမ ”စာအုပ်ကို ေရာင်းေဈး ၂၀၀၀ 

ကျပ်ြဖင့ ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအုပ်တွင ် ၂၀၀၁ ခုှစ်   စာေပဆိုင်ရာ ိုဘယ်ဆုရှင် 

အိ ိယွယ်ဖွား ဗတိသိ ိင်ုငသံား စာေရးဆရာကီး ဗီွအက်စ်ိင်ုေပါလ် 

၏ ဝတ တိမုျားစစုည်းမ မှ ေကာက်တ်ုထားေသာ သူေမွးဇာတ ိထရီ

နီဒတ်က န်းိုင်ငံေနာက်ခံဝတ တို ေြခာက်ပုဒ်ြဖစ်သည်။ ဗွီအက်စ် 

ိင်ုေပါလ်၏ မထင်မှတ်ေသာ အလှည့အ်ေြပာင်း၊ အေထအ့ေငါမ့ျားြဖင့ ်

စာေရးဟန်မှာ   သူမတူေသာ   စွမ်းရည်တစ်ရပ်ပင်။  ကိုးကွယ ်

ယုံကည်မ ၊ တပည့င်ယ်သားများအေပ  အိင်ုကျင့တ်တ်ေသာ ဆရာ၊ 

ဂဏ်ုသကိ ာှင့ ်ဘဝအကျပ်အတည်း၊ မေြပိင်ုေသာ ပေူဆွးေသာကှင့ ်

အားနာတတ်ေသာစတ်ိ၊ ဗျိကုေရစဆီန်လွန်းသ ူကိယု့် ှးကိယ်ုပတ် 

ြဖစ်ရပ်၊ အေမ၏ အထင်ကီးမ ှင့ ်ေမတ ာကိ ုလိခုျင်ေသာသား စသည့် 

ြဖစ်ရပ်စုံများကိ ုေရးသားထားေသာ ရသဘာသာြပန်စာအုပ ်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

အသက်ရှည်ပါေရ 
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့ ်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗမိာန်က စာေပဗမိာန်စာမဆူ၊ု လငူယ်စာေပ ပထမဆရုရိှသည့် 

စာေရးဆရာ ရန်ကုန်ေဌးေဇာ်၏ “အသက်ရှည်ပါေရ”စာအုပ်ကို 

ေရာင်းေဈး ၂၀၀၀ ကျပ်ြဖင့ ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအုပ်တွင ်ဝတ ဟန်ေရးသားထားေသာ စာမူ ခုနစ်ပုဒ် 

ပါဝင်သည်။ အညာေဒသ၏  ေရအခက်အခမှဲသည် ေရသည် ေဆးြဖစ် 

ေကာင်း၊  ေြမေအာက်ေရလုံေလာက်ေအာင်  ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲရန ်

လိေုကာင်း ပညာေပးေရးသားထားသည့အ်ြပင် လကူန်ုကူးခရံေသာ 

မိန်းကေလးများ၏   ဘဝှင့်  ကယ်တင်ေစာင့်ေရှာက်ေရးက  ၊ 

လူငယ်လူရယ်တို၏ လက်ေတွကျေသာ မိြပထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း၊ 

အှိမ်ခံဒုက သည်လူတန်းစားတို၏ အေြခအေန၊ အိမ်ေြခရာေြခမဲ့ 

တို၏ဘဝ၊ အမ  က်ေကာက်လူတန်းစားတို၏ ဝမ်းစာရှာေဖွမ  စသည် 

တိုကို အလ ာစုံေအာင် ေရးသားထားသည်။ ထိုြပင ်ပရဟိတေကျာင်း 

အချိမှ  ခါးသီးေသာအေတွအကံလည်း   ပါဝင်ေရးသားထားသည့ ်

အတွက် ဘဝမျိးစုကံိ ုစတ်ုချက်အထအူပါး၊ ေဆးသားအအုရင့ ်သင့ရ်ာ 

ေရးချယ် ပန်းချကီားချပ်သဖွယ် ေရးသားထားသည့ ်စာအုပ်ေကာင်း 

တစ်အုပ်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့ုပ်ေသး ကိးဆွဲနည်းပညာ
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗိမာန်က စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာ 

ဆိုင်ရာစာေပ ဒုတိယဆုရရှိသည့် စာေရးဆရာေအာင်ပန်းေဝ(LL.B) 

၏ “ြမန်မာ့ုပ်ေသး ကိးဆွဲနည်းပညာ” စာအုပ်ကို ေရာင်းေဈး ၁၈၀၀ 

ကျပ်ြဖင့ ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအပ်ုတွင် ပ်ုစု ံ(ပ်ုေသး) ကိးဆဲွနည်းဆိင်ုရာပညာရပ်ကိ ု

မတမ်ိေကာမပေပျာက်ေစရန်ရည်ရယ်၍ ကမ ာ့ပ်ုေသးအမျိးအစားများ 

ှင့် ြမန်မာ့ုပ်ေသးသမိုင်းတိုကို ေဖာ်ထုတ်တင်ြပထားသည်။ ုပ်ေသး 

ကိးဆွဲရာတွင် အသုံးြပသည့် ကိး၊ ဂျက်၊ ကိရိယာများ၊ တီးကိး၊ 

ေမာင်းရင်းကိး၊ လက်ဖျားကိး၊ ကကိးများ၏ ဆွဲနည်း၊ သတ်နည်း၊ 

ကိးြပင်နည်း၊ ကိးတပ်ဆင်နည်းများကိ ုအေသးစတ်ိရှင်းလင်းေရးသား 

ထားသည်။ ထိုြပင ်ဒုတိယကမ ာစစ်အတွင်း ထင်ရှားခဲ့သည့ ်ုပ်ေသး 

ကိးဆဲွပညာရှင်များအေကာင်းကိပုါ ေရးသားေဖာ်ြပထားေသာေကာင့ ်

ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ အုသုခုမပညာကို     ြမတ်ိုးသူများှင့် 

သုေတသနြပလိုသူများအတွက ်    လက်ဝယ်ေဆာင်ထားသင့်သည့ ်

စာအုပ်ေကာင်းြဖစ်သည်။ 

ိုးရာပုံြပင ်စာေပစာတမ်းများ
 ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗမိာန်က “ိုးရာပုံြပင် စာေပစာတမ်းများ”စာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး 

၅၀၀၀ ကျပ်ြဖင့ ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအုပ်ကို ၁၉၈၉ ခုှစ်တွင် အတွဲှစ်တွဲခွဲ၍ ြပည်သူ  

လက်စွဲစာစ်အြဖစ် စာေပဗိမာန်က ပထမအကိမ်ထုတ်ေဝခဲ့ပီး 

ယခအုခါ စာေပဗမိာန်က အတဲွှစ်တဲွကိ ုတစတုစည်းတည်းေပါင်း၍ 

ဒုတိယအကိမ် ြပန်လည်ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းစာအုပ်တွင ်

ဆရာကီး ဦးတင်လှ(ေမာင်ြမန်မာ)၊ ဆရာကီး ဦးေကျာ်ေအာင် 

(ေကျာ်ေအာင်)၊ ဆရာကီး ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းှင့် ဆရာကီး 

ဦးမင်းိုင်တို    ဖတ်ကားတင်သွင်းခဲ့သည့ ်   ိုးရာပုံြပင်ဟူသည်၊ 

ိုင်ငံတကာိုးရာပုံြပင်၊ ြမန်မာ့ိုးရာပုံြပင်ှင့် တိုင်းရင်းသားိုးရာ 

ပုံြပင်များ စာတမ်းေလးေစာင်ပါဝင်သည်။ 

ိုးရာပုံြပင်များ ြဖတ်သန်းလာခဲရ့ေသာ ခရီးမှာ အလွန်ရှည်လျား 

ပီး ေခတ်အဆက်ဆက်ကိ ုေကျာ်လွန်ြဖတ်သန်းလာခဲရ့ြခင်း၊ တစ်ဦး၏ 

 တ်မှ ေြပာဆိေုသာစကားကိမှုတ်၍ တစ်ဆင့ြ်ပန်လည်ေြပာြပရြခင်း၊ 

ပုံြပင်ေြပာသူများ၏ အသိeာဏ်ချင်း မတူညီြခင်း၊ ဘာသာစကား 

တတံိင်ုးကီးကိ ုခက်ခစွဲာ ေကျာ်လ ားရြခင်း၊ နယ်ေြမအပိင်ုးအြခားကိ ု

နည်းအမျိးမျိးြဖင့် ြဖတ်ေကျာ်ရြခင်း စသည့် အခက်အခဲမျိးစုံကို 

ရင်ဆိင်ုကာ ေအာင်ြမင်စွာ ချတီက်ခဲေ့သာ ုိးရာပံုြပင်များ တမ်ိေကာ 

ပေပျာက်သွားြခင်းမရိှေစရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ြပန်လည်ထတ်ုေဝထား 

ေသာ စာအုပ်ြဖစ်သည့်အတွက ်စာဖတ်ပရိသတ်များကိ ုသုတေရာ 

ရသပါ ရရှိေစမည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါစာအုပ်များကို အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ 

စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင်(ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)၊ 

အမှတ်(တ- ၅၅)၊ သေြပကုန်းေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်ရှိ စာေပဗိမာန် 

စာအုပ်ဆုိင် (ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁)၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်း 

ကား၊ မ ေလးမိရှ ိစာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်(ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆) 

ှင့် အမိမိရှ ိစာေပဗိမာန် ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင ်ဆက်သွယ် 

ဝယ်ယူိုင်ေကာင်းှင့ ်လက်ကားမှာယူလိုပါက အမှတ် ၅၂၉ ၅၃၁၊ 

ကုန်သည်လမ်းရှ ိစာေပဗိမာန်၊ အေရာင်းဌာန (ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ 

၀၁-၈၃၈၁၄၄၈) သို ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရစာအုပ်များ ြဖန်ချေိရာင်းချ

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

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

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

No Product Name Pack Size

Price in 

Kyats 

(Retail)

Company Name

Symptomatic

1 P.O Dextromethophan 10X10's 1450 AA Medical

2 P.O Bromhexine 10X10's tablets/ Box 1000 Medi Myanmar 

3 P.O Cetrizine 10X10's / Box 2200 AA Medical

Supportive

4 P.O Multivitamin with/ without 
zinc 3X10's / Box 5600 OLIVE

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

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

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

8 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

9 Injection Omeprazole 1g/Vial 1050 Aorta

Antibiotics

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

အြခားေဆးဝါးများ၏   ေဈး န်းများကိ ုWebsite (www.mccpmd.org)ှင့ ်Facebook Page https://

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

ိုင်ပါသည်။ 



ိုဝင်ဘာ   ၁၂၊   ၂၀၂၁

ကမ ာ့ဆီးချိေရာဂါေနကို    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ဆီးချိေရာဂါအသင်းကီး(International Diabetes 

Federation -IDF) ှင့ ်ကမ ာက့ျန်းမာေရး အဖဲွကီး 

(World Health Organization - WHO) တိုက 

လူသားတိုင်း ထိုေရာဂါဆိုးကီးကို သတိြပကဖို၊ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ထိန်းသိမ်းကဖို သတိေပး 

  းေဆာ်သည့်အေနြဖင့ ်၁၉၉၁ ခုှစ်ကပင် စတင် 

သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုှစ် တွင် 

ကမ ာ့ကုလသမဂ အဖွဲကီးက ှစ်စ် ိုဝင်ဘာလ 

၁၄ ရက်ေနကိ ုကမ ာဆ့ီးချိေရာဂါေနဟ ုသတ်မှတ် 

ေပးခဲ့သည်။ ဆီးချိေရာဂါဆိုင်ရာ အထူး အေရးပါ 

ေသာ အင်ဆလူင်ေဟာ်မန်ုးကိ ုစတင်ေတွ ရိှခဲေ့သာ 

Sir Frederick Banting ၏ ေမွးေနကိ ုဂဏ်ုြပေသာ 

အားြဖင့ ်သတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အဓိကကာကွယ်တားဆီးရမည့ ်ေရာဂါကီး

၁၉၂၂ ခုှစ်က Sir Frederick Banting သည် 

Charles Best ှင့်အတူ အင်ဆူလင်ေဟာ်မုန်းကိ ု

ေတွရှိခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ ဆီးချိေရာဂါေနအတွက ်

လ ံေဆာ်မ များတွင် အဆိပုါေနသည် ကမ ာတစ်ဝန်း 

ုိင်ငံေပါင်း ၁၆၀ ေကျာ်ရိှ လူေပါင်းတစ်ဘီလီယံတုိ 

ပါဝင်ဆင် ဲသည့်ေနလည်း   ြဖစ်သည်။ ဆီးချိ၊ 

ေသွးချိေရာဂါသည်  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ 

အဓကိကာကွယ်တားဆီးရမည့ ်ေရာဂါကီးေြခာက် 

မျိးတွင် တစ်ခအုပါအဝင်ြဖစ်သည်။ ဆီးချိ၊ ေသွးချိ 

ေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တဲွြဖစ်သည့် ဆီးချိ၊ ေသွးချိ 

အနာသည်လည်း အြဖစ်များေနေသာ ေရာဂါတစ်ခ ု

ြဖစ်ေနသည်။ ဆီးချိ၊ ေသွးချိအနာကိ ုအေနာက်တိင်ုး 

ေဝါဟာရအားြဖင့ ်Diabetes Meilitus Ulcer ဟေုခ  

သည်။ ဆီးချိ၊ ေသွးချိ အနာသည် မည်သည့်ေနရာ 

တွင်မဆိ ုြဖစ်ပွားေလရိှ့ေသာ်လည်း ေြခေထာက်တွင် 

ြဖစ်ပွားေသာ ဆီးချိအနာကို ပို၍ေတွရသည်။

ဆီးချိေဝဒနာရှင်များသည် ေြခေထာက်ှင့ ်

ပတ်သက်ပီး အနာြဖစ်ြခင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း 

များ ပိြုဖစ်ေလရိှ့သည်။ ဆီးချိေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက် 

တွဲေရာဂါြဖစ်သည့် အာုံေကာများ ပျက်စီးပီး 

ေြခေထာက်တွင် ထုံကျ်ကာ အာုံခံစားိုင်စွမ်း 

ေလျာန့ည်းလာြခင်းေကာင့ ်ြဖစ်သည်။ ဆီးချိေရာဂါ 

ေဝဒနာရှင်များသည ်ေြခေထာက်သို ေသွးစီးဆင်း

မ နည်းသွားေသာေကာင့ ်အနာမကျက်ဘ ဲတြဖည်း 

ြဖည်းပုပ်ပီး ေြခေထာက်ြဖတ်ရသည်အထိ ြဖစ်ုိင် 

သည်။ ကိတင်သိရှိိုင်ေသာ   ဆီးချိေရာဂါ၏ 

လက ဏာများမှာ မကာခဏ ဆီးသွားြခင်း၊ အလွန် 

အက ံေရဆာြခင်း၊ ေြခလက်များထုကံျ်ြခင်း၊ အာု ံ

စူးစိုက်မ အားနည်းြခင်း၊ အားနည်းေမာပန်းလွယ ်

ြခင်း၊ အစာမကာခဏစားလိြုခင်း၊ ကိယ်ုအေလးချန်ိ 

ေလျာ့ကျလာြခင်း၊ အြမင်ေဝဝါးလာြခင်း၊ ပျိအန် 

ြခင်း၊ အစာအိမ်နာြခင်း၊ ုတ်တရက်ထလ င် မူးေဝ 

ြခင်း၊ အနာကျက်ေှးြခင်းတို ြဖစ်သည်။ 

ဆီးချိေရာဂါသည် လသူန်းေပါင်း ၄၀၀ ေကျာ် 

ကို ဒုက ေပးခဲ့ေသာ ေရာဂါဆိုးတစ်ခုလည်း ြဖစ် 

သည်။ ဆီးချိသည် ဇမ်ိကျကျေနထိင်ုပီး အဆ ီအအမိ့၊် 

အချိစားေသာသူများတွင ်အြဖစ်များသည်။ ဆီးချိ 

ြဖစ်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက်   ေသွးတိုးေရာဂါသည ်

ထက်ကပ်မကွာလိုက်ပါလျက်ရှိသည်ကို ေတွရ 

သည်။ ဆီးချိသမားများတွင်   ေသွးအတွင်း၌ 

ေကာင်းေသာအဆီများထက် မေကာင်းေသာအဆီ 

များ ပတ်ိဆိုရာမှ ေသွးတိုးေရာဂါသည်လည်း ြဖစ်ေပ  

လာြခင်းြဖစ်သည်။ ေသွးတွင်းသကားဓာတ် များြပား 

လာြခင်းေကာင့ ်  ေသွးပျစ်လာပီး ေသွးေကာနရံမံျား 

ထူလာကာ ေသွးေကာကျ်းလာြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ေသွးေကာထတွဲင် ဖအိားများလာပီး ေသွးတိုးေရာဂါ 

ကိ ုြဖစ်ေပ လာေစြခင်း ြဖစ်သည်။ ဆီးချိေရာဂါလနူာ 

များတွင် ုတ်တရက်ေသဆုံးိုင်ေသာ အေကာင်း 

ရင်းထဲမ ှတစ်ခုအပါအဝင် ြဖစ်ေနသည်။ 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကီး၏   စံချနိ်အရ 

အထက်ေသွးေပါင် ၁၆၀ ှင့ ်ေအာက်ေသွးေပါင်  ၁ဝဝ 

မီလီမီတာ မာကျရီအထက်ရှိသူကိ ုေသွးတိုးေရာဂါ 

ရှိသည်ဟ ုသတ်မှတ်ထားသည်။ ေသွးတိုးေစေသာ 

အေကာင်းအရာအချိမ ှာ အမျိးသားများတွင  ်

အသက်(၄၅)ှစ်ှင့်အထက်၊ အမျိးသမီးများတွင ်

အသက် (၆၅)ှစ်ှင့အ်ထက်ဆိလု င် ေသွးတိုးိုင်ြခင်း၊ 

မျိးိုးလိုက်ြခင်း၊ ကိယ်ုအေလးချန်ိများြခင်း၊ တက်က  

ေသာ ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားမ မရှိြခင်း၊ ထိုင်၍ အလုပ် 

လုပ်ချနိ်များြခင်း၊ ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း၊ အရက် 

ေသာက်ြခင်း၊ အငန်များများစားြခင်း၊ စတ်ိဖစိီးမ များ 

ြခင်း၊ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါြဖစ်ေနြခင်း၊ ဆီးချိေရာဂါ 

ြဖစ်ေနြခင်း၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေနစ်အချနိ်များတွင ် 

ြဖစ်ေပ တတ်သည်။ ဆီးချိေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ 

ေရာဂါများမှာ အာုံေကာအားနည်းြခင်း၊ မျက်စိ 

ေရာဂါ၊ ေြခေထာက်များ  ေသွးေကာပိတ်ြခင်း၊ 

ေကျာက်ကပ်ေရာဂါ၊ ှလုံးေသွးေကာကျ်းေရာဂါ၊ 

ေသွးတွင်းအက်စစ်ဓာတ်များြခင်း၊ ဆီးချိေရာဂါ 

ရင့်လာသည်ှင့်အမ  ထုံနာ၊ ကျ်နာ စဲွကျန်ရစ်ြခင်း၊ 

ပန်းေသပန်းညိးြဖစ်ြခင်း စသည်တိုြဖစ်သည်။ 

ပန်းေသပန်းညိးဆိုသည်မှာ အမျိးသားများ 

တွင် သွားလာဆက်ဆံသည့်အခါ သွားလာဆက်ဆံ 

ေနစ် ပန်းအားကျသွားြခင်း၊  သုက်လ တ်ြမန်ြခင်း၊ 

မေရာင့်ရဲိုင်ြခင်း၊ ဆီးသွားလ င်  သုက်ပါြခင်း၊ 

ေသွးအားနည်းြခင်း၊  ကျင်ကီးကျင်ငယ်စွန်ပစ်ချင်

ေသာ်လည်း လ ပ်ရှားထက မ မရှိြခင်း၊  ှစ်ခိက်စွာ 

အိပ်မေပျာ်ြခင်း၊ စိတ်ဓာတ်တက်က မ မရိှြခင်း၊ အလုိ 

လိုေနရင်း(သိုမဟုတ်)     အိပ်မက်မက်စ် 

သုက်လ တ်ြခင်း၊   သုက်လ တ်ြမန်ြခင်း၊   သုက် 

မထိန်းိုင်ြခင်း၊ သုက်ခန်းြခင်း၊ အလွန်ဝလာြခင်း၊ 

အလွန်ပိန်လာြခင်း၊ အာုံေကာများ အားနည်းြခင်း 

တိုြဖစ်သည်။ 

ေသွးတွင်းသကားဓာတ်ကိ ုထိန်းေပးဖိုလို

ေကျာက်ကပ်ေရာဂါ၏   လက ဏာများမှာ 

ပျိြခင်း၊ အန်ြခင်း၊ အစားအေသာက်ပျက်ြခင်း၊ ပင်ပန်း 

ွမ်းနယ်ပီး အိပ်မေပျာ်ြခင်း၊     က က်သားများ 

နာကျင်ြခင်းှင့် က က်တက်ြခင်း၊  ယားယံြခင်း၊ 

အနီကွက်များထြခင်း၊ ေသွးတိုးြခင်း၊ အရည်များစု 

လာသည့်အတွက်    အသက် ှကျပ်လာြခင်း၊ 

ေဖာေရာင်ြခင်း၊ ေရာဂါအခံများရှိြခင်း၊ ေဆးလိပ် 

ေသာက်ြခင်း၊ ကွမ်းစားြခင်း၊ အဝလွန်ြခင်း၊ အသက် 

ကီးသမူျား၊ ေကျာက်ကပ်တွင် ြပည်တည်နာြဖစ်ြခင်း၊ 

အကိက်ုအခေဲပျာက်ေဆးများ ပံုမှန်ေသာက်သံုးြခင်း၊ 

မကာခဏ ဆီးလမ်းေကာင်းပိုးဝင်ြခင်း စသည်တို 

ြဖစ်သည်။ ဆီးချိလနူာ ငါးေယာက်တွင် တစ်ေယာက် 

သည် ေကျာက်ကပ်ေရာဂါ ခစံားရေလရိှ့သည်။ ဆီးချိ 

လနူာများသည် ေကျာက်ကပ်ေရာဂါဟသူည့ ်ေနာက် 

ဆက်တွဲေရာဂါမှ ကာကွယ်ိုင်ေစရန် ေသွးတွင်း 

သကားဓာတ်ကိ ုထိန်းေပးဖိုလိုသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များတွင ်

ဆီးချိေရာဂါြဖစ်ပွားမ သည်  ရာခိုင် န်း ၂၀ မှ 

ရာခိင်ု န်း ၄ဝ ခန်အထ ိြဖစ်ပွားေနပီး အမျိးသမီးများ 

တွင်  ဆီးချိေရာဂါြဖစ်ပွားမ  န်း  ၁၁ ဒသမ ၈ 

ရာခုိင် န်း ြဖစ်ပွားေနေကာင်း တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်း 

အတာြဖင့ ် ေကာက်ယူထားေသာ ဆီးချိေရာဂါ 

စစ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ကမ ာေပ တွင် အမျိး 

သမီး ၁၉၉ သန်းသည် ဆီးချိေရာဂါခံစားေနရပီး 

၂ဝ၄ဝ ြပည့်ှစ်တွင် ၃၁၃ သန်း ြဖစ်လာမည်ဟု 

ခန်မှန်းထားေကာင်း ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ (WHO) 

၏ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ 

အမ င်ဓာတ်ပါသည့အ်စာများကိ ုလုေံလာက်စွာ 

စားသုံးြခင်းသည ်ဆီးချိထိန်းရာ၌ အေရးကီးသည့ ်

က  တစ်ခအုြဖစ် ပါဝင်ေနသည်။ ေကလွယ်ိင်ုေသာ 

အမ င်ဓာတ်ပါသည့်အစာများကုိ များများစားသုံးသ ူ

သည် အချိဓာတ်တိုးလာမ ကို ေလျာ့နည်းေစိုင်ပီး 

ေသွးထမှဲ ေသွးချိပမာဏကိလုည်း ထန်ိးိင်ုမည်ြဖစ် 

သည်။ သစ်သီးများသည ်အမ င်ဓာတ်ှင့် ေရဓာတ် 

ပါဝင်သည့်အတွက်ေကာင့်   ဗိုက်ဝလွယ်သည်။ 

သစ်သီးသစ်ရက်များှင့်သာ လုံေလာက်စွာ စားသုံး 

ပါက အဝလွန်ြခင်း၊    ှလုံးေဖာက်ြပန်ြခင်းှင့ ်

ေလြဖတ်ြခင်းတိုကို ြဖစ်ေစိုင်သည့်အဆင့်များမ ှ

ေလ ာ့ချေပးုိင်မည် ြဖစ်သည်။ အဝလွန်ြခင်းသည် 

ဆီးချိ၊ ေသွးချိှင့ ်ဆက်စပ်ေနသည်သာ ြဖစ်သည်။ 

သစ်သီးများသည် အမ င်ဓာတ်များ၍  အာဟာရ 

ြဖစ်လွယ်တတ်ရာ  ထိုအသီးများကိ ု အစားအစာ 

အြဖစ် စီမံိုင်ြခင်းသည် ေကာင်းေသာေရးချယ်မ  

တစ်ခုပင ်ြဖစ်သည်။ သစ်သီးယို၊ သစ်သီးေဖျာ်ရည ်

ကဲသ့ိုေသာ ြပြပင်ထားသည့အ်သီးများသည် အမ င် 

ဓာတ်ကိ ုဖယ်ထားသည်ြဖစ်၍ ဆီးချိ၊  ေသွးချိသမား 

များအေနြဖင့ ်မစားသုံးသင့်ေပ။ 

ေရှာင်ရန်မှာ ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း၊ အရက် 

ေသာက်ြခင်း၊ အေအးခံြခင်း၊ ေအးချိဆိမ့်ဖန်ှင့် 

ငန်ေသာ  အစားအစာများစားြခင်း၊  အဆီအအိမ့် 

များေသာ အစားအစာများ၊ စာအန်ုးဆှီင့ ်ေြပာင်းလ ဲ

ဆီပါေသာ ဆီေကာ်မုန်မျိးစုံတိုကိ ုေရှာင်က်ပါ။ 

အငန်ဓာတ်များေသာ အစာများြဖစ်သည့် ငါးပိ၊ 

ငါးေြခာက်၊ ငြံပာရည်၊ အချိမ န် စသည်တိုြဖစ်သည်။ 

ေဆာ်ဒါှင့်ြပလုပ်ေသာ အီကာေကွး၊ ပလာတာ၊ 

ကိတ်မုန်များ၊ ေဆာ်ဒါပါေသာ ေဖျာ်ရည်အမျိးမျိး 

တိုကို ေရှာင်ပါ။ တညင်းသီးစေသာ တက်စာများ၊ 

ကလီစာများ၊       ေြမတွင်းေအာင်းစာအမျိးမျိး 

စားြခင်းမ ှ ေရှာင်က်ပါ။   စိတ်ေသာကများြခင်း၊ 

စတ်ိဖစိီးမ များြခင်း၊ ေဒါသကီးြခင်းတုိကုိ ေရှာင်ပါ။ 

ဆူညံေသာအသံများရှိရာအရပ်တွင ်  ေနထိုင်ြခင်း 

ကိုလည်း ေရှာင်က်ရပါမည်။ ေလထုညစ်ညမ်း 

သည့်ေနရာများမှလည်း ေရှာင်ေနဖို လိုအပ်သည်။

အခမဲ့ စစ်ေဆးကုသမ ခံယူ 

ဆီးချိှင့် ေသွးတိုးေရာဂါတိုအတွက ်အခမဲ့ 

စစ်ေဆးကုသမ ခံယူုိင်မည့် ေဆးခန်းများကုိ ရန်ကုန် 

မိ၌ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက စတင်ဖွင့်လှစ်ေပးထား 

ပြီဖစ်ရာ အပတ်စ် ဗုဒ ဟူးေနတုိင်းသွား ေရာက်ြပသ 

ိုင်ပီဟု သိရေပသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရှ ိမိနယ် ၄၅ 

မိနယ်မှ ေဒသ ရကျန်းမာေရးဌာန ၂၉ ခုှင့ ် 

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန ၉၁ ခုတုိတွင် ဖွင့်လှစ် 

ေပးထားြခင်းြဖစ်ေကာင်းလည်း သရိသည်။ လိအုပ် 

သည့ေ်ဆးဝါး၊ ေဆးပစ ည်းများကိ ုတိင်ုးကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေထာက်ပံ့ေပးကာ တာဝန်ကျကျန်းမာ

ေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်အထူးကသုမားေတာ်ကီး 

များ ချမှတ်ေပးထားသည့် ကုသနည်းစနစ်များ 

အတိုင်း ေရာဂါစစ်ေဆးြခင်း၊ ကုသြခင်းတိုကို 

အခမဲ့ြပလုပ်ေပးေနေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်သူများအတွင်း ြဖစ်ပွားမ  န်း  ပိုမိုတိုး 

ြမင့လ်ာသည့ ်အနီးကပ်ရန်သဟူဆုိရုမည့ ်ေသွးတိုး၊ 

ဆီးချိ၊ ေသွးချိစသည့်ေရာဂါများအတွက် ကိတင် 

သိရှိကာကွယ်ိုင်မည့်၊  အချနိ်မီစစ်ေဆးကုသ 

ိုင်မည့်  ေဆးခန်းများကို ြပည်သူှင့ ်နီးနီးစပ်စပ် 

တုိးြမင့ဖွ်င့်လှစ်ေပးြခင်းက အလွန်ထေိရာက်မ ရိှိင်ု 

မည်ဟု ေမ ာ်လင့်မိသည်။  ဤလုပ်ငန်းစ်ှင့်အတူ 

တစ်ပါတည်းလိုအပ်သည်မှာ ယင်းေဆးခန်းများ 

ဖွင့်လှစ်ထားြခင်းကို   ြပည်သူများ သိရှိေစေရး 

အတွက် ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  အသိေပး  းေဆာ် 

ရန်ှင့ ် ယင်းေဆးခန်းများသို ကေလး၊ လူကီး 

အသက်အရယ်မေရး လာေရာက်စစ်ေဆးကုသမ  

ခံယူိုင်ေရး စည်းုံးလ ံေဆာ်မ ြပရန်ြဖစ်သည်။

ဆီးချိေသွးချိေရာဂါှင့်   ေနာက်ဆက်တွဲ 

ေရာဂါအ ရာယ် ြပည်သူကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက် 

မ ှင့်ပတ်သက်၍ အေလးထားေဆာင်ရက်ြခင်း 

သည် ေကာင်းမွန်သည့်လုပ်ေဆာင်ချက်ပင်ြဖစ်ရာ 

ရည်ရယ်ချက်ေကာင်းသည်ှင့်အမ  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများှင့်အတူ ြပည်သူတိုလည်း အားကိုး 

ယုံကည်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ ထိေရာက် 

ေအာင်ြမင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေရးသားလိုက်ရ 

ပါသည်။     ။

 

လူတိုင်းသတိြပရမည့် ဆီးချိေရာဂါှင့် ေနာက်ဆက်တွဲြပဿနာ ေမယု-မျိးေအာင် (MANA)

ကမ ာ့ဆီးချိေရာဂါေနအထိမ်းအမှတ ်အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ဆီးချိြဖစ်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက်  ေသွးတိုးေရာဂါသည် ထက်ကပ်မကွာ 
လိက်ုပါလျက်ရိှသည်ကိ ုေတွရသည်။ ဆီးချိသမားများတွင်   ေသွးအတွင်း၌ 
ေကာင်းေသာအဆီများထက် မေကာင်းေသာအဆီများ ပိတ်ဆိုရာမှ ေသွးတိုး 
ေရာဂါသည်လည်း ြဖစ်ေပ လာြခင်းြဖစ်သည်။ ေသွးတွင်းသကားဓာတ် 

များြပားလာြခင်းေကာင့်   ေသွးပျစ်လာပီး ေသွးေကာနံရံများ ထူလာကာ 
ေသွးေကာကျ်းလာြခင်း ြဖစ်သည်။ ေသွးေကာထဲတွင် ဖိအားများလာပီး 
ေသွးတိုးေရာဂါကို ြဖစ်ေပ လာေစြခင်းြဖစ်



စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၇၆၄၇၇၄၅ ၃၇၇၀၁၇၆၅ ၇၈၀၂၃၆

၂။ အိ ိယ ၃၄၄၀၁၆၇၀ ၃၃၈၀၀၉၂၅ ၄၆၂၁၈၉

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၉၁၁၃၈၂ ၂၁၁၁၇၄၀၇ ၆၁၀၀၈၀

၄။ ဗိတိန် ၉၄၀၆၀၀၁ ၇၇၀၀၀၂၂ ၁၄၂၃၃၈

၅။ ုရှား ၈၉၅၂၄၇၂ ၇၆၈၇၃၁၇ ၂၅၁၆၉၁

၆။ တူရကီ ၈၃၁၅၄၂၄ ၇၇၉၃၆၃၁ ၇၂၇၁၃

၇။ ြပင်သစ် ၇၂၄၄၀၄၀ ၆၉၉၀၁၅၀ ၁၁၈၀၅၆

၈။ အီရန် ၆၀၁၉၉၄၇ ၅၆၅၆၄၄၇ ၁၂၇၈၀၉

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၃၀၀၉၈၅ ၅၁၆၇၁၀၅ ၁၁၆၁၈၄

၁၀။ စပိန် ၅၀၃၈၅၁၇ ၄၈၈၇၂၇၈ ၈၇၆၁၇

ိုဝင်ဘာ ၁၂၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၉၅၄ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၃ ဒသမ ၉၄ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၁- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်-  

• တတ်ိုင်သမ  အိမ်တွင်း၌သာေနထိုင်ြခင်း၊

• ေနအိမ်ြပင်ပသုိ သွားေရာက်ရန်ရိှပါက ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုမြဖစ်မေန စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊

• လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

• တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

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

ှလုံး စသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါတစ်ခခုခုစံားေနရသရိှူပါက  ထိသုအူား ပါးစပ်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်းကိ ု

တပ်ဆင်ထားေစြခင်း၊

• ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းတိုကိ ု   အထူးဂုြပ    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။

 ကိဗုစ်-၁၉သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

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

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၂၄,၂၀၅) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ  ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၉၅၄) ဦး ေတွရိှရပါသည်။ ထိုေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခုိင် န်းမှာ (၃.၉၄) ရာခုိင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း(၅,၁၃၅,၀၉၇)ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၁၀,၇၂၅)ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၈၄၆) ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၄၈၂,၀၀၇)ဦး ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့်  ထပ်မံေသဆုံးသူ (၁၃) ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၈,၈၈၂) ဦးရှိပါသည်။

(၁၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၄၉၇၅၈ ၄၀၉၆၆၆၄ ၁၄၃၆၀၈

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၁၁၂၄၈ ၂၇၃၇၇၂၂ ၄၄၈၆၆

၃။ မေလးရှား ၂၅၂၂၄၉၈ ၂၄၃၀၁၂၂ ၂၉၄၈၆

၄။ ထိုင်း ၁၉၉၆၉၆၉ ၁၈၈၀၆၃၆ ၁၉၈၈၃

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၀၀၀၈၉၇ ၈၄၅၉၄၈ ၂၂၈၄၉

၆။ ြမန်မာ ၅၁၀၇၂၅ ၄၈၂၀၀၇ ၁၈၈၈၂

၇။ စင်ကာပူ ၂၂၇၆၈၁ ၂၀၀၅၉၄ ၅၄၀

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၃၅၈ ၁၁၅၇၃၀ ၂၈၅၀

၉။ လာအို ၅၀၉၇၇ ၄၀၇၅၈ ၉၃

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၄၀၅၈ ၁၃၂၃၃ ၉၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် “ုံးလုပ်ငန်းဌာနများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ရန်အတွက ်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လုပ်ငန်းလမ်း န်” ှင့် “တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အသိေပး 

ြခင်း/ သတိေပးြခင်း မိသားစုစီမံချက်” အတိုင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ 

အား အသိေပးြခင်းှင့် သတိေပးြခင်းတုိကုိ လူတုိင်း၊ မိသားစုတုိင်းမှ တက်က စွာ ပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ကပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

                                                                                             ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ပုသိမ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၁

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ကန်ကီးေထာင့်မိနယ ်ရှမ်းငူေကျးရာအုပ်စ ု
ေပပင်ကီး၊  အိုင်ေစာက်ေကျးရာေန  ေတာင်သူလယ်သမားများှင့ ်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအပါအဝင ်လူဦးေရ ၄၅၀ တိုအား ယေနတွင် ရှမ်းင ူ
ေကျးရာအုပ်စု ကုိဗစ်-၁၉ စင်တာ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 
ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုးှံေပး
အဆုိပါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှရာတွင် ကံရာတုိက်နယ်ကျန်းမာေရး

ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၌ ေတာင်သူလယ်သမားှင့်ေဒသခံများအား 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံေပး

ဦးစီးဌာနမှ   ကျန်းမာေရးဝန်ထမး်များသည်  ုိဝင်ဘာ ၇ ရက်က 

သံဃာေတာ် ငါးပါး၊ သံပုရာေချာင်း ေကျးရာှင့် ရှမ်းငူေကျးရာများမ ှ
ေတာင်သူလယ်သမားများအပါအဝင ်  လူဦးေရ ၁၂၅ ဦးှင့် ိုဝင်ဘာ 

၉ ရက်က  ရှမ်းငေူကျးရာ အလကေကျာင်းမှ ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်း 
များှင့်  အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 
အပါအဝင်   ၇၅ ဦးတိုကိုလည်း  ဒုတိယအကိမ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆးများ  ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။

ပုသိမ် လှကည်



ိုဝင်ဘာ ၁၂၊  ၂၀၂၁

သက်ရှည်ကျန်းမာေရး စားသုံးေနထိုင်မ ပုံစံ ေြပာင်းလဲေပး
ြမန်မာိုင်ငံ၏     ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းသည ်    

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တွက်ချက်မ အရ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်တွင် ၆၇ ဒသမ ၄၂ ှစ်ရှိပီး WHO ၏ 

တွက်ချက်မ  အရ  ၆၇  ဒသမ  ၇၈  ှစ်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုေကာင့ ်   ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်း တိုးတက်ေစ 

ေရးအတွက် ြပည်သတူိင်ုး သက်တမ်းေစေ့နိင်ုရန်   

ကာဗိဟုိက်ုဒရတ်ိပါေသာ အစားအစာများြဖစ်သည့ ်

ဆန်၊  အာလူး၊  ေပါင်မုန် ၊ ေြပာင်းဖူး၊ သကား 

အစရှိသည်တိုှင့ ်ပိုတင်းဓာတ်ပါေသာ ကက်ဥ၊ 

အသား၊ ငါး၊ အေစအ့ဆန်၊   ိုှင့ ် ိုထွက်ပစ ည်းတိုကိ ု

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ    စားသုံးေပးကရမည ်

ြဖစ်သည်။   ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်သည ်  ကာဗွန်ှင့်  

ေရတိုပါဝင်သည့ ်ြဒပ်ေပါင်းတစ်မျိးြဖစ်ပီး   ခ ာ 

ကိုယ်အတွက်လိုအပ်ေသာ  စွမ်းအင်များကိ ုပံ့ပိုး 

ေပးသည့ ်သကားဓာတ်များြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်

အချိဓာတ်များသည့ ်အချိရည်၊ သကား၊ မန်ုအချိ၊ 

ကိတ်မုန် ၊ ထမင်းစသည်တိုကို   ေလ ာ့စားရန် 

လိုအပ်ြခင်းြဖစ်သည်။

ပိုတင်းသည်   အမိုင်ိုအက်စစ်ဓာတ်များ 

ေပါင်းစည်းပီး ြဖစ်ေပ လာြခင်းြဖစ်သည်။ခ ာကုိယ် 

အတွက်လိုအပ်သည့ ်    က က်သားများ ဖွံဖိးရန်၊ 

ေမာင်ိုင်

အဆီပုိများေလ ာ့ချရန်   ပုိတငး်ဓာတ်သည  ်

အေရးအကီးဆုံးြဖစ်သည်။   ပိုတင်းချိတဲ့ပါက   

ေဖာေရာင်ြခင်း၊  အသည်းအဆီဖုံးြခင်း၊    အေရြပား၊   

ဆပံင်၊ လက်သည်းများ       မေကာင်းြခင်း၊ က က်သား 

များ ကျံလှီလာြခင်း၊ အိုးများကျိးပဲ့လွယ်ြခင်း၊   

ကေလးများ  ဖွံဖိးကီးထွားမ နည်းြခင်း၊ ေရာဂါပိုး 

ကူးစက်မ ြပင်းထန်ြခင်း   စသည်တိုကို  ခံစားရ 

ိုင်သည့်အတွက်   ခ ာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သည့ ်  

ပိုတင်းဓာတ်ပမာဏြပည့်မီေအာင်  စားေသာက် 

ကရမည်ြဖစ်သည်။

ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းတိုးပီး   အသက်ရှည်ရန် 

ဆိလု င်   ေဆးလပ်ိှင့ ်အရက် လွန်ကစွဲာေသာက်သုံး 

မ ကုိလည်း ေလ ာ့ချသွားရမည်ြဖစ်ပီး   သင့်ေလျာ် 

သည့ ် ကိယ်ုလက်လ ပ်ရှား အားကစားနည်းတစ်မျိး 

မျိးကို   ြပလုပ်ေပးသင့်သည်။ တစ်ရက်လ င် 

နာရီဝက်ခန် ေလေကာင်းေလသန် ှလမ်းေလ ာက် 

လ င်ပင် အကျိးများပီး     ကန်ုကျစရတ်ိမများသည့ ်  

အားကစားြပလုပ်ြခင်းပင ် ြဖစ်သည်။    မကာမ ီ

ဒီဇင်ဘာ လူထုအားကစားလ ေရာက်ရိှေတာ့မည် 

ြဖစ်ရာ           ိုင်ငံတစ်ဝန်း အားကစားပိင်ပွဲများ၊ 

လမ်းေလ ာက်ြခင်းများြဖင့်   ြပည်သူအားလံုး 

ကျန်းမာေရးအတွက်       ပါဝင်ေဆာင်ရက်သင့ပ်ါသည်။

ဤသုိဆုိလ င်   ြမန်မာုိင်ငံ၏ေမ ာ်မှနး် 

သက်တမ်း  တုိးတက်လာေစေရးအတွက် ြပည်သူ 

အားလုံးက    စားသုံးမ ပုံစံှင့် ေနထိုင်မ ပုံစံကို 

အချနိ်မီြပြပင်သွားပါက မကာမီကာလတွင  ်

ြမန်မာ့လူသက်တမ်းသည် ှစ် ၈၀၊ ၉၀ ထိတိုင ်

သက်ရှည်ကျန်းမာတုိးတက်ေအာင်ြမင်သည့် ိင်ုင ံ

သားများ မခုျဧကန်အမှန်စင်စစ် ြဖစ်လာေတာမ့ည် 

ဟု    ယုံကည်ေနမိပါေတာ့သည်။  ။

သူအေတွး သူအြမင်

 ရန်ကုန်မိမှ

ရန်ကုန်မိ၌ ပထမဆံုးစတင်ဖဲွစည်း 

မည့် အငှားယာ်(တက စီ)အသင်းအဖွဲ 

တွင် တက စီယာ် ပုိင်ရှင်များ၊ ယာ်ေမာင်း 

များ ပါဝင်ုိင်မည်ြဖစ်ပီး  မကာမီကာလ 

တွင်  ယင်းအသင်းအဖွဲှင့်ပတ်သက်၍ 

ေဆွးေွးပွဲများကိုလည်း    YRTC   က   

ဦးေဆာင်ကာ  ကျင်းပေပးသွားမည်ြဖစ ်

သည်။ 

ဆက်သွယ်ိုင်

ယင်းအသင်းအဖဲွအတွက် ေဆွးေွးပဲွ 

များကို     လက်ရှိစီးတီးတက စီ  မှတ်ပုံ 

 ေကျာဖုံးမှ

ထိသုို ခရီးသွားလပ်ုငန်းများ ြပန်လည်မစတင်ိင်ုြခင်းမှာ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်းရိှ ထားဝယ်ှင့ ်မတ်ိမိများသို ေလေကာင်းလိင်ုးှင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်လိင်ုးများ 

ြပန်လည်ေြပးဆွဲေပးြခင်း မရှိေသးသည့်အတွက်ေကာင့ ်ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွား 

များ လာေရာက်မ မရှိြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

“ယခလုက်ရိှမှာေတာ ့ေကာေ့သာင်းက ေလယာ် ခရီးစ်ရိှပါတယ်။ ေကာေ့သာင်း 

ဘက်က ခရီးသွား ကမု ဏေီတကွ ေနချင်းြပန်ခရီးစ်ေတ ွသွားချင်ေကာင်း တင်ြပထား 

တာရှိပါတယ်။ က န်ေတာ်တို  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲကိ ု တင်ြပထား 

ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူေတွကလည်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ချနိ်ဆေနတာရှိတယ်။ 

တရားဝင် န်ကားလာတာမျိးေတာ့မရိှေသးပါဘူး။ ေလာေလာဆယ် Local (ေဒသတွင်း) 

နဲ  စရမှာပါ။ ုိင်ငံြခားခရီးသည်ေတာ့ ေမ ာ်လုိမရေသးပါဘူး။ ြပည်တွင်းခရီးသွားေတွ

လာေရာက်ချင်ေကာင်း    ဆက်သွယ်တာမျိးေတွရှိလာရင ်    ကုမ ဏီေတွအေနနဲ               

သက်ဆိုင်ရာဌာနေတွကိုတင်ြပလိုပါတယ်။  က န်ေတာ်တိုလည်း  တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရကိ ုထပ်ဆင့်တင်ြပမယ်ဆိုရင ်အေြဖတစ်ခုေတာ့ရိုင်ပါတယ’်’ ဟု တနသ  ာရီ 

တိင်ုးေဒသကီး ဟိတုယ်ှင့ ်ခရီးသွားလာေရးဌာနမှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက  ေြပာသည်။

စိတ်ဝင်စားမ ရှိေန

မိတ်က န်းစုေဒသအတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ဖွံဖိးလာေစေရး 

အတွက်  ပိုေဆာင်ေရးက  များ  ြပန်လည်စတင်ိုင်ရန်လိုအပ်ေနပီး   လက်ရှိ 

အေနထားတွင် လူအနည်းငယ်ြဖင့်သာ  ပုိေဆာင်မ များရိှေနေကာင်း၊ တနသ  ာရီတုိင်း 

ေဒသကီးအတွင်း၌ ခရီးသွားလုပ်ငန်းြပန်လည်စတင်ရန ်အခက်အခဲတချိရှိေနပီး 

တချိေနရာများတွင ်အဆင့်ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ေပးရန်လိုအပ်ေန 

ေကာင်း၊ မိတ်က န်းစုေဒသအတွင်းရိှ က န်းများသုိ အပန်းေြဖခရီးစ်များမှာြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပခရီးသွားဧည့သ်ည်များအကား စတ်ိဝင်စားမ ရိှေနပီး ခရီးစ်များှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ေမးြမန်းမ များရှိေနေကာင်း လုပ်ငန်းရှင်များက ေြပာကားသည်။

မိတ်ခုိင်အတွင်း ခရီးသွားများအား စီစ်ပုိေဆာင်ေပးေနသည့် ခရီးသွားကုမ ဏီ 

၄၂ ခုရှိပီး ကပ်ေရာဂါ  အေြခအေနများေကာင့ ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ  ရပ်နားထားရ 

သည်မှာ ှစ်ှစ်ခန်ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မတ်ိက န်းစေုဒသရိှ က န်းကမ်းေြခများတွင်  လွန်ခဲသ့ည့ေ်လးှစ်ခန်က ခရီးသွား 

ရာသီတွင် နတ်သမီးက န်း၊ ေလးက န်း၊ သမီးလှက န်း၊ ဒုံးေညာင ်မ  င်းက န်း စသည့် 

ကမ်းေြခများှင့ ်ဒုံးေရတံခွန်တိုကို သွားေရာက်လည်ပတ်မ    များြပားခဲ့သည့်အြပင ်            

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွားများက Smart က န်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်တစား လာေရာက ်

လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ Smart က န်းမှာ မိတ်က န်းစုအတွင်းရှိ က န်းေပါင်း  ၈ဝဝ 

ေကျာ်အနက် နာမည်ေကျာ်ကား၍ လူသိများလာသည့် က န်းတစ်က န်းြဖစ်ပီး 

လွန်ခဲေ့သာသုံးှစ်ေကျာ်ခန်က ပွင့လ်င်းရာသ ီအခါကီးရက်ကီးေနများှင့ ်ှစ်သစ်ကူး 

သ  ကန်ကာလအတွင်း ခရီးသွားြပည်သူများ အများဆုံးလာေရာက်လည်ပတ်ေလ့ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။                                                                    ြမင့်ဦး(မိတ်)

စစ်ေတွ  ိုဝင်ဘာ ၁၁

၂၀၂၁   ခုှစ်   ရခုိင်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ် 

ဖလား      မိနယ်ေပါင်းစုံအသက ်  ၂၅  

ှစ်ေအာက်   အမျိးသား၊   အမျိးသမီး 

ပိက်ုေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ု

ယေန  နနံက်ပိင်ုးက စစ်ေတွမိ ဓညဝတ ီ

အားကစားခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ပိင်ပွဲဝင ်

အားကစားအသင်းများက    ကွင်းအတွင်း 

ေနရာယူ၍ အေလးြပကပီး    ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်        ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်းက     

ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ နယ်ပယ်အသီးသီး 

မှ  ပင်ကိဗုဇီေကာင်းမွန်ေသာ ရက်ပန်ုးသီး 

အားကစားသမားများ  ေပ ထွက်လာ 

ေစရန်  ယခုပိင်ပဲွကိ ုကျင်းပေပးြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်  ပိင်ပွဲဝင ်ကစားသမား 

များက    သစ ာအဓိ  ာန်ရတ်ဆိုကပီး    

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်  အဖဲွဝင်များက 

ပိင်ပွဲဝင ်   အားကစားအသင်းများအား 

လိုက်လံ တ်ဆက်ကသည်။ 

မိနယ်ေပါင်းစုံ အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲဖွင့်

ဆက်လက်၍ အမျိးသား ပုိက်ေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပွဲအား  ကျင်းပရာ   ရမ်းဗဲမိနယ ်

အသင်းှင့ ်ဂွမိနယ်အသင်းတို   ယှ်ပိင် 

ကစားကရာ   ရမ်းဗဲမိနယ်အသင်းက 

ှစ်ပွဲြပတ်ြဖင့်အိုင်ရရှိသွားသည်။

မိနယ်ေပါင်းစံု အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် 

အမျိးသား၊  အမျိးသမီးပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပွဲသို  ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ   မိနယ် 

ေပါင်းစံုမှ အမျိးသား ၁၇ သင်းှင့်  အမျိး 

သမီး  ၁၆ သင်း  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သွားမည် 

ြဖစ်ရာ   ပိင်ပဲွများကုိ ုိဝင်ဘာ  ၁၁  ရက် 

မှ ၁၅ ရက်ထိ    စစ်ေတွမိ ဓညဝတီ 

အားကစား ခန်းမှင့ ်ေဝသာလအီားကစား 

ခန်းမတို၌ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။          

 တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)

တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေသာ  အမှတ်(၂၆)  ပင်လုံလမ်း  

(၂၉)ရပ်ကွက်    ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)၌ 

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပီး   အဆိုပါအငှား 

ယာ်(တက စီ)      အသင်းဖွဲစည်းေရး 

ေဆွးေွးပဲွသုိ စိတ်ပါဝင်စားသူ ယာ်ပုိင်ရှင်၊ 

အငှား     ယာ်ေမာင်းများအေနြဖင့ ်

ဆက်သွယ်စာရင်းေပးအကံြပ  စုံစမ်း 

လိုလ င် ဖုန်း-၀၉ -၄၅၂၉၄၃၃၃၀၊ ၀၉-

၆၈၉၃၁၃၆၉၆ တိုသို ဆက်သွယ်ိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ အငှားယာ်(စီးတီး 

တက စ)ီများှင့ ်ပတ်သက်၍    ရန်ကုန်မိ 

စီးတီးတက စီ    မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

အငှားယာ်များမှာ ၆၅၀၀၀ ေကျာ်ရှိပီး 

နယ်လိုင်စင်ြဖင့်    အငှားယာ်လိုင်စင ်

ခွင့်ြပေပးထားေသာ     တက စီများမှာ 

၂၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိသည်။ ရန်ကုန်မိေတာ် 

ကီး၌ ယခစုတင်ဖဲွစည်းမည့ ်အငှားယာ် 

(တက စီ)အသင်းအဖွဲကို    လာမည့်          

၂၀၂၂ ခုှစ်   ဇန်နဝါရီလတွင် YRTC က 

ဦးေဆာင်၍   ဖွဲစည်းေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ြမင့်မိုရ်



ိုဝင်ဘာ ၁၂၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              

စာတည်း

ယမန်ေနမှအဆက်

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ဒုတိယမီးြခစ်ဆံကုိ အသံုး 

ြပသည်။  ထိုမီးြခစ်ဆံမှာ  ငါးတိုင်ေြမာက်သို 

အေရာက်တွင် ဝုန်းခနဲ ငိမ်းသွားသည်။ ေလာင်စာများ  

ကျန်ေနေသးသည်။  ေမာင်ေမာင်ဦးသည် စတ်ိဆိုး 

မာန်ဆိုးှင့် ေဒစီကို ကည့်လိုက်သည်။ ေဒစီမှာ 

ခိုးထုပ်ခိုးထည်ှင့ ် အမိခံရသလို  ြဖစ်သည်။ 

“အဒဲလီိ ုမယတ်ုမာေကးေနာ်။ မညစ်ပတ်ေကး 

ေနာ်”

ေမာင်ေမာင်ဦး   ေဒါသတကီး   ေြပာသည်။ 

တကယ်ေဒါသြဖစ်သွားမှန်းသရိ၍ ေဒစ၏ီမျက်ှာ 

မှာ အိသွုားသည်။ စင်စစ် သည်တစ်ကမ်ိတွင် သမူ 

အစုိးရိမ်ရလွန်သွားခ့ဲသည်။ တကယ်တမ်းဆိပုါက 

စကားေြပာသလိလုိှုင့ ်ရယ်သလိလုိှုင့ ်မ တ်ြငမ်ိး 

ပစ်ရန် မဆွကတည်းက သင်တန်းတက်ထားရပီး 

သားြဖစ်သည်။ ယင်းသေဘာြဖင့ ်မ တ်ြငမ်ိးခဲေ့သာ 

အကိမ်ေပါင်းမနည်းေတာ့။

တတိယမီးြခစ်ဆံ၊

“သကားကယ်ပါ။  သမာေဒဝနတ်ေကာင်း 

နတ်ြမတ်ကယ်ပါ။  အတွင်း သုံးဆယ့်ခုနစ်မင်း၊ 

အြပင်  သုံးဆယ့်ခုနစ်မင်း   ကယ်ပါ။  ဘုမ ာစိုး၊ 

ုက စိုးကယ်ပါ”

ေစာဝင်းေဆွသည်  ငိုမဲ့မဲ့  မျက်ှာထားြဖင့ ်

လက်အုပ်ချကီာ  ေတာင်းပန်ေနသည်။ 

“ေဟေ့ကာင်  ဘာလို  မေတာ်တေရာ်စွပ်စဲွေနရတာ 

လဲ”

ေဂျာ့က  ေစာဝင်းေဆွ၏  ငယ်ထိပ်ကိုပုတ်ရင်း 

ကိမ်းသည်။

“ဘာစွပ်စွဲလိုလဲက”ွ

“မင်းဟာက သကားေရာ၊ နတ်ေရာ၊ ကု စိုးေရာ 

အားလုံးကယ်ပါေတွဆိုပီး စွပ်စွဲေနတာေကာ”

“ေသြခင်းဆိုး။ ဒါစွပ်စဲွတာမဟတ်ုဘူးဟ။ ေြဗာင် 

ေြပာတာ။ ေအးေလ မစပါ ကယ်ပါလို ဆေုတာင်းေန 

တာ”

သည်မီးြခစ်ဆံကို   မီးြခစ်လိုက်ရန်အတွက ်

ေမာင်ေမာင်ဦးကိယ်ုတိင်ုပင်    စိုးရံလျက်ရိှရသည်။ 

လက်တွန်လျက်ရှိရသည်။   သည်တစ်ဆံြဖင့ ်

မေအာင်ြမင်လ င်   အရှက်ကွဲရေပေတာ့မည် 

ထင်သည်။ ဝိုင်းဝန်းရယ်ေမာြခင်းခံရမည် ကျနိ်း 

ေသပင်။ သ၏ူရင်သည် ြပင်းစွာတန်ုလ ပ်လာသည်။ 

ကိုယ်ေရာ လက်များပါ တုန်လ ပ်ချင်လာသည်။ 

“အမိတို ေနာက်ဆုတ်က” 

ေမာင်ေမာင်ဦးက ေဒစတီိုအား လှမ်းေြပာသည်။ 

ဆုတ်ေပးကသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ကတုန်ကယင် ြဖစ်ချင်ေန 

ေသာလက်ြဖင့် မီးြခစ်ကုိ ြခစ်လုိက်သည်။ အလျင် 

စလုိြခစ်၍ မီးမေတာက်ဘဲရိှသည်ကုိ ေတွရေသာ 

အခါ အားေလ ာ့ချင်လာသည်။ ယမ်းချင်းထိေတွ 

ကာ ပဲေ့က သည်။ သသူည် အားစိက်ု၍ ြခစ်ေနေသာ 

ေကာင့် ယင်းသုိြဖစ်ရသည်ကုိ သတိထားမိသည်။ 

ေနာက်တစ်ကိမ်ခပ်ဖွဖွြခစ်သည်။ ထိုအခါတွင်မှ 

မီးေတာက်လာသည်။  မီးေတာက်ပီဆိုသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက်မှာပင ်  ဖေယာင်းတိုင်များကိုလိုက ်

တုိသည်။   တစ်တုိင်မှသည်   ငါးတုိင်း၊   ငါးတုိင်သုိ 

အေရာက်တွင် မီးြခစ်ဆံမှာ တစ်ဝက်ကျိးပီြဖစ ်

သည်။   အြခားတစ်ဝက်မှာ   မီးေလာင်က မ်းထား 

သည်။ တစ်ဝက်မှာ ေလာင်စရာ ထင်း ှးသားကျန် 

ေသးသည်။  သိုေပမဲ့ မီးေလာင်ပီးသားအပိုင်းမှာ 

မီးေသွးအြဖစ်သို    မေရာက်ေသးဘ ဲ   နီရဲေသာ 

မီးကျးီခဲအြဖစ်သာ  ရှိေသးသည်။  ေမာင်ေမာင်ဦး 

သည် ေတွးမေနုိင်ေတာ့။ စ်းစားမေနုိင်ေတာ့။ 

မီးကျးီခကဲိပုင်  လက်ညိး  လက်မြဖင့ ်ဖကိိင်ုလိက်ု 

ရသည်။  သူ၏လက်မှာ အပူရှိန်၏  စူးရှြပင်းထန ်

ြခင်းကိ ု  ဆတ်ဆတ်ခါမ ခစံားရသည်။   ထိေုနရာမှ 

 ေအမီမိင်၏ မျက်ှာထားမှာ တစ်မျိးတစ်မည်ြဖစ်ေနသည်ဟု 

ထင်သည်။ အသံတွင် ေလှာင်ေြပာင်သေရာ်ေသာ ဟန်ပါသည် . . .  

 ေမာင်ေမာင်ဦး  ဘာမ ြပန်မေြပာ . . .

 အာေမဋိတ်သံ၏    တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာပင် ေမာင်ေမာင်ဦးသည် 

ေအမီမိင်၏  တ်ခမ်းေပ သို သူ တ်ခမ်းကို  ဖိကပ်လိုက်သည် . . .   

အတင်းအကျပ် နမ်းလိုက်သည် . . .  

 ေအမီမိင်သည်  ုတ်တရက် မှင်တက်မိသလိုရှိကာ  ငိမ်ေနသည် . . .  

 ေနာက်မှ သတိဝင်လာသလို . . . 

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

အေငွကေလးများပင ်  ထွက်လာသည်။ အသားကို 

မီးေလာင်ရာတွင် နေံလရိှ့သည့ ်အနံအသက်ကိ ုခစံား 

ကရသည်။

“ေြခာက်တိုင်၊  ခုနစ်တိုင်၊  ရှစ်တိုင်၊  ကိုးတိုင်” 

သတူို လိက်ုလေံရတွက်ကသည်။   သည်တစ်ေနရာသို 

အေရာက်တွင် မီးအားေပျာသွ့ားသည်။ ေလာင်က မ်း 

စရာ     မရှိေတာ့သေလာက်    ြဖစ်သွားသည်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် အသက်ေအာင့်လိုက်မိသည ်

ထင်၏။   အြခားသူများမှာလည်း   ထိုနည်းတူပင် 

အသက်ေအာင့်ထားမိကသည်။    မျက်ေတာင ်

မခတ်တမ်း စူးစိုက်ကည့်ေနသည်။ ေမာင်ေမာင်ဦး 

သည် လက်ကျန်မီးေတာက်ကေလးကိ ုဖေယာင်းတိင်ု 

၏ ချည်စတွင် တင်လိုက်သည်။ ကံေကာင်းချင်၍ပ ဲ

ထင်ရသည်။   ချည်စမှာ  ဂွမ်းစတစ်ခုှယ်ပွေနရာ 

ချက်ချင်း မီးကူးသွားသည်။

“ဆယ်တိုင်”

ဝမ်းသာအားရ ေအာ်သသံည် ပဲွခင်းတစ်ခလုုံး လ မ်း 

သွားသည်။ ေဘာ်ဘတီို လသူိက်ုသည် ေမာင်ေမာင်ဦး 

ကို ေပွချီကသည်။ ဖက်ယမ်းကသည်။ နမ်း ပ်က 

သည်။ ေဒစီတိုမှာလည်း   အံ့ဖွယ်ဘနန်း  အြခင်း 

အရာကို ြမင်ေတွရသလိ ုဘာစကားမ မေြပာိုင်ဘ ဲ

ေငးစိုက်ကည့်ေနသည်။   ဖေယာင်းဆယ်တိုင်၏ 

မီးေရာင်သည ်ဝင့်ဝင့်က ားက ား ေတာက်ပလျက်။

ေအမီမိင်သည ်ေဂျာ်နီဝါးကား အရက်ပုလင်းကိ ု

ေမာင်ေမာင်ဦးအား လှမ်းေပးသည်။ ယင်းအချန်ိတွင် 

ေမာင်ေမာင်ဦးသည်     သူ၏ မီးက မ်းသွားေသာ 

လက်ညိးှင့ ်လက်မကိ ုငုံကည့ေ်နသည်။ ထိေုနရာမှ 

အေရခွံတွင်    မီးြခစ်ဆံတစ်ေချာင်းစာ   အရာ 

ထင်ကျန်ရစ်သည်။   မီးက မ်းထားေသာေကာင့ ်

မည်းေနသည်။

“ရှင် လမူိက်ုပ။ဲ ဒပီလုင်းအတွက် ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု 

ဒီေလာက်အနာခံရတယ်လို”

ေအမီမိင်၏ အြပစ်တင်စကားကုိ ကားလုိက်ရ၍ 

ေမာ့ကည့်မိသည်။

“အမှန်ေတာ ့ဒပီလုင်းဟာ သက်သက်ေဈးေခ ထား 

တာရှင့်။ ေပးဖိုမဟုတ်ဘူး။ ဖေယာင်းဆယ်တိုင်ကို 

မီးြခစ်ဆတံစ်ဆတံည်းနဲ  မီးညိိင်ုတဲလ့ ူကမ ာေပ မှာ 

မရှိိုင်ဘူးလို ထင်ထားတာ မှားသွားတာေပါ”့

ေအမီမိင်၏ မျက်ှာထားမှာ တစ်မျိးတစ်မည်ြဖစ် 

ေနသည်ဟ ုထင်သည်။ အသတွံင် ေလှာင်ေြပာင်သေရာ် 

ေသာ ဟန်ပါသည်။  ေမာင်ေမာင်ဦး  ဘာမ ြပန်မေြပာ 

ေတာ့။  ဘာမ လည်း မေြပာချင်ေတာ့။ ပုလင်းကို 

ေဘာ်ဘအီား ကမ်းေပးလိက်ုသည်။ ေအမီမိင်တိုှင့် 

မနီးမေဝးမှာ သူတို ရပ်ေနမိကသည်။

ေအမီမိင်တို ပစ ည်းပစ ယများကိ ုသိမ်းသည်။

“ေအမ။ီ အိင်ုဗိက်ုနာလို အမ်ိသာဘက် ခဏလိက်ုခဲ ့

စမ်းပါ”

ေဒစီက ဗိုက်ကိုှိပ်ရင်း ေြပာလာသည်။ 

“လုပ်ပီ၊ ယူ ဘာေတွ စားထားသလဲဟင”် 

“စားတာအစုံပဲ။ ဒါေကာင့် ဗိုက်နာတာ” 

ေအမီမိင်ှင့်ေဒစီသည် ေကျာင်းေဆာင်ေနာက ်

ဘက် အမ်ိသာဆသီို ထွက်သွားကသည်။ ထိေုနရာမှာ 

ေမှာင်ရိပ်ကျေနသည်။   ေအမီမိင ်  ထွက်သွားပီး 

မကာမီမှာပင ်  ေမာင်ေမာင်ဦးသည ် အကံရသလို 

ေလခ န်လိုက်သည်။

“ခဏေနကဦးေဟ့။   အခုမှ သတိရတယ်။ 

ဆုတစ်ဆုယူဖို ကျန်ေသးတယ်” 

မည်သူ  ဘာမ မေြပာုိင်ခင်မှာပင် ေမာင်ေမာင်ဦး 

သည် ေကျာင်းေဆာင်ေနာက်ဘက်သို ထွက်လာခဲ့ 

သည်။ သငူယ်ချင်းများမှာ အံအ့ားသင့၍် ကျန်ခဲသ့ည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် အသံမကားရေအာင် ေြခကုိ 

ေဖာ့နင်းလာခဲ့သည်။ နံရံကိုကပ်လျက် တေရေရ 

တိုးခဲ့သည်။ အိမ်သာှင့် မနီးမေဝးတွင ်သူဘက်သို 

ေကျာေပးကာ ရပ်ေနသည့ ်ေအမီမိင်ကိေုတွရသည်။ 

သူသည်  ေအမီမိင်၏ေကျာတွင ် ကပ်၍  ရပ်လိုက် 

သည်။ ပခုံးကို ဆွဲလှည့်လိုက်သည်။

ေအမီမိင် တ်ုတရက်လန်သွားသည်။ ထတ်ိထတ်ိ 

ပျာပျာြဖစ်သွားသည်။

“ အို ” 

အာေမဋိတ်သံ၏    တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာပင ်

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေအမီမိင်၏  တ်ခမ်းေပ သို 

သူ တ်ခမ်းကုိ   ဖိကပ်လုိက်သည်။   အတင်းအကျပ် 

နမ်းလိုက်သည်။   ေအမီမိင်သည်  ုတ်တရက် 

မှင်တက်မသိလိရိှုကာ  ငမ်ိေနသည်။  ေနာက်မှ သတ ိ

ဝင်လာသလိ ုုန်းသည်။ ကိုယ်ချင်းကွာသွားသည်။

“ေအမီဘာလဲဟင်။ ဘာြဖစ်တာလ”ဲ 

အိမ်သာထဲမှ ေဒစီကလှမ်းေမးသည်။

ေအမီမိင်မေြဖ။  ေမာင်ေမာင်ဦး၏  မျက်ှာကို 

အေမှာင်အတွင်းမှာပင ် နာနာကည်းကည်း စိုက် 

ကည့်သည်။  ထိုေနာက်  ေမာင်ေမာင်ဦး၏ပါးကိ ု

ဖျန်းခနဲ လှမ်းိုက်ပစ်လိုက်သည်။ ေမာင်ေမာင်ဦး 

သည် မေမ ာ်လင့ဘ် ဲခရံသြဖင့ ်မေရှာင်ိင်ု။ ေနာက် 

တစ်ကမ်ိ ထပ်ိက်ုမည်အြပတွင်မ ူလက်ကိ ုဖမ်းဆဲွ 

ထားလိုက်သည်။ ကိုယ်ကို သူဘက်သိုပါေအာင ်

ဆွဲယူကာ   တင်းကျပ်စွာ  ဖက်ထားလိုက်သည်။ 

အကမ်းပတမ်းပင် နမ်းပစ်လိက်ုသည်။ စတ်ိေပါက် 

ေပါက်ရှိသည်ှင့်   ကိုယ်အှံကို   ကမ်းကမ်း 

တမ်းတမ်းပင ်ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်လိုက်သည်။

ပီးလ င်မူ ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ေအမီမိင်အား 

လ တ်ေပးလိုက်သည်။ ချာခနဲ လှည့်ြပန်ခဲ့သည်။

အမ်ိသာထမှဲ ေဒစ၏ီ ေကာက်ေကာက်လန်လန် 

ေမးေနသံကို ကားရဆဲ။ 

“ေအမီ၊ ဘာလဲဟင်။ ဘာြဖစ်တာလဲလိုဆိုေန” 

ေအမီမိင်ထံမ ှအသံထွက်မလာ။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်    ေဘာ်ဘီတိုလူသိုက်ထ ံ

ြပန်ေရာက်လာသည်။

“ဘယ်လိလု ဲပတီာ၊ ပီးခဲ့ပလီား။ ဆရုခဲ့ပလီား” 

“အင်း”

သည်တွင် ေစာဝင်းေဆသွည်  “အိုး၊ ေဂါ”့ ဆိကုာ 

မျက်ြဖဆိုက်သွားရြပန်သည်။

ေစာဝင်းေဆွအဖို ေနာက်ထပ် မျက်ြဖဆိုက်ဖို 

တစ်ကိမ် ကံရေသးသည်။ ၎င်းမှာ ေဂျာ်နီဝါးကား 

ပလုင်းကိ ုဖွင့ခ်ျန်ိမှာ ြဖစ်သည်။ ပလုင်းကိဖွုင့လ်ိက်ု 

လ င် သတူို အှပ်ခရံပြီဖစ်ေကာင်း သိကရသည်။ 

အေကာင်းမ ူေဂျာ်နီဝါးကားပုလင်းထဲတွင ်ဝစ ကီ 

အရက်အစစ်မပါဘဲ၊ ေရေွးများသာပါရှိေနေလ 

ေသာေကာင့်ပင်။

သိုှယ်ြဖင့ ်ေအမီမိင်ဟသူည် သူကိလု မ်းမိုးလာ 

သည်။ ကီးစိုးလာသည်။

ေနာက်ပိုင်းတွင်  သူေအမီမိင်တိုေကျာင်းသို 

ေရာက်သည်။ ရှာသည်။ ေတွပါသည်။ ေအမီမိင် 

သည် ဆယ်တန်းေကျာင်းသူ။

ေအမီမိင်၏မိဘများမှာ မ ေလးမှြဖစ်သည်ဟု 

ဆိုသည်။ ဖခင်မှာ အဂ  လိပ်-ြမန်မာ ကြပား။ မိခင် 

က ြမန်မာ၊ မ ေလးသူ။

သုိြဖစ်၍လည်း ေအမီမိင်သည် အရပ်အေမာင်း 

ေကာင်းလျက် မျက်လံုးြပာများကုိ ပုိင်ဆုိင်ေနြခင်း 

ြဖစ်မည ်ထင်ရသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။       



ေငွကယ ်- ေရးသားသည်

ိုဝင်ဘာ   ၁၂၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် ပီးခဲ့တဲ့ှစ်က မကျင်းပိုင်ခဲ့တဲ ့ေအသင်မာရသွန်ပိင်ပွဲကိ ုယခုသီတင်းပတ်ကုန်ြဖစ်တဲ ့ိုဝင်ဘာ 

၁၄ ရက်မှာ ြပန်လည်ကျင်းပသွားမှာြဖစ်ေကာင်း ပိင်ပဲွစီစ်သူေတွက ုိဝင်ဘာ ၁၀ ရက်မှာ ကျင်းပခ့ဲတ့ဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ 

တစ်ရပ်မှာ ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ 

ေအသင်မာရသွန်ပိင်ပွဲရဲ ၄၂ ကီလိုမီတာ၊ ၁၀ ကီလိုမီတာနဲ  ငါးကီလိုမီတာပိင်ပွဲေတွမှာ ပိင်ပွဲဝင်ကစားသမား ၃၀၀၀၀ 

ပါဝင်ယှ်ပိင်သွားမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

၁၀ ကလီိမုတီာ တာတိအုေြပးပိင်ပဲွကိ ုိဝုင်ဘာ ၁၃ ရက် မွန်းလဲွပိင်ုးမှာ ကျင်းပသွားဖိုရိှေနပီး ၄၂ ကလီိမုတီာ ပိင်ပဲွကိေုတာ ့

ိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်မှာ ကျင်းပသွားမှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။ ေအသင်မာရသွန်ပိင်ပွဲကို ေနာက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ ့၂၀၁၉ ခုှစ် 

က ိုင်ငံနဲေဒသေပါင်း ၁၀၅ ခုမှ ပိင်ပွဲဝင ်၆၀၀၀၀ အထိ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့တာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ပီအက်စ်ဂျအီမျိးသမီးအသင်းရဲ ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ အမီတာနာ 

ဒီယာလိုဟာ ိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က အသင်းေဖာ် ခီရာဟာမာအူအီ တိုက်ခိုက်ခံရမ နဲ  

ပတ်သက်ပီး  သသံယရိှခဲတ့ာေကာင့ ်ြပင်သစ်ရတဲပ်ဖဲွရဲ ဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိးြခင်း 

ခံခဲ့ရတယ်လို သိရပါတယ်။

အသက် ၂၆ ှစ်အရယ်  ဒီယာလိုဟာ ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်က ပီအက်စ်ဂျ ီ

အမျိးသမီးအသင်းက ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ် အမျိးသမီးအသင်းကိ ုေလးဂိုးြပတ်နဲ 

အိုင်ရရှိခဲ့တဲ့      အမျိးသမီးချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစ်မှာ       ပါဝင်ကစားခဲ့ပီး 

ေနာက်တစ်ရက်ြဖစ်တဲ ့ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

မျက်ှာဖုံးဝတ်ဆင်ထားသူှစ်ဦးက ခီရာဟာမာအူအီကိ ုကားေပ ကေန 

ဆွဲထုတ်ပီး ခီရာဟာမာအူအီရဲ ေြခေထာက်ေတွကို ိုက်ချိးခဲ့တာြဖစ်တယ်လို 

လည်း သရိပါတယ်။ ြပင်သစ်အမျိးသမီး လက်ေရးစင်အသင်းအတွက်  ခနုစ်ပဲွပါဝင်ကစား 

ေပးထားတဲ့  ဒီယာလိုဟာ ၂၀၁၆ ခုှစ်အတွင်းက  ဘာစီလိုနာအမျိးသမီးအသင်းကေန  ပီအက်စ်ဂျအီမျိးသမီးအသင်းဆီ 

ေြပာင်းေရ လာခဲ့တာြဖစ်ပီး ပီအက်စ်ဂျအီမျိးသမီးအသင်းနဲအတ ူပွဲစ်စုစုေပါင်း ၆၀ ေကျာ် ပါဝင်ကစားေပးထားပီးလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။

ပီအက်စ်ဂျအီမျိးသမီးအသင်းေဖာ ်တိုက်ခိုက်ခံရမ သံသယနဲ

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းြခင်းခံခဲ့ရတဲ ့အမီတာနာဒီယာလို

ေဝးလ်အသင်းနဲ   ဘီလာုစ်အသင်းတိုဟာ  ိုဝင်ဘာ   ၁၃  ရက်မှာ   ကမ ာ့ဖလား 

ေြခစစ်ပွဲစ်ကစားရမှာြဖစ်ပီး အဲဒီပွဲစ်ဟာ တိုက်စစ်မှး ဂါရတ်ေဘးလ်အတွက် 

ေဝးလ်အသင်းနဲအတ ူပါဝင်ကစားမယ့ ်ိင်ုငတံကာပဲွစ် ၁၀၀ ြပည့ေ်ြမာက်တဲ ့

ပွဲလည်းြဖစ်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

တိက်ုစစ်မှး ဂါရတ်ေဘးလ်ဟာ စက်တင်ဘာလအတွင်းက တေံကာက် 

ေကာဒဏ်ရာ  ရရှိခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်းကတည်းက ပါဝင်ကစားိုင်ြခင်းမရှိခဲ့

တာြဖစ်ပီး   လက်ရှိအချနိ်မှာေတာ့    ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲအတ ူ

ေလ့ကျင့်ခန်းြပန်ဆင်းေနပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေဝးလ်အသင်းနဲအတူ    ိုင်ငံတကာပွဲစ် ၁၀၀ ြပည့်ေြမာက်မယ့ ်

တိုက်စစ်မှး ဂါရတ်ေဘးလ်ဟာ ဘီလာုစ်အသင်းနဲပွဲစ်မှာ အေကာင်းဆုံး 

ပုံစံရရှိဖိုလည်း  ရှိေနတယ်လို  ေဝးလ်အသင်းေဖာ ် ဂိုးသမား ဟန်နက်ေဆးက 

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

တိက်ုစစ်မှး ဂါရတ်ေဘးလ်ဟာ ဒဏ်ရာြပဿနာေကာင့ ်ေအာက်တိဘုာလအတွင်းက   

ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့ေဝးလ်အသင်းရဲ ကမ ာဖ့လားေြခစစ်ပဲွစ်ေတမှွာ ပါဝင်ကစားိင်ုခဲြ့ခင်းမရိှခဲသ့လိ ုရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်း 

အတွက်ေတာ့ ဩဂုတ် ၂၈ ရက်ကတည်းက ပါဝင်ကစားိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဝးလ်အသင်းနဲအတူ ိုင်ငံတကာပွဲစ် ၁၀၀ ြပည့်ေြမာက်ေတာ့မယ့် ဂါရတ်ေဘးလ်

မန်ယူအသင်း ကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါ့ဘာဟာ ြပင်သစ်ိုင်ငံလက်ေရးစင်အသင်း

နဲအတူ  ေလ့ကျင့်ေရးဆင်းေနချနိ ်ေပါင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာေကာင့ ် ၂၀၂၁ ခုှစ်ရဲ 

လက်ကျန်ပွဲစ်အားလုံး လွဲေချာ်ရေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကနဦးခန်မှန်းချက်ေတအွရ အသက် ၂၈ ှစ်အရယ်ရိှ ကွင်းလယ်ကစား 

သမား ေပါ့ဘာဟာ ရရှိထားတဲ့ေပါင်ဒဏ်ရာြပဿနာေကာင့် ရက်သတ  

ေြခာက်ပတ်ကေန ရှစ်ပတ်အကား အနားယူရဖုိရိှေနတယ်လုိ သရိပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါဘ့ာဟာ ရက်သတ ရှစ်ပတ်အထ ိအနားယ ူ

ရမယ်ဆိုရင ်မန်ယူအသင်း ယှ်ပိင်ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဆင့် 

ပဲွစ်ှစ်ပဲွနဲ  ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ် ၁၀ ပဲွအထ ိလဲွေချာ်ရဖိုရိှေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

မန်ယအူသင်းဟာ ကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါဘ့ာကိ ုလာမယ့ဇ်န်နဝါရ ီ

အေြပာင်းအေရ ကာလအတွင်းမှာ  ေရာင်းချသွားဖို ြပင်ဆင်ေနပီး လက်ရှိ 

ချပ်ဆိထုားတဲ ့ေပါဘ့ာရဲ စာချပ်သက်တမ်းဟာလည်း အခှုစ်ေဘာလုံးရာသကုီန်မှာ 

ကုန်ဆုံးမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းဟာ  ငါးပွဲဆက်တိုက ်  ံးပွဲ ကံေတွခဲ့ရပီးေနာက ်နည်းြပ 

စမစ်ကိ ုအသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန ထတ်ုပယ်ခဲက့ာ ယေနမှာေတာ ့စတဗီင်ဂျာရတ်ကိ ု

နည်းြပသစ်အြဖစ ်ခန်အပ်လိုက်ပီြဖစ်တယ်။

အသက် ၄၁ ှစ်အရယ်ရိှ လဗီာပူးအသင်းေခါင်းေဆာင်ေဟာင်း စတဗီင်ဂျာရတ်ဟာ 

စေကာတ့လန်ကလပ် ရန်ိးဂျားအသင်းနည်းြပအြဖစ် သုံးှစ်ကာတာဝန်ယကူိင်ုတွယ် 

ခဲရ့ာမှာ ပထမဆုံးြပည်တွင်းဖလားကိ ုရယေူပးိင်ုခဲတ့ဲ ့နည်းြပတစ်ဦးလည်းြဖစ်ပါတယ်။

စတဗီင်ဂျာရတ်ဟာ လဗီာပူးအသင်းနဲအတ ူပဲွစ်စစုေုပါင်း ၇၁၀ ပါဝင်ကစားေပး 

ခဲရ့ာမှာ ဆဖုလားကိုးလုံး ရယေူပးိင်ုခဲသ့ြူဖစ်ပီး ကစားသမားဘဝကေန အနားမယမူ ီ

ေမဂျာလိဂ်ကလပ် အယ်လ်ေအဂလက်ဆီအသင်းမှာ ပါဝင်ကစားခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အက်စ်တွန်ဗလီာအသင်းဟာ တန်းဆင်းဇန်ုအထက် ှစ်မှတ်အကွာ ပရမီယီာလဂ်ိ 

အမှတ်ေပးဇယားရဲ အဆင့ ်၁၆ ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာလည်းြဖစ်ပါတယ်။ စတဗီင် 

ဂျာရတ်ဟာ   ၂၀၁၈  ခုှစ်အတွင်းက ရိန်းဂျားအသင်း  နည်းြပတာဝန်ကိ ု  စတင် 

ထမ်းေဆာင်ခ့ဲတာြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရိှအချန်ိမှာလည်း ရိန်းဂျားအသင်းဟာ ပဲွစ် ၁၃ ပွဲ 

ကစားပီးချန်ိမှာ အမှတ်ေပးဇယားဒတုယိေနရာက ဆလ်ဲတစ်အသင်းကိ ုေလးမှတ်ြဖတ် 

ပီး ရမှတ်စစုေုပါင်း ၃၀ နဲ အမှတ်ေပးဇယားထပ်ိမှာ ဦးေဆာင်ခွင့ရ်ရိှေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေကာင့် အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းအေနနဲ  စတီဗင်ဂျာရတ်ကိ ုနည်းြပအြဖစ ်

ခန်အပ်လိုက်ပီြဖစ်တာေကာင့ ် ေလျာ်ေကးေငွအြဖစ ်    ရိန်းဂျားအသင်းကိ ု  ေပါင် 

၄ ဒသမ ၅ သန်း ေပးေချရမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။ 

ဗိတိန်တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် အန်ဒီမာေရးဟာ စေတာ့ဟုမ်း အုိးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွ 

ရဲ အမျိးသားတစ်ဦးချင်း ၁၆ ဦးအဆင့မှ်ာ ဂျန်နစ်ဆင်းနားကိ ုအိင်ုရရိှခဲ့ပီး ကွာတား 

ဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့ပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အသက်   ၃၄   ှစ်အရယ်ရှိ     ဗိတိန်ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ ်   တင်းနစ်ကစားသမား 

အန်ဒီမာေရးဟာ အသက် ၂၀ အရယ်ရှိ အီတလီိုင်ငံရဲ ကမ ာ့အဆင့် ၁၀ ေနရာမှာ 

ရပ်တည်ေနတဲ့    ဂျန်နစ်ဆင်းမားကိ ု  ၇-၆(၇-၄)၊  ၆-၃ နဲ     အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး  

စေတာ့ဟုမ်းအုိးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ ကွာတားဖိင်ုနယ်အဆင့မှ်ာ အေမရကိန်တင်းနစ် 

ကစားသမား တွမ်မီေပါလ်နဲ  ယှ်ပိင်ကစားရမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

စေတာ့ဟုမ်းအိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ အြခားေသာ အမျိးသားတစ်ဦးချင်း ၁၆ ဦး 

အဆင့ပဲွ်စ်မှာ အန်ဒမီာေရးနဲအတ ူဗတိန်ိတင်းနစ်ကစားသမား ဒန်အဗီန်ဟာလည်း 

ပိင်ဘက်ကစားသမားကိ ုအိုင်ရရှိခဲ့ပီး ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကိ ုတက်လှမ်းခွင့ ်

ရရှိခဲ့ပါတယ်။  အသက် ၃၁ ှစ်အရယ်ရှိ  ဒန်အီဗန်ဟာ  စပိန်တင်းနစ်ကစားသမား 

ဖိုကီနာကို ၇-၆(၇-၅)၊ ၆-၂ နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အက်စ်တွန်ဗီလာက စတီဗင်ဂျာရတ်ကို

နည်းြပသစ်အြဖစ ်ခန်အပ်

ဗိတိန်တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် 

အန်ဒီမာေရး 

စေတာ့ဟုမ်း

အုိးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲ 

ကွာတားဖိုင်နယ်တက်လှမ်း

၂၀၂၁ ခုှစ်ရဲ လက်ကျန်ပွဲစ်အားလုံး လွဲေချာ်ရေတာ့မယ့ ်ေပါ့ဘာ

ေအသင်မာရသွန်ပိင်ပွ ဲိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင ်ကျင်းပမည်

လုလညး သရပါတယ။ 



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ပိေတာက် 

မိင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၉၆)၊ ဧရိယာ(၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဦးအုံးေရ (TSN-188886)
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၉၄၁၀၂]အမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင ်
မခဲွစိတ်ရေသးေသာ ဧရိယာ(၂၀ေပx၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှေသာဂရန်ေြမကွက်(မူရင်း 
ြခမ်း)ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လက်ဝယ် 
ပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေမကည်စိုး 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၃၇၁၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တချိတစ်ဝက်အား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက် 
ပီး ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကျာ့ေရ ခိုင်(LL.B,DBL.DIPL)ေဒ ေကျာ့ေရ ခိုင်(LL.B,DBL.DIPL)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၀၈၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၀၈၈)

ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၂၂၈၀၈၀ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၂၂၈၀၈၀
အမှတ်(၈၈)၊ ထန်းတပင်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၈)၊ ထန်းတပင်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၃)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်(၅)၊ နတ်ပန်းချလီမ်း၊ အမှတ်(၈၅/ခ)၊ ေပ(၂၀x၆၀)ခေံြမ၏အကျိး 
ခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ လက်ရိှတရားဝင်ပုိင်ရှင် ဦးမျိးြမင့်ေကျာ်[၁/
ဗမန(ိုင်)၀၃၄၉၀၁]ှင့် ေဒ မိုးှင်းြဖ[၇/တငန(ိုင်)၁၆၇၇၇၄]တိုထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 
စရန်ေငေွပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထို ခေံြမအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်ပီး 
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ရက်မ(ှ၇)ရက်အတွင်း 
ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်သည့်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်း 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၁၅၄၃) (၄-၈-၂၀၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၁၅၄၃) (၄-၈-၂၀၀၉)
အမှတ်(၉၄-ခ) ၊စိန်စီဂုဏ်ေရာင်လမ်း၊ ၉/၃- ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၉၄-ခ) ၊စိန်စီဂုဏ်ေရာင်လမ်း၊ ၉/၃- ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၇၂၁၆၊ ၀၉- ၆၉၆၆၇၉၉၄၁ေရ ြပည်သာမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၇၂၁၆၊ ၀၉- ၆၉၆၆၇၉၉၄၁

အိတ်ဖွင့်ေလလံေကာ်ြငာအိတ်ဖွင့်ေလလံေကာ်ြငာ
 ကရင်ြပည်နယ်အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဘားအံမိ လှာကြမင် 

ေဘာလုံးကွင်းအတွင်းရှ ိ (၁၈၀'x၄၀')အထူးတန်းပွဲကည့်စင်အားဖျက်သိမ်းရန ်
အတွက် ေလလတံင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ၍ အဆိြုပေငအွား (၁၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်မှ 
(၁၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်အထ ိကရင်ြပည်နယ်အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာနုံး 
တွင် လာေရာက်တင်သွင်းိုင်ပါေကာင်း။ 

ြပည်နယ်အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနြပည်နယ်အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာန

 တူရကီမှ

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း 

သည်    ပထမပိုင်းတွင ်ဂိုး-

မျိးမင်းလတ်၊ ေနာက်တန်း-

ေအာင်ဝဏ စိုး၊   ရဲမင်းသူ၊ 

ဝင်းမိုးေကျာ်၊  ဟိန်းဖိးဝင်း၊ 

အလယ်တန်း- ေမာင်ေမာင ်

ဝင်း၊ ေနမိုးိင်ု၊ ေအာင်ိင်ုဝင်း၊ 

ြမတ်ေကာင်းခန်၊ မျိးကုိထွန်း၊ 

ေရှတန်း  -  ဝင်းိုင်ထွန်း၊ 

ဒုတိယပိုင်းတွင ်        ဂိုး- 

စိုးအာကာ၊    ေနာက်တန်း- 

ေဒးဗစ်ထန်၊    ငိမ်းချမ်း၊ 

ေဇာ်ရဲထွန်း၊   ဝင်းမိုးေကျာ်၊ 

အလယ်တန်း-  လ  င်းဘိုဘို၊ 

လွင်မိုးေအာင်၊ ထက်ဖိးေဝ၊ 

ေမာင်ေမာင်လွင်၊ ေရှတန်း- 

သန်းပိုင်တို ပါဝင်ကစားခဲ့ 

သည်။    Manavgatspor 

အသင်းသည် တရူကအီေပျာ် 

တမ်းလဂ်ိတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ေနသည့် အသင်းလည်းြဖစ ်

သည်။

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း 

သည်      ဒုတိယေြမာက ်

ေြခစမ်းပဲွအြဖစ် ိဝုင်ဘာ ၁၃ 

ရက်တွင် အာဖရိကအသင်း 

ြဖစ်ေသာ    ဘူရန်ဒီအသင်း 

ှင့် ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ ်

သည်။   သတင်း-ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ-MFF

အုပညာ

ေတာင်ကိရုီးယားမင်းသား လဂီျန်ဂျယ်ဟာ Squid Game ဇာတ်လမ်းတဲွ 

ုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရှိမှာ  သူဟာ  ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာ  ေရာက်ရှိေနပီး အဲဒီမှာ 

ေဟာလိဝုဒ်ကယ်ပွင့် လီယုိနာဒုိဒီကာပရီယုိနဲ  တဲွဖက်ုိက်ကူးထားတ့ဲ  

ဓာတ်ပုံကို လက်ရှိမှာ သူရဲ အင်စတာဂရမ်စာမျက်ှာေပ မှာ ေဖာ်ြပခဲ့ 

ေကာင်း ေအာေကေပါပ့်ေဒါကွ့န်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတအွရ သရိပါ 

တယ်။

လီဂျန်ဂျယ်ဟာ ုိဝင်ဘာ ၆ ရက်က ြပလုပ်ခ့ဲတ့ဲ LACMA Art and 

Film Gala အခမ်းအနားတက်ေရာက်စ် ဓာတ်ပုအံတူိက်ုကူးခဲတ့ာပါ။ 

ယင်းဓာတ်ပုံကိ ုလီဂျန်ဂျယ်က ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှာ သူရဲ အင်စတာ 

ဂရမ်စာမျက်ှာေပ မှာ   ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။   ယင်းဓာတ်ပုံနဲအတူ 

စာသားတစ်စုံတစ်ရာ ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းေတာ ့မရှိပါဘူး။

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ ေအာင်ြမင်တဲ ့ဇာတ်လမ်း 

တဲွ ပ်ုရှင်တစ်ခြုဖစ်တဲ ့Squid Game အတွက် 

ဒတုယိရာသသီစ်အတွက် ဖန်တီးိက်ုကူးဖိုရာ 

အစီအစ်ရှိေကာင်း  ယင်းဇာတ်လမ်းတွဲကိ ု

ိက်ုကူးပုေံဖာ်ခဲသ့ ူဒါိက်ုတာ ဟွမ်ေဒါင်ေယာ ့

က  ေြပာကားခဲ့တယ်လို  ေအာေကေပါ့ပ် 

ေဒါ့ကွန်းရဲ    ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ 

သိရပါတယ်။

ိဝုင်ဘာ ၈ ရက်က ေလာစ့်အန်ိဂျလစ်ိမှာ 

ြပလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျးတစ်ခုမှာ ဟွမ်ေဒါင် 

ေယာ့က  Squid  Game  ရာသီသစ်နဲ  

ပတ်သက်ပီး ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့တာပါ။ 

ိင်ုငတံကာပရသိတ်ေတရွဲ အားေပးမ နဲအတ ူ

ေအာင်ြမင်မ ေတရွရိှခဲတ့ဲ ့အဆိပုါဇာတ်လမ်းတဲွ 

အတွက် ဒုတိယေြမာက်ရာသီကိ ုဖန်တီးမှာ 

ြဖစ်ေကာင်း  ဟွမ်ေဒါင်ေယာ့က  ကတိြပ 

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ တစ်ကိုယ်ေတာ်ေတးသံရှင်တစ်ဦး

ြဖစ်သူ အုိင်ယူဟာ မကာေသးမီက မဂ  လာပဲွတစ်ခုကုိ တက်ေရာက်ပီး  

ေတးသီချင်းသီဆိုဂုဏ်ြပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားမှာ သီဆို 

ေဖျာ်ေြဖခဲတ့ဲ ့အြခားေသာ ေတးသရှံင်တစ်ဦး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံထားရေကာင်း   စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ပီးေနာက ်  အိုင်ယူအေနနဲလည်း 

စစ်ေဆးမ ခံယူခ့ဲပီး ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရြခင်းမရိှေကာင်း လတ်တလာ 

အိုင်ယူ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရြခင်းမရှိေကာင်း ထုတ်ြပန်
မှာ ထုတ်ြပန်ခဲ့တယ်လို စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ 

သိရပါတယ်။

အိင်ုယဟူာ ိဝုင်ဘာ ၈ ရက်မှာ ကျင်းပခဲတ့ဲ ့ေတးသရှံင် လဂီျဟွီန်း 

ရဲ မဂ  လာပွဲကို တက်ေရာက်ကာ မဂ  လာေတးသီဆိုခဲ့ပါတယ်။ ယင်း 

အခမ်းအနားမှာ သဆီိေုဖျာ်ေြဖခဲတ့ဲ ့ေတးသရှံင် လင်ချန်ဂျန်ဟာ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခထံားရေကာင်း ိဝုင်ဘာ ၉ ရက်မှာ စစ်ေဆးေတွရိှ 

ခဲ့ပါတယ်။ ဒါေကာင့် အိုင်ယူအေနနဲ  ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရြခင်း ရှိ၊ 

မရှိ စစ်ေဆးဖိုအတွက်  လုပ်ေဆာင်ေနပီး  သူရဲ အုပညာလ ပ်ရှားမ  

အစီအစ်ေတွကုိေတာ့ ရပ်နားထားခဲရ့ာမှ ိဝုင်ဘာ ၁၁ ရက်မှာ အိင်ုယ ူ

ရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီက ေပါ့ပ်ကယ်ပွင့်အေနနဲ  ပုိးကူးစက်ခံရြခင်း 

မရိှေကာင်း၊ သူနဲအတူ လက်တဲွလုပ်ကုိင်ေနတ့ဲ ဝန်ထမ်းေတွလည်းပုိး 

ကူးစက်ခံရြခင်းမရှိေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့တယ်လို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါ 

တယ်။ 

အိုင်ယူရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီက အိုင်ယူအေနနဲ  အဆိုပါ 

အခမ်းအနားမှာ လင်ချန်ဂျန်နဲ  ေတွဆုံခဲ့တာမျိးမရှိေကာင်းနဲ  အိုင်ယူ 

အေနနဲ      ေတးသီချင်းသီဆိုပီးေနာက ်  အဆိုပါအခမ်းအနားကေန 

ချက်ချင်းထွက်ခွာခဲ့တာြဖစ်ေကာင်း ဆိုပါတယ်။

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ မင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သ ူလီမင်ဟိုဟာ လက်ရှိမှာ 
ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်ကို ေရာက်ရှိေနပီး သူနဲအတူ တွဲဖက်ိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို 
ပရသိတ်တစ်ဦးက လမူ ကွန်ရက်မဒီယီာေပ မှာ ေဖာ်ြပခဲေ့ကာင်း ေအးရှားဝမ်းေဒါကွ့န်း 
ရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

လက်ရိှမှာ ေလာစ့်အန်ိဂျလစ်ိကိ ုေရာက်ရိှေနတဲ ့လမီင်ဟိဟုာ ိဝုင်ဘာ ၉ ရက်က 
ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်အနီးဝန်းကျင်မှာရိှတ့ဲ ကုိရီးယားေတာင်းကုိ သွားေရာက်ခ့ဲကာ စားေသာက် 

ဆိုင်တစ်ခုမှာ ေတွဆုံခဲ့တဲ့ ပရိသတ်ေတွနဲ  ဓာတ်ပုံိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ လီမင်ဟိုနဲအတူ 
ိက်ုကူးထားတဲဓ့ာတ်ပုကံိ ုအဆိပုါပရသိတ်က သူရဲ ဝဘီိအုေကာင့မှ်ာ ေဖာ်ြပခဲပ့ါတယ်။

လမီင်ဟိနုဲအတ ူအြခားေသာ ေတာင်ကိရုီးယားအပုညာရှင်အချိလည်း လက်ရိှ 
မှာ ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်ကို ေရာက်ရှိေနပီး ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်ေဒသအုပညာြပတိုက ်
က ကီးမှကျင်းပတဲ ့Art and Film Gala ေတွဆုပဲွံအခမ်းအနားကိ ုတက်ေရာက်ခဲ့ကတာ 
ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

လီယိုနာဒိုဒီကာပရီယိုနဲတွဲကာ ဓာတ်ပုံိုက်ခဲ့တဲ့ လီဂျန်ဂျယ်

Squid Game ရာသီသစ်ဖန်တီးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဒါိုက်တာေြပာကား

ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်ကို
ေရာက်ရှိေနတဲ့

လီမင်ဟို

ေအးြပည့်-ေရးသားသည်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၁ 

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ အသိပညာေပး 

အစီအစ် (Family Quiz) ပွဲစ် (၄၀) ကို ိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် 

ညေနတွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမှ ဆက်လက် 

ထုတ်လ င့်မည်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ ပွဲစ်(၄၀)၏ ကိုဗစ်-၁၉ 

ဆိင်ုရာ အသပိညာေပးအစအီစ်ကိ ုအစအီစ်တင်ဆက်သ ူ

ေမာ်ဒယ်သုပ်ေဆာင် စုိးသီဟှင့် ေဂျေနာတုိက တင်ဆက် 

ကမည်ြဖစ်ပီး  လူရ င်ေတာ်အသင်းှင့် ကုိလူေချာတုိအဖဲွမှ 

မိသားစုများက ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပွဲ 

များကိ ုိဝုင်ဘာ (၁၂ ၊ ၁၃ ၊ ၁၄) ရက်များတွင် ြမန်မာအ့သှံင့် 

ုပ်ြမင်သံကား၏ ညေန ၆ နာရီ သတင်းအပီး၌ ထုတ်လ င့် 

ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွ ဲအသိပညာေပးအစီအစ် 

ေမာ်ဒယ်သုပ်ေဆာင်များှင့်အတ ူလူရ င်ေတာ်အသင်းှင့ ်ကိုလူေချာတိုအဖွဲမှ

မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၂၁-လမ်း၊ 

အမှတ်-၇၇၊ ပထမထပ်(ထပ်ခိုးအြပည့်ေဟာင်ေကာင်ပုံ)ယာဘက်၊ အကျယ်အဝန်း 
(၁၂'x၄၀') အြမင့ ်(၇'x ၇'')ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်၃- ထပ်၊ ေဟာတိက်ု (ဒါဘာ)၊ အကျယ်အဝန်း 
(၂၅'x၄၀') အကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်းတိုကိ ုေရာင်းသ ူဦးေဇာ်ထွန်းမင်း[၁၂/မဂတ(ိင်ု) 
၀၀၂၆၃၂]က ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိေသာ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းြဖစ်ပီး ၎င်းကသာ 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ၍ အပီးအပုိင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့် 
အေလျာက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကလည်း ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၁)
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉- ၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉- ၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(ကဘံဲ)့၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅/ဈ၃ )၊ ဧရယိာ (၀.၁၃၄)

ဧကရိှ (လ/န- ၃ခ)ရရိှပီး ေြမပုိင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ် 

(၃၅/ဈ၃)၊ ြမဝတ်ရည်လမ်း၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ 

တစ်ထပ်တိုက်အိမ်(ေရ/မီး)အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

အား မိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်သ ူဦးစန်ိလွင်[၅/မရန(ိင်ု)၀၇၉၁၇၁]

မှ ပုိင်ဆုိင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ 

ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ် 

စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှ 

ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေ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၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ဓမ သုခေကျာင်းလမ်း၊ Royal Thukha 

Condo၊ အခန်းအမှတ်(၇၀၇)၊ (၇)လ ာတုိက်ခန်းအား ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ မျိး 
မျိးကည ်မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၁၇၅၁၁] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလာ၍ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)  အေထာက်အထားများြဖင့်  ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မိုးမိုးြမင့်ေဒ မိုးမိုးြမင့်

အထက်တန်းေရှေန (စ်- ၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်- ၅၀၆၀၆)
အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ှင်းဆီလမ်းမ၊ 

ေငွလမ်းသွယ်(၂)၊ သာဓုကန်၊ အမှတ်(၃၆၆)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၆)၊ အကျယ်အဝန်း(၆၀'x၆၀')ရိှ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင ်

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင် 

သီတာေဌး [၁၂/လမန(ိုင်)၁၀၉၉၃၅]ထံမှ ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 

ေြမကွက်တန်ဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ် 

ပါ၍ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အ ေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက ်

လိုသမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားစာရက် 

စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့်ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့်

[LL.B,BSc,Engg(EC)][LL.B,BSc,Engg(EC)]

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၈၃၇၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၈၃၇၁)

အမှတ်(၆)၊ ေြမညီ(ယာ)၊ ၁၆၁-လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆)၊ ေြမညီ(ယာ)၊ ၁၆၁-လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၅၁၈၁၊ ၀၁-၅၅၇၉၁၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၅၁၈၁၊ ၀၁-၅၅၇၉၁၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိနယ်ခွဲ၊ ငါ့သေရာက်မိ၊ အမှတ်(၃)၊ 

ေှာတွင်းရပ်ေန ဦးသီး[၉/ညဥန(ိုင်)၀၃၈၃၇၅]၊ ေဒ ယ်ု[၉/ညဥန(ိုင်)၀၃၈၃၅၈]
တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
များြဖစ်ေသာ ဦးသီး၊ ေဒ ယ်ုတို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေဇာ်ဝင်းေမာင[်၉/ညဥန(ိုင်) 
၁၂၄၃၀၀]သည် မိဘေဆွမျိးများ၏ဆိုဆုံးမမ များကိ ုမနာခံဘဲ မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေစ
ေသာကစိ ရပ်များအား အကမ်ိကမ်ိအခါခါြပလပ်ုေနပီး ယခအုချန်ိတွင် မမိသိေဘာဆ  
အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ပီးြဖစ ်
ပါေကာင်း၊ ၎င်းအား သားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ပီး 
ေနာက်ဆက်တဲွ ြဖစ်ေပ လာသည့က်စိ မှန်သမ သည် က န်ေတာ် ဦးသီး၊ က န်မ ေဒ ယ် ု
မိသားစုအားလုံးှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်းှင့် က န်ေတာ်တိုမိသားစုမှ 
ြဖစ်ေပ လာသည့ ်မည်သည့က်စိ ကိမုဆိ ုလုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးသီး-ေဒ ယ်ုတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးသီး-ေဒ ယ်ုတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ယုယုွယ်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၅၅၈/၂၀၁၉)ေဒ ယုယုွယ်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၅၅၈/၂၀၁၉)

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၅၂၇၃ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၅၂၇၃

သားအြဖစ်မှ သားအြဖစ်မ ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊  ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ 

ေချာင်းဆုံအေနာက်ရပ်ကွက်  (၉)ေန 
ဦးြမင့်ေဆွ၏သား   ကိုေကျာ်မင်းဟိန်း 
[၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၉၈၈၈၆]သည် မိဘ 
များအေပ  စိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ် 
ကိမ်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ 
သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက် 
သည်။ ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာကစိ အဝဝ 
ကိ ု လုံးဝ(လုံးဝ)  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး 
မည်မဟုတ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ် 
ပါသည်။ 

                      ဦးြမင့်ေဆွ                      ဦးြမင့်ေဆွ
[၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၀၂၃၁၀][၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၀၂၃၁၀]

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဓညဝတီလမ်း၊ အမှတ်-(၁၂/ဘီ)ရှိ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဓညဝတီလမ်း၊ အမှတ်-(၁၂/ဘီ)ရှိ 

(၂)ခန်းတွဲ    (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏    (၂လ ာ)ေြခရင်းခန်း၊ (၁၂(၂)ခန်းတွဲ    (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏    (၂လ ာ)ေြခရင်းခန်း၊ (၁၂၁၂ ေပ x ေပ x 
၅၀ ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့်တိုက်ခန်းအား  ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင် ၅၀ ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့်တိုက်ခန်းအား  ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ပါသည်။

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပူးတွဲပါ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့ ်
တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ သင်းသင်းု(ေခတ -စင်ကာပူ)ေဒ သင်းသင်းု(ေခတ -စင်ကာပူ)[၁၂/မရက(ိုင်) 
၁၁၅၀၉၃] (ကိယ်ုစား) ဦးသန်ေဇာ် ဦးသန်ေဇာ်[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၂၀၀၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင် ့ ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်မာေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ  က ု်ပ်ထသံို   (၇)ရက်အတွင်း 
လူကိုယ်တိုင ် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို   ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်းလမ်း၊ 
အမှတ်(၃၆)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ (၂ လ ာ)ေခါင်းရင်းခန်း၊ အမှတ်(၃၆)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ (၂ လ ာ)ေခါင်းရင်းခန်း၊ 

(၁၂(၁၂ ၁၂ ေပx၅၀ေပ)ခန် ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့်တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ေပx၅၀ေပ)ခန် ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့်တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပူးတွဲပါ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့ ်
တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်သူ ဦးခင်သန်းေကျာ်ဦးခင်သန်းေကျာ်[၉/မကန(ုိင်)၀၅၆၆၂၈]ှင့် ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ နန်းှင်းကည်ေဒ နန်းှင်းကည်[၁၀/သထန(ိင်ု)၀၅၆၀၄၃]တိုထမှံ ေဒ နန်းသက်ဝင်းေဒ နန်းသက်ဝင်း[၁၂/ရကန 
(ိုင်)၀၂၄၈၆၃]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပးီြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက 
ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 
(၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။Ph:09-799933939,  09-789877799, 09-777797911အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။Ph:09-799933939,  09-789877799, 09-777797911

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ သံတံတားလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၅/၄၇)၊ (၅၀x၅၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
ေပ(၂၅x၅၀) RC (၂)ခန်းတွဲ(၈)ထပ်ခွဲတိုက်၏ ေြမရှင်ပိုင်ဆိုင်ေသာ အမှတ်(၄၇)
ဘက်အြခမ်း၊ (၇)လ ာ(ေရ+မီး) စုံလင်စွာပါရှိသည့ ်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ ၎င်းှင့ ်
ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုထားေသာ 
ဦးထိန်လင်းကိ ု[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၃၆၈၇]ှင့် ေဒ ေမသင်းကိ ု[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၃၅၈၀]
တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသအား ေပးေချပီးြဖစ်ေသာေကာင့် အဆိုပါကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအေပ  ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ဆက်သွယ်ပီး လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မတ်ှရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှခ့ဲပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေမသူေဒ ေမသူ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၃၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၃၄)
LL.B, D.B.L, WIPO(SWITZERLAND)LL.B, D.B.L, WIPO(SWITZERLAND)

(ရ န်းလဲ့ေရာင်ြခည်ကုမ ဏီအိမ် ခံေြမဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း)(ရ န်းလဲ့ေရာင်ြခည်ကုမ ဏီအိမ် ခံေြမဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း)
အမှတ်(၁၆/က)၊ အခန်း(၂)၊ ေြမညီထပ်၊ မကီးကီးလမ်း၊အမှတ်(၁၆/က)၊ အခန်း(၂)၊ ေြမညီထပ်၊ မကီးကီးလမ်း၊

မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၀၂၆၊ ၀၉-၇၈၄၉၁၇၃၀၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၀၂၆၊ ၀၉-၇၈၄၉၁၇၃၀၃

ေယာက်ေကာ်ေစတီေတာ်ေယာက်ေကာ်ေစတီေတာ်

အြဖေရာင် JOTUN (NORWAY)ေဆးသက  န်းအြဖေရာင ်JOTUN (NORWAY)ေဆးသက  န်း

ကပ်လှပူ  ေဇာ်ကမည်ကပ်လှပ ူ ေဇာ်ကမည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ြမယမုအံမ်ိရာှင့ ်စက်မ ဇန်ု(၁)၊ အမှတ်(၂၃/၂၆)ရပ်ကွက် 
တွင်တည်ရှိေသာ  ေယာက်ေကာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 
သည် ပဓာနနာယကဆရာေတာ်ဘဒ  ပညာဝရ ကုိယ်တုိင် 
မုရံာမိ  ရဟန်းဒါယကာကီး ဦးထွန်းလှ၏ ဓာတ်ေတာ် 
တိုက်မှ ဘုရားဓာတ်ေတာ်အစစ်များကို ထည့်သွင်း 
ပူေဇာ်၍   ဘက်စံုြပြပင်တည်ေဆာက်ထားေသာ 
ေစတီေတာ်ြဖစ်ပါသည်။

ယခအုခါ စစ်ကိင်ုးေကာင်းမ ေတာ်ေစတေီတာ်ကီး
ကဲ့သို ေရှးမူမပျက ်အြဖေရာင ် JOTUN (NORWAY)
ေဆးသက  န်း ကပ်လှပူေဇာ်ကရာတွင်  မည်သူမဆို 
ပစ ည်းှင့် သဒ ါစွမ်းိုင်သေလာက် ကုသိုလ်ြပိုင်က 
ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်      ဦးစိုးလွင်ဆက်သွယ်ရန်      ဦးစိုးလွင်
နာယကဆရာေတာ်                (လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ)နာယကဆရာေတာ်                (လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ)
ဘဒ  ပညာဝရ       ဘဒ  ပညာဝရ       
ေယာက်ေကာ်ေတာရေကျာင်းတိုက်ေယာက်ေကာ်ေတာရေကျာင်းတိုက်
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph: 09-5380200Ph: 09-5380200
MYAWADDY BANKMYAWADDY BANK
Acc No.(100010000675844)Acc No.(100010000675844)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်မွန် (၉)လမ်း၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း 

(၄၀၂)၊ (၄)လ ာ၊ (ယာဘက်ခန်း)တုိက်ခန်း ှင့်တကွ ယင်းတုိက်ခန်းတွင်  တပ်ဆင်ထား 
ေသာ လ ပ်စစ်မီတာ၊  ေရေမာ်တာ အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
တုိက်ခန်း အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်အုန်းြမင့်၊ ဦးေအာင်ေကျာ်မုိးှင့် 
ဦးဝင်းရီတုိထံမှ  ဝယ်ယူပီး တရားဝင်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုသမူျားြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ေအး 
ေအးမင်း[၁၂/လမန(ုိင်)၁၃၇၈၂၀]ှင့် ဦးေဇာ်မင်းထွန်း [၁၂/လမန(ုိင်)၁၁၄၉၇၂]တုိက 
အဆိပုါတိက်ုခန်းကိ ုမမိတိိုသာ တရားဝင်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ှ်င့ ်
စီမံခန် ခဲွပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံအဆုိြပပီး ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆ ွမှ  အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် သေဘာတညူေီသာေကာင့ ်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု 
သည့် တန်ဖိုးေငွအနက်မ ှအချိကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ 
အထက်ပါ တိက်ုခန်းအား  အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိပုါက 
က ်ုပထံ်သုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
(မရူင်း)များှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးြမတ်ေမာင်ရှင်ဦးြမတ်ေမာင်ရှင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၈၈၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၈၈၆)
အမှတ်(၁၁၆/ဘီ)၊ အင်းယားလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။အမှတ်(၁၁၆/ဘီ)၊ အင်းယားလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၈၅၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၈၅၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁
ေဒ ေအးခင်ေစာ                ှင့်               ဦးသန်းြမင့်
(တရားလို)                                           (တရားပိင်)(တရားလို)                                           (တရားပိင)်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၈၄၈/က)ေန ဦးသန်းြမင့(်ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။
တရားလိုက ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား 

တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ ်ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ 
ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့် အချက်များကိ ုေချပ 
ေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁-ခုှစ်၊ 
ိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရက်၊ (၁၃၈၃-ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၈ ရက်) 
မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀)နာရတွီင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုချက်ကိ ု
ထုေချရှင်းလင်းရန်  ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။  ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ 
အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င်  သင့ကွ်ယ် 
ရာတွင် ြငင်းချက်များကိထုတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့် 
စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပ အမီှြပလပ်ုလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့် 
ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ိုဝင်ဘာလ (၉)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (နန်းရ န်းလဲ့)(နန်းရ န်းလဲ့)
 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

သားအြဖစ်မှ သားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

စကားဝါလမ်းေန ေဒ ေအးသတီာစန်း 

[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၅၃၇၃၁]၏သား 

ေမာင်သန်ေဇာ်ခန်  [၁၂/မဂဒ(ိုင်) 

၁၅၇၅၇၇]သည် မိခင်၏ဆုိဆံုးမမ ကိ ု

မနာခဘံ ဲအမျိးမျိးစတ်ိဆင်းရေဲအာင် 

ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သား 

အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါ

ေကာင်း။  ေနာက်ေနာင်  ၎င်းှင့ပ်တ် 

သက်ေသာကိစ များအား တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည်   မဟုတ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

                                 မိခင်မိခင်

ေဒ ေအးသီတာစန်းေဒ ေအးသီတာစန်း

သစ်သစ်

ေတာနဲေတာနဲ

သစ်ပင်သစ်ပင်

ချစ်ခင်ချစ်ခင်

တဲ့တဲ့

လူမျိးလူမျိး

သစ်ပင်သစ်ပင်

ကိုကို

ှစ်စ်ှစ်စ်

စိုက်စိုက်

ေရ တိုက်ေရ တိုက်

ကိုစိုးကိုစိုး

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ဖခင်အမည်အမှန်ဖခင်အမည်အမှန်
ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်၊ ထန်းတပင်  

မိနယ်၊ အ.ထ.က(ထန်းတပင်)(Grade 
-11)ဒသမတန်းမှ  မခင်ပပဖိး၏ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ  ဦးေဌးဝင်း[၁၂/မဘန 
(ုိင်)၀၀၉၅၆၂] ြဖစ်ပါေကာင်း။

      ဦးေဌးဝင်းဦးေဌးဝင်း



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

သစ်

ေတာ

နဲ

သစ်

ပင်

ချစ်

ခင်

တဲ့

လူ

မျိး

သစ်

ပင်

ကို

ှစ်

စ်

စိုက်

ေရ 

တိုက်

ကို

စိုး

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ အုတ်ဖိုိုးေြမာက်၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ 

အပိုင်(၁၃)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၃၅/ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၇A)
တွင် ေနထိင်ုေသာ ေဒ ေမြမတ်သ[ူ၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၅၁၈၂၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ေဒ ေမြမတ်သူသည်  အထက်ပါလိပ်စာရှိ 
ေြမကွက်အမှတ်(၅၇A) ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၁၃၀)ေပxအနံ(၅၁)ေပရှိ 
ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် အိမ်အပါအဝင် 
သီးပင်စားပင်ှင့ ်ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင် 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးွန်ေမာင် [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၀၄၅၄၅]
ထမှံ (၂၈-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနကတည်းက ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
ပီးြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏သေဘာတူဆ မပါရိှဘဲ မည်သူတစ်စံုတစ်ဦးကမ  
ေပါင်ံှြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်စမီခံန်ခဲွြခင်း၊ တစ်ဆင့ငှ်ားရမ်းြခင်း၊ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်းမြပလုပ်ကရန် အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
ေဒ ေမြမတ်သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မ အား ဆန်ကျင်၍ ထိပါးေှာင့်ယှက်မ  တစ်စုံတစ်ရာ 
ေပ ေပါက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေမြမတ်သူ ေဒ ြဖြပာတင်ြမင့်(LL.B, D.B.L, D.I.L)ေဒ ေမြမတ်သူ ေဒ ြဖြပာတင်ြမင့(်LL.B, D.B.L, D.I.L)
[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၅၁၈၂၃] DL(101)IP, WIPO(Switzerland)[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၅၁၈၂၃] DL(101)IP, WIPO(Switzerland)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၁)
 မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၂၉၂၈၂၈ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၂၉၂၈၂၈

မိုးကျကထိန်အလှခံေကျာင်းများဖိတ်ကားြခင်းမိုးကျကထိန်အလှခံေကျာင်းများဖိတ်ကားြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှ ိကထိန်မရရှိေသးေသာ ေကျာင်း 

တုိက်၊ သံဃာများအားရည်စူး၍ ကထိန်သက  န်းှင့်ပရိက ရာများ၊ 
သံဃာအသုံးအေဆာင်များအား ေကျာင်းတိုက်ှင့်သံဃာအေရ
အတွက်ေပ မူတည်၍ မုိးကျကထိန်အြဖစ်သတ်မှတ်လှဒါန်းလုိပါ 
သြဖင့် 15-11-2021 ရက်ေနာက်ဆံုးထား၍ စာရင်းေပးပုိ အလှခံုိင် 
ပါေကာင်း ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ (လှဒါန်းမည့်ေကျာင်းအေရ 
အတွက် သတ်မှတ်ထားပါသြဖင့ ်အချနိ်မီစာရင်းေပးပိုကပါရန)်
ဆက်သွယ်ရန်-  Supreme Group Of Companies-87/88၊ ဆက်သွယ်ရန်-  Supreme Group Of Companies-87/88၊ 
ဗဟိုစည်အိမ်ရာဝင်း၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ဗဟိုစည်အိမ်ရာဝင်း၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 
Ph-01-8229792, 01-2315549Ph-01-8229792, 01-2315549

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်း 

လမ်း၊ အမှတ်-၁၆ ေခ  (၇)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ ဒတုယိထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ 
(အလျား ၁၅ေပx အနံ ၅၅ေပ)ရှိတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ဆက်စပ်သည့ ်
အခွင့အ်ေရးအရပ်ရပ်ကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ စမီခံန်ခဲွ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးမျိးလွင် [၁၂/စခန(ုိင်)၀၁၆၈၉၀]က က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွအား လ ေဲြပာင်း 
ေရာင်းချရန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွိ ုလက်ခရံယ ူ
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ အခွင့အ်ေရးတစ်စုတံစ်ရာ 
ရှိ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ကိုယ်တိုင် 
ကိုယက်ျ အေထာက်အထားမူရင်းတုိြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ယင်းသတ်မှတ်ေနာက်ဆုံးရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိပုါတိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို တရားဝင်ပီးေြမာက်ေအာင ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးေကျာ် B.A, HGP, D.B.L, PGDLဦးမျိးေကျာ ်B.A, HGP, D.B.L, PGDL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၄၂)

အမှတ်-၁၀၁၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၀၁၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၄၉၃၈၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၄၉၃၈၃

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၄၄/စက်မ ဇုန်၊ ဆင်ြဖရှင်လမ်းှင့ ်

ဆရာစံလမ်းေထာင့်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃)တွင် 

(၂)ထပ် Steel (အထည်ချပ်စက်ု+ံဂိေုဒါင်)(၁)လုံး၊ (၂)ထပ် Steel (ုံးခန်း+ဝန်ထမ်း 

အိပ်ေဆာင်) (၁)လုံး၊ စုစုေပါင်းအေဆာက်အဦ(၂)လုံးေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပပါရန ်

စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းသံုး ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမည်ေပါက် ဦးစိုးြမင့(်ခ)ဆရစ်ဒလ်ူ 

ေဟာက(်SP) ဦးေစာထိန်လင်းသာထံမ ှအေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် 

ဝယ်ယူထားသူ ဦးလှြမင့်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၀၁၉၂]မှ Online Submission, 

Yangon Building Permit System (YBPS)တွင် BP1-2543 အမ တဲွအား မှတ်ပံုတင် 

အင်ဂျင်နီယာပညာရှင် ဦးေကျာ်ွန် (PE-Construction-0458)ြဖင့် တင်ြပ 

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများ 

ြဖင့် ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း(၁၅)ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထား 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

 အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန
တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လစာ န်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-
၂၂၆၀၀၀) ရာထူးေနရာများအတွက် ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် 
ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 စ် ခန်ထားမည့်ရာထူး ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်ေနရာ စ် ခန်ထားမည့်ရာထူး ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်ေနရာ

 (က) ဒုဦးစီးမှး တက သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲတစ်ခုခုရရှိသ ူ (၃)ေနရာ

 (ခ) ဒုဦးစီးမှး ဥပေဒဘွဲ (၂)ေနရာ

 (ဂ) စာရင်းကိုင(်၂) စီးပွားေရးဘွဲတစ်ခုခုရရှိသ ူ (၅)ေနရာ

 (ဃ) ဒုဦးစီးမှး အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(အီလက်ထေရာနစ်) (၁၃)ေနရာ

   (သို)အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ)

   (သို)သိပ ံဘွဲရရှိပီး AGTI (EC) ေအာင်လက်မှတ်

   ရရှိသူြဖစ်ရမည်

၂။ ေလ ာက်ထားလိုသူများသည-်

 (က) ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့ရ်က်တွင် အသက်(၃၀)ှစ်၊ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် 
(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 ( ခ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 ( ဂ ) မဟာဘဲွ/ပါရဂဘဲွူရရိှသမူျားလည်း ေလ ာက်ထားိင်ုသည်။ (အဆိပုါ ဘဲွရရိှ 
သူများအား အသက်သတ်မှတ်ချက် ေလ ာ့ေပါ့စ်းစားေပးမည်ြဖစ်သည)်

 (ဃ) ကွန်ပျတာအေြခခ ံအသုံးြပိင်ုသြူဖစ်ရမည်။ (ေအာင်လက်မှတ်တစ်ပါတည်း 
တင်ြပိုင်ရမည)်

 ( င ) အနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။

 ( စ ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ထားသ ူြဖစ်ရမည်။ (ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများ)

 (ဆ) ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးံုးခဲွ၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီးံုးခဲွ၊ မွန်ြပည်နယ်ံုးခဲွ၊ 
မေကွးတိုင်းေဒသကီးုံးခွဲများသို တာဝန်ချထားပါက သွားေရာက်တာဝန ်
ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင်ပါရှိေသာ   အချက်အလက်များ   ြပည့်စုံစွာ  ေဖာ်ြပရမည်။ 
ေလ ာက်လ ာများကို   ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများ    ပူးတွဲလျက်   ဆက်သွယ်ေရး 
 န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ်(၂) ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်အမှတ်(၁၂၅)၊ ပန်းဆိုးတန်း 
လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီးုံးခွဲသို (၁၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုရမည-်

 (က) တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ  (အသက်အေထာက်အထား 
အတွက်)

 ( ခ ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ (သိုမဟုတ်) ေအာင်ြမင်ေကာင်း ေထာက်ခံချက်

  ( ဂ ) သက်ဆုိင်ရာမိနယ်ရဲစခန်းမှ ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက်မတိင်ုမ ီ(၆)လအတွင်း 
ရရှိသည့ ်အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်းှင့ ်  ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း 
  ေထာက်ခံစာမူရင်း

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၂)လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ လိုင်စင် 
ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ

 ( င ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေထာက်ခံစာမူရင်း

 ( စ ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ 

 (ဆ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မိတ 

 ( ဇ ) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာ 
ြပစ်မ ကင်းရှင်း ေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း

၄။ ေလ ာက်ထားသူများသည ်စာေမးပွဲေကးကျပ ်၁၀၀၀(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိကို 
ေနြပည်ေတာ် ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်တွင်ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ  
ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းအမှတ ်MD 011092 သိုလည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ 
ဘဏခဲွ်(၅)၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ  
ဦးစီးဌာန၊  ေငွစာရင်းအမှတ် MD 012978 သိုလည်းေကာင်း  ေပးသွင်းိုင်သည်။ 
သတ်မှတ်ထားေသာ ေလ ာက်လ ာပံုစံကုိ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)၊ 
ေနြပည်ေတာ်ှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးုံးခွဲများ၌ စာေမးပွဲေကးေပးသွင်းထားသည့် 
ချလန်မူရင်းြပသ၍ (၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနမှ စတင်၍ ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။

၅။ ေလ ာက်ထားသမူျားသည်ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာ၊ အေထေွထဗွဟသုတု ဘာသာရပ် 
များအား  ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပီး  ေရးေြဖစာေမးပွ ဲ ေအာင်ြမင်သူများကိ ု
လူေတွစစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖစာေမးပဲွကို (၁၈-၁၂-၂၀၂၁)
ရက်ေန  (စေနေန)ှင့် (၁၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန  (တနဂ  ေွေန)တုိတွင် ေနြပည်ေတာ်ှင့် 
ရန်ကုန်မိများ၌ ကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား 
များအား(၁၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနမှ(၁၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနအထ ိကာယကရှံင်ကိယ်ုတိင်ု 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားြပသ၍   ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ 
ုံးအမှတ်(၂) ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးုံးခဲွတိုတွင် ထတ်ုေပးသွားမည်ြဖစ် 
ပါသည်။

၆။ ဝန်ထမ်းများသည် မမိတိို၏ေလ ာက်လ ာများကိ ု န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဆက်သွယ် 
ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂) ေနြပည်ေတာ်သိုလိပ်မူ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ 
တစ်ဆင့် (၁၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန   ေနာက်ဆုံးထား၍ေပးပိုရပါမည်။ (ေလ ာက်လ ာ 
တစ်ေစာင်အား ကိတင်မိတ  ေပးပိုထားရမည)်

၇။ ေလ ာက်လ ာှင့စ်ပ်လျ်း၍ေလ ာက်လ ာလက်ခရံန်  သတ်မှတ်ထားေသာရက်ထက် 
ေနာက်ကျေရာက်ရှိြခင်းှင့ ်စာရက်စာတမ်းြပည့်စုံြခင်းမရှိပါက အဆိုပါေလ ာက်လ ာ 
များအား လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာအချက်အလက်များ
ကို ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၀၇၂၅၀၊ ၀၉ ၄၅၀၀၀၀၃၁၄၊၀၉ ၅၄၂၁၁၀၆ သို ုံးချနိ်အတွင်း 
ဆက်သွယ်စုစံမ်းိင်ုပါသည်။ (အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ေနရက်၊ အချန်ိေြပာင်းလမဲ  
ြဖစ်ေပ ပါက ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည)်

ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်း ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်း 

အထူးေလ ာ့ေဈး န်းြဖင့် အြမန်ေရာင်းမည်အထူးေလ ာ့ေဈး န်းြဖင့် အြမန်ေရာင်းမည်
စမ်းေချာင်း၊ ဓမ ိကဝတီလမ်း၊ တတိယထပ် ၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ အခန်းဖဲွပီး 

Air-con တပ်ဆင်ပီး ဓာတ်ေလှကားပါသည်။
သိန်း-၁၂၀၀ (ပါးပါးေလ ာ့မည်။)
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၉- ၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉- ၅၁၅၁၅၇၆ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၉- ၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉- ၅၁၅၁၅၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၅၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၈၈)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပx၆၀ ေပ)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ စာချပ်အဆက် 
ဆက်ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးသန်းေထွး [၁၂/ဒဂမ(ိုင)်၀၄၄၇၁၃] အမည်ြဖင့် ပိုင်ဆိုင် 
သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဇင်မာသ ီ[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၄၅၁၇၅]က အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၂)ပတ်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သူဇာေအာင်  ေဒ သူဇာေအာင် 

(LL.B, D.I.L, Dip in HR)(LL.B, D.I.L, Dip in HR)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)

ဖုန်း- ၆၉၂၂၂၀၁၀၀ဖုန်း- ၆၉၂၂၂၀၁၀၀
အမှတ်(၆၂)၊ အခန်း(၉)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာက်လမ်း၊ အမှတ်(၆၂)၊ အခန်း(၉)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာက်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အမှတ်(၃)ေရေကာင်းရဲကွပ်ကဲမ  အဖွဲခွဲမှးုံး (ရန်ကုန်)အမှတ်(၃)ေရေကာင်းရဲကွပ်ကဲမ  အဖွဲခွဲမှးုံး (ရန်ကုန်)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွံုး၏ ခွင့်ြပရန်ပံုေငွြဖင့် ရန်ကုန်ြမစ်ေကာင်း 

တစ်ေလ ာက်ရှိ ဆိပ်ကမ်း(၈)ခု၊ တံတား(၄)စင်းှင့် ဆက်စပ်ဧရိယာများတွင ်

CCTV Camera (၉၆)လုံးတပ်ဆင်ရန်ှင့် တပ်ဆင်ထားသည့် ကင်မရာများအား 

CCTV Control Room (၃)ခတုိုမှ ထန်ိးချပ်ကည့် ိင်ုေရး ေဆာင်ရက်မည့လ်ပ်ုငန်း 

များအတွက် စတ်ိပါဝင်စားသ ူြပည်တွင်းတိင်ုးရင်းသားကမု ဏမီျားအား အတ်ိဖွင့် 

တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) တင်ဒါပံုစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - အမှတ်(၃)ေရေကာင်းရဲကွပ်ကဲမ  

အဖဲွခဲွမှးံုး၊ ြပည်ထဲေရးံုး(ေဟာင်း)၊ 

ဆရာစံလမ်းှင့ ် စက်မ (၁)လမ်း 

ေထာင့၊် ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 (ခ) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရက ်- ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်

 (ဂ) တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက ် - ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက် (၁၆:၀၀)နာရီ

 (ဃ) တင်ဒါပုံစံတင်သွင်းရမည့်ရက ် - ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက် (၁၆:၀၀)နာရီ

၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါ CCTV Camera များ တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းအား စိတ်ပါ 

ဝင်စားသ ူြပည်တွင်းလပ်ုငန်းရှင်/ ကမု ဏ ီများမှ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များ 

သရိှိလိပုါက ဖန်ုးနပံါတ် - ၀၁- ၉၅၅၅၆၈၆ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စုစံမ်းိင်ု 

ပါသည်။

တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်-၃၂၊ ေရ ြပည်သာ 

လမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ-်၆၂၃၊  ဧရိယာ(ဝ.၀၅၅ ဧက)အကျယ်ရှိ  ေြမကွက်မှာ  

ဦးေကျာ်ြမင့+်ေဒ ခင်ေဌးဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး၊ အမည် 

ေပါက်များ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့ ်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ သား၊ သမီးထံမှ 

ဦးေဇာ်မင်းဦး [၁၂/ရကန(ိုင်) ၀၂၀၂၆၇]မှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး အ ပ်အရှင်း 

ကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းေြပာဆိခုျက်အရ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ေဖာ်ြပပါ အေရာင်း 

အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက် 

မည့သ်မူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၂၇၇)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ) ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်တကွ 
၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၂၀)ရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင် 
လမ်း၊ အမှတ်(၂၇၇) ဟုေခ တွင်ေသာ ခံကွက်(၁)ကွက်အပါအဝင် ပတ်သက်ဆက် ယ် 
သည့် အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးတိုကိ ုတရားဝင ်လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်၊ စီမံခန်ခွဲ၊ 
လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ြဖြဖသွင် [၁၂/မဘန(ုိင်) 
၁၁၃၄၀၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးြပည့်ဖိးေအာင်[၉/တသန(ိင်ု)၁၈၃၉၁၅]က အပီး  
အပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက်  စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ  
ကန်ကွက်လိပုါက ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလု ံ
ေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလူေမာ်ထိုက် (LL.B)ဦးလူေမာ်ထိုက ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၁၉)
အမှတ်(၉၄၁)၊ မာဃ(၁၂)လမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၉၄၁)၊ မာဃ(၁၂)လမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၄၃၀၀၀၆၂၆၊ ၀၉-၄၅၆၃၃၂၇၃၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၄၃၀၀၀၆၂၆၊ ၀၉-၄၅၆၃၃၂၇၃၃



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

"စွမ်းထက်မျိးဆက်ဂ(ုပ်)ကမု ဏလီမီတိက်(Dynamic Dynasty "စွမ်းထက်မျိးဆက်ဂု(ပ်)ကုမ ဏီလီမိတက်(Dynamic Dynasty 

Group Co.,Ltd.)" ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒ-၂၀၁၇ အရ     Group Co.,Ltd.)" ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒ-၂၀၁၇ အရ     

ကမု ဏစီာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာချက်ကုမ ဏီစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာချက်

၂၀၂၁- ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ(၃၀)ရက်ေနတွင် ကုမ ဏီုံးခန်း၌ 

ကျင်းပခ့ဲသည့် သာမန်ထက်ထူးကဲေသာ အထူးအစည်းအေဝးေဆွးေွးဆံုး

ြဖတ်ချက်များအရ"စွမး်ထက်မျိးဆက်ဂု(ပ်)ကုမ ဏီလီမိတက်(Dynamic 

Dynasty Group Co.,Ltd.)" အား အစုရှင်များ၏ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သိမ်းရန ်အတည်ြပဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

၎င်းအစည်းအေဝးမှ ကုမ ဏီစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှကုိ 

ဦးဆန်းထွန်းB.A, C.P.A, F.B.S.A Certified Public Accountant P 27)

လက်မှတ်ရ ြပည်သူစာရင်းကိုင်အား ခန်အပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကုမ ဏီမှ ရရန်ှင့်ေပးရန်ရှိသည်များကိ ု (၁)လအတွင်း 

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှထ ံဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                              ဦးဆန်းထွန်း ဦးဆန်းထွန်း

            B.A, C.P.A, F.B.S.A            B.A, C.P.A, F.B.S.A

Certified Public Accountant P 27Certified Public Accountant P 27

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ နိဗ ာန်လမ်း၊ 

ေမတ ာွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် ၆၂၉-၆၃၁ ၊ ဒုတိယထပ်ရှိ အခန်းအမှတ် 
၂၀၄ ကို မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးေအာင်လွင်ဦး(MGN 
-၀၀၄၈၆၄)အမည်ြဖင့ ်ေရာင်းချထားပီး၎င်းထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ထားရိှသူ ေဒ ေအးေအးချ ိ   
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၃၇၀၇၃]ကမမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်း 
ချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က န်ေတာ်ဦးေကျာ်ဝင်းိင်ု[၁၂/ရပသ 
(ိုင်)၀၄၂၂၃၅]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး 
ြဖစ်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ယခေုကညာစတင်ပါပီး 
သည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ အပီးတုိင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ဝင်းိုင်ဦးေကျာ်ဝင်းိုင်
အမှတ်- ၁၇၄၊ ဂျိးြဖလမ်း၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ အမှတ်- ၁၇၄၊ ဂျိးြဖလမ်း၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉- ၇၅၆၇၁၁၇၅၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉- ၇၅၆၇၁၁၇၅၈

လက်ထပ်ထိမ်းြမားပီးစီးြခင်းလက်ထပ်ထိမ်းြမားပီးစီးြခင်း
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ၊ ဇင်ပ န်းကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ပုသိမ် 

ကည်သာေကျးရာေန ဦးေမာင်ေမာင်သွင်-ေဒ သန်းသန်းဆင့ ်တို၏သားဦးေမာင်ေမာင်သွင်-ေဒ သန်းသန်းဆင့ ်တို၏သား

ေမာင်သက်ေမာင်ေမာင်ဖိးေမာင်သက်ေမာင်ေမာင်ဖိး

B.E (Civil), (Royal AMT Construction)B.E (Civil), (Royal AMT Construction)

ှင့်

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၄၂)ေန ဦးမျိးိုင်-ေဒ ေကသီေအး တို၏သမီးဦးမျိးိုင်-ေဒ ေကသီေအး တို၏သမီး

မေဝမျိးသစ်မေဝမျိးသစ်

LL.B,D.B.L,D.M.L,H.G.P (Lawyer), (Legal Advisor) LL.B,D.B.L,D.M.L,H.G.P (Lawyer), (Legal Advisor) 

တိုသည်(၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် ှစ်ဖက်ေသာ လူကီး 

မဘိများ၊ ပညာရိှတရားသူကီးမင်းှင့ ် အသသိက်ေသများ ေရှေမှာက်တွင်  

မဂ  လာေမာ်ကွန်းတင် လက်မှတ်ေရးထိုးပီးြဖစ်ပါေကာင်း။

ှစ်ဖက်ေသာ မိဘများှင့်ှစ်ဖက်ေသာ မိဘများှင့်

ေမာင်သက်ေမာင်ေမာင်ဖိး-မေဝမျိးသစ်ေမာင်သက်ေမာင်ေမာင်ဖိး-မေဝမျိးသစ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်ကီး(၃)၊ ဦးပုိင် 

အမှတ် (၅၄)၊ ေြမယာအမှတ(်၁၇၇)၊ ဂရန်အမ တွဲအမှတ် (၇၅၁/၉၆-

၉၇)၊ အေရှသိုလားေသာ် မ ေလး-လား  းလမ်း၊ အေနာက်သိုလား 

ေသာ်လမ်း ကား၊ ေတာင်သိုလားေသာ် အစိုးရလမ်း၊ ေြမာက်သိုလားေသာ် 

ဦးပိင်ုအမှတ်(၅၃) အလားေလးရပ်အတွင်းရိှ  ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက် 

လပ်ုထားသည့ ် အေဆာက်အဦအေဟာင်းအား ဖျက်သမ်ိး၍ အသစ်ြပန် 

လည်ေဆာက်လပ်ုမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ြပင်ဦး 

လွင်မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွံုး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာနခဲွသုိြဖစ်ေစ၊ 

က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း 

ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

   ဦးဟာရီပါရ်ဆပ်ဦးဟာရီပါရ်ဆပ်

   [၉/မမန(ိုင်)၀၂၃၄၅၉]   [၉/မမန(ိုင်)၀၂၃၄၅၉]

အမှတ်(၂၁)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်ကီး(၃)ြပင်ဦးလွင်မိအမှတ်(၂၁)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်ကီး(၃)ြပင်ဦးလွင်မိ

  ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၀၄၄၄၈၂  ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၀၄၄၄၈၂

ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပ ေဒပုဒ်မ ၃၄၈ အရြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပ ေဒပုဒ်မ ၃၄၈ အရ

DEXTRA TRANSPORT (MYANMAR) COMPANY LIMITEDကိ ုDEXTRA TRANSPORT (MYANMAR) COMPANY LIMITEDကိ ု

အစရှုယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်းအစရှုယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်း

၁။  DEXTRA TRANSPORT (MYANMAR)  COMPANY LIMITED  ကို 

အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန ်၁၀-၁၁-

၂၀၂၁ ရက်က ကျင်းပေသာ အထူးအစည်းအေဝးတွင ် အထူးဆုံးြဖတ်ချက် 

ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

၂။   အဆိုပါ အထူးအစည်းအေဝး၏ဆုံးြဖတ်ချက်အရ  ကုမ ဏီကို စာရင်း 

ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက ်

သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ်ဦးေကျာ်မင်းထွန်း (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)အား 

ခန်အပ်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။  သိုြဖစ်ပါ၍ ကုမ ဏီထံေပးရန်ှင့် ရရန်ရှိသည်များကို ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက်အတွင်း ဦးေကျာ်မင်းထွန်းထ၌ံ ေအာက်ပါလပ်ိစာအတိင်ုး ုံးချန်ိအတွင်း 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ အိအိွယ်                          ဦးေကျာ်မင်းထွန်းေဒ အိအိွယ်                          ဦးေကျာ်မင်းထွန်း

ဒါိုက်တာ             စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိဒါိုက်တာ             စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

DEXTRA TRANSPORT(MYANMAR)      ုံးဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၇၇၂၄၄၀၀၀၁DEXTRA TRANSPORT(MYANMAR)      ုံးဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၇၇၂၄၄၀၀၀၁

 COMPANY LIMITED            လက်ကုိင်ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၉၇၃၁၂၈၈၄၀ COMPANY LIMITED            လက်ကုိင်ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၉၇၃၁၂၈၈၄၀

                     Tilleke & Gibbins Myanmar Limited                     Tilleke & Gibbins Myanmar Limited

           Room-1608,16           Room-1608,16thth Floor,Sakura Tower,  Floor,Sakura Tower, 

                                              No.339,Bogyoke Aung San Road,                                              No.339,Bogyoke Aung San Road,

            Kyauktada Township,Yangon.            Kyauktada Township,Yangon.

ေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
ေမာင်ေကျာ်ဖိးိုင်  B.Sc(Zoology)ှင့်   ေဒါက်တာ စုမှီမှီ 

M.B.B.S  (Mdy) တို၏ မဂ  လာဧည့ခ်ပဲွံအား ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ 

(၁၀)ရက်၊ ဗဒု ဟူးေနတွင် Jasmine Taunggyi Hotel ၌ ကိဗုစ်-၁၉ 

စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပြပလုပ်ိုင်ခဲ့ 

ြခင်းေကာင့ ်Jasmine Taunggyi Hotel ဝန်ထမ်းများမှ လ  က်လဲှစွာ 

အထူးေကျးဇူးတင်ရိှေကာင်းှင့ ်ေမာင်ေကျာ်ဖိးုိင်ှင့် ေဒါက်တာ 

စုမှီမှီတိုှစ်ဦး စိတ်၏ချမ်းသာြခင်း၊   ကိုယ်၏ကျန်းမာြခင်းြဖင့ ်

ြပည့စ်ု၍ံ  ရာသက်ပန်ချစ်ခင်စုမံက် ေပါင်းသင်းိင်ုကပါေစေကာင်း 

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ 

အေထွေထွမန်ေနဂျာှင့်ဝန်ထမ်းများအေထွေထွမန်ေနဂျာှင့်ဝန်ထမ်းများ

Jasmine Taunggyi HotelJasmine Taunggyi Hotel

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
Alliance Heavy Equipment Co.,LtdAlliance Heavy Equipment Co.,Ltd အတွက် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ 

ထုတ်ေပးထားေသာ  သွင်းကုန်ေကညာလ ာအမှတ် ၁။ ၁၅၇၉၁၉(၇-၁၀-၂၀၁၄)၊                
၂။ ၁၃၈၅၀၇(၅-၈-၂၀၁၄)တိုမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသည်။ 

ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန်
Alliance Heavy EquipmentAlliance Heavy Equipment

Ph:09-786640341 Ph:09-786640341 

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဝါးခယ်မ 

မိနယ်၊ အ.ထ.က (၁) ကျံမေငး၊ ဒသမ 
တန်းတွင်  ပညာသင်ကားေနေသာ 
ေမာင်ဟိန်းထိုက်ေဇာ်၏  ဖခင်အမည် 
မှန်မှာ ဦးငယ်ေလး[၁၄/လပတ(ိင်ု)၁၄၂ 
၉၇၈]ြဖစ်ပါေကာင်း။       ဦးငယ်ေလး  ဦးငယ်ေလး

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်၊ တပ်ကန်ုး 

မိ၊ အ.ထ.က(၂)၊  ဒသမတန်းမှ မဝါဝါ 

ခိုင်၏ဖခင် ဦးေဇာ်မင်းထွန်း [၉/တကန 

(ိုင်)၁၁၄၈၃၁]ှင့်  ဦးထွန်းထွန်းမှာ 

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးေဇာ်မင်းထွန်း(ခ)ဦးထွန်းထွန်းဦးေဇာ်မင်းထွန်း(ခ)ဦးထွန်းထွန်း

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ကည်စရုပ်ကွက်၊ ဓမ ရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၈၂)ဟေုခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦ၏ တတယိထပ်၊ ၄-လ ာ/A၊ အကျယ် 
အဝန်း(အလျား၁၂   ေပxအနံ ၅၀ေပ) ရှိတိုက်ခန်းှင့်အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိအားေရာငး်သူ ေဒ နနး်ေမွခမး်[၁၃/နခန(ုိင်)၀၄၆၉၆၆]ထံမှ 
ေဒ ကည်ြဖေဝ [၅/အတန(ိုင်)၀၇၉၆၄၉]သည် (၅-၁၀-၂၀၂၁) ရက်တွင် 
“တိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးစာချပ်” “တိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးစာချပ်” ချပ်ဆိ၍ု စရန်ေငေွပးေချခဲ့ပီး 
ေနာက် ေရာင်းသူှင့်ဝယ်သူတိုသည် (၁၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ှစ်ဦး 
သေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်အား ဖျက်သိမ်းပီးေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

  ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)  ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)
  Ph: 09- 778849700  Ph: 09- 778849700

၁
၂ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၂၃)၊ အကျယ် 
အဝန်း (အလျား ၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရိှ ေဒ ြမင့ြ်မင့(်CB -၀၁၀ ၄၁၁)ေဒ ြမင့်ြမင့်(CB -၀၁၀ ၄၁၁) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား ၎င်းထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူ
ဦးထွန်းေအာင် [၁၂/ခရန(ိုင်)၀၂၉၇၂၄] ဦးထွန်းေအာင် [၁၂/ခရန(ိုင်)၀၂၉၇၂၄] မှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ 
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 
ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေ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၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း- ၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း- ၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 အ.ထ.က (၂)သာေကတ  Grade- 7 

မှ အဖဦးေကျာ်ိုင်ဦး [၁၂/ကတန(ိုင်) 

၀၆၇၂၂၆]၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ေအာင် 

လင်းေမာ်အား  ေမာင်မင်းထွဋ်ေခါင်ဟု 

ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

 ေမာင်မင်းထွဋ်ေခါင် ေမာင်မင်းထွဋ်ေခါင်

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အ.ထ.က (၁) မဂ  လာဒံု 

မှ မလူတန်းြပ ဆရာမ ေဒ ဝင်းဝင်း 

မန်း ှင့ ်ေဒ ဝင်းမန်း [၁၂/မဂဒ(ိင်ု) 

၀၃၆၈၈၈]မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ဥတုရာသီ  ဥတုရာသီ  

ေတာကိုမှီ၏ေတာကိုမှီ၏



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၆၀၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်းဟု 

ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (ေပ၄၀xေပ၆၀)ရှိ ဦးတင်ေမာင်ဝင်းအမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား မိမိအမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင ်

လက်ဝယ်ထားရိှစ်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်းှင့် ပုိင်ဆုိင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ကတိြပေရာင်းချသူ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း[၁၁/

စတန(ိုင်)၀၂၀၂၆၂]ထံ မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ေရာင်းချခွင့မ်ရိှေကာင်းှင့ ်ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

(၇)ရက်အတွင်းခုိင်လံုေသာ ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပပီး က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ေအး (LL.B,D.B.L,D.I.L)ေဒ သဇင်ေအး (LL.B,D.B.L,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၃၂)

အမှတ်-၁၅၉၅၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၅၉၅၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း - ၀၉- ၄၅၁၃၇၈၀၀၇ဖုန်း - ၀၉- ၄၅၁၃၇၈၀၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ Yankin Palm Village 

အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၂၃)၊ အခန်းအမှတ်(၀၄)၏မူလအမည်ေပါက ်
ဗိုလ်မှးမျိးိုင်သိန်း (ငိမ်း) [၆/မအရ(ိုင်)၀၀၄၄၇၉]ထံမှ ဝယ်ယူထားသ ူ
ဦးထွန်းေအးေမာင်[၁၁/ကတန(ိုင်)၀၃၈၅၈၀]က စာချပ်စာတမ်းြဖင့ ်
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပီး ပိုင်ဆိုင်မ  အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက် 
ထားမ အား ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
အေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့ ် တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
   အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်   အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ Yankin Palm Village 

အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၂၇)၊ အခန်းအမှတ်(၂၁)၏         မူလအမည်ေပါက ်
ဗိလ်ုမှးချပ်ေဇာ်သင်းြမင့(်ငမ်ိး)[၉/မနမ(ိင်ု)၀၉၀၂၅၉]ထမှံ ဝယ်ယထူားသ ူ
ဦးမျိးသန် [၇/တငန(ိုင်)၁၀၄၅၇၅]၊ ေဒ စ ာေအာင်[၇/တငန(ိုင်) 
၀၁၅၃၅၃]က စာချပ်စာတမ်းြဖင့ ်အပီးအပိင်ုဝယ်ယခူဲ့ပီး ပိင်ုဆိင်ုမ  အမည် 
ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားမ အား ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့်စုံစွာြဖင့ ်
တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိင်ုး(၂၀)

ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၂)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုသည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမ ံ

ခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ သန်စင်ဖိးြမင့်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၀၁၁၃]အမည်ြဖင့ ်

မှတ်သားတည်ရိှပါသည်။ အဆိပုါေြမှင့အ်ေဆာက်အဦအား အထူးကိယ်ုစားလှယ် 

လ ဲစာြဖင့ ်တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဦးေငစွိုး[၁၀/ပမန(ိင်ု)၀၀၈၅၁၇]

မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ်ုပ်ကိုယ်တိုင် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်

တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းေနအိမ်ပါေြမကွက်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်

ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ေနအိမ်ပါေြမ

ကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်စာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆို

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ခင်ေဆွြမင့်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၅၂၀၆]ေဒ ခင်ေဆွြမင့်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၅၂၀၆]

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၅၁၉၈၈၊ ၀၉-၉၇၅၃၄၁၈၀၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၅၁၉၈၈၊ ၀၉-၉၇၅၃၄၁၈၀၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
၂၈-၁၀-၂၀၂၁ ေနမှ က န်ေတာ် 

ေအာင်မင်းခန်  ၏ဖုန်းပိုက်ဆံအိတ်ှင့် 

မှတ်ပုံတင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၉၅၇၃၄]

ကျေပျာက်သွားပါသြဖင့ ် ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားပါရန်   ေမတ ာရပ်ခံ 

အပ်ပါသည်။ ဖန်ုးအေကာင့ှ်င့ ်ပတ်သက် 

၍ အေကာင်းတစ်စံုတစ်ရာ ြဖစ်လာပါက 

လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်မယူပါေကာင်း။

ဖုန်း - 09-421168925ဖုန်း - 09-421168925

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ သိ ီလမ်း၊ အမှတ် 

(၇၇၄)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပထဲမှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်း 

ဘက်ြခမ်းအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ဦးေသာင်း အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမအမျိး 

အစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ု

တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းအဆိြုပသ ူ(ဦးြမသန်း)၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ တင်ရ[ီ၁၂/

သဃက(ိင်ု)၀၁၉၀၈၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံသုိ 

လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂)  ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂)  ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၂/၂၂၄)၊ ပင်လုံလမ်းမကီး၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၂/၂၂၄)၊ ပင်လုံလမ်းမကီး၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄

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၊ သဲ၊ Selected Soil၊ အထပ်သား၊ အုတ်၊   Master emaco  

@ 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 ် -  ၁၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်၊ 

  ေနာက်ဆုံးရက်၊ အချနိ်  ၁၆:၃၀ နာရီ

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

 (ဃ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - ၂၆ (ဘီ) လမ်းှင့် 

    လမ်း ၇၀ ေထာင့်

    ဆည်ေြမာင်းဧည့်ရိပ်သာဝင်း

၂။ သတ်မှတ်ချနိ်ထက်   ေကျာ်လွန်တင်သွင်းသည့်   ေလ ာက်လ ာများကို 

ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက  ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၀၃၇၇၀၀ သို  ုံးချနိ်အတွင်း 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ တိုးချဲ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပေိတာက်လမ်း အမှတ် 

TCQ (1)- BO3 ဟု ေခ တွင်ေသာ ၂၀x၉၀ ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်ေသာ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသူ ဦးကည်စိုး[၁၂/လကန 
(ုိင်)၁၅၂၁၈၉] ှင့်  ေဒ စုစုေမာ် [၁၂/မဂဒ (ုိင်)၁၅၄၆၂၄] မှ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ကာ  

အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ် အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် 
က န်မ ေဒ ွယ်နြီမင့ထ်ူး[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၆၈၅၂၀] မှ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ွယ်နီြမင့်ထူးေဒ ွယ်နီြမင့်ထူး
ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၁၀၇၅၅ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၁၀၇၅၅

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရာ 

အုပ်စု၊ ဇရပ်ကွင်းေကျးရာ၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ေန ဦးထွန်းေရ  (ဘ) 
ဦးေအးေရှာင်[၉/သပက (ိင်ု)၀၄၉၈၄၆] ၏သားကီး ကိစုိုးမင်းဦး(ဘ) 
ဦးထွန်းေရ  [၉/သပက(ိုင်)၀၄၉၉၀၆]သည် ဖခင်၏ ဆိုဆုံးမမ ကို 
မနာခံဘဲ ဖခင်အားကုိယ်စိတ်ှစ်ပါး ဆင်းရဲေအာင် ှင့် ဂုဏ်သိက ာ 
ကျဆင်းေအာင် အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုေနပါသြဖင့ ်ယခေုကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မ ှကိုစိုးမင်းဦးအား သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ် စွန်လ တ်လိုက်ပါ 
သည်။ ေနာက်ေနာင် ကိစုိုးမင်းဦးှင့်ပတ်သက်ေသာ ကစိ ရပ်အားလုံး 
တိုအား လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း 
ှင့် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)
                                                           ဦးထွန်းေရ ဦးထွန်းေရ 

[၉/သပက(ိုင်)၀၄၉၈၄၆][၉/သပက(ိုင်)၀၄၉၈၄၆]

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်စိန်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၅၄၅၄]သည် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေညာင်သုံးပင ်
ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်-၆၆၈၊ မိုဃ်းေကာင်းကွင်းရှ ိဦးပိုင်အမှတ်(၂၁/ဃ)၊ 
ဧရိယာ(၂.၄၈)ဧကရှိ လယ်ယာေြမပုံစ(ံ၇)ရရှိထားေသာ လယ်ယာေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၁၃/ဃ) ဧရိယာ(၀.၇၂)ဧကရိှ လယ်ယာ 
ေြမပုံစံ(၇)ရရှိထားေသာ လယ်ယာေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်၊ 
စစုေုပါင်းလယ်ယာေြမကွက်(၂)ကွက်ကိ ုလယ်ယာေြမ လပ်ုကိင်ုခွင့ြ်ပလက်မှတ် 
တွင် အမည်ေပါက်သ ူေဒ ရရီြီမင့[်၁၂/တမန(ိင်ု)၀၁၉၆၈၁]ထမှံ ၂၀၁၈ ခှုစ်တွင်၊ 
တန်ဖိုးေငွများေပးေချ၍ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူလက်ေရာက်ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါေြမကွက ် (၂)ကွက်အား ဦးေကျာ်စိန်၏ခွင့်ြပချက ်
မရရိှဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်
လ ေဲြပာင်းြခင်း၊ ေြမကွက်ေပ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထုိင်ြခင်းများမြပလုပ်ရန် 
အသေိပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ ြပလပ်ုခဲပ့ါက ြပလပ်ုသမူျားအား တည်ဆတဲရား 
ဥပေဒအရ တရားစဲွဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်စိန်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်စိန်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမိုးေကျာ်ဦး(LL.B)ဦးမိုးေကျာ်ဦး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၈၈)
အခန်း(၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အခန်း(၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆

“သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ေလှာ်ကားေဈးပိင်ု၊ သဇု ာုေံကျာင်းတိက်ုလမ်း၊ အမှတ်(၅၄၆)

ေန ေဒ ခင်ေလးလ  င်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၀၉၆၅၂]က ၎င်း၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ကိုကိုေအာင်ထက်ိုင[်၁၂/ရပသ(ိုင်) 

၀၇၉၆၄၃]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်မိဘ၏ ဆိုဆုံးမမ ကို နားမေထာင်ဘဲ ေနစ်ှင့်အမ  စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်အမျိးမျိး 

ြပလပ်ုေနသည့အ်တွက် သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေနာက်ေနာင်တွင် ေမာင်ကိကုိ ု

ေအာင်ထက်ိုင်ှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်မည်သည့်ကိစ ကိုမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း မိဘ၊ ေဆွမျိး 

များှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ေတာ့ေကာင်း မိဘတစ်ဦးအေနြဖင့ ်   ေမာင်ကိုကိုေအာင်ထက်ိုင်အား  သားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ေလးလ  င်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်ေလးလ  င်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လင်းလင်းေအာင်(LL.B, D.B.L)ေဒ လင်းလင်းေအာင(်LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၅၁)

အမှတ်(၁၈၉-က)၊ ေကာ့ေသာင်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၂၃၆၀အမှတ်(၁၈၉-က)၊ ေကာ့ေသာင်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၂၃၆၀

STEP GAO MEI COMPANY LIMITEDSTEP GAO MEI COMPANY LIMITED

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းအသိေပးအေကာင်းကားြခင်း
STEP GAO MEI  CO.,LTD ၏ အစုရှယ်ယာမတည်ေငွရင်း ေလ ာ့ချမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

STEP GAO MEI COMPANY LIMITEDSTEP GAO MEI COMPANY LIMITED

ဖုန်း-၀၉-၄၅၃၈၃၈၃၃၈ဖုန်း-၀၉-၄၅၃၈၃၈၃၃၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၄၀ တိုးချဲရပ်ကွက်ရှိ 

အကျယ် (၄၀ေပx၆၀ေပ)စီရှိကေသာ ပါမစ်အမည်ေပါက ်တပ်ကပ်ေကျာ်ဆင့်

(ငိမ်း)၏ေြမြဖစ် ေသာ အမှတ်(၂၆၆၆)ေြမှင့် ပါမစ်အမည်ေပါက် အရာခံဗိုလ ်

ရန်ေအာင်(ငိမ်း)၏ေြမြဖစ်ေသာ   အမှတ်(၂၆၃၅)တိုကိ ု   ယခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ 

ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟုဆုိသူ ဦးေဇာ်ဝိတ်[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၀၆၉၃၆]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးဝင်းမင်းသ[ူ၅/ဒပယ(ိင်ု)၁၁၈၂၂၆]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငအွချိကိေုပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ပိုင်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်သမူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B,D.B.L)ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၁)

အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

ညိ  င်းေဈးြဖင့် အြမန်ေရာင်းမည်။ ညိ  င်းေဈးြဖင့ ်အြမန်ေရာင်းမည်။ 

အိမ်ပိုင်ရှင်များလည်း ဆက်သွယ်အပ်ှံိုင်ပါသည်။အိမ်ပိုင်ရှင်များလည်း ဆက်သွယ်အပ်ှံိုင်ပါသည်။
1. ရန်ကင်းေဘာက်ေထာ်၊ ေပ(20x60)၊ သိန်း 3500

2. ေြမာက်ဒဂု၊ံ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်းမေပ ၊ ေပ(40x 60)၊ သန်ိး 3100

3. မရမ်းကန်ုး၊ ေရ ှင်းဆလီမ်းမေပ ၊ ေပ(60x100)၊ သန်ိး 15500

4. ဗဟန်း၊ အင်ယားမိင်၊ ေပ(40x95)၊ သိန်း 12000

5. ပါရမီရန်ကင်း၊ ေပ(40x 60)၊ အိပ်ခန်း 3 ခန်းပါ၊ သိန်း 4500

လမ်းမတန်းအြမန်ဝယ်လိုပါသည်။ ေပ(30x 60)၊ ေပ(40x60)လည်း 

အဆင်ေြပသည်။

ရန်ကင်း၊ သဃ  န်းက န်း၊ မရမ်းကုန်း၊ ဗဟန်းမိနယ်များြဖစ်သည်။

ဖုန်း-099 6656 7075ဖုန်း-099 6656 7075 (Win Win Agent) Thank you!(Win Win Agent) Thank you!

(၁) ဦးြမင့်ေအး[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၇၂၇၉]၊  (၂) ေဒ ေငွမိင်[၁၂/မဂတ(ိုင်) (၁) ဦးြမင့်ေအး[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၇၂၇၉]၊  (၂) ေဒ ေငွမိင[်၁၂/မဂတ(ိုင်) 
၀၆၇၅၇၇]၊ (၃) ေဒ ေရ မိင်[၁၂/ မဂတ(ိုင်)၀၆၇၀၂၁]၊ ၀၆၇၅၇၇]၊ (၃) ေဒ ေရ မိင်[၁၂/ မဂတ(ိုင်)၀၆၇၀၂၁]၊ 

(၄) ေဒ ြမတ်ြမတ်ေမာ် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၈၀၉၂]၊ (၅) ေဒ ေအးေအးခိုင် (၄) ေဒ ြမတ်ြမတ်ေမာ ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၈၀၉၂]၊ (၅) ေဒ ေအးေအးခိုင် 
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၇၈၉၀]၊ (၆) ေဒ ြမြမစိန်[၁၂/မဂတ(ိုင်) ၀၆၇၆၁၃]တို [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၇၈၉၀]၊ (၆) ေဒ ြမြမစိန်[၁၂/မဂတ(ိုင်) ၀၆၇၆၁၃]တို 

ေမာင်ှမများသိေစရန်ှင့် ေမာင်ှမများသိေစရန်ှင့ ်

အေကာင်းြပန်ကားေပးရန် ေမတ ာရပ်ခံအေကာင်းကားြခင်းအေကာင်းြပန်ကားေပးရန ်ေမတ ာရပ်ခံအေကာင်းကားြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်ေန ဦးစိန် ေဌး၊ ေဒ အုန်းမိင်တို ဇနီး 

ေမာင်ှံက သားသမီး (၉)ဦးေမွးဖွားခဲ့ရာ (၂)ဦးသည် မိဘများထက်ေစာ၍ ကွယ်လွန် 
ကပီး အေမွခံသားသမီးှင့ ်အေမွမမီ ေြမးအြဖစ ် (၁) ေဒ ေဌးေဌးရီ၊ (၂) ဦးြမင့်ေအး၊ 
(၃) ေဒ ေငွမိင်၊ (၄) ေဒ ေရ မိင်၊ (၅) ေဒ ြမတ်ြမတ်ေမာ်၊ (၆) ေဒ ေအးေအးခုိင်၊ (၇) ေဒ ြမ 
ြမစန်ိှင့ ်အေမမွမ ီေြမး ဦးဇင်မင်းလတ်တုိ (၈)ဦးကျန်ရိှပါသည်။ သမီးအကီးဆုံးြဖစ်သ ူ
ေဒ ေဌးေဌးရီ၏ဆ အရ မိဘှစ်ပါးကွယ်လွန်စ် ကျန်ရိှေသာအေမွပံုပစ ည်းအရပ်ရပ် 
ကို အေမွခံေမာင်ှမများှင့ ်အေမွမမီေြမးတိုမှညီမ စွာခွဲေဝ၍ ေဒ ေဌးေဌးရီအေနြဖင့ ်
“အေမွခံထုိက်ေစလှမ ေဝ၍”ဟူေသာ သားသမီးဝတ ရားှင့်အညီ ေကျးဇူးရှင်မိဘများ 
အတွက် ရည်စူးလှဒါန်းလိုသည်ကတစ်ေကာင်း၊ ေမာင်ှမအရင်းချင်းစိတ်ဝမ်းမကွဲ 
ြပားဘ ဲေမတ ာတရားေရှထား၍ ညိ  င်းခဲွေဝလိသုည်ကတစ်ေကာင်းတိုေကာင့ ်ေဒ ေဌး 
ေဌးရီမှ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ရန်အေကာင်းကားခဲ့ေသာ်လည်း ြပန်ကားေြဖရှင်းမ မရှိ၍ 
ေရှေနြဖင့ ်ေကာင်းကားစာေပးပုိေသာ်လည်း လက်ခြံခင်းမြပသည့အ်တွက် ယခကုဲသ့ို 
သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းေကညာရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အေမွပုံပစ ည်းများလက်ရှိ 
ြဖစ်သှူင့ ်အေမခွထံိက်ုသ ူအေမွဆုိင်များအားလံုး၊ မသိားစသုေဘာတ ူေဆွးေွးတိင်ုပင် 
စီမံခဲွေဝလုိေသာေကာင့် ယေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ေတွဆံုမည့်ရက်၊ ေနရာ၊ အချန်ိ 
တိုကိ ုေဒ ေဌးေဌးရထီသံိုြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ တရားဝင်အေကာင်းြပန်ကားေပးရန် 
ေမတ ာရပ်ခအံေကာင်းကားပါသည်။ ယေနမှစပီး (၁၀)ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ြပန်ကား 
ြခင်းမရိှပါက အေမပွုပံစ ည်းအရပ်ရပ်ကိ ုေဒ ေဌးေဌးရ ီ၏ သေဘာဆ မပါရိှဘ ဲလ ဲေြပာင်း 
ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ခဲွေဝြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းများ 
မေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်ေဆာင်ရက်ပါက တရားဥပေဒအရ မလ ဲမေရှာင်သာ တရားစွဲဆို 
ရမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးအေကာင်းကားပါသည်။

ေဒ ေဌးေဌးရီ [၁၂/သလန(ိုင်)၀၂၃၂၇၈]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေဌးေဌးရီ [၁၂/သလန(ိုင်)၀၂၃၂၇၈]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ဝါေွး(LL.B)ေဒ ခင်ဝါေွး(LL.B)

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၆၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ ေကာေ့သာင်းမိ၊ ေအာင်သခုရပ်ကွက်၊ ရန်ကီး 

ေအာင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၆၃) ေြမကွက်အား မှတ်ပုံတင်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ  ေဒ ထွန်းြမ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၆/လလန(ုိင်)၀၁၇၂၄၅]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဇင် 

မာြမင့် မှတ်ပံုတင်အမှတ် [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၀၄၇၈၄]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်း 

အဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ (၁၄) ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများကိင်ုေဆာင်၍ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ေြမကွက်ကို 

လက်ေရာက်ရယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုသက်စ ီ (LL.B)ေဒ စုသက်စ ီ (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၉၅၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၉၅၉)

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၂၆၀၁၀ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၂၆၀၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၅၈)၊ အမှတ်(၆၂)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၂၅'x၅၀')ရှိ  ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း  အမည်ေပါက်  ေြမကွက်ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ှစ်ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက်၏ ေြမညီထပ်(ေြခရင်း)ြခမ်း အကျယ် 

အဝန်း (၁၂ ေပခဲွx ၅၀ ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်ကိ ု

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေသာ  ယင်းတိုက်၏ကန်ထိုက်တာ ေဒ ဥမ ာချိ [၆/မအရ(ိုင်) 

၀၀၀၄၉၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်လင်း [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၈၈၁၂]မှ အပီး 

အပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းှင့် 

တကွ က ု်ပ်ထယံေန  ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက ဤတိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးထူးထူးေနာင်(စ်-၄၄၂၈၅) ေဒ မျိးပပေဇာ် (စ်-၄၄၃၀၆) ဦးထူးထူးေနာင(်စ်-၄၄၂၈၅) ေဒ မျိးပပေဇာ် (စ်-၄၄၃၀၆)

 LL.B,H.G.P,D.B.L LL.B,H.G.P,D.B.L LL.B,H.G.P,D.B.L LL.B,H.G.P,D.B.L

 09-977855842 09981108070 09-977855842 09981108070

အမှတ်(၂/၄၀၅)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်း။အမှတ်(၂/၄၀၅)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဗိုလ်ချပ်ေကျးရာ၊ ရာသစ်ပိုင်း၊ 

နယ်ေြမ(၁၂)၊ ေအာင်သစ ာ လမ်းသွယ်ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှအကျယ်အဝန်းဧရိယာ 
(အလျားxအနံ) (၁၀ ေပ X ၉၀ ေပ)၊ (၁၀ ေပx ၃၀ ေပ)ရှိေြမကွက်ှင့ ်ေြမပိုအပါအဝင ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ သီးပင်စားပင်များအပါအဝင် လံုးချင်းအိမ်တစ်လံုးှင့် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးပိုင်ဆိုင်သည်ဟ ုအဆိုရှိသူ ေဒ ြမသီတာ[၁၂/သလန(ိုင်)၀၂၂၆၇၄]
ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးဆန်းေဝှင့် ေဒ ေဌးေဌးဝင်းတုိမှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွတချိ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့်တကွ ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီအေရာင်း 
အဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ ေဒ ေအးန ာေဒ ြမသီတာဖိးေဝ ေဒ ေအးန ာ
LL.B, D.B.L LL.B, D.B.L ,D.M.L, D.I.LLL.B, D.B.L LL.B, D.B.L ,D.M.L, D.I.L
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၈၉/၂၀၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၈၉/၂၀၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂)
၀၉-၄၂၀၁၂၈၆၇၁ ၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁၀၉-၄၂၀၁၂၈၆၇၁ ၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေမခအိမ်ရာ၊ ေမခလမ်းသွယ်(၃)၊ 

အမှတ်(၁၉-က)တွင်ေနထိုင်ေသာ  ေဒ ြဖသဲဟန် (ဘ)ဦးေအာင်ထွဏ်း [၁၂/

သဃက(ိုင်)၁၆၁၇၄၉]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် အမှတ်တံဆိပ် 

မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၃၁၈၀/၂၀၂၁ (ေနစွဲ-၃၀-၉-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၃၁၈၀/၂၀၂၁ (ေနစွဲ-၃၀-၉-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်ကေလးသုံး 

ဒိုင်ဘာ၊ လူကီးသုံးဒိုင်ဘာများ၊ အမျိးသမီးလစ်သုံးပစ ည်းများ၊ Wet Tissue 

များ၊  တစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ ည်းအမျိးမျိးတိုအား  ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ 

လက်လီလက်ကား ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။     

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆို မှီြငမ်း 

တုပသုံးစွဲြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး 

မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည် 

ဆိပုါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် အသိ ေပးေကညာအပ်ပါသည်။  

ေဒ ြဖသဲဟန် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၁၇၄၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြဖသဲဟန် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၁၇၄၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် ေဒ ငိမ်းအိစိုး ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ် ေဒ ငိမ်းအိစိုး

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၀၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၀၇)

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂
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ှစ်
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ေရ 

တိုက်

ကို

စိုး



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ 

ပျ်းမမိင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၁၈)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက် ပျ်းမမိင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၁၈)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၃၄)၊ လူေနရပ်ကွက်(-)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၁၈)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)အမှတ်(၃၄)၊ လူေနရပ်ကွက(်-)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၁၈)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)

စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်

အေဆာက်အဦအပါအဝင်   ဆက် ယ်သည့်   အကျိးခံစားခွင့် အေဆာက်အဦအပါအဝင်   ဆက် ယ်သည့်   အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအတွက် ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အရပ်ရပ်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအတွက် ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
 အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအပါအဝင်ဆက် ယ်သည့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းမှတ်တမ်းတွင် ဦးတင်ဦး[၁၂/

ရကန(ိင်ု)၀၁၁၄၇၄]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး ဦးတင်ဦးထမှံ ဝယ်ယထူား 

သူ ဦးခင်ေမာင်ထွန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၁၇၃၇]မှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 

အမှတ်- (၁၄၉၅၀/၂၁-၈-၂၀၁၃) အားလက်ခရံယထူားပီး၊ မမိဝိယ်ယထူားေသာ 

ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်၊ စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ၍ု ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းခဲရ့ာ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန ်သေဘာတူညီသည့်အတွက ်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို (စရန်ေငွ)အြဖစ်ေရာင်းချသူထ ံေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစပီး 

(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း၊ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်

အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ် ူ

မရှိပါက  အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ု  တရားဝင်သည်အထ ိ    ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

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

သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်ေန ေမာင်သန်စင်သ[ူ၁၂/

လသယ(ုိင်)၁၂၂၈၇၂]သည် မိဘ၏ ဆံုးမမ ကိ ုမနာခံဘဲ မိမိဆ  
အတိုင်း ြပလုပ်ခဲ့ေသာေကာင့် သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်လိုက်ပါ 
ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ အဝဝကုိ တာဝန်ယူမည် 
မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)
ဦးေအာင်မျိးဝင်း(အဖ)  ေဒ နီနီေရ  (အမိ)ဦးေအာင်မျိးဝင်း(အဖ)  ေဒ နီနီေရ  (အမိ)
[၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၁၇၇၇]  [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၉၆၉၂][၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၁၇၇၇]  [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၉၆၉၂]

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။      ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ(၆)လ ဘ  ာှစ် ေဆာက်လုပ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် အသံုးြပရန် လုိအပ်သည့် ေအာက်ပါ 

စက်ပစ ည်းအပိင်ုး/အြခားအပိင်ုးများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဌာနဂိေုဒါင်အေရာက် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ 

ေခ ယူ၍ ဝယ်ယူလိုပါသည-်

Sr.No  Nomenclature QuantitySr.No  Nomenclature Quantity

1 Field Density Testing  Equipment 1 Nos

2 Field Testing Equipment 6 Nos

3 Lab Testing Equipment 1 Nos

4 Field Testing Equipment for Pavement design 4 Nos

5 Surveying Equipment and Laptop Computers  5 Nos

 for Geometric and Bridge Designs

၂။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်

၃။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် -  ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက်

၄။ တင်ဒါပိတ်မည့်အချနိ် -  ၁၆:၀၀နာရီ

၅။  တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါလပ်ိစာတွင် လာေရာက်စုစံမ်း 

ဝယ်ယူိုင်ပါသည-်

စီမံကိန်းစစ်ေဆးေရးှင့်အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ၊ စီမံကိန်းစစ်ေဆးေရးှင့်အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ၊ 

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၁၁)၊ ေနြပည်ေတာ်ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၁၁)၊ ေနြပည်ေတာ်

ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၉၉၁၈၁၈၊ ၀၉-၂၅၉၁၃၇၅၄၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၉၉၁၈၁၈၊ ၀၉-၂၅၉၁၃၇၅၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆/ေရ ေပါက်ကံ၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၄၄၂၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 

(၄၄၂) ဦးဖိုးကျားလမ်း၊ ၁၆/ေရ ေပါက်ကံ၊ 

ဦးြမေသာင်း(TTA-၁၀၄၃၁၅) အမည်ေပါက် 

-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သူ 

(ခင်ပွန်း) ဦးြမေသာင်းသည် (၁၅-၆-

၁၉၉၇)ရက်ေနတွင်    ကွယ်လွန်သြဖင့ ်

ေဒ ေသာင်းခင်[၁၂/မရက(ုိင်)၀၀၇၂၈၆]

မှ တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း၊ 

ဒဂုံ မိနယ်တရားုံးကျမ ်းကျနိ ်လ   ာ  

အမှတ်-၁၂/၁၀၆၈/၂၀၂၀ ဦးြမေသာင်း 

ေသဆုံးသွားသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း 

ေထာက်ခစံာ၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းအမည် 

ေပါက်ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်း စာချပ်ရန်ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား

လာမ အေပ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင ်

ပါေကာင်းှင့်    ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်

ေဆာင ်ရက်ေပးမည် ြဖစ ်ပါေကာင ်း  

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ပေဒသရာဇာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ဟေုခ တွင် 

ေသာ ကွင်းအမှတ် (၂၅)၊ အကွက်အမှတ်ှင့်အမည-်ဗိုလ်ချပ်ေရနံစက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၄/က-၁)ရှိ ဦးဘတင် အမည်ေပါက်၊ လန-၃၉ 
ရပီး ဧရယိာ(၀.၀၇၃)ေြမအနက်မှ (အလျား ၂၀ေပxအန၆ံ၀ေပ)ရိှေြမအား ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ု၍ 
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ြဖြဖစိုး[၁၃/ကတန(ိုင်)၀၀၀၅၉၃]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ဇင်မာလင်း[၁၂/သလန(ိုင်)၀၀၀၁၄၈]မှ (၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် စရန်ေငွကို ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက (၂၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး က ်ုပ်တိုထံသို တရားဝင်စာချပ်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ တင်ေမဦး(LL.B) ဦးေအာင်ဆန်းဦး(LL.B)  ဦးလ  င်ဘွား(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.I.R)ေဒ တင်ေမဦး(LL.B) ဦးေအာင်ဆန်းဦး(LL.B)  ဦးလ  င်ဘွား(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.I.R)
စ်-၅၃၉၄၈  စ်-၃၃၉၄၈   စ်-၈၄၉၄စ်-၅၃၉၄၈  စ်-၃၃၉၄၈   စ်-၈၄၉၄
              (အထက်တန်းေရှေနများ)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)              (အထက်တန်းေရှေနများ)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၃၀)၊ တတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း(ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၃၀)၊ တတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း(ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၆၀၈၄၊ ၀၉-၇၇၄၉၃၅၂၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၆၀၈၄၊ ၀၉-၇၇၄၉၃၅၂၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ စိန်ရတနာလမ်း၊ အမှတ်-၁၂၁၇၊ (၅)လ ာ 

တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးေကျာ်ကိကုိလုင်း 
[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၅၃၉၆၂](ဘ)ဦးထန်ိလင်းမှပိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ 
မည်သည့်အ ပ်အရှင်း တစ်စံုတစ်ရာမ မရိှ ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသြဖင့် က ု်ပ် 
၏မိတ်ေဆွ ဦးမျိးမင်းေအာင်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၈၇၅၂]ှင့် ေဒ ယ်ဝင်းအိ[၁၂/ဒလန 
(ိုင်)၀၂၆၉၆၁]တိုမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေပးေချပီး 
ြဖစ်ေသာေကာင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခုိင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဆက်သွယ် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးမျိးမင်းေအာင်ှင့်ေဒ ယ်ဝင်းအိတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးမျိးမင်းေအာင်ှင့်ေဒ ယ်ဝင်းအိတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမြမှင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၇၃၉)ေဒ ြမြမှင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၇၃၉)

အမှတ်-၃၁၊ ၆ လ ာ-ေအ၊ စကားဝါပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ အမှတ်-၃၁၊ ၆ လ ာ-ေအ၊ စကားဝါပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၀၄၉၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၀၄၉၆

ရခိုင်ကမ်းိုးတန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့် ရခိုင်ကမ်းိုးတန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့် 
သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်

(RAKHINE COASTLINE DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD.)(RAKHINE COASTLINE DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD.)
(အစုရှယ်ယာရှင်များဆ အရ ဖျက်သိမ်းဆဲ)(အစုရှယ်ယာရှင်များဆ အရ ဖျက်သိမ်းဆ)ဲ

ြမန်မာိုင်ငံကုမွဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇)၊  ပုဒ်မ-၃၅၇(က) အရ ြမန်မာိုင်ငံကုမွဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇)၊  ပုဒ်မ-၃၅၇(က) အရ 
အပီးသတ် ေနာက်ဆုံးအစည်းအေဝးဖိတ်ကားြခင်းအပီးသတ် ေနာက်ဆုံးအစည်းအေဝးဖိတ်ကားြခင်း

၁။  အထက်ေဖာ်ြပပါ ကမု ဏလီမီတိက် အစရှုယ်ယာရှင်များ၏ အပီးသတ် 
ေနာက်ဆုံးအစည်းအေဝးကို (၁၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန ၊ နံနက်(၁၀:၃၀) 
နာရတွီင်  အမှတ် (ေအေအ-၂/၃၉)၊ မင်းဘကီးလမ်း၊ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ 
စစ်ေတွ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ကုမ ဏီုံးခန်း၌  ကျင်းြပလုပ်မည်ြဖစ်သြဖင့ ်

အစုရှယ်ယာရှင်များအားလံုးတက်ေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။
၂။  ယင်းအစည်းအေဝးတွင် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိမ ှ
အစီရင်ခံစာှင့် စာရင်းရှင်းတမ်းကိ ုတင်ြပကာ ကုမ ဏီအား အပီးသတ် 
ဖျက်သိမ်းသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဦးဖိးေဝဦးဖိးေဝ
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၈၀)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၈၀)    
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

အမှတ်(၂၄)၊ မိုးမခလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၄)၊ မိုးမခလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၃၀၇၆၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၃၀၇၆၁

သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း

 လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်(၇၈)၊ 
(၇)လမ်းေန ဦးစန်းဝင်း- ေဒ တင်တင်စုိး 
တို၏သား  လင်းလင်းဗိုလ်ဗိုလ[်၁၄/
ရသယ(ိုင်)၀၀၈၀၃၈]သည် မိဘ၏ 
ဆိုဆုံးမမ ကို နားမေထာင်ပါသြဖင့ ်
သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်လိုက်သည်။ 
၎င်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ ရပ်များ 
အား  မသက်ဆိုင်ေကာင်း  ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဦးစန်းဝင်းဦးစန်းဝင်း
[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၆၂၄၅][၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၆၂၄၅]

ေဒ တင်တင်စိုးေဒ တင်တင်စိုး
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၆၅၄၃][၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၆၅၄၃]

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးမေကွးတိုင်းေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း၊     မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယီာုံးမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာေရးှစ်၊ (၆)လဘတ်ဂျက်တွင် 

တိုင်းေဒသကီး ေငွလုံးေငွရင်း ခွင့ ် ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ် ေဆာင်ရက်မည့် 

ဓာတ်အားခွဲုံ/လိုင်းဆက်စပ်ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း၊ ဓာတ်အားခွဲုံ/

လုိင်းတည်ေဆာက်ြခင်း(Semi Turnkey)များ ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက် 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

 (က) တင်ဒါပုံစံ စတင် -  ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်၊

  ေရာင်းချမည့်ရက ်  (ေသာကာေန )

 (ခ)  တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမ   -  ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန   

  ပိတ်သိမ်းမည့်ရက ်  (၁၂:ဝဝ) နာရီ

 (ဂ)  တင်ဒါေနာက်ဆုံး  -  ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန

  တင်သွင်းရမည့်ရက ်  (၁၆:ဝဝ) နာရီ

၂။ သတ်မှတ်   အချနိ်/ရက်ထက်ေကျာ်လွန်တင်သွင်းလာသည့  ်

ေလ ာက်လ ာများကို  လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၃။  အေသးစိတ်အချက်အလက်များ စုံစမ်းြခင်း၊ တင်ဒါေလ ာက်လ ာ 

ဝယ်ယြူခင်းများကိ ုမေကွးတိင်ုးေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယီာုံး၊ အင်ဂျင် 

နီယာဌာန၊ ဖုန်း-၀၆၃-၂၀၂၅၈၀၉ သို  ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူဆက်သွယ ်

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
MICBMICB ဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့ ်

လှစ်ထားေသာ Benhur Trading Co., Benhur Trading Co., 
Ltd  A/C No FDB-10-0042Ltd  A/C No FDB-10-0042 ဘဏ် 
စာအုပ်ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Ph:09-687886805Ph:09-687886805

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ဗန်းအိမ်ရာ အပိုင်း(၃)၊ တိုက်-၆၊ 
အခန်း -၁၀၄ ေန ေဒ စပယ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၆၄၉၄]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်းအသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ စပယ်၏သမီးငယ်ြဖစ်သူ ေဒ ခင်စ ာေအာင်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၅၁၁၉၈]
(ဘ) ဦးဝင်းတင်သည ်မိခင်ြဖစ်သူှင့ ်မိသားစုများ၏ ဆိုဆုံးမမ များကို မနာခံဘဲ မိခင် 
စတ်ိဆင်းရေဲစေသာ ကစိ ရပ်များအား အကမ်ိကမ်ိအခါခါြပလပ်ုခဲပ့ါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ 
သမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း ှင့် ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ  
အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။ ထိုေကာင့် မိခင်ြဖစ်သူှင့ ်တကွ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးတိုအား 
ဂုဏ်သိက ာညိးွမ်းေစရန ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင ်ြပမူေြပာဆိုြခင်း၊ လူမ ကွန်ရက်ေပ တွင် 
ေဝဖန်ြပစ်တင်ေရးသားေြပာဆိုြခင်းများအား လုံးဝမြပလုပ်ပါရန်ှင့် ြပလုပ်ပါက 
တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၄၃ ၂၁၈ ၀၁၃၊ ၀၉- ၇၈၆ ၃၁၇ ၂၈၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၄၃ ၂၁၈ ၀၁၃၊ ၀၉- ၇၈၆ ၃၁၇ ၂၈၀

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁



ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်- မိသစ်(က)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်-၃၉၆၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၏ 
အစိတ်အပုိင်း၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၂၅၁)၊ (က-၄)လမ်း၊ မိသစ ်
(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 
ေဒ ြမကည်၊ တန်ဂျတ်စိန်(ခ)ေဒ ရီရီ 
စ ံအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား ဂရန် 
ေြမအား ေဒ ြမကည် [၁၂/မရက(ုိင်) 
၀၁၈၃၂၅]၊ တန်ဂျတ်စိန်(ခ)ေဒ ရီရီစံ 
[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၀၄၁၈]ထံမှ ေြမ 
ှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ် 
- ၄၀၀၃/ ၂၀၂၀(၂၈-၈-၂၀၂၀)ြဖင့် ေြမ 
ကွက်၏အစိတ်အပုိင်း (အလျားxအနံ)
၃၀
၂၅ x ၅၃၄၅  ေပ ခန်အား      ဝယ်ယူခဲ့သူ    
ေဒ ခင်ပံးဝင်း[၁၂/မရက(ုိင်)၀၂၅၆၆၈]
မှအမည်ေပါက်၏ ှစ်(၆၀)ေြမငာှး 
စာချပ်ဂရန်မူရင်းတင်ြပပီး (portion) 
အတွက်သာ အေရာင်းအဝယ် စာချပ် 
ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာ 
ရာတရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ  

ဌာနတွင်လည်းေကာင်း၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးတင်ေမာင်ေအး(ဘ)

ဦးစံ[၅/မရန(ိုင်)၀၁၁၃၁၄]အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများ 

မှတ်ပုံတင်ုံး၊ မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်(၁၉၅၆/၂၀၂၀)အရ ဦးလ  င်သက်ခိုင်[၁၂/မရက 

(ုိင်)၀၄၂၂၉၆]ှင့် ေဒ စ ာွန်တင်[၁၂/မရက(ုိင်)၀၄၂၂၉၈]တိုက တရားဝင် ဝယ်ယူ 

ပုိင်ဆုိင်လက်ရိှြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၆-ဂျ)ီ၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၇၀/ဋ-၂)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျားxအနံ) (၃၅'x၁၀၀')၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၈၀)ဧက၊ (၃၅၀၀)စတုရန်းေပရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာအမှတ် (၇၀/ေက-၂)၊ ေငဝွတ်မ ံရပ်ိသာလမ်းသွယ်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 

ဟုေခ တွင်ေသာ ေလးထပ်တိုက်အေဆာက်အဦအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ ်

တိုကို ဦးလ  င်သက်ခိုင်ှင့်ေဒ စ ာွန်တင်တိုက ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ု

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် သေဘာတူပီး စရန်ေငအွချိ ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ အေပ  ကန်ကွက်လိသု၊ူ ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အေရး 

ဆိုလိုသူတိုသည် ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လုံေလာက် 

ေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများြဖင့် ကန်ကွက်၊ အေရးဆုိုိင်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု တစ်စုတံစ်ရာကန်ကွက်၊ အေရးဆိလုာြခင်း 

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ထပ်ဆင့်အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ေမာင်ညိ(B.A,R.L)ဦးခင်ေမာင်ညိ(B.A,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၆၆၈/၃၁-၇-၁၉၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၆၆၈/၃၁-၇-၁၉၈၄)

အမှတ်(၁၂)၊ ေမ  ကလမ်း၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ အမှတ်(၁၂)၊ ေမ  ကလမ်း၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၇၀၂၁၊ ၀၉-၉၆၅၀၆၇၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၇၀၂၁၊ ၀၉-၉၆၅၀၆၇၀၂၁

အများသိေစရန် အများသိေစရန် 
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်း၊ အမှတ်(၆၀/B)ေန 

က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ န ိေကျးရာအပ်ုစ၊ု 
ေလှေလှာ်အင်းေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၉၃၈)၊ ဗဲဆဲွကွင်း၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၁၂-ခ/၆)၊ 
အကျယ်အလျား(၂၀၀)ေပxအန(ံ၁၂၀)ေပရိှ ဦးမျိးွန်ဟန်ိးအမည်ြဖင့ ်ချထားေပး 
သည့်ေြမကွက်အတွက် စရန်ေငွအချိေပးအပ်လျက် ဝယ်ယူရန်ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး 
ြဖစ်၍ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 
(၅)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း မရူင်းအေထာက်အထားများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထ ံ
သို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက အပီးသတ ်
အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ချပ်ဆို ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစ 
အပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးတင်ြမင့်(LL.B)ဦးတင်ြမင့(်LL.B)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၁၀၄၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၁၀၄၄)

အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၀၈၈၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၀၈၈၄

3I/5237 (MDY), Toyota Hiace KDH 222 (2005)ေမာ်ေတာ်ယာ်အား 3I/5237 (MDY), Toyota Hiace KDH 222 (2005)ေမာ်ေတာ်ယာ်အား 

အငှားဝယ်စနစ်ြဖင့် အငှားချထားြခင်းခံရသူ ဦးေကျာ်သူေအာင်(ဘ)အငှားဝယ်စနစ်ြဖင့ ်အငှားချထားြခင်းခံရသ ူဦးေကျာ်သူေအာင(်ဘ)

 ဦးြမင့်ေအာင်[၈/မမန(ိုင်)၁၆၃၈၆၉]၊အာမခံေပးသူများြဖစ်ေသာ ဦးြမင့်ေအာင[်၈/မမန(ိုင်)၁၆၃၈၆၉]၊အာမခံေပးသူများြဖစ်ေသာ

 ေဒ သီသီေဆွ(ဘ) ဦးခင်ေမာင်ေအး [၅/ကလထ(ိုင်)၁၆၄၃၉၁]၊ ေဒ သီသီေဆွ(ဘ) ဦးခင်ေမာင်ေအး [၅/ကလထ(ိုင်)၁၆၄၃၉၁]၊

 ဦးေဇာ်ြမင့်သန်း(ဘ) ဦးြမင့်လ  င်  [၈/ပခက(ိုင်)၂၁၆၈၉၈]တိုှင့်  ဦးေဇာ်ြမင့်သန်း(ဘ) ဦးြမင့်လ  င်  [၈/ပခက(ိုင်)၂၁၆၈၉၈]တိုှင့် 

ယင်းေမာ်ေတာ်ယာ်လက်ဝယ်ရှိသူတို သိရှိေစရန် ေကညာြခင်းယင်းေမာ်ေတာ်ယာ်လက်ဝယ်ရှိသူတို သိရှိေစရန် ေကညာြခင်း

 ဦးေကျာ်သူေအာင်သည ်Angel Queen Co.,Ltd မှ ေရာင်းချေသာ  3I/ 3I/ 

5237 (MDY), Toyota Hiace KDH 222 (2005),Chassis No. KDH222-0011054 5237 (MDY), Toyota Hiace KDH 222 (2005),Chassis No. KDH222-0011054 

အြဖေရာင် အြဖေရာင် ေမာ်ေတာ်ယာ်အား အငှားဝယ်စနစ် (Hire Purchase) ြဖင့ ်ဝယ်ယလူိ ု

ေကာင်း ေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်Best Merchant Finance Co.,Ltd မှ ၁၁-၄-

၂၀၁၉ ရက်ေနတွင် ဝယ်ယ၍ူ ဦးေကျာ်သေူအာင်အား (၂၄)လသက်တမ်း အငှားချ 

ထားေပးခဲ့ပါသည်။ စာချပ်သက်တမ်းသည ်(၁၁-၄-၂၀၂၁)တွင ်သက်တမ်းကုန် 

ဆုံးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဦးေကျာ်သူေအာင်အား အငှားချထားသည့် စာချပ်တွင် 

ပျက်ကွက်ပါက မိမိတိုအသီးသီး တာဝန်ယူေပးသွင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဒ သီသ ီ

ေဆွှင့် ဦးေဇာ်ြမင့်သန်းတိုမ ှအာမခံသူများအြဖစ ်တာဝန်ယူလက်မှတ်ေရးထိုး

ခဲ့ကပါသည်။ ဦးေကျာ်သူေအာင်သည် အရစ်ကျေငွများေပးသွင်းရန် ၂၀၂၀ မတ်လမှ 

စတင်၍ ၂၀၂၁ ဧပီလ ထ ိ(၁၄)လ ဆက်တုိက်ပျက်ကွက်လျက်ရိှေနပါသည်။ Best 

Merchant Finance Co.,Ltd မှ အေကာင်းကားစာများ အကိမ်ကိမ်ေပးပိုခဲ ့

ေသာ်လည်း ဦးေကျာ်သူေအာင်မှ လာေရာက်ဆက်သွယ် ေြဖရှင်းေပးြခင်းမရှိ 

သကဲသ့ို အငှားချထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်ကိလုည်း Best Merchant Finance 

Co.,Ltd ထံသို လာေရာက ်အပ်ှံြခင်းမရှ ိပျက်ကွက်ေနပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ Best Merchant Finance Co.,Ltd မှ အငှားဝယ်စနစ်ြဖင့ ်

အငှားရယထူားသ ူဦးေကျာ်သေူအာင်၊ အာမခသံ ူေဒ သသီေီဆှွင့ ်ဦးေဇာ်ြမင့သ်န်း 

တိုှင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ ေမာ်ေတာ်ယာ် လက်ဝယ်ရိှသမူည်သမူဆိ ုဤသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း(၇)ရက်အတွင်း Best Merchant Finance Co.,Ltdသို 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို လာေရာက်အပ်ှံေြဖရှင်းရန်ှင့် အဆိုပါရက်အတွင်း လာ 

ေရာက်အပ်ှံေြဖရှင်းြခင်းမရှိပါက ေမာ်ေတာ်ယာ်အငှားချထားြခင်းခံရသူ 

ဦးေကျာ်သူေအာင်ှင့် ဦးေကျာ်သူေအာင်ကိုယ်စားေငွေပးသွင်းမည့် အာမခံသူ 

ေဒ သီသီေဆွ၊ ဦးေဇာ်ြမင့်သနး်တိုှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်လက်ဝယ်ရှိသူ မည်သူ  

ကုိမဆုိ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဦးေကျာ်သူေအာင်၊ ေဒ သီသီေဆွ၊ ဦးေဇာ်ြမင့်သန်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာ 

ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်ြမြမထွန်း      ဦးလင်းေမာင်ေမာင်သိန်း         ေဒ ပိုးအိြဖ        ေဒ မိုးပပေကျာ်ေဒ ခင်ြမြမထွန်း      ဦးလင်းေမာင်ေမာင်သိန်း         ေဒ ပိုးအိြဖ        ေဒ မိုးပပေကျာ်

BA(Law),LL.B      LL.B,E.D.B.M (UK),D.M.A(UK)   LL.B,D.B.L,D.I.L       LL.B,D.B.LBA(Law),LL.B      LL.B,E.D.B.M (UK),D.M.A(UK)   LL.B,D.B.L,D.I.L       LL.B,D.B.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   D.I.P.L,D.I.L,C.F.S.D.M   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   D.I.P.L,D.I.L,C.F.S.D.M   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၆၉၁၀)             အထက်တန်းေရှေန      (စ်-၁၆၅၇၈/၂၀)        (စ်-၄၆၃၁၆/၁၅)(စ်-၆၉၁၀)             အထက်တန်းေရှေန      (စ်-၁၆၅၇၈/၂၀)        (စ်-၄၆၃၁၆/၁၅)

           (စ်-၅၁၈၇၄/၁၉)            (စ်-၅၁၈၇၄/၁၉) 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၂၆၅၂  ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၈၆၄၁၈၄  ဖုန်း-၀၉-၆၉၈၅၄၈၄၄၆  ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၀၃၈၄၆၀ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၂၆၅၂  ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၈၆၄၁၈၄  ဖုန်း-၀၉-၆၉၈၅၄၈၄၄၆  ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၀၃၈၄၆၀

အမှတ်(၃၅)၊ အေနာက်ေရ ဂုံတိုင်(၃)လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၅)၊ အေနာက်ေရ ဂုံတိုင်(၃)လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 က န်ေတာ်၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ေအာင်စည်သူ [၁၂/သဃက 

(ိင်ု)၂၁၄၅၀၆]သည် မဘိမကိက်သည့က်စိ ကိ ုအကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုသည့ ်

အတွက် ရာသက်ပန ်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ 

၎င်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အရပ်ရပ်ကိ ုတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ပါ။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဦးကိုကိုဦး(ဖခင်) [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၂၉၉၇]ဦးကိုကိုဦး(ဖခင်) [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၂၉၉၇]

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်

အမှတ်(၇)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၂(ခ)၊ အမှတ်(၇)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၇)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၂(ခ)၊ 

(အလျား ၆၀ေပx အနံ ၂၀ေပ)၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ(အလျား ၆၀ေပx အနံ ၂၀ေပ)၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ

 ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေြမအမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေြမအမည်ေပါက်

 ဦးလှဝင်း(MKA-၀၁၅၇၁၈)သိေစရန် ေကညာြခင်း ဦးလှဝင်း(MKA-၀၁၅၇၁၈)သိေစရန် ေကညာြခင်း
 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးတင့ေ်ဆ[ွ၁/မကန(ိင်ု)၀၃၆၈၀၆]၊ ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း 
[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၀၀၃၃၃]ှင့ ်ေဒ စပယ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၈၅၇၄၃]တိုမှ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ြဖင့် ယခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွများအမည်သို တရားဝင်ေြပာင်းလဲိုင်ေရးအတွက ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်ြပည့်ေြမာက်ေသာေနကုိ ေနာက်ဆံုးထား၍ က ု်ပ်တုိထံသုိြဖစ်ေစ က ု်ပ်တုိ၏ 
မတ်ိေဆမွျားထသံိုြဖစ်ေစ လာေရာက်၍ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ် ချပ်ဆိေုပးပါ 
ရန်အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါကဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
   ေဒ သီတာမမ(LL.B,D.M.L,D.I.L)       ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)   ေဒ သီတာမမ(LL.B,D.M.L,D.I.L)       ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၆)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၆၆)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၆)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၆၆)
အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၂၁၅၇၃၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၂၁၅၇၃၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဘိလုန်ိးေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ှင်းဆလီမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်(၁၆)၊ Unite(10)၊ 4 storey(Shop House)၊ အခန်း(၁)၊ မဂ  လာမိေတာ် 

အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၁၄ေပxအနံေပ၅၀)ရှိ   တိုက်ခန်းှင့် 

တကွ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ဝယ ်ယူလက်ရှ ိပိုင်ဆိုင်ထားပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ   ေဒ ြဖြဖစိမ်း [၉/မရမ(ိုင်)၀၀၇၉၆၅]ထံမှ   က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငအွား ေပးေချထား 

ပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့ ်

သမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်မရူင်း 

များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက ်

အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(သကမ-၇)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၆၈/က)၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၆၀)၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ ေြမကွက် 

ေပ တွင် ေနအမ်ိတစ်လုံးပါ၊ ေရမီးအစု ံအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအရပ်ကတ ိ

စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး  ၎င်းကိုယ်တိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ စန်းြမင့[်၁၂/လမန(ိင်ု)၀၇၆၆၉၅]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ိင်ုဦး[၁၂/လသယ(ြပ)၀၀၀၃၄၉]ကိင်ုေဆာင်သမှူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိပါက 

ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်း၊ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်၍ကန်ကွက်ရန်ှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အ ေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ အပီးတိုင်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေအာင်ိုင်ဦး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးေအးလွင်(LL.B, WIPO)ေဒ ေအးေအးလွင(်LL.B, WIPO)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၆၈)(၂၇-၇-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၆၈)(၂၇-၇-၂၀၁၇)

အမှတ်(၇၂၀/က)၊ မ ေလးလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။အမှတ်(၇၂၀/က)၊ မ ေလးလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၂၂၉၂၅၊ ၀၉-၇၃၁၈၈၇၇၀ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၂၂၉၂၅၊ ၀၉-၇၃၁၈၈၇၇၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၄)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၇၂၄)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇၂၄)၊ 
(၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိ 
နယ်၊ ေဒ ခင်ေဌးရီ (TTE-၁၄၃၇၅၀)၊ [၁၂/
မရက(ုိင်)၁၂၉၇၅၅] အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမအားဂရန်ေြမအမည်ေပါက ်
ေဒ ခင်ေဌးရီ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
ရရှိသူ ဦးေမာင်ေမာင[်၁၀/ကထန(ိုင်)၀၂၅ 
၂၅၅]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ပါဝါ၊ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိ 
ထင်ရှားရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်- 
၁/၁၈၇/၂၀၂၁ (၆-၁-၂၀၂၁)တင်ြပ၍ အေရာင်း 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားရာ ေြမစာရင်းမှတ ်
ချက်ရိှ ဘဏ်ှင့ ်ေဆာင်ရက်ဆမှဲတ်ချက်အား 
ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင ် (၁၉၉၅)ခုှစ်၌ 
ေချးေငွအေကျေပးဆပ်ပီးေကာင်း၊ ဂရန် 
မရူင်းလက်ဝယ်ရိှပီး ၎င်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ 
တာဝန်ယူေကာင်း ဝန်ခံကတိြပတင်ြပ၍  
အေရာင်း ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများ
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်
အတွင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်  
ကွက်မ မရှိပါက ထုပ်လုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

''အမှတ်တံဆိပ်များအသိေပးေကညာြခင်း''''အမှတ်တံဆိပ်များအသိေပးေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၂/၅၄)တွင်  ေနထုိင်ေသာ ဦးဆလ်မာန်(ခ)ေကျာ်မျိးလွင် [၁၂/ဗတထ(ဧည့်)၀၀၀၃၆၁]

သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာအမှတ်တံဆိပ်များအား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်များ မူပုိင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်-

ဦးဟိန်းလတ်(ဘ)ဦးဝင်းြမင့် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၁၂၈၁၁] ဦးဟိန်းလတ်(ဘ)ဦးဝင်းြမင့ ်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၁၂၈၁၁] 

ှင့် အများသိေစရန်ှင့် အများသိေစရန်
ဦးဟိန်းလတ်ှင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေနာ်ဧပရယ်တိုး[၁၄/မအန(ိုင်) 

၁၆၇၄၉၇] တုိသည် (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေန တွင် ရန်ကုန်မိ Judson Church ၌ 
သင်းအုပ်ဆရာ၏ ေရှေမှာက်၌ ှစ်ဦးသေဘာတူလက်ထပ်ထိမ်းြမား မဂ  လာြပ 
လုပ်ခဲ့ကပီး  ယခုအခါတွင် သားတစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ဦးဟိန်းလတ်သည်  
အိမ်ေထာင်ေရးေဖာက်ြပန်ပီး တရားဝင်ဇနီး ေနာ်ဧပရယ်တုိးှင့်သားတုိအား တစ်စံု 
တစ်ရာေထာက်ပံေ့ပးကမ်းမ မရိှဘ ဲေရှာင်တမ်ိးလျက်ရိှေကာင်း လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ သိရှိရပါသည်။ ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း ေနာ်ဧပ 
ရယ်တိုး ေကျနပ်သည်အထိ ေဆွးေွးညိ  င်းေဆာင်ရက်ရန ်သိေစအပ်ပါသည်။ 
အကယ်၍  ေဆွးေွးညိ  င်းြခင်း ေြပလည်မ မရရိှပါက  ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယ ူ
ေဆာင်ရက်ရန် က ်ုပ်တိုအား တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ဦးဟိန်းလတ်ှင့် ေနာ်ဧပရယ်တုိးတုိ အကင်လင်မယားအြဖစ်  တရားဝင် ေပါင်းသင်း 
စ်ြဖစ်ထွန်းေသာ  ေရ ေြပာင်းိင်ုသည့ပ်စ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိင်ုသည့ ်ပစ ည်းတိုှင့် 
ပတ်သက်၍ ေနာ်ဧပရယ်တိုး၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲမည်သူမ  ေရာင်းချ 
ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းြခင်း မြပလပ်ုရန်ှင့ ် ြပလပ်ုပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးဟိန်းလတ်ှင့် 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေနာ်ဧပရယ်တိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေနာ်ဧပရယ်တိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ခိုင်ေမလ  င်  ေဒ ေအးေအးမိုးြမင့် ေဒ ခိုင်ေမလ  င်  ေဒ ေအးေအးမိုးြမင့်

        (စ်-၇၉၁၆/၂၁-၁၂-၂၀၁၁)          (စ်-၁၇၂၀၃/၂၇-၁-၂၀၂၁)        (စ်-၇၉၁၆/၂၁-၁၂-၂၀၁၁)          (စ်-၁၇၂၀၃/၂၇-၁-၂၀၂၁)
LL.B, D.B.L, Dip in English               LL.B.D.B.LLL.B, D.B.L, Dip in English               LL.B.D.B.L

                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅ ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၁၇၅၇၇၄ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅ ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၁၇၅၇၇၄

တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄/ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄/ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်။ေကျာက်တံတားမိနယ်။

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ုပ်သိမ်းေကာင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ုပ်သိမ်းေကာင်း

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ေစာ်ဘွားလမ်း၊ အမှတ်(၂၆)

တွင် ေနထိုင်ေသာ က န်ေတာ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးခွန်ထွန်းဦး [၁၂/လမန(ိုင်) 
၀၆၃၉၉၀]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည-်

က န်ေတာ်၏ မတ်ိေဆမှွ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိင်ုး၊ သေီပါမိ၊ မိလယ်ရပ်၊ 
မဂ  လာလမ်းတွင် ေနထိုင်သူ စိုင်းေလာင်ခမ်း(ခ)ေလာင်ဆိုင် [၁၃/သပန(ိုင်) 
၀၀၃၁၀၉] အား (၁၉-၂-၂၀၂၀) ရက်တွင်   အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ      
လ ဲအပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါ  အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား 
ဆက်လက်ေပးအပ်ရန ်မလိုအပ်ေတာ့ပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ ြပန်လည်ုပ်သိမ်း
လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခွန်ထွန်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးခွန်ထွန်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးကင်သန်း B.A (Eco.)H.G.P,R.L.1ဦးကင်သန်း B.A (Eco.)H.G.P,R.L.1
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၈၆၂)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၈၆၂)   

အမှတ်(က/၇၂၁)၊ (၄)လ ာ၊ ေခမာသီလမ်းမကီး။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် အမှတ်(က/၇၂၁)၊ (၄)လ ာ၊ ေခမာသီလမ်းမကီး။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်
တရားုံးေရှ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၆၉၉၄၀၂၅တရားုံးေရှ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၆၉၉၄၀၂၅

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 ရန်ကုန်မိ ၊  မဂ  လာဒုံ မိနယ်၊ 

ေထာက်ကန်၊ ရာမရပ်ကွက်၊ ှင်းဆလီမ်း၊ 
အမှတ်(၅)ေန ဦးေရှာင်လင်းထွန်း-ေဒ အ ိ
အြိဖတို၏သား ေမာင်ြမတ်ဘန်ုးသစ်အား 
ေမာင်eာဏ်ဘုန်းြမတ် ဟုေြပာင်းလဲေခ  
ပါရန်။             ေမာင်eာဏ်ဘုန်းြမတ် ေမာင်eာဏ်ဘုန်းြမတ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၄)ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ကန်ထုိက်တုိက်၏ ဒုတိယ 
ထပ်(၃-လ ာ) ေခါင်းရင်းခန်း (တိုက်ကိုမျက်ှာမူကည့်လ င် ညာဘက်အြခမ်း) ဧရိယာ 
(၁၉x၅၄)ေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေြမရှင်ှင့ ်ချပ်ဆိသုည့် 
စာချပ်အရ ကန်ထိုက်တာဆုဖိးရဲ ကုမ ဏီလီမိတက်မှပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပီး ကုမ ဏီ၏ 
ကိယ်ုစား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဒါိက်ုတာ ေဒ သတီာလ  င် 
[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၁၉၅၇၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် တိက်ုခန်း 
ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် (၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။

 ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် ကိ ုပီးဆုံးေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားသူ            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားသူ            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးစိုင်းဗိုလ်ရှမ်း         ဦးတင်ေအာင်ြမင့် (B.Sc,R.L,WIPO)   ဦးစိုင်းဗိုလ်ရှမ်း         ဦးတင်ေအာင်ြမင့ ်(B.Sc,R.L,WIPO)
   [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၂၅၃၆]        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၁၅)   [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၂၅၃၆]        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၁၅)
   ေဒ ုုဝါထွန်း         အမှတ်(၃၃)၊ မယ်ဇီကုန်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်   ေဒ ုုဝါထွန်း         အမှတ်(၃၃)၊ မယ်ဇီကုန်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်
   [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၇၅၈၉]          လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၈၃၉၂၂   [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၇၅၈၉]          လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၈၃၉၂၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၆၄)၊ ေြမညီထပ်ေန ဦးကိုကိုေလး[၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၀၀၈၆]၊ 
ေဒ ရီရီေရ [၁၂/ဗတထ(ုိင်) ၀၀၀၀၇၂]တို၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်ထွဋ်ေဝလွင် 
[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၉၅၀၀၄]သည် မိဘများ၏ဂုဏ်သိက ာညိးွမ်းေစရန ်
အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေနသည့်အြပင ်ဆိုဆုံးမမ ကိုမခံယူဘဲ မိမိသေဘာဆ  
အေလျာက် ခွင့်မလ တ်ိုင်သည့်ကိစ ရပ်များ ြပမူလုပ်ေဆာင်သွားပါသြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်
သက်သည့်ကိစ အဝဝတိုကိုလည်း လုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်မဟုတ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးကိုကိုေလး၊ ေဒ ရီရီေရ တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးကိုကိုေလး၊ ေဒ ရီရီေရ တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သ ာဝင်း                                     ေဒ ှင်းယုေအာင်ေဒ ခင်သ ာဝင်း                                     ေဒ ှင်းယုေအာင်

B.A(History), PGDL,(Dip in English)       LL.B, D.B.L(Dip in English)B.A(History), PGDL,(Dip in English)       LL.B, D.B.L(Dip in English)
(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၅၂၂၉၅) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၆၄၉၄)(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၅၂၂၉၅) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၆၄၉၄)

အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၃၇ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၅၆၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၇ဍ/ 
၁၅၄၊ဧရယိာ၀.၀၈၈၀ဧက၊ ေြမကွက်တည် 
ေနရာအမှတ်-၅၇ဍ/၁၅၄၊ မဂ  လာဒုံမိ 
နယ် ၁။ ေဒ ခင်ေအးက[၁၂/မဂဒ(ိုင်) 
၀၂၅၆၆၉]၊ ၂။ ေဒ ွန်ွန်စိန် [၁၂/မဂဒ 
(ုိင်)၀၂၂၇၁၉]၊ ၃။ ေဒ ေစာရှင် [၁၂/မဂဒ 
(ိင်ု)၀၂၂၈၀၁]တိုအမည်ေပါက်သည့ ်ေြမ 
အမျိးအစား က-ေြမ ၃(ခ) ရပီးေြမအား 
အမည်ေပါက်တိုထံမှ  အေရာင်းအဝယ ်
မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၃၁၃၉/၂၀၀၅ 
(၁၁-၈-၂၀၀၅)ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ 
ဦးွန်လွင် [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၆၀၈၇၆]
သည်(၂-၆-၂၁)ကွယ်လွန်၍ ဇနီးြဖစ်သူ 
လူစူဝါ(ခ)ေဒ လှလှ [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၇၉ 
၈၉၈]၏အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
အမှတ်-၃၀၀၇/ ၂၀၁၅(၃-၃-၁၅)ြဖင့် 
ရရိှသ ူဦးေဇာ်မိုး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၆၄၄၇]
မှ ေြမကွက်ှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက် 
ရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုး 
တုိအား ဦးွန်လွင ်  (ကွယ်လွန)်သည် 
ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပံုတင် 
ံုး၏ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင် စာချပ် 
အရ တရားဝင ်အမည်ေပါက ်ပိုင်ဆိုင်ပီး 
အြခားအေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသ ူတစ်ဦးတစ်
ေယာက်မ မကျန်ရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်တရား 
ဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုခွင့ရိှ်သ ူတစ်ဦးတည်း 
ေသာ ဇနီးြဖစ်ပါေကာင်း ဒဂုံမိနယ် 
တရားုံး၏ (၁၁-၁၀-၂၁)ရက်စဲွပါ ကျမ်း 
ကျန်ိလ ာ မှတ်ပုတံင်အမှတ်- ၁၀/၁၀၄၁/ 
၂၀၂၁၊ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ (၂) ေစာင်၊ 
ေသစာရင်း၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ 
ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ ကုိယ်စားလှယ် လ ဲစာ 
မုပ်သိမ်းေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ ်
လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင် 
တိုကို တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ှင့်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ် 
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိများအား ကန်ုပစ ည်းများအား သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး LOGISTICS လပ်ုငန်းများ၊ ကန်ုတင်ကန်ုချလပ်ုငန်းများ၊ ကန်ုပစ ည်းများအား 
ဂိုေဒါင်ြဖင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိေပးပီး ေနရာေဒသအှံ ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးသည့်လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ပစ ည်းေသတ ာများအား ဆိပ်ကမ်းကပ်သေ  ဘာသို တင်ပိုြခင်း၊ 
ကုန်ချြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာေဒသများသိုတစ်ဆင့်ြပန်လည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေပးြခင်းစသည့ ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းအမျိးမျိးတိုအြပင ်အရည်အေသွးြမင့်ေပါက်တူးအမျိး
မျိး၊ ေပါက်ြပားအမျိးမျိး၊ တူရင်းြပားအမျိးမျိး၊ ေဂ ခ န်အမျိးမျိး၊  ေဂ ြပားအမျိးမျိး SILICONE SEALANT အမျိးမျိး၊ Super Glue အမျိးမျိး၊ ုံးသုံး/အိမ်သုံး 
ေကာ်ဘူးအမျိးမျိး၊ လူသုံးကုန်ပစ ည်းအမျိးမျိး၊  ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံး ဆက်စပ်ပစ ည်းအမျိးမျိးှင့ ်ကုန်မာပစ ည်းမျိးစုံတိုအား ထုတ်လုပ်၍ Online  System 
တိုမှြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ခန်း/ုံးခန်းများဖွင့်လှစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အမှတ်တံဆိပ်များအား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆို မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတူ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး 
မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက  တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ  တရားစဲွဆုိ အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဆလ်မာန်(ခ)ေကျာ်မျိးလွင်[၁၂/ဗတထ(ဧည့်)၀၀၀၃၆၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးဆလ်မာန်(ခ)ေကျာ်မျိးလွင[်၁၂/ဗတထ(ဧည့်)၀၀၀၃၆၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၉၅)

The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၅၀၉၈၉၄၂The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၅၀၉၈၉၄၂

စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၀/၂၀၂၁စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၀/၂၀၂၁
    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)

စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၁/၂၀၂၁စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၁/၂၀၂၁
    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)

စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၂/၂၀၂၁စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၂/၂၀၂၁
    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)

စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၃/၂၀၂၁စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၃/၂၀၂၁
    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)

စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၇/၂၀၂၁စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၇/၂၀၂၁
    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)

စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၅/၂၀၂၁စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၅/၂၀၂၁
    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)

စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၆/၂၀၂၁စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၆/၂၀၂၁
    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)

စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၄/၂၀၂၁စာချပ်အမှတ်-၃၂၃၄/၂၀၂၁
    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)    (ေနစွဲ-၄-၁၀-၂၀၂၁)

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ိုဝင်ဘာ  ၁၂၊  ၂၀၂၁

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တံတား ဒါယကာကီးဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တံတား ဒါယကာကီး

ဦးသန်းဦးသန်း
ြမန်မာ့မီးရထား(ငိမ်း)ြမန်မာ့မီးရထား(ငိမ်း)

ေအးေမတ ာပုံှိပ်တိုက်ေအးေမတ ာပုံှိပ်တိုက်

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြမစ်သားမိ၊ ဘူတာရပ်ေန (ဦးသာဒွန်း-

ေဒ ဖွားဇုံ)တို၏သား၊ (ဦးတိုက်ဆန်း-ေဒ သန်းတင်)တို၏ သားသမက်၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ကွမ်းရဲတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၆)ေန 

ေဒ ခင်ေအး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ မင်းမင်းသန်း၊ ေဒ သန်းသန်း 

ထက်၊ ဦးေနဝင်းထက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီးသည ်

၁၀-၁၁-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) မွန်းလဲွ ၁၂:၄၀နာရတွီင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးု၌ံ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  ညေန ၅နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟတိုအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခင်ေမာင်ချိဦးခင်ေမာင်ချိ

အသက်(၆၆)ှစ်အသက်(၆၆)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၃၉)၊ လင်းလွန်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်း 

မိနယ်ေန (ေဒ ယ်ယ်ေမ)၏ခင်ပွန်းသည် ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ 

(ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၁နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါ 

သြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပို

ေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း   ရပ်ေဝးရပ်နီးမှေဆွ 

မျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်ဒါယကာကီး

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 ၆:၁၈နာရီတွင် ၉၆ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန် 

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

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဗိုလ်မှးြမတ်စိုး(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးြမတ်စိုး(ငိမ်း)
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ေရကည်မိနယ်၊ အသုတ်မိေန (ဦးေအးထင် 

-ေဒ ခင်ေအး)တို၏သားကီး၊ ဦးေငွစိုး(ထလရ၊ ငိမ်း)၏အစ်ကို၊ ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ေတာင်ငူမိနယ်၊ ေကတုမတီမိေန ဦးြမတ်ဇင်ဦး-ေဒ မီမီခိုင်၊ 

ေမာင်ြမတ်ြပည့်ဖိးေအာင်တုိ၏ ေမွးသဖခင်၊ Sophia ၏ဘုိးဘုိး၊ ေဒ ြမင့်ြမင့် 

ကည်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဗုိလ်မှးြမတ်စုိး(ငိမ်း)ဒုတိယွန်ကားေရးမှး 

(ငိမ်း)၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန)သည် ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၁:၂၀ နာရတွီင် 

လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်ပီး ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၀နာရီတွင် 

အမှတ်(၂)တပ်မေတာ်စစ်ေဆးုံ(ခုတင်-၁၀၀၀)ေရခဲတိုက်မှ ထုတ်ယူ၍ 

သရဏဂုံတင်ပီး တပ်မေတာ်စစ်သခ   ျိင်း(ေနြပည်ေတာ်)၌ ပိုေဆာင် 

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေဆွမျိးမိတ်ေဆွ သဂ  ဟ 

အေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

 အစ်မ ေဒ တင်လ  င်၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူေကျးဇူးရှင ်ဆရာ 
ဦးအန်ုးက ယ်သည် ၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွ ဲ
ရပါသည်။                                    ေဒ တင်တင်ေဌးမိသားစုေဒ တင်တင်ေဌးမိသားစု

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်းဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း
STRAND HOTEL, SUNSHINE HOTEL  (MD), MAWLAMYAINGSTRAND HOTEL, SUNSHINE HOTEL  (MD), MAWLAMYAING

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒ တင်တင်ခုိင် 

(ခ) ေဒ စ ာတင်၏ ခင်ပွန်း၊ (ဦးကျင်ေမာင)်-ေဒ ကျင်တွမ် တို၏သား၊ (ဦးတင်ဟိုး-

ေဒ စိန်တင်)တို၏သားသမက်၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး (ဆရာမ) ၏တူ၊ ေခတ - USA ေန 

မှင်းဦးလွင ်(DIMPLE)၊ မဆုလာဘ်ရတနာ (DAPHNE)၊ မြမတ်သဇင်ခိုင ်(DENICA)၊ 

မေမသဇင်ခိုင်(DEVINA)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေမွးသဖခင် ၊ဦးေအာင်ဆန်းလွင်-

ေဒ သူဇာေဌးတို၏ညီ၊ ဦးေအာင်ဝင်းိုင်-ေဒ သီသီလွင်၊ ေဒ သီသီခိုင် တို၏အစ်ကို 

ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်းသည် ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) ည ၁၀:၅၀ နာရတွီင် ၉၆ပါးေသာ 

ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) နံနက် 

နံနက် ၈ နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်သုိပုိေဆာင် မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ 

ကားများ နနံက်  ၆ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ 

(အဂ   ါေန ) နံနက်တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ကပါရန် ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်းဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း
STRAND HOTEL, SUNSHINE HOTEL  (MD), MAWLAMYAINGSTRAND HOTEL, SUNSHINE HOTEL  (MD), MAWLAMYAING

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒ တင်တင်ခုိင် 

(ခ) ေဒ စ ာတင်၏ ခင်ပွန်း၊ (ဦးကျင်ေမာင်)-ေဒ ကျင်တွမ်တို၏သား၊ (ဦးတင်ဟိုး-

ေဒ စိန်တင်)တို၏သားသမက်၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး (ဆရာမ)၏တူ၊ ေခတ -USA ေန 

မှင်းဦးလွင ်(DIMPLE)၊ မဆုလာဘ်ရတနာ (DAPHNE)၊ မြမတ်သဇင်ခိုင ်(DENICA)၊ 

မေမသဇင်ခိင်ု(DEVINA) တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေမွးသဖခင် ၊ ဦးေကျာ်သန်ိး- ေဒ စန်းေမ း၊ 

ဦးေဇာ်မိုး-ေဒ စန်းေအး၊ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်-ေဒ ေအးေအးတို၏ ည/ီေမာင်၊ ဦးစိန်ဝင်း-

ေဒ စန်းြမင့၊် ဦးတင်ထွန်း-ေဒ ြဖြဖဝင်း၊ ဦးေဇာ်ေဇာ်လင်း- ေဒ ြဖြဖခိင်ု၊ ဦးေကျာ်ခိင်ု- 

ေဒ စန်းစန်းေထွးတို၏ အစ်ကို၊ တူ၊ တူမများ၏  ဦးေလး ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်းသည ်

၁၀-၁၁-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) ည ၁၀:၅၀ နာရတွီင် ၉၆ ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနစိ  

ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၁၂-၁၁-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) နနံက် ၈ နာရတွီင်  ေရေဝးသသုာန် 

သိုပိုေဆာင် မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက်  ၆ နာရီတွင် ထွက် 

ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁(အဂ   ါေန ) နံနက်တွင် 

အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာ က ေရာက်ကပါရန် ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်စန်းေဒ ခင်စန်း (ြမန်ေအာင်) (ြမန်ေအာင်)
ဦးစီးအရာရှိ (ငိမ်း)၊ တိုင်းေဒသကီးပညာေရးမှးုံး၊ ရန်ကုန်မိဦးစီးအရာရှ ိ(ငိမ်း)၊ တိုင်းေဒသကီးပညာေရးမှးုံး၊ ရန်ကုန်မိ

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ြမန်ေအာင်မိေန (ဦးစိန်ြမ-ေဒ သိန်းကည်)တို၏ 

သမီး၊ ဦးသန်းေအး- ေဒ စန်းွယ်၊ ဦးတင်ဖုန်း- ေဒ ယ်ြမင့်၊ ဦးအ့ံေမာင်- ေဒ ြမင့်စန်း၊ 
ဦးေအာင်ဝင်း- ေဒ တင်သန်းတို၏ ညီမ၊ ဦးြမင့်လ  င်-ေဒ စန်းစန်းဦးတို၏ အစ်မ၊ တူ/
တူမ ၁၂ ေယာက်၊ ေြမး ၄ ေယာက်တုိ၏အဘွား ေဒ ခင်စန်းသည် ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ (ကာ 
သပေတးေန ) နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင် (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၃-
၁၁-၂၀၂၁ (စေနေန ) မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင်ထိန်ပင်သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ 
(အမှတ်-၁/၉၊ ဓါတေုဗဒဝန်ထမ်းအမ်ိရာ ၊ ဓါတ-ု၂ လမ်း၊ ၂- ရပ်ကွက်၊ လ  င်၊ ဘရုင့ေ်နာင် 
လမ်းမကီး ေဘးေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင်ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန် 
သူအားရည်စူး၍ ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန )နံနက် ၇ နာရီ တွင်အထက်ပါေနအိမ်သို 
ရက်လည်ဆွမ်းေက း  တရားေတာ်နာြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ
ေဆွမျ ိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးသန်းဝင်းေရ  ဦးသန်းဝင်းေရ  (Independent Director)(Independent Director)

M.Dev.S., B.Econ. (P & D)., R.L., D.M.A., D.B.L.,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.D.I.L., D.M.L., Dip - in - Law, D.L (WIPO- Swiss) ,H.G.P.

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ဥပေဒအကံေပးတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ဥပေဒအကံေပး

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

ဦးသန်းဝင်းေရ  (Independent Director ၊ A bank) သည် ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူေန ) 

ညေန ၆:၁၈နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးံုကီး၌ ကွယ်လွန် သွားေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် 

ကျန်ရစ်သမူသိားစမုျားှင့အ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။ ေကာင်းရာသဂုတလိားပါေစ 

ေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။

A bank ဥက    ှင့် BOD အဖွဲဝင်များA bank ဥက    ှင့် BOD အဖွဲဝင်များ

ဦးေကျာ်ေဆွလင်းဦးေကျာ်ေဆွလင်း
အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်

 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊
ေယာမင်းကီးလမ်းှင့ ်ဗိုလ်ရာွန်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ် 
(၅၂)၊ အခန်း(၁၀၉)ေန ေဒ မီမီမိုးကည ်(ရန်ကုန်မိေတာ ်
စည်ပင်သာယာေရး)၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်းသည် 
၈-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ညေန ၆:၅၅နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ် 
သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှး ြမတ်စိုးဗိုလ်မှး ြမတ်စိုး(ငိမ်း) (ေတဇ-၃)(ငိမ်း) (ေတဇ-၃)

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေရကည်မိနယ်၊ အသုတ်မိေန (ဦးေအးထင်- 

ေဒ ခင်ေအး)တို၏သားကီး၊ ဦးေငွစိုး(ထလရ၊ ငိမ်း)၏အစ်ကို၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ေတာင်ငူမိနယ်၊ ေကတုမတီမိေန ေမာင်ြမတ်ြပည့်ဖိးေအာင်၏ဖခင ်ေဒ ြမင့်ြမင့ ်

ကည်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဗုိလ်မှး ြမတ်စုိး(ငိမ်း) ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) 

(စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန)အသက်(၆၈)ှစ်သည် ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၁၁:၂၀ နာရတွီင် 

လူကီးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရသည့်အတွက် အလုပ်သင်ဗိုလ် 

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း၊ အမှတ်စ်(၃) သူငယ်ချင်းများမှ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများှင့ ်

ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အလုပ်သင်ဗိုလ် ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအလုပ်သင်ဗိုလ ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း

အမှတ်စ်(၃) သူငယ်ချင်းမိသားစုဝင်များအမှတ်စ်(၃) သူငယ်ချင်းမိသားစုဝင်များ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးရဲြမင့်ဦးရဲြမင့်

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ တတံားဦးစီးဌာနမှ  န်ကား 

ေရးမှးချပ် ဦးေနေအာင်ရဲြမင့်-ေဒ ြမြမထွန်းတို၏ဖခင်ကီး 

ဦးရဲြမင့်သည်  ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန) နံနက်  (၆:၅၀) နာရီ 

တွင်  ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစ ု

ှင့်အတူ  ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလးှင့်ဇနီး ေဒ စိမ့်နီခင်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလးှင့်ဇနီး ေဒ စိမ့်နီခင်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးရဲြမင့်ဦးရဲြမင့်

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ တတံားဦးစီးဌာနမှ  န်ကား 

ေရးမှးချပ် ဦးေနေအာင်ရဲြမင့်-ေဒ ြမြမထွန်းတို၏ဖခင်ကီး 

ဦးရဲြမင့်သည်  ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန) နံနက်  (၆:၅၀) နာရီ 

တွင်  ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစ ု

ှင့်အတူ  ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။
အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့် အရာထမ်း/အမ ထမ်းများအမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ်အရာထမ်း/အမ ထမ်းများ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးရဲြမင့်ဦးရဲြမင့်

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ တတံားဦးစီးဌာနမှ  န်ကား 

ေရးမှးချပ် ဦးေနေအာင်ရဲြမင့်-ေဒ ြမြမထွန်းတို၏ဖခင်ကီး 

ဦးရဲြမင့်သည်  ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန) နံနက်  (၆:၅၀) နာရီ 

တွင်  ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစ ု

ှင့်အတူ  ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမင်းထိန်ှင့်ဇနီး ေဒ ှင်းသီတာေအာင်ေထွးဒုတိယဝန်ကီး ဦးမင်းထိန်ှင့်ဇနီး ေဒ ှင်းသီတာေအာင်ေထွး

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တားမီးေဘးေရှာင ်မေလာင်ခင်တား

သင့်သင့်
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်
အသက်အသက်
ကယ်ပါကယ်ပါ



ိုဝင်ဘာ   ၁၂၊   ၂၀၂၁  

ယေန ဖတ်စရာ

ကျးေကျာ်စစ်ပွဲများမှ အတိတ်သမိုင်းသင်ခန်းစာများ

အက်စ်တွန်ဗီလာက စတီဗင်ဂျာရတ်ကို နည်းြပသစ်အြဖစ် 

ခန်အပ်

တနသ  ာရ၊ီ ပခဲူး၊ မေကွး၊ မ ေလး၊ ရန်ကန်ုှင့ ်ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီးတိုှင့် မွန်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိနယ်အချိကို 

မမိေိနအမ်ိတွင်ေနထိင်ုရန် အစအီစ်တွင် အကျံးဝင်ြခင်းမှ 

ပယ်ဖျက်

ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ(Vegetable Oil) ှင့် သတြိပသင့် 

ေသာ ကုန်အ န်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပချက်များ

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုတရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု

အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုးထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတုိင်း 

အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား ငမ်ိးချမ်းစွာ အတယှူ်တဲွေနထိင်ု 

ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ုေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး 

အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ ်တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို ဖိတ်ေခ ၍ တိုင်းရင်းသား ြပည်သ ူ

တစ်ရပ်လုံး၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ အားေပးကူညီပီး ုိင်ငံေတာ်၏ ထုတ်ကုန်များစွာထုတ်လုပ်ုိင်သည့် အလုပ်အကုိင် အခွင့် 

အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး အမျိးသားယ်ေကျးမ  စိက်ုလက ဏာ 

များ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်
ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၁၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ပုဂ လိက သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ကီးကပ်မ  

ေကာ်မတီ(YRTC) ဦးေဆာင်မ ြဖင့် မကာမီကာလတွင ်အငှားယာ် 

(တက စီ)များအသင်းကိ ု စတင်ဖွဲစည်းေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

အငှားယာ်(တက စီ)များအသင်းကိ ု စတင်ဖွဲစည်းဖိုရှိ

“လာမယ့်ှစ်ဦးပုိင်းမှာ ရန်ကုန်မိရဲ အငှားယာ်(တက စ)ီများ 

အသင်းကိ ု စတင်ဖဲွစည်းဖုိရိှပါတယ်။ ရည်ရယ်ချက်ကေတာ့ တက စ ီ

ယာ်ပိင်ုရှင်ေတရွဲ လိအုပ်ချက်ေတကွိ ုအကံြပြဖည့်ဆည်းေပးုိင်ဖုိ၊ 

စီးတီးတက စီယာ်များ ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းနဲအညီ 

သွားလာိင်ုဖို၊  ရန်ကန်ုမိရဲ ယာ်ေကာကျပ်တည်းမ ကိ ုေြဖရှင်းေပး 

ိုင်ဖို၊ တက စီယာ်ရပ်ဝန်းေတွ တည်ေဆာက်ေပးိုင်ဖို၊   မိတွင်း 

ခရီးသည်မပါဘ ဲသွားလာေနတဲ့ အငှားယာ်ေတွ ေလျာ့နည်းေစဖို၊ 

တက စယီာ်များအသင်းအချင်းချင်း ကညူီိင်ုးပင်းိင်ုဖို၊ အထူးသြဖင့ ်

လမူ ကညူေီရးလပ်ုငန်းေတ ွ ေဆာင်ရက်ုိင်ေစဖုိစတ့ဲ   ရည်ရယ်ချက် 

ေကာင်းများစွာနဲ  ေခတ်စနစ်ှင့်အညီ အငှားယာ်(တက စီ)ပိုင်ရှင ်

များ အသင်းအဖွဲကို စတင်ဖွဲစည်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ”်ဟု YRTC မှ  

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး  ဦးလျန်ကျင့်မန်က ေြပာသည်။

စာမျက်ှာ ၁၉ ေကာ်လံ ၃ သို 

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၁၁

အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲအတွက်  ကိတင် 

ြပင်ဆင်သည့်အေနြဖင့ ်တူရကီိုင်ငံ၌ ေလ့ကျင့်ေန 

သည့် ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည် ပထမဆုံး 

ေြခစမ်းပွဲအြဖစ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၀ ရက်က တူရကီ 

အေပျာ်တမ်းကလပ် Manavgatspor အသင်းှင့် 

ယှ်ပိင်ကစားရာ ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရရှိခဲ့ 

သည်။

ိုင်ပွဲရယူ

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည် ေအာက်တုိဘာ 

၂၈ ရက်မှစ၍ တူရကီိုင်င ံAntalya မိ၌ ေလ့ကျင့် 

လျက်ရှိပီး ပထမဆုံးေြခစမ်းပွဲတွင ်ိုင်ပွဲရယူိုင်ခဲ့ 

မိတ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၁

ပွင့်လင်းရာသ ီ  ေရာက်လာရှိပီြဖစ်ေသာေကာင့ ်   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး မိတ်က န်းစုေဒသအတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ  

ြပန်လည်စတင်ိုင်ရန ်ေဒသခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ေမ ာ်လင့်ေနေကာင်း သိရသည်။

စာမျက်ှာ ၁၉ ေကာ်လံ ၁ သို 

ပွင့်လင်းရာသီေရာက်ရှိလာပီြဖစ်၍  မိတ်က န်းစုေဒသအတွင်း 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်စတင်ရန် ေဒသခံများေမ ာ်လင့်

ရန်ကုန်မိ အငှားယာ်များအသင်းကို   

YRTC ဦးေဆာင်မ ြဖင့် စတင်ဖွဲစည်းမည်

တရူကေီြခစမ်းခရီးစ် ပထမဆုံးပဲွတွင် ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်း အုိင်ရ
ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းအတွက် 

အိုင်ဂိုးများကိ ုပထမပိုင်းတွင ်တစ်ဂိုး၊ ဒုတိယပိုင်း 

တွင် တစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပီး ပထမပိုင်းှင့ ်ဒုတိယပိုင်း 

တွင်  ကစားသမားအများအြပား  အေြပာင်းအလ ဲ

ြပလုပ်ခ့ဲသည်။ ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းအတွက် 

အိုင်ဂိုးများကိ ု၄၁ မိနစ်တွင် ဝင်းိုင်ထွန်းှင့ ်၆၅ 

မိနစ်တွင် ေမာင်ေမာင်လွင်တုိက သွင်းယူခ့ဲပီး ပဲွချန်ိ 

၇၅ မိနစ်တွင် ေချပဂိုးတစ်ဂိုး ြပန်ေပးခဲ့ရသည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းှင့ ်Manavgatspor 

အသင်းတို ေြခစမ်းကစားစ်။

စာမျက်ှာ    ၆

စာမျက်ှာ    ၁၀

စာမျက်ှာ    ၁၁

စာမျက်ှာ    ၂၁


