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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

ပုဂံ-ေညာင်ဦး ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမရှ ိေရ စည်းခုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား ဖူးေတွရစ်။

ယေန ဖတ်စရာ

လှပမိင်ဆိုင် လတန်ေဆာင်တိုင်

ရန်ကုန်−ထားဝယ်−မိတ်−ေကာ့ေသာင်း 

ေလေကာင်းခရီးစ်များ 

ြပန်လည်ေြပးဆွဲမည်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာသစ် ၈၄၃ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး

ေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၃ ဒသမ ၄၇ 

ရာခိုင် န်းရှိ

ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း

စာမျက်ှာ » ၁၀

စာမျက်ှာ » ၅

စာမျက်ှာ » ၂၀

စာမျက်ှာ » ၂၂

ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

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

ေကာင်းမ ကိုြပလုပ်ဆည်းပူး

တန်ေဆာင်တိုင်ုံးပိတ်ရက် ပုဂံ-ေညာင်ဦး ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို 
ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးများ လာေရာက်ဖူးေြမာ်

ေညာင်ဦး    ိုဝင်ဘာ    ၁၇

တန်ေဆာင်တိုင်ုံးပိတ်ရက ်ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် 

ပုဂံ-ေညာင်ဦး ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို    

ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးလာေရာက်သူ များြပား 

လျက်ရှိေကာင်း ေရ စည်းခုံဘုရား ေဂါပကအဖွဲုံး 

အဖွဲမှး ဦးသန်းြမင့်ဦးထံမ ှသိရသည်။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ဦးမိနယ ်ပုဂံ 

ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမသုိ တန်ေဆာင်တိင်ု 

ုံးပိတ်ရက်  ဘုရားဖူးလာေရာက်သူများြပားပီး 

ေရ စည်းခုဘံရုားကီးသို ဘရုားဖူးလာေရာက်သမူျား

စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ ဘုရားဖူးေြမာ်ိုင်ရန ်သာမန် 

ရက်များတွင် နနံက် ၆ နာရမှီ ညေန ၆ နာရအီထသိာ 

ဖွင့်လှစ်ထားပီး အခါကီးရက်ကီးများတွင် နံနက် 

၅ နာရမှီ ည ၈ နာရအီထ ိဖွင့လှ်စ်ဖူးေြမာ်ေစလျက်ရိှရာ

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို  



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊   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

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့် သာမညဖလအခါေတာ်ေန

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

သုံးေလာကထွတ်ထား သဗ ညတြမတ်စွာဘုရားရှင်သည် သာမညဖလသုတ န် 

ေဒသနာေတာ်ကို တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေနညတွင ်အဇာတသတ်မင်းကီးအား 

ေဟာေတာ်မသူည်ကိ ုအေကာင်းြပ၍ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်နကိ ုသာမညဖလ 

အခါေတာ်ေနဟ ုအထူးြပခဲပ့ါသည်။ သာမညသည် ရဟန်း၊ သာမေဏြပလပ်ုြခင်း၊ 

ဖလသည် အကျိးေကျးဇူးြဖစ်သည်။ ရဟန်းသာမေဏ၏ အကျိးေကျးဇူးကိ ုစတင် 

သိရေသာေနြဖစ်သည်။

အဇာတသတ်မင်းသားသည ်ေဒဝဒတ်ကို ဆရာတင်မှားပီး ဖခင်ကိုသတ်၍ 

မင်းြဖစ်လာခဲ့သည်။ ထိုေနာက် ဖခင်ဗိမ ိသာရမင်းကီးအေပ  ကျးလွန်ခဲ့သည့် 

ကီးမားလှသည့အ်ြပစ်များကိ ုေတွးေတာပပူန်ပီး ေနစ် စားမဝင်အပ်ိမေပျာ်သည့ ်

ေရာဂါေဝဒနာကို ခံစားေနရသည်။ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေနညတွင် ြမတ်စွာ 

ဘုရားရှင်က သာမညဖလ(ရဟန်းြပြခင်းအကျိး)သုတ န်ေဒသနာကို ေဟာကား 

ေတာ်မူေသာအခါ အဇာတသတ်မင်း ခံစားေနရေသာ ေရာဂါေဝဒနာများ ချပ်ငိမ်း 

သွားပီး ြမတ်စွာဘုရားရှင်အား အလွန်ကည်ညိေသာ၊ ဗုဒ သာသနာအား အလွန် 

ေလးစားိုေသေသာမင်းတစ်ပါး ြဖစ်လာခဲ့သည်။

အဇာတသတ်မင်းသည် အလွန်ကီးေလးေသာအြပစ်ကိ ုကျးလွန်ခဲေ့သာ်လည်း 

မိမိအမှားကိ ုမှားမှန်းသိပီး ြမတ်စွာဘုရားှင့်သာသနာေတာ်အေပ တွင် အလွန် 

ကည်ညိ ေကာင်းမ ြပေသာအကျိးအားေကာင့ ်မဟာအဝီစိငရဲသို မကျေရာက ်

ေတာ့ဘဲ ေလာဟကုမ ီငရဲ၌သာ ကျေရာက်ြခင်း၊ ငရဲမှလွတ်ေြမာက်ေသာအခါ 

ဝိဇီတာဝီဘွဲအမည်ြဖင့ ်ပေစ ကဗုဒ ါြဖစ်ပီး နိဗ ာန်သိုမျက်ေမှာက်ြပရမည့ ်ပုဂ ိလ် 

ြဖစ်ြခင်း စသည့အ်ကျိးများကိ ုခစံားရမည်ြဖစ်သည်။  သာမန်ပုထုဇ်တုိမည်သည် 

အမှားှင့်ကင်းိုင်ကသည်မဟုတ်ေပ။ လူေပါင်းမှား၊ ဆရာတင်မှားလ င် အမှား 

ကျးလွန်တတ်ပီး မှားလ င်မှားမှန်းသိပီး ေကာင်းမ ြပပါက အမှားအြပစ်သက်သာ 

ေစပီး ေကာင်းကျိးချမ်းသာြဖစ်ေစိုင်သည်။ အမှားကို မှားမှန်းမသိ အမှားကို 

ဆက်လက်ကျးလွန်ေနပါက မည်သည့်အခါမှ အြပစ်မှလွတ်ေတာ့မည်မဟုတ ်

သည်ကို အဇာတသတ်မင်း၏ြဖစ်စ်က  န်းဆိုထားပါသည်။

အဇာတသတ်မင်းသည် သာမညဖလသတု န်ေဒသနာ (ရဟန်းြပြခင်းအကျိး) 

နာကားရြခင်းအကျိးအားေကာင့် ရတနာသုံးပါးကို အလွန်ကည်ညိကိုးကွယ ်

ဆည်းကပ်သည့ ်ဥပါသကာအြဖစ်ေရာက်ခဲသ့ည်။ သာသနာြပမင်းတစ်ပါးြဖစ်လာ၏။ 

ရဟန်းှင့သ်က်ဆုိင်ေသာ သာမညဖလတရားေဒသနာသည် အလွန်အကျိးကီးမားလှ 

၏။ ထုိတရားေဒသနာကုိ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေနတွင် ေစတီ၊ ဘုရား၊ ေကျာင်း 

ကန်၊ ေနအမ်ိများတွင် ရတ်ဖတ်ပေူဇာ်ပွားများက၏။ ပွားများကသူတုိမှာ ကသုိလ်ု 

ေကာင်းမ အကျိးတရားများ တိုးပွားက၏။ ထိုအြပင် ရဟန်းကိုအမှးြပသည့ ်

ကထိန်သက  န်းများကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းက၏။  

ရဟန်းေတာ်သည် ြမတ်စွာဘုရား၏တရားေတာ်ကို ေဟာကားေဝငှေသာ 

ပုဂ ိလ်ြဖစ်၏။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသည် ရတနာသုံးပါးမည်၏။ ဘုရား၊ တရား၊ 

သံဃာ ရတနာသုံးပါးတိုအား ကိုးကွယ်ရာအြဖစ ်       ယုံကည်ဆည်းကပ်မ ကို 

“သရဏဂု”ံ ဟေုခ ၏။ ဗဒု ဘာသာဝင်မှန်လ င် သရဏဂုတံည်ရမည်ြဖစ်၏။ သရဏဂု ံ

မတည်လ င် ဗုဒ ဘာသာဝင်မမည်ထိုက်ေပ။ သရဏဂုံတည်ရန်အတွက် ဘုရား၊ 

တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးအေပ  ယုံကည်အားထားမ (သဒ ါ)ရှိရမည်ြဖစ်၏။ 

ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ယုံကည်ြခင်းအားြဖင့ ်မိမိတိုမှာြဖစ်ေပ မည့် အပါယ် 

ဆင်းရ၊ဲ သံသရာဆင်းရတုိဲမှ လွတ်ေြမာက်ိင်ုကသည်ဟ ုယုံကည်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

တရားေတာ်ကို ယံုကည်ရာ၌လည်း သတ ဝါတို၏ေကာင်းကျိးများကို ြဖစ်ပွားေစ 

ိုင်ေသာတရား၊ အပါယ်ဆင်းရဲ၊ သံသရာဆင်းရဲများကိ ုပယ်ေဖျာက်ေပးိုင်ေသာ

တရားြဖစ်သည်ဟ ုယုံကည်ရမည်ြဖစ်သည်။

သံဃာေတာ်ကုိ ယံုကည်ရာ၌လည်း သံဃာေတာ်သည် သတ ဝါတုိ၏အကျိး 

စီးပွားကိုြဖစ်ေစိုင်ေသာတရား၊ သံသရာဆင်းရဲကို ပယ်ေဖျာက်ေပးိုင်ေသာ 

တရားတိုကိ ုေဟာကားေတာ်မတူတ်သည်ဟ ုယုံကည်ရမည်ြဖစ်၏။ ထိသုို ယုံကည် 

ြခင်း (သဒ ါ)ရိှမှ ကိုးကွယ်ထိက်ု၊ ပေူဇာ်ထိက်ု၏ဟေူသာ အသ(ိပညာ) လည်းေပ လာ 

မည်ြဖစ်၏။ ယခအုခါ ကာလဝပိ တ ိ ဆတ်ုကာလြဖစ်၍ ဘရုား၊ တရား၊ သဃံာေတာ် 

အေပ  ယုံကည်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မ  ပါးလျားလာသည်ကိ ုေတွရ၏။ ပါးလျား 

လာသည်သာမက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာေတာ်အေပ  ြပစ်မှားကျးလွန်မ များ 

ြပလုပ်လာကသည်များ ေတွြမင်လာရ၏။  အကုသိုလ်အမ အားလုံးတွင် အမိ၊ 

အဖ၊ ရဟ ာကို သတ်ြခင်း၊ ြမတ်စွာဘုရားကို ေသွးစိမ်းတည်ေအာင်ြပြခင်း၊ 

သံဃာကို သင်းခွဲြခင်းသည ်အလွန်အြပစ်ကီးေလးလှသည်။

ထိုေကာင့် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့် သာမညဖလအခါေတာ်ေနတွင် ြမတ်စွာ 

ဘုရားရှင်ေဟာကားေတာ်မူေသာ ရဟန်းြပြခင်းအကျိးတရားကိုနာကားြခင်း၊ 

ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ြခင်းြဖင့် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို ပိုမိုယုံကည ်

သဒ ါသက်ဝင်ြခင်းြဖင့ ်ေလာက၊ သံသရာေကာင်းကျိးများကိ ုပွားတိုးလာေအာင ်

ကိးပမ်းအားထုတ်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

မိုင်းရယ ် ိုဝင်ဘာ  ၁၇
ရှမ်းြပည်နယ်  (ေြမာက်ပိင်ုး) မိင်ုးရယ်မိနယ်    ေကျးလက်ေဒသ 
ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနက      ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 
လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအတွက်     ဖွင့်လှစ်သည့်  AVIP ှင့်    ေကျးရာ 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံချက ်   ေရးဆွဲနည်းသင်တန်းဆင်းပွဲကိ ု 
ိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်    နံနက်ပိုင်းက     အဆိုပါဦးစီးဌာနုံး 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး 
ဌာန  ေခတ မိနယ်ဦးစီးမှး  ဦးအုန်းြမင့်က   ေကျးရာအဆင့ ်
ေကာ်မတီဝင်များအေနြဖင့်  ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်း 
စမီကံန်ိးအေကာင်း ပိမုိသုရိှိနားလည်ပီး လပ်ုငန်းက    တစ်ခ ု
ချင်းအလိက်ု ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ိင်ုေစရန် ရည်ရယ်၍ 
သင်တန်း   ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  သင်တန်းမှ 

သင်ကားပိုချေပးခဲသ့ည့ ်သင်ခန်းစာများကိ ုလက်ေတွနယ်ပယ် 
တွင် ြပန်လည်အသုံးချကရန ်လိုအပ်ေကာင်း မှာကားသည်။

အဆုိပါသင်တန်းတွင် ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်း 
စီမံကိန်းအေကာင်း၊   စီမံချက်ေရးဆွဲနည်း၊   ရန်ပုံေငွသုံးစွဲမ  
အစီအစ်ှင့်  လုပ်ငန်းခွင်  စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးတွင ်
ေဆာင်ရက်ရမည့ ် အချက်အလက်များကိ ု စီမံကိန်းတာဝန်ခံ 
ဝန်ထမ်းများက ိဝုင်ဘာ ၁၃ ရက်မှစ၍ ေလးရက်ကာဖွင့လှ်စ်ပိုချ 
သည်။  သင်တန်းသို ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် ေြခာက်လတာ 
ကာလတွင် ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရး     လုပ်ငန်းစီမံကိန်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မည့ ်မိင်ုးရယ်မိနယ်အတွင်းရိှ 
နားေခ ၊ ကုန်းည၊ တာေပါက်၊ ပုံကတ်နမ့်အွန် ေကျးရာများမ ှ
ေကာ်မတဝီင်စစုေုပါင်း ရှစ်ဦးတက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

မင်းြမင့်မိုရ်

မိုင်းရယ်မိနယ်၌ AVIP ှင့် ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံချက်ေရးဆွဲနည်းသင်တန်းဆင်း

ေကျာင်းကုန်း  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

အာဆီယံ The AHA Center က ြမန်မာုိင်ငံ ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

တုိက်ဖျက်ေရးအတွက် လှဒါန်းထားသည့် ေဆးပစ ည်းများကုိ 

ြမန်မာိင်ုငံကက်ေြခနအီသင်းမှတစ်ဆင့ ်ေကျာင်းကန်ုးမိနယ် 

ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်   ကုသေရးဦးစီးဌာနသို     လ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်ပဲွကုိ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက မိနယ်ြပည်သူေဆးံုဝင်း 

ေဒ သန်းတင်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

အခမ်းအနားတွင် ြမန်မာုိင်ငံကက်ေြခနီအသင်းဒုတိယ

ဥက    ေဒါက်တာအမရာေမာ်ုိင်က  ြမန်မာုိင်ငံကက်ေြခနီအသင်း 

ေကျာင်းကုန်းမိနယ်ြပည်သူေဆးုံသို ေဆးုံသုံးပစ ည်းများ လှဒါန်း
အေနနဲ   AHA Center က  ေပးပိုလှဒါန်းလာေသာ  စုစုေပါင်း  

အေမရိကန်ေဒ လာ    တစ်သိန်းတစ်ေသာင်းရှစ်ေထာင်ှစ်ရာ ့

ကိုးဆယ်တန်ဖိုးရှ ိ   ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ    တိုက်ဖျက်ေရး 

အတွက်  ေဆးပစ ည်းများကုိ   ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန         ခုိင်ှင့်မိနယ်များသုိ 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍         ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ထုိေနာက်  ြမန်မာုိင်ငံကက်ေြခနီအသင်း  ဒုတိယဥက    

ှင့်အဖွဲက        အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်      ငါးလုံးှင့်  

ေအာက်ဆီဂျင် ၁၅ လီတာ အိုးေလးလုံး  ေပးအပ်ရာ မိနယ်မှ 

တာဝန်ရှိသူများက    လက်ခံရယူခဲ့ပီး       မိနယ်ဆရာ 

ဝန်ကီးေဒါက်တာေအးိုင်က  ေကျးဇူးတင်စကား    ြပန်လည် 

ေြပာကားခဲသ့ည်။      ေကျာင်းကန်ုးမိနယ်       ြပည်သူေဆးုသံို   

အိမ်သံုး ေအာက်ဆီဂျင်စက်ှစ်လံုး၊ ေဒါင့်ကီးတုိက်နယ်ေဆးံုသုိ 

တစ်လံုးှင့်  ေကျာင်းကုန်းမိနယ ်   ကက်ေြခနီအသင်းခွဲသို 

ှစ်လံုးှင့် ၁၅ လီတာ  ေအာက်ဆီဂျင်အိုးေလးလုံး    ေပးအပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                   

        ဝင်းကိင(်ြပန်/ဆက်)



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁
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ထုတ်ကုန်များ အရည်အေသွးြပည့်မီေအာင ်ထုတ်လုပ်

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

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

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

ေတာ်ပိင်ုစက်ုမံျားအား ြပန်လည် လည်ပတ်ိင်ုေရးအတွက်  ကန်ုကမ်းများရရှိမ ၊  သွင်းအားစမုျားရရိှမ ှင့ ်ေဈးကွက်ရရိှေရးအေပ   သုံးသပ်တွက်ချက်၍  ေဆာင်ရက်သွား 

ရမည်ြဖစ်ပီး ထတ်ုကန်ုများကိလုည်း အရည်အေသွးြပည့မ်ေီအာင် ထတ်ုလပ်ုသွားရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ်ှင့ ်အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ိင်ုငပံိင်ုပစ ည်း 

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

ဝန်ထမ်းအားလုံး အသိတရားရှိရှိြဖင့် ေစ့ေစ့စပ်စပ်သုံးစွဲိုင်ေရး အသိေပးေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုေကာင်း။
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ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

လာအုိြပည်သူဒီမုိကရက်တစ် သမ တုိင်ငံ 

၏  ဖိတ်ကားချက်အရ   ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်သည်  ယေန  နံနက် 

၇ နာရ ီမနိစ် ၄၀ တွင်    လာအိြုပည်သူဒမီို

ကရက်တစ်သမ တိုင်ငံ       အစိုးရှင့် 

ကုလသမဂ ဖွံဖိးမ အစီအစ် (UNDP) 

တို ပူးေပါင်း၍ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

ကျင်းပသည့ ်      (၁၃)   ကိမ်ေြမာက ်

အဆင့်ြမင့် စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲ ဖွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနားသုိ ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်    လာအို 

ြပည်သူဒီမိုကရက်တစ်   သမ တိုင်ငံ 

ဝန်ကီးချပ် မစ တာ ဖန်ခမ်ဗီဘာဝန်ှင့် 

ကုလသမဂ ဖွံဖိးမ         အစီအစ် 

အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ် ကလုသမဂ စ်ဆက် 

မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ အဖွဲ၏  ဒုတိယ 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇
စီးပွားေရးှင့်      ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်၊    ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးဆိုင်ရာ 
ပစ ည်းများကိ ုေလေကာင်း၊  ေရေကာင်းှင် ့
နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများက ေှာင့ေ်ှး     
ကန် ကာမ မရှိ   တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်  
အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ    စီစ်ေဆာင်ရက် 
ေပးလျက်ရှိရာ     ယေနတွင်    ြမဝတီ၊ 
ချင်းေရ ေဟာ်ှင့ ်    ကန်ပိက်ုတ ီကန်ုသွယ်ေရး 
စခန်းသုံးခတုိုက တင်သွင်းရာ၌ ကမု ဏှီစ်ခမှု 
ယာ်စီးေရ ေလးစီးြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင် (အရည်)
Bowser ယာ်တစ်စီးြဖင့် တန် ၂၀ ၊ တစ်ကုိယ်ေရ 
သံုးကာကွယ်ေရးဝတ်စံု  ၄၄၀ှင့် ှာေခါင်းစည်း  
၁၄ တန်တုိကုိ  တင်သွင်းခ့ဲသည်။  ေအာက်ဆီဂျင်     
(အရည်)Bowser ယာ်တစ်စီးမှာ ြမဝတီ 
စခန်းမှ ရန်ကုန်မိသုိြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊   

လာအုိြပည်သူဒီမိုကရက်တစ်သမ တိုင်ငံ အစုိးရှင့် ကုလသမဂ ဖွံဖိးမ အစီအစ် (UNDP)တို ပူးေပါင်းကျင်းပသည့် 

 (၁၃) ကိမ်ေြမာက် အဆင့်ြမင့်စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင် ပါဝင်တက်ေရာက်
ဥက        မစ တာအာချင်စတီနာတိုက 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားကသည်။ 

(၁၃) ကိမ်ေြမာက်   အဆင့်ြမင့ ်

စကားဝုိင်းေဆွးေွးပဲွကုိ ေရရှည်တည်တ့ံ 

ေသာ  ဖံွဖိးတုိးတက်မ ဆုိင်ရာ ထိေရာက် 

ေသာ ရလဒ်များရရိှေရးအတွက် လာအုိုိင်ငံ 

အစိုးရ၊  ဖံွဖိးတိးုတက်မ ဆိင်ုရာ  မတ်ိဖက် 

အဖွဲများှင့ ်  ဆက်စပ်ပတ်သကသူ်များ 

အကား  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ြမင့်တင် 

ိုင်ရန်  ရည်ရယ်ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။

အခမ်းအနားသို    ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးှင့အ်တ ူိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး၊     လာအို ြပည်သူ  

ဒီမိုကရက်တစ်    သမ တိုင်ငံဆိုင်ရာ 

ြမန်မာသံအမတ်ကီးှင့်    ိုင်ငံြခား 

ေရးဝန်ကီးဌာနမှ အဆင့်ြမင့်အရာရိှကီး 

များ တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။                               သတင်းစ်

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှ တင်သွင်းေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ် - ၁၉ ရန်ပုံေငွမှ ထုတ်ေပးမည့် 
ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းှင့် 

မီဒီယာများအတွက် ေချးေငွ
ေလ ာက်ထားမည့်ရက် တိုးြမင့်ေပး

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ထိခိုက်မ ရှိေနသည့် ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းှင့်  

မဒီယီာများအား  ကိဗုစ် - ၁၉ ရန်ပုေံငမှွ ေချးေငထွတ်ုေပးေရးအတွက်      ေလ ာက်လ ာ 

များကို ေအာက်တိုဘာ ၂၅ ရက်မှ ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်အထိ လက်ခံမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ထားရှိရာ အဆိုပါ ေချးေငွေလ ာက်လ ာများကို ဒီဇင်ဘာ ၃ 

ရက်အထ ိအစုိးရံုးပိတ်ရက်များတွင်  ုံးချန်ိအတွင်း  ဆက်လက်လက်ခ ံ  ခွင့ြ်ပလိက်ု 

ေကာင်း သိရသည်။                                                                      သတင်းစ်

ြပင်ဦးလွင ် ိုဝင်ဘာ   ၁၇

ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်  လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာုံးမ ှမန်ေနဂျာ ဦးေအာင်ဘိုဘို

လင်းှင့အ်ဖဲွသည်   ယမန်ေန  ညပိင်ုးက ြပင်ဦးလွင်မိ  ရပ်ကွက်ကီး(၉) 

နယ်ေြမ(၃) ကိယ်ုထကူိယ်ုထစနစ်ြဖင့ ်  ိင်ုငေံတာ် မဟာဓာတ်အားလိင်ုးမှ   

လ ပ်စစ်ပိုလ တ်ေရး အစီအစ်ကို ေဆာင်ရက် ခဲ့သည်။

 ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ်

ထိသုိုေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ရပ်ကွက်(၉) နယ်ေြမ(၃)အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှ  လ ပ်စစ်မီးရရှိပီးြဖစ်၍   တစ်ပိုင်တစ်ိုင ်

စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးများ  ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ

သည်။                                                     

 သတင်းစ်

ြပင်ဦးလွင်မိ ရပ်ကွက်ကီး(၉) နယ်ေြမ(၃)

ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လ ပ်စစ်မီးစတင်ရရှိ

ကုသေရးဆိုင်ရာ ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိုင်ရာ 
ဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည် ့ SOP များှင့် 
အညီ ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိ 
ေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 
တင်သွင်းြခင်းှင့်  ဆက်စပ်သည့် အသိေပး 

ေကညာချက်များကိုလည်း    အများြပည်သ ူ
သိရှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန  Website ြဖစ်သည် ့
www.commerce .gov. mm တွင် ဝင်ေရာက် 
ကည့် ိုင်ေရး  စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထား 
ေကာင်း သိရသည်။                   သတင်းစ် 



ိုဝင်ဘာ    ၁၈၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်    ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်ိုင်ဦး 

သည် ယေနနံနက် ၇ နာရီတွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့ ်

ကျင်းပသည့် (၁၀) ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယ-ံကေနဒါ 

စီးပွားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးကိ ုေနြပည်ေတာ် 

ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးုံးမ ှတက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

တက်ေရာက်

အဆိပုါအစည်းအေဝးတွင် ဘူိင်ုးဒါဆုလမ် 

ိုင်ငံ ဝန်ကီးချပ်ုံးှင့် ဘ  ာေရးှင့် စီးပွားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး(၂)  H.E. Dato Dr. Amin Liew 

Abdullah ှင့်  ကေနဒါိုင်ငံ  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ကုန်သွယ်ေရး၊  ပိုကုန်ြမင့်တင်ေရးှင့ ်  အငယ်စား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းှင့် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးုတက်မ  

ဝန်ကီးဌာန  ဝန်ကီး  The Honourable Mary Ng 

တိုက ပူးတွဲသဘာပတိများအြဖစ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့က 

သည်။ အဆိပုါအစည်းအေဝးသို အာဆယီှံင့ ်ကေနဒါ 

ိုင်ငံတိုမှ   စီးပွားေရးဝန်ကီးများှင့ ်   အဆင့်ြမင့ ်

စီးပွားေရးအရာရိှများ၊ အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ် 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင ်ဝန်ကီးများက ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ၏ စီးပွားေရးက  အေပ  သက်ေရာက်မ  

များှင့် အဆိုပါသက်ေရာက်မ များကို ေလျာ့နည်း 

ေစရန် ြဖစ်ိင်ုေြခရိှေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ၊ 

အာဆီယ-ံကေနဒါ ကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

(၁၀) ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံ-ကေနဒါ စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကျင်းပ

အာဆီယံ-ကေနဒါ လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ သေဘာတူစာချပ်အတွက် ေစ့စပ်ညိ  င်းမ များ စတင်ေကာင်း ေကညာ

ပူးတွဲေကညာချက်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်သည့ ်

လုပ်ငန်းအစီအစ်   (၂၀၂၁-၂၀၂၅)၏   ြဖစ်ေပ  

တုိးတက်မ များ၊ ကေနဒါုိင်ငံက ေထာက်ပ့ံေပးမည့် 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး       အစီအစ်များှင့် 

ကေနဒါ-အာဆီယံ စီးပွားေရးေကာင်စီမှ တင်ြပလာ 

ေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ  

အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွးခဲ့သည်။

အဆုိပါ အစည်းအေဝး၌ အနာဂတ် အာဆီယံ-

ကေနဒါ  လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ    သေဘာတူ 

စာချပ်အတွက်       အပီးသတ်ကိုးကားစာတမ်းကိ ု

ဝန်ကီးများက အတည်ြပခဲ့ပီး အာဆီယံ-ကေနဒါ 

လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ  သေဘာတူစာချပ်အတွက် 

ေစ့စပ်ညိ  င်းမ များ စတင်ေကာင်း ေကညာရာတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံက ပါဝင်ေထာက်ခံေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် အာဆယီ-ံကေနဒါ ှစ်ိင်ုင ံ

ကုန်သွယ်မ သည် အေမရိကန် ေဒ လာ ၁၉ ဒသမ ၉ 

ဘီလီယံရှိခဲ့ပီး    ကေနဒါမှ    အာဆီယံိုင်ငံများသို 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ   စီးဝင်မ သည်  အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၁၂ ဒသမ ၅ ဘလီယီရိှံခဲသ့ည်။ ကေနဒါိင်ုငမှံ 

အာဆီယံသို    ရင်းှီးြမပ်ှံမ စီးဝင်မ သည်     ှစ်စ် 

၁၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင် န်း         တုိးတက်လျက်ရိှသည်။ 

အာဆီယံ-ကေနဒါ      လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ  

သေဘာတူစာချပ်ကို    ေဆာင်ရက်ြခင်းအားြဖင့ ်

ကေနဒါုိင်ငံှင့် အာဆီယံုိင်ငံများအကား ကုန်သွယ် 

မ ှင့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ များ ပိမုိတုိုးတက်လာမည်ြဖစ်ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း      အဆိုပါသေဘာတူ 

စာချပ်တွင် ပါဝင်ြခင်းြဖင့ ်ကေနဒါိင်ုငမှံ ရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ များ ြမန်မာိုင်ငံသို ပိုမိုဝင်ေရာက်လာပီး ကေနဒါ 

ေဈးကွက်သို     ြမန်မာ့ပိုကုန်များ   တင်ပိုိုင်သည့် 

အခွင့်အလမ်းများ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ပါဝင်ေဆွးေွး

အစည်းအေဝးတွင်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်စီးပွားေရးြပန်လည်

ထေူထာင်ေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာကန်ုသွယ် 

မ  ြပန်လည်စတင်ေရးှင့ ်နယ်စပ်ေဒသများ ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ေရး၏  အေရးပါမ အေြခအေနများ၊  ြမန်မာ 

ိုင်ငံအေနြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်ဆန်းမှစတင်၍ ခရီး 

သွားက  များ    ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးေရးအတွက ်

ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ၊ အာဆယီ-ံကေနဒါ လွတ်လပ် 

ေသာ ကုန်သွယ်မ သေဘာတူစာချပ် ေစ့စပ်ညိ  င်းမ  

များ စတင်ရန်ကိစ များကို ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့သည်။

အစည်းအေဝး၌ (၁၀) ကမ်ိေြမာက် အာဆယီ-ံ

ကေနဒါစီးပွားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး၏ ပူးတဲွ 

ထုတ်ြပန်ေကညာချက်ကိ ုအတည်ြပခဲ့ကသည်။

အဆိုပါအစည်းအေဝးသို    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယ 

ဝန်ကီးှင့ ်အဆင့ြ်မင့အ်ရာရိှများလည်း တက်ေရာက် 

ခဲ့ကသည်။                                       သတင်းစ်

မိတွင်းလမ်းများ ေကာင်းမွန်ေစေရးှင့် နက တ်တာရာြပခန်း ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး 

ရန်ကုန်မိေတာ်    စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

ဥက      (မိေတာ်ဝန်) ဦးဗိုလ်ေဌး၊     ဒုတိယဥက    

(ဒုတိယမိေတာ်ဝန်) ဦးညီညီှင့် ေကာ်မတီဝင်များ 

သည် ယေနနံနက် ၇ နာရီတွင် မဂ  လာေတာင်ွန်  

မိနယ် ကန်ပတ်လမ်းသို ေရာက်ရှိပီး ဦးေထာင်ဘို 

အဝုိင်းမှ ဦးေအာင်ြမတ်လမ်းအထိ အရှည် ေပ ၅၅၀၀၊ 

အကျယ် ၂၂ ေပ၊ ဒု ှစ်လက်မရှိ ကတ ရာကွန်ကရစ ်

ခင်းကျင်းေနမ ကိုလည်းေကာင်း၊  ကန်ေတာ်ကီး 

သဘာဝဥယျာ်အတွင်း  ြပည်သူများ  ကိုယ်လက ်

လ ပ်ရှားအားကစားြပလုပ်ေနမ ၊      ကန်ေတာ်ကီး 

ဟိတုယ်ှင့ ်ငါးြပတိက်ုအေဟာင်းဝန်းကျင် သန်ရှင်း 

သပ်ရပ်ေရး    ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်ချက်များအား 

ကည့် စစ်ေဆးပီး   လိုအပ်သည်များကို    မှာကား 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

မှာကား

ယင်းေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖဲွသည် ကမာရတ် 

မိနယ် တက သုိလ်ရိပ်သာလမ်းှင့် အင်းလျားလမ်းဆု ံ

သို သွားေရာက်ပီး အင်းလျားလမ်းအား တက သိုလ် 

ရိပ်သာလမ်းှင့ ်အင်းလျားလမ်းဆုံမ ှဧကရီေဆာင ်

အထိ  အရှည် ေပ ၁၅၀၀၊ အကျယ် ၄၈ ေပ၊ ဒု ှစ် 

လက်မရိှ ေလးလမ်းသွားကတ ရာကွန်ကရစ် ခင်းကျင်း 

ပီးြဖစ်၍ လူကူးမျ်းကျားများှင့ ် Road Marking 

ယာ်ေကာြပမျ်းများ ေဆးေရးဆဲွေနမ အား ကည့်  

စစ်ေဆးပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာတွင် ယာ်သွားလာ 

မ  ပိတ်ဆိုမ  မြဖစ်ေစေရး၊  တိမ်းေစာင်းေနေသာ 

လမ်းေဘးဆက်သွယ်ေရးတုိင်များ ြပန်လည်တည့မ်တ် 

ရန်    သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့   ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေရးတိုကိ ုမှာကားသည်။

အြမန်ဆုံးြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး

ထိုေနာက်  မိေတာ်ဝန်ှင့် အဖွဲသည် နံနက် 

၈ နာရီတွင် ဒဂုံမိနယ ်ြပည်သူရင်ြပင်ှင့ ်ြပည်သူ  

ဥယျာ်အတွင်းရိှ နက တ်တာရာြပခန်းသို သွားေရာက် 

၍ ြပခန်းအတွင်းအြပင ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားမ ှင့် 

ြပပဲွအစီအစ်အတုိင်း ြပသမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး 

ြပခန်းအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး 

ဆိုင်ရာ     လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ    အြမန်ဆုံး 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက ်       လိုအပ်သည့် 

ြပင်ဆင်မ များ စတင်ေဆာင်ရက်ရန်၊ ြပခန်းအတွင်း 

လ ပ်စစ်မီးှင့ ်ေလေအးေပးစနစ်များ ြပြပင်တပ်ဆင် 

ေရး၊ ြပခန်းအေဆာက်အအု ံေဆးသတ်ု မွမ်းမေံရးှင့ ်

ြပခန်းဝန်းကျင် သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေရးတုိကုိ ေဆာင်ရက် 

ရန် မှာကားပီး လိုအပ်သည်များကို ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ အဆုိပါ နက တ်တာရာြပခန်း 

ြပင်ဆင်မ များ ပီးစီးပါက အပတ်စ် တနလ  ာေနှင့် 

ြပန်တမ်းဝင်ုံးပိတ်ရက်များ (စေန/တနဂ  ေွ မပါ) 

မှအပ ေနစ် နံနက် ၁၀ နာရီ မှ ညေန ၃ နာရီ အထိ 

ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများအား ေရ 

ေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ ေနစ် 

လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ 

ယေနတွင်  ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှ ေဆးဝါးမျိးစု ံ

၃၄ မျိး စုစုေပါင်း(၅၉၇၁၇ ဒသမ ၇၇၅ ကီလိုဂရမ)်၊ 

နယ်စပ်(ြမဝတ၊ီ ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကမု ဏ ီေလးခမှု 

Sodium Chloride Injection     အခု ၁၃၃၂၀၀၊ 

Glucose Injection ၈၈၀၁၄ ခု၊ Diclo Injection 

အခု ၂၆၀၄၀၊ Pai C Pen (Powder For Injection) 

အခု ၁၂၀၀၀၊ Sai P Pen (Powder For Injection) 

အခု ၁၇၈၀၊ Paracetamol Tablet အခု ၁၀၅၀၊ 

Dexa-2 Injection    အခု  ၆၄၂၀၀၊   ှာေခါင်းစည်း    

၁၇၈၄၄  ကီလိုဂရမ်၊ ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်၁၅၂၃၁ 

ကုဗမီတာ၊ တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ  

အစုံ ၄၄၀၊ လက်အိတ်  ေြခာက်ကီလိုဂရမ်တိုကို   

ထတ်ုေပးခဲေ့ကာင်း  သရိသည်။                                   သတင်းစ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကသုေရး ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှ

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၁၇

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသ 

ကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊    

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊ 

ကရင်ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ် 

တိုတွင်   ေနရာကွက်ကျား    မိုး 

ထစ်ချန်းရာိင်ုသည်။     မိုး/ဇလ 

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်
ခန်မှန်းချက်



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၇

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ဦးတင်ထွဋ်ဦးှင့်   ကမ်းနီး၊  

ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလပ်ုငန်းရှင်များ၊ ငါး၊ ပစွုန် ေမွးြမေရး 

လပ်ုငန်းရှင်များ ေတွဆုေံဆွးေွးြခင်း  အခမ်းအနား 

ကိ ုိဝုင်ဘာ ၁၆ ရက် နနံက်ပိင်ုးက ေကာေ့သာင်းမိ 

ဗစ်တုိးရီးဟုိတယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသုိ 

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး  အစိုးရအဖဲွဝင်ဝန်ကီးများ 

ြဖစ်ကေသာ ဗိလ်ုမှးကီးသန်ိးလင်း၊ ဦးေမာင်ကီးှင့ ် 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေြပာကား

အစည်းအေဝးတွင ်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ကမ်းနီး၊ ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလပ်ုငန်းများကိ ုသတ်မှတ် 

ထားေသာ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊  တည်ဆဥဲပေဒ 

များှင့်အညီြဖစ်ေစေရး    ထိန်းေကျာင်းကပ်မတ ်

လျက်ရှိသကဲ့သို ေရရှည်တွင်  GAqP အပါအဝင်  

ေခတ်မီနည်းပညာအသုံးြပ   ငါး၊  ပုစွန်  ေမွးြမ 

ထတ်ုလပ်ုမ လုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးလာရန် လုိအပ်ေကာင်း၊ 

စီးပွားေရးတိုးတက်ရန်၊ လမူ ေရးဖံွဖိးရန်ှင့ ်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်   လိုက်ေလျာညီေထွရန်ဟူသည့ ်

ေဒါက်တိင်ု သုံးခြုဖင့ ် ငါး၊ ပစွုန်က   ဖံွဖိးလာေရးကိ ု

ကိးပမ်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ငါးဖမ်းရာသီ 

သတ်မှတ်ြခင်း၊ အချိေဒသများတွင် ဇုန်များ  သတ်မှတ် 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊  သဘာဝငါးမျိးပွားြခင်းကုိ  ေခတ်မီ 

နည်းစနစ်များအသုံးြပ၍ ေလလ့ာသုံးသပ်ြခင်းတိုြဖင့ ်

ေရရှည်အကျိးစီးပွားအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်း        လုပ်ငန်းများကိ ု

ေရလုပ်ငန်းက  တွင်   ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး 

ေရရှည်အကျိးစီးပွားအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို 

ေရလပ်ုငန်းက  တွင် ပါဝငပ်တ်သက်သအူားလုံးတိုက  စနစတ်ကျလိက်ုနာေဆာငရ်က်ကရန ်လိအုပ်

တိုက  စနစ်တကျ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ်  

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လက်ရိှ 

ေဆာင်ရက်ဆဲလုပ်ငန်းများ၏အေြခအေနှင့် ေရှဆက် 

ေဆာင်ရက်လိသုည့ ် လပ်ုငန်းရပ်များအေပ  ေဆွးေွး  

တင်ြပြခင်း၊ ေခတ်မီအေအးခန်းသုိေလှာင်ံု၊ အဆင့်ြမင့ ်

လက်ကားေဈး  ေဖာ်ေဆာင်ေရးဆိင်ုရာ   ကစိ ရပ်များ၊  

တန်ဖိုးြမင့်ကုန်ေချာထုတ်လုပ်ိုင်ေရး၊     ဌာနှင့် 

ပုဂ လကိပူးေပါင်း၍ ငါးသုေတသန ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးှင့ ် အြမန်ဆုံးအသုံးြပိင်ုမည့ ်     

လက်ေတွအသုံးချ         သုေတသနလုပ်ငန်းများကိ ု

ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ရန်  ကိစ ရပ်များကုိ  ေဆွးေွး 

ခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ် 

ေကာ့ေသာင်းခိုင ်     FOB  စစ်ေဆးေရးစခန်းှင့ ်

ကမ်းနီး ေရလုပ်ငန်းကုမ ဏီဇုန်များကုိ ကည့် စစ်ေဆး 

ပီး တာဝန်ရှိသူများအား ငါးဖမ်းေရယာ ်လုပ်သား 

များအတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ ှင့် 

လပ်ုငန်းခွင်ေဘးကင်းလုံ ခံေရးဆိင်ုရာ သင်တန်းများ 

စနစ်တကျ    ဖွင့်လှစ်ပိုချေပးရန ်  လိုအပ်ချက်များ၊ 

ငါးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ  ဓာတ်ခဲွခန်းများ  ေခတ်မီေစေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်ှင့်   အစားအစာ   ေဘးကင်းလံု ခံမ ၊  

ကန်ုပစ ည်းအရည်အေသွး စခံျန်ိစံ န်း ကပ်မတ်ရန် 

လိုအပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးမှာကားသည်။ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ေကာ့ေသာင်းခုိင်အတွင်းရိှ  ပင်လယ်ြပင်တွင် 

ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ သယ်ယြူခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

သည့် ငါးဖမ်း၊ ငါးသယ်ေရယာ်များ၏  ဝင်/ထွက်မ  

များှင့် ေရထွက်ပစ ည်းများ   ြပည်ပသို  တင်ပိုမ  

များကို  သက်ဆိုင်ရာဌာနများ  ပူးေပါင်းပါဝင်သည့ ်

အဖဲွက FOB စနစ်ြဖင့ ်ံုးလုပ်ငန်းများအား  တစ်ချန်ိ 

တည်း၊ တစ်ေနရာတည်း တစ်ေြပးည ီြဖစ်ေစရန် One  

Stop Service ြဖစ်ေစရန် ဥပေဒလပ်ုထုံးလုပ်နည်းများ၊ 

 န်ကားချက်များှင့်အည ီ    ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ်အတွက်   ရသင့်ရထိုက်သည့ ်

အခွန်အခများ  အြပည့်အဝရရှိေစရန ် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထုိမှတစ်ဆင့်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွ 

သည် ေကာေ့သာင်းခိင်ု သေူဌးက န်းေပ ရိှ ပဂု လကိ  

ပစွုန်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုကည့် အားေပးကာ  

စီးပွားြဖစ ်  ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ   တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊   လုပ်ငန်းရှင်ကီးများအေနြဖင့ ်

ေဒသေန လပ်ုကွက်ငယ်ေတာင်သမူျားကိ ုနည်းပညာ 

ှင့ ်လိအုပ်ချက်များ ပံပ့ိုးကညူေီပးပီး ပစွုန်ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းကို     အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်သည့ ်

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်အြဖစ ်       အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးတုိကုိ ေဆွးေွးေြပာကားခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                           သတင်းစ်

ထားဝယ်   ိုဝင်ဘာ    ၁၇

ရန်ကုန်-ထားဝယ်၊    ရန်ကုန်-မိတ်၊    ရန်ကုန်-

ေကာ့ေသာင်း  ေလေကာင်းခရီးစ်များကိ ု ေနစ် 

ြပန်လည်ေြပးဆွဲသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရန်ကုန်-ထားဝယ်-ေကာ့ေသာင်း-ထားဝယ်- 

ရန်ကုန်ခရီးစ်များကုိ တနလ  ာ၊ ဗုဒ ဟူး၊  ေသာကာ 

ေနများတွင် လည်းေကာင်း၊   ရန်ကုန်-ထားဝယ်-   

ရန်ကုန်တုိက်ုိက်ခရီးစ်ကုိ    အဂ   ါ၊  ကာသပေတး၊ 

စေန၊      တနဂ  ေွေနများတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ထားဝယ်-ေကာေ့သာင်း ခရီးစ်ကိ ုတနလ  ာ၊ ဗဒု ဟူး၊ 

ေသာကာေနများတွင်လည်းေကာင်း     ေြပးဆွဲ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ထားဝယ်မိ   Air KBZ 

မန်ေနဂျာထံမှ သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ် အဆိပုါ ေလေကာင်း 

လိုင်းများကိ ု   ပိတ်ထားခဲ့ရာမ ှ   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်   

ေြပးဆဲွမည်ြဖစ်ပီး ရန်ကုန်-ထားဝယ်၊ ရန်ကုန်-မိတ် 

ေလေကာင်းခရီးစ်များကို ိုဝင်ဘာ ၁၉  ရက်မှ 

စ၍လည်းေကာင်း ရန်ကုန်-ေကာ့ေသာင်းခရးီစ် 

များကိ ု ိဝုင်ဘာ ၂၁ ရက်မှစ၍လည်းေကာင်း ေနစ် 

ြပန်လည်ေြပးဆွဲသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ရန်ကန်ု- ေကာေ့သာင်း ေလေကာင်း ခရီးစ်ကိ ု  

အပတ်စ်   ကာသပေတးေနတိင်ုး ေြပးဆဲွလျက်ရိှရာ 

ိဝုင်ဘာ ၂၁  ရက်မှစ၍   ေနစ်ြပန်လည်ေြပးဆဲွသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း   Air KBZ   ေလေကာင်းလိုင်း 

တာဝန်ရှိသူထံမှ သိရသည်။ 

ေရ ပင်လယ် 

ရန်ကန်ု-ထားဝယ်-မတ်ိ-ေကာေ့သာင်း ေလေကာင်းခရီးစ်များ ြပန်လည်ေြပးဆဲွမည် ေရှဖုံးမှ
ိဝုင်ဘာ ၁၇ ရက်ှင့ ် ၁၈  ရက်တိုတွင်လည်း  နနံက် 
၅ နာရီမှ  ည ၈ နာရီအထိ  ဖွင့်လှစ်ဖူးေြမာ်ေစလျက ်
ရှိေကာင်း ဦးသန်းြမင့်ဦးက ရှင်းြပသည်။

ေလ့လာမ များြပားလာ
 တုရင်ေတာင်        စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီ၊ 

ေလာကန ာစွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတ၊ီ ေရ စည်းခုဘံရုား၊   
ေကျာက်ဂူဥမင်ဘုရား၊      ငှက်ပစ်ေတာင်ဘုရား၊ 
ဗူးဘရုား၊ အာန ာဘရုား၊ သဗ ညဘရုား၊   ကန်ေတာ ့

ပလ င်ဘုရား၊  မူဟာဘုရား၊  ေရ ဆံေတာ်ဘုရား၊   
အလိုေတာ်ြပည့်ဘုရား၊ ဓမ ရံကီးဘုရား၊ စူဠာမဏိ 
ဘုရား၊    ဓမ ရာဇကဘုရား၊   ြပဿဒ်ကီးဘုရား၊ 
မဟာေဗာဓိဘုရား၊  ထီးလိုမင်းလိုဘုရား၊  ြမေစတီ 
ဘုရားများတွင ်ဘုရားဖူးများြဖင့ ်  စည်ကားေနပီး   

သမိုင်းဝင်ဘုရားများြဖစ်သည့်     နဂါးုံဘုရား၊ 
စိုးမင်းကီးဘုရား၊     စိုးမင်းကီးအုတ်ေကျာင်း၊ 

အပါယ်ရတနာဘုရား၊    ငက ဲနားေဋာင်းဘုရား၊  
ပုထိုးသားများဘုရား၊  ေခမဂ  ဘုရားဝင်း၊  ရင်မနား 
ဘရုားဝင်း၊ သိကားပန်ုးဘရုား၊    သိကားဟစ်ဘရုား၊ 
တာမဏီသိမ်ေကျာင်း၊   မင်းနန်းသူဘုရားသုံးဆူ၊ 
တုတ်ေြပးဘုရားေခ     နရသီဟပေတ့ဘုရား၊  
သံမ လဘုရား၊ သစ ာဝတီဘုရား၊ အုြမကပ်ေကျာ် 
ဘုရား၊    မျက်ေတာ်ေြပဘုရား၊    အင်ကင်းဂူဘုရား၊        
ဗူးလည်သီးဘုရား၊ ရာေဟာင်းကီးဘုရား၊  ဝတ န 
ေထာဘရုားဝင်း၊ ဆူးေလကန်ုးဘရုားစ၊ု  ရှင်အဇ ေဂါန 

ဘုရား၊  ဂူနီဘုရားေခ   ကူးနီးဘုရား၊ ေြခာက်ဘုရား၊ 
လှဘုရားများတွင်လည်း    ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မ ှ

ဘုရားဖူးလာေရာက်သူများက      ေရှးေဟာင်း  
နံရံေဆးေရးပန်းချမီျား၊ ကုတ်ပန်း၊  ေကျာက်ဆစ ်
ပန်း၊ အဂ  ေတများကိ ု  စိတ်ဝင်တစား   ေလ့လာမ  
များြပားလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုထိန်



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

သစ ာေဖာက်တဲ့လား ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး

ယခုတေလာ ေလလ  င်းေပ ကတစ်ဆင့် ေကညာ 
ချက်ေပါင်းစုံကိ ုအကိမ်ကိမ် အလီလီ ထုတ်ြပန် 
ေနတဲ ့NUG  အဖဲွက ြပည်သူဝန်ကိထုမ်းရက်ေနက 
တဲ့ Non CDM ြပည်သူဝန်ထမ်းများကိ ုိုင်ငံ့သစ ာ 
ေဖာက်များရယ်လို အမည်မည်းစာရင်းေကညာ 
ချက်ေတွ ဆက်တုိက်ထုတ်ြပန်လျက်ရိှတာ ေတွရ 
ပါတယ်။ 

 သစ ာေဖာက်ဆိတုဲ ့စကားလုံးအသုံးအ န်းက  
တကယ်တမ်းဆုိရရင်  ေကာင်းကျိးမဆီေလျာ်တဲ့ 
အြပင် သဘာဝယတု ိ၊  အာဂမယတု ိကင်းမဲလွ့န်းလှ 
ပါတယ်။  ဒါ့အြပင်  ရပ်ကွက်ထဲက  အရက်ဝိုင်းမှာ 
ကိယ်ုနဲအတ ူ တဲွမေသာက်လို  စတ်ိခစံားချက်ေတ ွ
အရ ေပါက်ကွဲထွက်ပီး စွပ်စွဲေြပာသလိုမျိးြဖစ်ေန
ပါတယ်။

ဟတ်ုတယ်ေလ။ ေြပာရရင် ကမ ာေပ မှာ ဘယ် 
ိင်ုင၊ံ ဘယ်အဖဲွအစည်းကမှ ုိင်ငံေရးရပ်တည်ချက်၊ 
လားရာလမ်းြခင်းမတူတဲ့ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေတွကို 
ဒီလိုသစ ာေဖာက်လို  ေကညာတာမျိး မကားဘူး 
ခဲ့ိုးအမှန်ပါ။ ယုတ်စွအဆုံး စစ်မက်ြဖစ်ပွားေနတဲ့ 
ဒုတိယကမ ာစစ်ကာလမျိးမှာေတာင်  ြမန်မာုိင်ငံ 
က ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေတွအေပ  ဒီလိုစွပ်စွဲချက်မျိး 
မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ 

ဆက်လက်တာဝန်ေပး
ဂျပန်ေခတ်  ြမန်မာြပည်မှာ  အုပ်ချပ်ေရးကိ ု

ချပ်ကိင်ုထားတဲ ့ဂျပန်စစ်ဘက် အာဏာပိင်ုေတကွ 
ဗတိသိ အစိုးရေခတ်က ြဗိကုေရစယီ ရားထမှံာ 
ပါဝင်အမ ေတာ်ထမ်းခဲ့ကတဲ ့ဘယ်ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းကိ ု
မ  သစ ာေဖာက်ရယ်လုိ မသတ်မှတ်ခ့ဲကဘူး။ မူလ 
ေနမ ဲရာထူးဌာန ရများအတိင်ုး ဆက်လက်တာဝန် 
ေပးခန်အပ်ပီး  အပ်ုချပ်ေရးယ ရားကိ ုလည်ပတ် 
ေစခဲ့တယ်။  ဒါ့အြပင်  အဂ  လိပ်အစိုးရေခတ်မှာ 
နန်းရင်းဝန်လုပ်ခဲ့တဲ့ ေဒါက်တာဘေမာ်ကိုေတာင ်
ဂျပန်ေခတ်မှာ အဓိပတိြပန်ခန်အပ်တာဝန်ေပးခဲ့
ေသးတယ်ဗျ။

တပ်မေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေတ၊ွ  သခင်ြမသွင်၊ သခင် 
ဗဟန်ိး၊ သခင်သန်ိးေဖ (သန်ိးေဖြမင့)် စတဲ ့ကွန်ြမနစ် 
ပါတီ  ကိုယ်စားလှယ်ေတွ၊  ဦးေကျာ်ငိမ်း၊ ဦး ဗေဆွ၊ 
သခင်ချစ် (ေနာက်ပုိင်း ကွန်ြမနစ်ပါတီဝင်)၊ သခင်ဝတင်  
စတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ေတွ၊ ဦးဘေဖ၊ 
ဦးြမ(ေပျာ်ဘွယ်)၊   ဦးြမ(ဟသ  ာတ)စတဲ့   ိုင်ငံေရး 
သမားေဟာင်းကီးေတွ၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိ၊ ဂျာနယ်ေကျာ် 
ဦးချစ်ေမာင် စတ့ဲ တစ်သီးပုဂ လြပည်ချစ်ပုဂ ိလ်ေတွ၊ 
လူမျိးစုကိုယ်စားလှယ်ေတွနဲ  စုေပါင်းပီး  ဖွဲစည်း 
ခဲ့ကတယ်။

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း ဘိလပ်သွားပီး လွတ်လပ်ေရး 
အတွက် အေရးဆိုခဲ့တဲ့ခရီးစ်ကို ကည့်ဦးမလား။ 
ဗိလ်ုချပ်ရဲေနာက်မှာ  တစ်ချန်ိက  အဂ  လိပ်အစုိးရရဲ 

အိင်ုစအီက်စ်အရာရိှကီးြဖစ်ခဲတ့ဲ ့ ဦးတင်ထွတ်ကိေုတွ 
ရပါလမ့်ိမယ်။  ဒီခရီးစ်မှာ  အဂ  လိပ်ေတွရဲ ယ်ေကျးမ  
ဓေလ့ထံုးစံများနဲ  ရင်းီှးက မ်းဝင်ခ့ဲတ့ဲ အုိင်စီအက်စ် 
ဦးတင်ထွတ်ဟာ ဗိလ်ုချပ်ဝတ်တာ စားတာ သွားတာ 
လာတာ၊ ေြပာတာဆိုတာကအစ ေနာက်ကွယ်က 
အများကီးပံ့ပိုးကူည ီေပးခဲ့တယ်ဗျ။

ဒီဘက်ေခတ်  အေမရိကန်သမ တ အိုဘားမား 
အစိုးရအဖွဲကိုကည့်ဦးမလား။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတ ီ
သမ တေလာင်း  ေရးေကာက်ပွဲမှာ  အကိတ်အနယ် 
မဆွဲယ်ယှ်ပိင်ခဲရ့တဲ ့ပိင်ဘက်  ဟလီာရကီလင်တန် 
ကို   အိုဘားမားက   သမ တအြဖစ်  ေရးေကာက ်
တင်ေြမာက်ခံရချန်ိမှာ  အေရးပါလှတ့ဲ ိုင်ငံြခားေရး

မသင်ကားဘ ဲသတူိုအာဏာြပန်မရမချင်း ငတ်ုတတ်ု 
ထိုင်ေစာင့်ေနကရမှာလား။ ရပ်ထဲရာထဲမှာ  သူခိုး 
ဓားြပရန်ကိ ုကာကွယ်ဖို  ၈၈ အေရးအခင်းတန်ုးကလိ ု
အိမ်တိုင်းကင်းထွက်ေစာင့်ေနကရမလား၊ သဘာဝ 
ေဘးအ ရာယ်ကံလာရင် ကရူာမဲဘ့ဝနဲ ဒကု ခါးစည်း 
ခေံနကရမလား။ ရထားေတ ွကားေတ ွမထွက်ေတာ ့
ရင်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ လမူ ေရးကစိ ေတအွတွက် 
တစ်မိနဲတစ်မိ    လမ်းေလ ာက်သွားကမလား။ 
ကပ်ေရာဂါေဘးေတွ၊ ကိုယ်တိုင်နာမကျန်းြဖစ်တဲ့ 
ဗျာဓိေဘးဒုက ေတွကံလာရင်  အိမ်မှာပဲလဲေလျာင်း 
ပီး   အေသခံကရမလား။  ယုတ်စွအဆုံး  စည်ပင် 
ဝန်ထမ်းေတွ  လုပ်ငန်းခွင်မှာမရှိရင ်ငါတိုဘယ်လို 
လပ်ုကမလလဲို ေတွးမိကရဲလား။ ဒီိင်ုငံဝ့န်ထမ်းေတ ွ

ဟာ လက်ရှိတည်ဆဲအစိုးရရဲအကျိးကိုလုပ်ေဆာင ်
ေနသေူတလွား၊ ငါတိုအကျိးအတွက် လပ်ုေဆာင်ေန 
ကသူေတွလားလို  စ်းစားမိကရဲလား။ 

“အစိုးရအမ ထမ်းေတွကိုေြပာလိုတယ်။ အစိုးရ 
အမ ထမ်းေတွဟာ      တိုင်းြပည်နဲလူထုအကျိးကိ ု
ကည့်ပီး ကျပ်တိုအစိုးရအဖဲွက ဆုံးြဖတ် န်ကားတဲ ့
အတိုင်း တစ်သေဝမတိမ်းလိုက်နာပါ။ တိုင်းြပည်နဲ
လထူအုကျိးကိုကည့်ပီး   ဆုံးြဖတ်တဲလ့ပ်ုငန်းစ်ကိ ု

တစ်သေဝမတိမ်း တာဝန်ေကျပွန်စွာလုပ်ကုိင်ေဆာင်
ရက်ရင ် ဘယ်သူမှေကာက်စရာမလိုဘူး။ ဖဆပလ 
အစိုးရ ဖဲွထားေပမယ့ ်ကိယု့တ်ာဝန်ကိကုိယ်ုေကျပွန် 
ေအာင်လပ်ုပါ။ ဖဆပလအစုိးရဆုိပီး ြပည်သူရေဲဘာ် 
ကိုလည်း  အရမ်းေကာက်စရာမလိုဘူး။ ဖဆပလ 
အဖဲွဝင်ေတ ွြပည်သူရေဲဘာ်ေတကွလည်း ငါတိုအဖဲွ 
အစိုးရဆိုပီး အစိုးရအာဏာယသူုံးဖို၊ အစိုးရကိယ်ုစား 
လုပ်ဖိုလည်း မလိုဘူး။  အခွင့်အေရးလည်းမရှိဘူး 
ဆိတုာသတြိပပါ” ဆုိတ့ဲ ဗုိလ်ချပ်မိန်ခွန်းကုိ ကားဖူးက 
ရဲလား။

သတ်ြဖတ်ှိပ်စက်ခဲ့က
“အာဏာရ     ဖဆပလဆုိရှယ်လစ်များသည် 

ကာကွယ်ေရး  ခါးပိုက်ေဆာင်တပ်များဖွဲစည်းကာ 
အတုိက်အခံအဖဲွဝင်များကုိ သတ်ြဖတ်ိှပ်စက်ခ့ဲက 
သည်။  အတိုက်အခံေရးသည့်  သတင်းစာများကို 
ဝင်ေရာက်ဖျက်ဆီးခ့ဲကသည်။ မိမိတုိမလုိသူများကုိ 
ရက်အကန်အသတ်မရှိ  ဖမ်းဆီးချပ်ေှာင်ခဲ့က 
သည်။  မိမိတိုခိုင်းတိုင်းမလုပ်ေသာ အရာရှိ အရာခံ 

များကို  ရာထူးချြခင်း၊  ေနရာေြပာင်းေရ ြခင်း 
စသည်ြဖင့ ် အိင်ုကျင့ခ်ဲ့ကသည်။ ရာဇဝတ်မ  ကျး
လွန်ေသာမိမိတုိ၏တပည့်များကုိ အကာအကွယ် 
ေပးထားခဲ့ကသည်။  အတိခုျပ်ေရးရလ င် ထိပုဂု ိလ် 
များသည် ဒီမိုကေရစီကို  ုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ြဖစ်
ေအာင်လုပ်ခဲ့ကသည်။    မိမိတိုအာဏာမဲ့ဘဝ 
ေရာက်မှ ဒမီိကုေရစစီကားေြပာေသာ ထိပုဂု ိလ်များ 
ကို ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်ယုံရမည်ေလာ”ဆိုတဲ့ 
ဗိလ်ုချပ်ရဲအစ်ကိ ု  ဦးေအာင်သန်းေရးတဲ ့စာအပ်ုကိ ု
ေရာ ဖတ်ဖူးကရဲလား။

ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်အဝဝ  အေကာင်း 
အရာအဖုံဖုံကိ ု  တစ်ချက်ချင်း၊  တစ်ခုချင်း ေစ့ငု 
သုံးသပ်ဆင်ြခင်ပီးသကာလမှာ  ြပည်သူလူထုရဲ 
အကျိးစီးပွားအတွက် ုိင်ငံေရး မဖက်၊ တာဝန်ှင့် 
ဝတ ရားမပျက် အမ ေတာ်ထမ်းရက်ေနကတဲ ့ိင်ုငံ ့
ဝန်ထမ်းအေပါင်းကိ ုသစ ာေဖာက်ရယ်လိုေခ လိကု 
ေခ ိုင်ေကာင်းပါဗျာ။

ဪ၊ သစ ာေဖာက်ဆုိလုိ တစ်ချန်ိက ဆရာကီး 
သန်ိးေဖြမင့ ်ေရးသားခဲတ့ဲ ့ဝတ တိေုလးတစ်ပဒ်ုကိ ု
သတိရမိေသးတယ်။

ဝတ ပါဇာတ်ေကာင်းက  ဒီလိုပါ။  တစ်ေခတ် 
တစ်ခါက  ေကျးလက်ေတာရာတစ်ခကု  ကွန်ြမနစ် 
အမာခံတစ်ဦးဟာ  ကွန်ြမနစ်ဝါဒကို  သူလက်ခံ 
ယုံကည်သလုိ သူဇနီးသည်ကုိလည်း သူလုိပဲ လက်ခံ 
ယုံကည်ေစချင်တယ်။

သစ ာေဖာက်တဲ့ဗျား
သိုေကာင့မ်ို  ကွန်ြမနစ်ဝါဒသေဘာတရားေတ ွ

ကို   သူကိုယ်တိုင်    ဇနီးသည်ကိုေဟာေြပာပိုချ၊ 
ကွန်ြမနစ်သေဘာတရားေရးရာ   စာအုပ်ေတွ 
ေပးဖတ်နဲ  ကွန်ြမနစ်မကီး ပသီေအာင် ေြမေတာင် 
ေြမာက်ြပစုပျိးေထာင်ေပးခဲ့တယ်။  ငယ်ရယ်တဲ ့
သူအမျိးသမီးဟာ   မကာမီမှာပ ဲ  သူထက်ပိုပီး 
ကွန်ြမနစ်ဝါဒကို    ြပင်းြပင်းထန်ထန ်  သက်ဝင် 
ယုံကည်လာတယ်။  ေဟာေြပာပွဲေတွ၊    ိုင်ငံေရး 
လ ပ်ရှားမ ေတွမှာ    ေရှတန်းက    ပါဝင်လာတယ်။ 
ကိယ်ုမှာလည်း ယနူေီဖာင်းနဲ ခါးမှာလည်းေြဗာက်နဲ။ 
ကွန်ြမနစ်ဝါဒ ကုိစဲွလမ်းရင်း ရာမှာအေြခချေနတ့ဲ 
ကွန်ြမနစ်ဗိလ်ု တစ်ေယာက်နဲပါ တပူးပူးတတဲွတဲွ 
ြဖစ်လာတယ်။

ဇာတ်သိမ်းမှာေတာ့ သေူြမေတာင်ေြမာက်ေပး 
ခဲ့တဲ့ သူဇနီးသည်ဟာ ကွန်ြမနစ်စစ်ဗိုလ်နဲလူမ 
ေရးေဖာက်ြပန်ပီး သူကိုပါတီသစ ာေဖာက်အြဖစ ်
စွပ်စွဲ တ်ချလာတယ်။  သူလည်းစိတ်ဓာတ်ေတွ 
ကျပီး သူဇာတခိျက်ေက ေမွးရပ်ေြမ  ေကျးရာကေန 
ထွက်ေြပး တိမ်းေရှာင်သွားခဲ့ရရှာတယ်။

ဆရာကီးသိန်းေဖြမင့်က ေဖာ်ြပပါဝတ တို
ေလးရဲေခါင်းစ်ကို “သစ ာေဖာက်တဲ့ ဗျား” လို 
အမည်ေပးခဲ့ေကာင်းပါဗျာ။   ။

တစ်ခါ ြမန်မာြပည်ကိ ုအဂ  လပ်ိေတ ွတစ်ေကျာ့ 
ြပန်ဝင်ေရာက်လာပီးအပ်ုချပ်တဲ ့မိြပအပ်ုချပ်ေရး 
(C.A.S.B)  ေခတ်ကာလမှာလည်း  ဂျပန်ေခတ်က 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲတ့ဲ ့ဘယ်ြပည်သူဝန်ထမ်းကိမု  
သစ ာေဖာက်ရယ်လို    စွပ်စွဲအလုပ်ထုတ်ခဲ့တာမျိး 
မရှိခဲ့ဘူးဗျ။ မစွပ်စွဲတဲ့အြပင် အဂ  လိပ်အစိုးရက 
အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းေတွကုိ ဂျပန်ေခတ်တစ်ေလ ာက် 
လုံးက  လစာေတွကိုပါ  ြပန်လည်တွက်ချက်ပီး 
ထပ်ေဆာင်းလစာေငမွျားအြဖစ် ထတ်ုေပးခဲတ့ယ်ဗျ။

ဒမီိကုေရစစီနစ်ရဲသေဘာသဘာဝကိ ု ေြပာရဦး 
မလား။ ဒမီိကုေရစစီနစ်မှာ  ိင်ုငေံရးခယံခူျက်ေတ၊ွ 
ရပ်တည်ချက်ေတွ ဘယ်သုိပင်  မတူကဲွြပားြခားနားေစ 
ကာမ ူမတူတာေတွဖယ်ပီး  တူတာေတွေပါင်းလုပ် 
ကရတာ ဒီမိုကေရစီရဲ သေဘာသဘာဝေပပဲ။ 
ဂိုဏ်းဂဏ   စိတ်ေတွေရှတန်းတင်ပီး  ငါနဲမတူ 
ငါ့ရန်သရူယ်လုိ ရန်၊ ငါ ခဲွြခားသတ်မှတ်ကရင်ေတာ ့
ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီဝါဒမဟုတ်ေပဘူးဗျ။ 

အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 
ဦးေဆာင်တဲ့  ဖဆပလအဖွဲချပ်ကီးဆိုရင် ိုင်ငံ့ 

လွတ်လပ်ေရးအတွက်ေရှး ပီး ိုင်ငံေရးရပ်တည ်

ချက်ချင်းမတတူဲ ့အေရာင်အေသွးေပါင်းစုကံိ ု စစုည်း 
ဖွဲစည်းခဲ့တယ်။

ဥက    ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၊ အေထွေထွ 
အတွင်းေရးမှးက  သခင်သန်းထွန်း၊ ဗဟိအုလပ်ုအမ  
ေဆာင်အဖွဲမှာ    ဗိုလ်လကျ်ာ၊ ဗိုလ်ေနဝင်း  စတဲ့ 

ဝန်ကီးရာထူးတစ်ေနရာကို အာဏာခွဲေဝေပးအပ်ခဲ့ 
တာပဲ မဟုတ်ေပဘူးလား။

ထင်သာြမင်သာအနီးစပ်ဆုံး  ပီးခဲ့တဲ့ ငါးှစ်က 
အာဏာရပါတ ီNLD အစိုးရအဖဲွကိ ုေလလ့ာဦးမလား။ 
အစိုးရအဖွဲ  အဖွဲဝင်ေတွထဲမှာ  ယခင်တပ်မေတာ် 
အစိုးရလက်ထက်က ဝန်ကီး၊ ဒဝုန်ကီးေတ ွြပန်ပါဝင် 
လာတာပဲမဟုတ်ေပဘူးလား။

ေလလ  င်းထကဲ NUG အဖဲွနဲ  ဝန်းရေံထာက်ခသံ ူ
ေတကွျမှပ ဲသတူိုေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ မှာ မပါဝင်ကတဲ ့
သန်းနဲချေီသာ  Non CDM ဝန်ထမ်းအေပါင်းကိ ုသစ ာ 
ေဖာက်တဲ့ဗျား။

သံေယာင်လိုက်ပီး ေြပာဆိုေရးသားေနက
ဝန်းရေံထာက်ခသံအူချိကဆိရုင်  ေလလ  င်းထကဲ 

NUG ရဲ ထတ်ုြပန်ချက်ေလသအံတိင်ုး ငါတိုအာဏာရ 
လာရင် ေဘာက်ချာစတ်ုရမယ့လ်ေူတ၊ွ ထတ်ုပစ်ရမယ့ ်
လူေတွရယ်လို      အကျိးအေကာင်းမဆင်ြခင်ဘ ဲ
သေံယာင်လိက်ုပီး ေြပာဆိေုရးသားေနကတန်ုးပဗဲျ။

သူတုိေြပာသလုိ သူတုိတစ်ဖဲွတစ်သင်း၊ တစ်အုပ်စ ု
ကိသုစ ာခံပီး ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းေတအွားလုံး CDM ဝင်က 

လုပ်ကပီထား၊  ြပည်သူေတွရဲသာေရး၊   နာေရး၊ 

လူမ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊  ရပ်ရာ 
ေအးချမ်းေရး   စတဲ့လူမ ကိစ   လူမ စီးပွားဘဝကို 
ဘယ်သူေတွက  အစားထိုးတာဝန်ယူ  လုပ်ေဆာင် 
ေပးကမလဲ။

အနာဂတ်အတွက်  ရင်ေသွးငယ်ေတွက  ပညာ 

အနာဂတ်အတွက် ရင်ေသွးငယ်ေတွက ပညာမသင်ကားဘဲ သူတိုအာဏာြပန်မရမချင်း 

ငုတ်တုတ်ထိုင်ေစာင့်ေနကရမှာလား။ ရပ်ထဲရာထဲမှာ  သူခိုးဓားြပရန်ကို  ကာကွယ်ဖို ၈၈ 

အေရးအခင်းတုန်းကလို အိမ်တိုင်းကင်းထွက်ေစာင့ ်ေနကရမလား၊ သဘာဝေဘး 

အ ရာယ် ကံ လာရင် ကူရာမဲ့ဘဝနဲ ဒုက ခါးစည်းခံေနကရမလား။ ရထားေတွ ကားေတွ 

မထွက်ေတာ့ရင် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ လူမ ေရးကိစ ေတွအတွက် တစ်မိနဲတစ်မိ 

လမ်းေလ ာက်သွားကမလား။   ကပ်ေရာဂါေဘးေတွ၊   ကိုယ်တိုင်နာမကျန်းြဖစ်တဲ့ 

ဗျာဓေိဘးဒကု ေတွကံ လာရင် အိမ်မှာပလဲေဲလျာင်းပီး အေသခံကရမလား။ ယတ်ုစွအဆံုး 

စည်ပင်ဝန်ထမ်းေတွ လုပ်ငန်းခွင်မှာမရှိရင် ငါတိုဘယ်လိုလုပ်ကမလဲလို ေတွးမိကရဲ 

လား။  ဒီိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေတွဟာ လက်ရှိတည်ဆဲအစုိးရရဲအကျိးကိုလုပ်ေဆာင်ေနသူ 

ေတွလား၊ ငါတိုအကျိးအတွက် လုပ်ေဆာင်ေနကသူေတွလားလို စ်းစားမိကရဲလား။

ကမ  ာေပ မှာ ဘယ်ိင်ုင၊ံ ဘယ်အဖဲွအစည်းကမှ ိင်ုငေံရး ရပ်တည်ချက်၊ လားရာလမ်း 

ြခင်းမတတူဲ ့ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းေတကွိ ုဒလီိသုစ ာေဖာက်လိုေကညာတာမျိး မကားဘူးခဲ့ိုး 

အမှန်ပါ။ ယုတ်စွအဆံုး စစ်မက်ြဖစ်ပွားေနတဲ့ ဒုတိယကမ  ာစစ်ကာလမျိးမှာေတာင် 

ြမန်မာိုင်ငံက ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေတွအေပ  ဒီလိုစွပ်စွဲချက်မျိး မရှိခဲ့ဖူးဘူး။

သတူိုေြပာသလိ ုသတူိုတစ်ဖဲွတစ်သင်း၊ တစ်အုပ်စကုိသုစ ာခံပီး ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းေတအွားလံုး 

CDM ဝင်ကလုပ်ကပီထား၊ ြပည်သူေတွရဲ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ 

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ရပ်ရာ ေအးချမ်းေရး စတဲလ့မူ ကစိ  လမူ စီးပွားဘဝကိ ုဘယ်သ ူ

ေတွကအစားထိုး တာဝန်ယူလုပ်ေဆာင်ေပးကမလဲ



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

မေကွး ိုဝင်ဘာ ၁၇

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းတွင် ကာကွယ်ေရး၊ 

ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် တက်က စွာ 

ပါဝင်ကူညီခဲ့ကသည့ ်ပုဂ ိလ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့်  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ 

အား ဂဏ်ုြပပဲွအခမ်းအနားကိ ုယမန်ေန  မွန်းလဲွပိင်ုး 

က မေကွးမိ မိေတာ်ခန်းမတွင ်ကျင်းပသည်။ 

မေကွးတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင့်လွင်က 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ တတယိလ  င်းအတွင်း မေကွးတိင်ုး 

ေဒသကီးအစုိးရအဖဲွှင့်အတူ လူမ ေရးအသင်းအဖဲွ 

များ၊ ေဆးဝါးက မ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများက ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့ ်

ယခုအခါ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်းမှာ ှစ်ရာခိုင် န်း 

ေအာက်  ေလျာန့ည်းကျဆင်းလာေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ တတိယလ  င်းအတွင်း ေအာက်ဆီဂျင်လံုေလာက်  

မ ရှိေစေရးအတွက ်          တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံ ၂၁ ုံတည်ေဆာက်ရန် စီစ်   

ေတာင်ကီး ိုဝင်ဘာ ၁၇

ရှမ်းြပည်နယ ် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

တတိယလ  င်းအတွင်း   ကာကွယ် 

ေရး၊ ထိန်းချပ်ေရးှင့်  ကုသေရး 

လုပ်ငန်းများတွင် က  အသီးသီး 

မှ      ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်

ဝန်ထမ်းများ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

အသင်းအဖဲွများှင့ ် ပါဝင်လှဒါန်း 

ခဲ့သည့် ပုဂ ိလ်များအား  ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာများ  ေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ြခင်းကို ယမန်ေန  နံနက် ၁၀ နာရ ီ

က ေတာင်ကီးမိ ရှမ်းြပည်နယ ်

အစိုးရအဖဲွုံး အစည်းအေဝးခန်းမ 

၌ ကျင်းပသည်။

ဆက်လက်ပူးေပါင်းကူညီ

ရှမ်းြပည်နယ ်      ဝန်ကီးချပ် 

ြမစ်ကီးနား ိုဝင်ဘာ ၁၇

ကချင်ြပည်နယ် အားကစားှင့ ်

ကာယပညာ       ဦးစီးဌာနှင့် 

ြပည်နယ် ေရကူးဆပ်ေကာ်မတီ 

တို ပူးေပါင်းဖွင့လှ်စ်သည့် ေဆာင်း 

ရာသီအားကစားပွဲေတာ ်အထိမ်း 

အမှတ် အေြခခံေရကူးသင်တန်း 

ဖွင့်ပွဲကိ ုယမန်ေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီ 

က ြမစ်ကီးနားမိဧရာရပ်ကွက်ရိှ 

မေနာဧရာ       ေရကူးအားကစား 

ေလ့ကျင့ ်ေရးကန်တွင် ကျင်းပ 

သည်။

အဆုတ်အားေကာင်း

ကချင်   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးခက်ထိန်နန်က  ေရကူးအားကစား 

ခဲ့ပီး စက်ုံ ၁၆ ုံမှာ စတင်လည်ပတ်ေနပီး စက်ုံ 

ငါးုံမှာ တည်ေဆာက်ဆဲြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။ 

ဆက်လက်၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ တတယိလ  င်းတွင် 

ကာကွယ်ေရး၊ ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကသုေရးလပ်ုငန်းများ 

တွင် တက်က စွာ ပါဝင်ကညူခီဲ့ကသည့ ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မေတာ်သား ေဆးဝန်ထမ်းများှင့် 

တပ်မေတာ်သားများအား တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

က ဂုဏ်ြပလက်ေဆာင်ှင့် ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ  

များေပးအပ်ပီး  မေကွးေလတပ်စခန်းဌာနချပ်မှး  

ဗိုလ်မှးချပ်ဝင်းေမာင်သိန်းှင့ ်     တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးများက ခုိင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာ်မတီဝင် 

များ၊ ကက်ေြခနတီပ်ဖဲွဝင်များ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများ၊ 

လူမ ေရးအသင်းများမှ တာဝန်ရိှသူများအား ဂုဏ်ြပ 

လက်ေဆာင်ှင့် ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ် 

ချးီြမင့်ခဲ့သည်။ 

 စည်သူ(မေကွး)

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး၊ ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် တက်က စွာ ပါဝင်ကူညီခဲ့ကသူများအား ဂုဏ်ြပ

ရှမ်းြပည်နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊      

ကသုေရးလပုင်န်းများတငွ ်ပါဝငက်ညူခီဲ့ကသမူျားအား ဂဏုြ်ပ
ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ  တတိယလ  င်း ြဖစ်ပွား 

သည့က်ာလအတွင်း          လအူား၊        

ေငွအားြဖင့်      အဘက်ဘက်က         

ပါဝင်ေဆာင်ရက ်  ကူညီပံ့ပိုးေပး 

ကသည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အပါအဝင်      ဌာန၊  တပ်ဖဲွဝင်များ၊           

လူမ ေရးအသင်း အဖွဲများှင့ ်   

အလှရှင်များအား         ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာ        ေပးအပ်ြခင်း 

အခမ်းအနားြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်နယ် 

အတွင်း ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ  

ကာကွယ်              ထန်ိးချပ်ိင်ုေရး 

အတွက်   ကုိယ်စွမ်း   eာဏ်စွမ်းရိှ 

သေလာက်    ေဆာင်ရက်ေပးက 

သည်ကုိလညး် ဂုဏ်ြပမှတ်တမး်   

တင်          ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း  

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  ရှမ်းြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ်၊ တုိင်းမှးဗုိလ်မှးချပ် 

နီလင်းေအာင်ှင့်        တာဝန်ရိှသူ 

များက ရှမ်းြပည်နယ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ        တတိယလ  င်းအတွင်း 

ကာကွယ်ေရး၊   ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် က   

အသီးသီးမှ     ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ ့

သည့်  ဝန်ထမ်းများ၊    ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်း          အသင်းအဖဲွများှင့ ်

ပါဝင်လှဒါန်းခဲ့သည့် ပုဂ ိလ်များ 

အား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ  

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့သည်။  

ေမာင်ေမာင်သန်း(ေတာင်ကီး)

ေဆာင်းရာသီအားကစားပွဲေတာ် အထိမ်းအမှတ် အေြခခံေရကူးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
နည်းသည် လတူိင်ုးတတ်ထားသင့ ်

သည့် အားကစားနည်းတစ်ခြုဖစ်ပီး 

အစ်အမ ဲေလက့ျင့က်ူးခတ်ိင်ုပါ 

က     ကုိယ်ေနဟန်ထားလှပြခင်း၊ 

အဆကီျြခင်း၊         သက်လုေံကာင်း 

ြခင်း၊ အဆုတ်အားေကာင်းြခင်း 

တုိအြပင် ေရြပင် ၌ အေရးကံလာ 

ပါကလည်း    မိမိအသက်ကို 

ကယ်တင်ိုင်သည့်  အားကစား 

နည်း  တစ်ခုြဖစ်သည့်အတွက ် 

သင်တန်းသား  သင်တန်းသူများ 

အေနြဖင့်  ဂုတစိုက ်  ေလ့ကျင့် 

သင်ယူကာ ေရကူးအားကစားနည်း 

က မ်းကျင်သူများ ြဖစ်လာေအာင ်  

ကိးစားကရန ်ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်အဖွဲဝင်များသည်   ေရကူး 

အားကစားနည်း သုပ်ြပသမ ကို 

အားေပးကည့် ခဲ့ကသည်။

အဆိုပါ   ေရကူးသင်တန်းကို 

ြပည်နယ်ေရကူးအားကစားနည်း

ဆပ်ေကာ်မတကီ  အခမဲသ့င်ကား 

ေပးြခင်းြဖစ်ပီး သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူ ၅၂ ဦးတုိအား ုိဝင်ဘာ 

၁၆ ရက်မှ ၃ဝ ရက်အထ ိ ေလက့ျင့် 

သင်ကားေပးသွားမည်     ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းေနာက်       ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်သည်  မွန်းလွဲ ၂ နာရီ 

တွင်   ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး 
မလိခခန်းမ၌ တန်ေဆာင် တိုင် 

ပွဲေတာ် ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင ်

ေရးအတွက် ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှ 

သူများှင့်   ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

မုံရာ ိုဝင်ဘာ ၁၇

(၇၅) ှစ်ေြမာက်   စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကိ ု  ဂုဏ်ြပသည် ့ 

အစီအစ်အြဖစ် ေတးသီချင်းသီဆုိမ ှင့်  ေဖျာ်ေြဖပဲွအတွက်  စစ်ကုိင်း 

တုိင်းေဒသကီး    ကိယ်ုစားြပ      ေရးချယ်ပိင်ပဲွကိ ု ယမန်ေနက  

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး  ချင်းတွင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသုိ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ် 

ှင့်  တာဝန်ရှိသူများ   တက်ေရာက်ကပီး  တိုင်းေဒသကီး 

ကိယ်ုစားြပအဆိရှုင်များ သဆီိယှု်ပိင်ေနမ ကိ ုကည့် အားေပး 

သည်။

ဆက်လက်ပီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်(၇၅) ှစ်ေြမာက ်စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေနကို  ဂုဏ်ြပသည့် အစီအစ်အြဖစ် တူယှ် 

တဲွေပျာ်ဂတီပဲွေတာ်  ေတးသခီျင်းသဆီိမု ှင့်   ေဖျာ်ေြဖပဲွအတွက် 

တိုင်းေဒသကီးကိုယ်စားြပ ေရးချယ်ပိင်ပွဲ ဆုချးီြမင့်ပွဲ အခမ်း 

အနားကိ ုကျင်းပရာ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ်က 

ပထမဆ ုရရိှေသာ စစ်ကိင်ုးခိင်ုကိယ်ုစားြပ ဦးေအာင်ြမင့်သန်ိး 

အား ဂဏ်ုြပဆေုငှွင့်    ဂဏ်ုြပလက်မှတ်များ      ေပးအပ်ချးီြမင့် 

ပီး    ကညူေီဆာင်ရက်ေပးခဲေ့သာ    အကြဲဖတ်ဒိင်ုများကိယ်ုစား    

အဆိရှုင်ေဒ သ ာထ ံ  ဂဏ်ုြပဆေုငှွင့်    ဂဏ်ုြပလက်မှတ်များ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

အဆိပုါ (၇၅)ှစ်ေြမာက် စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုန  အထမ်ိး 

အမှတ် ဂဏ်ုြပေတးသခီျင်းသဆီိမု ပိင်ပဲွအတွက် တိင်ုးေဒသကီး 

ကုိယ်စားြပအဆုိရှင်များ သီဆုိယှ်ပိင်ပဲွတွင်  တုိင်းေဒသကီး 

အတွင်းရိှ ခိင်ုများမှ ပိင်ပဲွဝင် ၂၀ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                               တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကို ဂုဏ်ြပသည့် အစီအစ်အြဖစ် ေတးသီချင်းသီဆိုမ ှင့် ေဖျာ်ေြဖပွဲ တိုင်းေဒသကီးကိုယ်စားြပ ေရးချယ်



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

သံြဖဇရပ ် ိုဝင်ဘာ ၁၇

မွန်ြပည်နယ်  သံြဖဇရပ်မိနယ ်

အံခဲေကျးရာှင့်  ဝဲကေလာင်း 

ေကျးရာ၏   အေနာက်ဘက် 

ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှ ှစ်မိုင်ခန်  

အကွာ   ပင်လယ်ြပင်အတွင်း 

ေကျာက်ေဆာင်ထက်၌ တည်ထား 

ကန်ိးဝပ်ေတာ်မေူသာ   ဆေံတာ်ရှင်  

ကျိက်နဲေရလယ်ဘုရား   ဗုဒ ပူဇနိယ 

ပဲွေတာ်ကိ ုှစ်စ် တန်ေဆာင်မန်ုး 

လြပည့်ေကျာ် ၃ ရက်တွင် ကျင်းပ 

သည်။

ကျိက်နဲေရလယ်ဘုရား  ဗုဒ  

ပူဇနိယပွဲေတာ်ကို     ှစ်စ် 

စည်ကားသိက်ုမိက်စွာ  ကျင်းပခဲ ့

ပီး ရပ်နီးရပ်ေဝးဘရုားဖူးြပည်သ ူ

များ  လာေရာက်သူများြပားေကာင်း၊  

ပဲွေတာ်ကျင်းပရက် နနံက် ၇ နာရ ီ

ခန် ပင်လယ်ဒေီရကျချန်ိ ပင်လယ် 

ကမ်းစပ်မှစ၍    ှစ်မိုင်ခန်ေဝး 

သည့်  ပင်လယ်ြပင်အတွင်း ေရလယ် 

ဘုရားအနီး  မေရာက်မီအထိ  

နတ်လမ်းဟုေခ တွင်သည့် အကျယ် 

ေပ ၃၀၊ ၄၀ ခန်ရှိသည့် သဘာဝ 

ေကျာက်စီလမ်းေပ လာပီး  အဆုိပါ 

နတ်လမ်းကိ ု လာေရာက်ေလလ့ာ 

ကည့် ကသူများှင့ ် ဘုရားမှ 

ကမ်းေြခသို    အြပန်ခရီးကို  

နတ်လမ်းမှ  လမ်းေလ ာက်ပီး        

ပင်လယ်ြပင်အတွင်းမှာ ထူးြခား 

သည့် ေကျာက်စီလမ်းြဖစ်ေပ ေန 

မ ကို လာေရာက်ကည့် ကြခင်း 

ှင့် ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ 

ဧည့်ဝတ်ေကျပွန်မ ၊  လမ်းပန်း  

ဆက်သွယ်ေရးေကာင်းမွန်မ တို 

ေကာင့်  ကျိက်နေဲရလယ်ဘရုားပဲွ 

ေတာ်ကို  ှစ်စ်လာေရာက်သူ  

များြပားရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဝဲက 

ေလာင်းေကျးရာမှ   ေဒသခံ 

ြပည်သူတစ်ဦးက  ေြပာကားသည်။

ကျိက်နေဲရလယ်ဘရုားပဲွေတာ် 

ကျင်းပသည့်ေနရက်တွင် ဘုရားဖူး 

များအား နံနက် ၄ နာရီမှစ၍  

ပဲ့ေထာင်ေလှများြဖင့်  ေစတီသို 

အခမဲ့ပိုေဆာင်ေပး၍  နံနက် ၇ 

နာရခီန် ပင်လယ်ဒေီရကျချန်ိတွင် 

အြပန်ခရီးကိ ု  သဘာဝေကျာက်စ ီ

နတ်လမ်းမှ    လမ်းေလ ာက်ြပန်က 

ေကာင်းှင့် ဘရုားဖူးြပည်သမူျား 

အား စတုဒိသာေက းေမွးြခင်း၊

ေသာက်ေရသန်ဘူး ေဝငှြခင်း၊ 

လိုအပ်သည့် အကူအညီများေပး 

ုိင်ရန် မိနယ်ကက်ေြခနီတပ်ဖဲွ 

ဝင်များ၊  ေကျးရာလူမ ကူညီေရး 

အဖွဲများက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ေပးေကာင်း သိရသည်။   

ေအးေအးမွန်(ြပန်/ဆက်)

မိတ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

မိတ်မိ၌        ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ် ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက ်

ေခတ ရပ်နားထားသည့ ်တနသ  ာရတီိင်ုး 

ေဒသကီး ြပင်ပမှ မိတ်မိသုိ ဆုိက်ေရာက်/ 

ထွက်ခွာလျက်ရှိကေသာ  ခရီးသည ်

ပိုေဆာင်ေရး ယာ်လိုင်းများ ိုဝင်ဘာ 

၁၅ ရက်မှ စတင်ကာ မိတ်-ရန်ကုန်ခရီးစ် 

ယာ်လုိင်းများ ြပန်လည်ေြပးဆဲွလျက်ရိှ 

သည်။

“ေရာဂါြပန်ပွားမ ကလည်း ကျဆင်း 

သွားပီြဖစ်တဲ့အတွက် ယာ်လိုင်းများ 

ြပန်လည်ေြပးဆွဲခွင့ ်ြပခဲ့တာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ လက်ရိှမှာ ဆီေဈးေတွ တက်ေန 

တဲ့အတွက် ရန်ကုန်နဲ  မိတ်ကို ကျပ် 

၅၀၀၀၀ နဲ ေြပးဆဲွေနကတာ ြဖစ်ပါတယ်” 

ဟု မိတ်မိနယ် ပုဂ လိကယာ်များ 

ေြပးဆဲွေရးလုပ်ငန်း ထိန်းသိမ်းကီးကပ်ေရး 

ေကာ်မတ ီ အတွင်းေရးမှး   ဦးမိုးေကျာ်သ ူ

က ေြပာသည်။

“ကုန်ကားအသင်း  ယာ်လိုင်းေတွ၊ 

ခရီးသည်ပိုေဆာင်ေရး   ယာ်လိုင်း 

ေတွဟာ  ခရီးသွားလာခွင့်  နဂိုမူလ 

ေရာဂါပိုးရိှတဲအ့ချန်ိမှာ ှာေခါင်းတုိဖတ် 

စစ်ပီးမ ှသွားလာရတာြဖစ်တဲ့အတွက ်

လက်ရှိ အခက်အခဲေလးေတွ ြဖစ်ေနပါ 

တယ်။  ှာေခါင်းတိုဖတ်မထိုးရဘဲသွား

လိုရရင် ြပည်သူေတွသွားလာမ   ပိုပီး 

များြပားလာမယ်လို ယာ်လိုင်းေတွက 

ေတာင်းဆိုေနကပါတယ်” ဟု ၎င်းက 

ြဖည့်စွက်ေြပာကားသည်။

 ခရီးသည်တင်ယာ်လိုင်း   အသင်း 

များအား ေမာ်ေတာ်ယာ်တွင် တင်ေဆာင် 

ိုင်ေသာဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင် န်းသာ 

တင်ေဆာင်ရန်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားသည့ ်   ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက်များ 

ပါသည့်   စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ၁၈ 

ချက်ကို ဗီိုင်းချတိ်ဆွဲ၍ ြပည်သူများ 

အား အသပိညာေပး   ေဆာင်ရက်ရန်ှင့် 

လိုက်နာေစေရးအတွက် စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ရန်   ယာ်လုိငး်များအား 

အသိေပး အေကာင်းကားထားသည်။

မိတ်မိတွင ်ဆိုက်ေရာက/်ထွက်ခွာ 

လျက်ရိှသည့ ်ယာ်လိင်ုးများတွင်   တိင်ုး 

ေဒသကီးြပင်ပမှ ဆုိက်ေရာက်/ထွက်ခွာ 

ယာ်လုိင်း ၂၅ လုိင်းှင့် တုိင်းေဒသကီး 

အတွင်း    ေြပးဆဲွလျက်ရိှေသာ ယာ်လုိင်း 

၄၀ စုစုေပါင်း ယာ်လိုင်း ၆၅ လိုင်း 

ရှိေကာင်း၊ လက်ရှိအချနိ်တွင် တိုင်း 

ေဒသကီး ြပင်ပမှဆိက်ုေရာက်/ထွက်ခွာ 

ယာ်လိုင်း ၁၅ လိုင်း၊ တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း    ေြပးဆဲွလျက်ရိှေသာ ယာ်လုိင်း 

၃၅ လုိင်းမှာ     ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ် 

ယာ်များ     ြပန်လည်ေြပးဆွဲလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သရိသည်။ ခိင်ုထူး (ြပန်/ဆက်)

သံြဖဇရပ်မိ ကျိက်နဲေရလယ်ဘုရားသို  သံြဖဇရပ်မိ ကျိက်နဲေရလယ်ဘုရားသို  

ရပ်နီး ရပ်ေဝး ဘုရားဖူးြပည်သူများ လာေရာက်ဖူးေြမာ်ရပ်နီး ရပ်ေဝး ဘုရားဖူးြပည်သူများ လာေရာက်ဖူးေြမာ်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးြပင်ပမှ ခရီးသည်တင်ယာ်လိုင်းများ မိတ်မိ၌  ြပန်လည်ေြပးဆွဲ

ကန်ကီးေထာင့ ် ိုဝင်ဘာ ၁၇

မျိးသန်စပါးများြဖစ်သည် ့ဆင်းသုခ၊ ပခန်း၊ 

သီးရင်၊  ေမှာ်ဘီ အစရှိသည့် စပါးအစို တင်း 

၁၀၀ လ င် ေငွကျပ် ရှစ်သိန်းအထိေဈးအြမင့ ်

ဆုံးရရှိေကာင်း    ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်       

ကွင်းယားကီးေကျးရာရှိ  မျိးသန်စပါးများ   

စုိက်ပျိးသည့် ေတာင်သူများက ေြပာကားသည်။

ကွင်းယားကီးေကျးရာတွင် မျိးသန်စိုက ်

ပျိးေသာ စံြပလယ်ဧက ၁၀၀ ရှိပီး ဆင်းသုခ၊ 

ပခန်း၊ သီးထပ်ရင်၊ ေမှာ်ဘီ အစရိှသည့် မျိးသန် 

စပါးများကုိ စုိက်ပျိးေကာင်းသိရကာ မျိးသန် 

စပါးစိုက်ပျိးေသာ ေတာင်သူများအေနြဖင့ ်

တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် ေငွကျပ် ၃၅၀၀၀၀ 

ခန် ကန်ုကျမ ရိှေကာင်း၊ တစ်ဧကအထွက် န်း 

မှာ စပါးအစိ ုတင်း ၁၀၀ အထထွိက်ရိှေကာင်း၊ 

မိုးစပါးရတ်ိသမ်ိးရာသတွီင် ဆင်းသခုမျိးသန်  

စပါးအစုိတင်း ၁၀၀ လ င် ေငွကျပ် ရှစ်သိန်းအထိ 

ေဈးအြမင့ဆ်ုံးရေကာင်း ေတာင်သဦူးစိုးေအာင် 

က ေြပာသည်။ 

 လှမင်းထွဋ်(ြပန်/ဆက်)

မျိးသန်စပါးအစို တင်း ၁၀၀ လ င်

ေငွကျပ်ရှစ်သိန်းအထိ

ေဈးအြမင့်ဆုံးရရှိ

မိုးအဆက်မြပတ်ရာသွန်းမ ေကာင့် ကိုက်လန်ေစျး န်းများ ကျဆင်းသြဖင့် 
စိုက်ပျိးေတာင်သူများ အ ံးေပ 

ေကာလင်း  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး  ေကာလင်း 

မိနယ်ှင့် ဝန်းသိုမိနယ်အတွင်း 

ရှိ ေကျးရာများသည် ေဒါင်းြမး 

ေချာင်းကို အမှီြပ၍  သီးှံမျိးစုံ 

စိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ   မိုးအဆက် 

မြပတ်ရာသွန်းမ ေကာင့်  ကုိက်လန် 

ေစျး န်းများ ကျဆင်းသြဖင့် စုိက်ပျိး 

ေတာင်သူများ   အ းံေပ လျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

“က န်ေတာ်     ကုိက်လန်ကုိ  

ေနာက်စုိက်ပျိးမယ့် တြခားသီးှံ 

ေတွ ရဲကုန်ကျစရိတ်     ကာမိေအာင်  

အေစာစိက်ု သညု ဒသမ  ၄၀  ဧက 

ပံုမှန်စုိက်ပျ ိးပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ် 

က အခုှစ်မှာေတာ့ ဓာတ်ေြမသဇာ၊  

ပိုးသတ်ေဆးေတ ွ  တစ်ဆေစျးြမင့ ်

လုိ  ရှစ်ေသာင်းေလာက်  ကုန်ကျခ့ဲပါ 

တယ်။ အခုမှ စေကာက်တာ ၁၀ 

စည်း တစ်စည်းကိ ုကျပ် ၇၀၀ နဲ  

အစည်း  ၈၀  ေကျာ်ပဲ ေရာင်းရ 

ေသးတယ်။ မိုးက အဆက်မြပတ်   

ရာေနေတာ့ ၁၀ စည်း တစ်စည်း 

ကိ ု ကျပ် ၁၅၀ အထ ိ   ေစျးထိုးကျ 

သွားတာ   ဒှီစ်ေတာ ့   အ ံးေပ ပါ 

တယ်”ဟု    ကျိင်းခွင်ေကျးရာမ ှ    

ကိုက်လန်စိုက်ပျိးသ ူ  တစ်ဦးက 

ေြပာြပသည်။

ကိုက်လန်သည်   ေြမအကျယ ်

အဝန်း အနည်းငယ်၊  အရင်းအှီး 

အနည်းငယ်၊  အချနိ်အနည်းငယ် 

ြဖင့်  ဝင်ေငွေကာင်းေသာ  သီးံှမျိး 

ြဖစ်၍  ေတာင်သူအများစု  က  

ှစ်စ်အားထား စုိက်ပျိးကသည်။ 

ယခင်က ဧကဝက်စုိက်လ င်  အြမတ် 

ေငွ     ေလးသိန်းေကျာ်ရေကာင်း၊  

ိဝုင်ဘာ  ၁၂  ရက်မှ   ယေန  အထ ိ

မိုးအဆက်မြပတ်   ရာသွန်းသြဖင့်   

ကုိက်လန်ေစျးများ ၁၀ စည်း  

တစ်စည်း ကျပ် ၇၀၀ မှ ကျပ် ၁၅၀  

အထိ   တစ်ရိှန်ထုိး ကျဆင်းသွား 

သြဖင့်   ကုိက်လန်ကို  အားထား      

စိက်ုပျိးကသည့်      ေတာင်သမူျား 

အေနြဖင့် အ းံေပ ေကာင်း   လက်ပံ 

ကီးေတာေကျးရာမှ    ကုိက်လန် 

စိက်ုပျိးသတူစ်ဦးက ေြပာြပသည်။

ယင်းေကျးရာများတွင်  သီးံှတစ် 

မျိးလ င် ဧကဝက်ခန်သာ  စိက်ုပျိး 

ကပီး   သီးံှတစ်မျိးေစျးမေကာင်း 

ပါက  အြခားသီးံှတစ်မျိး အစား 

ထုိးုိင်ရန် ဧကနည်းနည်းြဖင့်  သီးံှ 

မျိးစုံစိုက်ပျိးေကာင်း သိရသည်။

       ြမင့်ထွန်းမင်း(ေကာလင်း)

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ အသိပညာေပးစာအုပ်ြပပွဲှင့် ကဗျာရတ်ဆိုပိင်ပွဲကျင်းပ
ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

မဂ  လာဒုံမိနယ်     ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနှင့် ပညာေရးဌာနတုိပူးေပါင်း၍ (၁၀၁) 

ှစ်ေြမာက်    အမျိးသားေနေအာင်ပဲွအထိမ်းအမှတ် 

အကိ အသိပညာေပးစာအုပ်ြပပွဲှင် ့ကဗျာရတ်ဆို 

ပိင်ပဲွတိုကိ ုမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာန လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ ိုဝင်ဘာ  

၁၆ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆုိပါ အသိပညာေပးေဆွးေွးပဲွတွင်  မဂ  လာဒံု 

အထက(၁)မှ မလူတန်းအတန်းမှး ဆရာမ ေဒ ညညီ ီ

ေအာင်ှင့် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနမှ  ဦးစီးအရာရှ ိ (တာဝန်ေပး)  ေဒ သ ာ 

ြမင့်ြမင့်ေကျာ်တိုက အမျိးသားေနှင့်ပတ်သက်သည့် 

သိေကာင်းစရာများ၊ အမျိးသားေန  ြဖစ်ေပ လာပုံ၊ 

နယ်ချဲအဂ  လပ်ိကိ ုေတာ်လှန်၍ အမျိးသားေရး စတ်ိ 

ဓာတ်များ ုိးကားခ့ဲပံု  စသည်တုိကုိ  ေဆွးေွးေြပာ 

ကားသည်။ ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများအား 

အမျိးသားေနှင့်  ပတ်သက်သည့်  စာအပ်ု၊ စာေစာင် 

များကုိ ခင်းကျင်းြပသခ့ဲပီး ကဗျာရတ်ဆုိပိင်ပဲွများကုိ 

လည်း ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     ဉာဏ်ဟိန်း



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ေကျာက်ဆည ် ိုဝင်ဘာ ၁၇
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ေကျာက်ဆည ်
မိနယ်တွင်    အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကုိဗစ်-
၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒတုယိအကမ်ိ 
ထိုးှံေပးြခင်းကိ ု ယမန်ေနက ေဆးထိုး 
စုရပ် ခုနစ်ေနရာခဲွ၍ ထုိးံှေပးခ့ဲေကာင်း 
သိရသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ 
ထိုးှံေပးရာတွင်   မိနယ်အေထွေထွ 
အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ  ဝန်ထမး်များ၊ 
ပညာေရးဝန်ထမ်းများ၊     ကျန်းမာေရး 
ဝန်ထမ်းများ၊  သက်ဆုိင်ရာေကျာင်းများမှ 
ေကျာငး်အုပ်ကီးများ၊  ေကျာင်းအကျိး 
ေတာ်ေဆာင်များ၊ လူမ ေရးအဖွဲဝင်များ 

ပူးေပါင်းပီး  ေဆးထုိးစုရပ်များြဖစ်သည့ ်
အမှတ်(၁)  အေြခခံပညာအထက်တန်း 
ေကျာင်း၊   ေညာင်ေရ    အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းေကျာင်း၊     ဟံြမင့်မိုရ ် 
အေြခခံပညာ   အထက်တန်းေကျာင်း၊  
သံရာ  အေြခခံပညာ  အထက်တနး် 
ေကျာင်း၊ ကန်ုးကီး  အေြခခပံညာအထက် 
တန်းေကျာင်း၊ ရရဲာအေြခခပံညာ အထက် 
တန်းေကျာင်း(ခွဲ)၊ ေဖျာက်ဆိပ်ပင ် မူလ 
တန်းလွန်ေကျာင်းများတွင ်  ထိုးှံေပးခဲ့ 
ေကာင်း သိရသည်။  

အသက်၁၂ ှစ်ှင့်အထက်   အထက် 
တန်း   ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၁၉၄၂ 
ဦး၊ အလယ်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ
၇၇၃၂ ဦး       စုစုေပါင်း ၉၆၇၄ ဦး

ရှိေကာင်း၊  ဒုတိယအကိမ် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးများကိ ု အေြခခံ 
ပညာေကျာင်းများ၊ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်
ပညာေရးေကျာင်းများှင့်    ကိုယ်ပိုင် 
အထက်တန်းေကျာင်းများတွင်  အထက် 
တန်း  တက်ေရာက်သ၇ူ၅၁ဦးှင့ ်အလယ် 
တန်း တက်ေရာက်ေနသူ ၂၂၅၃ ဦး   စုစု 
ေပါင်း ၃၀၀၄ ဦး ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်းှင့ ်
ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် ကျန်ရှိေနသည့် 
ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများကုိ ဆက်လက် 
ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မိနယ် 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ ်
ေရးှင့်  အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတ ီ
ထံမှ သိရသည်။

သက်ေမာင(်ေကျာက်ဆည)်

ကံမ   ိုဝင်ဘာ   ၁၇

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး သရက်ခိင်ု ကမံမိနယ်အတွင်းရိှ အေြခခပံညာ 

ေကျာင်းများမှ  အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက်ရှိေသာ   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားအား ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး   ဒတုယိအကမ်ိ 

ထိုးှံေပးြခင်းကိ ု   တတိယေနအြဖစ်   ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိ

သည်။

စုရပ် ၁၅ ေနရာ

ထိုသို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးရာတွင်  ကံမမိနယ်အတွင်းရှိ 

အေြခခံပညာေကျာင်းများမ ှ    အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက်    အေြခခံ 

ေနာင်ချိ    ိုဝင်ဘာ   ၁၇ 

ရှမ်းြပည်နယ်    (ေြမာက်ပိုင်း) 

ေကျာက်မဲခိုင ် ေနာင်ချိမိနယ် 

စိန်အလွိက်ရှက်(စ်)  မသန်စွမ်း 

မိဘမဲ့ေဂဟာ၌   အသက်(၁၈)

ှစ်ြပည့်ပီးသူ     မသန်စွမ်းသူ 

များအား     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး   ပထမအကိမ် 

ထိုးှံေပးြခင်းကိ ု    ယမန်ေနက 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း     သိရ

သည်။

အဆိုပါ    ကာကွယ်ေဆး 

(ပထမအကိမ်)ကို အသက်(၁၈)

ှစ်ြပည့်ပီး မသန်စွမ်းသမူျားအား 

ထိုးှံေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   ယခု 

ထုိးံှေပးေသာ ကာကွယ်ေဆးမှာ 

တုတ်ြပည်သူ    သမ တိုင်ငံမှ

ထုတ်လုပ်ေသာ    Sinopharm       

အမျိးအစားြဖစ်ပီး     ေဆးတစ်လုံး 

လ င်   လူငါးဦး န်းြဖင့်    မသန် 

စွမ်းသူ  ၂၈ ဦးကို    ထိုးှံေပးခဲ့ 

ေကာင်း  သိရသည်။

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးြခင်း

ကျိက်မေရာ  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်၌ ပညာသင်ယူလျက်ရှိေသာ ကျိက်မေရာ 

မိနယ်အတွင်းရှ ိ  အေြခခံပညာေကျာင်းများမ ှ   အသက် ၁၂ှစ်ှင့်

အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား  ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ်   ဆက်လက်ထိုးှံေပးြခင်းကိ ုယေန  

နနံက် ၉ နာရကီ အထက(ကျိက်မေရာ)ေကျာင်းခန်းမ၌ ထိုးံှေပးလျက် 

ရှိသည်။

အဆိုပါကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာ စုရပမ်ျား၌ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊  ေကျာင်းသားမိဘများှင့် တာဝန်ရှိသူများက 

ပူးေပါင်းပါဝင်ကညူကီာ   ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်လုံးလ င်   

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူှစ်ဦး န်းြဖင့် ကိုဗစ ်-၁၉ ေရာဂါ  စည်းကမ်း 

ချက်များှင့်အည ီစနစ်တကျ ထိုးံှေပးလျက်ရိှပီး ကျန်ရိှေနေသးသည့် 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများကိုလည်း   စုရပ်ေနရာအသီးသီးတွင ် 

သတ်မှတ်ရက်များအလိက်ု  ဆက်လက် ထိုးံှေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။ 

ယေန  ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှရာသို    ကျိက်မေရာ 

မိနယ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် သက်ဆိုင်ရာ 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး   ဆရာမကီးများက   ေဆးထိုးစုရပ်များသို 

သွားေရာက်ကည့် အားေပးခဲ့ပီး   လိုအပ်သည်များ   ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။    ချိြမတ်ြမတ်ေထွး( ကျိက်မေရာ)

ေကျာက်ဆည်မိနယ်၌ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံေပး

ကံမမိနယ်ရှိ  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံ

ေနာငခ်ျိမိနယ၌် မသနစွ်မ်းသမူျားအား ကိဗုစ-်၁၉ေရာဂါ ကာကယ်ွေဆး ပထမအကမ်ိ ထိုးှေံပး

လပ်ုငန်းကိ ုမိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲ ၊ လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနမှ  ဝန်ထမ်းများ 

ပူးေပါင်း၍  မသန်စွမ်းသမူျားအား 

ကိုယ်အပူချနိ်     တိုင်းတာြခင်း၊ 

ေသွးေပါင်ချန်ိ  တိင်ုးတာေပးြခင်း၊ 

ကျန်းမာေရး  စစ်ေဆးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ပီးမှသာ ကျန်းမာေရး 

လမ်း န်ချက်များှင့ ်   အညီ 

ကာကွယ်ေဆးကိ ု    စနစ်တကျ 

ထိုးှံေပးြခင်း၊    ထိုးှံပီးသည့ ်

သူများကိ ု မိနစ် ၃၀ ခန်အနားယူ 

ေစကာ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက် 

မ များ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

 မိနယ်   ကုိဗစ ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး ေကာ်မတ ီ

ထံမှ သိရသည်။

ေထွးငယ ်(ြပန်/ဆက်)

သတဲွံမိနယ်ရိှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒတုယိအကမ်ိ ထိုးံှေပး
သံတွဲ   ိုဝင်ဘာ  ၁၇

ရခိုင်ြပည်နယ ်  သံတွဲမိနယ်ရှ ိအသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် အလယ် 

တန်းှင့ ်    အထက်တန်း ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများအား 

ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းကိ ုယမန်ေနက    သတ်မှတ် 

ေကျာင်းသားဦးေရအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ေဆးထိုးစုရပ်စင်တာ ၁၁ 

ခုတွင်   ဒုတိယကိမ်  ဒုတိယရက်အြဖစ ်  ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

လာေရာက်ထိုးှံ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ုသတဲွံမိနယ်အတွင်းရိှ အေြခခ ံ

ပညာအလယ်တန်း၊ အထက်တန်းေကျာင်းှင့် ဘုန်းေတာ်ကီးသင်

ပညာေရးေကျာင်းများအပါအဝင ်  စုစုေပါင်း ၂၇  ေကျာင်းမ ှအသက် 

၁၂ ှစ်ှင့်အထက်   ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ  စုစုေပါင်း ၆၇၂ ဦး 

လာေရာက ်ထိုးှံကေကာင်း သိရသည်။                 

 ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ကျိက်မေရာ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား

ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံ

ပညာအလယ်တန်း အထက်တန်း၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည့် စုရပ်ေနရာများမှာ ကံမမိ သာသနာ့ 

ဗိမာန်၊  ေရနံသာ အထက ၊ စစ ရံ အထက၊ ေကျာက်ေစာင်း အထက၊

ကိပင်  အထက ှင့်     အင်းဘဲ အထက အစရှိသည့်    စုရပ် ၁၅ 

ေနရာတွင်   ကာကွယ်ေဆးထိုးှံအဖွဲေြခာက်ဖွဲြဖင့ ်   အေြခခံပညာ 

ေကျာင်း ၃၂ ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ထိုးံှေပးလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ေကျာ်ေဇယျဝင်း(ကံမ)



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

လှပမိင်ဆိုင် လတန်ေဆာင်တိုင်
“တန်ေဆာင်ငယ်မာသ

ဆယ့်ှစ်လတွင် ချမ်းြမေအးရင်

ဗိစ ာခွင်သို၊ ရက်ဝင်ေြပာင်းခွာ

ခဝဲညာလည်း ခိုင်လ ာဝတ်မ န်

ရနံသာထုံေတာ့တယ်

ဘုန်းဂုဏ်ေကာ့သမ ိန်မှာ

လှကထိန်သဘင်ခင်းလို

ကျင်းပတယ်ေလး”

မဟာအတလုမင်းကီး၏ တန်ေဆာင်မန်ုးလဖဲွ 

ြဖစ်သည်။ တန်ေဆာင်မန်ုးလတွင် ြမတ်စွာဘရုားရှင် 

သည် သာမညဖလသတ်ုေတာ်ကိ ု ေဟာကားေတာ် 

မူခဲ့သည်။ ဤကာလတွင် ကထိန်ခင်းြခင်း၊ မသိုး 

သက  န်းရက်လုပ်၍ ြမတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်ေတာ ်

ြမတ်ကီးအား ရည်မှန်း၍ ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း၊ 

ကာသက  န်းကပ်လှြခင်း၊ ပ့ံသကူပစ်ြခင်းတုိကုိြပ

လုပ်ကသည်။ နက တ်စုံေသာ လြပည့်ေနညတွင ်

ဆီမီးေရာင်စုံများထွန်းညိကသည်။ ေဆးေပါင်းခ 

သည့်ညဟုလည်း ယုံကည်ကသည်။ တန်ေဆာင် 

မုန်းလသည် “ဆီးှင်း တစ်ပိက်၊ မိုးတစ်လိုက်” 

ဟသူည့ ်ဆိုိုးစကားှင့အ်ည ီ မိုးှင့ေ်ဆာင်းရာသ ီ

ှစ်မျိးလံုးကုိ ေရာပ မ်းခစံားိင်ုသည့လ်ြဖစ်သည်။ 

ေရှးက   စာဆိုတစ်ဦးဖွဲဆိုခဲ့သည့် “ခဝဲပွင့ ်စ၊ 

တန်ေဆာင်လ၊ ဗစိ ာကတ ိ ကာ” ဟသူည်ှင့အ်ည ီ 

တန်ေဆာင်မုန်းလတွင် ရာသီမှာ ဗိစ ာ၊ နက တ်မှာ 

ကတ ိကာ၊ တာရာမှာ ကျ၊ီ ရာသီုပ်မှာ ကင်းမီး 

ေကာက်၊ ပွင့သ်ည့ပ်န်းမှာ ခဝပဲန်း၊ ရာသပဲွီေတာ်မှာ 

ကထိန်ပွဲှင့် မီးထွန်းပွဲေတာ်တို ြဖစ်သည်။

သာမညဖလသုတ်

ြမတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီးသည ်

သမားေတာ်ကီးဇီဝက၏  ချ်းကပ်အကူအညီ 

ေတာင်းခမံ အရ ဖခင်အားသတ်မိပီးကာမှ ေသာက 

ပရေိဒဝေတာက်ေလာင်ခေံနရသည့ ်အဇာတသတ် 

မင်းကီးအား တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ည်၌ သာမည 

ဖလသုတ်ေတာ်ကို   ေဟာကားေတာ်မူခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ည 

သည် ြမတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီးက 

အဇာတသတ်မင်းကီးတွင် ဖုံးလ မ်းေနသည့ ်အမိက်ု 

ေမှာင်အား သာမညဖလသတ်ုေတာ် ေရစင်ေအးြဖင့ ်

ေဆးေကာသုတ်သင်ေပးသည့်  ေနထူးေနြမတ် 

တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ အဇာတသတ်မင်းကီးသည ်

သာမညဖလသတ်ုေတာ်ကိ ုိေုသစွာနာကားခဲရ့ပီး 

သရဏဂုံေဆာက်တည်ရာ ဥပါသကာအြဖစ ်ခံယူ 

လိုက်ိုင်သြဖင့် အဝီစိငရဲသို ကျေရာက်ရန်ရှိေသာ ်

လည်း   ေလာဟကုမ ီငရဲ၌   အှစ်သုံးဆယ်သာ 

ကျခံခဲ့ရသည်ဟ ုေလ့လာသိရှိရသည်။ တန်ေဆာင် 

မုန်းဟူသည့် ေဝါဟာရအဓိပ ာယ်မှာလည်း မီး ှးမီး 

တိုင်၊   ဆီမီးတိုကို    ထွန်းလင်းေတာက်ပေစကာ 

အမိုက်ေမှာင်တိုကိ ုမီး ှးတန်ေဆာင်ြဖင့ ်ဖျက်လွင့ ်

ေချမ န်းသည်ဟသူည့ ်အဓပိ ာယ်ဖွင့ဆ်ိထုားေကာင်း 

ေလ့လာသိရှိရသည်။ ဆီမီးထွန်းညိပူေဇာ်ကသည့ ်

ဓေလ့ကို  ေရှးမှယခုတိုင် ြမန်မာတိုြပလုပ်လျက ်

ရှိကသည်။

ကထိန်သက  န်းကပ်လှပူေဇာ်

တန်ေဆာင်မန်ုးလတွင် အထွတ်အြမတ်ထားရိှ၍ 

လှဒါန်းမ ြပသည့်ပွဲေတာ်တစ်ခုမှာ ကထိန်သက  န်း 

ကပ်လှပေူဇာ်ကသည့ပဲွ်ေတာ်ပင် ြဖစ်သည်။ အဆိပုါ 

ပွဲေတာ်  ြဖစ်ေပ လာရြခင်းမှာ  ြမတ်စွာဘုရားရှင ်

သက်ေတာ်ထင်ရှားရှိစ်က        ရဟန်းတစ်ပါးလ င် 

သက  န်းသုံးထည်ထက ်  မပိုရဟ ုသတ်မှတ်ပညတ် 

ခဲ့သည်။ အခါတစ်ပါး၌  ပါေဝယျတိုင်းသား  ဘဒ ဝဂ ီ 

ညီေနာင်  ရဟန်းသုံးကျပိ်တိုအား အေကာင်းြပ၍ 

ကထန်ိခင်းခွင့ြ်ပခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ အဆိပုါ ရဟန်းသုံး 

ကျပ်ိတိုသည် ြမတ်စွာဘရုားရှင်ကိယ်ုေတာ်ြမတ်ကီး

အား  ဖူးေြမာ်ိုင်ရန်အတွက ်    ကုန်းအတန်တန်၊ 

ေရအထပ်ထပ်၊ ေတာင်အသွယ်သွယ်တုိကုိ ေကျာ်ြဖတ် 

ခရီးှင်ခဲ့ကရာ ပါလာသည့်သက  န်းတိုမှာ ပျက်စီး 

ညစ်ွမ်းကရ၏။  သုိအတွက်   ြမတ်စွာဘုရားရှင် 

ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီးက   ရဟန်း၊  သံဃာတိုအား 

ကထိန်သက  န်း ကပ်လှြခင်းအမ ကို ခွင့်ြပေတာ်မူ 

ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိုမှစ၍ ှစ်စ် သီတင်းက တ်လ

ြပည့ေ်ကျာ်တစ်ရက်ေနမှစ၍ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ ်

ေနအတွင်း    ကထိန်သက  န်းကပ်လှြခင်းအမ တို 

ြပလုပ်က၍ ကုသိုလ်ယူခဲ့ကသည်။ ကထိန်ခင်းရန် 

ခွင့်ြပထားရှိသည့်သက  န်းမှာကား ှစ်ထပ်သက  န်း 

ကီး၊ ကိုယ်ဝတ်ဧကသီှင့ ်ခါးဝတ်သင်းပိုင်တို ြဖစ် 

သည်။ ယင်းတိုအနက်မှ တစ်မျိးပါလ င် ကထန်ိအလှ 

ေြမာက်သည်။ ေရှးမှ ယခတုိင်ု တန်ေဆာင်မန်ုးလတွင် 

ကထိန်သက  န်း၊ မသိုးသက  န်း၊ ပံ့သကူသက  န်းှင့် 

ကာသက  န်းတိုကို ကပ်လှပူေဇာ်ေလ့ရှိကသည်။ 

ကထိန်ဟူသည့် ေဝါဟာရမှာ ကထိနဟူေသာပါဠိကုိ 

ြမန်မာမ ြပထားြခင်းပင ်ြဖစ်သည်။ ကထိန်ခင်းြခင်း 

အလှပွဲသည် ေခတ်ကာလ ေြပာင်းလဲလာသည်ှင့ ်

အမ  ယခုအခါတွင် ကထိန်ပဲွကုိ ပံုသဏ ာန်အမျိးမျိး 

ြဖင့် ကျင်းပလာကသည်။ တတ်ိုင်သူတိုက တစ်ဦး 

ချင်း ပဂု လကိကထန်ိပဲွ၊ စေုပါင်းလှဒါန်းမ ြပကလ င် 

စုေပါင်းဘုံကထိန်၊ ကိတင်စီစ်ထားြခင်းမရှိဘဲ 

ကထိန်မခင်းရေသးေကာင်း  ေတွရိှသိရသည့် ဘုန်း 

ေတာ်ကီးေကျာင်းအား လှဒါန်းြခင်းကို မိုးေပ ကျ 

ကထိန်ဟူ၍ ကျင်းပကသည်။ မည်သုိဆုိေစ ကထိန် 

အလှသည်ကား အကျိးတရားများစွာ ရရိှခစံားိင်ုက 

မည်သာ ြဖစ်သည်။ 

ဤေနရာတွင် မသိုးသက  န်းရက်လုပ်လှဒါန်း 

ြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ အနည်းငယ်မ  တင်ြပလိပုါသည်။ 

မသုိးသက  န်းဟူသည် တစ်ရက်အတွင်း ပီးစီးေစရန် 

ရက်လုပ်လှဒါန်းရသည့ ်သက  န်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

တိုသည် တန်ေဆာင်မန်ုးလဆန်း ၁၄ ရက်ေနညပိင်ုး 

တွင် မသိုးသက  န်းကို စတင်ရက်လုပ်က၍ လြပည့ ်

ေနအဏ်ုမတက်မ ီအပီးချပ်ကာ ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

မ  ြပကသည်။ ေရ တိဂုံရင်ြပင်ေပ ၌ ကျင်းပြပလုပ ်

သည့် မသိုးသက  န်းရက်ပွဲမှာ အထင်ကရပင် ြဖစ် 

သည်။ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ည်သည် နက တ်တာရာ 

များစုံသည့်ည ြဖစ်သည်။ ေဆးေပါင်းခသည်ဟု 

ယုံကည်ကသည်။ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ညတွင ်

မဲဇလီပင်၏အရက်၊ အသီး၊ အပွင့်တို ေဆးအြဖစ် 

စားသုံးကသည်။   လှဒါန်းကုသိုလ်ယူကသည်။ 

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ညသည် ေစာရနက တ်ထွန်း 

လင်းချနိ်ကို အစွဲြပ၍ လူငယ်များက ကျးီမိုးပွဲကိ ု

အေပျာ်သေဘာြဖင့ ် ေဆာင်ရက်ကသည်။ ကျးီ 

မိုးပွဲဆိုသည်မှာ အိမ်တစ်အိမ်မှပစ ည်းကို ပိုင်ရှင ်

မသေိအာင်ရယ၍ူ ေနာက်အမ်ိတစ်အမ်ိသို ေြပာင်းေရ  

ဝှက်ထားကြခင်းပင် ြဖစ်သည်။   ပံ့သကူလှဒါန်း 

ြခင်း၊ မီးပုံးပျလံ တ်တင်ြခင်းများကိလုည်း ေဆာင်ရက် 

ကသည်။ မီးပုံးပျမံျားကိ ုတာဝတ သာနတ်ြပည်ရှ ိ

စူဠာမဏိေစတီေတာ်အား ရည်မှန်း၍ လ တ်တင် 

ပေူဇာ်ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ဖုံးတုံးလုံးတုံး တန်ေဆာင် 

မုန်းဟု  အဆိုရှိသည့်  တန်ေဆာင်မုန်းလတွင် 

ေတာင်သူဦးကီးတုိ စိက်ုပျိးထားရိှသည့ ်စပါးပင်မှ 

စပါးေစမ့ျားသည် အဖုံးမပွင့တ်ပွင့ ်ိုရည်ြပည့ေ်သာ 

အဆီအှစ်ခဲေနကသြဖင့် စပါးှံတို ေအာင်ြမင ်

ဦးခိုက်ေနသည့်ရာသီလည်း ြဖစ်သည်။ 

အမျိးသားေအာင်ပွဲေန

တန်ေဆာင်မန်ုးလသည် ြမန်မာတိင်ုးရင်းသား 

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏ှလုံးသား၌ အမျိးသား 

ေရးစတ်ိဓာတ်၊ ဇာတေိသွး၊ ဇာတမိာန်ှင့ ်တိင်ုးချစ် 

ြပည်ချစ်စိတ် ိုးထေပ ေပါက်ခဲ့ရသည့်လလည်း 

ြဖစ်သည်။ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် (၁၀) 

ရက်ေနသည် ြမန်မာတို၏ အမျိးသားေအာင်ပွဲ 

ေနပင် ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ အမျိးသားေအာင်ပွဲေန  

ြဖစ်ေပ လာပုံအား အကျ်းမ တင်ြပလိုပါသည်။ 

၁၉၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် နယ်ချဲအစုိးရက ရန်ကန်ုတက  

သိုလ်ှင့် ယုဒသန်ေကာလိပ်တိုကို ေပါင်းလျက ်

တက သုိလ်အဆင့်တုိးြမင့်ရန် စီစ်သည်။ တက သုိလ် 

အက်ဥပေဒအရ          ေကျာင်းသားဦးေရကို 

ကန်သတ်ထားပီး ေကျာင်းအပ်ိေကျာင်းစားများသာ 

ြဖစ်ရမည်ဟ ုသတ်မှတ်ထားရှိသည်။ တက သိုလ် 

ပညာကို   ချမ်းသာက ယ်ဝသူများ၏သားသမီး 

များသာ   တက်ေရာက်သင်ကားိုင်ပီး  ဆင်းရဲ 

ွမ်းပါးသူများ၏  သားသမီးများ   တက်ေရာက ်

သင်ကားခွင့်မရှိိုင်ေစရန် စီစ်မ ပင် ြဖစ်သည်။ 

ထုိေကာင့် ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်  ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ေန  

(၁၂၈၂ ခုှစ်၊  တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ် ၁၀ 

ရက်ေန )တွင်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများက 

တက သိုလ်အက်ဥပေဒကိ ု  ဆန်ကျင်၍  သပိတ် 

ေမှာက်ခဲ့ကသည်။ ထိသုပတ်ိသည် ြမန်မာတစ်ြပည် 

လံုးရိှ ေကျာင်းများသုိ ကူးစက်ြပန်ပွားရာ မိတုိင်းရိှ 

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများ၊  မိဘြပည်သူများ 

ကိပုါ အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်၊ နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရး 

စိတ်ဓာတ်များ တိုးတက်ြမင့်မားလာေစခဲ့သည်။ 

ဂျစီီဘီေအအသင်းကီးှင့် မိတိုငး်နယ်တိုင်းမ ှ

အားေပးကညူမီ တိုေကာင့ ်အမျိးသားေကျာင်းများ 

ှင့ ်အမျိးသားေကာလပ်ိများ ေပ ေပါက်လာခဲသ့ည်။ 

၁၉၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင် မ ေလးမိ၌ 

ကျင်းပသည့ ်နဝမအကမ်ိဂျစီဘီေီအ အစည်းအေဝး 

ကီး   ေကျာင်းသားသပိတ်စတင်သည့်  ၁၉၂၀ 

ြပည့်ှစ်    ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်    (၁၂၈၂ ခုှစ်၊ 

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၁၀ ရက်) ကိ ုအမျိး 

သားေအာင်ပွဲေနအြဖစ ်      သတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သည်။

အချပ်အားြဖင့ဆ်ိရုေသာ် တန်ေဆာင်မန်ုးလ 

သည် ြမန်မာတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို ေမာင်ှမ 

များ၏  ှလုံးသား၌  အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်၊ 

နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးစိတ်ဓာတ်၊ ဇာတိေသွး ဇာတိ 

မာန်ှင့ ်  တိုင်းချစ်ြပည်ချစ်စိတ်များ ိုးကား 

တက်က ၍ သူက န်ဘဝမှလွတ်ေြမာက်ရန် အေြခခ ံ

ခ့ဲသည့်လ၊ ဘာသာေရးပဲွ၊ ေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွများ စုေပါင်း 

ကျင်းပကသည့လ်၊ သက်ကီးဝါကီးများအား ပေူဇာ် 

ကန်ေတာ့ကသည့်လ၊  နက တ်စုံ၍ ေဆးေပါင်းခ 

သည့်လ၊   သဒ ါအားပိင်၊   ေစတနာအားပိင်၊ 

ကသုိလ်ုမ  ိင်တို  လ  င်လ  င်တည်ေဆာက်ကသည့ ်

လြဖစ်ေသာေကာင့ ် လှပမိင်ဆိုင်လတန်ေဆာင ်

တိုင်ပင်ြဖစ်ပါေကာင်း  ေရးသားတင်ြပလိုက်ရ 

ပါသည်။       ။

ယ်ေကျးဆု   

 ကထိန်ခင်းရန် ခွင့်ြပထားရှိသည့်သက  န်းမှာကား ှစ်ထပ်သက  န်းကီး၊ ကိုယ်ဝတ် 

ဧကသီှင့် ခါးဝတ်သင်းပိုင်တို ြဖစ်သည်။ ယင်းတိုအနက်မှ တစ်မျိးပါလ င် 

ကထန်ိအလှ ေြမာက်သည်။ ေရှးမှ ယခတုိင်ု တန်ေဆာင်မန်ုးလတွင် ကထန်ိသက  န်း၊ 

မသိုးသက  န်း၊ ပံ့သကူသက  န်းှင့် ကာသက  န်းတိုကို ကပ်လှပူေဇာ်ေလ့ရှိ

  ကထန်ိခင်းြခင်းအလှပဲွသည် ေခတ်ကာလ ေြပာင်းလလဲာသည်ှင့အ်မ  ယခအုခါ 

တွင် ကထန်ိပဲွကိ ုပုသံဏ ာန်အမျိးမျိးြဖင့ ် ကျင်းပလာကသည်။  တတ်ိင်ုသတူိုက 

တစ်ဦးချင်း ပုဂ လိကကထိန်ပွဲ၊ စုေပါင်းလှဒါန်းမ ြပကလ င် စုေပါင်းဘုံကထိန်၊ 

ကိတင်စီစ်ထားြခင်းမရှိဘဲ ကထိန်မခင်းရေသးေကာင်း   ေတွရှိသိရသည့် 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းအား လှဒါန်းြခင်းကို မိုးေပ ကျကထိန်ဟူ၍ ကျင်းပက



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

မနီလာ  ိုဝင်ဘာ  ၁၇ 
ဖိလစ်ပိုင်  အစားအစာှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲမ ဌာနက 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုထပ်ေဆာင်း
ထိုးှံမ အစီအစ်တွင ်တုတ်ိုင်ငံထုတ ်ကိုဗစ-်၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  Sinovac  ှင့် အြခားေသာ  
ေဆးသုံးမျိးတိုကိသုုံးစဲွရန်   ယေနအတည်ြပေကာင်း 
သိရသည်။ 

ိုင်ငံ၏  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်တွင် 
Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး၊ Pfizer 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး၊ AstraZeneca ှင့် 
Sputnik Light  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတိုကိ ု
အေရးေပ သုံးစွဲရန်     အတည်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 
သိုေသာ် အဆိပုါကာကွယ်ေဆးများကိ ုဒတုယိအကမ်ိ 
ထိုးှံမ ခံယူပီးေနာက်    ေြခာက်လအကာတွင ်
မည်သည့်ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 
အမျိးအစားကိုမဆိ ု အပိုထပ်ေဆာင်း  ထိုးှံမ ခံယူ 
ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ုိင်ငံ၏ ကာကွယ်ေဆး အပုိထပ်ေဆာင်းထုိးံှမ  

အစီအစ်တွင် ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်စလုံးထိုးှံ 
မ ခံယူထားသည် ့   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသည ်
ိုဝင်ဘာ ၁၇  ရက်မှစပီး  ကာကွယ်ေဆး အပုိ 
ထပ်ေဆာင်း ထိုးှံမ ခံယူိုင်ပီြဖစ်သည်။    ထိုြပင ်

နာတာရှည်ေရာဂါေဝဒနာ     ခံစားေနရသူများှင် ့
သက်ကီးရယ်အိမုျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆးအပိ ု
ထပ်ေဆာင်း ထုိးံှမ ခံယူုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဖိလစ်ပုိင် 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဆိုသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငကံ ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၁၂၅ သန်းနီးပါးကို 
ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုသည့် ကမု ဏမီျားမှ လက်ခရံရိှပီး 
ြဖစ်သည်။ 

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၏ံ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အစအီစ် 
ကိ ုမတ် ၁ ရက်တွင်စတင်ခဲ့ပီး ကာကွယ်ေဆး အဓကိ 
ေထာက်ပံ့ေပးသည့်ိုင်ငံမှာ တုတ်ိုင်ငံြဖစ်သည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ ၇၁ 
သန်းနီးပါး ထိုးံှေပးပီးြဖစ်သည်။ ြပည်သ ူ၃၁ ဒသမ 
၈ သန်းေကျာ်သည် ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်စလုံး 
ထိုးှံမ ခံယူပီး ြဖစ်သည်။ 

ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရက ြပည်သ ူသန်း ၁၁၀ ရှိသည့် 
အနက် ၇၀ ရာခိင်ု န်းအား ယခှုစ်အတွင်း ကာကွယ် 
ေဆး အြပည့်အဝထိုးှံေပးိုင်ရန ်စီစ်ထားသည်။ 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 
၂ ဒသမ ၈၂  သန်းနီးပါးရှိပီး အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့
ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၅၈၀၈ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 
ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

ပါရီ ိုဝင်ဘာ ၁၇

ြပင်သစ်ုိင်ငံ၌ လာမည့်သီတင်းပတ်များ 

အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်မ  

ပ မလ  င်း     အရှိန်ြမင့်တက်လာမ ှင့် 

ေတွ ကံရိုင်ေကာင်း  ြပင်သစ်အစိုးရ 

ေဆးသပိ ံအကေံပးေကာင်စအီကီးအက ဲ

ယွန်ဖရန်ကိုစ်ဒီဖရီဆီက      ယေနတွင် 

သတိေပးေြပာကားသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  ပ မလ  င်း 

သည်   ေအာက်တိုဘာလအတွင်းကပင ်

ိုင်ငံအတွင်း   စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း 

ဖရန်အင်တာေရဒီယို အသံလ င့်ဌာနသို 

၎င်းကေြပာကားသည်။ မမိတိိုသည် ိင်ုင ံ

အတွင်းရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်

ေဆးမထိုးံှရေသးသမူျားအား  ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေပးြခင်း၊  ကုိဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အပုိေဆာင်းထုိးံှရန်လိအုပ် 

သူများအား ထုိးံှေပးြခင်းှင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး ခွင့်ြပချက ်

အက်ပလေီကးရှင်းအား  အသုံးြပြခင်းတို 

ြဖင့ ်ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များအား ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း ၎င်းက 

ေြပာကားသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  ပ မလ  င်း 

သည်ိင်ုင၏ံ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  

စနစ်အား အခက်အခမဲျားှင့ ်ရင်ဆိင်ုရေစ 

ိုင်မည်ြဖစ်ပီး     ဒီဇင်ဘာလမှစတင်၍ 

တစ်ေနလ င် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၄၀၀ ခန်ရိှလာိင်ု 

ေကာင်း  ေြပာကားသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများသည် ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့် အြပင်းအထန် နာမကျန်း 

ြဖစ်မ ကို ေလ ာ့ချိုင်ပီး  ိုင်ငံအတွင်း 

လက်ရှိအချနိ်တွင် Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး၊  Moderna ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး၊ Johnson & 

Johnson ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ှင့ ် AstraZeneca     ကိဗုစ်-၁၉     ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများအား သံုးစဲွရန်အတည် 

ြပထားေကာင်း သိရသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  ၇ ဒသမ ၃၁ 

သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း သိရသည်။               

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဖေနာင်ပင် ိုဝင်ဘာ ၁၇

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံည် တတ်ုိင်ုငမှံလှဒါန်းသည့ ်

Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်သန်းကိ ု

ိုဝင်ဘာ  ၁၇ ရက်တွင်  ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

လက်ခံရယူ

အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ 

သည် ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ၏ မိေတာ်ဖေနာင်ပင်သုိ 

ေရာက်ရိှလာခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ် 

ဟွန်ဆန်က လက်ခံရယူခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ လူဦးေရ ၁၆ သန်းရိှသည့် 

အနက် လူဦးေရ ၁၄ ဒသမ ၀၈ သန်း သိုမဟုတ် ၈၈ 

ရာခိုင် န်းသည် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကမ်ိထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ိင်ုငလံဦူးေရ 

၏ ၁၃ ဒသမ ၂ သန်း သုိမဟုတ် ၈၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင် န်း 

သည် ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတတိယအကိမ ်အပိုေဆာင်းထိုးှံမ  

ခံယူပီးသ ူ၂ ဒသမ ၀၇ သန်းရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေမာ်စကို  ိုဝင်ဘာ ၁၇ 
ရှုားိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၃၆၆၂၆ ဦး ထပ်မစံစ်ေဆးေတွရိှ 
ခဲရ့ာ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၉၁၈၂၅၃၈ ဦး ရိှလာ 
ပီြဖစ်သည်။ 

ိုဝင်ဘာ ၁၁  ရက်မှစပီး  ေနစ်ကူးစက်မ  
အေရအတွက် ေလျာ့နည်းလာေကာင်း သိရသည်။ 
ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက် ၄၀၀၀၀ ေအာက် 
ေလျာ့ကျလာသည်မှာ ငါးရက်ဆက်တိုက်ရှိပီြဖစ ်
သည်။ 

အလားတ ူလွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-
၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် ၁၂၄၇ ဦး ထပ်မံေသဆံုး 
ခဲ့ရာ ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၅၉၀၈၄ ဦးရှိပီြဖစ်သည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၃၆၃၈၈ 

ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့သည့်အတွက ်
ေဆးုံများမ ှြပန်ဆင်းသွားခဲ့ရာ ကျန်းမာေရးအေြခ
အေနြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၇၇၈၂၈၃၆ 
ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

ေမာ်စကိုမိ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  ၂၉၆၆ ဦး  ထပ်မံေတွရှိခဲ့ရာ 
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၉၀၄၅၂၃ ဦးရှိလာ 
သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပည်သ ူ၆၃ ဒသမ ၁ သန်း 
ေကျာ်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ပထမ 
အကမ်ိထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်၍  ၅၇ ဒသမ ၉ သန်းသည် 
ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကမ်ိစလုံး ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံက ကာကွယ်ေဆးအပိုထပ်ေဆာင်းထိုးှံရန ်Sinovac ကာကွယ်ေဆးကိ ုအတည်ြပ

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအေရအတွက် ၃၆၆၂၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိ 

တုတ်ိုင်ငံမှ လှဒါန်းသည့် Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကာကွယ်ေဆးှစ်သန်း ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ထပ်မံလက်ခံရရှိ

ဆိုးလ် ိုဝင်ဘာ ၁၇

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ သက်ကီးရယ်အိ ု

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံရာတွင်         ဒုတိယအကိမ်ှင့် 

အပိုေဆာင်းထိုးှံချနိ်   ကာလအကား 

သတ်မှတ်ကာလကိ ုေလးလအထ ိအချန်ိ 

ေလ ာ့ချသတ်မှတ်လိုက်ေကာင်း    သိရ 

သည်။ အဆိပုါ န်ကားချက်အား ယေန  

တွင် ေတာင်ကိရုီးယားအစိုးရက ထတ်ုြပန် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

 ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  န်းများ ြမင့်တက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ယမန်ေနက     ဆိုးလ်မိေတာ်၌ 

ကိုဗစ်- ၁၉   ေရာဂါ    ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၄၃၆   ဦးရှိလာခဲ့ပီး  တစ်ိုင်ငံလုံး 

အတိုင်းအတာအရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၃၁၈၇ ဦး ရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

အစိုးရအေနြဖင့်လူဦးေရ ၁၄ သန်း 

အား ယခုှစ်ကုန်၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး     အပိုေဆာင်းထိုးှံေပး 

ိုင်ရန်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ 

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  ပ မလ  င်းအရှိန်ြမင့်တက်လာိုင်မ ှင့် ကံ ေတွရိုင် ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံရန် 
သတ်မှတ်ကာလကို အချနိ်ေလ ာ့ချသတ်မှတ် 



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ကွာလာလမ်ပ ူ   ိုဝင်ဘာ  ၁၇

မေလးရှားကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများသည် ိုင်ငံအတွင်းရှိ  

အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက်    အသက်အရယ်ရှိသူများအား 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတတိယအကိမ် အပုိေဆာင်း 

ထိုးံှေပးရာတွင် တတ်ုိင်ုငထံတ်ု Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအား အသုံးြပရန် အတည်ြပခဲ့ေကာင်း ယေန  

တွင် ေကညာချက်ထုတ်ြပန်သည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌    ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီး  သုံးလမှ   ေြခာက်လအထ ိ  ကာြမင့ ်

ခ့ဲပီးသူများအား Sinovac ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကုိ  

တတိယအကိမ ်အပိုေဆာင်းထိုးှံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ေနာ်ဟစ်ရှမ် 

အဗ ဒူလာက  သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင ် ေြပာကား 

သည်။

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ိဝုင်ဘာ ၁၆ ရက်တစ်ရက်တည်းမှာပင်  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ   ၁၂၁၂၃၂  လုံး 

အသုံးြပခဲ့ပီး   လက်ရှိတွင ်  ိုင်ငံလူဦးေရ၏  ၇၈  ဒသမ ၅ 

ရာခုိင် န်းသည်    ကုိဗစ်-၁၉   ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  တစ်ကိမ် 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၇၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်းသည်  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်    ထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                             ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အန်ကာရာ     ိုဝင်ဘာ   ၁၇

တူရကီိုင်ငံ၌       လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း    

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၁၀၁ ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့ ်     ိုင်ငံတစ်ဝန်း    ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၈၄၅၇၁၁၉  ဦးရှိလာေကာင်း  

တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက    ယေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်  တူရကီိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၂၇  

ဦး ထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း  ၇၃၉၇၃   ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ   

၂၇၄၄၇  ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် Sinovac  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ု ိုင်ငံအတွင်း 

ရီယိုဒီဂျေနးိုး    ိုဝင်ဘာ   ၁၇ 

ဘရာဇီးိုင်ငံရှိ အသက ်၁၈ ှစ်ှင့်အထက ်ြပည်သ ူ

အားလုံး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထပ်ေဆာင်း 

ထိုးံှမ ခယံရူမည်ြဖစ်ေကာင်း  ဘရာဇီးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီး    မာဆီလိုကွာိုဂါက     ယမန်ေနတွင် 

ေြပာသည်။ 

ငါးလအကာက ကာကွယ်ေဆး ဒတုယိအကမ်ိ 

ထိုးှံမ ခံယူထားသည့် အသက် ၁၈  ှစ်ှင့်အထက် 

ြပည်သအူားလုံးကိ ုကာကွယ်ေဆး  အပိထုပ်ေဆာင်း 

ထိုးှံေပးရန်     ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကနဦး ကာကွယ်ေဆးအပိထုပ်ေဆာင်း ထိုးံှမ  

အစအီစ်တွင်  အသက် ၆၀ ှင့်အထက် ြပည်သမူျား၊    

နာတာရှည်ေရာဂါ  ခစံားေနရသမူျားှင့် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများကိသုာ  ကာကွယ်ေဆး   အပိထုပ်ေဆာင်း   

ထိုးှံေပးရန် စီစ်ထားေကာင်း သိရသည်။ 

သိုေသာ် လက်ရိှတွင်  ကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ု 

များက ြပည်သ ူ  ၁၂  ဒသမ  ၄  သန်းေကျာ်အား 

ကာကွယ်ေဆး   အပိုထပ်ေဆာင်း  ထိုးှံေပးရန် 

စီစ်လျက်ရှိသည်ဟ ု  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  

တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထ ိဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ-်၁၉  

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၂၁၉၆၅၆၈၄ ဦးရှိပီး အဆိုပါ 

ေရာဂါေကာင် ့ ေသဆုံးသူေပါင်း    ၆၁၁၄၇၈   ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။             ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဒါကာ   ိုဝင်ဘာ  ၁၇ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ အာဏာပုိင်များက 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ေသာက်ေဆးအမျိး 

အစားြဖစ်သည် ့  molnupiravir ကို  ိုင်ငံအတွင်း 

ြဖန်ချေိရာင်းချရန် ယမန်ေနက  အတည်ြပေကာင်း 

သိရသည်။ 

အဆိုပါ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

molnupiravir ကို အေမရိကန်ေဆးဝါးကုမ ဏီများ 

ြဖစ်သည့် Merck ှင့် Ridgeback Biotherapeutics 

တိုက ပူးေပါင်းေဖာ်စပ်ထားသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးြဖစ်သည် ့ 

အဆိပုါေသာက်ေဆးကိ ုိင်ုငအံတွင်း ြဖန်ချေိရာင်းချ 

ရန် ေဆးဝါးကမု ဏရှီစ်ခကုိ ုခွင့်ြပလိက်ုပြီဖစ်ေကာင်း 

ဘရာဇီးိုင်ငံရှ ိအသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူအားလုံး ကာကွယ်ေဆး ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူရမည်

မေလးရှားိုင်ငံက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံေပးရာတွင် 

Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို အသုံးြပရန် အတည်ြပ

တူရကီိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၁၀၁ ဦးရှိ

အေရးေပ အသုံးြပရန်      တူရကီကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက    အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ အစီအစ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင် 

ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ်တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူေပါင်း ၅၅ ဒသမ 

၉  သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ် ထုိးံှပီးသူေပါင်း ၄၉ ဒသမ  

၇၇ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ ေပါင်း ၁၁၈ ဒသမ ၇၂ သန်း 

ေကျာ်အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဘဂ  လားေဒရ့  ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဌာနမှ  တာဝန်ရိှသ ူ

တစ်ဦးက ဆိုသည်။ 

Molnupiravir ကာကွယ်ေဆးသည် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့်   ေသဆုံးမ  န်းှင့်   ေရာဂါ 

ြပင်းထန်စွာခံစားရမ  န်းများကို    ထက်ဝက်ခန်   

ေလ ာ့ချေပးေကာင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ 

အဆိပုါ ေဆးှစ်လံုးလ င် အေမရိကန်တစ်ေဒ လာ 

မ သာ ကန်ုကျမည်ြဖစ်ပီး အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် 

ြပည်သမူျားသာ ေသာက်သုံးရန်  န်ကားထားသည်။ 

ကိဗုစ်လနူာများသည် တစ်ရက်လ င် ေဆးရှစ်လံုးခန် 

ငါးရက်ေသာက်သုံးရန်လိုအပ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ေသာက်ေဆး molnupiravir ကို 

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ ေရာင်းချရန ်အတည်ြပ



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ပါရီ  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

ြပင်သစ်ုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၉၇၇၈ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

ယင်းအေရအတွက်သည် ဩဂတ်ု ၂၅ ရက်ေနာက်ပိင်ုး 

တစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

စံချနိ်တင်ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း     ြပင်သစ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် 

သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

လက်ရှိတွင ်ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၇၃၁၀၆၆၄ ဦးရှိသွားပီြဖစ ်

ေကာင်းလည်း ြပင်သစ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၄၈ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူ 

စုစုေပါင်း ၁၁၈၂၇၁ ဦး ရှိလာေကာင်းလည်း သိရ 

သည်။ ေပကျင်း  ိုဝင်ဘာ  ၁၇ 

တုတ်ိုင်ငံ၌ ေဆာင်းရာသ ီ  အိုလံပစ်အားကစား 

ပိင်ပွဲမကျင်းပမ ီ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရး 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု  တင်းကျပ်စွာ  ချမှတ် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

တတ်ုိင်ုင၏ံ ပထမဆုံးအကမ်ိ ေဆာင်းရာသ ီ

အိလုပံစ်အားကစားပိင်ပဲွကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

၄ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်မှစပီး ေပကျင်းမိေတာ်သို 

ဝင်ေရာက်မည့် ခရီးသွားများသည် မဝင်ေရာက်မီ 

၄၈ နာရီအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ မရှိ 

ေကာင်း သက်ေသခံလက်မှတ် ြပသရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေပကျင်းမိအာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။ 

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ရက်သတ ှစ်ပတ်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  ြမင့်တက်လျက်ရှိသည် ့

ေဒသများမှ ခရီးသွားများကိလုည်း မိေတာ် ေပကျင်း 

နယူးေဒလီ ိုဝင်ဘာ ၁၇

အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၁၀၁၉၇ 

ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်   လက်ရှိတွင ်  ကိုဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါ       ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း 

၃၄၄၆၆၅၉၈ ဦးရှိလာေကာင်း  အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏   အချက် 

အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင ် အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၃၀၁ ဦး   ထပ်တိုးလာြခင်း 

ေကာင့် ေသဆံုးသူစုစုေပါင်း ၄၆၄၁၅၃ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူှစ်ေသာင်းနီးပါးရှိ
ြပင်သစ်ိုင်ငံသည ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်ကို ၂၀၂၀ 

ြပည့်စ်ှ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပီး အသက် 

၆၅ ှစ်အထက် အသက်အရယ်ရိှသူများအား စတင် 

ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပင်သစ်ုိင်ငံသည် ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အစီအစ်တွင် Pfizer ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး၊ Moderna ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး၊ Johnson & Johnson ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့ ်AstraZeneca ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ု   အသုံးြပခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ြပင်သစ်ိင်ုင၌ံ ိဝုင်ဘာ ၁၅ ရက်အထ ိကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး   အနည်းဆုံးတစ်ကိမ ်

ထိုးံှမ ခယံူပီးသစူစုေုပါင်း ၅၁၅၅၅၀၁၇ ဦးရိှေကာင်း 

လည်း သိရသည်။                     ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဟိုချမီင်း  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံဟိခုျမီင်းမိေတာ်၌  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ စည်းမျ်း 

များ ေြဖေလ ာေ့ပးသည့အ်ေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူများှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အနည်းဆံုး တစ်ကိမ် 

ထိုးှံပီးစီးသူများအား လူမ ေရးှင့် ်စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အခမ်းအနား 

များတွင်   ပါဝင်တက်ေရာက်ခွင့ြ်ပမည်ြဖစ်ေကာင်း    အဆုိပါမိေတာ် 

အုပ်ချပ်ေရးအာဏာပိုင်အဖွဲက ေြပာကားသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးံှရန် အသက်ကန်သတ်ချက် 

မြပည့်ေသးေသာ  ကေလးသူငယ်များအေနြဖင့ ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများ လိုက်နာေစပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

တုတ်ိုင်ငံ၌ ေဆာင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲမတိုင်မီ 

ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေရးစည်းမျ်းများ တင်းကျပ် 
သို    ဝင်ေရာက်သည့်အခါ   ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

စည်းမျ်းများ တင်းကျပ်စွာ ချမှတ်ထားေကာင်း 

သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင် တုတ်ုိင်ငံအစုိးရက ုိင်ငံ 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းစင်ပေပျာက်ေစေရး 

အတွက် လုပ်ငန်းစ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ သိုေသာ် ေအာက်တိဘုာလ 

အလယ်ပိင်ုးမှစပီး ေရာဂါကူးစက်မ များ အနည်းငယ် 

ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်။ 

လွန်ခ့ဲေသာ ရက်သတ ပတ်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကူးစက်ခံရသ ူ၃၀၀ ေကျာ်အား   စစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့သည်။ ယင်းတိုအနက် အများစုမှာ ိုင်ငံ၏ 

အေရှေြမာက်ပိင်ုးရိှ ဒါလီယန်မိမှ ြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၄၆ သန်းေကျာ် ရှိလာ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ ဟိုချမီင်းမိေတာ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ စည်းမျ်းများ ေြဖေလ ာ့
ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှပီးစီးသ ူလူကီးများ၏ အပ်ုထန်ိးမ ြဖင့ ်လမူ ေရးှင့် 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများတွင ်ပါဝင်တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည ်

ြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရသည်။    

ယခုတက်ေရာက်ခွင့်ြပလိုက်သည့ ်အခမ်းအနားများှင့် အများ 

ြပည်သဆူိင်ုရာေနရာများ၌ ယ်ေကျးမ ှင့ ်အပုညာဆိင်ုရာပဲွေတာ်များ၊  

အများြပည်သူသုံး  သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာ်များ၊  လုပ်ငန်းခွင်များ 

ပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။ ထိုြပင် ကာရာအိေုကဆိင်ုများ၊ ဘားဆိင်ုများှင့် 

ညကလပ်များအား ဟိုချမီင်းမိေတာ်ရှ ိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

နည်းပါးေသာေဒသများ၌ ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ခွင့ြ်ပခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

    ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း 

၁၂၈၅၅၅ ဦးရှိေကာင်း အိ ိယကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက     ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ     ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသြဖင့်  ေဆးံုအသီးသီးမှ    ဆင်းခွင့် 

ရရိှသ ူ၁၂၁၃၄ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ         ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

စုစုေပါင်း ၃၃၈၇၃၈၉၀ ဦးရှိလာေကာင်း 

အိ ိယ       ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ကမ ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၅၅၂၉၂၂၂၂ ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၁၃၃၉၀၈ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

၂၃၀၇၇၉၁၄၆ ဦး



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ညီလ  င်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်

အတူ ေတွရစ်။

အမရပူရမိနယ်၌ ေငွကျပ်သိန်း ၅၆၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇ 
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး အမရပရူ 
မိနယ်၌    ေငွကျပ်သိန်း   ၅၆၀၀ 
ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ   ဘိန်းြဖများ 
သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာ 
ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။ 

သိမ်းဆည်းရမိ
ြဖစ်စ်မှာ     မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး    ရဲတပ်ဖွဲမ ှ
တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 
အဖွဲသည်  ိုဝင်ဘာ  ၁၆ ရက် 
ညေန ၄ နာရီတွင် မ ေလးတိုင်း 
ေဒသကီး      အမရပူရမိနယ ်
စွယ်ေတာ်ကားဝင်းေရှတွင် ဘိဘုိ ု
ေဌး(၃၆)ှစ်     ေမာင်းှင်သည့ ် 
၁၂  ဘီးယာ်ကိ ုသတင်းအရရှာေဖွ 
ရာ   ယာ်အတွင်းမှ    ဆပ်ြပာခွက် 
၂၂၅၇  ခွက်ြဖင့ ် ထည့်ထားေသာ  
ေဒသကာလတန်ဖုိး ေငကွျပ်သန်ိး 
၅၆၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရိှ ဘန်ိးြဖ ၂၂ 
ဒသမ ၅၇ ကီလို  သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ 
အဆိုပါဘိန်းြဖများအား  ရှမ်း 
ြပညန်ယ်(ေြမာက်ပုိင်း)မှ မ ေလး 
တိုင်းေဒသကီးသို သယ်ေဆာင် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း    သိရှိရသြဖင့ ်
၎င်းအား ဥပေဒအရအေရးယထူား 
ရိှပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ  ကျးလွန်သ ူ
များအား   ဆက်လက်စစ်ေဆး 

ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း  သိရ 
သည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ 
ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ိဝုင်ဘာ ၁၆ ရက်က ြမဝတီမိ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် 
ဘုရင့်ေနာင်လမ်းတွင် မင်းထွန်းဦးအား မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်
စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၀၀  ကိုလည်းေကာင်း၊ 
ထုိအတူ ယင်းေနညေန ၄ နာရီခဲွတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်း 
ေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာပးူေပါင်းအဖွဲသည ်မိုင်းဆတ် 
မိနယ်  မိုင်းတွမ်းေကျးရာအုပ်စု  ပါခါးေကျးရာအနီးရှိ မိုင်းဆတ်- 

တာချလီိတ်သွား    ကားလမ်းတွင် ညီလ  င်    ေမာင်းှင်လာသည့ ်
ယာ်ကိုစစ်ေဆးရှာေဖွရာ    စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား   ၃၀၀၀၀၀    ကို      
လည်းေကာင်း။

သိမ်းဆည်းရမိ
ထိုြပင် ယင်းေန  ညေန ၅  နာရ ီ ၄၅ မနိစ်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်
တာချလီိတ်မိ ဝိန်းေကျာက်ရပ်ကွက်တွင ်စိုင်းလှဝန်း ေမာင်းှင်လာ 
သည့ ်ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်ှင့ ်စိင်ုးေနာ်ခမ်း ေမာင်းှင်ပီး စိင်ုးဖူး လိက်ုပါ 
လာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်တိုကို စစ်ေဆးရှာေဖွရာ အိုက်စ် ၂၅ ကီလို 
သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း၊  အလားတူ  ိုဝင်ဘာ   ၁၆ ရက် ည  ၇ နာရီ 
မိနစ် ၂၀ တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှတပ်ဖွဲ 
ဝင်များပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည် တာချလီိတ်မိ ဆန်ဆိုင်း(ခ)
ရပ်ကွက်ရှ ိ ဟိုတယ်အနီးတွင် စိုင်းေလာင်ေခးကိ ုမသက  ာဖွယ်ေတွရှ ိ
သြဖင့ ်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၄၀၀၀ ကုိလည်းေကာင်း၊ 
အလားတူ မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲမ ှတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 
အဖဲွသည် ိဝုင်ဘာ ၁၅ ရက် ညေန ၄ နာရတွီင် ေမာ်လမိင်မိ ေဈးကိ 
ရပ်ကွက် ဖက်ခင်းလမ်းရိှ စားေသာက်ဆိင်ုတွင် ေဝယမံျိးလွင်၊ စိင်ုးစမံန်ိး 
ှင့ ်မနန်းေလာဝ်အွမ်တုိအား မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့ ်စစ်ေဆးရှာေဖ ွ
ရာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၆၈၂၅ ြပား ကိလုည်းေကာင်း သမ်ိးဆည်းရမ ိ
ခဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတိုကိ ုမူးယစ်ေဆးဝါးှင့စ်တ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါး 
များဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

ြမဝတီ၊ မိုင်းဆတ်၊ တာချလီိတ်ှင့် ေမာ်လမိင်မိနယ်တိုတွင် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန    ပုံှိပ်ေရးှင့ ်
ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  စာေပဗိမာန်ုံးက 
အပတ်စ် စေနေနတိင်ုး   ေရ ေသွးဂျာနယ်ကိ ု
ထုတ်ေဝြဖန်ချလိျက်ရှိသည်။

ိုဝင်ဘာ   ၂၀  ရက် (စေနေန )တွင် 
ထတ်ုေဝမည့ ်ေရ ေသွးဂျာနယ်တွင် သတူစ်ပါး 
ှင့် အဆင်ေြပမ ရိှ၊ မရိှကုိ မစ်းစားမဆင်ြခင်ဘ ဲ
လပ်ုကိင်ုတတ်ေသာ မလိုံးှင့ ်မမိမှိာကားမည့ ်
အေကာင်းအရာကိ ု ထိထိမိမိ  မမှာကားမ ိ
ေသာ ကိေုကွးှင့ ် မေကာက်တိုအေကာင်းကိ ု
ေရးဖွဲထားသည့ ် “ကိုေကွးှင့ ် မေကာက်” 
ဇာတ်လမ်း   ြမန်မာတို၏  မဂ  လာရှိေသာ 

အခမ်းအနားများ၌  ပါရှိေလ့ရှိေသာ ြမန်မာ့ 

ဆိုင်းဝိုင်းအေကာင်းကို  ဗဟုသုတရဖွယ ်

ေရးဖွဲထားသည့ ် “ဆိုင်း” သုတေဆာင်းပါး၊ 
မိဘများအေနြဖင့်   ကေလးငယ်များကို 
ငယ်ရယ်စ်ကပင် စည်းကမ်းတကျ သွန်သင် 
ဆုံးမထားသင့်ပုံကို   တင်ဆက်ထားသည့ ်
“အလုိမလုိက်နဲ” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ ကေလး 

များအေနြဖင့ ်မမိတိို ပတ်ဝန်းကျင်သန်ရှင်းေရး 
အတွက်  တတ်ိုင ်သည့်ဘက်မှ  ပါဝင် 
ေဆာင်ရက်သင့ပ်ုကံိ ုေရးဖဲွထားသည့ ်“ဆရုတ ီ
ေအာင်-  အဆင်သင့်ပဲေဟ့”  ှစ်မျက်ှာ 
ကာတွန်း၊     အသက်ေဘးမှ လမိ ာပါးနပ်စွာ န်ုး 
ထွက်ိင်ုခ့ဲေသာ ယုန်ကေလးှင့် မိမိဒုက ေရာက် 
ရမည်ကို မေတွးမိဘဲ  မိုက်မဲစွာြပမူခဲ့ေသာ 
ြခေ  သ့ကီးတိုအေကာင်းကိ ု ပညာေပးေရးဖွဲ 
ထားသည့် “ပါးနပ်တဲ့ယုန်နဲ  မိုက်မဲတဲ့ြခေ  သ့” 
ပုံြပင်၊ တိရစ ာန်ေလးများ၏ သနားချစ်စရာ 
ေကာင်းပံုကုိ  တင်ဆက်ထားသည့် “တိရစ ာန် 
ချစ်သမူျား” ဝတ ၊ ကေလးများအေနြဖင့ ်ပစဲား 
ြခင်းြဖင့ ်ကျန်းမာေရးအတွက် ေကာင်းကျိးများ 

ရရိှိင်ုပုကံိ ုတင်ဆက်ထားသည့ ်“ေရ ပိုး- ပစဲား 
ကသမူျား” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ ကေလးများ 

ကိ ုေရ ေသွး အထူးထတ်ု(၂၀၂၂)တွင် ထည့သွ်င်း 
ေဖာ်ြပေပးမည့် ေရ ေသွးတုိလက်ရာ ပန်းချှီင့် 
စာစီစာကံုးများ ယှ်ပိင်ုိင်ရန် ဖိတ်ေခ ြခင်း၊ 
countable noun (ေရတွက်လိုရသည့်နာမ)်
ှင့ ်uncountable noun (ေရတွက်၍မရသည့ ်

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ

နာမ်) များအေကာင်းကိ ုေလက့ျင့ခ်န်းများှင့ ်
တကွ တင်ဆက်ထားသည့ ်“ေရ ေသွးအဂ  လပ်ိ 
သဒ ါ”      အဂ  လိပ်စာသင်ခန်းစာက  ှင့် 
ကဗျာ က  တိုအပါအဝင်  အဂ  လပ်ိစကားဝိင်ုး 
က  ှင့ ်ကဗျာက  စုလံင်စွာြဖင့ ်ထွက်ရိှပ ီ
ြဖစ်ပါသည်။ 

                            သတင်းစ်

ဘိုဘိုေဌးအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ဘိမ်းြဖများှင့်အတ ူေတွရစ်။



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇
ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း ၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ကမ ာ့
ေရှးဦးြပစုြခင်းေနအထိမ်းအမှတ ်  ေရှးဦးြပစုြခင်း
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင ် ထူးခ န်ဆုရရှိသူများအား 

ဆခုျးီြမင့ြ်ခင်း အခမ်းအနားကိ ုယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးက    
အသင်း ရန်ကုန်ုံးခွဲ၌ြပလုပ်ရာ     ြမန်မာိုင်ငံ 
ကက်ေြခနအီသင်းဥက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ြမင့ ်
တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကားခဲ့သည်။

ထုိေနာက် ေရှးဦးြပစုြခင်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ
တွင်  ထူးခ န်ဆုရရှိသူများအား  ဆုများချးီြမင့်ရာ 
ေရှးဦးြပစုြခင်း(နည်းြပ)သင်တန်းများ  ဖွင့်လှစ်ိုင် 
သည့် ဆုတစ်ဆု၊ ေရှးဦးြပစုြခင်း စီမံချက် လုပ်ငန်းများ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိင်ုသည့ ်   ဆတုစ် 
ဆု၊  ေရှးဦးြပစုြခင်း   စွမ်းစွမ်းတမံေဆာင်ရက်ိုင ်
သည့ ်  မိနယ်ှစ်မိနယ်၊  ေရှးဦးြပစြုခင်း သင်တန်း 
များ အကိမ်ေရအများဆံုး  ဖွင့လှ်စ်ိင်ုသည့ ်မိနယ် 
သုံးမိနယ်ှင့ ် ေရှးဦးြပစြုခင်းြဖင့ ်ကညူေီဆာင်ရက် 
ေပးိုင်သည့ ်    ကက်ေြခနီေစတနာ  လုပ်အားရှင ်
၂၂  ဦးတိုအား ဆုများှင့်  ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ 
ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍ ေရှးဦးြပစုြခင်းဆိုင်ရာ လူငယ်

စာစစီာကုံးပိင်ပဲွ(ြမန်မာ၊ အဂ  လပ်ိ)၊ eာဏ်စမ်းပိင်ပဲွ၊ 

ပန်းချီပိင်ပွဲတိုတွင ်ဆုရရှိခဲ့သည့် တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်များမှ လငူယ်ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား 
ရှင် ၁၈ ဦးတိုအား  ဆမုျားေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲ့ကသည်။

အခမ်းအနားသုိ အချန်ိြပည့အ်လပ်ုအမ ေဆာင် 
ေဒါက်တာတင်ွန် ၊    တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

ကက်ေြခနီကီးကပ်မ ေကာ်မတီဥက   များ၊ ဒုတိယ 
အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၊ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 
ကက်ေြခနီကီးကပ်မ  ေကာ်မတီဝင်များ၊  တပ်ဖွဲ 
မှးများ၊  န်ကားေရးမှးများ၊ ဌာနမှးများ၊ ဒုတိယ 
 န်ကားေရးမှးများှင့်   ဖိတ်ကားထားသူများ၊ 
ကက်ေြခနီ ေစတနာလုပ်အားရှင်များ တက်ေရာက် 
ခဲ့ကသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို    တိုင်းေဒသကီး၊
ြပည်နယ်   ကက်ေြခနီကီးကပ်မ ေကာ်မတီဝင်များ 
က  Onlineြဖင့် တက်ေရာက်ခ့ဲပီး ဆုရရိှသူများအား
ဆုများချးီြမင်ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ကမ ာ့ေရှးဦးြပစုြခင်းေနကို       ှစ်စ် 
စက်တင်ဘာလ   ဒုတိယရက်သတ ပတ်၏  စေနေန  
တွင်   ကျင်းပေလရိှ့သည်။    ြမန်မာိင်ုင ံကက်ေြခန ီ
အသင်းအေနြဖင့ ်   ေရှးဦးြပစြုခင်း သင်တန်းများကိ ု
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်  တုိးချဲဖွင့်လှစ် 
လျက်ရှိရာ  ကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရှင်များ 
ကလည်း ေရှးဦးြပစြုခင်းြဖင့ ်အကအူညလီိသုမူျားကိ ု
ပိမုိထုေိရာက်စွာ  ကညူီိင်ုရန်  စနစ်တကျ  ေလက့ျင့် 
သင်ယူလျက်ရှိပီး  အကူအညီေပးလျက်ရှိသည်။

ေရှးဦးြပစုြခင်းှင့်အတူ အေရးေပ ေဆးကုသမ  

ခယံရူန် လိအုပ်သမူျားကိလုည်း ကက်ေြခနအီေရးေပ  
လူနာတင်ယာ်ြဖင့်  ကူညီပုိေဆာင်ေပးလျက်ရိှရာအကူ 

အညီလုိအပ်ပါက ေဒသအသီးသီးရိှ နီးစပ်ရာမိနယ် 
ကက်ေြခနီအသငး်ခွဲများသုိ ဆက်သွယ်အကူအညီ 
ေတာင်းခံိုင်ေကာင်း သိရသည်။          

သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းကီး( YMBA)သည် ၁၉ဝ၆ ခုှစ်က စ၍ 

“ အမျိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာှင့် ပညာ” လုပ်ငန်းစ်များကိ ုလွတ်လပ်ေရးရရှိသည်အထ ိေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေသာ ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးေရှေဆာင ်သမိုင်းဝင်အသင်းကီး ြဖစ်ပါသည်။ 

ယခုအချနိ်အခါတွင် ိုင်ငံေရးကို အေကာင်းြပ၍ ရဟန်းသံဃာေတာ် အရှင်သူြမတ်များ၊ ပညာ 

သင်ကားေပးေနေသာ အန ဂိဏ်ုးဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ိင်ုငေံတာ်တာဝန်ကိ ုထမ်းေဆာင်ေနကသည့ ်

ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများ၊ အြပစ်မ့ဲြပည်သူများ၊ ကေလးသူငယ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား အကမ်းဖက် 

အဖဲွအစည်းများက ေနရာအံှတွင် လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ေနြခင်းများကိ ုဗဒု ဘာသာကလျာဏယဝုအသင်းကီး  

(YMBA)က ြပင်းထန်စွာ ြပစ်တင် တ်ချ ကန်ကွက်ေကာင်း ေကညာချက ်ထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

            အမ ေဆာင်အဖွဲ 

ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းကီး YMBA 

ကမ  ာ့ေရှးဦးြပစုြခင်းေန အထိမ်းအမှတ် ေရှးဦးြပစုြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင်

ထူးခ န်ဆုရရှိသူများအား ဆုများချးီြမင့်

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းကီး 

YMBA က အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအား ကန်ကွက် တ်ချေကာင်းေကညာချက်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်

 အကမ်းဖက်အဖွဲများမှ

ထိုကဲ့သို အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင် ဆရာ ဆရာမများအား မိမိတစ်ပါတီ ေကာင်းစားေရးကုိသာ ေရှး ၍ 

ုိင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လုိသူများ၊ ုိင်ငံေရးအစွန်းေရာက် NLD ပါတီဝင်များှင့် ၎င်းတိုကို ေထာက်ခံသူများ၊ 

NUG ၊ CRPH ှင့ ်PDF စသည့အ်ဖဲွများသည် ပညာေရးဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင် ပါဝင်လာေစရန် 

Social Punishment ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက် အကျပ်ကုိင်ြခင်းများအြပင် ကေလးငယ်များ 

ပညာသင်ကားေရးကိ ုအခက်အခ ဲြဖစ်ေစရန် ရည်ရယ်၍ စာသင်ေကျာင်းများကိ ုမိင်ုးများ၊ လက်လပ်ုဗုံးများြဖင့ ်

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ၊ ဆရာ ဆရာမများကို စာေပသင်ကားမ မြပိုင်ေစရန ်

ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊  ေှာင့်ယှက်တိုက်ခိုက်ြခင်းများ  လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာေကာင့်  ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရှိြခင်းများသာမက အချိ အသက်ေသဆုံးသည်အထ ိစိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များ ြဖစ်ေပ  

ခဲ့ရပီး အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ိုဝင်ဘာ 

၁၅ ရက်အထိ ဆရာ ဆရာမှင့် ပညာေရးဝန်ထမ်း စုစုေပါင်း ၁၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ပီး ၁၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရှိခဲ့သည်ကိ ုေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေတွရှိရသည်။

အကမ်းဖက်အဖွဲများသည ်အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာ ဆရာမများအား ယခုကဲ့သို အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်ေနမ များအား ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့ ်ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း ကာကွယ်သွားကပါရန်ှင့ ်

အကမ်းဖက်သမားများ၏ လ ပ်ရှားမ သတင်းများကိရုရိှပါက နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်လ ိဝှက်စွာ 

ဆက်သွယ်သတင်းေပးပုိ၍ အကမ်းဖက်သမားများ ရပ်တည်မ  မရိှုိင်သည်အထိ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား 

ကပါရန် ေမတ ာရပ်ခံထားေကာင်း သိရသည်။                                                                 သတင်းစ်

ဂန်ေဂါမိနယ်၌ အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများက ပညာေရးဝန်ထမ်းများ စီးနင်းလုိက်ပါလာသည့်  

ေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီးအား တားဆီး၍ ေသနတ်ြဖင့ ်ဝိင်ုးဝန်းပစ်ခတ်ပီး ယာ်အား မီး  ဖျက်ဆီးခဲသ့ြဖင့ ်

ငါးဦးေသဆုံးကာ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

စ် တိုင်း/ြပည်နယ် မိနယ် ဆရာ/ဆရာမ ဝန်ထမ်း
ဒဏ်ရာရ

 စုစုေပါင်း
မှတ်ချက်

၁ ကချင် ၁ ၁ ၁

၂ စစ်ကိုင်း ၃ ၃ ၃

၃ ပဲခူး ၁ ၅ ၅

၄ မေကွး ၁ ၁ ၁

၅ မ ေလး ၄ ၃ ၁ ၄

၆ ဧရာဝတီ ၁ ၁ ၁

စုစုေပါင်း ၁၁ ၁၃ ၂ ၁၅

စ် တိုင်း/ြပည်နယ် မိနယ် ဆရာ/ဆရာမ ဝန်ထမ်း
ေသဆုံး 

စုစုေပါင်း
မှတ်ချက်

၁ စစ်ကိုင်း ၃ ၂ ၂ ၄

၂ ပဲခူး ၁ ၁ ၁

၃ မေကွး ၁ ၁ ၁ ၂

၄ မ ေလး ၄ ၃ ၁ ၄

၅ ရန်ကုန် ၁ ၁ ၁

စုစုေပါင်း ၁၀ ၇ ၅ ၁၂

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မ ှ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်အထိ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အတွင်း

ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများေကာင့ ်ပညာေရးဝန်ထမ်းများ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့ ်ဦးစီးဇယား

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မ ှ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်အထိ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အတွင်း

ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများေကာင့ ်ပညာေရးဝန်ထမ်းများ ေသဆုံးခဲ့သည့် ဦးစီးဇယား



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

 ေကျာဖုံးမှ

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရး     လုပ်ငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်ေနသည့်    အဓိကတရားခံ 

ြဖစ်ေသာ ြမတ်သူ(ခ)နတ်ဆိုး (၃၂)ှစ် 

ှင့အ်တ ူဇင်ကိလုင်း (၂၅)ှစ်၊ ြမသ ာခိင်ု 

(၂၅)ှစ်၊ လဲ့ရည်ဖိး(၂၉)ှစ်၊ ေအာင် 

စည်သူခန်  (၂၁)ှစ်တို ငါးဦးကို   ဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။

တရားခံ       ြမတ်သူ(ခ)နတ်ဆိုး၏ 

ထွက်ဆုိချက်အရ ုိဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်      ဇဝနရပ်ကွက် 

စပံယ်ြဖကွန်ဒိအုား ဝင်ေရာက်ရှာေဖခွဲရ့ာ 

ေတဇာေနလင်း (၂၀)ှစ်၊  မင်းေသွးြမင့ ်

(၂၄)ှစ်၊     စည်သူဟိန်း   (၂၈)ှစ်၊ 

ေအာင်မင်းခန်  (၁၉)ှစ်၊ မင်းေမာင် (၃၁)

ှစ်၊ ေဝယံဦး (၂၆)ှစ်တို ေြခာက်ဦးကို 

ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခံ ေအာင်စည်သူခန် ၏ ထွက်ဆုိ 

ချက်အရ   ိုဝင်ဘာ   ၁၅   ရက်တွင် 

ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်  (၂၁)

ရပ်ကွက်  ရန်ေအာင်လမ်းေန  စိုးသ(ူ၃၆)

ှစ်ကိုလည်းေကာင်း၊ တရားခံ စိုးသူ ၏  

ထွက်ဆိခုျက်အရ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပုိင်း) 

မိနယ် စက်မ ဇုန်(၁)ရှိ  Htun Brother  

သံထည်ေဆာက်လုပ်ေရးဝင်းအတွင်းမ ှ

M-4 ေသနတ် သုံးလက်၊ M-4 ကျည်အိမ် 

ေလးခု၊ M-16 ကျည်အိမ် ှစ်ခု၊  MK-12 

ေသနတ်  တစ်လက်၊  MK-12 ကျည်အိမ် 

ှစ်ခု၊ ၅ ဒသမ ၅၆ ကျည် ၁၄၄ ေတာင့်၊ 

၁၂ ဗို ကျည် ၄၀ ေတာင့တ်ို သမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး သဃ  န်းက န်းမိနယ်  Rock Star 

စားေသာက်ဆိုင်၌  ဇင်သူလင်း(၂၅)ှစ်၊ 

ေဆွလင်းေအာင ်(၂၉)ှစ်ှင့် ေအာင်ဖိး 

ပိုင် (၂၂)   ှစ်တိုကို    ထပ်မံဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။

တရားခ ံေဆလွင်းေအာင်၏  ထွက်ဆိ ု

ချက်အရ   ိုဝင်ဘာ  ၁၅   ရက်တွင် 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်    ဇဝနရပ်ကွက်  

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ NUG ှင့် NLD ပါတီဝင် ဖိးေဇယျာေသာ်တို၏ ေစခိုင်းချက်အရ သန်လျင်တံတား၊ ေြမာက်ဥက လာပတံတား၊ ထန်းတပင်မိနယ်ှင့် 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ် ဗားကရာမီးပွိင့်ရှိ လုံ ခံ ေရးအဖွဲဝင်များအား ပစ်ခတ်ခဲ့သူများှင့် ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိမ  အေြခြပဇယား

သရက်ေတာလမ်း  စည်ပင်ုံးအနီးတွင ်

ဇင်မင်းထွန်း (ခ)ဒိုေလး(၂၆)ှစ်၊  စံသိန်း 

(၃၁)ှစ်တိုကို   MK-12  တစ်လက်၊ MK- 

12 ကျည်အိမ် ှစ်ခု၊ AK-47 ှစ်လက်၊ 

AK-47 ကျည်အိမ် ေလးခု၊ M-16  တစ်လက်၊ 

M-16 ကျည်အိမ် ှစ်ခု၊ ၁၂ ဗိုကျည် ၁၅ 

ေတာင့၊် ၅ ဒသမ ၅၆ ကျည်အေတာင့ ်၃၀၊ 

၇ ဒသမ ၆၂ ကျည်ေတာင့ ်၁၁၀ တိုြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ လ  င်မိနယ် ကန်လမ်း  

လ  င်ြမင့်မုိရ်အိမ်ရာ တုိက်(၁၀)  သံုးလ ာမှ 

ရန်မျိးေအာင်၊ ရန်ိင်ုထွန်း၊  ေအာင်ိင်ုဦး 

(ခ) အိုစမာတို  သုံးဦးကိုလည်းေကာင်း 

ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ 

တရားခံ ေအာင်ဖိးပိုင၏်  ထွက်ဆို 

ချက်အရ  ိုဝင်ဘာ ၁၅  ရက်တွင်  ဒဂုံ 

မိနယ်  ေယာမင်းကီးရပ်ကွက ် အမှတ် 

(၆၁/ေအ)   ေြခာက်လ ာရှိ    ေနအိမ်မှ 

ရဲရင့်ေအာင ်(၂၄)ှစ်ှင့် ေကျာ်ေဇာလင်း 

(၂၀)ှစ်တိုကိုလည်းေကာင်း၊ ဇင်မင်း 

ထွန်း (ခ) ဒိုေလး ၏   ထွက်ဆိုချက်အရ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်    ၃၃ 

ရပ်ကွက ် ဥဿဖရားလမ်း  အမှတ်(မရှိ)

ေနအိမ်မှ     ေကျာ်သူေအာင်(၂၈)ှစ်၊ 

အိေကခိုင်(၂၈)ှစ်တိုကို      Sigsauer 

ပစ တို   တစ်လက်၊   ကျည်အိမ်   တစ်ခု၊  

၉ မမ ကျည် ၂၄ ေတာင့်၊  လက်လုပ်ဗုံး 

ေလးလုံး၊  စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ 

ှင့်အတူ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခ ံေဆလွင်းေအာင်၏  ထွက်ဆိ ု

ချက်အရ   ိုဝင်ဘာ    ၁၆   ရက်တွင် 

မရမ်းကုန်းမိနယ ်  သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက ်

(၄)လမ်း အမှတ်(၃၂၄)မှ ေအာင်ြမင့်သိန်း 

(၃၂)ှစ်၊    ခိုင်ဇင်ေသာ်(၃၁)ှစ်တိုကို 

လည်းေကာင်း၊    သဃ  န်းက န်းမိနယ်  

(၂၉)ရပ်ကွက် သစ်ရာပင်လမ်းတွင် Area- 

5 အဖွဲခွဲေခါင်းေဆာင ်  ေအာင်ကိုဦး(ခ) 

ေခါင်းကီး (၂၈)ှစ်ှင့်  မျိးမင်းခိုင ်(၂၇)

ှစ်တိုကိုလည်းေကာင်း၊     ေတာင် 

ဥက လာပမိနယ ်(၉)ရပ်ကွက် ေကျာ်သ ူ

လမ်း  တိုက်အမှတ်(၈၀၃)    သုံးလ ာရှိ 

ထိန်လင်း(၃၂)ှစ်၊   ဝင်းေအး (၂၇)ှစ်၊ 

ဟိန်းထက်ေအာင်(၂၀)ှစ်၊  ေစာဘယ်လ် 

ဇင်ထူး (၂၁)ှစ်၊  ေအာင်ေအာင် (၂၄)ှစ်၊  

ေအာင်ပိုင်ဖိး(၂၆)ှစ်တိုကို Sigsauer 

ပစ တိ ုတစ်လက်၊ ကျည်အမ်ိ တစ်ခ၊ု ကျည်  

၂၃ ေတာင့တ်ိုှင့လ်ည်းေကာင်း၊ ေဝယဦံး 

၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ သဃ  န်းက န်းမိနယ်  

ဇဝနရပ်ကွက်      စံပယ်ြဖကွန်ဒိုတွင ်

မိုးစည်သူ(ခ)ေမာင်မိုး        (၂၄)ှစ်ကို 

လည်းေကာင်း   အသီးသီး  ထပ်မဖံမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။

တရားခ ံေအာင်ကိဦုး(ခ)ေခါင်းကီး၏  

ထွက်ဆုိချက်အရ ုိဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်  

သဃ  န်းက န်းမိနယ် (၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်  

ဗုိလ်မင်းေရာင်လမ်း အမှတ်(၂၀) ေနအိမ် 

အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ M-16  ှစ်လက်၊ 

M-16 ကျည်အိမ်  ေလးခု၊  ၅ ဒသမ ၅၆ 

ကျည် ၉၉ ေတာင့်၊   AK-47   ှစ်လက်၊ 

AK-47 ကျည်အိမ်  ေလးခု၊ ၇ ဒသမ ၆၂ 

ကျည် ၁၁၅ ေတာင့၊် လက်လုပ်ဗံုး  ှစ်လံုး 

တိုကိုလည်းေကာင်း၊    သဃ  န်းက န်း 

မိနယ် ကီးပွားေရးရပ်ကွက်  သမန်ိဗရမ်း 

လမ်း   အမှတ်(၂၉၁၊ က/ခ)  ေလးလ ာ၊ 

ှင်းဆီအခန်းအား  ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

သဟီေကျာ်(၂၃)ှစ်၊  ေအာင်ကိလုင်း (၂၄)

ှစ်၊     ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်(၂၁)ှစ်တို  

သုံးဦးကို    M-16  ှစ်လက်၊    M-16 

ကျည်အိမ် ေလးခု၊   MK-12 ှစ်လက်၊ 

MK-12  ကျည်အိမ်   ေလးခု၊   Sigsauer 

ပစ တို  တစ်လက်၊ ကျည်အိမ်   တစ်ခု၊ ၅ 

ဒသမ ၅၆ ကျည်ေတာင့ ်၁၃၀၊ ၁၂ ဗိုကျည်  

၂၈ ေတာင့်၊ ၉မမ ကျည်  ခုနစ်ေတာင့် 

တိုှင့်အတူ   ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး   တရားခံ 

ငစစ်မှာ အမှတ်  (၂၉၁၊ က/ခ)  ငါးလ ာမှ 

ခုန်ချထွက်ေြပးစ်      ေသဆုံးခဲ့သြဖင့ ်

အေသဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခ ံေဆလွင်းေအာင်၏ ထွက်ဆိ ု

ချက်အရ ုိဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်   ဗဟန်း 

မိနယ် ဗိုလ်ချိရပ်ကွက်၊  အင်ကင်းမိင ်

အိမ်ရာအနီးတွင်       အံ့ကမ ာ   (၂၁)ှစ်၊ 

အားမာန်စိုး(၃၂)ှစ်၊ ခင်စပယ်ေအာင်(၁၉)

ှစ်၊ သီတာေအးစုေအာင ် (၂၃)ှစ်တိုကို 

ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ် စက်မ ဇုန်(၁)ရှိ Htun Brother သံထည် 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝင်းအတွင်းမှ   သိမ်းဆည်းရမိသည့်   လက်နက်/ခဲယမ်းများ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

သဃ  န်းက န်းမိနယ် ဇဝနရပ်ကွက် သရက်ေတာလမ်း စည်ပင်ုံးအနီးမ ှ

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်/ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ိုဝင်ဘာလ   ၁၂   ရက်တွင ်  
ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊   အင်းဝအမ်ိရာ 
၌ ဖမ်းဆီးရမိသူ

ေအာင်ဇင်ဖိး ြမတ်သူ(ခ)နတ်ဆုိး ဇင်ကိုလင်း ေတဇာေနလင်း မင်းေသွးြမင့် စည်သူဟိန်း ေအာင်မင်းခန် ဇင်သူလင်း

ထိန်လင်း

မိုးစည်သူ
သီဟေကျာ် ေအာင်ကိုလင်း ေအာင်ေကျာ်ေကျာ် ငစစ်

အံ့ကမ ာ အားမာန်စိုး ခင်စပယ်ေအာင် သတီာေအးစခုိင်ု
ေကသွယ်ဖိး ရဲမင်းဦး ေအာင်ဘုန်းေကျာ်

ဝင်းေအး ဟိန်းထက်ေအာင် ေစာဘယ်လ်ဇင်ထူး ေအာင်ေအာင် ေအာင်ပိုင်ဖိး မျိးမင်းခိုင် ေအာင်ကိုဦး ေအာင်ြမင့်သိန်း ခိုင်ဇင်ေသာ် ေကျာ်သူေအာင် အိေကခိုင် ရဲရင့်ေအာင် ေကျာ်ေဇာလင်း
ရန်မျိးေအာင် ရ်ုိုင်ထွန်း ေအာင်ိုင်ဦး

(ခ)အိုစမာ

ေဆလွင်းေအာင် ေအာင်ဖိးပိုင်

စံသိန်း ဇင်မင်းထွန်း(ခ)ဒိုေလး

စိုးသူေဝယံဦးမင်းေမာင်

ြမသ ာခိုင် လဲ့ရည်ဖိး ေအာင်စည်သူခန်

ိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ 
ြပည်ေထာင်စုလမ်းရှ ိHotel 46 ၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ 
စံပယ်ြဖကွန်ဒို၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
Rock Star စားေသာက်ဆိုင်၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သရက်ေတာလမ်း၊ 
စည်ပင်ုံးအနီး၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ 
သစ်ရာပင်လမ်း၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် မရမ်းကုန်း
မိနယ်၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၂၄)၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် ဒဂုံမိနယ်၊ 

ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၆၁/ေအ)
(၆)လ ာ၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် လ  င်မိနယ်၊ ကန်လမ်း၊
လ  င်ြမင့်မိုရ်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၁၀)၊ (၃)လ ာ၌ 

ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဆရာစံလမ်း၊ 

City Mart အနီး၌ ဖမ်းဆီးရမိသူ

ိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
အလယ်ဗဟိုလမ်း၊ Apolo Hotel အနီး၌ 

ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၉၁၊က/ခ)၊ ၄ လ ာ၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ဗဟန်းမိနယ်၊ 
ဗိုလ်ချိရပ်ကွက်၊ အင်ကင်းမိင်အိမ်ရာ၌

ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ 

စံပယ်ြဖကွန်ဒို၌ ဖမ်းဆီးရမိသူ

ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် 
ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ၃၃ ရပ်ကွက်၊ 

ဥဿဖရားလမ်း၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ

ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
(၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သူလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၈၀၃)၊ 

(၃)လ ာ၌ ဖမ်းဆီးရမိသူများ



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

တရားခ ံေအာင်ကိဦုး(ခ) ေခါင်းကီး၏ 

ထွက်ဆုိချက်အရ ုိဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် 

မရမ်းကုန်းမိနယ ်    အလယ်ဗဟိုလမ်း 

Apolo Hotel အနီးတွင်  ရဲလင်းဦး(ခ) 

နဘီး(၂၆)ှစ်ှင့် ေကသွယ်ဖိး(၂၃)ှစ် 

တိုကို  MK-12 ှစ်လက်၊   ကာဘိုင် 

တစ်လက်၊ လက်လုပ်ပစ တို သုံးလက်၊ 

၅.၅၆ ကျည် ၂၅ ေတာင့်၊ ၁၂ ဗိုကျည် 

ေတာင့် ၅၀၊   ၉ မမ ကျည် ၄၅ ေတာင့်၊ 

လက်လုပ်မုိင်း ေလးလံုး၊ ရီမုတ်မုိင်း ေလးလံုး 

တိုှင့်အတူ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခ ံေဆလွင်းေအာင်၏ ထွက်ဆိ ု

ချက်အရ     ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင ်

သဃ  န်းက န်းမိနယ် ဆရာစံလမ်း City 

Mart အနီးတွင် ေအာင်ဘန်ုးေကျာ်(ခ) O2 

(၂၃)ှစ်အား  M-79  ဗုံးပစ်ေလာင်ချာ 

တစ်လက်၊ M-79 ဗုံးသီး ငါးလုံးှင့်အတူ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး ဗဟန်းမိနယ် ယူိုက ်

တက်ကွန်ဒုိမှ M-16 ေြခာက်လက်၊ M-16 

ကျည်အိမ် ၂၅ ခု၊ MK-12 တစ်လက်၊ MK-

12 ကျည်အိမ် အတို/အရှည် ေြခာက်ခု၊ 

AK-47 တစ်လက်၊   AK-47 ကျည်အိမ် 

ှစ်ခ၊ု မှန်ေြပာင်း တစ်ခ၊ု ၄၀ မမဗုံးသီး ၁၂ 

လုံး၊ ၁၂ ဗိုကျည်ေတာင့ ်၅၀၊ ေရှထွက်မိင်ုး 

ေလးလုံး၊ ပစ တိုကျည်အိမ် ှစ်ခု၊ ၉ မမ 

ကျည် ၃၅ ေတာင့်၊ ၇.၆၂ ကျည်ေတာင့ ်

၅၀၊ ၅.၅၆ ကျည် ၁၀၈၅ ေတာင့်၊ မီးခိုးဗုံး 

ငါးလုံး၊     ပစ်  ှစ်လုံး၊    ယမ်းမ န်  

(မီးခိုးေရာင်) ခုနစ်ထုပ်တုိကုိ သမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏ ထွက်ဆို 

ချက်အရ   KNLA  တပ်မဟာ(၆)တွင် 

ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ေနေသာ ဖမ်းဆီးရန် 

ကျန်  သန်လျင်မိနယ ်  NLD ပါတီဝင် 

တရားခံ   ဝင်းကိ(ုခ) စံရှားမှ  Special 

Operation  Force-SOF  အကမ်းဖက ်

အဖဲွအား Area-1 မှ Area-7 အထ ိဖဲွစည်း 

ထားပီး  ၎င်းအဖွဲဝင်များအား NUG မှ 

တရားခေံြပး လွင်ကိလုတ်၏ ေစခိင်ုးချက် 

အရ KNLA မှ ရင်းမှးအဆင့ရိှ် ရန်ိင်ုသည် 

KNLA တပ်မဟာ (၆)နယ်ေြမအတွင်း 

လက်နက်ငယ်သင်ခန်းစာများ၊ ဒန်ုးများ 

တွင် ဗုံးတပ်ဆင်၍ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း 

ှင့ ်အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွေရး သင်ခန်းစာ 

များ သင်ကားေပးခဲ့ေကာင်း၊ သင်တန်း 

တက်ေရာက်စ် လွင်ကုိလတ်ှင့် ရန်ုိင် 

တုိက လာေရာက်ကည့် ၍ သင်တန်းဆင်း 

ပါက ရန်ကန်ုမိအတွင်း နယ်ေြမအလိက်ု 

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ပါက ဖိးေဇယျာေသာ်(ခ)ေမာင်ေကျာ်ှင့် 

ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်လိအုပ်ေသာ 

ေငွေကး၊ လက်နက်ှင့် ေဖာက်ခွဲေရး 

ပစ ည်းများအား  ေထာက်ပံ့ေပးမည်ဟု 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း   ေဖာ်ထုတ်သိရှိရ 

သည်။

ဖမ်းဆီးရမတိရားခမံျားမှ ရန်ကုန်မိ 

အတွင်း အကမ်းဖက်လပ်ုငန်း ေဆာင်ရက် 

ခဲ့မ အေနြဖင့်-

- Area-3 အဖွဲမှ တရားခံ ထက်မိုး 

လွင်သည် စက်တင်ဘာ ၅ ရက် 

တွင် ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ 

လင်းေရာင်ှင့်အတူ  သာေကတ 

မိနယ် (၅) ရပ်ကွက်ရိှ အမှတ်(၁) 

ရဲစခန်းအား   လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်

ပစ်ခတ်ခဲ့ေကာင်း။ 

- Area -1 အဖွဲမှ တရားခံ ဇင်မင်း 

ထွန်းသည် စက်တင်ဘာ ၄ ရက် 

တွင် ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်

ဗိုလ်မှး   ဗထူးတံတားထိပ်ရှိ 

လုံ ခံေရးအဖွဲဝင်များအား တိုက် 

ခိုက်ရန်အတွက်  ဝင်းကို(ခ)

စံရှားထံ   တင်ြပခဲ့ရာ  ၎င်းက 

အသံုးြပမည့် လက်နက်များအား 

ေဆွလင်းေအာင်ထံမ ှ    ရယူရန် 

ချတိ်ဆက်       ေပးခဲ့ေကာင်း၊ 

စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် ဇင်မင်း 

ထွန်းသည်  ဖမ်းဆီးရန်  ကျန် 

တရားခ ံဟန်ိးမင်းစိုးှင့ ်  င်းထက် 

ေအာင်တိုကို    ပစ်ခတ်သူများ 

အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ စည်သအူား 

ယာ်ေမာင်းအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန်      တရားခံ 

ေအာင်ထွန်း၊ စစ်ိုင်၊ ိုဗယ်ဦး၊ 

ေဒါင်းမာန်ချ၊ီ    ေအာင်ေလး၊ 

အိေကခိုင်၊      ြမတ်သူတိုအား 

ေစာင့်ကည့်သတင်းပို ြပလုပ်သူ 

များအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ ဇင်မင်း 

ထွန်းသည် လက်နက်သမ်ိးဆည်း 

ေရးအြဖစ် လည်းေကာင်း အဖဲွဝင် 

၁၁ ဦးြဖင့် ေြမာက်ဥက ာလာပ 

မိနယ် တံတားေပ ရှိ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များအား လက်နက်ငယ် 

ြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၁၈ သို  

သဃ  န်းက န်းမိနယ် (၃)ရန်ေြပရပ်ကွက် ဗိလ်ုမင်းေရာင်လမ်း အမှတ် (၂၀) ေနအမ်ိမှ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်လက်နက်ခယဲမ်း 

များ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ NUG ှင့် NLD ပါတီဝင် ဖိးေဇယျာေသာ်တို၏ ေစခိုင်းချက်အရ သန်လျင်တံတား၊ ေြမာက်ဥက လာပတံတား၊ ထန်းတပင်မိနယ်ှင့် ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊

ဗားကရာမီးပွိင့်ရှိ လုံ ခံ ေရးအဖွဲဝင်များအား ပစ်ခတ်ခဲ့သူများှင့် ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိမ  အေြခြပဇယား

လွင်ကိုလတ်

(NUG)

ေမာင်ေကျာ(်ခ)

ဖိးေဇယျာေသာ်

ေနာင်ိုး PK ေကျာ်စွာ ဝင်းကိ(ုခ)ေမာင်စံ

(ခ)စံရှား

ဇင်မင်းထွန်း(ခ)ဒိုေလး

ေကျာ်သေူအာင်

စံသိန်း

ေအာင်ထွန်း

ကို  င်း

စစ်ိုင်

မင်းေမာင်

ဇင်သူလင်း

ေအာင်ဇင်ဖိး

သီဟ

ေစာဖိး

အိေကခိုင်

ဝင်းေအး

ေဒါင်းမာန်ချ ီ

ိုဘယ်

ေအာင်ေလး

မိုးစည်သူ

ေကျာ်ေဇာလင်း

ရဲရင့်ေအာင်

ေကျာ်ကီး

ြမတ်သူ(ခ)နတ်ဆိုး ဇင်ကိုလင်း ေဆွလင်းေအာင်

ဟန်ိးထက်ေအာင်

ေအာင်ဖိးပိုင်

ေကသွယ်ဖိး

ေကာင်းစည်သူ

ထိန်လင်း

ေစာဘယ်လ်ဇင်ထူး မင်းေသွးြမင့်မင်းေသွးြမင့်

ေအာင်ပိုင်ဖိး

ေသာ်က

ေတဇာေနလင်း

ရဲလင်းဦး

ထက်ဦးလွင်

ေအာင်ေအာင် အံ့ကမ ာ

ေအာင်ဘုန်းေကျာ်

ေနစစ်ေသွး

ရဲသူရ

ဇင်ကီး

ရှားစစ်ေသွး

သီတာေအးစုခုိင်

လမင်း

ဘာဘူ

DG

ေနာ်ေဖာ

သီဟေကျာ်

ခင်စပယ်ေအာင်

ေဒါင်း

ချယ်ရီဝင်း

ငစစ်

အားမာန်စိုး

မျိးမင်းခိုင်

မာရီယို

သီတာ

ေအာင်မင်းခန်

ေဝယံ

စံရှား(၂)

ဦးဇင်း

ချက်ကီး

ဟိန်းထက်

ထွန်းေတာက်

ရန်ိုင်ထွန်း

မိုးဇက်

ကက်ေပါက်

လုံးလုံး

ေအာင်ိုင်ဦး

ကျားေပါက်

တာကျိး

လဲ့ရည်ဖိး

အကမ်းဖက်အဖွဲအား 
ေထာက်ပံ့သူများ

စိုးသူ

ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေအာင်ြမင့်သိန်း

ြမသ ာခိုင်

ေအာင်ကိုလင်း

စည်သူဟိန်း

ခိုင်ဇင်ေသာ်

ေအာင်စည်သူခန် ေမာင်ေဇာ် ေဝယံဦး ေအာင်ကိုဦး ဆရာေကျာင်း ရန်မျိးေအာင်



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၇ မှ

- Area-3 အဖဲွမှ ေအာင်ပိင်ုဖိးသည် 

ေအာက်တိုဘာ     ၂၁  ရက်တွင်     

ဖမ်းဆီးရန်ကျန်       တရားခံ 

လင်းေရာင်၊ ေသာ်က၊ ေစာဘယ်လ် 

ဇင်ထူးတိုှင့်အတူ    ဗားကရာ 

လုံ ခံေရး     အဖွဲဝင်များအား 

ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ရန် ေဆွးေွးခဲ့ 

ေကာင်း၊   ေအာက်တိုဘာ   ၂၁ 

ရက်ှင့ ်၂၂ ရက်တိုတွင်  လုံ ခံေရး 

အဖွဲဝင်များအား   တိုက်ခိုက်ိုင် 

ေရး  ထက်မိုးလွင်၊  ဟိန်းထက် 

ေအာင်၊     စည်သူဟိန်းတိုြဖင့ ်

ေစာင့်ကည့်     သတင်းပိုေစခဲ့ 

ေကာင်း၊   ေအာက်တိုဘာ ၂၃ 

ရက်တွင်  ေစာဘယ်လ်ဇင်ထူးက 

ယာ်ေမာင်းအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 

ေသာ်ကှင့်     လင်းေရာငတ်ိုက 

ပစ်ခတ်သူများ           အြဖစ် 

လည်းေကာင်း၊ ေအာင်ပိုင်ဖိးက 

မှတ်တမ်းတင်အြဖစ်    လည်း 

ေကာင်း  လိုက်ပါ၍  ဗားကရာ 

လုံ ခံေရး     အဖွဲဝင်များအား 

လက်နက်ငယ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ပီး 

ပန်းလ  င်လမ်း၌ အသင့ေ်စာင့ဆ်ိင်ုး 

ေနေသာ ေဆလွင်းေအာင် ေမာင်း 

ှင်သည့် Honda Insight ယာ် 

ြဖင့်   ေြပာင်းလဲထွက်ခွာခဲ့ကာ 

ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်တွင်   အသုံးြပ 

ခဲ့ေသာ Honda Airwave ယာ် 

အား   ပန်းလ  င်လမ်း၌   ထားခဲ့ 

ေကာင်း။

- Area-2 အဖွဲမှ တရားခံ ဇင်သူ 

လင်းသည်  ေအာက်တိုဘာ  ၂၄ 

ရက်တွင်         ဖမ်းဆီးရန်ကျန် 

တရားခံ     လင်းေရာင်ှင့်အတူ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ ်  (၁၂)

ရပ်ကွက် ဓမ ာုံအနီးရှိ ကင်းတဲ 

အား  လက်လုပ်ဗုံး  တစ်လုံးြဖင့ ်

ပစ်ခတ်ခဲ့ေကာင်း။

- Area-2 အဖွဲမှ တရားခံ ဇင်ကို 

လင်းသည်    ိုဝင်ဘာ ၆ ရက် 

တွင်   ြမတ်သူ (ခ) နတ်ဆိုး ၏ 

ေစခုိင်းမ ြဖင့်    ေအာင်စည်သူခန်  

(ခ)  သဟီှင့အ်တ ူ      ဒဂုံမိသစ် 

(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ် (၂၅) ရပ်ကွက်   

အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး   အနီးတွင် 

လက်လပ်ုရမီတ်ုမိင်ုး   တစ်လုံးြဖင့ ်

ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း။

- Area-5 အဖဲွမှ တရားခ ံေအာင်ကိ ု

ဦးအား  ိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် 

အကမ်းဖက်အဖွဲြဖစ်သည့ ်SOF 

အဖွဲေခါင်းေဆာင်   ဝင်းကို(ခ)

စံရှားက      သာေကတမိနယ ်

ဘက်ြခမ်းရှိ   သန်လျင်တံတား 

လုံ ခံေရး     အဖွဲဝင်များအား 

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရန်  န်ကား 

ခဲ့ရာ  ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင ်

ဖက်တီး ေမာင်းှင်ေသာ Probox 

အမျိးအစားယာ်ေပ တွင် ပတီာ၊ 

ေအာင်ကိုဦး၊ ဂျတ်၊  ဘရာဗိုတို 

သည် ပစ်ခတ်ေရးအြဖစ် လည်း 

ေကာင်း၊ ငစစ်၊ မာရီယို၊ စံပယ်၊ 

အားမာန်စိုးတိုသည် ေစာင့်ကည့ ်

သတင်းပိုအြဖစ် လည်းေကာင်း 

ေဆာင်ရက်၍ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များအား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပီး 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်  ရန်ကုန် 

သစ်ရပ်ကွက်ရှ ိ    Safe House 

ေနအမ်ိတွင်   လက်နက်/ခဲယမ်း 

များအား   သိုဝှက်ကာ   လူစုခွဲခဲ့ 

ေကာင်း။

- Area -7 အဖွဲသည် ိုဝင်ဘာ ၁၅ 

ရက်တွင်   ဝင်းကို(ခ)စံရှား၏ 

ေစခိုင်းမ ြဖင့် ထန်းတပင်မိနယ ်

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ရှ ိ    လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များအား CRV အမျိး 

အစား      လိုင်စင်မဲ့ယာ်ေပ မှ 

ပစ်ခတ်    တိုက်ခိုက်ခဲ့ေကာင်း၊ 

အဆိုပါယာ်အား   ဖမ်းဆီးရန် 

ကျန်တရားခံ ခွန်သက ေမာင်းှင်၍ 

ကျားေပါက်ှင့ ်ကက်ေပါက်တိုက 

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပီး   ရန်ိုင် 

ထွန်းှင့်      ေအာင်ိုင်ဦးတိုက 

ေစာင့်ကည် ့    သတင်းပိုအြဖစ ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊  ပစ်ခတ် 

တိုက်ခိုက်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်အား 

CRV ယာ်၏ ဒက်ရ ဘတ်ုေပ တွင် 

လက်ကိင်ုဖန်ုးအား ကလစ်ညပ်၍ 

ိုက်ကူးခဲ့ေကာင်း၊ CRV ယာ် 

အား ေရေြမာင်းအတွင်းသုိ ထုိးချ 

ခဲ့ပီး လက်နက်/ ခဲယမ်းများအား 

ကက်ေပါကထ်ံတွင် သိမ်းဆည်း 

ခဲ့ေကာင်း။

ေဖာ်ထုတ်သိရှိ

ြဖစ်စ်တွင်  တရားခံ ကျား ၄၀၊  မ  

ခုနစ်ဦး ေပါင်း ၄၇ ဦးအား လက်နက်ငယ် 

မျိးစုံ ၃၄ လက်၊   ကျည်အိမ်မျိးစုံ ၇၀၊ 

ကျည်မျိးစု ံ၂၁၀၅ ေတာင့်၊ ၄၀ မမဗုံးသီး 

၁၇ လုံး၊ လက်လုပ်ဗုံး ၁၀ လုံး၊ ရီမုတ်မိုင်း 

ေလးလုံး၊ ေရှထွက်မိုင်း ေလးခု၊ မီးခိုးဗုံး 

ငါးလုံး၊    ပစ် ှစ်လုံး၊  ယမ်းမ န်  (မီးခိုး 

ေရာင်) ခုနစ်ထုပ်၊ မှန်ေြပာင်း တစ်ခုှင့် 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ    ှင့်အတူ 

ဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး တရားခမံျားအား ေဆးစစ် 

ချက်အရ  မူးယစ်ေဆးဝါးများ  သုံးစွဲ၍ 

အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ   ကျးလွန်ခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့ ်

NUG မှ လွင်ကိုလတသ်ည် အကမ်းဖက ်

လုပ်ငန်းများ    လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် 

KNLA တပ်မဟာ(၆)တွင် တမ်ိးေရှာင်လျက် 

ရိှေသာ ဝင်းကိ(ုခ)စရှံားှင့ ်ချတ်ိဆက်ကာ 

၎င်းအဖဲွများအား ေငေွကးေထာက်ပံြ့ခင်း၊ 

လက်နက်/ ခယဲမ်းှင့ ်ေဖာက်ခဲွေရးပစ ည်း 

များ ေထာက်ပံြ့ခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

 န်ကားမ များ ြပလုပ်ခဲ့

လွင်ကိလုတ်သည် ရန်ကန်ုမိအတွင်း 

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများအား  ြပလုပ် 

ရာတွင် Area အလိုက် တာဝန်ေပးထား 

သူများအေနြဖင့် ဖိးေဇယျာေသာ်(ခ) 

ေမာင်ေကျာ်ှင့်  ချတိ်ဆက်၍   အများ 

ြပည်သူများ     ထိခိုက်နစ်နာေစရန်ှင့် 

အထိတ်တလန်      ြဖစ်ေစေရးအတွက ်

အများြပည်သူှင့ ်သက်ဆိုင်ေသာေနရာ 

များတွင်    အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်ရန်   Zoom Meeting မှ 

တစ်ဆင့်   န်ကားမ များ   ြပလုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

SOF  အကမ်းဖက်အဖွဲအေနြဖင့ ်

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခ ံဝင်းကိ(ုခ)စရှံား 

၏   ေစခိုင်းမ ြဖင့်   ိုဝင်ဘာလအတွင်း 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်    ဂ မာဟိုး 

ေဆးကုန်တိုက်ရှိ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များှင့် ရန်ကင်းမိနယ် ေကျာက်ကုန်း 

မီးပွိင့်ရှ ိယာ်ထိန်းုံးတိုအား ယာ် ှစ် 

စီးြဖင့်  ပစ်ခတ်ိုင်ေရး  စီစ်လျက်ရှိ 

ေကာင်းှင် ့ အဖွဲအလိုက်  သက်ဆိုင်ရာ 

မိနယ်များတွင် အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲ 

ဖျက်ဆီးေရးှင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ 

အား    ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြခင်းများအား 

ိဝုင်ဘာ ၁၅ ရက်မှစ၍    အရိှန်အဟန်ုြမင့် 

ေဆာင်ရက်ရန ်  စီစ်ေနစ်  တာဝန်သိ 

ြပည်သူများ၏  သတင်းေပးပို  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ေကာင့ ် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက အချနိ်မီ  ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးိုင်ခဲ ့

ြခင်းြဖစ်သည်။ 

၎င်းတိုအား ထပ်မေံဖာ်ထတ်ုချက်အရ 

၎င်းတုိ၏ရည်ရယ်ချက်မှာ သီတင်းက တ် 

ကာလအတွင်း မဘိြပည်သမူျား စတ်ိေအး 

ချမ်းသာစွာြဖင့ ်  ဘုရားေကျာင်းကန  ်

သွားေရာက်ြခင်း၊  ကုသိုလ်အလှပွဲများ 

ြပလုပ်ြခင်း၊ မိသားစုေအးချမ်းေပျာ်ရ င် 

စွာ   အပန်းေြဖခရီးသွားလာမ များြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်း၍  ပုံမှန် 

သွားလာစည်ကား  ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ  

အေြခအေနများအေပ  မနာလိုမ ဆိတ် 

စွာြဖင့်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

ေအးချမ်းစွာ  ပညာသင်ကားမ ပျက်ြပား 

ေစရန် ဆရာ ဆရာမများကိ ုသတ်ြဖတ် 

ြခင်း၊ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်အပ်ုချပ် 

ေရးမှးများအား    သတ်ြဖတ်ြခင်းများ 

လပ်ုေဆာင်ရန် ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း၊ 

တန်ေဆာင်တုိင်ကာလမတုိင်မီ ုိဝင်ဘာ 

၁၅ ရက်မှစတင်၍  ြပည်သူများ  ထိတ်လန်  

တုန်လ ပ်ေချာက်ချားပီး      တည်ငိမ်မ  

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်အဖျက် 

အေမှာင့လ်ပ်ုငန်းများ တိုးြမင့လ်ပ်ုေဆာင် 

ရန် NUG မှ   ေဇာ်ေဝစိုး၊ ရည်မွန်၊ လွင်ကို 

လတ်တိုက   ၎င်းတို၏   လက်ေအာက်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲများအား     ိုင်ငံအှံ 

အဖျက်အေမှာင့်များှင့်   အကမ်းဖက ်

မ များ ေဆာင်ရက်ရန် ခိုင်းေစခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး  ဗဟို 

အဖဲွမှ ေနအမ်ိ/တိက်ုခန်း ငှားရမ်းေနထိင်ု 

သမူျားအေနြဖင့ ်အကမ်းဖက်မ  ကျးလွန် 

ေကာင်း  ေဖာ်ထုတ်ေတွရှိပါက  ငှားရမ်း 

သည့ ်ပိင်ုရှင်များအား တည်ဆဥဲပေဒအရ 

အေရးယူမည့်အြပင ် ေနအိမ်/ တိုက်ခန်း 

များအား အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒအရ သက်ေသခအံြဖစ် ထန်ိးသမ်ိး၍ 

တရားုံးတွင ်   စစ်ေဆးေပ ေပါက်ပါက 

ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးယြူခင်းများ 

ဆက်လက်    ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း   ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး   ြဖစ်သြဖင့ ်

အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ေသာ 

ေနအိမ်/တိုက်ခန်းများှင့် အကမ်းဖက ်

PDF အဖဲွဝင်များ ေနထိင်ုိင်ုေရးအတွက် 

ငှားရမ်းေပးေသာ အိမ်ပိုင်ရှင်များအား 

တည်ဆဥဲပေဒအရ ဆက်လက် အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

အဆုိပါ ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများအား 

ဥပေဒအရထေိရာက်စွာ အေရးယူိင်ုေရး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး 

အကမ်းဖက်မ  ေဆာင်ရက်ေနသမူျားအား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လံုးက ဝုိင်းဝန်းကာကွယ် 

တိုက်ဖျက်ကရန်ှင့် ဆက်စပ်တရားခံ 

များအား အြမန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမေိရးအတွက် 

၎င်းတိုပုန်းခိုရာေနရာများ၊    လ ပ်ရှား 

သွားလာေနထိုင်မ  သတင်းများရရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး 

တိင်ုကားိင်ုေကာင်း၊ သတင်းေပးသှူင့ ်

ဖမ်းဆီးေပးသူများအား      ထိုက်တန်စွာ 

လ ိဝှက်၍  ဆုေငွများ   ချးီြမင့်ေပးမည ်

ြဖစ်ေကာင်းှင့်     မိရာများ   အြမန်ဆုံး 

ေအးချမ်းတည်ငိမ်ေရးအတွက် ြပည်သူ 

တစ်ရပ်လုံး        ပူးေပါင်းပါဝင်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုပါရန်      ေမတ ာရပ်ခထံား 

ေကာင်း  သိရသည်။           

သတင်းစ်

မရမ်းကန်ုးမိနယ် အလယ်ဗဟိလုမ်း APPOLO Hotel အနီး သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်

လက်နက်/ ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

သဃ  န်းက န်းမိနယ် ကီးပွားေရးရပ်ကွက ်သမိန်ဗရမ်းလမ်း အမှတ် (၂၉၁၊ 

က/ခ) ေလးလ ာမှ သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်/ ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်  (၃၃)ရပ်ကွက်  ဥဿဖရားလမ်းေနအိမ်မ ှ

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်/ ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထန်းတပင်မိနယ် အစုကီးေကျးရာ လုံ ခံေရးစစ်ေဆးေရးဂတ်ိအား ပစ်ခတ်ခဲ ့

သည့် ြဖစ်စ်ပါ တရားခံများ အသုံးြပသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

လူြဖစ်ရတ့ဲရည်ရယ်ချက် 
လူြဖစ်ရတ့ဲရည်ရယ်ချက်ကုိ စကားလံုး ၁၀ လံုးထက်မပုိဘဲ ေြပာ 

ပါလုိ ပေဟဠိနန်းေတာ်မှာ ေမးရင် စာဖတ်သူ ဘာေြဖမှာလဲ။  
 “ ခံနဲဝင်းနဲအိမ်တစ်လံုးပုိင်ဖုိ”။ 
 “နာမည်ေကျာ်အဆုိေတာ်ြဖစ်ဖုိ”။
 “စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကီးြဖစ်ဖုိ”။
က န်ေတာ်တုိအားလံုး သိပါတယ်။ လူြဖစ်ရတ့ဲရည်ရယ်ချက်က 

ဒီထက်ပုိတယ်ဆုိတာ၊ ကမ ာေပ မှာရိှတ့ဲလူသားတုိင်း တန်းတူညီမ တ့ဲ 
အခွင့်အေရးေတွ ပုိင်ဆုိင်သင့်တယ်ဆုိတာ အထူးရှင်းြပဖုိမလုိပါဘူး။ 
ဒါေပမ့ဲ က န်ေတာ်တုိက အေရးမကီးတာေတွကုိ အာံုစုိက်ေနကပါ 
တယ်။ Brand ပစ ည်းေတွသံုးမယ်၊ ကားေကာင်းစီးမယ်ဆုိတာေတွက 
ေနစ်ဘဝမှာ ဦးစားေပးေတွြဖစ်လာပါတယ်။  

နာမည်ကီးလူကိက်များတ့ဲ ုပ်ရှင်ေတွ၊ အကယ်ဒမီဆုရတ့ဲ 
ုပ်ရှင်ေတွ၊ လူကိက်များတ့ဲသီချင်းေတွ၊ ပရိသတ်ကုိ အသည်းငိသွားတ့ဲ 
သီချင်းေတွက ဘာအေကာင်းေတွကုိ အဓိကထားတာလဲ။  လူေတွ 
အေကာငး်ပါပဲ။ တစ်ဦးအေပ တစ်ဦးထားတ့ဲ ေမတ ာအေကာငး်ပဲ 
ုပ်ရှင်ုိက်ကတာပါ။ သီချင်းေတွ ေရးဖဲွကတာပါ။ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် 
အတွက် အကယ်ဒမီဆုေတွသိမ်းပုိက်သွားတ့ဲ အာဒံ ဧဝ ဒဿ ုပ်ရှင်က 
ေငွလသာဆုိတ့ဲ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ရဲ ချစ်သူအေပ  အနစ်နာခံတ့ဲ 
ေမတ ာအေကာငး်ကုိ ုိက်သာွးတာပါ။ အကယ်ဒမီဆုရသာွးတ့ဲ 
ေဝဠေကျာ်ကလည်း       “ပင်လယ်ထက်က  ေနဝန်းနီ” ကားထဲမှာ 
တူမေလးအေပ  ချစ်ြခင်းေမတ ာကီးတ့ဲ ဆလံုလူမျိးတစ်ေယာက်အြဖစ် 
သုပ်ေဆာင်သွားတာပါ။ 

လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ရဲ ေနာက်ဆံုးအချန်ိ ကုိယ့်ေဘးနားမှာ 
ေဆွမျိးေတွ၊ ချစ်သူခင်သူေတွဝုိင်းေနတ့ဲအချန်ိ ဘယ်သူမှ “က န်ေတာ့်ရဲ 
လင့်ခုဇာကားကီးကုိ ဂုစုိက်လုိက်ပါ”လုိ မေြပာပါဘူး။ “ကေလးေတွ 
ကုိ ဂုစုိက်ပါ။ အေမကုိ ဂုစုိက်ပါ ....”လုိပဲ ေြပာကပါတယ်။ 

လူြဖစ်ရတ့ဲရည်ရယ်ချက်ရဲအေြဖကုိ ရေလာက်ပီထင်ပါတယ်။ 
က န်ေတာ်တုိ လူရယ်လုိြဖစ်လာပီး လူသားေတွရဲေကာငး်ကျိးကုိ 

မေဆာင်ရက်ရင်၊ လူသားေတွအေပ မှာ ေမတ ာမထားုိင်ရင်၊ လူေတွကုိ 
မချစ်တတ်ရင် လူြဖစ်ရကျိးမနပ်ပါဘူး။ 

ုိင်ငံြခားက နာမည်ကီးေဆးံုတစ်ခုမှာ ေမွးကင်းစကေလးေတွကုိ 
အုပ်စုှစ်ခု ခဲွလုိက်ပါတယ်။ အုပ်စု (၁) ကေလးေတွကုိေတာ့ ေနစ် 
တစ်ေနသံုးကိမ် ရင်ခွင်မှာေပွပီး ၁၀ မိနစ်ခန် အသာအယာပွတ်ေပးပါ 
တယ်။ အုပ်စု (၂) ကေလးေတွကုိေတာ့ မလုပ်ဘဲထားပါတယ်။ အုပ်စု(၁) 
ကေလးေတွရဲ အေလးချန်ိတုိးလာမ က အုပ်စု(၂)ထက် ှစ်ဆပုိပါတယ်။ 
ဒီနညး်ကုိ ေဆးပညာေလာကရဲစကားနဲေြပာရရင် နာမည်ရှည်လုိ 
ေရးမြပေတာ့ပါဘူး။ တကယ်ေတာ့ ေမတ ာအေကာင်း၊ အချစ်အေကာင်း 
ေြပာဖုိ ေဆးပညာစကားလံုးအရှည်ကီးလည်း မလုိပါဘူး။ အဓိကက 
ေတာ့ ေမတ ာတရားမရိှရင်၊ အချစ်မရိှရင် ကေလးေတွ မကီးထွား 
မဖံွဖိးုိင်ပါဘူး။ ဒီလုိပါပဲ။ က န်ေတာ်တုိလည်း ေမတ ာတရားေတွ၊ 
အချစ်ေတွေပျာက်ေနတ့ဲအခါ မလန်းုိင်ပါဘူး။ 

အရယ်ေရာက်တ့ဲအမျိးသားေတွေြပာတာ က န်ေတာ် ခဏခဏ 
ကားဖူးပါတယ်။ “က န်ေတာ့် အေဖရဲေမတ ာကုိရရင် က န်ေတာ်ေသေပျာ် 
ပါပီ”။ “က န်ေတာ့်အေဖက က န်ေတာ့်အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်ဆုိရင် 
က န်ေတာ် ေကျနပ်ပါပီ။” က န်ေတာ်တုိ ုိးုိးသားသားဝန်ခံကစတမ်း 
ဆုိရင် က န်ေတာ်တုိဟာ အချန်ိေတာ်ေတာ်များများကုိ ေမတ ာေတွပုိ 
ရဖုိ၊ အချစ်ေတွပုိရဖုိ သံုးေနကပါတယ်။ လမ်းေပ မှာရိှတ့ဲလူေတွကုိပဲ 
ေမးေမး၊ ကုိယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရိှတ့ဲ ကုိယ့်မိတ်ေဆွ သုိမဟုတ် လုပ်ေဖာ် 
ကုိင်ဖက် သုိမဟုတ် ေဆွမျိးေတွကုိပဲေမးေမး လူတုိင်းလုိလုိ ေမတ ာေတွ၊ 
အချစ်ေတွ လုိေနကပါတယ်။ တချိကလည်း ေမတ ာေတွ၊ အချစ်ေတွရဖုိ 
“ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရေလ”လုိ ကံးဝါးေနကပါတယ်။ 

လူေတွအေပ မှာ ေမတ ာထားုိင်ဖုိ၊ လူတုိင်းကုိချစ်ဖုိ ေတွသမ  
လူတုိင်းကုိ နမ်းဖုိမလုိပါဘူး။ မိဘမ့ဲကေလးေကျာင်းေတွ၊ ေဆးံုေတွ၊ 
HIV ေရာဂါသည်ေတွကုိ ေငွလှမှ အများအကျိးကုိေဆာင်ရက်တာ 
မဟုတ်ပါဘူး။ အများအကျိးကုိေဆာင်ရက်ဖုိ၊ လူေတွကုိေမတ ာထားဖုိ၊ 
လူေတွကုိချစ်ဖုိကေတာ့ လူေတွကုိ လက်ခံေပးဖုိလုိပါတယ်။ ခွင့်လ တ် 
တတ်ဖုိလုိပါတယ်။ လူေတွကုိ အနည်းဆံုး ေဝဖန်မယ်။ လူေတွကုိ 
အြပစ်မရှာဘူး။ လူေတွကုိ ခ င်းချက်မရိှ ခွင့်လ တ်ုိင်မယ်ဆုိရင် သာယာ 

ေပျာ်ရ င်ဖွယ်ေကာင်းတ့ဲ ကမ ာကီးကုိ တည်ေဆာက်ုိင်ပါလိမ့်မယ်။ 
ဒါဟာ လူသားေတွရဲေကာင်းကျိးကုိ ေဆာင်ရက်တာပါပဲ။ 
ခွင့်လ တ်ြခင်း 

က န်ေတာ်တုိက က န်ေတာ်တုိရဲစိတ်ထဲမှာ လူေတွ ဘယ်လုိြပမူ 
ေြပာဆုိေနထုိင်သင့်တယ်ဆုိတ့ဲ စည်းကမ်းေတွကုိ သတ်မှတ်ထားေလ့ 
ရိှပါတယ်။ ဒီစည်းကမ်းေတွကုိ ချိးေဖာက်တ့ဲလူေတွကုိ ခွင့်မလ တ်ုိင် 

ြဖစ်ကပါတယ်။ ကုိယ်သတ်မှတ်ထားတ့ဲစည်းကမ်းေတွကုိ တစ်ဖက်လူက 
မလုိက်နာုိင်တာနဲ စိတ်ဆုိးရတယ်။ ခွင့်မလ တ်ုိင်ဘူးဆုိတာ တကယ် 
ေတာ့ ရယ်စရာေကာင်းပါတယ်။ သဘာဝလည်းမကျပါဘူး။ က န်ေတာ် 
တုိက တစ်ဖက်သားကုိ ခွင့်မလ တ်ရင် တစ်ဖက်သားကုိ ထုိက်သင့်တ့ဲ 
ြပစ်ဒဏ်ေပးတာပဲဆုိတ့ဲအသိကုိ  အုိးစွဲေနပါတယ်။ “မငး်ကုိ ငါခွင့် 
မလ တ်ဘူး။ မင်းေနာင်တရေစရမယ်”လုိ ကံးဝါးကပါတယ်။ တကယ်ေတာ့ 
ခွင့်မလ တ်ုိင်သူက ခံစားရတာပါ။ အိပ်မရြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခွင့်မလ တ်ုိင် 
ေလ ခံစားရေလပါပဲ။ 

လူတစ်ေယာက်ကုိ စိတ်ဆုိးတ့ဲအခါ၊ ေဒါသြဖစ်တ့ဲအခါ၊ ခွင့်မလ တ်ုိင် 
တ့ဲအခါ မျက်စိမှိတ်ပီး ဘယ်လုိခံစားရတယ်ဆုိတာ ခံစားကည့်ပါ။ 
ရင်ဘတ်ေတွေတာင် ေအာင့်လာုိင်ပါတယ်။ တကယ်ေတာ့ လူသဘာဝက 
ကုိယ်ပုိင်ဗီဇ၊ အမူအကျင့်ကုိ ေဖျာက်ဖျက်ဖုိခက်ပါတယ်။ လုပ်ေနကျကုိ 
လုပ်မှာြဖစ်ပီး ေြပာေနကျကုိ ေြပာမှာပါပဲ။ လုပ်တာမှားတယ်၊ ေြပာတာ 
မှားတယ်ဆုိပီး အြပစ်ရိှေကာင်း အတင်းအကျပ်သက်ေသြပဖုိ ကိးစားရင် 
ကုိယ်ပဲ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဘာမှေတာ့ ထူးြခားမလာုိင်ပါဘူး။ ေလာက 
နိယာမကလည်း ြဖစ်ချင်တာေတွြဖစ်ပီး ပျက်ချန်ိတန်တာေတွ ပျက်ေနတာ 
ပါပဲ။ ေလဆင်ာှေမာငး်ေမ လုိ ကုိယ်ေနတ့ဲ အိမ်ေခါင်မုိးလန်သာွးရင ်
“ဒီေလဆင်ှာေမာင်းကုိ ဘယ်ေတာ့မှ ခွင့်မလ တ်ဘူး”လုိ  ေြပာမှာလား။ 
ေခါင်းေပ ကုိ ငှက်ေချးပါချသွားရင် ငှက်ကုိ  ခွင့်မလ တ်ဘဲေနမှာလား။ 

သိပ်မကာပါဘူး။ 
ဒီလူကီးလည်း ရာထူးကဖယ်ရှားခံရတ့ဲအြပင် လူေလာကကီး 

ကုိလည်း စွန်ခွာသွားပီြဖစ်ပါတယ်။ စာေရးသူအြဖစ်အပျက်မျိးကုိ 
ဘဝမှာ လူတုိင်းလုိလုိ ကံေတွဖူးကမှာပါ။ ေသးတာနဲ ကီးတာပဲ 
ကွာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုိအြဖစ်အပျက်ေတွကံေတွရင် လူေတွ ှစ်မျိး 
ှစ်စား ကဲွသွားပါတယ်။ ပထမအမျိးအစားက မိမိေဒါသ၊ မိမိမုန်းတီးမ  
ေတွေကာင့် ခံစားေနရသူေတွြဖစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအမျိးအစားကေတာ့ 
ခွင့်လ တ်မ ေကာင့်ရရိှတ့ဲ စိတ်ချမ်းသာြခင်း၊ စိတ်လွတ်လပ်ြခင်းကုိ 
နားလည်ပုိင်ဆုိင်သူေတွပါ။ 

က န်ေတာ်တုိကုိ ေြပာင်းလဲေစတ့ဲအရာေတွဟာ များေသာအားြဖင့် 
က န်ေတာ်တုိေရးချယ်တ့ဲအရာေတွ မဟုတ်ပါဘူး။ အသည်းကဲွတာ၊ 
ကျနး်မာေရးချိတ့ဲတာ၊ အထီးကျန်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာေတွကုိ 
က န်ေတာ်တုိ ေဝစုအတုိင်း က န်ေတာ်တုိရကမှာပါ။ ဆံုး းံမ ကုိ ကံရတ့ဲ 
အခါတုိင်း က န်ေတာ်တုိ ဝမ်းနည်းပူေဆွးမ အချန်ိေတွ ရိှကရပါတယ်။ 
ဝမး်နညး်ပူေဆွးမ အချနိ်ေတွ ကုန်လာတ့ဲအခါမာှ  က န်ေတာ်တုိ 
စိတ်ဓာတ်ေတွပုိက့ံခုိင်လား၊ ေပျာ့ည့ံသွားလားဆုိတာကုိေတာ့ မိမိကုိယ် 

လူေတွအေပ  ဘယ်လိုေမတ ာထားရမှာလဲ၊ လက်ခံေပးပါ၊ နားလည်ေပးပါ
ှလုံးသားကိ ုြဖစင်ေအာင်ထားပါ

ဘယ်ငှက်မှန်းေတာင် သိလုိက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆုိရင် က န်ေတာ်တုိ 
လူေတွကုိ  ဘာလုိခွင့်မလ တ်ုိင်တာလဲ။   ေလာကကီးမှာ ေလဆင် 
ှာေမာင်းတုိ၊ ငှက်ေချးပါချတာတုိကုိ ကုိယ့်စိတ်ကိက်ြပြပင်လုိမရပါဘူး။ 
ဒီလုိပါပဲ၊ တြခားလူေတွကုိ  ဘာလုိ က န်ေတာ်တုိ  ြပြပင်ချင်ရတာလဲ။ 
ေလာကကီးက အြပစ်တင်တာ၊ အြပစ်ရိှတာေတွကုိ ဘယ်ေတာ့မှ ေနရာ 
မေပးပါဘူး။ က န်ေတာ်တုိကသာ ေနရာေပးထားတာပါ။ ခွင့်လ တ်တာ 
နဲပတ်သက်ရင် ပထမဦးဆံုးစရမှာက မိဘအေပ  ခွင့်လ တ်နားလည်ေပးဖုိပါ။ 
မိဘေတွက ကုိယ့်စိတ်ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတ့ဲ စည်းကမ်းေတွအတုိင်း 
ေြခာက်ြပစ်ကင်းသဲလဲစင် ြဖစ်ချင်မှြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိဘေတွအေပ မှာ 

ဘယ်ေတာ့မှ အြပစ်မတင်ပါနဲ။ မိမိကုိ လူလားေြမာက်ေအာင် ေက းေမွး 
ြပစုတ့ဲေကျးဇူးကုိပဲ ဆပ်ုိင်ေအာင် ကိးစားပါဦး။ 
နာကျင်မ က ေရှာင်လ လုိဲမရပါဘူး။ စိတ်ဆင်းရဲတာကေတာ့ ေရးချယ်မ ပါ

စာဖတ်သူက ေမးလုိရပါတယ်။ “တစ်ေယာက်ေယာက်က က န်ေတာ့် 
ကုိ ဒုက ေပးရင် က န်ေတာ်က  ဒုက ေပးတ့ဲသူကုိ  ခွင့်လ တ်ရမှာလား”။ 
စာေရးသူရဲဘဝမှာ စာေရးသူရဲ စီးပွားေရးကုိ ပျက်လုနီးပါးြဖစ်ေအာင် 
ဒုက ေပးခ့ဲတ့ဲလူကီးတစ်ေယာက် ရိှခ့ဲဖူးပါတယ်။ ရာထူးရိှတ့ဲလူလည်း 
ြဖစ်ေနေတာ့ စာေရးသူကုိ အကိမ်ကိမ် စီးပွားပျက်ေအာင် ဒုက ေပးပါ 
တယ်။ စာေရးသူလည်း အလူးအလဲခံရပါတယ်။ အဲဒီအချန်ိက ဒီရာထူးရိှ 
တ့ဲလူကီးကုိ အလွန်ပဲမုန်းတီးမိပါတယ်။ ခွင့်မလ တ်ုိင်ေအာင် ေဒါသ 
ြဖစ်မိပါတယ်။ စာေရးသူလညး် အလွန်ခံစားရပါတယ်။ ေနစ်လုိလုိ 
မုန်းတီးတ့ဲစိတ်ေကာင့် တံုံုခံစားရပါတယ်။ တစ်ေနေတာ့ စာေရးသူကုိ 
ဒုက ေပးြပန်ပါတယ်။ ဘာကဘယ်လုိြဖစ်တယ်ေတာ့မသိပါ။ ဒီတစ် 

ကိမ်မှာေတာ့ စာေရးသူ အေတွးေပါက်သွားပါတယ်။ “ငါ့ကုိ ဒီေလာက် 
အငိးအေတးကီးကီးနဲ ဒုက ေပးေနတာ၊ ငါ့ကုိ မုန်းတီးေနလုိပဲ။ ငါ့ကုိ 

မုနး်တီးေနရင် သူလညး်ခံစားေနရမာှပဲ။  သူခံစားချင်ခံစား ငါေတာ့ 
မခံစားဘူး”ဆုိပီး စာေရးသူ ခွင့်လ တ်လုိက်ပါတယ်။ ခွင့်လ တ်လုိက်ပါ 
တယ်ဆုိတာထက် စိတ်ထဲက ထုတ်ပစ်လုိက်ုိင်ပါတယ်။ စာေရးသူရဲ 
စိတ်ေတွလည်း လွတ်လပ်ေပါ့ပါးသွားပါတယ်။ 

လူေတွအေပ မှာ ေမတ ာထားိုင်ဖို၊ လူတိုင်းကိုချစ်ဖို ေတွသမ  လူတိုင်းကို နမ်းဖိုမလိုပါဘူး။ 

မိဘမဲ့ကေလးေကျာင်းေတွ၊ ေဆးုံေတွ၊ HIV ေရာဂါသည်ေတွကို ေငွလှမှ 

အများအကျိးကိုေဆာင်ရက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အများအကျိးကိုေဆာင်ရက်ဖို၊ 

လူေတွကိုေမတ ာထားဖို၊ လူေတွကို ချစ်ဖိုကေတာ့ လူေတွကို လက်ခံေပးဖိုလိုပါတယ်။ 

ခွင့်လ တ်တတ်ဖိုလိုပါတယ်။ လူေတွကို အနည်းဆုံးေဝဖန်မယ်။ လူေတွကို အြပစ်မရှာဘူး။ 

လူေတွကို ခ င်းချက်မရှိ ခွင့်လ တ်ိုင်မယ်ဆိုရင် သာယာေပျာ်ရ င်ဖွယ်ေကာင်းတဲ့ 

ကမ  ာကီးကို တည်ေဆာက်ိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 

ဒါဟာ လူသားေတွရဲေကာင်းကျိးကို ေဆာင်ရက်တာပါပဲ

ေကျာ်ေကျာ်လ  င်

(ဆရာေကျာ်ေကျာ်လ  င်၏    “ှလံုးသားကုိ ြဖစင်ေအာင်ထားပါ” 

စာအုပ်မှ   “လူေတွအေပ  ဘယ်လုိေမတ ာထားရမှာလဲ၊ လက်ခံေပးပါ။ 

နားလည်ေပးပါ”    ေဆာင်းပါးကုိ  စာေရးသူ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့်  

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ စာတည်း)

မိမိ ဆန်းစစ်ရပါလိမ့်မယ်။ 
မိမိကုိယ်မိမိချစ်ဖုိလုိသလား 

မိမိကုိယ်မိမိ မချစ်တ့ဲသူေတွ၊ မိမိဘဝကုိမိမိ မေကျနပ်ြဖစ ်
ေနသူတုိင်းလုိလုိ ဆက်ဆံရခက်သူေတွ ြဖစ်ေနတတ်ပါတယ်။ 

ဒီလုိလူေတွက မိမိဇနီး သုိမဟုတ် မိမိရဲဘဝလက်တဲွေဖာ်ရဲအချစ် 
ကုိ လုိချင်ပါတယ်။ ေမတ ာကုိ လုိချင်ပါတယ်။ မရဘူးထင်ပီး စိတ်ဆုိးက 
ပါတယ်။ ေဒါသြဖစ်ကပါတယ်။ မိမိကုိယ်ေတာင်မိမိ မေကျမနပ်ြဖစ်ေန 
သူတစ်ေယာက်က ေမတ ာအေကာငး်  နားလည်ဖုိခက်ပါတယ်။ 
တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက်ချစ်ေနဖုိ၊ အြပန်အလှန်ေမတ ာေတွ ဖလှယ် 

ုိင်ဖို၊ မမိကိိယ်ုမမိ ိအရင်ချစ်ဖို၊ မမိဘိဝကုိမိမိ အရင်ေကျနပ်ဖုိလုိပါတယ်။ 
ကုိယ့်မာှမရှိတာကုိ သူများကုိ ေပးလုိမရပါဘူး။ မိမိကုိယ်မိမိ 

လက်ခံုိင်မှ တစ်ဖက်လူကုိ လက်ခံေပးလုိရပါမယ်။ နားလည်ေပးလုိ 
ရပါမယ်။ က န်ေတာ်တုိက တစ်ခါတေလ ကုိယ့်မှာရိှတ့ဲ ချိယွင်းချက် 
ေတွကုိ တြခားလူဆီမှာ ရှာပါတယ်။ စိတ်သက်သာရာရမလားဆုိတ့ဲ 
ေမ ာ်လင့်ချက်နဲပါ။ ရာှလုိေတွေပမယ့် မိမိရဲချိယွငး်ချက်ကေတာ့ 
ေပျာက်မသွားပါဘူး။ စိတ်သက်သာရာလည်းမရပါဘူး။ 

“မိမိရဲ ချိယွင်းချက်ေတွကုိပဲ အာံုစုိက်ေနရင်ေတာ့ မိမိကုိယ်မိမိပဲ 
ဒုက ေရာက်ေအာင်၊ စိတ်ဆင်းရဲေအာင် လုပ်ေနတာပါ။ မိမိရိှေနတ့ဲဘဝ၊ 
မိမိရဲလက်ရှိအေြခအေနကုိ လက်ခံလုိက်ပါ။ မိမိကုိယ်မိမိေတာင ်
လက်မခံုိင်ရင် ဘယ်သူကုိမှလညး် လက်ခံလုိရမာှမဟုတ်ပါဘူး။ 
ေမတ ာေတွ ေပျာက်ကွယ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါကျရင်ေတာ့ ေလာက 
ကီးက မတရားဘူးဆုိတ့ဲအေတွးေတွပဲ ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ 

    (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)
 



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၈၄၃ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၃ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၇- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ုိင်ေရးအတွက် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ COVID-19 

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာစည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်လိုအပ်ပီး 

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လုိအပ်ပါသည်။

COVID-19 သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား COVID-19 ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး (၁၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၇-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၂၄,၂၉၀) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၈၄၃) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၃.၄၇) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၂၈၄,၁၀၉)ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး COVID-19 

ဓာတ်ခွဲ အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၁၅,၅၅၉) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုံဆင်းခွင့်ရရှိသူ (၁,၀၁၉)ဦး ြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၄၈၇,၁၄၅)ဦး 

ေဆးံုမှ ဆင်းခွင့်ရရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ COVID-19 ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသ ူ(၁၂)ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၈,၉၇၅) ဦး ရှိပါသည်။

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်COVID-19 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၁၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန  

အထိ လူဦးေရ စုစုေပါင်း (၁၅,၀၄၃,၃၄၈) ဦးအား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်အြပည့် 

ထိုးှံပီးစီးသူ (၁၀,၀၂၉,၆၇၀) ဦးှင့် ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသူ (၅,၀၁၃,၆၇၈)ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ (၁၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ ြမန်မာုိင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရ 

စုစုေပါင်း (၂၅,၀၇၃,၀၁၈) ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ အေြခအေနများအား ကူးစက် 

ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး ရက်သတ ပတ်အလုိက် ဓာတ်ခဲွနမူနာရယူစစ်ေဆးမ ၊ ဓာတ်ခဲွအတည

်ြပလူနာေတွရှိရမ ှင့် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်း အေြခအေနများအား ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိရာ 

အပတ်စ် အလိုက် ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိမ ှင့် ပျမ်းမ ေရာဂါပိုး ေတွရှိမ  န်းများမှာ (၅)

ရာခိုင် န်းေအာက်သို ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ သိုရာတွင် ြပည်သူလူထ ု

အကား ြမပ်ကွယ်ေနသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရိှေနသမူျား (ဥပမာ- ေရာဂါလက ဏာမြပေသာ်လည်း 

ေရာဂါပုိးရိှေနသူများ၊ သံသယေရာဂါလက ဏာများ ရိှ၍ ေရာဂါပုိးရိှေနုိင်ေသာ်လည်း ကျန်းမာေရး 

ဌာနသို သတင်းေပးပုိြခင်း မရိှသမူျား)ထမှံ ေရာဂါပိုးအဆင့ဆ်င့ ်ဆက်လက်ကူးစက်၍ ေရာဂါြဖစ်ပွား 

မ များ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်း မရှိေစရန်ှင့် ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  ဆက်လက်ေလျာ့ကျလာ 

ေစရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးလပ်ုငန်းများတွင် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်မမိတိိုက  အလိက်ု ယခထုက်ပိမုိပုူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်၍ ေအာက်ပါအချက်များကိ ုတိကျစွာ လိုက်နာကပါရန် ြဖစ်ပါသည်။

• အတတ်ိုင်ဆုံး မိမိတို၏ေနအိမ်များတွင်သာေနထိုင်ြခင်းှင့် လူစုလူေဝးကို တတ်ိုင်သမ  

ေရှာင်က်ြခင်း၊

• ေနအိမ်ြပင်ပသို သွားေရာက်ရန်ှင့ ်လူအများစုေဝးရာသို သွားေရာက်ရန်များရှိပါက ပါးစပ်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်း (Mask) ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျတပ်ြခင်း၊

• လက်ကိုမကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

• တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊

(၁၇-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ အေြခအေန
(၁၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန

• အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို အကိမ်ြပည့ ်မပျက်မကွက်ခံယူြခင်း၊

• သသံယေရာဂါလက ဏာ တစ်စုတံစ်ရာရိှပါက မမိဘိာသာကသုြခင်းမျိး မေဆာင်ရက်ဘ ဲနီးစပ်ရာ 

ကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆံုးဆက်သွယ်သတင်းေပးပုိ၍ မိမိှင့်အနီးကပ် ထိေတွသူများအား 

ကျန်းမာေရးဌာနက စုစံမ်းရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုရာတွင် သတင်းေပးပိုြခင်းြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

• ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွဆက်စပ်ခဲသ့မူျားသည်လည်း ကျန်းမာေရးဌာနသုိ 

သတင်းေပးပို၍ အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းှင့ ် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများကို 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

• COVID-19 ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၈၁၆၁၃၇၇ ၃၈၁၃၉၉၂၈ ၇၈၆၂၆၈

၂။ အိ ိယ ၃၄၄၆၆၅၉၈ ၃၃၈၇၃၈၉၀ ၄၆၄၁၅၃

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၉၆၅၆၈၄ ၂၁၁၇၇၃၆၇ ၆၁၁၅၂၄

၄။ ဗိတိန် ၉၆၃၇၁၉၀ ၇၉၀၃၄၁၈ ၁၄၃၁၅၉

၅။ ုရှား ၉၁၈၂၅၃၈ ၇၈၈၂၈၃၆ ၂၅၉၀၈၄

၆။ တူရကီ ၈၄၅၇၁၁၉ ၇၉၄၁၆၆၄ ၇၃၉၇၃

၇။ ြပင်သစ် ၇၃၁၀၆၆၄ ၇၀၂၂၀၂၃ ၁၁၈၂၇၁

၈။ အီရန် ၆၀၅၇၈၉၃ ၅၇၃၄၁၈၁ ၁၂၈၅၃၁

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၃၀၈၇၈၁ ၅၁၇၄၅၄၈ ၁၁၆၂၉၄

၁၀။ ဂျာမနီ ၅၁၀၈၉၀၄ ၄၅၄၀၉၀၀ ၉၈၆၆၀

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၅၁၉၄၅ ၄၀၉၉၈၅၇ ၁၄၃၆၉၈

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၂၀၄၉၄ ၂၇၅၀၅၃၁ ၄၆၁၁၇

၃။ မေလးရှား ၂၅၅၆၈၆၅ ၂၄၆၁၇၈၀ ၂၉၇၆၉

၄။ ထိုင်း ၂၀၃၇၂၂၄ ၁၉၂၅၆၄၃ ၂၀၁၉၇

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၀၅၅၂၄၆ ၈၇၄၈၇၀ ၂၃၃၃၇

၆။ ြမန်မာ ၅၁၅၅၅၉ ၄၈၇၁၄၅ ၁၈၉၇၅

၇။ စင်ကာပူ ၂၄၁၃၄၁ ၂၁၈၃၅၅ ၆၁၂

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၆၈၇ ၁၁၆၀၇၂ ၂၈၈၁

၉။ လာအို ၅၇၃၉၇ ၄၆၈၁၈ ၁၁၂

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၄၃၇၈ ၁၃၇၈၆ ၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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



ိုဝင်ဘာ ၁၈၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              

စာတည်း

ယမန်ေနမှအဆက်

“အလိေုတာ် ကီးကျယ်လိက်ုတာ။ ဘာြဖစ်လိုလ ဲ

ညည်းက”

“ဘာတစ်ခုမှ   လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘူး။ 

ေမေမတိုက   အမဲချပ်ချယ်ထားတာပဲ။  လူပဲ 

ေမေမရယ်။ အမတဲမ်း တစ်ေနရာတည်းမှာ ေနိင်ု 

မလား။   အြပင်ကေလနဲ     ထိချင်ေသးတာေပါ့။ 

တြခားက  မိတ်ေဆွတိုရဲမျက်ှာလည်း  ြမင်ချင ်

ေသးတာေပါ့။  တြခားလူနဲ   စကားေလးဘာေလး 

ေြပာချင်ေသးတာေပါ။့  အခဟုာက စာေမးပဲွေအာင် 

စာရင်းသွားကည့မှ်ာ။ ေအာင်တယ်  ံးတယ်ဆိတုာ 

ကိယ်ုတိင်ုကိယ်ုကျေတွရေတာ ့ပိေုကာင်းတာေပါ။့ 

တြခားသူ အကည့်ခိုင်းရင် ကိုယ့်ေလာက်ဘယ ်

ေသချာမှာလဲ။ ပီးေတာ့ ရက်အများကီး ခဲွေနရတ့ဲ 

အတန်းထဲကသူငယ်ချင်းေတွနဲလည်း ေတွရမှာ”

သည်တွင် ေမေမသည် ခင်ခင်ကီး၏ ဆင်ေြခ 

လက်ေြခေတွကိ ုလက်ခံသွားဟန်တူသည်။

“စကားတတ်တိုင်း   ေလ ာက်ေြပာမေနနဲ ။ 

သွားချင်ရင်သွား၊    ဒါေပမဲ့   လုံးတင်ကိုေခ သွား၊ 

မကာရဘူးေနာ”်

ခင်ခင်ကီး၏မျက်ှာမှာ ချက်ချင်းရ င်လာသည်။ 

ချက်ချင်းမှာပင ်  ဝမ်းသာအားရ  ြဖစ်သွားသည်။ 

မလုံးတင်ပါမည်ဆိုသည့်အတွက်  စိတ်အေှာင့် 

အယှက်မြဖစ်မိ။   မလုံးတင်ဆိုသည်က  ထားရာ 

ေန၍ ေစရာသွားမည့်သူ။

ခင်ခင်ကီးသည ်  မလုံးတင်ှင့်အတ ူ  အိမ်မှ 

ထွက်ခဲ့သည်။   ေမာ်ေတာ်ကားကို   ေဖေဖတို 

ယူသွားသည့်အတွက ်ဝမ်းသာရေသးသည်။ ြမင်း 

ရထားငှားစီးသည်။ မလံုးတင်ကုိ ရာသစ်ရိှသူငယ် 

ချင်းအိမ်သုိ  ဝင်ပိုထားခဲက့ာ  ေမာင်ေမာင်ဦးရိှမည့ ်

ေနရာသိုလာခဲ့သည်။   ေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်ေတွရ 

ေတာ့မည်ဆိုလ င်  အခါတိုင်းကလိုပင ်  ရင်တုန် 

သည်။ ှလုံးခုန်သည်။ ရှိန်းြမြမအာုံကိ ုခံစားရ 

ြပန်သည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည်  ေကျာ့ေမာင်၏အိမ်တွင ်

ကိတင်ေရာက်ှင့ေ်နသည်။ သှူင့ေ်ကျာေ့မာင်တို 

သစ်ပင်ရိပ်ကွပ်ပျစ်တွင ်စကားေြပာေနကသည်။ 

ခင်ခင်ကီးသည်   ြမင်းရထားကုိ  အိမ်ှင့်ခပ်လှမ်း 

လှမ်းမှြပန်လ တ်လိုက်ပီး   ေြခကျင်ေလ ာက် 

လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။   ခင်ခင်ကီးအား    ြမင်လ င် 

ေကျာ့ေမာင ်ေနရာမှထသည်။

“ကိုယ်   အဂ  လန်မှာ   ပဲကီးေလှာ်တစ်မူးဖိုး 

သွားဝယ်ဦးမယ်ေဟ့။ မင်းတိုေနရစ်ကေတာ”့

ေကျာ့ေမာင် အိမ်ဝုိင်းအတွင်းမှ ထွက်သွားလ င် 

ေမာင်ေမာင်ဦးက ခင်ခင်ကီးအား အမ်ိေပ ထပ်သို 

ေခ တက်ခဲ့သည်။ 

“အစ်ကိုသတင်းေတ ွကားတယ”် 

ေမာင်ေမာင်ဦး အနမ်းအ ပ်ြဖင့ ်အလုပ် ပ်ေန 

ခင်ခင်ကီးသည် မလုံးတင်ှင့်အတူ အိမ်မှထွက်ခဲ့သည်။ 

ေမာ်ေတာ်ကားကို ေဖေဖတိုယူသွားသည့်အတွက် ဝမ်းသာရေသးသည်။ 

ြမင်းရထားငှားစီးသည်။ မလုံးတင်ကို ရာသစ်ရှိ သူငယ်ချင်းအိမ်သို 

ဝင်ပိုထားခဲ့ကာ ေမာင်ေမာင်ဦးရှိမည့်ေနရာသို လာခဲ့သည်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်ေတွရေတာမ့ည်ဆိလု င် အခါတိင်ုးကလိပုင် ရင်တန်ုသည်။ 

ှလုံးခုန်သည်။ ရှိန်းြမြမအာုံကို ခံစားရြပန် . . .

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

မသက  ာဘူးကိုး။   ဒါေကာင့်   အစ်ေနတာကိုး။ 

ဒီအတွက် စိတ်ချစမ်းပါကွယ်။ ေအမီဟာ ကိုယ့်ေဆွ 

မျိးပါ။  ှမဝမ်းကွဲပါ။  သူေမေမက  ကိုယ့်ေမေမနဲ  

တအူရီးေတာ်တယ်ဆိလုားပ။ဲ သနူဲကိယ်ုနဲ  ေမာင်ှမ 

လို နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံကတာပါ”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည်   ေနာက်ဆုံးစကားပိုဒ်ကို 

အေလးအနက်ေြပာလုိက်သည်။ ထုိအတွက်ေကာင့် 

လည်း ခင်ခင်ကီးမှာ မယုံသက  ာစိတ်များ လွင့်ပါး 

သွားရလမိ့မ်ည်ဟ ုထင်သည်။ ယင်းသိုေြပာရြခင်းမှာ 

အေကာင်းမဲမ့ဟတ်ု။ အေကာင်းရိှသည်။ စင်စစ်တွင် 

သူသည်   ယင်းစကားကို   နာကည်းခံြပင်းြခင်း 

တစ်ဝက်တစ်ပျက်ှင့ ်ေြပာမိြခင်းလည်း ြဖစ်သည်။

သူကိတင်ေမ ာ်လင့ခ်ဲသ့ည့အ်တိင်ုး ေအမတီိုေရန ံ

ေချာင်းသို ေရာက်လာသည်။ သူတုိေနထုိင်ရာအိမ်၏ 

အသွင်အြပင်အေပ တွင်   စိတ်ပျက်သွားပုံရသည်။ 

ေမေမသည်  သူစကားကိ ု ကားခဲ့ရပီးကတည်းက 

အမ်ိကိ ုတတ်ိင်ုသမ ေတာ ့မွမ်းမပံါေသးသည်။ သိုရာ 

တွင် အှစ်ှစ်အလလက အပျက်အစီးကိ ုတစ်ရက် 

တည်းှင့် မွမ်းမံဖိုဆိုသည်မှာ လွယ်ကူေသာအရာ 

မဟုတ်။   ေအမီသည်   အိမ်ကိုြမင်ရကတည်းက 

ေမာင်ေမာင်ဦးအေပ  မျက်ှာထားေြပာင်းခဲ့သည်။

ပီးလ င် ေအမီအေပ  သူမေကျနပ်ေသာအချက ်

တစ်ချက်ရိှေသးသည်။ ၎င်းမှာ ဆင်ြမရယ်အား သတူို 

ှင့်အတူ ေခ လာခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ဆင်ြမရယ်သည် 

ေမာင်ေမာင်ဦးထက်  ငါးှစ်ကီးသည်။ သံအရာရှိ 

တစ်ဦး၏သားြဖစ်သည်။  ေအာက်စဖိုယူနီဗာစီတီမ ှ

ဘွဲရပီးြဖစ်သည်။   ဖခင်ရှိရာ   ြမန်မာြပည်သုိ  

ေခတ ခဏ လာလည်ြခင်းြဖစ်သည်။  မ ေလးသို 

လာရာတွင် ေအမီတိုအိမ်မှာ ေသာင်တင်ေနသည်။ 

ယခု   မေကွးသွားမည်ဆိုေတာ ့  သူပါ ပါလာြခင်း 

ြဖစ်သည်။   ေအမသီည်   ဆင်ြမရယ်ှင့ ်ပိ၍ု အဖဲွကျ 

သည်။    ပို၍ တွဲသည်။  ေမာင်ေမာင်ဦးကိုကား 

ေတာ်သင့်ုံမ သာပင်။

သိုြဖင့်  စင်စစ်  ေအမီတိုအား  ေရနံေချာင်းသို 

ဖိတ်ေခ ခဲ့မိြခင်းမှာ သူ၏အမှားဟ ုတစ်ဖက်ကထင် 

သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း   အမှန်ဟု   ထင်သည်။ 

အေကာင်းမ ူ  ယခုမှပင်   ေအမီဟူသည် မည်သည့် 

အမျိးအစားဟု ေစ့ေစ့ငုငု သေဘာေပါက်ိုင်ေသာ 

ေကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ေအမ၏ီ အထင်ေသးြခင်းခရံသည် 

ကို တစ်ဖက်က ဝမ်းနည်းသည်။ တစ်ဖက်တွင်မူ 

ဝမ်းသာမိေလသည်။ သုိှင့်အမ  သူသည် ခင်ခင်ကီး 

အေပ  ပို၍ တန်ဖိုးထားလာသည်။ ခင်ခင်ကီး၏ 

အချစ်မှာ စစ်မှန်ေသာအချစ်၊ ေမ ာ်လင့ခ်ျက်ကင်းေသာ 

အချစ်၊ မုိက်မုိက်ကန်းကန်းချစ်ေသာအချစ်ဟု ယူဆ 

တတ်လာသည်။   သည်ေတာ့လည်း ေအမီကိုပင် 

ေကျးဇူးတင်ရဦးေတာ့မလိုလို။ 

“ခင်ကီးကိ ုစိတ်ဆိုးသွားပီလား အစ်ကို”

အတန်ကာမှ    တ်ဆိတ်သွားရာ   ခင်ခင်ကီးက 

စိုးရိမ်မကင်း ေမးလာသည်။

“စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ဘာလိုစိတ်ဆိုးရမှာလ”ဲ

“မသိပါဘူး အစ်ကိုရယ်။ ခင်ကီးက သိပ်ပီး 

စပ်စုရာများ  ကျေနပီလားလို။  ခင်ကီးမှာေတာ ့

ေကာက်ေနရတာပဲ အစ်ကုိေရ။  အစစအရာရာကုိ 

စုိးရိမ်ေနရတာပဲ။ အေြခအေနကလည်း မေကာက် 

လိုမြဖစ်ဘူး မဟုတ်လား။ မစိုးရိမ်လို မြဖစ်ဘူး 

မဟတ်ုလား။ ဒါထက် အစ်ကိ ုကိဘုိုးထင်နဲ  မေငခွင် 

တိုအေကာင်း ကားဖူးသလားဟင”်

“ ဘာလဲ    ကိုဘိုးထင်နဲ    မေငွခင်ဆိုတာ ” 

ေမာင်ေမာင်ဦး မျက်ေမှာင်ကတ်ကာ ေမးသည်။ 

“ဘရုားေရ    ေရနေံချာင်းသားြဖစ်ပီး   ဒနီတ်ေတ ွ

အေကာင်းေတာင ်မသိဘူးလား အစ်ကိုရယ်” 

သည်ေတာ့မှ ေမာင်ေမာင်ဦးရယ်သည်။ 

“ ဪသိပ။ီ  ဘူးက န်းမှာ သတူိုနတ်ကွန်းရိှတယ် 

ေလ။ ကိယ်ုတိုငယ်ငယ်ကေတာ ့အဒဲကီိ ုမကာခဏ 

ေရာက်တာေပါ့”

“ဟုတ်တယ်အစ်ကို။    အစ်ကိုအဲဒီနတ်ေတွ 

အေကာင်းသိလား”

“သူတိုအေကာင်းေတာ့ မသိဘူး။ ကားေတာ့ 

ကားဖူးမှာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေမ့ကုန်ပီထင်တယ”်

“ခင်ကီးြဖင့ ်သတူိုလိြုဖစ်မှာ သပ်ိေကာက်မတိာပ ဲ

အစ်ကိ။ု အစ်ကိေုမေ့နတယ်ဆိရုင် သတူိုအေကာင်း 

ခင်ကီး ေြပာြပမယ်။ နားေထာင်မလား” 

“အင်း၊ ေြပာပါဦး”

“ကိုဘိုးထင်က  ခင်ကီးတို  ေရနံေချာင်းက 

နတ်ကန်ဦးရာသူကီးသား။   မေငွခင်က   ပဲခူးသူ။ 

မွန်အွယ်။    မေငွခင်ဟာ   သူအစ်ကိုေတွြဖစ်တဲ ့

ဦးသာဂရ၊    ဦးသာလှတိုနဲအတူ   အထက်ကို 

ကုန်ေရာင်းဖို   ေလှကီးတစ်စင်းနဲ    လာတယ်။ 

ေညာင်လှနားက   ဆားေတာင်ရာကုိေရာက်ေတာ့ 

သူဆိင်ုရာ နယ်ရှင်ပယ်ရှင်ေတကွိ ုပူေဇာ်ကန်ေတာ ့

တဲ ့အေနနဲ  ထန်းရည်ခါး၊ ကက်သား၊ အမဟဲင်းလျာ 

ေတွနဲ    တင်က၊  ေြမာက်က၊   ပသကတယ်။ 

ေရနံေချာင်းနယ်ပိုင်ရှင်    ဘိုးဘိုးကီးဆိုတာက 

တန်နက်မင်းကီးရဲ ေယာက်ဖေတာ ်ေတာ်တယ်။ 

စေလမင်းေခွးရဲစနက်ေကာင့ ်    ေရနံေချာင်းကို 

ေရာက်လာပီး   ေသေတာ့  နတ်ြဖစ်ေနတယ်။ 

သက်သတ်လွတ်စားတယ်။ မုန် ြဖ၊ မုန်နီနဲ  ပူေဇာ် 

ပသရတယ်။   ထန်းရည်ခါးနဲ    ကက်သားကုိ တင် 

ေြမာက်ပသေတာ ့  ေစာ်ကားေမာ်ကားလုပ်သလိ ု

ြဖစ်ေနတာေပါ့။  ဒါနဲ    ဘိုးဘိုးကီးက  သူရဲ 

စီးေတာ်မိေကျာင်းကိုလ တ်ပီး   ေလှကို အမီးနဲ  

ိက်ုခိင်ုးတယ်။  ေလေှမှာက်ပီး မေငခွင်တိုအားလုံး 

ေသတယ်။ နတ်ြဖစ်ကန်ုကတယ်။ နတ်ြဖစ်တယ်ဆိ ု

တာထက် ဥစ ာေစာင့ေ်တြွဖစ်ကန်ုကတယ်ေြပာပါ 

ေတာ့ အစ်ကိုရယ်။

“အစ်ကိှုစ်ေယာက်ကိ ုဘိုးဘိုးကီးက ေကျာက်မ 

ဆင်နဲ  ေကျာက်မေိကျာင်းရိှတဲ ့အရပ်ေတကွိ ုအပိင်ု 

စားေပးတယ်။ မေငခွင်ကိေုတာ ့ပျားကီးေတာင်မှာ 

ေခတ်အဆက်ဆက်က တည်ရိှေနတဲ ့ရတနာသိက်ု 

ကိ ုအေစာင့ခ်ိင်ုးတယ်။ မေငခွင်ဟာ ပင်းေချာင်းမှာ 

သူအေမေရချိးဖို ေရလာခပ်တဲ့ ကိုဘိုးထင်ကိုြမင ်

ေတာ့ ြမင်ရင်ြမင်ချင်းမှာပ ဲ ချစ်ကိက်သွားတယ်။ 

လူေယာင်ဖန်ဆင်းပီး  ကိုဘိုးထင်နဲ    ေတွဆုံ 

ချစ်ကိက်သွားကတယ်။ ကိဘုိုးထင်တိုမဘိေတကွ 

လည်း မေငခွင်ကိ ုလေူအာက်ေမ့ပီး နတ်ကန်ဦးရာ 

ကအိမ်မှာထားတယ်။ ဒီလိုနဲ  မေငွခင်မှာ သားဦး 

ကေလး ရလာေရာဆိုပါေတာ့ အစ်ကိုရယ်”

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။       

ချနိ်တွင်ပင် ခင်ခင်ကီးက ေြပာလိုက်သည်။ သည် 

ေတာ့လည်း သ၏ူကိယ်ုမှာ ဆတ်ခန ဲြဖစ်သွားသည်။ 

ငိမ်သွားသည်။

“ဘာသတင်းလဲဟင”်

“ဘာသတင်းရမှာလ။ဲ အစ်ကိ ုဘာေတလွပ်ုခဲတ့ယ် 

ဆိုတာ အစ်ကိုအသိဆုံးေနမှာေပါ့”

ခင်ခင်ကီးထံမှ ယင်းသတင်းကုိ ကားရေလလ င် 

ေမာင်ေမာင်ဦး အမှန်ပင် တုန်လ ပ်သည်။ အမှန်ပင် 

မလုမံလြဲဖစ်သည်။ သည်အေကာင်းေတ ွခင်ခင်ကီး 

ဘယ်လိုလုပ်သိပါလိမ့ ်ေတွးသည်။

“ဘယ့်ှယ်လဲအစ်ကိ ုဝန်ခံမလား” 

ခင်ခင်ကီးက စကားအစ်ေနသည်။ 

 “ဘာကိုဝန်ခံရမှာလ”ဲ 

“အစ်ကိုနဲ  ကြပားမကေလး အေကာင်းေလ”

သည်တွင ်ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်အေကာင်းမရှိဘ ဲ

ရယ်သည်။

“သူနာမည်က ေအမီမိင်တဲ”့ 

“ကဲ၊ ေပ ပီမဟုတ်လားအစ်ကို။ ဆက်ေြပာပါဦး”

ခင်ခင်ကီးသည် တိက်ုတွန်းစကားဆိသုည်။ သိုေပ 

မယ့ ်ရင်ထမှဲာ ခန်ုသည်။ လ  က်ေမာသည်။ တလှပ်လှပ် 

ှင့်။

“သနူဲပတ်သက်လို ဘာမှ ကွယ်ဝှက်ထားစရာမလိ ု

ပါဘူး။  ဘာမှ   ဖုံးကွယ်ထားစရာ   မလိုပါဘူး။ 

ဟုတ်တယ်။  သူနာမည်က  ေအမီမိင်။ ေနတာက 

မ ေလးမှာ”

“ဒါြဖင့် အစ်ကို ေကျာင်းပိတ်ရက်မှာ မိကိ ု ြပန် 

မလာတာ၊ မ ေလးကိုသွားတယ်ဆိုတာ ေအမီမိင့ ်

ဆီကို သွားတာေပါ့ေနာ်” 

“ဒီလိုေတာ့ ေြပာလိုမရပါဘူး။ မ ေလးမှာ ကိုယ့် 

သူငယ်ချင်းရှိတယ်။  ေဂျာ့ရှိတယ်။  ေဂျာ့ကေခ လို 

သွားတာပါ။   မ ေလးမှာေနတာက   နည်းနည်းပါ။ 

ေလ ာက်လည်ေနတာက  များတယ်။  ဘာလဲမှတ် 

တယ်။ လက်စသတ်ေတာ့ ညီမက ကိုယ့်ကိ ုေအမီနဲ  



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊   ၂၀၂၁

ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း ဆရာကည်

ဤ “ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း” စာအုပ်သည် ဗုဒ ဘာသာဝင်တုိင်း သိသင့်သိထုိက်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ြခင်းကုိ ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အစမှအဆံုးအထိ ဖတ်ကည့်ေသာအခါ 

ဗုဒ ဝင် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ြမတ်ဗုဒ ၏ သေ ယူသည်မှ ပရိနိဗ ာန်စံသည်အထိ (ေတေဇာဓာတ် ေလာင်က မ်းြခင်း) စုေဆာင်းေဖာ်ြပေရးသားထားပါသည်။ မကျ်းမကျယ်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

စာေရးသူက တိုတိုှင့်လိုရင်းသိုေရာက်ေအာင ်ေရးြပထားပါသည်။                                                                                  (စာတည်း)

ဥပတဿိှင့ ်ေကာလတိသည် ဆရာကီးအား ဤေလာက၌ အတုမရိှေသာ ဘရုားရိှ 

ေနသည်။ လအူေပါင်းတိုသည် သင့ထ်သံို  လာမည်မြဖစ်ိင်ုေကာင်း ေြပာသည်။ 

ေနာက်ဆုံး၌ ဆရာကီးက ေလာကမှာ ပညာမရှိသူများသည် ပညာမ့ဲသူများှင့် 

ေပါင်းမည်။ ဆင်းရသဲမူျားသည် ဆင်းရသဲမူျားှင့သ်ာ ေပါင်းမည်။ ယင်းသိုြဖစ်ြခင်း 

သည် ေလာကဓမ တာ  ြဖစ်ေကာင်းေြပာ၍  ၎င်းတိုှစ်ဦး (ဥပတိဿှင့် 

ေကာလိတ) ၏    တပည့် ၂၅၀ တိုအား ဘုရားထံသွားြခင်းကို ခွင့်ြပ

(၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနမှအဆက)်

ယင်းသို ေဟာေနသည့် အရှင်အဿဇိအား 

ဥပတိဿက   ရပ်ေတာ်မူပါဟုတားပီး သူတွင ်

ကတိကဝတ်ြပထားေသာ သူငယ်ချင်းတစ်ဦး 

ရိှေကာင်း၊ သသွူားေခ မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာေလ 

သည်။ ထိုအြပင ်အရှင်အဿဇိအား ဥပတိဿက 

အရှင်၏ ဆရာ ဘုရားသခင်သည် ယခုဘယ်မှာ 

ရှိသနည်း ေမးသည်။ ေဝဠဝန်ေကျာင်းေတာ်တွင ်

ယခုသတင်းသံုးေနေကာင်း အဿဇိက ေြဖကား 

သည်။ 

ဥပတိဿကလည်း     အရှင်အဿဇိအား 

သင်ြပန်သွားေလာ့ဟ ု   ေြပာပါသည်။  သူသည် 

သူငယ်ချင်း  ေကာလိတကိုေခ ၍  ဘုရားထံ 

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာလိုက်ေလသည်။ 

ဥပတိဿ ပရိဗုိဇ်သည် သူငယ်ချင်း ေကာလိတ 

ထံသို ြပန်သွားေလသည်။ ၎င်းြပန်လာသည်ကို 

ေကာလိတ  ြမင်ေသာအခါ  သူသူငယ်ချင်း 

အမူအရာ ထူးြခားသည်ကိုေတွရ၍  တရားထူး 

ရလာသည်အထင်ြဖင့ ်ဥပတဿိအား ေမးလိက်ုပါ 

သည်။ ဥပတိဿကလည်း သူအဿဇိှင့် ေတွခဲ့ 

ရေကာင်း၊  ဣေ ရှိသည်၊  တည်ကည်သည်၊ 

သူအား ေဟာလိက်ုေသာ “ေယဓမ ာ ေဟတပု ဘဝါ” 

တရားကိ ုေကာလတိအား ြပန်ေြပာြပ၊ ေဟာြပေလ 

သည်။ ထိုအခါ  eာဏ်ပညာရှိသူများြဖစ်က၍ 

ေကာလိတသည်   ေသာတာပန်  ြဖစ်သာွးေလ   

သည်။ 

သတူိုှစ်ဦးသည် သတူိုှစ်ဦး၏ေနာက်လိက်ု 

ပရိဗိုဇ် ၂၅ဝ အား  ဘုရားထံသိုသွားမည်၊  နိဗ ာန် 

ေရာက်ေကာင်း အမိက်တရား သွားနာမည်ြဖစ ်

ေကာင်းေြပာရာ ယင်းပရိဗုိဇ် ၂၅၀ ကလည်း ၎င်းတုိ 

အတူလိုက်မည်ြဖစ်ေကာင်း     ေြပာေလသည်။ 

ထိုေနာက် ၎င်းတိုသည ်ပထမက သူတိုှစ်ဦး၏ 

ဆရာြဖစ်ခဲ့ဖူးေသာ သိ ည်းဆရာကီးအား သူတို 

ကို    နိဗ ာန်ေရာက်ေကာင်းတရား    ေြပာိုင်သူ 

ဘုရားသခင ်   ေတွပီြဖစ်ေကာင်း၊  သင်၏  ယခု 

တရားသည ်အှစ်မရှိ၍ သူတိုှင့်အတူလိုက်ရန် 

ေခ ပါသည်။   သိုေသာ် သိ ည်းဆရာကီးက 

သူသည် ဤရာဇဂိဟ်ြပည်၌   ထင်ရှားေသာ 

ဂိုဏ်းဆရာြဖစ်ေကာင်း၊  သူ၏မာနကို မေလ ာ့ 

ေသာေကာင့ ်ဘုရားထံ တပည့်မခံသင့်ေကာင်း၊ 

သူှင့်ဆက်ေနရန်  ဥပတိဿှင့် ေကာလိတ 

တိုအားေြပာသည်။  ၎င်းတို   ှစ်ဦးကလည်း 

သုံးကိမ်တိုင်တိုင်    ေခ ၍မရသြဖင့်  သိ ည်း 

ဆရာကီးအား သူတိုဘုရားထံသို သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာသည်။ ထိုအြပင် ၎င်းဆရာကီးသည် 

“အိုးစရည်းကီးကို လက်ငင်အိုးငယ် မြပသင့်” 

ေလာက၌ ပညာရှိသူက နည်းသည်၊ ပညာနည်းသူ 

က များသည်၊ သူထံတွင် ပညာနည်းသူများ သူ၏ 

နည်းနာကို ခံယူကလိမ့်မည် စသည်ြဖင့်ေြပာကာ 

၎င်းသိ ည်းဆရာကီးက   မလိက်ုလိေုကာင်း ြငင်းေန 

ေလသည်။ 

ဥပတိဿှင့် ေကာလိတသည် ဆရာကီးအား 

ဤေလာက၌ အတုမရှိေသာ ဘုရားရှိေနသည်။ 

လူအေပါင်းတိုသည် သင့်ထံသို  လာမည်မြဖစ်ိုင ်

ေကာင်း ေြပာသည်။ ေနာက်ဆုံး၌  ဆရာကီးက 

ေလာကမှာ ပညာမရိှသူများသည် ပညာမ့ဲသူများှင့် 

ေပါင်းမည်။ ဆင်းရဲသူများသည ်  ဆင်းရဲသူများှင့ ်

သာ ေပါင်းမည်။  ယင်းသုိြဖစ်ြခင်းသည်   ေလာကဓမ တာ 

ြဖစ်ေကာင်းေြပာ၍  ၎င်းတိုှစ်ဦး (ဥပတိဿှင့် 

ေကာလိတ)၏    တပည့် ၂၅၀ တိုအား ဘုရားထံ 

သွားြခင်းကိ ုခွင့်ြပလိုက်ေလသည်။ 

ဥပတိဿှင့် ေကာလိတတိုသည် သူတို၏ 

တပည့ပ်ရဗိိဇ်ု၂၅၀ ှင့အ်တ ူဘရုားရှင် သတီင်းသုံးရာ 

ေဝဠဝန်ေကျာင်းသို သွားကေလသည်။ သိ ည်းဆရာ 

ကီးသည် သူထံမှ ၎င်းတို ခွဲခွာသွားသည်ကိုြမင်၍ 

ရင်ဝမှစူး၍ ပါးစပ်မှေသွးများ အန်ထွက်ေလေတာ့ 

သည်။

အရှင်သာရိပုတ ရာှင့် အရှင်ေမာဂ လာန်တို 

အဂ သာဝကှစ်ပါး ြဖစ်လာြခင်း

ဘုရားရှင်သည်  ပရိသတ်ေလးပါးတိုအား 

ြပာသိုလကွယ်ေနတွင် ေဝဠဝန်ေကျာင်း၌ တရား 

ေဟာေနသည်။ ထိုအခါ၌ ဥပတိဿှင့် ေကာလိတ 

တိုသည် ပရိဗိုဇ် ၅၀၀ ြဖင့် ဘုရားထံသို လာကပါ 

သည်။ ယင်းသိုလာေနသည်ကိ ုဘုရားရှင ် ြမင်ေလ 

သည်။ ဘုရားရှင်သည် သူအပါးတွင် တရားနာက 

ေသာ  ပရိသတ်(ရဟန်း) တိုအား ယခုလာေနေသာ 

ဥပတိဿှင့် ေကာလိတတိုသည် ေနာင်ကာလ၌ 

ဘုရားရှင်၏ လက်ဝဲရံ၊ လက်ယာရ ံသာဝကှစ်ပါး 

ြဖစ်လတ ံဟု မိန်ေတာ်မူေလသည်။ 

ထိသုအူားလုံးသည် ဘရုားရှင် ေြခေတာ်ရင်းတွင် 

ဝပ်တွားရိှခိုးပေူဇာ်၍  သတူိုအား  ရဟန်းဝတ်ေပးပါရန် 

ေလ ာက်ထားကေလသည်။     ဘုရားရှင်ကလည်း 

“ဧဟဘိကိ ”ဟ ုေခ ေစသည်။ ထိုေနာက် ပရဗိိဇ်ုများ 

သည်   ရဟန်းအသွင်သို  ေရာက်ကေလသည်။ 

ဥပတဿိှင့ ်ေကာလတိ ှစ်ဦးမှလဲွ၍ ကျန်ပရဗိိဇ်ုများ 

သည် ဘုရား၏ တရားနာပီး ရဟ ာြဖစ်ကုန်ေလ 

သည်။ ထိုသူသည်   အဘယ်ေကာင့ ် ရဟ ာြဖစ် 

သည်မှာ ကီးမားကျယ်ြပန်လှေသာ   အဂ သာဝက  

ပါရမီeာဏ်၏           ပရိကံမြပည့်ေသးေကာင်း 

ေသာတာပန်အြဖစ်ှင့်သာ ရှိေလသည်။ 

ေကာလိတသည်   ခုနစ်ရက်ေြမာက်ေသာ 

ေနတွင် ရာဇဂိဟ်ြပည်အနီးတွင်ရိှေသာ “ကာလ 

ဝါလ” ရာ၌ ဆွမ်းခံြပေနစ် ြဖစ်သည်။ ခုနစ် 

ရက်ပတ်လုံး၌ ေတာအုပ်တစ်ခုထဲ၌ စ  က သွား၍ 

ရဟန်းတရား အားထုတ်သည်။   ယင်းသိုြဖင့ ်

ေမာပန်းသြဖင့် ထိနမိဒ ြဖစ်လျက် ထုိင်လျက် ငုိက် 

ြမည်းေလသည်။ ဘုရားရှင်က  ၎င်းအား အထူးသတ ိ

ေပးသည်။ အိုြခင်း၊ နာြခင်း၊ ေသြခင်းကင်းရာ 

အမိက်တရား ရှာေဖွလျက်ရှိပါလျက ်ရန်သူများ 

ြဖစ်ေသာ ထိန၊ မိဒ ၊ ပမာဒတရားတို ေပါင်းသင်း 

ရပါလဲဟူ၍ သတိေပးသည်။ ထိုအခါ ေကာလိတ 

သည် ဘရုားေပးေသာ ဓာတကုမ   ာန်းကိ ုဆက်ပွား 

ရာ ရဟ ာြဖစ်သွားေလသည်။ 

ဥပတိဿသည် ၁၅ ရက်ကာေသာအခါ ဂိဇ  

ကဋ်ုေတာင်ရိှ “သကူရခါတ”မည်ေသာ လိဏ်ုဂတွူင် 

ေနေတာ်မူစ် ြဖစ်သည်။ ဘုရားရှင်က ၎င်း၏တ ူ

ပရဗိိဇ်ု “ဒဃီနခ”မည်ေသာ ပဂု ိလ်အား ေဟာကား 

ေသာ    ေဝဒနာပရိဂ ဟသုတ န်ေတာ်ေခ သည့် 

“ဒီဃနခ” သုတ န်ကို အစ်တစ်ေလ ာက် ၎င်း၏ 

eာဏ်ြဖင့် စီးြဖန်းှလုံးသွင်းေတာ်မူေလသည်။ 

သိုြဖစ်၍ တပိုတွဲလြပည့်၌  ရဟ ာြဖစ်သွားေလ 

သည်။ 

ဘုရားရှင်သည ်   ယင်းေနမှာပင ်  ရဟ ာ 

သာဝကများအား အစည်းအေဝးေခ ၍  သာဝက 

သ ိပါတ၌ပင် ဘုရားရှင်က ဥပတိဿအား ဓမ  

ေသနာပတ ိလက်ယာရ ံအဂ သာဝကအြဖစ်လည်း 

ေကာင်း၊  ေကာလိတအား  လက်ဝဲရံတန်ခိုးရှင ်

အဂ သာဝကအြဖစ်လည်းေကာင်း  အဂ သာဝက 

အရာများ ထားေတာ်မူေလသည်။ ဘုရားရှင်သည် 

အစည်းအေဝး၌   ေရှဘုရားရှင်များအားလုံး၏ 

အဆုံးအမအကျ်းချပ်ကို  သုံးဂါထာရှိ  သဝါဒ 

ပါတိေမာက်ကို ြပေတာ်မူ၏။ ဘုရားရှင်သည ်

ပထမဝါေတာ်ဆယ်တွင် ကိယ်ုေတာ်တိင်ု ြပေတာ်မ ူ

သည်။ ထိုေနာက်  ရဟန်းတိုသည်  အြပစ်များကိ ု

ကျးလွန်ကေသာေကာင့်   ပညာသတ်တားပါ 

သည်။ ၎င်းကို “အာဏာပါတိေမာက်” အမည် 

တစ်လှစ်ကိမ် သာဝကများ ရတ်ဆုိြပသကေလ 

သည်။ 

မှတ်ချက်။ 

ေဗာဓိ သုံးမျိးရှိသည်။ ယင်းသုံးမျိးမှာ

 

 ဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

၁။  

၎င်းသည ်   သဗ ညတeာဏ်ကို  ရရှိေသာ 

ဘုရားအြဖစ်သိုေရာက်ရှိရန်       အနည်းဆုံး 

ေလးသေ  ချှင့် ကမ ာတစ်သိန်း၊ အလယ်အားြဖင့ ်

ရှစ်သေ  ချှင့ ် ကမ ာတစ်သိန်း၊  ဆယ့်ေြခာက် 

သေ  ချှင့် ကမ ာတစ်သိန်း ပါရမီများ ြဖည့်ဆည်းရ 

ေလသည်။ 

၂။  

ပေစ ကဗုဒ ြဖစ်ရန်   ှစ်သေ  ချှင့်   ကမ ာ 

တစ်သိန်း ပါရမီြဖည့်ဆည်းရသည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၃ သို 



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၂၂ မှ

၃။ 

က” “အဂ သာဝက” ြဖစ်ဖိုရန် တစ်သေ  ချှင့ ် 

ကမ ာတစ်သိန်း ပါရမီြဖည့်ဆည်းရသည်။

“ခ” “မဟာသာဝက” ြဖစ်ဖိုရန်  ကမ ာ 

တစ်သိန်းတိတိ ြဖည့်ဆည်းရသည်။ 

“ဂ” “ရဟ ာသာဝက” ြဖစ်ဖိုရန်က ဘရုားရှင် 

ှင့ ်ေတွကံပါက မမိတိို နဗိ ာန်ရေကာင်း ကျင့်က ံ

အားထုတ်ရ၍ တစ်သိန်းပင် ြဖည့်ကျင့်ရန်မလို 

ေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဥပတိဿသည် ရှင်သာရိပုတ ာ ေခ ရြခင်း 

သည် “သာရီ” ပုဏ ားမ၏ သားြဖစ်ေသာေကာင့ ်

(ပုတ  = ပုတ) ြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်အမည်တွင်ေလ 

သည်။ ေကာလိတသည ်“ေမာဂ လိ” ပုဏ ားမ၏ 

သားြဖစ်ေသာေကာင့ ်ေမာဂ လာန် အမည်တွင်ေလ 

သည်။ ထိုအြပင် ၎င်းတို၏  အမည်ရင်းများ 

မထင်ရှားဘ ဲယင်းအမည်ြဖင့် ထင်ရှားေလသည်။ 

ပညာအရာတွင် ဘရုားရှင်မှလဲွလ င် ရှင်သာရ ိ

ပုတ ရာသည်လည်းေကာင်း၊ တန်ခိုးအရာတွင် 

ဘုရားရှင်မှလွဲလ င်   အရှင်ေမာဂ လာန်သည် 

လည်းေကာင်း ထင်ရှားေကျာ်ကားေလသည်။ 

မိုက်မဲေသာသူသည ်မိုက်သည့်ေနရာတွင်သာ 

ေပျာ်ေမွြခင်းှင့ ်မိုက်မဲေသာ 

သိ ည်းဆရာ၏အေကာင်း ေလ ာက်ထားြခင်း 

အရှင်သာရိပုတ ရာှင့် အရှင်ေမာဂ လာန်တို 

အား ဘုရားရှင်က  လက်ဝဲရံ၊ လက်ယာရံ အဂ  

သာဝကအြဖစ် ချးီေြမာက်ပီးေသာအခါ ယခင်က 

မိမိဆရာြဖစ်ဖူးေသာ “သိ ည်း” ဆရာကီး၏ 

အြဖစ်ကို ဘုရားထံသို ေလ ာက်ထားပါသည်။ 

ေလ ာက်ထားကပံုမှာ “သူတုိသည် အရှင်အဿဇိ 

၏ တရားကိုနာပီး ေသာတာပန်ြဖစ်ပီးေနာက ်

သူဆရာကီးအား ယခကုျင့်ကအံားထတ်ုေနေသာ 

အကျင့်သည် အကျင့်ြမတ်မဟုတ်၊   နိဗ ာန်သို 

မေရာက်ိုင်ေကာင်း” အမှန်တကယ် ေသြခင်း 

ကင်းေသာေနရာသို ေရာက်ိုင်ေသာတရားကို 

ကျင့် ကံအားထုတ်ရန် လမ်း န်ေပးေသာ ဘုရား 

ထံသို ယင်းသိ ည်းဆရာကီးအား ေခ ပါသည်။ 

၎င်းက ြငင်းပယ်ပါသည်။ မလိက်ုလိေုကာင်း 

“သူလို ဂိုဏ်းဆရာကီးတစ်ဦးက အိုးစရည်းကီး 

ြဖစ်ပီးခါမှ သူတစ်ပါးလက်ေအာက်ခံငယ်သား 

ဆဲွအိုးငယ်ကဲသ့ို မြဖစ်လိေုကာင်း” ြပန်ဆိပုါသည်။ 

ထို အြပင် “ပညာရိှေသာသမူျားသာ ဘရုားရှင်ထသံို 

သွားလမိ့မ်ည်။ ပညာနည်းေသာသမူျားသည် သူထ ံ

သိုလာကမည်။   သင်တိုသာ  သွားကပါ”ဟု 

ေြပာဆို၍ ြငင်းပယ်လိုက်ေကာင်း ဘုရားရှင်အား 

ြပန်ေြပာြပေလသည်။ 

ဘရုားရှင်သည် အရှင်သာရပိတု ရာှင့ ်အရှင် 

ေမာဂ လာန်တိုအား ဤသိုအားြဖင့် မိုက်မဲမ ကို 

တစ်ဂါ ထာြဖင့ ်ြပန်ေြပာေဟာကားသည်။ မိက်ုမ၍ဲ 

အှစ်မရှိေသာတရားတို၌ ေပျာ်ေမွ၍ ပညာရှိ 

ဟန်ေဆာင်ေနသတူိုသည် အှစ်ရိှေသာတရားြဖစ် 

သည့ ်“သလီ၊ သမာဓ၊ိ ပညာတိုသည်လည်းေကာင်း 

မရိုင ်ေကာင်း”  ေဟာကားလိုက်ပါသည်။ 

ထိုအြပင် ၎င်းသိ ည်းဆရာကီး၏  မိုက်မဲမ ကို 

ဘုရားရှင်က ရှင်းြပေဟာေြပာရာတွင် “မှားယွင်း 

ေသာ  အယူဝါဒကုိ   လူမုိက်တုိသည်  မှားယွင်းေသာ 

အကံအစည်များ၌ ေပျာ်ေမွတတ်ေကာင်းကုိလည်း 

ေဟာကားပါသည်။

အရှင်မဟာကဿပအေလာင်း ရဟန်းြပြခင်း

အရှင်မဟာကဿပ အေလာင်းေတာ်သည ်

မာဂဓရာဇ်တိင်ုး “မဟာကတိ ”မည်ေသာရာ၌ အလွန် 

ချမ်းသာက ယ်ဝေသာ မင်းပဏု ားကပလိ၏ သားြဖစ် 

ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏အမည်မှာ “ပိပ လိ” ြဖစ်ပါသည်။ 

ပိပ လိ အရယ်ေရာက်လာေသာအခါ မိဘတိုသည် 

အိမ်ေထာင်ြပေစလိုပါသည်။ ၎င်းသည ်ကာမဂုဏ ်

တရားကို စက်ဆုပ်၍ အိမ်ေထာင်ြပလိုေသာဆ  

မရှိပါ။ မိဘတိုက အတင်းအဓမ  အိမ်ေထာင်ြပခိုင်း 

ေသာအခါ အကိမ်ကိမ်ြငင်းပယ်ခဲ့ပါသည်။ 

သူသည် အိမ်ေထာင်မြပလုိေသာေကာင့် လှပ 

သည့် ေရ စင်ုပ်ကဲ့သို အမျိးသမီးုပ်ကို ထုလုပ်၍ 

မိဘများအား “ဤုပ်လို အမျိးသမီးမျိးသာ အိမ် 

ေထာင်ြပမည်” ဟ ုေြပာေလသည်။ မဘိများကလည်း 

ေရ စင်ုပ်ကဲ့သို  လှပေသာသူကို  ရှာေလသည်။ 

မဒ ရာဇ်တိုင်း သာဂလမိ၌ အလွန်ချမ်းသာက ယ်ဝ 

ေသာ “ေကာလတိ” မည်ေသာ မင်းပဏု ား၏သမီးကိ ု

ေတွသည်။ ၎င်း၏အမည်မှာ “ဘဒ ကာ ပလိာန”ီ ြဖစ် 

သည်။ မိဘတုိသေဘာတူညီချက်ြဖင့် အိမ်ေထာင်ြပ 

ခိုင်းေလသည်။ ထိုသိုအိမ်ေထာင်ြပေသာအခါ မိဘ 

တိုမေသမ ီဟန်ေဆာင်လင်မယားအြဖစ် ေနထိင်ုေပး 

ေလသည်။ ၎င်းတိုှစ်ဦးသည် ြဗဟ ာြပည်မှလာသူ 

များြဖစ်ကပါသည်။ 

သတူိုှစ်ဦးသည် မဘိတို ကွယ်လွန်ကေသာအခါ 

သူတိုပိုင်ေသာ ပစ ည်းဥစ ာတို စွန်လ တ်ခဲ့ပါသည်။ 

၎င်းတိုသည် ေဈးမှသက  န်း၊ ေြမသပတ်ိများကိ ုဝယ်၍ 

ဆရာေကာင်းရှာေလသည်။    ေတာတစ်ခုသို 

ေရာက်ေသာအခါ ပပိ လကိသည် ဘဒ ကာပလိာနအီား 

သတူိုှစ်ဦး အတသွူား၍ မသင့ေ်တာ်ေကာင်းေြပာပီး 

လမ်းခွဲရန်စီစ်ေလသည်။   ဘဒ ကာပိလာနီသည ်

ယင်းစကားကိ ုကားရေသာ် ပေူဆွးရသည်။ သိုေသာ် 

ပါရမီြဖည့်ဖက်ြဖစ်ေသာေကာင့်   ပိပ လိကအား 

လက်ယာဘက်လမ်းကိုသွားပါ။  သူကား လက်ဝဲ 

ဘက်လမ်းကိုသွားမည်ဟုဆိုပီး လမ်းခွဲကပါသည်။ 

ထုိပါရမီရှင်ှစ်ဦးတုိ၏ ြပကျင့်ပံုသည် ေကာင်းြမတ် 

ေသာအကျင့်ြဖစ်ေကာင်း မဟာပထဝီေြမကီးသည် 

ေကာင်းချးီသဘာေပးသည့်သေဘာြဖင့် တုန်လ ပ် 

ေလသည်။ 

ဘရုားရှင်သည် ေဝဠဝန်ေကျာင်းတွင် ဂ ကဋု၌ိ 

ြပန်စ် မဟာပထဝီေြမကီး တုန်လ ပ်၍ သမ စက  

ြဖင့်  ေတာ်မူရာ သူထံသိုလာရာ ပိပ လိကှင့် ဘဒ  

ကာပလိာနတီို လမ်းခဲွေသာေကာင့ ်ကမ ာေြမကီးက 

ချးီကျးအားေပး၍ လ ပ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သပိါသည်။ 

ထိုအခါ ဘုရားရှင်သည ်၎င်းတိုအားကိရန ်တစ်ပါး 

တည်း သုံးဂါဝတ်ုေဝးေသာေနရာသို က ေတာ်မသူည်။ 

ရာဇဂိဟ်ှင့် နလ ာမိအကား “ဗဟုပုတ က” 

အမည်ရိှ ေညာင်ပင်၌ ထိင်ုေတာ်မ၍ူ ေရာင်ြခည်ေတာ် 

ေြခာက်သွယ်လ တ်၍ ေနေလသည်။ 

ပိပ လိကသည်    ဘုရားရှင်၏   ေရာင်ြခည ်

ေတာ်လ တ်သည်ကို ေတွသည်။ သူသည် ၎င်းသည ်

ဧကန်အမှန်စင်စစ်  ဘုရားြဖစ်သည်ကိုလည်းသိ၍ 

ရ င်လန်းကည်ူး၍ ြမင်သည့်အရပ်မှပင် တုပ်ကွ 

ိုကျိး ရှိခိုးပူေဇာ်ေလသည်။ ထိုအြပင် ၎င်းသည ်

“သတ ာေမ ဘေ  ဘဂဝါ သာဝေကာ ဟမသ  ”ဟူ၍ 

ဆိုသည်။ အရှင်ဘုရားသည ်တပည့်ေတာ်၏ ဆရာ 

ြဖစ်သည်။ တပည့်ေတာ်သည် ဆရာ၏တပည့်ြဖစ ်

သည်ဟူ၍ ဘုရားရှင်အား ေလ ာက်ထားေြပာကား 

ေလသည်။ 

ဘုရားရှင်သည်  ငယ်နာမည်   “ပိပ လိက” 

အမည်ကို မေခ ဘဲ မျိးွယ်အမည်ကို “ကဿပ” 

ေခ ၍ သင်သည် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာြဖင့ ် ြပည့်စု ံ

ေသာသြူဖစ်သြဖင့ ်အတမုရိှေသာ ဘရုားရှင်သာလ င် 

သင်၏  ိုေသဝပ်တွားမ ကို   ခံိုင ်ေပသည်။ 

တစ်ပါးသူတို မခံိုင်ေကာင်း  ေြပာကားသည်။ 

သူအား အနားသိုေခ ပီး   ေလာကုတ ရာတရား 

အေမးကို ေပးမည်ဟုဆို၍ ဂါထာသုံးဂါထာြဖင့  ်

မ က်ကားဆုံးမသည်။ ဤသိုြဖင့ ်၎င်းသည ်ရဟန်း 

အြဖစ်သို ေရာက်ေလသည်။ ဤသိုြဖင့ ်ပပိ လကိသည် 

ငယ်နာမည်ေပျာက်၍ မျိးွယ်အမည်    ကဿပ 

တွင်ေပသည်။ ထိုေနာက် ၎င်း၏ သီလဂုဏ်၊ သမာဓ ိ

ဂုဏ်တိုေကာင့် “မဟာကဿပ” တပ်၍ ထင်ေပ  

ေကျာ်ကားေလသည်။ 

ဘုရားရှင်သည် ေနရာမှထ၍ ကဿပအား 

ေခ ပီး ခရီးက ေတာ်မူခဲ့ပါသည်။ တစ်ဂါဝုတ်သို 

ေရာက်ေသာအခါ ဘုရားရှင်သည် သစ်ပင်ေအာက ်

သိုဝင်လ င်   ကဿပသည်   ပခုံးထက်ပါေသာ 

ေငွတစ်ေထာင် ထိုက်တန်သည့် ဒုကုဋ်သက  န်းကို 

ေလးထပ်ြပ၍  ယင်းအေပ သို  ဘုရားရှင်အား 

ထုိင်ခုိင်းေလသည်။  ယင်းဒုကုဋ်သက  န်းသည် ူးညံ့ 

သည်ဟု ဆုိပါသည်။   ယင်းသက  န်းကုိ သံုးေဆာင်ပါ 

ဟု ဘုရားရှင်အား လှေတာ်မူေလသည်။ 

ဘုရားရှင်က ကဿပအား ဤသက  န်းအား သင် 

က ု်ပ်အား လှလ င် ဘယ်မည်ေသာသက  န်းတို ဝတ် 

မည်နည်းေမးသည်။ ထိုအခါ၌ ကဿပက သင်ပိုင်း 

ေတာ်များကို ေပးသနားလ င် သူေနလိုရေကာင်း 

ြပန်ေလ ာက်ထားပါသည်။ 

ဘုရားရှင်သည ်သူပခုံးထက်တွင ်ပါလာေသာ 

ပိုက်ဆံေလ ာ်ြဖင့်   ြပလုပ်ထားသည့်   ဒုကုဋ် 

သက  န်းကို ကဿပအား ေပးေလသည်။ ထိုအြပင ်

ဤသက  န်းသည် ပံသုကူဒုကုဋ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်း 

သက  န်းကို ေကာက်ယူစ်က မဟာပထဝီေြမကီး 

သည် အိုးထိန်းစက်ကဲ့သို သွက်သွက်ခါေအာင  ်

တုန်လ ပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသက  န်းသည ်ဘုရားရှင်အား 

သူအသုံးြပြဖစ်သည်။ အြခားသူများ ဝတ်၍မထိုက် 

ပါ။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာရှိေသာသူသာလ င် ထိုက် 

ေသာေကာင့ ်ကဿပအား ေပးေတာ်မူသည်။ 

ဘရုားရှင်ှင့ ် ကဿပတို သက  န်းများလလှဲယ် 

ရာ၌ မဟာပထဝီေြမကီးက ေကာင်းချးီေပးသည့ ်

အေနြဖင့်   ဆတ်ဆတ်ခါ  တုန်လ ပ်ေလသည်။ 

ဘရုားရှင်လည်း ေဝဠဝန်ေကျာင်းသို ြပန်ေရာက်ေသာ 

အခါ ဓူတင်တစ်ဆယ့်သံုးပါးကျင့်ဝတ်ကုိ ေဟာေတာ် 

မူေလသည်။ ရှင်မဟာကဿပကလည်း လုံလစိုက် 

အားထုတ်၍ ရှစ်ရက်ေြမာက်ေသာေနတွင ်ရဟ ာ 

ြဖစ်သွားေလသည်။ ရှင်မဟာကဿပသည် ဓူတင ်

ေဆာင်ေသာရဟန်းများအနက်   အြမတ်ဆုံးသူ 

ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်ဘုရားရှင်က   ဓူတင်တည် 

ေဆာက်ေသာ ရဟန်းများတွင် ဓုတဂ   (ဓူတင်) 

“ဧတဒဂ်”  အရာ၌     ထားေတာ်မူေလသည်။ 

ေနာင်ေသာအခါ၌ ဘုရားရှင်သည် အရှင်မဟာ 

ကဿပအား ဓုတင်တစ်ဆယ့်သုံးပါးကို ေဆာင် 

ေသာ “ဧတဒဂ်” ဘွဲကို ေပးေတာ်မူသည်။ ဓူတင် 

ေဆာင်ေသာအရာ၌ ဘုရားရှင်အား     အလွန် 

ေလးစားသည်။ 

ဘုရားရှင် ပရိနိဗ ာန်စံေသာအခါ ရှင်မဟာ 

ကဿပသည် ၎င်းအား ဘရုားရှင်မှ ေပးထားေသာ 

ပံသုကူဒုကုဋ်သက  န်းကုိ သတိရ၍ ဘုရားရှင်အား 

ချးီေြမာက်ေသာအားြဖင့ ်ဘုရားသာသနာ အဓွန်  

ရှည်တည်တံ့ရန် ပထမသဂ   ါယနာကို ဦးစီး၍တင် 

သည်။ ဘုရားေဟာတရားေတာ်များကို သုတ်သင် 

စုစည်း၍   ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေတာ်မူေလ 

သည်။ 

ဘုရားရှင်အား လူမျိး မျိးြပတ်သူဟ ု

စွပ်စွဲကြခင်း

ရာဇဂိဟ်ြပည်၌  ှစ်လကာ သီတင်းသံုးေန 

သည်။ ထုိအခါ ြပည်သူြပည်သားများသည် ဘုရား 

ရှင်အား အထင်လွဲမှား စွပ်စွဲကပါသည်။ အဘယ် 

ေကာင့်ဆိုေသာ် ဘုရားရှင်သည် ရာဇဂိဟ်၌ 

သီတင်းသုံးေနစ်အတွင်း အမျိးေကာင်းသား 

တိုသည် ရဟန်းဝတ်ကေလသည်။ ဤဘုရားထ ံ

တွင် ရဟန်းဝတ်ြခင်းေကာင့် သူတိုသား၊ လင် 

စသည်တိုသည် ရဟန်းဝတ်ေသာေကာင့ ်သားေြမး 

မရှိေစေအာင ်ဖန်တီးသည်ဟု ထင်ကပါသည်။ 

ယင်းသိုေြပာဆိုသည်။   သိ ည်းဆရာ၏ 

တပည့်များ ၂၅၀ သည်  ဘုရားထံသို ရဟန်းဝတ် 

ကသည်။ ေဖျာင်းဖျစည်းုံးသည်ဟု  ကဲ့ရဲြပစ ်

တင် တ်ချကကန်ုသည်။ ရဟန်းတုိ ဆွမ်းခံက က 

ေသာအခါ လမူျိးြပတ်ေအာင်လပ်ုေသာ ရဟန်းများ 

လာကပီဟူ၍ ြပည်သူြပည်သားများက က့ဲရဲြပစ် 

တင်  တ်ချကသည်။ ရဟန်းတိုကလည်း ယင်း 

အေကာင်းကို    ဘုရားထံ ြပန်ေလ ာက်ကပါ 

သည်။ 

ဘုရားရှင်က ရဟန်းတိုအား   ကဲ့ရဲ တ်ချ 

ြပစ်တင်ေသာ စကားသည ်မကာရှည်ပါ။ ဤသို 

ေြပာဆိုခံရြခင်းေကာင့် သင်တိုလည်း အကျိး 

မယုတ်ပါ။ သင်တိုမှ သူတို သတိတရားရေစရန ်

ြပည်သူြပည်သားများအား ြပန်ေြပာဆိုရန်လည်း 

ဘုရားမှ သွန်သင်ေပးလိုက်ပါသည်။ ြမင့်ြမတ်၍ 

ကီးြမတ်ေသာ လံုလရိှသူြဖစ်ကသည်။ ဘုရားရှင် 

တိုသည် သူတစ်ပါးအား အိုင်ထက်ကျင့်၍ မြပ 

ေဆာင်၊ သူေတာ်ေကာင်းတရားတို၌ တည်သြဖင့ ်

ဤသိုစည်းုံးြခင်းမြပပါ။ ဤသို တရားသြဖင့ ်

စည်းုံးလ ံေဆာ်မ ြပေသာ ပညာရိှသေူတာ်ေကာင်း 

များအား ေစာင်းေြမာငး်ြငစူြပစ်တင်ြခင်း၊ ကဲ့ရဲ 

ြခင်းတိုသည် သင်တို အဘယ်အကျိးရိှအံန့ည်းဟ၍ူ 

ရဟန်းတိုကို သင်ကားေပးလိုက်ပါသည်။ 

ဤကဲ့သို   ြပန်ေြပာေသာအခါ  ြပည်သူ 

ြပည်သား၏    ကဲ့ရဲြပစ်တင် တ်ချြခင်းသည် 

မကာမီပင ်ေပျာက်ငိမ်းသက်သွားေလသည်။    ။

မူဆယ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

ရှမ်းြပည်နယ ်( ေြမာက်ပိုင်း)  မူဆယ်မိနယ ် စညပ်င်သာယာေရး 

ဌာနပုိင်အမှတ် (၁) ေစျးှင့် အမှတ်(၂)ေစျးအတွင်း၌ ေစျးေရာင်းချ 

လျက်ရှိေသာ မှတ်ပံုတင်ဆုိင်ခန်းများှင့် ပျကံျေစျးသည်များအား 

ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ           ကာကွယ်ေရး       နည်းလမ်းများှင့်အည ီ

ေစျးေရာင်းချမ  ရှိ၊ မရှိကိုလည်းေကာင်း၊    ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံပီးစီးမ  ရှိ၊ မရှိကိုလည်းေကာင်း     ဌာနမှ 

တာဝန်ရှိသူများက  ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ကသည်။                                                                       ၂၁၀

မူဆယ်မိ ေစျးေရာင်းချသူများအား
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၁၇

ြမစ်ဝက နး်ေပ ၊   မုတ မေကွ၊    မွန်- တနသ  ာရီကမ်းိုးတန်း 

တစ်ေလ ာက်ှင့်  ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် တစ်ခါတစ်ရ ံ မိုးသက် 

ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းအသင့်အတင့်မှ  လ  င်းကီးုိင်သည်။ 

မိုးသက်ေလြပင်းကျစ ်ေရြပင ်ေြမြပင်ေလသည ်တစ်နာရီလ င် မိုင် 

၃၀ မှ ၃၅ မိင်ုအထ ိတိက်ုခတ်ိင်ုသည်။  ကျန်ြမန်မာပ့င်လယ်ြပင်တွင်     

လ  င်းအသင့်အတင့်ရိှမည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမစ်ဝက န်းေပ ၊ မုတ မေကွ၊ 

မွန်-တနသ  ာရီကမ်းုိးတန်း တစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင် 

တိုတွင် ခုနစ်ေပမှ ကိုးေပခန်ှင့် ရခိုင်ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့်   

ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ် ေလးေပမှ  ခုနစ်ေပခန်    ရှိိုင်သည်။            

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင ်အေြခအေန



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

“မိင်မိင်ဆိုင်ဆိုင်လတန်ေဆာင်တိုင”်   ေတးဂီတ 

ေဖျာ်ေြဖပဲွ ပဲွစ်(၈)ကိ ုုိဝင်ဘာ ၁၉ ရက်  ည ၈ နာရ ီ

သတင်းအပီးတွင်  ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား၌  

ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအစအီစ်ကိ ု“Golden Star Music Band 

ေတးဂီတအဖွဲ”၏ တီးခတ်မ ှင့်အတူ ေတးသံရှင် 

များြဖစ်ကသည့ ် မင်းခန်ေကျာ်၊  ဒုခံျပ်၊  သွန်းေရ လ ံ၊ 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ ၁၇

အများြပည်သူ  ေပျာ်ရ င်ေစရန်၊  အပန်းေြပေစရန်ှင့် 

စတ်ိခွန်အားသစ်များ ရရိှိင်ုရန်အတွက် ြမန်မာအ့သ ံ

ှင့် ုပ်ြမင်သံကားမ ှေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များကိ ု

တင်ဆက်လျက်ရိှရာ “ဦးဦး တို အငမ့်ိ”    ေဖျာ်ေြဖပဲွကိ ု

ိဝုင်ဘာ ၂၀ ရက် ည ၈ နာရီ သတင်းအပီးတွင် ြမန်မာ ့

အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV-HD Channel 

မှ  ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းေဖျာ်ေြဖမ ကို  လူရ င်ေတာ်  ဒိန်းေဒါင်က 

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

“မိင်မိင်ဆိုင်ဆိုင်လတန်ေဆာင်တိုင်” ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲကို
ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်

ထက်အာကာေကျာ်၊   လင်းဝတသီင်း၊   ရရဲင့ေ်ဝလွင်၊ 

ခင်လြပည့်ဝန်း၊   ေမထူးေကျာ်၊   ဧကရီေအာင်၊ 

ထက်ရတီလွင်တိုက ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကမည်ြဖစ် 

သည်။ 

ထိုသို တင်ဆက်မ ကို ိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် နံနက် 

၁၀ နာရီခဲွတွင် ဒုတိယအကိမ် ထပ်မံထုတ်လ င့်ြပသ

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

“ဦးဦး တို အငိမ့်” ေဖျာ်ေြဖပွဲကို ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်
စစီ်ပီး ဟာသမဂ  လာ ေရ ဆိင်ုးေတာ်အဖဲွ၏ တီးခတ် 

မ ှင့အ်တ ူေခါင်းေဆာင်မင်းသမီး နနီထီက်၊  ေရှထွက် 

မင်းသမီး ကာွယ်၊ လူရ င်ေတာ်များြဖစ်ကသည့ ်

ငိမ်းချမ်း၊ အုန်းသီး၊ မိုးတိမ်၊  ေပ ဦးတိုက  ေဖျာ်ေြဖ 

တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်သည်။

ထိုသိုတင်ဆက်မ ကို ိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် ဗုဒ ဟူး 

ေန  မွန်းလဲွပိင်ုး National News အစအီစ်အပီးတွင် 

ဒုတိယအကိမ် ထမ်မံထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                              သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

နာမည်ကီး ြမန်မာ MMA ကစား 

သမား ေအာင်လအန်ဆန်၏ ပဲွစ် 

မှာ လာမည့်ှစ် အေစာပိုင်းမှသာ 

ပါဝင်လာဖွယ်ရှိေနသည်။     ONE 

Championship သည် ယခုှစ်ကန်ု 

ပိင်ုးတွင် ြပလပ်ုမည့်ပိင်ပဲွများကိ ု

ထတ်ုြပန်ခဲရ့ာ  ပါဝင်လာြခင်း  မရိှ 

သြဖင့်  လာမည့်ှစ်မှသာ  ပါဝင် 

လာဖွယ်ရှိေနြခင်းြဖစ်သည်။

ြပန်လည်ဆုံးြဖတ်မည်

ေအာင ်လအန်ဆန်သည် 

ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းက  ထိုးသတ် 

သည့် စိန်ေခ ပွဲတွင ်ဘရာဇီးိုင်င ံ

သား လအီန်ဒိကုိ ုအိင်ုရခဲသ့ြဖင့ ်

မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း  ကမ ာ့ချန်ပီယံ 

ဆုကို    ြပန်လည်စိန်ေခ ိုင်ရန် 

အခွင့်အေရးရှိလာခဲ့ပီး လာမည့် 

ပွဲတွင်    စိန်ေခ ပွဲ   သိုမဟုတ ်

ချန်ပီယံလုပွဲ    ထိုးသတ်ခွင့် ြပ၊ 

မြပကို ONE Championship က 

ြပန်လည်ဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်သည်။ 

ONE Championship သည် ယခ ု

ေအာင်လအန်ဆန်၏ပဲွစ် လာမည့်ှစ် အေစာပုိင်းမှသာ ပါဝင်ဖွယ်ရှိ

ှစ်ကုန်ပိုင်းတွင ်     နာမည်ကီး 

ကစားသမား အများအြပားပါ၀င ်

သည့် ပိင်ပွဲတစ်ခု ကျင်းပရန် 

စီစ်ထားေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်လာမည့ှ်စ်သို 

ေရ ဆိုင်းခဲ့ရြခင်း    ြဖစ်သည်။ 

ေအာင်လအန်ဆန်သည်  ၎င်းရရှ ိ

ထားသည့် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းှင့ ်

လိက်ုဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမ ာ့ချန်ပယီ ံ

ဆုတိုကို      လက်လ တ်ခဲ့ရပီး 

ေနာက်ပိုင်း   မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း 

ကမ ာ့ချန်ပီယံဆု     ြပန်လည်ရယူ 

ိုင်ရန်   ပစ်မှတ်ထားကိးပမ်းေန 

ြခင်းြဖစ်သည်။

ONE Championship သည် 

လာမည့်ှစ်တွင်        ကျင်းပမည့ ်

ပိင်ပွဲများကို         ယခုှစ်   

မကုန်မီ    ထုတ်ြပန်မည်ြဖစ်ပီး   

ေအာင်လအန်ဆန်၏       တဲွဆိင်ုးမှာ 

လည်း ှစ်ဆန်းပိုင်း  ြပလုပ်မည့ ်

ပိင်ပဲွ များတွင်      ပါဝင်လာဖွယ်ရိှေန 

သည်။

သတင်း - ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ - ONE Championship

 အာဂျင်တီးနားအသင်းမှ

ှစ်ှစ်တာကာလအတွင်းမှာ ၂၇ ပဲွဆက်တိက်ု ံးပဲွမရိှ 

စခံျန်ိတင်ိင်ုခဲတ့ဲ ့မှတ်တမ်းေကာင်းတစ်ရပ်ကိလုည်း 

ရယူိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

ဘရာဇီးအသင်းဟာလည်း    အာဂျင်တီးနား 

အသင်းနဲအတူ    ေတာင်အေမရိကဇုန်ေြခစစ်ပွဲစ ်

ေတမှွာ   ံးပဲွမရိှတဲအ့သင်းအြဖစ်လည်း   မှတ်တမ်းဝင် 

ထားတာြဖစ်ပါတယ်။                            ေငွကယ်

ေရး  ိုဝင်ဘာ  ၁၇

မွန်ြပည်နယ် ေရးမိနယ်၌ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် 

အထက် အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒတုယိအကမ်ိ 

ထိုးှံေပးြခင်းကိ ု  ယေနနံနက်   ၉ နာရီမှစတင်၍ 

သတ်မှတ်ေဆးထုိးစုရပ်ေကျာင်းများတွင် ထိုးှံေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 အဆိုပါ    ကာကွယ်ေဆး    ထိုးှံေပးရာတွင ်

ေအာက်တိုဘာလပထမပတ်တွင ်  (ပထမအကိမ်) 

ကာကွယ်ေဆး   ထိုးှံထားသည် ့   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ဒုတိယအကိမ်  ထိုးှံေပးြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ေဆးထုိးစုရပ်များသုိ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖွဲဥက    ဦးကိုကိုဦး၊  မိနယ်  ပညာေရးမှး 

ဦးမင်းေဌးဦးှင့ ် တာဝန်ရိှသမူျားက    ကည့် အားေပး 

ခဲ့ကသည်။

ေရးမိနယ်၌      သတ်မှတ်ေဆးထိုးစုရပ်    

အထက(၁)၊ အထက(ေကျာင်းရာ)၊ အထက(အာယ ု

ေတာင်)၊ အထက(ဇီးြဖေသာင)်၊ အထက(ဒူးယား)၊ 

အထက(ဟဂံ)ံ၊ အထက(ေခါဇာ)၊ အထက(ေတာင်ဘု)ံ၊ 

အထက(ေမာ့ကနင်)၊   အထက(လမိုင်း)၊  အထက 

(ှစ်ကရင်)တုိတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၆၀၆၄ ဦး 

အား ပထမအကိမ် ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း မိနယ်ပညာေရးမှးက ေြပာသည်။

ခင်သိမ့်သိမ့်ရည်

ေရးမိနယ်၌ 

အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပး



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ပင်းတယမိနယ်၊ ရာငယ်ေကျးရာ၊ ဆူးဗိလ်ုကန်ုး ရှမ်းြပည်နယ်၊ ပင်းတယမိနယ်၊ ရာငယ်ေကျးရာ၊ ဆူးဗိလ်ုကန်ုး 
ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၇၊  ဧရိယာ ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၇၊  ဧရိယာ 

(၂.၈၅)ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်(၂.၈၅)ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်
အထက်ပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတိုအား ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးလှမင်း [၁၃/ပတယ(ိုင်)၀၀၀၉၅၆]

ကွယ်လွန်၍ မိမိတစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်၍   ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိေြပာဆိုလာသ ူေဒ တင်ု [၁၃/ပတယ 
(ိင်ု)၀၀၄၇၃၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ သသီခီိင်ု[၇/ဇကန(ိင်ု)၀၀၂၄၄၄]
က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီပီးြဖစ်၍ တန်ဖိုးေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိသူရှိပါက ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက  ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းမာတင့်ေဒ ဝင်းမာတင့်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၄)

အမှတ်(၇၇)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ေြမ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၇၇)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ေြမ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၀၁၁၇၈၀၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၀၁၁၇၈၀၀

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (စ/၁၀)၊ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(စ/၁၀)၊

 လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ သမန်ိဗရမ်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၈/ခ)၊  လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၈/ခ)၊ 

အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးထွဋ်တင်အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးထွဋ်တင်အမည်ေပါက ်ေြမချပါမစ်

 ထွက်ရှိထားေသာ အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ထွက်ရှိထားေသာ အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်လေူနအမ်ိအား စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယ၍ူ 

လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်သူ ဦးေအာင်ုိင်ဝင်း [၁၂/အစန(ုိင်)၀၆၆၄၄၈] ှင့် ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ မိုးသတီာ [၁၄/ကလန(ိင်ု)၁၀၀၃၀၀] ကိင်ုေဆာင်သတူိုထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ဦးေကျာ်မိုးေဌးှင့ ်ေဒ ချယ်ရီဖိးတိုမ ှဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ယင်းအိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုသူ မည်သူမဆို 
(၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန ေနာက်ဆုံးထား၍ တကိျခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထံသုိ  လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၂၀) 
ေရှေနများနားေနခန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ။ ေရှေနများနားေနခန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ။ 

 Ph:09-255779105 Ph:09-255779105

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၉)၊ မင်းတပ်လမ်း၊ 

အမှတ် (၃၄၆)၊ ဗိလ်ုမှးေအာင်ကည် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ် 
ေပ (၄၂ x ၆၀)အနက်မှ ဂရန်မူရင်းြခမ်း၊ ေြမအကျယ ်ေပ(၂၇ x ၆၀)ရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမ 
ေပ ရှိ ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ေအးမူသိန်း [၇/သနပ(ိုင်) 
၀၆၆၂၀၅]မှ ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်း 
ပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ဦးေနပုိင်လင်းေအး [၅/မလန(ုိင်) ၀၃၁၇၄၈]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
ဦးေနပိုင်လင်းေအး ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)ဦးေနပိုင်လင်းေအး ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅) (၂၀-၇-၁၉၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅) (၂၀-၇-၁၉၉၈)
 ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေရ ဟသ  ာအဆင့်ြမင့ ်

အိမ်ရာစီမံကိန်း၏ (၁၇၀၀)စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်-Crystal Jade 

Tower C-1၊ အခန်းအမှတ်(၇၁၀)၊ ၇-ထပ်ရိှ တုိက်ခန်း (၁)ခန်း၊ အိမ်သံုး လ ပ်စစ် 

မတီာ (၁)လုံး၊ ေရ၊ မီးအြပည့အ်စုအံပါအဝင် ယင်းတိုှင့ ်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက် 

ရိှသည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ယနူဗီာဆယ်ေဆာက်လပ်ုေရး၊ 

ကုမ ဏီှင့် မိရာအိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဌာနတို ပူးေပါင်းတည်ေဆာက်ထားေသာ 

ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းကိ ုUniversal Construction Co.,Ltd ထမှံ (၁၁-၃-၁၃) ရက်စဲွပါ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ သိမ့်သိမ့်စိုး[၁၂/ဥကမ 

(ိင်ု)၀၀၂၃၉၉]၊ တိက်ု-C-1၊  အခန်းအမှတ်(၇၁၀)၊ ၇-ထပ်၊ ေရ ဟသ  ာ အဆင့ြ်မင့် 

အမ်ိရာစမီကံန်ိး၊ Crystal Jade Tower C-1၊ ေရ ဟသ  ာလမ်း၊ ၆မိင်ုခဲွ၊ လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမ 

ှင့ ်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့က်စိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန် 

ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက ်

အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc, PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သ ူ(H.G.P,LL.B, D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့ ်(B.Sc, PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သ ူ(H.G.P,LL.B, D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅)

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃  ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃  ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂

အမှတ်(၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊အမှတ်(၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးအေရှရပ်ကွက်၊ 

မိပတ်လမ်း၊  အမှတ်(၇၉)၊  စတုတ ထပ်  (၅-လ ာ)  (ေခါင်းရင်းခန်း)၊ 
ေပ(၁၂x၅၀) တိက်ုခန်းအား ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ဇာြခည်ဝင်းိင်ု [၁၂/ပဇတ 
(ိုင်)၀၂၈၈၆၃]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက တကိျခိင်ုမာေသာစာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)အြပည့အ်စုြံဖင့ ်
က ု်ပ်ထံသုိ (၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ ေဝမာွယ်ေဒ ေဝမာွယ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၁၄၇၁၁)(စ်-၁၄၇၁၁)

အမှတ်(၁၂၅၂)၊ သီရိလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂၅၂)၊ သီရိလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၂၄၇၆၅ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၂၄၇၆၅

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ ဗိလ်ုစန်ိမှန်ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၂၅)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၃၅ H)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၉)၊ ေပ(၂၀x၄၀)၊ 
ေဒ အမာကည်၊ ဦးခင်ေအာင် အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အနက ်ဦးခင်ေအာင် 
အြခမ်းေြမပုိင်ဆုိင်မ ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ကန်ထုိက်တုိက်ခန်းေြမညီ(ဘ)ီ၊ ေပ(၁၀x၄၀)
ရှိ ေရ၊ မီးစုံ၊ ကိးဖုန်း(၅၄၆၀၂၆)ှင့် ဆက်စပ်အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုသည ်ဖခင် 
ဦးခင်ေအာင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဖခင် ဦးခင်ေအာင်သည် (၂၂-၇-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင ်
ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးေနာက် သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ခိင်ုခိင်ုစမ်ိး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၇၈၇၂]
ှင့် ဦးမျိးြမင့်ေအာင ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၀၃၂၆] သားသမီး (၂)ဦးတိုသည ်ြမန်မာ့ဓေလ ့
ထုံးတမ်းဥပေဒအရ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခဲ့ကပါသည်။ ယခအုခါေဖာ်ြပပါ ဖခင်ပိင်ုပစ ည်း 
များကို အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချသွားရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
လက်ခရံယခူဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါအေရာင်းအဝယ်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိပုါက 
ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန် 
က ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိ အပီးသတ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းထွန်း(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.M.L) ဦးသန်းထွန်း(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.M.L) 

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၆၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၆၁၆)
အမှတ်(၁၁၄)၊ (ေြမညီ)၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၄)၊ (ေြမညီ)၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၃၃၂၆သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၃၃၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်း 

အလယ်ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ(်၂)၊ ကွင်းအမည-်တိုက်ကီးကုန်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် 

( ၄
က/၃  )ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိအပါေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်သည် 

သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ေမမေီကျာ်ေကျာ် [၁၂/ဗဟန(ိင်ု) 
၀၉၅၂၈၇]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေနေသာ ှစ်(၃၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့အ်မ်ိြဖစ် 
ပါသည်။ အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ြဖစ်၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ေမမေီကျာ်ေကျာ်ထမှံ 
ေဒ ွယ်ဒါလထွီန်း [၁၂/လမန(ိင်ု)၁၃၂၆၆၁]က အဆိပုါ ေနအမ်ိအပါေြမကွက်အား 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းေနအိမ်အပါ 
ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 
မရူင်းများ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက ေနအိမ်အပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ွယ်ဒါလီထွန်း၏ေဒ ွယ်ဒါလီထွန်း၏
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)
(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

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

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၇၃/ေအ)၊ ဧရိယာေပ (၂၀x၆၀)ရှိ ဂရန်မူရင်းေြမကွက်ှင့် ၎င်း 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ှစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ်တိုှင့်တက ွ

ေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ပိုင်ေရးဆိုင်မ  အေထာက် 

အထားမရူင်းများ၊ အဆက်အစပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဥပေဒှင့အ်ည ီေနာက်ဆုံး လက်ဝယ် 

ပိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေကာင်း ေဒ သက်ှင်းပွင့ ်(LL.B),WIPO(Switzerland)[၁၂/သဃက 

(ိုင်)၁၇၄၉၂၂]မှ ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က န်ေတာ် 

ဦးသဟီထွန်း[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၈၀၇၄၈]မှ ေြမှင့အ်မ်ိ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ ဦးသီဟထွန်းဝယ်ယူသူ ဦးသီဟထွန်း

အမှတ်(၈၆)၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ ေရေကျာ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၈၆)၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ ေရေကျာ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၄၈၄၉၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၄၈၄၉၇

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊   ေရးမိ၊   အထက 

(ခွဲ)၊   ဓမင်းဆိပ်   Grade(6) မှ 
ေမာင်ေအာင်မျိးြမတ်၏ ဖခင်အမည် 
မှန်မှာ  ဦးိုင်လင်း  [၇/သနပ(ိုင်) 
၀၉၇၉၀၄] ြဖစ်ပါ ေကာင်း။

                 ဦးိုင်လင်းဦးိုင်လင်း

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်

မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အထက 

(ခွဲ)၊ ဓမင်းဆိပ ်KG မှ မေအးရတနာ 

စိုင်းလင်း၏  ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးိုင်လင်း [၇/သနပ(ုိင်)၀၉၇၉၀၄]

ြဖစ်ပါေကာင်း။                ဦးိုင်လင်းဦးိုင်လင်း

မူးယစ်မူးယစ်

ကိုကို

ပစ်ပန်းပစ်ပန်း

တိုင်သစ်တိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝဘဝ

သစ်သစ်



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ မိဂသီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၇၀/က၊ (၂၀x၆၀)ေပအကျယ်ရှိ 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

တိုကို အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးတင်ဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၃၄၆၀]ှင့် 

ဦးေဌးဝင်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၈၉၉၁]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

သေဘာတူ၍(၁၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပါသြဖင့် အဆုိပါ 

ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ဤေကညာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထား မူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဝင်းမာလာ(LL.B)ေဒ ဝင်းမာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၅၀)

အမှတ်(၂၈၇/က)၊ စပ်စံထွန်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)အမှတ်(၂၈၇/က)၊ စပ်စံထွန်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၆၀၄၈၀မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၆၀၄၈၀

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁)ထူပါုံရပ်ကွက်၊ ထူပါုံ(၁၇)လမ်းအေရှ၊ 

အမှတ်(၁၅၄၅/က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)အတိုင်းအတာေပ ရှိ ှစ်ထပ်အိမ်ှင့် 

ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေဇာ်ြမင့်ေအာင်[၁၂/သလန 

(ိုင်)၀၇၆၀၄၀]မှ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက် က ်ုပ်ကဝယ်ယူရန် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်း 

မူရင်းှင့် ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာရက်မူရင်းကို ယူေဆာင်လာ၍ က ်ုပ်ထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်တိုင်ေအာင ်ကန်ကွက်မည့်သ ူ

မရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သန်းသန်းေအာင် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၀၆၂၄]ေဒ သန်းသန်းေအာင် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၀၆၂၄]

အမှတ်(၁၅၆၄/ခ)၊ ထူပါုံ(၁၇)လမ်းအေရှ(၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတအမှတ်(၁၅၆၄/ခ)၊ ထူပါုံ(၁၇)လမ်းအေရှ(၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ

ID ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကညာြခင်းID ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကညာြခင်း
သိုးေမွးအထည်ချပ်စက်ုံြဖစ်ေသာ  Zuyuan Edenweiss 

Sanwa Industry Co.Ltd ၏ အေရးကီးစာရက်စာတမ်းများြဖစ်ေသာ 

ID NO-112764(15-5-2014), 120230(5-6-2014), 904568(23-

2-2015) များ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်ေတွရှိပါက ေအာက်ပါ 

လပ်ိစာှင့ ်ဖန်ုးနပံါတ်တိုအား ဆက်သွယ်အေကာင်းကားေပးပါရန် 

ေကညာအပ်ပါသည-်

လိပ်စာ - အမှတ်-၈၃၊ ဒီပဲရင်းဝန်ေထာက်ဦးမဲလမ်း၊ 

  စက်မ ဇုန်(၂)၊ လ  င်သာယာ၊ ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်-၀၁- ၆၈၄၆၉၄

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ရတနာ 

လမ်းှင့် ယုဇနလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၄၉၉) ဦးသန်းလူ အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ (၄၆x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်ှင့် ဂိုေဒါင်အေဆာက်အဦအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ေဒ ခင်ြမင့ြ်မင့[်၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၉၅၄၁]မှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
ပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ မည်သည့်အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမ မရိှ ကင်းရှင်း 
ပါေကာင်း ေရာင်းချသူမှ ဝန်ခံသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွဦးေကျာ်ိုင်လင်း[၁၂/ဒဂတ 
(ိုင်)၀၃၆၄၆၈]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတိုကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက ်
လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ဆက်သွယ်၍ 
ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ   န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ိုင်လင်း  ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ဦးေကျာ်ိုင်လင်း  ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
  အမှတ်(၁၉/၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊   အမှတ်(၁၉/၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ 
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄စ)ီ၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(S.69)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၆)၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၁၂)၊ ဥယျာ်လမ်း၊ 

ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ခင်သန်းဆင့၏် ေြမကွက်ေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ 

(၂)ခန်းတွဲ၊ (၇)ထပ်တိုက်၏ (၆)လ ာ၊ ေြခရင်းခန်း ေပ(၁၅x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ 

တုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု အဆုိြပသူ ဦးသိန်းတန် 

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၇၀၁၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ သက်သက်ေဌး[၁၄/

ဘကလ(ိင်ု)၃၇၃၅၂၅]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ှင့်ေြမရှင်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သန်းြမင့်(LLB,WIPO,Switzerland)ေဒ သန်းြမင့်(LLB,WIPO,Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)

(၄၃)၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၄၃)၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈

"အများသိေစရန်ေကညာချက်""အများသိေစရန်ေကညာချက"်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆-B)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၉၆)၊ (အလျားေပ 

၈၀xအနံေပ ၈၀)အကျယ်ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၆-B)ရပ်ကွက်၊ 
အမှတ်(၉၆)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦး
စီးဌာနတွင် ေြမချပါမစ်၌ ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်(ခ)ဦးထွန်းေအာင်ြမင့် (AA-၀၅၃၁၂၅)[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၂၇၄၅]အမည်ေပါက် 
ေကာင်း၊ ၎င်းထမှံ ေရာင်းသ ူေဒ သဂိ   ေစာ[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၀၂၂၇၃]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန်ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆဦွးသန်းိင်ု[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၁၈၄၃၅]မှ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤပါမစ်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း ှင့် 
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

"အများသိေစရန်ေကညာချက်""အများသိေစရန်ေကညာချက"်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၄၁၅)၊ (အလျားေပ ၄၀xအနေံပ 

၆၀)အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 
စပ်စထွံန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၁၅)ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးှင့ပ်တ်သက်၍ ရန်ကန်ုမိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေရာင်းသူ ဦးလှြမင့်ေအာင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၆၆၅၃]
အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေထွးေထွးရီ[၁၂/ဥကတ 
(ိင်ု)၀၃၀၄၆၈]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့အ်မ်ိ အေရာင်းအဝယ် 
အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-စုိက်/

ေမွး(၁)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈)၊ ေြမအကျယ် အလျား 
ေပ(၈၀)xအနံေပ(၁၂၀)၊ ဧရိယာ(၀.၂၂၀)ဧက၊ (၉၆၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိး 
ှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန (ေြမယာဌာန)မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေဇာ်ဝင်း[၁၂/လကန 
(ိုင်)၀၆၁၉၁၅]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်ခဲ့ပီး ယခုအခါ ဦးေဇာ်ဝင်း(ကွယ်လွန်)
သွားပီြဖစ်ေသာေကာင့် ဦးေဇာ်ဝင်း၏ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ချိချိ[၁၂/လကန 
(ိုင်)၀၆၁၉၃၃]ကသာ တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိသုြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလက်ေရာက် ဝယ်ယရူန်အတွက် 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ယခေုကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရဲသူ(LL.B)ဦးရဲသူ(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၆၅/၂၇-၄-၂၀၂၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၆၅/၂၇-၄-၂၀၂၀)
အမှတ်(၆၀၈/ခ)၊ ထင်း ှးမိင်လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)အမှတ်(၆၀၈/ခ)၊ ထင်း ှးမိင်လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၆၂၈၁၆၃၊ ၀၉-၉၅၁၀၄၉၅၀၃မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၆၂၈၁၆၃၊ ၀၉-၉၅၁၀၄၉၅၀၃

အေမွဆိုင်များှင့်အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေမွဆိုင်များှင့်အများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊    ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊  တုိက်အမှတ် (၅၇)၊ အခန်းအမှတ် (၆/B) (ေြခရင်းခန်း) 
အကျယ်အဝန်းေပ(၁၈x၇၀)ရှိေသာ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
သည် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ စာရာေဒဝ(ီခ) ေဒ သဇူာခင်[၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၁၃၆၆၆၆]အပါအဝင် ေမာင်ှမ (၈)ဦးတို၏ အေမဆွိင်ုတိက်ုခန်းြဖစ်ပါ၍ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ သေဘာတူညီမ မရှိဘဲ  ကျန်အေမွဆိုင်များမှေရာင်းချ
ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊  အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ေဲြပာင်းစီမံြခင်း 
မြပပါရန် အေမွဆိုင်များှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LC.7903/11)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LC.7903/11)
အခန်းအမှတ်-၁၀၃(A/B)၊ ၃၆လမ်း (ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အခန်းအမှတ်-၁၀၃(A/B)၊ ၃၆လမ်း (ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၄၁)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx 

၆၀ေပ)၊ (ဝ.၀၅၅)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ် (၃၄၁)၊ ေရ ှင်းဆ ီ(၆)လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 
(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်တန်ဘီေဟာင်(ခ) မှင်းရီ [၁၂/
ဗတထ(ုိင်)၀၂၄၅၂၀] အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်ြဖစ်ပီး  မိမိသာလ င် လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှ၍ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ေမာ်ေမာ် [၁၀/ဘလန(ိုင်) ၀၇၂၆၀၆]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွများေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းများ၊ 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ် -၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ် -၈၀၅၀)

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်း
အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ဦးေကျာ်လွင်ဦး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၆၂၂၂]ှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်သူများဦးေကျာ်လွင်ဦး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၆၂၂၂]ှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်သူများ
သိရှိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းသိရှိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူTRULY MYANMAR TRAVEL & TOURS CO.,LTD.၏ အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ ဦးြမသန်းေဌး၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးြမသန်းေဌးထံမ ှဦးေကျာ်လွင်ဦးသည ်WILSON 30 KVA (MODEL-WPA 30 SPC)မီးစက်ကီးအား (၁-
၇-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ စာချပ်ချပ်ဆိုငှားရမ်းအသုံးြပခဲ့ပီး လူကီးမင်းသည် စာချပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များေဖာက်ဖျက်၍ မီးစက ်
ငှားရမ်းခေငွေကးများကိ ုယေနအချနိ်အထိ တစ်ြပားတစ်ချပ်မ  ေပးသွင်းမ မရှိသည့်အြပင ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးြမသန်းေဌးထ ံဆက်
သွယ်ြခင်းလည်းမရှိ ေရှာင်တိမ်းေနေကာင်း ကားသိရပါသည်။ စာချပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များေဖာက်ဖျက်ပီး လူကီးမင်းသည ်
ငှားရမ်းသည့မ်ီးစက်ကိ ုရန်ကန်ုမိမှ အြခားမိေနရာသို သယ်ေဆာင်သွားသည်ကိလုည်း သက်ေသ အေထာက်အထားများအရသရိပါသည်။ 
မီးစက်ငှားရမ်းခေငေွကးများလည်း တစ်ြပားတစ်ချပ်မ  ေပးသွင်းမ မြပသည့အ်ြပင် စာချပ်ပါ စည်းကမ်းများေဖာက်ဖျက်သည့အ်တွက် 
လူကီးမင်းအား အဆိုပါ WILSON 30KVA (MODEL-WPA 30 SPC) မီးစက်ငှားရမ်းမ အား ယေနေကညာသည့်ေနမှစ၍ ငှားရမ်းမ  
ပ်ုသမ်ိး၍ ဆက်လက်ငှားရမ်းမ မြပေတာေ့ကာင်းှင့ ်ယခေုကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အဆိပုါမီးစက်အား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူ
ဦးြမသန်းေဌးထံ လာေရာက်အပ်ှံပါရန ်ဦးေကျာ်လွင်ဦးှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်သူများသိေစရန် အသိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။ 
အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပုိင်ရှင်ထံမီးစက်ြပန်လည်အပ်ံှြခင်းမရိှပါက ထပ်မံအသိေပးေတာ့မည်မဟုတ်ဘဲ တရားဥပေဒအရ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း ယခုေကညာချက်ြဖင့ ်အသိေပး အေကာင်းကားပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၄၇)
အမှတ်(၄၀/၂၅)၊ ဘုရားလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၈၄၆၇၇၄၊ ၀၉-၄၂၀၁၆၅၇၇၄အမှတ်(၄၀/၂၅)၊ ဘုရားလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၈၄၆၇၇၄၊ ၀၉-၄၂၀၁၆၅၇၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃/ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇/ခ၁)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ အမှတ်(၇)ဟေုခ တွင်သည့ ်ေရမီးအစု ံ

ှစ်ထပ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ဂရန်အမည်ေပါက်သ ူဦးေကျာ်တင့် 

[၁၂/မရက(ုိင်)၁၀၇၆၇၉]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိပုါေြမှင့အ်ေဆာက်အဦအေပ  ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုအေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား စာရက် 

စာတမ်း(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံလကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 

ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စီဆိုင်းေတာင်(LL.B,DBL,DIL)ေဒ စီဆိုင်းေတာင်(LL.B,DBL,DIL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၀)

အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-443130363,09-784909068Ph:09-443130363,09-784909068

အမည်မှန်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အထက(ခွဲ)၊ 

ဓမင်းဆိပ်၊ Grade(9)မှ မြဖဇင်စိုင်း 
လင်းထွန်း၏ အမည်မှန်မှာ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်းအရ မြဖစင်စိုင်းလင်းထွန်းြဖစ်ပါ
ေကာင်း။

မြဖစင်စိုင်းလင်းထွန်းမြဖစင်စိုင်းလင်းထွန်း

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အထက(ခွဲ)၊ 

ဓမင်းဆိပ်၊ Grade(9)မှ မြဖဇင်စိုင်း 
လင်းထွန်း၏     ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးိုင်လင်း [၇/သနပ(ိုင်)၀၉၇၉၀၄]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးိုင်လင်းဦးိုင်လင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်း၊ အမှတ်(၅)ဟု ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်း၊ အမှတ်(၅)ဟု 
ေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက် ကွန်ဒိုအေဆာက်အဦကီး၏ ေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက် ကွန်ဒိုအေဆာက်အဦကီး၏ 

၃-လ ာ၊ ဒုတိယထပ်၊ (တိုက်ေရှမျက်ှာမူလ င်-ညာဘက်) ၃-လ ာ၊ ဒုတိယထပ်၊ (တိုက်ေရှမျက်ှာမူလ င်-ညာဘက်) 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၇x၇၅)ရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၇x၇၅)ရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
အထက်ပါလိပ်စာြဖစ်သည့် တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ 

ေဆာက်လုပ်သည့ ်ကန်ထိုက်တာအေနြဖင့ ်အကျိးခံစားခွင့်ရရှိပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
သည်ဟု အဆိုြပသူ (ြပည်ြမန်မာေဆာက်လုပ်ေရး) ကန်ထိုက်တာ ဦးတင်ထွန်း[၁၂/
ဒပန(ိင်ု)၀၀၄၄၀၄]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငေွပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍  ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ ေပ ေပါက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒ 
ှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဘူေမာင်(LL.B)(စ်-၂၂၇၄၇) ေဒ ေရ စင်ဝင်း(LL.B)(စ်-၁၆၇၀၅)ဦးဘူေမာင(်LL.B)(စ်-၂၂၇၄၇) ေဒ ေရ စင်ဝင်း(LL.B)(စ်-၁၆၇၀၅)
(အထက်တန်းေရှေန)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(အထက်တန်းေရှေန)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉-၅၁၁၅၉၉၀၊ ၀၉-၅၁၈၃၅၆၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉-၅၁၁၅၉၉၀၊ ၀၉-၅၁၈၃၅၆၉

"အသိေပးေကညာြခင်း""အသိေပးေကညာြခင်း"
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး နယ်နမတ်ိအတွင်းရိှ ရန်ကန်ုလ ပ်စစ်ဓာတ် 

အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းပိုင် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးတိုင်

(ဓာတ်တိင်ု)များေပ တွင် ဖုိင်ဘာေကဘယ်ကိးများ၊ ဆက်သွယ်ေရးကိး 

များကို ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ တရားမဝင်သွယ်တန်းထားရှိသည်ကို စိစစ် 

ေတွရှိရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကုမ ဏီများ၊ အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့ ်

တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသည့် ဖုိင်ဘာေကဘယ်ကိးများ၊ ဆက်သွယ် 

ေရး ကိးများကိ ု(၃၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ မမိအိစအီစ်ြဖင့် 

ဖယ်ရှားရန်ှင့် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းြခင်းမရှိသည့ ်ဖိုင်ဘာဆက်သွယ်ေရး

ကိးများကို ေကာ်ပိုေရးရှင်းမှ ြဖတ်ေတာက်ဖယ်ရှားသွားမည်ြဖစ်ပီး 

တရားမဝင်သွယ်တန်းေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်ကမု ဏှီင့ ်အဖဲွအစည်းများအား 

တည်ဆဥဲပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

 ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၃/စက်မ ဇန်ု)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂၆၉)၊ ေြမကွက်တည ်

ေနရာအမှတ်(၂၆၉)၊ ကျိင်းတုလံမ်း၊ (၂၃/

စက်မ ဇုန်)၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ 

ဦးေကျာ်ေဆွ[၁၂/သခန(ိုင်)၀၈၂၅၉၇]

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)စက်မ ေြမငှား 

ဂရန်ေြမအား စက်မ ေြမငှားဂရန်ေြမ 

အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ေဆမှွ ဂရန်မရူင်း 

တင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက် 

ထားရာ (၂၀၀၃- ၂၀၀၇)ခုှစ်တိုတွင် 

ဘဏ်ေချးေြမပုံကူးယူထားြခင်းအား 

ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်၊ လမ်းမေတာ် 

ဘဏ်ခဲွ၊ ရန်ကုန်မိမှ ဂရန်စာချပ်စာတမ်း 

မရူင်းများအား (၂၀-၁၁-၂၀၂၀)ရက် တွင် 

ြပန်လည်ေရးထုတ်ပီးြဖစ်ေကာင်း 

ေထာက်ခံချက်တင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပံုကူး 

ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤ ေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက်အတွငး် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်  ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက    လုပ်ထံုးလုပ်နညး်အတုိငး် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနစီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန

ုံးချပ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ုံးချပ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်

လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူးေနရာများအတွက် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူးေနရာများအတွက ်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ စမံီကိနး်ေရးဆဲွေရးဦးစးီဌာနတွင် လစ်လပ် 

လျက်ရှိေသာ ဒုတိယဦးစီးမှး (လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး 

အမျိးသား (၅၀)ေနရာှင့် အမျိးသမီး(၅၀)ေနရာအတွက် ေလ ာက်လ ာတင်သွင်း 

ိုင်ပါသည်။ 

၂။ ေလ ာက်ထားသူများသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင ်အသက်(၃၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်ေစရ။

 (ဂ)  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင ်အသက်(၃၅)ှစ်ထက် 

မေကျာ်လွန်ေစရ။ (သက်ဆိင်ုရာ  ဌာနအကီးအက၏ဲ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်ဝန်ကီး 

ဌာနမှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်။)

 (ဃ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (င) ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ- 

  - စီးပွားေရးှင့ ်ဆက် ယ်သည့ ်ပညာရပ်ဆိင်ုရာ ဘဲွရရိှသမူျား  (၉၅)ေနရာ

   (B.Com, B.Econ(Stats),B.Econ(Eco), B.Act, B.BM, B.B.A, B.P.S,

   B.Dev.S, B.P.A,……စသည့် စီးပွားေရးှင့ ်ဆက် ယ်သည့် ဘွဲများ)

  (အထက်ပါဘဲွအားလံုးအတွက် မဟာဘဲွရသူများလည်း ေလ ာက်ထားုိင်

  ပါသည်။)

  - ကွန်ပျတာဘွဲရရှိသ ူ                (၅)ေနရာ

   (ကွန်ပျတာဘွဲ ရရှိသူများအတွက်  ုံးချပ်(ေနြပည်ေတာ်)တွင်သာ       

ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပီး  ုံးချပ်တွင်သာ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ိုင်သူြဖစ်ရမည်။)

 (စ) ဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ပီး ေဒသမေရးသွား 

ေရာက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိင်ုသြူဖစ်ရမည်။ ကွန်ပျတာဘဲွရများအေနြဖင့ ်

ုံးချပ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီး လိုအပ်ပါက ေနရာေဒသအသီးသီးသို 

သွားေရာက်တာဝန ်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရပါမည်။

 (ဆ) ကွန်ပျတာ က မ်းကျင်စွာ အသုံးြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်ထားသမူျားသည် စာေမးပဲွဝင်ေကး ကျပ် ၁,၀၀ဝ (ကျပ် တစ်ေထာင်တတိ)ိ

ကိ ုစမီကံန်ိးေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးချပ်ှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

စမီကံန်ိးဦးစီးုံးများ၏ ေငွစာရင်းအမှတ်များသုိ ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ေလ ာက်လ ာပုံစံြဖင့်သာ ေလ ာက်ထားရမည-်

 (က) အမည်

 (ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

 (ဂ) ေမွးသက ရာဇ်

 (ဃ) လူမျိးှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

 (င) ပညာအရည်အချင်းှင့်ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ်

 (စ) မဘိအမည်၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ှင့ ်၎င်းတို၏အလပ်ုအကိင်ု

 (ဆ) ယခင်က ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ြခင်းရှိ-မရှိ၊ ရှိပါက 

မည်သည့ ်ဌာနတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲေ့ကာင်းှင့ ်  အလပ်ုမှတ်ုထွက် 

ခဲ့သည့် အေကာင်းအရာ၊ 

 (ဇ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် အလုပ်အကိုင်ှင့်ဌာန

 (ဈ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်လ င် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်

 (ည) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာှင့်ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်း/Viber/Email Address 

(ရှိလ င်)

 (ဋ) အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံေဖာ်ြပရမည်။

၄။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါအချက်အလက်များအား ပူးတွဲပါရှိရပါမည-်

 (က)  စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်းသည့ ်ချလန်မူရင်း။

 (ခ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ ။ (မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးရန)်

 (ဂ) အသက် အေထာက်အထားအတွက် တက သုိလ်ဝင်တန်း ေအာင်လက်မှတ် 

(သိုမဟုတ်)  အေြခခံပညာအထက်တန်း ေအာင်လက်မှတ်မိတ ။

  (မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးရန်။)

 (ဃ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ၊

 (င) ရက်သတ ပတ်(၂)ပတ်အတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ ပတ်စ်ပိုဓာတ်ပု(ံ၂)ပုံ။ 

  (ဓာတ်ပုေံကျာဘက်တွင်အမည်ှင့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး အမှတ်ေရးသားရန်။)

 (စ) ယခင်ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲဖ့ူးပါက ဌာန၏ တ်ုထွက်ခွင့ြ်ပ 

ေကာင်း အမိန်စာမိတ ။

 (ဆ)  ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းမဟတ်ုသမူျားအတွက် အလပ်ုသမား မှတ်ပုတံင်ကတ်ြပားမတိ ။

 (ဇ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် လွန်ခဲ့ေသာတစ်လအတွင်း ရရှိ 

ထားေသာ  အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်းှင့် ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း 

သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်ှင့ ်ရဲစခန်း၏ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

 (ဈ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်မူရင်းှင့ ်

ဌာနဆိုင်ရာ ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

 (ည) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ေဆးုံ၏ ေဆးစစ် 

ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

၅။ ေလ ာက်လ ာများကိ ုုံးချပ် (သိုမဟတ်ု) သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်စမီ ံ

ကန်ိးဦးစီးုံးများသို ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန၊ ၁၆:၀၀နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ အေရာက် 

ြပန်လည်ေပးပိုရမည်။

၆။ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်လ င် ေလ ာက်လ ာတစ်ေစာင်ကိ ုမမိတိာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် 

ဌာန အကီးအကေဲထာက်ခခံျက်ြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့ ်ဤဝန်ကီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနသို ေပးပိုရန်ြဖစ်ပီး၊ ေလ ာက်လ ာမူရင်းခွဲ 

တစ်ေစာင်ကို ုံးချပ်ှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးုံး 

များသို  ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားပီး ေပးပိုရမည်ြဖစ်သည်။ 

၇။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့ ်မကိုက်ညီသူများ ၊ ပူးတွဲတင်ြပရမည့ ်စာရက် 

စာတမ်း အချက်အလက်မြပည့်စုံသူများှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက ်ေနာက်ကျေသာ 

ေလ ာက်လ ာများကို လုံးဝ(လုံးဝ) ထည့်သွင်းလက်ခံစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။ 

၈။ ေရးေြဖစာေမးပဲွကိ ုုံးချပ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး၊ြပည်နယ် စမီကံန်ိးဦးစီးုံး ုံးစိုက်ရာ 

မိကီးများ၌ ကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပီး၊ ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာ၊ အေထွေထွ 

ဗဟသုတု ဘာသာရပ်များကိ ုစစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖစာေမးပဲွ ကျင်းပ 

ြပလုပ်မည့ ်ရက်စွဲ၊ အချနိ်၊ ေနရာှင့် စာေမးပွဲေြဖဆိုရန်အတွက ်ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသ ူ

အမည်စာရင်း၊ ခုံအမှတ်တိုကို စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၏ Website 

ြဖစ်ေသာ www.mopfi.gov.mm ေအာက်ရှိ စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန Web 

Page  ှင့်  တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးုံးများတွင ်ေကညာေပးသွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။

၉။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ုံးအမှတ်(၁)၊ စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ 

အပ်ုချပ် ေရးက  ၊ တယ်လဖီန်ုးအမှတ် ၀၆၇-၄၀၇၀၂၀၊ ၀၆၇-၄၀၇၅၁၇ သိုြဖစ်ေစ၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် စီမံကိန်းဦးစီးုံးများသိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-

စိက်ု/ေမွး(၁)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂)၊ ေြမ အကျယ် 
အလျားေပ၈၀xအနံေပ ၁၂၀ (ဧရိယာ၀.၂၂၀ဧက၊ ၉၆၀၀စတုရန်းေပရှ ိှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 
မိြပစီမံကိန်းှင့ ် ေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာန(ေြမယာဌာန)မိေြမစာရင်းတွင ်
ေဒ သွယ်သွယ်ြမင့်[၁၂/လကန(ိုင်)၀၅၉၃၀၈]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ယခုအခါ ေဒ သွယ်သွယ်ြမင့်မ ှအပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်ကမ်း 
လှမ်းလာသည့်အေလျာက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်သေဘာတူည ီ
လျက်စရန်ေငအွချိေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက် 
၍ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)
ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
အေထာက်အထားများြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပီး သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးရဲသူ(LL.B)ဦးရဲသူ(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၆၅/၂၇-၄-၂၀၂၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၆၅/၂၇-၄-၂၀၂၀)
အမှတ်-၆၀၈/ခ၊ ထင်း ှးမိင်လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၆၀၈/ခ၊ ထင်း ှးမိင်လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-780628163, 09- 951049503Ph:09-780628163, 09- 951049503

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ှင်းဆီလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(B-4)၊ အခန်း(၆၁၁)ေန ေဒ ြဖြဖဝင်း[၈/မမန(ိုင်)၁၉၂၉၂၅]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွသည် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက် အေနာက်၊ 
မာန်ေြပ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၈၇၁/ခ)ရှိ ေပ(၂၀x၆၀)ေြမအကျယ်ရှိ ေဒ ခင်ကည ်
အမည်ေပါက် ေြမငှားဂရန်ကိ ုေဒ ခင်ေအးြမင့ ်[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၂၇၇၈၇]မှ ဝယ်ယခူဲ ့
ပီး ၎င်းမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွသည် ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချခဲ့ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါေဒ ခင်ကည်အမည်ေပါက် ေြမဂရန်ှင့ပ်တ်သက်၍ ေဒ ခင်ေအးြမင့ ်
ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဝယ်ယူရာတွင ်ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက (၇)ရက်အတွင်း 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၆၇)(၁၀-၅-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၆၇)(၁၀-၅-၂၀၁၂)
အမှတ်(၃၁၂)၊ သုမန(၅)လမ်း၊ ၅/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ်(၃၁၂)၊ သုမန(၅)လမ်း၊ ၅/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၉၉၂၈၉၊ ၀၉-၉၇၂၂၅၂၂၉၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၉၉၂၈၉၊ ၀၉-၉၇၂၂၅၂၂၉၀

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄၆)၊ မိုးမခ(၆)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၃၄)၊ 
(အလျားေပ ၂၂xအနေံပ ၆၀)၊ စတရုန်းေပ(၁၂၀၀)ရိှေသာ ေြမှင့ယ်င်းေြမေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ပျ်ခင်း၊ ပျ်ကာ၊ သွပ်မိုးတစ်ထပ်အိမ်အား (၁၈-၁၀-
၂၀၁၁)ရက်တွင် ေဒ ေအးေအးမာ[၆/ကသန(ိုင်)၀၂၈၉၇၂]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ေဒ ခင်သန်းဦးသည် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူလက်ေရာက်ရယူ ေနထိုင်အကျိးခံစား 
လျက်ရှိသည်မှာ ယေနအထိြဖစ်ပီး ဦးသာေအာင်အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ 
အထက်ပါေြမကွက်၏ ေြမငှားစာချပ်မူရင်းသည် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်သန်းဦး 
တစ်ဦးတည်း၏ လက်ဝယ်၌ ကိုင်ေဆာင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်သန်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်သန်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးေအးသက်ေဒ ေအးေအးသက်

LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.R,LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.R,
Dip in EnglishDip in English

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၈၆)
အမှတ်(၁၉)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေြမနီ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၉)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေြမနီ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၄၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၄၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ဥက ာ(၆)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၅)ဟု ေခ တွင်သည့် ဦးေဇာ်မင်းအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမအမျိးအစား အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှသည့် ေြမကွက်အား လက်ရိှ 

ထားပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေဇာ်မင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၆၂၈၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက တရားဝင ်

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စန်းယု၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စန်းယု၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သူဇာေမာင်(LL.B)ေဒ ခင်သူဇာေမာင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၅၆၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၅၆၂)

အမှတ်(၂၂၃/က)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၂၃/က)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၇၇၇၂၁၊ ၀၉-၇၆၅၃၀၆၇၉၉၊ ၀၁-၂၉၁၃၃၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၇၇၇၂၁၊ ၀၉-၇၆၅၃၀၆၇၉၉၊ ၀၁-၂၉၁၃၃၉

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးကျင်ဝိုင်း [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၄၀ 

၇၂]၏ "ကည်ဝင်းေဆွ"(၁၁၆၆၄)ေရ 
ယာ်၏ ြမစ်တွင်းသွား လုိင်စင်မူရင်းမှာ 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှက ဆက် 
သွယ်ေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၅၀၀၇၆၆၆၉ဖုန်း-၀၉-၇၅၀၀၇၆၆၆၉

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ေချာက်မိ၊  အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်ေန 

ဦးေနေဇာ်ဝင်း [၈/ခမန(ိင်ု)၁၀၂၇၈၀]၏ 
သား တိုးချဲရပ ် သရပါကုိယ်ပုိင်အထက် 
တန်းေကျာင်းဒသမတန်းမှ ေမာင်မျိးကို 
စံ၏ အမည်အား ေမာင်မင်းစုိးစံဟု ေြပာင်း 
လဲေခ ဆိုပါရန်။         ေမာင်မင်းစိုးစံ ေမာင်မင်းစိုးစံ

အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်းအကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်ခုိင်၊ ေပါင်းတည်မိ၊ ကိပင်သာေကျးရာအုပ်စု၊ ခရာေပါက် 

ေကျးရာ ေန က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ် သ ူေဒ ငုယ်သန်ိး [၇/သကန(ိင်ု)၀၀၀၆၀၁] ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ က ု်ပ်မှလအူများသေိစရန် ေအာက်ပါအတိင်ုးေကညာလိက်ုသည်-

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ုငယ်သိန်း [၇/သကန(ုိင်)၀၀၀၆၀၁] ကုိင်ေဆာင်သူှင့် 
ဦးတက်တိုး [၇/ပတတ(ုိင်)၀၇၀၆၃၀] ကုိင်ေဆာင်သူတုိသည် ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒှင့် 
အညီ လွန်ခဲ့ေသာ ှစ် (၂၀)ခန်  ကတည်းက အကင်လင်မယားအြဖစ်ေပါင်းသင်းခဲ့ကပါသည်။ 
သိုရာ တွင် က ု်ပ်အမ သည် ေဒ ငုယ်သန်ိးှင့ ်ဦးတက်တိုးတိုသည် တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး စတ်ိသေဘာ 
ထားချင်း မတိုက်ဆိုင်ေတာ့ပါသြဖင့ ် (၁၅-၇-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင ်''အကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှ
ကွာရှင်းြခင်းကတစိာချပ်''ချပ်ဆိုပီး အသသိက်ေသများေရှတွင် တရားဝင်ကွာရှင်းခဲ့ကပီးြဖစ် 
ေကာင်းှင့် လင်မယား ှစ်ဦးပုိင်ပစ ည်းများအနက် ေပါင်းတည်မိ၊ ကိပင်သာေကျးရာအုပစု်၊  
ခရာေပါက်ေကျးရာရှိ ခံေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ       
ေဒ ုငယ်သိန်းမှ ခဲွေဝရရိှခ့ဲသည့်အတွက် အဆုိပါ  ခရာေပါက်ေကျးရာရိှ  ခံေြမကွက်ှင့် ေနအိမ် 
ေပ တွင် ဦးတက်တိုး၏ပိင်ုဆိင်ုခွင့၊် အကျိးခစံားခွင့မ်ျားမရိှေတာဘ့ ဲက ု်ပ်၏အမ သည် ေဒ ငုယ် 
သန်ိးတစ်ဦးတည်း ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ခေံြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအေဆာက်အအုသံာြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိရိှေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးတက်တုိးှင့်က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ုငယ်သိန်းတို ကွာရှင်း 
ခဲ့ကသည့ ်(၁၅-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန  ေနာက်ပိင်ုးတွင် ဦးတက်တိုးှင့ ်ပတ်သက်ပီးြဖစ် ေပ လာသည့် 
လမူ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ မည်သည့က်စိ အဝဝသည် က ု်ပ်၏အမ သည် ေဒ ငုယ်သန်ိး ှင့ပ်တ်သက်မ  
မရှိပါေကာင်း လူအများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ုငယ်သိန်း [၇/သကန(ိုင်)၀၀၀၆၀၁] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ ေဒ ုငယ်သိန်း [၇/သကန(ိုင်)၀၀၀၆၀၁] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ဦးေဌးကိုကို(LL.B)ဦးေဌးကိုကိ(ုLL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၁၈/၂၀၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၁၈/၂၀၀၄)

အမှတ်-၄၄/ခ (ေြမညီထပ်)၊ ၄၃ လမ်း (ေအာက်)၊အမှတ်-၄၄/ခ (ေြမညီထပ)်၊ ၄၃ လမ်း (ေအာက်)၊
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၆၉၄၆၂၄ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၆၉၄၆၂၄

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပသုမ်ိခိင်ု၊ ေရကည်မိနယ်၊ ငါးသိင်ုးေချာင်းမိ၊ 

လက်ပံပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ လက်ပံပင်ေကျးရာေန ဦးခင်စိန် [၁၄/ရကန(ိုင်)၀၅၁ 
၃၄၈]၊ ေဒ ေအးဝင်း [၁၄/ရကန(ိုင်)၀၅၁၃၄၉]ကိုင်ေဆာင်သူတို၏ သားြဖစ်သ ူ
ေမာင်ဝင်းကိ ု[၁၄/ငသခ(ိင်ု)၀၀၀၈၁၉]သည် ဖခင်ှင့ ်မခိင်တို၏ ဆိဆုုံးမမ များကိ ု
နာခံမ မရှိဘဲ ဖခင်မိခင်စိတ်ဆင်းရဲေစေသာ ကိစ ရပ်များကိ ုအကိမ်ကိမ်အခါခါ 
ြပလုပ်ခ့ဲပါသြဖင့်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်းှင့် 
ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ မည်သည့်ကိစ ကိုမ  လုံးဝတာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။  

    ဦးခင်စန်ိ [၁၄/ရကန(ိင်ု)၀၅၁၃၄၈]ဦးခင်စန်ိ [၁၄/ရကန(ိင်ု)၀၅၁၃၄၈]

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အေဆာက်အဦဦးစီးဌာနအေဆာက်အဦဦးစီးဌာန

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၁)တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၁)

အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
 ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေဆာက်အဦအထူးအဖဲွ(၁)ရန်ကန်ုမှ ၂၀၂၁ခှုစ် 

ေအာက်တိဘုာလမှ ၂၀၂၂ခှုစ် မတ်လအထ ိMini Budget ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက် 
မည့် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်း 
ေဆးုံ Medical Gas System ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ OT ခန်း Hatch Box များတပ်ဆင်ြခင်း၊ 
လိအုပ်ေသာ Air Con များ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ဒဂုံမိနယ်ကေလးေဆးု ံခဲွစတ်ိ(၃)ထပ်ေဆာင် 
OT Air Con System ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ Viniyl Floor ခင်းြခင်း၊ OT Door, OT Wall ှင့် 
Ceiling များတပ်ဆင်ြခင်း လပ်ုငန်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေပးသွင်း 
ိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၁။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ်- ၁၄-၁၂-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) ညေန(၄:၀၀)နာရီ
၂။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ်  - ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
၃။ တင်ဒါသွင်း/စိစစ်    - အေဆာက်အဦ အထူးအဖွဲ(၁)ုံး၊ ရန်ကုန် ေအ(၁)
ေရးချယ်မည့်ေနရာ        ေအ(၂)သံသုမာလမ်းှင့်သရဖ ီလမ်းေထာင့်၊  (၂၅) 
        ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်
၄။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုအေဆာက်အဦ 
အထူးအဖဲွ (၁)ရန်ကန်ုတွင် ုံးချန်ိအတွင်း ဖန်ုး-၀၁-၇၃၃၃၅၆၀ သိုစုံစမ်းေမးြမန်းဝယ်ယ ူ
ိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက်။ ေြပာင်းလဲမ ရှိလ င် အေကာင်းကားပါမည်။မှတ်ချက်။ ေြပာင်းလဲမ ရှိလ င် အေကာင်းကားပါမည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာနသစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂(ကားကာလ)ဘ  ာှစ်(၀၃/၂၀၂၁-၂၀၂၂)ကိမ်ေြမာက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂(ကားကာလ)ဘ  ာှစ်(၀၃/၂၀၂၁-၂၀၂၂)ကိမ်ေြမာက်

အိတ်ဖွင့်ေလလံေကာ်ြငာြခင်းအိတ်ဖွင့်ေလလံေကာ်ြငာြခင်း
၁။ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာနမှ သစ်မာသစ်ပါးလ ာ (၁၈၇၈. 

၄၄၅၉)ကဗုမတီာအား အေမရကိန်ေဒ လာ(US$)ြဖင့ ်အတ်ိဖွင့ေ်လလစံနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက် 

ရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ အတိအကျ လိုက်နာေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

(က) ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ရက(်ေသာကာေန )

     မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ

(ခ) ေရာင်းချမည့်ေနရာ  - သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန

   (ုံးချပ်)ေရ တဂိုဘံရုားလမ်း၊ ရန်ကန်ုမိ။

၂။ အိတ်ဖွင့်ေလလံှင့်ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား ြမန်မာ့သစ် 

လုပ်ငန်း၏ website ြဖစ်ေသာ www.mte.com.mmတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၇၂၄၄၅၊ ၀၁-၃၇၇၂၉၆၊ ၀၁-၃၇၇၈၈၅ များတွင်လည်း 

ေကာင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်ေလလံကျင်းပေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်ေလလံကျင်းပေရးေကာ်မတီ

သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန(ုံးချပ်)သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန(ုံးချပ်)

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦးခိုင်၊ ေကျာက်ေတာ်မိ၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ 

ဦးေအာင်ဇံေဝလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၃/က)၊ (တစ်နည်းအားြဖင့်) ကွင်းအမှတ်(၇၂၇)မိသစ် 
ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၉)၊ အနက ၊ ဧရိယာ(၀.၀၉၈)ဧကအကျယ်ရှ ိေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ထပ် RC တုိက်အိမ်(၁)လံုးအပါအဝင် အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို (၁၀-၁၀-၁၉၈၈)ရက်စွဲပါ "ှစ်ဦးသေဘာတူ ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ"်အရ ေဒ မသန်း[၄/ပလဝ(ိုင်)၀၁၀၄၄၇] ထံမှ ဦးေမာင် 
သန်ိးေအာင်[၁၁/ကတန(ိင်ု)၀၅၇၃၀၉]က ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရရိှေနထိင်ု လျက် 
ရိှသည်မှာ (၃၃)ှစ်ခန်ရိှပီြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံလျက် ၎င်းမှဥပေဒှင့်အညီ ြပန်လည်လ ေဲြပာင်း    
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံ၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခဲ့ရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွေဒ ခိုင်ဇင် 
ထွန်း [၁၁/ကတတ(ိုင်)၀၇၃၃၇၁]က ေငွအေြပအေကျေပးေချကာ ဝယ်ယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆုိပါ အိမ်၊ ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ေြမ 
စာရင်းံုးတွင် အမည်ေပါက် ေလ ာက်ထားြခင်း၊ ေြမငှားဂရန် ထုတ်ယူြခင်းများကုိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၁၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၁၀)
အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(E-1)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(E-1)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၃၆၃၅၇၀၊ ၀၉-၉၅၅၁၉၉၅၁၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၃၆၃၅၇၀၊ ၀၉-၉၅၅၁၉၉၅၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၅/မိမအေရှရပ်၊ ဇဝန 
ဒီပရပ်ကွက်ရှိ ဒု-ရဲမှးေအာင်ခိုင ်(ကိုယ် 
ပိုင်အမှတ်၊ ရဲ-၂၄၅၉)၊ [၁၂/ရပသ(ိုင်) 
၀၁၀၆၉၇]၊ အဖအမည်  ဦးတင်ဝင်း 
အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်အမှတ်၊ 
ပ-၂၁၀၈၇၊ အမည်ေပါက် (ကွယ်လွန်)၏ 
တရားဝင်အေမွခံဇနီးြဖစ်သူ ေဒ အိေချာ 
စ ု[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၀၄၃၈၃]၊ အဖအမည် 
ဦးကွံန်မှ တရားဝင်အေမခွြံဖစ်ေကာင်း 
တရားုံးကျမ ်းကျနိ ်ဆိုခ ျက်မူရင ်း ၊ 
ေြမကွက်ဖိုးေပးသွင်းချလန်မိတ ၊ ဒု-      
ရဲမှးေအာင်ခိုင ်ေသဆုံးြခင်း လက်မှတ် 
မိတ ၊ ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 
ပုံများတင်ြပပီး ၎င်း၏အမည်ြဖင့် ေြမ 
ငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန် ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများ 
အေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ ်
မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန 
သို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ စ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ လုပ်ထံုး 
လုပ်နညး်များှင့်အညီ ေြမငာှးစာချပ ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၇၅)ရိှ တစ်ခန်းလ င် 

ေပ(၁၂     x ၅၀)အကျယ်အဝန်းရိှ (၃)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ ေြမညထီပ်၊ ပထမထပ်၊ 
ဒုတိယထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်း(၃)ခန်းှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တုိက်ခန်း 
ေရာင်းသူများြဖစ်ေသာ (၁)ေဒ ခင်ချစ်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၄၈၄၈]၊ (၂)ဦးမှတ်ကီး[၁၂/
လသန(ိင်ု)၀၀၄၈၄၄]၊ (၃)ေဒ ကက[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၄၈၄၉]တိုမှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု 
အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်
ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်အတွက် 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

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

၁
၂

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

[ဖူ(လ်)လတန် ဖိုင်းနက်စ်(ြမန်မာ)ကုမ ဏီလီမိတက်]၏ [ဖူ(လ်)လတန် ဖိုင်းနက်စ်(ြမန်မာ)ကုမ ဏီလီမိတက်]၏ 
ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် ေြပာင်းလဲခန်အပ်ြခင်း ဒါိုက်တာအဖွဲဝင ်ေြပာင်းလဲခန်အပ်ြခင်း 
အများြပည်သူသိရှိေစရန် ေကညာချက်အများြပည်သူသိရှိေစရန ်ေကညာချက်

 ဖူ(လ်)လတန်ဖိုင်းနက်စ်(ြမန်မာ)ကုမ ဏီလီမိတက်သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ပုဂ ိလ်အား ကုမ ဏီ၏ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်သစ်အြဖစ ်ေြပာင်းလဲခန်အပ်တာဝန်ေပး
လိုက်ေကာင်း ေငွေရးေကးေရး ကီးကပ်ေရးဌာန၏ ၂၀၁၈ခုှစ်၊ မတ်လ (၂၁)ရက် 
ရက်စဲွပါ စာအမှတ် ငကစ၊ ကက-၆(၁၄၂/၂၀၁၈)အရ အများြပည်သမူျားသရိှိေစရန်ှင့ ်
ဖ(ူလ်)လတန်ဖိင်ုးနက်စ်(ြမန်မာ)ကမု ဏလီမီတိက်မှ ေငေွကးဝန်ေဆာင်မ  ေဆာင်ရက် 
ေပးေနသည့် အသင်းသားများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်
 ခန်အပ်/ေြပာင်းလဲ  ုတ်ထွက်ခန်အပ်/ေြပာင်းလ ဲ ုတ်ထွက်
 1. Mr.Soe Tint (Director)  1. Mr. Siva Prakash Shanmugam (Director) 1. Mr.Soe Tint (Director)  1. Mr. Siva Prakash Shanmugam (Director)
 ဒါိုက်တာအဖွဲ ဒါိုက်တာအဖွဲ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ 

ကျန်စစ်သားလမ်း၊ အမှတ်(၆၅၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ကျန်စစ်သားလမ်း၊ အမှတ်(၆၅၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၆၅၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်

ေဒ သ ာေရ  (MTA-၁၇၉၄၅၄) အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ၎င်းထံမှ (၁-၁၁-၂၀၂၁)

ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတအူမ်ိ ခေံြမအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”အရ ဝယ်ယ ူ

ပိုင်ဆိုင် လက်ဝယ်ထားရှိသူ ဦးသိန်းိုင်ထွန်း [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၃၄၂၆၆]မှ မိမိ 

တစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် 

က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိ 

ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက် 

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဒ ေအးေအးစိုး(ခ)ေဒ သဇင်ထွန်း[၁၄/ကခန(ိုင်)၀၇၆၃၅၅]ကိုင်ေဆာင်သူ ေဒ ေအးေအးစိုး(ခ)ေဒ သဇင်ထွန်း[၁၄/ကခန(ိုင်)၀၇၆၃၅၅]ကိုင်ေဆာင်သ ူ

(ဘ-ဦးစိုးတင့်) သိေစရန်(ဘ-ဦးစိုးတင့်) သိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ြပည်ရပ်ိမွန်အမ်ိရာေန ေဒ ဇာလြီမင့ ်(စန်ိ၊ ေရ ၊ ရတနာ ေရာင်းဝယ်သ)ူေဒ ဇာလြီမင့ ်(စန်ိ၊ ေရ ၊ ရတနာ ေရာင်းဝယ်သ)ူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေဒ ေအးေအးစိုး(ခ)ေဒ သဇင်ထွန်း[၁၄/ကခန(ိုင်) ၀၇၆၃၅၅]ကိုင်ေဆာင်သူေဒ ေအးေအးစိုး(ခ)ေဒ သဇင်ထွန်း[၁၄/ကခန(ိုင်) ၀၇၆၃၅၅]ကိုင်ေဆာင်သ ူသိေစရန် အသိေပးေကညာပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ြပည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာေန ေဒ ဇာလီြမင့်(စိန်၊ ေရ ၊ ရတနာ ေရာင်းဝယ်ေရး)သို ေဒ ေအးေအးစိုး(ခ)

ေဒ သဇင်ထွန်းက ေပးရန်ရိှေသာ အိမ်ှင့် ခံေြမဖုိးေငွများ၊ အမ်ိငှားခေငမွျား၊ Hondafit ကားဖိုးေငမွျား၊ ကားငှားခေငမွျား၊ ကတစိာချပ် 

များအရ ေပးရန်ရှိေငွအားလုံးမှာ ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင်တစ်ဆယ့်ရှစ်သိန်း (၁၀၁၈၀၀၀၀၀)ကျပ်ရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။ ေဒ ေအး 

ေအးစိုး(ခ)ေဒ သဇင်ထွန်းက ေပးရန်ရိှေငွများအတွက် ကတိအမျိးမျိး၊ စာချပ်အမျိးမျိးချပ်ဆုိေပးမ ေကာင့် ေဒ ဇာလီြမင့်က ယံုကည်စွာ 

ေစာင့်ဆုိင်းခ့ဲေသာ်လည်း ေဒ ေအးေအးစိုး(ခ)ေဒ သဇင်ထွန်းက ပစ ည်းကုိြဖစ်ေစ၊ ေငွကုိြဖစ်ေစ ကတိအတုိင်း ေပးဆပ်ခ့ဲြခင်းမရိှသည့် 

အတွက် ေဒ ေအးေအးစိုး(ခ)ေဒ သဇင်ထွန်း ေပးရန်ရိှေငစွစုေုပါင်း ကျပ်သန်ိးတစ်ေထာင်တစ်ဆယ့ရှ်စ်သန်ိး (၁၀၁၈၀၀၀၀၀)ကျပ်ကိသုာ 

ေငွသားေပးဆပ်ပါရန်၊ ေပးဆပ်ရမည့်ေငွကိုလည်း ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ေဒ ဇာလီြမင့်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်တိုထံသိုြဖစ်ေစ 

ေဒ ေအးေအးစိုး(ခ)ေဒ သဇင်ထွန်းကိယ်ုတိင်ု အေြပအေကျဆက်သွယ်ေပးဆပ်ပါရန်၊ အေြပအေကေပးဆပ်ိင်ုြခင်းမရိှပါက ဆက်သွယ် 

ညိ  င်းေပးဆပ်ပါရန် အေကာင်းကားပါသည်။ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ေပးဆပ်ြခင်း၊ ဆက်သွယ်ြခင်း မြပလုပ်ပါက စီရင်ပုိင်ခွင့် 

အာဏာရှိရာ တရားုံးတွင ်တရားစွဲဆိုမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဒ ေအးေအးစိုး(ခ)ေဒ သဇင်ထွန်းအား သတိေပးအေကာင်းကားပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်းဦး (စ်-၃၅၁၁/၈၅) ေဒ ခင်ွဲရီ (စ်-၅၉၅၂/၉၃) ဦးတင်ထွဋ်ေဇာ် (စ်-၅၄၁၆၁/၂၁)ဦးသန်းဦး (စ်-၃၅၁၁/၈၅) ေဒ ခင်ွဲရီ (စ်-၅၉၅၂/၉၃) ဦးတင်ထွဋ်ေဇာ် (စ်-၅၄၁၆၁/၂၁)

                             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  အထက်တန်းေရှေန                             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၄၃)၊ (ပထမထပ်)သိပ ံလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၃)၊ (ပထမထပ်)သိပ ံလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၅)ရပ်ကွက်၊ 
အမှတ်(၉၂၄)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့် အမှတ်(၉၂၄)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၉၂၄)၊ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးဝင်းြမင့ ်
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၇၉၂၈]အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ အရပ် 
ကတ ိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှ 
သူများြဖစ်သည့ ်(၁) ဦးတင်ဝင်းေအာင ်[၉/ညဥန(ိုင်)၁၅၅၃၉၅]၊ (၂)ဦးရဲေထွး 
ေအာင် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၄၆၄၈]တိုမှ မိမိတိုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်း
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 
မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှ 
ပါက ဥပေဒှင့်အည ီအေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ဦးသက်ပိုင်ေအာင် [၆/ရဖန(ိုင်)၁၁၀၂၉၄] ကိုင်ေဆာင်သူှင့်“ဦးသက်ပိုင်ေအာင ်[၆/ရဖန(ိုင်)၁၁၀၂၉၄] ကိုင်ေဆာင်သူှင့်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့် ဦးသက်ပိုင်ေအာင်တိုသည် ခင်မင်ရင်းှီးကပီး 

ဦးသက်ပိင်ုေအာင်က ေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငန်းတွင်အသုံးြပရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ထံမှ ေငွကျပ်သိန်း(၃၀၀)တိတိကို (၁-၅-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ “ေငွေပး/ေငွယူကတိ 

စာချပ်”ချပ်ဆိ၍ု (၁-၇-၂၀၂၁)ေနာက်ဆုံးထားပီး မပျက်မကွက် ေပးဆပ်မည်ဟ ု

လက်မှတ်ေရးထိုးရယူသွားခဲ့ပါသည်။

ဦးသက်ပိုင်ေအာင်သည ်ေငွများကိ ုစာချပ်ချပ်ဆို၍ လက်ခံရယူသွားခဲ ့

ေသာ်လည်း (၁-၇-၂၀၂၁) ရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ုေအာင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆအွား 

ေငမွျားကိ ုြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်း လံုးဝမရိှသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အကိမ်ကိမ် 

ဆက်သွယ်၍ ေတာင်းခခံဲေ့သာ်လည်း အေကာင်းအမျိးမျိးြပပီး ယေနတိင်ုေအာင် 

ေရှာင်လ ဲလျက်ရှိေနပါသည်။

ဦးသက်ပိုင်ေအာင်အေနြဖင့် အမှန်တကယ် ေပးအပ်မည်ဟု ယုံကည ်

ေအာင် အကိမ်ကိမ်လိမ်လည် ေြပာဆုိရယူသွားေသာ ေငွကျပ်သိန်း(၃၀၀)တိတိကုိ 

ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို လာေရာက် 

ေပးဆပ်ပါရန် က ု်ပ်မှတစ်ဆင့် ေတာင်းဆုိလုိက်ပါသည်။ အကယ်၍ ပျက်ကွက် 

ပါက ေနာက်ထပ်အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ မြပန်ကားေတာ့ဘ ဲဥပေဒှင့်အညီ 

တရားစဲွဆိ ုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးသက်ပိင်ုေအာင်ှင့ ်အများသေိစ 

ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ နီနီဝင်း(LL.B) ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၈)

အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-5064959,09-420608446ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-5064959,09-420608446

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သစ ာ(၅)လမ်းအေရှ၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၈၀၀/က)ဟေုခ တွင်သည့ ် (၆)ထပ်တိက်ု၏ေြမညထီပ်၊ (၁၉ေပx၅၄ေပ)အကျယ်အဝန်း၊ အြမင့(်၁၇)ေပရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ု  ကန်ထိုက်တာ  ဦးသီဟေကျာ ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၅၆၇၂]မှ  တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးရင့သ်န် [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၃၂၀၉၈]မှ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) (LL.B) ေဒ မိုးယုွယ် ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) (LL.B) ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
 Ph: 09- 954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L Ph: 09- 954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L
 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO (Switzerland) အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO (Switzerland)
 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932, 09- 977402677 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932, 09- 977402677

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅/H)၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊ စိန်ချယ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၅၉/ေအ)၊ 

အိမ်အမှတ်(၄၈)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား 
၂၄

၂၄+၂
ေပ x အနံ ၄၀

၂၇
ေပ)၊ ( ၀.၀၁၇)ဧက၊ (၇၇၀)

စတရုန်းေပအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ယခေုရာင်းချသ ူေဒ  ှင်းွယ်ဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၂၉၄၂၇]
က ဂရန်အမည်ေပါက် လက်ဝယ်ရရိှပိင်ုဆိင်ုထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်အြပည့အ်ဝရိှေကာင်း တာဝန်ယဝူန်ခလံျက် ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့မ်ျားရိှသည်ဟ ု
အဆိရိှုသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ တရားဝင်မှတ်ပုတံင်စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများ၊ တရား
ုံးအမန်ိဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆံုးေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန် အသိ
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။                                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန
 LL.B,DBL,DIL,MA (Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅) LL.B,DBL,DIL,MA (Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)
 ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    အေနာက်ပိုင်းခိုင်၊   ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိသစ်စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းရှိ  ြပန်လည်ေနရာချထားသည့်အုပ်စု 

(RA-5)၊ အကွက်အမှတ်(က-၀၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၀၂၆၈၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား 

၁၀၀ ေပ x အနံ ၁၀၀ ေပ)ရှိ ယာယီေြမေပးမိန်  အမျိးအစားေြမကွက်အပါအဝင ်

အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးလှကည[်၁၂/

ကမတ(ိုင်)၀၅၅၄၇၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက ်

တန်ဖိုးေင၏ွ စရန်ေငအွား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်း 

အဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှ ိ

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

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

Fax & Ph: ၀၁-၉၆၆၉၀၀၄၊ ၀၁-၇၀၅၄၄၅၊ ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃  Fax & Ph: ၀၁-၉၆၆၉၀၀၄၊ ၀၁-၇၀၅၄၄၅၊ ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃  

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊  လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၈၈)၊ 

ေရ ဟသ  ာလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၄)ဟု ေခ တွင်ေသာ (ေြမချပါမစ်အမည်ေပါက ်ဦးတင်ဦး)၊ 

ဧရယိာအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှေြမကွက်အား အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးကိ ုအဆက် 

အစပ်စာချပ်များြဖင့ ် ပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပ၍ 

ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသူ ေဒ ခုိင်ဇင်လတ် [၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၂၄၀၅၃]ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆ ွဦးြမင့်ေဇာ ်[၁၂/ခရန(ိုင်)၀၉၇၁၅၀]သည် အပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်

ရိှသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ  လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ် ူ

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ တင်မိုးသူ(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၄၇၇၄၈)ေဒ တင်မိုးသူ(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၄၇၇၄၈)

LL.B, IP Panorama (AICC), WIPO (Switzerland)LL.B, IP Panorama (AICC), WIPO (Switzerland)

အမှတ်(၈၇)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၈၇)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph: 09-444776367, 09-777141066Ph: 09-444776367, 09-777141066

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိမ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ၂၀၂၁ ေအာက်တိုဘာလမှ  ၂၀၂၂ မတ်လအထိ  (၆)လအတွင်း 

ြပည်ေထာင်စုေငွလုံးေငွရင်းရန်ပုံေငွြဖင့ ် ေဆာင်ရက်မည့ ် မ ေလး 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပုိေရးရှင်း(ံုးချပ်)၊ တံခွန်တုိင်ခဲွံုှင့် 

ခိုင်/မိနယ်များအတွက ် CCTV Camera  (၇၃၀)လုံးအား ပစ ည်း 

ဝယ်ယတူပ်ဆင်ြခင်းကိ ု   (1 Lot)ေဈး န်းအား ြမန်မာကျပ်ေင ွ(Kyat) 

ြဖင့် ပစ ည်းဝယ်ယူတပ်ဆင်လိုပါသည-်

 တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်- ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်၊

   (၁၄:၀၀)နာရီ

၂။ တင်ဒါပုံစံှင့် စာရက်စာတမ်းများကိ ုဌာနမှသတ်မှတ် န်းထား 

အတိုင်း ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

၃။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ဖန်ုး-၀၂-၄၀၇၃၈၀၁၊ 

၀၂-၄၀၆၉၁၂၁ တိုကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)

၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ အကွက် 

အမှတ်(၈၈၅)၊ သံဒင်းရပ်ကွက်၊ ဘိုကေလး(၅)လမ်းရှိ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)
ကျယ်ဝန်းသည့်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ဂရန်ေြမေပ မှ ဂရန်မူရင်းြခမ်း၏ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၂၀x၆၀)ကျယ်ဝန်းသည့် ေြမှင့်ယင်းေြမေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ အေဆာက် 
အအုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား မိမိကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်၍ 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု မ က်ဟေကညာေသာ ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးေကျာ်လွင်[၁၂/ မမန(ုိင်) 
၀၀၅၈၃၇]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူ
ထံသို စရန်တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် 
က ု်ပ်တိုထသံို ဤသတင်းစာေကညာပါရိှသည့ ်ေနရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်သည့်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ေအာင်ြမင် 
ပီးေြမာက်ေစရန် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တွန်ကျးသံ Legal Services၊ အမှတ်(၃၉၀၊ ဘီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ အလုံလမ်းှင့် တွန်ကျးသံ Legal Services၊ အမှတ်(၃၉၀၊ ဘီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ အလုံလမ်းှင့် 
ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-953677000,09-770566586, Email-greatlynn88@gmail.comPh: 09-953677000,09-770566586, Email-greatlynn88@gmail.com

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

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃
 ဦးစည်သူေအာင် ှင့် ဦးစိန်လွင်ဦးစည်သူေအာင ် ှင့် ဦးစိန်လွင်

 တရားလို   တရားပိင် တရားလို   တရားပိင်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ယဇုန(၄)လမ်း၊ 

ဒတုယိထပ် ညာြခမ်း၊ အမှတ်(၅၈၇)ေန တရားပိင်ဦးစန်ိလွင် (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူ 

သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ တရားလိကု " ကတပိဋညိာ်ပါအတိင်ုး ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိ အေရာင်း 

အဝယ် မှတ်ပံုတင်စာချပ် ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ  " ေလ ာက်ထားစွဲဆုိချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 

အရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်၊ ံုးအခွင့်အမိန်ရ ေရှေနြဖစ်ေစ 

သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက်၊ (၁၃၈၃ 

ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၁၂ ရက်)  မွန်းမတည့်မီ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် 

အထက်အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်

သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပး 

လိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က 

ထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင် 

လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ် ပိုလိုက် 

ရမည်။ သင်က ထုေချတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ (၁၆)ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                       (မိုးသင်းေအာင်)(မိုးသင်းေအာင)်

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၄)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၄)

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

 

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇၀၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇၀
ဦးသီဟိုင်              ှင့်              ေဒ ေဒါနြမင့်

တရားလို                                   တရားပိင်တရားလို                                   တရားပိင်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ (၁၀)

ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၆၃)(ေြမညီထပ်ှင့်ပထမထပ်) ရပ်ေန ေဒ ေဒါနြမင့်(ယခုေနရပ ်

လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ ဦးသီဟိုင်က ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ ၂၀၁၁ ခုှစ်၊ 

ဇာရီမ အမှတ်(၁၉၈)တွင် စတိလက်ေရာက်အပ်ေပးပီးြဖစ်ေသာ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် 

ကိးဖုန်းတိုအား လက်ေရာက်ရလိုမ ရလိုေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို 

ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ 

၃ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလကွယ်ေန ) မွန်းမတည့်မီ  ၁၀  နာရီတွင် 

အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို   ထုေချရှင်းလင်းရန်  ုံးေတာ်သို 

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် 

သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလုိက ကည့်  

လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေန

လက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ 

ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                            (ေအးေအးြမင့်)(ေအးေအးြမင့)်

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန်တိုးချဲ(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ အမှတ်(၄၅၁)ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန်တိုးချဲ(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ အမှတ်(၄၅၁)တွင် 

ေနထိင်ုေသာ ဦးဖိးငမ်ိး [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၁၇၃၈၈]ဦးဖိးငမ်ိး [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၁၇၃၈၈]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအား 
ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့်  အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါ 
သည်-

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ် - ၄/၃၉၂၁/ ၂၀၂၁(၅-၁၁-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ ်- ၄/၃၉၂၁/ ၂၀၂၁(၅-၁၁-၂၀၂၁)
 အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့် ေမွးပျားရည်အြပင် ပျားရည်ှင့ ်

ဆက်စပ်ေသာ စားေသာက်ကုန်တုိအား ထုတ်လုပ်မ  ပံုစံဒီဇုိင်းအမျိးမျိးတုိြဖင့် Online System ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 
ဆိင်ုခန်းများဖွင့လှ်စ်၍ ြဖစ်ေစ  ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းလုံး၌ လက်လလီက်ကား ြဖန်ြဖးေရာင်းချလျက်ရိှပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအား မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ုဆင်တယူိုးမှား၊ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွြခင်း၊ 
အမည်စာသား ပုစံတံထူတ်ုလပ်ုေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလပ်ု၊မေဆာင်ရက်ကရန် 
သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွခဲမ့ည်ဆိပုါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးြမင့်ေမာင်(LL.B,D.B.L)  ေဒ ြမတ်ဆုေဝ(LL.B,D.B.L)  ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)ေဒ ေအးြမင့်ေမာင(်LL.B,D.B.L)  ေဒ ြမတ်ဆုေဝ(LL.B,D.B.L)  ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၁၃၈၅၈)   (စ်-၁၆၅၁၁)   (စ်-၁၆၄၇၄)(စ်-၁၃၈၅၈)   (စ်-၁၆၅၁၁)   (စ်-၁၆၄၇၄)

တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ 
(၆)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၆)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၈၅၉၀၂၊ ၀၉- ၄၅၅၇၅၀၁၉၂ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၈၅၉၀၂၊ ၀၉- ၄၅၅၇၅၀၁၉၂

ြပန်လည်ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ချက်ြပန်လည်ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ချက်
(၁၄-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၇)ပါ 

အစ လာမ်တရားေတာ်ှင့အ်ည ီသွလာက်ေပး၍ ကွာရှင်း ြပတ်စဲပီးေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းတွင ်ေဒ သက်မွန်(ခ) ဇာေကရာဟ်ဘ(ီဘ) 
ဦးေဌးေအာင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၉၆၇၇]ဟု ြပန်လည်ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးထင်လင်းေကျာ်(ခ)မုိဟမ ဒ်အာစစ်(ဖ်)  ေဒ ိုစလင်းဦးထင်လင်းေကျာ်(ခ)မုိဟမ ဒ်အာစစ်(ဖ်)  ေဒ ိုစလင်း
[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၆၉၇၈]            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၈၅)[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၆၉၇၈]            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၈၅)

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်မိ၊ ဆန်းချရီပ်ကွက်၊ ကေြမာကင်းလမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၁၇၂)ေန ေဒ ဟင်ရှိန်[၆/ လလန(ိုင်)၀၀၈၉၉၅]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်သည်မှာ-

 က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ဟင်ရိှန်၏သားငယ်ြဖစ်သ ူေမာင်လွင်မှး[၆/ထဝန(ိင်ု)၁၃၆ 

၁၇၅]သည် မခိင်ြဖစ်သ၏ူဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခဘံ ဲစတ်ိဆင်းရေဲအာင် အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုပီး 

ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်

၎င်း၏ြပမူေဆာင်ရက်ချက်များသည ်မိခင်ှင့်သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိ၍ တာဝန်ယူေြဖရှင်း 

ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဇာနည်ေဌး (LL.B)ေဒ ဇာနည်ေဌး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၉၇၆/၂၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၉၇၆/၂၀၁၆)

အမှတ်(၁၆၉)၊ ၉- လမ်း၊ ပုသိမ်ေြမရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။အမှတ်(၁၆၉)၊ ၉- လမ်း၊ ပုသိမ်ေြမရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ေအာင်သာယာရပ်ကွက်၊ (၂၂)လမ်း၊ 

အမှတ်- (၉၅၁) ေန ဦးတင်ိုင်[၉/ပမန(ိုင်)၀၈၃၇၂၃] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 
သားြဖစ်သ ူေမာင်စိုးတင့်ိုင[်၉/ပမန(ိုင်)၀၈၃၇၂၆] ကိုင်ေဆာင်သူသည ်
ဖခင်ြဖစ်သူ၏ ဆုိဆံုးမမ ကုိ မနာခံဘဲစိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပလုပ်ပီး၊ ညီအစ်ကုိ 
ေမာင်ှမများ၏ သေဘာကုိ ဆန်ကျင်ကာ ုိင်ငံြခားသုိ သွားေရာက်၍ ၎င်း၏ 
သေဘာဆ အတိုင်း ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့် 

ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအားလုံးသည ်မိသားစုှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ြခင်း 
မရှိေတာ့ပါေကာင်းှင့် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။
ဦးတင်ိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးတင်ိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းဇာေထွး(LL.B,D.B.L)ေဒ သင်းဇာေထွး(LL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၂)

အမှတ်-၃၀၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(မ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၀၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(မ)ရပ်ကွက်၊ 
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၀၉၉၉၇စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၀၉၉၉၇

မသက်စုမွန်[ိုင်ငံသားအမှတ်-၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၉၀၀၇]မသက်စုမွန်[ိုင်ငံသားအမှတ-်၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၉၀၀၇]

ကိုင်ေဆာင်သူအား သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း ကိုင်ေဆာင်သူအား သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ    ဦးတင်ွန် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၄၈၃၀]၊ 

ေဒ ကည်ကည်စိုး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၀၅၆၀၃]ကိုင်ေဆာင်သူတို၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဃ/ရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်(ဃ/၁၉၂)တွင် ေနထုိင်သူ 

အဖ ဦးတင်ွန် ၊ အမိေဒ ကည်ကည်စိုးတို၏သမီးြဖစ်သူ မသက်စုမွန်[၁၂/ဥကမ 

(ိင်ု)၁၇၉၀၀၇]သည် မဘိတို၏ေမတ ာှင့သွ်န်သင်ဆုံးမမ များအေပ  လုံးဝလိက်ုနာမ မရိှ၊ 

ရန်သူသဖွယ်ြပန်လည်ေြပာဆိုခဲ့ြခင်း၊ လူမ ဆက်ဆံေရးှင့် လူမ ပတ်ဝန်းကျင်တိုတွင ်

လုိက်ေလျာညီေထွေနထုိင်ရန် အမျိးမျိးဆံုးမခ့ဲေသာ်လည်း လံုးဝနာခံြခင်းမရိှပါ၍ မိဘ 

ှစ်ပါးမှာ ကိယ်ုဆင်းရ၊ဲ စတ်ိဆင်းရမဲျားြဖစ်ေပ ခဲရ့ပါသည်။ မသက်စမွုန်သည် ၂၀၂၁ခှုစ်၊ 

ေအာက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းမှစ၍ ၎င်း၏ဆ အေလျာက်မိဘတို၏ ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာ 

သွားပီး အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ကာ ေနအမ်ိမှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်မသက်စမွုန်အား 

ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အပီးအြပတ်စွန်လ တ်အပ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။  (စုံစမ်း ေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားသူများ                           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူများ                           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးတင်ွန်-ေဒ ကည်ကည်စိုး             ဦးြမင့်ချိ(စ်-၅၈၇၁)(၁၉-၂-၉၂)ဦးတင်ွန်-ေဒ ကည်ကည်စိုး             ဦးြမင့်ချိ(စ်-၅၈၇၁)(၁၉-၂-၉၂)

မိဘှစ်ပါး                                                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနမိဘှစ်ပါး                                                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

                                                              ည/၇၇၃၊ ဧရာ(၁၇)လမ်း၊ မ/ဥက လာ                                                              ည/၇၇၃၊ ဧရာ(၁၇)လမ်း၊ မ/ဥက လာ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅/ေဝဘာဂီ)၊ 

သီတာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁/ေအ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ စမ်းသီတာ အမည်ေပါက် 
ရရိှထားသည့် ဂရန်ေြမကွက်ကီးထဲမှ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ အလျား(၂၅)ေပ 
xအနံ(၄၃)ေပ၊ ၁၀၇၅စတုရန်းေပရိှ ေြမကွက်ှင့် ေြမေပ ရိှအိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိုမူလ အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ေဒ စမ်းသီတာ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၀ 
၂၆၅]ထံမ ှက ်ုပ်မိတ်ေဆ ွဦးမျိးလ  င်ြမင့်ထွန်း[၈/တတက(ိုင်) ၁၁၈၂၉၀]ကိုင်ေဆာင် 
သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါကဲ့သို အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
အေထာက်အထားစာရက် စာတမ်းမရူင်း ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်ပီးလ င် အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၂၉)
အမှတ်(၄၃)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၄၃)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊

ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၁၉၃၈ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၁၉၃၈

အေဆာက်အဦှင့် ေြမကွက်များပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အေဆာက်အဦှင့် ေြမကွက်များပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တွံေတးမိနယ်၊ ဘုရားငုတ်တို(က)ရပ်ကွက်၊ တွံေတး-ဒလလမ်း၊ ကွင်း အမှတ်(၁၁၁)၊ ကွင်းအမည-်

ထန်းပင်ိုးကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ(်၃/၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ ေခါန်ဆန်[၁၃/ကခန(ိုင်)၀၂၉၈၂၁]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိေနသည့် 
ဧရိယာ(၀.၀၆၂)ဧကရှိ ေြမကွက်ကီးအနက်မ(ှေပ ၈၆

၁၀၂ x ၁၄၀ ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ အေဆာက်အဦအပါေြမကွက်ှင့ ်ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး၊ တံွေတးမိနယ်၊ ဘုရားငုတ်တုိ(က)ရပ်ကွက်၊ တံွေတး-ဒလလမ်း၊ ကွင်းအမှတ်(၁၁၁)၊ ကွင်းအမည်-ထန်းပင်ုိးကွင်း၊ ဦးပုိင် 
အမှတ်(၃/၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ ေခါန်ဆန်[၁၃/ကခန(ိုင်)၀၂၉၈၂၁]အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေနသည့် ဧရိယာ(၀.၁၄)ဧကရှိ 

ေြမကွက်ကီးအနက်မှ ေပ( ၇၈
၄၀ x၁၂၄/၆၇/၃၆)အကျယ်အဝန်းရှိ အေဆာက်အဦအပါေြမကွက် (၂)ကွက်သည် အမည်ေပါက်သူ 

ေဒ ေခါန်ဆန်ထံမှ ေဒ ရင်ရှန်း [၁၃/ကခန(ိုင်)၁၁၈၆၆၄]က တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ အေဆာက်အဦအပါ ေြမကွက်(၂)ကွက်၏ပိင်ုရှင်မှာ ေဒ ရင်ရှန်း သာတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသ ူြဖစ်ပါေကာင်း၊ အြခားမည်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ရင်ရှန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ရင်ရှန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(င)၊ ေြမကွကအ်မှတ် 

(၃၁၅/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 

(၃၁၅/က)၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊ 

ေဒ ေအး(AB-၀၄၃၁၁၆)အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သူ 

ေဒ ေအးကုိ တရားပိင်ထားကာ ေဒ စန်း 

စန်းတင့်မှ တရားလုိ ြပလုပ်စဲွဆုိသည့်    

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး 

တရားမကီးမ အမှတ် (၁၀/၂၀၂၀)၏ 

စီရင်ချက်ှင့ ် ဒီကရီတရားမဇာရီမ  

အမှတ်(၃၆/၂၀၂၀)၏ အမိန် ၊ ဘီလစ် 

ခန်စာှင့် အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတုိ 

တင်ြပ၍ အမည်ေပါက်  ေဒ ေအး 

(တရား ံး) ကိယ်ုစားဘလီစ် ေဒ သဇူာ 

[၆/ထဝန(ိုင်)၀၂၆၃၄၃]မှ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ရန်ေြမပုံကူး ေလ ာက် 

ထားလာမ အေပ  တရားဝင် ခိုင်လုံ 

ေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့  ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှးဌာနမှး

(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၄)ရပ်ကွက်၊ ေဇာတိကလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၅၄၂)ဟေုခ တွင်ေသာ ေပ(၁၀x၆၀)ေြခရင်းရိှ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်
အိမ် ခံေြမအား ဦးလှေဌး အမည်ေပါက်ကုိ ေဒ သန်းသန်းဝင်း၊ ေဒ ေထွးလှတုိမှ ၎င်းတုိ 
ပိုင်ဆိုင်သည်ဟ ုဝန်ခံလျက် ဦးစိုးသူရေအာင[်၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၃၇၇၅၃]မှ အပီးအပိုင ်
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိေပးေချပီးြဖစ်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း၊ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးသူရေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးစိုးသူရေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြပည့်ြပည့်စ ရှင်ေဒ ြ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

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပုိင်းခုိင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ြမတ်ရတနာ အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-ေအာင်ချမ်းသာမိကွက်သစ်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၅)၊ ဧရယိာ (၀.၀၉၂)ဧက၊ (၂၇၀၀)စတရုန်းေပရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
တည်ရှိရာ အမှတ်(၁၂၅)၊ ြမတ်ရတနာလမ်း (စက်ပစ်ကွင်းေကျာင်းလမ်း)ြမတ်ရတနာအပိုင်း(၃)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ားလံုးတုိကုိ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဝင်းစ ာ 
သန် [၃/လဘန(ိုင်)၀၂၇၈၆၉]မှ (၉-၉-၂၀၀၃)ရက်ေနကတည်းက ဦးြမင့်ဦး (SRM-031597)ဥက    ြမတ်ရတနာအိမ်ရာစီမံကိန်း၊ 
ေနလအေထွေထွထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေရး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်ထံမှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး ယေနအချန်ိထိ လက်ရိှ လက်ဝယ်ထား 
ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေနပါသည်။ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ဝင်းစ ာသန်၏စာြဖင့် အတိအလင်းသေဘာတူခွင့်ြပချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အတွင်းသို ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင်ုြခင်း၊ ခစံည်းိုး ကာရြံခင်းှင့ ်တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်း၊ေရာင်းချ 
ြခင်းများကိ ုလုံးဝ(လုံးဝ)မြပလပ်ုပါရန် တားြမစ် အပ်ပါသည်။ တားြမစ်ချက်များကိ ုကျးလွန်ေဖာက်ဖျက်ပါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီ
တရားစွဲဆို ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းစ ာသန်    ေဒ ိုစလင်းေဒ ဝင်းစ ာသန်    ေဒ ိုစလင်း
[၃/လဘန(ိုင်)၀၂၇၈၆၉]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၈၅)[၃/လဘန(ိုင်)၀၂၇၈၆၉]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၈၅)

အမှတ်(၅၅)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၂၆)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၃၁၁၅အမှတ်(၅၅)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၂၆)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၃၁၁၅

သက်ဆုိင်သူှင့် အများသိေစရန် အသိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူှင့် အများသိေစရန် အသိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏ အမ သည်ြဖစ်သူ မဂျလုိင်ကုိကုိ(ခ)ဆုိမုိင်ဟဟ်ဘီ၊ အမှတ်(၂၇၂)၊ (၇) 

လ ာ၊ ကျိက ဆလံမ်းမကီး၊ တာေမွမိနယ်ေနသ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်အမ သည်၏ ဖခင် ဦးကိုကိုေလး(ခ)ဟာဂျအီဗ ဒွလ်ကရီမ်းသည ်(၂၃-၂-
၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ကွယ်လွန်သူကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ မ ေလးမိ 
ေတာ်ဝင်ခိုင်ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ေြမအေရာင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊ THEO DORE 
Co.,Ltd (ကားအေရာင်းအဝယ်ဝန်ေဆာင်မ ) လပ်ုငန်းများှင့အ်မှတ်(၅/ဘ)ီ၊ (၃၅)လမ်း၊ 
(၇၀x၇၁) လမ်းကား၊ မန်းမ လာအိမ်ရာဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်သုံးထပ်တိုက ်
အေဆာက်အဦ၊ ကား ၁၂စီး၊ ဘဏ်ေငစွာရင်းစာအပ်ု၊ အတွင်းပစ ည်းများှင့ ်အြခားေသာ 
ေြမကွက်များ၊ အေဆာက်အဦများတို၏ ၉၆ပုံ အနက်မှ ၁၇ပုံမှာ က ်ုပ်၏အမ သည်  
မဂျလိုင်ကိုကို(ခ) ဆိုမိုင်ဟဟ်ဘီ၏ ရပိုင်ခွင့်များြဖစ်ေကာင်းှင့် ကွယ်လွန်သူ၏ 
မိခင်ေဒ လှဝင်း(ခ) ဟာဂျ ီမ ဆိုဖီယဟ်ဘ ီက ၉၆ ပုံ ၁၆ ပုံ၊ ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ဇာဇာဦး(ခ) 
ယာစမင်းန်ဘီက ၉၆ ပံု ၁၂ ပံု၊ သား ေမာင်သီဟေသာ် (ခ) မုိအားဇ်က ၉၆ ပံု ၃၄ ပံု ှင့် 
သမီးမေရ ဝတီလ  င် (ခ) ုိမီရှာဟ်က ၉၆ ပု ံ၁၇ ပု ံကိ ုရထုိက်ခွင့်ရိှေကာင်းြဖင့် အစ လာမ် 
ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ဓမ သတ်မှးအဆ်အဆီယမ်ေကျာင်း ရန်ကုန်မှ ေြဖကားထားမ  
ေကာင့် အေမွခွဲေဝေပးေစလိုမ ြဖင့် မ ေလးခိုင်တရားုံးေတာ်၌ တရားမကီးမ  
အမှတ်-၂၅၃/၂၀၂၁ စွဲဆိုထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ယခုတွင် ေဒ ဇာဇာဦး(ခ) ယာစမင်းန်ဘီသည ်ကွယ်လွန်သူ ဦးကိုကိုေလး(ခ) 
ဟာဂျအီဗ ဒွလ်ကရီမ်း၏ တပည့်ြဖစ်သ ူကိုမျိးထက်အာကာှင့ ်ပူးေပါင်း၍ ေမာ်ေတာ် 
ကားများကိုလည်းေကာင်း၊ ေြမကွက်များကိုလည်းေကာင်း လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချလျက ်
ရိှေကာင်း စံုစမ်းသိရိှရပီးသည်ြဖစ်ရာ၊ က ု်ပ်၏ အမ သည်ှင့် အြခားအေမွဆုိင်များ၏ 
သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းှင့်  အြခားနည်း 
လ ဲေြပာင်းြခင်းများကိ ုမြပလုပ်ကရန်ှင့ ်ြပလုပ်ပါက  မည်သူကိုမဆို တည်ဆဲဥပေဒ 
များအရ အေရးယူတရားစွဲဆို ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေရာင်းမှားဝယ်မှား 
မြဖစ်ေစရန်အလိုငှာ၊ အများသိေစရန်တားြမစ်အသိေပးအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ခင်ေမဦး ေဒ ေနာ်အက်စတာေရ   ေဒ ခင်ေမဦး ေဒ ေနာ်အက်စတာေရ  
 (LL.B)(စ်-၁၄၀၇၅)  (LL.B) (စ်-၅၃၇၆၁) (LL.B)(စ်-၁၄၀၇၅)  (LL.B) (စ်-၅၃၇၆၁)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၀)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။အမှတ်(၂၀)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၄၅၉၀၅၅၊ ၀၉-၉၆၃၁၈၆၄၂၀ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၄၅၉၀၅၅၊ ၀၉-၉၆၃၁၈၆၄၂၀

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၂၁၊ နည်းဥပေဒ၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၂၁၊ နည်းဥပေဒ၂၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်
၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ် ၆၈ ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ် ၆၈ ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် ၁၇၆ ။၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် ၁၇၆ ။

ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ်လီမိတက်     ှင့်  ေဒ တင်တင်လှ(ခ) 

(၎င်းဘဏ်ကိုယ်စား မန်ေနဂျာ  ေတ့ဝှက်ကး

ေဒ ွန်ွန်ေဝ)

ဒီကရီအိုင်ရသူ    တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ   တရား ံး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လသာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၂၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လသာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၂၁)လမ်း၊ 

အမှတ်-၅၇ (ေြမညီထပ်)ေန တရား ံး ေဒ တင်တင်လှ(ခ)ေတ့ဝှက်ကး အမှတ်-၅၇ (ေြမညီထပ)်ေန တရား ံး ေဒ တင်တင်လှ(ခ)ေတ့ဝှက်ကး 

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) သိေစရမည်။(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၈ တွင်ကျရှိသည့် ဒီကရီကို 

အတည်ြပလပ်ုရန် ဤံုးေတာ်တွင် ဒကီရအီိင်ုရသကူ ေလ ာက်ထားသည် 

ြဖစ်၍ မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန် အမန်ိကိ ုမထတ်ု 

သင့်ေကာင်း၊ အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 

ေရှေန သိုမဟတ်ု အခွင့ရ်ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၂၀၂၁ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ 

၁၀ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၇ရက်)၁၀ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၇ရက်) ေနမွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ 

နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက်တွင ်ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                               (ဥမ ာစမ်း)(ဥမ ာစမ်း)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

}  }  



ိုဝင်ဘာ  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ အမှတ် (၇၆၀)၊ (၃၇) ရပ်ကွက်၊ 

စကားဝါလမ်း (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ ) ဦးတင်ထွန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်) 

၀၃၄၈၇၅]အမည်ေပါက်မှ ေြမကွက်ှင့ ်ှစ်ထပ်အိမ်အပါအဝင်ကိ ုေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် က ု်ပ်မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုး 

ေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် 

ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက  က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံ ေသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို   ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု  လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေဇာ်ဟန် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၄၂၂၂၆]ဦးေအာင်ေဇာ်ဟန် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၄၂၂၂၆]

ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၃၃၅၄၉၄၊ ၀၉- ၉၅၃၃၃၅၄၉၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၃၃၅၄၉၄၊ ၀၉- ၉၅၃၃၃၅၄၉၄

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂု(ံဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၁၆၈)ရပ်ကွက်၊ အပိင်ုး(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၇၃/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ) ရိှ ေဒ ခင်လ  င်းေဝ [၁၃/ကလန(ိင်ု)၀၀၁၉၂၀]

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါ 

အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုပါမစ်အမည်ေပါက်ထံမ ှအရပ်စာချပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပီး  တရားဝင်လက်ရိှထားကာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 

ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေဌးေအာင် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၀၃၀၄၅]ှင့ ်ေဒ ေအးြမင့ဦ်း 

[၁၂/ခရန(ိင်ု)၀၉၁၄၉၃]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ြမြမဦး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၂၂၂၁၆၅]

က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမြမဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ြမြမဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးပပလင်း(LL.B) ေဒ အိစ ာဖိး(LL.B)ေဒ ေအးပပလင်း(LL.B) ေဒ အိစ ာဖိး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၇၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၇၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၅၀)

အမှတ်(၂၂၈၅/ခ)၊ ေဇယျဝတီ(၆)လမ်း၊  အမှတ်(၃၆/ခ)၊ ေအာင်သေြပအေရှအမှတ်(၂၂၈၅/ခ)၊ ေဇယျဝတီ(၆)လမ်း၊  အမှတ်(၃၆/ခ)၊ ေအာင်သေြပအေရှ

၁၀/ေတာင်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၁၀/ေတာင်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၈၇၀၃ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၆၁၄၀၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၈၇၀၃ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၆၁၄၀၄

ေဒ ခင်ေသာင်းချစ် (Bessie)ေဒ ခင်ေသာင်းချစ ်(Bessie)
 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ

အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အင်းယားမိင်လမ်း၊ ေရ ေတာင်ကုန်းရိပ်သာ၊ 

ခံအမှတ်(၃၃)ေန (ဦးဖိုးချစ်- ေဒ ကည်ေမ)တို၏ သမီး၊ (ဦးရှိန်-ေဒ ကွန်မယ်)

တို၏ သမီးေခ းမ၊ (ဦးေကာင်းတင)်၏ ဇနီး၊ ေဒါက်တာဝင်းေအာင-် ေဒါက်တာ 

ခင်မီမီတင်၊ ေဒ ေဝေဝတင်၊ ေဒါက်တာသီဟတင်(USA)၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာ 

သီဝတင်-ပါေမာက  ေဒါက်တာစိမ်းြမြမေအး၊ ေဒ အိအိတင်တို၏ ေကျးဇူးရှင ်

မခိင်ကီး၊ ေဒါက်တာေဇာ်ေဇာ်ေအး-ေဒါက်တာေမအင်ကင်းေအာင်၊ ကိမုင်းေတဇ 

ေအာင်-မခိင်ုြမတ်သ၊ူ ေမာင်စိုးထက်တင်၊ မမိုးပွင့တ်င်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွား 

သည် ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ညေန ၃:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ  

ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၁၆-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန် 

သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်းြမင့်(ခ)ဆရာဦးကိုကီး UKG စာသင်ဝိုင်း(လင်းစေဒါင်း)ဦးဝင်းြမင့(်ခ)ဆရာဦးကိုကီး UKG စာသင်ဝိုင်း(လင်းစေဒါင်း)

BSc.(Chem),BEd.(အလယ်တန်းြပ-ငိမ်း)BSc.(Chem),BEd.(အလယ်တန်းြပ-ငိမ်း)

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  သုဝဏ ၊  ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်ေဇယျ(၅)လမ်း(ဝဲ)၊ အမှတ်(၁၀) မှန်ခန်းေန (ဦးစိန်ဘွင့်-ေဒ တင်ေအး)

တို၏သားကီး၊ ဦးေအးေသာင်း-ေဒ စန်းစန်းဝင်း၊ ဦးဟန်ွန် ၊ ဦးြမင့သ်န်ိးထွန်း-

ေဒ သန်းသန်းဝင်း၊ ေဒ တင်တင်စိန် (လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ေညာင်ဦးခိုင်၊ 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး၊ ခိုင်မှး)၊ ဦးပု-ေဒ ြမြမစိန်တို၏ အစ်ကိုကီး၊ 

တ/ူတမူ ေြခာက်ေယာက်တို၏ ဘကီး၊ ေြမးှစ်ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးဝင်းြမင့(်ခ) 

ဆရာဦးကုိကီးသည်  ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) နံနက် ၁၀:၅၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါး 

ေသာ ေရာဂါေဝဒနာြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ၁၈-၁၁-၂၀၂၁ 

ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန )တွင် ေရစက်သွန်းချ 

အမ ေပးေဝမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါ 

ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ်ပါ 

သည်။]                                                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မိခင်ကီး ေဒ စိန်ြမင့်မိခင်ကီး ေဒ စိန်ြမင့်

(၁ ှစ်ြပည့်) လွမ်းဆွတ်ြခင်း(၁ ှစ်ြပည့်) လွမ်းဆွတ်ြခင်း

အေမအေမ
* ေမွးဖွားေပးခဲ့လို သား၊ သမီးေတွ လူလားေြမာက်ခဲ့ 

ပါတယ်။

* ပညာတတ်ေအာင် စာသင်ေကျာင်း အေရာက်ပိုခဲ့လို 

ပညာတတ်ေတွြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။

* မလူတန်းေကျာင်းသားတန်ုးက ထမင်းလာေက းခဲတ့ာ 

သတိရေနပါတယ်။

*  သား၊ သမီးေတွနဲေဝးရာ ခရီးလွန်ခဲ့တာ (၁)ှစ်ြပည့် 

ခဲ့ပါပီ။

* ရည်စူးပီး ေစတအီေဟာင်းြပြပင်ပီး အသစ်တည်ထား 

ကိုးကွယ်ရန ်တည်ေဆာက်ေနပါတယ်။

*  (၁)ှစ်ြပည့်အား ရည်စူးပီး (၁၈-၁၁-၂၀၂၁)လြပည့ ်

ေနမှာ ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီးေကျာင်းတွင် ကထိန် 

ခင်းြခင်း၊ ကထန်ိသက  န်းများ ဆက်ကပ်ပေူဇာ်ြခင်းများ 

လုပ်ေဆာင်ေနပါတယ်။

* ေကာင်းရာဘုံဘဝမ ှ  သာဓုအုေမာဒနာ  ေခ ဆိုပါ 

အေမ။

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တံတား၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တံတား၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် 

ဒါယိကာမကီးဒါယိကာမကီး

ေဒ သန်းသန်းေဌး(ခ)ကျစွပ်ဟာ(ခ)အလျန်ကျ ိေဒ သန်းသန်းေဌး(ခ)ကျစွပ်ဟာ(ခ)အလျန်ကျ ိ
ကျံးကိုလွီးကျံး(ေမာင်ခိုင်လမ်း)ကန်ေတာ့ခံဆရာမကျံးကိုလွီးကျံး(ေမာင်ခိုင်လမ်း)ကန်ေတာ့ခံဆရာမ

အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)
ရန်ကုန်မိေန [ဦးကျရန်ချမ်း-တန်ချပ်ချာ(ခ)ေဒ ေထွး]တို၏ 

သမီး၊ ဦးေမာင်က(ခ)အန်ေချာင်က(OK ဂျံ)၏ဇနီး၊ ေမာင်ေကျာ ်

ေကျာ်ဦး၊ မအိေဟမာန်၊ မြဖှင်းဦး၊ မသင်းအိ ာ-ကိုေကာင်းြမတ်၊ 

မသ ာဦး၊ ေမာင်ထက်လင်းေအာင်၊ ေမာင်ေအာင်ထက်ပိုင်၊ မသ ာ 

စိုးဝင်း၊ ေမာင်မင်းစိုးသူ၊ ေမာင်ေဝယံစိုးဝင်း၊ မဆုြမတ်တင်ဦးတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာအဘွား၊ Adelyn ၏ ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားကီးသည် 

၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁၂:၃၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွား 

ပါသြဖင့ ် ၁၈-၁၁-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန )တွင်  ေရေဝးသုသာန်သို 

ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှမိတ်ေဆွများ 

အား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ကမာရတ်မိနယ်ေနအိမ်မှ 

ကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ သန်းွန်ေဒ သန်းွန်
အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်

ကချင်ြပည်နယ်၊ ဟိုပင်မိ၊ နန်ရင်းရာေန(ဦးဖိုးဇုံ-
ေဒ မယ်လှ)တုိ၏သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ တုိက်ေဟာင်း(၈)၊ အခန်း 
(၉)၊ ဂျိးြဖလမ်း၊ ဖ.ဆ.ပ.လရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  
မိနယ်ေန ဆရာမ ေဒ ွန်ွန်ရ၏ီ ညမီ၊ ဦးလှေအာင်ြမင့၏် 
ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ မခင်ြမတ်လင်း၊ မေအးြမတ်ခိင်ု၊ ေမာင်သရူ 
ေအာင်-မေကခိုင်ဦး၊ ေမာင်ေအာင်စည်သူ-မဧပရယ်ေကျာ်၊ 
ေမာင်လ  င်းေကျာ်တို၏ေမွးသမိခင်၊ ေြမးသုံးေယာက်တို၏ 
အဘွားသည် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင် 
ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်ကိ ု
ယင်းေနညေန ၃ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ် 
ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 
ညိးငယ်စွာြဖင့ ်အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးမျိးသန်ဦးမျိးသန်
ဓာတ်ပုံက မ်းကျင်-၂ (မဂ  လာဒုံ-ြပန်/ဆက်)ဓာတ်ပုံက မ်းကျင-်၂ (မဂ  လာဒုံ-ြပန်/ဆက်)

အသက်(၆၀)အသက်(၆၀)
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ဟသ  ာတမိနယ်ေန (ဦးဘုိးရိှန်-ေဒ တင်ေမ)တုိ၏ 

သား၊ ေပါက်ကန်ုးအပိင်ု(၄)ေန(ေဒ ေအာင်ကည်)၊ ေတာင်ဥက လာပမိေန ဦးတင် 

ဝင်း(တိင်ုးရင်းသမားေတာ်)-ေဒ ြမအုံး၊ ေပါက်ကန်ုးအပိင်ု(၄)ေန (ဦးသန်ိးစ)ံ-ေဒ ခင် 

ေအးြမင့၊် ဆရာေလးေဒ မာလာ၊ ဦးသန်ိဟ၊ံ ေရ ေပါက်ကေံန ဗိလ်ုကီးလှကိင်- ေဒ  

သ ာြမင့်၊  ေနြပည်ေတာ်ေန ဗုိလ်ကီးမျိးေအး-ေဒ လှလှနီတုိ၏ ညီေမာင်၊ ေပါက် 

ကန်ုးရပ်ကွက်ေန ဦးေအာင်စိုးြမင့-်ေဒ ြမ ြမမတူို၏အစ်ကိ၊ု ဝါးတရာ(၂၃)ရပ်ကွက် 

ေန ဦးေဇာ်မင်းထိုက(်E.P)- ေဒ ကလျာြမင့်၊ ေပါက်ကုန်းအပိုင(်၄)ေန (ဦးေကျာ် 

ထွန်းဦး)-ေဒ ြမတ်သူဇာ(ြပန်/ဆက်-မဂ  လာဒုံုံး)၊ တသ-ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း-

ေဒ စန်းေသာ်တာ၊ ဦးဖိးမင်းသူ၊ မပိုးြပည့်ြပည့်ဖိးတို၏ ဦးေလး၊ ေပါက်ကုန်း 

အပုိင်(၄)ေန ေဒ ဆုလ  င်(ြပန်/ဆက်-ထန်းတပင်ံုး)၊ မဆုလင်းလ့ဲတုိ၏ ေမွးသဖခင် 

ေကျးဇူးရှင်၊ ေဒ လ  င်လ  င်ဝင်း(တပ်မေတာ်အထည်ချပ်-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ခင်ပွန်း ဦးမျိးသန်သည် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန) နံနက် ၁:၂၀ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာ 

ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်အား ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ 

(ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သိုပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှမိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၃-၁၁-၂၀၂၁(အဂ   ါေန )နံနက်တွင်မဂ  လာဒုံ 

မိနယ်၊ ေပါက်ကန်ုးရပ်ကွက်၊ အပိင်ု(၄)၊ စကားဝါလမ်း၊ အမှတ်(၁၉/၂)ေန ေဒ လ  င် 

လ  င်ဝင်း၏ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားနာ က ေရာက်ပါရန်ညိးငယ်ေသာ 

စိတ်ထားြဖင့်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ တင်ကည်(ေတာင်ငူ)ေဒ တင်ကည(်ေတာင်ငူ)
အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ဦးဝိဇ ာလမ်း၊ အမှတ်(၁၃)ေန 
(ဦးေမာင်ေမာင-်ေဒ ေဌး)တို၏ သမီး၊ (ဦးဘိုကီး-ေဒ တင်ေမ)တို၏ 
သမီးေခ းမ၊ (ဦးေကျာ်ထွန်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဒ ခင်ခင်ဝင်း၊ 
(ေဒ တင်တင်ဝင်း)၊ ဦးလှသ-ူေဒ ခင်ေဌးဝင်း၊ ဦးစည်သ-ူ (ေဒ နနီရီင်)၊ 
ဦးြမင့်သူ-ေဒ လှလှွယ်၊ ဦးွန်သ-ူMrs.Machiko တို၏ ေကျးဇူးရှင် 
ေမွးသမိခင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက်တို၏အဘွားသည ်၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက် 
ည ၉ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၈-၁၁-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ 
ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား 
အသိေပးအပ်ပါသည်။  (ေနအိမ်မှကားများ  နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် 
ထွက်ပါမည်။)                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ရီရီ(ေတာင်ကုတ်)ေဒ ရီရီ(ေတာင်ကုတ်)
အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)

ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဝဠဝန်(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ေဝဠဝန် 

လမ်းကျယ်၊ အမှတ်(၄၃/၄၅)၊ (ပထမထပ်)ေန (ဦးဘေအး-ေဒ ြမွန် )

တို၏သမီး၊  (ဦးဝင်းေမာင)်၏ဇနီး၊ ဦးေကျာ်ေဇယျ-ေဒ နီနီေအး၊ ဦးေကျာ် 

ေဆွသန်-ေဒ စုမာြမင့်တို၏မိခင်၊ ေမာင်ေအာင်ေကျာ်မင်း၊ မြဖစင်ေဖွး၊ 

မရ န်းလဲ့ရတီ၊ ေမာင်ေအာင်ဖိးြမတ်တို၏အဘွားသည် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ 

(ဗဒု ဟူးေန) မွန်းလဲွ ၁၂:၁၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၉-၁၁-၂၀၂၁ 

(ေသာကာေန )တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) နနံက်ပိင်ုးတွင် 

ရက်လည်ဆွမ်းေက း အမ ေဝမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ် အထက်ပါေနအမ်ိသုိ တရား 

ေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ေသာင်းချစ် (Bessie)ေဒ ခင်ေသာင်းချစ ်(Bessie)
 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ

အသက် (၉၁)ှစ်အသက် (၉၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အင်းယားမိင်လမ်း၊ ေရ ေတာင်ကုန်းရိပ်သာ၊ 

ခံအမှတ်(၃၃)ေန ေဆးတက သိုလ်(၁)ရန်ကုန်၊ ေဆးပညာဌာန၊ ပါေမာက  
(အငိမ်းစား) ပါေမာက ေဒါက်တာ သီဝတင်-ပါေမာက   ေဒါက်တာစိမ်းြမြမေအး 
တို၏မိခင် ေဒ ခင်ေသာင်းချစ်သည ်၁၅-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ညေန ၃:၃၀ 
နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ဇနီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်ဇနီးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်ဇနီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်ဇနီး
အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများအရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်သင်းရီ(ေရ ကျင်)ေဒ ခင်သင်းရ(ီေရ ကျင်)
အ.ထ.က(၁) သဃ  န်းက န်း(စာေရးကီး)အ.ထ.က(၁) သဃ  န်းက န်း(စာေရးကီး)

ေရ ကျင်မိနယ်အသင်းအမ ေဆာင် ေရ ကျင်မိနယ်အသင်းအမ ေဆာင် 

ရတနာေမတ ာ Micro finance ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်ရတနာေမတ ာ Micro finance ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ရန်ကုန်ဆရာအတတ်သင်သိပ ံ ပန်းချ ီကထိက ဆရာကီး [ဦးကည ်

(ေရေဆး)]-ေဒ ေစာတို၏ သမီး၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေလးလ ာ၊ သီရိေဝဘာလမ်း၊ 

ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးေအာင်တိုး (ဌာနမှး၊ 

စက်မ -၁၊ ငိမ်း)]၏ဇနီး၊ (ဦးခင်စုိး)-ေဒ ြမင့်ရီ၊ (ဦးစိုးရ-ီေဒ မူေလး)တုိ၏ညီမ၊ 

ဦးတင်ေအးထွန်း-ေဒ တင်ဝင်းကည်(ခ)မူမူ(ြမန်မာ့မီးရထား၊ ေငွစာရင်း-

ငမ်ိး)၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်န်ိး(ခ)နနီတီို၏ အစ်မ၊ ဦးသက်ိင်ုြမင့-်ေဒ သတီာေအာင် 

(ထ-၁၊ သဃ  န်းက န်း)၊ ဦးေသာ်ဇင်ေအာင် (မဂ  လာဒံုေလဆိပ်)-ေဒ ှင်းွယ် 

ေအးလ  င်တို၏ မိခင်၊ ေမာင်ဇွဲသီဟထွန်း-မစုသက်ိုင်၊ မခွန်းချိသက်ိုင်၊ 

မှင်းေအးလွင်တုိ၏ အဘွားသည် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၈:၄၅ နာရတွီင် 

၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၉-၁၁-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) 

မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

(ေနအမ်ိမှကားများ မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။)  [ကွယ်လွန်သအူား 

ရည်စူး၍ ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) နနံက်တွင် အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည် 

ဆွမ်းေက းတရားနာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တံတား၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တံတား၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် 

ဒါယိကာမကီးဒါယိကာမကီး

ေဒ သန်းသန်းေဌး(ခ) ကျစွပ်ဟာ(ခ) အလျန်ကျ ိေဒ သန်းသန်းေဌး(ခ) ကျစွပ်ဟာ(ခ) အလျန်ကျ ိ
ကျံးကိုလွီးကျံး (ေမာင်ခိုင်လမ်း)ကန်ေတာ့ခံဆရာမကျံးကိုလွီးကျံး (ေမာင်ခိုင်လမ်း)ကန်ေတာ့ခံဆရာမ

အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)
ရန်ကုန်မိေန [ဦးကျရန်ချမ်း-တန်ချပ်ချာ(ခ)ေဒ ေထွး]

တို၏သမီး၊  ဦးေမာင်က(ခ)အန်ေချာင်က (OK ဂျံ)၏ဇနီး၊ 

ဦးေဌးဦး-ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်အး၊ ဦးမျိးဦး-ေဒ သင်းသင်းလ  င်၊ ေဒါက်တာ 

ြမင့ြ်မင့်က-ေဒါက်တာစိုးဝင်း၊ ဦးတင်ဦး-ေဒါက်တာုလုင်းတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာေမွးသမခိင်၊ ေြမး ၁၁ ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏ 

ဘွားဘွားကီးသည ်၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂:၃၅ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ၁၈-၁၁-၂၀၂၁ (ကာသ 

ပေတးေန )တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်

ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ မတ်ိေဆမွျားအား အေကာင်းကားအပ်ပါ 

သည်။ (ကမာရတ်မိနယ် ေနအမ်ိမှ ကားများ နနံက် ၁၀ နာရတွီင် 

ထွက်ပါမည်။)                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

လူသားတို၏   လူသားတို၏   

ကျန်းမာေရး  ကျန်းမာေရး  

အိုဇုန်းလ ာအိုဇုန်းလ ာ

ကို  ကို  

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

ေပးေပး



ိုဝင်ဘာ   ၁၈၊   ၂၀၂၁  

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

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ယေန ဖတ်စရာ

သစ ာေဖာက်တဲ့လား

တုတ်ိုင်ငံ၌ ေဆာင်းရာသီ

အုိလပံစ်အားကစားပိင်ပဲွမတိင်ုမ ီ

ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေရး

စည်းမျ်းများ တင်းကျပ် 

ေအာင်လအန်ဆန်၏ပဲွစ် 

လာမည့်ှစ် အေစာပုိင်းမှသာ 

ပါဝင်ဖွယ်ရှိ

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ    ၆

စာမျက်ှာ    ၂၄

စာမျက်ှာ    ၁၃

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ     ၁၇

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဆရာ ဆရာမများအေပ  အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင်အြဖစ ်

ိေုသေလးစားမ ရိှစွာြဖင့ ်ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ တစ်ရပ် 

သဖွယ် သတ်မှတ်ထားပီး အြခားမည်သည့်ိင်ုငတွံင်မှ မေတွရိှိင်ုေသာ 

အေလးအနက်ြပမ ကို ေတွရှိရမည်ြဖစ်သည်။

အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာ ဆရာမများသည်လည်း ေစတနာ 

ကို အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့်အတူ အနစ်နာခံကာ တပည့်များအေပ  

ရင်ဝယ်သားသဖွယ် သေဘာထား၍ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်      အတတ်ပညာသင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ြပင်ဆုံးမ၊ သိပ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့်ရာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ေန 

သူများြဖစ်သည်။                          စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို  

အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ ေတာင်အေမရကိဇန်ုရဲ ကမ ာဖ့လား 

ဝင်ခွင့်ပွဲစ်(၁၂)အြဖစ် ိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်ညပိုင်းက ဘရာဇီး 

အသင်းနဲ  ယှ်ပိင်ကစားခဲရ့ာ ဂိုးမရိှသေရရလဒ်သာ ထွက်ေပ  

ခဲေ့ပမယ့ ်လက်ရိှအချန်ိမှာ ရမှတ်စစုေုပါင်း ၂၈ မှတ်ရရိှထားတာ 

ေကာင့် ၂၀၂၂ ကာတာကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲ တိုက်ိုက်ဝင်ခွင့ ်

ရရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

ဝင်ေရာက်ခွင့်ရရှိ

ကိပုါအေမရကိဖလားချန်ပယီ ံအာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ 

၂၀၂၂ ကာတာကမ ာ့ဖလားပိင်ပွ ဲတိုက်ိုက်ဝင်ခွင့်ကိ ုဘရာဇီး 

အသင်းရဲေနာက် ေတာင်အေမရကိကိယ်ုစားြပ ဒတုယိအသင်း 

အြဖစ် ဝင်ေရာက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး ဘရာဇီးအသင်းဟာ ၁၂ 

ပဲွကစားပီးချန်ိမှာ ရမှတ် ၃၄ မှတ်နဲ ကမ ာဖ့လားဝင်ခွင့ေ်စာစီးစွာ 

ရရှိခဲ့တဲ့အသင်းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ယှ်ပိင်ကစားခဲ့

အီေကွေဒါအသင်းဟာ ၂၀၂၂ ကာတာကမ ာ့ဖလားပိင်ပွ ဲ 

တိက်ုိက်ုဝင်ခွင့ရ်ရိှခဲတ့ဲ ့ေတာင်အေမရကိဇန်ုရဲ တတယိေြမာက် 

အသင်းြဖစ်ပီး အေီကေွဒါအသင်းဟာ ိဝုင်ဘာ ၁၆ ရက် ညပိင်ုး 

က ယှ်ပိင်ကစားခ့ဲတ့ဲ ချလီအီသင်းနဲ ပဲွစ်မှာ ချလီအီသင်းကုိ 

ှစ်ဂိုးြပတ်နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းြဖစ်ပါတယ်။

အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ  ဘရာဇီးအသင်းနဲ   ပွဲစ်မှာ 

ဂိုးမရှိသေရရလဒ်ထွက်ေပ ခဲ့တာေကာင့ ်ေနာက်ဆုံးယှ်ပိင် 

ကစားခဲ့တဲ့                         စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို  

သန်လျင်တံတား၊ ေြမာက်ဥက လာပတံတား၊ ထန်းတပင်မိနယ်ှင့် ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်
ဗားကရာမီးပွိင့်ရှိ လုံ ခံ ေရးအဖွဲဝင်များအား ပစ်ခတ်ခဲ့သူများှင့် ရန်ကုန်မိအတွင်း

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်သူ ၄၇ ဦးအား လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ
ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၇

အကမ်းဖက်    အဖွဲအစည်းြဖစ်ေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့်     PDF အဖွဲများ၏ 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအား ေဖာ်ထုတ် 

ဖမ်းဆီးိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ုိဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် လံု ခံေရးပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်   သတင်းအရ  ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်  အင်းဝအိမ်ရာတွင် 

ေအာင်ဇင်ဖိး(ခ) မင်းကီး  (၁၉)ှစ်ကို 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်၊၊

တရားခ ံေအာင်ဇင်ဖိး(ခ)မင်းကီး၏ 

ထွက်ဆုိချက်အရ ုိဝင်ဘာ  ၁၄ ရက်တွင် 

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိငး်)မိနယ် (၄၆) 

ရပ်ကွက် ြပည်ေထာင်စုလမ်းရှ ိHotel 46 

အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖခွဲရ့ာ အကမ်းဖက်မ  

ှင့်       စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို  

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ အေကာင်းမဲ ့ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ြခင်းေကာင့်
ဆရာ ဆရာမများှင့ ်ပညာေရးဝန်ထမ်း ၁၂ ဦး ေသဆုံး၊ ၁၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့

ဗဟန်းမိနယ် ယူုိက်တက်ကွန်ဒုိ 

မှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် လက်နက်/ခဲယမ်း 

များ မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု။

အာဂျင်တီးနားအသင်းှင့် ဘရာဇီးအသင်းတို ၂၀၂၂ ကာတာကမ  ာဖ့လားပိင်ပွဲ ဝင်ခွင့်ရရှိ


