
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်      ၂     ရက်၊      စေနေန။                                                                                                                                            Saturday,       20     November    2021          ၁၀၅၆၃

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

သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည် 
ကာလရှည်ြမင့စွ်ာ စိုးရမ်ိရ၏။ လမူိက်ုတိုှင့ ်အတူေနရ 
ြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတူေနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 
ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည် 
ေဆမွျိးတိုှင့ ်အတူတကွ ေနထိင်ုရသကဲသ့ို ချမ်းသာ 
၏။

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ဖတ်စရာယေန

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၉

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည်   

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်း 

သားလူမျိးများဖွံဖိးေရးတက သိုလ်  ပညာေရးဘွဲ  

ငါးှစ်သင်တန်း     အမှတ်စ်(၄)  ေကျာင်းဆင်းမည့် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကုိ ယေနမွန်းလဲွ ၂ နာရ ီ

တွင်   ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ုံး ငေုရ ဝါခန်းမ၌ ေတွဆုအံမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆံုပဲွသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   

ဒတုယိဥက   ၊     ဒတုယိဝန်ကီးချပ်     ဒတုယိဗိလ်ုချပ် 

မှးကီး    စိုးဝင်း၊       ေကာင်စအီဖဲွဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

မန်းငိမ်းေမာင်၊    ေဒ ေအးုစိန်၊    Jeng  Phang   

ေနာ်ေတာင်၊    ဦးေမာင်းဟာ၊     ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ 

ေစာဒန်နီယယ်၊       ေဒါက်တာ ဗညားေအာင်မိုး၊ 

ဦးေရ ကိမ်း၊   အတွင်းေရးမှး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေအာင်လင်းေဒွးှင့်  တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး  ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး   ရဲဝင်းဦး၊    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ 

ြဖစ်ကသည့ ် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး  ထွန်းထွန်းေနာင်၊ 

ေဒါက်တာွန်ေဖှင့်     ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်၊ 

ဒုတိယဝန်ကီး        ဗိုလ်ချပ်ခွန်သန်ေဇာ်ထူးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ၊       ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများ      ဖွံဖိးေရးတက သိုလ်ပညာေရးဘွဲ  

ငါးှစ်သင်တန်း  အမှတ်စ်(၄)   ေကျာင်းဆင်းမည့ ်  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ  ၇၂  ဦးတုိ တက်ေရာက်ကပီး

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

မိမိတိုတာဝန်ကျရာေဒသများမ ှတိုင်းရင်းသားလူငယ်များကို

ိုင်ငံကအားထားရသည့ ်လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များြဖစ်လာေအာင ်ြပစုပျိးေထာင်ေပး

ိုင်ငံသားတိုင်း ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်ပီး ပညာရည်ြမင့်မားြခင်းသည် ိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက် အေကာင်းဆုံးအာမခံချက်ပင်ြဖစ်

ကချင်ြပည်နယ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

ှင့ ်ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးတိုရိှ မိနယ် ၁၃ မိနယ်မှ ေနထိင်ုေသာ ြပည်သမူျားအေနြဖင့် 

မိမိေနအိမ်တွင် ေနထိုင်ရန်အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ြခင်းမှ ပယ်ဖျက်

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ကလုသမဂ ၏ အဆုိကိ ု

ိုင်ငံေရးသွတ်သွင်းေနမ ထက်ပို၍ မည်သည့် 

အေကာင်းြပချက်မ မရှိဟု  ြမင်

အဂတိပယ်ခွာ

ြပည်သာယာဖို 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါစို

စာမျက်ှာ » ၅ စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၈

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိးများ ဖွံဖိးေရးတက သိုလ်ပညာေရးဘွဲ ငါးှစ်သင်တန်း အမှတ်စ်(၄) 

ေကျာင်းဆင်းမည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊   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

မွန်ြမတ်ေသာုိင်ငံေရးြဖင့် တုိင်းြပည်တည်ေဆာက်

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

ိင်ုငေံရးသည် မွန်ြမတ်ေသာအလပ်ုြဖစ်သည်။ မွန်ြမတ်ေသာိင်ုငေံရးကိ ုယတ်ုမာ 
ညစ်ေထးေအာင် မြပလပ်ုသင့ေ်ပ။ ိင်ုငေံရးေလာကသိုဝင်ေရာက်ပီး အသုံးမချသင့၊် 
မဖျက်ဆီးသင့၊် အေရာင်မဆိုးသင့ေ်ပ။ ိင်ုငေံရးေလာကသို ဝင်ေရာက်ပီး တိင်ုးြပည် 
ှင့်လူမျိးေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းေရးကုိသာ လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ သုိေသာ် ြမန်မာ့ 
ိင်ုငေံရးသမိင်ုးတွင် အကျည်းတန်အုပ်ဆုိးသည့် ယတ်ုမာညစ်ေထးမ များြဖစ်ေပ  
ခဲ့သည်။

“ိုင်ငံေရးသည် လူမ သူမ ကိစ အားလုံးြဖစ်သည်။ လူသည် လူလိုလုပ်ရန် 
ကိးစားမ ှအထေြမာက်သည်။ လူှင့်တိရစ ာန်ကွဲြပားမ တွင် လူသည် ထွင်တတ် 
သည်။ အစွမ်းြမင့တ်တ်သည်။ ထိုေကာင့ ်အရည်အချင်းြမင့သ်ည်။ ထိအုရည်အစွမ်း 
မှာ အသိeာဏ်ပင်ြဖစ်သည်။ လူ၏အသိeာဏ်ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာတွင ်
ပိုမို ပ်ေထွးလာေသာအခါ ိုင်ငံေရးတည်းဟူေသာ လူ ပင်မတရားေပ ေပါက် 
လာခဲ့သည်။ လူမ ြပဿနာများကိ ုလူချင်းညိ  င်းမရ၊ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ြဖစ်လာေသာ 
အခါ အစိုးရတစ်ရပ်ြဖစ်လာရသည်။ လူေတွ တရားမေစာင့်၍ အစိုးရြဖစ်ေပ လာ 
ရသည်။ လူေတွသာ တရားေစာင့်ိုင်လ င် အစိုးရရှိေတာ့မည်မဟုတ”်ဟု ၁၉၄၀ 
ြပည့်ှစ်ထုတ ်ဒဂုန်မဂ ဇင်းတွင် သခင်ေအာင်ဆန်းက ေရးသားခဲ့သည်။

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည်  ြမန်မာြပည်ိုင်ငံေရးှင့်ပတ်သက်၍  ပွင့်ပွင့ ်
လင်းလင်း တစ်တစ်ခွခွ ေြပာကားတတ်သည်။ ဖက်ဆစ်ေတာ်လှန်ေရးမပီးဆုံးေသးမ ီ
အိ ိယဘုရင်ခံချပ်ြဖစ်လာမည့် ဗိတိသ ေတာ်ဝင်မိသားစုဝင် ေမာင့်ဘက်တန် 
ြမန်မာြပည်သုိ ေခတ ေရာက်ရိှစ် “ိင်ုငေံရးဆိတုာ မွန်ြမတ်ပါတယ်။ ဒအီေဆာက် 
အအုံကီးေပ  ေခွးတက်အိပ်ိုင်သလို ိုင်ငံေရးေလာကမှာလည်း လူယုတ်မာေတ ွ
တစ်ခါတေလ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ိုင်ငံေရးသမားစစ်စစ်ေတွဟာ ဒီလူယုတ ်
မာေတကွိ ုအလစ်မေပးဘ ဲဟန်တားဝိင်ုးပယ်ိင်ုရင် ိင်ုငေံရးေလာကကီး မွန်ြမတ် 
သန်စင်ပါလိမ့်မယ”်ဟု ေမာင့်ဘက်တန်အား ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ြမန်မာ့ုိင်ငံေရးသည် လွတ်လပ်ေရးမရမီကာလကတည်းက ုိင်ငံေရးသမား 
မစစ်သည့် အာဏာယစ်မူးသူအစွန်းေရာက်များ၊ အေချာင်သမားများပါဝင်လာခဲသ့ည် 
ကိ ုသမိင်ုးကိေုလလ့ာလ င် ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ သိုေကာင့လ်ည်း အကပံက်စက်သ ူ
အာဏာယစ်မူးသည့ ်အစွန်းေရာက်ိုင်ငံေရးသမား၏ ေစခိုင်းချက်အရ လက်ပါး 
ေစအကမ်းဖက်သမားများက အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း
ှင့်ေခါင်းေဆာင်များကို ရက်ရက်စက်စက ်လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချပ် 
ေအာင်ဆန်းအပါအဝင် အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ လွတ်လပ်ေရးပန်းတိုင ်
မေရာက်မ ီေရတမ်ိနစ်ခဲရ့သည်။ လွတ်လပ်ေရးရေသာအခါ အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်း 
မ များ ေပ ေပါက်လာခဲ့သည်။

မျက်ေမှာက်ကာလ ဒီမိုကေရစီေခတ်၌  ိုင်ငံေရးသမားများတွင ်တိုင်းြပည ်
တည်ေဆာက်ေရး၊ ေကာင်းစားေရးအတွက်  အလပ်ုလပ်ုကေသာ  ိင်ုငေံရးသမားများ 
ှင့ ်အာဏာရရိှေရး၊  တည်မေဲရးအတွက် အလပ်ုလပ်ုကေသာ  ိင်ုငေံရးသမားဟ၍ူ 
ှစ်မျိးှစ်စားရှိလာသည်။ ဒီမိုကေရစီကိ ုဟစ်ေက း၍ ိုင်ငံေရးလုပ်သူများသည ်
၎င်းတို အာဏာခိင်ုမေဲရးှင့ ်အာဏာလက်လ တ်လိက်ုရေသာအခါ ယတ်ုမာညစ်ေထး 
သည့ ်အလပ်ုများြပလပ်ုလာကသည်။ ြပည်ပအားကိုး၍ မမိတိိင်ုးြပည်ပျက်စီးေရးကိ ု
ြပလပ်ုလာကသည်။  ရည်ရယ်ချက်မှာ အာဏာရရိှေရးအတွက်ြဖစ်သည်။ မမိပိါတ ီ
အာဏာရရိှေရးအတွက် ြပည်သမူျားကိ ုလှည့်ြဖားစည်းံုးခ့ဲသည်။ ချစ်ဟန်ြပသည်။ 
ြပည်တွင်းမ ှအသိအြမင် လွဲမှားေနေသာ ြပည်သူများကိ ုအကမ်းဖက်သမားများ 
ဘဝေရာက်ေအာင် တွန်းပိုေပးခဲ့သည်။ တိုင်းြပည်ဖျက်ဆီးေရး အကမ်းဖက ်
လုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်ုိင်ေအာင်ြပည်ပမှ ေသွးထုိးလ ံေဆာ်ေပးသည်။   တုိက်ခုိက် 
ဖျက်ဆီးသတ်ြဖတ်မ များ ြပလုပ်ကသည်။

အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား ထခိိက်ုပျက်စီးကရသလိ ုအကမ်းဖက်သမားများလည်း 
ဖမ်းဆီးအေရးယ ူေသဆုံးမ များရှိခဲ့သည်။ ေကာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ ဆိုးသည်ြဖစ်ေစ 
ထခိိက်ုပျက်စီးရသည်မှာ ြပည်သမူျားသာြဖစ်သည်။ ြပည်သမူျားမှာ ိင်ုငေံရးသမား 
များ၏ အသုံးချခံ၊ အထိခိုက်ခံ၊ အနင်းေြခခံ၊ အဖျက်ဆီးခံြဖစ်ခဲ့ကသည်။ အကမ်း 
ဖက်မ များသည် တုိင်းြပည်ကုိကယ်တင်ေရးလား၊ ဖျက်ဆီးေရးလားဆိုသည်ကိ ုခဲွြခား 
 ြမင်ကရန်လိအုပ်သည်။ ယခအုခါ ိင်ုငေံရးသမားအချိ၏ ယတ်ုမာပက်စက်ေသာ 
အကံအစည် အားေပးေထာက်ပ့ံေပးေနမ ေကာင့် တုိင်းြပည်၌ ပျက်စီးဆံုး ံးမ များ 
ကို မျက်ဝါးထင်ထင ်ြမင်ေတွေနရသည်။

လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးကသူများသည ်  အကမ်းဖက်သမားများ 
ြဖစ်သည်။  ပါးစပ်ှင့်တိုက်ခိုက်ကသူများသည ်   အဖျက်သမားများြဖစ်သည်။ 
ထိုမေကာင်းမ   တိုင်းြပည်ပျက်စီးေရးြပလုပ်ကသူများအား  ေသွးထိုးလ ံေဆာ် 
ေြမာက်ပင့်ေပးေနသူများသည ်ယုတ်မာညစ်ေထးေသာ ိုင်ငံေရးအေချာင်သမား
များြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေရးသမားစစ်စစ်သည် တိုင်းြပည်ှင့်လူမျိးအကျိးအတွက ်
ေြဖာင့်ေြဖာင့်တန်းတန်း မဆုတ်မနစ် ကိးပမ်းအားထုတ်ကသူများြဖစ်သည်။ 
ယခုအခါ လွတ်လပ်၍ စစ်မှန်ေသာ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံသစ်ကိ ုတည်ေဆာက်လျက ်
ရိှသည်။ ဆိုးညစ်ေသာိင်ုငေံရးသမားများကိဖုယ်ရှား၍ မွန်ြမတ်ေသာိင်ုငေံရးြဖင့ ်
ဒီမိုကေရစီိုင်ငံသစ်ကိ ုတည်ေဆာက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။   ။

မျိးသန်မျိးေစ့ထုတ်စိုက်ကွက်များအား မျိးကွဲုတ်ပယ်ြခင်းှင့် ပိုးမ ားကျေရာက်မ  ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆး

ေကာလင်း  ိုဝင်ဘာ  ၁၉

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး  ေကာလင်းမိနယ် 

ခွင်ေတာင်းအပ်ုစ ု လက်ပေံကွေကျးရာမှ 

ေတာင်သူ    ဦးေမာင်ဝင်း၏   ေမှာ်ဘီ-၂ 

ငါးဧက၊  ဆင်းဧကရီ-၃  ေြခာက်ဧက၊ 

ဧရာမင်းတစ်ဧက    မျိးသန်မျိးေစ့ထုတ် 

စုိက်ကွက်   စုစုေပါငး်  ၁၂  ဧကအား 

ေနာက်ဆံုးအကိမ် မျိးကဲွတ်ုပယ်ြခင်းှင့ ်

ပုိးမ ားေရာဂါကျေရာက်မ ရိှ၊ မရိှ  စစ်ေဆး 

ြခင်းများကို   ခိုင်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး 

ဦးဝင်းသိန်း၊      ခိုင်မျိးေစတ့ာဝန်ခံ 

ေဒ ကင်စန်း၊ ကွင်းတာဝန်ခံလက်ေထာက် 

ဦးစီးမှး ေဒ ကကဝငး်၊ မိနယ်ုံးမှ  

ဝန်ထမ်းများ၊   အကျိးေဆာင်ေတာင်သမူျား 

ှင့်အတူ   ယေနနံနက်ပိုင်းက   ြပလုပ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ေကာလင်းမိနယ်၌        စိုက်ပျိး 

ထားေသာ  မိုးစပါးမျိးေစထ့တ်ု  စိက်ုကွက်  

ဧက ၁၅၀၊  ဝန်းသိုမိနယ်၌  ဧက ၁၆၀၊   

ပင်လည်ဘူးမိနယ်၌  ဧက ၂၀၀ စစုေုပါင်း 

ဧက   ၅၁၀   စိက်ုပျိးထားရိှေကာင်း  သရိ 

သည်။

ြမင့်ထွန်းမင်း(ေကာလင်း)

ေညာင်ေလးပင ် ိုဝင်ဘာ  ၁၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနုံး  အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ယေန  

နံနက်  ၁၀ နာရီတွင်   ၂၀၂၁-၂၀၂၂   ေြခာက်လဘ  ာှစ်  

ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း  (VDP)  ေရးဆွဲ 

နည်းသင်တန်းှင့်   AVIP  သင်တန်းဖွင့်ပွ ဲကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

သင်တန်းဖွင့ပဲွ်တွင်  ေရှးဦးစွာ မိနယ်စမီကံန်ိးဦးစီးဌာနမှး 

ေဒ နန်းဆန်းရီက  အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး  မိနယ် 

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန       ေခတ မိနယ်  

ဦးစီးမှး ေဒ ခင်စုလ  င်က သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ေပါက်ေတာ၊ ဇရပ်ကုန်း၊ 

ခင်ကန်လန်ှင့ ်     အင်းပဝုါေကျးရာ  ေလးရာမှ      သင်တန်းသား 

ရှစ်ဦးအား  စီမံချက်စာအုပ်ေရးဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ရန် 

ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းေရးဆွဲနည်းသင်တန်းှင့်  AVIP  သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

အတွက်   မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

ေခတ မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ခင်စလု  င်ှင့ ် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နယီာ 

(၂) ေဒ သက်စုေအးတုိက သင်ကားပုိချေပးခ့ဲပီး သင်တန်းအား 

ငါးရက်တိင်ုတိင်ု ဆက်လက်သင်ကားေပးသွားမည် ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                             မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၂၀၀ တိုသည်  ြပည်ေထာင်စ ု

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ     ဖွံဖိးေရးတက သိုလ် 

(စစ်ကိင်ုး)ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမှင့ ်  ပင်လံုခန်းမတုိမှ   

Video Conferencing ြဖင့် တက်ေရာက်ကသည်။

ရည်ရယ်ချက်

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်           ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က   အမှာစကားေြပာကားရာတွင ်

တက သိုလ်၏    ရည်ရယ်ချက်မှာ    ြပည်ေထာင်စ ု

တိုင်းရင်းသားလူငယ်များသည ်    ပညာရှာမှီးရင်း 

တုိင်းရင်းသားအချင်းချင်း ပုိမုိစည်းလံုးချစ်ခင်လျက် 

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မဲသည့ ်    လူငယ်များ 

ြဖစ်လာေစရန်၊ ပါတီိင်ုငေံရးကင်းစင်ပီး စာရတိ ှင့် 

ကိယ်ုကျင့တ်ရားေကာင်းမွန်ေသာ ပညာေရးဝန်ထမ်း 

ေကာင်းများ ေမွးထတ်ုေပးရန်၊ နယ်စပ်ေဒသဖံွဖိးေရး 

ှင့်   လူေနမ အဆင့်အတန်း   ြမင့်မားေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  လိုအပ်သည့်   ဦးေဆာင်ိုင်မ  

စွမ်းရည်ြမင့်တင်ရန်၊    ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများအတွက ်ဖွံဖိးမ လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင ်

ေရးကုိေရှး ၍ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

လုိသည့် စိတ်ဓာတ်ေမွးြမေပးရန်ှင့် ြပည်ေထာင်စု  

တိင်ုးရင်းသားလငူယ်များသည် ြပည်ေထာင်စမုပိကဲွ 

ေရး၊    တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်မ မပိကဲွေရး၊ 

အချပ်အြခာအာဏာ   တည်တံ့ခိုင်မဲေရးတည်းဟ ူ

ေသာ ဒုိတာဝန်အေရးသံုးပါးကုိ သက်ဝင်ယံုကည်၍ 

ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေသာ လငူယ်များြဖစ်လာေစ 

ရန် စသည်တိုပင်ြဖစ်ေကာင်း။

စုံစုံလင်လင်ပါဝင်

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိးများ ဖွံဖိး 

ေရးတက သိလ်ုအေနြဖင့ ်ယေနအထ ိမဟာပညာေရး 

ဘွဲ၊ မဟာဒဿနဘွဲ၊ ပညာေရးဘွဲ၊ ဆရာအတတ် 

ပညာဒီပလိုမာ၊    အလယ်တန်းဆရာအတတ်သင်၊ 

မူလတန်းဆရာအတတ်သင်၊ အထူးမူလတန်းဆရာ 

အတတ်သင် စုစုေပါင်း ၁၃၇၈၆ ဦးကို ေမွးထုတ်ေပး

ုိင်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊ တုိင်းရင်းသား မျိးွယ်စုေပါင်း 

၁၀၀ ေကျာ်တက်ေရာက် သင်တန်းဆင်းခဲ့ကပီး 

ြဖစ်သကဲသ့ို ယခသုင်တန်းဆင်းကမည့ ်ေကျာင်းသား 

 ေကျာင်းသူ ၂၇၂ ဦးသည်လည်း    တိုင်းရင်းသား 

မျိးွယ်စု ၄၆ မျိးမှ  တိုင်းရင်းသား၊  တိုင်းရင်းသ ူ

လူငယ်များ   စုံစုံလင်လင်ပါဝင်ေကာင်း   သိရသည့် 

အတွက် များစွာဝမ်းသာအားရြဖစ်မိပါေကာင်း။

ပညာေရးက  ှင့်   သင်တန်းဆင်းသူများ၏ 

တာဝန်ှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာကားရာတွင် ုိင်ငံတစ် 

ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ပညာေရးက  သည် 

အလွန်အေရးကီးလှေကာင်း၊   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  စစ်ေဆးရာမှ ပိုးေတွလနူာေတွရိှမ  

ရာခိင်ု န်းများသည့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ 

မှ မိနယ်များရှ ိစာသင်ေကျာင်းများမှအပ ကျန်မိ 

နယ်များအားလုံးမ ှ   အေြခခံပညာေကျာင်းများကိ ု

ိဝုင်ဘာ ၁ ရက်မှစ၍ ေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ် 

သင်ကားေပးေနပီြဖစ်ပါေကာငး်၊ အေြခခံေကျာင်း 

များ ဖွင့လှ်စ်မ ရလဒ်အေပ မတူည်ပီး တက သိလ်ုများ 

ကိုလည်း အဆင့်လိုက် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားရန ်စီစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ လက်ရိှအေြခအေနတွင် 

အဆိုပါကိစ များအား နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်း 

မရှိသည့်သူများသည ်ေကျာင်းများကိ ု ြပန်မဖွင့်ိုင ်

ရန်ှင့ ်ပညာေရးစနစ်ကိ ုအေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစရန် 

အဖျက်အေမှာင့လ်ပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနကသည် 

ကို အားလုံးအသိပင်ြဖစ်ေကာင်း။

အခွင့်အေရးတစ်ရပ်

ပညာသင်ကားြခင်းသည ်    ကေလးသူငယ်၊ 

လူငယ်လူရယ်များအတွက်  အခွင့်အေရးတစ်ရပ ်

ြဖစ်သက့ဲသုိ တာဝန်လည်းြဖစ်ေကာင်း၊ ကလုသမဂ  

က ချမှတ်ထားသည့ ်ကေလးသငူယ်များအခွင့အ်ေရး 

တွင်   ကျန်းမာေရးှင့ ်   ပညာသင်ကားခွင့်သည ်

ထိပ်ဆုံးက   ပါဝင်ေကာင်း၊    ေကျာင်းမတက်ေရး 

တားြမစ်ြခင်းသည် ကလုသမဂ ၏ ကေလးသငူယ်များ 

အခွင့အ်ေရးကိ ုချိးေဖာက်ြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ မဘိ 

ရန် ငယ်စ်ကတည်းက ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးက 

ရန်လည်း လုိအပ်ေကာင်း၊ ုိင်ငံသားတုိင်း ကျန်းမာ 

ကံ့ခိုင်ပီး    ပညာရည်ြမင့်မားြခင်းသည ်    ိုင်ငံ၏ 

အနာဂတ်အတွက် အေကာင်းဆုံး အာမခခံျက်ပင်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယခုအချနိ်၌ မိမိတိုိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ များ     ြပန်လည်ေတွေနရသည့် 

အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထား 

သည့ ်ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် လပ်ုငန်းလမ်း န် 

များကိ ုတတိကိျကျ လိက်ုနာကရန်၊ အသပိညာေပး 

ကရန် လိုအပ်ေကာင်း။

ုိင်ငံ၏အနာဂတ်လှပရန်အတွက် လူငယ်များ 

သည် ကိယ်ုကျန်းမာုသံာမက စတ်ိကျန်းမာရန်လည်း 

လိုအပ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ေမာင်တို၊ မယ်တိုအေန 

ြဖင့ ်မမိတိို၏ တပည့ေ်ကျာင်းသား လငူယ်ေလးများကိ ု

ကျန်းမာကံ့ခိုင်ပီး     ဗလငါးတန်ှင့်ြပည့်စုံသည့ ်

လူငယ်များြဖစ်ေစရန ်ေလ့ကျင့်ြပစုပျိးေထာင်ေပး 

ကရန် အေလးအနက် မှာကားလိုေကာင်း။

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရ

တပ်မေတာ်၏ အမျိးသားုိင်ငံေရးဦးေဆာင်မ  

က  ှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာကားရာတွင် မိမိတုိုိင်ငံ 

သည်  တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်ှင့ ်

စစုည်းတည်ေထာင်ထားသည့ ်ြပည်ေထာင်စုိင်ုငြံဖစ် 

ေကာင်း၊ မိမိတိုတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိ ုေမာင်ှမ 

များသည ်ြပည်ေထာင်စုအတွင်း၌ ေအးအတူပူအမ   

စည်းစည်းလုံးလုံး   ညီညီွတ်ွတ်   ေနထိုင်ခဲ့က 

ေကာင်း၊     ထိုသိုေနထိုင်ကရင်းြဖင့ ်     နယ်ချဲ 

လက်ေအာက်ကိ ု   ကျေရာက်သွားသည့်အချနိ်တွင ်

ဆံုး ံးခ့ဲသည့်    လွတ်လပ်ေရးကုိ   ြပန်လည်ရယူရန် 

အတွက် မမိတိိုတိင်ုးရင်းသားများအားလုံး အတတူကွ 

လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကေကာင်း၊     လွတ်လပ်ေရး 

ကိးပမ်းမ သမိုင်းှင့်     ယှ်တွဲေပ ေပါက်လာသည့် 

တပ်မေတာ်သည ်  လွတ်လပ်ေရးရပီး   ေနာက်ပိုင်း 

သမိုင်းေကာင်း၏ ေတာင်းဆိုမ အေြခအေနများှင့် 

အမျိးသားေရး လိအုပ်ချက်များအရ အမျိးသားိင်ုင ံ

ေရးဦးေဆာင်မ အခန်းက  တွင် မလ ဲမေရှာင်သာ 

သည့် အေြခအေနများေကာင့် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရ 

သည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၄ သို 

များှင့ ်ဆရာ ဆရာမများ အပါအဝင် တာဝန်ရိှသမူျား 

အားလုံးသည ်   ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးများကိ ု

ပညာသင်ကားခွင့်ရေအာင် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက် 

ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ပညာသင်ကားေရးတွင် စာသင်ေကျာင်းသည် 

စာေပသင်ကားေပးသည့်ေနရာ     သက်သက်သာ 

မဟုတ်ဘဲ ပညာေရး၏အှစ်သာရြဖစ်သည့ ်အသိ 

eာဏ်ပညာဆိုင်ရာ    ဗဟုသုတများေပးအပ်ြခင်း၊ 

စ်းစားေတွးေခ ုိင်စွမ်း၊ အမှားအမှန်ခဲွြခားသံုးသပ် 

ိင်ုစွမ်းှင့ ်ိင်ုငသံားကျင့ဝ်တ်၊ လမူ ကျင့ဝ်တ်များကိ ု

သင်ကားေပးသည့ ်   ေနရာမျိးြဖစ်ရန်လိုေကာင်း၊ 

သိုမှသာ   မိမိကိုယ်မိမ ိ  အကျိးြပိုင်သည့်၊  လူမ  

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုအကျိးြပိုင်သည့်၊ ိုင်ငံေတာ်ကို 

အကျိးြပိင်ုသည့၊် စတ်ိေရာကိယ်ုပါ ကံခ့ိင်ုေကာင်း 

မွန်ကသည့ ်လူေကာင်းလူေတာ ်ိုင်ငံသားေကာင်း 

များကို ေမွးထုတ်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ထုိေကာင့် ေမာင်တုိ၊ မယ်တုိသည် လူငယ်များ 

လမ်းမှားမေရာက်ေစရန်၊ ပညာေရးတစ်ပိုင်းတစ်စ 

ြဖင့် အနာဂတ်ဘဝများ မေပျာက်ပျက်ေစရန်၊ ပညာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ချမှတ်ထားသည့် ေကျာင်းေန 

အရယ်အားလုံးပညာေရးအဆင့်တိုင်း  မည်သည့် 

ခွဲြခားမ မ မရှိေရး၊    မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  

မကျန်ရိှေစေရး၊ ေကျာင်းထွက်သမူရိှေစေရးဆိသုည့ ်

မူဝါဒများှင့်အည ီ    တိုင်းရင်းသားလူငယ်များကိ ု

စာရိတ ှင့်        ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမွန်သည့ ်

ိုင်ငံ့သားေကာင်းများြဖစ်လာေစရန ်    သင်ကား 

ေလ့ကျင့်ြပစုပျိးေထာင်ေပးကရန ်     မှာကားလိ ု

ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်၏မူဝါဒသည ် ပညာသင်ကား 

ိုင်သူအားလုံး  အေြခခံပညာ  အလယ်တန်းအဆင့် 

(KG +9)ကို တတ်ေြမာက်ေအာင ်သင်ကားေရးပင ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီးအသီးသီးရိှ 

ေကျာင်းေနသူအားလုံးသည ်  အနည်းဆုံး KG + 9 

အထ ိတက်ေရာက်သင်ကားေရး တာဝန်ရိှသအူားလုံး 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မမိတိို၏ 

တပည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုပညာသင် 

ကားေပးသည့ ်ေနရာတွင်လည်း အတန်းေအာင်ရန်၊ 

စာေမးပဲွေအာင်ရန်ထက် အမှန်တကယ်စာတတ်ရန်၊ 

ပညာတတ်ရန် ဆရာက့ျင့ဝ်တ်ှင့အ်ည ီသင်ကားေပး 

ကရန် တိုက်တွန်းမှာကားလိုေကာင်း။

အသိပညာေပး

ထိုြပင် မမိတိိုတပည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များကုိ ကျန်းမာ က့ံခုိင်သည့် လူငယ်များြဖစ်လာေစ 

 ပညာသင်ကားေရးတွင် စာသင်ေကျာင်းသည် စာေပသင်ကားေပးသည့ေ်နရာ သက်သက် 

သာမဟတ်ုဘ ဲ  ပညာေရး၏အှစ်သာရြဖစ်သည့ ် အသိeာဏ်ပညာဆိင်ုရာ   ဗဟသုတုများ 

ေပးအပ်ြခင်း၊ စ်းစားေတွးေခ ိုင်စွမ်း၊ အမှားအမှန်ခွဲြခားသုံးသပ်ိုင်စွမ်းှင့် ိုင်ငံသား 

ကျင့်ဝတ်၊ လူမ ကျင့်ဝတ်များကို သင်ကားေပးသည့် ေနရာမျိးြဖစ်ရန်လို

 ေမာင်တို၊ မယ်တိုသည် လငူယ်များလမ်းမှားမေရာက်ေစရန၊် ပညာေရးတစပ်ိင်ုးတစ်စြဖင့် 

အနာဂတ်ဘဝများ   မေပျာက်ပျက်ေစရန်၊  ပညာေရးဝန်ကီးဌာနက  ချမှတ်ထားသည့် 

ေကျာင်းေနအရယ်အားလံုးပညာေရးအဆင့်တိုင်း မည်သည့်ခွဲြခားမ မ မရှိေရး၊    မည်သူ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မကျန်ရိှေစေရး၊ ေကျာင်းထွက်သမူရိှေစေရးဆိသုည့ ်မဝူါဒများှင့် 

အညီ တိင်ုးရင်းသားလငူယ်များကိ ုစာရတိ ှင့ ်ကိယ်ုကျင့တ်ရားေကာင်းမွန်သည့ ်ိင်ုငံသ့ား 

ေကာင်းများြဖစ်လာေစရန် သင်ကားေလ့ကျင့်ြပစုပျိးေထာင်ေပးကရန် မှာကားလို

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ရင်းရင်းှီးှီး 

 တ်ဆက်စ်။



ိုဝင်ဘာ    ၂၀၊   ၂၀၂၁
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ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကိ ုပိုမိုနားလည်လာမည်

(ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

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

 မိမိတိုိုင်ငံေလ ာက်လှမ်းေနသည့် ဒီမိုကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုကိုတည်ေဆာက်ရာတွင် အသိပညာ 

အတတ်ပညာေပါက ယ်ဝသည့် လူသားအရင်းအြမစ်များ မရှိမြဖစ်လိုအပ်သြဖင့် ပညာေရးှင့်ပတ်သက်သည့် အားနည်းသည့် ြပည်နယ်ှင့် 

တိင်ုးေဒသကီးများအေနြဖင့ ်အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊  ပညာေရးြမင့မ်ားမှသာ အသပိညာှင့အ်တတ်ပညာများ တတ်ေြမာက်လာပီး  

ဒီမိုကေရစီကို နားလည်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ှင့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကို  ပိုမိုနားလည်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း။

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ပီးခဲ့သည့ ်      အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင ်

မဲမသမာမ များှင့်      တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ ်

တည်ေဆာက်ရန် အဓမ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး စစ်မှန်သည့် 

ဒမီိကုေရစလီမ်းေကာင်းမှ ေသဖွည်သည့ ်အေြခအေန 

များှင့် ုိင်ငံေတာ်အတွက် အ ရာယ်ကျေရာက်ုိင် 

မည့်    အေြခအေနများ   ေပ ေပါက်လာခဲ့သည်ကိ ု

ေမာင်တိုမယ်တို အသိပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

၂၀၀၈ ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒပါ ြပ  ာန်းချက်များှင့် 

အည ီိင်ုငေံတာ်ကိ ုအေရးေပ အေြခအေနေကညာပီး 

စစ်မှန်သည့်     ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကိ ု  ြပန်လည် 

တည်ေဆာက်ိုင်ေရးအတွက ် တာဝန်ေပးအပ်လာ 

ြခင်းေကာင့ ်တပ်မေတာ်က ကားကာလ အေြခအေန 

ကို ယာယီထိန်းသိမ်းေပးေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကမှသာ

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ရည်မှန်း 

ချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာကားရာတွင ်ိုင်ငံေတာ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ 

တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ု    ရယူခဲ့သည့်  အချနိ်ကစပီး 

ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်ှင့်   ဦးတည်ချက်(၉)ရပ် 

ချမှတ်၍ ိုင်ငံေတာ်အတွက် မဆုတ်မနစ် ကိးပမ်း

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံေရးဦးတည ်

ချက် နပံါတ်(၁) တွင် “စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ 

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို    တရားမ တမ အြပည့ ်

ကျင့သ်ုံးပီး ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခ ံ

သည့် ြပည်ေထာင်စုကို တည်ေဆာက်ိုင်ေရး”ဟု 

ချမှတ်ထားသည်ကို     ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ထိုေကာင့ ်မိမိတိုိုင်ငံတွင်စစ်မှန်သည့ ်ဒီမိုကေရစ ီ

လမ်းေကာင်း ြဖစ်ေပ လာေရးအတွက် တပ်မေတာ် 

အေနှင့်    ခိုင်ခိုင်မာမာ   ဆုံးြဖတ်ချက်ချထားပီး 

ြဖစ်သည်ကုိ အေလးအနက်ထား ေြပာကားလုိေကာင်း၊ 

ထိုသိုစစ်မှန်သည့် ဒီမိုကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု

အေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ိင်ုရန် 

တပ်မေတာ်ှင့်အတူ    ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံး၊ 

အရပ်ဘက်အဖဲွအစည်းများအားလံုး၊ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ကမှသာ ေမ ာ်မှန်းသည့ပ်န်းတိင်ုကိ ုအချန်ိတိအုတွင်း 

ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ေရာက်ရိှုိင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ထိုပန်းတိုင်သိုေရာက်ရှိရန်   အဓိကကျသည့ ်

အချက်မှာ မိမိတို  တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံး 

ညီွတ်ကေရးှင့ ်ိုင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးပင်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခု လတ်တေလာအေြခအေနတွင် 

ြပည်ပိုင်ငံများ၏      ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များ၊ 

သေဘာထားကွဲလွဲသည့်   အချိအဖဲွအစည်းများ၏ 

ေြခထိုးမ များ၊ CRPH, NUG, PDF အစရှိသည့် 

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများ၏ ေသွးေဆာင်စည်းုံး 

မ ှင့် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များေကာင့ ်ေဒသအချိ 

တွင်ရှိသည့်  ြပည်သူလူထုအကား အသိအြမင်များ 

မှားပီး ညီွတ်မ များပိကဲွကာ မငိမ်းမချမ်းြဖစ်ေန 

သည်ကို   ေတွကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအြဖစ်   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမည့ ်

ဆရာ  ဆရာမေလာင်းများြဖစ်သည့်အတွက ်  မိမိ 

ကိုယ်တိုင်က  ိုင်ငံ့သားေကာင်းစိတ်ဓာတ ် ေမွးြမ 

ထားရှိရန်လိုသကဲ့သို မိမိတို တပည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကိုလည်း ိုင်ငံ့သားေကာင်း(Good 

Citizen)များြဖစ်ေအာင် ြပစုပျိးေထာင်ေပးကရန ်

မှာကားလိုေကာင်း၊ ိုင်ငံ့သားေကာင်းဆိုသည်မှာ 

မမိေိနထိင်ုသည့ ်လူေဘာင်အဖဲွအစည်း အကျိးစီးပွား 

အတွက် ိုင်ငံသားများ ထမ်းေဆာင်ရမည့ ်တာဝန် 

များကိ ုေကျပွန်ေအာင်ထမ်းေဆာင်ိင်ုရန် တတ်စွမ်း 

သမ  ကိးစားသည့် ိုင်ငံသားများကို ဆုိလုိြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း။

ိင်ုငံသ့ားေကာင်းဆိင်ုရာှင့ ်လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်ှင့်ပတ်သက်၍  ေြပာကားရာတွင် ထိုြပင ်

မမိတိိုတာဝန်ကျရာေဒသများမှ တိင်ုးရင်းသားလငူယ် 

များကိ ုိင်ုငကံ အားထားရသည့ ်လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်များြဖစ်လာေအာင် ြပစပုျိးေထာင်ေပးကရန် 

လည်း မှာကားလိုေကာင်း၊ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရာတွင် ိင်ုငအံတွင်းတွင် 

တိုးတက်ေရးကိ ု  ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုစတင်

ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့်အချနိ်ကစပီး    တစ်ိုင်ငံလုံး 

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက်   ေမ ာ်မှန်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သကဲ့သို   ိုင်ငံေရးဦးတည်ချက်သည ်

လည်း“တစ်ိုင်ငံလုံး   ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရး 

အတွက် တစ်ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း  အေလးထား 

လပ်ုေဆာင်ေရး”ဆိသုည့ ်အချက်ကိထုည့သွ်င်းချမှတ် 

ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   တစ်ိုင်ငံလုံး ငိမ်းချမ်းမ ှ

မိမိတိုတိုင်းရင်းသားများ ေမ ာ်မှန်းသည့် ဒီမိုကေရစ ီ

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စ ု

ိုင်ငံေတာ်ကို တည်ေဆာက်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

တစ်ိုင်ငံလုံး    ငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန်အတွက ်

ုိင်ငံသားတုိင်းတွင် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ် ထားရိှ 

ဆိသုည့ ်ေဆာင်ပဒ်ုအတိင်ုး ဝန်ထမ်းေကာင်းများရိှမှ 

ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

ေမာင်တို၊   မယ်တိုသည်   ိုင်ငံေတာ်က ြပစု 

ပျိးေထာင်ထားသည့် သားသမီးများပီသစွာ ုိင်ငံေတာ် 

၏    ေကျးဇူးသစ ာကိုေစာင့်သိပီး   ိုင်ငံေတာ်က 

ေမ ာ်မှန်းထားသည့်အတိုင်း   မိမိတိုတာဝန်ကျရာ 

နယ်စပ်ေဒသတွင်ရိှသည့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား 

၏ လူမ စီးပွားဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို ကိုယ်စွမ်း၊ 

eာဏ်စွမ်းရှိသမ         ထမ်းေဆာင်ကရန်ှင့ ်

ြပည်ေထာင်စ ုစတ်ိဓာတ်ကိ ုတိင်ုးရင်းသားများအကား 

ထွန်းကားြပန်ပွားေအာင်လည်း ေဆာင်ရက်ေပးက 

ရန် မှာကားလိုေကာင်း။

စည်းုံးဦးေဆာင်

ြပည်ေထာင်စုကီး အဓွန်ရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲေရး

အတွက် ဒိုတာဝန်အေရး(၃)ပါးကို ဦးထိပ်ထားပီး 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအကား   တိုင်းရင်းသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရး စိတ်ဓာတ်ှင့် ြပည်ေထာင်စ ု

စတ်ိဓာတ် အေြခခေံကာင်းများ ပွားများြဖစ်ထွန်းလာ 

ေအာင် စည်းုံးဦးေဆာင်ေပးကရန်၊ မိမိတို တာဝန် 

ကျရာ ရပ်ရာေဒသ  တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး၊ ေဒသခြံပည်သမူျား၏ လမူ စီးပွားဘဝ 

တိုးတက်ြမင့မ်ားေရးှင့ ်လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုအတွက ်ကိုယ်စွမ်းeာဏ်စွမ်း 

ရှိသေရ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန်၊ ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ် တရားဥပေဒစိုးမိုး 

ေရး လုပ်ငန်းစ်များတွင် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရှင့်အတူ 

လက်တဲွပူးေပါင်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကရန်၊ ပါတီ 

ုိင်ငံေရးကင်းရှင်းပီး ုိင်ငံေတာ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက် အေြခခကံျသည့ ်ပညာေရးက   တိုးတက် 

ြမင့မ်ားရန် တာဝန်သမိ ၊ တာဝန်ခမံ ၊ တာဝန်ယမူ များ 

ှင့် တာဝန်ေကျပွန်ေအာင် ထမ်းေဆာင်သွားကရန်၊ 

ပညာတတ်သည့်  မျိးဆက်ှင့်  တိုးတက်သည့် 

ိုင်ငံေတာ်ကို ထူေထာင်ိုင်ေရးသည် ကိုယ်စွမ်း 

eာဏ်စွမ်းရှိသေရ    အားကိးမာန်တက်  တာဝန် 

ထမ်းရက်သည့ ်ိင်ုငံသ့ားေကာင်းရတနာများြဖစ်က 

ပါေစဟု ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသအပ်ပါေကာင်းြဖင့ ်

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျားကိယ်ုစား 

ကယားတိုင်းရင်းသူ မဆုြမတ်ိုးက ေကျးဇူးတင ်

စကား ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ထံ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိယ်ုစား ေကျာင်းသား 

တစ်ဦးှင့်   ေကျာင်းသူတစ်ဦးတိုက  အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်း ဂါရဝြပေပးအပ်သည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင ်ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်၊    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့  ်

တာဝန်ရိှသူများသည် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ှင့်အတူ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင ်ဓာတ်ပုံိုက်ကပီး 

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်သည် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအား ရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                                             သတင်းစ်

ရှိသည့်    ေငွေကးအင်အား၊  ုပ်ဝတ အင်အားှင့် 

လူအရင်းအြမစ်အင်အားဆိသုည့ ်အရင်းအြမစ်သံုးခု 

ကို ထိထိေရာက်ေရာက ်စုစည်းအသုံးြပရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  အဆိုပါ  အရင်းအြမစ်သုံးခုတွင ်အဓိက 

အကျဆံုးမှာ လူစွမ်းအား အရင်းအြမစ်များြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံသည ်      လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ 

က ယ်ဝသည့်ိုင်ငံြဖစ်ေကာင်း၊    ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ခန်မှန်းတွက်ချက်ထားမ များအရ ၂၀၂၁ ခှုစ် ခန်မှန်း 

လူဦးေရ၏ အသက် ၁၅ ှစ်မှ ၃၅ ှစ်အတွင်း ရှိိုင် 

မည့်   လူဦးေရကိ ု  ၁၈ သန်းေကျာ်ခန်ဟု ခန်မှန်း 

တွက်ချက်ထားသည့်အတွက် ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၃၃ 

ရာခိင်ု န်းခန်ရိှေနသည်ကိ ုေတွရိှရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များသည်  အရည် 

အချင်းြပည့်ဝပီး   ိုင်ငံသားေကာင်းစိတ်ဓာတ်ှင့ ်

ိုင်ငံ့အကျိးအတွက်    ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက ်

ကမည်ဆိုပါက ိုင်ငံသည် အလျင်အြမန်တိုးတက ်

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များကိ ု 

အဓိက  ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ေပးရမည်မှာ ေမာင်တို၊ 

မယ်တို ပညာေရးဝန်ထမ်းများပင်ြဖစ်ေကာင်း။

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာကားရာတွင် 

ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက် ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးသည်လည်း အလွန်အေရးကီး 

ေကာင်း၊ ေဒသအလိုက်ဖွံဖိးတိုးတက်မ  မ တမ ရှိမှ 

သာ   ယုံကည်မ    ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာလာမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊   ိုင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းမှ ိုင်ငံဖွံဖိး 

ေမွးြမသွားကရန ်      အလွန်အေရးကီးေကာင်း၊ 

“ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ”်            ဆိုသည်မှာ 

ြပည်ေထာင်စုကီးတစ်ခလုုံးကိ ုမသိားစတုစ်စတုည်း၊ 

အိမ်ေထာင်စုတစ်ခုတည်းဟု စွဲမဲခိုင်မာစွာလက်ခံ 

မှတ်ယူထားသည့်  သေဘာထားခံယူချက်ပင်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုသားအချင်းချင်း တစ်ဦးကို 

တစ်ဦး ိုင်းပင်းကူညီလိုြခင်း၊ အခက်အခဲေတွကံ 

လ င် ကူညီေြဖရှင်းေပးလိုြခင်း၊ အကျိးတူပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်လုိြခင်း၊ အချင်းချင်း စာနာေထာက်ထား 

ြခင်းှင့်     နားလည်သည်းခံတတ်ြခင်းတိုသည် 

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်၏      ေကာင်းြမတ်သည့ ်

အေြခခံေကာင်းများြဖစ်၍ ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်

ြဖင့် ကိုယ်စွမ်း၊   eာဏ်စွမ်းရှိသမ   ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက် ေပးကရန်အထူး အေလးထားမှာကား 

လို ေကာင်း။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်းဆိုင်ရာှင့် ပတ်သက်၍ 

ေြပာကားရာတွင်     ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုသည်မှာ 

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ် ြပည်သမူျား၏ အကျိးစီးပွားအတွက် 

ေခတ်စနစ်ှင့် ေလျာ်ညီစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ကရမည့်သူများြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ေမာင်တို၊ 

မယ်တို    အေနြဖင့်   ပါတီိုင်ငံေရးကင်းစင်ပီး 

ဒုိတာဝန်အေရးသံုးပါးကုိ  အေလးထားေစာင့ေ်ရှာက် 

ကာ ဝန်ထမ်းစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာ 

သည့်     ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်းများြဖစ်ရန ်  လိုအပ် 

ေကာင်း၊   “ဝန်ထမ်းေကာင်းမ ှ  ိုင်ငံေကာင်းမည”် 

  ိင်ုငသံားတိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ် ထားရိှ ေမွးြမသွားကရန် အလွန်အေရးကီး

  “ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်”ဆိသုည်မှာ ြပည်ေထာင်စုကီးတစ်ခလုုံးကိ ုမသိားစတုစ်စတုည်း၊ 

အိမ်ေထာင်စုတစ်ခုတည်းဟု စဲွမဲခုိင်မာစွာလက်ခံမှတ်ယူထားသည့် သေဘာထားခံယူချက်ပင်ြဖစ်

  ြပည်ေထာင်စသုားအချင်းချင်း တစ်ဦးကိတုစ်ဦး ိင်ုးပင်းကညူလီိြုခင်း၊ အခက်အခဲေတွကံ  

လ င် ကူညီေြဖရှင်းေပးလိုြခင်း၊ အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လိုြခင်း၊ အချင်းချင်း 

စာနာေထာက်ထားြခင်းှင့ ် နားလည်သည်းခတံတ်ြခင်းတိုသည် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်၏      

ေကာင်းြမတ်သည့် အေြခခံေကာင်းများြဖစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊ နယူးေယာက်မိ၌ ကျင်းပလျက်ရှ ိ
သည့်  (၇၆) ကိမ်ေြမာက်  ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံ  တတိယ 
ေကာ်မတ ီ(လမူ ေရး၊ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ှင့ ်ယ်ေကျးမ  
ဆိုင်ရာေကာ်မတီ)၏   ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက်   အစညး်အေဝးတွင ်
ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ အဆိုမူကမ်း  (Situation of Human Rights of 
Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar) ကို 
မဲမခွဲဘဲ အတည်ြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းအဆိတွုင် ြမန်မာအစုိးရမှ  ိင်ုငတံည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ  ြပည်သူများအတွက်  ေဆာင်ရက်ေပးေနမ  
များှင့်  စိန်ေခ မ များကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းြဖင့ ် ေဆာင်ရက်ေပး 
ေနမ များကုိ   ထင်ဟပ်သည့်ေဖာ်ြပချက်များ  မပါရိှေကာင်း  ေတွရိှရ 
သည်။  အဆို(Resolution)တွင်   ပါဝင်သည့်အချက်များသည ်
ြမန်မာိုင်ငံအား  ဆန်ကျင်တိုက်ခိုက်ေနသည့်အုပ်စုများ၊ မတရား 
အသင်း၊ အကမ်းဖက်ှင့ ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲများ ဘက်မှရရှိသည့ ်
အချက်များ၊ အေြခအြမစ်မရှိသည့် အချက်များကို စိစစ်မ မြပဘဲ 
ေဖာ်ြပထားေသာေကာင့ ်ခိင်ုမာမှန်ကန်မ မရိှေကာင်း ေတွရိှရသည်။ 
အဆိုတွင် CRPH ၊ NUG ှင့် PDF ဆိုသည့် အကမ်းဖက်အဖွဲများက 
အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားအေပ  ကျးလွန်သည့ ်အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များကိ ု
လျစ်လျ ထားသည်။ ယင်းအကမ်းဖက်အဖဲွများက သဃံာေတာ်များ၊ 
ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ အုပ်ချပ်ေရးဝန်ထမ်း 
များှင့် ိုင်ငံေရးပါတီဝင်များအပါအဝင ်  အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူ  ၁၃၀၀
ေကျာ်အား သတ်ြဖတ်ခဲ့သည်။

ယင်းအဆို၏   မူရင်းဇာစ်ြမစ်သည်   ၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း 
ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းတွင်   ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်   ြဖစ်စ်အေပ  
အေြခခံ၍ ေပ ေပါက်လာြခင်းြဖစ်ပီး၊  ယင်းြဖစ်စ်မှာ ARSA (ေခ ) 
Aqua Mul Mujahidin ၏ အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ များေကာင့ ်စတင် 
ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ အဆိတွုင် အစ်အဆက်ပါရိှသည့ ်အချက်များသည် 
ပကတိေြမြပင်အေြခအေနမှန်များ၊    ေဒသသမိုင်းေနာက်ခံှင့ ်
ယင်းကိစ ၏   အေြခခံအေကာင်းရင်းများကို    မ တမှန်ကန်စွာ 
ရည် န်းထားြခင်းမရိှပါ။ ထိုအြပင် ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငေံရာက် ရာှင့် 
ချေီသာ ေနရပ်စွန်ခွာ ဟိ များအပါအဝင် အသုိက်အဝန်းအားလံုး၏ 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ကုလသမဂ ၏ အဆုိကို 

ိုင်ငံေရးသွတ်သွင်းေနမ ထက်ပို၍ မည်သည့်အေကာင်းြပချက်မ မရှိဟု  ြမင်
ဆင်းရဲဒုက ၊ ၎င်းတိုအား ေနရပ်သို ြပန်လာခွင့်ြပရန ် ြမန်မာအစိုးရမ ှ
အကိမ်ကိမ် ကိးစားေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့်  ဘဂ  လားေဒ့ရ အစိုးရ၏ 
ပျက်ကွက်မ များကိ ု ေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှေကာင်း   ေတွရသည်။ ှစ်ိင်ုင ံ
အကား  သေဘာတူထားသည့်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှတစ်ဆင့ ်
ြပန်လည်လက်ခေံရးလပ်ုငန်းစ်ကိ ုစတင်ိင်ုြခင်း မရိှေသးေသာ်လည်း 
ေနရပ်စွန်ခွာသ ူ  ဘဂ   ါလစီစုေုပါင်း  ၇၀၀ ေကျာ်ခန်က   ၎င်းတိုဆ ြဖင့် 
ြမန်မာုိင်ငံသုိ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခ့ဲပီးြဖစ်သည်။ ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံ 
ဒုက သည်စခန်းများတွင ်အစွန်းေရာက်ဝါဒီများ ကီးစိုးလျက်ရှိသြဖင့ ်
ေနရပ်စွန်ခွာသူ  အများအြပားမှာ  အသက်အ ရာယ် ခိမ်းေြခာက ်
ခရံမ များှင့ ်ရင်ဆိင်ုကံေတွေနရပီး ြမန်မာုိင်ငံသုိ ြပန်မလာိင်ုသည် 
ကိုလည်း ေကာင်းစွာနားလည်သိရှိထားရန်လိုသည်။ ေြမြပင်အချက ်
အလက်အမှန်များကိ ုယင်းအဆိတွုင်ထည့သွ်င်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်းသည် 
သက်ဆိုင်ရာ     ိုင်ငံအတွက်သာမကဘ ဲ   ဘက်လိုက်မ မရှိြခင်းှင့ ်
ဓမ ဓိ  ာန်ကျြခင်း   စသည့်စံ န်းများကို   ထိန်းသိမ်းလိုက်နာရမည့ ်
ကုလသမဂ အဖွဲအစည်း၏ ပုံရိပ်ကိုပါ ထိခိုက်နစ်နာေစသည်။ 

ြမန်မာိင်ုငတွံင်ေနထိင်ုေကာင်း စစိစ်အတည်ြပိင်ုသည့ ်ေနရပ် 
စွန်ခွာသမူျားကိ ုလက်ခရံန်ှင့ ်ိင်ုငသံားြဖစ်ခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာပါက 
၁၉၈၂ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒှင့ ်ကိုက်ညီသူများကိ ုသင့်ေလျာ် 
သည့ ်ုိင်ငံသားေပးရန်တုိအတွက်  ြမန်မာိင်ုငဘံက်မှ  အသင့ရိှ်သည်။ 
သိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံက “ိုဟင်ဂျာ” ဆိုသည့် အသုံးအ န်းကို အသိ 
အမှတ် ြပြခင်းမရိှပါ။ စင်စစ်တွင်  ယင်းအသုံးအ န်းကိ ု တိင်ုးရင်းသား 
အဆင့်အတန်းှင့် နယ်ေြမရရှိေရး ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်သုံး န်းေနြခင်း 
ြဖစ်သည်။  ယင်းအသုံးအ န်းသည်  ဥပေဒအရှင့်  ိုင်ငံ၏သမိုင်း 
အေထာက်အထားအရ   မရှိခဲ့ေသာေကာင့ ်   ြမန်မာြပည်သူများက 
လက်ခံိင်ုြခင်း မရိှပါ။ တရားမဝင်ှင့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွြဖစ်သည့ ်NUG 
ှင့် ေကျာ်မိုးထွန်းတိုသည် “ိုဟင်ဂျာ” ဆိုသည့် အသုံးအ န်းကို 
အသိအမှတ်ြပသည့်အြပင် ၁၉၈၂ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒကို 
ဖျက်သမ်ိးရန် လ ံေဆာ်မ တွင် ပါဝင်ေနသည်ကိ ုေတွရသည်မှာ စတ်ိပျက် 
ဖွယ်ရာြဖစ်သည်။  ယင်းသို  အတုအေယာင်ေတာင်းဆိုချက်များကို 
အသိအမှတ်ြပြခင်းမှာ  ိုင်ငံ၏ အမျိးသားအကျိးစီးပွားှင့ ်သမိုင်း 
အေထာက်အထားများကိ ုပစ်ပယ်ြခင်းြဖစ်သည်။  

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအေပ  ဦးတည်ချမှတ်သည့် အဆိုဆုံးြဖတ်ချက် 
များသည်  သက်ဆိင်ုရာိင်ုငှံင့ ်ိင်ုငတံကာအသိက်ုအဝန်းတိုအကား 
ဓမ ဓိ  ာန်ကျေသာ အစီရင်ခံမ ၊ အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ေဆွးေွး 
မ ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုကို  ေဖာ်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့်အတွက ်
ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့်   ယင်းလုပ်ရပ်များကုိ    အစ်ကန်ကွက်ခ့ဲသည်။ 
ယခုက့ဲသုိကိစ မျိးကုိ  ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် ယခင်က  မဲခဲွရန် ေတာင်းဆုိ 
ေလရိှ့ခဲေ့သာ်လည်း  ယခှုစ်  အဆိမုူကမ်းအား မမဲခဲွဘဆံုဲးြဖတ်ခ့ဲြခင်း 
မှာ ကုလသမဂ ၌  ြမန်မာုိင်ငံ၏ကုိယ်စားြပမ   မှန်ကန်မ မရှိြခင်းှင့ ် 
ိင်ုင၏ံတရားဝင်ကိယ်ုစားလှယ်  တက်ေရာက် ိင်ုမ မရိှြခင်းတိုေကာင့ ်
ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်မ ှထုတ်ပယ်ြခင်းခံထားရပီး လက်ရှိတွင ်
တရားမဝင်ှင့် အကမ်းဖက်အဖွဲြဖစ်သည့ ် NUG ဆိုေသာအဖွဲကို 
ကိယ်ုစားြပေနသ ူေကျာ်မိုးထွန်းအား တက်ေရာက်ခွင့ေ်ပးမ ကိလုည်း 
လုံးဝလက်ခံိုင်ဖွယ်မရှိသြဖင့ ်   ြမန်မာိုင်ငံက  ကန်ကွက်သည်။ 
ေကျာ်မိုးထွန်း၏ ေြပာဆိုချက်များ၊ အထူးသြဖင့ ်ဘဂ   ါလီကိစ သည် 
ြမန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်၏ မူဝါဒ၊ ရပ်တည်ချက်များှင့်ကွဲလွဲပီး 
ိုင်ငံှင့်ြပည်သူကို  ကိုယ်စားမြပေသာေကာင့်   ြမန်မာိုင်ငံက 
ြပင်းထန်စွာ ပယ်ချလိုက်သည်။ 

ကုလသမဂ ၏   ယခုကဲ့သိုေဆာင်ရက်ချက်များသည ်   အဖွဲ 
အစည်း၏ ဘတ်ဂျက်မှ ှစ်စ် ရန်ပုေံငမွျားစွာသုံးစဲွပီး ိင်ုငတံစ်ိင်ုင ံ
အေပ   ိင်ုငေံရးအရဦးတည်၍ အဆိမုူကမ်း တင်သွင်းလျက်ရိှသည့ ်
ုိင်ငံအချိအား ေကျနပ်အားရေစရန် ုိင်ငံေရးသွတ်သွင်းေနမ ထက် 
ပို၍ မည်သည့်အေကာင်းြပချက်မ မရှိိုင်ဟု ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်
 ြမင်သည်။ ယင်းအဆိုတွင်  ြပင်ပယ ရားများကို  ဖိတ်ေခ ပီး 
သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံ၏   ြပည်တွင်းေရးကုိ   ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်သည့်အသံုး 
အ န်းများှင့ ် အချပ်အြခာအာဏာပိင်ုဆိင်ုမ ကိ ု ေလးစားမ မရိှသည့် 
ေဖာ်ြပချက်များပါရိှေသာေကာင့ ် ြမန်မာိင်ုငမှံ အဆိဆုုံးြဖတ်ချက်ကိ ု
လုံးဝပယ်ချ၍ ပါဝင်ပတ်သက်မ မရှိေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်သည်။ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန
ေနြပည်ေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်။

စီးပွားေရးြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစေရးှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အခက်အခဲများကို ကူညီေြဖရှင်း ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၉
ရင်းီှးြမပ်ံှမ လုပ်ငန်းများ   ပိုမိုတိုးြမင့်ေဆာင်ရက ်
ိုင်ေရး၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရး  ေပါင်းစည်းမ ဆိုင်ရာ 
ကိစ ရပ်များှင့ ်   ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမ 
တိုကိ ုဟန်ချက်ညညီ ီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားိင်ုေရး 
အတွက်  ညိ  င်းအစည်းအေဝး အမှတ်စ် (၂/၂၀၂၁) 
ကို   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ေနြပည်ေတာ်ရှ ိရင်းှီး 
ြမပ်ှံမ ှင့်  ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 
ဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ပထမဦးစွာ  ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွား 
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးေအာင်ုိင်ဦးက  ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါှင့် အေြခ 
အေနအရပ်ရပ်ေကာင့ ်သက်ေရာက်မ များ ြဖစ်ေပ  
ခဲေ့သာ  စီးပွားေရး ြပန်လည်ဦးေမာလ့ာေစေရးအတွက် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ အသစ်များ  ဆွဲေဆာင်ေရး၊  လက်ရှိ 
ေဆာင်ရက်ဆ ဲရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်းများ အဆင်ေြပ 
ေချာေမွေစေရးှင့ ်လုပ်ငန်းရှင်များ၏  အခက်အခဲ 
များကိ ုေြပလည်ေအာင် ကညူေီြဖရှင်း ေဆာင်ရက်ေရး 
ဆိင်ုရာကစိ ရပ်များ၊ လက်ရိှြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရင်းီှး 
ြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင ်   လွယ်ကူ 
ေချာေမွေစေရးှင့ ်ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးေရး 
တိုကို    အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာတွင ်
ထုတ်ြပန်ထားပီးြဖစ်သည့် စံြပလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 
ြဖင့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ  လပ်ုငန်းများ ြမန်ဆန်သွက်လက် 
လာေရးကိစ ရပ်များ။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေပ  ဝန်ေဆာင်မ များ 

ေပးရာတွင ်    ပိုမိုလွယ်ကူြမန်ဆန်ေစေရးအတွက ် 
Online  စနစ်များြဖင့ ် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးြပ 
ေဆာင်ရက်ေပးေရး၊ ဆက်စပ်ဌာနအချင်းချင်း ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ြမင့်တင်ြခင်းအားြဖင့ ် ပိုမိုေကာင်းမွန ်
ထေိရာက်ပီး ရလဒ်ထွက်ေပ ေစိင်ုသည့ ်ဝန်ေဆာင် 
မ များေပးေရး၊  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
တိုးတက်ေစရန်အတွက ်   ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများ၊ 
ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  အားေပး 
ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေရး၊ ြပည်တွင်းအားကိ ုတိုးြမင့ ်
ုိင်ေအာင်ေဆာင်ရက်ေရးကိစ ရပ်များ၊ ဌာနရိှ ဝန်ထမ်း 
များ၏  လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ု   ြမင့်တင်ေရး 
အတွက်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစ် 
များ၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့ ်ထခိိက်ုမ ရိှခဲသ့ည့ ်စီးပွားေရး 
လပ်ုငန်းများအား အြမန်ဆုံးကစုားိုင်ေရးှင့ ်ြပည်သ ူ
လူထုတစ်ရပ်လံုး၏ လမူ အကျိးစီးပွား ေရရှည်ဖံွဖိး 
တုိးတက်မ ရှိပီး လုပ်သာကုိင်သာရိှေသာ စီးပွားေရး 
ဝန်းကျင်တစ်ရပ် တည်ေဆာက်ုိင်ရန်ရည်ရယ်ကာ 
ြမန်မာုိင်ငံစီးပွားေရး   ြပန်လည်ဦးေမာ့ေစေရး  စီမ ံ
ချက် (Myanmar Economic Recovery Plan-
MERP) ကို  ေရးဆွဲေဆာင်ရက်ေနမ    အေြခအေန 
များကို ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 
ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ေဒသတွင်းစီးပွားေရး ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ များှင့် အာဆီယံ၏ စီးပွားေရးေပါင်း
စည်းမ လုပ်ငန်းစ်များတွင်လည်း    ဆက်လက်၍ 
တက်က စွာ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် 
အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ပီး ှစ်ိင်ုင ံ
ှင့်   ေဒသတွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ     ြမင့်တင်
ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်   လုပ်ငန်းစ်များကိ ု
ေဆွးေွးသည်။

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်
ယင်းေနာက် ဒုတိယဝန်ကီး ဦးသန်းေအာင်ေကျာ် 

က   ဝန်ကီးဌာနှင့်  ဦးစီးဌာနများမ ှဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစ်များ ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 
ရန်ကစိ ရပ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ အမှာစကား ေြပာကား 
သည်။ 

ထိုေနာက် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန  အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်က   ဝန်ကီးဌာနှင့ ်  ဦးစီးဌာန 
များ၏   လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့်    အစီအစ်များှင့် 
စပ်လျ်း၍ တင်ြပေဆွးေွးခဲ့ပီး  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 
ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန    န်ကားေရး 
မှးချပ် ဦးသန်စင်လွင်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ် 
ဦးစီးမှးများက  သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 
အလိုက်    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရက်မ ၊ ေဒသ၏ စီးပွားေရးဝန်းကျင် ေကာင်းမွန် 
ေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ် အစအီမမံျားှင့ ်ဝန်ကီး 
ဌာနှင့် ုံးချပ်က   ပံ့ပိုးရန်  လိုအပ်ချက်များကို 
လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီး
ဌာန   န်ကားေရးမှးချပ်က  ဌာန၏အုပ်ချပ်မ  
လုပ်ငန်းများ၊   အာဆီယံအပါအဝင် ေဒသတွင်း 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ၊   ကုလသမဂ ှင့် ိုင်ငံ 
တကာ အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်
ေနမ ှင့် ဖွံဖိးမ အကူအညီရယူေဆာင်ရက်သည့ ်
စမီကံန်ိးများှင့ ်စပ်လျ်း၍ သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာန 
များှင့ ်ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းများအကား ညိ  င်း 
ေပါင်းစပ် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည့် အေြခအေန 
များှင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်အစအီစ်များှင့် 
စပ်လျး်၍လညး်ေကာငး်      တင်ြပေဆွးေွးရာ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လိအုပ်ချက်များှင့ ် အခက် 

အခမဲျားကိ ုညိ  င်း ြဖည့ဆ်ည်း ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 
ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ဒုတိယ 

ဝန်ကီးတိုက     ဝန်ကီးဌာန၏    စံြပဝန်ထမ်း
(အရာထမ်းဆ)ု၊ စြံပဝန်ထမ်း(အမ ထမ်းဆ)ုှင့ ်   ဌာန 
အသီးသီးမ ှထူးခ န်ေအာင်ြမင်သည့် ဌာနခွဲများအား 
ဂုဏ်ြပဆုှင့်  ေထာက်ပ့ံေကးများ ေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း 
သိရသည်။                                        သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ြမန်မာိုင်ငံတွင်   အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒကို  ၇-၈-

၂၀၁၃ ရက်ေနတွင်   ြပ  ာန်းခ့ဲကာ အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရး 

ေကာ်မရှင်ကိ ု၂၅-၂-၂၀၁၄ ရက်ေနတွင် စတင်ဖဲွစည်းခဲသ့ည်။  အဂတ ိ

လိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးကိ ု  အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ ်

ခယံလူျက် သန်ရှင်းေသာအစိုးရှင့ ် ေကာင်းမွန်ေသာအပ်ုချပ်ေရးစနစ် 

တိုကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ ့

သည်မှာ သက်တမ်းကာလ ခုနစ်ှစ်ေကျာ်ပင်ရှိခဲ့ပီြဖစ်သည်။ ယခု 

အခါ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အတိင်ုးအတာ 

တစ်ခုအထိ ေအာင်ြမင်ေအာင ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့်အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်း

များကို တားဆီးကာကွယ်ြခင်း၊  စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့ ် ြပည်သူသို 

အသပိညာေပးြခင်းစသည့် နည်းလမ်းသုံးသွယ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည်။ အဂတိလိုက်စားမ   တားဆီးကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းစ်သည ်

အဂတလိိက်ုစားမ များေကာင့ ်ဆုံး ံးမ များမြဖစ်မ ီကိတင်ကာကွယ် 

သည့်လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်သြဖင့ ် အဂတိလိုက်စားမ များေကာင့ ်အစိုးရ 

ဌာနအဖဲွအစည်းများ၏ ပုရံပ်ိကျဆင်းမ ှင့ ်ြပည်သလူထူ၏ု ယုံကည် 

မ      ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေစမ တိုကို   အချနိ်မီဟန်တားိုင်မည့ ်

လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်ပီး    ဥပေဒအရ    အေရးယူအြပစ်ေပးမ များကို 

ေလျာ့နည်းေစမည်ြဖစ်သည်။

အဂတိလိုက်စားမ များကိ ုေလျာ့နည်းကျဆင်းေစရန ်ေဆာင်ရက်

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ  ပုဒ်မ ၁၆  (ဋ) တွင် 

“အဂတလိိက်ုစားမ တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ လပ်ုပိင်ုခွင့အ်ာဏာရိှသမူျား 

၏ ုိးသားေြဖာင့်မတ်သည့်စိတ်ဓာတ်ကုိ ပုိမုိြမင့်တင်ေရးှင့် အဂတိ 

လိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရးတိုတွင် ြပည်သအူများပါဝင်ိင်ုေရးအတွက် 

သင့်ေလျာ်ေသာအစီအမံများ ချမှတ်၍ ေဆာင်ရက်ြခင်း”ဟု ြပ  ာန်း 

ထားသည်။ ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်အဂတလိိက်ုစားမ တားဆီးကာကွယ် 

ြခင်းလုပ်ငန်းစ်ကိ ု    အေကာင်အထည်ေဖာ ်    ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ထိေရာက်ခိုင်မာေသာ  အေြခခံေကာင်းများ  တည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

အတွက် ြပည်သလူထူတုစ်ဦးချင်း ကံေတွလျက်ရိှေသာ အေသးစား 

အဂတလိိက်ုစားမ များကိ ုေလျာန့ည်းကျဆင်းေစရန် စမီေံဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည်။ ြပည်သူလူထု၏ လုိအပ်ချက်များှင့်အညီ အစုိးရဌာန 

အဖွဲအစည်းများက   လုပ်ေဆာင်ေပးေနေသာ ဝန်ေဆာင်မ များကို 

ပိမုိြုပည့စ်ုေံကာင်းမွန်ေစရန်ရည်ရယ်၍ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက် 

ေရးေကာ်မရှင်ံုးအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်း 

များတွင် အဂတလိိက်ုစားမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွ (Corruption 

Prevention Unit-CPU) များကိ ု၂၀၁၉ ခှုစ် မတ်လတွင် ေရှေြပးစမီ ံ

ကိန်းအြဖစ်   ဝန်ကီးဌာန/   အဖွဲအစည်း    ၁၄ ခုကို စတင်ဖွဲစည်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်း 

၃၇ ခတွုင် အဂတလိိက်ုစားမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွများ  ဖဲွစည်း 

ထားပီးြဖစ်သည်။

၁၉-၁-၂၀၁၉ ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်အဂတလိိက်ုစား 

မ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွများအတွက် မဝူါဒပိင်ုးဆိင်ုရာ အလပ်ုု ံ

ေဆွးေွးပွဲတွင်  CPU   များ၏    လုပ်ငန်းတာဝန်သုံးရပ်ကို     ချမှတ် 

ိုင်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ (က) ဌာနအလိုက် လာဘ်ေပး 

လာဘ်ယမူ ှင့ ်အဂတလိိက်ုစားမ ြပဿနာများကိ ုစစိစ်ေဖာ်ထတ်ုရန်၊ 

(ခ) ေတွရှိလာေသာြပဿနာများကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ေြဖရှင်းရန်ှင့ ်

(ဂ) အဂတလိိက်ုစားမ  ဆက်လက်မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် တားြမစ် 

ထိန်းချပ်သွားရန်တုိြဖစ်သည်။ ထုိြပင် ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇူလုိင်လ ၂၄ ရက် 

ေနမှ ၂၆  ရက်ေနအထိ   ကျင်းပခဲ့သည့်   CPU  များအတွက် 

နည်းပညာဆိင်ုရာ သင်တန်းအမှတ်စ် (၂/၂၀၁၉)တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပ 

ပါ လုပ်ငန်းအစီအစ် ၆ ရပ်ကို ချမှတ်ိုင်ခဲ့သည် -

(က) ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ အကီးအကမဲျား၏ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်

အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွအသီးအသီး

အတွက် လုပ်ငန်းလမ်း န်များကို ေရးဆွဲထားရှိရန်၊

( ခ ) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ အကီးအကဲများ၏ ခွင့်ြပချက ်

ရယလူျက် ဦးစီးဌာန/လပ်ုငန်းဌာနများတွင် အဂတလိိက်ုစား 

မ တားဆီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအချက်များ    ပါဝင်ေသာ 

တည်မဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ   (Standing   Operating 

Procedures - SOP) ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ေရးဆွဲ 

အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာဖို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါစို
လင်းလက်

ေရးှင့် အများြပည်သူသိသင့်သည်များကုိ လက်ေအာက်ုံး/ 

ဌာနခဲွ / ဌာနစတ်ိတိုတွင် ပွင့လ်င်းြမင်သာေသာနည်းလမ်းများ 

ြဖင့ ် ထင်ရှားစွာေရးသားချတ်ိဆဲွြပသထားရန်၊   ဝက်ဘ်ဆိက်ု 

များတွင်လည်း ထည့်သွင်းအသိေပးေကညာရန်၊

( ဂ ) အဂတလိိက်ုစားိင်ုေြခ အ ရာယ်ရိှမ ဆန်းစစ်ြခင်းကိ ုအဂတ ိ

လိုက်စားမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲ    (CPU)   များက   

တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ပီး    သက်ဆိင်ုရာြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ 

အကီးအကဲများထ ံတင်ြပသွားရန်၊

(ဃ) စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများှင့ပ်တ်သက်ပီး  လာဘ်ေပးလာဘ်ယ ူ

ှင့ ်  အဂတလိိက်ုစားမ    ြဖစ်ိင်ုေြခရိှမ မှ ကာကွယ်ရန်အတွက်   

အစိုးရဌာနများှင့ ်ဆက်စပ်လပ်ုကိင်ုေသာ  စီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် အဂတိလိုက်စားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

ကျင့်ဝတ်များ ေရးဆွဲထားြခင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်ှင့် ကျင့်ဝတ် 

ေရးသားလိုက်နာြခင်းမရှိေသာ   စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်

ဝယ်ယေူရး၊ ေရာင်းချေရး၊ တည်ေဆာက်ေရးကစိ များ၌ လက်ခ ံ

ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပရန်၊

( င ) တစ်ဖက်ှင့အ်ြခားတစ်ဖက်  အခက်အခမဲျား   ေြဖရှင်းရန်ှင့ ်

အထင်အြမင်လဲွမှားမ မရိှေစရန် ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ 

ှင့်    သက်ဆိုင်ရာပုဂ လိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအကား 

အဂတိလိုက်စားမ   တားဆီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာဖိုရမ်များ၊ 

ေဆွးေွးပွဲများြပလုပ်ိုင်ေရး  အဂတိလိုက်စားမ    တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးအဖွဲ (CPU) များက ညိ  င်းစီစ်ရန်၊

( စ) ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၏ လမ်း န်မ ကိခုယံလူျက် အဂတ ိ

လိုက်စားမ   တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲ    (CPU) များသည ်

ေအာက်ေြခံုးဌာနခဲွများတွင်         ဝန်ေဆာင်မ ရယူကေသာ 

ြပည်သတူစ်ဦးချင်းထသံို အများြပည်သထူမှံ တုံြပန်မ ရယြူခင်း 

အစီအစ်  (Public   Feedback Programme -   PFP) 

နည်းပညာအသုံးြပ၍ တယ်လဖီန်ုးမှတစ်ဆင့ ်ဆက်သွယ်ပီး 

အေသးစားအဂတိလိုက်စားမ များကို  မြဖစ်ေစရန် တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးစနစ်ကိ ုထိေရာက်စွာအသုံးြပသွားရန်။

စတင်စမ်းသပ်အသုံးြပ

လပ်ုငန်းတာဝန်ပါ “အဂတလိိက်ုစားမ  ဆက်လက်မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက် တားြမစ်ထိန်းချပ်သွားရန”်  ဆိုသည့်အချက်ှင့်   လုပ်ငန်း 

အစီအစ် ၆ ပါ “CPU များအေနြဖင့် ေအာက်ေြခုံးဌာနခွဲများတွင ်

ဝန်ေဆာင်မ ရယူကေသာ ြပည်သူတစ်ဦးချင်းထံသုိ အများြပည်သထူမှံ 

တုံြပန်မ ရယြူခင်းအစအီစ်ကိ ု(Public Feedback Programme - PFP) 

နည်းပညာအသုံးြပ၍   တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့်     ဆက်သွယ်ပီး  

အေသးစားအဂတလိိက်ုစားမ များကိ ု မြဖစ်ေစရန် တားဆီးကာကွယ်ေရး 

စနစ်ကုိ   ထိေရာက်စွာအသံုးြပသွားရန်”   ဆုိသည့်အချက်တုိှင့်အညီ 

ေကာ်မရှင်က    ဦးေဆာင်ကာ     ကမ ာဘ့ဏ်၏နည်းပညာအကအူညြီဖင့ ်

ICT   နည်းပညာအေြခြပ အများြပည်သူများထံမ ှ တုံြပန်မ ရယူြခင်း 

အစီအစ်    (ICT-  based    Proactive    Beneficiary/    Citizen 

Engagement) (PBE) ယ ရားကိ ုအသုံးြပ၍ ြပည်သမူျား၏ တယ်လ ီ

ဖန်ုးများသို SMS ေပးပို၍ ဝန်ေဆာင်မ ှင့စ်ပ်လျ်းသည့ ်ေမးခွန်းများ 

ေမးြမန်းပီး တုံြပန်မ ရယူြခင်းကိ ု ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန/ အဖွဲ 

အစည်း ၁၀ ခုရှိ အဂတိလိုက်စားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲများ 

တွင် ၂၀၁၉ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလမှ စတင်စမ်းသပ်အသုံးြပခဲသ့ည်။ 

အမည်ေြပာင်းလဲသုံးစွဲခဲ့

CPU Toolkit လပ်ုငန်းစ်သည် အစိုးရဌာန/အဖဲွအစည်းများ၏ 

ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းစ်များအေပ  ြပည်သလူထူ၏ု တုံြပန်မ သေဘာ 

ထားများကို ရယူြခင်းြဖစ်သြဖင့် ပိုမိုသင့်ေလျာ်သည့် အများြပည်သူ 

ထမှံ တုံြပန်မ ရယြူခင်းအစအီစ် (Public Feedback Programme- 

PFP) အြဖစ် အမည်ေြပာင်းလဲသုံးစွဲခဲ့သည်။ ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားေသာ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်း 

များှင့်အညီ PFP Web Portal ကို Cloud Server မှ Local Server 

သို ေြပာင်းေရ ိင်ုေရးေဆာင်ရက်ြခင်း၊ Short Code “1111” အသုံးြပ 

ိုင်ေရး နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ြခင်းှင့ ်PFP Web Portal 

အသုံးြပရာတွင ်  ပိုမိုအဆင်ေြပေစေရးအတွက ် Web Portal  ၌ 

ေကာ်မရှင်ုံးအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်း 

များက   ြပင်ဆင်လိုသည့်အချက်များကိ ုြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် PFP အသုံးြပ၍  တုံြပန်မ ရယြူခင်းလပ်ုငန်း 

များကိ ု၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ေဖေဖာ်ဝါရလီမှစ၍  ေခတ ဆိင်ုးငံထ့ားခဲသ့ည်။

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်    အများြပည်သူထံမ ှ   တုံြပန်မ ရယူြခင်း 

အစအီစ် ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေအာ်ပေရတာများအလိက်ု တညူေီသာ 

Short Code နပံါတ်တစ်ခ ုအသုံးြပိင်ုေရး ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ  

ဦးစီးဌာန၏ ပူးေပါင်းကူညီမ ြဖင့် MPT၊ Telenor ၊ MyTel၊ Ooredoo 

စသည့် ဆက်သွယ်ေရးေအာ်ပေရတာ ေလးခုတိုှင့ ်ညိ  င်း၍ Short 

Code “1111” ကိ ုအသုံးြပပီး နည်းပညာပိင်ုးဆိင်ုရာ စမ်းသပ်ြခင်းှင့ ်

ဆက်သွယ်ေရးေအာ်ပေရတာများှင့ ်ညိ  င်းြခင်းတုိကုိ ေအာင်ြမင်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သြဖင့်  ေကာ်မရှင်အပါအဝင်  ဝန်ကီးဌာန/အဖွဲ 

အစည်း ၁၃ ခုတွင် ၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနမှစ၍ PFP စနစ်ကုိ အသံုးြပ 

ေနပီြဖစ်သည်။

အဂတိလိုက်စားမ သည် ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများကို  အဟန်  

အတားြဖစ်ေစုံသာမက အစိုးရဌာနများအေပ  အများြပည်သူ၏ 

ယုံကည်မ ကိ ုပျက်ယွင်းေစသြဖင့ ်ဌာနများအလိက်ု ြပြပင်ရန်လိအုပ် 

ေနသည့် အားနည်းချက်များကိ ု  အချနိ်မီြပြပင်ိုင်ရန်၊ အေသးစား 

အဂတိလုိက်စားမ များကုိ    ေလ ာ့ချုိင်ရန်၊     အစုိးရအဖဲွအစည်းှင့် 

ြပည်သလူထူအုကား  ယုံကည်မ တည်ေဆာက်ရန်ှင့ ်   သက်ဆိင်ုရာ  

ဥပေဒ၊  စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင ်  အဂတိ 

လိုက်စားိုင်ေြခအ ရာယ်ရှိမ ဆန်းစစ်ြခင်း         (Corruption Risk 

Assessment -CRA) လုပ်ငန်းစ်ကုိ အေထာက်အကူြပေစရန်တုိကုိ 

ရည်ရယ်၍ PFP စနစ်ကို   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။                                                 

     စာမျက်ှာ ၇ သို 

PFP အစအီစ်ကိ ုေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်ရရိှလာေသာ ြပည်သူတုံြပန်မ များကိ ုအေြခခ၍ံ  

သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်    အမှန်တကယ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန်     လိုအပ်ေနသည့် 

အချက်များှင့်  လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ များကို   အချနိ်တိုအတွင်းသိရှိပီး   အချနိ်မီ 

ြပြပင်ိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့် အစိုးရှင့်ြပည်သူအကား ယုံကည်မ များ ပိုမိုတည်ေဆာက် 

ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ် 

ေရးအဖွဲများက  Short Code  “1111” ြဖင့်   ေပးပိုလိုက်ေသာေမးခွန်းများကို   

ြပန်လည်ေြဖကားြခင်းြဖင့် အဂတိလိုက်စားမ တားဆီးကာကွယ်ြခင်းလုပ်ငန်းစ်တွင်    

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

System အတွင်းသို ထည့်သွင်းြခင်း၊

( ခ ) သက်ဆိင်ုရာ ဦးစီးဌာန/လပ်ုငန်းများရိှ CPU အဖဲွများသည် 

DEO အဖဲွများက System အတွင်းသို ထည့သွ်င်းထားေသာ 

ြပည်သူလူထု၏ ဖုန်းနံပါတ်များသုိ Short    Code    နံပါတ် 

“1111” ြဖင့်  SMS   ေပးပုိပီး    ဝန်ေဆာင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ေမးြမန်းြခင်း၊ ြပည်သူများမှ တံုြပန်လာေသာအကံြပချက် 

များှင့်   လိုအပ်ချက်များကို    ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် 

မေြဖရှင်းိုင်သည်များကိ ုဝန်ကီးဌာနသိုတင်ြပြခင်း၊

( ဂ ) ဝန်ကီးဌာနက ြပည်သလူထူထုမှံ တုံြပန်လာေသာ အကြံပ 

ချက်ှင့် လိုအပ်ချက်များကိ ုေြဖရှင်းေပးြခင်း။

မှန်ကန်စွာြပန်လည်ေြဖကားရန ်လိုအပ်

PFP စနစ်တွင် အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ှင့ ်

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာန/ အဖဲွအစည်းများသို ဝန်ေဆာင်မ များရယရူန် 

လာေရာက်ကေသာ ြပည်သူများကိ ုအများြပည်သူထံမ ှတုံြပန်မ ရယူ 

ြခင်း အစအီစ်အရ Short Code နပံါတ် “1111” ြဖင့ ်မမိတိို ဝန်ေဆာင်မ  

ရယူစ်က   ကံေတွခဲ့ရသည့်အေြခအေနများကို  ဝန်ေဆာင်မ ရယူသ ူ

၏ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့ ်SMS ေပးပိုေမးြမန်းမည်ြဖစ်ပီး ဝန်ေဆာင်မ  

ရယူသူများအေနြဖင့ ်၎င်းတို၏ အေတွအကံများကိ ုSMS ြပန်လည် 

ေပးပိုြခင်းြဖင့ ်ေြဖကားိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဝန်ကီးဌာန/ အဖဲွအစည်း 

များရှိ   ဌာနများအေနြဖင့်  အဆိုပါတုံြပန်မ များကို   အေြခခံကာ 

ဝန်ေဆာင်မ များ   အရည်အေသွးတိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစေရး 

အတွက် လိအုပ်သည့ြ်ပြပင်ေြပာင်းလမဲ များကိ ုအချန်ိမေီဆာင်ရက်ိင်ု 

မည်ြဖစ်သြဖင့် ဝန်ေဆာင်မ ရယူသည့် ြပည်သူများအေနြဖင့် မှန်ကန် 

စွာ ြပန်လည်ေြဖကားရန ်လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။

PFP အစီအစ်ကို ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ် ရရှိလာေသာ  ြပည်သူ  

တံုြပန်မ များကုိ အေြခခံ၍  သက်ဆုိင်ရာဌာနအလုိက်  အမှန်တကယ် 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန ်   လိုအပ်ေနသည့်အချက်များှင့ ်   လာဘ်ေပး 

လာဘ်ယူမ များကို   အချန်ိတုိအတွင်းသိရိှပီး  အချန်ိမီြပြပင်ုိင်မည် 

ြဖစ်သြဖင့ ်အစိုးရှင့ြ်ပည်သအူကား ယုံကည်မ များ ပိမုိတုည်ေဆာက် 

ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်အဂတလိိက်ုစား 

မ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွများက Short Code “1111” ြဖင့် ေပးပို 

လိုက်ေသာ   ေမးခွန်းများကိ ု  ြပန်လည်ေြဖကားြခင်းြဖင့ ်  အဂတိ 

လိုက်စားမ တားဆီးကာကွယ်ြခင်းလုပ်ငန်းစ်တွင ်   ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက်ကာ “အဂတပိယ်ခွာ ြပည်သာယာဖို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်က 

ပါစုိ”ဟု တုိက်တွန်းေရးသားလုိက်ရပါသည်။ ။ 

ဝန်ေဆာင်မ များ ေကာင်းေစဖို “1111” ကို ေြဖကားစို

အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာဖို “1111” ကို ေြဖကားစို

ရည် န်းကိုးကားစာရင်း

 - အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ

 - အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်Website မှ 

ေဖာ်ြပမ များ

 - ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာှင့်     ေကးမံုသတင်းစာများပါ 

အချက်အလက်များ

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

PFP စနစ်ကိ ုေဆာင်ရက်ရာတွင် ေဖာ်ြပပါလပ်ုငန်းစ် (၃) ရပ်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ပါသည-်

(က) သက်ဆိုင်ရာ  မိနယ်ုံးခွဲများ ဌာနခွဲများရှိ Data Entry 

Office - DEO    အဖွဲများက     ဝန်ေဆာင်မ များရယူရန ်

လာေရာက်ကေသာ   ြပည်သူများ၏ဖုန်းနံပါတ်များကိ ု

အများြပည်သူထံမ ှတုံြပန်မ ရယူြခင်းအစီအစ ်(PFP) 

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ပုံ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ေကညာချက်အမှတ ်( ၄ / ၂၀၂၁ )

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း ၁၃ ရက်

( ၂၀၂၁  ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် )

ိုင်ငံေရးပါတီအြဖစ ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပထားြခင်းကိ ုပယ်ဖျက်၍

ပါတီအား ဖျက်သိမ်းြခင်း

၁။ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် အမျိးသားဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် ငမ်ိးချမ်းေရးပါတ ီ

National Development and Peace Party ကို မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၄၂)၊ ၂၄-၈-၂၀၁၀ ရက်စွဲပါ 

ေကညာချက်အမှတ ်(၉၅/၂၀၁၀)ြဖင့် ိုင်ငံေရးပါတီအြဖစ ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။

၂။ အမျိးသားဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် ငမ်ိးချမ်းေရးပါတ ီNational Development and Peace Party 

၏ ၂၃-၈-၂၀၂၁  ရက်စွဲပါစာြဖင့်   ိုင်ငံေရးပါတီကိုဖျက်သိမ်းေကာင်း   တင်ြပချက်ှင့်စပ်လျ်း၍ 

၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ကျင်းပေသာ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် စီမံခန် ခဲွေရးေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး  အမှတ်စ် (၈/၂၀၂၁) ၏  ဆုံးြဖတ်ချက်အရ  ိုင်ငံေရးပါတီများ  မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၁၉ (က) ှင့်အညီ  ုိင်ငံေရးပါတီအြဖစ်  မှတ်ပံုတင်ထားြခင်းမှ  ပယ်ဖျက်၍  ပါတီကုိဖျက်သိမ်းရန် 

အတည်ြပခဲ့ပါသည်။

၃။  သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်တွင် ိင်ုငေံရးပါတအီြဖစ် မှတ်ပုတံင်ထားသည့ ်

အမျိးသားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်ငိမ်းချမ်းေရးပါတ ီNational Development and Peace Party ကို 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနမှစ၍ ိုင်ငံေရးပါတီအြဖစ ်  မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းမ ှ  ပယ်ဖျက်၍ 

ပါတီအားဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။

            သိန်းစိုး 

             ဥက   

                ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ိုင်ငံေရးပါတီအြဖစ ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပထားြခင်းကိ ု

ပယ်ဖျက်၍ ပါတီအားဖျက်သိမ်း

မ ေလး  ိုဝင်ဘာ  ၁၉

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကိသုည်   

ိဝုင်ဘာ ၁၈ ရက် နနံက်ပိင်ုးက ၂၆ လမ်းတစ်ေလ ာက်   

၆၆ လမ်းမှ  ၇၈ လမ်းအထိ၊  ၆၆ လမ်းတစ်ေလ ာက် 

၂၆ လမ်းမှ ၁၂ လမ်းအထိ လမ်းဝဲယာှင့်လမ်းလယ ်

က န်းတိုကို  လိုက်လံကည့် ၍    စိမ်းလန်းစိုြပည ်

ေရးလုပ်ငန်းများ၊       ေဒသှင့်ကိုက်ညီေသာ   

ရာသီအလိုက ်  ေရာင်စုံပန်းအလှပင်များ   စိုက်ပျိး 

ိင်ုေရး ေဆွးေွးညိ  င်းခဲသ့ည်။  ၎င်းေနာက် မ ေလး 

ကျံးေရြပင်သန်ရှငး်ေရး  Aquamarine  ေရေမှာ် 

ဆယ်စက်ကီးများြဖင့်     ေရေမှာ်များ  ဆယ်ယူ 

ေနမ ေနရာများကို    ကည့် စစ်ေဆးပီး ကျံးေရြပင် 

မ ေလးမိ လမ်းလယ်က န်းများ သန်ရှင်းသပ်ရပ် စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး ေဆာင်ရက်
အမဲသန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ရန် ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

ေပးသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး 

ယင်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်

အဖွဲသည်  အများြပည်သူများ  အပန်းေြဖိုင်ရန်  

ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ တရိစ ာန်ဥယျာ် (ရတနာပု)ံ အား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကျန်းမာေရးလမ်း န်ချက်များ 

ှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ထားရိှမ များကိ ုလိက်ုလံကည့်  

စစ်ေဆးပီး အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးခန်း၌   ဥယျာ်မှ  

တာဝန်ရှိသူများှင့်ေတွဆုံ၍     လိုအပ်သည်များ 

မှာကားသည်။

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အမိန်အမှတ်၊ ၅၁၉/၂၀၂၁

၁၃၈၃ ခုှစ်၊  တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်)

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည်  ကူးစက်ေရာဂါများ  ကာကွယ် 

ိှမ်နင်းေရး  ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိ  ကျင့်သံုး၍ 

ဤအမိန်ကုိ ထုတ်ြပန်လုိက်သည်။

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည်       လတ်တေလာအသက် ှ 

လမ်းေကာင်းဆုိင်ရာေရာဂါ (Coronavirus  Disease 2019 – COVID-19) 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှရာ  ေရာဂါကူးစက်ပျံံှမ ကုိ ပုိမုိထိေရာက်စွာ  ထိန်းချပ်ုိင်ရန် 

ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များအတွင်းရိှ  သက်ဆုိင်ရာ 

မိနယ်များမှ   ေရာဂါကူးစက်မ များြပားေသာ   မိနယ်များအတွင်းရိှ  

ြပည်သူများအေနြဖင့်  မိမိေနအိမ်တွင်  ေနထုိင်ေရး  (Stay at home) 

အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ေကာင်း အမိန်များ ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲပါသည်။ 

၂။ သုိရာတွင်   သက်ဆုိင်ရာမိနယ်များအတွင်း   ေနထုိင်သည့် 

ြပည်သူများအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းချက် 

များကုိ တိကျစွာလုိက်နာသြဖင့် လွန်ခ့ဲေသာ ၁၄ ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာ ထပ်မံေတွရိှရမ ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတိုရှိ 

မိနယ် ၁၃ မိနယ်မှ ေနထိုင်ေသာြပည်သူများအေနြဖင့် မိမိေနအိမ်တွင် ေနထိုင်ရန်အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ြခင်းမှပယ်ဖျက်

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ  လူနာများမှာလည်း  တစ်ဦးမှတစ်ဦးသုိ အစုလုိက် 

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ    ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊  Stay at home  အစီအစ် 

ေဆာင်ရက်စ်ကာလအတွင်း  ကျန်းမာေရးအသိပညာ ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များအား သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အဖဲွအစည်းများှင့်  ြပည်သူများက 

အေလးထားေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်း၊  ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာှင့်  ထိေတွ 

ဆက်စပ်ခ့ဲသူအားလံုးကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ ဓာတ်ခဲွနမူနာရယူ စစ်ေဆးရာ 

တွင်လည်း လွန်ခ့ဲေသာ ၁၄ ရက်အတွင်း ထပ်မံေတွရိှရမ ေလျာ့နည်းလာ

ြခင်း၊ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများ၊ ကျန်းမာေရးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊ ီှး ယ် 

သည့်ဌာန၊ အဖဲွအစည်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ြပည်သူလူထုက 

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် တက်တက်က က  ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲမ များေကာင့်  ပုိးေတွလူနာများ   ေလျာ့နည်းလာေကာင်း 

စိစစ်ေတွရိှရပါသည်။

၃။ သုိြဖစ်ပါ၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များအတွင်းရိှ 

မိနယ်များမှ ေနထုိင်ေသာ ြပည်သူများအေနြဖင့် ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်၊ 

နံနက် ၄ နာရီအချန်ိမှစ၍  မိမိေနအိမ်တွင်  ေနထုိင်ရန် Stay at home 

အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ြခင်းမှ ပယ်ဖျက်လုိက်သည်-

 (က) ကချင်ြပည်နယ်

  (၁) ဖားကန်မိနယ်။  

 (ခ) စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး

  (၁)  က န်းလှမိနယ်၊

  (၂) မံုရာမိနယ်။   

 (ဂ) မေကွးတုိင်းေဒသကီး 

  (၁) ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်၊   

  (၂) မေကွးမိနယ်၊    

  (၃) မင်းဘူးမိနယ်၊ 

  (၄) ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်၊ 

  (၅) မင်းတုန်းမိနယ်၊ 

  (၆) မင်းလှမိနယ်၊ 

  (၇) သရက်မိနယ်၊    

  (၈) ေအာင်လံမိနယ်။

 (ဃ) မ ေလးတုိင်းေဒသကီး  

  (၁) ြပင်ဦးလွင်မိနယ်။   

 (င) ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  

  (၁) ပုသိမ်မိနယ်။   

၄။ အထက်ပါမိနယ်များအား Stay at home အစီအစ်မှ ပယ်ဖျက် 

ပီးေနာက်တွင်လည်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ြခင်းှင့် သက်ဆုိင်သည့် စည်းကမ်း 

ချက်များကုိ တိကျစွာလုိက်နာကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်း

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေနြပည်ေတာ်  ုိဝင်ဘာ  ၁၉

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ အ ရာယ်ေကာင့် 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်   မတ် ၁၆ ရက်မှစ၍ 

ေခတ ပိတ်ထားခ့ဲရေသာ လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီး 

ဌာန မူလတန်းကိေကျာင်းများှင့် လူမ  

ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ကီးကပ်ေဆာင်ရက် 

ေသာ ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိး မူလတန်းကိ 

ေကျာငး်များ၊  ပုဂ လိက  မူလတနး်ကိ 

ေကျာင်းများကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိနး်ချပ်၊  ကုသေရး ဗဟုိေကာ်မတီ၏ 

အတည်ြပချက်အရ ေရှးဦးအရယ်ကေလး

သူငယ်ြပစုပျိးေထာင်ေရးှင့်   ဖံွဖိးေရး 

လုပ်ငန်းဗဟုိကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ ုိဝင်ဘာ 

၁၁ ရက် ရက်စဲွပါ   န်ကားချက်အမှတ် 

၁/၂၀၂၁ ြဖင့်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ထားရိှသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်တားဆီးေရးဆုိင်ရာ စည်းကမ်း 

ချက်များှင့်အညီ    ုိဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ 

စတင်၍ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲသည်။

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် အသက် 

၃ ှစ်မှ ၅ ှစ်အတွင်းရိှ မူလတန်းကိအရယ် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်းရိှ လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန မူလတန်းကိေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်လျက်ရိှ
ကေလးငယ်များကုိ ကာယ၊ eာဏ၊ စာရိတ ၊ 

လူမ ဆက်ဆံေရးှင့်  စိတ်ခံစားမ ဆုိင်ရာ 

အသက်အရယ်အလုိက် ဖံွဖိးမ များရရိှုိင် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍     မူကိေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်ပီး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါမြဖစ်ပွားမီ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လ 

အထိ လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လက်ေအာက်ရိှ 

ဌာနမူလတန်းကိေကျာင်း  ၁၄၂ ေကျာင်း 

တွင် ကေလးဦးေရ ၁၉၀၆၉ ဦးကုိ သင်ကား 

ေလ့ကျင့်ေပးခ့ဲပီး        ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ အေြခအေနေကာင့်   မူလတန်း 

ကိေကျာင်းများကုိ   တစ်ှစ်ေကျာ်ကာ 

ပိတ်ထားခ့ဲရသည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ် 

ုိင်သည့်အချန်ိတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ 

တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင်  ဌာန 

မူလတန်းကိေကျာင်း   ၈၇   ေကျာင်းကုိ 

ုိဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်  စတင်ဖွင့်လှစ်၍ 

ကေလးဦးေရ ၂၂၄၅ ဦးကုိ     လက်ခံပီး 

သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးြခငး်၊ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့်      ေဒသအေြခအေန 

များအရ မူလတန်းကိေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ် 

ုိင်ြခင်း        မရိှေသးေသာေဒသများတွင် 

ကေလးငယ်များအတွက်          သင်ကား 

ေလ့ကျင့် မ များ စ်ဆက်မြပတ်ရရိှုိင်ေစရန် 

မူလတန်းကိေကျာင်း  ၃၄  ေကျာင်းကုိ 

Online  အစီအစ်ြဖင့်    ဖွင့်လှစ်ပီး 

ကေလးဦးေရ  ၃၀၇  ဦးကုိ     သင်ကား 

ေလ့ကျင့်ေပးြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိရာ ုိဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် မူလတနး် 

ကိေကျာငး်ေပါငး်  ၁၂၁  ေကျာငး်တွင ်

ကေလးဦးေရ ၂၅၅၂ ဦး   တက်ေရာက ်

သင်ယူလျက်ရှိသည်။   ထုိနညး်တူစာွ 

ပုဂ လိက    မူလတနး်ကိေကျာငး်များ၊ 

ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိး မူလတန်းကိေကျာင်း 

များကုိ    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊ 

တုိငး်ေဒသကီး/ ြပည်နယ်အားလံုးတွင် 

တစ်ပိင်နက်ဖွင့်လှစ်ပီး သင်ကားေပးေနပီ 

ြဖစ်သည်။

ကေလးများသည်      ုိင်ငံေတာ်၏ 

အနာဂတ်ြဖစ်သည်ှင့်အညီ ဖံွဖိးမ များရရိှ 

ေစေရးအတွက်  ဆရာ၊  မိဘပူးေပါင်း၍ 

သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးုိင်ေရးသည် အေရး 

ကီးသြဖင့် မူလတန်းကိေကျာင်းများသည် 

ကေလးငယ်များအတွက် ကာယ၊ eာဏ၊ 

စာရိတ ၊ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးှင့် စိတ်  

ခံစားမ        ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးတုိအတွက် 

အသက်အရယ်ှင့်အညီ ရရိှုိင်ေသာေကာင့် 

ဌာနမူလတန်းကိေကျာင်းများတွင် ကေလး 

ငယ်များအားလံုး ေပျာ်ရ င်တက်က စွာြဖင့် 

တက်ေရာက်လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ဓုရှစ်ြဖာ သံဃာ့ဝန်တာ ေအာင်ေဇယျ

၂၀၂၁ ခှုစ် ိဝုင်ဘာလထတ်ု   ေငတွာရမီဂ ဇင်းတွင် 

ေစာထပ်ိတင်(ပွင့ြ်ဖ)စပ်ေသာ ‘ဥပသ်ုဆွမ်း’ ကဗျာကိ ု

ဖတ်ရ၏။ ဥပသ်ုေနတိင်ုး ဆွမ်း၊  ဆွမ်းဟင်းချက်ြပတ် 

၍ ဘုန်းကီးေကျာင်းသုိ ဆွမ်းပုိေသာေမာင်ံှ၏ သဒ ါ 

တရားကိ ုခံစားရသည်။ ဆွမ်းပိုေသာရည်ရယ်ချက ်

ကို ကဗျာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း စပ်ဆိုထား၏။

“သာသနာ တာဝန်ထမ်းတဲ့

ရဟန်း ေထရ်သံဃာတို

ကျမ်းေပစာ ပရိယတ်နဲ

ပဋိပတ် ဘာဝနာပွားလို

ှစ်ပါးဓူရ ှစ်ကာလုပ်ရေအာင…်” ဟု ေတွရ 

သည်။ သံဃာတို ဓုရှစ်ြဖာကို ကျင့်သုံးိုင်ေစရန ်

ဆွမ်းအာဟာရကပ်လှေကာင်း စာဆိကုေရးဖဲွသည်။

‘ှစ်ပါးဓုရ’ဟု   စာဆိုသုံး န်းပုံကို ှစ်သက်ပါ 

သည်။ ရဟန်းအလပ်ုကိ ုခံမေိစသည်။ အဓပိ ာယ်မှာ 

ကဗျာတွင်ပါပီးြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ကဗျာကိခုစံားရင်း 

စာချဆရာေတာ်ေတ၊ွ စာလိက်ုစာအ ံရဟန်းသာမေဏ 

ေတွ၊ ဓမ ကထိကဆရာေတာ်ေတွ၊ ကမ   ာနာစရိယ 

ဆရာေတာ်ေတွကို ြမင်ေယာင်လာပီး ဓုရအကျယ ်

အဓိပ ာယ်ဖွင့်လိုေသာဆ  ြပင်းြပလာမိသည်။

“ဓုရ” ဟူသည်  ကျင့်ေဆာင်ရမည့်တာဝန်ြဖစ ်

သည်။ ြမတ်စွာဘုရား၏ သာသနာေတာ်အတွင်းသို 

ဝင်ေရာက်လာေသာ ရဟန်းသာမေဏတို၊ သီလရှင ်

တို  မခ တ်ဧကန် အမှန်ကျင့်ေဆာင်ရမည့ ်လုပ်ငန်း 

ြဖစ်သည်။

သဗ ညတဘုရားရှင်၏ ဓမ ဝိနယေခ သာသနာ 

ေတာ်၌ ဓုရ (တာဝန်)ှစ်မျိးရှိရာ စွမ်းိုင်ပါက ဓုရ 

ှစ်မျိးလုံးကို ကျင့်ေဆာင်ရပီး ှစ်မျိးလုံးမကျင့်

ေဆာင်ိုင်ပါက မိမိှစ်သက်ရာ ဓုရတစ်မျိးကိုကား 

မြဖစ်မေနကျင့် ကံအားထုတ်ရပါသည်။   ယင်းသို 

ကျင့်ကေံနထိင်ုမှသာလ င် သာသနာဝ့န်ထမ်း စင်စစ် 

ဧကန်ြဖစ်ိုင်ပါသည်။

ထိုဓုရတာဝန်မှာ ှစ်မျိးရှိ၏။    ၎င်းှစ်မျိးမှာ 

(၁) ဂ ဓုရ၊ (၂) ဝိပဿနာဓုရတိုြဖစ်သည်။ 

(၁) ဂ ဓုရ 

ပရိယတ ိစာေပကျမ်းဂန်များကုိ သင်ယူ၊ ေဟာေြပာ၊ 

ပုိချ၊ ေရးသား၊ ြဖန်ေဝြခင်းကုိ ဂ ဓုရဟုေခ သည်။  

ြမတ်စွာဘုရား ၄၅  ဝါပတ်လုံး ေဟာကားေတာ်မ ူ

ခဲ့သည့် သာမုက ံသိက၊ ပါဝစန၊ ေဒသနာဓမ တရား 

ေတာ်များသည် လွန်စွာများြပားေတာ်မူလှသည်။ 

ထုိေဒသနာဓမ များကုိ ရှင်မဟာကဿပအစရိှေသာ 

သဂ   ါယနာတင် ေထရ်ရှင်အဆက်ဆက်တိုက ခွဲေဝ 

ပိုင်းြခား၍ စုေပါင်းရတ်ဆို မှတ်တမ်းတင်ေတာ်မူခဲ ့

ကသည်။ သဂ   ါယနာတင်ခ့ဲေသာ မှတ်တမ်းများအရ 

ဗုဒ ဘုရားရှင်၏ ေဒသနာေတာ်ဓမ တိုကို ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ခွဲေဝပိုင်းြခားိုင်သည်။

 (က) ရသအေနြဖင့ ်- ဝမိတု ိရသ (လွတ်ေြမာက် 

   ြခင်းအရသာ) ဟု တစ်မျိးသာရှိသည်။

 (ခ)  ဓမ ဝိနယအေနြဖင့် - (၁) ဝိနယ = ဝိနည်း 

   ပဋိက၊ (၂) ဓမ  = ဝနိည်းပဋိကမှကျန်တရား 

   ေတာ်အားလုံးဟ ုှစ်မျိးရှိသည်။

 (ဂ)  ပိဋကအေနြဖင့် - (၁) ဝိနယပိဋက၊ (၂) 

   သုတ   ပိဋက၊ (၃) အဘိဓမ ာ ပိဋကဟုသံုးမျိး 

   ရှိသည်။

 (ဃ) နိကာယ်အေနြဖင့်-(၁)      ဒီဃနိကာယ် 

   (အကျယ်ေဟာထားေသာအုပ်စ)ု၊     (၂) 

   မဇ ိမနကိာယ်(မကျ်းမကျယ် ေဟာထား 

   ေသာအပ်ုစ)ု၊ (၃)သယံတု နကိာယ် (အေမး 

   အေြဖယှ်တွဲ၍ ေဟာထားေသာအုပ်စ)ု၊ 

   စပ်၍ေဟာထားေသာတရား)၊ (၉) ေဝဒလ  

   (အသeိာဏ်၊    ပတီ၊ိ    သဒ ါတရားေတာ်များ

   ြဖစ်ေပ ရရိှေအာင် ေမးြမန်းေြဖကားလာ 

   သည့်တရား)ဟု ကိုးမျိးရှိသည်။ 

 (စ)  ဓမ က  ာအားြဖင့ ်-   (၁)- ဝိနည်းပိဋက 

   ေတာ်ဓမ က  ာ ၂၁၀၀၀၊    (၂) သတု န်ပဋိက 

   ေတာ်ဓမ က  ာ ၂၁၀၀၀၊     (၃)အဘိဓမ ာ 

   ပိဋကေတာ်ဓမ က  ာ      ၄၂၀၀၀   ဟူ၍ 

   ဓမ က  ာေပါင်း ၈၄၀၀၀ ရှိသည်။

ဆိုခဲ့ပီးသည့ ်ရသအားြဖင့်တစ်ပါး၊  ဓမ ၊ ဝိနယ 

အားြဖင့ ်ှစ်ရပ်၊ ပိဋကအားြဖင့ ်သုံးသွယ်၊ နိကာယ် 

အားြဖင့ ်ငါးြဖာ၊ အဂ   ါအားြဖင့ ်ကိုးတန်၊ ဓမ က  အား 

ြဖင့် ရှစ်ေသာင်းေလးေထာင်ေသာ  ဗုဒ တရားေတာ် 

တိုကို သင်ယူြခင်း၊ မှတ်သားြခင်း၊ ပုိချြခင်း၊ေရးသား 

ြခင်း၊ ြပစြုခင်း၊ ထတ်ုေဝြခင်း၊ ြဖန်ချြိခင်း စသည်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်လ င် “ ဂ ဓုရတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင ်

မလိုက်၊ မိမိအကိက်သိုမပါ၊ မိမိက အစိုးရြခင်းမရှ ိ

ဟု သုံးမျိးရှိပါသည်။

ေလာကဘီု၌ံြဖစ်သည့ ်ေကဘမူကပ်ုနာမ်တရား 

များအေပ  အဆိပုါလက ဏာေရး သုံးပါးထင်ြမင်လာ 

ေအာင်  အမမဲြပတ်  မှတ်ပွားေနလ င် “ ဝပိဿနာဓရု 

တာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်သည်” ဟ ုဆုိထုိက်ပါသည်။

ဝိပဿနာဉာဏ်ကိ ုပိုမိုရင့်သန်ေစ

ထိုြပင ်ဗုဒ ဂုဏ်ေတာ် စသည် ပွားများြခင်း၊ ုပ် 

နာမ် ြဖစ်ရာ ကိယ်ုခ ာကိ ုအသဘု(တင့တ်ယ်ြခင်းမရိှ၊ 

သာယာဖွယ်မဟုတ)် ဟု  ပွားြခင်း၊ ေရ ၊ ေြမ၊ ေလ၊ 

မီးစေသာ ကသုိဏ်းဝန်း မှတ်ြခင်း၊ ေမတ ာပွားများ 

ြခင်း၊  ဈာ်ကျင့်စ်အားထုတ်ြခင်းများမှာ သမထ 

လုပ်ငန်းများြဖစ်က၏။     သမထသည်လည်း 

ဝပိဿနာပွားများရန်အတွက် ကိတင်အားထုတ်ထား 

ပါက သမာဓeိာဏ်သန်ပီး ဝပိဿနာလပ်ုငန်းအတွက် 

ပိမုိေုကျးဇူးြပသည်။ ဝပိဿနာeာဏ်ကိ ုပိမုိရုင့သ်န် 

ေစသည်။ သိုြဖစ်၍ ဂုဏ်ေတာ်ပွားများြခင်းစေသာ 

သမထလုပ်ငန်းများကုိ       လုပ်ေဆာင်လ င်လည်း 

“ဝိပဿနာဓုရ တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည်” ဟုပင် 

ဆိုရမည်ြဖစ်၏။

သိုြဖစ်ရာ ရဟန်းတို၏ အလုပ်ြဖစ်ေသာ ဓုရ 

ှစ်ြဖာသည ်အဘယ်မ  ကျယ်ဝန်းနက်နဲ များြပား 

လှသည်ကို သိသာိုင်ေပသည်။    သာသနာေတာ် 

အဓွန်ရှည်တည်တံရ့န် ရည်ရယ်သြဖင့ ်ြမင့ြ်မတ်ေသာ 

အလုပ်လည်း ြဖစ်ေပသည်။ ဤအလုပ်ကုိ ဘုန်းကီး 

ေတွလုပ်ေနကသည်။

အြပန်အလှန်အကျိးြပ

ေထရဝါဒ ရဟန်းတိုသည် အြခားဘာသာဝင ်

ဘုန်းကီး၊   တရားေဟာဆရာ၊   ဗလီဆရာတိုှင့် 

မတေူသာအချက်မှာ ေလာကကီစိ ကင်းရှင်းရြခင်းြဖစ် 

သည်။ ထိအုခါ ရဟန်းတိုအတွက် အနည်းဆုံးလိုအပ် 

ေသာ   ေလာကီကိစ ကို   ဒါယကာတိုက   ေကျာင်း၊ 

သက  န်း၊ ဆွမ်း၊ ေဆးစသည့် ပစ ည်းေလးပါးလှဒါန်း 

ြခင်းြဖင့ ်ကသုိလ်ုယူကသည်။ ဤသည်မှာ ေထရဝါဒ 

ဗုဒ ဘာသာတွင်  မရှိမြဖစ်သည့ ် ဆရာ၊  ဒါယကာ 

အြပန်အလှန်အကျိးြပ ဆက်ဆံေရးြဖစ်သည်။

ကဗျာပါေမာင်ှံသည ်  ဓုရှစ်ြဖာ  ကျင့် ကံေန 

ေသာ   ရဟန်းေတာ်တိုအတွက်  ပစ ည်းတစ်ပါး 

ကပ်လှြခင်း ြဖစ်သည်။ “ဘန်ုးကီးေတအွလပ်ုမလပ်ု 

ဘဲ  ထိုင်စားေနလို  ြမန်မာြပည်ဆင်းရဲေနတာ”ဟု 

တစ်ချန်ိက စာေရးဆရာတစ်ေယာက်၏ အဆပ်ိရည် 

ပ မ်းေသာေဟာေြပာချက်မှာ “မိစ ာအေတွးအေခ ” 

ြဖစ်ေကာင်း ထိုကဗျာေလးက  န်ြပေနသည်။ 

   (၄) အဂ  တု ရနကိာယ် (အဂ   ါအစတ်ိအပိင်ုး 

   များကိ ု  အဆင့ဆ်င့တ်ိုး၍  ေဟာထားေသာ 

   အပ်ုစ)ု၊ (၅) ခဒု ကနကိာယ်(အကျ်းေဟာ 

   ထားေသာအုပ်စ)ု ဟု ငါးမျိးရှိသည်။ 

 (င)  အဂ   ါအစိတ်အပိုင်းအေနြဖင့ ် -(၁)သုတ  

   (မဂ  လသုတ်၊ ရတနသုတ် စေသာ သုတ် 

   အမည်ြဖင့ ်  ေဟာထားေသာတရား)၊(၂) 

   ေဂယျ(ဂါထာှင့တဲွ်စပ်၍ ေဟာထားေသာ 

   တရား)၊   (၃)   ေဝယျကရဏ(ဂါထာှင့် 

   စုဏ ိယေရာ၍ အဂ   ါရှစ်တန်ှင့် ြပည့်စံုေအာင်  

   ေဟာထားေသာတရား)၊ (၄)ဂါထာ(ဂါထာ 

   သက်သက်      ေဟာထားေသာတရား)၊ 

   (၅) ဥဒါန   (ရ င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာြဖင့ ်

   ထုတ်ေဖာ်        ေဟာထားေသာတရား)၊ 

   (၆)ဣတိဂုတ က(“ဘုရားရှင် က ဤသုိေဟာ

   သည်” ဟု         ြပဆိုထားေသာတရား)၊ 

   (၇)ဇာတက  (ငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်ေတာ ်

   များ)၊(၈)အဗ တဓမ (အံဩ့ဖွယ်ရာများှင့ ်

သည်” ဟု ဆိုထိုက်ပါသည်။

(၂) ဝိပဿနာဓုရ

သမထတရားပွားများြခင်း၊  ဝိပဿနာတရား 

ပွားများ၍      တရားအလုပ်အားထုတ်ေနြခင်းကိ ု

ဝိပဿနာဓုရ ဟုေခ သည်။

ေကဘူမက(ကာမ၊ ူပ၊ အူပ ဘုံသုံးပါး၌ ြဖစ် 

ေသာ)  ုပ်နာမ်ဓမ သခ   ါရတရားများကိ ု  မမဲြခင်း၊ 

ဆင်းရဲြခင်း၊ အစိုးမရြခင်း သေဘာဟူေသာ အနိစ ၊ 

ဒကု ၊ အနတ  လက ဏာေရးသုံးပါးကိ ုeာဏ်၌ထင်ြမင် 

လာေအာင်     အမဲမြပတ် မှတ်ပွားများအားထုတ်

ြခင်းသည ်ဝိပဿနာြဖစ်ပါသည်။ 

ဝိပဿနာလက ဏာ သုံးပါးရှိသည်။ ၎င်းတိုမှာ 

(၁) အနိစ လက ဏာ = ုပ်နာမ်တရားများသည ် 

ကုန်ဆံုးြခင်းသေဘာရိှ၍ အမဲမရိှဟု  မှတ်ြခင်း၊ (၂) 

ဒုက လက ဏာ = ုပ်နာမ်တရားများသည ်ှိပ်စက် 

တတ်ေသာသေဘာရိှ၍ ဆင်းရ၏ဲဟ ု မှတ်ြခင်း၊ (၃) 

အနတ လက ဏာ = ုပ်နာမ်တရားအားလုံးသည ်

ဓမ သေဘာလက ဏာအတိုင်းြဖစ်ေန၍ မိမိအလိုသို 

ဝပိဿနာလက ဏာ သုံးပါးရိှသည်။ ၎င်းတိုမှာ (၁) အနိစ လက ဏာ = ပ်ုနာမ်တရား 

များသည်  ကန်ုဆုံးြခင်းသေဘာရိှ၍ အမဲမရိှဟ ု မှတ်ြခင်း၊ (၂) ဒကု လက ဏာ=ပ်ု 

နာမ်တရားများသည်  ှိပ်စက်တတ်ေသာသေဘာရှိ၍  ဆင်းရဲ၏ဟု     မှတ်ြခင်း၊ 

(၃)အနတ လက ဏာ = ပ်ုနာမ်တရားအားလုံးသည် ဓမ သေဘာလက ဏာအတုိင်းြဖစ် 

ေန၍ မိမိအလုိသိုမလိုက်၊ မိမိအကိက်သိုမပါ၊ မိမိက အစုိးရြခင်းမရှိဟု သုံးမျိးရှိ

ေမွးြမေရးဒီပလိုမာသင်တန်းေကျာင်းများ တိုးချဲဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးှင့် စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်းများ သင်ကားမ အဆင့်ြမင့်တင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ  ၁၉

လယ်ယာက  ဖွံဖိးတိုးတက်မ  အရှိန် 

အဟန်ုေကာင်းမွန်လာေစရန် စိက်ုပျိးေရး 

ှင့် ေမွးြမေရးအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

လုပ်ငန်း     က မ်းကျင်သူများအြဖစ ်

ေလ့ကျင့်သင်ကား ေမွးထုတ်ေပးုိင်ေရး 

အတွက်  ေမွးြမေရးဒီပလိုမာသင်တန်း 

ေကျာင်းများ တုိးချဲဖွင့်လှစ်မ ှင့် စုိက်ပျိး 

ေရးသိပ ံေကျာင်းများ၏    သင်ကားမ  

အဆင့်ြမင့်တင်ေရးကို  ေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း   စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနမ ှသိရသည်။

တိုးချဲဖွင့်လှစ်ိုင်ရန်

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေမွးြမေရးဆိုင်ရာ 

တက သိုလ်တစ်ခုှင့်      စိုက်ပျိးေရး 

တက သိလ်ုတစ်ခရိှုပီး တိင်ုးေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်များ၌ စုိက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်း 

၁၅ ေကျာင်းဖွင့လှ်စ်ထားရိှသည်။ ယခှုစ် 

ေကျာင်းဖွင့်ရာသီမှစ၍      ေမွးြမေရး 

ဒီပလိုမာသင်တန်းများ  တိုးချဲဖွင့်လှစ် 

ိုင်ရန်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး   စက်မ  

လယ်ယာဒပီလိမုာ  သင်တန်းေကျာင်းများ 

ကုိလည်း တုိးချဲဖွင့်လှစ်ုိင်ေရး ေမ ာ်မှန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။     လက်ေတွ 

အသုံးချပညာရပ်များကိ ုအသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းပညာရပ်များအြဖစ် အသုံးြပိင်ု 

ြခင်းသည်  လူငယ်များအတွက် အစိုးရ 

ဌာနများှင့် ပုဂ လိကလုပ်ငန်းများတွင ်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ  ရရှိေစ 

သည်သာမက  စိုက်ပျိး၊  ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းတုိတွင်    ကုိယ်တုိင်လုပ်ကုိင်က 

မည့်      လယ်ယာစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များ 

ေပ ထွန်းေစလျက်   လယ်ယာက   

ဖံွဖိးတုိးတက်မ ၏  အရိှန်အဟုန်ကုိ  ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေစရန ်  ရည်ရယ်ေဆာင်ရက ်

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဘက်စုံစံြပေကျာင်းြဖစ်ေစရန ်

၁၉၅၄  ခုှစ်တွင်  ြမန်မာိုင်ငံ၌ 

ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့ ်     ပျ်းမနား 

စိုက်ပျိးေရး       သိပ ံေကျာင်းသည ်

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ  ေနြပည်ေတာ်တွင် 

တည်ရှိသည့်အတွက ် သင်ကားမ က   

ှင့ ် သန်ရှင်းသာယာမ အပိင်ုးတွင် ဘက်စု ံ

စြံပေကျာင်းြဖစ်ေစရန် အေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ စိုက်ပျိး 

ေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့ ် ေဒသအလိက်ုဖွင့လှ်စ်ထား 

ရှိေသာ   စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်းများ 

သည် မတူညီေသာေရေြမ ေဒသ၊ ရာသီ၊ 

ဥတုကို  အသုံးချ၍  ဘာသာရပ်အလိုက ်

အထူးြပ   က မ်းကျင်မ အရည်အေသွး 

ြမင့်မားေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ သည် 

ုိင်ငံ၏ စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးက   

ကို အေထာက်အပံ့ေကာင်းများ  ြဖစ်ေပ  

ေစိင်ုသည့အ်တွက် ေမွးြမေရး ဒပီလိမုာ 

သင်တန်းေကျာင်းများ တိုးချဲဖွင့လှ်စ်မ ှင့် 

စုိက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်းများ သင်ကားမ  

အဆင့်ြမင့်တင်ေရးအတွက ်    ကိးပမ်း

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  သိရသည်။

ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၈၃၉၈၄၅၅ ၃၈၃၃၀၀၇၃ ၇၈၉၁၅၅

၂။ အိ ိယ ၃၄၄၈၉၆၂၃ ၃၃၈၉၇၉၂၁ ၄၆၅၀၈၂

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၉၈၉၉၆၂ ၂၁၂၀၆၉၉၇ ၆၁၂၁၇၇

၄။ ဗိတိန် ၇၉၂၁၉၁၆ ၇၉၇၇၈၈၁ ၁၄၃၅၅၉

၅။ ုရှား ၉၂၅၇၀၆၈ ၇၉၅၆၂၅၄ ၂၆၁၅၈၉

၆။ တူရကီ ၈၅၀၃၂၂၀ ၇၉၉၉၇၄၅ ၇၄၄၂၈

၇။ ြပင်သစ် ၇၃၅၁၃၂၄ ၇၀၃၄၈၁၅ ၁၁၈၃၇၃

၈။ အီရန် ၆၀၆၉၅၅၉ ၅၇၅၉၃၇၈ ၁၂၈၇၃၄

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၃၁၂၀၈၉ ၅၁၇၇၂၀၂ ၁၁၆၃၄၁

၁၀။ ဂျာမနီ ၅၂၃၃၈၂၁ ၄၅၈၈၂၀၀ ၉၉၁၆၉

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၆၂၄ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင် န်းရှိ

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၉- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

(၁၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၅၂၇၀၅ ၄၁၀၀၈၃၇ ၁၄၃၇၁၄

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၂၃၂၁၀ ၂၇၅၃၃၁၂ ၄၆၆၉၈

၃။ မေလးရှား ၂၅၆၉၅၃၃ ၂၄၇၂၂၈၃ ၂၉၈၉၂

၄။ ထိုင်း ၂၀၅၀၉၈၀ ၁၉၄၀၈၅၄ ၂၀၃၀၃

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၅၀၉၄ ၈၈၃၅၆၄ ၂၃၅၇၈

၆။ ြမန်မာ ၅၁၆၇၇၀ ၄၈၉၁၄၀ ၁၉၀၀၀

၇။ စင်ကာပူ ၂၄၆၈၅၃ ၂၂၄၆၈၂ ၆၂၅

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၇၈၆ ၁၁၆၁၇၀ ၂၈၉၁

၉။ လာအို ၅၉၈၉၅ ၄၈၅၅၆ ၁၁၉

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၄၃၉၉ ၁၃၈၅၇ ၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး (၁၈-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၂၂,၁၆၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၆၂၄) ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၂.၈၂) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၃၂၆,၂၅၆) ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၁၆,၇၇၀) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၈၈၇) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၄၈၉,၁၄၀) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၁၁) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေန  အထ ိေသဆုံး 

သူစုစုေပါင်း (၁၉,၀၀၀) ဦး ရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများအား ကူးစက် 

ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး ရက်သတ ပတ်အလိုက် ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ေဆးမ ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လူနာေတွရိှရမ ှင့် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  န်း အေြခအေနများအား ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှရာ အပတ်စ် 

အလိက်ု ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာေတွရိှမ ှင့် ပျမ်းမ ေရာဂါ ပုိးေတွရိှမ  န်းများမှာ (၅) ရာခုိင် န်းေအာက်သို 

ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ သိုရာတွင် ြပည်သူလူထုအကား ြမပ်ကွယ်ေနသည့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရိှေနသမူျား (ဥပမာ- ေရာဂါလက ဏာ မြပေသာ်လည်း ေရာဂါပိုးရိှေနသမူျား၊ သသံယ 

ေရာဂါလက ဏာများရိှ၍  ေရာဂါပိုးရိှေနိင်ုေသာ်လည်း ကျန်းမာေရးဌာနသုိ သတင်းေပးပုိြခင်းမရိှသူများ) 

ထံမှ ေရာဂါပိုးအဆင့်ဆင့် ဆက်လက်ကူးစက်၍ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်း မရှိေစ 

ရန်ှင့ ်ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  ဆက်လက်ေလျာက့ျလာေစရန်အတွက်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေသာ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် မိမိတုိက   

အလိုက် ယခုထက် ပိုမိုပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်၍ ေအာက်ပါအချက်များကိ ုတိကျစွာလိုက်နာကပါရန ်

ြဖစ်ပါသည်။   

 •  အတတ်ိုင်ဆုံး မိမိတို၏ ေနအိမ်များတွင်သာ ေနထိုင်ြခင်းှင့ ်  လူစုလူေဝးကိ ု   တတ်ိုင်သမ  

ေရှာင်က်ြခင်း၊

 •  ေနအိမ်ြပင်ပသို သွားေရာက်ရန်ှင့် လူအများစုေဝးရာသို သွားေရာက်ရန်များရှိပါက ပါးစပ်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်း (Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျ တပ်ဆင်ြခင်း၊

 • လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

 • တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

 • အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို အကိမ်ြပည့ ်မပျက်မကွက်ခံယူြခင်း၊

 • သံသယေရာဂါလက ဏာ တစ်စံုတစ်ရာရိှပါက မိမိဘာသာကုသြခင်းမျိး မေဆာင်ရက်ဘဲ နီးစပ်ရာ 

ကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံး ဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍ မိမိှင့်အနီးကပ် ထိေတွသူများအား 

ကျန်းမာေရးဌာနက စုစံမ်းရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုရာတွင် သတင်းေပးပုိြခင်းြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 • ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွဆက်စပ်ခဲ့သူများသည်လည်း ကျန်းမာေရးဌာနသို 

သတင်းေပးပို၍ အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းှင့ ်ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ုပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

• ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍  စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာစို



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ေဆးလိပ်၊ ေဆးရက်ကီး နီကိုတင်းစွဲလမ်းမ ြပဿနာ ေပါက်ေပါက်

နီကိုတင်း (သိုမဟုတ်) အဆိပ်ေငွ

နီကိုတင်း (Nicotine) ဆိုသည်မှာ ဓာတုြဒပ် 

ေပါင်းတစ်မျိးြဖစ်ပီး ဓာတနုည်းအရ ေဖာ်ြမလာကိ ု

C10H14N2 ဟု  သတ်မှတ်သည်။ ခ ာကိုယ်ထဲသို 

ေရာက်ရိှသွားပီးေနာက် ၎င်းနီကုိတင်းဓာတ်သည် 

ခ ာကိယ်ုတွင်း နာရ ီ၂၀ ကာသည်အထ ိအာနသိင် 

မြပယ်ရှိေနတတ်ပီး   ၎င်းဝင်ေရာက်မ ပမာဏ၏ 

ရာခုိင် န်းအနည်းငယ်ကုိသာ ဆီးအြဖစ် ေကျာက် 

ကပ်က အဆိပ်ဖယ်ရှားိုင်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင ်

ေဆးလပ်ိမေသာက်ေသာ်လည်း တစ်ဆင့်ခံေဆးလပ်ိ 

ေငွေကာင့်    နီကိုတင်းအဆိပ်သင့်ိုင်သည်။ 

ေဆးလိပ်ေငွထဲတွင ်    ကင်ဆာြဖစ်ေစိုင်သည် ့

ဓာတုပစ ည်း ၅၀ ေကျာ်ှင့် အြခားဓာတ်ပစ ည်း 

အမျိးေပါင်း ၄၀၀၀ ေကျာ်တိုပါဝင်သည်။ ရာေပါင်း 

များစွာေသာ ပစ ည်းများသည ်အဆိပ်အေတာက် 

ြဖစ်ေစပီး ၇၀ ခန်မှာ ကင်ဆာေရာဂါကိ ု ြဖစ်ေစ 

သည်။ ုံးခန်း၊ အိမ်ခန်း၊ အိမ်စီးကားများအတွင်း 

ေဆးလိပ်ေသာက်ပါက  ေဆးလိပ်မ န်များသည် 

ကမ်းြပင်၊ ကမ်းခင်း၊ ေကာ်ေဇာ၊ ဆိုဖာဆက်တီ၊ 

ဗီို စသည်တိုအေပ တွင် စွဲတင်ကျန်ေနပီး နီကို 

တင်းဓာတ်မှာ ရက်ေပါင်းများစွာတည်ရှိေနသည်။ 

ေလလုံသည့်အခန်းတစ်ခုထဲတွင ်ေဆးလိပ်ေငွ၏ 

အက င်းအကျန်များက ငါးနာရခီန် ကာသည်အထ ိ

ရှိေနတတ်သည်။  ကျန်းမာေရးအတွက ်  အလွန် 

အ ရာယ်များပီး ၎င်းြပဿနာကို Third Hand 

Smoke ဟုေခ သည်။

နီကိုတင်းဆိုးကျိးများ

နီကိုတင်းဓာတ်သည ်လူကိုစွဲလမ်းေစတတ်

ေသာဂဏ်ုသတ ိရိှပီး စတ်ိကိပုါေြပာင်းလေဲစတတ်ပါ 

သည်။ ေလ့လာမ မှတ်တမ်းများအရ    နီကိုတင်း 

စွဲလမ်းမ သည် အရက်စွဲလမ်းမ ထက် ေြခာက်ဆမှ 

ရှစဆ်အထိပုိေကာင်း သိရသည်။ ထုိေကာင့် နီကုိ 

တင်းကို သုံးစွဲမိသွားသူများမှာ   ၉၅ ရာခိုင် န်းမှ  

၁၀၀ ရာခိင်ု န်းအထြိဖစ်သွားကသည်။   ေဆးလပ်ိ 

ထဲတွင်ပါရိှေသာ နီကုိတင်းဓာတ်သည် ေကာင်းစွာ 

အိပ်စက်မ ကို ေှာင့်ယှက်ုံသာမက  အဆုတ်ထဲ 

ေရာက်သွားေသာ နီကိုတင်းအဆိပ်ဓာတ်တိုသည ်

အိပ်ေပျာ်ေနစ်  အသက် ှလမ်းေကာင်းကိုပါ 

အဟန်အတားြဖစ်ေစသည်။ ထိုမ မက ှလုံးေသွး 

ေကာကျ်း၊ ေသွးေကာပတ်ိ၊ ေလြဖတ်၊ အဆတ်ုပ န် 

ေရာင်၊ အဆုတ်ပွ၊ ေသွးတိုး၊ ေြခပုပ်လက်ပုပ်၊ 

ပန်းေသပန်းညိး၊ ပါကင်န်ဆန်ဲ (ေခ ) ေြခတန်ုလက် 

တန်ုေရာဂါ၊ အယ်လ်ဇိင်ုးမား (ေခ  ) ဦးေှာက်ဇရာ 

ကိေရာဂါ၊ အေူရာင်ေရာဂါ၊ သတေိမေ့လျာသွ့ားြခင်း၊ 

စိတ်ကျေရာဂါ၊  အဝလွန်ြခင်း၊  အဆစ်အမျက် 

ေရာင်နာ စသည့်ေရာဂါများစွာကို ခံစားရရှိိုင်ပါ 

သည်။ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များကုိယ်တုိင် ေဆးလိပ် 

ေသာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စ် second 

smoker အြဖစ်  နီကိုတင်းဓာတ်ကို မကာခဏ 

ှ  က်မိ၍ြဖစ်ေစ မိခင်ေရာသေ သားပါ ဆိုးကျိး 

များစွာကိ ုခစံားရိင်ုပါသည်။ နကီိတုင်းဓာတ်ေကာင့်  

ခံတွင်း၊ ဆီး၊ ေခ းရနံဆိုးများပါ ထွက်ေစသည်။ 

နီကိုတင်းစွဲလမ်းြခင်းပုံစံသစ်များ

တစ်ကမ ာလုံးတွင် ေဆးလိပ်၊ ေဆးရက်ကီး 

သုံးစဲွမ ကိ ုထန်ိးချပ်ေလ ာခ့ျရန် အရိှန်အဟန်ုြမင့်တင် 

ကိးပမ်းလာကေသာအခါ ဝသိမေလာဘသား စီးပွား 

ေရးလုပ်ငန်းရှင်တချိက လူကိုစွဲလမ်းေစသည့်နီကိ ု

တင်းကို အြခားနည်းလမ်းများြဖင့် သုံးစွဲမ ပျံှံလာ 

ေစရန် ကိးပမ်းလာကသည်။  အီးစီးကရက်ှင့် 

အီလက်ထရန်နစ်သံုး အေငွ ှကရိယိာများသာမက 

ေရေြပာင်း(water pipe)ှင့် shisha   ကဲ့သိုေသာ 

အေငွ ှကရိယိာအသုံးအေဆာင်များသည် နကီိတုင်း 

၏ပုံစံသစ်များြဖစ်သည်။ နီကိုတင်းကို အီလက် 

ထရန်နစ်နည်းြဖင် ့သုံးစွဲသည့်ပုံစံသိုေြပာင်းသွားပီး 

ေခတ်မစီတိင်ုကျသည့်ပုစံအံြဖစ်   လငူယ်ထအုတွင်း 

ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်လာသည်။ နီကိုတင်းသာမက 

အြခားဓာတုပစ ည်းများ၊    အနံအရသာများြဖင့် 

ထုတ်လုပ်ထားသည့် အီးစီးကရက်အမျိးမျိးတိုကို 

ကျပ် ေသာင်းဂဏန်း၊ သိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများြဖင့် 

ေဈးကွက်ထဲတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ဝယ်ယူသံုးစဲွ 

ေနကသည်။ တုတ်၊ မေလးရှား၊ ဂျပန်၊ ဗိတိန်၊ 

အေမရိကန်ကုမ ဏီထုတ်   အီးစီးကရက်တိုကို 

ေဈးကီးကီးေပးဝယ်ကာ စတုိင်ထုတ်သံုးစဲွြခင်းြဖင့် 

ေခတ်မီသည်၊ အဆင့်အတန်းရိှသည်ဟု အေတွးမှား 

အြမင်မှားေနကြခင်းမှာ ေငွကိုမီး  ၍ မိမိကိုယ်ကို 

အသက်တိုေစြခင်းသာြဖစ်ေပသည်။ ထိုေကာင့် 

အသိ၊ သတိြဖင် ့မိမိကိုယ်တိုင ်စိတ်ကိုထိန်းချပ်ရန် 

အထူးလိုအပ်သလိ ုသက်ဆိုင်ရာဌာနများအေနြဖင် ့

လည်း ဥပေဒြပ  ာန်းချက်များှင့်အတ ူဘက်ေပါင်းစု ံ

မှ ဝုိင်းဝန်းထန်ိးချပ်ကာ လူငယ်လူရယ်များအတွင်း 

အသပိညာေပးေရး၊ တားဆီးထန်ိးချပ်ကာကွယ်ေရး 

တိုကို ြပည်သူလူထုကား      ထိထိေရာက်ေရာက ်

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပးရန်လိုပါသည်။

နီကိုတင်းဓာတ် အဆိပ်ေြဖနည်း

ေဆးလိပ်၊ ေဆးရက်ကီးမ ှနီကိုတင်းဓာတ်က 

လူသက်တမ်းကို   တိုေတာင်းေစိုင ်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးအသရိှိေနကေသာ်လည်း လအူများစကု 

ြဖတ်ေတာက်ရန် ခက်ခဲေနကသည်။ သိုပါ၍ နီကို 

တင်းအဆပ်ိများေြပေပျာက်ေစမည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အစားအစာများကိ ုစားသုံးိုင်ပါသည်။

• လက်ဖက်ေြခာက်ခတ်ထားေသာ  ေရေွးပူပူ၊ 

ပရိှူန်းဓာတ်ပါေသာ ပေီက (သိုမဟတ်ု) အချိဓာတ် 

ေလျာ့ေသာ ပူရ ှိန ်းသကားလုံးများ ၊ ပူရ ှိန ်း 

ငံုေဆးြပားများက ေဆးလိပ်ေသာက်ချင်စိတ်ကုိ 

ချိးိှမ်ကာ ခတွံင်းချ်ြခင်းမှလည်း သက်သာေစပါ 

သည်။ 

• ေရများများေသာက်ပါ။

• ေဆးလိပ်ြဖတ်ြခင်းကို အေထာက်အကူြပသည့် 

bupropion (Zyban)ှင့် varenicline (Chantix) 

စေသာ ေဆးဝါးများ မှီဝဲေသာက်သုံးပါ။

• မုန်လာဥနီက ေဆးလိပ်ေသာက်သုံးသူများှင့် 

စီးကရက်မီးခိုးေငွ ှ  က်မိသူများအတွက ်နီကို 

တင်းအဆိပ်ေငွ ေြဖေလ ာ့ေပးိုင်ပါသည်။

• ဘိုကိုလီ (ေခ ) ပန်းေဂ ဖီစိမ်း၊ ပန်းေဂ ဖီြဖ၊ 

ေဂ ဖီထုပ်၊ မချိေသာ လိေမ ာ်သီး၊ ကီဝီသီး၊ ပန်း 

သီး၊ တလည်းသီး၊ သံပရာသီး၊ ဘယ်ရီသီး 

အမျိးမျိး၊ ပူစီနံရက်၊ ကိုက်လန်၊ ချင်း၊ နွင်း၊ 

ကက်သွန်ြဖ၊ လက်ဖက်ှင့် ဟင်းုနယ်ရက် 

စသည်တုိကလည်း ခ ာကုိယ်တွင်းရိှ နီကုိတင်း 

အဆပ်ိအေတာက်များကိ ုဖယ်ရှားသတ်ုသင်ေပး 

ိုင်ပါသည်။

ေဆးလိပ်ြဖတ်သူတစ်ဦးအေနြဖင့ ်၁၂ နာရီ 

အတွင်း ေသွးထတွဲင် ကာဗွန်မိေုနာက်ဆိက်ုပမာဏ 

ပုံမှန်ြဖစ်သွားပီး ှစ်ပတ်မှ ၁၂ ပတ်အကာတွင် 

အဆုတ်၏လုပ်ေဆာင်မ များ တိုးတက်လာမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် တစ်ှစ်မှေလးှစ်အတွင်း 

ေသဆုံးိုင်ေြခကို ထက်ဝက်မ  ေလ ာ့ချိုင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ေဆးလိပ်ေသာက်သုံးြခင်းေကာင့် 

ကမ ာေပ တွင်  ှစ်စ် လူရှစ်သန်းမ  အရယ် 

မတိင်ုခင်ေသဆုံးကေကာင်း ေလလ့ာေတွရိှချက် 

အရ သိရသည်။ ထိုေကာင် ့မိမိှင့်တကွ မိမိှင့် 

အနီးဆုံးလူများကိ ု နီကိုတင်းအဆိပ်သင့် ေရာဂါ 

ဆုိးများ ကျေရာက်လာုိင်သည်ဟူေသာ ကျန်းမာ 

ေရးအသိတရားြဖင့် ဆင်ြခင်တုံတရား ရှိကေစ 

လိုပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် မကူးစက်ိင်ုေသာေရာဂါများ 

ြဖစ်ပွားရြခင်းအေကာင်းရင်းများအနက် ေဆးလပ်ိ 

(စီးကရက်ေသာက်ြခင်း)၊ ကွမ်း(ေဆးရက်ကီးစား 

ြခင်း)တိုမှာ အဓိကအေကာင်းရင်းများြဖစ်သည်။ 

ပညာရှင်များ၏ ေလလ့ာဆန်းစစ်မ  မှတ်တမ်းများ 

အရ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေဆးလိပ်ေသာက်၊ ကွမ်းစား 

သည့် အေလ့အထမှာ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့် 

  င်းယှ်ပါက လွန်စွာြမင့်မားေနေကာင်း၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံတွင် လူ ၁၀၀ လ င် ပျမ်းမ  ၂၆ ဦးေကျာ်က 

ေဆးလိပ်ေသာက်ကပီး ၄၃ ဦးက ေဆးပါသည့် 

ကွမ်းကို စားေနကေကာင်း၊ ေဆးလိပ်ေသာက ်

ကွမ်းစားကရာတွင်  အမျိးသားများသာမက 

အမျိးသမီးများလည်း   ပါဝင်ေနကေကာင်း 

ေတွရသည်။ 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ(WHO)၏ အဆိုအရ 

ေဆးံုတင်ထားရသည့် ကုိဗစ်-၁၉ လူနာများတွင် 

ေရာဂါလက ဏာ    ြပင်းထန်စွာခံစားရြခင်းှင့် 

ေသဆုံးမ ြမင့်တက်ြခင်းတိုသည်    ေဆးလိပ်၊ 

ေဆးရက်ကီးေသာက်သုံးြခင်းှင့် ဆက်စပ်မ ရှိ 

သည်ဟ ုသရိပါသည်။ နကီိတုင်းအဆပ်ိက ှလုံးှင့် 

အဆတ်ုေရာဂါြဖစ်ိင်ုေြခကိ ုြမင့်တက်ေစပါသည်။ 

ေဖာ်ြပပါအေကာင်းေကာင်းေကာင် ့ယခုပစ ပ န် 

အချန်ိက ေဆးလိပ်ြဖတ်ရန်အတွက် အသင့်ေတာ် 

ဆုံးအချနိ်ြဖစ်ေကာင်းှင် ့ယခုလို ေဆးလိပ်ြဖတ ်

လိက်ုမည်ဆိလု င်လည်း သင့်မသိားစကု သင့်အား 

ေကျးဇူးတင်ေနမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာ 

ေရးအဖဲွက သတေိပး  းေဆာ်ထားပါသည်။ သိုပါ၍ 

ေဆးလိပ်ေသာက်သူများသာမက   တစ်ဆင့်ခံ 

ေဆးလပ်ိေငွ ှ  က်ရသမူျားတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါပုိးဝင်ေရာက်ပါက အေြခအေနြပင်းထန်ုိင် 

ပါေကာင်းှင့်   သတိ အသိစိတ်ဓာတ်တိုြဖင့် 

ဆင်ြခင်ကေစလိေုကာင်း ေရးသားအကြံပလိက်ု 

ရပါသည်။      ။

ယေနြမန်မာိင်ုငတွံင်  ေဆးလပ်ိ၊ ေဆးရက်ကီး၊ ကွမ်း၊   ေဆးငုြံခင်းများကိ ု စဲွလမ်းကရသည့် အေကာင်းရင်းသည် ေဆးရက်ကီးတွင်ပါရိှေသာ နကီိတုင်းဓာတ်၏အာနသိင်ေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ေဆးလပ်ိေသာက်ြခင်းှင့် 

ကွမ်းစားြခင်းတုိ ေလျာန့ည်းပေပျာက်ေရး၊     ၎င်းအမအူကျင့်များှင့် ဆက်စပ်သည့်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားမ ေလ ာခ့ျိင်ုေရး စသည်တုိအတွက် ေဆးလပ်ိှင့်ေဆးရက်ကီးထွက်ပစ ည်းေသာက်သုံးမ  ထန်ိးချပ်ေရးဥပေဒကိ ု

၂၀၀၆ ခုှစ်က ြပ  ာန်းခဲ့ရာ ယခုဆိုလ င် ဆယ်စုှစ်တစ်ခုထက် ၁၅ ှစ်ေကျာ်လွန်လာခဲ့ပ ီြဖစ်ပါသည်။ ယင်းဥပေဒအရ ေဆးလိပ်ဘူးများတွင ်ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းေကာင် ့ကျန်းမာေရးဆိုးရားစွာထိခိုက်ေစ 

ိုင်ေကာင်း သတိေပးစာတန်း၊ အဆုတ်ှင့် ပါးေစာင်တိုတွင ်ကင်ဆာေရာဂါြဖစ်ပွားပုံများကိ ုေဖာ်ြပထားသည်။ သတင်းစာများ၊ ုပ်ြမင်သံကားှင် ့ေရဒီယို စသည့် ဘက်ေပါင်းစုံသတင်းမီဒီယာများမ ှသတိေပး 

  းေဆာ်ထားသည့်အတွက ် ြပည်သူလူထုအကား နီကိုတင်းအဆိပ်ဆိုးကျိးများကိ ုအထိုက်အေလျာက ်အသိပညာဝင်ေရာက်ေနကပီြဖစ်ေသာ်လည်း စွဲလမ်းမ ကို    ြဖတ်မရြဖစ်ေနကေသးသည်။ 

 ေဆးလိပ်ြဖတ်သူတစ်ဦးအေနြဖင့ ် ၁၂ နာရီအတွင်း ေသွးထဲတွင် ကာဗွန်မို 

ေနာက်ဆိုက်ပမာဏ ပုံမှန်ြဖစ်သွားပီး ှစ်ပတ်မှ ၁၂ ပတ်အကာတွင် အဆုတ်၏ 

လုပ်ေဆာင်မ များ တိုးတက်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် တစ်ှစ်မှေလးှစ်အတွင်း 

ေသဆုံးိုင်ေြခကို ထက်ဝက်မ  ေလ ာ့ချိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆးလိပ်ေသာက်သုံး 

ြခင်းေကာင့် ကမ ာေပ တွင်  ှစ်စ် လရှူစ်သန်းမ   အရယ်မတိင်ုခင်ေသဆုံးကေကာင်း 

ေလ့လာေတွရှိချက်အရ သိရ

 ယခုပစ ပ န်အချနိ်က ေဆးလိပ်ြဖတ်ရန်အတွက် အသင့်ေတာ်ဆုံးအချနိ်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့် ယခလုိ ုေဆးလပ်ိြဖတ်လိက်ုမည်ဆိလု င်လည်း သင့်မသိားစကု သင့်အား ေကျးဇူး 

တင်ေနမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက သတိေပး  းေဆာ်ထား



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ဆိုးလ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၉ 

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ပီးခဲေ့သာ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ  ၃၀၃၄ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှရသြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၄၀၉၀၉၉ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

မကာေသးမီက ဆုိးလ်မိြပေဒသ၌ လူအစုလုိက် 

အပံလုိက်  ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရမ များေတွ

ရိှခဲ့ပီးေနာက် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

မ များ ြပန်လည်ြမင့တ်က်လာခဲသ့ည်။ လက်ရိှအချန်ိ၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထပ်မကံူးစက်ခရံသမူျား၌  ဆိုးလ် 

ေဒသခံ ၁၃၉၇ ဦး၊ ေဂျာင်ဂီြပည်နယ်၌ ၈၄၄ ဦးှင့် 

ုိင်ငံအေနာက်ပုိင်းဆိပ်ကမ်းမိြဖစ်သည့် အင်ခ န်း၌ 

၁၈၇ ဦး အသီးသီးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်းရိှ ေကျးလက်ေဒသများတွင်လည်း 

အဒစ်အဘာဘာ  ိုဝင်ဘာ  ၁၉ 

အာဖရိကတိုက်၌ လက်ရှိအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၈၅၇၃၄၈၀ ရိှလာေကာင်း       

အာဖရိကေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက 

ယေနေြပာသည်။ 

အလားတ ူကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် 

ေသဆုံးသေူပါင်း ၂၂၁၄၀၈ ဦး ရိှပီး ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၈၀၀၁၈၄၅ ဦးရိှေကာင်း  သရိ 

သည်။  ေဒသအတွင်းရိှ  ုိင်ငံများအနက်   ေတာင် 

အာဖရိက၊ ေမာ်ုိကုိ၊ တူနီးရှားှင့် အီသီယုိးပီးယား 

နယူးေဒလီ  ိုဝင်ဘာ  ၁၉ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၁၁၀၆ ဦး  ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရိှခ့ဲရာ ုိင်ငံအတွင်း ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄၄၈၉၆၂၃ ဦးအထိ ြမင့်တက်လာေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးရကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၄၅၉ ဦး  ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ         

ိုင်ငံအတွင်း၌  အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၆၅၀၈၂ ဦး ရှိလာသည်။ လက်ရှိအချနိ်အထိ 

ပိုးေတွဆဲလူနာ ၁၂၆၆၂၀ ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၁၂၇၈၉ ဦး ေရာဂါမှြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သည့်အတွက် ေဆးုံများမ ှြပန်လည်ဆင်းသွားခဲ့ရာ ကျန်းမာေရးအေြခအေနြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ

ေပါင်း ၃၃၈၉၇၉၂၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဝါရှင်တန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၉ 

အေမရိကန်အစားအစာှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာန 

က Pfizer   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့် 

Moderna ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတိုကိ ု

အသက် ၁၈  ှစ်ှင့်အထက်  ြပည်သူများအား 

ကာကွယ်ေဆး အပိုထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ အစီအစ်

တွင် သုံးစွဲရန် အတည်ြပေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကနဦးတွင် အသက် ၆၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သ ူ

များ၊    နာတာရှည်ေရာဂါခံစားေနရသူများှင့် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကိုသာ  အပိုထပ်ေဆာင်း 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံခွင့်ြပထားသည်။ လက်ရှိတွင ်

အသက် ၁၈ ှစ်ှင့် အထက်ြပည်သူအားလံုးကုိ အပုိ 

ထပ်ေဆာင်း ကာကွယ်ေဆးထုိးံှရန်  ခွင့်ြပလုိက်ပီ 

ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သူအားလုံး  အပိုထပ်ေဆာင်းကာကွယ ်

ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းြဖင် ့  ေရာဂါကူးစက်မ  န်းှင့် 

ေအာ့တဝါ  ိုဝင်ဘာ  ၁၉ 

ကေနဒါကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက  အသက် 

ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ်ကေလးငယ်များအား  ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှရန်  Pfizer ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကုိ ယေန  အတည်ြပေကာင်း 

သိရသည်။ 

ိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ အသက် ၁၂ ှစ်ေအာက်အရယ် 

ကေလးငယ်များတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

 န်းများ   ြမင့်တက်လျက်ရိှသည့်အတွက်    အသက်   

ငါးှစ်မှ   ၁၁  ှစ်အရယ်    ကေလးငယ်များအား 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးရန် ကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ု 

များက ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကေလးငယ်များ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာတွင ်

ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့် ေနာက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာြပဿနာများအေပ     ေသချာစွာဆန်းစစ ်

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သမူျားအား ကာကွယ်ေဆးအပိထုပ်ေဆာင်းထိုးံှရန် Pfizer ှင့် Moderna ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတိုကိ ုအတည်ြပ

ေသဆုံးမ  န်းများ ေလျာက့ျလာိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အေမရကိန်အစားအစာှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဌာနမှ 

တာဝန်ရှိသူ ဂျနက် ဝဒ်ကွတ်က ဆိုသည်။ 

ေဆာင်းရာသီကာလ    အစြပေနပီြဖစ်သည် ့

အတွက် ေရာဂါကူးစက်မ  န်းများလည်း အနည်းငယ် 

ြမင့်တက်လာိင်ုေကာင်းှင့်  ယင်းသို ေရာဂါကူးစက် 

မ ြမင့်တက်ိင်ုဖွယ်ရိှသည့်အချန်ိတွင် ကာကွယ်ေဆး

အပိုထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ အစီအစ်တွင်     Pfizer       

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင် ့    Moderna 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတိုကို  သုံးစွဲခွင့် 

အတည်ြပေပးခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း Moderna ေဆးဝါး 

ကုမ ဏီအကီးအကဲ  စတပ်ဟန်စ်ဘန်ဆယ်လ်က 

ဆိုသည်။ 

အေမရကိန်အစားအစာှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရး 

ဌာနက   ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူထား 

သည့် ြပည်သူအများအြပားထံမှရရှိသည့် ေရာဂါခုခံ
ိင်ုစွမ်းှင့်ပတ်သက်သည့် ေဆးမှတ်တမ်းများအေပ  

အေြခခံပီး အဆိပုါကာကွယ်ေဆးှစ်မျိးကိ ုသုံးစဲွရန် 

အတည်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ကိုးကား - စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကေနဒါိုင်ငံ၌ အသက် ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ်ကေလးငယ်များအား

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရန် Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို အတည်ြပ
ပီးေနာက် အဆိပုါဆုံးြဖတ်ချက်ကိ ုချမှတ်ခဲြ့ခင်းြဖစ် 

ေကာင်း     ကေနဒါကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ထတ်ုြပန်သည့် ေကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ဝန်ကီးချပ် ဂျက်စတင ်  ထူေဒါက ိုင်ငံ၏ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်တွင်  အသုံးြပရန် 

Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အလုံးေရ 

၂ ဒသမ ၉ သန်းကို  ဝယ်ယူရန် လွန်ခဲ့ေသာလက 

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။ 

အလားတ ူအေမရကိန်အစားအစာှင့် ေဆးဝါး 

ကွပ်ကဲေရးအဖွဲကလည်း အသက် ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ် 

အကား ကေလးငယ်များအား  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှ 

ေပးရန် Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

ေအာက်တိုဘာ ၂၉ ရက်က  အတည်ြပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                          ကိုးကား - စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ိုင်ငံများသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ဒဏ်ကို 

ဆိုးရားစွာခံစားေနရေကာင်း    အာဖရိကေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက ဆိုသည်။ 

ထိုြပင် အာဖရကိေတာင်ပိင်ုး၌ ေရာဂါကူးစက်မ  

အများဆံုးြဖစ်ပီး အာဖရိကေြမာက်ပုိင်းှင့် အေရှပိင်ုး 

တိုသည် ေရာဂါကူးစက်မ  ဒတုယိအများဆုံးြဖစ်သည်။ 

အာဖရိကအလယ်ပိုင်းသည်    ေရာဂါကူးစက်မ  

အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

အာဖရိကတိက်ု၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၈ ဒသမ ၅၇ သန်း ေကျာ်ရိှလာ

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၃၀၃၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှ
ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာခဲ့ပီး 

ေကျးလက်ေဒသများရှိ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

များသည်  ြပည်တွင်းကူးစက်မ များ၏ ၁၉ ဒသမ ၄ 

ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း   သိရသည်။    ိုင်ငံအတွင်း       

ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသ ူ ၁၅၄၇၂   ဦးတွင်        

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံထားရေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

ထိုြပင် ိင်ုငအံတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း    ၃၂၁၅ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိ၌  ၄၀၃၇၄၄၄၄ ဦးမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီးခ့ဲပီး ၁၆၀၈၄၆၆ ဦး 

မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်း      

ထိုးှံမ ခံယူပီးစီးေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

၁၁၁၀၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ကမ ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၅၆၅၅၅၂၀၃ ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၁၅၁၂၁၃ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

၂၃၁၇၄၃၁၄၈ ဦး

ေပကျင်း   ိုဝင်ဘာ  ၁၉ 

တုတ်ိုင်ငံ မိေတာ်ေပကျင်း၌ အသက်သုံးှစ်မ ှ

၁၁ ှစ်အကား ကေလးငယ်များအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ  လက်ရိှ 

အချနိ်အထိ    ကိုဗစ်- ၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ ၉၅၀၀၀၀ ေကျာ် ထိုးံှေပးပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

အဆိုပါကေလးငယ်များအား  ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ အစီအစ်ကို ေအာက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် 

စတင်ခဲ့ပီး   ကေလးငယ ်  ၉၅၀၀၀၀  ေကျာ်အား 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်စ ီထိုးှံေပးပီးြဖစ်သည်။

ေပကျင်းမိေတာ်ရှ ိေဒသခံြပည်သူ ၂၁ ဒသမ 

၆ သန်းေကျာ်သည ် ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ  

ခံယူပီးြဖစ်သည်။ 

ကေလးငယ်များအား  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရန ်

မိဘအုပ်ထိန်းသူများက  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အား   လာေရာက်သတင်းေပးပိုရန်ှင့်  ကေလး 

ငယ်များ၏  ကျန်းမာေရးအေြခအေနကိုပါ ကိတင် 

အသိေပးထားရန်လိုအပ်ေကာင်း မိဘအုပ်ထိန်းသူ 

များအား တာဝန်ရိှသူများက တုိက်တွန်းထားသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

တုတ်ိုင်ငံ ေပကျင်းမိရှိ အသက် သုံးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အကား 
ကေလးငယ် ၉၅၀၀၀၀ ေကျာ်အား ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးပီးြဖစ်

ကွာလာလမ်ပ ူ ိုဝင်ဘာ  ၁၉ 

မေလးရှားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့ေသာ   ၂၄   နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  ၆၃၈၀ ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ ိုင်ငံအတွင်း၌ အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၅၆၉၅၃၃ 

ဦးရိှလာေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အဆိုပါေရာဂါ ထပ်မံကူးစက်ခံရသူများအနက ်

၂၈ ဦးသည် ုိင်ငံရပ်ြခားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူ 

များြဖစ်ပီး ကျန် ၆၃၅၂ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ကူးစက် 

ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

အလားတ ူလွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် ၅၅  ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ 

အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၉၈၉၂ ဦးရိှ 

လာသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသည့်အတွက် ၅၇၆၀  ေဆးုံ 

များမှ   ဆင်းသွားခဲ့ရာ   ကျန်းမာေရးအေြခအေန 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၂၄၇၂၂၈၃ ဦးရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ ပုိးေတွဆဲလူနာ ၆၇၃၅၈ ဦး 

ရိှပီး ၅၄၁ ဦးသည်   အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင်များ၌ 

ေဆးဝါးကုသမ ခံယူေနရပီး ယင်းတုိအနက် ၂၆၃ ဦး 

သည် အသက် ှအေထာက်အကူြပ  ကိရိယာများ 

တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ   ြပည်သ ူ   ၇၈ ဒသမ  ၆ 

ရာခိုင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆးပထမအကိမ်ထိုးှံ

မ ခံယူပီးြဖစ်ပီး   ၇၆   ဒသမ  ၄ ရာခိုင် န်းသည် 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ   ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မနီလာ ိုဝင်ဘာ ၁၉

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသည ်တုတ်ိုင်ငံအပါအဝင ်ကိုဗစ-်

၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ နည်းပါးေသာ    ိုင်ငံှင့်ေဒသ 

ေပါင်း ၄၀ ေကျာ်မှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကမ်ိထိုးံှပီးစီးေသာ  ိင်ုငြံခားခရီးသွားများအား 

ိုင်ငံအတွင်းသို    မကာမီအချနိ်တွင ်     ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း   ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရ

အဖွဲအတွင်းေရးမှးှင့ ်  ဖိလစ်ပိုင်ိုင်င ံကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းအဖဲွ၏ ပူးတဲွသဘာပတြိဖစ်သ ူ

ကာလိုိဂုရာလတ်စ်က ယေနတွင် ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသည ်ိုင်ငံ 

အတွင်းသို  အဆိုပါိုင်ငံများမ ှ  ခရီးသွားများအား 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခွင့ြ်ပမည့ ် ေနရက်သတ်မှတ်ေရး 

ှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 

များ   ြပန်လည်ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေရးတိုအတွက ်  

အပီးသတ်လုပ်ငန်းများကိ ု     ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

သည်။  ိင်ုငအံတွင်းရိှ အပန်းေြဖကမ်းေြခများကိလုည်း    

ကမ ာလှည့်ခရီးသွားများအတွက ် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်

ရန်စီစ်ထားပီး   ယခုကဲ့သိုေသာ   ေဆာင်ရက်ချက် 

သည်  ုိင်ငံစီးပွားေရး  ြပန်လည်ဖွံဖိးတိုးတက်လာ 

ေစေရးအတွက်  ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက 

ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၈၂၃၂၁၀ ရှိပီး  အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၄၆၆၉၈ ဦးရိှသည်။ လူဦးေရ 

သန်း ၁၁၀ ရိှေသာ ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ ၂၂ သန်းေကျာ်အား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဟွိင်း  ိုဝင်ဘာ   ၁၉

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ယမန်ေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၂၃၃ ဦးထပ်မံေတွရှိခဲ့ရေကာင်း

သိရသည်။ 

ဩဂုတ်လအတွင်းက   ိုင်ငံအတွင်း   ေနစ် 

ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက်မ အြမင့ဆ်ုံးအြဖစ် တစ်ေန  

လ င် ၁၅၀၀၀ ေကျာ်အထ ိြမင့်တက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ ဗီယက်နမ်အစိုးရသည် လက်ရှိအချနိ်တွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      တိုက်ဖျက်ေရးှင့ ်   ိုင်ငံ၏  

စီးပွားေရးြပန်လည်ြမင့်တက်လာေစရန ်  ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ထိုြပင ်ဗီယက်နမ်အစိုးရ 

သည် ိင်ုငသံားများအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံမ ခံယူကရန်လည်း  တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံမိေတာ ်   ဟွိင်း၌    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ များ စံချနိ်တင်ြမင့်တက်ခဲ့သြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများ 

အား တင်းကျပ်စွာ  ြပန်လည်ချမှတ်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ ယမန်ေနက ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ 

မိေတာ်ဟွိင်းရှ ိခိုင် ၂၅ ခု၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၂၇၇ ဦးထပ်မေံတွရိှရပီး ၎င်းတိုအနက် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ အစလုိက်ုအပံလိက်ုကူးစက်ခရံသ ူ

၁၁၄ ဦးကိ ုဟိွင်းရိှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာသီးြခား 

ေစာင့်ကည့ေ်ရးဇန်ုများ၏ အြပင်ဘက်တွင် စစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက 

ေြပာကားသည်။ 

ဟွိင်း၌      ိုဝင်ဘာလအေစာပိုင်းအတွင်းမ ှ

စတင်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက ်

လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ လက်ရိှအချန်ိ၌ ဟိွင်းရိှ 

ကုိဗစ်-၁၉   ေရာဂါကူးစက်မ များြပားေသာ နယ်ေြမ 

များ၌  ေရလျားေဆးခန်းများကိ ုတိုးချဲဖွင့်လှစ်ရန်

စစီ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း     ဟိွင်းမိေတာ်  

ေရာဂါပုိးမ ားထိန်းချပ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးေသာ ိုင်ငံြခားသားခရီးသွားများအား 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသို လာေရာက်ခွင့်ြပမည်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၆၃၈၀ ထပ်မံေတွရှိ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၀၂၃၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ ုိင်ငံအတွင်းရိှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  များြပား 

ေသာေဒသများမှ     ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ 

ဟိွင်းေဒသခမံျားသည်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထန်ိးချပ် 

ေရးဆိုင်ရာစည်းမျ်းများကို  လိုက်နာေဆာင်ရက ်

မ အားနည်းေသာေကာင့ ်    လာမည့ရ်က်များအတွင်း 

ဟိွင်းမိေတာ်၌   ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်မ များ      

ထပ်မြံမင့တ်က်လာိင်ုေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှ 

သူများက ေြပာကားသည်။  

၎င်းေရလျားေဆးခန်းများအား ိင်ုငေံတာင်ပိင်ုး 

ရိှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ဗဟိခုျက်ေဒသများြဖစ် 

ေသာ ဟိုချမီင်းမိေတာ်ှင့ ်   ဘင်ေဒါင်းခိုင်တို၌ 

ဩဂတ်ုလလယ်မှ စတင်ဖွင့လှ်စ်ထားခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။ ဟိွင်းမိေတာ်၌ လက်ရိှအချန်ိတွင် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ လုပ်ငန်းများကိ ု

အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ေနပီး အသက် ၁၂ ှစ်မှ 

၁၇ ှစ် အရယ်ရိှသမူျားအားလည်း   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ    

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးလျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။  

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ



ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်

အေနာက်ေတာင်ပိုင်းတွင်

 ြဖစ်ေပ ေနေသာ 

မုန်တိုင်းငယ်အေြခအေန

ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၁၉ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ြမဝတီမိ 

အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ရိှ စားေသာက်ဆိင်ုတွင် ေဇာ်မင်းထိက်ု(ခ) ကိထုိက်ု 

ှင့် ေအာင်ေကျာ်ဦးတုိကုိ မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့် စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၄၇၀၀ သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး စစ်ေဆးေပ ေပါက် 

ချက်အရ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ပူးေပါင်းအဖွဲက  ြမဝတီမိနယ ်မဲေထာ် 

သေလးေကျးရာအုပ်စု မဲေထာ်သေလးေကျးရာရှိ ေဇာ်မင်းထိုက်(ခ)

ကိုထိုက်၏ေနအိမ်သို  ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၃၄၃၃၀ ကိုလည်းေကာင်း။

 အလားတူ ယင်းေန  ညေန ၆ နာရီခွဲတွင်   မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွ 

သည် ေနာင်ချိမိနယ် ကန်ကီးေကျးရာအပ်ုစ ုကန်ကီးေကျးရာအနီးရိှ 

ေနာင်ချိ- ရပ်ေစာက်သွားကားလမ်းတွင် ေကျာ်ကိကုိစုိုး ေမာင်းှင်လာ 

သည့် ဆုိင်ကယ်ကုိ ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၂၀၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း၊    ထိုအတူ ယင်းေန  ညေန ၃ နာရီခွဲတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖဲွသည် တန်ယန်းမိ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ေန လုံးဆန်ေကာ်၏ 

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၉

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်း 

များကို ေရေကာင်း၊ ေလေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ 

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမ ှ       ေနစ်လွယ်ကူ 

ေချာေမွစွာ      စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ 

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၁၉

ယေန   နနံက်  ၆  နာရခဲွီ တိင်ုးထွာ 

ချက်များအရ ဘဂ  လားပင်လယ ်

ေအာ်          အေနာက်ေတာင်ပိုင်း 

(အိ ိယိုင်ငံ         တမီးလ်နာဒူး 

ေြမာက်ပိုင်းကမ်းလွန)်      တွင် 

ြဖစ်ေပ ေနေသာ    မုန်တိုင်းငယ် 

သည် အေနာက်ေြမာက်ဘက်သို 

ေရလျားခ့ဲပီး အိ ယိုိင်ငံ တမီးလ် 

နာဒူးေြမာက်ပိုင်း    ကမ်းေြခှင့ ်

ယင်းှင့်  ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ 

အင်ဒရာပရာေဒ့ရ    ေတာင်ပိုင်း 

ကမ်းေြခတိုကိ ုပဒူခူျယ်ရီမိအနီးမှ 

ြဖတ်ေကျာ ်    ဝင်ေရာက်လျက်ရှ ိ

သည်။   အဆိုပါ   မုန်တိုင်းငယ် 

သည်  အေနာက်ေြမာက်ဘက်သို 

ဆက်လက်ေရလျားမည်ဟု ခန်မှန်း 

ရသည်။ 

မိုး/ဇလ

No Product Name Pack Size

Price in

 Kyats 

(Retail)

Company 

Name

Symptomatic

1 P.O Paracetamol 500 mg 10X10's tablets/ Box 1500 AA Medical

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

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

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

Supportive

5
P.O   Multivitamin   with/ without  

zinc
3X10's / Box 5600 OLIVE

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

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

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

9 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

10 Injection Omeprazole 1g/Vial 1050 Aorta

ြမဝတီ၊ ေနာင်ချိှင့် တန်ယန်း မိနယ်များ၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနအိမ်သို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၀၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် 

စိတ်ကို ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူ 

ထားေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ရဲြပန်ကား

ေဇာ်မင်းထိက်ု(ခ)ကိထုိက်ုှင့ ်ေအာင်ေကျာ်ဦး တိုအား သမ်ိးဆည်းရမ ိ

သည့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှ
ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်  ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ကုမ ဏီတစ်ခုမှ Covid-19 

Vaccine 0.5ML/Dose အခ ု၁၀၀၀၀၀၊ ရန်ကန်ု 

ဆိပ်ကမ်းများမှ ှာေခါင်းစည်း အခု ၂၈၀၊ 

Sanitizer & Disinfeciant ၂၇၄၄ ခ၊ု Isolation 

Gown အခ ု၃၆၀၀၀၊ Oxygen Cylinder ၁၄၆၈ 

ခု၊ ေဆးဝါးမျိးစုံ ၄၉ မျိး စုစုေပါင်း ၁၃၃၀၀၇ 

ဒသမ ၈၅ ကီလိုဂရမ်၊ နယ်စပ် (ြမဝတီ)တွင် 

ကမု ဏ ီတစ်ခမှု ေအာက်ဆဂီျင်အရည် ၁၅၃၅၄ 

ကုဗမီတာတိုကိ ု  ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင် 

အသံုးများသည့် ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

(၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

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

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

ကည့် ိုင်ပါသည်။ 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း

ေနထိုင်ြခင်း

ေဘးကင်းရန်ကွာ

လွန်ချမ်းသာ



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မ ှ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထ ိတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်း ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများေကာင့ ်အစိုးရဝန်ထမ်း ေသဆုံး/ဒဏ်ရာရရှိမ  စာရင်း
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၁ ေနြပည်ေတာ် ၂ ၁ ၁ ၂ ၂

၂ ကချင် ၂ ၁ ၁ ၅ ၄ ၁ ၁၀

၃ ကယား ၂ ၁ ၂ ၁ ၄

၄ ကရင် ၁ ၁ ၁

၅ ချင်း ၂ ၁ ၁ ၂

၆ စစ်ကိုင်း ၁၄ ၁ ၁ ၄ ၁ ၇ ၁ ၁ ၅ ၂ ၃ ၂ ၁ ၁၅

၇ တနသ  ာရီ ၂ ၂

၈ ပဲခူး ၄ ၁ ၁ ၂ ၂ ၅ ၁ ၁ ၁၁

၉ မေကွး ၆ ၂ ၃ ၂ ၃ ၁၀ ၁ ၁ ၂ ၄

၁၀ မ ေလး ၁၅ ၁ ၁ ၁ ၄ ၇ ၁ ၂ ၉ ၁ ၁ ၄ ၁ ၂ ၂၁

၁၁ မွန် ၂ ၁ ၁ ၂ ၁ ၁ ၂

၁၂ ရခိုင်

၁၃ ရန်ကုန် ၉ ၁ ၁ ၁ ၁ ၄ ၁ ၁ ၂ ၂ ၆

၁၄ ရှမ်း ၁ ၁ ၁ ၁ ၁

၁၅ ဧရာဝတီ ၂ ၁ ၁ ၂

စုစုေပါင်း ၆၂ ၇ ၁ ၂ ၁ ၂ ၄ ၂ ၁ ၁၂ ၃ ၁ ၂ ၃၈ ၁ ၁၅ ၁ ၂ ၅ ၁၃ ၃ ၄ ၁ ၄ ၁၅ ၉ ၆ ၇၉

 ေကျာဖုံးမှ

ဝန်ထမ်းေကာင်းများကုိလည်း ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

၁ ရက်မှ ိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်အထိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ၃၈ ဦးခန်  ေသဆုံးခဲ့ရပီး ၇၉ ဦးခန်  ဒဏ်ရာရခဲ့မ များကို 

ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေတွရှိရသည်။

အကမ်းဖက်အဖွဲများအေနြဖင့် ိုင်ငံ့အကျိးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဝန်ထမ်းေကာင်းများကို 

ယခုကဲ့သို  အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ေနမ များအေပ   ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့ ် ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးှင့် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက် ေရှး ၍ ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းကာကွယ်သွားကပါရန်ှင့ ်

အကမ်းဖက်သမားများ၏    လ ပ်ရှားမ သတင်းများကိုရရှိပါက  နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို        

လ ိဝှက်စွာဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍  အကမ်းဖက်သမားများ  ရပ်တည်မ မရှိိုင်သည်အထိ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံထားေကာင်း သက်ဆိုင်ရာမ ှသတင်းရရှိသည်။            သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ NUG ၏ ေစခိုင်းချက်အရ ရန်ကုန်မိအတွင်း 

အကမ်းဖက်လပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ေနေသာ NLD ပါတဝီင် ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်အား 

လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၉

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ CRPH ၊ NUG ှင့် PDF အဖဲွများ၏ 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးိုင်ေရးေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှရာ အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်သည့် NUG ှင့် NLD ပါတီဝင် 

ဖိးေဇယျာေသာ်တုိ၏ ေစခုိင်းချက်အရ သန်လျင်တံတား၊ ေြမာက်ဥက လာပ 

တတံား၊ ထန်းတပင်မိနယ်ှင့ ်ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ဗားကရာမီးပိွင့ရိှ် 

လုံ ခံေရးအဖွဲဝင်များကိ ု   ပစ်ခတ်ခဲ့သူများှင့်   ရန်ကုန်မိအတွင်း 

အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ကျးလွန် 

ခဲေ့သာ  တရားခ ံကျား ၄၀ ၊ မ ခနုစ်ဦး ေပါင်း ၄၇ ဦးကိ ုလက်နက်ငယ်မျိးစု ံ

၃၄ လက်၊ ကျည်အမ်ိမျိးစု ံ၇၀၊ ကျည်မျိးစု ံ၂၁၀၅ ေတာင့၊် ၄၀ မမဗုံးသီး 

၁၇ လံုး၊ လက်လုပ်ဗံုး ၁၀ လံုး၊ ရီမုတ်မုိင်း ေလးလံုး၊ ေရှထွက်မုိင်း ေလးခု၊ 

မီးခိုးဗုံး ငါးလုံး၊   ပစ် ှစ်လုံး၊ ယမ်းမ န်(မီးခိေုရာင်) ခနုစ်ထပ်ု၊ မှန်ေြပာင်း 

တစ်ခုှင့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ  ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲသည့် ြဖစ်စ်အား 

ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို  ရန်ကုန်မိအတွင်း    အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ   

များ၊ အြပစ်မဲ့ ြပည်သူများ၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများှင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များအား လပ်ုကသံတ်ြဖတ်မ များကိ ုလက်မခေံသာ တာဝန်သြိပည်သ ူ

များ၏ သတင်းေပးပိုမ ှင့ ်ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်မ ေကာင့ ်ိဝုင်ဘာ 

၁၈ ရက်တွင် NLD ပါတီဝင် ေမာင်ေကျာ(်ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်အား ဒဂုံ 

ဆိပ်ကမ်းမိနယ ်ရတနာလမ်း ရတနာှင်းဆီအိမ်ရာ  တိုက်အမှတ် 

(3/B) အခန်း အမှတ်(B-0907)၌ Sigsauer အမျိးအစား ပစ တိ ုှစ်လက်၊ 

၉ မမ ကျည် ၄၈ ေတာင့်၊ M-16 ေသနတ် တစ်လက်၊ ၅.၅၆ ကျည် ၇၄ 

ေတာင့်ှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်၊၊ 

အဆိုပါ  NLD  ပါတီဝင်    ေမာင်ေကျာ(်ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

အကမ်းဖက်ေဆာင်ရက်မ များအား ဆက်လက်ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာမ ှသတင်းရရှိသည်။                     သတင်းစ်

ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန ်

ေစခိုင်းေနေသာ   တရားခံ  ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်အား 

လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

 Mytel ုံးချပ်မှ

HYUNDAI ACCENT         အမျိးအစား 

အြဖေရာင်ယာ်အား ေတွရိှေကာင်း သိရိှ 

ရသြဖင့ ် စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ခဲ့ရာ ိုဝင်ဘာ 

၈ ရက်တွင်  ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်ပါ  တရားခံ 

ြဖစ်ေသာ  စစ်ေဇာ်ကံ(ခ)  ဟန်သာထွန်း 

(၁၉) ှစ်ကိ ု   မဂ  လာဒုံမိနယ်      ပတ ြမား 

ရပ်ကွက ်   နီလာလမ်း   အမှတ်(၁၈၇)

ေနအိမ်၌  ဆက်စပ်တရားခံ  ဖိးအိေကျာ် 

(၂၄) ှစ်ှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိ

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံ  စစ်ေဇာ်ကံ(ခ)

ဟန်သာထွန်း၏      ထွက်ဆိုချက်အရ 

လ  င်မိနယ်   (၇) ရပ်ကွက်  ေကျာင်းကန်ုး 

(၁) လမ်းေန ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်ပါ တရားခ ံ

ဗညားစိုးထက်(ခ)  လီယို (၂၃) ှစ်ကို 

လည်းေကာင်း၊  တိက်ုကီးမိနယ်  အတ်ုပု ံ

စုရပ်ကွက ်  ေတာင်ေပ လမ်း(ခ) ဂျိးြဖ 

ကန်လမ်းေန ဆက်စပ်တရားခ ံစိင်ုးစည်သ ူ

(၃၅)ှစ်ကိုလည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ 

သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံ     စစ်ေဇာ်ကံ(ခ)

ဟန်သာထွန်းသည် ဧပလီအတွင်း KNLA 

တပ်မဟာ (၆) နယ်ေြမတွင် အကမ်းဖက် 

ေဖာက်ခွဲေရးသင်တန်း   တက်ေရာက်ခဲ ့

ေကာင်း ေဖာ်ထတ်ုသရိှိရပီး ၎င်းအေနြဖင့ ်

ရန်ကန်ုမိတွင်း အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ 

လပ်ုေဆာင်ရန် ဖဲွစည်းထားရိှသည့ ်ဥက ာ 

(ဖမ်းဆီးရန်ကျန)်    ေခါင်းေဆာင်ေသာ  

ရန်ကုန်ေတာ်လှန်ေရး       အင်အားစု 

(Yangon Revolution Force-YRF) တွင် 

ဒုတိယေခါင်းေဆာင်အြဖစ ်       ပါဝင်၍ 

တရားခံ  ဗညားစိုးထက်(ခ) လီယိုမှာ 

တတိယေခါင်းေဆာင်        အြဖစ်ပါဝင ်

ေကာင်း၊ တရားခ ံဖိးအေိကျာ် သည် YRF 

အဖွဲတွင်  ဘ  ာေရးမှးအြဖစ်ပါဝင်ပီး 

ေထာက်ပံ့ရရှိေငွများှင့ ်   လိုအပ်သည့် 

လက်နက်/ခယဲမ်းများ ဝယ်ယမူ  ချတ်ိဆက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသြူဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ထတ်ု 

သိရှိရသည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏  ထွက်ဆို 

ချက်အရ  ၎င်းတိုအဖွဲ၏   အကမ်းဖက ်

လုပ်ရပ်များကို  အားေပးေထာက်ခံသည့် 

ြပည်ပေရာက် ြမန်မာုိင်ငံသားများမှ ေငွ 

ှင့်  ေဆးဝါးများ ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

ထိုြပင် ၎င်းတိုအဖဲွအေနြဖင့ ်အကမ်း 

ဖက်လပ်ုရပ်များ ကျးလွန်ရန်လိအုပ်ေသာ 

လက်နက်/ ခဲယမ်းများအား Jame(YUG 

အဖွဲ) ထံမှ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် 

တရားခ ံစစ်ေဇာ်က(ံခ) ဟန်သာထွန်းသည် 

ငကျား (Free Tiger Ranger-FTR) ထံမှ 

တစ်ဆင့ ်ပစ တိ ုသုံးလက်၊ ကျည်အမ်ိ ငါးခ၊ု 

ကျည် ၁၂၁ ေတာင့်အားရရိှခ့ဲပီး  တရားခံ 

ဗညားစုိးထက် (ခ) လီယုိထံတွင် သိမ်းဆည်း 

ခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏ ထွက်ဆို 

ချက်အရ YRF အဖဲွသည် ရန်ကုန်မိတွင်း 

အကမး်ဖကလု်ပင်န်းများလုပ်ေဆာင်ပီး

ပါက တရားခံစိုင်းစည်သူ ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

တိုက်ကီးမိနယ ်   ငါးစုေကျးရာအနီးရှ ိ 

ခံတွင်       ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ိုင်ရန ်

ကိတင်စီစ်ထားခဲ့ေကာင်း   ေဖာ်ထုတ် 

သိရှိရသည်။

ေဖာ်ထုတ်သိရှိ

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏ ထွက်ဆို 

ချက်အရ  ဦးသိန်းေအာင်အား  လုပ်ကံ 

သတ်ြဖတ်သည့ေ်နတွင်   ၎င်းေသနတ်များ 

အား အသုံးြပရန်  တရားခ ံ ဗညားစိုးထက် 

(ခ) လယီိမှုတစ်ပါတည်း ယေူဆာင်ခဲက့ာ 

HYUNDAI ACCENT     (အြဖေရာင်) 

ယာ်အား  ေမာင်းှင်ပီး  စစ်ေဇာ်ကံ(ခ)

ဟန်သာထွန်းှင့်အတူ    သွားေရာက်ခဲ ့

ေကာင်း၊  ဖမ်းဆီးရန်ကျန်   တရားခံများ 

ြဖစ်သည့ ် ဖိုးသားှင့်  သားငယတ်ိုသည် 

စက်ဘီးှစ်စီးြဖင့ ်လိက်ုပါလာခဲေ့ကာင်း၊ 

ကုန်းြမင့်သာလမ်း           အေရာက်တွင ်

စစ်ေဇာ်ကံ  (ခ)  ဟန်သာထွန်းသည် 

ယာ်ေပ မှဆင်းပီး       သားငယထ်ံမှ 

စက်ဘီးအားယူ၍  စီးနင်းထွက်ခွာသွား 

ခဲ့ပီး      သားငယ်မ ှ      ေြခကျင်သွား 

ေရာက်၍  ေတးုယ်လမ်းအေရာက်၌ 

ဦးသိန်းေအာင်ှင့်   ဇနီးြဖစ်သူတိုအား 

ပစ တိုြဖင့် ခုနစ်ချက်  ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ် 

ခဲ့ေကာင်း  ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

အလားတူ         ဖမ်းဆီးရမိတရားခ ံ

စစ်ေဇာ်ကံ(ခ)         ဟန်သာထွန်းှင့် 

ဗညားစိုးထက ်(ခ) လီယိုတို၏ ထွက်ဆို 

ချက်အရ  ဩဂတ်ု ၅ ရက်တွင် လ  င်မိနယ် 

(၁၆) ရပ်ကွက် အတ်ုကျင်းဘတူာုလံမ်းရိှ 

ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးဆန်းလင်းှင့် ဇနီး 

ြဖစ်သူတိုအား  ေသနတ်ြဖင့်  ပစ်ခတ် 

သတ်ြဖတ်ရာတွင ်          ကျန်းမာေရး 

အေထာက်အကူြပအဖွဲ ပုံစံ PPE ဝတ်စုံ 

များဝတ်ဆင်ကာ  ေအာင်ေလးှင့်အတူ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ကျးလွန်ခဲ့ေကာင်း၊ ထိုသို 

လပ်ုကသံတ်ြဖတ်မ အတွက် Jame(YUG 

အဖွဲ) ထံမှ   ေငွကျပ်  ခုနစ်သိန်း  ရရှိခဲ့ 

ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

ေဖာက်ခွဲေစခဲ့

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံ စစ်ေဇာ်ကံ(ခ)

ဟန်သာထွန်းသည်  ေအာက်တိုဘာ ၂၁ 

ရက်တွင်  ြပည်သူစွမ်းအားေရလျားအဖဲွ 

(People Power Movement-PPM) အဖဲွ 

ထံမှ  လက်လုပ်ချနိ်ကိုက်ဗုံး  ှစ်လုံးတွဲ 

သုံးလုံးရရှိခဲ့ပီး  အဆိုပါ  လက်လုပ်ချနိ် 

ကိက်ုဗုံးများအား ေအာက်တိဘုာ ၂၂ ရက် 

တွင် (Rangoon Urban Revoultionary- 

RUR)  အဖွဲဝင်တစ်ဦးထ ံ   ေပးအပ်ပီး 

မရမ်းကုန်းမိနယ်  ြပည်လမ်းရှိ EPC 

ုံးအနီးတွင်        ေဖာက်ခွဲေစခဲ့ေကာင်း 

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။   

ဖမ်းဆီးရမိ  တရားခံများအေနြဖင့ ်

ဦးသိန်းေအာင်ကို       ပစ်မှတ်ထား 

တိုက်ခိုက်ြခင်းမှာ       စစ်ေဇာ်ကံ (ခ) 

ဟန်သာထွန်းပါဝင်ေသာ YRF အဖဲွအား 

အကမ်းဖက်အဖဲွ အစည်းြဖစ်ေသာ NUG 

သည် Jame (YUG အဖွဲ)မှ  တစ်ဆင့် 

ေနာက်ကွယ်မှ  ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ များ 

ြပလုပ်၍   ိုင်ငံအတွင်း   အစိုးရှင့် 

ချတ်ိဆက်၍ ရင်းီှးြမပ်ံှ လပ်ုကိင်ုလျက် 

ရှိေသာ ြပည်ပစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ဆက်လက်        လုပ်ကိုင်ြခင်းမရှိေစရန ်

ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် စီးပွားေရးအေဆာက ်

အအံုများ၊        လုပ်ငန်းတာဝန်ခံများအား  

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

အစိုးရ၏ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေရး၊ တရား 

ဥပေဒစုိးမုိးေရးအား ထိခုိက်ပျက်ြပားေစရန် 

ေငွေကးေထာက်ပံ့ကာ    အကမ်းဖက ်

လုပ်ငန်းများ     ကျးလွန်ေစခဲ့ေကာင်း 

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

ဖမ်းဆီးရမတိရားခမံျား  ပါဝင်ဖဲွစည်း 

ထားေသာ YRF အဖွဲအား Jame (YUG 

အဖွဲ) မှ    အဓိကေစခိုင်းေနြခင်းြဖစ်ပီး 

လက်ေအာက်တွင ်အကမ်းဖက်အဖွဲ ၁၂ 

ဖွဲရှိေကာင်း၊    Jame (YUG အဖွဲ) သည် 

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ NUG/

CRPH တိုှင့်ချတိ်ဆက်၍     ေငွေကး/

လက်နက်အေထာက်အပံ့များ ရယူကာ 

အကမ်းဖက်မ များကို     ေစခိုင်းလျက်ရှ ိ

ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

သတင်းေပးတိုင်ကားိုင်

အဆုိပါ ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများအား 

ဥပေဒအရထေိရာက်စွာ  အေရးယူိင်ုေရး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး 

အကမ်းဖက်မ   ေဆာင်ရက်ေနသူများကို 

ြပည်သူတစ်ရပ်လံုးက ဝုိင်းဝန်းကာကွယ် 

တိုက်ဖျက်ကရန်ှင့်  ဆက်စပ်တရားခံ 

များကိ ုအြမန်ဆံုးဖမ်းဆီးရမိေရးအတွက် 

၎င်းတုိပုန်းခုိရာေနရာများ၊  လ ပ်ရှားသွား 

လာေနထိုင်မ           သတင်းများရရှိပါက 

သက်ဆုိင်ရာသုိ  လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး 

တိင်ုကားိင်ုပါေကာင်း၊     သတင်းေပးသ ူ

ှင့် ဖမ်းဆီးေပးသူများကို   ဆုေငွများ 

ထိက်ုတန်စွာ လ ိဝှက်ချးီြမင့ေ်ပးမည်ြဖစ် 

ေကာင်းှင့ ်        မိရာများအြမန်ဆုံး 

ေအးချမ်းတည်ငိမ်ေရးအတွက် ြပည်သူ 

တစ်ရပ်လုံး          ပူးေပါင်းပါဝင်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ုိင်ပါရန်   ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါ 

ေကာင်း အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ထား 

ေကာင်းသိရသည်။ 

သတင်းစ်

Mytel ုံးချပ်မှ GM ဦးသိန်းေအာင်အား လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ရာတွင ်ပါဝင်သည့် 

တရားခံများအား ဖမ်းဆီးရမိမ  အေြခြပဇယား

စစ်ေဇာ်ကံ(ခ) ဟန်သာထွန်း

ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်၌ ပါဝင်သူ

ဖိးအိေကျာ်

ေငွေကးထိန်းသိမ်းသူ

ဗညားစိုးထက(်ခ) လီယို

ယာ်ေမာင်း

စိုင်းစည်သူ

YRF အဖွဲဝင်များအား

လက်ခံထားသူ

ပစ်ခတ်မ ကျးလွန်ခဲ့သည့် တရားခံများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ပစ်ခတ်ရန်ေစာင့်ဆိုင်းစ် သက်ေသခံဖိနပ်

သားငယ်

စစ်ေဇာ်ကံ(ခ) ဟန်သာထွန်း

မရမ်းကုန်းမိနယ ်အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်ရှ ိမိနယ်လ ပ်စစ်ုံးေရှ၌ 

လက်လုပ်မိုင်း ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်စ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၉
၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၇ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲခန်တွင်  မဂ  လာဒုံ 
မိနယ် အမှတ် (၃)လမ်းမကီးေဘးရှ ိမိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲုံး 
ဝင်/ထွက်ေပါက်၌ လံု ခံေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် အဖဲွဝင်များ 
အား  အမည် (စိစစ်ဆဲ) ကျား သုံးဦး ေမာင်းှင်လာသည့် Probox 
ယာ်ေပ မှ လက်နက်ငယ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲသြဖင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၊ အြပစ်မဲ ့
ြပည်သတူစ်ဦးှင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်အချိ ဒဏ်ရာများ အသီးသီးရရိှခဲ ့
သည့်ြဖစ်စ် ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

အထက်ပါ  အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်ှင့ပ်တ်သက်၍  ကျးလွန်ခဲေ့သာ 
တရားခမံျားအား ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးိင်ုေရးေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ေအးချမ်းစွာ 
ေနထိုင်လုိေသာ တာဝန်သိြပည်သူများ၏  သတင်းေပးချက်အရ လံု ခံ 
ေရး ပူးေပါင်းအဖဲွသည်  ိဝုင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်၌ 
အသုံးြပခဲသ့ည့ ်Probox ယာ်အား ငှားရမ်းေပးခဲသ့ည့ ်ဟန်လင်းသန်ိး 

(ခ) ရဲလင်းသိန်း (၄၀)ှစ်အား မဂ  လာဒုံမိနယ် ကုန်းတလေဘာင ်
ေကျးရာ မိုးမခလမ်း ေဆာင်းသဇင်အေဆာင်၌ လည်းေကာင်း၊ ၎င်း 
ယာ်အား ငှားရမ်းထားသည့် တင်ေဇာ်ြမင့်(၂၉)ှစ်အား ကမာရတ်မိ 
နယ် (၃)ရပ်ကွက ်ပုလဲေဂဟာလမ်း၌ လည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး 
တရားခံ တင်ေဇာ်ြမင့်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ သန်းိုင်(ခ)ဘဲဥ (၂၉)ှစ်၊ 
ြပည့စ်ုေံအာင်(ခ) အေသးေလး (၂၁)ှစ်ှင့ ်လွင်မိုး (၂၃)ှစ်တို သုံးဦးအား 
ကမာရတ်မိနယ် (၃)ရပ်ကွက် ဗဟိလုမ်းတွင် ထပ်မဖံမ်းဆီးရမခိဲသ့ည်။

သိမ်းဆည်းရမိ
တရားခ ံသန်းိင်ု(ခ)ဘဥဲ၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ ၎င်းတိုအဖဲွ ငှားရမ်း 

ေနထိုင်သည့် ကမာရတ်မိနယ ်(၃) ရပ်ကွက ်ပတ ြမားလမ်း (၆)လ ာ 
အမှတ် (၁၇၂) (ဘ)ီအခန်းအား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ် 
တွင် အသုံးြပခဲ့သည့ ်M16 ှစ်လက်၊ ကျည်အိမ် ခုနစ်ခု၊ ၅.၅၆ ကျည် 
အေတာင့် ၃၂၀၊ ကျည်ခံွ ၃၄ ေတာင့်၊ ၉ မမ ကျည် ၅၅ ေတာင့်၊ လမ်းေလ ာက် 
စကားေြပာစက် သုံးလုံး၊ အားသွင်းခု ံှစ်ခ၊ု ဓာတ်ခ ဲ၁၅ လုံး၊ လက်အတ်ိ 
တစ်စုတံိုအား လည်းေကာင်း၊ ကမာရတ်မိနယ် (၃) ရပ်ကွက် ပတ ြမား 
လမ်း တိုက်အမှတ် (၁၅၀) အခန်း(1/A)၌  ၉ မမ ကျည် အေတာင့် ၂၀၊ 
၅.၅၆ ကျည် အေတာင့ ်၂၀၊ ဒတီိေုနတာ ငါးေချာင်း၊ ဒတီိေုနတာ ကိးေခ ွ
ေလးေခွ၊ icom ဘက်ထရီပတ ်၁၂ ခု၊ သံေဘာေစ့ ၁၂ ဘူးပါ ကတ် ၂၀၊ 
icom အထိင်ုစက် ေလးလုံး၊ လမ်းေလ ာက်စကားေြပာစက် ေလးလုံးှင့် 
ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်းများထည့်ထားေသာ   ဂက်စ်အိုးတစ်လုံးတိုအား 

မဂ  လာဒုံမိနယ ်အမှတ်(၃)လမ်းမကီးေဘးရှ ိမိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲုံးမှ

 လုံ ခံေရးအဖွဲဝင်များအား ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်မှ တရားခံ ခုနစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ

ငါးဂါလန် ေလးပုံး၊ ဓာတေုဗဒသုံး ဖန်ပ န်ချန်ိခွက် ၁၇ ခ၊ု ဖန်ပ န် ေလးခ၊ု 
ေကးပိက်ု ၁၅ ေချာင်း၊ ပိတုက်ဆယီမ်ိက်ုထရတ်ိ (၂၅ ကလီိ)ု တစ်အတ်ိ၊ 
ဂက်စ်အိုး ကိုးလုံး၊ ဝရိန်စက် တစ်လုံး၊ MPT ဆင်းကတ် အခု ၃၀၊ 
Keypad ဖန်ုး ၁၁ လုံး၊  မှတ်ပုတံင်အတ ု၁၁ ခ၊ု ဓာတ်ခပဲါ ရမီမုိင်ုးခလတ်ု 
၂၀ တိုအား ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင် တရားခံ ကျား ခုနစ်ဦး၊ M16 ှစ်လက်၊ ကျည်အိမ် 
ကိုးခု၊ ၅.၅၆ ကျည်  အေတာင့် ၈၂၀၊ ပွိင့် ၃၈၀ ကျည်  အေတာင့် ၅၀၊ 
ကျည်ခွံ ၃၄ ေတာင့်၊ ၉ မမကျည် ၇၅ ေတာင့်၊ လက်လုပ်ဗုံး သုံးလုံး၊ 
ဒီတိုေနတာ ၂၈ ေချာင်း၊ ဒီတိုေနတာကိးေခွ ေလးေခွ၊ ယမ်းြပင်း 
သုံးကလီိဂုရမ်ခန်၊ သံေဘာေစ့ ၁၂ ဘူးပါ ကတ် ၂၀၊ လမ်းေလ ာက်စကားေြပာ 
စက် ခနုစ်လုံး၊ icom အထိင်ုစက် ေလးလုံး၊ ေဆးမျိးစုှံင့ ်ေဖာက်ခဲွေရးှင့ ်
ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား  ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရ
တရားခံ သန်းိုင်(ခ)ဘဲဥ (Fight For Freedom- FFF) အဖွဲ၏ 

ထွက်ဆိခုျက်အရ ဂျပန်ိင်ုငတွံင် ြမန်မာထမင်းဆိင်ု ဖွင့လှ်စ်ေရာင်းချေန 
ေသာ ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ သန်းထုိက်စုိး(ခ)စုိးကီးသည် အကမ်းဖက် 
အဖွဲအစည်းြဖစ်ေသာ NUG ၊ CRPH တိုှင့် ဆက်သွယ်၍ ြမန်မာိုင်ငံ 
အတွင်းရှိ အကမ်းဖက်အဖွဲများအား ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 
သန်းထိုက်စိုး(ခ)စိုးကီးအေနြဖင့် NUG မှ လွင်ကိုလတ ်ြပလုပ်ေသာ 
Zoom Meeting များတွင် တက်ေရာက်၍  အကမ်းဖက်အဖွဲများအား 

ေငွေကးေထာက်ပံ့မ အေြခအေနများအား ေြပာကားရေကာင်းှင့ ်
၎င်းသည် FFF အဖွဲအြပင် အြခားအကမ်းဖက်အဖွဲများအားလည်း 
ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

တရားခံ ေဝယံထက်ိုငသ်ည် မေမ(ခ) မိုးသူခိုင်(ခ)ေမသက်ခိုင် 
ဖွဲစည်းထားရိှေသာ MURM မှ ြဖစ်ပီး တရားခံ လွင်မုိးမှာ ပဲခူး PDF အဖဲွ 
မှြဖစ်ကာ ၎င်းသည ်မိုးသီဟှင့်အတူ  KNLA တပ်မဟာ (၁) နယ်ေြမ 
အတွင်း အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွေရးသင်တန်းအား တက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း 
ှင့် တရားခံ မျိးိုင်သည်    မေမ(ခ)မိုးသူခိုင် (ခ)ေမသက်ခိုင် အား 
ေအာက်တိုဘာလအတွင်း ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၌ Safe House အြဖစ် 
လုံးချင်းတိုက်ခန်းအား ငှားရမ်းအသုံးြပရန ်ေငွေကးများေထာက်ပံ့ခဲ ့
ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။ 

စက်တင်ဘာလကန်ုခန်တွင် သန်းထိက်ုစိုး(ခ)စိုးကီးသည် ြမဝတ ီ

မိေန ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခ ံဂျပန်ှင့ ်ချတ်ိဆက်၍ တရားခ ံသန်းိင်ု 
(ခ)ဘဲဥ ဦးေဆာင်သည့် FFF အဖဲွအတွက် လက်နက်/ခဲယမ်းများအား 

ပိုေဆာင်ခဲ့ေကာင်းှင့်   လက်နက/် ခဲယမ်းများအား   သယ်ယူရာတွင ်
ေအာက်ဆီဂျင်အုိးများအတွင်း သုိဝှက်ကာသယ်ေဆာင်ခ့ဲေကာင်း ေဖာ်ထုတ် 
သိရှိရသည့်အတွက် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါအေြခအေနအရ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ 
ြပတ်လပ်မ မရှိေစေရး  ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းအြဖစ ်

လုံ ခံေရးေြဖေလ ာေ့ပးမ အား အခွင့ေ်ကာင်းယကူာ အကမ်းဖက်ပစ ည်း 
များအား သယ်ေဆာင်ခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

FFF အဖွဲှင့် MURM အဖွဲတို ပူးေပါင်း၍ အကမ်းဖက်လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရက်မ အေနြဖင့် ေအာက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင် တရားခံ သန်းိုင် 
(ခ)ဘဲဥ ၊ ြပည့်စုံေအာင(်ခ) အေသးေလးှင့် ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ 

ကိုရဲတိုမှ မဂ  လာဒုံမိနယ် သဃ  န်းက န်းကီးေကျးရာ  မိနယ်စီမံ 
အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွုံးေရှရိှ လုံ ခံေရးအဖဲွများအားပစ်ခတ်ရန် အေြခအေန 
ကည့် ခဲ့ပီး MURM အဖဲွမှ ကိရု ဲအပါ ငါးဦးှင့ ်FFF အဖဲွမှ သန်းိင်ု(ခ)
ဘဥဲ၊ တင်ေဇာ်ြမင့ှ်င့ ်ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခမံျားြဖစ်ေသာ ရှမ်းေလး၊ 
ေဝယထံက်(ခ) သရူ တို ေလးဦး ေပါင်း ကုိးဦးတုိြဖင့် လုံ ခံေရးအဖဲွများ 
အား ပစ်ခတ်ရန်စီစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊ ိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင ်
MURM အဖဲွမှ ှစ်ဦးသည် အေြခအေနေစာင့်ကည့ြ်ခင်းများ ြပလပ်ုပီး 
တရားခ ံသန်းုိင်(ခ)ဘဲဥ၊ တင်ေဇာ်ြမင့်တို ှစ်ဦးသည် Probox (အြဖ 
ေရာင်) ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ေဝယံထက် (ခ)သူရ၊ ရှမ်းေလးှင့် ကိုရဲ 
ှင့ ်စစိစ်ဆဲ အမျိးသားှစ်ဦးတုိသည် Probox(ခဲေရာင်)ြဖင့် လည်းေကာင်း 
သွားေရာက်၍ Probox (ခဲေရာင်)ေပ မှ M16 ေသနတ် ှစ်လက်ြဖင့ ်
ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ခ့ဲပီး  သန်းုိင် (ခ)ဘဲဥမှ လက်နက်/ခဲယမ်းများအား  
ြပန်လည်သိမ်းယူခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

ေအာက်တိဘုာ ၂၈ ရက်တွင် မဂ  လာဒုံမိနယ်   သဃ  န်းက န်းကီး 
ေကျးရာေန  အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူ   ဦးဖိုချိအား MURM အဖွဲမှ   ပစ်ခတ် 
သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် တရားခံ သန်းိုင်(ခ)
ဘဲဥသည ်ေဝယံထက(်ခ) သူရ ထံတွင်ရှိသည့် ပစ တိုအား  ဖမ်းဆီးရန် 
ကျန်တရားခ ံဖိုးကာ(ကမာရတ် PDF ) ထသံို ငှားရမ်းေပးခဲ့ပီး  ေသနတ် 
ငှားရမ်းခအြဖစ ်ဖိုးကာမ ှ FFF အဖွဲအား ေငွငါးသိန်းကျပ ်ေပးအပ်ခဲ့ 
ေကာင်း၊ ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် အဆိုပါ ပစ တိုြဖင့် ကမာရတ်မိနယ ်
(၅) ရပ်ကွက်၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး (ခ)ေဒ ြပားကီးအား 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်  ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် ပစ တိုအား 
ေဝယထံက် (ခ)သူရ ထံ ြပန်လည်ေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရိှရသည်။

အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများအား ဥပေဒအရထိေရာက်စွာ 
အေရးယူုိင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး အကမ်းဖက် 
မ  ေဆာင်ရက်ေနသူများအား ြပည်သူတစ်ရပ်လံုးက ဝုိင်းဝန်းကာကွယ် 
တုိက်ဖျက်ကရန်ှင့် ဆက်စပ်တရားခံများအား အြမန်ဆံုး ဖမ်းဆီးရမိ 

ေရးအတွက် ၎င်းတိုပုန်းခိုရာေနရာများ၊ လ ပ်ရှားသွားလာေနထိုင်မ  
သတင်းများရရိှပါက သက်ဆိင်ုရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပးတိင်ုကား 

ိုင်ပါေကာင်း၊ သတင်းေပးသူှင့ ်ဖမ်းဆီးေပးသူများအား ဆုေငွများ 
ထိက်ုတန်စွာ လ ိဝှက်ချးီြမင့ေ်ပးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်မိရာများ အြမန် 
ဆုံး ေအးချမ်းတည်ငိမ်ေရးအတွက် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး ပူးေပါင်းပါဝင် 
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါေကာင်း အသိေပး 
သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။                                     သတင်းစ်

သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး ဂက်စ်အိုးအား ဖွင့ေ်ဖာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ ၅.၅၆ ကျည် 
အေတာင့် ၄၈၀၊ ဒီတိုေနတာ အေချာင်း ၂၀၊ ယမ်းြပင်း သုံးကီလိုဂရမ ်
တိုအား ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

တရားခံ သန်းုိင်(ခ)ဘဲဥ၏ ထွက်ဆုိချက်အရ လက်နက်/ခဲယမ်း 
များ သယ်ေဆာင်ခဲ့ပီး ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်တွင်ပါဝင်သ ူေဝယံထက်ိုင ်
(၂၈)ှစ်အား ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် မ ေလးလမ်းမီးပွိင့်၌ 
ဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး တရားခ ံေဝယထံက်ိင်ု၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ လသာမိ 
နယ် (၁)ရပ်ကွက် ၂၃ လမ်းထပ်ိ အမှတ်(၆၀၄)အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖခွဲရ့ာ 
မျိးိင်ု(၅၈)ှစ်အား PDF အဖဲွများအား ေထာက်ပံသ့ည့ ်ိင်ုငြံခားေဆး 
ပစ ည်းမျိးစုံတိုှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်   တရားခံ မျိးိုင်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ 

(Myanmar Underground Revolution Movement-MURM) အဖွဲမှ 
ဖမ်းဆီးရန်ကျန်တရားခ ံမေမ(ခ) မိုးသူခိုင်(ခ)ေမသက်ခိုင်   ငှားရမ်း 
ေနထိုင်သည့် ေြမာက်ဒဂုံမိနယ ်သမာဓိလမ်း အမှတ်(၃၉/၂၉၉)အား 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖခွဲရ့ာ အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများှင့ ်ေဖာက်ခဲွေရးလပ်ုငန်း 
များတွင် အသုံးြပသည့ ်ပွိင့် ၃၈၀ ကျည် အေတာင့် ၅၀၊ ကျည်အိမ် 
ှစ်ခ၊ု လက်လုပ်ဗံုး သုံးလုံး၊ ဒတီိေုနတာ သုံးခ၊ု လက်လပ်ုယမ်း ၂၅ ထပ်ု၊ 
ယမ်းကိးများ၊ လက်လပ်ုယမ်းမ န်(၃၀ ကျပ်သားခန်) တစ်ထပ်ု၊ အက်စစ် 

မဂ  လာဒုံမိနယ် အမှတ်(၃)လမ်းမကီး  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲုံးရှိ 

လုံ ခံ ေရးအဖွဲဝင်များအား ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်မှ တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိမ  အေြခြပဇယား

 Myanmar Underground Revolution Movement (MURM) မှ 

မေမ(ခ) မိုးသူခိုင(်ခ)ေမသက်ခိုင ်ငှားရမ်းေနထိုင်သည့ ်ေြမာက်ဒဂု ံ

မိနယ် သမာဓလိမ်း အမှတ်(၃၉/၂၉၉) ေနအမ်ိမှ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်

ပစ ည်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဟန်လင်းသိန်း
(ခ) ရဲလင်းသိန်း

တင်ေဇာ်ြမင့်

သန်းိုင်(ခ)ဘဲဥ ြပည့်စုံေအာင်
(ခ) အေသးေလး

လွင်မိုး

ေဝယံထက်ိုင် မျိးိုင်



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

မိမိတိုိုင်ငံ၏ ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်း ယခုထက်  ပိုမို 

ြမင့်မားလာေစေရးှင့ ်  လူတိုင်း  ေရာဂါဘယ 

ကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာြဖင့ ်သက်တမ်းေစ ့

ေနိင်ုေရးအတွက် ိင်ုငသံားတိင်ုး အာဟာရြပည့ဝ် 

မ တညီွတ်စွာ စားေသာက်ေနထိုင်သည့်အေလ ့

အထများ ေပ ေပါက်လာေစေရးသည ်    အေြခခံ 

လုိအပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ညီွတ်မ တသည့် 

အာဟာရြပည့ဝ်စွာ မရရိှြခင်းေကာင့ ်ြဖစ်ပွားသည့ ်

ေရာဂါအမျိးမျိးသည် လတူစ်ဦးတစ်ေယာက်အေန 

ြဖင့ ်မခိင်၏ဝမ်းတွင်းတွင်ရိှချန်ိ၊ ေမွးကင်းစကေလး 

အရယ်မှစ၍ အရယ်ေရာက်သည့်အချနိ်၊  အသက် 

အရယ်ကီးရင့်လာချနိ်အထိ အမျိးမျိး  ေတွကံ 

ခံစားရေစုိင်ပါသည်။ အသက်ငယ်ရယ်စ်ကာလ 

တွင် အာဟာရဓာတ်ချိတဲ့မ များေကာင့ ်အသက် 

ဆုံး ံးသည်အထိ ြဖစ်ပွားိုင်ပီး   အသက်အရယ် 

ကီးရင့ခ်ျန်ိတွင် မလိအုပ်ေသာ အာဟာရဓာတ်များ 

လွန်ကဲစွာစားသုံးြခင်းမှတစ်ဆင့ ်ေနာက်ဆက်တွဲ 

အဝလွန်ေရာဂါ၊ ဆီးချိေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါစသည့ ်

မကူးစက်တတ်သည့်ေရာဂါများြဖစ်ပွား၍   လူ  

သက်တမ်းေစမ့ေနရဘ ဲေစာစီးစွာေသဆံုးုိင်သည့် 

အ ရာယ်ကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ 

မကူးစက်ိုင်ေသာေရာဂါများ

မိမိတုိုိင်ငံ၏ ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းသည် ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်တွင ်၆၇ ဒသမ ၄၂ ှစ်ခန်ရှိပီး ေမ ာ်မှန်း 

သက်တမ်းအရ ြမန်မာိုင်ငံသည်  ကမ ာ့အဆင့် 

၁၅၁ တွင်ရှိေကာင်း သိရှိရေသာ်လည်း အာဆီယံ 

ိုင်ငံများတွင ်နံပါတ် ၁၀ သို ေရာက်ရှိေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။ ဝင်ေငွနည်းပါးေသာ ဖွံဖိးဆဲိုင်င ံ

များတွင် အသက် (၃၀) ှင့ ်(၆၉) ှစ်ကား ေသဆုံးမ  

အားလုံး၏ ၈၅ ရာခိင်ု န်းသည် မကူးစက်ိင်ုေသာ

ေရာဂါများြဖစ်သည့်  ဆီးချိေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါ၊ 

ေသွးတိုးေရာဂါ၊ ေလြဖတ်ေရာဂါ၊ အသည်းေရာဂါ၊ 

ေကျာက်ကပ်ေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါအမျိးမျိး စသည် 

တိုေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်များအရ ေတွရှိရပါသည်။  ထိုအတူ 

ြမန်မာိုင်ငံ၌  ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ေဆးုံတက်လူနာ 

ေသဆုံးမ အားလုံး၏ ၄၂ ရာခိင်ု န်းသည် မကူးစက် 

ိုင်ေသာေရာဂါများေကာင့ ်     ေသဆုံးေနရြခင်း 

ြဖစ်သည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ မကူးစက် 

ိုင်ေသာေရာဂါများသည်  ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများတွင ်

လူသက်တမ်းေစ့မေနရဘ ဲေစာစီးစွာ ေသဆုံးေစ 

သည့်    အေကာင်းရင်းတစ်ခုြဖစ်ေနသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကဲ့သို ကူးစက ်

ြမန် ြပင်းထန်ေရာဂါများ ဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားပါက 

လည်း မကူးစက်တတ်ေသာနာတာရှည် ေရာဂါအခ ံ

ရှိသူများသည ်ပိုမိုြပင်းထန်စွာခံစားရ၍   အသက် 

ေသဆံုးုိင်မ အ ရာယ် ပိမုိမုျားြပားသည်ကိ ုေတွရိှ 

ရပါသည်။

မိမိတိုိုင်ငံ၏ ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်း  တိုးတက် 

ေစေရးအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါမကူးစက်ိင်ုေသာ 

ေရာဂါများြဖစ်ပွားရသည့် ေရေသာက်ြမစ်သဖွယ ်

အဓိကအေကာင်းရင်း    (Root Cause)  များ 

ြဖစ်သည့် ေဆးလိပ်ှင့်ေဆးရက်ကီး  သုံးစွဲြခင်း၊ 

အရက်အလွန်အက ံေသာက်သုံးြခင်း၊ ကိုယ်လက ်

လ ပ်ရှားမ နည်းပါးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးှင့် မညီွတ် 

ေသာအစားအစာများ စားသုံးြခင်းှင့် အာဟာရ 

ဓာတ်များ ညီွတ်မ တစွာ စားသံုးမ မရိှြခင်းတုိကုိ 

ေရှာင်က်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မိမိတိုိုင်ငံတွင် ေမွးစကေလးအရယ်များကို 

အသက် ေြခာက်လြပည့်သည်အထ ိမိခင်ိုတစ်မျိး 

တည်းကိသုာတိက်ုေက း၍ အသက်ေြခာက်လေကျာ် 

မှသာ ြဖည့်စွက်စာေက းေမွးရန်အတွက် ပညာေပး 

အစာစားလ င် eာဏ်ှင့်ယှ်၊ သက်ရှည်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာ

တိုက်တွန်း  းေဆာ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေနေသာ ်

လည်း အသက်ေြခာက်လထက်ေစာ၍ ြဖည့်စွက ်

စာအြဖစ် ကစီဓာတ် (ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်) များစွာ 

ပါဝင်သည့် ထမင်းခံွေက းြခင်း၊ အသက်ေြခာက်လ 

ေကျာ်၍ ြဖည့်စွက်စာ စတင်ေက းချနိ်တွင်လည်း 

ထမင်းကုိသာ အဓိကထား၍ ေက းေမွးြခင်းအေလ့ 

အထများစွာ   ကျန်ရှိေနေသးသည်   ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ မိမိတိုိုင်ငံတွင ်စပါးမှတစ်ဆင့် ဆန်၊ 

ဆန်မှတစ်ဆင့် ထမင်း စသြဖင့ ်ကစီဓာတ်များစွာ 

ပါဝင်သည့် အစားအေသာက်များကို အဓိက စား 

ေသာက်ဖွယ်ရာအြဖစ် ေနစ် စားသံုးြခင်းအေလအ့ထ 

မှာ အသက်ေြခာက်လအရယ် ြဖည့စွ်က်စာမှစတင်၍ 

ဘဝတစ်ေလ ာက်လံုးတုိင်သည်အထိ   ြဖစ်ပါသည်။

သဇာဓာတ်

အာဟာရဓာတ်သည် အေသွး၊ အသား၊ အင်အား 

တိုကို ြဖစ်ေစတတ်ေသာ သဇာဓာတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

သက်ရှိသတ ဝါတို ခ ာကိုယ်အသက်ရှင်ကျန်းမာ 

ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ    ဇီဝဓာတုပစ ည်းများ 

ြဖစ်ပီး အစားအစာများစားသုံးြခင်းြဖင့် ရရှိိုင်ပါ 

သည်။ ခ ာကုိယ်ဖံွဖိးြခင်း၊  လ ပ်ရှားသွားလာြခင်း၊ 

မျိးဆက်ပွားြခင်း၊ အင်အားြဖစ်ေစြခင်းှင် ့ေရာဂါ 

ကာကွယ်ြခင်းတုိအတွက် အာဟာရဓာတ်အမျိးမျိး 

လုိအပ်ြခင်းြဖစ်ပီး အာဟာရလုိအပ်ချက်များသည် 

အသက်အရယ်၊   ကျား/မ၊ ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားမ ၊ 

ကျန်းမာေရးအေြခအေနတိုအရ ကွာြခားပါသည်။

အာဟာရြပည့်ဝစွာရရှိ၍ ခ ာကိုယ်မှ လိုအပ် 

သည့်ဓာတ်များကိ ု  ညီွတ်မ တစွာ   ရရှိေစေရး 

အတွက် ေနစ်စားသံုးသည့အ်စားအစာတွင် အစာ 

အမျိးအစားစုံလင်ရန်လိုအပ်ပီး ပမာဏအားြဖင့ ်

သင့်တင့်မ တစွာပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  အစား 

အစာကို အေြခခံအားြဖင့်    အုပ်စုသုံးစု ခွဲြခား 

သတ်မှတ်ထားရာ(၁) အင်အားြဖစ်ေစေသာ အစား 

အစာများ၊  (၂) ခ ာကိုယ်ကီးထွားဖွံဖိးေစေသာ 

အစားအစာများ၊   (၃)ေရာဂါကာကွယ်ေစေသာ 

အစားအစာများြဖစ်ပါသည်။ ေနစ်  အာဟာရ 

လုေံလာက်မ တေစေရးအတွက် စားေသာက်ရာတွင် 

အဆိုပါ  အစာအုပ်စုသုံးစုလုံး   စုံလင်စွာပါဝင်ရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို အစာအုပ်စုသုံးစ ုစုံလင်စွာ 

စားသုံးရာတွင ်အစာအုပ်စုအလိုက်   ပါဝင်သည့် 

ခ ာကိုယ်အတွက် လိုအပ်ေသာ  အာဟာရဓာတ် 

ေြခာက်မျိး (ကစဓီာတ်၊ အဆဓီာတ်၊  အသားဓာတ်၊ 

သတ ဓာတ်၊ ဗတီာမင်ဓာတ်ှင့် ေရဓာတ်) ကိလုည်း 

ညီွတ်မ တစွာ ပါဝင်ေစေရး စားသုံးရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားတွင် အစာအုပ်စုှင့် 

အာဟာရဓာတ်က ယ်ဝေသာ အစားအစာအချိကို 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည-်

စသည်ြဖင့ ်ေနစ်  တစ်ရက်လ င်    အနည်းဆုံး 

သုံးကိမ်ခန်စားသုံးရာတွင်လည်း ဆန်မှရရှိသည့် 

ထမင်းသည ်အဓိကစားသုံးစရာအြဖစ ်ပါဝင်ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။  လတူစ်ဦးတစ်ေယာက်အေနြဖင့ ်အစာ 

စားသံုးရာတွင် ဝမ်းဗိက်ုြပည့၍် အဆာေြပေစသည် 

အထ ိစားသုံးရသည့ပ်မာဏမှာ လတူစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး 

တူညီမ မရှိိုင်ပါ။ သိုရာတွင် အင်အားြဖစ်ေစေသာ

အစားအစာများတွင်ပါဝင်သည့ ်   ထမင်းတစ်မျိး 

တည်းကိသုာ အဓကိထား၍စားပီး ကျန်အစာအပ်ုစ ု

များကို မ တစုံလင်စွာ မစားေသာက်ပါက  ေရရှည ်

တွင် ကျန်းမာေရးှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ဆိုးကျိးများစွာ 

ခံစားရိုင်ပါသည်။ 

အဆီဓာတ်အြဖစ် ေြပာင်းလဲ

ဆန်မှရရှိသည့်ထမင်းသည ်ကစီဓာတ ်(ကာဗိ ု

ဟိက်ုဒရတ်ိ) များစွာပါဝင်သည်ြဖစ်၍ ၎င်းကစဓီာတ် 

ကို   ခ ာကိုယ်မှ    အစာေချဖျက်သည့်အခါတွင် 

သကားဓာတ် (Glucose)  အချိဓာတ်များအြဖစ ်

ေြပာင်းလသွဲားေစပီး ယင်းသကားဓာတ်များသည် 

သည့်ေရာဂါ၊ အဝလွန်ေရာဂါစသြဖင့ ်တွဲဖက်ခံစား 

ရပါက ှလုံး၊ ေသွးေကာှင့် ဦးေှာက်အာုံေကာ 

ဆိုင်ရာေရာဂါများ၊ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါ၊ အသည်း 

ေရာဂါစသြဖင့ ်ပိုမိုြပင်းထန်သည့ ်ေနာက်ဆက်တွဲ 

မကူးစက်ိင်ုသည့ေ်ရာဂါများကိပုါ ဆက်လက်ခစံား 

ရ၍ လူသက်တမ်းေစ့မေနရဘ ဲေစာစီးစွာေသဆုံး 

ိုင်ပါသည်။

အထက် ေဖာ်ြပချက်များအရ အစားအေသာက် 

ကို ညီွတ်မ တစွာ စားေသာက်ေရး (Balanced 

Diet) သည် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းအေနြဖင့ ်

အေြခခံကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်စွာြဖင့် သက်တမ်း 

ေစ့ေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက်      အထူးသတိြပ၍ 

eာဏ်ှင့်ယှ်ကာ    ေဆာင်ရက်ရမည့်ကိစ ြဖစ်ပါ  

သည်။ 

ေနစ်ဘဝတွင် အရယ်ေရာက်ပီး အမျိးသား 

တစ်ဦး  ပုံမှန်စားသုံးသင့်သည့်   ညီွတ်မ တ 

အာဟာရရရှိိုင်မည့ ်ထမင်းပန်းကန်နမူနာ(Plate 

Model)ကို တင်ြပလိုက်ရပါသည်။ 

ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုး (ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရး)

အစာအုပ်စုအလိုက ်အာဟာရဓာတ်က ယ်ဝေသာ အစားအစာများ

အသည်းအတွင်းသုိဝင်ေရာက်ကာ အဆဓီာတ်အြဖစ် 

ဆက်လက်ေြပာင်းလဲေစပါသည်။   ခ ာကိုယ်မှ 

လိုအပ်သည့်ပမာဏထက် ပိုမို၍  ကစီဓာတ်များ 

စားသုံးပါက အဆိုပါအဆီဓာတ်များ  ခ ာကိုယ် 

အတွင်းစု ပံ၍ အဝလွန်ြခင်း၊ အသည်းအဆီဖုံးြခင်း၊ 

ေသွးတွင်းတွင ်     မေကာင်းေသာအဆီဓာတ်များ 

များြပားလာြခင်းေကာင့်   ှလုံးေသွးေကာကျ်း 

ေရာဂါှင့် ှလုံးေသွးေကာပိတ်ေရာဂါများြဖစ်ြခင်း၊  

ေသွးတိုးြခင်း၊ ေလြဖတ်ြခင်း စသည့်  ေရာဂါများ 

ခံစားရိုင်ပါသည်။ ထိုြပင် ေသွးတွင်းအချိဓာတ ်

များြပားစွာရှိလာြခင်း၊ ခ ာကိုယ်အတွင်း    အဆီ 

များြခင်းှင့်  အဝလွန်ြခင်းေကာင့် ခ ာကိုယ်၏ 

အင်ဆလူင်ခခုမံ  (Insulin Resistance) များ ြမင့မ်ား 

အထက်ေဖာ်ြပပါပုံသည်   အရယ်ေရာက်ပီး 

အမျိးသားတစ်ဦး ပုံမှန်စားသုံးသင့်သည့် ထမင်း 

ပန်းကန်နမနူာြဖစ်ပီး အြခားအသက်အရယ်များှင့ ်

အမျိးသမီးများတွင်လည်း မမိတိိုေနစ်စားသုံးမည့် 

ထမင်းပန်းကန်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေနရာခွဲေဝ 

မ ြပ၍ စားသုံးသင့်ပါသည်။ 

(၁) ပထမဦးစွာ  မိမိစားသုံးမည့်   ထမင်းစား 

ပန်းကန်၏ မျက်ှာြပင်ဧရိယာကိ ု  အပိုင်း 

ေလးပိုင်းခွဲပါ။

(၂) ပထမေလးပုတံစ်ပုဧံရယိာတွင် အသားဓာတ် 

ပါေသာအစားအစာများ  (ဥပမာ-အသား၊ 

ငါး၊ ပဲ၊ ဥအမျိးမျိး) အတွက် ေနရာေပးပါ။ 

အရယ်ေရာက်ပီး   အမျိးသားတစ်ဦးသည ်

တစ်ရက်လ င် အနည်းဆုံး  အသားဓာတ် 

ငါးကျပ်သားမ ှ၁၀ ကျပ်သားအထ ိစားသုံး 

သင့ပ်ါသည်။ အလားတ ူကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့် 

ုိတုိက်မိခင်များလည်း စားသုံးသင့ပ်ါသည်။

(၃) ဒုတိယေလးပုံတစ်ပုံဧရိယာတွင ်  အင်အား 

ြဖစ်ေစေသာ အစားအစာများ    (ဥပမာ- 

ထမင်း၊   ကာဆံ၊   ေခါက်ဆွဲ၊    ေပါင်မုန် ၊ 

ပလာတာ၊ မုန်ဟင်းခါးမုန်ဖတ်၊….စသည်) 

အတွက် ေနရာေပးပါ။ အရယ်ေရာက်ပီး 

အမျိးသားတစ်ဦးသည် တစ်ရက်လ င် အများ 

ဆုံးအေနြဖင့် ထမင်း ၁၅  ကျပ်သားမ ှ ၂၀ 

ကျပ်သားအထိသာ တတ်ိုင်သမ ေလ ာ့၍  

စားသုံးသင့ပ်ါသည်။ ဆာေလာင်မ မေြပေသး 

လ င် အသားဓာတ်ပါဝင်ေသာ   အစားအစာ 

များ (သိုမဟုတ်) ဟင်းသီးဟင်းရက်များကိ ု

တိုး၍ စားသင့်ပါသည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၉ သို

 

ြမန်မာတို၏   ေနစ်   စားေသာက်မ ပုံစံအရ 

အဓိကအစာအာဟာရအေနြဖင့် စားသုံးမ ြပြခင်း 

(Large Meals) ကို နံနက်စာ၊ ေနလယ်စာ၊ ညစာ 

လာြခင်းေကာင့် အမျိးအစား(၂)ဆီးချိ ြဖစ်ပွားခံစား 

ရေစပါသည်။ အမျိးအစား(၂)ဆီးချိေရာဂါ၊ ေသွးတိုး 

ေရာဂါ၊ ခ ာကိုယ်အတွင်း မေကာင်းေသာအဆီများ 

အရယ်ေရာက်ပီးအမျိးသားတစ်ဦး ေနစ်ဘဝတွင် ပုံမှန်စားသုံးသင့်သည် ့ထမင်းပန်းကန်နမူနာ 

(Plate Model)

အစာအုပ်စု အာဟာရဓာတ် က ယ်ဝေသာအစာများ

အင်အားြဖစ်ေစေသာအစာ

ကစီဓာတ်

ေကာက်ှံများ(ဥပမာ -  ဆန်၊ ဂျံ၊ ေြပာင်း 

သစ်ဥသစ်ဖု(ဥပမာ - အာလူး၊ ပိန်းဥ) 

အချိစာများ(ဥပမာ - ပျားရည်၊ သကား)

အဆီဓာတ်
သီးံှဆအီမျိးမျိး(ဥပမာ - ေနကာဆ ီ၊ပပဲစိပ်ဆ)ီ 

တိရစ ာန်အဆီ(ဥပမာ - ဝက်ဆီ၊ အမဲဆီ)

ခ ာကိုယ်ကီးထွားေစေသာအစာ အသားဓာတ် သား၊ ငါး၊ ို၊ ပဲအမျိးမျိး၊ ဥအမျိးမျိး

ေရာဂါကာကွယ်ေစေသာအစာ

ဗီတာမင်ဓာတ် ဟင်းသီးဟင်းရက်၊ သစ်သီးဝလံ

သတ ဓာတ်

ေရဓာတ် အရည်အမျိးမျိး၊ အရည်ရ မ်းသည့်အစာများ



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

(၄) ကျန်တတိယှင့်  စတုတ ေလးပုံှစ်ပုံတွင ်

ေရာဂါကာကွယ်ေစေသာ     အစားအစာ 

(ဥပမာ-ဟင်းသီးဟင်းရက်များ) အတွက် 

ေနရာေပးပါ။ အရယ်ေရာက်ပီးအမျိးသား 

တစ်ဦးသည် တစ်ရက်လ င်   အနည်းဆုံး 

ဟင်းသီးဟင်းရက ်ငါးကျပ်သားမ ှ၁၂ ကျပ် 

သားအထိ စားသုံးသင့်ပါသည်။ အလားတူ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များလည်း 

စားသုံးသင့်ပါသည်။

ကစီဓာတ်(ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်)ကို   ေလ ာ့ချ 

စားသုံးရာတွင် ဆန်မှရရိှသည့ထ်မင်းသည် အထက် 

တွင် တင်ြပခဲ့သကဲ့သို ကစီဓာတ်မှ  သကားဓာတ ်

အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲမ  န်း Glycaemic index (GI) 

ြမင့်မားသည့်အစားအစာတွင ်ပါဝင်သည့်အတွက် 

လွန်ကဲစွာ စားသုံးြခင်းအားြဖင့ ်  ေနာက်ဆက်တွဲ 

ကျန်းမာေရးြပဿနာများ ရှိိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ဆန်မှရရိှသည့ ်ထမင်းအစားထုိးအြဖစ် Glycaemic 

index (GI) ပိမုိေုလျာန့ည်း၍ အစားအေသာက်တွင် 

အမ င်ဓာတ် (Fibre) ပိမုိပုါရိှသည့ ်အစားအစာများကိ ု

လဲလှယ်စားသုံးိုင်ပါသည်။  အထူးသြဖင့ ်ဆီးချိ၊ 

ေသွးချိေရာဂါရှိသူများအေနြဖင့် ထိုကဲ့သိုေသာ 

အစားအစာများကို ိုးိုးဆန်မှရရှိေသာထမင်းကို 

ေလ ာ့၍စားသည့်အခါတွင် အစားထိုး၍ စားသုံး 

သင့်သည့်အစားအစာများ ြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါ 

အစားအစာများမှာ အေစ့အဆန်အမျိးမျိး၊ ပဲအမျိးမျိး၊ 

ဂျံကမ်း၊ ဆန်လုံးညိ၊ အချိဓာတ်ေလျာ့နည်းသည့ ်

အသီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်အမျိးမျိးစသည်တို 

ြဖစ်ပါသည်။

အသက်အရယ်၊ ကျား၊ မ၊ အလပ်ုအကိင်ုအလိက်ု 

ညီွတ်မ တသည့်     အာဟာရြပည့်ဝစွာရရှိေရး 

အတွက် လိုအပ်ေသာ အာဟာရဓာတ်များပါဝင်ပီး 

အမျိးအစားစုလံင်စွာြဖင့ ်မ မ တတ သင့ေ်လျာ်သည့် 

ပမာဏကို eာဏ်ှင့်ယှ်၍  သတိြပစားေသာက ်

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်သည့ ်

စားေသာက်ေနထိင်ုမ ပုစံကံိ ုေြပာင်းလဲကျင့်သံုးကာ 

ေနစ်အေလ့အထြဖစ်ေစြခင်းြဖင် ့အာဟာရမ တ 

မ ရှိ၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းကာ ေရာဂါဘယေပါင်းစုံမ ှ

ကင်းေဝးမည်ြဖစ်ပါ၍ “အစာစားလ င် eာဏ်ှင့ယှ််၊ 

သက်ရှည်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာ” မည့်အေကာင်း 

တင်ြပလိုက်ရပါသည်။             ။

အစားအစာကုိ အေြခခံအားြဖင့်    အုပ်စုသုံးစု  ခွဲြခားသတ်မှတ်ထားရာ(၁) အင်အား 

ြဖစ်ေစေသာ အစားအစာများ၊  (၂) ခ ာကိယ်ုကီးထွားဖံွဖိးေစေသာ အစားအစာများ၊   

(၃)ေရာဂါကာကွယ်ေစေသာ အစားအစာများြဖစ်ပါသည်။ ေနစ် အာဟာရလုေံလာက် 

မ တေစေရးအတွက် စားေသာက်ရာတွင် အဆုိပါ  အစာအုပ်စသုုံးစလုုံး   စုလံင်စွာပါဝင်ရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို အစာအုပ်စုသုံးစု စုံလင်စွာ စားသုံးရာတွင် အစာအုပ်စုအလုိက်   

ပါဝင်သည့် ခ ာကိုယ်အတွက် လိုအပ်ေသာ  အာဟာရဓာတ်ေြခာက်မျိး (ကစီဓာတ်၊ 

အဆီဓာတ်၊  အသားဓာတ်၊ သတ ဓာတ်၊ ဗတီာမင်ဓာတ်ှင့် ေရဓာတ်) ကိလုည်း ညွီတ် 

မ တစွာပါဝင်ေစေရး စားသုံးရမည်ြဖစ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယရူရိှေရးရန်ပုေံင ွစမီခံန် ခဲွမ ဆပ်ေကာ်မတ၏ီ အသေိပးေကညာချက်

ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ် (ေနြပည်ေတာ်)တွင် ဖွင့လှ်စ်ထားရိှေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယရူရိှေရး 

ရန်ပုံေငွ (COVID-19 Vaccination Fund) ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်း OA - 013733 သို  ၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက်မှ 

၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်အထိ  ြပည်တွင်း / ြပည်ပ  အလှရှင်များမှ  ထည့်ဝင်လှဒါန်းေငွ စုစုေပါင်းမှာ ေငွကျပ် 

၀ ဒသမ ၅၁၀ သန်း ြဖစ်သည်။  ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်အထ ိ ရန်ပုေံငစွာရင်း၏  အေြခအေနမှာ  ေအာက်ပါအတိင်ုး

ြဖစ်သည-်   

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွOA-013733 စာရင်း

 ေငွကျပ်

၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းဖွင့်လက်ကျန ် ၂၁၅,၈၂၇,၀၇၅,၁၄၂.၅၃

(+) ၈-၁၁-၂၀၂၁ မှ ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနထိ ရရှိေင ွ ၅၁၀,၀၀၀.၀၀

(-) သုံးစွဲေငွ (EDC - 600012 သို လွဲေြပာင်းြခင်း)  ၄၅,၈၉၈,၂၀၀,၀၀၀.၀၀

(၁၉-၁၁-၂၀၂၁)

၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းပိတ်လက်ကျန ် ၁၆၉,၉၂၉,၃၈၅,၁၄၂.၅၃

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွEDC 600012 စာရင်း

 အေမရိကန်ေဒ လာ

၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းဖွင့်လက်ကျန ် ၆၂,၃၄၉.၅၃

(+) ၈-၁၁-၂၀၂၁ မှ ၁၂ -၁၁ -၂၀၂၁ ရက်ေနထိ ရရှိေင ွ -

(+) OA - 013733 မှ လ ဲေြပာင်းြခင်း(၁၉-၁၁-၂၀၂၁) ၂၅,၈၀၀,၀၀၀.၀၀

၁၉ -၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းပိတ်လက်ကျန ် ၂၅,၈၆၂,၃၄၉.၅၃  

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွ(COVID-19 Vaccination Fund) OA - 013733 သို

အများြပည်သူများမ ှလှဒါန်းေငွစာရင်း

(၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနထိ)

မှတ်ချက်။ (က)  အလှရှင်များက ေပးပိုထားသည့ ်အချက်အလက်များှင့ ်ဘဏ်သုိထည့်သွင်းထားသည့် 

အချက်အလက်များအရ ေနရပ်လိပ်စာေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

 (ခ)  ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်ရိှ ြမန်မာကျပ်ေငစွာရင်းှင့ ်ုိင်ငံြခားေငစွာရင်းများသုိ ဝင်ေရာက် 

ပီးသည့ ်လှဒါန်းေငွများြဖစ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေငွစီမံခန်ခွဲမ ဆပ်ေကာ်မတီ

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး   ဇလွန်မိမာရ်ေအာင်ြမင်ြပည်ေတာ်ြပန်  ြမတ်စွာဘုရားကီး၌ 

တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်နညတွင် ဘရုားဖူးြပည်သမူျား စည်ကားလျက်ရိှသည်ကိ ု

ေတွရစ်။ ( ဇလွန်မိမာရ်ေအာင်ြမင်ြပည်ေတာ်ြပန် ြမတ်စွာဘုရားကီး၌ တန်ေဆာင်မုန်း 

လဆန်း ၁၄ ရက်မှစ၍  လြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်အထိ  လ ပ်စစ်ေရာင်စုံမီးများ၊ 

ဆီမီးများြဖင့ ်ဆီမီးပူေဇာ်ပွဲကျင်းပလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။)

ေငွသန်း - ေဝယံ (ဇလွန် )

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၉ 
ရန်ကန်ုမိ ကန်ေတာ်ကီးသဘာဝဥယျာ် 
ကန်ေရြပင ် သန်ရှင်းကည်လင်သာယာ
လှပေစရန်အင်းလျားကန်ှင့် ကန်ေတာ် 
ကီးတိုအကား ယခင်ကဆက်သွယ်ထား 
ေသာ လက်မ ၃ဝေရပုိက်လုိင်းကုိ ြပန်လည် 
အသုံးြပ၍ အင်းလျားကန်မှ ကန်ေတာ် 
ကီးသို ေရများြဖည့်တင်းေပးိုင်ခဲ့ရာ 
ယေန  ကန်ေတာ်ကီးေရြပင်သည် ယခင် 
ှင့မ်တ ူတစ်မထူူးြခား သန်ရှင်းကည်လင် 
လာသည့်အတွက်  အပန်းေြဖအနားယူ 
သူများ ကုိယ်ကာယလ ပ်ရှားလမ်းေလ ာက် 
သမူျားှင့ ်  ကိယ်ုကာယ အလှတုိးေစရန် 
ေအိုးဗစ်အားကစား  လိုက်စားသူများ 
ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါး  ရ င်လန်းချမ်းေြမ့လာ 
မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင် ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးဖခင်ကီး      
ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ေကးုပ်ပတ်ဝန်း 

ကန်ေတာ်ကီး သဘာဝဥယျာ် သာယာလှပေရး ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးေပးလျက်ရိှ

ကျင်ေနရာ၊ လွတ်လပ်ေရးကုိ မယိမ်းမယုိင် 
တည်တ့ံေစရန် ကာကွယ်တုိက်ပဲွဝင်ခ့ဲေသာ   
သံချပ်ကာကား(တင့်ကား ကုန်း) ေနရာ၊  
အေရှတိုင်း၊  အေနာက်တိုင်း လ မ်းမိုးမ  
များမပါဘဲ  ြမန်မာ့ဗိသုကာ ပညာရှင်များက 
ဒီဇုိင်းေရးဆဲွ   တည်ေဆာက်ထားေသာ 
ကရဝိက်နန်းေတာ်ေနရာများသည် ဝိေသသ 

ဂုဏ်ထူးများှင့် ြပည့်စံုပီး ကန်ေတာ်ကီး 
၏ သမုိင်းသုပ်ကုိ ထင်ဟပ်ေစေသာ ေနရာ 
များြဖစ်သည့်အတွက ်  ရန်ကုန်မိေတာ ်    
စည်ပင်သာယာေရး    ေကာ်မတီသည်   
လုပ်ငန်းဆပ်ေကာ်မတီများ  ဖဲွစည်းကာ   
အစ်ြပြပင်    ထိနး်သိမး်ေပးလျက်ရှိ 
ေကာင်း သိရသည်။         ေစာသိန်းဝင်း 



ိုဝင်ဘာ    ၂၀၊   ၂၀၂၁

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

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ုိင်ရန် အပတ်စ် စေနေနတုိင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရိှပါသည်။                                                                       ေကးမံုစာတည်းအဖဲွ

Grade 6 (စနစ်သစ်)

Grade 7 (စနစ်သစ်) 

ေလ့ကျင့်ခန်းများေြဖဆိုပါ။
 (1)  Your birthday is next month. Think about a gift you wish 

to have for your coming birthday. Give three adjectives 
to describe the gift. 

• The gift you wish to have (သင်လိုချင်တဲ့လက်ေဆာင)် e.g a hat 
•  Adjectives to describe it (ေဖာ်ြပရန် နာမဝိေသသနများ) 
  e.g. new, small, red 
• Why you wish to have it (လိုချင်ရတဲ့အေကာင်း) 
  e.g. it will go well with my new white T-shirt. 
(2)  Write a short message to your uncle, using the notes 

above. Ask him to buy you a gift for your coming birthday. 

(အထက်မှာေဖာ်ြပတဲအ့ချက်အလက်များကိ ုအသုံးြပပီး ဦးေလးဆ ီ
စာတုိတစ်ေစာင်ေရးပါ။ ေမွးေနပဲွအတွက် လက်ေဆာင်ဝယ်ဖုိေြပာပါ။) 

Sample message(နမူနာစာတိုတစ်ေစာင်)
Dear Uncle, 
Do you have a plan to go a shopping centre today? If so, can 
you please buy me a new, small, red hat. I wish to wear it on 
my coming birthday at the next month. I think it will go well 
with my new white T-shirt. 
Yours, 
Min Min 
(3) You are Khin Khin. Write a short message to your aunty. Ask 
him to buy you a gift. 
Dear _____,
 ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
_____, 
_____

Order of adjectives (နာမဝိေသသနများ၏ အစ်) 

နာမ်တစ်လုံး၏အေရှတွင် နာမဝိေသသနများ တစ်ခုထက်ပိုပီး ပါဝင် 
ေနပါက ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ေရးသားရသည်။ 
Quantity/ number, opinion, size, shape, age, colour, origin and 
material + Noun 

ပမာဏ (သိုမဟတ်ု) အေရအတွက်၊ ထင်ြမင်ချက်၊ အရယ်အစား၊ ပုသံဏ ာန်၊ 
သက်တမ်း၊ အေရာင်၊ မူလေနရာှင့် ြပလုပ်ထားတဲ့ပစ ည်း + နာမ် 

(A) Choose the correct answer. 
1.A new black car (or) A black new car ____________

2.An old interesting book (or) An interesting old book ____________
3.A delicious French food (or) A French delicious food ____________
4.An old silly cat (or) A silly old cat____________
5.An American big red truck  (or)  A big  red American truck (or) 
A red big American ____________
6.Beautiful red shoes (or) Red beautiful shoes ____________ 
7.A Japanese tall girl (or) A tall Japanese girl____________
8.A chocolate delicious round cake (or) A delicious round chocolate 
cake (or) A round delicious chocolate cake____________

9.Some big great oranges (or) Some great big oranges____________
10.An electronic new guitar (or) A new electronic guitar____________
(B)Complete the sentences with the right order of adjectives. 
(ေအာက်ပါတိုကို နာမဝိေသသနအစ်မှန်အတိုင်း ြဖည့်စွက်ပါ။)
1.We wanted ___________ (grey/a/metal)table.
2.They bought ___________ (red/a/new)car.
3.She went home and sat on___________(comfortable/ her /
wooden/ old) bed.
4.He bought___________(woolen/a/ British/fabulous) suit.
5.They have ___________(Japanese/ black) bicycles.
6.He wants ___________(some /French / delicious/ really) cheese.
7.___________(young/a/pretty) girl walked into the room.
8.He has ___________(a lot of/old/interesting) books.
9.She bought ___________(plastic/red/a/new) lunchbox.
10.He is looking for ___________(leather / stylish / a /black) bag.
Ans: (A) 1. A new black car 
  2. An interesting old book 
  3. A delicious French food 
  4. A silly old cat 
  5. A big red American truck 
  6. Beautiful red shoes 
  7. A tall Japanese girl 
  8. A delicious round chocolate cake 
  9. Some great big oranges 
  10. A new electronic guitar 
 (B) 1. We wanted a grey metal table. 
  2. They bought a new red car. 
  3.  She went home and sat on her comfortable old 

wooden bed. 
  4. He bought a fabulous British woolen suit. 
  5. They have black Japanese bicycles. 
  6. He wants some really delicious French cheese. 
  7. A young pretty girl walked into the room. 
  8. He has a lot of interesting old books. 
  9. She bought a new red plastic lunchbox. 
  10. He is looking for a stylish black leather bag. 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

Dear Aunty Aye, ချစ်ရပါေသာ အန်တီေအးေရ 

Are you OK in Myeik? I think you don’t 
forget that I asked you to buy a lovely 
pearl bracelet. I want to wear it at our 
school prize-awarding ceremony. I think 
it will suit me perfectly. 
မိတ်မိမှာ အဆင်ေြပရဲလား။ သမီးမှာထားတ့ဲ 
ပုလဲလက်ေကာက်ေလးဝယ်ဖုိ မေမဘ့ူးလို သမီး 
ထင်တယ်။  အဒဲလီက်ေကာက်ေလးကိ ုေကျာင်း 
ဆုေပးပွဲအခမ်းအနားမှာ ဝတ်ချင်လုိပါ။ သမီးနဲ  
လိုက်ဖက်မယ်လို ထင်ပါတယ်။ 
Love, အချစ်များစွာြဖင် ့
Thida သီတာ

(1) salutation 

(2) message

(3) leave-taking 
(4) signature 

ယခင်အပတ်က Lesson 3 : The most expensive jeans အေကာင်း 
ကို ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Lesson 4: A nice blue cotton 
T-Shirt သင်ခန်းစာအေကာင်း ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Lesson 4: A nice blue cotton T-Shirt
• Short messages (စာတိုေရးြခင်း)
• Order of adjectives (နာမဝိေသသနများ၏အစ်) 
Writing messages 
စာတုိများေရးသားရာတွင် salutation ( တ်ခွန်းဆက်စကား)၊ messages 
(ေပးစာအေကာင်းအရာ)၊ leave-taking ( တ်ဆက်စကားေြပာြခင်း)ှင့် 
signature (လက်မှတ်) တိုပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။

B: လိုက်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်အချနိ်ဆုံမှာလဲ။ ဘယ်ေနရာမှာေတွကမှာလဲ။ 

A: မင်းတိုလမ်းထိပ်က ကားမှတ်တိုင်မှာ နံနက် ၉ နာရီ ေစာင့်ေနပါ။ ငါလာေခ  

မယ်ေလ။ 

B: ေကာင်းပါပီ။ ေတွကမယ်ေလ။ 

A: _____________________________

B: _____________________________

A: _____________________________

B: ______________________________

A: ______________________________

B: ______________________________ 

Nationalities and countries (ိုင်ငံှင့် လူမျိး) 

Complete the table with the correct words. 

  Country  Nationality 

 1. Japan Japanese 

 2. Korea  ________

 3. Thailand  ________

 4. _______ Chinese 

 5. _______  Malaysian 

 6. Singapore  _______ 

 7. India  _______ 

 8. Vietnam  _______ 

 9. Laos  _______ 

 10. _______  Indonesian 

(A) Write the sentences using the information given below. 

e.g. Ma Ma/Japan/Japanese 

A: Where are you from, Ma Ma? 

B: I’m from Japan. I’m Japanese. 

1. Ko Ko/ India / Indian 

A: _________________? 

B: ___________. ____________. 

2. Zaw Lay / Korea/ Korean 

A: ____________________? 

B: _____________. _____________. 

3. Myo Gyi/ Malaysia/ Malaysian 

A: ____________________? 

B: ____________. ___________. 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ယခင်အပတ်က Unit 4: Lesson: 4 What we like and dislike သင်ခန်းစာ 

ပါ အေကာင်းအရာများကုိ ေဖာ်ြပခ့ဲပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Unit 5: Lesson 

1 : Where shall we meet? အေကာင်း ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Unit 5: Lesson 1 : Where shall we meet? 

                              (ဘယ်ေနရာမှာဆုံကမလ)ဲ
•Making appointments (ချနိ်းဆိုမ ြပလုပ်ြခင်း) 

•Nationalities and countries (ိုင်ငံှင့် လူမျိး) 

Making appointments (ချနိ်းဆိုမ ြပလုပ်ြခင်း)

Common phrases for making appointments 

(ချနိ်းဆိုမ ြပလုပ်ရာတွင ်အသုံးများသည့်ဝါကျများ) 

Can we meet on Sunday? (တနဂ  ေွေနမှာ ေတွိုင်မလား။) 

Can we meet next Friday?(လာမယ့်ေသာကာေနမှာ ေတွိုင်မလား။)

Are you available on the 14th?(၁၄ ရက်ေနမှာ မင်းအားလား။)

Are you free next week? (လာမယ့်အပတ်မှာ မင်းအားလား။)

Let’s meet this evening. (ဒီညေနခင်းမှာ ဆုံကမလား။)

When can I talk to you? (ဘယ်အချနိ် မင်းနဲစကားေြပာိုင်မလဲ။) 

Can I meet you tomorrow afternoon?

(မနက်ြဖန် မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ငါတို ေတွိုင်မလား။)

How about tomorrow evening?

(မနက်ြဖန် ညေနခင်းဆိုရင်ေရာ…ေတွိုင်မလား။)

Is next Monday convenient for you? (လာမယ့် တနလ  ာေန  မင်းအားလား။)

Do you have any time available this week? (ဒတီစ်ပတ် အားတယ်မလား။)

When would be a good time to meet you? 

(ဘယ်အချနိ် မင်းနဲေတွိုင်မလဲ။)

Would today evening be all right?(ဒီညေနခင်းဆိုရင် အဆင်ေြပလား။)

Can you give me an appointment on Sunday? 

(တနဂ  ေွေနမှာ မင်းကိုေတွိုင်မယ် ့အချနိ်တစ်ချနိ်ေလာက်ေပးိုင်မလား။) 

Accepting an appointment: (ချနိ်းဆိုမ ကို လက်ခံြခင်း) 

Sure. I’ll come. (ရတာေပါ့။ ငါလာပါ့မယ်။) 

Yes, Sunday is fine. (ေကာင်းပီ။ တနဂ  ေွေန  ေတွကမယ်ေလ။)

Friday would be perfect.(ေသာကာေန  ေတွကမယ်ေလ။)

I’ll be there at that time.(အဲဒီအချနိ် ငါလာခဲ့မယ်။) 

Canceling/rejecting an appointment: (ချနိ်းဆိုမ ကို ြငင်းဆန်ြခင်း) 

Sorry. I have another appointment at that time.

(ဝမ်းနည်းပါတယ်။ အဲဒီအချနိ် တြခားကိစ ေလးရှိေသးတယ်။)

 I’m sorry. I can’t come. (ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ငါ မလာိုင်ဘူး။) 

 I’m afraid I can’t on the 14th.(အားနာလိက်ုတာ။ ၁၄ ရက်ေန  ငါမလာိင်ုဘူး။) 

 I’m sorry, I won’t be able to make it on Sunday.

(ဝမ်းနည်းပါတယ်။ တနဂ  ေွေနမှာ ငါမလာိုင်ဘူး။) 

 Sorry. I don’t think I can make it.(ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ငါ လာိင်ုမယ်မထင်ဘူး။) 

(1) Read the following conversations and practise them with your 

friends. (ေအာက်ပါ စကားေြပာပုံစံများကိုဖတ်ပီး   သူငယ်ချင်းများှင့် 

စကားေြပာေလ့ကျင့်ပါ။) 

Conversation (1) 

A: Do you have any plans for Wednesday after school? 

ဗုဒ ဟူးေန  ေကျာင်းပီးရင ်ဘာအစီအစ်ရှိလဲ။

B: No. None. Why? မရှိပါဘူး။ ဘာလိုလဲ။

A: Then what about playing football? ေဘာလုံးကစားမှာမလား။ 

B: Why not? When shall we meet? ကစားမှာေပါ့။ ငါတုိ ဘယ်မှာဆံုကမလဲ။ 

A: After school at 4:00. Let’s meet at the football ground on Main 

Street. ေကျာင်းဆင်း ၄ နာရီမှာ ဆုံမယ်။ မိန်းလမ်းေပ က ေဘာလုံးကွင်းမှာ 

ေတွကမယ်ေလ။ 

B: Good! That is near our school. OK. See you then. ေကာင်းသားပဲ။ 

အဲဒီကစားကွင်းက ငါတိုေကျာင်းနဲနီးတယ်။ အိုေက။ ေတွကမယ်ေလ။ 

Conversation (2) 

A: Are you free this evening?  ဒီေနညေနခင်းအားလား။ 

B: Oh, Yes, do you have any plans? အားပါတယ်။ ဘာအစီအစ်ရှိလိုလဲ။ 

A: We’re going to a restaurant for dinner this evening. Would you like 

to come along with us? (ဒီညေနမှာ ငါတို စားေသာက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ညစာ 

သွားစားကမယ်။ ငါတိုနဲ  လိုက်ချင်လား။ 

B: That’s great. I’d love to. Where shall we meet? And when? 

ေကာင်းတာေပါ။့ ငါလိက်ုချင်ပါတယ်။ ဘယ်မှာဆုံကမလ။ဲ ဘယ်အချန်ိဆုမှံာလ။ဲ 

A: Let’s meet at the Sunshine Restaurant. Will 6 o’clock be OK? 

ဆန်း  င်းစားေသာက်ဆိုင်မှာ ေတွကမယ်ေလ။ ၆ နာရီေလာက်ဆို အဆင်ေြပ 

လား။ 

B: Sure. I’ll come to you. See you. ရပါတယ်။ ငါလာခဲ့ပါမယ်။ 

ေအာက်ပါစကားေြပာပုံစံကိ ုအဂ  လိပ်လိုေရးပါ။ 

A: မနက်ြဖန်နံနက် အားလား။ 

B: အားပါတယ်။ ဘာရှိလိုလဲ။ 

A: ငါေရ တိဂုံဘုရား သွားချင်လို။ ငါ့ညီမေတွကလည်း မအားဘူး။ မင်းငါနဲ  

လိုက်ချင်လား။ 
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Grade 8 (စနစ်ေဟာင်း) 

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

အရင်အပတ်က Verb Forms ေမးခွန်းေတွကို ကာလမျိးစုံေပါင်းစပ်ပီး 

ေလ့ကျင့်ခန်းေတွ ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မာှေတာ့ Lesson 1: THE 

NECKLACE ှင့် Lesson 2 : The Nobel Prize သင်ခန်းစာေတွနဲ  

သက်ဆိုင်တဲ့ေမးခွန်းများကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

LESSON 1: THE SAME OR DIFFERENT?

LESSON 2: THE KING’S NIGHTINGALE

GRAMMAR PATTERNS

LESSON 1: THE NECKLACE 

LESSON 2 : THE NOBEL PRIZE

ယခင်အပတ်က Active Voice မှ Passive Voice ေြပာင်းေရးနည်းကို 

ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Lesson 1: The Same or Different? 

ှင့် Lesson 2 : The King’s Nightingale တိုှင့်သက်ဆိုင်သည် ့ေလ့ကျင့် 

ခန်းများကို ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

I. Supply the suitable word in each blank in the sentence. 

  1. She is a graphic a_____. 

  2. We will meet at the main e_____. 

  3. There is a t_____ under the river. 

  4. I think he is telling the t_____. 

  5. My mother’s birthday is drawing n_____. 

  6. The m_____s of the room are 20 feet by 20 feet.

  7. The twins are d_____ in their manners. 

  8. Wild animals live in f_____. 

  9. She can sing well. Her v_____ is very sweet.

10. The child is hiding in the b _____. 

II. Supply the correct form of the word given in brackets. 

  1. (swim) Min Min is a good _____ among the boys.

  2. (old) I am the _____ of the two sons.

  3. (short) The child was too _____ to reach the cupboard.

  4. (good) I hope you will get _____ soon.

  5.  (village) The _____s are digging a well at the head of the 

village.

  6. (tall) Zaw Lay is two inches _____ than me.

  7. (young) My brother is three years _____ than me.

  8. (loud) She spoke very _____.

  9. (die) My grandpa has been _____ for 20 years now.

 10. (die) The cobra is one of the world’s _____ snakes.

III. Supply the correct form of the verb given in brackets.

  1. (study) I _____ Japanese in these days.

  2. (seem) Her father _____ to be an officer.

  3. (guess) Can you _____ my age?

  4. (tell) Our grandma _____ us a story every night.

  5. (just draw) I _____ a picture of our beautiful house.

  6. (look) Are you still_____ for a job?

  7. (make) Daw Lay _____ a meal for us now.

  8. (differ) The handsets _____ in size and shape. 

  9. (say) How do you _____ “goodbye” in Chinese?

 10. (never travel) I _____ Inlay Lake before. 

IV. Answer the following questions in full sentences.

  1. Can we always trust our eyes?

  2. Who gave the King a toy nightingale?

  3. What kind of a voice did the nightingale have?

  4. Why did the King want the nightingale very much?

  5. When does a thing seem smaller than it really is?

Ans: I. 1. artist; 2. entrance; 3. tunnel; 4. truth; 5. near;

 6. measurements; 7. different; 8. forest; 9. voice; 10. bushes; 

II. 1. swimmer; 2. elder;(the ပါေပမယ့် Degree 3 ထည့်လိုမရပါ။

 ှစ်ေယာက်ထဲ  င်းယှ်ထားတဲ့အတွက ်D2 သာေြဖဆိုရမှာပါ။)

 3. short; 4. better; 5. villagers; 6. taller; 7. younger; 8. loudly; 

 9. death; 10. deadly; 

III. 1. am studying; 2. seems; 3. guess; 4. tells; 5. have just drawn; 

 6. looking; 7. is making; 8. differ; 9. say;

 10. have never travelled; 

IV. 1. No. we cannot always trust our eyes.

 2. The other country’s king gave the King a toy nightingale. 

 3. The nightingale had a sweet voice.

 4.  The King wanted the nightingale very much because he 

liked it singing.

 5.  A thing seems smaller than it really is when it is farther 

away from us.

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း)

I. Supply the correct word for the blank in each sentence.

 The first letter is given to help you. 

  1. A h___ family cannot be bought with money. 

  2. He settled me a d___ of 5000 K this morning.

  3. Mingalabar is a g___ of Myanmar people.

  4. What is the d___ between the twins? 

  5. Be c___ when you cross the road. 

  6. Everyone wants p___ and quiet.

  7. Good friendship is the key to s___ in life.

  8. N___ are eyes and ears of a country.

  9. By selling d___, Alfred Nobel became rich. 

 10. A p___ is a scientist who studies Physics.

II. Supply the correct form of the word given in brackets. 

  1. (discover) Alexander Fleming was the ___ of penicillin.

  2. (poor) U Mwe is the ___ man in our village. 

  3. (happy) The opposite of sadness is ___. 

  4. (decide) Zin Thu never makes his own ___. 

  5. (friend) Ko Lay is very ___. 

  6. (poor) Daw May Thi was ___ dressed. 

  7. (invent) A bulb is one of the ___s of Edison.

  8.  (serve) The supply of water, gas and electricity are essential 

___s.

  9. (chemistry) This is a ___ industry.

 10. (nation) These are part of our ___ heritages. 

III. Supply the correct form of the verb given in brackets. 

  1. (notice) I ___ your new hairstyle. 

  2. (remember)Do you ___ me, Ma Sein Kyi?

  3. (greet) She ___ us when we got there this morning. 

  4. (make) Don’t ___ a noise! Teacher is going to teach. 

  5. (switch) I am not watching the TV. You can ___ it off. 

  6. (produce) Myanmar and Vietnam ___ a lot of rice every year.

  7. (wear)Father ___ glasses whenever he reads. 

  8. (replace)Nothing can ___ my true love. 

  9. (think) I ___ he will pass the exam. 

 10. (invent) By whom was the telephone ___?

IV. Answer each question below in one complete sentence. 

  1. What did Daw May Thi replace Daw Sein Kyi’s necklace with? 

  2. Where and when was Alfred Nobel born? 

  3.  How long ago did Daw May Thi borrow the necklace from 

Daw Sein Kyi?

  4. Why did Daw Sein Kyi feel sorry for Daw May Thi?

  5. Why was Alfred Nobel sad about his invention one day?

Ans: I. 1. happy; 2. debt; 3. greeting; 4. difference; 5. careful;

  6. peace; 7. success; 8. Newspapers; 9. Dynamites;

  10. physicist; 

 II. 1. discoverer; 2. poorest; 3. happiness; 4. decision;

  5. friendly; 6. poorly; 7. inventions; 8. services; 9. chemical; 

  10. national; 

 III. 1. notice; 2. remember; 3. greeted; 4. make; 5. switch;

  6. produce; 7. wears; 8. replace; 9. think; 10. invented; 

 IV.  1. Daw May Thi replaced Daw Sein Kyi’s with a real 

diamond necklace.2. In 1833, Alfred Nobel was born in 

Sweden. 3. Daw May Thi borrowed the necklace from 

Daw Sein Kyi for about ten years. 4. Daw Sein Kyi felt 

sorry for Daw May Thi because she returned a real 

diamond necklace. (or) because she didn’t know that 

Daw Sein Kyi’s necklace was not a real one.5. Alfred 

Nobel was sad about his invention one day because 

people used it to kill one another. 

• Very ေနရာတွင် so ထည့်ပါ။ very မပါလ င် adj (သို) adv ေရှတွင ်
so ထည့်ပါ။ 

• ဝါကျှစ်ေကာင်းကိ ုthat ြဖင့်ဆက်ေပးပါ။ 
e.g. He is very short. He cannot be a basketball player. 
 He is so short that he cannot be a basketball player. 
e.g. She is very intelligent. She can pass the exam. 
 She is so intelligent that she can pass the exam. 
Ex: 1. This sum is very difficult. I cannot solve it. 
  This sum is so ____________________________. 
 2. The tree is very high. I cannot climb it. 
  The tree is so ______________________. 
 3. This box is very heavy. I cannot carry it alone. 
  This box is so___________________________. 
 4. She is very beautiful. She can be a model. 
  She is so ___________________________. 
 5. He is very friendly. He can have many friends. 
  He is so _____________________________. 

Too… to (လုပ်ဖို … လွန်လွန်းသည်။) 

• very, so, quite ေနရာတွင် too ထည့်ပါ။
•  ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject တူလ င် ေနာက်ဝါကျကုိ ကိယာေရာက်တ့ဲ 

အထ ိဖျက်ပါ။ Verb ကယိာေရှတွင် to ထည့်ေပးပီး ကျန်ဝါကျပိင်ုးကိ ု
ြပန်ေရးပါ။ 

e.g. She is very tired. She cannot get up. 
 She is too tired to get up. 
e.g. He is so young. He cannot understand what you say. 
 He is too young to understand what you say. 

•  ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject မတူလ င် ေနာက်ဝါကျ၏ Subject အေရှ 
တွင် for ခံေပးရသည်။ 

e.g. The bicycle is very old. I cannot ride it. 
 The bicycle is too old for me to ride. 
e.g. The milk is very hot. We cannot drink it. 
 The milk is too hot for us to drink. 
Ex: 1.  I am very tired. I cannot run anymore. 
  I am too _________________________. 
 2. The house is very small. The two families cannot live in it. 
  The house is too _______________________. 
 3. The boys are very lazy. They cannot pass the exam. 
  The boys are too ________________________. 
 4. The book is very boring. He cannot be interested in it. 
  The book is too ______________________________. 
 5. The bag is so heavy. The young boy cannot carry it. 
  The bag is too ________________________________. 

Enough … to (…လုပ်ဖို လုံေလာက်သည်။) 

• Enough သည် Noun ရဲအေရှ၊ adj (or) adv ရဲအေနာက်တွင် ရိှသည်။ 
•  Very, so, quite ပါရင် ြဖတ်ပီး adj (or) adv ရဲအေနာက်တွင် enough 

ကိုထားပါ။ 
•  Many, much, a lot of ပါရင်ြဖတ်ပီး Noun ရဲအေရှတွင ်enough 

ကိုထားပါ။ 
•  ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject တူရင် enough …to V1 ြဖစ်ပီး Subject 

မတူလ င် enough …for…to V1 ြဖစ်သည်။ 
e.g. She is so clever. She can win the match. 
 She is clever enough to win the match. 
e.g. The coffee is cold. I can drink it.
 (Subject မတူ enough …for …to) 
 The coffee is cold enough for me to drink. 
e.g. I have much money. I can buy this house. 
 I have enough money to buy this house. 
e.g. The sum is not very easy. We cannot solve it.
 (Subject မတူ enough …for …to) 
 The sum is not easy enough for us to solve. 
Ex: 1. The cows are very strong. They can pull the cart. 
  The cows are _______________________________. 
 2. The book is very interesting. I can read it in one sitting. 
  The book is __________________________________. 
 3. I do not have much money. I cannot buy this kind of handset. 
  I do not have ___________________________________. 
 4. He has many friends. He can do this work easily. 
  He has ____________________________________. 
 5.  Teachers are very experienced. The students can pass the 

exam easily. 
  Teachers ____________________________________. 

So… that (အလွန်ြဖစ်ေသာေကာင်)့



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

လူတို၏စိတ်ဓာတ်သည် ဆန်းကယ်လှ၏။ 

အထူးသြဖင့် မိန်းမတို၏ စိတ်ဓာတ်သည် ပိုမိုဆန်းကယ်၏။ 

ေရှးက မိမိအမ မဲ့အမှတ်မဲ့ ဂုမစိုက်ခဲ့သူကိုပင် 

ထိုသူသည် အြခားမိန်းမတစ်ေယာက်ှင့် ရင်းှီးချစ်ခင်သည်ကို 

ြမင်ရေသာအခါ စိတ်တစ်မျိး ေြပာင်းလာတတ်၏။ ခင်တင့်သည် 

ေမာင်ခအေပ တွင် ေရှးကမုန်းခဲ့သည်မဟုတ်ေချ၊ ေဗွးတုတ်ှင့် 

ရင်းှီးသည်ကိုေတွရေသာအခါ အေြပာအဆိုအမူအရာ 

များစွာကွာြခားလာသည်ကို စာဖတ်သူတိုေတွခဲ့ရပီ။ 

အမှန်မှာ ခင်တင့်သည် ေမာင်ခအေပ ၌ ေမတ ာသက်ေရာက်ေလပီ၊ 

အသိုလ င် ေဗွးတုတ်ကို စိတ်ချိုင်အံ့နည်း

ိုဇီခင်တင့်ထူး

ဦးဖိုးကျား
(၁၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနမှအဆက)်

ထုိအခါ    ခင်တင့်သည်     လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး၍ 

မျက်ရည်ထွက်ေအာင်ပင် ရယ်ရေလ၏၊ အနီးတွင် 

နားေထာင်ကေသာ  ဦးေဖျာ်တိုလစုူလည်း   ေရာ၍ 

ရယ်ကရ၏။ 

ခင်တင့ ်ခတွံင်ေနလာသည်မှာ ှစ်လြပည့လ် ု

နီးပ၊ီ မကာမီြပန်ေတာ့မည်၊ မြပန်ခင်ကေလးတွင် 

ခင်တင့၏်စတ်ိကိ ု      လ ပ်ရှားေစေသာအေကာင်း 

တစ်ခုေပ လာေလသည်။  

တစ်ေနနနံက်၌         ေမာင်ခဆသီို          မန်ိးမ 

တစ် ေယာက်လာေလသည်၊ ေမာင်ခရယ်တေူလာက် 

ရိှ၏၊ ေတာသူိုးိုး၊ အေနအစားိုးိုး၊ အဝတ်အစား 

ိုးိုးြဖစ်၍    လှပေချာမွတ်သည်ကား    မဆိုိုင်၊ 

သိုေသာ်    ကိုယ်လုံးကိုယ်ေပါက ်   အဆင်ေြပ၍ 

ခန်ညားသည်၊ မျက်ှာကည်လင်၏။ 

“ေမာင်ခေရ    မင်းအားသလားေဟ့၊   ဒါြဖင့် 

လာစမ်းကွယ်၊     တိုွားတစ်ေကာင ်   မနက်က 

လွတ်သွားလို  ဟိကုညင်ပင်ကန်ုးဘက်နား လိက်ုခဲ ့

စမ်းကွယ်၊ ကူဖမ်းေပးစမ်းပါ” 

“ဘယ်ွားဟာလဲ”

 “ဟို .. ငနီကီးရယ”် 

“ေအး ... သွားတာေပါ့။    နဖားကိးပါသွား 

သလား၊     ကိးပုိတစ်ေချာင်းေကာ     ယူခဲ့ရဲလား 

ေအးေအး၊ ကိင်ုး ... သွားမယ်”  ဆိ၍ု  ေပါေ့ပါပ့ါးပါး 

ဆင်း၍လိုက်ခဲ့၏။  

ခင်တင့သ်ည် သတူိုအသကံိ ုကား၍ အခန်းထ ဲ

တွင် စာဖတ်ေနရာမှထ၍ကည့်မိ၏။ 

သူတိုှစ်ေယာက်          သွားကသည်မှာ 

ေယာက်ျားချင်း၊    ညအီစ်ကိခုျင်းလိလုည်းေကာင်း၊ 

ေမွးကတည်းက    လည်ပင်းဖက်ကီးလာသက့ဲသုိ 

လည်းေကာင်း၊  အလွန်ရင်းီှးေပျာ်ရ င်စွာ   ေြပာဆိ ု

ရယ်ေမာ၍သွားက၏။  တစ်ခါတစ်ခါ   ေခါင်းချင်း 

ကပ်ကာ    စကားေြပာကေလ၏။   တစ်ခါတစ်ခါ 

တစ်ေယာက်ှင့တ်စ်ေယာက် ပူးကပ်ထခိိက်ု၍ပင် 

သွားက၏၊ ကွင်းစပ်တွင် သတူိုှစ်ေယာက်ေပျာက် 

သွားမှ ခင်တင့်သည် အကည့်ရပ်လိုက်၏။ 

ခင်တင့ ်စာြပန်ဖတ်၍မြဖစ်ေချ။ အခန်းတွင်းမှ 

ခပ်ဆတ်ဆတ်ဆင်းခဲ့၍    အိမ်ေဘးထမင်းချက ်

တဲကေလးမ ှဦးေဖျာ်ထံသိုလာခဲ့၏။ 

“ဦး-ခုနက   ကိုခကို    ွားဖမ်းလိုက်သွားဖို 

လာေခ တာ ဘယ်သလူ”ဲ ဟ ု မျက်ှာခပ်တင်းတင်း 

ှင့် ေမးေလ၏။ 

ဦးေဖျာ်သည ်   ခင်တင့်မျက်ှာ    တင်းတင်း 

ရှိသည်ကိ ုသတိြပမိ၏။ 

“ ... ခနုကလာတာလား၊  ဟိဘုက်ကန်ုးေစာင်း 

က ေဗွးတုတ်ပဲ၊ ဘာြဖစ်လိုလ”ဲ  

“ဪ မြဖစ်ပါဘူး၊ တစ်ခါမှ လာတာမေတွ 

ဖူးလို ဘယ်သူလဲလို ေမးတာပါ” 

“ေဗွးတုတ်ပါ၊  အင်း . . . ဟုတ်တယ်၊   အခု 

တစ်ေလာ  ဒီအိမ်ကိုမေရာက်ဘူး၊    ဪ...ဪ 

... ဟို သူတိုအရီးတစ်ေယာက် ဟိုေြမာက်ဘက ်

နားက ဝါးေတာဆုိတ့ဲရာမှာ မမာလုိ၊  ုိမဟုတ်ရင် 

ဒအီမ်ိကိ ု တစ်ေန  သုံး၊ ေလးေခါက်    ေရာက်မှာေပါ၊့ 

လာေနကျပဲ” 

“ကိုခတိုနဲ  အမျိးလား” 

“ဘာမှမေတာ်ပါဘူး၊   ိုေပတဲ့   အရင်းလိုပ ဲ

ငယ်ငယ်ကေလးကစပီး သတူိုှစ်ေယာက်  ကစား 

ဖက်ကလားကွဲ၊          အင်မတန်ချစ်ကတယ်၊ 

တစ်ေယာက်စားရရင ်  ေဝစားကတယ်၊     သူတို 

ှစ်ေယာက် ရန်ြဖစ်ဖက်လည်းဟတ်ုတယ်၊ စကား 

သုံး၊ ေလးခွန်းေြပာမရိင် ရန်ြဖစ်တာပ၊ဲ တစ်ခါတစ်ခါ 

ဖက်သတ်ကတာပဲ၊ ေအာင်မယ် ..  ေဗွးတုတ်က 

မန်ိးကေလးေပတဲ ့မင့ေ်မာင်ခကိ ုဘာေကာက်မလ၊ဲ 

ဖက်သတ်ရင် မင့ေ်မာင်ခ ေအာက်ကကျတာများတယ်၊ 

အင်း-ရန်ြဖစ်ပီးကာလှရင် ထမင်းအိုးတစ်လုံးချက်ပ၊ဲ 

ေဟာ .. ဘာမှမြဖစ်ခဲသ့လိပု၊ဲ ေခ လို ေြပာလို၊ ရယ်လို 

ပံးလို ေနကြပန်ေရာ” 

“အခုကီးမှေကာ ဖက်သတ်ကေသးသလား” 

“အင်း၊ အခေုတာ ့ငယ်ငယ်ေလာက်မဟတ်ုပါဘူး၊ 

ိုေပတဲ ့ ရန်ြဖစ်ေသးတာပ၊ဲ  ြဖစ်ရင် လက်နဲတွန်းထုိး 

ပုတ်ခတ်ေတာ့ လုပ်ေသးတာပ”ဲ 

“ဒါြဖင့ ်သတူိုဟာ လင်မယားလိြုဖစ်ေနတာေပါ”့ 

ဟု ခင်တင့်ပါးစပ်က လ တ်ခနဲထွက်သွားေလ၏။ 

“ဒီလိုေတာ့မဟုတ်ဘူးတူမကီး၊    ဒီကေလး 

ှစ်ေယာက်ဟာ တိုမျက်စိေအာက်မှာကီးလာတာ၊ 

သူတုိေထွေထွြပားြပားမဟုတ်ကဘူး၊ ေမာင်ချစ်ှမ 

ချစ် ိုးိုးပ”ဲ 

“ိုး ေယာက်ျားနဲမန်ိးမ ဒေီလာက်နီးနီးကပ်ကပ် 

ကိုယ်ထိလက်ထိေနကရင ်. . . ” 

“ဒါကေတာ ့ဒလီိကွုယ် တမူရယ်၊ ဦးတိုေတာဆ ီ

မှာေတာ ့ ဒလီိေုနကတာပ၊ဲ အေလအ့ကျင့ြ်ဖစ်ေနက 

တာကိုးကဲွ၊    အေဖာက်အြပား    အပျက်အစီးမရိှက 

ပါဘူး” 

“ေမာင်ခတုိ ေဗွးတုတ်တုိမှာ (၁၅) ှစ်၊ (၁၆)ှစ် 

အရယ်ရိှေတာင် ကစားကတာများ ေထွခင်းတမ်းတုိ 

ဘာတိုေပါ၊့ ေထခွင်းဆိတုာ  ံးတဲလ့ကူ အစီးခရံတာ၊ 

အဲဒါ မင့်ေမာင်ခက မကာမကာ ံးလို ေဗွးတုတ်ရဲ 

အစီးခရံတာ ခါးချခိျေိနတာေပါကဲွ့၊ သည့ြ်ပင်ကေလး 

ေတ ွ ကေလးမေတလွည်း  ဒလီိပုါပ၊ဲ   အေလအ့ကျင့် 

ြဖစ်ေနကတယ်၊ ကိစ မရှိပါဘူး” 

ခင်တင့်သည် များစွာမယုံေချ။  

ဦးေဖျာ်ကဆက်၍   “ဒါမျိးဟာ အေလ့အထကုိ 

လိက်ုလိုြဖစ်တယ်၊  ဥပမာ အဂ  လပ်ိေယာက်ျားနဲမန်ိးမ  

များ      လက်ဆွဲ တ်ဆက်တယ်ဆို    မဟုတ်လား၊ 

လက်ဆွဲ တ်ဆက်တာဟာ          ထုံးစံြဖစ်ေနေတာ ့

လက်ချင်းဆုပ်ကုိင်တာ သူတုိမှာ ဘာမှစိတ်ေဖာက်ြပား 

ြခင်းကို  မြဖစ်ေစဘူး၊ ဒီထုံးစံမရှိတဲ ့လူများမှာေတာ ့

ထိုံနဲေပမယ့်လို  ေဖာက်ြပားစိတ ် ေပ ချင်ေပ လာ 

တတ်တယ်၊  အခလုည်း တိုရာက ကေလးေတလွည်း   

အေလ့အကျင့်ြဖစ်ေနေတာ့  ေဖာက်ေဖာက်ြပားြပား 

ပျက်ပျက်စီးစီးရယ်လို မကားမိပါဘူးကွယ”် 

ထိအုခါ ခင်တင့သ်ည် အတန်ငယ်သက်သာရာရ 

ေသာ်လည်း     ဖက်သတ်သည်၊     တစ်ေယာက် 

တစ်ေယာက်         စီးကသည်ဆိုသည်တိုအတွက ် 

မေကျနပ်ိုင်ေသးဘ ဲ  ဦးေဖျာ်ကိ ု   တ်မဆက်ဘဲ    

ချာခနဲလှည့်ထွက်ခဲ့၍    အေတာ်ကွာတွင်    ပန်းပင် 

ေရေလာင်းေနေသာ ေမာင်သန်းဆီသိုလာခဲ့၏။ 

“ေဟ-့  ေမာင်သန်း၊  ခနုက မင့ဦ်းေလးကိလုာေခ  

သွားတာဘယ်သူလဲ” ဟု ဆုိင်းမဆင့်ဘဲ ေမးေလသည်။

“အစ်မကီး ေဗွးတတ်ုကယ်၊ ဘာြဖစ်လုိလဲ မမ” 

“အဲဒီေဗွးတုတ်ဟာ အပျိလား၊ လင်နဲလား”  

“အပျိပဲ၊ လင်တစ်ခါမှ မရေသးဘူးဗျ”

“ရည်းစားေကာ မရှိဘူးလား”

“မရှိပါဘူးဗျာ၊ က န်ေတာ်တိုနဲ  အတူတူေနက 

တာပဲ၊ ရှိရင်သိမှာေပါ”့ 

“သူကို ဘယ်သူကမ ှမကိက်ဘူးလား” 

“အစ်မကီးေဗွးတတ်ုကိ ုကိက်တဲသ့ေူတအွများ 

ကီးဗျ၊ ိုေပမဲ ့ေကာက်ကလို မေြပာဝံ့ကဘူး၊ တစ်ခါ 

က ဟိရုာဖျားက ကိေုအးကီးက လိခုျင်လို  က န်ေတာ့် 

ဦးေလး  ကိခုဆေီတာင်ေြပာေပးပါလို   လာေြပာေသး 

တယ်” 

“ို မင့်ဦးေလးက ေြပာမေပးဘူးလား” 

“ဟင့်အင်း    ေြပာမေပးဘူး၊     မင်းဟာမင်း 

သွားေြပာပါလားလို ေြပာလိုက်တယ”် 

“ဒါြဖင့ ်မင့ဦ်းေလးက မင့အ်စ်မကီး ေဗွးတတ်ုကိ ု

သူကိုယ်တိုင်ကိက်ေနလို  ေြပာမေပးတာြဖစ်ေတာ ့

မေပါ့”  

“အမယ်  မလပ်ုပါနဲဗျာ၊  သတူို  ေမာင်ှမအရင်း 

လိုပဲချစ်ကတာ၊     ကိက်တာေတွ     မဟုတ်ပါဘူး၊ 

တစ်ေယာက်တစ်ေယာက်လည်း အင်မတန်ယုံကည် 

အားကိုးကတယ်၊        တစ်ေယာက်ဖျားရင်လည်း 

တစ်ေယာက်က  သွားကည့် ေပးတာပဲ”  

“အင်း အင်းေြပာပါဦး။ ငါေ့မာင်ေလး တယ်လမိ ာ 

တယ်၊ သတူို တစ်ေယာက်တစ်ေယာက်ကိ ုနင်းိှပ်ေပး 

ကသလား၊ ေပွဖက်ေကာ လုပ်ေသးသလား” 

“နင်းှိပ်ေတာ့   ေပးကတယ်၊    ေပွဖက်ေတာ ့

မလပ်ုပါဘူး၊   ေနပါဦး   မမ၊   ဘာြပလို   ေမးတာလ”ဲ 

“အို ဒီလိုပါကွယ်၊  မမက   ဒီလိုပဲ   ဘာြဖစ်ြဖစ ်

ေသေသချာချာေမးတတ်တယ်၊ တိုေကာလပ်ိေကျာင်း 

မှာ   အသဲည်လိ ု    ေသေသချာချာ      ေမးတတ်ဖုိဟာ 

ပညာတစ်ရပ်လုပ်ပီး   သင်ရတယ်ကွဲ၊      ေအး … 

ေြပာပါဦးကွယ်၊ ေရာ ့ငါတ့ ူေငတွစ်ကျပ် လက်ဖက်ရည် 

ေသာက်ဖို၊ အင်းအင်း ေြပာပါဦး”

“တစ်ခါတစ်ခါ   အစ်မကီးေဗွးတုတ်တုိအိမ်မှာ 

လမူရိှရင် ဦးေလးက အေဖာ်ရေအာင် သွားအပ်ိေပးရ 

တယ်၊ ဦးေလးမမာတဲအ့ခါလည်း အစ်မကီးေဗွးတတ်ု 

က ညအိပ်ပီး ကည့် ေပးတာပဲ” 

ေမာင်သန်းဆကီျမှ ခင်တင့တွ်င် တိုး၍စတ်ိကျပ် 

သွားေလ၏။ “လည်ပင်းဖက်ကစားတယ်၊ ဖက်သတ် 

တယ်၊ ကိုယ်ထိလက်ထ ိရန်ြဖစ်တယ်၊ တစ်ေယာက် 

တစ်ေယာက်နင်းိှပ်ေပးတယ်၊      တစ်ေယာက်အိမ် 

တစ်ေယာက်    သွားအိပ်တယ်၊    အင်း  ...   ဒါဟာ 

အေတာ်ကျပ်တာပ”ဲ ဟ ုခင်တင့သ်ည် ေတွးေနေလ 

၏၊ အတန်ကာမှ  “ေမာင်သန်း  လာေဟ ့ဟိအုနား 

ေလ ာက်ရေအာင်”ဟ ုလက်ဆဲွေခ ခဲ၍့ ေမာင်ခတို 

ထွက်သွားေသာဘက်သို ေလ ာက်ခဲ့က၏။ 

ခင်တင့်သည် ေမ ာ်ကည့်ေမ ာ်ကည့်ှင့်လာ

ခဲ၏့၊ ကွင်းစပ်ေတာစပ်ှင့ ်မနီးမေဝးသိုေရာက်ေသာ 

အခါ ေမာင်ခတိုထွက်လာသည်ကိ ုြမင်ကရ၏။ 

ေမာင်ခက ေရှကွားကိုဆွဲ၍ ေဗွးတုတ်က 

ေနာက်က ွားေမာင်း၍လာခဲ့က၏။ 

ေတွကေသာအခါ   ေမာင်ခက “အလို ...

မခင်တင့်၊ လမ်းေလ ာက်သလား” 

ခင်တင့ ်ဘာမ ြပန်မေြပာေချ၊ ေဗွးတတ်ုကိသုာ 

စိုက်ကည့်ေန၏၊ ေဗွးတုတ်ကား မိသူလိုလည်း 

ဟန်ပန်မြပတတ်၊     ဆန်းဆန်းြပားြပားလည်း 

မေတွးတတ်၊ ပညာတတ်သတူိုကဲသ့ို ေခါင်၍လည်း 

မေတွးတတ်၊ ိုးိုးစင်းစင်းကီးြဖစ်သည့်အတိုင်း 

“ေမာင်ခ-ဒါ ဘယ်သူလဲ”

“တို ခံရှင်၊      ရန်ကုန်က     ပွဲစားကီးသမီး 

မခင်တင့တ်ဲ၊့   အဂ  လပ်ိစာ   ၁၃  တန်းေရာက်ေနပ၊ီ 

အခုေကျာင်းပိတ်လိုလာေနတာ၊     ှစ်လေတာင် 

ရှိေတာ့မယ်” 

ထုိအခါ ေဗွးတုတ်သည် ေခါင်းတွင်ပတ်ထား 

ေသာ တဘက်ကိေုြဖ၍ ေခ းသတ်ုကာ ခင်တင့အ်နီး 

သိုလာခဲ၍့ “ဪ ... နာမည်က မခင်တင့တ်ဲလ့ား၊ 

ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်၊   က န်မတိုရပ်ရာမှာလာေနတာ    

ို ေပျာ်ပါရဲလား” 

“ဟုတ်ကဲ့၊ ေပျာ်ပါရဲ” 

“တယ်ေပျာ်မယ်မထင်ပါဘူး၊ က န်မတိုအရပ် 

က ေတာကလားရှင့်၊  (ေမာင်ခဘက်သုိ   လှည့်၍)

ဘယ့်ှယ်လဲေဟ့     ေမာင်ခ၊      ဧည့်သည်ကိ ု

ေကာင်းေကာင်းြပစရုဲလားကွယ်၊ (မခင်တင့ဘ်က် 

သိုလှည့၍်) ဪ -  မခင်တင့ေ်ရ၊ က န်မက     အရီး 

တစ်ေယာက်မမာလို သွားြပစေုနရတယ်၊ ိုမဟတ်ု 

ရင်   က န်မကိုယ်တိုင်     ချက်ြပတ်ေက းေနမှာ၊ 

ေမာင်ခက     မြပစုတတ်ဘူး၊    ပီးေတာ့လည်း 

ဒီေကာင်က  အရဲတိုက်တတ်တယ်၊  စိတ်ထင်ရာ   

ေလ ာက်လပ်ုတတ်တယ်၊ က န်မရိှရင်ေတာ ့က န်မ 

က ှိမ်ိုင်တယ်”  

“ဟုတ်ကဲ့၊ ခင်ဗျားှိမ်ရင ်ကျပ်က ခံေနလိမ့် 

မယ် ေစာင့ေ်န” ဟ ုေမာင်ခက ြပန်၍ပက်လိက်ုေလ 

၏။  

“ဘာလ ဲနင်က  ေဟာဒမှီာ ေကျာေအာင့သွ်ား 

မယ်သလိား” ဟ ုလက်သီးဆပ်ုသည် ေကျာနားသို 

ေရာက်သွားေလ၏။ 

ထိအုခါ ခင်တင့သ်ည် ရန်တကျက်ကျက်ြဖစ် 

တတ်သည်ဟု ဦးေဖျာ်ေြပာသည်ကိ ု   ယခုြမင်ရ 

ေတွရသြဖင့ ်ဤအတွက်    ဦးေဖျာ်ေြပာသည်မှာ 

မှန်လ င် အြခားတိုအတွက်လည်း မှန်တန်ရာ၏ဟ ု

စိတ်တွင် နည်းနည်းသက်သာသွား၏။ 

ေမာင်ခက “ကပဲါေလ ... လာကပါ၊ အမ်ိကျမှ 

စကား   ေြပာကတာေပါ့။    ခုေတာင်ေနြမင့်သွား 

ပီ”  ဆို၍  အိမ်သိုြပန်ခဲ့က၏။ အိမ်ေရာက်က၍ 

မနက်ထမင်းစားကမည်ဟ ု   ေမာင်ခ၊    ခင်တင့်၊ 

ေဗွးတုတ်    သံုးေယာက်အတွက် ဖုိခံုေလာက်ဆုိင် 

သံုးေနရာြပင်ထားရာ   ခင်တင့်က   မိမိေနရာတွင် 

မဟတ်ု ေမာင်ခှင့ ် ေဗွးတတ်ုအကားက တိုးဝင်၍ 

ထိုင်လိုက်ေလ၏။             စာမျက်ှာ  ၂၃ သို 



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၂၂ မှ

ှစ်ေယာက်သားက         ဖယ်ေပးသည့်အေနြဖင့ ်       

ခပ်ေဝးေဝးေရှာင်ေပးလိုက်ရာ        တစ်ဖက်တွင် 

ေမာင်ခှင့်  ေဗွးတုတ်တို   နီးကပ်သွားြပန်ေလ၏။    

ခင်တင့် ေနာက်ထပ်ေနရာမေရ ဝံ့ေတာ့ေချ။ 

စားကေသာအခါ  ေတာသူိုးိုးကီးေဗွးတတ်ု 

က   ေစတနာကီးစွာြဖင့ ်ခင်တင့ထ်မင်းပန်းကန်ထသဲို 

ဟင်းဖတ်ေကာင်းေကာင်းများကိ ု          မကာမကာ 

ဆယ်ယထူည့ေ်ပးေနေလသည်။ ေမာင်ခပန်းကန်ထ ဲ

သိုလည်း    တစ်ခါတစ်ခါထည့်ေပး၏။    သိုထည့် 

ေပးေသာအခါ    ခင်တင့်စိတ်ထဲက     “သူလင်ကိ ု

တယ်သထာတယ်” ဟဝုန်တိမု၏ိ။  အိ ု  ...  ခင်တင့၊်  

အသင်သည် မတရားေတာ့ပါတကား ... 

စားေသာက်ပီးေသာအခါ    ေခတ    စကား 

ဝိင်ုးေြပာကပီးေနာက် ေဗွးတတ်ုသည်   ခင်တင့က်ိ ု

လာလည်ရန်ဖိတ်ေခ ပီး ြပန်သွားေလ၏။ 

ခင်တင့က်  “ကိခု၊   မေဗွးတတ်ုဟာ   အပျိဆိ”ု 

“ဟုတ်တယ်” 

“ဘာြဖစ်လို လင်မယူေသးသလ”ဲ 

“ဟာ ဘယ်သမိလ၊ဲ   လင်ယူချင်တ့ဲစိတ်မရိှလုိ 

ြဖစ်ချင်ြဖစ်မယ်၊   သူကိက်တာ    မေတွေသးလို 

ြဖစ်ချင်ြဖစ်မယ”် 

“သဟူာ   ရှင်နဲရယ်တူေလာက်ဆုိေတာ့     ၃၀ 

နားကပ်ေနပ၊ီ  ဟိင်ုးေနပ၊ီ  အဒဲါ လင်ေပးစားရေအာင် 

က န်မတုိမိထဲက             လူတစ်ေယာက်ေယာက်နဲ  

က န်မေနရာချေပးမယ်”  

“ဟာ ...    ခင်ဗျားတုိမိကလူနဲေတာ့  သေဘာ 

မတူဘူး” 

“အလိ ု... ရှင်က မေဗွးတတ်ု လင်ေပးစားမှာကိ ု

ဘာြပလို  ကာဆီးကာဆီးလိုက်လုပ်ရသလဲ၊  ရှင်က 

သေဘာမတရူေအာင် ဘာဆိင်ုလိုလ၊ဲ ဘာများအဆက် 

အသွယ်ရှိလိုပါလိမ့”်(မဲ့ရဲ၍ေြပာသည)် 

“က န်ေတာ်နဲ         ဆိုင်သေလာက်ဆိုင်တယ်၊ 

ေမာင်ှမအရင်းနဲအတူတူပဲ၊      မေကာင်းတဲ့လူနဲ  

ြဖစ်သွားမှာကိ ု က န်ေတာ်တားဆီးဖို ဝတ ရားရိှတယ်၊ 

က န်ေတာ့်ကုိ အလဲွမထင်နဲ  ခင်ဗျားတုိမိကလူေတွ 

ဟာ   ခါးချိးပီးအလုပ်မလုပ်ချင်ကဘူး၊    ပီးေတာ ့

ေတာသူကုိ မိသားက  ဘယ်ေတာ့မှ အတည်တကျ 

မေပါင်းဘူး၊ ပစ်ရင်လည်း ပစ်ထားတယ်၊  မပစ်ရင ်

လည်း မေတာ်တဲေ့နရာမှာ ေရာင်းစားတယ်၊ ဘာကာ 

ေသးသလဲ ဟိုဦးသာေအာင်တိုအစ ု  ရာကသူငယ်မ 

ကေလးတစ်ေယာက် မိသားေနာက်ပါသွားလုိ ဒကီ 

ေဆွမျိးေတွလိုက်သွားေတာ့    မေတာ်တဲ့အတန်း 

ေရာက်ေနတာ ေတွခဲ့ရတယ်” 

“ဒါေတာ့ မိသားတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး၊    က န်မ   

ဓာတ်သ ိက န်မလူုိင်ေတွရိှတယ်၊ က န်မအာမခံပီး 

ေပးစားမယ်၊    ရှင်သေဘာတူတူ   မတူတူ     က န်မ 

အတင်းေပးစားမယ်သရိဲလား၊    ရှင်က     လိက်ုဖျက် 

မေနနဲ” 

“ေနပါဦး၊ ခင်ဗျားက ေဗွးတုတ်ကို ဘာြဖစ်လို 

အရင်စလို လင်ေပးစားချင်ရတာလ”ဲ 

“အဲဒါလည်း ရှင့်အပူမဟုတ်ပါဘူး၊ မေဗွးတုတ် 

ဆသွီားပီး နားချေချဦးမယ်” ဆိ၍ု ထွက်သွားေလ၏။ 

ေမာင်ခလည်း ပါးစပ်အေဟာင်းသားှင့ ်ကျန်ရစ်၏။ 

“လာပါ   လာပါ   မခင်တင့၊်  အင်မတန်ဝမ်းသာ 

ပါသရှင်၊   ေတာအိမ်ပဲရှင့ ်   ခမ်းခမ်းနားနားေတာ့ 

မဟုတ်ဘူး၊ ကဲ ကဲ ... ကွမ်းစားပါ။ ေဆးေသာက်ပါ” 

“ေနပါေစ မေဗွးတတ်ုရယ်... က န်မ   ကွမ်းမစား 

တတ်ပါဘူး၊ မေဗွးတတ်ု တစ်ေယာက်တည်းေနရတာ 

ခွမကျဘူးလား၊ အိမ်ေထာင်ရက်သားြပပါလားရှင့”် 

ဟ ုဆိင်ုးမဆင့ဘ် ဲ မင်းသမီးမင်းသား   ထွက်လိက်ုေလ 

၏။

ေတာသူကီးသည ်ခင်တင့်မျက်ှာကိ ု အတန် 

ကာစိက်ုကည့်ပီးမှ မသမိသာပံးလာ၍ “ဘယ်သနူဲ  

ေပးစားချင်လိုလ”ဲဟု ေတာက်ခနဲေမးလိုက်၏။ 

“ဘယ်သူကိ ုလိုချင်သလဲ” 

“က န်မ   လိုချင်တဲ့လူကိ ု   မခင်တင့်ေပးိုင်ပါ ့

မလား၊ အဲေလ ...  မခင်တင့်   ရေအာင်ေြပာေပးိုင ်

မလား”ဟု ရယ်ေမာေြပာလိုက်ေလ၏။ 

“ေြပာေပးုိင်ပါတယ်”ဟ ု  မချသွိားဖဲ   စကား 

ြပန်လိုက်ရေလ၏။ ေမ ကိုေမ ချင်း  ေြခြမင်ကေလ 

၏။ 

“ဪ   -   မေဗွးတုတ် ကိုခဟာ ဘာြဖစ်လို 

လူပျိကီးလုပ်ေနသလ”ဲ 

“အချန်ိမကျေသးလုိထင်ပါရဲ၊ ိုေပတဲ ့မကာ 

ပါဘူး၊ သူအိမ်ေထာင်ြပေတာ့မှာပ”ဲ    

“အလိုဘယ်သူနဲလဲ၊ မကားမိပါလား”    

 “သူကို ေမးကည့်ပါလား” 

“အင်း ...ဪ... ဟတ်ုကဲ ့ေမးကည့ရ်ဦးမယ်” 

“ဪ.. မေဗွးတုတ်၊   က န်မ    ေနခင်းအိပ် 

တတ်တယ်။ ြပန်ေချဦးမယ်” ဟ ု ေြပာေြပာဆိဆုိှုင့ ်

ထွက်သွား၏။ လမ်းတွင် “ဪ ... ေတာသေူပမယ့် 

ေတာသတူိင်ုး ညံတ့ာမဟတ်ုပါကလား” ဟ ုခင်တင့် 

သည် ေလးနက်စွာေတွး၍သွားေလ၏။ 

လူတို၏စိတ်ဓာတ်သည် ဆန်းကယ်လှ၏။ 

အထူးသြဖင့ ်  မိန်းမတို၏စိတ်ဓာတ်သည ်   ပိုမို 

ဆန်းကယ်၏။ ေရှးက မမိအိမ မဲအ့မှတ်မဲ ့ဂမုစိက်ု 

ခဲသ့ကူိပုင် ထိသုသူည်  အြခားမန်ိးမတစ်ေယာက်ှင့ ်  

ရင်းီှးချစ်ခင်သည်ကိ ုြမင်ရေသာအခါ စတ်ိတစ်မျိး 

ေြပာင်းလာတတ်၏။ ခင်တင့်သည် ေမာင်ခအေပ  

တွင် ေရှးကမုန်းခဲ့သည်မဟုတ်ေချ၊ ေဗွးတုတ်ှင့် 

ရင်းီှးသည်ကိေုတွရေသာအခါ     အေြပာအဆိအုမ ူ

အရာများစွာကွာြခားလာသည်ကိ ု  စာဖတ်သူတို   

ေတွခဲရ့ပ။ီ အမှန်မှာ ခင်တင့သ်ည်    ေမာင်ခအေပ ၌ 

ေမတ ာသက်ေရာက်ေလပ၊ီ အသိုလ င်ေဗွးတတ်ုကိ ု

စိတ်ချိုင်အံ့နည်း။      (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ် ေဝသူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရးဆရာများ၏ ထုတ် ေဝေသာစာအုပ်များကိ ု 

စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရှိေလ့လာဖတ် ိုင်ရန်အတွက် စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)

အဆိုပါစာအုပ်ကို စာေရးသူလွင်သူဦးက ေရးသားထားြခင်းြဖစ်ပီး စာအုပ်တွင် ေဆာင်းပါးအပုဒ်ေရ 

(၃၁)ပုဒ် ပါရှိသည်။

ယင်းစာအုပ်ကိ(ု၅၉)လမ်း သိပ ံလမ်းေတာင်ဘက ်B လမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းကား မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ချမ်းြမသာစည်မိနယ်ရိှ “လင်းသန်”ေအာဖ့်ဆက် (၀၀၃၁၀) မှပုိှံပ်ပီး ထွန်းဦးစာေပ၊ နဂါးစာေပ၊ 

ညိစာေပ၊ စိတ်ကူးချိချိစာေပတိုမ ှတစ်အုပ်လ င် ေငွကျပ် ၃၅၀၀  န်းြဖင့် ြဖန်ချလိျက်ရှိသည်။

သတင်းစ်

ိုဝင်ဘာလထုတ် သုတပေဒသာစာေစာင ်ထွက်ရှိ

ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်

၁၉၇၃ ခုှစ် ဇူလိုင်လမှ စတင် 

ထတ်ုေဝခဲ့ပီး ှစ်ေပါင်း  ၄၀ ေကျာ် 

စာချစ်သမူျား လက်ခအံားေပးလာ 

ခဲေ့သာ သတုပေဒသာစာေစာင်ကိ ု

မျက်ှာဖုံးဒဇီိင်ုး၊ အေကာင်းအရာ 

ှင့်     စာအုပ်အြပင်အဆင်တို 

အေြပာင်းအလဲများ    ြပလုပ်ပီး 

အသက် ၁၈ ှစ်မှ ၂၅ ှစ်အတွင်းရိှ 

လူငယ်များကို   ဦးတည်ပရိသတ ်

အြဖစ်ထားကာ    လစ်ထုတ်ေဝ 

လျက်ရှိသည်။ ိုင်ငံတကာထုတ် 

စာအုပ်စာေစာင်များမှ ေကာင်းုိး 

ရာ  ေခတ်မီအေကာင်းအရာများ 

ှင့်   ယခုလအတွက်  အထူးြပ 

ေရးသားသည့်    “လူကုန်ကူးမ  

အ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်” 

မျက်ှာဖုံး    ေဆာင်းပါးကီးများ 

ပါဝင်ေသာ သတုပေဒသာစာေစာင် 

(ိုဝင်ဘာလ)ကို  ပုံှိပ်ေရးှင့ ်

ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန   စာေပ 

ဗမိာန်က ြဖန်ချလိိက်ုပြီဖစ်သည်။

ိုဝင်ဘာလထုတ်       သုတ 

ပေဒသာ စာေစာင်တွင် ေဒါက်တာ 

ခင်ေမာင်ညိ၊ ေဒါက်တာခိင်ုခိင်ုဝင်း 

၂၁   လမ်းှင့်   ၂၂ လမ်းကား၊ 

မ ေလး၊ ဖုန်း ၀၂- ၄၀၃၀၁၈၆၊ 

ရန်ကုန်မိရိှ စာအပ်ုဆိင်ုကီးများ၊ 

မ ေလးမိရိှ ထွန်းဦးစာေပ၊ နဂါး 

စာေပှင့် မိအသီးသီးရှိ စာေပ 

ဗိမာန်    ကိုယ်စားလှယ်များထ ံ

ဝယ်ယူရရှိိုင်ပီး    လက်ကား 

မှာယလူိပုါက စာေပဗမိာန် စာအပ်ု 

အေရာင်းဆိင်ုအမှတ် (၅၂၉-၅၃၁)၊ 

ကုန်သည်လမ်း၊    ရန်ကုန်မိ၊ 

ဖန်ုး-ဝ၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁- ၃၈၁၄၄၈ 

သို ဆက်သွယ်မှာယူိုင်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

 ြမန်မာ့လက်ေရးစင်မှ

အာရှဖလား အမျိးသမီးပိငပ်ွဲ ေနာက်ဆုံးအဆင့်ကို ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရ ီ၂၀ ရက်မှ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၆ ရက်အထ ိအိ ိယိင်ုင၌ံကျင်းပမည် 

ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းသည ် လက်ရှိချန်ပီယံ   ဂျပန်၊ အာရှထိပ်သီး 

ေတာင်ကိရုီးယား၊ အေရှေတာင်အာရှထပ်ိသီး ဗယီက်နမ်အသင်းတိုှင့် 

တစ်အုပ်စုတည်း ကျေရာက်ေနသည်။

ေြခစစ်ပွဲေအာင်ြမင်

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီး 

အသင်းသည် ိင်ုငတံကာပိင်ပဲွများှင့ ် တစ်ှစ်ခဲွေကျာ် ေဝးကွာခဲ့ပီး 

ပီးခဲ့သည့်ေအာက်တိုဘာလက အာရှဖလားေြခစစ်ပွဲယှ်ပိင်ခဲ့ရာ 

လက်ဘွန်၊ ယေူအအီးှင့ ်ဂအူမ်အသင်းတိုကိ ုေကျာ်ြဖတ်ပီး ေြခစစ်ပဲွ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။      

သတင်း - ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ - MFF

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၉

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကာကွယ်၊  ထိနး်ချပ်၊  ကုသေရးဆုိင်ရာ  ပစ ညး်များကုိ 

ေလေကာင်း၊   ေရေကာင်းှင် ့   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ

ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ   တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက်  အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းများ၊ ြမဝတီှင့် ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

ှစ်ခုတိုမှ   တင်သွင်းရာ၌  ကုမ ဏီှစ်ခုမှ ယာ်စီးေရ ေလးစီးြဖင့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်(အရည်) Bowser ယာ် တစ်စီးြဖင့် တန် ၂၀၊ ေအာက်ဆီဂျင် 

အိုးခွံ ၁၄၆၈ ခု၊ ေအာက်ဆီဂျင်စက ်သုံးခုှင့် ှာေခါင်းစည်း သုည 

ဒသမ ၂၈ တန်တိုကို   တင်သွင်းခဲ့သည်။  ေအာက်ဆီဂျင(်အရည်) 

Bowser ယာ် တစ်စီးမှာ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှရန်ကုန်မိသို 

ြဖစ်ပီး ေအာက်ဆဂီျင်စက် သုံးခမှုာ ချင်းေရ ေဟာ် ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းမှ 

ရန်ကုန်မိသိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထား

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများ 

ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့ ညိ  င်းထားသည် ့ SOP  များှင့်အညီ 

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာချက်များ 

ကိုလည်း အများြပည်သူသိရှိေစရန ်ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည် ့

commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက် 

ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                                      

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှ 

အဆင်ေြပစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပး

တို၏  “လူကုန်ကူးမ အ ရာယ် 

တားဆီးကာကွယ်”  မျက်ှာဖုံး 

ေဆာင်းပါးများ၊    ေမာင်ေမာင ်

ြမင့ ်သိန ်း(စက်မ တက သိုလ်) ၊ 

ေမာင်ေပ ထွန်း၊ တဲွဖက်ပါေမာက  

ဦးလွင်ြမင့်၊   ေအာင်ြမတ်စည်သ ူ

တုိ၏ အေတွးအေခ ှင့် တက်ကျမ်း 

ဆိုင်ရာ   ေဆာင်းပါးများ၊  စိုးစိုး 

(ပန်းေတာင်း)၊   ညီေမာ်သိမ်း၊ 

ေကျာ်ရှင်းတို၏   ိုင်ငံတကာ 

ဆိုင်ရာ ေဆာင်းပါးများ၊ ေစာိုင် 

(အသုံးချေဘာဂေဗဒ)၊ ပါေမာက  

ကိုကိုေအာင်(သိပ ံစာေရးဆရာ 

ကိုကိုေအာင်)တို၏   စီးပွားေရး 

ဆုိင်ရာ      ေဆာငး်ပါးများ၊ 

ေအးထွန်းမင်း၊ ထလီာစိုးြမင့ထ်ယ် 

တို၏  သိပ ံှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာ 

ေဆာင်းပါးများ၊    ကိုေဇာ်ေဌး 

(ယ်ေကျးမ )၊    မိုမိုကိုတို၏ 

အမုန်းစကားှင့ ် ကေလးအလုပ ်

သမားဆိုင်ရာ   ေဆာင်းပါးများ၊ 

ြမသိန်း၊   ရဲထက်ေဇာ်၊   လ့ဲလ့ဲဝင်း 

(သတ ေဗဒ)တို၏    သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်   ေထာင့်ဆိုင်ရာ 

ေဆာင်းပါးများ၊    ေဒါက်တာ 

ြမင့သ်န်း (သေ သား)၊ ေဒါက်တာ 

ြမင့်သန်းထွန်း  (ြပည်သူကျန်းမာ 

ေရး)တို၏ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်းပါးများ၊    ဦးဘသန်း 

(မဟာဝိဇ ာ)၊   ေဆာင်းဝင်းလတ်၊ 

ခိုင်ေဇာ်(ဒဿန)၊    ြခယ်မ န်းသီ၊ 

ိုင်ေသာင်းထွဋ်၊   သန်ဝင့်ေသာ်၊ 

ေကျာ်ဝင်းဟိန်း(ပခုက )၊    ေမာ် 

(သန်လျင်)တို၏ ကဗျာ၊ ဟာသ၊ 

ြဖစ်ရပ်မှန်၊ ဝတ တိှုင့ ်အေထေွထ ွ

က  များကို ေရာင်စုံ၊ ြဖ/မည်း 

သုပ်ေဖာ်ပု ံ   ေဝေဝဆာဆာြဖင့ ်

စီစ်တင်ဆက်ထားသည်။

အဆိပုါ သတုပေဒသာစာေစာင် 

ကို တစ်အုပ်လ င် ေငွကျပ် ၂၅၀၀ 

 န်းြဖင့်   စာေပဗိမာန်  စာအုပ် 

အေရာင်းဆိုင်၊ အမှတ် (တ-၅၅)၊ 

သေြပကုန်းေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ စာေပ 

ဗိမာန်     စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်၊ 

အမှတ် (၅၂၉-၅၃၁)၊ ကုန်သည် 

လမ်း၊  ရန်ကုန်မိ၊  စာေပဗိမာန် 

စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်၊ ၈၆ လမ်း၊ 

ေွးေထွးစွာ အတူတူုန်းကရေအာင် 
အေတွးအြမင ်ိုင်ငံေရးေဆာင်းပါးများစာအုပ ်ထွက်ရှိ



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ြပည် ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည် ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား) 

မှ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လအတွက် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ်ြဖင့် တင်ဒါေခ ယူေဆာင်ရက် 

မည့် လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများ Lot (၃)ခုအား    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန ်

ြမန်မာိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 

  တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်

  တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက ် -  ၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်၊ (၁၆:၀၀)နာရီ

  တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ  -  အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား)

   ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

   ေကာ်မတီ

၂။ တင်ဒါပုံစံှင့် အေသးစိတ်သိရှိလိုသည့် အချက်အလက်များအား ုံးချနိ် 

အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင ်ေမးြမန်းစုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည-်

    အင်ဂျင်နယီာဌာန(လမ်း/တတံား)၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

    ဖုန်း-၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၇၄၈၅

                                                                    တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း

 မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ ဘဲလမု 

ေကျးရာေန(အဖ)ဦးခင်ွန်၏သမီး[၁၀/

ရမန(ိုင်)၁၁၅၇၀၉]  ကိုင်ေဆာင်သူ 

ေနာ်စိုးဝါှင့် ေနာ်စိုးစိုးဝါတိုသည ်တစ်ဦး 

တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

 က န်ေတာ်       ဦးဇင်သက်ေအာင ်  

၇/ရတရ(ိုင်)၁၅၄၃၂၈  ၏  ိုင်ငံကူး 

လက်မှတ်(နံပါတ်မမှတ်မိ)သည် ေပျာက်ဆံုး 

သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။                  ၀၉-၆၆၇၆၆၂၆၆၉

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အ.ထ.က(ခွဲ)၊ 

ဓမင်းဆိပ်၊   Grade (7)   သင်ိုးသစ်မ ှ
ေမာင်ေအာင်ေဇာ်ဦး၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးေဇာ်ထွန်းဦး[၁၀/ရမန(ိုင်)၁၈၃၀၃၂]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်ထွန်းဦးဦးေဇာ်ထွန်းဦး

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

 မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ ဒုံဖီ 

ေကျးရာေန  [၁၀/ရမန(ိုင်)၀၆၄၂ 

၃၃] ကိုင်ေဆာင်သ ူ  ဦးမင်းစိန်ှင့် 

ဦးမဲစိန်တိုသည် တစ်ဦးတည်းြဖစ ်

ပီး [၁၀/ရမန(ိုင်)၁၁၂၄၆၇]  ကိုင် 

ေဆာင်သူ ေဒ ေနာ်ဂရီးှင့်ေဒ ေန

ကရီးတိုသည် တစ်ဦးတည်းြဖစ  ်

ပါသည်။ ၎င်းတိုှစ်ဦး၏ သမီးြဖစ်သ ူ

[၁၀/ရမန(ုိင်)၁၁၂၄၉၆] ကုိင်ေဆာင် 

သူ   ေနာ်ဂျးနာှင့်  ေနာ်ကျးနာ 

သည်လည်း တစ်ဦးတည်း  ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ေနာ်ဂျးနာ(ခ)ေနာ်ကျးနာေနာ်ဂျးနာ(ခ)ေနာ်ကျးနာ

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ 
ယုဇနလမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၂၈ ဟုေခ တွင်ေသာယုဇနလမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၂၈ ဟုေခ တွင်ေသာ
ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာရိှ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃၀- သဝုဏ (ဘရုားအနီး)၊  ေြမကွက်အမှတ်-၂၈၊ ဧရယိာ(၄၈၀၀ စ/ပ)၊  အကျယ် 
ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့်တက ွအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
ကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက် လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုသမူျားြဖစ်သည့ ်ဦးေနလင်း[၁၂/ပဇတ(ိင်ု) 
၀၃၀၂၇၃]ှင့် ေဒ မျိးမျိးရှိန် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၉၈၈၃]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
တစ်ဦးက  ဝယ်ယရူန်အတွက်  ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် ယင်းကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများ 
ရှိပါက ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်
က ု်ပ်ထံသုိ  လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုြခင်းမရိှပါက  အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၇၀၂)ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၇၀၂)

ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့ ်နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ 
ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
(ေငွအိမ်စံ အိမ် ခံ၊ ေြမ)(ေငွအိမ်စံ အိမ် ခံ၊ ေြမ)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ပုဗ သီရိမိ၊ ေညာင်ပင်ကီးစု၊ ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ 

၁၆/ေညာင်ပင်ကီးစရုပ်၊ ေြမဧရယိာ(၀.၀၈၂)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၂၂၀) ၊ဦးဆန်းဝင်း 
အဖအမည်၊ ဦးခင်ေအာင် [၉/ပမန(ိုင်)၂၂၇၁၃၁]၊ အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကို 
ဦးေအာင်ဘိုဘို       အဖအမည်၊ ဦးရဲစိန် [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၈၀၂၈၈]မ ှေြမေပးမိန်မူရင်း၊ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မူရင်း၊ ေရာင်းသူ/ဝယ်သူတရားုံးကျမး်ကျနိ်မူရင်း၊ 
ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 
ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ဝယ်ယသူမှူ ဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်းများ တင်ြပပီး ေြမငှား 
စာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်
အည ီေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။                   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း”“သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း”

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ၅/၈ ရပ်ကွက်၊ သစ်ခွလမ်း၊ အမှတ် (၃၅၈/က)ေန ေဒ လှလှေဝ [၁၂/အစန(ိုင်) 

၀၈၅၉၉၅]မှ ၎င်း၏သားြဖစ်သူ ေမာင်သကေ်ဇာေ်အာင် [၁၂/ရပသ(ိုင)်၀၆၆၀၀၂] ကိုင်ေဆာင်သူသည ်မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကိ ု

နားမေထာင်ဘဲ  ေနစ်ှင့်အမ    စိတ်ဆင်းရဲေအာင်  အမျိးမျိးြပလုပ်ေနသည့်အတွက်   သားအြဖစ်မှ  အေမွြပတ ်

စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ေမာင်သက်ေဇာ်ေအာင်ှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ ကုိမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်း 

ေပးမည်မဟတ်ုေကာင်းှင့ ်မသိားစှုင့ ်လုံးဝ မသက်ဆုိင်ေတာ့ေကာင်း မဘိတစ်ဦးအေနြဖင့ ်အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

ေဒ လှလှေဝ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ လှလှေဝ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

အမှတ်(၁၈၉/က)၊ ေကာ့ေသာင်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၁၈၉/က)၊ ေကာ့ေသာင်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉ ၄၂၁၀၈၂၃၆၀ဖုန်း-၀၉ ၄၂၁၀၈၂၃၆၀

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

ဒီကရီကို အတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန် ဒီကရီကိ ုအတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန် 
အေကာင်းကားစာ အေကာင်းကားစာ 

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၉၂ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၉၂ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၇၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၇၅
ေဒ ခင်အိအိေထွး ှင့် ဦးေကျာ်ြမင့်
  (Father Land Construction)
(ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ  (တရား ံး)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ 

အမှတ်-၂၂၁ေန (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူတရား ံးြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ြမင့(်Father 
Land Construction)သိေစရမည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၉၂ တွင် ကျရှိသည့်ဒီကရီကို 
အတည်ြပလပ်ုရန် ဤုံးေတာ်တွင် ဒကီရအီိင်ုရရိှသကူ ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 
မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန်အမန်ိကိ ုမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း 
အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန သိုမဟုတ် 
အခွင့်ရကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 
တန်ေဆာင်မုန်းလကွယ်)ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင်  ဤုံးေတာ်ေရှ 
လာေရာက်ရမည်။ 

၂၀၂၁ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (ခင်မျိးမျိးစုေကျာ်)(ခင်မျိးမျိးစုေကျာ)်
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၅) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၅)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

မိတ် ိုဝင်ဘာ   ၁၉

ခရီးသွားြပည်သူများ    သွားလာေရး

အဆင်ေြပ   ေချာေမွေစရန်အတွက် 

ရန်ကုန်-မိတ်-ရန်ကုန် ေလေကာင်းခရီးစ် 

ကိ ုိဝုင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပုမှံန်ခရီးစ်များ 

အား ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာစသံတ်မှတ်ချက် 

များှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ ြပန်လည်ေြပးဆဲွ 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

“ ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းလိုင်း 

အေနနဲ  ခရီးသွားြပည်သူေတွအဆင်ေြပ

ေချာေမွေစဖိုအတွက်      လက်ရိှ ရန်ကန်ု-

မတ်ိ- ရန်ကုန်  တုိက်ုိက်ခရီးစ်ကုိ ေနစ် 

ပျသံန်းေြပးဆွဲမှာြဖစ်ပါတယ်။ ခရီးသည် 

ရန်ကုန်-မိတ်-ရန်ကုန်ေလေကာင်းလိုင်း ပုံမှန်ခရီးစ်များကိုရန်ကုန်-မိတ်-ရန်ကုန်ေလေကာင်းလိုင်း ပုံမှန်ခရီးစ်များကို
ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက်များှင့်အညီ ြပန်လည်ေြပးဆွဲကိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက်များှင့်အညီ ြပန်လည်ေြပးဆွဲ

စစ်ကိုင်း ိုဝင်ဘာ ၁၉

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး သဖန်းဆပ်ိဆည် 

မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ် ေွစပါးှင့်အြခား

သီးှံများစိုက်ပျိးရန်အတွက ်၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇  ရက်တွင်  ေရစတင်ေပး 

ေဝမည်ြဖစ်ေကာင်း     တိုင်းေဒသကီး 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ   ထုတ်ြပန်ထား 

သည်။

  "သဖန်းဆိပ်ဆည်ေရနဲ  ေရ ဘိုခိုင်၊ 

ကန်ဘလူခုိင်ေတွကုိ ေွစပါးနဲ အြခားသီးံှ 

ေတအွတွက် ေရေပးသွင်းမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေွစပါးကဧက ၂၇၃၀၀၀နဲ  အြခားသီးှံ 

ဧက ၇၅၀၀၀ စိုက်ဖိုလျာထားပါတယ်။ 

အြခားသီးှံက ပဲတီစိမ်းနဲ  ေွှမ်းစိုက် 

မှာပါ"  ဟု  တိုင်းေဒသကီး   စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန         တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး 

ဦးဝင်းလ  င်ဦးက ေြပာသည်။

၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇  ရက်တွင် သဖန်းဆိပ်ဆည်ေရ စတင်ေပးေဝမည်

ေတာင်သူများအေနြဖင့ ်     မိုးစပါးှင့် 

မိုးသီးှံရိတ်သိမ်းအပီး      ေွစပါးှင့် 

အြခားသီးှံများ အချနိ်မီစိုက်ပျိးိုင်ေရး 

အတွက်          စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ထားသည့်    သီးှံပိုးမ ားေရာဂါ 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ   န်ကား 

ချက်များ၊ ေြမဆလီ ာ အာဟာရြဖည့်တင်း 

ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများှင့် မျိးေကာင်း

မျိးသန်မျိးေစမ့ျား ကိတင်စေုဆာင်းေရး

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိ ုစိုက်ပျိးေရးဦးစီး

ဌာနှင့်ချတ်ိဆက်၍ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ထားကရန ် တိုင်းေဒသကီးစိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနက အသေိပးေကညာထားသည်။

 "ေစွပါးကိ ု  ှစ်ှစ်တတိ ိ ေရမေပးိင်ု 

ခဲ့ပါဘူး။   တြမန်ှစ်ကဆိုရင် ဘာေရမှ 

မေပးုိင်ဘူး။  မှစ်ကေတာ့ အြခားသီးံှ 

ဧက  ၇၀၀၀၀   ကိေုတာ ့ ေရေပးိင်ုတယ်။ 

ဒီှစ်ေွစပါးအတွက် ေရြပန်ေပးုိင်တာ 

ပါ"ဟု ဦးဝင်းလ  င်ဦးက ေြပာသည်။

ယခုလက်ရိှကာလတွင်      သဖန်းဆိပ် 

ဧရယိာအတွင်း မိုးစပါးများစိက်ုပျိးထားရာ 

မိုးစပါးအားလုံးကိ ု  ဒီဇင်ဘာလအတွင်း 

အပီးရတ်ိသမ်ိးမည်ြဖစ်ပီး      ဇန်နဝါရလီ 

တွင် ေြမြပင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ေြမြပင်ပီးလ င်  ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်  ေရ 

စတင်သွင်း၍         ေဖေဖာ်ဝါရလီလယ်ှင့်      

မတ်လဆန်းတွင်     ေစွပါးအပီးစိက်ုပျိး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

                                                    လူေလး

ေတွ လုံ ခံစိတ်ချစွာ   ခရီးသွားလာိုင်ဖို 

အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ချမှတ် 

ထားတဲ့   လမ်း န်ချက်ေတွနဲအညီ 

ဝန်ေဆာင်မ ေပးသွားမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ရန်ကန်ု-မတ်ိ-ရန်ကန်ု ခရီးစ်ကိ ုအဓကိ 

ေနစ်ေြပးဆဲွမှာြဖစ်ပီး မိတ်-ထားဝယ်၊ 

မိတ်-ေကာ့ေသာင်း      ခရီးစ်ေတွကို 

ေနာက်ပိုင်းမှာအခါအားေလျာ်စွာပျသံန်း

ေြပးဆဲွမှာြဖစ်ပါတယ်”ဟု ြမန်မာအမျိးသား 

ေလေကာင်း        မိတ်ဌာနခွဲတာဝန်ခံ 

ဦးေအာင်မိုးဆန်းက ေြပာကားသည်။

ေလယာ်လက်မှတ်ေဈး န်းအေနြဖင့် 

မိတ်-ရန်ကုန်ခရီးစ်အတွက် ေငွကျပ ်

၆၁၀၀၀မှ စတင်ဝယ်ယူိုင်ပီး ခရီးသွား 

ြပည်သူများအေနြဖင့်    မိမိတုိသွားေရာက ်

လိုသည့်ေနရက်များအတွက ် ေလယာ် 

လက်မှတ်များကိ ု     ြမန်မာအမျိးသား 

ေလေကာင်းလိုင်း     မိတ်ဌာနခွဲုံးှင့် 

လက်မှတ်အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်များ

ထံ ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း၊    ခရီးသည်များ 

အဆင်ေြပေစေရးအတွက ်    ခရီးသည် 

သွားလာမ များသည့်    ရက်များတွင ်

ခရီးစ်တစ်ေခါက်မှ ှစ်ေခါက်ထ ိတိုးြမင့ ်

ပျသံန်းေြပးဆွဲေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

သိရသည်။

ခရီးသွားြပည်သူများ    ေလေကာင်း 

ခရီးသွားလာရာတွင ်  ခရီးသွားမည့်ရက်

မတိုင်မီ ၄၈ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်ကင်းစင ်

ေကာင်း ေဆးစစ်ေဆးမ ေထာက်ခံချက် ယူ  

ေဆာင်လာရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ေဆးစစ်မ  

ေထာက်ခံချက်ကိ ု   ကန်ေခါင်းရပ်ကွက ်

ြပည်သူေဆးုံှင့ ်တပ်မေတာ်ေဆးုံတို 

တွင် စစ်ေဆးရန် သတ်မှတ်ထားေကာင်း၊ 

မိတ်မိရှ ိ     ခရီးသွားြပည်သူများအား 

ရန်ကန်ု-မိတ်-ရန်ကုန် ေလေကာင်းခရီးစ် 

ကိ ု  ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းလိုင်း 

အြပင် Air KBZ ှင့ ်MAI ေလေကာင်းလိင်ုး 

များလည်း ပျသံန်းေြပးဆဲွလျက်ရိှေကာင်း

သိရသည်။            

 ခိုင်ထူး (ြပန်/ဆက် )



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ရသုံးမှန်းေြခေငစွာရင်းဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ စစိစ်ေရးမှး(၂) 
(လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးေနရာအတွက ်အမျိးသား 
(၁၅)ေနရာှင့် အမျိးသမီး (၃၅)ေနရာ ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
၂။ ေရးချယ်ြခင်းခံရသူများအား (လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) 
တွင် ကနဦးလစာ ကျပ် ၂၁၆၀၀၀/- ြဖင့် အလပ်ုသင်အြဖစ် စတင်ခန်ထားပါမည်။ 
ေရးချယ်ြခင်းခံရသူများသည်  ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန (ံုးချပ်ှင့်တုိင်း 
ေဒသကီး/ ြပည်နယ်၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်းှင့် ေဒသုံးများ)တွင် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး အရာထမ်းငယ်အေြခခံသင်တန်းသို တက်ေရာက် 
ရမည်။
၃။ ေလ ာက်ထားသူသည-်
 (က) ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) အနည်းဆံုးပညာအရည်အချင်းမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါဘဲွတစ်ခခုရုရိှသ ူ

များ ြဖစ်ရပါမည-်
  (၁) ဝါဏိဇ ဘွဲ B.Com
  (၂) စီးပွားေရးပညာဘွဲ(ေဘာဂေဗဒ) B.Econ (Economics)
  (၃) စီးပွားေရးပညာဘွဲ(စာရင်းအင်း) B.Econ(Statistics)
  (၄) စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ B.Act
  (၅) စီးပွားေရးလုပ်ငန်း စီမံခန်ခွဲမ ဘွဲ B.B.A
  (၆) ြပည်သူေရးရာစီမံခန်ခွဲမ ဘွဲ B.P.A
  (၇) ဖွံဖိးေရးပညာဘွဲ B.Dev.S
  (၈) စီးပွားေရးသိပ ံဘွဲ B.B.Sc
  (၉) ဝိဇ ာဘွဲ(စီးပွားေရးသိပ ံ) B.A(BS)
  (၁၀) ကွန်ပျတာသိပ ံဘွဲ B.C.Sc
  (၁၁) ကွန်ပျတာနည်းပညာဘွဲ B.C.Tech
  (၁၂) သိပ ံဘွဲ(ကွန်ပျတာသိပ ံ) B.Sc(Computer Science)
  (၁၃) အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ) B.E(IT)
  (၁၄) အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(ကွန်ပျတာအင်ဂျင်နီယာ) B.E(Computer 

Engineering)
  (၁၅) အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(လ ပ်စစ်စွမ်းအား) B.E(EP)
  (၁၆) ဥပေဒဘွဲ LL.B
 (ဂ) ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် အသက်(၂၅)ှစ်ထက် မေကျာ်ေစရ။ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အသက်(၃၀)ှစ်အထိခွင့်ြပသည်။  
 (ဃ) ဌာနတွင် အနည်းဆုံးသုံးှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။
၄။ ေလ ာက်ထားသည့ ်စာရက်စာတမ်းများကိ ုစစိစ်ပီးပါက သတ်မှတ်ချက်ှင့ ်
ကိုက်ညီသူများသာ ေနြပည်ေတာ်ှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 
ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနများတွင် ေရးေြဖစာေမးပွဲကို ေြဖဆိုရမည်။ 
ေြဖဆုိရမည့်ဘာသာရပ်များမှာ ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတ 
တိုြဖစ်ပါသည်။  ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများသည်   လူေတွစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်
ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးြခင်းကိ ုထပ်မေံြဖဆိရုမည်။ စာေမးပဲွအစအီစ်ကိ ု
သတင်းစာများတွင ်ထပ်မံေကာ်ြငာပါမည်။
၅။ ေလ ာက်ထားသူများသည် စာေမးပွဲဝင်ေကး ကျပ် ၁၀၀၀/-ေပးသွင်းရ 
မည်ြဖစ်ပါသည်။ စာေမးပဲွဝင်ေကး ေပးသွင်းသူများသည် ေနြပည်ေတာ်  ြမန်မာ့ 
စီးပွားေရးဘဏ်ရိှ ေငွစာရင်းအမှတ်-MD-010624 သို ေငွစာရင်းေခါင်းစ် ၈။ ၇။ 
ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန၊ “၁။ ပစ ည်းများေရာင်းချ ရေငွှင့် ေဆာင်ရက် 
ေပးမ အတွက် ရေငွများ၊ ၂။ ေဆာင်ရက်ေပးမ အတွက်ရေငွများ”ြဖင့် ေပးသွင်း 
ရမည်ြဖစ်ပီး၊ စာရင်းအမှတ်ေအာက်ရှ ိကွက်လပ်တွင ်“ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်း
ဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ေရးမှး(၂) ရာထူးအတွက ်စာေမးပွဲဝင်ေကးေပးသွင်းြခင်း” ဟု 
ေဖာ်ြပ၍  ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ နယ်မှ ေပးသွင်းသမူျားသည် Fax- ေငလွ ဲြဖင့် 
ေပးပိုိုင်သည်။
၆။ ေလ ာက်လ ာတွင်-
 (က) အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
 (ခ) ေမွးသက ရာဇ်(အသက်)
 (ဂ) လူမျိးှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ
 (ဃ) ပညာအရည်အချင်းှင် ့ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ်
 (င) မိဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ှင့်  ၎င်းတို၏ 

အလုပ်အကိုင်
 (စ) ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် အလုပ်အကိုင်ှင့်ဌာန
 (ဆ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လ င ်အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်ှင့် မှတ်ပုံတင် 

သည့်ရက်စွဲ
 (ဇ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာှင် ့ တယ်လီဖုန်းအမှတ်
 (စျ) အမဲတမ်းလိပ်စာအြပည့်အစု(ံမိဘေနရပ်)တိုကို ေဖာ်ြပရမည်။
၇။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ
 (က) ဝင်ေကးေပးသွင်းသည့်ချလန(်မူရင်း)
 (ခ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ  (မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရန)်
 (ဂ) ရရိှသည့်ဘဲွှင့် အမှတ်စာရင်းမိတ (မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ် 

ေရးထိုးရန)်
 (ဃ) အေြခခံပညာအထက်တန်း ေအာင်လက်မှတ်မိတ  (မိတ မှန်ြဖစ် 

ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရန)်
 (င) ပတ်စ်ပိုအရယ ်ဓာတ်ပုံငါးပုံ
 (စ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ (မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ် 

ေရးထိုးရန)်
 (ဆ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ (မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း  လက်မှတ် 

ေရးထိုးရန)်
 (ဇ) ေြခာက်လအတွင်း ရယထူားသည့ ်အကျင့်စာရတိ ေကာင်းမွန်ေကာင်း 

သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး၏ေထာက်ခံချက ်
မူရင်း  

 (ဈ) ေြခာက်လအတွင်း ရယထူားသည့ ်ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆိင်ုရာ 
ရဲစခန်း၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်းတို ပါရှိရမည်။

၈။ ေလ ာက်ထားသူများသည် ေလ ာက်လ ာပံုစံများကုိ စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရး
ဝန်ကီးဌာန၏ website www.mopf.gov.mm www.mopf.gov.mm ှင့် www.facebook.com/www.facebook.com/
budgetdepartment တိုတွင် ရယူေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။
၉။ ေလ ာက်လ ာများကိ ုေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမမှ ေလ ာက်ထားသမူျား 
အတွက်  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ရသုံးမှန်းေြခေငစွာရင်းဦးစီးဌာန(ုံးချပ်) ုံးအမှတ် 
(၂၆)၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ ေလ ာက်ထားသူများ 
အတွက်  န်ကားေရးမှး၊ သက်ဆိင်ုရာ  တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် ရသုံးမှန်းေြခ 
ေငွစာရင်းဦးစီးဌာနများသို လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်၍လည်းေကာင်း၊ 
မှတ်ပံုတင်စာြပလုပ်၍လည်းေကာင်း ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ 
ေလ ာက်ထားရန်ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။ ဝန်ထမ်းများသည် ဌာနအကီးအကဲခွင့်ြပချက် လက်မှတ်ပါရိှသည့် ေလ ာက်လ ာ 
ကို မိမိတာဝန် ထမ်းေဆာင်သည့်ဌာနမှတစ်ဆင် ့ဤဦးစီးဌာနသို ၂၁-၁၂-၂၀၂၁ 
ရက်ေနေနာက်ဆုံးထား၍  အေရာက်ေပးပိုပါရန်၊ ေလ ာက်လ ာမတိ တစ်ေစာင်ကိ ု 
၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနေနာက်ဆုံးထား၍ ဤဦးစီးဌာနသို  ကိတင်ေပးပိုရန်ှင့ ်
အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ စီမံေရးရာ 
ဌာနစု (ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၅၃၀)သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းရန်ြဖစ်ပါသည်။

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက-်၄၅၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၃၆၀)၊ ဆီအုန်းလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိသည့်အနက်မှ မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ 
ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၈)ှင့်ကပ်လျက် ှစ်(၆၀)ဂရန်မိတ   ေပ(၂၀x၆၀)အြခမ်း ေြမကွက်လပ်အား 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးြမတ်ထွန်း (ခ)ဦးြမထွန်း (PYU-077160) 
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၃၂၀၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်ကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အထက်ပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်း 
အေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း အပီးအပိုင်လက်
ေရာက်လ ဲေြပာင်းပီး ဝယ်ယသူ ူအမည်ေပါက်ရရိှသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးေကျာ်သူဦးမျိးေကျာ်သူ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၄၃)(၁၅-၆-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၄၃)(၁၅-၆-၂၀၁၇)
၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၇၉)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂၂)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 
ေဒ နီနီေဇာ် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်၏ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ နီနီေဇာ်[၁၂/အစန(ုိင်) 
၁၁၇၉၀၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ ဦးကရီန်း[၁၃/ကမန(ိင်ု)၀၈၄၆၀၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးကီရန်း[၁၃/ကမန(ုိင်)၀၈၄၆၀၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၄၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၄၈၉)

တိုက်(၃၁/၂၀၄)၊ စီ(၅)လမ်း၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ တိုက်(၃၁/၂၀၄)၊ စီ(၅)လမ်း၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ (က/၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၇)၊ (၂)ခန်းတည်း၊ RC (၅)ထပ်ခွဲတိုက်အေဆာက်အအုံ၏ ပထမ 

ထပ်(ဒုတိယ)လ ာ၊ တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င်(လက်ဝဲြခမ်း)၊ ဧရိယာ (၁၀၀၇)

စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ြဖစ်ေသာ 

ဦးကီးြမင့[်၁၄/ဟသတ(ိုင်)၁၂၄၉၀၄]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ ်

ေသာ ဦးေအာင်ပိုင်ပိုင်စိုး[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၄၈၁၅၇]ှင့် ေဒ စုစ ာေအာင် 

[၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၇၁၈၉၅]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် ကန်ကွက်လိပုါက 

ေကာ်ြငာပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးေအာင်ပိုင်ပိုင်စိုး၊ ေဒ စုစ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ပိုင်ပိုင်စိုး၊ ေဒ စုစ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်န ာေဒ ခိုင်န ာ

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၆၂၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၆၂၂)

Level (၅,၆,၇,၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower Level (၅,၆,၇,၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower 

အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅/အိပ်ချ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(-)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၈၃)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၄၀)ေပ၊ ဧရယိာ (၀.၀၁၈)ဧကရိှ ဦးေဖတင်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၇၁)၊ ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် 
အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို ေဒ နနီဝီင်း[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၆၅၃၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သမူျားက ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအမ်ိေြမှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူည်သမူဆိ ု
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်မာသည့်စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့ ်
တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးြပတ်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ တင်တင်ညိ(LL.B,D.B.L.,D.I.L)   ဦးသီဟိုင်(LL.B) ေဒ တင်တင်ညိ(LL.B,D.B.L.,D.I.L)   ဦးသီဟိုင်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၉)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၉၂၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၉)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၉၂၅)

အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်းတို(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်းတို(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၈၀၂၂၊ ၀၉-၂၅၀၀၇၁၇၃၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၈၀၂၂၊ ၀၉-၂၅၀၀၇၁၇၃၀

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း

 ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခိုင်၊ ဇမ   
သရီိမိနယ်၊ သေြပကန်ုးရပ်ကွက်၊ ေြမ 
တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁/သေြပကန်ုး)၊  
ေြမကွက်အမှတ်(၇၄၆)၊ ဧရိယာ (၀. 
၀၈၂)ဧကရိှ ဦးeာဏ်မျိးေအာင် အမည် 
ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား ေဒ ွယ် 
ွယ်လ  င်(ဘ)  ဦးကင်ေထွး[၁၄/ကခန 
(ိုင်)၀၇၈၀၄၁]မှ ေြမေပးမိန် ၊ ှစ်ဦး 
သေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ 
စည်ပင်သာယာတရားံုး ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
အမှတ်(၁၅၉၂/၂၀၂၁)ှစ်ဦးသေဘာတ ူ
ကတိဝန်ခံချက်၊ ေလ ာက်ထားသူ၏  
ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ိုင်ငံသားစိစစ် 
ေရးကတ်ြပား၊ အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရ 
စာရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက် 
ခခံျက်၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မူရင်းများ 
တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်သစ်ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျား 
အေနြဖင့် တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမိန်ဒီကရီ 
များ အေထာက်အထား ခိုင ်လုံစွာ 
တင်ြပ၍     ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း 
ှင့်ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာ 
ချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက် 
အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါကဌာန၏ လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းများှင့ ်အည ီေြမငှားစာချပ် 
သစ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၉)၊ 

ဒူးယား (၁၀)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၂၉)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရှိ ဦးတင်ဝင်း 

(ဘ) ဦးသန်ိးေဆ ွ(AC-၀၁၅၆၆၄] [၁၂/ဥကမ(ိင်ု) ၁၀၆၅၈၉] အမည်ြဖင့ ်ရန်ကန်ုမိေတာ်  

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊  မိြပစီမံကိန်းှင့်  ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၌ မှတ်သား 

တည်ရိှပီး ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ဆက်စပ်စာချပ်အရ ယခေုရာင်းချသ ူေဒ ကည်ကည် 

မင်း [၅/ပလဘ(ိင်ု)၀၀၂၆၀၈]မှ တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုဆိင်ု 

ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်သေဘာတူ 

သြဖင့် အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် (စရန်ေငွ) အြဖစ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ  ေပးေချထားခ့ဲပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျား ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း 

ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူများမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒ 

ှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

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

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

အမှတ်(A-3/A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊အမှတ်(A-3/A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊

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

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ဝါးခယ်မမိနယ်၊ ငှက်ေပျာေချာင်းေကျးရာေန အဖ ဦးသန်း 

ငမ်ိး [၁၄/ဝခမ(ိင်ု)၀၈၀၁၀၂]ှင့ ်အမ ိေဒ အန်ုးြမင့[်၁၄/ဝခမ(ိင်ု) 

၀၈၀၁၀၁]တို၏သား ေမာင်ေကျာ်စွာ[၁၄/ဝခမ(ိင်ု)၁၅၉၆၂၂]သည် 

မိဘများ၏ ဆုိဆံုးမမ ကုိမနာခံဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင် 

ြပလုပ်သြဖင့ ်   သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ 

ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝကို လုံးဝ(လုံးဝ)

တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်းှင့် မိသားစုှင့်လံုးဝ 

သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်းငိမ်း-ေဒ အုန်းြမင့်ဦးသန်းငိမ်း-ေဒ အုန်းြမင့်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ေတာ်ဝင်မသိားစကုမု ဏမှီ ေဆာက်လပ်ုေရာင်းချေသာ ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိ 

မိနယ်၊ နယ်ေြမ(၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဖန်ချက်စက်လမ်း၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ အခန်း 
အမှတ်-(2B-618)တိက်ုခန်းအား က ု်ပ်၏အမ သည် ေဒ စန်းေအး(ဘ) ဦးထွန်းေရ  
[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၀၄၈၆၆]ကိင်ုေဆာင်သမှူ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပါသည်။ ယခအုခါ 
တွင် ေတာ်ဝင်မသိားစကုမု ဏမှီ ေပးအပ်ထားေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းများ 
အနက်မှ (၁) စည်းကမ်းလိက်ုနာရန် ဝန်ခကံတစိာချပ်(ပန်းေရာင်)၊ (၂) တိက်ုခန်း 
လ ဲေြပာင်းလ ာ(Letter Head)၊ (၃) တိက်ုခန်းလ ဲေြပာင်းစ် ပါဝင်သည့ပ်စ ည်းစာရင်း၊ 
(၄)စည်းကမ်းှင့်တာဝန်ဝတ ရားစာအုပ်တိုမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါေသာေကာင့ ်  
ြပန်လည်ထုတ်ယူရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁)လအတွင်း ေတာ်ဝင်မိသားစုကုမ ဏီတွင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
(စ်-၄၆၀၁၁)၊ (၂၉-၅-၂၀၁၅)(စ်-၄၆၀၁၁)၊ (၂၉-၅-၂၀၁၅)

၂ေအ၊ ၁၆၇၊ ေြမညီထပ်၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ (ရာမအေနာက်)၊ ၂ေအ၊ ၁၆၇၊ ေြမညီထပ်၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ (ရာမအေနာက်)၊ 
အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၄၉၉၇၈၂အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၄၉၉၇၈၂

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တားမီးေဘးေရှာင ်မေလာင်ခင်တား



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

သစ်ပင်        စိုက်မှ          အရိပ်ရ၏               ရိပ်ခို            နားေန            အပန်းေြဖ၏သစ်ပင်        စိုက်မှ          အရိပ်ရ၏               ရိပ်ခို            နားေန            အပန်းေြဖ၏

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ-်၅၆၅ ရှိ 

MAY THET TRADING COMPANY LIMITED (Company Registration No. 107095101)
တည်ေထာင်သ ူေဒ ေမသက်ထွန်း[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၃၄၈၈၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

MAY THET TRADING COMPANY LIMITED မှ OS Coffee Scrub Soap  ှင့် 
OS Peptide Serum (Skin Care)အလှကုန်ပစ ည်းများကို ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား
ဝန်ကီးဌာန အစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန၏ လမ်း န်ချက်များှင့် 
အညီ ေလ ာက်ထားရာ(၁၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက်စွဲြဖင့ ်အလှကုန်ပစ ည်းမှတ်တမ်းတင်ြခင်း 
အသအိမှတ်ြပလက်မှတ်ရရိှခဲ့ပီး အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို ေကာင်းမွန်ေသာ ဂဏ်ုသတင်း 
ြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိေသာ OS Coffee Scrub Soap  ှင့် OS Peptide Serum 
(Skin Care)အလှကုန်တံဆိပ်အမည်တပ်၍ Online Facebook Account မှတစ်ဆင့် 
ကမု ဏ၏ီ ဂဏ်ုသတင်းကျဆင်း ထခိိက်ုနစ်နာေစရန် အများြပည်သ ူအထင်အြမင်လဲွမှား 
ေစရန်၊ အမျိးမျိးေသာအသေရဖျက် ေြပာဆိေုရးသားလပ်ုေဆာင်ေနမ များအား ယေနမှ 
စ၍ မြပလုပ်ကပါရန် ေမတ ာရပ်ခံအသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လိုက်နာမ မရှိဘဲ 
ဆက်လက်ြပလုပ်ေနမည်ဆိုပါက ကုမ ဏီ၏အကျိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာဆုံး ံးေစမ  
များအတွက် နစ်နာေကးေငွများ ေတာင်းဆိုသွားမည့်အြပင ်သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများ 
ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေမသက်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေမသက်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်(LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၉၅/၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၉၅/၁၆)
ုံးခန်း-အခန်း(၀၀၅)၊ အမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ုံးခန်း-အခန်း(၀၀၅)၊ အမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမ ထမ်းရပ်ကွက်၊ သ/မ ေကာလပ်ိေကျာင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၅)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျားxအနံ (၂၅ေပx၄၀ေပ)အကျယ်ရှိ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ (၂)ထပ်တိုက် ေနအိမ် 
အေဆာက်အဦတစ်လံုး(ေရမီးအစုံ)အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ေဒ တင်တင်ဲွ[၁၂/သလန(ုိင်)၀၂၂၁၈၃]
က ၎င်းပိုင်ဆိုင်ပီးေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံပီး ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်
စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အထက်ပါေရာင်းချမ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင် 
သည့်မူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်၏ထံသို (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ှင့် ထုိရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးေအးွယ်ေဒ ေအးေအးွယ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၃၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၃၄)
အမှတ်(၄)၊ ဦးလှထွန်းလွင်လမ်း၊ ေသာက်ေတာ်တွင်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၁၇၄၉အမှတ်(၄)၊ ဦးလှထွန်းလွင်လမ်း၊ ေသာက်ေတာ်တွင်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၁၇၄၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ြပင်ဦးလွင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၅/၂၁၉) ေန (ဘ) ဦးလှေအာင်၏ 

သား ဦးေကျာ်ိုင်ေအာင ်(ခ)မုဟမ ဒ်စလီမ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးေကျာ်ိုင်ေအာင်၏ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးလှေအာင်သည် (၂၇-၆-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးေနာက် 

မခိင်ှင့ ်သားြဖစ်သကူ ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ်ိင်ုေအာင်အပါအဝင် အေမဆွိင်ု (၁၀)ဦး ကျန်ရိှခဲပ့ါသည်။ ကွယ်လွန်သ ူ
ဖခင်ပုိင်ဆုိင် ကျန်ရစ်လျက်ရိှသည့် ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ြပင်ဦးလွင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၅/၂၁၉) အကျယ် 
(၆၀x၁၅) ေပရှိ ေြမှင့် အိမ်တွင် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ိုင်ေအာင်၏ မိသားစုေနထိုင်လျက်ရှိပီး၊ ေရ ြပည်သာ 
မိနယ်၊ (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၄၅/၂၇၆)အကျယ် (၆၀x၄၅) ေြမကွက်အား ဝယ်ယူရာတွင် ဦးေကျာ် 
ိုင် ေအာင်၏  ကိုယ်ပိုင်ေငွထက်ဝက်ခန်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

ထိအုေမဆွိင်ုေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအား လက်ရိှေနထိင်ုလျက်ရိှေသာ သားြဖစ်သ ူအေမဆွိင်ု ဦးေကျာ် 
ိင်ုေအာင်၏  အတအိလင်းသေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ် 
လ ဲေြပာင်းြခင်း(လုံးဝ) မြပလုပ်ရန ်အသိေပးတားြမစ်ပါသည်။ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ြပလုပ်သူအား ဥပေဒ 
ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်ိုင်ေအာင်   ဦးြမတ်သန်းဦး [B.A(Eco;) H.G.P,D-A(1)]ဦးေကျာ်ိုင်ေအာင ်  ဦးြမတ်သန်းဦး [B.A(Eco;) H.G.P,D-A(1)]
(ဘ) ဦးလှေအာင်   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၀၂၂၀)(ဘ) ဦးလှေအာင်   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၀၂၂၀)
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ (၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀)ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ (၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀)

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်ေန ဦးေကျာ်စိုးမိုး[၁၄/

ဒဒရ(ုိင်)၀၄၇၈၈၈]-ေဒ ြမြမလွင် [၁၄/ဖပန (ုိင်)၀၄၆၁၇၉] 
တို၏သား ေမာင်ချမ်းေြမ့စိုး [၁၂/ရပသ(ိုင်)၁၀၆၆၅၈]
သည်  မဘိစတ်ိဆင်းရေဲအာင် အကမ်ိကမ်ိ ြပလပ်ုပါသြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ် စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်

ေနာက်ေနာင်    ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအား 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမြမလွင်ေဒ ြမြမလွင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊(၁)ရပ်ကွက်၊ သုမိတ ာ(၁၇)လမ်း၊ အမှတ်(၆၄၆)၊ အခန်းအမှတ်(၅လ ာ-A)ဟုေခ   

တွင်ေသာ ေဒ ကည်ကည်စန်း အမည်ေပါက် အလျား(၂၅ေပ)xအနံ(၆၀ေပ)ရှိ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၅)

ထပ်တိုက်၊ အခန်း(၁၂)ခန်းပါရှိေသာ တိုက်၏ (၅လ ာ-A) ေခ င်းရင်းဘက်ြခမ်း အလျား(၉)ေပxအနံ(၄၇)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူထားပီး ယခုလက်ဝယ်ရှိ ပိုင်ဆိုင်သူေဒ စိန်စိန်ခိုင်[၁၂/ဥကမ 

(ိုင်)၀၇၃၃၅၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်

တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ တရားဝင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ နန်မိုင်(LL.B,D.M.L) DL.(101)IP LAW (WIPO, SWITZERLAND)ေဒ နန်မိုင်(LL.B,D.M.L) DL.(101)IP LAW (WIPO, SWITZERLAND)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၂) 

အမှတ်-၅၅၇/၅၆၇၊ အခန်း(၉၀၃)၊ ၉-လ ာ(MAC Tower)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်-၅၅၇/၅၆၇၊ အခန်း(၉၀၃)၊ ၉-လ ာ(MAC Tower)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့ ်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၄၇၅၈၆၀ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၄၇၅၈၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၁/သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃/က)၊ 

(၀.၄၀၀၃)ဧက ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၁၂၀)၊ ြပည်လမ်း(၄)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ဦးေအာင်ြမင့်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၁၉၃၇]အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမ ၃(ခ)အိမ်ရာေြမအား 
အမည်ေပါက်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေအာင်ြမင့ ်[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၁၉၃၇]မှာ (၁၃-၁-၂၀၂၀)ရက်ေန  
တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ကည်ေအး[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၁၉၃၉]မှ 
၎င်းမှာ ကွယ်လွန်သူ ဦးေအာင်ြမင့်၏တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်ေကာင်း မိမိမှလွဲ၍ အြခား 
ဇနီးမယားတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မရိှပါေကာင်း၊ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်တုိအား 
ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိပါေကာင်း၊ မိမိမှလွဲ၍ အြခားေသာ 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်မည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း(၁၄-၈-၂၀၂၀)ရက်စွဲြဖင့ ်
ကျနိ်ဆိုထားသည့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အမည်ေပါက်သည့် 
စွန်လ တ်စာချပ်အမှတ် ၃၄၃၆/၂၀၁၀(၁၆-၉-၂၀၁၀)Gpအမှတ် 506/0A/2021(13-8-2021)
ြမန်မာသံုံး၊ ဘန်ေကာက်မိြဖင့် GP ရသူဦးမျိးသွင ်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၀၆၁၆]မှ ိုင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ GP အတွက်ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုကိုတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကိပင်ေကာက်မိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနကိပင်ေကာက်မိနယ ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ် မိေြမအမ တွဲအမှတ် (၁၂/၂၀၂၁)၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ် မိေြမအမ တွဲအမှတ် (၁၂/၂၀၂၁)

ေြမငှားဂရန်စာချပ်(ဂရန်)ထုတ်ေပးရန်အတွက် ကန်ကွက်လ ာေြမငှားဂရန်စာချပ(်ဂရန်)ထုတ်ေပးရန်အတွက် ကန်ကွက်လ ာ

တင်သွင်းိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာတင်သွင်းိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ

(အထက်ြမန်မာြပည်မိှင့် အခွန်နည်းဥပေဒ-၅၂(က) (၂) ှင့် (အထက်ြမန်မာြပည်မိှင့ ်အခွန်နည်းဥပေဒ-၅၂(က) (၂) ှင့် 

ေအာက်ြမန်မာြပည်ေအာက်ြမန်မာြပည်

မိှင့် ေကျးရာများ နည်းဥပေဒ-၁၉(၂) တိုအရ)မိှင့် ေကျးရာများ နည်းဥပေဒ-၁၉(၂) တိုအရ)
၁။  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းယားလမ်းေန 

DENKO TRADING Co.,Ltd (ကိုယ်စား) ဦးဝဏ ခိုင် (ဒါိုက်တာ)သည် က ်ုပ်ထံသို 

ကွင်းအမှတ် (၅၀၅E လက်ပံပင်စုကွင်း၊  ဦးပိုင်အမှတ် (၃၆၈ဃ/၁၊ ၃၆၈ဃ/၂)၊ ဧရိယာ 

(ဝ.၅၀)ဧက၊ လက်ပပံင်စရုာ၊ လက်ပပံင်စ ုအပ်ုစ၊ု ကိပင်ေကာက်မိရိှ ေအာက်ပါအလား 

အလာ ေလးရပ်ပါရှိသည့ ်ေြမကွက်အား ေြမငှားဂရန်အသစ ်(စက်မ /စီးပွား) ေလ ာက် 

ထားလာပါသည်-

 အေရှလားေသာ ် -  ဦးပိုင်အမှတ်(၃၆၈ခ/၁)

 အေနာက်လားေသာ် -  ဦးပိုင်အမှတ်(၃၆၆/၁)၊ (၃၆၆/၂)

 ေတာင်လားေသာ ် -  ဦးပိုင်အမှတ် (၃၆၈/၃)

 ေြမာက်လားေသာ ် -  ဦးပိုင်အမှတ် (၃၆၈က/၂)

၂။ ဦးဝဏ ခိုင်၏ ေလ ာက်ထားချက်အေပ မည်သည့်အတွက်ေကာင့် ေဆာင်ရက ်

မေပးသင့်ေကာင်း ယင်းေြမကွက်အား  စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်ြဖစ်ပါသည်။ 

သက်ဆိုင်ရာ မည်သူမဆို ဂရန်ထုတ်မေပးရန ်ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းြပချက်ရှိသည့ ်

ကန်ကွက်လ ာကို (၂၄-၁၁-၂၀၂၁) ရက်၌ ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းရက်မတိုင်မီြဖစ်ေစ က ်ုပ်ထံသို 

တင်သွင်းိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းကိ ုစာြဖင့်သာေရးသားကန်ကွက်ရမည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါရှိသည့်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်လ ာ တင်သွင်းသူမရှိပါက 

ေလ ာက်ထားသူအားေြမငှားဂရန ် ထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ကိပင်ေကာက်မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနကိပင်ေကာက်မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ကိပင်ေကာက်မိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနကိပင်ေကာက်မိနယ ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ် မိေြမအမ တွဲအမှတ် (၁၂/၂၀၂၁)၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ် မိေြမအမ တွဲအမှတ် (၁၂/၂၀၂၁)

ေြမငှားဂရန်စာချပ်(ဂရန်)ထုတ်ေပးရန်အတွက် ကန်ကွက်လ ာေြမငှားဂရန်စာချပ(်ဂရန်)ထုတ်ေပးရန်အတွက် ကန်ကွက်လ ာ

တင်သွင်းိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာတင်သွင်းိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ

(အထက်ြမန်မာြပည်မိှင့် အခွန်နည်းဥပေဒ-၅၂(က) (၂) ှင့် (အထက်ြမန်မာြပည်မိှင့ ်အခွန်နည်းဥပေဒ-၅၂(က) (၂) ှင့် 

ေအာက်ြမန်မာြပည်ေအာက်ြမန်မာြပည်

မိှင့် ေကျးရာများ နည်းဥပေဒ-၁၉(၂) တိုအရ)မိှင့် ေကျးရာများ နည်းဥပေဒ-၁၉(၂) တိုအရ)
၁။  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းယားလမ်းေန 

DENKO TRADING Co.,Ltd (ကိုယ်စား) ဦးဝဏ ခိုင် (ဒါိုက်တာ)သည် က ်ုပ်ထံသို 

ကွင်းအမှတ် (၅၀၅E လက်ပပံင်စကွုင်း၊  ဦးပိင်ုအမှတ် (၃၆၈ခ/၁၊ ၃၆၈ခ/၂)၊ ဧရယိာ (ဝ.၅၃)

ဧက၊ လက်ပံပင်စုရာ၊ လက်ပံပင်စု အုပ်စု၊ ကိပင်ေကာက်မိရှိ ေအာက်ပါအလား 

အလာ ေလးရပ်ပါရှိသည့ ်ေြမကွက်အား ေြမငှားဂရန်အသစ ်(စက်မ /စီးပွား) ေလ ာက် 

ထားလာပါသည်-

 အေရှလားေသာ ် -  ဦးပိုင်အမှတ်(၄၉၈၂)

 အေနာက်လားေသာ် -  ဦးပိုင်အမှတ်(၃၆၈ဃ/၂)၊ (၃၆၈ဃ/၁)

 ေတာင်လားေသာ ် -  ဦးပိုင်အမှတ် (၃၆၈/၃)

 ေြမာက်လားေသာ ် -  ဦးပိုင်အမှတ် (၃၆၈က/၁)

၂။ ဦးဝဏ ခိုင်၏ ေလ ာက်ထားချက်အေပ မည်သည့်အတွက်ေကာင့် ေဆာင်ရက ်

မေပးသင့်ေကာင်း ယင်းေြမကွက်အား  စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်ြဖစ်ပါသည်။ 

သက်ဆိုင်ရာ မည်သူမဆို ဂရန်ထုတ်မေပးရန ်ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းြပချက်ရှိသည့ ်

ကန်ကွက်လ ာကို (၂၄-၁၁-၂၀၂၁) ရက်၌ ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းရက်မတိုင်မီြဖစ်ေစ က ်ုပ်ထံသို 

တင်သွင်းိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းကိ ုစာြဖင့်သာေရးသားကန်ကွက်ရမည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါရှိသည့်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်လ ာ တင်သွင်းသူမရှိပါက 

ေလ ာက်ထားသူအားေြမငှားဂရန ် ထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ကိပင်ေကာက်မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနကိပင်ေကာက်မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ အုတ်တွင်းမိ 

နယ်၊ အထက ေညာင်ေြခေထာက်၊ နဝမ 
တန်း(A)မှ   မေချာရတနာခိုင်၏  ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ ဦးလှြမင့် [၇/အတန(ိုင်) 
၀၇၂၂၁၀]ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးလှြမင့်ဦးလှြမင့်

“ ခံေြမဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်း“ ခံေြမဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးရဲလင်းထွန်း[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၁၂၇၈]သည် “ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဈ)ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဈ)

ရပ်ကွက်၊ စက ဝတ်(၁)လမ်း၊ အမှတ်-(၃၂၇)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(ဈ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၃၂၇)ဟုေခ တွင်ေသာ (၄၀x၆၀)ေပရှိ ရပ်ကွက်၊ စက ဝတ်(၁)လမ်း၊ အမှတ်-(၃၂၇)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်(ဈ)၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၃၂၇)ဟုေခ တွင်ေသာ (၄၀x၆၀)ေပရှိ 
စ်ှ(၆၀)ေြမငှားဂရနေ်ြမငှ့် ယင်းေြမေပ ရှ ိအကျိးခစံားခငွ့်အရပ်ရပအ်ားလုံး"ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး"တိုအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသတိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူ "ဦးေမာင်ေမာင်ေဇာ[်၁၂/
ဥကမ(ိုင်)၀၂၁၈၅၄]"ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခုိင်လံုသည့်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား
မူရင်းများှင့်အတ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)  ဦးေနလင်း(LL.B)ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)  ဦးေနလင်း(LL.B)
(စ်-၁၄၅၉၈)  (စ်-၁၄၅၉၂)   (စ်-၅၀၄၃၀)(စ်-၁၄၅၉၈)  (စ်-၁၄၅၉၂)   (စ်-၅၀၄၃၀)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

Law Garden LawfirmLaw Garden Lawfirm
အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(သမုိင်း)၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(သမုိင်း)၊ 

ဧရိယာ(၀.၁၁၉)ဧကရှိေသာရာေြမ(၃/ခ ရပီး)ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၉)ဧကရှိေသာရာေြမ(၃/ခ ရပီး)ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

၆-ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ေစတီလမ်း၊ အမှတ်(စ/၃၁၆)ဟုေခ တွင်ေသာေြမကွက်ှင့် (၂)ထပ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် ၆-ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ေစတီလမ်း၊ အမှတ်(စ/၃၁၆)ဟုေခ တွင်ေသာေြမကွက်ှင် ့(၂)ထပ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလုံးအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်အားလုံးအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦတိုအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု  (၁-၄-၂၀၁၁)ရက်စွဲပါ 

မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ-်၁၆၈၃/၂၀၁၁ ြဖင့် ေဒ သန်းသန်းေအး[၇/ပတန(ိုင်)၀၀၃၇၄၄]ကိုင်ေဆာင်သူမှ 

လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိုပါေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦတို

အေပ  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထားမူရင်း စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ    က ်ုပ်ထံလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လှလှေဝ(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၈၀)ေဒ လှလှေဝ(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၈၀)

အမှတ်-၄၀၆(2B)၊ မုဒိတာအိမ်ရာ-၂၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၄၀၆(2B)၊ မုဒိတာအိမ်ရာ-၂၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၉၁၅၀၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၇၄၅၂၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၉၁၅၀၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၇၄၅၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 မိတ်ခိုင်၊ မိတ်မိ၊ ထားဝယ်စုရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်-၁၁/၂၈(က) 

ထားဝယ်စေုတာင်ကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(ဆ/၆၃)၊ ေြမဧရယိာ သညုဒသမ၀၂၉ ဧကရိှ 
ေြမကွက်အား ေြမငှားဂရန်အမ တွဲအမှတ်(၂၀၆/၁၉၉၈-၁၉၉၉)အရ ဦးဘြမ 
အမည်ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်တွင် ေြမငှားဂရန်သက်တမ်းကုန်ဆံုး 
ေနြခင်း၊ ၎င်းအမည်ေပါက်သူသည ်(၁၂-၁၀-၂၀၀၅)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဇနီး 
ြဖစ်သ ူေဒ ဟန်ေရ သည်(၁၆-၄-၂၀၁၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန် 
ခဲ့သြဖင့် သားသမီးများြဖစ်ကသည့် (၁)ဦးေကျာ်လင်း၊ (၂) ေဒ ုုရီ၊ (၃) ဦးေကျာ် 
မင်း၊ (၄)ေဒ ကကခင်၊ (၅) ေဒ ြမင့်ေအး၊ (၆) ဦးေကျာ်ဆန်း၊ (၇)ေဒ ခင်စန်းဝင်း၊ 
(၈) ဦးေကျာ်စိုးတိုအနက် အမှတ်စ်(၂)မှ (၈)အထ ိအေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်ရရိှသ ူ
ဦးေကျာ်လင်းမှပုိင်ဆုိင်ေကာင်း မ က်ဟေကာ်ြငာလ ာစာချပ်အမှတ်(၂၃၆/၂၀၂၀)
ြဖင့် ေကာ်ြငာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါေြမငှားဂရန်အား(အသစ်)ေလ ာက်ထားိုင်ေရး 
ဦးေကျာ်လင်း[၆/မအရ(ိင်ု)၀၂၆၈၅၂]၊ ေဒ ုရု[ီ၆/မအရ(ိင်ု)၀၂၆၈၆၈]၊ ဦးေကျာ် 
မင်း[၆/မအရ(ိင်ု)၀၂၆၈၃၈]၊ ေဒ ကကခင်[၆/မအရ(ိင်ု) ၀၂၆၈၅၃]၊ ေဒ ြမင့ေ်အး 
[၆/မအရ(ိင်ု)၀၂၆၈၃၄]၊ ဦးေကျာ်ဆန်း[၆/မအရ(ိင်ု)၀၂၆၈၂၀]၊ ေဒ ခင်စန်းဝင်း[၆/
မအရ(ုိင်)၀၂၆၈၄၆]၊ ဦးေကျာ်စုိး[၆/မအရ(ုိင်)၀၂၆၈၂၉]တုိမှ ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက မတ်ိခိင်ုအေထေွထအွပ်ုချပ် 
ေရးဦးစီးဌာနုံးသို ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း ေြမပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။           ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ

                                              ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန                                              ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
                                            မိတ်မိ                                            မိတ်မိ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ွားထိုးကီးမိနယ်၊ ကေဒါင်း 

အ.ထ.က(ခွဲ) ဒသမတန်း၊ (သင်ိုး 
ေဟာင်း)မှာ ပညာသင်ကားေနေသာ 
မခိုင်ုေဝ၏   ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးလှကိင်[၉/နထက(ိင်ု)၁၁၃၈၈၈]
ြဖစ်ပါေကာင်း။             ဦးလှကိင်    ဦးလှကိင်  



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄/စမီကံန်ိး- 

၂)၊ ရတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၈)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမည်ေပါက် ဦးထွန်းရင် 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၇၃၄၃]ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ(၀.၀၆၇)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ 
ေြမကွက်၏ေြခရင်းဘက်ြခမ်း အလျားေပ(၂၀) x အနံေပ(၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ 
တစ်ထပ်တုိက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူ 
ပုိင်ဆုိင်ထားပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ဦးသန်းကည်[၁၁/ကဖန 
(ိင်ု)၀၀၄၅၀၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန ်
သည်အထ ိကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးကိုကိုကီး(LL.B)ဦးကိုကိုကီး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၆၉၂)     ဖုန်း- ၀၉-၄၂၃၇၂၆၀၁၆အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၆၉၂)     ဖုန်း- ၀၉-၄၂၃၇၂၆၀၁၆

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးမိနယ်၊ ကင်းပိင်ုကျေံကျးရာအမှတ်(၃၅၀)

ေန ေဒ ေမာ်[၇/ပခန(ိင်ု)၂၃၁၈၀၂]၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ေအာင်ြပည့လ်င်း[၇/

ပခန(ိုင်)၄၈၄၈၆၆]ကိုင်ေဆာင်ထားသူအား မိဘကို စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

ြပလုပ်ပီး အိမ်ေပ မှ ဆင်းသွားသြဖင့ ်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ် 

လိုက်ပါသည်။ သူှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ အဝဝကိုမှ တာဝန် 

ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဒ ေမာ် [၇/ပခန(ိုင်)၂၃၁၈၀၂] ေဒ ေမာ် [၇/ပခန(ိုင်)၂၃၁၈၀၂]

မတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချြခင်းမတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချြခင်း
က န်ေတာ်များ REGAL NATION COMPANY LIMITED ၏ မတည်ရင်းီှး 

ထားေသာ အစုရှယ်ယာ(၈၀၀)စု ေပးေချပီး အစုရှယ်ယာများ၏ တန်ဖိုးကျပ ်
(၈၀၀၀၀၀၀၀)မှ အစုရှယ်ယာ(၁၀၀)စု ေပးေချပီးအစုရှယ်ယာများ၏ တန်ဖိုး 
ကျပ် (၁၀၀၀၀၀၀၀)သို ေလ ာ့ချမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

REGAL NATION COMPANY LIMITEDREGAL NATION COMPANY LIMITED

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ဘုရင့်ေနာင်ရပ်ကွက်၊ ဆင်ြဖ 

ရှင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၃၆/က)ေန ဦးသန်းိင်ု[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၆၃၈၃]၏သား 
ေမာင်သိန်းထွန်း   [၁၂/ဒလန(ြပ) ၀၀၂၀၀၂]သည်   မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကို 
နားမေထာင်ဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပမူပီး အိမ်ေပ မှ မိမိ 
သ ေဘာဆ အေလျာက် ဆင်းသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 
စွန်လ တ်လုိက်သည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်သက်ဆုိင်သည့်ကိစ ရပ်များအား 
တာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်း 
ေမးြမန်းြခင်း သည်းခံပါ။)

ဦးသန်းိုင်ဦးသန်းိုင်

သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏သစ်ပင်စိုက်မ ှအရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံ(ေြမာက)်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဓနသိဒ ိလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)တည်ရှိရာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၅စီဂျ၊ီ 

ေြမကွက်အမှတ် ၂၃၇၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ ေြမအမည်ေပါက် ဦးေအာင်ိင်ု[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၁၃၀၄၈]ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေြမအမည်ေပါက ်ဦးေအာင်ိုင်သည ်လူပျိကီးဘဝြဖင့ ်(၂၄-၁၂-၂၀၀၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ေကာင်း၊  ဦးေအာင်ိုင်၏မိဘှစ်ပါးမှာ 
ဦးြမလ  င်ှင့်ေဒ ေစာကည်တိုြဖစ်ပီး ဦးေအာင်ိုင်၏ေမွးချင်းေမာင်ှမများမှာ အစ်လိုက်အားြဖင့်  (၁) ဦးစိန်ဝင်း၊ (၂) ဦးေအာင်လွင်၊ 
(၃)ဦးေအာင်ိုင်၊ (၄)ေဒ ခိုင်ခိုင်ေဆွတိုြဖစ်ေကာင်း၊ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေဆွသည် ဦးေအာင်ိုင်၏ ညီမအရင်းေတာ်စပ်ေကာင်း၊ ဦးေအာင်ိုင် 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဦးေအာင်ိုင်၏ညီမ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေဆွတစ်ဦးတည်းကသာလ င် ကျန်ရစ်ေသာအဆိုပါေြမှင့်အိမ်၏ အကျိးခံစားခွင့်
အရပ်ရပ်အားလံုးေပ တွင် အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ထားေကာင်း၊ ေဒ ခုိင်ခုိင်ေဆွမှလဲွ၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်မရိှေကာင်း 
ေဒ ခိုင်ခိုင်ေဆွ [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၂၃၄၃]၏ ၂၀-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ အစ်ကို(၁)ဦးြဖစ်သူ 
ဦးေအာင်လွင်မှာ ၁၉၉၃ခုှစ်ခန်တွင် ကွယ်လွန်ပီး ကျန်ရစ်သူအစ်ကို ဦးစိန်ဝင်းက ေဒ ခိုင်ခိုင်ေဆွ၏ ေြမပုံေလ ာက်ထားမ အတွက် 
သေဘာတူညီေကာင်းတင်ြပစာ၊ ယင်းေြမ၏ဂရန်မူရင်း၊ ဦးေအာင်ုိင်၏ေသဆံုးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတုိကုိတင်ြပ၍ 
ေဒ ခိုင်ခိုင်ေဆွက အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။       ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ မိဂသီ(၂၂)လမ်း၊ အမှတ်-

၂၈၈(ခ)၊ ေြမညထီပ် (ေခါင်းရင်း ခန်း) တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ယင်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ 
ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုပိုင်ဆိုင ်
လက်ရိှထားသ ူဦးခင်ေမာင်ကည် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၉၇၄၄]ထမှံ  က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ 
ဝယ်ယ ူရန် စရန်ေငတွချိေပးေချထားပါသည်။ အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှ (၁၄) ရက်အတွင်း တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပီး ကန်ကွက်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစ 
ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစိုးပိုင်(B.Com,D.A,R.L)ဦးစိုးပိုင(်B.Com,D.A,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၅၆/၂၉-၁၁-၂၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၅၆/၂၉-၁၁-၂၀၁၆)
အမှတ်-၁၇၅၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊အမှတ်-၁၇၅၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၅၃၆၃၆၊ ၀၉- ၇၃၁၅၃၆၃၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၅၃၆၃၆၊ ၀၉- ၇၃၁၅၃၆၃၆

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးဝင်းမင်းထူး [၁၂/လမတ(ိုင်) 

၀၃၂၄၅၇]၏သမီး မေကသရာဖူးသစ် 

အား    မခင်ကံ့ေကာ်ဖူးသစ ်    ဟု 

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မခင်ကံ့ေကာ်ဖူးသစ်မခင်ကံ့ေကာ်ဖူးသစ်

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မိုမိုေအာင ်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၁၂၆၄၀]သည် 

“ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းလမ်းသွယ်(၁၃)

လမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၁၁၀)၊ အခန်း(၇)၊ ေြမညီထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့် 

အကျိးခစံားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”တုိအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်အကျိး ခံစားခွင့်ရိှသူဟု 

အဆိြုပသ ူေဒ ေအးေအးေထွး [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၁၆၀၂]ထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယရူန် 

အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်း

အဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုသံည့စ်ာချပ် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ သတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက် 

မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၂၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၂၉၉)

အမှတ်(၅၁)၊ မိသစ်(၁)လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၁)၊ မိသစ(်၁)လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၀၈၅၆တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၀၈၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုသစ်ရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင် ၁၃ လမ်း၊ အမှတ်-၁၇ ဟေုခ တွင်ေသာ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ရန်ကုန်သစ်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၆၉(B)၊ (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇၅)
ဧက၊ စတုရန်းေပ(၁၂၀၀)ရှိ ေဒ ေစာတင်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ သွပ်မိုး၊ ပျ်ကာ၊ 
ပျ်ခင်းတစ်ထပ်ေနအိမ်(ေရ+မီးစုံ)အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်း
ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေကျာ်ဟိန်းပါ-(၃)ဦးထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးေမာင်ေစာေရ (ဘ) 
ဦးဦးသာလှ[၁၁/ကတန(ိင်ု)၀၀၀၈၄၁]ကိင်ုေဆာင်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ် 
ေသာ စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ က ်ုပ်ထံသို လူ
ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်၍ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေမာင်ေစာေရ ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေမာင်ေစာေရ ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းလဲ့လဲ့ခိုင်   (LL.B,D.B.L,DL,101 WIPO) ေဒါက်တာဖိုးြဖ(ခ)ရန်ိုင်ေအာင်ေဒ ှင်းလဲ့လဲ့ခိုင်   (LL.B,D.B.L,DL,101 WIPO) ေဒါက်တာဖိုးြဖ(ခ)ရန်ိုင်ေအာင်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၉၇) Doctor of Letters in Lawတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၉၇) Doctor of Letters in Law
 St. Clements University St. Clements University
 LL.M in International Trade LL.M in International Trade
 and Commercial Law University of Essex,UK and Commercial Law University of Essex,UK
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၁၅/၂၂-၆-၂၀၀၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၁၅/၂၂-၆-၂၀၀၅)

Phoe Phyu & Associates Law FirmPhoe Phyu & Associates Law Firm
အမှတ်-၅၀၆၊ (၅)လ ာ၊ လမ်း-၅၀၊ ကွန်ဒို(ဘီ)၊ ေအာက်ဘေလာက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။အမှတ်-၅၀၆၊ (၅)လ ာ၊ လမ်း-၅၀၊ ကွန်ဒို(ဘီ)၊ ေအာက်ဘေလာက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။

ဦးတင်ေအာင်မိုး[၁၀/မဒန(ိုင်)၀၀၄၀၂၁]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းဦးတင်ေအာင်မိုး[၁၀/မဒန(ိုင်)၀၀၄၀၂၁]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ မဂ င်လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၉၁၀)ေန က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ေဒ မိုးမိုးေသာ် [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၆၇၀၄]ှင့် ဦးတင်ေအာင်မိုး [၁၀/မဒန(ိုင်)၀၀၄၀၂၁]တိုသည် ၂၀၀၅-ခုှစ်မှစတင်၍ 
အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထုိင်ခ့ဲရာ သား(၁)ဦးထွန်းကားခ့ဲပီးေနာက် ဦးတင်ေအာင်မုိးသည် ၂၀၁၅ ခုှစ်မှစ၍ 
ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားကာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွေဒ မိုးမိုးေသာ်တို  သားအမိှစ်ဦးကိ ု စွန်ပစ်ထားခဲ့ပီး  ယေနအချနိ်အထိ 
တစ်စံုတစ်ရာအဆက်အသွယ်ြပလုပ်ြခင်းလည်းမရိှ၊ ပစ ည်းေငွေကးတစ်စံုတစ်ရာေထာက်ပ့ံမ မရိှပါေသာေကာင့် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ မုိးမုိးေသာ်ှင့် ဦးတင်ေအာင်မုိးတုိသည် ဇနီး/ခင်ပွန်းအြဖစ်သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မိုးမိုးေသာ် ဦးေမာင်ေမာင်မျိးလ  င်(LL.B)ေဒ မိုးမိုးေသာ ် ဦးေမာင်ေမာင်မျိးလ  င်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၀၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၀၄)
 အမှတ်(၂၆၆)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဝိဇယပလာဇာ၊  အမှတ်(၂၆၆)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဝိဇယပလာဇာ၊ 
 ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၁၇၇၁၊ ၀၉-၇၈၃၆၈၅၉၆၆ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၁၇၇၁၊ ၀၉-၇၈၃၆၈၅၉၆၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတီအိမ်ရာ၊ 

တိက်ုအမှတ်(A-1)၊ တိက်ုခန်းအမှတ်-602 ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ 
(၆-လ ာ)ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လံုးတုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပုိင် အေဆာက်အအံု 
ေနထိုင်ခွင့်စာချပ်တွင် ေရာင်းသ ူေဒ တင်ွယ်ေအး[၁၄/ပသန(ိုင်)၀၀၅၉၆၃]
အမည်ေပါက်လျက်ရှိသည့်  တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါတိုက်ခန်းအား 
အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ေရာင်းသထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန်အတွက် 
တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း၊ 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)
အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ (၉၇)လမ်း၊ 
အမှတ်(၅)ေြမညီထပ်ေန ေဒ ခင်မာကည[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၅၄၃၈]၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ    ေဒ ခင်မာကည်၏    သားများြဖစ်သည့ ်
ဦးသီဟထွန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၁၉၁၇]ှင့် ဦးေဇယျာထွန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်) 
၀၉၁၆၇၁]တိုသည် မခိင်ြဖစ်သ၏ူဆိဆုုံးမမ စကားကိ ုနာခြံခင်းမရိှဘ ဲဆန်ကျင်ပီး 
၎င်းတို၏စိတ်သေဘာဆ အေလျာက်   ြပမူေဆာင်ရက်ေနပါသြဖင့ ်  ၎င်းတို 
(၂)ဦးအား  သားအြဖစ်မှ  အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ေကာင်းှင့်  ၎င်းတိုှင့် 
ပတ်သက်ေသာ မည်သည့်ကိစ အဝဝကိုမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာကည် ေဒ ဇင်မာမင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L)ေဒ ခင်မာကည ် ေဒ ဇင်မာမင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁)
 အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊  အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ 
 ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅/

ေဝဘာဂ)ီ၊ သတီာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁/ေအ)ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေဒ စမ်းသတီာ 
အမည်ေပါက် ရရိှထားသည့ ်ဂရန်ေြမကွက်ကီးထမှဲ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ 

အလျား(၂၈)ေပxအနံ (၄၃
၃၅

)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်  အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်  ေဒ စမ်းသီတာ [၁၂/ 
မဂဒ(ိုင်)၀၀၀၂၆၅]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးမျိးလ  င်ြမင့်ထွန်း [၈/တတက(ိုင်) 
၁၁၈၂၉၀]ကိင်ုေဆာင်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါက့ဲသုိ အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်း 
ခိုင်လုံစွာြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်ပီးလ င်  အေရာင်းအဝယ်ကို  ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ဦးေဇာ်လင်း(ခ) မုဟမ ဒ်ယူွစ်ှင့် အများသိေစရန်ဦးေဇာ်လင်း(ခ) မုဟမ ဒ်ယူွစ်ှင့် အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ ြမန်မာ့ 

ဂုဏ်ရည်လမ်းမကီး၊ ၅-လ ာ၊ အမှတ်(၈၂)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မနီနီဝင်း(ခ) 
အိုင်မားန်ဘ ီ[၁၃/ကသန(ုိင်)၀၂၁၇၉၇]ှင့် ဦးေဇာ်လင်း(ခ) မုဟမ ဒ်ယူွစ်[၁၂/
မဂတ (ိင်ု)၀၇၉၃၉၇]တိုသည် (၂၀၀၉)ခှုစ်တွင် ေနကာဟ်ြပလက်ထပ်ထမ်ိးြမား 
ခဲ့ကပီး၊ သမီး(၁)ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ အိမ်ေထာင်ေရးအဆင်မေြပမ များ၊ 
စတ်ိသေဘာထားချင်းမတိက်ုဆိင်ုမ ၊ စတ်ိမချမ်းသာမ များေကာင့ ်(၁၈-၁၁-၂၀၂၁) 
ရက်ေနတွင် လင်မယားအြဖစ်မှ အပီးအြပတ် ကွာရှင်းြပတ်စဲလိုက်ပီြဖစ်ပါ 
သည်။ သက်ဆိုင်ရာဘာသာေရးအဖွဲကီး ဓမ သတ်ဌာနထံမှ အစ လာမ့်ဥပေဒ 
အရ လင်ခန်း-မယားခန်းအပီးြပတ်စဲြခင်းဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်ရယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ သိုပါ၍ ေနာက်ေနာင်တွင် တစ်ဦးှင့ ်တစ်ဦး မည်သိုမ  ပတ်သက်စပ်ဆိင်ုြခင်း 
လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
မနီနီဝင်း(ခ) အိုင်မားန်ဘီ ဦးရဲေကျာ်ထွန်း(LL.B)မနီနီဝင်း(ခ) အိုင်မားန်ဘီ ဦးရဲေကျာ်ထွန်း(LL.B)
[၁၃/ကသန(ိုင်)၀၂၁၇၉၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၃/ကသန(ိုင်)၀၂၁၇၉၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၁၄၁၂၇/၁၆-၁-၂၀၁၈) (စ်-၁၄၁၂၇/၁၆-၁-၂၀၁၈)
  အမှတ်(၇၄၀)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊   အမှတ်(၇၄၀)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ 
 (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၆၆၅၃၆ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၆၆၅၃၆

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊  ေြမတိုင်း ၂၁ ေအရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊  ေြမတိုင်း ၂၁ ေအ၂၊  ေြမကွက်အမှတ်၊  ေြမကွက်အမှတ ်
(S Section of N Position of N(S Section of N Position of N 1

2 of  II 23) ေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ of  II 23) ေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ 

လသာမိနယ်၊ လသာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၇)၊ ဧရိယာ (၁၄.၆ x လသာမိနယ်၊ လသာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၇)၊ ဧရိယာ (၁၄.၆ x 

၆၀)ေပ ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမပိင်ုဆိင်ုမ တစ်ဝက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေြမညထီပ် ၆၀)ေပ ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမပိင်ုဆိင်ုမ တစ်ဝက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေြမညထီပ် 

တိုက်ခန်းတိုှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးေကညာြခင်းတိုက်ခန်းတိုှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးေကညာြခင်း

အထက်ပါ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချ 

ခွင့်ရှိသူ ဦးေအးသိန်း[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၄၇၅၈] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ဦးေဇာ်မင်း [၁၂/လသန (ိုင်)၀၂၂၈၄၃]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 

အချိကို  ေပးေချပီးြဖစ်ရာ  အထက်ပါ  အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ပိင်ုဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကို ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

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

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



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

''ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်''''ကန်ကွက်ိုင်ပါသည'်'
ရန်ကုန်မိ၊  တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ သမာဓလိမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁၈၁)၊ ၅လ ာ (ဘ)ီ၊ (၁၅x ၅၀)ေပ တိက်ုခန်းအား ဦးလ  င်ထွန်းှင့် 

ေဒ နီနီချိတိုက ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းမရှိပါဟ ု

ဝန်ခံသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွတိုက ဝယ်ယူရန် စရန်တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၄) ရက်အတွင်း 

ခိုင်မာသည့် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဆက်သွယ်ကန်ကွက ်

ိုင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီး 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးထိန်လင်း (LL.B) (စ်-၈၀၂၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနဦးထိန်လင်း (LL.B) (စ်-၈၀၂၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

၁၇ (ဘီ)၊ သာဓုလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊၁၇ (ဘီ)၊ သာဓုလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊

Ph-09 422200128Ph-09 422200128

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ အေနာ်မာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၇၂/က)၊  အကျယ်အဝန်း (၆၀x၂၀) ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  လူေနအိမ် (၁)လုံးအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ  ေဒ ေဆေွဆဝွင်း [၅/ရဘန(ိင်ု) ၁၂၀၃၄၄] မှ တရားဝင်လက်ရိှထား ပိင်ုဆိင်ုလာခဲေ့ကာင်းှင့ ်
ေရာင်းချပုိင်ခွင့် အြပည့်အဝရိှေကာင်းဝန်ခံ၍ ေရာင်းချလုိေကာင်းကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွ ဦးဘုန်းြမင့်ေဇာ်[၁၄/ဇလန(ုိင်) 
၀၉၆၅၅၁]ှင့် ေဒ သ ာေဌး(ခ)သင်းသင်းသ ူ [၁၂/လမတ(ြပ)ဝဝဝ၂၄၆] တိုမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့်  အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တိကျခုိင်လံုေသာစာရက် 
စာတမ်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေဇာ်ေဇာ်ဟန်(LL.B,D.B.L,D.I.L)    ေဒ အိအိကို (LL.B, C.B.L, D.I.L) ဦးေဇာ်ေဇာ်ဟန်(LL.B,D.B.L,D.I.L)    ေဒ အိအိကို (LL.B, C.B.L, D.I.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၄၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၄၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၄)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၄၉၀၊   ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၂၀၅၃၉၁ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၄၉၀၊   ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၂၀၅၃၉၁

အမှတ်-၆၂/(၆လ ာ)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ က န်း(လယ်) ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၂/(၆လ ာ)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ က န်း(လယ်) ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 အမှတ်(၂၄)၊ ဌာနာလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရိှ 

(၆)လ ာ ေဟာင်ေကာင်တိုက ်အေဆာက်အအုံ၏ (၅/၆)လ ာ၊ ေြခရင်းခန်း၊ 

(၁၂.၅'x၅၀')အကျယ်ရိှ ေရမီးစုလံင်စွာပါရိှေသာတိက်ုခန်းကိ ုပိင်ုရှင် ဦးသန်း 

ထုိက်[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၇၃၇၀၈]ထံမှ ေဒ ခုိင်စ ာအုန်း[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၂၃ 

၃၈၅]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ပါတိက်ုခန်းကိ ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားြခင်း 

ှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ပါဝယ်ယူြခင်းကိစ ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ု

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခိုင်စ ာအုန်းေဒ ခိုင်စ ာအုန်း

[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၃၃၈၅][၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၃၃၈၅]

တိုက်(၃၄)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံ။တိုက်(၃၄)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံ။

ဖုန်း-09-797927434, 09-266580594ဖုန်း-09-797927434, 09-266580594

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝလမ်း၊ 

အမှတ်(၈၆၂/က)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့်     
(၈   )ထပ်တိုက်၏ (၈-လ ာ) ေြခရင်းခန်း အကျယ်အဝန်း(၁၉'x၅၄')ရှိ 
တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ကုိယ်ပုိင် 
မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်ေရမီတာအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
ကုိ တရားဝင်လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ထားရိှလျက် အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
ှင့် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးကျင်တီ[၁၂/လမတ(ုိင်) 
၀၁၇၈၃၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့ ်
ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။

 အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက ်
လုိပါက ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်
တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 

လွန်ပါက ဤတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စ ာေမ းေဒ စ ာေမ း
LL.B,M.P.A,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.APsy,D.I.R,D.G.ILL.B,M.P.A,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.APsy,D.I.R,D.G.I

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)
အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉- ၉၇၀၃၄၈၈၄၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉- ၉၇၀၃၄၈၈၄၄

၁
၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေငွကာယလံမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- ၅၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-

(၂၃၈/ခ)၊ ဧရိယာ (အလျား ၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ) စတုရန်းေပရိှ ဦးစံေဖ အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့်  ဝယ်ယူလက်ဝယ် ပုိင်ဆုိင်ထားပီး ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခေံြပာဆိသု ူဦးစန်းလွင် [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၄၀၁၈၆] ထမှံ  က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ  အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ် 
မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးေအာင် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ြပည့် (LL.B,D.B.L)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၀၄၈)ေဒ ခင်ြပည့ ်(LL.B,D.B.L)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၀၄၈)

အမှတ်(၈၄) (ပထပ်)၊ ၉၄လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၅၀၁၇၁၉၃အမှတ်(၈၄) (ပထပ်)၊ ၉၄လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၅၀၁၇၁၉၃

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၄၁၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၆၈၊ ေြမကွက်အမှတ-်၂၄၁၊ 

ဦးေကျာ်ွန်  အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်စာချပ်ရရှိပီးေြမကွက်၏ ဦးေကျာ်ွန်  အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်စာချပ်ရရှိပီးေြမကွက်၏ 

ေြမအမည်ေပါက်ေြပာင်းလဲေရးအတွက်  အများသိေစရန် ေကညာချက်ေြမအမည်ေပါက်ေြပာင်းလဲေရးအတွက ် အများသိေစရန် ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူခ့ဲပီး တရားဝင် ပုိင်ရှင်အြဖစ် အ ပ် 

အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသကူ ေြမကွက်၏ ေြမအမည်ေြပာင်းလေဲရးအတွက် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံးှင့ ်မိြပေြမယာ 
ှင့် စီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် တရားဝင်ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက် မူလေြမအမည်ေပါက်သူထံမှ  ''အထူးကုိယ်စားလှယ်လ စဲာ'' ေပးအပ်ရန်ေမတ ာ 
ရပ်ခံ၍ အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်ရန်အေကာင်းအချက် ခိုင်လုံစွာရှိသူအေနြဖင့် တိကျခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်း 
(မရူင်း) အေထာက်အထားြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း (လကူိယ်ုတိင်ု)လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်သမူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီ ''အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ'' ကိ ုလက်ရိှေြမကွက်လပ် လက်ဝယ်ရိှသ ူ
အားေပးအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေကျာ်ွန်   ဦးခင်ြမ (စ်-၇၀၆၂/၂၉-၃-၂၀၀၂) ဦးေကျာ်ွန်   ဦးခင်ြမ (စ်-၇၀၆၂/၂၉-၃-၂၀၀၂)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
                   တိုက်-၉၂/၂၊ ပယင်းလမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊                    တိုက်-၉၂/၂၊ ပယင်းလမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
                  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၃၀၅၆၀၃၉၊ ၀၉-၇၉၇၇၆၁၆၄၃                  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၃၀၅၆၀၃၉၊ ၀၉-၇၉၇၇၆၁၆၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဆးိုးတန်းငိမ်းချမ်းေရးရပ်ကွက်၊ 

ေဆးိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၁၃၊ ၆-လ ာ(ေအ) (ေခါင်းရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ 
တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်ဆက် ယ်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးကိ ုစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး တရားဝင်လက်ရှိထား၍ 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ဦးရဲြမတ်သူ [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၇၀၈၄]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၉၁)
အမှတ်(၅၇)၊ (၆-လ ာ)၊ သိပ ံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၇)၊ (၆-လ ာ)၊ သိပ ံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၇၇၄၇၅၆၅၀၆ဖုန်း-၀၉- ၇၇၄၇၅၆၅၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ ၉၂-လမ်း၊ အမှတ် 

(၈၃)၊ ၃-လ ာ (ေအ+ဘ)ီ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅ေပx၅၀ေပ)စီရှိ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ယင်း 
တိုက်ခန်း(၂)ခန်းေပ တွင် တွယ်ကပ်ပါရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
တုိက်ခန်းအမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးလှေမာင်[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၄၈၈၂](ကွယ်လွန်)
ှင့် ေဒ ခင်ှင်းေဝ(ကွယ်လွန်)တုိ၏ အေမွဆက်ခံသူသမီးများဟုဆုိေသာ (၁) ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်း   
[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၁၀၅၇]၊ (၂) ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၁၆၂၃၀]ှင့(်၃) ေဒ ေဒ 
လီဝင်း (ခ) ေဒ တင်တင်ဝင်း[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၄၉၀၇၈]ကုိင်ေဆာင်သူတုိထံမှ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်း(၂) ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes (Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes (Law),D.B.L]
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ် (၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၇၅၀၂၁၈၄၁မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ဖခင်ှင့် သမီးအမည်မှန်ဖခင်ှင့် သမီးအမည်မှန်

 အေရှဒဂုံ၊ အ.ထ.က(၂) ဒသမ 

တန်းမှ မထဲှမ်ပါရ်၏ အမည်မှန်မှာ 

မထာှဲမ်ပါရ်ြဖစ်ပီး ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးထန်အံုး[၅/ကထလ(ုိင်) 

၀၄၁၂၁၇]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်-ဦးထန်အုံးဖခင်-ဦးထန်အုံး

သမီး-မထာှဲမ်ပါရ်သမီး-မထာှဲမ်ပါရ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုအံေရှမိနယ်၊ (၁၃၀) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၀၃၁၊ 

ေပ(၄၀x၆၀)ေြမကွက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်အား ေဒ သတီာေအး[၇/တငန 

(ိုင်)၁၀၄၆၆၀]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံ 

ေရာင်းချပါသြဖင့ ်စရန်ေငွတချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်  

ကွက်လုိသူများရိှပါက အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်

ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အည ီပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ေချာစုလ  င်ေဒ ခင်ေချာစုလ  င်

[၉/မမန(ိုင်)၀၇၈၄၄၃][၉/မမန(ိုင်)၀၇၈၄၄၃]

Ph: 09-448015860Ph: 09-448015860

ေရ ရတုေမွးေနဆုေတာင်းေရ ရတုေမွးေနဆုေတာင်း
 သား မင်းေမာ်ေဖ(ခ) မင်းထွဋ်ေဖ(ခ) ဖန်ေပသီး၏ 

အသက်(၅၀)ြပည့်ေရ ရတုေမွးေနမှစ၍  သက်ရှည ်

ကျန်းမာချမ်းသာပါေစ။

ေဖေဖ- ဦးသိန်းိုင်ေဖေဖေဖ- ဦးသိန်းိုင်ေဖ

               ေမေမ- ေဒ ခင်ြမင့်               ေမေမ- ေဒ ခင်ြမင့်

အမှတ်(၁၄၆)၊ ၇၃x၃၃လမ်းေထာင့်အမှတ်(၁၄၆)၊ ၇၃x၃၃လမ်းေထာင့်

မဂ  လာလမ်း၊ မ ေလးမိ။  မဂ  လာလမ်း၊ မ ေလးမိ။  

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊    အမှတ်(၇)၊ 

အေြခခံပညာအထက်တနး်ေကျာင်း၊ 

ဒသမတန်း(Eco)တွဲတွင် ပညာသင် 

ကားေနေသာ ေမာင်ဟိန်းထက်ေဇာ ်

၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ (၂-၆-

၂၀၀၄)ြဖစ်ပီး   ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးေနမျိးထိုက်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်ဦးေစာြပည့်ချမ်းသာ [၇/

ရတရ(ိုင်)၀၁၅၄၅၃]၏ ိုင်ငံကူးလက ်
မှတ်(နံပါတ်မမှတ်မိ)သည် ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့ ်  ေတွရှိပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၈၀၈၆၅၅၂ဖုန်း-၀၉-၉၇၈၀၈၆၅၅၂

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၂၄၀၆/က)၊ ေဇယျဝတီလမ်း၊ (၁၀/ေတာင်) (၁၂)

ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၀၆/က)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧကအကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမသည် ဦးွန်စန်ိ (TRY-၀၁၅၃၉၀) အမည်ေပါက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည် 
ေပါက်ထမှံ ေရာင်းသမူျားြဖစ်သည့ ်(၁)ဦးစိုးမိုး[၈/အလန(ိင်ု)၁၃၄၁၀၁] (၂)ဦးမိုး 
ဦးဇွန်[၈/အလန(ုိင်)၁၃၄၁၁၀]တုိ၏မိခင် ေဒ ခင်ေဌးရီ[၈/ကမန(ုိင်)၀၀၆၂၉၃]
က အရပ်ကတိစာချပ် အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားလျက်ရိှပီး 
အဆိုပါ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို 
အထက်ပါေရာင်းသူများက   အပီးအပိုင် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့ ်
အေလျာက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ
၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ ်
ကိစ ှ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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ရေစြခင်းငှာ ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ရေစြခင်းငှာ ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၅၇၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၅၇

ကွယ်လွန်သူ ဦးေဇာ်မိုး၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း။ကွယ်လွန်သူ ဦးေဇာ်မိုး၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း။
ေဒ နန်းရီရီခိုင်                                       ေလ ာက်ထားသူေဒ နန်းရီရီခိုင်                                       ေလ ာက်ထားသူ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၄၈)

လမ်း၊ အမှတ်- ၁၆၀ (ဒုတိယထပ်)၌ေန ေဒ နန်းရီရီခုိင်က ကွယ်လွန်သူ ဦးေဇာ်မုိး 
၏ဇနီးေတာ်စပ်သည်ဟူ၍ အထက်ေနရပ်လိပ်စာေန ၎င်းကွယ်လွန်သူ 
ဦးေဇာ်မိုး၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထဲမှ ရရန်ရှိေသာေက းမီများကို 
ေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိုေကာင်း 
ဤံုး၌ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူဦးေဇာ်မုိး၏ ကျန်ရစ်ေသာ 
ပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရိှသဟူသူမ  တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ 
၈ ရက်၊ ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၅ ရက်တွင်လာေရာက်ကရမည်။ 
၎င်းေနရက်တွင် ေလ ာက်ထားသူ ေဒ နန်းရီရီခိုင်၏ ေလ ာက်ထားချက်ကို 
ကားနာ၍ လက်မှတ်စာရသင့ ်မရသင့်ကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                (စိုးလင်းေအာင်) (စိုးလင်းေအာင)်
                                              ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)                                              ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ရရဲန်ေအာင်လမ်းသွယ်(၃)၊ တိက်ုအမှတ်(၁၁၉)ရိှ တိက်ု၏ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ရရဲန်ေအာင်လမ်းသွယ်(၃)၊ တိက်ုအမှတ်(၁၁၉)ရိှ တိက်ု၏ 
(ေြမညီ)(ေခါင်းရင်းြခမ်း-အစွန်ဆုံးအခန်း)အကျယ်အဝန်း (၁၃ေပx၄၆ေပ)ခန်ရှိတိုက်ခန်းှင့ ် (ေြမညီ)(ေခါင်းရင်းြခမ်း-အစွန်ဆုံးအခန်း)အကျယ်အဝန်း (၁၃ေပx၄၆ေပ)ခန်ရှိတိုက်ခန်းှင့ ်
ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို   ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ု  

   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်ြမင့ဦ်း[၁၂/
မရက(ိုင်)၀၆၅၄၃၃]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးေအာင်ြဖစ်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။
             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-
ေဒ ေဆွေဆွ                ဦးြမင့်သန်း            ေဒ သီရိလ  င်                  ဦးေအာင်ေဇာ်မိုးေဒ ေဆွေဆွ                ဦးြမင့်သန်း            ေဒ သီရိလ  င်                  ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး
(စ်-၃၀၀၃)               (စ်-၆၉၆၃)         (စ်-၁၅၂၆၀)                  (စ်-၁၆၃၅၆)(စ်-၃၀၀၃)               (စ်-၆၉၆၃)         (စ်-၁၅၂၆၀)                  (စ်-၁၆၃၅၆)
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အစ လာမ်တရားဥပေဒှင့်အညီ နိကာဟ်ြပလက်ထပ်ပီးစီးေကာင်းအစ လာမ်တရားဥပေဒှင့်အည ီနိကာဟ်ြပလက်ထပ်ပီးစီးေကာင်း
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ (၁၆၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂) (၄ လ ာ)ေန ေမာင်ချစ်ကုိ ေမာင်ချစ်ကုိ 
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အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
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ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
 က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသန်းေမာင်ြမင့[်၁၁/မပတ(ိင်ု)၀၃၃၁၇၇]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ 

တရားဝင် လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၈/ဘီ၊ ေြမကွက်အမှတ-် 
၈၀/၃၀၊ ေြမဧရိယာ(အလျား၂၂' ၆"xအနံ ၅၀')ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
အာရ်စီ(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ မှ အမှတ်(၃၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ မုန်လုပ်
ေဆာင်းကန်ုးေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ဟေုခ တွင်ေသာ ေရ၊ မီးအြပည့အ်စု ံတိက်ုခန်း 
(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေြမပိုင်ရှင် ဂရန်အမည်ေပါက် 
ေဒ ြမတ်ြမတ်ငိမ်း[၁၄/ညတန(ိုင်)၀၀၀၆၂၁]ကိုင်ေဆာင်သူမှ အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်း၊ 
လုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းချက် 
များအရ အဆိုပါတိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အပီးအပိုင ်
လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန် က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ေဒ ြမတ်ြမတ်ငိမ်း[၁၄/ညတန(ုိင်)၀၀၀၆၂၁]ကုိင်ေဆာင် 
သူထံသို စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤ 
ေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားများှင့ ်
အတ ူက ်ုပ်ထံသို ံုးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိခဲ့ပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)   ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B, D.B.L)ဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)   ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)  (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)(စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)  (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)

အမှတ်(၁၄၇၀/က) ၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄၇၀/က) ၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၂၀)

ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၆/က)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ် 
အဝန်းေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရှိ လူေနထိုင်ခွင့်ရ စွန်လ တ်လယ်ေြမှင့ ်
ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ထပ်တိုက်အိမ်အပါအဝင ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုပိင်ုဆိင်ုသည်ဟအုဆိရိှုသ ူေဒ တင်တင်ဦး[၁၂/
ဥကမ(ိုင်)၀၅၇၆၈၄]ကိုင်ေဆာင်သူမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများအား ကာလ 
ေပါက်ေဈးအတုိင်း  ေရာင်းချရန်ညိ  င်းသေဘာတူကပီး စရန်ေငွအချိကုိ 
ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက ်
လုိပါက အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤသတင်းစာ 
ပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အကယ်၍ ကန်ကွက်သမူရိှလ င် အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဌးလွင်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၄၀၈)ဦးေဌးလွင်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၄၀၈)

အမှတ်(၆၀၁)၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်(၆၀၁)၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ဦးဟန်သန်ိးဦး[၁၄/ကလန(ိင်ု)၀၉၅၂၁၇]၏အမည်ြဖင့ ်မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖံွဖိး 

ေရး ဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်ဝယ်ယလူက်ေရာက်ရရိှထားသည့ ်ေအာက်စာရင်းပါပစ ည်းကိ ု
ဦးဟန်သိန်းဦးထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြဖအိေဆွ[၇/ပမန(ိုင်)၁၃၁၀၉၇]
ကိုင်ေဆာင်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူ၍ စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် 
ယင်းပစ ည်းအေပ  ပိင်ုေရးပိင်ုခွင့အ်ေရးဆိ ုအြငင်းပွားလိသုရိှူပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်း  အေထာက် 
အထားများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူများ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ပစ ည်းစာရင်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ပစ ည်းစာရင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ စက်မ ဇုန်(၃)၊ Commercial Area (2) အိမ်

ရာစီမံကိန်း(ေရ ဂ မာအိမ်ရာ)၊ တိုက်အမှတ် (၈)၊ အခန်းအမှတ(်၃၀၁)၊ (တတိယထပ)်
ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။
လ ဲအပ် န်ကားသူ               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြဖအိေဆွ  ေဒ ခင်ေဆွြမင့်  ဦးိုင်ဝင်းေဒ ြဖအိေဆွ  ေဒ ခင်ေဆွြမင့ ်  ဦးိုင်ဝင်း

  (LL.B)    (LL.B., D.B.L., D.I.L.)  (LL.B)    (LL.B., D.B.L., D.I.L.)
   အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
  (စ်-၄၉၀၉၉/၁၇)  (စ်-၁၆၇၈၉/၂၀)  (စ်-၄၉၀၉၉/၁၇)  (စ်-၁၆၇၈၉/၂၀)
   ုံး- အမှတ်(၁၈၉/၁၉၅) (၁၀)လ ာ (ေအ)    ုံး- အမှတ်(၁၈၉/၁၉၅) (၁၀)လ ာ (ေအ) 
  ပန်းဆိုးတန်းတာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(လယ်)၊   ပန်းဆိုးတန်းတာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(လယ်)၊ 
  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၈၄၇၈  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၈၄၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-TOSTA 

အိမ်ရာစီမံကိန်း(B-AVENUE)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၆၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-B/၇၈၊ 
(၂၈၆၇စတရုန်းေပ၊ ၀.၀၆၅ဧက)အကျယ်ရိှ ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း[၁၀/မလမ(ိင်ု)၁၄၇၉၅၄]၊ 
ေဒ ဥမ ာသန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၉၄၂၇]ကိုင်ေဆာင်သူများမှ တရားဝင်အမည်ေပါက ်
ဝယ်ယလူက်ေရာက်ရရိှထားသည့ ်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ု
၎င်းတိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးမာ[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၂၀၇၀၆၆]
ကိုင်ေဆာင်သူက အပီးအပိုင်လ ဲ ေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ယင်းပစ ည်းအေပ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသုိံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 
ေဒ ေအးေအးမာ      ဦးိုင်ဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L)ေဒ ေအးေအးမာ      ဦးိုင်ဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L)

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၈၉/၂၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၈၉/၂၀)
  ုံး-အမှတ်(၁၈၉/၁၉၅)၊ (၁၀)လ ာ(ေအ)၊   ုံး-အမှတ်(၁၈၉/၁၉၅)၊ (၁၀)လ ာ(ေအ)၊ 
  ပန်းဆိုးတန်းတာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(လယ်)၊   ပန်းဆိုးတန်းတာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(လယ်)၊ 
  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၈၄၇၈  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၈၄၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ရာဇာဓိရာဇ်(၂၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၁)ဟုေခ တွင်သည့ ်

ေြမအကျယ်(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် (၁) ေဒ တင်ရိှန် (၂)ဦးေဇာ်ဝင်း 

(၃)ေဒ ြမင့်ေဆွတုိ (၃)ဦး အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ၎င်းေြမကွက်ကီးထဲမှ ေြခရင်းဘက် 

အြခမ်း ေြမအကျယ်(၁၃ေပx၆၀ေပ)ရှိေြမကွက်သည် ေဒ တင်ရှိန်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ၎င်း 

ကွယ်လွန်သည့်အခါ တစ်ဦးတည်းေသာသားြဖစ်သူ ဦးြမတ်မင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၁၃၈၇၈၉]မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုရှိသြဖင့် က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်မည့သ် ူ

ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုမာေသာအေထာက် 

အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၂၆၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၂၆၁)

အမှတ်(၆၂၈/က)၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၆၂၈/က)၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၅၇၀၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၅၇၀၂

ရန်ကုန်မိ၊  လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင် ရန်ကုန်မိ၊  လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင် 

လမ်းမကီး(လ  င်ေအးရိပ်သာအိမ်ရာ) တိုက်အမှတ်(၁)၊ အခန်းလမ်းမကီး(လ  င်ေအးရိပ်သာအိမ်ရာ) တိုက်အမှတ်(၁)၊ အခန်း

အမှတ်(၀၀၂/၁၀၂/၃၀၂/၄၀၂)ဟု ေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်း အမှတ်(၀၀၂/၁၀၂/၃၀၂/၄၀၂)ဟု ေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်း 

(၄)ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အေမွဆိုင်တိုက်ခန်းများြဖစ်ေကာင်း (၄)ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အေမွဆိုင်တိုက်ခန်းများြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ပါ တိုက်ခန်း ဥပစာ(၄)ခန်းသည် ရန်ကုန်မိ၊ မိြပှင့်အိုးအိမ်ဦးစီး 

ဌာန(ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန) တွင် ဦးတင်ဝင်းအမည်ြဖင့ ် မှတ်သားတင်ရှိေသာ 

တိုက်ခန်းများြဖစ်ပါသည်။ ဦးတင်ဝင်းမှာ (၂၂-၇-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမက ယ်သည် (၆-၈-၂၀၁၀) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်သွား 

ခဲ့ကပါသည်။ ဖခင် ဦးတင်ဝင်းှင့ ်မိခင် ေဒ ြမက ယ်တိုတွင် သားသမီး (၃)ဦး လက်ရှိ 

ကျန်ရစ်ခဲ့ပီး ၎င်းတိုမှာ ဦးိင်ုေအာင်၊ ေဒ ွန်ွန်စန်း၊ ဥးပ င်းအရှင်ဦးဥတ မ တိုြဖစ်ပါ 

သည်။ ၎င်းတိုသည် ဗမာလူမျိးဗုဒ ဘာသာကိုးကွယ်ကသူများြဖစ်သည့်အေလျာက ်

ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ မဘိများကွယ်လွန်ခဲ့ပီးေနာက် မဘိများပိင်ုဆိင်ုခဲ ့

ေသာ အထက်ပါ တိက်ုခန်း(၄)ခန်းတိုသည် သားသမီးများထသံို အလိအုေလျာက် အေမ ွ

သက်ဆင်းလာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဦးတင်ဝင်းအမည်ြဖင့ ်တိုက်ခန်းအေပ  တက်ေရာက ်

ေနထိင်ုခွင့ြ်ပေကာင်း အေကာင်းကားစာ မရူင်း(၄)ေစာင်မှာ ဦးိင်ုေအာင်၏ လက်ဝယ် 

တွင်ရှိပါသည်။ ဖခင် ဦးတင်ဝင်း သက်ရှိထင်ရှားရှိစ်က ဥးပ င်းအရှင်ဦးဥတ မအား 

ဘာသာ၊ သာသနာအကျိးအတွက် တိုက်ခန်းအမှတ်(၄၀၂)ကို လှဒါန်းရန် ဆ ရှိခဲ့ပါ 

သည်။ သိုအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ  ဖခင်ကီး ဦးတင်ဝင်း အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုခဲေ့သာ 

တိုက်ခန်း(၄)ခန်းအေပ တွင်  အေမွဆိုင်သ ူ(၃)ဦးတိုက ညီတူညီမ  အကျိးတူ ခံစားခွင့် 

ရှိသည့်အြပင် ယင်းအေမွဆိုင်ပစ ည်းများအား တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးတရားဝင်ခွဲေဝမ  

မြပရေသးပါသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ွန်ွန်စန်း၏ သေဘာတူညီ 

ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ငှားရမ်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းတုိြဖင့် ေဆာင်ရက်ြခင်း 

များ မြပလုပ်ပါရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ွန်ွန်စန်း[၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၄၅၁၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ွန်ွန်စန်း[၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၄၅၁၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ေဒ ချိချိြမင့်၊ ေဒ ေမာ်ေမာ်စီ၊ ေဒ သိန်းသိန်းစီ“ေဒ ချိချိြမင့်၊ ေဒ ေမာ်ေမာ်စီ၊ ေဒ သိန်းသိန်းစီ

အမှတ်(၉၀)၊ လ  င်ြမစ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၉၀)၊ လ  င်ြမစ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 

လ  င်မိနယ်ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”လ  င်မိနယ်ှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ဦးခင်ေမာင်ေကျာ[်၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၇၂၃၅၂]ှင့် ဦးေဇာ်ေဇာ် [၁၂/

ကမတ(ိုင်)၀၇၂၃၈၇]တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဘစှီင့ ်ေဒ အန်ုးကည်တိုလက်ထပ်ေပါင်းသင်းေနစ် သားြဖစ်သ ူ

ဦးခင်ြမင့ှ်င့ ်သမီးြဖစ်သ ူေဒ ရရီဝီင်းတို(၂)ဦးကိေုမွးဖွားခဲပ့ါသည်။ ထိုေနာက် 

ပိုင်း ဦးဘစီအေနြဖင့် ေဒ အုန်းကည်အားကွာရှင်းြခင်းမြပဘဲ ေနာက် 

အိမ်ေထာင်အြဖစ် ေဒ ခင်ြမှင့်ဆက်လက်ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ဦးဘစီှင့် ေဒ ခင်ြမတုိေပါင်းသင်းစ် သမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ချိချိြမင့်၊ 

ေဒ ေမာ်ေမာ်စီ၊ ေဒ သိန်းသိန်းစီတို(၃)ဦးကိုထပ်မံေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။ ယခု 

အခါ ဦးဘစ၊ီ ေဒ အန်ုးကည်၊ ေဒ ခင်ြမတို(၃)ဦးစလုံး အသီးသီးကွယ်လွန်သွား 

ကပီြဖစ်ပါသည်။ ဦးခင်ြမင့်ကွယ်လွန်ချနိ်ေနာက်ပိုင်း ဦးဘစီ၏ေြမး 

အရင်းများအြဖစ် ဦးခင်ေမာင်ေကျာ်ှင့် ဦးေဇာ်ေဇာ်တို(၂)ဦးကျန်ရစ်ခဲ့ပါ 

သည်။ဦးခင်ေမာင်ေကျာ်ှင့ ်ဦးေဇာ်ေဇာ်တိုသည် ၎င်းတို၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့ ်

ေရးများအြဖစ် တစ်ဦးချင်းစီအေနြဖင့် ဦးဘစီပိုင်ဆိုင်ေသာပစ ည်းများ 

အေပ တွင် အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိကပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်ြမစ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၉၀)ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ  မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ  ပစ ည်းများသည ်

အေမွဆိုင်ပစ ည်းများြဖစ်သြဖင့် ဦးခင်ေမာင်ေကျာ်ှင့် ဦးေဇာ်ေဇာ်တို 

ခွင့ ် ြပချက်မရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦး တစ်ေယာက်ကမ  ေပးကမ်းြခင်း၊ 

လှဒါန်းြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့်လ ေဲြပာင်းြခင်း၊ 

ခွဲစိတ်ယူြခင်းများ မြပလုပ်ကရန်ှင့် ြပလုပ်ခဲ့ပါက ြပလုပ်သူများ၏ 

တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသိန်းေအာင်(မိတ်)ဦးသိန်းေအာင်(မိတ်)

(B.Sc; H.G.P; R.L)(B.Sc; H.G.P; R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၆၈/၁၉၇၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၆၈/၁၉၇၉)

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၈)၊ (ေြမညီ)၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊တိုက်(၂)၊ အခန်း(၈)၊ (ေြမညီ)၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-43074776, 09-795153396Ph: 09-43074776, 09-795153396

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ြဖးမိနယ်၊ အထက(၁) ေဇယျ 

ဝတီတွင် ပညာသင်ကားခဲ့ေသာ 
ေမာင်သန်ဇင်ဦး၏ ဖခင်အမည်မှန ်
မှာ ဦးေထွးေလး[၇/ဖမန(ိင်ု)၂၁၁၆ 
၄၆] ြဖစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၅/၆)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၅/၆)၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၃/တိုးချဲ)၊ သီရိမဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၃/တိုးချဲ)၊ သီရိမဂ  လာပတ်လမ်း၊ 
အိမ်ှင့် ခံေြမကွက်အမှတ်(၁၀၆၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀')အိမ်ှင့် ခံေြမကွက်အမှတ(်၁၀၆၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀')

ေြမကွက်ထဲမှ လက်ဝဲ(ေြခရင်း)ဘက်ြခမ်း (၂၀'x၆၀')ရှိပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ထဲမ ှလက်ဝဲ(ေြခရင်း)ဘက်ြခမ်း (၂၀'x၆၀')ရှိပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ လူေနအေဆာက်အဦ၏ အကျိးခံစားခွင့်များကို ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ လူေနအေဆာက်အဦ၏ အကျိးခံစားခွင့်များကိ ု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်လူေနအေဆာက်အဦကို ဦးေမာ်မင်း[၁၂/ရပသ 

(ိုင်)၀၄၆၈၇၆]က တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာငး်ချရန်ကမး်လှမး်လာသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ြဖစ်သူ 
ေဒ တင်တင်ဝငး်က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်
(စရန်ေငွ)ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအိမ် ခံေြမှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်
ရိှသြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံလူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ညီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ တင်တင်ဝင်း ဦးေအာင်ိုင်လင်း(မိတ်)  ေဒ မိုးပပလင်း(ငိမ်းစု)ေဒ တင်တင်ဝင်း ဦးေအာင်ိုင်လင်း(မိတ်)  ေဒ မိုးပပလင်း(ငိမ်းစ)ု

        (စ်-၁၂၄၉၁) (စ်-၈၈၉၄)        (စ်-၁၂၄၉၁) (စ်-၈၈၉၄)
                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
  အမှတ်(၄၈/၁၁၅၈)၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ်(၁၉)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၄၈/၁၁၅၈)၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ်(၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
               ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
        ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၈၆၁၁၊ ၀၉-၇၈၃၉၆၈၆၁၁        ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၈၆၁၁၊ ၀၉-၇၈၃၉၆၈၆၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံ မိနယ်၊ ေြမတိုင ်းရပ်ကွက  ်

အမှတ်(၁၂/ယမုံနာ-၁)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(ခ/၁၉၁)၊ ဧရိယာ(၂၅'x၅၀')= ၁၂၅၀ စတု 
ရန်းေပ = (၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်(၃၄၇)၊ (၁၅)လမ်းအထက်၊ 
၁၂/ယမုံနာ-၁ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ 
ဦးတင်နီ[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၉၉၄၁] ၊ 
ဦးခင်ေမာင် ကည်  [၁၂/ဒပန(ိုင ်) 
၀၀၄၀၉၉]အမည်ေပါက်ေြမကွက်အား 
အမည်ေပါက်များထံမှ ၂၀၁၇ ခုှစ် ၊ 
ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၊ တရားမကီးမ  
အမှတ်-၁၀၊ ၂၀၁၈ခုှစ်၊ ေဒါပုံမိနယ် 
တရားုံး၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂ှင့ ် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်- ၄၁၁၁/ 
၂၀၂၀(၁-၉-၂၀၂၀)တုိအရ ပုိင်ဆုိင်လာသူ 
ဦးစံေမာင်ေရ [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၃၄၄၀]၊ 
ေဒ ထက်ထက်လင်း[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၅၅ 
၄၆၂]မှ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံး 
သွားခဲသ့ည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း သက်ဆိင်ု 
ရာရပ ်က ွက ် /ရဲစခန ်းေထာက်ခံစာ ၊ 
ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာတို 
တင်ြပ၍ ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသာွးမည်ြဖစ်ပါေကာငး် 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ သ ာဝင်း[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၂၁၀၂၄၇]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 

တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၄၊ ေရ ယင်းမာ 
(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၉၈၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ(အလျားေပ၄၀x အနံေပ၆၀)ရှိ ေြမကွက ်
သည် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ဦးချစ်တီး (CE-
၁၀၇၅၉၇)(ကွယ်လွန်)အမည်ြဖင့ ်ပါမစ်အမည်ေပါက်အြဖစ်မှတ်သားတည်ရှိပီး ဦးချစ်တီး၏ 
တရားဝင်ဇနီး ေဒ စိန်တင်[၁၂/လကန(ိုင်)၀၆၈၃၄၂]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ ်
အဆင့်ဆင့်ြဖင့် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
ဇဂ  မလမ်း၊ အမှတ်(၅၄)ေန ေဒ ထားထားိုင်[၁၂/သကတ(ြပ)၀၀၀၃၈၆]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ
အေပါင်အံှ၊ အ ပ်အရှင်း၊ လံုးဝကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံကတိြပ ေြပာဆုိချက်အရ အဆုိပါေြမကွက်ှင့် 
ယငး်ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်(၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ေဒ ထားထားိုင်ထံသို စရန်ေငွများ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်ရှိသူ မည်သူမဆို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားများှင့် အတ ူ
က ု်ပ်ထံသုိ ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်တူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှခဲပ့ါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။          လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)                 ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B),(D.B.L)ဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)                 ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B),(D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)          (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)(စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)          (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)

အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉



ိုဝင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာ
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်သကမ/၁၄တိုးချဲ၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၁၂၄၇)၊ အကျယ် 

အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုေြမကွက်အမည်ေပါက ်
ေဒ ခင်မာေအး [၁၄/ဟသတ(ိုင်)၁၉၄၃၂၈]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်မိုးမိုးေအး [၁၄/ညတန(ိုင်)၀၃၅၀၄၀]က 
တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက် (၁၇-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတိစာချပ်ချပ်ဆုိပီးြဖစ်ရာ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါ က ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို 
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူများမရှိပါက ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
အဓိပတိ LAW FIRMအဓိပတိ LAW FIRM

ဦးေမာင်ေအာင်(LL.M)                                               ေဒ အိြဖဇင်ခိုင်(LL.B)ဦးေမာင်ေအာင(်LL.M)                                               ေဒ အိြဖဇင်ခိုင်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၀၅)                               အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၂၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၀၅)                               အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၂၈)

အမှတ်-(၁/ခ)၊ ေြမညီထပ်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ (၄/ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-(၁/ခ)၊ ေြမညီထပ်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ (၄/ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-09-454839219, 09- 453307155ဖုန်း-09-454839219, 09- 453307155

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၇၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၇
ကွယ်လွန်သူ ဦးကိုကီး၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း။ကွယ်လွန်သူ ဦးကိုကီး၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း။

ဦးေကျာ်ဝင်း                                                    ေလ ာက်ထားသူ
(၎င်း၏အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်စာရသ ူေဒ တင်ေအးခိုင်)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီလမ်း၊ 
အမှတ် ၂၅ ေန  ကွယ်လွန်သူ  ဦးကိုကီး၏  ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ 
အေမထွန်ိးစာလက်မှတ်ထတ်ုေပးပါမည့အ်ေကာင်း ေလ ာက်ထားသ ူဦးေကျာ်ဝင်း 
(၎င်း၏အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်စာရသ ူေဒ တင်ေအးခိင်ု)က အေမဆွက်ခြံခင်း 
အက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားချက်ရိှသြဖင့် ဤအမ ကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 
၇ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၄ ရက်)တွင် ဆုိင်ဆုိကားနာရန် ချန်ိးဆုိ 
ထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိုကွယ်လွန်သူ ဦးကိုကီး၏ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်း 
များတွင် အကျိးစီးပွားသက်ဆိင်ုသည် အဆိရိှုသတူိုအား အဆိပုါအမ တွင် ၎င်းတို 
(လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန ်သင့်ေလျာ်မည်ဟ ုထင်ြမင်လ င်)ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 
ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် (၁၃၈၃ ခုနစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၄ ရက်)၌ မိမိတိုကိုယ်တိုင ်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ုစားလှယ်တစ် ဦးဦးအားြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ လာေရာက် 
ဆိင်ုဆိရုန်ှင့ ်အေမထွန်ိးစာလက်မှတ်မထတ်ုေပးမ ီမှတ်တမ်းများကိ ုကည့် ရန် 
အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒပဒ်ုမ-၂၈၃ ှင့အ်ည ီဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက် 
ြခင်းမရှိ ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် ုံးေတာ်က ေလ ာက်ထားသူ ဦးေကျာ်ဝင်း(၎င်း၏ 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်စာရသူ ေဒ တင်ေအးခိုင်)၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ 
စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင် စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့် 
မည်ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (ြမတ်စံ)(ြမတ်စံ)
 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် ၁၆/၄၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၅၉၆/ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် 
(၅၉၆/ခ)၊ သီတာေရစင်လမ်း၊ (၁၆/၄)
ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးစံထွန်း 
[၁၂/သဃက (ိုင်)၀၂၆၇၇၆] အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက် ဦးစံထွန်း(ဖခင်)သည် (၂၄-၂-
၂၀၀၄)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်းစာချပ် အမှတ်-၉၇၂၅(၉-၁-၁၅)
ြဖင့်ရရှိသူ  ေဒ ချိ [၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၂၆၂၂၁](မခိင်)သည်(၁၀-၉-၂၀၁၇)ရက် 
ေနတွင်လည်းေကာင်း အသီးသီး ကွယ်လွန် 
သြဖင့် ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၂၆၀၄၈]၊ ဦးသန်ေဇာ် [၁၂/သဃက 
(ုိင်)၀၂၅၂၁၃]တုိမှ သားသမီးများေတာ် 
စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ-၁၀/၁၃၀၄ 
(၁၃-၁၀-၂၁) ၊    ေသစာရင်းများ၊ 
အိမ်ေထာင်စုစာရင်းများှင့် ဦးစံထွန်း 
အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ေဒ လှလှဝင်း၊  ဦးသန်ေဇာ်တို၏  GP 
ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး   [၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 
၀၆၇၀၉၁]မှ  ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
အမှတ်-၅၄၅၀ (၁၆-၉-၂၁)ကျမ်းကျနိ်
လ ာအမှတ်-၁၀/၁၃၀၅(၁၃-၁၀-၂၁)
တိုြဖင့်  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ရန်ှင့်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားြခင်း 
အား  တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ  အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့်   ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ Star City အမ်ိရာ(သလွံင်ရပ်ိမွန် 

အိမ်ရာ)၊ စီမံကိန်းအဆင့် တိုက်အမှတ်(B-4)၊ အခန်းအမှတ်(409)၊ အခန်းအမျိး 

အစား(Type-B)၊ အကျယ်အဝန်း(၉၄၆)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းအား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူ

ဦးေဇာ်လင်း [၁၂/စခန(ုိင်)၀၅၁၁၈၇]ကုိင်ေဆာင်သူမှ ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 

ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလာ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငွအြဖစ် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း(မရူင်း)အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  ဤအေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးမိုးြမင့်ေဒ မိုးမိုးြမင့်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)

အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ် (၂၆/B)၊ အခန်းအမှတ်(၁)၊ တိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ဦးွန်ိင်ု 

[၁၃/မဆတ(ဧည့်) ဝဝဝဝ၁၂]အမည်မှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်လ  င်ဦး 

[၁၃/နခန(ိင်ု)၀၄၈၃၉၀] အမည်သုိ အမည်ေြပာင်းေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍  

ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း

များြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ၊ တိက်ုရှင်/ ေြမရှင် 

ထသံိုြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အမည်ေြပာင်းကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိုးစိုးမာ (LL.B)ေဒ စိုးစိုးမာ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၄)

အမှတ် (၁၁၈)၊ မ ေဇ လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ် (၁၁၈)၊ မ ေဇ လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၈၅၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၈၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ စာဘူးေတာင်း 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကုက ိလ်ေတာင်ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်-၉၆၁၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၂၃/ခ၊ 
ေြမအမျိးအစား- လယ်ေြမ၊ အကျယ်အဝန်း (၄.၉၅ ဧက)ရှိ ေြမှင့် ေြမေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင ်လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ စန်း 
စန်းေမ း [၁၂/လကန(ိုင်) ၁၅၇၄၇၇] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ် 
အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့်  
ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်အေရးဆိ ု
ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးကည်ဝင်း(သန်လျင်) ဥပေဒဘွဲဦးကည်ဝင်း(သန်လျင်) ဥပေဒဘွဲ

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၂၇၆၅)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၂၇၆၅)
အမှတ်-၂၄၀၊ ၃၉လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၂၄၀၊ ၃၉လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၈၂၄၅၅၇၉၊ ၀၉-၄၉၂၂၉၁၂၁ဖုန်း-၀၁-၈၂၄၅၅၇၉၊ ၀၉-၄၉၂၂၉၁၂၁

ဦးတင်ေဖှင့် အများသိေစရန်ဦးတင်ေဖှင့် အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၅၇/ခ၊ ေြမအကျယ်အဝန်း- (၂၀x၆၀)ေပ၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန ်
ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တုိအား အမည်ေပါက်ြဖစ်သည့ ်ဦးတင်ေဖ (EG-၀၀၁၉၀၈)သည် (၂-၁၂-၂၀၀၉) 
ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ် ခံေြမအပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်
ဦးလင်းဇာနည်ထွန်းထံသို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခဲ့ပါသည်။

ယခအုခါ ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့ေ်နအမ်ိအား ဦးလင်းဇာနည်ထွန်းမှ မှတ်ပုတံင်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် လိုအပ်ပါ၍  ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
ဦးလင်းဇာနည်ထွန်း (သိုမဟတ်ု) ၎င်း၏ေရှေနထသံို ဆက်သွယ်၍ မှတ်ပုတံင်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးပါရန် ေတာင်းဆိအုပ်ပါသည်။ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမြပ 
ပါက တရားုံးမှတစ်ဆင့ ်တရားစဲွဆိေုဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အထက်အမည် 
ပါသူ ဦးတင်ေဖှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)
(NLK Legal Services)(NLK Legal Services)

nilarwinkhin 1 @ gmail.com.mmnilarwinkhin 1 @ gmail.com.mm
(Ph-09 73049551, 09252640024)(Ph-09 73049551, 09252640024)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
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)

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်၊ ရတနာ့ေမတ ာအဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်၊ ရတနာ့ေမတ ာအဖွဲ
Board of Director, Ratana Metta Microfinance Co.,LtdBoard of Director, Ratana Metta Microfinance Co.,Ltd

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
 ရတနာ့ေမတ ာအဖွဲှင့် Ratana Metta Microfinance Company Ltd 

တုိတွင် အမ ေဆာင်ှင့် ဒါုိက်တာများအြဖစ် အသင်းအဖဲွလုပ်ငန်းများကုိ ေစတနာ 
အေလျာက် ကညူေီဆာင်ရက်ေပးခဲေ့သာ၊ ပန်းချ ီဆရာကီး (ဦးကည်-ေရေဆး)- 
ေဒ ေစာတို၏ သမီး၊ အမှတ် (၁၅)၊ ေလးလ ာ၊ သီရိေဝဘာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးေအာင်တိုး (ဌာနမှး၊ စက်မ -၁-ငိမ်း)၏ 
ဇနီး ေဒ ခင်သင်းရီ အသက်(၇၅)ှစ်သည် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၈:၄၅ နာရ ီ
တွင် ၉၆ ပါးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရသည့်အတွက် မိသားစု 
ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ရတနာ့ေမတ ာအဖွဲရတနာ့ေမတ ာအဖွဲ
Ratana Metta Microfinance Co.LtdRatana Metta Microfinance Co.Ltd

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

ေဒ ခင်သင်းရီ(ေရ ကျင်)ေဒ ခင်သင်းရ(ီေရ ကျင်)
အတွင်းေရးမှး၊ ေရ ကျင်မိနယ်အသင်းအတွင်းေရးမှး၊ ေရ ကျင်မိနယ်အသင်း

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ေရ ကျင်မိနယ်အသင်းတွင် အတွင်းေရးမှးအြဖစ် အသင်းအဖဲွလုပ်ငန်း 

များကို ေစတနာအေလျာက် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေသာ ပန်းချဆီရာကီး 
(ဦးကည်-ေရေဆး)-ေဒ ေစာတို၏သမီး၊ အမှတ် (၁၅)၊ ေလးလ ာ၊ သရီေိဝဘာလမ်း၊ 
ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးေအာင်တိုး (ဌာနမှး၊ 
စက်မ -၁-ငိမ်း)၏ဇနီး ေဒ ခင်သင်းရီ အသက်(၇၅)ှစ်သည် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် 
နနံက် ၈:၄၅ နာရတွီင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိ 
သည့်အတွက် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ေရ ကျင်မိနယ်အသင်းေရ ကျင်မိနယ်အသင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ တံတား၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ တံတား၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယိကာမကီး

ေဒ လ  င်(ပုသိမ်)ေဒ လ  င်(ပုသိမ်)
(ေဒ လ  င်ေပပါခွံသံြပားေရာင်းဝယ်ေရး)(ေဒ လ  င်ေပပါခွံသံြပားေရာင်းဝယ်ေရး)

အသက်(၁၀၁)ှစ်အသက်(၁၀၁)ှစ်
 ပုသိမ်မိ၊ အမှတ်(၄၄)၊ ဥမ ာဒ ီလမ်းေန(ဦးစဝူါး- ေဒ ဝင်းလွင်)တို၏သမီး၊ [ဦးကဝါး(ခ) 

လင်ထုံက]၏ ဇနီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁၀၃/၄)၊ ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ ဗိုလ်ချိ(၂)၊ 
ဗဟန်းမိနယ်ေန ဦးတင်ဝင်း-(ေဒ ရင်ရင်)၊ ေဒ သန်းသန်းဝင်း-ဦးေကျာ်ြမင့၊် ဦးထင်ေအာင်ေကျာ်-
ေဒ တင်ု၊ ေဒ ဝိုင်းဝိုင်းဇင်-ဦးထွန်းထွန်းလွင်၊ ဦးကင်စိန်-ေဒ ွန်ွန်ရီ၊ ဦးေအာင်ေကျာ်-
ေဒ ေဌးေဌးရီ၊ ဦးေအာင်ုိငေ်ထွး-ေဒ ဇာဇာထွန်းတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး ေဒ လ  င်သည် 
၁၅-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

လ  င်သာယာစက်မ မိလ  င်သာယာစက်မ မိ
အပိုင်း(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၇)အပိုင်း(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၇)
စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီစီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း အလှဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း အလှဒါယိကာမကီး

ေဒ ေရ (ခ) ေဒ ခင်ခင်ေရ ေဒ ေရ (ခ) ေဒ ခင်ခင်ေရ 
အသက်(၆၉)ှစ်အသက်(၆၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ မိပတ် 
လမ်း၊ အမှတ်(၈၃)၊ သုံးလ ာ(ေြခရင်းခန်း)ေန ဦးသီဟေကျာ်-ေဒ ခင်မာရီ၊ 
ေဒ ခင်ချိချိခုိင်တုိ၏ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ မှင်းသီတာဝုိင်း၊ မှင်းအိမ့်လ  င်၊ 
မှင်းအိမ့်ဝတ်ရည်၊ မြမတ်သိဂ   ါေကျာ်၊ မအိေ ချမ်းေြမ့တုိ၏အဘွား၊ ဆရာ 
ဦးေကျာ်ြမင့(်ေဒဝယက ဂိုဏ်းဆရာကီး)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီးသည် ၁၉-
၁၁-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) နနံက် ၉:၁၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွား 
ပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်အား ၂၁-၁၁-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန) 
မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးအေအးတိက်ုမှေရေဝး သသုာန်သို ပိုေဆာင်မီး  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) 
[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၈ 
နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 
အထက်ပါေနအိမ်သို  တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန်   ဖိတ်ကားအပ်ပါ 
သည်။]                                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်ကီးမိတုန်ေနာ်(ငိမ်း)ဗိုလ်ကီးမိတုန်ေနာ်(ငိမ်း)
ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်

မာရသွန်ကစားသမားေဟာင်းမာရသွန်ကစားသမားေဟာင်း

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
ကချင်ြပည်နယ်၊ မန်စီမိနယ်၊ ခပရာေကျးရာေန (ဦးမိတုန်ေနာ်နန်-

ေဒ ဘလာလ)ုတို၏သား၊ မန်စီမိ၊ ေကာင်ရာရပ်ကွက်ေန ေဒ လေထာ်နန်ဘန်၏ 

ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းြဖစ်သူ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ အားကစားပိင်ပွဲများတွင ်

ေရ တဆံပ်ိ (၃၆)ခ၊ု ေငတွဆံပ်ိ(၁၃)ခ၊ု ေကးတဆံပ်ိ(၆)ခှုင့ ်အြခားဂဏ်ုြပဆမုျား 

ဆွတ်ခူးရရိှခ့ဲသူ ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင်ြမန်မာ့လက်ေရးစင် မာရသွန်ကစားသမားေဟာင်း 

ဗိုလ်ကီးမိတုန်ေနာ်(ငိမ်း)သည်  ၁၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက်  မွန်းလွဲ ၂:၄၀ နာရီတွင် 

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်သွားပါေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း/အမ ထမ်းများအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှအရာထမ်း/အမ ထမ်းများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အင်းယားမိင်လမ်း၊ ေရ ေတာင်ကန်ုး 

ရိပ်သာ၊ ခံအမှတ်(၃၃)ေန ေဒ ခင်ေသာင်းချစ်သည် ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ 

(တနလ  ာေန ) ညေန ၃:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရ 

ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ဦးထွန်းထွန်းိုင်(အမဲတမ်းအတွင်းဝန်-ငိမ်း)ှင့်ဇနီးဦးထွန်းထွန်းိုင်(အမဲတမ်းအတွင်းဝန-်ငိမ်း)ှင့်ဇနီး

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

လူသားလူသား

တို၏ တို၏ 

ကျန်းမာကျန်းမာ

ေရး ေရး 

အိုဇုန်းအိုဇုန်း

လ ာကို လ ာကို 

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

ေပးေပး

သင့်    ေသွး   ြဖင့်   အ   သက်    ကယ်   ပါသင့်    ေသွး   ြဖင့်   အ   သက်    ကယ်   ပါ

မထွန်းအိ ာေကျာ် (BA.ECO)
Assistant Manager (Telenor Myanmar)

အသက် (၃၅)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဦးဝစိာရအမ်ိရာ၊ တိက်ု(၃)၊ အခန်း(၁၃)ေန ဦးေကျာ်သဆူန်း (သမ်ိကီး 

ေဈး-အီးုံ)-ေဒ သီတာေအးတို၏ သမီးေခ းမ၊ ကိုေအာင်ေကျာ်သူ၏ချစ်လှစွာေသာ

ဇနီး၊ ေဘဘီထွန်းအိ ာေကျာ်၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသမိခင် ေကျးဇူးရှင်၊ ဦးခင်ေမာင ်

လတ် (လ/ထ န်မှး) (ဟိုတယ်ခရီး-ငိမ်း)-ေဒ ဥမ ာေအး (စိုက်ပျိးေရး-ငိမ်း)တို၏ 

ချစ်လှစွာေသာတမူ၊ (ဦးရေဲကျာ်သ)ူ-ေဒ ဝတ်ရည် ဝင်း၊ ဦးလင်းေကျာ်သ-ူေဒ လြပည့ဝ်န်း၊ 

ကိုဖိးေကျာ်သူ၊ ကိုဇင်မင်းလတ-်မအိအိြမတ်မွန်ေဌး၊ ကိုတင်ေမာ်လတ်၊ ကိုတင်ေကျာ ်

လတ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာညမီ၊ အစ်မ၊ မသသူထူက်၊ မဆြုမတ်ိုးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

တီတီေကျာ်သည် ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ရက် (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၁:၃၅ နာရီတွင် (၉၆)

ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသိုကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၁-၁၁-၂၀၂၁ရက် (တနဂ  ေ ွ

ေန ) ညေန ၃နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ရပ်ေဝးရပ်နီး 

မိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

(ေတာင်ဒဂုံေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။)

ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ရက်(ကာသပေတးေန ) နနံက် ၇နာရမှီ 

၁၀နာရအီထတိိက်ု(၇)၊ အခန်း (၂၀၄)၊ စည်သလူမ်း၊ ပလုမွဲန်အမ်ိရာ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်တွင်   

ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ထွန်းအိ ာေကျာ်
B.A(Public Administration)

Diploma in Computer Systems Analysis 
NCC(Education(UK)

Assistant Manager (Telenor Myanmar)
အသက် (၃၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ပုလဲမွန် 
အိမ်ရာ၊ တိုက်(၇)၊ အခန်း ၂၀၄ေန ဦးေအာင်ေကျာ် ထွန်း(အလြပ-ငိမ်း)-
ေဒ အုန်းတင်(အထက်တန်းေကျာင်းအုပ်-ငိမ်း)တို၏သမီးငယ်၊ ဦးေအာင် 
ေကျာ်သူ၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဘဘီထွန်းအိ ာေကျာ်၏ေမွးသမိခင ်
ေကျးဇူးရှင်၊ ဦးေစာေမာင်-ေဒ ထွန်းဥမ ာေကျာ်(ကထိက၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ 
ရန်ကုန်တက သိုလ်)တို၏ညီမသည်၁၉-၁၁-၂၀၂၁ရက်(ေသာကာေန ) 
တွင်ပန်းလ  င်ေဆးုံကီး၌ ဘဝတစ်ပါးသိုကူးေြပာင်း ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂၁-၁၁-၂၀၂၁ရက်(တနဂ  ေေွန) ညေန ၃နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင် 
သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ မွန်းလွ ဲ၁:၃၀နာရတွီင် ထွက်ခွာ 
ပါမည်။) ကွယ်လွန်သအူား ရည်စူး၍ ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ရက်(ကာသပေတးေန )
နံနက် ၇နာရီမှ ၁၀နာရီအထိ ေနအိမ်၌ ြပလုပ်မည့် ရက်လည်ဆွမ်းေက း 
တရားေတာ်နာသို က ေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။   

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ိုဝင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁  

ဖတ်စရာယေန

ေဆးလိပ်၊ ေဆးရက်ကီး နီကိုတင်းစွဲလမ်းမ ြပဿနာ

အစာစားလ င် eာဏ်ှင့်ယှ်၊ 

သက်ရှည်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာ

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ 

NUG ၏ ေစခိုင်းချက်အရ ရန်ကုန်မိအတွင်း 

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

NLD ပါတီဝင် ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်အား 

လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၆၂၄ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  

၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင် န်းရှိ

စာ  » ၁၁

စာ  » ၁၈

စာ  » ၁၅

စာ  » ၁၀

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၉

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည ်

မရှိမြဖစ်အေရးပါသည့ ်    အဓိကစွမ်းအားစုကီးတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ထိခိုက်ခဲ့ရ 

သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအြပင် အုပ်ချပ်ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး 

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၉

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ် အမျိးသမီးအသင်း 

သည် လာမည့်ှစ်ဆန်းပုိင်းတွင်ယှ်ပိင် 

ရမည့ ်၂၀၂၂ အာရှဖလား အမျိးသမီးပိင်ပဲွ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်မတိုင်မီ  ိုင်ငံတကာ 

ေြခစမ်းပွဲများ  ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ ်

သည်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်   အမျိးသမီး 

အသင်းသည်    ယင်းပိင်ပွဲေနာက်ဆုံး 

အဆင့်အတွက် ုိဝင်ဘာလဒုတိယပတ်တွင် 

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

Mytel ုံးချပ်မှ GM ဦးသိန်းေအာင် အား

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ရာတွင်ပါဝင်သည့် တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိ

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၉

၂၀၂၁ ခုှစ်  ိုဝင်ဘာ  ၄ ရက်  နံနက်ပိုင်းတွင်   မရမ်းကုန်းမိနယ ်     

(၇)ရပ်ကွက ် ေတးုယ်လမ်းေန ဦးသိန်းေအာင်သည ် ဇနီးှင့်အတူ 

အမ်ိရာဝင်းအတွင်း လမ်းေလ ာက်ေနစ် (စစိစ်ဆ)ဲအမျိးသား တစ်ဦးက 

ေသနတ်ြဖင့်  ပစ်ခတ်ခဲ့ေသာေကာင့ ်  ဦးသိန်းေအာင်  ေသဆုံးခဲ့ပီး 

ဇနီးြဖစ်သူမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်ြဖစ်စ ်ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

ထိုသိုအကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ ြဖစ်စ်များ ြဖစ်ပွားမ မရှိေစေရး 

အတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ြပစ်မ ကျးလွန်သည့် တရားခံများ 

အား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးိုင်ေရး စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ခဲ့ရာ  ြပည်သူလူထု၏ 

ပးူေပါင်းပါဝင်သတင်းေပးမ ေကာင့် ြဖစ်စ်ြဖစ်ပွားသည့်ေနတွင် မသက  ာ 

ဖွယ်ရာစက်ဘီးစီးလာသည့်   အမျိးသားသံုးဦးှင့်   ၎င်းတုိ၏ေနာက်မှ 

ကပ်လျက်လိုက်ပါလာသည့ ်          စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အမျိးသမီးအသင်း အာရှဖလားပိင်ပဲွမတိင်ုမ ီိင်ုငတံကာေြခစမ်းပဲွများ ကစားမည်

အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ အေကာင်းမဲ့ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ြခင်းေကာင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ၃၈ ဦးခန် ေသဆုံး၊ ၇၉ ဦးခန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့
က  ေပါင်းစံုတုိကုိ ြပန်လည်ကုစားသွားုိင်ေရး ဘက်ေပါင်းစံုမှအရိှန် 

အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ 

အတတ်ပညာရှင်များ၊ ြပည်သူများအားလုံးတိုကလည်း အားတက် 

သေရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသို  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများှင့ ်  ြပည်သူများက 

ဟန်ချက်ညီညီ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ အေပ    မလိုလားေသာ 

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့ ်   CRPH ၊  NUG ၊    PDF  စသည့် 

အဖွဲအစည်းများသည်  ၎င်းတိုကိုယ်ကျိးအတ ကို  ေရှတန်းတင်၍ 

အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်မ များ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး   ိုင်ငံ့အကျိး       

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ          စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

စတင်ေလက့ျင့ခ်ဲ့ပီး    ပဏာမကစားသမား 

၂၇ ဦး   ေရးချယ်ထားသည်။   ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်        အမျိးသမီးအသင်းသည် 

ယခုလအတွင်း  ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်မ များသာ 

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပီး  ဒီဇင်ဘာလှင့် 

ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းတွင်  ိုင်ငံတကာ 

ေြခစမ်းပွဲများ ယှ်ပိင်ကစားသွားမည ်

ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည  ်

ပိင်ပဲွမတိင်ုမ ီိင်ုငတံကာေြခစမ်းပဲွ သုံးပဲွ 

ှင့်အထက ်ယှ်ပိင်ကစားရန ်ရည်ရယ ်

ထားပီး အေရှေတာင်အာရှ၊ အာရှထပ်ိသီး 

လက်ေရးစင်အသင်းများှင့ ်  ကစားခွင့် 

ရရန် ကိးပမ်းလျက်ရှိသည်။    ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်  အမျိးသမီးအသင်းသည ်

အာရှဖလားပိင်ပွဲတွင ် ထိပ်သီးအသင်း 

များှင့် ေတွဆုံေနသြဖင့် ပိင်ပွဲမတိုင်မ ီ

လုံေလာက်သည့ ်    ြပင်ဆင်မ ရရှိေစရန် 

ကိးပမ်းေနြခင်းြဖစ်သည်။

စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

 ြမန်မာ့လက်ေရးစင်  ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်

အမျိးသမီးအသင်း အာရှ အမျိးသမီးအသင်း အာရှ 

ဖလား   ေြခစစ်ပဲွမတိင်ုမ ီဖလား   ေြခစစ်ပဲွမတိင်ုမ ီ

က   ကာဂျစ တန်ိုင်ငံ၌ က   ကာဂျစ တန်ိုင်ငံ၌ 

ေလ့ကျင့်ေနစ်။ေလ့ကျင့်ေနစ်။

ပစ်ခတ်မ မတိုင်မီ 

CCTV မှတ်တမ်းပါ တရားခံများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ပစ်ခတ်ပီး ြပန်လည်ထွက်ခွာလာစ်။

သားငယ်

ဖိုးသား

စစ်ေဇာ်ကံ(ခ) ဟန်သာထွန်း


