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၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး 

မဲစာရင်းများစစ်ေဆးြခင်းများ    အပါအဝင်  လုပ်ေဆာင်သင့်၊ 

လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်သည့ ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု    အရှိန်အဟုန်မပျက်  ထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19   ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထိခိုက်ခဲ့သည့်   စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ိုင်သမ  နည်းလမ်းများြဖင့ ်အြမန်ဆုံး 

ကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိင်ုငလံုံး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ိင်ုငလံုံး  

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး     သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါ  

သေဘာတူညီချက်များအတုိငး်  ြဖစ်ုိင်သမ   အေလးထား 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိင်ုရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့အ်ည ီ  ေဆာင်ရက် 

ပီးစီးပါက   ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ  ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  

လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထ ွ

ေရးေကာက်ပဲွအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  

ဒီမုိကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ ုိင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ် 

ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 
ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ် စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၂၂

စာမျက်ှာ » ၁၈

စာမျက်ှာ 

 ၂၀၊ ၂၁

စာမျက်ှာ » ၂၄

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲသ့ိုလည်းေကာင်း၊ တလံ ပ်ကိ ု ြမင် 

ရသကဲသ့ို လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါးဟေူသာ)

ေလာကကို  ကျင့်သူကို ေသမင်းသည်မြမင်ိုင်။  ဤသုိ 

 ေသာသသူည် ေသြခင်းကင်းရာ နဗိ ာန်ကိ ု မျက်ေမှာက်ြပ 

ကကန်ု၏။  ထိသုတူိုအား ေနာက်တစ်ကမ်ိ ပဋသိေ ေန၍ 

ေသရြခင်းသည် မရှိေတာ့ပီ။
  ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၂၁  

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက်   ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမ  ေနြပည်ေတာ်၊ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များ 

တွင် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကို ထိုးှံေပး 

လျက်ရှိရာ  ယေနအထိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့် ဝယ်ယူထားရှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး   စုစုေပါင်း ၃၁ သန်း  doses ှင့် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသို  မိတ်ေဆွိုင်ငံများမ ှ

လှဒါန်းလာသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

စစုေုပါင်း   ၉၁၆၈၈၀၀ doses ရရိှပီးြဖစ်၍  ဝယ်ယမူ  

ှင့် လှဒါန်းမ တိုမှ   စုစုေပါင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ၄၀၁၆၈၈၀၀ doses ေရာက်ရှိပီး 

ြဖစ်သည်။

တတိယအသုတ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံက ြမန်မာိုင်ငံသို 

Sinovac အမှတ်တဆံပ်ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆး သုံးသန်း doses လှဒါန်းထားသည့်အနက် 

တတိယအသုတ်အြဖစ်   Sinovac   အမှတ်တံဆိပ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်သန်း doses 

ှင့်  ေဆးထိုးအပ်များသည ်   ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို     ယေန   ညေန  ၄  နာရီခွဲတွင်             

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သုိ 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ထပ်မံလှဒါန်းသည့် Sinovac အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး သုံးသန်း doses အနက် တတိယအသုတ် တစ်သန်း doses ေရာက်ရှိ

တိုင်းဖျက် ြပည်ဖျက် PDF  

အြမစ်ြပတ်ေချမ န်းကရမည်

ဆိုရှယ်မီဒီယာေပ မှ 

ဝါဒြဖန် ေကာလာဟလ 

သတင်းတု ြပဿနာ

ရသစုံလင်

ပံးေပျာ်ရ င်

ကယားတိုဌာေန ေငွေတာင်ေြမ၌ လမ်း၊ တံတားများက 

ပန်းများပမာပွင့်ခဲ့ပီ

ိုင်ငံသာယာဝေြပာဖို တိုင်းရင်းသား 

အားလုံး စည်းလုံးညီွတ်စို

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပလူနာသစ် ၅၂၇ ဦး 

ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ 

ရာခိုင် န်းမှာ ၂ ဒသမ ၅၅ 

ရာခိုင် န်းရှိ

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ထပ်မံလှဒါန်းသည့် Sinovac အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး သုံးသန်း doses အနက် တတိယအသုတ် 

တစ်သန်း doses ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။

ဝယ်ယူမ ှင့် လှဒါန်းမ တိုမှ စုစုေပါင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ၄၀၁၆၈၈၀၀ doses ေရာက်ရှိပီးြဖစ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊   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

အားလံုးအနာဂတ်အတွက် ဦးတည်ေဆာင်ရက်

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

သတ ဝါတိုသည် ပင်ကိုအသိeာဏ်ြဖင့် အသက်ရှင်သန်ရပ်တည်ေနကသည်။ 
လူတိုသည်    သင်ယူေလ့လာမ အသိeာဏ်   (ပညာ)  ြဖင့်    ဘဝတိုးတက်ေရးကိ ု
ေဆာင်ရက်ေနကသည်။ ေမွးကင်းစလြူဖစ်လာသည့အ်ရယ်မှစ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု
ေလလ့ာ၍ သင်ယတူတ်ေြမာက်လာကသည်။ အရယ်ေရာက်စအချန်ိတွင် အသက် 
အရယ်အလုိက် အသိပညာတုိးပွားေစမည့်ပညာတုိကုိ ေလ့လာသင်ယူကရသည်။ 
လလူားေြမာက်ေသာအရယ်တွင် အသပိညာ၊ အတတ်ပညာ၊ တထွီင်ကဆံ၊ ဆင်ြခင် 
တုတံရားများ ြမင့မ်ားလာေအာင် ကိးပမ်းအားထတ်ုကရသည်။ ပီးလ င် မမိအိကျိး၊ 
တိုင်းြပည်အကျိး တိုးတက်ဖွံဖိးေအာင ်လုပ်ေဆာင်ကသည်။

ဤသည်မှာ   လူတိုဘဝအဆင့်ဆင့်   တိုးတက်ြမင့်မားလာေအာင ်ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ရသည့ ်အားလုံးအနာဂတ်အတွက် ဦးတည်ေဆာင်ရက်ချက်ြဖစ်သည်။ 
လြူဖစ်လာလ င် မလဲွမေသလွပ်ုေဆာင်ရမည့ ်ဘဝတိုးတက်ေရးလပ်ုငန်းစ်ြဖစ်သည်။ 
လူြဖစ်လာလ င် ဘဝတိုးတက်ေရးအတွက ်လူတိုင်းလူတိုင်း ပညာသင်ကားကရ 
သည်။ လူတိုင်းစာတတ်ေရး၊  ပညာတတ်ေရးကိ ု   ိုင်ငံအားလုံး   အစိုးရတိုက 
တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးကသည်။ ပညာသင်ကားြခင်းသည် ကေလးသူငယ်၊ 
လူငယ်အားလုံးအတွက ်  အခွင့်အေရးတစ်ခုြဖစ်သလိ ု  တာဝန်လည်းြဖစ်သည်။ 
လူသားအားလုံး ပညာတတ်ေြမာက်ေရးအတွက် ကုလသမဂ က ချမှတ်ထားသည့် 
ကေလးသငူယ်များအခွင့အ်ေရးတွင် ကျန်းမာေရးှင့ ်ပညာသင်ကားခွင့က်ိ ုဦးစား 
ေပးထည့်သွင်းထားသည်။

ပညာသင်ကားေရးတွင် စာသင်ေကျာင်းသည် လသူားအားလုံးအတွက် ေရခ ံ
ေြမခဘံမူနိက်သန်ေနရာမှန်ြဖစ်သည်။ အားလုံးအတွက် ပညာအေမသွေ တည်ရာ 
ြဖစ်သည်။ ပညာသည်   ဘဝြမင့မ်ားေရးအတွက်သာမက     တိင်ုးြပည်၏အနာဂတ်ကိ ု
ပုေံဖာ်ထင်ဟပ်ေစသည့ ်အေြခခအံတ်ုြမစ်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်ပညာသင်ကားေရး 
တွင် စာသင်ေကျာင်းသည် စာေပသင်ကားေပးသည့ ်ေနရာသက်သက်သာမဟတ်ုဘ ဲ
ပညာေရး၏ အှစ်သာရြဖစ်သည့ ်အသeိာဏ်ပညာဆိင်ုရာ  ဗဟသုတုများေပးအပ် 
ြခင်း၊ စ်းစားေတွးေခ ိုင်စွမ်း၊ အမှားအမှန်ခွဲြခားသုံးသပ်ိုင်စွမ်းှင့ ်  ိုင်ငံသား 
ကျင့်ဝတ်၊ လူမ ေရးကျင့်ဝတ်များကိ ုသင်ကားေပးသည့်ေနရာမျိးြဖစ်ရန ်လိုအပ် 
ေကာင်း   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 
လမ်း န်မှာကားထားသည်။

ြမန်မာိင်ုငပံညာေရးသမိင်ုးတွင် အေြခခပံညာေကျာင်းများ၌ အသပိညာဗဟ ု
သုတတိုးတက်ေရးသာမက ကာယ၊ eာဏ၊ စာရိတ ၊ ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးတိုကိုပါ 
ေပါင်းစပ်ပျိးေထာင်ေပးခဲသ့ည်။ ထိစု်က တိင်ုးြပည်၏မဝူါဒအရ အဆင်းရဆဲုံးိင်ုင ံ
စာရင်းဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း   လူတို၏ဘဝများှင့ ်   လူမ ပတ်ဝန်းကျင်အများစုမှာမ ူ 
သင့တ်င့ေ်လျာက်ပတ်သည့ ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းသာယာမ ှင့ ်ကိယ်ုစတ်ိှလုံးချမ်းေြမ ့
မ များ ရှိခဲ့ကပါသည်။ ေခတ်စနစ်အရ တိုးတက်ေြပာင်းလဲမ များ ရှိသည်မှန်ေသာ် 
လည်း အသိeာဏ်ပညာဆင်ြခင်တုံတရားရှိသည့်ပညာသည ်အဓိကကျပါသည်။ 
သိုမှသာ မိမိကုိယ်မိမိ အကျိးြပုိင်သည့်၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကုိ အကျိးြပုိင်သည့်၊ 
မိမိုိင်ငံေတာ်ကုိ အကျိးြပုိင်သည့် စိတ်ေရာကုိယ်ပါ က့ံခုိင်ေကာင်းမွန်ကသည့် 
လူေကာင်းလူေတာ ်ိုင်ငံ့သားေကာင်းများကိ ုေမွးထုတ်ေပးိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ပညာေရးသည ်   ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက ်  တန်ဖိုးကီးမားသည့် 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ ြဖစ်သည်။ တန်ဖိုးကီးသည့ ်အရင်းအီှးကိ ုအချန်ိကာလရင်းီှးြမပ်ံှ 
မ များြဖင့် တည်ေဆာက်ကရသည်။ ယင်းကို ကုလသမဂ အပါအဝင် ိုင်ငံများ 
အားလုံးသာမက ကမ ာ့ြပည်သူအားလုံးကပါ သိရှိနားလည်ထားကသည်။ ကုလ 
သမဂ အဖွဲအစည်းများက ကေလးသူငယ်များ၏ပညာေရးှင့ ်   ကျန်းမာေရးကိ ု
ဦးစားေပးကညူေီဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။  ထိအုေြခအေနတွင်    ိင်ုငအံတွက် 
ရှက်စရာေကာင်းေသာအလုပ်ကို အကမ်းဖက်အဖွဲများက လုပ်ကိုင်ခဲ့ကသည ်
ကုိေတွရသည်။ အကမ်းဖက်အဖျက်သမားများက စာသင်ေကျာင်းများ မဖွင့်လှစ် 
ိင်ုရန်ှင့ ်ပညာေရးစနစ်ကိ ုအေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစရန် အဖျက်အေမှာင့လ်ပ်ုငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

ိုင်ငံ၏အနာဂတ်၊ မျိးဆက်သစ်လူငယ်လူရယ်များ၏ အနာဂတ်အတွက် 
ရင်းှီးြမပ်ှံထားသည့ ်အရင်းအြမစ်များကိ ုဖျက်ဆီးခဲ့ကသည်။ ကမ ာေပ တွင် 
မည်သည့်ုိင်ငံမ  မြပလုပ်သည့်  စာသင်ေကျာင်းအေြမာက်အြမားကုိ   ဖျက်ဆီးခ့ဲ 
ကသည်။ ပညာသင်ကားေပးေသာ ဆရာ ဆရာမများကိ ုသတ်ြဖတ်ခဲ့ကသည်။ 
တစ်ုိင်ငံလံုးရိှ စာသင်ေကျာင်းေပါင်း ၄၄၄ ေကျာင်းကိ ုအကမ်းဖက်အဖျက်သမား 
များက မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့ကသည်။ အဆိပုါအြဖစ်အပျက်များမှာ 
မမှန်သတင်းများမဟုတ်ဘဲ ပျက်စီးခဲ့သည့်စာသင်ေကျာင်းများကို သွားေရာက ်
ကည့် လ င် လက်ေတွသိြမင်ိုင်သည်။  ထိုအြဖစ်အပျက်များကို ကုလသမဂ  
အေနြဖင့်လည်း   သိရိှလိမ့်မည်ဟု   ေမ ာ်လင့်သည်။    ပညာမသင်ကားုိင်ေရးကုိ 
ြပလုပ်ြခင်းသည် ကုလသမဂ ၏ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများကို ချိးေဖာက် 
ဖျက်ဆီးြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

မည်သိုပင် အဖျက်လပ်ုရပ်များကိ ုေဆာင်ရက်သည်ြဖစ်ေစ၊ မည်သိုပင် စာသင် 
ေကျာင်းများကိ ုဖျက်ဆီးေနသည်ကိ ုမျက်ကွယ်ြပသည်ြဖစ်ေစ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 
ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးငယ်အားလံုး ပညာသင်ကားခွင့ ်
ရေအာင် ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ အားလုံး၏အနာဂတ် မေပျာက် 
ပျက်ေအာင ်အစွမ်းကုန်ဦးတည်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။ ။

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်
ပဲခူး  ိုဝင်ဘာ  ၂၁

ပခဲူးခိင်ု  ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနမ ှ   တာဝန်ရှိသူများသည ်

ိုဝင်ဘာ  ၁၉  ရက်က  အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်း အေထာက်အကြူပ လက်သမား 

ပန်းရန်သင်တန်း    ပိုချေဆာင်ရက်ေနမ အား 

ကည့် ပီး   ၂၀၂၁-၂၀၂၂   ေြခာက်လ 

ဘ  ာှစ်တွင်   ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးစမီကံန်ိး  (VDP) ေဆာင်ရက် 

မည့် ေကျးရာေလးရာမှ သင်တန်းသား 

ှစ်ဦးစအီား VDP/AVIP  သင်တန်းငါးရက် 

ပိုချမည့်အခမ်းအနားသို     တက်ေရာက ်

အမှာစကားေြပာကားကာ      ဌာနတွင်း 

စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ဒိုက်ဦးမိနယ်ေကျး 

လက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

မှ ပဲွတေမာ ့ြမစမ်ိးေရာင်ေကျးရာစမီကံန်ိး 

ပုစံ(ံ၇-ခ) ြဖင့ ်ထတ်ုေချးေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေနများကိုကည့် ပီး    ေကာ်မတ ီ

ဝင်များ၊  အသင်းသား  အသင်းသူများှင့် 

ေတွဆုံြခင်း၊       စီမံကိန်းအတိုးရေငွြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်မည့် ေကျးရာတွင်း လမ်းေနရာ 

ကည့် ြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                   ၂၂၂

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ  ၂၁ 

စီးပွားေရးှင့ ်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊  ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်း 

များကိ ု  ေလေကာင်း၊   ေရေကာင်းှင့်    နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရး 

စခန်းများမှ  ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှ  တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက် 

အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ  စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ  ယေနတွင် 

ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ  ကုမ ဏီ တစ်ခုက ယာ်စီးေရ 

ေလးစီးြဖင် ့ ှာေခါင်းစည်း  ၃၃  တန် တင်သွင်းခဲ့သည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊  ထန်ိးချပ်၊  ကသုေရးဆိင်ုရာ 

ပစ ည်းများကိ ု  သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့  ညိ  င်းထားသည် ့ 

SOP များှင့်အညီ    ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်းှင့် ေဆးဝါးှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့်  

ဆက်စပ်သည့်  အသိေပးေကညာချက်များကိုလည်း  အများ 

ြပည်သူသိရှိေစရန ်    ဝန်ကီးဌာန    Website      ြဖစ်သည် ့

www.commerce.gov.mm   တွင်     ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး    

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှ တင်သွင်းေပးလျက်ရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁
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ထုတ်ကုန်များ အရည်အေသွးြပည့်မီေအာင ်ထုတ်လုပ်

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

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

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

ေတာ်ပိင်ုစက်ုမံျားအား ြပန်လည် လည်ပတ်ိင်ုေရးအတွက်  ကန်ုကမ်းများရရှိမ ၊  သွင်းအားစမုျားရရိှမ ှင့ ်ေဈးကွက်ရရိှေရးအေပ   သုံးသပ်တွက်ချက်၍  ေဆာင်ရက်သွား 

ရမည်ြဖစ်ပီး ထတ်ုကန်ုများကိလုည်း အရည်အေသွးြပည့မ်ေီအာင် ထတ်ုလပ်ုသွားရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ်ှင့ ်အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ိင်ုငပံိင်ုပစ ည်း 

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

ဝန်ထမ်းအားလုံး အသိတရားရှိရှိြဖင့် ေစ့ေစ့စပ်စပ်သုံးစွဲိုင်ေရး အသိေပးေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုေကာင်း။
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မိမိထုတ်ကုန်ပစ ည်းများ ေဈးကွက်ေဝစု ပိုမိုရရှိေရးအတွက် ေဈးကွက်သုေတသနြပလုပ်ပီး ေဈးကွက်လိုအပ်ချက်အတုိင်း ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၂၁

စက်မ ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာ 

ချာလီသန်းသည် ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းတွင် စစ်ကိုင်း 

တိင်ုးေဒသကီး   စစ်ကိင်ုးမိရိှ   အမှတ် (၃) အထည် 

စက်ုံခွဲ (စစ်ကိုင်း)  သိုေရာက်ရှိပီး  စက်ုံအတွင်း  

စက်ပစ ည်းကိရိယာများ       တပ်ဆင်ထားရှိမ ကို 

လှည့်လည် ကည့် စစ်ေဆးသည်။

မှာကား

ဆက်လက်၍     အမှတ်(၃)အထည်စက်ုံ 

(စစ်ကိင်ုး) သုိေရာက်ရိှပီး     ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

စက်ံုထုတ်ကုန်    ပစ ည်းများသည်   အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ပီး  ေဈး န်းသက်သာလ င်   ေဈးကွက ်

အတွင်း     ယှ်ပိင်ေရာင်းချိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊  ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က “ချည်မ င်ှင့အ်ထည်စက်ုမံျားသည် 

ိင်ုငအံတွက်    လွန်စွာအကျိးရိှသည့ ်   စက်ုမံျားြဖစ် 

သြဖင့ ် ိင်ုငံလ့ိအုပ်ချက်များအား   ြပည့မ်စွီာထတ်ုလပ်ု 

၍   ြပည်သူများ   ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်အဝတ် 

အထည်များအား  အသုံးြပိင်ုေရး   စနစ်တကျစ်းစား 

သုံးသပ်ေဆာင်ရက်ကရန်”   လမ်း န်မ ြပထား 

ေကာင်း၊     ထိုေကာင့ ်   မိမိထုတ်ကုန်ပစ ည်းများ  

ေဈးကွက်ေဝစု    ပိုမိုရရှိေရးအတွက် ေဈးကွက ်

သေုတသနြပလပ်ုပီး ေဈးကွက်လိအုပ်ချက်အတိင်ုး  

ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး စမီေံဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍   သုံးစွဲသူများ 

၏အကံြပချက်များကိ ု  အေလးထား၍    ြပြပင ်

ထုတ်လုပ်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အဝတ်အထည် 

များအား   အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ပီး  ဆန်းသစ် 

သည့်ဒီဇိုင်းများြဖင့ ်    ထုတ်လုပ်ရန်   လိုအပ်သလို   

သုံးစွဲသူများအား  ဆွဲေဆာင်မ ရှိမည့်  ထုပ်ပိုးမ ပုံစံ 

ြဖစ်ေအာင် စမီရံမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အထည်စက်ုမံျား 

လည်ပတ်ေဆာင်ရက်ိုင်လ င် ဝါစိုက်ပျိးသည်မ ှ

အထည်ေချာထွက်ရှိသည်အထ ိ    Supply Chain 

တစ်ခုလံုးတွင်  ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်ေနသူတုိ၏  လမူ  

စီးပွားဘဝများ  တိုးတက်လာမည်ြဖစ်၍   ကိးစား 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း  မှာကားကာ  ဝါဖန် 

ဌာန၊ ဗိင်ုးေတာင့်ဌာန၊ အပင်ေပါင်းဌာန၊ ချည်ငင်ဌာန၊ 

ရက်ကန်းဌာနှင့်  အရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းေရး 

ဌာနတိုသို လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ညေနပိုင်းတွင ်     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

စစ်ကိင်ုးမိရိှ  ခိင်ုအေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ဧည့်ရိပ်သာ၌ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 

ဝန်ကီးချပ်  ဦးြမတ်ေကျာ်ှင့ ် တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရ 

အဖွဲဝင် ဝန်ကီးများအားေတွဆုံ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရှ ိစက်မ ဝန်ကီးဌာနမှ ဦးစီးဌာန၊ 

သင်တန်းေကျာင်းှင့ ်စက်ုမံျား၏ လပ်ုငန်းလည်ပတ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်ကန်ုကမ်း 

လိုအပ်မ ၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးအတွက် စမီေံဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်အေြခအေန 

ှင့် အဝတ်အထည်က  အတွက် လုိအပ်ေသာချည် 

ှင့ပ်တ်ိများ  တိုးြမင့ထ်တ်ုလပ်ုိင်ုေရး စမီေံဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုလပ်ုေသာ 

ထတ်ုကန်ုပစ ည်းများအား  အြခားဝန်ကီးဌာနများသို 

ေရာင်းချမည်ြဖစ်၍  ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေစလို 

ေကာင်း၊  ထိုအြပင်  စစ်ကိင်ုးတိင်ုး ေဒသကီးအတွင်းရိှ 

အမှတ်(၃) အထည်စက်ံု (စစ်ကုိင်း)ှင့်  အမှတ်(၆) 

အထည်စက်ံု  (ဆားလင်းကီး)  တုိအတွက် လုိအပ် 

လျက်ရိှသည့ ်ကန်ုကမ်းပစ ည်းများ ြပတ်လပ်မ မရိှေစ 

ေရးအတွက် တုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ ဝါစုိက်ေတာင်သ ူ

များှင့ခ်ျတ်ိဆက်၍   ေပါင်းစပ်ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပး 

ေစလုိေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည်

ယင်းေနာက်        စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က စက်မ ဝန်ကီးဌာနရှိ အထည်စက်ုံ 

များအတွက်  ဝါကုန်ကမ်းများ  အြပည့်အဝရရှိေရး 

အတွက် ကညူေီပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သဖန်းဆပ်ိ 

ဆည်မှ  ေရရရှိမ အေြခအေနေပ မူတည်၍ ယခုှစ် 

ေွရာသီတွင်  ချည်မ င်ရှည်ဝါများ  စိုက်ပျိးိုင်ေရး 

စမီေံဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ဝါအထွက် န်းအား 

သတ်မှတ်ချက်ထက်ေကျာ်လွန်ထွက်ရိှုိင်ေရး ကိးစား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်မည့ ်လပ်ုငန်း 

စ်များတွင် လက်တွဲပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်စက်ုအံလပ်ုုမံျားအတွက် လိအုပ်ေသာ 

လပ်ုသားများရရိှေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။   သတင်းစ်                                                                                                                          

 ေရှဖံုးမှ

ထပ်မံေရာက်ရှိလာခဲ့ရာ      ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး ကသုေရး /ြပည်သူကျန်းမာေရး    

ဦးစီးဌာနမှး     ဦးေဆာင်သည့်အဖွဲက 

လက်ခံရယူသည်။ 

သိုြဖစ်၍  တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံ

မှ ြမန်မာိုင်ငံသိုထပ်မံလှဒါန်းသည့် 

Sinovac အမှတ်တံဆိပ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး  သုံးသန်း doses သည် 

သုံးသုတ်ခွဲ၍ ယေနတွင် အြပည့်အစုံ 

ေရာက်ရှိပီးြဖစ်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ    ကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ေရးအတွက်   ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကို  ဦးတည်အုပ်စုများ 

သတ်မှတ်၍ ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ ုိဝင်ဘာ 

၂၀  ရက်အထိ  လူဦး ေရစုစုေပါင်း ၁၅ 

ဒသမ ၃ သန်းအား   ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍  

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့်ထိုးှံပီး

စီးသ ူ၁၀ ဒသမ ၄ သန်းှင့်  ပထမအကမ်ိ 

ထိုးှံပီးစီးသ ူ၄ ဒသမ ၉  သန်း ရှိပီြဖစ ်

သည်။ 

သိုအတွက် ိဝုင်ဘာ   ၂၀   ရက်အထ ိ

ြမန်မာိုင်ငံတွင်  ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး     အကိမ်ေရစုစုေပါင်း 

၂၅ ဒသမ ၈  သန်း   ထိုးှံပီးြဖစ်သည်။ 

ထိသုိုကာကွယ်ေဆးများ  ထိုးံှေပးလျက် 

ရှိရာတွင ်  ကာကွယ်ေဆးထိုးစီမံခန်ခွဲမ 

သတင်းအချက်အလက်စနစ် (VMIS) တွင် 

အချက်အလက်များကို   စနစ်တကျ 

ထည့်သွင်းထားရှိ၍ QR code ပါရှိသည့် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးေကာင်း အသိ 

အမှတ်ြပ         ကတ်ြပားများကိုလည်း

ထုတ်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

 ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှပီး 

သူများအေနြဖင့် ြပည်တွင်း/ြပည်ပခရီး 

သွားလာရာတွင ်    ေြဖေလ ာ့ေပးမ များ 

အလုိက်  လွယ်ကူအဆင်ေြပစွာသွားလာ

ိုင်ေရးအတွက ်အဆိုပါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှပီးေကာင်း အသအိမှတ်ြပကတ်ြပား 

များကိ ုအေထာက်အထားအြဖစ် ြပသိင်ု 

မည်ြဖစ်သည်။

အကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ ခံယူ

မိဘြပည်သူများအေနြဖင့်    မိမိ 

အတွက် ရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကုိ မပျက်မကွက် အကိမ် 

ြပည့်ထိုးှံမ ခံယူြခင်း၊         ပထမအကိမ ်

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ   ရရှိထားသူများ 

အေနြဖင့လ်ည်း ဒတုယိအကမ်ိကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံမ ကို     သတ်မှတ်ရက်တွင် 

(သိုမဟုတ်)  အနီးဆုံးသတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်းတွင် နီးစပ်ရာကာကွယ်ေဆးထုိး

စုရပ်များသို သွားေရာက်၍ ထိုးှံမ ခံယူ 

ြခင်းစသည့် ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများတွင် တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်မမိ ိ

ကိယ်ုတိင်ုတွင်လည်းေကာင်း၊  မသိားစဝုင် 

များ၊ မိတ်ေဆွများတွင်လည်းေကာင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှြခင်း 

ကို အကိမ်ြပည့်ခံယူရြခင်းမရှိေသးပါက 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်းကုိ မပျက်မကွက် 

အကိမ်ြပည့်     ခံယူမ ြပကေစေရး 

တိက်ုတွန်း  းေဆာ်ေပးကပါရန် ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက  အသိေပး  းေဆာ် 

ထားသည်။                       သတင်းစ် 



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ

 လမ်း၊ တံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၁

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေရ ေလးသည် ိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး  ေတာင်ငူခုိင်  လမ်းဦးစီးဌာနမှ 

ေဆာင်ရက်ေသာ ြဖး - အတ်ုြဖတ် - မန်ုးလမ်း ြပြပင် 

ထန်ိးသမ်ိးထားရိှမ တိုကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန် 

ရိှသမူျားအား လပ်ုငန်းလိအုပ်ချက်များ မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

စစ်ေတာင်းြမစ်ကူးတံတား   (အုတ်ြဖတ်)  တည် 

ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းခွင်သုိေရာက်ရိှပီး တံတားကီး 

၏ ကွန်ကရစ်ကမ်းခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

မ ၊ တတံားလက်ရန်းများေဆာင်ရက်ေနမ ၊ တတံား၏  

Up Stream ှင့် Down Stream ေရလမ်းေကာင်း 

အေြခအေန၊ စက်ယ ရားများြဖင့် တံတားချ်းကပ် 

လမ်း ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကို ကည့် စစ်ေဆးကာ 

လိုအပ်သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

တံတားအရှည ်ေပ ၆၂၀

စစ်ေတာင်းြမစ်ကူးတံတား(အုတ်ြဖတ်)သည် ပဲခူး 

တိင်ုးေဒသကီး ေတာင်ငခူိင်ု ြဖး-အတ်ုြဖတ် - မန်ုး 

လမ်းေပ တွင်တည်ရှိပီး   စုစုေပါင်းတံတားအရှည ်

ေပ ၆၂၀၊ ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၈ ဒသမ ၅၃ မတီာ၊ 

တတံားကိယ်ုထည် သကံကွူန်ကရစ်အေပ ထည် ေပ 

၆၀ RC Girder   ှင့်  ေပ ၁၀၀ PC Girder ၊ RC Slab  

ှင့် Hand Rail  တိုြဖင့် တည်ေဆာက်ထားပီး 

တံတား၏ခံိုင်ဝန်မှာ HS-25  ြဖစ်သည်။ 

ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲအား 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရး 

ဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှး (မိြပ)က ရန်ကန်ု- ပခဲူး 

- ေတာင်ငူ - မ ေလး ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးှင့ ်

ချတိ်ဆက်သည့် ေလးအိမ်စု - မယင်း - ရာေဟာင်း 

လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းပီးစီးမ ကို ရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ 

မှာကားသည်။

မှာကား

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

ပဲခူး - သနပ င် - ခရမ်း - သံုးခွ - သန်လျင်လမ်း ြပြပင ်

ထိန်းသိမ်းထားရှိမ ကိုလည်းေကာင်း၊ တံတားဦးစီး 

ဌာန တံတားအထူးအဖွဲ(၉)မှ အဆိုပါလမ်းေပ ရှိ 

အရှည်ေပ ၁၅၀ မုဒုတံတားသစ်ှင့် အရှည် ေပ ၁၂၀ 

သက လတံတားသစ် တည်ေဆာက်ေရးအတွက ်

အကိအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ  

ကိလုည်းေကာင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  လမ်းဦးစီး 

ဌာနမှ ပဲခူး - သနပ င် - ခရမ်း - သုံးခွ - သန်လျင် 

လမ်း (ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအပိုင်း) အား ယခင် 

၁၂ ေပ လမ်းအဆင့မှ် ၁၈ ေပ အကျယ် ကတ ရာလမ်း 

အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်မ တိုကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးပီး  တာဝန်ရှိသူများအား  လုပ်ငန်း 

လိုအပ်ချက်များ မှာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ညေနပိုင်းတွင်း ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ ်

တွင်  အေဆာက်အဦဦးစီးဌာန  အေဆာက်အဦအထူး 

အဖဲွ(၁)မှ ငါးထပ် ြပည်သူေဆးုှံင့ ်Oncology Unit  

ရှစ်ထပ်အေဆာက်အုေံဆာက်လပ်ုြခင်း  လပ်ုငန်းခွင် 

သိုေရာက်ရှိရာ အေဆာက်အဦဦးစီးဌာန   န်ကား

ေရးမှးချပ်ှင့်အဖဲွက     တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း 

များအား        ဘ  ာှစ်အလိုက်ေဆာင်ရက်ပီး၊ 

ေဆာင်ရက်ဆဲှင့်    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်

လုပ်ငန်းအစီအစ်များကို     ရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း 

များ အရည်အေသွး၊ စခံျန်ိစံ န်း ြပည့မ်ေီရး၊ လက်ရာ 

ေသသပ်ေကာင်းမွန်ေရး၊ လုပ်ငန်းများအချနိ်မီပီးစီး 

ေရး အထူးအေလးထား ေဆာင်ရက်ရန်မှာကားပီး 

အေဆာက်အအုံတည်ေဆာက်ေရး      လုပ်ငန်းခွင် 

အတွင်း      လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                       သတင်းစ်

လ  င်ြမစ-်ေလှာ်ကား ေရအားြဖည့စ်မီကံန်ိးှင့ ်ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရးလပ်ုငန်းများ မိေတာဝ်န် ကွင်းဆင်းစစေ်ဆး
ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၂၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စည်ပင ်

သာယာေရးဝန်ကီး  ရန်ကုန်မိ 

ေတာ်       စည်ပင်သာယာေရး   

ေကာ်မတီ ဥက   (မိေတာ်ဝန်) 

ဦးဗိလ်ုေဌးသည်     ယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင်   ေမှာ်ဘီမိနယ ်  ဆန်စပါး 

သုေတသနဌာန    ေြမေနရာဝင်း 

အတွင်း    ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

လ  င်ြမစ်-ေလှာ်ကား ေရအားြဖည့် 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်၌  ေြမသား 

အကိ     အနည်ထုိင်ကန်တည် 

ေဆာက်ပီးစီးမ ၊ ေရဝင်ေြမာင်း 

တူးေဖာ်ေနမ ၊   ေရတွန်းစက်ုံ 

Basement Wall သံချည်သံေကွး 

လပ်ုငန်းှင့ ်   ေရဂတ်ိတခံါး  Base 

Slab Lean Concrete ေလာင်းြခင်း 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ေရတွန်း 

စက်ုဓံာတ်အားခဲွု ံတည်ေဆာက် 

ပီးစီးမ ၊ ြပည်လမ်းတစ်ေလ ာက် 

1600 mm HDPE ပိက်ုဆက်သွယ် 

ြခင်းလုပ်ငန်းှင့် ဖူးကီး-ေလှာ်ကား 

၆၀  လက်မ  ကွန်ကရစ်ပိုက်သို 

ဆက်သွယ်ရန်   လုပ်ငန်းေဆာင် 

ရက်ေနမ များကို ကည့် စစ်ေဆး 

ပီး  လိအုပ်သည်များကိ ု  မှာကား 

ြဖည့ဆ်ည်း ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ဆက်လက်၍ မိေတာ်ဝန်သည် 

အင်းစိန်မိနယ် ပုလဲလမ်းမကီး 

MEC        သံမဏိစက်ုံေရှ၌ 

အင်ဂျင်နီယာဌာန  (ေရစီးေရလာ 

စမီခံန် ခဲွမ )မှ ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

အရှည်ေပ ၈၀၀၊ အကျယ် ေလးေပ၊ 

အနက်ငါးေပရှိ   အုတ်ေရေြမာင်း 

တည်ေဆာက်ေနမ ှင့် လ  င်သာယာ 

(အေရှပိုင်း)မိနယ် ၁၄ ရပ်ကွက ်

ဘုရင့်ေနာင်တံတားှင့ ်   ေအာင် 

ေဇယျတံတားအကား ဆိပ်ကမ်း 

သာလမ်းေပ  ေြမဧရယိာ ၃၁ ဧက 

တွင် Southern Metal Industry 

Co. Ltd. က တည်ေဆာက်ေနေသာ 

River Front Garden စီမံကိန်းသို 

သွားေရာက်ပီး စီမံကိန်းဆက်လက်    

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး   တာဝန်ရှိသူ 

များှင့်   ေတွဆုံညိ  င်းေဆွးေွး 

သည်။ 

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်သည် 

ေကျာက်တံတားမိနယ ်   မဟာ 

ဗ လလမ်းရှိ   ရန်ကုန်မိေတာ် 

ခန်းမ၌ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ေရစီး

ေရလာစမီခံန် ခဲွမ )က  ေဆာင်ရက် 

ေနေသာ အလျား ေပ ၇၀၊ အန ံ၃၃ 

ေပ၊   အနက်  ခုနစ်ေပရိှ ေရဂါလန် 

တစ်သိန်းဆံ့    ေရစုကန်    RC 

Ground Tank တည်ေဆာက်ေနမ  

လုပ်ငန်းကို   ကည့် စစ်ေဆးပီး 

လိုအပ်သည်များ  မှာကားြဖည့ ်

ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

 သတင်းစ်

မ ေလး   ိုဝင်ဘာ  ၂၁

ယခ ု တန်ေဆာင်မန်ုးလရာသကီာလတွင် 

နယ်ေပါင်းစုံမှ   စတင်ထွက်ရှိလာသည့ ်

အထွက်တိုးေြပာင်းများ     မ ေလး 

ေဈးကွက်သို    လ  င်လ  င်ဝင်ေရာက်လာ 

တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်စိက်ုပျိးပီး ြဖစ်ထွန်း 

ေအာင်ြမင်ပါတယ်။ ြပည်တွင်းမှာလည်း 

မိုးမိတ်၊ မိုးကုတ်နဲ  မိုင်းလုံေဒသေတွမှာ  

လေီရှာအရက်ချက်လပ်ုဖိုအတွက်  အဓကိ 

ဝယ်ယူကသလိ ုှစ်စ်လိလုိ ုတတ်ုိင်ုင ံ

ကလည်း  အခလုိေုဆာင်းရာသမှီာ  ရာသ ီ

ဥတုဒဏ်ခံိုင်ဖို   ဒီေြပာင်းနဲ    အရက် 

ထုတ်လုပ်ဖို   ဝယ်ယူကတာပါ။ ဒီှစ်မှာ 

ေတာ့  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနတာ 

ေကာင့ ်    နယ်စပ်ဂိတ်ေတွပိတ်ထားလို 

ဝယ်ယူမ ေတွ မရှိေသးပါဘူး။ ဂိတ်ေတွ 

ဖွင့လ်ာရင်ေတာ့ ဝယ်ယူမယ့်အလားအလာ 

ေတွ ရာ န်းြပည့်ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက 

ေြပာသည်။ 

အေရာင်းသွက်လျက်ရှိ

လက်ရိှတွင် မ ေလးေဈးကွက်အတွင်း 

သို      အဆိုပါအထွက်တိုးေြပာင်းကို 

ေကျာက်ဆည်၊   သဲေတာ၊   ဝမ်းတွင်း၊ 

ေတာင်သာ၊ ြမင်း ခံှင့ ်ွားထိုးကီး၊ မုံရာ 

စသည့်ေဒသများမ ှ  လ  င်လ  င်ဝင်ေရာက ်

လျက်ရှိပီး သုံးတင်းဝင်တစ်အိတ်လ င် 

ေငကွျပ် ၃၂၀၀၀ ေပါက်ေဈးြဖင့ ်အေရာင်း 

သွက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း၌ အဆုိပါအထွက်တုိး 

ေြပာင်းကုိ ဇွန်၊  ဇူလုိင်လများတွင် စတင် 

စိုက်ပျိးပီး ေအာက်တိုဘာှင့် ိုဝင်ဘာ 

လများတွင ်     စတင်ထွက်ရှိေကာင်းှင့ ်

မ ေလး၊  စစ်ကိင်ုးှင့ ် မေကွးတိင်ုးေဒသ 

ကီးတုိတွင်အများဆံုးစုိက်ပျိးကပီး စုိက်ပျိး 

ရာတွင် ဓာတ်ေြမသဇာှင့် ပုိးသတ်ေဆး 

သုံးစဲွရန်မလိသုည့အ်တွက် စိက်ုပျိးစရတ်ိ 

အသက်သာဆံုး    ံှစားသီးံှြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ေကာင်း မ ေလးပဲကုန်သည်များထံမ ှ

သိရသည်။

 အဆုိပါ   အထွက်တုိးေြပာင်းမှာ ံှစား

ေြပာင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပီး  ေဆးဝါးှင့် 

အရက်ချက်လုပ်ရာတွင ်   အသုံးြပသည့် 

သီးှံတစ်ခုြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်ြပည်တွင်း၌ 

သာမက  ြပည်ပိုင်ငံများကပါ ဝယ်ယူမ  

များြပားသည့်အြပင ်ယခုှစ်တွင် ရာသီ 

ဥတုေကာင်းမွန်သည့်အတွက ်  အထွက် 

 န်းေကာင်းမွန်ကာ ေဈး န်းမှာလည်း 

ယခထွုက်ရိှချန်ိတွင် သုံးတင်းဝင်တစ်အတ်ိ 

လ င်  ေငွကျပ ်  ၃၂၀၀၀  ေပါက်ေဈးြဖင့ ်

ရပ်တည်ေနပီး ေဈး န်းြမင့တ်က်လာရန် 

အလားအလာေကာင်းများရှိေနေကာင်း 

မ ေလးမိမ ှ   ဦးစိုးဝင်းြမင့(်စိုးဝင်းြမင့်

ပွဲုံ)က ေြပာသည်။

ဝယ်ယူမယ့်အလားအလာရှိ

“အထွက်တိုးေြပာင်းကေတာ ့   ှံစား 

သီးှံအမျိးအစားထဲမှာ   ပါဝင်ပါတယ်။ 

ိင်ုငြံခားကလာတဲ ့မျိးလည်းြဖစ်ပါတယ်။ 

အှံကေနထွက်ရှိတဲ့ သီးှံြဖစ်ပါတယ်။ 

အထက်အညာေဒသေတွမှာ အခင်းအေနနဲ 

နယ်ေပါင်းစုံမှစတင်ထွက်ရှိလာသည့် အထွက်တိုးေြပာင်းများ မ ေလးေဈးကွက်သို လ  င်လ  င်ဝင်ေရာက်လာ



ိုဝင်ဘာ ၂၂၊  ၂၀၂၁

ြမစ်ကီးနား ို၀င်ဘာ ၂၁

ကချင်ြပည်နယ်    ဝန်ကီးချပ် 

ဦးခက်ထိန်နန်ှင့် ေြမာက်ပိုင်း 

တုိင်းစစ်ဌာနချပ် တုိင်းမှး ဗုိလ်မှး 

ချပ် ြမတ်သက်ဦးတိုသည် တာဝန် 

ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ ဝိင်ုးေမာ်မိနယ် 

အတွင်းရိှ ပရဟတိလမူ ကညူေီရး

အသင်းအဖွဲများစုေပါင်း၍ ေရ မိုး 

ေတာင်ဘုရား  ပရိဝုဏ်အတွင်း            

စုေပါင်းသန်ရှင်းေရးလုပ်ငန်းများ

ကိ ု      ယမန်ေန        နနံက်ပိင်ုးက 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

စုေပါင်းေဆာင်ရက်

ထုိေနာက် ြပည်နယ်၀န်ကီးချပ်၊ 

တိင်ုးမှးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားသည် 

ြမစ်ကီးနားတက သိုလ် ပရိဝုဏ် 

အတွင်း   လမ်းေဘး   ဝဲ/ယာ         

တစ်ေလ ာက်   သစ်ပင်ချံွယ်များ           

ခတ်ုထွင်ရှင်းလင်းြခင်း၊ ြမက်ရတ်ိ 

ြခင်း၊ အမ  က်များေကာက်ယူြခင်း 

တုိကုိ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ တပ်မ ေတာ် 

သားများ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ၀င်များ၊ 

ကက်ေြခနီ   တပ်ဖွဲ၀င်များှင့် 

အတ ူစေုပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကပီး

ြမစ်ကီးနား   တက သိုလ်၀င်း 

အတွင်း သန်ရှင်းသာယာလှပေရး 

အတွက် ထပ်မံေဆာင်ရက်ရမည့် 

အစီအစ်များှင့်   ပတ်သက်ပီး 

လှည့်လည်ကည့်  စစ်ေဆးခ့ဲက 

သည်။

ထိမှုတစ်ဆင့ ်ြပည်နယ်၀န်ကီး

ချပ်ှင့်အဖွဲသည် လူ၀င်မ ကီး 

ကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အား၀န်ကီး 

ဌာန  အမ ထမ်းအဆင့်  အေြခခံ 

ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ   သင်တနး် 

(၁/၂၀၂၁)  ဆင်းပဲွသို တက်ေရာက် 

ပီး သင်တန်းတွင်   ဘာသာရပ် 

အလုိက်  ထူးခ န်ခ့ဲသည့် ၀န်ထမ်း 

များအား  ဂဏ်ုြပဆမုျား  ေပးအပ် 

ချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။

တံခွန်စိုက်ဆုဖလားေပးအပ်

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်၀န်ကီး 

ချပ်ှင့ ်အဖဲွ၀င်များသည် ေဆာင်း 

ရာသီအားကစားပွဲေတာ ်အထိမ်း 

အမှတ်  အမျိးသား  အမျိးသမီး  

ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ ပိတ်ပွဲသို 

တက်ေရာက်ပီး     အိင်ုရရိှသည့်   

အမျ ိးသား  အမျ ိးသမီး ေဘာ်လီေဘာ  

အသင်းမှ   အားကစားသမားများ 

အား   ပဲွစ် တစ်ေလ ာက် အေကာင်း 

ဆုံးဆ၊ု အသင်းလိက်ု  တစ်ဦးချင်း 

ဆုတံဆိပ်၊ ေငွသားဆုှင့် တံခွန်စုိက် 

ဆဖုလားများ             ေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ခဲ့သည်။

အဆိုပါ   ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွ ဲ

တွင်  အမျိးသား  ရှစ်သင်းှင့ ်

အမျိးသမီးေြခာက်သင်း ပါ၀င် 

ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ိဝုင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ 

၂၀  ရက်အထိ  ေဆာင်းရာသီ 

အားကစားပဲွေတာ် အထမ်ိးအမှတ် 

အြဖစ် ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

မုံရာ ိုဝင်ဘာ ၂၁

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်  ဦးြမတ်ေကျာ် 

သည်     ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းတွင်      ကေလးမိ  

ကေလးတက သိုလ် အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ပါေမာ 

က ချပ်၊   ပါေမာက ၊     ဌာနမှးများှင့်  ေတွဆုံ  

သည်။

ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ

ဆက်လက်၍   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရိှသမူျားသည် ကေလးမိ အမှတ်(၃) အေြခခ ံ

ပညာအထက်တန်းေကျာင်းတွင ်     ေကျာင်းသား      

ေကျာင်းသူများ တည်ငိမ်ေအးချမ်းစွာပညာသင ် 

ကားေနမ ကို   ကည့် အားေပးပီး  ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာကီး၊ ဆရာ ဆရာမများှင့် ရင်းရင်းီှးီှးေတွဆု ံ

 တ်ဆက်အားေပးသည်။

ထိုေနာက် တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန် 

ရှိသူများသည် ကေလးမိ စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲုံး

အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပေသာ  ခိုင်၊ မိနယ် 

အဆင့်     ဌာနဆိင်ုရာများှင့်     ေတွဆုပဲွံအခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်ပီး  ကေလးမိ  ခုတင်  ၃၀၀ ြပည်သူ  

ေဆးုံကီးတွင ်   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကသည့ ်

ဆရာဝန်၊  သနူာြပများှင့်  ဝန်ထမ်းများ၊ ေဆးကသုမ  

ခံယူေနသည့်   လူနာများအတွက်   ေငွကျပ်ငါးသိန်း 

တန်ဖိုးရှ ိ      စားေသက်ဖွယ်ရာများှင့်    Oxygen 

Concentrator  ငါးလုံး၊  လတီာ ၄၀  ဆံ ့ ေအာက်ဆဂီျင် 

အိုး ၂၀ အား ေဆးုံအုပ်ကီးထ ံေပးအပ်သည်။

ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ ်

ဆက်လက်၍ ကေလးမိ မဂ  လာဥယျာ်ေကျးရာရိှ 

ေတာင်သဦူးေမာင်မျိး ကွင်းအမှတ်-၈၄၃၊ စပါးမျိးကဲွ 

ဧရာမင်း-၄ ဒသမ ၅၀ ဧက၊ အတန်းအစားသင့်           

အဆင့်ရိှ မုိးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်းပဲွသုိ တက်ေရာက်ပီး  

ေဒသခေံတာင်သ ူ၆၇ ဦးစိက်ုပျိးထားသည့် လယ်ေြမ 

၃၂၈ ဧကအား အကျိးြပမည့် အရှည်တစ်မုိင်၊ အကျယ် 

၁၂ ေပ ေကျာက်ခင်းကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ိုင ်

ေရးအတွက် တာဝန်ရှိသူများှင့်  ေပါင်းစပ်ညိ  င်း

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

                            တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ပဲခူး ိုဝင်ဘာ ၂၁

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆွဝင်းသည် 

ယေနနံနက်ပိုင်းက       ပဲခူးမိ     ကေမ ာဇသာဒီ 

နန်းေတာ်ရာဝင်းအတွင်း    ြပည်တွင်း  ြပည်ပ   ခရီး 
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ကို အနေ ာအန ငါးပါးထဲမှာ ဘုရားနဲ  
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တယ်။ 

ိုင်ငံေရးြဖစ်စ်ေြပာင်းလဲမ ကာလ 

မှာ ဝန်ထမ်းအချိ CDM လုပ်သွားက 

တဲ့အခါ အများစုေသာက  ဟာ ပညာ 

ေရးနဲ    ကျန်းမာေရးပဲ  ြဖစ်ပါတယ်။ 
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ရိှသမ အင်အားနဲ  ကိုယ့်ိုင်ငံရဲ အုပ်ချပ် 
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စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိပါတယ်။ မုဆုိးေတွ 

ေတာင်မှ အမဲလိုက်တဲ့အခါ အစာစား 

ေနတဲ့   သားေကာင်၊   ိုတိုက်ေနတဲ့ 

သားေကာင်ဆုိရင် မပစ်ကပါဘူး။ အခုဟာ 

က ဘုရားနဲတစ်ဂိုဏ်းတည်း သံဃာ 

ေတာ်ကိ ုဆွမ်းဘ်ုးေပးချန်ိမှာ ရက်ရက် 

စက်စက် ပစ်သတ်လိုသတ်၊ လမ်းဆုံ 

လမ်းခွမှာ အေကာင်းမ့ဲပစ်သတ်လိသုတ်၊ 

စာချဆရာေတာ်ကို မထီမဲ့ြမင ်ုန်ရင်း 

ကမ်းတမ်းစွာ ဆဆဲိေုနတဲ ့အသဖံိင်ုေတ ွ

လူမ ကွန်ရက်ေတွကေန အြမင်မေတာ ်

တဲ ့   ြမင်ကွင်းေတ ွ  ြမင်ေတွကားသေိန 

ရတာ ြပည်သေူတရွဲ  စတ်ိှလုံးညိးွမ်း 

ဖွယ်ရာေတွပါပဲ။    စာမျက်ှာ ၇ သို 

ေသာ်က



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၆ မှ 

ေြမာက်ထိုးပင့်ေကာ ်

သစ ာေဖာက်မီဒီယာများ 

ဒါကိုေတာင်     ြပည်ပအားကိုးတဲ ့

မီဒီယာတု၊ မီဒီယာေယာင်ေတွ၊ မီဒီယာ 

အမည်ခံ   သစ ာေဖာက်ေတွက  ိုးိုး 

သားသားမေဖာ်ြပဘ ဲသဃံာေတာ်ေတရွဲ 

သိက ာကုိေတာင်ချနင်းပီး မဟုတ်မမှန် 

သတင်းေတွ၊     ထင်ေယာင်ထင်မှား 

အေရးအသားေတွနဲ     ဆိုးဆိုးရားရား 

အကမ်းဖက်မ ကို     ိုင်ငံတကာက 

အြပစ်မြမင်ေလရေအာင် ဆိတ်သားေရ 

နဲ    ဖုံးကွယ်ေပးေနကတာကိုလည်း    

ြမင်ေတွ ရပါတယ်။ 

ြပည်ဖျက ်PDF ရဲ 

အစွမ်းကုန်ရက်စက်မ ေတွ

ယေနအထိ    အကမ်းဖက်သတ ်

ြဖတ်ခံရတဲ့   သံဃာေတာ် ၁၂ ပါးခန်  

ရှိလာခဲ့ပါပီ။ အေကာင်းမဲ့ ေသနတ်နဲ  

ပစ်ခံရ၊ မီး  သတ်ြဖတ်ခံရ၊ ဒလန်လို 

စွပ်စွဲသတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ထိုအတူ 

ပညာေရးနယ်ပယ်က  ဆရာ ဆရာမ 

ေတွနဲ  ဝန်ထမ်းေတွ ရက်ရက်စက်စက ်   

သတ်ြဖတ်ခံရတာ ၁၂ ဦးခန်ရှိလာပီး 

ဆရာ ဆရာမ ခုနစ်ဦးနဲ  ဝန်ထမ်းငါးဦး 

ပါဝင်ပါတယ်။ ထိုအတ ူေသကမံေရာက် 

ခဲ့ဘဲ   ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့  ဆရာ 

ဆရာမ ၁၃ ဦးနဲ   ပညာေရးဝန်ထမ်း 

ှစ်ဦး  ရိှခ့ဲပါတယ်။ ထိုအတ ူုိင်ငံတည်  

ငိမ်ေအးချမ်းေအာင်၊  တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးပီး  ြပည်သူေတ ွလုံ ခံမ ရှိေအာင်        

ပရဟတိစတ်ိအြပည့န်ဲ  ထမ်းေဆာင်ေန 

ကတဲ ့ရပ်ကွက်၊  ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး 

ေတွ၊ ရာအိမ်မှး၊  ရပ်ေကျးစာေရးေတ ွ

စစုေုပါင်း ၁၉၈ ဦးကိ ု  အကမ်းဖက်သမား 

ေတွက လူမဆန်စွာ သတ်ြဖတ်ပစ်ခ့ဲက 

ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရရိှသူေတွလည်း ၁၄၈ 

ဦးခန်    ရှိခဲ့ပါတယ်။  ြပည်သူအတွက်၊ 

ိုင်ငံအတွက်   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒနဲ  

အညီ   ေအးေအးချမ်းချမ်းနဲ   တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကတဲ ့   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

၃၈ ဦးခန်ဟာ အဆင်အြခင်မဲ့  အတ  

လွန်ကဲပီး      အသိစိတ်ေခါင်းပါးေနတဲ့ 

အကမ်းဖက်သမား၊  ြပည်ေြပးလက်ပါး 

ေစ   PDF  ေတွေကာင့ ်  ေက လွင့်ခဲ့ရ 

ပါပီ။

အတ ကီးသူတိုေကာင့်   ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ် ေရးေကာက်ပွဲက အရာမထင်၊ 

အကျည်းတန် ပျက်သု်းသွားခဲ့ရပီ။ 

ိုင်ငံအတွင်း  ထိခိုက်ကွဲရှမ ေတွကို 

ြပည်သူနဲအစိုးရ   လက်တွဲညီညီနဲ  

အေကာင်းဆုံးပူးေပါင်းပီး    ဖယ်ရှားသွား 

ကမယ်၊     ခလုတ်တံသင်းေတွြဖစ်တဲ ့ 

အကမ်းဖက်သမားေတွကို    အစိုးရ၊   

ြပည်သူပူးေပါင်းမ နဲ      ေဖာ်ထုတ်အြမစ် 

ြဖတ်ကမယ်ဆိုတဲ ့        ြပည်ေထာင်စ ု

ချစ်စိတ်  ခိုင်ခိုင်မာမာထားရှိကပါစိုလို 

ြပည်သတူစ်ရပ်လုံးကိ ု   တိက်ုတွန်းလိက်ု 

ရပါေကာင်း။    ။

ေညာင်ဦး   ိုဝင်ဘာ   ၂၁

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေညာင်ဦးမိနယ်အတွင်းရိှ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် 

အထက် ေကျာင်းသားေကျာင်းသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးကုိ ုိဝင်ဘာ ၂၁ ရက်အထိ ၁၁၈၈ ဦး ထုိးံှေပးုိင်ခ့ဲပီြဖစ်ေကာင်း 

ေညာင်ဦးမိနယ် ပညာေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ပညာေရးမှး ေဒ သန်းသန်း 

ေအးထံမှ သိရသည်။

အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ေဆးထိုးသည့ ်သတ်မှတ်စရုပ်များတွင်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှေပးိင်ုရန် ေညာင်ဦးမိနယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ တာဝန်ရိှသမူျား၊ 

မဘိဆရာတာဝန်ရိှသမူျား၊ ေကျာင်းအပ်ုဆရာ ဆရာမကီးများ၊ သင်ကား 

ေရး ဆရာ ဆရာမများ ပူးေပါင်းကာ ကိဗုစ် ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေညာင်ဦးမိနယ်တွင ်အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၂၄၂၁ ဦးရိှပီး သတ်မှတ်စုရပ်များြဖစ်သည့် မူလွန် စက်စက် 

ယို၊ ငါ့သေရာက် အထက၊ ကအို အထက၊ တက်မ အထက၊ ေညာင်ဦး 

အထက၊ ေတာင်ဇင်း အထက၊ ပဂု ံအထကှင့ ်လက်ပေံြခေပ  အထက 

တိုတွင် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှကာကွယ်ေဆးထိုးအဖွဲ တစ်ဖွဲလ င် 

၂၃ ဦးတုိြဖင့် ထုိးံှေပးေနပီး ုိဝင်ဘာ ၂၁ ရက် နံနက်ပုိင်းအထိ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၁၁၈၈ ဦး ထိုးှံေပးိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ကာ ေဆးခွဲတမ်းရရှိသည့ ်

အေပ မူတည်၍ ဆက်လက်ထိုးေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။           

     ကိုထိန်၊KPD

ေမာက်မယ ် ိုဝင်ဘာ  ၂၁

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး ) ေမာက်မယ်မိနယ် 

၌    ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ    ပျံှံမ အား 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက ်စ်ဆက် 

ြမဝတီ    ိုဝင်ဘာ   ၂၁

ကရင်ြပည်နယ ်ြမဝတီမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကို ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက်  ြမန်မာဘာသာ၊  ပိုးကရင်ဘာသာတိုြဖင့ ်

ယေနနံနက် ၈ နာရီက မိေပ ရပ်ကွက်များှင့ ်လမ်းဆုံေနရာများ၌ 

အသိပညာေပး   းေဆာ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ   ထိန်းချပ်ိုင်ေရး 

အတွက် အသိပညာေပး  းေဆာ်မ ကို  ြမဝတီခိုင ်  ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာနမှ  ဝန်ထမ်းများက   ေနစ် အသပိညာေပး   

ေမာက်မယ်မိနယ်၌ RDT Test Kit ြဖင့ ်မိအဝင်/အထွက်ဂတ်ိတွင် 

ြပည်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိစစ်ေဆးေပး

မြပတ် အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိရာ   မိနယ်အဆင့်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း   ကီးကပ်မ  

ေကာ်မတီကဦးေဆာင်၍  အထူးစီမံချက်အရ 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက      မိနယ ်

အုပ်ချပ်ေရးမှး  ဦးြမင့်ေဇာ်ှင့်အဖွဲဝင်များ၊  

မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး  ရဲမှးြမင့်ိုင်ှင့ ် မိနယ် 

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊   မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ် 

ေရးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန် 

ရှိသူများ၊    ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ် 

မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊  ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှး 

များက      မိအဝင/်အထွက်ဂိတ်များတွင ်

ြပည်သူများအား     ှာေခါင်းစည်း စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထိုးံှပီး၊ မပီး၊ RDT Test Kit ြဖင့ ်စစ်ေဆး 

ကာ ကာကွယ်ေဆးမထုိးံှရေသးသည့်  ြပည်သ ူ

များအား   ချက်ချင်းစာရင်းေကာက်ယ၍ူ ထိုးံှ 

ေပးပီး ကျန်းမာေရးစစ်ေဆး ေဆာင်ရက်ေပး 

ြခင်းကိ ုယေန  နံနက် ၆ နာရီက စတင်ြပလုပ ်

ခဲ့သည်။ 

ထိုသို RDT ြဖင့်စစ်ေဆးခဲ့ရာ အမျိးသား 

တစ်ဦး  ပိုးေတွခဲ့ပီး  ကုန်းလမ်းရပ်ကွက်ရှိ  

Positive Centre သို ပိုေဆာင်ေပးပီး လိုအပ် 

သည့်           ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                                                     

စိုင်းမျိးသန်( ေမာက်မယ)်

ြမဝတီမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ  

ထိန်းချပ်ိုင်ေရး ြမန်မာှင့်ပိုးကရင် 

ှစ်ဘာသာြဖင့် အသိပညာေပး  းေဆာ်

လိုက်လံ  းေဆာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  သိရသည်။                            

ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

ေညာင်ဦးမိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၁၈၈ ဦး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးြဖစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ဦးေအာင်စိုး

ေအာင်စိုး(စိုက်ပျိး/၁၀၇) 

သုတပေဒသာ(ိုးိုးသိပ ံ/အသုံးချသိပ ံ) 

၁၉၃၉  ခုှစ်   ဇွန် ၂၅ ရက်မှာ ေမွးတာြဖစ်ပီး 

အဘအမည် ဦးေရ  (ြမန်မာေ့ဆးဆရာ)နဲ  အမ ိအမည် 

ကေတာ့ ေဒ မုန်းြဖစ်ပါတယ်။  ၁၉၆၈  ခုှစ်မှာ 

ဘွဲယူခဲ့တယ်။ ၁၉၉၈  ခုှစ်မှာ  စာေပေလာကကိ ု

စတင်ဝင်ေရာက်ခဲ့တယ်ဆိုေပမယ့ ်   အဲဒီမတိုင်ခင် 

၁၉၇၆ ခှုစ်ြဖစ်တဲ ့အသက် ၄၅ ှစ်အရယ်ကတည်းက      

ြမန်မာ့စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းမှာ     ဝန်ထမ်းဘဝနဲ  

ေနကာတိုးချဲစိက်ုပျိးေရး၊  သခွားေမ းတိုးချဲစိက်ုပျိး 

ေရး၊  ဖရဲစိုက်ပျိးေရးတိုကိ ု ေရးခဲ့ပါတယ်။   ၁၉၆၈ 

ခုှစ်မှာ  ဘွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။  က န်ေတာ့်အထက်မှာ  

စိုက်ပျိးေရးဘွဲရထားကတာ     ၁၀၆    ေယာက် 

ရိှခဲတ့ာဆိေုတာ ့က န်ေတာ်က ၁၀၇ ေယာက်ေြမာက် 

မိုလို ကေလာင်အမည်ကိ ုေအာင်စိုး(စိုက်ပျိး/၁၀၇)

ဆိုပီး ထည့်တာပါ။ 

ဒစီာမအူမည် “အရပ်ိရပင်များှင့ ် ပန်းအလှပင် 

များ တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု  စိက်ုပျိး၍   စီးပွားြဖစ်လပ်ုကိင်ု 

ုိင်မည့်နည်းလမ်းများ”    စာအုပ်ကုိ    ေရးြဖစ်တယ် 

ဆိုတာကလည်း တစ်ပိုင်တစ်ိုင်စီးပွားြဖစ ်စိုက်ပျိး 

ေရး လပ်ုိင်ုတာကိ ုဆိလုိတုာပါ။  အလပ်ုမရိှဘူးဆိရုင် 

ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ စိုက်ပျိးနည်းလမ်းေပါင်း ၅၀  

နီးပါးထဲက တစ်မျိးမျိးကိုပ ဲေဇာက်ချပီး ပျိးမယ်၊  

လုပ်မယ်ဆိုရင ်  စီးပွားြဖစ်လုပ်ကိုင်ိုင်တယ်ဆိုတဲ ့

အေကာင်းကိ ုေြပာထားတာပါ။ 

၁၉၉၈  ခုှစ်မှာပဲ   စာေပဗိမာန်ဆုပိင်ပွဲမှာ 

“သတုပေဒသာ  (သပိ ံှင့်အသံုးချပညာရပ်)”   ဆကုိ ု

“သန်းရှစ်ဆယ်ြဖစ်လာခဲ့လ င်” စာမူြဖင့ ် ပထမဆု 

ရရိှခ့ဲပါတယ်။  အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ  ဟင်းသီးဟင်းရက် 

အမျိးအစား ၁၀ မျိးနဲ   သစ်သီးဝလ ံ၁၀ မျိး ေရးထား 

ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခါ ၂၀၀၆ ခုှစ်မှာ  “ထိပ်ဆံုးသုိ  

အြမန်ေရာက်ဖို.... စိုက်ပျိးေရးှင့ ်လှမ်းတက်စို....” 

စာမူအမည်နဲ      “သုတပေဒသာ    (သိပ ံှင့်အသုံးချ 

ပညာရပ)်”ဆု   ပထမဆုရရှိခဲ့ပါေသးတယ်။   အဲဒီ 

စာအုပ်ကို ၂၀၀၈  ခုှစ်မှာ  စာေပဗိမာန်စာအုပ်နဲ      

ိုက်တဲ့အခါကျေတာ့     အဲဒီစာအုပ်က   အမျိးသား 

စာေပဆုရရှိခဲ့တယ်။   

တစ်ခါ အဲဒီေနာက်ပိုင်း  ၂၀၀၇  ခုှစ်မှာေတာ့ 

“ပိုစ်ဟာဗက်ဆွတ်ခူးပီး  ေနာက်ပိုင်းဝယ”် စာမူနဲ  

“သုတပေဒသာ(အသုံးချပညာရပ)်” ဆု   ပထမဆု 

ရရှိခဲ့ပါတယ်။  ပိုစ်ဟာဗက်ဆိုတာက သစ်သီးဝလံ 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ေတွကိ ု   ဆွတ်ခူးပီးတဲ့အခါမှာ 

မပျက်စီးေအာင် ထန်ိးသမ်ိးနည်း၊ သိ ုေလှာင်တဲန့ည်း၊  

ပိုေဆာင်တဲ့နည်းေတွကိုေရးတာပါ။  ၂၀၀၉  ခုှစ် 

မှာေတာ့ “သိပ ံနည်းကျ  လက်ေတွအသုံးချ  စပျစ် 

စိုက်ပျိးေရးနည်းပညာ”  စာမူနဲ   ဒုတိယဆု၊  ၂၀၁၀  

ြပည့်ှစ်မှာလည်း         အထက်ပါဘာသာရပ်မှာ  

“အေရးကီးသီးှံများတွင်ေတွရှိေသာ   အာဟာရ 

ချိတ့ဲမ ှင့် ယင်းတုိအား ကုစားနည်း”စာမူအမည်နဲ  

ဒုတိယဆု၊ ၂၀၁၂ ခုှစ်မှာေတာ့ “သက်ရှည်ကျန်းမာ 

ချမ်းသာေရးအတွက ်  လူတိုင်းေနစ်စားသုံးရမည့ ်

သစ်သီးသုံးမျိး၊ ဖရဲသီး၊ သခွား ေမ း၊  နဂါးေမာက်” 

စာမနူဲဒတုယိဆ၊ု ယခ ု၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွက်ကေတာ ့ 

“အရပ်ိရပင်များှင့ ်ပန်းအလှပင်များ တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု 

စိက်ုပျိး၍ စီးပွားြဖစ်လပ်ုကိင်ုိင်ုမည့ ်နည်းလမ်းများ”  

စာေပှင့ယ််ေကျးမ သည် ိင်ုငတံစ်ိင်ုငအံတွက် အဓကိအချက်အချာြဖစ်ပီး ထိုိင်ုငအံတွက် ကိယ်ုစားြပြခင်းြဖစ်ရာ ြပည်သမူျားအတွက် အသပိညာှင့အ်ေတွးအေခ  ြမင့မ်ားေစမည့်စာေပများကိ ုေရးသားခဲ့ကေသာ  

စာေရးဆရာ၊ ဆရာမကီးများအား ိုင်ငံေတာ်မှ ှစ်စ်အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆု၊ အမျိးသားစာေပဆုှင့ ်စာေပဗိမာန်စာမူဆုများကိ ုေရးချယ်ချးီြမင့်လျက်ရှိေသာေကာင့ ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက ်အမျိးသား 

စာေပဆုများကိ ုထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ရာ၌ စာေပဗိမာန်စာမူဆ ုပထမဆုရရှိခဲ့ကေသာ စာေရးဆရာ၊ ဆရာမများအား ေတွဆုံေမးြမန်းမ များကို ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

စာမူအမည်နဲ  ပထမဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။  ဒီှစ်ရတဲ့ဆု 

အပါအဝင် ပထမဆု ေလးကိမ်ရရှိခဲ့ပီး  အမျိးသား 

စာေပဆု တစ်ကိမ်နဲ    ဒုတိယဆု   သုံးကိမ်ရရှိခဲ့ပါ 

တယ်။ အခုဆုနဲဆုိ အားလံုးရှစ်ကိမ်ေြမာက် ရရိှခ့ဲပါပ။ီ   

လက်ရှိအသက ်(၈၄)ှစ်ရှိပီ။ က န်ေတာ်က  ဆီးချိ၊ 

ေသွးတိုးဘာေရာဂါမှမရှိဘူး။  ငယ်ငယ်ကတည်းက  

အရက်၊  ေဆးလိပ်၊  ကွမ်းယာ  တစ်ခါမှမစားသလို 

လက်ဖက်ရည်၊   ေကာ်ဖီလည်း  သိပ်မကိက်ဘူး။ 

ေနာက်ပိင်ုး   ေရှဆက်ပီးလည်း   စာဆက်ေရးေနဦးမှာ 

ြဖစ်ပီး  လက်ရိှလည်း  ဒီှစ်အတွက်   “ကမ ာ့စားနပ် 

ရိက ာသီးှံ  အာလူး”အေကာင်းေရးေနပီး  စာအုပ် 

ထုတ်ဖိုလုပ်ေနပါတယ်။

ေဒ ခင်ဝတ်ရည်

ဝတ်ရည်ခင(်ပဲခူး)

ကေလးစာေပဆု

“ြမန်မာအ့ားကစား ကမ ာကိလု မ်းေစရမည်ှင့ ်

ကေလးဝတ တုိများ” စာမူအမည်နဲ   ပထမဆုရရိှတ့ဲ 

အေပ       တကယ်ကိုဝမ်းသာကည်ူးမိပါတယ်။ 

ကေလးေတွအတွက ်   ပညာေရး၊     ကျန်းမာေရး၊  

သစ်ပင်သစ်ေတာ   ချစ်တတ်လာေရးစတဲ ့  က   

ေပါင်းစုံတိုးတက်ဖွံဖိးလာေစရန ်      ရည်ရယ်ပီး  

ကေလးေတွ   ိုင်ငံနဲလူမျိးကိ ု ချစ်ခင်ြမတ်ိုးစိတ်၊  

အမျိးဂဏ်ုကိ ုထန်ိးသမ်ိးလိစုတ်ိ၊ ပညာကိြုမတ်ိုးထား  

သင်ယူလိုစိတ်၊         ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်ေတွ    

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်လိုစိတ်၊    ကီးသူိုေသ၊  

ရယ်တေူလးစား၊   ငယ်သကူိသုနားလိတုဲစ့တ်ိေတကွိ ု   

ကေလးေတွမှာ     များြပားစွာ    ရိှေစချင်တ့ဲအတွက် 

ေကာင့ ်  ဒစီာအပ်ုေလးကိ ုေရးြဖစ်ခဲတ့ာပါ။ စစုေုပါင်း 

ဝတ တိ ု၁၇ ပဒ်ု ပါဝင်ေရးသားထားပါတယ်။ ဆရာမ 

မှာ ေြမးေလး  ှစ်ေယာက်ရှိတာဆိုေတာ ့    သူတို 

ေလးေတွဆီက ေတွြမင်၊ ေတွကံေနရတဲ့  အြဖစ် 

အပျက်ေလးေတွရယ်၊     သူတိုအရယ်ေလးေတွကိ ု

အသပိညာေတေွပးချင်တဲ ့စတ်ိဆ ေတ ွများေနတာ 

နဲပ ဲ ကေလးေတွအတွက် အသိပညာေပးဝတ ေလး 

ေတွ ေရးြဖစ်သွားတာပါ။

ကေလးအရယ်ဆိုတာကလည်း    အသိeာဏ် 

ဖွံဖိးမ   အားအေကာင်းဆုံးအရယ်ြဖစ်တာမို အဲဒီ 

အရယ်ေလးေတအွတွက် အသပိညာစာေပေလးေတ ွ

မ ေဝေပးချင်မိတာကလည်း    ရင်ထဲကဆ တစ်ခုပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။  ကေလးစာေပေတ ွ  ဆိုတာကလည်း 

ေရးရင်းနဲကိ ုကုသိုလ်ရေနတဲ့  စာေပြဖစ်ပါတယ်။ 

အရင်ှစ်က  ကေလးစာေပဝတ တို   ဒုတိယဆုကို 

တစ်ကမ်ိ ရထားဖူးပါတယ်။  ဆရာမအေနနဲ  ကေလး  

စာေပေတွကို ဆက်လက်ေရးသွားပါမယ်။     စာေပ 

ေလာကကိ ု ၂၀၀၆  ခှုစ်က   စတင်ဝင်ေရာက်ခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပီး    မဂ  လာေမာင်မယ်မှာထူးခ န်တဲ့     လူငယ် 

ကေလးေတွအေကာင်း    ေရးသားရင်းနဲ    စတင်ပီး 

စာေတ ွ ေရးသားခဲတ့ာပါ။ စာေပဗမိာန်ဆအုပါအဝင်  

လငူယ်ဆ၊ု ကေလးစာေပဆနုဲ  ြပဇာတ်စာေပဆေုတွ

ရရှိထားပီးပါပီ။  ဆက်လက်ပီး  စ်ဆက်မြပတ် 

ေရးသားေနမှာလည်း  ြဖစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ပရသိတ် 

ေတွကိုေြပာချင်တာကေတာ ့ စိတ်ေကာင်းထားရင ် 

စာေကာင်းထွက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း  စာေကာင်း  

ေပမွန်ေလးေတွကို         အသက်ရှင်ေနထိုင်ိုင်တဲ ့

အချန်ိအထ ိ  ေရးသားသွားမှာပါ။     ကေလးဝတ ေလး 

ေတွကို  အသိပညာဗဟုသုတများစွာနဲ  လက်ေတွ 

ကျကျေရးသားထားတာြဖစ်ပီး  ယေနေခတ်ကေလး 

ေတဟွာဆိရုင်  အသeိာဏ်ပညာက ယ်ဝမ က ရိှရမယ့ ်

ဦးေှာက်အသိထက ်ပိုေတာ်ေနကတာ  များေသာ 

အားြဖင့ ်  ေတွရတာဆိုေတာ့  ဆရာမတိုက  သူတို 

ေတာ်ေန၊  ထက်ေနတာကို  စာဖတ်ြခင်းြဖင့ ်   ပိုပီး 

လင်းလက်ေတာက်ပေစချင်တာပါ။         

ဦးသိန်းေဆာင်

ေြမလတ် မင်းလွင်

စာပေဒသာဆု

က န်ေတာ့်ဇာတိက မေကွးမိနယ်  သစ်ရာ 

ေကာက်အုပ်စ ု  စမ်းကီးရာကြဖစ်ပီး   က န်ေတာ့် 

အသက် (၆၇)ှစ်ရှိပီြဖစ်ပါတယ်။  ၁၉၈၅  ခုှစ် 

ကစပီး   စာေပေလာကထ ဲ    ဝင်ေရာက်ခဲ့တာပါ။ 

အခပုထမဆရုတဲ ့ဒစီာမအူမည်ြဖစ်တဲ ့ “ဆိင်ုးဂတီြဖင့ ်

တုိင်းြပည်ကုိအလှဆင်ြခင်း(သို) အလက  ာေကျာ်စွာ  

စန်ိစတင်း” မှာ ေရးထားတဲ ့အဓပိတဆိိင်ုးဆရာကီး၊  

အလက  ာေကျာ်စွာ ဆိုင်းပညာရှင်ကီး ဦးစိန်စတင်း 

ဟာဆိုရင ်၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှာ ဆုံးသွား 

ခဲ့ပါပီ။ ဒီစာမူကို ေရးြဖစ်တာကလည်း ေြပာရမယ ်

ဆိုရင်     အလက  ာေကျာ်စွာ    ဆိုင်းပညာရှင်ကီး 

ဦးစန်ိစတင်းဟာဆိရုင် သူဆိင်ုးတပည့ေ်တကွိ ုဖတ်ိပီး 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှာ ပွဲလုပ်မယ်ေပါ့။  

ပဲွလပ်ုပးီရင် ဒီစာအုပ်ကုိ တပည့်ေတွကုိ ေဝမယ်ေပါ့ဗျာ။ 

ဒါနဲ    တပည့်ေတွကို   ေဝဖိုအတွက်   က န်ေတာ့်ကို 

အကညူေီတာင်းခဲတ့ဲအ့ခါမှာ က န်ေတာ်နဲ ဆိင်ုးဆရာ 

စိန်စတင်းနဲက   ရင်းှီးေနတာဆိုေတာ့   အဲဒီပွဲမှာ 

ထတ်ုဖိုအတွက်စာအပ်ုကိ ုလုံးချင်းေရးြဖစ်တာလည်း   

ြဖစ်ပါတယ်။ အေြခအေနအရ   ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ ် 

ိုဝင်ဘာလမှာ   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ    ြဖစ်ေနေတာ့  

ပဲွက   မလုပ်ြဖစ်ဘူး   ြဖစ်သွားတယ်။    စိန်စတင်းရဲ 

ကေလးအရယ်ဆိတုာကလည်း အသeိာဏ်ဖံွဖိးမ  အားအေကာင်းဆုံးအရယ်ြဖစ်တာမို အဒဲအီရယ်ေလးေတအွတွက် 

အသိပညာစာေပေလးေတွ မ ေဝေပးချင်မိတာကလည်း ရင်ထဲကဆ တစ်ခုပဲ ြဖစ်ပါတယ် ဝတ်ရည်ခင်(ပဲခူး)

ဆရာ ေအာင်စိုး(စိုက်ပျိး/၁၀၇) ဆရာမ ဝတ်ရည်ခင(်ပဲခူး) ဆရာ ေြမလတ် မင်းလွင်

ဇာတကိ ဓြုဖမိနယ်ြဖစ်ပီး   ေညာင်တုန်းမိနယ်  

မှာ  သူအစ်ကိုရှိေနတဲ့အတွက်ေကာင့ ်  ဒါေလးကို 

က န်ေတာ်က “က.ဲ.ငါလည်း အားထုတ်ထားတာပဲေလ”  

ဆိုပီးေတာ ့ေညာင်တန်ုးမိနယ်က သူအစ်ကိြုဖစ်သနူဲ 

သွားေတွပီး     အင်တာဗျးပီးေရးြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 

စန်ိစတင်းဟာဆိရုင် ၂၀ ရာစနုဲ   ၂၁ ရာစှုစ်ခစုလုံးကိ ု

ခွပီး     ြမန်မာ့ဂီတအုပညာမှာ   ဆိုင်းနဲပတ်သက ်

ပီးေတာ ့ ဆရာကီးတစ်ဆူအြဖစ ်   စံထားေလာက ်

ေအာင် လုပ်ေဆာင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အထက်ြမန်မာ 

ြပည်နဲ   ေအာက်ြမန်မာြပည်မှာရှိတဲ ့  စိန်စတင်းရဲ  

ဧည့်ခံဆိုင်းတီးတဲ့မူဆိုတာ  ကျန်ရစ်ခဲ့တာဆိုေတာ့ 

အဒဲအီေကာင်းေတကွိ ု     ဖတ်လိက်ုရင်     မသေိသးတဲ ့

သူေတွအေနနဲ     မူတစ်ခုရသွားမှာပါ။   ဆိုင်းကို   

ဘယ်လို ဧည့်ခံမလဲ။   

ဘယ်လုိဘယ်လုိလူေခ မလဲဆုိတာ စိန်စတင်း 

လုပ်ေဆာင်သွားတာေတွ       ရှိေနတာဆိုေတာ့ 

အဒဲမီေူတြွဖစ်တဲ ့ေခ ချည်၊ ပျိးချည်၊  တီးချည်ေတကွိ ု

အားလုံးသိကေအာင်လို ဒီစာပေဒသာကို ေရးတာ 

လည်းြဖစ်ပါတယ်။  အဲဒီေတာ့  ေခ ချည်ဆိုတာ   

လူေခ တာကို     ဆိုလိုတာြဖစ်ပီး  ပျိးချည်ဆိုတာ    

ဆိင်ုးတီးမလို    ပျိးထားတာကိ ုဆိလုိတုာြဖစ်တယ်။     

တီးချည်ဆိတုာကေတာ ့ဧည့ခ်တံဲဆ့ိင်ုးေတ ွ  တီးေပး 

တာကိ ုဆိလုိြုခင်းပ ဲြဖစ်တယ်။  ေနာက်ပိင်ုးကျေတာ ့

လက်စွမ်းြပအေနနဲ  ပဲွတစ်ပဲွကိ ု    သတူစ်ေယာက်တည်း   

သီချင်းကီး အပုဒ်ေရ   ၁၀   ပုဒ်ကေန   အပုဒ်ေရ  

၄၀ အထ ိတစ်ဆက်တည်း တီးုိင်တာဆုိေတာ့  ဒလီိ ု 

တီးိင်ုတဲလ့ကူ  ြမန်မာြပည်မှာ  ဒတီစ်ေယာက်တည်း 

ရှိတယ်လို ေြပာလိုရတယ်။ 

အဓိကအေနနဲေြပာရရင်  ဂီတသမားေတွရဲ 

စထံားေလာက်တဲဆ့ရာကီးမို ြပည်သေူတ ွသေိစချင် 

လိုလည်း ေရးြဖစ်တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ့် 

အေနနဲ    ကိးကိးစားစား   လုပ်ေဆာင်ထားတာ 

ဆိေုတာ ့စာအပ်ုမထတ်ုြဖစ်ရင်လည်း စာေပဗမိာန်ကိ ု 

တင်လိုက်မယ်ဆိုပီး  စာေပဗိမာန်ကို    တင်လိုက် 

တာပါ။  ယခင်ကတည်းက   စာေပဗမိာန် စာမဆူေုတ ွ    

ရထားဖူးတာဆိုေတာ ့   ဒီတစ်ကိမ်  အပါအဝင်ဆို 

က န်ေတာ်ဆုရရှိတာ ၂၄ ဆု ရှိသွားပါပီ။   ကဗျာ  

ေပါင်းချပ်၊ ဝတ တိေုပါင်းချပ်၊ ဝတ ရှည်ေတအွတွက် 

စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊    ပခုက ဦးအုံးေဖ    စာမူဆု 

စသြဖင့ ်   ဆုေပါင်း   ၂၃  ဆုရရှိခဲ့ပီး  ဆိုင်းဆရာ  

စန်ိစတင်းအေကာင်း စာပေဒသာက အခမှု   ေရးတာ 

ြဖစ်ပီး စာပေဒသာဆုကို   ရရှိခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

စာေပေလာက ြဖတ်သန်းခဲတ့ာဆိရုင် ဝတ တိ၊ု 

ဝတ ရှည်က  စုစုေပါင်း ၂၀    နီးပါးရှိပီး   အလှနဲ  

မဂ  လာေဆာင်ပွဲေတွမှာ အုပညာရှင်ေတွ  သီဆိုဖို 

အတွက် ရတေုတးထပ်ေတကွိ ုေရးေနတာဟာလည်း 

အပုဒ်ေရ ၃၀၀၀ ေလာက်ရှိသွားပါပီ။  လက်ရှိမှာ 

လည်း က န်ေတာ့်အေနနဲဂီတအုပညာသမားေတွ

သီဆိုဖို အပ်ထားတာေတွကို ေရးေပးေနဆဲြဖစ်ပီး 

က န်ေတာ်ကိုယ်တိုင်လည်း     ဂီတအလုပ်ေတွကိ ု

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။ 

ေတွဆုံေမးြမန်း- ပွင့်သစ ာ

ဓာတ်ပုံ- စိုးြမင့်ေအာင်



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ိုင်ငံသာယာဝေြပာဖို တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီွတ်စို
အမျိးသားေအာင်ပွဲေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသည ်      ေရှးပေဝသဏီကတည်းကပင ်

ကိယ့်ုထီး၊ ကိယ့်ုနန်း၊ ကိယ့်ုကငှန်းြဖင့် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ိင်ုခဲ ့

သည်။ အေနာ်ရထာ၊ ဘရုင့်ေနာင်ှင့် အေလာင်းမင်းတရားတိုလက်ထက် 

တွင်    ကာကွယ်ေရးအင်အားကိ ု   ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပလျက ်

စည်းလံုးညီွတ်ေသာ   ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ကီးကုိ   ခ့ံညားထည်ဝါစွာ 

တည်ေထာင်ိင်ုခဲသ့ည်။        ကျးေကျာ်ေစာ်ကားလာသမူျားကိလုည်း 

စည်းလုံးညီွတ်မ စွမ်းအား၊ ကာကွယ်ေရးစွမ်းအားတိုြဖင့် တိက်ုထတ်ု 

ိင်ုခဲသ့ည်။ ထိစု်က အင်အားေတာင့်တင်းပီး စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေသာ 

တပ်မေတာ်များ  ဖဲွစည်းထူေထာင်ခ့ဲမ ေကာင့်သာ ခုိင်မာစွာရ ပ်တည် 

ိုင်ခဲ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

က န်သက်ရှည်ရန်ကံစည်

သိုရာတွင် ကန်ုးေဘာင်ေခတ်ေှာင်းပိင်ုး ၁၈၈၆ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ 

၁ ရက်ေနတွင် သူက န်ဘဝကျေရာက်ခဲရ့သည်။ သူက န်ဘဝကျေရာက် 

ပီးေနာက ် တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများသည ် ရရာလက်နက်စွဲကိုင ်

လျက် နယ်ချဲတိုအား တွန်းလှန်တိက်ုခိက်ုခဲ့ကသည်။ ၁၉၀၀ ြပည့်လွန် 

ှစ်များတွင်    အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်    အနည်းငယ်ေမှးမိှန်သွားခဲရ့ 

သည်။    နယ်ချဲတို၏အေကာင်းဆုံးလက်နက်သည ်  ကိုလိုနီိုင်ငံရှ ိ

ြပည်သမူျားကိ ုပညာရည်အဆင့်အတန်းနမ့်ိပါးေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုငအံား ကိလုိနုတီိုသမ်ိးပိုက်ပီးစအချန်ိတွင် ြမန်မာ 

လူမျိးတုိ၏စာတတ်ေြမာက်မ  န်းသည်  ၈၅  ရာခုိင် န်းခန် ရိှခ့ဲသည်။ 

သိုေသာ် ှစ်ေပါင်း ၃၅ ှစ်ခန် ကာပီးေနာက ်စာတတ်ေြမာက်မ  န်း 

သည် ၃၅ ရာခိင်ု န်းအထ ိသသိသိာသာကျဆင်းသွားသည်။ ထိစု်က 

ြမန်မာိင်ုငတွံင်  သီးြခားတက သိလ်ုမရိှဘ ဲအိ ိယိင်ုင ံ ကာလကတ ား 

တက သုိလ်လက်ေအာက်ခံ ရန်ကုန်ေကာလိပ်ှင့်  ဂျပ်ဆင်ေကာလိပ် 

ှစ်ခုသာရှိခဲ့သည်။

အဆင့်အတန်းခွဲြခား

ထိုအြပင ် ဗိတိသ နယ်ချဲတိုသည် ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လတွင် 

ပညာေရးစနစ်သစ် တက သိလ်ုအက်ဥပေဒကမ်းကိ ုထတ်ုြပန်ေကညာ 

ခ့ဲသည်။ ထုိဥပေဒတွင် အဓိကအချက် (၆) ချက်ပါရိှသည်။ ထုိအချက် 

အားလုံးသည ်  ြမန်မာေကျာင်းသားများကိ ု ကန်သတ်ချပ်ချယ်ပီး 

အဆင့်အတန်းခဲွြခားထားသည်။ က န်သက်ရှည်ေစရန် ရည်ရယ်ေရးဆဲွ 

ထားြခင်းြဖစ်သည်။    ဆိရုလ င်   ထိဥုပေဒသည်   ေငေွကးတတ်ိင်ုသ ူ

လနူည်းစကုိသုာ တက သိလ်ုပညာသင်ကားခွင့်ရရိှေစပီး ပညာထူးခ န် 

ေသာ်လည်း   ေငွေကးမတတ်ိုင်သည် ့ ေတာင်သူလယ်သမားများ၊ 

အလပ်ုသမားများှင့် လက်လပ်ုလက်စား ေအာက်ေြခလတူန်းစားများ 

၏ သား၊ သမီးများကိ ုပညာဆက်လက်သင်ကားခွင့်မရရှိိုင်ေအာင ်

ချပ်ချယ်ကန်သတ်ြပ  ာန်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ အဆင့်အတန်းခဲွြခား 

ထားသည့် ထိဥုပေဒကိ ုေကာလပ်ိေကျာင်းသားများအပါအဝင် ြပည်သ ူ

အားလုံးက အြပင်းအထန်ကန်ကွက်ခဲ့ကသည်။ မည်သိုပင်ကန်ကွက် 

ေနေစကာမ ူ   ြမန်မာြပည်ဘုရင်ခ ံ   ဆာရယ်ဂျနီယ်ကရက်ေဒါက်က 

ြမန်မာများသည် ပညာေရးအေကာင်း နားမလည်ဟဆုိုပီး ေတာင်းဆိ ု

ချက်များကိ ု လျစ်လျ ကာ  ထိုှစ်   ဒီဇင်ဘာလ   ၂     ရက်ေနမှစ၍ 

တက သိုလ်အက်ဥပေဒကိ ုအတည်ြပေကာင်း ေကညာခဲ့သည်။

ကန်ကွက်သပိတ်ေမှာက်

ထိုေကာင့် ေကာလပ်ိေကျာင်းသားများသည် ဒဇီင်ဘာလ ၂ ရက် 

ေနတွင် ေရ တိဂံုရင်ြပင်၌ တုိင်ပင်ေဆွးေွးကပီး ရန်ကုန်တက သုိလ် 

အက်ဥပေဒကုိ   ကန်ကွက်သည့်အေနြဖင့်     ေကာလိပ်ှစ်ခုစလံုးက 

သပိတ်ေမှာက်သွားရန ်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကသည်။ ထိုေနာက် ဒီဇင်ဘာလ 

၄ ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ်ရိှ ေရ ကျင်တုိက်ဆရာေတာ်  

ဦးအရိယေကျာင်းတိုက်၌ ေကျာင်းသားအစည်းအေဝးပွဲကီး ြပလုပ် 

ခဲသ့ည်။ ထိအုစည်းအေဝး၌ ဒဇီင်ဘာလ ၇ ရက်ေနတွင် တက သိလ်ုကိ ု

သပိတ်ေမှာက်ရန်၊  ပညာေရးဥပေဒြပင်ေပးေရးအတွက ် ေတာင်းဆို 

သွားရန်ှင့် ေတာင်းဆိခုျက်များမေပးသမ ကာလပတ်လုံး ေကျာင်းြပန် 

မတက်ရန်တိုကို ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကသည်။

မလူက ဒဇီင်ဘာလ ၇ ရက်ေနတွင် သပတ်ိေမှာက်ရန် စစီ်ထား 

ေသာ်လည်း   အေြခအေနေြပာင်းလသွဲားသြဖင့် ဒဇီင်ဘာလ ၅ ရက်ေန  

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ်   ၁၀   ရက်ေနတွင်    ေကျာင်းသားများ 

သပိတ်ေမှာက်ခဲ့ကသည်။    ထိုစ်က    ေကျာင်းသားေခါင်းေဆာင ်

ကိုဘဦးကိုယ်တိုင ်  လက်မှတ်ထိုး၍   ေကျာင်းသားေကညာချက်ကို 

ဘရုင်ခထံ ံေပးပုိခ့ဲသည်။   ထိေုကညာချက်သည်  ရန်ကန်ုတက သိလ်ု 

အက်ဥပေဒပါအချက်များကိ ုကန်ကွက်ထားသည့်စာြဖစ်သည်။ ဘရုင်ခ ံ

ထံမှ     အေကာင်းြပန်ကားြခင်းမြပသြဖင် ့   ေကျာင်းသားများသည ်

သပိတ်စခန်းတွင် အမျိးသားေကျာင်းများတည်ေထာင်ရန ်ဂျစီီဘီေအ 

ေခါင်းေဆာင်များှင် ့တိုင်ပင်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ထုိေနာက် ရန်ကုန်ေကာလိပ်ှင့် ဂျပ်ဆင်ေကာလိပ်ေကျာင်းသား 

များသည ်၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ေန  (ြမန်မာသက ရာဇ် 

၁၂၈၂ ခုှစ် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၁၀ ရက်ေန ) တွင် ရန်ကုန် 

တက သိလ်ု အက်ဥပေဒကိ ုကန်ကွက်သည့်အေနြဖင့် သပတ်ိေမှာက်ခဲ့က 

သည်။ ထုိသပိတ်သည် ဗိတိသ နယ်ချဲတုိက ြမန်မာုိင်ငံအား မတရား 

သမ်ိးပိက်ုပီးေနာက် လွတ်လပ်ေရးအတွက် အမျိးသားေတာ်လှန်ေရးကီး 

ကို   စတင်လိုက်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။   ထိုေကျာင်းသားသပိတ်သည ်

တစ်ုိင်ငံလံုးသုိ တစ်မဟုတ်ုချင်း ပျံံှသွားခဲသ့ည်။ ထိုအြပင် ထိသုပတ်ိ 

ကိ ုအေြခခံပီး ထွက်ေပ လာသည့် မျိးချစ်စတ်ိဓာတ်ြဖင့် တိင်ုးရင်းသား

စည်းလုံးညီွတ်မ ကို   ရယူတည်ေဆာက်ကာ  လွတ်လပ်ေရးတိုက်ပွ ဲ

ကိုလည်း ေအာင်ြမင်ေအာင်ဆင် ဲိုင်ခဲ့သည်။

လွတ်လပ်ေရးအတွက်ေရာင်ြခည်သန်း

ဆိုရလ င် ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်ေကျာင်းသားသပိတ်ေကာင် ့ပညာေရး 

အြမတ်များ  ေပ ထွက်လာခဲ့သည်။  ထိုအြပင ်ြပည်သူလူထုအတွင်း၌ 

နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရး အမျိးသားစတ်ိဓာတ်များ တစ်ဟုန်ထုိးေပ ေပါက် 

လာခဲသ့ည်။  ထိုေကာင့် ေကျာင်းသားသပတ်ိသည် ြမန်မာတုိ၏နယ်ချဲ 

ဆန်ကျင်ေရးစတ်ိဓာတ်ေတာ်လှန်ေရးေအာင်ပဲွဟလုည်း ဆိုိင်ုေပသည်။ 

ထိုသပိတ်ကီးက ေမွးထုတ်ေပးလိုက်ေသာ အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ ်

ေကာင့်  နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးကုိ  အတိအလင်းေဖာ်ြပသည့် ေတာင်သ ူ

လယ်သမား၊ အလပ်ုသမားသပတ်ိများှင့် ၁၃၀၀ ြပည့် အေရးေတာ်ပုမံျား 

ဆက်တိုက်ေပ ထွက်ခဲ့သည်။

ထိုေနာက်  မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြပင်းထန်ေသာ  တိုင်းရင်းသားသူရ ဲ

ေကာင်းများသည ်ရရာလက်နက်စွဲကိုင်၍   နယ်ချဲတိုအား  နည်းလမ်း 

ေပါင်းစုံြဖင် ့   တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကသည်။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ

တိင်ုးရင်းသားများအကား မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ုိးကားလာသြဖင့် ဝိင်ုအမ် 

ဘီေအ၊ ဂျစီီဘီေအ၊ တိုဗမာအစည်းအုံး၊ ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်း စသည့် 

အဖဲွအစည်းများဖဲွစည်း၍    နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးလုပ်ငန်းများ    အရိှန် 

ြမင့်တင်လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်လာခဲရ့ာ          ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးအတွက် 

ေရာင်ြခည်သန်းလာခဲ့ပါသည်။

အမျိးသားေနသတ်မှတ်

၁၉၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း   မ ေလးမိ၌   ကျင်းပသည် ့

ဂျစီီဘီေအြပည်လုံးက တ်ညီလာခံကီး၌   အမျိးသားေနသတ်မှတ်ရန ်

ေဆွးေွးတိုင်ပင်ခဲ့ကသည်။ ထိုညီလာခံတွင် တချိက သီေပါဘုရင ်

ပါေတာ်မေူသာ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ် ၈ ရက်ေနကိ ုအကေံပးခဲ ့

ကသည်။ တချိက  ဦးဥတ မအဖမ်းခရံေသာေနကိ ုအကေံပးကသည်။ 

၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် သပိတ် ၁၁ ဦးေကာ်မတီတွင်ပါဝင်ခဲ့ေသာ  ဦးြမင့်က 

နယ်ချဲ ကိ ုပထမဆုံးေတာ်လှန်သပတ်ိေမှာက်ခဲသ့ည့် တန်ေဆာင်မန်ုး 

လြပည့်ေကျာ ်၁၀ ရက်ေနကို   အမျိးသားေနအြဖစ ်   သတ်မှတ်ရန် 

အကံြပခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက် ဂျစီီဘီေအအသင်းကီးသည ်၁၉၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ ၁၇ 

ရက်ေနတွင်   ရန်ကုန်မိ ဂျဗလီေဟာ၌ြပလုပ်သည့် အထူးအစည်း 

အေဝးကီး၌      ေကာလပ်ိေကျာင်းသားများက     ရန်ကန်ုတက သိလ်ု 

အက်ဥပေဒကို        ဆန်ကျင်ကန်ကွက်သပိတ်ေမှာက်ခဲ့သည့် 

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်   ၁၀    ရက်ေနကိ ု    အမျိးသားေန  

(National Day)  အြဖစ်    တညတီွတ်တည်း     ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ် 

ခဲ့ကသည်။   ထိုအချနိ်မှစ၍    ှစ်စ်    ထိုေနထိုရက်ေရာက်ရှိလ င် 

အမျိးသားေနအခမ်းအနားများ ကျင်းပလာခဲသ့ည်။ ထိုေကာင့် ၁၃၈၃ 

ခုှစ် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက်ေနသည် လွတ်လပ်ေရး 

အတွက်  သေ တည်ေပးခဲ့ေသာ   သမိုင်းဝင ်   (၁၀၁)   ှစ်ေြမာက် 

အမျိးသားေနအခါသမယပင်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံသာယာဝေြပာဖို တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီွတ်စို

NLD ပါတဦီးေဆာင်သည့်အစိုးရသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထေွထ ွ

ေရးေကာက်ပွဲ၌ ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် မဲမသမာမ များကို ေြဖရှင်းေပးြခင်း 

မရိှဘ ဲတိင်ုးြပည်အာဏာကိပုင်လ င် အတင်းအဓမ ရယရူန်ပင် ကစံည် 

လာသြဖင့်  တပ်မေတာ်အေနြဖင့်   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ   (၂၀၀၈ 

ခှုစ်)အရ တိင်ုးြပည်အာဏာကိ ုေခတ ထန်ိးသမ်ိးခဲရ့သည်။ ထိအုချန်ိ 

မှစ၍  အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများြဖစ်သည့် CRPH၊ NUG ှင့် PDF 

တို အြပင် NLD  အစွန်းေရာက်များသည် တိင်ုးြပည်အလုံးစုံပျက်သ်ုးေရး 

ကို   ဦးတည်ေဆာင်ရက်လာကသည်။  ၎င်းတိုှင့်အြမင်မတူသည် ့

ြပည်သမူျားကိ ု သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည်။  အမျိးသမီးများ၊ ကေလးငယ်များ 

အြပင်   သဃံာေတာ်များကိပုင်လ င်   အေကာင်းမဲသ့တ်ြဖတ်လာက 

သည်။    စာသင်ေကျာင်းများအပါအဝင ်    ြပည်သူပိုင်ပစ ည်းများ၊ 

လမ်းတတံားများကိ ုမီး  ဖျက်ဆီးခဲသ့ည်။ ကိဗုစ်-၁၉ စင်တာများကိ ု

အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည်။  ကမ်းကုန်ေအာင်မိုက်လာကသည်။    

ဒမီိကုေရစအီေလအ့ထှင့်  ဆန်ကျင်ေသာ လပ်ုရပ်များပင်ြဖစ်သည်။   

မည်သည့်ဒမီိကုေရစီိင်ုငတွံင်မ  အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်ကိလုက်ခမံည် 

မဟုတ်ေချ။

လက်ရိှအချန်ိတွင် တုိင်းရင်းသားအားလံုး လိလုားေတာင့်တေန 

ေသာ အ ိမဆ သည်  တုိင်းြပည်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊    သာယာ 

ဝေြပာေရးှင် ့  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန်ပင်ြဖစ်သည်။     ထိုသို 

တိုင်းြပည်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊   သာယာဝေြပာေရးှင့်    ထာဝရ 

ငမ်ိးချမ်းေရးတည်ေဆာက်ရာတွင်   တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံးညွီတ်ေရး 

သည် များစွာအေရးပါလျက်ရှိသည်။   ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်း   

မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိကသည် ့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများသည ်

လွတ်လပ်ေရးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည် ့   ဘိုးဘွားမိဘများကဲ့သို    ရင်ထဲ 

အသည်းထ၌ဲ တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံးညွီတ်ေရးဆိသုည့် စတ်ိဓာတ်၊ 

အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်၊   မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ှင့်    ြပည်ေထာင်စ ု

စိတ်ဓာတ်တိုသာ ကိန်းေအာင်းေနမည်ဆိုလ င် တိုင်းြပည်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရး၊ သာယာဝေြပာေရးှင့်  ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု  အမှန် 

တကယ်ေဖာ်ေဆာင်ုိင်မည်ဟု ုိးသားခုိင်မာစွာယံုကည်မိပါသည်။

စင်စစ်အားြဖင် ့အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်သည ်တိုင်းြပည်ှင် ့

လူမျိးကို ချစ်ခင်ေသာစိတ်ဓာတ်ပင်ြဖစ်သည်။ တစ်ိုင်ငံတည်းေန၊ 

တစ်ေြမတည်းဖွား တိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိမုျားကိ ုချစ်ခင်ြခင်း၊ ေစာင့် 

ေရှာက်ြခင်းှင့် တိင်ုးြပည်ှင့်လမူျိးအကျိးကိ ုထာဝစ်သယ်ပုိးသွား 

လုိသည့်စိတ်ဓာတ်ပင်ြဖစ်ေပသည်။ အမှန်စင်စစ်မှာမူ ြပည်ေထာင်စု 

ဖွားတုိင်းရင်းသားများသည် ေရှးပေဝသဏီကတည်းကပင် တစ်ေြမ 

တည်းေန၊ တစ်ေရတည်းေသာက်၊ မရိှအတရိှူအတ၊ူ ေအးအတပူအူမ ၊ 

ဥမကဲွသိက်ုမပျက်၊ ဆိုးတေူကာင်းဖက် လက်တဲွေနထိင်ုလာခဲ့ကသည် 

မှာ ြငင်းဆုိ၍မရေသာ   ပကတိအရိှတရားပင်ြဖစ်သည်။   ထုိေကာင့် 

မျိးဆက်သစ်များသည ် တိုင်းြပည်ှင့်လူမျိးအတွက ်အသက်တမ  

အေရးပါလှေသာ ထုိစိတ်ဓာတ်မျိးကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရန် 

လိုအပ်ေပသည်။                                        စာမျက်ှာ ၁၀ သို 

ေမာင်ေသာင်းဝင်း (တမန်ေဟာင်း)

မျိးဆက်သစ်တိုင်းရင်းသား

ညီအစ်ကိုများအေနြဖင့် 

ြပည်ေထာင်စုကီးသာယာဝေြပာေရးအတွက် 

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးကို

ေဖာ်ေဆာင်ရင်း ြမန်မာတို၏ဇာတိေသွး၊ 

ဇာတိမာန်၊ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ် 

ရှင်သန်တက်က လာေစရန်ှင့် 

လွတ်လပ်ေရးအတွက် သေ တည်ေပးခဲ့ေသာ 

အမျိးသားေနကို ထာဝစ်သတိရတန်ဖိုးထား 

သွားေစလို



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၉ မှ

ထိနုည်းတစွူာ တိင်ုးရင်းသားအားလုံး လိလုားေတာင့်တေနသည့် 

သာယာဝေြပာေသာ  ဒမီိကုေရစ ီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကီးကိလုည်း 

မရှိအတူ၊ ရှိအတူ၊ ေအးအတူ၊  ပူအမ  အတူတကွေနထိုင်သွားမည်၊ 

ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်းမှ မည်သည့်အခါမ  ခဲွထွက်သွားမည်မဟတ်ု 

ဆိေုသာ   တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးစိတ်ဓာတ်၊ ခိင်ုမာသည့် 

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်စစ်စစ်ြဖင့်သာ   တည်ေဆာက်သွားမည်ဆိ ု

လ င် မေဝးေတာသ့ည့်အနာဂတ်တွင် သာယာဝေြပာေသာဒမီိကုေရစ ီ

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကီးေပ ထွန်းလာမည်မှာ   ေြမကီးလက်ခတ ်

မလွဲပင်ြဖစ်သည်။

ဆိရုလ င် တိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိမုျားသည် နယ်ချဲလက်ေအာက် 

ေရာက်ခဲ့သည့်တိုင်ေအာင ်   အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ကိုအေြခခံကာ 

လွတ်လပ်ေရးရရိှသည်အထ ိတိက်ုပဲွဝင်ခဲ့ကသည်။ ထိသုိုလွတ်လပ်ေရး 

အတွက်အေရးပါသည့်  အမျိးသားေန၏အှစ်သာရကုိ  မျိးဆက်သစ် 

လူငယ်များအကား  အမှတ်ထင်ထင်ရိှေနရန်လည်း   လုိအပ်ေပသည်။ 

သုိမှသာလ င်  မိမိတုိင်းြပည်ှင့်လူမျိးကုိ   ချစ်ြမတ်ုိးစိတ်ှင့်   အချပ် 

အြခာအာဏာ၏အေရးပါမ တိုကို      တန်ဖိုးထားတတ်လာိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။      မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ      မျိးဆက်သစ်တိုင်းရင်းသား 

ညအီစ်ကိမုျားအေနြဖင့ ် ြပည်ေထာင်စုကီး သာယာဝေြပာေရးအတွက် 

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးကိုေဖာ်ေဆာင်ရင်း ြမန်မာတို၏ 

ဇာတေိသွး၊ ဇာတမိာန်၊ မျိးချစ်စတ်ိဓာတ် ရှင်သန်တက်က လာေစရန်ှင့် 

လွတ်လပ်ေရးအတွက ်  သေ တည်ေပးခဲ့ေသာ     အမျိးသားေနကိ ု

ထာဝစ်သတိရတန်ဖုိးထားသွားေစလုိပါေကာင်း ဆ ြပရင်း (၁၀၁) 

ှစ်ေြမာက် အမျိးသားေနကိ ုဂုဏ်ြပေရးသားလိုက်ရပါသည်။     ။

ဟုမ လင်း  ိုဝင်ဘာ  ၂၁ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ဟမု လင်းမိနယ်တွင်  

ေဆာင်းရာသီ  ေြပာင်းသီးံှ  ၉၅ ဧက စုိက်ပျိး 

ပီးစီးေကာင်း   ဟမု လင်းမိနယ် စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး  ေဒ စုစုေထွးထံမ ှ

သိရသည်။

“ဟမု လင်းမိနယ်မှာ ေြပာင်းသီးံှစိက်ုပျိး 

မ ကေတာ ့တစ်ှစ်နဲတစ်ှစ် တုိးလာပါတယ်။ 

ေြပာင်းသီးှံကေတာ ့   အစုံစိုက်ကပါတယ်။ 

ေြပာင်းသီးှံကိ ု ေဆာင်းရာသီမှာ  အများဆုံး 

စိုက်ကတာ။  အခုလက်ရှိ   ေြပာင်းခင်းက          

ြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်ပါတယ”် ဟု   ဟုမ လင်း 

မိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ စုစုေထွးက ေြပာသည်။

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ် ေဆာင်းရာသီကာလ 

ဟုမ လင်းမိနယ်တွင်  အေစ့ထုတ်ေြပာင်း၊ 

ံှစားေြပာင်း၊   ဖူးစားေြပာင်း၊ အြခားေြပာင်းဧက 

၁၆၀၀ ေကျာ်စုိက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေအာက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းမှ      စတင်၍                  

ေြပာင်းသီးံှများစိက်ုပျိးေနကပီး  ယခလုက်ရိှ 

မှာေတာ့  အေစ့ထုတ်ေြပာင်း  ဧက ၂၀ ှင့် 

ေြပာင်းစုိက်ခင်း ၉၅ ဧက စုိက်ပျိးပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

 ဟမု လင်းမိနယ်တွင် စိက်ုပျိးထားေသာ 

အေစထ့တ်ုေြပာင်း စြံပကွက်များှင့် စိက်ုခင်း 

များအား  ပိုးမ ားေရာဂါကျေရာက်မ   ရှိ၊ မရှိ 

ဟုမ လင်းမိနယ ်   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက

ကွင်းဆင်းကည့် ၍  ေတာင်သမူျားအား အပင် 

ြပစုေစာင့်ေရှာက်နည်းစနစ်များ၊ ပုိးမ ားကာကွယ် 

ှိမ်နင်းနည်းများ   ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း သရိသည်။   ပီးခ့ဲသည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

မုိးတွင်းကာလက   ဟုမ လင်းမိနယ်တွင ်

အေစ့ထုတ်ေြပာင်း၊ ံှစားေြပာင်း၊ ဖူးစားေြပာင်း၊ 

အြခားေြပာင်းစိုက်ခင်းဧက   ၁၀၀   ေကျာ် 

စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လူေလး

ေတာင်သူများ အမှန်တကယ် အားကုိးလာသည့် 
စံနမူနာြပ စိုက်ခင်းများြဖစ်ရန် လိုအပ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၁
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၏     စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ အရှိန်အဟုန်    ပိုမို 
အားေကာင်းလာေရး  လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု ိုဝင်ဘာ ၁၉ 
ရက် မွန်းလဲွပိင်ုးက ရန်ကုန်မိ အင်းစိန်မိနယ်ရိှ ေြမအသုံးချေရးဌာနခဲွ 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ ်
ေဒါက်တာရဲတင့်ထွန်းက ေတာင်သူများ၏ လုိအပ်ချက်ှင့် ကုိက်ညီပီး 
ရလဒ်ေကာင်းေပးိုင်သည့် စမ်းသပ်ကွက်များြဖစ်ေစေရး ေမ ာ်မှန်း 
အားစိက်ုေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ချက်များ၊ စြံပကွက်များ ေဆာင်ရက်ရာ၌ 
ေအာင်ြမင်မ များ ထင်သာြမင်သာြဖစ်ေစပီး ေတာင်သူများ အမှန် 
တကယ်အားကုိးလာသည့် စံနမူနာြပ စုိက်ခင်းများြဖစ်ရန် လုိအပ်ချက် 
များ၊ GAP စနစ် အားေကာင်းလာေစေရးေဆာင်ရက်ရန ် လိုအပ်ချက် 
များကုိ  ေဆွးေွးေြပာကားပီး အစည်းအေဝး တက်ေရာက်လာကသ ူ
များက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းက  များအလိုက် ရှင်းလင်းတင်ြပက 
သည်။ 

ယင်းေနာက်    န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်   တာဝန်ရှိသူများက 
အင်းစိန်မိနယ်ရှိ    သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ၏   ေဆာင်ရက်ပီး၊ 
ေဆာင်ရက်ဆလဲပ်ုငန်းများကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး ဆက်လက် အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ 
ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။    ညီညီသန်း(ေနြပည်ေတာ်)

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

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ   ၂၁
ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိုေသေလးစားမ ြပရသည့ ်
အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  
တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ
မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 
အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 
သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 
ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 
“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 
အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 
သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်
ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 
ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 
သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 
ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 
တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 
ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 
ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 
သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 
ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 
Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 
များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 
ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 
များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  
ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 
ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 
ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ
စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 
ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ
ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 
ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို
ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်
ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 
ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်
ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 
ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 
မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 
အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 
တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 
ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 
တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 
ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 
ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 
အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 
ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 
လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ကန်ဘလူ  ိုဝင်ဘာ  ၂၁

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး   ကန်ဘလူမိနယ်၌ ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

လုပ်ငန်းစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့်ေကျးရာများ 

အတွက် အေထာက်အကူြပေစရန်ရည်ရယ်၍ ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးလုပ်ငနး်စီမံကိနး်ေရးဆွဲနညး်သင်တနး်ကုိ ယမန်ေနနံနက်ပုိငး်က 

ကန်ဘလခူိင်ု  ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန  အစည်း 

ကန်ဘလူမိနယ်၌ ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းေရးဆွဲနည်း သင်တန်းဖွင့်
အေဝးခန်းမ၌   ကျင်းပခဲ့ရာ  ခိုင်ဦးစီးမှး   ဦးေကျာ်ြမင့်လွင့်ဦးက  

သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရသည့ ်ရည်ရယ်ချက်ကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆုိပါသင်တန်းတွင် ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးစီမံကိန်းေရးဆဲွ 

နည်းများ၊ ေကျးရာဆိင်ုရာအချက်အလက် ေကာက်ယနူည်းများ၊ ဇယား 

၄၈ မျိး ြဖည့်သွင်းနည်းများှင့ ်ေကျးရာဖွံဖိးေရးအေထာက်အကူြပ 

စာအပ်ုေရးသားနည်းများအား မိနယ်စမီကံန်ိးတာဝန်ခမံျားက စာေတွ 

လက်ေတွ သင်ကားေပးခဲ့ရာ ေကျးရာေလးရာမ ှေကာ်မတီဝင ်ရှစ်ဦး 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

ကန်ဘလူမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန

အေနြဖင့ ်၂၀၂၁-၂၀၂၂ မနီဘီတ်ဂျက်တွင် မကီးကန်ုးေကျးရာ၊ နတ်အင်း 

ေကျးရာ၊ ငါးရံတိင်ုးေကျးရာှင့ ်ေညာင်ဇင်ေလးေကျးရာတိုအား တစ်ရာ 

လ င် ကျပ်သန်ိး ၁၀၀  န်းြဖင့ ်ေကျးရာဖံွဖိးေရးလပ်ုငန်းများ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   ေခတ  မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ ခိုင်မာလာဝင်းထံမ ှသိရသည်။                   ဖိးေကျာ(်ပုံေတာင်ေြမ) 

ဟုမ လင်းမိနယ်၌ ေဆာင်းရာသီေြပာင်းသီးှ ံ ၉၅ ဧက စိုက်ပျိးပီးစီး



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ေမာ်စကို  ိုဝင်ဘာ  ၂၁

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၆၉၇၀ ရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း၌ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၃၃၁၁၅၈ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း ရှုားိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကည့ ်

ေရးှင့် တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ 

သိရသည်။

ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၆၄၀၉၅ ဦး ရှိလာ

ရှုားိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်    ေသဆုံးသူ ၁၂၅၂ ဦး 

ထပ်မံေတွရိှခ့ဲသြဖင့်  ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၆၄၀၉၅ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ဒါကာ  ိုဝင်ဘာ  ၂၁

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ ိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသူမရှိြခင်းေကာင့် ၁၉ 

လတာကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကိမ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးမ    မရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။

ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီ ၃ ရက် 

မှစတင်ကာ   ယခုှစ်   ိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်မတိုင်မ ီ

အထ ိေနစ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးမ ရိှခဲ ့

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သိသိသာသာေလျာ့ကျမ  ရှိခဲ့

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်ကို ယခုှစ် 

ဇန်နဝါရလီအတွင်းက  စတင်ခဲရ့ာ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးသူအေရအတွက် ြမင့်တက ်

စင်ကာပ ူ ိုဝင်ဘာ  ၂၁ 

စင်ကာပူိင်ုင၌ံ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၉၃၁ ဦး ထပ်မေံတွရိှရပီး 

အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ၁၃ ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ 

ေရာဂါအခံရှိသူများြဖစ်

အဆိုပါေသဆုံးသူများသည ်  အသက် ၆၂ ှစ်မှ 

၉၈ ှစ်အရယ်အကား လူနာများြဖစ်ပီး ေရာဂါအခံ 

ရှိသူများြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသေူပါင်း ၂၅၀၅၁၈ ဦးရိှပီး ေသဆံုးသူေပါင်း ၆၅၄ 

ဦးရှိလာသည်။ 

ကမ်ပါလာ  ိုဝင်ဘာ  ၂၁ 

ယဂူ ာိင်ုင၌ံ အရယ်ေရာက်ပီးသည့် ြပည်သအူားလုံး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံေပးမည ်

ြဖစ်ေကာင်း  ယူဂ ာအစိုးရအဖွဲက  ယမန်ေနတွင် 

ေြပာသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအပါအဝင် အသက် 

၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူအားလုံးကို ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး    ထိုးှံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ယဂူ ာသမ တ ယိဝုရီမီဆူဗီနီကီ ပ်ုသလံိင်ုးတစ်ခတွုင် 

ေြပာကားသည်။

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရအများအြပားကိ ုဝယ်ယ ူ

ခဲ့ပီးေနာက် အဆိုပါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမည့် အစီ 

အစ်ကို သမ တ ယိုဝီရီမူဆီဗီနီက ထုတ်ေဖာ်ေြပာ 

ကားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယူဂ ာိုင်ငံ၌ အရယ်ေရာက်ပီးသူအားလုံး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးမည်
ထိုြပင ်  ကေလးငယ်များအား  ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှေပးရန်ှင့်ပတ်သက်ပီး အစိုးရအဖဲွက ကိးပမ်း 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၁၅ သန်းေကျာ်       လက်ခံရရိှပီးြဖစ် 

ေကာင်းှင့ ်ြပည်သေူြခာက်သန်းအား  ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း ေရာဂါကူးစက်မ စတင်ြဖစ်ပွားသည့် 

အချန်ိမှစပီး လက်ရိှအချန်ိအထ ိေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

ေပါင်း  ၁၂၇၀၀၀  ရှိပီး   အဆိုပါေရာဂါေကာင့် 

ေသဆုံးသေူပါင်း ၃၂၄၇ ဦးရိှသည်။ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၉၇၀၀၀ ရိှေကာင်း သရိသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

စင်ကာပူိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် ၁၃ ဦး ထပ်မေံသဆုံး 
အဆိပုါေရာဂါကူးစက်ခရံသမူျားအနက် ေြခာက် 

ဦးသည် ိင်ုငရံပ်ြခားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျား 

ြဖစ်ပီး ကျန် ၁၉၂၅ ဦးသည် ြပည်တွင်းကူးစက်ခံရ

သူများြဖစ်သည်။ 

ြပည်သ ူ၈၅ ရာခိုင် န်းေကျာ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်    ထုိးံှမ ခံယူထားပီး 

ြဖစ်ပီး ၈၆ ရာခိုင် န်းေကျာ်သည် ကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည်။ ထိုြပင် ြပည်သူ 

၂၀ ရာခုိင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆးအပုိထပ်ေဆာင်း 

ထိုးှံမ ခံယူထားပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ုရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၆၉၇၀ ရှိ
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံအသီးသီးမ ှ  ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၃၂၅၀၄ ဦးရှိပီး 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း   ၈၀၂၄၉၃၀ ရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ေရာဂါကူးစက်ခံရမ  အများဆုံးေဒသြဖစ်

မိေတာ်ေမာ်စကိုသည ်ုရှားိုင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကးူစက်ခံရမ  အများဆံုးေဒသြဖစ်ပီး လွန်ခ့ဲသည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၃၄၃၈ ဦးရိှြခင်းေကာင့် မိေတာ်တစ်ဝန်း၌ ကူးစက် 

ခံရသူေပါင်း   ၁၉၁၈၆၃၃  ဦးရှိလာေကာင်း   သိရ 

သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုင၌ံ ၁၉ လတာကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကမ်ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသမူရိှ
လာြခင်းေကာင့ ် ေရာဂါကူးစက်ခရံသှူင့ ်ေသဆုံးသ ူ

အေရအတွက်သည် သသိသိာသာေလျာက့ျမ  ရိှခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။

လက်ရှိတွင် ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့ ်

တစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခရံသ ူ၁၇၈ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်

ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း  ၁၅၇၃၈၈၉ ဦးရိှေကာင်း 

ှင့်   ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၇၉၄၆ ဦးရှိေကာင်း   သိရ 

သည်။ 

ထိုြပင ်   ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသ ူ၁၉၀ ထပ်မေံတွရိှရသြဖင့ ်ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၁၅၃၈၀၀၆ ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။     

  ကိုးကား-ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ေဂျုဆလင ် ိုဝင်ဘာ  ၂၁

အစ ေရးိုင်ငံသမ တ   ဟာေဇာ့သည် 

ဗိတိန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်     ေဘာရစ်  

ဂ န်ဆင်၊  ချားလ်မင်းသားတိုှင့ ်ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးရန်အတွက် ယေနတွင်    ဗတိန်ိ 

ိုင်ငံသို    တရားဝင်ခရီးသွားေရာက်ခဲ့ 

ေကာင်း  ယေနသတင်းများအရ    သိရ 

သည်။

အစ ေရးိုင်ငံသမ တ  ဟာေဇာ့သည် 

ဗိတိန်ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး လစ်ဇ်ထရက်စ်၊ 

ဥပေဒြပအမတ်များှင့်    ဂျးအသိုက ်

အဝန်းမှ     ေခါင်းေဆာင်များှင့်လည်း 

ေတွဆုံမည်ြဖစ်ေကာင်း  အစ ေရးိုင်ငံ 

အန်ကာရာ  ိုဝင်ဘာ  ၂၁

တူရကီိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး                

ှစ်ကမ်ိထိုးံှမ ခယံူပီးသ ူ  စစုေုပါင်း သန်း ၅၀ ေကျာ် 

ရှိေကာင်း    တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယမန်ေနတွင် အတည်ြပေြပာကားသည်။

တူရကီိုင်ငံသည ် တုတ်ိုင်ငံထုတ် Sinovac 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု  ိုင်ငံအတွင်း 

အေရးေပ အသုံးြပရန်     တူရကီကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက    အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက ်

ိင်ုငံတစ်ဝန်း  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  

အစီအစ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ်  တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်  ထိုးှံပီးသူ  စုစုေပါင်း        

၅၆ သန်းေကျာ်ရှိပီး    ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

စစုေုပါင်း ၁၁၉ ဒသမ ၂၇ သန်းေကျာ် အသုံးြပပီးြဖစ် 

နယူးေဒလီ  ိုဝင်ဘာ  ၂၁

အိ ယိုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၄၈၈ ဦးရှိပီး လက်ရှိတွင ် 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း   ၃၄၅၁၀၄၁၃  ဦး ရိှလာေကာင်း  

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အချက်အလက် 

များအရ သိရသည်။

ထိုြပင်  အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ ၃၁၃ ဦး 

ထပ်တုိးလာရာ ေသဆံုးသူေပါင်း ၄၆၅၆၆၂  ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကွာလာလမ်ပ ူ ိုဝင်ဘာ  ၂၁ 

မေလးရှားိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၅၈၅၉ ဦး  ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ ိုင်ငံအတွင်း၌  အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့် ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၅၈၁၇၄၇ ဦး 

ရိှလာေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အဆိုပါေရာဂါထပ်မံကူးစက်ခံရသူများအနက ်

၁၉ ဦးသည် ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာ 

သမူျားြဖစ်ပီး ကျန် ၅၈၄၀ သည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက် 

ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

အလားတူ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင် ့၄၁ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ 

အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း  ၂၉၉၇၈ 

ဦးရှိလာသည်။ 

ဝန်ကီးချပ် ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်၊ ချားလ်မင်းသားတိုှင့် ေတွဆုံရန် အစ ေရးသမ တ ဟာေဇာ့ ဗိတိန်ိုင်ငံသို သွားေရာက်
အစိုးရ၏     ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည်။

အစ ေရးိုင်ငံသမ တ ဟာေဇာ့သည ်

ဗတိန်ိိင်ုငသံို  သွားေရာက်စ်တွင် အရီန် 

ျကလီးယားအေရးကိစ များကိုလည်း 

ေဆွးေွးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဗိတိန်ုိင်ငံသုိ 

မသွားေရာက်မီေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုြပင်  ပါလက်စတိုင်းအစ လာမ စ်         

ေတာ်လှန်ေရးလ ပ်ရှားမ အဖဲွ(ဟားမားစ်)

အား   အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းတစ်ခု 

အြဖစ် အသအိမှတ်ြပရန် ဗတိန်ိအစိုးရက 

ဆုံးြဖတ်ခဲ့မ ှင့် စပ်လျ်း၍ ဝန်ကီးချပ် 

ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်အား  ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 

ေကာင်းလည်း အစ ေရးသမ တ ဟာေဇာ ့

က ေြပာကားသည်။

ပါလက်စတိုင်းတိုကမ ူ   ဟားမားစ ်

အား   အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းအြဖစ ်

သတ်မှတ်ခဲသ့ည့ ်ဗတိန်ိိင်ုင၏ံ ဆုံးြဖတ် 

ချက်အေပ   ိုဝင်ဘာ   ၂၀  ရက်တွင် 

ကန်ကွက်ခဲ့သည်။ အစ ေရးိုင်ငံသမ တ 

ဟာေဇာ့၏ ဗိတိန်ခရီးစ်သည် သမ တ 

အြဖစ် ကျမ်းသစ ာကျန်ိဆုိခ့ဲသည့် ဇူလုိင်လ 

ေနာက်ပုိင်း  ပထမဆံုးအကိမ်  တရားဝင် 

ခရီးစ်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသည့်အတွက ်၄၉၇၀ ေဆးုံ 

များမှ    ဆင်းသွားခဲ့ရာ    ကျန်းမာေရးအေြခအေန 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း    ၂၄၈၂၂၈၄ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ ပုိးေတွဆဲလူနာ ၆၉၄၈၅ ဦး 

ရှိပီး  ၅၂၉  ဦးသည်  အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင ်

များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူေနရပီး  ယင်းတိုအနက် 

၂၆၁ ဦးသည် အသက် ှ အေထာက်အကြူပကရိယိာ 

များ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပည်သ ူ၇၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင် 

 န်းေကျာ်သည် ကာကွယ်ေဆးပထမအကိမ်ထိုးှံ

မ ခံယူပီးြဖစ်ပီး ၇၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းေကျာ်သည် 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်  ထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                              ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၅၈၅၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးသ ူသန်း ၅၀ ေကျာ်ရှိ
ေကာင်း သိရသည်။

တရူကီိင်ုငသံည် လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ြမင့်တက်ြခင်းှင့ ်ရင်ဆိုင်ေနရပီး  လွန်ခဲ့ 

သည့်တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူ  ၂၃၃၄၇   ဦးရှိပီး   ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌  ကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း  ၈၅၅၀၃၇၇ ဦးရှိလာေကာင်း  တူရကီ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် တရူကီိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ  ၂၀၁ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှသြဖင့ ်ေသဆုံးသ ူစစုေုပါင်း ၇၄၈၄၇ ဦး ရိှလာ 

ေကာင်းှင့ ်လွန်ခဲသ့ည့ ်တစ်ရက်အတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ   ၂၉၁၆၃ ဦးရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ပုိးေတွရိှဆဲလူနာစုစုေပါင်း  ၁၂၂၇၁၄ ဦးရိှေကာင်း 

အိ ယိကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ယိုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း  ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်   ေဆးုံ 

အသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၁၂၃၂၉ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ် 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၃၃၉၂၂၀၃၇ ဦး 

ရှိလာေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း

၃၄ ဒသမ ၅၁ သန်းေကျာ်ရှိလာ



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ကမ  ာတစ်ဝန်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၅၇၅၇၆၂၁၉ ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၁၆၆၃၀၇ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

၂၃၂၅၄၄၆၃၆ ဦး

ဟွိင်း   ိုဝင်ဘာ   ၂၁

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  ယေနတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၉၈၈၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိရာ အဆိုပါ 

လဦူးေရအနက် ၉၈၈၂ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက် 

ခံရသူများြဖစ်ပီး  ခုနစ်ဦးမှာ ြပည်ပမှ  ြပန်လည် 

ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မှ   ကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်ေကာင်း ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအစုလိုက ်

အပံလိုက်ကူးစက်ခံရမ အများဆုံးမှာ ေတာင်ပိုင်း 

ေဒသများမှြဖစ်ပီး   ဟိုချမီင်းစီးတီး၌   ၁၂၆၅ ဦး၊ 

ဘင်ေဒါင်းြပည်နယ်၌ ၆၈၃ ဦးှင့ ်ဒွန်ိင်ုးြပည်နယ်၌ 

၆၀၄ ဦး အသီးသီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း ၁၀၉၄၅၁၄ ဦးရှိပီး ေသဆုံးသူေပါင်း 

၂၃၇၆၁ ဦးရှိေကာင်း ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

၅၁၆၃ ဦးရှိြခင်းေကာင့်   လက်ရှိတွင် ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၉၀၅၅၀၀ ရှိလာ 

ေကာင်း သရိသည်။ ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ် 

ေအာက်တွင်      ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

၁၀၈ သန်းနီးပါး    အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း   သိရ 

သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

မနီလာ   ိုဝင်ဘာ   ၂၁

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၂၂၇ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရိှခဲရ့ာ ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၈၂၆၄၁၀ 

ရိှလာေကာင်း ဖလိစ်ပိင်ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေန  သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အလားတူ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် ၁၇၅ ဦး ထပ်မံေသဆုံး 

ခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသေူပါင်း ၄၇၀၇၄ 

ဦးရှိလာသည်။ 

စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

၂၁၁၀၁ ဦးေတွရိှပီး ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက် 

စံချနိ်တင်ခဲ့သည်။ 

လူဦးေရ သန်း ၁၁၀ ရှိသည့် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ 

ယမန်ှစ်  ဇန်နဝါရီလမှစပီး  လက်ရှိအချနိ်အထိ 

ြပည်သူ ၂၂ သန်းေကျာ်အား ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးမ  

ြပလုပ်ပီးြဖစ်သည်။                  ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

လန်ဒန်    ိုဝင်ဘာ    ၂၁

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၄၀၉၄၁ ဦး ထပ်မံေတွရှ ိ

ြခင်းေကာင့်    ုိင်ငံတစ်ဝန်း     ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၉၈၀၆၀၃၄ ဦးရိှလာေကာင်း ယေန  သတင်းများအရ 

သိရသည်။

ထိုြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၁၅၀ ထပ်မံ 

ေတွရှိရာ လက်ရှိတွင ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၄၃၈၆၆ 

ဦးရှိပီး ေဆးုံများတွင် ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက ်

ရှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၈၀၇၉  ဦးရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌   အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် 

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏ ၈၀  ရာခိင်ု န်းေကျာ် 

သည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးှံမ ခံယူပီး ၈၈ ရာခိုင်  န်းေကျာ်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ဗိတိန်ုိင်ငံ၌ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် 

အထက် အသက်အရယ်ရိှသအူားလုံး၏ ၂၅ ရာခိင်ု န်း 

ေကျာ်သည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတိယ 

အကိမ်    အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

လည်း သိရသည်။                        ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၄၀၉၄၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ေဆာ်ေပ လို   ိုဝင်ဘာ   ၂၁ 

ဘရာဇီးုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၈၈၃၃ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိပီး  အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ၂၁၇ ဦး ထပ်မံ 

ေသဆုံးခဲေ့ကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၂၀၁၂၁၅၀ ရှိပီး ေသဆုံးသူေပါင်း ၆၁၂၅၈၇ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဘရာဇီးိုင်ငံသည ်အေမရိကန်ိုင်ငံပီးေနာက ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆုံးသအူေရ 

အတွက်   ဒုတိယအများဆုံးိုင်ငံြဖစ်ပီး   ေရာဂါ 

ကူးစက်မ တွင်  အေမရိကန်ှင့်  အိ ိယိုင်ငံတို 

ပီးေနာက် ေရာဂါကူးစက်မ တတိယအများဆံုးုိင်ငံ 

ြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ    ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထုိးံှမ ခံယူပီးသူ ၁၂၈ ဒသမ ၂ သန်းရိှပီး ကာကွယ် 

ေဆးတစ်ကိမ်ထုိးံှမ ခယံူပီးသ ူ၁၅၇ ဒသမ ၆ သန်း 

ရှိေကာင်း  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  တရားဝင ်

ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၉၈၈၉ ဦးရှိလာ

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၈၈၃၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၂၂၂၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ြပစ်မ ကျးလွန်သမူျားအား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး 

များှင့်အတူ ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၂၁  

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှိမ်နင်း 

ေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ      တပ်ဖွဲဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ    ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီ 

တွင် ေနာင်ချိမိနယ် မ ေလး-

လား  းသွားကားလမ်း  ဂတ်ုတွင်း 

တံတား    မိုင်တိုင်အမှတ ်  (၈၄)

အနီး၌   ေအာင်သူ  ေမာင်းှင ်

လာသည့် ဆိုင်ကယ်ကိ ုစစ်ေဆး  

ရှာေဖရွာ  စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၆၀၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း။ 

အလားတူ      မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး   ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း  

အဖွဲသည် ိုဝင်ဘာ  ၂၀   ရက် 

အမရပူရမိနယ်ှင့ ်ြပင်ဦးလွင်မိနယ်တို၌ 

ေငွကျပ် ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိမူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

သံြဖဇရပ ်  ိုဝင်ဘာ   ၂၁

မွန်ြပည်နယ်  သံြဖဇရပ်မိနယ်၌   

ှစ်စ်ကျင်းပမဲြဖစ်သည့်      အံခဲ 

ေကျးရာှင့် ဝကဲေလာင်းေကျးရာ 

ကားရိှ     ကျိက်နေဲရလယ်ဘရုား 

ပဲွေတာ်ကျင်းပေနစ် ယေနနနံက်  

၈  နာရီခန်က ေရလယ်ဘုရားသို 

လာေရာက်ဖူးေြမာ်သည့်  ဘရုားဖူး 

ြပည်သူများ  စည်ကားလျက်ရိှရာ     

ဘုရားဖူး   ြပည်သူများအေနြဖင် ့

ဘုရားသို      သွားေရာက်ေသာ 

ေရလယ်နတ်လမ်း   ေရကျသည် ့

အချနိ်အား   ေစာင့်ဆိုင်းမ မရှိဘဲ 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး    တိုးကိတ်၍   

အလုအယက်    သွားေရာက်မ  

ေကာင့်      ဘရုားဖူးြပည်သအူချိ 

ပင်လယ်အတွင်းသို   ြပတ်ကျ၍ 

ေရနစ်ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။

အဆုိပါ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍    

ပင်လယ်အတွင်းသို    ြပတ်ကျ 

သွားသည့်       ြပည်သူအချိအား 

သံြဖဇရပ်မိနယ် ကျိက်နဲေရလယ်ဘုရားပွဲသို လာေရာက်သည့် ဘုရားဖူးြပည်သူ ၁၅ ဦး ေရနစ်ေသဆုံး

သံြဖဇရပ်မိနယ ်  အုပ်ချပ်ေရး 

မှး၊ မိနယ်ရဲမှးှင် ့   တပ်ဖွဲဝင ်

များ၊ လူမ ကယ်ဆယ်ေရးအသင်း 

များက    စက်ေလမှျားြဖင့်   ရှာေဖ ွ

ကယ်ဆယ်ေရး       လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ကရာ      ေသဆုံးသူ 

သံဃာ     တစ်ပါး      အပါအဝင် 

အမျိးသား သုံးဦးှင့်အမျိးသမီး  

၁၂    ဦး   ေပါင်း ၁၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့ 

ေကာင်း၊ ဆက်လက်၍    တာဝန် 

ရိှသမူျားက ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များ      ေဆာင်ရက်ေနေကာင်းှင့်   

ေသဆုံးသူများ၏   ုပ်အေလာင်း 

များအား  ပုိင်ရှင်များထံသုိ    စနစ် 

တကျ    လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပီး   

သံြဖဇရပ်မိမရဲစခန်းတွင် အမ ဖွင့်     

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း  သရိ 

သည်။         မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မိနယ်အချိ၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ ကန်ေတာ်ကေလး          (ေတာင)်  

ရပ်ကွက ်     သိမ်ြဖလမ်းမကီး  

တိုက်အမှတ်(၃၅၁/ဘီ)၊ (၄)လ ာ 

ေန ေအာင်သန်းဦး(ခ) ဟာဒစ်၏ 

ေနအိမ်ကို   ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

ေနအိမ်ေရှတွင်          ေတွရှိသူ 

တင်ေအာင်(ခ)  ိုးလ်တင်းထံမ ှ

အိက်ုစ် သညု ဒသမ ၀၀၉ ကလီိှုင့် 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား   ၆၂၀၀၊ 

ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၂ ကီလို၊ 

အိက်ုစ် သညု ဒသမ ၁၀၅ ကလီိကုိ ု

လည်းေကာင်း     သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့သြဖင့်  ၎င်းတိုအား   မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့ ်       စတ်ိကိေုြပာင်းလ ဲ

ေစေသာ         ေဆးဝါးများဆိင်ုရာ 

ဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း 

သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

ညေန ၅ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် 

ြမစ်ကီးနားမိနယ် ပလနေကျးရာ  

ေန   ေဒွေယာ်ဆဲ(ခ)အားတီ၏ 

ေနအိမ်သို    ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၈၀၀၀ 

ကိုလည်းေကာင်း၊       ထိုအတူ 

ယင်းေန    နံနက်   ၁၀   နာရီတွင်  

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှိမ်နင်း 

ေရးရဲတပ်ဖွဲမှ    တပ်ဖွဲဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖွဲသည ် 

ေပျာ်ဘွယ်မိ     မိမရပ်ကွက ်

တပင်ေရ ထီးလမ်းှင့ ်    နဝေဒး 

လမ်းဆုံအနီး၌  မလ့ဲလ့ဲဝင်းအား 

မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့် စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၃၈၀၀ကိုလည်းေကာင်း။

ထုိြပင် ယင်းေန  မွန်းလဲွ ၁ နာရီ 

တွင်  မူးယစ်ေဆးဝါး   တားဆီး 

ိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ      တပ်ဖဲွဝင် 

များ ပါဝင်ေသာ    ပူးေပါင်းအဖွဲ 

သည် ရမည်းသင်းမိနယ် ရန်ကန်ု- 

မ ေလးသွားကားလမ်း  မိုင်တိုင် 

(၂၄၈/၄)   အနီးတွင်    ေကျာ်သန်း 

အား    ဆိုင်ကယ်တစ်စီးှင့်အတ ူ 

ေတွရှိသြဖင့ ်   စစ်ေဆးရှာေဖွရာ  

စတ်ိက  ူးသွပ်ေဆးြပား       ၃၆၀၀    

ကိုလည်းေကာင်း။         

အလားတ ူယင်းေန   နနံက်  ၁၁  

နာရခဲွီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ      တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ    ပူးေပါင်းအဖွဲ 

သည်   မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ် 

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ    ၂၁ 
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး အမရပူရမိနယ်ှင့် ြပင်ဦးလွင်မိနယ်တုိတွင်  
ေငွကျပ်  ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှိ  မူးယစ်ေဆးဝါးများ 
သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 
များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ုိဝင်ဘာ ၁၈ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရီခဲွက 
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  အမရပရူမိနယ်   ေရ ကက်ယက်ဆပ်ိကမ်းတွင်    
သတင်းအရ သကဲိကုိဦုး(ခ)သကဲိ(ု၂၅)ှစ် ေမာင်းှင်ပီး ေအာင်မျိးသန်(ခ)  
ှင်းေဝ(၄၁)ှစ်   လိက်ုပါလာသည့ ်  ေြခာက်ဘီး   ဆေီဘာက်ဆာယာ် 

အတွင်းမှ တန်ဖိုးေငကွျပ် ၁ ဒသမ ၂ ဘလီယီေံကျာ်တန်ဖိုးရိှ ဆပ်ြပာခွက်  
၃၃၀၀ ြဖင့် ထည့်လျက ်ဘိန်းြဖ  ၃၃  ကီလို၊ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 
၂ ဒသမ ၅၈ သန်ိး ဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး စစ်ေဆးေပ ေပါက်ချက်အရ ိဝုင်ဘာ 
၁၉ ရက် နနံက် ၈ နာရခီန်တွင်  မတ ရာမိနယ်  ေြမာက်တငံါေကျးရာအနီး၌ 
မူးယစ်ေဆးဝါးများ သယ်ေဆာင်ရာတွင ် ပူးေပါင်းပါဝင်သူများြဖစ်က 
သည့်   ေဇာ်တင့်ေအာင်(ခ)ေထာ်ကီး  (၃၅)ှစ်ှင့်  ရဲေစာေနာင် (ခ)
ြပးြပး(ခ)ငြပး(၂၉)ှစ်တုိအား ဆုိင်ကယ်   တစ်စီးှင့်လည်းေကာင်း၊ 
မတ ရာမိ    အမှတ်(၂)ရပ်ကွက ် နံသာေတာင်ေကျာင်းဝင်းလမ်းတွင ်
ေစာေမ း(ခ) ထွန်းထွန်းဝင်း(ခ)  ေမ းနီအား  ေငွကျပ ်  ၁၀  သိန်းှင့် 
လည်းေကာင်း ဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း။

 သတင်းကွင်းဆက်အရ  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 
အဖဲွသည် ုိဝင်ဘာ ၁၉ ရက် နနံက် ၉ နာရတွီင်  မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  
ြပင်ဦးလွင်မိနယ် မုိးကိးပစ်ေကျးရာအနီးတွင် ရပ်တန်ထားသည့်  ၂၂  
ဘီးတဲွကား ေမာ်ေတာ်ယာ်အား  ဆက်လက်ရှာေဖရွာ ယာ်အတွင်းမှ 
တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁ ဒသမ ၁၉ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှ ိ ဆပ်ြပာခွက ် ၄၆၀၀ 
ြဖင့ ် ထည့ထ်ားေသာ   ဘန်ိးြဖ  ၄၆  ကလီိှုင့ ်     စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား   
၂၀၀၀၀    သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်   စုစုေပါင်းေငွကျပ ်  ၂  ဒသမ  ၄ 
ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိဘိန်းြဖ ၇၉ ကီလို၊ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 
၂၇၈၀၀၀ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း၊ အဆိုပါ မူးယစ်ေဆးဝါးများကို 
ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်း)မှ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးသုိ သယ်ေဆာင် 
ြခင်းြဖစ်ေကာင်းသရိှိရသြဖင့ ်၎င်းတိုအား ဥပေဒအရအေရးယထူားရိှပီး 
ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား ဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်
လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                           သတင်းစ်

ကျိက်နဲေရလယ ်

ဘရုားပဲွသို လာေရာက် 

ကသည် ့ဘုရားဖူး 

ြပည်သူများအား 

ေတွရစ်။



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

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

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

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

ေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံားများ 

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

တပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သအူချိအား  

အုပ်စဖဲွု  ကိယ်ုထလိက်ေရာက်တိက်ုခိက်ုမ ၊   အစုိးရပိင်ု  အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု 

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

နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက်  ပါဝင်သူများမှအပ  စိးုရိမ်စိတ်ေကာင့် 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊  

အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ  ပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငသံားများအား  ိင်ုငေံတာ် စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
သည် EAO များတည်ရှိရာေနရာများှင့ ် ြပည်ပိုင်ငံများသို စိုးရိမ်စိတ်များြဖင့ ်တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

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

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

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

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှပုဂ ိလ်များ၊  ိုင်ငံသားများအား  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မိမိတုိုိင်ငံသားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 ေကျာဖုံးမှ

ပစ တို ှစ်လက်၊ ကျည်အိမ် ေလးခု၊ ၉ မမ ကျည် ၁၁၆ ေတာင့်တိုကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

တရားခံ ဝင်းြမင့်လ  င်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ၎င်းသည ်၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရလီအတွင်း ေတာင်တွင်းကီးမိေပ ၌ ဆပူဆူ ြပမ များတွင် 

ဦးေဆာင်ပါဝင်ခဲေ့ကာင်း၊  ေမလအတွင်း KNU တပ်မဟာ(၂)နယ်ေြမသို 

ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ခဲ့ပီး တပ်မဟာ(၂)မှ MA-3 ေသနတ်တစ်လက်ှင့၊် 

လက်ပစ်ဗုံး ေလးလုံးအား ယေူဆာင်၍ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး မိသစ်မိ 

သို ြပန်လာခဲ့ေကာင်း၊ အဆိုပါ ယူေဆာင်လာသည့ ်လက်နက်ခဲယမ်း 

များအား ေတာင်တွင်းကီး PDF အဖဲွဝင်များြဖစ်သည့ ်ကျးီကန်း၊ ေဇာ်ရင် 

တိုကိုေပးအပ်၍ ေတာင်တွင်းကီးမိနယ် ပညာေရးမှးုံး၊ ြမန်မာ့ 

စီးပွားေရးဘဏ်ှင့ ်ရစဲခန်းတိုအား ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးမ များ လပ်ုေဆာင် 

ခဲ့ေကာင်း။ 

ထိုြပင ်ဇွန်လအတွင်း  KNU အဖွဲဝင ်ကိုေကျာ်ှင့ ်ချတိ်ဆက်၍ 

ပစ တုိ ေလးလက်၊ ကျည်အိမ် ရှစ်ခု၊ ၉ မမ ကျည် ၂၁၆ ေတာင့်ကုိ ဝယ်ယူ၍ 

ေတာင်တွင်းကီး PDF အဖဲွဝင် ပါေလးထံသုိ လ ဲေြပာင်းေပးခ့ဲေကာင်း။

တရားခံ ဝင်းြမင့်လ  င်သည် ဇူလိုင်လတွင် ေတာင်တွင်းကီးမိ၊ 

မေကွးမိ၊ မိသစ်မိ၊ နတ်ေမာက်မိ၊ ေရစကိမိ၊ ေအာင်လံမိတိုတွင် 

တာဝန်ခမံျားခန်အပ်၍ ဗဿိိုးနယ်ေြမ  PDF အဖဲွကိ ုဖဲွစည်းခဲေ့ကာင်း၊ 

ထိုြပင် တရားခေံြပး ေဇာ်ေဝစိုး၊ တရားခေံြပး ရည်မွန်တိုှင့ ်ချတ်ိဆက်၍    

ေငေွကးများေတာင်းခခံဲ့ပီး လက်နက်ခယဲမ်းှင့ ်ေဖာက်ခဲွေရးပစ ည်းများ 

ဝယ်ယူခဲ့ေကာင်း၊ ရရှိလာသည့် လက်နက်ခဲယမ်းှင့် ေဖာက်ခွဲေရး 

ပစ ည်းများအသုံးြပ၍  မေကွးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး 

မ ှင့် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဗိဿိုးနယ်ေြမ PDF အဖွဲသည် မေကွးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

လူသတ်၊ မီး  ၊ မိုင်းေထာင်၊ ဗုံးခွဲ စသည့်အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအား 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ရာ   ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မ   ၂၆  ကိမ်၊  လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ   

၁၁ ကိမ် စုစုေပါင်း ၃၇ ကိမ်အား ေအာက်ပါအတိုင်း လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်-

-  ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်အတွင်း အြပစ်မဲအ့ရပ်သားေနအမ်ိများ၊ 

တပ်စခန်းအနီးေနရာများ၊ ရဲစခန်းဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ၊ ေဈးဆုိင် 

ှင့် ကွမ်းယာဆိုင်များ၊ စစ်ေဆးေရးဂိတ်စခန်းများအား ဗုံးခွဲ 

တိုက်ခိုက်မ  ေြခာက်ကိမ်ှင့ ်အြပစ်မဲ့အရပ်သား ှစ်ဦးအား 

လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ြခင်း ှစ်ကိမ်။

-  မေကွးမိနယ်အတွင်း    လုံ ခံေရးအေြခစိုက်ေနရာအနီးှင့ ်

ြပည်ေထာင်စုကံခ့ိင်ုေရးှင့ ်ဖံွဖိးေရးပါတံုီးအနီး၊ လ ပ်စစ်ံုး 

အနီး၊ ပညာေရးမှးုံးအနီးှင့ ် Mytel တာဝါတိုင်တိုအား 

ဗုံးေဖာက်ခွဲမ  ငါးကိမ်။

-  မိသစ်မိနယ်အတွင်း လ ပ်စစ်ုံး၊ စည်ပင်သာယာေရးုံး၊ 

ရဲစခန်း၊ ဆက်သွယ်ေရးေကဘယ်တိုင်တိုအား ဗုံးေဖာက်ခွဲမ  

ေလးကိမ်၊ အုပ်ချပ်ေရးမှး ငါးဦးအား  လုပ် ကံသတ်ြဖတ်မ   

ငါးကိမ်။

-  ေရစကိမိနယ်အတွင်း ရဲစခန်းများ၊ စည်ပင်ဝန်ထမ်းေနအိမ်၊ 

အြပစ်မဲ ့အရပ်သားေနအမ်ိတိုအား ဗုံးခဲွတိက်ုခိက်ုမ  ေလးကမ်ိ။

-  နတ်ေမာက်မိနယ်အတွင်း ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး ေနအိမ်များ၊ Mytel တာဝါတိုင် ှစ်ခုတိုအား 

ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မ  ငါးကိမ်၊ အုပ်ချပ်ေရးမှး သုံးဦးအား လုပ်က ံ

သတ်ြဖတ်မ  သုံးကိမ်။

-  ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရသီရိမိနယ်အတွင်းရှိ အမျိးသမီးတစ်ဦး 

အား ဒလန်အြဖစ် စွပ်စွဲလုပ်ကံသတ်ြဖတ်ြခင်း တစ်ကိမ်။

-  ေအာင်လံမိနယ်အတွင်း လဝကံုးအား ဗံုးေဖာက်ခဲွမ  တစ်ကိမ်။

-  ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်အတွင်း ပညာေရးမှးုံးအား 

ဗုံးေဖာက်ခွဲမ  တစ်ကိမ်။

သိုြဖစ်၍ မေကွးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ဗိဿိုးနယ်ေြမ PDF 

အဖွဲ ဖွဲစည်း၍  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအား ဦးေဆာင်ြပလုပ်ခဲ့သ ူ

တရားခဝံင်းြမင့လ်  င်အား ဥပေဒအရ ထေိရာက်စွာ အေရးယေူဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   တိမ်းေရှာင်ထွက်ေြပးေနသည့ ် အကမ်းဖက ်

သမားများအား ဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမိိင်ုေရးအတွက် မဘိြပည်သမူျားမှ 

နီးစပ်ရာလံုခံေရးအဖဲွအစည်းများသုိ လ ိဝှက်စွာ သတင်းေပးပုိတုိင်ကား 

ိုင်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာက အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ထားသည်။        

သတင်းစ်

ဗိဿိုးနယ်ေြမ PDF အဖဲွတာဝန်ခံ ဝင်းြမင့်လ  င်ှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်သူများြပ Diagram

ေဇာ်ေဝစိုး(NUG) ရည်မွန်(NUG)

ကိုေကျာ်(KNU) ဝင်းြမင့်လ  င်(NLD)

ေဇာ်ရင်(ခ)ဇင်ေယာ်
(ေတာင်တွင်းကီး PDF)

ကျးီကန်း
(ေတာင်တွင်းကီး PDF)

ပါေလး
(ေတာင်တွင်းကီး PDF)

ဗိဿိုးနယ်ေြမ
PDF အဖွဲ



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

 အကမ်းဖက်အဖွဲများမှ

အေကာင်းမ့ဲ ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်းများလုပ်ေဆာင်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ုိဝင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း သုံးဦး ေသဆုံးခဲ့ရပီး ရှစ်ဦး ဒဏ်ရာရခ့ဲမ များကို ေဖာ်ြပပါအတုိင်း 

ေတွရှိရသည-်

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း မှတ်ချက်

၁ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ ေဒ သီတာဝင်း

ေဆးံုလုပ်သားသန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်း 

ေြမာက်ခင်ရန်း

တိုက်နယ်ေဆးုံ

ဂန်ေဂါမိနယ် ဂန်ေဂါ-ကေလးကားလမ်း မိင်ုတိင်ု(၃၂)အနီး ရလှဲေကျးရာ လမ်းခဲွ၌ တမူီးေသနတ် 

ကိင်ုေဆာင်ထားသည့ ်အကမ်းဖက်သမူျားက ေမာ်ေတာ်ယာ်အား တားဆီး၍ ယာ်ေပ ပါလာသ ူ

များအား ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ကာ ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်အတူ မီး  သတ်ြဖတ်ခံရမ ။

၂ ၂-၁၁-၂၀၂၁ မေကွး ေဆာ

ေဒ မိန်းမန်းကီးေရာင ်

ေတာင့်တက်ေကျးရာ၊ 

ေဆာမိနယ်

သားဖွားဆရာမ ေတာင့်တက် 

ေကျးရာ ေကျးလက်ကျန်းမာ 

ေရးဌာနခွဲ

ေတာင့်တက်ေကျးရာေန ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲမှ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း ၂ ဦးအား  

အကမ်းဖက်အုပ်စ ုPDF အဖွဲမှ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သတ်ြဖတ်ပီး ေချာင်းအတွင်းသို ေမ ာချခဲ့မ ။ 

၃ ၂-၁၁-၂၀၂၁ မေကွး ေဆာ

ေဒ ဇင်လှလှငယ ်

ေတာင့်တက်ေကျးရာ၊ 

ေဆာမိနယ်

သားဖွားဆရာမ

ေတာင့်တက်ေကျးရာ

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ

ေတာင့်တက်ေကျးရာေန  ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲမှ  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း ၂ ဦးအား  

အကမ်းဖက်အုပ်စ ုPDF အဖွဲမှ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သတ်ြဖတ်ပီး ေချာင်းအတွင်းသို ေမ ာချခဲ့မ ။ 

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း မှတ်ချက်

၁။ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ပဲခူး ေကျာက်တံခါး ဦးဖိုးငို
ေတာက ဲအင်းမိ တိုက်နယ်

ေဆးုံ သန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်း

ေကျာက်တံခါးမိနယ် ေတာက ဲအင်းမိ တိက်ုနယ်ေဆးု၌ံ အကမ်းဖက်သမားများ ေထာင်ထား 

သည့် လက်လုပ်မိုင်း ၁ လုံး ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။ 

၂။ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ သိန်းေဇာ်ဦး
ဟံသာဝတီတိုက်နယ်

ေဆးုံအေထွေထွလုပ်သား

ဂန်ေဂါမိနယ် ဟံသာဝတီတိုက်နယ်ေဆးုံ၌ အမ  က်ပုံးအတွင်းမှ လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ  

ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။ 

၃။ ၂၄-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်း ေဒ ေမာ်ေမာ်သန်း သူနာြပ
စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ စာေရးေကျးရာလမ်းခွဲအနီး၌ အကမ်းဖက်သမားများက ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ ် 

အား လုယူပီး ဓားြဖင့်ခုတ်မ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၄။ ၂၉.၈.၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ ဦးေကျာ်သူဦး

ကပိုင်ေကျးရာေကျးလက ်

ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်း

ကျန်းမာေရးမှး

ကန်ပုိင်ေကျးရာ ေကျးလက်ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်း၌ အကမ်းဖက်သူများက လက်လုပ်ဗံုးြဖင့် 

ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးမ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၅။ ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ မွန် ကျိက်ထို ဦးေအာင်ြမတ်ထွန်း

ဝါးဒက်ကွင်းေကျးရာ

ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်း

ကျန်းမာေရးမှး

အကမ်းဖက်သမားများက လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ပစ်ေပါက်၍ လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးမ  

ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။ 

၆။ ၄-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် မရမ်းကုန်း ေဒ သိမ့်ေအာင်သူ ေဒါက်တာ
မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတးယု်လမ်း အမှတ်(၂၆/ေအ/G-1)ေနအမ်ိေရှ၌ အကမ်းဖက် 

သမားများက ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးမ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၇။ ၅-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း တမူး ဦးမျိးလွင်
တမူးြပည်သူေဆးုံ

ကျန်းမာေရးမှးအဆင့(်၄)

တမူးမိနယ်၊ ရန်လင်းဖိုင်ေကျးရာထိပ်၌ အကမ်းဖက်သမားများက လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်မ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၈။ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် တိုက်ကီး သက်သက်မာ
(ဥက ံြပည်သူေဆးုံ၊ 

သန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်း)

တုိက်ကီးမိနယ်၊ ဘရုင့ေ်နာင်ရပ်ကွက်ရိှ ခရစ်ယာန်ေကျာင်းေရှ၌ ဆိင်ုကယ်ေမာင်းှင်လာေသာ 

အကမ်းဖက်သမား ၁ ဦးက ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးမ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။

  ၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထ ိအကမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိသည့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများစာရင်း 

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထ ိတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အတွင်း
အကမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရ/ေသဆုံးခဲ့သည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းစာရင်း

စ် တိုင်း/ြပည်နယ် ဒဏ်ရာရ ေသဆုံး

မိနယ် ဆရာဝန်

ကျန်းမာေရးမှး/

သူနာြပ/

သားဖွား

ဝန်ထမ်း စုစုေပါင်း မိနယ်

ကျန်းမာေရးမှး/

သူနာြပ/

သားဖွား

ဝန်ထမ်း စုစုေပါင်း

၁ စစ်ကိုင်း ၂ ၂ ၂

၂ ပဲခူး ၁ ၁ ၁

၃ မေကွး ၁ ၁ ၁ ၂ ၂ ၁ ၃

၄ မ ေလး ၁ ၁ ၁

၅ မွန် ၁ ၁ ၁

၆ ရန်ကုန် ၂ ၁ ၁ ၂

စုစုေပါင်း ၈ ၁ ၄ ၃ ၈ ၂ ၂ ၁ ၃

အကမ်းဖက်အဖွဲများအေနြဖင့ ်ိုင်ငံ့အကျိးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာဝန်ထမ်းေကာင်းများကိ ုယခုကဲ့သို အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ေန 

မ များအေပ  ြပည်သလူထူတုစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးအတွက် ပူးေပါင်းကာကွယ်သွားကပါရန်ှင့ ်

အကမ်းဖက်သမားများ၏ လ ပ်ရှားမ သတင်းများကိုရရှိပါက နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို လ ိဝှက်စွာ ဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍ 

အကမ်းဖက်သမားများ ရပ်တည်မ မရိှိင်ုသည်အထ ိဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကရန် ေမတ ာရပ်ခထံားေကာင်း သက်ဆိင်ုရာက သတင်း 

ထုတ်ြပန်ထားသည်။                                                                                                                                                    သတင်းစ်

ေကျာက်တံခါးမိနယ်      ေတာက ဲအင်းတိုက်နယ်ေဆးုံ၌ 

လက်လုပ်မိုင်း ေပါက်ကွဲမ ေကာင့် ေဆးုံမှ သန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်း 

အမျိးသားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိမ ။ 

ကျိက်ထိုမိနယ်၌  အကမ်းဖက်သူများက   လက်လုပ်မိုင်း/

လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်မ ေကာင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း အမျိးသား 

တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထ ိအကမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်ေသဆုံးသည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများစာရင်း 



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း မှတ်ချက်

၁ ၇-၄-၂၀၂၁ မ ေလး ပုသိမ်ကီး ဦးဝင်းမင်းထွန်း
ဒုမိနယ် 

ပညာေရးမှး 

ပုသိမ်ကီးမိနယ် အုိင်ကီးေကျးရာအနီး၌ အကမ်းဖက်သမားများက ဆုိင်ကယ်အား လုယူပီး ဓားြဖင့်ခုတ်မ  

ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။ 

၂ ၃-၆-၂၀၂၁ ဧရာဝတီ ပန်းတေနာ် ေဒ မိုးမိုးဝင်း မူလတန်းြပ 
ပန်းတေနာ်မိနယ် ေရလဲကီးေကျးရာရိှ ေကျာင်းအတွင်းသုိ  အကမ်းဖက်သမားတစ်ဦးက ဓားြဖင့ ်ဝင်ေရာက် 

ရမ်းကားမ အား တားဆီးခဲ့ရာမ ှဒဏ်ရာရရှိမ ။

၃ ၄-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး နတ်တလင်း ဦးဝဏ စည်သူ ေကျာင်းအုပ်
နတ်တလင်းမိနယ် စမ်းကီးေကျးရာရှိ အမက(မူလွန်) ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ အကမ်းဖက်သမားများ 

ေထာင်ထားသည့ ်လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ် ဒဏ်ရာရရှိမ ။ 

၄ ၄-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး နတ်တလင်း ဦးေဇာ်ေဇာ် လယ်ြပ
နတ်တလင်းမိနယ် စမ်းကီးေကျးရာရှိ အမက(မူလွန်) ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ အကမ်းဖက်သမားများ 

ေထာင်ထားသည့ ်လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ် ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၅ ၄-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး နတ်တလင်း ေဒ ချစ်ေဒဝီစံ လယ်ြပ
နတ်တလင်းမိနယ် စမ်းကီးေကျးရာရှိ အမက(မူလွန်) ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ အကမ်းဖက်သမားများ 

ေထာင်ထားသည့ ်လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ် ဒဏ်ရာရရှိမ ။ 

၆ ၄-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး နတ်တလင်း ဦးေအာင်ေကျာ်ဇင် မူြပ
နတ်တလင်းမိနယ် စမ်းကီးေကျးရာရှိ အမက(မူလွန်) ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌  အကမ်းဖက်သမားများ 

ေထာင်ထားသည့ ်လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ် ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၇ ၄-၆-၂၀၂၁ ပဲခူး နတ်တလင်း ဦးေအးြမတ်ကို မူြပ
နတ်တလင်းမိနယ် စမ်းကီးေကျးရာရှိ အမက(မူလွန်) ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ အကမ်းဖက်သမားများ 

ေထာင်ထားသည့ ်လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ် ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၈ ၄-၆-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ခင်ဦး ေဒ ေဆွေဆွသန်း ေကျာင်းဆရာမ 
ခင်ဦးမိနယ ်သရက်ကန်ေကျးရာထိပ်တွင ်အကမ်းဖက်သမားများက တူမီးေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်မ ေကာင့ ်

ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၉ ၂၂-၆-၂၀၂၁ ကချင် မိုးေမာက်
ဦးေဇာ်ဦး 

(ခ)ေမာင်ဦး

ေကျာင်းသန်ရှင်းေရး 

ဝန်ထမ်း 

မုိးေမာက်မိ ခါနန်ရပ်ကွက်ရိှ အထက (ခါနန်)၌ စာသင်ကားေနစ် အကမ်းဖက်သမားများ ေထာင်ထားသည့ ်

မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့မ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၁၀ ၂၄-၆-၂၀၂၁ မ ေလး ေညာင်ဦး ေဒ လွင်လွင်ဖိး ေကျာင်းအုပ်ဆရာမ အကမ်းဖက်သမား သုံးဦးက ခ န်ထက်ေသာအရာြဖင့ ်ဝိုင်းဝန်းထိုးခဲ့ေသာေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၁၁ ၂၈-၈-၂၀၂၁ မ ေလး မတ ရာ ေဒ ြဖြဖသက်
လက်ေထာက ်

ကထိက

မတ ရာမိနယ် ကန်ပုိင်ေကျးရာ ေကျးလက်ကျန်းမာေရး ေဆးေပးခန်းေရှတွင် အကမ်းဖက်သမားများ ပစ်ေပါက် 

ေဖာက်ခွဲခဲ့သည့် လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၁၂ ၂၈-၉-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ဆားလင်းကီး ဦးတင်စိုး မူလတန်းြပ
ဆားလင်းကီးမိနယ်၊ ေဖာင်းကတာေကျးရာ စာသင်ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရိှ ေနအိမ်အတွင်းသုိ အကမ်းဖက် 

သမားများက ေသနတ်ြဖင့် ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်မ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၁၃ ၃-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ငါန်းဇွန် ေဒ ြမသန်းေဌး ေကျာင်းဆရာမ ဆင်ြဖကုန်းေကျးရာရှ ိေနအိမ်အတွင်းသို ဝင်ေရာက်၍ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်၊ ဓားြဖင့ ်ခုတ်၍ ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၁၄ ၃၀-၁၀-၂၀၂၁ မေကွး ေပါက် မုငိမ်းေဝ 
အထက(ခဲွ)(ဆင်ဆာ)

(မူြပ)

ေပါက်မိနယ် ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် ရာအိမ်မှး ဦးခင်ေမာင်ဟန် ၏ ေနအိမ်သုိ  အကမ်းဖက်သမားများက 

ပစ်ေပါက်ေဖာက်ခွဲမ ေကာင့ ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မ ။

၁၅ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မင်းကင်း ဦးသန်းလင်း
မူလွန်(ကူလဲ 

အေနာက်ေကျးရာ)

မင်းကင်းမိနယ ်ကူလဲအေနာက်ေကျးရာ၏ ကက်ေချာင်ေတာ ွားစားကျက်၌ အကမ်းဖက်သမားများက 

တူမီးေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့ ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မ ။ 

စ် ရက်စွဲ
တိုင်း/

ြပည်နယ်
မိနယ် အမည် အလုပ်အကိုင် ြဖစ်စ်အကျ်း မှတ်ချက်

၁ ၃၁-၅-၂၀၂၁ မေကွး ဂန်ေဂါ ေဒ ခင်မျိးသက် အလယ်တန်းြပ
ဂန်ေဂါမိနယ် ဂန်ေဂါ-ကေလးကားလမ်း မိင်ုတိင်ု(၃၂)အနီး ရလှဲေကျးရာလမ်းခဲွ၌ အကမ်းဖက်သမားများက 

ေမာ်ေတာ်ယာ်အား တားဆီး၍ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်မီး   သတ်ပစ်ခဲ့မ ေကာင့ ်ေသဆုံး။

၂ ၃-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ငါန်းဇွန် ဦးေအာင်သီဟ ေကျာင်းဆရာ
ဆင်ြဖကန်ုးေကျးရာ၌ အကမ်းဖက်သမား သုံးဦးက  ေနအိမ်အတွင်းသုိ ဝင်ေရာက်ပီး ေသနတ်ြဖင့ပ်စ်ခတ် 

မ ေကာင့်ေသဆုံး။

၃ ၆-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မင်းကင်း ဦးရန်ိုင်စိုး
ပညာေရးဝန်ထမ်း 

(အေထွေထွလုပ်သား)

အင်ပင်လှ ေကျးရာ၏ အေနာက်ဘက် တစ်မိင်ုခန်အကွာ ယုသံာ-ေမာက ေတာ်ေကျးရာချင်းဆက် လမ်းေဘး 

ေတာစပ်၌ အကမ်းဖက်သမားများက ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ပီး သတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်ေသဆုံး။

၄ ၆-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ြပည်ကီးတံခွန် ဦးေဇာ်မင်း
အထက(၃၁) 

ေကျာင်းေစာင့်

ြမဝတလီမ်းှင့ ်၅၉ လမ်းေထာင့ ်(ဃ) ရပ်ကွက်လမ်းေပ ၌ အကမ်းဖက်သမားများက ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ် 

မ ေကာင့ ်ေသဆုံး။

၅ ၇-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း မင်းကင်း ေဒ ခင်ေဆွြမင့် ေကျာင်းအကူ
မင်းကင်းမိ ေပါက်အိင်ုေကျးရာ၌ အကမ်းဖက်သမားများက ေနအမ်ိအတွင်းဝင်ေရာက်၍ တမူီးေသနတ်ြဖင့ ်

ပစ်ခတ်မ ေကာင့ ်ေသဆုံး။

၆ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း အရာေတာ် ဦးေကျာ်ဖိး ေကျာင်းဆရာ (မူ/အုပ်) မကျးီစုေကျးရာ ေရေကျာ်တံတားအနီး၌ အကမ်းဖက်သူများက သတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်ေသဆုံး။ 

၇ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင် ေဒ သွဲသွဲဝင်း ေကျာင်းဆရာမ (မူလွန်)
နဘူးေတာေကျးရာ၌ အကမ်းဖက်သမားများက ေနအိမ်အတွင်းဝင်ေရာက်၍ တူမီးေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ် 

မ ေကာင့ ်ေသဆုံး။

၈ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ပဲခူး ေရတာရှည် ခင်ေမာင်ဦး
ဥယျာ်မှး

ေကျာင်းညေစာင့်

ဆွာမိ ဥယျာ်မှးေကျးရာ၏ အေနာက်ဘက် ၁ မုိင်ခန်အကွာရိှ လယ်ကွင်း၌ အကမ်းဖက်သမား ၁ ဦးက 

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်မ ေကာင့ ်ေသဆုံး။ 

၉ ၂၁-၁၀-၂၀၂၁ မ ေလး ြမင်း ခံ ဦးေကျာ်မျိး မူလတန်းြပ
ထိန်ပင်ေကျးရာ မူလတန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌  အကမ်းဖက်သမားများက  ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်/ 

ဓားြဖင့်ခုတ်မ ေကာင့ ်ေသဆုံး။

၁၀ ၅-၁၁-၂၀၂၁ ရန်ကုန် ေြမာက်ဥက လာပ ေဒ လှလှသန်း
ေကျာင်းဆရာမ

(အထက်တန်းြပ)

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်(ဃ)ရပ်ကွက် သုဓမ ာလမ်းှင့် ွယ်နီလမ်းထိပ်တွင် (အထက-၂ ဒဂံုအေရှ)မှ ေနအိမ် 

မှ ေကျာင်းသုိ TAXI ြဖင့်သွားေရာက်စ် သုဓမ ာလမ်း SB BABY ကေလး ပစ ည်းအေရာင်းဆုိင်ေရှ လမ်းအေပ  

ေကာအေရာက်၌  အကမ်းဖက်သမားတစ်ဦးက ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးသွားခဲ့သြဖင့ ်ေသဆုံးမ ။

၁၁ ၁၁-၁၁-၂၀၂၁ မ ေလး ဝမ်းတွင်း ေဒ စိန်ကည် ေကျာင်းဆရာမ (မ/ူအပ်ု)
ဝမ်းတွင်းမိနယ် သုံးေထာင့်အိုင ်ေကျးရာအုပ်စု ကျင်းေကျးရာ၌ အကမ်းဖက်သမားများက ေနအိမ်အတွင်းသုိ 

ဝင်ေရာက်၍ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးသွားမ ေကာင့ ်ေသဆုံးမ ။

၁၂ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ မေကွး မိင် ေဒ စ ာေရ 
အထက(မင်းကန်) 

ေကျာင်းစာေရး

မိင်မိနယ ်မင်းကန်ေကျးရာ၌ အကမ်းဖက်သမားများက ေနအိမ်အတွင်းသို ဝင်ေရာက်၍ ေသနတ်ြဖင့် 

ပစ်ခတ်၊ ဓားြဖင့်ခုတ်မ ေကာင့ ်ေသဆုံးမ ။

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်အထိ အကမ်းဖက်သမားများ၏တိုက်ခိုက်မ ေကာင့် ေသဆုံးခဲ့သည့် ပညာေရးဝန်ထမ်းများစာရင်း

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်အထိ အကမ်းဖက်သမားများ၏ တိက်ုခိက်ုမ ေကာင့ ် ဒဏ်ရာရရိှခဲသ့ည့ ်ပညာေရးဝန်ထမ်းများစာရင်း



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ဆိုရှယ်မီဒီယာေပ မှ ဝါဒြဖန်ေကာလာဟလသတင်းတုြပဿနာ

ေမယု-မျိးေအာင် (MANA)
မျက်ေမှာက်ကာလ၏        သတင်းအချက်အလက် 

ဖံွဖိးမ များမှာ        မယုံကည်ိင်ုေလာက်ေအာင်ပင် 

ြဖစ်သည်။   ကမ ာအရပ်ရပ်တွင်    ြဖစ်ပျက်ေနေသာ 

သတင်းအချက်အလက်များကိ ု   မိမိတိုေနအိမ်မှ 

မိနစ်ပိုင်းအတွင်း   သိြမင်ေနကရသည်။   သတင်း 

အချက်အလက်စီးဆင်းမ   ြမန်ဆန်လာသည်ှင့အ်မ  

ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာများကုိ စီးပွားေရး၊ လူမ  

ေရးက  အသီးသီး၌   တွင်ကျယ်စွာအသံုးချုိင်မ  

ေကာင့ ် အလီက်ထရန်နစ်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

လပ်ုငန်းများ ထွန်းကားလာသည်။ သတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာသည်   ဂလိဘုယ်လိက်ုေဇးရှင်း 

ေခတ်ြဖစ်လာသည်။   ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပလက် 

ေဖာင်းများ   ဖွံဖိးလာသြဖင့ ်   ပုံှိပ်သတင်းများ 

တြဖည်းြဖည်းေမှးမိှန်လာရသည်။  ဆုိရှယ်မီဒီယာ 

ဆက်သွယ်ေရး    ကားခံကိရိယာများသည ်    လူ  

အသိင်ုးအဝိင်ုးတွင် မရိှမြဖစ်အသုံးအေဆာင်ပစ ည်း 

တစ်ခအုြဖစ်  အေရးပါလာသည်။  ကိဗုစ်ကပ်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်း တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး ခပ်ေဝးေဝးေနထိင်ု 

ကရသည့်ြဖစ်စ်တိုေကာင့်     e-Commerce 

လုပ်ငန်းများအတွက ်   အကျိးြဖစ်ထွန်းေနသည်။ 

နည်းပညာက ကမ ာကီးတစ်ခုလုံးကိ ုေပါင်းစည်း 

ေပးလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။  

ေဖ့စ်ဘွတ်၏သက်တမ်းမှာ ၁၇ ှစ်ေကျာ်

၂၀၀၄  ခုှစ်တွင ် ကမ ာသုံးအွန်လိုင်းမီဒီယာ 

ပလက်ေဖာင်းတစ်ခအုြဖစ် စတင်ခဲေ့သာ ေဖစ့်ဘွတ် 

၏သက်တမ်းမှာ ၁၇ ှစ်ေကျာ်ခ့ဲပီြဖစ်၍ အချန်ိယူ 

ခဲ့ပီးသည့ ်ကမု ဏတီစ်ခဟု ုဆိုိင်ုသည်။ နည်းပညာ 

အေြခြပကမု ဏတီစ်ခပုပီ ီ   သက်တမ်းနုယ်ေသာ် 

ြငား   ေအာင်ြမင်မ က   ကီးမားသည်။    ကမ ာတွင် 

လသူအိများဆုံး၊   တန်ဖုိးအြမင့ဆံု်း  အမှတ်တဆံပ်ိ 

များတွင် ထိပ်ကေနရာယူထားိုင်သည်။ သုံးစွဲသူ 

ပဂု လကိ  တစ်ေယာက်ချင်း၊  ကိယ်ုစားြပတစ်ဖဲွချင်း 

၏အမှတ်အသား သပ်ုလက ဏာ (Idendity) များ 

ကိ ုေဖာ်ြပလ င် ေဖာ်ြပသေလာက် ြမင်ခွင့သ်ခွိင့ရ်က 

သကဲသ့ို ထိအုချက်အလက်များကိ ုလိက်ုကည့ရ်င်း 

ထိုးှက်ချက်အမျိးမျိးကိ ု        လပ်ုေဆာင်ိင်ုေသာ 

သေဘာသဘာဝရိှသည့အ်တွက်      ယခဆုယ်စှုစ် 

အတွင်း ေဖ့စ်ဘွတ်ကုိ အေြခြပလျက် ေပ ေပါက်ခ့ဲ 

သည့်ြပဿနာမှာ ထုထည်ကီးမားသည်။ 

လူငယ်များ တက်တက်က က လုပ်ကိုင်ပါမ ှ

တိုင်းြပည်ကီးသည ်  တိုးတက်မ များှင့ ်   ုပ်လုံး 

က ေနမည်ြဖစ်သည်။ တိင်ုးြပည်၏ အနာဂတ်ပိင်ုရှင် 

ေလးများ ေကာင်းမွန်စွာကီးြပင်းလာရန်အတွက ်

လူသားတုိင်းတွင် တာဝန်ရိှသည်။ လူငယ်ဆုိသည့် 

အတိင်ုး  အရာရာတွင် တက်တက်က က ရိှေနဖိုလည်း 

လိအုပ်သည်။ လက်ကိင်ုဖန်ုးသည် ဆက်သွယ်အသုံး 

ြပရာတွင ်   လွယ်ကူပီး    အြခားေသာေဖ့စ်ဘွတ်၊ 

မက်ဆင်ဂျာ၊ ဗိုက်ဘာ စသည်များြဖင့် စာပိုစာြပန် 

လပ်ုရန် အေကာင်းဆုံးေသာ လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခ ု

ြဖစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များှင့ ်စာေပ 

များကို     ရှာေဖွေလ့လာဆည်းပူးရာတွင်လည်း 

လွယ်ကူလွန်းသည်။   ဗီဒီယို၊   ေတးသီချင်း၊    ဂိမ်း 

စသည်တို    ကည့် ရာတွင်လည်း အခက်အခဲမရှိ 

လွယ်ကသူည်။          လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာေပ တွင် 

ေကာင်းေသာအချက်များရိှသကဲသ့ို မေကာင်းေသာ 

အချက်များလည်း အများအြပားရှိသည်။ 

ေဖ့စ်ဘွတ်အမ ေဆာင်အရာရိှချပ်   (စီအီးအုိ) 

မာ့ခ်ဇူကာဘတ်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ 

လ ၂၈  ရက်ေနက  ေဖ့စ်ဘွတ်ကုမ ဏီနာမည်ကို 

Meta ဟေုြပာင်းလိက်ုေကာင်း ေကညာလိက်ုသည်။  

မမိတိိုတည်ေဆာက်မည့အ်နာဂတ်ကိ ု  ပုရံပ်ိထင်ေစ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အခေုတာ ့  မမိတိို၏ကမု ဏသီည် 

Meta   ြဖစ်သွားပီဟ ု  ဂုဏ်ယူစွာြဖင့ ်   မ ေဝလိုက် 

ေကာင်း ဇကူာဘတ်က ေြပာသည်။ Meta ၏ ဦးတည် 

ရာပန်းတိုင်သည ်  Metaverse    ကို    လူမ ဘဝထဲ 

ေဆာင်က်းလာရန်ှင့ ်  ြပည်သူများကိ ုတစ်ဦးှင့် 

တစ်ဦး   ဆက်သွယ်မ များလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်၊   လူမ  

အသိက်ုအဝန်းများအလိက်ု တရူာအပ်ုစမုျားကိ ုရှာေဖ ွ

ိင်ုရန်ှင့ ်စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ပိမုိုကီးထွားလာေစ 

ရန်ြဖစ်ေကာင်း ကမု ဏကီ ထတ်ုြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။ 

သုံးဖက်ြမင ်သိုမဟုတ် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

ကမ ာကီးဆီသို

Metaverse ကိ ုယေနအွန်လိင်ုးလမူ ေရး အေတွ 

အကံများ ေပါင်းစပ်ထားသက့ဲသုိ ခစံားအသုံးြပိင်ု 

မည်ြဖစ်ပီး တစ်ခါတစ်ရတွံင် သုံးဖက်ြမင် သိုမဟတ်ု 

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ ာကီးဆီသို     ေရာက်သွားသလိ ု

ခစံားအသုံးြပိင်ုရန် ထပ်မံတုိးချဲထားေကာင်း သရိ 

သည်။ မမိတိိုအေနြဖင့ ်တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး အတတူကွ 

မရှိချနိ်တွင်   များြပားလှေသာအေတွအကံများကိ ု

ေဝမ ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် လက်ေတွဘဝတွင် 

လပ်ုိင်ုရန်မေသချာသည့ ်ကစိ ရပ်များကိလုည်း အတ ူ

တကွလပ်ုေဆာင်သွားိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမု ဏ၏ီ 

ထုတ်ြပန်ချက်တွင ်   ဆက်လက်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

လူမ ေရးဆိုင်ရာ    နည်းပညာတိုးတက်ေြပာင်းလဲမ  

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ကမု ဏအီေနြဖင့ ်သမိင်ုးတစ်ေခတ် 

ဆန်းသစ်လိုက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေကညာချက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည်။ 

Wall Street က   အစီရင်ခံေသာ  ေဖ့စ်ဘွတ်၏ 

အတွင်းေရးအချက်အလက်များအရ     မက ဆီကန် 

မူးယစ်အဖဲွကီးများ၏ လ ပ်ရှားမ များအေပ  ပိတ်ဆုိ 

တားဆီးမ      မြပိုင်ြခင်း၊    အေရှအလယ်ပိုင်းရှ ိ

လကူန်ုကူးမ များ၏ ီှးေှာဖလှယ်ရာအြဖစ် ေရာက်ရိှ 

ြခင်းှင့်   အီသီယိုးပီးယားရှ ိ  လူမျိးစုပုန်ကန်ထက  

မ များ   ကီးထွားလာေစြခင်းတိုမှာ ြမင်သာထင်သာ 

ြပဿနာများြဖစ်သည်။    အင်တာနက်ဆိုသည်မှာ 

ေဖ့စ်ဘွတ်ဟုသာ     ေလှနံဓားထစ်မှတ်ယူကေသာ 

eာဏ်ခံအသိရှိကသည်။ ေဖ့စ်ဘွတ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

တစ်ကမ ာလုံး၌   စီစီညံညံြပဿနာေပ ေနသည်မှာ 

ဤတစ်ကိမ်က  ပထမဦးဆုံးအကိမ ်    မဟုတ်ေပ။ 

သက်ေသအေထာက်အထားမြပိင်ုေသာ   စွပ်စဲွချက် 

များြဖင့ ်သရီလိက  ာ၌  မွတ်စလင်ဆန်ကျင်ေရးအုံက  

မ တိုမှာ     ထိုေဖ့စ်ဘွတ်ပလက်ေဖာင်းကိ ု  သုံးစွဲပီး 

ြပဿနာကိ ုပိုကီးေအာင်လပ်ုခဲ့ကသည်ဟ ုဆိသုည်။ 

တစ်ဖန် ၂၀၁၈  ခုှစ်  ဘရာဇီးသမ တေရးေကာက်ပွဲ 

မဲဆွယ်လ ပ်ရှားမ များတွင်လည်း Whats   App   ကို 

အသုံးြပလျက ် သတင်းတုဝါဒြဖန်မ များ    အကီး 

အကျယ်ပတ်သက်မ ရှိခဲ့သည်ဟ ုသိရသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသားတစ်ဦးသည ်    တစ်ေနလ င် 

ေဖ့စ်ဘွတ်ကိ ု၁၄၄ မိနစ်သုံးစွဲသည်ဟ ုစစ်တမ်းများ 

ကဆိသုည်။  ေနစ်  ၁၄၄   မနိစ် ေဖ့စ်ဘွတ်သံုးသည့် 

အတွက် မိမိဘဝဖွံဖိးတိုးတက်မ  ထူးထူးြခားြခား 

ြဖစ်သလားဟ ုမမိကိိယ်ုမမိ ိ ေမးခွန်းထတ်ုကည့ေ်စချင် 

သည်။ ၁၄၄ မိနစ်တွင် မိနစ်  ၆၀  က  အကျိးမရှိဟ ု

ဆိလု င် ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေဖစ့်ဘွတ်သုံးစဲွသ ူ၂၈ ဒသမ 

၇ သန်းက ေနစ် နာရီေပါင်း ၂၈ ဒသမ ၇ သန်း ကို 

ြဖန်းပစ်လုိက်ြခင်းြဖစ်သည်။ နာရီ ၂၈ ဒသမ ၇ သန်း 

၏ကာယ၊ eာဏစွမ်းအားသည် တိုင်းြပည်တိုးတက ်

မ ကိ ု  များစွာြဖစ်ေစိင်ုသည်။   ေဖစ့်ဘွတ်အေကာင့် 

တစ်ခမုကရိှြခင်း သိုမဟတ်ု ေဖစ့်ဘွတ်အေကာင့အ်တ ု

များေကာင့ ်ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေဖ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသည့ ်

ရာခိုင် န်းများေနြခင်းလည်း ြဖစ်ိုင်သည်။ 

ေဖ့စ်ဘွတ်အေကာင့်အတုေပါင်း သန်း ၁၃ဝဝ

၂၀၁၇ ခုှစ်မှ ၂၀၂၁  ခုှစ် မတ်လအထိ  ကမ ာ 

ေပ ရှိ ေဖ့စ်ဘွတ်အေကာင့်အတုေပါင်း သန်း ၁၃ဝဝ 

ကို   ြဖတ်ချခဲ့ရသည်ဟ ု  ေဖ့စ်ဘွတ်က   ဆိုသည်။ 

မြဖတ်ချိင်ုသည့ ်ေဖစ့်ဘွတ်အေကာင့အ်တ ုများစွာ 

ရိှေနဦးမည်ကုိ  ယံုကည်သည်။    ေဖ့စ်ဘွတ်သံုးစဲွသူ 

အများစုသည် ညဘက်တွင် ေဖ့စ်ဘွတ်ေပ မှ အမုန်း 

စကားဆိုြခင်း၊ တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ မမှန်သတင်းများကိ ု

တစ်ခုပီးတစ်ခုကည့ြ်ခင်းြဖင့သ်ာ  အချန်ိကန်ုလွန်က 

သည်။ အချန်ိကန်ုမှန်းမသ ိကန်ုသွားသြဖင့ ်ညမိုးချပ် 

မှ   အိပ်ရာဝင်ရသည်။   ညက    အိပ်ေရးပျက်သြဖင့ ်

မနက်ေနာက်ကျမှ အိပ်ရာကုိးသည်။ မနက်အိပ်ရာ 

ိုးသည်ှင့် ခုတင်ေဘးကဖုန်းကို ေကာက်ကိုင်ပီး 

ေဖ့စ်ဘွတ်ပွတ်ကသည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်  လူသားများအားလုံး 

သည် နည်းပညာများဖံွဖိးေနေသာ သတင်းအချက် 

အလက်ေခတ်တွင် ေနထိင်ုေနကရသည်။ နည်းပညာ 

နယ်ပယ်တွင်   ရင်းြမစ်မျိးစုံမှလာေသာ    သတင်း 

အချက်အလက်များကိ ုပုစံအံမျိးမျိးြဖင့ ်သမ်ိးဆည်း 

ိုင်ပီး       သိုေလှာင်ိုင်သည့်စွမ်းရည်များလည်း 

တိုးတက်လာသည်။ လသူားများအားလုံးသည် ေနစ် 

ှင့်အမ  သတင်းများှင့် ရင်းှီးက မ်းဝင်ေနကရပီး 

အရယ်အစားအမျိးမျိးရိှေသာ မဒီယီာများ၊ စီးပွားေရး 

ဆိုင်ရာကုမ ဏီများသည်လည်း  မိမိတိုအဖွဲအစည်း 

အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကိ ုရှာေဖွကရ 

သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေရစီးေကာင်းတွင် စီးေမျာေန 

ေသာသတင်းများမှာ ေနစ်ှင့အ်မ  စု ပံေနသြဖင့ ်

သတင်းအချက်အလက်  စီမံခန် ခဲွမ နယ်ပယ်သည် 

လည်း ပို၍ကျယ်ြပန်လာသည်။ 

ကမ ာ့လူဦးေရ၏ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ

ိင်ုငတံကာ ဆက်သွယ်ေရးလပ်ုငန်းသမဂ ၏ 

၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပထမဆံုးအကိမ် 

ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာက ကမ ာ့လူဦးေရ၏ 

ထက်ဝက်ေကျာ်ြဖစ်ေသာ ၃ ဒသမ ၉ ဘလီယီသံည် 

အင်တာနက်အွန်လိင်ုးတွင်ရိှေနေကာင်း၊ ဖံွဖိးပီး 

ုိင်ငံရိှ လူဦးေရ၏ ၈၀ ရာခုိင် န်းေကျာ်ြဖင့် အသုံး 

ြပေနပီး ဖံွဖိးဆဲိုင်ငမံျားတွင်လည်း အင်တာနက် 

သုံးစဲွမ  တြဖည်းြဖည်းတိုးလာေနေကာင်း၊ အင်တာ 

နက်ကိအုသုံးြပရာ၌ လအူများစမှုာ မိဘုိင်ုးဖန်ုးများ 

မှတစ်ဆင့ ် အသုံးြပလျက်ရိှေကာင်း   ေဖာ်ြပထား 

သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေရစီးမှ သတင်းများ၏ မှန်ကန် 

မ ၊ ခိင်ုလုမံ ၊ ေသချာမ ၊ သတင်းအချက်အလက်များကိ ု

စီမံခန်ခွဲမ စသည့်ကိစ ရပ်များမှာ     လူသားတို၏ 

ေနစ်ဘဝတွင် အေရးပါသည့က်  ြဖစ်လာသည်။ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်ေရစီးေကာင်းမှ ရှာေဖွရရိှေသာ 

အချက်အလက်များအနက် အစိတ်အပုိင်းအနည်း 

ငယ်သာ စံ န်းြပည့်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ကျင့်ဝတ်များ

ှင့်ကုိက်ညီေလ့ရိှေသာ်လည်း အများစုမှာ အကျိး 

စီးပွားဆိုင်ရာေရးသားမ ၊   ဘက်လိုက်ေရးသားမ ၊ 

ခိင်ုလုမံတကိျမ ၊ အချက်အလက်များ ေရာေထွးေနမ ၊ 

အချက်အလက်မှန်ကန်သည့်တိုင ်   မူလသတင်း 

ရင်းြမစ်ှင့ ်များစွာကွာြခားေနမ တိုြဖင့် ကံေတွ 

ရေလရိှ့သည်။ ြမန်မာိင်ုငသံည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက် 

ေဖာင်းအမျိးမျိးရှိသည့်အနက ်    မိုဘိုင်းဖုန်းြဖင့ ်

ေဖ့စ်ဘွတ်သံုးစဲွမ မှာ အများဆံုးြဖစ်သည်။ Digital 

2019 Myanmar အစရီင်ခစံာအရ ြမန်မာိင်ုငသံည် 

၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် လူဦးေရ ၅၄ သန်းရှိသည့်အနက် 

မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူ အေရအတွက်မှာ ၅၆ သန်း 

ေကျာ်ြဖစ်ပီး   လူဦးေရစုစုေပါင်းရာခိုင် န်းထက်  

ငါးရာခိင်ု န်း       ေကျာ်လွန်အသံုးြပလျက်ရိှသည်။ 

အင်တာနက်သုံးစဲွမ  ၂၁ သန်း၊ ဆိရှုယ်မဒီယီာသုံးစဲွမ  

၂၁ သန်းှင့ ်မိဘုိင်ုးဖန်ုးြဖင့ ်ဆိရှုယ်မဒီယီာသုံးစဲွမ မှာ 

၂၁  သန်းရှိပီး    တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့ ်

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သုံးစွဲမ  န်းမှာ ၃၉ ရာခိုင် န်း 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ေဖ့စ်ဘွတ်က လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများတွင် 

ြမန်မာဘာသာစကားြဖင့် ေဖာ်ြပသည့်အေကာင်း 

အရာများကိ ုစစ်ေဆးိင်ုရန် ြမန်မာဝန်ထမ်း   ၁ဝဝ     

နီးပါးခန်ထား၍   သုံးစွဲသူများ ေဘးကင်းလုံ ခံစွာ 

အသုံးြပိုင်ေရးအတွက ်      ရှာေဖွစစ်ေဆးကာ 

ေဖာ်ထုတ်ရှင်းလင်းမ များ  လုပ်ေဆာင်ေနရသည်။  

ယေနကာလတွင်   ဒစ်ဂျစ်တယ်ေရစီးေကာင်းေပ မှ 

သတင်းအချက်အလက်အများအြပားသည် လူတစ်ဦး 

ချင်းစီ၏ ကိုယ်ကျိးစီးပွားှင့ ်ိုင်ငံေရးအရ၊ စီးပွား 

ေရးအရ၊ လူမ ေရးအရ ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ လပ်ုေဆာင် 

လိသုည့အ်ဖဲွအစည်းများအတွက် သည်းေြခကိက် 

ေနရာြဖစ်ေနသည်။  သတင်းမှား၊   သတင်းအတု၊ 

ေကာလာဟလှင့်  eာဏဆိင်ုရာ    မပူိင်ုခွင့မ်ျားကိ ု

ချိးေဖာက်ကာ အဆပ်ိရိှသတင်းများကိ ုြဖန်ြဖးရာ 

ေနရာြဖစ်လာသည်။   အဖိုးတန်သည့်     အချက် 

အလက်များ   သုိမီှးရာေနရာြဖစ်သက့ဲသုိ    အလမ်ိ 

အညာများ၊ မေသချာမေရရာမ များှင့်  ြပည့်ှက် 

ေနေသာသတင်းအချက်အလက်များ    စွန်ပစ်ရာ 

လည်းြဖစ်လာသည်။           စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

ေကာလာဟလများကို  လူမ မီဒီယာများက  ပိုမိုလျင်ြမန်စွာှင့်   ပုံသဏ ာန်မကျစွာ  

ြဖန်ချေိပးသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အေနြဖင့်  သတင်းတစ်ရပ်   သိုမဟုတ်  

အြမင်တစ်ရပ်ကိ ုမှန်မမှန်၊ ေကာင်းမေကာင်း သရိှိြခင်းမရိှဘ ဲအွန်လိင်ုး၌  ေတွရိှရ 

သည့်အခါ တစ်ဆင့်ြဖန်ချလိိုက်တတ်ကသည်။ ေကာလာဟလများှင့် သတင်းမှား 

များြဖန်ချြိခင်းသည်  ယခုကဲ့သို  အင်တာနက်ေခတ်စားလာပီး   လူမ မီဒီယာများ 

တွင်ကျယ်လာချနိ်တွင် လူမ မီဒီယာများသည်  ေကာလာဟလများ အကီးအကျယ် 

ထုတ်လုပ်ြဖန်ချရိာေနရာလည်းြဖစ်လာသည်။  အွန်လိုင်းတွင်   အီလက်ထရန်နစ် 

နည်းအရ ေကာလာဟလများကိ ုကိင်ုတွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ြဖနခ်ျ၊ိ ေစာင့်ကည့မ် များက 

ိင်ုငေံရးကစားကွက်များြဖစ်လာပီး ိင်ုငေံရးအခင်းအကျင်းများကိ ုေြပာင်းလေဲစိင်ု



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

ဆုိရှယ်မီဒီယာသည်       ေနစ်လူမ ဘဝတွင် 

ကီးမားသည့အ်စတ်ိအပိင်ုးတစ်ခြုဖစ်ေနပီး အဓကိ 

အသုံးြပသူများမှာ လူငယ်လူရယ်များ ြဖစ်သည်။ 

ေလ့လာဆန်းစစ်မ များအရ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ 

လငူယ်လရူယ်ှင့ ်ကေလးသငူယ်များ၏ ၄၃ ရာခိင်ု 

 န်းသည်   အင်တာနက်အိုင်ကျင့်မ ကို      ခံရဖူး 

ေကာင်းှင့ ်  သုံးစွဲသူေလးဦးအနက ်တစ်ဦးသည် 

အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်ထက်မနည်း   အင်တာနက် 

အိုင်ကျင့်မ ကုိ ခံခ့ဲရေကာင်းဆုိထားသည်။ လူငယ် 

လရူယ်အချိသည် အွန်လုိင်းကုိ သာမန်ထက် အချန်ိ 

များစွာရယသူုံးစဲွြခင်းသည်  ဆိက်ုဘာခမ်ိးေြခာက် 

မ များ၊ အွန်လုိင်းမှတစ်ဆင့် အုိင်ကျင့်မ များအတွက် 

ေရခံေြမခံများြဖစ်ရာ လူငယ်လူရယ်များအေနြဖင့် 

ဆိက်ုဘာလံုခံမ ကုိ အေလးထားကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ဆိုက်ဘာလုံ ခံမ သည်    ိုင်ငံသားများ၏ 

ေနစ်လူမ ဘဝတွင်သာမက တုိင်းြပည်၏ အကျိး 

စီးပွားှင့ ်  တိုက်ိုက်ဆက်စပ်ေနသည့ ်   က   

တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းှင့ ်

ကွန်ပျတာအသုံးြပမ      ြမင့်မားလာသည်ှင့်အမ  

စမတ်ဖန်ုးအသုံးြပ၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်အက်ပလေီကးရှင်း 

များှင့်  ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးြပသ ူ တစ်ေနတြခား 

များြပားလာသည်။ အသုံးြပသမူျားသည် နည်းပညာ 

ှင့စ်ပ်လျ်းသည့ ်က မ်းကျင်မ အားနည်းေလရိှ့သည်။ 

မိမိတုိအသံုးြပေနေသာ ကွန်ပျတာှင့်   မုိဘုိင်းဖုန်း 

များ၏ အချက်အလက်များ   မေပါက်ကားေစေရး 

အတွက် ကိတင်ကာကွယ်ရာ၌ ဆိက်ုဘာလုံ ခံမ ကိ ု

အထူးသတိြပကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ေကာလာဟလကိ ုလူတစ်ဦးမှတစ်ဦးသို ပျံှံ 

သွားေသာ   အတည်မြပိုင်သည့်အေကာင်းအရာ 

သုိမဟုတ် ရှင်းြပချက်တစ်ရပ်အြဖစ်  ြမင်ကသည်။ 

လမူ သပိ ံပညာရပ်တွင် ေကာလာဟလဟသူည် တကိျ 

ေသာ အဓိပ ာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိသည့ ်စိတ်ကူးထည ်

တစ်ခမု သာြဖစ်သည်။  သအီိရုအီများစကု ေကာလာ 

ဟလများတွင ်မှန်မမှန်ကို   လျင်ြမန်စွာ  သိုမဟုတ် 

ဘယ်ေတာ့မှ  အတည်ြပ၍မရေသာ   ေဖာ်ြပချက ်

တစ်မျိးပါဝင်ေနေကာင်း သိရသည်။ အေရးပါေသာ 

သေ  ကတအမှတ်ပညာများကိ ုအသုံးြပကာ ထင်ြမင် 

ချက်များကိ ုထန်ိးချပ်ြခင်း သိုမဟတ်ု ပိ၍ုခိင်ုမာစွာှင့ ်

တိကျမ  ပို၍နည်းပါးစွာေြပာဆိုြခင်းမ သာြဖစ်သည ်

ဟဆုိသုည်။ ဝါဒြဖန်ချေိရး၌ အြဖစ်အပျက်အေကာင်း 

အရာများ၊   သတင်းအစရီင်ခမံ များ၊   ေကာလာဟလ 

များ၊    ဓာတ်ပုံများှင့ ်   အြခားလူမ ဆက်သွယ်ေရး 

ပုံသဏ ာန်များကို အသုံးြပသည်ဟုဆိုသည်။ 

ေကာလာဟလများကိ ု လမူ မဒီယီာများက ပိမုိ ု

လျင်ြမန်စွာှင့် ပုံသဏ ာန်မကျစွာ  ြဖန်ချေိပးသည်။ 

လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အေနြဖင့ ်   သတင်းတစ်ရပ ်

သိုမဟုတ်  အြမင်တစ်ရပ်ကိ ု    မှန် မမှန်၊   ေကာင်း 

မေကာင်း သိရှိြခင်းမရှိဘ ဲအွန်လိုင်း၌ေတွရှိရသည့ ်

အခါ တစ်ဆင့ြ်ဖန်ချလိိက်ုတတ်ကသည်။ ေကာလာ 

ဟလများှင့ ်သတင်းမှားများြဖန်ချြိခင်းသည ်ယခု 

ကဲသ့ို အင်တာနက်ေခတ်စားလာပီး    လမူ မဒီယီာများ 

တွင်ကျယ်လာချနိ်တွင ်      လူမ မီဒီယာများသည ်

ေကာလာဟလများ     အကီးအကျယ်ထုတ်လုပ ်

ြဖန်ချ ိရာေနရာလည်းြဖစ်လာသည်။ အွန်လိင်ုးတွင် 

အလီက်ထရန်နစ်နည်းအရ ေကာလာဟလများကိ ု

ကိင်ုတွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ြဖန်ချ၊ိ   ေစာင့်ကည့မ် များက 

ိုင်ငံေရးကစားကွက်များြဖစ်လာပီး       ိုင်ငံေရး 

အခင်းအကျင်းများကိ ုေြပာင်းလဲေစိုင်သည်။ 

လွတ်လပ်စွာ       ေဖာ်ထုတ်ေြပာဆိုခွင့်ကိ ု

တက်က စွာ       ကာကွယ်လာခဲ့သူအချိပင်လ င် 

ဆိုးရားေသာသတင်းအချက်အလက်များ   ယူကျ 

ှင့် ေဖ့စ်ဘွတ်တိုမှတစ်ဆင့် လျင်ြမန်စွာ၊ ေဝးလံ 

စွာှင့်  ထိေရာက်စွာပျံှံေနမ သည်     ဒီမိုကေရစ ီ

လပ်ုငန်းစ်များကိ ုပုပံျက်ရဲေစာင်းသွားေစိင်ုသည် 

ဟေူသာ စိုးရမ်ိမ များြဖစ်ေပ လာခဲသ့ည်။ ေကာလာ 

ဟလများသည် လတူစ်ဦးချင်း၏ဘဝှင့ ်အနာဂတ် 

မှသည် လူအဖွဲအစည်းတစ်ရပ ်သိုမဟုတ် ိုင်ငံ 

တစ်ုိင်ငံ၏ြဖစ်တည်မ ှင့် အနာဂတ်အထိ အကီး 

အကျယ်    ထိခိုက်ပျက်စီးေစိုင်ေလာက်ေအာင ်

အ ရာယ်ကီးမားသည်ကို    အထူးသတိြပရန ်

လိုအပ်ပါေကာင်း ေရးသားလိုက်ရပါသည်။         ။ 

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

(၂၁-၁၁-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

No Product Name Pack Size
Price in Kyats 

(Retail)
Company Name

Anti-inflammatory

1 P.O Dexamethasone Box of 10x10's 1450 JDS

2 P.O Prednisolone Box of 10x10 2000 Aorta

3 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

4 P.O Favipiravir 400 mg 2X10 Tablet 50000 AA Medical

5 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

Anti thrombosis

6 Injection Enoxaprim 40 mg 1 Pre-Filled Syringe 7000 Nyi Lay Naing

7 Injection Enoxaprim 60 mg 1 Pre-Filled Syringe 9000 Nyi Lay Naing

Symptomatic

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

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

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

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

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

ကည့် ိုင်ပါသည်။ 

လွိင်ေကာ်မိနယ် အစုိးရဝန်ထမ်းေပါင်းစုံ

ေငွစုေငွေချးသမဝါယမအသင်းလီမိတက်

အသင်းသားြပည်သူများသို စုေဆာင်းေငွေပ 

အတုိးများ ထုတ်ေပး

လွိင်ေကာ်  ိုဝင်ဘာ  ၂၁

ကယားြပည်နယ် လိွင်ေကာ်မိနယ် အစိုးရဝန်ထမ်း 

ေပါင်းစုံ ေငွစုေငွေချးသမဝါယမအသင်း  လီမိတက် 

က  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်အတွက်     အသင်းသား      

ြပည်သ ူ၂၁၃၀  အား စေုဆာင်းေငေွပ အတိုးေငကွျပ် 

၅၁၉၆၉၇၅၀၊ အစုေပ အြမတ်ေငွကျပ် ၃၅၈၂၅၀၀ 

ကို အဆိုပါအသင်းုံးခန်း၌  ိုဝင်ဘာ   ၁  ရက်က 

စတင်၍  အသင်းအမ ေဆာင်များှင့ ်အသင်းမန်ေနဂျာ 

က အသင်းသားြပည်သူများ လက်ဝယ်အေရာက ် 

ေနစ် ထုတ်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေကျာက်ဆည ် ိုဝင်ဘာ  ၂၁

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်ဆည်မိအတွင်းရိှ ကွမ်းစိက်ုေတာင်သမူျားသည် 

ယခုအခါ ကွမ်းရက်ေဈးများ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာသြဖင့ ်အဆင်ေြပလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သံရာေကျးရာ ကွမ်းစိုက်ေတာင်သူများထံမ ှသိရသည်။

ကွမ်းရက်ေဈး န်းသည်  မိုးရာသီတွင်  ေဈး န်းကျဆင်းေသာ်လည်း   

ေဆာင်းရာသီအဝင်တွင် ေဈး န်းြပန်လည် ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် မုိးရာသီ 

တွင် ကွမ်းတစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ ်  ၂၃၀၀ မှ  ၃၀၀၀ အတွင်း ေရာင်းချရပီး 

ယခုအခါ ေငွကျပ် ၃၅၀၀ မှ ၄၂၀၀ အထိ ေဈး န်းြပန်လည်ြမင့်လာေကာင်း 

သိရသည်။

“အရင်က ကွမ်းစိက်ုေတာင်သေူတမွျားတယ်။ ကွမ်းစိက်ုမယ်ဆိ ုအရင်းကီး 

တယ်။ ကွမ်း ခေံကာင်းရင်ေတာ ့အြမတ်လည်းများတယ်။ စိက်ုပဆီိတုာနဲ  အလပ်ု 

လည်းများတယ်။ ေနတိင်ုးကည့ေ်ပးေနရတာ ဂစုိက်ုမ နည်းတာနဲ  အပင်မသန် 

ေတာဘ့ူး။ အထွက် န်းလည်းကျတယ်။ ကွမ်းရက်လည်းမလှဘူး။ ှစ်ရှည်လည်း 

ကွမ်းရက်ခူးမစားရေတာ့ဘူး။    အရင်ှစ်က    ှစ်ပတ်လည်ကွမ်းရက်ေဈး 

မေကာင်းေတာ ့ ကွမ်းစိုက်သူေတွက   ကွမ်း ခံကိုဂုစိုက်မ နည်းပီး   ကွမ်း ခ ံ

ေတာ်ေတာ်များ ပျက်ကုန်ကတယ်။   ဒီှစ်  အခုလမှာေတာ့   ကွမ်းရက်ေဈးက 

ေကျာက်ဆည်မိ၌ ကွမ်းရက်ေ ဈး ြပန်လည်ြမင့်တက်လာသြဖင့် ကွမ်းစိုက်ေတာင်သူများ အဆင်ေြပ

ြပန်ြမင့်လာေတာ့  ကွမ်း ခံရှိသူေတွ  ြပန်လည်အဆင်ေြပလာပါတယ်”   ဟု  

ငါးလုံကုန်းေကျးရာမ ှကွမ်းစိုက်ေတာင်သ ူဦးြမင့်ေသာင်းက ေြပာသည်။

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင် သံရာ၊ ွန်ပင်၊ ေအးရာ၊ အေရှသေြပသာ၊ မ  င်းပန်၊ 

ကုလရာ၊ ကျားကာ၊ ေဈးရာ၊ ရဲကီး၊ ကုိးပင်၊ ေြမာင်းဦး၊ ပွတ ိင်၊ ငါးလံုကုန်း၊ ပုထုိးတိုင်၊ 

အေနာက်ငယ်တိုးေကျးရာများတွင ်ကွမ်းအများဆုံးစိုက်ပျိးကေကာင်း သိရ

သည်။                                                             သက်ေမာင(်ေကျာက်ဆည)်

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်
အသုံးများသည့ ်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ



ဆရာမ ေငတွာရ၏ီ ေငတွာရကီဗျာေပါင်းချပ်မှ  

ကဗျာကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ပညာရှ ိအမတ်ကီး မင်းယုေဝ

ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊  ၂၀၂၁

ဓမ ဓမ 

ပုံြပင်ပုံြပင်

ေဆာင်းဦးရတနာ
ှင်းရည်ေဖွးေဖွး ုုကည် 

ပုလဲှစ်သို သစ်လိမ့်မည်။ 

ေမရဲ လည်မှာ ဆွဲမယ်ဆို 

ပိုးကိးေလးနဲ  သီဖိုလို။ 

ှင်းရည်ေဖွးေဖွး ုုကည် 

ပုလဲှစ်သို သစ်လိမ့်မည်။ 

ေဆာင်း၏နံနက် ေနထွက်သည် 

ေကျာက်နီရဲသို ရဲလိမ့်မည်။ 

ေမ့လက်ေချာင်းမှာ ဆင်ေစလို 

ေရ နဲကွင်းဖို လိုသကို။ 

ေဆာင်း၏နံနက် ေနထွက်သည် 

ေကျာက်နီရဲသို ရဲလိမ့်မည်။ 

ေဆာင်းတွင်းမှာမို ေြပာတာေနာ် 

ချစ်သူေမာင့်သက ်လှေသာ်ေမာ်။ 

ေွေပ ရင်ေတာ့ ဆင်ိုင်ဘူး 

ချစ်သူေမာင့်သက ်လှထွတ်မှး။

ကဗျာကဗျာ

ဆရာကီး မင်းယုေဝ၏ လက်ေရးစင်ပံုြပင် ေပါင်းချပ် 
စာအပ်ုမှ  ပုြံပင်ကိ ု စာေရးသမူသိားစ၏ု ခွင့ြ်ပချက် 

ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

သမင်ြပဿနာ အေြဖ 

ထိုေနာက် သမင်၏ ြပဿနာကိ ုဂါမဏစိ သည် 

တင်ေလ ာက်ြပန်၏။ 

ထိုအခါ မင်းက... “ထိုသမင် စားေသာသစ်ပင ်

ေြခရင်းရိှ ြမက်၏အေပ တည့တ်ည့ ်သစ်ပင်ေပ တွင် 

ပျားအုံရှိသည်၊   ထိုပျားအုံရှိ  ပျားရည်များသည ်

ြမက်ေပ သိုကျသြဖင့ ်   ြမက်သည ် ချိမိန်ေနသည်၊ 

သမင်သည်    ချိမိန်ေသာြမက်ကို  စားရသြဖင့ ်

အြခားေသာအရပ်ရှ ိ   ြမက်တိုကိ ု   မစားိုင်”ဟူ၍ 

ေြဖကား၏။ 

ထိသုို ေြဖကားပီးလ င် မင်းက... “အချင်းဂါမဏ ိ

စ ၊ ထိုပျားအုံကိုယူ၍ ငါ့အား ပျားဦးကိုဆက်ေလာ့၊ 

က င်းေသာ ပျားရည်ကိ ုသင် သုံးစဲွေလာ”့ဟ ုစရီင်၏။ 

ခါြပဿနာ အေြဖ 

ထုိေနာက် ဂါမဏိစ သည် ခါ၏ ေမးြမန်းချက် 

ကို တင်ေလ ာက်ြပန်၏။ 

မင်းကလည်း... “ထို 'ခါ' တွန်ေသာ ေတာင်ပို 

ေြခရင်းေအာက်၌ များစွာေသာ ဥစ ာတိုရှိသည်၊   

ထိုေကာင့် ခါသည် သာယာစွာ တွန်ကျးြခင်းြဖစ ်

သည်”ဟူ၍ ေြဖကား၏။   

ထိုေနာက်  ဂါမဏိစ အား.. “ထိုဥစ ာတိုကို 

တူးေဖာ်၍ အသင်ယူေလာ့”ဟု မိန်ေတာ်မူသည်။ 

ုက စိုးြပဿနာ အေြဖ 

ထိုေနာက် ဂါမဏိစ သည် ုက စိုးနတ်၏ 

ြပဿနာကိုတင်ြပ၏။ 

ထိအုခါ မင်းက... “ထိုကု စိုးနတ်သည် ေရှးအခါ 

က ေတာအုပ်၌ ခရီးသွားသူတိုကိ ုေစာင့်ေရှာက်၏။ 

ထိုေကာင့ ်ပူေဇာ်သက ာရများစွာ ရရှိသည်။ ယခု၌ 

ကား ေစာင့ေ်ရှာက်ြခင်းမြပ။ ထိုေကာင့ပ်ေူဇာ်သက ာရ 

တိုမရှိ၊   ေရှးအခါ၌ကဲ့သို  ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းြပပါမ ူ

ပူေဇာ်သက ာရတို       ြပန်လည်ရရှိလတ ံ” ဟု  

ေြဖကားေတာ်မူ၏။ 

နဂါးြပဿနာ အေြဖ 

ထိုေနာက် ဂါမဏစိ သည် နဂါး၏ ြပဿနာကိ ု

တင်ြပ၏။ 

ထုိအခါ မင်းက “ထုိနဂါးမင်းတုိသည် အချင်းချင်း 

ခိက်ုရန်ြဖစ်က၏။ ထိုေကာင့ ်နဂါးတို၏ ေရကန်သည် 

ေနာက်ကျ၏ိ၊ အကယ်၍ ေရှးအခါကက့ဲသုိ သင့်တင့် 

ညီွတ်စွာေနပါက ေရသည် တစ်ဖန်ကည်လင်၍ 

လာအံ့”ဟု ေြဖကားေတာ်မူ၏။ 

ရေသ့ြပဿနာ အေြဖ 

ထုိေနာက်ဂါမဏစိ သည်ရေသ့တုိ၏ြပဿနာ

ကိုတင်ြပြပန်၏။ 

ထိအုခါ မင်းက.. “ထိရုေသတ့ို သည် ေရှးအခါက 

ရေသ့ ရဟန်းတရားကို  ေကာင်းစွာကျင့်က၏။ 

ယခုမူကား ရေသ့၊ ရဟန်းတရားတိုကိ ုေကာင်းစွာ 

မကျင့်ကကုန်၊ ဆွမ်းကို သစ်သီးများြဖင့် လဲလှယ်၍ 

စားက၏။ ထိုေကာင့် သစ်သီးတိုသည် မချိမိန်၊ 

ဩဇာမရိှ။ အကယ်၍ ေရှးအခါကကဲသ့ို ရေသတ့ိုသည် 

ရေသ့၊  ရဟန်းတရားတိုကိ ု   ေကာင်းစွာကျင့်ပါက 

သစ်သီးတိုသည ်ချိမိန်အံ့၊ သဇာရှိအံ့။ ထိုေကာင့ ်

ရေသ့တိုအား ရေသ့၊ ရဟန်းတရားကို ေကာင်းစွာ 

ကျင့်ရန် ေြပာဆိုေလေလာ”့ဟု မိန်ေတာ်မူသည်။ 

ပုဏ ားလုလင်ြပဿနာ အေြဖ 

ထိုေနာက် ဂါမဏစိ သည် ပဏု ားလလုင်တို၏ 

ြပဿနာကို တင်ြပြပန်၏။ 

ထိအုခါ မင်းက...“ပဏု ားလလုင်တို ေနရာအရပ် 

တွင် အချနိ်မှန်စွာတွန်ေသာ ကက်ရှိ၏။ ထိုလုလင် 

တိုသည် ကက်တွန်သံကိုမှတ်၍  အိပ်ရာမှထကာ 

ေဗဒင်ပညာတိုကို ရတ်ဖတ်သရဇ ာယ်ကကုန်၏။ 

ထိုေကာင့် ေဗဒင်ပညာတိုကို မေမ့ေပျာက်ကုန်။ 

ယခုမူကား ထိုလုလင်တို ေနရာအရပ်၌ အချနိ်မှန် 

စွာတွန်ေသာကက် မရှိေတာ့၊ အချန်ိမမှန်တွန်ေသာ 

ကက်သာရှိ၏။   ထိုကက်သည ်  ေစာေစာလည်း 

တွန်၏။ လင်းမှလည်း တွန်၏။ အချန်ိမှန်စွာ မတွန်။ 

ထိအုခါ လုလင်တုိသည် ေဗဒင်ပညာတုိကုိ အချန်ိမှန် 

စွာ ရတ်ဖတ်သရဇ ာယ်ြခင်း မြပိင်ုေပ။ ထိသုိုမြပိင်ု 

သြဖင့်လည်း   ပညာတိုကို  ေကာင်းစွာမမှတ်မိက၊ 

ေမ့ေပျာက်က၏”ဟု ေြဖကားေတာ်မူ၏။ 

မင်းသည် ဤသို တရားဆုံးြဖတ် ေြဖကားေသာ် 

ဂါမဏစိ ှင့တ်ကွ ြပည်သူတုိက အာဒါသမခုမင်း၏ 

eာဏ်ပညာရှိမ ကို ချးီကျးေထာမနာြပကသည်။ 

မင်းသည် ဂါမဏိစ  ေနေသာရာကို ဂါမဏိစ အား 

ေပးေတာ်မူသည်။ 

ဂါမဏိစ လည်း   မိေတာ်မှထွက်၍  အာဒါ 

သမုခမင်း  ေြဖကားသည့်အတိုင်း  ပုဏ ားလုလင်၊ 

ရေသ့၊  နဂါး၊   ုက စိုးနတ်တိုအား  အြဖစ်မှန်ကို 

ေြပာကား၏။ ထိုေနာက် ခါ၏ ေနရာအရပ်မှ သစ ာ 

တိုကိုယူသည်။   သမင်တို၏   ြမက်စားရာအရပ်မ ှ

ပျားအုံကိုယူသည်။ မင်းကီးထံပိုေစသည်။ ေမ ၏ 

ေနရာေတာင်ပိုသိုသွား၍ ေတာင်ပိုေအာက်မှ ဥစ ာကိ ု

ယူသည်။ မိန်းမငယ်၊ ြပည့်တန်ဆာမ၊ ရာစားတိုကိ ု

လည်း မင်းေြဖကားသည့အ်တိင်ုး ေြဖကား၍ ြပြပင် 

ေစသည်။ ထိုေနာက်များစွာေသာ အခံအရံတိုြဖင့ ်

ရာသို သွားေရာက်ေနထိုင်ေလသည်။ 

ပညာရှိေသာ အာဒါသမုခမင်းသည်လည်း ဒါန 

စေသာ ကုသိုလ်ေကာင်းမ တိုကို အထူးြပသည်။ 

ေသသည်၏ အဆုံး၌ နတ်ြပည်သို လားေလသည်။ 

(ငါးရာ့ငါးဆယ်၊ ဂါမဏိစ ဇာတ်)



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ကမ  ာကီးလုံးေကာင်း ဘယ်သူေြပာ
          ဆရာ။ ကမ ာကီးဟာ  ဘယ်လိုပုံသဏ ာန်ရှိလဲကွ။

 ေဂျာက်ဂျက်။ လုံးဝန်းတဲ့ပုံသဏ ာန်ရှိပါတယ် ဆရာ။

         ဆရာ။ ဟုတ်ပီ၊ ကမ ာကီးလုံးဝန်းေကာင်း စတင်ေြပာခဲ့တာ 

ဘယ်သူလဲ၊ သိတဲ့သူ ေြဖကစမ်း။

 တပည့်များ။ ေဂျာက်ဂျက်ပါဆရာ။

ေရရဲအေရးပါမ 
ဓာတ်ခွဲခန်းမှး။ ေရဟာလသူားေတအွတွက် အသုံးဝင်တယ်။ ေရရဲ အေရးပါ 

မ တစ်ခုေလာက် ေြပာြပစမ်းပါ။

          တပည့်။ ေရသာမရိှရင် က န်ေတာ်တို ေရကူးသင်ိင်ုမှာ မဟတ်ုပါဘူး 

ဆရာ။

ေချာက်ထဲမှာ ေပါမှေပါ
ယာ်ေမာင်း။ ကားအပိုပစ ည်း ဘယ်မှာရိုင်ပါသလဲခင်ဗျား။

       ေဒသခံ။ ေရှကအေကွလွန်ရင ်ေချာက်ကီးတစ်ခုေတွလိမ့်မယ်။ 

အဲဒီေချာက်ထဲမှာေတာ ့ကားပစ ည်းေတွ ေပါမှေပါ...။

ပံး

စ

ရာ

ကမ  ာ့သမိုင်းတွင် ထူးြခားခဲ့သည့် လူငယ်များ

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း    (စက်မ တက သိုလ်)၏     

ဆယ်ေကျာ်သက် အချစ်ှင့် ကံကမ ာစာအုပ်မ ှ

စာေရးသ၏ူ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်ကူးယေူဖာ်ြပပါသည်။

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)

လူမ 

ဘဝ

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

ဝုဖ်ဂန် အမာဒီအပ်စ် မိုဇက်ဒ်

ဂျာမန်ဂီတစာဆုိ ဝုဖ်ဂန် အမာဒီအပ်စ် မုိဇက်ဒ် 

သည် သ၏ူ ပထမဦးဆံုး ဆင်ဖိနုေီတးကိ ုသအူသက် 

ရှစ်ှစ်အရယ်တွင် ေရးသားခဲ့သည်။ မိုဇက်ဒ်သည ်

၁၈ရာစ ု“ကေလးစတား” တစ်နည်း ေခတ်စကားှင့် 

ေြပာရလ င် သူသည် “ကေလးဆယ်လီ” ြဖစ်ေနခဲ့ 

သည်။ သသူည် အသက်လွန်စွာ ငယ်စ်ကတည်းက 

ပင် နာမည်ကီးေအာင်ြမင်ေနခဲ့ပီး ထိအုရိှန်ြပင်းြပင်း 

ြဖင့ ်ြဖစ်ထွန်းမ ေကာင့ ်ဘဝချပ်ငမ်ိးချန်ိ ေစာခဲသ့ည် 

ဟ ုဆိရုေပမည်။ ဂတီဩဇာကီးမားလှေသာ သသူည် 

သူ၏အစ်မကီး  နန်နာလ်အား     သူတို၏ဖခင်က 

စ ရားတီးနည်း သင်ေပးသည်ကို နားေထာင်ရင်း 

ကီးြပင်းလာခဲ့သည်။ အသက်ငါးှစ်အရယ်မှာပင ်

သသူည် ေတးသခီျင်းများ ဖဲွတတ်ေနခဲ့ပီး သ၏ူဖခင် 

ကိ ုတီးြပေလ့ရိှခ့ဲသည်။ သူ၏ဖခင်က ထိုေတးတိုကို 

ေရးမှတ်ေပးထားေလ့ရိှခ့ဲသည်။ သူဖခင်၏ အကူအည ီ

ြဖင့်ပင ်မိုဇက်ဒ်သည် အသက် ရှစ်ှစ် အရယ်တွင် 

သ၏ူ ပထမဦးဆုံး ဆင်ဖိနု ီသစံုေံတးကိ ုေရးချခဲသ့ည်။ 

မိဇုက်ဒ်ှင့ ်သ၏ူအစ်မ နန်နာလ်တိုသည် ကေလးဂတီ 

ပါရမရှီင်များအြဖစ် ဥေရာပတစ်ခွင် ေတာ်ဝင်အသိင်ုး 

အဝိုင်းများတွင ်  လှည့်လည်ေဖျာ်ေြဖခဲ့ကရသည်။ 

မိုဇက်ဒ်သည်   သူ၏သက်တမ်းတစ်ေလ ာက်တွင် 

ေတးေပါင်း ၆၀၀ ေကျာ် စပ်ခဲ့ေသာ်လည်း ေငွေကး 

အကျိးအြမတ်ရရိှမ  အလွန်နည်းပါးခဲသ့ည်။ သိုေသာ် 

သူသည ်ေှာင်းေနာက ်ဂီတေလာကအေပ    ဩဇာ 

ေကာင်းေကာင်း       ြဖန် ကက်ထားိုင်ခဲ့သည်။    

သသူည် အသက် ၃၅ ှစ်အရယ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ ့

သည်။

ဖီလီစ်ဝီတလီ

ဖီလီစ်ဝီတလီသည် အသက် ၂၀ အရယ်တွင် 

သ၏ူ ပထမဦးဆုံး ကဗျာစာအပ်ုကိ ုထတ်ုေဝခဲသ့ည်။ 

ပထမဦးဆံုးေသာထုတ်ေဝသူ ကဗျာဆရာ အေမရိကန် 

ိင်ုငသံား အာဖရကိလမူျိးအြဖစ် ထင်ရှားလာခဲသ့ည်။ 

ဝီတလီသည်         ကေလးဘဝတွင်က န်အြဖစ် 

ေရာင်းဝယ်ခံရပီး သူကို ေဘာ်စတွန်မိမ ှအပ်ချပ် 

ဆရာ ဂ န်ဝီတလီက ဝယ်ယူခဲ့သည်။    ဝီတလီ၏ 

မိသားစုသည်   သူကိုစာေရးစာဖတ်တတ်ေအာင ်

သင်ေပးခ့ဲပီး ကဗျာေရးရန် အားေပးခ့ဲသည်။ ၁၇၇၃ 

ခှုစ်တွင် Poems on Various Subjects, Religious 

and Moral -ဘာသာေရးှင့်   ကိုယ်ကျင့်တရား 

အပါအဝင် အေကာင်းအရာမျိးစုှံင့ပ်တ်သက်ေသာ 

ကဗျာများစာအုပ ် ထွက်ရှိေသာအခါ   ေြမာက်ပိုင်း 

ကိလုိနုေီဒသများမှသည် လန်ဒန်ေနြပည်ေတာ်အထ ိ

ေြပာစရာကိစ တစ်ရပ်ြဖစ်ခဲ့သည်။    ဝီတလီသည် 

စာေပေလာကတွင် ထင်ရှားသတူစ်ေယာက် ြဖစ်လာ 

ခဲ့သည်။ ေနာက်တစ်ှစ်တွင် ဂ န်ဝီတလီ ကွယ်လွန် 

ေသာအခါ ဖလီစ်ီသည်က န်ဘဝမှ လွတ်ငမ်ိးချမ်းသာ 

ခွင့်ရခဲ့သည်။ သူသည် ကဗျာများ ဆက်လက်ေရး 

သား ထုတ်ေဝခဲ့ပီး    အသက် ၃၁ ှစ်အရယ်တွင် 

ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။

အလက်ဇ ား ဟမ်မီလ်တန်

အလက်ဇ ား ဟမ်မီလ်တန်သည် အသက်၂၂ 

ှစ်အရယ်တွင် ေဂျာ့ဝါရှင်တန်၏ ကိုယ်ေရးအရာရှ ိ

ြဖစ်လာခဲ့သည်။           လုပ်သက်စတင်ချနိ်တွင ်

ဟမ်မီလ်တန်သည် သူိုင်ငံှင့ ်မြခားနားလှခဲ့ေချ။ 

ငယ်ငယ်ရယ်ရယ်၊ မြပည့မ်စု၊ံ ငတ်ငတ်ြပတ်ြပတ်သာ 

ြဖစ်ခဲ့သည်။ ကာေရဘီယံေဒသ၏ က န်းတစ်က န်း 

ြဖစ်ေသာ နဗီစ်က န်းတွင် အသက် ၁၃ ှစ်အရယ်တွင် 

မိဘမဲ့ြဖစ်သွားခဲ့ေသာသူသည် ေဒသခံကုန်သည် 

တစ်ဦး၏ထံတွင ်စာေရးစာချအီြဖစ ်    လုပ်ကိုင်၍ 

သှူင့် သူညီအတွက် ဝမ်းေကျာင်းခ့ဲသည်။ စာဂျပုိးေလး 

ြဖစ်ေသာသူကိ ုထိေုဒသခလံူကီးအချိက သေဘာကျ 

ပီး ပညာသင်စရိတ ်ဝိုင်းဝန်းေထာက်ပံ့လိုက်ေသာ 

ေကာင့ ် သူသည်    ေြမာက်ပိုင်းကိုလိုနီေဒသတွင ်

တည်ရှိေသာ ကင်းစ်ေကာလိပ ် (ယခု ကိုလံဘီယာ 

တက သုိလ်)ကုိ တက်ေရာက်ခွင့်ရခ့ဲသည်။ အေမရိကန် 

လွတ်လပ်ေရးတိုက်ပွ ဲ         စတင်ေသာအခါတွင် 

ဟမ်မီလ်တန်သည် ပုန်ကန်ြခားနားေသာ ကိုလိုနီ 

ေဒသခံများှင့်   ပူးေပါင်းခဲ့ပီး     ေတာ်လှန်ေရး 

ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ေနခဲေ့သာ ဗိလ်ုချပ်ကီး ေဂျာဝ့ါရှင် 

တန်၏ ကိယ်ုေရးအရာရိှကီး ြဖစ်လာခဲ ့သည်။ ၁၇၇၆ 

ခှုစ်တွင် လွတ်လပ်ေရးစာတမ်းကိ ုလက်မှတ်ေရးထိုး 

ချနိ်တွင် ဟမ်မီလ်တန်သည် အသက် ၂၁ှစ် အရယ် 

သာ ရှိခဲ့ေသးသည်။  သူသည် ေဂျာ့ဝါရှင်တန်၏ 

စစ်ဦးစီးအဖွဲတွင်  အေတာ်အေရးပါသူြဖစ်ခဲ့ေသာ ်

လည်း ေရှတန်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်လိခုဲေ့သာေကာင့ ်

ထိုရာထူးမှ   ုတ်ထွက်လိုက်သည်။    သူသည် 

ေရာ့ခ်ေတာင်းတိုက်ပွဲတွင ်ဦးေဆာင်ဦးရက် တိုက်ပွဲ 

ဝင်ခဲ့သည်။ အသက် ၃၂ ှစ်အရယ်တွင်မူ သူသည် 

အေြခခံဥပေဒညီလာခံကို နယူးေယာက်ြပည်နယ ်

ကုိယ်စားလှယ်တစ်ေယာက်အြဖစ် တက်ေရာက်ခ့ဲရ 

သည်။ ဂျမ်ိးစ်မက်ဒီဆင်ှင့် ဂ န်ေဂျတုိ၏ အကူအညီ 

ြဖင့်  သူသည်   ဖယ်ဒရလ်စာတမ်းကိ ု  ေရးသားခဲ ့

သည်။ ယငး်သည် ပုိ၍ခုိင်မာေသာ အေြခခံဥပေဒ 

အသစ် မွမ်းမံြပြပင်ေရးအတွက ်  ပံ့ပိုးအားတစ်ရပ ်

ြဖစ်ခဲ့သည်။

ဂီလ်ဘတ် ဒူ မိုတီရာ

ဂလ်ီဘတ် ဒ ူမိတုရီာ သည်    ြပင်သစ်ိင်ုငသံား 

လာေဖရက်နယ်စား ြဖစ်ခဲ့ပီး အေမရကိန်ေတာ်လှန် 

ေရး ေအာင်ြမင်ေစေကာင်း အဓိကပံ့ပိုးအားတစ်ခ ု

ြဖစ်ခဲသ့ည်။ အေမရကိန်ဟေူသာ ိင်ုငသံစ် ေပ ေပါက် 

လာေစရန်  သစွူန်စွန်စားစား ေဆာင်ရက်ေပးချန်ိတွင် 

သသူည် အသက် ၁၉ှစ်သာ ရိှခဲသ့ည်။ တကယ်တမ်း 

တွင် အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စ ုေခါင်းေဆာင် အများ 

အြပားမှာ လူငယ်များသာြဖစ်ခဲ့သည်။ အေမရိကန် 

တို၏ လွတ်လပ်ေရးတိက်ုပဲွ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင် 

ရန် ြပင်သစ်မှာရက်လ င့်လာချနိ်တွင်  လာေဖရက ်

သည် အသက် ၁၉ ှစ်သာရိှခဲသ့ည်။ သသူည် ြပင်သစ် 

အစိုးရ၏ အမိန်ကို ဖီဆန်၍ အေမရိကန်ေတာ်လှန် 

ေရးတွင် အခမဲ့ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ပါဝင်လုိက်သည်။ 

ဖွဲစည်းခါစတွင ်            အေမရိကန်တပ်မေတာ်သို  

ေရာက်ေသာအခါ သူသည် ဗုိလ်ချပ်ကီး ေဂျာ့ဝါရှင်တန် 

ှင့ ်ရင်းီှးက မ်းဝင် လာခဲသ့ည်။ သိုေသာ် လာေဖရက် 

၏ အကူအညီသည် စစ်တလင်းမှာထက ်ိုင်ငံေရး 

တလင်းတွင်   ပို၍အေရးပါ    အဖိုးတန်ခဲ့သည်။ 

အေမရိကန်တိုဘက်မ ှပံ့ပိုးကူညီမ ြပပါရန် ြပင်သစ ်

ဘရုင် တစ်ဆယ့ေ်ြခာက်ဆက်ေြမာက် လဝူကီိ ုနားချ 

ိင်ုခဲသ့ည်။ လာေဖရက် အေြပာေကာင်းြခင်းေကာင့ ်

၁၇၈၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ြပင်သစ်ဘရုင်သည် ဝါရှင်တန်ကိ ု

ကူညီရန် ြပင်သစ်တပ်များပါ ေစလ တ်လိုက်သည်။ 

ဤပံ့ပိုးအားသည ်         လွန်စွာတာသွားခဲ့သည်။ 

ေရာ့ခ်ေတာင်းတုိက်ပဲွတွင်         ြပင်သစ်တပ်များှင့် 

အေမရကိန်တပ်များ ပူးေပါင်း၍ ဗတိသိ တပ်များကိ ု

တိက်ုခုိက်ေချမ န်းုိင်ခ့ဲသည်။ ထုိတုိက်ပဲွကုိ ေအာင်ုိင် 

လိုက်မ သည် ဗိတိသ တိုမှ လွတ်လပ်ေရးေပးရန ်

ေသချာသွားေစခ့ဲသည်။ တစ်နည်းေြပာရလ င် ြပင်သစ် 

ိင်ုငသံား ဆယ်ေကျာ်သက် လာေဖရက်က ေတာ်လှန် 

ေရး စတ်ိကူးယ်ပီး အမ်ိမှထွက်ေြပးကာ သပူန်ုများ 

ှင့်မေပါင်းခဲ့လ င်  အေမရိကန်သမိုင်းက   တစ်မျိး 

တစ်ဖုံြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်ခဲ့ေပမည်။

[Ref: 17 people who accomplished incredible 

things at a young age, Business Insider]



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ကယားတိုဌာေန ေငွေတာင်ေြမ၌ လမ်း၊ တံတားများက ပန်းများပမာပွင့်ခဲ့ပီ

ခရမ်းစိုးြမင့်

ေအာင်ပန်း-ပင်ေလာင်း-မိုးဗ-ဲလွိင်ေကာ်လမ်းကိ ုေတွရစ်။

ေတာင်ငူ-လိပ်သို-ယာဒို-လွိင်ေကာ်-ဟိုပုံးလမ်းကိ ုေတွရစ်။ ေတာင်ငူ-ေမာ်ချးီ-ဒီးေမာ့ဆိုလမ်းကိ ုေတွရစ်။

ေဟာ်နန်း စိုက်ထူအုပ်ချပ်ခဲ့

ကယားြပည်နယ်ကို   ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၂၀၀ 

ြပည့ှ်စ်၊ ခရစ်ှစ် ၁၈၃၈ ခှုစ်တွင် ဦးသရီ ိဦးေဆာင် 

၍ သီရိေဒါရာအြဖစ် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ 

“ေဒါ”မှာ ကယားဘာသာြဖင့ ်“ရာ” ဟု  အမည်ရ 

သည်။    ေတာင်ကွဲေတာင်၊    ေရ ေတာင်အနီး  

တည်ထားသြဖင့် လွိင်ေခ  ဟု ရှမ်းဘာသာြဖင့ ်

ေခ ေဝ ခဲ့သည်။ “လွိင်”မှာ “ေတာင်”၊ “ေခ ”မှာ 

တစ်ကဲွတစ်ြပားစဟီ ုအဓပိ ာယ်ရသည်။ လိွင်ေခ မှ 

လွယ်ေကာ်-လွိင်ေကာ်ဟူ၍ြဖစ်ေပ လာသည်။ 

ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၂၅၀ ြပည့်ှစ် ကဆုန်လဆန်း 

၁ ရက် (၂၀-၄-၁၈၈၈) ရက်ေနတွင်   က ာရဝတီ 

ေစာ်ဘွားစပ်လဝီက လွိင်ေကာ်မိတွင ်ေဟာ်နန်း 

စိုက်ထူအုပ်ချပ်ခဲ့သည်။ 

၁၉၅၂ ခုှစ် ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပုံအေြခခံဥပေဒ 

ြပင်ဆင်ချက်အရ လူထုဆ ြဖင့ ် ၁၉၅၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်ေနမှစ၍ ကရင်နီြပည်နယ်မ ှ

ကယားြပည်နယ်အြဖစ ်      တရားဝင်ေြပာင်းလ ဲ

ေခ ေဝ ခဲ့သည်။        ိုင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ  

တညေ်ဆာက်ေရးအဖဲွလက်ထက် ြပည်နယ်/တုိင်း  

များအလုိက် မိနယ်စုများသတ်မှတ်ဖဲွစည်းရာတွင် 

ြပည်ထဲေရးှင့ ်   သာသနာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

၄-၈- ၁၉၈၉ ရက်စွဲပါ   အမိန်ေကာ်ြငာစာအရ 

ကယားြပည်နယ်ရှ ိလွိင်ေကာ်၊ ဒီးေမာ့ဆို၊ ဖူဆို၊ 

ရှားေတာ၊ ေဘာလခဲှင့် ဖားေဆာင်းမိနယ် ေြခာက် 

မိနယ်ကို လွိင်ေကာ်မိနယ်စုအြဖစ် သတ်မှတ် 

ဖွဲစည်းေပးခဲ့သည်။ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏၂၁-၈-၁၉၈၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/၈/ 

အထ(၁)အရ လိွင်ေကာ်မိနယ်စကုိ ု၂၁-၈-၁၉၈၉ 

ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏  ၇-၃-၁၉၉၂ ရက်စွဲပါအမိန်  

ေကာ်ြငာစာြဖင့ ်မိနယ်စမုျား၏အမည်ကိ ုအပ်ုချပ် 

ေရးသေဘာအရ   အေခ အေဝ ရှင်းလင်းေစရန ်

“ခိုင်”ဟု ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုေနာက် 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၏ ၇-၁၂-၁၉၉၂ ရက်စွဲပါ 

အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁/၁၅/အထ(၂)ြဖင့် 

လွိင်ေကာ်ခိုင်ှင့ ်ေဘာလခဲခိုင်အြဖစ ်ြပင်ဆင ်

သတ်မှတ်ခဲ့ပီး ေဘာလခဲခိုင်အား  ေဘာလခဲ 

မိနယ်၊ ဖားေဆာင်းမိနယ်၊ မယ်စုံမိနယ်ဟူ၍ 

မိနယ်သုံးမိနယ်ှင့်   ရာသစ်မိြဖင့် ဖွဲစည်း 

သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကယားြပည်နယ်အား မိနယ် 

ခုနစ်မိနယ်၊ မိ ၁၁ မိ၊ ရပ်ကွက ်၅၂ ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာအုပ်စု ၇၄ အုပ်စု၊ ေကျးရာ ၅၁၀ ြဖင့ ် 

ဖွဲစည်းထားပီး လူဦးေရ  ၂၉၉၁၂၃ ဦးရှိသည်။

ြပည်ေထာင်စုလမ်းများ

ကယားတိုဌာေန                 ေငွေတာင်ေြမတွင ်

ြပည်ေထာင်စုလမ်းများြဖစ်သည့်   ေအာင်ပန်း-

ပင်ေလာင်း- မိုးဗဲ-လွိင်ေကာ်လမ်း၊  ေတာင်ငူ-

လိပ်သို-ယာဒို-လွိင်ေကာ်-ဟိုပုံးလမ်း၊ ေတာင်ငူ-

ေမာ်ချးီ-ဒီးေမာ့ဆုိလမ်း၊ ဖားေဆာင်း-မယ်ဆည်နန်-

မယ်စဲ-့နန်းမန်း-ဘပီ(ီ၁၃)လမ်း၊ ဖာပွန်-ေကာလ့ဒူိုး-

ထီးထ-ေစာထ-ခဲမြဖလမ်းဟု   ငါးလမ်းရှိ ပီး 

ြပည်နယ်လမ်း  ၁၄ လမ်း စစုေုပါင်း ကယားြပည်နယ် 

တွင် လမ်းမိုင ် ၅၅၁ မိုင်၊ ၄ ဒသမ ၄ ဖာလုံရှိသည်။ 

၎င်းလမ်းများထဲမှ     ဖာပွန်-ေကာ့လူဒိုး-ထီးထ-

ေစာထ-ခဲမြဖလမ်းတိုမှာ ြပည်နယ်လုံ ခံေရးအရ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းမရှိေသာလမ်းများြဖစ်သည်။

တည်ေဆာက်ေပးခဲ့ေသာ         တံတားများ 

စာရင်းတွင ်ေပ ၁၈၀ အထက် တံတား ၁၂ စင်း၊ ေပ 

၁၈၀ ေအာက် တံတား  ၂၉၅ စင်း၊ Box Culvert/

ေရပ န်/ေရေကျာ်  အစင်း ၁၁၈၀      စစုေုပါင်း တတံား  

၁၄၈၇ စင်း တည်ေဆာက်ေပးထားသည်။ ထိုသို 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေဖာက်လုပ်တည်ေဆာက်ေပးထားေသာ   လမ်း 

တံတားများအနက်မ ှလမ်းအချိကို ေရးသားတင်ြပ 

ေပးရလ င်-

ြပည်ေထာင်စလုမ်းမကီးြဖစ်ေသာ ေအာင်ပန်း-

ပင်ေလာင်း-မိုးဗဲ(ွားလဝိုး)-လွိင်ေကာ်လမ်းသည ်

၁၉၆၂ ခှုစ်တွင် စတင်ေဖာက်လပ်ုခဲ့ပီး ရှမ်းြပည်နယ် 

ှင့ ် ကယားြပည်နယ်   ဆက်သွယ်ထားေသာ 

လမ်းမကီးြဖစ်သည်။ ၁၉၆၂ ခုှစ်တွင် အမာခံလမ်း 

စတင်ေဖာက်လုပ်ခဲ့ပီး ၁၉၆၅ ခုှစ်တွင် ကတ ရာ 

လမ်းအဆင့ထ် ိတိုးြမင့ေ်ဖာက်လပ်ုခဲသ့ည်။ ယခအုခါ  

၁၈ ေပအကျယ် ကတ ရာလမ်းမကီး အဆင့ြ်မင့တ်င် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ကယားြပည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ  ာ 

ှစ်မှ     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်အထ ိြပည်ေထာင်စ/ု

ြပည်နယ်ရန်ပုံေငွများြဖင့ ်ကတ ရာကွန်ကရစ်လမ်း 

ခင်းြခင်း သုည ဒသမ ၄ ကီလိုမီတာှင့် ကတ ရာ 

လမ်းချဲြခင်းှင့် ထပ်ပိုးလ ာတင်ြခင်း  ၁ ဒသမ ၅  

ကလီိမီုတာတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မတ်လအထိ   ေြခာက်လဘ  ာှစ်အတွင်း ြပည်နယ် 

ရန်ပုေံငြွဖင့ ်ကတ ရာကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၂ ဒသမ ၂၄ 

ကီလိုမီတာ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

သည်။

ထိုေနာက် ေတာင်ငူ(ေကျာက်တိုင်)-လိပ်သို-

ယာဒို-လွိင်ေကာ်-ဟိုပုံးလမ်းသည် ၁၉၅၄-၁၉၅၅ 

ခုှစ်တွင် ေလာပိတအမှတ(်၂)ဓာတ်အားေပးစက်ုံ 

မဟာဓာတ်အားလိင်ုး (ေတာင်ပိင်ုးလိင်ုး) သွယ်တန်း 

ြခင်းလုပ်ငန်း   ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် (E.S.B)

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးအဖွဲက ေဖာက်လုပ်ခ့ဲ 

သည်။ ယင်းကဲ့သို ေဖာက်လုပ်သည့်ကားလမ်း၏ 

ေတာင်ငူမိမှ လိွင်ေကာ်မိအထိ    အစိတ်အပုိင်း 

များကို အများြပည်သူအသုံးြပဆက်သွယ်သွား

လာိင်ုေရးှင့ ်ကန်ုစည်များ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး 

အတွက် ၁၉၉၄ ခှုစ်တွင် ြပည်ေထာင်စလုမ်းမကီး 

အြဖစ် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏   ၁၉၆၃ 

ခှုစ်  ဧပလီ  ၁၉ ရက်ေန အမန်ိေကာ်ြငာစာအမှတ် 

၁၁၉ ြဖင့် စတင်ြပြပင်ခဲ့သည်။

ကယားြပည်နယ်အတွင်း   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘ  ာှစ်မှ   ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘ  ာှစ်အထိ 

ြပည်ေထာင်စု/ြပည်နယ်ရန်ပံုေငွများြဖင့် ကတ ရာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၁ ဒသမ ၉၆၇ ကီလို 

မီတာ၊  ကတ ရာလမ်းချဲြခင်းှင့်ထပ်ပုိးလ ာတင်ြခင်း 

၁၉ ဒသမ ၀၂၆ ကီလိုမီတာ၊  ကွန်ကရစ်လိုင်နင ်

ေရေြမာင်းှင့် ေကျာက်စီေရေြမာင်း  ၃၃၃၀ ဒသမ 

၈၉ မီတာ၊ အုတ်စီေရေြမာင်းှင့ ်အဖုံးပါ ပလက် 

ေဖာင်း/ပလက်ေဖာင်းအသစ ်၆၁၅၀ ဒသမ ၉၂၈ 

မတီာှင့ ်Box Culvert  ၁၈ စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၂၃ သို

ကယားတိုဌာေန ေငေွတာင်ေြမသည် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ လူထု 

ဆ ြဖင့် ၁၉၅၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ 

၁၅ ရက်ေနမစှ၍ ကယားြပညန်ယ် 

ဟု  တရားဝင်ေြပာင်းလဲလာခဲ့ရာ 

ယခုအခါ ြပည်နယ်အတွင်း၌ ိုင်ငံ

ေတာ်အစုိးရ၏စစီ်ေဆာင်ရက်ေပး

မ ြဖင့ ်လမ်း၊ တတံားများက ပန်းများ 

ပမာ ပွင့်လန်းလျက်ရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၂၂ မှ

၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မတ်လအထိ ေြခာက်လဘ  ာှစ်အတွင်း ြပည် 

ေထာင်စ/ုြပည်နယ်ရန်ပုေံငြွဖင့ ်ကတ ရာကွန်ကရစ် 

ခင်းြခင်း ၂ ဒသမ ၉၄၅ ကီလိုမီတာ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ထိုေနာက်  ေတာင်ငူ-ေမာ်ချးီ-ဒီးေမာ့ဆို 

လမ်းသည် ေမာ်ချးီသတ တွင်းမှ ခဲသတ များ 

တူးေဖာ်ရန် ဒုတိယကမ ာစစ်မတိုင်မ ီ၁၉၃၅ ခုှစ် 

တွင် အဂ  လပ်ိအစိုးရက ေတာင်ငမှူစတင်၍ ေမာ်ချးီ 

အထ ိေဖာက်လပ်ုခဲသ့ည်။ ထူးေချာင်းကိးတတံား 

တစ်စင်း တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုှစ်တွင် 

ကတ ရာလမ်းအဆင့်ထ ိ     ေဖာက်လုပ်ိုင်ခဲ့ပီး 

၎င်းေနာက်ပိုင်းတွင ်   ေမာ်ချးီမှ ဒီးေမာ့ဆိုအထိ 

လမ်းအပိုင်းကို ြပည်သူေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း  

က ဆက်လက်ေဖာက်လုပ်ခဲ့သည်။

ေြမေတာင/်ေကျာက်ေတာင်များ မိုင်းခွဲလမ်းချဲ

ကယားြပည်နယ်အတွင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘ  ာှစ်မှ  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်အထိ 

ြပည်ေထာင်စ/ုြပည်နယ်   ရန်ပုေံငမွျားြဖင့ ်ကတ ရာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၂ ဒသမ ၅၁၄ ကီလို 

မီတာ၊ ကတ ရာလမ်းချဲြခင်းှင့်ထပ်ပိုးလ ာတင် 

ြခင်း ၂၆ ဒသမ ၂၀၈ ကီလိုမီတာ၊ ေြမေတာင်/

ေကျာက်ေတာင်များ မိုင်းခွဲလမ်းချဲြခင်း  ၆ ဒသမ 

၆၂ ကီလုိမီတာ၊  လမ်းေကွများေြဖေလ ာ့ြခင်း  ၆၀ 

ေကွှင့် Box Culvert ၁၈ စင်း တည်ေဆာက် 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မတ်လအထိ   ေြခာက်လဘ  ာှစ်အတွင်း 

ြပည်နယ်ရန်ပုေံငြွဖင့ ်ကတ ရာကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း 

၂ ဒသမ ၂၁၆ ကီလိုမီတာ၊ ကတ ရာလမ်းသစ်ခင်း 

ြခင်း သညု ဒသမ ၃၄၅ ကလီိမုတီာ၊ ကတ ရာလမ်းချဲ 

ြခင်း/ကတ ရာထပ်ပိုးလ ာတင်ြခင်း  ၂ ဒသမ ၃ 

ကီလိုမီတာ၊ Box Culvert တည်ေဆာက်ြခင်း 

သုံးစင်း၊ ေကျာက်စေီရေြမာင်းှင့တဲွ်လျက် ေြမကာ 

နံရံတည်ေဆာက်ြခင်း ၁၀၃ မီတာ၊  သက်ု 

ေကျာက်ေတာင်များအား Air Compressor Gun 

ြဖင့် လမ်းချဲြခင်း ၂ ဒသမ ၁ ကီလိုမီတာ စသည့် 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်လျာထားပါသည်။ 

တံတားဦးစီးဌာနက ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေင ွ ၂၃၉ 

ဒသမ ၀၀၀ သန်းြဖင့်  ေပ ၆၀ သံကူကွန်ကရစ ်

တံတားကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

သည်။

ထိုေနာက် ဖားေဆာင်း-မယ်ဆည်နန်-မယ်စဲ့-

နန်းမန်း-ဘီပီ(၁၃)လမ်းသည် ၁၉၆၄ ခုှစ်တွင်  

ေဆာက်လပ်ုေရးေကာ်ပိေုရးရှင်းက စတင်ေဖာက်လပ်ု 

ခဲ့သည်။   ေတာင်ငူ-ေမာ်ချးီ-လွိင်ေကာ်လမ်း မိုင် 

၁၀၂/၂ မှ အေရှဘက်ခွဲ၍ သံလွင်ြမစ်ကိ ု ကူးတိုြဖင့ ်  

ြမန်မာှင့် ထိုင်းိုင်ငံ နယ်စပ်  ဘီပီ (၁၃) မှ ၁၀ 

မိုင်ကွာေသာ နန်းမန်းရာထိ မိုင် ၄၀ ရှိေသာလမ်း 

ြဖစ်သည်။   မိုင်၂၂/၀-၄၀/၀ အထိ      ၁၈ မိုင်မှာ 

ေတာင်တက်ေတာင်ဆင်းအပုိင်းြဖစ်ပီး ကျန်အပုိင်း 

မှာ ေြမြပန်လမ်းြဖစ်သည်။

ပူးေပါင်းေဖာက်လုပ်

ထိုေနာက် ြပည်နယ်လမ်းြဖစ်ေသာ လိွင်ေကာ်-

ေလာပိတလမ်းသည ်၁၉၉၅ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် 

စတင်ေဖာက်လပ်ုခဲ့ပီး ၁၉၉၅ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလ 

တွင်     ပီးစီးခဲ့သည်။    လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၏ 

ရည်ရယ်ချက်မှာ ြမန်မာလ့ ပ်စစ်ဓာတ်အားလပ်ုငန်း၊ 

ေလာပိတအမှတ်(၂) ေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပး

စက်ုံတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းတို ပစ ည်းသယ်

ယူပုိေဆာင်ေရးအတွက်ြဖစ်ပီး လမ်းကုိ  ကာဂျးီမား 

ကုမ ဏီှင့် ြမန်မာ့လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းတုိက 

ပူးေပါင်းေဖာက်လုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ကယားြပည်နယ်အတွင်း        ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘ  ာှစ်မှ   ၂၀၂၀-၂၀၂၁   ဘ  ာှစ်အထိ 

ြပည်ေထာင်စု/ြပည်နယ်      ရန်ပုံေငွများြဖင့ ်

ကတ ရာကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း  ၁၅ ဒသမ ၆၈ 

ကီလုိမီတာ၊ ကတ ရာလမ်းခင်းြခင်း  ၁၁ ဒသမ ၈၅၈ 

ကလီိမုတီာ၊ ကတ ရာလမ်းချဲ၍ ထပ်ပိုးလ ာတင်ြခင်း 

၁၅၃   ဒသမ  ၇၂၆   ကီလိုမီတာ၊       ေြမေတာင/် 

ေကျာက်ေတာင်များ မိုင်းခွဲလမ်းချဲြခင်း  ၇၃ ဒသမ 

၇၅၇ ကီလိုမီတာ၊ ေပ ၅၀ အထက်  တံတားတည် 

ေဆာက်ြခင်းှစ်စင်း၊ ေပ ၅၀ ေအာက် တံတားတည် 

ေဆာက်ြခင်း ၁၈ စင်းှင့် Box Culvert ၁၃၁ စင်း 

တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန ်လျာထား

၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မတ်လအထိ ေြခာက်လဘ  ာှစ်အတွင်း  ြပည ်

ေထာင်စ/ုြပည်နယ်ရန်ပုံေငွြဖင့် ကတ ရာကွန်ကရစ ်

ခင်းြခင်း  ၈ ဒသမ ၇၂၉ ကီလိုမီတာ၊ ကတ ရာ 

လမ်းသစ်ခင်းြခင်း  သုည ဒသမ ၄၃၄ ကီလိုမီတာ၊ 

မူလ  ၃ ဒသမ ၆ မီတာမှ  ၅ ဒသမ ၅ မီတာအကျယ် 

ကတ ရာလမ်းချဲြခင်း၂ ဒသမ ၇၅၂ ကီလိုမီတာ၊  

ကတ ရာထပ်ပိုးလ ာတင်ြခင်း ၇ ဒသမ ၂၀၁ ကီလို 

မီတာ၊  Box  Culvert တည်ေဆာက်ြခင်း  ၁၅ စင်း၊  

ေကျာက်စီေရေြမာင်းှင့်တွဲလျက ်ေြမကာနံရံတည ်

ေဆာက်ြခင်း  ၁၀၃ မတီာ၊  သက်ေုကျာက်ေတာင်များ 

အား Air Compressor  Gun ြဖင့်      လမ်းချဲြခင်း 

၃ ဒသမ ၃ ကလီိမုတီာ စသည့လ်ပ်ုငန်းများေဆာင်ရက် 

ရန် လျာထားပါသည်။    တံတားဦးစီးဌာနက 

ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေင ွသန်း ၂၃၉ ဒသမ ၀၀၀  ြဖင့် 

ေပ ၆၀ သံကူကွန်ကရစ်တံတားကို  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တတံားများက  တွင် က ာရဝတီတံတားသည် 

ကယားြပည်နယ်၊ ေတာင်င(ူေကျာက်တိင်ု)-လပ်ိသိ-ု

ယာဒို-လွိင်ေကာ်-ဟိုပုံးလမ်းေပ ရှိ မိုင်၁၃၀/၅-

၁၃၀/၆  တံတားအမှတ် (၄/၁၃၁) ြဖစ်ပီး တံတား 

အရှည်မှာ ၃၀၄ ေပ ၉ လက်မ၊ ယာ်သွားလမ်း  ၄၄ 

ေပ(ေလးလမ်းသွား)၊    လူသွားလမ်းတစ်ဖက်လ င် 

ှစ်ေပစရိှီပါသည်။   တတံားအမျိးအစားမှာ အတ်ုြမစ် 

(8' Ø Well Foundation)၊   ကိုယ်ထည် (သံကူ 

ကွန်ကရစ်)၊ အေပ ထည်-  I   Beam Grider ှင့်    

ကယားြပည်နယ်ရှ ိက ာရဝတီတံတားကိ ုေတွရစ်။

ကယားြပည်နယ်ရှ ိသံလွင်တံတား(ဖားေဆာင်း)ကို ေတွရစ်။

သံကူကွန်ကရစ်ကမ်းခင်းြဖစ်ပီး          ေရလမ်း 

ကင်းလွတ်နယ်အကျယ် ၃၅ ေပ ၈ လက်မ ၊    အြမင့ ်  

၅ ေပ ၅ လက်မြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းတန်ဖိုးမှာ 

ကျပ် ၉၉၉ ဒသမ ၉၆၀ သန်းြဖစ်ပီး  ၈ - ၁ - ၂၀၂၀ 

ရက်ေနတွင် ဖွင့်ေပးခဲ့သည်။ 

တံတားအရှည ်ေပ ၁၂၆၀ ြဖစ်

သံလွင်တံတား(ဖားေဆာင်း)သည် ကယား 

ြပည်နယ် ဖားေဆာင်း-မယ်ဆည်နန်-မယ်စဲ့- 

နန်းမန်း-ဘီပ(ီ၁၃)လမ်း မယ်စ့ဲမိတွင် တည်ရိှပီး 

တတံားအရှည်မှာ ေပ ၁၂၆၀ ြဖစ်သည်။ ယာ်သွား 

လမ်းအကျယ ်  ၂၄ ေပှင့် လူသွားလမ်းအကျယ ်

တစ်ဖက်လ င် သုံးေပစီြဖစ်သည်။ တံတားအမျိး 

အစားမှာ အုတ်ြမစ်သံကူကွန်ကရစ်ဘုိးပုိင်၊ အေပ  

ထည် သံကူကွန်ကရစ်+သံေပါင်ှင့် ေအာက်ထည် 

သကံကွူန်ကရစ်ြဖစ်သည်။ စမီကံန်ိးတန်ဖိုးမှာ ကျပ် 

၇၁၉၄ သန်းြဖစ်ပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃  ဘ  ာှစ်တွင် 

လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ရာ ၁၇- ၇- ၂၀၁၅ ရက်ေနတွင် 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့သည်။

ဘီလူးေချာင်းတံတား(ရှမ်းပိုင ်း)  သည် 

ကယားြပည်နယ် လိွင်ေကာ်-ေလာပတိလမ်းေပ ရိှ 

မုိင် ၀/၀ တွင် တည်ရိှသည်။ တံတားအရှည်မှာ ေပ 

၂၇၀ ြဖစ်ပီး  ခန်းဖွင့်ဖွဲစည်းပုံမှာ ၉၀ x ၃ = ၂၇၀ 

ေပ ြဖစ်သည်။ တံတားအကျယ် ေပ ၃၀ ရှိပီး 

တံတားအမျိးအစားမှာ        အေပ ထည်ကိတင် 

အားြဖည့ ်ကွန်ကရစ်ရက်မှင့ ်ကမ်းခင်းေအာက ်

ထည် (7 ft dia steel shell + 4 ft dia spun pipe) 

စနစ် ြဖစ်သည်။ စီမံကိန်းတန်ဖုိးမှာ ကျပ်သန်း ၈၂၀ 

ြဖစ်ပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ  ာှစ်တွင် လုပ်ငန်းများ 

စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ၁၁-၆-၂၀၁၇ ရက်ေနတွင် 

ပီးစီး၍ ဖွင့်လှစ်ေပးိုင်ခဲ့သည်။

အချပ်အားြဖင့တ်င်ြပရလ င် ကယားတိုဌာေန 

ေငွေတာင်ေြမသည် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ 

လူထုဆ ြဖင့ ် ၁၉၅၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ 

ရက်ေနမှစ၍ ကယားြပည်နယ်ဟု တရားဝင  ်

ေြပာင်းလဲလာခဲ့ရာ ယခုအခါ ြပည်နယ်အတွင်း၌ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးမ ြဖင့ ်

လမ်းတတံားများက ပန်းများပမာ ပွင့လ်န်းလျက်ရိှ 

ေနပီြဖစ်သည်။     ။

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကုသေရး 

ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ ေနစ် 

စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၂၁

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရး ပစ ည်းများကို  နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ   ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ 

စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် နယ်စပ်(ချင်းေရ ေဟာ်)၌  ကုမ ဏီ 

ေလးခုတိုမှ ှာေခါင်းစည်း ၃၇၇၃၇ ကီလိုဂရမ်၊ Sodium Chloride Injection 

၁၈၅၁၀၀၊ Vitamin B12 Injection  ၂၉၄၆၀၊ Hydrocort Injection ၉၅၂၀၊ 

Dexa-5 Injection ၇၅၆၀၊ Syringe ၁၈၃၉၈ ခု၊ Scalp Vein Set ၃၆၀၀၊ Glucose 

Injection ၁၅၈၁၀၆  ခုတိုကို  ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။      သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၅၂၇ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၂ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

(၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 
ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆုိင်ရာစည်းကမ်းများကုိ စနစ်တကျ လုိက်နာေဆာင်ရက်ရန်လုိအပ်ပီး 
ကိုဗစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 
ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၂၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၂၀,၆၉၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 
(၅၂၇) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၂.၅၅) ရာခိုင် န်း 
ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၃၇၁,၈၁၀)ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၁၇,၉၂၂) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

 ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၈၉၈)ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၄၉၀,၉၁၃)ဦး ေဆးုမှံ 
ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၁၄) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ
စုစုေပါင်း (၁၉,၀၂၅) ဦး ရှိပါသည်။

 ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုဦးတည်အပ်ုစမုျားသတ်မှတ်၍ ထိုးံှေပးလျက်ရိှရာ (၂၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနအထ ိ

လဦူးေရစစုေုပါင်း (၁၅,၃၉၀,၈၇၃) ဦးအား ထိုးံှေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိအြပည့ ်ထိုးံှပီးစီးသ ူ
(၁၀,၄၇၈,၃၀၂) ဦးှင့်   ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ (၄,၉၁၂,၅၇၂) ဦး  ရှိပီြဖစ်ပါသည်။   သိုြဖစ်ပါ၍ 
(၂၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရစုစုေပါင်း 
(၂၅,၈၆၉,၁၇၅) ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။
• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများအား ကူးစက် 

ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး ရက်သတ ပတ်အလိက်ု ဓာတ်ခဲွနမနူာရယစူစ်ေဆးမ ၊ ဓာတ်ခဲွ အတည်ြပ 
လနူာေတွရိှရမ ှင့ ်ေရာဂါပိုးေတွရိှမ  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 သွားေရာက်ရန်ှင့် လူအများစုေဝးရာသို သွားေရာက်ရန်များရှိပါက ပါးစပ်ှင့် 
ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျတပ်ဆင်ြခင်း၊

 • လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၅၃၄၁၂ ၄၁၀၁၅၄၇ ၁၄၃၇၃၉

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၂၆၄၁၀ ၂၇၅၈၂၃၅ ၄၇၀၇၄

၃။ မေလးရှား ၂၅၈၁၇၄၇ ၂၄၈၂၂၈၄ ၂၉၉၇၈

၄။ ထိုင်း ၂၀၆၄၅၈၁ ၁၉၅၆၉၂၃ ၂၀၃၈၅

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၀၉၄၅၁၄ ၉၀၅၅၀၀ ၂၃၇၆၁

၆။ ြမန်မာ ၅၁၇၉၂၂ ၄၉၀၉၁၃ ၁၉၀၂၅

၇။ စင်ကာပူ ၂၅၀၅၁၈ ၂၃၀၀၈၉ ၆၅၄

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၈၆၇ ၁၁၆၂၄၆ ၂၉၀၀

၉။ လာအို ၆၂၁၆၀ ၅၁၀၆၄ ၁၃၂

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၄၅၉၁ ၁၄၀၆၂ ၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၈၅၅၈၂၂၉ ၃၈၄၃၇၈၅၂ ၇၉၃၅၃၉

၂။ အိ ိယ ၃၄၅၁၀၄၁၃ ၃၃၉၂၂၀၃၇ ၄၆၅၆၆၂

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၀၁၂၁၅၀ ၂၁၂၁၇၇၃၉ ၆၁၂၆၂၅

၄။ ဗိတိန် ၉၈၀၆၀၃၄ ၈၀၅၀၄၆၆ ၁၄၃၈၆၆

၅။ ုရှား ၉၃၃၁၁၅၈ ၈၀၂၄၉၃၀ ၂၆၄၀၉၅

၆။ တူရကီ ၈၅၅၀၃၇၇ ၈၀၅၇၆၅၇ ၇၄၈၄၇

၇။ ြပင်သစ် ၇၃၉၅၂၂၂ ၇၀၄၈၄၃၁ ၁၁၈၄၄၆

၈။ အီရန် ၆၀၇၇၄၃၈ ၅၇၈၃၄၂၅ ၁၂၈၉၅၆

၉။ ဂျာမနီ ၅၃၄၁၃၃၂ ၄၆၂၆၃၀၀ ၉၉၅၅၃

၁၀။ အာဂျင်တီးနား ၅၃၁၄၇၀၂ ၅၁၈၀၀၅၄ ၁၁၆၃၇၄

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

 •  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၏  တရားဝင် 
အင်တာနက်စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံိုင်မ အေြခအေန

(၂၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန



ိုဝင်ဘာ ၂၂၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              

စာတည်း

၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနမှအဆက်
တစ်ဖန် သား ရန်ကုန်သွားချင်သည ်ဆိုစ်က 

လည်း ေငွေချးရြပန်သည်။ မကာမ ီသားေကျာင်း 
ေနဖို ကိစ များ ေပ ေပါက်လာေချဦးေတာ့မည်။ 
ကျင်စန်ိးကိပုင် အားကိုးရမည်ဟ ုေဒ သဇူာ အတပ် 
သိေနသည်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ ်သားကိုေတာ့ မျက်ှာ 
မငယ်ေစချင်။ သား၏လိုအင်ဆ ကို တတ်ိုင် 
သမ  လိုက်ေလျာချင်သည်။

အကယ်၍ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေကာင်းမိုးအေနှင့် 
အိမ်တာဝန်ကို တစ်ဝက်တစ်ပျက်မ ေလာက်ပင ်
ြဖစ်ေစ ေဝယူိင်ုမည်။ ေငဝွင်မည့အ်လပ်ု လပ်ုမည်။ 

မလုပ်သည့်တိုင်ေအာင ်အေသာက်အစား ေလ ာ့ 
မည်ဆိလု င် ေတာ်ေသးသည်။ ေဒ သဇူာ အသက် ှ 
ေချာင်ိုင်မည်။ ယခုမူ ဦးေကာင်းမိုးသည် ဘာ 
တစ်ခုမ အားကိုးမရ။ အချနိ်မှန် ေသာက်ေဖာ်ပဲရ 
သည်။ ထုိအတွက် ေဒ သူဇာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် 
ြဖစ်ေနရသည်။ 
ယခုတေလာ ပွဲုံလုပ်ငန်းအေြခအေနသည် 

ယိုင်စြပလာသည်။ အပိင်အဆိုင်ရှိလာ၍ အေြခ 
အေနဆိုးရားလာသည်။ ဝင်ေငကွျဆင်းသွားသည် 
ှင့အ်မ  ေဒ သဇူာ၏ ေနတွက်သည် တစ်ေနတြခား 
ေလျာ့လိုက်လာသည်။

ေဒ သူဇာသည်      သက်ြပင်းတစ်ချက်ကို 
ေလးေလးပင်ပင ်  က်သည်။

အိမ်ထဲသို ေရာက်ေသာအခါ ခင်ပွန်းသည်ကို 
ထမင်းစားခန်းစားပဲွမှာ ေတွရသည်။ ထုံးစအံတိင်ုး 
ေရှမှာ အရက်ပုလင်း၊ ဖန်ခွက် အြပည့်အစုံှင့်။

ေဒ သူဇာသည် ဦးေကာင်းမိုးကိ ု တ်မဆက်။ 
မီးဖိုခန်းသို တန်းဝင်သည်။ သူအား ဦးေကာင်းမိုး 
က လှမ်းေမးလိုက်သည်။

“ဒီေနလည်း အာလူးဟင်းပဲလား မသူဇာ” 
အေမးကို ေဒ သူဇာ မေြဖ။
“ေဟ့ ေမးေနတာများ ေြဖစမ်းပါဦးကွ။ ဘာလဲ 

မင်းနဲ  ကျပ်နဲ  အဖတ်မတန်ဘူးလား”
ဦးေကာင်းမုိးက မေကျနပ်ုိင်သလုိ လှမ်းေအာ် 

သည်။ 
“ဒီကေန  ဟင်းနည်းနည်းထူးတယ် ကုိေကာင်း 

မိုး” 
ေဒ သူဇာသည် ဦးေကာင်းမိုးအား သေရာ် 

ေလှာင်ေြပာင်ေသာ မျက်ှာထားြဖင့်ကည့်ရင်း 
စကားဆိုသည်။

“ဟုတ်လား၊ ဘာဟင်းများလဲက”ွ
“အာလူး မဟုတ်ေတာ့ဘူး၊ ပဲ... ။ ပဲဟင်းနဲ  

စားရမယ ်ကိုေကာင်းမိုး”
ေဒ သဇူာစကားေကာင့ ်ဦးေကာင်းမိုး စတ်ိပျက် 

လက်ပျက်ြဖစ်သွားရသည်။
“မင့်ဟာ ဘာထူးသလဲ၊ အာလူးမဟုတ်ရင်ပဲ။  

ပဲမဟုတ်ရင ်အာလူး။ ဒါေတွစားရလွန်းလို ကိုယ့် 
ကိုယ်ကိုယ် ဗမာလူမျိးလိုေတာင် မထင်ဘူး။ 
ကုလားေသပီး ဝင်စားလိုများ ဒါေတွစားေနရ 
သလားလိုေတာင ်ထင်မိတယ် မသူဇာ”

“အာလူးနဲပကဲိ ုေရလနဲဲ  စားေနရတာပ ဲေကျးဇူး 
တင်ဦး”

“ဘာ”

က န်မေတာ ့အဲဒသီငူယ်မကေလးကိ ုသေဘာကျတယ်။ ေညာင်လှဆပ်ိကမ်းမှာ

 ေတွခဲ့ပီးတဲ့ေနာက် အခုထိ သူမျက်ှာကို ြမင်ေယာင်ေနတယ်။

 သူပ်ုကေလးက အုပ်တစ်ခလုိပု ဲေချာတယ်။ မဲှရှင်ကေလးက ထူးြခားတယ်။ 

ဒတီန်ုးက က န်မရဲ စတ်ိမှာေတာင့တ်မခိဲတ့ယ်။ က န်မဟာသားကိေုမွးပီးတဲေ့နာက် 

တန်မသွားဘဲ ခင်ခင်ကီးလို သမီးကေလးတစ်ေယာက် ထပ်ရခဲ့ရင် 

သိပ်ေကာင်းမှာပဲလို . . .

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ကေလးဟာ ကန်ုးေကာက်စရာမရိှေအာင် ြဖစ်ေနတဲ ့
ေနရာက ဘယ်လို ဘယ်လို ေငွရလာသလဲမသိဘူး။ 
အခသုူ ပဲွုကံိ ုြပန်စေနပ။ီ ရှင်သတိဲအ့တိင်ုး ဦးေမာင် 
ကေလးဆိတုာက ပဲွုအံလပ်ုမှာ တစ်ဖက်ကမ်းခပ်ေန 
တဲ့လူ။ သိပ်လာဘ်ြမင်တဲ့လူ၊ မိတ်ေဆွ သဂ  ဟက 
လည်း ေပါပါဘိသနဲ ။ ဒီေတာ့ က န်မတိုနဲ  ဆက် 
ဆံေနတဲ့ အရင်သူမိတ်ေဟာင်းေတွဟာ သူဆီကို 
ြပန်ေရာက်ကန်ုတယ်။  တကယ်တမ်းကျေတာ ့က န်မ 
တို ပွဲုံကလူေတွဟာ ဦးေမာင်ကေလးရဲ ေြခဖျား 
ကိုေတာင် မီကတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီပုံစံနဲသွားရင ်
ပွဲုံကို ြဖတ်ပစ်ရမှာပဲ။ တစ်ပိင်နက်တည်းမှာပဲ 
က န်မတို ထမင်းအုိးကဲွမှာပဲ။ ဒေီတာ ့တြခား အလပ်ု 
ကေလးဘာေလး   စုံစမ်းဦးမ ှ    ြဖစ်မယ်ထင်တယ ်
ကိုေကာင်းမိုး”
အစပိုင်းတွင် ဦးေကာင်းမိုးသည် ေဒ သူဇာ၏ 

စကားကို   အေလးအနက်  နားေထာင်ေနသည်။ 
ေနာက်ေတာ ့သ ူသိပီးသား အေကာင်းအရာများကိ ု
နားေထာင်ေနရသလို     စိတ်ဝင်စားမ     ေလျာ့ပါး 
လာသည်။  ေဒ သူဇာ၏  စကားအဆုံးတွင ် သူေြပာ 
သည်။

“အဲဒီစနက်ဟာ    ဘယ်သူစနက်လို   ထင်သလဲ 
မသူဇာ” 

“ရှင်”
“ဒါဟာ ေအာင်ခန်ရဲစနက်။ အမတိိုကသာ မကား 

တာ။ ကျပ်အားလုံးသိပီးပီ။ အားလုံးကားပီးပီ။ 
ဦးေမာင်ကေလးကိ ုနတ်မတာမဟတ်ုပါဘူး။ အိင်ုယာ 
လန်ထီေပါက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ေအာင်ခန်က 
ေငွထုတ်ေပးတာ ေအာင်ခန်က မလိုက်တာ”

“ဟုတ်လား”
“ဟတ်ုတယ်၊ ဒစီကားကိ ုဦးေမာင်ကေလးနဲ ရင်းီှး 

တဲ ့လေူတဆွကီ ကားရတာပ။ဲ ေအာင်ခန်ရဲ ရည်ရယ် 
ချက်ကေတာ့ အမိတိုပွဲုံကို ြပတ်သွားေအာင်ေပါ့။ 
ကျပ်တိုကို အလုပ်လက်မဲ ့ြဖစ်သွားေအာင်ေပါ”့

သည်ေတာ့လည်း ေဒ သူဇာသည် သေဘာေပါက် 
လာရသလိုရှိသည်။ သက်ြပင်းတစ်ချက်ကိ ုခပ်မ င်း 
မ င်း မ တ်ထုတ်လိုက်သည်။

“အမှန်ေတာ့    ဒါဟာ   ရှင်ေမ းခဲ့တဲ့မီးေတွပဲ 
ကိုေကာင်းမိုး”

 ေဒ သူဇာက စွပ်စွဲသည်။ 
“ဘာကွ၊ ကျပ်ေမ းခဲ့တဲ့မီးဟုတ်စ”
“ဟုတ်တယ်။  ရှင်ေမ းခဲ့တဲ့မီး။  လွန်ခဲ့တဲ့  ဆယ့် 

ေြခာက်ှစ်ေကျာ ်ဆယ့်ခုနစ်ှစ်ေကျာ် ကတည်းက 
အခုတိုင်ေလာင်ေနတဲ့မီး "

ေဒ သူဇာသည် စိတ်ပျက်လက်ပျက် အမူအရာ 
ြဖင့် ခပ်ညည်းညည်းဆိုကာ မီးဖိုခန်းသို ဝင်သွား 
သည်။ ချက်ြပတ်ရန် ြပင်ဆင်ေနသည်။ ဦးေကာင်းမုိး 
သည် စားပွဲမှာထိုင်လျက် ကျန်ရစ်သည်။ သူသည ်
အေတာ်ချည်းကာေအာင် စ်းစားေတွးေတာေန 
သည်။ ေနာက်ေတာ ့သသူည် ေြပာစရာ တစ်စုတံစ်ခ ု
ရှိသလို  ထိုင်ရာမှထသည်။  မီးဖိုခန်း  တံခါးဝမှာ 
လာရပ်သည်။

“ကျပ်သိထားတာ တစ်ခုရှိတယ် မသူဇာ”
ေဒ သူဇာက ဦးေကာင်းမိုးအား လှည့်မကည့်ဘ ဲ

ေမးသည်။

“ဘာကိုလဲဟင”် 

“ဘာလဲဆိုေတာ့ သားနဲ  ခင်ခင်ကီးတိုကိစ ပဲ”

“ဘယ်သူလဲ ခင်ခင်ကီးဆိုတာ ဪ... သိပီ။ 

ဦးေအာင်ခန်ရဲ သမီးကေလးလား”

သည်တွင် ဦးေကာင်းမိုး၏ စကားကိ ုေဒ သူဇာ 

စိတ်ဝင်စားလာရသည်။    ေနာက်သိုလှည့်ကာ 

ဦးေကာင်းမိုး၏ မျက်ှာကိ ုေစေ့စ့ကည့လ်ာသည်။

“ဆုိစမ်းပါဦး၊ ဒီသူငယ်မနဲ  သားနဲ  ဘယ်လုိပတ် 

သက်ေနလိုလဲ”

“သူ အိမ်ကိုလာတယ်” 

“က န်မတိုအိမ်ကိုလား။ ဘာလာလုပ်တာလ”ဲ

“သားကို လာရှာတာ၊ ကျပ်အထင်ေတာ ့သူနဲ  

သားနဲဟာ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ  အဆက် 

အသွယ်ရှိကလိမ့်မယ်လိုပ”ဲ

“ဒါဆိုရင် ေကာင်းတာေပါ့။ က န်မေတာ့ အဲဒီ 

သူငယ်မကေလးကို သေဘာကျတယ်။ ေညာင်လ ှ

ဆိပ်ကမ်းမှာ   ေတွခဲ့ပီးတဲ့ေနာက ်  အခုထိ  သူ  

မျက်ှာကိ ုြမင်ေယာင်ေနတယ်။ သူပ်ုကေလးက 

အုပ်တစ်ခုလိုပဲ ေချာတယ်။  မှဲရှင်ကေလးက 

ထူးြခားတယ်။ ဒတီန်ုးက က န်မရဲ စတ်ိမှာေတာင့တ် 

မိခဲ့တယ်။ က န်မဟာ သားကိုေမွးပီးတဲ့ေနာက ်

တန်မသွားဘဲ   ခင်ခင်ကီးလို    သမီးကေလး 

တစ်ေယာက် ထပ်ရခဲ့ရင ်သိပ်ေကာင်းမှာပဲလို”

“ဒါထက် ေအမီမိင်ကိုေကာ၊ မင်းဘယ်လို 

သေဘာရသလဲ”

“အမှန်ေြပာရရင်ေတာ့ ေအမီမိင့်ကို က န်မ 

သေဘာမကျဘူး။ က န်မက ရှပ်ပျာပျာလုပ်တာကုိ 

မှစ်သက်ဘူး။ ပီးေတာ့ သူတိုက သိပ်ခမ်းနား 

လွန်းပါတယ်။ ကီးကျယ်လွန်းပါတယ”်

“ေအမီမိင်ဟာ မင်းရဲ အေဆွအမျိးပဲ မသူဇာ”

“ဟုတ်ပါတယ်။ သူအေမေတွကအစ က န်မ 

သေဘာမကျဘူး။ ေအမီမိင့်အေကာင်းထားပါ။ 

ေြပာမယ့်သာေြပာရတာပါ။ တကယ်လို သားနဲ  

ခင်ခင်ကီး အဆက်အသွယ် ြဖစ်ေနကတယ်ထားဦး။ 

အဆင်ေြပစရာ   တစ်ကွက်မှမရှိပါဘူး။   ရှင်တို 

လူကီးချင်းကမ ှသဟဇာတမမ ဘဲကိုး” 

ေဒ သူဇာ   တစ်ဖက်သို   ြပန်လှည့်သွားသည်။ 

ဦးေကာင်းမိုးသည်လည်း ေြပာစရာကန်ုသွားသည့ ်

ှယ်ရှိသည်။

သိုေပမဲ့ ဦးေကာင်းမိုး၏ စိတ်သ ာန်တွင်ကား 

ေတွးစရာမကုန်ေသး။   သူသည် အရက်ခွက်ကို 

တစ်ကျိက်ချင်း ေမာ့ေသာက်ေနရင်းမှ ေတွးေန 

သည်။  စ်းစားေနသည်။   သည့်ေနာက်  သူ၏ 

မျက်ှာမှာ ေသွးေရာင်လ မ်းတက်လာသည်။ အားရ 

ေကျနပ်သည့် အသွင်သဏ ာန် ေပ ေပါက်လာ 

သည်။ သ၏ူမျက်ှာတွင် အပံးရပ်ိသန်းလာသည်။ 

ေကျနပ်ြခင်းတစ်ဝက်၊   နာကည်းြခင်းတစ်ဝက ်

လ မ်းေသာ  အပံးမျိးြဖစ်သည်။  ဦးေကာင်းမိုးသည် 

ထိုင်ရာမ ှြဗန်းခနဲထလိုက်သည်။

 “ကျပ် အြပင်ခဏ သွားဦးမယ ်မသူဇာ” 

“ဘယ်သွားမှာလ ဲခဏေနရင် ထမင်းစားရေတာ ့

မယ့်ဥစ ာ” 

“ဒီအနားတင်ပါ။ ထမင်းဆိုတာ စားဖူးသားပဲ။ 

ေနတိုင်းစားေနတာပ”ဲ

ထိုေနာက် သူသည် အိမ်မှထွက်ခဲ့သည်။

အိမ်မှထွက်ခဲ့သည်ဆိုလ င်ပင် ေကာင်းကင ်

ြပင်ကုိ သတိထားကည့်မိသည်။ မုိးသားမုိးရိပ်များ 

တလိပ်လိပ်   တက်လာသည်ကို   ြမင်ရသည်။ 

လ ပ်စီးတိုသည် ပိးခနဲ ြပက်ခနဲ လင်းသည်။

မိုးသည် ရာေတာ့မလို ပိေတာ့မေယာင်ှင့်။

x  x  x  x  x

 ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

“ရှင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ က န်မမှာလည်း ပါးစပ်နဲပဲ။ 
လ ာနဲပ။ဲ သွားနဲပ။ဲ မိးမိးြမက်ြမက်ကေလး စားချင် 
တာေပါ။့ ဒါေပမဲ ့ပိက်ုဆမံရိှဘူးရှင့။် ပိက်ုဆ၊ံ ပိက်ုဆ။ံ 
အသား ငါးဆိုတာ အလကားရတာ မဟုတ်ဘူး။ 
ပိုက်ဆံနဲ  ဝယ်ရတာ”

ဦးေကာင်းမိုးသည ်    တဒဂ  မ    ငိမ်သွားသည်။ 
ဘာြပန်ေြပာရမည ်မသိတတ်ဘဲ ရှိပုံရသည်။

“ရှင် တစ်ေနတစ်ေန  ေသာက်ပစ်ေနတာကိလုည်း 
တွက်ကည့ပ်ါဦး။ အဒဲါကိ ုမေသာက်ဘေဲနရင် က န်မ 
တို ဟင်းေကာင်းေကာင်း ေနတိုင်းစားိုင်တယ”်

“ေတာ်စမ်းပါကွာ” ဦးေကာင်းမိုးက စတ်ိမရှည်ိင်ု 
သလို ေအာ်ပစ်လိုက်သည်။ 

“ဘာပေဲြပာလိက်ုေြပာလိက်ု ဒပီိ ဲပင်ပပဲါလာတာ 
ပဲ။ တြခားဟာေတွကိ ုထားပါ။ ဒါတစ်ခုေတာ့ ကျပ် 
အေပ  သဒ ါသင့ပ်ါတယ်။ ဘာလ ဲကျပ်ရဲ ပစ ည်းေတ ွ
ြဖခါကျပီး ေငွဝင်လမ်းမရှိတာနဲ  တစ်ပိင်နက် 
ဒီစကားမျိး ဆိုလာတာေပါ့ေလ”

“ရှင် ထင်ချင်သလိုထင်။ က န်မြမင်တာေတာ ့ရှင့် 
ကိ ု ဖျက်ေနတာေရာ၊ က န်မတို တစ်အမ်ိေထာင်လုံးကိ ု

ဖျက်ေနတာ ဒါပဲလိုထင်တယ်”
“ေတာ်စမ်းပါ မသူဇာ။ ငါ့လုပ်စာ ထိုင်စားေနတဲ့ 

လူတစ်ေယာက ် ငါေြပာတိုင်း ခံေနလိမ့်မယ်ထင်ပီး 
ေြပာချင်ရာ ေြပာေနတာလား”

“က န်မလပ်ုစာနဲ ပတ်သက်လို က န်မ ဝင့်က ားတာ 
ရှင်ဘယ်ှခါ ကားဖူးသလဲ။ စင်စစ်မှာေတာ ့က န်မ   
ရတဲ့လုပ်စာဆိုတာကလည်း    ေြခာက်ြပားတစ်ပဲ              
ဆိုသလိုပါပဲ။ ဘာမှမက်ေမာစရာ မရှိပါဘူး။ ဒီမယ် 
ကိေုကာင်းမိုး။  ရှင့က်ိ ုက န်မ အေလးအနက်ေြပာစရာ 
စကားတစ်ခရိှု တယ်။  ရှင် ဒါကိ ု အေသအချာနားေထာင် 
ရင် ေကာင်းမယ်ထင်တယ”်

ေဒ သူဇာက တကယ်တမ်း တည်ကည်ငိမ်သက် 
ေသာ မျက်ှာထားြဖင့် ဆုိသည်။ ဦးေကာင်းမုိးသည် 
ေဒ သူဇာ၏မျက်ှာကိ ုလှမ်းကည့်သည်။

“ဆိုစမ်းပါဦး”
“တြခားေတာ ့မဟတ်ုပါဘူး။ က န်မတိုအခအုတိင်ုး 

ေနသွားလို မြဖစ်ေတာဘ့ူးဆိတုဲ ့အေကာင်းကိ ုေြပာမ 
လိုပါ။ ရှင်ကသာ မသတိာ အခတုေလာ က န်မတိုပဲွုရံဲ 
အေြခအေနဟာ   အေတာ်ယိုင်လာပီ။   ဦးေမာင် 

 



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး(အေနာက်)၊ ြပည်မိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(နဝင်း)၊ ကွင်းအမှတ်(၁၄ေအာင်ဆန်း-၃)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၆၀က၊ 

၁၆၀ခ)၊ (၂)လမ်းှင့်(စီ)လမ်းေထာင့်၊ နဝင်းရပ်ကွက်၊ ေပ(၆၀x၈၀)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကအကျယ်ရှိ ေြမကွက်သည ်ြပည်မိ လယ်ယာ 
ေြမစမီခံန် ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတွင် ဦးစလံင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားဂရန် အမျိးအစားေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုအဆိြုပသ ူေဒ မနေီချ[၁၁/
စတန(ိုင်)၀၂၈၂၄၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သက်သက်မွန် ဦးသုထက်ေကျာ်လွင် ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း ေဒ သက်သက်မွန် ဦးသုထက်ေကျာ်လွင ် ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန
 (စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅) (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈) (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉) (စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅) (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈) (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉)

တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃။ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃။ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ အင်းေတာ် 

မိ၊ အထက်တန်းေကျာင်း ဒသမတန်း 

မှ ေမာင်စိုးထွန်းလင်း၏ ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးသန်းစိန်[၁၁/မပန(ိုင်)၀၂၅ 

၉၀၉]ြဖစ်ပါေကာင်း။        ဦးသန်းစိန်  ဦးသန်းစိန်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၂၈)လမ်း၊ အမှတ်(၉၉)တွင် ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏   ဥပေဒှင့်အညီ   တည်ေထာင်ထားေသာ   Golden Sun Moon Limited 

(Reg No; 103251737/1990)သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ တစ်ဦးတည်း 

ပိုင်ရှင်အြဖစ ်   ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင်   မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီး 

ြဖစ်သည-်

အထက်ပါ SKY-TECH, Esonic, Techfine, euccoi ှင့် PANDA Toner (Hi-Toner)

ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိများြဖင့ ် ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိမှတ်ပုတံင်ြခင်းဆိင်ုရာ  ကန်ုစည်အပ်ုစအုဆင့ ်

(၉)တွင် ပါရိှေသာ ကွန်ပျတာ၊ ကွန်ပျတာဆက်စပ်ပစ ည်းများှင့ ်Printer ဆက်စပ်ပစ ည်း 

များကို ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်း ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနပီ

ြဖစ်ရာ အဆုိပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအား တုိက်ုိက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ၊ ထင်ေယာင် 

ထင်မှား၊ ဆင်တူယုိးမှား တုပြပလုပ်သံုးစဲွြခင်းမြပလုပ်ကရန်ှင့် ြပလုပ်ပါက ြပလုပ်သူအား 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာလိုက်သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြမတ်သူဦးြမတ်သူ

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၁၅၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၁၅၃)

ုံး- အမှတ်(၂၂၅)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ုံး- အမှတ်(၂၂၅)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၄ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၄

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာနကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာန

အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနအစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
၁။ အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊  တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်၊  ခိုင် 

အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစးီဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ရာထူးေနရာများတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုသံမူျား ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းိင်ုပါသည်-

 စ် ရာထူး/လစာ န်း လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း စ် ရာထူး/လစာ န်း လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

 (က) ဒု-ကီးကပ်ေရးမှး (အစားအေသာက်) (၃၂)ေနရာ  B.V.Sc, M.Sc(Industrial 

  (လစာ န်း၊၂၁၆ဝဝဝ-၂၀၀၀-၂၂၆ဝဝဝ)  Chemistry),M.Sc(Food 

     Biotechnology),M.Sc 

      (Biochemistry),B.Comm.H, 

     B.Agr.Sc, အေြခခံဘဲွတစ်ခုခု

     ှင့် Post graduate. D.F.T

 (ခ) ေဆးဘက်က မ်းကျင-်၂ (၇၇)ေနရာ B.Pharm,M.Sc(Chemistry),

  (ေဆးဝါး)  M.Sc(Industrial Chemistry)

  (လစာ န်း၊၂၁၆ဝဝဝ-၂၀၀၀-၂၂၆ဝဝဝ)  

 (ဂ) ဓာတ်ခွဲခန်းက မ်းကျင-်၂ (၄၁)ေနရာ B.E(Chemical),B.Med.Tech,

  (လစာ န်း၊၂၁၆ဝဝဝ-၂၀၀၀-၂၂၆ဝဝဝ)  Master of  Food Technology, 

     M.Sc(Chemistry),

     M.Sc(Industrial Chemistry)

 (ဃ) ကွန်ပျတာစီစ်ေရးမှး (၄)ေနရာ B.C.Tech, B.C.Sc, B.E(I.T),

  (လစာ န်း၊၂၁၆ဝဝဝ-၂ဝဝဝ-၂၂၆ဝဝဝ)  B.E(Civil), B.E(Mechanical),

     B.E(E.P)

 (င) ဓာတ်ခွဲခန်းက မ်းကျင-်၄ (၃၅)ေနရာ Grade II  (Laboratory

  (လစာ န်း၊၁၈ဝဝဝဝ-၂ဝဝဝ-၁၉ဝဝဝဝ)  Technician) ေအာင်ြမင်ပီးသ/ူ

     တက သိလ်ုတစ်ခခုမှု သပိ ံဘဲွ 

     ရရှိပီးသူြဖစ်ရမည်။

 (စ) အငယ်တန်းစာေရး (၆၀)ေနရာ တက သိလ်ုတစ်ခခုမှု ဘဲွရရိှပီး

   (လစာ န်း၊ ၁၈ဝဝဝဝ-၂ဝဝဝ-၁၉ဝဝဝဝ)  သူြဖစ်ရမည်။

 (ဆ) ယာ်ေမာင်း(၅) (၁၈)ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 

  (လစာ န်း၊၁၆၂ဝဝဝ-၂ဝဝဝ-၁၇၂ဝဝဝ)  ေအာင်ြမင်၍ ယာ်ေမာင်း 

     လိင်ုစင်(ခ)ရရိှပီး၊ အနည်းဆုံး 

     လိင်ုစင်သက်တမ်း(၂)ှစ်ရိှရ 

     ပါမည်။

 (ဇ) ုံးအက ူ (၅၀)ေနရာ အေြခခံပညာအထက်တန်း

  (လစာ န်း၊၁၄၄ဝဝဝ-၂ဝဝဝ-၁၅၄ဝဝဝ)  ေအာင်ြမင်ပီးသူြဖစ်ရမည်။

 (ဈ) လုပ်သား(ဓာတ်ခွဲ) (၁၀)ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း

  (လစာ န်း၊၁၄၄ဝဝဝ-၂ဝဝဝ-၁၅၄ဝဝဝ)  ေအာင်ြမင်ပီးသူြဖစ်ရမည်။

 (ည) သန်ရှင်းေရး (၂၀)ေနရာ အေြခခံပညာမူလတန်း  

  (လစာ န်း၊၁၄၄ဝဝဝ-၂ဝဝဝ-၁၅၄ဝဝဝ)  ေအာင်ြမင်ပီးသူြဖစ်ရမည်။

 (ဋ) လုပ်သား(အေစာင့်) (၁၅)ေနရာ အေြခခံပညာမူလတန်း 

  (လစာ န်း၊၁၄၄ဝဝဝ-၂ဝဝဝ-၁၅၄ဝဝဝ)  ေအာင်ြမင်ပီးသူြဖစ်ရမည်။

၂။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည-်

 (က) အမည် (င) ဖခင်အမည်/ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်အမှတ်

 (ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ ် (စ) ရရှိသည့်ဘွဲ၊ ခုှစ်၊ တက သိုလ်

 (ဂ) ေမွးသက ရာဇ်(ခုှစ်၊ လ၊ ရက်) (ဆ) အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာှင့်  

    ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

 (ဃ) လူမျိး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ (ဇ) ဖုန်းနံပါတ်

၃။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာ ပူးတွဲေပးပိုရမည-်

 (က) ပညာအရည်အချင်းေထာက်ခံချက်

   (၁) အမှတ်စ်(က)မှ (စ)အထိအတွက် ဘဲွလက်မှတ်ေထာက်ခံချက်မိတ ၊ အမှတ် 

စာရင်းမတိ ှင့် အသက်အေထာက်အထားအတွက် တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွ 

ေအာင်လက်မှတ်မိတ 

  (၂) အမှတ်စ်(ဇ)အတွက် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ်မိတ  

  (၃) အမှတ်(ဆ)ှင့် (ဈ)အတွက်   အေြခခံပညာအလယ်တန်းေအာင်ြမင်ေကာင်း 

ေထာက်ခံချက်မိတ  

  (၄) အမှတ်(ည)ှင့် (ဋ)အတွက်  အေြခခံပညာမူလတန်းေအာင်ြမင်ေကာင်း 

ေထာက်ခံချက်မိတ      

   (ပညာအရည်အချင်းေထာက်ခံချက်အတွက် ေအာင်လက်မှတ်ကုိ မိတ မှန် 

ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရန)်

 (ခ) တာဝန်ကျရာ မည်သည့်ေဒသတွင်မဆုိ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပါမည်ဟု 

ကတိြပဝန်ခံချက်

 (ဂ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက ်အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ ှင့် 

လွန်ခဲ့ ေသာ (၁)လက ရယူထားေသာ အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း၊ ြပစ်မ  

ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်ှင့်ရဲစခန်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း

 (ဃ) (၁)လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ ပတ်စ်ပိုအရယ ်ေရာင်စုံဓာတ်ပု(ံ၃)ပုံ၊ ဓာတ်ပုံ 

ေကျာဘက်တွင ်အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ ်ေရးသားရန်

 (င) အမှတ်စ် ၁။(က)မှ(ဃ)အထ ိခန်ထားြခင်းခရံပါက ိင်ုငံတ့ာဝန်အား အနည်းဆံုး 

(၅)ှစ်တိတိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပါမည်ြဖစ်ေကာင်းှင် ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် ေလျာ်ေကးေငွ ကျပ်(၄)သိန်းတိတိကို 

ေပးေလျာ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကတိြပဝန်ခံချက်

 (စ) အမှတ်စ်၁။(င)မှ (ဋ)အထိ ခန်ထားြခင်းခံရပါက ိုင်ငံ့တာဝန်အား အနည်းဆုံး 

(၂)ှစ်တတိ ိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ပါမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်ပျက် 

ကွက်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့်ေလျာ်ေကးေငွ ကျပ်(၂)သိန်းတိတိကုိ  ေပးေလျာ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ကတိြပဝန်ခံချက်။

 (ဆ) အမှတ်စ် ၁။ (င)ပါ ဓာတ်ခဲွခန်းက မ်းကျင်-၄ ရာထူးသို ေလ ာက်ထားသမူျားအား 

၄င်းရာထူးေနရာများကို ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပ၍ (လစာ န်း၊ ၁၆၂ဝဝဝ-

၂ဝဝဝ-၁၇၂ဝဝဝ)ရာထူးေနရာတွင်  အလုပ်သင်အြဖစ်   စတင်ခန်ထားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။

၄။ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် ေလ ာက်လ ာကို မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့ ်ဌာနအကီးအကဲ 

ေထာက်ခံချက်ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ခွင့်ြပချက်ရယူပီး ေလ ာက်ထားရမည ်

ြဖစ်ပါသည်။

၅။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်တွင ်အသက်(၃ဝ)ှစ် မေကျာ်သူြဖစ်ရမည်။ ေလ ာက်လ ာများကိ ု 

(၂၂ -၁၂ -၂ဝ၂၁)ရက်ေန ၁၆:၃၀ နာရီ ေနာက်ဆံုးထား၍  န်ကားေရးမှးချပ်၊ အစားအေသာက် 

ှင့်  ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေဇယျသိဒ ိရပ်ကွက်၊ စံပယ်အိမ်ရာေရှ၊ ေနြပည်ေတာ်သို 

လိပ်မူ၍ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

၆။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့်မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရက်စာတမ်း 

များှင့် မြပည့်စုသံမူျား၊ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျပီး ေရာက်ရိှေပးပုိလာေသာ ေလ ာက်လ ာ 

များကိ ုလုံးဝ(လုံးဝ) ထည့်သွင်းစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။

၇။ စာေမးပဲွေြဖဆိရုမည့်သစူာရင်းှင့် ေြဖဆိရုမည့် ေနရက်၊ အချန်ိ၊ ေနရာတိုကိ ုေနြပည်ေတာ် 

အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနုံး၊ Food and Drug Administration.

Facebook ှင့် FDA Website- www.fda.gov.mmတိုတွင် ေကညာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၈။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက  ေနြပည်ေတာ်အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီး 

ဌာနုံး၊ ဖုန်းနံပါတ် -ဝ၆၇၃-၄၀၃၈၄၇၊ ဝ၆၇၃-၄၀၃၅၈၆ တိုသို ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စံုစမ်း 

ိုင်ပါသည်။

ေမာင်မင်းဟိန်းခန်(ေမွးသက ရာဇ်-၂၁-၁၂-၂၀၀၃)အား ေမာင်မင်းဟိန်းခန်(ေမွးသက ရာဇ်-၂၁-၁၂-၂၀၀၃)အား 
တူ/သားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း တူ/သားအြဖစ်မ ှအပီးအပိုင်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသိဒ ိ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၂)ေန ေမာင်မင်းဟိန်းခန်  

(ေမွးသက ရာဇ်-၂၁-၁၂-၂၀၀၃) (အဖ-ဦးေဇာ်လတ်ေဝ[၁၂/လကန(ုိင်-၀၉၆၅၃၉]ှင့် အမိ-ေဒ ကည်ကည် 
ေအး[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၅၉၈၂၅]တို၏ သား၊ အေဒ  ေဒ စန်းစန်းြမင့်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၁၇၃၃]၏ တူ/
သားအရင်းြဖစ်သူသည ်အေဒ  ေဒ စန်းစန်းြမင့်ှင့်မိဘတို၏ ေြပာဆိုဆုံးမမ များကိ ုလိုက်နာမ မရှိဘဲ၊ 
မမိသိေဘာဆ အေလျာက်ြပမေူဆာင်ရက်သွားပါေသာေကာင့ ်တ/ူသားအြဖစ်မှ အပီးအပိင်ုအေမြွပတ် 
စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်း၊ ေမာင်မင်းဟန်ိးခန်ှင့ပ်တ်သက်၍ ေငေွရးေကးေရးကစိ များ၊ လမူ ေရးကစိ များ 
ှင့်တကွ ေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ကိ ုမိဘများှင့်အေဒ ေတာ်စပ်သူ ေဒ စန်းစန်းြမင့်အပါအဝင် ညီအစ်ကုိ 
ေမာင်ှမများမ ှတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။
  ေဒ စန်းစန်းြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  ေဒ စန်းစန်းြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
  ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)  ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)
  တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊   တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 
  လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀  လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

 မန်ယူအသင်းမှ
မန်ယအူသင်းက ၂၀၁၈ ခှုစ်အတွင်းက နည်းြပေမာ်ရင်ဟိ ု
ကို  ထုတ်ပယ်ခဲ့ပီးေနာက ်အသက်  ၄၈  ှစ်အရယ်ရှိ              
နည်းြပဆိုးရှားဟာ မန်ယအူသင်းရဲ ယာယနီည်းြပအြဖစ်        
စတင် တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခွင့်ရရှိခဲ့တာ  ြဖစ်ပါတယ်။     
နည်းြပဆိုးရှားဟာ ၂၀၁၉ ခှုစ် မတ်လအတွင်းမှာ မန်ယ ူ
အသင်းရဲ  အမဲတမ်းနည်းြပတစ်ဦးြဖစ်လာခ့ဲတာ ြဖစ်ပါ 
တယ်။

ဆိုးရှားဟာ ၁၉၉၆ ခုှစ်ကေန ၂၀၀၇  ခုှစ်အထိ  
မန်ယူအသင်းနဲအတူ   ေဘာလုံးရာသ ီ ၁၁  ရာသီကာ  
ကာလအတွင်းမှာ သွင်းဂိုးစစုေုပါင်း ၁၂၆ ဂိုးအထ ိသွင်းယ ူ

ေပးိုင်ခဲ့သူလည်း    ြဖစ်ပါတယ်။    မန်ယူအသင်းဟာ     
ေနာက်ဆုံးယှ်ပိင ်ကစားခဲ့တဲ့ ပရီမီယာလိဂ်ခုနစ်ပွဲမှာ 
တစ်ပွဲသာ   အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့် လက်ရှိအချနိ်မှာ     
ပရီမီယာလိဂ ်အမှတ်ေပး    ဇယားအဆင့်(၁)ေနရာက 
ချယ်လ်ဆီးအသင်းေအာက ်၁၂ မှတ်အကွာ အဆင့်ခုနစ် 
ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

မန်ယအူသင်းဟာ    နည်းြပ ဆိုးရှားကိ ု  ထတ်ုပယ် 
လိုက်ပီြဖစ်တာေကာင့်  ိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ ဗီလာ  
ရီးယလ်ဲအသင်းနဲ  ယှ်ပိင်ကစားမယ့ ် ချန်ပယီလံဂ်ိပဲွစ် 
မှာ မိုက်ကယ်ကားရစ်က  ယာယီအသင်းနည်းြပအြဖစ ် 
တာဝန်ယူကိုင်တွယ်မှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

မန်ယအူသင်းဟာ ဗလီာရီးယလ်ဲအသင်းနဲ  ယှ်ပိင် 
ကစားမယ့ ်ချန်ပယီလံဂ်ိပဲွစ်အပီးမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်း၊   
အာဆင်နယ်အသင်းစတဲ့အသင်းေတွနဲ  ယှ်ပိင်ကစား 
ရမှာြဖစ်ပါတယ်။   မန်ယအူသင်းဟာ         နည်းြပဆိုးရှားကိ ု
ထုတ်ပယ်ခဲ့ပီးေနာက်    အသက် ၄၉ ှစ်အရယ်ရှိ     
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ ်  အသင်းနည်းြပေဟာင်း   ဇီဒန်းကို 
အသင်းနည်းြပသစ်အြဖစ ်     ခန်အပ်ဖို    စီစ်ေနပီး 
မိုက်ကယ်ကားရစ်ကို ရာသီကုန်အထိ ယာယီနည်းြပ 
အြဖစ် တာဝန်ေပးသွားဖို ရိှေနတာြဖစ်ပါတယ်။ ေငွကယ်

ရန်ကုန်    ိုဝင်ဘာ  ၂၁
ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်    ဖူဆယ်အသင်းများသည ်
လာမည့်  (၃၁) ကိမ်ေြမာက ် ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်း 

ပိင်ပဲွအတွက်   အချန်ိယေူလက့ျင့ြ်ပင်ဆင်သွားမည် 
ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် ဖူဆယ်အမျိးသားှင့်  
အမျိးသမီးအသင်းများသည်    ုိင်ငံတကာပိင်ပဲွ 
များှင့ ်ကာလအတန်ကာ ေဝးကွာေနပီး လာမည့် 
ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲမှာ   ပထမဆုံးြပန်လည်ယှ်ပိင ်
ရမည့ ်ပိင်ပဲွလည်း ြဖစ်သည်။ ြမန်မာလ့က်ေရးစင်  

ဖူဆယ်အမျိးသားှင့်  အမျိးသမီးအသင်းသည ်
လာမည့်ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွတွင်     ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် 
သွားမည်ြဖစ်ပီး လာမည့ှ်စ်ဆန်းပိင်ုးတွင် စတင် 

ေလ့ကျင့်ဖွယ်ရှိေနသည်။    ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံး 
အဖွဲချပ်သည်  ြမန်မာ့လက်ေရးစင ် အမျိးသမီး 
ဖူဆယ်အသင်းနည်းြပချပ်အြဖစ် ထုိင်းုိင်ငံသား  
ဘန်လက်ချာယိဝုန်ကိ ုခန်အပ်ထားပီး အမျိးသား 
အသင်းသာ နည်းြပချပ်ခန်အပ်ရန်  ကျန်ရိှေနြခင်း 
ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်   အမျိးသားဖူဆယ် 

အသင်းသည ်၂၀၁၉ အာဆီယံဖူဆယ်ပိင်ပွဲတွင ် 
ေနာက်ဆုံး     ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး      ြမန်မာ 
အမျိးသမီး ဖူဆယ်အသင်းမှာမူ ၂၀၁၇ ဆီးဂိမ်း 

ပိင်ပွဲတွင ်ေနာက်ဆုံးယှ်ပိင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွတွင်  ဖူဆယ်အားကစားနည်း  

၂၀၀၇  ခုှစ်တွင် စတင်ပါဝင်ခဲ့ပီး ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊  
၂၀၁၃ ှင့် ၂၀၁၇ ခုှစ် ေလးကိမ်သာပါဝင်ခဲ့ကာ 
လာမည့် ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင ် ငါးကိမ် 
ေြမာက ်ပါဝင်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကိုညီေလး

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲအတွက ်ြမန်မာဖူဆယ်အသင်းများ အချနိ်ယူေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်မည်

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်

ခန်မှန်းချက်

ေနေရာင်ေအာက်က သက်ရှိေတွကို 

ေစာင့်ေရှာက်ဖို အုိဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို

ေနြပည်ေတာ် ိဝုင်ဘာ ၂၁ 

ေနြပည်ေတာ်၊   စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး၊  မ ေလး 

တိင်ုးေဒသကီး၊  ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး၊ တနသ  ာရတီိင်ုး 

ေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်ှင့ ်     ချင်း 

ြပည်နယ်တိုတွင ်   ေနရာ 

ကွက်ကျား   မိုးထစ်ချန်း 

ရာိုင်သည်။

မိုး/ဇလ



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

မခင်စန်းမွန်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၁၈၁၅]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းမခင်စန်းမွန်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၁၈၁၅]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ွယ်သာဂ(ီ၄)လမ်းေန ကုိသက်ေဝယံဖိး[၁၂/အစန 

(ိင်ု)၂၁၂၉၉၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာအပ်ပါသည်- ကိသုက် 

ေဝယံဖိးှင့် မခင်စန်းမွန်တိုသည် ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ ရက်ေနတွင် လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခဲ့ပီး       

စိတ်သေဘာထားချင်းမတုိက်ဆုိင်ကသြဖင့် ၂၇-၅-၂၀၁၈ ရက်ေနတွင် မိဘများထံြပန်လည်ေနထုိင်၍ 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ယေနအထိ ဆက်ဆံပတ်သက်မ မရှိကေတာ့ေကာင်း၊ (၂၀၂၀)ခုှစ်အတွင်း 

လူကီးမဘိများှင့ ်သွားေရာက်စ်က မခင်စန်းမွန်မှ အေတွမခ၍ံ ဖန်ုးြဖင့ ်ကိးစားဆက်သွယ် 

ေသာ်လည်းမရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်စွန်ပစ်ခရံသ ူကုိသက်ေဝယံဖိးအေနြဖင့် မခင်စန်းမွန်အား 

ဇနီးအြဖစ် ဆက်လက်ေပါင်းသင်းလိေုသာ ဆ မရိှေတာပ့ါ၍ ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆ ေဖာ်ထုတ်အပ်ပါသည်။ ဤေကညာသည့်ရက်မှစ၍ လင်ခန်းမယားခန်းြပတ်စဲပါေကာင်း 

ှင့် ေနာက်ေနာင်တွင်  မခင်စန်းမွန်ှင့်  ပတ်သက်သည့်ကိစ များမှာ  ကိုသက်ေဝယံဖိးှင့ ်

မသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ကိုသက်ေဝယံဖိး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရကိုသက်ေဝယံဖိး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်ှင်းသစ်၊ B.A(IR),HGP,MPA,PCT & IP (WIPO,Swiss)၊ ေဒ ခင်ှင်းသစ်၊ B.A(IR),HGP,MPA,PCT & IP (WIPO,Swiss)၊ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၃၆)

အခန်း(၁၁)၊ တိုက်(၂၁၀၁)၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။ (ဖုန်း၊ ၀၉- ၄၂၃၆၆၀၁၉၃)အခန်း(၁၁)၊ တိုက်(၂၁၀၁)၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။ (ဖုန်း၊ ၀၉- ၄၂၃၆၆၀၁၉၃)

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခုိင်၊ ဓုြဖမိနယ်၊ ဓုြဖမိ၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၃)ေန ေဒ ေအး 

ေအးွယ်၊ (ဘ) ဦးေမာင်စီ[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၀၄၅၃၄]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိရိှေစရန် ေကညာလုိက်သည်။
ဦးသန်းထိုက(်ကွယ်လွန)် (ဘ) ဦးေမာင်ဆင့်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၉၅၉၁]ှင့် ေဒ ေအးေအးွယ်(ဘ) ဦးေမာင်စ[ီ၁၂/

ကမတ(ိုင်)၀၀၄၅၃၄]တို၏သား ေမာင်ေဝယံမင်းဆင့် (ဘ) ဦးသန်းထိုက်[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၂၀၄၂၇၀]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်
မဘိများ၏ ဆုံးမသွန်သင်မ ကိ ုမနာခဘံ ဲမဘိများစတ်ိဆင်းရကဲိယ်ုဆင်းရြဲဖစ်ေအာင် အမျိးမျိးအကမ်ိကမ်ိ ြပမေူနသြူဖစ်၍ 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ ဦးသန်းထိုက်ှင့် ေဒ ေအးေအးွယ်တို၏ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ 
ေမာင်ေဝယံမင်းဆင့်ှင် ့ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစ ကိုမှလုံးဝ (လုံးဝ) မိဘ၊ ေမာင်ှမများက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်
မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ေအးေအးွယ် ေဒ ခင်ေလးမွန်(LL.B) ေဒ ေအးေအးွယ် ေဒ ခင်ေလးမွန်(LL.B)
 [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၄၅၃၄] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၆၈၂) [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၄၅၃၄] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၆၈၂)
  အမှတ်(၄၉)၊ ခင်မကန်(၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဓုြဖမိ။   အမှတ်(၄၉)၊ ခင်မကန်(၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဓုြဖမိ။ 
  ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၅၅၇၀၀၀၊ ၀၉-၇၉၃၉၂၆၆၉၀  ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၅၅၇၀၀၀၊ ၀၉-၇၉၃၉၂၆၆၉၀

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဦးစိန်ေအး(ဘ) ဦးေမာင်စိန်[၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၆၄၈၁]၏ လ ဲအပ်          

 န်ကားချက်အရ အများသိရှိေစရန ်ေကညာလိုက်သည်။
ရန်ကုန်မိေန ဦးစိန်ေအးှင့် ေဒ လှလှသိန်းတို၏သားေမာင်ေအာင်သ ူ

[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၄၄၃၈၃]ကိင်ုေဆာင်သသူည် လူကီးမဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ များ 
ကိမုနာခဘံ ဲမဘိများစတ်ိဆင်းရေဲအာင် အမျိးမျိး အကမ်ိကမ်ိြပမေူနသြူဖစ်ပီး 
၂၀၁၉မတ်လမှစ၍ အမ်ိမှဆင်းသွားပီး ယေနထြိပန်မလာပါသြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ ဦးစိန်ေအးှင့် ေဒ လှလှသိန်းတို၏ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်
စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့် ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား 
လံုးဝ(လံုးဝ) မိဘေမာင်ှမများက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစိန်ေအး ဦးဝင်းြမင့်ဦးစိန်ေအး ဦးဝင်းြမင့်
[၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၆၄၈၁] LL.B, (Int,R.A.S.U) D.H.E[၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၆၄၈၁] LL.B, (Int,R.A.S.U) D.H.E
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၆၈၂၉)(၉-၁၁-၁၉၉၉) (စ်-၆၈၂၉)(၉-၁၁-၁၉၉၉)
 တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း-၁၀၃(i)၊  တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း-၁၀၃(i)၊ 
 ၃၅ လမ်း (ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  ၃၅ လမ်း (ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
 ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၁၅၀၁ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၁၅၀၁

“ဦးထင်လင်းေအာင် [၁၄/ညတန(ိုင်)၀၉၆၆၂၅]ကိုင်ေဆာင်သူအား “ဦးထင်လင်းေအာင ်[၁၄/ညတန(ိုင်)၀၉၆၆၂၅]ကိုင်ေဆာင်သူအား 

သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”သားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ဦးသန်ိးေအာင်[၁၄/ညတန(ိင်ု)၀၀၄၅၉၄]၏လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
ေညာင်တုန်းမိ၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ် ၅-လမ်း၊ စာတိုက်လမ်း၊ အမှတ်-

၄၉-ေအတွင် ေနထိုင်ေသာ အဖ-ဦးသိန်းေအာင်၊ အမိ(ေဒ ေအးဆင့်)တို၏ သားငယ် 
ြဖစ်သ ူဦးထင်လင်းေအာင် [၁၄/ညတန(ိင်ု)၀၉၆၆၂၅]သည် မဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ များ 
အေပ  နာခံမ မရိှ လံုးဝလုိက်နာမ မရိှဘဲ ရန်သူသဖွယ်ြပန်လည်ေြပာဆုိခ့ဲပီး မိဘညီအစ်ကုိ 
ေမာင်ှများ၏ သေဘာဆ ကိုဆန်ကျင်ကာ ိုင်ငံြခားတိုင်းတစ်ပါးတွင်ေနထိုင်၍ 
၎င်း၏သေဘာဆ အတိင်ုး ြပမေူဆာင်ရက်မ များ လပ်ုေဆာင်ေနပါသြဖင့ ်ယခေုကညာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအားလုံးသည် မိသားစုှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါ 
ေကာင်းှင့တ်ာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်လည်းမဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)။

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

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

ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၈၄၆၇၇၄၊ ၀၉- ၄၂၀၁၆၅၇၇၄ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၈၄၆၇၇၄၊ ၀၉- ၄၂၀၁၆၅၇၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးစိုးသူဝင်း[၅/တဆန(ိုင်)၁၀၈၈၉၈]သည် ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ြမသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၁/ခ)၊ ဧရိယာ(၁၀x၆၀)ေပ၊ ပါမစ်ေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှတုိက်တစ်လံုး

အပါအဝင်  ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို  အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်

လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးသန်းမင်းစိုး[၁၄/မအပ(ိုင်)၂၁၀၈၉၁]မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာငး်ချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု 

ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်လိကု စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးဆုံးေအာင်ြမင် 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သူသူေအာင်(LL.B)ေဒ သူသူေအာင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှ ေန (စ်-၄၉၈၃၇)အထက်တန်းေရှ ေန (စ်-၄၉၈၃၇)

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၆၈၄၇ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၆၈၄၇

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ 

သူရ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၇/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ 

ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်

ေပ ရိှေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ေြမယာဌာနရှိ 

မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ ရီရီ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၄၅၈၇]ေဒ ရီရီ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၄၅၈၇]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် 

မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက် ေဒ ရီရီထံမ ှက ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစိုးမိုးေကျာ် ဦးစိုးမိုးေကျာ ်

[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၀၀၅၅][၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၀၀၅၅]သည် (၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ 

ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိ အပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

 (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄) (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

(၁၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲြဖင့် ေကးမုံသတင်းစာ၊ (၁၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲြဖင့ ်ေကးမုံသတင်းစာ၊ 
စာမျက်ှာ(၃၀)ပါ မဂျလိုင်ကိုကို(ခ)ဆိုမိုင်ဟဟ်ဘီှင့် စာမျက်ှာ(၃၀)ပါ မဂျလိုင်ကိုကိ(ုခ)ဆိုမိုင်ဟဟ်ဘီှင့ ်

၎င်း၏ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ခင်ေမဦး၊ ၎င်း၏ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ခင်ေမဦး၊ 
အထက်တန်းေရှေန ေဒ ေနာ်အက်စတာေရ  တို၏ အထက်တန်းေရှေန ေဒ ေနာ်အက်စတာေရ  တို၏ 

အများသိေစရန် အသိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်းအေပ  အများသိေစရန် အသိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်းအေပ  
ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ရန်မျိးလံုရပ်ကွက်၊ 
(၃၅)လမ်း၊ (၇၀x၇၁)ကား၊ အမှတ်(ဘ-ီ၅)ေန ေဒ ဇာဇာဦး(ခ)ယာစမင်းန်ဘ ီ
(ဘ)ဦးေမာင်ေမာင်[၁၀/မလမ(ုိင်)၂၇၁၄၀၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတုိင်း မဂျလုိင်ကုိကုိ(ခ)ဆုိမုိင်ဟဟ်ဘီှင့် ၎င်း၏ေရှေနများမှ 
(၁၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ သက်ဆုိင်သူှင့် အများသိေစရန် အသိေပးတားြမစ် 
ေကညာြခင်း ေကးမံုသတင်းစာပါ ေကညာချက်အေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်း 
အပ်ပါသည်-

(၁၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ သက်ဆုိင်သူှင့် အများသိေစရန် အသိေပး 
တားြမစ်ေကညာြခင်း ေကညာချက်ပါ အချက်အလက်တချိမှာ မှန်ကန်ြခင်း 
မရှိေကာင်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးစွာရှင်းလင်း 

အပ်ပါသည်။ မဂျလိုင်ကိုကို(ခ)ဆိုမိုင်ဟဟ်ဘီသည် ကွယ်လွန်သွားသည့် 

ဦးကုိကုိေလးပုိင်ပစ ညး်များှင့် လံုးဝမသက်ဆုိင်ပါ။ မဂျလိုင်ကိုကို(ခ)
ဆိုမိုင်ဟဟ်ဘီမ ှဦးကိုကိုေလး ကွယ်လွန်သွားပီးေနာက ်ဦးကိုကိုေလးပိုင ်
ပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ မ ေလးခိုင် တရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမ  
အမှတ်-၂၅၃/၂၀၂၁ စဲွဆိထုားမ အေပ  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အစ လာမ်တရား 
ဥပေဒှင့်အညီ ရင်ဆုိင်ေြဖရှင်းသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် လူကီးမင်းမှ 
ေကးမုသံတင်းစာပါပစ ည်းများှင့ပ်တ်သက်၍ က ု်ပ်အမ သည်မှ ဥပေဒှင့် 
မညီသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များရှိပါက တရားုံးေတာ်မ ှယာယီတားဝရမ်း
ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းလမ်းများအရလည်းေကာင်း ေဆာင်ရက် 
ိုင်မည်ြဖစ်ပါလျက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ ဂုဏ်သိက ာကျေစရန် ရည်ရယ်၍ 
ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင ်အေထာက်အထားမဲ့ စွပ်စွဲေြပာဆိုေနမ များရှိေနပါ 
သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ လူကီးမင်းသည် ကွယ်လွန်သ ူဦးကိကုိေုလးပိင်ုပစ ည်းများ 
ှင့ပ်တ်သက်၍ မ ေလး ခိင်ုတရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၃/၂၀၂၁ 
တရားစဲွဆိထုားပီးြဖစ်ပါလျက် က ု်ပ်၏ ဂဏ်ုသကိ ာကျေစသည့ ်အြပအမ၊ူ 
အေရးအသားများ ေနာက်ေနာင် ထပ်မံမြပလုပ်ပါရန်ှင့် လူကီးမင်းတုိဘက်မှ 
အထက်ပါအတိင်ုး ထပ်မြံပလပ်ုလာပါက က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ တည်ဆဥဲပေဒ 
များှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဘုန်းေဇယျစိုး(စ်-၉၀၅၉)ဦးဘုန်းေဇယျစိုး(စ်-၉၀၅၉)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၃၈)၊ ယုဇနလမ်း၊ ကွင်းရပ် ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ အမှတ်(၃၈)၊ ယုဇနလမ်း၊ ကွင်းရပ ်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၁၃၇၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၁၃၇၃

"(၁၂-၁၀-၂၀၂၁)ရက်စွဲ၊ ေကးမုံသတင်းစာပါ ေဒ လှကည်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၃၀၃၉]ှင့် "(၁၂-၁၀-၂၀၂၁)ရက်စွဲ၊ ေကးမုံသတင်းစာပါ ေဒ လှကည[်၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၃၀၃၉]ှင့် 

၎င်း၏ကိုယ်စား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ လ ဲအပ်ထားေသာ ၎င်း၏ကိုယ်စား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ လ ဲအပ်ထားေသာ 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ အမှတ်(၆၉၃၄/၂၀၁၈)အရ ေဒ လှရင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၂၈၄၇]မှ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ အမှတ်(၆၉၃၄/၂၀၁၈)အရ ေဒ လှရင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၂၈၄၇]မှ 

ေဒ ေချာစုလ  င်[၁၀/မလမ(ိုင်) ၀၀၅၅၆၃]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်အေပ  ေဒ ေချာစုလ  င်[၁၀/မလမ(ိုင်) ၀၀၅၅၆၃]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်အေပ  
ေဒ ေချာစုလ  င်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၅၅၆၃]ဘက်မှ အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း"ေဒ ေချာစုလ  င်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၅၅၆၃]ဘက်မှ အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း"

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝ(၂၀)လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၉)ေန ေဒ ေချာစုလ  င် [၁၀/
မလမ(ိင်ု)၀၀၅၅၆၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၈၆)၊ (အလျားေပ 
၄၀xအနေံပ ၆၀)အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
(၁၆/၄)ရပ်ကွက်၊ သုမန(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၈၆)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ လှကည်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၃၀၃၉]ှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံ 
တင်ုံးတွင် လ ဲအပ်ထားေသာ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ အမှတ်(၆၉၃၄/၂၀၁၈)အရ ေဒ လှရင်[၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၀၀၂၈၄၇]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွှင့်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ခဲ့ပီး၊ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ (၁၆-
၁၂-၂၀၂၀)ရက်တွင် အေရာင်းေြမပု ံေြမရာဇဝင်ကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း
ှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ကူးယူရန် လူကီးမင်းဘက်မ ှေလ ာက်ထားခဲ့ပီး၊ (၁၆-၁-၂၀၂၁)ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး 
အေရာင်းေြမပံု ေြမရာဇဝင်ကုိ ထုတ်ယူေပးမည်ဟု လူကီးမင်းဘက်မှ  တ်ြဖင့်ဝန်ခံကတိြပခ့ဲပီးေနာက် သတ်မှတ် 
ရက်တွင် အေရာင်းေြမပံုေြမရာဇဝင်အား လူကီးမင်းဘက်မှ ထုတ်ယူေပးုိင်မ မရိှခ့ဲဘဲ ကန်ကာမ ြဖစ်ေပ  ခ့ဲေသာ်လည်း 
က ု်ပ်မတ်ိေဆဘွက်မှ ယုံကည်မ ၊ နားလည်မ ြဖင့ ်ေစာင့ဆ်ိင်ုးေပးခဲေ့ကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ သရိှိရပါသည်။

ထိုေနာက် က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ေချာစလု  င်ှင့ ်လူကီးမင်းတို (၆လပိင်ုး ၂၀၂၁)တွင် ေရာင်းဖိုး ဒတုယိအရစ်ေငကွိ ု
ေပးေချရန်အသင့်ရိှေကာင်း အေကာင်းကားညိ  င်းခဲ့ေသာ်လည်း လူကီးမင်းဘက်မှ ေငွသားသာလ င်ေပးေချရန် 
အေကာင်းကားမ အေပ  ှစ်ဖက်ညိ  င်းမ အဆင်မေြပခဲ့ေကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ သိရှိရပါသည်။

ထိုေနာက် လူကီးမင်းှင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆတွို ေရာင်းဖိုးဒတိုယအရစ်ေငကွိ ုေပးေချရန် ဆက်လက်ညိ  င်းကရာ 
(၂၀၂၁ ခုှစ် ၇ လပိုင်း)၊ (၂၀၂၁ ခုှစ် ၈ လပိုင်း)များတွင် ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ Covid 19 (Third Wave)ေရာဂါေကာင့ ်
လအူများစ၍ု အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်လည်းေကာင်း၊ ေငေွပး ေငယွကူစိ များအတွက် အချန်ိကန်ကာေအာင် 
အတူေတွဆုံရန်မြဖစ်ိုင်သည့် အေြခအေနတွင်လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးအတွက် လူသားအားလုံး စိုးရိမ် 
ေကာင့်ကြဖစ်ေနကရသည့ ်အချန်ိကာလများြဖစ်၍လည်းေကာင်း၊ ှစ်ဖက်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ရန် အေြခအေနမေပး 
ခဲ့ဘ ဲ"လူကီးမင်းဘက်မ ှေငွသားသာလာေပးရန်၊ အဆိုပါေငွသားများကို အိမ်သိုသယ်သွားပီး ေရတွက်ပီးေနာက် 
တစ်ရက်ေရာက်မှ စာချပ်ချပ်ဆိေုပးမည်"ဟ ုေြပာကားမ အေပ  ှစ်ဖက်ညိ  င်းမ မရခဲေ့ကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ သိရှိရပါသည်။

ထိုအြပင ်ယခုအခါ လူကီးမင်းဘက်မှလည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာုံးဌာနအသီးသီးဘက်မှလည်းေကာင်း၊ 
ကန်ကာမ အေပ  က ု်ပ်မတ်ိေဆဘွက်မှ နားလည်မ ြဖင့ ်ေစာင့ဆ်ိင်ုးေပးခဲေ့သာ်လည်း ေခတ်ကာလအေနအထားှင့် 
ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ Covid 19 (First Wave) (Second Wave) (Third Wave) များေကာင့် ှစ်ဖက်ညိ  င်းအဆင်မေြပ 
မ အေပ  လူကီးမင်းဘက်မှ (၆လပုိင်း ၂၀၂၁ ခုှစ်)ရက်ကတည်းက ယေနအချန်ိအထိ ေရာင်းဖုိးဒုတိယအရစ်ေငွကုိ 
လက်ခံြခင်းမရှိဘဲ (၁၆-၁၂-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ စာချပ်၏စာမျက်ှာ (၂)အပိုဒ်(၃)(က)အား အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိဘ ဲလူကီးမင်းဘက်မ ှပျက်ကွက်ေနေကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ သိရှိရပါသည်။

သိုပါ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေချာစုလ  င်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၅၅၆၃]ဘက်မှ ေြမအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ (၁၆-
၁၂-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စာချပ်၏စာမျက်ှာ(၂)အပိဒ်ု(၃)(က)ပါအတိင်ုး ယေနအချန်ိတွင် ေရာင်းဖိုး ဒတုယိအရစ်ေငေွပး 
ေချရန် အသင့ရိှ်ေနပီး လူကီးမင်းဘက်မှ ေရာင်းဖိုးေငကွိ ုလက်ခရံန်ှင့ ်စာချပ်ပါအတိင်ုး ေြမအမ်ိ၏ေြမငှားဂရန်မရူင်း၊ 
အေရာင်းေြမပုံေြမရာဇဝင်မူရင်း၊ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ (၆၉၄၃/၂၀၁၈)မိတ မှန်ှင့် အဆက်စပ်စာချပ် 
စာတမ်းများ လက်ဝယ်ေပးအပ်ရန်ှင့ ်(၁၆-၁၂-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါစာချပ်၏ စည်းကမ်းချက်များအေပ  ဆက်လက် 
လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်ထပ်မံအသိေပး အေကာင်းကား ရှင်းလင်းအပ်ပါသည်။

သုိပါ၍ လူကီးမင်းမှ မလုိက်နာဘဲ ပျက်ကွက်လ င် (၁၆-၁၂-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စာချပ်၏စာမျက်ှာ (၃)၊ အပုိဒ် 
(၁၁)အရ က ု်ပ်၏အမ သည်ေပးေချထားေသာ ေရာင်းဖိုးေငွများ၏ (၂)ဆြဖစ်ေသာေငွများ ှင့် က ု်ပ်၏အမ သည် 
နစ်နာမ ကိ ုတစ်လုံးတစ်ခတဲည်းေပးေလျာ်ရန် ထပ်မေံတာင်းဆိသုည်။ ထိုအြပင် အထက်အပိဒ်ုပါ ေြမအမ်ိှင့ပ်တ်သက် 
၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေပးဝယ်ယူထားပီး ပဋိညာ်အား ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်ေဆာင်ရက် 
ေနချန်ိတွင် အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အား ထပ်ဆင့်လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်းမြပရန် ထပ်မံရှင်းလင်း 
တားြမစ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လူကီးမင်း ေဒ လှကည[်၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၃၀၃၉]ှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်
ပံုတင်ံုးတွင် လ ဲအပ်ထားေသာ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၆၉၃၄/၂၀၁၈)အရ ေဒ လှရင်[၁၂/သဃက 
(ိင်ု)၀၀၂၈၄၇]တိုဘက်မှ ေကညာခဲေ့သာ (၁၂-၁၀-၂၀၂၁)ရက်စဲွ၊ ေကးမုသံတင်းစာပါ ေကညာချက်အား ြပန်လည် 
ုပ်သိမ်းရန်ှင့် အဆိုပါေကညာချက်ပါအေကာင်းအရာများမမှန်ေကာင်းှင့် လူကီးမင်းဘက်မှ မမှန်မကန် 
ေကညာြခင်းသည် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေချာစုလ  င် [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၅၅၆၃]၏ ဂုဏ်သိက ာှင့်ေငွေကး 
ထိခိုက်နစ်နာေကာင်းှင့် (၁၆-၁၂-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ ပဋိညာ်ပါအချက်များအား လူကီးမင်းဘက်မှ ဆက်လက် 
လုိက်နာရန်ှင့် မလုိက်နာပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ြပစ်မ ေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ တရားမေကာင်း 
အရြဖစ်ေစ၊ အေရးယူအြပစ်ေပးိုင်ရန ်လ ဲအပ် န်ကားထားေကာင်း ေဒ လှကည[်၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၃၀၃၉]
ှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်လ ဲအပ်ထားေသာ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ ်
လ ဲစာအမှတ်(၆၉၃၄/၂၀၁၈)အရ ေဒ လှရင်[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၀၂၈၄၇]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေချာစုလ  င်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၅၅၆၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေချာစုလ  င်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၅၅၆၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.L.ေဒ 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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေမာ်လမိင်မိ၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊ 

တိုးချဲကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်(၅၇)ေန (ဘ) ဦးေနဝင်း၏ သား ဦးညြီမတ်သ ူ

[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၅၉၇၀]ှင့် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ချမ်းြမသာစည ်

မိနယ်၊ မိသစ(်၁)၊ အိမ်အမှတ်(တ-၅)ေန(ဘ) ဦးစိန်ဝင်း၏သမီး ေဒ ေရ  

ရည်ဝင်း[၉/ခအဇ(ိုင်)၀၀၅၇၅၁]တိုသည်(၂၀၁၃)ခုှစ်တွင် လက်ထပ် 

ေပါင်းသင်းခဲ့ပီး (၁၆-၂-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ှစ်ဦးသေဘာတူအကင ်

လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်းကတိစာချပ်ေရးချပ်၍ ကွာရှင်း 

ြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

ဦးညီြမတ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးညီြမတ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးဗိုလ်ြမင့်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးဗိုလ်ြမင့(်ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၀၂)

အမှတ်(၃၂၉/ဘီ)၊ လ  င်ေရ ဝါလမ်း၊အမှတ်(၃၂၉/ဘီ)၊ လ  င်ေရ ဝါလမ်း၊

သာယာေအးရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။သာယာေအးရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

(ဖုန်း)၀၉- ၉၈၁၅၂၂၄၆၁(ဖုန်း)၀၉- ၉၈၁၅၂၂၄၆၁

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်း ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်း ၂၀)

ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂
 နန်ေအးေအးမာ   ဦးေမာင်ေအး

 (တရားလို) ှင့်  (တရားပိင်) (တရားလို) ှင့်  (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (လ/၃၇/၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

မ ေလးလမ်း၊ အမှတ်(၈၆၈)ေန ဦးေမာင်ေအး(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိသသူေိစရ 

မည်။

 သင့အ်ေပ တရားလိကု ပဋညိာ်အတိင်ုးေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအပီးအပိင်ု 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ မှတ်ပံုတင်စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထား 

စွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် 

စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ ကုိယ်စားလှယ်ှင့် ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 

ြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့အ်ချက်များကိ ုေချပေြပာဆိ ု

ိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ ြဖစ်ေစ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ 

(၁)ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ်၊  (၁၃)ရက်) မွန်းမတည့်မီ 

(၁၁:၀၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ပါရှိသူ တရားလို၏စွဲဆိုချက်ကို ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၊(၁၅)ရက်ေနတွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေနြခည်လ  င်းဇာ)(ေနြခည်လ  င်းဇာ)

 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး

 ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံး ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားံုး
မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

မ လာတက သိုလ်မ လာတက သိုလ်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် BTHM သင်တန်းအတွက်၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် BTHM သင်တန်းအတွက်

ပထမှစ် သင်တန်းသားေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းပထမှစ် သင်တန်းသားေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။  မ လာတက သိုလ်တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဘွဲသင်တန်းအား ဖွင့်လှစ်ပိုချ 

မည်ြဖစ်ပါသည-်

စ် သင်တန်း  အပ်ှင်း  သင်တန်း  လက်ခံ မှတ်ချက်စ် သင်တန်း  အပ်ှင်း  သင်တန်း  လက်ခံ မှတ်ချက်

  မည့်ဘွဲ ကာလ ခွင့်ြပမည့်  မည့်ဘွဲ ကာလ ခွင့်ြပမည့်

    ဦးေရ    ဦးေရ

(၁) Bachelor of  BTHM (၄)ှစ်  (၂၅၀)ဦး  အချနိ်ြပည့်

 Tourism and  

  Hospitality 

 Management 

၂။   အဆိုပါ ဘွဲသင်တန်းအတွက် ၂၀၂၀ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲကို 

ေအာင်ြမင်သူများ ေလ ာက်ထားိုင ် ပီး သတ်မှတ်ေလ ာက်လ ာပုံစံအား 

မ လာတက သိုလ် ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင် တိုက်ိုက် ေလ ာက်ထား 

ိုင်ပါသည်။

၃။  သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်ရမည့်ရက ်- ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

၄။  ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရမည့်ေနရာ  -  ေကျာင်းသားေရးရာဌာန၊ 

   မ လာတက သိုလ်။

၅။  ေလ ာက်လ ာစတင် -  ၁၁-၁၁-၂၀၂၁

 ထုတ်ေပးမည့်ရက ်

၆။  ေလ ာက်လ ာစတင်တင်သွင်း -  ၁၁-၁၁-၂၀၂၁

 ရမည့်ရက ်  (ုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင)်

၇။  ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်  - ၃၀-၁၁-၂၀၂၁

၈။  ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း  -  ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

 ေကညာမည့်ရက ်

၉။  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းှင့ ်ကိက်ုညသီမူျား ေလ ာက်ထားိင်ုသည်-

 (က) ေလ ာက်ထားသူသည ်    ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ ်

ရမည်။

 (ခ)  ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲေသာ တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွ ေြဖဆုိ 

ေအာင်ြမင်သူသာြဖစ်ရမည်။

 (ဂ)  အြခားတက သိုလ် တစ်ခုခုတွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကားေနသူ 

မြဖစ်ရ။ 

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားများကို 

ပူးတွဲတင်ြပရမည-်

   (၁) တက သိုလ်ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲတွင ်ရရှိေသာ ရမှတ်စာရင်းမူရင်း

   (၂)  ေလ ာက်ထားသှူင့ ်မဘိှစ်ပါးစလုံး၏ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား 

   (မိတ )

  (၃) လိုင်စင်ဓာတ်ပု(ံ၂)ပုံ (ပူးတွဲ)

၁၀။ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းှင့် ေကျာင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ရမည့်ရက်ကို မ လာ 

တက သိုလ်၌ ေကညာထားပါမည်။ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများသည ်ေကျာင်းလာေရာက ်

အပ်ှံသည့်အခါ ေကျာင်းသားှင့ ်မိဘှစ်ပါး၏  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

မူရင်းများကိ ုမပျက်မကွက်(မပျက်မကွက်)မပျက်မကွက(်မပျက်မကွက)် ယူေဆာင်လာရမည်။

၁၁။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက   မ လာတက သိုလ်   ေကျာင်းသားေရးရာဌာန 

ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၀၂၅၃၉၅၃၂၊ ၀၉- ၄၀၂၆၈၁၆၂၁ သုိ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းုိင်ပါသည်။

                                                                                   ခင်ြမင့်ဝင်းခင်ြမင့်ဝင်း

ဌာနမှး(သင်တန်းေရးရာ)ဌာနမှး(သင်တန်းေရးရာ)

မ လာတက သိုလ်မ လာတက သိုလ်

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

Printed Carton Box (5ply) (၅)မျိး၊ (3ply)(၃)မျိးှင့် Printed Carton Box (5ply) (၅)မျိး၊ (3ply)(၃)မျိးှင့် 

ထုပ်ပိုးဘူးခွံ (၆)မျိး အဝယ်တင်ဒါထုပ်ပိုးဘူးခွ ံ(၆)မျိး အဝယ်တင်ဒါ
၁။ ဝယ်ယူမည့်ပစ ည်းအမည်ှင့ ်အေရအတွက်- 

 စ် ပစ ည်းအမည် အေရအတွက်စ် ပစ ည်းအမည် အေရအတွက်

 (၁)  Printed Carton Box (5ply) (၅)မျိး  (၁)  Printed Carton Box (5ply) (၅)မျိး 

  (အင်းစိန်)  (အင်းစိန်)

   - (390x310x180)mm  ၂၇,၀၀၀ခု

   - (400x300x280)mm  ၆,၂၅၀ခု

   - (330x275x235)mm  ၂၀,၀၀၀ခု

  (အင်ေရာင်း)(အင်ေရာင်း)

   - (330x275x235)mm  ၆၅,၀၀၀ခု

   - (370x270x235)mm  ၅၀,၀၀၀ခု

 (၂)  Printed Carton Box (3ply)(၃)မျိး (၂)  Printed Carton Box (3ply)(၃)မျိး 

   - (465x280x95)mm  ၄၅,၅၀၀ခု

   - (215x190x100)mm ORS Green  ၁၅,၀၀၀ခု

   - (215x190x100)mm ORS Blue  ၃၀,၀၀၀ခု

 (၃) ထုပ်ပိုးဘူးခွံ(၆)မျိး (၃) ထုပ်ပိုးဘူးခွ(ံ၆)မျိး 

   - 100ml PET Bottle & Cap (Amber)  ၅၀၀,၀၀၀စုံ

   - 100ml PET Bottle & Cap (Amber)  ၁၀၀,၀၀၀စုံ

     (Carbonate Coated)  

  - 500ml PET Bottle & Cap(White)  ၈၀၀,၀၀၀စုံ

   - 1oz Plastic Bottle & Cap (aluminium top seal)  ၈၀၀,၀၀၀စုံ

   - 2oz Plastic Bottle & Cap (aluminium top seal)  ၁,၂၀၀,၀၀၀စုံ

   - 3oz Plastic Bottle & Cap (aluminium top seal)  ၄၀၀,၀၀၀စုံ

၂။ တင်ဒါဖွင့်ပိတ်ရက ် - (၁၆-၁၁-၂၀၂၁) မှ (၁၆-၁၂-၂၀၂၁)

၃။  ပစ ည်းေပးသွင်းရမည့်စက်ု ံ -  ေဆးဝါးစက်ု(ံအင်းစိန်၊ အင်ေရာင်း)

၄။  တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ  -  ဥက   ၊ တင်ဒါလက်ခေံရးှင့ ်စစိစ်ေရးေကာ်မတ၊ီ 

   ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန

   ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။

၅။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်တင်ဒါစည်းကမ်းအေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဌာနတွင် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)  တယ်လီဖုန်းအမှတ်ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)  တယ်လီဖုန်းအမှတ်

စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊   ၀၆၇၃-၄၀၈၃၈၈စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊   ၀၆၇၃-၄၀၈၃၈၈

ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။  ၀၆၇၃-၄၀၈၃၅၄ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။  ၀၆၇၃-၄၀၈၃၅၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၆၈)၊ (အလျား၄၀xအန ံ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှဦးြမင့သ်န်ိးအမည် 

ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အတွင်းမှ တရားဝင် မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 

(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)(အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ဟု 

ေခ တွင်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၁/ရပ်ကွက်၊ ေရ တဆုပ် 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၆၈/က)၊ (အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ 

ေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအေဆာက် 

အဦှင့်အတူ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား   မိမိကိုယ်တိုင ် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး 

စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း[၅/ခဥတ(ိုင်) 

၀၆၃၀၁၁]ကုိင်ေဆာင်ထားသူထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအေဆာက် 

အဦတို၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများ 

ယူေဆာင်၍ က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦတုိ၏ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒ 

ှင့်အညီ အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ)  ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ)  ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)

LL.B,A.G.T.I(EP), D.B.L, D.M.L  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၃၂)LL.B,A.G.T.I(EP), D.B.L, D.M.L  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၃၂)

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

ေဒ ချယ်ရီလ  င်(LL.B)   ဦးစိုးလွင်ဦး(LL.B)ေဒ ချယ်ရီလ  င်(LL.B)   ဦးစိုးလွင်ဦး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၆၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၉၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၆၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၉၈၁)

အမှတ်(၁၃၂)၊ ပ-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ ပ-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉- ၇၆၅၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉- ၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄ဖုန်း-၀၉- ၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉- ၇၆၅၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉- ၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄

"တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍"တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ တင်ဇာလီဦး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၆၀၄၅]သည် 

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၄-A1)၏ (၂)
ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ ေြမညီထပ(်ယာ)ေြခရင်းခန်း အခန်းအမှတ်(A-1)ဟုေခ တွင် 
ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၁ေပခွဲx၄၈ေပ) တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ 
လေူနထိင်ုအသုံးြပခွင့အ်ပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် အားလုံးတိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုထားသ ူ
ဦးညီညီစိုး[၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၀၀၀၁၉]ှင့် ေဒ ဝင်းပပေအး[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၂၅၈၉]
ကိင်ုေဆာင်သမှူ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း 
သြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  
အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးမင်းသက်(LL.B)  ေဒ မာလာခင်(LL.B)ဦးမျိးမင်းသက(်LL.B)  ေဒ မာလာခင်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၅၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၄၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၅၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၄၃)
အမှတ်(၂/၂၇၅/ခ)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(၃၇၆)၊ ြမဝတီလမ်း၊ (၁/၁၁) အမှတ်(၂/၂၇၅/ခ)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(၃၇၆)၊ ြမဝတီလမ်း၊ (၁/၁၁) 
(၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊  ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊(၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊  ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။   ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။   ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၇၁၁၄  ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၈၀၆၆၄၂ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၇၁၁၄  ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၈၀၆၆၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကန်လမ်း၊ ဒုတိယထပ်၊ တုိက်အမှတ် 

(၇၈)ဟေုခ တွင် သည့ ်ေဒ ြမသန်ိး(HGU-၀၀၆၃၉၁)+ေဒ ြမသန်း(HGU-၀၆၃၀၄၉)
တို အမည်ေပါက် Mini Condo တိက်ုခန်းအမျိးအစား အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၃x၇၀)
ရှိသည့်တိုက်ခန်းအား လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ြမသိန်း(HGU-၀၀၆၃၉၁)ှင့် 
ေဒ ြမသန်း(HGU-၀၆၃၀၄၉)တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင  ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက တရားဝင်စာရက ်

စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝသန်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝသန်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သူဇာေမာင်(LL.B)ေဒ ခင်သူဇာေမာင်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၅၆၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၅၆၂)

အမှတ်(၂၂၃/က)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၂၃/က)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ 
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၇၇၇၂၁၊ ၀၉-၇၆၅၃၀၆၇၉၉ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၇၇၇၂၁၊ ၀၉-၇၆၅၃၀၆၇၉၉

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(1/YRPHD/21-22)ေခ ယူြခင်းေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများဝယ်ယူရန ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(1/YRPHD/21-22)ေခ ယူြခင်း

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရးဌာနခဲွမှ 

ြပည်သူကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ေဆးှင့်ေဆး 

ပစ ည်းများကိ ုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူ၍ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်တရားဝင်မှတ်ပုံတင ်

ရှိသည့် ေဆးကုမ ဏီများအေနြဖင့ ်တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်း၍ ြမန်မာ FDA အသိ 

အမှတ်ြပ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများကို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စတင်ေရာင်းချမည့်ေန  -  ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမ စတင်လက်ခံမည့်ေန  -  ၂၄-၁၁-၂၀၂၁ရက်

တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်ှင့်အချနိ ် -  ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ရက်၊ 

  မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာ

ေရးဦးစီးဌာန၊ အမှတ် (၅၂၀)၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဖုန်း-09-

765151270 သို ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီးဌာနသယံဇာတေရးရာဝန်ကီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း၊ ကရင်ြပည်နယ်မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘ  ာေရးှစ် (ေအာက်တိုဘာလမှ မတ်လအထိ)အတွင်း ြပည်ေထာင်စ ု

ေငလွုံးေငရွင်း  အသုံးစရတ်ိရန်ပုေံငြွဖင့ ် ေဆာင်ရက်မည့လ်ပ်ုငန်းများအား 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါ 

သည်။

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၂၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက်မှ (၇-၁၂-၂၀၂၁)

 ေရာင်းချမည့်ရက ်  ရက်ထိ

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက ် -  (၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်မှ (၁၄-၁၂-၂၀၂၁)

   ရက် (၁၆:၀၀)နာရီထိ

 တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့ ် -  (၂၃-၁၂-၂၀၂၁)(ကာသပေတးေန) 

 ရက်ှင့်အချနိ်  နံနက် (၁၀:၃၀)နာရီ

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  ကရင်ြပည်နယ ်  လ ပ်စစ်အင်ဂျင်

 ေရာင်းချ/တင်သွင်းရမည့်ေနရာ  နယီာုံး၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၁)

   ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမိ။

၃။  အေသးစိတ်သိရှိလိုပါကရင်ြပည်နယ်

 လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးဖုန်း - ၀၉-၄၂၂၄၈၆၇၅၈၊ ၀၉-၇၇၇၆၁၈၇၃၇၊

    ၀၉-၅၆၆၂၁၆၂၊ ၀၉-၅၆၆၂၁၆၃ သို 

   တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါ 

   သည်။

တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၂)ရပ်ကွက်၊ 
စွယ်ေတာ်ပတ်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၉၅၂)၊ ေဒ ခင်သန်း အမည်(ပါမစ်)စွယ်ေတာ်ပတ်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၉၅၂)၊ ေဒ ခင်သန်း အမည်(ပါမစ်)
ေြမေပ ရှိအိမ် ခံေြမအား အပီးအပိုင်လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေြမေပ ရှိအိမ် ခံေြမအား အပီးအပိုင်လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၂)ရပ်ကွက်၊ စွယ်ေတာ်ပတ်လမ်း၊ အိမ်အမှတ် 

(၉၉၉)ေန၊ ေဒ ခင်မာကည်[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၈၅၇၇၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် များအရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည-်

အထက်ပါအိမ် ခံေြမြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်သန်း(ပါမစ်)အမည်ေပါက် (၁၀x၆၀)ေပ ေြမေပ တွင်
ေဆာက်လပ်ုထားသည့အ်မ်ိ ခေံြမှင့ ်သက်ဆိင်ုေသာ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ် 
စပ်ဆက်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချ ပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟုဆုိေသာ ခင်ပွန်း ဦးစံေအာင်[၁၂/ဗဟန 
(ုိင်)၀၈၇၄၃၉]ှင့်ဇနီး ေဒ ခင်ယ်ု [၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၆၇၀၁၇]တိုထံမ ှေဒ ခင်မာကည်(၂၀-၁၁-၂၀၂၁)
ရက်တွင် အသိ သက်ေသများေရှေမှာက်၌ေရာင်းဖုိးေငွများ တစ်လံုးတစ်ခဲတည်း ေပးေချ၍ အပီးအပုိင် 
လက်ေရာက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ သူဇာေအာင်   ေဒ ခင် ပံးလ  င်   ေဒ ြမတ်ပန်းသစ်ေဒ သူဇာေအာင်   ေဒ ခင် ပံးလ  င်   ေဒ ြမတ်ပန်းသစ်
LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO (LL.B)                         LL.B,LL.M(Candidate)LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO (LL.B)                         LL.B,LL.M(Candidate)
(G.C.I.P Switzerland)           (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇)  (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀)                 (G.C.I.P Switzerland)           (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇)  (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀)                 
(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)                      အထက်တန်းေရှေနများ  (စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)                      အထက်တန်းေရှေနများ  
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

T    .    Z   .    A    ( Law    Firm )T    .    Z   .    A    ( Law    Firm )
တိုက်အမှတ်-၂၈၃/၆၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်-၂၈၃/၆၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၉၉၃၇၊ ၀၉-၇၆၄၂၀၆၁၂၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၉၉၃၇၊ ၀၉-၇၆၄၂၀၆၁၂၃

အများသိေစရန်  ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်  ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

-(၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၈၀)၊ ဧရိယာ(၄၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့် 
ထိေုြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ နန်းန ာြမင့်[၁၃/လရန(ိုင်)၂၄၆၆၄၆]ေဒ နန်းန ာြမင့်[၁၃/လရန(ိုင်)၂၄၆၆၄၆]မှ တရားဝင်လက်ေရာက်ဝယ်
ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီးေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသိရှိြခင်းမရှိဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ 
ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ
မြပလုပ်ရန်ှင့် ထုိက့ဲသုိြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သိဂ   ေအာင်(LL.B,Dip in Business Law)ေဒ သိဂ   ေအာင်(LL.B,Dip in Business Law)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၄)
အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈

သစ်

ေတာ

နဲ

သစ်

ပင်

ချစ်

ခင်

တဲ့

လူ

မျိး

သစ်

ပင်

ကို

ှစ်

စ်

စိုက်

ေရ 

တိုက်

ကို

စိုး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၅၅/ခ)၊ ေြမအမျိးအစား(ှစ်-၆၀)ဂရန်၊ ေြမအကျယ ်

အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှသည့အ်နက်မှ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၁၀x၆၀)ရိှေသာ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရာဇသူရ(၁၄)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၅၅/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ စမီခံန် ခဲွေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ

ဦးေကျာ်သဟူန်ိး[၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၁၉၀၉၈၁]ှင့ ်ေဒ စိုးစိုးေအး[၆/ကသန(ိင်ု) 

၀၅၆၆၆၂]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

ေပးပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမရူင်းများှင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိသာ 

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထွန်းိုင်ေအာင်(LL.B,C.B.L)ဦးထွန်းိုင်ေအာင်(LL.B,C.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၆)

အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ 

(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂



ိုဝင်ဘာ   ၂၂၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ၅၂လမ်း၊ (၂)လ ာ၊ အမှတ်(၁၁၅)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျားေပ၂၀xအနံ 

ေပ၆၀)အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းသ ူဦးေအာင်တင်ထွန်း[၁၂/သခန 
(ိုင်)၀၀၀၅၉၈]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိထားေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်
စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ နန်းဟွမ်ခမ်း[၁၃/နခန(ိုင်)၀၆၄၇၇၄]မှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်နဝေဒးအိမ်ရာ

စမီကံန်ိး)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃/၄)၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆/၇)၊ 

အကျယ်အဝန်း(အလျားေပ၆၀xအနေံပ၅၀) ဧရယိာ(၀.၀၆၈)ဧကရိှ (၁) ဦးဝင်းိင်ု 

[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၃၁၂၈၇]ှင့် (၂) ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး(ခ) ေဒ ေအးေအးသိန်း[၁၂/

ကမတ(ိုင်)၀၃၅၇၂၆]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား ၎င်းတိုထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ ်အဆက် 

အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူများြဖစ်ကသည့် (၁)ဦးစိုင်းေနထက်ေအာင ်

စွာ[၁၃/တကန(ိုင်)၀၁၆၅၆၄]ှင့် (၂) ေဒ ြမတ်ြမတ်စမ်း[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၂ 

၆၄၀]တိုမှ ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို) 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း 

မရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း 

က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)

တိုးချဲ၊ ဇဇီဝါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(D-၅)၊ ဧရယိာ(၀.၂၂၂ဧက) (အလျားေပ ၁၀၀xအနေံပ 
၉၇)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်
ြဖစ်သူ ေဒ စုြမတ်ေအာင[်၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၆၇၆၆] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးေအာင် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၈၈)
အခန်း(၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အခန်း(၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ စံြပ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၈)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အေဆာက်အဦ၏ (၃-လ ာ)
(ေြခရင်းဘက်)တိုက်ခန်းအား လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ ေအးေအးေထွး[၁၂/
ပဇတ(ိင်ု)၀၂၄၇၁၇]က တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် ေဒ ေအး 
ေအးေထွးထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ စန်းစန်းသွင်က အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယ ူ
သွားရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။

အဆိုပါ တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရး 
ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍  
(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း မရူင်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ 
က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု    ဥပေဒှင့်အညီ    ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ စန်းစန်းသွင် ေဒ ခင်ခင်ဆု(LL.B) ေဒ စန်းစန်းသွင် ေဒ ခင်ခင်ဆု(LL.B)
 [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၂၉၂၄] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၅၆)(၇-၁၂-၂၀၁၂) [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၂၉၂၄] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၅၆)(၇-၁၂-၂၀၁၂)
  အမှတ်(၂၆၆)၊ စံြပ(၃)လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၂၆၆)၊ စံြပ(၃)လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ 
  ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၈၂၉၈  ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၈၂၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ ဓမ ာံုလမ်း၊ တုိက်အမှတ် 

(၄၃၄/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ တစ်ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၏ ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း 

(အလျားေပ ၁၈xအနေံပ ၅၄)ရိှ တိက်ုခန်း တစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းေြမကွက်၏ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန် စာချပ်ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်အတူ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ပုိင်ဆုိင်သည်ဟု 

အဆိြုပပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ေဒ အုံးြမင့[်၁၂/သဃက (ိင်ု)၀၂၄၅၉၅]

က တာဝန်ယူဝန်ခံ၍ ေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို 

ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံး 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးခင်အိ(LL.B)ေဒ မိုးခင်အိ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၅၁)

အမှတ်(၃၇)၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၁၄၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၇၇၀၅၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၁၄၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၇၇၀၅၀

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ရှမ်းြပည်နယ်ကုသေရးှင့်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနရှမ်းြပည်နယ်ကုသေရးှင့်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့ ်ြပည်နယ်ကသုေရး 
ှင့်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ အမျိးသမီးှင့် 
ကေလးေဆးုံကီး၊ လွိင်လင်ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ခိုလမ်ေဆးုံ၊ 
မိနယ်ေဆးုံများှင့ ်  တိုက်နယ်ေဆးုံများ   မိနယ်ြပည်သူ   
ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မိခင်ကေလးကျန်းမာေရးဌာန၊ ေဒသ ရ 
ကျန်းမာေရးဌာန၊ ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန/ဌာနခဲွများအတွက် 
လိအုပ် ေသာ ေဆးဝါးများ ဝယ်ယရူန်အတွက် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေခ ယ ူ
အပ်ပါသည်။
၂။ စတင်ေရာင်းချမည့်ေနရက ် - ၂၂-၁၁-၂၀၂၁(တနလ  ာေန )
 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - ၁၇-၁၂-၂၀၂၁(ေသာကာေန)
၃။ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက ရှမ်းြပည်နယ်ကုသေရးှင့်ြပည်သူ
ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန (ေတာင်ကီး) ဖန်ုး(၀၈၁-၂၁၂၁၀၆၉၊ ၀၈၁-
၂၁၂၁၅၆၇)သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်မ ေဒ ေအးေအးသန်ပိုင်ဆိုင်ေသာ သိပ ံေဈး(အလုံ) ဆိုင် 

အမှတ်(ဂ/ ၁၂၊ ဂ/၁၃) ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာအုပ်(၂)အုပ် ေပျာက်ဆံုးသွား 

ပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။
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ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမ 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၅)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇(ဘ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၂၉)၊ ဧရိယာ(24'4"x40')ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၏ (က)ဘက်ြခမ်း၊ (12 1

2
'x40')ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၂)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသ ူဦးချစ်လ  င်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၇၂၆၇]မှ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုကာ 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် ၎င်းထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက  အပီးအပုိင် 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တက ွ က ်ုပ်ထံသို   လူကိုယ်တိုင ်  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။
 (လ ဲအပ် န်ကားသူ) (လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)လ ဲအပ် န်ကားသူ) (လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)
 ေဒ ေအးငိမ်းြဖ ဦးမျိးမင်းေဆွ(LL.B) ေဒ ေအးငိမ်းြဖ ဦးမျိးမင်းေဆ(ွLL.B)
 [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၈၃၇၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၃၉) [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၈၃၇၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၃၉)
  အမှတ်(၃၁)၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၃၁)၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ 
  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၁၁၄၇၃  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၁၁၄၇၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၂၀)၊  ၅-လ ာ(ဘီ)၊ ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၅x၅၅)ရှိ တိုက်ခန်း 
တွင်တပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မတီာ၊ ေရေမာ်တာတိုှင့အ်တ ူအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
တိုအား တစ်ပါးသူထံတွင် ထပ်ဆင့်ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းထားြခင်း 
အစရိှသည်တုိ  လံုးဝကင်းရှင်းပါေကာင်းကုိ ဝန်ခံလျက် မိမိကုိယ်တုိင်စီမံခန်ခဲွေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရှိပါသည်ဟု အဆိုြပသူ ဦးခိုင်စည်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၄၅၃၇]ထံမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
အပီးသတ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလှဝင်းစိုးဦးလှဝင်းစိုး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၃၈) [LL.B,WIPO(Switzerland)]တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၃၈) [LL.B,WIPO(Switzerland)]
တိုက်အမှတ်(၂၅)၊ ေြမညီ(Hall)၊ ပန်းတေနာ်လမ်း၊ လင်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ တိုက်အမှတ်(၂၅)၊ ေြမညီ(Hall)၊ ပန်းတေနာ်လမ်း၊ လင်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိစမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ဘို ခရံပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ အမှတ်(၉၆)ဟေုခ  

တွင်ေသာေြမကွက်ကီးအနက်မှ   ေပ(၂၀x၆၈)ရှိေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက ်
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သ ူ
ဦးေနမျိးထွန်းှင့်ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌးတိုမှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံ၍ 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးထူးေကျာ်စိုးှင့ ်
ေဒ ပိုးသဲြဖဝင်းတိုမ ှဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
အပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၂၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၂၂၇)
အမှတ်(၁၂၆)၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၂၆)၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၃၇၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၃၇၁

ေဒ ဝင်းကှင့်အများသိေစရန်သတိေပးေကညာြခင်းေဒ ဝင်းကှင့်အများသိေစရန်သတိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ကလုားကီးစကွုက်သစ်၊ 

မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ် (၇၉၆/ခ)ေန ဦးသန်းထွန်း(ဘ)ဦးထွန်းချစ်[၉/မနမ(ိင်ု)၀၅၄ 
၆၈၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်-

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ကလုားကီးစကွုက်သစ်၊ 
ေြမတုိင်းအမှတ်  (သကမ-၁)၊  ေြမငှားစာချပ်အမှတ်-၇၈၂/၂၀၀၄၊  ေြမကွက် 
အမှတ်(၆၄၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေပ (၄၀x၆၀) ဦးထွန်းချစ် အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မှာ ဦးသန်းထွန်းပိင်ုဆိင်ုေသာ ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်ေပ ရှိ ေဆာက်လုပ်ထားေသာအိမ်တွင် ေဒ ေစာကည်အား သက်ရှိ 
ထင်ရှားရိှ ေနစ်အတွင်း ေနထိင်ုခွင့ေ်ပးထားရာ ေဒ ေစာကည်ကွယ်လွန်ချန်ိတွင် 
၎င်းှင့အ်တေူနြဖစ်သ ူေဒ ဝင်းကမှ ေြမငှားဂရန်စာချပ်အား ယေူဆာင်ထားပီး 
ယင်းအိမ် ခံေြမအား ေရာင်းချြခင်း၊ အိမ်အား ဖိချြခင်းများြပလုပ်ေဆာင်ရက်
လျက်ရှိပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ပိုင်ရှင်အမှန်ြဖစ်သ ူဦးသန်းထွန်း မသိရှိဘဲ 
ြပလုပ်ေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ကို သေဘာတူြခင်းမရှိ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ 
လိက်ုနာြခင်းမရိှဘ ဲဆက်လက်ေဆာင်ရက်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေဒ ဝင်းကှင့ ်အများသေိစရန် သတေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သ ာထွန်း(LL.B) ေဒ နီလာဝင်း(LL.B,D.B.L) ေဒ သ ာထွန်း(LL.B) ေဒ နီလာဝင်း(LL.B,D.B.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန(စ-်၄၀၅၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၅၉၃)
 ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၅၅၆၉၀၄ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၉၁ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၅၅၆၉၀၄ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၉၁

အမှတ်(၇၁၁)၊ ေရ ဝါထွန်းလမ်း၊ ေရ ပုပ ါးလမ်း၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၁၁)၊ ေရ ဝါထွန်းလမ်း၊ ေရ ပုပ ါးလမ်း၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ကဝမိနယ်၊ အန်ုးဲှေကျးရာေန အဖ ဦးလင်းေအးေဖ 

[၇/ကဝန(ိင်ု)၀၈၅၃၂၃]၊ အမ ိေဒ ွန်ွန်ေဝ(ကွယ်လွန်)တို၏သား ေမာင်ေကျာ် 

ေဇလင်း[၇/ကဝန(ိုင်)၀၉၃၄၃၇]သည်  ဖခင်ြဖစ်သူ၏  ဆိုဆုံးမမ ကို  မနာခံဘဲ 

အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ပါသြဖင့ ်    ယေနမှစ၍   သားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

ဦးလင်းေအးေဖ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးလင်းေအးေဖ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်ဦးဦးေမာင်ေမာင်ဦး

B.A(Q),H.G.P,R.LB.A(Q),H.G.P,R.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၂၆၀/၁၉၈၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၂၆၀/၁၉၈၇)

Ph:09-5182982Ph:09-5182982

တိုက်(၁၆)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (ယုဇနပလာဇာ)၊ တိုက်(၁၆)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (ယုဇနပလာဇာ)၊ 

သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ 

မေကွးလမ်း၊ အမှတ်(၆၁၇) ေန ဦးလှဝင်း[၁၂/အလန(ုိင်)၀၁၄၆၈၁]ှင့် ေဒ မိမ ိ

လ  င်[၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၄၆၈၂]တိုမှ ၎င်းတို၏ သမီးြဖစ်သ ူမှင်းြမသီတာ[၁၂/

လသယ(ိုင်)၀၃၉၂၈၆]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်မိဘ၊ ေဆွမျိးညီအစ်ကိ ုေမာင်ှမ 

တို၏  ဆိုဆုံးမမ ကို နားမေထာင်ဘဲ  ေနစ်ှင့်အမ   မိဘစိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

အမျိးမျိးြပလပ်ုေနသည့ ်အတွက် သမီးအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ ေနာက်ေနာင်တွင် မှင်းြမသီတာှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ  

ကိုမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်မဟုတ်ေကာင်း မိဘ၊ ေဆွမျိး၊ ညီအစ်ကို ေမာင်ှမ 

များှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဦးလှဝင်း-ေဒ မိမိလ  င်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးလှဝင်း-ေဒ မိမိလ  င်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းမာလာ(LL.B)ေဒ ဝင်းမာလာ(LL.B)

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

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

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

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
က န်ေတာ် ကိုေသာင်းေဖ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၃၅၂၇]၏သားြဖစ်သူ 

ေမာင်မင်းေသာ်ဇင်(ခ) မိဟုာမက်ဆိဟုိဒ်ုမှာ (၂၈-၁၀-၂၀၁၉)ရက်တွင် ရန်ကန်ုမိ၊ 
ဗဟိုအမျိးသမီးေဆးုံကီးတွင် ေမွးဖွားခဲ့ေသာ က န်ေတာ်၏ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်းဝင် သားအရင်းြဖစ်ပီး  ေမွးစာရင်းမူရင်းမှာ က န်ေတာ် ဖခင်အရင်းြဖစ်သူ 
ထံတွင်ရှိပါေသာေကာင့် တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ လိမ်လည်၍ နယ်မိများတွင ်
ေမွးစာရင်း အတြုပလပ်ုြခင်း၊ ရန်ကန်ုဗဟိအုမျိးသမီးေဆးုံကီးတွင် (ေပျာက်ဆုံး၊ 
ပျက်စီး)ေကာင်း ေမွးစာရင်း မိတ ေလ ာက်ထားြခင်းများှင့် လ.ဝ.က အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်းတွင် (ေမွးတိုး)ထည့သွ်င်းြခင်းများ ြပလပ်ုပါက သက်ဆိင်ုရာမှ မြပလပ်ုေပး 
ပါရန် ကန်ကွက်ပါေကာင်းှင့ ် ြပလုပ်ပီးပါကလည်း တုပလိမ်လည်ထားမှန်း 
သိလျက်ှင့် အမှန်ကဲ့သို အသုံးြပေသာသူများအား ေမွးစာရင်းဥပေဒအရေသာ ်
လည်းေကာင်း၊ လ.ဝ.က ဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာင်း တရားစွဲဆိုလိမ့်မည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ကိုေသာင်းေဖ(ခ)ကိုမင်းကိုေသာင်းေဖ(ခ)ကိုမင်း
[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၃၅၂၇][၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၃၅၂၇]

"၁၆-၁၀-၂၀၂၁ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၃၁) "၁၆-၁၀-၂၀၂၁ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၃၁) 
ေကာ်ြငာက  ပါ ဦးသန်းေမာင်ှင့် အများသိေစရန် ေကာ်ြငာက  ပါ ဦးသန်းေမာင်ှင့ ်အများသိေစရန် 

ေကာ်ြငာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း"ေကာ်ြငာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း"
၁၆-၁၀-၂၀၂၁ရက်ေန  ေကးမံုသတင်းစာေကာ်ြငာက  တွင် ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ လက်ပံတန်းမိနယ်၊ က န်းကေလးအေရှဘက်ကမ်းတာဆံုရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကန်ုြပည်လမ်း၊ ကွင်းအမှတ်(၁၀၇၀/AN)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၃/စ)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅)
ဧကှင့ပ်တ်သက်၍ ဦးသန်းေမာင်ှင့ ်အများသေိစရန် ေကညာချက်အား ေဒ ဇင် 
မင်းဦး[၇/လပတ(ိင်ု)၁၃၂၇၃၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာခဲပ့ါသည်။ 
ယခုအခါ အဆုိပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ မိသားစုကားေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ပီး

ြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါေကညာချက်အား ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးပါေကာင်း ေဒ ဇင်မင်းဦး၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သ ာထွန်း(LL.B) ေဒ နီလာဝင်း(LL.B,DBL) ေဒ သ ာထွန်း(LL.B) ေဒ နီလာဝင်း(LL.B,DBL)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၅၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၅၉၃)
 ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၅၅၆၉၀၄ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၉၁ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၅၅၆၉၀၄ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၉၁

အမှတ်(၆၃၀)၊ နဝရတ်ကိုးသွယ်လမ်း၊ (၅၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၃၀)၊ နဝရတ်ကိုးသွယ်လမ်း၊ (၅၆)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေအာင်ကိုိုင်[၁၄/ပသန(ိုင်)၂၀၄ 

၇၈၆]၏ သေ  ဘာသားလပ်ုသက်မှတ်တမ်း 
စာအုပ် (ရန်-၀၁၇၀၁/၂၀၀၆)မှာ ခရီး 
သွားစ် ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၆၆၀၂၈၂၇၅ဖုန်း-၀၉-၂၆၆၀၂၈၂၇၅

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာင်းြမ 

မိ၊ အ.ထ.က(၁)၊ ဒသမတန်းတွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ မင်းသန်ခိင်ု၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေဇာ်လင်းေထွး 

[၁၄/မမန(ိုင်)၁၈၆၂၄၈]ြဖစ်ပါသည်။

မိခင်အမည်မှန်မိခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အ.ထ.က(၂)၊ 

တက သိုလ်ဝင်တန်းမှ    မခင်ြမတ်သ ူ

၏မိခင်အမည်မှန်မှာ ေဒ ခိုင်သင်းစိုး 

[၁၀/ရမန(ုိင်)၂၂၄၀၆၆] ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ေဒ ခိုင်သင်းစိုးေဒ ခိုင်သင်းစိုး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဒိုက်ဦးမိ၊ အထက-ဗျက်ကီး၊ 

တက သုိလ်ဝင်တန်း(A)မှ မေွးေွးလ  င် 

ှင့်သတ မတန်းမှ မအိြမတ်ေွးတို၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေကျာ်ိင်ုစိုး [၁၄/

အဂပ(ိုင်)၂၆၃၁၂၄] ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ိုဝင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ အင်းဝ(၇)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၇၇)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂x၆၀)၊ အလယ်ကွက်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ် 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း 
ှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေမာင်ေမာင်ေအးှင့် ဦးြမင့်သိန်းတို အမည်များြဖင့ ်
ပူးတဲွအမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက် ဦးေမာင်ေမာင်ေအး၏ဇနီး ေဒ ေသာင်းခင်ထံမှ ေဒ စုိးစုိးဝင်း 
[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၅၆၅၈၈]သည် "ှစ်ဦးသေဘာတူအဆင့်ဆင့်အဆက်စပ် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်"များြဖင့် 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)
(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ ေရ စင်(၈)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၅၅၀)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမ 

စီမံခန်ခွဲမ  ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ သ ာေဆွ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၄၂၇၅]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် 

မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက် ကိုယ်တိုင်မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်

လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံ လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက ်

ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၉)၊ ေစာရန်ပိုင်လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၆၄၃)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ 

ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင်  ဦးြမစန်း(PME-၀၆၉၄၇၇)အမည်ြဖင့်  အမည်ေပါက်  မှတ်သားတည်ရှိပီး 

အမည်ေပါက်၏သားသမီးထံမှ ေဒ ေနြခည်ေအာင်[၁၃/လရန(ိုင်)၁၈၄၅၄၈]မှ မှတ်ပုံတင်စာချပ်ကီးြဖင့ ်

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွထံသို 

စကားကမ်းလှမ်းလာရာ   က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ  အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်း အဝယ် ြပလပ်ုေသာ 

တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက ်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ သုတ(၈)

လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၂/က)၊ ဦးသန်းစုိး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမအကျယ် 
ေပ(၂၀x၆၀)ရှိေြမကွက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဦးသနး်စိုး[၁၂/လမန 
(ိင်ု)၀၂၃၉၈၀]မှ အမည်ေပါက်လျက်ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 
တစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ဦးေအာင်လင်းဖိး[၁၄/ပသန(ိင်ု) 
၁၉၃၁၇၅]+ေဒ နန်းခမ်းသိန်းဝင်း[၇/ပခန(ိုင်)၃၁၃၄၇၄]တိုမှ    စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ် 
စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူများ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူများ-  န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်လင်းဖိး+   ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)ဦးေအာင်လင်းဖိး+   ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)
ေဒ နန်းခမ်းသိန်းဝင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)ေဒ နန်းခမ်းသိန်းဝင်း 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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၃၀၀)၊ (အလျားေပ ၄၀x အနေံပ ၆၀)အကျယ်ရိှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြမကွက် 
ကီး၏ ေြမကွက်ကို မျက်ှာမူ၍ ကည့်ေသာ်(ဘယ်ဘက်/ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)ရှိ အလျား 
ေပ၂၀xအနံေပ ၆၀ အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ 
စိ ာမဏိလမ်း၊ အမှတ်(၃၀၀/ဘီ)ဟုေခ တွင်သည့်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် 
ဦးြမင့်သိန်း အမည်ေပါက်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းထံမှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ေရာင်းသူ 
ေဒ ဦးြမခင်[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၄၇၉၀၆]မှ ဝယ်ယူ ပုိင်ဆုိင်လက်ရိှထားေနထုိင်ပီး ေရာင်းချြခင်းြဖင့် 
စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေဆေွဆဦွး[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၂၀၄၆၇]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုး 
ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်
က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏ န်ကားချက်ြဖင့်-ဝယ်သူ၏ န်ကားချက်ြဖင့-်
ေဒ မရန်ဂျာဆိုင်း LL.B,D.B.L,D.I.Lေဒ မရန်ဂျာဆိုင်း LL.B,D.B.L,D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၅၅)
အမှတ်(၅၆၁)၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၆၁)၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၅၁၃၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၅၁၃၄

ေမာင်ေဝလ ံထွန်း(ခ)ဝဏ [၁၀/ခဆန(ိုင်)၁၀၃၃၄၂]အားေမာင်ေဝလ ံထွန်း(ခ)ဝဏ [၁၀/ခဆန(ိုင်)၁၀၃၃၄၂]အား
သားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင် အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသားအြဖစ်မ ှအပီးအပိုင ်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ ဖဖံေကျးရာ၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၄၈)ေန ဦးလှထွန်း 

[၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၃၂၈၂၅]ှင့် ေဒ တင်ေအး[၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၃၃၀၆၄]တို၏ သားြဖစ်သူ 
ေမာင်ေဝလ ံထွန်း(ခ) ဝဏ [၁၀/ခဆန(ိုင်)၁၀၃၃၄၂]သည် မိဘတို၏ ေြပာဆိုဆုံးမမ များကို 
လိက်ုနာမ မရိှဘ၊ဲ မမိသိေဘာဆ အေလျာက် ြပမေူဆာင်ရက်သွားပါေသာေကာင့၊် သားအြဖစ်မှ 
အပီးအပိုင ်အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း၊ ေမာင်ေဝလ ံထွန်း(ခ)ဝဏ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ေငွေရးေကးေရးကိစ များ၊ လူမ ေရးကိစ များှင့်တက ွေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ကို မိဘများှင့်
ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။
ဦးလှထွန်းှင့်ေဒ တင်ေအးတို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးလှထွန်းှင့်ေဒ တင်ေအးတို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ဦးေမာင်ဇင်ဦးေမာင်ဇင်
အရာခံဗိုလ်(ေလ-ငိမ်း)အရာခံဗိုလ်(ေလ-ငိမ်း)

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

(၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ အမှတ်(၉၀၄)ေန (ေဒ ေသာင်း 
စန်ိ)၏ခင်ပွန်း၊ သားသမီးငါးဦးတို၏ဖခင်၊ ေြမးေလးေယာက်တို၏ 
အဘိုးသည် ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၂:၁၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ 
(၉၆)ပါးေသာရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  မွန်းလွဲ 
၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး 
ရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ဝင်းဝင်ေဒ ဝင်းဝငး်ိုငးိုင်(ခ) မတူးတူး ်(ခ) မတူးတူး 
အသကအသက် (၆၂) ှစ် ် (၆၂) ှစ် 

ရနကု်န်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်၊ ေရ လ  င်လမ်း(၇၁)ေန [ဦးတင်လ  င်- 

ေဒ ခင်စန်းရီ(ခ)ေဒ ပူစူး]တို၏ တစ်ဦးတည်းေသာ သမီး (ဦးြမင့ ်

သန်ိး)-ေဒ ခင်သန်းက ယ်တို၏တမူ ေမာင်ြပည့်ဖိးဟန်၏ ေကျးဇူး 

ရှင်မခိင် ေဒ ဝင်းဝင်းုိင်(ခ)မတူးတူးသည် ၂၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ  

၁ နာရီတွင် ုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ရက် 

နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ 

(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ြဖြဖတင်ေဒ ြဖြဖတင်

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ [ဗိုလ်ကီးရဲွန်  

(ငိမ်း)-ေဒ ကည်ကည]်တို၏သမီးလတ်၊ [ဗိုလ်မှး 

စိန ်လွင ်( ငိမ ်း)-ေဒ ရီရီရ ှိန ်]တို၏သမီးေခ းမ၊ 

သာေကတမိနယ်၊ (၁၀/ေတာင်)၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျ 

ဝတီ(၆)လမ်း၊ တုိက်(၁၂/A)၊ အခန်း(၁၀၁)ေန Captain 

ေမာင်ေမာင်လွင်၏ချစ်ဇနီး၊ မသိမ့်သိမ့ ်လွင်(ခ)

ှင်းေဝလွင်၊ ေမာင်စုိးေဝလွင်၊ ေမာင်တုိးေဝလွင်တုိ၏ 

ေမွးသမိခင်ေကျးဇးူရှင် ေဒ ြဖြဖတင်သည် ၁၈-၁၁-

၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) ည ၁၀:၅၅ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစန်းေအာင်ဦးစန်းေအာင်
အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်

(ဦးေဒါင်းေရ -ေဒ ြမင့်ြမင့)်တို၏သား၊ (ဦးလင်းပင်ထိပ်တင်လတ-်
ေဒ ခင်ခင်သန်ိး)တို၏သားသမက်၊ ေဒ တင်ေဆြွဖ၏ ခင်ပွန်း၊ ေကျာ်ေကျာ် 
ထက်-ခိင်ုဇာထွန်း၊ ြမတ်စေုအာင်-Wyle တို၏ဖခင်၊ ဘိထုက်၊ ညထီက်တို၏ 
အဘုိးသည် ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်တွင် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု နယူးေယာက် 
ြပည်နယ်တွင်   ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း   ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၄၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၄၄၂၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀.၆ေပx၆၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ၃၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင် 

သရက်လမ်း၊ အမှတ်(၄၄၂)ဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 
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ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့ ်

ရိှသည်ဆုိပါက စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
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ဖတ်စရာယေန

ယူဂ ာိုင်ငံ၌ အရယ်ေရာက်ပီးသူအားလံုး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးမည်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း

၃၄ ဒသမ ၅၁ သန်းေကျာ်ရှိလာ

အခန်းဆက်ဝတ ရှည်
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စာ  » ၁၂
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၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုတရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု

အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုးထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတုိင်း 

အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

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

ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

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

အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ ်တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို ဖိတ်ေခ ၍ တိုင်းရင်းသား ြပည်သ ူ

တစ်ရပ်လုံး၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ အားေပးကူညီပီး ုိင်ငံေတာ်၏ ထုတ်ကုန်များစွာထုတ်လုပ်ုိင်သည့် အလုပ်အကုိင် အခွင့် 

အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး အမျိးသားယ်ေကျးမ  စိက်ုလက ဏာ 

များ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ေနြပည်ေတာ်     ိုဝင်ဘာ     ၂၁

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ထိခိုက်ခဲ့ရ 

သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအြပင် အုပ်ချပ်ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး 

က  ေပါင်းစံုတုိကုိ  ြပန်လည်ကစုားသွားိင်ုေရး ဘက်ေပါင်းစုမှံ အရိှန် 

အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် 

လည်း ကုိဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများ 

ှင့်  ြပည်သူလူထု၏  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကို 

ေရှတန်းကျစွာြဖင့ ်  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်းပီသစွာ    တာဝန်များကို 

ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ထိသုို ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သမူျား၏ ကျန်းမာေရးက  ြမင့တ်င်ေရး 

ဆိုင်ရာများကို အစိုးရ၊ တပ်မေတာ်၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်

ြပည်သူများက  ဟန်ချက်ညီညီ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ များအေပ  
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စသည့် အဖွဲအစည်းများက ိုင်ငံ့အကျိးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကိ ု         စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို  

မန်ယူအသင်းဟာ ပရီမီယာလိဂ်တန်းတက်အသင်း ဝက်ဖိုဒ်အသင်းကိ ုေလးဂိုး-

တစ်ဂိုးနဲ   ံးနိမ့်ခဲ့ပီး ေနာက်တစ်ရက်ြဖစ်တဲ့ ိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်မှာ အသင်းနည်းြပ 

ဆိုးရှားကိ ုနည်းြပအြဖစ်ကေန ထုတ်ပယ်လိုက်ပီြဖစ်ပါတယ်။

ခုနစ်ပွဲမှာ ငါးပွဲအထိ  ံးပွဲ ကံ

ေနာ်ေဝိုင်ငံသား နည်းြပ ဆိုးရှားရဲ မန်ယူအသင်းနဲ  ချပ်ဆိုထားတဲ့ သုံးှစ် 

သက်တမ်းရှိစာချပ်ဟာ ၂၀၂၄ ခုှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ကုန်ဆုံးမှာြဖစ်ေပမယ့ ်

အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်း၊ လက်စတာစီးတီးအသင်း၊ လီဗာပူးအသင်းနဲ  မန်စီးတီး 

အသင်းတိုကိ ု ံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစ်ေတွအပါအဝင် ပရီမီယာလိဂ်ေနာက်ဆုံးခုနစ်ပွဲမှာ 
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စသည့်       အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်    NLD   ပါတီဝင် 

ေတာင်တွင်းကီးမိနယ ်     အမှတ်(၂)

တိုင်းေဒသကီး   လ တ်ေတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်ေဟာင်း    ဗိဿိုးနယ်ေြမ PDF 
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မိနယ် ေနာင်ဘိုေကျးရာအနီး ေနာင်ဘို 
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