
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်  ၁   ရက်၊     တနဂ  ေွေန။                                                                                                                                            Sunday,       19     December    2021          ၁၀၅၉၂

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၀စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၁၉

ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

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

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

သမိုင်းဝင် ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ေဒးဝိေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား ဘက်စုံြပြပင်မွမ်းမံ၍ ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ 

ငှက်ြမတ်နားေတာ်တင်လှပူေဇာ်ပွဲှင့် ဗုဒ ါဘိေသက အေနကဇာတင် မဟာမဂ  လာအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  လှည်းကူး 

မိနယ်   အင်းတိုင်ေဒသ   သီရိ 

မဂ  လာကုန်းေြမ၌    တည်ထား 

ပေူဇာ်သည့ ်သမိင်ုးဝင်ဆေံတာ်ရှင် 

ကျိက်ေဒးဝိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

အား      ဘက်စုံြပြပင်မွမ်းမံ၍ 

ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊    ငှက်ြမတ ်

နားေတာ်      တင်လှပူေဇာ်ပွဲှင့် 

ဗုဒ ါဘိေသက   အေနကဇာတင် 

မဟာမဂ  လာ     အခမ်းအနားကို 

သာသနာေတာ်ှစ်  ၂၅၆၅  ခုှစ်၊ 

ေကာဇာသက ရာဇ်  ၁၃၈၃  ခုှစ်၊ 

နတ်ေတာ်လြပည့်ေန ြဖစ်သည့ ်

ယေန    နံနက်ပိုင်းတွင်  ကျင်းပ 

ြပလုပ်ရာ  တိပိဋကေရးချယ်ေရး

အဖဲွဩဝါဒါစရယိ၊ ိင်ုငေံတာ်ဗဟိ ု

သံဃာ့ဝန်ေဆာင်၊      အဂ မဟာ 

ပ  ိတ    ဘဒ    နာရဒါဘိဝံသ 

(သ.စ.အ ဓမ ာစရိယဝဋံသကာ) 

ပါဠိပါရဂူ၊   ဗဟန်းေညာင်တုန်း 

ေကျာင်းတိက်ု နာယကဆရာေတာ် 

ှင့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ေထရဝါဒ 

ဗုဒ သာသနာြပတက သုိလ် ဒုတိယ 

ပါေမာက ချပ်    အဂ မဟာသဒ မ  

ေဇာတိကဓဇ၊ မဟာဓမ ကထိက 

ဗဟဇုနဟတိဓရ၊ မဟာဂ ဝါစက 

ပ  တိ ေဒါက်တာ ဘဒ  ေဆကိ  

(ဓမ ဒူတဆရာေတာ်)တုိ အမှးြပသည့် 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  သမိုင်းဝင ် ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ေဒးဝိေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား  ရတနာ 

စိန်ဖူးေတာ် တင်လှပူေဇာ်စ်။

၂၀၂၁ ခုှစ်ရဲ 

ပုလဲအတွဲများှင့ ်

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ 

ြပပွဲကီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လူနာသစ် ၁၇၀ ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  

ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင် န်းရှိ

မိြပှင့ ်ေဒသဖွံဖိးေရး

စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းမှသည ်

ေနေပျာ်ဖွယ်ရာ 

လူမ ပတ်ဝန်းကျင်ဆီသို



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   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

ြပည်ေထာင်စုေအးချမ်းသာယာေရး ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း

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 အိအိမွန် 

စာြပင ် - ေဒ ခင်ယုေဆွှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစည်သူလွငှ်င့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုကီး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုြမန်မာိင်ုငအံား  ဖျက်လိဖုျက်ဆီးလပ်ုသ ူ
များ၊ အစွန်းေရာက်များှင့ ်အကမ်းဖက်အဖျက်သမားများမှလဲွ၍ ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံား 
အားလုံးက လိလုားေမ ာ်လင့ေ်နကသည်။ ထိုေကာင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးကိလုိလုားသမူျား 
ှင့ ်မလိလုားသမူျားကိ ုခဲွြခား ြမင်ိင်ုပီး ိင်ုငသံားအများစသုည် ငမ်ိးချမ်းသာယာ 
ေရးကို ေစာင့်ကိေနကပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည ်လွတ်လပ်ေရးရပီးသည်မှစ၍ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ 
ယေနထက်တုိင် မပီးဆုံးေသးဘ ဲတုိင်းရင်းသားနယ်ေြမေဒသအချိတွင် ပဋိပက  
များရိှေနေသးရာ မငမ်ိးချမ်းြခင်း၏ဆိုးကျိးများကိ ုေဒသခတံိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား 
ကံေတွခံစားေနကရသည်။ ှစ်ေပါင်း (၇၀) ေကျာ်ကာ ကံေတွခံစားေနရေသာ 
ေဒသများမှာ မငိမ်းချမ်းမ ၏အကျိးဆက်ေကာင့် ဖွံဖိးတိးုတက်မ များလည်း 
ေနာက်ကျကျန်ေနရသည်။ ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်ြပည်ေထာင်စတုစ်ဝန်းလုံး ငမ်ိးချမ်း 
သာယာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနေသာ်လည်း  အြပည့်အဝ 
မေရာက်ေသးသည်ကိုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

မငိမ်းချမ်းေသာေဒသများတွင ်  ကချင်ြပည်နယ်၊   ကရင်ြပည်နယ်၊    ရှမ်း 
ြပည်နယ်၊  ကယားြပည်နယ်၊   ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ ေဒသအချိရိှေနသည်။    ယခုအခါ 
မငိမ်းချမ်းြခင်း၏အကျိးရလဒ်ှင့ ်   ငိမ်းချမ်းြခင်း၏အကျိးရလဒ်များကို သိရှိ 
နားလည်ပီး ငိမ်းချမ်းြခင်းကိ ုေရှး ေဆာင်ရက်ကရာတွင ်  ရခိုင်ြပည်နယ်သည ်
ငမ်ိးချမ်းသာယာဝေြပာေရးကိ ုေရှး ေနပြီဖစ်သည်။ ေရခေံြမခ ံသဘာဝအေြခခမံျား 
ေပါများေသာ ရခိင်ုြပည်နယ်သည် ငမ်ိးချမ်းေရးေရာင်ြခည် ယှက်သန်းေနပြီဖစ်ေသာ 
ေကာင့် မကာမီတွင် ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာေသာြပည်နယ်အြဖစ်သုိ တက်လှမ်း 
လာေတာ့မည်ြဖစ်သည်။

အလားတပူင် အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  
ညိ  င်းေရးေကာ်မတှီင့ ်NCA လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းမြပရေသးေသာ တိင်ုးရင်းသား 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ ေြခာက်ဖွဲတိုသည ် ဒီဇင်ဘာလ  ၁၅  ရက်ှင့်   ၁၆ ရက်တွင် 
ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း မိုင်းလားမိ၌ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ဆိုင်ရာကိစ များ
ှင့် ကျန်းမာေရး၊  ေဒသဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာကိစ များအား  အလွတ်သေဘာေတွဆုံ 
ေဆွးေွးခဲ့ကသည်ကိြုမင်ေတွခဲရ့ာ ြပည်ေထာင်စုကီးအကျိး၊ ေဒသခတံိင်ုးရင်းသား 
ြပည်သမူျားအကျိးအတွက် ငမ်ိးချမ်းေရးခရီးကိ ုေအာင်ြမင်စွာတက်လှမ်းိင်ုပါေစ 
ဟု ဆ ြပမိပါသည်။

ိင်ုငေံတာ်ှင့တ်ပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးတခံါးကိ ုအမဖွဲင့လှ်စ်ထားပီး 
ြပည်ေထာင်စုကီးေအးချမ်းသာယာေရးအတွက် ှစ်ဦးှစ်ဖက်အြပန်အလှန် အေပး 
အယ ူအေလ ာ့အတင်းညိ  င်းြခင်းြဖင့် ငိမ်းချမ်းြခင်းကို ေဆာင်က်းုိင်ပါသည်။ 
အေရးကီးသည်မှာ အဓကိသက်ဆိင်ုသမူျားအေနြဖင့ ်စတ်ိရင်းစတ်ိထားမှန်ကန်မ  
ှင့် ငိမ်းချမ်းရမည်ဟူသည့် ထက်သန်ေသာစိတ်ထားများြဖင့် မြဖစ်မေနကိးပမ်း 
ကမည်ဆိလု င် ငမ်ိးချမ်းေရးမှာ အလှမ်းမေဝးဘ ဲရခိင်ုြပည်နယ်ကဲသ့ို ငမ်ိးချမ်းေရး 
ခရီးပန်းတိုင်ကို အြမန်ဆုံးေရာက်ရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ လက်ရှိတွင ်တိုင်းရင်းသား 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲအချိ၏    ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု     ေဖာက်ဖျက်မ အချိသာရှိပီး 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ ေလျာ့နည်းေနပီဟ ုဆိုိုင်သည်။

လက်ရိှကာလတွင် ြပည်တွင်းမှ အမျိးသားသစ ာေဖာက်များက ြပည်ပအားကိုး 
ြဖင့ ်တိင်ုးြပည်ပျက်စီးရာပျက်စီးေကာင်း အဖျက်လပ်ုရပ်များကိ ုအချိေဒသများတွင် 
ြပလုပ်လျက်ရိှေနသည်။  ြပည်တွင်းမှ  အစွန်းေရာက်များှင့်   အသိမဲ့သူများအား 
ေသွးထိုးေြမာက်ပင့ ်   ေထာက်ပံ့အားေပးပီး   အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီး 
သတ်ြဖတ်မ များ  ြပလုပ်ေနသည်။ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့ ်
အကမ်းဖက်အဖျက်သမားများ အပီးတုိင်ချပ်ငိမ်းေစေရးအတွက် ေနစ်ှင့်အမ  
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည်။ ြပည်သမူျားပူးေပါင်းပါဝင်မ  အားေကာင်းလာသည် 
ှင့်အမ  အကမ်းဖက်အဖျက်လုပ်ရပ်များ အြမန်ဆုံးချပ်ငိမ်းသွားမည်ြဖစ်သည်။

လွတ်လပ်ေရးရပီးသည်မ ှှစ်ေပါင်း (၇၀) ေကျာ်ကာလာသည့ ်ြပည်တွင်း 

လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ  ချပ်ငမ်ိးပီး ြပည်ေထာင်စုကီး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းအများစုအေနြဖင့ ်  ဆ ရှိကသည်ကိ ု
ေတွလာရပီြဖစ်သည်။ ုိင်ငံေတာ်အေနြဖင့်  ြပည်သူများလုိလားသည့် ပါတီစံုဒီမို 
ကေရစီစနစ်ကို   မှန်မှန်ကန်ကန်   ေြဖာင့်ေြဖာင့်တန်းတန်းေဖာ်ေဆာင်ေနပီး 
အနာဂတ်တွင် ဒမီိကုေရစဖီက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကီး ြဖစ်ေပ လာေအာင် ရည်မှန်း 
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည်။ ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုပထမဦးစားေပးအြဖစ ် အားလုံး 
ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်လ င် ပီးြပည့စ်ုေံသာ အားလုံးေမ ာ်လင့သ်ည့ ်ရည်မှန်း 
ချက်ပန်းတိုင်သို ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်သည်။

သုိြဖစ်ရာ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာုိင်ငံေတာ်တွင် ငိမ်းချမ်းြခင်း၏အရသာများ၊ 
ငိမ်းချမ်းြခင်း၏ အသီးအပွင့်များ၊ ငိမ်းချမ်းြခင်း၏အကျိးရလဒ်များကုိ သက်ဆုိင် 
ရာတိင်ုးရင်းသားအဖဲွအစည်းများှင့ြ်ပည်သအူားလုံး နားလည်သရိှိေနကပြီဖစ်ရာ 

ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်းေဆာင်က်း၍ အကမ်းဖက်အဖျက်သမား 
များကိ ုရှင်းလင်းဖယ်ရှားလိက်ုပါက ငမ်ိးချမ်းသာယာဝေြပာပီး ဖံွဖိးတိးုတက်သည့် 

ြပည်ေထာင်စုကီး အလျင်အြမန်ြဖစ်ထွန်းလာမည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း။     ။

ဗဟန်းမိနယ် ငါးထပ်ကီးေြမာက်ရပ်ကွက် လိပ်ြပာကန်ေကျာင်းတိုက် 
ဟံသာ၀တီေကျာင်း ေပ ၃၀၀ ေကျာ်အရှည် လမ်းအလှေရစက်ချမဂ  လာကျင်းပ

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈  

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး     ဗဟန်းမိနယ် 

ငါးထပ်ကီးေြမာက်ရပ်ကွက် လပ်ိြပာကန် 

ေကျာင်းတိုက ်        ဟံသာဝတီေကျာင်း 

ပဓာနနာယကဆရာေတာ်                 ဘဒ   

ေဉယျမေထရ ်  သက်ေတာ် (၁၀၁) ှစ် 

သိက ာေတာ်(၈၁)ဝါ၏        ဘ၀နတ်ထံ 

စံလွန်ေတာ်မူြခင်း     တစ်လြပည့်အလှ 

ေတာ်ှင့်    ဆရာေတာ်အားရည်မှန်း၍ 

ေပ  ၃၀၀  ေကျာ်အရှည်ရှ ိ   လမ်းအလှ 

ေရစက်ချမဂ  လာအခမ်းအနားကိ ု  ယေန  

နံနက်ပိုင်းက  အဆိုပါ  ေကျာင်းတိုက်၌ 

ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ         ကာနီကန်ေကျာင်း  

ဆရာေတာ် အဂ မဟာသဒ မ  ေဇာတိက 

ဓဇ ဘဒ    ေရ၀တက   ငါးပါးသလီချးီြမင့်ပီး    

ပရိသတ်များက     သံဃာေတာ်များအား 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ     ဆက်ကပ်ကသည်။   

ဆက်လက်၍     န ာေအာင်ေြမေကျာင်း         

ဆရာေတာ်  ဘဒ  နိမလက  ေပ ၃၀၀ 

ေကျာ်အရှည်ရှ ိ           လမ်းခင်းရြခင်း  

အေကာင်း  ေလ ာက်ထားပီး ကာနီကန် 

ေကျာင်းဆရာေတာ်က  ေရစက်ချအု 

ေမာဒနာတရား  ေဟာကားသည်။ 

ဆရာေတာ်အားရည်မှန်း၍ ေပ ၃၀၀ 

ေကျာ်အရှည်ရိှလမ်းအား      ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး  ဗဟန်းမိနယ ်  ငါးထပ်ကီး 

ေြမာက်ရပ်ကွက် လိပ်ြပာကန်ေကျာင်းတုိက်  

န ာေအာင်ေြမေကျာင်း      ပဓာနနာယက 

ဆရာေတာ်  အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတကိဓဇ 

ေဒါက်တာ ဘဒ  နိမလ(Ph.D)ှင့် အလှ 

ရှင်များ စေုပါင်း၍ လမ်းခင်း ေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                              အာကာစိုး

မိုင်းဆတ်မိနယ်၌ ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက် ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရန်ပုံေငွ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်
မိုင်းဆတ်  ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပုိင်း) မုိင်းဆတ်မိနယ် တွင်  ေကျးရာဖံွဖိးတုိး 

တက် ေရးလပ်ုငန်းစမီကံန်ိး (VDP) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 

ရက်မည့်ေကျးရာများအတွက ်   ရန်ပုံေငွလ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွ ဲ

အခမ်းအနားကုိ ခုိင်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး

ဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါအခမ်းအနားတွင် မုိင်းဆတ်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသ 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန  ဦးစီးမှး ဦးိင်ုလင်းဦးက  ေကျးရာ 

ဖွံဖိးတိုးတက ်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း          ေဆာင်ရက်မည့် 

 ေကျးရာများအ ေနြဖင့်       ရန်ပံုေငွများကုိေလလွင့်ဆံုး းံမ    

မြဖစ်ေစရန်ှင့်  ေကျးရာဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာ

တွင် သတ်မှတ်စခံျန်ိစံ န်းြပည့မ် ီေရး  အေလးထားေဆာင်ရက် 

သွားရန်    ေြပာကားပီး   တက် ေရာက်လာက ေသာ ေကျးရာ 

စမီကံန်ိး ေကာ်မတဝီင်များထသံို  ရန်ပု ံေငမွျားလ ဲ ေြပာင်းေပးအပ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိုင်းဆတ်မိနယ ်  ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနအ ေနြဖင့ ်၂၀၂၁-၂၀၂၂ မနီဘီတ်ဂျက်တွင် ေကျးရာဖံွဖိး 

တုိးတက်ေရးရန်ပံု ေငွြဖင့်   ဟားကွယ်ေကျးရာ၊  ပန်ခုိက်ေကျးရာ၊ 

မယ်မိေုကျးရာ၊ တာစ ုေကျးရာ၊  ေနာင်ဖာေကျးရာှင့ ် ေနာင်လျန် 

ေကျးရာတုိအား တစ်ရာလ င် ေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀  န်းြဖင့်  ေကျးရာ 

ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း  သရိသည်။                   ဖိးေကျာ်(ပုေံတာင်ေြမ) 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာ၊ ပိုစတာှင့် ပန်းချီပိင်ပွဲများ ကျင်းပ
ေမှာ်ဘီ  ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု  ေမှာ်ဘီမိနယ်တွင်  ပညာေရးဌာနက 

ဦးစီးကျင်းပသည့် မိနယ်အဆင့် (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရး 

ေနအထမ်ိးအမှတ်အကိ စာစစီာကုံး၊ ကဗျာ၊ ပိစုတာှင့် ပန်းချ ီ

စာေပ ပိင်ပွဲများကိ ုဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ေမှာ်ဘီ အထက(တပ်ကီးကုန်း)ေကျာင်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး   လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ   ကျင်းပရာတွင ် 

အထက်တန်းအဆင့် ကဗျာပိင်ပဲွတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၁၁ ဦး၊  အလယ်တန်းအဆင့်  စာစီစာကံုးပိင်ပဲွတွင်  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၂၅ ဦး ှင့်  ပုိစတာပိင်ပဲွတွင်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

၁၇ ဦး၊ မူလတန်းအဆင့်ပန်းချီပိင်ပဲွတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ  

၂၃ ဦး   စစုေုပါင်း ၇၆  ဦး  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ေကာင်း သရိသည်။

အဆုိပါပိင်ပဲွများတွင် ေမှာ်ဘီမိနယ်အတွင်းရိှ   အထက်တန်း 

ေကျာင်း ၁၅ ေကျာင်း၊ အလယ်တန်းေကျာင်း ၂၅ ေကျာင်း၊ 

မလူတန်းေကျာင်း ၂၃ ေကျာင်းတိုမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကပီး   အထက်တန်းအဆင့်၊  အလယ်တန်းအဆင့်၊ 

မလူတန်းအဆင့်  အသီးသီးတွင်  ပထမ၊  ဒတုယိ၊  တတယိဆမုျား 

ရရိှမည့်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအေနြဖင့ ် ခိင်ုအဆင့်တွင် 

ဆက်လက်သွားေရာက်ယှ်ပိင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေမှာ်ဘ ီ

မိနယ်ပညာေရးမှး   ေဒ ြမတ်ြမတ်ေထွးထံမ ှ  သိရသည်။

 ဉာဏ်ဟိန်း



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၊ ဇနီး ေဒ ကကလှှင့ ်အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာကသမူျားက ဗဟန်းေညာင်တန်ုးေကျာင်းတိက်ုနာယက 

ဆရာေတာ်ထံမ ှကိုးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၊ 

ဇနီး ေဒ ကကလှတို ရတနာစန်ိဖူးေတာ်အား ဗဟန်းေညာင်တန်ုးေကျာင်းတိက်ုနာယက ဆရာေတာ်ထ ံ

ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၊ 

ဇနီး ေဒ ကကလှတုိ၏ မိသားစုဝင်များက ငှက်ြမတ်နားေတာ်အား  ဆရာေတာ်ထံ  ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၊ ဇနီး ေဒ ကကလှ၊ မိသားစုဝင ်

များှင့ ်အဖဲွဝင်များက ရတနာစန်ိဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ်တိုအား 

ပင့ေ်ဆာင်၍ ေစတေီတာ်ကီးအား လက်ယာရစ်လှည့လ်ည်ပင့ေ်ဆာင် 

ပူေဇာ်ကစ်။

 ေရှဖုံးမှ

ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ် အရှင် 

သူြမတ်များ       က ေရာက်ချးီြမင့် 

ေတာ်မူကသည်။ 

အဆိုပါ          အခမ်းအနားသို 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၊ 

ဇနီး ေဒ ကကလှှင့် မိသားစုဝင် 

များ၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဝင်များ   ြဖစ်ကသည့ ်

ဗိုလ်ချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်းှင့် 

ဇနီး၊ ဗုိလ်ချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေကျာ် 

ှင့်  ဇနီး၊    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

မိုးြမင့်ထွန်း၊    ေကာင်စီတွဲဖက ်

အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး  

ရဲဝင်းဦးှင့ ် ဇနီး၊  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများ၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်၊   ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေရ)ှင့် ဇနီး၊  ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ    တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများှင့်    ဇနီးများ၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းစစ်ဌာနချပ် တုိင်းမှး၊ 

ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန်၊   ဖိတ်ကား 

ထားသည့် ဧည့်သည်ေတာ်များ၊ 

ေစတနာရှင်အလှရှင်များ၊ အရာရိှ၊ 

စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ ဝတ်အသင်း 

အဖွဲများှင့် ေဒသခံြပည်သူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

နာယူကည်ညိ

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်၊ ဇနီးှင့ ်အခမ်းအနား 

တက်ေရာက်လာကသူများက 

ဗဟန်းေညာင်တန်ုးေကျာင်းတိက်ု 

နာယက ဆရာေတာ်ထံမှ ကိုးပါး 

သီလ   ခံယူေဆာက်တည်ကပီး 

ဥပါသကာများက   ပရိတ်ပန်း၊ 

ပရိတ်ေရ၊ ပရိတ်ချည်၊ ပရိတ်သဲများ 

ကိ ုသဃံာေတာ်များထ ံဆက်ကပ် 

သည်။ ထိုေနာက် သံဃာေတာ် 

အရှင်သူြမတ်တို   ရတ်ပွားချးီြမင့် 

ေတာ်မူကသည့်   ပရိတ်တရား 

ေတာ်များကို   နာယူကည်ညိက 

သည်။

တားဆီးကာရံ

ယင်းေနာက် ဥပါသကာများက 

ပရိတ်ပန်း၊ ပရိတ်ေရ၊ ပရိတ်ချည်၊ 

ပရိတ်သဲများကိ ု     ယူေဆာင်၍ 

ေစတေီတာ်ပရဝိဏ်ုတွင် ပက်ဖျန်း 

ကဲြဖန်ချည်ေှာင် တားဆီးကာရံ 

ကသည်။ 

ထိုေနာက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ   ဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊  ဇနီးှင့် 

မိသားစုဝင်များက       ရတနာ 

စန်ိဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ်ှင့ ် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများအား   ဗဟန်း 

ေညာင်တုန်းေကျာင်းတုိက်နာယက 

စာမျက်ှာ ၄ သို 



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ဆရာေတာ်ထံ ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ကသည်။ ဆက်လက်၍ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရး      ေကာင်စီဝင ်

များ၊  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများှင့ ်

အခမ်းအနား တက်ေရာက်လာက 

သူများက   လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

အား  သံဃာေတာ်  အရှင်သူြမတ ်

များထံ       ဆက်ကပ်လှဒါန်းက 

သည်။ 

ယင်းေနာက် ဓမ ဒူတ ဆရာေတာ် 

ထံမှ အုေမာဒနာတရားနာယူ၍ 

လှဒါန်းမ  အစုစုအတွက် ေရစက် 

သွန်းချ အမ ေပးေဝကသည်။ 

ပင့်ေဆာင်ပူေဇာ်

ထိုေနာက်    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊   ဇနီး၊ 

မိသားစုဝင်များှင့် အဖွဲဝင်များ 

သည် ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ် 

နားေတာ်တိုအား   ပင့်ေဆာင်၍ 

ေစတေီတာ်ကီးအား လက်ယာရစ် 

လှည့်လည်ပင့်ေဆာင ် ပူေဇာ်က 

သည်။ ထိုေနာက် မဂ  လာအချနိ် 

တွင် ရတနာစန်ိဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ် 

နားေတာ်တိုအား မဂ  လာရထားပျ ံ

ြဖင့်       ေစတီေတာ်အထွတ်သို 

ပင့ေ်ဆာင်၍ ပရတ်ိနံသာရည်များ 

ပက်ဖျန်းကကာ   ရတနာစိန်ဖူး 

ေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ် တင်လှ 

ပူေဇာ်ေအာင်ြမင်ြခင်း     အထိမ်း 

အမှတ် ရတနာ ေရ မိုး၊ ေငွမိုးများ 

ရာသွန်းဖိးကသည်။

ပရိတ်နံသာရည ်ပက်ဖျန်း

ဆက်လက်ပီး   သံဃာေတာ် 

အရှင်သူြမတ်များက သမိုင်းဝင ်

ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ေဒးဝ ိ   ေစတီ 

ေတာ်ြမတ်ကီးအား ဗဒု ါဘေိသက 

အေနကဇာတင်၍   ဗုဒ ါဘိသိတ် 

သွန်းေတာ်မူကပီး     ဗုဒ သာသနံ 

စိရံ  တိ  တု      သုံးကိမ်ရတ်ဆိ ု

ဆုေတာင်း၍      မဟာမဂ  လာ 

အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ 

ယင်းေနာက်       ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ      ဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် ဇနီးတို 

က မဂ  လာေမာ်ကွန်း ေကျာက်စာ 

ေတာ်အား   ပရိတ်နံသာရည်များ 

ြဖင့်       ပက်ဖျန်းဖွင့်လှစ်ပီး 

ေခါင်းေလာင်းေတာ်အား ကိုးချက် 

ထိုးခတ်ပူေဇာ်၍       ေမတ ာြပ 

သည်။

ထိုေနာက်       ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ    ဥက   ၊ 

ိင်ုငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည် သမုိင်း 

ဝင် ဆေံတာ်ရှင်ကျိက်ေဒးဝေိစတီ

ေတာ်ြမတ်ကီး၏ ဧည့သ်ည်ေတာ် 

မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်း 

တင်      လက်မှတ်ေရးထိုးပူေဇာ ်

သည်။

ေနဆွမ်းဆက်ကပ်

အခမ်းအနားအပီးတွင် ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  ဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်  ဇနီး၊ 

အခမ်းအနား တက်ေရာက်လာက 

သူများသည ်ဆရာေတာ်၊ သံဃာ 

ေတာ်များအား ေနဆွမ်းဆက်ကပ် 

လှဒါန်းကကာ တက်ေရာက်လာ 

ကသည့ ်ဧည့သ်ည်ေတာ်များအား 

ေနလယ်စာြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့ခ်ခံဲ ့

ကသည်။

အဆုိပါ  သမုိင်းဝင်ဆံေတာ်ရှင် 

ကျိက်ေဒးဝိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

သည်      ကရဝိက   မင်းကီး 

ဟသံာဝတထီီးနန်းစိုးစေံတာ်မစူ် 

တည်ထားကိုးကွယ်ေတာ်မူသည့ ်

ေစတေီတာ် (၇)ဆအူနက် စတတု  

ေြမာက်တည်ထားသည့ ်   ေစတီ 

ေတာ်ြဖစ်ပီး သာသနာသက ရာဇ် 

၁၄၈၉ ခုှစ်၊  ြမန်မာသက ရာဇ် 

၃၀၇ ခုှစ်တွင်   ဘုရားတည် 

ပီးစီးခဲ့ေကာင်း၊    ကျိက် သည် 

ဘုရား၊  ေဒး သည်  ကုန်း၊ ဝ ိသည် 

သဖန်း  ြဖစ်သြဖင့ ်   သဖန်းကုန်း 

ဘုရားဟု    အဓိပ ာယ်ရေကာင်း၊ 

သာသနာေတာ်သက ရာဇ် ၁၉၇၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ြမန်မာသက ရာဇ် ၇၈၈ 

ခုှစ်        ဗညားဓမ ရာဇာမင်း 

လက်ထက်တွင်   ပထမအကိမ ်

eာဏ်ေတာ် ၅ ေတာင်ငုံ၍  ၇၅ 

ေတာင်အြဖစ် ြပြပင်မွမ်းမံ ပူေဇာ် 

ခဲ့ေကာင်း၊     သာသနာေတာ် 

သက ရာဇ် ၂၁၆၀ ြပည့်ှစ်၊ ြမန်မာ 

သက ရာဇ်   ၉၇၈   ခုှစ်တွင် 

အေနာက်ဘက်လွန် မင်းတရား 

ကီးက            ပျက်စီးေနသည့ ်

ဆံေတာ်ရှင်    ကျိက်ေဒးဝိေစတီ

ေတာ်ြမတ်ကီးအား    ဒုတိယ 

အကမ်ိ eာဏ်ေတာ် ၅ ေတာင်ငု၍ံ 

eာဏ်ေတာ်အေတာင် ၈၀ ရိှ ေစတ ီ

ေတာ်ကီးအြဖစ် ြပြပင်မွမ်းမံ၍ 

ေရ ထီးေတာ်တင်လှပူေဇာ်ခဲ့က 

ေကာင်း၊ ယင်းေနာက် ငလျင်ဒဏ် 

ှင့်  ဒုတိယကမ ာစစ်တိုအတွင်း 

အေကာင်း      အမျိးမျိးေကာင့ ်

ပျက်စီးယိုယွင်းခဲ့မ များြဖစ်ေပ ခဲ့

သြဖင့်         ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ 

တပ်မေတာ်၊  ေဒသခံြပည်သူများ၊ 

ေစတနာရှင်    အလှရှင်များက 

ေခတ်အဆက်ဆက် ြပြပင်မွမ်းမ ံ

ခဲ့ကေကာင်း၊   ယခုအခါတွင် 

လည်း  ေစတေီတာ်ြမတ်ကီးသည် 

ပျက်စီးယိုယွင်းမ များ     ြဖစ်ေပ  

လာခဲ့သြဖင့ ်ေစတီေတာ်ေဂါပက 

အဖွဲဝင်များ၊ ေဒသခံြပည်သူများ 

၏ ေမတ ာရပ်ခံချက်အရ ုိင်ငံေတာ် 

ဩဝါဒါစရယိ ဆရာေတာ်ကီးများ 

ထ ံ             တင်ြပေလ ာက်ထား၍ 

ခုနစ်ရက်သားသမီး  ေစတနာရှင် 

အလှရှင်များ စုေပါင်းပီး ဘက်စုံ

ြပြပင်မွမ်းမခံဲ့ကြခင်းြဖစ် ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

၏ ဇနီး ေဒ ကကလှ၊ မသိားစဝုင်များှင့ ်အဖဲွဝင်များက ရတနာစန်ိဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ်တုိအား 

မဂ  လာရထားပျြံဖင့ ်ေစတီေတာ်အထွတ်သို ပင့်ေဆာင်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၊ ဇနီး ေဒ ကကလှတိုက ဆရာေတာ်၊ 

သံဃာေတာ်များအား ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၊     ဇနီး    ေဒ ကကလှတိုက 

ေခါင်းေလာင်းေတာ်အား    ကိုးချက်ထိုးခတ်ပူေဇာ်၍    ေမတ ာြပ 

စ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁
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တက သိုလ်များ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက ်ရည်မှန်းချက်ထား

( ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၃/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

အချိေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် လုံ ခံေရးအေြခအေနများှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များေကာင့်  ပညာသင်ကားမ များ 

အြပည့်အဝေဆာင်ရက်ိုင်မ မရှိေသးသည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ပညာသင်ကားရာတွင် လုံ ခံမ ရှိေစေရးှင့် ပညာ 

အြပည့်အဝသင်ကားိုင်ေရးအတွက် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသားမိဘများှင့် သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲအစည်း  စသည့် ေလးဖွဲပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း၊ မကာမီအချနိ်တွင်လည်း တက သိုလ်များြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက် 

ရည်မှန်းချက်ထားရှိေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။
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ိင်ုငေံတာ်ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ု(ရနက်န်ု/မ ေလး)တို၏ (၂၇)ကမ်ိေြမာက ်သာသနတက သလီမဟာဘွဲှင်းသဘငအ်ခမ်းအနား ကျင်းပ
ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ  ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိ  သာသနာ့ 

တက သိုလ် (ရန်ကုန်/မ ေလး)တို၏ (၂၇)ကိမ်ေြမာက ်မဟာဘွဲှင်း 

သဘင်အခမ်းအနားကို  ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိ 

သာသနာ့တက သိုလ်(ရန်ကုန်) မဟာဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

အခမ်းအနားသို ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွဥက    ဗန်းေမာ် 

ေကျာင်းတိုက ်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ အမှးြပ 

သည့် တက သိုလ်အုပ်ချပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲဆရာေတာ်များ၊ ေထရဝါဒဗုဒ  

သာသနာြပ သဝါဒါစရိယအဖွဲ ဆရာေတာ်များ၊ ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိ

သာသနာတ့က သိလ်ု(ရန်ကန်ု/မ ေလး)တိုမှ သင်ကား/စမီ ံဆရာေတာ် 

များ၊ ဘဲွခသံဃံာေတာ်များ က ေရာက်ချးီြမင့ေ်တာ်မူကပီး သာသနာေရး 

ှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကို၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစုိးှင့် ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်

ေရှးဦးစွာ အခမ်းအနားအား ''နေမာတဿ" သုံးကိမ်ရတ်ဆို 

ဘုရားကန်ေတာ့ဖွင့်လှစ်ပီး သာသနာေရးှင့်  ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးအမှးြပေသာ ပရိသတ်အေပါင်းတုိက ိင်ုငေံတာ် 

သဃံမဟာနာယကအဖဲွဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ပရိယတ သိာသနာ့တက သုိလ် 

များ၏အဓိပတိ ေဒါက်တာဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ ဆရာေတာ်ထံမှ 

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ပီး သာရဏီယသဝါဒကထာ နာယူက 

သည်။ ဆက်လက်၍ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ ဒတုယိဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိ သာသနာ့တက သိုလ်များ အုပ်ချပ်ေရးဗဟိုအဖွဲ 

ဥက   ဆရာေတာ် ဘဒ  သမုဂ  လာဘဝိသံ(မိင်ုးေသာက်) ဆရာေတာ်ကီး 

ထံမှ သေမ ာဒနီယသဝါဒကထာ နာယူကသည်။

ဆက်လက်၍ အခမ်းအနားအစီအစ်အရ ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိ 

သာသနာတ့က သိလ်ု(ရန်ကန်ု) ေမာ်ကွန်းထန်ိးဆရာေတာ် ဘဒ  သမုန 

က (၂၇)ကိမ်ေြမာက ်  သာသနတက သီလ  မဟာဘွဲှင်းသဘင်ှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ေလ ာက်ထားသည်။

ထိုေနာက် သာသနာေရးှင့ယ််ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးကိုကိုက  သာသနာေရးဆိုင်ရာများ  ေလ ာက်ထားရာတွင ် 

ုိင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သုိလ်များမှ(၂၆)ကိမ်ေြမာက်အထိ 

ဘွဲခံယူေတာ်မူခဲ့ကသည့ ်ရဟန်းေတာ်များ  စုစုေပါင်း ၂၉၀၃ ပါးရှိပ ီ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခ(ု၂၇)ကမ်ိေြမာက် မဟာဘဲွှင်းသဘင်အခမ်းအနား 

တွင် ဘွဲခံယူေတာ်မူကမည့ ်အရှင်ြမတ်များမှာ  ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိ 

သာသနာ့တက သုိလ်(ရန်ကုန်)မှ    သာသနတက သီလဓမ ာစရိယ, B.A 

(Buddhism)ဘွဲရ ၅၄ ပါး၊ သာသနတက သီလမဟာဓမ ာစရိယ, M.A 

(Buddhism)ဘဲွရ ေြခာက်ပါး၊ ုိင်ငံေတာ်ပရိယတ သိာသနာ့တက သုိလ် 

(မ ေလး)မှ  သာသနတက သီလဓမ ာစရိယ, B.A(Buddhism)ဘဲွရ ၃၈ 

ပါး၊ သာသနတက သီလမဟာဓမ ာစရိယ,M.A(Buddhism)ဘဲွရ ၁၃ ပါး၊ 

သာသနတက သလီဓမ ပါရဂ,ူ Ph.D (Buddhism)ဘဲွရ တစ်ပါး  စစုေုပါင်း  

၁၁၂ ပါးြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ၏ ပညာေရးမဝူါဒ သင်ကားေရး 

ဆိုင်ရာ  ရည်ရယ်ချက်များှင့်အည ီ  ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရှိသည့ ်

ဤတက သိုလ်များသည ်ပရိယတ်စာေပအရာတွင ် ရဲရင့်ထက်ြမက်မ  

"ဗျတ ပဋိဗလ" ဂုဏ်ှင့်ြပည့်စုံေသာ  ရဟန်းေတာ်များကိ ု ေမွးထုတ် 

ေပးိုင်ပီး ေထရဝါဒ ဟူေသာ ဂုဏ်ြဒပ်ကိ ုပီြပင်စွာထင်ဟပ်ိုင်သည့ ်

အြပင် ေခတ်အြမင် ေခတ်အေတွးတိုကို မပယ်ရှား ေရှးမဟာေထရ ်

အစ်အဆက်တုိ၏ နည်းနာနိဿယှင့် အစ်အလာတုိကုိ ြမတ်ုိးစွာ 

ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်လျက်ရိှေသာ တက သိလ်ုကီးများြဖစ်ပါေကာင်း 

ေလ ာက်ထားသည်။

ေလ ာက်ထား

ဆက်လက်၍   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်  ဦးလှစိုးက         

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့်    မင်းေကာင်း 

မင်းြမတ်တိုကျင့်သုံးခဲ့ေသာ   အစ်အလာအတိုင်း ိုင်ငံေတာ်ကီး 

ငိမ်းချမ်းသာယာစွာြဖင့်    ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက ်       

ဘက်ေပါင်းစုံနယ်ပယ်ေပါင်းစုံမှ    အစွမ်းကုန်ကိးပမ်းအားထုတ ်

လျက်ရိှသက့ဲသုိ  ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာေတာ်ကီး အဓွန်ရှည်တည်တ့ံ 

ထွန်းကားြပန်ပွားေရးအတွက်လည်း အဘက်ဘက်မ ှလိုေလေသးမရှိ 

ေအာင် ချးီြမင့်ေထာက်ပံ့လျက်ရှိပါေကာင်း ေလ ာက်ထားသည်။

ဆက်လက်၍ ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်(ရန်ကုန်) 

ေမာ်ကွန်းထန်ိးဆရာေတာ်  ဘဒ  သမုနက ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယက 

အဖွဲ  ဒုတိယဥက   ၊  တက သိုလ်များ  အုပ်ချပ်ေရးဗဟိုအဖွဲဥက    

ဆရာေတာ် ဘဒ  သုမဂ  လာဘိဝံသ (မုိင်းေသာက်ဆရာေတာ်) ထံတွင် 

ဘွဲခံစာရင်းကိ ုအတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်(မ ေလး) 

ေမာ်ကွန်းထိန်းဆရာေတာ်က သာသနတက သီလ ဓမ ပါရဂူ ဘဲွတံဆိပ်ေတာ် 

ခယံမူည့ ်ရဟန်းေတာ်၏ ဘဲွေတာ်ကိ ုေကညာ၍ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာ 

နာယကအဖွဲ ဒုတိယဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ် 

များအပ်ုချပ်ေရးဗဟိအုဖဲွဥက    ဘဒ  သမုဂ  လာဘဝိသံ ဆရာေတာ်ကီး 

ထံတွင် ဘွဲခံယူသည်။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်(မ ေလး) 

ေမာ်ကွန်းထိန်းဆရာေတာ်က  သာသနတက သီလမဟာဓမ ာစရိယ 

ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ခံယူမည့ ်  ရဟန်းေတာ်များှင့ ်  သာသနတက သီလ 

ဓမ ာစရိယ ဘဲွခံယူမည့် ရဟန်းေတာ်တစ်ပါးချင်း၏ ဘဲွေတာ်ကုိ ေကညာ၍ 

ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်ထတွံင် ဘဲွခယံူပီး ိင်ုငေံတာ်ပရယိတ ိသာသနာ ့

တက သိလ်ု(ရန်ကန်ု) ေမာ်ကွန်းထန်ိးဆရာေတာ်က သာသနတက သလီ 

မဟာဓမ ာစရယိဘဲွတဆံပ်ိေတာ်ခယံမူည့ ် ရဟန်းေတာ်များှင့ ် သာသန 

တက သီလဓမ ာစရိယဘွဲခံယူမည့်   ရဟန်းေတာ်တစ်ပါးချင်းစီ၏ 

ဘဲွေတာ်ကုိေကညာ၍ ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်ထံတွင် အသီးသီးဘွဲ 

ခံယူကသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ုများ၏ အဓပိတ ိ

ဆရာေတာ်ကီး ေရှေမှာက်တွင် ဘဲွခံရဟန်းေတာ်များက သာသနာြပ 

ကတိသစ ာခံယူကသည်။  ယင်းေနာက်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

အခမ်းအနား တက်ေရာက်လာကသည့် ပရိသတ်အေပါင်းတိုသည် 

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ အကျိးေတာ်ေဆာင်၊ ိုင်ငံေတာ ်

ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ုများ၏ ဒတုယိအဓပိတ ိေဒါက်တာဘဒ   

စ ိမာဘိဝံသ  ဆရာေတာ်ကီးထံမ ှ   အုေမာဒနာတရားနာကား၍ 

ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝပီး ''ဗုဒ သာသနံ စိရံ တိ  တု''  သုံးကိမ် 

ရတ်ဆို ဆုေတာင်းကာ အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ 

အခမ်းအနားအပီးတွင်   ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ 

ဥက   ဆရာေတာ်ကီး အမှးြပေသာ ပင့်သံဃာေတာ ်၁၈ ပါး၊  ဘွဲခံ       

ရဟန်းေတာ် ၁၁၂ ပါး  စုစုေပါင်း အပါး  ၁၃ဝ တိုကို  သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် အမှးြပေသာ ဌာနဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျား၊ အလှရှင်များက 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့သည်။ 

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

၂၀၂၁ ခုှစ်ရဲ ပုလဲအတွဲများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွဲကီး 

ကမ ာအံှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့အ်တွက်  ိင်ုငြံခားေငြွဖင့ ်ေရာင်းချေသာ ြမန်မာေ့ကျာက်မျက်ရတနာ 
ြပပဲွများကိ ုကျင်းပိင်ုြခင်းမရိှခဲသ့ြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်မ ဆိင်ုရာ စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ 
ယခ ု၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတဲွများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများြပပဲွ (Mini Gems Emporium)ကုိ ြမန်မာေ့ကျာက်မျက် 
ရတနာြပပွဲဗဟိုေကာ်မတီက   စီစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖင့်  ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်သူများအတွက် 

ေငွေကးလည်ပတ်ြခင်း၊  ေကျာက်မျက်ရတနာအေချာထည်  လုပ်ကိုင်သူများအတွက် ကုန်ကမ်းရရှိြခင်းှင့် 
ေကျာက်မျက်ရတနာက  မှ လုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင်များ အဆင်ေြပြခင်းစသည်တို အခွင့် 
အလမ်းများကို ရရှိလာိုင်မည်

သတ ငိမ်း
ြမန်မာုိင်ငံသည် စိမ်းလန်းလှပေသာ ေတာေတာင်များ၊ ကည်လင်စိမ်းလ့ဲသည့် ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင်များ၊ သာယာ  ေမာတင့်တယ်ေသာ ေြမယာ ခင်း၊ စီးပွား 

ေရးအရ အချက်အချာကျသည့် ပထဝီအေနအထားတုိှင့် ြပည့်စံုမ ၊ ေရှးှစ်ေပါင်းများစွာကတည်းက စည်းလံုးညီွတ်စွာမီှတင်းေနထုိင်ခ့ဲေသာ တုိင်းရင်းသား 

ေပါင်းစုံ၏ လူမျိးအလိုက်ဓေလ့စိုက်ှင့် ယ်ေကျးစွာဧည့်ဝတ်ေကျပျငှာမ ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ဂုဏ်ေရာင်ထွန်းေြပာင်မ ှင့် ေြမေပ ၊ ေြမေအာက်သယံဇာတ 

ေပါက ယ်ဝမ စသည့် ဂုဏ်သတင်းများေကာင် ့အာရှတွင်သာမက ကမ ာ့အလယ်တွင်ပါ ဝင့်က ားစွာ ရပ်တည်ေနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာ့ဂုဏ်သတင်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည့် သယံ 
ဇာတေပါက ယ်ဝမ ၏ ြပယဂ်ုများအြဖစ် အဖိုးတန် 
က န်းသစ်ကဲ့သို    ေြမေပ သယံဇာတများှင့် 
ေကျာက်စိမ်း၊ ပတ ြမား၊ နီလာစသည့် အဖိုးတန် 
ေကျာက်မျက်ရတနာ         တွင်းထွက်များကဲ့သို 
ေြမေအာက်သယံဇာတများကို ြမင်ေတွိုင်ပါ 
သည်။ 

တွင်းထွက်အမျိးအစားအားြဖင့ ်၇၅ မျိး
လသူားတိုက အဆင်တန်ဆာအြဖစ် လှပစွာ 

ဆင်ြမန်းကေသာ ေကျာက်မျက်ရတနာများသည် 
ကမ ာ့ုိင်ငံများတွင် ရှားပါးစွာြဖစ်တည်ကေသာ် 
လည်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘူမိအေနအထားေကာင် ့
ေကျာက်မျက်ရတနာ    တွင်းထွက်အမျိးအစား 
အားြဖင့ ်၇၅ မျိးအထ ိစုလံင်စွာြဖစ်ထွန်းုမံ မက 
ပမာဏအားြဖင့်လည်း ေပါများစွာြဖစ်တည်ေန 
ပါသည်။ ထိုသိုစုံလင်ေပါက ယ်ဝေသာ ြမန်မာ့ 
အဖုိးတန်ေကျာက်မျက်ရတနာ   သယံဇာတများ 
သည် ုိင်ငံေတာ်အတွက် အကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်း 
ေစသည့် အခွင့်အလမ်းများကုိ ုိင်ငံ၏သမုိင်းစ် 
တစ်ေလ ာက်လုံး ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်အတွက် အကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်း 
ေစမ ကို     သမိုင်းစ်တစ်ေလ ာက်လုံးအတွက ်
သာမက  အနာဂတ်မျိးဆက်များ၏  ေရရှည ်
အကျိးြဖစ်ထွန်းမ များ ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်မည့ ် 
ေကျာက်မျက်ရတနာသယဇံာတများကိ ုိင်ုငြံခား 
ေငွြဖင့် ေရာင်းချုိင်ရန် ပထမဆံုးအကိမ် ြမန်မာ့ 
ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲကိ ု      ေတာ်လှန်ေရး 
ေကာင်စီအစိုးရလက်ထက ်    ၁၉၆၄ ခုှစ်တွင် 
ရန်ကုန်မိ  အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်၌  စတင် 
ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ ၁၉၆၄ ခုှစ် ပထမအကမ်ိ 
ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲမ ှ        ၁၉၉၃ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ      အကိမ် (၃၀) ေြမာက်ြပပွဲအထ ိ
ြပပွဲေပါင်း ၃၁ ပွဲကို    ရန်ကုန်မိ   အင်းယားလိတ ်

ဟိတုယ်၌လည်းေကာင်း၊ ၁၉၉၃ ခှုစ် ှစ်လယ်ြပပဲွမှ 
၂၀၀၆ ခုှစ် မတ်လ (၄၃)ကိမ်ေြမာက်ြပပွဲအထိ 
ြပပွဲေပါင်း ၃၅ ပွဲကို    ရန်ကုန်မိ   ကမ ာေအးဘုရား 
လမ်းရှ ိ  ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲခန်းမတွင ်
လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၆ ခုှစ် ဇွန်၊ ဇူလိုင်အထူးြပပွဲမ ှ
၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်၊ ဇူလုိင်အထူးြပပဲွအထိ ြပပဲွေပါင်း 
၁၃ ပဲွကိ ုရန်ကန်ုမိ မင်းဓမ လမ်းရိှ ြမန်မာကွန်ဗင်းရှင်း 
စင်တာ (MCC) တွင်လည်းေကာင်း ကျင်းပခဲပ့ါသည်။

ြပပွဲ ၁၆ ပွဲကို ေနြပည်ေတာ်တွင ်ကျင်းပခဲ့

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် ိုဝင်ဘာလ ှစ်လယ်ြပပွဲမ ှ
စတင်၍ ၂၀၁၉ ခှုစ် ှစ်လယ်ြပပဲွအထ ိြပပဲွ ၁၆ ပဲွကိ ု

ေနြပည်ေတာ်ရိှ မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမတွင် 
ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။       ြပပွဲေပါင်း ၉၅ ပွဲကို 
ေအာင်ြမင်စွာ   ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပီး   ကျင်းပခဲ့ေသာ 
ြပပဲွများအနက် ၂၀၁၁ ခှုစ် ဇလူိင်ုလ အထူးေရာင်းချ 
ပဲွသည် ယူိေုင ွ၁၄၉၆ ဒသမ ၇၈ သန်းြဖင့် အများဆုံး 
ေရာင်းချရရှိခဲ့ေသာ ပွဲြဖစ်ပါသည်။ 

မိုးကုတ်ပတ ြမား
ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာများအနက် ကမ ာ 

ေပ တွင် ထင်ရှားေကျာ်ကား လူကိက်များသည်မှာ 
ြမန်မာ့ေကျာက်စိမ်းှင့ ်  ပတ ြမား၊  နီလာတိုြဖစ်ပီး 
ရတနာြပပဲွများတွင် တင်ြပေရာင်းချရသည့် ေကျာက် 

စိမ်းအတွဲများအနက် ေဈးအများဆုံးေရာင်းရေသာ 
ေကျာက်စမ်ိးအတဲွမှာ ၂၀၁၁ ခှုစ် (၄၈)ကမ်ိေြမာက် 
ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲတွင ်     ိုင်ငံြခားေငွယူိ ု
၁၉ ဒသမ ၁၈ သန်းြဖင့် ေရာင်းချရရိှခဲေ့သာ ေကျာက် 
စမ်ိးတဲွြဖစ်ပါသည်။  ေဈးအများဆုံး ေကျာက်မျက်ိင်ုး 
မှာ ၁၉၉၃ ခုှစ်      ှစ်လယ်ြမန်မာ့ေကျာက်မျက ်
ရတနာြပပဲွတွင် အေမရကိန်ေဒ လာ ၅၈၆၁၁၈၀ ြဖင့် 
ေရာင်းချခဲရ့ေသာ အေလးချန်ိ ၃၈ ဒသမ ၁၂ ကရက်ရိှ 
မိုးကုတ်ပတ ြမားြဖစ်ပါသည်။

ယခုအခါ ၂၀၂၁ ခုှစ်          ပုလဲအတွဲများှင့် 
ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများြပပဲွ (Mini Gems Emporium)
ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ 
ေနြပည်ေတာ်     မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမမှာ  
ကျင်းပလျက်ရိှပါသည်။ (၉၆)ပဲွေြမာက်ကျင်းပသည့် 
ြပပဲွြဖစ်ပီး ပလုအဲတဲွများှင့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများကိ ု
ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရတနာကန်ုသည်များအား အတ်ိဖွင့် 
တင်ဒါစနစ်အသုံးြပ၍ ိင်ုငြံခားေငြွဖင့် ေရာင်းချမည် 
ြဖစ်ပါသည်။

ယခုြပပွဲမှာ ပုလဲအတွဲများကို  အေမရိကန် 
ေဒ လာြဖင့ ်ေရာင်းချေပးပီး  ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများကိ ု
ယူိေုငွအြပင် အေမရိကန်ေဒ လာြဖင့်လည်း ေရာင်းချ 

ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပုလဲအတဲွများှင့် ေကျာက်စမ်ိး 
အတဲွများကိ ုဝယ်ယလူိသုည့ ်ရတနာကန်ုသည်များ 
အေနြဖင့် အာမခံစေပ ေငွများအား ကိတင်ေပးသွင်း 
ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။     အာမခံစေပ ေငွအြဖစ ်
ပလုအဲတဲွများအတွက်  အေမရကိန်ေဒ လာ ၂၀၀၀ 
ှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများအတွက် ယူုိ ှစ်ေသာင်း 
ကို အနည်းဆုံး ေပးသွင်းကရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယခုကျင်းပသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတဲွများ 
ှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများြပပဲွ (Mini Gems Em-
porium)မှာ ေကျာက်စိမ်းအတဲွများအတွက် ေရာင်းရ 
ေင၏ွ တန်ဖုိးအေပ  သတ်မှတ်ေကာက်ခံမည့် အခွန် 
အခ န်းထားများမှာ ရတနာခွန် ၁၁  ရာခိုင် န်း၊ 
ဝန်ေဆာင်ခ သုံးရာခိင်ု န်း ြဖစ်ပါသည်။ ပလုအဲတဲွ 
များအတွက်  ကန်ုသွယ်လပ်ုငန်းခွန် ေကာက်ခမံည် 
ြဖစ်ပီး  န်းထားမှာ ငါးရာခိုင် န်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ေခတ်အဆက်ဆက် ေကျာက်မျက်ရတနာြပပဲွ 
များကို    ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွ ဲ    ဗဟို 
ေကာ်မတီက ကီးမှးကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး ြပပွဲှင့် 
သက်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်းများြဖစ်သည့ ်     အာမခံ 
စေပ ေငေွပးသွင်းမ ၊ ေကျာက်အတဲွအတွက် ေငေွပး 
ေချမ ၊ အခွန်ေကာက်ခံမ များ ေချာေမွလွယ်ကူေစ
ရန်ကိုလည်းေကာင်း၊   ြပပွဲသို  တက်ေရာက်လာ 
ေသာ ရတနာကန်ုသည်များအတွက် ခရီးသွားလာ 
ေရး၊ တည်းခိုေနထိုင်ေရးတို အဆင်ေြပေစရန်ကိ ု
လည်းေကာင်း၊  ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ ၊  လုံ ခံ 
ေရးေကာင်းမွန်ေစမ တို စိတ်ချ၊ ေကာင်းမွန်ေစရန် 
ကိုလည်းေကာင်း  သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းအမျိး
အစားအလိက်ု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 
မည့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများကုိ ဗဟုိေကာ်မတီက 
ဖွဲစည်းပီး အစစအရာရာ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးပါ 
သည်။

စနစ်တကျေဆာင်ရက်ေပးထား
ယခု ၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတဲွများှင့် ေကျာက်စမ်ိး 

အတွဲများြပပွဲ (Mini Gems Emporium)တွင်  
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ရန ်
အတွက် ယခုြပပွဲသို တက်ေရာက်ကမည့ ်ြပည်ပ 
ရတနာကုန်သည်များ ရန်ကုန်မိသို ေရာက်ရှိပီး  
ေနြပည်ေတာ်သို ဆက်လက်ထွက်ခွာိုင်ေရးကို 
စနစ်တကျရှိေစြခင်း၊ ေနြပည်ေတာ်တွင ်တည်းခို 
ေနထိင်ုိင်ုေရး၊ ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးေရး၊ အသွားအလာ 
ကန်သတ်ေရးတိုကို   ကပ်မတ်ြခင်းှင့်   ြပပွဲ 
တက်ေရာက်ရန်အတွက ်     တည်းခိုေနထိုင်ရာ 
ဟိတုယ်မှ မဏရိတနာေကျာက်စမ်ိးခန်းမသို ကိ/
ပိုယာ်များ    စီစ်ေပးြခင်းတိုအား    ကိုဗစ်-၁၉ 
စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီြမန်မာေ့ကျာက်မျက် 
ရတနာြပပဲွ  ဗဟုိေကာ်မတီက  စနစ်တကျေဆာင်ရက် 
ေပးထားပါသည်။  

ကမ ာအှံ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်
အတွက်  ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်ေရာင်းချေသာ ြမန်မာ့ 
ေကျာက်မျက်ရတနာြပပဲွများကိ ုကျင်းပိင်ုြခင်းမရိှ 
ခဲ့သြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်မ  
ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ ယခု ၂၀၂၁ 
ခှုစ်၊ ပလုအဲတဲွများှင့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများြပပဲွ 
(Mini Gems Emporium)ကိ ုြမန်မာေ့ကျာက်မျက် 
ရတနာြပပွဲဗဟိုေကာ်မတီက စီစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ 
ြခင်းြဖင့်  ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်သူများ 
အတွက် ေငွေကးလည်ပတ်ြခင်း၊  ေကျာက်မျက ်
ရတနာအေချာထည်  လုပ်ကိုင်သူများအတွက ်
ကန်ုကမ်းရရိှြခင်းှင့ ်ေကျာက်မျက်ရတနာက  မှ 
လပ်ုသားများအတွက် အလုပ်အကုိင်များ အဆင်ေြပ 
ြခင်းစသည်တို အခွင့အ်လမ်းများကိ ုရရိှလာိင်ုမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါသည်။  

၂၀၂၁ ခှုစ်  ပလုအဲတဲွများှင့ ် ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများြပပဲွ၌  ေရာင်းချရန်  ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ပုလဲအတွဲများကိ ုေတွရစ်။

၂၀၂၁ ခုှစ်  ပုလဲအတဲွများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများ ြပပဲွတွင် ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ရတနာကုန်သည် 

များက ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ုစိတ်ကိက်ကည့် ေလ့လာကစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၁၈ 

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ ်ေဒါက်တာသီတာဦးသည် 

ယေနနနံက်ပိင်ုးက တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဥပေဒ 

ချပ်ုံးှင့ ်ခိင်ု၊ မိနယ်ဥပေဒံုးများ၌ ဥပေဒအရာရိှ 

အဆင့-်၄ မှ ဥပေဒအရာရိှအဆင့-်၃ ရာထူးတိုးြမင့ေ်ရး 

ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုမည့်သူများကိ ု    ေတွဆုံ၍ 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ မှာကားသည်။

အရည်အချင်းြပည့်ဝကရန ်လိုအပ်

ယင်းသို မှာကားရာတွင်  မိနယ်ဥပေဒအရာရိှ 

အဆင့်အြဖစ်  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သည့်အတွက ်

အရည်အချင်းြပည့ဝ်ကရန် လိအုပ်ပါေကာင်း၊ ရာထူး 

တိုးများရရိှပီးလ င်လည်း အထူးမွမ်းမသံင်တန်းများ 

တက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခဆုိလု င် ြပည်ေထာင်စ ု

ေရှေနချပ်ံုးကုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

၏   အမိန်အမှတ်(၁၇၆/၂၀၂၁)ြဖင့်   ဥပေဒေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာနအြဖစ် ဩဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် ေြပာင်းလ ဲ

ဖွဲစည်းခဲ့ပါေကာင်း၊  ယခုအစိုးရ၏  ဥပေဒေရးရာ 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ဟူ၍လည်း ေြပာ၍ရပါေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ်သည် ၂၀၀၈ ခှုစ် ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒအရ     ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲဝင ်

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ယခကုဲသ့ို ဝန်ကီးဌာနအြဖစ် ေြပာင်းလဖဲွဲစည်း 

လိက်ုြခင်းြဖင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့ ်တရားမ တမ  

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုအဆင့ ်

အဖဲွအစည်းများှင့ ်အြခားဝန်ကီးဌာနများအကား 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊    ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ 

ဝန်ကီးုံးဖဲွစည်းပုအံြဖစ်   အပ်ုချပ်ေရးှင့ ်လူအရင်း 

အြမစ်   စီမံခန်ခွဲမ ဌာနခွဲ၊  မူဝါဒ၊  ဥပေဒ၊ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းစိစစ်ေရးှင့ ်  လုပ်ငန်းများ  စစ်ေဆးေရး 

ဌာနခွဲ၊ စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၊ ဌာနတွင်း 

စာရင်းစစ်ှင့ ်  ဘ  ာေရးဌာနခဲွ၊   ြပည်တွင်း  ြပည်ပ 

ဆက်ဆေံရးှင့ ်သတင်းြပန်ကားေရးဌာနခဲွ၊ ဦးစီးုံး 

တိုကိထုားရိှပီး E-Government ဌာနခဲွ၊ လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ ်   စီမံခန်ခွဲမ ဌာနစိတ်၊   ေစာင့်ကည့ ်

ေလ့လာ    အကဲြဖတ်ေရးဌာနစိတ်ှင့ ်   ပုဂ လိက 

တိင်ုကားစာများ စစိစ်ေဆာင်ရက်ေရးဌာနစတ်ိတိုကိ ု

အသစ်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း။

ေဆာင်ရက်ပီးစီး

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး၏   မဟာဗျဟာ 

စီမံကိန်း  ၂၀၁၅-၂၀၁၉ ကို  ေဆာင်ရက်ပီးစီးခဲ့ပီး 

မဟာဗျဟာစီမံကိန်း ၂၀၂၀-၂၀၂၄ ကုိလည်း ဥပေဒ 

ေရးရာဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်မိမိတို ေဆာင်ရက်ိုင ်

သည့်    က  များကို   မိမိတို၏    နည်းလမ်းြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။ 

အထူးသြဖင့ ်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၏ လမ်း န်ချက်များှင့အ်ည ီဥပေဒ 

အရာရိှများ အရည်အချင်းြပည့ဝ်ေစေရး၊ အြခားေသာ 

ဝန်ကီးဌာနများမှ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကိ ု

ဥပေဒအသိပညာများရရှိေစေရးအတွက ်သင်တန်း 

များ   ဖွင့်လှစ်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊  ဌာနဆိုင်ရာ 

အသီးသီးအေနြဖင့် စီးပွားေရးစာချပ်စာတမ်းများ 

ချပ်ဆိြုခင်း၊ ဥပေဒ(မူကမ်း)များ စစိစ်ေပးေရးတိုတွင် 

အသုံးြပကိုးကားိုင်ေရးအတွက ်စီးပွားေရးစာချပ် 

စာတမ်းများချပ်ဆိြုခင်းဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းလမ်း န်ှင့် 

ဥပေဒ(မူကမ်း)ေရးဆွဲေရးလမ်း န် စာအုပ်များကိ ု

လည်း ထုတ်ေဝြဖန် ြဖးေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ဥပေဒဘာသာြပန် ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီးဥပေဒ

ဘာသာြပန်ေကာ်မရှင်သည် ကုိလုိနီေခတ်ကတည်း 

က အဂ  လိပ်ဘာသာြဖင့ ် ြပ  ာန်းခဲ့ပီး လက်ရှိတွင ်

တည်ဆဲြဖစ်ေသာ ဥပေဒေပါင်း ၈၈ ခုအနက်မှ ၂၆ 

ခုကို ြမန်မာဘာသာသို ြပန်ဆိုခဲ့ပီး စာအုပ်အမှတ် 

၁ မှ ၈ အထိ ထုတ်ေဝိုင်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခု 

စာအမှတ် ၉ အြဖစ်    ရာဇသတ်ကီး   စာအုပ်ကို 

ေနာက်ဆုံးထုတ်ေဝခဲ့ပါေကာင်း၊ ရာဇသတ်ကီးကိ ု

ယခင်က အလွတ်သေဘာဘာသာ ြပန်ဆိသုုံးစဲွလျက် 

ရိှရာမှ ယခုတရားဝင်(Authentic)အြဖစ် ဥပေဒအရ 

အမိန်ေကာ်ြငာစာြဖင့်ထုတ်ေဝခဲ့ပါေကာင်း၊ ဥပေဒ 

ေရးရာ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်အာဆယီအံစည်းအေဝး 

များြဖစ်ေသာ AIPA, ASLOM, ALA, AALCO စသည့် 

အစည်းအေဝးများတွင် ပါဝင်တက်ေရာက်လျက်ရှိ 

ပါေကာင်း။ 

တန်းစီဇယား ြပစုေဆာင်ရက်သွားမည်

ယခု ဥပေဒအရာရှိအဆင့်-၄ မှ အဆင့်-၃ သို 

ရာထူးတိုးစာေမးပွဲကိ ု  ေရးေြဖ၊    တ်ေြဖအမှတ်၊ 

အကဲြဖတ်ရမှတ်ှင့် လုပ်သက်ရမှတ်များစုေပါင်းပီး 

တန်းစီဇယား   ြပစုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည့ ်

အတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်စနစ်တကျှင့ ်ရာထူးတိုးြမင့ ်

ေရး ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဥပေဒအရာရိှ 

များအေနြဖင့ ်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပီသစွာမိမိတိုလုပ်ငန်း 

တာဝန်များကိုသာ အေလးဂုြပ ေဆာင်ရက်ေစလို 

ေကာင်း မှာကားသည်။

အဆိုပါ  အခမ်းအနားသို   ဒုတိယဝန်ကီးှင့် 

ဒုတိယေရှေနချပ် ဦးစန်းလွင်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ရာထူးတိုးစာေမးပွဲေြဖဆိုသူ      ဥပေဒအရာရှိ 

အဆင့်-၄    များ    တက်ေရာက်ကေကာင်း     သိရ 

သည်။  

သတင်းစ်

ဥပေဒအရာရှိများအေနြဖင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပီသစွာ မိမိတိုလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုသာ အေလးဂုြပေဆာင်ရက်ေစလို

 ပုလဲအတွဲများမှ

ယေနနံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ရတနာကုန်သည်များသည ်မဏိ 

ရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမအတွင်း ြပသထားသည့် ပုလဲအတဲွများ၊ ေကျာက်စိမ်းအတဲွ 

များှင့် ခန်းမအြပင်ဘက ်သတ်မှတ်ေနရာများအလိုက ်  ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ုစိတ်ကိက်ကည့် ေလ့လာကသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ရတနာကုန်သည်များသည ်ေရာင်းချမည့ ်ပုလဲအတွဲအမှတ် ၁ 

မှ အတဲွအမှတ် ၂၂၀ အထ ိ ပလုအဲတဲွများကိ ု ကည့် စစ်ေဆးကပီး ေဈး န်းတင်သွင်း 

လ ာများကိ ုတင်ဒါပုံးများအတွင်းသို ထည့်သွင်းကသည်။ 

ထိုေနာက် တာဝန်ရှိသူများက ေဈး န်းအဆိုြပလ ာများကိ ုဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆး 

ကပီး ပုလဲအတွဲေပါင်း ၂၂၀ ကို ေရာင်းချရေကာင်း ေကညာသည်။ 

ပုလဲအတွဲများှင့ ်   ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ   ြပသေရာင်းချပွဲကိ ုမဏိရတနာ 

ေကျာက်စမ်ိးခန်းမ၌ ဒဇီင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထ ိကျင်းပေနြခင်းြဖစ်ပီး ြပပဲွတွင် 

ပုလဲအတွဲ ၃၃၀ တွဲ၊   ေကျာက်စိမ်းအတွ ဲ၇၈၀ တွဲတိုကို   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရတနာကုန်သည်များကိ ုေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။                                                                                           သတင်းစ်

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ရတနာကုန်သည်များ မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမအတွင်း ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်ပုလဲအတွဲများှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ုကည့် ေလ့လာစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ   ၁၈  

အုပညာရှင်      အသင်းအဖဲွများ 

အတွက်  အေြခခစံားေသာက်ကန်ု 

များ ေပးအပ်လှဒါန်းပွဲကိ ုယေန  

ညေနပိုင်းတွင်      ရန်ကုန်မိ 

ြပည်လမ်းရှ ိ     ြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကား၌ ကျင်းပသည်။    

လှဒါန်းပဲွတွင်     ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက  အမှာစကား 

ေြပာကားရာ၌     ယေနကျငး်ပ 

သည့် အုပညာရှင်အသင်းအဖွဲ 

များအတွက် အေြခခံစားေသာက် 

ကုန်များ ေပးအပ်လှဒါန်းြခင်းမှာ 

သမဝါယမှင့်  ေကျးလက်ဖွံဖိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးလှမိုး၊  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး  စီးပွားေရးရာဝန်ကီး        

ဦးေအာင်သန်းဦးှင့ ်    မိသားစု

တိုက   လှဒါန်းမ အေပ    စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ကမ ာတစ်ဝန်း             ကိုဗစ်-၁၉ 

အုပညာရှင်အသင်းအဖွဲများအတွက် အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ ေပးအပ်လှဒါန်းပွဲ ကျင်းပ
ကပ်ေရာဂါ     ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်

ထိခိုက်မ များတွင်   ြမန်မာိုင်ငံမ ှ

အပုညာလုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင် 

ပီး   အုပညာရှင်များအေနြဖင့ ် 

စားဝတ်ေနေရး   အခက်အခဲများ 

ြဖစ်ေပ လျက်ရှိပါေကာင်း။

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့

 ထိုကဲ့သို   အုပညာရှင်များ 

စားဝတ်ေနေရးအခက်အခဲများ 

ကံေတွမ အေပ     ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်         ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ကုိယ်တုိင်     ပီးခဲ့ 

သည့်           ိုဝင်ဘာလအတွင်း 

က            ေပးအပ်လှဒါန်းမ ြဖင့်  

စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲပ့ါေကာင်း၊ 

ထိကုဲသ့ို အေြခခစံားေသာက်ကန်ု 

များ     အဆက်မြပတ ်    ေပးအပ် 

လှဒါန်းေပးရန်မှာ  ေရရှည်တွင ်

ကန်သတ်ချက်များ   ရှိိုင်သြဖင့ ်

အုပညာရှင်များသည ် မိမိတို၏ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလပ်ုငန်း 

များကုိ  စည်းစည်းလံုးလံုး   ညီညီ 

ွတ်ွတ်ြဖင့်   ြပန်လည်ေဆာင် 

ရက်ကေစလိုပါေကာင်း၊ မိမိတို 

တတ်က မ်းသည့်   အုပညာြဖင့ ်

မွန်းကျပ်ေနေသာ   ြပည်သူများ 

အပန်းေြပေစေရး   အလပ်ုအေက း 

ြပရန်လုိအပ်ပါေကာင်း၊ အုပညာ 

ရှင်များအေနြဖင့ ်ကျန်းမာရ င်လန်း 

စွာ၊    စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့ ်

သက်ဆိင်ုရာ    အပုညာလပ်ုငန်း 

များကို ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်ဆုမွန် 

ေကာင်း  ေတာင်းအပ်ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး  စီးပွားေရးရာဝန်ကီး      

ဦးေအာင်သန်းဦးှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး ဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင် 

တိုက  အမှာစကား ေြပာကားက 

သည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက     ြမန်မာ 

ိင်ုင ံပ်ုရှင်အစည်းအုံးမှ တာဝန် 

ရှိသူများအား    လည်းေကာင်း၊  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     စီးပွား 

ေရးရာဝန်ကီး ဦးေအာင်သန်းဦး 

ှင့် မိသားစုက ြမန်မာိုင်ငံ ဂီတ 

အစည်းအံုး(ဗဟုိ)မှ တာဝန်ရိှသူ 

များအား လည်းေကာင်း၊  ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး         ဥပေဒချပ် 

ဦးေဌးေအာင်က  ုပ်ရှင်အသင်း 

အဖွဲများမ ှ  တာဝန်ရှိသူများအား 

လည်းေကာင်း၊    သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန 

(ကိယ်ုစား) ၎င်းဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ 

ေဒ စ ာေအးက    ြမန်မာိုင်ငံ 

လရူ င်ေတာ်အသင်းမှ  တာဝန်ရိှသ ူ

များအား လည်းေကာင်း   အေြခခ ံ

စားေသာက်ကုန်များ   ေပးအပ် 

လှဒါန်းကသည်။

ယင်းေနာက်    အုပညာရှင် 

အသင်းအဖဲွများကိယ်ုစား  ြမန်မာ 

ိုင်ငံ    ုပ်ရှင်အစည်းအုံးဥက    

ဒါိုက်တာ  ဦးကည်စိုးထွန်းက 

ေကျးဇူးတင်စကား   ေြပာကား 

သည်။

ယေနလှဒါန်းပဲွတွင် သမဝါယမ 

ှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ ဆီတစ်လီတာဘူး  ၃၀၁၀  

ှင့ ်ပပဲဿိာ  ၃၀၁၀ ၊  ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး စီးပွားေရးရာဝန်ကီး    

ဦးေအာင်သန်းဦးှင့် မိသားစုက 

ဆန်  ၁၂ ြပည်အိတ် ၃၀၁၀  ှင့်   

ဆားပိဿာ  ၃၀၁၀ လှဒါန်းမ တို 

အေပ     ြမန်မာိင်ုင ံပ်ုရှင်အစည်း 

အုံးမှအသင်းဝင ်၁၆၉၀၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံ ဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို) မှ 

အသင်းဝင ်  ၁၁၁၀  ှင့်   ြမန်မာ 

ိင်ုင ံလရူ င်ေတာ်အသင်းဝင်  ၂၁၀    

စုစုေပါင်း  အုပညာရှင ်    ၃၀၁၀ 

အတွက်  တစ်ဦးလ င် ဆန် ၁၂ 

ြပည်၊ ဟင်းရက်ဆီ တစ်လီတာ၊ 

ပှဲင့ဆ်ား      တစ်ပဿိာ န်းစြီဖင့ ်

ေပးအပ်လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

မွန်းလွဲပိုင်း        ကလည်း 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည်  ရန်ကုန် 

မိ  ေရေဝးသုသာန်တွင ်ြပလုပ် 

သည့် ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်း 

အုံး နာယက  စည်သဗူိလ်ုကေလး 

တင့်ေအာင်၏         ဈာပနသုိ  

သွားေရာက်ပိုေဆာင်ပီး  ကျန်ရစ် 

သမူသိားစအုား နာေရးေထာက်ပံ ့

ေငွ ေပးအပ်သည်။

ေထာက်ပံ့ေငွများ ေပးအပ်

ယမန်ေန           ညေနပိုင်းက  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ် ရခိုင် 

ြပည်နယ် သံတွဲမိရှိ ြမန်မာ့အသ ံ

ှင့်  ုပ်ြမင်သံကား   ထပ်ဆင့် 

လ င့စ်က်ုသံို သွားေရာက်စစ်ေဆး 

ပီး လိအုပ်သည်များ မှာကားကာ 

ဝန်ထမ်းများအား   ေထာက်ပံ့ေင ွ

များ ေပးအပ်သည်။

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ ့

အသံှင့်    ုပ်ြမင်သံကားသည ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်းသို   ုပ်သံထပ်ဆင့ ်

လ င့်စက်ု ံ၂၅၈ ုံမှ  Analogue 

စနစ်ြဖင့် လ မ်း ခံထုတ်လ င့်ေပး 

လျက်ရှိရာမ ှ၎င်းအနက်  ၁၅၃ ုံ 

မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် DVB-T2 စနစ်ြဖင့် 

တုိးချဲထုတ်လ င့လ်ျက်ရိှရာ  သတဲွံ 

မိနယ်အပါအဝင်    ရခိင်ုြပည်နယ် 

တစ်ခုလံုးကုိ   ထပ်ဆင့လ် င့စ်က်ု ံ 

၁၆ ုံြဖင့ ်လ မ်း ခံထုတ်လ င့်ေပး

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

  သတင်းစ်    

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး ြမန်မာိင်ုင ံုပ်ရှင်အစည်းအံုးမှ  

တာဝန်ရှိသူများအား အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ ေပးအပ်စ်။

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး စီးပွားေရးရာဝန်ကီး ဦးေအာင်သန်းဦး ြမန်မာုိင်ငံ ဂီတအစည်းအံုး (ဗဟို)

မှ တာဝန်ရှိသူများအား အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ ေပးအပ်စ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၁၈

အားကစားှင့် လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးမင်းသန်ိးဇသံည် တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ

ယမန်ေနနံနက်ပုိင်းက ရခုိင်ြပည်နယ် သံတဲွမိနယ် 

အားကစားကွင်းကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။

ထိသုို ကည့် စစ်ေဆးစ် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က ေဘာလုံးအားကစားကွင်း ေရရှည်တည်တံေ့အာင် 

ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ိင်ုေရးအတွက် လိအုပ်သည့် 

ဝန်ထမ်းအင်အားအေရအတွက်အတိုင်း    ထပ်မံ 

ခန်ထားေပးိုင်ေရးှင့်     ေရရရှိိုင်ေရးအတွက ်

ေရကန်တည်ေဆာက်ေပးြခင်း၊ ေရတွင်းတူးေပးြခင်း၊ 

ေဘာလုံးကွင်းစမ်ိးလန်းစိြုပည်ေစေရးှင့ ်သန်ရှင်းမ  

ရိှေစရန် ြမက်ရတ်ိစက်လိအုပ်ချက်များကိ ုြဖည့ဆ်ည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး မီတာ ၄၀၀ ေြပးလမ်း 

ြပန်လည်ြပြပင်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်ှင့ ်ပဲွကည့စ်င်အား 

အမတဲမ်း သန်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထားရိှိင်ုရန် တာဝန်ရိှ 

သူများအား  မှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

မုိးလံုေလလံုအားကစားခန်းမကုိ ကည့် စစ်ေဆးပီး 

အားကစားခန်းမ     သန်ရှင်းသာယာလှပေစေရး၊ 

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေစေရးှင့်     ြပည်သူများ 

အားကစားကိ ု  လွတ်လပ်ေပျာ်ရ င်စွာ   လာေရာက ်

ကစားိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားရန်၊ မိနယ် 

အားကစားကွင်းအတွင်း  Fitness Center (GYM) 

ခန်းမအသစ် တည်ေဆာက်ေပးိုင်ရန်ှင့် လိုအပ် 

သည့် အားကစားပစ ည်းများ ထပ်မံြဖည့်စွက်ပံ့ပိုး

ေဆာင်ရက်ေပးသွားရန ် မှာကားခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးမင်းသန်ိးဇ ံသတဲွံမိနယ်အားကစားကွင်းှင့ ်မိုးလုေံလလုအံားကစားခန်းမအား ကည့် စစ်ေဆး



ဒီဇင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

စစ်ကိုင်း    ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ေဒသဆုိင်ရာခရီးသွားလုပ် 

ငန်းေကာ်မတ ီ(၃/၂၀၂၁) ကမ်ိေြမာက် အစည်းအေဝး 

ကို ယမန်ေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေဒသဆိုင်ရာခရီးသွား 

လပ်ုငန်းေကာ်မတဦက    တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်  

ဦးြမတ်ေကျာ်က စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးတွင် ြပည်တွင်း 

ခရီးသွားများ စတ်ိဝင်စားသည့ ် ထင်ရှားေသာတန်ခိုး 

ကီးဘုရားပုထုိးေစတီများရိှသည့်အြပင် ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ ခရီးသွားများ စိတ်ဝင်စားသည့် ေတာေတာင် 

သဘာဝှင့် တုိင်းရင်းသားုိးရာဓေလ့များကုိ  ေလ့လာ 

ိုင်ေသာ ခရီးသွားဇုန် ေြခာက်ဇုန်ှင့် ခရီးစ် ၅၄ 

ေနရာရှိေကာင်း၊    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

ထတ်ုြပန်ထားေသာ     ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်ေရး၊ စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီဟိတုယ်၊ 

တည်းခိရုပ်ိသာများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပီးြဖစ်ကာ 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ြပည်တွင်းခရီးသွားများြဖင့် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း             ြပန်လည်ဖွံဖိးလာေအာင ်

ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက် တိင်ုးေဒသကီး ေဒသဆိင်ုရာခရီးသွား 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဒုတိယဥက    တိုင်းေဒသကီး    

စီးပွားေရးရာဝန်ကီး ေဒ ရီရီသန်းက ေဒသဆိုင်ရာ 

ခရီးသွားလပ်ုငန်းဆိင်ုရာများှင့် ပတ်သက်၍  အမှာ 

စကားေြပာကားပီး ဟိတုယ်ှင့် ခရီးသွား န်ကားမ  

ဦးစီးဌာနမှ တိင်ုးေဒသကီးဦးစီးမှး ဦးေအာင်သဦူးက 

ုိဝင်ဘာလအတွင်း တုိင်းေဒသကီးရိှ ဟုိတယ်၊ တည်းခုိ 

ရိပ်သာ၊    စည်ပင်သာယာတည်းခိုခန်းများတွင ်

ခရီးသွားများ  ဝင်ေရာက်တည်းခုိမ အေြခအေနများ၊ 

ုိဝင်ဘာလအတွင်း တုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ ထင်ရှား  

သည့်ခရီးစ်များကို  ခရီးသွားများ  လာေရာက ်

လည်ပတ်မ အေြခအေနများ၊ ဧည့်လမ်း န်လပ်ုငန်း 

လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးတင်ြပြခင်းလုပ်ငန်းများှင့် 

ပတ်သက်၍ Power Point ြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအေဝးသုိ တက်ေရာက်လာသူ 

များက စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ေဒသဆိင်ုရာ 

ခရီးသွားလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ 

အသီးသီး အကံြပေဆွးေွးတင်ြပခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                   တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင ်ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

မွန်ြပည်နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်း 

ကာလအတွင်း   ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

လပ်ုငန်းစ်များတွင်  စွမ်းစွမ်းတမ ံ ပါဝင်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ကေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ  အပါအဝင်  

သက်ဆုိင်ရာက  အသီးသီးအလုိက်  ဝန်ထမ်းများ၊ 

ပရဟိတအသင်းအဖွဲများှင့်  အလှရှင်များအား         

ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာ  ချးီြမင့်ေပးအပ်ပဲွကိ ုယမန်ေန  

မွန်းလွဲ ၁  နာရီက   ေမာ်လမိင်မိ   ြပည်နယ်          

အားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဝိုင်းဝန်းကူညီ

မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  ဦးေဇာ်လင်းထွန်းက 

မွန်ြပည်နယ်တွင် ကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါ ပထမလ  င်းြဖစ် 

ပွားချနိ်မှစ၍  တတိယလ  င်းကာလအထ ိ ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖဲွအေနြဖင့ ် ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် အေလးထားေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ြပည်နယ်အတွင်း   ကာကွယ်ေဆး  ပထမအကိမ်  

ထိုးှံပီးသ ူ၇၆ ရာခိုင် န်း၊   ဒုတိယအကိမ်  ထိုးှံ 

ပီးသူ ၆၁ ရာခိုင် န်းှင့် ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ် 

ထိုးှံပီးသ ူ ရည်မှန်းဦးေရ ၆၁ ရာခိုင် န်း  ထိုးှံပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူ 

အေနြဖင့်   ၈၀၁၁၄  ဦး  ထိုးှံပီးြဖစ်ေကာင်းှင် ့  

မမိတိိုြပည်နယ်အတွက်  ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

တွင် အဘက်ဘက်မှ ဝိင်ုးဝန်းကညူသီမူျားအားလုံးကိ ု 

ေကျးဇူးတင်ဂုဏ်ြပပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများကို            

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်  

တရားသူကီးချပ်ှင့်   ြပည်နယ်ဝန်ကီးများက      

အေထာက်အကူြပအဖွဲများ၊    အလှရှင်များ၊ 

တပ်မေတာ်   ေဆးတပ်ဖွဲဝင်များ၊   ဝန်ထမ်းများ၊         

ပရဟိတလူမ ကူညီေရးအဖွဲများှင့်  အသင်းအဖွဲ 

စုစုေပါင်း ၉၀ တိုအား  ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့်  

ေထာက်ပံေ့ငကွျပ် ၁၁၇ သန်ိး    အသီးသီးချးီြမင့ေ်ပး 

ပီးေနာက်   ြပည်နယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး 

ေဒါက်တာန ဝင်းက ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည် 

ေြပာကားသည်။

မွန်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး   လုပ်ငန်းများတွင ်

အဘက်ဘက်မ ှ  ေထာက်ပံ့ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက ်

ေပးလျက်ရိှသက့ဲသုိ လမူ အကျိးြပလပ်ုငန်းများတွင် 

ေစတနာရှင်၊ အလှရှင်များှင့ ်ပရဟတိလမူ ကညူေီရး 

အဖွဲများကလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ကူညီ

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

   ဇာြဖဝင်း(ြပန်/ဆက်)

မွန်ြပည်နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် 
ပါဝင်ကူညီသူများအား ဂုဏ်ြပ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးတွင် ခရီးသွားများစိတ်ဝင်စားသည့် ေတာေတာင်သဘာဝှင့်

တိုင်းရင်းသားိုးရာဓေလ့များကို ေလ့လာိုင်သည့်ခရီးစ် ၅၄ ေနရာရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

ကချင်ြပည်နယ ်    ေကျာင်းထိုင ်

ဘုန်းကီးသင်တန်းေကျာင်း (၁၂ )

ကိမ်ေြမာက် ှစ်ှစ်တာ ပုံမှန် 

သင်တန်းဖွင့ပဲွ်ကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင် အဆိပုါေကျာင်းထိင်ုဘန်ုကီး 

သင်တန်းေကျာင်းရှိ ဓမ ဗိမာန် 

ေတာ်၌ ကျင်းပရာ ကချင်ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်     ဦးခက်ထိန်နန်၊ 

ေြမာက်ပိုင ်းတိုင ်းစစ်ဌာနချပ  ်

တိင်ုးမှး  ဗိလ်ုမှးချပ် ြမတ်သက်ဦး 

ှင့ ်အဖဲွဝင်များ   တက်ေရာက်က 

သည်။

ဦးစွာ   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ 

တိုင်းမှးှင့ ်တက်ေရာက်လာက 

သူများက ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုသံဃာ့ 

ကချင်ြပည်နယ် ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီးသင်တန်းေကျာင်း(၁၂)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ှစ်တာ ပုံမှန်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ဝန်ေဆာင်   ေခမာသီဝံေကျာင်း 

တိုက် ဆရာေတာ်ဘဒ  စ ာစရာ 

ဘိဝံသထံမှ     ရှစ်ပါးသီလခံယ ူ

ေဆာက်တည်ကပီး သဃံာေတာ် 

များရတ်ပွားချးီြမင့်ေတာ်မူသည့ ်

ပရိတ်တရားေတာ်များကိ ု  နာယူ 

ကသည်။

ထိုေနာက်  ေကျာင်းကီးကပ်ေရး 

နာယကအဖဲွဝင် ဆရာေတာ် ဘဒ   

ေကတုမာလာက    ဩဝါဒကထာ    

မ က်ကားပီး     ေကျာင်းထိုင ်

ဘုန်းကီး    သင်တန်းေကျာင်း 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာေတာ်  ဘဒ   

ဝါသဝက    သင်တန်းေကျာင်းှင့် 

ပတ်သက်၍    ရှင်းလင်းမိန် ကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ ေကျာင်းဥပတ မ က 

အဖွဲ   အတွင်းေရးမှး   ြပည်နယ် 

သာသနာေရးမှးုံး      ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးက   သင်တန်း 

ေကျာင်း    အုပ်ချပ်ေထာက်ပံ့မ  

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍     ရှင်းလင်း 

ေလ ာက်ထားသည်။ ယင်းေနာက် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊    တိုင်းမှး 

ှင့ ် တက်ေရာက်လာကသမူျားက  

ေကျာင်းကီးကပ်ေရး    နာယက 

အဖွဲဝင ် ဆရာေတာ်ထံမှ     အု 

ေမာဒနာတရားနာယူကပီး သံဃာ 

ေတာ်များအား  လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

ှင့် ေနဆွမ်း ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မအူပင်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   မအူပင်ခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ

ကီးမှး၍ သဘာဝြမစ်ေချာင်းအင်းအုိင်များအတွင်း ငါးသယံဇာတ 
များ ေရရှည်တည်တ့ံေစေရး၊ လူတစ်ဦးချင်း ငါးစားသံုးမ  တုိးတက် 

ေစေရးှင့် ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား အလပ်ုအကိင်ုအခွင့်အလမ်း 
များ ဖံွဖိးတိးုတက်ေစရန်ရည်ရယ်၍ ပန်းတေနာ်မိနယ် ေရ ေလ ှ
ေကျးရာအုပ်စ ုေဗာဓိေချာင်းအတွင်းသို ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်း 
အခမ်းအနားကို ယေန  နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ မအပူင်ခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှး ဦးဆန်းဝင်း၊ မအပူင်မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    
ဦးဆန်းဗိုလ်ှင့်အဖွဲဝင်များ၊ မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှးှင့် တပ်ရင်း 

တပ်ဖဲွများ၊  မိနယ်ငါးမျိးစုိက်ထည့်ြခင်း ကီးကပ်ကွပ်ကဲေရး 
ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊ ေရလုပ်သားများ၊ ေဒသခံြပည်သူများ 

ပန်းတေနာ်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ ှစ်လက်မအရယ ်  ငါးခုံးမကီး 
သားေပါက်ေကာင်ေရ ှစ်သိန်းှင့် ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက ်
ေကာင်ေရ ှစ်သန်ိးတိုအား  ေရ ေလေှကျးရာအပ်ုစ၊ု ေဗာဓေိချာင်း 
အတွင်းသို ငါးမျိးများစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ပန်းတေနာ်မိနယ် ေဗာဓိေချာင်းအတွင်း ငါးမျိးများစိုက်ထည့်



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ေနေပျာ်ဖွယ်လူအသိုက်အဝန်းဟူသည ်   ုပ်ပိုင်း 

ဆိင်ုရာအရ သာယာလှပမ သာမက စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာ  

အရပါ ေအးချမ်းမ ေပးုိင်သည့်အြပင် လူမ အဆင့် 

အတန်းအားလုံး   သာတညူမီ ြဖင့ ် ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င် 

ေပါင်းစည်းေနထိုင်ိုင်ပီး   ေဘးကင်းလုံ ခံသည့ ်

အသိုက်အဝန်းတစ်ခုဟု ဆိုိုင်ပါသည်။

မိတစ်မိကုိ ေနေပျာ်ဖွယ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် 

ြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်စီးပွားေရးသာမက  

လူမ ေရးအရပါ ယှ်ပိင်ုိင်စွမ်းရိှပီး ဖံွဖိးတုိးတက် 

လာမည်ြဖစ်သည့်အြပင ်   သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ပီးသားြဖစ်ပါ 

လိမ့်မည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊   

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်          ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ၊    စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝး 

အမှတ်စ်(၈/၂၀၂၁)၌ မိြပစီမံကိန်းများေရးဆွဲ 

ြခင်းလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျ်းပီး

 -  မိသစ်များ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ပါဝင် 

ရမည့်အဂ   ါရပ်များအား    ြပည့်ြပည့်စုံစု ံ

ထည့်သွင်းစ်းစားပီး အနာဂတ်အတွက် 

ေမ ာ်မှန်းတည်ေဆာက်ရန်ှင့်

 -  မိြပေနြပည်သူများ၏   လူေနမ အဆင့် 

အတန်းြမင့်တင်ိုင်ေရး         ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရန် 

လမ်း န်မ ြပထားေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ထိုအြပင ်  ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲ၏  ိုင်ငံ 

အတွင်းခရီးစ်အချိ၌လည်း  မိြပစီမံကိန်းများ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့်စပ်လျ်းပီး 

 -  သင့ေ်လျာ်ေသာ အထပ်ြမင့အ်ေဆာက်အအု ံ

များ    ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်    အေြခခံ 

အေဆာက်အအုအံတွက် ကန်ုကျစရတ်ိကိ ု

ေလ ာ့ချရန်၊

 -  သွားလာချတိ်ဆက်မ      လွယ်ကူေစေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့ ်      ရာဇဝတ်မ  

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ (၁၃၅)ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေန ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

မိြပငှ့ ်ေဒသဖွံဖိးေရးစမီကံန်ိးေရးဆွြဲခင်းမှသည် ေနေပျာဖွ်ယ်ရာ လမူ ပတ်ဝန်းကျငဆ်သီို

ေဟမာန် (မိြပ/ေဒသ)

အ ရာယ်များကိ ုကာကွယ်ရန်၊

 -  မိများ၏ သန်ရှင်းသာယာလှပေရးအတွက် 

လူမ စီးပွား    အေြခခံအေဆာက်အအုံများ 

အလုအံေလာက် ထည့သွ်င်းတည်ေဆာက်ရန် 

ှင့် အရိပ်ရေလကာပင်များ စိုက်ပျိးရန်၊

 -  မိြပစမီကံန်ိးများကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ရာ၌ ိုင်ငံတွင် လက်ရှိြဖစ်ေပ  

ေနသည့်     ပကတိအေြခအေနများှင့ ်

ကိက်ုညေီအာင် လက်ေတွကျသည့ ်အေြခခ ံ

အချက်များကိ ု          ထည့်သွင်းစ်းစား 

ေဆာင်ရက်ရန်၊

 -  ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းကွာြခားမ ၊  ေကျးလက ်

မိြပကွာြခားမ များကို ေလ ာ့ချ၍  ေဒသ 

အားလုံး တစ်ေြပးညီဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်၊

 -  မိြပဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းများ         ေရးဆွဲ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်     အများသုံးသယ်ယ ူ 

ပိုေဆာင်မ စနစ်      ေကာင်းမွန်ေစရန်ှင့ ်

အနာဂတ်တွင် ယာ်ေကာကျပ်တည်းမ များ 

မြဖစ်ေပ ေစရန်အတွက်ပါ       ထည့်သွင်း 

စ်းစားရန်၊

 -  မိသာယာလှပေရးအတွက ်  သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနများှင့်    မိေနြပည်သူများအားလုံး 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန်  စသည့် 

လမ်း န်မ များ ရှိခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၏ မိြပစီမံကိန်း 

ပုံစံေရးဆွဲြခင်းလုပ်ငန်းသမိုင်းေကာင်း

ြမန်မာိုင်ငံ၏  မိြပစီမံကိန်းပုံစံေရးဆွဲြခင်း 

(Urban Planning) က  ကိ ုေခတ်တစ်ေလ ာက်တွင်  

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနက   တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်ြဖစ်ရာ     ၁၉၂၀   ြပည့်ှစ်တွင ်

အတည်ြပခဲ့ေသာ  The Rangoon Development  

Trust Act (RDT Act) အရ ကနဦးအေြခြပခဲသ့ည်ဟ ု

ဆုိုိင်ပါသည်။ ထုိမှတစ်ဆင့် ၃၀-၄-၁၉၅၁ ရက်ေန  

တွင် ုိင်ငံေတာ် ြပည်သူအုိးအိမ်ြပန်လည်ထူေထာင် 

ေရးှင့် မိရာစည်ပင်ေရးအဖဲွ( National Housing  

and Town and Country Development Board-

NHB)၊  ၁-၇-၁၉၇၀ ရက်ေနတွင်  အိုးအိမ်အဖွဲ  

(Housing Board)၊  ၁၅-၃-၁၉၇၂  ရက်ေနတွင် 

အိုးအိမ်ေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ ၁၃-၆-၁၉၇၃  ရက်ေနတွင် 

အိုးအိမ်ဦးစီးဌာန၊ ၁-၇-၁၉၉၀ ရက်ေနတွင် မိရာ 

ှင့ ် အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ၁-၄-၂၀၁၅   ရက် 

ေနတွင်  မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနဟူ၍   

အဆင့ဆ်င့ေ်ြပာင်းလဖဲွဲစည်းခဲ့ပီး      ိင်ုငတံစ်ဝန်း    

မိြပှင့အ်မ်ိရာက     ဟန်ချက်ညညီ ီဖံွဖိးေရးကိ ု  

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ   ရာစှုစ်တစ်ခကုိပုင်    ြဖတ်ေကျာ် 

လာခဲ့ပီြဖစ်သည်။

ထိသုို မိြပဖံွဖိးေရးစီမံကိန်းပံုစံများ ေရးဆဲွ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာတွင ်မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိး 

ေရးဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရှ ိ     မိြပှင့်ေဒသ 

ဖံွဖိးေရးဌာနခဲွသည် ၁၉၈၈ ခှုစ်မှ  ၂၀၁၁ ခှုစ်ထ ိ 

မိြပှင့်ေဒသဖံွဖိးေရးစီမံကိန်းပံုစံ စစုေုပါင်း ၉၉  

ခု ေရးဆွဲိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းေနာက် ၂၀၁၁-၂၀၁၂  

ဘ  ာေရးှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘ  ာေရးှစ်အထ ိ 

မိြပှင့်ေဒသများ ဖွံဖိးေရးအတွက် စုစုေပါင်း 

စီမံကိန်းပုံစံ ၂၀၃ ခု ေရးဆွဲေပးိုင်ခဲ့သည်။   ဌာန 

အေနြဖင့်  ြပည်တွင်းရှ ိ မိြပစီမံကိန်းေရးဆွဲေရး  

ပညာရှင်များ၊     ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများမ ှ

ပညာရှင်များှင့်အတ ူ  ပူးေပါင်း၍လည်း  ြမနမ်ာ 

ုိင်ငံ၏     မိြပစီမံကိနး်ပံုစံေရးဆွဲြခငး်ဆုိင်ရာ  

နည်းပညာများကိ ု    ေခတ်ှင့အ်ည ီ   တိုးတက်လာ 

ေစရန်ှင့်   ြပန်ပွားလာေစရန ်   စ်ဆက်မြပတ်   

အားထုတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

မိြပစီမံကိန်းပုံစံများေရးဆွဲရာ၌

ထည့်သွင်းစ်းစားရသည့်အချက်များ

ယင်းသို      မိြပစီမံကိန်းပုံစံေရးဆွဲရာ၌ 

မိတစ်မိကိ ုစနစ်တကျ ဖံွဖိးလာေစရန်အတွက် 

၎င်းမိ၏ ဖွံဖိးမ အလားအလာ၊ ေနေပျာ်ဖွယ်ရာ 

ရိှမ ၊ ေရရှည်အကျိးြဖစ်ထွန်းိင်ုမ ၊  ၎င်းမိ၏အေြခခ ံ 

အေဆာက်အအံုများှင့် ေဂဟစနစ်များက အများဆံုး 

ေထာက်ပံေ့ပးိင်ုေသာ  စွမ်းေဆာင်ရည်၊ ရာသဦတ ု 

ှင့် သဘာဝေဘးဒဏ်ခံစားရမ စေသာ အချက် 

အလက်များအတွက် လိအုပ်ေသာ ေလလ့ာဆန်းစစ် 

မ များြပလုပ်ပီး ရရှိလာသည့ ် ခိုင်မာေသာရလဒ ်

များကိ ုအေြခခကံာ မိများ၏ မိြပဖံွဖိးမ  စမီကံန်ိး 

ပုံစံကို ေရးဆွဲရပါသည်။      စာမျက်ှာ ၁၁ သို  

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်လက်ရှိေဆာင်ရက်အသုံးြပလျက်ရှိေသာ မိြပစီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်း လုပ်ငန်းစ်

Korea-Myanmar Industrial Complex ၏ အဆိုြပစီမံကိန်းပုံစံ။

မိြပှင့်အိမ်ရာ  ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့်  
ှစ်အလုိက်  မိြပဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းပုံစံေရးဆွဲ 
ရန်အတွက်    ကိတင်လျာထားရာတွင်    ရန်ကန်ု၊  
ေနြပည်ေတာ်၊ မ ေလးမိကီး သံုးမိ၏  ဗဟုိချက် 
(၃)ခ ုဖံွဖိးမ ကိ ု  အမီှြပ၍  မိများ၏   ဖံွဖိးမ  
တိုးတက်မ အလားအလာ၊ တည်ေနရာအေနအထား၊ 
ရာသီဥတု၊  သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့်   ကုန်စည် 
စီးဆင်းမ ၊     အချက်အချာကျမ ၊ တည်ရိှေနေသာ 
အရင်းအြမစ်များ၊ ယ်ေကျးမ ဓေလထ့ုံးတမ်းများ 
ှင့ ် သမိင်ုးအေမွအှစ်များ၊    သဘာဝေဘးဒဏ် 
ခံစားရိုင်ေြခရှိမ ၊ လက်ရှိလူဦးေရှင့် လူဦးေရ 
တိုးတက်မ  န်း၊   လူဦးေရတိုးတက်လာရသည့်   
အေကာင်းရင်း  စသည်တိုအေပ မတူည်၍  မိြပ 
ဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းေရးဆွဲရန် လျာထား



ဒီဇင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ထူးြခားသည်မှာမူ ြမန်မာိုင်ငံရှိ မိြပများ 

သည်  ေရေြမသဘာဝရာသီဥတုအေြခအေနများ   

ကွာြခားသည့အ်ြပင် သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးကွန်ရက်  

စနစ်များ၏ လ မ်းမုိးမ ေကာင့်လည်း  ေနရာေဒသ 

အလိုက်   ဖွံဖိးတိုးတက်မ ပုံစံ  (Development 

Pattern)    ကွဲြပားမ ရှိပါသည်။   သိုြဖစ်ပါ၍ 

မိတစ်မိချင်းစအီလိက်ု    ကိက်ုညီိင်ုမည့ ်   မိြပ 

ဖံွဖိးေရးစီမံကိန်းပံုစံေရးဆဲွြခင်းဆုိင်ရာ  အေြခခံ 

အယူအဆများှင့်    စည်းမျ်းများ   (Planning 

Concepts & Principles)  ကို    စိစစ်ေရးချယ ်

အသုံးချ၍ မိြပစီမံကိန်းများ ေရးဆွဲရပါသည်။

မိြပဖွံဖိးမ အေပ     သက်ေရာက်ိုင်ေြခ 

ရှိေသာ အေကာင်းအရာများ Externalities ှင့် 

Internalities၊  အေရများ   Both Global and  

Local Paradigm Shifts  ကိပုါ  ထည့သွ်င်းသုံးသပ် 

မှသာ  မိများ၏  ဆက်လက်ရှင်သန်ဖွံဖိးိုင်မ  

ှင့်    စီးပွားေရးအရ   ယှ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိမ တိုကို 

ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပီး ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့် စိန်ေခ မ  

များကို    ြပန်လည်တုံြပန်ိုင်စွမ်းရှိသည့ ်ေရရှည ်

ဖံွဖိးတိုးတက်ေသာမိများ ြဖစ်ေပ လာုိင်ပါသည်။

 ြမန်မာိုင်ငံ၏      ဖွံဖိးမ အလားအလာကို 

ဆန်းစစ်ကည့်ပါက   ဖွံဖိးမ  န်းအြမင့်ဆုံးမှာ 

ရန်ကန်ု၊  ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်မ ေလးမိြဖစ်ေကာင်း  

ေတွရေပမည်။    သိုြဖစ်ပါ၍     မိြပှင့်အိမ်ရာ 

ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် ှစ်အလိက်ု  မိြပဖံွဖိး 

ေရးစမီကံန်ိးပုစံ ံေရးဆဲွရန်အတွက် ကိတင်လျာထား  

ရာတွင်  ရန်ကုန်၊  ေနြပည်ေတာ်၊   မ ေလးမိကီး  

သုံးမိ၏  ဗဟိုချက်(၃)ခု    ဖွံဖိးမ     (Tri-Polar 

Development)ကို  အမှီြပ၍ မိများ၏   ဖွံဖိးမ  

တိုးတက်မ အလားအလာ၊ တည်ေနရာအေနအထား၊ 

ရာသီဥတု၊    သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့ ်   ကုန်စည် 

စီးဆင်းမ ၊     အချက်အချာကျမ ၊    တည်ရှိေနေသာ 

အရင်းအြမစ်များ၊ ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထံုးတမ်းများှင့်  

သမိုင်းအေမွအှစ်များ၊   သဘာဝေဘးဒဏ်ခံစားရ 

ိုင်ေြခရှိမ ၊ လက်ရှိလူဦးေရှင့ ်လူဦးေရတိုးတက်မ  

 န်း၊ လူဦးေရတိုးတက်လာရသည့်   အေကာင်းရင်း 

စသည်တိုအေပ မူတည်၍ မိြပဖွံဖိးေရးစီမံကိန်း 

ေရးဆဲွရန ်   လျာထားေလ့ရှိပါသည်။     ထိုမ မကဘ ဲ  

မိြပဖံွဖိးေရးစမီကံန်ိးပုစံေံရးဆဲွပီး မိများ၏ဖံွဖိး 

တိုးတက်မ ကို    ြပန်လည်ဆန်းစစ်၍  ၎င်းေရးဆွဲပီး       

မိြပဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းပုံစံအား အနည်းဆုံး ငါးှစ် 

တစ်ကိမ်ခန်  ြပန်လည်ေလ့လာဆန်းစစ်၍  သုံးသပ် 

ြပင်ဆင်ေရးဆွဲြခင်း ြပလုပ်သင့်ပါသည်။

မိြပဖံွဖိးေရးေဆာင်ရက်ရာ၌  Good Urban  

Governance အြဖစ်  မိြပစီမံအုပ်ချပ်မ ယ ရား 

ေကာင်းစွာလည်ပတ်ိုင်ေစရန်ရည်ရယ်၍ လိုအပ် 

ေသာ မိြပဆုိင်ရာဥပေဒြပေရး (Urban Legislation) 

က  ကိ ုေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း မိြပှင့်အိမ်ရာ 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနသည်    အမျိးသားမိြပမူဝါဒ 

(မူကမ်း)(Drafted National Urban Policy- NUP) 

ှင့်     အမျိးသားနယ်ေြမေဒသဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ 

စီမံကိန်းဥပေဒ (မူကမ်း)ကုိလည်း  ေရးဆဲွထားရိှပီး 

အတည်ြပြပ  ာန်းိုင်ရန်အတွက်    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ေရးဆွဲပီးမိြပဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းပုံစံများကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း

၎င်း Urban Governance System  များ 

ေကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ်ိင်ုရန်အတွက် လိအုပ်ေသာ 

Assets များကိုလည်း အစိုးရ၏ ဘ  ာေငွခွဲေဝမ မှ  

လည်းေကာင်း (National/State and Regional)၊ 

မိ၏အခွန်အခ  ေကာက်ခံရရှိေငွမှလည်းေကာင်း 

(Local Tax and Revenues)၊     အများြပည်သူ၏   

ဆန်းသစ်တီထွင်မ ြဖင့်လည်းေကာင်း        (Public 

Innovation and Self-Organizing)၊   အကျိးတူ   

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း (Public 

Private Partnership- PPP)၊ ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်း 

များ၏ အကူအညီအေထာက်အပ့ံများကုိ ေလ ာက်ထား 

ရယူြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း         (Loan/ Grant)   

ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်  နည်းလမ်းများကိ ုရှာေဖရွပါမည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာ  မိြပစီမံအုပ်ချပ်သ ူ

များအေနြဖင့်လည်း မိ၏ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ  

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေရးအတွက ်

အစိုးရ၏ဘ  ာေငွခွဲေဝမ အေပ ၌သာ  ရပ်တည် 

ေနြခင်းမြပဘ ဲ   အြခားေသာ   ဘ  ာေငွအရင်း 

အြမစ်များရယူေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်  ကိးပမ်းသင့ ်

ပါသည်။

အချပ်အားြဖင့ဆ်ိေုသာ် ေကာင်းမွန်စနစ်ကျ၍  

ေရရှည်ဖွံဖိးိုင်ေသာ  ေနေပျာ်ဖွယ်ရာ မိြပများ 

ြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် လုိအပ်ေသာ  သုေတသန 

လုပ်ငန်းများ ြပလုပ်၍ ခိုင်မာေသာရလဒ်များကိ ု 

အေြခြပကာ သက်ဆိုင်ရာ    မိြပစီမံကိန်းပုံစ ံ 

ေရးဆဲွေရးပညာရှင်များက  ဦးေဆာင်၍  အထူးြပ 

ပညာရှင်များှင့် ြပည်သူလူထု၏ သေဘာထား 

အြမင်တုိကုိ ေပါင်းစပ်ပီး မိြပဖံွဖိးေရးစီမံကိန်း 

ပုံစံများကိ ုေရးဆွဲရန် လိုအပ်သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍    ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန   

မိြပှင့်    အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ မိြပများကို ေဘးကင်းလုံ ခံ၍ 

သာယာလှပပီး ေနချင်စဖွယ်ြဖစ်ေသာ  မိများ/ 

ရာသဦတှုင့ ်သဘာဝေဘးဒဏ်ခံိင်ုေသာ မိများ  

အြဖစ်မှသည်   ေနေပျာ်ဖွယ်ရာ  ြမန်မာလ့ူအသိက်ု 

အဝန်းအြဖစ်  ဖွံဖိးလာေရးအတွက ်   ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေဆာက်လပ်ုေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ (၁၃၅) ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည် 

ေနကို  ဂုဏ်ြပတင်ြပလိုက်ရပါသည်။ ။

ေဒသတွင်းစိုက်ပျိးေမွးြမေရး ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ 

ရာ န်းြပည့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

ေဒသတွင်းစားနပ်ရကိ ာဖလူုေံရးှင့ ်    ြပည်သမူျား၏   

စားေသာက်ေရးကို   အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်

အတွက် ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊    အေရှေြမာက်တိင်ုး စစ်ဌာန 

ချပ်တိုင်းမှး    ဗိုလ်ချပ်ိုင်ိုင်ဦးှင့ ်  ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများသည ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်ရှိ ကုန်းြမင့ ်

(၁)   စိုက်ပျိးေရးှင့်ေမွးြမေရး   စံြပစခန်းှင့်  

ဘက်စုံစိုက်ပျိးေမွးြမေရး      ဗဟိုစံြပစခန်းတို 

ကိုလည်းေကာင်း၊    ဒီဇင်ဘာ   ၁၇   ရက်တွင် 

အေနာက်ေတာင်တိုင်း    စစ်ဌာနချပ်      တိုင်းမှး 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့ ်         အဖွဲဝင်များသည ်

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်     စံြပဘက်စုံစိုက်ပျိးေမွးြမေရး 

ခံကုိလည်းေကာင်း  သွားေရာက်ကည့် ၍  တာဝန် 

ရိှသမူျားှင့ေ်တွဆုကံာ   ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ လပ်ုငန်းများ 

ရာ န်းြပည့ေ်ဆာင်ရက်ိင်ုေရးှင့ ် လိအုပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း   သိရ

သည်။                                               သတင်းစ်

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ြမန်မာိုင်ငံသားများအား

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးတွင ်ဆက်လက်လက်ခံလျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှ     ဝင်ေရာက ်

လာသည့ ်  ြမန်မာိင်ုငသံားများကိ ု

နယ်စပ်ဂိတ်      အသီးသီးတွင ်

လက်ခေံဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ဒီဇင်ဘာ  ၁၇  ရက်တွင် ရှမ်းြပည ်

နယ်  (ေြမာက်ပိင်ုး)    မဆူယ်မိသို 

ြပန်လည်        ဝင်ေရာက်လာသ ူ

အမျိးသား  ၁၂၉  ဦးှင့ ် အမျိးသမီး 

၁၁၉  ဦး   စုစုေပါင်း  ၂၄၈  ဦး 

ချင်းေရ ေဟာ်မိသို     ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသ ူ     အမျိးသား 

ေြခာက်ဦးှင့ ် အမျိးသမီး ေလးဦး 

စုစုေပါင်း ၁၀ ဦး၊  ေလာက်ကိုင ်

မိသို   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူ

အမျိးသား  သံုးဦးှင့်  အမျိးသမီး 

ေြခာက်ဦး  စစုေုပါင်း  ကိုးဦးတိုကိ ု

လည်းေကာင်း၊  ယေနတွင် ကရင် 

ြပည်နယ ်  ြမဝတီမိသိုြပန်လည ်

ဝင်ေရာက်လာသ ူအမျိးသား ၁၃၈  

ဦးှင့်  အမျိးသမီး ၆၅ ဦး စုစုေပါင်း 

၂၀၃  ဦးတိုကို  လည်းေကာင်း  

အသီးသီးလက်ခံခဲ့ကသည်။

ထိသုိုလက်ခရံာတွင်  သက်ဆိင်ု 

ရာ  ြပည်သူေဆးုမံျားမှ  ကျန်းမာ 

ေရးဆိုင်ရာ     တာဝန်ရှိသူများ၊   

တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များက  

ကိုဗစ် - ၁၉  ေရာဂါ စစ်ေဆး 

ေပးြခင်း၊   Quarantine  ဝင်ေရာက် 

ရမည့်   အေထာက်အထား   စာရက် 

စာတမ်းများ      ြပလုပ်ေပးြခင်း၊    

ကျန်းမာေရး     ဝန်ကီးဌာန၏    

 န်ကားချက်များ     ရှင်းလင်း 

ေြပာကားြခင်းတိုကို  စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေပးပီး   တုိင်းစစ်ဌာန 

ချပ်အသီးသီးမှ       တာဝန်ရိှသမူျား၊ 

ဌာနဆိုင်ရာ    တာဝန်ရှိသူများက 

လိုအပ်သည်များ     ကူညီေဆာင် 

ရက်ေပးကသည်။

ထိုေနာက်    မိနယ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖဲွများက   စစီ်ေဆာင်ရက် 

ေပးသည့ ် ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ် 

ယာ်များြဖင့ ်      ၎င်းတိုေနရပ ်

အသီးသီးသို     လိုက်လံပိုေဆာင ်

ေပးခဲ့ေကာင်းှင့်     ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိသူများအား   သက်ဆိုင်ရာ 

ေနရာများတွင်      သီးသန်ထားရိှ၍  

လိအုပ်သည့်   ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 

များှင့ ် အပ်ုချပ်မ ဆိင်ုရာ  ကစိ ရပ် 

များကိ ု  အဆင်ေြပေချာေမွေအာင်       

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း  

သိရသည်။              

 သတင်းစ်

ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 

ဆက်လက်တည်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

ယေနညေန  ၆ နာရခဲွီ တိင်ုးထွာ 

ချက်များအရ  ဘဂ  လားပင်လယ် 

ေအာ်      အေရှေတာင်ပိုင်းှင့ ်

ယင်းှင့်   ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ 

အီေကွတာအနီး အိ ယိသမုဒ ရာ 

တိုတွင် ြဖစ်ေပ ေနေသာ ေလဖိ 

အားနည်း   ရပ်ဝန်းသည်   ဆက် 

လက်တည်ရှိေနသည်။ ကပ လီ 

ပင်လယ်ြပင ်     ေတာင်ပိုင်းှင့ ် 

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် ေတာင် 

ပိင်ုးတိုတွင်  တမ်ိအသင့အ်တင့မှ် 

တိမ်ထူထပ်ေနပီး      ကပ လီ   

ပင်လယ်ြပင်ေြမာက်ပုိင်းှင့် ကျန် 

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင် 

တိမ်အနည်းငယ် ြဖစ်ထွန်းေန 

သည်။

မိုး/ဇလ



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊  ၂၀၂၁

ဆူရီဂါအို စီးတီး   ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

ဒဇီင်ဘာ ၁၇ ရက်က ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငသံို “ိင်ု”အမည်ရိှ 

အင်အားြပင်းတိင်ုဖွန်းမန်ုတိင်ုးတစ်ခ ု          ဝင်ေရာက် 

တိက်ုခတ်ခဲ့ပီးေနာက် လက်ရိှအချန်ိအထ ိေသဆုံးသ ူ

၃၃ ဦးထက်မနည်းရိှလာပီး အများအြပားေပျာက်ဆုံး 

ေနဆဲြဖစ်ေကာင်း ယေနထုတ်ြပန်သည့်တရားဝင်

ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။

ေရနစ်ေသဆုံးခဲ့ြခင်းြဖစ်

နဂီိုးအိဆုဒီင်တာလ်ြပည်နယ်ဆိင်ုရာ သဘာဝ 

ေဘးစမီခံန်ခဲွေရးေအဂျင်စဌီာနမှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦး 

က တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းေကာင့ ်၁၃ ဦးထပ်မံေသဆုံး 

ေကာင်း  အတည်ြပခဲ့ပီးေနာက ် ေသဆုံးသူအေရ 

အတွက် ြမင့တ်က်လာခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းေသဆုံး 

သူအများစုမှာ  မုန်တိုင်းေကာင့်ြဖစ်ေပ လာသည့် 

ေရကီးေရလ ံမ များတွင် ေရနစ်ေသဆံုးခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး 

အြခားလ ူ၅၀ လည်း ေပျာက်ဆုံးေနဆဲြဖစ်ေကာင်း 

ေဒသဆိုင်ရာ သဘာဝေဘးစီမံခန်ခွဲေရးေအဂျင်စီ 

တာဝန်ခ ံဆာလ်ဗာဒိကု ေအအက်ဖ်ပသီတင်းဌာနသို 

ေြပာကားသည်။

မုန်တိုင်းဝင်ေရာက်လာမည့်သတင်းကို မိမိတို 

ကားသခိဲ့ပီးေနာက် ဒဇီင်ဘာ ၁၆ ရက် အေစာပိင်ုးမှ 

စ၍ ေဘးလွတ်ရာသုိ ေြပာင်းေရ ကရန် ြပည်သူများ 

ကို   တိုက်တွန်းထားေသာ်လည်း  တချိသည် 

ေြပာင်းေရ ြခင်းမရှိဘဲ   ဆက်လက်ေနထိုင်ခဲ့က 

ေကာင်း  ၎င်းက  ေအအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနသို 

ေြပာကားသည်။

ေြပာင်းေရ ခဲ့

ကမ်းုိးတန်းေဒသများသုိ “ုိင်” တုိင်ဖွန်းမုန်တုိင်း 

ဝင်ေရာက်တိက်ုခတ်ခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ယင်းေဒသများရိှ 

ြပည်သူ သုံးသိန်းေကျာ်တိုသည် အိုးအိမ်စွန်ခွာပီး 

ေဘးလွတ်ရာသို  ေြပာင်းေရ ခဲ့ကသည်။  ထိုအြပင ်

မန်ုတိင်ုးေကာင့ ်ေဒသအများအြပားတွင် ဆက်သွယ် 

ေရးစနစ်ှင့် လ ပ်စစ်မီးြပတ်ေတာက်မ များ ြဖစ်ပွား 

ခဲ့ပီး  လူေနအိမ်များပျက်စီးြခင်းှင့်  ကွန်ကရစ ်

ဓာတ်တုိင်များ  ပိလဲြခင်းတုိြဖစ်ပွားခ့ဲေကာင်း သိရ 

သည်။

အဆိုပါမုန်တိုင်းသည်           ယခုှစ်အတွင်း 

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငသံို                   ဝင်ေရာက်တိက်ုခတ်ခဲသ့ည့ ်

ဝါရှင်တန်   ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ        ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်မ များြမင့်တက ်

လျက်ရှိပီး   ေနစ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၂၀၀၀၀ ခန်  

အထရိှိလာေကာင်း ယေနသတင်း 

များအရ သိရသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ိုင်ငံသားများအား 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး

ထိုးှံမ ခံယူကရန်ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆိုင်ရာ       ကျန်းမာေရး 

စည်းမျ်းများအား  တိကျစွာ 

လိက်ုနာကရန် အေမရကိန်ေရာဂါ 

ပိုးမ ား  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

စင်တာမှ  တိုက်တွန်းေြပာကား 

သည်။

လက်ရှိအချနိ်၌  ိုင်ငံအတွင်း 

အိမုခီရန်ှင့် ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း  

ဗိင်ုးရပ်စ်များ လျင်ြမန်စွာကူးစက် 

ပျံှံေနပီး လာမည့်သီတင်းပတ ် 

အနည်းငယ်အတွင်း    အိုမီခရန်   

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်               ကူးစက်မ  

သည် အြမင့်ဆံုးအဆင့်သုိ   ေရာက်ရိှ 

သွားိင်ုေကာင်း အဆုိပါစင်တာမှ 

 န်ကားေရးမှး          ုိချယ်လီ  

ေဝ လန်စကီးက               ေြပာကား 

သည်။

 လက်ရှိအချနိ်၌  အိုမီခရန်ဗီဇ 

ေြပာင်း  ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ 

အား အေမရကိန်ိင်ုငရိှံ ြပည်နယ် 

၃၉  ခ၌ု ေတွရိှေနရသည်။ မကာမ ီ

အချန်ိအတွင်း ှစ်သစ်ကူးအားလပ် 

ရက် ေရာက်ရိှေတာမ့ည်ြဖစ်သြဖင့ ်

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေရး 

နည်းလမ်းများအား  တိကျစွာ 

လိက်ုနာေဆာင်ရက်ကရန် ၎င်းက 

တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

မန်ုတိင်ုးများအနက်   အင်အားအြပင်းထန်ဆုံးြဖစ်ပီး 

ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က တစ်နာရီလ င် ြပင်းအား ၁၉၅ 

ကီလိုမီတာ န်းြဖင့ ်  ကမ်းိုးတန်းေဒသများသို 

ဝင်ေရာက်တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။  အဆိုပါကမ်းိုးတန်း 

ေဒသများသည် ကမ ာ့လှည့်ခရီးသည်များအတွက ်

ေရပန်းစားေသာ က န်းစုတစ်စုြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

လက်ရိှအချန်ိတွင် “ိင်ု” တိင်ုဖွန်းမန်ုတိင်ုးသည်  

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံဘက်သို   ဦးတည်ေရလျားသွား 

ေကာင်း ဖိလစ်ပိုင်မိုးေလဝသဌာနက ေြပာကား 

သည်။                               ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ေမာ်စကို ဒီဇင်ဘာ ၁၈

ုရှားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခရံသ ူ၂၇၄၃၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်း 

ေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း 

၁၀၁၈၆၈၂၃ ဦး         ရိှလာေကာင်း 

ုရှားိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေစာင့်ကည့်ေရးှင့ ်   တုံြပန်ေရး 

စင်တာ၏  ေြပာကားချက်အရ 

သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲ့ 

သည့ ်တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ ၁၀၇၆ ဦး 

ထပ်မေံတွရိှခဲသ့ြဖင့ ်      ေသဆုံးသ ူ

စစုေုပါင်း ၂၉၆၁၈၀ ရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုြပင် ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့် 

တစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သြဖင့်  ေဆးုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသူ 

၃၈၀၄၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ ြခင်း 

ေကာင့် ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

ေပါင်း ၈၉၅၂၂၆၆ ဦး ရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။

မိေတာ်ေမာ်စကိုသည ် ုရှား 

ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရမ     အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး 

လွန်ခဲ့သည့်  တစ်ရက်အတွင်း 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၂၈၃ ဦးရှိ 

ြခင်းေကာင့ ် မိေတာ်တစ်ဝန်းတွင် 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၂၀၀၀၀၆၇ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံ၌   ိုင်ငံသား ၇၆ 

ဒသမ ၅         သန်းေကျာ်သည် 

ကာကွယ်ေဆး တစ်ကိမ်ထိုးှံမ 

ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၇၀ ဒသမ  

၈ သန်းေကျာ်သည်  ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်            ထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ   ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၇၁၄၅ ဦး 

ရှိြခင်းေကာင့ ်လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၃၄၇၃၃၁၉၄ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ေနာက်ဆုံးထတ်ုြပန်သည့ ် အချက်အလက်များ 

အရ သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူ

၂၈၉ ဦး ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူစုစုေပါင်း ၄၇၇၁၅၈    

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ အိ ိယိုင်ငံ၌ 

လက်ရှိတွင ် ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါပိုးေတွရှိဆ ဲ

လူနာစုစုေပါင်း ၈၄၅၆၅ ဦးရှိေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသြဖင့ ်ေဆးုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ ၈၇၀၆ ဦး 

ရှိြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၃၄၁၇၁၄၇၁ ဦးရှိ 

လာေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကား သည်။           ကိုးကား-ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ အင်အားြပင်းတိင်ုဖွန်းမန်ုတိင်ုးေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၃၃ ဦးထက်မနည်းရိှလာ

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၇၄၃၄ ဦးထပ်မံေတွရှိ

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များြမင့်တက်လျက်ရှိ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၇၃ သန်းေကျာ်ရှိလာ



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသ ူ ၂၇၄၀၈၂၂၁၆ ဦး

 ေသဆုံးသူ ၅၃၆၃၈၃၆ ဦး

 ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ ၂၄၆၀၆၇၀၉၂ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ေဂျုဆလင ်  ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

အစ ေရးိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ခံရသ ူ ၄၅  ဦး  ထပ်မံေတွရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

အဆိုပါေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၃၄ ဦးရှိလာေကာင်း 

အစ ေရးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အစ ေရးိုင်ငံ၌  အဆိုပါ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခရံသမူျားအနက် ၈၆ ဦးသည် ေတာင်အာဖရကိ၊ ဗတိန်ိ၊ 

ြပင်သစ်၊   အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊  ယူေအအီး၊ ဟန်ေဂရီ၊ 

အတီလ၊ီ နမီးဘီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ ဂျာမန၊ီ ေမာ်ိကုိ၊ု စပန်ိ၊ 

ဆားဘီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျယီှံင့ ်တရူကီိင်ုငတံိုမှ ေရာက်ရိှလာသ ူ

များြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဒစ်အဘာဘာ   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

အာဖရိကတိုက်၌   ဒီဇင်ဘာ  ၁၇  ရက် 

ညေနပိုင်းအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၁ သန်းေကျာ် 

ရိှလာေကာင်း အာဖရကိ ေရာဂါထန်ိးချပ် 

ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ယေန  

တွင် ေြပာကားသည်။

ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၂၅၇၅၈ ဦးရှိ

အာဖရိကသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ 

ကျန်းမာေရးေအဂျင်စမီျားအား ကိယ်ုစား 

ြပသည့ ်အာဖရကိ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက ်

အရ အာဖရကိတိက်ုတစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၁၁၄၉၆၄ 

ဦးရှိေကာင်း၊ အဆိုပါ  ေရာဂါေကာင့ ်

ပါရီ   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ လက်ရှိအချနိ်တွင်အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းကူးစက်မ များကို ထပ်မံေတွရှ ိ

လျက်ရိှပီး ယခု အဆုိပါဗီဇေြပာင်း ထပ်မံကူးစက်ခံရမ အတုိင်းအတာသည် တစ်ုိင်ငံလံုး 

ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များ၏ ၁၀ ရာခိုင် န်းရှိေနသြဖင့် ပိုမိုတင်းကျပ်ေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ   ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကိ ုချမှတ်သွားရန်ရှိေကာင်း  

ြပင်သစ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီး အိုလီဗီယာဗီရန်က ယေနေြပာကားသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းသစ်အရ ၂၀၂၂ ခုှစ်အစပိုင်းမှ 

စတင်၍  ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ စားေသာက်ဆိုင်များ၌ ဝင်ေရာက်စားေသာက်သူများှင့ ်

အများြပည်သူသုံး သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာ်စီးနင်းသူများသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးေကာင်း လက်မှတ်ြပသရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။

  ထိုြပင် အများြပည်သူဆုိင်ရာအေဆာက်အအံုများသုိဝင်ေရာက်ပါက ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကင်းစင်ေကာင်း ေဆးလက်မှတ်ကုိ ြပသရသည့်စနစ်မှာ ယခုစည်းမျ်းသစ်၌ 

တရားဝင်ေနဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်

သည် ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ ကူးစက်မ အများဆုံး ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်လာိုင်ေကာင်း 

ြပင်သစ်ဝန်ကီးချပ် ယွန်ကားတက်စ်က ေြပာကားသည်။ သုိရာတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူများှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပုိေဆာင်း 

ထိုးှံမ ခံယူထားသူများသည်  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်အပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကိုကာကွယ်ိုင်ေကာင်း လက်ရှိရရှိထားေသာ ေဆးဝါးဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များအရသိရိှရသည်။ လက်ရိှအချန်ိတွင် ုိင်ငံအတွင်း ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပုိေဆာင်းထိုးှံေရးအစီအစ်ကို အရှိန် 

ြမင့်တင်ရန် ြပင်သစ်ိုင်ငံက စီစ်ေနသည်။ ိုင်ငံအတွင်း ှစ်သစ်ကူးကာလတွင ်

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ မများြပားေစရန်အတွက် ှစ်သစ်ကူး ေဖျာ်ေြဖပွဲများကိ ု

ပိတ်ပင်ရန် ုိင်ငံအတွင်းရိှ ေဒသ ရဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများအား ြပင်သစ်ဝန်ကီးချပ် 

ယွန်ကားတက်စ်က  န်ကားခဲသ့ည်။  ကိုးကား - စဂီျတီအီင်န်၊ ဘာသာြပန် - စိုးသရူ

ဟွိင်း   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  ယေနတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၅၈၉၅ ဦး  ထပ်မံေတွရှိေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

၁၅၈၈၃ ဦးမှာ ြပည်တွင်းကူးစက်ခံရ
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ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ ေကျးရာေနြပည်သူများအား 

အေကာင်းအမျိးမျိးြပ၍   ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်၊ 

မီး  ြခင်းများ    ကျးလွန်သည့်အြပင ်   ယခုကဲ့သို 

ေအးချမ်းစွာ      ပညာသင်ကားလျက်ရှိသည့ ်

ေကျာင်းေနအရယ်ှင့ ်ကိရုင်ဝတ်ကေလးသငူယ်များ 

ပါမကျန် ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်မ ကျးလွန်ခဲ့သည့ ်

အကမ်းဖက်သမားများအား     ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး 

ရမိိင်ုေရး     လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက     နယ်ေြမခ ံ

တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများှင့ပ်ူးေပါင်း၍ လုံ ခံေရး

လုပ်ငန်းစ်များှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ယာဘက်တံေတာင်   ြပတ်ထွက်ဒဏ်ရာ၊ 

ဝဲဘက်နားရက်ေအာက်    ေဖာက်ဝင် 

ဒဏ်ရာတို  ရရှိကာ ေသဆုံးေနသည်ကို 

ေတွရှိရပီး    ြဖစ်စ်အား   စိစစ်ခဲ့ရာ 

ဗိုလ်ြမရပ်ကွက်ေန မျိးြမတ်ိုင ်(၂၁)ှစ် 

(ဘ)ဦးကည်ဆန်းှင့် အမျိးသား တစ်ဦး 

(စိစစ်ဆဲ)တိုသည်      အကမ်းဖက ်

ေဖာက်ခွဲမ ြပလုပ်ရန်အတွက ်လက်လုပ် 

မိုင်းေထာင်ေနစ်   ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား 

ခဲ့သြဖင့် မိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာများရရှိကာ 

အခင်းြဖစ်ေနရာ၌         ေသဆုံးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ 

အထက်ပါြဖစ်စ်မှ    ေသဆုံးသူ 

ှစ်ဦးအား ဥပေဒှင့အ်ည ီေသမ ေသခင်း 

ေရးဖွင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး အခင်းြဖစ် 

ေနရာ   အနီးဝန်းကျင်အား    လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက မိုင်းရှင်းလင်းြခင်းများ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

တန်ဆည်မိနယ်၌ အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲမ ြပလုပ်ရန ်လက်လုပ်မိုင်းေထာင်ေနစ ်
ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့သြဖင့ ်အကမ်းဖက်သ ူအမျိးသား ှစ်ဦး ေသဆုံး

အမျိးသားှစ်ဦး(စိစစ်ဆဲ) ေသဆုံး



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

 ေကျာဖုံးမှ

ဖိးေမာင်ေမာင် (ခ)ဖိးကီး(၃၂)ှစ်(ေသဆုံး)ှင့ ်၎င်း၏ရည်းစားြဖစ်သ ူ

စ ာ(၁၇)ှစ်တို ေလးဦးကို M-16 တစ်လက်၊ M-22 တစ်လက်၊ ပစ တို 

တစ်လက်၊ M-16 ကျည်အမ်ိ ှစ်ခ၊ု M-22 ကျည်အမ်ိ တစ်ခ၊ု SIG SAUER 

ပစ တုိကျည်အိမ် ှစ်ခု၊ ၇.၆၂ ကျည် ၂၅ ေတာင့်၊ ၅.၅၆ ကျည် အေတာင့် 

၅၀၊ ၉ မမကျည ်၂၀ ေတာင့်တိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ

ဖမ်းဆီးရမတိရားခမံျား၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွ 

ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အသံုးြပသည့် ေဖာက်ခဲွေရးပစ ည်းများ သုိဝှက် 

သိမ်းဆည်းေပးထားေသာ သန်လျင်မိနယ် လဟာရက်ေကျးရာေန 

ဆက်စပ်တရားခ ံတင်ထွန်းခိုင်(၄၁)ှစ်ကို ပိုတက်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ် 

၁၃ ထပ်ု၊ ဆလီကွီန်ပုစံခွံက် ၁၀ ခ၊ု Sulphuric Acid တစ်ဘူး၊ သေံဘာေစ ့

သုံးဘူး၊ သံေဖာက်စက ်တစ်ခု၊ ဆီလီကွန်မ န်  ၁၀ ပိဿာခန် ၊ အက်စစ် 

အရည်ပုံး တစ်ပုံးှင့်အတူ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင်ဖမ်းဆီးရမိတရားခ ံကျား ေလးဦး၊ မ တစ်ဦး ေပါင်း 

ငါးဦး တိုကို M-16 တစ်လက်၊ M-22 တစ်လက်၊ ပစ တို တစ်လက်၊ 

ကျည်အိမ်မျိးစံု ငါးခု၊ ကျည်မျိးစံု ၉၅ ေတာင့်၊ ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်းများ 

တွင်အသုံးြပသည့ ်ပစ ည်းများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏ ထွက်ဆုိချက်အရ သန်ေဇာ်ေအာင်(ခ) 

စိုးေလးှင့် ဖိးေမာင်ေမာင်(ခ)ဖိးကီးသည် ဇူလိုင်လတွင် KNLA 

တပ်မဟာ(၆)နယ်ေြမ ေလးေက့ေကာ်မှ   ရင်းမှးအဆင့်ရှိ ရန်ိုင် 

ဖွင့်လှစ်ေသာ အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရးသင်တန်းအားလည်းေကာင်း၊ 

ရဲမင်းဖိး(ခ)ကိုဖိးသည်    ဩဂုတ်လတွင်  ကယားြပည်နယ ်ရှမ်းစု 

ေကျးရာအနီး၌  အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွေရးသင်တန်းကုိ လည်းေကာင်း 

တက်ေရာက်ထားသူများြဖစ်ေကာင်းှင့် သိမ်းဆည်းရမိ လက်နက် 

ခဲယမ်းများမှာ ဖိးေမာငေ်မာင်(ခ)ဖိးကီးမှ အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ 

တွင် အသုံးြပရန် KNLA တပ်မဟာ(၆)နယ်ေြမမှ ချတ်ိဆက်မှာယခူဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ  ေလးကိမ်

ဖမ်းဆီးရမတိရားခမံျား၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား 

အား လုပ် ကံသတ်ြဖတ်မ အေနြဖင့် ေလးကိမ်၊ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ  

အေနြဖင့ ်ှစ်ကမ်ိ ကျးလွန်ခဲေ့ကာင်း  ေဖာ်ထတ်ုသရိှိရပီး ကျးလွန်ခဲမ့  

များအေနြဖင့် စက်တင်ဘာ  ၂၉ ရက်တွင် တရားခ ံဖိးေမာင်ေမာင(်ခ)

ဖိးကီးသည် သန်လျင်မိနယ် ဗိုလ်ချပ်ေကျးရာရှိ အြပစ်မဲ့ြပည်သူ 

တစ်ဦးကို လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်လည်းေကာင်း။

ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် တရားခံ ဖိးေမာင်ေမာင(်ခ)ဖိးကီးသည် 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ ဖိုးကုလား၊ အာိုး၊  တ်ခမ်းေမ းတိုှင့်အတူ 

သန်လျင်မိနယ်  ထန်းပင်ကုန်းရပ်ကွက်ေန  အြပစ်မဲ့ြပည်သူများကိ ု

လက်နက်ငယ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ အမျိးသား တစ်ဦး ေသဆံုးခ့ဲပီး အမျိးသမီး 

တစ်ဦး စိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။

ိဝုင်ဘာ ၁၈ ရက်ှင့ ်၃၀ ရက်တိုတွင် တရားခ ံဖိးေမာင်ေမာင်(ခ) 

ဖိးကီးသည်   ဖမ်းဆီးရန်ကျန်  တရားခံ မျိးမင်းဦး၊ ရဲေဇာ်ိုင်၊ 

ေကာင်ေလးတိုှင့အ်တ ူသန်လျင်မိနယ်  မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက် 

ေန အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူှစ်ဦးကို လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်လည်းေကာင်း။

ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင် တရားခံ ဖိးေမာင်ေမာင(်ခ)ဖိးကီးသည် 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခ ံဖိုးကလုားှင့အ်တ ူသန်လျင်မိနယ် ဗိလ်ုချပ် 

ေကျးရာေန အြပစ်မဲ့ြပည်သူ တစ်ဦးကို လက်နက်ငယ်ြဖင့် ပစ်ခတ် 

သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။     စာမျက်ှာ ၁၆ သို »»

စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် သန်လျင်မိနယ် ဗုိလ်ချပ်ေကျးရာ၌ 

အြပစ်မဲ့ ြပည်သူတစ်ဦးအား   လက်နက်ငယ်ြဖင့်  ပစ်ခတ်ခဲ့သည့ ်

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင ်သန်လျင်မိနယ် မိေဟာင်းအေနာက ်

ရပ်ကွက်ေန အြပစ်မဲြ့ပည်သတူစ်ဦးအား လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ ့

သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင ်သန်လျင်မိနယ် မိေဟာင်းအေနာက ်

ရပ်ကွက်ေန အြပစ်မဲြ့ပည်သတူစ်ဦးအား လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ ့

သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင် သန်လျင်မိနယ် ဗိုလ်ချပ်ေကျးရာေန 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦးအား လက်နက်ငယ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေအာက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ ်ပါရမီ မီးပွိင့်ရှ ိCCTV Control Box အား 

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

သန်လျင်မိနယ် လဟာရက်ေကျးရာအြပင်ဘက် တရားခတံင်ထွန်းခိင်ု၏ တအဲတွင်းမှ သမ်ိးဆည်းရမ ိ

သည့် ေဖာက်ခွဲေရး ဆက်စပ်ပစ ည်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် သန်လျင်မိနယ ်ထန်းပင်ကုန်းရပ်ကွက်ေန အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား လက်နက်ငယ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

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

»» စာမျက်ှာ ၁၅ မှ

ေအာက်တုိဘာ  ၁၃ ရက်တွင် တရားခံ သန်ေဇာ်ေအာင်(ခ)စုိးေလး 

သည် ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ ကိုဂျတိ်(ခ)ေဇယျာ၊ ဟိန်းကိုဦးတိုှင့် 

အတူ ေတာင်ဥက လာပမိနယ် ပါရမီမီးပွိင့်ရှိ CCTV Control Box 

အား လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်လည်းေကာင်း။

ေအာက်တိုဘာ  ၁၈ ရက်တွင်  တရားခံ ရဲမင်းဖိး(ခ)ကိုဖိးှင့် 

သန်ေဇာ်ေအာင် (ခ)စိုးေလးတုိသည် ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခံ ကုိဂျတ်ိ 

(ခ)ေဇယျာ၊ ဟန်ိးကိဦုးတုိှင့်အတူ ကမာရတ်မိနယ် က န်းေတာလမ်း 

ှင့်   ဟံသာဝတီမီးပွိင့်လမ်းေထာင့်ရှိ   CCTV Control Box ကို 

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။ 

အထက်ပါဖမ်းဆီးရမိသူများကို    ဥပေဒအရ   ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူိုင်ေရး    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ဆက်စပ်တရားခံများအား အြမန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိေရးအတွက ်၎င်းတို 

ပုန်းခိုရာေနရာများ၊ လ ပ်ရှားသွားလာေနထိုင်မ သတင်းများရရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပးတိုင်ကားိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

မိရာများ အြမန်ဆုံးေအးချမ်းတည်ငမ်ိေရးအတွက် ြပည်သတူစ်ရပ်လုံး 

ပူးေပါင်းပါဝင်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ုိင်ပါရန် အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန် 

ထားေကာင်း သက်ဆိုင်ရာမ ှသတင်းရရှိသည်။                သတင်းစ်

No Product Name Pack Size

Price in 

Kyats 

(Retail)

Company 

Name

Anti-inflammatory

1 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

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

3 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

Anti thrombosis

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

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

Symptomatic

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

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

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

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

Supportive

10
P.O Multivitamin with/

without zinc
3X10's / Box 5600 OLIVE

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့ ်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

(၁၈-၁၂-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကုိ Website (www.mccpmd.org)ှင့် Facebook Page https://

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

ကည့် ိုင်ပါသည်။

သန်ေဇာ်ေအာင်(ခ)စိုးေလး ရဲမင်းဖိး(ခ)ကိုဖိး စ ာ တင်ထွန်းခိုင် ဖိးေမာင်ေမာင(်ခ)ဖိးကီး(ေသဆုံး)

ေအာက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကမာရတ်မိနယ် က န်းေတာလမ်းှင့် ဟံသာဝတီလမ်းေထာင့် မီးပွိင့်ရှိ CCTV Control Box ကို 

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်    မိမိဘဝတစ်သက်တာ 

တစ်ေလ ာက်  ြမန်မာစာေပဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းှင့်  

စာေပေရးသားြပစြုခင်း၊ စာေပသေုတသနြပြခင်း 

လပ်ုငန်းများကုိ တစုိက်မတ်မတ် လံုလြပေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည့် စာေပပညာရှင်ကီးများကို “အမျိးသား 

စာေပတစ်သက်တာဆု”  အြဖစ်  ၂၀၀၁  ခုှစ်မှ 

စတင်လျက်    ချးီြမင့်ခဲ့ပါသည်။   ၂၀၂၁  ခုှစ်  

ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့သည့ ် ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်အတွက် အမျိးသားစာေပဆုှင်းသဘင ်

အခမ်းအနားတွင် အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆ ု

အြဖစ် စာေရးဆရာကီး ှစ်ဦးှင့် စာေရးဆရာမ 

ကီး တစ်ဦး စုစုေပါင်း  သုံးဦးကိ ုချးီြမင့်ခဲ့သြဖင့ ်

ယခုအခါ    အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရ 

ပညာရှင ်စုစုေပါင်း (၃၄)  ဦး  ရှိခဲ့ပီ ြဖစ်သည်။

၂၀၁၅ ခှုစ်အတွက် အမျိးသားစာေပဆှုင်း 

သဘင်ကိ ု၂၀၁၆ ခှုစ်  ဒဇီင်ဘာလ ၁ ရက်ေနတွင် 

ကျင်းပခဲ့ရာ   ယင်းအခမ်းအနားတွင ် ဆရာကီး 

ဦးဝင်းမွန် (တက သုိလ်ဝင်းမွန်)ှင့်  ဆရာကီးဦးတင်ခ 

(တက သိုလ်တင်ခ)တို  ဆုချးီြမင့်ခံကရသည်။ 

ဆရာကီးှစ်ဦးစလုံးမှာ  တိုင်းြပည်ှင့ ်   လူမျိး 

အကျိးအတွက် အပတ်တကတ်ု ကိးစားအားထတ်ု 

၍ ြပည်သမူျား၏ အေတွးအေခ ၊ အသအိြမင် ဖံွဖိး  

ဇာတိမာန် စာဆိုပညာရှင ်ဆရာကီးတက သိုလ်တင်ခ

တိုးတက်ေစရန်ှင့်   ဗဟုသုတပွားများေစရန ်

မိမိက မ်းကျင်ရာ နယ်ပယ်အလိုက်  သုတ၊  ရသ 

ဆိုင်ရာ  စာအုပ်စာတမ်းများစွာကိ ု ေရးသားြပစ ု

ခဲ့သူများ ြဖစ်သည်။

စစ်သည် စာဆိုတစ်ဦး

ဆရာကီး   တက သိုလ်တင်ခမှာ   စစ်သည် 

စာဆိုတစ်ဦးြဖစ်ပီး ြမန်မာစာ၊ ြမန်မာမ ၊  ြမန်မာ့  

အုပညာ  ထိန်းသိမ်းြပန်ပွားေရးတာဝန်များကိ ု

တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ခ့ဲသူြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့ ်

မျိးချစ်စိတ်ထက်သန်ေရးှင့ ်  တိုင်းကျိးြပည်ြပ 

စာေပများစွာကို   ေရးသားခဲ့သည့်  ဇာတိမာန် 

စာဆိုကီးဟုလည်း ေခ ဆိုိုင်ပါသည်။  ထိုအြပင်  

ဆရာကီးသည်   ြမန်မာစာေပဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ 

အသင်းအဖွဲများတွင ်ှစ်ေပါင်းများစွာ ဦးေဆာင် 

တာဝန်ယူ   ေဆာင်ရက်ခဲ့သူြဖစ်သည်။    ဤသို   

ေရးသားေဆာင်ရက်မ များေကာင့်ပင ် ဆရာကီး 

တက သိလ်ုတင်ခသည် ၂၀၁၃ ခှုစ်အတွက် ပခကု  

ဦးအုံးေဖ တစ်သက်တာဆု၊ ၂၀၁၅ ခုှစ်အတွက်  

ထွန်းေဖာင်ေဒးရှင်း စာေပတစ်သက်တာဆ၊ု ၂၀၁၆ 

ခုှစ်တွင်  ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဆင့်ြမင့်ဆုံးစာေပဆ ု

ြဖစ်သည့် အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆု၊ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်တွင် သုတစွယ်စုံစာေပတစ်သက်တာဆုတိုကိ ု

ချးီြမင့်ခံခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။

ဆရာကီး တက သိလ်ုတင်ခကိ ု၁၉၄၀ ြပည့ှ်စ် 

ဇန်နဝါရီလ  ၂၇  ရက်   စေနေနတွင်  သထုံခိုင် 

သိမ်ဆိပ်မိနယ ် ကတိုက်ကေလးေကျးရာ၌  အဘ  

ဦးချစ်ေကျာ်၊ အမ ိေဒ သန်းရင်တိုက ေမွးဖွားခဲသ့ည်။  

၁၉၅၆ ခုှစ်တွင် ရန်ကုန်မိ တာေမွအစုိးရ အထက် 

တန်းေကျာင်းမ ှ တက သိုလ်ဝင်တန်း  ေအာင်ြမင်ခဲ ့

သည်။ ၁၉၅၇ ခုှစ်  ဧပီလ  သ  ကန်အထူးထုတ် 

ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင ်    “ပွဲသဘင်မ ဲချင် 

ဘဝင်ွမ်းတာပ”   ေလးချိးကဗျာကိ ု  တက သိုလ် 

ေမာင်တင်ခ ကေလာင်အမည်ြဖင့် ပထမဆံုးအကိမ်  

ေရးသားခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုှစ် “သက်လျာ”  မဂ ဇင်း 

ကဗျာပိင်ပွဲတွင် “ပညာ”  ေလးလုံးစပ်လက  ာကို 

တက သိုလ်တင်ခအမည်ြဖင့်   ဒုတိယဆုရရှိကာ 

ပုံှိပေ်ဖာြ်ပခံရသည်။    ြမန်မာ့အလင်း၊  ဟံသာဝတ ီ

သတင်းစာတိုတွင် ကဗျာ၊ ေဆာင်းပါးများစွာ ေရးသား 

ခဲ့သည်။

တာဝန်တိုကို အဆင့်ဆင့်ထမ်းေဆာင်

၁၉၆၀ ြပည့်ှစ်တွင ်ဝိဇ ာအေထွေထွဂုဏ်ထူး 

(ြမန်မာစာ)   ဘွဲကိုရရှိသည်။  ၁၉၆၀-၁၉၆၁ ခုှစ် 

ရန်ကုန်တက သိုလ်တွင်   ြမန်မာစာနည်းြပအြဖစ ်

လည်းေကာင်း၊ ေအာင်ဆန်းသူရိယလှေသာင်းေကျာင်း 

တွင်  ၁၉၆၁-၁၉၆၄  အထိ  အထက်တန်းနည်းြပ 

ဆရာအြဖစ်လည်းေကာင်း    တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ခဲ့သည်။  ၁၉၆၄  ခုှစ်တွင်  ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း 

အမှတ်စ် (၃၁) သို တက်ေရာက်ခဲသ့ည်။ ၁၉၆၅-၆၉  

ခုှစ်အတွင်း  အမှတ်   (၉၇)  ေြခလျင်တပ်ရင်း၌ 

တပ်စမှုး၊ တပ်ခဲွမှးတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခဲသ့ည်။ 

၁၉၆၉ ခှုစ် ဇွန်လတွင် စစ်တက သိလ်ုသို ေြပာင်းေရ  

ေရာက်ရိှပီး နည်းြပ၊ လက်ေထာက်ကထိက၊ ကထိက၊ 

ပါေမာက ၊  လက်ေထာက်စာေပ န်ကားေရးမှး 

တာဝန်တိုကို အဆင့်ဆင့်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။

၁၉၇၈ ခှုစ်တွင် မဟာဝဇိ ာ (ြမန်မာစာ) ဘဲွကိ ု 

ဂဏ်ုထူးြဖင့ ်ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည်။ ဘဲွယစူာတမ်းအြဖစ် 

“ကုန်းေဘာင်ေခတ်    သုတစကားေြပကျမ်းများ 

ေလ့လာချက်”  စာတမ်း  တင်သွင်းခဲ့သည်။    မဝ၊ 

ြမဝတ၊ီ ေငတွာရ၊ီ စ ာ၊ ေသာင်းေြပာင်းေထလွာမဂ ဇင်း၊  

လုပ်သားြပည်သူေနစ်၊ ြမန်မာ့အလင်း၊  ေကးမုံ 

သတင်းစာတိုတွင ်    ကဗျာ၊   ေဆာင်းပါးများစွာ 

ေရးသားခဲ့သည်။

၁၉၈၃-၁၉၉၄ ခုှစ်များ၌ လုပ်သားြပည်သူေနစ် 

(ယခ ုြမန်မာအ့လင်း)၊ စာေပှင့ ်အပုညာက  တွင် 

ြမန်မာစာေပမှ ရှာေဖွေတွရှိချက်များှင့် အြခား 

စာေပအပုညာဆိင်ုရာ သတုေရးရာများကိ ုစ်ဆက် 

မြပတ် ေရးသားခဲ့သည်။

၁၉၉၅ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်  ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနသို ေြပာင်းေရ ခ့ဲပီး သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်း 

လပ်ုငန်း ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးတာဝန်ကိ ု၂၀၀၄  

ခုှစ်အထိ ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။

ကဗျာ၊ ေဆာင်းပါးများ ေရးသားြပစု

ြမန်မာ့အလင်း၊  ေကးမုံ၊   နယူးလိုက်ေအာ့ဖ် 

ြမန်မာသတင်းစာများ၊     ိင်ုငတံကာသတင်းဂျာနယ်၊ 

ေရ ေမာင်းသံဂျာနယ်၊    ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်မဂ ဇင်းှင့ ် 

အြခားဂျာနယ်၊ မဂ ဇင်းတိုတွင် ကဗျာ၊ ေဆာင်းပါးများ 

ေရးသားြပစုခဲ့သည်။

ြပင်ဦးလွင်မိနယ် စာေပှင့်စာနယ်ဇင်းဥက   ၊ 

ြမန်မာိင်ုင ံစာေပှင့စ်ာနယ်ဇင်းအဖဲွ  ဒတုယိဥက    

(၁) ှင့ ်ဥက   ၊ ြမန်မာိင်ုင ံစာေရးဆရာအသင်းတွင် 

နာယက၊    ပညာေရးဝန်ကီးဌာန   ြမန်မာစာအဖွဲ 

ဦးစီးဌာနတွင် အချန်ိြပည့ြ်မန်မာစာအဖဲွဝင်၊ ပဂု လကိ 

စာေပဆုများတွင ်      ဆုေရးချယ်ေရးအဖွဲဝင်ှင့ ်

အမျိးသားစာေပဆ ုစစိစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတတွီင် 

ဥက   ၊    ဒုတိယဥက       စသည့်တာဝန်များကို 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။

စမီထံူးခ န် ပထမဆင့၊် ဝဇိ ာထူးခ န်  ဒတုယိဆင့် 

များ ချးီြမင့်ခံရသည်။

စတင်ေရးသားခ့ဲပီး  ထုိမှ စာေပယ်ေကျးမ အုပညာ 

ေရးရာများကိ ု စ်ဆက်မြပတ် ေရးသားခဲ့သည်။ 

ယင်းေဆာင်းပါးများကိ ု     စုစည်းပီး   “ြမန်မာ့ 

ဇာတိမာန် အဘိဓာန်”စာအုပ်ကို   ထုတ်ေဝခဲ့ရာ 

၁၉၉၃ ခုှစ်အတွက်  အမျိးသားစာေပ  (သုတ 

ပေဒသာဝိဇ ာ) ဆုကို  ချးီြမင့်ခံခဲ့ရပါသည်။

အမျိးသားစာေပဆု   စိစစ်ေရးချယ်ေရး 

ေကာ်မတ၏ီ ဆရုမှတ်ချက်တွင် “တက သိလ်ုတင်ခ  

၏ ြမန်မာဇ့ာတမိာန် အဘဓိာန်သည် ေကျာင်းသား 

လူငယ်မှစ၍  သက်ကီးဝါရင့်ပညာရှင်ကီးများ 

အထ ိလက်မလ တ်ဘ ဲအားကိုးအားထားြပရသည့် 

ရည် န်းကျမ်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ေတွရသည်။ 

… “ြမန်မာ” ှင့် အစချ၍ီ “လွတ်လပ်ေရး” ှင့် 

အဆုံးသတ်ထားေသာ ေဝါဟာရ (၃၄) လုံး  တင်ြပ 

ထားသည်။ အမျိးသားေရးရာ  ဇာတမိာန်သေဘာ 

ေဆာင်ေသာ ေဝါဟာရများ၊ ယ်ေကျးမ   ဇာတမိာန် 

သေဘာေဆာင်ေသာ ေဝါဟာရများ၊ လွတ်လပ်ေရး 

ကိးပမ်းမ      သမိုင်းစ်ှင့်ယှ်၍    ဇာတိမာန် 

သေဘာေဆာင်ေသာ    ေဝါဟာရများ    ြဖစ်က 

သည်။                             စာမျက်ှာ  ၁၈ သို 

စာအုပ်ေပါင်း ၁၂ အုပ် ေရးသားြပစု

ဆရာကီးသည် “ချေီလတ့ဲချေီလ၊ အာဆီယံှင့်  

ြမန်မာ (ြမန်မာ-အဂ  လပ်ိ)၊ ိင်ုငေံတာ်၊ ြပည်သှူင့ ်

တပ်မေတာ်တုိ၏ ေအာင်ပဲွများ (ပ+ဒ)ု တဲွ၊ အ့ံဖွယ် 

ြမန်မာုိင်ငံှင့်  အြခားေဆာင်းပါးများ၊  ချေီလတ့ဲ 

ချေီလမှ    ညီေစတဲ့ညီေစသို  (ြမန်မာ-အဂ  လိပ်)၊ 

ြမန်မာစာြမန်မာမ ကိ ုြပစပုျိးေထာင် ေခါင်းေဆာင် 

ခဲသ့မူျား၊ ြမန်မာ့ဇာတိမာန် အဘိဓာန်၊ အေလာင်းမင်း 

တရား” စသည့် စာအုပ်များအပါအဝင် စာအုပ်ေပါင်း  

၁၂ အုပ် ေရးသားြပစုခဲ့သည်။

ိုင်ငံအသီးသီးတွင ်     ေဝါဟာရအဘိဓာန်၊ 

ပညာရပ်အဘိဓာန်၊   ဘာသာရပ်အဘိဓာန်၊ 

အေကာင်းရပ်အဘိဓာန ်   စသည်ြဖင့်အဘိဓာန ်

အမျိးမျိး ြပစုခဲ့ကသည်။ ယင်းအဘိဓာန်များ 

အတွင်း၌  ထူးြခားရှားပါးသည့ ်“ြမန်မာဇ့ာတမိာန် 

အဘိဓာန်” စာအုပ်ကို ဆရာကီးက ြပစုခဲ့သည်။ 

ဆရာကီး  စစ်တက သိလ်ုတွင် လက်ေထာက်စာေပ 

 န်ကားေရးမှးတာဝန်ယူစ်  ၁၉၉၁  ခုှစ်  

ေဖေဖာ် ဝါရလီ  ၁၂  ရက်  ြပည်ေထာင်စေုနအထူးထတ်ု 

လပ်ုသားြပည်သူေနစ်သတင်းစာ   (ယခ ုြမန်မာ ့

အလင်း)တွင် “ြမန်မာဟေူသာ ေဝါဟာရကိ ုြမန်မာ 

စာေပမှ  ေလ့လာေတွရိှချက်များ”  ေဆာင်းပါးကုိ   

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရှင ်

ဆရာကီး ဦးတင်ခ

ဇလတ ာ (စာေပဗိမာန်)



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ဆရာကီးသည်  စစ်သည်စာဆိ၊ု  ဇာတမိာန်စာဆိအုြဖစ်  ှစ်ကာလ 

ကာြမင့စွ်ာ ြမန်မာစာေပ ဖံွဖိးေရးလပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

ိင်ုငအံကျိးြပစာေပများစွာကိ ုအစ်တစိက်ုေရးသားခဲသ့ြူဖစ်သြဖင့် 

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုကို ထိုက်တန်စွာ ချးီြမင့်ခံခဲ့ရ

 စာမျက်ှာ ၁၇ မှ

တစ်နည်းအားြဖင့ ်     ြမန်မာ့ဇာတိမာန်သေဘာ 

ေဆာင်ေသာ  အေကာင်းရပ ်(၃၄) မျိးကို   အကိုး 

အေထာက်  စုစံုလံင်လင်ြဖင့ ်အရင်းအြမစ်အဓပိ ာယ်  

မှအစ ဖွင့ဆ်ိေုရးသားထားေသာ  ေဆာင်းပါးများကိ ု 

စုစည်းတင်ြပထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ြပည့်စံုသည်ဟု 

မဆိုသာေသာ်လည်း   ြမန်မာ့ဇာတိမာန်ဆိုင်ရာ 

အေကာင်းရပ်များကိ ု အလွယ်တကူ  ထုတ်ုတ် 

အသုံးြပိင်ုေစရန် ကိးစားအားထုတ်ထားေကာင်း 

ေတွရသြဖင့ ်ဆခုျးီြမင့ရ်န် ေထာက်ခပံါသည်”ဟ၍ူ 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ေလ့လာေနသူများအတွက ်

အကျိးရှိလှသည့်စာအုပ်

ဆရာကီး၏လက်ရာများအနက်   ြမန်မာ 

စာေပဆုိင်ရာ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ “ြမန်မာစာေပမှ 

ရှာေဖွေလ့လာေတွရှိချက်များ (၂၀၁၅)”  စာအုပ် 

ြဖစ်သည်။ ေဆာင်းပါး စုစုေပါင်း ၂၈  ပုဒ်ပါရှိပီး 

ြမန်မာဘာသာအဘိဓာန်၊     ပထမြမန်မာစာ 

စာနယ်ဇင်း၊   ရတနာပုံေနြပည်ေတာ်သတင်းစာ၊  

 မဝ၊ ေငွတာရီ၊ ြမဝတီ စသည့်စာနယ်ဇင်းများှင့် 

မဂ ဇင်းများအေကာင်း၊     ြမန်မာဇာတိမာန် 

အဘဓိာန် ဆရာဦးေမာင်ေမာင်တင်၊ ဆရာဦးဘုိးသုန်၊ 

ဆရာေဇယျ၊ ဆရာြမေကတ ုစသတူို၏အေကာင်း၊ 

ေရးေဖာ်ေရးဖက ်လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များြဖစ်သည့် 

ဆရာကီးဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်၊   အကယ်ဒမီ 

ဝင်းဦး၊ ဂတီလလုင်ေမာင်ကိကုိ၊ု ဆရာေမာင်ဆရှုင်၊ 

ဆရာွန်ေဝ (ကသာ) တို၏ အေကာင်းများအြပင် 

ြမန်မာစာေပဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းကိ ု   ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည့် “စာေပဗိမာန်” ၏ အေကာင်းတုိကုိ 

လည်း  သုေတသနြပ   ေရးသားထားပါသည်။ 

ြမန်မာစာေပဆိုင်ရာှင့် ြမန်မာစာေပ ြမန်မာမ ကိ ု 

ြပစပုျိးေထာင်သမူျားအေကာင်းကိ ုေလလ့ာေနသ ူ

များအတွက် အကျိးရှိလှသည့်စာအုပ ်ြဖစ်သည်။

ဆရာကီး တက သိုလ်တင်ခသည ်  ြမန်မာမ  

နယ်ပယ်မှ   ပုဂ ိလ်များ၏   အတ ပ တ ိများကို 

စုေဆာင်းသုေတသနြပေရးသားသူ  ြဖစ်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စြုမန်မာိင်ုငေံတာ်ကိ ုတတယိအကမ်ိ 

ြပန်လည်ထူေထာင်ခဲ့ေသာ   ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင် 

မင်းေကာင်းမင်းြမတ်တစ်ဦးြဖစ်သည့် အေလာင်းမင်း 

တရားကီး၏အေကာင်းကိ ုသေုတသနြပေရးသား 

ထားသည့်  “အေလာင်းမင်းတရား”  စာအုပ်မှာ 

လူငယ်မျိးဆက်သစ်များအတွက်  သမိုင်းဆိုင်ရာ 

ဗဟုသုတကို    ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်သည့်စာအုပ ်

ြဖစ်သည်။ အေလာင်းမင်းတရားကီး၏ ထူးြခား 

ေသာ  ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်၊   တိုင်းရင်းသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရး၊ ိင်ုငေံရးအြမင်၊ စစ်ေရးအြမင်၊ 

ထူးြခားေသာသမိုင်းဂုဏ်ရည်၊  စစ်စည်းကမ်းများ၊ 

စစ်ေရးစစ်မ ၊   မိြပအုပ်ချပ်ေရး   စသည်တိုကို 

ြပည့စ်ုစွံာ တင်ြပေရးသားထားသည်။ အေလာင်းမင်း  

တရားကီး၏ ထူးြခားေသာ  မှတ်သားဖွယ်စကားများ 

ှင့်   စာဆိုပညာရှင်ကီးများကို   လမ်း န်ြပ၍ 

နန်းတည်ဓေလ့ပျိ၊   စစ်ေရးစစ်ရာပျိ၊   နန်းဓေလ့ 

ေမာ်ကွန်းများကို  အေြမာ်အြမင်ကီးစွာ   စီမံဖန်တီး 

ေပးခဲ့ပုံများကိုလည်း    ေရးသားတင်ြပထားသြဖင့ ်

ြမန်မာ့သမုိင်း အတ ပ တ ိဆုိင်ရာ  မှတ်တမ်းအတွက် 

တန်ဖိုးထားရမည့ ်စာအုပ်ြဖစ်သည်။

ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်းများကိ ုေရးသားခဲ့

ဆရာကီးသည် သတင်းှင့စ်ာနယ်ဇင်းလပ်ုငန်း  

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးတာဝန်ြဖင့်    သတင်း 

ေဆာင်းပါးများကိ ု    စ်ဆက်မြပတ်ေရးသားခဲ့သ ူ

ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ  တည်ေဆာက် 

ေရးအဖွဲ အစုိးရလက်ထက်တွင် ုိင်ငံေတာ် ေခတ်မီ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက ်     ဘက်စုံြပည်သူ  

အကျိးြပလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ခဲ့မ အေြခအေန 

များကို   ဆရာကီးက   ေနစ်သတင်းစာများတွင ်

မှတ်တမ်းတင်ေရးသားခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုှစ် ဇူလိုင် 

လမှ ၁၉၉၇ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအထိ ုိင်ငံေတာ်က  

ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်ြပည်သူအကျိးြပလပ်ုငန်းများကိ ု

ေရးသားခဲသ့ည့ ်ေဆာင်းပါးအပဒ်ု ၃၀ ကိ ုစစုည်းလျက် 

“ိုင်ငံေတာ်၊ ြပည်သူှင့ ်တပ်မေတာ်တို၏ ေအာင်ပွဲ 

များ” စာအုပ်ကို   ထုတ်ေဝခဲ့သည်။  ယင်းစာအုပ ်

အားြဖင့် ုိင်ငံ၏ေခတ်သမုိင်းမှတ်တမ်းကုိ ေလ့လာ  

သိရှိိုင်ပါသည်။

ဆရာကီးသည်  သတင်းှင့စ်ာနယ်ဇင်းလပ်ုငန်း 

မှ ထုတ်ေဝေသာ  ိုင်ငံတကာသတင်းဂျာနယ်တွင ် 

ေရးသားခဲ့သည့် ေဆာင်းပါးများအတွင်းမှ အေရှ 

ေတာင်အာရှိင်ုငမံျားအသင်း (အာဆယီ)ံ အေကာင်း  

သေိကာင်းစရာေဆာင်းပါးများကိ ုစစုည်းေဖာ်ြပထား

သည့စ်ာအပ်ုြဖစ်သည့ ်“အာဆယီှံင့ ်ြမန်မာ”  စာအပ်ု 

ကိလုည်း ထတ်ုေဝခဲသ့ည်။ ယင်းစာအပ်ုတွင် အာဆယီ ံ

အဖွဲဝင ် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့ ်ြမန်မာိုင်ငံတို၏ 

ဆက်ဆံေရး၊ အာဆီယံှင့် ြမန်မာိုင်ငံဆက်ဆံေရး 

တိုကိ ုစစုည်းတင်ြပထားသြဖင့ ် အာဆယီအံဖဲွအစည်း 

အေကာင်း၊ အာဆီယံိုင်ငံများအေကာင်း ေလ့လာ 

သမူျားအတွက် တန်ဖိုးရိှလှေသာစာအပ်ု ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာကီးသည် ြမန်မာစာေပဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များကိ ုစတ်ိအားထက်သန်စွာ  ေဆာင်ရက်သြူဖစ်ပီး 

ြပင်ဦးလွင်စစ်တက သိလ်ုတွင်    တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

စ်က ှစ်စ်စာဆိေုတာ်ရာသတွီင် ြပင်ဦးလွင်စာေပ 

ှင့ ်စာနယ်ဇင်းအဖဲွှင့ ်ပူးတဲွလျက်  စာေပေဟာေြပာ 

ပဲွများ ကျင်းပေလရိှ့ေကာင်း သရိပါသည်။ ရန်ကန်ုှင့်  

မ ေလးမိမှ စာေပပညာရှင်ကီးများကိ ုတကူးတက 

ဖိတ်ကားကာ ေလးစားခင်မင်စွာ၊  ရင်းှီးပျငှာစွာ  

ဧည့ဝ်တ်ေကျပွန်ေကာင်း စာနယ်ဇင်းများတွင် ဖတ်  

ခဲ့ဖူးပါသည်။

ဆရာကီးသည် စစ်သည်စာဆိ၊ု ဇာတမိာန်စာဆိ ု

အြဖစ် ှစ်ကာလကာြမင့စွ်ာ ြမန်မာစာေပ ဖံွဖိးေရး 

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ိင်ုငအံကျိးြပစာေပ 

များစွာကိ ု     အစ်တစိုက်ေရးသားခဲ့သူြဖစ်သြဖင့ ်

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုကိ ုထိုက်တန်စွာ 

ချးီြမင့်ခံခဲ့ရြခင်းကိ ု    ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူအားကျ 

မိပါသည်။

အကျိးြပစာေပများ ထွန်းကားေရး

ဦးတည်ေဆာင်ရက်

ဆရာကီးသည်  ြမန်မာိုင်ငံ   စာေပှင့ ် 

စာနယ်ဇင်းအဖဲွတွင်   ဒတုယိဥက   ၊   ဥက   တာဝန် 

များကို   ထမ်းေဆာင်ခဲ့စ်က   စာေရးဆရာ၊  

သတင်းစာဆရာများ၏    ကေလာင်စွမ်းရည ်

တိုးတက်ေရး၊   လူမ စီးပွား   ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ    

လုပ်ငန်းများကိ ု  အားကိးမာန်တက်  ဦးေဆာင် 

ခ့ဲသူြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ တစ်ဝန်းတွင် စာေပ 

ှင့ ်စာနယ်ဇင်းအဖဲွများ ဖဲွစည်းေရး၊ ြမန်မာစာေပ 

ဖွံဖိးေရးအတွက်      လက်ရာေြမာက်ေသာ    

ကေလာင်ရှင်များ ထွက်ေပ ေရး၊  ိင်ုငှံင့ ်  ြပည်သ ူ

အတွက်   အကျိးြပစာေပများ  ထွန်းကားေရးတိုကိ ု    

ဦးတည်ေဆာင်ရက်ခဲ့သ ူ ြဖစ်သည်။

ဆရာကီးသည ်အမျိးသားစာေပဆ ု  စိစစ် 

ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတွင်  ဥက   အြဖစ် တာဝန်  

ထမ်းေဆာင်ခဲစ့်ကလည်း လက်ရာေကာင်းမွန်၍ 

အမှန်တကယ် ဆရုသင့ရ်ထိက်ုသည့ ်စာအပ်ုများကိ ု 

ေရးချယ်၍    ဆုချးီြမင့်ိုင်ရန ်  ဆုေရးချယ်ေရး 

အဖွဲဝင်များှင့ ်  ဆုေရးချယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု 

စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်ခဲသ့ြူဖစ်သည်။ ြမန်မာစာေပ 

ဆိုင်ရာ၊ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ေရးစာေပဆုိင်ရာ၊ 

ဇာတိမာန်စာေပဆိုင်ရာများကိ ု  စ်ဆက်မြပတ်  

သုေတသနြပ   ေလ့လာေနသူြဖစ်ပီး   ပညာရယ ူ

လိုသ ူမည်သူကုိမဆုိ ေွးေထွးစွာလက်ဆင့်ကမ်း  

မ ေဝေပးလျက်ရှိပါသည်။

ဆရာကီး   တက သိုလ်တင်ခသည်    ဇနီး၊ 

သားသမီးများှင့်အတ ူအမှတ် (၉၀)၊ မင်းလမ်း၊ 

ဆရာစ(ံေတာင်) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊  ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီးတွင် ေနထိင်ုလျက် ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာန    ြမန်မာစာအဖွဲတွင ်    အချနိ်ြပည့်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်လျက ်ရှိပါသည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီလတွင် အသက် ၈၂ ှစ် 

ြပည့်မည့ ်ဆရာကီးကိ ု ကျန်းမာအသက်ရှည်စွာ 

အသက်ရာေကျာ်တိင်ုပါေစေကာင်း ဂါရဝြပလျက် 

ဆုမွန်ေတာင်းေရးသားအပ်ပါသည်။ ။

ကိုးကားသည့်စာအုပ်များ

 ၁။  ၁၉၉၃ ခုှစ်အတွက် အမျိးသားစာေပ 

ဆုှင်းသဘင် လက်ကမ်းစာအုပ်

 ၂။  ၂၀၁၅ ခုှစ်အတွက် အမျိးသားစာေပ 

ဆုှင်းသဘင် လက်ကမ်းစာအုပ်

 ၃။ ဆရာကီးေရးသားခဲ့သည့ ်စာအုပ်များ

သာယာဝတီ   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆွဝင်းသည် 

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများ၊  တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ

ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်   နံနက်ပိုင်းက  သာယာဝတီမိ 

စိုက်ပျိး ေရးသိပ ံေကျာင်းသိုေရာက်ရှိပီး  ေကျာင်း 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ြပင်ဆင်ထားရှိမ အေြခအေန၊ 

စာသင်ှစ်အလိက်ု သင်ကားြပသမည့စ်ာအပ်ုများှင့ ်

ေြမအသုံးချေရးဓာတ်ခွဲခန်းတွင ်             ေြမဆီလ ာ 

ဓာတ်ခွဲ လုပ်ေဆာင်ေနမ များကို  ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ထုိေနာက် တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွ 

သည်   မင်းလှမိနယ ်   အုတ်တွင်းေကျးရာအနီး 

ကွငး်အမှတ်(၉၃၂)၌   ဆည်ေရေသာက်စနစ်ြဖင့ ်

ေွစပါးစိုက်ပျိးမည့ ်  လယ်ေြမ  ၁၀ ဧကေပ တွင်   

စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနှင့ ်  စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနတို 

ပူးေပါင်း၍ ေခတ်မီလယ်ယာသံုးစက်များြဖင့် မျိးေစ ့

ချြခင်း၊ စုေပါင်းေွစပါးထွန်ယက်စိုက်ပျိးြခင်းကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး   ေရ ဝါမိင်စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ 

သာယာဝတီခိုင်အတွင်း စိုက်ပျိးေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များ ကည့် စစ်ေဆး

လူထုအေြခြပေလ့လာမ စခန်း၌ ေကာက်စိုက်စက ်

ြဖင့်စိုက်ပျိးရန ်ပျိးဗန်းများြပလုပ်ေနမ ှင့်  ပျိးဗန်း 

များပျိးေထာင်ထားရှိမ တိုကို ကည့် ပီး ေတာင်သူ 

များအား   ဓာတ်ေြမဩဇာအိတ်  ၁၅၀ ေထာက်ပံ့ 

ေပးသည်။

လိုအပ်သည်များမှာကား

ယင်းေနာက် မိုးညိမိနယ် ေကျးလက်လမ်းဦးစီး 

ဌာနမှ ေဆာက်လုပ်ေနသည့်   မိုးညိမိနယ ်အိုးဘို 

ေကျးရာှင့ ်  ဘုရားကီးကုန်းေကျးရာ ဆက်သွယ် 

သည့်     ဘုရားြဖေချာင်းကူး   ကွန်ကရစ်တံတား 

တည်ေဆာက်ေနမ ကုိလည်းေကာင်း၊  လက်ပံတန်း- 

မုိးညိ- နတ်တလင်းလမ်း    အဆင့်ြမင့်တင်တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကို လည်းေကာင်း၊  နတ်တလင်း 

မိနယ်   တာပွန်မိ  တိုက်နယ်ြပည်သူေဆးုံသို   

လည်းေကာင်း၊  နတ်တလင်း - တာပွန်ကားလမ်း   

ကတ ရာခင်းရန် ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

နတ်တလင်းမိနယ် ြပည်သူေဆးုသံစ် ေဆာက်လပ်ု 

မည့်ေြမေနရာသုိ လည်းေကာင်း၊  ြပည်မိ ေခတ ရာ 

ညေဈး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက် 

များှင့်အညီ         ဖွင့်လှစ်ထားရိှမ ကုိလည်းေကာင်း 

ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရိှသမူျားအား လိအုပ်သည် 

များ မှာကားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၇၀ ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
(၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၃,၆၈၇) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၇၀) ဦးေတွရိှရပါသည်။ ထုိေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပုိး ေတွရိှမ ရာခုိင် န်းမှာ (၁ ဒသမ ၂၄) ရာခုိင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၈၈၆,၃၉၄) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၈,၁၀၁) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၄၇) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၅,၁၀၃) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၅) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၁၃) ဦး ရှိပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 

နာရီအထိ ိုင်ငံေပါင်း (၉၄) ိုင်ငံတိုတွင် ပျံှံလျက်ရှိကာ အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၃၄,၈၂၁) ဦး 

ရိှပီး အာဖရိကုိင်ငံများ၊ ဥေရာပုိင်ငံများ၊ အေမရိကန်၊ ကေနဒါ၊ ဂျပန်၊ ေတာင်ကုိရီးယား၊ ေဟာင်ေကာင်၊ 

ဩစေတးလျိုင်င ံအစရှိသည်တိုတွင ်အတည်ြပေတွရှိရပီးြဖစ်သည့်အြပင ်အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ 

ြဖစ်ေသာ အိ ိယိင်ုင၊ံ ထိင်ုးိင်ုင၊ံ ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငှံင့ ်တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင၊ံ ေဒသတွင်းိင်ုင ံ

များြဖစ်ေသာ သရီလိက  ာိင်ုင၊ံ နေီပါိင်ုင၊ံ စင်ကာပူိင်ုင၊ံ ေမာ်လ်ဒိက်ုိင်ုင၊ံ မေလးရှားိင်ုင၊ံ ဖလိစ်ပိင်ု 

ိုင်ငံ၊  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံှင့ ် အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတိုတွင်လည်း  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများေတွရှ ိ

ေကာင်း  သိရှိရပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ှင့် ပတ်သက်၍ 

ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများကိ ုမျက်ြခည်မြပတ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ မိမိတို 

ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ  မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ် 

ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခစံည်းမျ်းစည်းကမ်းများ 

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၀၃၈၀ ၄၁၁၁၄၆၄ ၁၄၃၉၉၈

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၇၅၅၅ ၂၇၇၆၉၅၆ ၅၀၆၇၅

၃။ မေလးရှား ၂၇၁၁၇၆၄ ၂၆၂၅၂၄၅ ၃၁၀၄၄

၄။ ထိုင်း ၂၁၈၈၆၂၉ ၂၁၂၃၉၆၉ ၂၁၃၅၃

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၅၂၄၃၆၈ ၁၀၉၇၁၆၃ ၂၉၃၅၁

၆။ ြမန်မာ ၅၂၈၁၀၁ ၅၀၅၁၀၃ ၁၉၂၁၃

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၅၃၈၄ ၂၇၀၃၅၃ ၈၀၉

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၁၀ ၁၁၆၇၈၂ ၃၀၀၃

၉။ လာအို ၉၇၅၀၅ ၈၄၄၆၄ ၂၆၈

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၃၈၆ ၁၅၀၈၈ ၉၈
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အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၁၆၁၀၂၈၁ ၄၀၄၇၄၃၄၆ ၈၂၆၇၁၉

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၃၃၁၉၄ ၃၄၁၇၁၄၇၁ ၄၇၇၁၅၈

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၀၉၀၂၀ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၇၆၄၇

၄။ ဗိတိန် ၁၁၁၉၀၃၅၄ ၉၆၉၇၆၅၉ ၁၄၇၀၄၈

၅။ ုရှား ၁၀၁၈၆၈၂၃ ၈၉၅၂၂၆၆ ၂၉၆၁၈၀

၆။ တူရကီ ၉၁၃၆၅၆၅ ၈၇၃၇၁၇၄ ၈၀၀၅၃

၇။ ြပင်သစ် ၈၅၁၈၈၄၀ ၇၄၆၇၀၆၇ ၁၂၁၃၃၃

၈။ ဂျာမနီ ၆၇၅၇၅၉၃ ၅၇၂၄၁၀၀ ၁၀၈၆၀၆

၉။ အီရန် ၆၁၆၉၀၁၁ ၅၉၉၉၈၆၀ ၁၃၁၀၃၃

၁၀။ စပိန် ၅၄၅၅၅၂၇ ၄၉၆၈၂၈၇ ၈၈၇၀၈

ကုိလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသုိ ချက်ချင်း 

သတင်းေပးပုိြခင်း၊ အလှည့်ကျရရိှလာသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  မပျက်မကွက် 

အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် ကျန်ရှိသူများကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန ်

အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်း စသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ 

ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ် မမိတိိုိုင်ငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွများ ဝင်ေရာက်ကူးစက်မလာေစေရး 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများအား ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်းများကုိ ေလေကာင်း၊  

ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ေှာင့်ေှးကန်ကာ 

မ မရိှ တင်သွင်းုိင်ေရးအတွက် အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းမှ တင်သွင်း 

ရာ ကုမ ဏီ ေလးခုမှ ယာ်စီးေရ ရှစ်စီးြဖင် ့ှာေခါင်းစည်း ၅၆ တန် 

တင်သွင်းခဲ့သည်။ 

ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ  ၁၈ ရက်အတွင်း ကုမ ဏီ  ၆၄ ခုမှ ယာ်စီးေရ 

၁၅၉ စီးြဖင့ ်ေအာက်ဆီဂျင ်(အရည်) Bowser ယာ်ြဖင့်  ၂၄၅  တန်၊ 

ေအာက်ဆဂီျင် (အိုးခံွ) ၁၂၈၂၆ ခ၊ု ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုသည့စ်က် တစ်ခ၊ု 

အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက်  ၅၁၄  ခု Covid Test Kit  ၁၉၅၇ ခု၊ 

တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ ၁၅၂၈၀၊ လက်အိတ ်၂၆ တန်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်း ၉၀၈ တန် တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

စုစုေပါင်း ၁၃ စီး

ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၈  ရက်အတွင်း  ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့ ်

ေအာက်ဆဂီျင်အရည်(Bowser)ယာ်စစုေုပါင်း ၁၃ စီးမှာ ရန်ကန်ုမိသို 

၁၀ စီး၊ မ ေလးမိသို ှစ်စီးှင့် မုရံာမိသို တစ်စီးြဖစ်ပီး ေအာက်ဆဂီျင် 

ထုတ်သည့်စက် တစ်ခုမှာ မ ေလးမိသိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာ ပစ ည်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အည ီ

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ  တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ် အသိေပးေကညာချက ်

များကိုလည်း  အများြပည်သူသိရှိေစရန်  ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက ်

ြဖစ်သည့် www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

 ပိုင်ဆု(ပညာေရး)

ဝတ တို

(၁)

ပိန်းပိတ်ေအာင်       ေမှာင်ေနေသာည။ 

ဓာတ်ခအဲားနည်းေနပြီဖစ်ေသာ လက်ိှပ် 

ဓာတ်မီး၏ အလင်းေရာင်သည ်အေရှမှ 

အရာကိုပင ်      သဲသဲကွဲကွဲမြမင်ရေပ။ 

တိတ်ဆိတ်ေနေသာအချနိ်မို        သူတို 

ှစ်ေယာက်၏ေြခသံသည်သာ   အတိုင်း 

သားကားေနရသည်။

 “စည်သ.ူ.မင်းေြပာတဲေ့နရာကလည်း 

အခုထိမေရာက်ေသးဘူးလားကွာ...”

“ေရာက်ေတာမှ့ာပါ..ပိင်ုကီးရာ..ခဏ 

ပဲေစာင့်”

 အတန်ငယ်ေလ ာက်လာပီးသည်ှင့် 

သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာေရာက်ပီြဖစ်

ေကာင်း စည်သသူည် ပိင်ုကီး၏ ပခုံးအား 

ပုတ်၍           အချက်ေပးလိုက်သည်။ 

ှစ်ေယာက်သား၏     ေြခလှမ်းများသည် 

လည်း         အလိုလိုရပ်တန်သွားခဲ့က

သည်။

 စည်သူသည်   အသင့်ယူလာေသာ 

ြခင်းေတာင်းကိုကိုင်ပီး      ကန်ထဲသို 

ြဖည်းညင်းစွာဆင်းလိုက်သည်။ ပိုင်ကီး 

ကေတာ့ ပတ်ဝန်းကျင်အေနအထားကို 

မျက်ြခည်မြပတ်အကဲခတ်ေနသည်။

သူတိုှစ်ေယာက်သည်   ရာစွန်ရှိ 

ဦးဖိုးလှ၏  ငါးကန်မှ  ေမွးြမေရးငါးများ 

ကိ ု  ခုိးယူဖမ်းဆီးရန် ေရာက်လာကြခင်း 

ြဖစ်သည်။ အသက်ဆယ့်ှစ်ှစ်ခန်ပင်ရှိ

ကေသးေသာ်လည်း ေကျာင်းမေနဘဲ ရာထဲ 

တွင် ြဖစ်သလိေုနထိင်ုစားေသာက်ေနက 

ေသာ လူမုိက်လူေပေလးများဟု သတ်မှတ် 

ထားြခင်းခံရသူများလည်း    ြဖစ်သည်။ 

ှစ်ေယာက်လုံးသည် မိဘမဲ့များြဖစ်ပီး 

စည်သူသည် ဦးေလးြဖစ်သူှင့်အတူေနထုိင် 

ကာ ပိင်ုကီးကေတာ ့အေဒ လင်မယားှင့် 

အတူေနထုိင်သည်။   အုပ်ထိန်းသူများက 

လည်း ဆုိဆံုးမြခင်းမရိှဘဲ လ တ်ထားက 

သြဖင့်     ြဖစ်ချင်တိုင်းြဖစ်ေနကေသာ 

သူငယ်ချင်းှစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ 

 စည်သူသည်    ကန်ထဲမှငါးများကိ ု

ြခင်းေတာင်းြဖင့် အားရပါးရဆယ်ယူရင်း 

ပံးေနခဲ့သည်။ ေမှာင်မိုက်ေနေသာ ညမို 

သူ၏အပံးအား  မည်သူမှ  ြမင်ိုင်မည ်

မဟတ်ုေပ။ ပိင်ုကီးကေတာ ့အေမှာင်ထမှဲ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကို   အကဲခတ်ေနသည်။ 

ဓာတ်မီးကိလုည်း မဖွင့်ရေဲပ။ ထိစု်မှာပင် 

ပိုင်ကီး၏ ပခုံးေပ သို ေအးစက်ေနေသာ 

လက်တစ်စုံ          ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ 

ထိတ်လန်စွာေအာ်ဟစ်ရန်ြပစ်မှာပင ်

လက်ိှပ်ဓာတ်မီး အလင်းေရာင်များစွာတို 

သည် သူှင့်အတူ ငါးကန်ထဲမှ စည်သူဆီ 

သိုပါ ေရာက်ရှိလာေစခဲ့ေတာ့သည်။

 “သူခိုးေလးေတွ..မေြပးနဲ ...မိပီ”

 “ဖမ်း..ဖမ်း..ဒီေကာင်ေတွကုိ သူကီး 

အိမ်တစ်ခါတည်းေခ သွား...”

 (၂)

မနက်လင်းသည်ထ ိ   သူကီးအိမ်မ ှ

ထိပ်တုံးတွင်     သူတိုှစ်ေယာက်သား 

ြခင်ကိက်ုခံပီးေနခ့ဲရသည်။  အြပစ်လုပ်ထား 

သေူတမွို ေစာဒကမတက်ရေဲပ။ ထိစု်မှာ 

ပင် သူကီး၏တပည့်ြဖစ်သူ ဦးမင်းေဇာ် 

သည် သူတိုအား ထိပ်တုံးမှ ြဖတ်ေပးပီး 

အမ်ိေပ သုိ တက်ေစခ့ဲေတာ့သည်။ အိမ်ေပ  

တွင် သူကီးှင့်အတူ ငါးကန်ပုိင်ရှင် ဦးဖုိးလှ 

ကုိပါ ေတွလုိက်ရသည်။ ဆုိးမုိက်ေပေတ 

ကေပမယ် ့    လူကီးများေရှတွင်ေတာ ့

ှစ်ေယာက်သားိုကျိးစွာ ထိုင်ချလိုက ်

ကသည်။

 “ကဲ..မင်းတိုှစ်ေကာင.်.တစ်ခုခုဆို 

ရာထမှဲာ မင်းတိုှစ်ေကာင်ပ.ဲ.အသက်က 

ဘာမှမရိှေသးဘူး အကျင့်ေပါင်းစုကံတတ် 

တယ်။ ေအး..အခုမင်းတုိကုိ အုပ်ထိန်းတ့ဲ 

သူေတွကို အေခ လ တ်တာလည်း မလာ 

ိုင်ဘူးတဲ့ လုပ်ချင်သလိုလုပ်ကတဲ”့ 

 သူကီး၏ ေဒါသစကားသ၏ံ ေအာက် 

တွင်  ှစ်ေယာက်သားေခါင်းမေဖာ်ိုင ်

ြဖစ်ခ့ဲရသည်။ မှန်ပါသည်။ သူတုိ၏ ဦးေလး၊ 

အေဒ များသည်လည်း သတူိုအားစတ်ိကန်ု 

ေနကမှန်း သူတိုသိပါသည်။ သိုေကာင် ့

လည်း   သူတိုဘဝကိုသူတို  အဆင်ေြပ 

ေအာင်    ရပ်တည်ေနကြခင်းဆိုလည်း 

မမှားေပ။

“ကေဲြပာ...မင်းတိုှစ်ေကာင် ဦးဖိုးလှ 

ငါးကန်မှာ လာခိုးဖမ်းတာ ဘယ်ှခါရှိပီ 

လဲ..အမှန်ေြပာ..”

ှစ်ဦးသားဘာမှမေြပာဘဲ တစ်ေယာက် 

မျက်ှာတစ်ေယာက ်    ကည့်လိုက်က 

သည်။ ထိုေနာက် စည်သူသည် တုန်ရီ 

ေသာအသံြဖင် ့ေြဖလိုက်သည်။

“အခုဟာနဲမှ..ှစ်..ှစ်ခါပဲရှိပါေသး 

တယ်”

 “မင်းတို ငါ့ကိုမညာကနဲေနာ”်

 “မညာပါဘူး..က န်ေတာ်နဲပိုင်ကီး

အတူတူခိုးဖမ်းေပမယ် ့       ပိုင်ကီးက 

က န်ေတာ်ေခ လို      လိုက်လာတာပါ... 

သူမှာအြပစ်မရှိပါဘူး”

 စည်သူ၏    အေြဖစကားေကာင် ့

ပိင်ုကီးသည် အ့ံအားသင့်သွားသလုိ သူကီး 

ှင့် ဦးဖိုးလှသည်လည်း ထူးဆန်းစွာြဖင် ့

တစ်ေယာက်မျက်ှာတစ်ေယာက် ကည့် 

လိုက်ကသည်။

 “ေအး..ဘာမှအပိုေတွေြပာမေနနဲ ။

ခိုးတာကှစ်ေယာက်လုံး အလိတုအူလိပုါ 

ေတွပဲ။ ေအး..မင်းတို အဲဒီငါးေတွဖမ်းပီး

ဘာလုပ်ကလဲေြပာစမ်း..အဲ..စည်သူ 

မေြဖနဲ  ပိုင်ကီးေြဖ..”

 ပိုင်ကီးသည ်အနည်းငယ်ေကာက ်

တတ်မှန်းသိေသာေကာင့် သူကီးသည ်

ေမးလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ပိုင်ကီးလည်း 

မေြဖရင်မြဖစ်ေသာေကာင့် အားတင်းပီး 

ေြဖလိုက်ေတာ့သည်။

 “ငါး..ငါးေတွကို ရာေတာင်ပိုင်းက 

ဦးဝင်းကည်ဆီမှာ   သွားေရာင်းတာပါ။ 

သူ..သူက..  အဲဒီငါးေတွကို  မိေပ မှာ 

ြပန်သွားေရာင်းတာပါ..”

 “ဒါဆို..သူက မင်းတိုငါးေတွအခုလိ ု

ခိုးဖမ်းေနတာသိတယ်ေပါ့”

 “မ..မသပိါဘူး..က န်ေတာ်တိုက အခ ု

မှ သူဆီတစ်ခါပဲ ေရာင်းဖူးေသးတာပါ။ 

အခုေနကေတာ့ မပိုြဖစ်ေတာ့ဘူးေလ..

က န်ေတာ်တိုက ငါးကန်မှာအလပ်ုလပ်ုပီး 

ရလာတာလိုေြပာပီး    ေရာင်းတာပါ။ 

ေနာက်ပီး အကုန်မေရာင်းပါဘူး။ က န်ေတာ် 

တိုှစ်ေယာက် မီးဖုတ်ပီးစားကပါေသး 

တယ်။ ရတဲပ့ိက်ုဆကံိ ုတစ်ဝက်စခဲွီယတူာ 

မို က န်ေတာ့်မှာလည်းအြပစ်ရှိပါတယ”်

 “ကဲ..ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ်..ခိုးတယ် 

ဆိတုာအြပစ်ရိှတာပ။ဲ ေနာက်ပီး ဦးဖိုးလှ 

က ငါတိုရာမှာ စီးပွားလာရှာပီး ရာသား 

ေတကွိ ုအလပ်ုရေအာင်ပါကညူေီပးေနတဲ ့

သူ ဒီရာသားမဟုတ်ဘူး။ ေအး..မင်းတို 

ေကာင် ့  ငါမျက်ှာပျက်ရပီေလ... ကဲ..

ဦးဖိုးလှဘယ်လိုြဖစ်ေစချင်လ.ဲ” 

“ေြပာရမယ်ဆုိရင်ေတာ့  ဘာမှေတာ ့

မြဖစ်ချင်ေတာ့ပါဘူး  သူကီး..သူတိုကို 

ကည့်ရတာ   ထိန်းသိမ်းဆုံးမေပးမယ့် 

သေူတမွရိှလိုအခလုိ ုြဖစ်ေနတယ်လိုြမင်ပါ 

တယ်။  ကေလးေတွဆိုေတာ့  မှားတတ် 

တာပဲေလ။ က န်ေတာ်လည်း အများကီး

ဆုံး ံးသွားတာမှမဟုတ်တာ။  သူတိုမှာ 

အြပစ်ရှိေပမယ် ့သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း

ကာကွယ်ေပးတ့ဲစိတ် အြပစ်ကုိဝန်ခံရဲတ့ဲ 

စတ်ိ ကိယ်ုစရိှီတာမို ြပြပင်ေပးမယ့်သသူာ 

ရှိရင်    ေြပာင်းလဲသွားမှာပါ။     သူတိုကို 

ဒီအတိုင်းပဲ     ြပန်ခိုင်းလိုက်ပါသူကီး.. 

ေနာက်မလုပ်ရင်ေတာ်ပါပ”ီ

ငါးကန်ပိုင်ရှင်ဦးဖိုးလှ၏     စကား 

ေကာင့် သူတုိှစ်ေယာက်လံုး အားတက် 

သွားခဲ့ရသည်။ သူကီးကလည်း ပိုင်ရှင်

ကုိယ်တုိင်ကပင်ကည်ြဖေနေတာ့ ဘာမှ 

မေြပာိုင်ေတာ့ေပ။     မည်သိုပင်ဆိုေစ 

ေအးေအးချမ်းချမ်းြဖစ်သွားသည့်အတွက် 

အားလုံးဝမ်းသာမိကေတာ့သည်။

 (၃)

မေမ ာ်လင့်ထားေသာ   ြဖစ်ရပ်တစ်ခ ု

ေကာင့် ပုိင်ကီးဝမ်းသာဝမ်းနည်းြဖစ်ေန

ရသည်။ သူအား ငါးကန်ပိင်ုရှင်ဦးဖိုးလှက 

မိသိုေခ သွားပီး  ေမွးစားမည်ဆိုေသာ 

ေကာင့်ြဖစ်သည်။   ေအးေအးချမ်းချမ်း 

ေနရပီး   အပူအပင်မရှိဘ ဲ ပညာလည်း 

သင်ခွင့်ရမည်ဆုိသြဖင့် ကေလးပီပီ အေပျာ် 

ကီးေပျာ်ေနမိသည်။

သိုေသာ်လည်း   ဆိုးတူေကာင်းဖက ်

သူငယ်ချင်း   စည်သူနဲခွဲရေတာ့မည်ဆိ ု

ေသာ အသစိတ်ိေကာင့် ရင်ထဝဲမ်းနည်းမ ိ

တာေတာ့ အမှန်ပင်ြဖစ်သည်။ ထိုစ်မှာ 

ပင် သထူိင်ုေနသည့် အပင်ေအာက်အနား 

သို စည်သူေရာက်လာေတာ့သည်။

“ပုိင်ကီး..မင်းမနက်ြဖန်လုိက်သွားဖုိ

အဆင်သင့်ြဖစ်ပီလား..ငါဝမ်းသာလိုက ်

တာကွာ”

 စည်သူ၏အသံသည ်  ယခင်ကဲ့သို 

တက်က ြခင်းမရှိေကာင်း သူသတိထား 

မိပါသည်။

“ငါ..လုိက်သာသွားရမှာ..အမှန်အတိင်ုး 

ေြပာရင်..မင်းနဲ ခဲွရမှာေတာ့ ငါဝမ်းနည်းမ ိ

တယ်။ ေြပာရမယ်ဆိုရင ်    မင်းကငါ့ရဲ 

တစ်ဦးတည်းေသာမိသားစုေလ”

“ဘာပြဲဖစ်ြဖစ် ပိင်ုကီးရာ..ငါကေတာ ့

ဝမ်းသာတယ်။ မင်းမိေရာက်သွားရင ်

အစစအရာရာ အဆင်ေြပသွားမှာေလ။ 

ေနာက်ပီး မင်းပျက်စီးေနရတာ ငါေ့ကာင့် 

လည်းပါတယ်..”

“မဟုတ်တာကွာ..ငါလည်းအလိုတူ 

အလိုပါပဲေလ။ ငါကိုယ်တိုင်က စိတ်အား 

သန်လို ြဖစ်ခဲ့တာပါကွာ။ ငါမရှိေတာ့ရင်

မင်းအခလုိမုျိးအလပ်ုေတ ွလိက်ုလပ်ုေနဦး 

မှာလားဟင”်

“မလပ်ုေတာပ့ါဘူးကွာ..ငါေနာက်ေန  

ကစပီး ရာထမှဲာသရူန်ိတိုအဖဲွနဲ  လယ်ထ ဲ

ဆင်းပီး        ေနစားလိုက်လုပ်ေတာ့မှာ။ 

ဒါေပမဲ့  မင်းမိေရာက်သွားရင ်    ငါ့ကို 

မေမ့ရဘူးေနာ်”

 စည်သူ၏ စကားေကာင် ့  ပိုင်ကီး 

ရင်ထဲဆိုနင့်သွားခဲ့ရသည်။ စည်သူသည် 

လည်း မျက်ဝန်းအမ်ိမှရစ်ဝတဲက်လာေသာ 

မျက်ရည်စများကိ ု မသမိသာမျက်ေတာင် 

ခတ်လိုက်ရင်း မျက်ှာလ ဲလိုက်သည်။

“မေမ့ပါဘူးစည်သူရ..  အမဲတမ်း 

အလုိတူအလုိပါလုပ်ခ့ဲတ့ဲ ငါ့ရဲအေကာင်း 

ဆုံး  သူငယ်ချင်းကိ ု  ေမ့စရာလားကွာ။ 

ငါအခုလို          ဦးဖိုးလှရဲေမွးစားခံရတာ 

မင်းေကာင့်လည်းပါပါတယ.်.”

“ဘာြဖစ်လိုလ ဲပိုင်ကီးရ”

“ဟုတ်တယ်ေလ..ဦးဖုိးလှရဲ ငါးကန် 

မှာ ငါးခိုးဖမ်းဖို မင်းပစဲစီ်ခဲတ့ာေလ။ မင်း 

အခုလိုလုပ်ခဲ့လို    တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင် ့

ြပဿနာေတကွေန အခလုိမုျိးငါက့ိ ုေနရာ 

ေကာင်းေရာက်တဲ့အထ ိြဖစ်ခဲ့ရတာေလ 

မဟုတ်ဘူးလား”

“အဲဒီလုိေတာ့မဟုတ်ဘူးေလ..မင်းမှာ 

ကံတရားကပါလာပီးသားပဲေလ။ မင်းရဲ 

ကတံရားေကာင့်ပါကွာ။ ငါသွားေတာမ့ယ် 

ပိုင်ကီး..အိမ်မှာေရခပ်ေပးလိုက်ဦးမယ ်

ကွာ။   မင်းလည်းအစစအရာရာဂုစိုက ်

ေနာ်”

 တ်ဆက်စကားေြပာပီး ေကျာခိုင်း 

သွားေသာ စည်သကူိုကည့်ရင်း သက်ြပင်း 

ချလိုက်မိသည်။ မည်သိုပဲြဖစ်ြဖစ ်သူတို 

ှစ်ဦးလုံးကို   အသိတရားရေစေအာင ်

ဖန်တီးေပးသည့်     ကံကမ ာကိုေတာ့ 

ေကျးဇူးတင်မိတာအမှန်ပင်ြဖစ်သည်။

 (၄)

ရာြပင်ရိှ လယ်ကွင်းနံေဘးမှ ကုက ိပင် 

ေအာက်တွင်ထိင်ုရင်း စည်သငူိေုနမသိည်။ 

လူမှန်းသိတတ်စ   အရယ်ကတည်းက 

အမမဲခဲွအတရိှူခဲေ့သာ ဆိုးတေူကာင်းဖက် 

သူငယ်ချင်းနဲ  အပီးတိုင်ခွဲရမည်ဆိုေသာ 

အသကိ သူအတွက်ပင်ပန်းလွန်းလှသည်။ 

ထိုေကာင့်ပင် စက်ေလှဆိပ်သုိ သွားေရာက် 

မ တ်ဆက်ဘ ဲရာြပင်တွင်ထိင်ုပီး ငိေုက း 

ေနခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ပုိင်ကီးလည်း သူကို 

ေမ ာ်ေနမည်မှန်း သသူပိါသည်။  တ်ဆက် 

လ င်     ပို၍  ဝမ်းနည်းကမည်ြဖစ်သည် ့

အတွက် ယခလုိေုရှာင်တမ်ိးေနခဲြ့ခင်းသာ

ြဖစ်ပါသည်။

ထိုစ်မှာပင်    သူ၏ပခုံးထက်သို 

ေရာက်လာေသာ   လက်တစ်စုံေကာင် ့

မျက်ရည်စေတွကိုသုတ်ရင်း ေမာ့ကည့် 

လိုက်သည်။

 “ဟင်..ပိုင်..ပိုင်ကီး..မင်း..မင်း..

ဘယ်လိုလုပ်..”

 “ဟုတ်တယ်စည်သူ..  အမဲတမ်း 

အလိုတူအလိုပါလုပ်ခဲ့ပီးမှ     အခုလို 

ေကာင်းစားတဲအ့ခါ ငါတစ်ေယာက်တည်း 

မပိုင်ဆိုင်ချင်လိုြပန်လာတာ။ ေနာက်ပီး 

မင်းငါ့ကုိဘာလုိညာထားရတာလဲကွာ..”

 “ငါဘာညာလိုလဲ..ပိုင်ကီး”

 “ဦးဖိုးလှက မင်းကိုေမွးစားဖိုအရင်

ေြပာခဲ့တာေလ..မင်းကမလိုက်ချင်ဘူး။ 

ငါက့ိသုာေခ ပီး    ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန် 

ထားေပးပါ     ေစာင့်ေရှာက်ေပးပါဆိုပီး 

မင်းြငင်းခဲ့တာေလ”

 ပိုင်ကီး၏ စကားေကာင် ့  စည်သူ 

ေခါင်းငိက်ုစိက်ုကျသွားရင်း ြပန်ေြဖလိက်ု 

သည်။

 “ငါ့ေကာင် ့   ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့မင်းကိ ု

ငါ့ေကာင့်ပ ဲ   ြပန်ေကာင်းစားချင်လိုပါ။ 

ငါကြဖစ်သလိုေနိုင်ပါတယ်ကွာ”

 “စည်သရူာ..ငါအခုမင်းနဲဘယ်ေတာ့

မှမခွဲရေအာင်လိုြပန်လာတာပါကွာ..”

“ဒါ..ဒါဆိ.ု.မင်းမလုိက်သွားေတာ့ဘူး 

လား..ပိုင်ကီး..လိုက်သွားလိုက်ပါကွာ..

ေနာ်”

“ငါလိုက်သွားမှာပါစည်သ.ူ.  ဒါေပမဲ့ 

မင်းကိုပါတစ်ခါတည်းလာေခ တာ”

ပိုင်ကီး၏စကားေကာင့်   စည်သူ 

အ့ံအားသင့်သွားခ့ဲရသည်။ ထုိေကာင့်ပင် 

သလိိေုသာအေကာင်းအရာကိ ုေမးလိက်ု 

ေတာ့သည်။

“ဘယ်လို..  ငါနားမလည်ေတာ့ဘူး 

ပိုင်ကီး”

“ဟတ်ုတယ်စည်သ.ူ.ဦးဖိုးလှက ငါတို 

သငူယ်ချင်းှစ်ေယာက်ရဲ  သေံယာဇ်ကိ ု

သိပီး ှစ်ေယာက်လုံးကိုေခ ပီး ေမွးစား 

မှာတဲ့။  ပီးရင်မိမှာလည်း    ငါတိုကို 

ေကျာင်းထားေပးမှာတဲ”့

“ဟင်    မင်းတကယ်ေြပာတာလား 

ပိုင်ကီး”

“တကယ်ေပါကွ့..ဘာလ.ဲ.မင်းမလိက်ု 

ဘူးလား..စက်ေလဆှပ်ိမှာေစာင့ေ်နကပ”ီ

“မင်းနဲငါက      အမဲတမ်း   အလိုတူ 

အလိုပါေတွပဲေလ..မင်းသာပါရင်ေတာ့ 

ငါလိုက်မှာေပါ့က.ွ.”

စည်သူ၏       ေြပာစကားေကာင် ့

အားရပါးရ ပံးလိုက်မိသည်။  စည်သူ၏ 

မျက်ဝန်းမှ ဝမ်းသာေနေသာအရိပ်အေယာင် 

များကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာြမင်ေတွေနရ 

သည်။  ထိုေကာင့်ပင ်    သူငယ်ချင်း၏ 

လက်ကုိဆုပ်ကုိင်ပီး ေြပာင်းလဲသွားမည့် 

ဘဝသစ်တစ်ခ၌ု ိုးသားမ ေတှွင့် ရှင်သန် 

ရန်   စက်ေလှဆိပ်ဆီသုိ    တက်က ေသာ 

ေြခလှမ်းများြဖင့်  လှမ်းေလ ာက်လိက်ုက 

ေတာ့သည်။     ။



ေဆာင်းပါး

ခိုင်ြမတ်လင်း(ယွန်းေရ ေြမ)

ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

ဒီဇ

လူတိုင်း စာဖတ်ကေစချင်
တိုက်”ဟု  ဆိုပါသည်။  ရပ်ကွက်စာကည့်တိုက်ဆိ ု

ေသာ်ြငားလည်း  ကမ ာ့ဂ ဝင်စာအုပ်အားလုံးရှိေန

သည်ဟု  ဆိုပါသည်။ အီရန်ိုင်ငံ၌ဆိုပါလ င်လည်း 

အသက် ၁၆ ှစ်ေအာက် လူငယ်တစ်ေယာက ်ခိုးမ  

ြဖစ်ေစ၊ လုယက်မ ြဖစ်ေစ တစ်စံုတစ်ခု အမှားကျးလွန် 

မသိည့အ်ခါ   ြပစ်မ မှာ   အလွန်မကီးကျယ်ဆိေုြခက 

စာဖတ်ခိုင်းသည် ့ ြပစ်ဒဏ်ေပးေလ့ရှိသည်ဟ ုဆိုပါ 

သည်။  အစိုးရကေပးသည့ ်စာအပ်ုများကိ ုပီးေအာင် 

ဖတ်ေစပီးလ င်   သူ၏အေတွးအြမင်များ၊   ထင်ြမင် 

ယူဆချက်များအား တစ်ဖန်ြပန်၍ တင်ြပရ သည်ဟု 

ဆိပုါသည်။ ထိသုိုပင်လ င် ိေုမးနီးယားိင်ုင၌ံလည်း 

ဘတ်စ်ကားစီးရင်းြဖင့် စာဖတ်သည့်သူတုိင်း ကားခ 

မေပးရဟဆုိပုါသည်။  ေနာက်တစ်ဖန် သေူတာင်းစား 

ကအစ  စာအုပ်လက်ှင့်မကွာသည့်  ဂျးလူမျိးများ 

ဆိုလ င်လည်း လူတစ်ေယာက်စီ  ပျမ်းမ အားြဖင့ ်

တစ်ှစ်လ င် စာအုပ် ၆ ဝ ေကျာ်ထိ ဖတ်သည်လိုဆို 

ပါသည်။    ဂျးငယ်များေမွးေနမှာပင ်  သူမိဘှင့်  

ေဆမွျိးအသိင်ုးဝိင်ုး မတ်ိေဆသွငူယ်ချင်းများကအစ  

ေမွးေနလက်ေဆာင်ကိ ုစာအပ်ုတစ်အပ်ုစ ီမြဖစ်မေန 

ေပးကရသည်ဟဆုိပုါသည်။ ထိသုိုလက်ေဆာင်ေပး 

သည့်သူက သူဖတ်ဖူးသည့်စာအုပ်များထဲမှ အေကာင်း 

ဆုံးစာအုပ်၊     တစ်နည်းအားြဖင် ့    ေမွးေနရှင်ှင့ ်

အလိက်ုဖက်ဆုံးြဖစ်မည့ ် စာအပ်ုကိေုရး၍   ေပးကရ 

သည်လည်းြဖစ်သည်ဟ ုသိရပါသည်။

စာဖတ်ရင်းြဖင် ့အချနိ်ကုန်ခံေလ့ရှိ

ထိုေကာင့ ်ဂျးငယ်တစ်ေယာက် ေမွးေနေရာက် 

လာပဆီိလု င်  ၎င်းလူအသိင်ုးအဝိင်ုး မည်မ ေလာက် 

ထိကီးကျယ်သလဆဲိသုည်ကိ ုစာအပ်ုပုအံားကည့၍် 

သိိုင်ပါမည်။      ဂျပန်လူမျိးများဆိုလ င်လည်း 

ကားေစာင့်ေနရင်းြဖစ်ြဖစ်၊   ဘတ်စ်ကားစီးရင်းပင ်

ြဖစ်ြဖစ ် လူငယ်များကအစ  စာဖတ်ရင်းြဖင် ့အချနိ် 

ကန်ုခေံလရိှ့ကသည်ဟ ုဆိပုါသည်။ ဂျပန်ိင်ုငသံည် 

ကား ကမ ာမှာ စာအပ်ုေရာင်းအား အေကာင်းဆုံးှင့ ်

စာဖတ်အား အေကာင်းဆုံးိုင်ငံလိုလည်း ေလ့လာ 

မှတ်သားရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်စာဖတ်အားေကာင်း 

သည့ ်ထိုိင်ုငမံျား ဖံွဖိးတိးုတက်လာေနကသည်မှာ 

အဆန်းမဟုတ်ေတာ့ပါ။ အတုယူသင့်ပါသည်။

တစ်ေန    လူမ ကွန်ရက်  အွန်လိုင်းစာမျက်ှာ 

ထက်၌     ြမင်လုိက်ရသည့်   အရာတစ်ခုအားလည်း 

ဗဟုသုတအြဖစ ်   တစ်ဖန်ြပန်လည်၍  ေဝမ ချင်ပါ 

သည်။ မည်သည့်ိင်ုင ံဆိသုည်ကိေုတာ ့မမှတ်မေိတာ ့

ပါ။ အလဂီျာ(Elijah) ဆိသုည့ ်အသက်(၈)ှစ်အရယ် 

ကေလးငယ်တစ်ေယာက်သည် သူအရပ် ေလးေပ 

ေြခာက်လက်မှင့် အြမင့်ညီသည့် စာအုပ်များကို 

တစ်ှစ်အတွင်း အပီးဖတ်ရန် Challenge လပ်ုသည် 

ဟုဆိုသည်။   အကမ်းအားြဖင့်   ေလးရက်လ င် 

တစ်အုပ် န်းြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာလမှစ၍ 

ဖတ်သည်မှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် 

ေနသို ေရာက်သည့အ်ခါ သူအရပ်ြဖင့်အည ီေလးေပ 

ေြခာက်လက်မအြမင့်ရှိသည့်စာအုပ ်စုစုေပါင်း ၈၄ 

အုပ်အား    တစ်ှစ်အတွင်း    ဖတ်ပီးခဲ့ပါသည်။ 

ေနာက်ထပ်လည်း သူအစအီစ်အရ အသက်ဆယ်ှစ် 

မြပည့်မီ အြမင့်ဆုံးေရာက်ိုင်သမ ေရာက်ေအာင ် 

ဖတ်ရန် စစီ်ေနေသးသည်ဟလုည်း ဆိထုားပါသည်။ 

(လူငယ်ေသာ်လည်း အတုယူေလးစားစရာပါ)                       

စာေရးသတူို ကေလးအရယ်အချန်ိကဆိပုါလ င် 

စာအပ်ုတစ်အပ်ု၊ ဂျာနယ်တစ်ေစာင် ဖတ်ရမည့အ်ေရး  

ရာကိုပတ်၊  မိအှံသွားရှာလ င်ပင် ဖတ်ချင်သည့် 

စာအုပ် ဖတ်ချင်သည့်ဂျာနယ်မရိုင်ခဲ့ပါ။ ယခုအခါ  

ေရကန်အသင့ ်   ကာအသင့်ဆုိသက့ဲသုိ  ရခိင်ုြပည်မှ 

စာေရးဆရာအချိ         စုစည်းဖွဲစည်းထားသည့ ် 

“ေကျးရာစာကည့်တိုက်များ      ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ေဖာင်ေဒးရှင်း”ကလည်း   စာကည့တ်ိက်ုများ အဓွန်  

ရှည်ဖိုရန်    စာအပ်ုများလှ၍    အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေပးေနကသည်ကို ြမင်ေတွေနရသည်။ 

တချိ   မိရာများ၌ဆိုလ င်လည်း   စာေပဝါသနာ 

ရှင်လငူယ်များကပင် ဦးေဆာင်၍ ေရလျားစာကည့ ်

တိုက်များ     ဖွင့်လာေနကသည်။     ဝမ်းသာစရာ  

မဟုတ်ပါလား။ သတင်းစာ  ဂျာနယ်မဂ ဇင်းများဆို 

လ င်လည်း အဆက်အသွယ်လပ်ုပီး မှာဖတ်၍ ရေနပါ 

ပ။ီ လမူ ကွန်ရက် အွန်လိင်ုးစာမျက်ှာထက်၌လည်း 

ရှာဖတ်၍ရေနပါပီ။  ထိုေကာင့ ်  မိမိဖတ်ချင်သည် ့

စာအပ်ု၊ မမိဖိတ်ချင်သည့ ်သတင်းစာဂျာနယ်များသည် 

ပင်လ င်  မမိေိရှ၌အသင့ရိှ်ေနသကဲသ့ို  ဖတ်ချင်သည့် 

အချန်ိဖတ်၍ မှတ်ချင်သည့်အချန်ိလည်း မှတ်ုိင်ေန 

ကပါပ။ီ သုိေသာ်လည်း တချိက စာဖတ်မည့အ်စား 

ဂမ်ိးကစားရင်း  နပန်းလံုး၊  ေဟးလားဝါးလား  အချန်ိ 

ြဖန်းပစ်သည်ေလာက ်တန်ဖိုးမထား ဂုမစိုက်က 

သည်က ဝမ်းနည်းစရာပါ။

ေခါင်းတစ်လုံးြမင့်ေစ

စာဖတ်သည့်သှူင့ ်စာမဖတ်သ ူအလွန်ကွာြခား 

ပါသည်။ ေြပာရလ င် စာေပဗဟသုတု ရိှသသူည်ကား 

စာေပဗဟသုတု မရိှသထူက် အမတဲမ်း ေခါင်းတစ်လုံး  

ြမင့ေ်စပါသည်။ ပွင့လ်င်းစွာေြပာရလ င် စာေရးသတူို 

ိုင်ငံသည်ကား စာဖတ်အားနည်း၍ ဖွံဖိးတိုးတက် 

မ ေနာက်ကျေနရြခင်းြဖစ်သည်ဟု မှတ်ချက်ြပလုိပါ 

သည်။ ယခေုခတ်သည် ေခတ်ှင့်တစ်ေြပးည ီစနစ်က 

လည်း  အေြပာင်းလဲြမန်ေနပါသည်။  ေခတ်၏စနစ် 

ေြပာင်းလဲလာေနသည်က     ြပဿနာမဟုတ်ပါ။ 

ေြပာင်းလလဲာ ေနသည့ ်ေခတ်အား လက်လှမ်းမသီမ   

မျက်ြခည်မြပတ ် မီေအာင်လိုက်ိုင်ရန ်  အဓိကပါ။ 

ထိုသိုမီေအာင်လိုက်ိုင်ရန်မှာကား စာဖတ်ထားရန် 

လိသုည်မဟတ်ုပါလား။ စာဖတ်သည့သ်မှူာ စာမဖတ် 

သထူက် စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဗဟသုတု 

အသိအြမင် ေြခတစ်လှမ်းလျင်ေစပါသည်။ စာဖတ် 

ြခင်းက မသွားဖူးသည့်ခရီးကို အေရာက်ပိုေပးိုင ်

သကဲသ့ို မကားဖူး၊ မြမင်ဖူးသည့ ်အရာများကိလုည်း 

ကားဖူး၊ ြမင်ဖူးေစပါသည်။ စာေရးသကူိယ်ုတိင်ု လည်း 

ယခုသို သိသမ  ဗဟုသုတများကိ ုစာဖတ်သူများသို 

တစ်ဆင့ ်ြပန်ပီးမ ေဝေပးိင်ုသည်မှာ စာဖတ်ထား၍ 

ပင်ြဖစ်သည်။   ထိုေကာင့ ်“ကမ ာကိုပတ်စရာမလိ ု

စာဖတ်ထားုြံဖင့် သိိင်ု၏”ဟ ုစာေပအသိင်ုးဝိင်ုးများ 

က ေြပာစကားလည်း မှတ်သားရပါသည်။

နဂိုံးချပ်၍ ေြပာရလ င် လမူျိးတစ်မျိး၏ အေြခ 

အေန  အဆင့်အတန်း  အနိမ့်အြမင့်အား  သိချင်က 

ထိုလူမျိးများ    ေလ့လာလိုက်စားသည့ ်   စာေပ၊ 

အုပညာ၊ ဂီတများကို ကည့်မှသိိုင်မည်ဟ ုစာေပ 

ပညာရှင်တချိ  မှတ်တမ်းြပခဲ့ကသည်ကိုကည့်ပါ 

ကလည်း စာအုပ်စာေပသည ်လူတန်ဖိုး၊ လူအဆင့် 

အတန်းအား ေဖာ်ြပ ေနေကာင်း သသိာေပ လွင်ေစပါ 

သည်။ လတူို၏ဘဝေအာင်ြမင်ေရးှင့် ိင်ုင၏ံ ဖံွဖိး 

တုိးတက်မ သည်      စာဖတ်ြခင်းအေလအ့ထ၊  စာေပ 

ထွန်းကားမ ှင့် တိက်ုိက်ုအချိးကျပါသည်။ စာဖတ် 

မှ၊ စာေပထွန်းကားမှ ကမ ာတွင် ယ်ေကျးသမ်ိေမွပီး 

အသအိြမင် ဗဟသုတုြပည့စ်ုသံည့် လမူျိး၊ ယ်ေကျး 

သိမ်ေမွပီး    အသိအြမင်     ဗဟုသုတြပည့်စုံသည့ ်

လူပတ်ဝန်းကျင်၊   ယ်ေကျးသမ်ိေမွပီး    ဗဟသုတု 

ြပည့်စုံသည့်ိုင်ငံ၏ လူသယံဇာတရင်းြမစ်များြဖစ ်

သည့် ပညာရှင်များေပ ထွက်လာမည်ြဖစ်ေပသည်။ 

ထိမှုတစ်ဆင့ ်ဖံွဖိးတိးုတက်သည့်လမူျိး၊ ဖံွဖိး 

တိုးတက်သည့ ်လူပတ်ဝန်းကျင်၊ ဖံွဖိးတိးုတက်သည့် 

ိင်ုငြံဖစ်လာပါမည်။ ထိုေကာင့ ်ဘဝ၏ေအာင်ြမင်မ ၊ 

ိုင်ငံ၏ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကိုလိုချင်ပါက လူတိုင်းစာ 

ဖတ်ကရမည်ြဖစ်သည်။ စာဖတ်ြခင်းပါသည့်ဘဝကုိ 

မက်ေမာခုံမင်ကရမည်ြဖစ်သည်။ စာဖတ်ြခင်းြဖင့် 

မိမိဘဝ  မိသားစုဘဝ ပတ်ဝန်းကျင် ြပည်ရာေဒသ  

ိင်ုငပံါဖံွဖိးစည်ပင်တိုးေအာင် ကိးစားေဆာင်ရက် 

ိုင်ကပါေစေကာင်း ဆ ြပပါသည်။     ။

ဘဝတန်ဖိုး
ကံဆုံရာ သည်ဘဝမှာလ

ြပသမ  ေကာင်းေအာင်ေန။

မေကာင်းမ ေရှာင် စိတ်ေကာင်းေမွး

အေတွးလှေစ။

အများအကျိး ေရှး ေပ

ေဆာင်ရက်ေလ ြမတ်စိတ်ထား။

ေမတ ာေတွ အစ်လ မ်းလို

ေအးချမ်းေစသား။

ေစတနာ စိတ်အလှနဲ

ကူညီက နိမ့်ပါးရာ။

ေပးကမ်းလှ ေဝကာမ 

ေဖးမကပါ။

အကျင့်သီလ စင်ကယ်စွာ

ှလုံးသွင်းကာ ြမတ်တရား။

ြဖစ်ပျက်ကို သတိြပလို

ေကာင်းမ ေတွပွား။

ကိုယ်ချင်းစာ ှလုံးသားနဲ

အ ပံးများက လှပါေစ။

ေလာကကို အကျိးြပဖို

ေပါင်းစုလိုေန။

လုပ်ေဆာင်က ိုင်ရာေတွ

တာဝန်ေကျ ေနထိုင်သွား။

အကျိးမှန်ေဝ

အဖိုးတန်ေစ သည်ဘဝမှာလ

ြပကတိုများ။      ။
ြမင့်မိုရ်လင်း(ေချာင်းဆုံ)

ခ ာကိယ်ု အာဟာရြပည့်ဝရန်ှင့ ်ခွန်အားတုိးေစရန် 

အစာစားကရသကဲ့သို စိတ်အာဟာရြပည့်ဝရန်ှင် ့

စိတ်ခွန်အားတုိးေစရန်အတွက်လည်း စာဖတ်ကရန် 

လိပုါမည်။ စာဖတ်ကပါမှ စာေပမှရသည့် အသပိညာ  

ဗဟုသုတများေကာင့ ်  စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ   တိုးတက် 

ြမင့်မားလာိုင်ုံသာမက      ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း 

တိုးတက်ြမင့မ်ားလာေစိင်ုပါမည်။ ထိုေကာင့လ်ည်း  

စာဖတ်ြခင်းသည်ကား     ဦးေှာက်ကျန်းမာေရးကိ ု

ေကာင်းေစ၏။ စိတ်ဖိစီးမ ေလျာ့နည်းေစ၏။ ဗဟသုတု 

တိုးပီးလ င် မှတ်eာဏ်ေကာင်းေစ၏။ ဆင်ြခင်ချင့ခ်ျန်ိ 

တတ်ပီးလ င် အာုံစူးစိုက်မ ေကာင်းေစ၏။ ဘဝကိ ု

ေအးချမ်းေြဖာင့်ြဖးေအာင ်  စွမ်းေဆာင်ေပးိုင်၏။ 

အထီးကျန်ြခင်းကင်းပီးလ င် ဘဝအေတွအကံများ 

ကိလုည်း      များစွာရရိှေစိင်ု၏။    အသeိာဏ်တရား 

ပွားများပီးလ င် သတူစ်ပါးအေပ  ကိယ်ုချင်းစာတတ် 

လာ၏။ ၎င်းအြပင် ဘဝေအာင်ြမင်မ ကုိပါရေစ၏ဟု 

စာေပပညာရှင်များက ဆိထုားသည်ကိ ုမှတ်သားဖူးပါ 

သည်။

ေနစ်လုပ်သည့်အလုပ်တစ်ခု 

စာဖတ်ြခင်းသည်ကား ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကား 

သူတို   ေနစ်လုပ်သည့်အလုပ်တစ်ခု လည်း   ြဖစ်ပါ 

သည်။ ေအာင်ြမင်လုိသည့်သူအတွက် ေအာင်ြမင်လုိ 

သတူစ်ေယာက်၏ စတ်ိေနသေဘာထား၊ အခက်အခ ဲ

အတားအဆီးများကုိ ေကျာ်ြဖတ်နည်း၊ အချန်ိကုိတန်ဖိုး 

ထားတတ်ရန်၊ အချန်ိစမီခံန် ခဲွမ ၊ ခိင်ုမာသည့်ရည်မှန်း 

ချက်များထားရိှိင်ုမည့စ်ာအပ်ု၊ စတ်ိခွန်အားကျဆင်း   

ေနသည့်    လူတစ်ေယာက်အတွက ်   စိတ်ခွန်အား 

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည့်       (ဥပမာ-ဆရာေတာ် 

ဦးေဇာတိက၏ “စိတ်ချမ်းသာဖုိ လုိရင်းပါ”) စာအုပ်၊ 

အေတွးအြမင ်ေကာင်းလိုသည့်သူအတွက ်အေတွး 

ေကာင်းအြမင်ေကာင်းများ ရရှိေစိုင်မည့်(ဥပမာ-  

လယ်တွင်းသားေစာချစ်၏   “စကားပုံမှေပးေသာ 

အေတွးအြမင်များ”)  စာအပ်ု၊ ကီးပွားချမ်းသာလိသုည့် 

လအူတွက်  ေငေွကးစမီခံန် ခဲွနည်း၊ အြမတ်ရေအာင် 

ြပလုပ်နည်း၊ ေငွေကးစုေဆာင်းနည်းစာအုပ်  အစရိှ 

သည့ ်စာအပ်ုများက စာဖတ်သည့်လတူိင်ုးကိ ုအများ 

ကီးအေထာက်ကူြပ နည်းလမ်းေကာင်းများေပးုိင် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့လ်ည်း စာဖတ်သည့်ိင်ုင ံ

များြဖစ်ေသာ အဂ  လန်၊ အီရန်၊ ိုေမးနီးယား၊ ဂျပန် 

အစရိှေသာုိင်ငံများ တုိးတက်ဖံွဖိးလာေနကြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။

အဂ  လန်ုိင်ငံ၌ဆုိပါလ င်  ရပ်ကွက်တစ်ခုေဖာ် 

တိင်ုး မြဖစ်မေနပါရသည့အ်ရာသည်ကား “စာကည့ ်

ေဟမန်ေဆာင်းအလှ
ခွာညိ ခဝဲ ပန်းသဇင်

ေဆာင်းအလှကိုဆင်။

ပင်ယံထက်တွင် ြဖြဖေဖွး

ရနံကကေမ း။

ေြမာက်ေလေသွးေတာ့ ကကိးသီ

ယိမ်းွဲ ဟန်ကိုချ။ီ

ှင်းရည်ပက်ဖျန်း အသွင်ဆန်း

ေတာ်ဝင်သဇင်ပန်း။

ေအးချမ်းလှတဲ့ ေဟမန်ခါ

ခဝဲ ပွင့်ချနိ်မှာ။

ြမခွာညိက ရနံသင်း

လှပသည်ြမင်ကွင်း။

ခံအတွင်းက မာလာငုံ

ဖူးပွင့် ေသွးေရာငစ်ုံ။

စံပယ်ုံက ေဖွးလွလွ

 လို ဘယ်မဝ

ေဟမန်ေဆာင်းအလှ ။     ။

မိုးခန်ေကျာ(်ြမစ်သား)

လူမျိးတစ်မျိး၏     အေြခအေန  

အဆင့်အတန်း အနမ့်ိအြမင့်အား သခိျင် 

က ထိုလူမျိးများ    ေလ့လာလိုက်စား 

သည့်  စာေပ၊  အုပညာ၊  ဂီတများကို 

ကည့်မှသိိုင်မည်ဟု   စာေပပညာရှင် 

တချိမှတ်တမ်းြပခဲ့ကသည်ကို ကည့် 

ပါကလည်း      စာအုပ်စာေပသည် 

လတူန်ဖုိး၊ လူအဆင့်အတန်းအား ေဖာ်ြပ  

ေနေကာင်း သသိာေပ လွင်ေစပါသည်။ 

လတူို၏ ဘဝေအာင်ြမင်ေရးှင့် ိင်ုင၏ံ 

ဖံွဖိးတိုးတက်မ သည်        စာဖတ်ြခင်း 

အေလ့အထ၊     စာေပထွန်းကားမ ှင့် 

တိုက်ိုက်အချိးကျ



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ 

သံဃာေတာ်များ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင ်

များ၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် 

လူမျိးမေရး  ဘာသာမေရး   အသက် ၄၀ 

အထက် ေဒသခံြပည်သူများ၊ အကျ်းသား 

အကျ်းသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊  တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများ၊ နာတာရှည်ေရာဂါအခ ံ

ရှိသူများ၊  ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊  ယာယီ

တိက်ုပဲွေရှာင်စခန်းများအတွင်းရိှ ြပည်သမူျား၊ 

အသက် ၁၂ ှစ်အထက်     အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းှင့ ်အထက်တန်းအဆင့ ်ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသူများစသည့ ်  ဦးတည်အုပ်စု 

များသတ်မှတ်၍ တပ်မေတာ်မှေဆးအဖွဲများ၊ 

ြပည်သူေဆးုံများမ ှ ဆရာဝန်များ၊  သူနာြပ 

များ၊  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ် ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများက     ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်း 

လုပ်ငန်းများကုိ           ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ 

သည်။

ထိုးှံေပး

ထိသုို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဒဇီင်ဘာ ၁၇ 

ရက်ှင့် ယေနတွင်  ရှမ်းြပည်နယ ် (ေြမာက ်

ပိုင်း)အတွင်းရှိ    မိနယ် ၁၆ မိနယ်တို၌ 

ေဒသခံြပည်သူ ၁၀၇၅၀၊     ရှမ်းြပည်နယ ်

(အေရှပိင်ုး)အတွင်းရိှ မိနယ် ေလးမိနယ်တို၌ 

ေဒသခံြပည်သူ ၁၂၀၀၊     မွန်ြပည်နယ်ှင့် 

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ မိနယ်  ၁၅ မိနယ် 

တို၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၁၆၅၀၃ ဦး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး    ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၌ 

ေဒသခံြပည်သ ူ၃၇၃၈ ဦး၊    ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရှ ိ မိနယ် ၂၆ မိနယ်တို၌ 

ေဒသခံြပည်သ ူ၃၉၉၁၅ ဦး၊   ရခိုင်ြပည်နယ ်

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ

အတွင်းရှိ   မိနယ်ငါးမိနယ်တို၌  ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ၁၃၀၀၂ ဦး၊   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

ကေလးမိနယ်၌    ေဒသခံြပည်သူ ၂၀၀၀၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိခိုင် ခုနစ် 

ခုမှ   ေဒသခံြပည်သ ူ၈၄၂၀ ှင့်   ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး ေတာင်ငူမိှင့် ထန်းတပင်မိနယ် 

တို၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၁၂၆၀ တိုကိ ုတပ်မေတာ်မှ 

ေဆးအဖွဲများက       ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

ဆရာဝန်များ၊     သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း 

၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပး 

သည်။ 

ထုိအတူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကုိ 

လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးများ 

ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေြမာက်ပိင်ုး)အတွင်းရိှ မိနယ် သုံးမိနယ်တို၌ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၆၆၀၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

(အေရှပိုင်း)   မိုင်းယန်းမိ၌  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၃၀၊     ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ မိနယ် ၂၆ မိနယ်တို၌ ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသ ူ၁၃၇၇ ဦးတိုကိ ုတပ်မေတာ်မှ 

ေဆးအဖွဲများက     ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

ဆရာဝန်များ၊      သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊      ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင် ့

ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေပးသည်။

ထိုသို        ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို 

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမ ှတာဝန် 

ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး 

လုိအပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ပခုက    ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

မေကွးတိုင်းေဒသကီး  စီးပွားေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ချန်ိသည် ပခကု ခိင်ုစမီအံပ်ုချပ် ေရး 

အဖွဲဥက       ဦးစန်းလ  င်ှင့်    အဖွဲဝင်များ၊ 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက         ဦးမုိး 

ေကျာ်သူှင့်    အဖဲွဝင်များှင့်အတူ   ပခုက  

မိနယ်အတွင်းရိှ စက်ု၊ံ အလပ်ုုလံပ်ုငန်းများ 

ပုံမှန်လည်ပတ်ေဆာင်ရက်ိုင်မ  အေြခအေန 

များကို   ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းက   ကွင်းဆင်း 

ကည့် စစ်ေဆးကသည်။

ကွင်းဆင်းကည့် 

တုိင်းေဒသကီး စီးပွားေရးရာဝန်ကီးှင့် 

အဖဲွသည် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ပခုက မိနယ်  

ပန်းတိုင်း ခံေကျးရာရှ ိ   တုတ်ိုင်ငံ Hong 

Kong အထည်ချပ်စက်ု၏ံ ုံးခဲွတစ်ခြုဖစ်သည့ ်

Myanmar Efforts ကုမ ဏီအထည်ချပ်စက်ံုသုိ 

သွားေရာက်ကာ အထည်ချပ်စက်ုလံပ်ုငန်းများ 

ပုံမှန်လည်ပတ်ေဆာင်ရက်ိုင်မ အေြခအေန 

များ ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးသည်။   စက်ု ံ

လပ်ုငန်းရှင်ှင့ ်ေတွဆုံပီး စက်ုဝံန်ထမ်းများ 

၏ ကျန်းမာေရး၊ လူမ ေရးှင့် လုံ ခံေရးအေြခ 

အေနများ   ေမးြမန်းကာ လိုအပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ကူညီေဆာင်ရက ်ေပးသည်။

ဆက်လက်၍ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးှင့ ်

ပခုက မိနယ်အတွင်းရှိ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်လည်ပတ်မ အေြခအေန ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

အဖွဲသည် ပခုက စက်မ ဇုန်အတွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများ     လှည့်လည် 

ကည့် စစ်ေဆးြခင်း၊  7 Color သွပ်အမိုးြပားှင့ ်

ဆက်စပ်ပစ ည်းထတ်ုလပ်ုေရးစက်ုရိှံ လပ်ုငန်း 

ပုံမှန်လည်ပတ်မ အေြခအေနများ ကွင်းဆင်း 

ကည့် စစ်ေဆးြခင်း၊ အမှတ်(၅)အထည်ချပ် 

စက်ုံ(ပခုက )ရှိ   စက်ုံလုပ်ငန်းများ   ပုံမှန် 

လည်ပတ်ေဆာင်ရက်ိုင်မ   အေြခအေနများ 

လှည့်လည်ကည့် ပီး စက်ုံဝန်ထမ်းများှင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးြခင်း၊  ပခကု မိနယ်  ကိုးပင် 

ေကျးရာရိှ အမှတ်(၄) စက်မ သင်တန်းေကျာင်း 

သို သွားေရာက်ပီး ဝန်ထမ်းများှင့ေ်တွဆုြံခင်း 

များ  ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ကာ လိုအပ်သည် 

များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင် ရက် ေပးသည်။

ထိုေနာက် ပခုက မိနယ် ေချာက်ကန ်

ေကျးရာ အုပ်စုတွင် ေရနံချက်စက်ုံအသစ ်

တည်ေဆာက်ထားရိှမ             အေြခအေနများကိ ု

ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။      

ဆလိုင်းကိုကီး

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

ကချင်ြပည်နယ်၊  ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)ှင့်  ကယားြပည်နယ်တိုတွင် ညအပူချနိ်များ 

အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းိုင်သည်။

မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်

ခန်မှန်းချက်



ဒီဇင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

တနသ  ာရီ 

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ  ေကျာင်းေနေပျာ်၍  ကိုယ်ကာယကျန်းမာကံ့ခိုင ်

သန်စွမ်းေစေရးရည်ရယ်လျက် တိုင်းေဒသကီး/ခုိင်/မိနယ်ပညာ 

ေရးဌာနတို၏ လမ်း န်မ အရ တနသ  ာရီမိနယ် အထက-တနသ  ာရ ီ

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း ေကျာင်းတွင်းေကျာင်းေကာင်စအီသင်း ငါးသင်း 

တိုမှ  အသင်းလိုက ်  အားကစားပိင်ပွဲများှင့ ်ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲများကိ ု

ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ ေပျာ်ရ င်စွာကျင်းပသည်။

မူလတန်းေအာက်အဆင့်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများအား 

ပူေဖာင်းနင်းပိင်ပွဲ၊ ကွမ်းသီးေကာက်၊ ဂုန်နီအိတ်စွပ်၊ စာအုပ်ရက်၊ 

ဘဲေြခသွားပိင်ပွဲှင့ ် မီတာ  ၅၀  အေြပးပိင်ပွဲ၊ မူလတန်းအထက် 

အဆင့၌် ထုပ်ဆီးတုိးပိင်ပဲွှင့် ဂန်ုနအီတ်ိစွပ်(ကျား+မ)ပိင်ပဲွများကိ ု

လည်းေကာင်း၊ အလယ်တန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အတွက်  ဂုန်နီအိတ်စွပ် (ကျား)၊  ထုပ်ဆီးတုိး(မ)၊  လွန်ဆဲွ(ကျား+မ)

အသင်းလိက်ုပိင်ပဲွများကိ ုလည်းေကာင်း၊ အထက်တန်းအဆင့တွ်င် 

လွန်ဆဲွ (ကျား+မ) အသင်းလိက်ုပိင်ပဲွများကိ ုလည်းေကာင်း ေပျာ်ရ င် 

စွာ ကျင်းပေပးပီး ဆရုရိှသမူျားကိ ု(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန 

အခမ်းအနားတွင ်  ထိုက်တန်စွာ   ချးီြမင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး ဦးေအးိုင်ထံမ ှသိရသည်။

နန်းသာရီ-ထိန်ဝင်း(ြပန်ဆက်)

ရန်ကုန်    

ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု   တာေမွမိနယ်   ြပန်ကားေရးှင့ ်  ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနှင့် မိနယ်ပညာေရးဌာနတုိ ပူးေပါင်းကျင်းပ 

သည့် (၇၄)  ှစ်ေြမာက ် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ(်အကိ) 

မူလတန်းအဆင့်  ကာယ၊ eာဏစွမ်းရည်ပိင်ပဲွများကုိ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ 

ရက် နံနက်ပိုင်းက  တာေမွမိနယ ်ေမတ ာွန်ရပ်ကွက ်အေဝရာ 

လမ်းရှိ မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံး 

လထူအုေြခြပဗဟိဌုာနခန်းမ၌ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန် 

ထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက် 

များှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

မိနယ်အတွင်းရှိ  အေြခခံပညာ  မူလတန်းေကျာင်းများမ ှ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခ့ဲကပီး ပိင်ပဲွများတွင် 

ဆုရရှိသူများအား တာဝန်ရှိသူများက ဆုများချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။                                         

ိုင်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

ေချာင်းသာ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေချာင်းသာမိ၌  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ 

ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အထမ်ိး 

အမှတ်(အကိ) အားကစားပိင်ပွဲများကိ ုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက် 

၉ နာရီက အထက(ေချာင်းသာ)၌ ကျင်းပသည်။

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များ ကျန်းမာေပျာ်ရ င် 

ပီး အစုအဖွဲများှင် ့ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်တတ်ေစရန်၊ အသိeာဏ် 

ဖံွဖိးပီး ထူးခ န်ထက်ြမက်သည့လ်ငူယ်လရူယ်များ ေပ ထွက်လာေစ 

ရန် ရည်ရယ်၍ ကာယ၊ eာဏ စွမ်းရည်ပိင်ပွဲများ ကျင်းပရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အားကစားပိင်ပွဲတွင ်     အေြခခံပညာအထက်တန်းအဆင် ့

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျားက လွန်ဆဲွပိင်ပဲွအား အတန်းအလိက်ု 

အသင်းငါးသင်းဖွဲပီး ပတ်လည်စနစ်ြဖင် ့ယှ်ပိင်ကသည်။

အဆိုပါ     အားကစားပိင်ပွဲအား    အထက(ေချာင်းသာ)မှ  

တာဝန်ခ ံေကျာင်းအပ်ုဆရာကီးှင့် ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား စေုပါင်း၍ ေပျာ်ရ င်စွာကျင်းပကေကာင်း သရိသည်။

ေကျာ်ေကျာ(်ြပန်/ဆက်)

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် 

ပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

ေညာင်ေရ  ဒီဇင်ဘာ ၁၈

ရှမ်းြပည်နယ် ေညာင်ေရ မိနယ် အင်းေလးေဒသ 

ဟယဲာရာမေကျးရာရိှ အင်းေလးေရေပ ေဈးကိ ု

ဒီဇင်ဘာ  ၂၁  ရက်မှစ၍   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်

ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်သည်။

အင်းေလးေရေပ ေဈးကိ ုေဒသ၏ ငါးရက် 

လ င် ေဈးေနတစ်ရက်အြဖစ ်သတ်မှတ်ရက် 

အတိုင်း ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အဓိကေရာင်းကုန်များအြဖစ်  ေဒသအစား 

အစာများ၊  ဟင်းသီးဟင်းရက်အပါအဝင် ကန်ု 

ပစ ည်းများကို ေလှေပ တွင်တင်၍ ေရာင်းချ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို 

ထိခုိက်မ မရိှသည့် ထုပ်ပုိးမ စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချ 

သွားမည်ြဖစ်ပီး ေရေပ ေဈးကို နံနက် ၇ နာရ ီ

မှ ၁၀ နာရီထ ိ ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချရန် စီစ်ထား 

ေကာင်း ဟဲယာရာမေကျးရာမှ မစုဝါဝါခင်က 

ေြပာသည်။

အင်းေလးေရေပ ေဈးသည်    ယခင်က 

ြပည်တွင်း၊       ြပည်ပ    ခရီးသွားဧည့သ်ည်များ 

စိတ်ဝင်စားရာေနရာတစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း

ေရွာသတွီင် ေရေလျာန့ည်းမ ေကာင့ ်ေရေပ  

ေဈးအြဖစ ်ေရာင်းဝယ်မ မြပိုင်ဘဲ ကုန်းေြမ 

ေပ သို ေြပာင်းေရ ေရာင်းဝယ်ခဲ့ရေကာင်း၊ 

ဆယ်စုှစ်တစ်စုေကျာ် ေပျာက်ကွယ်ခဲ့သည့ ်

အင်းေလးေရေပ ေဈးသည်         ယမန်ှစ် 

ေအာက်တိဘုာလဆန်းပိင်ုးမှစတင်၍ ေဒသခ ံ

ေရာင်းသဝူယ်သမူျားြဖင့ ်ြပန်လည်အသက်ဝင် 

စည်ကားလာခဲေ့သာ်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

အေြခအေနေကာင့် ေဈးဖွင့်လှစ်ေရာင်းချိုင ်

ြခင်းမရိှေကာင်း၊ ယခုအခါ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များှင့်

အညီ    ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။            ေနမျိးသူရိန်

အင်းေလးေရေပ ေဈးကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ညီ ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်မည်

ြပည် ဒီဇင်ဘာ ၁၈

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    ြပည်မိ 

ကမ်းနားလမ်း၌ ေခတ ရာညေဈး

သစ်ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုဒဇီင်ဘာ 

၁၇ ရက ်ညေန ၆ နာရီက အဆိုပါ 

ညေဈးမုခ်ဦး၌ ကျင်းပသည်။

ြပည်ခိုင်   စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဝင(်၂)  ဦးေဌးဝင်း၊  ဒုတိယ 

ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးသန်းေရ  

ှင့် ြပည်မိစည်ပင်သာယာေရး 

အဖွဲအမ ေဆာင်အရာရှိ    ဦးထင် 

ေအာင်ဦးတိုက   ညေဈးအတွင်း 

ေဈးေရာင်း၊    ေဈးဝယ်များြဖင် ့

စည်ကားေနမ ကို    လှည့်လည ်

ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

ြပည်မိအတွင်း ယခင်က ညေဈး 

တစ်ခုရိှခ့ဲေသာ်လည်း ယင်းေနရာ 

သည်   မိလယ်ေကာင်ြဖစ်ေန၍ 

လမ်းပိတ်ဆိုမ များှင့် မိဖွံဖိး 

တိုးတက်လာသည်ှင့အ်မ  ေနရာ 

ကျပ်လာေကာင်း၊       ြပည်မိ 

ကမ်းနားလမ်းတွင် River View 

ေနရာရှိေနသည့်အတွက်     ပဲခူး 

ြပည်မိ ကမ်းနားလမ်း၌ ေခတ ရာညေ ဈးသစ် ဖွင့်လှစ်

တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ်၏ 

လမ်း န်မ အရ    ယခုေခတ ရာ 

ညေဈးအား    အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ယခင်ညေဈးမ ှေဈးသည်များကိ ု

ဦးစားေပးေနရာချထားေပးကာ 

ယခုလက်ရှိတွင် ေဈးဆိုင်ေပါင်း 

၁၀၀ ေကျာ်ြဖင့ ်ပထမပိင်ုးအေနြဖင့ ်

စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း၊  ဒုတိယပိုင်းအေနြဖင့ ်

ေဈးဆိုင်ေနရာများ ထပ်မံတိုးချဲ 

ေဖာ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ကာ   ယင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ု      ယခုှစ် 

မိုးရာသမီတိုင်မအီပီး    ဆက်လက် 

တင်ြပ    အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်မည ်    ြဖစ်ေကာင်း 

ြပည်မိ စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ   

အမ ေဆာင်အရာရှိ             ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး ဦးထင်ေအာင်ဦး 

က  ေြပာသည်။  

ကိုဆက်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ    ၁၈

လွတ်လပ်ေရး၏အှစ်သာရ၊ အရသာ၊ လွတ်လပ်ြခင်း၏ အဓိပ ာယ်ှင့် 

လွတ်လပ်ေရးဆိင်ုရာဗဟသုတုများကိ ုသရိှိနားလည်ေစရန် ညဏ်ပညာ 

စွမ်းရည်၊  တ်စွမ်းရည်များရှိေစရန်ရည်ရယ်၍ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 

ခိင်ု ကမာရတ်မိနယ်ရိှ အမှတ်(၃)အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း 

၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် နံနက်ပုိင်းက  (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အကိ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာ၊ ပိုစတာှင့်ပန်းချီပိင်ပွဲကိ ုကျင်းပသည်။

လှည့်လည်ကည့် 

အဆိုပါပိင်ပွဲကိ ု  မိနယ်ပညာေရးမှး   ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်စန်း၊       

ဒုတိယမိနယ်ပညာေရးမှး ဦးဆန်းထွန်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ေကျာင်းအုပ ်

ကီးများ၊   ကီးကပ်သူ   ဆရာ   ဆရာမများက   လှည့်လည်ကည့် က 

သည်။

ပိင်ပဲွကိ ုမိနယ်အတွင်းရိှ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မလူတန်း 

ေကျာင်းများှင့် ပုဂ လိကေကျာင်းများမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကရာ    အထက်တန်းအဆင့်  စာစစီာကုံးပိင်ပဲွတွင် 

လွတ်လပ်ေရးကိ ု   တန်ဖိုးထားကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို  ေခါင်းစ်ြဖင့် 

၂၃  ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲတွင ်လွတ်လပ်ေရးေန  

တိုမေမ ့ ေခါင်းစ်ြဖင့် ၁၉ ဦး၊   အထက်တန်းအဆင့်   ကဗျာပိင်ပဲွတွင် 

လွတ်လပ်ေရးေန ေတးကဗျာေခါင်းစ်ြဖင့် ခနုစ်ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့် 

ပိုစတာပိင်ပွဲတွင ်ခုနစ်ဦး၊ မူလတန်းအဆင့် ပန်းချီပိင်ပွဲတွင ်၂၉ ဦး 

စုစုေပါင်း ၈၅ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကသည်။

အဆိုပါပိင်ပွဲများကို ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး စည်းကမ်း 

များှင့်အညီ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စိမ်းလဲ့(ြပန်/ဆက်)

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာ၊ ပိုစတာှင့် ပန်းချ ီပိင်ပွဲများ ကျင်းပ



ဒီဇင်ဘာ ၁၉၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမေွလးရပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်း၊ တိက်ုအမှတ် 

(၁)၊ ၆-လ ာေနထိင်ုသ ူေဒ ေအးသတီာဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လင်မယား 

ှစ်ဦးပိုင်ြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ 

ပေဒသရာဇာလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၀)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၅၉ေပx၆၀ေပ)

ရိှ ဦးေဇာ်ဟိန်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းအား တရားဝင်ဇနီးမယားြဖစ်သူ 

က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွမသိရိှဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိမ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ 

ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခံအေပါင်ပစ ည်းထားရှိြခင်း          

စသည်တုိ မြပလုပ်ကပါရန်ှင့် ထုိသုိြပလုပ်ခ့ဲပါက မည်သူမဆုိ တရားဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ လှလှေထွး(LL.B)  ေဒ ကည်ကည်ိုင်(LL.B) ေဒ စုစု(LL.B,LL.M) ေဒ လှလှေထွး(LL.B)  ေဒ ကည်ကည်ိုင(်LL.B) ေဒ စုစု(LL.B,LL.M)

 စ်-၁၆၄၂၇  စ်-၁၆၃၆၂ စ်-၄၇၁၈၆ စ်-၁၆၄၂၇  စ်-၁၆၃၆၂ စ်-၄၇၁၈၆

  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (အထက်တန်းေရှေန)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၃၅၅၃၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၃၅၅၃၃၂

"ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်""ကန်ကွက်ိုင်ပါသည"်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဋ)၊  ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၁၀၆၁
၂ )၊  အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ဦးသန်းေရ  [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၂၃၂၀၈] 

အမည်ေပါက်  ှစ် (၆၀) အငှားဂရန်ေြမှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အမှတ် (၁၁၀၆၁
၂ )၊ 

သုဓမ ာလမ်းမ၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ်ှင့် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုေြမအမည်ေပါက်ှင့ ်ဇနီး ေဒ သန်းလှတိုက ကွယ်လွန်သွားပီး 
ြဖစ်၍ ၎င်းတို၏ သမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ခင်လှ [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၂၂၈၈၉] ၊ ေဒ လှလှဝင်း 
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၃၉၀၃၇]တိုက မိမိတိုသာလ င် တရားဝင ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့် အြပည့်အဝ 
ရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံေရာင်းချရာ ဦးေဇာ်ေဇာ်ထိုက်[၁၄/ပသန(ဧည့်)၀၀၀၇၆၇] မှ  
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းစုံလင်စွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း 
လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအးေမာ် (B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)ဦးေအးေမာ် (B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၆၀၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၆၀၉)

အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉- ၇၉၅၉၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉- ၇၉၅၉၁၉၈၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေရ ပဇွုန်လမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၃၈)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၆)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အမ်ိ၊ ေရ၊ မီးအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန၏ 

မိေြမစာရင်းမှတ်တမ်းတွင် ေဒ သန်းသန်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၅၂၁၈၈]ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမကွက်အား 

ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ သန်းသန်းှင့်ခင်ပွန်းတို ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်းတို၏ သား/သမီးများြဖစ်ကေသာ 

ေဒ စံပယ်သီတာဦး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၇၁၈၂]၊ ဦးမင်းမင်းေဇာ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၇၁၆၂]၊ 

ေဒ မ လွင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၃၂၁၄၈]၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ထက် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၄၇၆၇၅]၊ ဦးဇင် 

မင်းထိုက်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၀၂၂၀]တိုမှ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်၊ စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ် 

အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ၍ု ေရာင်းချလိေုကာင်းကမ်းလှမ်းခဲရ့ာ က န်မ ေဒ နန်းခမ်းလ ူ

[၁၃/ကဟန(ုိင်)၀၄၁၉၀၄]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့်အတွက် ေရာင်းေကးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ (စရန်ေငွ)အြဖစ် ေရာင်းချသူများထံ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစပီး (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့် 

စာရက်စာတမ်းမရူင်း၊ အေထာက်အထားများြဖင့ ်က န်မထ ံကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်း၊ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်ပီးဆံုး 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ နန်းခမ်းလူ[၁၃/ကဟန(ိုင်)၀၄၁၉၀၄]ေဒ နန်းခမ်းလူ[၁၃/ကဟန(ိုင်)၀၄၁၉၀၄]

အမှတ်(၈၃၃)၊ ဓနသိဒ ိလမ်း၊ ကမ ာေအး(၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။အမှတ်(၈၃၃)၊ ဓနသိဒ ိလမ်း၊ ကမ ာေအး(၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၄၉၈၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၄၉၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂/ွယ်ေအး၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၂၀၆)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၅ေပxအနံေပ ၅၀)၊ (၁၂၅၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၂၈)
ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ဟုေခ တွင်ပီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ 
မာလာွယ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၀၆)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အဆက် 
အစပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးတင်ဟန်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၉၉၈၂၂]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန် 
ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့ ်အမ်ိအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
မည်သမူဆိကုန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့ ်အမ်ိအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၇၆/ဘီ)ဟုေခ တွင်ေသာ  ေြမကွက်ေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားသည့် GRC 
Condo, (၆)ခန်းတဲွ(၈)ထပ်တိက်ု၏ (၃-လ ာ/ေအ)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၀၀၀) စတရုန်းေပရိှ 
တိုက်ခန်းှင့ ်  ယင်းတိုက်ခန်းေပ တွင်  တွယ်ကပ်ပါရှိေသာ    အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသမူျားြဖစ်ကေသာ ဦးဝင်းမင်းထွဋ်[၇/ပခန(ိင်ု)၁၈၄၉၂၈]ှင့ ်ေဒ နလီာဝင်း 
[၁၂/ သဃက(ိုင်)၁၆၉၉၂၂]ကိုင်ေဆာင်သူတိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလံုးတုိှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာ 
ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

"ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်၊ ဒဂံုမိသစ် (ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၉၅)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၅)ဧက၊ (၄၀ေပx 
၆၀ေပ)ရှိ ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကို  ိုင်ငံသားကတ်အမှတ် (ZGN-၀၀၅၇၁၅] 
ကိုင်ေဆာင်သူ ဦးတက်ထွန်းဆိုသူက အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီးေနာက် ိုင်ငံသား 
ကတ်အမှတ် (၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၉၈၇၅] ကိုင်ေဆာင်သ ူဦးမိုးေဇာ်ဆိုသူက (၁၆-၈-
၂၀၁၂) ရက်စဲွပါ ပုိင်ဆုိင်စာချပ်အမှတ် (၄၁၉၅/၂၀၁၂) စာချပ်အရ အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင် 
ခ့ဲေကာင်း၊ တစ်ဖန် ုိင်ငံသားကတ်အမှတ် [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၃၇၄၉၆]  ကုိင်ေဆာင်သူ 
ဦးြမတ်ေဇာ်က ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ကိ ု(၆-၁၀-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ ပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ-် 
၅၇၂၂/၂၀၁၆ ြဖင့ ်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ အမည်ေပါက်သ ူ ဦးြမတ်ေဇာ်ဆိသုကူ 
ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ကို ိုင်ငံသားကတ်အမှတ်[၂/လကန(ိုင်)၀၆၁၃၂၀] ကိုင်ေဆာင်သူ 
ဦးစိုင်းေနလင်းေအာင ်ဆိုသူသို (၅-၄-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ ကတိစာချပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 
တစ်ဖန် ဦးစိုင်းေနလင်းေအာင်က  ိုင်ငံသားကတ်အမှတ် [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၈၄၅၄၂] 
ကုိင်ေဆာင်သူ ဦးေအာင်ေတဇသုိ ၎င်းေြမကွက်ကုိ  (၁၂-၁၂-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ကတိစာချပ်ြဖင့် 
လည်းေကာင်း၊ ထုိေနာက် ဦးေအာင်ေတဇက ုိင်ငံသားကတ်အမှတ်[၆/ထဝန(ုိင်)၀၈၁ 
၅၈၈] ကိုင်ေဆာင်သူ ေဒ အိအိသန်ထံသို (၃၀-၄-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ ကတိစာချပ်ြဖင့် 
လည်းေကာင်း၊ အသီးသီး လက်ေရာက ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခဲ့ေကာင်းသိရှိရပါသည်။

ယခုအခါ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ကို လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့ ်ရှိပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသ ူေဒ အိအိသန်ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ၎င်းေြမကွက်၏ 
ေခါင်းရင်းြခမ်းရှိ (၂၀ေပx၆၀ေပ) ကို ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ အချိအဝက်ကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်၎င်းကစိ အေပ  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာချက် 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်လာ
ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာလိုက ်
ပါသည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေဇာ်မျိးဟန် (LL.B) ေဒ ဇင်မျိးွယ် (LL.B) ဦးေဇာ်မျိးဟန် (LL.B) ေဒ ဇင်မျိးွယ် (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန 
 (စ်-၈၆၁၁/၂၀-၁၂-၂၀၁၂) (စ်-၄၉၆၆၂) (၂၇-၄-၂၀၁၈) (စ်-၈၆၁၁/၂၀-၁၂-၂၀၁၂) (စ်-၄၉၆၆၂) (၂၇-၄-၂၀၁၈)
 ုံး-အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ (ဆ/က) အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊  ုံး-အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ (ဆ/က) အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ 
 ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ၊    (ဆ/က) ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ၊    (ဆ/က) ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
Ph-09-261995 445,09-448 657 320 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၂၀၁၅၆၃၂၂Ph-09-261995 445,09-448 657 320 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၂၀၁၅၆၃၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကယ်စင်မိေတာ်အမ်ိရာစမီကံန်ိး 

အတွင်းရိှ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာစမံီကိန်းအဆင့် တုိက်အမှတ်(B-5)၊ အခန်းအမှတ် 

(812)၊ အခန်းအမျိးအစား Type(B1A)၊ အကျယ်အဝန်း(937) စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိ ု

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင်ပါရှိေသာ လ ပ်စစ်ပစ ည်းများ၊ Air Con (၃)လုံး၊ 

ခုတင်(၁)လုံးှင့် ပရိေဘာဂများ၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ သုံးစွဲခွင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတိုအား ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးမျိးဇင်[၉/အမရ(ိင်ု)၁၁၂၈၄၄]ကိင်ုေဆာင်သမှူ 

ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှသူဟု ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း 

သြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် သေဘာတူညီ၍ 

ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေငကွိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးအပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူ 

ပါက ခုိင်လံုသည့်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များ ယူေဆာင်၍ ဤ 

သတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ကကမာ(LL.B)ေဒ ကကမာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်(၁၃၉၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်(၁၃၉၇၃)

အမှတ်-၂၄၈၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်-၂၄၈၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၁၈၉၈၊ ၀၉-၄၃၁၁၇၇၃၃ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၁၈၉၈၊ ၀၉-၄၃၁၁၇၇၃၃

မူးမူး

ယစ်ယစ်

ကိုကို

ပစ်ပစ်

ပန်းပန်း

တိုင်တိုင်

သစ်သစ်

စိတ်စိတ်

သစ်သစ်

လူလူ

သစ်သစ်

ဘဝဘဝ

သစ်သစ် ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ မယ်ဇလခီင်ေကျးရာေန 

 ဦးဝင်းလ  င်[၇/ညလပ(ိုင်)၀၂၅၇၄၅]ှင့်   ေဒ ြမင့်ေဌး[၇/ညလပ(ိုင်) 

၀၂၅၈၈၇]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကသည့် ဦးဝင်းလ  င်ှင့် ေဒ ြမင့်ေဌးတို၏ 

သမီးြဖစ်ေသာ မအိြမတ်လ  င်[၇/ညလပ(ိုင်)၁၈၇၂၈၈]သည် မိဘများှင့် 

ေဆွမျိးများ၏ ဆုိဆံုးမမ အား နာခံြခင်းမရိှဘဲ မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေစေသာ 

ကစိ ရပ်များြပလပ်ုပီး ေနအမ်ိမှထွက်သွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ 

အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ 

ကစိ အရပ်ရပ်အား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစ 

ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စန်းစန်းြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၆၄၂၁)(၁၃.၈.၁၉၉၇)

အမှတ်(၃၃) သုခမိန်လမ်း၊ မိမ(၅)ရပ် ေညာင်ေလးပင်မိ

ဖုန်း ၀၉-၂၆၂၀၀၅၁၆၃၊ ၀၉-၉၇၃၈၅၅၀၆၈

သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ြပလုပ်ေနသည့်    ၂၀၂၀ 

အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွ ဲအုပ်စု(က) 

ေနာက်ဆံုးေနကုိ  ယေနညေနပုိင်းက ကွင်း 

ှစ်ကွင်း၌ တစ်ချန်ိတည်းယှ်ပိင်ကစားရာ 

ြမန်မာအသင်း  ံးပွဲထပ်မံကံေတွခဲ့သည်။

ေနာက်ဆုံးေနတွင် ဖလိစ်ပိင်ုအသင်းက 

ြမန်မာအသင်းကိ ုသုံးဂိုး-ှစ်ဂိုး၊ ထိင်ုးအသင်း 

က အမ်ိရှင်စင်ကာပအူသင်းကိ ုှစ်ဂုိး-ဂိုးမရိှ 

ြဖင့် အိုင်ရခဲ့သည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်

တီေမာ၊ ထိုင်းှင့်ပွဲများတွင်ကစားခဲ့သည့ ်

ပဲွထွက်လစူာရင်းမှ ကစားသမားအများစကုိ ု

ဆက်လက် အသုံးြပခဲ့ပီး မျိးမင်းလတ်(ဂိုး)၊ 

ေဒးဗစ်ထန်၊  ဝင်းမိုးေကျာ်၊  ဟိန်းဖိးဝင်း၊ 

ဆွမ်လမန်၊   လ  င်းဘိုဘို၊  ေအာင်ိုင်ဝင်း၊ 

ဟိန်းထက်ေအာင်၊       လွင်မိုးေအာင်၊ 

ေမာင်ေမာင်လွင်၊  သန်းပိုင်တိုြဖင့ ်ပွဲထွက်ခဲ့ 

သည်။ ဖိလစ်ပိုင်အသင်းမှာလည်း အမာခံ 

ကစားသမားအစုအံလင်ြဖင့ ်ပဲွထွက်ခဲသ့ည်။ 

ဖလိစ်ပိင်ုအသင်းသည် ပထမပိင်ုးမှာပင် 

သုံးဂိုးြပတ်အိုင်ရေနပီး    တိုက်စစ်မှး 

မာရာွန် တစ်ဦးတည်းက ၁၆၊ ၁၉၊ ၄၅ မိနစ် 

တွင် ဟက်ထရစ်သွင်းယခူဲသ့ည်။ ဒတုယိပိင်ုး 

တွင် ြမန်မာအသင်းက  ကစားသမားများ 

အေြပာင်းအလြဲပလပ်ုကာ တိက်ုစစ်ြမင့ခ်ဲ့ပီး 

အခွင့အ်ေရးများ ြပန်လည်ရရိှခဲသ့ည်။ ြမန်မာ 

အသင်းအတွက်  ေချပဂိုးများကိ ုလူစားဝင ်

ကစားသမား ထက်ဖိးေဝက ၇၄၊ ၈၆ မိနစ် 

တွင် ှစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့သည်။ 

ကိုညီေလး

အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲ 

အုပ်စုေနာက်ဆုံးပွဲတွင် ြမန်မာအသင်း  ံးပွဲထပ်မံ ကံ ေတွ

 ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်းမှ

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းနဲ  ဝုလ်စ်ဘတ်အသင်းတိုပွဲစ်မှာ ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်း 

အတွက် သွင်းဂိုးေတွကို ပွဲကစားချနိ် ခုနစ်မိနစ်မှာ ေသာမက်မူလာ၊ ၅၇ မိနစ်မှာ  အက်ပါ 

မကီာိ၊ု ၅၉ မနိစ်မှာ ဆာေနးနဲ ၈၇ မနိစ်မှာ လဝီန်ဒိစုကီးတိုက သွင်းယေူပးခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။

တိုက်စစ်မှး လီဝန်ဒိုစကီးဟာ အခုပွဲစ်မှာ ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့တာေကာင့ ်၂၀၂၁ ခုှစ် 

အတွင်းမှာ ပုိလန်လက်ေရးစင်အသင်းနဲ  ဘုိင်ယန်ြမးနစ်အသင်းအတွက် ယှ်ပိင်ကစား 

ခဲ့တဲ့ ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၅၉ ပွဲမှာ သွင်းဂိုး ၆၉ ဂိုးအထိ သွင်းယူိုင်ခဲ့ပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းဟာ ဝုလ်စ်ဘတ်အသင်းကို အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့် ဂျာမန် 

ဘွန်ဒက်လီဂါပွဲစ် ၁၇ ကစားပီးချနိ်မှာ ရမှတ်စုစုေပါင်း ၄၃ မှတ်အထ ိစုေဆာင်းိုင်ခဲ့ပီး 

အမှတ်ေပးဇယားအဆင့(်၂)ေနရာက ေဒါ့မွန်အသင်းကို ကိုးမှတ်အထိ ြဖတ်ထားိုင်ခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ပါတယ်။ ဝုလ်စ်ဘတ်အသင်းကေတာ့ ဘုိင်ယန်ြမးနစ်အသင်းကုိ  ံးနိမ့်ခ့ဲတာေကာင့် 

ဘွန်ဒက်လဂီါပဲွစ် ၁၆ ကစားပီးေနာက် ရမှတ် ၂၀ နဲ  အမှတ်ေပးဇယားအဆင့(်၁၂) ေနရာ 

မှာ ရပ်တည်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။                                                                    ေငွကယ်

ဝါးခယ်မမိနယ်  ေကျးရာှစ်ရာ၌ လ ပ်စစ်မီးလင်းေရး ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဝါးခယ်မ  ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ဝါးခယ်မ 

မိနယ် ဝဲကီးေကျးရာှင့် အလယ်ေချာင်း 

ေကျးရာ  လ ပ်စစ်မီးလင်းေရး  ဖွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်  ၁၀  နာရ ီ

က အဆိုပါ ေကျးရာများ၌  ကျင်းပခဲ ့

သည်။

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး       ဝန်ကီးချပ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့်  တာဝန်ရိှသမူျားက 

လ ပ်စစ်ထရန်စေဖာ်မာအား ဖဲကိးြဖတ် 

ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့သည်။

ဝဲကီးေကျးရာတွင ် အိမ်ေြခ ၁၅၉ 

လုံးရှိရာ (11 KV)လိုင်း (၁ ဒသမ ၈၆)

မိုင်သွယ်တန်းပီး (200 KVA) ထရန် 

စေဖာ်မာ   တစ်လုံးှင့်  လ ပ်စစ်မီတာ 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၈

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင်  ေနရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ်ရာိုင်သည်။ ရာရန် 

ရာ န်း ၆၀ ြဖစ်သည်။ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊  မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်းှင့် အေရှပိုင်း)၊ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်

မွန်ြပည်နယ်တိုတွင ်တိမ်အသင့်အတင့်ြဖစ်ထွန်းပီး ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

တိုတွင် အများအားြဖင့ ်သာယာမည်။

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်

မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်

၈၆ လံုး တပ်ဆင်ထားပီး အလယ်ေချာင်း 

ေကျးရာတွင် အိမ်ေြခ  ၆၅ လုံးရှိရာ 

(11 KV)လိုင်း (သုည  ဒသမ  ၆)မိုင် 

သွယ်တန်းပီး   (100 KVA)  ထရန် 

စေဖာ်မာတစ်လုံးှင် ့   လ ပ်စစ်မီတာ 

အလုံး ၃၀   တပ်ဆင်ထားေကာင်း သရိ 

သည်။

ေစာသ ာဦး(ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊  ၂၀၂၁

ေလလံတင်ေရာင်းချရန်ေကညာြခင်းေလလံတင်ေရာင်းချရန်ေကညာြခင်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ သာဓုကန်စက်မ ဇုန်၊ ပတ ြမားလမ်း၊  အမှတ်(၁၃၆)ရိှ 

World Jin Garment  အထည်ချပ်စက်ုံပိုင်ရှင်  Mrs Jung Euisocl  သည် အလုပ်သမား(၃၀၀)ဦး၏ 

ိုတစ်ေကး၊ နစ်နာေကးများအား ေပးေချြခင်းမရှိသြဖင့ ်စက်ုံပိုင်ပစ ည်းများအား  ဥပေဒှင့်အညီ 

ေလလတံင်ေရာင်းချပီး စက်ုရိှံ အလပ်ုသမားများအား ိုတစ်ေကး၊ နစ်နာေကးများအား ေပးေချိင်ုရန် 

ေအာက်ပါစက်ုံပိုင ်ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ေလလံတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

စ်            ပစ်            ပစ စ ည်းအမျိးည်းအမျိးအမညမည်  ေရတွက်ပုံ   အေရအတွက််  ေရတွက်ပုံ   အေရအတွက်

(၁)  အပ်ချပ်စက်        စုံ  ၆၅၇

(၂)  အထည်ချပ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ             စုံ  ၂၄၆၃

(၃)  လ ပ်စစ်ှင့်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ           ခု  ၃၄၅

(၄)  အေထွေထွပစ ည်းများ            ခု  ၁၁၈၄

(၅)  အထည်ှင့်ပိတ်လိပ်များ  ထည်/လိပ်  ၅၀၀၂၆

  စုစုစုစုေပါင်း ေပါင်း      ၅၄၆၇၅၅၄၆၇၅

၂။  အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေကညာသည့်ေနရက်မှစ၍ အလုပ်သမားေရးရာ ဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန (တိုင်းေဒသကီးုံး) ဖုန်း-၀၁-၃၆၄၅၄၇၂၊  အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

(မိနယ်ုံး) ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဖန်ုး-၀၁-၉၆၁၅၀၈၃တိုတွင် ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စုစံမ်းိင်ုပါသည်။ 

၃။   ေလလတံင်ေရာင်းချမည့ပ်စ ည်းများအား ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်အထ ိုံးချန်ိအတွင်း 

(အထက်ပါလိပ်စာ)အတိုင်း လာေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ 

၄။  ေလလံတင်ေရာင်းမည့်ေနရက်၊ အချနိ်မှာ ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် (၁၀:၀၀)နာရီြဖစ်ပါသည်။ 

၅။   ေလလတံင်ေရာင်းပဲွကျင်းပမည့််ေနရာမှာ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ စက်မ ေဒသ 

လမ်း၊ စက်မ ဇန်ု စမီခံန်ခဲွေရးေကာ်မတီုံး အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ကျင်းပြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အလုပ်ရှင်ပိုင်ပစ ည်းများအား ေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီ အလုပ်ရှင်ပိုင်ပစ ည်းများအား ေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတ ီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၄ 

(E-6)၊ ေအာင်တခွံန်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၅၀)၊ ေပ(၄၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ 

ပါမစ်ေြမကွက်မှာ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ှင်းှင်း အမည်ေပါက်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါ ေပ(၄၀x၆၀) ေြမကွက်မ ှမခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေပ(၂၀x၆၀) ေြမကွက ်

(အကွက်အမှတ်-၄၄၉ှင့က်ပ်လျက်အြခမ်း)ကိ ု၎င်းထမှံ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

ေရာင်းဝယ်ခ့ဲရာ ေနာက်ဆံုးဝယ်ယူသူ  ဦးမျိးေဇာ်ဦး [၉/မရတ(ုိင်)၁၁၇၆၆၆]မှ 

ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွအချိေပးထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက အေထာက် 

အထားမူရင်းှင့်တကွ ဤသတင်းစာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုတရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ခိုင် (ဘဏ်) (LL.B)ဦးေအာင်ခိုင် (ဘဏ်) (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၆၃၂၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၆၃၂၄)

ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၃၈၆၉၃၀ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၃၈၆၉၃၀

အများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ချိချိစန်း [၉/တကန(ိုင်)၀၈၄၃၂၀]၏ ခင်ပွန်း 

ြဖစ်သူ ဦးဆန်းလင်း [၇/သနပ(ိုင်)၀၈၉၃၀၇]သည်  (၁၂-၁-၂၀၂၁) ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်ပီး ဦးဆန်းလင်းတွင် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ချိချိစန်း  
တစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်ဇနီးမယားြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အြခားဇနီးမယား 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း   အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။ 
ဤေကညာချက်ှင့်ပတ်သက်၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဦးဆန်းလင်း ကွယ်လွန်သည့် ကိစ အဝဝကို က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ချိချိစန်းမှ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်မျိးဝင်း (LL.B)ဦးေဇာ်မျိးဝင်း (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၇၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၇၀၈)

အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၉၁၇၁၁၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၉၁၇၁၁၄

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ လူေနရပ်ကွက်ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၅)၊ လူေနရပ်ကွက်

 အမှတ်(၃)၊ ေတာ်ဝင်လမ်းသွယ်(၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၀)၊ အမှတ်(၃)၊ ေတာ်ဝင်လမ်းသွယ(်၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၀)၊

 ဦးဖိးေဟမာန်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ ဦးဖိးေဟမာန်အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ

 အကျယ်ေပ(၆၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်အနက်မှတရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးသည့် အကျယ်ေပ(၆၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်အနက်မှတရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးသည့်

 ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း အကျယ်ေပ(၂၈x၆၀)ေြမကွက်အစတ်ိအပိင်ုးှင့် ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း အကျယ်ေပ(၂၈x၆၀)ေြမကွက်အစိတ်အပုိင်းှင့်

 ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အစတ်ိအပိင်ုးအား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးဖိး 

ေဟမာန်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၅၅၅၉]ကိုင်ေဆာင်သူမှ ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက ်
အထားအြဖစ် ှစ်(၆၀)ဂရန်မတိ ှင့ ်ဦးဖိးေဟမာန်၏ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ေပးအပ်ေရာင်းချြခင်းအေပ  ဝယ်ယူရန်အတွက ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဝင်းပပထွန်း [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၉၈၃၆၀]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ေြမကွက်ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့် 
ရှိသူ မည်သူမဆို ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ေြမပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

   လ ဲအပ် န်ကားသူ        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားသူ        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ေဒ ဝင်းပပထွန်း           ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B.,D.B.L)   ေဒ ဝင်းပပထွန်း           ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B.,D.B.L)
   [၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၈၃၆၀]                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)   [၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၈၃၆၀]                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)
   အမှတ်(ည/၉)၊ မဂ  လာလမ်း၊            အမှတ်(၁၉၂)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊   အမှတ်(ည/၉)၊ မဂ  လာလမ်း၊            အမှတ်(၁၉၂)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊
  ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။              (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။  ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။              (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။
      ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉      ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၁)၊ ဗုိလ်ေရ ဗျိင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၅၄၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၅x၆၀)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၆၂)ဧကရိှ ဦးစိန်တင်(TKA-၀၂၁၂၁၅)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိအား အမည်ေပါက် 

သူထံမ ှကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်လက်ေရာက်ရရှိထားသ ူ

ေဒ ှင်းြမတ်ဝင်း[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၄၅၆၂၉]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ြပန်လည် 

ေရာင်းချလိေုကာင်း စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု 

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေြမကွက် 

အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံ

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၆၅)

အမှတ်-၃၈၈၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်-၃၈၈၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

''သွာုတ သားအြဖစ်မှ ''သွာုတ သားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ် 

ေချာင်းရပ်ကွက်၊  ေမတ ာရိပ်မွန် 

အိမ်ရာ၊   တိုက်အမှတ်-ေအ(၉)၊ 

အခန်း(၈)ေန  ဦးချစ်သန်းဝင်း [၉/

မထလ(ိင်ု)၀၁၃၂၀၃]၏  သားြဖစ်သူ 

ေမာင်ေဇာ်မင်းထက် [၂/လကန(ိုင)် 

၁၄၄၃၅၇]သည်  မိဘြဖစ်သူအား 

ဝစီကံေြမာက်၊  ကာယကံေြမာက ်

အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေနြခင်းေကာင့် 

သွာုတ သားအြဖစ်  သတ်မှတ်၍  

ယေနမှစပီး အေမွြပတ်စွန်လ တ် 

ေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်

ကိစ ရပ်များအားလုံးကို    လုံးဝ 

တာဝန်ယ ူ ေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 

ေကာင်း     ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးချစ်သန်းဝင်းဦးချစ်သန်းဝင်း

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဒီဇင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုမာလာလမ်းမကီး၊ တုိက် 

အမှတ်(၈၆၉)ဟေုခ တွင်ေသာ ေပအကျယ် (၄၀x၆၀)ေြမေပ တွင် (၃)ထပ်ခဲွ(ရင်ကဲွတိက်ု) 

ေဆာက်လုပ်ထားပီး တိုက်မျက်ှာ(ညာ)ေခါင်းရင်းခန်း၊ အေပ ဆုံးထပ်၊ (ဒါဘာ- A4)

တိက်ုခန်းအကျယ် ေပ(၁၈x၅၄)ရိှ တိက်ုခန်းအား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ စ ာခင်[၁၂/မရက(ိင်ု) 

၁၂၅၅၆၄]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှအဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားပီး တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ 

ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ဖိး 

သန်ဇင်[၉/အမဇ(ိင်ု)၀၄၄၉၇၂]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် ေရာင်းဖိုး 

ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံ 

ေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း) အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးမိုးြမင့်ေဒ မိုးမိုးြမင့်

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

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

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၀၇)ဟုေခ ပီး ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

(၁၈)ရပ်ကွက်၊ က န်းေရ မိင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၀၇)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)

ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိမှာ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် 

ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ ကည်ကည်ဝင်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၆၀၉၁]အမည်ေပါက် 

မှတ်သားတည်ရိှပီး အဆိပုါေြမှင့အ်မ်ိကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလျက် ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ေရ စင်ေမလွင[်၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၀၆၁၃]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှ

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစန်ိဝင်းေအး[၁၂/တမန(ြပ)၀၀၀၂၁၅]ကိင်ုေဆာင်သကူ 

ဝယ်ယူရန် သေဘာတူပီး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွအနက် 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍ အဆိုပါေြမှင့်အိမ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များ အေရာင်း 

အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍    အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိပါက    မည်သူမဆို 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ အထက်ပါ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးတိင်ု 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)

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

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖုိေြမရပ်ကွက်၊ (၁၀၁)လမ်း၊ 

အမှတ်(၇၀)၊ ၆-လ ာ(ညာ)ေန ေမာင်သက်ထွန်း(ခ)အွစ်မာန်[၁၂/မဂတ(ုိင်) 

၀၉၆၇၇၅]ှင့ ်မခင်သတီာဦး(ခ)ဆိမုိင်ုယာဘ[ီ၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၁၄၃၂၈]တို၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်-

၁။ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေမာင်သက်ထွန်း(ခ)အွစ်မာန်ှင့် 

မခင်သီတာဦး(ခ)ဆိုမိုင ်ယာဘီတိုသည် ှစ်ဖက်လူကီးမိဘများ၏ 

သေဘာတူညီချက်အရ (၂၇-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် အစ လာမ့်တရားေတာ်ှင့် 

အညီ “နိကာဟ်”လက်ထပ်ထိမ်းြမားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ေမာင်သက်ထွန်း(ခ)အွစ်မာန်ှင့် မခင်သီတာဦး(ခ)ဆိုမိုင်ယာဘီ 

တရားဝင်အကင်လင်မယားတုိမှာ ယခအုခါ အတတူကွ ေပါင်းသင်းေနထိင်ု 

လျက်ရှိပါသည်။ 

၃။ သုိြဖစ်ပါ၍ ေမာင်သက်ထွန်း(ခ)အွစ်မာန်ှင့် မခင်သီတာဦး(ခ)ဆုိမုိင် 

ယာဘတီို၏ ဂဏ်ုသကိ ာထခိိက်ုေစရန် ရည်ရယ်၍ မည်သမူဆိ ုပတ်ဝန်းကျင် 

၌လည်းေကာင်း၊ Internet Facebook လူမ ကွန်ရက်တုိတွင်လည်းေကာင်း၊ 

စာတိုက်ကီးမှ စာပိုစာြဖန်ေဝြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မမှန်မကန်ြပမူ 

ေြပာဆိြုခင်းများ ြပလပ်ုလာပါက ကျးလွန်သအူေပ  ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရး

ယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)

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

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ (အေနာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် (၁၅)၊ 

လေူနရပ်ကွက်- (၁၉)၊ ဗဟိစုည်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၃၅(က) ၊ ေြမေပအကျယ် 
(၂၀x၆၀)ေပ၊ ဧရိယာစတုရန်းေပ (၂၄၀၀) ရှိ ဦးသန်းထွန်း (S/OKA 088351) 
အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးကိ ု ၎င်းထမှံ အရပ်စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှသ ူ
ဦးိဖုစ်ဘဦး[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၅၁၉၀၃]ှင့ ်မေကဇင်လ  င်တိုက ၎င်းအမ်ိ ခေံြမကွက် 
ှင့ပ်တ်သက်၍ ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပကသြဖင့ ် အပီးအပိင်ု ဝယ်ယ ူ
ရန်အတွက် က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်  ကွက်ိုင်ပါသည်။
ထုိသတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။                                      

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးစုစုရည်ေဒ ေအးစုစုရည်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၉၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၉၈၈)
အမှတ်-၁၂၊ ေရ ှင်းဆီလမ်း၊ မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်း( ေတာင်)ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၁၂၊ ေရ ှင်းဆီလမ်း၊ မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်း( ေတာင်)ရပ်ကွက်၊

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၄၅၇၂၉၊ ၀၉- ၇၆၄၆၁၅၉၄၇စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၄၅၇၂၉၊ ၀၉- ၇၆၄၆၁၅၉၄၇

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်၊ 

၅၅ လမ်း အကွက်အမှတ် (ဆ/၅)ေန (ဘ) ဦးေမာင်စန်ိ (မ)ိ ေဒ ခင်စန်းေအးတို၏သား 

ေမာင်ိင်ုဝင်းထွန်း မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၉/အမဇ(ိင်ု)၀၄၀၇၇၀] ကိင်ုေဆာင်သသူည် 

မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ၊ မိမိသေဘာေလျာက်ေနအိမ်မ ှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်

သားအြဖစ်မ ှအပီးတိုင ်  အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း   ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ မှန်သမ ကိ ုတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် 

မဟုတ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေမာင်စိန် [၉/မနမ(ိုင်)၁၀၈၅၈၆]ဦးေမာင်စိန် [၉/မနမ(ိုင်)၁၀၈၅၈၆]

ေဒ ခင်စန်းေအး [၅/ဘတလ(ိုင်)၀၀၀၀၂၀]ေဒ ခင်စန်းေအး [၅/ဘတလ(ိုင်)၀၀၀၀၂၀]

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၃၆)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်(၂ လ ာ) အမှတ်(၃၆)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်(၂ လ ာ) 

ေခါင်းရင်းခန်း၊ ေပ(၁၂ ေခါင်းရင်းခန်း၊ ေပ(၁၂ ၁၂x၅၀)ခန်ရှိ တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်မြဖစ်၍ x၅၀)ခန်ရှိ တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်မြဖစ်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား   တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူ    ဦးခင်သန်းေကျာ်                  

[၉/မကမ(ုိင်)၀၅၆၆၂၈]ှင့်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ နန်းှင်းကည် [၁၀/သထန(ုိင်)၀၅၆၀၄၃]

တိုထံမှ ေဒ နန်းသက်ဝင်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၄၈၆၃]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး ကန်ကွက်ုိင်ရန် ေကးမုံ 

သတင်းစာတွင် ေကညာခဲပ့ါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းအား အေရာင်းအဝယ်မြဖစ်၍ 

(၁၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက် ေကးမုံသတင်းစာပါ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအား 

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)ဦးဘုန်းြမင့(်ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

Ph:09-799933939,09-789877799,09-777797911Ph:09-799933939,09-789877799,09-777797911

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄/A)၊ ေအာင် 

ေဇယျအမ်ိရာ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂/ခ)၊ ဧရယိာေပ(၁၀၀x၁၂၀)၊ ေြမကွက် 

တည်ေနရာအမှတ်(၂/ခ)၊ ပဂု(ံ၁)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 

ေဒ ွန်ယ်ဝင်း အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ွန်  

ယ်ဝင်းထမှံ အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူဦးေကွး 

ချနိ်[၁၃/ကလတ(ိုင်)၀၂၅၇၆၈]မှ ပါမစ်မူရင်းတွင် မိသားစုဓာတ်ပုံ၊ 

ေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ခွင့ ်   လက်မှတ်ှင့်  ေြမပုံစာရက်မူရင်းတိုအား 

တင်ြပပီး အိမ်ရာေဆာက်လုပ် ေနထုိင်ခွင့်စာရက်ှင့် ေြမေနရာချထား  

ေပးခံရသူများ၏ မှီခိုသူများစာရင်းစာရက်မူရင်းတိုတင်ြပိုင်ြခင်းမရှိ

ဘဲ၊ ပါမစ်မစုံြဖင့် ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသ ိ

ေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                          မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                          မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ (၄/A)၊ ေအာင် 

ေဇယျအမ်ိရာ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂/ဃ)၊ ဧရယိာ ေပ(၉၂x၁၀၀)၊ ေြမကွက် 

တည်ေနရာအမှတ်(၂/ဃ)၊ ပုဂံ(၁)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ 

မိနယ်၊ ေဒ ွန်ယ်ဝင်း အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် 

ေဒ ွန်ယ်ဝင်းထမှံ အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူ

ဦးေကွးချနိ်[၁၃/ကလတ(ိုင်)၀၂၅၇၆၈]မှ ပါမစ်မူရင်းတွင် မိသားစု 

ဓာတ်ပု၊ံ ေဆာက်လပ်ုေနထိင်ုခွင့ ်လက်မှတ်ှင့ ်ေြမပုစံာရက်မရူင်းတိုအား 

တင်ြပပီး အိမ်ရာေဆာက်လုပ် ေနထုိင်ခွင့်စာရက်ှင့် ေြမေနရာချထား 

ေပးခံရသူများ၏ မှီခိုသူများစာရင်းစာရက်မူရင်းတိုတင်ြပိုင်ြခင်းမရှိ

ဘဲ၊ ပါမစ်မစုံြဖင့် ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသ ိ

ေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                           မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                           မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃
 ေဒ နန်းေကခိုင်စိုး ှင့်  ဦးေဌးြမင့်
 (တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၂၆/က)ေန ဦးေဌးြမင့(်ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

တရားလုိက ပဋိညာ်အတုိင်း ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်အား တရားဝင်မှတ်ပုတံင်ေပးေစလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ု 
ြဖစ်ေစ (သုိတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ 
ေချပေြပာဆိုိုင်သူ၊ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 
မဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် 
၎င်းေရှေနှင့ပ်ါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၂၉)ရက်၊ (၁၃၈၃- ခှုစ်၊ နတ်ေတာ် 
လဆုတ် (၁၁)ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသ ူ
တရားလိုစွဲချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင်သင်သိေစ 
ရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့ ်
ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကုိထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလုိကကည့် လုိသည့် 
စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပ အမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည် 
တိုကို သင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေန 
လက်တွင်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီ 
ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅)ရက် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရး
ထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (နန်းရ န်းလဲ့)(နန်းရ န်းလဲ့)
 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂/ေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၁၇/ခ၊ ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၆၊ ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/
ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ် ဦးဝင်းေဖ(TKA-၀၃၆၃၁၃)အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဝင်းေဖ(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ုရု ီ
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၀၅၉၃၁]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။                                            ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)                            ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်                            
                           မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                           မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေဒ သန်းသန်းေဆွ ၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၇၇၀ ှင့် အများသိေစရန်ေဒ သန်းသန်းေဆွ ၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၇၇၀ ှင့် အများသိေစရန်

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း 
ေဒါက်တာဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခိုင်သန်စင်ေအာင်၊ ဦးငိမ်းသူေအာင်၊ ေဒ ခိုင်သစ ာ 

ေအာင်ှင့် ေဒ သံသာေဇာ်တို၏ ထပ်မံေပးအပ်ေသာ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည-်

(၂၃-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ-၂၄ တွင် ေဒါက်တာ ေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်၏ သားသမီးများ 

ြဖစ်ေသာ ေဒ ခိုင်သန်စင်ေအာင်၊ ဦးငိမ်းသူေအာင်၊ ေဒ ခိုင်သစ ာေအာင်ှင့် ေဒ သံသာေဇာ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

အများသိေစရန် ေကညာခဲ့ြခင်းအေပ  ေဒ သန်းသန်းေဆွမှ (၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၆)တွင် 

မှန်ကန်မ မရိှေကာင်းအများသေိစရန် ထည့သွ်င်းေကညာြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအတိင်ုး ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာ 

ြခင်းြဖစ်ပါသည-်

၁။ ေဒ ခိင်ုသန်စင်ေအာင်၊ ဦးငမ်ိးသေူအာင်၊ ေဒ ခိင်ုသစ ာေအာင်ှင့ ်ေဒ သသံာေဇာ်တို၏ ဖခင်ြဖစ်သ ူေဒါက်တာ ဦးေအာင် 

ေဇာ်ြမင့် (အငိမ်းစား၊ခဲွစိတ်ဆရာဝန်ကီး)(ငိမ်း) [၁၂/ဗဟန(ုိင်)ဝဝ၈၁၅၀]သည် Covid-19 ြပစုကုသေရးစင်တာြဖစ်သည့်- 

အင်းယားစင်တာတွင ်Covid-19 ကူးစက်ေရာဂါြဖင့် (၇-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ခ့ဲပါသည်။ ေဒ ခိုင်သန်စင်ေအာင်၊ 

ဦးငိမ်းသူေအာင်၊ ေဒ ခိုင်သစ ာေအာင်ှင့် ေဒ သံသာေဇာ် တို၏ဖခင်ြဖစ်သ ူေဒါက်တာ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်ှင့် မိခင်ြဖစ်သ ူ

ေဒ ခုိင်မာေဆွတုိသည်လွန်ခ့ဲေသာ (၂၀၀၈)ခုှစ်က တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲခ့ဲကပါသည်။ ထုိသုိဖခင်ြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်ှင့် 

မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ခုိင်မာေဆတုိွ ကွာရှင်းခဲသ့ည့ ်အချန်ိမှ စတင်၍ဖခင်မကွယ်လွန်မအီချန်ိအထ ိဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ှ်င့ ်

သားသမီးများမှာမိဘှင့် သားသမီးသံေယာဇ်ြပတ်ေတာက်မ မျိးလုံးဝမရှိခဲ့ေကာင်းကိ ုသက်ေသခိုင်မာေသာ မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုမံျား အြခားအေထာက်အထားများကိြုပသသြဖင့သ်ရိှိရပါသည်။ မဘိှစ်ပါးကွာရှင်းပီးချန်ိမှ ေဒါက်တာ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်

ကွယ်လွန်သည့ ်အချန်ိအထလိည်း သားသမီးများက ဖခင်ြဖစ်သအူေပ  သားသမီးတို၏ြပဖွယ်ေသာ ဝတ ရားများကိြုပစခုဲ့က 

ေကာင်းလည်းသရိှိရပါသည်။ ဖခင်ြဖစ်သှူင့ ်မိခင်တုိ ကွာရှင်းထားေသာ်လည်း ဖခင်ြဖစ်သှူင့ ်မိခင်ြဖစ်သူတုိသည်သားသမီး 

များကိ ုအတူေနမိဘများကဲ့သို ြပစုပျိးေထာင်ေပးခဲ့ေကာင်းကိုလည်း သိရှိရပါသည်။ ဖခင်ြဖစ်သူ၏ လုပ်ငန်းများကိုလည်း 

သားသမီးများက ကညူလီပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်စမီခံဲ့ကေကာင်းလည်း  န်ကားမ များအရ သရိှိရပါသည်။ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင် 

ေဇာ်ြမင့်ှင့် မိခင်ြဖစ်သူေဒ ခုိင်မာေဆွတုိသည် ကွာရှင်းြပတ်စဲခ့ဲကေသာ်လည်း တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးအမဲ ဝင်ထွက်သွားလာကာ 

သားသမီးများ၏ ပညာေရး၊ အိမ်ေထာင်ေရးှင့် ကိစ အဝဝကုိ ှစ်ဦးသေဘာတူတုိင်ပင်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်စီမံေပးခ့ဲေကာင်း 

ကိုလည်း မှတ်တမ်းအေထာက်အထားများအရ သိရှိရပါသည်။

၂။ သားသမီးများအား ချစ်ခင်ှစ်သက်ြခင်း၊ပညာသင်ကားေပးြခင်း၊ ထမ်ိးြမားလက်ထပ်ေပးြခင်း၊ ေထာက်ပံေ့ပးကမ်းြခင်း၊ 

သာသနာေ့ဘာင်သိုသွတ်သွင်းေပးြခင်း အစရိှသည့ ်ဘာသာေရး၊ လမူ ေရးတိုကိ ုဖခင်ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ှ်င့ ်မခိင်ေဒ ခိင်ုမာေဆ ွ

တုိက အတူတကွ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲကေကာင်းကုိလည်း သိရိှရပါသည်။ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် မကွယ်လွန်မီ အချန်ိတွင် 

လည်းြပစုကုသေပးြခင်း၊ ကွယ်လွန်ပီးေနာက်တွင်လည်းမီးသဂိဟ်ြခင်း အစရိှေသာ ဈာပနကိစ ရပ် အဝဝကုိ သားသမီးများမှသာ 

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲကြခင်းြဖစ်ေကာင်းသိရိှရပါသည်။ေဒ ခုိင်သန်စင်ေအာင်၊ ဦးငိမ်းသူေအာင်၊ ေဒ ခုိင်သစ ာေအာင်ှင့် 

ေဒ သံသာေဇာ်တိုသည် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ ဖခင်ြဖစ်သည့ ်ကွယ်လွန်သူ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်၏အေမွကိ ုဆက်ခံ 

ခွင့်ရှိသူများြဖစ်ကပါသည်။

၃။ ထုိေကာင့်ကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းများှင့ ်

ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းများသည် ၄င်း၏သားသမီးများ ြဖစ်ကေသာေဒ ခိင်ုသန်စင်ေအာင်၊ ဦးငမ်ိးသေူအာင်၊ ေဒ ခိင်ုသစ ာ 

ေအာင်ှင့် ေဒ သံသာေဇာ်တို(၄)ဦးက အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသည့်ပစ ည်းများြဖစ်ကပါသည-်

၄။  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်ှင့်အမည်-၇/ အလယ်ပိုင်း၊ 

အကွက်အမှတ်-(၇၃)၊ မိေြမစာရင်းနံပါတ်(၆ဝ)၊ ဦးပုိင်အမှတ်-၄၄၊ B/ ဘုိးဘပုိင်၊ မိေြမ၊ ဧရိယာ-၀. ဝ၂၆ အကျယ်ရိှ ဖခင်ြဖစ်သူ 

ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့်တက ွအဆိုပါေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အေဆာက်အဦ။ 

၅။ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ ပန်တိင်ုေကျးရာအပ်ုစ၊ု ပန်တိင်ုေကျးရာရိှ ကွင်းအမှတ်(၃၄၈)၊ ကွင်းအမည် 

(ှဲေမျာေချာင်းအေရှ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁/၇)ှင့် ဦးပိုင်အမှတ် (၂/၃၁)၊(၂/ည)ှင့် ဆက်စပ်လယ်ယာေြမများယင်းေြမကွက ်

ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်ဆိုင်ခန်း(၁၀)ခန်းပါ အေဆာက်အဦှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်။ 

၆။ ေဒ သန်းသန်းေဆွအားဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်မ ှအမည်ခံြဖင့်ဝယ်ယူေစခဲ့သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန် 

ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုထွန်းလင်းလမ်း၊ အမှတ်(၆)၏ ပထမထပ် ရိှတိက်ုခန်းတစ်ခန်း ေဒ သန်းသန်းေဆမှွာ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ထွန်းလင်းလမ်း၊ အမှတ်(၆)၏ ေြမညီထပ်တွင် သီးြခားအိမ်ေထာင်စုစာရင်းြဖင့်ေနထိုင်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရှိရပါသည်။

၇။ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်မကွယ်လွန်မီ ၄င်း၏မိတ်ေဆွများထ ံယုံကည်အပ်ှံေငွေကးထည့်ဝင်ပီး လုပ်ငန်း 

လပ်ုကိင်ုခဲသ့ည့ ်ေငေွကးများ ကျန်ရိှခဲေ့ကာင်းကိလုည်း သားသမီးများမှ ြပသသည့ ်အေထာက်အထားများအရ သရိှိရပါသည်။

၈။ အထက်စာပုိဒ်-(၄) ၊(၅)၊ (၆)ှင့် (၇)ပါ မေရ ေြပာင်းုိင်သည့်ပစ ည်းများှင့်ေရ ေြပာင်းုိင်သည့် ပစ ည်းများသည် ဖခင် 

ြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး သားသမီးများမ ှအေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသည့်ပစ ည်းများြဖစ်သြဖင့ ်ေဒ သန်းသန်းေဆွမှ 

ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့၏်သားသမီးများသည် အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့တ်စ်စုတံစ်ရာမရိှေကာင်းှင့ ်ေငေွကးတစ်စုတံစ်ရာရရိှခစံား 

ခွင့မ်ရိှကသမူျား ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာြခင်းမှာ မှန်ကန်မ မရိှပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

၉။ သိုပါ၍ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်ကွယ်လွန်စ်က ကျန်ရစ်ခဲသ့ည့ ်ပစ ည်းများအားလုံးကိ ုအေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သည့ ်

သားသမီးများမသိရိှဘဲ အြခားသူ(သို) အြခားသူများသုိ ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ 

စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊အာမခံတင်သွင်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် အြခားနည်းလ ဲေြပာင်းြခင်းတို မြပလုပ်ကပါရန ်

အေလးအနက်အသေိပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်မကွယ်လွန်မ ီလပ်ုငန်းအတွက်ထည့ဝ်င် 

ထားေသာ ေငွေကးများှင့် ပတ်သက်၍ ေငွေကးရယူထားသူများ၊ ရရန်ရိှသူများအေနြဖင့် အေမွဆက်ခံသည့် သားသမီးများ 

ထသံိုလာေရာက် စာရင်းရှင်းလင်းေပးပါရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှပါက တည်ဆဥဲပေဒများ 

အရ ဥပေဒှင့အ်ညအီေရးယေူဆာင်ရက်သွားေတာမ့ည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်သန်စင်ေအာင် ဦးစိုင်းေမာင်ေမာင်(LL.B) ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်းေဒ ခိုင်သန်စင်ေအာင ် ဦးစိုင်းေမာင်ေမာင(်LL.B) ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း

ဦးငိမ်းသူေအာင် အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၃၉၂) [LL.B,D.B.L,WIPO(Switzerland)]ဦးငိမ်းသူေအာင ် အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၃၉၂) [LL.B,D.B.L,WIPO(Switzerland)]

ေဒ ခိုင်သစ ာေအာင်  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၂၅)ေဒ ခိုင်သစ ာေအာင်  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၂၅)

ေဒ သံသာေဇာ်          ဦးေဇာ်မျိးဟန်(LL.B)ေဒ သံသာေဇာ်          ဦးေဇာ်မျိးဟန်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၁၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၁၁)

 ုံး-ဂ/၃၁၀၊ နီလာ(၅)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ုံး-ဂ/၃၁၀၊ နီလာ(၅)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 Ph:09-763412002,09-261995445,09-674238142 Ph:09-763412002,09-261995445,09-674238142

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဒီဇင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ေလလံတင်ေရာင်းချရန်ေကညာြခင်းေလလံတင်ေရာင်းချရန်ေကညာြခင်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ပန်းစက်မ ဇုန်၊ သံချပ်ဝန်လမ်းှင့် ဦးြမလမ်းေထာင့်၊ 

အမှတ်(၂၃၃)ရှိ Li-hao Co.,Ltd စက ပုံးစက်ု ံစက်ုံပိုင်ရှင ်Mr Shi Zhen Bo (PP-EE-6337696)

ပိုင်ရှင်တုတ်ိုင်ငံသားသည ် ြပည်ပသိုထွက်သွားခဲ့ပီး ဥပေဒှင့်အညီ အလုပ်သမားများအတွက ်

ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းမရိှသြဖင့ ်အလပ်ုသမားများအား ိုတစ်ေကး၊ နစ်နာေကးများအား ေပးေချိင်ုရန် 

ေအာက်ပါစက်ံုပုိင်ေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းများကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ေလလံတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 စ်           ပစ ည်းအမျိးအစား အမျိးအစားအေရအတွက် အေရအတွက်စ်           ပစ ည်းအမျိးအစား အမျိးအစားအေရအတွက ် အေရအတွက်

 (၁) စက်ပစ ည်းမျိးစု ံ  ၉  ၁၃

 (၂) လ ပ်စစ်ှင့်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ  ၈  ၂၂

 (၃) ကွန်ပျတာှင့်ုံးသုံးပရိေဘာဂများ  ၁၁  ၂၁

 (၄) အြခားအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ  ၁၉  ၂၁၇

                 စုစုေပါင်း  ၄၇  ၂၇၃စုစုေပါင်း  ၄၇  ၂၇၃

၂။  အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုေကညာသည့်ေနရက်မှစ၍ အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံ

ေရးဦးစီးဌာန(တိုင်းေဒသကီးုံး) ဖုန်း-၀၁-၃၆၄၅၄၇၂၊ အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန

(မိနယ်ုံး) လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၇၈၆၈၄၈၈၅၉ တိုတွင ်ံုးချန်ိအတငွး် ဆက်သွယ်စံုစမ်း 

ိုင်ပါသည်။

၃။  ေလလတံင်ေရာင်းချမည့ပ်စ ည်းများအား ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ရက်မှ ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ရက်အထ ိပစ ည်းများ 

အား ုံးချနိ်အတွင်း အထက်ပါလိပ်စာအတိုင်း လာေရာက်ကည့်ိုင်ပါသည်။

၄။  ေလလံတင်ေရာင်းမည့်ေနရက်အချနိ်မှာ ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ရက ်(၁၀:၀၀)နာရီြဖစ်ပါသည်။

၅။  ေလလတံင်ေရာင်းပဲွကျင်းပမည့ေ်နရာမှာ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အလပ်ုသမားေရးရာ 

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်ကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အလုပ်ရှင်ပိုင်ပစ ည်းများအား ေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီအလုပ်ရှင်ပိုင်ပစ ည်းများအား ေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေရကူးရာမလမ်း၊ အမှတ်(၂၅၇)

ေန ဦးေအာင်လွင်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၇၉၂၃]ှင့် ေဒ သိန်းသိန်းဦး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၃ 

၇၇၉၆]တို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်  င်းေအာင်လွင်[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၃၈၉၁၅]သည် မဘိ၏ 

ဆုိဆံုးမမ တုိအား နားမေထာင်ဘဲ မိဘများအေပ စိတ်ေသာကေရာက်ေအာင် အကိမ်ကိမ် 

ြပလုပ်သည့်အြပင် ကုိယ်စိတ်ှစ်ပါးဆင်းရဲေအာင်အမျိးမျိးြပလုပ်ခ့ဲသြဖင့် ေမာင်  င်း 

ေအာင်လွင်အား ယေနမှစ၍သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေနာက်ေနာင် 

၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့က်စိ အဝဝကိ ုတာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူများ             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူများ             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်လွင်(ဖခင်) ေဒ လှလှေအး(LL.B) ဦးထိန်လင်း(LL.B)ဦးေအာင်လွင(်ဖခင်) ေဒ လှလှေအး(LL.B) ဦးထိန်လင်း(LL.B)

[၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၇၉၂၃] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန[၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၇၉၂၃] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

ေဒ သိန်းသိန်းဦး(မိခင်) (စ်-၁၁၁၄၃/၂၀၁၆) (စ်-၄၆၉၈၄/၂၀၁၆)ေဒ သိန်းသိန်းဦး(မိခင်) (စ်-၁၁၁၄၃/၂၀၁၆) (စ်-၄၆၉၈၄/၂၀၁၆)

[၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၇၇၉၆] အမှတ်(တ/၅)၊ ေဘာဂဗလလမ်း၊ ယ ရားဝင်း၊ [၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၇၇၉၆] အမှတ်(တ/၅)၊ ေဘာဂဗလလမ်း၊ ယ ရားဝင်း၊ 

  (င)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  (င)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၅၀၈၈၇  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၅၀၈၈၇

ေမာင်ေအးမင်းက[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၉၀၁၃]အားသားအြဖစ်မှေမာင်ေအးမင်းက[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၉၀၁၃]အားသားအြဖစ်မှ
အပီးအပိုင်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းအများသိေစရန်အပီးအပိုင်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းအများသိေစရန်

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (တ/၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပန်း ခ(ံ၁)၊ ပါရမ ီ
လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၆၆/က)ေန ဦးေအးက[၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၁၈၁၇]ှင့် 
ေဒ သန်းသန်းေအး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၁၆၆၅]တို၏ သားြဖစ်သူ ေမာင် 
ေအးမင်းက[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၉၀၁၃]သည် မိဘတို၏ ေြပာဆိုဆုံးမမ  
များကို လုိက်နာမ မရိှဘဲ၊ မိဘများအား စိတ်ဆင်းရဲေစရန် အမဲတေစ ြပမူ 
ေဆာင်ရက်ေနပါေသာေကာင့ ်သားအြဖစ်မှ အပီးအပိင်ုအေမြွပတ်စွန်လ တ် 
လိုက်ပါေကာင်း၊ ေမာင်ေအးမင်းက၏ ေငွေကးကိစ များှင့ ်တကွ 
ေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ကို မိဘများမ ှတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအးက-ေဒ သန်းသန်းေအးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအးက-ေဒ သန်းသန်းေအးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စိုးစိုးွယ်(LL.B)ေဒ စိုးစိုးွယ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၁၄၇၅၃)(စ်-၁၄၇၅၃)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၉၀၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၉၀၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂)၊ ေအာင်သိဒ ိ(၅)လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၁၄၉)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာ 

ဌာနမိြပေြမစာရင်းတွင ်ဗိုလ်ကီးခင်ေအး[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၀၂၂၁၂]မှ အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်များအရ 

လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရိှသူ ဦးမုိးလွင်[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၄၄၆၃၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သန်းသန်းေအး[၉/မထလ(ုိင်) 

၀၆၀၂၈၂]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်မ ှ

ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-251020415Ph:09-251020415

"ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်""ကန်ကွက်ိုင်ပါသည"်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၉/B)ရပ်ကွက်၊ သမာဓိ(၁)

လမ်းှင့် နီလာလမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၉၉)၊    ဦးစိုးြမင့်အမည်ေပါက်သည့ ်
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေြခရင်းြခမ်းေြမအကျယ ်
ေပ (၂၀x၆၀) ရိှ (ဂရန်မတိ ြခမ်း) ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 
ေနအိမ်(၂)လံုးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးခင်ေမာင်ေဌး [၈/တတက 
(ုိင်)၀၁၅၂၅၄]ကုိင်ေဆာင်သမှူ အဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယူေရာင်းချသြဖင့် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေစာေအာင် [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၆၈၉၅၇]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
တိုကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ ထိေုနရက်ေကျာ်လွန်သည့် 
တိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက် မည့သ်မူျားမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိုပီးသည်ထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-
ဦးေစာေအာင်  ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ဦးေစာေအာင်  ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)(၈-၁-၂၀၂၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)(၈-၁-၂၀၂၀)
  အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒ ရိပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂(ဥတ ရသီရိအလယ်)

ရပ်၊ ေြမဧရယိာ(၀.၂၂၉)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၅၄၀၂)၊ ဦးစိင်ုးတစ်ေအာင်(ဘ)ဦးဟိရု ီ

အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကို ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း[၁၂/မဘန 

(ိင်ု)၀၀၅၁၅၆](ဘ)ဦးေမာင်ေအးမှ ကျိင်းတံုမိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူး

ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၄၆/၂၀၂၁(၁၃-၁၀-၂၀၂၁)တင်ြပ၍ ေဒ ေမစလှီ+ဦးေအာင် 

ေကျာ်ထွန်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်) ၁၀၁၉၀၅]၊ [၁၂/မဘန(ိုင်)၀၀၅၁၅၆](ဘ)ဦးသာလှ၊ 

ဦးေမာင်ေအးအမည်ြဖင့ ်မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပု/ံေြမရာဇဝင် 

ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 

ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း 

ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 

ေြမပု/ံေြမရာဇဝင် ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကယ်စင်အိမ်ရာ၊ 

တိုက်အမှတ်-A3 ၊ အခန်းအမှတ်-၄၁၃၊ အခန်းအမျိးအစား-Type-B၊ 

အကျယ်အဝန်း-၉၀၅ စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်လင်းထင်[၇/ပခန 

(ိုင်)၀၀၄၅၃၀]ကိုင်ေဆာင်သူမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ြပန်လည်ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလာ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ၎င်းတိက်ုခန်း၏ 

တန်ဖိုးေငအွား တစ်လုံးတစ်ခတဲည်းေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ

ပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးမိုးြမင့်ေဒ မိုးမိုးြမင့်

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

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

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

အ.ထ.က(၃) ဒသမတန်းမှ မေမသဇင် 
၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေမာင်ေထွး 
[၁၂/မဂတ(ိုင ်)၁၁၈၉၅၉] ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။                  ဦးေမာင်ေထွးဦးေမာင်ေထွး

"အများသိေစရန်ေကညာချက်""အများသိေစရန်ေကညာချက"်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ   ဦးူရ်အာမက်[၁၂/သကတ 

(ိင်ု)၁၃၄၆၆၄]သည် မမိပိိင်ုဆိင်ုေသာ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင် 
ွန်မိနယ်၊ (၁၂၃)လမ်း၊ အမှတ်(၄၃)၊ (၄-လ ာ/ယာ)၊ အိမ်ခန်းကုိ 
မိမိ၏သားသမီး(၁၂)ဦးအား အညီအမ ခွဲေဝယူကရန်အတွက ်
(၂၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ "ဟီဘာနာမာ(ခ)ေပးကမ်းစာချပ"်ြဖင့် 
လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါ၍   အဆိုပါအခန်းပိုင်ဆိုင်မ ှင့် 
အကျိးခံစားခွင့ ်များသည် ဦးူရ်အာမက်ှင့် သက်ဆုိင်ြခငး် 
မရိှေတာ့ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးူရ်အာမက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးူရ်အာမက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဘရီ(စ်-၃၉၂၀)ဦးဘရီ(စ်-၃၉၂၀)

M.Sc(Q),R.L,L.C.C.I(London),D.T.S(Malaysia)M.Sc(Q),R.L,L.C.C.I(London),D.T.S(Malaysia)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၇၁၁၉၀၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၇၁၁၉၀၁

တိုက်ခန်းငှားမည်တိုက်ခန်းငှားမည်
(၂၅'x၅၀')    အခန်း(၄)ခန်းပါ 

(၈ လ ာ)၊ ပုသိမ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်း 
မိနယ်။

HP:09-965107244,HP:09-965107244,
09-69510724409-695107244

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊    ေမာ်လမိင်မိ၊ 

အထက(၅)၊ ဒသမတန်းေန ေမာင်ဆန်း 
ချိိုင်ှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင ်
ှစ် ဒသမတန်းေအာင်၊ မသဲေအးယွန်း 
တို၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးစန်းမင်း 
ေအာင်[၁၀/မလမ(ုိင်)၂၆၂၂၉၉]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးစန်းမင်းေအာင်ဦးစန်းမင်းေအာင်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၆၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၆၅
၁။ ဦးေအာင်စိုးဝင်းထွန်း ှင့် ေဒ ေမယု
၂။ ဦးထွန်းလင်းေအာင်
(ကိုယ်တိုင်ှင့(်၃)တရားလို၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်စာရသ)ူ
၃။ ဦးေကာင်းေကျာ်ေကျာ်
 (တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်းမိ၊ ဘုရင့်ေနာင်ရပ်ကွက်၊ 
ဗိလ်ုဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်(၃၈၈/ေအ)ေန တရားပိင် ေဒ ေမယ(ုယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိ)သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိကု "အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ် ချပ်ေပး 
ေစလုိမ " ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သုိမဟုတ် 
၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
သင့်ကုိယ်စားလှယ်၊ ံုးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေန 
ှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ် 
လဆုတ် (၅)ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသား 
ပါရှိသူ တရားလိုများစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန်ုံးသို လာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာ 
မေရာက်၊ ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းအြပင် တရားလိုများက ကည့် လိုသည့်စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ(၄)
ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                     (ခင်မာဝင်း)(ခင်မာဝင်း)

                                                     ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)                                                     ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

(၁၇-၁၂-၂၀၂၁)ေနစွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ (၃၀)တွင် (၁၇-၁၂-၂၀၂၁)ေနစွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ (၃၀)တွင် 
ပါရှိေသာ (၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ ပါရှိေသာ (၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ 

ေဒ ယမုံထွန်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၄၈၂၈] ၏ ေကာ်ြငာချက်ှင့်စပ်လျ်း၍ေဒ ယမုံထွန်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၄၈၂၈] ၏ ေကာ်ြငာချက်ှင့်စပ်လျ်း၍
ရှင်းလင်းေကာ်ြငာြခင်းေခါင်းစ်အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ရှင်းလင်းေကာ်ြငာြခင်းေခါင်းစ်အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်

ြဖည့်စွက်ဖတ် ေပးပါရန်ေကညာြခင်းြဖည့်စွက်ဖတ် ေပးပါရန်ေကညာြခင်း
ေကာ်ြငာအပိုဒ(်၃) အား ေဒ ယမုံထွန်းမှာ အထက်ပါ ပစ ည်းများ၏ အမည်ခံ 

(ဘီနာမီ) တစ်ဦးသာြဖစ်ပါသည်။ ေဒ ယမုံထွန်းပိုင်ဆိုင်ေသာ ပစ ည်းများမဟုတ်ပါဟု
လည်းေကာင်း၊  ေကာ်ြငာအပိုဒ်(၆)ပါ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအစားွားေမွးြမေရး 
လုပ်ငန်းဟုလည်းေကာင်း ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန် အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာမမ (LL.B,D.M.L,D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)ေဒ သီတာမမ (LL.B,D.M.L,D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၆)     အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၆)     အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၆၆)
အမှတ် (၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ် (၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၂၁၅၇၃၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၂၁၅၇၃၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနထုတ် ေကးမု ံ

သတင်းစာ စာမျက်ှာ (၃၀)ပါ၊  အများ 
သေိစရန် ေကညာချက် တရားလ တ်ေတာ် 
ေရှေန ေဒ သီတာေအးြမ ေကာ်ြငာတွင ်
ဦးမျိးြမင့ ်ေအာင် (ဘ)ဦးသန်းေငွဟု 
ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ေနာင ်ခ ျိ မိနယ် ၊  အထက  (၂ ) 

Grade-11 မှ မသူဇာေအာင်၏ ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ   ဦးတင်ထွန်းေအာင်[၉/

မလရ(ိုင်)၁၁၇၀၂၄]ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးတင်ထွန်းေအာင်ဦးတင်ထွန်းေအာင်

မိခင်မည်မှန်မိခင်မည်မှန်
ေနာင်ချ ိမိနယ်၊ အထက(၂) Grade - 11 

မှ  မအိစ ာြမင့ ် ှင့ ် သတ မတန်းမ ှ 
မအိစ ာသိမ့်တို၏  မိခင်အမည်မှန်မှာ 
ေဒ  စန်းကည် [၁၃/နခတ(ိင်ု)၀၀၄၄၉၇]
ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ေဒ စန်းကည်ေဒ စန်းကည်

ဖခင်အမည်မှန်ှင့် ဖခင်အမည်မှန်ှင့် 
ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်

ေနာင်ချ ိမိနယ်၊ အထက(၂) Grade - 11  
မှ  မုုေဝ၏    ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးဆန်ကီအို [၁၃/နခတ(ိုင်) ၀၉၃၅၅၂] 
ှင့် ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ ၂၈-၂-၂၀၀၄ 
ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးဆန်ကအီိ ု ၂၈-၂-၂၀၀၄ဦးဆန်ကအီိ ု ၂၈-၂-၂၀၀၄

ဖခင်အမည်မှန်ှင့် ဖခင်အမည်မှန်ှင့် 
ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်

ေနာင်ချ ိမိနယ်၊ အထက(၂) Grade - 11  
မှ  မမာယာ၏  ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးဆွတ်ဗဟာဒူး [၁၃/နခတ(ုိင်)၀၅၂၀၃၀] 
ှင့် ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ ၉-၅-၂၀၀၅ 
ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးဆွတ်ဗဟာဒူး၉-၅-၂၀၀၅ဦးဆွတ်ဗဟာဒူး၉-၅-၂၀၀၅



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                     ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                     

 သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး

အမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုးတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများ၌ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ြ်ပည့စ်ုံပီး ေလ ာက်ထားလိသု ူ

များသည် သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၊ ုံးအမှတ်(၂၁)တွင် ေလ ာက်လ ာ 

တင်သွင်းိုင်ပါသည-်

 စ် ခန်ထားမည့် ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်စ် ခန်ထားမည့် ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်

  ရာထူး/လစာ န်းကျပ်  ေနရာ  ရာထူး/လစာ န်းကျပ်  ေနရာ

 (က) စာရင်းကိုင(်၂) B.Com၊ B.Act၊ B.Econ(Stats) (၃)ေနရာ

  (၂၁၆၀၀ဝ-၂၀၀ဝ-၂၂၆၀၀ဝ) 

 (ခ) အငယ်တန်းစာေရး ဘွဲတစ်ခုခုရရှိသ ူ `(၁၁)ေနရာ

  (၁၈၀၀၀ဝ-၂၀၀ဝ-၁၉၀၀၀၀) 

 (ဂ) အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၄  A.G.T.I (EP)ဒီပလုိမာရရိှသူ (၁)ေနရာ

  (၁၈၀၀၀ဝ-၂၀၀ဝ-၁၉၀၀၀ဝ) 

 (ဃ) ယာ်ေမာင်း(၅) နဝမတန်းေအာင်ြမင်ပီးသ ူ (၆)ေနရာ

  (၁၆၂၀၀ဝ-၂၀၀ဝ-၁၇၂၀၀၀) [ယာ်ေမာင်း(ခ)လုိင်စင်ရရိှပီး 

   ယာ်ေမာင်းက မ်းကျင်သူ

   ြဖစ်ရမည်။] 

 (င) ုံးအကူ/စာပို တက သိုလ်ဝင်တန်း (၄)ဦး

  (၁၄၄၀၀ဝ-၂၀၀ဝ-၁၅၄၀၀ဝ) ေအာင်ြမင်ပီးသ ူ   

 (စ) သန်ရှင်းေရးအက ူ အ  မတန်းေအာင်ြမင်ပီးသ ူ (၃)ဦး

  (၁၄၄၀၀ဝ-၂၀၀ဝ-၁၅၄၀၀ဝ) 

၂။ ေလ ာက်ထားသူများသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင်  အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး  အသက်(၃၂)ှစ် 

ထက်မေကျာ်လွန်သ ူြဖစ်ရမည်။ (ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် (၃၃)

ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။)

 (ဂ) ကွန်ပျတာက မ်းကျင်စွာ အသုံးြပိုင်သူဦးစားေပးမည်။

  (စာရင်းကိင်ု-၂ရာထူး၊ အငယ်တန်းစာေရးရာထူးှင့ ်အငယ်တန်းအင်ဂျင် 

နီယာ-၄ ရာထူးများအတွက်သာ)

 (ဃ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (င) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ) အနည်းဆုံးလုပ်သက(်၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိ ုြပည့စ်ုစွံာေဖာ်ြပပီး ေလ ာက်ထားသ ူ

ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ေရးထိုးေပးပိုရမည-်

 (က) ေလ ာက်ထားသည့်ရာထူးအမည်၊

 (ခ) အမည်ှင့်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊

 (ဂ) ေမွးေနသက ရာဇ်ှင့်အသက်၊

 (ဃ) လူမျိးှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊

 (င) ပညာအရည်အချင်းှင့ ်ေအာင်ြမင်သည့ခ်ှုစ်၊ ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့ေ်ကျာင်း၊

  တက သိုလ်၊

 (စ) မိဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ှင့် ၎င်းတို၏အလုပ ်

အကိုင်၊

 (ဆ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ေနစွဲှင့် အလုပ်သမားုံးအမည်၊

 (ဇ) ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် လက်ရှိရာထူး၊ လစာ န်းှင့်ဌာနအမည်၊

 (ဈ) ဆက်သွယ်ရန် ေနရပ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊

 (ည) အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံ

၄။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကို ပူးတွဲေပးပိုရမည-်

 (က)  တစ်လအတွင်း ုိက်ကူးထားေသာ ပတ်စ်ပုိ ဓါတ်ပံု(၁ လက်မx ၁ လက်မ) (၃)ပံု

 (ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မိတ )

 (ဂ) ဘွဲလက်မှတ(်မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရန)်

 (ဃ)  အသက်အေထာက်အထားအတွက် တက သိလ်ုဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ် 

(မိတ ) သိုမဟုတ် ေနာက်ဆုံးပညာသင်ကားခဲ့သည့ ်ေကျာင်းေထာက်ခ ံ

ချက်

 (င) သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်ှင့ ်ရစဲခန်းတိုမှ (တစ်လအတွင်းရရိှသည့)်ေထာက်ခ ံ

ချက်(မူရင်း)

 (စ) အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ 

 (ဆ) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါကကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်

 (ဇ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လ င် (၆)လအတွင်း ြပလုပ်ထားေသာ အလုပ်သမား 

မှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား (မူရင်း)

၅။ ဝန်ထမ်းမဟတ်ုသမူျားသည် ေလ ာက်လ ာများကိ ုသပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ 

ဝန်ကီးုံး၊   အုပ်ချပ်ေရးှင့်လူအရင်းအြမစ်စီမံခန်ခွဲမ ဌာနခွဲ၊   ုံးအမှတ်(၂၁)၊ 

ေနြပည်ေတာ်သုိ လပ်ိမ၍ူ လကူိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာတိက်ုမှမှတ်ပုတံင်၍ 

လည်းေကာင်း (၁၇-၁-၂၀၂၂)ရက်  ေနာက်ဆုံးထား၍ ေလ ာက်ထားရမည်။

၆။  ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ေလ ာက်လ ာှင့ ်အေထာက်အထားများကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာနမှ 

တစ်ဆင့ ်သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၊ ုံးအမှတ်(၂၁) ေနြပည်ေတာ်သုိ 

(၂၁-၁-၂၀၂၂) ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုရန်ှင့ ်ကိတင်ေလ ာက်လ ာ(၁)ေစာင်ကိ ု

(၁၇-၁-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆုံးထားေပးပိုရမည်။

၇။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျေပးပိုလာေသာ ေလ ာက်လ ာများ၊ အချက် 

အလက်၊ စာရက်စာတမ်းမြပည့်စုံသည့် ေလ ာက်လ ာများှင့် သတ်မှတ်ချက်ှင့် 

မကိုက်ညီသည့ ်ေလ ာက်လ ာများကိ ု(လုံးဝ) ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၈။ သတ်မှတ်ချက်ှင့် ြပည့်စံုသူများသည် အမှတ်စ်(က)၊ (ခ)ှင့် (ဂ) ရာထူးများ 

အတွက် ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာှင့ ်အေထေွထဗွဟသုတု ဘာသာရပ်များကိ ုေရးေြဖ 

စာေမးပွဲှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်း၊ အမှတ်စ်(ဃ)ရာထူးအတွက ်လူေတွှင့် ယာ် 

ေမာင်းက မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်း၊ ကျန်အမှတ်စ်(င)ှင့်(စ) ရာထူးများအတွက ်

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်စုံသူများအား   လူေတွစစ်ေဆးြခင်း    ေဆာင်ရက်သွားမည ်     

ြဖစ်ပါသည်။

၉။ ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူ အမည်စာရင်းအား သိပ ံှင့်နည်းပညာ 

ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၊ ုံးအမှတ်(၂၁)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ေကာ်ြငာသင်ပုန်းတွင ်

ကိတင်ေကညာေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို (၂၄-၁-၂၀၂၂) 

ရက်ှင့် (၂၅-၁-၂၀၂၂)ရက်တိုတွင် ဝန်ကီးုံး၊ ုံးအမှတ်(၂၁)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင ်

ံုးချန်ိအတွင်း ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်၍ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့်အတူ ကာယကံရှင် 

ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၀။ ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးြခင်းကုိ (၂၉-၁-၂၀၂၂)ရက် နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီထိ 

ြမန်မာစာကို လည်းေကာင်း၊ နံနက် ၁၁နာရီမှ  ၁၃:၀၀နာရီထိ အဂ  လိပ်စာကိုလည်း 

ေကာင်း၊ ၁၄:၀၀နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီထိ အေထွေထွဗဟုသုတကိုလည်းေကာင်း 

အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ(်ေနြပည်ေတာ်)တွင် ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ေရးေြဖ 

စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများှင့ ်လူေတွ/က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးမည့် အမည်စာရင်းကိ ု

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၊ ုံးအမှတ(်၂၁)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ေကာ်ြငာ 

သင်ပုန်းတွင် ကိတင်ေကညာေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၁။  လူေတွ/က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်းအတွက် (၅-၂-၂၀၂၂)ရက် နံနက်၉:၃၀ 

နာရတွီင် သပိ ံှင့ ်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၊ ုံးအမှတ်(၂၁)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် 

ေအာက်ပါ အစီအစ်အတိုင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်ပီးသူများ

 (ခ) အမှတ်စ် (ဃ)၊ (င)၊ (စ)ရာထူးများ

 ၁၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး 

အုပ်ချပ်ေရးှင့် လူအရင်းအြမစ်စီမံခန်ခွဲမ ဌာနခွဲသို လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီ 

ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၀၄၀၁၇သို ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံးသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး

“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၀-က)၊ ဟိုင်ဆင်ဒူးဝါးလမ်း၊ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမချပါမစ် ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၀-က)၊ ဟိုင်ဆင်ဒူးဝါးလမ်း၊ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမချပါမစ် 
ဦးေမာင်ေမာင် အမည်ေပါက် ေြမှင့်ေနအိမ်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိုဦးေမာင်ေမာင ်အမည်ေပါက ်ေြမှင့်ေနအိမ်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှေနအမ်ိအား ဆက်စပ်စာချပ် 

ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ေကသေီအာင်[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၃၁၃၂၁]က အ ပ်အရှင်းကင်းစွာ 
လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့် အတွက် 
ေဒ ဝင်းဝင်းေသာ်တာ[၆/ပလန(ိင်ု)၀၀၂၁၃၂]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငအွနက် 
စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်
ရိှသ ူကန်ကွက်လိသုမူျားက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
စာချပ်မူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းထွန်း(B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.M.L)ဦးသန်းထွန်း(B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.M.L)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၀၆၁၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၀၆၁၆)

အမှတ်(၁၁၄)၊ (ေြမညီ)၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၄)၊ (ေြမညီ)၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၃၃၂၆ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၃၃၂၆

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အထက်မဂ  လာလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အထက်မဂ  လာလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၁၉၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ၊ အမှတ်(၁၁၉၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကုန်မိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကုန်မိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ 
အမှတ်(၂၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အေဆာက်အဦတိုှင့်ပတ်သက်၍ အမှတ်(၂၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အေဆာက်အဦတိုှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မာမာသွင်[၁၂/အစန(ုိင်)၀၉၁၇၇၂]၊ {ဦးေမာင် 

ေမာင်လွင်[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၆၇၇၇၆]၏ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ}ူ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ မာမာသွင်၏အစ်ကိြုဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်လွင်မှ အထက်ပါပစ ည်းများ 
ြပန်လည်ြပြပင်ေဆာက်လပ်ုရာတွင် ေငေွကးစိက်ုထတ်ုကန်ုကျခကံာ ေဆာက်လပ်ု 
ေပးခဲပ့ါသည်။ အဆိပုါစိက်ုထတ်ုကန်ုကျခဲေ့သာ ေငေွကးများအား ြပန်လည်ရရိှြခင်း 
မရှိေသးသည့်အတွက ်ထိုပစ ည်းများတွင ်ဦးေမာင်ေမာင်လွင်မ ှပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်
ရိှေန၍ ထုိပစ ည်းများကုိ ဦးေမာင်ေမာင်လွင်မသိရိှဘဲ၊ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ၊ အသိမေပးဘဲ 
လက်ရိှေနထိင်ုသမူျားမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ 
အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းစသည်တုိကုိ မြပလပ်ုကရန် ှင့ြ်ပလပ်ု 
ပါက ဥပေဒအရ အေရးယေူဆာင်ရက်ြခင်းကိခုရံမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မာမာသွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မာမာသွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာေအး(LL.B,D.B.L,D.M.L)ေဒ သီတာေအး(LL.B,D.B.L,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၀၇)
အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂၇)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၁၃)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိ၊ မိရာှင့် 
အိုးအမ်ိဖံွဖိးမ ဦးစီးဌာန၏ ေနာ်မာဂရက်(RGN-012872)အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေသာ 
ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းပါမစ်ေြမကွက်အား ဦးကည်လွင[်၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၅ 
၄၀၃]ကိုင်ေဆာင်သူမှ ဆက်စပ်စာချပ် စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်တရားဝင်လက်
ေရာက်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပါသည်။ မိမိလက်ဝယ်ထားရိှပီး အ ပ်အရှင်းကင်း၍ မိမိပုိင်ဆုိင်ပီး 
ေရာင်းချရန် အဆိြုပကမ်းလှမ်းခဲပ့ါသည်။ ယင်းေြမကွက်အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၄၀)
x အနံေပ(၆၀)အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သင်းသင်းိုင်[၁၄/မအန(ိုင်)၀၀၀၁၁၉]
ကိုင်ေဆာင်သူမှ ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ရက်စွဲပါစာချပ်ြဖင့်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေနာ်မာဂရက ်အမည်ေပါက် 
ပါမစ်အမ်ိ ခ ံေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသုိံ ခိင်ုလုေံသာ စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤသတင်းစာ ေကညာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
ခုနစ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးြမင့်ခိုင်(LL.B,D.B.L)Business Lawေဒ ေအးြမင့်ခိုင(်LL.B,D.B.L)Business Law
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၂၂)

အမှတ်(၁၃၈)၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂ  လာဒုံဥယျာ်မိေတာ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃၈)၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂ  လာဒုံဥယျာ်မိေတာ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-422464007,09-795598060ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-422464007,09-795598060

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
“ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၅)၊ တိုက်၏ (၅/လ ာ၊ (စတုတ ထပ်)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ (အလျား ၂၆ ေပx အန ံ၆၅ ေပ) အကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး” တိုအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု 

အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူဟ ုအဆိုြပသူ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း [၆/မအရ(ိုင်)၀၅၁၅၀၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ တင်ဆုလတ် [၁၂/

တမန(ိင်ု)၁၁၀၅၄၁] က တရားဝင် ဝယ်ယရူန်အတွက်  စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံသည့်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်၍  ကန်ကွက်သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဇင်မာမင်း (LL.B.,D.B.L,D.I.L)ေဒ ဇင်မာမင်း (LL.B.,D.B.L,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁)

အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
“ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်စံြပရပ်ကွက်၊ မလ ကုန်းလမ်း၊ အမှတ် (၁၀၁)၊ (ေြမညီ+ ပထမထပ်/ေြခရင်းခန်း)၊ 

မျက်ှာမူလ င် (လက်ဝဲဘက)်ဟု ေခ တွင်ေသာ (အလျား ၁၂  ေပx အနံ ၅၀ေပ) အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ ်

ရပ်အားလုံး”တိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူဟု အဆိုြပသူ ဦးခင်ေမာင်ဦး[၇/ပမန(ိုင်)၁၁၇၉၂၄]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ူတီး [၉/မရမ(ိုင်)၀၉၁၃၁၇]က တရားဝင ်ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထသုိံ ခိင်ုလုသံည့ပ်ိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက် 

အထားမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍  ကန်ကွက်သမူရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဇင်မာမင်း (LL.B.,D.B.L,D.I.L)ေဒ ဇင်မာမင်း (LL.B.,D.B.L,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁)

အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

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



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊  ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၆၇)၊ ေြမအကျယ ် (အလျား၁၈ေပxအနံ၅၅ေပ)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ှင့်တက ွ
အကျိးခံစားခွင့အ်ားလံုးတုိအား တရားဝင်ဝယ်ယ ူလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးခင်ေမာင်စိုး 
(KLT-၀၉၅၁၀၃)ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖိုးေငွ၏ 
စရန်ေငအွား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်  အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  
စာချပ်မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)
အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ခ ုဘ  ာေရးှစ် (၆)လတာကာလအတွင်း ေငလွုံးေငရွင်း အသုံး 

စရိတ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းတွင ်အသုံးြပမည့်  လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်း 

(၃၁)မျိးအား တင်ဒါေခ ယူရန်ရှိပါသြဖင့်   လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများကို 

ြမန်မာေင(ွကျပ်)ြဖင့ ်ဝယ်ယရူန်အတွက် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေခ ယအူပ်ပါသည်-

(က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ ေရာင်းချမည့်ရက ်- ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ 

               (ေသာကာေန )

(ခ)  တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ်- ၁၈-၁-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )

                နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ

(ဂ) တင်ဒါစိစစ်မည့်ေနရာ            - ေမှာ်ဘီမိနယ်စည်ပင ်

                သာယာေရးအဖွဲုံး၊ 

                အစည်းအေဝးခန်းမ

၂။    အေသးစိတ်အချက်အလက်များှင့် တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံများကို 

ေမှာ်ဘီမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး(ဖုန်း- ၀၉-၈၉၀၂၃၅၄၅၉/ ၀၉-

၇၆၂၄၁၄၂၁၆)သို ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ေမှာ်ဘီမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲေမှာ်ဘီမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၉၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၉
ဦးဝင်းထွန်း  ှင့်  ၁။ ေဒ ခင်မမ
   ၂။ ေဒ ခင်သန်းွယ်
   ၃။ ေဒ ေစာခိုင်
   ၄။ ဦးဘိုးထွန်း
(တရားလို)   (တရားပိင်များ)(တရားလို)   (တရားပိင်များ)
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ကိကုန်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အထက် 

ဗဟုိလမ်း၊ အမှတ်(၃၉)ေန (၂)တရားပိင် ေဒ ခင်သန်းွယ်၊ (၃)တရားပိင်  ေဒ ေစာခုိင်၊ 
(၄)တရားပိင ်ဦးဘိုးထွန်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတို သိေစရမည်။ 

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုက “ေြမှင့်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်စာချပ်   “ေြမှင့်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်စာချပ ်  
မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ”မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ”ေလ ာက်ထား စွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
သိုမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆို 
ုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်၊ ံုးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်ဆိုင်သည့် အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့ ်
ပါ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက်(၁၃၈၃ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆုတ် ၁၂ ရက်) 
မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ု
ထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲ ့
သည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကိ ု
ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်
သင်ကထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမး်အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ် 
ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ(၄)ရက်က တင်သွင်း 
ရမည်။ 

၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။         

   (မိုမိုေအး)     (မိုမိုေအး)  
   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
   ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး   ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ဧရာ(၈)လမ်း၊ 

အမှတ်(၆၉)ဟေုခ တွင်ေသာ ေဒ ေအးကည်၊ ဦးဘေမာင်၊ ေဒ ေအးြမရည် အမည် 
ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ ေဒ ေအးကည်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၆၇၂၉၄]ပိင်ုဆိင်ု 
ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၄x၆၀)ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်လက်ဝယ် 
ထားပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသူ ေဒ ေအးသန်းု [၁၁/ဘသတ 
(ိင်ု)၀၂၃၃၆၇] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍(၇)ရက်  
အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။   ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၀၇)
အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  ေြမတိုင်း      

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၃/ 
က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်(၂၀၃/က)၊ 
မိဂသီ(၁၉)လမ်း၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာ၊ 
[ဦးေအာင်ဝင်း-၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၇၄၈၄] 
အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးေအာင်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၁၇၄၈၄] အား 
တရားပိင်ထား၍  ဦးေကျာ်စန်ိမှ တရားလိြုပ 
စွဲဆိုခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းအေရှပိုင်းခိုင ်
တရားံုး၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၁၀၂/၂၀၂၀)၏ 
စီရင်ချက်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်(၂၁၆/၂၀၂၀)၏ 
အမိန်၊ တရားုံး ဘီလစ်ခန်စာှင့် ဦးေအာင် 
ဝင်း အမည်ေပါက်  ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
တရား ံးကိယ်ုစား ဘလီစ်ေဒ ိုိဝုင်းကိ ု[၇/ 
ညလပ(ိုင်)၁၃၇၃၆၄]မှ  အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက   လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနဌာနမှး၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေပါင်မိနယ်တရားုံးေပါင်မိနယ်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅
 ဦးေအာင်တင် ှင့်  ၁။ ဦးသိန်းေအာင်
 မှီခို၊ သာယာကုန်းအုပ်စ ု        သာယာကုန်းေကျးရာအုပ်စု
 ပန်းကုန်းေကျးရာ၊ ေပါင်မိ      ပန်းကန်ုးေကျးရာ၊ ေပါင်မိနယ်
    ၂။ ေဒ လှရီ
            ေကျာင်းသစ်ဘန်ုးကီးေကျာင်း
     အနီး၊ ဥတ တံား(အတွင်းရာ)၊ 
     ေပါင်မိနယ်
    ၃။ ဦးစံထွန်း
    ၄။ ေဒ တင်ေရ 
         သာယာကုန်းေကျးရာအုပ်စု
         ပန်းကန်ုးေကျးရာ၊ ေပါင်မိနယ်
    ၅။ ဦးတင်ေရ 
          ခေလာက်အင်းရပ်ကွက်၊ 
     ဇင်းကျိက်
    ၆။ ဦးေစာလွင်
          သာယာကုန်းေကျးရာအုပ်စု
          ပန်းကန်ုးေကျးရာ၊ ေပါင်မိနယ်

တရားလို       တရားပိင်များတရားလို       တရားပိင်များ
မွန်ြပည်နယ်၊ ေပါင်မိနယ်၊ သာယာကန်ုးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ပန်းကန်ုးေကျးရာ 

တွင် ေနထုိင်ေသာ ဦးစံထွန်း၊ ေဒ တင်ေရ ၊ ဦးေစာလွင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)
ှင့် မွန်ြပည်နယ်၊ ေပါင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းသစ်ဘုန်းကီး 
ေကျာင်းအနီး၊ ဥတ ံတား(အတွင်းရာ)ေနထိုင်ေသာ ေဒ လှရီ(ယခုေနရပ်လိပ်စာ 
မသိသူ)တို သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုက အေမွပုံစံပစ ည်းစီမံခန်ခွဲေပးေစလိုမ  စွဲဆို 
ေလ ာက်ထားချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်တုိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ (သုိတည်းမဟုတ်) ၎င်း 
အမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ 
သင်တိုကိုယ်စားလှယ ်ုံးအခွင့်အမိန်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟုတ)် ၎င်း 
အမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်း 
ေရှေနှင့ပ်ါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၂၃)ရက်၊ (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ နတ်ေတာ် 
လဆုတ် ၅ ရက်)၊ မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသား 
ပါရှိသူများ တရားလိုစွဲဆိုချက်ရှင်းလင်းရန် ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်တုိသိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်တိုမလာ 
မေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင်တိုကွယ်ရာတွင ်ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့် 
မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလုိက ကည့် လုိသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်တုိက 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်တိုှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင်တို ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်တုိက ထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မတုိင်မီ (၄)ရက် 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
လက်မှတ်ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။        

   (ဥမ ာဖိး)   (ဥမ ာဖိး)
   တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး   တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး
   ေပါင်မိနယ်တရားုံး   ေပါင်မိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀ (က+ခ)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၁၆)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၅ေပxအနံ၅၀ေပ)၊ 
ဧရယိာ (ဝ.ဝ၂၉)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ယခအုေခ  ရန်ကုန်မိ၊ 
လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၈၈)ဟုေခ တွင်သည့်  အိမ်ှင့် 
တကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ု 
ထားသည့(်ဖခင်) ဦးေမာင်ေရ ၊ (မခိင်) ေဒ ခင်သန်းတို အမည်ေပါက်ထားပီး မဘိှစ်ပါးှင့် 
ည/ီအစ်ကိ/ုဖခင်ြဖစ်သ ူဦးသန်ိးြမင့ ်ကွယ်လွန်သွားသည့အ်တွက် တရားဝင် အေမဆွက်ခ ံ
ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ေသာ သားသမီး/ေြမးများြဖစ်သ ူ၁။ ဦးတင်ေမာင်ွန်[၁၂/ကမရ 
(ုိင်)၀၃၁၆၅၁]၊  ၂။ဦးဝင်းသိန်း[၁၂/စခန(ုိင်)၀၃၅၉၃၂]၊ ၃။ေဒ စန်းစန်းေအး[၁၂/လမန 
(ိုင်)၀၁၀၈၀၂]၊ ၄။  ေမာင်ေအာင်ချစ်မင်း (အရယ်မေရာက်ေသးသူကိုယ်စား သဘာဝ 
အပ်ုထန်ိးသမူခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ေအးေသာ်တာြမ[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၇၁၆၈]တိုထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမှင့်အိမ်တန်ဖိုးေငွ၏စရန်ေငွအား ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများ 
ရှိပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ မှတ်ပုံတင်စာချပ် 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်အပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)  န်အပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁) 
                 အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း                  အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း 
                မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉- ၅၀၉၀၅၅၃                မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉- ၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(စ)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၇၉   )၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇၉)၊ သုန ာ(၂)လမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ 
ဦးေသာင်းလွင်း [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၆၇၉၅၀] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက်သူ  (ခင်ပွန်း) ဦးေသာင်းလွင်သည ်(၁၃-၁၂-၂၀၀၈) ရက်ေနတွင် 
ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ ခင်ေထွး[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၆၈၄၉၀]မှ တရားဝင် အေမွဆက်ခံခွင့် 
ရိှသည့် တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိ 
လ ာအမှတ်-၉/၁၁၄၃/၂၀၂၁၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ အမည်ေပါက် 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
      ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)      ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
      မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊       မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

၁
၂

(၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ ဦးေမာင်ေမာင်ြဖှင့်(၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ ဦးေမာင်ေမာင်ြဖှင့်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးစိန်မင်းတို၏ေကညာချက်ှင့်ပတ်သက်၍တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးစိန်မင်းတို၏ေကညာချက်ှင့်ပတ်သက်၍

အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ြပည်ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၅၀၇)ေန ေဒါက်တာြမတ်သူဇာြဖ[၁၂/ကမရ 

(ိုင်)၀၀၁၉၃၈]၏  န်ကားချက်အရ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်း၊ ေမခလမ်းှင့် မလိခလမ်းေထာင့်၊ အကွက်အမှတ်(၇)၊ ေပ(၁၈၀x၁၆၀)ရှိ 

ေြမကွက်ကိ ု(၁၅-၅-၂၀၀၉)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ေသာ ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည် ကွယ်လွန်ေသာအခါ ၎င်း၏ညီမြဖစ်ေသာ ေဒ သူဇာြဖ၊ ေဒ မူယာြဖှင့် ေမာင်ြဖစ်သူ 

ဦးေမာင်ေမာင်ြဖတို (၃)ေယာက်က ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

(၂၈-၈-၂၀၂၀)ရက်တွင် ေဒ သူဇာြဖ၊ ေဒ မူယာြဖ၊ ဦးေမာင်ေမာင်ြဖတို (၃)ေယာက်က အေမွဆက်ခံ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ှင့ ်ကျမ်းကျနိ်လ ာ ြပလုပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ (၈-၉-၂၀၂၀)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၌ 

ေကာ်ြငာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ေြမပိင်ုဆိင်ုမ အဆက်စပ်စာချပ်မရူင်းများ၊ ေဒါက်တာ 

ြမတ်သူဇာြဖ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိေနေကာင်း စွပ်စွဲချက် မမှန်ပါ။

ေဒ သူဇာြဖ (၁-၈-၂၀၂၁)ရက် ကွယ်လွန်ေသာအခါ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ေပ ရှိ ေဒ သူဇာြဖ၏ ၁၃
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ေဒ သူဇာြဖ၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒါက်တာြမတ်သူဇာြဖှင့် ဦးေကာင်းလှြဖတိုက 

ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာပါသည်။

(၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာပါ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ကိ ုဦးေမာင်ေမာင်ြဖှင့ ်ေဒ မယူာြဖ 

တို ေမာင်ှမ (၂)ေယာက်တည်းပိင်ုဆိင်ုသည်ဆိြုခင်း မမှန်ပါ။ ဦးေမာင်ေမာင်ြဖ၊ ေဒ မယူာြဖ၊ ေဒါက်တာြမတ်သဇူာြဖ၊ 

ဦးေကာင်းလှြဖတို (၄)ေယာက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေမာင်ေမာင်ြဖ၏သမီး ေဒ အမ်ိစည်ြဖ(ခ)ဂွမ်းစန်ိ(ခ)ဂွမ်းဂွမ်းက ဘန်ေကာက်ေန ဦးတင်ထွဋ်၏ Facebook, 

Messenger မှ တစ်ဆင့ ်(၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးစန်ိမင်း၏ ိုတစ်စာကိ ုေဒါက်တာြမတ်သ ူ

ဇာြဖထံ (၁၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် ပိုေပး၍ သိခ့ဲရပါသည်။ ထုိုိတစ်စာကုိ ေဒါက်တာြမတ်သူဇာြဖထံ လူကုိယ်တုိင် 

ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှြဖစ်ေစ  တရားဝင ်ဥပေဒှင့်အညီ ေပးပိုရမည်ြဖစ်ပါလျက ်ဘန်ေကာက်ေန   ဦးတင်ထွဋ်၏       

Facebook Messenger မှတစ်ဆင့ ်ေဒါက်တာြမတ်သဇူာြဖထ ံေပးပုိခုိင်းြခင်းကုိ ေဒါက်တာြမတ်သဇူာြဖက လက်မ 

ခံိုင်ေကာင်း ရှင်းလင်းြပန်ကားအပ်ပါသည်။

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးစိန်မင်း၏ (၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ိုတစ်စာကို ဥပေဒှင့်အညီ နည်းလမ်းတကျ 

တရားဝင ်ေပးပိုရန် ေတာင်းဆိုပါသည်။ ေဒါက်တာြမတ်သူဇာြဖက တရားဝင်ြပန်ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ သဇူာြဖကွယ်လွန်သည့အ်ခါ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ေပ ရိှ ေဒ သဇူာြဖ၏     ပိင်ုဆိင်ုခွင့က်ိ ုေဒါက်တာ 

ြမတ်သူဇာြဖှင့ ် ဦးေကာင်းလှြဖတိုက အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာေသာေကာင့် မိမိတို၏   ပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်ကို 

ေဒါက်တာြမတ်သူဇာြဖ တုိေမာင်ှမ(၂)ေယာက်က လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အများသိေစရန် ြပန်လည် 

ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။                      န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L.(စ်-၁၂၈၁၈/၁၇-ခုှစ်) ေဒ လဲလ့ဲရ့ ီB.A.,LL.B,D.B.L,D.M.L.(စ-်၂၄၁၀/၈၃-ခှုစ်)ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L.(စ်-၁၂၈၁၈/၁၇-ခုှစ်) ေဒ လဲ့လဲ့ရ ီB.A.,LL.B,D.B.L,D.M.L.(စ်-၂၄၁၀/၈၃-ခုှစ)်

ေဒ ုုခိုင် LL.B,D.B.L,D.I.L.(စ်-၁၂၉၂၄/၁၇-ခုှစ်) ေဒ အိစ ီစိုး LL.B,D.B.L,D.I.L.(စ်-၉၅၃၀/၁၃-ခုှစ်)ေဒ ုုခိုင် LL.B,D.B.L,D.I.L.(စ်-၁၂၉၂၄/၁၇-ခုှစ်) ေဒ အိစ ီစိုး LL.B,D.B.L,D.I.L.(စ်-၉၅၃၀/၁၃-ခုှစ်)

ေဒ ဇင်မျိးငိမ်း LL.B(စ်-၁၅၉၁၁/၁၉-ခုှစ်)ေဒ ဇင်မျိးငိမ်း LL.B(စ်-၁၅၉၁၁/၁၉-ခုှစ်)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၃၂၂အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၃၂၂

၁
၃

၁
၃



ဒီဇင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
စည်သူေဒါက်တာဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူေဒါက်တာဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်

ြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းနာယကကီးြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းနာယကကီး

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ဓမ ဒါနလမ်း၊ ေမတ ာရိပ်မွန် 

အိမ်ရာေန ြမန်မာုိင်ငံစိတ်ပညာအသင်း၏ နာယကကီး စည်သူေဒါက်တာဗုိလ်ကေလး 
တင့်ေအာင်သည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) ည ၁၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်
သွားပြီဖစ်ေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  အထူး
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။                                                အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်
ဘိုကေလးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) နာယကကီးဘိုကေလးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) နာယကကီး

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
ဘိုကေလးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)၏ နာယကကီး စည်သူဗိုလ်ကေလး 

တင့်ေအာင်သည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရပါသြဖင့ ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ

ဘိုကေလးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ဘိုကေလးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ေဒါက်တာရဲြမင့်(ဒိုက်ဦး)ေဒါက်တာရဲြမင့(်ဒိုက်ဦး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

အမှတ်(၄၃၈-ခ)၊ ြမတ်သီရိလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဒဂုံမိနယ် ေန ေဒ ြဖြဖရှိန်၏ ခင်ပွန်း၊ ဒိုက်ဦး 
မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) ဒုဥက   ြဖစ်သူ ေဒါက်တာရဲြမင့ ်
သည် ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၃ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေရာဂါ 
ြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့ ်
အတူေကကွဲဝမ်းနည်းရပါသည်။ 

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ
ဒိုက်ဦးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ဒိုက်ဦးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ လှလှဝင်း(ခ)ေမာ်ေမာ်ေဒ လှလှဝင်း(ခ)ေမာ်ေမာ်

စင်ကာပူစင်ကာပူ

အသက်(၅၆)ှစ်အသက်(၅၆)ှစ်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်၊ ဒဂုံမန်းလမ်းေန (ဦးထွန်းကည-်

ေဒ ေရာ်ဝှါး)တို၏ တတိယသမီး၊ ေဒ စန်းစန်းလှ(ထွန်းစားေသာက်ဆိုင)်၊ ဗိုလ်မှး 

သန်းေဇာ်(ငမ်ိး)-ေဒ လှလှြမင့တ်ို၏ ညမီ၊ ဦးဆန်းွန်-ေဒ ေအးသတီာ၊ ဦးြမင့ေ်ထွး-

ေဒ ေဟမာ၊ ဦးသက်ိင်ုဝင်း-ေဒ မမိထွိန်းတို၏ အစ်မ၊ ဦးထွန်းဦး(Meiden Co.,Ltd-

စင်ကာပ)ူ၏ ဇနီး၊ ေမာင်ေဇာ်ေမာ်ထွန်း(NTU စင်ကာပ)ူ၊ ေမာင်eာဏ်ေမာ်ထွန်း(NTU 

စင်ကာပူ)တုိ၏မိခင်၊ ေဒါက်တာအိေရ ရည်ဖူး(ေခတ -ေတာင်ကုိရီးယား)၊ ေဒါက်တာ 

စည်သေူအာင်-မဖူးသက်ထားထွန်း၊ မေအးြမင့မ်ိရ်ု(B.E-Civil)၊ မသက်မှးသရီ(ိYUFL-

French)၊ မစုြမင့်မိုရ(်Final Part II UM-1)၊ ေမာင်ချမ်းေြမ့ိုင်ဝင်း(Final Part II 

UM-1)တို၏ အေဒ ၊ ေမာင်မင်းေသွးခန်၏ အဘွားသည် ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) 

နံနက် ၆:၃၀ နာရီတွင် စင်ကာပူိုင်ငံ NUH ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း 

ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆမွျိးမတ်ိေဆအွေပါင်းအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ေမဆုိုင်ေဒ ေမဆုိုင်

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
ထားဝယ်မိ၊ ဇရစ်ရပ်ေန (ဦးထူးလှ-ေဒ တိုး)တို၏သမီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၀၈) ပ/ညာေန (ဦးလှေရ )၏ ဇနီး၊ ဦးမျိးဇင်-ေဒ တင်ဝင်းငယ်၊ 

(ဦးြမတ်ဇင်)တို၏မခိင်သည် ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၂:၄၅ နာရ ီ

တွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါ၍ ယင်းေန နံနက် ၁၁ နာရီ 

တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျိး 

မိတ်ေဆွများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ုပ်ရှင်တစ်သက်တာဆုရှင ်    စည်သူဗိုလ်ကေလး 

တင့်ေအာင် အသက်(၁၀၀)သည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ည 

၁၁ နာရီတွင် လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ကျံမေငးအသင်း(ရန်ကုန်) ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး 

တစ်ဦးြဖစ်ပါ၍ ကျံမေငးအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ကျံမေငး 

ေဒသခံြပည်သူများမ ှအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ဥက   ှင့်အလုပ်အမ ေဆာင်များဥက   ှင့်အလုပ်အမ ေဆာင်များ

ကျံမေငးအသင်းကျံမေငးအသင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်

ဂီတစာဆို၊ ုပ်ရှင်ြပဇာတ်ဒါိုက်တာ၊ ဇာတ် န်းေရးဆရာ၊ ဂီတစာဆို၊ ုပ်ရှင်ြပဇာတ်ဒါိုက်တာ၊ ဇာတ် န်းေရးဆရာ၊ 
စာေရးဆရာစာေရးဆရာ

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့်ဂီတအစည်းအုံး၏နာယက၊ 

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်တစ်သက်တာဆုရှင်၊ အမျ ိးသားစာေပဆုရှင် စွယ်စံုအုပညာရှင် 
ဘဘဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်သည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူး 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ထားဝယ်မိမှတပည့်များထားဝယ်မိမှတပည့်များ
ဦးတင်ဝင်း၊ ေမာင်သန်းစိန်၊ ေမာင်ေဇာ်ထွန်းေသာင်း၊ မှင်းဝတ်ရည်၊ မခုိင်နီလင်းဦးတင်ဝင်း၊ ေမာင်သန်းစိန်၊ ေမာင်ေဇာ်ထွန်းေသာင်း၊ မှင်းဝတ်ရည်၊ မခုိင်နီလင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးနီဦးနီ (ေရှသို ဦးေလးနီ၊ ဦးစီးအရာရှိ-အငိမ်းစား၊ (ေရှသို ဦးေလးနီ၊ ဦးစီးအရာရှ-ိအငိမ်းစား၊

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန)ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန)

ရန်ကုန်မိရန်ကုန်မိ

အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)
ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားမ ှဦးဝင်းွန်-ေဒ ခင်ချိချိ

(ဒုတိယ န်ကားေရးမှး-ဘ  ာေရး)၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင ်

ဦးန(ီေရှသို ဦးေလးနီ၊ ဦးစီးအရာရိှ-အငိမ်းစား၊ ြပန်ကားေရးှင့် 

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန)သည် ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် 

၃:၄၅နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစု 

ှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးလှသိန်းဦးလှသိန်း (သန်လျင်မိ) (သန်လျင်မိ)

အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိေန (ဦးအပါ-ေဒ လှရှင်)တုိ၏သား၊ ြပည်မိေန ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး 

(ဦးဘိုးခက်-ေဒ ြမ)တို၏သားသမက်၊ သန်လျင်မိ၊ အမှတ်(၈)၊ ေကာင်စလီမ်း၊ မိမေြမာက်ရပ်ကွက်ေန (ေဒ ေအးေမ) 

၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ စန်းစန်းလွင်(လယ်ြပ-ငိမ်း၊ ထ/၁ သန်လျင်)၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ (ဦးဖူေဆာင်)၊ 

(ဦးစစ်ေဆာင်-ေဒ စန်ိခင်)၊ (ဦးေအာင်ွန်- ေဒ ြမေလး)၊ (ဦးမင်းသမ်ိး-ေဒ လှေလး)တို၏ည/ီေမာင်၊ (ဦးတင်ေအး-

ေဒ သန်း)၊ (ဦးစန်းြမင့်)တို၏အစ်ကိုကီး ဦးလှသိန်းသည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ရက် ညေန ၅:၁၅နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၁၇-၁၂-၂၀၂၁ရက် မွန်းလဲွ ၁နာရတွီင် သန်လျင်မိ အမုိးနီသုသာန်၌ ေကာင်းမွန်စွာ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ် 

ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးညီညီစိုးဦးညီညီစိုး
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

အသက်(၄၀)အသက်(၄၀)
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ကိကုန်းရိပ်သာ၊ တိုက်(၁၇)၊ အခန်း(၁)ေန [ဦးစိုးသိန်း(တရား

လ တ်ေတာ်ေရှေန)]-ေဒ တင်တင်ေအး(အမက-၁၇၊ မရမ်းကန်ုး-ငမ်ိး)တို၏သားငယ်၊ ကည့ြ်မင်တိင်ု 

မိနယ်၊ ေအးရာေန ဦးေအာင်တိုး-ေဒ ခင်ေထွးကည်တို၏ သားသမက်၊ ဦးမျိးေမာင်ေမာင်စိုး 

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)-ေဒါက်တာခိင်ုခိင်ုဆ၊ု ဦးရလွဲင်ဦး-ေဒ ယ်ယ်စိုး(အမက-၁၇၊ မရမ်းကန်ုး)၊ 

ဦးေအာင်ခင်စုိး-ေဒ စိမ်းစ ာြဖ(အလက-၄၊ အင်းစိန်)တုိ၏ညီ/ေမာင်၊ ဦးဖုန်းေဟကုိ(PHK Photo)-

ေဒ ြပည့်ြပည့်ပပစိုး (အထက်တန်းေရှေန)တို၏အစ်ကို၊ ေဒ စန်းစန်းြမင့်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ေမာင်ဟန်ိးထက်ေအာင်စိုး၊ မသ ာစိုးတို၏ ေမွးသဖခင် ေကျးဇူးရှင်သည် ၁၇-၁၂-၂၀၂၁(ေသာကာေန) 

ည ၁၁:၁၅နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၉-၁၂-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန )

မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် ထိန်ပင်အေအးတိုက်မ ှထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၃-၁၂-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၇နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂နာရီထိ 

အင်းစန်ိမိနယ်၊ ကိကန်ုးရိပ်သာ၊ တိက်ု(၁၇)၊ အခန်း(၁)ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမင့်ဦးဦးြမင့်ဦး
Chief Operating OfficerChief Operating Officer

YOUTH International UniversityYOUTH International University

အသက်(၅၂)ှစ်အသက်(၅၂)ှစ်
သန်လျင်မိေန [ေဒါက်တာြမင့်သိန်း(ေဒသ ရအရာရိှ-ငိမ်း)]-ေဒ ွယ်ွယ် 

(အထက်တန်းသူနာြပ-ငိမ်း)တို၏သားကီး၊ ေဒ ယ်ဝင်းထိုက်(လ/ထ 
စာကည့တ်ိက်ုမှး တက သိလ်ုများဗဟိစုာကည့တ်ိက်ု)၏ အစ်ကိ၊ု ေမာင်စွမ်း 
ထက်လင်း၊ ေမာင်ဟန်ိးထက်eာဏ်တို၏ဖခင်သည် ၁၇-၁၂-၂၀၂၁(အဂ   ါေန) 
ညေန ၃:၂၀နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၈-၁၂-၂၀၂၁ရက် မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် အမှတ်(၅)၊ နံသာကုန်း(၂)လမ်း၊ 
ေသာက်ေတာ်တွင်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိေနအိမ်မ ှသန်လျင်မိ အမိုးနီ 
သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ မိတ်ေဆွ 
သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

ေဒ ခင်ေက ေဒ ခင်ေက 
ေကျာင်းဆရာမ(ငိမ်း)၊ ဗန်းေမာ်မိနယ်အသင်းဝင်ေကျာင်းဆရာမ(ငိမ်း)၊ ဗန်းေမာ်မိနယ်အသင်းဝင်

အသက်(၆၉)ှစ်အသက်(၆၉)ှစ်
ဗန်းေမာ်မိ၊ ရှမ်းဝိုင်းကွက်သစ်ေန(ဦးရှိန်း-ေဒ လှေမ)တို၏ သမီးေထွး၊ 

အင်းစိန်မိနယ်ေန (ဦးခင်ေမာင်တင့်-ေဒ ရင်ကည်)တို၏ေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ 
အမှတ်(၁၁၆)ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယေ်န ဦးေမာင်ေမာင်ြဖတင့်( န်ကား 
ေရးမှး-ငမ်ိး၊ ေရှေနချပ်ုံး)၏ ဇနီး၊ ဦးေကျာ်သရူ-မခင်အအိြိဖတင့၊် ဦးေနလင်း 
ေအာင်- ေဒ ြမတ်သီရိမွန်တို၏ ေကျးဇူးရှင ်မိခင်ကီး ေြမးေလးေယာက်တို၏ 
အဖွား ေဒ ခင်ေက သည်  ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် (စေနေန )  ညေန ၄ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့ ်၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက် (တနလ  ာေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် 
ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွးမျိး 
မိတ်ေဆွအေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဥတုဥတု

ရာသီရာသီ

ေတာကိုေတာကို

မှီ၏မှီ၏



ဒီဇင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ယေန ဖတ်စရာ

 စာမျက်ှာ » ၁၄

 စာမျက်ှာ » ၁၃

 စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

တန်ဆည်မိနယ်၌ PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲက 

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်၍ 

ေနအိမ် ေလးလုံးအား မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သြဖင့် 

အြပစ်မဲ့အရပ်သားြပည်သူ အမျိးသား ေလးဦး၊ 

အမျိးသမီး ငါးဦးှင့် ကိုရင်တစ်ပါး ေသဆုံး

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၁ သန်းေကျာ်ရှိလာ

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  ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့် CRPH ၊ NUG 

ှင့်  PDF  အမည်ခံ  အကမ်းဖက်အဖွဲ 

များမှ ြပည်သူလူထုအထိတ်အလန် ြဖစ်

ေစရန်အတွက် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းှင့် 

အြပစ်မဲ့ ြပည်သူများကို     လုပ် ကံ 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၈

၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွ(ဲMini Gems Emporium)ကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက်များှင့်အညီ 

ယေနတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ ဒုတိယေနအြဖစ် ဆက်လက်ကျင်းပရာ ပုလဲအတဲွေပါင်း ၂၂၀ ေရာင်းချခ့ဲရေကာင်း 

သိရသည်။                                                                                                                                      စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို        

၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းနဲအတူ

တိုက်စစ်မှး လီဝန်ဒိုစကီးရဲ သွင်းဂိုး ၄၃ ဂိုးအထိရှိလာ

ဘိင်ုယန်ြမးနစ်အသင်းမှ ပုိလန်တုိက်စစ်မှး လီဝန်ဒုိစကီးဟာ ဒီဇင်ဘာ 

၁၈ ရက်ညပုိင်းက ဘုိင်ယန်ြမးနစ်အသင်းနဲ  ဝုလ်စ်ဘတ်အသင်းတုိ 

ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ့  ဘွန်ဒက်လီဂါပွဲစ်မှာ တစ်ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့ 

တာေကာင့် ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းနဲအတူ ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း 

သွင်းယူိုင်ခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုး ၄၃ ဂိုးအထိရှိလာခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရှိမှာ တိုက်စစ်မှး  လီဝန်ဒိုစကီးဟာ  ဘိုင်ယန်ြမးနစ် 

အသင်းနဲအတူ တစ်ှစ်အတွင်း သွင်းဂိုး ၄၃ ဂိုးအထိ စံချနိ်တင် 

ဂိုးသွင်းယူိင်ုခဲတ့ဲ ့ ပထမဆုံးကစားသမားြဖစ်လာခဲ့ပီး  လဝီန်ဒိစုကီး 

မတိုင်ခင်က  တိုက်စစ်မှး   ဂတ်မူလာဟာ  ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်း 

အတွက် တစ်ှစ်အတွင်း သွင်းဂိုး ၄၂ ဂိုးအထိစံချနိ်တင်သွင်းယူ           

ိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။                  စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို        

ပုလဲအတဲွများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများြပသေရာင်းချပွဲ ဒုတိယေန ဆက်လက်ကျင်းပ

၂၀၂၁ ခှုစ်  ပလုအဲတဲွများှင့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများြပပဲွ ဒတုယိေနတွင် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ရတနာကန်ုသည်များက ေကျာက်စမ်ိးအတဲွ 

များကိ ုကည့် ေလ့လာကစ်။

သတ်ြဖတ်ြခင်း  စသည့်  အကမ်းဖက ်

လုပ်ရပ်များကို   ေဆာင်ရက်ိုင်မ မရှိ 

ေစေရး ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးြခင်းများကို  

ေန/ညမြပတ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ေအးချမ်းစွာ  ေနထိုင်လိုသည့် တာဝန်သိ  

ြပည်သူများ၏    သတင်းေပးချက်အရ  

ဒီဇင်ဘာ  ၁၇   ရက်တွင်     သန်လျင် 

မိနယ်   လဟာရက်ေကျးရာ   အြပင်ဘက် 

ရိှ        လယ်တအဲတွင်း      ဝင်ေရာက်ရှင်းလင်း 

ခဲ့ရာ      သန်ေဇာ်ေအာင်(ခ)စိုးေလး           

(၂၉)ှစ်၊       ရဲမင်းဖိး(ခ)ကိုဖိး(၂၇)ှစ်၊ 

 စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

သန်လျင်မိနယ်  လဟာရက်  သန်လျင်မိနယ်  လဟာရက ် 
ေကျးရာအြပင်ဘက် လယ်တဲ၌ တရားခ ံေကျးရာအြပင်ဘက် လယ်တဲ၌ တရားခ ံ
များှင့်အတူ   သိမ်းဆည်းရမိသည့် များှင့်အတူ   သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်
လက်နက်/ခဲယမ်းများ။လက်နက်/ခဲယမ်းများ။

သန်လျင်မိနယ် လဟာရက်ေကျးရာ၌ အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် 

တရားခံများကို လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား

လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ  ေလးကိမ်၊ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ  ှစ်ကိမ် ကျးလွန်ခဲ့


