
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်      ၃    ရက်၊      တနဂ  ေွေန။                                                                                                                                            Sunday,       21     November    2021          ၁၀၅၆၄

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

ဖတ်စရာယေန

ေဆာင်းပါး   စာမျက်ှာ » ၆

ေဆာင်းပါး   စာမျက်ှာ » ၂၂ စာမျက်ှာ » ၈စာမျက်ှာ » ၁၂

ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ 
တတ်သူတိုအလယ်တွင်  ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည်  လည်း 
ေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ်၌ ကေိလသာ 
အိှပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည် လည်းေကာင်း၊ ကာမဂုဏ် 
ကို ေကာင့်ကစိုက်ကုန်ေသာ သူတိုအလယ်၌ ေကာင့်က  
မစိုက်ကုန်ဘဲေနြခင်းသည် လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၀

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်ေရးအတွက်    ြပည်ေထာင်စ ု

နယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များ 

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ုဦးတည် 

အုပ်စုများသတ်မှတ်၍   ဦးစားေပးအစီအစ်များ 

အလိုက ်ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။ ထိုသိုထိုးှံေပးရန် 

အတွက် ိဝုင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် တတ်ုြပည်သူသမ တ 

ိုင်ငံက ြမန်မာိုင်ငံသို Sinovac အမှတ်တံဆိပ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး သုံးသန်း doses 

ထပ်မ၍ံ လှဒါန်းေပးအပ်ခဲရ့ာ ယင်းေနတွင်ပင် ပထမ 

အသုတ်အြဖစ် Sinovac အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တစ်သန်း doses ေရာက်ရိှပီး 

ြဖစ်သည်။ 

ယေန  ညေန ၄ နာရီတွင် ေရာက်ရှိ

ဆက်လက်၍ ဒုတိယအသုတ်အြဖစ် Sinovac 

အမှတ်တံဆိပ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး 

တစ်သန်း dosesှင့ ်ေဆးထိုးအပ်များသည် ရန်ကန်ု 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်သုိ ယေန  ညေန ၄ နာရ ီ

တွင်   ေရာက်ရှိလာခဲ့ရာ    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    

ကုသေရး/ြပည်သူကျန်းမာေရး     ဦးစီးဌာနမှး 

ဦးေဆာင်သည့ ်အဖွဲက   လက်ခံရယူခဲ့သည်။  ယခု 

ထပ်မံေရာက်ရှိလာသည့်   ကာကွယ်ေဆးများကို 

အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များှင့် အြခားသတ်မှတ်လူအုပ်စုများကိ ုထိုးှံေပး 

သွားမည်ြဖစ်သည်။  အဆုိပါ  ကာကွယ်ေဆးများကုိ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ထပ်မံလှဒါန်းသည့် Sinovac အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

သုံးသန်း doses အနက် ဒုတိယအသုတ် တစ်သန်း doses ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိ

ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်အထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရစုစုေပါင်း ၂၅ ဒသမ ၅ သန်း ထိုးှံပီးြဖစ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ထပ်မံလှဒါန်းသည့် Sinovac အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး သုံးသန်း doses အနက် ဒုတိယအသုတ် 

တစ်သန်း doses ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။

အကမ်းဖက်မိစ ာ PDF ၊ 

ိုင်ငံေတာ်အတွက် ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်

ကမ ာ့ပါဝါမ ေြခအေြပာင်းအလဲှင့် ိုင်ငံများအတွက် 

စိန်ေခ မ အသစ်များ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲ

အတည်ြပ လူနာသစ် ၆၂၅ ဦး 

ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ 

ရာခိုင် န်းမှာ  ၂ ဒသမ ၅၂ 

ရာခိုင် န်းရှိ

တုတ်ိုင်ငံ၌ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂၂၅ ဘီလီယံခန် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး

ထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊   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

အနဝဇ ာနိ အြပစ်ကင်းေသာအလုပ်ကုိလုပ်ေဆာင်

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

ြမတ်စွာဘုရားရှင်သည် ေလာကလူသားအားလံုး ေကာင်းကျိးချမ်းသာြဖစ်ေစေရး
အတွက် မဟာကဏုာထားေတာ်မသူည်။ ေလာကတွင် မေကာင်းမ ကိ ုေရှာင်က် 
လ င် ေကာင်းကျိးချမ်းသာြဖစ်ေစသည်။ ြမတ်စွာဘရုားရှင်သည် မေကာင်းမ ဟသူမ  
ကိ ုပယ်ေဖျာက်ိင်ုေသာ (၃၈) ြဖာ မဂ  လာတရားေတာ်ကိ ုေလာကလသူား သတ ဝါ 
အားလုံးတို အကျိးစီးပွားများြပားေစရန်အတွက ်ေဟာြပေတာ်မူခဲ့သည်။

(၃၈) ြဖာ မဂ  လာတရားေတာ်တွင် အနဝဇ ာန ိကမ ာန ိအြပစ်ကင်းေသာအလပ်ု၊ 
အများအကျိးြပအလုပ်တုိကုိ လုပ်ေဆာင်ရန်  န်ြပထားသည်။ အြပစ်ကင်းေသာ 
အလပ်ုကိလုပ်ုလ င် ေကာင်းကျိးချမ်းသာြဖစ်ေစသည်။ အများအကျိးြပအလပ်ုလပ်ု 
လ င်  ေကာင်းကျိးချမ်းသာြဖစ်ေစသည်။  အြပစ်မကင်းေသာအလုပ်ကိုလုပ်လ င် 
ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ိင်ုပီး ဒကု ဆင်းရဲကံေတွရမည်ြဖစ်သည်။ အများအကျိး 
မြပသည့်အလုပ်ကုိလုပ်လ င်   မိမိပတ်ဝန်းကျင်၊    မိမိဘဝကို    အချည်းှီးြဖစ်ပီး 
မေကာင်းမ အကုသိုလ်ြဖစ်ိုင်သည်။ သိုပါ၍ အနဝဇ ာနိ ကမ ာနိ အြပစ်ကင်းေသာ 
အလုပ်၊ အများအကျိးြပေသာအလုပ်ကိ ုြပလုပ်သင့်သည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်ြမန်မာိုင်ငံ၌ ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလ ဲြဖစ်ေပ လာ 
မ ကို အေကာင်းြပ၍  ြပည်သူများကားတွင ် အြပစ်မကင်းေသာအလုပ်၊  အများ 
ြပည်သူအကျိးမြပသည့ ်ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ အလုပ်များကိ ုရည်ရယ် 
ချက်ရိှရိှြဖစ်ေစ၊ အကျိးစီးပွားအတွက်ေကာင့ြ်ဖစ်ေစ၊ စတ်ိခစံားချက်ေကာင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 
မသ၍ိြဖစ်ေစ လပ်ုကိင်ုလာကသည်ကိ ုေတွရသည်။ အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းအြဖစ် 
သတ်မှတ်ထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် PDF တို၏ေသွးထိုးလ ံေဆာ်၊ ေြမာက်ပင့ ်
ေထာက်ပံ့ေပးမ ေကာင့် ိုင်ငံအတွင်း၌ ဆူပူအကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များ ြပလုပ် 
လာကသည်။  ထိုေနာက် အဆိုးရားဆုံး လူအသက်များကိုသတ်ြဖတ်သည်အထ ိ
ကီးမားေသာအြပစ်များကိ ုကျးလွန်လာကသည်။

တုိင်းြပည်ပျက်စီးေရး၊ ြပည်သူများ ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ေစေရး ြပလုပ် 
ေနေသာ အကမ်းဖက်သမားများကိ ုုိင်ငံေတာ်အစုိးရက အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက် 
ေရးဥပေဒြဖင့ ်အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ထိုသိုေသာအချနိ်ကာလတွင ်
အများြပည်သူတုိအေနြဖင့်  မိမိတုိအကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းေရးကုိ  ေဆာင်ရက်ရာ၌ 
အကမ်းဖက်သမားများှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ငစွိန်းေသာ၊ အြပစ်မကင်းေသာအလပ်ု 
တိုကိ ုမြပလပ်ုမရိန် အထူးသတထိားရမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက အကမ်း 
ဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒများကိ ုထတ်ုြပန်အသေိပးထားပီး ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်
အဆိုပါဥပေဒှင့်ငိစွန်းသည့ ်အြပစ်မကင်းေသာအလုပ်များှင့်ပတ်သက်မိပါက 
ဆင်းရဲဒုက ှင့် ဆုံး ံးမ များကံေတွိုင်သည်ကိ ုသတိြပရမည်ြဖစ်သည်။

မိရာများှင့်ြပည်သူများအား   ဖျက်ဆီးေနေသာ အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ 
အေပါင်းပါအကမ်းဖက်သမားများသည ် မိရာများတွင ်ေနအိမ်များ၊ ေမာ်ေတာ် 
ယာ်များငှားရမ်းသုံးစဲွပီး အကမ်းဖက်မ ှင့ပ်တ်သက်သည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုြပလပ်ု 
ေနကသည်။ ၎င်းေနအမ်ိများှင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များအား မသ၍ိြဖစ်ေစ၊ သလိျက် 
ှင့ြ်ဖစ်ေစ ငှားရမ်းအသုံးြပခွင့ေ်ပးခဲ့ကသည်။ ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုသတ်ြဖတ်ကသည့ ်
အကမ်းဖက်သမားများအား လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများက ရှာေဖွဖမ်းဆီးရမိေသာအခါ 
တရားစွဲဆိုရာတွင် ၎င်းတိုအသုံးြပခဲ့သည့်ေနအိမ်များ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်များကို 
သက်ေသအြဖစ် ထန်ိးသမ်ိးထားရိှပီး ြပစ်မ ထင်ရှား၍ အြပစ်ေပးအေရးယခူရံလ င် 
အဆိုပါေနအိမ်ှင့်ေမာ်ေတာ်ယာ်များအား ုိင်ငံေတာ်ပုိင်အြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း 
ခရံမည်ကိ ုအထူးသတထိားသရိှိထားရန် လိအုပ်ေပသည်။ အကမ်းဖက်သမားများ 
အား သိလျက်ှင့် အားေပးကူညီအသုံးြပခွင့်ေပးပါက အကမ်းဖက်မ ဥပေဒအရ 
မမိတိိုပိုင်ဆိင်ုမ များအြပင် မမိတိိုပါအေရးယြူခင်းခရံိင်ုသည်ကိ ုသရိှိထားသင့သ်ည်။ 
အကမ်းဖက်သမားများကိမုသရိှိဘ ဲအခေကးေငြွဖင့ ် ငှားရမ်းအသံုးြပခွင့်ေပးပါက 
လည်း မိမိတိုပိုင်ဆိုင်မ များ ဆုံး ံးသွားိုင်သည်ကိ ုသတိြပရမည်ြဖစ်သည်။

အကမ်းဖက်သမားများမှာ အများအားြဖင့ ်၎င်းတိုမိသားစုေနအိမ်ှင့်ယာ်
များကို အသုံးြပမ နည်းပီး အြခားေနအိမ်ှင့်ယာ်များကို ငှားရမ်းအသုံးြပကရာ 
ေငရွလိမု တစ်ခတုည်းြဖင့ ်စီးပွားရှာကေသာ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်မိမိတုိပုိင်ဆုိင်မ  
များ ဆုံး ံးိင်ု ေြခရိှေနသည်ကိ ုသတြိပရမည်ြဖစ်သည်။ မမိတိို၏ေနအမ်ိှင့ ်ယာ် 
များကိ ုငှားရမ်းကရာ၌ ငှားရမ်းသှူင့ပ်တ်သက်သည့ ် အချက်အလက်အေကာင်းကစိ  
များကုိ စံုစမ်းေလ့လာပီးမှ  ငှားရမ်းသင့်ေပသည်။     မိမိငှားရမ်းလုိက်သူများသည် 
အကသုိလ်ုဒစုိက်ုမ များ ြပလပ်ုကသမူျားြဖစ်ပါက မမိတိိုလည်း အြပစ်မကင်းေသာ 
အလုပ်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ရာေရာက်ပီး ပစ ည်းဥစ ာများ ဆုံး ံးသွားိုင်သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်မဂ  လာတရားေတာ်ှင့ ်ကျင့သ်ုံးေနထိုင်ကပါက 
ေဘးရန်ကင်းကွာ လွန်ချမ်းသာုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ေလာကတွင် ေကာင်းေသာအမ  
များကို   ြပလုပ်ကသူများ၊   မေကာင်းေသာအမ များကို    ြပလုပ်ကသူများှင့ ်
ိုးသားစွာေနထိုင်သူများ၊ မိုးမသား ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ကိုင်ေနထိုင်ကသူများ
ဟ၍ူရိှရာ အနဝဇ ာန ိကမ ာန ိအြပစ်ကင်းေသာအလပ်ု၊ အများအကျိးြပအလပ်ုတိုကိ ု
လပ်ုကိင်ုသမူျားှင့ ်ေပါင်းသင်းဆက်ဆပံတ်သက်လ င် အကျိးများပီး အြပစ်မကင်း 
ေသာအလပ်ုများကိ ုလပ်ုကိင်ုကသမူျားှင့ပ်တ်သက်မပိါက ဆင်းရဒဲကု ေရာက်ရိှိင်ု 
သည်ကို သတိချပ်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။   ။

ှစ်ရှည်စပါးေလးမျိးအား စိုက်ပျိးသုေတသနြပ

မ ေလး ိုဝင်ဘာ  ၂၀

မ ေလးတက သိုလ်ှင့်      တုတ်ိုင်ငံ 

ယနူန်တက သိလ်ုတိုမှ   ိင်ုငတံကာသေုတ 

သနပညာရှင်များ ပူးေပါင်း၍ ှစ်ရှည်စပါး 

(Perennial Rice-PR) ေလးမျိး PR-23, 

PR-25,  PR-101  ှင့်  PR-107  တုိကုိ 

စမ်းသပ်စိက်ုကွင်းများြဖင့ ်   သေုတသနြပ   

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း         မ ေလး 

တက သုိလ်   ုက ေဗဒှင့်  အဏုဇီဝေဗဒဌာန 

မှ သိရသည်။

"ယနူန်တက သိလ်ုက    စမ်းသပ်ေအာင် 

ြမင်ထားတ့ဲ  ှစ်ရှည်စပါးမျိးေတွ  ြမန်မာ 

ိုင်ငံရာသီဥတု၊ ေရ၊ ေြမ၊  ေဒသေတွနဲ  

ကိုက်ညီမ  ရှိ၊ မရှိ၊ လိုက်ေလျာညီေထွစွာ 

စိုက်ပျိးိုင်ြခင်း  ရှိ၊ မရှိ  သိိုင်ဖို  သုေတ 

သနြပေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။     ေတွရှိ 

ချက်ေတအွရ  ေဒသမေရး၊  ေြမေနရာမေရး 

စိက်ုပျိးိင်ုတာေတွရတယ်။    မ ေလးမိ    

ပသုမ်ိကီးမိနယ်ရိှ      လက်သစ်ေကျးရာနဲ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇဗ သီရိမိနယ်ရိှ စိမ်းစားပင် 

ေကျးရာေတမှွာ  စိက်ုပျိးထားတဲ ့  ှစ်ရှည် 

စပါးေတကွိ ု  ပထမစိက်ုပျိးရာသအီတွက် 

ရတ်ိသမ်ိးိင်ုခဲတ့ယ်။ တစ်ဧက တင်း ၁၀၀ 

ေကျာ်ထွက်ပါတယ်။ စပါးစိုက်ပျိးေြမကို 

တစ်ကမ်ိသာ ထွန်ေရးညက်ေအာင်     ြပင် 

ေပးရမယ်။  အနည်းဆုံးငါးသီးအထ ိ  ရတ်ိ 

သမ်ိးိင်ုပါတယ်"ဟ ု ကု ေဗဒှင့ ်  အဏ ု

ဇီဝေဗဒဌာနမှ        ပါေမာက (ဌာနမှး) 

ေဒါက်တာုုရီက ေြပာသည်။

မ ေလးတက သိုလ်         သုေတသန 

စင်တာ (University Research Center) 

ရိှ Green House၊  မ ေလးမိပုသိမ်ကီး 

မိနယ်   ေကျာက်မီးေဒသရှ ိ  လက်သစ် 

ေကျးရာ၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ် မိင်ကီး 

ေကျးရာှင့်  ေနြပည်ေတာ်  ဇဗ သီရိ 

မိနယ်ရှိ    စိမ်းစားပင်ေကျးရာတိုတွင ်

၂၀၁၉  ခုှစ်မှစ၍  စမ်းသပ်စိုက်ကွင်း 

များြဖင့ ် စိက်ုပျိးခဲ့ပီး  ၂၀၂၀  ြပည့ှ်စ်တွင်     

ပထမစိုက်ပျိးရာသီအတွက် စတင်ရိတ ်

သိမ်းိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်

ှစ်ရှည်စပါးမျိးများကိ ုစိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ်

ထွန်ယက်စုိက်ပျိးစရိတ်များှင့်  လုပ်အားခ        

ကန်ုကျစရတ်ိများသက်သာြခင်း၊   စိက်ုပျိး 

ေရလိအုပ်မ ၊ ပိုးသတ်ေဆးှင့ ် ေပါင်းသတ် 

ေဆးစရတ်ိများ  ေလ ာခ့ျိင်ုြခင်း၊ အထွက် 

ေကာင်းစပါးများ  စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်လာ 

ိုင်ြခင်းြဖင့ ်     စပါးစိုက်ေတာင်သူများ    

ဝင်ေငွတုိးလာပီး   စားနပ်ရကိ ာဖလူုမံ ကိ ု

တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ  အေထာက်အကြူပ 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။  

ထိပ်ထားိုင်

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး ပစ ည်းများအား ေရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ 

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမ ှ ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ  စစ်ေဆး 

ထတ်ုေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ုဆပ်ိကမ်းများမှ ေဆးဝါး 

မျိးစုံ ၂၃ မျိး စုစုေပါင်း  ၁၈၅၂၁ ဒသမ ၈၇  ကီလုိဂရမ်၊ နယ်စပ် 

(ချင်းေရ ေဟာ်၊ ြမဝတီ)တွင်  ကုမ ဏီသုံးခုမှ  ှာေခါင်းစည်း 

၂၆၄၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်၁၀၁၂၃ ကုဗမီတာ 

တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၀

ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေဌးေအာင်သည် ယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင် ဝန်ကီးဌာန ေကျာက်စမ်ိးခန်းမ၌ ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့ ်

စနစ်ြဖင့က်ျင်းပသည့ ်“လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖံွဖိး 

တိးုတက်ေရးှင့် အနာဂတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အလုပ်ံု 

ေဆွးေွးပွဲ”သို တက်ေရာက်သည်။ 

လုပ်ေဆာင်ေပးကရမည်

အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

က  ခရီးသွားလုပ်ငန်းက     တစ်ခုတည်းအတွက် 

သာမက ဘက်ေပါင်းစုကံ  များ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ  

ှင့် မိမိတုိနယ်ပယ်အလုိက် လုပ်ကုိင်ုိင်စွမ်းရိှေသာ 

ပုဂ ိလ်များရှိေနရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်    လူသားအရင်းအြမစ ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်    အထူးအေလးထား 

ပါေကာင်း၊ လုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်ြခင်း၏ အသီး 

အပွင့်များကိ ု    ရရှိခံစားိုင်ရန်ှင့ ်  ေရရှည်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် အရည်အချင်းရိှ ဝန်ထမ်းများ၏ 

အရည်အေသွးများကိ ု   ြပန်လည်ေတာက်ေြပာင်လာ 

ေစရန်      လုပ်ေဆာင်ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ ပီးြပည့စ်ုေံသာ 

စမီခံျက်များ၊ Master Plan များကိ ုအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေနကရသမူျားြဖစ်သည့အ်တွက် ထိက်ုသင့ေ်သာ 

အရည်အချင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားကရန် လိုအပ် 

ပါေကာင်း။ 

လက်ေတွလပ်ုငန်းခွင်တွင် ေတွကံရသည်များ 

ှင့် သေဘာတရားများ ေပါင်းစပ်ပီး လိုက်ေလျာ 

ညီေထွရှိေသာ အစီအစ်ေကာင်းများကိ ုေဖာ်ထုတ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်      ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကိဗုစ်−၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ထခိိက်ုနစ်နာခဲရ့ေသာ 

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် စတင်ိုင်ရန်ှင့် အနာဂတ် 

ကာလတွင်    ကံေတွိုင်ေသာ   အခက်အခဲများ၊ 

စန်ိေခ မ များကိ ုလက်ရိှ လသူားအရင်းအြမစ်များြဖင့ ်

ေကျာ်လ ားိုင်ေစရန်အတွက်   ြပင်ဆင်ထားကရန ်

လိအုပ်ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနရိှ ဝန်ထမ်းများအားလုံး 

မိမိတုိေလ့လာသင်ယူခ့ဲသည့် စာေတွလက်ေတွများ 

ကိ ုဟန်ချက်ညစွီာ  ေပါင်းစပ်အသံုးချပီး ေဆာင်ရက် 

သွားကရန်လိုအပ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် အနာဂတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကျင်းပ ဆက်လက်၍   ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ    န်ကားေရးမှး  ဦးေနာင်ေနာင် 

လင်းေအာင်ှင့ ် န်ကားေရးမှး ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး 

တိုက   ဝန်ကီးဌာနမှ    လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး ေဆာင်ရက်မ များှင့ ်ကိဗုစ်−၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ခရီးသွားလပ်ုငန်း ထခိိက်ုမ အေြခ 

အေနများှင့ ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သင့်ေသာ 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်း 

များ၏ သေုတသနစာတမ်းများှင့ ်ယှ်တဲွေဖာ်ြပကာ 

ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပ

ထိုေနာက်   န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေမာင်ေမာင် 

ေကျာ်က ဝန်ထမ်းများကို ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပး 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ကိဗုစ်−၁၉ ှင့ ်ဆက်စပ်ပတ်သက်ပီး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွ 

ဒုတိယပိုင်း   ဆက်လက်စီစ်ကျင်းပမည့ ်  ကိစ ရပ် 

များကို ေဆွးေွးတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွ ဒတုယိပိင်ုးတွင် ြပည့စ်ုစွံာ ပါဝင် 

ေဆွးေွးကရန်ှင့ ်လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ရာတွင် ကိဗုစ်−၁၉ ကပ်ေရာဂါှင့ ်

အတ ူယှ်တဲွေဖာ်ေဆာင် လပ်ုေဆာင်ိင်ုေရးအတွက် 

ကိုပါ  ထည့်သွင်းစ်းစား  ေဆာင်ရက်သွားကရန ်

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။            သတင်းစ်
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ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းမ ှေသွဖည်မသွားေစရန ်အထူးသတိြပကေစလို

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

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

ိင်ုငေံတာ်အစုိးရသည် ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်များ မထခိိက်ုေစရန် သေဘာထားကီးစွာြဖင့ ်တတ်ိင်ုသမ  ထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ တိင်ုးရင်းသား 

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

NCA ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းမှ ေသွဖည်မသွားေစရန် အထူးသတိြပကေစလိုပါသည်။
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 ေရှဖုံးမှ

တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များသုိ လိအုပ်ချက် 

အရ ေြမြပင်ခရီးလမ်းေကာင်းမှ လည်းေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်(ေလ)ှင့်   ြမန်မာ့ေလေကာင်း 

တို၏   အကူအညီြဖင့ ်   ေလေကာင်းခရီးမ ှ

လည်းေကာင်း   အေအးလမ်းေကာင်းမပျက် 

ဆက်လက် ြဖန်ေဝသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး 

အတွက်   တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုဦးတည် 

အုပ်စုများသတ်မှတ်၍   ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ 

ိုဝင်ဘာ ၁၉  ရက်အထိ  လူဦးေရစုစုေပါင်း 

၁၅ ဒသမ ၂ သန်းအား   ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍  

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့် ထိုးှံပီးစီးသ ူ

၁၀ ဒသမ ၃ သန်းှင့်  ပထမအကမ်ိ  ထိုးံှပီးစီး 

သ ူ၄ ဒသမ ၉ သန်း ရိှပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သိုြဖစ်၍    ိုဝင်ဘာ  ၁၉  ရက်အထိ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆး အကိမ်ေရစုစုေပါင်း ၂၅ ဒသမ ၅ သန်း 

ထိုးှံပီးြဖစ်သည်။

မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်  မိမိအတွက် 

ရရိှလာသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ကိ ုမပျက်မကွက် အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှမ ခယံြူခင်း၊ 

ပထမအကမ်ိကာကွယ်ေဆး ထိုးံှမ ရရိှထားသ ူ

များအေနြဖင့ ်   ဒတုယိအကမ်ိကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ ကို    သတ်မှတ်ရက်တွင ် (သိုမဟုတ်) 

အနီးဆံုးသတ်မှတ်ကာလအတွငး်  နီးစပ်ရာ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးစုရပ်များသုိ သွားေရာက်၍    

ထိုးှံမ ခံယူြခင်း   စသည့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးလုပ်ငန်းများတွင် တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ်     မိမိ 

ကိယ်ုတိင်ုတွင်လည်းေကာင်း၊ မသိားစဝုင်များ၊   

မိတ်ေဆွများတွင်လည်းေကာင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်းကုိ အကိမ်ြပည့် 

ခံယူရြခင်းမရှိေသးပါက ကာကွယ်ေဆးထိုးှ ံ

ြခင်းကိ ု မပျက်မကွက် အကမ်ိြပည့ခ်ယံမူ ြပက 

ေစေရး   တိုက်တွန်း  းေဆာ်ေပးကပါရန ် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက အသေိပး  းေဆာ် 

ထားေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

ရပ်ေစာက ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၀

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း) ရပ်ေစာက်မိနယ်တွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ  န်း အြမန်ေလျာ့ကျေစေရးအတွက် (RDT)Test Kit ြဖင့ ်

အခမဲကွ့င်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရကီ ေရြဖေကျးရာ 

အုပ်စု   ရပ်ေစာက်-ေတာင်ကီး  ကားလမ်းမ၌ တာဝန်ရှိသူများက 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင်    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးသိန်းေဇာ်ဝင်းှင့ ်  အဖွဲဝင်များ၊  မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး

ဌာနမှ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ကက်ေြခန ီ

အဖွဲဝင်များှင့ ်   ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက  မိနယ်အတွင်း ေရာဂါ 

ကူးစက်မ  န်း အြမန်ဆုံးကျဆင်းေစေရးအတွက် ေဒသခြံပည်သမူျားှင့ ်

ကားလမ်းမေပ တွင်ြဖတ်သန်းသွားလာကသည့် ြပည်သူများအား 

(RDT) Test Kit များြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရြခင်း ရှိ/မရှိ 

အခမဲစ့စ်ေဆးေပးခဲ့ကပီး ေရာဂါစစ်ေဆးေတွရိှသည့ ်အတည်ြပလနူာ 

များအား တာဝန်ရိှသမူျားက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကသုေရးစင်တာများသို 

ပိုေဆာင်ကုသေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ရပ်ေစာက်မိနယ်တွင် ိဝုင်ဘာ ၁၉ ရက်အထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

အတည်ြပလနူာ စစုေုပါင်း ၃၁၈၅ ဦး၊ ေရာဂါကင်းစင်၍ ေဆးုမှံဆင်းခွင့ ်

ရရှိသူ စုစုေပါင်း ၃၀၇၅ ဦး၊ ေဆးကုသမ ခံယူလျက်ရှိသ ူစုစုေပါင်း ၄၅ 

ဦးှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း ၆၅ ဦးရှိေကာင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီမှ 

သိရသည်။                                                    ရဲထက်ဦး(ြပန်/ဆက်)

ရပ်ေစာက်မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရမ  ရှိ/မရှိ အခမဲ့ ကွင်းဆင်း

စစ်ေဆးြခင်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

တတ်ုြပည်သူသမ တ 

ိုင်ငံမှ      ထပ်မံလှဒါန်း 

သည့် Sinovac အမှတ် 

တဆံပ်ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး သုံးသန်း 

doses  အနက် ဒုတိယ 

အသတ်ု တစ်သန်း doses 

ရန်ကုန်     အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ      ေလဆိပ်သို 

ေရာက်ရှိစ်။



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

မုံရာ    ိုဝင်ဘာ   ၂၀

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ်  ယမန်ေန    နံနက်ပိုင်းတွင် 

ေမာ်လိုက်မိ      အေြခခံပညာ   အထက်တန်း 

ေကျာင်းစုညံခီန်းမတွင်  အသက် ၁၂   ှစ်ှင့အ်ထက် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများ    ထိုးှံေပးေနမ ကို    ကည့်  

စစ်ေဆးပီး    ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးထ ံ   ဆရာ  

ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအတွက်  

ေငွကျပ် ငါးသိန်းတန်ဖိုးရှိ  စားေသာက်ဖွယ်ရာများ  

ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။

အရည်အေသွးေကာင်းမွန်

ယင်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်ှင့်  

တာဝန်ရှိသူများသည ်  ေမာ်လိုက်- ကေလးဝလမ်း 

မိုင်တိုင်အမှတ ်၁၈/၁၊ ၁၈/၂ ကားရှ ိတံတားအမှတ် 

၅/၃၀၊ အရှည်ေပ ၄၀၊ အကျယ် ၂၄ ေပ၊  သံကူ 

ကွန်ကရစ်တံတားတည်ေဆာက်ေနကုိ         ကည့်  

စစ်ေဆးပီး တံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

အချနိ်မီပီးစီးေရးှင့် အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရး 

မေကွး ိုဝင်ဘာ ၂၀

မေကွးတိုင်းေဒသကီးအားကစားှင့် ကာယပညာ 

ဦးစီးဌာနမှ    ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့ ်    အေြခခံိုးရာ 

ြခင်းလုံးအားကစားသင်တန်းဆင်းပဲွ အခမ်းအနားကိ ု

ယမန်ေန  ညေန ၃ နာရီက တိုင်းေဒသကီး မိုးလုံ 

ေလလုံအားကစားခန်းမတွင ်ကျင်းပသည်။

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးတင့လွ်င်က 

ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ အေမွအှစ် မတိမ်ေကာ 

မပေပျာက်ေစေရးအတွက် ြခင်းလံုးအားကစားနည်း 

ကိ ုြမန်မာလမူျိးတိင်ုး ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ရမည် 

ြဖစ်ေသာေကာင့ ်   မိမိတိုအေနြဖင့ ်   ြမန်မာ့ိုးရာ 

အေြခခံိုးရာြခင်းလုံးအားကစားနည်းသင်တန်းကို 

ေအာင်ြမင်စွာ ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့သည့်အတွက ်ဝမ်းသာမ ိ

ေကာင်း၊ မကာမ ီမေကွးတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ဖလား (၄)ေပါက်တန်းှင့် အေြခခံထိချက်(၆)ချက် 

ြခင်းလုံးခတ်ပိင်ပွဲကို  ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ်

ကိတင်ြပင်ဆင်ေလ့ကျင့်ကာ         အိုင်ရရှိေအာင ်

စွမ်းေဆာင်ေပးကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် သင်တန်းသား သင်တန်းသူများက 

ိုးရာြခင်းလုံး     (၄)ေပါက်တန်းဝိုင်းဖွဲအမှတ်ခတ ် 

သုပ်ြပသြခင်းှင့ ်   ဆီးဂိမ်းေရ တံဆိပ်  ှစ်ဆုရှင်  

မတင်တင်လင်းတိုက  ိုးရာြခင်းလုံး   သုပ်ြပသ 

ြခင်းများြပသခဲ့ရာ  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  

ဆုေငွများ ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စည်သူ(မေကွး)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆးမေကွး၌ အေြခခံိုးရာ ြခင်းလုံး 

အားကစားသင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ

ပဲခူး ိုဝင်ဘာ ၂၀

ပဲခူးမိ ဗုဒ အသံဓမ ဗိမာန်ခန်းမေဆာင်တွင် ယေန  နံနက်ပိုင်းက 

ကေလးသူငယ်အခွင့ ်အေရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း 

ှစ်ပတ်လည်ေန  အခမ်းအနားကျင်းပသည်။

အနာဂတ်ိုင်ငံေတာ်အတွက်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆွဝင်းက ကေလးသူငယ ်

အခွင့်အေရးများကိ ုကေလးသူငယ်တိုင်းခံစားရရှိေအာင ်ေဆာင်ရက် 

ေပးပီး ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး လုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရက်ြခင်းသည် ကေလးသူငယ်များအတွက်သာမက အနာဂတ် 

ိင်ုငေံတာ်အတွက် အကျိးအြမတ်များစွာ ြပန်လည်ရရိှိင်ုသည့် ရင်းီှး 

ြမပ်ံှမ ြဖစ်ေကာင်း၊ ကေလးသူငယ်တုိအတွက် အေကာင်းဆံုးအကျိး 

စီးပွားရရှိေစရန ်မိဘ၊ ဆရာ၊ ရပ်ရာ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရပ်ရာအတွင်းရှ ိ

လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ၊ NGOများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားက 

ရန်လိုေကာင်း  ေြပာကားသည်။

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများေပးအပ်

ထိုေနာက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ ဝန်ကီးများှင့် အတွင်း 

ေရးမှးတိုက ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ  

ကွန်ဗင်းရှင်း ှစ်ပတ်လည်ေန  အကိလ ပ်ရှားမ အားကစားပိင်ပွဲများ

အြဖစ် အငယ်ဆင့် အာလူးေကာက်ပိင်ပဲွ၊ အလတ်ဆင့် ပူေဖာင်းသယ် 

ပိင်ပဲွှင့် အကီးဆင့် ကင်းခုန်ပိင်ပဲွများတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ 

ှင့် ှစ်သိမ့်ဆုရရှိကသည့် ကေလးငယ်များအား ဂုဏ်ြပဆုေငွှင့် 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများေပးအပ်ကသည်။

ယင်းေနာက် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ  

ကွန်ဗင်းရှင်း ှစ်ပတ်လည်ေနအထိမ်းအမှတ် ပန်း ခံကုန်း ပရဟိတ 

ေဂဟာမှ  ေကျာင်းသားေလးများက  ထာဝရြမန်မာ သီချင်းြဖင့်

လည်းေကာင်း၊ ပဲခူးအမှတ်(၁)မူလတန်းကိေကျာင်းမှ ရင်ေသွးငယ ်

ေလးများက ုံးေတာ်လ တ်ေတာ် စုံတွဲသီချင်းြဖင့ ်လည်းေကာင်း 

ကြပေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကရာ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် ဝန်ကီး 

များက ကည့် အားေပးပီး ဂုဏ်ြပဆုေငွှင့် လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ 

ေပးအပ်ကသည်။

ေကာ်မတီများဖွဲစည်း

     ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ကေလးသငူယ်များ၏အခွင့အ်ေရးများကိ ု

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြမင့်တင်ရန်အတွက် တိုင်းေဒသကီးအဆင့ ်

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ေကာ်မတီှင့် ခိုင် ေလးခု၊ 

မိနယ် ၂၈ မိနယ်တုိတွင်လည်းေကာ်မတီများ ဖဲွစည်းထားရိှပီး ပုမှံန် 

အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း၊ အသပိညာေပး ေဟာေြပာပဲွများှင့ေ်ဆွးေွး 

ပွဲများ ကျင်းပြခင်း၊ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒ မိတ်ဆက် 

ရှင်းလင်းြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                              

တင်စိုး(ပဲခူး)

ပဲခူးမိ၌ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း ှစ်ပတ်လည်ေန အခမ်းအနားကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ  ၂၀

၂၀၂၂ ခှုစ်  ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၂ ရက်တွင်  ကျေရာက်မည့ ်

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုနကိ ု ဂဏ်ုြပ 

သည့် အစီအစ်အြဖစ် “တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပဲွေတာ်”  

ေတးသီချင်းသီဆိုမ ပိင်ပွဲသို           ေနြပည်ေတာ်  

ကိုယ်စားြပ သီဆိုယှ်ပိင်မည့် ပိင်ပွဲဝင်သုံးဦးကိ ု

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီမှ     ဂုဏ်ြပေထာက်ပံ့ေငွ 

ေပးအပ်ချးီြမင့ြ်ခင်း အခမ်းအနားကိ ုယ မန်ေန  နနံက် 

၉ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံး  အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ       ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိင်ုက ၂၀၂၂ ခှုစ်  ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

၁၂ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်(၇၅)ှစ်ေြမာက် စန်ိရတ ု

ြပည်ေထာင်စုေန   အမျိးသားေရးဦးတည်ချက ် (၅) 

ရပ်ကိုအေြခခံ၍       စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကိ ု

ြပည်သူများ မှတ်မှတ်ထင်ထင်သိရှိပီး စစ်မှန်ေသာ 

ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ် ပိမုိထွုန်းကားြပန်ပွားေစရန် 

“တယှူ် ဲေပျာ် ဂတီပဲွေတာ်” ေတးသခီျင်းသဆီိမု ပိင်ပဲွတွင် ေနြပည်ေတာ်ကိယ်ုစားြပ ပိင်ပဲွဝင်များအတွက် ေထာက်ပံေ့ငေွပးအပ်

ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ    ကာလအတွင်း   ကိုယ်၊ 

စိတ်    ပင်ပန်းွမ်းနယ်ေနသည့်    ြပည်သူများကိ ု

ေဖျာ်ေြဖေပးိုင်ရန်ရည်ရယ်၍       (၇၅)ှစ်ေြမာက ်

စန်ိရတ ုြပည်ေထာင်စေုနကိ ုဂဏ်ုြပသည့အ်စအီစ်  

အြဖစ်  “တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ်” ေတးသီချင်း 

သီဆိုမ ပိင်ပွဲှင့ ်ေဖျာ်ေြဖပွဲကိ ု ကျင်းပေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပိင်ပွဲအတွက ် ေလ့ကျင့်စ် 

ကာလှင့်      ပိင်ပဲွကာလအတွင်း   ကျန်းမာေရးကုိ 

အထူးဂုစုိက်ပီး ကိးစားယှ်ပိင်ကေစလုိေကာင်း 

တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်       ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ုိင်က ေနြပည်ေတာ်ကုိယ်စားြပ 

သဆီိယှု်ပိင်မည့ ်ပိင်ပဲွဝင်သုံးဦးအတွက် ေထာက်ပံ ့

ေငွကျပ် ၂၄၆၀၀၀၀ ကို ေပးအပ်ရာ ပိင်ပွဲဝင ် စိစစ် 

ေရးချယ်ေရးအဖဲွဥက     ေနြပည်ေတာ်ြပန်ကားေရး 

ှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှး 

(တာဝန်ေပး)    ေဒ သင်းသင်းဇင်က    ပိင်ပဲွဝင်များ 

ကိုယ်စား လက်ခံရယူသည်။

ယင်းေနာက ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီမ ှဂုဏ်ြပ 

ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ြခင်းအတွက ်     ပိင်ပွဲဝင်များ 

ကိုယ်စား    မဝင်းဝင်းေထွးက    ေကျးဇူးတင်စကား 

ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထွန်းထွန်းဝင်း(ခိုင် ြပန်/ဆက်)

တိုအား  တာဝန်ရှိသူများှင့် ြဖည့်ဆည်းေပါင်းစပ ် 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိုေနာက် ညေနပိင်ုးတွင် ကေလးဝမိ   မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲုံး  အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်

ကျင်းပသည့် မိနယ်အဆင့်  ဌာနဆိုင်ရာများှင့်   

ေတွဆုံပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့်      

တာဝန်ရိှသမူျားသည်  ကေလးဝမိ  လဝူင်မ ကီးကပ်

ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဆိုင်ရာ    ဦးစီးဌာနုံးတွင ်   

ေဒသခံြပည်သူများအား  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်

ေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ပီး ိင်ုငသံား 

စိစစ်ေရးကတ ်၃၇၄ ကတ်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                           တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်    ိုဝင်ဘာ  ၂၀

ရန်ကုန်     ေြမာက်ပုိင်းခုိင်    ကက်ေြခနီကီးကပ်မ  

ေကာ်မတီက  ကီးမှးကျင်းပေသာ  ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ေရှးဦးြပစုနည်းသင်တန်းကိ ု      မဂ  လာဒုံမိနယ ် 

ေထာက်ကန်   ရာမရပ်ကွက်ရိှ   ပညာေရးစီမံခန် ခဲွမ  

သင်တန်းေကျာင်း သေြပညိခန်းမ၌  ယေနနနံက်ပိင်ုး 

က ဖွင့်လှစ်သည်။

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ေရှးဦးြပစုနည်း သင်တန်းဖွင့်
အဆိပုါသင်တန်းတွင် ခုိင်ကက်ေြခနီကီးကပ်မ  

ေကာ်မတီဥက       ဦးေနဆန်းက   သင်တန်းဖွင့် 

အမှာစကားေြပာကားပီး ခိင်ုကက်ေြခနီကီးကပ်မ  

ေကာ်မတအီဖဲွဝင်တစ်ဦးက သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်း၏  

ရည်ရယ်ချက်ကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်     ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများကို 

ေရှးဦးစွာ စစ်ေဆးနည်း၊ လူအများအြပား  ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရှိချနိ်တွင်     စီမံခန်ခွဲနည်း၊    ဦးစားေပး 

လူနာေရးချယ်နည်း၊    ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများကိ ု

ြပစုေစာင့်ေရှာက်နည်း၊  စိတ်ဖိစီးမ ကို   ကိုင်တွယ် 

ေြဖရှင်းနည်း၊ အေရးေပ အေြခအေနတွင် ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရှိသည် ့ လူနာကို  ြပစုေစာင့်ေရှာက်နည်း 

ကွင်းဆက်အစရိှသည့် ဘာသာရပ်များကိ ု သင်ကား 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း 



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

(၃၂)ှစ်ေြမာက် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းအထိမ်းအမှတ်(ကမ  ာက့ေလးများေန)အခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၀ 

(၃၂)ှစ်ေြမာက်  ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ 

ဆိုင်ရာ  ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းအထိမ်းအမှတ ်

(ကမ ာက့ေလးများေန) အခမ်းအနားကိ ု ယေနနနံက် 

ပိင်ုးတွင် လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည် 

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန   ဝန်ကီးုံး  စုေပါင်း 

ခန်းမ၌ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာ 

သက်သက်ခိုင်၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ ကေလးသူငယ ်

အခွင့အ်ေရးများဆိင်ုရာ အမျိးသားေကာ်မတဝီင်များ၊ 

ကေလးသငူယ်အခွင့အ်ေရးများဆိင်ုရာ  နည်းဥပေဒ 

ေရးဆွဲေရးအဖွဲဝင်များ၊    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ 

တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကေလးသငူယ်အခွင့အ်ေရး 

များဆိင်ုရာ ေကာ်မတဦက   များ၊ အတွင်းေရးမှးများ၊ 

ကေလးသူငယ်ကိုယ်စားလှယ်ှင့ ် တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက အဖွင့အ်မှာစကားေြပာ

ကားရာတွင်     ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ကေလးသငူယ် 

အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း 

(The United Nations Convention on the Rights 

of the Child - UNCRC)ကိ ု၁၉၉၁ ခှုစ်တွင် အဖဲွဝင် 

အြဖစ်အတည်ြပပါဝင်ခဲ့ပီး     အြခားိုင်ငံများ 

နည်းတ ူ ှစ်စ်ှစ်တိင်ုး ကေလးသငူယ်များအတွက် 

အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ  ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိပါေကာင်း၊  ကေလးသူငယ်တိုင်း  ခွဲြခား 

ဆက်ဆမံ ကင်းပီး တန်းတညူမီ စွာြဖင့ ်ပညာေရးှင့ ်

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ ရပိင်ုခွင့မ်ျား အြပည့အ်ဝ 

ရရိှေစရန်ှင့ ်အရည်အေသွးြပည့ဝ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ  

များကို  လက်လှမ်းမီရရှိပီး ကေလးသူငယ်များ၏ 

အေကာင်းဆံုးအကျိးစီးပွားကုိ ပုိမုိြပည့်စံု ေကာင်းမွန်စွာ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးိုင်ရန်အတွက ်ကေလး 

သူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၉)  ှင့် 

ပတ်သက်ပီး ြပင်ဆင်ရန်လိအုပ်သည့ ်က  များအား 

က  အလိက်ု ြပင်ဆင်သွားရန် ဥပေဒေရးရာဝန်ကီး 

ဌာနှင့် ညိ  င်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

 UNCRC ပါ ကေလးသငူယ်များှင့ပ်တ်သက်ပီး 

တကယ့်အှစ်သာရြဖစ်ေသာ   အသက်ရှင်သန်ခွင့ ်

(Survival)၊  ဖွံဖိးတိးုတက်ခွင့်(Development)၊ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခံပိုင်ခွင့ ်  (Protection)ှင့် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့ ်(Participation)စေသာ ကေလး 

သူငယ်အခွင့်အေရး(၄)ရပ်ကို    Focal   Ministry 

အေနြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိပါေကာင်း။

တိုက်တွန်းလ ံေဆာ်ထား

ယခုှစ် ကမ ာ့ကေလးများေနအတွက် ချမှတ် 

ေပးထားသည့် ေဆာင်ပုဒ်မှာ “A  better future, for 

every child”   “ကေလးတိုင်း  ဘဝလှပေရး  ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေသာ   အနာဂတ်ဖန်တီးေပး”  ြဖစ်ပီး 

ကိဗုစ်-၁၉ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ကေလးသငူယ်များ၏ 

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေရးအခွင့ ်

အေရးများ  ရပ်တန်ခဲရ့ာ ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းြဖင့် 

ကေလးများအတွက် စိတ်ချလံုခံရေသာ ပတ်ဝန်းကျင် 

ေဖာ်ေဆာင်ေပးရန် လိအုပ်သလိ ုအခွင့အ်ေရးြပည့ဝ် 

စွာမရရိှေသာ ကေလးငယ်များသည် ုပ်ပုိင်း၊ စိတ်ပုိင်း 

ဆိင်ုရာ ဘဝတစ်သက်တာလုံးအတွက် ထခိိက်ုေစိင်ု 

ပါေကာင်း၊ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များြဖစ်ေသာ 

ကေလးငယ်များအတွက်  မိမိတိုြဖစ်ေစချင်သည့ ်

ကမ ာေလာကကီးြဖစ်လာေစေရးအတွက ်ကေလး 

များအတွက် ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ  အနာဂတ်ဖန်တီး 

ိုင်ေရး    အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပး 

ကရန် တိက်ုတွန်းလ ံေဆာ်ထားပါေကာင်း၊ ကေလး 

သငူယ်များကိ ုပညာေရးှင့ ်ကျန်းမာေရး၊ ရာသဦတ ု

ေြပာင်းလဲမ အေြခအေနများ၊  ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း 

မြပေရး စေသာ အေရးကစိ များတွင် ကေလးများ၏ 

အသံများကို နားေထာင်ကရန်ှင့ ်  ကေလးများ၏ 

အခွင့်အေရးများကိ ု  ကေလးတိုင်းရရှိေစပီး   ပိုမို 

ေကာင်းမွန်သည့ ်  အနာဂတ်များအား  ဖန်တီးေပး 

ကရန် ကမ ာ့ုိင်ငံများကုိ တုိက်တွန်းထားရိှပါေကာင်း၊ 

ကေလးသူငယ်များ၏ အခွင့်အေရးများကုိ ကေလးတုိင်း 

ရရှိေစရန်ှင့်  ကေလးတိုင်း  တန်းတူညီတူရရှိေရး 

တိုအတွက် တာဝန်ရှိသူများက သက်ဆိုင်ရာက   

အသီးသီးမှ   စ်ဆက်မြပတ်    ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးကရန ် ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများှင့်

ပတ်သက်သည့်  ဗီဒီယိုြပသကာ   ကေလးသူငယ ်

ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးက ကေလးသငူယ်အခွင့အ်ေရး 

များှင့်ပတ်သက်၍   ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်ေရးအတွက်  တာဝန်ရှိသူများအား  တင်ြပခဲ့ပီး 

အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းလိုက်ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ကေလးသငူယ်များ၏ အခွင့အ်ေရးများကိ ုကေလးများအားလုံးသရိှိေစရန်ှင့် 

တန်းတူညီတူရရှိိုင်ေစရန်အတွက် အစွမ်းကုန်ေဆာင်ရက်
ဘားအံ  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

“ကေလးတိုင်းဘဝလှပေရး၊  ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ 

အနာဂတ်ဖန်တီးေပး” ေဆာင်ပဒ်ုြဖင့ ်(၃၂)ှစ်ေြမာက် 

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ ကုလသမဂ  

ကွန်ဗင်းရှင်းအထိမ်းအမှတ ် ကမ ာ့ကေလးများေန  

အခမ်းအနားကိ ုယေန   မွန်းလဲွ ၂ နာရခီန်က ဘားအ ံ

မိ   ဇွဲကပင်ခန်းမ၌ကျင်းပရာ  ကရင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့ဦ်း၊ ြပည်နယ် တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ ်  ဦးသိန်းကိုကို၊   အစိုးရအဖွဲဝင ်

ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်၊ ခိင်ု၊ မိနယ် ကေလးသငူယ် 

အခွင့အ်ေရးများဆိင်ုရာ ေကာ်မတဝီင်များ၊   ြပည်နယ် 

အတွင်း    ကေလးများ၏   အကျိးစီးပွားများကိ ု

ေဆာင်ရက်ေနေသာ  အဖဲွအစည်းများမှ တာဝန်ရိှသ ူ

များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးေစာြမင့်ဦးက  ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း  ကေလး 

သူငယ်များ၏ ေမွးရာပါအခွင့်အေရး မဆုံး ံးေစရန၊် 

ကေလးသူငယ်များ၏ အခွင့်အေရးများကို  ကေလး 

များအားလုံး  သရိှိေစရန်ှင့ ်ကေလးတိင်ုး လက်လှမ်း 

မီပီး   တန်းတူညီတူရရှိိုင်ေစရန်အတွက ်  တာဝန် 

ရှိသူများက    အစွမ်းကုန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပး 

ကရန်၊    လိအုပ်ေသာြပြပင် ေြပာင်းလေဲရးကစိ ရပ်များ 

ကိုလည်း   သက်ဆိုင်ရာက      အသီးသီးမှေန၍ 

စ်ဆက်မြပတ်   ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပး 

ကရန် တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ထုိေနာက် အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ ကေလး 

ငယ်များက အားကစားအကအလှများြဖင့ ်တင်ဆက် 

ကြပခဲ့ကပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ကမ ာက့ေလး 

များေန  အကိလ ပ်ရှားမ စာစစီာကုံးပိင်ပဲွတွင် ဆရုရိှ 

ေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်းေကာင်း၊ 

ကရင်ြပည်နယ်   ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ 

ဆိုင်ရာေကာ်မတီဥက    လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးရဲမှးကီး ခင်ေဇာ်က  ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲ 

တွင်   ဆုရရှိေသာ    မူကိကေလးငယ်များအား 

လည်းေကာင်း ဆမုျားအသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲ့က

သည်။

ယင်းေနာက်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ြပည်နယ် 

တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်ှင့် အစုိးရအဖဲွဝင် 

ဝန်ကီးများသည်  အခမ်းအနားသို  တက်ေရာက ်

လာေသာ  ကေလးသူငယ်များအား  ကမ ာ့ကေလး 

များေန  အထမ်ိးအမှတ် အမှတ်တရလက်ေဆာင်များ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခ့ဲကပီး ကမ ာ့ကေလးများေနအကိ

လ ပ်ရှားမ  စာစစီာကုံးပိင်ပဲွ၊ မူကိ ရင်ေသွးငယ်များ၏ 

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲ     ဆုရလက်ရာများအား             

လှည့်လည်ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း   သိရသည်။                     

 ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ယေန    က ်ုပ်တိုရဲ  လူေဘာင်ကီးဟာ  ေရှးရာစ ု

ှစ်ေပါင်းများစွာ ကာရှည်ခဲပ့ါပ။ီ လဆူိတုာ တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်တည်း     သင်းကွဲေနလိုမရပါဘူး။ 

ေနလည်းမေနခဲ့ကပါဘူး။     အသိုက်အဝန်းဖွဲပီး 

ေနလာခဲ့ကတာပါ။   အခုလို  လူေဘာင်အဖွဲကီး 

ရာစုှစ်ေပါင်းများစွာ ေနထိုင်ိုင်ခဲ့ြခင်းဟာ စာနာ 

စိတ်နဲ  မိမိတိုယုံကည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရား 

ေကာင့်လိုဆိုရင်   မှားမယ်မထင်ပါဘူး။  လူနဲ  

တိရစ ာန် ကွာြခားချက်လည်း အဲဒီအချက်ှစ်ချက် 

ပါပဲ။   တိရစ ာန်ေတွမှာ    စာနာစိတ်နဲ   ယုံကည ်

ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ မိမိ 

ဘဝ ရှင်သန်ရပ်တည်ိုင်ဖိုအတွက ်သတ်ြဖတ်က 

တယ်။ ကီးိုင်ငယ်ည်း ြပကပါတယ်။ ဥပမာ 

ဥသငှက်ဆိုကပါစို။   ဥသငှက်ဆိုတာ  ကိုယ်ပိုင ်

အသိက်ုအမံ မဖဲွကပါဘူး။ အြခားတရိစ ာန်ေတရွဲ 

အသိက်ုအမံမှာ   ဥချေလရိှ့ပါတယ်။  မလူပိင်ုရှင်ရဲ 

ဥေတကွိ ုကန်ချတတ်ေလရိှ့ပါတယ်။ ဒါက ဥသငှက် 

ေတွရဲ  အေလ့အထပါပဲ။   လူသားေတွမှာေတာ ့

ရည်မှန်းချက်နဲဘဝကို  ရှင်သန်ကပီး တိရစ ာန် 

ေလာကမှာေတာ ့ကီးိင်ုငယ်ည်း သတ်ြဖတ်ြခင်းနဲ 

ဘဝကိုစတင်ကပါတယ်။

စာနာစိတ် 

လေူတမှွာ မမိယိုံကည်ရာ ဘာသာတရားရိှက 

ပီး ရည်မှန်းချက်နဲအတူ မတူညီတဲ့ အေတးွအြမင် 

ေတာ့   ရှိကတာပါပဲ။   မတူညီတာကို  ရန်သူလို 

သတ်မှတ်ခ့ဲကမယ်ဆုိရင် ယေနလူေဘာင်ဆိုတာ 

မရှိေတာ့ပါဘူး။ မတူညီေသာ်လည်း စာနာစိတ်နဲ  

ယှ်တဲွေနထုိင်ခ့ဲကလုိသာ လူေဘာင်အဖဲွအစည်း 

ကီးအြဖစ ်တည်တံ့ေနတာပါ။ တစ်နည်းအားြဖင် ့

ဆိုရရင် လူေဘာင်အဖွဲအစည်းကီးမှာ စာနာမ ကို 

မ  ိင်ြပပီး ေနထုိင်ကတာပါ။ မည်သည့်ဘာသာ 

တရားြဖစ်ေစ      လူေဘာင်အဖွဲအစည်းကီးကိ ု

အေထာက်အကူြဖစ်ေစဖုိနဲ  မ တမ ရိှေစဖို လမ်း န် 

ဆုံးမထားကမှာပါပဲ။ အစွန်းမေရာက်ဖိုသာ လိုပါ 

တယ်။ ဟိုတုန်းက လူသားအချင်းချင်း ယစ်ပူေဇာ် 

ကတယ်ဆိုတာ ကားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ မှားယွင်းတဲ ့

အယူဝါဒမို ယေနေခတ်မှာ မရှိေတာ့ပါဘူး။  

ယေနကမ ာ့ုိင်ငံအသီးသီးဟာ မိမိတုိရဲုိင်ငံေရး၊  

စီးပွားေရး၊  ပထဝီအေနအထား၊  ုိးရာယ်ေကျးမ  

တိုအေပ  အေြခခံပီး စနစ်တစ်ခနုဲ ခတ်ုေမာင်းေနက 

တာပါ။ တစ်ိင်ုငနံဲတစ်ိင်ုင ံ  ဖဲွစည်းအပ်ုချပ်ပုစံနစ် 

တူညီေသာ်လည်း     အလံုးစံုထပ်တူမညီုိင်ပါဘူး။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ်မှာ   မိမိရဲဆ ကို  လွတ်လပ်စွာ 

ေဖာ်ထုတ်ခွင့်ရပါတယ်။   ဒါေပမဲ့  လွတ်လပ်မ  

ဆိုတာ အလုံးစုံခွင့်ြပထားတယ်လို မဆိုလိုပါဘူး။ 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်းမှာ    ေနထိုင်ြပမူရမှာပါ။ 

သတူစ်ပါးကိ ုထခိိက်ုနစ်နာမ မရိှေအာင် လသူားပပီ ီ

စာနာစတ်ိနဲ  ြပမရူမှာြဖစ်ပါတယ်။ လပူသီမ ဆိတုာ 

“စာနာစိတ်”ဆိုတဲ့စံ န်းနဲ    တိုင်းတာရတာပါ။ 

စာအုပ်မှာ ဘာမ မေရးထားရင် ဗလာစာအုပ်လို 

ေခ ကသလို လူသားတိုင်းဟာ မိမိရဲဘဝစာမျက ်

ှာမှာ အများေကာင်းကျိး၊ ေလာကေကာင်းကျိး 

မှတ်တမ်းမရိှရင် အဒဲလီကူိ ု“လူဗလာ”လို သတ်မှတ် 

ရမှာပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ။ လူြဖစ်ပါလျက် တိရစ ာန်လို 

စာနာစိတ်မရှိရင်ေတာ့     “လူမိစ ာ” သိုမဟုတ ်

‘‘လူတိရစ ာန်’’အြဖစ် သတ်မှတ်ကရမှာပါပဲ။

ယုံကည်မ 

ယုံကည်မ ဆိုရာမှာ ဘာသာေရးြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံ 

ေရးြဖစ်ေစ   တစ်ဖက်စွန်းမေရာက်ဖိုေတာ ့ လိုပါ 

တယ်။  လူတစ်ေယာက်မှာ မျက်လုံးှစ်လုံး၊ နား 

ှစ်ဖက်ရှိြခင်းဟာ   တစ်ဖက်အြမင်၊  တစ်ဖက် 

အကား မြဖစ်ေစဖုိအတွက် ဖန်တီးေပးထားတာပါ။ 

သူများေြပာတိုင်းလည်း   ယုံကည်လိုမရပါဘူး။ 

ကိုယ်တိုင်ေလ့လာသုံးသပ်ပီးမ ှကျင့် ကံရပါမယ်။ 

အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် “သူများေယာင်လို ေယာင်ရ 

တယ်၊ အေမာင် ေတာင်မှန်း ေြမာက်မှန်းမသ”ိဆိတုဲ ့

စကားအတိင်ုး ြဖစ်သွားတတ်ပါတယ်။ က န်ေတာ်တို 

ဗုဒ ဘုရားရှင်က ငါဘုရားေဟာတိုင်းလည်း မယုံနဲ ၊ 

ကိယ်ုတိင်ုေလလ့ာကျင့်ကအံားထတ်ုရမယ်လို ဆုံးမ 

ေဟာကားေတာ်မူခဲ့ပါတယ်။

စက်ဆုပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာ PDF တုိ၏လုပ်ရပ်များ 

က န်ေတာ်တိုြမန်မာိင်ုငဟံာ ၂ဝ၁ဝ ြပည့်ှစ်မှ 

စလို  ြပည်သူတို လိုလားေတာင့်တခဲ့ကတဲ ့ “ဒီမို 

ကေရစီစနစ်”ကုိ စတင်ကျင့်သံုးခ့ဲပါတယ်။ ဒီမုိကေရစီ 

စနစ်ကိ ုကျင့်သံုးဖုိအတွက် ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ 

ကိ ုအချန်ိများစွာေရးဆဲွပီး ြပည်သသူို ချြပခဲပ့ါတယ်။ 

ြပည်သူတိုရဲ သေဘာတူညီချက်အရ “ိုင်ငံေတာ်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုှစ်)ပါအတိုင်း 

ဒမီိကုေရစလီမ်းေကာင်းေပ မှာ ေလ ာက်ခဲ့ကတာ 

ဆယ်စုှစ်တစ်ခုပါပဲ။ တတိယအစုိးရ  ြဖစ်ေပ လာေရး 

အတွက် ၂ဝ၂ဝ ြပည့်ှစ်မှာ ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပခ့ဲ 

ရာမှာ NLD အစိုးရဟာ အာဏာကိ ုအလဲွသုံးစားြပပီး 

ိင်ုငေံတာ်အာဏာကိ ုအဓမ နည်းနဲရယဖူို ကိးစား 

ခဲတ့ယ်ဆိတုာ ြမန်မာြပည်သေူတသွာမက ကမ ာသ ိ

ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပေဒရဲအထက်မှာ မည်သည့်ပုဂ ိလ်၊ 

မည်သည့်အဖွဲအစည်းမ    မရှိရပါဘူး။  ဥပေဒကို 

လိုက်နာရပါမယ်။ ဒါေကာင့် တပ်မေတာ်အေနနဲ  

ိုင်ငံေတာ်အာဏာကိ ု၂ဝ၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၁ ရက်ေနမှာ ထိန်းသိမ်းလိုက်ရပါတယ်။

မဲမသမာမ ေတွကို ချြပလိုက်ေတာ ့NLD ပါတီ 

ဟာ သခူိုးလမူဆိိသုလိ ုရှက်ရမ်းရမ်းပါေတာ့တယ်။ 

တပ်မေတာ်က   အာဏာထိန်းလိုက်ေတာ့ NLD 

အစွန်းေရာက်ေတွြဖစ်တဲ ့CRPH နဲ  NUG တိုဟာ 

မင်းသားကီးမလုပ်ရရင ်   ပတ်မကီးေဖာက်မယ ်

ဆိုတဲ့အကံနဲ   ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်မ   ပျက်ြပား 

ေအာင်၊ အပ်ုချပ်မ ယ ရားရပ်တန်ေအာင် အမျိးမျိး 

လုပ်ကုံသာမက အခုအခါ ရဟန်းရှင်လူအေပါင်း 

တိုရဲ အသက်ကုိပါ ခိမ်းေြခာက်လာပါေတာ့တယ်။

ယေနက န်ေတာ်တို ြမန်မာိင်ုငမှံာ PDF ဆိတုဲ ့

အသံကားရတဲ့သူတိုင်း စိတ်မချမ်းေြမ့ြဖစ်ကပီး 

ရံမုန်းေနကပါတယ်။  PDF  ဆိုတာ  အကမ်းဖက ်

အဖွဲအစည်းြဖစ်တဲ ့CRPHနဲ  NUG တိုက ေမွးဖွား 

ေပးလိုက်တဲ့    ိုင်ငံေရးသားေကာင်တစ်ြဖစ်လဲ 

အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူေတွပါပဲ။  PDF အဖွဲ 

မှာ အသက် ၃၅ ှစ်ေအာက် လူငယ်အများစု ြဖစ်ပါ 

တယ်။  ိုင်ငံေရးမ  င်းမိပီး စာနာစိတ်ကင်းမဲ့ေန 

တာေကာင် ့ သူတိုေတွရဲ   လုပ်ရပ်ေတွဟာလည်း 

စက်ဆုပ်ရံရှာစရာပါပဲ။ 

ကမ ာတစ်ဝန်း  ကိုဗစ်- ၁၉  ေရာဂါဆိုးကီးကိ ု

ခခုကံာကွယ်ေနချန်ိမှာ  PDF ေတဟွာ  Quarantine 

Centre ေတွ၊ ေဆးုံေတွနဲ  ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ေဆး 

ေရးဂိတ်ေတွကိ ုမိုင်းခွဲြခင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် 

ေဆး သယ်ေဆာင်လာတဲ့ယာ်ေတွကိ ုတိုက်ခိုက် 

ြခင်း၊ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံဖို သွားေရာက်ကတဲ့ 

လမ်းေတွအေပ  မုိင်းေထာင်ြခင်း စတ့ဲ ကမ်းကတ်တဲ ့

လပ်ုရပ်ေတကွိ ုြပလပ်ုလျက်ရိှပါတယ်။  ဒါေတဟွာ 

လူသားမဆန်/စာနာစိတ်မရှိတဲ့သူေတွရဲ လုပ်ရပ ်

ပါပဲ။

ဒါ့အြပင်   အနာဂတ်ိုင်ငံေတာ်ကီး  ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် အေြခခအံတ်ုြမစ်ချေပးရာမှာ 

အဓကိကျတဲ ့ဆရာ ဆရာမေတနွဲ ပညာေရးဝန်ထမ်း 

ေတကွိ ုအေကာင်းမဲ ့လသူားမဆန် သတ်ြဖတ်ခဲ့က 

ပါတယ်။ ဆရာ ဆရာမေတွဆိုတာ အန ဂိုဏ်းဝင် 

ေတွပါ။ လက်ဆယ်ြဖာထိပ်မှာမိုးပီး အစ်ဦးခိုက် 

ကရတာပါ။ မည်သည့်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည်ြဖစ်ေစ 

ေကျးဇူးတရားသိတတ်ပီး   ယ်ေကျးမ ရှိသူတိုင်း 

ကုိယ်စိတ်ှလံုးသံုးပါးနဲ  မြပစ်မှားကပါဘူး။ ဤသို 

ေသာ   ပုဂ ိလ်ေတွကို   PDF  ေခ   “လူဗာလ”/ 

“လူမိစ ာ” ေတွက အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ြခင်းနဲ

၁-၂-၂ဝ၂၁ ရက်မ ှ၁၅-၁၁-၂ဝ၂၁ ရက်အထိ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အတွင်း

ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများေကာင် ့ပညာေရးဝန်ထမ်းများ ေသဆုံးမ စာရင်း

စ် တိုင်း/ြပည်နယ် မိနယ် ဆရာ/ဆရာမ ဝန်ထမ်း ေသဆုံးမ ေပါင်း မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်

 ၂ ကချင်

 ၃ ကယား

 ၄ ကရင်

 ၅ ချင်း

 ၆ စစ်ကိုင်း   ၃   ၂   ၂   ၄

 ၇ တနသ  ာရီ  

 ၈ ပဲခူး   ၁     ၁   ၁

 ၉ မေကွး   ၁   ၁   ၁   ၂

၁ဝ မ ေလး   ၄   ၃   ၁   ၄

၁၁ မွန်   

၁၂ ရခိုင်   

၁၃ ရန်ကုန်   ၁   ၁   ၁

၁၄ ရှမ်း

၁၅ ဧရာဝတီ

စုစုေပါင်း   ၁ဝ   ၇   ၅   ၁၂

စ် တိုင်း/ြပည်နယ် မိနယ် ဆရာ/ဆရာမ ဝန်ထမ်း ဒဏ်ရာရရိှမ ေပါင်း မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်  

 ၂ ကချင်   ၁    ၁        ၁

 ၃ ကယား

 ၄ ကရင်

 ၅ ချင်း

 ၆ စစ်ကိုင်း   ၃       ၃         ၃

 ၇ တနသ  ာရီ  

 ၈ ပဲခူး   ၁     ၅          ၅

 ၉ မေကွး   ၁     ၁         ၁

၁ဝ မ ေလး   ၄     ၃   ၁       ၄

၁၁ မွန်   

၁၂ ရခိုင်   

၁၃ ရန်ကုန်       

၁၄ ရှမ်း

၁၅ ဧရာဝတီ      ၁ ၁ ၁

စုစုေပါင်း ၁၁      ၁၃ ၂ ၁၅

စ် တိုင်း/ြပည်နယ် မိနယ် စာသင်ေကျာင်း မှတ်ချက်

 ၁   ေနြပည်ေတာ် ၅ ၁၃

 ၂   ကချင် ၈ ၂၃

 ၃   ကယား ၁   ၃

 ၄   ကရင် ၄ ၁၁

 ၅   ချင်း ၃   ၆

 ၆   စစ်ကိုင်း          ၂၁ ၆၅

 ၇   တနသ  ာရီ ၂ ၃

 ၈   ပဲခူး                         ၁ဝ ၂၂

 ၉   မေကွး            ၁၆ ၄၂

၁ဝ   မ ေလး ၂၅ ၈၄

၁၁   မွန်   ၇ ၃၉

၁၂   ရခိုင်

၁၃   ရန်ကုန် ၃ဝ ၈ဝ

၁၄   ရှမ်း ၁၅ ၂၃

၁၅   ဧရာဝတီ ၁၅ ၂၇

စုစုေပါင်း      ၁၆၂ ၄၄၁

 ၁-၂-၂ဝ၂၁ ရက်မ ှ၁၅-၁၁-၂ဝ၂၁ ရက်အထိ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အတွင်း

ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများေကာင် ့ပညာေရးဝန်ထမ်းများ ဒဏ်ရာရရှိမ စာရင်း

တိုက်ခိုက်မ တိုေကာင့်      ဆရာ/ဆရာမေတွနဲ  

ဝန်ထမ်းေတွ   ေသဆုံး၊  ဒဏ်ရာရခဲ့ကေကာင်း 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေလ့လာေတွရှိရပါတယ-်

၁-၂-၂ဝ၂၁ ရက်မ ှ၁၅-၁၁-၂ဝ၂၁ ရက်ထ ိတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အတွင်း

       ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများ၏ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည် ့စာသင်ေကျာင်းများ

စာမျက်ှာ ၇ သို

အကမ်းဖက်မိစ ာ PDF၊ ိုင်ငံေတာ်အတွက် ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်
မင်းချင်းကိင်

 



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဒါ့အြပင်   ဗုဒ သာသနာေတာ်ကီးကို ေစာင့် 

ေရှာက်ေနကတဲ ့ရဟန်းသဃံာေတာ်ေတကွိလုည်း 

ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ခ့ဲကတာကုိလည်း ေတွရိှရ 

ပါတယ်။ က န်ေတာ်တို ဗုဒ ဘာသာြမန်မာလူမျိး 

ြမန်မာုိင်ငံမှာ ဗုဒ သာသနာေတာ်ဆုိတာ သုဝဏ  

ဘမူ(ိသထု)ံကအစပျိးခဲ့ပီး  ပထမြမန်မာိင်ုငေံတာ် 

ကီးကို စုစည်းတည်ေထာင်ခဲ့တဲ့ အေနာ်ရထာရဲ 

ေကျးဇူးတရားေကာင့်  ေဝြဖာလာခ့ဲပါတယ်။ ဘုိးဘွား 

အစ်အဆက် ကုိးကွယ်ထိန်းသိမ်းလာခ့ဲတ့ဲ ဗုဒ ဘာသာ 

(ယေနေခတ်အေခ အရဆုိလ င် ဒလန်)လို စွပ်စဲွပီး 

ဓားနဲခုတ်၊ ဝါးရင်းတုတ်နဲိုက ်စတဲ့လူသားမဆန် 

သတ်ြဖတ်ကပါတယ်။      အချင်းချင်းလည်း 

တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် “ေတာ်လှန်ေရး”ဆိတုဲ ့

ေခါင်းစ်ေအာက်မှာ အမျိးမျိးစွပ်စွဲပီး သတ်ြဖတ် 

ခဲ့ကတယ်။ ဒါအ့ြပင် အစိုးရစာသင်ေကျာင်းေတကွိ ု

မီး  ၊   ဆရာ ဆရာမေတွကို  အသက်အ ရာယ် 

ခမ်ိးေြခာက်ပီး ရာကေန ှင်ထတ်ုကတယ်။ အစွန်း 

ေရာက်   ုပ်ကမ်းဝါဒြဖစ်တဲ့အတွက်  အေဖကို 

သားကသတ်၊   တစ်အူထုံဆင်းအချင်းချင်းလည်း 

သတ်ြဖတ်ကတယ်။ ေနာက်ဆုံး ဗဒု ဘာသာြမန်မာ 

လမူျိးေတွ အထွတ်အြမတ်ထားကတ့ဲ  ေရ တိဂံုေစတ ီ

ကိ ုမျက်ေစာင်းထုိးလာပီး ကပ်လှထားတဲ ့ေရ ေတ ွ

ကိုခွာဖိုေတာင ်  ကံစည်ကပါေသးတယ်။   ဒါက 

သမုိင်းမှာ အထင်ကရရိှပါတယ်။ “သခင်သန်းထွန်း 

ရဲေနာက်ဆုံးေန”၊ “ဇင်-ချစ် ေနာက်ဆုံးေန” စာအပ်ု 

ေတကွိ ုဖတ်ကည့်ပါ။  ယေန  PDF ေတရွဲလပ်ုရပ်ေတ ွ

ဟာ တစ်ချနိ်က ဗကပေတွလိုပါပဲ။ ရက်စက်မ  

အေပါင်း သရဖေူဆာင်းေနကပါတယ်။ တပ်မေတာ် 

နဲ ြပည်သူလက်တွဲပီး   ဗကပေတွကိ ု အြမစ်ြပတ ်

ေချမ န်းိုင်ခဲ့လို ဗကပေတွရဲနိဂုံး မလှမပကျဆုံးခဲ ့

ေတာ့တာပါပဲ။

ဗကပနဲ   ယေန  PDF ကွာြခားမ တစ်ခုေတာ့ 

ရိှတယ်။ ဗကပမှာ ခုိင်မာတ့ဲုိင်ငံေရးယံုကည်ချက် 

ရိှတယ်။  ယေနေခတ် PDF ေတွမှာေတာ ့ခိုင်မာတဲ့ 

ိင်ုငေံရးယုံကည်ချက် မရိှပါဘူး။ အခလုိ ုPDF ေတ ွ

မိုက်တွင်းနက်ေနတာဟာ သူဆန်စားလို ရဲေနက 

တာပါ။ ဆိုလိုတာက PDFေတွရဲေနာက်ကွယ်မှာ 

မစိ ာဂိဏ်ုးေတာ ့ရိှရမယ်။ PDFေတကွလည်း “အစား 

ေချာင်လို အသားေရာင်ေြပာင်းတယ်”ဆိတုဲ ့စကား 

အတိုင်း မထူးဇာတ်ခင်းပီး မိုက်တွင်းနက်ိုင်သမ  

နက်ဖို    မူးယစ်ေဆးဝါးေတွသုံးစွဲပီး  လူစိတ် 

ေပျာက်ကာ အကမ်းဖက်ေနကေကာင်း ေလ့လာ 

ေတွရှိရပါတယ်။ ယေန  PDF ေတွရဲလုပ်ရပ်ဟာ 

သခင်ကည်ြဖေအာင် ေဟာင်ေနတဲ ့ေခွးေတလွိပုါပ။ဲ

ဇာတ်ေပါင်းလိုက်ေသာ်

ဒါေကာင့် NUG နဲ    CRPH ေတွရဲ ေစ န်ရာ 

အတိုင်း အကမ်းဖက်လုပ်ေနကတဲ ့ PDF ေတွကို 

က န်ေတာ်တို ြပည်သအူားလုံးက ိင်ုငေံတာ်အစိုးရနဲ 

လက်တဲွပီး ေဖာ်ထတ်ုတိက်ုဖျက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အကမ်းဖက်မ ကို  ေတွြမင်ကားသိေနရပါလျက ်

လျစ်လျ ေနြခင်းဟာ    အဲဒီအကမ်းဖက်မ ကို 

အားေပးအားေြမာက်ြပရာ    ေရာက်ပါတယ်။  

ကိုယ်တိုင်ပူးေပါင်းပါဝင ်    တားဆီး/ ေဖာ်ထုတ်/

တိုက်ဖျက်ြခင်းဟာ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေရး၊ ိုင်ငံ 

ေတာ်တည်ေဆာက်ေရးနဲ     အနာဂတ်ိုင်ငံေတာ် 

အေရး   ကမ ည်းေရးထိုးေနြခင်းသာ  ြဖစ်ပါတယ်။ 

အန ဂိုဏ်းဝင်ြဖစ်တဲ့ ရဟန်းသံဃာေတာ်ေတွနဲ  

ဆရာ ဆရာမေတွကို သတ်ြဖတ်ေနတဲ့ PDF 

သည်ကား         ဆဒ န်ဆင်မင်းဇာတ်ေတာ်ထဲက  

ေသာုတ ရမုဆိုးနဲ  အလားတူပါတယ်။

ဒါေကာင့် ယေနိုင်ငံေတာ်အတွင်း လူသား 

မဆန် စာနာမ ကင်းမဲတ့ဲ ့အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်ေတကွိ ု

ဇာတ်ေပါင်းလိုက်ေသာ ်     ိုင်ငံေတာ်အာဏာကို 

မတရားရယူလိုသူ NUG၊ ေစခိုင်းသူက  CRPH၊ 

အကမ်းဖက်သ ူမိစ ာ PDF ေတွသာြဖစ်ပါေကာင်း

နဲ ြပည်သတူစ်ရပ်လုံး ဝိင်ုးဝန်းတိက်ုဖျက်ရမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း တိုက်တွန်း  းေဆာ်လိုက်ရပါတယ်။     ။

 (၃-၅-၂ဝ၂၁)ရက်မ(ှ၁၁-၁၁-၂ဝ၂၁)ရက်အထိ

ရဟန်းသံဃာေတာ်များအား အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်မ 

 စ် မိနယ်   ရက်စွ ဲ ဘွဲေတာ်၊သက်ေတာ်၊ ဝါေတာ် မှတ်ချက်

၁   မိုးေမာက်မိနယ် ၃-၅-၂ဝ၂၁ ဥးေကသရ(၄၅)ှစ်၊ ၁၆ ဝါ အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ခံရ

၂ မိုးညင်းမိနယ် ၇-၁၁-၂ဝ၂၁ ဥးသုဇာတ(၅၄)ှစ် ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ြခင်းခံရ

 ၃ မင်းတပ်မိနယ် ၄-၆-၂ဝ၂၁ ဘဒ  ပညာေဇာတ(၅၂)ှစ်၊ ၁၆ ဝါ မီး  သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ

 ၄ ကနီမိနယ် ၅-၅-၂ဝ၂၁ ဥးပညာသာဓ(ိ၃ဝ)ှစ် ဒလန်ဟုစွပ်စွဲ သတ်ြဖတ်ခံရ

 ၅ ပုလဲမိနယ် ၁၅-၆-၂ဝ၂၁ ဥးeာဏိတ(၄၂)ှစ် ဒလန်ဟုစွပ်စွဲ သတ်ြဖတ်ခံရ

 ၆ မင်းကင်းမိနယ် ၁၆-၆-၂ဝ၂၁ ဥးသုမဂ  လ (၆၃)ှစ် ဒလန်ဟုစွပ်စွဲ သတ်ြဖတ်ခံရ

၇ ေကာလင်းမိနယ် ၁၈-၇-၂ဝ၂၁ ဥးကုမာရ(၄၉)ှစ် အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ခံရ

 ၈ မင်းကင်းမိနယ် ၁၈-၈-၂ဝ၂၁ ဥးေကာဝံသ(၇၄)ှစ် ဒလန်ဟုစွပ်စွဲ သတ်ြဖတ်ခံရ

၉ ကနီမိနယ် ၆-၉-၂ဝ၂၁ ဥးေကလာ(၃၂)ှစ် အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ခံရ

၁ဝ ကေလးမိနယ ် ၂ဝ-၁ဝ-၂ဝ၂၁ အရှင်eာဏိ အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ခံရ

၁၁ မုံရာမိနယ် ၁၄-၁၁-၂ဝ၂၁ ဥးဇင်းဒိန်းေဒါင်(၅ဝ)ှစ် အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ခံရ

၁၂ ဝမ်းတွင်းမိနယ် ၁၁-၁၁-၂ဝ၂၁ ဥးေသာမန (၄၈)ှစ်၊ ၂၈ဝါ အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ခံရ

ေတွဟာ အခါမြပတ်   ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာအား 

မေမမ့ေလျာဘ့ဲသရဏဂုေံဆာက်တည်ကတဲ ့လမူျိး 

ေတွပါ။ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ 

ခုှစ်) အခန်း(၈) ပုဒ်မ ၃၆၁မှာ “ိုင်ငံေတာ်သည် 

ဗုဒ ဘာသာသာသနာေတာ်ကို ိုင်ငံေတာ်၏ ိုင်ငံ 

သား   အများဆုံးကိုးကွယ်ရာြဖစ်ေသာ  ဂုဏ်ထူး 

ဝိေသသှင့်ြပည့်စုံသည့်   ဘာသာသာသနာြဖစ ်

သည်”ဟု သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားပါတယ်။ ငယ်စ် 

ကတည်းက ရဟန်းသံဃာေတာ်ေတွရဲအဆုံးအမ 

သဝါဒြဖင့် ကီးြပင်းလာခဲ့ကတဲလ့မူျိးပါ။ ဒါေကာင့် 

လည်း ယေနေထရဝါဒဗဒု ဘာသာ အထွန်းကားဆုံး 

ိင်ုငအံြဖစ်  ကမ ာ့ိင်ုငေံတကွ အသအိမှတ်ြပထား 

ကပါတယ်။

ဤသို ကမ ာက ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာ အထွန်း 

ကားဆုံးေသာ က န်ေတာ်တုိုိင်ငံမှာ PDF ဟူေသာ 

“လူဗာလ”၊  “လူမိစ ာ”ေတွရဲ  ပုထိုးေစတီေတွကိ ု

မီးပုလင်းနဲ   ပစ်ေပါက်ြခင်း၊ ရဟန်းသံဃာေတာ် 

ေတွကို     သတ်ြဖတ်ြခင်းတိုေကာင် ့    ြမန်မာ 

တစ်မျိးသားလုံးရဲ   ဂုဏ်သိက ာကို   ထိပါးလျက် 

ရှိပါတယ်။

သည်ကား လူမိစ ာ PDF ေတွေကာင့် ပျက်စီးခရံေတာ ့

မည်လား။    ဗဒု သာသနာေတာ်ကီးဟာ ဘိုးဘွားေတ ွ

လက်ဆင့်ကမ်းေပးခ့ဲတ့ဲ အေမွပါ။ သားသမီးကျင့်ဝတ် 

ထမှဲာ ေမခွထံိက်ုေစဆိတုဲစ့ကားဟာ ဥစ ာပစ ည်းကိ ု

ပ ဲရည် န်းထားတာ မဟတ်ုပါဘူး။ သာသနာ့အေမွ 

လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဘုိးဘွားေတရွဲအေမကွိ ု

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ဖို  က န်ေတာ်တို    ဗဒု ဘာသာ 

ြမန်မာလူမျိးတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။

တစ်ချနိ်က ဗကပနဲ  ယေန  PDF

ြမန်မာသ့မိင်ုးေကာင်းမှာ သူက န်လက်ေအာက် 

ကျေရာက်စ်က ဘာသာြခားတုိင်းတစ်ပါးသားတုိ

ေကာင့် သာသနာေမှးမှိန်ခဲ့ရပါတယ်။ လွတ်လပ်

ေရးရရိှပီးေနာက်ပိင်ုးမှာ ဗမာြပည်ကွန်ြမနစ်ပါတရီဲ 

လက်နက်ကိုင်ေသာင်းကျန်းမ ေကာင့် ြပည်တွင်း 

စစ်မီးလ ံ ေတာက်ေလာင်ခဲရ့ပါတယ်။ အဒဲအီချန်ိက 

ေရာင်စုံသူပုန်အင်အားဟာ    တပ်မေတာ်ထက ်

အဆမတန်    များြပားပါတယ်။   ဗကပေတွဟာ 

ြပည်သူေတွကိ ု  ခိမ်းေြခာက်ုံသာမက  ေကျးရာ 

သူကီးေတနွဲ သတူိုမကည်ြဖတဲသ့ေူတ၊ွ တစ်ချန်ိက 

သူတိုနဲရန်ငိးရှိသူေတွကို  အစိုးရသတင်းေပးသူ 

ဗကပနဲ  ယေန PDF ကွာြခားမ တစ်ခုေတာ့ ရှိတယ်။ ဗကပမှာ ခိုင်မာတဲ့ ိုင်ငံေရး 

ယုံကည်ချက်ရိှတယ်။  ယေနေခတ် PDF ေတမှွာေတာ ့ခိင်ုမာတဲ ့ိင်ုငေံရးယုံကည်ချက် 

မရှိပါဘူး။ အခုလို PDF ေတွ မိုက်တွင်းနက်ေနတာဟာ သူဆန်စားလို ရဲေနက 

တာပါ။ ဆိုလိုတာက PDFေတွရဲေနာက်ကွယ်မှာ မိစ ာဂိုဏ်းေတာ့ ရှိရမယ်။ PDF 

ေတွကလည်း “အစားေချာင်လို  အသားေရာင်ေြပာင်းတယ်”ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း 

မထူးဇာတ်ခင်းပီး မိုက်တွင်းနက်ိုင်သမ  နက်ဖို    မူးယစ်ေဆးဝါးေတွသုံးစွဲပီး  

လူစိတ်ေပျာက်ကာ အကမ်းဖက်ေနကေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါတယ်။ ယေန 

PDF ေတွရဲလုပ်ရပ်ဟာ သခင်ကည်ြဖေအာင် ေဟာင်ေနတဲ့ ေခွးေတွလိုပါပဲ

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

ရန်ကုန်မိလယ်ရှ ိ   ဆူးေလေစတီေတာ် 

အား  ယခုအခါ နံနက် ၇ နာရီမှ  ညေန ၄ 

နာရီအထိ  အချနိ်တိုးြမင့်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပီ

ြဖစ်ရာ ဝင်ေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိခွင့ ်

ရရှိသည့် ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်မှစတင်၍  

ယေနအထ ိ  ဝင်ေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ     

ကသုိလ်ုယူကေသာ          ဘရုားဖူးဧည့သ်ည် 

ဦးေရမှာ    စုစုေပါင်း ၂၅၈၀ ရှိခဲ့ေကာင်း 

ဆူးေလေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲမ ှ သိရ 

သည်။

“ဘုရားက      ခုမှစဖွင့်တာဆိုေတာ့ 

သိပ်မသိကေသးလို         လာေရာက ်

ဖူးေြမာ်ကတဲ ့  ဘရုားဖူးဦးေရကနည်းပါး 

ပါေသးတယ်။  ဘုရားဖူးေတွက  သူအဖွဲ 

နဲသ၊ူ   တစ်ဖဲွနဲတစ်ဖဲွ   ေအးေအးလလူနူဲ  

ေဝးေဝးလံလံပုံစံမျိး  ဖူးေြမာ်ေနကတာ 

ဆိုေတာ့   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ် 

တားဆီးေရးဆိင်ုရာ  သတေိပးချက်ေတကွိ ု  

ချြပစရာေတာင်မလိတုဲ ့     သေဘာြဖစ်ေနပါ 

တယ်၊   စဖွင့်တဲ့    ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်မှာ  

ရန်ကုန်မိလယ်ရှိ ဆူးေလေစတီေတာ်ဖွင့်လှစ်ချနိ်မှစတင်၍ ယေနအထိ ဝင်ေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ ကုသိုလ်ယူကေသာ ဘုရားဖူးဧည့်သည် ၂၅၈၀ ရှိခဲ့

နံနက်တစ်ကိမ်၊ ညေနတစ်ကိမ် ဖူးေြမာ ်

ခွင့်ြပခဲ့တယ်ဆိုေပမယ့ ်          သဝါဒါ 

စရယိဆရာေတာ်ကီးေတွရဲ လမ်းွန်ချက် 

များအရ ဘရုားဖူးဧည့သ်ည်များေအးချမ်း 

စွာဘရုားဖူးေြမာ်              ကည်ညိိင်ုကေစဖို   

ိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်က      စတင်ပီးအချနိ် 

သတ်မှတ်တိုးြမင့်စီစ ်       ေဆာင်ရက် 

ေပးလုိက်တာြဖစ်ပီး  ဘုရားဖူးဧည့်သည် 

ပုိမုိများြပားလာရင်ေတာ့          ကိဗုစ်-၁၉ 

စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းနဲအည ီထပ်မအံချန်ိ 

သတ်မှတ်တုိးြမင့် စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မှာြဖစ်ပါတယ”် ဟု ဆူးေလေစတီေတာ် 

ေဂါပကအဖဲွဝင် ဦးေဌးဝင်းက ေြပာသည်။

ဆူးေလေစတီေတာ်အား  ိုဝင်ဘာ 

၁၇ ရက်မှစတင်၍ ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ပီး နံနက်  ၇ နာရီမှ  ၁၁ နာရီအထိ 

အချနိ်သတ်မှတ်ေပးခဲ့ရာ   ယင်းရက်က 

အမျိးသား (ြပည်တွင်း) ၆၃ ဦးှင့် အမျိး 

သမီး (ြပည်တွင်း) ၆၈ ဦး တိုြဖင့ ်စစုေုပါင်း 

၁၃၁ ဦး လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိခဲ့က 

ေကာင်း၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေနြဖစ် 

ေသာ    ိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်   ဖူးေြမာ ်

ကည်ညိ     ကသုိလ်ုယူကသမူျားြပားိင်ု 

ေသာေကာင့ ်ဘရုားဖူးေြမာ်ကည်ညိချန်ိ 

ကို ထပ်မံအချနိ်သတ်မှတ်တိုးြမင့်စီစ်

ေဆာင်ရက်၍  နံနက် ၇ နာရီမှ ညေန ၄ 

နာရီအထိ         အချနိ်တစ်ဆက်တည်း 

လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိခွင့်ြပခဲ့ရာ   

အမျိးသား (ြပည်တွင်း) ၆၉၅ ဦးှင့ ်    

အမျိးသမီး (ြပည်တွင်း) ၇၂၅ ဦးတိုြဖင့ ်   

စုစုေပါင်း  ၁၄၂၀     လာေရာက်ဖူးေြမာ ်

ကည်ညိခဲ့ကေကာင်းှင့်  ေနစ်နံနက် 

၇ နာရီမှ   ညေန ၄ နာရီအထိ     အချနိ် 

တုိးြမင့် ဖွင့်လှစ်လုိက်ပီြဖစ်ေသာေကာင့်  

ုိဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်   အမျိးသား 

(ြပည်တွင်း)     ၂၈၄ ဦးှင့်     အမျိးသမီး 

(ြပည်တွင်း) ၂၃၈ ဦးတိုြဖင့ ်စစုေုပါင်း ၅၂၂ 

ဦး၊    ယေနတွင်လည်း       အမျိးသား 

(ြပည်တွင်း) ၂၈၇ ဦးှင့်     အမျိးသမီး 

(ြပည်တွင်း) ၂၂၀ တိုြဖင့် စုစုေပါင်း ၅၀၇  

ဦး လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ ကုသုိလ်ယ ူ

ခဲ့ကေကာင်း ဆူးေလေစတေီတာ်ေဂါပက 

အဖွဲမှစာရင်းများအရ သိရသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွား

ေနြခင်းေကာင့် ရန်ကုန်မိလယ်ရိှ ဆူးေလ 

ေစတီေတာ်အား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ် ၂၈ 

ရက်မှစတင်၍ ဘရုားဖူးေြမာ်ခွင့က်ိ ုယာယီ 

ရပ်ဆုိင်းခ့ဲရာမှ ယခုအခါ ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်ပျံံှမ များအား     အတိုင်းအတာ 

တစ်ရပ်အထိ ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ ့

ပီြဖစ်၍ ယခုှစ်ုိဝင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ စတင် 

ကာ လာေရာက်ဖူးေြမာ် ကည်ညိခွင့ြ်ပခဲ ့

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း       ဆူးေလေစတီေတာ် 

ေဂါပကအဖွဲမ ှသိရသည်။

 သတင်း- ပွင့်သစ ာ 

    ဓာတ်ပုံ- စိုးြမင့်ေအာင ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၆၂၅ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၂ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင် န်းရှိ

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

(၂၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခ့ဲသူများှင့် အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၂၄,၈၅၅) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၆၂၅)ဦးေတွရိှရပါသည်။  ထိုေကာင့ ် ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရိှမ  ရာခိင်ု န်းမှာ (၂.၅၂) ရာခိင်ု န်းရိှပါ 

သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၃၅၁,၁၁၁)ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၁၇,၃၉၅)ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၈၇၅)ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၄၉၀,၀၁၅) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၁၁)ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၀၁၁)ဦး ရှိပါသည်။  

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၈၅၂၁၅၉၆ ၃၈၄၁၃၈၀၉ ၇၉၁၀၉၈

၂။ အိ ိယ ၃၄၄၉၉၉၂၅ ၃၃၉၀၉၇၀၈ ၄၆၅၃၄၉

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၀၀၃၃၁၇ ၂၁၂၁၄၈၂၃ ၆၁၂၄၁၁

၄။ ဗိတိန် ၉၇၆၆၁၅၃ ၈၀၁၁၂၈၅ ၁၄၃၇၁၆

၅။ ုရှား ၉၂၉၄၁၈၈ ၇၉၉၂၄၂၆ ၂၆၂၈၄၃

၆။ တူရကီ ၈၅၂၇၀၃၀ ၈၀၂၈၄၉၄ ၇၄၆၄၆

၇။ ြပင်သစ် ၇၃၇၂၅၄၄ ၇၀၄၂၁၂၅ ၁၁၈၄၂၃

၈။ အီရန် ၆၀၇၃၀၉၈ ၅၇၇၁၃၆၃ ၁၂၈၈၅၂

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၃၁၃၆၀၇ ၅၁၇၈၆၃၉ ၁၁၆၃၆၀

၁၀။ ဂျာမနီ ၅၂၉၃၀၈၇ ၄၆၁၀၃၀၀ ၉၉၃၉၉

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၅၃၀၉၈ ၄၁၀၁၂၁၆ ၁၄၃၇၂၈

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၂၄၄၉၉ ၂၇၅၅၅၂၆ ၄၆၉၀၃

၃။ မေလးရှား ၂၅၇၅၈၈၈ ၂၄၇၇၃၁၄ ၂၉၉၃၇

၄။ ထိုင်း ၂၀၅၇၅၇၅ ၁၉၄၉၃၃၂ ၂၀၃၅၆

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၀၈၄၆၂၅ ၉၀၀၃၃၇ ၂၃၆၈၅

၆။ ြမန်မာ ၅၁၇၃၉၅ ၄၉၀၀၁၅ ၁၉၀၁၁

၇။ စင်ကာပူ ၂၄၈၅၇၈ ၂၂၇၅၅၆ ၆၄၁

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၈၂၆ ၁၁၆၂၀၇ ၂၈၉၆

၉။ လာအို ၆၁၂၃၉ ၅၀၂၀၂ ၁၂၆

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၄၄၄၄ ၁၃၉၂၅ ၉၆

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်ကမ  ာ့ိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်/ေသဆုံးမ  အများဆုံး ၁၀ ိုင်ငံ

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများအား ကူးစက် 

ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး ရက်သတ ပတ်အလိက်ု ဓာတ်ခဲွနမနူာရယစူစ်ေဆးမ ၊ ဓာတ်ခဲွ အတည်ြပ 

လူနာေတွရိှရမ ှင့် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  န်းအေြခအေနများအား ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှရာ အပတ်စ် 

အလိုက်   ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိမ ှင့်  ပျမ်းမ ေရာဂါပိုး ေတွရှိမ  န်းများမှာ   (၅)ရာခိုင် န်း 

ေအာက်သို ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  သိုရာတွင် ြပည်သူလူထုအကား 

ြမပ်ကွယ်ေနသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ (ဥပမာ-ေရာဂါလက ဏာ မြပေသာ်လည်း 

ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ၊ သံသယေရာဂါလက ဏာများရှိ၍  ေရာဂါပိုးရှိေနိုင်ေသာ်လည်း ကျန်းမာေရး 

ဌာနသို သတင်းေပးပုိြခင်း မရိှသမူျား) ထမှံ ေရာဂါပိုးအဆင့ဆ်င့ ်ဆက်လက်ကူးစက်၍ ေရာဂါြဖစ်ပွား 

မ များ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်း မရှိေစရန်ှင့် ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  ဆက်လက် ေလျာ့ကျလာ 

ေစရန်အတွက်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးလပ်ုငန်းများတွင် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်မမိတိိုက  အလိက်ု ယခထုက် ပိမုိ ုပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်၍ ေအာက်ပါအချက်များကိ ုတိကျစွာလိုက်နာကပါရန ်ြဖစ်ပါသည်။   

 • အတတ်ိုင်ဆုံး  မိမိတို၏ေနအိမ်များတွင်သာ  ေနထိုင်ြခင်းှင့်  လူစုလူေဝးကို တတ်ိုင်သမ  

ေရှာင်က်ြခင်း၊

 • ေနအိမ်ြပင်ပသို သွားေရာက်ရန်ှင့ ်လူအများစုေဝးရာသို သွားေရာက်ရန်များရှိပါက ပါးစပ်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျတပ်ဆင်ြခင်း၊

 • လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

 •  တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

 •  အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို အကိမ်ြပည့ ်မပျက်မကွက်ခံယူြခင်း၊

 •  သသံယေရာဂါလက ဏာ တစ်စုတံစ်ရာရိှပါက မမိဘိာသာကသုြခင်းမျိး မေဆာင်ရက်ဘ ဲနီးစပ်ရာ 

ကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံး ဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍ မိမိှင့်အနီးကပ် ထိေတွသူများအား 

ကျန်းမာေရးဌာနက စုစံမ်းရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုရာတွင် သတင်းေပးပုိြခင်းြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 •  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့်အနီးကပ်ထိေတွဆက်စပ်ခဲ့သူများသည်လည်းကျန်းမာေရးဌာနသို 

သတင်းေပးပို၍ အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းှင့ ်ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ုပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

• ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  တရားဝင ်

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

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ြမန်မာိင်ုငမှံာ ဒီမုိကေရစီအတွက်လုိ ဆိုပီး၊  ဓမ လို 

ဟစ်ေက းပီး အဲဒါေတွနဲဆန်ကျင်ဘက် အဓမ မ  

ကျးလွန်ေနသူေတွရဲ  ေတာ်လှန်ေရးဟာ   လူထု 

အတွက် တစ်ေနတြခား စိတ်ေြခာက်ြခားဖွယ်ြဖစ ်

ေနရပါတယ်။ သူတိုကေတာ့ ဓမ လို ဆိုကေပမယ့ ်

လထူအုတွက်ေတာ ့အဓမ ေတြွဖစ်ေနပါတယ်။ သတူို 

ေြပာတဲ ့ဓမ ဆိုတာ ဘယ် ေထာင့်၊ ဘယ်လိုအြမင်၊ 

ဘယ်လုိခံယူချက်ဆုိတာေတာ့ တိတိကျကျ မေြပာ 

တတ်ပါဘူး။ နားလည်လက်ခံထားတဲ ့ဓမ ဝါဒီဟာ 

နားလည်မ ၊  ကိုယ်ချင်းစာတရား၊  အြပန်အလှန် 

ေလးစားမ ၊ တရားမ တမ  စတဲ ့ကျင့ဝ်တ်ေတအွေပ  

အေြခခံထားတာပါ။ တစ်ဖက်သတ်အြမင်၊ တစ်ဖက် 

သတ် လိုလားချက်၊ တစ်ဖက်သတ် ေထာင့်ေတာ့ 

မဟတ်ုတာ ေသချာပါတယ်။ အရပ်စကားေြပာရရင် 

ငါလိခုျင်တာရရင် အားလုံးတရားတယ်၊ ငါလိခုျင်တာ 

မရရင် အားလံုးကမတရားဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆက 

ေတာ ့တရားမ တမ ဆုိတာထက် အတ ဝါဒီသေဘာ၊ 

တစ်ဖက်စွန်းသေဘာ သက်ေရာက်ေနပါတယ်။ 

ဒီေတာ့ ဓမ ဆိုတာကို သူဘက်၊ ကိုယ့်ဘက်၊ 

လူအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးဆိုတဲ့ အြမင်၊  ေထာင့် 

နဲ    လုပ်ရပ်ေတွနဲ   တိုင်းတာဖို    လိုလာပါတယ်။ 

လူအသိုက်အဝန်း၊    လူအဖွဲအစည်းမှာ  လူမ  

တရားမ တမ ြဖစ်ဖိုဆိုရင ်    အခုလို အကမ်းဖက ်

လုပ်ရပ်ေတွက အကျံးဝင်ပါ့မလား။ ေတာ်လှန်ေရး 

တစ်ရပ်မှာ အနစ်နာခမံ ေတ၊ွ ေပးဆပ်မ ေတ၊ွ ရင်းီှး 

မ ေတွရှိရမယ်ဆိုေပမယ့်  ဒီေတာ်လှန်ေရးဟာ 

ဘယ်သူအတွက်လဲ၊     ြပည်သူေတွအတွက်လား၊ 

အများေကာင်းကျိးအတွက်လားဆုိတာေတာ့ သိဖို 

လိုမှာပါ။ 

ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ ့         အခုတိုက်ခိုက် 

သတ်ြဖတ်ခံေနရတာေတွက လက်နက်မဲ့ ြပည်သ ူ

ေတွအြပင်  ဘုန်းေတာ်ကီးေတွေတာင်ပါေနပါပီ။ 

ဒီလို သတ်ြဖတ်ခံေနရတ့ဲသူေတွကေရာ ဒီိုင်ငံေရး 

ြဖစ်စ်ေတွမှာ တုိက်ုိက်သက်ဆုိင်ေနကလုိလား။ 

က က်မိင်ု ကျမီီးနဲ  ဆိတုာမျိး မိင်ုိင်ုရာလပ်ုေန 

တာ၊ စိတ်ခံစားချက်နဲလုပ်ေနတာကိုေတာ ့တရား 

မ တမ လို  မေခ ထိုက်ပါဘူး။   အြဖမဟုတ်ရင ်

အမည်းပြဲဖစ်ရမယ်ဆိတုဲ ့အေတွးေလာက်နဲ ငါတိုကိ ု

မေထာက်ခံသူဟာ တစ်ဖက်ကုိ ေထာက်ခံအားေပး 

သ ူြဖစ်ရမယ်ဆုိပီး ရန်သူသတ်မှတ်တယ်။ ဘယ်ဘက် 

မှမပါဘေဲနသကူိလုည်း ငါတိုကိ ုမေထာက်ခလံိုဆိုပီး 

ရန်သူသတ်မှတ်ြပန်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအြမင်မတူတဲ ့

ြပည်သူလူထု၏ အဆုံးအြဖတ်ြဖင့ ်…..

မျိးငိမ်းငယ်
သေူတ၊ွ သေဘာထားမတသူေူတကွိ ုဒလန်လုိစွပ်စဲွ၊ 

ရန်သူလုိသတ်မှတ်နဲ  အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ေနက 

တာ ဓမ လို ဆိုိင်ုမလား။ တရားမ တမ ေရာ ြဖစ်ိင်ု 

ပါ့မလား။ 

ဓမ အေရခံထား

ဒီလို   အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတွကိ ု   လုပ်ဖို 

ဦးေဆာင်ေနတဲ့သူေတွက    ဓမ အေရခံထားပီး 

လငူယ်ေတကွိ ုအကမ်းဖက်မ ေတမှွာ အသုံးချေနက 

ပါတယ်။ လူငယ်ေတွကိ ုအကမ်းဖက်ိုင်ငံေရးမှာ 

ဆွဲသွင်းလာကပါတယ်။ လူငယ်နဲိုင်ငံေရးဆိုတာ 

မကင်းပါဘူး။ လငူယ်ေတ ွိင်ုငေံရးအသအိြမင်ေတ ွ

က ယ်ဝဖုိ၊ ုိင်ငံေရးဆုိင်ရာေတွမှာ ဆံုးြဖတ်ုိင်စွမ်း 

ရှိဖို   ိုင်ငံေရးသိပ ံလို    ဘာသာရပ်ေတွေတာင ်

သင်ကားေပးေနတာပါ။ ဒီေတာ့ လူငယ်ေတွ ိုင်ငံ 

ေရးကို   စိတ်ဝင်စားတာ၊   ကိုယ့်ိုင်ငံအေရးကို 

စိတ်ဝင်စားတာဟာ ေကာင်းတဲ့ လက ဏာြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဒါေပမဲ ့လငူယ်ေတ ွိင်ုငေံရးမှာ စတ်ိဝင်စား 

လာေအာင်   သင်ကားတာ၊ အေတွအကံ  မ ေဝ 

ေပးတာ၊ လက်တဲွေခ ယတူာဆိရုင်ေတာ ့ေကာင်းတဲ ့

အကျိးရလဒ်ေတ ွေမ ာ်မှန်းိင်ုေပမယ့ ်အကမ်းဖက် 

ိုင်ငံေရး    လှည့်ကွက်ေတွထဲမှာ  လူငယ်ေတွကိ ု

အသုံးချတာကေတာ့ ိုင်ငံေရးသမားေကာင်းတိုရဲ 

စိတ်ဓာတ်နဲလုပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။  ကျင့်ဝတ်မဲ့တဲ ့

ိုင်ငံေရးပါပဲ။ 

ြဖစင်ကတဲလ့ငူယ်ေတကွိ ုဓမ အတွက်၊ တရား 

မ တမ အတွက်ဆိုပီး အသုံးချေနတာေကာင့ ်လငူယ် 

ေတရွဲ အနာဂတ်ဘဝအတွက် အမှားလမ်းြပေပးေန 

သလိ ုလတ်တေလာ ေကျာင်းသားလငူယ်ေတရွဲဘဝ 

ေတ ွထခိိက်ုပျက်စီးေနရပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာဆိရုင် 

လည်း လက်နက်မ့ဲြပည်သူေတွ သတ်ြဖတ်ခံေနရပါ 

ပီ။ ဘယ်ဘက်ကကည့်ကည့ ်ဆုံး ံးမ ေတွချည်းပဲ 

ေတွေနရပါတယ်။   အနာဂတ်ိုင်ငံေရးမှာလည်း 

ရရင်ရ မရရင်ချဆိတုဲ ့အစ်အဆက်မှားခဲတ့ဲ ့အမှား 

သသံရာထ ဲဆဲွေခ ေနြပန်ပါတယ်။ ိုးသားတဲလူ့ငယ် 

ေတွ၊  ိုင်ငံေရးအေတွအကံ    နည်းပါးေသးတဲ့ 

လူငယ်ေတွကိ ုဓမ အေရခံပီး အသုံးချေနကတာ 

ေကာင့ ် ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးမှာေတာ ့ ဆိုးရားလွန်းတဲ့ 

ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်ြဖစ်ေနပါတယ်။

ကတိှင့် လက်ေတွ 

အဒဲေီတာ ့ဒေီနဓမ လိုဆိေုနသေူတဟွာ ပီးခဲတ့ဲ ့

အစိုးရသက်တမ်းမှာ ဥပေဒြပေရး၊ အပ်ုချပ်ေရးေတ ွ

မှာ ပါဝင်ခဲတ့ဲသ့ေူတ ွအများစပုါ။ သတူိုအာဏာရစ် 

က၊ လပ်ုပိင်ုခွင့ရ်စ်က ဘယ်လိေုြပာခဲသ့လ၊ဲ ဘာေတ ွ

ကတိေပးခဲ့ကသလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ 

မေမ့ိုင်ေသးပါဘူး။ ဓမ ြဖစ်ခဲ့ကပါသလားဆိုတာ 

အခုအချနိ်ြပန်ေမးရမှာပါ။     လူငယ်ေတွဆိုတာ 

ေခါင်းထထဲားခဲသ့လား၊ ေနရာေပးခဲ့ကလားဆိတုာ 

ြပန်စ်းစားဖိုသင့်ပါတယ်။   အငှားဗိုက်နဲဓားထိုး 

ခသံလိ ုဒကု ေတပွင်လယ်ေဝတဲအ့ချန်ိကျမှ ြပည်သ ူ

ေတွ၊ လူငယ်ေတွကုိ ေရှတန်းတင်အသံုးချလာတာ 

တရားမ တမ   ြဖစ်ိုင်/မြဖစ်ိုင် စ်းစားဖိုသင့်ပါ 

တယ်။

ဒီေတာ့ NLD ကို အာဏာမရခင် အတိုက်အခံ 

အြဖစ်ေနစ်ကအပိုင်း၊   အာဏာရရှိစ်အပိုင်းနဲ  

အာဏာလက်လွတ်တဲ့အပိုင်းဆိုတဲ ့အပိုင်းေတွကိ ု

ဆက်စပ်လုိက်ရင် NLD ေခါင်းေဆာင်ပုိင်းရဲ ုပ်လံုး 

ကို ြမင်သာိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုလို ပါတီတစ်ရပ် 

အေပ မှာ အလုံးစုံအဆိုးြမင်ဝါဒီအြမင်နဲ  ကည့်လိ ု

ြခင်း မဟုတ်ပါဘူး။   ဒါေပမဲ့ လက်နက်မဲ့လူထု 

အေပ အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုေနတဲ၊့ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေတကွိ ုအညိးကီးစွာ သတ်ြဖတ်ေနတ့ဲ၊ ေကျာင်းဆရာ 

ဆရာမေတကွိ ုရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ေနတဲသ့ေူတ ွ

ကို ဦးေဆာင်ေနသူအများစုဟာ NLD ကေမွးထုတ် 

ထားတာေကာင့မ်ိုလိုပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒေီန  ဓမ သမား 

ေတွ  တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ေြပာေနတ့ဲ    ဖက်ဒရယ် 

ေတွ၊ ဒီမိုကေရစီဆိုတာေတွဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အစိုးရ 

သက်တမ်း ငါးှစ်အတွင်းမှာ ြပန်ဆန်းစစ်ကည့လ်ိက်ု 

ရင် ပူပူေွးေွးအေြဖကုိ ရုိင်ပါတယ်။ အချက်အလက် 

ေတွ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိေနဆဲပါ။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာ 

အေနနဲထုတ်ြပရရင် ဖက်ဒရယ်ဆုိင်ရာမှာ လ တ်ေတာ် 

အတွင်းမှာ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ေရးမှာ 

ဖက်ဒရယ်အေရးကုိ ဦးစားေပးခ့ဲသလား၊  ပါတီအာဏာ 

ရေရး၊ ပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက ်အာဏာရရှိေရး 

ကိ ုဦးစားေပးခဲသ့လား  လ တ်ေတာ်မှတ်တမ်းမှတ်ရာ 

ေတကွိ ုကည့ရ်င်သိိင်ုပါတယ်။ တိင်ုးရင်းသားေတနွဲ 

သက်ဆိုင်တဲ့ ြပင်ဆင်ချက်ေတွကို NLD ပါတီက 

ခါးခါးသီးသီးပယ်ချခဲ့၊ ကန်ကွက်ခဲ့ကပါတယ်။

ဒီလိုလုပ်ရပ်ေတွမှာ  အေသးအမ ားထဲကဆို 

ေချာင်းဆုံတံတားကိစ ကို   လူတိုင်းသိပီးသားပါ။ 

တတံားနာမည်ေလးကိေုတာင် မလိက်ုေလျာိင်ုခဲပ့ါ 

ဘူး။  မွန်ြပည်နယ်မှာရှိတဲ့    တံတားနာမည်ကို 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းတံတားေပးတာဟာ ိုးသား 

ခဲ့ကသလား။ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းဆိုတာ  ယခင် 

ကတည်းက ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်ကီး၊ လွတ်လပ်ေရး 

ဖခင်ကီး၊ တပ်မေတာ်ရဲဖခင်ကီးဆိတုာ အားလုံးက 

အသိအမှတ်ြပ လက်ခံထားကပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းဟာ အမျိးသားေခါင်းေဆာင ်

ကီးြဖစ်တဲ့အတွက ်ဒါကို ပါတီတစ်ရပ်က ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်းရဲပုံရိပ်ကိုအသုံးချဖို လုပ်ေဆာင်တာ၊ 

တုိင်းရင်းသားေတွရဲဆ ကိ ုမျက်ကွယ်ြပတာေတွ 

ဟာ ဖက်ဒရယ်ကိ ုလိုလားတယ်လို  ေြပာိုင်မယ ်

မထင်ပါဘူး။ ပီးခဲတ့ဲ ့အစိုးရသက်တမ်းငါးှစ်အတွင်း 

မှာ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းကိ ုိင်ုငေံရးအတွက် အသုံး 

ချဖိုကိးစားခဲ့တဲ့ထဲမှာ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းုပ်တု 

ေတ ွစိက်ုထြူခင်းကလည်း တိင်ုးရင်းသားေတအွကား 

ဒိွဟေတြွဖစ်ေစခဲတ့ာမှာ ကယားြပည်နယ်က လသူ ိ

အများဆုံးကိစ ပါ။ ဒီေတာ့ ေမးစရာရှိလာပါတယ်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းုပ်တုေတွကို တိုင်းရင်းသား 

ေတ ွကန်ကွက်တဲ့ကားက လပ်ုေဆာင်ေနြခင်းဟာ 

ဖက်ဒရယ်အတွက်လား၊ ဒီမိုကေရစီအတွက်လား၊ 

ပါတပီုရံပ်ိအတွက် အသုံးချေနြခင်းလားဆိတုာ အခု

ချနိ်မှာေမးခွန်းထုတ်ကရမှာပါ။ 

လ တ်ေတာ်ြပင်ပအေနနဲဆုိရင် တုိင်းရင်းသား 

အေရးေတ၊ွ ဖက်ဒရယ်အေရးေတ၊ွ ငမ်ိးချမ်းေရးေတ ွ

အြပင် ေနာက်ဆုံးဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်

ေရးနဲ   ဆက်စပ်ပတ်သက်ေနတဲ့    ငိမ်းချမ်းေရး 

လပ်ုေဆာင်မ ေတမှွာေတာင် တိင်ုးရင်းသားေတအွခွင့ ်

အေရးရခဲသ့လား၊ ညိ  င်းခဲသ့လား၊ ပါတေီတ၊ွ အရပ် 

ဘက် လူမ အဖွဲအစည်းေတွအတွက ်  အခွင့်အေရး 

မရခဲပ့ါဘူး။ ဒါေကာင့လ်ည်း လွန်ခ့ဲတ့ဲအစုိးရ ငါးှစ် 

သက်တမ်းမှာ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုလို    တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွ ှစ်ဖဲွ NCA မှာ လက်မှတ်ေရးထိုး 

တာနဲ  ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူညီချက ်၅၁ ချက် 

သေဘာတူိုင်ခဲ့တာပဲ ေတွရပါတယ်။  ဒါေတာင် 

NCA ဆိုတာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအေကာင်အထည်

ေဖာ်ခဲတ့ဲလ့မ်းေကာင်းေပ  ခူးပီးခပ်ပီး အသင့ရ်ယခူဲ ့

ရတာြဖစ်ပါတယ်။   ဒီလိုအေြခအေနမှာေတာင် 

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုတိုးတက်ေအာင်မေဆာင်ရက်ိုင်

ခ့ဲတ့ဲအြပင် စစ်ဘက်-အရပ်ဘက်ဆက်ဆံေရး   ပိုမို 

ေလျာ့ကျခဲ့ပါတယ်။             စာမျက်ှာ ၁၀ သို  

ဓမ ဆိုတာကို သူဘက်၊ ကိုယ့်ဘက်၊ လူအသုိက်အဝန်းတစ်ခုလုံးဆိုတဲ့ အြမင်၊ 

 ေထာင့်နဲလပ်ုရပ်ေတနွဲ တိင်ုးတာဖိုလိလုာပါတယ်။ လူအသုိက်အဝန်း၊ လူအဖဲွ 

အစည်းမှာ လူမ တရားမ တမ  ြဖစ်ဖိုဆိုရင် အခုလိုအကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတွက 

အကျံးဝင်ပါမ့လား။ ေတာ်လှန်ေရးတစ်ရပ်မှာ အနစ်နာခမံ ေတ၊ွ ေပးဆပ်မ ေတ၊ွ 

ရင်းီှးမ ေတရိှွရမယ်ဆိေုပမယ့ ်ဒေီတာ်လှန်ေရးဟာ ဘယ်သူအတွက်လ၊ဲ ြပည်သ ူ

ေတွအတွက်လား၊ အများေကာင်းကျိးအတွက်လားဆိုတာေတာ့ သိဖိုလိုမှာပါ။

ဒလီိလုပ်ုရပ်ေတမှွာ အေသးအမ ားထကဲဆိ ုေချာင်းဆုတံတံားကစိ ကိ ုလတူိင်ုး သိပီးသားပါ။ တတံားနာမည်ေလးကိေုတာင် 
မလိုက်ေလျာိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မွန်ြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ တံတားနာမည်ကို ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းတံတားေပးတာဟာ ိုးသားခဲ့က 
သလား။ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းဆိုတာ ယခင်ကတည်းက ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်ကီး၊ လွတ်လပ်ေရးဖခင်ကီး၊ တပ်မေတာ်ရဲ 
ဖခင်ကီးဆိုတာ အားလံုးကအသိအမှတ်ြပ လက်ခံထားကပီးသားပါ။ ဒါေပမ့ဲ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းဟာ အမျိးသား 
ေခါင်းေဆာင်ကီးြဖစ်တဲ့အတွက် ဒါကို ပါတီတစ်ရပ်က ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းရဲပုံရိပ်ကိုအသံုးချဖို လုပ်ေဆာင်တာ၊ 
တိုင်းရင်းသားေတွရဲဆ ကို မျက်ကွယ်ြပတာေတွဟာ ဖက်ဒရယ်ကို လိုလားတယ်လို ေြပာိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ပီးခဲ့တဲ့ 
အစုိးရသက်တမ်း ငါးှစ်အတွင်းမှာ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းကို ိုင်ငံေရးအတွက် အသံုးချဖိုကိးစားခဲ့တဲ့ထဲမှာ ဗိုလ်ချပ် 
ေအာင်ဆန်းုပ်တုေတွ စိုက်ထူြခင်းကလည်း တိုင်းရင်းသားေတွအကား ဒွိဟေတွြဖစ်ေစခဲ့တာမှာ ကယားြပည်နယ်က 
လသူအိများဆုံးကစိ ပါ။ ဒေီတာ ့ေမးစရာရိှလာပါတယ်။ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းပ်ုတေုတကွိ ုတိင်ုးရင်းသားေတ ွကနကွ်က်တဲ ့
ကားက လပ်ုေဆာင်ေနြခင်းဟာ ဖက်ဒရယ်အတွက်လား၊ ဒမီိကုေရစအီတွက်လား၊ ပါတပီုရံပ်ိအတွက် အသံုးချေနြခင်းလား 
ဆိုတာ အခုချနိ်မှာေမးခွန်းထုတ်ကရမှာပါ။



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၉ မှ

ဒါေတွကုိ ေဖာ်ြပရတာက အတုိက်အခဘံဝတန်ုး 

က လထူကုိေုြပာခဲတ့ာ၊ မဆွဲယ်ခဲတ့ာ၊ ေရးေကာက်ပဲွ 

ကတေိပးခဲတ့ာေတဟွာ အာဏာရိှလာချန်ိမှာေတာ ့

မေဆာင်ရက်ေပးခဲဘ့နဲဲ  အေြခခဥံပေဒကိပု ဲအြပစ်ပု ံ

ချ၊ ေရှလူကို လ ဲချလုပ်ခ့ဲတာပါ။ အထက်က ေြပာခဲ့ 

သလိ ုေချာင်းဆုတံတံားကစိ ၊ ဗိလ်ုချပ်ေကးပ်ုကစိ  

ေတဟွာ အေြခခဥံပေဒနဲလည်းမပတ်သက်၊ စစ်တပ် 

နဲလည်း မပတ်သက်ပါဘူး၊        အုပ်ချပ်ေရးကိစ  

သက်သက်ပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ဆိလုိခုျင်တာ လပ်ုေပးချင် 

စတ်ိ မရိှတာကိပုါ။ ကတေိတဆွိတုာ အာဏာရရိှေရး 

အတွက်ပဲ အသုံးချခဲ့တာကိုပါ။

ြပည်သူေတွကိုအသုံးချခဲ့က

ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီက ေရးေကာက်ပွဲမှာ 

အိုင်ရရှိေရး၊ အာဏာရရှိေရးအတွက ်ဖက်ဒရယ ်

ကတိေတွ၊ ဒီမိုကေရစီကတိေတွနဲ  ြပည်သူေတွကိ ု

လှည့်စားခဲ့ပါတယ်။  ြပည်သူေတွက ဖက်ဒရယ်နဲ  

ဒီမိုကေရစီလိုချင်မှန်းသိလို ြပည်သူေတွလိုချင်တဲ့ 

အရာေတနွဲ  အယုသွံင်းခဲပ့ါတယ်။ အခလုာြပန်ပါပ။ီ 

အာဏာလက်လွတ်သွားတာနဲ  ြပည်သူနဲတုိင်းရင်း 

သားေတကွိ ုဖက်ဒရယ်မက်လုံး၊ ဒမီိကုေရစမီက်လုံး 

ေတွနဲ  မ  င်းတိုက်ေနြပန်ပါပီ။ အာဏာကို မတရား 

သမ်ိးလို တရားမ တမ အတွက် တုိက်ပဲွဝင်ဖုိ မဆွဲယ် 

ေနပါတယ်။   

တရားမ တမ လိုဆိုရင်    တစ်ဖက်တည်းကိ ု

ကည့်လုိမရပါဘူး။ ဘက်စံုေထာင့်စံုကေန ကည့်ဖုိ 

လိုပါတယ်။ မ တတဲ့အြမင်၊ မ တတဲ့သေဘာထား 

မရိှဘဲ တစ်ဖက်တည်း သေဘာထားေတွနဲ တရားမ တ 

မ လို သတ်မှတ်လိုမရိင်ုပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရးေကာက်ပဲွ 

ပီးေတာ ့NLD ကိ ုေကျေကျနပ်နပ် ေအးေအးချမ်းချမ်း 

အာဏာလ ဲေပးခဲတ့ာ မှတ်မိကဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ 

အဲဒီအချနိ်က အာဏာလ ဲေပးမှ   ေပးပါ့မလားလို 

သံသယစိတ်ေတွဝင်ခဲ့ကပါေသးတယ်။   ဒါေပမဲ့ 

ေအးချမ်းစွာနဲအာဏာလ ဲေပးလို NLD ဟာ ၂၀၁၅ 

ကေန ၂၀၂၀ အထ ိငါးှစ်သက်တမ်းကိ ုစတ်ိတိင်ုးကျ 

လုပ်ုိင်ခ့ဲပါတယ်။ အာဏာရတ့ဲအချန်ိမှာ ေရးေကာက်ပဲွ 

ကတေိတကွိလုည်း သတမိရေတာပ့ါဘူး။ တိင်ုးရင်း 

သားေတကွိလုည်း မြမင်ေတာပ့ါဘူး။ အေြခခဥံပေဒ 

ြပင်ဆင်ေရးကိေုတာင်မှ ၂၀၂၀ ေရးေကာက်ပဲွနီးခါမှ 

မဆွဲယ်ေကာင်းု ံလပ်ုခဲတ့ာပါ။ ဒေီတာ ့NLD ေြပာတဲ ့

ဖက်ဒရယ်နဲဒမီိကုေရစဆီိတုာ ြပည်သေူတကွိ ုအသုံး 

ချဖိုသက်သက်ပဲြဖစ်ပါတယ်။  

ဒီလိုေြပာေနတာက  ဒီေနိုင်ငံေရး  အကျပ် 

အတည်းေတွရဲ အေြခခံအေကာင်းတရားေတွကို 

ြမင်ေအာင်ကည့မှ် အကျပ်အတည်းကိေုြဖရှင်းိင်ုတဲ ့

နည်းလမ်းကိ ုရှာိုင်မှာမိုလိုပါ။ အေကာင်းတရား 

မရိှဘ ဲအကျိးတရားေတြွဖစ်မလာပါဘူး။ အခလုည်း 

NUG က   အရင်နည်းလမ်းေဟာင်းေတွအတိုင်း 

ဖက်ဒရယ်ေမ ာ်လင့ခ်ျက်၊ ဒမီိကုေရစေီမ ာ်လင့ခ်ျက် 

ေတွေပးပီး စည်းုံးေနတာ စိတ်သေဘာထား မှန်၊ 

မမှန်ဆိုတာ NLD အေတွအကံအရ ယုံကည်ဖို 

ခက်ခဲပါတယ်။    လူထုကိုသိမ်းသွင်းဖို  ိုင်ငံေရး 

လှည့ကွ်က်ေတ၊ွ တစ်ဖက်သတ်အေကာင်းအရာေတ၊ွ 

စတ်ိခစံားမ ြဖစ်ေစတဲ ့လ ံေဆာ်မ ေတနွဲ  လှည့စ်ားပီး 

အချင်းချင်းေသွးခွဲ၊ လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခိုင်းေနတာ 

ကိုက NUG ရဲ သေဘာထားအမှန်လို ဆိုရပါလိမ့် 

မယ်။ ဒါဟာ အေြဖရှာတဲ့နည်းလမ်းလည်း မဟုတ် 

ပါဘူး။   အိမ်ကက်ချင်း အိုးမဲသုတ် ခွပ်ခိုင်းေနတာ 

ပါ။ 

ကိုယ်ကျိးအတွက်တရားမ တမ 

ိဝုင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေနက NUCC ရဲ သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပဲွမှာ မင်းကိုိင်ုေြပာဆိတုဲ ့စကစဘက်က 

ေစစ့ပ်ေဆွးေွးေရးကိ ုဦးတည်လာရင်ေတာင် လုံးဝ 

ြပန်သွားစရာမလုိသလုိ၊ ှစ်ဖက်လံုးရဲ အခင်းအကျင်း 

ကလည်း ေစ့စပ်ညိ  င်းေရးကုိ သွားေနတာမဟုတ် 

ဘူးလို ေြပာခဲတ့ာဟာ ၎င်းတုိအေနနဲ ေစ့စပ်ေဆွးေွး 

ေရးထက် ထပ်ိတိက်ုရင်ဆိင်ုေရးနဲ အလုံးစုံပျက်သ်ုး 

ေရးကိ ု ဦးတည်ေနတာ  ေတွရပါလိမ့်မယ်။  ဒါကို 

ကည့်ရင ်   NLD နဲ  NLD ကေနေပါက်ပွားလာတဲ ့

CRPH နဲ  NUG တိုဟာ ဘုံအကျိးစီးပွားအတွက ်

ေစ့စပ်ေဆွးေွးတ့ဲလမ်းေကာင်းကုိ   ဘယ်ေတာ့မှ 

လက်မခဘံူးဆိတုာ ေြပာလိက်ုတာနဲ  အတတူပူါပ။ဲ 

၂၀၂၀ ေရးေကာက်ပဲွရလဒ် အကျပ်အတည်းကစိ မှာ 

လည်း ညိ  င်းေြဖရှင်းေရးနည်းလမ်းကိ ုလက်မခဘံ ဲ

ထပ်ိတိက်ုရင်ဆိင်ုေရးကိ ုေရးချယ်ခဲပ့ါတယ်။ အဒဲရီဲ 

အကျိးဆက်ကေတာ့ ဒီကေနြဖစ်ေနတဲ့ အပျက် 

အပျက်နဲ  ှာေခါင်းေသွးထွက်ခဲရ့ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။   

အာဏာြပန်လည်ရရှိေရး   တစ်ခုတည်းအတွက် 

ြပည်သေူတ၊ွ လငူယ်ေတရွဲ ဘဝနဲ  အနာဂတ်ေတကွိ ု

ရင်းပီး  အသုံးချသွားဖို ဦးတည်ထားတယ်လို 

ေကာက်ချက်ချိုင်ပါတယ်။ 

သူတို   အာဏာအလုံးစုံ   ြပန်ရရှိဖိုအတွက ်

ဖက်ဒရယ်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊  အာဏာရှင် 

စနစ် ချပ်ငိမ်းေရးဆိုတဲ့ ေပ ြပလာစကားေတွနဲ  

လူငယ်ေတွ၊ ြပည်သူေတွနဲ  တိုင်းရင်းသားေတွကို 

ဆက်လက်အသုံးချေနဦးမှာပါ။  

ြပည်သူလူထု၏ အဆုံးအြဖတ်

ြပည်သူလူထုဟာ  ကုိယ့်ုိင်ငံရဲ    ေကာင်းေမွ 

ဆိုးေမွေတွကို  ခံစားကရပါတယ်။   ကိုယ့်ိုင်ငံ 

တိုးတက်လာရင်လည်း တိုးတက်လာတဲအ့ေလျာက်၊ 

ကိုယ့်ိုင်ငံဆင်းရဲရင်လည်း ဆင်းရဲတဲ့အေလျာက်၊ 

ေအးချမ်းရင်လည်း ေအးချမ်းတ့ဲအေလျာက်၊မေအးချမ်း 

ချင်ရင်လည်း မေအးချမ်းတဲအ့ေလျာက် အဒဲအီကျိး 

ေတကွိ ုခစံားကရပါတယ်။ ဒေီတာ ့ိင်ုငကံိ ုဘယ်လိ ု

ပုံစံြဖစ်ေစချင်သလဲ၊   အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကို 

ဆက်သွားမလား၊ ပျက်စီးေရးကိုဆက်သွားမလား 

ေရးချယ်ကရမှာပါ။ 

ဒေီတာ့ ကေနြဖစ်ေနတ့ဲ အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ် 

မ ေတဟွာ တရားမ တမ အတွက်လားဆိတုာ ြပည်သ ူ

လထူကုိယ်ုတိင်ုက မှန်မှန်ကန်ကန်သံုးသပ်ဆံုးြဖတ် 

ကရမှာပါ။ ကိယု့ဆ်ုံးြဖတ်ချက်ေတရွဲ အကျိးဆက် 

ေတွကို  ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ခံစားကရပါလိမ့်မယ်။ 

အရပ်စကားတစ်ခွန်းလို    တစ်ခါအလိမ်ခံရရင ်

လိမ်တဲ့သူရဲအြပစ်လို ဆိုပါတယ်၊ ှစ်ခါအလိမ်ခံ 

ရရင်ေတာ ့အလမ်ိခရံသရူဲအြပစ် လိုေြပာကပါတယ်။ 

ထပ်ကာထပ်ကာ အလိမ်ခံေနရရင်ေတာ့ ေြပာဖွယ် 

မရှိေတာ့ပါဘူး။   ။

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ   ၂၀

ရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမှ     ေြမစီမံခန်ခွဲမ  

ဆိင်ုရာ ဝန်ေဆာင်မ ေပးေနသည့ ်ကစိ ရပ်များ 

ကို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ိုင ်

ေရးအတွက် ေခတ ရပ်ဆိင်ုးခဲမ့ အေပ  မတ် ၃၀ 

ရက်တွင်   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်၍ ဝန်ေဆာင်မ  

များကို ရက်အလိုက်၊ ခိုင်/မိနယ်အလိုက ်

တနလ  ာ၊ အဂ   ါ၊ ဗဒု ဟူး၊ ေသာကာေနများတွင် 

ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ် ကုန်သည်လမ်း ရန်ကန်ု 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ၁၂ 

ထပ်ခဲွံုး ေြမညီထပ် ကားပါကင်ဧရိယာတွင် 

ဝန်ေဆာင်မ ေပးခဲ့ပီး ယခုအခါ ိုဝင်ဘာ၂၂ 

ရက် (တနလ  ာေန)မှစ၍ ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဆိင်ုရာ 

ဝန်ေဆာင်မ ကိစ များကို  ြပည်သူများ   ပိုမို 

အဆင်ေြပစွာ ေဆာင်ရက်ိင်ုေစေရးအတွက် 

ခိင်ု/မိနယ်များအားလုံး စေန၊ တနဂ  ေှွင့် 

အစိုးရ ုံးပိတ်ရက်မှအပ ေနစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

အဆုိပါ ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ  

များ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ  

ဌာနတွင် ေလ ာက်ထားဖွင့်လှစ်ထားရှိေသာ 

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ   ေလ ာက်ထားသူများ 

အနက် စိစစ်ခွင့်ြပေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်သည့ ်

အမ တဲွများအား ခွင့ြ်ပထတ်ုေပးြခင်း၊ သတင်း 

စာ ေကာ်ြငာိုင်ေရး ဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်း၊ 

ယခင် Manual ြဖင့် ေလ ာက်ထားသည့် အမ  

တဲွများအနက် ခွင့်ြပပီး အမ တဲွများ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်     e ချလန်ြဖင့် 

ဝန်ေဆာင်ခေင ွေပးသွင်းရန် ေဆာင်ရက်ေပး 

ြခင်းှင့ ်ယခင်ေလ ာက်ထားခဲ့သည့ ်အမ တွဲ 

များတွင် လိုအပ်ချက်များ  ေတာင်းခံြခင်း 

အေပ  ကာယကံရှင်မ ှြပန်လည်တင်ြပစိစစ ်

ြခင်းတိုကိုသာ ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

သည်။ အမ တွဲအသစ်များ  ဖွင့်လှစ်ေလ ာက် 

ထားြခင်းကိ ု   လက်ခံေဆာင်ရက်ြခင်းမြပ 

ေကာင်းှင့် အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့်သာ www.

ycdc.gov.mm တွင်       ေလ ာက်ထားရန် 

ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။                   သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၂၀

စီးပွားေရးှင့က်ူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်းများကုိ ေလေကာင်း၊ 

ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ေှာင့်ေှးကန်ကာ 

မ မရိှ တင်သွင်းုိင်ေရးအတွက် အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့ ်ချင်းေရ ေဟာ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်း ှစ်ခုတိုမှတင်သွင်းရာ ကုမ ဏီသုံးခုမ ှယာ်စီးေရ 

ေလးစီးြဖင် ့     ေအာက်ဆီဂျင် (အရည်)   Bowser ယာ်တစ်စီးြဖင် ့

၁၃ တန်ှင့် ှာေခါင်းစည်း ၂၁ တန် တင်သွင်းခဲ့သည်။ ေအာက်ဆီဂျင် 

(အရည်)     Bowser ယာ်တစ်စီးမှာ      ရန်ကုန်မိသိုြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

တင်သွင်းခွင့်ြပ

ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀ ရက်အတွင်း ကုမ ဏီ ၅၀  ယာ်စီးေရ ၉၇ 

စီးြဖင့်   ေအာက်ဆီဂျင်အရည် (Bowser) ယာ်ြဖင့် ၂၄၈ တန်၊ 

ေအာက်ဆဂီျင်ဓာတ်ေငွ(Bowser) ယာ်ြဖင့ ် ေြခာက်တန်၊ ေအာက်ဆဂီျင် 

(အိုးခွံ) ၈၀၂၈ ခု၊ ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်သည့်စက ်၂၈ ခု၊ လုပ်ငန်းသုံး 

ေအာက်ဆီဂျင်စက ်၁၅ ခု၊       အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်၁၂၃ ခု၊ 

တစ်ကုိယ်ေရသံုးကာကွယ်ေရးဝတ်စံု ၈၃၈၄၀၊ လက်အိတ် ၃၇ တန်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်း ၅၃၇ တန် တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀ ရက်အတွင်း   ြပည်ပမ ှ  တင်သွင်းသည့ ်

ေအာက်ဆီဂျင် (အရည်) Bowser ယာ်စုစုေပါင်း ၁၂ စီးမှာ ရန်ကုန်မိ 

သို ကိုးစီး၊ ေမာ်လမိင်မိသို ှစ်စီးှင့် ေနြပည်ေတာ်သို တစ်စီးြဖစ်ပီး 

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်သည့်စက ်စုစုေပါင်း ၂၈ ခုမှာ ရန်ကုန်မိသို ၂၀ ၊ 

ေရစကိမိ၊ မိသစ်မိ၊ ြမစ်ကီးနားမိတိုသို ှစ်ခုစီှင့် ဓုြဖမိ၊ 

ေရနေံချာင်းမိတိုသို တစ်ခစုြီဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာန 

များှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အည ီဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပ 

ေပးလျက်ရိှပါေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်း 

ှင့် ဆက်စပ်သည့်အသိေပးေကညာချက်များကုိလည်း အများြပည်သူ 

သိရှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည် ့www.commerce. gov.

mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း 

သိရသည်။                                                

                 သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ  ၂၀

ရန်ကုန်မိေတာ်  စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီဥက    မိေတာ်ဝန် 

ဦးဗိုလ်ေဌးသည ်   ဒုတိယဥက    

ဒုတိယမိေတာ်ဝန ်     ဦးညီညီ၊ 

အတွင်းေရးမှး    ဦးွန်ေဖတုိှင့်  

အတူ ယေန  နံနက် ၇ နာရီတွင် 

ထန်းတပင်မိနယ ်  ထန်းတပင် 

ကားလမ်းမေဘးအတွင်း    သဲြဖ 

ေကျးရာ သဲြဖေရေပးေဝေရးစခန်း 

သို သွားေရာက်၍ ဂါလန်တစ်သန်း 

ဆံ ့ေရစကုန်၊ ေရစစ်ကန်၊ ေရတွန်း 

စက်ှင့်  ဓာတ်အားခွဲုံလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကုိ ကည့် စစ်ေဆး 

ပီး  လိအုပ်သည်များ   ြဖည့ဆ်ည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖဲွ 

သည် လ  င်သာယာ (အေနာက်ပိင်ုး) 

မိနယ်      မိနယ်စုေပါင်းုံးှင့ ်

ဝန်ထမ်းအမ်ိရာ  တည်ေဆာက်ေရး 

စမီကံန်ိးဝင်းအတွင်း အင်ဂျင်နယီာ 

လ  င်သာယာမိနယ် ဖံွဖိးေရးှင့ ်သနရှ်င်းသာယာသပ်ရပ်ေရးလပ်ုငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ဌာန     (ေရှင့ ်သန် ရှင်းမ )မှ 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ အလျားေပ 

၄၀၊ အနံေပ ၄၀၊ အနက် ၁၀ ေပ 

ေရဂါလန်တစ်သိန်းဆံ့ ေရစုကန် 

ှင့် ေရတွန်းစက်ုံ တည်ေဆာက် 

ေနမ အား   ကည့် စစ်ေဆးပီး 

လိုအပ်သည်များမှာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်   မိေတာ်ဝန်ှင့် 

အဖဲွသည်         အင်ဂျင်နီယာဌာန 

(အေဆာက်အအုံ)၏ ကီးကပ်မ  

ြဖင့် ဧရာနဂါးကုမ ဏီှင့် ေမာင်ှမ 

သုံးေဖာ်ကမု ဏတီိုမှ စေုပါင်းုံးှင့် 

ဝန်ထမ်းအမ်ိရာ    အေဆာက်အအု ံ

များ တည်ေဆာက်ေနမ ကုိ လုိက်လံ 

ကည့် စစ်ေဆးပီး   စီမံကိန်း 

ရှင်းလင်းေဆာင်၌ တာဝန်ရိှသမူျား 

၏     ရှင်းလင်းတင်ြပမ အေပ  

မိေတာ်ဝန်က လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက် 

များအား သက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့် 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ

ပစ ည်းများ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် ချင်းေရ ေဟာ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတိုမှ တင်သွင်း

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီေြမစီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မ များကို ုံးဖွင့်ရက်များတွင ်ေနစ်ေဆာင်ရက်ေပးမည်



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ရီယိုဒီဂျေနးိုး   ိုဝင်ဘာ   ၂၀ 

ဘရာဇီးုိင်ငံ၌ လက်ရိှအချန်ိအထိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခံယူပီးသူ သန်း ၃၀၀ ေကျာ် 

ရှိေကာင်း ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။ 

ိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်ကို 

ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်ခဲ့သည်။ 

ြပည်သ ူ၁၅၇ ဒသမ ၆ သန်းသည် ကာကွယ် 

ေဆးပထမအကမ်ိ  ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်၍ ၁၂၉ ဒသမ 

၈ သန်းသည် ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်စလံုး ထုိးံှမ  

ခံယူပီးြဖစ်သည်။ 

ယင်းသို ြပည်သအူများအြပားအား ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေပးိုင်မ သည် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များအတွက် သမိင်ုးမှတ်တိင်ုတစ်ခအုြဖစ် ထင်ကျန် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး မာဆီလို 

ကွာိုဂါက ဆိုသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ဘရာဇီးိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးေရးစင်တာများသုိ ကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၃၆၀ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ ် ြဖန် ြဖး 

ေပးထားပီးြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သ ူ

အားလုံးကိ ု ကာကွယ်ေဆး အပုိထပ်ေဆာင်းထုိးံှ 

ေပးရန် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေကညာသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိကာကွယ်ေဆး အပိထုပ်ေဆာင်း 

ထိုးံှပီးသ ူ၁၂ ဒသမ ၇ သန်း ရိှေကာင်း သရိသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

နယူးေဒလီ   ိုဝင်ဘာ   ၂၀

အိ ိယိုင်ငံေတာင်ဘက ်        အန်ဒရာပရာေဒ့ရ  

ြပည်နယ်တွင် မိုးအဆက်မြပတ်ရာသွန်းပီး ေရကီး 

ေရလ ံမ များေကာင့ ်လ ူ၁၅ ဦးထက်မနည်းေသဆုံး 

ပီး ၁၀၀ ေကျာ်      ေပျာက်ဆုံးလျက်ရှိေကာင်း 

ေဒသဆိင်ုရာမဒီယီာများက  ယေနသတင်းေဖာ်ြပ 

ထားသည်။

အဆိုပါ ေရကီးေရလ ံမ သည် အန်ဒရာပရာ 

ေဒရ့ ြပည်နယ်အတွင်းရိှ ချစ်တွား၊ ကာဒါပါ၊ ကူရ်ူးလ် 

ှင့် အနန်တပူးရ် စသည့်ခိုင်ေလးခုကိ ု  ထိခိုက် 

ကာ ေဒသခြံပည်သမူျား အသက်ဆံုး ံးမ  ြဖစ်ပွားခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရသည် ကူညီကယ်ဆယ်

ေရးလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရန် အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးတုံြပန်ေရးတပ်ဖွဲ ခုနစ်ဖွဲကို   ေရေဘးသင့ ်

ေဒသများတွင် ြဖန်ကက်ထားပီး ရှာေဖကွယ်ဆယ် 

ေရးလုပ်ငန်းများကို အရိှန်ြမင့်လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှ 

ေကာင်း ေဒသဆိုင်ရာမီဒီယာများက ဆိုသည်။

ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့ ်ြပည်နယ်အတွင်း 

ရှိ    ေဒသအများအြပားတွင ်    ရထားလမ်းှင့ ်

ကားလမ်းများကိ ု  ဆိုးဆိုးရားရား ထခိိက်ုခဲေ့ကာင်း   

သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဥေရာပိုင်ငံများ၌ ေသာက်ေဆးအမျိးအစား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

Molnupiravir ကို သုံးစွဲရန် ဥေရာပသမဂ ေဆးဝါးအာဏာပိုင်အဖဲွက တိုက်တွန်း
ဘရပ်ဆဲလ်    ိုဝင်ဘာ  ၂၀ 

ဥေရာပသမဂ ေဆးဝါးအာဏာပိင်ုအဖဲွက 

ဥေရာပေဒသိုင်ငံများ၌   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ေသာက်ေဆးအမျိး 

အစားြဖစ်သည့်     Molnupiravir ကို 

အသုံးြပရန်အတွက ်   ဥေရာပိုင်ငံများ 

၏     ကျနး်မာေရးအာဏာပုိင်များအား 

တုိက်တွန်းေြပာကားသည်။ 

အေမရိကန်ေဆးဝါးကုမ ဏီ Merck 

ှင့်    Ridgeback    Biotherapeutics 

တိုက             ပူးေပါင်းထုတ်လုပ်သည် ့    

ေသာက်ေဆး          အမျိးအစားြဖစ်သည့် 

Molnupiravir ကိ ု  ဥေရာပသမဂ  ေဆးဝါး 

အာဏာပိုင်အဖွဲက လွန်ခဲ့ေသာလတွင် 

ဆန်းစစ်မ များ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို 

ေလလ့ာဆန်းစစ်မ များ ြပလပ်ုပီး ေနာက် 

ယခုကဲ့သို တုိက်တွန်းေြပာကားြခင်းြဖစ် 

သည်။ 

အဆိုပါကာကွယ်ေဆး၏ ေရာဂါခုခံ

ိုင်စွမ်းှင့်ပတ်သက်ပီး ဆန်းစစ်ေတွရှိ 

ချက်များအရ ေရာဂါလက ဏာများ စတင် 

ခံစားရသည့် ငါးရက်တာအတွင်း အဆုိပါ 

ေဆးကိ ုေသာက်သုံးပါက  ေရာဂါေဝဒနာ 

ခစံားရမ ှင့် ေသဆုံးမ  န်းများကိ ုေလ ာခ့ျ 

ေပးိင်ုေကာင်း      ဥေရာပသမဂ ေဆးဝါး 

အာဏာပိုင်အဖွဲက  ဆိုသည်။    ထိုြပင ်

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ၏ူ ကိယ်ုခ ာအတွင်း 

၌ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးများ ပျံံှြခင်းကိ ု  ထန်ိးချပ် 

ထားိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

ဥေရာပေဒသအတွင်း ေရာဂါကူးစက် 

မ များှင့် ေသဆုံးမ များ ြမင့်တက်လျက်ရိှ 

သည့်အတွက် ဥေရာပုိင်ငံများ၏ ကျန်းမာ 

ေရးအာဏာပိုင်များက အဆိုပါေဆးကို 

သုံးစွဲရန်     အတည်ြပေပးသင့်ေကာင်း 

ဥေရာပသမဂ ေဆးဝါးအာဏာပိင်ုအဖဲွက 

အကံြပေြပာကားသည်။ 

ဗိတိန်ကျန်းမာေရး အာဏာပိုင်များ 

က အဆုိပါေဆးကုိ ုိင်ငံအတွင်းသံုးစဲွရန် 

ယခလုအတွင်းက အတည်ြပေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် 

လူ ၁၅ ဦးထက်မနည်းေသဆုံးပီး ၁၀၀ ေကျာ်ေပျာက်ဆုံး

ဟွိင်း    ိုဝင်ဘာ    ၂၀ 

ဗယီက်နမ်ုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၉၅၃၁ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ    လက်ရှိအချနိ်အထိ  ိုင်ငံအတွင်း၌ 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀၈၄၆၂၅ ဦး ရှိပီး 

ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၃၆၈၅ ဦးရှိေကာင်း ဗီယက်နမ် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထတ်ုြပန် 

သည်။ 

၉၅၁၈ ဦး ြပည်တွင်းကူးစက်ခံရ

အဆုိပါေရာဂါထပ်မံကူးစက်ခံရသူများအနက် 

၉၅၁၈ ဦးသည ်ြပည်တွင်းကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ပီး 

၁၃ ဦးသည် ိင်ုငရံပ်ြခားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသ ူ

များြဖစ်သည်။ 

ေရာဂါထပ်မံကူးစက်သူအများစုသည် ုိင်ငံ၏ 

ေတာင်ဘက်ပိင်ုးမှြဖစ်သည်။ ဟိခုျမီင်းစီးတီး၌ ၁၀၄၆ 

ဦး၊ ဘင်ေဒါင်ခိင်ု၌ ၆၆၉ ဦးှင့် ေဒါင်နန်ခိင်ု၌ ၆၂၁ 

ဦးတိုြဖင် ့အသီးသီးေတွရှိရသည်။ 

လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ၁၆၇၇၃ ဦး ေရာဂါ 

မှ  ြပန်လည်သက်သာလာပီး   ေဆးံုများမှ ဆင်းသွား 

ခဲ့ရာ ကျန်းမာေရးအေြခအေန ေကာင်းမွန်လာသူ 

ေပါင်း ၉၀၀၃၃၇ ဦး ရှိသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၁၀၆ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ်အား ထိုးှံ 

ေပးပီးြဖစ်သည်။

ုိင်ငံအတွင်း ေရာဂါစတင်ကူးစက်သည့်အချန်ိ 

ဧပီလေှာင်းပုိင်းမှစပီး ြပည်တွင်းေရာဂါကူးစက်ခံ 

ရသေူပါင်း ၁၀၈၀၀၀၀ ရိှေကာင်း ဗယီက်နမ်ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ဆိုသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၉၅၃၁ ဦးေတွရှိ

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံမ ခံယူပီးသ ူသန်း ၃၀၀ ေကျာ်ရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

စင်ကာပ ူ ိုဝင်ဘာ  ၂၀ 

စင်ကာပူိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူ ၁၇၃၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့ပီး    အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့၁၆ ဦး 

ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက ်  ေလးဦးသည ်   ိုင်ငံ 

ရပ်ြခားမ ှ   ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး    ကျန် ၁၇၃၀ သည် 

ြပည်တွင်းကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။ 

လနူာ ၁၃၄၆ ဦးသည် ေဆးုမံျားတွင် ေဆးဝါးကသုမ ခယံေူနရပီး    

ယင်းတို အနက် ၂၀၂ ဦးသည် အသက် ှအေထာက်အကြူပကရိယိာများ  

တပ်ဆင်ထားရသည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၂၈၇၄ ဦးသည် ေရာဂါမှြပန်လည ်

ကျန်းမာလာသည့်အတွက ် ေဆးုံများမ ှ ြပန်လည်ဆင်းသွားခဲ့သည်။ 

ယင်းတိုအနက် ၄၅၆ ဦးသည် အသက် ၆၀ ှင့်အထက် ြပည်သူများ 

ြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၄၄၈၁၅ ဦးရှိပီး အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၆၄၁ ဦး 

ရှိပီြဖစ်သည်။ 

ြပည်သ ူ၈၅ ရာခိင်ု န်းေကျာ်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်    ထိုးှံမ ခံယူထားပီးြဖစ်ပီး  ၈၆ ရာခိုင် န်းေကျာ်သည် 

မနီလာ ိုဝင်ဘာ ၂၀

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၄၇၄ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း ၂၈၂၄၄၉၉ ဦး ရှိလာေကာင်း  ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင် ့၂၀၅ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့

ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၆၉၀၃ ဦးရှိလာသည်။ 

စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၆၃၀၃ ဦး 

ေတွရှိပီး ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက်စံချနိ်တင်ခဲ့သည်။ 

လူဦးေရ  သန်း ၁၁၀ ရှိသည့်   ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌   ယမန်ှစ် 

ဇန်နဝါရီလမှစပီး လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပည်သူ ၂၂ သန်း ေကျာ်အား 

ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေအာ့တဝါ  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

ကေနဒါိုင်ငံသည်    တုတ်ိုင်ငံထုတ် 

Sinopharm ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆး၊   Sinovac   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှင့ ်    အိ ိယိုင်ငံထုတ် 

COVAXIN ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးများ ထိုးှံပီးစီးသည့ ်ခရီးသွားများ 

အား   ိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မှစတင်ကာ 

ဘဂ ဒက်  ိုဝင်ဘာ ၂၀

အရီတ်ိင်ုငသံည် ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ 

ဦးေဆာင်ေသာ  Covax အစီအစ်မှ 

တစ်ဆင့် Pfizer-BioNTech ေဆးဝါး 

ကမု ဏထီတ်ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၁ ဒသမ ၂ သန်းကုိ ယေန  

လက်ခရံရိှေကာင်း အရီတ်အစိုးရက ေြပာ 

ကားသည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ  အီရတ်ိုင်ငံ၌ 

လူဦးေရခုနစ်သန်းနီးပါး ပထမအကိမ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

မ ခံယူခဲ့ပီး ရာခိုင် န်းအားြဖင့ ်လူဦးေရ 

သန်း ၄၀ ၏ ၁၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင် န်းခန် ရိှ 

ေကာင်း အရီတ်အစိုးရက ထတ်ုြပန်သည့် 

တရားဝင်ကန်ိးဂဏန်းများအရ သရိသည်။

ှစ်ေပါင်းများစွာကာ စစ်ပွဲပဋိပက  

ြဖစ်ပွားမ ၊ အကျင့်ပျက်ြခစားမ ှင့် လျစ်လျ 

 မ များေကာင့ ်အီရတ်ိုင်ငံ၏ ကျန်းမာ 

ေရးစနစ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကိ ု

တိုက်ဖျက်ရန် မိုင်ဝန်ထမ်းေနရသည့် 

အေြခအေနတွင် ေရာက်ရှိေနသည်။ 

အရီတ်ိင်ုငသံည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

အ ရာယ်ှင့်     ရင်ဆိုင်ေနရဆဲြဖစ်ပီး 

ေပကျင်း  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

တုတ်ိုင်ငံ၌   ပထမအကိမ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး   ထိုးှံမ ခံယူပီးသူများအပါအဝင ်

လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂၂၅ ဘီလီယံခန်(လူဦးေရ ၈၆ 

ဒသမ ၉ ရာခိင်ု န်း)သည်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး  ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း  ယေနထုတ်ြပန် 

သည့် တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။

ထိုးှံမ ခံယူခဲ့

ထိုြပင ်တုတ်ိုင်ငံ၌ လူဦးေရ ၆၅ ဒသမ ၇၃ 

သန်းခန်  အပိုေဆာင်းကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆး  ထိုးှံမ ခံယူခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း   အမျိးသား 

ကျန်းမာေရးေကာ်မရှင်၏ ကူးစက်ေရာဂါ ထိန်းချပ် 

ေရးှင့် ကာကွယ်တားဆီးေရးဌာန ဒုတိယအကီး 

အက ဲဝလူျန်ယကူ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတစ်ရပ်တွင် 

တုတ်ိုင်ငံ၌ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂၂၅ ဘီလီယံခန်  ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  ခံယူပီးြဖစ်
ထည့်သွင်းေြပာကားသည်။

ိဝုင်ဘာ ၁၉ ရက်အထ ိတတ်ုိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၂ ဒသမ 

၄၂ ဘီလီယံေကျာ် သုံးစွဲခဲ့ပီး လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၀၇၆ 

ဘီလီယံေကျာ်သည ်   ၎င်းတို၏     ဒုတိယအကိမ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ  အြပည့ခ်ယံ ူ

ပီးြဖစ်ေကာင်း အမျိးသားကျန်းမာေရးေကာ်မရှင်၏ 

အချက်အလက်များက ြပသထားသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ       ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ေရာဂါြပင်းထန်စွာခံစားရြခင်းမ ှ     ကာကွယ်ိုင ်

ေကာင်း ဝူက ထပ်မံေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးသည့် ခရီးသွားများအား 
ကေနဒါိုင်ငံအတွင်း ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပမည်

ိုင်ငံအတွင်း   ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ကေနဒါအစိုးရက ိုဝင်ဘာ ၁၉ 

ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

အသုံးြပလျက်ရှိ

လက်ရှိတွင်   ကေနဒါိုင်ငံသည် 

Pfizer ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး၊ 

Moderna ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆး၊ AstraZeneca ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှင့ ်Johnson & Johnson 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကာကွယ်ေဆးတို 

အပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအများအြပားကို အသုံးြပလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

လိုအပ်ေတာ့မည်မဟုတ်

ကေနဒါိုင်ငံသို ြပန်လာမည့် ိုင်ငံ 

သားများအေနြဖင့လ်ည်း ုိင်ငံအတွင်းသုိ 

ြပန်လည်မဝင်ေရာက်မ ီ၇၂ နာရီအတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခရံမ မရိှေကာင်း 

ေထာက်ခခံျက်ြပသရန်  လိအုပ်ေတာမ့ည် 

မဟုတ်ေကာင်း သိရသည်။

ကေနဒါိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စတင်ြဖစ်ပွားချနိ်မှစတင်ကာ   လက်ရှိ 

အချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း ၁၇၆၂၄၃၄ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း  

၂၉၄၈၁ ဦးရှိေကာင်း  သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၇၃၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိ 

Covax အစီအစ်မှတစ်ဆင့် Pfizer ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး 
အလံုးေရ ၁ ဒသမ ၂ သန်း အီရတ်လက်ခံရရှိ

မကာမီတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

စတုတ လ  င်းအတွင်း ေရာက်ရှိိုင်ဖွယ ်

ရိှေကာင်း အရီတ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ေြပာေရးဆိခွုင့ရိှ်သ ူ    ဆိက်ုဖ်အယ်လ်ဘာဒါ 

က ေြပာကားသည်။

အီရတ်ိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ချနိ်မှစ၍ လက်ရှိအချနိ် 

အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း ှစ်သန်းေကျာ်ရိှပီး ယင်းတိုအနက် 

၂၃၆၂၈ ဦးသည် ထိုေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးခဲ့ 

ေကာင်း တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ 

သိရသည်။

Covax အစီအစ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကုိ  ကမ ာတစ်ဝန်း 

အထူးသြဖင့ ်ဝင်ေငွနည်းပါးေသာ ကမ ာ့ 

ိင်ုငမံျားသို ညတီမူ တြူဖန်ြဖးေပးိင်ုေရး 

အတွက် ဖွဲစည်းထားသည့်အဖွဲအစည်း

တစ်ခုြဖစ်ပီး လက်ရှိအချနိ်အထိ ကမ ာ့ 

ိုင်ငံေပါင်း  ၁၂၉ ိုင်ငံသို   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ သန်း ၈၀ 

ေကျာ်  ပိုေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။              ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

 ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည်။ ထိုြပင ်ြပည်သ ူ၂၀ 

ရာခိုင် န်းသည်  ကာကွယ်ေဆးအပိုထပ်ေဆာင်း ထိုးှံမ ခံယူထားပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၁၄၇၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှ 



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ေမာ်စကို     ိုဝင်ဘာ    ၂၀

ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ ၃၇၁၅၆  ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၉၂၅၇၀၆၈ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း ုရှားိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကည့်ေရးှင့ ် 

တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  

ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ   ၁၂၅၄   ဦးထပ်မံ  

ေတွရှိခဲ့သြဖင့ ် ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၆၁၅၈၄   ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုြပင ်    ုရှားိုင်ငံ၌      လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်   ေဆးုံ 

အသီးသီးမှဆင်းခွင့်ရရိှသူ ၃၇၀၀၄ ဦးထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့်  

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း  ၇၉၅၆၂၅၄  ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

မိေတာ်ေမာ်စကိုသည် ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခရံမ အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ  ၃၃၇၁  ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

မိေတာ်တစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၉၁၁၉၅၆  ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ     ိုဝင်ဘာ    ၂၀

အိ ိယိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ  ၁၀၃၀၂  ဦး ရိှြခင်း 

ေကာင့ ်လက်ရိှတွင် ကူးစက်ခံရသူေပါင်း   ၃၄၄၉၉၉၂၅   

ဦးရိှလာေကာင်း   အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  

အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင ်   အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ  ၂၆၇  

ဦး ထပ်တုိးလာြခင်းေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၄၆၅၃၄၉   

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ပိုးေတွရှိဆဲလူနာေပါင်း  ၁၂၄၈၆၈   ဦးရှိေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက      ေြပာကား 

သည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ် 

ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၁၁၇၈၇ ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၃၃၉၀၉၇၀၈    

ဦးရိှလာေကာင်း   အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ကွာလာလမ်ပ ူ  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  ၆၃၅၅  ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ကူးစက်ခရံသေူပါင်း    ၂၅၇၅၈၈၈   

ဦးရိှလာေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၆၃၅၅ ဦးအနက် 

၆၃၂၄ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌  ကူးစက်ခရံသ ူ

များြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ၃၁ ဦးသည် ြပည်ပမှ  

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မ ှ

ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း  မေလးရှား 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိက်ုမှ  

တစ်ဆင့ ်ထတ်ုြပန်သည့ ် အချက်အလက် 

များက ေဖာ်ြပထားသည်။

ထုိြပင် မေလးရှားုိင်ငံ၌  ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၄၅ ဦး ထပ်တိုး 

လာသြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၉၉၃၇ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတူ       မေလးရှားိုင်ငံ၌  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသ ူ၅၀၃၁ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း   ၂၄၇၇၃၁၄   ဦး 

အဒစ်အဘာဘာ     ိုဝင်ဘာ   ၂၀

အာဖရိကတိုက်၌ ယမန်ေနမွန်းလွဲပိုင်းအထ ိကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၈၅၇၆၉၉၉ ဦးရိှလာေကာင်း အာဖရကိေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာ 

က ေြပာကားသည်။

အာဖရကိသမဂ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၏ ကျန်းမာေရးေအဂျင်စမီျားအား ကိယ်ုစားြပ 

သည့် အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ  

အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်း၌  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၂၁၄၉၇ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၈၀၂၁၈၆၁  ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၊ ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊ တူနီးရှားိုင်ငံှင့ ်အီသီယိုးပီးယားိုင်င ံ

တိုသည် အာဖရကိတိက်ု၌  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ  အများဆံုးုိင်ငံများြဖစ်ေကာင်း 

အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၂၉၂၈၂၈၈ 

ဦးရှိေကာင်းှင့ ်ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၄၈၇၀၅  

ဦးရိှေကာင်း သိရသည်။ အာဖရိကတုိက်၌ အာဖရိကေတာင်ပုိင်းေဒသသည် ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံမ အများဆံုးေဒသြဖစ်ပီး အာဖရကိေြမာက်ပိင်ုးှင့ ်အေရှပိင်ုးေဒသ 

တိုသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံမ ဒတုယိအများဆုံးေဒသများ ြဖစ်ကာ အာဖရကိ 

အလယ်ပိုင်းေဒသသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရမ အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း   

သိရသည်။                                    ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၄၉ သန်းေကျာ်ရှိလာ

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂ ဒသမ ၅၇ သန်းေကျာ်ရိှလာ
ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ပိုးေတွရှိဆဲလူနာေပါင်း  ၆၈၆၃၇  ဦးရှိ 

ေကာင်း၊  ယင်းတိုအနက်  ၅၄၂ ဦးသည် 

အထူးကပ်မတ ်       ကုသေဆာင်များ၌ 

ေဆးဝါးကုသမ  ခံယူလျက်ရှိေကာင်းှင့ ် 

၂၆၈ ဦးသည် အသက် ှအေထာက်အကြူပ 

ကိရိယာများ    လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်မေလးရှားိုင်ငံ၌  ိုင်ငံ 

လူဦးေရ၏ ၇၈ ဒသမ ၅ သန်းခန်သည်  

ကိုဗစ်-၁၉     ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကိမ်  ထိုးှံပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ၇၆ 

ဒသမ  ၄  ရာခိုင် န်းသည်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး       ှစ်ကမ်ိထိုးံှပီး  

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၈ ဒသမ ၅၈ သန်းနီးပါးရှိလာ

ုရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၇၁၅၆ ဦးရှိလာ

ကမ ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

  ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသ ူ  ၂၅၇၁၂၃၈၆၁ ဦး

  ေသဆုံးသူ  ၅၁၅၈၉၉၀ ဦး

 ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ       ၂၃၂၁၈၁၂၃၅ ဦး



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ပုသိမ်    ိုဝင်ဘာ    ၂၀

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး     ပုသိမ်-ေဒါင်းေလာင်း 

အထည်ချပ်စက်ုံမ ှ အလုပ်သမားများ     ကိ/ပို 

ယာ်ေမာင်းြဖစ်သ ူ    လှစိုး     ပုသိမ်မိေနသူသည ်     

ယမန်ေန  ည ၇ နာရခီန်တွင် ကက်ေပါင်ေကျးရာေန  

အထည်ချပ်အလုပ်သမားများ  ေနထိုင်ရာသို  ကိ/

ပိုယာ်ြဖင့ ်လိုက်ပါပိုေဆာင်ေပးစ ် ပုသိမ်ြမစ်ကူး  

အမှတ်(၂)တံတားကုန်းအဆင်း၌  ဘရိတ်ေပါက်၍  

ဆီမီးထွန်းပွဲကည့် သူများအား    တိမ်းေရှာင်ရာမ ှ 

ဘိုကုန်းဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း    အုတ်တံတိုင်းကို      

ဝင်တိက်ုမိပီး  ကိ/ပိုယာ်  တမ်ိးေမှာက်သွားေကာင်း 

သိရသည်။

အခင်းြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်  ယာ်ေရှခန်းအတွင်းမှ 

လိုက်ပါလာသူ     မေအးချမ်းလ  င်မှာ    အခင်းြဖစ ်

ေနရာ၌ ေသဆုံးသွားသည်။  ကိ/ပိုယာ်အတွင်း 

လိက်ုပါသ ူ  ၁၇    ဦးအနက်  ငါးဦးထခိိက်ုဒဏ်ရာများ  

ရရှိခဲ့ကသည်။

၎င်းတိုအြပင ် မီးထွန်းပွဲေလ ာက်သူ  ေလးဦး 

လည်း  ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သြဖင့ ် လူမ ကူညီ 

ေရးအသင်းမ ှြပည်သူေဆးုံကီးသို  တင်ပိုေပးက 

ရသည်။

အဆိပုါ    ြဖစ်စ်ှင့ပ်တ်သက်၍   ယာ်ေမာင်း 

လှစိုးအား  နယ်ေြမရစဲခန်း(သေ  ဘာကျင်း)၌   အမ ဖွင့်   

အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

ပုသိမ်လှကည်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ    ၂၀

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ  

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်  ညေန ၃ နာရီခွဲတွင် ေနာင်ချိ 

မိနယ် မူဆယ်-မ ေလးသွားကားလမ်း  မိုင်တိုင်အမှတ(်၈၀/၄)တွင်  

ရဝဲင်းေအာင် ေမာင်းှင်လာသည့် ဆိင်ုကယ်ှင့ ်ထက်  င်း ေမာင်းှင်ပီး 

ပိုင်ပိုင်ေစာ လိုက်ပါလာသည့ ် ဆိုင်ကယ်ှစ်စီးကိ ု  ရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ ရဲဝင်းေအာင်ထံမ ှ   စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၃၀၀၀၀  ကို 

လည်းေကာင်း။ 

ယင်းေန  ညေန ၅ နာရီခဲွတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး 

ရတဲပ်ဖဲွမှ  တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ကွမ်းလုံမိနယ်  

တာပန်ေချာက်ေကျးရာအနီးတွင် ေလာဝအူား  မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့ ်

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၃ ကီလိုှင့် စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၂၃၀၀ တုိကုိလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲသြဖင့် ၎င်းတုိအား 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်  စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ 

ဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း သရိသည်။                                ရြဲပန်ကား

ေနာင်ချိှင့် ကွမ်းလုံမိနယ်တို၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၂၀

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင ်

ေနရာကျဲကျဲှင့ ် စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး အထက်ပိင်ုး၊  ရန်ကန်ု 

တုိင်းေဒသကီး၊  ဧရာဝတီတုိင်း 

ေဒသကီး၊    ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ် မွန်ြပည်နယ် 

တိုတွင်         ေနရာကွက်ကျား 

မိုးထစ်ချန်းရာမည်။    ရာရန် 

ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။  ကျန်တိင်ုး 

ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်တိုတွင ်

တိမ်အသင့်အတင့်   ြဖစ်ထွန်း 

မည်။

မိုး/ဇလ

ေလာဝအူား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့အ်တ ူ

ေတွရစ်။

အထည်ချပ် ကိ/ပိုယာ် ဘရိတ်ေပါက်တိမ်းေမှာက်ရာမှ တစ်ဦးေသမနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ေနထိုင်ြခင်း ေဘးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ

ေြမာင်မိနယ်  ဘူးကိုင်းေကျးရာ  ဘုန်းကီးေကျာင်း၌  သီတင်းသုံးလျက်ရှိေသာ 

ဆရာေတာ် ဥးပိတ(ခ)ဦးဘြမင့်အား PDF အကမ်းဖက်အဖွဲက ဝိုင်းဝန်းသတ်ြဖတ်ပီး 

အေလာင်းအား မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၀

ြမန်မာိင်ုငသံည် ရဟန်းသဃံာေတာ်များ၏ 

အဆုံးအမဩဝါဒြဖင့ ်ကီးြပင်းသည့ ်လေူနမ  

စုိက်ကုိ   အေြခြပကာ   ယ်ေကျးပျငှာမ  

ရိှသည့်   ုိင်ငံအြဖစ်     ရပ်တည်လျက်ရိှပီး 

ရဟန်းသံဃာေတာ်များ၏ သာသနာေတာ် 

အေရး  ကိးပမ်းထမ်းေဆာင်ခဲမ့  များေကာင့ ်

ဗုဒ ဘာသာကိုးကွယ်မ       များြပားသည့ ်

ိုင်ငံများအနက်    ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာ 

အထွန်းကားဆုံးိုင်ငံအြဖစ ်    ကမ ာ့ိုင်ငံ 

များကပင်  အသအိမှတ်ြပထားရသည့်ိင်ုင ံ 

ြဖစ်သည်။ 

ယခုအခါ      အကမ်းဖက်အဖွဲများ 

ြဖစ်ေသာ CRPH ၊ NUG ှင့် PDF  အကမ်း 

ဖက်အဖဲွများသည်  အြပစ်မဲဝ့န်ထမ်းများှင့ ်

ြပည်သမူျားကိသုာမကဘ ဲ ရဟန်းသဃံာများ 

ကုိပင်   ပစ်မှတ်ထား  တုိက်ခုိက်သတ်ြဖတ် 

မ များ လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာ စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 

ေဒသကီး  ေြမာင်မိနယ်၌  ိုဝင်ဘာ ၁၉  

ရက်က ရဟန်းသံဃာတစ်ပါးအား  PDF  

အကမ်းဖက်အဖဲွမှ သတ်ြဖတ်ပီး အေလာင်း 

အား မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်   ညေန 

၃ နာရီခွဲက   ေြမာင်မိနယ်   ဘူးကိုင်း 

ေကျးရာ  ဘုန်းကီးေကျာင်း၌   သီတင်း 

သုံးလျက်ရှိေသာ ဆရာေတာ် ဥးပိတ(ခ)  

ေြမာင်မိနယ်၌ ရဟန်းသံဃာတစ်ပါးအား 

PDF အကမ်းဖက်အဖဲွမှ သတ်ြဖတ်၍ အေလာင်းအား မီး  ဖျက်ဆီး

ဦးဘြမင့ ်(၇၄)ှစ်အား PDF အကမ်းဖက်အဖဲွ 

အင်အား ၃၀ ခန်က ဒလန်ဟု ေြပာဆိုကာ  

ဝိုင်းဝန်းသတ်ြဖတ်ခဲ့ပီး      ဆရာေတာ်၏ 

အေလာင်းအား     မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။      

ြဖစ်စ်တွင်     ရဟန်းသံဃာများအေပ  

အေကာင်းမဲရ့က်စက်စွာ  လပ်ုကသံတ်ြဖတ်မ   

ကျးလွန်ခ့ဲသည့်   အကမ်းဖက်သူများအား 

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍        ဥပေဒှင့်အညီ 

ထေိရာက်စွာ    အြပစ်ေပး     အေရးယူိင်ုေရး         

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက      ဆက်လက်    

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ NUG ၏ ေစခိုင်းချက်အရ အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနေသာ NLD ပါတီဝင် 

ေမာင်ေကျာ်(ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ဆက်စပ်တရားခံများှင့်  လက်နက်/ခဲယမ်းများ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

PDF  အဖွဲများ၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအား 

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးိုင်ေရး    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့ ်NUG ှင့် NLD 

ပါတဝီင် ေမာင်ေကျာ်(ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်တို၏ေစခိင်ုး 

ချက်အရ ရန်ကန်ုမိအတွင်း အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ  

ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ကျးလွန်ခဲေ့သာ  

တရားခံအမျိးသား ၄၀၊ အမျိးသမီး ခုနစ်ဦး ေပါင်း ၄၇ 

ဦးအား လက်နက်ငယ်မျိးစု ံ၃၄ လက်၊ ကျည်အမ်ိမျိးစု ံ

အခု ၇၀၊ ကျည်မျိးစု ံ၂၁၀၅ ေတာင့်၊ ၄၀ မမဗုံးသီး 

၁၇ လံုး၊ လက်လုပ်ဗံုး ၁၀ လံုး၊ ရီမုမုိင်း ေလးလံုး၊ ေရှထွက်  

မိုင်း ေလးခု၊ မီးခိုးဗုံး ငါးလုံး၊   ပစ် ှစ်လုံး၊ ယမ်းမ န်  

(မီးခိုးေရာင်)ခနုစ်ထပ်ု၊ မှန်ေြပာင်း တစ်ခှုင့ ်စတ်ိက  

ူးသွပ်ေဆးြပားများ  ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲသည့်ြဖစ်စ်အား 

ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန် 

မိအတွင်း    အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ များ၊ 

အြပစ်မ့ဲြပည်သူများ၊ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများှင့် လံု ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များအား လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ရန် ေစခိင်ုးေန 

ေသာ NLD ပါတဝီင် ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ် 

အား ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း) မိနယ် ရတနာလမ်း ရတနာ 

ှင်းဆီကွန်ဒို  တိုက်အမှတ်(3/B)  အခန်းအမှတ် 

(B-0907)၌ Sigsauer အမျိးအစား ပစ တိုှစ်လက်၊ 

၉ မမ ကျည ်၄၈ ေတာင့်၊ M-16 ေသနတ် တစ်လက်၊ 

၅.၅၆ ကျည် ၇၄ ေတာင့်ှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲသည့် 

ြဖစ်စ်အား ိုဝင်ဘာ  ၁၈ ရက်တွင်လည်းေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်၊၊ 

တရားခံ ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

ထွက်ဆိုချက်များအရ ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်း 

ဖက်အဖဲွများ ခုိေအာင်းေနထုိင်ရန် ငှားရမ်းေပးထား 

ေသာေနရာ ၂၁ ခုရှိေကာင်း  ေဖာ်ထုတ်သိရှိရပီး 

ယင်းေနရာများအား ိဝုင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက ရှင်းလင်းမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

- တာေမွမိနယ်    ေမတ ာွန်ရပ်ကွက ်

လယ်ယာေရ ေြမလမ်း မ-၂၆၊ ၄ လ ာကို 

လည်းေကာင်း။

- တာေမွမိနယ် ေမတ ာွန်ရပ်ကွက် မာလာ 

  ွယ်လမ်း       အမှတ်(၇၆၄)     ၄ လ ာကို 

  လည်းေကာင်း။

- တာေမွမိနယ ်ေမတ ာွန်ရပ်ကွက ်ဝဏ  

  သိဂ  လမ်း     အမှတ်(၅၁၂)    ၃     လ ာကို 

  လည်းေကာင်း။

- ေတာင်ဥက လာပမိနယ ်   တေကာင်း(၅)

  လမ်း  အမှတ်(၈၃)  ၄ လ ာကုိ လည်းေကာင်း။

- သာေကတမိနယ ်  သိဂ   (၂)လမ်း ၄ လ ာ 

  အမှတ်(၆၄/ေအ)ကို လည်းေကာင်း။

- သာေကတမိနယ ်သိဂ   (၂)လမ်း ၄ လ ာ 

ဂိဟ်တုဖုန်း ၁၂ လုံးှင့် ဆက်သွယ်ေရး 

အထိုင်စက် တစ်လုံး၊ ၂.၅ လက်မသံ ငါး 

ပိဿာ(စုစုေပါင်း  လက်နက်မျိးစုံ  ၅၀၊ 

လက်လပ်ုပစ တိ ု၁၂၈ လက်၊ ကျည်အမ်ိမျိးစု ံ

အခု ၁၃၀၊ ကျည်မျိးစံု ၈၅၆၀၊ ၄၀ မမဗုံးသီး 

၂၆ လုံး၊    ေရှထွက်မိုင်း   ေြခာက်လုံး၊ 

လက်ပစ်ဗုံးမျိးစု ံ၃၃ လုံး၊ လက်လပ်ုမိင်ုးမျိးစု ံ

၁၈၀၊ TNT ယမ်းမျိးစု ံ၁၆၃ ေတာင့၊် C4 ယမ်း 

ကိုးေတာင့်၊ ဒီတိုေနတာ အေချာင်း ၈၀၀၊ 

ဂိဟ်တဖုန်ုး ၁၂ လုံးှင့ ်ေဖာက်ခဲွေရးဆက်စပ် 

ပစ ည်း)တိုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

- ဆက်လက်၍ သဃ  န်းက န်းမိနယ် (ဇ)

ေြမာက်ရပ်ကွက် ြပည်သာယာလမ်းသွယ်(၂)  

ေငွတုိက်စုိး ခံ အမှတ်(၁၄၂)အား ဝင်ေရာက် 

ရှာေဖွခဲ့ရာ M-16 ၁၃ လက်၊ AK-47  ၁၂ 

လက်၊ MK-12 ကုိးလက်၊ ပစ တိ ုေလးလက်၊ 

ေြခာက်လုံးြပး တစ်လက်၊ M-16 ကျည်အမ်ိ 

၃၀၊ AK-47 ကျည်အိမ် ၁၀ ခု၊ MK-12 

ကျည်အိမ် ၂၂ ခု၊ ပစ တို ကျည်အိမ် ၁၄ ခု၊ 

၅.၅၆  ကျည် ၂၀၀၀၊ ၉ မမကျည ်အေတာင့် 

၄၀၀၊ 12 ဗိုကျည် အေတာင့် ၂၀၀၀၊ AK-47 

ကျည်အေတာင့ ်  ၈၀၀  (စစုေုပါင်း လက်နက် 

မျိးစုံ ၃၉ လက်၊ ကျည်အိမ်မျိးစုံ ၇၆ ခု၊ 

ကျည်မျိးစု ံ၅၂၀၀)တိုကို  သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

သည်။

တရားခံ ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

ထွက်ဆုိချက်အရ သဃ  န်းက န်းမိနယ် (ဇ)ေြမာက် 

ရပ်ကွက ်ြပည်သာယာလမ်းသွယ(်၂) ေငွတိုက်စိုး ခ ံ

အမှတ်(၁၄၂) အား ရှာေဖွေနစ် ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် 

ညပိင်ုးတွင် သမ်ိးဆည်းထားေသာ လက်နက်/ ခယဲမ်း 

များအား သယ်ယရူန် လာေရာက်ေသာ လှမိုးသန်း(၄၂)

ှစ်၊ ေအာင်ဝင်းုိင် (၄၅)ှစ်တုိ ှစ်ဦးအား Sigsauer 

ပစ တိ ုတစ်လက်၊ ကျည် ၁၀ ေတာင့်၊ Probox  ယာ် 

တစ်စီးှင့်အတူ   ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး  တရားခံ 

ေအာင်ဝင်းုိင်၏ ထွက်ဆုိချက်အရ အင်းစိန်မိနယ် 

ေကျာ်ေဇယျ(၂)လမ်း စ့်ငူရပ်ကွက ်အမှတ် (၈၁၈/

ဘီ)အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ ၉ မမကျည် ၆၀၊ 

လက်လပ်ုဗုံး တစ်လုံး၊ လမ်းေလ ာက်စကားေြပာစက် 

ေလးလုံး၊   မှန်ေြပာင်းတစ်လက်၊   ကျည်ကာအက   ျ ီ 

ှစ်ထည်ှင့် ဓားရှည ်ှစ်ေချာင်းတိုကို သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့သည်။

တရားခံ    ေမာင်ေကျာ(်ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ ၎င်းအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့ ်ဒဂုံ 

ဆိပ်ကမ်းမိနယ် ရတနာလမ်း ရတနာှင်းဆီကွန်ဒုိ 

တိုက်အမှတ် (3-B) အခန်းအမှတ်(B-0907)ေနအိမ် 

ကို ထပ်မံဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ Lenovo Laptop 

တစ်လုံး၊                              စာမျက်ှာ ၁၆ သို

သဃ  န်းက န်းမိနယ် (ဇ)ေြမာက်ရပ်ကွက ်ေငွတိုက်စိုး ခ ံြပည်သာယာလမ်းသွယ(်၂) အမှတ်(၁၄၂)၌ 

လက်နက်လာေရာက်သယ်ေဆာင်သည့ ်တရားခံှစ်ဦး၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

လှမိုးသန်း

(၄၂)ှစ်

ိုဝင်ဘာ 

၁၉ ရက်

ည ၈ နာရီခွဲ 

ဖမ်းဆီးရမိ

ေအာင်ဝင်းိင်ု 

(၄၅)ှစ်

ိုဝင်ဘာ 

၁၉ ရက် 

ည ၈ နာရီခွဲ

ဖမ်းဆီးရမိ

ေဇယျာေသာ် ေနထိင်ုသည့ ်ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ် ရတနာှင်းဆအီမ်ိရာ ရတနာလမ်း တိက်ုအမှတ်(3/B) 

အခန်းအမှတ်(B/0907)၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ် သုဝဏ  (၂၉)ရပ်ကွက ်သုခိတာလမ်း ခံအမှတ်(၆၇)ှင့် 

(ဇ) ေြမာက်ရပ်ကွက ်ေငွတိုက်စိုး ခ ံြပည်သာယာလမ်းသွယ(်၂) အမှတ်(၁၄၂)ရှိ ေနအိမ်တိုမှ သိမ်းဆည်း 

ရမိေသာ လက်နက်/ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

သဃ  န်းက န်းမိနယ် သဝုဏ  (၂၉)ရပ်ကွက် သခုတိာလမ်း  အမှတ်(၆၇)ေနအမ်ိမှ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်

ေဖာက်ခွဲေရးဆက်စပ်ပစ ည်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

  အမှတ်(၆၄/ဘီ)ကိုလည်းေကာင်း။

- ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်       ကမ်းနားလမ်း

  ပထမထပ်   အမှတ်(၄၂)ကုိလည်းေကာင်း။

- ဗိုလ်တေထာင်မိနယ ် မဟာဗ လလမ်း 

  ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းတာဝါ     တိုက်(A)  အခန်း 

  (၁၀၆)ကိုလည်းေကာင်း။

- ရန်ကင်းမိနယ ်  သုခရိပ်သာလမ်း  (၁၂)

  ရပ်ကွက် အမှတ်(၄/၃/၇၆) ကုိလည်းေကာင်း။

- တာေမွမိနယ ်    ဗညားဒလလမ်းအမှတ ်

  (၃၁၄/၅)  ပထမထပ်ကိုလည်းေကာင်း။

- ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်      ကမ်းနားလမ်း 

  အမှတ်(၃၇၄) ၅ လ ာကိုလည်းေကာင်း။

- ေတာင်ဥက လာပမိနယ ်        မိဂသီလမ်း

  အမှတ်(၁၇၇)  ၃ လ ာကိုလည်းေကာင်း။

- မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ် ေတာင်လုံးြပန် 

  ရပ်ကွက ်ခန်းမေဆာင်လမ်း အမှတ် (၂၃)

  ကိုလည်းေကာင်း။

- သဃ  န်းက န်းမိနယ်   ငမိုးရိပ(်၃)လမ်း 

  အမှတ်(၇၁၀)ကိုလည်းေကာင်း။

- သဃ  န်းက န်းမိနယ်    ငမိုးရိပ်(၄)လမ်း 

အမှတ်(၅၂၃)ှင့်

- သဃ  န်းက န်းမိနယ်      ကီးပွားေရးရပ်ကွက် 

သမိန်ဗရမ်းလမ်း အမှတ်(၂၉၁) ၅ လ ာတို 

ကိုလည်းေကာင်း    ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ 

အထက်ပါ ၁၆  ေနရာတွင် အကမ်းဖက်သမား 

များ ေနထုိင်ေတာ့ြခင်းမရိှေကာင်း ေတွရိှရ 

သည်။

- သဃ  န်းက န်းမိနယ် သွပ်ဝိင်ုးကီးရပ်ကွက် 

နဝရတ်လမ်း ပထမထပ် အမှတ် (၉၀)ကို 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ    ယင်းေနအိမ်တွင် 

အကမ်းဖက်သမား ငါးဦးခန် လတ်တေလာ 

ေနထိင်ုသွားပီး   ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်သွား 

ေကာင်း ေတွရိှရသည်။  အကမ်းဖက်သမား 

များ ခိုေအာင်းေနထိုင်လျက်ရှိေသာေနရာ 

များအား       လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  

ဆက်လက်ရှင်းလင်းခဲ့ရာ   

- ဒဂုံမိသစ ်   (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်    ၄၇ 

ရပ်ကွက် သဒ ါုံလမ်း အမှတ်(၈၇၈)၏ 

ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ  မီးခိုးဗုံး 

ငါးလုံး၊ ပွိင့် ၂၂ ကျည်ခွံ ငါးခု၊ လက်လုပ်ဗုံး 

ြပလုပ်ရာတွင်   အသုံးြပသည့် ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများကိ ုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

- ထိုြပင ်သဃ  န်းက န်းမိနယ် (၂၉)ရပ်ကွက်  

သုခိတာလမ်း  အမှတ်(၆၇)အားဝင်ေရာက ်

ရှာေဖွခဲ့ရာ M-16 ခုနစ်လက်၊ AK-47 ရှစ် 

လက်၊ MK-12 ၁၅ လက်၊ M4 A1 ကာဘိုင် 

သုံးလက်၊ FCG-9 သုံးလက်၊   စိုက်ပါ    

ှစ်လက်၊  ကာဘိုင်   တစ်လက်၊   ပစ တို 

၁၁  လက်၊ လက်လုပ်ပစ တို ၁၂၈ လက်၊ 

M-16 ကျည်အိမ် ၅၀၊ AK-47 ကျည်အိမ် ၁၄ 

ခု၊ MK- 12 ကျည်အိမ် ၃၀၊  FCG-9 

ကျည်အိမ်  ေြခာက်ခ၊ု ပစ တိကုျည်အမ်ိ ၃၀၊   

၅.၅၆ ကျည် ၃၈၅၀၊ ၇.၆၂ ကျည် ၂၅၀၊ 

ပစ တိုကျည် ၆၁၀၊ 12 Volt ကျည် ၂၇၀၀၊ 

ပွိင့် ၄၅ ကျည် ၁၅၀၊  AK-47 ကျည် ၁၀၀၀၊ 

၄၀ မမ ဗုံးသီး ၂၆ လုံး၊ ေရှထွက်မိင်ုး ေြခာက် 

လုံး၊ MK-12 ေသနတ် ဆက်စပ်ပစ ည်းအစုံ 

၃၀ ၊ လက်ပစ်ဗုံး ၁၈ လုံး၊ ကိးဆဲွလက်ပစ်ဗုံး 

၁၅ လုံး၊ လက်လပ်ုဗုံး ၁၃၈ လုံး၊ လက်လပ်ုဗုံး 

(အကီး) သုံးလုံး၊  မီး  လက်လုပ်ဗံုး ၃၉ လုံး၊ 

ယမ်းြပင်း ၂၅ ထပ်ု၊ လက်လပ်ုယမ်း ၄၃ ထပ်ု၊ 

ယမ်းကိး(ေပ ၁၀၀) တစ်ေခွ၊ ဒီတိုေနတာ 

၈၀၀၊ TNT ယမ်း (၀.၂၅)ေပါင် ၁၅၃ ေတာင့်၊ 

TNT ယမ်း(တစ်ေပါင်) ၁၀ ေတာင့၊် C4 ယမ်း 

(၁.၂၅)ေပါင် ကုိးေတာင့်၊ Transistor ၁၄ ဘူး၊ 

ဖုန်း(ကီးပတ်) ၁၆ လုံး၊ နာရီ  ခုနစ်လုံး၊ 



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၅ မှ

Macbook တစ်လုံး၊ Hard Disk တစ်လုံး၊ ဂိဟ်တဖုန်ုး 

တစ်လုံး၊ လက်ကိုင်ဖုန်း  ှစ်လုံး၊  CB Bank ATM 

Card၊ AYA ATM Card များ၊ ိင်ုငကံူးလက်မှတ် စာအုပ် 

တစ်အုပ်၊ ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲ 

ဖျက်ဆီးေရးြပလုပ်မည့် စာရင်းများ၊ လုပ်ကံသတ်ြဖတ် 

မည့စ်ာရင်းများ ြပစထုားသည့ ်မှတ်တမ်းစာအပ်ုများ 

ှင့် အမျိးသမီးအသုံးအေဆာင်  ပစ ည်းများအား 

ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

တရားခံ  ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ် ၏ 

ထွက်ဆိခုျက်အရ အမျိးသမီးအသုံးအေဆာင်ပစ ည်း 

များမှာ NLD ပါတီ   ေအာင်ိုင်ေရးသီချင်းများှင့ ်

ုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုများ    ိုက်ကူးရာတွင ် ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးသ ူဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ သဇင် 

ွန်ေအာင်၏     ပစ ည်းများြဖစ်ေကာင်း၊  သဇင် 

ွန်ေအာင်သည်   တရားခံ    ေမာင်ေကျာ်(ခ)

ဖိးေဇယျာေသာ်ှင့် တရားမဝင် ေပါင်းသင်းေနထုိင် 

လျက်ရှိပီး ၎င်းှင့်အတူ ေပါင်းသင်းေနထိုင်ိုင်ေရး 

အတွက် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ ်ရတနာလမ်း ရတနာ 

ှင်းဆီကွန်ဒိုရှိ တိုက်အမှတ်(3-B)  အခန်းအမှတ် 

(B-0607)တွင် အကမ်းဖက်အဖွဲဝင်များြဖစ်ေသာ 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ ကိုဉာဏ်၊ ကူးကူးတိုှင့် 

အတူ ငှားရမ်းေနထုိင်ခ့ဲေကာင်း သိရိှရသြဖင့် ဝင်ေရာက် 

ရှာေဖွခဲ့ရာ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လျက်ရှိသည်။

တရားခံ  ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

ထွက်ဆုိချက်အရ အကမ်းဖက်သမားများ ခုိေအာင်း 

ေနထိုင်ိုင်ေရး ငှားရမ်းထားေသာ ေနအိမ်များအား 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ       လက်နက်/ ခဲယမ်းများ 

သိမ်းဆည်းရမိမ အေနြဖင့် လက်နက်ငယ်မျိးစု ံ၉၃ 

လက်၊ လက်လုပ်ပစ တို ၁၂၈ လက်၊ ကျည်အိမ်မျိးစု ံ

၂၀၆ ခု၊ ခဲယမ်းမျိးစု ံ၁၃၉၄၂ ေတာင့်၊ ၄၀ မမ ဗုံးသီး 

၂၆ လုံး၊ ေရှထွက်မိုင်း ေြခာက်လုံး၊ လက်ပစ်ဗုံးမျိးစု ံ

၃၃ လုံး၊ လက်လုပ်မိုင်းမျိးစု ံ၁၈၁ လုံး၊ TNT ယမ်း 

မျိးစု ံ၁၆၃ ေတာင့၊် C4 ယမ်း ကိုးေတာင့၊် ဒတီိေုနတာ 

၈၀၀၊ မှန်ေြပာင်း တစ်လက်၊  ဂိဟ်တဖုန်ုး ၁၃ လုံးှင့် 

ေဖာက်ခွဲေရးဆက်စပ်ပစ ည်းများအား သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့သည်။

တရားခံ   ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

ကနဦးထွက်ဆိုချက်အရ  ဖမ်းဆီးရမ ိ    ပစ တိုှင့် 

လက်လပ်ုပစ တိေုသနတ်များမှာ အစိုးရ၏ အပ်ုချပ်မ  

ယ ရားများ   ပျက်ြပားေစရန်အတွက ်    တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနေသာ မိနယ်/ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ ြပည်ခိုင်ဖိး

ပါတဝီင်များအပါအဝင် အြခားဆန်ကျင်ဘက်ပါတဝီင် 

များ၊  ၎င်းတို၏  မိသားစုဝင်များအား   လုပ် ကံ 

သတ်ြဖတ်ရန်  ရည်ရယ်ထားေကာင်းှင့ ် လုပ်ကံ 

သတ်ြဖတ်ေရးအဖွဲများမ ှMission ေဆာင်ရက်မည့ ်

တင်ြပချက်အေပ မူတည်၍   ထုတ်ေပးြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

အလားတူ  ေချမ န်းေရးေမာင်းြပန်ိုင်ဖယ်များ 

ှင့် အားြမင့်ယမ်းများမှာ  ိုဝင်ဘာ  ၁၅  ရက်မှ 

စတင်၍ အစိုးရ၏  စစ်ေရး၊ ိုင်ငံေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး 

ေဒါက်တိုင်များအား Level-2  အဆင့်ြမင့်တင်ကာ 

ပျလံ ားေအာင်စစ်ဆင်ေရးအမည်ြဖင့်   အရှိန်ြမင့ ်

တိုက်ခိုက်ေရးေဆာင်ရက်ရန်ှင့် ထိုသိုေဆာင်ရက ်

ရာတွင်  ြပည်သူလူထုအား  ထိတ်လန်ေကာက်ရံ 

ေစရန် ရည်ရယ်၍ အများြပည်သူှင့်သက်ဆုိင်ေသာ

ေနရာများ၊   အုပ်ချပ်မ ဆုိင်ရာ  အေဆာက်အအံုများ၊ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ   အေဆာက်အအုံများအပါအဝင ်

ပညာသင်ကားမ များရပ်တန်ေစရန်  ရည်ရယ်၍ 

စာသင်ေကျာင်းများကုိပါ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့ ်လုံ ခံေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေနေသာ တပ်ဖွဲဝင်များအား ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ြခင်း 

များေဆာင်ရက်ရန် စစီ်ထားေကာင်း ေဖာ်ထတ်ုသရိှိ 

ရသည်။

ိုဝင်ဘာ  ၁၂ ရက်မှစ၍  ဖမ်းဆီးရမိတရားခံ 

ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်အပါအဝင် အမျိးသား 

၄၃ ဦးှင့် အမျိးသမီး ခုနစ်ဦး ေပါငး် ၅၀ တုိအား 

လက်နက်မျိးစံု ၁၂၇ လက်၊ လက်လုပ်ပစ တုိ ၁၂၈ လက်၊ 

ကျည်အမ်ိ မျိးစု ံ၂၇၆ ခ၊ု ကျည်မျိးစု ံ၁၆၀၅၇ ေတာင့၊် 

၄၀ မမ ဗုံးသီး ၄၃ လုံး၊ လက်လုပ်ဗံုး ၁၁ လုံး၊ ရီမုမုိင်း 

ေလးလံုး၊ ေရှထွက်မုိင်း ၁၀ လံုး၊ မီးခုိးဗံုး ငါးလံုး၊   ပစ်  

စ်ှလံုး၊ လက်ပစ်ဗံုး ၁၈ လံုး၊ ကိးဆဲွလက်ပစ်ဗံုး ၁၅ 

လံုး၊ လက်လုပ်ဗုံး ၁၃၈ လုံး၊ လက်လုပ်ဗုံး(အကီး)  

သံုးလံုး၊ မီး  လက်လုပ်ဗံုး  ၃၉ လံုး၊ ယမ်းြပင်း ၂၅ ထုပ်၊ 

လက်လုပ်ယမ်း ၄၃ ထုပ်၊ ယမ်းကိး(ေပ ၁၀၀) တစ်ေခ၊ွ 

ဒတီိေုနတာ ၈၀၀၊ TNT ယမ်း (သညု ဒသမ ၂၅)ေပါင် 

၁၅၃ ေတာင့်၊ TNT ယမ်း(တစ်ေပါင်) ၁၀ ေတာင့်၊ C4 

ယမ်း (၁ ဒသမ ၂၅)ေပါင် ကုိးေတာင့်၊ Transistor ၁၄ 

ဘူး၊ ဖုန်း(ကီးပတ်)၁၆ လံုး၊ နာရီ ခုနစ်လံုး၊  လမ်းေလ ာက် 

စကားေြပာစက် ေလးလုံး၊  ဆက်သွယ်ေရးအထိင်ုစက်  

တစ်လုံး၊  ၂ ဒသမ ၅ လက်မသ ံငါးပဿိာ၊  မှန်ေြပာင်း 

ှစ်ခု၊ ဂိဟ်တုဖုန်း  ၁၃ လုံး၊ Laptop ှစ်လုံး၊  Hard 

Disk တစ်ခ၊ု ATM ကတ်များ၊ ိင်ုငကံူးလက်မှတ်စာအပ်ု 

တစ်အုပ်၊ ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွ ဲ

ဖျက်ဆီးေရးြပလုပ်မည့်စာရင်းများ၊ လုပ်ကံသတ်ြဖတ် 

မည့ ်စာရင်းများ ြပစထုားသည့ ် မှတ်တမ်းစာအပ်ုများ၊ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်   အြခားဆက်စပ ်

ပစ ည်းများအား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲွမှ ေနအမ်ိ/

တိုက်ခန်း       ငှားရမ်းေနထိုင်သူများအေနြဖင့ ်

အကမ်းဖက်မ  ကျးလွန်ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်ေတွရှ ိ

ပါက ငှားရမ်းသည့ ်ပိင်ုရှင်များအား တည်ဆဥဲပေဒအရ 

အေရးယူမည့်အြပင်  ေနအိမ်/တိုက်ခန်းများအား 

အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒအရ သက်ေသခ ံ

အြဖစ် ထန်ိးသမ်ိး၍ တရားုံးတွင် စစ်ေဆးေပ ေပါက် 

ပါက  ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ်  သိမ်းယူြခင်းများ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန် 

ခဲ့ပီးြဖစ်သြဖင့် အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ 

ေသာ ေနအိမ်/တိုက်ခန်းများှင့် အကမ်းဖက ်PDF 

အဖဲွဝင်များ ေနထိင်ုိင်ုေရးအတွက် ငှားရမ်းေပးေသာ 

အိမ်ပိုင်ရှင်များအား တည်ဆဲဥပေဒအရ ဆက်လက် 

အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ  ဖမ်းဆီးရမိတရားခံ  NLD ပါတီဝင် 

ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏  အကမ်းဖက ်

ေဆာင်ရက်မ များအား ဆက်လက်ထတ်ုြပန်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ

စသည်တုိကုိ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ ထုိြပင် အနာဂတ်မျိးဆက်သစ် 
လငူယ်များ ေကျာင်းေနေပျာ်ေရးှင့် ပညာသင်ကားေရးတွင် စိတ်ဝင်စားမ  
ရိှေစေရးတုိအတွက် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၊ ဆရာ ဆရာမများှင့် မိဘအုပ်ထန်ိး 
သူများက  ညီွတ်မ တစွာ ထိန်းမတ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

ထုိသုိ ုိင်ငံေတာ်၏ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်အတွက် အေရးအကီးဆုံး 
ြဖစ်ေသာ ပညာရည်ြမင့်မားေရးကိ ုဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ 
အေပ  အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများြဖစ်သည့ ်CRPH ၊ NUG ှင့် PDF 
အကမ်းဖက်သမားများသည ်အန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာ ဆရာမများအား 
ရက်စက်ယုတ်မာစွာ   အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ြခင်းများ  ေဆာင်ရက ်
လျက်ရိှသည့်အြပင် ပညာေရးက  အတွက်  အဓိကကျေသာ အေြခခံ 
အေဆာက်အဦများြဖစ်သည့်   စာသင်ေကျာင်းများှင့်  ပညာေရး 
အေဆာက်အဦများကုိ မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်း၊ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများကိ ု
အသိတရားမ့ဲစွာ လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှြခင်းေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ 
၁ ရက်မှ   ိဝုင်ဘာ  ၁၅ ရက်အထ ိစာသင်ေကျာင်းေပါင်း ၄၄၄ ေကျာင်း 
ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့မ များကိ ုေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေတွရှိရသည-်

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ ယခုကဲ့သို ပညာေရးက  ြမင့ ်မား 
ေရးအတွက် အေြခခေံဒါက်တိင်ုများြဖစ်ေသာ စာသင်ေကျာင်းများအား 
မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ၊ မီး  ဖျက်ဆီးမ များအေပ  ြပည်သလူထူတုစ်ရပ်လုံး 
အေနြဖင့ ်ဝိင်ုးဝန်းကာကွယ် တားဆီးရန်လိအုပ်ပီး အကမ်းဖက်သမား 
များ၏ လ ပ်ရှားမ သတင်းများရရှိပါက  နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်
များထသံို လ ိဝှက်စွာ ဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍ အကမ်းဖက်သမားများ 
ရပ်တည်မ မရှိိုင်သည်အထိ  ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားက 
ပါရန် ေမတ ာရပ်ခံထားေကာင်း သက်ဆုိင်ရာမှ သတင်းထုတ်ြပန်ထား 
သည်။                                                                      သတင်းစ်

  သဃ  န ်းက န်း 

မိနယ်(ဇ)  ေြမာက ်

ရပ်ကွက် ေငတွိက်ုစိုး 

ခ ံြပည်သာယာလမ်း 

သွယ်(၂)   အမှတ် 

(၁၄၂)၌    လက်နက် 

လာေရာက ်   သယ် 

ေဆာင်သည့ ်တရားခ ံ

ှစ်ဦးထံမှ သိမ်းဆည်း 

ရမသိည့ ် လက်နက်/

ခယဲမ်းများ မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

အင်းစိန် မိနယ် 

စ့ ်ငူ    ရပ်ကွက  ်

ေကျာ်ေဇယျ (၂)လမ်း 

အမှတ်   (၈၁၈/ဘီ) 

ေနအမ်ိမှ  သမ်ိးဆည်း 

ရမသိည့ ် လက်နက်/ 

ခဲယမ်းှင့်  ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

၁၆-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကေလးမိ ေတာင်ဖီလာရပ်ကွက်ရှိ 

အလက(၁)ထ(ခွဲ)အား မီး  မ ။

၁၈-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် စစ်ကိင်ုးမိ ပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိအနီး၌ 

လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးေပါက်ကွဲမ ။

၂၆-၆-၂၀၂၁ ေကာ့ကရိတ်မိနယ ်    အထက(ခွဲ)သမိန်ဒွတ်၌ 

အကမ်းဖက်သူတစ်ဦးက    လက်လုပ်ဗုံးတစ်လုံး  ပစ်ေပါက်၍ 

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်မ ။

စ် တိုင်း/ြပည်နယ် မိနယ် စာသင်ေကျာင်း

၁ ေနြပည်ေတာ် ၅ ၁၃

၂ ကချင် ၈ ၂၃

၃ ကယား ၁ ၃

၄ ကရင် ၄ ၁၂

၅ ချင်း ၃ ၆

၆ စစ်ကိုင်း ၂၁ ၆၅

၇ တနသ  ာရီ ၂ ၃

၈ ပဲခူး ၁၀ ၂၂

၉ မေကွး ၁၆ ၄၄

၁၀ မ ေလး ၂၅ ၈၃

၁၁ မွန် ၇ ၃၉

၁၂ ရခိုင်

၁၃ ရန်ကုန် ၃၀ ၇၈

၁၄ ရှမ်း ၁၅ ၂၄

၁၅ ဧရာဝတီ ၁၅ ၂၉

စုစုေပါင်း ၁၆၂ ၄၄၄

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မ ှ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထ ိတိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်အတွင်း ဆူပူအကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများ

တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည့ ်စာသင်ေကျာင်းများ ဦးစီးဇယား

(၁-၂-၂၀၂၁ မှ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်အထ ိတိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 
များအတွင်းရှိ စာသင်ေကျာင်းများ၊ ပညာေရးအေဆာက်အဦများအား 
အကမ်းဖက်သမားများက ဖျက်ဆီးခဲ့မ စာရင်းကိ ုစာမျက်ှာ ၁၇၊ ၁၈၊ 
၁၉ တိုတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

စ် ရက်စွဲ တိုင်း/ြပည်နယ် ခိုင/်မိနယ် ေကျာင်းအမည် မှတ်ချက်

၁ ၃-၄-၂၀၂၁ မ ေလး ေအာင်ေြမသာစံ အထက(၃၃) မီး  ဖျက်ဆီး

၂ ၁၀-၄-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ အထက(ခွဲ)(၂) ဗုံးြဖင့်ပစ်ေပါက်ဖျက်ဆီး

၃ ၁၄-၄-၂၀၂၁ မ ေလး မလ  င် အမက(မိတ်ကုန်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၄ ၁၄-၄-၂၀၂၁ မ ေလး မလ  င် အလက(ခွဲ) (ေညာင်ကုန်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၅ ၁-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြမစ်သား အမက (ဆင်ေသ) မီး  ဖျက်ဆီး

၆ ၂-၅-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိ အထက (ကျည်ေတာင်ကန)် ဗုံးြဖင့်ပစ်ေပါက်ဖျက်ဆီး

၇ ၃-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မိတ ီလာ အလက (ဝန်ဇင်း) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၈ ၃-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေမာ်လမိင်က န်း အထကခွဲ (ကျံလမု) မီး  ဖျက်ဆီး

၉ ၄-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င်သာယာ

(အေနာက်ပိုင်း)

အထက(၃) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၀ ၅-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သန်လျင် သမဝါယမတက သိုလ် မီး  ဖျက်ဆီး

၁၁ ၁၁-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ကဝ အလက(ေရ ေပါက်ပင်) မီး  ဖျက်ဆီး

၁၂ ၁၄-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ အမက(ငှက်ြပာကျင်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၁၃ ၁၆-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကေလး အလက(၁) ထ(ခွဲ) မီး  ဖျက်ဆီး

၁၄ ၁၈-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ အထက(၅) မီး  ဖျက်ဆီး

၁၅ ၁၈-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပုိင်း) အမက(၁၄) မီး  ဖျက်ဆီး

၁၆ ၁၈-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ရမည်းသင်း အထက (ေကျာက်ဖူး) မီး  ဖျက်ဆီး

၁၇ ၁၉-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြမစ်သား အထက(ခွဲ) (သစ်တက်ကုန်း) စာရက်စာတမ်းများဖျက်ဆီး

၁၈ ၂၂-၅-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနား အမက(ဦးေကျး) မီး  ဖျက်ဆီး

၁၉ ၂၂-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ြဖး အထက(၁) (ကွတ်ကွင်း) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၀ ၂၂-၅-၂၀၂၁ မွန် ေရး အလကခွ(ဲစံြပ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁ ၂၂-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကန်ကီးေထာင့် အမက(၃၀) မီး  ဖျက်ဆီး

၂၂ ၂၂-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ေတာင်သာ အထကခွ ဲ(ေတာင်သာ) မီး  ဖျက်ဆီး

၂၃ ၂၄-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ အလက(ခွဲ) (ငါးရာနဲ) မီး  ဖျက်ဆီး

၂၄ ၂၄-၅-၂၀၂၁ မေကွး ေတာင်တွင်းကီး အမက (လက်ပံပု) မီး  ဖျက်ဆီး

၂၅ ၂၄-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အမက(၄) မီး  ဖျက်ဆီး

၂၆ ၂၅-၅-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ ေလာင်းလုံး အထက (ကေြမာကင်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၂၇ ၂၅-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အမက(၂၀) မီး  ဖျက်ဆီး

၂၈ ၂၅-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ခရမ်း အမက (ပျ်းမကုန်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၂၉ ၂၆-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း အင်းေတာ် အလက (စက်ေတာ်ကုန်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၀ ၂၆-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တန်ဆည် အမက (ရာသစ်) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၁ ၂၇-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ပန်းေတာင်း အထက (နတ်ကန်လည်) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၂ ၂၇-၅-၂၀၂၁ မေကွး ေပါက် အထက(ခွဲ) (ကျအိုး) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၃ ၂၇-၅-၂၀၂၁ မ ေလး သာစည် အထက (မယ်ဇလီကန်) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၄ ၂၇-၅-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်မေရာ အမက(ေတာင်ကေလးအေရှစု) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၅ ၂၇-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ အထက(စကျင်) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၆ ၂၇-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဘုတလင် အလက(ကွမ်း ခ)ံ သင်ေထာက်ကပူစ ည်းများ ဖျက်ဆီး

၃၇ ၂၈-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဆိပ်ြဖ အထက(ခဲွ) (ေဒါသာ) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၈ ၂၈-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ဆည် အမက(စမာ) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၉ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကျံေပျာ် အထက(ခဲွ) (ေဆာက်ဝုိင်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၄၀ ၂၉-၅-၂၀၂၁ မေကွး မိင် အထက(၂)  ( ၁ ရပ်ကွက်) မီး  ဖျက်ဆီး

၄၁ ၃၀-၅-၂၀၂၁ မွန် ေရး အထကခဲွ (ေတာင်စွန်း) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ အထက(၂) (မိမ) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေရကည် အထက (ယုိးဒယားတက်) မီး  ဖျက်ဆီး

၄၄ ၃၁-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရ ဘုိ အမက (သစ်ချိပင်) မီး  ဖျက်ဆီး

၄၅ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ကချင် မုိးညင်း အမက(အလံဘုိ) မီး  ဖျက်ဆီး

၄၆ ၁-၆-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝး အမက (မကျည်းကုန်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၄၇ ၁-၆-၂၀၂၁ မ ေလး မုိးကုတ် အထက(ပန်လျင်) မီး  ဖျက်ဆီး

၄၈ ၁-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း လိွင်လင် အမက(၂) မီး  ဖျက်ဆီး

၄၉ ၁-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ဝါးခယ်မ အထကခဲွ (ဘုရားေချာင်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၀ ၁-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တန်ဆည် အထက (နဘက်ကီး) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၁ ၁-၆-၂၀၂၁ မေကွး မင်းဘူး အထက (က န်းြပား) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၂ ၂-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ပန်းေတာင်း အထက(ခဲွ) (ရာလု) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၃ ၂-၆-၂၀၂၁ မေကွး စလင်း အထက(ခဲွ) (ကုန်းြခား) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၄ ၂-၆-၂၀၂၁ မ ေလး မိတ လီာ အလက(စက်မ ဇုန်) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၅ ၂-၆-၂၀၂၁ မေကွး ေတာင်တွင်းကီး အမက (တလုပ်ပင်) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၆ ၂-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေကာလင်း အလက (ဥမှင်ကုန်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၇ ၃-၆-၂၀၂၁ မေကွး မိင် အမက (ကန်လယ်) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၈ ၃-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း ရာငံ အထကခဲွ (သိမ်ကုန်း) မီး  ဖျက်ဆီး

၅၉ ၃-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကျိက်လက် အထကခဲွ (ကကရံကီး) မီး  ဖျက်ဆီး

၆၀ ၄-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ပန်းတေနာ် အမက(ေပ ေတာ်မူ) မီး  ဖျက်ဆီး

၆၁ ၄-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး နတ်တလင်း အမက(မူလွန်) (စမ်းကီး) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၆၂ ၅-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သံုးခွ အမက(ထွန်းစိန်) သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများ မီး  ဖျက်ဆီး

၆၃ ၆-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မင်းကင်း အထက(၄) (ကာပင်) မီး  ဖျက်ဆီး

၆၄ ၆-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တမူး အမက (တိမ်းကယား) မီး  ဖျက်ဆီး

၆၅ ၆-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ေတာင်သာ အလက (ြပဿဒ်ကီး) မီး  ဖျက်ဆီး

၆၆ ၇-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဘုတလင် အထကခဲွ (ေကျာက်အုိး) အေဆာက်အဦအား ဖျက်ဆီး

၆၇ ၇-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေလရှီး အထက မီး  ဖျက်ဆီး

၆၈ ၇-၆-၂၀၂၁ မေကွး ေချာက် အထက(ခဲွ) (ဥယျာ်အေရှ) မီး  ဖျက်ဆီး

၆၉ ၇-၆-၂၀၂၁ မေကွး ေရစကိ အလက (ဇီးေတာ) မီး  ဖျက်ဆီး

၇၀ ၇-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မရမ်းကုန်း အမက(၁၇) မီး  ဖျက်ဆီး

၇၁ ၈-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေချာင်းဦး အလက(ခဲွ) (ကင်းမွန်းေတာ်) မီး  ဖျက်ဆီး

၇၂ ၈-၆-၂၀၂၁ ကချင် မိုးညင်း အထက (မိသစ်ကေလး) မီး  ဖျက်ဆီး

၇၃ ၈-၆-၂၀၂၁ ကချင် မိုးညင်း အထကခဲွ (နားခါ) မီး  ဖျက်ဆီး

၇၄ ၉-၆-၂၀၂၁ ကချင် ြမစ်ကီးနား အမက (သဇင်မိင)် မီး  ဖျက်ဆီး

၇၅ ၉-၆-၂၀၂၁ ကချင် မိုးညင်း အထက (အင်းေတာ်ကီး) မီး  ဖျက်ဆီး

၇၆ ၁၀-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ အထက(၅) မီး  ဖျက်ဆီး

၇၇ ၁၃-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး ြပည် အထကခွ ဲ(လက်ပံလှ) မီး  ဖျက်ဆီး

၇၈ ၁၄-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ပန်းေတာင်း အထကခွ ဲ(ယာေတာကီး) စာရက်စာတမ်းှင့် သင်ေထာက်ကူ 

များအား မီး  ဖျက်ဆီး

၇၉ ၁၅-၆-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ အလက (ေြမာက်ကုန်း) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၈၀ ၁၇-၆-၂၀၂၁ ကချင် မုိးညင်း အလကခဲွ (အင်းေလး) မီး  ဖျက်ဆီး

၈၁ ၁၉-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေချာင်းဦး အမက (ပဲြပစ်ေတာ) မီး  ဖျက်ဆီး

၈၂ ၂၀-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ငါန်းဇွန် အမက(နဘဲ) မီး  ဖျက်ဆီး

၈၃ ၂၁-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂံု(ေတာင်) အမက(၃) မီး  ဖျက်ဆီး

၈၄ ၂၁-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ငပုေတာ အလကခဲွ  (ေရေကျာ်ရာ) ေကျာင်းပရိေဘာဂများအား ဖျက်ဆီး

၈၅ ၂၂-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မံုရာ အထက (လယ်ဇင်ေကျးရာ) မီး  ဖျက်ဆီး

၈၆ ၂၃-၆-၂၀၂၁ မေကွး မေကွး အထက(ခဲွ) (စုိင်ကျေကျးရာ) မီး  ဖျက်ဆီး

၈၇ ၂၆-၆-၂၀၂၁ ကရင် ေကာ့ကရိတ် အထက(ခဲွ) (သမိန်ဒွတ်) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၈၈ ၂၇-၆-၂၀၂၁ ကချင် ဖားကန် အထက (ေဟာင်ပါး) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၈၉ ၂၈-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး အမက(၈) (ဘန်ကဲွ) ပရိေဘာဂှင့ ် စာရက်စာတမ်းများ 

ဖျက်ဆီး

၉၀ ၃၀-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကသာ အထက(၁) လုပ်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၉၁ ၄-၇-၂၀၂၁ မ ေလး ြပင်ဦးလွင် အမက (ေတာင်က န်း) ပရိေဘာဂပစ ည်းများဖျက်ဆီး

၉၂ ၉-၇-၂၀၂၁ မေကွး ပခုက  အမက (ထန်းေြခာက်ပင်) မီး  ဖျက်ဆီး

၉၃ ၂၂-၇-၂၀၂၁ ကယား လွိင်ေကာ် အထက(၃) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၉၄ ၁-၈-၂၀၂၁ ရှမ်း မိုင်း ှး အလက(၂)  (ဝမ်ကန်) မီး  ဖျက်ဆီး

၉၅ ၁၃-၄-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ အထက (စက်မ ဇုန်) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၉၆ ၂၂-၄-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေကာ့မှး အမက(မူလွန်) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၉၇ ၂၅-၄-၂၀၂၁ ပဲခူး ြပည် ြပည်တက သိုလ် လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၉၈ ၂၅-၄-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ အထက(၂၄) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၉၉ ၂၆-၄-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ အထက(၂၄) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၀၀ ၂၉-၄-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနား အထက(၂) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၀၁ ၁-၅-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနား အထက(၂) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၀၂ ၁-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မိတ ီလာ အထက(၁) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၀၃ ၁-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သဃ  န်းက န်း အထက(၂) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၀၄ ၂-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ခရမ်း အထက(၁) လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၀၅ ၃-၅-၂၀၂၁ မေကွး ေရနံေချာင်း အထက(၁) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၀၆ ၃-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မိတ ီလာ အထက(၂) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၀၇ ၃-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မိတ ီလာ အထက(၁) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၀၈ ၃-၅-၂၀၂၁ မ ေလး အမရပူရ အထက(၂) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၀၉ ၄-၅-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် ပညာေရးေကာလိပ် လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၀ ၄-၅-၂၀၂၁ မွန် သထုံ အထက(၂) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၁ ၄-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒလ အထက(၁) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၂ ၄-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သဃ  န်းက န်း အထက (သုဝဏ ) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၃ ၅-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကနီ အထက(ကနီ) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၄ ၅-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ေတာင်ငူ အထက(၂) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၅ ၅-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး သဲကုန်း အထက (ပုတီးကုန်း) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၆ ၅-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မိတ ီလာ မိတ လီာတက သုိလ် လက်လုပ်မုိင်းြဖင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၇ ၅-၅-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို အထက(ခဲွ) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၈ ၅-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တာေမွ အထက(၁၀) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၁၉ ၅-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ အမက(၈) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၀ ၆-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အထက(၂၉) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၁ ၆-၅-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် ေမာ်လမိင်တက သုိလ် လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၂ ၆-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လမ်းမေတာ် သူနာြပတက သုိလ် လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၃ ၆-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒံု အထက(၁၂) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၄ ၇-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ခရမ်း အထက(၂) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၅ ၇-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သန်လျင် နည်းပညာတက သိုလ် လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၆ ၈-၅-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနား အမက(မိမ) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၇ ၈-၅-၂၀၂၁ ကရင် ြမဝတီ အထက(၂) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၈ ၈-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂံု(ေတာင်) အမက(၁၀) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၂၉ ၉-၅-၂၀၂၁ ကချင် မိုးေကာင်း အထက(၂) လက်ပစ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၃၀ ၉-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မိတ ီလာ အထက(၁) လက်ပစ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၃၁ ၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ အမက(၁)၊ အမက(၄)၊ အမက(၇) လက်ပစ်ဗံုးများြဖင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၃၂ ၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င် အထက(၂) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၃၃ ၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သန်လျင် အထက(၁) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၃၄ ၁၀-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် အလက(၁၄) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၃၅ ၁၀-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် အမက(၂၇) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၁၃၆ ၁၁-၅-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝး အထက (သဲေကာကီး) လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

စာမျက်ှာ ၁၈ သို »» 

၁-၂-၂၀၂၁ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထ ိတိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်းရိှ စာသင်ေကျာင်းများ၊ ပညာေရးအေဆာက်အဦများအား အကမ်းဖက်သမားများက ဖျက်ဆီးခဲမ့ စာရင်း



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

စ် ရက်စွဲ တိင်ုး/ြပည်နယ် ခိုင်/မိနယ် ေကျာင်းအမည် မှတ်ချက်

၁၃၇ ၁၁-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င်သာယာ(ေနာက်) အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၃၈ ၁၂-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ရန်ကင်း အလက(၅) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၃၉ ၁၃-၅-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၄၀ ၁၃-၅-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် အထက (၁၀) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၄၁ ၁၃-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၄၂ ၁၄-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ အထက(မတ ရာ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၄၃ ၁၄-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ အလက (အလင်းေရာင)် ေချာင်းေြမာင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်

၁၄၄ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂု(ံအေရှ) ဒဂုံတက သိုလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၄၅ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ကမာရတ် အထက(၅) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၄၆ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သန်လျင် အထက (ေကျာက်ေရတွင်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၄၇ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း ေတာင်ကီး နည်းပညာ တက သိုလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၄၈ ၁၅-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တန်ဆည် အထက (၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၄၉ ၁၅-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေြမာက်ဥက လာပ အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၅၀ ၁၆-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း ေတာင်ကီး အထက(၁) မီး  ဖျက်ဆီး၊  လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်

တိုက်ခိုက်

၁၅၁ ၁၆-၅-၂၀၂၁ မေကွး သရက် အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၅၂ ၁၆-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အထက(၃၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၅၃ ၁၆-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၅၄ ၁၆-၅-၂၀၂၁ မွန် သထုံ အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၅၅ ၁၆-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၅၆ ၁၇-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မုံရာ အထက(၄) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၅၇ ၁၇-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ေတာင်ငူ “မိုးဆွတ်ပန်း” ကိယ်ုပိင်ုအထက်တန်း 

ေကျာင်း

လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၅၈ ၁၇-၅-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် “ပညာဖူးပွင့”်  ကိယ်ုပိင်ုအထက်တန်း 

ေကျာင်း

လက်ပစ်ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၅၉ ၁၇-၅-၂၀၂၁ မွန် ေပါင် အထက(ေပါင်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၀ ၁၇-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေတာင်ဥက လာပ ပညာေရးအေဆာက်အဦ လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၁ ၁၇-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေတာင်ဥက လာပ အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၂ ၁၈-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်း ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၃ ၁၈-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ြပည် ြပည်တက သိုလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၄ ၁၈-၅-၂၀၂၁ မေကွး စလင်း အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၅ ၁၈-၅-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် “ေရ မိင်”ကုိယ်ပုိင် အထက်တန်းေကျာင်း လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၆ ၁၈-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င် အလက(၆) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၇ ၁၈-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် အမက(၁၅) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၈ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ကရင် ကာအင်းဆိပ်ကီး အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၆၉ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ချင်း တီးတိန် အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၀ ၁၉-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရဦး ပညာေရးအေဆာက်အဦ လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၁ ၁၉-၅-၂၀၂၁ မေကွး မေကွး အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၂ ၁၉-၅-၂၀၂၁ မ ေလး အမရပူရ ရတနာပံုတက သုိလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၃ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မရမ်းကုန်း အထကခဲွ(၈) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၄ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လမ်းမေတာ် သူနာြပတက သုိလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၅ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေရ ြပည်သာ အထက(၄) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၆ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သုံးခွ အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၇ ၁၉-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တာေမွ အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၈ ၂၀-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း နမ့်ဆန် အထကခဲွ(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၇၉ ၂၀-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရဦး ပညာေရးအေဆာက်အဦ လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၀ ၂၀-၅-၂၀၂၁ မွန် ေပါင် အထက (ရင်းငိမ)် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၁ ၂၀-၅-၂၀၂၁ မွန် ေရး အထက (လမိုင်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၂ ၂၀-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး အမက (လွန်) ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၃ ၂၀-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေကျာက်တန်း အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၄ ၂၀-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း လား  း အလက(၁၀) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၅ ၂၁-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ကဝ အထက(သက လ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၆ ၂၁-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ကဝ အထက(ကဝ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၇ ၂၁-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး အမက (လွန်) ေရ ဆံေတာ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၈ ၂၂-၅-၂၀၂၁ ကယား လွိင်ေကာ် အစုိးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၈၉ ၂၂-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တန်ဆည် အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၀ ၂၂-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ထန်းတပင် အမက(သခင်ြမ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၁ ၂၂-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ေတာင်ငူ အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၂ ၂၂-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အထက (၂၅) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၃ ၂၂-၅-၂၀၂၁ မွန် သထုံ အထက (သိမ်ဆိပ်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၄ ၂၂-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် အမက (၁၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၅ ၂၂-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း ေတာင်ကီး အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၆ ၂၃-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အထက(၃၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၇ ၂၃-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မိုးကုတ် အထက(ကျပ်ြပင)် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၈ ၂၃-၅-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကိုင် အလက(ခွဲ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၁၉၉ ၂၃-၅-၂၀၂၁ မ ေလး တံတားဦး စိတ ရမဟီရပ်ကွက် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၀၀ ၂၃-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င်သာယာအေရှ အထက(၁၄) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၀၁ ၂၃-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း မူဆယ် အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၀၂ ၂၄-၅-၂၀၂၁ ကချင် မိုးညင်း အလက(ခွဲ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၀၃ ၂၄-၅-၂၀၂၁ ကရင် ကာအင်းဆိပ်ကီး သံပုရာေကျးရာ အထက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၀၄ ၂၄-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အထက(၃၂) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၀၅ ၂၄-၅-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် အထက(၁၂) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၀၆ ၂၄-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကျံေပျာ် ရှားခဲေကျးရာ အထကခွဲ လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၀၇ ၂၅-၅-၂၀၂၁ မေကွး မေကွး အထက(၂) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၀၈ ၂၅-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ေအာင်ေြမသာစံ အထက(၁၀) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၀၉ ၂၅-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး ကွမ်း ခံရပ်ကွက် လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၀ ၂၆-၅-၂၀၂၁ ချင်း ဖလမ်း အထက(၂) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၁ ၂၆-၅-၂၀၂၁ ချင်း ဖလမ်း အမက(၂) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၂ ၂၆-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကေလး အထက (ဆည်ေတာ်ဦး) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၃ ၂၆-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဝက်လက် အလက လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၄ ၂၆-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ြမင်းမူ အမက(၃) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၅ ၂၆-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကသာ အထက(၃) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၆ ၂၆-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကသာ အထကခွ(ဲ၁) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၇ ၂၆-၅-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကူး အလကခွဲ လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၈ ၂၆-၅-၂၀၂၁ မ ေလး မလ  င် အထက လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၁၉ ၂၆-၅-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်မေရာ အလကခွ(ဲ၃) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အလုံ အထက(၆) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၁ ၂၆-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င် အထက(၂) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၂ ၂၆-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သဃ  န်းက န်း အထက(၄) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၃ ၂၆-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လသာ ကျန်းမာေရးတက သိုလ် လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၄ ၂၇-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကသာ အထက (ခွဲ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၅ ၂၇-၅-၂၀၂၁ မွန် ေပါင် အမက(မိုးိုင်း) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၆ ၂၇-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ အမက(၂၃) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၇ ၂၇-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒလ အထက(ခွဲ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၈ ၂၇-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း မိုင်းရယ် အထကခဲွ(ဟုိယ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၂၉ ၂၇-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေချာင်းသာ အထက (ေချာင်းသာ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၀ ၂၇-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လ  င် လ  င်တက သုိလ် လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၁ ၂၇-၅-၂၀၂၁ ရှမ်း ေတာင်ကီး နည်းပညာတက သုိလ် လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၂ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် တပ်ကုန်း အထက(၂) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၃ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ကချင် ေရ ကူ အထက(ခွဲ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၄ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ကရင် ြမဝတီ အမက(ရာသစ်) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၅ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေတာင်ဥက လာပ အထက(၂) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၆ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေတာင်ဥက လာပ အထက(၅) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၇ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ပုသိမ် အထက (ေချာင်းသာ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၈ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ကရင် ကာအင်းဆိပ်ကီး ပညာေရးအေဆာက်အဦ လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၃၉ ၂၉-၅-၂၀၂၁ ချင်း ဟားခါး အထက(၃) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၀ ၂၉-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြမစ်သား အထက (ဒါးရဲေကာင်း) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၁ ၂၉-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ငပုေတာ အလက(ခဲွ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၂ ၃၀-၅-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် တပ်ကုန်း အလက(ရာသစ်) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၃ ၃၀-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေချာင်းဦး အမက(၈) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၄ ၃၀-၅-၂၀၂၁ မေကွး နတ်ေမာက် အထက(တက်ဝန်) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၅ ၃၀-၅-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို အထက(အဂ  ပုိ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၆ ၃၀-၅-၂၀၂၁ မွန် ေရး အထက(ခဲွ) (ေတာင်စွန်း) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၇ ၃၁-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ပုလဲ မင်းတိုင်ပင်ေကျးရာ အထက လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၈ ၃၁-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ အထက(၄) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၄၉ ၃၁-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ အထက (ထန်းေတာ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၀ ၃၁-၅-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ြမင်းမူ အထက(၁) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၁ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မေကွး ေပါက် အမှတ(်၁)မူလွန် လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၂ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို အထက(ကျိက သာ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၃ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ အမက(၆) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၄ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လှည်းကူး အမက(မင်းကုန်းစံြပ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၅ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ မအူပင် အထက(၁) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၆ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ လပွတ ာ အထက(၁) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၇ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မ ေလး ြပင်ဦးလွင် VEA ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း 

ေကျာင်း

လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၈ ၁-၆-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် တပ်ကုန်း အထက(၁) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၅၉ ၁-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ အမက သေြပသာေလးေကျးရာ လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၀ ၁-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေချာင်းဦး အမက(၈)ှင့် အမက(၁၁) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၁ ၁-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ အထက(၁) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၂ ၁-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး ေဝါ အမက (ဘုရားသုံးဆ)ူ လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၃ ၁-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် အမက(၁၈) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၄ ၁-၆-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ အမက(၉) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၅ ၁-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အမက(၁၀) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၆ ၁-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အထက(ခွဲ)(၂၄) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၇ ၁-၆-၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ အထက(ခွဲ) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၈ ၁-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တိုက်ကီး အမက(၇) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၆၉ ၁-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေရကည် အမက(မန်ကျည်းတန်း) လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၇၀ ၁-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ငသိုင်းေချာင်း အထက လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၇၁ ၁-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေရကည် အထက လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၇၂ ၁-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေလးမျက်ှာ အထက လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

၂၇၃ ၁-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေလးမျက်ှာ အလကခွဲ လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

»» စာမျက်ှာ ၁၇ မှ 

စာမျက်ှာ ၁၉ သို »» 



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

စ် ရက်စွဲ တိင်ုး/ြပည်နယ် ခိုင်/မိနယ် ေကျာင်းအမည် မှတ်ချက်

၂၇၄ ၁-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေလးမျက်ှာ အမက(ကွင်းမ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၇၅ ၂-၆-၂၀၂၁ ကချင် ြမစ်ကီးနား (၈)မိုင်ေကျးရာအလက(၃) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၇၆ ၂-၆-၂၀၂၁ ကချင် မိုးညင်း အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၇၇ ၂-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင် အထက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၇၈ ၂-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဘုတလင် အလက(နတ်ရာ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၇၉ ၂-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး အထက(၆) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၀ ၂-၆-၂၀၂၁ ကရင် သံေတာင်ကီး အထက(သံေတာင်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၁ ၂-၆-၂၀၂၁ မေကွး ေတာင်တွင်းကီး အထက(၃) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၂ ၂-၆-၂၀၂၁ မေကွး ေတာင်တွင်းကီး အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၃ ၂-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ေကျာက်ဆည် ငှက ေတာင်ေကျးရာ အမက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၄ ၂-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း ေတာင်ကီး အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၅ ၂-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး အမက(မူလွန်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၆ ၂-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တွံေတး တန်းလျားေလးေကျးရာ အထက(ခဲွ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၇ ၂-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကျံေပျာ် အေထာင်မိ၊ အထက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၈ ၂-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကျံေပျာ် အမက (အေထာင်ေြမာက)် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၈၉ ၂-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း ေကျာက်မဲ အထက(၃) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၀ ၂-၆-၂၀၂၁ မေကွး မင်းဘူး အထက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၁ ၃-၆-၂၀၂၁ ချင်း တီးတိန် အထကခွ(ဲမိမ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၂ ၃-၆-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကိုင် အထက(ဆည်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၃ ၃-၆-၂၀၂၁ မ ေလး တံတားဦး စကားအင်းေကျးရာ အထက(ခွဲ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၄ ၃-၆-၂၀၂၁ မ ေလး တံတားဦး သဲေမာင်းကန်ေကျးရာ အလက(ခွဲ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၅ ၃-၆-၂၀၂၁ မွန် သံြဖဇရပ် အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၆ ၃-၆-၂၀၂၁ မွန် ေရး အလက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၇ ၃-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ကမာရတ် အမက(၄) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၈ ၃-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း လား  း အထက (နမ့်ေပါင်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၂၉၉ ၄-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး ပဲခူးတက သိုလ် လက်ပစ်ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၀၀ ၄-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး အထကခွ ဲ(အင်းဝင်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၀၁ ၄-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ အထက(ခွဲ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၀၂ ၄-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဝန်းသို အလက(မိသစ)် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၀၃ ၄-၆-၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ အလက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၀၄ ၄-၆-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို အမက(ေရ သေြပ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၀၅ ၄-၆-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို အထက (သိမ်ဇရပ်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၀၆ ၅-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး အုတ်တွင်း အမက(သာဂရ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၀၇ ၆-၆-၂၀၂၁ တနသ  ာရီ ေရြဖ အထက(ရလုိင်) လက်လုပ်ဗုံး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်

၃၀၈ ၆-၆-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် တက သုိလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၀၉ ၆-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း သိ ီမိ အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၀ ၆-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း ကေလာ အထကခဲွ(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၁ ၇-၆-၂၀၂၁ ကချင် ဝိုင်းေမာ် အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၂ ၇-၆-၂၀၂၁ ကချင် မိုးေကာင်း အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၃ ၇-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ အမက(ေဒါန ခံ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၄ ၇-၆-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကိုင် အမက(ကင်းတုံ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၅ ၇-၆-၂၀၂၁ မ ေလး အမရပူရ အမက(ဝါးုံပင်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၆ ၇-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း မိုင်းဆတ် အထက(မိုင်းဆတ်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၇ ၈-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး အထကခွ(ဲ၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၈ ၈-၆-၂၀၂၁ မေကွး မေကွး အလက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၁၉ ၈-၆-၂၀၂၁ မွန် သထုံ အထက(ကျိေက ာ်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၀ ၉-၆-၂၀၂၁ မေကွး ထီးလင်း အထက(ဆင်ဆွယ်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၁ ၉-၆-၂၀၂၁ မ ေလး မိတ ီလာ အလက(ခဲွ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၂ ၁၀-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း လား  း လား  းတက သိုလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၃ ၁၀-၆-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် ေဇယျာသီရိ ေရဆင်းေမွးြမေရးဆုိင်ရာ 

ေဆးတက သုိလ်

လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၄ ၁၀-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ပင်လည်ဘူး အထက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၅ ၁၀-၆-၂၀၂၁ မေကွး မင်းဘူး အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၆ ၁၀-၆-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကိုင် အလ  ျားအေရှ(မူလွန်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၇ ၁၀-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း ေတာင်ကီး အထက(၁၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၈ ၁၁-၆-၂၀၂၁ မွန် ေရး အလက(ကိုးမိုင)် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၂၉ ၁၁-၆-၂၀၂၁ မေကွး မိင် ပညာေရးအေဆာက်အဦ လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၀ ၁၁-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သန်လျင် အထက(ေကျာက်ေရတွင်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၁ ၁၁-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း ေကျာက်မဲ အထက(ေနာင်ပိန်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၂ ၁၂-၆-၂၀၂၁ မေကွး ထီးလင်း အမက(လွန်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၃ ၁၂-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကျိက်လတ် အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၄ ၁၃-၆-၂၀၂၁ မ ေလး သပိတ်ကျင်း အထက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၅ ၁၃-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း ေတာင်ကီး အထက(စက်မ ဇုန်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၆ ၁၃-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ပုသိမ် ပုသိမ်တက သုိလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၇ ၁၄-၆-၂၀၂၁ ကချင် ြမစ်ကီးနား အထက(၁၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၈ ၁၄-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရ ဘုိ အလက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၃၉ ၁၄-၆-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထုိ အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၀ ၁၄-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် အမက(၃) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၁ ၁၄-၆-၂၀၂၁ ရှမ်း နမ တူ အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၂ ၁၆-၆-၂၀၂၁ ကချင် ေရ ကူ အထကခွဲ (မဏိဩဂ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၃ ၁၆-၆-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထုိ အမက(၃) လက်ပစ်ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၄ ၁၆-၆-၂၀၂၁ မ ေလး သပိတ်ကျင်း အထက(ခွဲ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၅ ၁၆-၆-၂၀၂၁ မ ေလး သပိတ်ကျင်း အထက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၆ ၁၇-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မံုရာ အမက(၁၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၇ ၁၇-၆-၂၀၂၁ ။ ။ အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၈ ၁၇-၆-၂၀၂၁ မေကွး ေရစကိ အထကခွဲ(နီပေဆးေတာ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၄၉ ၁၇-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး အမက(၁၄) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၀ ၁၇-၆-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် အလက(၆) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၁ ၁၈-၆-၂၀၂၁ ကချင် ေရ ကူ အလကခွဲ (ဇီးြဖကုန်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၂ ၁၈-၆-၂၀၂၁ ကချင် ေရ ကူ ပညာေရးအေဆာက်အဦ လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၃ ၁၈-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မံုရာ အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၄ ၁၈-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သန်လျင် အထက(ေကျာက်ေရတွင်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၅ ၁၉-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သဃ  န်းက န်း အမက(၉) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၆ ၂၀-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒလ အထကခဲွ (သေြပကုန်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၇ ၂၁-၆-၂၀၂၁ မေကွး ေချာက် အထက(၄) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၈ ၂၂-၆-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် တပ်ကုန်း အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၅၉ ၂၂-၆-၂၀၂၁ ကချင် မိုးေမာက် အထက(ခါနန်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၀ ၂၂-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လမ်းမေတာ် အထက(၁) စိန်ဂ န်း လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၁ ၂၃-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင် ေြပာင်းြပာေကျးရာ အမက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၂ ၂၄-၆-၂၀၂၁ ကချင် ဖားကန် အထကခွ(ဲေမှာ်စီစာ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၃ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် အင်းစိန် အလက(၁၀) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၄ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ကချင် မံစီ အထက (မိုင်းေခါင်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၅ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် လမ်းမေတာ် သူနာြပတက သိုလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၆ ၂၈-၆-၂၀၂၁ ရန်ကုန် သာေကတ အထက(၃) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၇ ၂၉-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကသာ အထက(၃) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၈ ၂၉-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကျိက်လတ် အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၆၉ ၅-၇-၂၀၂၁ မေကွး ေချာက် အထက(၄) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၀ ၅-၇-၂၀၂၁ မေကွး ေပါက် အထက(ေပါက်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၁ ၇-၇-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို အထက (ကင်မွန်းေချာင)် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၂ ၇-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင် အထကေကျာင်း လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၃ ၈-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း အင်းေတာ် အထက(ခွဲ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၄ ၁၀-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရ ဘို အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၅ ၁၁-၇-၂၀၂၁ မေကွး ထီးလင်း အထက (ထီးလင်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၆ ၁၄-၇-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၇ ၁၅-၇-၂၀၂၁ မ ေလး အမရပူရ အထက(၂) လက်ပစ်ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၈ ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ကမာရတ် အမက(၁၅) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၇၉ ၂၃-၇-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ အလက(ေြမာက်ကုန်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၀ ၅-၇-၂၀၂၁ မေကွး ေချာက် အထက(၄) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၁ ၅-၇-၂၀၂၁ မေကွး ေပါက် အထက(ေပါက်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၂ ၅-၇-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒလ အမက(၁၃) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၃ ၇-၇-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို အထက (ကင်မွန်းေချာင)် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၄ ၇-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင် အထက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၅ ၈-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း အင်းေတာ် အထက(ခွဲ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၆ ၉-၇-၂၀၂၁ မွန် ကျ ိက်ထုိ အမက(လွန်) (၃-ရှမ်းစု) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၇ ၁၀-၇-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေရ ဘို အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၈ ၁၁-၇-၂၀၂၁ မေကွး ထီးလင်း အထက (ထီးလင်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၈၉ ၁၂-၇-၂၀၂၁ ကချင် ဖားကန် ယူမာေကျးရာ မူလွန်(ယူမာ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၉၀ ၁၄-၇-၂၀၂၁ ပဲခူး ပဲခူး အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၉၁ ၄-၅-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ အဂ  ပူ အမက(ခွဲ) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၉၂ ၁၂-၅-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တိုက်ကီး အမက(လွန်) ပရိေဘာဂပစ ည်းများ ဖျက်ဆီး

၃၉၃ ၅-၄-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည ် အထက(၂၆) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၉၄ ၁၅-၄-၂၀၂၁ ကရင် ေကာ့ကရိတ် အထက(ေတာင်ကာအင်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၉၅ ၂၅-၄-၂၀၂၁ မ ေလး မဟာေအာင်ေြမ အထက(၂၄) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၉၆ ၂၅-၄-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ကည့်ြမင်တိုင် အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၃၉၇ ၈-၈-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ကံခင်း အလကခွ ဲ(ေချာင်းခွ) လ ံေဆာ်စာများေရးသားေှာင့်ယှက်

၃၉၈ ၁၂.၈.၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မင်းကင်း အလက (ပိတ်ချင်းေတာ) မီး  ဖျက်ဆီး

၃၉၉ ၁၄-၈-၂၀၂၁ မေကွး မေကွး အထကခွ ဲ(စိုင်ကျ) မီး  ဖျက်ဆီး

၄၀၀ ၂၁.၈.၂၀၂၁ မေကွး ပခုက  ပခုက တက သိုလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၀၁ ၂၂.၈.၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တမူး အထကခွ(ဲနန်ဖာလုံ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၀၂ ၂၈.၈.၂၀၂၁ ကရင် ြမဝတီမိနယ် အစိုးရနည်းပညာတက သိုလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၀၃ ၂၈-၈-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကေလး အစိုးရနည်းပညာတက သိုလ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၀၄ ၂၉.၈.၂၀၂၁ မေကွး ပခုက မိနယ် အမက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၀၅ ၂၉.၈.၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂု(ံေြမာက)် အမက(၁၈) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၀၆ ၃၁.၈.၂၀၂၁ တနသ  ာရီ သရက်ေချာင်း အထက(ကနက်သီရိ) လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်

၄၀၇ ၁-၉-၂၀၂၁ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝး အထက(သေြပပင)် ပညာေရးအေဆာက်အဦများဖျက်ဆီး

၄၀၈ ၇.၉.၂၀၂၁ မွန် ကျိက်မေရာ အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၀၉ ၉.၉.၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းေအးသာစံ မ ေလးပညာေရးေကာလိပ် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၁၀ ၁၂.၉.၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး ထုံးဘိုေကျးရာ၊ အထက(ခွဲ) ပညာေရးအေဆာက်အဦများဖျက်ဆီး

၄၁၁ ၁၂-၉-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် အထကခွ(ဲ၂၉) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၁၂ ၁၇-၉-၂၀၂၁ ချင်း တီးတိန် အထက(ခိုင်ကမ်း) လက်နက်ငယ်၊ ၄၀ မမဗုံးသီးြဖင့ ်ပစ်ခတ် 

တိုက်ခိုက်

၄၁၃ ၁၈.၉.၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ အလက(အလင်းေကျာင်း) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၁၄ ၂၉-၉-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် အထက(၂၆) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

»» စာမျက်ှာ ၁၈ မှ 

 စာမျက်ှာ ၂၃ သို »»



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

ကိုမျိး 

ဝတ တို

ေအာင်ခန်သည် တစ်ဦးတည်းေသာသား 

ြဖစ်သည်။ ေအာင်ခန်၏ အေဖ ဦးေအာင် 

ြမင့်ှင့်     အေမ ေဒ မိမိေကျာ်တိုသည ်

ကန်ုစုဆံိင်ုကီးတစ်ဆိင်ုပိင်ုသည့် လလူတ် 

တန်းစား ေနုိင်စားုိင်သူများလည်းြဖစ် 

ကသည်။ တစ်ဦးတည်းေသာ သားေလး 

ေအာင်ခန်ကိ ုလိေုလေသးမရိှ ပဆူာသမ  

ကိ ုြငစြူခင်းမရိှ မြဖစ်ြဖစ်ေအာင် လပ်ုေပး 

ကသည်။   ေအာင်ခန်သည်   ရှစ်တန်း 

ေကျာင်းသား  စာေတာ်သည်။  သန်ရှင်း 

သပ်ရပ်စွာ     ဝတ်စားဆင်ယင်သည်။ 

ေအာင်ခန်က    စာေတာ်ေသာေကာင့် 

ေဒ မိမိေကျာ်သည ်ပို၍ချစ်သည်။

“အေမ သား စာေမးပွဲ ေြဖိုင်တယ်၊ 

သားေအာင်စာရင်းထွက်လုိ အဆင့်ေကာင်း 

ရရင် သားကို ဘာဝယ်ေပးမှာလ”ဲ

“သားသာ အမှတ်ေကာင်းရရင် သား 

လိုချင်တာ မရရေအာင ်အေမ ဝယ်ေပး 

မှာေပါ၊့ မြဖစ်ုိင်တာေတာ့ မပဆူာနဲေပါ”့

“သားလိခုျင်တဲဟ့ာကိ ုအေမတို ဝယ် 

ေပးိုင်မှာပါ”

လပတ်စာေမးပဲွရဲ  အဆင့်သတ်မှတ် 

ချက် ထွက်လာပါပီ။ ေအာင်ခန်  ေကျာင်း 

ကေန  သူ၏အေဖနဲ   အေမရှိရာဆိုင်သို 

သွားေလသည်။ ဆိုင်ထဲတွင် အေမသာရှိ 

သည်။ အေဖက ဆိင်ုအတွက် လိအုပ်သည် 

များကို သွားဝယ်ေနသည်။

“အေမ သားရဲ အမှတ်စာရင်း ထွက် 

လာပီ”

“ဟတ်ုလားသား  ြပစမ်း အေြခအေန 

ေရာ ေကာင်းရဲလား”

“အေမ့ရဲသားပါဗျ    အေြခအေန 

မေကာင်းပဲနဲ    သားလိုချင်တဲ့ဟာကို 

ပူဆာမလား”

“ဟုတ်ပါပီ ေလာေလာဆယ်ေတာ့ 

သားအမှတ်စာရင်းကို အေမတို အရင် 

ကည့်ဦးမယ်၊ ညကျမှ သားလိခုျင်တာကိ ု

အေဖ့ေရှမှာ ေြပာကတာေပါ့၊ အခု မင်း 

အေဖလည်း ေဈးသွားဝယ်ေနတယ”်

“ဟတ်ုကဲအ့ေမ အဒဲါဆိ ုသားအမ်ိြပန် 

ပီး အဝတ်အစားေတ ွသွားလလဲိက်ုဦးမယ် 

လွယ်အိတ်ထားခဲ့တယ်    အဝတ်အစား 

လဲပီး ြပန်လာခဲ့မယ်ေနာ်”

“ေအး ေအး  ဂုစိုက်သွားဦးေနာ”်

“ဟုတ်ကဲ့ပါ။”

ေအာင်ခန်သည် ေြပာေြပာဆုိဆုိြဖင့် 

ေပျာ်ရ င်ြမးတူးကာ  အမ်ိသိုြပန်သွားေလ 

သည်။ ေဒ မမိေိကျာ်သည် သားေလး ေပျာ် 

ရ င်ြမးတူးေနပုံေလးကိုကည့်ပီး အပံး 

ေလးများေဝလျက ်  လက်ထဲတွင်လည်း 

သားရဲ အမှတ်စာရင်းစာရက်ကေလးကိ ု

ကိုင်ကာ ဆိုင်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။

ေအာင်ခန်တိုမိသားစ ု ညစာထမင်း 

ဝိုင်းကေလးမှာ  အပံးပန်းများ  ေဝကာ 

စကားများ ေဖာင်ဖွဲေနကသည်။ 

“သား  မင်းရဲ   အမှတ်စာရင်းက 

တစ်ခန်းလံုးမှာ နပံါတ်တစ်ဆိ ုဟတ်ုလား 

သား”

ဦးေအာင်ြမင့်က သားကို ေမးသည်။ 

ေအာင်ခန်ကလည်း “ဟတ်ုကဲအ့ေဖ သား 

တစ်ခန်းလုံးမှာ နံပါတ်တစ်ရတယ်။”

“ငါ့သား  ေတာ်တာေပါ့၊  ေအးကွာ 

ဆက်ကိးစားေပါ့၊ စာေတာ်တဲ ့သားေလး 

ကိုရထားေတာ့ အေဖတို ဝမ်းသာရတာ 

ေပါ့ မဟုတ်ဘူးလား အေမကီးေရ။”

“ဟုတ်ပရှင် က န်မကေတာ့ က န်မ 

သားေလးကိ ုဂဏ်ုယတူယ်ရှင် သားေလး 

ဘာလိခုျင်လည်းေြပာ အေမတိုသားေလး 

ကို  ဝယ်ေပးမယ်၊  ဝယ်ေပးပီးရင်ေတာ ့

စာေတာ်ေအာင်  ဆက်ပီးကိးစားရမှာ 

ေနာ်၊  လိုချင်တာရပီးမှ   အမှတ်ေတွ 

ေလျာ့သွားလိုေတာ ့မရဘူးေနာ်”

“စိတ်ချပါ အေမရာ သားက အေမ 

တိုရဲသားပါဗျ၊ သားက ေကျာင်းမှာေရာ 

အမ်ိမှာပါ အမတဲမ်း နပံါတ်တစ်ပ ဲယမှူာ”

“ဟုတ်ပါပီ  အေြပာနဲအလုပ ်ညီရဲ 

လားဆိုတာ   အေမတိုေစာင့်ကည့်မယ ်

ေလ၊  အခုေတာ့  ေရာ့  သားကိက်တဲ့ 

ကက်သားဆီြပန်ဟင်းေလး အေမထည့် 

ေပးမယ်    စားလိုက်ဦး   စကားေတွကီး 

ေြပာေနတယ် ေဖကီးလည်း ထည့်စား 

ေလ၊ ေရာ့ ေရာ့”

ေဒ မမိေိကျာ်က သားှင့် ေယာက်ျား 

ြဖစ်သူတိုကို    ဟင်းထည့်ေပးသည်။ 

ဦးေအာင်ြမင့်က “ငါ့သားက ဘာလိုချင ်

လိုလည်းက”ွ

“သား   ဆိုင်ကယ်  လိုချင်တယ်။” 

ဦးေအာင်ြမင့်ှင့် ေဒ မမိေိကျာ်တို သံပိင် 

ြပန်ေမးလိုက်ကသည်။

“ဆိုင်ကယ်လား”

“ဟုတ် သား ဆုိင်ကယ် လုိချင်တယ်၊ 

ဝယ်ေပးပါေနာ်”

“ဝယ်ေပးရမှာေပါ့ကွာ”

ဦးေအာင်ြမင့်က ထိုသိုေြပာပီး စား 

လက်စထမင်းပန်းကန်ကို ကုန်ေအာင် 

စားပီး ထမင်းဝိုင်းမ ှထသွားသည်။

ေနာက်တစ်ေနတွင် ဦးေအာင်ြမင့်ှင့် 

ေဒ မမိေိကျာ်တို ှစ်ေယာက်သား တိင်ုပင် 

ေဆွးေွးေနကသည်။       သူတိုတိုင်ပင် 

ေဆွးေွးေနသည်က အြခားမဟတ်ု၊ သား 

ကိ ုဆိင်ုကယ်ဝယ်ေပးေရး၊ ဝယ်မေပးေရး 

အေကာင်းကုိ တုိင်ပင်ေနကြခင်းြဖစ်သည်။

“ေမကီးေရ ကိယ်ုကေတာ ့သားေလး 

ကို ဆိုင်ကယ်ဝယ်မေပးချင်ဘူး”

“ဘာြဖစ်လိုလ ဲေဖကီးကလည်း ဝယ် 

ေပးလိုက်ပါ၊ အရင်တုန်းကေတာ့ ဘာပဲ 

ပဆူာပဆူာ လိေုလေသးမရိှ အတတူ ူဝယ် 

ေပးခဲ့ပီးမှ အခပုဆူာတာကိ ုမဝယ်ေပးရင် 

သားကငိြငင်မှာေပါ ့ေဖကီးရဲ”

“ဟုတ်တယ် သူငိြငင်မှာကိ ုအစ်ကို 

သိတာပဲ ဒါေပမဲ့ သူအခုပူဆာေနတာက 

အ ရာယ်များလို  ေမကီးေရ  အစ်ကို 

လည်း သားေလး ပဆူာလာသမ  ဝယ်ေပး 

ချင်တာေပါ့၊ တြခားဟာ ပူဆာရင်လည်း 

အေကာင်းသား၊ အခဟုာက ဆိင်ုကယ်ဆိ ု

ေတာ့၊”

“ေဖကီး  ဝယ်မေပးချင်ေန  က န်မ 

ကေတာ့ သားေလး ပူဆာတာ  ရေအာင် 

ဝယ်ေပးမှာပ ဲအ ရာယ်များတယ်ဆိုရင ်

သားေလးကို   စည်းကမ်းနဲစီးရေအာင ်

က န်မလပ်ုေပးမှာေပါ၊့ ဆိင်ုကယ်ကိ ုစည်း 

နဲကမ်းနဲစီးရင် အ ရာယ်ဆိုတာ မလာ 

ိုင်ပါဘူး ေဖကီးရာ”

“ေြပာမရလည်း မင်းသေဘာပဲ ငါ 

ကေတာ့ မဝယ်ေပးချင်ဘူး၊ ေအး တကယ် 

လို ဝယ်ေပးခဲ့ရင်လည်း စည်းနဲကမ်းနဲ  

စီးတတ်ေအာင်လိုေတာ့ စည်းကမ်းေတွ 

ထုတ်သင့်ရင်ထုတ်မှာေနာ်   ငါ့သားက 

အခုမှ ရှစ်တန်းပဲရှိေသးတယ ်ငါ့သားကို 

ဘာမှမြဖစ်ေစချင်ဘူး”

“ေဖကီးကလည်း...... က န်မက 

လည်း က န်မသားေလးကိ ုချစ်တာေပါ့၊ 

က န်မသားေလးကို အလိုလိုက်ေပမယ့်၊ 

အ ရာယ်မြဖစ်ေအာင်လုိ က န်မတိုဘက် 

က  စည်းကမ်းေလးနဲ    ေသေသချာချာ 

ကပ်ကပ်မတ်မတ်ေလး စီးခွင့်ေပးမယ ်

ဆိုရင်ေတာ့     က န်မတို    သားေလးကိ ု

အ ရာယ်ကေန ကာကွယ်ေပးိုင်မှာပါ”

“မင်းသေဘာ မင်းသေဘာ ဆုိင်ကယ် 

ကိုေတာ့ ငါကိုယ်တိုင် ပဲခူးသွားပီး ဝယ် 

မှာေနာ် ငါ့သားေလးအတွက ်အေကာင်း 

ဆုံးဆုိတာေလးကုိ ေရးပီး ဝယ်လာခဲ့မယ်။”

လင်မယားှစ်ေယာက် အကီးအကျယ် 

စ်းစားပီးေနာက် ဆုိင်ကယ်ဝယ်ေပးရန် 

အေြဖထွက်ခဲ့သည်။ ဦးေအာင်ြမင့်သည ်

သူသားကိ ု   ဆိုင်ကယ်   မဝယ်ေပးချင ်

တြခားအရာသာ      ဝယ်ေပးချင်သည်။ 

ေအာင်ခန်သည် ယခုမှ ရှစ်တန်းအရယ် 

သာရှိေသးေသာ  ကေလးတစ်ေယာက ်

ြဖစ်ြခင်း    ဆိုင်ကယ်တစ်စီးေကာင့် 

သငူယ်ချင်းအေပါင်းအသင်း  ခုမံင်လာပီး 

အေပါင်းအသင်း     မှားမည်စိုးြခင်းတို 

ေကာင့် ဆိင်ုကယ်ကိ ုဝယ်မေပးချင်သည် 

သာြဖစ်သည်။ ယခေုတာ ့ေဒ မမိေိကျာ်က 

ကေလးကို ေသေသချာချာ ကပ်ကပ ်

မတ်မတ် စည်းကမ်းချက်ေတွထုတ်ပီးမ ှ

ဆိင်ုကယ်ကုိ     စီးခွင့်ေပးမည်ဆိုေသာ 

ေကာင် ့ဆိုင်ကယ်ဝယ်ေပးရေတာ့မည်။ 

ထိုေကာင့် ေနေကာင်းရက်သာေရးကာ 

ဆိုင်ကယ်ဝယ်ရန ်  ပဲခူးသို   ထွက်ခဲ့ေလ 

ေတာ့သည်။

ေအာင်ခန်သည် ရှစ်တန်း ေနာက်ဆုံး 

စာေမးပွဲကီး  ေြဖဆိုရန်  ေရာက်ရှိလာခဲ ့

ချနိ်တွင် သူငယ်ချင်းများှင့် ဆိုင်ကယ ်

ေလ ာက်စီးကာ ေနေလသည်။ ေဒ မိမိ 

ေကျာ်က သူ၏သား သူငယ်ချင်းအိမ်တွင် 

စာသွားကျက်သည်ဟုသာ ထင်သည်။ 

အချနိ်သည်    တြဖည်းြဖည်းှင့် 

ေမှာင်စြပလာေလသည်။ ဦးေအာင်ြမင့်

တိုလင်မယားှစ်ေယာက် ဆိုင်သိမ်းပီး 

အိမ်ြပန်ရန်     ြပင်လိုက်ကေတာ့သည်။ 

ေဒ မိမိေကျာ်က ပုိက်ဆံအိတ်ှင့် ထမင်း 

ချိင့် ထည့်ထားေသာ ဆွဲြခင်းကို  ကိုင် 

ဦးေအာင်ြမင့်က    ဆိုင်တံခါးကိုပိတ်ပီး 

ေသာ့ကိုယူ  ေဒ မိမိေကျာ်ဆီမှ ဆွဲြခင်း 

ကိ ု  ကဆဲွူကာ    အိမ်အြပန်လမ်းဘက်သုိ 

လင်မယားှစ်ေယာက်လှည့်အထွက်တွင် 

ေဒ မမိေိကျာ်၏ ပိက်ုဆအံတ်ိထမှဲ ဖန်ုးသ ံ

ြမည်လာသည်။ ေဒ မိမိေကျာ်က ပိုက်ဆံ 

အိပ်ဖွင့်ပီး ဖုန်းေကာက်ကုိင်လုိက်သည်။

“ဟဲလို သားလား”  ဝင်လာသည့် 

ဖုန်းသည် ဖုန်းနံပါတ်အစိမ်းြဖစ်သည်။ 

ဤအချနိ်တွင် သူ၏သားဆက်မည်ဟု 

ထင်ေနေသာေကာင့် ဘယ်သလူလဲို မေမး 

ပဲ သားလားဟုသာေမးလိုက်သည်။

“ရှင်…” မျက်ရည်များဝဲလာသည်။ 

ကိးှင့်ဆဲွထားေသာ အပ်ုကေလး ကိး 

ြပတ်သွားသည့်ှယ် ေဒ မိမိေကျာ်သည ်

ငူငူေငါင်ေငါင်ကီးြဖစ်သွားကာ ေြမကီး 

ေပ  ေြခပစ်လက်ပစ ်ထိုင်ချလိုက်ေတာ ့

သည်။

“ေမကီး ေမကီး ဘာ ဘာြဖစ်တာလ၊ဲ 

ငါ့လည်းေြပာပါဦး၊ ေမကီး”

ဦးြမင့်ေအာင်က အေရှကေန သွား 

ရင်းှင် ့  ေနာက်လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ ့

ေဒ မိမိေကျာ်  လမ်းေဘးတွင်  ေြခပစ် 

လက်ပစ် ထိင်ုေနသည်ကိေုတွပီး အေြပး 

ေရာက်လာကာ  ပျာပျာသလဲ  ေမးေလ 

သည်။ ေဒ မိမိေကျာ်ကိုလည်း နဖူးေတွ 

စမ်း၊ မျက်ရည်များသုတ်ေပး၊ ြပတ်ကျ 

သွားေသာ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ြပန်ေကာက ်

ေပးပီး  ေဒ မိမိေကျာ်ထံမှ  ထွက်လာ 

ေသာစကားလုံးများကိ ုေစာင့်ကာနားဆင် 

ေနသည်။

“ေဖကီးေရ.....၊ သားေလး၊ သားေလး 

ဟိင်ုးေဝးလမ်းမှာ၊ ကားတုိက်ခံလုိက်ရလုိ 

တဲ့”

“ဘာ….”

ဦးေအာင်ြမင့်သည်လည်း ေဒ မိမိ 

ေကျာ်ဆီမှ ထိုစကားကိုကားရပီးလ င် 

အုပ်ကိးြပတ်ြဖစ်ကာ  မျက်ရည်များ 

ဝိုင်းလာေလသည်။   ဦးေအာင်ြမင့်က 

ေဒ မိမိေကျာ်ကိ ုအေကာင်းစုံေမးသည်။ 

ေဒ မိမိေကျာ်က ငိုကီးချက်မှင့် ြပန်၍ 

ေြဖသည်။

“စာသွားကျက်တဲ့သားက ဘယ်လို 

ြဖစ်ပီး အေဝးေြပးလမ်းမကီးေပ  ေရာက် 

သွားရတာလဲ ေမကီးရာ..... အခု သား 

ေလးအေြခအေနေရာ”

“သားေလးက  မနက်တုန်းက  သူ  

သူငယ်ချင်းေတွနဲ  စာသွားကျက်ကမယ် 

လိုေြပာပီး အိမ်ကဆိုင်ကယ်ကို ထုတ် 

သွားတယ်   ေဖကီးရာ၊   က န်မလည်း 

ဒီအနားပဲဆုိပီး လ တ်ထားလုိက်တာေပါ့၊ 

အခုေတာ့...... အခုေတာ့ သားေလးက 

ဆိင်ုကယ်စီးတာ ဆိင်ုကယ်ဦးထတ်ုမပါဘ ဲ

ေယာက်ျားေလး ေလးေယာက်စီးကတာ 

ကုန်ကားကီး တစ်စီးေအာက်ကို အရှိန် 

မထမ်ိးိင်ုဘ ဲေရာက်သွားပီး သုံးေယာက် 

က ေနရာမှာတင်ဆုံးသွားပီတဲ ့  ေဖကီး 

ရဲ.....    ေနာက်တစ်ေယာက်ကလည်း  

အေြခအေန စိုးရိမ်ရတယ်တဲ့ ေဖကီးရဲ 

ေလးေယာက်လုံးက မျက်ှာေတ ွဒဏ်ရာ 

ေတနွဲမို၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါခဲွြခားလုိမရတာ

ေကာင့် ေလးေယာက်လုံးရဲ အပ်ုထန်ိးသ ူ

ေတွဆီ  ဖုန်းဆက်ရတာပါတဲ့၊   က န်မ 

သားေလး ဘာမှမြဖစ်ပါေစနဲ .....”

“ေမကီး အခုသူတိုက ဘယ်နားမှာ 

တဲ့လဲဟင်.....”

“ြဖး ဘက်မှာတ့ဲ ပရဟိတတစ်ဖဲွက 

လိုအပ်တာေတွ   ကူညီေပးေနတယ်တဲ ့

က န်မတိုသားေလးကိ ုသွားကည့်ရေအာင် 

ေနာ်၊ ေဖကီး ေနာ်၊”

“ေအးကွာ အစ်ကိုတို ညတွင်းချင်းပ ဲ

သွားကမယ်ကွာ”

ဦးေအာင်ြမင့်ှင် ့   ေဒ မိမိေကျာ်တို 

သည် သတူိုသား၏ သတင်းကိ ုကားလ င် 

ကားချင်း   အိမ်မြပန်ကေတာ့ဘ ဲ   ြဖး 

မိနယ်ဘက်သို ညတွင်းချင်း သွားက 

ေလေတာ့သည်။

အချန်ိက ည အေတာ်နက်ေနေလပ။ီ 

ြဖးမိက  ြပည်သူေဆးုံသို  ဦးေအာင် 

ြမင့်ှင့် ေဒ မိမိေကျာ်တို  ေရာက်ေနက 

ပြီဖစ်သည်။ အေဝးေြပးလမ်းက ပရဟတိ 

အဖွဲတစ်ဖွဲှင် ့ရဲတပ်ဖွဲတိုက ဦးေအာင် 

ြမင့်တိုလင်မယားကိ ုအရင်ဆုံး အေလာင်း 

များ လိုက်ြပသည်။ 

အေလာင်းတစ်ေလာင်း၏ အုပ်ထား 

ေသာ    ပိတ်စကို    လှန်ပီးြပကသည်။ 

ေဒ မိမိေကျာ်ှင့် ဦးေအာင်ြမင့်တိုက ဒါ 

ကျပ်တိုသား မဟုတ်ဘူးဆိုပီး ေနာက် 

တစ်ေလာင်းပီး ေနာက်တစ်ေလာင်းှင့် 

ေသဆုံးသွားသူသုံးေယာက်မှာ    ေဒ မိမိ 

ေကျာ်၏ သားမဟုတ်ေပ။ ထိုေကာင့် 

ေနာက်ဆုံးတစ်ေယာက်သာကျန်သည့် 

အထူးကပ်မတ်ေဆာင်ထဲမှ   လူနာကို 

သွားကည့်ကသည်။ 

ထိအုခါတွင်ေတာ ့ေဒ မမိေိကျာ်သည် 

ူးမတတ်ခံစားရေတာ့သည်။  ဦးေအာင် 

ြမင့်သည်လည်း   ခုတင်ေပ က   သူ၏ 

သားကိုကည့်ပီး မျက်ရည်များ စီးကျလာ 

ေလသည်။ ဦးေအာင်ြမင့်တို လင်မယား 

ှစ်ေယာက် လနူာ၏အခန်းထသဲို ဝင်သွား 

ကသည်။  သူတိုလင်မယား  ဝင်သွားက 

ပီး     ခဏအကာတွင်   ညပုိင်းဆရာဝန် 

ှင့် သူနာြပတုိ  ဝင်ေရာက်လာပီး ေဆး 

မှတ်တမ်းများ ကည့် ေလသည်။

“လနူာရှင်လားခင်ဗျ” ဆရာဝန်ေလး 

က ေမးေလသည်။

“ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ” ဦးေအာင်ြမင့်က 

ြပန်ေြဖေလသည်။

ဆရာဝန်က    အေကာင်းဆုံးြဖစ ်

ေအာင် ကုသေပးခဲ့ေပမယ် ့ကံမေကာင်း 

ခ့ဲေကာင်း၊ ကုသလုိမရုိင်ေတာ့၍ လက် 

လ တ်ရေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း   ေြပာပီး 

လိအုပ်သည်များကိ ုေြပာကားကာ ထွက် 

ခွာသွားကေတာ့သည်။ ေနာက်ဆံုးေတာ့ 

ဦးေအာင်ြမင့်ှင့် ေဒ မိမိေကျာ်တိုသည ်

သားေလးကိုသာ   ဖက်၍ငိုရေတာ့မည် ့

အေြခအေနသို ေရာက်ရှိလာခဲ့ေလေတာ ့

သည်။ ။



ေဆာင်းပါး

ေမာင်သက်ေဝ(အမ်း)

ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊ ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

ို

ေဆးလိပ်ေသာက်ရင ်ဘာြဖစ်သလဲ

(တစ်)

သည်ရက်ပိုင်း  စာေရးသူလည်း  ဘုန်းကီးေကျာင်း 

သို  အသွားများလာသည်။   ကသုိလ်ုေကာင်းမ လပ်ုဖို 

ေတာ ့မဟတ်ု။ ရာထ၌ဲ ပအူိက်ု၍ ဘန်ုးကီးေကျာင်းသို 

ေလညင်းသွားခြံခင်းပင်။ တစ်ခါတစ်ရေံတာ ့ေကျာင်း 

တွင် လုပ်စရာရှိသည်များကိ ုဝင်လုပ်ြဖစ်သည်။

ဘန်ုးကီးေကျာင်းတွင်  ပေိတာက်ပင်၊  ကကု ိပင် 

ကီးများရိှေသာေကာင့် အရပ်ိေကာင်းသည်။ ေကျာင်း 

ခံဝင်းကလည်း    မိကီးေတွက   ေကျာင်းေတွလိ ု

မဟတ်ု၊  အကျယ်ကီး။ ရာထကဲ  ကေလးများလည်း 

ကိုဗစ်ေရာဂါှင် ့ေကျာင်းပိတ်ထားေတာ ့ ဘုန်းကီး 

ေကျာင်း၌  စုဆုံကသည်။  စာေရးသူတိုလိ ု လူငယ်၊ 

လူရယ်ပိုင်းများသာမက အသက်အရယ်ကီးသူများ 

လည်း ကသုိလ်ုေကာင်းမ လပ်ုရင်း ဘန်ုးကီးေကျာင်း၌ 

ေပျာ်ေမွကသည်။ 

တစ်ေနက   ေမှာင်ဝင်စအချန်ိ   လသာချန်ိတွင် 

စာေရးသတူိုတစ်ေတ ွ ေကျာင်းေရှက  ခုတံန်းရှည်၌ 

ထုိင်ပီး  ဖုန်းသံုးေနကသည်။ စာေရးသူှင့်အတူေန 

သည့်  ညီေလးဖိးလင်းိုင်ကေတာ ့ဂိမ်းေဆာ့ရင်း 

ေဆးလိပ်ေသာက်ေနသည်။ ထိုအခိုက်တွင် ၁၀ ှစ် 

အရယ် ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်က  ေရာက်လာပီး 

ဖိးလင်းိုင်၏ လက်ကားကေဆးလိပ်ကိ ုလုယူပီး 

ဖွာေနေတာ့သည်။  ဖိးလင်းိုင်က    ဘာမှမေြပာ။ 

စာေရးသူကေတာ ့မေနိုင်၍  ဝင်ေြပာရသည်။

“ေဟ့ေကာင ်       မင်း ၁၈  ှစ်ြပည့်ပီလား၊ 

လကူ တစ်ထွာေလာက်ပ ဲ ရိှေသးတယ်၊ ေဆးလပ်ိက 

ေသာက်တတ်ေနပီ၊ သွားကွာ ငါ့ေရှက ထွက်သွား”

“ ၁၈ ှစ်မြပည့်ရင် ေဆးလိပ်မေသာက်ရဘူးလုိ 

ဘယ်သေူြပာလ ဲ   ေဆးလပ်ိေသာက်တာ  ဘာအြပစ် 

ရှိလိုလဲ ေဆးလိပ်ေသာက်ရင ်ဘာြဖစ်မလ”ဲ

စာေရးသူကိုေတာင ်ခပ်တည်တည်ှင့်  စကား 

ေမးသွားေသးသည်။ ဪ ယေနေခတ်ကေလးများ 

က မလွယ်ပါလားဟ ုသက်ြပင်းချမိ၏။

(ှစ်)

သတိရ၍ ေြပာရဦးမည်။ လွန်ခဲ့ေသာ ၁၀ ှစ် 

ခန်က  အြဖစ်အပျက်ေလးတစ်ခုပါ။  စာေရးသူ၏ 

အစ်ကိုမှာ   ေမသဇင်ဟူေသာ   သမီးေလးတစ်ဦးရှ ိ

သည်။ ထိအုချန်ိက ေမသဇင်၏အသက်မှာ သုံးှစ်ခန် 

ပရိှဲေသးသည်။ စာေရးသတူိုမသိားစမှုာ မန်ိးကေလး 

ဟူ၍  ထိုသမီးေလးတစ်ေယာက်သာရှိသည်။  သား 

သမီးေတထွမှဲာ ေယာက်ျားေလးေတ ွဖွားြမင်သည်က 

များ၏။  အကုန်လုံးက  သမီးေလးကို ပုံေအာပီး 

ချစ်ကသည်။ ထုိသမီးေလးက စာေရးသူတုိမိသားစု 

အတွက် ဘုရားေပးေသာ ဆုလာဘ်ေပါ့။

သမီးေလး၏ ဖခင်ြဖစ်ေသာ စာေရးသူအစ်ကို 

ထွန်းေမာင်သည ်          လူပျိေပါက်စအရယ်ကပင ် 

စီးကရက်ေသာက်တတ်သည်။ ကွမ်းှင့် အရက်ကို 

ေတာ့ ှစ်သက်သူမဟုတ်။ မိန်းမရပီးေနာက်လည်း 

စီးကရက်ကို  စွဲစွဲမဲမဲ  ေသာက်ေနခဲ့ေသးသည်။ 

သူမိန်းမက             ေဆးလိပ်မေသာက်ပါှင့်ဟ ု

ဘယ်ေလာက်ပင်ေြပာေြပာ   နားမဝင်ခဲ့။   သူ၏ 

လက်သုံးစကားက  “စီးကရက်ေသာက်တာ  ဘာ 

အြပစ်ရှိလိုလဲ မိန်းမေရ၊  ကိုထွန်းေမာင်  အရက် 

ေသာက်ေနတာမှ မဟုတ်တာ” တဲ့။

သူသမီးေလးက သှူင့်ပ ဲအေနများသည်။ အေဖ 

ချစ်ေသာသမီးှင့် သမီးချစ်ေသာအေဖ။ ကည်ူးဖွယ် 

ပင်။ ခက်သည်က သမီးေလးကိ ု ရင်ခွင်ေပ မှာထားပီး 

ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းပင်။  စာေရးသူက  ကေလး 

အနားမှာ  ေဆးလိပ်မေသာက်ဖုိ ဝင်ေြပာလ င်လည်း 

နားမေထာင်။ ေနာက်ေတာ ့မေြပာေတာေ့ပ။ အစ်ကိ ု

ြဖစ်၍ မေြပာရဲသည်လည်းပါ၏။

ေနာက်ပိင်ုး သမီးေလးက ကျန်းမာေရးချချာလာ 

သည်။  မကာခဏ  ေချာင်းဆိုး၏။ အေအးဒဏ်ကို 

လည်းမခံိင်ု။ သိုေသာ် ရာမှာက  ေဆးေပးခန်းလည်း 

မရိှေတာ ့တိင်ုးရင်းေဆးဆရာှင့်ပ ဲကသုကရသည်။

စာေရးသူတို ူးေကျးရာှင် ့အမ်းမိက မိုင် ၂၀ ခန်  

ေဝးသည်။ ထိအုချန်ိက ယခကုဲသ့ို ကားလမ်းမေပါက် 

ေသး၍  အေရးအကာင်းဆိ ု  ေရေကာင်းခရီးကိုပ ဲ

အားကိုးရသည်။

(သုံး)

“ညီေလး  သမီးေလး  အသည်းအသန်ြဖစ်ေန 

တယ်။  အသက် ှလည်းမဝ၊  အေမာဆိုေနတယ်။ 

မိေဆးုံကိ ု  အခုပဲ  သွားရမယ်ကွာ၊ မင်းလိုက်ခဲ”့

စာေရးသ၏ူ ရင်ထမှဲာ  မီးဟန်ုးဟန်ုးေတာက်ေလာင် 

သွားသည့်ပမာ။  သမီးေလးသည်  စာေရးသူတို 

မိသားစု၏   ဘဝပင်မဟုတ်ပါေလာ။    ဦးဘိုင်၏ 

ပဲေ့ထာင်စက်ေလကှိ ု    ငှားပီး     တပ်ေတာင်ေဆးုသံို 

ပိုကသည်။  ူးှင့်    တပ်ေတာင်က   ၁၀ မိုင်ခန်    

ေဝးမည်။  တပ်ေတာင်က    အမ်းသုိ    ဘတ်စ်ကားရိှသည်။ 

တပ်ေတာင်ေဆးုံမှာ  အေြခအေနမေကာင်းလ င် 

အမ်းေဆးုံသို သွားမည်ဟ ုစ်းစားထားကသည်။

တပ်ေတာင်ေဆးံုကုိေရာက်ေတာ့  တုိက်နယ်ဆရာ 

ဝန်ကီး၏    ကပ်မတ်ကသုေပးမ ေကာင့် သမီးေလး 

ကျန်းမာေရး         ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသည်။ 

ဆရာဝန်ကီးက  စာေရးသူတုိကုိ  သူံုးခနး်ထဲသို 

ေခ သည်။

“ခင်ဗျားတုိှစ်ေယာက်ထဲမှာ ဘယ်သူက လူနာ 

ရဲ ဖခင်လ ဲ” “က န်ေတာ်က သမီးေလးအေဖပါဆရာ”

စာေရးသူ၏ အစ်ကိုက ဝင်ေြဖသည်။

 “ခင်ဗျား ေဆးလိပ်ေသာက်လား” “ဟုတ်ကဲ့၊ 

ေသာက်ပါတယ်ဆရာ”     “ကေလးအနားမှာေရာ 

ေဆးလိပ်ေသာက်တယ်မလား”        “ဟုတ်ကဲ့”

ထိုေနာက်   ဆရာဝန်ကီးမျက်ှာမှာ   နီရဲလာပီး 

ကိမ်းေမာင်းပါေလေရာ။

“ခင်ဗျား  ဘယ်လိုအေဖလဲ။  ကေလးအနားမှာ 

ေဆးလိပ်မေသာက်ရဘူးဆိုတာ     မသိဘူးလား။ 

ကိယ်ုေမွးထားတ့ဲသမီးကုိ ကုိယ်ြပန်သတ်ေနတာလား။ 

ခင်ဗျားရဲ    ေဆးလိပ်အေငွေကာင် ့   ကေလးမှာ 

ကင်ဆာြဖစ်ေတာ့မယ်။ ေတာ်ေသးတာေပါ့ဗျာ၊ ေဆးု ံ

ကို   အချနိ်မီေရာက်လာေပးလို   မဟုတ်ရင်ေတာ ့

ခင်ဗျားသမီးရဲဘဝ မေတွးရဲစရာ”

“ေတာင်းပန်ပါတယ်  ဆရာ။  က န်ေတာ်မှားသွား 

ပါတယ်။   သမီးေလးဟာ  က န်ေတာ်တိုရဲ  အသက်ပါ၊ 

သမီးေလးအသက်ကိ ု ကယ်ေပးပါေနာ်  ဆရာ”

စာေရးသ၏ူ အစ်ကိလုည်း ဒူးေထာက်လက်အပ်ု 

ချီပီး မျက်ရည်ဝဲဝဲှင် ့ဆရာဝန်ကီးကို ေတာင်းပန် 

ေလေတာ့သည်။

“အင်း အင်း၊ အခုေတာ့ ဘာမှမ ြဖစ်ေတာ့ဘူး။ 

သက်သာလာလိမ့်မယ်။ ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ ။  ဒါေပမဲ့ 

ကေလးရဲအနားမှာ    ဆက်ပီးေဆးလိပ်ေသာက ်

ေနရင်ေတာ ့ေနာက်တစ်ကမ်ိ ခင်ဗျားသမီးရဲအသက် 

ကို ကျပ်လည်းကယ်ိုင်မှာမဟုတ်ဘူး”

“ဟတ်ု...  ဟတ်ုကဲပ့ါ၊  ေဆးလပ်ိြဖတ်ပါေတာမ့ယ် 

ဆရာ။    က န်ေတာ်ကတိေပးပါတယ်၊    က န်ေတာ် 

ဘယ်ေတာမှ့ ေဆးလိပ်မေသာက်ေတာ့ပါဘူး ဆရာ”

“အင်း ေကာင်းတယ်ဗျာ။   အခုလို   ကားရတာ 

ဝမ်းသာတယ်။  သာဓလုည်းေခ ပါတယ်။    မှားအစ် 

ြပင်ခဏေပါ့ ”

စာေရးသူတိုလည်း  ဆရာဝန်ကီးကို  ရှိခိုးပီး 

ုံးခန်းထဲမှ ြပန်ထွက်လာခဲ့ကသည်။

စာေရးသူ၏အစ်ကိုလည်း ထိုအချနိ်ကပင်စပီး 

ေဆးလပ်ိမေသာက်ေတာေ့ပ။   သမီးေလး   ေမသဇင် 

လည်း ယေနအထ ိမသိားစှုင့်အတ ူကျန်းမာေပျာ်ရ င် 

စွာ ရှင်သန်ေနလျက်။  တပ်ေတာင်မိက   တိက်ုနယ် 

ဆရာဝန်ကီး၏  ေကျးဇူးကား   ကီးမားလှေပ 

တကား။

(ေလး)

ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းသည ်   ကျန်းမာေရးကိ ု

ထခိိက်ုေစ သည်ဟ ု ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကလည်း 

နည်းအမျိးမျိးြဖင့် ထတ်ုြပန်သတေိပးေနေသာ်လည်း 

စာေရးသူတိုလူငယ်ေတွက    ဆက်ေသာက်ေနက 

သည်။ ဆရာဝန်ကီးများ၏  ေဟာေြပာပညာေပးမ  

ကိလုည်း မထမီဲြ့မင် ြပမေူနကသည်။ ယခေုနာက်ပိင်ုး 

၁၈ ှစ်မြပည့်ေသးေသာ      ကေလးများေတာင ်

အတုြမင်အတတ်သင ်ြဖစ်လာကသည်။

ေဆးလပ်ိေသာက်သုံးြခင်းသည် အဆတ်ုကင်ဆာ 

ြဖစ်ပွားရြခင်း၏  နံပါတ် (၁)  တရားခံြဖစ်သည်။ 

အဆတ်ုကင်ဆာလနူာ ၁၀၀ လ င် ေဆးလပ်ိေသာက် 

သူမှာ ၈၅ ေယာက်အထိရှိ၍ အများစုမှာ ေဆးလိပ် 

ေကာင့ ်ကင်ဆာြဖစ်ရြခင်းြဖစ်သည်ဟ ုေဆးပညာရှင် 

များကဆို၏။

ေဆးလိပ်ေသာက်သံုးသူများအေနြဖင့် အဆုတ် 

ကင်ဆာြဖစ်မှန်းသိသည်ှင့ ်   ေဆးလိပ်ကို  လုံးဝ 

ြဖတ်ရမည်မှာ  နံပတ် (၁) လုပ်ေဆာင်ရမည့်အရာ 

ြဖစ်သည်။ ေဆးလပ်ိဆက်ေသာက်ေနပါက မည်သည့် 

နည်းှင့်ကုက ု    ေပျာက်ကင်းိုင်စရာအေကာင်း 

မရှိေတာ့ေပ။

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ၏ ေလလ့ာချက်များအရ 

ေဆးလိပ်သည် ေသာက်သုံးသူတစ်ဝက်ေလာက်ကိ ု

ေသေစိင်ုသည်။ တစ်ှစ်လ င် လေူြခာက်သန်းနီးပါး 

သည် ေဆးလပ်ိေကာင့ ်ေသဆံုးေနရသည်။ ငါးသန်း 

ေကျာ် သည်  ေဆးလပ်ိအား  တိက်ုိက်ုေသာက်သုံးြခင်း 

ေကာင့ေ်သဆုံးကရပီး   ေြခာက်သန်ိးေကျာ်မှာေတာ ့

ေဆးလိပ်ေငွများ  ထိေတွြခင်းခံရေသာ   ေဆးလိပ် 

မေသာက်သူများြဖစ်ကသည်ဟ ုမှတ်သားဖူး၏။

(ငါး)

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း 

သည် ကျန်းမာေရးကိ ုြပင်းထန်စွာ ထခိိက်ုေစသည်မှာ 

ြငင်းဖွယ်မရှိေပ။  ေဆးလိပ်ကို  ှစ်ခိက်၍ ေသာက် 

သည်ပင်ြဖစ်ေစ၊ ပျင်းဖွယ်ြခင်းေကာင့် ေသာက်သည် 

ပင်ြဖစ်ေစ၊  စဲွမဲစွာေသာက်သံုးလာပါက  အချန်ိကာ

လကာေညာင်းလာသည်ှင့်အမ  အသက်အ ရာယ် 

စိုးရမ်ိလာရသည်။ အချန်ိမ ီသတတိရားလက်ကိင်ုထား 

ပီး ေဆးလိပ်ြဖတ်ဖို အထူးပင်လိုအပ်ပါသည်။

ေဆးလိပ်သည်    ေသာက်သုံးသူများကိုလည်း 

တစ်စုံတစ်ရာ            ေကာင်းကျိးမေပးသကဲ့သို    

ပတ်ဝန်းကျင်က  ေဆးလိပ်ေငွ ှ  က်မိသူကုိလည်း 

ဆိုးကျိးသာေပး၏။

ေဆးလပ်ိေသာက်သုံးသမူျားကိ ုေတွြမင်ရသည် 

မှာ ေရာဂါကုိေငွေပး၍ ဝယ်ယူေနသည်ှင့် တူလှေပ၏။

ကေလးတစ်ေယာက်က “ေဆးလိပ်ေသာက်ရင် 

ဘာြဖစ်သလ”ဲ  ဟ ုစာေရးသကူိ ုေမးခွန်းထတ်ုခဲသ့ည်ပ ဲ

မဟုတ်ပါေလာ။ ေဆးလိပ်ေသာက်သည်ကို ဘယ် 

ဘာသာတရားကမှ မတားြမစ်ထားသလိ ုဘယ်တရား 

ဥပေဒ၌လည်း “ေဆးလိပ်မေသာက်ရ” ဟု ြပ  ာန်း 

ထားသည်ကိ ုမေတွရေပ။ သိုေသာ် အထက်ပါ ေဖာ်ြပ 

ခဲသ့ည့်အတိင်ုး ေဆးလပ်ိေသာက်ေသာ စာေရးသ၏ူ 

အစ်ကုိအြဖစ်ကုိ သင်ခန်းစာယူကပါ။ ေဆးလိပ်ေသာက် 

သူများကိ ုေသြခင်းတရားကေတာ ့အမဲလက်ကမ်း 

ကိဆိုေနပါသည်ဟုပင်  လူငယ်ေတွကိ ု ေြဖကား 

လိုက်ချင်ပါေတာ့သည်။      ။

ေဆာင်းေလေအးေအး ေဟမာန်ခါ
ေငွှင်းရည်ကြဖာ။
ေစာေစာထကာ လမ်းေလ ာက်စို
ခ ာကျန်းမာဖို။
သက်လုံေကာင်းလို ဦးေှာက်ကည်
eာဏ်ရည်ထက်ြမက်သည်။
အဆီလည်းကျ မ၀ဖိး
လမ်းေလ ာက်ြခင်းအကျိး။
ေသွးတိုးေရာဂါ   မြဖစ်ေပ
စိတ်လည်းလန်းဆန်းေန။
ေပါင်းသင်းမိတ်ေဆွ  ေတွဆုံက
ေပျာ်ရ င်ကည်ူးရ။
ဘိုးဘွားမိဘ  စုံလိုကွယ်
ေဆာင်းနံနက်ခင်း၀ယ်။
လူကီးလူငယ်  ကျန်းမာေရး
ဂုစိုက်လိုေပး။
ညဏ်ရည်eာဏ်ေသွး  စိတ်မ  ိင်
အားလံုးတူယှ်ပိင်။
အုိးဆစ်ခိုင်မာ  သန်စွမ်းဖို
လမ်းေလ ာက်ကပါစို။       ။
ေမာင်ကည်လင(်ေရ ကိးကာ)

ေတာရာအလွမ်း
ေတာစိမ်းစိမ်း ေတာင်ြပာြပာ
ေချာင်းေဘးမှာ ေကာက်ေကွလမ်း။
ကုန်းကမူ ေစတီဦးကို
ဖူးြမင်ေတာ့လွမ်း။
ယာတဲက မီးခိုးအူ
ှင်းြမေတွ တေဝ့ေဝ့။
လယ်ကွင်းြပင် ေရ ေရာင်ဆမ်းကို
လွမ်းမိတယ်ေလ့။
ညေနေစာင်း  ေကျးငှက်သံ
ေတးဆက်ညံ ေအာ်ြမည်ေက း။
လယ်ေတာလ ိ ပန်းရနံက
သင်းပျံထုံေမ း။
ပေလွမ တ် နားဝင်ချိ
အသားညိ  ွားေကျာင်းသား။
မေလးခင် ငယ်ချစ်က မ်းကို
လွမ်းမိေလလား။
ပိုက်ကွန်ချ ကိုတံငါ
ချနိ်ဆည်းဆာ ငါးကိုဖမ်း။
ေချာင်းစပ်ေန  ချစ်ကင်သူက
ဟစ်အူေမ ာ်လွမ်း။
ေတာစိုက်  ေတာဟန်ပန်
ေတာသံှင့် ချိြမေအး။
ရာအဝင်  ကုက ိရိပ်
လွမ်းစိတ်နဲေဆွး။   ။
    ေအာင်ေကျာ်လ  င် (ဆိုင်ယာေြမ) 

လမ်းေလ ာက်ကပါစို



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ကမ  ာ့ပါဝါမ ေြခအေြပာင်းအလဲှင့် ိုင်ငံများအတွက် စိန်ေခ မ အသစ်များ
ပိုက်တင်

 ကမ  ာလုံးဆိင်ုရာအင်စတကီျးရှင်းေတရွဲ ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလမဲ ေတကွိလုည်း ြမင်ေတွ 

လာရပါလမိ့မ်ယ်။ လက်ရိှိင်ုငတံကာအင်စတကီျးရှင်းေတကွ ဖံွဖိးဆဲိင်ုငေံတနွဲ 

အသစ်ထွက်ေပ လာတဲ့ပါဝါေတွကို  အြပည့်အဝတံုြပန်ေဆာင်ရက်ိုင်စွမ်း  မရှိ 

ေကာင်း  အထင်အရှားြမင်ေတွလာေနရပြီဖစ်ပါတယ်။   ပါဝါချန်ိခွင်လ ာအေရ၊ 

ပထဝီိင်ုငေံရးအေြခအေနသစ်တိုကိ ုမည်သည့ ်လက်ရိှအင်စတကီျးရှင်းေတကွမှ 

ေကာင်းစွာစီမံိုင်ဖို အေကာင်းမရှိေကာင်း ိုင်ငံတကာက ေခါင်းေဆာင်ေတွ 

နားလည်သေဘာေပါက်လာကပီလည်းြဖစ်

 ဥပမာအားြဖင့် ကုလသမဂ ဟာ ကမ  ာတစ်ဝန်းက ိုင်ငံေရးြပဿနာေတွကို ထိထိ 

ေရာက်ေရာက်ေြဖရှင်းိင်ုေရး  ေဆွးေွးေြပာဆိုိင်ုမယ့ဗ်ဟိဌုာနအြဖစ်   ဆက်လက် 

ရပ်တည်ိုင်မယ်ဆိုတာကို သံသယရှိလာက

ှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုဟာ ှစ်ဆယ်ရာစုနဲ  လုံးဝကွဲြပားတဲ့ ကမ ာ့ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်းသစ်တစ်ခုနဲ  လည်ပတ်ေနတာြဖစ်ေကာင်းကို  ိုင်ငံတည်ေဆာက်ကမယ့်သူေတွအေနနဲ    အထူးအေလးအနက်ထားပီး 

ေလ့လာသုံးသပ်ဆင်ြခင်ိုင်ကမှ ိုင်ငံကို ေကာင်းမွန်စွာတည်ေဆာက်ိုင်ကမှာြဖစ်ေကာင်း အကံြပေရးတဲ့စာြဖစ်ပါတယ်။ ကမ ာ့ိုင်ငံေရးကို မျက်ကွယ်ြပပီး ြပည်တွင်းိုင်ငံေရးေလာက်နဲ  ိုင်ငံေရးကို 

ေအာင်ြမင်ေအာင်လုပ်ဖို ဘယ်လိုမှမြဖစ်ိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်း ိုင်ငံေရးပါတီေတွနဲ  ိုင်ငံေရးသမားေတွအေနနဲ  ေမ့ေလျာ့တတ်ကလွန်းလို သတိေပးလိုတဲ့ေစတနာလည်း ပါပါတယ်။

ကမ ာ့ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်း ေြပာင်းလဲ

ဆုိဗီယက်ြပည်ေထာင်စုပိကဲွအပီး (စစ်ေအး 

ကာလအပီး) ှစ်ဆယ်ရာစေုှာင်းပိင်ုးတစ်ခလုုံးက 

အေမရိကန်လ မ်းမိုးတဲ ့Unpolar  ကမ ာ့ိုင်ငံေရး 

အခင်းအကျင်းြဖစ်ခဲ့ေပမယ့ ်   ှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု 

ထကဲိ ုဆယ်စှုစ်ှစ်ခေုလာက် ဝင်ေရာက်လာပီးတဲ ့

ေနာက်ပိုင်းမှာ      ကမ ာ့ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်း      

(ပါဝါချန်ိခွင်လ ာ)က အကီးအကျယ်ေြပာင်းလသွဲား 

ပီြဖစ်ုံမကဘ ဲေနာက်ထပ်ထူးြခားတဲ့ေြပာင်းလ ဲ

မ ေတ ွြဖစ်ေပ လာလမိ့ဦ်းမယ်ဆိတုာလည်း  အထူး 

သတရိှိေစချင်ပါတယ်။ အာရှမှာ စီးပွားေရးပါဝါသစ် 

ေတွ အလ ိအလ ိေပ ေပါက်လာေတာ့မယ့် အေြခ 

အေနသစ်၊    ကုလသမဂ လို     ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ 

အင်စတကီျးရှင်းကီးေတရွဲ  အေြခအေနသစ်ေတ ွ

အေပ  တံုြပန်စွမ်းေဆာင်ုိင်စွမ်းေတွနဲ  ပတ်သက် 

တ့ဲေမးခွန်းသစ်ေတွ ေပ ေပါက်လာမ ၊ အေမရိကန် 

တိုရဲ      ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒအားနည်းချက်ေတွရဲ 

အကျိးဆက်တချိ အထင်အရှားေပ ထွက်လာမ ၊ 

တုတ်ိုင်ငံရဲ  စီးပွားေရးအင်အားကိ ုဗဟိုြပတဲ ့ 

အာရှရဲ ပါဝါအဝန်းအဝိင်ုး ေတာင့တ်င်းလာေနမ စတဲ ့

အေြခအေနသစ်ေတွက          ကမ ာ့ိုင်ငံေရးကိ ု

ေနာက်ထပ်ထူးြခားတဲ ့အခင်းအကျင်းသစ်တစ်ရပ် 

ဆ ီတွန်းပုိေနတာလည်း ြငင်းုိင်တ့ဲကိစ တစ်ခုမဟတ်ု 

ပါဘူး။ တုတ်ရဲကွန်ြမနစ်ိုင်ငံေရးနဲ  ေစျးကွက ်

စီးပွားေရးတဲွစပ်မ ေမာ်ဒယ်သစ်က     တြဖည်းြဖည်း 

တွင်ကျယ်လာပီးေတာ့ အေနာက်တိုင်းပုံစံ ပုံတူ 

ကူးယူမ ှ     ိုင်ငံတစ်ခုကို     ေတာင့်တင်းေအာင ်  

တည်ေဆာက်ုိင်မယ်ဆုိတ့ဲ ယူဆချက်အေဟာင်း 

ကို ေချဖျက်ပစ်ေနတဲ့ အေနအထားသစ်ကိုလည်း 

အေနာက်ကမ ာက ှစ်မိလိလုားမ မရိှတာေကာင့ ်

ရသေလာက်အတင်းတားဆီးဖို        ကိးစားမှာပ ဲ

ြဖစ်တယ်ဆိတုဲ ့အေကာင်းအချက်ကလည်း ေဒသ 

တွင်းိုင်ငံတိုင်း     သတိထားရမယ့်အေရးတကီး 

ကိစ ြဖစ်ပါတယ်။

ှစ်ဆယ့တ်စ်ရာစမှုာ  ကမ ာေ့ဒသကီးေတကွိ ု

အေြခခံတဲ့အင်အား   (ပါဝါ)   စုစည်းမ အသစ်ေတွ 

ြဖစ်ေပ ေနပီး   တစ်ခနုဲတစ်ခ ု  တွန်းတိက်ုေနသလိ ု

ေပါင်းစည်းြဖစ်ေပ ေနတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီ 

အင်အားစုစည်းြဖစ်ေပ မ က  အင်ဒုိပစိဖိတ်ေဒသ၊ 

ယူေရးရှားနဲ   အာတိတ်တိုြဖစ်ပါတယ်။    အင်ဒို 

ပစိဖိတ်စုစည်းမ က   အိ ိယသမုဒ ရာနဲ      ပစိဖိတ် 

သမုဒ ရာေဒသေတွရဲ စုစည်းမ ြဖစ်ပီးေတာ့ အရိှန်  

ေကာင်းစွာ ရေနပြီဖစ်ပါတယ်။ တတ်ုိင်ုင ံဖံွဖိး 

တိုးတက်လာမ အေပ  တုံြပန်ေဆာင်ရက်မ ေတကွိ ု

စေုပါင်းပီး အင်ဒိပုစဖိတ်ိစစုည်းမ အြဖစ် အဓပိ ာယ် 

ဖွင့ဆ်ိြုခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒေီဒသအဝန်းအဝိင်ုးထမှဲာ 

များမကာမ ီအင်အားကီးေတွြဖစ်လာေတာ့မယ့ ်

အိ ိယ၊ အင်ဒိအုပါအဝင် အာဆယီံိင်ုငေံတလွည်း 

ပါဝင်ပါတယ်။ အာရှေရေကာင်းကန်ုသွယ်မ လမ်းမ 

(Maritime Asia) ေစာေစာပိင်ုး တည်ေဆာက်ထားခဲ ့

တဲ့   အာရှပစိဖိတ်တည်ေဆာက်မ  (အေမရိကန်၊ 

အာဆီယံ၊ တုတ်) ထက် များစွာပုိမုိကျယ်ဝန်းပီး 

ေတာ ့အိ ိယသမုဒ ရာအေရှပုိင်းအထိသာ ကန်သတ် 

ထားတာမျိးမဟတ်ုဘ ဲနန်းတပ်ကက် (အေမရကိန် 

ြပည်ေထာင်စုအေရှဖျားရှိ က န်းငယ်)မှ ိုင်ိုဘီ 

(ကင်ညာိင်ုင ံမိေတာ်)အထ ိရည်မှန်းထားတယ် 

လို ေြပာပါတယ်။

အာရှ၊ အာဖရိကနဲ  အေမရိကတိုက်တိုမ ှပါဝင် 

ပီး လုံ ခံေရး၊ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးနဲ ကန်ုသွယ်ေရးစတဲ ့

ကစိ ရပ်ေတကွိ ုဦးတည်ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ေနသလိ ု

အလျင်အြမန်       ြဖစ်ေပ တိုးတက်ေနတာလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။

ဆက်ဆံေရးပုံစံသစ်တစ်ရပ ်မလွဲမေသွေပ ထွန်း

ယူေရးရှားစုစည်းမ ကေတာ့ အာရှနဲ  ဥေရာပကိ ု

တစ်ခုတည်းေသာ   ခိုင်မာေတာင့်တင်းတဲ ့    မဟာ 

ဗျဟာေြမာက်စနစ်ကီး (Strategic System)အြဖစ် 

ေပါင်းစည်းပုံေဖာ်ေရးြဖစ်ပီး    သမိုင်းတစ်ေလ ာက် 

ကာလကာရှည်ကတည်းက အြမစ်တွယ်ခဲ့ပီးြဖစ်တဲ ့ 

အိုင်ဒီယာအေဟာင်းကိုပ ဲ   ဆန်းသစ်စွာပုံေဖာ်တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ပထဝအီေနအထားအရ သီးြခားအသွင် 

ေဆာင်ေနတဲ့ေဒသေတွရဲေစျးကွက်နဲ        လူမ အဖွဲ 

အစည်းေတွကို   အြပန်အလှန်မှီခိုအားထားရတဲ့ 

မဟာေဒသကီး   (Super-continental-sized    

independence)  အြဖစ်  ပုေံဖာ်ိင်ုေရးဦးတည်ကိးပမ်း 

ချက်ြဖစ်ပါတယ်။ တတ်ုိင်ုငရံဲ Belt & Road  စီးပွား 

ေရးမဟာဗျဟာက ကမ်းလှမ်းလာတဲ ့ဥေရာပ၊ အာရှ 

နဲ   အာဖရိကေဒသများ က ယ်ဝချမ်းသာေရးဆုိင်ရာ 

ကတကိဝတ်ေတနွဲ  ေြခလှမ်းေတမှွာ ြငင်းဆုိဖုိခက်ခဲ 

လှတဲ ့အခိင်ုအမာအာမခခံျက်ေတ ွများစွာပါဝင်လျက် 

ရိှေနရာ ယေူရးရှားစစုည်းမ ဟာလည်း  အရိှန်အဟန်ုနဲ 

ကမ ာကီးရဲတစ်ဖက်ေစာင်းနင်းြဖစ်မ ကိ ု  ေြပာင်းြပန် 

လှန်လိမ့်မယ်လို ယူဆရပါတယ်။   ဥေရာပ၊   အာရှ    

ေပါင်းစည်းထားတ့ဲ မဟာအင်အားအစုအဖဲွကီးသာ

ြဖစ်ေပ ခဲ့ရင် အံ့မခန်းအင်အားကီးတစ်ရပ ်    မုချ 

ြဖစ်ထွန်းလာမှာြဖစ်ပါတယ်။  ုရှားကလည်း  သူရဲ 

ေဒသတွင်းအေရးပါမ ကို အထူးပုံေဖာ်ဖိုကိးပမ်းေန 

သလိ ုေနတိုးအပ်ုစကု သူရဲေဒသတွင်း လ မ်းမိုးိုင်ေရး   

မဆုတ်မနစ်ကိးပမ်းလျက်ရှိရာ ယူေရးရှားရဲအေြခ 

အေနဟာ ထပ်ိတိက်ုေတွမ ေတနွဲ  ေပါင်းစည်းြဖစ်ေပ  

မ ေတ ွတစ်ပိင်နက်တည်းြဖစ်ေပ လျက်ရိှေနတာကိ ု  

အထူးအာုစံိက်ုေလလ့ာကဖို လိအုပ်ပါတယ်။ အေရှ 

နဲ  အေနာက်အဖိုရာ ဆက်ဆေံရးပုစံသံစ်တစ်ရပ် မလဲွ 

မေသွေပ ထွန်းလာမှာ မုချြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်တစ်ခါ        အာတိတ်ေဒသဟာလည်း 

အတ လ ိတ်နဲ         ပစိဖိတ်ေဒသိုင်ငံေရးေတွ 

ေပါင်းစည်းြဖစ်ေပ မ အတွက်   အေရးပါတဲ့အခန်း 

က  မှ   ပုံေဖာ်ပါလိမ့်မယ်။   ေြမာက်ဖျားပင်လယ ်

လမ်းေကာင်းကီး (The Northern Sea Route)  က 

ြဖစ်ုိင်ေြခနည်းလွန်းလှေသာ  သီအုိရီတစ်ရပ်အြဖစ ်

ရှိေနခဲ့ရာက     ကမ ာကီးပူေွးလာြခင်းဟူေသာ 

အေကာင်းတရားက ၎င်းလမ်းေကာင်းဆိင်ုရာသအီိရု ီ

ရဲြဖစ်ိင်ုေြခကိ ုအားြဖည့ေ်ပးခဲ့ပြီဖစ်ပါတယ်။ ကမ ာ 

လုံးဆိုင်ရာ ေရေကာင်းကုမ ဏီကီးြဖစ်တဲ ့Maersk 

ကုမ ဏီက ေရခဲရှင်းလင်းေရးအကူအညီမပါဘဲ အာတိတ် 

ေဒသခရီးကိ ုလက်ေတွြပသလိက်ုတဲအ့ခါ အဒဲေီဒသ 

ရဲပထဝီုိင်ငံေရးနဲ ပထဝီစီးပွားေရးဆုိင်ရာ အေရးပါမ  

တန်ဖိုးက များစွာြမင့်တက်သွားပါေတာ့တယ်။

ပထဝီအေနအထားအရ  လွန်စွာအေရးပါလှတဲ့ 

အာတိတ်ေဒသရဲ လမ်းေကာင်းသစ်ြဖစ်ေပ လာမ  

က   ဥစ ာဓနနဲပါဝါြဖန် ကက်မ အသစ်ကို ကမ ာကီး 

အတွက် ဖန်တီးေတာ့မယ်လုိ ယူဆလာကပါတယ်။

အစွမ်းကုန်တည်ေဆာက်ြဖည့်ဆည်း

တတ်ုနဲ ရှုားတိုဟာ စီးပွားေရးဆိင်ုရာ အေြခခ ံ

အေဆာက်အအုံေတွ၊   ေရတပ်စွမ်းရည ်   (Naval 

capacity)  နဲ   စစ်ေရးစွမ်းရည် (Military capacity) 

တိုကို အစွမ်းကုန် တည်ေဆာက်ြဖည့်ဆည်းေနကပီ 

ြဖစ်ပီး    တုတ်ိုင်ငံက   ၎င်းရဲဝင်ိုးစွန်းပိုးလမ်းမ 

(Polar Silk Road) ရည်မှန်းချက်ကိ ုအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ိုင်ေရးအတွက်    ေြမာက်ပိုင်းပင်လယ်လမ်း 

ေကာင်းမှာ ရင်းီှးြမပ်ံှကဖို စီးပွားေရးလပ်ုငန်းေတ ွ

ကိ ုတက်က စွာအားေပးအားေြမာက်ြပေနပြီဖစ်တာ

ကို    သတိြပမိကဖိုြဖစ်ပါတယ်။    အာတိတ်ေဒသ 

ကိးပမ်းမ ေတွကို   တားဆီးိုင်ေရး   အေမရိကန် 

ြပည်ေထာင်စုက   ကုလသမဂ ပင်လယ်ေရေကာင်း 

ဆုိင်ရာဥပေဒကုိ    ကုိင်စဲွလျက်    သတိေပးခ့ဲြခင်းက 

အေရှကမ ာရဲအရိှန်အဟန်ုနဲ တန်ခိုးထွားလာိင်ုမ ကိ ု

ဟန်လိုတဲ့သေဘာလို ယူဆရပါတယ်။ ၁၉၅၆ ခုှစ် 

က   ဗိတိန်ဟာ   စူးအက်တူးေြမာင်းကိ ု   ြပန်လည် 

ထန်ိးချပ်ိင်ုေရး အဂီျစ်နဲ  စစ်မက်ြဖစ်ပွားခဲဖ့ူးသလိပု ဲ

အာတတ်ိစုိးမုိးေရးအတွက် သင့်ေတာ်တ့ဲစီမံေဆာင်ရက်  

မ ေတ ွမြပလပ်ုိင်ုခဲရ့င် စူးအက်ေြမာက်ပိင်ုးလတ ီကျ 

အနည်းငယ်ခန်အကွာ  ေနရာသစ်တစ်ခုမှာ   သမုိင်း 

ဟာ တစ်ပတ်လည်ိုင်ပါေသးတယ်။

ဒီလုိြဖစ်ထွန်းမ အသစ်ေတွ၊    စုစည်းမ အသစ် 

ေတွက     ေတာငး်ဆုိလာတ့ဲအေြခအေနသစ်နဲ 

လုိက်ေလျာညေီထရိှွဖို ကမ ာမှာလည်း    လိက်ုေလျာ 

ညီေထွ ေြပာင်းလဲေပးရေတာ့မယ့်ကိစ ေတွ မုချ 

ရှိလာပါလိမ့်မယ်။     ပါဝါမ ေြခအေြပာင်းအလဲနဲ  

ကိက်ုညတီဲတ့ုံြပန်ေဆာင်ရက်မ ေတကွိ ု    ိင်ုငေံတ ွ

အားလုံးနဲ  ကမ ာ့အင်စတီကျးရှင်းေတွအားလံုးက 

တံုြပန်ေဆာင်ရက်ကရပါလိမ့်မယ်။

အြပည့်အဝတုံြပန်ေဆာင်ရက်ိုင်စွမ်းမရှိ

ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ    အင်စတီကျးရှင်းေတွရဲ 

ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလမဲ ေတကွိလုည်း ြမင်ေတွလာရပါ 

လမိ့မ်ယ်။ လက်ရိှိင်ုငတံကာ အင်စတကီျးရှင်းေတ ွ

က ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံေတွနဲ  အသစ်ထွက်ေပ လာတဲ့ 

ပါဝါေတကွိ ုအြပည့အ်ဝ တုံြပန်ေဆာင်ရက်ိင်ုစွမ်း 

မရိှေကာင်း အထင်အရှားြမင်ေတွလာေနရပြီဖစ်ပါ 

တယ်။ ပါဝါချန်ိခွင်လ ာအေရ၊ ပထဝီိင်ုငေံရးအေြခ 

အေနသစ်တိုကိ ုမည်သည့လ်က်ရိှအင်စတကီျးရှင်း 

ေတကွမှ ေကာင်းစွာစီမံုိင်ဖုိ အေကာင်းမရိှေကာင်း 

ိင်ုငတံကာက ေခါင်းေဆာင်ေတ ွနားလည်သေဘာ 

ေပါက်လာကပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဥပမာအားြဖင့ ်ကလုသမဂ ဟာ ကမ ာတစ်ဝန်း 

က ုိင်ငံေရးြပဿနာေတွကုိ ထိထိေရာက်ေရာက် 

ေြဖရှင်းိင်ုေရး ေဆွးေွးေြပာဆိုိင်ုမယ့ ်ဗဟိဌုာန 

အြဖစ်       ဆက်လက်ရပ်တည်ိုင်မယ်ဆိုတာကိ ု

သသံယရိှလာကပါတယ်။   အာဆယီ ံ   သိုမဟတ်ု 

အာတိတ်ေကာင်စီကဲ့သိုေသာ       ေဒသဆိုင်ရာ 

အင်စတကီျးရှင်းေတကွ  ၎င်းတုိရဲကုိယ်ပုိင်စံ န်း 

ေတွနဲ  စည်းမျ်းေတွကိ ုြမင့်တင်ပီး မိမိတိုေဒသ 

တွင်းအကျိးစီးပွားနဲ  ကမ ာ့အကျိးစီးပွားကုိ ထိထိ 

ေရာက်ေရာက်ေမာင်းှင်ိင်ုေရး      ကိးပမ်းကမှာ 

လားဆိုတဲ့ ေမးခွန်းသစ်မျိးေတွ များစွာေပ ထွက် 

လာေနပီြဖစ်ပါတယ်။

ပထဝီိင်ုငေံရးအေြခခတံဲ ့ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ ေတ ွ    ေဒသတိင်ုးနီးပါး   အခထုက်ပိမုိြုဖစ်တည် 

လာဖိုလည်းရှိပါတယ်။          မေသချာမေရရာတဲ ့

လ ပ်ခတ်မ များတဲ့    ကမ ာ့မ ေြခကို    အေြခခံပီး 

အေကာင်းကစိ တစ်ရပ်ချင်းအေပ         အေြခခတံဲ ့

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေတ ွြဖစ်ေပ လာဖိုရိှပါတယ်။ 

ဥပမာအားြဖင့ ်အိ ိယနဲ ြပင်သစ်ကား  ေရေကာင်း 

ဆိုင်ရာလုံ ခံေရးနဲ    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

ပူးေပါင်းေဆာငရ်က်ေနကသလို   ဒန်ိးမတ်ိင်ုငရံဲ 

ငိြငင်မ ကိုမသိကျိးက န်ြပပီး     တုတ်ိုင်ငံက 

အာတတ်ိရည်မှန်းချက်ကိ ုအားြဖည့်ိင်ုေရး ဂရင်း 

လန်း (Greenland) နဲ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေတွ 

ြပလုပ်ေနတ့ဲကိစ ရပ်မျိးေတွနဲ  အလားတူြဖစ်ေပ  

လာိင်ုပါတယ်။ ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ အင်စတကီျးရှင်း 

ေတွရဲ   လိုက်ေလျာညီေထ ွ  စီမံခန်ခွဲိုင်စွမ်းကိ ု

စန်ိေခ လျက်ရိှတဲ ့ပါဝါေရလျားမ ေတဟွာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ အသစ်ေတွနဲ    ပဋိပက အသစ်ေတွ 

အတွက် ခန်မှန်းဖိုမလွယ်ကူတဲ ့ြဖစ်ေပ မ ေတွကို 

ဦးတည်လျက်ရှိေကာင်း    အထင်အရှားြမင်ေတွ 

လာရတာြဖစ်ပါတယ်။

အာတတ်ိလမ်းေကာင်းသစ်ကီးကိ ုဖွင့လှ်စ်က 

မယ့်ပါဝါေတွက ကမ ာ့အြခားေဒသေတွကုိ   လံု ခံ 

ေရးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ ေတွ   ြပလုပ်ိုင်စွမ်းရှိ၊     မရှိ 

စမ်းသပ်ခရံိင်ုတဲက့ာလေတဆွ ီ ေရာက်လာိင်ုပါ 

ေသးတယ်။                     စာမျက်ှာ ၂၃ သို 



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ေရတာရှည ်  ိုဝင်ဘာ ၂၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ်အတွင်းရှိ 

ဆွာဆည်တမံှင့် ေချာင်းမကီး(မိလ)ှ ဆည်တမံ 

ှစ်ခုမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေွစပါးရာသီ၌ ဧက ၉၈၀၀ ကို 

ေရေပးေဝရန်လျာထားေကာင်း မိနယ်ဆည်ေြမာင်း 

ှင့် ေရအသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ သရိသည်။ 

ဆွာဆည်တမံ ေရေပးလက်တံေြမာင်းအမှတ ်

(၂)မှ ေရေပးေဝရာတွင ်သိုင်းဝ၊ ကွင်းကီး၊ ကုန်ကီး၊ 

ဆွာမင်းလမ်း၊ သေြပတန်း၊ ေညာင်ပင်သာ၊ ဒုိးတန်း၊ 

ကွမ်းအံုေကျးရာအုပ်စုအတွင်း ေွစပါး ဧက  ၉၅၀၀ 

ကိ ုဒဇီင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် ေရစတင်ေပးေဝသွားမည် 

ြဖစ်သည်။  ထိုအတူ  မိလှမိအေနာက်ဘက်ရှိ 

ေချာင်းမကီးဆည်တမံမ ှ       ေငွေတာင်၊ မိလှ၊ 

နတ်ေတာင်ေကျးရာအပ်ုစမုျားတွင် ေစွပါးစိက်ုဧက 

၃၀၀ ကုိ ေရေပးေဝသွားမည်ြဖစ်သည်။ ေွစပါးစုိက်ပျိး 

ေသာ ေတာင်သူများအေနြဖင့် အပူချနိ်ြပင်းသည့် 

ေကွာလအတွင်း ေအာင်ေရလိအုပ်ချက်အခက်အခ ဲ

များမရိှေစရန် ရက် ၉၀ ှင့် ၁၀၀ သက်တမ်းစပါးမျိး 

များကို ေရးချယ်စိုက်ပျိးလ င်  အဆင်ေြပိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိတွင ်စပါးစိုက်ပျိးပီးပါက သွင်းအားစ ု

များြဖစ်ေသာ ထွန်ယက်ခ၊ ဓာတ်ေြမ၊ ပုိးသတ်ေဆး၊ 

ေပါင်းသတ်ေဆး     သွင်းအားစုကုန်ကျစရိတ်များ 

ြမင့်တက်ေနသည့်အားေလျာ်စွာ     စပါးေစျး န်း 

ေကာင်းမွန်မှသာ ေတာင်သူများ အဆင်ေြပိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။                                          ကိုလွင်(ဆွာ)

No Product Name Pack Size
Price in Kyats 

(Retail)
Company Name

Antibiotics

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

2 P.O - Cefalexin 500 mg Box of 10x10's 6100 Aorta

3 P.O - Levofloxacin 500 mg Box of 10x10's 7000 Shwe Htay Min

4 P.O.Cefixime Box of 3x10's 3600 Aorta

5 P.O Amoxicillin+ Clavulanic Acid Box of 1x6's 1800 Aorta

6 Injection - Levofloxacin 500 mg 1x1 3000 Yadanar

7 Injection - Ceftriazone 1G 1's 700 KCL

8
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 1G
Vial 4900 Ready Medicine

9
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 2G
Vial 9300 Ready Medicine

10 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

 စာမျက်ှာ ၂၂ မှ

ပထဝီမဟာဗျဟာသစ ်(new geostrategy)

က စူးအက်တူးေြမာင်းနဲ မလက ာေရလက်ကားတို 

ရဲ ကာလကာရှည်အသံုးဝင်မ ကိ ု   အာတတ်ိလမ်း 

ေကာင်းသစ်နဲ ြဖတ်ေကျာ်ပီး   အဆံုးသတ်ပစ်ုိင် 

တာေကာင့ ်အကျိးစီးပွားဆိင်ုရာ   ထပ်ိတိက်ုေတွမ  

ေတွဟာ  ကမ ာ့ပါဝါေတွအကား  ပိုမိုရှိလာိုင်ပါ 

တယ်။    အင်ဒိုပစိဖိတ်နဲ     ယူေရးရှားေဒသတိုရဲ 

အထန်ိးအကွပ်မဲြ့ဖစ်လာမ ကိ ုခန်မှန်းထားတာေတ ွ

လည်းရိှရာ ေဒသဆိင်ုရာပါဝါေတရွဲ အားပိင်မ ေတ ွ

လည်း အဲဒီြပဿနာနဲဆက်စပ်ပီး ြမင်ေတွရလာ 

ိုင်ပါတယ်။

 အင်စတီကျးရှင်းဆုိင်ရာ   ေဆွးေွးမ အသစ် 

ေတနွဲ     ြဖစ်ထွန်းမ အသစ်ေတ ွ ရိှလာပါလမိ့မ်ယ်။ 

ဥပမာအားြဖင့ ်  အီးယကူ    အိ ိယသမဒု ရာအဝန်း 

အဝိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း  (Indian Ocean Rim 

Association) အတွက် လုံးပန်းေနသလိ ုအာဆယီ ံ

ိုင်ငံေတွဟာလည်း      အာတိတ်ေကာင်စီအတွက ်

ကိးပမ်းမ ေတွရှိေနပီြဖစ်တဲ့ ြဖစ်ေပ မ မျိးေတွကို 

ေမ ာ်လင့်လိုရပါတယ်။      ကုလသမဂ ကဲ့သိုေသာ 

ကမ ာလံုးဆုိင်ရာ  အင်စတကီျးရှင်းေတရွဲ အားထား 

ရမ နဲ  အသုံးဝင်မ ဟာ အကီးအကျယ်စိန်ေခ မ ေတွ 

ရင်ဆိုင်လာရမှာြဖစ်ပါတယ်။   ေနတိုးနဲ      ရှန်ဟိုင်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးအဖွဲ          (Shanghai 

Cooperation Organization) တိုအကား ယေူရးရှား 

ေဒသလံုခံေရးနဲဆက် ယ်မ လိ ု        ကိစ ရပ်ေတွကုိ  

ေြပာဆိေုဆွးေွးမ ေတ ွ      ြပလပ်ုရမယ့အ်ေြခအေနသစ် 

ေတွလည်း ြဖစ်ေပ လာိုင်ပါေသးတယ်။

စစ်ေအးေတွြဖစ်ေပ ိုင်

ကမ ာအံှ သီးြခားစီြဖစ်ေပ ုိင်တ့ဲ စစ်ေအးေတွ 

(separate cold wars) ြဖစ်ေပ ိင်ုေြခကိလုည်း မလဲွ 

မေသ ွတွက်ချက်ထားသင့တ်ာြဖစ်ပါတယ်။ ှစ်ဆယ် 

ရာစ ုစစ်ေအးကဲသ့ို ပါဝါအပ်ုစှုစ်ခအုကား ြပဿနာ 

(Bipolar conflict) မဟုတ်ပါ။   စစ်ေအးေတွမှာ 

သီးြခားရည်ရယ်ချက်ေတနွဲ  အေြခခအံေကာင်းေတ ွ

ရှိမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဓိပ ာယ်ေတွ၊ ဦးတည်ချက်ေတွ 

ကဲွြပားပါလမိ့မ်ယ်။ အိ ိယနဲ  တတ်ုကား  ဟမိဝ ာ 

စစ်ေအးလို၊ ေမာ်စကို၊ ဝါရှင်တန်နဲ  ဥေရာပကား 

ြဖစ်ေပ လာိုင်တဲ့   အာတိတ်စစ်ေအးလို၊    ေြမထဲ 

ပင်လယ်အေရးအတွက်  အီးယနူဲ    တတ်ုတိုအကား 

စစ်ေအးလို ေဒသအလိုက်မဟာမိတ်ြဖစ်မ နဲ  အကျိး 

စီးပွားေတွအေပ အေြခခံပီး    သီးြခားစစ်ေအးေတ ွ

လ မ်းမိုးလာိုင်ေြခရှိပါတယ်။ ကမ ာအှံ ြဖန် ကက ်

ေပ ထွန်းလာမယ့်ပါဝါကီး၊ ငယ်၊ လတ်တိုအကား   

သမ်ိေမွနက်နလှဲတဲ ့  စီးပွားေရး၊   လမူ ေရးနဲ   စစ်ေရး 

ဆိင်ုရာ လ မ်းမိုးအသာစီးရိင်ုေရး   တွန်းတိက်ုမ ေတ၊ွ 

ပူးေပါင်းမ ေတွ၊ ပိင်ဆိုင်မ ေတွြဖစ်ေပ လာမှာ  မုချ 

ြဖစ်ပါတယ်။

အလွန်လျင်ြမန်တဲ့ န်းထားနဲ      တစ်ဟုန်ထိုး 

ေြပးေနတဲ့ကမ ာမှာ   ပါဝါေတွကျဆုံးြခင်း    အသစ် 

ြဖစ်ေပ လာတာေတွကိုလည်း    ကမ ာအှံြမင်ေတွ 

ကရမှာပါ။  ေခတ်သစ်ကမ ာကီး  ငမ်ိးချမ်းသာယာ 

ေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်  ှစ်ဆယ့်တစ် 

ရာစုနဲကိုက်ညီတဲ ့       အေတွးအေခ သစ်ေတွ၊   

ိုင်ငံေရးစနစ်ပုံစံေတွ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ပုံစံ

သစ်ေတနွဲ  ိင်ုငေံတ ွအသီးသီးက   လည်းေကာင်း၊    

ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက    လည်းေကာင်း   

စီမံခန် ခဲွမ ပံုစံသစ်ေတွကုိ   တီထွင်ေဖာ်ထုတ်ကရ 

ေတာ့မယ်ဆိုတဲ့အရှိတရားကိ ု ြငင်းဆန်ဖို    ပိုမို 

ခက်ခလဲာေနပြီဖစ်ေကာင်း   အထင်အရှားြမင်ေတွ 

လာကရပ ီ ြဖစ်ပါတယ်။  ဒါေကာင့ ်ိင်ုငအံသီးသီး   

(အထူးသြဖင့ ်ပထဝီိင်ုငေံရးအရ တစ်ကမ ာလုံးနဲ  

ဆက်စပ်ပီး အေရးပါတ့ဲုိင်ငံေတွ) အေနနဲ  အေြခ 

အေနသစ်မှာ ြဖစ်ေပ လာမယ့ ် စန်ိေခ မ အသစ်ေတ ွ

အတွက်   ကိတင်ြပင်ဆင်ထားကပီး  အဲဒီလို 

ြပင်ဆင်တံုြပန်ုိင်မ ေပ  အေြခခတံဲအ့ကျိးအြမတ် 

သစ်၊ အခွင့အ်လမ်းသစ်ေတကွိ ုဖန်တီးရယူိင်ုကဖို  

လိုအပ်ေကာင်း တင်ြပလိုရင်းြဖစ်ပါတယ်။       ။

ေရတာရှည်မိနယ်၌ ဆည်တမံ ှစ်ခုမှ ေွစပါး ဧက ၉၈၀၀ ကို ေရေပးေဝသွားမည် ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင် 
အသံုးများသည့် ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

(၂၀-၁၁-၂၀၂၁)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 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ 

၄၁၅ ၃၀-၉-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် အထက(၃၀) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၁၆ ၁-၁၀-၂၀၂၁ ကရင် ကာအင်းဆိပ်ကီး အထက(ခွဲ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၁၇ ၄-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်မေရာ အထက လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၁၈ ၆-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ဒဂု(ံေတာင်) အလကခဲွ(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၁၉ ၆-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မဂ  လာဒုံ ပညာေရးစီမံခန်ခဲွမ သင်တန်းေကျာင်း လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၀ ၁၀-၁၀-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ကမာရတ် အမက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၁ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် အထက(၃၅) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၂ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ေမာ်လမိင် အတ ရံသင်တန်းေကျာင်း လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၃ ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို အလက(ခွဲ)(ဘိုက ား) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၄ ၁၇-၁၀-၂၀၂၁ ပဲခူး ြပည် အထက (ဝက်ထီးကန်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၅ ၂၇-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် အထက(၃၀) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၆ ၃၁-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ေချာင်းဦး အမက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၇ ၁-၁၁-၂၀၂၁ ကရင် ကာအင်းဆိပ်ကီး အထက (ဘုရားသံုးဆူ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၈ ၁-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ကည့်ြမင်တုိင် အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၂၉ ၃-၁၁-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ေြမာင်းြမ ဖုိးကာကုန်းေကျးရာ မူလွန်ေကျာင်း မီး  ဖျက်ဆီး

»» စာမျက်ှာ ၁၉ မှ 
၄၃၀ ၄-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃၁ ၄-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကူးမိ အမက (ဆင်က န်း) လက်နက်ငယ်ြဖင့်ပစ်ခတ်၊ လက်လုပ် 

မိုင်းြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃၂ ၆-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကန်ဘလူ အမက(မူလွန်) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃၃ ၇-၁၁-၂၀၂၁ ကချင် ြမစ်ကီးနား အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃၄ ၈-၁၁-၂၀၂၁ ကယား လွိင်ေကာ် အထက(၁) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃၅ ၉-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ကေလး အထက(၉) ေတာင်သာ လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃၆ ၉-၁၁-၂၀၂၁ မေကွး ေရစကိ အလက(ခဲွ) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃၇ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မုံရာ အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃၈ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး ချမ်းြမသာစည် အထက(၇) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၃၉ ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ရှမ်း ေအာင်ပန်း အထက(၈) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၄၀ ၉-၁၁-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ မအူပင် အမက မီး  ဖျက်ဆီး

၄၄၁ ၅-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တန်ဆည် အထက(၂) လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၄၂ ၆-၁၁-၂၀၂၁ ကရင် ကာအင်းဆိပ်ကီး မူလွန် လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၄၃ ၈-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး စ့်ကူး အထက(ခဲွ) လက်နက်ငယ်ြဖင့်ပစ်ခတ်၊ 

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

၄၄၄ ၈-၁၁-၂၀၂၁ ရှမ်း မန်တုံ အထက(မန်တံု) ှင့် 

မိနယ်ပညာေရးမှးံုး

လက်ပစ်ဗုံးများြဖင့်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်

ြမစ်ေချာင်းများဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသ(၉)၊ တနသ  ာရတီိင်ုး 
ေဒသကီးံုးမှ ၂၀၂၁ခု၊ ေအာက်တုိဘာလမှ ၂၀၂၂ခု၊ မတ်လအထိ (၆)လ 
အတွင်း တိုင်းေဒသကီးေငွလုံးေငွရင်း ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရက်မည့ ်
မတ်ိခိင်ုှင့ ်ေကာ့ေသာင်းခုိင်အတွင်း ကမ်းပိကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်း 
များအတွက် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေရး အိတ်ဖွင့် 
တင်ဒါတင်သွင်းရန် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ေခ  
အပ်ပါသည်။
 တင်ဒါေရာင်းချြခင်း - ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများဖံွဖိး

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊     ေဒသ(၉)၊ 
တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးံုး၊ လမ်းသစ် 
လမ်း၊ ဆန်းချရီပ်၊ ထားဝယ်မိ

 တင်ဒါတင်သွင်းြခင်းှင့ ်- ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများဖံွဖိး
 စိစစ်ေရးချယ်မည့်ေနရာ   တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊   ေဒသ(၉)၊ 

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးံုး၊ လမ်းသစ် 
လမ်း၊ ဆန်းချရီပ်၊ ထားဝယ်မိ

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်၊ ုံးချနိ်အတွင်း
 စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်၊ (၁၆:၀၀)နာရီ
 ပိတ်မည့်ရက/်အချနိ်
 စတင်ဖွင့်လှစ်မည့ ် - (၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်၊ (၁၀:၀၀)နာရီ
 ရက်/အချနိ်  (အေြပာင်းအလရိှဲပါက အချန်ိမေီကညာ 

သွားပါမည်။)
အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ၊ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံ၊ံ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့ ်

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသ(၉)၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးုံး၊ 
ထားဝယ်မိ၊ ဖန်ုး-၀၅၉-၂၀၂၂၁၆၃ ဖန်ုး-၀၅၉-၂၀၂၂၁၆၃ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိင်ုပါသည်။

တင်ဒါေရးချယ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါေရးချယ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ေြပာင်းလဲြခင်းဖခင်အမည်မှန်ေြပာင်းလဲြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး၊  ခရမ်းမိ 

နယ်၊ ကင်မွန်း ခံေကျးရာေန က န်ေတာ် 
ဦးညီညီေအာင် [၁၂/သလန(ုိင်)၁၃၀၃၃၇] 
ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ သမီးြဖစ်သ ူမေရ ယမင်း 
ဦး၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးညီညီေအာင ်
ြဖစ်ပါေကာင်း။   

           ဦးညီညီေအာင်ဦးညီညီေအာင်

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ ဂန်ေဂါခုိင်၊ 

ဂန်ေဂါမိ အေြခခံ ပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်း၊ ဒသမတန်းတွင် တက်ေရာက ်

ေနေသာ အဖ ဦးေန  င်း၏သား ေမာင်ချစ် 

ေမာင်၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ (၅- 

၅-၂၀၀၅)ြဖစ်ပါသည်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးမျိးသီဟထွန်း [၂/ဒမဆ(ိုင်) 

၀၆၄၈၃၉]၏  ိုင်ငံကူးလက်မှတ ်

(မမှတ်မိ)သည် ေပျာက်ဆံုးသွားပါ၍ 

ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။      ဖုန်း-၀၉-၇၄၀၈၄၈၆၄၈ဖုန်း-၀၉-၇၄၀၈၄၈၆၄၈

ဥတုရာသီဥတုရာသီ

ေတာကိုမှီ၏ေတာကိုမှီ၏

ကမ ာ့အပူချနိ် ကမ ာ့အပူချနိ် 

ေလ ာ့ချဖို ေလ ာ့ချဖို 

အုိဇုန်းလ ာအုိဇုန်းလ ာ

ကာကွယ်မ နဲကာကွယ်မ နဲ

အတူ အတူ 

ဆက်လက် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်စိုေဆာင်ရက်စို

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၇)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၅၇)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၁)၊ ဧရိယာ ေပ(၄၀x၆၀)ခန်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ထိုေြမေပ ရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၁)၊ ဧရိယာ ေပ(၄၀x၆၀)ခန်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ထိုေြမေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ဦးဝင်းေအာင် အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ကို အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူထားပီး လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ လှမျိးသန်း[၁၂/လသန 
(ိုင်)၀၀၆၀၉၀]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ   ေဒ ေအးေအးစန်း[၁၃/ကမန(ိုင်)၀၈၃၀၄၂]က  အပီးအပိုင ်
လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက 
ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ 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)

Zaluckpwint Real Estate & Law Firm Zaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013@gmail.com2013@gmail.com
စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ 

ုံးချပ်-အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph:09-5018076ုံးချပ်-အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph:09-5018076

"ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည'်'
ခံကျယ်ကျယ် အိမ်ကီးကီးြဖင့် မိသားစုများများေနထိုင်လိုသူများ 

အတွက် စီးပွားေရးလပ်ုရန်ေကာင်း၊ မသိားစေုနထိင်ုရန် အဆင်ေြပ အချက် 

အချာကျ ေနရာေကာင်း၊ မျက်ှာစာှစ်ဖက် ေထာင့်ကွက်၊ ေဇကမ ာ၊ 

စွယ်ေတာ်စီးတီးကွန်ဒိအုနီး၊ ပေိတာက်ရပ်ိသာ လမ်းမကီးေပ ၊  ခအံကျယ် 

(100' x 100')၊ 2RC, Master Bedroom (၅)ခန်း၊ ပရိေဘာဂအချိပါ၊ 

အိမ်အသစ်။   ကျပ်သိန်း (5500)

အိမ် ခံေြမအား Banking ေငွတဝက်ြဖင့ ်ေပးေချိုင်ပါသည်။

ဖုန်း- 09-5178979, 09-451146685, 09-43022828, 09-2101000,

        09-696988751.

 လက်စတာစီးတီးအသင်းမှ

လက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ  ချယ်လ်ဆီး 

အသင်းတိုပွဲစ်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ 

ပထမပိင်ုးပဲွကစားချန်ိ ၁၄ မနိစ်မှာပ ဲဒူဂီျာရဲ 

သွင်းဂိုးနဲ  ဦးေဆာင်ဂိုးစတင်ရရှိခဲ့တာြဖစ ်

ပီး ပွဲကစားချနိ ်၂၈ မိနစ်မှာ ကန်တီရဲ သွင်း 

ဂိုး ထပ်မရံရိှခဲတ့ာေကာင့ ်ပထမပိင်ုးပဲွကစား 

ချနိ်အပီးမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ှစ်ဂိုး 

ြပတ်နဲ  ဦးေဆာင်ိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

လက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ ဒုတိယ 

ပိုင်းမှာ ေချပဂိုးြပန်လည်ရရှိေရး အကိတ် 

အနယ် ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ေပမယ့် ေချပဂိုး 

ြပန်လည်မသွင်းယူိုင်ခဲ့တဲ့အြပင် ပွဲကစား 

ချနိ် ၇၁ မိနစ်မှာ ပူလီဆစ်ရဲ သွင်းဂိုးကို 

ထပ်မံခွင့်ြပေပးခဲ့ရတာေကာင့် ချယ်လ်ဆီး 

အသင်းက    လက်စတာစီးတီးအသင်းကိ ု

သုံးဂိုးြပတ်နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ   လက်စတာ 

စီးတီးအသင်းကို သုံးဂိုးြပတ်နဲ  အိုင်ရရှိ 

ခဲ့တာေကာင့်     ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ်(၁၂) 

ကစားပီးချန်ိမှာ ရမှတ် ၂၉ မှတ်နဲ  အမှတ်ေပး 

ဇယားထပ်ိမှာ ဆက်လက်ဦးေဆာင်ိင်ုခဲတ့ာ

ြဖစ်ပါတယ်။                                                          

 ေငွကယ်

 ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းမှ

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်    အသင်း 

သည် တူရကီုိင်ငံတွင် ေြခစမ်းပွဲသုံးပွဲ 

ကစားထားပီး ငါးပဲွအထ ိကစားိင်ုရန် 

ရည်ရယ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။   ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်အသင်းသည ်    တူရကီ 

အေပျာ်တမ်းကလပ်များ   ြဖစ်သည့ ်

မာနက်ဗ်ဂတ်စေပ အသင်းကိ ုှစ်ဂိုး-

တစ်ဂိုး၊    အန်တယ်လ်ရာဟယ်စေပ  

အသင်းကိ ုရှစ်ဂိုးြပတ်ြဖင့ ်အိုင်ရပီး 

အာဖရိကအသင်းြဖစ်ေသာ ဘူရန်ဒီ 

လက်ေရးစင်အသင်းကုိ ှစ်ဂုိး-တစ်ဂုိး 

ြဖင့် အေရးနိမ့်ထားသည်။

ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းသည် 

ဆူဇူကီးဖလား         ပိင်ပွဲအတွက ်  

ကစားသမား ၂၅ ဦး ေရးချယ်ထားပီး 

မေလးရှားကလပ ် ဆီလန်ေဂါအသင်း 

တွင် ကစားေနသည့် တိုက်စစ်ကစား 

သမား ဟိန်းထက်ေအာင်မှလွဲ၍ ကျန် 

ကစားသမားများမှာ ပူးေပါင်းေလက့ျင့ ်

ေနပီြဖစ်သည်။                    ကိုညီေလး

 မိုးယွန်းကီးမှ

ြမန်မာြပည်သို ေဆာင်းခိုငှက်များ ေအာက်တိုဘာလ 

လယ်တွင် စတင်ဝင်ေရာက်၍ ဧပလီဆန်းတွင် ေြမာက်ဝန်ိုး 

စွန်းသို  ြပန်လည်ဆုတ်ခွာေလ့ရှိသည်။ ေဆာင်းရာသီတွင ်

မိုးယွန်းကီးေဘးမ့ဲအင်းသုိ ငှက်မျိးစိတ်ေပါင်း ၃၀ မှ ၄၀ ကား 

ေဆာင်းခိေုလရိှ့ပီး ယမန်ှစ်က စင်ေရာ်မျိးစတ်ိသစ်အေနြဖင့ ်

မိုးယွန်းကီးေဘးမဲအ့င်းသို      ပထမဆုံး       ဝင်ေရာက်လာခဲရ့ာ 

မှတ်တမ်းတင်ထားေကာင်း သိရသည်။ ယခုှစ် ေအာက်တိဘုာ 

လတွင် မိုးယွန်းကီးေဘးမဲ့အင်းသို  ငှက်မျိးစိတ် ၁၁ မျိး 

ဝင်ေရာက်လျက်ရှိပီး မျိးသု်းရန်အ ရာယ်ှင့်နီးကပ်ေန

ေသာ ငှက်မျိးစိတ်ြဖစ်သည့ ် ေဂါဒ်ဝစ် တ်သီးရှည်ငှက်ှင့ ်

အြခားေသာငှက်မျိးစိတ်များလည်း         ေဆာင်းခိုလျက်ရှ ိ

သည်။ 

ေဆာင်းခိုလျက်ရှိ

အေရှအာရှဩစေတးလျငှက်ပျသံန်းရာလမ်းေကာင်း

မှ ဆိက်ုေဘးရီးယား၊ အာဖဂန်နစ တန်၊  မွန်ဂိလုီးယား၊  ရှုား၊ 

တုတ်ှင့် ိုင်ငံေပါင်း ၁၃ ိုင်ငံကိုြဖတ်သန်း၍ ေဆာင်းခို 

ငှက်များ ြမန်မာိုင်ငံသို ဝင်ေရာက်လျက်ရှိသည့်နည်းတူ 

အာရှဗဟို ငှက်ပျသံန်းရာလမ်းေကာင်းမှလည်း ိုင်ငံေပါင်း  

၃၀ ကို ြဖတ်သန်းပီး  ငှက်မျိးစိတ်ေပါင်း ၃၀၇ မျိးသည် 

အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများသို  ဝင်ေရာက်လျက်ရှိသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံသုိေရေပျာ်ငှက်မျိးစိတ် ၁၈၂ မျိး ဝင်ေရာက်ေလရိှ့ပီး 

ခုတုတ်ငှက်၊ ေရဘဲ၊ ေတာဝမ်းဘဲ၊ ေရကက်၊ ဘဲရစ်ငှက်၊ 

ဒုန်းငှက်၊ ေဒါင်းလန်းေြခေထာက်ငှက်တိုသည် ယမန်ှစ် 

ေဆာင်းရာသီတွင ် မိုးယွန်းကီးေဘးမဲ့အင်းသို   ေစာစီးစွာ 

ေဆာင်းခိုလျက်ရှိသည်။

၁၈၇၈ ခုှစ် အဂ  လိပ်လက်ထက်တွင ်ပဲခူးစစ်ေတာင်း 

တူးေြမာင်းအတွင်း ေရွာသ၌ီ သစ်ေဖာင်၊ ဝါးေဖာင်များ ေမ ာ 

ရာတွင်  အဆင်ေြပလွယ်ကူေစရန ်  ေရေလှာင်ကန်အြဖစ ်

မိုးယွန်းကီးအင်းကိုတူးေဖာ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး  ှစ်ကာလကာ 

ေသာအခါ သဘာဝအင်းအြဖစ်ေြပာင်းလလဲာြခင်းြဖစ်သည်။     

မိုးယွန်းကီးေဘးမဲ့အင်းသည် ဧက ၂၅၆၀၀ ကျယ်ဝန်းပီး 

၁၉၈၈ ခုှစ်တွင် လယ်ယာှင့် သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီးဌာန 

က  မိုးယွန်းကီးေဘးမဲ့ေတာအြဖစ ်  စတင်တည်ေထာင်ခဲ ့

သည်။                                                  ဓာတ်ပုံ - ကူး  

သတင်း - ညိမ်းသူ (သတင်းစ်)



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ သေ  ဘာကျင်းလမ်း၊ 

၄/က စက်ဝန်းတွင်းေန ဦးေကျာ်သန်းဝင်း[၁၃/ကလန(ိုင်)၀၁၈၆၉၉]ှင့် 

ေဒ ခင်မာရီ[၉/မမန(ိုင်)၀၀၈၂၅၀]တို၏သမီး မသ ာရ န်းလဲ့ရည်[၁၂/

အစန(ိုင်)၂၁၉၅၅၁]သည် မိဘဆိုဆုံးမမ ကို နားမေထာင်ဘဲ ေနအိမ်မှ 

ထွက်သွားပါသြဖင့် သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်သည်။ ေနာက် 

ေနာင် ၎င်းှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ ရပ်များအား တာဝန်ယူမည်မဟုတ် 

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးေကျာ်သန်းဝင်းဦးေကျာ်သန်းဝင်း

အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးပါေကာင်း အကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှကွာရှင်းြပတ်စဲပီးပါေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ဗုိလ်မင်းေခါင်လမ်း၊ အမှတ်-၁၁/၄၁၀ ေန 

ေဒ ကည်ကည်သန်း(ဘ)ဦးလှေမာင်၏ သမီး မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၉/တသန(ိုင်)၀၇၇၉၀၁]

ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 

သည်မှာ-

ဦးကထံူး(ဘ)ဦးဘေအာင် မှတ်ပုတံင်အမှတ်[၉/တသန(ိင်ု)၀၅၇၄၀၆]ကိင်ုေဆာင်သ ူ

ှင့် က ု်ပ်တုိ၏အမ သည် ေဒ ကည်ကည်သန်း(ဘ)ဦးလှေမာင်၊ မှတ်ပံုတင်အမှတ်[၉/တသန 

(ိုင်)၀၇၇၉၀၁]ကိုင်ေဆာင်သူတိုသည ်လင်မယားချင်းစိတ်သေဘာထား တိုက်ဆိုင်မ မရှိက 

ေတာ့၍ “ှစ်ဦးသေဘာတူ အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်းကတိစာချပ်”“ှစ်ဦးသေဘာတူ အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်းကတိစာချပ်”ကုိ 

၃၁-၁၂-၂၀၂၀ေနတွင် ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ သရက်ေတာ (ေြမာက်)ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ုံး၌ လင်မယားအြဖစ်မ ှအပီးအပိုင်ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ကပီးြဖစ်ပါသည်။ 

လင်မယားအြဖစ် ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးအချန်ိမှအစြပ၍ ဦးကထံူးှင့ေ်ဒ ကည်ကည်သန်း 

တိုသည် တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး မည်သိုမ ပတ်သက်စပ်ဆိင်ုြခင်း မရိှကေတာပ့ါေကာင်းှင့ ်ဦးကထံူး၏ 

လမူ ေရး၊ စီးပွားေရးအ ပ်အရှင်းြပဿနာ တစ်စုတံစ်ရာသည် ဦးကထံူးှင့သ်ာဆက်သွယ်ေြဖရှင်း 

ရန်ြဖစ်ပီး  ေဒ ကည်ကည်သန်းှင့ ် လုံးဝ(လုံးဝ)ပတ်သက်ြခင်းမရိှပါေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ချိချိေမ း(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ တင်တင်ဝင်း(LL.B,D.B.L) ေဒ ချိချိေမ း(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ တင်တင်ဝင်း(LL.B,D.B.L)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန 

 (စ်-၁၀၅၃၅)(၃၀-၄-၂၀၁၅) (စ်-၃၅၇၈၈/၃၁-၁၂-၂၀၁၀) (စ်-၁၀၅၃၅)(၃၀-၄-၂၀၁၅) (စ်-၃၅၇၈၈/၃၁-၁၂-၂၀၁၀)

အမှတ်-၂၂/က၊ ၄-လ ာ၊ ကန်ေလးစုလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၂၃၃)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်-၂၂/က၊ ၄-လ ာ၊ ကန်ေလးစုလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၂၃၃)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 

 (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ မကျည်းတန်းေတာင်၊ ေနာက်ရပ်ကွက်၊  (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ မကျည်းတန်းေတာင်၊ ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

 Ph:09-43082568 ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-43082568 ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  Ph:09-762283656  Ph:09-762283656

တိုက်ခန်းဝယ်ယူထားေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းတိုက်ခန်းဝယ်ယူထားေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ သီတာွယ်လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၇၃)ေန က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ အအိငိယ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက် 
ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်လေရာင်လမ်း၊ 
အမှတ်(၃၀)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(ခ/၁၈၄)၊ ဧရိယာေပ (၂၅x၅၀)အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် ေြမကွက် 
ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်(၂)ခန်းတဲွ (၃)ထပ်တိက်ု၏ တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င် 

(ဝဲဘက်အခန်း)(၃)လ ာ၊ ဒုတိယထပ် ေပ(၁၁၁
၂ x၄၇)ရှိ   တိုက်ခန်း(ကိုယ်ပိုင ်

မတီာှင့ ်ေရေမာ်တာအပါအဝင်)ကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ စ ာဝင်း[၁၃/ဆဆန 
(ိုင်)၁၃၆၅၀၄](၎င်းကိုယ်စား) ေဒ အိအိငယ် (SSG ၀၁၉၈၁၅)မှ တာဝန်ယူ 
လက်မှတ်ေရးထိုး၍ (၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက်တွင် "တိုက်ခန်းအပီးအပိုင် အေရာင်း "တိုက်ခန်းအပီးအပိုင် အေရာင်း 
အဝယ်သေဘာတူကတိစာချပ်"အဝယ်သေဘာတူကတိစာချပ်"ြဖင့် ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊          
(၉)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၄၀)၊ အမှတ်(၁၉၁)ေန ကန်ထိုက်တာ ဦးေအာင်ေကျာ ်
လင်း[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၃၀၆၀၄]ထမှံ အပီးအြပတ် ဝယ်ယထူားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ ေဒ စ ာဝင်း(၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ)် ေဒ အိအိငယ်တိုသိရှိြခင်း 
မရှိဘဲ အဆိုပါတိုက်ခန်းကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  တစ်နည်းနည်းလ ဲ 
ေြပာင်းြခင်းမြပရပါ။ အဆိပုါတိက်ုခန်းကိ ုမည်သမူဆိ ုကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ 
ပိင်ုဆိင်ုမ ကိ ုထပိါးေှာင့ယှ်က်ြခင်း တစ်စုတံစ်ရာြပလပ်ုလာပါက သက်ေရာက်ရာ 
ဥပေဒများအရ ထိေရာက်စွာအေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ အိအိငယ် ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ)ေဒ အိအိငယ် ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ)
 LL.B(RASU);C.WIPO(Geneva) LL.B(RASU);C.WIPO(Geneva)
 C.Eng:Dip.Eng(U.K):C.Arabic IV(Cairo) C.Eng:Dip.Eng(U.K):C.Arabic IV(Cairo)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄)
 Ph:09-250821486 Ph:09-250821486

သားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ အမှတ် 

(၅၁)ရပ်ကွက်၊ ြမဝတမီင်းကီး(၂)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၉၉၆/ 
က)ေန ဦးြမင့်စိန်-ေဒ တင်လှ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၂၈၄၀]
တို၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ေကျာ်ဦး မှတ်ပုတံင်အမှတ်၊ TGKN-
051268 သည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမ ကိမုခယံဘူ ဲမမိသိေဘာဆ  
အေလျာက် ြပမူေဆာင်ရက်သွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မ ှ
စွန်လ တ်ပါသည်။    ၎င်းှင့်ပတ်သက်၍    ကိစ အဝဝကို 
တာဝန်မယူပါ။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဦးြမင့်စိန်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၃၁၇၈]ဦးြမင့်စိန်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၃၁၇၈]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၄၇)၊ ဓမ ာုလံမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၉၅)ဟေုခ တွင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ် 
ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ှစ်ထပ်အတ်ုခအံမ်ိ 
တိုအား ပါမစ်အမည်ေပါက်ြဖစ်ေသာ ဦးေအးလွင်(C.A ၀၃၆၉၅၈)ဦးေအးလွင်(C.A ၀၃၆၉၅၈)ထံမှ ဆက်စပ် 
စာချပ်များြဖင့် ေဒ ချိငိမ်းေဝ[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၈၅၇၄]အပါအဝင် ေမာင်ှမ 
(၃)ဦးတိုမှ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းေြပာဆိုချက်အရ အဆိုပါ ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသုိံ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
မရူင်းအေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၇၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၇၇၀)
အမှတ်(၈၉၇)၊ ဗိုလ်လင်းယုန်လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၉၇)၊ ဗိုလ်လင်းယုန်လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၁၆၃၈၅ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၁၆၃၈၅

ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်း

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

၅၀)အခန်းဖွဲပီး၊ Air-con တပ်ဆင်ပီး ဓာတ်ေလှကား 
ပါသည်။
သိန်း-၁၂၀၀ (ပါးပါးေလ ာ့မည်။)သိန်း-၁၂၀၀ (ပါးပါးေလ ာ့မည်။)
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၅၁၅၁၅၇၆ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၅၁၅၁၅၇၆

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တံွေတးမိနယ်၊ ေဈးသစ်ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုး(၄)

လမ်း၊ အမှတ်(၂၀)တွင် ေနထိုင်ေသာ ဦးေစာဟင်နရီ[၁၂/တတန(ုိင်)၀၉၀၂၉၈]၊ 
ေဒ ေနာ်ေစးရာ[၁၂/တတန(ိင်ု)၀၅၈၃၄၁]တို၏ လ ဲအပ်ချက်အရ အများသေိစရန် 
ေအာက်ပါအတိုင်း  ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးေစာဟင်နရှီင့ေ်ဒ ေနာ်ေစးရာတို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ရိှန်းေဇာ်ထက်(ခ)
ရိှန်းေဇာ်သည် မိဘများ၏ဆုိဆံုးမမ ကိ ုမနာခံဘဲ ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် 
ေနအမ်ိမှဆင်းသွားခဲ့ပီး၊ မဘိများအား အကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင် ြပမသွူားပါ 
သြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ပါေကာင်းှင့် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်သမ ကစိ အဝဝကိ ုတာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

ဦးေစာဟင်နရီှင့်ေဒ ေနာ်ေစးရာတို၏လ ဲအပ်ချက်အရ-ဦးေစာဟင်နရီှင့်ေဒ ေနာ်ေစးရာတို၏လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ ချိဝင်းမာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၀၉)ေဒ ချိဝင်းမာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၀၉)

အမှတ်(၆၈)၊ မေကွးလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၆၈)၊ မေကွးလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၃၅၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၃၅၇

သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ညာတလိမ်းသွယ်၊ 

အမှတ်(၂၂၄)ေန ဦးေကျာ်လွင်-ေဒ ေအးေအးေမာ်တို၏ သမီးြဖစ်သ ူမခိင်ုဇင် 

ဇင်ဖူး[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၈၃၃၆၁]သည် မိဘဆိုဆုံးမမ ကို မခံယူဘဲ မိမိ 

သေဘာဆ အေလျာက်ြပမူသွားပါသြဖင့် သမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်လိုက ်

ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝကို တာဝန်မယူပါ။ 

 (မိခင်)(မိခင်)

 ေဒ ေအးေအးေမာ် ေဒ ေအးေအးေမာ်

 [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၃၅၉၅] [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၃၅၉၅]

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး (အေနာက်ပုိင်း)၊ သာယာဝတီခုိင်၊ နတ်တလင်းမိ၊ 

မိမရပ်ကွက်၊ ရန်ကန်ု- ြပည်လမ်းေန  ဦးေဇာ်မျိးထွဋ် [၇/နတလ(ိင်ု)၀၆၁၄၀၃]၊ 
ေဒ သီတာသန်း [၇/နတလ(ိုင်)၀၀၃၉၉၉] တို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ေကာင်း 
ြမတ်မျိးထွဋ် [၇/နတလ(ိုင်)၁၃၈၉၀၆]သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ အေပ  
မနာခံဘဲ မိဘများအား ကုိယ်စိတ်ှစ်ပါးဆင်းရဲေစြခင်းများ  အကိမ်ကိမ်အခါခါ 
ြပလုပ်ေနသည့်အြပင ် ၎င်း၏ သေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပီး 
မဘိများအား အဆက်အသွယ်ြပလပ်ုြခင်းမရိှပါေသာေကာင့် ေမာင်ေကာင်းြမတ် 
မျိးထွဋ်ှင့်  ပတ်သက်သည့ ်မည်သည့်ကိစ များကိုမဆိ ုတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး
မည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်မျိးထွဋ်ှင့် ေဒ သီတာသန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဇာ်မျိးထွဋ်ှင့် ေဒ သီတာသန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ှင်းခိုင် LL.B (စ်-၁၃၇၈၄/၂၀၁၇)ေဒ ခင်ှင်းခိုင် LL.B (စ်-၁၃၇၈၄/၂၀၁၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊  ကုန်သည်လမ်း၊ အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊  ကုန်သည်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ေဒ ခင်ခင်ေအး[၁၂/မဂဒ(ိုင်) 

၀၃၂၇၈၉] ၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေဝဖိးထက ်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၇၀၀၉၁]

သည် မိဘ၏ဆုိဆံုးမမ အား နားမေထာင်ဘဲ  ၎င်းသေဘာဆ အေလျာက် 

ေနအိမ်မှထွက်ခွာသွားပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 

စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝ 

များ မမိတိိုှင့ ်မသက်ဆိင်ုပါေကာင်းှင့ ်တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)  (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)       ေဒ ခင်ခင်ေအးေဒ ခင်ခင်ေအး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အဖဦးအုန ်းသ ွင ်၏သား [၁၀ /

မလမ(ိုင်)၁၄၉၆၅၄]ကိုင်ေဆာင်သူ 

ေအးမင်းစိုး(ခ)ေအးမင်း(ခ)ေအးေရ  

အား ေအးမင်းစိုး ဟုေြပာင်းလဲေခ ဆို 

ေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခံပါသည်။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)၊ (၁၀၅)ရပ်ကွက်၊ ကံေ့ကာ်မိင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၅၆၃/ခ)ေန ဦးခင်ဟန်[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၂၂၄၆၀]ှင့ ်ေဒ ခင်မာမ ူ[၇/ညလပ 

(ိုင်)၀၈၇၃၃၃] တို၏သား ေမာင်ဥက ာေမာင်(ခ)အပနားသည်  မိဘ၏ဆို 

ဆုံးမမ ကိ ု နားမေထာင်ဘ ဲအကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင် ြပမသွူားပါသြဖင့ ်

သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်သက ်

ဆိုင်သည့် ကိစ ရပ်များအား တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဦးခင်ဟန်-ေဒ ခင်မာမူဦးခင်ဟန်-ေဒ ခင်မာမူ

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေန ဦးေကျာ်ဆန်း[၁၂/သဃက 

(ုိင်)၀၉၆၀၉၆]-ေဒ မုိးမုိးခုိင်[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၄၁၉၈၇] တုိ၏သား ေမာင်ဟန် 

မင်းေအာင် [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၉၆၁၉၆]သည်   မိဘစိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုပီး ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ရက်မှစ၍ ေနအမ်ိမှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်

ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်    ၎င်းှင့် 

ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။          

          ဦးေကျာ်ဆန်း-ေဒ မုိးမုိးခုိင်ဦးေကျာ်ဆန်း-ေဒ မုိးမုိးခုိင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅)၊ နတ်ေမာက်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၄၂၃)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၆၀)ေပxအနံ(၁၀)ေပ၊ ပါမစ်ေြမ 
အမျိးအစား၊ (ေြမကွက်အမှတ-်၁၄၂၅ ှင့်ကပ်လျက်ြခမ်း)ရှိ ေရမီးစုံ တိုက်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား ေဒ ခင်စည်မွန်မှ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် 
ေဒ ခင်စည်မွန်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၉၄၁၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးပက်ထရစ ်
မျိးဝင်းဟိန်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၃၃၉၄]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးပက်ထရစ်မျိးဝင်းဟိန်း ဦးေအာင်မျိးခင်(LL.B)   ဦးပက်ထရစ်မျိးဝင်းဟိန်း ဦးေအာင်မျိးခင(်LL.B)
   [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၃၃၉၄]                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၈၁)   [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၃၃၉၄]                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၈၁)
                       ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃                       ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ဗုိလ်ရာွန်လမ်း၊ အမှတ်(၇၇/၇၉)(2B)တွင် ေနထုိင်သူ 

ေဒ ယ်ယ်သန်ိး မှတ်ပုတံင်-[၇/ကကန(ိင်ု)၀၂၉၀၄၃]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ယ်ယ်သိန်းသည် ကွယ်လွန်သူ ဦးေဝဖိး 

မှတ်ပံုတင်[၉/မကန (ုိင်)၀၆၆၃၇၄]၏ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပါသည်။ ဦးေဝဖိးသည် (၁၀-

၁၀-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားခ့ဲပီး ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေဝဖိးသက်ရိှထင်ရှားရိှစ်က 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ခဲရ့ာတွင် Wings Plus Investment Co.,Ltd(WPI)

ကမု ဏတီစ်ခ ုအပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေဝဖိး မကွယ်လွန်မကီ လပ်ုကိင်ုခဲ ့

ေသာစီးပွား ေရးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များထဲမ ှ Wings Plus Investment Co.,Ltd (WPI)

ကုမ ဏီ၏ လုပ်ငန်းများကိုသာ  ေဒ ယ်ယ်သိန်းအေနြဖင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင ်       

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ Wings Plus Investment Co.,Ltd (WPI)ကုမ ဏီ၏ 

လုပ်ငန်းကိစ ရပ်များမှလွဲ၍ မည်သည့် အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများှင့ ်အြခားစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရက်သွားမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို အသိေပးေကာ်ြငာသည့်ေနရက်ှင့် ယင်းေနေနာက်ပုိင်းများတွင် 

ကွယ်လွန်သူ ဦးေဝဖိး၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ယ်ယ်သိန်းအမည်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ 

ေဒ ယ်ယ်သန်ိး၏ မသိားစှုင့ ်ပတ်သက်ေသာ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစသည့် ေဆာင်ရက် 

ချက်များ ေပ ေပါက်လာလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း မည်သူကိုမဆိ ုတည်ဆဲဥပေဒများှင့ ်

အညအီေရးယ ူေဆာင်ရက်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်းထက်ဦး(LL.B)         ေဒ စမ်းစမ်းြမင့်(LL.B)ဦးသန်းထက်ဦး(LL.B)         ေဒ စမ်းစမ်းြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၂၄)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၀၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၂၄)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၀၇၃)

အမှတ်(၆၂၄)၊ မဟာသုခလမ်း၊ ေရ ကုန်းရပ်ကွက်၊    အမှတ်(၁၀၅)၊ ေဇယျာ(၁)လမ်း၊အမှတ်(၆၂၄)၊ မဟာသုခလမ်း၊ ေရ ကုန်းရပ်ကွက်၊    အမှတ်(၁၀၅)၊ ေဇယျာ(၁)လမ်း၊

ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး       စံချနိ်မီရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်း  ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး       စံချနိ်မီရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်း  

ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၃၆၀၂၆၇                          မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဖုန်း-၀၉-၇၉၆၃၆၀၂၆၇                          မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

                     ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၁၀၀၅                     ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၁၀၀၅

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ 
ဗ လလမ်း၊ အမှတ်(၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးဗ လလမ်း၊ အမှတ်(၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၇)၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ အကျယ်(၄၂'x၆၀')
အနက် တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမ၏ေတာင်ဘက်ြခမ်း အကျယ်(၂၂'x၆၀')
ရှိ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင ်
ဦးလှြမင့်(၄) (Q/RGN-၀၀၀၄၅၀)အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ခင်ပွန်းကွယ်လွန် 
သြဖင့ ်ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုတံင်ုံး၏ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
ေကညာစာချပ်အမှတ-်၃၄၄၁/၂၀၁၄(၁-၇-၂၀၁၄)အရ တရားဝင်အေမွဆက်ခ ံ
ခွင့်ရိှသူ ဇနီးေဒ ြမင့်သန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်) ၀၇၁၄၇၄]ထံမှ အေရာင်းအဝယ်မှတ် 
ပုတံင်စာချပ်အမှတ်-၈၇၈၅/၂၀၁၄(၁၀-၁၂-၂၀၁၄)အရ ဝယ်ယ ူပိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ် 
ထားရိှသ ူဦးေကျာ်ြမတ်မင်း[၇/ကပက(ိင်ု)၀၀၀၇၃၄]မှ မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 
တကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်         
ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

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

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

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးဝင်းိင်ု(ခ)ဦးဝင်းေမာင်[၁၃/တကန(ိင်ု)၀၂၆၉၅၈]မှ အမည် 

ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုခဲေ့သာ ယာ်နပံါတ်(6D/1960)NISSAN UD ဆေီဘာက်ဆာယာ်(ြဖြပာ)
အား လွန်ခဲေ့သာ (၉-၁၀-၂၀၁၄)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ယာ်နပံါတ် (3E/9658)NISSAN 
UD(ြဖြပာ) ဆေီဘာက်ဆာယာ်အား လွန်ခဲေ့သာ (၂၉-၆-၂၀၁၈)ရက်တွင်လည်းေကာင်း 
အသီးသီးေရာင်းချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ လက်ဝယ်ထားရှိေသာ ယာ်ပိုင်ရှင ်
များသည် ယခုေကာ်ြငာစာပါသည့်ေန၏ ေနာက်ပိုင်းေနရက်တွင်  အြမန်ဆုံးယာ် အြမန်ဆုံးယာ် 
အမည်ေပါက်ေြပာင်းပါရန် အမည်ေပါက်ေြပာင်းပါရန ်ှင့် ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ေပ ေပါက်လာပါက လက်ဝယ် 
ထားရိှေသာ ယာ်ပိင်ုရှင်များှင့သ်ာ သက်ဆိင်ုပါေကာင်းှင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးဝင်းိင်ု 
(ခ)ဦးဝင်းေမာင်ှင့ ်(လုံးဝ)သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။   န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-
   ဦးဝင်းိုင်(ခ)ဦးဝင်းေမာင်               ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)   ဦးဝင်းိုင(်ခ)ဦးဝင်းေမာင ်               ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
   ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၂၁၁၅၆၇     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)    ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၂၁၁၅၆၇     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈) 
                ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊                 ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
         ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉         ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၄- ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၄- ရပ်ကွက်၊

 ဖိုးရာဇာလမ်း၊ အမှတ် (၄၈၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိး ဖိုးရာဇာလမ်း၊ အမှတ် (၄၈၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၄၊  ေြမကွက်အမှတ်-၄၈၈၊ ဧရယိာ (ဝ.ဝ၅၅) ဧက၊ ေြမအမျိးအစား 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိ 

ေြမစာရင်း၏ အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ေဒ ြဖစ ာဝင်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၂၀၀၇၅၀] 

မှ မိမိတစ်ဦးတည်း အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 

ေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ မည်သ ူ

မဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်တကွ 

က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 

ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ၁၆/၃-ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ၁၆/၃-ရပ်ကွက်၊

 ကံေ့ကာ်ရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ်(၃၃၆/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမှင့အ်မ်ိ  ကံေ့ကာ်ရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ်(၃၃၆/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမှင့အ်မ်ိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ပတ်သက်၍ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၆/၃၊  
ေြမကွက်အမှတ်-၃၃၆/ခ၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စ/ေပ၊ ေြမအမျိးအစား ှစ် (၆၀)ဂရန် 
ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား  မိေြမစာရင်း၏ 
အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ဦးသိန်းထွန်းဦး[၅/ပလဘ(ုိင်)၀၁၉၀၀၃]မှ မိမိတစ်ဦး 
တည်း အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ေြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ  မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇) 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေိစအပ် 
ပါသည်။      

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ 

က န်းေရ ဝါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၁၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)
ဂရန် ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာေြခရင်းြခမ်း ေြမအကျယ် 
အဝန်း  ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိ ေရမတီာအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးြမတ်ေကာင်း(MTA-၁၇၃၄၄၂)[၁၃/ကတန(ိင်ု)၀၂၃၇၂၉]ထမှံ 
က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ သန်ိးသန်ိးတင့[်၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၉၇၁၀၁]က အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများ ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သစ်သစ်ေအာင်ေဒ သစ်သစ်ေအာင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၄၆၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၄၆၃)
အမှတ်(၁၂၂၂)၊ ေဇာ်ဂျလီမ်း၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၂၂၂)၊ ေဇာ်ဂျလီမ်း၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၅၇၁၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၅၇၁၁၂

သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန်သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန်

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၆၂)

ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်"ကန်ထိက်ုစနစ်ြဖင့ ်(၂)ခန်းတဲွ၊ (၆)ထပ်တိက်ု ေဆာက် 
လပ်ုရန်" ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာတို စာချပ်အရ ကန်ထိက်ုတာြဖစ်သ ူဦးအာကာလင်း 
[၁၂/အစန(ိုင်)၀၆၅၃၄၈]အကျိးခံစားခွင့်ရှိေသာ စတုတ ထပ် (ေြခရင်းြခမ်း)၊ အကျယ် 
အဝန်း ခန်မှန်း (အလျား ၁၂.၅ေပx အနံ ၄၈ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းအား အရပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ် 
ယူ၍ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးလ ံဖိးေအာင[်၇/လပတ 
(ိုင်)၁၆၃၇၀၃]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ွဲွဲသန်း(MYA-014519)မှ အပီး 
အပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု(၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ် 
တိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)                     ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)   ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)                     ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

Ph:09-778849700,09-773562082Ph:09-778849700,09-773562082

(၇-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၈)ပါ၊ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေအး(ဘ)ဦးစံလွင်(၇-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၈)ပါ၊ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေအး(ဘ)ဦးစံလွင်

[၁၂/ လကန(ိုင်)၀၆၇၆၈၈]ှင့် ေဒ ေဒစီမျိးြမင့်(ဘ)ဦးမျိးြမင့်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၂၃၂၇][၁၂/ လကန(ိုင်)၀၆၇၆၈၈]ှင့် ေဒ ေဒစီမျိးြမင့(်ဘ)ဦးမျိးြမင့[်၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၂၃၂၇]

ကိုင်ေဆာင်သူတိုှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာချက်အား ြပန်လည်ရှင်းလင်းြခင်းကိုင်ေဆာင်သူတိုှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာချက်အား ြပန်လည်ရှင်းလင်းြခင်း

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ေဒ ခိင်ုခိင်ုေအး(ဘ)ဦးစလွံင်[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၆၇၆၈၈]ှင့ ်ေဒ ေဒစမီျိးြမင့ ်

(ဘ)ဦးမျိးြမင့်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၂၃၂၇]ကိုင်ေဆာင်သူများ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ြပန်လည်ရှင်းလင်းအပ်ပါသည-်

ေကညာချက်အပိဒ်ု(၁)ပါ စာချပ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အမှတ်(၃/ဘ)ီ၊ မုိးေကာင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်တွင် ချပ်ဆိ ု

ခ့ဲြခင်းမဟုတ်ဘဲ ဦးမျိးေအာင်ေနထုိင်ရာ အမှတ်(၃၃၆/၃၃၇)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်တွင် ချပ်ဆုိ 

ြခင်းြဖစ်ပီး ဦးမျိးေအာင်မ ှေရာင်းချမည့်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ခိုင်မာေသာ အေထာက်အထား ဂရန်ရရှိေအာင ်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို ေငွေကးကုန်ကျခံ၍ ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်စာချပ်တွင် အပိုင်ေရာင်းချမည့ ်

သမူျားမှ ေရာင်းချမည့ေ်ြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းရရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ထည့်သွင်းချပ်ဆိုမည်ဟ ုေြပာဆို၍ ချပ်ဆိုခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။

ေကညာချက်အပိုဒ်(၂)ပါ စာချပ်ချပ်ဆိုပီးေနာက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် ေရာင်းချမည့် ေြမကွက်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားရရိှိင်ုရန်အတွက် ဦးမျိးေအာင်မှ ေငေွကးအကန်ုအကျခ၍ံေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ စာရက်စာတမ်းရရှိိုင်ရန်အတွက ်ဦးမျိးေအာင်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးစိုးဝင်း(ခ)

မူ ှဂန်ှင့ ်ဦးေပ စူး(ခ)ဦးေဇာ်ေအာင်တိုအား အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာလ ဲအပ်ေပးပါရန် ေြပာဆိေုသာေကာင့ ်

(၃၀-၁၂-၂၀၁၉)ရက်တွင် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံး၌ လ ဲအပ်ေပးခဲ့ပါေသာ်လည်း ၎င်းတိုအေနြဖင့ ်

အချန်ိကာြမင့သ်ည့တ်ိင်ုေအာင် လပ်ုေဆာင်ေပးိင်ုြခင်းမရိှပါေသာေကာင့ ်(၂၉-၅-၂၀၂၁)ရက်တွင် အေထေွထကွိယ်ု 

စားလှယ်လ ဲစာများအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုမှေနာက်ပိုင်း ဦးလှထွန်းှင့်ဦးေပ စူး(ခ)ဦးေဇာ် 

ေအာင်တုိ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးမ ေကာင့်(၁-၆-၂၀၂၁)ရက်တွင် ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ပင်လံုအိမ်ရာရိှ 

ေရ ြမန်မာချစ်တီးထမင်းဆိင်ု ေရ ြမန်မာချစ်တီးထမင်းဆိင်ု တွင် ဦးမျိးေအာင်ှင့ေ်တွဆုခံဲရ့ာ စာရက်စာတမ်းများရရိှိင်ုရန်အတွက် အချန်ိတစ်လခန်  

ေပးပါရန်ှင့ ်(၁၉-၉-၂၀၂၁)ရက်တွင်လည်း ဦးမျိးေအာင်၏ မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ဦးတန်ဘ၊ီ ဦးေပ စူး(ခ)ဦးေဇာ် 

ေအာင်တိုှင့ ်ထပ်မေံတွဆုခံဲရ့ာတွင်လည်း စာရက်စာတမ်းများရရိှိင်ုရန်အတွက် အဆင်ေြပမ မရိှပါေကာင်း က ု်ပ် 

တိုထံ  န်ကားလာပါသည်။

ဦးမျိးေအာင်၊ ဦးစိုးဝင်း(ခ)မူ ှဂန်ှင့ ်ဦးေပ စူး(ခ)ဦးေဇာ်ေအာင်တို၏ လစ်ဟာမ များေကာင့ ်သက်ဆိင်ုရာဌာနမှ 

အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း ဂရန်မရရိှမ သည် ၎င်းတို၏တာဝန်သာြဖစ်ပီး တရားတစ်ထုံးစဲွဆိသွုားမည်ဆိပုါက 

ဥပေဒေကာင်းှင့်အည ီေြဖရှင်းသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ဦးတင်ေမာင်ေအး(LL.B)ဦးတင်ေမာင်ေအး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၃၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၃၁)

အမှတ်(၅၀)၊ အခန်း(E/15)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၀)၊ အခန်း(E/15)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
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ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၂)ခန်းတဲွ (၆)

ထပ် တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ ဒတုယိထပ်(၃)လ ာ (ဘယ်ဘက်ြခမ်း)ရိှ တိက်ုခန်းတစ်ခန်းကိ ု

လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်၊ စီမံခန်ခဲွ လ ေဲြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူများြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 

ေြပာဆိုသူများြဖစ်ကေသာ ဦးခင်ေမာင်စန်း[LTA- ၀၀၂၂၄၅]+ေဒ သွယ်သွယ်မာ[၁၂/

သကတ(ုိင်)၁၅၇၄၄၆]တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများက အပီးအပုိင် လ ေဲြပာင်းဝယ် ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  

စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလူေမာ်ထိုက်(LL.B)  ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ)ဇာနီဝင်း(LL.B)ဦးလူေမာ်ထိုက(်LL.B)  ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ)ဇာနီဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉)

အမှတ်(၉၄၁)၊ မာဃ(၁၂)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၄၁)၊ မာဃ(၁၂)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၀၆၂၆၊ ၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၀၆၂၆၊ ၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးအမှတ်(၇၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂၅၂၂/က)၊ ဗညားဒလလမ်းရှ ိဦးေသာင်းအမည်ေပါက ်
ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ပါမစ်ေြမှင့် ေနအိမ် အေဆာက်အဦ၊ 
ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သမှူ 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်း၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်မာလွင်[၉/
မခန(ိုင်)၂၁၇၅၁၂]ကိုင်ေဆာင်သူမှ အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာစာပါေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးတင်ထွန်း(LL.B,LL.M)ဦးတင်ထွန်း(LL.B,LL.M)
မဟာဥပေဒဘွဲမဟာဥပေဒဘွဲ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၀၉)(၁၈-၅-၂၀၁၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၀၉)(၁၈-၅-၂၀၁၀)
အမှတ်(၇၆၈-ခ)၊ ေကတုမတီလမ်း၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၆၈-ခ)၊ ေကတုမတီလမ်း၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၅၄၉၉၄၃ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၅၄၉၉၄၃

"ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်""ကန်ကွက်ိုင်ပါသည"်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၇)၊ တစ်နည်းအားြဖင့ ်အမှတ်(၂၀)၊ ပါရမီ 

လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမပိုင်ေြမေပ တွင် ေြမပိုင်ရှင်ှင့ ်ကန်ထိုက်တာတို အခန်းေပးအခန်းယူ 
ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ် (၈ ၁

၂ )ထပ်၊ (RC)တိုက် တစ်လုံးမှ ေြမပိုင်ရှင ်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသည့ ်အခန်းအမှတ်(၇/D)၊ (၇)လ ာ၊ Royal 
Parami Residence၊ ဧရယိာ(၁၇၈၃)စတရုန်းေပ အကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်းကိ ုအကျိးခစံားလျက် ေြမပိင်ုရှင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်ရိှသမူျား 
ြဖစ်ကေသာ ၁။ဦးေစာဝင်းသန်[၁၂/မရက(ုိင်)၀၈၁၇၄၃]၊ ၂။ေဒ စဝ်ွန် ကည်[၁၂/မရက(ုိင်) ၀၈၁၇၀၈]ထံသို က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည့် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည ်
ဆိပုါက မည်သမူဆိ ုအေထာက်အထားခိင်ုမာစွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဇင်သင်းေအာင် (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)  ေဒ ယမင်းလတ် (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂)ဦးဇင်သင်းေအာင ်(စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)  ေဒ ယမင်းလတ ်(စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂)
LL.B,B.D.S,WIPO(Switzerland)   LL.B,D.B.L,WIPO(Switzerland)LL.B,B.D.S,WIPO(Switzerland)   LL.B,D.B.L,WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ုံးအမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်(၁၀၃-H)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံးအမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်(၁၀၃-H)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀၊ ၀၉-၇၃၂၅၆၈၃၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀၊ ၀၉-၇၃၂၅၆၈၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၅၆)သမုိင်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈/ဃ-၂)၊ 
(၀.၂၇၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၄/ခ)၊ ေမခလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း၊ 
ေဒါက်တာကိုကိုလ ှ(ISN-၀၅၈၃၈၈) အမည် 
ေပါက်ေြမပိင်ုေြမ၊ ၃(ခ)ေြမအား အမည်ေပါက် 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးကုိကုိလှသည် (၃-၇-၂၀၂၀)
ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ဇနီးေဒ စန်ိ 
ြမေမ [၁၂/တမန(ုိင်)၀၅၈၄၆၃]မှ ကွယ်လွန် 
သူခင်ပွန်းတွင် မိမိမှလွဲ၍ အြခားဇနီးမယား 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှေကာင်း ကတသိစ ာ 
ြပလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 
အမည်ေပါက်ေသာ အမှားြပင်စာချပ်အမှတ ်
-၅၁၆၀/၁၉၉၇ (၁၀-၁၀-၁၉၉၇)တုိကုိတင်ြပ၍ 
ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန်ကွက ်
ုိင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ဝင်းစိုး(ဘ)ဦးေစာလှြဖ(ခ)ူရီမဟာမက်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၂၁၁၂၄၂]၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ်ဝင်းစိုး၏ဖခင် ဦးေစာလှြဖ(KTW-၁၄၉၅၁၆)ှင့ ်မခိင် ေဒ ခင်(ုAKB-၂၄၅၉၂၅)တို ပိင်ုဆိင်ုခဲေ့သာ 

အိမ်အမှတ်(၅)၊ ေဂါက်ရှည်လမ်း၊ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိရှ ိအကျယ်အဝန်းဧရိယာ(၄၀x၁၂၀)ေပ၊ RC ှစ်ထပ်တိုက်ှင့် 

ဖခင်ှင့်မိခင်တုိပုိင်ဆုိင်ခ့ဲေသာ လယ်ယာေြမေပ ရိှ ဝါး(၅၀၀)ေကျာ်ှင့် စစ်ေတွမိမေဈးကီးအတွင်းရိှ ဖခင်ကီး ဦးေစာလှြဖ အမည် 

ေပါက် (G-၂၅)ဆိင်ုခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် မဘိများသက်ရိှထင်ရှားရိှစ်က တည်ရိှခဲေ့သာ ေရ (၁၂)ကျပ်သား စသည်တုိကုိ က ု်ပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ဝင်းစိုးအပါအဝင ်ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများြဖစ်ကေသာ ဦးမျိးြမင့်ေဇာ်၊ ဦးေဇာ်ဝင်းိုင[်၁၂/ဥကတ(ိုင်)၂၁၁၂၄၇]၊ 

ေဒ ချိချိြမင့၊် ေဒ ချိချိသန်း[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၁၂၉၈၂၉]ညီအစ်ကုိေမာင်ှမများအားလံုး၏ ေကျနပ်သေဘာတညူမီ မပါရိှဘ ဲမည်သမူဆိ ု

အထက်ေဖာ်ြပပါ မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများှင့ ်ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ အဖိုးတန်ေရ ှင့် လက်ဝတ်လက်စားများကိ ုမည်သူမ  

ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်းမှစ၍ အြခားမည်သည့်ေြပာင်းလဲမ မျိးကိုမဆို ေြပာင်းလဲ 

ခွင့်မရှိေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

     ေဒ ေအးြမင့်ရီ                           ေဒ စိုးစိုးြမင့်                ဦးသိန်းွန်     ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ                           ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်               ဦးသိန်းွန်

(BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL)  (LL.B)(စ်-၁၀၀၆၃) (BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL)(BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL)  (LL.B)(စ်-၁၀၀၆၃) (BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL)

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

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

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ပုန်းညက် 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၅၆)ေန ဦးသန်းုိင်[၁၄/မအပ(ုိင်)၂၆၁၈၆၄]ှင့် 
ေဒ မူမူခိုင[်၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၂၆၆၁၅]ကိုင်ေဆာင်သူတို၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏သားြဖစ်သူ  ေမာင်ထက်ေဝ(မှတ်ပုံတင် 
ေလ ာက်ထားဆ)ဲသည် မဘိ၏ေြပာဆိဆုုံးမမ များကိ ုနာခြံခင်းမရိှဘ ဲ၎င်း၏ 
သေဘာဆ အေလျာက် ြပမူေဆာင်ရက်ပီး ေနအိမ်မှထွက်ခွာသွားပါသြဖင့် 
ယေနမှစ၍  သားအြဖစ်မှ  အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာငး်ှင့ ် 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာေသာကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစွမ်းထက်ပိုင်ဦးစွမ်းထက်ပိုင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆)
[LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law)][LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law)]

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂

"သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၉)၊ (၇-လ ာ)(B)ေန ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်အး 

[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၉၉၇၄]၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ဥက ာစိုး[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၆၈၆၄၄]သည် မခိင်ြဖစ်သ၏ူ ဆိဆုုံးမမ ကိ ု
နာခံမ မရှိဘဲ မိခင်ြဖစ်သူကိ ုစိတ်ဆင်းရဲေစေသာ ဂုဏ်သိက ာညိးွမ်းေစေသာ ခွင့်မလ တ်ိုင်သည့်ကိစ ရပ်များကိ ု
အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုခဲပ့ါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်သည့က်စိ ရပ်များကိ ုလုံးဝတာဝန်ယ ူေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဇင်သင်းေအာင်   ေဒ ယမင်းလတ်ဦးဇင်သင်းေအာင ်   ေဒ ယမင်းလတ်
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(စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)  (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂)(စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)  (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁၀၃-H)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁၀၃-H)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေစာ်ဘွားကီးကန်ုးရပ်ကွက်၊ (၁၀)မိင်ုေကျးရာ၊ အပ်ုစအုမှတ်(၁၄၄/ ၁၄၅)၊ ဂရန်ကွင်း အမှတ်(၃၉၄)၊ 

ဦးပုိင်အမှတ်(၁ခB)ေပ ရိှ ေအာင်ေစတီလမ်းသွယ်ေန ဦးေကျာ်သန်း (မှတ်ပံုတင်အမှတ်-ISN-093910)မှ ပုိင်ဆုိင်ေသာ အမှတ်(၁၁၂/ခ)ဟု 
ေခ တွင်ေသာ အလျား(၅၅')xအနံ (၃၇')ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေဒ ခင်ဝင်း(ဘ)
ဦးြမသိန်း [၁၂/မဘန(ိုင်)၀၆၄၂၅၇]သည် "ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ"်ြဖင့် ဝယ်ယူ  ပိုင်ဆိုင်ထားပီး 
မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သုိြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား (မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည့်ေနအထိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မိုးမိုးစံ(LL.B) (စ်-၈၉၈၆)(၃၀-၄-၂၀၁၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ မိုးမိုးစ(ံLL.B) (စ်-၈၉၈၆)(၃၀-၄-၂၀၁၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၁)၊ ေြမညီထပ်(၃၆)လမ်း(လမ်းတို)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၁)၊ ေြမညီထပ(်၃၆)လမ်း(လမ်းတို)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၇၈၇၄၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၇၈၇၄၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးတင်ဝင်း[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၄၆၅၂၀]က တရားဝင် 

ပိုင်ဆိုင်ေသာ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပံုတင်အမှတ်-၁၃၇၆၅၊ ၈၂ တန်ချန်ိ၊ (၉၉)ေပ (၀၆)လက်မx 

(၁၇)ေပ(၀၀)လက်မx(၈)ေပ(၀၃)လက်မ စက်အမျိးအစား Nissan RG8(2Nos) (11240 

& 112039 (250X2) BHP အမျိးအစား ထွန်းေတာက်ကယ်အမည်ပါ ကန်ုတင် ြပည်တွင်း 

ေရေကာင်းသွားေရယာ်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ု(၁၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် 

ဦးေအာင်ကေမ း[၉/မကန(ိုင်)၁၄၈၀၁၂]အား အဆိုပါ ေရယာ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အပီးအပိုင ်ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေရယာ်ှင့်ပတ်သက်၍ အပီးအြပတ်

ေရာင်းချပီးေနာက်ပိုင်း ေရယာ်ကို ဆက်လက်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လုပ်ကိုင ်ေြပးဆွဲ 

ြခင်းများသည် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွှင့်သက်ဆုိင် ြခင်းမရိှေတာ့ဘဲ ဝယ်ယူသူ ဦးေအာင်ကေမ း 

[၉/မကန(ိင်ု)၁၄၈၀၁၂]ှင့သ်ာ ပတ်သက်ဆက် ယ်ပါေကာင်း၊ ေရယာ်ှင့ ်ပတ်သက် 

သည့ ်မည်သည့က်စိ ကိမုဆိ ုစာချပ်ပါ စည်းကမ်းချက်အတိင်ုးသာ ေဆာင်ရက်ြခင်းမှလဲွ၍ 

တာဝန်ယူသက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါဟ ုအများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဥမ ာဝင်း  ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး  ေဒ အိသ ာေအာင်ေဒ ဥမ ာဝင်း  ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး  ေဒ အိသ ာေအာင်

(စ်-၁၃၈၇၁)  (စ်-၅၀၆၉၂)  (စ်-၅၄၀၆၀)(စ်-၁၃၈၇၁)  (စ်-၅၀၆၉၂)  (စ်-၅၄၀၆၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                  အထက်တန်းေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                  အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆

"အများသိေစရန်ေကညာချက်""အများသိေစရန်ေကညာချက"်
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေဈးကီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၀)၊ ဓာတ်ေလကှားပါ၊ 

(၈)ထပ်ခဲွ အေဆာက်အဦ၏ (၆)လ ာတိက်ုခန်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၃x၄၈)ဟေုခ တွင် 

သည့ ်တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို ေဒ ဆမွုန်ထက်[၁၂/ဗဟန ေဒ ဆမွုန်ထက်[၁၂/ဗဟန 

(ုိင်)၀၉၄၄၅၄]မှ(ုိင်)၀၉၄၄၅၄]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှ ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း 

ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန် 

အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 

အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ကန်ကွက ်

လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား မူရင်းများှင့်အတူ ကန်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆံုးတုိင်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁/၂၀၁၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁/၂၀၁၀)

အမှတ်(၃၄၃/က)၊ ေငွပုလဲလမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၃၄၃/က)၊ ေငွပုလဲလမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၅၃၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၅၃၃၇

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဦးေကျာ်ိုင်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

(၂၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနထုတ် ေကးမံုသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၆)တွင်ပါရိှေသာ 
"အများသေိစရန်ေကညာြခင်း""အများသေိစရန်ေကညာြခင်း" (ဒတုယိ)စာပိဒ်ုတွင် ေြမကွက်(၂) ခတုို၏ အကျယ် 
ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်-

အကျယ်(၆၀x၁၅)ေပအစား (၆၀x၂၅) ေပဟု လည်းေကာင်း
အကျယ်(၆၀x၄၅)ေပအစား (၆၀x၂၀) ေပဟု လည်းေကာင်း

ဦးြမတ်သန်းဦးဦးြမတ်သန်းဦး
B.A(Eco;), H.G.P,D.A(1)B.A(Eco;), H.G.P,D.A(1)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၀၂၂၀/၈၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၀၂၂၀/၈၄)

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းသမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း

ဝါးခယ်မမိနယ်၊ ကျံမေငးမိ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်(၂၅)(c)ေန အဖ 

ဦးေစာချစ်ဦး[၁၄/လပတ(ိုင်)၁၁၈၇၃၁]၊ အမိ ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၃၃၂၈၁၀]

ကိုင်ေဆာင်သူတို၏သမီးြဖစ်သူ မခိုင်ဇာသွယ်(ခ)ပွင့်ပွင့်[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၃၃၅၈၁]

ကိုင်ေဆာင်သူသည် မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကိုနားမေထာင်သည့်အြပင် ေနစ်စိတ်ဆင်းရဲ

ကုိယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေအာင် အမျိးမျိးြပလုပ်ေနပါသြဖင့် သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ် 

ေကာင်း ေနာက်ေနာင်တွင် မခိင်ုဇာသွယ်(ခ)ပွင့ပွ်င့ှ်င့ပ်တ်သက်သည့ ်မည်သည့က်စိ မဆိ ု

တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်မဟုတ်ေကာင်း အသိေပး ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

အဖ-ဦးေစာချစ်ဦးအဖ-ဦးေစာချစ်ဦး

အမိ-ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်အမိ-ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ နတ်တလင်းမိ၊ ရာမရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်းေန 

အဖ-ဦးေမာင်ေရ ၊ အမိ-ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်းတို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ဝင်းလွင်ကို[၇/နတလ 

(ိင်ု)၁၃၄၈၈၄]သည် မဘိများ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခဘံ ဲစတ်ိဆင်းရေဲသာကြဖစ်ေအာင် 

ြပလုပ်ကာ မိမိသေဘာဆ အေလျာက်ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ 

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 

ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)LL.B ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)LL.B ေဒ မိုးယုွယ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)

Ph:09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,Ph:09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,

အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO (Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO (Switzerland)

(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932, 09-977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932, 09-977402677

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ သရူ(၉)

လမ်း၊ အမှတ်(၂၆၂/က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့အ်ေဆာက်အဦကိ ုအမည်ေပါက် ေဒ စမ်းစမ်းဝင်း 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၂၅၆၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိက ဤသတင်းစာ 
တွင်ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ေစာဝင်း(စစ်ေတွ) ေဒ ခင်ေစာဝင်း(စစ်ေတွ) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၀၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၀၆၀)
တိုက်(၂၇၄)၊ အခန်း(၁၅)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ တိုက်(၂၇၄)၊ အခန်း(၁၅)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ 

Ph:09-5187033, 09-251027066Ph:09-5187033, 09-251027066



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  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

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ေန ဦးေကျာ် 

ေရ [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၀၁၆၂၈]-ေဒ  ရင်[၁၂/ဥကမ(ုိင်) 
၂၀၇၁၄၁]တို၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ထွန်းေအာင်လွင်[၁၂/
ဥကမ(ိုင်)၂၅၉၃၈၂]သည် မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ များကို 
မနာခံဘဲ  ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက်  ေနအိမ်မှ 

ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့်   (၁၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်မှစ၍ 
သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ေရ -ေဒ  ရင်ဦးေကျာ်ေရ -ေဒ  ရင်

ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာ-၁ ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသီရိ(၁၃)လမ်း၊ အမှတ်(ခ/၂၂၀)ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာ-၁ ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသီရိ(၁၃)လမ်း၊ အမှတ်(ခ/၂၂၀)

ဟုေခ တွင်သည့် (၅)ထပ်တိုက်ရှိ ေြမညီထပ်(ဝဲ)ဘက်တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ဟုေခ တွင်သည့် (၅)ထပ်တိုက်ရှိ ေြမညီထပ(်ဝဲ)ဘက်တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုမ ၊ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေစာလင်းေကျာ[်၁၁/ပဏက 

(ိုင်)၀၈၇၂၅၄]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးဘိုေကျာ်[၈/နမန(ိုင်) 

၁၄၅၀၀၂]ှင့် ေမာင်ေကျာ်ဇင်သန် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၈၄၇၀၅]တိုက (၁၈-၁၁-၂၀၂၁)

ရက်စဲွပါ ှစ်ဖက်သေဘာတူတုိက်ခန်းအပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် လက်ေရာက် 

ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများမှလဲွ၍ အြခားမည်သူတစ်ဦး တစ်ေယာက်ကမ  

ပိုင်ဆိုင်စီမံခန်ခွဲခွင့်မရှိပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးဘိုေကျာ်ှင့်ေမာင်ေကျာ်ဇင်သန်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဘိုေကျာ်ှင့်ေမာင်ေကျာ်ဇင်သန်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့ ဦးဖိးသက်ဦး ဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့ ဦးဖိးသက်ဦး

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

 (စ်-၁၃၀၇၂) (စ်-၅၀၄၂၉) (စ်-၄၈၁၁၆)  (စ်-၁၃၀၇၂) (စ်-၅၀၄၂၉) (စ်-၄၈၁၁၆) 

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မန်ု/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မကီးကီးလမ်း၊ အမှတ်(၈၈)၊ (၃-လ ာ/ဘ)ီ(ေြခရင်းခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၅x၆၀)ရှိတိုက်ခန်းကို အေပျာက်စနစ်ြဖင့်ဝယ်ယူရန ်လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်များြဖစ်ေသာ 

ဦးသန်းိင်ုဦး[၇/ကတခ(ိင်ု)၀၈၄၄၄၃]ှင့ ်ေဒ ဧကရမီိုမိုဆိင်ု[၁၀/ပမန(ိင်ု)၀၉၁၁၂၈]တိုအား က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ 

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို  ကန်ကွက်လိုပါက 

ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ဦးသိန်းွန်

(BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL) (LL.B)(စ်-၁၀၀၆၃) (BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL)(BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL) (LL.B)(စ်-၁၀၀၆၃) (BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL)

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၁)၊ (၃)လ ာ၊ (ေြခရင်းခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၅x၄၅)ေပရိှ တိက်ုခန်းကိ ုအေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယရူန် လက်ရိှ တရားဝင်ပိင်ုရှင် ေဒ ခင်မမေကျာ် 

[၁၂/ကမရ(ိင်ု) ၀၂၇၃၃၉] သို က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍  မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် 

ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင် နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန်

 (BSc,DA,HGP,R.L,D.B.L,D.M.L,DIL) (LL.B,DBL)(စ်-၁၅၉၇၅) (B.A,HGP,R.L,DBL,DML,DIL) (BSc,DA,HGP,R.L,D.B.L,D.M.L,DIL) (LL.B,DBL)(စ်-၁၅၉၇၅) (B.A,HGP,R.L,DBL,DML,DIL)

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

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

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀ ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀ ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆လ)၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆လ)

ဘ  ာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ် (ေဆာက်လုပ်ေရး) ဘ  ာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ် (ေဆာက်လုပ်ေရး) 

ရန်ပုံေငွမှ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက်  QC/QA ရန်ပုံေငွမှ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် QC/QA 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိအစိုးရ 

နည်းပညာေကာလိပ်များ၊  အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံများ၊  အစိုးရနည်းပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းများ၊ ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းဌာနများှင့ ်သင်တန်းေကျာင်းများ 

တွင် ေဆာင်ရက်မည့် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်း(၅၃) ခုအား 

QC/QA လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ  

အပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပံုစံများကုိ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနမှစ၍ အစုိးရနည်းပညာ

ေကာလိပ်(ေနြပည်ေတာ်) အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံ (အင်းစိန်)ှင့် အစိုးရစက်မ  

သိပ ံ (မ ေလး)တိုတွင် ုံးချနိ်အတွင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ 

ကိ ု(၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ညေန (၄:ဝဝ)နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍  တင်ဒါပုစံဝံယ် 

ယခူဲေ့သာေကျာင်းများတွင်  တင်ဒါပုစံမံျား ြပန်လည်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက် 

များကို ုံးချနိ်အတွင်း ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၀၄၀၂၀၊ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၈၀ ှင့် 

Website ြဖစ်ေသာ www.tvet.edu.mmwww.tvet.edu.mm တိုတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ယမုံနာ(၄)လမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-(၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx၅၀ေပ)ကျယ်ဝန်း 

သည့် ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၁၂.၅x၅၀)ေပ ကျယ်ဝန်းသည့် ှစ်ခန်းတဲွ 

(၅)ထပ်တိုက်၏ ပထမထပ်(B-2)တိုက်ခန်းအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယရူန် ဦးဝင်းေဌး မှတ်ပုတံင်အမှတ်-[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၂၅၆၉၉]ကိင်ုေဆာင်သအူား 

တိက်ုခန်း၏တန်ဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မ ကို ကန်ကွက်လိုပါက ဤသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်ဝင်းိုင်ဦးေဇာ်ဝင်းိုင်

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၂၈၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၂၈၀)

Pang Long Lawfirm (Professional Legal Solutions)Pang Long Lawfirm (Professional Legal Solutions)

အမှတ်-(၅၁/က)၊ အေနာ်မာ(၂)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-(၅၁/က)၊ အေနာ်မာ(၂)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၂၀၁၀၀၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၂၀၁၀၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ ုံးေတာ်ကွက်၊ ဓမ ေစတီလမ်း၊ အမှတ်(D-12)

တွင် တည်ရှိသည့ ်အကွက်အမှတ်(၂၃)၊ ုံးေတာ်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၈/၉၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ဦးသန်းကည်၊ ေဒ ဝင်းဝင်းေရ  

အမည်ေပါက်ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူ

ဦးသန်းကည်[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၅၅၉၆၀]ှင့ ်ေဒ ဝင်းဝင်းေရ [၁၂/သလန(ိင်ု)၀၅၆၂၅၆]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ်ဇင်ေထွး[၁၂/

ကတန(ုိင်)၁၁၂၂၇၈]ှင့် ေဒ အိအိသွယ်[၁၂/ကတန(ုိင်)၁၁၂၂၁၉]တိုက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက  ခိင်ုလုေံသာအ ေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းလှ(LL.B) ေဒ သီရိဦး(LL.B,LL.M) ဦးထွန်းလှ(LL.B) ေဒ သီရိဦး(LL.B,LL.M)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
က ်ုပ်၏အမ သည်ြဖစ်သူ   ဦးမင်းြမတ်စိုး[၁၂/လသန(ိုင်)၀၂၁၂၆၄]

ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်- 

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ေပ ဆန်းေမ း(၉)လမ်း၊ 

အမှတ်(၈၁/၈)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်ေပ(၄၀x၇၀)ရိှ အိမ်ှင့် ေြမ၏အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်ကုိ တရားဝင်လက်ရိှေနထုိင်ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချသူ ေဒ လှေရ [၁၂/သဃက 

(ိုင်)၀၃၂၁၉၀]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆုိပါအိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ 

မည်သမူဆိ ုက ု်ပ်ထ ံစာရက်စာတမ်းမရူင်းများ ယေူဆာင်လာပီး ဤေကညာပါ 

သည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်သမူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြပည့်ငိမ်းေအာင်(LL.B)ဦးြပည့်ငိမ်းေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၀၁၅၅/၂၄-၁၂-၂၀၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၀၁၅၅/၂၄-၁၂-၂၀၀၉)

အမှတ်(၁၁၈)၊ (၅-လ ာ)၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်/ေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၈)၊ (၅-လ ာ)၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစံေြမာက/်ေရှရပ်ကွက်၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-421027171ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-421027171

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၂/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂၀၀ စတုရန်းေပ)ရိှ     

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အမှတ်(၂၂/ခ)၊ ရတနာလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် ဦးေကာင်းခန် ုိင်[၁၂/သဃက(ုိင်) 
၁၉၂၃၇၉]အမည်ြဖင့ ်တည်ရှိလျက်ရှိပီး၊ လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိ 
ြပလျက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအား အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှလည်း အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက အေထာက်အထားမူရင်းများ 
တင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန် 
ဆုံးပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အပီးတိုင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B) ဦးရန်ိုင်ဟိန်း(LL.B) ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B) ဦးရန်ိုင်ဟိန်း(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၂၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၂၅)
 အမှတ်(၁၀၁)၊ (၅၁)လမ်း(လယ်)၊ (၉-လ ာ)၊ အမှတ်(ေအ-၂၁)၊ ကာြဖလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၁)၊ (၅၁)လမ်း(လယ်)၊ (၉-လ ာ)၊ အမှတ်(ေအ-၂၁)၊ ကာြဖလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊
 ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉

 " "ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ထူပါုံ(၂၂)လမ်းအေရှ၊ ထူပါုံ(၂၂)လမ်းအေရှ၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂)ေြမာက်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊  ေြမကွက်အမှတ် (၄၆၁)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၂)ေြမာက်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၂)၊  ေြမကွက်အမှတ ်(၄၆၁)၊ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ေြမအပါအဝင်ယင်းေြမေပ ရှိ            အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ေြမအပါအဝင်ယင်းေြမေပ ရှိ            

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေဝလဲ့ေအး[၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၀၅၈၅] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အထက် 

ရည် န်းလိပ်စာပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍  ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေဝလဲေ့အး[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၁၀၅၈၅]သည် အထက်ရည် န်းလပ်ိစာပါ အမှတ် (၄၆၁)၊ 

ထပူါု(ံ၂၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ  
မိေြမစာရင်းတွင်  ေဒ ရ[ီ၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၁၈၅၈၀] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှထားေသာ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန် 
ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချ၊ စီမံခန် ခဲွပုိင်ခွင့် 
ရှိသူများြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ချိချိ ပံး[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၉၃၂၅]၊ ဦးလှဝင်း (TKA-ဝ၁၃၀၀၇)၊ ေဒ ဝင်းဝင်းစိုး[၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၁၈၅၈၁]၊ ဦးသန်းေအး[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၁၃၈၉]တိုမှ မိခင်ြဖစ်သ ူ ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ရီမှာ  
(၂၀-၁၀-၂၀၁၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးစိုးမှာ (၁၂-၅-၁၉၉၀) ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ အစ်ကိြုဖစ်သ ူ 
ဦးတင်ထွဋ်မှာ (၇-၇-၂၀၁၇) ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ စရန်ေပးစာချပ်ချပ်ဆိုစ်က ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးသူ 
ဦးလှဝင်းမှာ (၂၆-၁၀-၂၀၂၁) ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်း 
ဥပေဒှင့်အည ီအေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းအရ အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလာြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းေကာင်း ထတ်ုေဖာ်ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချခဲသ့ြဖင့ ် အဆိပုါေြမအား အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက်  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သ ူေဒ ေဝလဲေ့အးမှ ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက  ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်းစာရက်စာတမ်းများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့ ်
တိုင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)
 ဦးရဲေအာင်ိုင်ထူး(LL.B)WIPO(Switzerland) ေဒ ဖိးပိုပို (LL.B)WIPO (Switzerland) ဦးရဲေအာင်ိုင်ထူး(LL.B)WIPO(Switzerland) ေဒ ဖိးပိုပိ ု(LL.B)WIPO (Switzerland)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၃၀၄၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၁၆၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၃၀၄၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၁၆၈)

အမှတ်-၃/က၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃/က၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-778434507, 09-772766716Ph:09-778434507, 09-772766716

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ မဒုတိာအမ်ိရာ(၂)၊ တိက်ု(2-B)၊ အခန်းအမှတ် 

(၃၁၁)တွင် ေနထိင်ုသမူျားြဖစ်ကေသာ ဦးေအာင်မင်းထက်(ဘ)ဦးတင်ေမာင်ေအး၊ 

မှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၃၇၆၅၇]ှင့ ်ေဒ နန်းသေဲဝစိင်ု(ဘ)ဦးစိင်ုးေဇာ် 

ဝင်းမိင်၊ မှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၅၈၂၁၄]ကုိင်ေဆာင်သူတုိ၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရာှင့်အုိးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် 

ေဒ ခင်သန်းဝင်း(SKGN- ၀၀၈၄၁၁)(ဘ)ဦးြမဟန်အမည်ေပါက်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (ဈ/၃၄/၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကွမ်း ခံကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၅၄၃/ခ)

ဟေုခ တွင်ေသာ အလျားေပ(၂၀)xအနေံပ(၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ ပါမစ်အမျိးအစား 

ေြမှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ သီးပင်စားပင်၊ ေရမီးအပါအဝင်ှင့ ်တရားဝင်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်အဆက ်

အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

အြပည့်အဝရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသ ူြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်အုန်းစ(ုဘ)ဦးြမေမာင်၊ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ[်၁၂/မဘန(ိုင်)၀၆၉၇၅၃]ကိုင်ေဆာင်သူက    ေရာင်းချရန ်

ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားမှ ဝယ်ယရူန်သေဘာတသူြဖင့ ်ေရာင်းချသည့ ်

ပစ ည်း၏   တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပမ ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤသတင်းစာေကညာ 

ချက်ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 

ေရာင်းဝယ်မ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်စိုးသွယ်ေဒ ခင်စိုးသွယ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၂၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၂၅)

အမှတ်(၁/၁၈)၊ အေနာက်အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ ေဂျေဂျာ်နီ ခံဝင်း၊ အမှတ်(၁/၁၈)၊ အေနာက်အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ ေဂျေဂျာ်နီ ခံဝင်း၊ 

(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၃၅၉၁၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၃၅၉၁၆

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၃၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၃

ကွယ်လွန်သူ ဦးစံေမာင်၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်းကွယ်လွန်သူ ဦးစံေမာင်၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း
ေဒ အုန်းေရ              ----------------------------    ေလ ာက်ထားသူ

သန်လျင်မိနယ်၊ လက်ယက်စမ်းေကျးရာေန ေဒ အန်ုးေရ က ကွယ်လွန်သ ူ

ဦးစံေမာင်၏ညီမ ြဖစ်သည်ဟူ၍ သန်လျင်မိနယ်၊ လက်ယက်စမ်းေကျးရာေန 

၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးစံေမာင် ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထဲမှ ရရန်ရိှေသာ ေက းမီများကုိ 

ေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်ရလုိေကာင်း ဤံုး၌ 

ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးစံေမာင်ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများ 

အေပ ၌ ရရန်ရိှသူ ဟူသမ တုိသည် ဤံုးသုိ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက် (၁၃၈၃ 

ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလကွယ ်ေန )တွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်

ေလ ာက်သူ ေဒ အုန်းေရ ၏ ေလ ာက်ထားချက်ကိ ုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့်၊ 

မသင့်သည်ကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (သန်းေဇာ်ဦး)(သန်းေဇာ်ဦး)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဘဝြမင့်ရပ်ကွက်၊ မလိခအိမ်ရာ၊ မိုးမခ(၁)

လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်(၁၄/ဘဝြမင့)်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၉/၁)၊ 
အိမ်အမှတ်(၈၉/၁)တွင် (၃)ထပ်တိုက် (Roof Slab) (မိသားစုေနအိမ်) 
အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပပါရန ်ေြမပိုင်ဆိုင်မ အေနြဖင့် မိြပှင့ ်
အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ ေြမချပါမစ်အမည်ေပါက် မဟာေရ ေတာင်   
ဖံွဖိးမ ကုမ ဏီလီမိတက်၊ မှတ်ပံုတင်အမှတ်(၈၈၆/၂၀၀၄-၂၀၀၅)ထံမှ အရပ် 
ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ် အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယ၍ူ ဦးေဇာ်မင်းဝင်း[၁၂/
ဒဂန(ုိင်)၀၁၈၀၄၆]+ေဒ သန်းသန်းေဌး[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၃၇၀၉]မှ Yangon 
Building Permit System (YBPS)တွင် ေလ ာက်ထားလာြခင်းှင့စ်ပ်လျ်း၍ 
ပူးတွဲတင်ြပထားေသာ ေြမပိုင်ဆိုင်မ  (၃)ှစ်သက်တမ်း လိုင်စင်ေြမအမျိး 
အစား အေထာက်အထားပါ ေဆာက်လုပ်ေနထုိင်ခွင့်လက်မှတ်မှာ သက်တမ်း 
ေကျာ်လွန်ေနပါသြဖင့ ်အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုခွင့ ်တင်ြပေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း(၁၅)ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထား 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊  ၂၀၂၁

“ဦးချစ်ဦးေမာင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၃၈၇၆]ှင့် အများသိေစရန်  ေကညာချက်”“ဦးချစ်ဦးေမာင[်၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၃၈၇၆]ှင့် အများသိေစရန်  ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သီရိရတနာေဈး၊ သုဓမ ာလမ်း၊ CC2-32,33 တွင် တည်ရှိေသာ HERCULES 

LOGISTICS COMPANY LIMITED ၏ Managing Director ဦးထွန်းမင်းေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
ဦးချစ်ဦးေမာင[်၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၃၈၇၆]ှင့် အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ HERCULES LOGISTICS COMPANY LIMITED တွင် ဦးချစ်ဦးေမာင်[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၆၃၈၇၆]သည် 
ယာ်ေမာင်းတာဝန်ယ ူလပ်ုကိင်ုေနသြူဖစ်ပါသည်။ (၁၉-၅-၂၀၂၁)ရက်၊ ည  (၈:၂၅)နာရခီန်တွင် မဂ  လာဒု၊ံ အမှတ်(၃)လမ်းဆု၊ံ 
တိုးဂိတ်အေကျာ်တွင်ရှိေသာ Denko ဆီဆိုင်ဝင်းတွင်းတွင ်ညအိပ်ရပ်နားထားေသာ၊ (၁၂)ေပယာ်အား ယာ်ေမာင်း ဦးချစ် 
ဦးေမာင် ေမာင်းှင်လာေသာ 2P-5646(၆)ဘီးကားယာ်သည် အရိှန်မထိန်းုိင်ဘဲ ဝင်ေရာက်တုိက်မိခ့ဲပီး၊ တစ်ဖက်ယာ်မှာ 
ပျက်စီးဆုံးရံှးခဲ၍့ ပျက်စီးသွားေသာယာ်အား ြပင်ဆင်ရန် ကန်ုကျစရတ်ိ စစုေုပါင်းေငကွျပ် ၁၀,၀၀,၀၀၀/-(ေငကွျပ်တစ်ဆယ်သန်ိး 
တိတိ)အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ HERCULES LOGISTICS COMPANY LIMITED မှ စိုက်ထုတ်ြပြပင်ေပးေလျာ်ခဲ့ပီးေနာက ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ HERCULES LOGISTICS COMPANY LIMITED ပိုင်ေသာ 2P-5646 ယာ်၏ပျက်စီးဆုံး ံးမ အတွက် 
ြပင်ဆင်စရိတ်ကုန်ကျေငွကျပ ်၄၀,၀၀,၀၀၀/-(ေငွကျပ်သိန်းေလးဆယ်တိတ)ိကိုလည်း ေပးေလျာ်ပါမည်ဟ ုဦးချစ်ဦးေမာင ်
[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၆၃၈၇၆]မှ“(  -၆-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတဝူန်ခကံတြိပစာချပ်”ြဖင့် ဝန်ခကံတြိပခဲေ့ကာင်း  န်ကား 
ချက်အရသိရှိရပါသည်။ 

(၂၈-၉-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူဝန်ခံကတိြပစာချပ”်ချပ်ဆိုပီး ဦးချစ်ဦးေမာင[်၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၃၈၇၆]မှ 
ဇွန်လ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်တွင် ချပ်ဆိခုဲေ့သာ စာချပ်ပါေလျာ်ေကးေငမွျားအနက်မှ ကျန်ေငကွျပ် ၅,၀၀,၀၀၀/-(ေငကွျပ်ငါးသန်ိးတတိ)ိ
ကိ ုေအာက်တိုဘာလ၊ ၂၀၂၁ခုှစမ်စှ၍ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၁ခုှစ်အတွင်း တစ်လလ င် ေငွကျပ ်၁၅၀,၀၀၀/-(ေငွကျပ်တစ်သိန်း 
ငါးေသာင်းတိတ)ိြဖင့် ေပးေလျာ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပခဲ့ေကာင်း  န်ကားချက်အရသိရှိရပါသည်။

ဦးချစ်ဦးေမာင်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၆၃၈၇၆]သည် ကမု ဏီသုိလာေရာက်ြခင်းမရိှေတာ့ဘဲ ေရှာင်တမ်ိးေနေကာင်း  န်ကား 
ချက်အရသိရှိရပါသည်။ 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ HERCULES LOGISTICS COMPANY LIMITED ထံသို လာေရာက်ဆက်သွယ်ရန်ှင့် ကုမ ဏီသုိေပးရန် 
ကျန်ရိှေသာေငွများအား ြပန်လည်ေပးေလျာ်ရန် ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ြပန်လည်ေပးအပ်ပါရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လူကီးမင်းဘက်မှလိက်ုနာမ မရိှဘ ဲပျက်ကွက်လ င် ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်ေပးရန် 
 န်ကားထားေကာင်း ဦးချစ်ဦးေမာင[်၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၃၈၇၆]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉
အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ မိုးညိမိနယ်၊ 

အထက-ေညာင်ေလးပင်၊ တက သိလ်ု 

ဝင်တန်းမှ မေရ ရည်စိုး၏  ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးဝင်းေဆွ[၇/မညန(ိုင်)၀၂၉ 

၇၄၉]ြဖစ်ပါေကာင်း။     ဦးဝင်းေဆွ ဦးဝင်းေဆွ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ မိုးညိမိနယ်၊ 

အထက-ေညာင်ေလးပင်၊ တက သိလ်ု 

ဝင်တန်းမှ မစုြမတ်ုိး၏  ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးမိုးကီး[၇/မညန(ိုင်)၀၆၈ 

၁၄၁]ြဖစ်ပါေကာင်း။        ဦးမိုးကီး ဦးမိုးကီး

သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ရန ်အများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဟသ  ာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၁၂)ေပ တွင် အကျယ်အဝန်း (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှိ 
ဦးစန်းေမာင် အမည်ြဖင့်တည်ရှိေသာ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အရပ်ကတိစာချပ် အဆက် 
ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်လက်ရှိထားကာေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးရဲြမင့်[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၅၆၀၆၁]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူ ဦးတင်ေဇာ်ထွန်း[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၈၄၉၇၉]မှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် 
ေပးေချထားပီး ြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်မာေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ 
လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)                     ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)   ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)                     ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)
   Ph:09-778849700  Ph:09-773562082   Ph:09-778849700  Ph:09-773562082

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ လှည်းတန်း(၂)လမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်(၉)၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ လေူနတိက်ုခန်းှင့၎်င်းတိက်ုခန်း၌ တွယ်ကပ် 
ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ လ ပ်စစ်မတီာအပါအဝင် ေရ+မီး အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုေဒ ခင်မိုးမိုး[၁/မကန(ိုင်)၀၄၇၅၁၆]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှတရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့ ်က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒ ဝတ်ရည်လင်း[၁၂/အစန(ုိင်)၀၀၀၄၈၈]ှင့် သမီး 
မသွန်းလင်းသန် [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၅၇၈၄၄]တိုမှ လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်တိုက်ခန်း 
တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်အပီးအပိုင်စာချပ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
ေဒ ဝတ်ရည်လင်းှင့်သမီး မသွန်းလင်းသန်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝတ်ရည်လင်းှင့်သမီး မသွန်းလင်းသန်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သန်းသန်းစိုးေဒ သန်းသန်းစိုး
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၈၉၈)(၄-၁၂-၁၉၈၄)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၈၉၈)(၄-၁၂-၁၉၈၄)   

တိုက်-၉/၁၁၊ ပထပ်(စီ)၊ ၃၆-လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ တိုက်-၉/၁၁၊ ပထပ်(စီ)၊ ၃၆-လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၂၁၈၂၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၂၂၈၉၂၊ ၀၉-၄၄၃၀၂၁၈၂၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၂၁၈၂၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၂၂၈၉၂၊ ၀၉-၄၄၃၀၂၁၈၂၇

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြမြမဝင်း(ဘ) ဦးချစ်လ  င်[၁၂/တတန(ုိင်)၁၅၀၄၈၁]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ- 
က န်မ၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမြမဝင်း[၁၂/တတန(ုိင်)၁၅၀၄၈၁]ှင့် ဦးေကျာ်သက်လင်း 

(ဘ) ဦးြမသန်ိးထွန်း [၉/မထလ(ိင်ု) ၀၀၀၁၀၃]တိုသည်၂၀၀၇ ခှုစ်မှစ၍ အကင်လင်မယား 
အြဖစ်ေပါင်းသင်းေနထုိင်ခ့ဲကပီး သား(၂)ဦးထွန်းကားခ့ဲပါသည်။ ဦးေကျာ်သက်လင်းသည် 
လွန်ခဲေ့သာ (၉)လခန်မှစ၍ ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအမ်ိမှ ဆင်းသွားခဲ့ပီး ယေန  
အချနိ်အထိ  က န်မ၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမြမဝင်း မိသားစုထံသို အဆက်အသွယ်တစ်စုံတစ်ရာ 
ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ ဦးေကျာ်သက်လင်း၏ ကိုယ်ပိုင်သေဘာဆ အတိုင်း ြပမူေဆာင်ရက် 
ချက်များသည ်  က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ြမြမဝင်းတို၏ မိသားစုှင့် လုံးဝသက်ဆိုင ်
ြခင်းမရိှပါ။ က န်မ၏မတ်ိေဆေွဒ ြမြမဝင်းှင့ ်ဦးေကျာ်သက်လင်းတုိသည် တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး 
စိတ်သေဘာထားချင်းတုိက်ဆုိင်မ မရိှ၍  အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထုိင်ြခင်း 
မရှိပါေသာေကာင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ အဝဝအား ေဒ ြမြမဝင်းတို 
မသိားစမှု တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြဖြမတ်သွယ် (LL.B)ေဒ ြဖြမတ်သွယ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၇၇/၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၇၇/၂၀၁၃)
(ုံးခန်း) ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊(ုံးခန်း) ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊
ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၃၂၆၄၇ဖုန်း-၀၉- ၅၁၃၂၆၄၇

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သီရိရတနာေဈးအမှတ်-(G/14) တွင် 

တည်ရိှေသာ ZAW  GABAR TUN CO.,LTD၊ ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ် (၁၀၈၉၈၉၀၄၁)၏ 
မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာြဖစ်သူ  ဦးေဇာ်မင်းထွန်း [၁၂/သလန(ိုင်)၁၈၈၇၆၈] သည် 
ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကန်ုမိ စားချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင် 
ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၃၇၈၉/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၉-၁၀-၂၀၂၁)စာချပ်အမှတ်-၃၇၈၉/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၉-၁၀-၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်သခုသိဒ ိေကာင်းြပည့်စံုမဟာနံသာ

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားအား အေမ းတုိင်အမျိးမျိး၊ ဖေယာင်းတုိင်အမျိးမျိး၊ 
ေလာပန်၊ ပုတ်ြပား၊ ှင်းရည်၊  စံပယ်ရည်၊ နံသာြဖရည်အမျိးမျိးတုိအား  ထုတ်လုပ်၍ 
Online System တုိမှ ြဖစ်ေစ၊ ဆုိင်ခန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ြဖစ်ေစ၊  လက်လီလက်ကား ြဖန်ြဖး 
ေရာင်းချြခင်းအစရှိသည်တိုတွင ်ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ု မှီြငမ်းတုပ 
သံုးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသား ပုံစံတ ူထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊  တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပ 
ြခင်းမျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန ်သတိေပးတားြမစ်လိုက်သည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွ ဲ
ခဲ့မည်ဆိုပါက  တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစွဲဆိုအေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ZAW  GABAR TUN COMPANY LIMTED (ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ်-၁၀၈၉၈၉၀၄၁)၏ ZAW  GABAR TUN COMPANY LIMTED (ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ်-၁၀၈၉၈၉၀၄၁)၏ 
မန် ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း [၁၂/သလန(ိုင်)၁၈၈၇၆၈]၏မန် ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း [၁၂/သလန(ိုင်)၁၈၈၇၆၈]၏
  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B,D.B.L, D.I.L,D.M.L)          ေဒ ငိမ်းအိစိုး (LL.B) (LL.M)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်(LL.B,D.B.L, D.I.L,D.M.L)          ေဒ ငိမ်းအိစိုး (LL.B) (LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၀၇)

The Solution Power Law FirmThe Solution Power Law Firm
အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
က န်မ၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကသည့် ဦးြမသိန်းထွန်း [၉/ပမန(ိုင်)၀၉၇၉၆၂] 

ှင့် ေဒ ခင်တုိးြမင့်[၉/ပမန(ုိင်)၁၄၄၀၀၅] တုိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်သည်မှာ-

ဦးြမသိန်းထွန်း [၉/ပမန(ိုင်)၀၉၇၉၆၂] ှင့် ေဒ ခင်တိုးြမင့[်၉/ပမန(ိုင်)၁၄၄ 
၀၀၅]တို၏ သားြဖစ်သ ူဦးေကျာ်သက်လင်း(ဘ)  ဦးြမသိန်းထွန်း [၉/မထလ(ုိင်)၀၀၀၁၀၃]
သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိဘ ဲမိဘများခွင့်မလ တ်ိုင်သည့် ကိစ ရပ် 
များအား ေဆာင်ရက်ေနသည့်အတွက ်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ် ေကာင်းှင့ ်
ေနာက်ေနာင် ဦးေကျာ်သက်လင်းှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်ကစိ အဝဝအား ဦးြမသန်ိးထွန်းှင့ ် 
ေဒ ခင်တိုးြမင့်တို မိသားစုမှ  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                                            
                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ြဖြမတ်သွယ် (LL.B)ေဒ ြဖြမတ်သွယ ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၇၇/၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၇၇/၂၀၁၃)

(ုံးခန်း) ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊(ုံးခန်း) ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊
ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၂၆၄၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၂၆၄၇

ဦးရဲလင်းေအာင်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၁၁၆၁] ှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်ဦးရဲလင်းေအာင[်၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၁၁၆၁] ှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  သီရိရတနာေဈး၊ သုဓမ ာလမ်း၊  CC2-32,33 တွင် တည်ရိှေသာ HERCULES LOGISTICS 

COMPANY LIMITED ၏ Managing Director ဦးထွန်းမင်းေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ဦးရလဲင်းေအာင်[၁၂/
တမန(ိုင်)၁၂၁၁၆၁] ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ HERCULES LOGISTICS COMPANY LIMITED တွင် ဦးရဲလင်းေအာင်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၁၁၆၁]သည် 
Operation  Staff တာဝန်လုပ်ကိုင်ေနသူြဖစ်ပါသည်။  ဦးရဲလင်းေအာင်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၁၁၆၁]သည် HERCULES LOGISTICS 
COMPANY LIMITED မှ လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်ေငွအတွက ်ထုတ်ေပးထားေသာ ေငွကျပ် ၅၄၇,၅၀၀/(ေငွကျပ်ငါးသိန်းေလးေသာင်း 
ခုနစ်ေထာင့်ငါးရာတိတိ)အား ထုတ်ယူခဲ့ပီး၊ ၎င်းရယူထားသည့်ေငွအေပ  စာရင်းရှင်းလင်း တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့်အတွက ်(၂၅-၅-
၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ကုမ ဏီသိုမပျက်မကွက ် ြပန်လည်ေပးအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပခဲ့ေကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
သိရှိရပါသည်။

ဦးရလဲင်းေအာင်[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၂၁၁၆၁] သည် ကမု ဏသီို လာေရာက်ြခင်းမရိှေတာဘ့ ဲေရှာင်တမ်ိးေနေကာင်း လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရသိရှိရပါသည်။

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ HERCULES LOGISTICS COMPANY LIMITED ထံသို ေပးရန်ရှိေနေသာေငွများအား ဤေကညာချက်ပါရှ ိ
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ြပန်လည်ေပးအပ်ရန ်ဦးရဲလင်းေအာင[်၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၁၁၆၁]အား အသိေပး 
အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လူကီးမင်းဘက်မှ  လိက်ုနာမ မရိှဘ ဲပျက်ကွက်လ င် ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်ေပးရန် လ ဲအပ် န်ကား 
ထားေကာင်း ဦးရဲလင်းေအာင[်၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၁၁၆၁]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈)၊ 

ကင်းဝန်လမ်း၊ အမှတ်(၃၅၅)၊ ဦးြမင့်စုိး အမည်ေပါက် ဂရန်မရူင်းပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x 
၆၀) အနက်မှ မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ (ဂရန်မူရင်းြခမ်း) ေြမအကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက် 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးေကျာ်စိုးဦး၊ ဦးေနလင်းထွန်းတုိမှ အေမဆွက်ခ ံ
ပုိင်ဆုိင်ပါေကာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါ 
ေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒ တင့်ဆန်းေဝ[၁၂/မဘန(ုိင်)၀၁၀၇၇၉]မှ စရန်ေငွ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ် အားဥပေဒှင့် 
အညီပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-
ေဒ တင့်ဆန်းေဝ ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ေဒ တင့်ဆန်းေဝ ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈)                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈)
 ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
 ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၆)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၂၀/သံဒင်း)၊ ေရကည်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၂၀/သံဒင်း)၊ ေရကည်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၄၉၇/ခ)၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးစိုးွန်အမည်ေပါက်(၄၉၇/ခ)၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးစိုးွန်အမည်ေပါက်

ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း။ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း။
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အား စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍လက်ဝယ ်

ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေကျာ်ေကျာ်[၁၄/ကလန(ိင်ု)၁၅၀၉၂၈]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေကျာ်ေဇယျသန်ိး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၉၀၄၄၃]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ဝယ်ယ ူ
ရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ယင်းေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသုမူည်မသဆူိ ု(၂၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ တကိျ 
ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသုိံ 
လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

Ph:09-255779105Ph:09-255779105

''ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်လေရာင်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (ခ/၁၅၈)''ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်လေရာင်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(ခ/၁၅၈)

အေဆာက်အအံုအမှတ်(၄/က)ရိှ ှစ်ခန်းတဲွ၊ (၅)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦ အကျယ်အဝန်း(၁၂ေပခဲွx၅၀ေပ)ရိှ  အေဆာက်အအံုအမှတ်(၄/က)ရိှ ှစ်ခန်းတဲွ၊ (၅)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦ အကျယ်အဝန်း(၁၂ေပခဲွx၅၀ေပ)ရိှ  

ဒုတိယထပ်၊ တတိယအလ ာ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေဒ စ ာစိုးဒုတိယထပ်၊ တတိယအလ ာ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေဒ စ ာစိုး

[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၅၆၆၄၆]အမည်ေပါက် ေြမအစတ်ိအပိင်ုးှင့ပ်တ်သက်၍ အများသေိစရန် ေကညာြခင်း''[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၅၆၆၄၆]အမည်ေပါက် ေြမအစိတ်အပုိင်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း''

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ သ ာေအး[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၀၂၄၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အထက်ရည် 
 န်းစာပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွေဒ သ ာေအး[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၀၂၄၅]သည် အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ တုိက်ခန်းှင့် 
ယင်း တိက်ုခန်းအား ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အမှတ်(၄/က)၊ ဗိလ်ုလေရာင်လမ်း၊ ဗိလ်ုထွန်းဇရံပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်ရိှ 
ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 
စမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ စ ာစိုး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၅၆၆၄၆]ှင့ ်ေဒ သက်သက်မာ[၁၂/
ဒပန(ိုင်)၀၄၄၅၁၁]တို၏ အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိထားေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ အမျိးအစား အကျယ် 
အဝန်း ေပ(၂၅x၅၀)ရိှ ေြမကွက်၏ မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ အစတ်ိအပိင်ုးြဖစ်သည့ ်ေဒ စ ာစုိးပုိင်ဆုိင်ေသာ အကျယ် 
အဝန်း (၁၂ေပခွဲx၅၀ေပ) ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ ဒုတိယထပ်၊ တတိယအလ ာ၊ အခန်းတစ်ခန်းှင့် ေြမရှင ်
တစ်ဦး၏ ခံစားခွင့်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ေြမရှင်ေဒ စ ာစိုး[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၆၆၄၆]မ ှ၎င်း 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အေပါင်အှံအ ပ်အရှင်းမှစ၍ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်း 
ထားြခင်းတိုမှ လုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခလံျက် ှစ်ဦးသေဘာတတူိက်ုခန်းှင့ေ်ြမ အေရာင်းအဝယ် ေငေွပးေချြခင်း 
ကတိစာချပ် ချပ်ဆို၍ အေရာင်းတန်ဖိုးေငွများအေြပအေကျေပးေချလျက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမ ှတရားဝင်ဝယ်ယ ူ
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်လိပ်စာပါတုိက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းအား ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေြမှင့် ေြမ 
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုမှာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ သ ာေအးမှ တရားဝင ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထား 
သူြဖစ်ပီး ပုိင်ရှင်အစစ်အမှန်ြဖစ်ေကာင်းှင့် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေဒ သ ာေအးမသိရိှဘဲ ယင်းတုိက်ခန်းှင့် ေြမကွက် 
တိုအား တစ်ဆင့လ် ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ တရားမဝင်လာေရာက် ပတ်ိဆိုဟန်တားြခင်း၊ လှဒါန်း 
ြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်တင်သွင်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းှင့ ်အမည်ေြပာင်းလ ဲေလ ာက်ထားြခင်းများ မြပလုပ်ပါရန်ှင့် 
ြပလုပ်ခ့ဲပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားမေကာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရာဇဝတ်ေကာင်း အရေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်အရပ်ရပ်အား ြပလုပ်သူအေပ ၌ထားရှိလျက် အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ယခုတရားဝင် လက်ဝယ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ သ ာေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)

    ဦးရဲေအာင်ိုင်ထူး(LL.B)WIPO(Switzerland) ေဒ ဖိးပိုပို(LL.B)WIPO(Switzerland)    ဦးရဲေအာင်ိုင်ထူး(LL.B)WIPO(Switzerland) ေဒ ဖိးပိုပိ(ုLL.B)WIPO(Switzerland)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၃၀၄၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၁၆၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၃၀၄၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၁၆၈)
အမှတ်(၃/က)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃/က)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
   Ph:09-778434507,09-772766716   Ph:09-778434507,09-772766716

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခုှစ်၊ ေအာက် 

တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လကာလအတွင်း ကုသေရးဦးစီးဌာန 
လက်ေအာက်ရှိ COVID Medical Center များှင့် ြပည်သူေဆးုံများတွင ်
အသံုးြပရန်အတွက် COVID-19 ကုသေရးေဆးဝါးများ၊ COVID Reagent ှင့် 
Consumable များ၊ Blood Safety ပစ ည်းများအား ဝယ်ယူရန် တင်ဒါေခ ယူ 
အပ်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ MOH Website: etender-mohs.com တွင် 
ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်  စိစစ်ေရး 
ေကာ်မတီ၊ ံုးအမှတ်(၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။ 
       ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်         - ၀၆၇-၃၄၁၁၆၂၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၆၃၄

တင်ဒါအမှတ်  - cutd.8.dms(2021-2022)mini
တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -  (၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်
တင်ဒါတင်သွင်းလ ာစတင် - (၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်
လက်ခံမည့်ရက ်
တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက ် - (၁၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်၊ 
  မွန်းတည့် (၁၂:၀၀) နာရီတိတိ
တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - MOH Website တွင် အနည်းဆုံး(၃)
    ရက်ေစာ၍ အသိေပးေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 
တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

   ကုသေရးဦးစီးဌာန   ကုသေရးဦးစီးဌာန

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခ(၁၉)လမ်း ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခ(၁၉)လမ်း 

(ေကျာကပ်လမ်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၀၆/ခ)ေြမကွက်ေပ ရှိ(၂)ခန်းတွဲ၊ (၆-လ ာ)(ေကျာကပ်လမ်း)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၀၆/ခ)ေြမကွက်ေပ ရှိ(၂)ခန်းတွဲ၊ (၆-လ ာ)
အေဆာက်အဦ၏ေြမညထီပ်(ဝဘဲက်အြခမ်း)၊ (B-1)ဟေုခ တွင်ေသာ အလျား(၁၉)အေဆာက်အဦ၏ေြမညီထပ်(ဝဲဘက်အြခမ်း)၊ (B-1)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၁၉)
ေပXအနံ(၅၄)ေပရှိတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေပXအနံ(၅၄)ေပရှိတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးအီစမိုင်[၁၂/ဗတထ(ိုင်) 
၀၃၀၁၁၇]မှ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခံပီးေရာင်းချပါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ နစ်နာစရာရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ
ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ဆန်းြမင့်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၄၀၈၅]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-ေဒ ဆန်းြမင့်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၄၀၈၅]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးြပည့်ခိုင်(LL.B)ဦးြပည့်ခိုင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၇၉၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၇၉၇)
အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(2-A)၊ A.G.D ဘဏ်အေပ (ပထမထပ်)၊ အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(2-A)၊ A.G.D ဘဏ်အေပ (ပထမထပ်)၊ 

ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးရဲေအာင်[၈/မကန(ိုင်)၁၅၈၉၁၂]

ှင့် ေဒ ဇင်မွန်ေအာင် [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၅၂၇၁၅]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးရဲေအာင်ှင့် ေဒ ဇင်မွန်ေအာင်တိုသည် ရန်ကုန်မိ၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၄၀၅)ရိှ ဂရန် 
အမည်ေပါက် ဦးစိုးြမင့(်TKA-၀၁၆၀၆၆)၊ ေဒ ခင်ေအးြမင့(်တဂီျေီကအန်-၀၃၈၃၀၈) 
ေဒ ေသာင်းကည်[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၈၂၈၈]တုိ၏ အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှ 
ေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစား အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၄၀)xအနေံပ 
(၆၀)ရှိ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၅)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ 
ေဒ ေသာင်းကည် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၀၈၂၈၈]ပိင်ုဆိင်ုေသာ ေြမအစတ်ိအပိင်ုးှင့ ်
ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂   x၅၄)ရှိ 
ေြမညထီပ်(ေြခရင်းခန်း)တိုမှာ ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒှင့အ်ညီ အေမဆွက်ခ ံ
ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းအရ တရားဝင်လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်သူများြဖစ်ကသည့် ေဒ စန်း[၆/
ကသန(ိင်ု)၀၀၅၅၃၉]၊ ေဒ ခင်စန်းြမင့[်၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၆၈၁၇၀]၊ ဦးဝင်းိင်ု[၁၂/ 
ဥကတ(ုိင်)၀၇၆၁၉၀]ှင့် ေဒ ခင်ေမေထွး[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၁၀၁၈]တုိမှ ၎င်းတုိ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်းှင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိေကာင်း 
ထတ်ုေဖာ်ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချသြဖင့ ်အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
များြဖစ်ကေသာ ဦးရေဲအာင်ှင့ေ်ဒ ဇင်မွန်ေအာင်တိုမှေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်း စာရက်စာတမ်းများြဖင့် 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ု ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507,09-772766716ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507,09-772766716

၁
၂



ိုဝင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ လမုတန်းရပ်ကွက်၊ နဝေဒး(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၇)၊ 

(၆)လ ာ၊ (A-6) (ေခါင်းရင်းြခမ်း) (အလျား ၁၂ေပခဲွxအနံ ၅၄ေပ)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိး 
ခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်တုိကုိ ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူ
ေဒ သဂိ   [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၉၂၇၂]ှင့ ်ေဒ တင်တင်ယ[ု၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၃၃၁၆၉]တိုထမှံ 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ဇင်လတ်ြဖ [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၂၅၀၃]ှင့် 
ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၂၅၀၂]တိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွေကးများအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဇင်လတ်ြဖ[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၂၅၀၃]ှင့် ဦးေအာင်ိုင်ထွန်းေဒ ဇင်လတ်ြဖ[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၂၅၀၃]ှင့် ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း
[၁၂/သဃက (ိုင်)၁၄၂၅၀၂] တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-[၁၂/သဃက (ိုင်)၁၄၂၅၀၂] တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာေအးေဒ သီတာေအး
LL.B,WIPO(Switzerland)LL.B,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၀၈)
Ph-09-443025964,09-73025964Ph-09-443025964,09-73025964

အမှတ်(၂၃၇၆)၊ ေဇယျဝတီအေရှ(၄)လမ်း၊ (၁၀) ေတာင်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၃၇၆)၊ ေဇယျဝတီအေရှ(၄)လမ်း၊ (၁၀) ေတာင်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေကျးရာအမည်-ေဆးလုံးကီး၊ 

ကွင်းအမှတ်(၆၅)၊ ကွင်းအမည်-ေဆးလံုးကီးေတာင်ကွင်း၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၅၅/၄)၊ အကျယ် 

အဝန်းေပ(၃၅x၁၄၂)၊ ဧရယိာ (၀.၁၁)ဧကရိှ (R-1)ေြမအမျိးအစားှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေြပစာ၌ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ရီရီိုင်[၁၂/ အလန(ိုင်)၀၄၅၄၀၇]

ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုး 

ေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသု ူ

များရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက် 

မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင်(LL.B)ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)

အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၂၉၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၂၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/အေနာက်)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၀)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ြမခွာညိရိပ်မွန်၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၆၀x၇၅)၊ ဧရိယာ(၄၅၀၀)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး ဥပေဒှင့်အညီ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ကေသာ ဦးခင်ေမာင်ရ[ီ၁၂/တမန 
(ိုင်)၀၁၀၅၈၀]၊ ေဒ ယင်းမာ[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၀၇၂၇]ကိုင်ေဆာင်သူများထံမ ှ
က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက ်
မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင်(LL.B)ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)

အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၂၉၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၂၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဦးဖီးလမ်း၊ အမှတ်(၃)၊ 

ပထမထပ်၊ ေပ(၂၃x၅၀)အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းကို တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ
ဟ ုအဆုိြပသူ ေဒ ခင်သ ာအုန်း၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်စာရရိှသူ ေဒ ခင်သီတာအုန်း 
[၁၂/အစန(ိုင်)၀၄၆၂၉၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသည် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်သည့်ကိစ ကို 
ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်ြပည့်ေြမာက်ေသာေနကုိ ေနာက်ဆံုး 
ထား၍ ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မိုးမိုးေအးေဒ မိုးမိုးေအး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၄၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၄၅၂)
အမှတ်(၅၆)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၆)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၉၁၅၄၆၃ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၉၁၅၄၆၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

(၁၆)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၇)ဟုေခ တွင်ေသာ အိမ်ရာ 

ေြမ ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား၊ ဧရယိာ(၀.၀၄)ဧက အကျယ်အဝန်း (အလျား 

၃၅'xအနံ ၅၀')ရှိ အိမ် ခံေြမအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

တုိကုိ ဦးသူရထွန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၃၆၇၉၅]ထံမှ က န်ေတာ် ဦးေမာင်ေမာင်ခင် 

[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၉၈၆၂]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိ ေပးေချထားပါ 

သည်။

အဆုိပါ ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

(မူရင်း)များှင့်တကွ က န်ေတာ့်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပီး ကန်ကွက်သူ 

မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးေမာင်ေမာင်ခင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၉၈၆၂]ဦးေမာင်ေမာင်ခင[်၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၉၈၆၂]

ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၅၅၁၄၊ ၀၉-၄၂၁၁၈၀၇၅၆ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၅၅၁၄၊ ၀၉-၄၂၁၁၈၀၇၅၆

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးြမင့်ဟန်ဦးြမင့်ဟန်

အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၄)

လမ်း/အေနာက်၊ အမှတ် (၅၇၃)ေန ေဒ ေဌးေဌး၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးြမင့ဟ်န် 
အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)သည် ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် 
၂:၁၅နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူ
ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ
လမ်းဦးစီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာန

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးြမင့်ဟန်ဦးြမင့်ဟန်

အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၄)

လမ်း/အေနာက်၊ အမှတ် (၅၇၃)ေန ေဒ ေဌးေဌး၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးြမင့ဟ်န် 
အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)သည် ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် 
၂:၁၅နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူ
ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးေရ ေလးှင့်ဇနီး ေဒ စိမ့်နီခင်မိသားစုဦးေရ ေလးှင့်ဇနီး ေဒ စိမ့်နီခင်မိသားစု
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးြမင့်ဟန်ဦးြမင့်ဟန်
အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၄)

လမ်း/အေနာက်၊ အမှတ် (၅၇၃)ေန ေဒ ေဌးေဌး၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးြမင့ဟ်န် 

အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)သည် ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် 

၂:၁၅နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူ

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှး(မိြပ)ှင့် ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှး(မိြပ)ှင့် ဝန်ထမ်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းဦးစီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးြမင့်ဟန်ဦးြမင့်ဟန်
အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၄)

လမ်း/အေနာက်၊ အမှတ် (၅၇၃)ေန ေဒ ေဌးေဌး၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးြမင့ဟ်န် 

အင်ဂျင်နီယာချပ်(မိြပ)(ငိမ်း)သည် ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် 

၂:၁၅နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူ

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။
အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့်ဝန်ထမ်းများအမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့်ဝန်ထမ်းများ

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ေသာင်းချစ်ေဒ ခင်ေသာင်းချစ(်Bessie)(Bessie)

 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ

အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်
ပါေမာက ေဒါက်တာဦးသီဝတင်-ပါေမာက ေဒါက်တာေဒ စိမ်း 

ြမြမေအးတို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ေဒ ခင်ေသာင်းချစ်သည ်

၁၅-၁၁-၂၀၂၁ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူမသိားစ ု

ှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာအဖွဲှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများအုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာအဖွဲှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံအာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ခင်ေသာင်းချစ်ေဒ ခင်ေသာင်းချစ(်Bessie)(Bessie)

 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ

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

ရိပ်သာ၊ ခံအမှတ်(၃၃)ေန  ပါေမာက ေဒါက်တာ သီဝတင်-ပါေမာက  ေဒါက်တာ 
ေဒ စိမ်းြမြမေအးတို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ေဒ ခင်ေသာင်းချစ် အသက် 
(၉၁)ှစ် သည် ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန) ညေန ၃:၃၀နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
အနိစ ေရာက်ေကာင်း သိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူထပ်တူ ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။          

 ဦးေှာက်ှင့်အာုံေကာပညာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲဦးေှာက်ှင့်အာုံေကာပညာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ
(Myanmar Neurological Society)(Myanmar Neurological Society)

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေဒ ခင်ေအးြမင့်ေဒ ခင်ေအးြမင့်
အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ သံသုမာလမ်း၊ ဇီဇဝါ ဥယျာ်အိမ်ရာ၊ အမှတ်(၂၇)ေန 
(ဦးထွန်းဇံ-ေဒ ကန်)တုိ၏ သမီးလတ်၊ ဦးလှေရ ၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးတင်ေမာင်ုိင်-ေဒ ေဝေဝ 
လှလွင်၊ ဦးတင်ေမာင်ထွန်း-ေဒ ဝင်းမာသင်း၊ ေဒ လှြမတ်ေမာ်တို၏မိခင်၊ မဆုမွန်ိုင်၊ Christine 
Thinn၊ မေကျာ့မွန်ိုင်၊ (Baby boy)တို၏အဘွား၊ (Dr.ခင်သန်းရီ-Dr.ကည်ဝင်း)တို၏ညီမ၊ ဦး 
Michael စိုးြမင့်-Diana စိုးြမင့်၊ ဦးေအာင်ြမင့်၊ ေဒ ခင်ေထွးြမင့် တို၏အစ်မသည် ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ 
(စေနေန ) နံနက် ၈:၁၅ နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  ညေန ၃နာရီတွင် 
ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂုိဏ်ေပါင်းစံု ဥယျာ်ေတာ်၌ ေြမသုိအပ်ံှပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးေန ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၇)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၅၇)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၀)၊ ဧရိယာ ေပ(၄၇x၆၀)ခန်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ထိုေြမေပ ရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၀)၊ ဧရိယာ ေပ(၄၇x၆၀)ခန်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ထိုေြမေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ဦးထွန်းလွင် အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ကုိ အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့်ဝယ်ယူ

ထားပီး လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးသိန်းေဇာ်ဦး[၁၂/ရပသ (ိုင်)၀၂၈၀ 
၈၀]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးစန်း[၁၃/ကမန(ိုင်)၀၈၃၀၄၂]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန်အတွက်   စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ် ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရကအ်တငွး် လူကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ 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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စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ 

ုံးချပ်-အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph:09-5018076ုံးချပ်-အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph:09-5018076

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ မေရ ဥေကျးရာအုပ်စု၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ မေရ ဥေကျးရာအုပ်စု၊ 
ကွင်းအမည်(၃၃၉/ခ)၊ မေငးစုရာကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅/ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၃.၀၉)ဧကရှိ ကွင်းအမည(်၃၃၉/ခ)၊ မေငးစုရာကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅/ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၃.၀၉)ဧကရှိ 

လယ်ယာေြမအမျိးအစား၊ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး လယ်ယာေြမအမျိးအစား၊ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
(ငါးေမွးြမေရး ကန်ှင့် လုိင်စင်အပါအဝင်)အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း(ငါးေမွးြမေရး ကန်ှင့် လုိင်စင်အပါအဝင်)အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ လယ်ယာေြမကွက်ကုိ အမည်ေပါက်ြဖစ်ပီး လက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်ထားကာ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစန်းလွင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၀၇၆၅၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ လှြမတ်သွယ်[၁၂/
ကမတ(ုိင်)၀၅၄၂၆၄]က အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက်   စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ပုိင်ေရး 
ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့်  ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ 
က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်   ေကညာ 
အပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ 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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စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ 

ုံးချပ်-အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph:09-5018076ုံးချပ်-အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph:09-5018076

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်မိ၊ ခံုဝင်းဒပ်ရပ်ကွက်၊ မ လမ်း၊ အိမ်အမှတ် 

(၂၆၇/က)ေနထုိင်သူ ေဒ ေအးသန်း[၆/ထဝန(ုိင်)၀၀၅၉၀၄]ကုိင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်ေတာ်မင်တုိက်နယ် ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၇)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၈(က)၊  ၆၈(ေအ)၊ ဧရိယာ အလျား၈၄'/၉၄' x အနံ 

၁၄၃'/ ၁၄၇'(၀.၂၉၀)ဧကရိှ ေြမပုိင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အားလံုး 

အေပ  ကွယ်လွန်သူ ဦးသန်းစိန်[၆/ထဝန(ိုင်)၀၀၀၇၉၂]မှ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ယခုအခါ 

အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အေမွဆက်ခံသူ ေဒ ေအးသန်းမှ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ 

ေရာင်းချြခင်း၊ သက်ဆုိင်ရာဌာနများသုိ အဆင့ဆ်င့သွ်ားေရာက်ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါေသာ

ေကာင့ ်ယင်းေြမှင့အ်ကျိးသက်ဆိင်ုသမူျားရိှပါက တရားဝင်စာရက်စာတမ်းအေထာက် 

အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ယခုေကညာပါသည့်ေနမှ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်မျိး(LL.B)ဦးေကျာ်မျိး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၈၂/၃၁-၈-၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၈၂/၃၁-၈-၁၇)

အမှတ်(၁၀၇)၊ ေခမာ(၄)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၁၀၇)၊ ေခမာ(၄)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

Ph:09-791498900Ph:09-791498900

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၈)ရပ်ကွက်၊ ြမတ်ေလးုံလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၃၇)ေန ဦးေကျာ်ေဇာဦး[၈/တလန(ိင်ု)၀၄၃၂၀၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၁၆၈)ရပ်ကွက်၊ လှသဂိ   လမ်းသွယ် 

(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၆/၃)၊ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ေဒ မိုးကည[်၁၂/သဃက 

(ိုင်)၂၈၉၁၉၈]အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအမျိးအစားြဖစ်ပီး အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

တိုအား တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ြမင့်ြမင့်ေဝ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၀၇၁၈]ထံမှ 

ဦးေကျာ်ေဇာဦး[၈/တလန(ိင်ု)၀၄၃၂၀၈]ကိင်ုေဆာင်သမှူဝယ်ယခူဲ့ပီး ေရာင်းဖိုးေငမွျား 

ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ေအာင်(LL.B)  ဦးစိုးသိန်း(LL.B)ဦးသက်ေအာင(်LL.B)  ဦးစိုးသိန်း(LL.B)

(စ်-၁၄၂၃၅)  (စ်-၅၃၉၂၇)(စ်-၁၄၂၃၅)  (စ်-၅၃၉၂၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၀)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၀)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၃၁၀၁၊ ၀၉-၂၅၈၄၆၆၀၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၃၁၀၁၊ ၀၉-၂၅၈၄၆၆၀၈၃

ဘ၀နတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

သက်ေတာ်ရှည်ဆရာေတာ် ဘဒ   ေဉယျ

သက်ေတာ်(၁၀၁)ှစ် 

သိက ာေတာ်(၈၁)ဝါ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ငါးထပ်ကီးေြမာက်ရပ်ကွက်၊ လိပ်ြပာကန်ေကျာင်း 
တိုက်ကီး၏ ဩဝါဒစရိယ၊  ဟံသာဝတီေကျာင်းဆရာေတာ ်ဘဒ  ေဉယျ သက်ေတာ် (၁၀၁) ှစ်၊ 
သိက ာေတာ်(၈၁)ဝါ သည် (၁၃၈၃)ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့ ်ေန  ၁၈-၁၁-၂၀၂၁ရက ်(ကာသပ 
ေတးေန) မွန်းလဲွ ၂နာရတွီင် ဘဝနတ်နန်း စြံမန်း  ေတာ်မသွူားသြဖင့် က င်းကျန် ေသာဥတဇုပ်ုကလာပ်ကိ ု
တန် ေဆာင်မန်ုးလြပည့် ေကျာ ်(၄)ရက် ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ရက် (တနလ  ာ ေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရ ီအချန်ိ၌ 
ဟံသာဝတ ီေကျာင်းတွင ်အ ိမစျာပနအခမ်း အနားကျင်းပပီး  ေရေဝးသုသာန်သို ပင့်ေဆာင်ဂူသွင်း 
ပူ ေဇာ်ပါမည် ။  လိပ်ြပာကန ်ေကျာင်းတိုက်မှကားများ  မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။ 

သံဃာေတာ်များှင့်တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ                     
ဈာပနေကာ်မတီ

သင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ိုဝင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁  

ဖတ်စရာယေန

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေသာ NUG ၏ 

ေစခိုင်းချက်အရ အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်ေနေသာ NLD ပါတီဝင် 

ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ 

ဆက်စပ်တရားခံများှင့် လက်နက်/ခဲယမ်းများ 

ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ

ြပည်သူလူထု၏ အဆံုးအြဖတ်ြဖင့် . . . . .

ဥေရာပိုင်ငံများ၌ ေသာက်ေဆးအမျိးအစား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး Molnupiravir ကို သုံးစွဲရန် 

ဥေရာပသမဂ ေဆးဝါးအာဏာပိုင်အဖဲွက တိုက်တွန်း

စာ  » ၁၅

စာ  » ၉

စာ  » ၁၁

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

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

ိင်ုငတံစ်ိင်ုင ံဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် 

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးသည် အဓကိအခန်းက  မှ  ပါဝင်ပီး 

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖံွဖိးတုိးတက် 

ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ်(၁၂)ရဲ စေနေနည(ိဝုင်ဘာ ၂၀ ရက်)အေစာဆုံးပဲွစ်အြဖစ် ယှ်ပိင် 

ကစားခဲ့တဲ့ လက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ   ချယ်လ်ဆီးအသင်းတိုပွဲစ်မှာ  ဧည့်သည် 

အြဖစ် လာေရာက်ကစားခဲတ့ဲ ့ချယ်လ်ဆီးအသင်းက အမ်ိရှင်လက်စတာစီးတီးအသင်းကိ ု

သုံးဂိုးြပတ်နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီပွဲစ်မှာ လက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ လွတ်မန်း၊ ဗာဒီ၊ ဘားနက်စ်တိုကို 

တိက်ုစစ်ပိင်ုးမှာ အသုံးြပကာ ၃-၄-၃ ကစားကွက်နဲ ပဲွထွက်လာခဲ့ပီး ချယ်လ်ဆီးအသင်း 

ကေတာ့ မာဆင်ေမာင့်၊ အိုဒိုအီ၊ ကိုင်ဟာဗက်၊ ဘင်ချဝီဲလ်၊ ကန်တီ၊ ေဂျာ်ဂျင်ဟိ ုစတဲ့ 

ကစားသမားေတွကိ ုအားြပကာ ၃-၄-၂-၁ ကစားကွက်နဲ  ပွဲထွက်လာခဲ့တာလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။                                                    စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

ကမ ာေ့ြမာက်ဝင်ိုးစွန်းမှ ငှက်မျိးစတ်ိများ ကမ ာ့ိင်ုငအံသီးသီးရိှ ေဆာင်းခိရုာစားကျက်များသို  ပျသံန်းရာလမ်းေကာင်း ကိုးခမှု ဝင်ေရာက်ေလရိှ့ပီး 

ြမန်မာုိင်ငံတွင်လည်း  ေဆာင်းရာသီသုိ  ဝင်ေရာက်လာချန်ိ၌  အာရှဗဟုိလမ်းေကာင်းှင့်  အေရှအာရှဩစေတးလျလမ်းေကာင်းတုိမှ ပျသံန်း 

ဝင်ေရာက်လျက်ရိှရာ ှစ်စ် ေဆာင်းခိငှုက်များဝင်ေရာက်ေလရိှ့သည့ ်ပဲခူးမုိးယွန်းကီးေဘးမ့ဲအင်းသုိ အဆိပုါ ကမ ာငှ့က်ပျသံန်းရာလမ်းေကာင်း 

ှစ်ခုမှ ေဆာင်းခိုငှက်များဝင်ေရာက်လျက်ရှိသည်။                                                                                စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း တူရကီိုင်ငံ၌ 

ေြခစမ်းပွဲများ ထပ်မံကစားမည်
ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၂၀

အာဆယီဆံဇူကူီးဖလားပဲွအတွက် တရူကီိင်ုင၌ံ ေလက့ျင့ေ်နသည့ ်ြမန်မာလ့က်ေရးစင် 

အသင်းသည ်ေြခစမ်းပွဲများ ထပ်မံကစားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းသည် ယခလုကန်ုအထ ိတရူကီိင်ုင ံအန်တယ်လ်ရာ 

မိ၌ ေလက့ျင့မ်ည်ြဖစ်ပီး ေြခစမ်းပဲွှစ်ပဲွ ထပ်မကံစားိင်ုရန် ကိးပမ်းေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းသည် ိဝုင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ဆဇူကူီးဖလားပိင်ပဲွယှ်ပိင် 

မည့် အင်ဒိုနီးရှားလက်ေရးစင်အသင်းှင့ ်ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်ပီး တူရကီကလပ ်

အသင်းတစ်သင်းှင့ ်ထပ်မံေြခစမ်းခွင့်ရရန ်ကိးပမ်းေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို ၈-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင ်မိုးညင်းမိနယ ်ဟိုပင်မိ အထက(မိသစ်ကေလး)ေကျာင်း မီး  မ ။

အကမ်းဖက်သမားများ၏ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ၊ မီး  ဖျက်ဆီးမ များေကာင့် 

စာသင်ေကျာင်းေပါင်း ၄၄၄ ေကျာင်း ပျက်စီးဆုံး ံး

မိုးယွန်းကီးေဘးမဲ့အင်းသို ေဆာင်းခိုငှက်များဝင်ေရာက်

ရန်အတွက်   ပညာရည်ြမင့်မားေရးမှာ 

အေရးအကီးဆုံးြဖစ်ေသာေကာင့်  ိုင်ငံ 

ေတာ်အစိုးရအေနြဖင့်  ပညာေရးက   

ြမင့်မားတိုးတက်ေရးအတွက ်   အေြခခံ 

လိအုပ်ချက်များြဖစ်သည့ ်စာသင်ေကျာင်း 

များ    တည်ေဆာက်ြပြပင်ေပးြခင်း၊ 

သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများ   ြဖည့်တင်း 

ေပးြခင်း၊   အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့ ်

ဆရာ    ဆရာမများ   ေမွးထုတ်ေပးြခင်း 

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

လက်စတာစီးတီးအသင်းကို သုံးဂိုးြပတ်အုိင်ရပီး 

အမှတ်ေပးဇယားထပ်ိ၌ ချယ်လ်ဆီးအသင်း ဆက်လက်ဦးေဆာင်


