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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

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ်ေကာင်းမ  

ြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခ့ဲေသာ်လည်း ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာအခါ 

သေူတာ်ေကာင်းပညာရိှတို၏ အဆံုးအမကိရု၍ မေမမ့ေလျာ ့

ဘဲ  ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ် 

အကျိးကိ ုရိင်ု၏။ ထိသုို ြပိင်ုြခင်းကိ ုြမတ်စွာဘရုားသည် 

ချးီမွမ်းေတာ်မူ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ဖတ်စရာယေန

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်

ုရှား-ြမန်မာ စစ်ဘက်နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးပူးတွဲေကာ်မရှင်ဥက   ၊ FSMTC of Russia ၏ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးှင့်

JSC “Rosoboronexport” ကုမ ဏီမှ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်တို ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွအား လက်ခံေတွဆုံ

ှစ်ိုင်ငံ ကာကွယ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များအြပင ်စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိုလည်း 

က  ေပါင်းစုံ၌ တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ိုင်မည့ ်အေြခအေနများ အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွး

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ုရှား-ြမန်မာ စစ်ဘက်နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးပူးတွဲေကာ်မရှင်ဥက   ၊ FSMTC of 

Russia ၏ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး Mr.Vladimir Drozhzhov ှင့ ်JSC “Rosoboronexport” ကမု ဏ ီဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် Mr.A.L.Chekmarev တို ဦးေဆာင်သည့က်ိယ်ုစားလှယ်အဖဲွအား လက်ခေံတွဆုစံ်။

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၂

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ုရှား-ြမန်မာစစ်ဘက်နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးပူးတဲွေကာ်မရှင်ဥက   ၊ FSMTC of Russia 

၏ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး Mr.Vladimir Drozhzhov ှင့် JSC “Rosoboronexport” ကုမ ဏီ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်Mr.A.L.Chekmarev တို ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။                                                                                                                                              စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

စာ » ၁၂

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငမှံ Sinovac အမှတ်တဆံပ်ိ  ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်သန်း doses ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ထပ်မံေရာက်ရှိ
စာ » ၈ စာ » ၁၀

မူးယစ်အ ရာယ် အားကစားြဖင့်

တားဆီးကာကွယ်

ယေနလူငယ်

ေနာင်ဝယ်လူကီး



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊   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

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးစည်းကမ်း နည်းလမ်းလုိက်နာ

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

ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာအဖဲွ 
အစည်းများက အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး
ေကာင်စီအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက် အထူးဂုစိုက ်
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလအကုန်တွင် ေရာဂါြဖစ်ပွား န်း 
သုံးရာခိုင် န်းအထိ ကျဆင်းလာေစရန ်ရည်မှန်းေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိသုိုရည်မှန်းေဆာင်ရက်ခဲရ့ာတွင် ယခုိဝုင်ဘာလဆန်း၌ ရည်မှန်းထားသည့ ်
သုးံရာခုိင် န်းသုိ မေရာက်ရိှေသးေသာ်လည်း     ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်မ  န်း 
သံုးရာခုိင် န်းှင့် ေလးရာခုိင် န်းကားတွင်ရိှေနသည်ကုိ ေတွရသည်။  အမှန်တကယ် 
တွင် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့ ်ေရာဂါြဖစ်ပွား န်းတွက်ချက်မ အရြဖစ်ပီး 
ေရာဂါြဖစ်ပွားဆဲမိနယ် ၁၅ မိနယ်ခန်ကိ ုဖယ်ထားလိက်ုပါက ကူးစက်မ ရာခိင်ု န်း 
သုံးရာခိုင် န်းေအာက်သို ေရာက်ရှိေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ေရာဂါကူးစက်မ  န်းကျဆင်းလာသြဖင့် ိုင်ငံ 
ေတာ်ှင့ ်ြပည်သူအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ြဖစ်သည့် စာသင်ေကျာင်းများ 
ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ေရး၊ ြပည်သမူျား လမူ စီးပွားဘဝ ပုမှံန်ြပန်လည်လည်ပတ်ိင်ုေရး၊ 
ရပ်နားထားေသာလုပ်ငန်းများှင့်ယ ရားများ ြပန်လည်လည်ပတ်ိုင်ေရးတိုကို 
ယခုအခါ လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 
ေရာဂါြဖစ်ပွား န်း ရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ေရာက်ရှိလာသြဖင့ ်အေြခခံပညာ 
ေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေနပီး အဆင့်ြမင့်ပညာသင်ေကျာင်းများကိုလည်း 
စတင်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေအာင ်ြပင်ဆင်စီမံေဆာင်ရက်ေနသည်။

မိနယ် ၁၅ မိနယ်ခန်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ များ ြဖစ်ေနဆြဲဖစ်၍ 
ေရာဂါြဖစ်ပွား န်းြမင့်မားသည့်မိနယ်များ၌ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသ 
ေရးလုပ်ငန်းများကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 
ဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကီးဦးေဆာင်သည့ ်အထူးအဖွဲ ဖွဲစည်း၍ နယ်ေြမသုံးခုခွဲကာ 
ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်းသိရသည်။ ိုင်ငံ
ေတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ကူးစက်မ ထန်ိးချပ်ေရး 
ကို ထိထိေရာက်ေရာက်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်လိုအပ်သည့် ေရာဂါထိန်းချပ် 
ကသုေရးပစ ည်းများှင့် ေဆးပစ ည်းများ လံုေလာက်စွာြဖည့်ဆည်းေပးထားသြဖင့် 
ရည်မှန်းထားသည့ ်ေရာဂါကျဆင်း န်းသို အြပည့်အဝေရာက်ရှိေအာင ် ကိးပမ်း
ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် သံသယရှိသည့်ေနရာများအား လိုအပ် 
သည့်စစ်ေဆးမ များ  အထူးြပေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများကို 
ေဖာ်ထုတ်ေတွရှိရသြဖင့် ကုသေရးလုပ်ငန်းများကို အလျင်အြမန် ေဆာင်ရက် 
ေပးခဲ့ရာ ေရာဂါထပ်မံကူးစက်မ ကို ေလ ာ့ချိုင်ပီး ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးအတွက ်
များစွာအေထာက်အကြူပခဲသ့ည်။ ယခအုခါ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးအတွက် 
Stay at Home သတ်မှတ်ခ့ဲသည့်မိနယ်များကုိ ေလ ာ့ချေပးခ့ဲပီးြဖစ်ရာ ရည်မှန်းထား 
သည့်ရာခိုင် န်းသို ဆက်လက်ေရာက်ရှိလာပါက ကျန်ရှိေနေသာမိနယ်များကို 
ထပ်မံေလ ာ့ချေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။     ယခုအခါ ကန်သတ်ချက်များ 
ေလ ာ့ချေပးလိုက်သည့်မိနယ်များတွင ်   ြပည်သူများ လူမ စီးပွားဘဝများ ပုံမှန် 
လည်ပတ်ေဆာင်ရက်ေနကသည်ကိုေတွရသြဖင့ ်ဝမ်းေြမာက်မိသည်။ သိုေသာ် 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို လုံးဝထိန်းချပ်ိုင်ြခင်းမရှိေသးဘ ဲ    ကူးစက်ေရာဂါသည ်
ြပည်သူများှင့်အတူရှိေနဦးမည်ြဖစ်၍ စည်းကမ်းများကိ ုဆက်လက်လိုက်နာက 
ရန်လိုအပ်သည်။

Stay at Home အစီအစ်ကို ေလ ာ့ချေပးထားရာ၌ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်
သွားလာေနထိင်ုလပ်ုကိင်ုေရး လွတ်လပ်ေနပဟီ ုပီးပီးလွယ်လွယ်မေနဘ ဲကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးေကာ်မတီက  န်ကားထားသည့် ကုိဗစ်-
၁၉ ေရာဂါှင့သ်က်ဆိင်ုေသာစည်းကမ်းများအား အေလးထားလိက်ုနာေဆာင်ရက် 
ကရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူေဆာင်ရက ်
ကသည့ ်တာဝန်ရိှသမူျားအေနြဖင့လ်ည်း ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် လမ်း န်ထားသည့် 
အတိုင်း စနစ်တကျြဖစ်ေစရန် ေစတနာထား၍  ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ကရန ်
လိုအပ်ပါသည်။ ကိုဗစ်ေရာဂါကျဆင်းလာမ ေကာင့် စာသင်ေကျာင်းများအား 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ဆရာ ဆရာမများ 
စတ်ိချလက်ချ ဆက်လက်ပညာသင်ကားိင်ုရန် အဘက်ဘက်က လိအုပ်သည်များ 
ကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးကရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ြပည်သမူျား၏ လမူ စီးပွားဘဝများပုမှံန်လည်ပတ်ိင်ုပီး ပညာေရး၊ 
ကျန်းမာေရး၊ အဘက်ဘက်တိုတွင် အဆင်ေြပေချာေမွလာေစေရးအတွက် ေရှအဖို 
တွင် ေရာဂါပိုမိုကင်းေဝးေရး  ရည်မှန်းထားသည့်  ေရာဂါကူးစက်မ  န်း သုံး 
ရာခိင်ု န်းေအာက်သို ဆက်လက်ကျဆင်းလာေအာင် သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားက 

ေစတနာထား စနစ်တကျေဆာင်ရက်ပီး  ြပည်သူများအားလုံးတိုက ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါဆိုင်ရာစည်းကမ်းများကိ ုဆက်လက်အေလးထားလိုက်နာေဆာင်ရက်က

ရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။    ။

ကုမ ဏီ
အမည်

အဖွင့ေ်ဈး
(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး
(ကျပ်)

ရှယ်ယာ
ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး
(ကျပ်)

FMI ၈,၇၀၀ ၈,၈၀၀ ၂၇ ၂၃၅,၀၀၀

MTSH ၃,၂၅၀ ၃,၂၅၀ ၉၀ ၂၉၂,၅၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၂ - ၁၁ -၂၀၂၁)

FPB ၂၁,၅၀၀ ၂၀,၅၀၀ ၁၄ ၂၉၀,၀၀၀

TMH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၈၅၀ ၂,၈၅၀ ၁,၄၉၀ ၄,၂၄၆,၅၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၈၈
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၉၉.၂
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၅.၀ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၅၉.၉
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၅၁.၀၇

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၅
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၃၇.၂
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၆၉
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =   ၅၄.၂၃၉
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၇.၁၆

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၂

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ပံုိှပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ 
စာအုပ်စာေစာင်များေပးအပ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း 

၂၀၁၄ ခုှစ် ပံုှိပ်ြခငး်ှင့်ထုတ်ေဝြခငး်လုပ်ငနး်ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများအရ ပံုိှပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူများသည် မိမိတုိထုတ် 

ေဝသည့်  စာအုပ်စာေစာင်   ၆   အုပ်  သုိမဟုတ်  ၆     ေစာင်ကုိ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသုိ  အဖုိးအခလွတ်ေပးအပ်ရမည်ြဖစ် 

ပါသည်။  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည်   အဆုိပါစာအုပ် 

စာေစာင်များကုိ အမျိးသားစာကည့်တုိက်၊ အမျိးသားမှတ်တမ်း 

များ ေမာ်ကွန်းတုိက်ဦးစီးဌာနှင့် အမျိးသားစာေပဆုေရးချယ်ေရး 

ေကာ်မတီများသုိ ခဲွေဝေပးပုိလျက်ရိှပါသည်။ ထုိအြပင် ေပးပုိလာ 

ေသာ ထုတ်ေဝစာများကုိ ြပက ဒိန်ှစ်အလုိက် ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်အတွင်း  ထုတ်ေဝေသာ   စာအုပ်စာတမ်းများ 

စာရင်းတွင်လည်း ေရးသွင်းထားပီး  ှစ်စ်ထုတ်ြပန်လျက်ရိှပါသည်။

သုိပါ၍ ပံုိှပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပေဒ ၁၅၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(က)ပါ ြပ  ာန်းချက်များအရ ထုတ်ေဝသူသည် မိမိ 

ထုတ်ေဝေသာ   ထုတ်ေဝစာ ၆   အုပ် သုိမဟုတ် ၆  ေစာင် ကုိ 

ြဖန်ချသိည့်ေနရက်မှစ၍  ၇  ရက်အတွင်း ပံုိှပ်သူထံ ေပးအပ် 

ပီး ပံုိှပ်သူသည် ၁၄ ရက်အတွင်း ပံုစံ ၁၁ ြဖင့် ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ မူပုိင်ခွင့်ှင့်မှတ်ပံုတင်ဌာနခွဲသုိ မပျက်မကွက်ေပးအပ ်

ကပါရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပံုိှပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများ 
လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ် အသစ်လဲလှယ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ပံုိှပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝ 

ြခင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒထွက်ရိှသည့်  ၁၀-၁၀-၂၀၁၄  ရက်ေနမှ 

စ၍ ပုံှိပ်ြခင်း၊  ထုတ်ေဝြခင်းှင့ ် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း 

အသိအမှတြ်ပလက်မှတ်များအား ၅ ှစ်သက်တမ်း ခွင့်ြပေပး 

ခ့ဲပါသည်။ 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆံုးပါက နည်း 

ဥပေဒ ၂၁ အရ သက်တမ်းကုန်ဆံုးသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း 

၆၀ အတွင်း သတ်မှတ်ပံုစံှင့်အတူ အခေကးေငွ ကျပ်တစ်ေသာင်း 

ေပးသွင်း၍ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသုိ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် 

အသစ်လဲလှယ်ရန်  လာေရာက်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သက်တမ်းကုန်လွန်ေသာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များြဖင့် 

လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကုိင်ခွင့်မရိှေကာင်းှင့်  သက်တမ်းကုန် 

ဆံုးပီး လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကုိင်ပါက ပံုိှပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝ 

ြခင်းလုပ်ငန်းဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရိှလုိပါက ဖုန်း ၀၁-၅၄၁ 

၄၁၃၊ ၀၁-၅၄၄၅၈၂၊ ၀၁-၅၄၄၅၈၃ ၊ iprd.crd.ygn@gmail.com 

သုိ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းုိင်ပါသည်။     ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး ေြပာင်းေရ ခန်ထားြခင်း
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊  အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ် 

ဦးေကျာ်ထင်ကုိ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး  န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် တာဝန်ဝတ ရားများကုိ စတင်ေဆာင်ရက်သည့်ေနမှစ၍ 

ေြပာင်းေရ ခန်ထားလုိက်သည်။ 



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၁၂

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ   ေနြပည်ေတာ် 

ဒက ိဏသီရိမိနယ်ရှ ိ  ဗုဒ ဥယျာ်ေတာ် 

တွင် တည်ထားပူေဇာ်မည့ ်“မာရဝိဇယ” 

ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီးအား ထဆုစ်ြခင်း 

ှင့ ်တည်ထားကိုးကွယ်ရန်ေဆာင်ရက်ေန 

မ       အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ 

ိုင်ငံေတာ်        စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှး 

ကီး မင်းေအာင်လ  င်က ိင်ုငေံတာ်အဆင့် 

တာဝန်ရိှပဂု ိလ်များအား    ရှင်းလင်းေြပာ 

ကားြခင်းအခမ်းအနားကိ ု ယေနနံနက် 

ပိင်ုးတွင် အဆိပုါ  ဗဒု ဥယျာ်ေတာ်အတွင်း 

ရှိ  မဟာမဂ  လာမ  ပ်ေတာ်၌    ကျင်းပ 

ြပလုပ်သည်။

အခမ်းအနားသို       ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ        အဖွဲဝင်များ၊ 

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ်၊ ုိင်ငံေတာ် 

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒဆိင်ုရာ ခုံုံးဥက   ၊ 

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ    ေကာ်မရှင် 

ဥက   ၊       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊ ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံးမှ  တပ်မေတာ်အရာရိှကီး 

များ၊    ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိင်ုးမှးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက် 

ကသည်။

ဦးစီးေဆာင်ရက်

ဦးစွာ အခမ်းအနားကို နေမာတဿ 

သုံးကမ်ိရတ်ဆိ ု ဘရုားကန်ေတာဖွ့င့လှ်စ် 

ပီး  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊         ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

“မာရဝိဇယ” ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး 

အား ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာ 

ေတာ်ကီး  ခိင်ုမာစွာထွန်းလင်းေတာက်ပ 

လျက်ရှိသည်ကို     ကမ ာကိုြပသရန်၊ 

တုိင်းြပည်    ေအးချမ်းသာယာမ ရိှေစရန်၊ 

ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးအား ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပဘုရားဖူးများ လာေရာက်ြခင်းြဖင့် 

ေဒသတိုးတက်စည်ကားမ ကိ ုအေထာက် 

အကြူဖစ်ေစရန်၊ ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက် 

မ အား အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန် စသည့် 

ရည်ရယ်ချက ်ေလးရပ်ြဖင့ ်   အေကာင် 

အထည်ေဖာ်          ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊  စကျင်ေကျာက်ေတာ်ကီးအား 

Angelo Mining CO., Ltd. က ၂၀၁၃ ခှုစ် 

တွင် Shwe Foundation သို လှဒါန်းခဲ့ပီး 

Shwe Foundation ၏ လ ဲအပ်ချက်အရ 

တပ်မေတာ်က  စကျင်ုပ်ပွားေတာ်ြမတ ်

ကီး    တည်ထားကိုးကွယ်ရန ်    ဦးစီး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

စကျင်ေကျာက်ေတာ်ကီးအား အဆင့် 

ဆင့် တူးေဖာ်ြခင်းှင့ ်ေကျာက်တုံးေတာ ်

များအား အပိင်ုးအလိက်ု  သယ်ယူိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရေကာင်း၊   ုပ်ပွားေတာ ်

ြမတ်ကီးအား  ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ 

ဆရာေတာ်ကီးများ၏     ဩဝါဒခံယူ၍ 

ရတနာပုံေခတ်ဟန်ြဖင့ ်  ထွင်းထုပူေဇာ ်

မည်ြဖစ်ပီး ေကျာက်တုံးေတာ်များအား 

ပင့်ေဆာင်ရာတွင ်          စကျင်ေတာင်မ ှ

ေနြပည်ေတာ်သို   ေရလမ်းေကာင်း၊ 

ကုန်းလမ်းေကာင်းများြဖင့ ်အဆင့်ဆင့ ်

ပင့်ေဆာင်ခဲ့ရေကာင်း၊ စကျင်ေတာင်မ ှ

ေြမာင်ြမစ်အထ ိအကျယ်ထပ်ိဝ  ေပ ၁၂၀၊ 

ေအာက်ေြခ  ေပ ၉၀ ၊ တာေပါင်အြမင့် ေပ 

၄၀ ရှိ  တူးေြမာင်းေဖာက်လုပ်၍  ၎င်းမ ှ

တစ်ဆင့် ဧရာဝတီြမစ်ေကာင်းအတိုင်း 

ြမင်း ခံမိနယ်ရိှ ဆမီီးခုဆံပ်ိကမ်းသို ပထမ 

အဆင့် ပင့်ေဆာင်ခ့ဲေကာင်း၊ ထုိမှတစ်ဆင့် 

မ ေလး - ရန်ကုန် အြမန်လမ်းမကီးအတိင်ုး 

Modular Trailer များြဖင့ ်ယခတုည်ထား 

ကိုးကွယ်မည့ ်ဗုဒ ဥယျာ်ေတာ်ေနရာသို 

အဆင့်ဆင့်ပင့်ေဆာင်ခဲ့ရေကာင်း။

အြမင့်ဆုံးြဖစ်လာမည်

ေကျာက်တံုးေတာ်ကီးများ ပင့်ေဆာင် 

ပီးစီးချနိ်တွင်     ေဖာက်လုပ်ခဲ့သည့ ်

တူးေြမာင်းေနရာအား ေြမြပန်လည်ဖိုြခင်း 

များ ေဆာင်ရက်ေပးခဲမ့ ေကာင့ ်ေတာင်သ ူ

များ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ ြပန်လည် 

ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အြမန် 

လမ်းမကီးတစ်ေလ ာက်ရိှ  ြပြပင်ခဲသ့ည့ ်

By pass ၈၄ ေနရာှင့်  အြခားေနရာများ 

အား မူလအတိုင်း ြပန်လည်ေဆာင်ရက ်

ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊    ေကျာက်တုံးေတာ် 

ကီးများ ပင့ေ်ဆာင်မ သည် ကမ ာေပ တွင် 

ေရလမ်းခရီးအရလည်းေကာင်း၊ ကုန်းလမ်း 

ခရီးအရလည်းေကာင်း   အေဝးဆုံးြဖစ ်

သကဲသ့ို အေလးချန်ိအရလည်း အများဆုံး 

ြဖင့်  စံချနိ်တင်မ    အေြခအေနများှင့် 

အခက်အခဲအမျိးမျိးများကားမှ ပင့်ေဆာင် 

ခဲ့ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  “မာရဝိဇယ” ဗုဒ  

ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကုိးကွယ် 

မ ပီးစီးပါက ကမ ာေပ ရှိ  ေကျာက်ဆစ် 

ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်များတွင ်    eာဏ်ေတာ် 

အြမင့်ဆုံးြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးကိ ု     ထုဆစ် 

ပူေဇာ်ရာတွင်   ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ 

ဆရာေတာ်ကီးများ၏   ဩဝါဒများှင့် 

အညီ  ြမတ်စွာဘုရားရှင်၏   သုံးဆယ့် 

ှစ်ပါးေသာ လက ဏာေတာ်ကီး၊  ရှစ်ဆယ် 

ေသာ လက ဏာေတာ်ငယ်တုိှင့် သင့်ေလျာ် 

ညီွတ်ေသာ  ဘူမိဖဿမုြဒာဟန်ြဖင့် 

ထုဆစ်ပူေဇာ်သွားမည်ြဖစ်ပီး  ဆင်းတု 

ေတာ်ကီး  တည်ထားမည့ ်ဥယျာ်ေတာ် 

အတွင်း၌   ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ     ဘရုားဖူးလာ 

ြပည်သူများ အဆင်ေြပေစေရးအတွက ်

ဂ ကုဋိတိုက်များ၊ ဓမ ာုံများ၊ ေမာ်ကွန်း 

တိုက်များ၊  သုဓမ ာဇရပ်၊  မုစလိ အိုင်၊ 

မဂ  လာတတံားှင့ ်ေရပန်းများကိ ုရတနာ 

ပံုေခတ် လက်ရာများအတုိင်း ထည့်သွင်း 

တည်ေဆာက်၍ ြမန်မာအ့ပုညာလက်ရာ 

စုံလင်စွာြဖင့ ်  ဗိသုကာလက်ရာေြမာက ်

ေအာင် ထည့်သွင်းေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ထုဆစ်ပူေဇာ်သွားမည်

တည်ေဆာက်ေရး       လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင်    ရတနာပုံေခတ် 

လက်ရာများကိ ုအေြခြပထားပီး အတု 

မရိှ ေကျာင်းေတာ်၊ ေရ စည်းခံုတုိမှ ဗိသုကာ 

လက်ရာများအြပင ်ိုင်ငံတကာမှ ကမ ာ့ 

အံ့ဖွယ်အေဆာက်အဦတို၏ နည်းပညာ 

လက်ရာများကုိ ေလ့လာ၍ Conceptual 

Design များြဖင့် ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရက ်

ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   ဂ ကုဋိတိုက် 

အတွင်း၌လည်း  ဗုဒ ဝင်များကိ ု   စကျင် 

ေကျာက်များြဖင့် ထုဆစ်ပူေဇာ်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ယခုအခါ  ပလ င်ေတာ် 

အပိုင်း ၁ ှင့် ၂ ကို  ေနရာချထားပီးစီးပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း၊   ပ်ုပွားေတာ်ကီး၏    ပင်မ 

ကိုယ်ထည်ပိုင်းကို အပိုင်းေလးပိုင်းြဖင့ ်

ထုဆစ်ပူေဇာ်သွားမည်ြဖစ်ပီး အပိုင်း ၁ 

ှင့်  အပိုင်း ၄ တိုအား   ေခတ်မီ CNC 

Machine များြဖင့ ်  ပုံေဖာ်ထုဆစ်မ များ 

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ပ်ုပွားေတာ်ြမတ် 

ကီးအား ရာသီဥတုှင့်  အြခားသဘာဝ 

ေဘးဒဏ်များ ခံိင်ုရည်ရိှေစေရးအတွက် 

အေလးချနိ် တန်ချနိ် ၂၀၀၀၀ ခံိုင်ေသာ 

Foundation ြဖင့် တည်ေဆာက်ထားပီး 

၂၀၀၈ ခုှစ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ် နာဂစ် 

မန်ုတိင်ုး၏ အြပင်းဆုံးေလတိုက် န်း 120 

Mph ှင့်   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  အြမင့်ဆုံး 

လ ပ်ခတ်ိုင်သည့်     ငလျင်လ ပ်ခတ် န်း 

Earthquake Magnitude 8.7, 8.8 အထ ိ

ခံုိင်ရည်ရိှေစရန်အတွက် Steel Rebars 

များ       ထည့်သွင်းအားြဖည့်ထားကာ 

သမားိုးကျနည်းလမ်းများှင့ ်  ေခတ်မီ 

နည်းလမ်းများေပါင်းစပ်၍ Composite 

နည်းပညာအသုံးြပ   တွဲဆက်ြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း။

 ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ေဆာက် 

ပီးစီးပါက eာဏ်ေတာ် အြမင့် ၆၃ ေပ၊ 

ပလ င်ေတာ်အြမင့ ်၁၈ ေပ စုစုေပါင်း ၈၁ 

ေပ အြမင့်ရှိမည်ြဖစ်ပီး   ဆင်းတုေတာ် 

အေလးချနိ်  ၁၇၈၂ တန်၊   ပလ င်ေတာ် 

အေလးချန်ိ တန်  ၃၅၁၀ စစုေုပါင်း အေလး 

ချနိ် ၅၂၉၂ တန်ရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၄ သို 

ေကျာက်ဆစ်ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်များအနက် ကမ  ာေပ တွင် eာဏ်ေတာ်အြမင့်ဆုံးြဖစ်လာမည့် “မာရဝိဇယ” ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး 

ထုဆစ်ြခင်းှင့်  တည်ထားကိုးကွယ်ရန် ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများအား ရှင်းလင်းေြပာကား

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် “မာရဝိဇယ” ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးအား ထုဆစ်ြခင်းှင့ ်

တည်ထားကိုးကွယ်ရန ်ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားစ်။

ုပ်ပွားေတာ်ကီး၏   ပင်မကိုယ်ထည်ပိုင်းကို အပိုင်းေလးပိုင်းြဖင့် ထုဆစ်ပူေဇာ်သွား 

မည်ြဖစ်ပီး အပိုင်း ၁ ှင့်  အပိုင်း ၄ တိုအား   ေခတ်မီ CNC Machine များြဖင့်   

ပုေံဖာ်ထဆုစ်မ များ ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီးအား ရာသဦတှုင့်  

အြခားသဘာဝေဘးဒဏ်များ ခံိင်ုရည်ရိှေစေရးအတွက် အေလးချန်ိ တန်ချန်ိ ၂၀၀၀၀ 

ခံိင်ုေသာ Foundation ြဖင့ ်တည်ေဆာက်ထားပီး ၂၀၀၈ ခှုစ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့်  

နာဂစ်မန်ုတိင်ုး၏ အြပင်းဆုံးေလတိက်ု န်း 120 Mph ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငတွံင်  အြမင့ဆ်ုံး 

လ ပ်ခတ်ိုင်သည့်  ငလျင်လ ပ်ခတ် န်း Earthquake Magnitude 8.7, 8.8 

အထိ ခံိုင်ရည်ရှိေစရန်အတွက် Steel Rebars များ ထည့်သွင်းအားြဖည့်ထား



ိုဝင်ဘာ    ၁၃၊  ၂၀၂၁

  စာမျက်ှာ ၃ မှ

ဗုဒ ဥယျာ်ေတာ်အတွင်း မာရဝိဇယ 

ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီးအား ဖူးေြမာ်ရာတွင် 

ပိဋကတ်သံုးပံု      ကျမ်းစာြမတ်များကုိပါ 

တစ်ပါတည်း         ဖူးေြမာ်ိုင်ေရးှင့ ်

ေခတ်အဆက်ဆက်    မှတ်တမ်းကျန်ရှ ိ

ေစေရးတိုအတွက် ဩဝါဒဆရာေတာ်ကီး 

များမှ   ဩဝါဒေပးပါေကာင်း၊  ပိဋကတ် 

သုံးပု ံပါဠေိတာ် အ  ကထာဋကီာ ကျမ်းစာ 

များသည် ယခင်က ြမန်မာအက ရာြဖင့သ်ာ 

ရှိခဲ့သြဖင့ ် ကမ ာ၌ ပိုမိုတွင်ကျယ်ေစေရး 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ      ေထရဝါဒဗုဒ  

သာသနာြပတက သုိလ်၏ ပါေမာက ချပ် 

ေဟာင်း   အဂ မဟာပ  ိတ    အဘိဓဇ 

အဂ မဟာ သဒ မ ေဇာတိက ဘဒ   အရှင် 

သီလာန ာ  ဘိဝံသ၏   လမ်း န်မ ြဖင့် 

ိင်ုငေံတာ်ဩဝါဒါစရယိ  ဆရာေတာ်ကီး 

ငါးပါးက ကီးကပ်ကွပ်ကဲ၍ Romanize 

Language ြဖင့် ဖလှယ်ပီး ပံုိှပ်ထုတ်ေဝ 

ုိင်သည်အထိ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခ့ဲက 

ေကာင်း၊ အဆိပုါ ပဋိကတ်သုံးပု ံပါဠေိတာ် 

အ  ကထာဋကီာကျမ်းစာများကို  စကျင် 

ေကျာက်ေတာ်များ၌ ေခတ်မစီက်ကရိယိာ 

များအသုံးြပ၍ ပါဠိအက ရာ၊ Romanize 

Language တိုြဖင့် ေရးထိုးပူေဇာ်ိုင်ေရး 

စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

အဆိပုါ ေကျာက်စာုမံျား တည်ထား 

ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ရာတွင် ကမ ာ့အကီး 

ဆုံး စာအပ်ုကီးအြဖစ် ဂရင်းနစ်စခံျန်ိတင် 

ထားသည့်  မ ေလးမိ   မဟာေလာက 

မာရဇိန် ကုသိုလ်ေတာ်ဘုရားရှ ိပ သဂ   ါ 

ယနာတင် ပဋိကတ်ေကျာက်စာုမံျားအား 

အေလးထားစံြပ၍  တည်ထားကုိးကွယ် 

ိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

တည်ထားပုံအရလည်း   ဗုဒ ြမတ်စွာ၏ 

 တ်ကပါဌ်ေတာ်များကို ဗုဒ ၏ မျက်ှာ 

ေတာ်ေရှတွင်  ထားရှိဖူးေြမာ်ိုင်ေသာ 

ပုစံြံဖင့ ်တည်ေဆာက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဥယျာ်ေတာ်ကီးအတွင်း   ရာသီမေရး 

သာယာလှပေစေရးအတွက်   သစ်ပင် 

ပန်းမန်များ စိက်ုပျိးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်သအူများ မာရဝဇိယဗဒု ပ်ုပွားေတာ် 

ြမတ်ကီးအား စတ်ိလက်ကည်သာစွာြဖင့ ်

ဖူးေြမာ်ိုင်ေရးှင် ့   ေအးချမ်းသာယာမ  

ရိှေစေရးတိုအတွက် မာရဝဇိယဗဒု ဥယျာ် 

ေတာ်ကီးအြဖစ်  တည်ေဆာက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း    Powerpoint  များ၊ 3D 

Animation များြဖင့် ရှင်းလင်းေြပာကား 

ပီး ဗဒု သာသန ံစရိတံိ  တ ုသုံးကမ်ိရတ်ဆိ ု

၍ အခမ်းအနားအား ပ်ုသမ်ိးလိက်ုသည်။

ယင်းနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အခမ်းအနား တက်ေရာက်လာကသမူျား 

သည် မာရဝဇိယ ေကျာက်ဆစ်ဗဒု ပ်ုပွား 

ေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ်မည့ ်

ပုံစံအတိုင်း      ြပလုပ်ပုံေဖာ်ထားသည့ ်

ဥယျာ်ေတာ်     အကွက်ချပုံစံငယ်များ၊ 

ုပ်ပွားေတာ်ကီးပုံစံငယ်များ၊ ပိဋကတ် 

ေကျာက်စာုံှင့် ေကျာက်စာနမူနာများ၊ 

ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး၏    ပလ င်ေတာ် 

အပိင်ုး ၁ ှင့ ်၂ တိုအား ေနရာချထားမ ှင့် 

ဆင်းတုေတာ်  အပိုင်း ၁ ှင့် ၄ တိုအား 

CNC Machine  များြဖင့ ်  ထုဆစ်ေနမ  

အေြခအေနများအား လှည့လ်ည်ကည့် ခဲ ့

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။   သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့ ်အခမ်းအနားတက်ေရာက် 

လာကသူများ မာရဝိဇယ ေကျာက်ဆစ်ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကုိးကွယ်မည့် ပုံစံအတိုင်း ြပလုပ်ပံုေဖာ်ထားသည့် 

ပုံစံငယ်များကိ ုလှည့်လည်ကည့် စ်။

 ေရှဖုံးမှ

အဆိုပါ ေတွဆုံပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့အ်တ ူကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)

ဗိုလ်ချပ်ကီးေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ စစ်ဦးစီးအရာရှိချပ(်ကည်း) ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး  မိုးြမင့်ထွန်း၊  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ တပ်မေတာ် 

အရာရိှကီးများ တက်ေရာက်ကပီး ုရှား-ြမန်မာ စစ်ဘက်နည်းပညာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးပူးတွဲေကာ်မရှင်ဥက   ၊ FSMTC of Russia ၏ 

ဒတုယိ န်ကားေရးမှးှင့် JSC “Rosoboronexport”ကုမ ဏီမှ ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ်တို ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့်အတ ူ  

ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ ုရှားုိင်ငံသံအမတ်ကီး H.E.Nikolay A.Listopadov ၊ 

စစ်သံမှး Col. Sergei Kurchenko တို တက်ေရာက်ကသည်။ 

ထိသုို ေတွဆုေံဆွးေွးရာတွင်  ှစ်ိင်ုငတံပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား 

ရိှရင်းစဲွြဖစ်သည့ ်စစ်ဘက်နည်းပညာပိင်ုးဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

များကိ ုပိမုိတုိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ိင်ုမည့အ်ေြခအေန၊ ြမန်မာတ့ပ်မေတာ်ကိ ု

ေခတ်မီတပ်မေတာ်တစ်ရပ်အြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင်တည်ေဆာက်လျက် 

ရှိရာတွင ်  ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံမ ှ   လူသားအရင်းအြမစ်ဆိုင်ရာ၊ 

နည်းပညာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာတုိတွင် လုိအပ်သည်များ ဝုိင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရက် 

ေပးခဲမ့ အေြခအေန၊ စစ်ဘက်နည်းပညာှင့ ်စစ်လက်နက်နည်းပညာပိင်ုး 

ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များတွင် တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

အေြခအေန၊ ှစ်ိုင်ငံကာကွယ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

များအြပင်  စီးပွားေရးဆိုင်ရာ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိုလည်း 

က  ေပါင်းစုံ၌    တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ိုင်မည့ ်  အေြခအေနများှင့ ်

ပတ်သက်၍ ခင်မင်ရင်းှီးစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင ်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်ရှုား-ြမန်မာ စစ်ဘက်နည်းပညာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး ပူးတဲွေကာ်မရှင်ဥက   ၊ FSMTC of Russia ၏ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးှင့ ်   JSC   “Rosoboronexport”ကုမ ဏီမှ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်တုိသည် အမှတ်တရ လက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များ အြပန်အလှန်ေပးအပ်ခဲ့ကေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်
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ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းမ ှေသွဖည်မသွားေစရန ်အထူးသတိြပကေစလို

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

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

ိင်ုငေံတာ်အစုိးရသည် ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်များ မထခိိက်ုေစရန် သေဘာထားကီးစွာြဖင့ ်တတ်ိင်ုသမ  ထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ တိင်ုးရင်းသား 

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

NCA ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းမှ ေသွဖည်မသွားေစရန် အထူးသတိြပကေစလိုပါသည်။
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ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၂ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည ်

ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ အိ ိယိင်ုင ံသအံမတ်ကီး H.E.Mr. Saurabh Kumar ှင့အ်ဖဲွအား ယေနမွန်းလဲွပိင်ုးတွင် 

အဆိုပါဝန်ကီးုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။

ထိုသိုေတွဆုံရာတွင ်ှစ်ိုင်ငံအကား စီးပွားဆက်သွယ်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန ်

ကိစ ရပ်များကိ ုရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။                                   သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်ိုင်ဦး 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အိ ိယိုင်ငံ သံအမတ်ကီးအား လက်ခံေတွဆုံ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်ိုင်ဦး ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အိ ိယိုင်ငံ သံအမတ်ကီး  

 H.E.Mr.  Saurabh Kumar  ှင့်အဖွဲအား လက်ခံေတွဆုံစ်။



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁  

 ေကျာဖုံးမှ

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်းက  အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားရာတွင် ၂၀၁၉ 

ခုှစ် ဒီဇငဘ်ာလတွင ်စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုဗစ-်

၁၉  ကပ်ေရာဂါေကာင့်   ကမ ာတစ်ဝန်းလုံးတွင ်

ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊  လူမ ေရးများ ထိခိုက်ခံစားရ 

သည်ကို အားလုံးအသိပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်လသူန်းှင့ခ်ျီပီး ေသဆုံးခဲ့ရသည့် 

အြပင် လူသန်းေပါင်းများစွာ၏ လူမ စီးပွားဘဝများ 

ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရေကာင်း၊     လုံ ခံေရး ေထာင့်မ ှ

ကည့်မည်ဆိုပါက   ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါသည ်

စီးပွားေရးဆုိင်ရာ လံု ခံေရး၊ စားနပ်ရိက ာလံု ခံေရး၊ 

အသုိက်အဝန်းလံုခံေရးှင့် ုိင်ငံေရးဆုိင်ရာ လံုခံေရး 

စသည့်   လူသားလုံ ခံေရး(Human Security)ှင့် 

ဆိင်ုသည့ ်က   ၇ ရပ်လုံးအေပ  သက်ေရာက်ခဲသ့ည် 

ကိုေတွရှိရေကာင်း၊     အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 

အပါအဝင်  ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးသည ်  မိမိိုင်ငံ၏ 

ဘ  ာေရးှင့ ်လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ၊ အေြခခ ံ

အေဆာက်အဦများအေပ မူတည်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ကိတင်ကာကွယ်ေရး၊ ကူးစက်ပျံံှမ ထိန်းချပ်ေရး၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ အလွန် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း 

များ လုပ်ေဆာင်ကရမည်ကိ ုနားလည်ပါေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ယေနအစည်းအေဝးတွင ်သက်ဆိုင်ရာ 

ိင်ုငအံလိက်ု ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ  တိက်ုဖျက်ေရး 

တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်အာဆယီံကည်းတပ် 

များ၏ အေတွအကံများ၊ ကုိဗစ်-၁၉ အလွန်ကာလ 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးများတွင် စ်းစားေဆာင်ရက် 

သင့်သည့်နည်းလမ်းများကိ ု လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ 

ေဆွးေွးကမည်ဟု  ေမ ာ်လင့်ပါေကာင်း  ဦးစွာ 

ေြပာကားသည်။

ဦးေဆာင်ေဆွးေွး

ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက   ၊    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်းက “ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

အလွန်   ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးတွင်  အာဆီယံ 

ကည်းတပ်များ၏အခန်းက   (The  Role  of  

ASEAN   Armies  In the  Process  of   Rehabilitation  

After  the  COVID-19 Pandemic)ေခါင်းစ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍  ဦးေဆာင်ေဆွးေွးရာတွင ်အာဆီယံ 

ေဒသအပါအဝင် ကမ ာတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆုိး ုိက်ခတ်မ ဒဏ်ကုိ ခံစားေနကရသည်မှာ 

အချန်ိကာလအားြဖင့ ်ှစ်ှစ်နီးပါးေရာက်ရိှလာကပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထတ်ုလပ်ုိင်ု 

ခဲ့ပီး ကမ ာတစ်ဝန်းလံုးတွင် ထိုးံှမ များ လပ်ုေဆာင် 

ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေသာ်လည်း   ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ ကို 

ထိန်းချပ်ိုင်ရန် ခက်ခဲေနဆဲြဖစ်သည့်အြပင ်မျိးိုး 

ဗဇီကဲွဗိင်ုးရပ်စ်သစ်များ ထပ်မေံပ ထွက်လာေနသည့် 

အ ရာယ်ကို   ရင်ဆိုင်ေနကရသည်ကိ ု  အားလုံး 

အသိပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် လူ

သန်းေပါင်းများစွာထိခိုက်ခံစားခဲ့ကရပီး ကမ ာလုံး 

ဆိုင်ရာ စီးပွားေရးမှာလည်း သိသိသာသာ ကျဆင်း 

သွားခဲေ့ကာင်း၊ စီးပွားေရးှင့ဆ်က်စပ်ပီး လမူ စီးပွား 

ဘဝ ြပန်လည်နာလန်ထူေရးလုပ်ငန်းသည် ကုိဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါအလွန်  ကာလတွင် ိုင်ငံများအားလုံး 

ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ရမည့် အေရးကီးဆံုးလုပ်ငန်း 

တစ်ခုြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုလိုေဆာင်ရက် 

ကရာတွင ်ိုင်ငံများအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

များကိ ုယခင်ထက်ပိုပီး တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်သွားရန် 

လိအုပ်ေကာင်း၊ အထူးသြဖင့ ်အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုင ံ

များအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ တုိက်ဖျက်ေရး 

ှင့်    ကပ်ေရာဂါအလွန်   ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

လပ်ုငန်းများကိ ုဘုအံကျိးစီးပွားအြဖစ် သမှိတ်ခယံူပီး 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေြဖရှင်းေဆာင်ရက်မ များ လုပ်ေဆာင် 

သွားပါက ိုင်ငံအားလုံးအတွက် ပိုမိုထိေရာက်ပီး 

အကျိးများေစမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ (WHO)မှ ထတ်ုြပန်ထား 

သည့် အချက်အလက်များအရ ယေနအချနိ်အထိ 

တစ်ကမ ာလုံးတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုး ကူးစက်ခခံဲရ့ 

သည့် အတည်ြပလူနာအေရအတွက ်၂၅၂၁၅၃၃၈၃ 

ဦး၊  ေသဆုံးခဲ့ရသည့်အေရအတွက်မှာ ၅၀၈၈၅၁၃ 

ဦးြဖစ်ေကာင်း၊ အေရှေတာင်အာရှေဒသအေနြဖင့ ်

ေရာဂါကူးစက်ခံရသည့် အတည်ြပလူနာ ၁၃၄၉၁၅၇၃ 

ဦးရှိပီး  ေသဆုံးသူဦးေရမှာ  ၂၈၂၈၂၉ ဦးရှိသည်ကိ ု

ေတွရှိရေကာင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

ကမ ာ့ိုင်ငံအားလုံး၏   ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

စနစ်များသည်     စိန်ေခ မ များှင့်  ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပီး 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း   ပုံမှန် 

မဟုတ်သည့်ဖိအားများ၊   စိန်ေခ မ များှင့် ရင်ဆိုင် 

ခဲ့ကရေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ တိက်ုဖျက်ေရးတွင် 

ကျရာေနရာက ပါဝင်ကညူေီဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည့ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ပရဟိတသမားများှင့ ်

တပ်မေတာ်သားများ၏ ကိးပမ်းအားထတ်ုမ များကိ ု

အသိအမှတ်ြပ ချးီကျးဂုဏ်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အာဆီယံိုင်ငံများအေနြဖင့်    ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါကိ ု တုံြပန်တွန်းလှန်ရာတွင် အစိုးရများ 

အေနြဖင့် စစ်ဘက်အရင်းအြမစ်များှင့် ၎င်းတို၏ 

စွမ်းေဆာင်ုိင်ရည်များကုိ  လက်ေတွအသံုးြပကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  စစ်ဘက်ဆိင်ုရာအရင်းအြမစ်များ 

အေနြဖင့် အရပ်ဘက်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကို 

အေထာက်အကူြပ ကူညီေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ဝန်ထုပ် 

ဝန်ပိုးကီးမားစွာ ထမ်းထားရသည့ ်ေဆးုံများတွင ်

ဝင်ေရာက်ကညူြီခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

အြပင် လိုအပ်ပါက စစ်ဘက်အေနြဖင့် အေရးေပ 

ကသုေရးေဆးုမံျားဖွင့လှ်စ်ြခင်း၊ သိုမဟတ်ု စစ်ဘက် 

ဆရာဝန်များှင့ ်သနူာြပများကိ ုလိအုပ်ချက်များရိှေန 

သည့ ်ကျန်းမာေရးစင်တာများသုိ ေစလ တ်အားြဖည့ ်

ေစြခင်းှင့် အနီးကပ်ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးစင်တာ

များ(Quarantine Centers) ဖွင့လှ်စ်ြခင်း အစရိှသြဖင့ ်

အစိုးရ၏ ကပ်ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

လုပ်ငန်းစ်များတွင်   တစ်တပ်တစ်အား  ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

စစ်ဘက်-အရပ်ဘက ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ကမ ာ့ိင်ုငမံျားအေနြဖင့ ်စစ်ဘက်ှင့ပ်တ်သက် 

ေသာ ေနာက်ခံသမိုင်းေကာင်းှင့ ်ိုင်ငံေရး အေြခ 

အေနအရ စစ်ဘက်အားအသံုးြပရာတွင် စစ်ဘက်မှ 

နည်းပညာဆုိင်ရာ အကူအညီသာရယူြခင်း၊ စစ်ဘက်- 

အရပ်ဘက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ စစ်ဘက်က 

ဦးေဆာင်၍ ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့ ်ပုံစံသုံးမျိးြဖင့ ်

အသုံးြပသည်ကိ ု ေတွရိှရေကာင်း၊   ကမ ာ့ိင်ုငမံျား 

အေနြဖင့ ်ကပ်ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

လပ်ုငန်းစ်များတွင် စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သည့ပ်ုစံြံဖင့ ်အများဆုံးေဆာင်ရက်ေနက 

သည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရင်း 

အြမစ်များအေနြဖင့်   ကာကွယ်ေဆး  စမ်းသပ် 

ထုတ်လုပ်ိုင်ရန်   အားြဖည့်ကူညီေဆာင်ရက်ြခင်း 

အြပင် လိအုပ်သည့ေ်နရာများတွင် ပိုးသတ်ေဆးများ 

ဖျန်းြခင်း အစရိှသည့ ်ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာဝန်ေဆာင် 

မ များတွင် အရပ်ဘက်ကုိ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင်ရက်ေပး

လျက်ရှိေကာင်း၊ ထိုြပင ်ကူးစက်မ  န်းကျဆင်းေရး 

အတွက်   အစိုးရမှချမှတ်ထားသည့်  စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကိ ုအများြပည်သ ူလိက်ုနာေဆာင်ရက် 

ေရးအတွက် ကန်သတ်ပိတ်ဆုိထားသည့်ေနရာများ 

(Lockdown Areas)တွင် ကင်းလှည့်ြခင်း၊ လမ်းများ 

ပိတ်ဆိုြခင်းှင့်  အများြပည်သူ သွားလာမ များကို 

စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်း  လုပ်ငန်းများတွင်လည်း 

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲဝင်များအေနြဖင့ ်ပူးေပါင်း 

ပါဝင် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ ကန်သတ် 

ပိတ်ဆိုထားသည့်ေနရာများ(Lockdown Areas) 

သတ်မှတ်ထားရိှမ ေကာင့ ်ေနာက်ဆက်တဲွအေနြဖင့် 

ြဖစ်ေပ လာသည့် အခက်အခဲြဖစ်သည့ ်အစာေရစာ 

ြပတ်လပ်သွားြခင်းမျိး မြဖစ်ေစရန်အတွက ်စားနပ် 

ရိက ာှင့်  ေသာက်သုံးေရ ြဖန် ြဖးေပးြခင်းများကိ ု

လည်း ေဆာင်ရက်ေပးရေကာင်း၊ ထုိြပင်  ကာကွယ် 

ေဆးများှင့ ်ေဆးပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ ေနရာ 

ေဒသအသီးသီးသို ပိုေဆာင်ရာတွင်လည်း စစ်ဘက် 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစနစ်မှတစ်ဆင့ ်    ထိေရာက် 

လျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် အြခားလုိအပ်သည့် 

အုပ်ချပ်ေထာက်ပံ့မ ဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များတွင်လည်း 

အေထာက်အကူြပ အားြဖည့်ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရိှေကာင်း၊ စစ်ဘက်အေနြဖင့ ်ယခကုဲသ့ို ေဆာင်ရက် 

ိုင်စွမ်းရှိသည်ကို ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ   ကူးစက်ပျံှံမ   ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် စစ်ဘက်၏ အခန်း 

က   မည်မ အေရးကီးေကာင်းကိ ုသရိှိိင်ုေကာင်း။

က မ်းကျင်မ များှင့် ြပည့်စုံ

စစ်ဘက်အေနြဖင့ ်ဖအိားများသည့အ်ေြခအေန 

များတွင်     လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု ေအာင်ြမင်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်သည့် က မ်းကျင် 

မ များှင့ ်ြပည့စ်ုသံည့အ်ြပင် များြပားလုေံလာက်သည့ ်

အရင်းအြမစ်များလည်း ရှိေနေကာင်း၊ စစ်ဘက်၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ    အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့ ်

ပုံစံြဖင့် အထက်မှေအာက်သို စီစ် န်ကားသည့ ်

စနစ်များေကာင့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်များကိ ုလျင်ြမန်စွာ 

ချမှတ်ိုင်ြခင်းှင့ ်ေှာင့်ေှးကန် ကာမ   မြဖစ်ေပ  

ေစရန် ေရှာင်ရှားုိင်ြခင်းဆုိသည့် အားသာချက်များ 

ကိလုည်း ပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း၊ စစ်ဘက်အရင်းအြမစ် 

များကိုအသုံးြပပီး  ကပ်ေရာဂါကဲ့သို သမားိုးကျ 

မဟုတ်သည့်  စိန်ေခ မ များကို ကာလတိုအတွင်း 

ေအာင်ြမင်စွာ   ရင်ဆိုင်ေကျာ်လ ားိုင်ရန်အတွက ်

မြဖစ်မေနလိအုပ်ချက်တစ်ခမှုာ စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် 

ဆက်ဆံေရးြဖစ်ေကာင်း၊   အထူးသြဖင့်  စစ်ဘက်- 

အရပ်ဘက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိ ုအေကာင် 

အထည်ေဖာ်သည့ေ်နရာတွင် အြပန်အလှန်ေလးစားမ ၊ 

ယုံကည်မ ထားရိှရန် အေရးကီးပီး ထိသုိုေဆာင်ရက် 

ိုင်မှသာလ င် ရင်ဆိုင် ကံေတွေနရသည့် အကပ ်

အတည်းများ၊ အခက်အခမဲျားကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် 

ေကျာ်လ ားိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ 

အဖဲွအစည်းများ၏ သေဘာသဘာဝမှာ ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

လုံးကို လ မ်း ခံိုင်သည့ ်အမိန်ေပးစနစ်ေကာင်းမွန ်

စွာ တည်ေဆာက်ထားုိင်ပီး လုိအပ်သည့်လူအရင်း 

အြမစ်ပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း၊    အချိိုင်ငံများတွင ်

အမဲတမ်း  စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသာမက 

အရန်တပ်ဖွဲဝင်များကိုပါ ဖွဲစည်းထားရှိပီး ၎င်းတို 

အေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်တွင် အေရးေပ အေြခအေန 

ေပ ေပါက်လာပါက  ေရှတန်းကျကျ  အားြဖည့က်ညူ ီ

 စာမျက်ှာ ၆ သို »»

  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် လသူန်းေပါင်းများစွာ   ထခိိက်ုခစံားခဲ့ကရပီး ကမ  ာလုံးဆိင်ုရာ 

စီးပွားေရးမှာလည်း သသိသိာသာကျဆင်းသွားခဲ၊့ စီးပွားေရးှင့ဆ်က်စပ်ပီး လမူ စီးပွားဘဝ 

ြပန်လည်နာလန်ထူေရးလုပ်ငန်းသည် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန်ကာလတွင် ိုင်ငံများ 

အားလံုး ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ရမည့် အေရးကီးဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်လာမည်

  ယခလုိေုဆာင်ရက်ကရာတွင် ိင်ုငမံျားအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိ ုယခင်ထက်ပိုပီး 

တိုးြမင့ ်ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုအပ်၊ အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးှင့်  ကပ်ေရာဂါအလွန် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

ဘုအံကျိးစီးပွားအြဖစ် သမှိတ်ခယံူပီး ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေြဖရှင်းေဆာင်ရက်မ များ လုပ်ေဆာင် 

သွားပါက ိုင်ငံအားလံုးအတွက် ပိုမိုထိေရာက်ပီးအကျိးများေစမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်း (၂၂)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံကည်းတပ်ဦးစီးချပ်များအစည်းအေဝးတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁  

»» စာမျက်ှာ ၅ မှ

ေဆာင်ရက်ိုင်သည့် စွမ်းေဆာင်ရည်များရှိသည်ကို

ေတွရိှရေကာင်း၊ ုိင်ငံအေတာ်များများ၏ တပ်မေတာ် 

များအေနြဖင့် အတိတ်ကြဖစ်ပွားခ့ဲဖူးသည့် ကပ်ေရာဂါ 

များတွင်   ကံေတွခဲ့ရသည့ ် အကျပ်အတည်းများ၊ 

အခက်အခမဲျားကိ ုရင်ဆိင်ုေြဖရှင်းခဲဖ့ူးသည့ ်အေတွ 

အကံေကာင်းများ ရှိှင့်ပီးြဖစ်ေကာင်း။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ

ဆက်လက်၍ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မ ှကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများတွင် 

ကညူပီါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များှင့ပ်တ်သက်၍ 

ေြပာကားရာတွင် မမိတိို ြမန်မာတ့ပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်

တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊    ေဆးတပ်ရင်းများတွင ်

တပ်မေတာ်သားများ၊ မသိားစဝုင်များှင့ ်   အရပ်သား 

ြပည်သလူထူကုိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ စမ်းသပ်စစ်ေဆး 

မ များကိ ုကညူြီပလပ်ုေပးိင်ုခဲသ့ည့ ်အေရအတွက်မှာ 

ယေနအချနိ်အထိ ၅၆၄၇၇၇   ဦးရှိခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း၊  

ြမန်မာ ့တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ှင့်ပူးေပါင်း၍   ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင ်အားြဖည့ ်

ကညီူေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ တုိင်းေဒသကီး 

ှင့ ်ြပည်နယ်အလိက်ု စစ်ဘက်ဆိင်ုရာ ေဆးဝန်ထမ်း 

များြဖစ်သည့ ်ေရာဂါရှာေဖေွရးှင့ ်ကသုေရးပါရဂမူျား 

ကို ေဆးမှးများ၊ သူနာြပများ၊ က မ်းကျင်သူများ 

ပါဝင်သည့်အဖွဲများြဖင့ ်ဖွဲစည်းပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

ဧပီလမှစ၍ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊   ကုသေရး   လုပ်ငန်းများတွင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊      ထိုြပင ်

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှသည့ ်လပ်ုငန်းစ်များတွင်လည်း 

ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းမှ သက်ဆိင်ုရာေဒသအသီးသီးသို 

ကာကွယ်ေဆးများ သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်းကဲသ့ိုေသာ 

လပ်ုငန်းများအပါအဝင် အြခားလုပ်ငန်းများတွင်လည်း 

လိုအပ်သလို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

 ၄ ရာခိုင် န်းဝန်းကျင်မ အထိ ေလျာ့နည်းလာ

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြမန် 

ဗီဇေြပာင်းဒယ်လ်တာသည ်   တတိယလ  င်းအြပင ်

၂၀၂၁ ခုှစ် ေမလ ၂၇ ရက်မှစတင်ခ့ဲရာ ဇူလုိင်လှင့် 

ဩဂုတ်လတုိတွင် ကူးစက်မ  န်းသည် ၃၀ ရာခိင်ု န်း 

ေကျာ်ရိှခဲေ့သာ်လည်း စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ေကာင့ ်ယခ ုေအာက်တိဘုာလအတွင်း 

တွင် ကူးစက်မ  န်းသည် ၄ ရာခိင်ု န်းဝန်းကျင်မ အထ ိ

ေလျာ့နည်းလာခဲ့ေကာင်း၊   ၎င်းသည ်  စစ်ဘက်-

အရပ်ဘက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၏ ရလဒ်တစ်ခြုဖစ် 

ေကာင်း၊ ထိုြပင် စတုတ လ  င်းြဖစ်ပွားလာိုင်မ ကို 

ကိတင်ေြမာ်ေတွးပီး ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းစ်များကို   ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ုိင်ငံတစ်ဝန်း တုိင်းစစ် 

ဌာနချပ်များရှိ တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၌ အတည်ြပ 

လနူာကသုေရးစင်တာ ၉၈ ခ ုြပင်ဆင်ဖွင့လှ်စ်ထားရိှ 

ပီး အေရးေပ လနူာခတုင် ၉၅၀၀ ခန်ကိ ုြပင်ဆင်ထား 

ရိှပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ချက်များကိ ု

ြဖည့ဆ်ည်းိင်ုရန်အတွက် Oxygen Plant ှင့ ်Liquid 

Oxygen Plant များ တည်ေဆာက်ထားရိှပီး Oxygen 

Plant တည်ေဆာက်ရန် အခက်အခဲရှိေသာ ေနရာ 

များတွင်   Oxygen   Concentrator   များ   ြဖန်ခွဲ 

ထုတ်ေပးိုင်ေရး ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားလျက်ရှ ိ

ေကာင်း။

စစ်ဘက်ဆိင်ုရာအရင်းအြမစ်များကိ ုကိဗုစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး လုပ်ငန်း 

စ်များတွင်  ကျယ်ြပန်စွာအသုံးြပိုင်ေသာ်လည်း 

တစ်ဖက်တွင် အဆိုပါ   ကပ်ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ  

ေကာင့်   စစ်ဘက်အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များကို 

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက်   အသင့်ြဖစ်မ ကိုလည်း   တိုက်ိုက်ှင့ ်

သွယ်ဝိုက်ထိခိုက်ိုင်သည့် အလားအလာများစွာရှိ 

ေကာင်း၊ စစ်ဘက်အေနြဖင့ ်ြပင်ပမ ှ ခိမ်းေြခာက်မ  

အ ရာယ်များကိ ုကာကွယ်တားဆီးရန် မလူတာဝန် 

ရိှေနေသာ်လည်း လက်ရိှကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  အေြခ 

အေနအရ အစိုးရမှေဆာင်ရက်ေနသည့် ကပ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး လပ်ုငန်းစ်များတွင် 

ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်ေနရသည့်အတွက် စစ်ဘက် 

တွင်လည်း အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိဖအိားများှင့ ်

ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိေကာင်း၊   ထိုေကာင့် စစ်ဘက် 

အေနြဖင့် ၎င်းတို၏အရင်းအြမစ်များကို ြပဿနာ 

အမျိးမျိးတွင ်ပုံစံအမျိးမျိးှင့ ်ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

မဟာဗျဟာကျသည့ ်မဝူါဒများကိ ုြပန်လည်ဆန်းစစ် 

ရန် လိုအပ်လာေကာင်း၊ သေဘာသဘာဝအားြဖင့ ်

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ  အရင်းအြမစ်များကိ ု   ကပ်ေရာဂါ 

တုံြပန်ေရးအတွက ်စုဖွဲပျိးေထာင်ထားြခင်းမဟုတ ်

ေသာ်လည်း  ိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီ၏  ေဘးကင်း 

လုံ ခံမ အဆင့အ်တန်းြမင့မ်ားေစရန်ှင့ ်သမားိုးကျ 

မဟတ်ုေသာ စန်ိေခ မ များကိ ုရင်ဆိင်ုေြဖရှင်းိင်ုရန် 

အတွက် စစ်ဘက်အရင်းအြမစ်များ၏ စွမ်းေဆာင်ိင်ု 

ရည်ှင့် အရည်အေသွးများ ပိုမိုတိုးတက်လာေစရန ်

ေနာင်အနာဂတ်ကာလတွင်    ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင ်

ြပင်ဆင်သင့်သည်ဟ ုအကံြပလိုပါေကာင်း။

ေဆာင်ရက်သင့်

 သမားိုးကျမဟုတ်သည့ ်   စိန်ေခ မ များကို 

ပိုမိုထိေရာက်အကျိးရှိစွာ   ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းရာတွင ်

လွန်စွာအေရးပါသည့်       စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် 

ဆက်ဆံေရး၏    အခန်းက  ကို   ပိုမိုတိုးတက် 

ေကာင်းမွန်လာေအာင ်   ေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း၊ 

ထိုြပင ်  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်   ိုင်ငံှင့် 

ြပည်သမူျား ထခိိက်ုခစံားခဲရ့သည့ ်လမူ စီးပွားဆိင်ုရာ 

ကစိ ရပ်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာအစိုးရများက နည်းလမ်း 

ေပါင်းစုြံဖင့ ်ြပန်လည်ကစုားရာတွင် မမိတိို စစ်ဘက် 

အေနြဖင့် ရှိရင်းစွဲအရင်းအြမစ်များကိ ုမ ေဝသုံးစွဲ၍ 

ကူညီေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ကပ်ေရာဂါ 

ေကာင့ ်  အားနည်းမ ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့်   တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးလုပ်ငန်းများ   ြပန်လည်အားေကာင်းလာ 

ေစရန်လည်းေကာင်း၊   စားနပ်ရိက ာဖူလုံေစေရး 

အတွက် အစိုးရအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက် 

အကူြပိုင်ေစရန် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ

ကိ ုတစ်ိင်ုတစ်ပိင်ု ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင်   လပ်ုကိင်ု 

ေဆာင်ရက်၍လည်းေကာင်း၊    ကုန်စည်စီးဆင်းမ  

လျင်ြမန်သွက်လက်ေစရန်အတွက်   လိုအပ်ပါက 

စစ်ဘက် သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးစနစ်ကုိ ထေိရာက်စွာ 

အသုံးြပ၍  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်လည်း 

ေကာင်း စသည်ြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန် 

ကာလ   ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်

အင်တုိက်အားတုိက်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ကမ ာ့ိုင်ငံများအေနြဖင့ ်   ကပ်ေရာဂါအလွန် 

ကာလတွင် ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ထခိိက်ုခစံားခဲရ့သည့ ်

ိင်ုငံေတာ်၏ လူမ စီးပွားက   ြပန်လည်နာလန်ထူေရး 

အတွက်   ေရတို၊   ေရရှည ် စီမံချက်များေရးဆွဲပီး 

သက်ဆုိင်ရာအစုိးရများ၏ ဦးေဆာင်မ ှင့် ြပန်လည် 

ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ 

တွင် စစ်ဘက်အခန်းက  သည် အတိင်ုးအတာတစ်ခ ု

အထိ   အေရးပါေနဦးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုြပင ်

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများ၏ တပ်မေတာ်များအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံ၏ လူမ စီးပွားက    ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနရသည့က်ာလတွင် ိင်ုငေံတာ် 

၏   စီးပွားေရးအေြခခံ   အေဆာက်အဦများကို 

သက်ေရာက်မ မရှိေစမည့်  စစ်အသုံးစရိတ်ကိုသာ 

လျာထားအသုံးြပိုင်ေရး   ချင့်ချနိ်ေဆာင်ရက်သင့ ်

ေကာင်း၊ ယခကုဲသ့ို အစိုးရ၏ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး 

လပ်ုငန်းစ်များကိ ုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ြဖည့ဆ်ည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည့်နည်းတူ တပ်မေတာ်သားများ၊ 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများှင့ ်၎င်းတို၏ မသိားစဝုင်များ 

၏ လမူ စီးပွားလပ်ုငန်းများ အဆင်ေြပေချာေမွေစရန် 

ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ပီး အြခားြပည်သမူျားကိလုည်း 

ဆက်လက်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန ်   ကိးပမ်း

ေဆာင်ရက်သွားသင့်ေကာင်း။

ခိမ်းေြခာက်ခံေနရ

ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါကို   ကမ ာ့ိုင်ငံများ 

အားလုံး လသူားများ၏ အသက်ခ ာကိယ်ုှင့ရ်င်း၍ 

ေကျာ်လ ားိင်ုရန် အေရးကီးေဆာင်ရက်ေနချန်ိတွင် 

အင်အားကီးိုင်ငံအချိ၏ မဟာဗျဟာအားပိင်မ  

များသည် အာဆယီအံပါအဝင် ေဒသအသီးသီးအေပ  

ိုက်ခတ်မ များ    ရှိလာခဲ့သည်ကိုလည်း  ေတွရှိရ 

ေကာင်း၊  အာဆီယံဗဟုိြပမ   (ASEAN Centrality)၊ 

အာဆီယံစုစည်းညီွတ်မ      (ASEAN Unity)ှင့် 

အာဆီယံလမ်းေကာင်း     (ASEAN Way)တိုသည် 

မည်သည့်အချနိ်ှင့်မ မတူေအာင် ခိမ်းေြခာက်ခံေန 

ရပြီဖစ်ေကာင်း၊ အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများအားလံုး 

ယခင်ကထက်ပို၍  စည်းလုံးညီွတ်စွာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ ၎င်းတွင် “အြခား 

ိုင်ငံများ၏ ြပည်တွင်းေရးကိစ များတွင် ဝင်ေရာက ်

စွက်ဖက်မ မြပြခင်း”ဆိသုည့ ်အေြခခမံသူည် အြခား 

ေဒသဆိင်ုရာ   အဖဲွအစည်းများှင့ ်    မတကဲွူြပားပီး 

ထူးြခားလှသည့ ်အာဆယီ၏ံ အမှတ်လက ဏာတစ်ခ ု

ြဖစ်သည်ကိ ု   အေလးအနက်ထား   ေြပာကားလိ ု

ေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၇ သို »»

  စစ်ဘက်အေနြဖင့ ်ြပင်ပမှ  ခမ်ိးေြခာက်မ အ ရာယ်များကိ ုကာကွယ်တားဆီးရန် မလူတာဝန် 

ရိှေနေသာ်လည်း လက်ရိှကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနအရ အစုိးရမှေဆာင်ရက်ေနသည့် 

ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး လပ်ုငန်းစ်များတွင် ပံပ့ိုးကညူေီဆာင်ရက်ေနရသည့် 

အတွက် စစ်ဘက်တွင်လည်း အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ဖိအားများှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိ

  စစ်ဘက်အေနြဖင့ ်၎င်းတို၏အရင်းအြမစ်များကိ ုြပဿနာအမျိးမျိးတွင် ပုစံအံမျိးမျိးှင့် 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့် မဟာဗျဟာကျသည့် မူဝါဒများကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်လာ

  သေဘာသဘာဝအားြဖင့ ်စစ်ဘက်ဆိင်ုရာ အရင်းအြမစ်များကိ ုကပ်ေရာဂါ တုံြပန်ေရးအတွက် 

စုဖွဲပျိးေထာင်ထားြခင်းမဟုတ်ေသာ်လည်း  ိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီ၏  ေဘးကင်းလုံ ခံ မ  

အဆင့်အတန်းြမင့မ်ားေစရန်ှင့ ်သမားိုးကျမဟတ်ုေသာ စန်ိေခ မ များကိ ုရင်ဆိင်ုေြဖရှင်း 

ိုင်ရန်အတွက် စစ်ဘက်အရင်းအြမစ်များ၏ စွမ်းေဆာင်ိုင်ရည်ှင့် အရည်အေသွးများ 

ပိမုိတုိုးတက်လာေစရန် ေနာင်အနာဂတ်ကာလတွင် ေလက့ျင့ပ်ျိးေထာင် ြပင်ဆင်သင့သ်ည်ဟ ု

အ ကံြပလို

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက   ၊  ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်းက (၂၃)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံ ကည်းတပ်ဦးစီးချပ်များ အစည်းအေဝး(ACAMM XXIII)၊ (၃၀)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံတပ်မေတာ်(ကည်း)များ ေသနတ် 

ပစ်ပိင်ပဲွှင့် (၁၀)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံလုပ်သက်ရင့် အရာခံဗုိလ်များ အစည်းအေဝးတုိကုိ အိမ်ရှင်အြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်မည့် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံသုိ ဥက    

တာဝန်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရာ ACAMM Stand ကိ ုဗီယက်နမ်ြပည်သူတပ်မေတာ် ဒုတိယစစ်ဦးစီးအရာရိှချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး Nguyen Van Nghia ကုိယ်စား 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်ိုင်င ံစစ်သံမှး Senior Colonel Nguyen Thanh Dong က လက်ခံရယူစ်။



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁  

»» စာမျက်ှာ ၆ မှ
ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်     အြခားိုင်ငံများ၏ 

အချပ်အြခာအာဏာကိ ုအမတဲေစ ေလးစားခဲသ့လိ ု
မည်သည့်ုိင်ငံ၏ ြပည်တွင်းေရးကိစ များကုိ ဝင်ေရာက် 
စွက်ဖက်ြခင်းလည်း မရှိခဲ့ေကာင်း၊ သိုေသာ် ယေန  
အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင်မက ေဆွးေွးဖက် 
ိင်ုငမံျားှင့ ်အစည်းအေဝးများတွင်ပါ ြမန်မာိင်ုငှံင့ ်
ပတ်သက်သည့်  ေဆာင်ရက်ချက်များကုိကည့်ပါက 
ASEAN Centrality၊ ASEAN Unity ှင့် ASEAN Way 
ကို ထိခိုက်လာပီလားဆိုသည်ကိ ုသံသယြဖစ်စရာ 
ေတွရှိလာရေကာင်း၊ အေကာင်းြပချက်မှာ ြမန်မာ 
ိုင်ငံ၏ လက်ရှိအစိုးရအေနြဖင့ ်၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီလ 
၂၄ ရက်       အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝး၏ 
သေဘာတညူခီျက်  ၅  ရပ်အေပ  တုံြပန်မ မရိှဆိသုည့် 
အေကာင်းြပချက်ြဖင့ ်  အစည်းအေဝးတွင ် ြမန်မာ 
အစိုးရေခါင်းေဆာင်ကိ ု မဖိတ်ေရး အဓိကဆုံးြဖတ ်
ချက် ထွက်လာေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီလ ၂၄ ရက် 
အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင ်ိုင်ငံေတာ်စီမ ံ
အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 
အေနြဖင့်     ိုင်ငံေတာ်၏    လက်ရှိအေြခအေန၊ 
ေရှဆက်လပ်ုေဆာင်မည့လ်ပ်ုငန်းများ၊ ရပ်တည်ချက် 
သေဘာထားများကိ ု  ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွး 
ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းအစည်းအေဝးတွင် ိင်ုငေံတာ် 
စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 
အေနြဖင့ ်အချက်သုံးချက်ကိ ုအေလးထား ေြပာကား 
ခဲေ့ကာင်း၊ ၎င်းအချက်သံုးချက်မှာ မိမိတုိုိင်ငံအေပ  
ေပးအပ်ခဲသ့ည့ ်အကြံပချက်များကိ ုြပည်တွင်းတွင် 
လတ်တေလာြဖစ်ပျက်ေနသည့ ်အေြခအေနများှင့ ်
ဆက်စပ်၍ အေလးေပးထည့သွ်င်းစ်းစားသွားမည်၊ 
မမိတိိုအေနြဖင့ ်ြပည်တွင်းတည်ငမ်ိမ အေပ မတူည်၍ 
အာဆယီ၏ံ အဆိြုပချက်များ၊ ခရီးစ်များကိ ုစ်းစား 
သွားမည်၊  အာဆယီ၏ံအြပသေဘာ ပါဝင်ကူညီပ့ံပုိး 
ေပးလိုမ ှင့်စပ်လျ်း၍လည်း   အာဆီယံပဋိညာ်၊ 
အာဆီယံလမ်းစ်၊    အာဆီယံစိတ်ဓာတ်အေပ  
အေြခခံမည်ဆိုပါက     ိုင်ငံေကာင်းကျိးအတွက ်
စ်းစားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း စသည့ ်အချက်သုံးချက် 
ကိ ုေဆွးေွးေြပာကားခဲမ့ အေပ  ထပ်ေလာင်းသတရိ 
ေစလိုေကာင်း။

မြဖစ်ိုင်သည့ ်ေတာင်းဆိုချက်များ
အာဆီယံအထူးကုိယ်စားလှယ် ြမန်မာုိင်ငံသုိ

လာေရာက်ေရးှင့ ်ပတ်သက်ပီး ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့် 
အေလးထားေဆာင်ရက်ခဲေ့သာ်လည်း အမျိးမျိးေသာ 
ညိ  င်းမ များှင့ ်ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ် ေတာင်းဆိမု  
များအြပင ်ိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒြဖစ်သည့ ်တရား 
ရင်ဆိုင်ဆဲပုဂ ိလ်တစ်ဦးကို မည်သည့်ပုဂ ိလ် အဖွဲ 
အစည်းကမ  ေတွခွင့မ်ရိှသည့အ်ချက်ကိ ုေကျာ်လွန် 
၍ ေတွခွင့ရ်ရန် မြဖစ်ိင်ုသည့ ်ေတာင်းဆိခုျက်များပါ 
ကံေတွခ့ဲရေကာင်း၊ ၎င်းကိစ ရပ်များှင့် ပတ်သက် 
၍  အာဆီယံအလှည့်ကျဥက     ဘူိုင်းိုင်ငံ၏ 
ေအာက်တိဘုာ ၁၆ ရက် ထတ်ုြပန်ချက်အေပ  ၂၀၂၁ 
ခှုစ် ေအာက်တိဘုာ ၂၂ ရက်တွင်  ြပည်ေထာင်စသုမ တ 
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊   ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက 

သေဘာထားသတင်းထုတ်ြပန်ချက်ကုိ ထုတ်ြပန်ပီး 
ြဖစ်ေကာင်း၊ အာဆယီအံလှည့က်ျဥက   ၏ ေကညာ 
ချက်သည်  အာဆီယံ၏ပဋိညာ်အပိုဒ်  ၂၀(၁)  ြဖစ် 
သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် ေဆွးေွး 
တိင်ုပင်ြခင်းှင့ ်တညူဆီ ကိ ုအေြခခရံမည်ဆိသုည့ ်
အချက်၊ အပိဒ်ု ၂ (၂)(က)၊ (င)ှင့် (စ)ပါ    အဖဲွဝင်ုိင်ငံ 
များ၏ အချပ်အြခာအာဏာပိင်ုဆိင်ုမ ကိ ု   ေလးစား 
ရန်၊ ြပည်တွင်းေရး  မစွက်ဖက်ရန်ှင့ ်အဖွဲဝင်ိုင်င ံ
များ၏ အမျိးသားေရးတည်ရိှမ ကိ ုြပင်ပမှမစွက်ဖက် 
ေရး  စသည့မ်မူျားှင့ ်  ဆန်ကျင်ေနသည်ကိ ု ေတွရိှရ 
ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 
ေကာင်စီ၊   ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ် ိုင်ငံေတာ် 

တာဝန်အား     စတင်တာဝန်ယူသည့်ကာလမှစ၍ 
ချမှတ်ထားပီး     အာဆီယံိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များ 
အစည်းအေဝး၌လည်း       ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့သည့ ်

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် 
(၅)ရပ်အတိင်ုး ခိင်ုမာတကိျစွာ ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း၊ အာဆယီ၏ံ သေဘာတညူခီျက်(၅) ရပ် 
အတုိင်း လုပ်ငန်းစ်များအား အတတ်ုိင်ဆံုး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။
ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ     (၂၀၀၈ ခုှစ်)  ပါ 

“ိုင်ငံေတာ်သည်       လွတ်လပ်၍တက်က ပီး 
ဘက်မလုိက်ေသာ ုိင်ငံြခားေရးဝါဒကုိ ကျင့်သံုးသည်၊ 
ကမ ာ့ငိမ်းချမ်းေရးှင့်   ိုင်ငံအချင်းချင်း   မိတ်ဝတ် 
မပျက် ေပါင်းဖက်ဆက်ဆံေရးကို ေရှး သည်။ ိုင်င ံ
အချင်းချင်း ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး 
မူကို ေစာင့်ထိန်းသည”်ဆိုသည့် ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒ 
အတိင်ုး ဆက်လက်လိက်ုနာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း သေဘာထားထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်ကို
လည်း အေဆေွတာ်တိုမှတစ်ဆင့ ်ိင်ုငံေ့ခါင်းေဆာင် 
အသီးသီးအား ပကတိအေြခအေနမှန်ကို အသိေပး 
တင်ြပိုင်ေရးကိုလည်း ေဆွးေွးလိုေကာင်း၊ ယခု 
ကဲသ့ို ASEAN Centrality၊  ASEAN Unity ှင့ ်ASEAN 
Way  များကိ ု  ေကျာ်လွန်ေဆာင်ရက်လာသည်မှာ 
ြမန်မာုိင်ငံတစ်ခုတည်းအေပ ကိုသာ သက်ေရာက် 
မည်မဟုတ်ဘ ဲ     ကျန်အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 
အားလုံးအေပ တွင်လည်း   တစ်နည်းမဟတ်ုတစ်နည်း 
မည်သည့်အချနိ်မျိးတွင်မဆိ ု  ယခုကဲ့သို အာဆီယံ 
ြပင်ပအသိုက်အဝန်းများ၏    အေသွးအေရာင်စုံ 
ဖိအားေပး၊   ေသွးထိုး၊   ေသွးခဲွ၊    သပ်လ ိမ ှင့်အတူ 
စည်းလုံးညီွတ်ေသာ    အာဆီယံအဖွဲအတွင်း 
ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ များ၊ တစ်နည်းအားြဖင့် အာဆီယံ 
ိုင်ငံအချင်းချင်း မျက်ှာထက်  ေကျာ်လွန်ကည့်ရ 
သည့်  သက်ေရာက်မ များရှိလာိုင်သည်ကိုလည်း 
သတြိပကေစလိေုကာင်း၊ ပိမုိစုည်းလုံးညွီတ်သည့် 
အာဆီယံအသုိက်အဝန်းြဖစ်လာရန်အတွက် အာဆီယံ 
ကည်းတပ်များအဆင့်မှသည်   ိုင်ငံအဆင့်အထိ 
ယခင်ထက်ပို၍   နားလည်မ ရှိရန်၊  ယုံကည်မ ရှိရန်၊ 
အြပန်အလှန်ေလးစားရန် လိအုပ်သည်ဟ ုေြပာကား 
လိုေကာင်း။

ဝမ်းနည်းစိတ်မေကာင်းြဖစ်
အာဆီယံေဒသအပါအဝင်   ကမ ာတစ်ဝန်းလံုး 

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ 
သည့်    မိသားစုများအားလုံးအတွက ်   ဝမ်းနည်း 
စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရသည်ကို ေြပာကားလိုေကာင်း၊ 
ကမ ာေပ တွင် ရင်ဆိုင်ကံေတွခဲ့ဖူးသမ  ေဘးဒုက  
များ၊   အကျပ်အတည်းများကိ ု  မိမိတိုလူသားများ 
အိင်ုယေူကျာ်လ ားိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ ကံေတွဖူးခဲသ့ည့ ်
အေတွအကံများကိ ုသင်ခန်းစာယ၍ူ ပိမုိေုကာင်းမွန် 
သည့ ်အနာဂတ်ကိ ုထဆုစ်ခဲ့ကပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယခ ု
အချန်ိတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် မမိတိိုအားလုံး 
ထိခိုက်ခံစားေနကရေသာ်လည်း  မေဝးေတာ့သည့ ်
ကာလတွင်    ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့်အေြခအေနကိ ု
ေရာက်ရိှေအာင် စွမ်းေဆာင်ိင်ုလမိ့မ်ည်ဟ ုယုံကည် 
ေကာင်း၊   မိမိတို  ကည်းတပ်    တပ်ဖဲွဝင်များသည် 

အသက်ကိပုင် ပဓာနမထားဘ ဲတိက်ုပဲွများဆင် ဲလာခဲ ့
သမူျားြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုကံေတွေနရသည့ ်ကိဗုစ်-

၁၉ ကပ်ေရာဂါကိလုည်း အစိုးရှင့အ်တ၊ူ ြပည်သှူင့ ်
အတ ူလက်တဲွပူးေပါင်း၍ အိင်ုတိက်ုိင်ုလမိ့မ်ည်ဟ ု
ယုံကည်ထားေကာင်း၊ အာဆယီံကည်းတပ်ဦးစီးချပ် 
အားလုံး၊ အာဆယီံကည်းတပ် တပ်ဖဲွဝင်များအားလုံး 
ှင့်  မိသားစုများအားလုံး  ေဘးကင်းလုံ ခံစွာရှိက 

ပါေစဟ ုဆမွုန်ေကာင်းေတာင်းပါေကာင်း ေြပာကား 
သည်။

ယင်းေနာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာ 
ကသည့်  အာဆီယံ ကည်းတပ်ဦးစီးချပ်များှင့ ်
တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများက “ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 
အလွန်   ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးတွင်  အာဆီယံ 
ကည်းတပ်များ၏ အခန်းက  (The Role of ASEAN   
Armies In the Process  of  Rehabilitation  After  
the COVID-19 Pandemic) ေခါင်းစ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ုိင်ငံအက ရာစ်အလုိက် ကျယ်ြပန်စွာ ေဆွးေွးက 
သည်။

သုံးသပ်ေဆွးေွး
ဆက်လက်၍ ိင်ုငအံလိက်ုေဆွးေွးတင်ြပချက် 

များအေပ    ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ ်
တစ်ဦးြဖစ်သည့် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 
၏   အကံေပးပုဂ ိလ်   ေဒါက်တာ  ရင်ရင်ွယ်က 
အှစ်ချပ် သုံးသပ်ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 
ဒုတိယဥက   ၊  ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 
ဦးစီးချပ်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း) ဒုတိယ 
ဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်းက နဂိုံးချပ် တ်ဆက်စကား 
ေြပာကားရာတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ တိက်ုဖျက် 
ေရးှင့်ပတ်သက်၍        အာဆီယံကည်းတပ်များ၏ 
အေတွအကံများကိ ု    တက်တက်က က    ပါဝင် 
ေဆွးေွးေပးခ့ဲြခင်းေကာင့်  ေကျးဇူးတင်ရိှေကာင်း၊ 
မမိတိိုသက်ဆိင်ုရာိင်ုငမံျား၏ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 
အလွန်   ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်
အာဆယီံကည်းတပ်များအေနြဖင့ ်ပါဝင်ေဆာင်ရက် 
ိုင်မည့်အခန်းက  ကို      တွက်ဆမိေစေကာင်း၊ 
အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းပီး  အချက်အလက် 
ြပည့စ်ုသံည့ ်ေဆွးေွးမ များြဖစ်ေသာေကာင့ ်အကျိး 
များေစသည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း။

ယခုကျင်းပေနသည့်   အာဆီယံကည်းတပ ်
ဦးစီးချပ်များ   အစည်းအေဝးသည်  အာဆီယံေဒသ 
ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ   သံခင်းတမန်ခင်း  (Defence 
Diplomacy of ASEAN)၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ ်
ြဖစ်ေကာင်း၊  ယခုကဲ့သို  ေတွဆုံမ များမှတစ်ဆင့ ်
အာဆီယံကည်းတပ်ေခါင်းေဆာင်များအကား ချစ်ခင် 
ရင်းီှးမ ၊ နားလည်မ ှင့် ယံုကည်မ များ တိုးပွားလာ 
ေစိင်ုမည်ြဖစ်ပီး  ထိမှုတစ်ဆင့ ်အာဆယီံကည်းတပ် 
များအကား ဆက်ဆေံရး၊ အာဆယီတံပ်မေတာ်များ 
အကားဆက်ဆံေရးကုိ ပုိမုိတုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစ
မည်ြဖစ်သည်ဟ ုယုံကည်ေကာင်း၊ တစ်နည်းအားြဖင့ ်
မိမိတိုအာဆီယံကည်းတပ်ဦးစီးချပ်များ အစည်း 
အေဝးသည်   “One Vision,   One Identity,  One 
Community” ဆိသုည့ ်အာဆယီေံဆာင်ပဒ်ုှင့အ်ည ီ

တစ်ခုတည်းေသာ        အာဆီယံအသိုက်အဝန်း 
တည်ေဆာက်ေရးတွင် အေရးပါသည့ ်အစတ်ိအပိင်ုး 

တစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟ ုဆိုိုင်ေကာင်း။
မိမိတို  ACAMM  ကဲ့သို  စ  က များမှတစ်ဆင့ ်

ေဒသတွင်းကာကွယ်ေရးှင့ ်လုံ ခံေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ် 
များှင့်ပတ်သက်၍ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခွင့ ်
ရရိှပီး အာဆယီအံေနြဖင့ ်တုံြပန်ေဆာင်ရက်သင့သ်ည့ ်

  ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ (၂၀၀၈ ခှုစ်)ပါ “ိင်ုငေံတာ်သည် လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးဝါဒကိ ုကျင့သ်ုံးသည်၊ 

ကမ  ာ့ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်ိင်ုငအံချင်းချင်း မတ်ိဝတ်မပျက် ေပါင်းဖက်ဆက်ဆေံရးကိ ုေရှး သည်။ ိင်ုငအံချင်းချင်း ငမ်ိးချမ်းစွာ အတူယှ်တဲွ 

ေနထိုင်ေရးမူကို ေစာင့်ထိန်းသည်”ဆိုသည့်  ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒအတိုင်း ဆက်လက်လိုက်နာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေဘာထား

ထတ်ုြပန်ေကညာခဲသ့ည်ကိလုည်း အေဆွေတာ်တိုမှတစ်ဆင့ ်ိင်ုငံေ့ခါင်းေဆာင်အသီးသီးအား ပကတအိေြခအေနမှန်ကိ ုအသိေပးတင်ြပိင်ု 

ေရးကိုလည်း ေဆွးေွးလို

  ယခကုဲသ့ို ASEAN Centrality ၊  ASEAN Unity ှင့ ်ASEAN Way  များကိ ု ေကျာ်လွန်ေဆာင်ရက်လာသည်မှာ ြမန်မာိင်ုင ံ

တစ်ခတုည်းအေပ ကိသုာ သက်ေရာကမ်ည်မဟတ်ုဘ ဲကျနအ်ာဆီယအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားအားလံုးအေပ တွင်လည်း   တစ်နည်းမဟတ်ုတစ်နည်း 

မည်သည့အ်ချန်ိမျိးတွင်မဆိ ုယခကုဲသ့ို အာဆီယြံပင်ပအသုိက်အဝန်းများ၏ အေသွးအေရာင်စု ံဖအိားေပး၊ ေသွးထိုး၊   ေသွးခဲွ၊   သပ်လ ိမ ှင့် 

အတူ  စည်းလုံးညွီတ်ေသာ   အာဆီယအံဖဲွအတွင်း ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ များ၊ တစ်နည်းအားြဖင့ ်အာဆီယံိင်ုငအံချင်းချင်း မျက်ှာထက်  

ေကျာ်လွန်ကည့်ရသည့် သက်ေရာက်မ များရှိလာိုင်သည်ကိုလည်း သတိြပကေစလို

နည်းလမ်းများကိ ုေဆွးေွးအေြဖရှာ အကြံပတင်ြပ 
ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယေနအစည်းအေဝးတွင် အာဆယီ ံ
ကည်းတပ်ဦးစီးချပ်များအေနြဖင့ ်      ကိုဗစ်-၁၉ 
ကပ်ေရာဂါ       တိက်ုဖျက်ေရး၊       ကပ်ေရာဂါအလွန် 
ကာလ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ပါဝင် 
ေဆွးေွးေပးခဲ့ကသြဖင့်   ေကျးဇူးတင်ရှိသည်ကို 
ထပ်မံေြပာကားလိုေကာင်း၊   လူကီးမင်းတို၏ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ မပါဘ ဲယေနအစည်းအေဝးကိ ု
ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ကျင်းပိင်ုမည် မဟတ်ုသည်မှာ 
ေသချာပါေကာင်း၊ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မ ၊ 
ပါဝင်ေဆွးေွးမ များအတွက်     ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 
ေကာင်း၊ လာမည့်ှစ်တွင် အိမ်ရှင်အြဖစ ်  လက်ခံ 
ကျင်းပမည့ ်   ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအေနြဖင့ ်  ACAMM 
အစည်းအေဝးကိ ုေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိင်ုလမိ့မ်ည် 
ဟ ုယုံကည်ေကာင်း၊ ကပ်ေရာဂါအေြခအေနကိသုာ 
ထန်ိးချပ်ိင်ုပဆီိပုါက လာမည့ှ်စ်အစည်းအေဝးတွင် 
မိတ်ေဆွ   ကည်းတပ်ဦးစီးချပ်များ   အားလုံးကိ ု
မျက်ှာချင်းဆိင်ု ေတွြမင်ခွင့ရ်လမိ့မ်ည်ဟ ုေမ ာ်လင့် 
ပါေကာင်းှင့် ကျန်းမာရ င်လန်းစွာရှိေစရန် ဆုမွန် 
ေကာင်း ေတာင်းေပးပါေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်
ဆက်လက်၍   (၂၃)ကိမ်ေြမာက ်  အာဆီယံ 

ကည်းတပ်ဦးစီးချပ်များ  အစည်းအေဝး(ACAMM 
XXIII)၊   (၃၀)ကိမ်ေြမာက ်  အာဆီယံတပ်မေတာ် 
(ကည်း)များ    ေသနတ်ပစ်ပိင်ပွဲ (30th ASEAN   
Armies Rifle Meet-AARM XXX)ှင့် (၁၀)ကိမ် 
ေြမာက ်  အာဆီယံလုပ်သက်ရင့ ်  အရာခံဗိုလ်များ 
အစည်းအေဝး   (10th ASEAN  Sergeant  Major  
Army  Meets –ASMAM X)တိုကို အိမ်ရှင်အြဖစ ်
တာဝန်ယေူဆာင်ရက်မည့ ်ဗီယက်နမ်ုိင်ငံသုိ ဥက    
တာဝန်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရာ   AARM  အလံှင့် 
ACAMM Stand တိုကိ ုဗယီက်နမ်ြပည်သူတပ်မေတာ် 
ဒုတိယစစ်ဦးစီးအရာရှိချပ်   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 
Nguyen Van Nghia ကိုယ်စား ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 
ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံစစ်သမှံး Senior Colonel Nguyen 
Thanh Dong က လက်ခံရယူသည်။ 

ယင်းေနာက် ASMAM ကျိင်းအား အရာခံဗိုလ် 
ဝင်းလ  င်မှ ဆက်လက်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရာ ြမန်မာုိင်ငံ 
ဆိင်ုရာ ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ စစ်သံမှးက လက်ခံရယူသည်။

ဆက်လက်၍    အခမ်းအနားအစီအစ်အရ 
ဗယီက်နမ်ိင်ုငအံေကာင်း မတ်ိဆက်ဗဒီယီိကုိ ုြပသ 
ပီး ဗီယက်နမ်ြပည်သူတပ်မေတာ ်ဒုတိယ စစ်ဦးစီး 
အရာရိှချပ် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး Nguyen Van Nghia 
က ကိဆုိ တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 
ဒုတိယဥက   ၊    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်၊  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)  ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချပ်မှးကီး     စိုးဝင်းသည ်   အစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်လာကေသာ ြမန်မာိုင်ငံ အေြခစိုက ်   
အာဆယီံိင်ုငမံျားမှ  စစ်သမှံးများ၊ သံုံးတာဝန်ရိှသ ူ
များှင့အ်တ ူစေုပါင်းဓာတ်ပုံိက်ု၍ အခမ်းအနားကိ ု   
ေအာင်ြမင်စွာုပ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                        

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ ၁၃၊  ၂၀၂၁

မူးယစ်အ ရာယ် အားကစားြဖင့် တားဆီးကာကွယ်

စာချစ်သူ
ဆယ်ေကျာ်သက်အရယ် လူငယ်ေလးှစ်ဦး။ သူတိုှစ်ဦးကို ြပည်သူကုန်တိုက် (၁)က ေရာင်းချေပးေသာ ၁၆ ကျပ် ြပား ၄၀ တန် ဒဗလျေဘာလုံးေလး 

တစ်လုံးှင့်အတူ   မကာခဏေတွရတတ်သည်။ ေဘာလုံးသာကန်ရမည်ဆိုလ င်ြဖင့ ်မိုးရာရာ၊ ေနပူပူ ဘယ်အချနိ်ြဖစ်ြဖစ ်သူတိုှစ်ဦးက အမဲအဆင်သင့်။ 

ေကျာင်းပိတ်ရက်များဆို မိုးမလင်းခင်ကတည်းက ေဘာလုံးေလးပိုက်ပီး ထွက်လာကသည်။ ပီးေတာ့  ေဘာလုံးကန်ေဖာ်ကန်ဖက်  သူငယ်ချင်းများကို 

အိမ်ေပါက်ေစ့လိုက်ေခ သည်။

သူတိုှစ်ဦးထဲက တစ်ဦးကို   ရပ်ကွက်ထဲက 

လူကီးအချိက “ေဘာူး”ဟုေခ ကသည်။ ထိုသို 

ေခ ရေလာက်ေအာင်လည်း   သူသည်   ေဘာလုံး 

ကစားရာတွင် အိုင်မခံ  အ ံးမေပး Fighting 

Spirit အြပည့်ြဖင့် ပဲွစ၊ ပဲွဆံုး အားကိးမာန်တက် 

ကစားေလ့ရှိသည်။ ထိုသို  ေဘာလုံးကို   အူး 

အမူးကစားတတ်ေသာေကာင့လ်ည်း         လက်ကျိး 

လိက်ု၊ ေြခေထာက်မှာ  ဒဏ်ရာရလုိက်ြဖင့် ေဘာလံုး 

ကန်တိုင်း ဒဏ်ရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ရတတ် 

သည်။

ကျန်တစ်ဦးကမူ     ေဘာလုံးအလိမ်အေခါက် 

က မ်းကျင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရ ံအေတာမသတ်ိင်ု 

ပါက တစ်ကွင်းလုံးပတ်လိမ်တတ်သည်။ ထိုအခါ 

ေနရာယ ူOpening ဖွင့်ေပးထားေသာ ေဘာူးက 

ေပါက်ကွဲတတ်သည်။ သိုေသာ် သူတိုှစ်ဦး တိုက် 

စစ်ြမားဦးကို ဦးေဆာင်တွဲကစားလ င် အတွဲမိ၍ 

ပွဲကမိင်တတ်သည်။ ိုင်ပွဲလည်းများသည်။

သုိရာတွင် ေနာက်ပိင်ုးကာလများ၌ သူသငူယ် 

ချင်းသည် ယခင်ကသိုှယ် ေဘာလုံးကိ ုသွက်သွက် 

လက်လက်မကစားုိင်ေတာ့။   ခါးေလးကန်ုးကန်ုး 

ှင့ ်ကွင်းထလဲမ်းေလ ာက်ေနသည်။ သှူင့ ်တဲွေဖာ် 

ကစားဖက ်ေဘာူးက  ကွင်းထဲမှာ  ဘယ်လိုပဲ 

ေဟာက်ေဟာက ်သူကေတာ့ ကွင်းထဲမှာ ေခါင်း 

ငိုက်စိုက်ှင့် ခါးေထာက်မပျက် ရပ်လျက်ပင်။ 

ေဘာူးက ေပါက်ေပါက်ေဖာက်သလိ ုတရစပ် ဆပူ ူ

ေအာ်ဟစ်ကိမ်းေမာင်းပီဆိုလ င်ြဖင့်     “ငါမရ 

ေတာ့ဘူး။ ခဏနားဦးမယ်ကွာ”ဟု ခွင့်ေတာင်း၍ 

ဂိုးတိုင်ေဘးတွင ်သွားထိုင်ေနေတာ့သည်။

ေနာက်ပိုင်း ေဘာလုံးကွင်းထဲသို    သူအလာ 

ကျဲသွားသည်။ သိုေသာ်  ေဘာူးှင့်သူက  ငယ် 

သူငယ်ချင်းများမို တွဲသွားတွဲလာမပျက်ရှိစမဲ။ 

ညေနခင်း တစ်ေန သငူယ်ချင်းှစ်ဦး လက်ဖက်ရည် 

ဆိုင် ထိုင်ြဖစ်ကသည်။  သူဖွာ  က်ေနေသာ 

ဖက်ေဆးေပါ့လိပ်က   ေညာ်နံတေထာင်းေထာင်း 

ထေနသည်။ ေဘာူးသည် ချက်ချင်းသတြိပမသွိား 

ေလသည်။

“မင်းေဆးေပါ့လိပ်က ေညာ်လှချည်လား”

“မေညာ်ပါဘူး”

သူက စပ်ဖဲဖ ဲရယ်ကျဲကျဲေြပာသည်။

ေဘာူးသည်   အကင်းပါးသူပီပီ   သာမန် 

ေဆးေပါလ့ပ်ိမဟတ်ုတန်ရာဟ ုရပ်ိစားမေိလသည်။ 

ေဆးေပါလ့ပ်ိကိ ုသဖွူာ  က်အပီး စားပဲွခုေံပ  ေခတ  

တင်ထားချန်ိတွင် ေဘာူးသည် “မင်းေဆးေပါလ့ပ်ိ 

က ပိုးဟပ်ချးီေစာ်နံတယ်၊ သွားကွာ”

သံုးေလးငါးဖွာသာ ဖွာ  က်ခါစ သူေဆးေပါ့လိပ် 

ေလးသည် ေရေြမာင်းထဲသိုေရာက်သွားသည်။

“ဟာ . . . မင်းအေတာ်ယုတ်မာတဲ့ေကာင်ပဲ။ 

ဒါကို . . .ဆီက  ဝယ်လာတာ၊   ရှားတယ်က”ွ   သူ 

ေဆွေဆွခုန်သွားသည်။

ေဘာူးကမ ူအူးကွက်နင်းကာ “မသိဘူးေလ 

ကွာ”ဟုသာ ဘူးခံ၍ေနသည်။ ေဘာူး၏မျက်ှာ 

ကား အရယ်အပံးတိုဖုံးေလေသာ်လည်း စိတ်ထဲမှာ 

ေတာ့ စိတ်မေကာင်းြဖစ်သွားသည်။ သူသူငယ်ချင်း 

သည် ဟိုစပ်စပ ်   ဒီစပ်စပ်   အေပါင်းအသင်းစုံသ ူ

အမီ  ေရာက်မလာေသး။      မေမ ာ်မှန်းထားေသာ 

အြခားေကျာင်းေနဖက်သူငယ်ချင်းတစ်ဦးက လမ်းကံ 

ဝင်ေရာက်လာသည်။

“ငါ့ကို ေရတစ်ခွက်ေလာက်ေပးကွာ”

“ဘာလုပ်မလိုလ”ဲ

“ဒဗလျကိုင်မလို”

“ဘာဒဗလျလဲ”

“ေဆးြပားကိုေြပာတာ၊  ေသာက်ဦးမလား”

“ဘာလုိေသာက်ရမှာလဲ။ မင်းဘာသာကိက်ရင် 

ေသာက်၊ ငါ ဒါေတွမကိက်ဘူး”

ေကျာင်းေနဖက်သူငယ်ချင်းက တိုင်ကီထဲက 

ေရကို ဖလားြဖင့်ခပ်၍    စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

များကိ ုပါးစပ်ထ ဲေရှင့်ေမ ာချပီး ထွက်သွားသည်။ 

ေဘာလုံးကစားဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းကေတာ့ မလာ 

ေသး။ သူသည် ယခုေနာက်ပိုင်း  ေဆးေြခာက်သာ 

မက အရက်ပါ ေသာက်စားတတ်ေနပီြဖစ်သည်။ 

အရက်ဆိုင်သိုများ ေရာက်ေနမလား။ သိုှင့် သူတို 

ငယ်သူငယ်ချင်းှစ်ဦးသည် တစ်စတစ်စ ေဝးကွာ 

လာကသည်။ ခါတိုင်းဆုံေနကျ  ေဘာလုံးကွင်းမှာ 

သာမက ညေနေစာင်းတိုင်း ဆုံစည်းရာ လမ်းထိပ ်

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပင ်မဆုံြဖစ်ကေတာ့။

သိုေသာ်  ငယ်စ်က    ေဘာလုံးကစားေဖာ ်

ကစားဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းများမုိ  စိတ်ချင်းကေတာ့ 

မေဝးပါ။ သံေယာဇ်ကိးများက ရစ်ပတ်ချည်ေှာင် 

ထားဆဲ။ ေနာက်ပိုင်း  သူကျန်းမာေရးချိတဲ့လာ 

သည်။ ေဆးုံသို တက်ေရာက်ကုသရသည်အထိ 

ြဖစ်လာသည်။ ေနမေကာင်းေတာ ့အရက်ြပတ်သွား 

သည်။ ေဘာူးက သူအိမ်သို  မကာခဏသွား၍ 

အားေပးသည်။ မကာမ ီသူေနြပန်ေကာင်းစြပလာ 

သည်။ အရက်ှင့် ေဆးေြခာက်ကိ ုအြခားသူတစ်ဦး 

အားဝယ်ခိုင်း၍  ခိုးေသာက်သည်။   ေဘာူးက 

“မင်းေနာက်တစ်ခါထပ်ေသာက်ရင်  ငါဘယ်ေတာ့မှ 

မင်းဆီမလာေတာ့ဘူး”ဟူသည့် ယခင်က   သတိ 

ေပးထားသည့်အတိုင်း သူဆီမသွားေတာ့။

သုံးေလးလအကာတွင ်    သူေဆးုံထပ်တက ်

ရြပန်သည်။    ေဘာူးက      “ေခွးမီးေကာက ်

ကျည်ေတာက်စွပ”်ဟ ုမချတိင်ကဲေရရတ်ပီး မသွား 

ဘဲ တင်းခံသည်။ တစ်ေနေတာ့ အိမ်မှာသူအသည်း 

အသန်ြဖစ်ေနသည်ဟု ကားရသည်။ သည်တစ်ခါ 

ေတာ ့ေဘာူးသည်    ငယ်သံေယာဇ်ြဖင့်မေနအား 

ေတာ့။ သူအိမ်သို အေြပးေလးေရာက်သွားသည်။

“အမယ်ေလး၊ သားရဲ ငါတုိေသပီးမှ မင်းေသ 

မယ်လို  ထင်ထားခဲ့တာ။ အခုေတာ့ မင်းက  ငါတို 

ထက် အရင်ေသရတယ်လိုကွာ”

သူဖခင်ြဖစ်သ၏ူ မချတိင်ကငဲိသုကံ ဆီးကိ၍ 

ေနပါေတာ့သည်။ ေဘာူး၏မျက်ဝန်းမှာလည်း 

မျက်ရည်စများှင့။် သကွူယ်လွန်ချန်ိမှာ သူအသက် 

က (၂၉) ှစ်။

ေနလှစ်ရက်တိုသည်   တေရေရေြပာင်းလ ဲ

ေရလျားေနသည်။    မေြပာင်းလဲသည့်အရာက 

ေဘာူးသည ်  အားလ င်    ေဘာလုံးကွင်းထဲသို 

ေရာက်စမ။ဲ အေဖာ်ေကာင်းလ င် ေဘာလုံးကန်ေန 

စမဲ။

လူငယ်ထု၏ အနာဂတ်ကို  နင်းေြခဖျက်ဆီး

ထိုေခတ်ထိုအခါ   ထိုအချနိ်က   လူငယ်ထု၏ 

အနာဂတ်ကို  နင်းေြခဖျက်ဆီးခဲ့သည့် မူးယစ် 

ေဆးဝါးများကား အရက်၊ ေဆးေြခာက်ှင့ ် ေပ ခါစ 

WY ေဆးဝါးများ။ ဘိန်းြဖကေတာ့   လူကုံထံ 

အသိုင်းအဝိုင်းကားတွင်သာ ပို၍ပျံှံပါသည်။

ပစ က ကာလတွင်မူ မူးယစ်ေဆးဝါးများသည ်

အမျိးအမည်စံုလင်လှသည်။ ဘိန်းြဖ၊ ဘိန်းမည်း၊ 

ဘန်ိးစာရက်၊ ဘန်ိးစာမ န် ၊ ေဆးေြခာက်တိုသာမက   

စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများကလည်း အမျိးစုပံင်။ 

မူးယစ်အ ရာယ်သည် လူငယ်ထုကုိ ပုိ၍ခိမ်းေြခာက် 

လာသည်။

လက်ရှိ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အမ်ိေစာင့အ်စိုးရတာဝန်ယသူည့ ်ကိုးလတာကာလ 

အတွင်း၌     မူးယစ်ေဆးဝါးဖမ်းဆီးရရှိမ စာရင်း 

အရ စုစုေပါင်း ြမန်မာကျပ်ေငွတန်ဖိုး ၇၉၈ ဒသမ 

၄ ဘီလီယံေကျာ်၊    အေမရိကန်ေဒ လာတန်ဖုိးက 

၄၆၉ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ်ရှိခဲ့ေကာင်း   သတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်များအရ သိရသည်။

အထူးသြဖင့ ်စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားဖမ်းဆီး

ရမသိည့အ်ေရအတွက်မှာ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် စက်တင် 

ဘာလတွင် ဖမ်းဆီးရမသိည့ ်၅ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ် 

ထက် ပုိမုိ၍ ယခု ၂၀၂၁ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင် 

၂၃ ဒသမ ၇ သန်းေကျာ် ဖမ်းဆီးုိင်ခ့ဲပီး ယခင်ှစ်ှင့် 

ယခုှစ် ကွာြခားချက်က ၁၈ ဒသမ ၁ သန်းေကျာ် 

အထိရှိခဲ့သည်။ လူငယ်များကား မူးယစ်ေဆးဝါး 

ပျံှံမ က ပို၍ြမင့်မားလာသည့်သေဘာြဖစ်သည်။

တစ်ေနက အသမိတ်ိေဆတွစ်ဦး၏ သားေလး 

တစ်ေယာက် အေပါင်းအသင်းမှားပီး စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပားများကိ ုစမ်းသုံးကည့ရ်ာမှ   လပိင်ုး 

ခန်အကာတွင် လူက  မျက်ကွင်းများညိမည်းု ံ

မက ယခင်က ြပည့်ြပည့်ဖိးဖိးမျက်ှာေလးမှာ 

လည်း အိုးေငါေငါြဖစ်လာ၍ ကိုယ့်အသိတရား 

ှင့်ကိုယ်  ကျတိ်ပုန်းေဆးြဖတ်ခဲ့ရာ   အသက် 

အ ရာယ်ထိခိုက်သည်အထိ  ဒုက ေတွခဲ့သည်။ 

မဘိများက အချန်ိမီသိရိှပီး ဆရာဝန်ှင့်  စနစ်တကျ  

ေဆးြဖတ်ကုသပါမ ှသက်သာရာရေတာ့သည်။ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်က ေကာက်မက်ဖွယ် 

ေကာင်းေလစွ။      မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကို 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသာမက  ြမန်မာ့လူမ အသိုင်း 

အဝိုင်းကပါ   တားဆီးကာကွယ်ကရေပမည်။   

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကို    တားဆီးကာကွယ ်

ရမည့် အေကာင်းဆုံးေဆးဝါးကား   အားကစား 

လ ပ်ရှားမ သာြဖစ်ေပသည်။ 

စာမျက်ှာ  ၉ သို

တစ်ဦးြဖစ်၍  ေဆးေြခာက်ကို   စမ်းသုံးရာမ ှစွဲစွဲ 

လမ်းလမ်း ကိက်ှစ်သက်သွားခဲ့ေလပီ။

လူငယ်ထုအတွင်း အေတာ်ပျံှံ

၁၉၈၀ ေကျာ်လွန်ှစ်များအတွင်းက   ေဆး 

ေြခာက်သည် လူငယ်ထုအတွင်းဝယ် အေတာ်ပျံှံ 

ခဲ့သည်။ သတင်းစာစက ြဖတ်ပိုင်းေလးများြဖင့ ်

ကျစ်ကျစ်ပါေအာင်ထုပ်ပီး  လိပ်ထားေသာ ေဆး 

ေြခာက်ထုပ်ေလးများက   တစ်ထုပ်မှ  ငါးကျပ်။ 

လူငယ်အချိက ထိုေဆးေြခာက်ထုပ်ေလးများထဲမ ှ

ေဆးေြခာက်များကိ ုေဆးေပါလ့ပ်ိထကဲ ေဆးိုးများ 

ှင့်ြပန်လည်ေရာစပ်ပီး  ြပန်လိပ်၍ေသာက်တတ ်

ကသည်။ ေနာက်ပိင်ုး စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားအချိ 

ေပ လာသည်။ 

မဟာသ  ကန်ကာလတစ်ရက်တွင ်     ေဘာူး 

သည် အမ်ိေရှတွင် ေရတုိင်ကီတစ်လံုးချရင်း ေရပက် 

ကစားေနသည်။ ေဘာူးေမ ာ်ေနေသာ တစ်ချနိ်က 

ေဘာလံုးကစားဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းက ေရပက်ချန်ိ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်က ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေလစွ။      

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကို ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသာမက  ြမန်မာ့ 

လူမ အသိုင်းအဝိုင်းကပါ    တားဆီးကာကွယ်ကရေပမည်။   

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကိ ု   တားဆီးကာကွယ်ရမည့အ်ေကာင်း 

ဆုံးေဆးဝါးကား   အားကစားလ ပ်ရှားမ သာြဖစ်



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

က န်ေတာ်တိုငယ်စ်ကမူ     ကံေကာင်းခဲ့ပါ 

သည်။ ဘာသာေရးှင့်   ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးစံ 

များကို   လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းခဲ့ပါေသာ လူမ  

အသိုက်အဝန်းှင့် အားကစားကိ ု   ဝါသနာပါပီး 

ေလ့လာလိုက်စားိုင်ရန ်  ေြမေတာင်ေြမာက်ေပး 

ခဲ့ေသာ လူမ အသုိင်းအဝုိင်းတုိှင့် ကံကံ၍ဆံုစည်း 

ခဲ့ရေပသည်။

မှတ်မိေသးသည်။  က န်ေတာ်တို   ေြခာက်ှစ်၊ 

ခုနစ်ှစ် မူလတန်းေကျာင်းသားအရယ်တွင် ရပ်ကွက် 

ထဲက လူကီးတစ်ဦးသည ် ရပ်ကွက်ထဲရှ ိ ကေလး 

ငယ်များကုိ   ေကျာင်းပိတ်ရက်များတွင်   စုစည်း၍ 

ေဘာလံုးပိင်ပဲွေလးများ    ကျင်းပေပးတတ်သည်။ 

တစ်သင်းလ င် အသင်းဝင် ေြခာက်ဦး၊ ခုနစ်ဦးကျစီ 

ြဖင့ ် စဖဲွု၍  အသင်းဝင်ေကးတစ်ေယာက် တစ်မတ်၊ 

ငါးမူးေကာက်ခံကာ ေငွစက များကိုကပ်၍ ဒိုင်းဆ ု

အြဖစ် ချးီြမင့ေ်ပးသည်။ အိင်ုရဗိလ်ုစဲွသည့ ်အသင်း 

သည် အဆိပုါ    ေငသွားဒိင်ုးဆကုတ်ြပားကေလးကိ ု

ကိုင်ေြမာက်၍ ကွင်းတစ်ပတ်ေအာင်ပွဲခ ံ ပတ်ေြပး 

ကရသည်။

က န်ေတာ်တိုကေလးငယ်များအတွက် အဓကိ 

ေဘာလုံးပိင်ပွဲကေတာ ့   ထိုေခတ်ရပ်ကွက်ပါတ ီ

ေကာင်စီလူကီးများက ှစ်စ်မပျက် ကျင်းပေပး 

ပါေသာ ေလးေပ   ကိုးလက်မေအာက ်ရပ်ကွက ်

ေပါင်းစုံေဘာလုံးပိင်ပွဲြဖစ်ေလသည်။

ပိင်ပဲွဝင်အသင်းဝတ်စုကံိ ုမှတ်မပိါေသးသည်။ 

ယခုလို ေဈးကွက်အတွင်း  ေပါေပါများများေတွရ 

ေသာ မန်ယတူို၊ အာဆင်နယ်အသင်းတို လိဂုိတုဆံပ်ိ 

ပါ အားကစားဝတ်စုမံျားမဟတ်ုပါ။ ကိယု့မှ်ာရိှသည့ ်

စွပ်ကျယ်လက်ြပတ်ေလးများကို ခဲတံ၊ ေဘာပင် 

တိုြဖင့် ေကျာနံပါတ်များ ကနဦးေရးသားရသည်။ 

ပီးလ င် ကန်စွန်းရက်များကုိေထာင်းပီး ေကျာနံပါတ် 

များကို အေရာင်တင်ေဆးြခယ်မ န်း    ရပါ၏။ 

ကန်စွန်းရက်အရည်     ေဆးအေရာင်များသည ်

တစ်ပွဲကန်ပီးလ င် ပျက်လွယ်ေပျာက်လွယ်ပါ၏။    

သုိရာတွင် က န်ေတာ်တုိှလံုးသားထဲတွင် ယခတုိင်ု 

မေပျာက် ပျက်သည့အ်ရာကား      ေဘာလုံးအားကစား 

ကို ချစ်ြမတ်ိုးသည့ ်  အားကစားစိတ်ဓာတ်။    ထို 

အားကစားစိတ်ဓာတ်ကပင်လ င် က န်ေတာ်တိုကို 

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်က တားဆီးကာကွယ်ေပး 

ခဲ့ပါ၏။

ပစ က မှာေတာ ့ရပ်ကွက်ေဘာလုံးကွင်းများတွင် 

က န်ေတာ်တိုလို ေဘာူးေလးတချိတေလမှအပ 

များေသာအားြဖင့် လူသူကင်းမဲ့ေြခာက်ေသွလိုေန

ပါသည်။ ေလးေပ ကုိးလက်မေအာက် ရပ်ကွက်ေပါင်းစု ံ

ေဘာလုံးပိင်ပွဲေလးများဆိုလ င် လုံးဝနီးနီးမေတွ 

မြမင်ရေတာ့။  ထိုအတူ က န်ေတာ်တိုငယ်စ်က 

ကဲသုိ့ ရပ်ကွက်ကွင်းေဘာလံုးပိင်ပဲွေလးများကုိ အခါ 

အားေလျာ်စွာ ကမကထကျင်းပြပလပ်ုေပးကမည့ ်

ရပ်မိရပ်ဖလူကီးများလည်း မရှိကေတာ့။

ြမန်မာလ့ူေဘာင်သည် ဆယ်စှုစ်ှင့ခ်ျ၍ီ ရပ်ရာ 

အေြခြပအားကစားကိ ုဥေပက ာြပလျစ်လျ ခဲ့ပါ 

၏။ ြမန်မာ့လူေဘာင်သည ်ဒီမိုကေရစီ၊ ဒီမိုကေရစ ီ

ဟသူည့ ်“ဒမီိကုေရစအီေရး”မှတစ်ပါး အြခားဘာမ  

အေလးမထားေတာ့။ ကေလးသူငယ်များအတွက ်

ကစားခုန်စား         အားကစားလ ပ်ရှားမ များကား 

နည်းပါးလာသည်။  သိုှင့်အမ     မူးယစ်ေဆးဝါး 

အ ရာယ်က   ြမန်မာလူငယ်ထုကို      ပို၍ြမဆွယ ်

လက်ယပ်ေခ ေနသည်။

သိုြဖစ်ရကား ပစ က ကာလတွင် ြမန်မာကေလး 

သူငယ်  လူငယ်လူရယ်များ   လွတ်လပ်ေပါ့ပါးစွာ 

ေဘာလုံး၊ ေဘာ်လီေဘာ၊ ပိုက်ေကျာ်ြခင်း၊   ြမန်မာ့ 

ြခင်းများ ခတ်ကစားေနကသည့ ် ြမင်ကွင်းများကိ ု

က န်ေတာ်ြမင်ေတွလိုပါ၏။          ။

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၂

ပုိေဆာင်ေရးှင့်    ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်းသည်  ယေနကျင်းပေသာ 

အာဆီယံ၏    ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများ

ြဖစ်သည့ ်ဂျပန်ိင်ုင၊ံ  ကိရုီးယားိင်ုငတံိုှင့် 

ကျင်းပေသာ (၁၉) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-  

ဂျပန် ပုိေဆာင်ေရးဝန်ကီးအစည်းအေဝး၊ 

(၁၂) ကိမ်ေြမာက်  အာဆီယံ- ကိုရီးယား 

ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီး  အစည်းအေဝးှင့ ် 

အာဆီယံှင့်    ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများ၊ 

ဖွံဖိးမ မိတ်ဖက်များ၏    အထူးအစည်း 

အေဝးများသို    အဆိုပါဝန်ကီးဌာနမှ     

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်   တက်ေရာက ်

သည်။ 

ေဆွးေွး

(၁၉) ကမ်ိေြမာက်  အာဆယီ-ံဂျပန် 

ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကိ ု  

နနံက်ပိင်ုးတွင် ကျင်းပရာ  ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံှင့်   ဂျပန်ိုင်ငံတိုမှ  ပိုေဆာင်ေရး 

ဝန်ကီးများက အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကား 

ကသည်။ ယင်းေနာက် အာဆယီှံင့ ်ဂျပန် 

ိုင်ငံအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေသာ ပိုေဆာင်ေရးစီမံကိန်းများအေပ  

အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်မ များ၊ အေြခခံ 

အေဆာက်အအုှံင့ ်လူအရင်းအြမစ်ဖံွဖိး 

ေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များကို ိုင်ငံအလိုက် 

ေဆွးေွးရာ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအလွန် အာဆီယံ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးက   စ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးေရးေဆာင်ရက်မ များ ေဆွးေွး

အာဆီယ ံ- ဂျပန် ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝး၊ အာဆီယ ံ- ကိရုီးယား ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝး၊

အာဆီယံှင့် ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများ၊ ဖွံဖိးမ မိတ်ဖက်များ၏ အထူးအစည်းအေဝးများ ကျင်းပ

အာဆီယံှင့်    ဂျပန်ိုင်ငံတိုအကား 

အေကာင်အထည ်    ေဖာ်လျက်ရှိသည့ ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ၊    အစား 

အေသာက်များ ပျက်စီးဆံုး ံးမ မရိှေစေရး 

အတွက် သယ်ယူပုိေဆာင်သုိေလှာင်ရာ၌ 

စံ န်းသတ်မှတ်ေရးကိ ု   ဂျပန်ိုင်ငံက 

ကူညီေရးဆွဲေပးမ ၊     ယာ်အ ရာယ်၊ 

လမ်းအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးတွင ်   ICT 

နည်းပညာ တိုးြမင့်အသုံးချေရးကိစ ှင့် 

ှစ်ိုင်ငံအစီအစ်အရ    ဂျပန်-ြမန်မာ 

ပုိေဆာငေ်ရး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ၊ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့်  လုပ်ငန်းစ် 

များကိ ုအြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးသည်။

ိုင်ငံအလိုက်အြမင်ချင်းဖလှယ ်  

ဆက်လက်၍   (၁၂) ကိမ်ေြမာက ်

အာဆယီ-ံ ကိရုီးယား ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီး 

များ အစည်းအေဝးတွင ်     အာဆီယံ- 

ကိုရီးယား       ပိုေဆာင်ေရးပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ လမ်းြပေြမပု ံ(၂၀၂၁- ၂၀၂၅)

ေဆာင်ရက်ိုင်မ အေပ    ိုင်ငံအလိုက ်

အြမင်ချင်းဖလှယ ်        ေဆွးေွးရာ၌ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက    ကိုရီးယား 

ိုင်ငံက အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့ ်

ှစ်ိုင်ငံအကား    ပိုေဆာင်ေရးက   

ဖွံဖိးေရးအတွက်     ပူးေပါင်းကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးမ များကို      ေဆွးေွး 

ေြပာကားပီး       ေလေကာင်းက   

ဆက်သွယ်မ များ   ြမင့်တင်ရန်အတွက ်

ြမန်မာိုင်ငံက  ဦးေဆာင်ညိ  င်းလျက်ရှ ိ

ေသာ အာဆီယံ- ကုိရီးယားေလေကာင်း 

သေဘာတစူာချပ် အပီးသတ်အတည်ြပ 

ေရး  ေဆာင်ရက်ရန်များကိ ု   ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်    ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးသည်  အာဆီယံှင့် ေဆွးေွးဖက် 

ိင်ုငမံျား/ ဖံွဖိးမ မတ်ိဖက်များ၏  အထူး 

အစည်းအေဝးသို   တက်ေရာက်သည်။ 

အစည်းအေဝးတွင်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာလအလွန်   အာဆီယံ   သယ်ယူ 

ပိုေဆာင်ေရးက    စ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိး 

ေစရန်အတွက်    အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ 

ဝန်ကီးများက   ိုင်ငံအလိုက်  ပိုေဆာင် 

ေရးက     စ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးေရး 

ေဆာင်ရက်မ များကိ ု ေဆွးေွးေြပာကား 

ရာ   ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက   ြမန်မာိင်ုင ံ

၏ ပိုေဆာင်ေရးက      ေရရှည်ှင့ ် 

စ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးေရးအတွက ်ဂျပန် 

ိုင်ငံ၏အကူအညီြဖင့ ်ေရးဆွဲထားသည့ ်

အမျိးသားပိုေဆာင်ေရး ပင်မစီမံကိန်း၏ 

ဦးစားေပးလပ်ုငန်းစ်များှင့အ်ည ီရထား 

လမ်းအဆင့်ြမင့်တင်မ ၊  ဆိပ်ကမ်းများ 

တည်ေဆာက်မ ၊  ေလဆပ်ိအဆင့ြ်မင့တ်င် 

တည်ေဆာက်ေနမ ၊    ေရလမ်းေကာင်း 

ေကာင်းမွန်ေရး  ေဆာင်ရက်ေနမ များကို 

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

 ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနမ များ

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က    အများြပည်သူပိုေဆာင်ေရးသည ်

အေရးပါသည့်အေလျာက်    သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး၊ ကာဗွန်ဒိုင ်

ေအာက်ဆိက်ု   ထတ်ုလ တ်မ ေလ ာခ့ျေရး၊ 

ယာ်အ ရာယ်၊ လမ်းအ ရာယ်ေကာင့ ်

ြပည်သူများ၏   လူမ စီးပွားဆိုးကျိးများ 

ေလျာပ့ါးေစေရးကိ ုရည်မှန်း၍ ိင်ုငေံတာ် 

အစိုးရက  မိြပများတွင ်လ ပ်စစ်ရထား၊ 

လ ပ်စစ်ကားများ   တိုးြမင့်အသုံးြပေရး၊ 

ကိုယ်ပိုင်ယာ်များအစား အများြပည်သ ူ

ပိုေဆာင်ေရးစနစ်များကိ ု တိုးြမင့်အသုံး 

ြပိင်ုေရး ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ု

ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဖျာပုံ  ိုဝင်ဘာ  ၁၂

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ဖျာပုံမိနယ် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန  မိနယ်ဦးစီးမှးုံးမ ှ   ပန်းခင်း 

စီမံချက်ြဖင့်   ေကျးရာများအေရာက်  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး

ကတ်ြပားများ  ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းကိ ု  ယေနနနံက် 

၉ နာရတွီင်  ဖျာပုံမိနယ် ေမှာ်ဘေီကျးရာအပ်ုစ ုဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်း၌ ေဆာင်ရက်ေပးေကာင်း သိရသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ထုိသုိေဆာင်ရက်ေပးရာတွင် ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ုိင်ငံသား 

စစိစ် ေရးကတ်ြပား  ြပလပ်ုေပးရြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍     မိနယ် 

ဦးစီးမှး ဦးေဇာ်လွင်က   ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  ဖျာပုံမိနယ ်  

ေမှာ်ဘေီကျးရာအပ်ုစရိှု  အသက် ၁၆ ှစ် အထက် ၂၂ ဦး၊ အသက် 

၁၈ ှစ်အထက် ၅၂ ဦး၊    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား

ေပျာက်ဆုံး၊ ပျက်စီး၊  လဲလှယ် ၃၅ ဦး   စုစုေပါင်း    ၁၀၉  ဦး 

တိုအား   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလုပ်ေဆာင်ရက ်

ေပးခဲ့ပီး ဖျာပုံမိနယ်အေနြဖင့်  ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့် ိင်ုငသံား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပားများ   ြပလပ်ုေဆာင်ရက်ေပးရာတွင်   ယေန  

အထိ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ကျား ၃၆၇၆ ဦး၊   မ ၃၆၁၂ 

ဦး    စုစုေပါင်း ၇၂၈၈ ဦးှင့် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ စာရင်း  ၁၂၆၀ 

တုိကုိ  ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ဝင်းိုင(်ဖျာပုံခိုင်ြပန/်ဆက်)

ဖျာပုံမိနယ် ေမှာ်ဘီေကျးရာအုပ်စု၌ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

ယေနလူငယ် ေနာင်ဝယ်လူကီးဟု  ေြပာစမှတ်ြပ 

ကသည်။  အသက်ကီးလာြခင်း၊   ခ ာကိုယ် 

ကီးထွားလာြခင်းေကာင့်သာ လူကီးဟုဆိုေသာ ်

လည်း အသိတရား၊ ဆင်ြခင်တုံတရားှင့ ်eာဏ် 

ပညာတိုမှာ  ကေလးအဆင့မှ် တိုးတက်မ မရိှခဲလ့ င် 

ဤကဲသ့ိုေသာလူကီးမျိးကိ ုအရပ်ထတွဲင် ေခ ေဝ  

ကသကဲသ့ို ကီးေပါကီးဟပုင် ေခ ရမည်ထင်သည်။ 

လူငယ်ဘဝတွင ်အချနိ်ကို အကျိးရှိရှိအသုံးချပီး 

လုပ်ေဆာင်သင့်  လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကို 

ေကာင်းစွာကိးစားလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ခဲ့မှသာ 

အသက်ကီးလာသည့်အခါ   ေနာင်တမရဘဲ 

မမိြိပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ေနာက်ေကာင်းများကိ ုြပန်ေတွး 

သည့အ်ခါတိင်ုး ကည်ူးပတီခိစံားရမည်ြဖစ်သည်။ 

ေနာင်တဟူေသာအဓိပ ာယ်ကို ြမန်မာအဘိဓာန် 

တွင် “ေနာင်တ/ေနာင်ဒါ/့န-ြပသင့သ်ည်ကိ ုမြပမ ိ

၍ြဖစ်ေစ၊ မြပသင့်သည်ကို ြပမိ၍ြဖစ်ေစ ပူပန် 

ြခင်း” ဟု ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ထိုေကာင့ ်အချနိ်ကို 

အကျိးရှိရှိြဖင့် လုပ်ေဆာင်သင့်လုပ်ေဆာင်အပ ်

သည့်အရာများကို ြပလုပ်ေနြခင်းြဖင့် မြပသင့်၊ 

မြပလုပ်အပ်သည့်အရာတုိမှလည်း ေရှာင်က်ပီး 

ြဖစ်ကာ ေနာင်တတရားတိုမှ အလိုအေလျာက် 

ေရှာင်က်ပီးြဖစ်သွားမည်။

အတုယူစရာ၊ နည်းယူစရာ ပုဂ ိလ်များ

ငယ်ငယ်ရယ်ရယ်ြဖင့ ်အချနိ်ကို အကျိးရှိရှိ 

အသုံးချပီး အတ ဟိတ၊ ပရဟိတအကျိးတိုကို 

ယေနလူငယ် ေနာင်ဝယ်လူကီး

ေဆာင်ရက်သမူျားစွာရိှသည်။ ကမ ာမှာေရာ ြမန်မာ 

မှာပါ အတုယူစရာ၊ နည်းယူစရာ ပုဂ ိလ်များမှာ 

ဒုနဲေဒးပင်။ ယေနေခတ်လူငယ်တုိသိပီးြဖစ်သည့် 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးဗိသုကာ        အမျိးသား 

ေခါင်းေဆာင်ကီး   ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း၏ဘဝကိ ု 

ကည့်မည်ဆိုလ င် ၁၉၁၅ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ 

ရက်တွင် ေမွးသည်။

ခနုစ်ှစ်သားအရယ်အထ ိေကျာင်းမေနခဲေ့သး 

ေချ။ ထိုေနာက် မဘိတိုက ေကျာင်းေနမှ ရှင်ေလာင်း 

လုပ်ရမည်ဆိုေသာေကာင့် ေကျာင်းစတင်တက ်

ခဲ့သည်။ သတ မတန်းစာေမးပွဲတွင် နတ်ေမာက် 

ဦးေသာဘိတေကျာင်းမှ  ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးရှိ 

ဗဒု ဘာသာေကျာင်းှင့ ်အမျိးသားေကျာင်းများတွင် 

ပထမရပီး “ဦးေရ ခို” ဆုတံဆိပ် ချးီြမင့်ြခင်းခံရ 

သည်။ ၁၉၃၂ ခှုစ်တွင် အဂ  လပ်ိ-ြမန်မာ ဆယ်တန်း 

စာေမးပွဲကိ ုေအာင်ြမင်ပီး ရန်ကုန်တက သိုလ်သို 

ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ ခုှစ်တွင် ဘီ၊ ေအ 

အထက်တန်းသို တက်ေရာက်သည်။ ၁၉၃၇ ခုှစ် 

တွင် ဘီေအဘွဲကို ရရှိခဲ့ပီးေနာက် ဆရာကီး 

သခင်ကိုယ်ေတာ်မ  င်း၊  သခင်ြမတိုဦးစီးသည့ ်

တိုဗမာအစည်းအုံးကီးသို ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

၁၉၄၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရဲေဘာ်သုံးကျပိ်ကိ ု

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းကပင်ဦးစီး၍  ထိုင်းိုင်ငံ 

ဘန်ေကာက်မိတွင် ဗမာလွ့တ်လပ်ေရးတပ်မေတာ် 

(ဘီ၊ အိုင်၊ ေအ) ကို ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၃ ခုှစ် 

ဩဂုတ်လတွင်   ဂျပန်တိုေပးေသာ   ေရ ရည်စိမ် 

လွတ်လပ်ေရးကာလ၌ ေဒါက်တာဘေမာ်အစိုးရအဖဲွ 

တွင် ဗမာတ့ပ်မေတာ်၏ ဦးစီးေသနာပတရိာထူးအြပင် 

စစ်ဝန်ကီးတာဝန်ကိ ုထမ်းေဆာင်ခဲသ့ည်။ ထိုေနာက် 

ဖဆပလအဖွဲချပ်ဥက   တာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ပီး 

၁၉၄၇ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် တစ်ှစ်အတွင်း 

လွတ်လပ်ေရးေပးရန် ြမန်မာအ့မျိးသားေခါင်းေဆာင် 

များှင့် ဗိတိသ အစုိးရတုိ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖစ် 

သည့ ်ေအာင်ဆန်း-အက်တလစီာချပ်ကိ ုချပ်ဆိုိင်ုခဲ ့

သည်။ ၁၉၄၇ ခုှစ်   ေဖေဖာ်ဝါရီ  ၁၂ ရက်တွင ်

တုိင်းရင်းသားအားလံုး၏ ေသွးစည်းညွီတ်ြခင်းကိ ု

ြပသသည့ ်ပင်လုစံာချပ်ကိ ုချပ်ဆိုိင်ုခဲသ့ည်။ ၁၉၄၇ 

ခုှစ်  ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင်   မသမာသူ လူသတ် 

သမားတစ်စု၏ လုပ် ကံမ ေကာင့် ေသဆံုးခ့ဲရသည်။

ေသဆုံးချန်ိတွင် ဗိလ်ုချပ်သည် အသက်အရယ် 

အားြဖင့် (၃၂) ှစ်ှင့ ် ငါးလေကျာ်ေကျာ်မ သာ 

ရိှေသးသည်။ အရယ်ှင့မ်မ ေအာင် အချန်ိတိအုတွင်း 

တိင်ုးြပည်အတွက် သက်စွန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ုိင် 

ခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို ေဆာင်ရက်ိုင်ေအာင်လည်း 

ငယ်စ်ကတည်းက အဘက်ဘက်မှ ဝမ်းစာြပည့် 

ေအာင် အချန်ိကုိ အကျိးရိှရိှအသံုးချထားြခင်းေကာင့် 

ြဖစ်သည်။

ပါေမာက ဦးေဖေမာင်တင်

ထိုြပင် ြမန်မာစာေပသမိုင်းတွင် ထင်ရှားပီး 

ကိုလိုနီေခတ်တွင် ြမန်မာလူမျိးထဲမှ ရန်ကုန် 

တက သိုလ်၏ ပထမဆုံးေကျာင်းအုပ်ကီးအြဖစ ်

ခန်အပ်ြခင်းခရံသ ူပါေမာက ဦးေဖေမာင်တင်၏ ဘဝ 

ဇာတ်ေကာင်းကိုကည့်မည်ဆိုလ င် ၁၈၈၈ ခုှစ်  

ဧပီ ၂၄ ရက်တွင် ေမွးဖွားခဲ့ပီး ရန်ကုန်ေကာလိပ်မ ှ

၁၉၀၉ ခှုစ်တွင် ဝဇိ ာဘဲွကိ ုရရိှခဲသ့ည်။ ဘဲွရချန်ိတွင် 

အသက်(၂၁) ှစ်အရယ်ြဖစ်သည်။  ၁၉၁၁ ခုှစ်  

အသက် (၂၃) ှစ်အရယ်တွင်    ကာလကတ ား 

တက သိုလ်မှ  မဟာဝိဇ ာဘွဲကို  ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၁၂ 

ခုှစ် အသက် (၂၄) ှစ်အရယ်တွင်ပင်  ရန်ကုန် 

ေကာလပ်ိ၏ ပါဠပိါေမာက အြဖစ်  ထမ်းေဆာင်ေနပ ီ

ြဖစ်သည်။ ၁၉၃၆ ခုှစ်မှ ၁၉၄၁ ခုှစ်အထိ ြမန်မာ 

လူမျိးထဲမှ  ပထမဆုံး ရန်ကုန်တက သိုလ်ေကျာင်း 

အုပ်ကီးအြဖစ ်ထမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့သူြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်သမ တ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်

ထိုနည်းတူစွာ ဥပေဒပညာရှင်လည်းြဖစ်ပီး 

ိုင်ငံေတာ်သမ တလည်းြဖစ်ခဲ့သည့် ေဒါက်တာ 

ေမာင်ေမာင်၏ ဘဝဇာတ်ေကာင်းကိုကည့်မည်ဆို

လ င်လည်း ၁၉၂၅ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်တွင ်

မ ေလးမိ၌ ေမွးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၄၃ ခုှစ်တွင် 

တက သိလ်ုဝင်တန်းကိ ုသုံးဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့လ်ည်း 

ေကာင်း၊ ၁၉၄၆ ခှုစ်တွင် ရန်ကန်ုတက သိလ်ုစာေမးပဲွ 

ကိ ုအဂ  လပ်ိစာဂဏ်ုထူးြဖင့လ်ည်းေကာင်း ေအာင်ြမင် 

ခဲ့ပီး ၁၉၄၆ ခုှစ်တွင် အဂ  လိပ်စာနည်းြပအြဖစ ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ လင်ကွန်းအင်းဥပေဒသင်တန်း 

ေကျာင်းမှ ဘာရစ်စတာဝတ်လုံဘွဲှင့ ်  ၁၉၅၆ 

ခုှစ်တွင် ယူးထရက်တက သိုလ်မှ ဥပေဒပါရဂူ 

(L.L.D) ဘဲွတုိကုိရရိှခ့ဲသည်။ ၁၉၈၈ ခှုစ်တွင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏    ခုနစ်ေယာက်ေြမာက်သမ တအြဖစ် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။

ကမ ာေပ တွင်  အသက်အငယ်ဆုံး   ိုင်ငံ 

ေတာ်တရားသူကီးချပ်၊    တရားေရးဝန်ကီး၊ 

ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင်၊ ုိင်ငံေတာ်ေကာင်စီ 

ဝင်၊ ပါတီဗဟိုေကာ်မတီဝင်အြဖစ ်အစိုးရအဖွဲတွင ်

ှစ်ေပါင်း ၂၀ ေကျာ် ကျင်လည်ခဲ့ပီး ၁၉၈၈ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ိင်ုငေံတာ်သမ တ ရာထူးမှ 

အငိမ်းစားယူခဲ့သူြဖစ်သည်။

တက သိုလ်ဘုန်းိုင်

ဆရာကီး တက သိုလ်ဘုန်းိုင်သည်လည်း 

၁၉၄၇ ခုှစ်တွင် တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်ြမင်ခဲ့ 

ပီး ၁၉၅၅ ခုှစ်တွင် စိတ်ပညာဝိဇ ာဂုဏ်ထူးဘွဲှင့ ်

၁၉၅၆-၁၉၆၁ ခှုစ်များတွင် ကိလုဘံယီာတက သိလ်ု 

ဘွဲလွန်မဟာဌာနမှ မဟာဝိဇ ာဘွဲတိုကို ဆည်းပူး 

ေအာင်ြမင်ခ့ဲသည်။ ၁၉၅၅ ခုှစ်  မ ေလးယူနီဗာစီတီ 

ေကာလိပ်၏ စိတ်ပညာ ဌာနမှးအြဖစ် ေဆာင်ရက်ခ့ဲ 

သည်။ ထိုအချနိ်တွင် ဆရာကီး၏အသက်မှာ (၂၅) 

ှစ်မ သာ ရှိေသးသည်။

က န်ေတာ်     အထက်တွင်တင်ြပခဲ့ေသာ 

ပဂု ိလ်ေလးဦးမှာ ိင်ုငေံရးနယ်ပယ်ှင့စ်ာေပနယ်ပယ် 

မှြဖစ်ပီး အသက်ငယ်ငယ်ြဖင့ ်   တိုင်းြပည်အကျိး 

ထမ်းရက်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မ ကို       ေဖာ်ကျးလို၍ 

အကျ်းချပ်တင်ြပထားြခင်းသာြဖစ်သည်။ ယင်းသို 

ေသာ အသက်ငယ်ငယ်ြဖင့် ိုင်ငံ့အကျိး၊ ြပည်သူ  

အကျိးကုိ သယ်ပုိးခ့ဲသူများမှာ ေဖာ်ြပ၍ပင်မဆံုးရိှ 

သည်။ ယင်းေခတ်ကာလ တက သိလ်ုေကျာင်းသား 

အများစုမှာ ေတာ်ကသည်။  ထက်ကသည်။ 

ထိုေကာင့်သာ လွတ်လပ်ေရးကိ ုအရယူိုင်ခဲ့က 

ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေနာင်တရေစမည့်ကိစ များ ေဆာင်ရက်ေနက

ယေနေခတ် ေကျာင်းသားေကျာင်းသူအချိ 

သည် ငယ်ရယ်စ်တွင် လုပ်ေဆာင်သင့် လုပ် 

ေဆာင်အပ်ပီး မိမိှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ များ 

ကိုမေဆာင်ရက်ကဘ ဲမိမိအတွက် ေနာင်တရေစ 

မည့က်စိ များ ေဆာင်ရက်ေနကသည်ကိ ုြမင်ေတွ၊ 

ကားသိေနရသည်မှာ ဝမ်းနည်းစရာပင်ြဖစ်သည်။ 

အနေ ာ  အန ငါးပါး၊    ခင်ပွန်းကီးဆယ်ပါး 

ဟူသည် ပူေဇာ်ထိုက်ပူေဇာ်အပ်သည့ ်မွန်ြမတ်သူ 

များြဖစ်ကသည်။ ယင်းသို ပေူဇာ်ထိက်ု ပေူဇာ်အပ် 

သူများကိ ုေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း ေစာ်ကားလာ 

ကသည်မှာ ိုင်ငံေတာ်၏အနာဂတ်ှင့် ယင်းသို 

ေစာ်ကားသတူိုအတွက် အေတာ်ပင်စတ်ိမေကာင်း 

စရာြဖစ်မိသည်။

ထိုသို အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်  ေကျးဇူးရှင ်

တိုကို ြပစ်မှားေစာ်ကားေနကသူအများစုအား 

ကည့လ်ိက်ုလ င် သမူျားေယာင်လို လိက်ုလိုေယာင် 

အေမာင်ေတာင်မှန်း     ေြမာက်မှန်းမသိဆိုသည့ ်

ဆယ်ေကျာ်သက်အရယ် ုုနယ်နယ်ေလးများ 

ြဖစ်ေနသည်။ ဤအရယ်ကေလးများသည် စာသင် 

ေကျာင်းတံတိုင်းအတွင်း သင်ကားသည့ ်သင်ိုး 

 န်းတမ်းှင့် ဆရာ  ဆရာမတို၏ ဆုံးမသွန်သင် 

မ အချိကိုသာ ရရှိကေသးသည့ ်အရယ်ေလးများ 

ြဖစ်သည်။ က န်ေတာ်သည်လည်း ေကျာင်းသား 

ဘဝမှ ကီးြပင်းလာသူြဖစ်ေသာေကာင့် ဆယ် 

ေကျာ်သက်အရယ်အချိ၏ ခံစားမ မျိး ကံခဲ့ဖူး 

ပါသည်။ အမှန်အားြဖင့်  ေကျာင်းနံရံတံတိုင်း၏ 

အြပင်ဘက်တွင်ကား က ်ုပ်တို လက်လှမ်းမမီ 

ိင်ုေလာက်ေအာင် ြပဿနာေပါင်း ေသာင်းေြခာက် 

ေထာင်၊ လမူျိးစု၊ံ စိက်ုမျိးစုတံိုြဖင့ ်ေတွကံရမည်။ 

ြဖတ်သန်းရဦးမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ုရှား 

စာေရးဆရာ အလီျာအာရင်ဘတ်ကဲသ့ိုေသာ ပဂု ိလ် 

မျိးပင် “က န်ေတာ်သည် ေကျာင်းမ ှပညာအချိရ 

ခဲ့သည်။ ဆရာများထံမှလည်း ပညာရခဲ့ပါသည်။ 

သိုရာတွင် ချပ်၍ေြပာရလ င် ေကျာင်းမှရေသာ 

ပညာသည် များများစားစားမဟုတ်။ စာအုပ်များ 

သည် ပို၍ေကာင်းေသာေကျာင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ေကျာင်းဝင်းတတံိင်ုးအြပင်ဘက်တွင် ေတွရသည့ ်

လမူျားသည်လည်း ပိ၍ုေကာင်းေသာ ေကျာင်းြဖစ် 

ပါသည်” ဟု ေရးသားထားသည်ကို ဆရာကီး 

ြမသန်းတင့ ်ဘာသာြပန်သည့ ်“လမူျား၊ သက ရာဇ် 

များ-ဘဝ”စာအုပ်တွင် မှတ်သားရပါသည်။

အမှန်အားြဖင့ ် လူငယ်၊ လူရယ်ဟူသည  ်

အွန်တလူလူ၊    အဖူးတစိုစိုြဖင့်   ိုင်ငံ၏ 

သားေကာင်းရတနာ သမီးေကာင်းရတနာများ 

အြဖစ်      ြမင်ေတွကရမည့်သူများြဖစ်သည်။ 

ယင်းသိုသားေကာင်းရတနာ၊  သမီးေကာင်းရတနာ 

များ ြဖစ်ကရန်မှာလည်း အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲေ့သာ 

ကီးြမတ်သူများကဲ့သို ကိးစားအားထုတ်မှသာ 

ြဖစ်ိုင်သည်။

ကီးြမတ်သူပုဂ ိလ်များသည်လည်း လွယ် 

လွယ်ြဖင့ ်ဤအဆင့၊် ဤေနရာသို တစ်မဟုတ်ုချင်း 

ရလာ၊ ေရာက်လာကသည်မဟတ်ု။ အများတကာ 

တိုအိပ်ေနကသည့်   ညအခါမျိးပင် အလုပ်ကို 

ှစ်ဆတိုး၍ ေရှသိုေမ ာ်မှန်းကာ ကိးစားခဲ့က 

သူများြဖစ်သည်။             

                               စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

စိုးိုင်ထွန်း (စာေပဗိမာန်)

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း

ပါေမာက ဦးေဖေမာင်တင် တက သိုလ်ဘုန်းိုင်ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ထိုေကာင့်  ကမ ာ့သာသနာြပဆရာေတာ် အရှင် 

eာနိကက-

 “ကီးြမတ်သ ူဟူသမ တို

 ယူကသည့ ်ြမတ်ေနရာ၊

 ေရှာင်တခင ်ခုချက်ချင်း

 လ င်းမရပါ၊

 များသူတို အိပ်ေနရာ

 ညခါပင် သူမနား၊

 အြမင့်ကိ ုသူြမင်လို

 သူအစ် ှစ်ဆတိုးလိုရယ်

 ကိးကုတ်ေလသား” ဟု ဖွဲဆိုထား 

သည်ကို မှတ်သားရသည်။

ဝိပ တ ိတရားေလးပါး

ဗုဒ ဘာသာတို၏   ဩကာသကန်ေတာ့ခန်း 

တွင်   ဝိပ တ ိတရားေလးပါးမ ှ     လွတ်ကင်းရန ်

ဆုေတာင်းကသည်။     ယေနေခတ်ကာလသည ်

ယင်းဝိပ တ ိတရားေလးပါးြဖစ်သည့် ဂတိဝိပ တ ိ၊ 

ကာလဝိပ တ ိ၊   ဥပဓိဝိပ တ ိ၊  ပေယာဂဝိပ တ ိတိုမှ 

လွတ်ကင်း၍ သမ တ ိစက်ေလးပါးှင့်ြပည့်စုံသည့ ်

ကာလြဖစ်သည်။   သမ တ ိစက်ေလးပါးဟူသည ်

ဝိပတ ိေလးပါး၏ ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည်။ ဓမ  

ေဘရ ီအရှင်ဝရီယိ(ေတာင်စွန်း)၏ “လတူိင်ုးအတွက် 

ပ  ာန်း”တွင် သမ တ ိတရားငါးပါးဟ ုဆိထုားသည်။

(၁) ဂတိသမ တ ိ    =   ေကာင်းတဲ့ဘုံဘဝ၊ 

ေကာင်းတဲ့ေနရာဌာနတိုှင့်           ြပည့်စုံြခင်း။   

(၂) ဥပဓိသမ တ ိ = လူအများကည်ညိှစ်သက ်

ေလာက်သည့ ်       ုပ်ဆင်းအဂ   ါှင့်ြပည့်စုံြခင်း။ 

(၃) ကာလသမ တ ိ = မိမိကိုယ်စွမ်းeာဏ်စွမ်းတိုကို 

အသုံးချခွင့်ရေလာက်ေအာင ်     တန်ဖိုးထားသည့ ်

အခါကာလှင့် ကံကိက်ြခင်း။ (၄) ပေယာဂသမ တ ိ= 

ချနိ်သင့်ခါညီြပမူကိးစားသည့်   လုံလဝီရိယ 

ေကာင်းှင့ ်ြပည့စ်ုြံခင်း။ (၅) eာဏသမ တ ိ = အေြမာ် 

အြမင်၊ eာဏ်ပညာ၊ ဗဟုသုတှင့် ြပည့်စုံြခင်းတို 

ြဖစ်သည်။ 

ယေနအချနိ်အခါတွင်   လူငယ်တိုအေနြဖင့ ်

ဂတိသမ တ ိ၊ ဥပဓိသမ တ ိှင့် ကာလသမ တ ိတိုကို 

ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကပီြဖစ်သည်။   ၂၁ ရာစုသည ်

ပညာေခတ်၊ နည်းပညာေခတ်ြဖစ်သည်။ နည်းပညာ 

များ အဆင့်ြမင့်လာသည်ှင့်အမ    ယင်းနည်းပညာ 

၏အကူအညီြဖင့ ်      မိမိလိုချင်ေသာပညာရပ်ကိ ု

မည်သည့်ေနရာမှမဆို    သင်ယူဆည်းပူးိုင်ပီ 

ြဖစ်သည်။ သင်ယူလိုသည့်ဆ ှင့် သင်ယူလိုသည့်

စိတ်ဓာတ်တိုရှိဖိုပင်လိုသည်။ ထိုသိုသင်ယူပီးေသာ 

အတတ်ပညာှင့်   အသိပညာတိုကို  အသုံးချပီး 

ေကာင်းမွန်ေသာ အကျိးစီးပွားရှာဖို သင့်ေလျာ  ်

ေလျာက်ပတ်သည့က်ာလလည်းြဖစ်သည်။ ဤသည် 

ကိပုင် ကာလသမ တ ိဟဆုိသုည်။ ထိုြပင် အသပိညာ၊ 

အတတ်ပညာတို  ရှာေဖွဆည်းပူးအသုံးချိုင်ရန် 

ချန်ိသင့ခ်ါညီကိးစားသည့ ်လုံလဝရီယိအား (ပေယာ 

ဂသမ တ ိ) လိမုည် ြဖစ်သည်။ ယင်းကဲသ့ို လုံလဝရီယိ 

ြဖင့် ကိးစားအားထုတ်ဆည်းပူးပါက eာဏသမ တ ိ  

တည်းဟေူသာ အေြမာ်အြမင်၊ eာဏ်ပညာ၊ ဗဟသုတု 

များှင့် ြပည့်စုံသူများြဖစ်လာမည်ြဖစ်သည်။

ဆိုခဲ့ ပီးေသာ သမ တ ိတရားငါးပါးဟူသည့  ်

“ေကာင်းြခင်းငါးြဖာ” ှင့ ်ြပည့စ်ုသံည့က်ာလမျိးတွင် 

လူငယ်တိုအေနြဖင့ ်  ြပလုပ်သင့်၊ ြပလုပ်အပ်သည ်

များကို ြပလုပ်ြခင်း၊ ကိးစားသင့်၊ ကိးစားအပ် 

သည်တိုကို ကိးစားြခင်းြဖင့် မိမိအကျိး၊ အများ 

အကျိးကို ေဆာင်ရက်ိုင်သည့ ်ိုင်ငံ့သားေကာင်း၊ 

သမီးမွန်များြဖစ်လာကမည်ြဖစ်သည်။ ယေနအချန်ိ 

အခါတွင်   ကေလးများ၊   လူငယ်ေလးများပင ်

ြဖစ်လင့က်စား ေနာင်အနာဂတ်တွင် ိင်ုငံတ့ာဝန်ကိ ု

လ ဲေြပာင်းထမ်းေဆာင်မည့ ်ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းများ 

ြဖစ်လာကေပမည်။ ထိုေကာင့ ်ေရ ဥမင်ဆရာေတာ် 

ဘုရားကီးက- 

 “ကေလး ကေလး အထင်မေသးနဲ ၊

 ကေလးက လူကီးြဖစ်တာ၊

 ကေလးေကာင်းမ ှလူကီးေကာင်းမှာ၊

 လူကီးေကာင်းမှ အားလုံးေကာင်းမှာ”  

ဟု ဩဝါဒြပထားသည်။

ပီတိေသာမနဿတိုကို ခံစားရမည်

ထိုေကာင့်     လူငယ်လူရယ်တိုအေနြဖင့် 

အနာဂတ်၏     ိုင်ငံ့သားေကာင်းေမာင်မယ်များ  

ြဖစ်ကသည်ှင့်အညီ သမ တ ိတရားငါးပါးဟူသည့ ်

ေကာင်းြခင်းငါးြဖာှင့ ်ြပည့စ်ုေံအာင်လပ်ုေဆာင်က၍ 

မိမိအကျိး၊ အများအကျိး၊ ိုင်ငံ့အကျိးကိ ုစွမ်းစွမ်း 

တမံ သယ်ပိုးိုင်သူများြဖစ်ေအာင ် ကိးစားသင့်လ ှ

သည်။ ငယ်ရယ်စ်ကတည်းက မိမိသွားလိုေသာ 

ပန်းတိင်ု၊ မမိအိတယုစူြံပလိေုသာပဂု ိလ်တို ထားရိှ 

ရမည်။ ယင်းသိုထားရှိပီးပါက ချမှတ်ထားေသာ 

ပန်းတိုင်၊  အတုယူစံြပပုဂ ိလ်တို၏ လမ်းစ် 

ရည်ရယ်ချက်အတိုင်း မဆုတ်မနစ်ဘဲ အချနိ်ကို 

အကျိးရှိရှိအသုံးချပီး   လုပ်ေဆာင်သွားပါက 

မည်မ ပင်ခက်ခဲပါေစ ချမှတ်ထားေသာပန်းတိုင ်

သို တစ်ေနေရာက်ရှိမည်သာြဖစ်သည်။ ဤသို 

ဤပုံ  ငယ်စ်ကတည်းက ကိးစားေဆာင်ရက ်

သွားြခင်းြဖင့ ် အသက်ကီးလာသည်ှင့ ်အညီ 

အသတိရား၊ ဆင်ြခင်တုတံရားှင့ ်eာဏ်ပညာတိုပါ 

ကီးြမတ်လာမည်ြဖစ်သည်။ ထိုြပင ်လုပ်ေဆာင် 

သင့်လုပ်ေဆာင်အပ်သည်ကို   ြပမူြခင်းြဖင့ ်

မြပလုပ်၊ မြပအပ်သည်တိုကိ ုေရှာင်က်ပီးြဖစ ်

ကာ ပူပန်ြခင်းေနာင်တတရားတိုမှ ကင်းေဝး၍ 

မမိတိို၏ ဘဝေနာက်ေကာင်းကိ ုြပန်ေတွးစ်းစား 

သည့အ်ခါတိင်ုး စတ်ိချမ်းေြမ့ပီး ပတီေိသာမနဿ 

တိုကို ခံစားရမည ်ြဖစ်ေတာ့သည်။

“မေကာင်းမ ြပေသာသူသည် ဤဘဝ၌ 

လည်း စိုးရိမ်ရ၏၊

ေနာင်ဘဝ၌လည်း စိုးရိမ်ရ၏၊

ပစ ပ န် တမလွန် ှစ်တန်ေသာဘဝတို၌ 

စိုးရိမ်ရ၏၊

ထိသုသူည် မမိြိပမေိသာ မေကာင်းမ ကိြုမင်၍

စိုးရိမ်ရ၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲရ၏။”

ဓမ ပဒ

ကိုးကား

၁။ ပါေမာက ဦးေဖေမာင်တင်၏ “ြမန်မာစာေပ 

သမိုင်း” မှ ကိုယ်ေရးအကျ်း။

၂။ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်၏ “ြပည်သူဝန်ထမ်း 

သားသမီးများသို” မှ ကိုယ်ေရးအကျ်း။

၃။ ဗိုလ်ထွန်းလှ (တက သိုလ်ေနဝင်း) ြပစု 

ေရးသားသည့ ်“ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း”

၄။ ဓမ ေဘရီ အရှင်ဝီရိယ (ေတာင်စွန်း)၏ 

“လူတိုင်းအတွက် ပ  ာန်း”

၅။ ရာြပည့်ဦးစိုးွန်၏ “ှစ်ဆယ်ရာစု ြမန်မာ 

စာေရးဆရာ ၅၀၀”

ယေနေခတ် ေကျာင်းသားေကျာင်းသအူချိသည် ငယ်ရယ်စ်တွင် လပ်ုေဆာင် 

သင့်လုပ်ေဆာင်အပ်ပီး မိမိှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ များကိုမေဆာင်ရက်ကဘဲ 

မိမိအတွက် ေနာင်တရေစမည့်ကိစ များ ေဆာင်ရက်ေနကသည်ကို ြမင်ေတွ၊ 

ကားသိေနရသည်မှာ ဝမ်းနည်းစရာပင်ြဖစ်သည်။ အနေ ာအန ငါးပါး၊    

ခင်ပွန်းကီးဆယ်ပါးဟူသည် ပူေဇာ်ထိုက်ပူေဇာ်အပ်သည့်   မွန်ြမတ်သူ 

များြဖစ်ကသည်။ ယင်းသို  ပူေဇာ်ထိုက်ပူေဇာ်အပ်သူများကို ေြပာင်ေြပာင် 

တင်းတင်း  ေစာ်ကားလာကသည်မှာ ိုင်ငံေတာ်၏အနာဂတ်ှင့်  ယင်းသို 

ေစာ်ကားသူတိုအတွက် အေတာ်ပင်စိတ်မေကာင်းစရာြဖစ်မိ

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၂

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးြမင့်ကိင်ှင့ ်  ြမန်မာိုင်ငံ  ြပည်ပအလုပ်အကိုင ်

ဝန်ေဆာင်မ  လပ်ုငန်းရှင်များအဖဲွချပ်မှ ဒတုယိဥက    

ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား ေတွဆုညံိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု

ယေနမွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာန စုေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိ

အစည်းအေဝးတွင်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးြမင့်ကိင်က အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

၁၉၉၉ ခုှစ် ြပည်ပအလုပ်အကုိင်ဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ 

ြမန်မာိင်ုငသံားများ ြပည်ပသို တရားဝင်သွားေရာက် 

အလပ်ုလပ်ုကိင်ုိင်ုေရးအတွက် အစိုးရြပည်ပ အလပ်ု 

အကိုင်ေအဂျင်စ ီအပါအဝင်  ြပည်ပ  အလုပ်အကိုင် 

အကျိးေဆာင်လုိင်စင်ရ ေအဂျင်စီ  ၃၁၀ တုိမှတစ်ဆင့် 

ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ မေလးရှားိုင်ငံ၊ 

စင်ကာပူိုင်ငံ၊ ဂျပန်ိုင်ငံ၊ ယူေအအီးိုင်ငံ၊ ကာတာ 

ုိင်ငံှင့် ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံများသို လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

ှင့်အညီ ေစလ တ်ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်း။

ြပည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိးေဆာင်လိုင်စင်ရ 

ေအဂျင်စီများက တင်ြပေသာ Demand Letter 

များအား သက်ဆိုင်ရာိုင်င ံအလုပ်သမားသံအရာရှိ 

များက  စိစစ်ေထာက်ခံချက်များ  (သိုမဟုတ်) 

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၊   ြမန်မာသံုံးများမ ှ  Demand 

ြမန်မာိုင်ငံသားများ ြပည်ပသို တရားဝင်သွားေရာက ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးအတွက ်

ြပည်ပအလုပ်အကုိင်အကျိးေဆာင်လုိင်စင်ရ ေအဂျင်စီ  ၃၁၀  တုိမှတစ်ဆင့် ေစလ တ်ခွင့်ြပေပးလျက်ရိှ

Letter မှန်ကန်မ  ရှိ/ မရှိ စိစစ်၍ မှန်ကန်ေကာင်း 

ြပန်ကားစာရရှိပီးေသာ  Demand Letter များ၊ မိမိ 

အစအီစ်ြဖင့ ်ြပည်ပိင်ုငမံျားသို ပညာရှင် က မ်းကျင် 

လပ်ုသားများအြဖစ် သွားေရာက်အလပ်ုလပ်ုကိင်ုမည့ ်

ုိင်ငံကူးလက်မှတ်  (Passport for Job – PJ) 

ကုိင်ေဆာင်ထားပီး  သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၊ အလုပ်ရှင် 

များမှ  လုပ်သားေခ ယူသြဖင့်  ြပည်ဝင်ခွင့် Visa 

ရရှိပီးသူများ (Passport for Job – PJ) ကိုင် 

ေဆာင်ထားပီး အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် အလုပ် 

ရှင်၏ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်မိခင်ုိင်ငံသုိ ခွင့ြ်ဖင့ ်ြပန်လာပီး 

လုပ်ငန်းခွင်သို  အချနိ်မီ  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ရမည် ့

သူများ  အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် ြပည်ပ 

အလုပ်အကိုင်အလုပ်သမား သက်ေသခံကတ်ြပား 

(OWIC) ြပလုပ်ခွင့်ှင့် ြပည်ပိုင်ငံများသို အလုပ ်

သမားေစလ တ်ခွင့်ြပရန ်ဝန်ကီးဌာနသို တင်ြပလာ 

ပါက ြပည်ပ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေစ

ေရး၊ အလုပ်သမားများ၏ လူမ ဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေစေရး၊ ြပည်ပလပ်ုသားေဈးကွက် ခိင်ုမာအားေကာင်း 

လာေစေရး၊ လုံ ခံစတ်ိချရေသာ ေရ ေြပာင်းသွားလာ 

မ ြဖစ်ပွားေစေရး၊ တရားဝင်လမ်းေကာင်းများ ခွင့်ြပ 

ေပးပီး သွားလာမ  လွယ်ကူြမန်ဆန်ေစေရး၊ Visa 

သက်တမ်းကာလအတွင်း  သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းခွင် 

သို အချနိ်မီဝင်ေရာက်ိုင်ေရးတိုအတွက် ဝန်ကီး 

ဌာန၏  ခွင့်ြပချက်ြဖင့်  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်  ြမန်မာိုင်ငံ  ြပည်ပအလုပ်အကိုင ်

ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းရှင်များအဖဲွချပ်မှ ဒတုယိဥက    

ှင့်တာဝန်ရိှသူများ၊ ုိင်ငံအလုိက် အလုပ်သမားများ 

ေစလ တ်ေနသည့် ေအဂျင်စီအစုအဖွဲများ၏  အဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်များှင့် ြပည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိး 

ေဆာင်  လိုင်စင်ရေအဂျင်စီများမ ှ  ကိုယ်စားလှယ ်

များက  လက်ရှိလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေန 

များှင့ ်  ကံေတွေနရသည့ ်အခက်အခမဲျား၊ ဝန်ကီး 

ဌာနမှ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရန ် လိုအပ်ချက် 

များအားတင်ြပရာ   ဒုတိယဝန်ကီး ဦးဝင်းရှိန်ှင့ ်

 န်ကားေရးမှးချပ်တိုက    ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်း 

တင်ြပကသည်။

 ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပး

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လုိအပ် 

သည်များကိ ုညိ  င်းြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပးပီး 

ြပည်ပအလုပ်အကိုင်    အကျိးေဆာင်လိုင်စင်ရ 

ေအဂျင်စီများအေနြဖင့် အလုပ်သမားေစလ တ်ေရး 

လုပ်ငန်းစ်များအား  ဝန်ကီးဌာနမှ  ထုတ်ြပန်ထား 

သည့် ဥပေဒ၊  စည်းမျ်း၊  စည်းကမ်း၊  လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများှင့်အည ီ  ေဆာင်ရက်သွားကရန်ှင့်

ေစလ တ်ေရး လုပ်ငန်းစ်များ ြပန်လည်ခွင့်ြပပါက 

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားြပဿနာများကိ ုအချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီေြပလည်ေအာင် ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပး 

ကရန် တိုက်တွန်းမှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁

ကာကွယ်ေဆးထိုး သတင်းအချက်အလက်စီမံခန်ခွဲမ စနစ်အတွက် Digital Government Award ဆုချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနားသို

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းက Video Message ြဖင့် မိန်ခွန်းေပးပို
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၂

ြမန်မာုိင်ငံအတွင်းေဆာင်ရက်ေနသည့်  ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထုိးလုပ်ငန်းများ  စနစ်တကျ 

စီမံခန်ခွဲေရးအတွက်  အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) သတင်းှင့ ်နည်းပညာ 

ဌာန၏ ကူညီပံ့ပိုးမ ြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

အသုံးြပလျက်ရှိသည့ ်  ကာကွယ်ေဆးထိုးသတင်း 

အချက်အလက်စီမံခန် ခွဲမ  စနစ်(Vaccination 

Management Information System-VMIS)သည် 

Asian-Oceanian    Computing   Industry 

Organization (ASOCIO) အဖဲွအစည်းမှ ၂၀၂၁ ခှုစ် 

အတွက် ြပလုပ်သည့ ် ASOCIO  ICT   Award တွင် 

Digital Government Award ရရှိခဲ့သည့်အတွက ် 

ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငစံေံတာ်ချန်ိ ယေန  ညေန ၅ နာရခဲွီ 

(ြမန်မာစေံတာ်ချန်ိ  ညေန ၆ နာရ)ီတွင်  ဆခုျးီြမင့ြ်ခင်း 

အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။

အဆိပုါ အခမ်းအနားသို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းက 

Video Message ြဖင့်  မိန်ခွန်းေပးပိုေြပာကား၍ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် တပ်မေတာ်(ကည်း၊ 

ေရ၊ ေလ) သတင်းှင့် နည်းပညာဌာနမှ တာဝန်ရိှသူ 

များက Video conference မှတစ်ဆင့ ်တက်ေရာက် 

ခဲ့ကသည်။ 

အဆိပုါ ဆခုျးီြမင့ြ်ခင်းအခမ်းအနားတွင် ကိတင် 

ေပးပုိထားသည့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၏ မိန်ခွန်း video 

file အား ဖွင့လှ်စ်ြပသခဲသ့ည်။ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအား Digital Government 

Award ချးီြမင့်ေပးသည့် ASOCIO အဖွဲအစည်းအား 

ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း၊  ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည့်   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ  ကာကွယ် 

တိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငန်းများအနက်  ကာကွယ်ေဆးထိုး 

လုပ်ငန်းကို     တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး  လူမျိး၊  ကျား/မ၊ ဘာသာ၊ 

လေူနမ အဆင့အ်တန်း၊ ိင်ုငေံရးဆက် ယ်မ  စသည့် 

အချက်များအေပ  မတူည်ခဲွြခားြခင်းမရိှဘ ဲကာကွယ် 

ေဆးထိုးံှမ စမီခံျက် (National Deployment Plan) 

အရ အကျံးဝင်သူများအားလုံး တစ်ေယာက်မကျန ်

ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိြပည့ရ်ရိှရန် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါေကာင်းှင့်  ယခုကဲ့သို တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်း 

အတာြဖင့ ် ေဆာင်ရက်သည့်လုပ်ငန်းတွင် ICT 

နည်းပညာ၏ အ ေထာက်အကကူိ ုရရိှခဲသ့ည့အ်တွက် 

ကုိဗစ်-၁၉ အလွန်ကာလတွင် ြမန်မာြပည်သူများ၏  

ကျန်းမာေရးဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများတွင ်လည်း ICT 

နည်းပညာကို တွင်တွင်  ကျယ်ကျယ ် အသုံးြပသွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ASOCIO အဖွဲအစည်းသည ်အာရှှင့်သမုဒ ရာ 

ေဒသအတွင်းရိှ ိင်ုငမံျားအတွင်း Information and 

Communications Technology-ICT နည်းပညာ 

များကို   ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   အသုံးြပြခင်းြဖင့ ်

ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊    အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ပညာေရးှင့် ကျန်းမာေရးလပ်ုငန်းများ  တိုးြမင့လ်ာ 

ေစရန် ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ICT နည်းပညာ 

အသုံးြပမ အမျိးအစား(၅)ခု ြဖစ်ေသာ - 

(၁) ASOCIO Outstanding Tech Company 

Award 

(၂) ASOCIO Outstanding User Organization 

Award

(၃) ASOCIO Digital Government Award 

(၄) ASOCIO EdTech Award ှင့်

(၅) ASOCIO Health Tech Award တိုြဖင့် 

အဖဲွဝင် (၂၄)ုိင်ငံမှ  အမျိးအစားအလုိက် ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ရန် ဖိတ်ေခ ခဲ့၍  ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့်  ASOCIO  အဖွဲဝင်ြဖစ်သည့ ်ြမန်မာ 

ိုင်င ံကွန်ပျတာအသင်းချပ်မှတစ်ဆင့် VMIS စနစ် 

အား 2021 ASOCIO  ICT Award အတွက် ပါဝင်ခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ရာ Digital Government Award ဆကုိ ုရရိှခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                      သတင်းစ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ Sinovac အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်သန်း doses ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်သုိ ထပ်မေံရာက်ရိှ
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၂

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငမှံ ြမန်မာိင်ုငသံို လှဒါန်း 

သည့ ်Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ 

လ ဲေြပာင်းလက်ခံြခင်း  အခမ်းအနားကို   ဗီဒီယို 

ကွန်ဖရင့စ်နစ်ြဖင့က်ျင်းပရာ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ    တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ 

သံအမတ်ကီး Mr. CHEN HAI ှင့် တာဝန်ရှိသူများ

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

အဆိပုါ အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က ယခကုဲသ့ို လှဒါန်းြခင်းများအတွက် ေကျးဇူးတင်ရိှ 

ေကာင်း  ေြပာကား၍  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးများ 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက် ရှမ်းြပည်နယ်ှင့ ်

ကချင်ြပည်နယ်အပါအဝင် နယ်စပ်ေဒသတစ်ေလ ာက် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများထုိးံှြခင်း၊ အသွား 

အလာေစာင့်ကည့ြ်ခင်းှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

တိုးြမင့်ေစလ တ်ြခင်းြဖင့်    အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ 

ကသုမ များရရိှုိင်ေရး အစရိှသည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ ကိစ များ၊  တုတ်ိုင်ငံအစိုးရက ြမန်မာိုင်ငံအား 

ကညူပီံပ့ိုးလျက်ရိှသည့ ်ြမန်မာိင်ုင ံေရာဂါထန်ိးချပ် 

ေရးဗဟုိဌာန(Myanmar Center of Disease Control) 

ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအတွက် ေလ့ကျင့်ေရး 

သင်တန်းေကျာင်းတည်ေဆာက်ေရး စီမံကိန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရး    အစရှိသည့် 

ကိစ ရပ်များအား အြပန်အလှန်ေဆွးေွး၍ အခမ်း 

အနားကို ညေန ၄ နာရီခွဲတွင် ုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး 

အတွက် တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးကိ ု ဦးတည်အုပ်စုများ 

သတ်မှတ်၍ ထိုးံှေပးလျက်ရိှသည်။ ထိသုိုထိုးံှေပး 

ရန်အတွက် တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ထပ်မံ 

လှဒါန်းသည့် Sinovac  အမှတ်တံဆိပ် ကာကွယ် 

ေဆး တစ်သန်း doses ှင့ ်တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံ

မှ ထပ်မံဝယ်ယူထားသည့် Sinovac  အမှတ်တံဆိပ် 

ကာကွယ်ေဆး တစ်သန်း  ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ေလဆပ်ိသို ယေန ညေန ၄ နာရတွီင် ေရာက်ရိှလာခဲရ့ာ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး      ကုသေရး/ြပည်သူ            

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး ဦးေဆာင်သည့်အဖွဲက 

လက်ခံရယူခဲ့သည်။ 

ယခု ထပ်မံေရာက်ရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆး 

များကို အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားှင့ ်အြခားသတ်မှတ်လအူပ်ုစမုျားကိ ု

ထိုးံှေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ အဆိပုါ ကာကွယ်ေဆး 

များကိ ုတိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များသို လိအုပ်ချက် 

အရ ေြမြပင်ခရီးလမ်းေကာင်းမ ှ   လည်းေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်(ေလ)ှင့်  ြမန်မာ့ေလေကာင်းတို၏ 

အကူအညီြဖင့ ်ေလေကာင်းခရီးမ ှ  လည်းေကာင်း 

အေအးလမ်းေကာင်းမပျက် ဆက်လက်ြဖန်ေဝသွား 

မည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

အတွက် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများ 

သတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် 

အထ ိလဦူးေရစစုေုပါင်း ၁၄ ဒသမ ၄ သန်းအား ထိုးံှ 

ေပးပီးြဖစ်၍  ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့ ်ထိုးှံ 

ပီးစီးသ ူ၉ ဒသမ ၃ သန်းှင့်  ပထမအကမ်ိထိုးံှပီးစီး 

သူ ၅ ဒသမ ၁ သန်း ရှိပီြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ိဝုင်ဘာ ၁၁ ရက်အထ ိြမန်မာိင်ုင ံ

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရ 

စုစုေပါင်း ၂၃ ဒသမ ၇ သန်း ထိုးှံပီးြဖစ်သည်။

မိဘြပည်သူများအေနြဖင့် မိမိအတွက် ရရိှလာ 

သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ုမပျက် 

မကွက် အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှမ ခယံြူခင်း၊ ပထမအကမ်ိ 

ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံမ ရရှိထားသူများ  အေနြဖင့်   

ဒုတိယအကိမ်  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ကိ ုသတ်မှတ် 

ရက်တွင်    သိုမဟုတ်   အနီးဆုံးသတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်းတွင် နီးစပ်ရာကာကွယ်ေဆးထိုးစုရပ်များ

သို  သွားေရာက်၍ထိုးှံမ ခံယူြခင်းှင့်  ကာကွယ ်

ေဆးထိုးလပ်ုငန်းများတွင်  တက်က စွာ ပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ကပါရန ်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

တိုက်တွန်း  းေဆာ်ထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

တုတ်ြပည်သူသမ တုိင်ငံမှ Sinovac အမှတ်တံဆိပ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ှစ်သန်း 

doses ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၂
ဗဟိုဘဏ်မှရည် န်းေငွလဲ န်းြဖင့်   တိုက်ိုက ်
ေရာင်းချေပးသည့် ိုင်ငံြခားေငွအေမရိကန်ေဒ လာ 
၁၂ သန်းြဖင့် မှာယူတင်သွင်းခ့ဲသည့် စားအုန်းဆီများကိ ု
ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှစတင်ပီး    တိုင်းေဒသကီး/ 
ြပည်နယ်ေဒသအသီးသီးရိှ လက်လီ/ လက်ကားေရာင်း 
ချသမူျားသို တစ်ပဿိာလ င် လက်ကားေဈး ေငကွျပ် 
၄၂၄၀ ြဖင့်  ေနစ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးလျက်ရှိရာ 
ရန်ကုန်၊  မ ေလး၊ စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူးှင့် မေကွးတိုင်း 
ေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ တနသ  ာရီ 
တုိင်းေဒသကီးှင့် မွန်ြပည်နယ်တုိအတွက် စားအုန်းဆီ 
တန်ချန်ိ  ၃၈၂၇ ဒသမ ၁၇  တန်၊ ပိဿာ ၂၃၄၂၂၃၀ 
ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

ရန်ကုန်မိအတွင်းရှ ိ  စားသုံးသူများအတွက ်
ဆီအသင်း၏   အစီအစ်ြဖင့်   ရပ်ကွက်များသို 
ေဈးကားများြဖင့ ်လှည့လ်ည်ေရာင်းချေပးလျက်ရိှပီး 
ကျန်တိုင်းေဒသကီး/      ြပည်နယ်များသိုလည်း 
ဆက်လက်    ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
စားအုန်းဆီများကုိ လက်ကားဝယ်ယူေရာင်းချသူများ 
အေနြဖင့်  လက်လီအေရာင်းဆုိင်များတွင် အသားတင် 
အကျိးအြမတ်      ှစ်ရာခိုင် န်းထက်မပိုသည့ ်
ေဈး န်းြဖင့်  စားသုံးသူြပည်သူများသို ြပန်လည် 
ြဖန် ြဖး     ေရာင်းချသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်
လက်လီ/  လက်ကား    ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးမည့ ်    
လပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်   ြမန်မာိင်ုင ံ ဆကီန်ုသည် 
ှင့်   ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊  အမှတ်(၁၀၄/၁၀၈)
ကမ်းနားလမ်း၊  လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်  (ဆင်မင်း 

အိမ်ရာ ဓမ ာုံေရှ)  အလုံမိနယ်၊    ဖုန်း၀၉-
၄၄၄၄၃၇၂၉၅၊ ၀၉-၄၀၁၅၂၇၀၄၉ ှင့ ်  ရန်ကန်ုတိင်ုး 
ေဒသကီး၊   စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန     ၀၁-
၂၅၀၂၇၀၊ ၀၉-၄၃၆၆၆၆၆၈ တိုသို  ဆက်သွယ်ဝယ်ယ ူ
ိုင်ေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ် 

စားအုန်းဆီများ 
သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် 
ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးလျက်ရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁

တိုကျိ  ိုဝင်ဘာ  ၁၂

အေမရိကန်           ေဆးဝါးကုမ ဏီထုတ် 

Moderna  ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအား ဂျပန်ုိင်ငံအတွင်း  ကုိဗစ်-၁၉     

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပိ ုေဆာင်းထိုးှံ 

ရာ၌  တရားဝင်သုံးစဲွရန်  ဂျပန်တာဝန်ရိှသ ူ

များထ ံအတည်ြပချက်ေတာင်းခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ 

ေတာင်းခံခဲ့ြခင်းြဖစ်

အေမရိကန်ေဆးဝါးကုမ ဏီ Moderna 

သည် အထက်ပါေဆးဝါးသံုးစဲွေရးဆုိင်ရာ

ခွင့်ြပချက်အား ဂျပန်ိုင်ငံရှိ Moderna 

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ဆင့ ်

ြပန်လည်ြဖန်ြဖးမည့ ် တာကာဒါေဆးဝါး 

ကမု ဏထီ ံ   ေတာင်းခခံဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။  အေမရိကန်ေဆးဝါးကုမ ဏီ   

Moderna   သည် Moderna     ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအား   ြပည်ပိုင်င ံ

များရှိ  အသက် ၁၈ ှစ်အထက်ရှိသူများ 

ကိ ု   လက်ရိှအချန်ိ၌   လက်ေတွစမ်းသပ် 

ထိုးံှေပးေနမ ဆိင်ုရာ ေဆးဝါးလက်ေတွ 

အသုံးြပမ       အေထာက်အထားများကိ ု

တင်ြပ၍ ဂျပန်ုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိ ုလိက်ုနာေဆာင်ရက်သွားကရန် ဖလိစ်ပိင်ုသမ တ 
ုံးမှ ယေန န်ကားထားေကာင်း သိရသည်။ ယခု 
 န်ကားချက်သည် ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်မှစတင်၍ 
အကျိးသက်ေရာက်မည ်ြဖစ်သည်။

 လက်ရှိအချနိ်၌ လူဦးေရ သန်း ၁၁၀ ရှိေသာ 
ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငတွံင်   ိင်ုငလံဦူးေရ၏ ေလးပုတံစ်ပုမှံာ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်ထိုးှံမ ခံ
ယူပီးစီးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း ဖလိစ်ပိင်ုသမ တ၏ေြပာေရး 
ဆိခွုင့ရိှ်သ ူဟယ်ရီကူူးက ေြပာကားသည်။ ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အလံုအေလာက်ရရိှထား
သည့်ေဒသများတွင်ေနထုိင်ေသာ ဝန်ထမ်းများအေန 
ြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးမထုိးရေသးပါ 
က  ေရာဂါပိုးရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးမ တွင်  ေဆးဝါးဆိုင်ရာ  
ကုန်ကျစရိတ်များကိ ု       ကိုယ်တိုင်ကျခံရမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ၎င်းကေြပာကားသည်။

ိင်ုငအံတွင်းရိှ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပ်ုငန်းများ 
အေနြဖင့်လည်း မိမိတိုလုပ်ငန်းအတွင်းရှ ိဝန်ထမ်း 
များအား ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ် 

ထိုးှံမ ခံယူရန် ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း 
၎င်းကေြပာကားသည်။ အစိုးရှင့ ်ပဂု လကိလပ်ုငန်း 
များသည် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးမထိုးှံ 
ရေသးေသာဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့် 
ပတ်ိပင်ြခင်း(သိုမဟတ်ု)          လပ်ုငန်းခွင်သိုဝင်ေရာက် 
ြခင်းမှ  တားြမစ်ြခင်းတုိကုိ    ေဆာင်ရက်ိင်ုေကာင်း 
သိရသည်။   ိုင်ငံအတွင်း   လူအစုလိုက်အပံလိုက ်
ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုး လပ်ုငန်းများကိ ု 
ိဝုင်ဘာ  ၂၉  ရက်မှစတင်၍ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ပီး အဆိုပါအစီအစ်တွင် လူဦးေရ ၁၅ သန်းအား 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း  သရိသည်။  ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ ၂ ဒသမ ၈ သန်း 
ေကျာ်ှင့ ်အဆိပုါ ေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ ၄၅၀၀၀ 
ေကျာ် ရှိသည်။ 

ကိုးကား-စီအင်န်ေအ
ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဗန်ေကာက်   ိုဝင်ဘာ  ၁၂
ထိင်ုးိင်ုငသံည်  ခရီးသွားလပ်ုငန်းအေပ  
အဓိကမှီတည်သည့ ်   ၎င်း၏စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းကို     တိုးြမင့်ရန်ကိးပမ်းသည့ ်
အေနြဖင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးမ ခံယူခဲ့ပီး
ေသာကမ ာလှည့် ခရီးသည်များအတွက ်
ခရီးသွားလာမ အေပ  ကန်သတ်ချက်များ 
ကိ ု မကာေသးမီက ေြဖေလ ာ့ေပးခ့ဲြခင်း 
ေကာင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခရံသေူပါင်း  ှစ်သန်းေကျာ်ရိှလာ 
ေကာင်း ထိင်ုးြပည်သူကျန်းမာေရးဝန်ကီး 
ဌာနက ယေနေြပာကားသည်။

လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ-်
၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 
၇၃၀၅ ဦးထပ်မေံတွရိှခဲ့ပီးေနာက် အဆိပုါ 
ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၀၀၄၂၇၄ 
ဦး  ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာမှ 
ထတ်ုြပန်သည့ေ်နာက်ဆုံး အချက်အလက် 
များအရ သိရသည်။

ထိင်ုးိင်ုငတွံင်  ပီးခဲသ့ည့်သဂတ်ုလ 
က ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 
တစ်သန်းေကျာ် စစ်ေဆးေတွရိှခ့ဲပီးေနာက် 
သုံးလခန်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 
ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ှစ်သန်းေကျာ် ရိှလာ 
ခဲသ့ည်။   ယခကုဲသ့ို   ထိင်ုးိင်ုင၌ံ  ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်မ  န်း  ြမင့်မားလာရ 
ြခင်း၏   အဓိကအေကာင်းရင်းမှာ  ိုင်ငံ 
အတွင်း  ဒယ်လ်တာဗဇီေြပာင်း  ဗိင်ုးရပ်စ်  
ကူးစက်ပျံှံမ ေကာင့ ်ြဖစ်သည်။

သိုေသာ်ထုိင်းုိင်ငံတွင် ကာကွယ်ေဆး 
ထိုးှံမ    အရှိန်ြမင့်လုပ်ေဆာင်လာြခင်း 
ေကာင့ ် ပီးခဲ့သည့်လမှစ၍  ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကူးစက်မ  န်း  ကျဆင်းလာခဲသ့ည်။ 
တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ  လက်ရှိ 
အချနိ်အထိ ထိုင်းိုင်ငံတွင ်လူဦးေရ ၆၉ 
သန်း၏ ထက်ဝက်နီးပါးကိ ုဒတုယိအကမ်ိ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံ 
ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

Moderna ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအား

အပိုေဆာင်းထိုးှံရာတွင် သုံးစွဲရန်ေတာင်းဆို

ကာကွယ်ေဆး အပိေုဆာင်းထိုးံှေရးတွင်   

၎င်းကာကွယ်ေဆးြဖင့ ်      ထိုးံှခွင့ြ်ပရန်  

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။  

Pfizer  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အား ဂျပန်ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ       

ကာကွယ်ေဆး    အပိုေဆာင်းထိုးှံရာ၌ 

တရားဝင်သုံးစွဲရန ်   တာဝန်ရှိသူများက  

ယမန်ေနတွင်  ခွင့်ြပခဲ့သည်။

ဂျပန်ိုင်ငံရှိ   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များအား  ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးအပိေုဆာင်းထိုးံှြခင်းကိ ုဒီဇင်ဘာလ 

၌ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။           ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၃၄ ဒသမ ၄ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ရီယိုဒီဂျေနးိုး   ိုဝင်ဘာ  ၁၂ 
ဘရာဇီးုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေကာင့် ၁၈၈ 
ဦး ထပ်မေံသဆုံးရာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် 
ေသဆုံးသူေပါင်း  ၆၁၀၂၂၄ ဦးရှိလာ 
ေကာင်း  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 
ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အလားတူ  လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄ နာရီ 
အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ
၁၅၃၀၀ ထပ်မစံစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၁၉၂၄၅၉၈ ဦး ရိှလာ 
သည်။ 

လွန်ခဲေ့သာ    ရက်သတ ပတ်အတွင်း 
ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက်   ပျမ်းမ  
အားြဖင့် ၁၀၅၀၂ ဦးရိှပီး ေသဆံုးသူ ၂၅၇ 
ဦးရှိသည်။ လက်ရှိအချနိ်တွင်  ြပည်သူ 
တစ်သိန်းလ င်    ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 
၁၀၄၂၅   ဦးရှိပီး  ေသဆုံးသူ ၂၉၀ ရှိ 
ေကာင်း    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
တရားဝင်ကန်ိးဂဏန်းများအရ သရိသည်။ 

လူဦးေရ    အများဆုံးေနထိုင်သည် ့

ေဆာ်ေပ လိုြပည်နယ်သည ်  ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်မ     အြမင့်မားဆုံးြဖစ်ပီး 
လက်ရိှအချန်ိအထိ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 
ေပါင်း ၄၄၁၅၇၄၅ ဦးရိှပီး ေသဆုံးသေူပါင်း 
၁၅၂၅၃၈ ဦးရှိသည်။ မိေတာ်ရီယိုဒီဂျ 
ေနးိုး၌   ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 
၁၃၂၉၆၀၉ ဦးရှိပီး  ေသဆုံးသူေပါင်း 
၆၈၆၀၇ ဦးရှိသည်။

ဘရာဇီးိင်ုငသံည်  အေမရကိန်ိင်ုင ံ
ပီးေနာက ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  
ေကာင့် ေသဆံုးသူအေရအတွက် ဒတုယိ 
အများဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ  ြပည်သ ူ၁၅၆ 
ဒသမ  ၃ သန်း (ိုင်ငံလူဦးေရ ၇၃ ဒသမ 
၂၈ ရာခိုင် န်း)သည်    ကာကွယ်ေဆး 
တစ်ကမ်ိထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ပီး ၁၂၁ ဒသမ 
၇ သန်း   (ိုင်ငံလူဦးေရ ၅၇ ဒသမ ဝ၈ 
ရာခိင်ု န်း) သည် ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကမ်ိ 
စလုံး ထိုးှံမ ခံယူပီး ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် 
ေသဆုံးသူေပါင်း ေြခာက်သိန်းေကျာ်ရှိလာ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံရှိ ဝန်ထမ်းများ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူရမည်
မနီလာ   ိုဝင်ဘာ  ၁၂
ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံရှိ   ုံးဌာနအသီးသီးတွင်  တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ေနသ ူဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိထုိးံှြခင်း(သိုမဟတ်ု) 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးြခင်းအားြဖင့ ်
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ

ထိုင်းိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ှစ်သန်းေကျာ်ရှိလာ ထိင်ုးိင်ုငဆံိင်ုရာ ကမ ာက့ျန်းမာေရး 
အဖွဲုံး၏ ေနာက်ဆုံးေကညာချက်အရ 
ထိုင်းိုင်ငံတွင် နယ်စပ်မျ်းထိန်းချပ် 
မ များ  ေြဖေလ ာ့လာေသာ်ြငားလည်း 
ိင်ုငအံတွင်း အပတ်စ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်မ  န်းမှာ       တြဖည်းြဖည်းချင်း 
ကျဆင်းလာေကာင်း သိရသည်။

သိုေသာ် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲုံး 

သည် ထိုင်းိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကူးစက်ပျံံှလာမ ှင့ပ်တ်သက်၍ 
သတေိပးခဲ့ပီး လက်ရိှကာကွယ်ေဆးထုိး
ှံမ  န်းက  ေရာဂါြဖစ်ပွားဖွယ်အလား 
အလာအား  ကာကွယ်ရန်မလုံေလာက ်
ေသးေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ကမ ာတစ်ဝန်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ
၂၅၂၈၆၄၃၇၁  ဦး

ေသဆုံးသူ
၅၀၉၉၂၉၄  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ
၂၂၈၇၅၂၆၁၀ ဦး

နယူးေဒလီ   ိုဝင်ဘာ  ၁၂ 

အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  ၁၂၅၁၆ ဦး  ထပ်မံစစ်ေဆး 
ေတွရှိခဲ့ရာ  ိုင်ငံအတွင်း၌  ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ
ေပါင်း  ၃၄၄၁၄၁၈၆  ဦး အထ ိြမင့်တက်လာေကာင်း 
အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏    ေနာက်ဆုံးရ 

ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 
အလားတ ူလွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၅၀၁ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ ိုင်င ံ
အတွင်း၌ အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း 
၄၆၂၆၉၀ ရှိလာသည်။  လက်ရှိအချနိ်အထိ  ပိုးေတွ 
ဆဲလူနာ ၁၃၇၄၁၆ ဦး ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သုိေသာ် လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ် - 
၁၉ လနူာ ၁၃၁၅၅ ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာ 
သည့်အတွက် ေဆးံုများမှ ြပန်လည်ဆင်းသွားခ့ဲရာ 
ကျန်းမာေရးအေြခအေနြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာ
သူေပါင်း ၃၃၈၁၄၀၈၀ ရှိေကာင်း သိရသည်။ 
ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၂ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ဝမ်းတွင်းမိနယ ် သဲေတာေလးေကျးရာရှ ိ

မဂ  လာမှန်ေကျာင်းအတွင်းသို  ိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်  နံနက်  ၁၁ နာရီ       

၃၅ မိနစ်ခန်တွင် အကမ်းဖက်သမားအမျိးသားှစ်ဦးက ဆိုင်ကယ် 

ြဖင့် စီးနင်းဝင်ေရာက်၍ ဆွမ်းစားေနသည့် ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ ်

ဘဒ   ေသာမနအား ေသနတ်ြဖင့ပ်စ်ခတ်ခဲရ့ာ  ဆရာေတာ်မှာ  နဖူးမှ 

ေနာက်ေစ့သို    ကျည်ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာြဖင့ ်   ြဖစ်စ်ေနရာတွင်ပင ်

ပျလံွန်ေတာ်မူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်ေနရာသုိ လံုခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက သွားေရာက်စစ်ေဆး 

ဝမ်းတွင်းမိနယ် သဲေတာေလးေကျးရာရိှ မဂ  လာမှန်ေကျာင်းဆရာေတာ်အား

အကမ်းဖက်သမားများက လုပ်ကံသတ်ြဖတ်
ခ့ဲရာ 9mm LUGER ကျည်ခံွတစ်ခုကုိ ေတွရိှရပီး ဆရာေတာ်၏ ုပ် 

ကလာပ်ေတာ်အား ဝမ်းတွင်းမိနယ် ြပည်သူေဆးံုသုိ ပုိေဆာင်ခ့ဲသည်။ 

အကမ်းဖက်သမားများသည်  မမိတိို၏ကိယ်ုကျိးအတ ကိ ုအေြခ 

ခံ၍ ကေလးသူငယ်များှင့် သာသနာ့အကျိးသယ်ပုိးေနသည့် ဘုရား 

သားေတာ်များပါမချန်ဘ ဲ အေကာင်းအမျိးမျိးြပ  စွပ်စဲွသတ်ြဖတ်ြခင်း 

များ ကျးလွန်လုပ်ေဆာင်လာလျက်ရှိကသြဖင့ ်၎င်းတိုအား ဥပေဒ 

အရ ထိေရာက်စွာအေရးယူိုင်ေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက မိဘ 

ြပည်သူများှင့်ပူးေပါင်း၍    အြမန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိေရး   ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ်

အကမ်းဖက်သူများ၏ အေကာင်းမဲ့ပစ်ခတ်မ ေကာင့် ပညာေရးဝန်ထမ်းတစ်ဦး ေသဆုံး

သင်ကားမ အေဆာက်အအုံများအနီး ဗုံးေပါက်ကွဲမ များ ြဖစ်ပွား
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၂ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   ဝမ်းတွင်းမိနယ ်

ကျင်းေကျးရာေန  အေြခခံပညာမူလတန်း 

ေကျာင်း(ေညာင်းကားယား)မှ     မူလတန်း 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမ ေဒ စိန်ကည်သည် ခင်ပွန်း 

ြဖစ်သူ ဦးေဇာ်မိုးှင့်အတူ ိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် 

မွန်းလွဲ  ၂ နာရီခွဲခန်တွင်  ေနအိမ်ေဈးဆိုင်၌ 

ရိှေနစ် အကမ်းဖက်သမား အမျိးသားှစ်ဦးက 

ဆိုင်ကယ်ြဖင့ ်ေရာက်ရှိလာပီး  ေသနတ်ြဖင့် 

ပစ်ခတ်၍    ေမာင်းှင်ထွက်ေြပးသွားခဲ့ရာ 

ေဒ စိန်ကည်သည် ချိင်းေအာက်ှင့် ရင်ဘတ်  

တိုတွင်     ကျည်ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာများြဖင့ ်

ေသဆုံးခဲ့ပီး  ဦးေဇာ်မိုးမှာ   လက်ေမာင်းှင့ ်  

ရင်အုံတိုတွင် ကျည်ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာများ    

ရရှိခဲ့သြဖင့ ် ဝမ်းတွင်းမိ   ြပည်သူေဆးုံသို    

ပိုေဆာင်ေဆးကုသမ ခံယူေစလျက်ရှိသည်။

အလားတူ မေကွးမိ မင်းကန်ကီးရပ်ကွက် 

စိုးေကာမင်း(၅)လမ်းရှိ    တိုင်းေဒသကီး 

ပညာေရးမှးုံးကိုလည်း ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၁၂ 

နာရ ီမနိစ် ၄၀ ခန်တွင် ဆိင်ုကယ်စီးနင်းလာသည့ ်

အကမ်းဖက်သ ူအမျိးသားှစ်ဦးက လက်လပ်ု 

ဗံုးြဖင့် ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးသွားခ့ဲေသာေကာင့် 

ခံစည်းိုးအုတ်တံတိုင်း   ကျိးပဲ့ပျက်စီးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထုိြပင် မ ေလးတုိငး်ေဒသကီး မုိးကုတ် 

မိနယ်  ေရဦးကီးေကျးရာရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းေရှ၌လည်း  ယင်းေန  

မွန်းလွဲ   ၁ နာရီခန်တွင်  အကမ်းဖက်သူများ 

ေထာင်ထားသည့် လက်လုပ်မုိင်းှစ်လံုး ေပါက် 

ကဲွမ ြဖစ်ပွားခဲေ့ကာင်းသရိှိရပီး  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ  ေဘးအ ရာယ်မရှိေစေရး 

အတွက်   ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်  ေနရာ 

တစ်ဝုိက်အား လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက မုိင်း 

ရှင်းလင်းေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

သည်။ ထိုသို မိုင်းရှင်းလင်းေရးလုပ်ငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်စ်  လက်လုပ်မိုင်းှစ်လုံး ထပ်မံ 

ေပါက်ကဲွခဲမ့ ေကာင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်တစ်ဦး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ  အကမ်းဖက ်

လပ်ုရပ် လပ်ုေဆာင်သမူျားအား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ   အေရးယူိုင်ေရးလုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက  စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။                   သတင်းစ်

မေကွးမိ  တိုင်းေဒသကီးပညာေရးမှးုံး  ခံစည်းိုးအုတ်တံတိုင်းအနီး  လက်လုပ်ဗုံး 

တစ်လုံးေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်ပျက်စီးမ ကို ေတွရစ်။

ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ် ကျံခဝန်ေကျးရာ၌ 

ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့လှ်စ်ေပးရန် ေကျာင်းသားမဘိများ ဆ ေဖာ်ထတ်ု

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၂

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

ေတွရိှမ ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာ ေတွရိှမ  န်း 

ှင့ ်ပိုးေတွရာခိင်ု န်းများကိ ုသုံးသပ်ဆန်းစစ်၍ 

တိုင်းေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ 

မိနယ် ၄၆ မိနယ်မှအပ  ကျန်မိနယ်အားလုံး 

မှ အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှိ အေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများ  (ပုဂ လိကေကျာင်းများ၊ 

ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းများ)

အပါအဝင်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာသင်ှစ်အတွက် 

ိဝုင်ဘာ ၁ ရက်မှစ၍ တစ်ပိင်တည်း ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

ထိုသို   ေကျာင်းများ   ဖွင့်လှစ်ချနိ်တွင် 

ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ် ကျံခဝန်ေကျးရာ 

ရှိ    အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းခွဲ 

(ကျံခဝန်)ှင့် အမှတ်(၃)အေြခခံပညာမူလ 

တန်းေကျာင်းတိုမှာ နယ်ေြမအေြခအေနအရ 

ေကျာင်းြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ြခင်းမရှိသြဖင့ ်

ေကျာင်းသားမိဘများက    သက်ဆိုင်ရာသို 

တရားဥပေဒှင့်အညီ     တင်ြပခွင့်ြပချက ်

ရယူပီး ပညာသင်ကားမ ကုိ ေှာင့်ယှက်တားဆီး 

ပိတ်ပင်ေနသည့်   အဖွဲအစည်းများအား 

ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဆ ေဖာ် 

ထုတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါေကျးရာမှ   ေကျာင်းသားမိဘ 

များက “ကေလးများ စာသင်ေကျာင်းဖွင့်ေပး 

ပါ၊ ကေလးများ လွတ်လပ်စွာစာသင်ခွင့ေ်ပးပါ၊ 

ကေလးများ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ  စာသင် 

ခွင့်ေပးပါ၊   စာသင်ေကျာင်းပိတ်သူများအား 

 တ်ချသည်၊    ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး 

ပိတ်ပင်သူများအား   တ်ချသည်’’   ဟူသည့် 

စာသားများပါရှိသည့်  ဆိုင်းဘုတ်များကို 

ကိုင်ေဆာင်၍    ေအာ်ဟစ်ေက းေကာ်ကာ 

ေကျးရာအတွင်း လှည့်လည် ဆ ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ 

ကသည်။

အေြခခံပညာ   အထက်တန်းေကျာင်းခွဲ 

(ကျခံဝန်)တွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ ၅၄၆ 

ဦးှင့်     အမှတ်(၃)အေြခခံပညာမူလတန်း 

ေကျာင်းတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၆၆ ဦး 

ရှိပီး အဆိုပါေကျာင်းများသည ်ဇူလိုင် ၇ ရက် 

အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁

 ဗီယက်နမ်မှ

ြမန်မာုိင်ငံေဘာလံုးအဖဲွချပ်သည် ပိေုပါဗ့်ကိ ုှစ်ှစ်စာချပ် 

ြဖင့ ်စတင်ခန်အပ်ခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ှစ်ကန်ုပိင်ုးတွင် တစ်ှစ်သက်တမ်း 

တိုးခဲ့သလို  ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွကုိ ပံုမှန်ကျင်းပရမည့် ၂၀၂၁ 

ှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်  ကျင်းပိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲ၂၀၂၂ ခုှစ်သို ေရ ဆိုင်းခဲ့ 

သြဖင့် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးြမင့်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ 

ပိုေပါ့ဗ်သည် ြမန်မာ ယူ-၂၂/ယူ-၂၃ အသင်းနည်းြပအြဖစ ်

သုံးှစ်ဝန်းကျင် ကိင်ုတွယ်ခဲရ့ေသာ်လည်း ကပ်ေရာဂါအေြခအေန 

ေကာင့ ်ိင်ုငတံကာပိင်ပဲွေလးခသုာ ကိင်ုတွယ်ခဲရ့သည်။ ပိေုပါဗ့် 

သည် ၂၀၁၉ ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွတွင် ေကးတဆံပ်ိရရိှေအာင် စွမ်းေဆာင် 

ေပးိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်က  ကျင်းပသည့ ်  အာဆီယံ 

ယ-ူ၂၂  ပိင်ပဲွတွင် အပ်ုစအုဆင့မှ် ထွက်ခဲရ့သလိ ု၂၀၂၀ အာရှဖလား 

ယူ-၂၃ ေြခစစ်ပွဲတွင်လည်း ေြခစစ်ပွဲမေအာင်ြမင်ခဲ့ေပ။ ထိုြပင ်

ယခုှစ် ေအာက်တိုဘာ ၂၇ ရက်မှ ိုဝင်ဘာ ၂ ရက်အထိ ကျင်းပ 

သည့်  ၂၀၂၂  အာရှဖလား ယူ-၂၃ ေြခစစ်ပွဲတွင်လည်း  ေြခစစ်ပွဲ

ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာ ယ-ူ၂၂ အသင်းသည် ဗယီက်နမ်ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွအတွက် 

ယခုှစ်ကုန်ပိုင်း သိုမဟုတ် လာမည့်ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စတင် 

ြပင်ဆင်ဖွယ်ရိှေနပီး အာရှဖလား ယ-ူ၂၃ ေြခစစ်ပဲွယှ်ပိင်ခဲသ့ည့ ်

အသင်းကို အေြခခံဖွဲစည်းမည်ြဖစ်သည်။                 ကိုညီေလး

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ   ၁၂

အစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများသည် ေအးချမ်းစွာ 

ေနထိုင်ေသာ  ြပည်သူလူထုှင့်   တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက် 

ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ေနေသာ      အုပ်ချပ်ေရးတာဝန်ရှိသူများကို 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှေစရန် ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွေရး 

လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှသည့်အြပင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ များကိလုည်း ေှာင့ယှ်က် 

လျက်ရှိသည်။ 

လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးေပါက်ကွဲ

ထုိသုိလုပ်ေဆာင်လျက်ရိှရာ  မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  မတ ရာမိ 

အဝင်တွင်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် တားဆီး 

စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်ဒဂ   ါးေချာင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်အနီးလမ်းေဘး၌  အကမ်းဖက်သူများ  ေထာင်ထား 

သည့် လက်လုပ်မုိင်းတစ်လံုးသည်  ယေနနံနက် ၈ နာရ ီမိနစ် ၅၀ တွင် 

ေပါက်ကဲွခဲ့ပီး ေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ်လှူင့အ်ေဆာက်အအု ံထခိိက်ုပျက်စီးမ  

မရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုအတူ  မင်းတပ်မိရှ ိ ြပည်သူများအနက ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ခံထားရသူ ၆၃ ဦးကို   အေနာက်ရပ်ကွက်ရှ ိ မင်းတပ်ခိုင်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၂

ြမန်မာ-ဘဂ  လားေဒ့ရ   ှစ်ိုင်ငံ

ကန်ုသွယ်မ လပ်ုငန်းများ လွယ်က ူ

လျင်ြမန်ေစေရး၊   ကုန်သွယ်မ  

ပမာဏ ပိုမိုတိုးတက်လာေစေရး 

ှင့်  ိုင်ငံေတာ်အတွက်  ရသင့် 

ရထိက်ုေသာ အခွန် အေကာက်များ 

အြပည့အ်ဝရရိှေစေရး၊ တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ များ မရှိေစေရးတိုကိ ု

ရည်ရယ်ပီး       စီးပွားေရးှင် ့

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန    ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ဦးေဆာင်၍    ေတာင်ကုတ်မိ 

ဆိပ်ကမ်း ကုန်ပစ ည်းစစ်ေဆး 

ေရးစခန်း    Check Point ကို 

ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီ 

တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး အခမ်းအနားသုိ 

ေတာင်ကုတ်မိမ ှ မိမိမိဖများ၊ 

Check Point အဖွဲမှ ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ခံများ၊ ကုန်သည် လုပ်ငန်း 

ရှင်များှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ 

တက်ေရာက်သည်။ 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည်

ေတာင်ကုတ်မိ   ဆိပ်ကမ်း 

Check Point မှ   ြပည်တွင်း 

ထွက်ကုန်များအား ေရယာ်ြဖင့ ်

တင်ေဆာင်ပီး စစ်ေတွဆိပ်ကမ်း 

တွင် ဝင်ေရာက်အစစ်ေဆးခံကာ 

ပိုကုန်    ေကညာလ ာဖွင့်လှစ်၍ 

တင်ပိုြခင်း     လုပ်ငန်းစ်ှင့် 

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံမှ    သွင်းကုန် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များကို အကမ်းဖက်သမားများက ေှာင့်ယှက်တိုက်ခိုက်
ြပည်သူေဆးုဝံင်းအတွင်းရိှ   ဝန်ထမ်းအမ်ိရာရှစ်ခန်းတဲွ ှစ်ထပ်ေဆာင် 

ှင့ ်ေလးခန်းတဲွ ှစ်ထပ်ေဆာင်တို၌ထားရိှကာ ေစာင့်ကပ်ကည့် ကသုမ  

ေပးလျက်ရှိရာ အဆိုပါအေဆာင်များအား ိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက် 

၁၀ နာရီခဲွတွင် CDF အကမ်းဖက်သမားများက လက်နက်ငယ်များြဖင့် 

ေချာင်းေြမာင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ေကာင်း  သတင်းအရ  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက  သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ အဆိပုါ အေဆာင်များတွင် 

တပ်ဆင်ထားသည့ ်ေရပိုက်များ၊  ြပတင်းတံခါးမှန်များှင့ ်အေဆာက် 

အအုံနံရံတို၌ ကျည်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့သြဖင့ ်ပိုးေတွ လူနာ ၆၃ ဦးအား 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက မင်းတပ်မိ ဘဝသစ်ရပ်ကွက်ရိှ မိမှစ်ြခင်း 

ဘုရားေကျာင်းဝင်းအတွင်းရိှ   သီးသန်ေဆာင်သုိ ေရ ေြပာင်းကာ ကုသမ  

များ ြပလုပ်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အထက်ပါြဖစ်စ်များတွင် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ ထခိိက်ုဒဏ်ရာ 

ရရှိခဲ့မ  မရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံထားရသူများအား 

ကုသေပးလျက်ရိှသည့်  ကုသေရးစင်တာများအား ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ခ့ဲ 

သည့်  အကမ်းဖက်သမားများ လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက တပ်မေတာ် 

စစ်ေကာင်းများှင့်ပူးေပါင်းကာ   လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းစ်များှင့်အည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မင်းတပ်မိရိှ ြပည်သမူျားအနက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  ခထံားရ 

သည့် ြပည်သူ ၆၃ ဦးအား ကုသမ ေပးလျက်ရိှသည့်  ကုသေရးစင်တာ 

အား  CDF အကမ်းဖက်သမားများက ေသနတ်ြဖင့် လာေရာက ်

ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် ေနရာြပေြမပု ံ

ေတာင်ကုတ်မိ ဆိပ်ကမ်း ကုန်ပစ ည်းစစ်ေဆးေရးစခန်း စတင်ဖွင့်လှစ်

ပစ ည်းတင်    ေရယာ်များအား 

စစ်ေတွ ဆိပ်ကမ်းတွင ်သွင်းကုန် 

ေကညာလ ာ ဖွင့လှ်စ်တင်သွင်းပီး 

ေတာင်ကုတ်မိ    ဆိပ်ကမ်း၌ 

ကုန်ချခွင့်ြပေပးသည့ ်   လုပ်ငန်း 

စ်များကို  Check Point အဖွဲစုံ 

ြဖင့် စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိပုါေတာင်ကတ်ု 

မိ    ဆိပ်ကမ်း Check Point မှ 

ေရထွက်ကုန်   ပစ ည်းများအြပင ် 

ြပည်တွင်းထတ်ုကန်ုများြဖစ်ေသာ 

လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ ည်းများ 

ြဖစ်သည် ့ဆန်၊  ပဲမျိးစုံ၊  ကက ်

သွန်နီ၊ ကွမ်းသီး၊ မန်ကျည်းေစ့၊ 

ချင်း(စို)တိုကို    တင်ပိုိုင်မည ်

ြဖစ်ပီး     သွင်းကုန်အေနြဖင့် 

ေဒသသုံးပစ ည်းများကိ ု တင်သွင်း 

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

Check Point     ဖွင့်လှစ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်  ေတာင်ကတ်ု 

ဆိပ်ကမ်းမှကုန်ပစ ည်းတင်ေဆာင်   

လာေသာ     သေ  ဘာများအား 

တာဝန်ကျ     Check Point  

အေကာက်ခွန်မှ  သေ  ဘာဝမ်းပတ်ိ 

ချတ်ိထိုးေပးပီး   ၎င်းချတ်ိစည်းြဖင့် 

စစ်ေတဆွပ်ိကမ်းတွင် အေသးစတ်ိ 

ထပ်မစံစ်ေဆးခရံန်  မလိေုတာဘ့ ဲ

ပိုကုန်    ေကညာလ ာဖွင့်လှစ်၍ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံသို  တင်ပိုိုင် 

သြဖင့် အချန်ိှင့်ကန်ုကျစရတ်ိများ 

သက်သာကာ ကုန်သွယ်မ  လျင်ြမန် 

ေချာေမွလာမည်ြဖစ်သည်။   

ထိုြပင ်  ကုန်သွယ်မ ပမာဏ 

တုိးတက်ေစေရး      အတွက် 

အေထာက် အကူေကာင်းများ  ရရိှ 

လာိုင်မည်ြဖစ်ပီး    တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များ   အတိုင်းအတာ 

တစ်ခအုထ ိ ထန်ိးချပ်လာိင်ုြခင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်အတွက် ရသင့်ရထိုက ်

ေသာ  အခွန်အခများ  တိုးတက် 

ရရိှုိင်ြခင်း၊  ေဒသေနြပည်သူများ 

အလပ်ုအကိင်ု   အခွင့်အလမ်းများ

ရရှိလာိုင်ြခင်းစသည် ့   အကျိး 

ေကျးဇူးများ ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။                     သတင်းစ်

ေရစူးကန်သတ်ချက် လိုက်နာကရန် 

ေရလမ်းသတိေပး   းေဆာ်ချက်
၁။  ြပည်တွင်းေရလမ်းများတွင် ေရယာ်များ လုံ ခံေချာေမွစွာ 

သွားလာိုင်ေရးအတွက ်ှစ်စ်  ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ  ေမ ၁၅  ရက်ထိ 

ကာလကို ေရနည်းကာလသတ်မှတ်၍ ေရေကာင်းနယ်ေြမ အလိုက်  

ေအာက်ပါအတိုင်း   ေရယာ်များ၏   ဝန်တင်ေရစူးကိ ု  ကန်သတ် 

ထားသည်-

၂။  သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ ဝန်တင်ေရစူး ကန်သတ်ချက်ကိ ုေရယာ် 

များ လိက်ုနာကရန် ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေရလမ်းသတိေပး   းေဆာ်ချက် ထုတ်ြပန်ထားသည်။

သတင်းစ်

မင်းဘူး  ိုဝင်ဘာ  ၁၂

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် ေကျးလက်ေန 

ြပည်သူများ  သဘာဝ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ တမံများတွင် ငါးများပိုမိုဖမ်းယူ

စားသုံးိုင်ေရးအတွက ်မင်းဘူးမိနယ ်အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်အနီးတွင ်

ယေနနံနက် ၈ နာရီက   ှစ်လက်မအရယ်  ငါးြမစ်ချင်း  ငါးသားေပါက် 

ေကာင်ေရ သုံးသန်ိးအား ဧရာဝတြီမစ်အတွင်း သို ငါးမျိးစိက်ုထည့ခ်ဲသ့ည်။ 

အဆိပုါအခမ်းအနားသို  မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး 

ေဒ ေမသ ာဝင့်၊        မင်းဘူးခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း၊  ငါးမျိးစိက်ုထည့ြ်ခင်း  ကီးကပ်ကွပ်ကေဲရးေကာ်မတ ီ

မင်းဘူးမိနယ်၌ ဧရာဝတီြမစ်အတွင်းသို ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ သုံးသိန်း မျိးစိုက်ထည့်

ဥက    ဒုတိယဗုိလ်မှးကီးတင့်ေကျာ်ှင့်အဖဲွဝင်များ၊    မင်းဘူးမိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများှင့် ခိုင်/မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကီး

အကဲများ၊     မင်းဘူးခိုင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန    ခိုင်တာဝန်ခံ 

ဦးသိန်းကုိကုိထွန်းှင့်   ခုိင်/မိနယ်ဝန်ထမ်းများ၊   ပွင့်ြဖငါးလုပ်ငန်း 

စခန်းတာဝန်ခံ ဦးစိုးလ  င်ှင့် ဝန်ထမ်းများ၊  ေရလုပ်သားများက ပွင့်ြဖ 

ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ    ှစ်လက်မအရယ်ရှ ိ  ငါးြမစ်ချင်းငါးသားေပါက်

ေကာင်ေရသုံးသိန်းအား    ဧရာဝတီ ြမစ်အတွင်းသို  ငါးမျိးစိုက်ထည့ ်

ေကာင်း သိရသည်။                                                                  

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ    ၁၃၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ    ၁၂
ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းှင့် ေရနံရှာေဖွတးူေဖာ်ေရး
လပ်ုငန်းများတွင် အကျိးတပူူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ POSCO 
INTERNATIONAL Corporation(Myanmar E&P)သည် ကမ်းလွန် 
လုပ်ကွက်အမှတ်၊ A-1 ရှိ SHWE Phase 2 Development Project 
Area တွင် Drilling Campaign လပ်ုငန်းများအား Semi-Submersible 
Drilling Rig “OCEAN MONARCH” ြဖင့် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 
မည့်ဧရိယာများြဖစ်ေသာ Point-A ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၅၄ 

မိနစ် ၀.၁၀ စက န် ၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၂ ဒီဂရီ ၁၇ မိနစ် ၄၂.၉၈ 

စက န် ၊ Point-B ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၅၈ မိနစ် ၅၀.၁၄ စက န် ၊ 
အေရှေလာင်ဂျတီွဒ် ၉၂ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၄၉.၇၀ စက န် ၊ Point-C 
ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၉ ဒဂီရ ီ၃၃ မနိစ် ၄၄.၈၀ စက န်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် 
၉၂ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ် ၄၈.၂၂ စက န်ှင့် Point-D ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၉ 
ဒီဂရီ ၃၈ မိနစ် ၄၄.၂၂ စက န် ၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၂ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ် 

၃၃.၁၂ စက န်  အတွင်းတွင် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေနမှ ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်ေနအထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ်၊ A-1 ရှိ SHWE Phase 
2 Development Project Area တွင် Drilling Campaign လုပ်ငန်း 
များအား Semi-Submersible Drilling Rig “OCEAN MONARCH” 
ြဖင့်  လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနစ်ကာလအတွင်း   လုပ်ငန်းများ 
ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက်  တွင်းတူးေဖာ်မည့ ်
တည်ေနရာများမှ (၄)ကီလုိမီတာပတ်လည်အတွင်းအား ေရေကာင်း 

သတိေပးချက်(Notice to Mariners)  ထုတ်ြပန်ေကညာထားပါ၍ 
သေ  ဘာကီးငယ်များ၊  ကုန်တင်စက်ေလှများ၊  ငါးဖမ်းသေ  ဘာများ၊ 

စက်တပ်သမ န်များ  ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်း၊ ေကျာက်ချရပ်နားြခင်း၊ 
ငါးဖမ်းဆီးြခင်းှင့ ်ငါးဖမ်းကိရိယာများချထားြခင်း  မြပလုပ်ကရန ်
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်လိုအပ်သည့် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်

ေလ့ကျင့်ြပစုပျိးေထာင ်ေမွးထုတ်ေပးေနေသာ ပညာေရးက  မှာ အေရးကီး
မ ေလး   ိုဝင်ဘာ    ၁၂

မ ေလးနည်းပညာတက သိလ်ု၊ နည်းပညာတက သိလ်ု 

(မ ေလး)၊ မ ေလးကွန်ပျတာတက သိုလ်၊ ြမန်မာ 

သတင်းအချက်အလက်    နည်းပညာတက သိုလ်၊ 

မ ေလးအေဝးသင်တက သိုလ်များမ ှပါေမာက ချပ် 

များ၊  ဒုတိယပါေမာက ချပ်များ၊  နည်းြပ၊  သုပ်ြပ 

ဆရာ     ဆရာမ    သစ်လွင်များှင့ ်   ေတွဆုံပွဲကို  

ယေနနံနက်   ၉   နာရီက    ပုသိမ်ကီးမိနယ်ရှ ိ  

မ ေလးနည်းပညာတက သိုလ်၌              ကျင်းပရာ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်   ဦးေမာင်ကို၊ 

တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးများှင့ ်သက်ဆိင်ုရာဌာနများမှ 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေြပာကား

ေတွဆုံပွဲ၌  တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ်က 

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ   ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်   လိုအပ်သည့် 

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ   ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်

ေလ့ကျင့်ြပစုပျိးေထာင ်    ေမွးထုတ်ေပးေနေသာ 

ပညာေရးက  မှာ   အေရးကီးေကာင်း၊   အနေ ာ 

အန ဂိုဏ်းဝင ်   ြမတ်ဆရာများအြဖစ ်    တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရသည့်အတွက ်        တန်ဖိုးကီးမား 

ေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ ဆရာ့ကျင့်ဝတ်များကိ ုလိုက်နာ 

ကာ နည်းမှန်လမ်းမှန်ြဖင့် ပညာတတ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကိ ု      သင်ကားေမွးထုတ်ေပးရန ်

ှင့်   ေနရာမှန်ကန်ေရးချယ်   အသုံးြပတတ်ရန်  

လိုေကာင်း၊  ဆရာ  ဆရာမတို  သင်ကားေပးသည့ ်

ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများသည ်    တိုင်းြပည်၏ 

အနာဂတ် တိုင်းြပည်၏စွမ်းအားရှင်များ၊ တိုင်းြပည ်

ကိ ုပုေံဖာ်ထဆုစ်မည့ ်ဗသိကုာေလာင်းများြဖစ်သည့ ်

အတွက် ဆရာက့ျင့ဝ်တ်ငါးပါးှင့အ်ည ီသင်ကားေပး 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိက မ်းကျင်ရာပညာနယ်ပယ် 

အတွင်း၌သာမက     ိုင်ငံတကာပညာများကိုပါ 

စ်ဆက်မြပတ်ေလ့လာကာ မိမိကိုယ်တိုင ်ထူးခ န် 

ထက်ြမက်ေနေအာင်  ကိးစားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပညာတတ်များကိ ုေမွးထတ်ုေသာိင်ုငသံည် အြခား 

ေသာိုင်ငံများထက ် တိုးတက်ေကာင်း၊  ဝန်ထမ်း 

ေကာင်းမှ ုိင်ငံေကာင်းမည်ြဖစ်ရာ ဝန်ထမ်းေကာင်း 

များြဖစ်ရန်အတွက်     ေကျာင်းေနအရယ်မှစ၍ 

ကိုယ်အမူအရာ၊  တ်အမူအရာ၊ စည်းကမ်း၊ ေမတ ာ၊ 

ကုဏာ၊ မုဒိတာတရားများရိှရန် သွန်သင်ေလ့ကျင့်

ေပးရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဆက်လက်၍ ြမန်မာသတင်းအချက်အလက ်

နည်းပညာတက သိုလ်ပါေမာက ချပ်     ေဒါက်တာ 

ဝင်းေအး၊   မ ေလးကွန်ပျတာတက သိုလ်   ေခတ  

ပါေမာက ချပ်   ေဒါက်တာခင်သ ာစိုး၊   မ ေလး 

နည်းပညာတက သုိလ်ဒုတိယပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာ 

ေအးေအးမ၊ူ နည်းပညာတက သိလ်ု(မ ေလး) ဒတုယိ 

ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာစုယ်ဝင်း၊ မ ေလးအေဝး 

သင်တက သုိလ် ဒုတိယပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာစ ာခါ 

တိုက မိမိတို၏ တက သိုလ်ဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ်များကိ ု

ရှင်းလင်းတင်ြပကပီး တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က 

တက သုိလ်ငါးခုအတွက် ချးီြမင့်ေငွကျပ် ၁၅ သိန်းကုိ 

တာဝန်ရှိသူများထ ံ     ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း     သိရ 

သည်။  

သတင်းစ်

မုံရာ   ိုဝင်ဘာ   ၁၂

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ်       ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး အစုိးရအဖဲွံုးဝင်းအတွင်းရိှ 

ချင်းတွင်းခန်းမ၌    ကျင်းပေသာ    စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရိှ    ကိဗုစ်-၁၉   တတယိလ  င်းတွင် 

ကာကွယ်ေရး၊   ထန်ိးချပ်ေရးှင့်  ကသုေရးလပ်ုငန်း 

များ၌  တက်က စွာပါဝင်ကညူခီဲ့ကသည့် ပဂု ိလ်များ၊ 

ဌာန ဆိင်ုရာများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ပရဟတိ 

အသင်းအဖွဲများအား   ဂုဏ်ြပပွဲအခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပီ

ေရှးဦးစွာ    တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်က   အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားရာ 

တွင်  စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ကူးစက်မ အြမင့် 

ဆုံးြဖစ်သည့ ်၂၀၂၁ ခှုစ် ဇလူိင်ူလ၊ သဂတ်ုလတိုတွင် 

အြမင့်ဆုံးစစ်ေဆးပိုးေတွရှိမ အြဖစ် ၅၅ ဒသမ ၄၂ 

ရာခိုင် န်းှင့်   ေဆးုံတက်ေသဆုံးရာခိုင် န်း ၁ 

ဒသမ ၃၁ ရာခိုင် န်းအထိရှိခဲ့ရာ ယေနအချနိ်တွင် 

အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာသမူျား၏ စွမ်းစွမ်းတမ ံ

တက်က စွာ   ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့မ ေကာင် ့

စစ်ေဆးပိုးေတွ ၁ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင် န်းှင့် ေဆးုံ 

တက်ေသဆုံး သညု ဒသမ ၅၃ ရာခိင်ု န်းအထေိရာက်ရိှ 

ေအာင်   ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း၊   ယခုလို 

ေဆာင်ရက်ိုင်မ မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းစ်များ၏ လိအုပ်မ အဝဝ 

ကိ ုေစတနာရှင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ ပရဟိတအဖဲွ 

များှင့် ြပည်သလူထူတုို၏ ဝိင်ုးဝန်းကညူပီံပ့ိုးေပးမ ကိ ု

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းတင်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ယင်းေနာက်   တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်က    ကိုဗစ်-၁၉    တတိယလ  င်းတွင် 

ကာကွယ်ေရး၊ ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကုသေရးလုပ်ငန်း 

များတွင်  တက်က စွာပါဝင်ကညူခီဲ့ကသည့် ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်းများကိုယ်စား တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ  

ကျန်းမာ/ကုသေရးဦးစီးမှး   ေဒါက်တာဝင်းိုင်၊ 

တပ်မေတာ်သား ေဆးဝန်ထမ်းများကိယ်ုစား အမှတ် 

(၄) ခုတင် ၃၀၀  ေဆးတပ်မှး ဗုိလ်မှးကီး မင်းစုိးဦး 

ှင့်    တပ်မေတာ်သားများကိုယ်စား   ဗိုလ်မှးကီး 

ေဇာ်လင်းထွန်းတိုထံ    ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် 

ဂုဏ်ြပလက်ေဆာင်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ဆက်လက်၍ အေနာက်ေြမာက်တိုင်း စစ်ဌာန 

ချပ် တိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ် ဖိးသန်က မုံရာခိုင ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေကာ်မတကီိယ်ုစား မုရံာခိင်ု စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာ်မတီဥက     ဦးေဇာ်တင်မိုး၊     မိနယ် 

ကိုဗစ်-၁၉    ေကာ်မတီကိုယ်စား   မုံရာမိနယ ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာ်မတီဥက     ဦးလှဝင်းေအာင ်

တိုထ ံဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် ဂဏ်ုြပလက်ေဆာင် 

များအားလည်းေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီး လုံ ခံေရးှင့် 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး  ဗိုလ်မှးကီး  ဝင်းတင်စိုးက 

မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များှင့် ကက်ေြခနသီနူာြပတပ်ဖဲွ 

ဝင်များထံ    ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့်  ဂုဏ်ြပ 

လက်ေဆာင်များအားလည်းေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီး 

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး    ဦးတင်သန်းဝင်းက 

ပရဟိတအသင်းအဖွဲများအား   ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်း 

လ ာှင့် ဂုဏ်ြပလက်ေဆာင်များအားလည်းေကာင်း  

အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့သည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင်

ပါဝင်ကူညီခဲ့ကသူများအား ဂုဏ်ြပပွဲကျင်းပ

သတင်းေကညာချက်

 ဖျာပုံ    ိုဝင်ဘာ    ၁၂
ေကာင်းမွန်ေသာေရသတ ဝါေမွးြမေရးကျင့်စ်(GAqP) သင်တန်း 
အမှတ်စ်(၂/၂၀၂၁)ကို ယေနတွင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဖျာပုံမိ 
ငါးလပ်ုငန်းသင်တန်းေကျာင်း(ဖျာပု)ံ သင်တန်းခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်ခဲသ့ည်။ 

အဆိုပါသင်တန်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 
ဌာန ဒတုယိတိင်ုးေဒသကီး ဦးစီးဌာနမှး ဦးေသာ်ထွန်းဦးက သင်တန်း 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားရာတွင် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရသည့် ရည်ရယ် 
ချက်ှင့ ်ေကာင်းမွန်ေသာေရသတ ဝါကျင့စ််(GAqP)၏ မဝူါဒေလးချက် 

အား ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။
သင်တန်းသို ဖျာပု၊ံ ေဒးဒရ၊ဲ ကျိတ်လတ်၊ အမာ၊ ဘိကုေလးမိနယ် 

တိုမှ  သင်တန်းသား  ၂၉  ဦးှင့်  သင်တန်းသူတစ်ဦး  စုစုေပါင်း  ၃၀ 
တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                            

သတင်းစ်

ဖျာပုံ၌ ေကာင်းမွန်ေသာ ေရသတ ဝါ 

ေမွးြမေရးကျင့်စ ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်



ိုဝင်ဘာ     ၁၃၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၂  

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ြမန်မာုိင်ငံစက်သံုးဆီတင် သွင်းြဖန် ြဖးေရာင်းချေရး 

အသင်းတုိ ပူးေပါင်းစီစ်မ ြဖင့် ြပည်သူများသက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် ဝယ်ယူရရိှုိင်ရန်ရည်ရယ်၍ ဗဟုိဘဏ် 

မှ ရည် န်းေငလွဲ န်းြဖင့ ်တိက်ုိက်ုေရာင်းချေပးသည့ ်ိင်ုငြံခားေငြွဖင့ ်မှာယတူင်သွင်းခဲသ့ည့ ်စက်သုံးဆမီျား 

ကို စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှစတင်၍ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်ေရာင်းချေပးလျက်ရှိပီး 92 Ron 

၃၃၉၄၂၆၇၉ လီတာ၊ ဒီဇယ် ၁၈၆၇၇၈၈၂ လီတာှင့် Premium ဒီဇယ် ၂၉၄၈၄၉၉၁ လီတာတိုကို ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချေပးထားပီးြဖစ်သည်။

တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် သတ်မှတ်ေဈး န်းြဖင့ ်ေရာင်းချေပးေနသည့ ်စက်သုံးဆဆီိုင်လပ်ိစာ 

များအား ေကညာခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

စားသုံးသူြပည်သူများအေနြဖင့ ်  စက်သုံးဆီများကိ ု  တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အလိုက ်  သတ်မှတ် 

စက်သံုးဆီအေရာင်းဆုိင်များတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါေဈး န်းများအတိင်ုး ဝယ်ယရူရိှြခင်းမရိှပါက ကန်ုသွယ်မ  

ှင့်    ကုန်စည်စီးဆင်းမ များ   မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ    ဖုန်း-      ၀၉-၆၆၄၀၇၅၆၈၃၊ 

၀၉-၆၆၄၅၉၆၃၂၇၊ ၀၉-၆၈၇၆၃၅၉၄၃၊ ၀၉-၆၇၆၃၂၀၈၂၆၊  စားသုံးသေူရးရာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဖန်ုး - ၀၁-၂၅၀၂၇၀၊  ြမန်မာုိင်ငံစက်သံုးဆီ တင်သွင်းြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးအသင်း ဖန်ုး- ၀၉-၄၂၁၀၀၆၇၉၄ 

တိုကို ဆက်သွယ်တိုင်ကားိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များစာရင်း

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် စက်သုံးဆီြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးလျက်ရှိ

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များ၏ ေ ဈး န်းစာရင်း

၁၂ -၁၁-၂၀၂၁

စ်
တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်

တစ်လီတာေဈး န်း ေရာင်းချသည် ့

ဆိုင်အေရအတွက် Ron 92 ိုးိုးဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

၁ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 1362 1334 1341 ၆၆

၂ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 1407 1369 1376 ၆၀

၃ ေနြပည်ေတာ် 1452 1375 1381 ၇

၄ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 1462 1370 1376 ၈

၅ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 1382 1354 1361 ၁၉

၆ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 1377 1349 1356 ၂၂

၇ မေကွးတိုင်းေဒသကီး 1402 1369 1376 ၈

၈ မွန်ြပည်နယ် 1397 1369 1376 ၁၄

၉ ကရင်ြပည်နယ် 1447 1370 1376 ၁

၁၀ ရခိုင်ြပည်နယ် 1457 1429 1436 ၆

၁၁ ရှမ်းြပည်နယ် 1412 1374 1381 ၁၆

စုစုေပါင်း ၂၂၇

စ် အေရာင်းဆိုင်အမည်

တစ်လီတာေဈး န်း

အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ92

Ron
ဒီဇယ်ဆီ

Premium

ဒီဇယ်ဆီ

1 MMTM - Tamwe 1412 1335 1341 အေရှမျ်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်

2 MMTM - Ywama 1412 1335 1341 ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ လ  င်မိနယ်

3 MMTM - North Dagon 1412 1335 1341 ပင်လုံလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံ

4 MMTM - Thingankyun 1412 1335 1341 သံသုမာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

5 Shwe Byain Phyu

(TarKayTa)

1412 1335 1341  ခင်းသာလမ်း၊ သာေကတမိနယ်

6 Shwe Byain Phyu

(No-3 Mingalardon)

1412 1335 1341 ပုလဲမိသစ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်

7 Shwe Byain Phyu

(HtanTaPin)

1412 1335 1341 တူးေချာင်းရာ၊ထန်းတပင်မိနယ်

8 Shwe Byain Phyu

(Insein)

1412 1335 1341 အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

9 Shwe Byain Phyu

(No-4 MhawBi)

1412 1335 1341 ေမှာ်ဘီမိနယ်

10 Shwe Byain Phyu

(Toontay)

1412 1335 1341 တွံေတး-ဒလလမ်းမကီး

11 KS(019) 1384 1309 1315 ေမှာ်ဘီအမှတ်(၄)လမ်းမကီး၊ ေမှာ်ဘီမိ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

12 Moon Sun Energy 

(Shwe Pyi Thar)

1412 1335 1341 အမှတ်(၄) လမ်းမကီး၊ သာဓုကန်စက်မ ဇုန်အနီး၊   

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။

13 Moon Sun Energy 

(Hlaing Thar Yar)

1412 1335 1341 အမှတ်(၁၅)၊     ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကီး၊ 

ြမစိမ်းေရာင်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံဧရာအေဝးေြပးေရှ၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။

14 Moon Sun Energy 

(NOK)

1412 1335 1341 အမှတ် (၁၆၃/ ၁)၊  သုန ာလမ်းှင့် 

သုဓမ ာလမ်းေထာင့်၊    ေြမာက်ဥက လာပ 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 

15 Moon Sun Energy 

(South Dagon)

1412 1335 1341 အမှတ်(၁/၇၁၃၊၂/၇၁၃)၊     ၂၁ ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဒဂုံစက်မ ဇုန်အနီး၊    ြပည်ေထာင်စု 

လမ်းမကီး၊  ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း၊  ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး။

16 Moon Sun Energy

(Insein)

1412 1335 1341 အမှတ်(၄၅)၊ ဘတူာုလံမ်း (ခ) လမ်းသစ်လမ်း၊ 

နံသာကန်ုးရပ်ကွက်၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး။

17 MICA POWER 1362 1334 1341 ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ကိကုန်း

18 Moon

(Kyi Myin Daing)

1362 သီတာလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်

19 Yadana Petrol Station 

(သန်လျင်)

1412 1335 1341 အမှတ်(၁၀)၊   သိမ်ေကျာင်းလမ်း၊   မိသစ ်

အလယ်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး။

20 Yadana Petrol Station 

(ေကျာက်တန်း)

1362 1334 1341 အမှတ်(၈၃၆)၊ သန်လျင်-ေကျာက်တန်းလမ်း 

မကီး၊ ဆင်ကန်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်းမိ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

21 Yadana Petrol Station 

(ခရမ်း)

1412 1335 1341 အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊  ခရမ်း-ရန်ကုန်လမ်းမ 

ကီး၊   ခရမ်းမိနယ်၊   ေအးချမ်းသာမိသစ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

22 Yadana Petrol Station 

(သုံးခွ)

1412 1335 1341 ေအာင်ေဇယျလမ်း၊     အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ 

သုံးခွမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

23 Yadana Petrol Station 

(ေကာ့မှး)

1412 1335 1341 မကျးီကန်ရပ်ကွက်၊     ဗိုလ်ချပ်လမ်းမကီး၊ 

ေကာ့မှးမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

24 Yadana Petrol Station 

(ကွမ်း ခံကုန်း)

1412 1335 1341 အမှတ်(၈၁)၊    ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊  ကန်ကီးပိုင်း 

ရပ်ကွက်၊    ကွမ်း ခံကုန်းမိ၊   ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး။

25 Yadana Petrol Station 

(ဒလ)

1412 1335 1341 ဒလ-တံွေတးကားလမ်း၊ စာပါေချာင်ရပ်ကွက်၊ 

ဒလမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

26 Yadana Petrol Station 

(တိုက်ကီး)

1412 1335 1341 အိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ြပည်လမ်း၊ တိုက်ကီးမိ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

27 Yadana Petrol Station 

(ဥက ံ)

1412 1335 1341 အမှတ်(၁၀/ခ)၊   ြပည်လမ်း၊   အေနာ်ရထာ 

ရပ်ကွက်၊ ဥက ံမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

28 Star High - Satsan 1412 1335 1341 အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ စက်ဆန်း၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

29 Asia Energy- 

လ  င်သာယာပန်ဆိုင ် 

(ရန်ကုန်)

1412 1335 1341 တံတားြဖမှတ်တိုင်၊    အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ 

ဦးပုညလမ်းှင့ ်မေကွးလမ်းေထာင့်၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

30 Thuwana 1412 1335 1341 သံသုမာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

31 Mhawbi(1) 1412 1335 1341 ရန်ကုန်-ြပည်လမ်းမကီး၊ 

32 South Oakkalar 1412 1335 1341 သံသုမာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်

33 Padauk Chaung 1412 1335 1341 သီရိမဂ  လာေဈးအနီး

34 360 ° Petro (Satsan) 1412 1335 1341 မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်

35 360 ° Petro 

(Danyingone)

1412 1335 1341 ဒညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မိနယ်

36 360 ° Petro 

(Thingankyun, 

Laydaungkan)

1412 1335 1341 ေလးေထာင့်ကန်လမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

37 360 ° Petro

(Ayarwon, Tharkayta)

1412 1335 1341 ဧရာဝဏ်လမ်း၊ သာေကတမိနယ်

38 360 ° Petro (Bomhue- 

bahtoo, North Dagon)

1412 1335 1341 ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်

39 Denko (ေတာင်ဒဂုံ) 1412 1335 1341 အမှတ် ၁ (က-B )၊ ၁၄၂ ရပ်ကွက်၊ အမှတ် ၂ 

လမ်းမကီးှင့်   ကျန်စစ်သားလမ်းေထာင့်၊ 

ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

40 Denko (ကုန်းတလေပါင်) 1412 1335 1341 အမှတ် ၃ လမ်းမကီး၊ ကန်ုးတလေပါင်ေကျးရာ၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၉၉၂ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၃ ဒသမ ၇၉ ရာခိုင် န်းရှိ

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၂- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး (၁၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း  (၂၆,၁၉၈)  ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ်  

(၉၉၂)  ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ် ယေနအတွက်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၃ ဒသမ ၇၉) 

ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၁၆၁,၂၉၅)ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၁၁,၇၁၇) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၈၇၀) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၄၈၂,၈၇၇) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မေံသဆုံးသ ူ(၁၇) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထေိသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၈,၈၉၉) ဦး ရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများအား 

ကူးစက်ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး  ရက်သတ ပတ်အလိုက်  ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ေဆးမ ၊ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိရမ ှင့် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်း အေြခအေနများအား ေစာင့်ကပ ်

ကည့် လျက်ရှိရာ  အပတ်စ်အလိုက်  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိမ ှင့် ပျမ်းမ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိမ  န်းများမှာ (၅)ရာခိုင် န်းေအာက်သို စတင်ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရ 

ပါသည်။ သိုရာတွင် ြပည်သူလူထုအကား ြမပ်ကွယ်ေနသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ 

(ဥပမာ- ေရာဂါလက ဏာမြပေသာ်လည်း ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ၊ သံသယေရာဂါလက ဏာများ 

ရှိ၍  ေရာဂါပိုးရှိေနိုင်ေသာ်လည်း ကျန်းမာေရးဌာနသို သတင်းေပးပိုြခင်းမရှိသူများ) ထံမှ 

ေရာဂါပိုးအဆင့်ဆင့် ဆက်လက်ကူးစက်၍ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်း 

မရိှေစရန်ှင့် ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  ဆက်လက်ေလျာ့ကျလာေစရန်အတွက်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် ြပည်သူ 

လူထုအေနြဖင့် မိမိတိုက  အလိုက် ယခုထက်ပိုမို ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်၍ ေအာက်ပါ 

အချက်များကိ ုတိကျစွာ လိုက်နာကပါရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 • အတတ်ုိင်ဆံုး မိမိတုိ၏ ေနအိမ်များတွင်သာ ေနထုိင်ြခင်းှင့် လူစုလူေဝးကုိ တတ်ုိင်သမ  

  ေရှာင်က်ြခင်း၊

 • ေနအမ်ိြပင်ပသို သွားေရာက်ရန်ှင့ ်လအူများစေုဝးရာသို သွားေရာက်ရန်များရိှပါက ပါးစပ်ှင့် 

  ှာေခါင်းစည်း (Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျ တပ်ဆင်ြခင်း၊

 • လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

(၁၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

 • တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

 • အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို အကိမ်ြပည့ ်မပျက်မကွက်ခံယူြခင်း၊

 • သံသယေရာဂါလက ဏာ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက မိမိဘာသာကုသြခင်းမျိး မေဆာင်ရက်ဘ ဲ

  နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို    အြမန်ဆုံး   ဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍   မိမိှင့်အနီးကပ် 

  ထေိတွသမူျားအား ကျန်းမာေရးဌာနက စုစံမ်းရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုရာတွင် သတင်းေပးပိုြခင်းြဖင့ ်

  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 • ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွဆက်စပ်ခဲ့သူများသည်လည်း ကျန်းမာေရး 

  ဌာနသို သတင်းေပးပို၍  အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းှင့ ် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်း 

  များကို ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

                                                                                             ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၇၆၉၃၅၁၆ ၃၇၇၂၉၄၈၉ ၇၈၀၇၇၅

၂။ အိ ိယ ၃၄၄၁၄၁၈၆ ၃၃၈၁၄၀၈၀ ၄၆၂၆၉၀

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၉၂၆၅၂၆ ၂၁၁၃၀၃၈၂ ၆၁၀၃၂၃

၄။ ဗိတိန် ၉၄၄၈၄၀၂ ၇၇၂၉၃၁၂ ၁၄၂၅၃၃

၅။ ုရှား ၈၉၉၂၅၉၅ ၇၇၂၀၉၆၂ ၂၅၂၉၂၆

၆။ တူရကီ ၈၃၄၀၃၂၂ ၇၈၁၇၉၉၁ ၇၂၉၁၀

၇။ ြပင်သစ် ၇၂၅၆၆၄၃ ၆၉၉၆၄၉၉ ၁၁၈၀၇၃

၈။ အီရန် ၆၀၂၇၂၆၉ ၅၆၇၀၆၅၆ ၁၂၇၉၁၈

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၃၀၂၄၄၅ ၅၁၆၈၅၄၈ ၁၁၆၂၀၉

၁၀။ စပိန် ၅၀၄၂၈၀၃ ၄၈၈၈၅၅၄ ၈၇၆၄၇

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၅၀၁၅၇ ၄၀၉၇၂၂၄ ၁၄၃၆၂၈

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၁၃၁၁၅ ၂၇၃၈၉၇၅ ၄၅၀၃၅

၃။ မေလးရှား ၂၅၂၈၈၂၁ ၂၄၃၅၄၅၉ ၂၉၅၃၅

၄။ ထိုင်း ၂၀၀၄၂၇၄ ၁၈၈၈၅၃၆ ၁၉၉၃၄

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၀၀၉၈၇၉ ၈၅၆၂၁၁ ၂၂၉၃၀

၆။ ြမန်မာ ၅၁၁၇၁၇ ၄၈၂၈၇၇ ၁၈၈၉၉

၇။ စင်ကာပူ ၂၃၀၀၇၇ ၂၀၅၀၀၄ ၅၄၈

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၄၂၁ ၁၁၅၇၉၇ ၂၈၅၆

၉။ လာအို ၅၂၁၇၅ ၄၁၆၅၉ ၉၄

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၄၁၂၁ ၁၃၃၂၂ ၉၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာစို



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

(၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်မှအဆက)်
ကိင်ုး-ရှင် ဘာေြပာမလ၊ဲ   က န်မကန်ိးကိ ုဖျက်ိင်ုရဲ 
လား” 

“၄ နဲမဟတ်ုဘူး၊ ဂိဟ် ၈ ရပ်ရိှလုိ ၈ ရပ်နဲစား 
ရတာဗျ” 

“ေအာင်မယ် … ရှင့်ေလာက်နဲ  ဘာရမလဲ၊ 
ဂိဟ် ရှစ်လုံးရှိေပတဲ ့အခုသိလိုတာက တနဂ  ေွ၊ 
အဂ   ါ၊ စေန၊ ရာဟ ု  ေလးလုံးအတွက်သာ သလိိတုာ၊ 
ဒါေကာင့ ်ေလးလုံးအတွက် ေလးရပ်ထနဲဲသာ စားရ 
မယ်၊ ဒလီိပုါကိခုရဲ၊ က န်မက  သေဘာကိေုြပာြပတာ 
ပါ။ ပညာရှာတဲေ့နရာမှာ  သေူြပာထားေရးထားုနံဲ  
မေကျနပ်ရဘူး၊ အကျိးအေကာင်း အချက်အလက် 
ကိ ုသေိအာင်စုစံမ်းရမယ်၊ ဥပမာ-အခကုစိ မှာ အရပ် 
အေရအတွက်နဲ  စပ်ဆိင်ုပုကံိလုည်း ြပရမယ်၊ အရပ် 
ေလးမျက်ှာ၊   အရပ်ေလးမျက်ှာ၊     ရှစ်မျက်ှာ၊ 
ကိုးမျက်ှာ၊ ၁ဝ မျက်ှာရယ်လို   ရှိတာမှာ ၄-၉- 
၁ဝ-ရပ်တုိနဲ  မဆုိင်ေကာင်း၊  ရှစ်ရပ်တစ်ခုတည်းနဲ 
သာ ဆိုင်ေကာင်းကိ ု ြပိုင်ရမယ်၊ ဥပမာ-တေရာ် 
ထုတာကုိ  ဓားေှာင့်နဲထုရမယ်လုိ    စာမှာရိှတယ် 
ဆိုပါေတာ့၊    ပထမလူက      ဘာမ ထပ်မစုံစမ်းဘ ဲ
အေှာင့်နဲထုရတာကုိသာ မှတ်ထားတယ်၊ ဒုတိယ 
လကူ စ်းစားစုစံမ်းတတ်တယ်၊ ဒေီတာ ့ဘာြဖစ်လို 
အသွားဘက်က မထုရသလဲလို လာေမးလိမ့်မယ်၊ 
ဒီေတာ့ ြပတ်ကုန်မှာစိုးလို အေြဖထွက်လာမလား၊ 
ဒီေတာ့ အေှာင့်နဲသာထုရမယ်ဆိုတဲ ့အေကာင်း 
အကျိးစုလံာတယ်၊   တစ်ဖက်က    မဝင်သာေအာင် 
အေကာင်းအကျိးဆက်ပီး    စုစံမ်းရှာေဖမှွ    ပညာ 
အစစ်ကို ရတယ်ရှင့”်

“ေနပါဦး၊ ဒါြဖင့ ်ေဗဒင်ပညာ ပစ်ရေတာမ့လား” 
“တယ်ခက်တယ် ကိခု၊ ကိခုလည်း ေဗဒင်အနမိ့် 

စားေလာက်တတ်တယ်ဆိုေတာ ့        ကိုခထက် 
တတ်တဲ့လူေတွရှိလိမ့်ဦးမယ်၊   သူတိုများ   အကျိး 
အေကာင်း ဆက်ြပိင်ုမလားမသဘိူး၊ ဒလီိေုလဒလီိ၊ု 
ရှင်အခအုကမ်းေဟာတာေတာင် တချိမှန်သလိလုိ ု
ပ၊ဲ ပီးေတာ ့ေဗဒင်ကျမ်းဟာ ကာလှပဆီိပု၊ဲ ဘရုား 
မပွင့်ခင်ကတဲ့၊ ဒီေတာ့ အခုကားရသေလာက်ြဖင့ ်
တိမ်လွန်းတယ်လိုလည်း ဆိုိုင်တယ်၊ နက်လွန်း 
တယ်လိုလည်း  ဆိုိင်ုတယ်၊ ေနနဲလရဲအကျယ်ကိ ု
ြပတာေတွ၊ အဲဒီလို အရပ် ရှစ်မျက်ှာနဲစားဆိုတာ 
ေတွဟာ အင်မတန်တိမ်တာပဲ၊ သိုေသာ် ဘယ်လို 
ေကာင့ ် ဘယ်လုိရယ်လုိ   စပ်ဆိင်ုေအာင်   ေကျနပ် 
ေအာင် ြပိင်ုစရာရိှေသးရင်လည်း အင်မတန်နက်န ဲ
လမိ့မ်ယ်လို ထင်စရာရိှတယ်၊ ဒေီတာ ့ကိခုကလည်း 
ထပ်မံစုံစမ်းသင်ကားပါဦး၊  က န်မလည်း   အင်း- 
ရှင့်ေဗဒင်ကိ ုေကျေကျနပ်နပ် မယုံိုင်ေသးဘူး” 

“က န်ေတာ် ဘာေြပာေနမလဲဗျ။ က န်ေတာ့် 
ဆရာေတရိှွတယ်၊ ထပ်ေမးမှာေပါ၊့ ိုေပမဲ ့ခင်ဗျားနဲ  
ေတွရတာ     အေတာ်eာဏ်ရင့်သန်လာတယ်၊ 
က န်ေတာ်ဝန်ခံပါတယ်၊  အခု က န်ေတာ် ေဗဒင်၊ 
ြမန်မာစာ၊ သဒ ါ၊ သ  ဂ ဟ်ဆုိသလုိ    သင်လာခ့ဲတာ၊ 
စာထဲေရးထားတာကုိ     ကျက်မှတ်ေလ့လာတာပဲ၊ 
ေမးြမန်းစုံစမ်းထပ်မံကံစည်ြခင်း    မရှိလှခဲ့ဘူး၊ 
အင်း-က န်ေတာ်တိုြမန်မာေတွ  ကိုယ့်ရှိတဲ့ဟာ 
ကေလးနဲ   ေကျနပ်ပီး ွားေြခရာခွက်ထဲကဖားလုိ 
ဟန်ထုတ်ေနကတာ   မှားတာပဲ၊     ဟုတ်ကဲ့ဗျာ၊ 
ေကျးဇူးတင်ပါတယ”်

ခင်တင့ ်ခသံိုေရာက်သည်မှာ တစ်လခဲွေလာက် 
ရှိေချပီ၊ တစ်ေန၌ ဆိုင်းသံမကား၊ ဗုံသံမကား 
ခင်တင့်၏ဖခင ်ဦးထူးေရာက်လာေလ၏။ 

“အလို .. ပါပါ၊ ဘယ့်ှယ် အေကာင်းမကား 
ဘာမကားနဲ  ုိဇီကုိ စိတ်မချလုိလုိက်လာသလား” 

“မဟတ်ုဘူးကွယ်.. ဟိအုင်းစန်ိကိ ုငါလာတယ်၊ 
သန်းေဖတိုဆီမှာ   ကိစ ေလးတစ်ခုရှိလို    အဲဒါနဲ  
အင်းစိန်ေရာက်တ့ဲအတူတူ ဒီကုိလည်းမေဝးတာနဲ  
သစ်သီးဝလံေတွလည်း    လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် 
စားချင်တာနဲ  ဆိုပါေတာ့ကွယ် ဆက်လာခဲ့တာပါ၊ 
သမီးေပျာ်ရဲလား” 

လာခဲ့ြခင်းကား သမီးကိ ုစိတ်မချ၍ လာခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်၏။ သိုရာတွင်   စတ်ိမချ၍ လိက်ုလာသည်ဆိလု င် 
လွတ်လပ်စွာေနိုင်သည်၊  လုပ်ချင်ရာလုပ်သည်ဟ ု
အယရိှူထားေသာ ဘိဆုန်သူိဇုကီ စိတ်ဆုိးမည်စုိး၍၊ 
ေကာက်၍ အဘိုးကီး လှည့ပ်တ်ေြပာြခင်းြဖစ်သည်၊ 
သမီး၏ စိတ်ဆိုးကို မခံဝံ့ေချ။ 

“ေပျာ်ပါတယ် ပါပါးရယ် • • • ေပျာ်ပါတယ်။ 
ေအာင်မယ် ပါပါလာဦး လာဦး  ဒီကိုလာဦး”ဆို၍ 
အဘိုးကီးလက်ကိ ု     အတင်းဆွဲေခ သွားေလ၏။ 
အဘိုးကီးသည် ပံး ပံး ပံး ပံးှင့် တရတ်တရတ် 
ပါသွားရေလ၏။ ေမာင်ခြမင်ေသာအခါ ခင်တင့်ကို 
ွားကိမ်ှင့်ချချင်ေသာစိတ်ေပ လာေလ၏။ 

ခပ်လှမ်းလှမ်းသစ်ပင်ေအာက်ကိုေရာက်ေသာ
အခါ “ဒီမှာေလ ပါပါ၊ ိုဇီ ဒီေရာက်တာ ေတာ်ေတာ် 
အကျိးများတယ်၊ ဒမှီာေလ ဟိ ုကိခုဆိတုဲလ့ကူ လူိုး 
ပ၊ဲ ဘိဆုန်တာေတဘွာေတလွည်း တယ်မကိက်ဘူး။ 
အဲဒါအတိုေကာက်က သူေြပာြပတာနဲ  အခုိုဇီဟာ 
အပုံကီးဘိဆုန်တာေတဘွာေတ ွြပြပင်လိက်ုပ ီပါပါ 
ရဲ” 

အဘုိးကီးသည် အလွန်အမင်းဝမ်းသာေလ၏။ 
ဘိုဆန်သည်ကို ကိက်၍မဟုတ်၊ ေကာက်၍ကည့ ်

ေနရြခင်းြဖစ်သည်၊ ေြပာဆိေုပးသည်ဆိေုသာ ေမာင်ခ 
ကို   ေြပး၍ရှိခိုးလိုက်ချင်၏။    သိုရာတွင် အလွန် 
ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းကိလုည်း ထင်ထင်ရှားရှား မြပဝံ ့
သည်ှင့် -

“ေအး … ေအး ... သမီးကိက်သလိုပဲ၊ ဒါြဖင့် 
ဒေီနရာဟာ သမီးနဲသပ်ိေတာ်တာပ၊ဲ ေနာက်ကိ ုေေွ ွ
မိုးမိုး   ေကျာင်းပိတ်ရက ်  သုံးရက်ထက်မနည်းရင ်
ဒီ ခကံိလုာေနေပေရာ၊့ သမီးဖို သက်သက်အမ်ိတစ်လုံး 
ထပ်ေဆာက်ေပးမယ”် 

“အင်း...   ဒီမှာကပ်ကပ်ပိုထား   ေတာ်ေတာ် 
ကာေတာ ့သိလား”ဆို၍ ကေလးကဲ့သို မျက်ေစာင်း 
ထိုးကာေြပာပီး အဘိုးကီးလက်ကိုဆွဲ၍ ေခ ခဲ့ြပန် 
၏။ ထိုအခါ ဦးေဖျာ်၊ ေမာင်သန်း၊ မဆင့်၊ ေမာင်ခတို 
လည်း အစုံအညီရှိက၏။ 

“ေအး ...   မင်းတိုတစ်စ ု   ေပျာ်ေပျာ်ေနရတာ 
ငါအင်မတန်ဝမ်းသာသကွယ်၊ ငါလည်းေဟ ့ကာကာ 
မေနုိင်ဘူး၊   အခုပဲြပန်မယ်၊   ဪ-ေမာင်ခ၊   ငါ့ကုိ 
ဘတူာု ံလိက်ုပိုစမ်းကွယ်၊ သမီးတိုမလိက်ုပါနဲကွယ်၊ 
လမ်းကကမ်းနဲဟုတ်လား” 

ခင်တင့သ်ည် ခါတိင်ုးလိ ုြဖစ်လ င် လိက်ုမည်ြဖစ် 

၏။ ယခ ုေမာင်ခပါမည်ြဖစ်၍ အမ်းတန်းတန်းြဖစ်ပီး 

“ဟုတ်ကဲ့ ပါပါ၊ ိုဇီ ေနရစ်မယ်”ဟု ေြပာလိုက်၏။ 
ေမာင်ခကိ ုခဲွ၍ ေခ ခဲြ့ခင်းကား ိဇုကီိ ုြပြပင်ေပး 

ေသာေကျးဇူးကုိြပလုိ၍ပင် ြဖစ်သည်။ “ေရာ့ ေမာင်ခ၊ 
ငါ့မှာေငွ ၄ဝ တည်း ပါေတာ့တယ်၊ ေရာ့ ေဈးသုံးဖို၊ 
ကိုင်း မင်းြပန်ေတာ”့ 

ေမာင်ခသည် အံအ့ားသင့်ပီးေနစ် ဦးထူး ထွက် 

သွားေလ၏။ ေမာင်ခသည် စ်းစား၍မရသည်ှင့ ်
အိမ်သိုြပန်ေရာက်ေသာအခါ “မခင်တင့်-ေဟာဒီမှာ 
ဦးက က န်ေတာ့်ကိ ုေဈးသုံးဖိုေင ွ၄ဝ ေတာင် ေပးသွား 
တယ်၊ ဘာသေဘာလဲ မသိဘူး” 

“အင်း … ပါပါဆကီပိက်ုဆ ံအင်မတန်ရခတဲယ်၊ 
ဒါဟာ မဟုတ်ကာမ ှ လွဲေရာ့မယ်၊   က န်မ   ကိုခနဲ  
ေတွလို  ဘိုဆန်တာ အေတာ်ြပြပင်တယ်ကားရလို 
ရှင့်ကုိေကျးဇူးတင်လုိ မုန် ဖုိးေပးသွားတာနဲတူတယ်၊ 
ေကာင်းေကာင်းသိမ်းထား” 

ထိုအခါ ေမာင်ခသည် “ဟာ ဒါြဖင့် က န်ေတာ် 
တစ်ေယာက်တည်း မဆုိင်ဘူး၊ အားလံုးနဲဆုိင်တယ်၊ 
ေရာ့ ဦးေဖျာ် ၁ဝ၊ ေမာင်သန်း ၁ဝ၊ ေဒ ဆင့် ၁၀၊ 
က န်ေတာ် ၁၀” 

“က န်မအတွက်ေကာ” 
“ကိုင်း …. ေရာ့၊ က န်ေတာ့ ်အတွက် ၁၀ 

ကိုပဲယူပါ”ဆို၍ ေပးလိုက်ေလ၏။ 
“ေအာင်မာ … ေဝဿ ရာမင်းကီးည ီသူေဌး 

ကိုဘမွဲက တယ်ရက်ေရာလိုက်ပါကလား၊ ေရာ့ပါ 
က န်မက စိတ်ကိုစမ်းတာပါ” 

“က န်ေတာ်တို ေတာသားလူိုး အဂ  လိပ်စာ 
မတတ်တဲ့လူကို ဘာမှ စိတ်စမ်းေနစရာမလိုဘူး” 

ထိအုခါ ခင်တင့က် မျက်ှာကိ ုစိက်ုစိက်ုကည့၍် 
ပံးလိုက်၏။ ေမာင်ခ စိတ်တွင် ခါတိုင်းထက်ပို၍ 
လှသည်ဟုထင်လိုက်၏။  

ေနာက်ေနတွင် ခင်တင့သ်ည် အဂ  လပ်ိစာအပ်ုကိ ု
ကိုင်ကာ “ဒီမှာကိုခ၊ က န်မ ေအဂရိတ်ကလ်ချာ 
(agriculture) ဆိုတဲ့ စိုက်ပျိးေရးပညာကို က န်မ 
သင်ကားေလ့လာခ့ဲဖူးတယ်၊ အခုဒီစာအုပ်မှာ အပင် 
တိုကိ ုဘယ်လိစုိက်ုရပု၊ံ ေရေလာင်းရပု၊ံ ေြမေက းရပု၊ံ 
အရိပ်ကာရပုံတိုကိ ုဘယ်လိုဘယ်လိုရယ်လို ကျကျ 
နနြပထားတယ်၊ ရှင်တိုကေတာ့ ရမ်းသန်းလုပ်ေန 
ကတာ” 

“ေနပါဦး ရမ်းတာထားစမ်းပါဦး၊    ဘယ်လို 
ဘယ်လို စိုက်ရမယ်လို စာကဆိုသလဲ ” 

ထိအုခါ ခင်တင့သ်ည် အဂ  လပ်ိစာအပ်ုကိ ုအသ ံ
ထွက်ေအာင် ဖတ်ပီးမှ ြမန်မာလိုြပန်၍ေြပာ၏။ 
အဂ  လိပ်လိုဖတ်သံကားရေသာအခါ ေမာင်ခ၏နား 
တွင် ေကျးကက်တေူရးစကားသလံိလုိ၊ု ဆက်ရက်သ ံ
လိုလို၊ တစ်ခါတစ်ခါ  ေကာင်ချင်းကိုက်သံလိုလို 
ကားရေသာဟူ၏။ 

“ဒမှီာရှင့၊် အေစ ့သိုမဟတ်ု အေညာက်အတက်ကိ ု

ေြမကီးထဲမှာ ြမပ်စိုက်ရမယ်တဲ”့  

“ဪ …ဪ… ို ေနပါဦး၊ အခ ုက န်ေတာ်တို 
စိုက်ေနတာက ေကျာက်ေပ  အုတ်ေပ မှာ စိုက်ေန 
လိုလား” 

“ေနဦး၊ ရှင်ြဖတ်ြဖတ်မေြပာနဲ ၊ ဒကီပီးမှေြပာပါ၊ 
အဲဒီ  ေြမထဲြမပ်စုိက်၊   ေသမကုန်ေအာင်     သုိမဟုတ် 
တည်တံ့ကီးပွားေအာင်    ေရေလာင်းေပးရမည်၊ 

သုိမဟုတ် ၎င်းအနီးအနား၌ စုိစွတ်၍ေနေစရမည်။ 
ထိမှုတစ်ပါးလည်း  ကီးထွားသန်မာေအာင် ေြမပပ်ု 
ေြမေဆွးစသည်တိုြဖင့ ်  ေြမေက းရမည်၊ ၎င်းြပင ်
နုယ်စ်အခါ ေနအပမှူ ကာကွယ်ရန်၊ အရပ်ိရေစရန် 
ကာကွယ်ေပးရမည”်

“ဒါေတွကို နားလည်ေအာင်  မခင်တင့်တို 
အဂ  လိပ်စာမှာ ဘယ်ှှစ်သင်ရသလဲ” 

“က န်မ ၁၀ တန်းတုန်းက အပုိဘာသာအေနနဲ 
ယူတာ အကာကီး သင်ရတာေပါ့ရှင”်

“လက်ဦးေတာ့ က န်ေတာ် သပ်ိပီး ရယ်လိက်ု 
မလိုပဲ၊ အခုေတာ့ အားနာတယ် မရယ်ေသးဘူး၊ 
ေဟ ့ေမာင်သန်း၊  ဟိ ုဖိုးေဆာသ့မီး မပိကုိ ုေခ လိက်ု 
စမ်းကွယ်၊ မိပု နင့်အသက်ဘယ်ေလာက်ရှိပီလ”ဲ 

“ခုနစ်ှစ်” 
“ေကျာင်းေနဖူးလား” 
“ဟင့်အင်း၊ ွားေကျာင်းေနတယ”် 
“သစ်ပင်စိုက်တတ်ရဲလား၊ ခရမ်းပင်ဆိုပါ 

ေတာ့ကွယ်” 
“အင်း  စိုက်တတ်သားပဲ၊ ခရမ်းေစ့ကို ေြမထ ဲ

ြမပ်၊ ေရေလာင်း၊ ေပါက်စအပင်ေလးကိ ုေနပူကာ 
ေပးတယ်” 

“ို- ြမန်ြမန်အပင်ကီးေအာင် အပင်ထွက ်
ေအာင် ဘာလုပ်ရသလဲကွဲ” 

“ွားေချးေြမေက းရတာေပါ့၊      ဦးေလးက 
လည်း အသိသားနဲ  ဘာြပလို က န်မကိုေမးေနရ 
ေသးသလဲ၊ ဟိုမှာွားေတွ သွားေမာင်းရဦးမယ်” 
ဆို၍ ထ,ေြပးသွားေလ၏။ ေမာင်ခက ခင်တင့် 
မျက်ှာကို “ဘယ့်ှယ်ရှိစ”ဟူေသာအေနမျိးြဖင့ ်
ကည့်၍ေန၏။ 

“ရှင်က ဟုိေဗဒင်ကိစ တုန်းက  ရှင့်ကုိ က န်မ 
က   စာအပ်ုဆရာကီးလိုေခ တာကိ ု   လက်စားေချ 
တာေပါ့ေလ၊ ဟုတ်ကလား”  

“လက်စားေချတာရယ်လိုေတာ ့မဟတ်ုပါဘူး၊ 
ခင်ဗျားတိုေကျာင်းေတွမှာ ဘာမဟုတ်တဲ့ပညာ 
ကေလးကိ ု ကီးကျယ်ေအာင ်ဟန်လုပ်ပီး စရိတ် 
အဆမတန်ယူ၊      အချနိ်အဆမတန်ယူတာကို 
သိေစချင်လုိပါ။ ခင်ဗျားစာအပ်ုထမှဲာ ေရးထားပုကံ 
ချဲထွင်ပီး    “၎င်းြပင ်    ထိုနည်းလည်းေကာင်း 
သိုမဟုတ် ထိုမှတစ်ပါးလည်း” ေတွနဲ  . ကတဲ .. 
 ပ်ေပေွနတာပ၊ဲ အခ ု  ခနုစ်ှစ်သမီး  စာမတတ်တဲ ့
ွားေကျာင်းေနရတဲ ့မပိကု   ေြပာသွားေတာ ့  မရှင်း 
လား၊ ရှင်းံုမဟုတ်ဘူး သူကုိယ်တုိင်လည်း စုိက်ြပ 
တတ်တယ်၊ အဲဒီလို အရှင်းအလွယ်ကိ ု ပ်ေအာင် 
ခက်ေအာင်လပ်ုထားပုကံိ ုမှစ်ကတစ်ခါ က န်ေတာ် 
ကားရတယ်။ 

ခင်ဗျားတို   လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးေကျာင်း 
ဟိမု ေလးမှာဆိမုဟတ်ုလား၊ အဒဲါ ဟိေုတာင်ဘက် 
နားက   သဖန်းကုန်းရာသူကီးသား    ဘွန်ဆို 
ထင်ပါရဲ၊ အဲဒီေကျာင်းမှာ  သွားေနတယ်၊ တစ်ှစ် 
ေနပီးလိုြပန်လာေတာ ့      သူမိဘေဆွမျိးေတွက 
ဝုိင်းေမးကတာေပါ့ေလ၊  ဘာေတွဘာေတွ   သင်ရ 
သလဲလို၊ လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးဆိုေတာ ့က ဲ၊ ွား 
သိမ်းဆည်းကည့် ေရးလည်း ပါဆုိထင်ပါရဲ၊ အဲဒါ 
ခထံမှဲာ ွားေတထွားရင် ွားဘယ်ှေကာင်ရိှတယ် 
ဆိုတာ ေရတွက်တဲ့နည်းဆန်းတစ်ခု    တတ်လာ 
သတဲ့”

“ဘယ်လိုေရတွက်ရသလ”ဲ    ဟု    မခင်တင့် 
ေထာက်လိုက်၏။ 

“သူဟာက ဒီလုိဗျ၊ ခံထဲမှာ  ရိှေနတ့ဲွားေတွ 
ရဲ ေြခေထာက်ေတကွိ ုအကုန်လံုးလုိက်ေရရတယ်၊ 
အဒဲရီတဲ ့ေြခေထာက်ေပါင်း အေရအတွက်ကိတုည် 
၄ နဲစား၊   ရလဒ်ဟာ  ခထံမှဲာရိှတဲ ့ွားအေရအတွက် 
ြဖစ်ကေရာတဲ့ဗျ”           (ဆက်လက် ေဖာ်ြပပါမည်)

က န်ေတာ် ဘာေြပာေနမလဲဗျ။ က န်ေတာ့် 

ဆရာေတွရှိတယ်၊  ထပ်ေမးမှာေပါ့၊ ိုေပမဲ့ ခင်ဗျားနဲေတွရတာ 

အေတာ်eာဏ်ရင့်သန်လာတယ်၊ က န်ေတာ် ဝန်ခံပါတယ်၊ အခု 

က န်ေတာ် ေဗဒင်၊ ြမန်မာစာ၊ သဒ ါ၊ သ  ဂ ဟ်ဆိုသလို 

သင်လာခဲ့တာ၊ စာထဲေရးထားတာကို ကျက်မှတ်ေလ့လာတာပဲ၊ 

ေမးြမန်းစုံစမ်း ထပ်မံ ကံစည်ြခင်း မရှိလှခဲ့ဘူး၊ အင်း-
က န်ေတာ်တိုြမန်မာေတွ  ကိုယ့်ရှိတဲ့ဟာကေလးနဲ ေကျနပ်ပီး 

ွားေြခရာခွက်ထဲကဖားလို ဟန်ထုတ်ေနကတာ မှားတာပဲ၊ 

ဟုတ်ကဲ့ဗျာ၊ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်

ိုဇီခင်တင့်ထူး

ဦးဖိုးကျား



ိုဝင်ဘာ    ၁၃၊   ၂၀၂၁

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ုိင်ရန် အပတ်စ် စေနေနတုိင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရိှပါသည်။                                                                       ေကးမံုစာတည်းအဖဲွ

Grade 10 (စနစ်သစ်)  ေြပာကိယာ ေြပာစကား တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား

  V2  V1   V2

e.g.  Aung Bu said, “I am hardworking.”

 Aung Bu said that he was hardworking. 

 ေြပာကိယာ ေြပာစကား တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား

 V2 V2 V2 (or) had+V3

e.g. Ko Ko said to Su Su,“I bought oranges for you this 

 morning.” 

Ko Ko told Su Su that he bought oranges for her that morning. 

(or) Ko Ko told Su Su that he had bought oranges for her that 

morning.

 ေြပာကိယာ ေြပာစကား တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား

V2 was,were+Ving had been+ Ving

e.g. Daw Mya said to son,“ I was washing the clothes.” 

 Daw Mya told her son that she had been washing the 

 clothes. 

 ေြပာကိယာ ေြပာစကား တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား

 V2 V1 (အမဲတမ်းမှန်) V1 (အမဲတမ်းမှန်)

e.g. U Wai said to Ko Soe, “Fire is hot.”

 U Wai told Ko Soe that fire is hot. 

(ဒီဝါကျက အမဲတမ်းမှန်ကန်လို V1 ပဲထားေပးရမယ်။ ဒီအတိုင်း 

မထားဘဲ V2 ေြပာင်းလိုက်ရင ်အဓိပ ာယ်လွဲကုန်လိမ့်မယ်။ မီးပူတယ် 

မဟုတ်ဘဲ မီးပူခဲ့တယ်ြဖစ်သွားလိမ့်မယ်။)

ေလ့ကျင့်ခန်းေလးေတ ွေြဖကည့်ရေအာင်

Rewrite the following into Reported Speech. 

 1.  Khin Khin said to Mee Lay, “I want to talk to you.” 

 ___________________________________________ .

 2. The boy said to the girl,“I’m waiting for you.” 

 ___________________________________________ .

 3. The workers said to the boss,“We’ve finished the work.” 

 ___________________________________________ .

 4. The teacher said to the girl,“I have taught the lesson 

 to you.” 

 ___________________________________________ .

 5. The man said,“I have lost my bag.” 

 ___________________________________________ .

 6. Mike said,“I will bring my piano.” 

 ___________________________________________ .

 7. Susie said, “I had read this book before I gave it to you,   

 Johnson.”

 ___________________________________________ .

 8. Uncle said,“I watched this movie last week.” 

 ___________________________________________ .

 9. He said,“I will be sitting on a train to Mandalay at 

 five o’clock tomorrow, Yon Yon.”

 ___________________________________________ .

 10. They said,“We have just arrived here.” 

 ___________________________________________ .

Keys to exercises on Reported Speech

1.  Khin Khin told Mee Lay that she wanted to talk to her. 

2. The boy told the girl that he was waiting for her. 

3. The workers told the boss that they had finished the work. 

4. The teacher told the girl that she/he had taught the lesson 

to her. 

5. The man said that he had lost his bag. 

6. Mike said that he would bring his piano. 

7. Susie told Johnson that she had read that book before 

she gave it to him. 

8. Uncle said that he watched that movie the previous week. 

9. He told Yon Yon that he would be sitting on a train to 

Mandalay at 5 o’clock the next day. 

10. They said that they had just arrived there.

Direct Speech - Indirect Speech 

Direct Speech တိုက်ိုက်ေြပာစကားမ ှ

Indirect Speech တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား ေြပာင်းေရးနည်း 

တိက်ုိက်ုေြပာစကားဆိတုာ  လတူစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် တိက်ုိက်ု 

ေြပာဆိုတဲ့စကားြဖစ်ပါတယ်။    တစ်ဆင့်ခံေြပာစကားကေတာ ့   လူ 

တစ်ေယာက် ေြပာလိက်ုတဲစ့ကားကိ ုအြခားတစ်ေယာက်က ြပန်လည် 

ေြပာဆိတုဲ ့စကားြဖစ်ပါတယ်။    ြပန်လည်ေြပာဆိတုဲ ့  တစ်ဆင့ခ်စံကားမှာ 

အချန်ိ၊ ေနရာေတမွတေူတာရ့င် သင့်ေတာ်ရာ စကားလုံးေတ ွအစားထိုး 

ြပန်ေြပာင်းေပးရပါတယ်။ 

ဥပမာ... ဒအီခန်းက အရမ်းပတူာပ ဲလို ေကျာ်ေကျာ်က စစုကုိ ုေြပာတယ်။ 

(တိုက်ိုက်ေြပာစကား)

ေကျာ်ေကျာ်ကစုစုကိ ုေြပာတဲ့စကားကိ ု အြခားတစ်ေယာက်ကိ ု

ြပန်ေြပာတဲအ့ခါမှာ တစ်ဆင့ခ်ေံြပာစကား ြဖစ်သွားတယ်။  ဒစီကားကိ ု

ြပန်ေြပာတ့ဲအခါ ေကျာ်ေကျာ်ေြပာတ့ဲေနရာမှာပဲေြပာတာဆုိရင် ေနရာ 

ေြပာင်းလဲမ မရှိဘူးဆိုရင် ဒီအခန်းက အရမ်းပူတာပဲလိုပဲေြပာရမယ်။ 

ဒါေပမယ့် ေကျာ်ေကျာ်ေြပာတဲေ့နရာမှာ ေြပာတာမဟတ်ုေတာဘ့ူးဆိုရင်၊ 

ေနရာေြပာင်းသွားပဆီိရုင် ဒအီခန်းအစား  ဟိအုခန်းက အရမ်းပတူာပလဲို 

ြပန်ေြပာင်းေြပာရမယ်။ ဒီလုိေြပာင်းေရးရတာကုိ တစ်ဆင့်ခံေြပာစကားလို 

ေခ တယ်။

တုိက်ုိက်ေြပာစကားကေန တစ်ဆင်ခံေြပာစကား ေြပာင်းေရးပံု 

ေလးေတွကိုကည့်ရေအာင်။ 

လူရယ်လိုြဖစ်လာရင ်စကားအမျိးအစား (၄) မျိးရှိတယ်။ 

- Statement(ိုးိုးေြပာစကား)

- Question (အေမးစကား)

- Request (ေစခိုင်း၊တားြမစ)်

- Exclamative (အာေမဋိတ်စကား) ဆိုပီးရှိပါတယ်။ 

Direct Speech (တိုက်ိုက်ေြပာစကား)ကေန  Indirect Speech 

(တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား)ေြပာင်းတဲ့ေနရာမှာ    အချနိ်၊ ေနရာေပ မှာ 

မူတည်ပီး အသံုးအ န်းေတွ ေြပာင်းေပးရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် စာေမးပဲွ 

ေမးခွန်းမှာ ေြပာတဲအ့ချန်ိ၊ ေြပာတဲေ့နရာေတ ွေဖာ်ြပေပးထားတာမရိှပါ 

ဘူး။  ဒါေကာင့်    ေအာက်ပါစကားလုံးေလးေတွကို  အလွတ်သာ 

ကျက်မှတ်ထားပါ။ 

Direct Speech Indirect Speech

(တိုက်ိုက်ေြပာစကား) (တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား)

 this that

 these those 

 thus so

 ago before

 now then

 today that day

 yesterday  the day before (or) 

  the previous day

 tomorrow the next day (or)

  the following day

 the day before two days before 

 yesterday

 next the following 

 last  the previous 

 nowadays  in those days 

ဆိုပီးေြပာင်းေပးရပါတယ်။

ေနာက်တစ်ခကု တစ်ဆင့ခ်ေံြပာစကားေြပာင်းတဲအ့ခါမှာ ကယိာ 

တွဲေတွကိုလည်း ေြပာင်းတတ်ဖို လိုအပ်ပါတယ်။

ေြပာကိယာ ေြပာစကား တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား 

V1 V1 V1

V2 V1 V2 

V2 V2 V2 (or) had+ V3 

V2  was,were+Ving had been+Ving 

V2 V1 (အမဲတမ်းမှန်) V1 (အမဲတမ်းမှန်)

ေြပာစကားထဲမှာ ိုးိုးေြပာစကား (Statement)ဆိုတာ သိပီ 

ဆိရုင် ေအာက်ပါစာစေုလးကိ ုရက်ဆိုပီး တစ်ဆင့ခ်ေံြပာစကားေြပာင်း 

ကည့်ပါ။ 

Statement 

 Direct-Indirect Statement ကို 

 object ပါ၊ မပါ ကည့်ပါဆိ ု

 Object မပါဘယ်လိုေရး မူလအတိုင်းြပန်ေရးေပး 

 (say ဆို say/ said ဆို said)

 object ပါလာ  tell/told သာ 

 အသုံးြပရန် မေမ့နဲကွာ 

 စကားဆက်ဆို that ကိုသုံး 

 အဲ့ဒါအမှန်ဆုံး 

 စကားစုထဲက I, me, my 

 ေြပာတဲ့လူနဲဆိုင ်

 အေြပာခံရသ ူyou ကိုေရး 

 အဲဒါ indirect say... 

e.g. Ko Ko says, “ I am hungry now.”

 ဒီဝါကျမှာ Subject Verb  ေနရာအစ်တကျရှိတဲ့အတွက် ိုးိုး 

ေြပာစကား (Statement) ြဖစ်ပါတယ်။

 ိုးိုးေြပာစကားလိုသိပဆီိရုင် အထက်ပါ စာစေုလးကိ ုဆိုကည့်ပီး 

တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား ေြပာင်းကမယ်။

 ပထမအဆင့်အေနနဲ  ေပးထားတဲ့ဝါကျမှာ Object(ေြပာခံရသူ) 

ပါ၊မပါကည့်ပါ။ ဒီဝါကျမှာမပါဘူး။ ဒါဆို  say ဆိုပီး ေရးပါ။ ဝါကျမှာ 

say ေပးထားေတာ ့ြပန်ေြဖရင ်say ပဲေပါ့။

 ပီးရင ်ဒုတိယအဆင့်အေနနဲ  စကားဆက်ကိ ုthat ကိုသုံးပါ။ 

 စကားစုထဲက  I, me, my  ေြပာတဲ့သူနဲ    ဆိုင်တယ်ဆိုေတာ့ 

ေြပာစကားထကဲ I က Ko Ko နဲဆိင်ုတဲအ့တွက် ေယာကျ်ားေလးဆိေုတာ ့

he, him, his, his ထဲက Subject ြဖစ်တဲ့ he ကို အစားသွင်းရပါမယ်။

 တတယိအဆင့်အေနနဲ  Verb က am ေပးထားတယ်။ ေြပာကယိာ 

say ေပးထားတယ်။ ဒီေတာ့ ေြပာကိယာက V1  ေြပာစကားက V1 

ဆိုေတာ ့တစ်ဆင့်ခံေြပာစကားမှာ V1 ကုိသံုးရမှာေပါ့။ Subject က he  

ြဖစ်ေနေတာ့ is ကုိသံုးရမှာေပါ့။ ေနာက်ပီး now ကုိ then  ေြပာင်းေပး 

လိုက်ရင ်အေြဖမှန်ရပီေပါ့။

အေြဖမှန်က Ko Ko says that he is hungry then.

ဒီပုံစံြဖစ်သွားတယ ်...

 Ko Ko says,“I am hungry now.”

 Ko Ko says that he is hungry then. 

 V1 V2

 can could

 will would

 shall would 

 should should

 may might

 must must V1 (or) had to V1

 would would 

e.g. Ko Ko said to Su Su, “I shall come to you tomorrow.” 

 Ko Ko told Su Su that he would come to her the next 

 day. 

သိုေသာ် Shall I V1? / Shall we V1? ဆိုရင်ေတာ့ shall ကို should 

ေြပာင်းေပးရပါတယ်။ 

ဘာလိုလဲဆိုရင ်Shall  I  V1? ပုံစံက (လုပ်ေပးရမလား)ဆိုပီး 

ကမ်းလှမ်းမ သေဘာ၊ အကံြပတဲ့သေဘာြဖစ်တဲ့အတွက ်should V1 

ပုံစံေြပာင်းေပးရပါတယ်။

e.g. Ko Ko said to Su Su,“Shall I buy you something to eat?”

 Ko Ko asked Su Su if he should buy her something to 

 eat.

ဒီေလာက်နားလည်ပီဆုိရင် ေြပာကယိာနဲ ေြပာစကားကုိ ကည့်ပီး 

တစ်ဆင့ခ်ေံြပာစကား ြပန်ေြပာင်းတဲပ့ုစံေံလးေတကွိ ုေလလ့ာကည့်ပါ။

 ေြပာကိယာ ေြပာစကား တစ်ဆင့်ခံေြပာစကား 

 V1 V1 V1

e.g. U Ba says, “ I am strong and healthy.”

 U Ba says that he is strong and healthy. (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁

Grade 11 (စနစ်ေဟာင်း)

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

(Temperatures on the moon are .....................................................
...........................................................a visitor from the earth.)
(A) Write the correct word or words to complete each sentence. 
1. The temperatures on the moon _____ from 110 °C to -173 °C. 
2. On the moon, when the sun is shining, no atmosphere _____ 

the sun’s rays. 
3. These extremes of temperature are particularly striking during 

a _____ eclipse.
4.  A solar eclipse _____ when the earth passes directly between 

the sun and the moon. 
5. During a solar eclipse, _____ temporarily blots out the sun’s 

light.
6. During a solar eclipse, the _____ on the moon dips rapidly and 

then rises immediately as the sun emerges from the earth’s 
shadow.

7. The change in temperature may be as _____ as 200 degree 
centigrade in one hour!

8. The sudden change of _____ can cause rocks to shatter due to 
the alternate expanding and contracting.

9. To _____ what to wear could be a problem if we visit to the 
moon. 

10. Unlike the earth, there is no _____ or dawn on the moon. 
11. The earth and the moon _____ by their own lights; they reflect 

the light of the sun.
12. An atmosphere _____ the light as day becomes night and 

night turns into day. 
13. The colour of the sky on the moon is _____.
14. The scattering of blue light in the spectrum makes the sky 

on the earth _____. 
15. On the moon, stars can be _____ in the day time. 
16. Sound travels on waves of _____. 
17. There is no _____ on the moon to transmit sound. 
18. The moon _____ around the earth once every twenty-nine 

and a half days.
19. The moon itself _____ so very slowly. 
20. The _____ of the moon would make it very difficult for a 

visitor from the earth. 
Ans: 1. range; 2. filters; 3. solar; 4. occurs; 5. the earth; 6. 
temperature; 7. much; 8. temperature; 9. decide; 10. twilight; 11. 
do not shine; 12. diffuses; 13. black; 14. blue; 15. seen; 16. air 
molecules; 17. air; 18. revolves; 19. rotates; 20. adverse conditions; 
(B) Answer each question in one sentence. 
1. What are the colours of the lunar sky and the sky on the earth? 
2. When and how can stars be seen on the moon? 
3. How does sound travel? 
4. Why can’t sound be transmitted on the moon? 
5. How long has the moon existed in space? 
6. How long does the moon take to revolve around the earth once? 
7. How far is the moon away from the earth? 
8. How have song writers and poets described the moon? 
9. Why is the moon completely devoid of water? 
10. What do travelers to the moon require? 
11. Why do we always see the same side of the moon? 
12. When does a solar eclipse occur? 
13. Why are a compass and a transistor not useful on the moon? 
14. Why is the moon not a nice place to visit for us? 
15. Why is there no sound on the moon? 
16. Why are temperatures on the moon quite extreme? 
Ans: 
1.  The colour of the lunar sky is black and the colour of the sky 
     on the earth is blue. 
2. Stars can be seen on the moon in the daytime by shielding 

our eyes from the unfiltered sunlight to view them. 
3. Sound travels on waves of air molecules. 

ယခင်အပတ်က Unit 3 : THE MOON: A NICE PLACE TO VISIT? 

သင်ခန်းစာအေကာင်းကိ ုေဖာ်ြပခဲပ့ါတယ်။ ဒအီပတ်မှာလည်း Question 

No. (I) ေမးခွန်းများကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

Unit 3: The Moon: A Nice Place To Visit?

4. Sound can’t be transmitted on the moon because there is no air. 
5. The moon has existed in space over the 4.6 billion years. 
6. The moon takes twenty-nine and a half days to revolve around 

the earth once. 
7. The moon is 240, 000 miles far away from the earth. 
8. Song writers and poets have described the moon as a place 

for a romantic escape. 
9. The moon is completely devoid of water because the force of 

gravity on the moon is much less than on the earth. 
10. Travelers to the moon require not only oxygen and water but 

also protection against cosmic rays that are unfiltered by an 
atmosphere. 

11. We always see the same side of the moon because it rotates 
very slowly. 

12. A solar eclipse occurs when the earth passes directly between 
the sun and the moon, temporarily blotting out the sun’s light.

13. A compass and a transistor are not useful on the moon because 
the moon is not a magnet the way the earth is. 

14. The moon is not a nice place to visit for us because its adverse 
conditions would make it very difficult for a visitor from the 
earth. 

15. There is no sound on the moon because there is no air to 
transmit it. 

16. Temperatures on the moon are quite extreme because there 
is no atmosphere to filter the sun’s rays when it is shining 
and then to blanket in warm air when the sun goes down.

Grammar Pattern
Double negative (There is no…)

•  Each, every, all ပါရင်ြဖတ်ပါ။ 
•  There is no အေနာက်တွင် Noun အနည်းကိန်းသာလိုက်ရသည်။ 
•  အဆိုပါ Noun သည် လူဆိုလ င် who (သိုမဟုတ်) that ၊ အရာပစ ည်း 
  ဆိုလ င် that ၊ ေနရာဆိုလ င် where ခံေရးပီး ကျန်ဝါကျပိုင်းကို 
    ြငင်းဆိုဝါကျပုံစံေြပာင်းပါ။ 

e.g. All the students in the class are hardworking. (ဒီစာသင်ခန်း 
ထဲက ေကျာင်းသားအားလုံး စာကိးစားကတယ်။) 

 There is no student in the class who/that is not hardworking. 
(စာမကိးစားတ့ဲေကျာင်းသားရယ်လုိ ဒီစာသင်ခန်းထဲမှာ မရိှပါဘူး။) 

 ေကျာင်းသားအားလုံး all the students၊ ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်စ ီ
each student ၊ ေကျာင်းသားတုိင်း every student တုိဟာ အဓိပ ာယ် 
အတူတူပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် သူတုိကုိြဖတ်ပီး သူတုိရဲအေနာက ်
က noun ကိုပဲ there is no အေနာက်မှာ ကပ်ေရးပါ။ ှစ်ခါြငင်းရင ်
အဟုတ်ဝါကျြဖစ်သွားပါတယ်။ There is no မှာ တစ်ခါြငင်းတယ်။ 
ပီးေတာ့ verb ကိယာမှာ တစ်ခါြငင်းတယ်။ ှစ်ခါြငင်းေတာ့ အဟုတ် 
ဝါကျြဖစ်ပါတယ်။ ေပးထားတ့ဲဝါကျအဓိပ ာယ်နဲ ေြပာင်းလဲမ မရှိပါဘူး။ 

 (ေကျာင်းသားအားလုံး စာကိးစားတယ)် ဆိုတာ (စာမကိးစားတဲ ့
ေကျာင်းသားရယ်လို မရှိပါဘူး)နဲ  အတူတူပါပဲ။ 

e.g. Every child wants to play. (All children= Every child= Each 
child) (ကေလးတိုင်း ကစားချင်တယ်။) 

 There is no child who/that does not want to play. (မကစားချင် 
တဲ့ကေလးရယ်လို မရှိပါဘူး။) 

 ဒီဝါကျမှာ All children လို ေပးထားရင ်There is no အေနာက်မှာ 
noun အနည်းကိန်းလိုက်ရမှာြဖစ်တဲ့အတွက် children ကို child 
အနည်းကိန်းပုံစံေြပာင်းေပးဖို လိုပါတယ်။ 

e.g. All Myanmar girls like Thanakha. (ြမန်မာမိန်းကေလးတိုင်း 
သနပ်ခါးကိက်တယ်။) 

 There is no girl in Myanmar who/ that does not like Thanakha. 
(သနပ်ခါးမကိက်တ့ဲ မိန်းကေလးရယ်လုိ ြမန်မာုိင်ငံမှာ မရိှပါဘူး။) 

 ဒီဝါကျကို ေသချာေလ့လာပါ။   ြမန်မာမိန်းကေလးတိုင်းဆိုတာ 
ြမန်မာိုင်ငံမှာရှိတဲ့  မိန်းကေလးတိုင်းကို  ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ 
ဒါေကာင့် girl in Myanmar လို ေြပာင်းလဲေရးသားရပါတယ်။ 

 ေနာက်ထပ်ပုံစံတူ ဥပမာတစ်ခုကည့်ပါ။ 
e.g. Every ASEAN country has something unique to offer. (အာဆယီ ံ

ုိင်ငံတုိင်းမှာ ကည့် လည်ပတ်ချင်စရာေကာင်းတ့ဲ ေနရာတစ်ခုရိှက 
တယ်။) 

 There is no country in ASEAN that does not have anything 
unique to offer.   (လည်ပတ်ချင်စရာေကာင်းတဲ့ေနရာမရှိတဲ ့ိုင်ငံ 
ရယ်လို အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်းမှာ မရှိပါဘူး။)

 There is no ASEAN country …. ဆိုပီးေရးလိုက်ရင ်အာဆီယံိုင်င ံ
က ကမ ာေပ ကေန ေပျာက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါေကာင့် ေရးလို 
မရပါဘူး။ 

မှတ်ရန်။  verb ကိယာေတွကို ြငင်းဆိုဝါကျပုံစံေြပာင်းရင ်Helping Verb 
ပါရင် not ထည့်ေပးလိုက်ုံပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ Helping Verb မပါဘဲ Main Verb 

ေတွပါေနရင်ေတာ့ do, does, did ကို အကူအညီေခ ရပါတယ်။ do not 
V1 (or) does not V1 (or) did not V1 ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ There is no 
ြဖစ်တ့ဲအတွက် does not V1 ကုိပဲ ေရးရမှာပါ။ There was no ြဖစ်မှသာ did 
not V1 ကို ေရးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေကျာင်းသားအများစု  မှားတတ်တ့ဲ   ေနာက်ထပ်တစ်ခုကေတာ့ has,have 
ကိ ုအြငင်းေြပာင်းေရးတာပါပ။ဲ has, have ေတဟွာ ဝါကျမှာ သူတုိတစ်လံုး 
တည်းရှိေနရင ်သူတိုေတွက Main Verb အလုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။ သူတိုရဲ 
အေနာက်မှာ V3 (has, have V3) ပါေနရင်ေတာ့ သူတိုက helping verb 
အကူကိယာအလုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် has, have ကို အြငင်း 
ဝါကျေြပာင်းရင ်does not have/ do not have ြဖစ်ပီးေတာ ့has, have 
V3 ကိ ုြငင်းဆိုဝါကျေြပာင်းရင ်has, have not V3 ပံုစံြဖစ်သွားပါတယ်။ has 
to V1/ have to V1 / had to V1 ဆုိရင်ေတာ့ does not have to V1/ do 
not have to V1/ did not have to V1 ဆိုပီး  ြငင်းဆုိေြပာင်းေရးရပါတယ်။ 
ဥပမာ။ (1) I have a car. (ိုးိုးဝါကျ) 
  I do not have a car. (အြငင်းဝါကျ) 
ဥပမာ (2) She has long hair. (ိုးိုးဝါကျ) 
  She does not have long hair. (အြငင်းဝါကျ) 
ဥပမာ (3) They had two houses. (ိုးိုးဝါကျ) 
  They did not have two houses. (အြငင်းဝါကျ) 
ဥပမာ (4) I have bought a car. (ိုးိုးဝါကျ) 
  I have not bought a car. (အြငင်းဝါကျ) 
ဥပမာ (5) She has cooked the rice. (ိုးိုးဝါကျ) 
  She has not cooked the rice. (အြငင်းဝါကျ) 
e.g. Every student in this school has a laptop. (ဒီေကျာင်းက 

ေကျာင်းသားတိုင်းမှာ ကွန်ပျတာတစ်လုံး ရှိကတယ်။) 
 There is no student in this school who does not have a laptop. 

(ကွန်ပျတာတစ်လံုးမရိှတ့ဲ ေကျာင်းသားရယ်လုိ ဒီေကျာင်းမှာ မရိှပါဘူး။) 
e.g. I have read all the books on the bookshelf. (စာအုပ်စင်ေပ က 

စာအုပ်အားလုံး က န်ေတာ်ဖတ်ပီးသွားပီ။) 
 There is no book on the bookshelf that I have not read. 

(က န်ေတာ် မဖတ်ရေသးတဲ့စာအုပ ်စာအုပ်စင်ေပ မှာ မရှိပါဘူး။) 
ေနာက်ထပ်မှတ်သားရမှာတစ်ခုကေတာ ့
All over the world = all places in the world ြဖစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ 
ဥပမာကိုကည့်ပါ။ 
ဥပမာ။   People play football all over the world. 
             There is no ____________________. 

ဒီေမးခွန်းမှာ ကမ ာတစ်ဝန်းလံုး ေဘာလံုးကုိကစားကတယ်ဆုိပီးေပး 
ထားပါတယ်။ ဒါဆုိ ဆရာတုိက ဘယ်ဟာကုိ There is no ရဲအေနာက်မှာေရးမှာ 
လဲ။ people ကို အနည်းကိန်းေြပာင်းပီး person ဆိုပီး ေရးမှာလား။ ဒါဆို 
အဓိပ ာယ်က ကမ ာေပ မှာ ေဘာလုံးမကစားတဲ့လူရယ်လို မရှိပါဘူးဆိုပီး 
ြဖစ်သွားလိမ့်မယ်။ ေဘာလံုးမကစားတ့ဲလူဆုိတ့ဲ အဓိပ ာယ်က လူတုိင်း ေဘာလုံး 
ကစားတယ်ဆုိတ့ဲအဓိပ ာယ်ြဖစ်ေနပါတယ်။ အဓိပ ာယ်မရိှပါဘူး။ ေဘာလုံး 
မကစားရင်ပ ဲလူမဟုတ်ေတာ့တ့ဲပံုစံအတုိင်းြဖစ်သွားတယ်။ ဒါဆိ ုဘယ်ဟာ 
ကိ ုThere is no အေနာက်မှာထားမှာလ။ဲ ေဘာလုံးမကစားတဲေ့နရာရယ်လို 
ကမ ာေပ မှာမရှိပါဘူး ဆိုပီးေရးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် all over the 
world သည် all places in the world နဲအတတူပူဆဲိတုာ နားလည်ထားပါ။ 
ဒါမှ အေြဖက 

There is no place in the world where people do not play football. 
ဆိုပီး ြဖစ်သွားပါတယ်။ ေနရာြဖစ်တဲ့အတွက ်where ကိုသုံးတာပါ။ 

ေလ့ကျင့်ခန်းများေြဖဆိုပါ။ 
There is no… (Double Negative) 

1. Every student wants to get high marks in the exam. 
 There is no __________________________. 
2. I have read all the books in the school library. 
 There is no __________________________. 
3.  Paper is used all over the world. 
 There is no ______________________. 
4. I have done all the exercises in this book. 
 There is no ________________________. 
5. I have travelled all the places in Mandalay. 
 There is no ______________________. 
6. All the workers in this factory wear uniforms. 
 There is no ______________________. 
7. All mothers love their children. 
 There is no _______________________. 
8. All parents wish their children to be successful in life. 
 There is no _________________________. 
9. Every handset in this mobile accessories shop is expensive. 
 There is no __________________________. 
10. All the teachers in this school have to wear masks while 

teaching. 
 There is no ____________________________. 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ပလရအပိုင်၊ ကစမ်းရာသစ်၊ ဂုဏာ(၂)

လမ်း၊ (အလျား၂၀ေပx အနံ ၃၈ေပ) ရှိ ရာေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့ ်

လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သည့် ေရာင်းချသ ူေဒ ေအးေအးခိုင[်၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၄၆၅၀၃]

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးေအး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၈၃၃၄၈]မှ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင် 

လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်မှေကျာ်လွန် 

ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B,D.I.L,Dip in HR)ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B,D.I.L,Dip in HR)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)

အမှတ် - ၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ အမှတ် - ၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉- ၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉- ၉၇၂၁၁၁၃၃၆ဖုန်း- ၀၉- ၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉- ၉၇၂၁၁၁၃၃၆

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၈)ေန ေဒ ခိုင်ဦးွယ်၏လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၂၈)၊ အကျယ်အဝန်း 

(၄၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ်ရိှ ဦးသဟီိင်ု အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား ဝယ်ယရူန် ေဒ ခိင်ုဦးွယ်က ဦးသဟီိင်ု၏ 
မှတ်ပုတံင်အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရသ ူေဒ လွင်လွင်ထွန်းထသံို စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ြပသပီး၊ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်များကိ ုပီးြပတ်သည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးအာကာမျိးထက်(LL.B,D.B.L)ဦးအာကာမျိးထက(်LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၈၈)
အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၀၉၉၆၊ ၀၉- ၇၉၉၁၁၆၁၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၀၉၉၆၊ ၀၉- ၇၉၉၁၁၆၁၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အလုတံိက်ုနယ်၊ ရပ်ကွက်အမှတ် (၂၇-ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၄-အက်ဖ်/၃၁၊ 4F /၃၁)၊ ဘုိးဘွားပုိင်ေြမ၊ ဧရိယာ (ဝ.၁၈၄) ဧကရိှ  ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ကရင်အမျိးသားရပ်ကွက်၊  

ဦးလူနီလမ်း၊ အမှတ်(၁၄)ဟု ေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ လက်ဝယ် ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ဦးေစာထူးထူးေအာင်[၁၂/

လကန(ိင်ု)၁၁၁၅၉၈] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ် 

စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်(၁၀) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။ ထိရုက်မှ ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးေကျာ်ထွန်း (B.A Law,LL.B) ဦးရဲေကျာ်စွာထွန်း(LL.B) ဦးေကျာ်ထွန်း (B.A Law,LL.B) ဦးရဲေကျာ်စွာထွန်း(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၉၀၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၄၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၉၀၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၄၀)

Trust Day Consultancy & Law FirmTrust Day Consultancy & Law Firm

အမှတ်(၅၆၄)၊ ပထမထပ်၊ ၆-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၅၆၄)၊ ပထမထပ်၊ ၆-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၁၁၅၂၅၊ ၀၉- ၄၂၀၀၀၈၀၄၇၊ ၀၉- ၂၆၁၈၃၁၁၃၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၁၁၅၂၅၊ ၀၉- ၄၂၀၀၀၈၀၄၇၊ ၀၉- ၂၆၁၈၃၁၁၃၃

အုပညာ

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ         ေကျာ်ကားတဲ ့

အမျိးသမီး ေတးဂီတအဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့ 

Black Pink ဟာ  အဖွဲရဲေအာင်ြမင်တဲ ့

ေတးသီချင်းတစ်ပုဒ်ြဖစ်တဲ ့   How You 

Like That နဲ  ဂီတခရီးမှာ မှတ်တိုင်သစ် 

စိုက်ထူိုင်ခဲ့ေကာင်း   စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ     သိရပါ 

တယ်။

အဆိုပါ ေတးသီချင်းရဲ  ဗီဒီယိုဟာ 

ေတာင်ကိရုီးယားရဲေကျာ်ကားတဲ ့အမျိးသမီးေတးဂတီအဖဲွတစ်ဖဲွြဖစ်တဲ ့Mamamoo 

အတွက် ယကူျေပ က မှတ်တိင်ုသစ်တစ်ခ ုစိက်ုထူိင်ုခဲ့ပြီဖစ်ပါတယ်။ အဆိပုါေတးဂတီ 

အဖွဲရဲ ေတးသီချင်း Hip ရဲ ေတးဗီဒီယိုကိ ုယူကျေပ ကေနတစ်ဆင့် ကည့် ခဲ့သူ 

သန်း ၃၀၀ ြပည့ခ်ဲတ့ာေကာင့ပ်ါ။ အဆိပုါေတးဗဒီယီိဟုာ Mamamoo အတွက် ကည့်  

သူ သန်း ၃၀၀ ြပည့်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ေတးဗီဒီယိုလည်းြဖစ်တယ်လို စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာ Hip ကို ယူကျေပ ကေနတစ်ဆင့် ကည့် ခဲ့သူ သန်း ၃၀၀ 

ြပည့်ခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ ေတးဗီဒီယိုကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က စတင် 

ထုတ်လ င့်ေပးခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ ့အမျိးသမီးေတးဂီတအဖွဲ 

တစ်ဖဲွြဖစ်တဲ ့TWICE ဟာ မကာမမှီာ အဖဲွရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ် 
သစ်ကို  စတင်ထုတ်လ င့်ေပးမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။      အဆိုပါ 
ေတးအယ်လ်ဘမ်ကို ကိတင်မှာယူမ များြပားခဲ့ပီး   ယင်း 
ေတးအယ်လ်ဘမ်အတွက် မှာယူမ ေတွဟာ လက်ရိှအချန်ိအထိ 
အဖဲွရဲ ထွက်ရိှခဲသ့မ ေသာ ေတးအယ်လ်ဘမ်ေတအွနက် အမှာ 
အများဆုံး ရရိှခဲတ့ာြဖစ်ေကာင်း စွန်ပေီဒါကွ့န်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပ 
ချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်မှာ  အဖွဲရဲ   ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီက 
ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်နဲပတ်သက်ပီး ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့ 

တာပါ။  ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်အထိ   စာရင်းများအရ TWICE ရဲ 
ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ကိ ု ကိတင်မှာယူမ  ၆၃၀၀၀၀ ရရှိခဲ့ပီး 
ြဖစ်တယ်လို သရိပါတယ်။ ဒါဟာ အဖဲွရဲ ယခင်ေတးအယ်လ်ဘမ် 
ေတရွရိှခဲတ့ဲ ့ကိတင်မှာယမူ အေရအတွက်ထက် များြပားခဲတ့ာ 
ေကာင့်  အဖွဲအတွက် မှတ်တိုင်သစ်တစ်ခု   စိုက်ထူိုင်ခဲ့ပါ  
တယ်။

Formula Of Love: O+T=<3 လိုအမည်ေပးထားတဲ ့အဆိပုါ 
ေတးအယ်လ်ဘမ်ကိ ုိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာ စတင်ထုတ်လ င့်ခဲ့ 
ပီး ယင်းေတးအယ်လ်ဘမ်မှာ ေတးသီချင်းေပါင်း ၁၇ ပုဒ် ပါဝင် 
ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

ေဟတန်ဟိုတယ်ေတွရဲ      အေမွဆက်ခံသူတစ်ဦးြဖစ်တဲ ့

အသက် ၄၀ အရယ်  ပဲရစ်ေဟတန်ဟာ လတ်တေလာမှာ 

လက်ထပ်လုိက်ပီြဖစ်ေကာင်း ေအးရှားဝမ်းေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသား 

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ပရဲစ်ေဟတန်နဲ သူရဲချစ်သ ူကာတာရမ်တိုဟာ ိဝုင်ဘာ 

၁၁ ရက်က မဂ  လာအခမ်းအနားဆင် ဲခဲတ့ာပါ။ ဒအီေကာင်း 

ကိ ုပဲရစ်ေဟတန်က သူရဲ အင်စတာဂရမ်စာမျက်ှာေပ မှာ 

ေဖာ်ြပခဲတ့ာကိလုည်း ေတွရပါတယ်။ သတူိုှစ်ဦးရဲ မဂ  လာ 

အခမ်းအနားကို Bel-Air အိမ်ရာမှာ ြပလုပ်ခဲ့ပီး အုပညာ 

အသိင်ုးအဝိင်ုးမှ ေကျာ်ကားသေူတလွည်း တက်ေရာက်ခဲဖွ့ယ် 

ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။

How You Like That နဲ စံချနိ်သစ်တင်လိုက်တဲ့ Black Pink
လတ်တေလာမှာ ကည့် သ ူတစ်ဘလီယီ ံ

ြပည့ခ်ဲ့ပြီဖစ်ကာ ယင်းေအာင်ြမင်မ နဲအတ ူ

အဆိုပါေတးဗီဒီယိုဟာ    အမျိးသမီး 

ေကေပါပ့်ေတးသရှံင်ေတရွဲ    ေတးဗဒီယီိ ု

ေတအွနက် ကည့် သတူစ်ဘလီယီ ံအချန်ိ 

အတိုဆုံးနဲရရှိခဲ့တဲ့    ေတးဗီဒီယိုအြဖစ ်

လည်း စံချနိ်သစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ 

ိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က How You Like 

That ကို ကည့် သူ တစ်ဘီလီယံြပည့်ခဲ ့

တာပါ။ ယင်းေတးဗဒီယီိကုိ ု၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် 

ဇွန် ၂၆ ရက်က စတင်ထုတ်လ င့်ခဲ့တာ 

ေကာင့ ်တစ်ှစ် ေလးလနဲ ၁၆ ရက်အကာ 

မှာ ကည့် သ ူတစ်ဘလီယီ ံြပည့ခ်ဲတ့ာပါ။ 

ယခင်က အချနိ်အတိုဆုံးနဲ   ကည့် သူ 

တစ်ဘလီယီြံပည့ခ်ဲတ့ဲ ့ ေတးဗဒီယီိအုြဖစ် 

လည်း Black Pink ရဲ ေတးဗီဒီယိုတစ်ခု 

ြဖစ်တဲ့ DDU-DU DDU-DU က စံချနိ် 

တင်ထားခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကည့် သူ သန်း ၃၀၀ ြပည့်ခဲ့ပီြဖစ်တဲ ့Hip

ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်နဲ စံချနိ်သစ်တင်လိုက်တဲ့ TWICE

လက်ထပ်လိုက်ပီြဖစ်တဲ့ 

ပဲရစ်ေဟတန်

ေအးြပည့်-စုစည်းသည်

 အရည်အေသွးမှ

ိုစားွားေမွးြမေသာ ခေံပါင်း ၂၂၇ ခရိှုကာ ိုစား 

ွားအေကာင်ေရ ၁၃၀၀ခန်ေမွးြမထား၍ ေနစ် 

ွားိုေဈးကွက်ှစ်ခုမ ှ   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ   စားသုံးသူတိုထ ံ ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှ ိ

သည်။  ယေနတွင်   အင်းစိန်ွားိုေဈးကွက်၌ 

ွားိုတစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ ်၁၂၀၀ မှ ၁၅၀၀ 

အထိ ေဈးသွက်လျက်ရှိသည်။ 

“ေဒသနဲကိက်ုညတီဲ ့    ိုစားွားေတေွမွးြမ 

ိင်ုဖို သေုတသနြပလပ်ုပီး ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ 

ိုစားွားေတွရဲ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အတွက် 

ဇဝီလုံ ခံမ  ထန်ိးချပ်ေရးနဲ ပုမှံန်ကာကွယ်ေဆးထိုး 

လပ်ုငန်းကိေုဆာင်ရက်ပါတယ်။ ပီးေတာ ့သန်ရှင်း 

ပီး ကျန်းမာေရးနဲ  ညီွတ်တ့ဲ ုိနဲ ုိထွက်ပစ ည်း 

ေတွကုိအများြပည်သူစားသံုးုိင်ေအာင် ပဂု လကိ 

ထတ်ုလပ်ုသေူတကွိလုည်း လိအုပ်တဲန့ည်းပညာနဲ 

သင်တန်းပိုချမ ကိ ုပံပ့ိုးေပးေနပါတယ်” ဟ ုရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး ေမွးြမေရးှင့က်သုေရးဦးစီးဌာန 

တိင်ုးေဒသကီးဦးစီးမှး ေဒါက်တာတိုးမင်းထွန်းက 

ေြပာသည်။

“လတ်ဆတ်တ့ဲွားုိရေအာင်နဲ  လတ်ဆတ် 

မ  ရိှ၊ မရိှစစ်ေဆးပီးေတာ ့ွားိုမှာပါဝင်တဲအ့သား 

ဓာတ်၊ အဆဓီာတ်ပါရိှမ  စတာေတကွိစုစ်ေဆးပီးမှ 

ေဈးကွက်အတွင်းကိ ု ြဖန် ြဖးရပါတယ်။    ဒီလို 

စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ိုင်ေအာင ်ဓာတ်ခဲွခန်းဝန်ထမ်း 

ေတကွိေုမွးြမေရးနဲ ကသုေရးဦးစီးဌာနက ရန်ကန်ု 

အြပင် မ ေလးက စ့်ကိင်ုမိမှာရိှတဲ ့ေမွးြမေရးနဲ 

ကုသေရးဦးစီးဌာနကလည်း သင်တန်းပိုချေပးပါ 

တယ်” ဟ ုေငစွင်ပလုွဲားိုလပ်ုငန်းမှ တာဝန်ရိှသ ူ

တစ်ဦးက ေြပာသည်။    

ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိ

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် 

ေမထုန်မဲ့သားစပ်နည်းြဖစ်ေသာ မျိးေချာင်းများ 

ကိ ုထတ်ုလပ်ု၍ ေမွးြမေရးေတာင်သူတုိထံ အခမဲ ့

ြဖန်ေဝေပးလျက်ရိှပီး ေရာဂါခံုိင်ရည်ရိှေသာ ဖရီရှန် 

ိုစားွားများမျိးပွားိုင်ရန်ှင့် ိုစားွားများ ပိုမို 

ေမွးြမိုင်ရန ်  အသိပညာေပးြခင်းှင့ ်   အရည် 

အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ ုိှင့်ုိထွက်ပစ ည်းများ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။

သတင်း- ညိမ်းသူ(သတင်းစ် )

ဓာတ်ပုံ-ကူး    

ိုဝင်ဘာ ၁၃၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေလ့ 

ကျင့ေ်ရးအထက်တန်းေကျာင်း Grade-1 
ချယ်ရီအခန်းမှ ဦးမျးိေကျာ်ဝင်း[၉/အမဇ 
(ိင်ု)၀၀၃၉၅၄]၏သမီး မအေိ ဝင်းြပည့ ်
အား မအိေ ခင်ဟု  ေြပာင်းလဲေခ ဆို 
ပါရန်။                မအိေ ခင် မအိေ ခင်

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ေတာင်ကီးမိ၊ ေရေအးကွင်းရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်(၆က/၁)ေန 

ဦးခင်ေမာင်သန်း-ေဒ နန်းြမင့ြ်မင့သ်န်း တို၏သားြဖစ် သ ူေမာင်ရရဲင့ေ်သွး 

[၁၃/တကန(ိင်ု)၃၁၉၈၈၂]သည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမမ ကိမုနာခဘံ ဲမမိသိေဘာ 

ဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်  ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့် ပတ်သက်ေသာ 

မည်သည့်ကိစ ကိုမ  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။

ဦးခင်ေမာင်သန်း-ေဒ နန်းြမင့်ြမင့်သန်းဦးခင်ေမာင်သန်း-ေဒ နန်းြမင့်ြမင့်သန်း

အများသိေစရန်  အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်  အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ြမသ ာလမ်း၊ အမှတ်-(၄၈၃/ခ)တွင် 

ေနထိုင်ေသာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေမဇင်လတ်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၅၅၅၇၈]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေမဇင်လတ်ှင့် ဦးေကျာ်မင်းထွန်း[၁၄/ဟသတ 
(ုိင်)၂၁၄၈၉၉]တုိသည် (၂၀၀၆)ခုှစ်တွင် လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခ့ဲကပီး သမီးတစ်ဦးှင့် 
သားတစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ 

ထိုေနာက် (၂၈-၆-၂၀၂၁)ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတကွူာရှင်းြပတ်စ၍ဲ ပစ ည်းခန်းခဲွ 
ေဝခဲ့ကပီး သားသမီးှစ်ဦးအား မိခင်ြဖစ်သူမ ှတာဝန်ယူထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထား
ပါသည်။  

ပစ ည်းခန်းခွဲေဝချနိ်တွင်-
(၁) ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ြမသ ာလမ်း၊ အမှတ်-(၄၈၃/ခ)၊ 
     အကျယ်ေပ(၂၀X၆၀)ရှိ အိမ် ခံေြမ။ 
(၂) ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကခံင်းလမ်း၊ အမှတ်-(၂၀၂/ခ)၊ 
     အကျယ်ေပ (၂၀x၆၀) ရှိ အိမ် ခံေြမ။
(၃) RAV-4  အမျိးအစားေမာ်ေတာ်ယာ်အမှတ်-YGN/9C-3657ေမာ်ေတာ်ယာ်တို ှစ်ဦး 
ပိုင်လက်ထက်ပွားပစ ည်းများအြဖစ်တည်ရှိပီး အမှတ်စ်(၂)အိမ် ခံေြမအား က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေမဇင်လတ်မှလည်းေကာင်း၊ အမှတ်စ်(၃)ေမာ်ေတာ်ယာ်အား 
ဦးေကျာ်မင်းထွန်းမှလည်းေကာင်း အသီးသီးခွဲေဝရယူခဲ့ကပီး  အမှတ်စ်(၁)အိမ် ခံေြမ 
အား သမီးအကီးြဖစ်သူ (၁၈)ှစ်ြပည့်သည့် အချန်ိတွင် မိဘှစ်ပါးစလံုးမှ လ ဲေြပာင်းေပး 
အပ်ရန် သေဘာတူကတိြပစာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ကပါသည်။ 

 ယခုလက်ရှိတွင ်အမှတ်စ်(၁)အိမ် ခံေြမအား မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ ေမဇင်လတ်မှ 
ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ထားပီး အမ်ိခေံြမပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းမရူင်းများအား ဖခင် 
ြဖစ်သူ ဦးေကျာ်မင်းထွန်း၏ လက်ဝယ်တွင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထားရှိပါသည်။ 

 ထိုသို ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲ၍ ပစ ည်းခန်းခဲွေဝခ့ဲပီးြဖစ်သည့်အတွက် 
ေဒ ေမဇင်လတ်ှင့်ဦးေကျာ်မင်းထွနး်တိုသည် မည်သိုမ သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့သည့ ်
အြပင် အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ်(၁)အမ်ိခေံြမသည် (၂၈-၆-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ စာချပ်အရ 
ှစ်ဦးစလံုးမှ လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်း၊ စွန် ကဲ၊ လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခံအြဖစ် 
တင်သွင်းြခင်း တစ်စံုတစ်ရာြပလုပ်ခွင့်မရိှသည့် အိမ် ခံေြမြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)
အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ 

Ph:09-963644517Ph:09-963644517

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

ြမစ်ကီးနားမိြမစ်ကီးနားမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။  ကချင်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွံုး၏ ကီးကပ်မ ြဖင့ ်၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိ ု

ဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ(၆)လ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ကချင် 

ြပည်နယ်ရှိ အေြခခံပညာေကျာင်း(၂)ေကျာင်း၏ ေကျာင်းေဆာင်သစ ်

ေဆာက်လုပ်ရန်ရှိပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီများအား 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)စနစ်ြဖင့် 

တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပုံစံစတင်ေရာင်းချ - ၁၃-၁၁-၂၀၂၁(ုံးချနိ်)

       မည့်ရက/်အချနိ်

      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချနိ် - ၁၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 

      ညေန(၄:၃၀)နာရီ

     တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ကချင်ြပည်နယ်ပညာေရးမှးုံး၊ 

     ြမစ်ကီးနားမိ

၃။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလို

ပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနတွင် လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ တယ်လဖီန်ုးြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

ကချင်ြပည်နယ်ပညာေရးမှးုံး၊ ြမစ်ကီးနားမိ။ ဖုန်း-၀၇၄-၂၅၂၁၁၇၁ကချင်ြပည်နယ်ပညာေရးမှးုံး၊ ြမစ်ကီးနားမိ။ ဖုန်း-၀၇၄-၂၅၂၁၁၇၁

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်

 (န/၅၃)၊ ယုဇနလမ်း၊ ဦးခင်ေဌး အမည်ေပါက် ေြမချစလစ်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်အမှတ်  (န/၅၃)၊ ယုဇနလမ်း၊ ဦးခင်ေဌး အမည်ေပါက် ေြမချစလစ်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၈၆/ခ)၊ အကျယ်ေပ (၂၀x၆၀)ရှိ အိမ်၊ ေြမှင့် ပတ်သက်၍  အများသိေစရန် ေကညာြခင်း(၁၈၆/ခ)၊ အကျယ်ေပ (၂၀x၆၀)ရှိ အိမ်၊ ေြမှင့် ပတ်သက်၍  အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်လူေနအိမ်အား အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိ 
ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးကုေဋေကျာ[်၁၀/မလမ(ိုင်)၁၂၅၁၅၄]၊ ေဒ ေအးယုယုေအာင ်[၁၂/အစန(ိုင်) ၁၆၀၇၈၅] ကိုင်ေဆာင်သူတို 
ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ အိအိဖိး [၆/ဘပန(ိုင်)၀၂၀၆၁၈] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ(၁၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ  ''ှစ်ဦး 
သေဘာတူေြမှင့်အိမ် အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း ကတိစာချပ်'' ချပ်ဆို၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူလက ်
ေရာက်ရိှပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ  အမ်ိေြမအား ေဒ အအိိဖိးတစ်ဦးတည်းမှသာ  လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရလ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ

ေဒ နန်းယုေအာင်(LL.B)ေဒ နန်းယုေအာင်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၂၀)

ေရှေနများနားေနခန်း၊ေရှေနများနားေနခန်း၊
ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊ 09-255779105ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊ 09-255779105

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာ စာ-၃၀ ပါ ကန်ကွက် 

ိင်ုေကာင်းှင့ ်အများသေိစရန် ေကာ်ြငာတွင် ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း ကျိက်မ ဲ
ရာ၊ ပဲခူးမိ Viber -095201858 Email-newjournal 77777 @ gmail.
com အစား aungkyawmin  77777 @ gmail.com 09-750153276 ဟု 
ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

အမည်မှန်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အမက 

(ဝယ်ယာဟုိင်း)Grade (5)စနစ်ေဟာင်း 

မှ(အဖ) ဦးေမာင်မွန် [၁၀/ရမန(ိုင်) 

၁၆၀၇၃၁]၏ သမီး မေဒါ့လင်း၏ 

အမည်မှန်မှာ မရင်ရင်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာနဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။   ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာေရးှစ် ေငလွုံးေငရွင်းရန်ပုေံငြွဖင့ ် 

ဥပေဒပညာရပ်သင်တန်းေကျာင်း  ေြမေနရာအား  ခစံည်းိုးကာရံြခင်း (2045RFT) 

အုတ် ခံစည်းုိး (အြမင့ ်၉')၊ ကွန်ကရစ်တိင်ုှင့ ်ဂတ်ိတခံါးအပါအဝင် ေဆာက်လပ်ု 

မည်ြဖစ်ပါ၍  ုိင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ မည်သူမဆို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်ထားရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

ပုံစံြဖင့်သာ ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို  ေအာက်ပါ 

အစီအစ်အတိုင်းေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

(က)တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၅-၁၁-၂၀၂၁

(ခ) တင်ဒါပုံစံေနာက်ဆုံးထား၍ - ၁၅-၁၂-၂၀၂၁

     ေပးသွင်းရမည့်ရက်ှင့်အချနိ ်   (၁၆:ဝဝ) နာရီ

(ဂ) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာှင့ ် -  ေထာက်ပံှ့င့အ်ေဆာက်အဦဌာနခဲွ

     တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ       စီမံေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဥပေဒေရးရာ

      ဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

ေနြပည်ေတာ် ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၄၁၄၆၊ ၀၆၇-၄၀၄၂၈၂ သုိံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 

စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာနဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
 ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/ဒက ိဏသီရိ 

အေရှရပ်)၊ ေပ(၁၀၀x၁၀၀)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(ဒ-၂၂၈၉)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၂၂၉)

ဧကရိှ  ဦးစိုးဝင်း(ဘ)ဦးေထွး [၁၂/သဃက 

(ုိင်)၀၃၄၆၇၂] အမည်ေပါက် ေြမကွက် အား 

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ရရှိထားသူ 

ဦးကျားဟွ(ဘ)ဦးရင်ကျင်ဖု [၁/မကန(ဧည့်) 

၀၀၀၅၃၃]မှ ြမင်းမူစာချပ်စာတမ်းုံး၏ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်လ စဲာ (၄/၂၀၂၁)(မူရင်း)၊ 

တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ မူရင်းများတင်ြပ၍  

ေြမေပးမိန်ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 

လိသုမူျား အေနြဖင့ ်ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ  မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်

ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါ 

ရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာ 

ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ် 

မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက  

ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ  

အဆိုပါ ေြမေပးမိန်ကို အထူးကိုယ်စား 

လှယ်လ ဲစာ ရရှိထားသူဦးကျားဟွ(ဘ)

ဦးရင်ကျင်ဖ ု [၁/မကန(ဧည့်) ၀၀၀၅၃၃]

အား  ထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

အသိေပး ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တံွေတးမိနယ်၊ ရှမ်းစေုကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ်(၈၀)၊ 

ရှမ်းစုကီးကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၂၅)၊ ေဒ သန်းေရ  [၁၂/တတန(ိင်ု)၀၁၉၉၇၄]အမည်ေပါက်၊ 
ဥယျာ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်၊ ဧရိယာ(၀.၉၄)ဧကရှိသည့်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမ 
စတ်ိရေသးေသာ (၄၀x၆၀)ေပရိှ ကွင်းအမှတ်(C-7-8)၊ ဝဇိ ာညေီနာင်လမ်း၊ ရှမ်းစေုကျးရာ 
အုပ်စု၊ တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံ 
ကတြိပသ ူဦးေနလင်းေအာင်[၁၄/မမက(ိင်ု)၁၇၈၈၂၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
   ဦးေအာင်ြပည့်ထွန်း   ေဒ ယ်ယ်သူ (LL.B)   ဦးေအာင်ြပည့်ထွန်း   ေဒ ယ်ယ်သူ (LL.B)
   [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၆၆၂၃]   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၈၃၂)   [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၆၆၂၃]   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၈၃၂)
   ေဒ တင်ဇာေအးကို (LL.B)   ေဒ တင်ဇာေအးကို (LL.B)
   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၅၀၃)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၅၀၃)
   ဖန်ုး-09-764852879, 09- 770073561   ဖုန်း-09-764852879, 09- 770073561

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပဗု သရီိမိ၊ သခုဒပီရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁/ပဗု သရီေိြမာက်ရပ်)၊ 

ေြမဧရိယာ(-)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၄၇၈၇)၊ ဦးေဇာ်ဝမ်း၊ အဖအမည် ဦးဘုိသိန်း[၉/
ပဗသ(ိုင်)၀၂၅၃၀၃]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကို ေဒ ွယ်ွယ်ဦး၊ အဖအမည် 
ဦးစိုးလှသိန်း [၅/ရဘန(ိုင်)၁၂၅၇၈၆]မှ ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်
စာချပ်မူရင်း၊ ေရာင်းသူ/ဝယ်သူတရားုံးကျမ်းကျနိ်မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိ 
ဝန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက် 
မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှ ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားံုးအမိန်  ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါ 
ရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှား 
စာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသာွးမည်ြဖစ်ေကာငး် 
ေကညာလိုက်သည်။   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း

မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ ရန်မျိး 

ေအာင်ရပ်ကွက်၊ (၁၃)လမ်း၊ အမှတ် 

(၆)ေန ဦးစံရီ  [၁၀/ရမန(ိုင်)၀၀၆ 

၆၉၇]ှင့် ေဒ သန်းြမင့်[၁၀/ရမန 

(ုိင်)၀၀၆၆၈၂]တုိ၏သား ေမာင်ဆန်း 

ထွန်း [၁၀/ရမန(ုိင်)၁၇၇၈၁၈]သည် 

မဘိဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခဘံ ဲ ေနအမ်ိ 

မှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ် သားအြဖစ်မှ 

စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ [၎င်းှင့ ်

ပတ်သက်ေသာ  ကိစ အဝဝကို 

တာဝန်ယ ူေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 

ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။]

ဦးစံရီ၊ ေဒ သန်းြမင့်ဦးစံရီ၊ ေဒ သန်းြမင့်

အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိင်ုေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ငဝုါလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၇)(ပထမထပ်) အမ်ိခန်းကိ ုဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်

ေဒ ြမင့်ြမင့်၊ ေဒ ရီရီြမင့်(၂)ဦးအမည်ြဖင့် ဝယ်ယူခ့ဲပါသည်။ ေဒ ြမင့်ြမင့်၊ ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းှင့် ဦးေမာင်ေမာင်သိန်းတုိသည် ဖခင် ဦးဘချိှင့် 
မိခင် ေဒ ေငွရှင်တိုမ ှေမွးဖွားေသာေမာင်ှမအရင်းအချာများြဖစ်ကပီး ဗမာလူမျိး၊ ဗုဒ ဘာသာကိုးကွယ်ကသူများြဖစ်ကပါသည်။ 
ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်ည် (၂၇-၁၁-၂၀၁၇)တွင်လည်းေကာင်း၊ ေဒ ရရီြီမင့သ်ည် (၃-၂-၁၉၉၁)တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့ကသည်။ 

တုိက်ခန်းဝယ်ယူခ့ဲသူ ေဒ ြမင့်ြမင့်သည် အပျိကီးဘဝြဖင့် ကွယ်လွန်ခ့ဲပီးေနာက်၊ ေဒ ရီရီြမင့် ထပ်မံကွယ်လွန်သည့်အခါ ေဒ ရီရီြမင့်၏ 
ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၁၈၄၁၂]က အေမဆွက်ခသံအူြဖစ် ဆက်လက်ပိင်ုဆိင်ုခဲပ့ါသည်။ ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း 
သည် (၃-၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး အေမစွားအေမခွ ံတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ကျန်ရစ်ခဲြ့ခင်းမရိှသည့အ်တွက် ညြီဖစ်သ ူဦးေမာင် 
ေမာင်သိန်းသည် ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒအရ အထက်ေဖာ်ြပပါတုိက်ခန်းကုိ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးေမာင်ေမာင်သိန်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၈၄၀၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေမာင်ေမာင်သိန်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၈၄၀၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်သ ာဝင်း[B.A(History),PGDL,(Dip in English)] ဦးစိုးေအာင်(B.A,R.L,D.B.L,B.D.S) ေဒ ခင်သ ာဝင်း[B.A(History),PGDL,(Dip in English)] ဦးစိုးေအာင(်B.A,R.L,D.B.L,B.D.S)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၂၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၉၁၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၂၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၉၁၄)

အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉

အမှတ်(ဥ-၅၁၇၀)၊ သဇင်(၈)လမ်း၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁/ ဥတ ရသီရိ အမှတ်(ဥ-၅၁၇၀)၊ သဇင်(၈)လမ်း၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁/ ဥတ ရသီရိ 
ေြမာက်ရပ်၊ ေြမကွက်အမှတ် (ဥ-၅၁၇၀)ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေြမာက်ရပ်၊ ေြမကွက်အမှတ ်(ဥ-၅၁၇၀)ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်

ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁/ ဥတ ရသီရိေြမာက်ရပ်၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(ဥ-၅၁၇၀)၊  ဧရိယာ(ဝ.၂၂၉)ဧက၊  အကျယ်အဝန်း(၁၀၀ေပx၁၀၀ေပ) ေြမကွက်မှာ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊  
မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ ခိုင်သက်မွန်[၁/မညန(ိုင်)၁၁၁၇၅၅] အမည်ြဖင့်မှတ်သားတည်ရှိပီး ၎င်းထံမှဆက်စပ ်
စာချပ်ြဖင့် လက်ရှိလက်ေရာက ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး  ကိုယ်တိုင်စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  မ က်ဟဝန်ခံသူ ဦးေအာင ်
သလူင်း[၁/မကတ(ိင်ု)၀၆၄၄၆၁]ထမှံ  က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်   ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ်  စရန်ေငေွပး 
ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်၍ ပုိင်ေရးပုိင်ခွင့်ရိှ၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိခုိင်လံုေသာပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်စာချပ်ချပ်ဆုိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသန်ဇင်(စ်-၁၈၅၇၇/၉၀)ဦးသန်ဇင်(စ်-၁၈၅၇၇/၉၀)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
B.Sc,M.Sc (Zoology), H.G.P, D.B.L, M.A (Business Law)B.Sc,M.Sc (Zoology), H.G.P, D.B.L, M.A (Business Law)

တိုက်(၁၄၁/၅)၊ မီးဒုံးလမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ။ Ph-09 443095191တိုက်(၁၄၁/၅)၊ မီးဒုံးလမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ။ Ph-09 443095191

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တားမီးေဘးေရှာင ်မေလာင်ခင်တား

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

မီး သ တိ ြပမီး သ တိ ြပ



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒ အမိန်၅၊ နည်းဥပ ေဒ ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒ အမိန်၅၊ နည်းဥပ ေဒ ၂၀)

မဂ  လာဒုံမိနယ်တရားမုံး၌မဂ  လာဒုံမိနယ်တရားမုံး၌
၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ် ၅၃၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ် ၅၃

ဦးထွန်းထွန်းဦး ှင့် ေဒ ယ်ယ်ေထွး
   တရားလို      တရားပိင်   တရားလို      တရားပိင်

ေဒ ယ်ယ်ေထွး(ဘ)ဦးသာထွန်းဇ ံကလုားေချာင်းေကျးရာ၊ ရေသ ့
ေတာင်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်သိေစရမည်။ 

သင့အ်ေပ ၌ ဦးထွန်းထွန်းဦးက လင်မယားကွာရှင်းေပးေစလိေုကာင်း 
ှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 
မဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို  
ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံး အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊  
သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ 
၃၀ ရက် (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်ကျာ် ၁၂ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ
၁၀ နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို 
ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ 
အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု 
ကည့် လုိသည့် လုိအပ်သည့်စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ 
အမှီြပလိုသည် ့စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင် 
လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ် 
ပိုလိက်ုရမည်။ သင်ကထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အမိန်ဆင့်စာခလွတ်။
၅၀/-
 (အာကာဝင်းေအာင်)    (အာကာဝင်းေအာင)်    
 ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး(၁) ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး(၁)
 မဂ  လာဒုံမိနယ်တရားုံး မဂ  လာဒုံမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၇၅/က၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပ 
အကျယ်ရှိ ဦးထင်လင်းေအာင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်   ေြမကွက်ှင့် 
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၁၇၅/ခ၊  ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊  (၁၂၀၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရှိ 
ေဒ ွယ်နီချစ် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက(်၂)ကွက်ကိ ုအဆက်စပ် 
စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အဆိုြပသူ ဦးကည်ေအာင ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၉၄၀၅၈] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ အစိ ီထွန်းကဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။   အေရာင်းအဝယ်အား  ကန်ကွက်လိုပါက   က ်ုပ်ထံသို 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့်   ယေနမှစ၍  (၁၀)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မျိးဝင်း(LL.B)(စ်-၁၅၇၀၈)ဦးေဇာ်မျိးဝင်း(LL.B)(စ်-၁၅၇၀၈)

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

ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၉၁၇၁၁၄ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၉၁၇၁၁၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၆၀၊ 

ဧရိယာ (ဝ.ဝ၉၃)ဧက၊ ေြမကွက ်တည် 

ေနရာအမှတ်-၁၆၀၊ ြပည်ေထာင်စလုမ်း၊ 

၃-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဦးြမင့် 

သိန်း (CJ-ဝဝ၂၁၆၂)  အမည်ေပါက် ှစ် 

(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက ်ဦးြမင့် 

သိန်း (CJ-ဝဝ၂၁၆၂)   [၁၂/ဒဂန(ိုင်) 

၀၁၈၉၃၈]သည် (၁၆-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  ၎င်း၏ဇနီး 

ြဖစ်သူ  ေဒ သီသီွယ် [၁၂/ဒဂန(ိုင်) 

၀၁၈၉၃၉]မှ  ခင်ပွန်းြဖစ်သူ၏  ေသ 

စာရင်း၊ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 

လ ာ၊ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ဂရန်မရူင်း 

တိုတင်ြပ၍  ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း 

ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ် 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက် 

အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မိသစ ်(က+ခ) ရပ်ကွက်၊ ခ/၅ လမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၁၀၃)၊ လူေနရပ်ကွက် အမှတ်(၁၁၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၆)၊ 
အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx ၆၀ေပ)ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမှင့် အိမ်ှင့်  ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် 
တွင် ဦးေကျာ်ေအး [၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၇၂၃၁] အမည်ေပါက်ေသာ ေြမှင့် အိမ် ခံေြမ 
တိုအား  ဦးေကျာ်ေအးမှ ကွယ်လွန်သွားပြီဖစ်၍  ၎င်း၏သားများြဖစ်ကေသာ ဦးေနမျိး 
[၆/လလန(ိုင်)၀၅၉၉၃၁]ှင့် ဦးခင်သက်ထွန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၁၀၀၄၇]တိုမှ  အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရ  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံချက်အရ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်း 
များ ယူေဆာင်လာပီး က ်ုပ်ထံ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် (၇)ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၄၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၄၀၃)
တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)(ပ) ထပ်၊တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)(ပ) ထပ်၊
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၇၈၂၂ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၇၈၂၂

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနလယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများ ဝယ်ယူရန်လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများ ဝယ်ယူရန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ လယ်ယာေြမစီမံ 
ခန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလမှ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ 
မတ်လအထိ (၆)လဘတ်ဂျတ်ဘ  ာေရးှစ်တွင် ြပည်ေထာင်စုေငွလုံးေငွရင်း
ရန်ပုံေငွြဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများကိ ု ြပည်တွင်းသုံးေငွြဖင့ ်
ဝယ်ယူေဆာင်ရက်လိုပါသည-်
  (က) Real Time Kinematic GPS (RTK) (4)Nos
  ( ခ ) Total Station (4) Nos
  (ဂ ) Transformer (200) KVA (1) No
  (ဃ) Desktop Computer (23)Nos
  ( င ) Laptop Computer (10)Nos
၂။ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ ်
(၄၃)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင်တင်ဒါေလ ာက်လ ာများကုိ ၁၄-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနမှစ၍ 
ဝယ်ယူိုင်ပီး ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေန(၁၆)နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်သိမ်းပါမည်။
၃။ ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားြခင်းမရှိေသာ တင်ဒါပုံစံများကို ေရးချယ်မ ြပမည် 
မဟုတ်ေကာင်းှင့် ကုမ ဏီကုိယ်စား တာဝန်ယူေဆာင်ရက်မည့်ကုိယ်စားလှယ် 
သည် သက်ဆိုင်ရာကုမ ဏီမှ ကိုယ်စားေစလ တ်ေကာင်း တရားဝင်အေထာက ်
အထားြဖင့ ်တင်ြပရန် ကိတင်အသိေပးအပ်ပါသည်။
၄။ တင်ဒါပုစံအံပါအဝင် တင်ဒါေခ ယသူည့ ်ပစ ည်းတစ်ခခုျင်းစ၏ီ အေသးစတ်ိ 
အချက်အလက်များ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် 
စုံစမ်းေမးြမန်းဝယ်ယူိုင်ပါသည-်

တင်ဒါေခ ယူေရးှင့် စိစစ်လက်ခံေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးှင့် စိစစ်လက်ခံေရးေကာ်မတီ
လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနလယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

ုံးအမှတ်(၄၃)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ်(၄၃)၊ ေနြပည်ေတာ်
ဖုန်း- ၀၆၇၃-၄၁၀၄၀၉၊ ၀၆၇၃- ၄၁၀၃၀၅ဖုန်း- ၀၆၇၃-၄၁၀၄၀၉၊ ၀၆၇၃- ၄၁၀၃၀၅

ေပျာက်ဆုံးြခင်းေပျာက်ဆုံးြခင်း
ဒဂုံမိသစ်   (ေတာင်ပိုင်း) 

အမှတ်(၁) ေဈးုံကီး၊ ဆိင်ုအမှတ် 

(၂၅) ဦးဆန်းွန်  အမည်ေပါက် 

ဆိုင်ခန်း     မှတ်ပုံတင်စာအုပ် 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိ 

ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၁၆၄၃၂၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၁၆၄၃၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်-အပ်ိ(ချ်)ဂျ၊ီ ဦးပိင်ုအမှတ်-၂၀၊ 

အကျယ်အဝန်း(အလျား ၁၇ ေပ ၉ လက်မxအန ံ၈၆ ေပ)ခန်ရိှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသး 

ေသာ ေြမပိင်ုေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 

ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ အမှတ်(၃၅/ခ) 

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအမည်ေပါက ်ဦးေရ ေသာ်+၁ ထံမှ အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့ ်

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူဦးအုံးေကျာ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၄၇၀၀၀]က လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုေသာ 

ေြမှင့အ်မ်ိြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမှင့အ်မ်ိကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးအုံးေကျာ် 

[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၇၀၀၀]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 

အချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါကအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သိဂ   ဝင်း ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ် ေဒ ေအး ေအးချိ ေဒ သိဂ   ဝင်း ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ ် ေဒ ေအး ေအးချိ

 (စ်-၈၁၈၀) (စ်-၇၇၉၃) (စ်-၇၈၂၈) (စ်-၈၁၈၀) (စ်-၇၇၉၃) (စ်-၇၈၂၈)

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

                                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ေဒ နီနီေအာင်(စ်-၃၈၀၂၃)ေဒ နီနီေအာင်(စ်-၃၈၀၂၃)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

ုံးအမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ုံးအမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၇၆၄၆၊ ၀၉-၇၈၅၄၁၇၆၄၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၇၆၄၆၊ ၀၉-၇၈၅၄၁၇၆၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ကီးပွားေရး(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ 

ကျန်စစ်သားလမ်းသွယ် (၁)လမ်း၊ အမှတ်-၃၅၇(က+ခ)ေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်- 

၃၅၇(က)၊ မှန်ခန်း(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)၊ (အလျား ၁၉ ေပ x အနံ ၅၄ ေပx ၈ ေပ) 

အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့ ်ပတ်သက်ဆက် ယ်ေသာ 

အကျိးခံစားခွင့်   အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား   တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်သည့ ်ဦးထွန်းိင်ု[၁၀/ရမန(ိင်ု)၀၈၇၆၅၂]

ှင့် ေဒ ခင်ေအးမွန်[၁၀/ရမန(ိုင်)၀၀၀၈၉၀]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ

ေဒ နီလာဝင်း[၁၂/ကတန(ိုင်)၁၀၂၆၂၀]မှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူမည ်

ြဖစ်သြဖင့်   စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့် အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို 

ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလု ံ

ေသာ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက   တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား  ဥပေဒှင့်အညီ 

အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ကာညိှင်းရည်(LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင် (LL.B)ေဒ ကာညိှင်းရည(်LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂၊ ၀၉- ၂၅၀၀၂၁၇၇၂ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂၊ ၀၉- ၂၅၀၀၂၁၇၇၂

အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၆၃)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၉၁၉၊ ၉၂၀) ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက(်၁)ကွက်လ င ်အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒ ြမသ ာလတ် အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက(်၂)ကွက်ှင့် 
ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ြမသ ာလတ် [၇/ပခန(ိုင်)၁၈၅၃၉၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ 
ြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်မှေကျာ်လွန်ပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ သ ာဝင်း(LL.B,D.B.L) ေဒ မိုးမိုးြမင့် (LL.B,D.B.L) ေဒ သ ာဝင်း(LL.B,D.B.L) ေဒ မိုးမိုးြမင့ ်(LL.B,D.B.L)
 (စ်-၄၆၃၅၆) (စ်-၄၄၁၇၀) (စ်-၄၆၃၅၆) (စ်-၄၄၁၇၀)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ်-စီ/၅၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်ဝင်း၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-စီ/၅၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်ဝင်း၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၂၆၂၄၇၇၇၃၃၊ ၀၉- ၄၂၁၆၅၉၂၄၄၊ ၀၉- ၇၈၁၂၃၀၉၂၂ဖုန်း-၀၉- ၂၆၂၄၇၇၇၃၃၊ ၀၉- ၄၂၁၆၅၉၂၄၄၊ ၀၉- ၇၈၁၂၃၀၉၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဒက ိဏသရီိမိ၊ ေရ အင်ကင်းရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂/ေရ အင်ကင်း 

အေနာက်ရပ)်၊ ေြမကွက်အမှတ(်ဒ-၄၄၂၂)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ဦးေဇာ်ဝင်းသိန်း 
(ဘ)ဦးကည်သိန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၁၀၄၁] အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ်
ေြမကွက်ကိ ုဦးိင်ုမင်းထက်(ဘ) ဦးသန်းဝင်း [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၄၉၈၈၉]မှ ေနြပည်ေတာ် 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲအပ်စာအမှတ် (၁၈၈၅/ 
၂၀၂၁) (၃-၁၁-၂၀၂၁) မူရင်းတင်ြပ၍ ေဒ ေဟမာစိုး (ဘ)ဦးစိုးတင်ဝင်း [၉/မခန(ိုင်) 
၁၆၂၇၀၂]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ၊ေြမရာဇဝင်ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း 
များ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါ 
ရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ  ေြမပုံ၊ 
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။        မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၉)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၇)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၂)၊ 

အေနာ်ရထာလမ်းှင့ ်သခုတိာလမ်းေထာင့၊် ဧရယိာ(အလျား ၄၀ ေပx အန ံ၆၀ ေပ)ရိှ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ ်အမည်ြဖင့ ်မှတ်သား 
တည်ရှိေသာ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား  ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား 
ပါမစ်အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ ်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၀၅၀၃၅]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယ ူ
ရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား စာရက် 
စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသိုဆက်သွယ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက သတ်မှတ်ကာလေကျာ်လွန်သည်ှင့ ်အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင်းြမင့်ေအး[၉/မရမ(ိုင်)၀၈၁၈၉၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ဝင်းြမင့်ေအး[၉/မရမ(ိုင်)၀၈၁၈၉၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ စုစုငယ်(LL.B, D.B.L)ေဒ စုစုငယ်(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၅)
အမှတ်(၆၀)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၆၀၀၇အမှတ်(၆၀)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၆၀၀၇



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

 “သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်  “သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာြခင်း”ေကညာြခင်း”
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ဦးကည်ထွန်း [၇/သနပ(ိုင်)၀၅၈၂၈၄]ှင့် 

ေဒ ေကျာ့ေကျာ့ေဆွ[၇/သနပ(ိုင်)၀၆၂၉၇၉]၊ အမှတ်(၃၈၂)၊ သနပ်ပင်လမ်း၊ 

ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိတွင်ေနထိုင်သူ၏သမီးြဖစ်သူ မေကျာ့ေကခိုင် [၇/

ပခန(ိင်ု)၂၇၀၀၅၅]သည် မဘိဆိဆုုံးမမ စကားများကိ ုအကမ်ိကမ်ိ နားမေထာင် 

သည့အ်ြပင် ခွင့်လ တ်ုိင်ြခင်းမရိှေသာ အမ ကိစ များအား ေဆာင်ရက်လျက်ရိှြခင်း 

ေကာင့် ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ေကာင်း ေနာက်ေနာင် 

သမီးှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ကစိ  အဝဝမှန်သမ ကိ ုလုံးဝတာဝန်ယမူည်မဟတ်ုေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးကည်ထွန်း-ေဒ ေကျာ့ေကျာ့ေဆွတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးကည်ထွန်း-ေဒ ေကျာ့ေကျာ့ေဆွတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝန်နီလ  င်ေဒ ဝန်နီလ  င်

LL.B, D.M.L, D.I.L, D.I.R, B.D.S(MOFA)LL.B, D.M.L, D.I.L, D.I.R, B.D.S(MOFA)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၃၈/၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၃၈/၁၃)

အမှတ်(၄၅/၆၁၂)၊ ေပ ေတာ်မူ(၃)လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၄၅/၆၁၂)၊ ေပ ေတာ်မူ(၃)လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

Ph: 09-422470665, 09-794969226Ph: 09-422470665, 09-794969226

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၀ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၁/ခ၁+ 

၅၂/ည၁+၅၃ ဃ၁)၊ (၀.၁၁၀)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၁/က)၊ ဦးဖုိးသုန်ရိပ်သာလမ်း၊ 
(၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဦးေကျာ်စွာဦး ဦးေကျာ်စွာဦး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၀၂၅၃]၊ အမည်ေပါက် 
ေြမပိင်ုေြမ ၃(ခ)ထတ်ုေပးေြမအား အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူဦးေကျာ်စွာဦးဦးေကျာ်စွာဦး[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၅၀၂၅၃]
မှာ (၇-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် လူပျိကီးဘဝြဖင့်ကွယ်လွန်ပီး၊ ကိတ ိမသားသမီးများလည်း 
ေမွးစားထားြခင်း လုံးဝမရှိပါသြဖင့ ်ေမာင်ှမ(၄)ဦးအနက်၊ ကျန်ရစ်သည့်ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 
များြဖစ်ကသည့်  ဦးဩထွဋ်မင်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၂၁၆၆]၊ ေဒ ဇင်နီယာဦး [၇/ပမန(ိုင်) 
၁၁၃၃၇၀]ှင့် ဦးထူးရန်ေကျာ် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၄၈၀၆]တိုမှ ၎င်းတိုေမာင်ှမ (၃)ဦးမှာ 
အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ  ဦးေကျာ်စွာဦး၏  ညီအစ်ကိုေမာင်ှမအရင်းများေတာ်စပ်ေကာင်း၊ 
ကွယ်လွန်သူ ပိုင်ဆိုင်ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား မိမိတိုေမာင်ှမ (၃)ဦးမှသာ 
အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုလာခဲ့ပီး မမိတိိုမှလဲွ၍ အြခားအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
မရိှပါေကာင်းှင့ ်အဆိပုါအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသည့ ်ပစ ည်းများသည် အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာ 
ကင်းရှင်းသည့်ပစ ည်းများြဖစ်ပါေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 
အပီးအပိုင်စွန်လ တ်စာချပ်အမှတ်(၁၇၆/၂၀၁၄) (၁၅-၁-၂၀၁၄)တိုကိုတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
 မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် “သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာြခင်း”ေကညာြခင်း”
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ    ဦးစိုးလ  င် [၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၇၃၅၂]ှင့် 

ေဒ ုုရ ီ[၁၂/အစန(ိုင်) ၀၃၇၃၄၀]၊ အမှတ်(၂၁၄)၊ (ခ/၇)လမ်း၊ မိသစ(်က+ခ) 

ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင်ေနထုိင်သူ၏ သားြဖစ်သူ ကုိသက်ခုိင် 

[၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၄၉၆၈]သည် မိဘဆိုဆုံးမမ စကားများကို အကိမ်ကိမ် 

နားမေထာင်သည့အ်ြပင် ခွင့လ် တ်ိင်ုြခင်းမရိှေသာ အမ ကစိ များအား ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှြခင်းေကာင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုေကာင်း 

ေနာက်ေနာင် သားှင့ပ်တ်သက်သည့က်စိ အဝဝမှန်သမ ကိ ုလုံးဝတာဝန်ယမူည် 

မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးလ  င်- ေဒ ုုရီတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးစိုးလ  င်- ေဒ ုုရီတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဝန်နီလ  င်ေဒ ဝန်နီလ  င်

LL.B,D.M.L,D.I.L,D.I.R, B.D.S (MOFA)LL.B,D.M.L,D.I.L,D.I.R, B.D.S (MOFA)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၃၈/၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၃၈/၁၃)

အမှတ်(၄၅/၆၁၂)၊ ေပ ေတာ်မူ(၃)လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၄၅/၆၁၂)၊ ေပ ေတာ်မူ(၃)လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

Ph: 09- 422470665, 09- 794969226Ph: 09- 422470665, 09- 794969226

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး ဦးစီးမှးံုးမှ (၂၀၂၁-၂၀၂၂) (၆)လ ဘ  ာေရးှစ်တွင် ြပည်ေထာင်စု 

ဘတ်ဂျက် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှးံုးေဟာင်း အကီးစားြပင်ဆင်ရန် အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 - ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှးံုးေဟာင်း အကီးစားြပင်ဆင်ြခင်း 

(၅၂x၆၂x၃၅)ေပ (၃)ထပ် (၉၆၇၂)စတုရန်းေပ (အမိုး၊ အခင်း၊ 

မျက်ှာကက်၊ နံရံများေဆးသုတ်ြခင်း)

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၂၅ရက်၊ (၁၆:၃၀)နာရီ

တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက ် - ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၂၆ရက်၊(၁၀:၀၀)နာရီ

ေလ ာကလ် ာဝယယ်ြူခင်းှင့် - ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး 

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ  ှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊  ရန်ကုန်

   တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွုံးဝင်း၊ အလုလံမ်း၊ 

   ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂။ တင်ဒါပုံစံများအား ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒ သကီးဦးစီးမှးုံး၊ စမီေံရးရာ/ 

ေငွစာရင်းဌာနတွင ် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါကိစ ှင့်ပတ်သက်၍   အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက   ဖုန်း-၀၁-

၈၃၁၇၅၆၃ သို  ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူေရးအဖွဲအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူေရးအဖွဲ

 လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး

ေပျာက်ဆုံးေပျာက်ဆုံး
က န်ေတာ်များ British American 

Tobacco   (Myanmar)Ltd   မှ 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ Import Declaration 
(ID)များ ၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph-095119363Ph-095119363
1. ID No.1590281. ID No.159028
2. ID No. 1343502. ID No. 134350

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(-)၊ စိ ာေကျာ်သူ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၂၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်-)၊ စိ ာေကျာ်သူ 

ဦးဩလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၁၅၄၀)ရှိေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဩလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၁၅၄၀)ရှိေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာရိှေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု 

တရားုံးေတာ်တွင် ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ြမြမ (DNU-၀၀၀၀၀၆) [၁၂/
ကမတ(ုိင်)၀၁၅၀၄၇]ှင့် က ု်ပ်၏အမ သည်တုိ ဥပေဒအရ ှစ်ဖက်တရားဆုိင် 
ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့အ်တွက် အြခားပဂု ိလ်များအေနြဖင့ ်ေရာင်းမှား 
ဝယ်မှားမြဖစ်ေစရန်ရည်ရယ်၍ အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။ ထိုြပင ်
အဆိုပါေြမကွက်အား   အြခားသူတစ်ဦးဦးမှ   ဝယ်ယူမည်ဆိုပါကလည်း 
ဝယ်ယူသူ၏တာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်မင်း[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၁၀၄၄] ေဒ ေမြမတ်သူေထွး(LL.B)ဦးေအာင်မင်း[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၁၀၄၄] ေဒ ေမြမတ်သူေထွး(LL.B)
ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၄၂၁၂၂၁ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၈၃၃)ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၄၂၁၂၂၁ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၈၃၃)
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၈၅၁၄၆ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၈၅၁၄၆

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ေမာ်လမိင်မိ၊ ေဇယျာမိင်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်ှင့်အမည် (၉/

ေဇယျာမိင)်၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၈၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂)၊ ေြမချနိ်ဧရိယာ(၀.၀၅၅)

ဧကရိှေြမသည် ေမာ်လမိင်မိနယ်တရားံုးတွင် တရားမကီးအမ အမှတ် (၁၁၆/ 

၂၀၁၉)ြဖင့် ဦးမျိးွန်ထံမှ အရပ်ကတိြဖင့် ဝယ်ယူခဲ့ေသာ ဦးေငွသိန်း ိုင်ငံသား

စစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၃၄၈၁၉]မှ မှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိ ု

ေပးရန် တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ (၁၄-၂-၂၀၂၀)ရက်တွင် အိုင်ဒီကရီချမှတ်ေပးခဲ့ြခင်း 

အေပ  တရားမကျင့်ထုံးအမိန်(၂၁)၊ နည်းဥပေဒ(၃၄)အရ ေမာ်လမိင်မိနယ ်

တရားံုးမှ  အကီးတန်းစာေရး/ဘီလစ် ေဒ စုစုလင်းက  တာဝန်ယူကာ ေမာ်လမိင် 

မိနယ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်ေြမကွက်အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ်ကို မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၈၂/၂၀၂၀)ြဖင့် ဦးေငွသိန်းထံ ေရာင်းချေပးခဲ့၍ 

ဦးေငသွန်ိးမှေြမငှားဂရန်  ပထမအကမ်ိေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိသု ူ

များရိှပါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေကညာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ေမာ်လမိင်ခုိင်အေထေွထွအုပ်ချပ်ေရး

ဦးစီးဌာနသို   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်သူမရှိပါက ှစ်ရှည်ေြမငှားဂရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းကို ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ စိစစ်၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာလိုက်သည်။ 

ေမာ်လမိင်ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနေမာ်လမိင်ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအများသိေစရန် ေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂/ခ ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၊ 

ဧရိယာ(ဝ.၃၉၁)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၁၅၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ ပါရမီရိပ်သာ၊ (၈)
ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ဗိုလ်မှးကီးေဟာင်းေစာြမင့ ်အမည်ေပါက်  ေြမကွက်အား 
အမည်ေပါက်ထံမှ ပုိင်ဆုိင်စာချပ် ၃၁၅၇/၂၀၁၈ (၁၆-၁၀-၂၀၁၈)ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒါက်တာ 
ယဇုနေစာြမင့ ်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၃၀၀၇၃]ှင့ ်ဦးေဇာ်ဝင်းြမင့ ်[၇/ညလပ(ိင်ု)၀၀၃၀၀၅] 
တိုက ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံချက်၊ ဝန်ခံကတိ၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာတင်ြပပီး ဂရန်မိတ  ေလ ာက်ထားလာရာ 
ဌာနမှ လပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့အ်ည ီစစိစ်ေဆာင်ရက်ပီး ကန်ကွက်သမူရိှသြဖင့ ်ဂရန်မတိ  
ခွင့်ြပပီးြဖစ်၍ အမ တွဲအမှတ်အငှားဂရန်အစ ၁၄/၇၈ ေနစွဲ ၁-၈-၇၈ ှင့်  ေြမတိုင်းစာ 
အမှတ် ၄၇၇-ဈ-ခ/၇၈(ေထွ)အရ  ၆၀ ဂရန်ေပး (၁-၈-၁၉၇၈) (၃၁-၇-၂၀၃၈)ြဖင့ ် 
မူလထုတ်ေပးထားသည့ ်ဗိုလ်မှးကီးေဟာင်းေစာြမင့ ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်) မရူင်းစာအပ်ုအား မိြပစမီကံန်ိးှင့ ် ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနမှ ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ် 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ေမာ်လမိင်မိ၊  သီရိမိင်ရပ်ကွက်၊  (၃)လမ်း၊  အမှတ်(၈)ေန  

ေဒ ဒီလယ် (AG-၂၆၅၀၅၄)မှ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်

ေမာ်လမိင်မိ၊ ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၇၈)၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 

(၆၈/င)၊ ဧရယိာ(ဝ.ဝ၈၀) ဧကရိှ ဘိုးဘွားပိင်ု ဂရန် အမှတ်-F.662;D/15.9.63 

ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်(၂၆)၊ 

ေကျာက်မီးေသွးုလံမ်း၊ ကွင်းရပ်ရပ်ကွက် ေမာ်လမိင်မိ ဟေုခ တွင်ေသာ 

ပျ်ေထာင်၊ ပျ်ခင်း၊  သွပ်မိုး၊ ေြခတံရှည်အိမ်ှင့ ်လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား က န်မေဒ ဒီလယ်မှ ေမာ်လမိင်မိနယ ်

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချပ် 

အမှတ်-၂၇၀/၂၀၁၂ အရ ပိင်ုဆိင်ုထားပီး ေမာ်လမိင်မိနယ် လယ်ယာေြမ 

စီမံခန် ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနံုးတွင် ဘုိးဘပုိင်အမည် ေြပာင်းအမ တဲွ 

အမှတ်  ၀၀၃/ဘိုးဘ/၂၀၂၁-၂၀၂၂ အရ  အမည်ေြပာင်းအမ တွဲဖွင့်လှစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  ထိုသိုေဆာင်ရက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမ ှ(၁၅)ရက်အတွင်း 

က န်မထံသုိ ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက  က န် ေတာ်မှ  အမည်ေြပာင်းအမ တွဲ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

 ေဒ ဒီလယ်ေဒ ဒီလယ်

 အမှတ်(၈)၊ (၃)လမ်း၊ အမှတ်(၈)၊ (၃)လမ်း၊

 သီရိမိင်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ သီရိမိင်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

ေြမေရာင်းမည်ေြမေရာင်းမည်
သုဝဏ  VIP II  

ေပ(60x80) ေြမ  

ေပ(100x80) ေြမ  

ေပ(40x60) ေြမ 

ေရာင်းမည်။   

09-78595494309-785954943



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၁/အေနာ်မာ၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၅၃၆/ခ၊ ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၅၃၆/ခ၊ အေနာ်မာ(၁၃)
လမ်းအေရှ၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးပါ [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၀၉၉၇]အမည် 
ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား တရားလို ေဒ ုဝါမှ တရားပိင်ဦးသန်းထွန်း၊ ေဒ ခင်ေလး 
ငယ်၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်းတိုအေပ  သာေကတမိနယ်တရားုံး ၂၀၂၁ခှုစ် တရားမကီးမ  
အမှတ်-၄ ြဖင့ ်မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစလိမု  စဲွဆိရုာ အိင်ုဒကီရ ီ
ရရှိသြဖင့် (၃-၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ အိုင်ဒီကရီ တာဝန်ခံမိတ မှန်၊ သာေကတမိနယ ်
တရားုံး၊၂၀၂၁ခုှစ် တရားမဇာရီမ အမှတ်-၇ ၏ (၅-၂-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ တရားုံး 
ေနစ်မှတ်တမ်း တာဝန်ခံမိတ မှန်၊ သာေကတမိနယ်တရားုံး၏ (၅-၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲ 
ပါစာအမှတ်၊ ၈၇/ဇာရ-ီ၇/၂၀၂၁ ဘလီစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆံုးေကာင်း သက်ဆိင်ု 
ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ဝန်ခံကတိ၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ တရား ံးများကိုယ်စား ဘီလစ် 
ေဒ မိုးပပမျိး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၈၈၅၇]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။     ဌာနမှး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

        မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ        မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၃)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃)၊ စိ ေကျာ်သူ ဦးဩလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် 
(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ဦးြမင့်စုိး(LMDW-၀၀၁၆၃၆)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
(ဂရန်)ေြမအား ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်တရားမံုး၊ တရားမကီးအမ အမှတ်(၄၁/  
၂၀၂၀)တွင် တရားလိ ုဦးေချာေဝလွင်မှ တရားပိင် ဦးြမင့်စုိးအေပ  ေြမှင့အ်မ်ိအပီးအပိင်ု 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိေုပး ေစလိမု စဲွဆိခုဲြ့ခင်းအေပ  စရတ်ိှင့တ်ကွ အိင်ုဒကီရ ီ
ချမှတ်လိက်ုသည့ ်(၁၄-၈-၂၀၂၀)ရက်ေနချမှတ်သည့စ်ရီင်ချက်၊ ဒကီရှီင့ ်ယင်းတရားုံး၏ 
တရားမဇာရမီ အမှတ်(၄၅/၂၀၂၀)အမန်ိတိုတင်ြပ၍ တရား ံးဦးြမင့်စုိး ကိယ်ုစားတရားုံး 
ဘီလစ်စာေရးကီး ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်မှ ဂရန်မူရင်း၊ တရားုံးအမိန်များှင့ ်ဘီလစ်ခန်စာတို 
တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ဒက ိဏသီရိမိ၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉/ဒက ိဏသီရိ 

ေတာင်ရပ်)၊ ေပ(၈၀x၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် (ဒ-၃၂၂၄၈)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၁၄၆)ဧကရိှ ဦးစ 
ေအာင်ေကျာ် (ဘ) ဦးေရ ေသာင်း၊ [၁၄/ပတန(ိုင်)၀၀၈၇၅၄]အမည်ေပါက်ေြမကွက်၏ 
ေြမကွက်ေနရာ (ယာယီ)ချထားေပးသည့်လက်မှတ်(မူရင်း) ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ(မရူင်း)၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခခံျက်၊ ရစဲခန်းေထာက် 
ခံချက်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်များ တင်ြပ၍ ေြမကွက်ေနရာ (ယာယီ)
ချထားေပးသည့ ်လက်မှတ်မတိ မှန် ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်လိသုမူျား အေနြဖင့် 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ေ်ြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသုိ ဤ 
ေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့် အညီ 
ေြမကွက်ေနရာ(ယာယီ)ချထားေပးသည့်လက်မှတ်မူရင်းကုိ ပယ်ဖျက်ပီးမိတ မှန်ေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအေပ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
လိုက်သည်။   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန

                    ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ                    ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁၂/ယမုနံာ-၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၂၁၁)၊ ဧရယိာ ေပ(၂၅x၅၀)=၁၂၅၀ စတ ု

ရန်းေပ=(၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်ေနရာ 

အမှတ်(၂၉၁)၊ (၁၃)လမ်း၊ ယမုနံာ(၁)ရပ် 

ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဒ လှကည[်၁၂/

ဒပန(ုိင်)၀၁၈၉၃၈]၊ အမည်ေပါက် ှစ် 

(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ လှ 

ကည(်မိခင်)ှင့် ဦးတင်အုန်း(ဖခင်)တို 

အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ခင်ရ[ီ၁၂/

ဒပန(ိုင်)၀၁၈၉၁၉]မှ တစ်ဦးတည်း

ေသာသမီးြဖစ်ေကာငး်ကျမး်ကျနိ်လ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမး်ကျနိ်လ ာများ၊ ေဒ လှ 

ကည်၊ ဦးတင်အုန်းတို၏ ေသစာရင်း၊ 

ေဒ လှကည် အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန် 

မူရင်းတို တင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းစာချပ် 

ချပ်ဆုိရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ 

ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  တရားဝင ်ခိုင်လုံ 

ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များအတိင်ုးဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကိုေဝဖိးေအာင်(ခ)မိုဟမ ဒ်ဟဘီဘွလ ာဟ်ှင့် အများသိေစရန်ကိုေဝဖိးေအာင(်ခ)မိုဟမ ဒ်ဟဘီဘွလ ာဟ်ှင့် အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၆/၁)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ သဲသ ာဆန်းဝင်း(ခ)ဆိုဖိုင်ယဟ်ဘီ [၁၂/သဃက(ိုင်) 

၂၀၇၁၄၈]ှင့် ကိုေဝဖိးေအာင်(ခ)မိုဟမ ဒ်ဟဘီဘွလ ာဟ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၂၁၁၈၈၈]

တိုသည် (၁၈-၃-၂၀၁၈)ရက်တွင် ေနကာဟ်ြပလက်ထပ်ထိမ်းြမားခဲ့ကပီး၊ သားသမီး 

မထွန်းကားခဲပ့ါ။ အမ်ိေထာင်ေရး အဆင်မေြပမ များ၊ စတ်ိသေဘာထားချင်းမတိက်ုဆိင်ုမ  

စိတ်မချမ်းသာမ များေကာင့ ်(၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် လင်မယားအြဖစ်မ ှအပီးအြပတ ်

ကွာရှင်းြပတ်စလဲိက်ုပြီဖစ်ပါသည်။ သက်ဆိင်ုရာဘာသာေရးအဖဲွကီး ဓမ သတ်ဌာနထမှံ 

အစ လာမ့ဥ်ပေဒအရ လင်ခန်း-မယားခန်းအပီးြပတ်စြဲခင်းဆိင်ုရာ ဆုံးြဖတ်ချက်ရယခူဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ေနာက်ေနာင်တွင် တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး မည်သိုမ  ပတ်သက်စပ်ဆိင်ုြခင်း 

လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

မသဲသ ာဆန်းဝင်း(ခ)ဆိုဖိုင်ယဟ်ဘီ ဦးရဲေကျာ်ထွန်း(LL.B)မသဲသ ာဆန်းဝင်း(ခ)ဆိုဖိုင်ယဟ်ဘ ီ ဦးရဲေကျာ်ထွန်း(LL.B)

[၁၂/သဃက(ိုင်)၂၀၇၁၄၈]            တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန  [၁၂/သဃက(ိုင်)၂၀၇၁၄၈]            တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန  

   (စ်-၁၄၁၂၇/၁၆-၁-၂၀၁၈)   (စ်-၁၄၁၂၇/၁၆-၁-၂၀၁၈)

       အမှတ်(၇၄၀)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊           အမှတ်(၇၄၀)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊    

                      (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊                       (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

   ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၆၆၅၃၆   ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၆၆၅၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
 မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၀ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၁/

ခ၂+၅၂/ည၂+၅၃ဃ၂+၅၀/ဇ+၄၉/စ)(၀.၁၁၀ဧက)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၁/က)၊ ဦးဖိုး 
သန်ုရပ်ိသာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ဦးေကျာ်စွာဦး+၃ ဦးေကျာ်စွာဦး+၃ အမည်ေပါက် ေြမပုိင်ေြမ 
၃(ခ)ထုတ်ေပးေြမအား ဦးေကျာ်စွာဦး[၁၂/မရက(ုိင်)၁၅၀၂၅၃]၊ ဦးဩထွဋ်မင်း[၁၂/မရက(ိုင်) 
၀၀၂၁၆၆]၊ ေဒ ဇင်နယီာဦး[၇/ပမန(ိင်ု)၁၁၃၃၇၀]၊ ကိထုူးရန်ေကျာ်[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၄၄၈၀၆]
အမည်ေပါက် (၄)ဦးအနက် အစ်ကုိအကီးဆံုးြဖစ်သူ ဦးေကျာ်စွာဦး [၁၂/မရက(ုိင်)၁၅၀၂၅၃]
မှာ (၇-၃-၂၀၂၀)ရက်တွင် လပူျိကီးဘဝြဖင့ကွ်ယ်လွန်ပီး၊ ကတိ ိမသားသမီးများလည်း ေမွးစား 
ထားြခင်း လုံးဝမရှိပါသြဖင် ့ကျန်အမည်ေပါက်(၃)ဦးြဖစ်သည့ ်ဦးဩထွဋ်မင်း[၁၂/မရက(ုိင်) 
၀၀၂၁၆၆]၊ ေဒ ဇင်နီယာဦး[၇/ပမန(ုိင်)၁၁၃၃၇၀]ှင့် ဦးထူးရန်ေကျာ်[၁၂/မရက (ိင်ု)၁၄၄၈၀၆]
တိုမှ ၎င်းတိုေမာင်ှမ(၃)ဦးမှာ ကွယ်လွန်သ ူဦးေကျာ်စွာဦး၏ ညီအစ်ကိုေမာင်ှမအရင်းများ 
ေတာ်စပ်ေကာင်း၊ ကွယ်လွန်သပူိင်ုဆိင်ုသည့အ်စအုား မိမိတုိေမာင်ှမ(၃)ဦးမှသာ အေမဆွက် 
ခံလာပီးမိမိတုိမှလဲွ၍ အြခားအေမွဆက်ခံ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှပါေကာင်းှင့် 
အဆုိပါအေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှပါေကာင်း အ ပ်အရှင်း တစ်စံု 
တစ်ရာကင်းရှင်းသည့်ပစ ည်းများြဖစ်ပါေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသ 
စာရင်း၊ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်အမှတ်(၁၇၄/၂၀၁၄)(၁၅-၁-၂၀၁၄)တုိကုိ တင်ြပ၍ 
အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခုိင်လံု 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)   ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)် 
   မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ   မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၂/

ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၇/ေအ)၊ ဧရိယာ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား 
၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ခန်ရှိ ဦးစုိးဝင်းအမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် 
ရိှ ေကာင်း အဆိြုပသ ူဦးေကျာ်ဝင်း[၁၂/လသန(ဧည့)်၀၀၀၃၀၃]ထမှံ အထက်ပါပစ ည်းများ 
ကိ ုအပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေမြမတ်မွန်ေကျာ်[၃/
ဘအန(ိင်ု)၂၇၂၆၃၂]က ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ(စရန်ေင)ွကိေုပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ထိသုို အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ဆိင်ုေရးဆိင်ု 
ခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ယေနေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို 
ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ချက်တစ်စံုတစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးဆံုးေအာင်ြမင်သည် 
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးသန်ေဇာ်လွင်    ဦးြမင့်ေမာင်ေမာင်   ဦးသန်ေဇာ်လွင်    ဦးြမင့်ေမာင်ေမာင်
   LL.B,D.B.L,DL-101 WIPO (Switzerland)   LL.B   LL.B,D.B.L,DL-101 WIPO (Switzerland)   LL.B
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၂၃)     အထက်တန်းေရှေန၊ (စ်-၃၈၆၉၆)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၂၃)     အထက်တန်းေရှေန၊ (စ်-၃၈၆၉၆)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၃၀၂/D)၊ တတိယထပ်၊ ၃၆-လမ်း(ေအာက်လမ်း)၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၃၀၂/D)၊ တတိယထပ်၊ ၃၆-လမ်း(ေအာက်လမ်း)၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၂၅၈၂၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၂၅၈၂၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊သစ ာရှင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၄၅၃)ဟုေခ တွင်ေသာ (၄၀x၆၀)ေပအကျယ်အဝန်းရှ ိှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အိမ် ခံေြမအား ဦးေငွသန်းေအာင[်၁၂/အစန(ိုင်)၁၀၄၂၈၀]မှ 
၎င်းပုိင်ဆုိင်သည်ဟု ဝန်ခံလျက် ေဒ ေသာ်ေသာ်စ ရှင် [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၄၇၆၇၃]မှ 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွအချိေပးေချပီးြဖစ်သြဖင့ ်ကန်ကွက် 
လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေဒ ြပည့်ြပည့်စ ရှင် ေဒ ြပည့်ြပည့်စ ရှင် 

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၆၈၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၆၈၉)
အမှတ်-၁၆၉၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်-၁၆၉၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၁၁၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၁၁၅

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

ုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ စက်ပစ ည်းများှင့် ပရိေဘာဂများဝယ်ယူရန်ုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ စက်ပစ ည်းများှင့ ်ပရိေဘာဂများဝယ်ယူရန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လအတွက် 
ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ် ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးုံး၊ တိင်ုးရင်းသားစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာန 
ှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဦးစီးဌာနတိုတွင ်
လိုအပ်သည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများအား ြမန်မာေငွကျပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါ 
သည်-

(က) ုံးသုံးစက်ကိရိယာှင့်ပစ ည်းများ
(ခ) ုံးသုံးစက်ပစ ည်းများ
(ဂ) ုံးသုံးပရိေဘာဂများ

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ 
    ရက်အထ ိ၉:၃၀ နာရီမ ှ၁၆:ဝဝနာရ ီ
    (ုံးချနိ်အတွင်း)
၃။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာခံမည့်ရက ် - ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်မှ  ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ 
     ရက်အထိ ၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:ဝဝနာရီ 
    (ုံးချနိ်အတွင်း)
၄။ တင်ဒါပုံစံများ လာေရာက်ဝယ်ယူရာတွင် ကုမ ဏီ၏မှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား 
(သိုမဟုတ်) လုပ်ငန်းလိုင်စင ်မိတ တင်ြပရမည်။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံများကိ ု
ဝန်ကီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ှင့်  ဘ  ာေရးဌာနခွဲ၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး၊        
တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၁၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သို 
လာေရာက ်ဝယ်ယူ/တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ကာလထက်ေကျာ်လွန ်
ေသာ တင်ဒါများကိ ုထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၅။    အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ စည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့တ်င်ဒါေခ ယသူည့ ်အေသးစတ်ိအချက် 
အလက်များသရိှိလိပုါက ဖန်ုးအမှတ်-၀၆၇-၃၄၀၉၄၉၇၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၀ တိုတွင် 
ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးှင့် လက်ခံေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးှင့ ်လက်ခံေရးေကာ်မတီ
တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၅၅၀)၊ ထွန်းသရီ ိ(၃)လမ်း B-2 ပထမထပ် (ေြခရင်းခန်း)တိက်ုခန်းအား 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်မျိးဦး [၁၂/
မဂတ(ိုင်)၀၀၅၆၈၀]ထံမှ က န်မ ေဒ ေချာယ်ဝင်း [၁၂/ဒဂန(ိုင်) 
၀၁၆၂၀၅] က ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက (၁၄)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ် လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

   ေဒ ေချာယ်ဝင်း   ေဒ ေချာယ်ဝင်း
  [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၆၂၀၅]  [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၆၂၀၅]

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၄၄၅၉၊ ၀၉-၇၉၀၁၄၃၇၆၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၄၄၅၉၊ ၀၉-၇၉၀၁၄၃၇၆၃

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
၁။    ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ်
စက်မဲဆ့တီင်တဲွေရယာ် OB-549 ၏ မလူပိင်ုရှင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေကျာက် 
တံတားမိနယ်၊ ( ၅)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၄/၁၁၂)ေန ဦးြမင့ ်
သန်းဦး[၉/ပမန(ိင်ု)၀၅၄၃၀၇]ထမှံ ဝယ်ယူပီးေကာင်း စာချပ်စာတမ်းအေထာက် 
အထားများတင်ြပပီး မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ 
(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၄)ေန ဦးစိုးြမင့[်၈/ဆပဝ(ိုင်)၀၄၀၆၄၁]မှ ေရယာ်ပိုင်ရှင ်
အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ေလ ာက်ထားလာပါသည်။
၂။    အဆိုပါေလ ာက်ထားချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  န်ကား 
ေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့ ်
ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသုိ လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း 
(၃၀)အတွင်း မည်သူမဆို ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
ုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေလ ာက်ထားလာသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
၁။    ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပံုတင်ထားသည့် တဲွ 
တွန်း/တွဲဆွဲေရယာ် ေအးြမချမ်းသာ-၃/၁၃၃၃၁ ၏ မူလပိုင်ရှင် ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ အခန်း(၂၀)၊ အမှတ်(၁၀၄/ 
၁၁၂)ေန ဦးြမင့်သန်းဦး[၉/ပမန(ိုင်)၀၅၄၃၀၇]ထံမှ ဝယ်ယူပီးေကာင်း စာချပ် 
စာတမ်းအေထာက်အထားများတင်ြပပီး မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ဆင်ေပါင်ဝဲ 
မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆၆)ေန ဦးမျိးသက်ဦး[၈/ဆပဝ(ုိင်)၀၆၄ 
၇၅၂]မှ ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည ်ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ေလ ာက်ထားလာပါသည်။
၂။     အဆိပုါေလ ာက်ထားချက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက  န်ကားေရး 
မှးချပ်၊ ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သမ်ိြဖလမ်းှင့က်န်ုသည် 
လမ်းေထာင့်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသို လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)
အတွင်း မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ် 
ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားလာသူအမည်သုိ ေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
၁။  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(ကီးပွားေရး/ေတာင်)ေြမကွက်အမှတ်(၅၆၆/က) ေအာင်စ  ကာ 
လမ်း၊ အမှတ် (၅၆၆/က)တွင် (၁)ခန်းတည်း(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက် 
အဦေဆာက်လုပ်ရန် ေြမရှင်ေဒ ေအးေအးမာ(GP) ေဒ ေအးေအးသန်း၊ 
ေဒ စန်းစန်းဝင်း လိင်ုစင်ရ ကန်ထိက်ုတာ ေဒ စန်ိလှ(LC-696)လိင်ုစင်ရ 
အင်ဂျင်နီယာ ေဒ ေမြမတ်ထူး (LS-1223)တိုအား ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီအင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုံ)မှ 
(၂-၁၀-၂၀၁၄)ရက်စဲွပါစာအမှတ်၊ ၂၉၉၉/ ၃၀၄၂/စည်ပင်-ယာ(အု)ံြဖင့် 
ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပထားပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။  ယခုအခါ အဆိုပါ (၁)ခန်းတည်း(၆)ထပတုိ်က် အေဆာက်အဦအား 
မူလလိုင်စင်ရကန်ထိုက်တာ ေဒ စိန်လှ (LC-696)အစား လိုင်စင်ရ 
ကန်ထိုက်တာ ဦးေကျာ်မင်း(LC-370)ြဖင့် ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက ်
ခွင့ြ်ပပါရန် ေြမရှင်ှင့လ်ိင်ုစင်ရကန်ထိက်ုတာ(၂)ဦးတိုမှ အင်ဂျင်နယီာ 
ဌာန(အေဆာက်အအု)ံသို တင်ြပေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်ရန် 
ရိှပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကညာချက်ပါရှိ 
သည့်ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း(၁၅)ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထားကန်ကွက ်
ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းှင့ ်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
           အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ 

လိုရာြပည့် ပန်းေပါင်းတစ်ေထာင်ရနံအမှတ်(၁)၊ ေရစကိမိ၊ ဖုန်း ၀၆၂-၃၀၀၈၀၊ လိုရာြပည့ ်ပန်းေပါင်းတစ်ေထာင်ရနံအမှတ(်၁)၊ ေရစကိမိ၊ ဖုန်း ၀၆၂-၃၀၀၈၀၊ 

၀၉၄၇၂၀၉၆၄၈၊ ၀၉၄၉၆၇၀၃၂၀ ှင့် အများသိေစရန်ေကညာချက်၀၉၄၇၂၀၉၆၄၈၊ ၀၉၄၉၆၇၀၃၂၀ ှင့် အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ Star City ၊ တိက်ုအမှတ် B-4၊ အခန်းအမှတ်-216ေန ေဒ ကကေအး 

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၃၁၄၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
ပန်းေပါင်း ၁၀၀၀ (Flower 1000)ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပန်းေပါင်း ၁၀၀၀ (Flower 1000)ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို

မိသားစုဝင် ဦးရဲလင်းထွန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၃၉၀၁]မှ မိသားစုဝင်များလက်ဆင့်ကမ်းကာ ရန်ကုန်မိ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်ပီး ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြဖန် ြဖးလျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါ “ပန်းေပါင်း ၁၀၀၀” ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ထုပ်ပိုးြခင်း၊ အေရာင်သုံးစွဲြခင်း၊ ဖဲကိးချည်ေှာင်ြခင်းမ ှ
အစ မိမိကိုယ်ပိုင်တီထွင်ေဆာင်ရက်ထားေသာ မိမိပိုင်နည်းပညာ၊ ထုပ်ပိုးတီထွင်မ များြဖစ်ပါသည်။

ယခအုခါ ေဈးကွက်တွင် ထပ်ုပိုးြခင်းတစ်ထပ်တည်းတညူေီသာ အရည်အေသွးမတ ူကန်ုပစ ည်းများ ေတွရိှရပါ၍ 
အေကာင်းကားစာ ေပးပိုတားြမစ်ေဆာင်ရက်ေသာ်လည်း လက်ခတံယ်လဖီန်ုးများပတ်ိထားြခင်း၊ လပ်ိစာမြပည့စ်ုြံခင်း 

တိုေကာင့ ်အများသိစေရန် ေကညာတားြမစ်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။
မိသားစုဝင်များ၏ ေရေမ းအမျိးမျိး၊ အေမ းတိုင်အမျိးမျိးတိုကိ ုယုံကည်စွာအားေပးလျက်ရှိေသာ သုံးစွဲသူ 

မိဘြပည်သူများ စိတ်၏ချမ်းသာြခင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာြခင်းများှင့ ်ှစ်ေဟာင်းကုန် ှစ်သစ်အကူးြပည့်စုံကပါေစ 
ေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။

ေဖာ်ြပပါပံုြဖင့် ြဖန် ြဖးေနသည့်အြပင် ထုပ်ပုိးမ ပံုစံသစ်ြဖင့်လည်း ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနပါေကာင်း တင်ြပအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းသင်းေမာ် (LL.B)  ဦးလင်းခိုင်သိန်း (LL.B)    ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း (LL.B)      ေဒ စုဝတ်ရည် (LL.B)ေဒ သင်းသင်းေမာ ်(LL.B)  ဦးလင်းခိုင်သိန်း (LL.B)    ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း (LL.B)      ေဒ စုဝတ်ရည် (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      အထက်တန်းေရှေန           အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      အထက်တန်းေရှေန           အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၈၈၂၆)                      (စ်-၁၀၈၅၆)                     (စ်-၂၄၉၈၁)                    (စ်-၄၆၁၀၅)(စ်-၈၈၂၆)                      (စ်-၁၀၈၅၆)                     (စ်-၂၄၉၈၁)                    (စ်-၄၆၁၀၅)
အမှတ်(၃၄၃/က)၊ ေငွပုလဲလမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄၃/က)၊ ေငွပုလဲလမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိင်ုအေနာက်ရပ်ကွက်၊ စပါယ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၇)တည်ရိှရာ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၃M၊ ေြမကွက်အမှတ်-III ၁၃၄၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမ၊ ေြမအမည်ေပါက ်ေဒ ြမရီ[၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၂၆၅၈]ေြမကွက ်
ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက် ေဒ ြမရီသည် (၂၆-၁၁-၂၀၁၅)ရက်ေနှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်း 
ြဖစ်သူ ဦးတင်လှသည်(၂၃-၆-၁၉၈၉)ရက် တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ၎င်းတိုမ ှသားသမီး(၆)
ဦးြဖစ်ေသာ (၁) ဦးခင်ေမာင်လှ၊ (၂) ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ (၃) ဦးတင်ေမာင်ချိ၊ (၄) ဦးတင် 
ေမာင်ရီ၊ (၅) ဦးတင်ေမာင်ေအး၊ (၆) ဦးတင်ေမာင်စုိးတုိကုိေမွးဖွားခ့ဲပီး ဦးတင်ေမာင်ဝင်း 
သည် မဘိများမကွယ်လွန်မ(ီ၅-၄-၂၀၁၁)ရက်ေနတွင်ကွယ်လွန်ခဲသ့ြဖင့ ်ဦးတင်ေမာင်ဝင်း 
၏အစအုတွက် ၎င်း၏သမီးေဒ ေမဦးေဟမာ[၂/လကန(ိင်ု)၀၅၄၈၉၁]၊ ေဒ ေအးခိင်ုခိင်ု(ခ) 
ေအးန ာဝင်း [၂/လကန(ိုင်)၀၅၉၉၄၁]မှလည်းေကာင်း၊ ဦးတင်ေမာင်ချိသည ်၁၉-၁-
၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်း၏အစုအား တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူေဒ ရင်ရင ်
ြမင့ ်[၉/မမန(ိင်ု)၀၀၈၅၈၂]မှလည်းေကာင်း၊ အမည်ေပါက်၏ ကျန်သားသမီးများ ြဖစ်က 
ေသာ (၁) ဦးခင်ေမာင် လှ[၁၂/အလန(ုိင်)၀၁၂၄၆၅]၊ (၂)ဦးတင်ေမာင်ဝင်း [၁၃/လရန(ုိင်) 
၀၁၂၀၉၃]၊ (၃) ဦးတင်ေမာင်ချိ [၉/မမန(ုိင်)၀၀၈၅၈၁]၊ (၄) ဦးတင်ေမာင်ရီ [၁၂/အလန(ုိင်) 
၀၁၂၇၉၄]၊ (၅) ဦးတင်ေမာင်ေအး[၉/မမန(ိင်ု)၀၀၈၅၈၃]၊ (၆) ဦးတင်ေမာင်စိုး[၁၂/အလန 
(ိင်ု)၀၁၂၇၇၇]တိုှင့ ်အတ ူအေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်ေကာင်း အြခားမည်သမူ  အေမဆွက်ခခွံင့် 
မရိှေကာင်း ၎င်းတို သည် အမည်ေပါက်၏ သား/သမီး၊ ေခ းမ၊ ေြမးများေတာ်စပ်ေကာင်း 
ဂရန်၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသဆုံးလက်မှတ်၊ ေသဆုံးေကာင်း 
ေထာက်ခစံာ၊ အမ်ိေထာင်စ ုလဦူးေရစာရင်း၊ လူဦးေရစာရင်းတုိကုိတင်ြပ၍ အေမဆွက်ခ ံ
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်း အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါကဌာနမှ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းအသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

အထူးေလ ာ့ေဈးှင့်ငှားမည်အထူးေလ ာ့ေဈးှင့်ငှားမည်
တာေမွေဈးကီးေဘး၊   ကျိက ဆံလမ်းမေပ ၊   ေထာင့်တုိက်၊ 

ပထပ်၊ (13'x48'), Aircon (၂)လုံးပါ၊ ုံးခန်းဖွဲစည်းပီး   ပစ ည်းစုံပါ 

တစ်လလ င် (၂ သိန်းခွဲ)ြဖင့်ငှားမည်။

Ph: 09-250271828, 09-756346714Ph: 09-250271828, 09-756346714

ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလမှ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ မတ်လအထ ိ(၆လ) ဘ  ာေရး 
ှစ်အတွင်း ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ (ေငွလုံးေငွရင်း) ရန်ပုံေငွြဖင့် ြမဝတီမိ၊ 
မိေတာ်ခန်းမ ခစံည်းိုးကာရံြခင်း အလျား(၁၂၉၇)ေပ၊ အန ံ(၁၀)ေပြဖင့ ်လပ်ုငန်း 
ေဆာင်ရက်ရန် ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင် ကမု ဏမီျားအား အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများ 
တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံှံင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ုုံးချန်ိအတွင်း ေအာက်ပါ 
အတိုင်း လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပါသည-်
  (က) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ - ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက်
  ေရာင်းချမည့်ရက ်
  (ခ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်
  ေရာင်းချမ ပိတ်မည့်ရက်
  (ဂ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး - ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်
  တင်သွင်းရမည့်ရက ်  (၁၆:၃၀)နာရီ (ေသာကာေန )
၃။ တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားေသာ ရက်ှင့်အချနိ်ကို ေကျာ်လွန်ပီး 
လာေရာက်တင်သွင်းေသာ တင်ဒါများအား လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အေသးစိတ် 
သိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၈-၂၃၄၃၅ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 
စုံစမ်းိုင်ပါသည်။
  တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
  ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ  ကရင်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ

ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 
ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်းသွယ်၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်းသွယ်၊ 
ြပင်ဆင်ပီး (၂) - ထပ်အိမ်အား ြပင်ဆင်ပီး (၂) - ထပ်အိမ်အား 
တစ်လ (၂၅)သန်ိးြဖင့ ်ငှားပါမည်။ တစ်လ (၂၅)သိန်းြဖင့် ငှားပါမည်။ 

ဖုန်း - ၀၉-၅၁၆၇၆၀၁ သို ဖုန်း - ၀၉-၅၁၆၇၆၀၁ သို 
ဆက်သွယ်ပါရန်။ဆက်သွယ်ပါရန်။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မုံရာမိ၊ လယ်ဇင်ရပ်ကွက်ေန ဦးကည်ေသာင်း [၅/မရန(ိုင်)၁၃၁၂၇၀] - 

ေဒ တင့်[၅/မရန(ိုင်)၁၉၇၉၄၄]တို၏သား ေမာင်ေဝယံေကျာ[်၅/မရန(ိုင်)၃၃၄၇၂၀]
သည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခဘံ ဲအကမ်ိကမ်ိ စတ်ိဆင်းရေဲအာင် ြပလပ်ုေနပါသြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ်ပါေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                 ဦးကည်ေသာင်း- ေဒ တင့်ဦးကည်ေသာင်း- ေဒ တင့်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ တုိက်အမှတ်(၆)၊ ၅လ ာ(A), 

လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ (၉၈)လမ်း၊ တိုက်ခန်းှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
တိုကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးသရူ[၁၂/
တမန(ိုင်)၀၉၄၄၁၀]ထံမှ က န်မ ေဒ ြဖြဖဝင်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၃၂၈၅]
သည် အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 
အတွင်း က န်မ ေဒ ြဖြဖဝင်းထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ
သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။     

         ေဒ ြဖြဖဝင်းေဒ ြဖြဖဝင်း
Ph:09-955519484Ph:09-955519484

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်ထန်းတပင်မိနယ်၊ (ဓနဲရိ)

ေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျာင်းကုန်းေကျးရာ၊ အကွက်အမှတ် ၂၄၈ V8/ ကာအင်း၊ ဦးပုိင် 
အမှတ်-၁၆၂၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၀.၁၈၅)ဧက၊ ဂရန်အမည်ေပါက် (ဦးတင် 
ေမာင်ြမင့)်ထမှံ တစ်ဆင့ေ်ရာင်းချသ ူဦးေအာင်ကိဦုး[၁၂/ထတပ(ိင်ု)၀၉၆၄၇၈]
ပိင်ုဆိင်ုေသာ ေပ(၂၀x၈၀)ေြမကွက်ကိ ုေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာရာ ဝယ်ယသူ ူ
က ု်ပ်ဦးစိုးမိုးေအာင်[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၄၀၃၁၅]မှ ှစ်ဦးသေဘာတ ူအပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကို 
ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းများ 
ှင့်တကွ ဝယ်ယူသူ ဦးစိုးမိုးေအာင်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

                                                                     ဦးစိုးမိုးေအာင်                                                                     ဦးစိုးမိုးေအာင်
ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၄၃၄၄၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၄၃၄၄၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  နး်က န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၅၈၇/က)၊ (၆-လ ာ)၊ အကျယ် 

အဝန်း(၁၈ေပx၅၄ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေြမရှင်ထံမှ ဆက်စပ်စာချပ် 
စာတမ်းများအရ တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ စန်းစန်းဝင်း[၁၂/တမန 
(ုိင်)၀၀၇၆၆၀]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ေဒ မာလာဟန်[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၂၂၀၅၅]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိ  ေပးေချခ့ဲပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့စ်ပ်လျ်း၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထားမရူင်းစာရက် 
စာတမ်းများယူေဆာင်၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ တင်သွယ်သွယ်ေဌး(စ်-၈၉၆၀) ေဒ မိုးှင်းြဖ(စ်-၃၂၉၁၃) ေဒ တင်သွယ်သွယ်ေဌး(စ်-၈၉၆၀) ေဒ မိုးှင်းြဖ(စ်-၃၂၉၁၃)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန 

တိုက်(၃)၊ အခန်း(၄၀၆)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ နွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၄၀၆)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ နွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၇၅၃၇၀၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၇၅၃၇၀၂

ကျိက်ေဒးယျံ(ရန်ကုန်)အာန ာေစတီေတာ် ကျိက်ေဒးယျ(ံရန်ကုန်)အာန ာေစတီေတာ် 

ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲုံးဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲုံး

အသိေပးအေကာင်းကား  းေဆာ်လ ာအသိေပးအေကာင်းကား  းေဆာ်လ ာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဆ/ခ) ရပ်ကွက်တွင် တည်ထားကုိးကွယ်လျက်ရိှေသာ 

ကျိက်ေဒးယျ(ံရန်ကန်ု)အာန ာေစတေီတာ်ြမတ်ကီး၏ လိဏ်ုဂအူတွင်း၌ ပျက်စီးယိယွုင်း 
လျက်ရိှေသာ ဗဒု ဝင်ပန်းချကီားများှင့ ်ေစတေီတာ်ကီး၏ ပရဝိဏ်ုအတွင်းရိှ အေရှေတာင် 
ေထာင့တွ်င် တည်ထားကိုးကွယ်လျက်ရိှေသာ ေစတမီျား၊ ပ်ုပွားေတာ်များ၊ နဂါးကန်ဘရုား 
တည်ထားရာ ေရကန်ေတာ်ကီးတိုသည ်ပျက်စီးယိုယွင်းလျက်ရှိကပါသည်။ 

ပျက်စီးယိယွုင်းလျက်ရိှေသာ ဗဒု ဝင်ပန်းချကီားများ၊ ေစတမီျား၊ ပ်ုပွားေတာ်များှင့ ်
အကီးစားြပင်ဆင်ရန ်လိုအပ်ေသာ နဂါးုပ်ပွားေတာ်တည်ရှိရာ ေရကန်ေတာ်ကီးအား 
မကာမ ီဘက်စုံြပြပင်မွမ်းမံတည်ေဆာက်မ များကိ ုစတင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သုိပါေသာေကာင့် မူလအလှရှင်များှင့် အသစ်ြပြပင်မွမ်းမံတည်ေဆာက်လုိေသာ 
အလှရှင်များသည် ဤအသိေပးအေကာင်းကား  းေဆာ်စာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁)လ 
အတွင်း ဆက်သွယ်ကပါရန ်အေကာင်းကား  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်တရားုံးေတာ်ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-(၉၀)၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-(၉၀)
ဦးမျိးမင်း                    - - - - - - - - - - - -              တရားလိုဦးမျိးမင်း                    - - - - - - - - - - - -              တရားလို
                                                ှင့်                                                   ှင့်   
ဦးတင်မျိးေအာင်          - - - - - - - - - - - -     တရားပိင်ဦးတင်မျိးေအာင ်         - - - - - - - - - - - -     တရားပိင်

အထက်ပါအမ မှတရားပိင် ဦးတင်မျိးေအာင်(ဘ)ဦးေငွရ၊ အမှတ် 
(၃၅၃)၊ ေရ တစ်ဆုပ်လမ်း၊ (၁၀၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီးေန (ယခုလိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုဦးမျိးမင်းက ေချးေငွ၅၅ဝဝဝဝဝ/ိ- (ငါးဆယ့် 
ငါးသိန်းကျပ်)ရလုိမ စဲွဆုိထားသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ(သုိမဟုတ်)
၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ 
သင့်ကုိယ်စားလှယ် ံုးအခွင့်အမိန်အရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်း
အမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေြပာဆိုိုင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက ်၎င်း 
ေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊၂၀၂၁-ခုှစ်၊ိုဝင်ဘာလ(၂၄)ရက်၊(၁၃၈၃-ခုှစ်၊ 
တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်ကျာ် ၆ရက်)နနံက်(၁၀)နာရတွီင် တရားလိစဲွုဆိခုျက် 
ကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင်သိေစရမည်မှာ 
အထက်ကဆုိခ့ဲသည့်ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ် 
ရာတွင်ြငင်းချက်များကုိထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့်  
လိသုည့ ်  စာရက်စာတမ်းများှင့ ်   သင်က   ထုေချတင်ြပအမှီြပလိသုည့ ်
စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူယူ ေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်း 
မဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ခုှစ်၊ိုဝင်ဘာလ(၁၀)ရက်ေနတွင်   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။         

                                                              (သဇင်စိုး)(သဇင်စိုး)
                                                       မိနယ်တရားသူကီး                                                       မိနယ်တရားသူကီး
                                                 ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်တရားုံး                                                 ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်တရားုံး

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
သံြဖဇရပ်မိနယ်၊  ှစ်ကုိင်းေကျးရာ၊ ေကျာက်တူေပါင်း၊ လမ်းမတန်း၊ အမှတ် 

(၆၇၀)ေန ဦးထွန်းဝင်း[၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၆၂၆၁၉] ငှက်ဖျားအင်စပက်ေတာ်(ငိမ်း)ှင့် 

ေဒ စန်းစန်းသ ီ[၁၀/သဖရ(ိင်ု)၀၆၂၆၂၇] တို၏သမီးြဖစ်သ ူမဲွယ်ဝင်း [၁၀/သဖရ(ုိင်) 

၀၇၃၁၀၇]သည် မိဘများ၏ ဆုိဆံုးမမ များကုိ မနာခံဘဲ မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေစေသာ 

ကိစ ရပ်များအား အကိမ်ကိမ်အခါခါ ြပလုပ်ခဲ့ပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မ ှ     

အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာကစိ အဝဝ 

အား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

[ဦးထွန်းဝင်း-ေဒ စန်းစန်းသီ] ဦးသိန်းေဌး (ဥပေဒဘွဲ)[ဦးထွန်းဝင်း-ေဒ စန်းစန်းသီ] ဦးသိန်းေဌး (ဥပေဒဘွဲ)

 န်ကားချက်ေပးသူများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (၅၅၃၁/၃၀-၁-၁၉၉၁) န်ကားချက်ေပးသူများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (၅၅၃၁/၃၀-၁-၁၉၉၁)

 အမှတ်(၁၀)၊ ကံ့ေကာ်လမ်း၊ မိမေဈးရပ်ကွက် အမှတ်(၁၀)၊ ကံ့ေကာ်လမ်း၊ မိမေဈးရပ်ကွက်

 ကျိက မီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်။ ကျိက မီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်။

 ဖုန်း-၀၉- ၄၅၄၅၃၅၂၆၀၊ ၀၉- ၇၉၃၃၂၉၆၂၁ ဖုန်း-၀၉- ၄၅၄၅၃၅၂၆၀၊ ၀၉- ၇၉၃၃၂၉၆၂၁

 E-mail: utheinhtay 59 @ gmail.com E-mail: utheinhtay 59 @ gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇၈၈၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၇၈၈၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်၃၆၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျား ၆၀ေပx 

အန ံ၄၀ေပ)၊ ဧရယိာ ဝ.၃၂၇ ဧကရိှ  ဦးေအာင်သန်း (RGN-ဝဝ၄၁၆၅) အမည်ေပါက် 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တုိကုိ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွထံသို ေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ  အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် အထက်ပါ ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်ပီး ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ

မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား (မူရင်း)များှင့်တကွ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိခဲ့ပါက အ ပ်အရှင်းမရှိဟု ယတိြပတ ်

သတ်မှတ်၍ အထက်ပါေြမကွက်ကိ ုအပီးအပိင်ု ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ

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

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

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

ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၁၂၅၉၁၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၁၂၅၉၁၀

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ြပည်တွင်းေရေကာင်းသွားေရယာ်ပိုင်ရှင်များအသင်းြပည်တွင်းေရေကာင်းသွားေရယာ်ပိုင်ရှင်များအသင်း

(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)

ေကညာချက်ေကညာချက်
ြပည်တွင်းေရေကာင်းသွားေရယာ်ပိုင်ရှင်များအသင်း (ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီး)၏ တတယိေြမာက်သက်တမ်းအတွက် အလပ်ုအမ ေဆာင် 

အဖဲွအား ြပန်လည်ေရးချယ်ဖဲွစည်းရန်ရိှပါသြဖင့ ်အသင်းအလပ်ုအမ ေဆာင် 

အြဖစ် တာဝန်ယူ ထမ်းေဆာင်လုိသူ အသင်းဝင်ေရယာ်ပုိင်ရှင်များအေနြဖင့် 

အလပ်ုအမ ေဆာင်အဆိြုပလ ာများကိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ ၂၀၂၁   

ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားကာ အသင်းုံးတည်ရှိရာ 

အမှတ်(၉၂)၊ (ပထမထပ်)၊ (၅)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်သို 

လာေရာက်တင်သွင်းိုင်ပါေကာင်း၊ အေသးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက ဖုန်း 

နံပါတ်-၀၉-၂၅၀၅၃၆၅၄၂သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၃၆၅၄၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၃၆၅၄၂



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊  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 လမ်းမတန်းအြမန်ဝယ်လိုပါသည်။ ေပ(30x 60)၊ ေပ(40x60)လည်း 

အဆင်ေြပသည်။အဆင်ေြပသည်။

ရန်ကင်း၊ သဃ  န်းက န်း၊ မရမ်းကုန်း၊ ဗဟန်းမိနယ်များြဖစ်သည်။ရန်ကင်း၊ သဃ  န်းက န်း၊ မရမ်းကုန်း၊ ဗဟန်းမိနယ်များြဖစ်သည်။

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

       ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူး သေ  ဘာသား       ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူး သေ  ဘာသား

 အလုပ်သမားများအဖွဲချပ် အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

   Myanmar Seafarers Federation   Myanmar Seafarers Federation

 MSF အဖွဲချပ်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်အမှတ် ၅၃၊ ၃၇ လမ်း၊ ေကျာက်တံတား ှတ် ၅၃၊ ၃၇ လမ်း၊ ေကျာက်တံတား 

မိနယ် ေြမညီထပ်အခန်းအား အကီးစားြပင်ဆင်ရန်မိနယ် ေြမညီထပ်အခန်းအား အကီးစားြပင်ဆင်ရန် ဆ ရှိပါသြဖင့် 

စိတ်ဝင်စားသည့ ် ေဆာက်လုပ်ေရးအဖွဲအစည်းများ အေနြဖင့် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ  ပုဂ ိလမ်ျားထံဆက်သွယ်ပီး အခန်းအား ေလ့လာြခင်း၊ အဆိုြပ 

လ ာတင်ြပြခင်းများအား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံး 

ထား၍ လုပ်ကိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) ဦးဟုတ်စွမ်             အေထွေထွအတွင်းေရးမှး (၀၉-၂၅၁၀၂၂၄၆၈)

 (ခ)   ဦးေကျာ်လင်းေအာင်   စာရင်းစစ ်                         (၀၉-၄၄၃၁၅၇၇၆၃)

 (ဂ)  ဦးဘခိုင်         ဝန်းရံလုပ်အားေပးသ ူ    (၀၉-၅၀၆၁၃၅၈)

 (ဃ) ဦးေအာင်ိင်ု               ဝန်းရလံပ်ုအားေပးသ ူ        (၀၉-၇၉၈၄၅၆၇၉၀)

 (င)  ဦးဆန်နီဟန်    ဝန်းရလံပ်ုအားေပးသ ူ          (၀၉-၄၄၄၆၉၇၉၀၈)

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

မွန်ြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမွန်ြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာေခ ယူြခင်း

 ၂၀၂၁-ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ မှ ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ မတ်လအထိ(၆)လ 

ဘ  ာေရးှစ်၊ မွန်ြပည်နယ်  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ခိုင်/

မိနယ် ြပည့သ်ူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့ ်ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန/ 

ဌာနခဲွများတွင် လိအုပ်ေသာေဆးဝါးများဝယ်ယရူန်အတွက် မွန်ြပည်နယ် 

အတွင်းရှိ  လိုင်စင်ရေဆးကုမ ဏီ/ေဆးဆိုင်များအေနြဖင့် အိတ်ဖွင့်  

တင်ဒါတင်သွင်းိင်ုေကာင်းှင့ ်အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ုံးချန်ိအတွင်း 

မွန်ြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနုံးသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိင်ု 

ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

တင်ဒါေလ ာက်လ ာ  - (၁၂-၁၁-၂၀၂၁)

စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - (၁၃-၁၂-၂၀၂၁)

တင်ဒါပိတ်မည့်အချနိ်  - ညေန(၄:၃၀)နာရီ

ဆက်သွယ်ရမည့ ်  - ၀၅၇- ၂၇၁၈၇၊ ၀၅၇- ၂၁၉၈၆

တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 

   တင်ဒါေခ ယူေရးအဖွဲတင်ဒါေခ ယူေရးအဖွဲ

ြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

       မွန်ြပည်နယ်- ေမာ်လမိင်မိ       မွန်ြပည်နယ်- ေမာ်လမိင်မိ

ကွယ်လွန်သူ ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) ဦးေအာင်သိန်းဦး[၁၂/တကနကွယ်လွန်သူ ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) ဦးေအာင်သိန်းဦး[၁၂/တကန

 (ိုင်)၀၉၇၀၅၈]ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့် ပတ်သက်၍ (ိုင်)၀၉၇၀၅၈]ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့ ်ပတ်သက်၍

 အများသိေစရန် ေကညာြခင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တုိက်ကီးမိနယ်၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ ဘရုားေလး 
လမ်း၊ အမှတ်(၅၄)ေန ေဒ သဲုဇာ(ခ) ေဒ ခင်ေဆွသက် [၁၂/တကန(ိုင်) 
၁၂၉၀၆၈] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ကွယ်လွန်သ ူဖခင် ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) 
ဦးေအာင်သန်ိးဦး ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသေိစရန် 
ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
၁။    ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) ဦးေအာင်သိန်းဦးသည် (၁၆-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေနတွင် 
ကွယ်လွန်ခဲပ့ါသည်။ ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) ဦးေအာင်သန်ိးဦးအမည်ြဖင့ ်ကျန်ရစ် 
ေသာ ပစ ည်းများအနက-်

(က)   ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တိက်ုကီးမိနယ်၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ ဘရုား 
ေလးလမ်း၊ အမှတ်(၅၄)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အန ံ(၃၅)ေပx အလျား 
(၆၅)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ ်
ထားသည့် ှစ်ထပ်တိုက် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်များ။

(ခ)   ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တုိက်ကီးမိနယ်၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ သစ ာ 
လမ်းဟေုခ တွင်ေသာ အန(ံ၈၀) ေပx အလျား(၆၀)ေပရိှ ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်ှစ်ထပ်ခွဲ 
တိုက်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များ။

(ဂ)   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ ဌာန 
လမ်း (ကညင်စမ်းလမ်းမ)၊ သီရိကွက်သစ်၊ အကွက်အမှတ် (၉/ 
၁၀)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အန(ံ၅၀)ေပxအလျား(၂၀၀)ေပရိှ ေြမကွက် 
ှင့် အနံ(၄၀)ေပx အလျား (၆၀)ေပရိှ ေြမကွက်များှင့် ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ဂုိေဒါင်(ခေမာက်ဂုိေဒါင်) 
အေဆာက်အဦ (၄) လုံးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်များ။

(ဃ)  လိုင်စင် -N-247    FL-6 ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များ။
(င)  ကန်ုမျိးစုဆံိင်ုပိင်ုရှင်အားလိင်ုစင်-N-2661    FL-12  ှင့ ် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များ။
(စ)  Porter-II Super အြဖေရာင်၊ Bago 5R/3409 ယာ်(၁)စီးှင့ ်  

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များ။
(ဆ)  Canter (၁၀)ေပ၊ အြဖေရာင်၊ Bago  1M/5900 ယာ်(၁)စီးှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များ စသည့်ပစ ည်းများသည်
        ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) ဦးေအာင်သိန်းဦး ပစ ည်းများအြဖစ်ရှိခဲ့ပါသည်။
၂။       သုိြဖစ်ပါ၍ ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ)ဦးေအာင်သိန်းဦး ကျန်ရစ် 
ေသာအေမွပုံပစ ည်းများအနက် အထက်ေဖာ်ြပပါ အေမွပုံပစ ည်းများကို 
မည်သူမ ၊ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းစွန်လ တ်ြခင်း၊ အမည်ေပါက် 
ေြပာင်းလ ဲြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလပ်ုရန် သတေိပး 
ေကညာပါသည်။ ြပလပ်ုပါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင် 
ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သတေိပးတားြမစ်ြခင်းှင့ ်အများြပည်သသူရိှိိင်ုေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သဲုဇာ(ခ) ေဒ ခင်ေဆွသက်[၁၂/တကန(ိုင်)၁၂၉၀၆၈]၏ေဒ သဲုဇာ(ခ) ေဒ ခင်ေဆွသက်[၁၂/တကန(ိုင်)၁၂၉၀၆၈]၏
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလင်းလင်းထွန်း (LL.B)ဦးလင်းလင်းထွန်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၂၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၂၅၂)
အမှတ်-(၂၅၇)၊ ရတနာေအးလမ်း၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ တိုက်ကီးမိနယ်။အမှတ်-(၂၅၇)၊ ရတနာေအးလမ်း၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ တိုက်ကီးမိနယ်။

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

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

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် အသံုးြပရန်လုိအပ်သည့် ေ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 -  ၁၆:၀၀ နာရီ

၅။  တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါလပ်ိစာတွင် လာေရာက်စုစံမ်း 

ဝယ်ယူိုင်ပါသည်-

စီမံကိန်းစစ်ေဆးေရးှင့်အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ၊ စီမံကိန်းစစ်ေဆးေရးှင့်အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ၊ 

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

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

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

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



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် -၃၇၂၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၃၇၂)၊ 

ေရ ဘိလုမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ် (ေဒ ေနာ်ေဖာ AAA-101764) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)
ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ေနာ်ေဖာ(မခိင်)ှင့ ်ဦးေစာထွန်းလွယ်(ဖခင်)တို အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်သမီးများြဖစ်ကေသာ ေနာ်ဟယ် 
လင်ထွန်းလွယ် [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၁၅၇၄၂]၊ ေနာ်ဒိုးနာမရလဲာ [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၁၄၈၄၁]တို (ကိယ်ုစား General Power -၄၅၅၈/၂၀၂၁ 
(၂၅-၆-၂၀၂၁)ရရိှသူ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း[၁၁/မဥန(ုိင်)၀၆၂၆၅၆])မှ ေဒ ေနာ်ေဖာ၏ေသစာရင်း၊  ဦးေစာထွန်းလွယ်ေသဆံုးေကာင်း ရပ်ကွက် 
အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခစံာ၊ မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနေထာက်ခစံာ၊ ေသစာရင်းရှာေဖမွေတွရိှေကာင်း တိင်ုးေဒသကီး 
ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၏ြပန်ကားစာ၊ ဂရန်မူရင်း၊ GP မူရင်း၊ ေဒ ေနာ်ဟယ်လင်ထွန်းလွယ်ှင့် ေဒ ေနာ်ဒုိးနာမရဲလာတုိ သက်ရိှ 
ထင်ရှားရှိပီး GP မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ေဒ ေဌးေဌးဝင်း၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ သမီးအရင်းများအြဖစ ်
မိမိတို ညီအစ်မ(၂)ဦးတည်းကိုသာေမွးဖွားပီး ကွယ်လွန်သူမိဘများသည ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သူများ ြဖစ်ကေသာ်လည်း 
မကွယ်လွန်မီက မည်သည့်ေသတမ်းစာ တစ်စံုတစ်ရာကုိမ  ေရးသားထားခ့ဲြခင်း မရိှေကာင်း၊ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခံကတိသစ ာြပလ ာ(၂)ေစာင်တုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှ ပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်

 ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 

အမှတ်(၃)၊ ဒထုပ်/ ဘ၊ီ ေြခရင်းခန်း၊ 

မဂ  လာလမ်း၊ စမ်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက် 

ဟုေခ တွင်ေသာ  ေပ(၁၂ ၁၂ x၅၀)

ရှိ တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင် 

ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုသ ူ

တုိက်ခန်းပုိင်ရှင်ေဒ စဲွလန်းဆုိင် [၁/

ပတအ(ိင်ု)၀၃၀၃၆၈]ထမှံ က ု်ပ် 

ေဒ ကျင်ေမ း   [၇/ပမန (ိုင်) 

၀၅၆၉၆၀]က အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်း 

ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသြဖင့်  ကန်ကွက်လိုပါက 

ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း(မရူင်း) 

များြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

             ေဒ ကျင်ေမ းေဒ ကျင်ေမ း

 ဖုန်း- ၀၉- ၇၅၇၇၅၁၆၇၉ ဖုန်း- ၀၉- ၇၅၇၇၅၁၆၇၉

  ၀၉-၄၂၃၇၂၂၂၈၇  ၀၉-၄၂၃၇၂၂၂၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၄၇၊ ေြမကွက်အမှတ ်-၁၄၂(A) ၊ အင်ကင်း 

မိင်လမ်းဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (ေပ၄၀xေပ၆၀)ရှိ ဦးေနထွန်းေအာင်အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား မိမိ 
အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိစ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ကတိြပ 
ေရာင်းချသူ ဦးေနထွန်းေအာင် [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၇၅၃၁၆]ထံမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ေရာငး်ဖုိး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းချခွင့်မရှိေကာင်းှင့ ်
ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
များတင်ြပပီး က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

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။ ဖုန်း-၀၉- ၄၅၁၃၇၈၀၀၇အမှတ် - ၁၅၉၅၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၅၁၃၇၈၀၀၇

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာင်းြမမိ၊ ကန်ေကာ်မိင်ရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်းထိပ ်

(ပတ်လမ်း) အမှတ်-၁၄ ေန ဦးလှသိန်း[၁၄/မမန(ိုင်)၁၃၁၂၁၂]ှင့်ေဒ လှပု [၁၄/မမန 

(ုိင်)၁၅၆၆၀၉]တုိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း သိေစအပ်ပါသည်-

က ု်ပ်မတ်ိေဆတွို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေအာင်ကိသုက် [၁၄/မမန(ိင်ု)၁၆၅၄၂၉]

သည် မဘိများ၏ သွန်သင်ဆုံးမမ ကိ ုလက်မခသံည့အ်ြပင်ဇနီးသည်ှင့ ်မသိားစကုိလုည်း 

စွန်ပစ်၍ ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှထွက်သွားပီး မိဘှင့်ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ဇနီးသည်ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိသားစုဝင်များှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

အဆက်အသွယ် လံုးဝမြပလုပ်ေတာ့ပါေသာေကာင့် သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ် 

သည့်အြပင ်၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ မည်သည့်ကိစ ရပ်ကိုမ  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင ်

ရက်ေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုစံမ်းေမးြမန်းြခင်း 

သည်းခံပါ)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ)ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ)

LL.B,A.G.T.L (EP), D.B.L, D.M.LLL.B,A.G.T.L (EP), D.B.L, D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉- ၇၉ ၅၁၈၄၀၄၂ဖုန်း-၀၉- ၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉- ၇၉ ၅၁၈၄၀၄၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
အမိ ေဒ တင်တင်မိုး [၇/ဖမန(ိုင်)၁၀၃၀၂၆] ကိုင်ေဆာင်သူှင့ ် 

ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ(ဦးေကျာ်ေဌး) [၇/ဖမန(ိုင်)၀၉၃၆၄၈]ကိုင်ေဆာင်သူတို၏သား 
ြဖစ်သူ ေမာင်ဝင်းထက်ေကျာ ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၂၁၅၉၃၀]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်
မိခင်ြဖစ်သူ၏ ဆိုဆုံးမမ ကိ ုမနာခံသည့်အြပင ်မိခင်မကိက်ှစ်သက်ေသာကိစ  
များကိ ုအကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုေနသည့အ်တွက် မခိင်ြဖစ်သ ူက န်မ ေဒ တင်တင်မိုးမှ 
သားြဖစ်သ ူေမာင်ဝင်းထက်ေကျာ်အား သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက် 
ပြီဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့က်စိ အဝဝအား တာဝန်ယ ူ
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ တင်တင်မိုး [၇/ဖမန(ိုင်)၁၀၃၀၂၆]ေဒ တင်တင်မိုး [၇/ဖမန(ိုင်)၁၀၃၀၂၆]

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေဈးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၆/ခ) ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ အမျိးအစား (ဝ.ဝ၆၉)ဧက အကျယ်ရိှ ေြမကွက် 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် များ အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ဦးတင်လှ [၁၂/ရကန 

(ိုင်)၀၅၁၈၅၁]ှင့် ေဒ စန်းကည် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၃၄၃၄]တို ပူးတွဲအမည ်

ေပါက်ပီး ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးတင်လှ ကွယ်လွန်ပီးေနာက် ဗဒု ဘာသာြမန်မာဓ့ေလ ့

ထုံးတမ်းဥပေဒအရ  ယခုေရာင်းချသူ  ေဒ စန်းကည်မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်

ထားကာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့အ်ြပည့အ်ဝရိှေကာင်း  တာဝန်ယဝူန်ခလံျက် ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် ေြမကွက်ဖိုးေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငတွချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ် 

ြပလပ်ုသည်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့ ်

များရှိသည်ဟ ု အဆိုရှိသူ  မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမရူင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုတံင်စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများ၊ တရားုံးအမန်ိ  

ဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးေသာ်ဇင် ဦးငိမ်းချမ်းေထွး ဦးေသာ်ဇင် ဦးငိမ်းချမ်းေထွး

 LL.B (စ်-၁၆၇၁၃) LL.B (စ်-၁၆၇၄၆) LL.B (စ်-၁၆၇၁၃) LL.B (စ်-၁၆၇၄၆)

 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂

တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကယ်စင်အမ်ိရာဝင်း 

အတွင်းရှိ  တိုက်အမှတ်(ေအ-၃)  အခန်းအမှတ်(၇၁၃) (Type B) ရှိ 

တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်းအတွင်းရိှ ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှေသာ 

အကျိးခံစားခွင့်တိုအား တိုက်ခန်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ဦးတင်ထွဋ် [၁၂/မရက(ိုင်) ၀၈၃၆၂၂]ထံမှ အပီးအြပတ ်

ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိေုပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို 

ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းှင့်အတူ ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်၍ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက် 

သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစ 

ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဒ ြဖသ ာိုင် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၂၇၃၅]ေဒ ြဖသ ာိုင် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၂၇၃၅]

 09-43033301 09-43033301

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ သထံုခုိင်၊ ကျိက်ထုိမိနယ်၊ ခလွန်ေကျးရာအုပ်စု၊ အကူဌ့ဲ 

ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(N-34)၊ ခံေြမအမျိးအစား၊ ေြမဧရိယာ ၅.၈၀ ဧကအနက်မှ 

ေြမဧရိယာ ၁ ဧက အေရှမှအေနာက် ေပ(၇၀၀) ေတာင်မှေြမာက ်(၆၃)ေပအား 

ပုံစံ(၇) အမည်ေပါက် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေသာ ဦးေအာင်စိုး (ဘ)ဦးေမာင်ေရ  [၁၀/

ကထန(ိင်ု)၀၄၅၅၉၃]ထမှံ က န်ေတာ် ေကျာ်ေကျာ်ထွန်းက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု

ခိုင်လုံေသာ     အေထာက်အထားှင့်တက ွ    ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ညဆီက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်းဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၇၉၆၀][၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၇၉၆၀]

အမှတ်(၁၅၄)၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၁၅၄)၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၀၁၅၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၀၁၅၉

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သေရေခတ ရာ(၂၄)လမ်း၊ တိုက်အမှတ် ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သေရေခတ ရာ(၂၄)လမ်း၊ တိုက်အမှတ် 

(၈၄၀/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြခာက်ထပ်တိုက်၏(ေြမညီထပ်) အကျယ်အဝန်း(၁၈ေပx၅၀ေပ)(၈၄၀/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြခာက်ထပ်တိုက်၏(ေြမညီထပ)် အကျယ်အဝန်း(၁၈ေပx၅၀ေပ)

ခန်ရှိ RC တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းခန်ရှိ RC တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

 အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကို  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု  ဝန်ခံကတိြပသူ 

ေဒ နီလာွန်  [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၁၉၁၃]+၁ ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်

အတွက် စရန်ေငေွပး ေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာ 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင် လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-

 ေဒ ေဆွေဆွ ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး ေဒ ေဆွေဆွ ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး

 (စ်-၃၀၀၃) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၁၆၃၅၆) (စ်-၃၀၀၃) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၁၆၃၅၆)

zaluckpwintlawfirm@gmail.com Ph:09-5018076zaluckpwintlawfirm@gmail.com Ph:09-5018076

ုံးချပ်-အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ုံးချပ်-အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

"ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း""ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဘိုးလန်ိးေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ှင်းဆလီမ်း၊ 

တိုက်-စီ၊  အခန်း-၅၀၃ ေန  ဦးေကျာ်ေဇာသက်တင ်[၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၁၀၈၄၁၈] 

ကုိင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ေဇာသက်တင်ှင့် ေဒ ေရ စင်ခိုင်တို 

သည် ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒှင့အ်ည ီ(၂၀၀၄)ခှုစ်ခန်က ေပါင်းသင်းေနထိင်ု 

လာခ့ဲရာ သား ေမာင်ဟိန်းသီဟထွဋ်ှင့် သမီး မယွန်းဝတီရှင်းသန်တုိှစ်ဦးအား 

ေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။ 

ထိကုဲသ့ို ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲသ့ည့ေ်နမှစ၍ ယေနအချန်ိအထ ိက ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက လင်ဝတ ရားရှိသည့်အတိုင်း တာဝန်ေကျပွန်စွာလုပ်ကိုင်ေက းေမွး 

ေစာင့ေ်ရှာက်ခဲေ့သာ်လည်း ေဒ ေရ စင်ခိင်ုမှ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆအွား စတ်ိဆင်းရမဲ  

များစွာ အမျိးမျိးြပမူလုပ်ကိုင်ေနထိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ထိကုဲသ့ို ြပမေူနထိင်ုခဲေ့သာ်လည်း က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ခွင့လ် တ်နားလည် 

သည်းခံစွာ ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း (၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွအား အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘ ဲသမီးြဖစ်သ ူ

မယွန်းဝတီရှင်းသန်အား ေခ ေဆာင်၍ ၎င်း၏သေဘာြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ 

ထုိကဲ့သုိ ၎င်း၏သေဘာဆ ြဖင့် ေနအိမ်မှဆင်းသွားခ့ဲပီး အသက်(၉)ှစ် 

အရယ်ခန်ရှိေသာ သမီးြဖစ်သ ူမယွန်းဝတီရှင်းသန်ှင့ ်ေငွေကးများကိုလည်း 

ယေူဆာင်၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွသရိှိြခင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှဘ ဲ၎င်း၏သေဘာဆ  

အရ ေနအိမ်မှဆင်းသွားမ သည် လုံးဝခွင့်မလ တ်ိုင်သည့်အြပအမူြဖစ်သည့ ်

အတွက်ေကာင့် ယေနေကာ်ြငာသည့်ေနမှစ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွှင့် ေဒ ေရ စင်ခုိင် 

တိုသည် တရားဝင်အကင်လင်မယားအြဖစ ် ြပတ်စဲေကာင်း အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းသန်ဇင်ေအာင်(LL.B,WIPO,DLP(Switzerland)) ဦးထွန်းသန်ဇင်ေအာင်(LL.B,WIPO,DLP(Switzerland))

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၉)

 ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၀၄၀၃ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၀၄၀၃

 ဦးသန်းလွင်ဦး(LL.B) ေဒ ှင်းဝတ်ရည်ထွန်း(LL.B) ေဒ သိဂ   (LL.B) ဦးသန်းလွင်ဦး(LL.B) ေဒ ှင်းဝတ်ရည်ထွန်း(LL.B) ေဒ သိဂ   (LL.B)

 (စ်-၄၆၇၂၇) (စ်-၅၁၀၉၇) (စ်-၅၃၅၈၀) (စ်-၄၆၇၂၇) (စ်-၅၁၀၉၇) (စ်-၅၃၅၈၀)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
က န်ေတာ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခိင်ုခင်ေလး[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၇၂၄၁]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ ်
ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ြမင်သာ(၁)လမ်း၊ 
တုိက်အမှတ်(၃/ခ)ရိှ (၆)ထပ်တုိက်၏ E-(၅လ ာ)၊ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းရိှ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင်လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ဇင်ဇင် 
မိုးညိ [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၈၂၁၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ကာလတန်ဖုိးေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အတွက် 
ပိင်ုေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားှင့်တကွ ဤေကညာစာ 
ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၄၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၄၃)
အမှတ်-(A/5)၊ အခန်း-၂၀၆၊ ပိေတာက်လမ်း၊အမှတ်-(A/5)၊ အခန်း-၂၀၆၊ ပိေတာက်လမ်း၊

 ခင်းသာအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ခင်းသာအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph: 09-250357506Ph: 09-250357506

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ြဗဟ စိရ်ုလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၃/က)ဟေုခ တွင်ေသာ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ 
လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃/က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)
ရှိ ဦးေအာင်သိန်း (PGU/၀၇၄၅၉၂) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 
ေဒ သန်ိးေအး[၁၂/ဥကတ (ိင်ု)၀၀၃၉၄၈]၊ ေဒ တင်ရ ီ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) ၀၆၈၀၆၁]၊ 
ဦးဆန်းေအာင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) ၁၁၀၇၀၄]တိုမှ ၎င်းတို အြပည့အ်ဝ အေမဆွက်ခ ံ
ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခလံျက် အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 
စာတမ်း မူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစ 
ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

စ်-၂၈၄၆၉(၂၄-၉-၂၀၀၈)စ်-၂၈၄၆၉(၂၄-၉-၂၀၀၈)
အမှတ်(၁၀၉၀)၊ (၁၆)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၉၀)၊ (၁၆)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၉၆၀၂ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၉၆၀၂ 



ိုဝင်ဘာ  ၁၃၊  ၂၀၂၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၃၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂၇၆)၊ အကျယ်အဝန်း (ေပ၄၀xေပ၆၀)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ 

ပါမစ်ေြမကွက်အမျိးအစားေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ [၁၂/

ဗဟန(ိုင်)၀၂၇၃၆၂]အမည်ေပါက်အမည်ြဖင့်တည်ရှိပီး အဆိုပါေြမကွက်အား ယခု 

ေရာင်းချသ ူေဒ သန်းသန်းဦး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၈၂၇၆]သည် အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်

မိမိတရားဝင်လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း၊ လွတ်

လပ်စွာေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် ဝယ်သူမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိ ု  

ပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း မူရင်းများြဖင့ ်ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)

ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက ်

ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်သီတာထွန်းေဒ ခင်သီတာထွန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၀၇)

အမှတ်- ၁၀၅၊ ေြမညီ၊ (၃၉)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်- ၁၀၅၊ ေြမညီ၊ (၃၉)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၄၄၅၅၇၉၄ဖုန်း-၀၉-၇၈၄၄၅၅၇၉၄

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးေအးကိုကိုဦးေအးကိုကို

အသက်(၆၀)အသက်(၆၀)
(ဦးေစာဦး- ေဒ ပံး)တို၏ သားေထွး ဦးေအးကိုကိ ု (၆၀)သည် ၂၇-၇-

၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် ဦးေဌးကိုကို၊ ဦးဆန်း 

ကုိကုိ၊ မေအးေအးေမာ်တုိှင့်အတူထပ်တူ ေကကဲွဝမ်းနည်းရပါေကာင်း ဦးေအးကိကုိ ု

ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ။

ေဒ ခင်ကည်ေဒ ခင်ကည်

မချိချိလွင်၊မေချာစုမိသားစု၊ လ  င်မိနယ်မချိချိလွင်၊မေချာစုမိသားစု၊ လ  င်မိနယ်

ဝမ်းနည်ေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်ေကကွဲြခင်း

ဦးေကျာ်ေဌးဦးေကျာ်ေဌး
ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်ေဂါပက ဒုတိယဥက   ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်ေဂါပက ဒုတိယဥက   

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၁၅၀/၁၅၄)၊ (၄၉)လမ်း (အထက်လမ်း)ေန (ဦးထွန်း 
တင်- ေဒ ကျင်ဥ) တို၏တစ်ဦးတည်းေသာသား၊  ေဒ ခင် 
သန်းေဌး၏ခင်ပွန်း၊ မသူဇာေဌး-ကိုစိုးတင့်၊ မသီရိေဌး၊ 
ေမာင်ဇာနည်ေဌးတုိ၏ေမွးသဖခင်၊ နနီ၊ီ ေဇေဇတို၏အဘိုး 
သည် ၂၂-၈-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ ၂:၁၅ နာရီတွင် 
ေန အိမ်၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွား 
ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲ
ရပါသည်။ 

ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်
ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ

မိမေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူေဟာင်းအသင်းမိမေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူေဟာင်းအသင်း

ဦးေကျာ်ရှိန်သန်းဦးေကျာ်ရှိန်သန်း
မိမေကျာင်းသားေဟာင်းမိမေကျာင်းသားေဟာင်း

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပ(၉)ရပ်ကွက်၊ ဇာနည်(၁၁)

လမ်း၊ အမှတ်(၅၈/က)ေန ေဒ ေအးေအးမွန်၏ခင်ပွန်းသည ်
၈-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ည ၉:၃၅နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့် ၉-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ  ါေန)နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း မိမမိသားစုများအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ

ရဟန်းဒါယိကာမကီးရဟန်းဒါယိကာမကီး

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေစာေဒ ြမင့်ြမင့်ေစာ

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၈၂၁)၊ သုံးလ ာ၊ 

မဟာဗ လလမ်းေန (ဦးဟန်စိန်)- ေဒ သန်းခင်တုိ၏သမီးကီး၊ ေဒ ခင်ခင်ေစာ၊ 
ေဒ ချိမာေစာတုိ၏ အစ်မကီး၊ ဦးခင်ေမာင်ကီး (စက်မ - ၂- ငိမ်း)၊ L & M Myanson 
Co., Ltd (Good Morning) ၏ဇနီး၊ မအိအိေကျာ့(Beyond Group Of Companies)၊ 
ကိုရည်ဘုန်းေမာင်ေမာင်၊ ကိုေအာင်ကိုသင်းတို၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်သည ်
၁၁-၁၁-၂၀၂၁  (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၆:၄၀ နာရီတွင် ပန်းလ  င်ေဆးုံ၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၃-၁၁-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် ၁၁နာရီတွင် ေရေဝး 
အေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 
ရပ်နီးရိှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ အသိေပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။        ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျိက ဆံလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၁)၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျိက ဆံလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၁)၊ 

ပ မထပ်(၆-လ ာ)(အြပင်ေထာင့်အခန်း)ဟုေခ တွင်သည့်ပ မထပ်(၆-လ ာ)(အြပင်ေထာင့်အခန်း)ဟုေခ တွင်သည့်

 တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းကို  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူကွယ်လွန်သူ 

ေဒ နန်းဆိုင်း[၉/မရမ(ိုင်)၀၂၉၆၉၅]၏ တရားဝင် အေမွဆက်ခံ 

ပိင်ုဆိင်ုသ ူခင်ပွန်း ဦးရီှေလာင်[၉/မရန(ိင်ု)၀၂၉၆၉၄]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လုိသူများ ယေနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက် 

အထားအြပည့်အစံုြဖင့်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ 

၈၇-လမ်း၊ အမှတ်(၄၄)၊ ေြမညီထပ်(ညာ)ဟုေခ တွင်သည့် ၈၇-လမ်း၊ အမှတ်(၄၄)၊ ေြမညီထပ(်ညာ)ဟုေခ တွင်သည့် 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အဆုိပါတုိက်ခန်းကုိ ေဒ ွန်ွန်[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၂၂၅၂၃]၏ 

ကိတ ိမသမီးြဖစ်သူ  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ေဒ ူပါသိန်း[၁၂/မဂတ (ိုင်)၀၂၂၄၉၀]ထံမှ  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 

တစ်ဦးက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လုိသူများ ယေနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက် 

အထားအြပည့်အစံုြဖင့်လာေရာက်  ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ၎င်းရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  အပီးအြပတ်ဆက်လက ်

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

ေဒ ခင်မျိးသန်ေဒ ခင်မျိးသန်
B.Com (I.T) (1971-Batch)B.Com (I.T) (1971-Batch)

စာရင်းစစ်မှး(ငိမ်း)စာရင်းစစ်မှး(ငိမ်း)

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေလာပတိလမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)၊ 

အမှတ်(၁၁၁၁)ေန  (ဦးြမေမာင်-ေဒ မမေလး)တို၏သမီးကီး၊ (ဦးသန်းထိက်ု) 

-ေဒ နန်ရှာခီ၊ (ဦးမျိးဆင့်)တို၏ညီမ၊ ဦးဝင်းလွင်-ေဒ ရီရီခင်၊ ဦးစံြမင့်- 

ေဒ ခင်မျိးကည်၊ (ဦးြမဝင်း)- ေဒ ဥမ ာခင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေကျးဇူးရှင် 

မမကီး၊ တ/ူတမူ ၁၁ ေယာက်၊ ေြမးေလးေယာက်တို၏ အဘွား  ေဒ ခင်မျိး 

သန်သည် ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ရက ် နံနက် ၇:၁၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ GRAND 

HANTHAR ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ 

ပ်ုကလာပ်အား ယင်းေန ညေန ၄ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီး 

ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအပ်     

ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးဝီ ှးဦးဝီ ှး

 န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဝဏ သဂိ   လမ်း၊ အမှတ်(၅၀၈)၊ ပထမထပ်ေန ေဒ ုေုဝ၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ (ဦးအရှင်း-ေဒ ခင်သန်း)တို၏သား၊ (ဦးေကျာ်စိန်-ေဒ ေအးချိ)
တို၏သားသမက်၊ ဦးေနဖိးဦး-ေဒ ဇင်ဝါဝါမွန်၊ ဦးေကာင်းြမတ်သ-ူေဒ ေအးြမယမုံတို၏ 
ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်eာဏ်ထူးြမတ်ဖိး၊ ေမာင်ထက်ြမတ်  င်း၊ ေမာင်ြမတ်ထူးခန်  
တို၏အဘိုးသည ်၁၁-၁၁-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) ည ၁၀:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတဇုပ်ုကလာပ်ကိ ု၁၅-၁၁-၂၀၂၁(တနလ  ာေန )မွန်းတည့် 
၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအား 
ရည်စူး၍ ၁၇-၁၁-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၇နာရီတွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ် 
နာယမူည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်က ေရာက်ေပးကပါရန် ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]             ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးြမတ်စိုး(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးြမတ်စိုး(ငိမ်း)

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
 ဗိလ်ုမှးြမတ်စိုး(ငမ်ိး)၊ အသက်(၆၈)ှစ်သည် ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ 

ရက် နံနက် ၁၁:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရသည့် 
အတွက် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ခမရ(၅)ခမရ(၅)
စစ်သည်ေတာ်ေဟာင်းများစစ်သည်ေတာ်ေဟာင်းများ

ေဒါက်တာချစ်ဦးေဒါက်တာချစ်ဦး

ပါေမာက (ငိမ်း)သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်ပါေမာက (ငိမ်း)သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်

အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ဓမ ေစတီလမ်းေန (ေဒါက်တာဦးကီးြမင့-်

ေဒ ြမြမေသာင်း)တို၏သား၊ ေဒ သန်းွယ်(Retd.UNDP)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

Dr. ယ်ေမသ-ီDr.Chris Gossel(UK)၊ ေဒ ြမင့မ်ိရ်ုဝင်း-ဦးတင်ထွဋ်(TotalEnergies)၊ 

ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမတ်-ေဒ ယ်ယ်ဝင်းဦး(TotalEnergies)၊ ေဒ မီမီခုိင်(UNICEF, 

New York)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ေမာင်မိုးသုခ၊ ေမာင်ထွဋ်ဦးေဝယံ၊ 

ေမာင်ေအာင်ခန်ပုိင်၊ မေမသူပုိင်၊ Madeleine Annanwe Gossel တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဘိုးဘိုးကီးသည ်၁၀-၁၁-၂၀၂၁ရက ်နံနက် ၂:၅၀ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသိုကူး

ေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

ဦးသန်းေဝ(ခ) ဦးေဝသန်း(ဘုတလင်)ဦးသန်းေဝ(ခ) ဦးေဝသန်း(ဘုတလင်)
ြမန်မာ့ဝါလုပ်ငန်း (ငိမ်း)ြမန်မာ့ဝါလုပ်ငန်း (ငိမ်း)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ ဘတုလင်မိ၊ မဟာဗ လရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၄၉၂)ေန (ဦးဆန်းွန်- ေဒ လှစန်ိ)တို၏သား၊ (ဦးသန်းေဖ)၊ (ေဒ သန်းေမ)၊ 

(ဦးသန်းေရ )၊ (ဦးသန်းေင)ွတို၏ ည/ီေမာင်၊ (ဦးရာတင်)-ေဒ ဝင်းကည်(မလူ 

တန်းေကျာင်းအုပ်၊ ငိမ်း) ၏အစ်ကို၊ ဟိုပုံးမိေန ဗိုလ်မှးချပ် သိန်းိုင်- 

ေဒ ေမရီေရ ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ စည်ပင်အိမ်ရာ၊ တိုက် (A-6)၊  

အခန်း(၃၀၂) ေန (ေဒါက်တာထွန်းလင်းေအာင်)- ေဒါက်တာ ခုိင်မုိးသန် (YCDC) 

တို၏ ဦးေလး၊ မဆုစ ီိုင်၊ ေမာင်သန်ရာဇာထွန်း၊ ေမာင်ခန်ထူးိုင်တို၏ 

အဘိုးသည် ၁၂-၁၁-၂၀၂၁  (ေသာကာေန) မွန်းလဲွ ၂:၀၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၁၄-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၁၁:၀၀ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။    ကျန်ရစ်သမူသိားစု

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 သိန်းကည)်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

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ ေဗာဓိေညာင်ပင် ဒါယိကာမ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ ေဗာဓိေညာင်ပင ်ဒါယိကာမ 

မယ်ေတာ်ကီး ဘွားဘွား ေဒ ြမေအး(Polly)ဗန်းေမာ်မယ်ေတာ်ကီး ဘွားဘွား ေဒ ြမေအး(Polly)ဗန်းေမာ်
ဗိုလ်မှး(ငိမ်း)ေရ/၃၁၂၀ အမျိးသမီးေရတပ်အရာရှိ အပတ်စ်(၁)ဗိုလ်မှး(ငိမ်း)ေရ/၃၁၂၀ အမျိးသမီးေရတပ်အရာရှ ိအပတ်စ်(၁)

အသက် (၉၀)အသက် (၉၀)
ဦးအက်စ်သဟီန်-ေဒ စက်ရတီို၏ သမီး၊ ဦးတင်(မီးရထား)-ေဒ ခင်ေသာင်းတို၏ သမီးေခ းမ၊ ၁၃၇ဘ/ီ၁၊ 

သံလွင်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးသိန်းထွန်း(Commander Navy-Managing Director-

Myanmar shipyard-retired)၏ဇနီး၊ ေဒ ြမြမတ်ထွန်း၊ ဦးေအးထွန်း-ေဒ စဝ်သ ာွဲ၊ (ဦးထင်ေပ ထွန်း 

ဗိုလ်ကီး-ေရ/ငိမ်း)တို၏ေမွးမိခင်၊ ဂီဂီးှင်းဝင့်ထွန်း၊ ဂူဂူး Annabelle Lynn Tun၊ Nicholas Khaing Tun၊ 

Callista Htin Tun၊ Zarah Aye Tun၊ Jaia Htin Tun၊ Amara Htin Tunတို၏ ဘွားဘွားသည် ၉-၁၁-၂၀၂၁ 

ရက်တွင ်ဘန်ေကာက်မိ Samitivej ေဆးုံတွင ်ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၁၀-၁၁-

၂၀၂၁ ရက်တွင် ဘန်ေကာက်မိ Watt Ta Thong ဘန်ုးကီးေကျာင်းတွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပီး၊ ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ 

ရက်တွင် ြမန်မာပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ် ဦးေဆာင်လျက်ရိှေသာ အာုဦံးဘရုားေစတေီတာ် ေကျာက်ဖရား 

ြမစ်တွင ်အိုးြပာေရေမ ာြခင်းကိုပါ ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၁၁-

၂၀၂၁ ရက်တွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းကုိလည်း ၎င်းေကျာင်းတွင်ပင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် 

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ လယ်တီစံေကျာင်းတွင်လည်း တူ/တူမ သားသမီးများက ရက်လည်ဆွမ်းေက း 

တရားနာေရစက်ချမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ရာသီဥတုြပင်းထန်ြခင်းှင့် ရာသီအကူးအေြပာင်းကာလ၌ တိရစ ာန်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါများကျေရာက်ြဖစ်ပွား 

ိင်ုပီး ပျက်စီးဆုံး ံးမ များြဖစ်ေပ ေစိင်ုပါသြဖင့် ကူးစက်ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ိင်ုေရးအတွက် ေအာက်ပါအတိင်ုး 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

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

(၂) ေမွးြမေရး ခံများတွင ်ပိုးသတ်သန်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ုစနစ်တကျပုံမှန်ေဆာင်ရက ်ရန်၊

(၃) တိရစ ာန်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ုပုံမှန်ထိုးှံကရန်၊

(၄) ေရာဂါြဖစ်သည်ဟ ုသံသယြဖစ်ေသာ တိရစ ာန်များကို သီးြခားခွဲထားရန်၊ 

(၅) တိရစ ာန်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါဟ ုသံသယြဖစ်ဖွယ်ေတွရှိရပါက နီးစပ်ရာေမွးြမေရးှင် ့ကုသေရး 

 ဦးစီးဌာနှင့် ဆက်သွယ်၍ ေဆးကုသမ အြမန်ေဆာင်ရက်ရန်၊

(၆) ေရာဂါြဖစ်တရိစ ာန်ကိ ုအြခားတရိစ ာန်များှင့်ေဝးရာတွင် သီးြခားချည်ေှာင်ထားရန်ှင့် လ တ်ေကျာင်း 

 ြခင်း၊ အြခားေနရာသို ေမာင်းှင်ေရ ေြပာင်းြခင်းမြပရန်၊

(၇) တိရစ ာန်အေသေကာင်များကိ ုစားေသာက်ြခင်းမြပရန်ှင် ့စနစ်တကျေြမြမပ်ဖျက်ဆီးရန်၊

(၈) တရိစ ာန်များ ပုမှံန်မဟတ်ုဘ ဲုတ်တရက်ေသဆံုးြခင်းှင့် တရိစ ာန်ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ ထူးြခားြဖစ်စ် 

 များရိှပါက သက်ဆိင်ုရာအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊ ေမွးြမေရးှင့်ကသုေရးဦးစီးဌာနှင့် ြမန်မာိင်ုငေံမွးြမေရး 

 လုပ်ငန်းအဖွဲချပ်ထံသို ဆက်သွယ်အေကာင်းကားပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်၊

(၉) ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင် ့ ေရာဂါစူးစမ်းရှာေဖွြခင်းလုပ်ငန်းများတွင ်သက်ဆိုင်ရာ 

 ဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင် ့ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်။

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေမွးြမေရးတိရစ  ာန်ကူးစက်ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

အသိေပး  းေဆာ်ချက်

မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ိုဝင်ဘာ   ၁၃၊   ၂၀၂၁  

ယေန ဖတ်စရာ

အကမ်းဖက်သူများ၏ အေကာင်းမဲ့ပစ်ခတ်မ ေကာင့် 

ပညာေရးဝန်ထမ်းတစ်ဦး ေသဆုံး၊ သင်ကားမ  

အေဆာက်အအံုများအနီး ဗုံးေပါက်ကွဲမ များြဖစ်ပွား

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၉၉၂ ဦး 

ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၃ ဒသမ ၇၉ 

ရာခိုင် န်းရှိ

စာမျက်ှာ » ၁၄

စာမျက်ှာ » ၁၈

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၁၂

စိုက်ပျိးေရး၊     ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန  ေမွးြမ 

ေရးှင့်      ကုသေရးဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့်ိုင်ငံအတွင်း    ိုှင့် 

ိုထွက်ပစ ည်းများ  ပိမုိစုားသုံးိင်ု 

ေစရန်ှင့်    သန်ရှင်း၍   အရည် 

အေသွး ေကာင်းမွန်ေသာ  ွားုိများ 

ရရိှေရး  ပံပ့ိုးေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း 

အင်းစိန်ွားုိေဈးကွက်ှင့် တာေမွ 

ွားုိေဈးကွက်တုိရိှပီး  ပုဂ လိက 

စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၁ သို 

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

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ ိုှင့် ိုထွက်ပစ ည်းထုတ်လုပ်ိုင်ရန် ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိ

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ   ၁၂

လာမည့်ှစ် ေမလတွင်ကျင်းပမည့်  (၃၁)ကိမ်ေြမာက် ဗီယက်နမ ်

ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွယှ်ပိင်မည့ ်ြမန်မာ ယ-ူ၂၂ အသင်းကိ ုနည်းြပချပ်အြဖစ် 

ဘေူဂးရီးယားိင်ုငသံား ပိေုပါဗ့်က ဆက်လက်ကိင်ုတွယ်မည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည ်   ပိုေပါ့ဗ်ကို    ဗီယက်နမ် 

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲအထ ိ  ဆက်လက်တာဝန်ေပးရန်အတွက ် ပီးခဲ့သည့ ်

ေအာက်တုိဘာလက တစ်ှစ်သက်တမ်းတုိးစာချပ် ချပ်ဆုိထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ပိေုပါဗ့်သည် ြမန်မာ ယ-ူ၂၂/ယ-ူ၂၃ အသင်းနည်းြပချပ်အြဖစ် 

၂၀၁၉ ှစ်ဆန်းပုိင်းတွင် စတင်ခန်အပ်ခံရပီး ှစ်ကိမ် သက်တမ်းတုိး 

ထားြခင်းြဖစ်သည်။                      စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၅ သို 

အင်အားကီးိုင်ငံအချိ၏ မဟာဗျဟာအားပိင်မ များသည် အာဆီယံအပါအဝင် ေဒသအသီးသီးအေပ  ိုက်ခတ်မ များရှိလာ

အာဆီယံဗဟိုြပမ ၊ အာဆီယံစုစည်းညီွတ်မ ှင့် အာဆီယံလမ်းေကာင်းတိုသည် မည်သည့်အချနိ်ှင့်မ မတူေအာင် ခိမ်းေြခာက်ခံေနရ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၂

(၂၂)ကိမ်ေြမာက ်  အာဆီယံကည်းတပ ်

ဦးစီးချပ်များအစည်းအေဝး(22nd  ASEAN   

Chiefs  of  Army  Multilateral Meeting) 

ကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် Virtual  Confer- 

encing ြဖင့် ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အဆိပုါ အစည်းအေဝးသုိ ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ    ဒုတိယဥက   ၊ 

ဒုတိယ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း) ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း၊ အာဆီယံိုင်ငံ 

များမှ ကည်းတပ်ဦးစီးချပ်များ၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံအေြခစိုက ်    အာဆီယံိုင်ငံများမ ှ

စစ်သံမှးများ၊    သံုံးတာဝန်ရှိသူများ၊ 

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများှင့် တာဝန် 

ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ    ဒုတိယဥက   ၊   ဒုတိယ 

တပ်မေတာ်       ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၊ 

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ ယှ်ပိင်မည့် 

ြမန်မာ ယူ-၂၂ အသင်းကို 

ပိုေပါ့ဗ် ဆက်လက်ကိုင်တွယ်မည်

(၂၂)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံကည်းတပ်ဦးစီးချပ်များအစည်းအေဝး ကျင်းပစ်။

အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအားလုံး ယခင်ကထက်ပို၍ စည်းလုံးညီွတ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်လို


