
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်  ၃   ရက်၊     အဂ   ါေန။                                                                                                                                            Tuesday,       21     December    2021          ၁၀၅၉၄

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

ဖတ်စရာ

ယေန

စာမျက်ှာ » ၇ စာမျက်ှာ » ၁၇ စာမျက်ှာ » ၂၂

ပညာေရး 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

အချနိ်တိုင်းေနရာတိုင်း

အသိ၊ သတိြဖင့် မီးေဘးအ ရာယ်

ကာကွယ်ဖိုလိုသည်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၂၇ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ 

၁ ဒသမ ၁၀ ရာခိုင် န်းရှိ

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ်ေကာင်းမ  

ြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခ့ဲေသာ်လည်း ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာအခါ 

သေူတာ်ေကာင်းပညာရိှတို၏ အဆံုးအမကိရု၍ မေမမ့ေလျာ ့

ဘဲ  ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ် 

အကျိးကိ ုရိင်ု၏။ ထိသုို ြပိင်ုြခင်းကိ ုြမတ်စွာဘရုားသည် 

ချးီမွမ်းေတာ်မူ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၀

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ် ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၂၂) 

သင်တန်းဆင်း ဂဏ်ုြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

ရန်ကုန်မိရှ ိ  အဆိုပါ  တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်စစ်ေရးြပကွင်း၌ 

ကျင်းပြပလပ်ုရာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် 

တက်ေရာက်မိန်ခွန်းေြပာကားသည်။

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ) ဗိလ်ုချပ်ကီး 

ေဇယျေကျာ်ထင် မုိးေအာင်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ) ဗိလ်ုချပ်ကီး 

စည်သူ ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမှ တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများ၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး၊ ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန်၊ 

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်   ေခတ ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့ ်  မဂ  လာဒုံ 

တပ်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် 

က ဗိလ်ုေလာင်းတပ်ရင်းများ၏ အေလးြပြခင်းကိခုယံူပီး ေကျာင်းဆင်း 

ဗုိလ်ေလာင်းတပ်ခဲွအား စစ်ေဆးသည်။   စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သုိ  

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် တပ်မေတာ်ေဆးတက သိလ်ု ဗိလ်ုေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၂၂) သင်တန်းဆင်း 

ဂုဏ်ြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနားတွင ်ဗိုလ်ေလာင်းတပ်ခွဲအား စစ်ေဆးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်
တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ် ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၂၂) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်မိန်ခွန်းေြပာကား

လက်ုံးရည်၊ ှလုံးရည်ြပည့်ဝသည့ ်ေဆးသိပ ံပညာရှင ်အရာရှိေကာင်းများအြဖစ်
ိုင်ငံေတာ်၊ တပ်မေတာ်ှင့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုအတွက ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

      

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁

ရန်ကုန်ုံးခွဲ - အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ - ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမံ/ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန်ချေိရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁

ိုင်ငံေတာ်ှင့်ိုင်ငံသားများအတွက် ပန်းခင်းစီမံချက်

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

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထေွရးေကာက်ပဲွတွင် တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုး 

အတာြဖင့ ်မစဲာရင်းမှားယွင်းမ ၊ မမဲသမာမ ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ ်မဆဲ ရှင်အေရအတွက်မှာ 

၁၁ ဒသမ ၃  သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း   ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က 

စစိစ်ထတ်ုြပန်ထားပီးြဖစ်သည်။ ယင်းသိုြဖစ်ေပ ရာတွင် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ် 

မပါဘဲ မဲေပးခဲ့သူ သုံးသန်းေကျာ်ရှိသည်ကိ ုစိစစ်ေတွရှိခဲ့သည်။

ထိုေကာင့ ်ေနာင်ကျင်းပမည့ေ်ရးေကာက်ပဲွတွင် အသက် (၁၈) ှစ်ြပည့်ပီးသ ူ

ုိင်ငံသားအားလံုး ိင်ုငသံားအသအိမှတ်ြပေသာ ကိင်ုေဆာင်သင့သ်ည့ ်ကတ်ြပား 

တစ်မျိးမျိးကိင်ုေဆာင်မေဲပးရန်မှာ မြဖစ်မေနလိအုပ်ချက်ြဖစ်လာသည်။ ိင်ုငသံား 

စိစစ်ေရးကတ်သည် ုိင်ငံသားတစ်ေယာက်အတွက် အေရးကီးေသာ သက်ေသခံ 

ကတ်တစ်ခုြဖစ်ပီး   ိုင်ငံအတွက်    အေရးကီးေသာဆ မဲေပးေရးတွင်သာမက 

ြပည်ပသိုထွက်ခွာြခင်း၊ တစ်ဖက်ိင်ုငသံို ထွက်ခွာသွားသမူျား ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

ြခင်းတိုှင့် ြပည်တွင်း၌ အေရးပါေသာကိစ ရပ်များတွင ်မြဖစ်မေနအသုံးြပရမည့် 

အေထာက်အထားလက်မှတ်ြဖစ်သည်။

ိင်ုငေံတာ်ှင့်ိင်ုငသံားများအတွက် အေရးကီးေသာ အသအိမှတ်ြပကတ်ြပား 

တစ်မျိးမျိးကိ ုိင်ုငသံားများ အဆင်ေြပစွာရရိှေရးအတွက် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနက  ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်  တစ်ိုင်ငံလုံးလ မ်း ခံကာ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ေမလ ၃ ရက်ေနမှစတင်၍ ၂၀၂၂ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်ေနအထိ 

၁၈ လှင့်ပီးစီးေအာင် ရည်မှန်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားမရှိေသးသူများ၊ အသက် (၁၈) ှစ်ြပည့်ပီး၍   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်

ြပလပ်ုရန်လိအုပ်သ ူတစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာြဖင့ ်သန်းှင့ခ်ျရိှီေသာအေရအတွက် 

ကို ၁၈ လတာကာလြဖင့ ် ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်ေရးမှာ လွယ်ကူေသာအလုပ ်

မဟုတ်ဘဲ အခက်အခဲများစွာရှိမည်ြဖစ်သည်။

သိုပါ၍ လာမည့ေ်ရးေကာက်ပဲွတွင် မဆဲ ေပးပိင်ုခွင့ရိှ်သတူိင်ုး ိင်ုငသံားစစိစ် 

ေရးကတ်ြပား ကိင်ုေဆာင်၍ မေဲပးိင်ုေရး၊ ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံားများ၏ အေရးပါေသာ 

အေရးအရာကစိ များကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုေရးတိုအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာကာလ 

အတွင်း ိင်ုငသံားတိင်ုး အသအိမှတ်ြပကတ်ြပားတစ်မျိးမျိး ရရိှိင်ုေစရန် လဝူင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနှင့ ်ဆက် ယ်ပတ်သက်ရာ ဌာနအဖဲွ 

အစည်းများသာမက ြပည်သမူျားကပါ ိုးကားတက်က စွာ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ ဤလပ်ုငန်းသည် ိင်ုငေံတာ်ှင့်ိင်ုငသံားများ၏ အမျိးသားအကျိး 

စီးပွားြဖစ်၍ အမျိးသားေရးအြဖစ်လည်း  ြမင်သင့ပ်ါသည်။ ိင်ုငသံားတစ်ဦးချင်းစ၏ီ 

မြဖစ်မေနေဆာင်ရက်ထားရမည့်ကိစ လည်းြဖစ်ပါသည်။

ယခြုပလပ်ုေနေသာ ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့ ်ိင်ုငသံားအသအိမှတ်ြပ ကတ်ြပား 

တစ်မျိးမျိးြပလုပ်ထားြခင်းြဖင့် လာမည့်ေရးေကာက်ပဲွတွင် ုိင်ငံသားများ မှန်မှန် 

ကန်ကန် စနစ်တကျမေဲပးိင်ုေရးအတွက် အေထာက်အကြူပမည်ြဖစ်သည်။ ယခ ု

စီမံချက်ှင့်တစ်ဆက်တည်းတွင ်၂၀၂၄ ခုှစ်၌ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူြခင်း 

လပ်ုငန်း၊ နယ်စပ်အဝင်/အထွက်ဂတ်ိများ အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်း၊ e-ID စနစ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းတိုကိုပါ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်၍ ိုင်ငံေတာ်၏ 

အေရးပါေသာလပ်ုငန်းများေအာင်ြမင်ေရးအတွက် ဝိင်ုးဝန်းလက်တဲွေဆာင်ရက်က 

ရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် လဦူးေရသန်း ၅၀ ေကျာ် မီှတင်းေနထိင်ုလျက်ရိှရာ 

အမဲတမ်းမှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိေသာ ြမန်မာိုင်ငံသားများမ ှေမွးဖွားလာသည့ ်

အသက် (၁၈) ှစ်ြပည့်ပီးသူ ေမွးရာပါုိင်ငံသားတုိင်း၏လက်ဝယ်တွင် ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ရှိရမည်ြဖစ်သည်။

ေမွးရာပါိုင်ငံသားများအြပင ်  ၁၉၈၂  ခုှစ်   ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒအရ 

ိုင်ငံသားြပခွင့်ှင့ ်ဧည့်ိုင်ငံသား ေပးသင့်ေပးထိုက်သူများကိုလည်း သက်ဆိုင် 

ရာက စစိစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ အချိေဒသများတွင် အခက်အခရိှဲေသာ်လည်း 

အချိေဒသများတွင ်စီမံချက်ြပည့်မီေအာင ်ေဆာင်ရက်ိုင်သည်ကိ ုေတွရသည်။ 

ထိုေကာင့် ိုင်ငံသားအသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရှိြခင်းအကျိးေကျးဇူး၊ ပန်းခင်းစီမ ံ

ချက်၏ အဆင်ေြပစွာေဆာင်ရက်ုိင်သည်တုိကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် အသေိပးရန် 

လုိအပ်သည်။ ပန်းခင်းစီမံချက်တွင် လက်ရိှဇာတိ၌ အမဲတမ်းေနထုိင်၍ အိမ်ေထာင်စ ု

လဦူးေရစာရင်းရိှပီး ကိင်ုေဆာင်လက်မှတ်မရိှသမူျား၊ လက်ရိှဇာတတွိင် အမတဲမ်း 

ေနထိုင်၍ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းလည်းမရှိ၊ ကိုင်ေဆာင်လက်မှတ်လည်းမရှိသူများ၊ 

ေရ ေြပာင်းေနထုိင်သူများဟူ၍ နည်းလမ်းေလးသွယ်ြဖင့်  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ 

သည်။

သိုြဖစ်ရာ ိင်ုငေံတာ်ှင့်ိင်ုငသံားများအတွက် အေရးပါေသာ၊ မရိှမြဖစ်လိအုပ် 

သည့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊   ိုင်ငံသားအသိအမှတ်ြပလက်မှတ်၊    ေနထိုင်မ  

လက်မှတ်တိုကိ ု ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်သတ်မှတ်ထားေသာကာလအတွင်း  ပီးစီး 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ အမျိးသားေရးအသွင်ြဖင့ ်တက်က စွာေဆာင်ရက် 

ကရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၃၀၀ ၈,၄၀၀ ၁၁၆ ၉၇၃,၈၀၀

MTSH ၃,၁၀၀ ၃,၁၀၀ ၄၁ ၁၂၇,၁၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၀ - ၁၂-၂၀၂၁)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၇၅၀ ၂,၇၅၀ ၁ ၂,၇၅၀

EFR ၂,၉၅၀ ၂,၉၅၀ ၅ ၁၄,၇၅၀

AMATA ၅,၅၀၀ ၅,၅၀၀ ၀ ၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၄၂၇
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၅၉.၉
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၉၉.၄ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၆၇.၈
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၁၀ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၀၁.၉
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၈၄
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၂.၉၅၆
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၈၃

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့် ြပည်ေထာင်စ ု

တရားလ တ်ေတာ်ချပ် တရားသူကီးများြဖစ်ကေသာ  ဦးမျိး 

ေမာင်၊ ဦးခင်ေမာင်ကီး၊ ဦးတင်ဟန်ု၊ ေဒ ခင်ေမရတီို ပါဝင်သည့် 

အထူးအယခူခံုံုံးသည် ယေနနနံက် ၉ နာရခဲွီတွင် ြပည်ေထာင်စ ု

တရားလ တ်ေတာ်ချပ် ုံးခန်းအမှတ် (၁) ၌  ုံးထိုင်၍ ရာဇဝတ် 

အထူးအယခူမံ အမှတ် ၅/၂၀၂၁ (မွန်)ှင့ ်၆/၂၀၂၁ (တနသ  ာရ)ီ၊ 

တရားမအထူးအယူခံမ အမှတ် ၈၉/၂၀၁၉ (မွန်)၊ ၉၆/၂၀၁၉ 

(မ ေလး)၊  ၉၇/၂၀၁၉  (မ ေလး)၊ ၈/၂၀၂၀  (ရန်ကုန်)ှင့် 

တပ်ကုန်း ဒီဇင်ဘာ  ၂၀ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ    ေနြပည်ေတာ် 

အတွင်းရိှ စြံပေကျးရာ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  စံြပေကျးရာ 

အြဖစ်ေရးချယ်ထားေသာ    တပ်ကုန်း 

မိနယ် ေဂွးပင်ေကျးရာတွင ်သမဝါယမ 

ဦးစီးဌာနမှ ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများ၊ 

လငူယ်လရူယ်များကိ ုအေြခခစံာရင်းေရး၊ 

စာရင်းကိုင်ပညာများ      က မ်းကျင ်

တတ်ေြမာက်ေစရန ်စာရင်းေရး၊ စာရင်း 

ကိုင်ပညာြဖင့ ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ြပိင်ုရန်ရည်ရယ်၍ ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

ရှားေတာေကျးရာအပ်ုစ ု  ေဂွးပင်ေကျးရာ 

တွင် သင်တန်းသား ၃၁ ဦးြဖင့ ်ဖွင့်လှစ် 

သည်။ 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို     သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန  သမ 

ဝါယမဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ န်ကားေရး 

မှးချပ် ဦးေသာင်းိင်ု၊ ေနြပည်ေတာ် သမ 

ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ  ှစ်မ ှင့် တရားမအထူးအယူခံမ  ငါးမ တိုကို စီရင်ချက်ချမှတ်

တရားမအထူးအယူခံမ  ငါးမ တိုကို ုံးထိုင်ကားနာ
၁၁/ ၂၀၂၀ (မေကွး)      စုစုေပါင်း    ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ    

ှစ်မ ှင့ ်   တရားမအထူးအယခူမံ    ငါးမ တိုကိ ု  စရီင်ချက်ချမှတ် 

သည်။ 

ထိုြပင် တရားမအထူးအယခူမံ အမှတ် ၁၄/၂၀၂၀(မေကွး)၊ 

၁၆/၂၀၂၀ (မ ေလး)၊ ၂၀/ ၂၀၂၀  (မ ေလး)၊ ၂၁/၂၀၂၀ (မွန်) 

ှင့် ၂၃/၂၀၂၀  (ရှမ်း) စုစုေပါင်း တရားမအထူးအယူခံမ  ငါးမ  

တိုကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး န်ကားချက် 

များှင့်အညီ  ုံးထိုင်ကားနာခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

  သတင်းစ်

တပ်ကန်ုးမိနယ ်ေဂွးပင်စြံပေကျးရာ၌ အေြခခစံာရင်းေရး၊ စာရင်းကိင်ုသင်တန်းဖွင့ပဲွ် ကျင်းပ

ဝါယမဦးစီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှးှင့ ်

တုိင်းအဆင့်ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ၊ 

မိနယ်အဆင့်    ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူ 

များ၊ ေကျးရာတာဝန်ရိှသူများ၊ သင်တန်း 

နည်းြပများှင့် သင်တန်းသား သင်တန်း 

သမူျား တက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

တပ်ကန်ုးမိနယ် ရှားေတာေကျးရာ 

အုပ်စု    ေဂွးပင်ေကျးရာတွင ်   ေဂွးပင ်

စိုက်ပျိးေရးှင့ ်  အေထွေထွသမဝါယမ 

အသင်းကို     အသင်းသား ၁၁၂ ဦးှင့် 

အသင်းအမ ေဆာင် ခုနစ်ဦးြဖင့် ဖွဲစည်း 

ထားသည်။         သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ 

အသင်းသ ူအသင်းသားများအား  စိက်ုပျိး 

ေရးစရတ်ိေချးေင ွ       ထတ်ုေချးေပးြခင်း၊ 

သွင်းအားစမုျိးေြမဩဇာှင့ ်လယ်ယာသုံး 

ပစ ည်းများ    အရစ်ကျေရာင်းချေပးြခင်း 

တိုကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။                                  သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် တပ်မေတာ်ေဆးတက သိလ်ု ဗိလ်ုေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၂၂) သင်တန်းဆင်း 

ဂုဏ်ြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနားတွင ်မိန်ခွန်းေြပာကားစ်။

 ေရှဖုံးမ ှ

ထိုေနာက်   ဗိုလ်ေလာင်းတပ်ခွဲများက  တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး   မဟာ 

သေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်အား အေှးေလ ာက်၊ 

အြမန်ေလ ာက်ြဖင့ ်ချတီက်အေလးြပကသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊       တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် 

က တပ်မေတာ်ေဆးတက သုိလ် ဗုိလ်ေလာင်းသင်တန်း 

အမှတ်စ် (၂၂)မှ ေအာင်စစ်သည်ဆုရရိှသူ ဗုိလ်ေလာင်း 

ေဇယျာမျိးေနာင်၊   ေလ့ကျင့်ေရးထူးခ န်ဆုရရှိသူ 

ဗိုလ်ေလာင်း ြမတ်မင်းသူှင့် စာေပထူးခ န်ဆုရရှိသ ူ

ဗိုလ်ေလာင်း ဆက်ိုင်ေအာင်တိုကိ ုဆုများေပးအပ ်

ချးီြမင့်သည်။

စ်ဆက်မြပတ် ေမွးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   ၊            တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် 

က    သင်တန်းဆင်းမိန်ခွန်း       ေြပာကားရာတွင ်  

ေကာင်းြမတ်သည့် အစ်အလာများှင့် သေ တည် 

အစြပခဲသ့ည့ ်တပ်မေတာ်တွင် မွန်ြမတ်သည့ ်အစ် 

အလာေကာင်းများရိှသည့ ်တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်း 

တပ်ဖဲွဝင်များအြဖစ် တာဝန်ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင် 

ိင်ုရန်အတွက်  တပ်မေတာ် ေဆးတက သိလ်ုအေနြဖင့ ်

“တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)အတွက် လိအုပ်ေသာ 

လက်ုံးရည်၊   ှလုံးရည ်  ြပည့်ဝသည့ ်  ေဆးသိပ ံ 

ပညာရှင ်  အရာရှိေကာင်းများ  ေမွးထုတ်ေပးရန”် 

ဟူသည့် ရည်ရယ်ချက်ှင့်အည ီတပ်မေတာ်အရာရှ ိ

ဆရာဝန်များကိ ု   စ်ဆက်မြပတ်   ေမွးထုတ်ေပး 

လျက်ရှိသည်မှာ    သင်တန်းဆင်းအရာရှိ  စုစုေပါင်း    

ငါးေထာင်ခန်  ေမွးထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း။

တာဝန်ကျရာေဒသှင့ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည့ ်

ေဆးတပ်ဖွဲအသီးသီးတွင ်တပ်မေတာ်သားများှင့ ်

မိသားစုဝင်များသာမက ြပည်သူလူထုကိုပါ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးမ များ၊ ကုသမ  

ေပးမ များ၊ ကပ်ေရာဂါဆိင်ုရာ ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

တာဝန်များကိ ုလက်ဆင့်ကမ်းကိးပမ်းထမ်းေဆာင် 

ကရေတာမ့ည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်တပ်မေတာ်  

ေဆးတက သိလ်ုက စာေတွ၊ လက်ေတွ သင်ကားပိုချ  

ေပးလိုက်သည့ ်  ေဆးပညာရပ်များကိ ုအသုံးချပီး 

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်တပ်မေတာ်ကိ ုအလပ်ုေက းြပကရန် 

အေလးထားမှာကားလိုေကာင်း။

တပ်မေတာ်အရာရှ ိ ဆရာဝန်များြဖစ်ကသည့ ်

အတွက်   စစ်သည်ေတာ်ေကာင်း    စိတ်ဓာတ်ှင့် 

ဆရာဝန်ေကာင်းစိတ်ဓာတ ်ှစ်မျိးစလုံး ြပည့်စုံေန  

ရန်လိုေကာင်း၊     တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်က 

အရာရှိငယ်များတွင ်  ြပည့်စုံရမည့ ်  ကိုယ်ကာယ 

ကံခ့ိင်ုမ ၊ ကိယ်ုကျင့်တရားေကာင်းမွန်ပီး စည်းကမ်း 

ရှိမ ၊  တာဝန်များကို  ပင်ပန်းကီးစွာ  မည်မ ပင် 

ထမ်းေဆာင်ရေစကာမူ ခံုိင်ရည်ရိှပီး မေလ ာ့ေသာ 

ဇဲွသတ ိြဖင့် လပ်ုေဆာင်တတ်မ များအြပင် စစ်ေြမြပင် 

တွင် တပ်စအုဆင့်ကိ ုဦးေဆာင်ိင်ုသည့ ်စစ်ပညာများ 

ကို ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း။

အကျိးရှိစွာအသုံးချ

ထိသုို ေလက့ျင့်သင်ကားေပးခဲရ့ာတွင် စစ်သည် 

ေတာ်ေကာင်းစိတ်ဓာတ ်   ြပည့်ဝေစေရး    မိမိတို 

တပ်မေတာ်၏   Code  of  Conduct  သေဘာ 

သက်ေရာက်သည့်    ြပ  ာန်းချက်များြဖစ်သည့ ်

စစ်သည်ေတာ်ကျင့်ဝတ် အပါး ၆၀ ကို  တိကျစွာ 

လိုက်နာတတ်ေစရန်    ေလ့ကျင့်ေပးခဲ့သကဲ့သို 

ဆရာဝန်ေကာင်းစိတ်ဓာတ်ရှိေစေရး ေဆးပညာရပ ်

များအြပင ်ေဆးပညာကျင့်ဝတ်ှင့်ညီသည့ ်သမား 

ေကာင်းများထားရှိရမည့ ်   စိတ်ဓာတ်၊  ခံယူချက ်

များ ေကာင်းမွန်ေစေရး ေလက့ျင့်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်သြဖင့ ် 

လက်ေတွနယ်ပယ်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင ်

အကျိးရိှစွာအသံုးချရန် မှာကားလုိေကာင်း၊ ထုိြပင်  

ဆရာဝန်များအြဖစ် ဘဲွအပ်ှင်းချန်ိတွင် ရတ်ဆုိက 

ရမည့ ်ဆရာဝန်များ အဓိ  ာန်ြပကတသိစ ာ ကိုးချက် 

ကို  အေြခခံကျင့်ဝတ်အေနြဖင့ ်   အမဲေစာင့်ထိန်း 

လုိက်နာပီး လူနာများအေပ တွင် ေစတနာ၊ အကင်နာ၊ 

ကဏုာြဖင့ ်ကိယ်ုချင်းစာနာမ များ ထားရိှေဆာင်ရက် 

ေပးသွားရန် မှာကားလိုေကာင်း။

လသူားတိင်ုးသည် သက်ရှည်ကျန်းမာသည့ဘ်ဝ 

ကို လိုလားေတာင့်တ ေမ ာ်လင့်ကေကာင်း၊ ထိုသို 

သက်ရှည်ကျန်းမာသည့ ်     ဘဝကိုရရှိရန်အတွက ်

မမိကိိယ်ုကိ ုအသeိာဏ်ြဖင့ ်ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ရ 

သကဲသ့ို တစ်ဖက်မှလည်း ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  အခန်းက  သည်  

အလွန်အေရးပါေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  

ေပးရာတွင် ကုသမ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ        ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း 

ကိတင်ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လတူိင်ုး 

ကျန်းမာေစရန်အတွက ်“ကျန်းမာေသာ လူေနမ ပုံစံ 

(Healthy lifestyle) ြဖင့် ေနထုိင်ြခင်း”၊ “ကုိယ်လက် 

လ ပ်ရှား ေဆးတစ်ပါး   (Exercise is Medicine) 

ေဆာင်ပုဒ်ှင့်အညီ ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားအားကစား 

ြပလုပ်ြခင်း” ှင့်   “ေရာဂါတစ်ခုချင်းစီအလိုက ်

ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံး 

ြခင်း” စသည့ ်ကျန်းမာေရးပညာေပးလပ်ုငန်းများကိ ု

မြဖစ်မေန လပ်ုေဆာင်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုြပင် 

ေရာဂါအသစ်အဆန်းများှင့ ်   တိုးတက်လာေသာ 

ေဆးသိပ ံပညာရပ်များကိ ုစ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာ 

ဆည်းပူးေနကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တစ်ချနိ်တည်း 

တွင် ေဆးပညာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

သေုတသနလပ်ုငန်းများကိ ုလပ်ုေဆာင်ေနကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။ 

အနိမ့်ဆုံးြဖစ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းသည ်ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖွဲ       ကုလသမဂ လူဦးေရဌာနမှ 

တွက်ချက်ရာတွင် ၆၇ ဒသမ ၇၈ ှစ်ရိှေကာင်း၊ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်  ြမန်မာိုင်ငံ၏  ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းသည ်

ကမ ာ့အဆင့်တွင် ၁၅၁၊ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများတွင ်

အဆင့် ၆၊ အာဆယီံိင်ုငမံျားတွင် အဆင့် ၁၀ ရိှသြဖင့ ် 

အနိမ့်ဆုံးြဖစ်ေကာင်း၊   ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းကို 

အေြခခံတွက်ချက်ရာတွင ်     ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် 

ကေလးငယ်ဘဝအေြခအေနများ၊ ပညာသင်ကားမ  

အေြခအေနများ၊ လမူ စီးပွားဘဝအေြခခမံျား၊ လေူနမ  

ပုစံမံျား၊ ကေလးေသဆုံးမ  န်းများအေပ တွင် အဓကိ 

ထား တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုြပင် အြခားိင်ုင ံ

များှင့်   င်းယှ်ပါက မိမိတုိုိင်ငံသားများ၏ ခ ာကုိယ် 

ဖွံဖိးမ တွင်လည်း   အားနည်းလျက်ရှိေနသည်ကို   

ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံ၏ ေမ ာ်မှန်း 

သက်တမ်း တိုးြမင့်ိုင်ရန်အတွက် စားေသာက်မ ၊  

ေနထုိင်မ ၊  ပညာတတ်ေြမာက်မ ၊ စီးပွားေရးြမင့်တင် 

ုိင်မ များ ြပြပင်ေြပာင်းလဲြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။                        စာမျက်ှာ ၄ သို  »»

ဆရာဝန်များ အဓိ  ာန်ြပကတိသစ ာ ကိုးချက်ကို အေြခခံကျင့်ဝတ်အေနြဖင့် အမဲေစာင့်ထိန်းလုိက်နာပီး
လူနာများအေပ တွင် ေစတနာ၊ အကင်နာ၊ ကုဏာြဖင့် ကိုယ်ချင်းစာနာမ များ ထားရှိေဆာင်ရက်ေပးသွားရန် မှာကားလို

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်က တပ်မေတာ်ေဆးတက သုိလ် ဗုိလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ် (၂၂)မှ 

ေအာင်စစ်သည်ဆုရရှိသ ူဗိုလ်ေလာင်း ေဇယျာမျိးေနာင်အား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ

မိမိတိုတပ်မေတာ်၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန် 

ြဖစ်သည့်       ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန်၊ 

ေလ့ကျင့်ေရးတာဝန်ှင့ ်ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်း  

တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်သည့်ေနရာတွင ်မိမိတို 

ေရာက်ရှိတာဝန်ကျရာ    ေနရာေဒသတွင်ရှိသည့ ်

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏   ကျန်းမာေရးေစာင့ ်

ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများအြပင ်  လူမ စီးပွားဘဝဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင်     ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

တစ်ေထာင့်တစ်ေနရာက ပါဝင်ြဖည့်ဆည်း

ထိုသို  ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းသည ်  ိုင်ငံေတာ် 

အတွက်  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း   လိုအပ်ချက်ကို 

တစ်ေထာင့်တစ်ေနရာက ပါဝင်ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း  

ြဖစ်သကဲသ့ို တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၏ လမူ စီးပွား 

ဘဝ   ရှင်သန်ေအာင်ြမင်ေရးအတွက ်   တစ်ဖက် 

တစ်လမ်းက တတ်ိုင်သေလာက်ကူညီလုပ်ေဆာင ်

ေပးေနြခင်းြဖစ်ပီး ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ၏ မွန်ြမတ်  

သည့် အစ်အလာေကာင်းများပင်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာပင်ြဖစ်ေကာင်း။

တပ်မေတာ်သား ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲဝင်များ 

သည်    တပ်မေတာ်သားများှင့ ်   မိသားစုဝင်များ 

၏     ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များကိုသာမက 

တစ်ိုင်ငံလုံးအှံ     တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကို ေနရာ 

မေရး၊  အချနိ်မေရး၊  လူမျိး၊  ဘာသာ မခွဲြခားဘဲ 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ထိေရာက်စွာ  ေဆာင်ရက်ေပး 

ိင်ုရန်အတွက် တပ်မေတာ်နယ်လှည့်ေဆးကသုေရး 

အဖဲွများ ေစလ တ်ပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ကျန်းမာေရးက   

ကိ ုလိအုပ်သည့ေ်နရာများတွင် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊     ေကျးလက်ေဒသများှင် ့

နယ်စပ်ေဒသများတွင်  ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက ်

သည့်  အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးပီး  လွဲမှားစွာ 

နားလည်ေနမ များရှိသည့်အတွက်   ကျန်းမာေရး 

အသိပညာေပးမ များကို    ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ ထိုသို ေဆာင်ရက် 

ေပးေနြခင်းများသည် မိမိတိုတပ်မေတာ်အေနြဖင့် 

ြပည်သလူထူအုကျိးစီးပွားကိ ုကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 

ေပးရန် ဟူသည့် ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန ်

တစ်ရပ်ကိ ု   ေအာင်ြမင်စွာ   ထမ်းေဆာင်ေနြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း။

လက်ရိှ မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ကမ ာ့ိင်ုငတံိင်ုး 

ရင်ဆိုင်ေနကရသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါသည ် 

မျက်ေမှာက်လူသားမျိးွယ်စုတစ်ခုလုံး၏ ဦးတည် 

ရန်သူ ြဖစ်လာသကဲ့သို ေနစ် လူမ စီးပွားဘဝကို 

အကီးမားဆုံးခိမ်းေြခာက်ေနသည့်   ကပ်ေရာဂါ 

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ စနစ်များအတွက် စန်ိေခ  

မ များ၊   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း 

ဖိအားများ၊  ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပီး 

ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်း 

များတွင် စန်ိေခ မ များြဖစ်ေပ ေနသည်ကိ ုြမင်ေတွရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါသည် ြမန်မာိင်ုငတွံင် 

ပထမလ  င်း၊ ဒုတိယလ  င်း၊ တတိယလ  င်း စသည်ြဖင့် 

ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး တတိယလ  င်းတွင် ကူးစက်မ  န်းှင့် 

ေသဆုံးမ  န်းများ ြမင့်မားခဲ့ေကာင်း၊ ထိုသို ြဖစ်ခဲ့ 

ရြခင်းမှာ   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ  စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကို    လိုက်နာမ အားနည်းြခင်း၊ 

တစ်ကမ ာလုံးအေနြဖင့ ်     ကူးစက်ြမန်ဗီဇေြပာင်း 

ဒယ်လ်တာမျိးကဲွများ ပျံံှေရာက်ရိှလာြခင်း၊ ေဆးဝါး 

ှင့် အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ မြပည့်စုံမ များ 

ေကာင့် ကိုဗစ်-၁၉ တတိယလ  င်းကို အခက်အခဲ 

များစွာှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ကို အားလုံးအသိပင ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ေမ ပူရာကင်းေမှာင့်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထိန်းချပ်ကုသေရးအတွက ်

အခက်အခမဲျားစွာှင့ ်ကံေတွေနရသည့အ်ချန်ိတွင် 

ေမ ပူရာကင်းေမှာင့်ဆုိသက့ဲသုိ အချိေသာ ဆရာဝန် 

များှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသည် သမားေကာင်း 

ကျင့်ဝတ်များကိ ုမျက်ကွယ်ြပကာ မိမိတို တာဝန် 

ကျရာ ေဆးုံ၊ ေဆးေပးခန်းများကိ ုစွန်ခွာသွားက 

သည့် ဂုဏ်သိက ာမဲ့ လုပ်ရပ်များေကာင့ ်လူနာများ 

မိုင်မနင်းြဖစ်ကာ      အသက်မဆုံး ံးသင့်သူများ 

ဆုံး ံးရမ များြဖစ်ပွားခဲ့သည်ကိ ု   ြမင်ေတွခဲ့ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါကာလများတွင ်ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမ များ ကံေတွခဲ့ရပီး အဓိက 

ဆုံး ံးနစ်နာရသူများသည် သာမန်ြပည်သူလူထု 

များသာြဖစ်ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်သည့ ် 

ေနရာတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊   တပ်မေတာ်သား   ေဆးဝန်ထမ်း 

တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ပရဟတိအဖဲွအစည်းများ၊ တာဝန်သ ိ

ြပည်သူများ တက်က စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့မ  

ေကာင် ့     ကိုဗစ်-၁၉  တတိယလ  င်းြဖစ်ပွားမ ကို 

ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ေကာင်း။ 

ထိုြပင် စတတု လ  င်းြဖစ်ပွားလာိင်ုမ ကိ ုကိတင် 

ေြမာ်ေတွးပီး ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ် 

ကုသေရးလုပ်ငန်းစ်များကို အရှိန်အဟုန်မပျက်

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီက ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လုပ်ငန်းများ 

တွင်  တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်   ဆက်လက်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးတွင ်အေရးကီးဆုံး 

လုပ်ငန်းြဖစ်သည့ ်     ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးေရး 

လုပ်ငန်းအတွက် ေရာဂါကာကွယ်ေဆး (Dose) ၄၂ 

သန်းေကျာ်ရရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ ကို  ယခုလကုန်တွင ်  ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၅၀ 

ရာခိုင် န်းေကျာ်ထိ ထိုးှံေပးိုင်ေရး ရည်မှန်းချက် 

ထား ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည် လံုးဝေပျာက်ကင်းသွား 

မည်မဟုတ်ဘ ဲအတူယှ်တွဲ ေနထိုင်ရမည့် ေရာဂါ 

တစ်ခြုဖစ်သြဖင့ ်ကသုေရးှင့ ်ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်း 

များအြပင်  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 

တွင်ပါ    တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်    အေရးပါသည့် 

အခန်းက  တွင် ဆက်လက်ရိှေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်မိမိတာဝန်ကျရာေနရာ ေဒသအသီးသီး 

ကို ေရာက်ရှိသည့်အခါတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ကုသေရးတာဝန်များကိ ု      တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်သွားကရန ်    အသိေပး 

မှာကားလိုေကာင်း။

ြပည်သူလူထု၏  ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက်ပီး 

“လူအသက်ထက် အေရးကီးတာ ဘာမှမရိှ” ဆိသုည့် 

အတိုင်း တပ်မေတာ်အေနြဖင့်လည်း ြပည်သူလူထ ု

အတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ကျန်းမာေရးေစာင့် 

ေရှာက်မ လပ်ုငန်းများ ေပးိင်ုရန်၊ ေဆးသပိ ံပညာရပ် 

ပိင်ုးဆိင်ုရာများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ခက်ခဲသည့်ပညာရပ်တစ်ခုြဖစ်

ေဆးသိပ ံပညာရပ်သည် ခက်ခဲသည့်ပညာရပ်

တစ်ခုြဖစ်သည့်အတွက် သင်ကားေရး ဆရာများ၏ 

အရည်အေသွးြပည့်ဝမ ၊    သင်ေထာက်ကူပစ ည်း 

ြပည့်စုံမ ၊   သင်ယူသူများ၏   စိတ်ပါဝင်စားမ ှင့် 

ထိုးထွင်းeာဏ်ြပည့်ဝမ   စသည်များ ြပည့်စုံမှသာ  

အရည်အချင်းှင့်     အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့ ်

တပ်မေတာ်သား ဆရာဝန်ေကာင်းများ ထွက်ေပ  

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရိှအချန်ိတွင် တပ်မေတာ် 

ေဆးတက သိလ်ုသည် ကမ ာေ့ဆးပညာသင်ကားေရး 

အဖွဲအစည်း  (World Federation for Medical 

Education- WFME) ၏ အသိအမှတ်ြပစာရင်းတွင် 

ပါဝင်ပီးြဖစ်သလိ ုုိင်ငံတကာသင်ုိး န်းတမ်းများ

ှင့်အညီ ေဆးပညာရပ်များကိ ုသင်ကားေပးလျက ်

ရှိေနေကာင်း။

ထိုြပင်        ိုင်ငံတကာေဆးတပ်ဖွဲများ၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်များကိ ုေလလ့ာအကခဲတ်ပီး အြခား 

ိုင်ငံများှင့ ်                         စာမျက်ှာ ၅ သို »» 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်အား ဗိုလ်ေလာင်းတပ်ခွဲများက အေှးေလ ာက်၊ အြမန်ေလ ာက်ြဖင့ ်ချတီက် 

အေလးြပကစ်။

တပ်မေတာ်သား ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွဝင်များသည် တပ်မေတာ်သား 

များငှ့ ်မသိားစဝုင်များ၏ ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ရှာက်မ များကိသုာမက  

တစ်ိင်ုငလံုံးအံှ တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက် 

မ လပ်ုငန်းများကိ ုေနရာမေရး၊ အချန်ိမေရး၊ လမူျိး၊ ဘာသာ မခဲွြခားဘ ဲ

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်  ထိေရာက်စွာ  ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန်အတွက် 

တပ်မေတာ်နယ်လှည့်ေဆးကသုေရးအဖဲွများ ေစလ တ်ပီး ိင်ုငေံတာ်၏ 

ကျန်းမာေရးက  ကိ ုလိအုပ်သည့ေ်နရာများတွင် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

»» စာမျက်ှာ ၄ မှ

ရင်ေပါင်တန်းိုင်ေအာင ်   မိမိတို၏  ပညာရပ်ပိုင်း 

ဆိုင်ရာှင့်ပတ်သက်ပါက တိုးတက်သင်ယူချင်စိတ ်

ေမွးရမည်၊ မေလ ာ့ေသာ ဇွဲလုံလှင့် ကိးစားကရ 

မည်၊ မိမိတုိတတ်က မ်းသည့် ေဆးပညာရပ်များကို 

လက်ေတွနယ်ပယ်တွင် ေကာင်းမွန်စွာအသုံးချပီး   

ုိင်ငံေတာ်ှင့်   တပ်မေတာ်အတွက် “သမားဇာနည် 

ေအာင်စစ်သည်များ” ြဖစ်ေအာင် ကိးစားသွားကရန် 

မှာကားလိုေကာင်း။

ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ကရမည်

တပ်မေတာ်သားဆရာဝန် ေခါင်းေဆာင်ငယ် 

များအြဖစ် တပ်ဖဲွတာဝန်ကိ ုထမ်းေဆာင်ကရေတာ့ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိတို  လက်ေအာက်ငယ်သား 

များကို   ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ရာတွင်   မိမိကိုယ်တိုင ်

ကိုယ်ကျင့်တရား  ေကာင်းမွန်ပီး   မှန်ကန်သည့် 

ေြပာဆိုေနထိုင်မ ၊ မ တသည့် အမိန်ေပးမ ၊ စိတ်ရင်း 

ေစတနာေကာင်းမွန်မ ၊ မိမိကိုယ်တိုင် အမိန်နာခံမ  

ှင့်   စည်းကမ်းေကာင်းမွန်မ ၊    တာဝန်သိမ ှင့ ်

တာဝန်ယူမ ၊  ရဲရင့်ြပတ်သားသည့်  ဆုံးြဖတ်ချက ်

ချမှတ်ိုင်မ     စသည့်   ေခါင်းေဆာင်ေကာင်း 

တစ်ေယာက်၏     အရည်အချင်းကိ ု  အသုံးြပပီး 

ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အေြခခံစိတ်ဓာတ်ေကာင်းများရှိပီးြဖစ်

မိမိတိုကိုယ်တိုင်   ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး 

တာဝန်ကို     ထမ်းေဆာင်ေနကရသည့်အြပင ်

ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးအတွက်    အသက်စွန်  

ထမ်းေဆာင်ေနကသည့် တပ်မေတာ်သားတိုင်းကို  

ကာကွယ်ကုသေပးေနကရြခင်း ြဖစ်သည့်အတွက ်

မွန်ြမတ်ေသာ အေြခခံစိတ်ဓာတ်ေကာင်းများရှိပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုအေြခခံစိတ်ဓာတ်ေကာင်းများကို 

ခိုင်မာေအာင်   တည်ေဆာက်ပီး  စည်းကမ်းြပည့်ဝ 

သည့်      တပ်မေတာ်သားတစ်ေယာက်ြဖစ်ေစေရး 

မိမိကိုယ်မိမိ တည်ေဆာက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်အရာရှ ိဆရာဝန်တစ်ေယာက် ြဖစ်လာ 

ရန်အတွက် ုိင်ငံေတာ်ှင့် တပ်မေတာ်က အချန်ိှင့်  

ေငွေကးအကုန်အကျခံပီး ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ေပး 

ခဲ့သကဲ့သို မိဘများ၏ ေမ ာ်လင့်ချက်ှင့် မိမိတို၏ 

ကိုယ်စီဘဝများ      တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက ်

စိတ်ဓာတ်၊   စည်းကမ်းေကာင်းမွန်ပီး   ပညာရည ်

ြပည့ဝ်သည့ ်ဆရာဝန်ေကာင်း၊ စစ်ဘက်ေခါင်းေဆာင် 

ေကာင်းများ ြဖစ်လာေစေရး မိမိကုိယ်ကုိ ထိန်းသိမ်း 

ပီး ကိးစားသွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

လတူိင်ုးတွင် ေမ ာ်မှန်းစတ်ိများရိှကပီး ကီးပွား 

တိုးတက်လိုစိတ်များ    ရှိကေကာင်း၊   မိမိဘဝ 

ေအာင်ြမင်တုိးတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရာ 

တွင် အဓိကလိုအပ်ချက်သည ်ေရာင့်ရဲတင်းတိမ်တဲ ့

စိတ်ှင့် တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေအာင ်ိုးိုးသားသား 

ကိးစားေဆာင်ရက်လိုစိတ်   ေမွးြမြခင်းပင်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ေရာင့်ရဲတင်းတိမ်စိတ်သည ်လူတစ်ဦးကို 

မေတာ်ေလာဘစိတ်များ မြဖစ်ေစရန် တားြမစ်ိုင ်

ပီး ိုးဂုဏ်သည ်လူတစ်ဦးကို ထာဝရတန်ဖိုးရှိေန 

ေစမည်ြဖစ်သည်ကုိ မေမ့မေလျာ့ကရန်လုိေကာင်း၊ 

ေရာင့်ရဲတင်းတမ်ိသည့်စိတ်ြဖင့် ုိးသား၊ ကိးစားစွာ  

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး  မိမိဝင်ေငွှင့် ထွက်ေငွ 

မ တေအာင်   ေနထိုင်သွားကရန ် လိုအပ်သကဲ့သို 

မိမိတို၏ကိးစားမ ၊          စည်းကမ်းလိုက်နာမ ၊ 

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေအာင် ေနထုိင်စားေသာက် 

မ များအေပ  မူတည်ပီး ေအာင်ြမင်မ များရရိှုိင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်အသိတရား၊ သတိတရား  

လက်ကိင်ုထားပီး မမိတိို၏ေကာင်းမွန်သည့် အေလ ့

ေဆးပညာကတိသစ ာများကိ ု  ေလးေလးနက်နက် 

ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာပီး     စစ်သည်ေတာ်ေကာင်း၊ 

ဆရာဝန်ေကာင်းတစ်ဦးအြဖစ် ေစတနာ၊ ေမတ ာ 

ထားကာ  စွမ်းစွမ်းတမ ံ ေစာင့်ေရှာက်ကုသေပးက 

ရန်၊ ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ၏ ရည်မှန်းချက်ြဖစ်သည့ ်

ကျန်းမာကံ့ခိုင်  တိုက်ိုင်ရန်ဆိုသည့်  ေဆာင်ပုဒ် 

အတိင်ုး ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင် 

ေနကသည့်   တပ်မေတာ်သားအားလုံး   ကျန်းမာ 

ကံ့ခိုင်ပီး    ေပးအပ်သည့်တာဝန်ကိ ု  ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ိုင်ေစရန ်     မိမိတိုတတ်က မ်းသည့် 

ေဆးပညာရပ်များှင့ ်ေစာင့်ေရှာက်ကာကွယ်သွား 

ကရန်၊ မိမိကွပ်ကဲရသည့်တပ်ဖွဲကို မှန်ကန်သည့် 

ေခါင်းေဆာင်မ ေပးပီး စစ်စည်းကမ်းများကိ ုတကိျစွာ 

လိက်ုနာကာ ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်တပ်မေတာ်က အားထား 

ရသည့် ေဆးသိပ ံပညာရှင် စစ်သည်ေတာ်ေကာင်း 

ခံယူပီးေနာက် စစ်ေရးြပအခမ်းအနားမှ ြပန်လည ်

ထွက်ခွာသည်။

စစ်ေရးြပအခမ်းအနားအပီးတွင် ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ  

မင်းေအာင်လ  င်သည် တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ ်

ေကျာင်းဌာနချပ်   ဧည့်ခန်းမ၌   ထူးခ န်ဆုရရှိက 

သည့်  ဗိုလ်ေလာင်းများကိ ု   ေတွဆုံ၍   ဂုဏ်ြပ 

အမှာစကားေြပာကားသည်။

ထပ်တူဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်

ဂုဏ်ြပအမှာစကား  ေြပာကားရာတွင ် ယခု 

ကဲ့သို ထူးခ န်ဆုများ ရရှိကသည့်အတွက ်မိဘများ 

ှင့်       ထပ်တူဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း၊ 

သင်တန်းကာလတစ်ေလ ာက်လုံး   ေမ ာ်မှန်းချက်၊ 

ရည်မှန်းချက်ရှိစွာြဖင့ ်   အစ်တစိုက်     ကိးစား 

အားထုတ်ခဲ့ပီး  မိမိကိုယ်ကိ ု ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း 

ှင့်  ေနထိုင်ခဲ့မ ေကာင့ ် ထူးခ န်ဆုများ  ရရှိခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သြဖင့ ် ေကာင်းမွန်သည့ ် အေြခခံေကာင်းများ 

ရှိခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊  ေရှဆက်လက်ေလ ာက်လှမ်းရ 

မည့်  ဘဝခရီးတစ်ေလ ာက်တွင်လည်း  မိမိတို၏ 

ရည်မှန်းချက်များ မေပျာက်ပျက်၊ မယမ်ိးယိင်ုေစေရး 

အတွက် အသတိရား၊ သတတိရား၊ ေရာင့ရ်တဲင်းတမ်ိ 

စိတ်တိုြဖင့် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းေကျာင်းေဆာင်ရက ်

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ဆုရဗိုလ်ေလာင်းတို၏ 

မိဘများမှာ          သာမန်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများြဖစ်၍ 

ပုိမုိဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း၊ သုိြဖစ်၍ ငယ်စ် 

ကေလးဘဝမ ှ       တက သိုလ်ေရာက်သည်အထ ိ 

ေက းေမွးေစာင့ေ်ရှာက်သွန်သင်ေပးခဲသ့ည့ ်မဘိများ 

၏စကားကုိ နားေထာင်ြခင်းအားြဖင့် ေကျးဇူးဆပ်ရ 

မည်ြဖစ်သကဲ့သို အသိပညာများှင့ ်အတတ်ပညာ 

များကို  သင်ကားေပးလိုက်သည့ ်  တပ်မေတာ်၏ 

ဂုဏ်ေကျးဇူးကိုလည်း    စစ်သားေကာင်းပီသစွာ 

ေနထိုင်ကျင့် ကံြခင်း၊  ေခါင်းေဆာင်တစ်ေယာက ်

အေနြဖင့်သာမက တပ်မေတာ်သားများှင့် မိသားစု 

ဝင်များအား တာဝန်ေကျပွန်စွာ ြပစုကုသ အလုပ်  

အေက းြပြခင်းအားြဖင့်လည်း ေကျးဇူးသိတတ်ရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   မိမိတို၏  ရည်မှန်းချက်များ 

ေအာင်ြမင်ြပည့်ေြမာက်ေစေရးအတွက် မိမိကုိယ်ကုိ 

ေစာင့်ထိန်းမ ၊ ကိးစားအားထုတ်မ တုိြဖင့် ေပါင်းစပ် 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သကဲ့သို     အမျိး၏ဂုဏ်ကိ ု

ထိန်းရမည်၊ ိုးသားမ ဂုဏ်ကို ထိန်းရမည်၊ စစ်သား 

ေကာင်းတစ်ေယာက်၏ဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းေဆာင် 

ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်    ေြပာကားခဲ ့

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

အကျင့်ေကာင်းများကိ ုအသုံးချကာ မိမိတို တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်သည့ ်   တပ်၊  တပ်မေတာ်၊  ေဒသှင့် 

တိုင်းြပည်အကျိးစီးပွား  တိုးတက်ေအာင်   တာဝန် 

ေကျပွန်စွာ  ထမ်းေဆာင်ကရန်ှင့ ် ိုင်ငံေတာ်ှင့် 

တပ်မေတာ်အေပ  သစ ာေစာင့်သိသွားရန ်အေလး 

အနက်ထား မှာကားလိုေကာင်း။

ကိးစားကျင့် ကံေနထိုင်

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)အတွက် လက်ုံး 

ရည်၊  ှလုံးရည်ြပည့်ဝသည့်  ေဆးသိပ ံပညာရှင ်

အရာရှိေကာင်းများအြဖစ ်ိုင်ငံေတာ်၊ တပ်မေတာ် 

ှင့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုအတွက် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရန်၊   စစ်သည်ေတာ်ကျင့်ဝတ်ှင့ ်

များြဖစ်ေအာင်      ကျင့် ကံကိးစားသွားကရန်၊ 

တပ်မေတာ်ေဆးတက သုိလ်၏ ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်သည့် 

သမားဇာနည်   ေအာင်စစ်သည ်  ဆိုသည့်အတိုင်း 

ိုင်ငံေတာ်ှင့်    တပ်မေတာ်က   ဂုဏ်ယူရသည့ ်

လက်ုံးရည်၊ ှလုံးရည်ြပည့်ဝသည့ ်တပ်မေတာ်သား 

ေကာင်း၊ ဆရာဝန်ေကာင်းများြဖစ်ေအာင ်ကိးစား 

ကျင့် ကံေနထိုင်သွားကရန ်    မှာကားလိုေကာင်း 

ြဖင့် ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်       ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်  

သည်  ဗိုလ်ေလာင်းတပ်ခွဲများ၏အေလးြပြခင်းကိ ု

မမိတိို၏ကိးစားမ ၊ စည်းကမ်းလိက်ုနာမ ၊ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် 

ေအာင် ေနထိုင်စားေသာက်မ များအေပ  မူတည်ပီး ေအာင်ြမင်မ များ 

ရရိှိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်အသတိရား၊ သတတိရား လက်ကိင်ု 

ထားပီး မိမိတို၏ ေကာင်းမွန်သည့် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများကို 

အသုံးချကာ  မိမိတို  တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်  တပ်၊  တပ်မေတာ်၊ 

ေဒသှင့် တိုင်းြပည်အကျိးစီးပွားတိုးတက်ေအာင် တာဝန်ေကျပွန်စွာ  

ထမ်းေဆာင်ကရန်ှင့ ်ိင်ုငေံတာ်ှင့် တပ်မေတာ်အေပ  သစ ာေစာင့်သ ိ

သွားရန် အေလးအနက်ထားမှာကားလို

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် ထူးခ န်ဆုရရှိကသည့ ်ဗိုလ်ေလာင်းများကိ ုေတွဆုံ၍ ဂုဏ်ြပအမှာစကား 

ေြပာကားစ်။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်  ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၂၂) ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိခန်အပ်ြခင်း 

အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ်ရိှ တပ်မေတာ်ေဆးတက သိလ်ု 

ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး (ကည်း)၊  စစ်ရာထူးခန်ချပ် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

လင်းေအာင်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ် ေခတ  

ေကျာင်းအုပ်ကီး ဗိုလ်မှးကီး ေဇာ်မန်းဖိးှင့ ်ေကျာင်းဆင်းဗိုလ်ေလာင်းများ တက်ေရာက်ကသည်။

ြပန်တမ်းဝင်ခန်အပ်လ ာများ ေပးအပ်

အခမ်းအနားအစီအစ်အရ  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး လင်းေအာင်၊  တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများှင့ ်

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ် ေခတ ေကျာင်းအုပ်ကီးတိုသည် စင်ြမင့်ထက်တွင် ေနရာယူကပီးေနာက ်

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး လင်းေအာင်က ေကျာင်းဆင်း ဗိလ်ုေလာင်းတစ်ဦးချင်းစအီား ြပန်တမ်းဝင်ခန်အပ်လ ာများ 

ေပးအပ်သည်။

ြပန်တမ်းဝင်ခန်အပ်လ ာများ ေပးအပ်ပီးေနာက် စစ်ရာထူးခန်ချပ် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးလင်းေအာင်က 

အမှာစကားေြပာကားပီး အခမ်းအနားကိုုပ်သိမ်းလိုက်ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။     

          သတင်းစ်
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ြပည်ပသွင်းကုန်များ၏ အရည်အေသွးှင့ ်ယှ်ိုင်ေအာင် ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး

( ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝး အမှတ်စ်(၃/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့် အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ြပည်တွင်း၌ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးြခင်းေကာင့် ိုင်ငံသားအချိအေနြဖင့် ြပည်ပိုင်ငံများသို သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်၍ 

ဝင်ေငရွရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ေနရေကာင်း၊ ြပည်တွင်းထတ်ုကန်ုှင့ပ်တ်သက်၍ ြပည်တွင်း၌ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ကရန်လိုပီး 

အားေပးေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊ ြပည်တွင်းမှ ထတ်ုလပ်ုသည့ပ်စ ည်းများကိ ုြပည်ပသွင်းကန်ုများ၏ အရည်အေသွးှင့ ်ယှ်ိင်ုေအာင် ထတ်ုလပ်ု 

ိင်ုေရး အားေပးေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊ ြပည်တွင်း ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ှင့ ်ြပည်တွင်းစီးပွားေရးတိုးတက်ေစရန်အတွက် အားေပးေဆာင်ရက်သွားရန် 

လိေုကာင်း၊ လ ပ်စစ်အသုံးြပသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ြပည်တွင်း၌ထတ်ုလပ်ု၍ သုံးစဲွိင်ုမည်ဆိပုါက ိင်ုငအံတွက်များစွာ အကျိးရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း။
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တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ် ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၂၂)သင်တန်းဆင်း 

ဗိုလ်ေလာင်းများအား ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိခန်အပ်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်၏(၂၂)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်၏   (၂၂)ကိမ်ေြမာက ်

ဘဲွှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိ ုယေန  မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး      မဂ  လာဒုံမိနယ်ရှိ 

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ် ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ  တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်    ေခတ  

ေကျာင်းအုပ်ကီး     ဗိုလ်မှးကီးေဇာ်မန်းဖိး၊ 

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်   ေခတ ပါေမာက ချပ်         

ဒတုယိဗိလ်ုမှးကီးခွန်ထွန်းလ  င် ှင့ ်တပ်မေတာ်ေဆး 

တက သိုလ်မှ  ပညာေရးအဖွဲဝင်များ  တက်ေရာက ်

ကသည်။

အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်

အစီအစ်အရ    တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ် 

ေခတ ေကျာင်းအုပ်ကီး၊  ေခတ ပါေမာက ချပ်ှင့် 

ပညာေရးအဖဲွဝင်များသည်  ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမသုိ 

ဝင်ေရာက်၍ သတ်မှတ်ေနရာများတွင်  ေနရာယူက 

ပီးေနာက ်  ိုင်ငံေတာ်သီချင်းတီးမ တ်ကာ ဘွဲှင်း 

သဘင်အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်သည်။  ထိုေနာက ်

ေခတ ပါေမာက ချပ်က ဘဲွှင်းသဘင်ကျင်းပေကာင်း 

ေကညာပီး ဘွဲယူမည့်သူများအား ကတိသစ ာခံယ ူ

ေစြခင်း၊   ေမာ်ကွန်းထိန်းက  ဘွဲယူမည့်သူများကိ ု

ေခတ ပါေမာက ချပ်ထံသို     ပိုေဆာင်ြခင်းတိုကို 

အစီအစ်အတိုင်းေဆာင်ရက်ကသည်။

ဆက်လက်၍ ေခတ ပါေမာက ချပ်က ေဆးပညာ 

ဘဲွ ၃၃ ဦး၊ သွားဘက်ဆုိင်ရာ ေဆးပညာဘဲွ ေြခာက်ဦး၊ 

စုစုေပါင်း ၃၉ ဦးတိုအား ဘွဲလက်မှတ်များ  ချးီြမင့ ်

အပ်ှင်းသည်။ ထိုေနာက် ေခတ ပါေမာက ချပ်က 

ဘဲွရသမူျားအား ဘဲွများှင့ေ်လျာ်ညေီသာ အေဆာင် 

အေယာင် အမှတ်လက ဏာြဖစ်သည့ ်ဝတ်ုံများကိ ု

ဝတ်ဆင်ခွင့်ြပခ့ဲပီး ဘဲွှင်းသဘင်မှတ်တမ်းစာအုပ် 

တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ဘွဲှင်းသဘင်မိန်ခွန်း ေြပာကား

ယင်းေနာက် ေခတ ေကျာင်းအုပ်ကီးက ဘဲွှင်း 

သဘင်မန်ိခွန်း ေြပာကားပီးေနာက် အခမ်းအနားကိ ု

ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာကာ   တပ်မေတာ်ေဆး 

တက သိုလ်      ေခတ ေကျာင်းအုပ်ကီး၊    ေခတ  

ပါေမာက ချပ်ှင့်    ပညာေရးအဖွဲဝင်များသည ်

ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမမ ှ   ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားက 

သည်။

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်အေနြဖင့်  ယေန  

အချနိ်အထိ  ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ ၂၁၃၆ ဦး၊ 

ေဆးလက်ေတွ ှင့ေ်ဆးလက်ေတွအေြခခပံါရဂဘဲွူ 

၁၃၈ ဦး၊  ေဆးပညာသင်ကားေရးဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ 

၂၀၇ ဦး၊ ေဆးပညာဘဲွလွန် ဒပီလိမုာ ၁၈၉ ဦးတိုအား 

ဘွဲများ  ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။   လက်ရှိ 

ေဆးပညာ မဟာသိပ ံဘွဲလွန် သင်တန်းအမှတ်စ် 

(၂၆)တွင် သင်တန်းသားအရာရိှ ေလးဦး၊  အမှတ်စ် 

(၂၇)တွင် သင်တန်းသားအရာရှိ ၁၆၇ ဦး၊ အမှတ်စ် 

(၂၈)တွင် သင်တန်းသားအရာရှ ိ၂၃၂ ဦး၊  အမှတ်စ် 

(၂၉)တွင် သင်တန်းသားအရာရှ ိ၃၀၄ ဦး စုစုေပါင်း 

ဘွဲလွန်သင်တန်းသားအရာရှိ ၇၀၇ ဦး သင်တန်း 

တက်ေရာက်ေနဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရှိရသည်။

ချးီြမင့်ြခင်းြဖစ်

အဆုိပါ တပ်မေတာ်ေဆးတက သုိလ် ဗုိလ်ေလာင်း 

များရရှိခဲ့သည့်  ပညာရည်ထူးခ န်ဆုအဆင့်များ၊ 

ဂုဏ်ထူးများသည် တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်မှ 

ပါေမာက ချပ်၊ ပါေမာက ၊ ဌာနမှးများှင့သ်ာ စစ်ေဆး 

ခဲ့ြခင်းမဟုတ်ဘဲ     ေဆးတက သိုလ်(၁)ရန်ကုန်၊ 

ေဆးတက သိုလ်(မ ေလး)၊   ေဆးတက သိုလ်(၂)

ရန်ကန်ု၊  ေဆးတက သိလ်ု(မေကွး)၊  ေဆးတက သိလ်ု 

(ေတာင်ကီး) စသည့ ်တစ်ိင်ုငလံုံးရိှ ေဆးတက သိလ်ု 

အသီးသီးမှ ပါေမာက ချပ်များ၊  ပါေမာက များှင့် 

စာစစ်ပုဂ ိလ်များ၏   စစ်ေဆးချက်များှင့်အညီ 

ချးီြမင့ြ်ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ေဆးတက သိလ်ု 

၏  သင်ိုး န်းတမ်းများကိုလည်း  အြခားေဆး 

တက သုိလ်များှင့် ညိ  င်းေရးဆဲွထားရိှပီး ေဆးပညာ 

သင်ကားေရးဆိုင်ရာ သင်ိုး န်းတမ်းအရ စံချနိ် 

စံ န်း သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ  အထူးေအာင် 

သတ်မှတ်ြခင်းှင့်  ဂုဏ်ထူးေပးြခင်းများကိုလည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း   သတင်းရရှိသည်။  

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ပညာေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်National/State Key Laboratory များကိ ုပညာရှင်များဦးစီးကာ ိင်ုင ံေတာ်အဆင့်    

စနစ်တကျတည်ေဆာက်ိုင်မည်ဆိုပါက တက သိုလ်များမှပညာရှင်များှင့်   ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှပညာရှင်များကို 

သုေတသနများ လာေရာက်လုပ်ေဆာင်ေစြခင်း၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မ များ ြပလုပ်ေစြခင်းြဖင့် ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 

သေုတသနရလဒ်ေကာင်းများ ထွက်ေပ လာိင်ုပါမည်။ ိင်ုငေံတာ်၏လုိအပ်ချက်များကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုုသံာမက 

ိုင်ငံအတွင်းရှိ စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းများ၊ ပုဂ လိကလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်စမ်းသပ်မ များကို  ိုင်ငံေတာ် 

ကိုယ်စား ြပလုပ်ေပးိုင်ပီး ိုင်ငံေတာ်အကျိးြပေပးိုင်ကာ ိုင်ငံေတာ်အကျိးကို တိုးတက်ေစမည်

 “Education is the most powerful weapon which you can 

use to change the world.”

 Nelson Mandela.

ပညာေရးှင့်ပတ်သက်၍    ေရှးပညာရှင်ကီးများက   အမျိးမျိး 

အဓပိ ာယ်ဖွင့ဆ်ိုကသည်။   ပညာေရးသည်   လသူားမျိးွယ်အတွက် 

အလွန်အေရးကီးေသာအခန်းက  ြဖစ်သည်။ ယေနဖံွဖိးတုိးတက် 

ေနေသာတိင်ုးြပည်များသည် ပညာေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ မှ  ေြပာင်းလ ဲ

လာြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။   ပညာေရးဖံွဖိးတိးုတက်မ မရဘ ဲတိင်ုးြပည် 

ဖွံဖိးတိုးတက်သွားေသာိုင်ငံဟူသည ်  ယေနကမ ာမှာ   မရှိသလို 

ေနာင်အနာဂတ်ကမ ာမှာလည်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

ပညာေရးသည ်ကမ ာကီး ိုင်ငံများတိုးတက်ရန်လမ်းေကာင်း

ပညာေရးသည် လူသဘာဝ၊  အြပအမူှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် 

အြပသေဘာေဆာင်သည့်   ေြပာင်းလဲမ များကုိ  ဖန်တီးေပးုိင်သည့် 

လပ်ုငန်းစ်တစ်ခြုဖစ်သည်။ ပညာေရးကိ ုေလလ့ာမ မှတစ်ဆင့ ်အသုံး 

ချမ သိုေြပာင်းလကဲာ ကမ ာကီးကိ ုေြပာင်းလလဲာကသည်။ တစ်နည်း 

အားြဖင့်ဆုိေသာ်  ပညာေရးသည်  ကမ ာကီး   ုိင်ငံများတုိးတက်ရန် 

လမ်းေကာင်းဟုေြပာ၍ရပါသည်။ စာဆိုကီး Malcolm X ကလည်း 

ပညာေရးှင့်ပတ်သက်၍ “Education is the passport to the 

future, for tomorrow belongs to those prepare for it today” 

ဟု ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်ကိ ုေတွရပါသည်။

ပညာေရးသည် စာသင်ခန်း၏  နရံေံလးဘက်တွင် ေနရာယထူား 

သည်ထက်  ေကျာ်လွန်သည်ကိ ု အထူးသတြိပသင့ပ်ါသည်။ ကေလး 

တစ်ဦးသည် စာအုပ်ထဲရိှစာများ သင်ကားြခင်းထက်  ေကျာင်းြပင်ပ 

အေတွအကံများ၊   လူှင့်လူပတ်ဝန်းကျင ်   ြပမူဆက်ဆံမ များှင့် 

လမူ စိက်ုများ စသည့်အချက်များကိ ု  ေကျာင်းတွင်းရိှ လအူမျိးမျိးထ ံ

မှ ရရှိိုင်ပါသည်။ သင်ယူိုင်ပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ပညာေရးှင့ပ်တ်သက်ပီး  လွတ်လပ်ေရးရပီးချန်ိ 

မှစ၍ ပုစံအံမျိးမျိးေြပာင်းလကဲျင့သ်ုံးကာ  တိင်ုးြပည်ပညာေရးအခန်း 

က   ဖံွဖိးတိးုတက်ေအာင်ကိးစားခဲ့ကသည်။ သိုေသာ် ေအာင်ြမင်မ  

နည်းပါးခဲ့သည်။  လူတစ်ဦးချင်းသာ  ထူးခ န်မ များရှိခဲ့ေသာ်လည်း 

ပညာေရးက  တစ်ခုလုံးမှာ  ေအာင်ြမင်မ ရသင့်သေလာက ် မရရှိခဲ့ 

သည်ကုိ ေလ့လာေတွရိှုိင်ပါသည်။ အဘယ်ေကာင့် ထုိသုိြဖစ်ခ့ဲရပါ 

သနည်း။

ြမန်မာိုင်ငံ၏ပညာေရးသည ်Formal Education or Formal 

Learning System ကိ ုအဓိက အေြခခံထားသည်။ မူကိ(သုိမဟုတ်)

သငူယ်တန်းေကျာင်းပညာသင်မ ြဖင့ ်ပညာေရးကိ ုစေလရိှ့ေသာ်လည်း 

ပုံမှန်ပညာေရးသည ်မူလတန်းမှစတင်ကာ အလယ်တန်း၊  အထက် 

တန်း အဆင့်ဆင့်တက်ကာ ေနာက်ဆုံးတွင် အများစုမှာ ေကာလိပ် 

(သိုမဟတ်ု) တက သိလ်ုတစ်ခတွုင်ပညာသင် ဘဲွတစ်ခရုယူိင်ုသည်။ 

ထိသုို သင်ကားသင်ယရူာတွင် အဆင့တ်စ်ခှုင့တ်စ်ခ ုဆက်စပ်ေနပီး 

အချိေသာ စည်းမျ်းများှင့ ်စည်းကမ်းများေအာက်တွင် ိင်ုငေံတာ်မှ 

လိအုပ်ချက်များကိ ုပံပ့ိုးထားသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့ ်တင်းကျပ်ေသာ 

စည်းကမ်းများကိုလည်း  လိုက်နာရသည်။  ေကျာင်းသားှင့ ်ဆရာ 

ှစ်ဦးစလံုးသည်   အြဖစ်မှန်များကိ ု   သရိှိနားလည်ကပီး    ပညာေရး 

လုပ်ငန်းစ်တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏    ပညာေရးသင်ကားမ များကိ ု ေလ့လာရာတွင ်  

အထက်တန်းအဆင့်မှစတင်၍ သိပ ံဘာသာရပ်များတွင် အဂ  လိပ်စာ 

ဘာသာြဖင့ ်စတင်သင်ကားရပီး တက သိုလ်အဆင့်တွင် ဝိဇ ာ၊ သိပ ံ 

ဘာသာရပ်အားလုံးနီးပါးကိ ု   အဂ  လိပ်စာြဖင့ ်     သင်ကားရသည်။ 

ထိုအချက်သည် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက် ဘာသာရပ် 

က မ်းကျင်မ ကို   ဘာသာစကားဆိုသည့်တံတိုင်းြဖင့ ်    ြခားနားကာ 

ပညာေရးြမစ်ေရေကာကုိ  ပိတ်ဆုိထားသလုိြဖစ်ေနသည်။   တစ်နည်း 

အားြဖင့်ဆိုေသာ ်   ဘာသာရပ်သေဘာတရားထက ်  အဂ  လိပ်စာကို 

ေလ့လာေနရသည်။ ေနာက်ဆံုးတွင် ဘာသာရပ်လည်းမရ အဂ  လိပ်စာ 

လည်းမရြဖစ်ေနသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။ 

မိခင်ဘာသာစကား

ယေနကမ ာတွင်  ဖွံဖိးတိုးတက်ေနေသာ ဂျပန်ိုင်ငံှင့် တုတ် 

ြပည်သူသမ တိုင်ငံတိုပင်လ င် အေြခခံပညာေရးမှစ၍  အဆင့်ြမင့ ်

ပညာေရးြဖစ်သည့ ်  မဟာသိပ ံအထိ     မိခင်ဘာသာစကားြဖင့်သာ 

သင်ကားကသည်၊   သင်ယူကသည်၊   ေရးသားကသည်။    တစ်နည်း 

အားြဖင့ ်   ဘာသာစကားအခက်အခ ဲ    လွန်စွာနည်းပါးသွားသြဖင့ ်

ဘာသာရပ်ကိ ုေကာင်းစွာနားလည်ကသည်။ ဘာသာရပ်ေကာင်းမွန်စွာ 

က မ်းကျင်ကသည်။ တုိင်းြပည်တုိးတက်ေရးအတွက် ေတွးေတာိင်ုက 

သည်၊ ကံဆိုင်ကသည်။ 

ိုင်ငံတကာမှထွက်ရှိေသာ  စာအုပ်စာတမ်းများကိ ု  ဘာသာြပန် 

အဖွဲအစည်းမ ှ   မိခင်ဘာသာသို   ေြပာင်းလဲထုတ်ေဝေပးကသြဖင့ ်

မလူတန်းအဆင့မှ်ပင်စတင်၍ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာရပ်များကိ ုမခိင်ဘာသာ 

စကားြဖင့် ဖတ် နားလည်ေနကသည်ကုိ  ေတွရိှရပါသည်။ တစ်နည်း 

အားြဖင့ ်အဂ  လပ်ိစာတတ်ြခင်းသည် တစ်က  ၊ ဘာသာရပ် က မ်းကျင် 

မ သည် တစ်က  ြဖစ်သည်။  

အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရးက   တိုးတက်ြခင်းသည် ပညာေရးတိုးတက် 

ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။   သိုေသာ်    အဆင့်ြမင့်ပညာေရး    တိုးတက်ေစရန် 

အေြခခံအဆင့်၊ အလယ်တန်းအဆင့်ှင့် အထက်တန်းအဆင့်များတွင် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ု စိတ်ဓာတ်၊  စည်းကမ်းှင့ ်အေြခခံ 

သေဘာတရားများကိ ု    ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ေပးရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

ိင်ုငတံကာမှ ပညာရှင်များ၏ တထွီင်မ ၊ ေအာင်ြမင်မ များကိ ုသင်ကား 

ေပးရမည်။  တီထွင်ဆန်းသစ်မ များ   ြပလုပ်လိုစိတ်ကိုေမွးြမရမည်။ 

ေလကျင့်ေပးရမည်။ 

ြမန်မာိင်ုင၏ံ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးတုိးတက်ေစရန် အဓကိလိအုပ် 

ချက်တစ်ခမှုာ   ိင်ုငေံတာ်တွင်   (သိုမဟတ်ု)    တက သိလ်ုကီးများတွင် 

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ National/State Key Laboratory များရှိရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်း National/ State Key Laboratory များတွင ်

ဘာသာရပ်အားလံုးအတွက် အဆင့ြ်မင့သ်ေုတသနများကိ ုြပလပ်ုိင်ု 

ေအာင်   စစီ်ေပးထားိင်ုရပါမည်။  တက သိလ်ုအချိတွင်   ရိှေနသည့် 

University  Research  Center   အဆင့်ေလာက်ြဖင့ ်တိုင်းြပည ်

အတွက်မလံုေလာက်ပါ။ ယေနြမန်မာုိင်ငံတွင် တက သုိလ်အလုိက်၊ 

ဌာနအလိက်ု သပိ ံပစ ည်းဆိင်ုရာများကိ ုဝယ်ယူကပါသည်။ ိင်ုငေံတာ် 

ကလည်း ေငွေကးေထာက်ပံ့ေပးထားသည်။ သိန်းေထာင်ချ၍ီ သုံးစွဲ 

ေနကသည်။ အမှန်တကယ်သုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ 

သိန်းေထာင်ချဝီယ်ယူရေသာပစ ည်းများကို မည်သည့်သုေတသနမ  

အသုံးချမရဘဲ ဒီအတိုင်းထားရှိသည်ကိ ုေတွေနရပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် National/State Key Laboratory များကို 

ပညာရှင်များဦးစီးကာ ိုင်ငံ ေတာ်အဆင့် စနစ်တကျတည်ေဆာက် 

ိုင်မည်ဆိုပါက  တက သိုလ်များမ ှ  ပညာရှင်များှင့ ်  ဝန်ကီးဌာန 

အသီးသီးမှပညာရှင်များကုိ သုေတသနများ လာေရာက်လုပ်ေဆာင် 

ေစြခင်း၊  တီထွင်ဆန်းသစ်မ များ   ြပလုပ်ေစြခင်းြဖင့ ်  ိုင်ငံတကာ 

အဆင့်မီသုေတသနရလဒ်ေကာင်းများ       ထွက်ေပ လာိုင်ပါမည်။ 

ိုင်ငံေတာ်၏လိုအပ်ချက်များကိ ု      ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ုံသာမက 

ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ  စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းများ၊    ပုဂ လိကလုပ်ငန်းများ 

အတွက် လုိအပ်သည့်စမ်းသပ်မ များကို  ုိင်ငံေတာ်ကုိယ်စား ြပလုပ် 

ေပးိုင်ပီး  ိုင်ငံေတာ်အကျိးြပေပးိုင်ကာ   ိုင်ငံေတာ်အကျိးကိ ု

တိုးတက်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ပညာေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးကိ ုအထူးအေလးထား

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ပညာေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေရးသည် ုိင်ငံေတာ်က 

ပံ့ပိုးမ များ၊ ေြပာင်းလဲမ များ လိုအပ်သကဲ့သို ြပည်သူလူထုကလည်း 

ဝိင်ုးဝန်းေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ပါသည်။ ယေနိင်ုငေံတာ်အကီးအက ဲ

သည် ပညာေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးကိ ုအထူးအေလးထားကာေဆာင်ရက် 

ရန် လမ်း န်မ များ ေပးလျက်ရိှပါသည်။ ကုိဗစ် - ၁၉  ကပ်ေရာဂါကုိ 

ထန်ိးချပ်လာိင်ုသည်ှင့အ်မ   ေကျာင်းများကိ ုတစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့ ်

ဖွင့လှ်စ်ေပးလျက်ရိှေသာ်လည်း အချိေသာ ိင်ုငေံရးလ ံေဆာ်သမူျား 

က ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေကျာင်းမတက်ေရး၊ တက သိုလ် 

ဝင်ခွင့စ်ာေမးပဲွ ဝင်ေရာက်မေြဖဆိေုရးအတွက် လ ံေဆာ်လျက်ရိှသည် 

ကို စိတ်မေကာင်းစွာေတွရှိရပါသည်။  

အမှန်တကယ်အားြဖင့်ဆိုေသာ် ပညာေရးှင့်ကျန်းမာေရးကို  

ိင်ုငေံရးှင့ ်ေရာယှက်မ မြပလပ်ုသင့ပ်ါ။ မည်သည့အ်စိုးရ အပ်ုချပ်ေစ 

ကာမ ူလူငယ်များ ပညာသင်ကားရပါမည်။ မည်သည့်ုိင်ငံတွင်မဆုိ 

တိုင်းြပည်ကိ ု အမှန်တကယ်ချစ်ြမတ်ိုးသူတိုင်းသည ် လူငယ်များ  

ပညာသင်ကားိုင်ေရးအတွက ်ဘက်ေပါင်းစုံမ ှအခွင့်အလမ်းရရန် 

ကိးစားလုပ်ေဆာင်ေပးေနကသည်။  ကမ ာေပ တွင် မည်သည့်အစိုးရ 

လက်ထက်ပညာေရးမို  အသိအမှတ်မြပဆိုသည်မှာ   ေရှကလည်း 

မရှိခဲ့သလို ေနာင်တွင်လည်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 

လူငယ်များ  စာသင်ခန်းများထဲတွင်သာရှိေနသင့်ပီး     ပညာ 

သင်ကားိင်ုသည့ ်အခွင့အ်ေရးများရရိှရန် လိအုပ်ပါသည်။ အွန်လိင်ုးမှ 

သင်ကားရန်ဆိသုည်မှာ လက်ေတွတွင် အခက်အခမဲျားစွာရိှပါသည်။ 

မိဘများကလည်း   အမှန်တကယ်    လက်ေတွကျကျနားလည ်

သေဘာေပါက်ကာ မမိတိို သား၊ သမီးများကိ ုပညာသင်ကားမ အခွင့် 

အလမ်းများ မဆုံး ံးေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးသင့်ပါသည်။   သိုမှသာ 

ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေသာ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကိုတည်ေထာင်

ရာတွင်    အဓိကလိုအပ်ချက်ြဖစ်သည့ ်အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ 

လူသားအရင်းအြမစ်များရရှိိုင်ပါမည်။ ိုင်ငံေတာ်ကလည်း အမှန် 

တကယ်ေြပာင်းလဲရန်လိုအပ်ချက်များကို လူေကာင်းလူေတာ်များ 

အသုံးချေြပာင်းလလဲိက်ုမည်ဆိပုါက    ြမန်မာိင်ုင၏ံပညာေရးသည်  

တိုးတက်လာမည်မှာ မလဲွဧကန်ပင်ြဖစ်ပါေကာင်း  အကြံပေရးသား 

တင်ြပလိုက်ရပါသည်။ ။

ပါေမာက  ေမာင်လွင်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဖလား ပထမအကမ်ိ စားပဲွတင် 

တင်းနစ်အားကစားပိင်ပွဲ   ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို 

ယေနတွင်   ေနြပည်ေတာ်    ေဇယျာသီရိမိနယ်ရှ ိ

စိုက်ပျိးပညာေပးေရးှင့်    ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

သင်တန်းေကျာင်း(AERDTC)၌ ကျင်းပသည်။

အာဟာရမ တစွာ စားသုံးေရး

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး 

က ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ ကိုဗစ်-၁၉ အပါအဝင် ေရာဂါ 

ဘယများ တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် ကိယ်ုခအံား 

ြမင့်တင်ေပးရန် အာဟာရမ တစွာ စားသုံးေရးှင့် 

ကိယ်ုလက်လ ပ်ရှား အားကစားေဆာင်ရက်ေရးသည် 

လိုအပ်ပါေကာင်း၊ အားကစားေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်

လူမ ဆက်ဆံေရးနယ်ပယ်လည်း    ပိုမိုကျယ်ြပန်  

လာမည်ြဖစ်ရာ    လယ်ယာက  ဖွံဖိးေရးတွင် 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

GIS Advanced Course Training, Pilot  Project  

in Social  Data  Collecting  for Remote Sensing  

သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယေန  နံနက် ၁၀ 

နာရတွီင်  ေနြပည်ေတာ်ရိှ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန 

စေုဝးခန်းမေဆာင်၌ ကိဗုစ်-၁၉  န်ကားချက်များှင့ ်

အညီ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေရ ေလးက ယခုသင်တန်းမတိုင်မီ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘ  ာှစ်အတွင်း    ုံးချပ်၊  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်များမ ှသင်တန်းသား သင်တန်းသူ  ၃၈၄ 

ဦးကို  Online  မှတစ်ဆင့်  GIS Basic Training  

ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးခဲ့ပီး အဆိပုါသင်တန်းမှ ထူးခ န် 

သည့် သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၄၁ ဦးကို ယခု 

သင်တန်းသို ဆက်လက်တက်ေရာက်ေစြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း။

အကျိးေကျးဇူးများရရှိိုင်မည်

အဆုိပါ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖင့် ေကျးလက် 

လမ်းတံတားစီမံကိန်းများ ေရးဆဲွအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရာတွင် Monitoring and Management  ြပလပ်ု 

ေပးိုင်ြခင်း၊    ေကျးလက်လမ်းတံတားများှင့ ်

သုေတသနလုပ်ငန်းက  များ၏ မှတ်တမ်းအချက် 

အလက်များကုိ  Main  Server  ၌ ထိန်းသိမ်းေပးုိင် 

ြခင်း၊   အနာဂတ်ကာလ     စီမံချက်များအတွက ်

စေုဆာင်းရရိှသည့ ်အချက်အလက်များ ထတ်ုေပးြခင်း 

ှင့် ေြမြပင်၌ လက်ရှိြဖစ်ေပ ေနေသာ အေြခအေန 

များကို တုိက်ုိက်စီမံကွပ်ကဲုိင်ြခင်းစသည့် အကျိး 

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဖလား ပထမအကမ်ိ စားပဲွတင် တင်းနစ်ပိင်ပဲွကျင်းပ
ဆက်စပ်ေနသည့ ်ဌာနများအချင်းချင်း၊ ဝန်ထမ်းများ 

အချင်းချင်းကားတွင် ခင်မင်ရင်းှီးမ များ ြဖစ်ေပ  

လာပီး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုသွက်လက်စွာ ေဆာင်ရက် 

လာိုင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   သိုြဖစ်ရာ    ေနစ် 

ံုးလုပ်ငန်း  လပ်ုကိင်ုေနကသည့ ် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများ 

အေနြဖင့ ်မမိဝိါသနာပါသည့ ်ကျန်းမာေရး အေထာက် 

အကူြပအားကစားတွင ်   ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်က 

ေစရန် အားကစားနည်းများအလိက်ု ပိင်ပဲွများကျင်းပ 

ေပးေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အုိင်အ းံကုိ ပဓာနမထားဘဲ 

ကျန်းမာေရးအသိြဖင့် ပါဝင်ယှ်ပိင်ကေစလုိေကာင်း၊ 

ထူးခ န်သည့်   ရက်ပုန်းသီးအားကစားသမားများ 

ေပ ထွက်လာပါကလည်း မမိဝိန်ကီးဌာနကိယ်ုစားြပ 

လက်ေရးစင်အားကစားသမားများအြဖစ် ဆက်လက် 

ကိးစားိုင်ရန်  ချးီြမင့်ေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဖလား 

ပထမအကမ်ိ စားပဲွတင်တင်းနစ် အားကစားပိင်ပဲွကိ ု

ကျင်းပရာ     ဦးစီးဌာနများှင့ ်  တက သိုလ်များ၏ 

ကိုယ်စားြပ အားကစားအသင်းများ ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ကစားကေကာင်း သိရသည်။              သတင်းစ်

GIS Advanced Course Training , Pilot Project in 
Social Data Collecting  for Remote Sensing  သင်တန်း ဖွင့်လှစ်

ေကျးဇူးများ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၏  e-Government Master 

Plan  အရ  GIS  စနစ်မှသည် ဝန်ကီးဌာနအဆင့်  

Enterprise GIS  စနစ်အထိ လက်ယှက်ထုိး ချတ်ိဆက် 

ေဆာင်ရက်သွားရန ်လိုအပ်ေကာင်း။  

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  GIS 

နည်းပညာကိ ု ၂၀၁၂  ခုှစ်တွင်  မိြပှင့ ်အိမ်ရာ 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏  Land Use Database and 

Analysis  ှင့်  Town Planning  လုပ်ငန်းစ်များ 

အတွက် စတင်အသံုးြပခ့ဲပီး GIS Server  ထေူထာင် 

ကာ ဆက်လက်အသုံးြပခဲေ့ကာင်း၊ လမ်းဦးစီးဌာနက 

လည်း  Road Spatial Information Infrastructure 

(RSII) အမည်ြဖင့ ်GIS Server  ကို ထူေထာင်ကာ  

Road Access Management , Accident Analysis  

ှင့ ် Hazard Management လပ်ုငန်းများ၌ အသုံးြပ 

လျက်ရိှေကာင်း၊ တတံားဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် Bridge 

Information  Management   System  ှင့ ် Bridge  

Progress  Reporting  System   များကုိ စတင်အသံုးြပ 

လျက်ရိှေကာင်း၊ အေဆာက်အဦဦးစီးဌာနက စတင် 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်  Project  Reporting  and 

Data   Management    System    ၌   အေဆာက်အအု ံ

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ဆက်စပ်သည့ ်

အချက်အလက်များအြပင် GIS  ေြမြပင်သတင်း 

အချက်အလက်များကိုပါ    ထည့်သွင်းေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရး 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် GIS Data Collection  စနစ်များ 

ှင့ ် GIS Server  ထူေထာင်အသံုးြပလျက်ရိှသက့ဲသုိ  

Social Data Collection  လပ်ုငန်းများှင့ ် Remote 

Sensing  စနစ်များ ပိမုိတုိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ရန် 

ယခကုဲသ့ိုေသာ Advanced Course သင်တန်းများကိ ု

ဖွင့လှ်စ်သင်ကားြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေခတ တာဝန်ခ ံ န်ကားေရးမှးချပ်  

ဦးဝဏ ေဇာ်က     သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရြခင်း၏ 

ရည်ရယ်ချက်များှင့ ်   အကျိးေကျးဇူးများကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပပီး  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးစိုးထွန်းိုင်က GIS လုပ်ငန်းစ်များကိ ုရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ယင်းေနာက်   Geo Trend Co., Ltd   မှ  GIS 

Advanced  Course  သင်တန်းေဆာင်ရက်ခဲ့မ ၊  

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များှင့ ်ုံးချပ်တို၌  GIS 

Enterprise  စနစ် ေအာင်ြမင်လာမ ှင့် နည်းပညာ 

တိုးတက်မ အေြခအေနများကို  Power Point  ြဖင့် 

ရှင်းလင်းတင်ြပပီး အဖဲွအလုိက်   “Road Selected 

by using Weighted Over Analysis for Socio- 

economic Sector / Physical Sector” ေခါင်းစ်ြဖင့ ်

သုပ်ြပရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်အဖဲွသည် 

သင်တန်းပိုချေနမ ၊    GIS   စနစ်ြဖင့်   လက်ေတွ 

ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေနများှင့ ်သပ်ုြပမ များကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အခမ်းအနားသို ေခတ တာဝန်ခံ န်ကားေရး

မှးချပ်၊  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဌာနကီးမှးများ၊ 

သင်တန်းဆရာများ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျား 

တက်ေရာက်ကပီး တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်မှ 

တာဝန်ရှိသူများက        ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

တက်ေရာက်ကသည်။                             သတင်းစ်

အရာထမ်းငယ ်အေြခခံသင်တန်း အမှတ်စ်(၁၁၉)  သင်တန်းဖွင့်လှစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး လှည်းကူးမိနယ် ဗဟုိဝန်ထမ်း 

တက သိလ်ု(ေအာက်ြမန်မာြပည်)၊ ရတနာသဃိ  ခန်းမ 

၌ အရာထမ်းငယ်အေြခခသံင်တန်းအမှတ်စ်(၁၁၉) 

ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၈ နာရတွီင် ကျင်းပ 

ရာ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) 

ပါေမာက ချပ် ဦးေဇာ်ေဇာ် တက်ေရာက်၍ သင်တန်း 

ဖွင့် အမှာစကားေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါ သင်တန်းဖွင့ပဲွ်သို ဒတုယိပါေမာက ချပ် 

(စမီခံန်ခဲွေရး)၊ ေကျာင်းအုပ်ကီး/ဒုတိယပါေမာက ချပ် 

(သင်ကားေရး)၊ ဌာနကီးမှး/ပါေမာက (ပညာဌာနမှး) 

များ၊ ဌာနမှး/တွဲဖက်ပါေမာက များ၊ ကထိကများ၊ 

သင်တန်းမှးများ၊ ဌာနခွဲမှးများ၊ လက်ေထာက ်

ကထကိများ၊ နည်းြပများှင့် အရာထမ်းငယ်အေြခခ ံ

သင်တန်းအမှတ်စ်(၁၁၉)သို တက်ေရာက်ကသည့် 

ဝန်ကီးဌာနများှင့် တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်အစုိးရ 

အဖွဲမှ ဒုတိယဦးစီးမှးအဆင့်ရှိ အရာထမ်းငယ ်

သင်တန်းသား   ၁၁၃  ဦး၊  သင်တန်းသူ  ၁၃၂ ဦး 

စစုေုပါင်း ၂၄၅ ဦး တက်ေရာက်ေကာင်းှင့ ်သင်တန်း 

ကာလမှာ ရက်သတ  ၁၀ ပတ်    ကာြမင့်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                              သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

ယေနညေန ၅ နာရခဲွီအချန်ိ တိင်ုးထွာချက်များအရ      

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ေတာင်ပိုင်း      (ဆူမားတား 

ေြမာက်ပိုင်းကမ်းလွန)်တွင်     ြဖစ်ေပ ေနေသာ 

ေလဖအိားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရိှေန 

သည်။ ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့် ဘဂ  လားပင်လယ် 

ေအာ် အေရှေတာင်ပိင်ုးတိုတွင်    တမ်ိအသင့အ်တင့ ်

မှ   တမ်ိထထူပ်ေနပီး ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် 

တွင် တိမ်အနည်းငယ် ြဖစ်ထွန်းေနသည်။                                

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် 

အေြခအေန



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀ 

ကလုသမဂ အတွင်းေရးမှးချပ်၏ ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ အထူးကိယ်ုစား 

လှယ် Ms. Christine Schraner Burgener ၏ ုံးခန်းကိ ုေနြပည်ေတာ် 

၌ ၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ 

အေနြဖင့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအေပ  ဦးတည်ချမှတ်သည့် အဆိုဆုံးြဖတ် 

ချက်များမှ ထွက်ေပ သည့ ်လပ်ုပိင်ုခွင့မ်ျားကိ ုအစ်တစိက်ု ဆန်ကျင် 

ကန်ကွက်ခဲ့ေသာ်လည်း ကုလသမဂ ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ကို 

ြပသသည့်အေနြဖင့် Ms. Christine Schraner Burgener ှင့် 

ကစိ ရပ်တစ်ခခုျင်းစအီလိက်ု ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ၎င်း၏ ုံးခန်း 

ကို ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ကလုသမဂ ၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာ ၂၅  ရက်စဲွပါ သတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ ကုလသမဂ အတွင်းေရးမှးချပ်က ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆိင်ုရာ အထူးကိယ်ုစားလှယ်သစ် ခန်အပ်ေကာင်းှင့ ်Ms. Christine 

Schraner Burgener ၏ ေနရာတွင် ဆက်ခံမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ ယခုအခါ Ms. Christine Schraner Burgener ၏ တာဝန် 

ပီးဆုံးပီြဖစ်ေကာင်း သိရသြဖင့် ၎င်း၏ုံးခန်းကို ြမန်မာိုင်ငံ၌ 

ဆက်လက်ထားရိှြခင်းမြပရန် ဆုံးြဖတ်ခဲေ့ကာင်း ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ ကလုသမဂ ဘက်သို ယေန(ဒဇီင်ဘာ ၂၀   ရက်)တွင် အေကာင်း 

ကားထားရှိပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ြဖစ်ပွားလျက်ရိှေသာ လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးှင့် အကမ်းဖက်မ  တားဆီးေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့ ်

ပတ်သက်၍ ပရိသတ်များ၏ ရင်တွင်းခံစားချက် စကားသံများကို 

သဇင် FM ၏ “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား”အစီအစ်မှ “CDM 

ေခါင်းစ်ေအာက်က ဘဝအာမခံချက်   ေပျာက်ဆုံးေနကသူများ” 

ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ဒဇီင်ဘာ ၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ထတ်ုလ င့တ်င်ဆက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

အလားတ ူဒဇီင်ဘာ ၂၉ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင်လည်း “ြပည်သ ူ

အေပ  မဟုတ်မမှန် ဝါဒြဖန် ေသွးထုိးလ ံေဆာ်ေနေသာ ြပည်ဖျက်မီဒီယာ 

များ” ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ေဆွးေွးတင်ဆက်မည်ြဖစ်ရာ  ပါဝင်ေဆွးေွးလိသု ူ

ပရိသတ်များအေနြဖင့် အပတ်စ် အဂ   ါေန  နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၁ နာရ ီ

အတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၈၉၉၀၉၉၅၉၅ သို အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ၊ 

အလပ်ုအကုိင်ှင့် ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်တုိကုိ Message 

ေပးပိုပါဝင်ိုင်ပီြဖစ်ေကာင်းှင့်   ပါဝင်လာသည့်ပရိသတ်များ၏ 

ဖန်ုးနပံါတ်များှင့ ်ကိယ်ုေရးအချက်အလက်များကိ ုလ ိဝှက်ေပးထား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                         သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

ရန်ကုန်မိေတာ်    စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

ဒုတိယဥက   (ဒုတိယမိေတာ်ဝန်)ဦးညီညီသည ်

ေကာ်မတီဝင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင် လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)ှင့ ် 

လ  င်သာယာ(အေရှပုိင်း)မိနယ်အကား ြဖတ်သန်း 

စီးဆင်းေနေသာ  ေတာင်ကားေချာင်း ေရစီးေရလာ 

ေကာင်းမွန်ေစရန် Excavator စက်ယ ရားယာ်ြဖင့ ်

ေချာင်းချဲထွင် ေဖာက်လပ်ုေနမ ှင့ ်အမ  က်ှင့ ်သေဲြမ 

များ  ဆယ်ယူရှင်းလင်းေဆာင်ရက်ေနမ ကိုလည်း 

ေကာင်း၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ် ေမခ 

လမ်းှင့ ်ဆပ်ိကမ်းသာလမ်းေထာင့ ်ပန်းလ  င်ြမစ်ကူး 

တတံားအနီး ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ေဖာက်လပ်ုေနမ ကိ ု

လည်းေကာင်း၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ် 

ပီမိုးနင်းလမ်းှင့် မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း သန်ရှင်း 

သာယာသပ်ရပ်ေရး ေဆာင်ရက်ေနမ များကိုလည်း

ေကာင်း၊   အင်းစိန်မိနယ်    မင်းဓမ ကုန်းေတာ် 

ေနာက်လမ်း(ဇင်ဇီယာလမ်း)   လမ်းတစ်ေလ ာက် 

၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ

ြပသေရာင်းချပွ ဲစတုတ ေန  ဆက်လက်ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

၂၀၂၁   ခုှစ်   ပုလဲအတွဲများှင့ ်

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွ ဲ(Mini 

Gems Emporium)   စတတု ေနကိ ု

ယေနတွင်       ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး

လမ်း န်ချက်များှင့်   အညီ 

ဆက်လက်ကျင်းပသည်။ 

ေလ့လာကည့် 

နနံက်ပိင်ုးမှစတင်၍ ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပ ရတနာကန်ုသည်များသည် 

မဏိရတနာ ေကျာက်စိမ်းခန်းမ 

အတွင်း         ြပသထားသည့ ် 

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများှင့ ်ခန်းမ 

အြပင်ဘက်ရိှ   သတ်မှတ်နယ်ေြမ 

အလိက်ု  ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ေကျာက်စိမ်း      အတွဲများကို 

စတ်ိကိက်     ေလလ့ာကည့် က 

သည်။ 

ြပပွဲ      တတိယေနတွင် 

ေကျာက်စိမ်းအတွဲအမှတ် (၁ မှ 

၂၅၀) အထိ  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ် 

ြဖင့် ေရာင်းချေပးခ့ဲရာ ေကျာက်စိမ်း 

အတဲွေပါင်း ၁၉၉ တဲွ ေရာင်းချိင်ုခဲ ့

ေကာင်းေကညာပီး   ယေနြပပွ ဲ

တွင် ေကျာက်စိမ်းအတွဲအမှတ ်

(၂၅၁)မှ (၅၀၀)အထိ အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချေပးခ့ဲရာ 

ရတနာကုန်သည်များက ခင်းကျင်း 

ြပသထားသည့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွ 

များကို    ကည့် စစ်ေဆးကပီး 

ေဈး န်း     တင်သွင်းလ ာများကိ ု

တင်ဒါပံုးများအတွင်းသုိ ထည့်သွင်း 

ကသည်။ 

ေကညာသွားမည်

ထုိေနာက်   ေကျာက်စိမ်းအတဲွ 

အမှတ်(၂၅၁)မှ  (၅၀၀)အထိ 

တင်သွင်းထားသည့ ်    ေဈး န်း 

တင်သွင်းလ ာများကုိ တာဝန်ရိှသူ 

များက      မွန်းလွဲ  ၃  နာရီတွင် 

ပိတ်သိမ်းပီး ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆး 

ကာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁  ရက်  နံနက် 

၁၁   နာရီတွင်   ေရာင်းချရသည့် 

ေကျာက်စိမ်း     အတွဲများအား 

ေကညာသွားမည ်   ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်      ြမန်မာ့ 

ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွ ဲ   ဗဟို 

ေကာ်မတနီာယက သယဇံာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး   ဦးခင်ေမာင်ရီ၊   ဒုတိယ 

ဝန်ကီး    ဦးမင်းမင်းဦးှင့ ်  ြပပွဲ 

ဗဟုိေကာ်မတီဝင်များသည် မဏိ 

ရတနာ ေကျာက်စမ်ိးခန်းမအတွင်း 

ရှိ   ေကျာက်စိမ်းအတွဲများှင့ ်

ခန်းမအြပင်ဘက်ရိှ ေကျာက်စိမ်း 

အတဲွများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ် 

ြဖင့ ်ေရာင်းချေပးေနမ  အေြခအေန 

များကို  ကည့် အားေပးသည်။ 

ပုလဲအတွဲေပါင်း  ၃၃၀ 

ေရာင်းချေပး ိုင်ခဲ့

ြပပွဲတွင ်ပုလဲအတွဲေပါင်း ၃၃၀ 

ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ ၁၉ ရက် 

အထိ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ရတနာ 

ကုန်သည်များကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချေပးခဲ့ရာ ပုလဲ 

အတွဲေပါင်း   ၃၃၀ ေရာင်းချေပး 

ိင်ုခဲ့ပီး     ဒဇီင်ဘာ   ၂၁   ရက်တွင် 

ေကျာက်စိမ်းအတွ ဲ      (၅၀၁)မှ 

(၇၈၀)အထိ ဆက်လက်ေရာင်းချ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    သိရ 

သည်။                           သတင်းစ်

အမ  က်များ၊ ေကျာက်တုံးှင့ခ်မဲျား ဖယ်ရှားရှင်းလင်း 

ပီးစီးမ ှင့်    လမ်းေဖာက်လုပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

ေြမြပြပင်ြခင်း ေဆာင်ရက်ေနမ များကိလုည်းေကာင်း 

ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရိှသမူျားအား လိအုပ်သည် 

များ မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍      ဒုတိယမိေတာ်ဝန်သည ်

မရမ်းကုန်းမိနယ ်ကမ ာေအးဘုရားလမ်း  ေရကူး 

ရာမလမ်းရှိ ေရကူးေရတွန်းစက်ုံ၌ ဖွင့်လှစ်သည့် 

ေရေလလွင့်ဆံုး ံးမ ေလ ာခ့ျေရး စမီခံန် ခဲွမ သင်တန်း 

အမှတ်စ်(၇/၂၀၂၁) သို တက်ေရာက်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ သင်တန်းတွင်  ေရေပးေဝေရးဆိုင်ရာ 

PI Data များ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ မိနယ်တာဝန်ခံများ၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊   ေရအရည်အေသွးဆိုင်ရာ 

သိေကာင်းစရာများ၊ ေရမီတာ ေကာင်း၊ မေကာင်း 

စစ်ေဆးြခင်း၊ အိမ်ေရဆက်သွယ်ြခင်းှင့် သန်ရှင်းမ  

ဆိုင်ရာ သိေကာင်းစရာများ၊ လ ပ်စစ်/စက်မ ဆိုင်ရာ 

များှင့် အဝီစိတွင်းများ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ ေရစက်များ 

ေမာင်းှင်ြခင်းှင့ ်ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ ေရအဝင်ှင့် 

NRW ခန်မှန်းြခင်း၊ Flow တိုင်းတာြခင်း၊ ေရေပးေဝ 

ေရး Design တွက်ချက်ြခင်း၊ DMA များ ေဆာင်ရက ်

ြခင်းှင့ ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ Commercial Loss Data 

များ စမီခံန် ခဲွြခင်းစသည့ ်ဘာသာရပ်များကိ ုရှစ်ရက် 

ကာ  စာေတွ၊  လက်ေတွ  သင်ကားပိုချသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

ရန်ကုန်မိေတာ်အတွင်း ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရးှင့် သန်ရှင်းသာယာသပ်ရပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်း 

များအား ေရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ နယ်စပ်ဂိတ် 

ေနြပည်ေတာ်ရှိ Ms. Christine 

Schraner Burgener ၏ ုံးခန်းကို 

ဆက်လက်ထားရှိြခင်းမြပရန် ဆုံးြဖတ်

သဇင် FM မှ “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” 

အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ ေနစ် စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

အသီးသီးမှ ေနစ် လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆး 

ထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀  ရက်တွင် 

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှ    ေဆးဝါးမျိးစုံ 

ငါးမျိး(စစုေုပါင်း ၂၈၀၆၄ ဒသမ ၂၀ ကလီိဂုရမ်)၊ 

နယ်စပ်(ချင်းေရ ေဟာ်၊ မူဆယ်)တွင် ကုမ ဏီ 

ငါးခတုိုမှ Oxygen Liquid Storage Container 

သုံးခု၊ Oxygen Liquid Distributor တစ်ခု၊ 

Pai Diclo Injection ၁၈၅၅၂ ခ၊ု Glucose and 

Sodium Chloride Injection အခု ၃၀၀၀၊ 

Disposable Face Mask ၁၉၀၀၀ ကီလိုဂရမ ်

တိုအား ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   အတွင်း 

လိုအပ်လျက်ရှိေသာ    လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားများကိ ုတိုးြမင့ြ်ဖန် ြဖး 

ေပးုိင်ေရး၊ ြဖန် ြဖးလျက်ရိှသည့် 

ဓာတ်အားစနစ်တည်ငမ်ိတိုးတက် 

ေကာင်းမွန်ေစေရး၊          လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေလျာ့နည်းပေပျာက်မ  

ကျဆင်းေစေရးတိုအတွက ်ခိုင် 

လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ/ ခိုင်လ ပ်စစ်

အင်ဂျင်နီယာများှင့ ်    လုပ်ငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို ယေန  

နနံက် ၉ နာရတွီင် ရန်ကန်ုလ ပ်စစ်         

ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိေုရးရှင်း 

(ုံးချပ်)   အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။ 

စ်ဆက်မြပတ်စစ်ေဆး

ေရှးဦးစွာ   လ ပ်စစ်ှင့စွ်မ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေအာင်သန်းဦးက  စက်မ ဇန်ုများ 

အတွက်   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

အြပည့်အဝ ြဖန် ြဖးေပးပုိုိင်ေရး 

ဓာတ်အားခွဲုံများ       တိုးချဲ 

တည်ေဆာက်သွားရန်   လိုအပ် 

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

ဟိုတယ်ှင့ ်     ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာေဌးေအာင်သည ်

ယေန  နံနက်ပိုင်းတွင ်ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရး

ဝန်ကီးဌာန နီလာခန်းမ၌ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

ကျင်းပေသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ အစည်း 

အေဝး (၂/၂၀၂၁)သို တက်ေရာက်သည်။

 အစည်းအေဝးသို   န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ်ဒုတိယ  န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊ ဌာနတာဝန်ခံများ တက်ေရာက်က 

ပီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတီဝင် ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စှီင့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ 

များမှ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ ဝန်ကီးများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

တတ်သိပညာရှင်များ၊  ပုဂ လိက ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အဖဲွအစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များှင့် ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီအပါအဝင ်  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

ုံးခဲွတာဝန်ခမံျားက အွန်လိင်ုးမှ ပါဝင်တက်ေရာက်က 

သည်။   

အစည်းအေဝးတွင ်  လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက    

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ကိဗုစ်−၁၉ ကပ်ေရာဂါသည် 

မျိးိုးဗဇီ အဆင့ဆ်င့ေ်ြပာင်းလလဲာပီး ေဒသတွင်းှင့် 

အမ်ိနီးချင်းိင်ုငအံချိ၌ပါ  ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနသြဖင့ ်

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင်    ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်  ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အည ီလုပ်ေဆာင်သွား 

ရန်လိုအပ်ေကာင်း။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးြမင့်ြဖန် ြဖးေပးိုင်ေရးှင့ ်ဓာတ်အားစနစ် 

တည်ငိမ်တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေလျာ့နည်းပေပျာက်မ ကျဆင်းေစေရး ေဆွးေွး
ေကာင်း၊   ဓာတ်အားခွဲုံများ 

အဆင့်ြမင့်ြပြပင်ေရးှင့် ဓာတ်အား 

ြပတ်ေတာက်မ  ေလျာ့နည်းကျဆင်း 

ေစေရးတိုအတွက် ထရန်စေဖာ်မာ 

များ၊ ဓာတ်အားခဲွုသံုံးပစ ည်းများ

ှင့ ် ဓာတ်အားလိင်ုးများ     ကံခ့ိင်ု 

ေရးတိုအား         စ်ဆက်မြပတ် 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့ ်

ဓာတ်အားြပတ်ေတာက်မ    မြဖစ် 

ေစေရး  ကိတင်စီမံေဆာင်ရက ်

သွားရန်လုိအပ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။   

ထိုေနာက်   ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီးအတွင်းရှ ိ       ခိုင်လ ပ်စစ် 

မန်ေနဂျာများ၊     ခိုင်လ ပ်စစ် 

အင်ဂျင်နယီာများှင့ ် ဘ  ာေရး 

တာဝန်ခံများက     မိမိတိုခိုင်/ 

မိနယ်များအတွင်း      လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း 

များကိ ု က  အလိုက်  ရှင်းလင်း 

တင်ြပပီး ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ် 

အားေပးေရးေကာ်ပုိေရးရှင်း ေခတ  

ဥက        ဦးေအာင်ေကျာ်ဦးက 

ြဖည့်စွက ် ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ကာ 

ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွ 

လုပ်ငန်း ဦးေဆာင် န်ကားေရး 

မှး ဦးေအာင်မင်းှင့် တာဝန်ရိှသူ 

တိုက ရန်ကုန်မိအတွင်း ြဖန် ြဖး 

ေပးလျက်ရိှေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ် 

သုံး     သဘာဝဓာတ်ေငွ (CNG) 

ြဖန် ြဖးေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊ 

ရန်ကုန်မိအတွင်း   LNG ရရှိေစ 

ေရး ေဆာင်ရက်မည့်အစီအမံတို 

ကို     ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

တင်ြပမ များအေပ   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက   လိုအပ်သည်များကိ ု

ြဖည့်ဆည်း   ေဆာင်ရက်ေပးပီး 

နိဂုံးချပ်အမှာစကား ေြပာကား 

သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ထုိေနာက်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ှင့်အဖွဲသည ်     ဗိုလ်တေထာင် 

မိနယ်        (သန်လျက်စွန်း) ရှိ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား  ပိုလ တ်ေရးှင့် 

ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနမ ှ    ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင်  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်  တည်ေဆာက်မည့ ်

၂၃၀ ေကဗွီ   သာေကတ-သီတာ 

ဓာတ်အားလိုင်း ၅ ဒသမ ၃ မိုင ်

ှင့် ၂၃၀/၆၆/၁၁ ေကဗွီ  သီတာ 

ပင်မဓာတ်အားခဲွု ံတည်ေဆာက် 

မည့်ေြမေနရာ၊   ဓာတ်အားလိုင်း 

သွယ်တန်း   တည်ေဆာက်မည့ ်

ေနရာတိုကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။

ရည်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

အဆိပုါ ၂၃၀ ေကဗီွ သာေကတ-

သီတာ ဓာတ်အားလိုင်း ၅ ဒသမ 

၃ မိုင်ှင့ ် ၂၃၀/၆၆/၁၁ ေကဗွီ 

သီတာ         ပင်မဓာတ်အားခွဲု ံ

တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု

၂၀၂၂-၂၀၂၃    ဘ  ာှစ်တွင် 

စတင်     အေကာင်အထည်ေဖာ ်

တည်ေဆာက်သွားရန ်  ရည်မှန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး    ယင်း 

ဓာတ်အားလိင်ုးှင့ ်ဓာတ်အားခဲွု ံ

ပီးစီးပါက ရန်ကုန်မိ၏  ှစ်စ် 

တိုးတက်သုံးစွဲလာေသာ ဝန်အား 

များကို  ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည့ ်

အြပင်  ရန်ကန်ုမိစည်ပင်သာယာ

နယ်နိမိတ်အတွင်း  ဓာတ်အား 

ြပတ်ေတာက်မ ြဖစ်ေပ ပါက အြခား 

ဓာတ်အားလိင်ုး တစ်လိင်ုးမှေပးပို 

ပီး          လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြပတ်ေတာက်မ ကို   ေလျာ့နည်း 

သွားေစေရး    တည်ေဆာက်ရန် 

စမီေံဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်း ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                

     သတင်းစ်

ခရီးစ်ေဒသအသစ်များ ေဖာ်ထုတ်ထားရှိမ အေြခအေန၊ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

ဆုများှင့် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ ချးီြမင့်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များ ေဆွးေွး

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ် ခရီးစ်များ    လာေရာက ်

လည်ပတ်လုိကေကာင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းလာမ  

များရှိေနပီြဖစ်သည့်အတွက ်  ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

ေဘးကင်းလံု ခံမ ရိှရန် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊ စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကိ ုသတ်မှတ်ြပ  ာန်းပီးသည့်အချနိ် 

တွင်   လက်ခံေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်  ကိတင်ြပင်ဆင ်

ေဆာင်ရက်ထားရှိရန ်လိုအပ်ေကာင်း။

ေနြပည်ေတာ်   ေကာင်စီနယ်ေြမအပါအဝင ်

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီး၌ သဘာဝကိ ု

အေြခခေံသာ ခရီးသွားလပ်ုငန်းများ၊ ေကျးလက်ေဒသ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ စုိက်ပျိးေရးကုိ အေြခခံေသာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် လူထုအေြခြပခရီးသွား 

လပ်ုငန်းများကိ ုကျယ်ြပန်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ေဒသခံြပည်သူများ၏  လူမ  

စီးပွားဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေရး    များစွာအေထာက ်

အကူြပိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  လပ်ုငန်းေကာ်မတအီတွင်းေရးမှး၊ 

ဟိတုယ်ှင့ခ်ရီးသွား န်ကားမ ဦးစီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှးချပ်က (၁/၂၀၂၁) ကိမ်ေြမာက် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်များ 

ှင့်စပ်လျ်း၍  ေဆာင်ရက်ဆဲ၊  ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ  

အေြခအေနများှင့ ်      ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ   Enchanting  Myanmar 

Health & Safety Protocol (HSP) အစီအစ်အရ 

ေဒသအဆင့်၊  အမျိးသားအဆင့်   အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ်များ ေလ ာက်ထားရယူိင်ုေရးေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသ 

ကီးှင့ ်ြပည်နယ်ဝန်ကီးများက ဧည့သ်ည်ဝင်ေရာက် 

မ ှင့် ဝင်ေငွရရှိမ အေြခအေန၊ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းရှိ    ဝန်ထမ်းများအား       ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ   အေြခအေန၊  ခရီးစ် 

ေဒသအသစ်များ   ေဖာ်ထုတ်ထားရှိမ အေြခအေန၊ 

Quarantine ဟိုတယ်များ ဖွင့်လှစ်ထားရှိမ  အေြခ 

အေန၊ ခရီးသွားြမင့်တင်ေရးအတွက် 360ႚ Video 

ိုက်ကူးမ အေြခအေန၊ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်

လုပ်ငန်းစ်များှင့်   လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို 

သက်ဆိင်ုရာက  အလိက်ု ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ဆက်လက်၍ ခရီးသွားလပ်ုငန်း တတ်သပိညာ 

ရှင်များက ိုင်ငံအတွင်း ေဒသဖွံဖိးေရးှင့ ်အလုပ် 

အကိုင်ဖန်တီးိုင်ေရး     Wellness  Tourism 

ေဆာင်ရက်ိုင်သည့်အေြခအေန၊ ဟိုတယ် Guest 

List Management System ြဖင့ ်ဧည့စ်ာရင်းတိင်ုကား 

မ အေြခအေန၊   ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားက  တွင် 

အာဆယီံိင်ုငအံချင်းချင်း အြပန်အလှန် အသအိမှတ် 

ြပေရး  အစီအစ်များကို   ရှင်းလင်းတင်ြပကပီး 

ပဂု လကိခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွအစည်း ကုိယ်စားလှယ် 

များက အာဆယီခံရီးသွားလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ ဆမုျားှင့် 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ   ချးီြမင့်ေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များ၊ HSP Website ကို ဝင်ေရာက်ေလ ာက် 

ထားရာတွင် အဆင်ေြပလွယ်ကူေစေရး၊ တုိင်းေဒသ 

ကီးများ၌ြဖစ်ေပ ေနသည့ ်ခရီးသွားဆိင်ုရာ သတင်း 

အချက်အလက်များကိ ုအချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီသတင်း 

ပိုိုင်ေရးအေြခအေနများကိ ုေဆွးေွးတင်ြပကရာ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ပီး နိဂုံးချပ် အမှာစကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                                               သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ုေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်း 

ှင့် နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက် 

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီစီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် 

ကန်ုသွယ်ေရးဇန်ုှင့ ်ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတုိမှ ကမု ဏ ီသုံးခ၊ု ယာ်စီးေရ 

ငါးစီးြဖင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်အရည် Storage Container/Tank ှစ်ခ၊ု ေအာက်ဆဂီျင်အရည် 

Distributor ှစ်ခုှင့် ှာေခါင်းစည်း ၁၉ တန်တိုကို တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်းများကုိသက်ဆုိင်

ရာ ဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည်S့OP များှင့်အညီ ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပး

လျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့် 

အသေိပးေကညာချက်များကိလုည်း အများြပည်သသူရိှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website 

ြဖစ်သည့် www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက် 

ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                                                            သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှ တင်သွင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

အာဟာရ     အေကာင်းေြပာလ င် 

အစာ    အုပ်စုကီးများအေကာင်းကိ ု

ချဲထွင်ေြပာေလ့ရှိကပါသည်။   ယခု 

အခါတွင်  ကေလးများပင ်ကစားရင်း 

ပညာယူေနကေသာ    “ေပျာ်ရ  င် 

ေလ့လာ၊ ကေလးတိုကမ ာ”အမည်ရှိ 

ြမန်မာ့ုပ်သံအစီအစ်တွင်    ပါဝင် 

ကည့် ိုင်ကေပပီ။  အစာအုပ်စုကီး 

များှင့ ်ပတ်သက်၍ ကေလးအရယ်က 

အစ  ဗဟုသုတရလာကပီ။  မိဘများ 

ကလည်း   ပါဝင်ပတ်သက်လာုံမက 

ုပ်/သံကည့ ်  ပရိသတ်များကလည်း 

စိတ်ဝင်စားစွာ      ေလ့လာိုင်က

ေပသည်။

ပို၍        ြပည့်စုံရန်အတွက ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ  ပညာရှင ်

များ၏  ၁၉၉၄ ခုှစ်က  အဓိပ ာယ် 

ဖွင့်ဆိုချက်များကိ ုတင်ြပလိုပါသည်။

အာဟာရဆိုသည်မှာ

အာဟာရကုိ ေနစ် စားေသာက် 

ေသာ အစာမှရရိှ၏။ ထိုေကာင့ ်အများ 

အားြဖင့ ်အစာအာဟာရဟ၍ူ ေပါင်းစပ် 

ေခ ေဝ ေနကပါသည်။    အစာထဲမှ 

ဓာတုပစ ည်းများသည်    အာဟာရ 

ဓာတ်များြဖစ်က၏။ အစာအမျိးအစား 

ေပါင်း များစွာရှိေသာ်လည်း အာဟာရ 

ဓာတ်မှာ  အုပ်စုခွဲကည့်လ င် အနည်း 

ငယ်သာရှိေပသည်။ 

မ တေသာ အစားအစာ

အစားအစာ  အမျိးအစားေပါင်း 

များစွာရိှသည့်အနက်  အချိအစာတွင် 

အာဟာရဓာတ် အနည်းငယ်သာ ပါဝင် 

သည်။ အချိအစာတွင် အာဟာရဓာတ် 

တစ်မျိးတည်း ပမာဏများစွာ ပါဝင်၏။ 

အချိအစာ၌မူ  အာဟာရဓာတ်မျိးစုံ 

ပါဝင်ကေပသည်။

က ်ုပ်တို  ေနစ်စားေသာက် 

ေနကေသာ  အစားအစာများသည ်

မ တေသာ အစားအစာြဖစ်ရန်  လိအုပ် 

၏။  မ တေသာ အစားအစာဆိသုည်မှာ 

လူတို၏  ခ ာကိုယ်အတွက်  လိုအပ် 

ေသာ အာဟာရဓာတ်များ အမျိးအစား 

စံုလင်စွာ  မ မ တတပါဝင်ေသာ အစား 

အစာများပင်ြဖစ်၏။  ခ ာကိယ်ုအတွက် 

စွမ်းအင်များ ရရိှေစေသာ    ကစီဓာတ်၊  

အဆီဓာတ်၊     ခ ာကိုယ်ကီးထွားေစ 

ေသာ  ပိတုင်းဓာတ်၊ ေရာဂါကာကွယ် 

ေရးှင့်  ခ ာကိုယ်   ဇီဝကမ ပါဝင်ရန် 

လိုအပ်သည်။

မ တေသာ အစားအစာအေကာင်း

ဗဟသုတုေတ ွရသွားုှံင့ ်လတူို 

ကျန်းမာိင်ုပလီားဟေူသာ  အေမးကိ ု

ပညာရှင်များက     ၁၉၉၄  ခုှစ်က 

ဤသိုမှတ်ချက်ေပး၏။

“က ်ုပ်တိုိုင်ငံသည် ရာသီဥတု 

မ တ၍   စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရး 

ေကာင်းမွန်စွာ     ြဖစ်ထွန်းသည့် 

အေလျာက် အစာေရစာ ေပါများေသာ 

ိုင်ငံပင်ြဖစ်၏။   ယင်းသို  အာဟာရ 

ဓာတ်ြပည့်ဝေသာ   အစားအစာများ 

ေပါများပါလျက် စနစ်တကျ  မစားတတ် 

ေသာေကာင့ ်  လူအချိမှာ တစ်နည်း 

နည်းြဖင့ ်    အာဟာရဓာတ်ချိတဲ့ 

ေနကရသည”် ဟူ၏။  

၁၉၉၄ ခုှစ်တွင်  စနစ်တကျ မစား 

တတ်ေသာ  ြမန်မာတိုသည်  ယခု ၂၀၂၁ 

ခှုစ်တွင် စနစ်တကျ စားတတ်သွားပလီား 

ဟူေသာ  ေမးခွန်းကို  ထပ်မံေြဖဆိုရန ်

လိုလာပါသည်။   အထူးသြဖင့ ်  ၁၉၉၄ 

ခှုစ်က ေလလ့ာသုံးသပ်ချက်များကိ ုမီှ၍ 

ှစ်ေပါင်းသုံးဆယ်နီးပါး    အသိပညာ 

ေပးခဲ့ေသာ  ရလဒ်များ (Health Out-

come) ှင့ ်     ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

ထိေရာက်မ  (Health Impact)   များကိ ု

ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း၊   င်းယှ်၍ 

သင်ခန်းစာယူြခင်း၊ ြပြပင်ေြပာင်းလဲ၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊     တိုးချဲ၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း     ေဆာင်ရက်ြခင်းများ 

ြပခဲ့ကပါသလားဟူ၍      လက်ေတွ 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ   အေမးပုစ ာများလည်း 

ေပ ေပါက်လာပါသည်။

ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ    သုံးသပ် 

ကည့်လ င်      အသိပညာဗဟုသုတ 

(Knowledge) ေတွလည်း   ြဖန်ေဝပီး 

ြဖစ်၏။ “အာဟာရြပည့်ဝ၍ ကျန်းမာ 

ကံခ့ိင်ုေသာ ိင်ုငသံားများ ြဖစ်လာေစရန် 

မူဝါဒ”   လည်းရှိ၏။ ကျန်းမာေရးှင့် 

ညွီတ်ေသာ အစားအစာများ ထတ်ုလပ်ု 

ေရာင်းချေရးဆိုင်ရာ    ဥပေဒလည်းရှိ၏။ 

ထိုအရာအားလုံးသည်  စာရက်ေပ မှာ 

အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာရှိေန၏။ 

လွန်ခဲေ့သာ ှစ်ေပါင်းသုံးဆယ်ခန်က 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် အများဆုံးေတွရေသာ 

အာဟာရဆိုင်ရာေရာဂါများမှာ -

- ပိုတင်း(အသားဓာတ်) အင်အား

  ချိတဲ့ေရာဂါ၊ 

- အာဟာရချိတဲ့   ေသွးအားနည်း

  ေရာဂါ၊ 

- အိုင်အိုဒင်းချိတဲ့ေရာဂါများ၊ 

- ဗီတာမင်ေအ    ချိတဲ့ေရာဂါများ

  ြဖစ်ေကာင်း သုံးသပ်ထား၏။

ဆက်လက်၍လည်း အစားအစာှင့် 

ပတ်သက်ေနေသာ ဆီးချိေရာဂါ၊ ေသွးတိုး 

ေရာဂါ၊ ှလုံး/  ှလုံးေသွးေကာကျ်း 

ေရာဂါ၊  အဝလွန်ြခင်းှင့် အဆစ်ေရာင် 

ြမန်မာတို၏     ကေလးများမှာမူ   အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် 
မ တေသာ   အာဟာရများကို    စားသုံးခွင့်   မကံ ေသာ်လည်း    

ကျန်းမာေရးအတွက်  အ ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ     အစာတု၊ အစာေယာင်၊  
ေဆးဆိုးအစာ၊ အချိရည်များကိ ုေကျးရာအေရာက်   ခရီးေပါက်ေအာင်  
ေရာင်းချေနသူများကို ဟန်တားမည့်သူမရှိ။ လူထုကျန်းမာေရးကို 
ထိခိုက်ေစသည့် အလုပ်များကို သိလျက်ြဖစ်ေစ၊ မသိဘဲှင့်ြဖစ်ေစ 
လုပ်ကေသာအရာများတွင်  ေဈးကွက်ထဲမှ အစားအစာများသည်   
အဟနအ်တားမရိှ ြဖစ်ေန၏။  ေတာရာအထိ တွင်ကျယ်စွာ ေရာင်းဝယ် 
ေနကသူများ    အသိတရားြဖင့်   သားသမီးချင်း   စာနာတတ်လ င် 
ေကာင်းေလစွဟု ယူဆမိပါ၏။

ေရာဂါများအေကာင်းကို    ဆက်စပ် 

တင်ြပထားကပါသည်။     ထိုစ်က 

ိုင်ငံသားများ  ေသဆုံးရြခင်းအေကာင်း 

ခံများတွင်   ကူးစက်တတ်ေသာ  ေရာဂါ 

များက အများစုြဖစ်ပီး  ယခုအခါ  မကူးစက် 

တတ်ေသာေရာဂါများြဖစ်သည့ ်  ဆီးချိ၊ 

ှလုံး၊ ေသွးတိုး၊ ေလြဖတ်၊ အသည်းေရာဂါ 

အမျိးမျိးတိုမှာ အဝလွန်ေရာဂါေနာက်မှ 

လိက်ု၍ ေကျာ်တက်ေနကပြီဖစ်ပါသည်။

ေရှးယခင်ကမူ   “ဝ မှ လှသည်” 

ထင်ကပါ၏။  တိုင်းသူြပည်သားေတွ 

အစာဝဝစားရေအာင်    ိုင်ငံေရးအရ 

စည်းုံးခဲ့ကပါ၏။  လူမ ေရးအရလည်း 

တွန်းအားေပးခဲ့ကပါ၏။   တစ်ချနိ်ကမူ 

“ပိန်မှလှသည်” ဟူ၍   စူပါေမာ်ဒယ် 

ပိန်ပိန်ကေလးများသည် စင်ေပ ေရာက ်

လာ၏။ ပိန်ချင်သူများအတွက် အာဟာရ 

အကံေပးပညာရှင်များ၊      ကီတိုအစာ 

(Keto Dict)ကအစ    တီထွင်ေရာင်းချ 

လာကသူများက    ေနရာရလာ၏။  

တွင်ကျယ်လာ၏။    ေမာ်ဒယ်ြဖစ်ချင ်

သူေတွသာ    မဟုတ်   အဝလွန်ေသာ 

ကေလးများအတွက်ပါ     ပိန်ေအာင် 

လုပ်ေပးမည့ ်ပညာရှင်များေပ လာ၏။ 

ြမန်မာြပည်မှာ    ဆယ်ေပါင်လူဝ 

အားတိုးေဆးများ၏  အသံတိမ်သွား 

ေသာ်လည်း   အဝလွန်ေသာ   လူကီး 

လူငယ်များ ြပည်လုံးအှံြပန်၍ ေနပါပီ။ 

စားိင်ုေသာက်ိင်ု၍  ဝဖိးေနကသလား။ 

မစားတတ်  မေသာက်တတ်၍  အဝလွန် 

ေနကသလားဟ ု  သုေတသနြပကရန ်

လိုေတာ့၏။ 

အခက်အခဲ အနည်းငယ်ရှိ

“ဝလို  လှလိုပါလား”    ဟူေသာ 

ပဋိသ ာရ စကားမှာ   လူမ ေရးစံတစ်ခုလုိ 

ထင်ဟပ်ခဲ့ပါသည်။       အမှန်ေတာ့ 

တစ်ေယာက်အေပ       တစ်ေယာက ်

ဂုစိုက်သည့်သေဘာြဖင့ ်     “ပိန်သွား 

တယ်” ၊ “ဝလာတယ်”  စသည်ြဖင့  ်

ေပးကေသာ   မှတ်ချက်များမှာ  အေလး 

အနက်ထားတတ်သေူတအွတွက် အခက် 

အခဲ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

“စားလိုေကာင်း၊ ေသာက်လိုေကာင်း၊ 

တစ်ေဖျာင်းေဖျာင်းပ”ဲဟ၍ူ တုံြပန်သမူျား 

ကိ ုကည့လ် င်လည်း ကိက်သည့အ်စာကိ ု

အားရပါးရစားခွင့်ရေနသည်ကုိ   ေကျနပ် 

ေနသည့ ်သေဘာေဆာင်၏။ မ တေအာင် 

စားမည့အ်စား ကိက်ရာကိ ုဝေအာင်စားဖို 

တွန်းအားေတွရှိေနပါသည်။    ဖွံဖိးမ  

အနည်းဆုံး  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ (LDC)သည် 

စားချင်တာှင့်   စားရတာ  ကွဲလွဲမ များ 

လှသြဖင့ ် အခွင့်အေရးသာရလ င် သတိ 

မထားဘဲ စားမိတတ်ကပါ၏။ 

ြမန်မာေတွ ဘယ်လို  အစားအစာ 

ကိက်တတ်ပါသနည်း။

အချိ၊ အငန်၊ အဆီများများပါေသာ 

အစားအစာများကုိ ကိက်တတ်ပါသည်။ 

အားလုံးကိက်ကသည်မှာ  အချိပင် 

ြဖစ်ပါသည်။       အချိရည်အမျိးမျိး 

ေဈးကွက်ထဲမှာ   တွင်ကျယ်ေနသည်ကိ ု

ေတွိုင်ပါသည်။  သိုြဖစ်၍ ေကာ်ြငာ 

များတွင်   အချိရည်ေကာ်ြငာများမှာ 

လက်ညိးထုိးမလဲွ၊ ပ်ု/သတွံင် ေရှာင်မလဲွ 

ြဖစ်ေနပါသည်။    ကိက်၍ေသာ်လည်း 

အေမာေြပေသာ်လည်း    အားရှိေအာင ်

ေသာက်သည်။

အမှန်ေတာ့  အချိရည်ေသာက်၍ 

အားရှိသွားေကာင်း    ကမ ာေပ တွင် 

အေထာက်အထားမရှိပါ။  ထိုအချိရည် 

ထတွဲင် ဘယ်လိေုဆးဝါးဓာတ်ပစ ည်းေတ ွ

ေရာစပ်ထား၍ မစားဘ ဲ၊ မအပ်ိဘ ဲအလပ်ု 

လပ်ုိင်ုသည်ဆိသုည့အ်ချက်ကိ ု  အခွင့် 

အေရးအြဖစ် အသုံးချေနေသာ လပ်ုငန်း 

များထဲတွင်    လူကုန်ကူးလုပ်ငန်းများ 

လည်းပါ၏။     မူးယစ်ေဆးကန်ုကူးလပ်ု 

ငန်းများလည်းပါ၏။  ဒုစိုက်လုပ်ငန်း 

များလည်းပါေလသည်။    မည်သိုပင ်

ြဖစ်ေစ တစ်တိင်ုးြပည်လုံးမှာ   အချိရည် 

အမျိးမျိး လ မ်း၍ေန၏။ 

၂၀၁၇ ခုှစ်က     ြပလုပ်ေသာ 

လူထုကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ   မဟာမဲ 

ေခါင်ေဒသတွင်း ိုင်ငံကိုယ်စားလှယ ်

များ၏ အစည်းအေဝးတွင် ထိင်ုးိင်ုငမှံ 

ပါေမာက က သူတုိုိင်ငံတွင် မူလတန်း 

ကေလးများကိ ုအဓကိထား၍ အချိရည် 

ေသာက်သံုးမ  ေရှာင်ရှားေရး ပညာေပး 

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေနေကာင်း 

ေြပာခဲပ့ါသည်။ ထိင်ုးိင်ုငတွံင် ကေလး 

များ  အဝလွန်လျက်ရှိ၏။ အချိအလွန် 

ကိက်ေသာ  လူမျိးများမှာ  စီးပွား 

ေကာင်း၍    အသားေကာင်းေကာင်း 

များများစားရေသာအခါ  အဝလွန်၍ 

ေရာဂါစုံလာ၏။    ေဘးနားကကပ်၍ 

အိုးအရင်း  အက င်းအကျန်စားေန 

ေသာ  ေခွးများပင်  အဝလွန်ေနကသည် 

ကို  ေတွေနရ၏။ 

အဟန်အတားမရှိြဖစ်ေန

ြမန်မာတို၏    ကေလးများမှာမ ူ

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်မ တေသာ 

အာဟာရများကို    စားသုံးခွင့်မကံ 

ေသာ်လည်း    ကျန်းမာေရးအတွက ်

အ ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ     အစာတု၊ 

အစာေယာင်၊ ေဆးဆိုးအစာ၊ အချိရည် 

များကို ေကျးရာအေရာက ်ခရီးေပါက် 

ေအာင် ေရာင်းချေနသမူျားကိ ုဟန်တား 

မည့်သူမရှိ။      လူထုကျန်းမာေရးကိ ု

ထခိိက်ုေစသည့ ်အလပ်ုများကိသုလိျက် 

ြဖစ်ေစ ၊ မသဘိှဲင့ြ်ဖစ်ေစ လပ်ုကေသာ 

အရာများတွင ်  ေဈးကွက်ထဲမ ှအစား 

အစာများသည်   အဟန်အတားမရှိ 

ြဖစ်ေန၏။  ေတာရာအထ ိတွင်ကျယ်စွာ 

ေရာင်းဝယ်ေနကသမူျား    အသတိရား 

ြဖင့်  သားသမီးချင်း  စာနာတတ်လ င် 

ေကာင်းေလစွဟ ုယူဆမိပါ၏။ 

“အစာအုပ်စုကီးေတွအေကာင်း 

မသိချင်ပါ။  မ တေသာ  အစာစားဖို 

အလုပ် ပ်မခံုိင်ပါ။  အားရိှဖုိလုိသည်။ 

တစ်ပဲွတုိး အားရိှလ င်ေတာ်ပ။ီ ဘာစား 

ရမှာလဲ။ အားရှိဖို ေသချာလ င် အားရ 

ပါးရ   စားပစ်လိုက်မည”်   ဤကား 

အေရှတိင်ုးသားများစွာတို၏ အပ်ိမက်။   

အားလုံး အားရိှချင်က၏။ အားတိုးေဆး 

ရှာေနက၏။ 

ထိုအထဲတွင်       မီးေလာင်ရာ 

ေလပင့်ေသာ    အေတွးအေခ တစ်ခု 

ဝင်လာ၏။ 

“အစာလည်းေဆး၊ ေဆးလည်း 

အစာ”ဟ ုဆိလုာေသာအခါ ေဆးရှာေန 

ေသာသူများ     အကိက်ေတွ၏။ 

“ေဆးေရာင်းသူများက      အစာကို 

ေဆးြဖစ်ဝါးြဖစ်ထတ်ုလပ်ုကာ  ချမ်းသာ 

သွားကေလသည်။      လူထုကား 

အာဟာရချိတဲ့မဲ။ ။

ေနမဲ ဆရာမဲဇာ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊  ၂၀၂၁

အန်ကာရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

တရူကီိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း  ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ     ၁၆၉၁၀     ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့ ် ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း   ၉၁၇၁၁၁၉ ဦး 

ရှိလာေကာင်း   တူရကီိုင်င ံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

တူရကီိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသူ   ၁၇၁ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့်     အဆိုပါေရာဂါြဖင့် 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း  ၈၀၄၁၅ ဦး ရှိလာေကာင်းှင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံအသီးသီးမှ   ဆင်းခွင့်ရရှိသူ  ၂၂၈၅၈ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

မက်ဒရစ ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

စပိန်ိုင်ငံ၌   လက်ရှိြဖစ်ပွားေနေသာ   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးအတွက်   စပိန်ဝန်ကီးချပ် 

ပက်ဒိုဆန်းချက်စ်သည ်    ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ  ေဒသ 

၁၇ခမှု အကီးအကမဲျားှင့ ်    ေတွဆုေံဆွးေွးသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်     ိုင်ငံအတွင်း   လူဦးေရ 

တစ်သိန်းလ င် ၅၁၁ ဦး န်း ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရလျက်ရှိရာ အဆိုပါအေရအတွက်သည ်

ဩဂုတ်လမှစတင်၍   အလွန်ြမင့်မားေသာ   ေရာဂါ 

ကူးစက်မ အေြခအေနသို     ြပန်လည်ေရာက်ရှိ 

ေနေကာင်းေတွရှိခဲ့ရပီးေနာက်   ဆန်းချက်စ်က 

ကိုလံဘို  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက်မ များအား 

ထိန်းချပ်ိုင်ရန်   သီရိလက  ာိုင်ငံရှိ  အများြပည်သ ူ

ဆိုင်ရာေနရာများသို     ဝင်ထွက်သွားလာမည့ ်

ိုင်ငံတကာခရီးသည်များှင့်    ေဒသခံများသည ်

ဇန်နဝါရ ီ၁ ရက်မှစတင်၍  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံပီးစီးေကာင်းလက်မှတ်အား   ြပသရန် 

လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက

ေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင်   ိင်ုငအံများအြပား၌ ကိဗုစ်-

၁၉ေရာဂါ     ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးေကာင်း 

လက်မှတ်အား    ကျယ်ြပန်စွာအသုံးြပေနပီး မိမိ 

ိင်ုငမှံိင်ုငသံားများသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ

ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများအား တကိျစွာလိက်ုနာရန် 

အားနည်းေနြခင်းေကာင့်     အထက်ပါအတိုင်း 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း   ကျန်းမာေရး 

စပန်ိဝန်ကီးချပ် ပက်ဒိဆုန်းချက်စ်ှင့ ်ေဒသဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးေဆွးေွးမည် 
တာဝန်ရှိသူများှင့ ်ေတွဆုံေဆွးေွးရန် ယခုကဲ့သို  

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုြပင်ိုင်ငံအတွင်း ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်းမျ်းများအား 

လက်ရိှအချန်ိတွင်  ြမင့်တင်သွားရန်လုိအပ်ေကာင်း 

ပက်ဒိဆုန်းချက်စ်က ေြပာကားသည်။  ိင်ုငအံတွင်း 

လက်ရှိေဆာင်ရက်ေနေသာ     ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေရးအစီအစ်သည် ေအာင်ြမင် 

မ ရှိပီး အသက် ၁၂ ှစ်အထက်ရှိသူ လူဦးေရ၏ ၉၀ 

ရာခိင်ု န်းကိ ုကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပးိင်ုခဲေ့ကာင်း 

၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကားဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တူရကီိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၆၉၁၀  ရှိ
တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် Sinovac 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ုိုင်ငံအတွင်း 

အေရးေပ အသုံးြပရန်     တူရကီကျန်းမာေရး 

အာဏာပုိင်များက အတည်ြပေပးခ့ဲပီးေနာက် ုိင်ငံ 

တစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

အစီအစ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ်တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူ   စုစုေပါင်း

 ၅၇ သန်း နီးပါးရှိေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၅၁ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စစုေုပါင်း 

၁၂၄ ဒသမ ၀၅ သန်းေကျာ် အသံုးြပပီးြဖစ်ေကာင်း 

တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေပကျင်း  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

တုတ်ုိင်ငံ၏ ှစ်စ်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထုတ်လုပ်မ ပမာဏသည်    ခုနစ်ဘီလီယံ 

ရှိေကာင်း တုတ်ိုင်ငံစက်မ ှင့်  သတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနက     ယေနတွင ်

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ စက်မ ှင့်  သတင်းအချက်အလက ်

နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၏ ဝန်ကီးေရှာင်ယာကင်က 

ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင်   တုတ်ိုင်ငံ၏ မိေတာ ်

ေပကျင်း၌  ြပလုပ်သည့ ် အမျိးသားအလုပ်သမား 

ညီလာခံတွင်   တုတ်ိုင်ငံ၏   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

တတ်ုိင်ုင၏ံ ှစ်စ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထတ်ုလပ်ုမ  ခနုစ်ဘလီယီရိှံ
ကာကွယ်ေဆး ထတ်ုလပ်ုမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ေနာက်ဆုံး 

အချက်အလက်များကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။

တုတ်ိုင်ငံ၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်အထိ ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်းတွင်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ ၂ ဒသမ ၆၈ သန်းေကျာ်  အသုံးြပပီး 

ြဖစ်ေကာင်းလည်း တုတ် အမျိးသားကျန်းမာေရး 

ေကာ်မရှင်မှ ထတ်ုြပန်သည့ ်အချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

လန်ဒန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌      လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း  ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ 

၁၂၁၃၃ ဦး စစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ ိင်ုငအံတွင်း အဆိပုါ 

ေရာဂါ  စတင်ြဖစ်ပွားချနိ်မှစ၍  ေနစ်ကူးစက်မ  

အများဆုံးြဖစ်လာေကာင်း    ဗိတိန်ကျန်းမာေရး 

ေအဂျင်စီက ယေနေြပာကားသည်။

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁၃၆၁၃၈၇ ဦးရှိ

ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ လက်ရိှအချန်ိအထ ိအဆိပုါေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း   ၃၇၁၀၁ ဦး ရှိလာြခင်း 

ြဖစ်သည်။ အလားတူ ဗိတိန်ိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သည့် 

၂၄ နာရီအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၈၂၈၈၆ ဦး   ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

အဆုိပါေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁၃၆၁၃၈၇ ဦး 

ရှိလာေကာင်း  ကျန်မာေရးေအဂျင်စီမှ    ယေန

ထုတ်ြပန်သည့် တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရ 

သည်။ 

ဗိတိန်၌ တစ်ရက်အတွင်း အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ခံရသ ူ၁၂၁၃၃ ဦးြဖင့ ်

ေနစ် ကူးစက်မ စံချနိ်တင်

အလားတ ူဗိတိန်ုိင်ငံတွင်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း   လူနာေလးဦး 

ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ြခင်းေကာင့်   အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း  ၁၄၇၂၁၈ ဦး   ရှိလာေကာင်း သိရ 

သည်။ လတ်တေလာအချနိ်တွင်   ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့်  ေဆးဝါးကုသမ ခံယူေနေသာ 

လူနာ ၇၆၁၁ ဦး ရှိေကာင်း သိရသည်။

အသွားအလာကန်သတ်မ ချမှတ်ရန်လိုအပ်

တစ်ချနိ်တည်းမှာပင်       ဗိတိန်အစိုးရ၏ 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ က မ်းကျင်ပညာရှင ်အကံေပး 

အဖဲွက ေဆးုမံျားတွင် အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း ကိုိနုာ 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များကို  ကာကွယ်ရန်  လာမည့် 

ရက်များအတွင်း     ေနာက်ထပ်   အသွားအလာ  

ကန်သတ်မ ချမှတ်ရန်လိုအပ်ေကာင်း   သတိေပး 

လိုက်သည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

သီရိလက  ာိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးေကာင်း 

လက်မှတ်အား ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစတင်၍ ြပသရန်လိုအပ်မည်

ဝန်ကီး ကဟီလီရီာရမ်ဘဝူလီာက ေြပာကားသည်။ 

ယခခုျမှတ်လုိက်ေသာ ကုိဗစ် -၁၉  ေရာဂါ  ကျန်းမာေရး  

စည်းမျ်းစည်းကမ်းအရ ြပည်သူများသည ် ကိုဗစ်-

၁၉ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးေကာင်း 

လက်မှတ်အား  မမိတိိုှင့အ်တတူကွ    ယေူဆာင်သွား 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကာသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိအချနိ်၌  အသက်၂၀ ှင့် 

အထက်ရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး   

အပိုေဆာင်း  ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်းသိရသည်။   

သရီလိက  ာုိင်ငံသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေရးအစီအစ်၌  Sinopharm၊ AstraZeneca၊ 

Pfizer၊ Moderna၊ Sputnik V.  ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများကို    အသုံးြပထိုးှံေပးလျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။

                   ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၇၅၁၃၇၉၂၅  ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဂျနီီဗာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

လက်ရိှအချန်ိတွင် အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်အား 

ကမ ာေပ ရိှ ုိင်ငံှင့်ေဒသေပါင်း ၈၉ ခု၌  ြဖစ်ပွားေန  

ေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွက ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် 

တွင်ေြပာကားသည်။ 

ထုိြပင် အဆုိပါဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ေကာင့် ေရာဂါ 

ြပင်းထန်စွာခံစားေနရချနိ်တွင ်   ၎င်းတိုထိုးှံထား 

သည့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးက ေရာဂါ 

တုိက်ဖျက်ေရးအတွက်   မည်မ လုပ်ေဆာင်ုိင်သည် 

ဆိုသည့်အချက်အပါအဝင်  အြခားလိုအပ်သည့ ်   

ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ  အချက်အလက်အများအြပားကုိ 

ကျယ်ြပန်စွာ မသရိှိရေသးေကာင်း  ကမ ာက့ျန်းမာေရး 

အဖွဲက ေြပာကားသည်။

ဖေနာင်ပင်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် 

တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ

မရိှခ့ဲြခင်းေကာင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူမရှိခဲ့သည်မှာ  ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

ေနာက်ပိင်ုး   ပထမဆုံး အကမ်ိြဖစ်ေကာင်း    

ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ ်  ဟွန်ဆန်က    

ေြပာကားသည်။

“ဒီေနဟာ   ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံမှာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူမရှ ိ

ခဲ့တာ      ၁၀    လတာကာလအတွင်း 

ပထမဆုံးအကိမ်ြဖစ်ပီး ဒီေနတစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

အေရအတွက်ကလည်း ခုနစ်ဦးပဲရှိခဲ့ပါ 

တယ်” ဟု  ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ ်

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၌ံ ၁၀ လတာကာလအတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသမူရိှ
ဟွန်ဆန်က ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင်  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူစစုေုပါင်း 

၁၂၀၄၂၃ ဦးရှိေကာင်း၊  အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့ ်  ေသဆုံးသူေပါင်း    ၃၀၀၅ ဦး 

ရှိေကာင်းှင့ ် ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

စုစုေပါင်း    ၁၁၆၈၀၃   ဦးရှိေကာင်း           

ကေမ ာဒီးယား  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသည် တုတ် 

ိင်ုငမှံ အဓကိေထာက်ပံသ့ည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများှင့်အတ ူိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ထိုးံှမ အစအီစ်ကိ ု ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၀ ရက် 

တွင် စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

လက်ရှိတွင်  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌  

လူဦးေရ ၁၆ သန်းရှိသည့်အနက်   ၈၈ 

ဒသမ ၉ ရာခုိင် န်း သုိမဟုတ်  ၁၄ ဒသမ 

၂၂ သန်းသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးတစ်ကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း  

ကေမ ာဒီးယားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌  ိုင်ငံ 

လူဦးေရ၏  ၈၅ ရာခိုင် န်း    သိုမဟုတ် 

လူဦးေရ ၁၃ ဒသမ ၆  သန်းနီးပါးသည် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ 

ထိးုံှမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ုိင်ငံလူဦးေရ 

၏  ၁၉ ရာခုိင် န်း သုိမဟုတ် ၃ ဒသမ ၀၆ 

သန်းသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးတတိယအကိမ်   အပုိေဆာင်း 

ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း ကေမ ာဒီးယား   

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဆက်လက် 

ေြပာကားသည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

အိ ယိုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  ၆၅၆၃ ဦး ရှိြခင်းေကာင့ ်

လက်ရိှတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ စုစုေပါင်း 

၃၄၇၄၆၈၃၈ ဦးရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏  ေနာက်ဆုံးထုတ်ြပန်သည့်အချက ်

အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ ၁၃၂ ဦးထပ်တုိး 

လာြခင်းေကာင့ ်  ေရာဂါေကာင့ ်   ေသဆုံးသူ  

စုစုေပါင်း ၄၇၇၅၅၄  ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

အဒစ်အဘာဘာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

အာဖရိကတိုက်၌   ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်   ညေနပိုင်းအထိ  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၁၅၅၆၉၁ ဦးရှိလာေကာင်း အာဖရိက 

ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာက ယေနတွင် ေြပာကား 

သည်။

အာဖရကိသမဂ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၏ ကျန်းမာေရးေအဂျင်စမီျားကိ ု

ကုိယ်စားြပသည့် အာဖရိက ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ 

ေြပာကားချက်အရ အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်းတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့်ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၂၅၉၆၇ ဦးရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း ၈၃၂၉၄၈၁ ဦးရိှေကာင်း သရိသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း

၃၄ ဒသမ ၇၄ သန်းေကျာ်ရှိလာ
အိ ိယုိင်ငံ၌ လက်ရိှတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးေတွ 

ရှိဆဲလူနာ စုစုေပါင်း ၈၂၂၆၇ ဦးရှိေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးံုများမှ ဆင်းခွင့်ရရိှသူ ၈၀၇၇ ဦးရိှြခင်းေကာင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

စုစုေပါင်း ၃၄၁၈၇၀၁၇ ဦးရှိလာေကာင်း  အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

 အဆိုပါ  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်အား 

စိုးရိမ်ဖွယ်ေကာင်းသည့်  ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ ်

ေကာင်း ိဝုင်ဘာ  ၂၆ ရက်တွင် ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ 

က သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။

အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်မ ြမင့်တက် 

လာြခင်းေကာင့ ် ဗိတိန်ှင့် ေတာင်အာဖရိက ိုင်ငံ 

အပါအဝင်  ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ  ေဆးုမံျား၌ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်   ေဆးုတံက်ေရာက်ကသုသ ူများြပားလာ 

သြဖင့်   ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ စနစ်များတွင် 

ဝန်ထပ်ုဝန်ပိုးများြဖစ်လာိင်ုေကာင်း  ကမ ာက့ျန်းမာ 

ေရးအဖွဲက သတိေပးခဲ့သည်။ 

ကိုးကား - စီဂျတီီအင်န်

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အိုမီခရန် ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်

ကမ ာ့ိုင်ငံှင့် ေဒသေပါင်း ၈၉ ခု၌ ြဖစ်ပွားေန

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၁၅ သန်းနီးပါးရှိလာ
အာဖရကိတိက်ု၌ ေတာင်အာဖရကိိင်ုင၊ံ ေမာ်ိကုိုိင်ုင၊ံ တနူီးရှား 

ိုင်ငံှင့် အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံတိုသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ

မ အများဆုံးိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း  

၃၂၉၂၆၀၉ ဦးရိှေကာင်းှင့် ေမာ်ုိကုိုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူေပါင်း ၉၅၂၆၂၈ ဦးရှိေကာင်း အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

 ေသဆုံးသူ  ၅၃၇၂၈၇၃ ဦး

 ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ  ၂၄၆၉၁၀၅၉၃ ဦး



ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်

ခန်မှန်းချက်

ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ ၂၀ 

မူးယစ်ေဆးဝါး  တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ 

ဝင်များပါဝင်ေသာ      ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ယမန်ေန  နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ဗန်းေမာ်မိ 

ေရ ြပည်သာရပ်ကွက်     မိပတ်လမ်းတွင ်

ထွန်းေအး(ခ)ေအာင်မျိးသူ   ေမာင်းှင်ပီး 

မာတူး(ခ)ေယာ်ထုန်      လိုက်ပါလာသည့ ်

ဆိုင်ကယ်ကိ ု စစ်ေဆးရှာေဖွရာ        ဘိန်းြဖ 

၁ ဒသမ ၁ ကီလိုကိုလည်းေကာင်း၊ ထိုအတူ 

ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် မူးယစ် 

ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ

ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်      ြမဝတီမိ 

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် ေြမနီကုန်းလမ်းဆုံ အာရှ 

လမ်းမကီးတွင ်   နီလာေအာင်ေမာင်းှင်ပီး 

အိြမတ်ြမတ်မျိး(ခ)အိေလး လုိက်ပါလာသည့် 

ဆိင်ုကယ်ကိ ုစစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၉၇၅၀ ကိုလည်းေကာင်း။

အလားတူ ယင်းေန  နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ 

ဝင်များပါဝင်ေသာ        ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

တရားမဝင်ကုန်စည်များ   တားဆီးထိန်းချပ်ေရးအတွက ်   ေရပူှင့် 

မရမ်းေချာင ်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတိုကိ ုဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်း 

အဖွဲများြဖင့ ်၂၀၁၇ ခုှစ် မတ် ၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ပီး  ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်   မ ေလး-မူဆယ် ြပည်ေထာင်စုလမ်းမ 

ကီးတစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် ပိုကုန် ၁၉၄ စီး၊ သွင်းကုန် ၁၀၆ 

စီး၊ ရန်ကန်ု-ြမဝတလီမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် ကန်ုသွယ်မ ယာ် သွင်းကန်ု 

၂၄၇ စီး ကုန်စည်များသယ်ယူပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။

အဆုိပါစစ်ေဆးေရးစခန်းများက တင်သွင်း/တင်ပုိေသာ ကုန်ပစ ည်း 

များအား  စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် 

တွင် မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းက တားဆီးမ  တစ်မ ၊ 

ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် သန်း ၁ ဒသမ ၄၀၀ ရိှ တရားဝင် စာရက်စာတမ်း 

တစ်စုံတစ်ရာ တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့် Lactasoy (125mlx60 Pcs) 

(200 Pkgs) အား သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း သရိသည်။         သတင်းစ်

No Product Name Pack Size

Price in

 Kyats 

(Retail)

Company Name

Antibiotics

1 Injection - Levofloxacin 500 mg 1x1 3000 Yadanar

2 Injection - Ceftriazone 1G 1's 700 KCL

3
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 1G
Vial 4900 Ready Medicine

4
Injection - Cefoperazone and

 Sulbactam 2G
Vial 9300 Ready Medicine

5 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

Anti-inflammatory

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

7 P.O Prednisolone Box of 10x10 2000 Aorta

8 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

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

10 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

ဗန်းေမာ်၊ ြမဝတီ၊ တာချလီိတ်ှင့် ေကျာက်မဲမိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင် 

အသံုးများသည့် ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

တာချလီိတ်မိ ေဆခမ်းရပ်ကွက ်  ရှမ်းကွင်း 

လမ်းတွင်  ပါသဲယုိကုိ ေတွရိှသြဖင့်   စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ  စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၁၀၀၀၀၊ 

ဘန်ိးြဖ သုည ဒသမ ၀၄ ကီလုိ ကုိလည်းေကာင်း၊ 

ထိုြပင် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် ည ၉ နာရီတွင် 

ေကျာက်မဲမိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ေကျာက်မဲမိ    

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်  မန်နားလမ်းရိှ ေအာင်လွင် 

ဦး၏ ေနအိမ်သို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ 

သညု ဒသမ ၀၄ ကလီိ၊ု စတ်ိက  ူးသွပ်ေဆးြပား 

၂၆၀၀ ကိ ုလည်းေကာင်း သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ် 

၎င်းတိုအား      မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ကို  

ေြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများဆိင်ုရာဥပေဒ 

အရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

(၂၀-၁၂-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

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

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

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

အိြမတ်ြမတ်မျိး(ခ)အိေလး၊   နီလာေအာင် တိုအား 

သိမ်းဆည်းရမိသည့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်

အတူ ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀

ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသ 

ကီး၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ ကချင်ြပည် 

နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်ှင့ ်ချင်းြပည ်

နယ်တိုတွင်   ညအပူချနိ်များ 

အနည်းငယ် ေလျာန့ည်းိင်ုသည်။

မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀

မ ေလးတိုင်း       ေဒသကီးှင့် 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတိုတွင ်

ေနရာကွက်ကျား   မိုးအနည်းငယ် 

ရာိုင်သည်။ ရာရန်ရာ န်း ၆၀ 

ြဖစ်သည်။  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ 

ကီးအထက်ပိုင်း၊   ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 

ကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည ်

နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိင်ုြပည်နယ် 

ှင့်      ကယားြပည်နယ်တိုတွင ်

တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းပီး 

ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

တိုတွင် အများအားြဖင့ ်သာယာ 

မည်။

 မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန် မွန်းတည့်ချနိ်

အထိ ခန်မှန်းချက်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမှ

ြဖစ်စ်မှာ ယေန  နံနက်ပိုင်းတွင်  KIA အဖွဲ၊ 

NLD ပါတီဝင်  အစွန်းေရာက်သမားများှင့် PDF 

အမည်ခအံကမ်းဖက်သမား ေခါင်းေဆာင်အချိပါဝင် 

သည့်   အင်အား   ၁၀၀ ခန်သည်   ေရဦးမိနယ ်

ေရြမက်ေကျးရာအတွင်း  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်  အစည်းအေဝးြပလုပ်ရန ်

စေုဝးေနေကာင်းကိ ု တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ကိ ုလိလုား 

ေသာ ေကျးရာသူ ေကျးရာသားအချိက လ ိဝှက်

သတင်းေပးပိုလာခဲ့သြဖင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

၎င်းတုိအစည်းအေဝး ြပလုပ်သည့်ေနရာကုိ  မွန်းလဲွ 

၁၂ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန်တွင်  စီးနင်းဝင်ေရာက်ခဲ့ရာ 

အြပန်အလှန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ များ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး 

မွန်းလဲွ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန်တွင်  အကမ်းဖက်သမား 

များအေနြဖင့ ်    ေကျးရာ၏အေရှေတာင်ဘက်သို 

ဖိုဖရဲဆုတ်ခွာ ထွက်ေြပးသွားခဲ့သည်။

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအေနြဖင့်  အြပစ်မဲ့ 

 ေကျာဖုံးမှ

ြဖစ်စ်မှာ မိင်မိနယ်  ဝက်ပုတ်ေကျးရာရှိ 

ဓမ သခုေအာင်ေြမရတနာ ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း၌ 

သီတင်းသုံးေနထိုင်သည့် ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ ်

းသုဇာတ (၆၁)ှစ်၊ ဝါေတာ်(၁၀)ဝါ(ဘ)ဦးသာပို 

သည် အြခားသဃံာေတာ် ှစ်ပါးှင့အ်တ ူ ကျန်ိးစက် 

ေနစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် ည ၁၁ နာရီခဲွခန်တွင် PDF 

အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက ေမာ်ေတာ်ယာ် 

တစ်စီးြဖင့ ်ေရာက်ရိှလာပီး ဆရာေတာ် းသဇုာတ 

တစ်ပါးတည်းကိုပင ် ေကျာင်းေရှသို ေခ ေဆာင်၍ 

မုခ်ဦးအနီး၌  ဓားြဖင့ ်ရက်ရက်စက်စက ်ခုတ်သတ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက ်

သမားများသည် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာြဖစ်ေသာ 

သဃံာေတာ်များကိ ုအေကာင်းအမျိးမျိးြပ၍ လပ်ုက ံ

သတ်ြဖတ်လျက်ရှိရာ ယခုအချနိ်အထိ ၎င်းတို၏ 

သတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်သဃံာေတာ် ၁၇ ပါးပျလွံန်ေတာ် 

မူခဲ့ပီး အကမ်းဖက်သမားများ၏ရန်ကိ ုေကာက်ရံ 

ေသာ သံဃာေတာ်အချိမှာလည်း  ေဘးအ ရာယ် 

ကင်းရာသို    တိမ်းေရှာင်လျက်ရှိေကာင်း    သိရ        

သည်။

ထပ်မံစစ်ေဆးချက်အရ ပျလံွန်ေတာ်မူခဲ့သည့် 

ဆရာေတာ်မှာ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးှင့်ညီအစ်ကုိ 

ေတာ်စပ်သြူဖစ်ပီး ဆရာေတာ်အေနြဖင့ ်အကမ်းဖက် 

အဖွဲ၏  လုပ်ေဆာင်ချက်များအေပ   အကမ်းဖက ်

လူသတ်လုပ်ရပ်များမှာ     လက်ရှိဘဝသာမက 

ေနာင်သံသရာအထိပါ အကျိးယုတ်ေစိုင်ေကာင်း၊ 

ရာသ၊ူ ရာသားအချင်းချင်း ယခကုဲသ့ို စွပ်စဲွသတ်ြဖတ် 

ေနမ များေကာင့ ်တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး အမန်ုးပွားေစကာ 

ရပ်ရာေအးချမ်းမ ကို    ပျက်ြပားေစိုင်ေကာင်း၊ 

သိုြဖစ်၍  ဗုဒ ဘာသာေကာင်းများ   ပီသစွာြဖင့ ်

အကမ်းဖက်၊ လသူတ်၊ မီး   အစရိှသည့ ် အကမ်းဖက် 

လပ်ုရပ်များကိ ုရပ်တန်ပီး ရပ်ရာေအးချမ်းတည်ငမ်ိမ  

ရှိေစေရး   ကိးစားေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်းတိုကိ ု

ဘုရားေဟာေဒသနာတရားများှင့်အည ီ ေခ ယူ၍ 

ဆိဆုုံးမခဲဖ့ူးေကာင်း၊ ထိသုို ေခ ယဆူိဆုုံးမေြပာဆိမု  

များအေပ  ေကျနပ်မ မရိှသြဖင့်  အကမ်းဖက်သမား 

များက ယခုကဲ့သို လာေရာက်၍ ရက်ရက်စက်စက ်

လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်တွင်    ဆရာေတာ်အား 

ရက်ရက်စက်စက ်  လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့သည့ ်PDF 

အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများအား    လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက အြမန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိေရး လိုအပ် 

သည့လ်ုံ ခံေရးလပ်ုငန်းများ တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း  သိရသည်။                        သတင်းစ်

ြပည်သူှင့် ၎င်းတို၏ေနအိမ်  အေဆာက်အဦများ 

ထိခုိက်မ မရိှေစေရး သတိြပေရှာင်ရှားေဆာင်ရက်ခ့ဲ

မ ေကာင့ ်  ြဖစ်စ်တွင်   ေကျးရာသ ူ ရာသားများ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ မရှိဘဲ    အကမ်းဖက်သမား      

ေလးဦးကို   အေသဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး  ၎င်းတိုထံမ ှ

တစ်လုံးထိုးေသနတ ်သုံးလက်၊ လက်ပစ်ဗုံး သုံးလုံး၊ 

လက်လုပ် လက်ပစ်ဗုံး ၂၃ လုံး၊   လက်လုပ်မိုင်းကီး 

သုံးလုံး၊ အမ်-၂၂ ကျည် ၄၄၄ ေတာင့်၊ ပွိင့်-၂၂ ကျည် 

၅၉ ေတာင့်၊ လ ပ်စစ်ဒီတိုေနတာ အေချာင်း ၃၅၀၊  

ယမ်းကိးေခွ သံုးေခွ၊ ယမ်းမ န် ေလးပိဿာ၊ လက်လပ်ု 

သုံးေချာင်းေထာက်စင် တစ်ခှုင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်ေကျးရာအချိ 

အတွင်း  ဝင်ေရာက်၍    အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာ ေဒသခြံပည်သမူျား ေအးချမ်း 

တည်ငမ်ိစွာ ေနထိင်ုိင်ုေရးအတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

များက  နယ်ေြမလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ   တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ်  အကမ်းဖက်အဖွဲ 

များ၏ ဝင်ထွက်သွားလာမ     သတင်းများရရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး၍ နယ်ေြမ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန် 

သက်ဆိုင်ရာမ ှ     သတင်းထုတ်ြပန်ထားေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ေရဦးမိနယ်      ေရြမက်ေကျးရာတွင ်

အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ လပ်ုေဆာင်ရန် စေုဝးေန 

ေသာ  အကမ်းဖက်သမားများအား  ဝင်ေရာက ်

ဖမ်းဆီးရမိသည့်ေနရာြပပုံ။

မိင်မိနယ် ဝက်ပုတ်ေကျးရာရိှ “ဓမ သုခေအာင်ေြမရတနာ” ဘုန်းကီးေကျာင်း ေကျာင်းထုိင်ဆရာေတာ် 

းသုဇာတအား အကမ်းဖက်သ ူ၁၀ ဦးခန်က သတ်ြဖတ်မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၌  

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားများ ေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားကုိ

ယမန်ေနနံနက် ၁၀ နာရီက  ကျင်းပခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား

ေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားတွင် လ  င်သာယာ 

(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်  အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ  မိနယ်အုပ်ချပ် 

ေရးမှး ဦးစိုးဝင်းိင်ုက အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် 

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန   မိနယ ်

လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်တွင် ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့်

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

ဦးစီးမှးုံးမ ှမိနယ်ဦးစီးမှး ဦးကိုကိုက  

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်း       

ေဆာင်ရက်ေပးရသည့် အေကာင်းအရာ 

များကို ေြပာကားခဲ့သည်။

ေပးအပ်

လ  င်သာယာ(အေနာက်ပုိင်း)မိနယ် 

ရှိ အမှတ်(၁၆)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၁၁)

ရပ်ကွက်ှင့်    အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက ်       

ေနြပည်သမူျားအား  ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့် 

အသက်(၁၀)ှစ်ြပည့် ိင်ုငသံားကတ်ကိင်ု 

ေဆာင်သည့်ကတ်ြပားများှင့် အသက် 

(၁၈)ှစ်ြပည့် ိင်ုငသံားကတ်ကိင်ုေဆာင် 

သည့်ကတ်ြပားများ စုစုေပါင်း ၃၂၂ ကတ် 

ှင့် အိမ်ေထာင်စုစာရင်းတုိအား  ေပးအပ် 

ခဲ့သည်။

လ  င်သာယာ(အေနာက်ပုိင်း)မိနယ် 

အတွင်းပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ကုိင်ေဆာင် 

သင့်သည့် ကတ်ြပားတစ်မျိးမျိးထတ်ုေပး

ိုင်ေရးအတွက်   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး       

ကတ်ြပားများ ြပလပ်ုေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

ကို ေမ  ၃  ရက်မှစတင်၍ ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိပီး    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားှင့် အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း 

ေဆာင်ရက်ရန်     ကျန်ရှိေနေသးသည့်          

ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအုပ်စုများကိုလည်း 

ဆက်လက်၍ ကွင်းဆင်းြပလုပ်ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးုံးမ ှသိရသည်။

ေဝေဝ(ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊  ၂၀၂၁

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် 
ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

သံြဖဇရပ်
မွန်ြပည်နယ် သြံဖဇရပ်မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆေံရး 
ဦးစီးဌာန လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် နံနက် 
၁၀ နာရီက   (၇၄)ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်
ေဟာေြပာပွဲှင် ့စာအုပ်စာေစာင်ြပပွဲကိ ုကျင်းပသည်။

ေဟာေြပာပွဲတွင ်ြပန်ကားေရးှင် ့ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 
မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ေအးေအးမွန်က လွတ်လပ်ေရးအေကာင်း အသိ 
ပညာေပးေဟာေြပာပီး စာအုပ်၊ စာေစာင်ြပပွဲကို ခင်းကျင်းြပသခ့ဲရာ 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားက စတ်ိပါဝင်စားစွာ ဖတ် ေလလ့ာခဲ့က 
ေကာင်း သိရသည်။                                     မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကန်ကီးေထာင် ့
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်တွင် (၇၄)ှစ်ေြမာက် 
လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွကုိ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ 
ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက နွင်းဂရက်ေကျးရာ အေြခခံပညာအထက ်
တန်းေကျာင်းခွဲ၌ ကျင်းပသည်။ 

ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်  နွင်းဂရက်ေကျးရာ  အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းေကျာင်း(ခဲွ) ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီး ေဒ စန်းစန်းဝင်းက 
ေဟာေြပာပွဲကျင်းပရြခင်းရည်ရယ်ချက်ကိ ုရှင်းလင်းခဲ့ပီး ြပန်ကား 
ေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ဇင်မာဦးက 
လွတ်လပ်ေရးေနြဖစ်ေပ လာပုံသမိုင်းေကာင်းှင် ့လွတ်လပ်ေရး၏ 
အဓပိ ာယ်၊ လွတ်လပ်ေရးအား မျိးဆက်သစ်တို ထန်ိးသမ်ိးရမည့်တာဝန် 
များကို ေဟာေြပာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။      လှမင်းထွဋ(်ြပန်/ဆက်) 

ေကာ့ကရိတ်
ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနှင့် ပညာေရးဌာနတုိ 
ပူးေပါင်း၍ စာအုပ်၊ စာေစာင်ြပပွဲှင့် ကာယစွမ်းရည်ပိင်ပွဲများကို 
ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်  နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ  
ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ေကာ့ကရိတ်ခိုင်ုံးခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။

ကာယစွမ်းရည်ပိင်ပွဲများြဖစ်သည့ ်ခါးလှည့်ကွင်းပိင်ပွဲှင့ ်ခဲလုံး 
ေကာက်ပိင်ပဲွတုိတွင် အ.မ.က (၁၃) ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ
၂၀ တိုက အသီးသီးဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့ ်အသိပညာ 
ဗဟုသုတများရရှိေစရန်ှင့် စာေပကို ြမတ်ိုးတန်ဖိုးထားတတ်ေစ 
ရန်ရည်ရယ်၍ စာအုပ်၊ စာေစာင်များကို အမျိးအစားပညာရပ်များ 
အလုိက် ခင်းကျင်းြပသခ့ဲရာ ြပပဲွသုိ တက်ေရာက်လာသည့် ဆရာ ဆရာမ 
များှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဖတ်  
ေလ့လာခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။   ေစာေအာင်မျိးလွင ်(ြပန်/ဆက်)

ေကာ့ေသာင်း 
(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ် 
ေကာ့ေသာင်းခိုင် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 
လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမတွင ်ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက 
စာအုပ်ြပပွဲှင့ ်စာဖတ်ဝိုင်းြပလုပ်သည်။

စာအုပ်ြပပဲွသုိ လာေရာက်ေလ့လာကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 
ကေလးများအား  လွတ်လပ်ေရး၏တန်ဖိုးှင့ ် လွတ်လပ်ေရးကိ ုအစ် 

ထိန်းသိမ်းတတ်လာေစေရး၊ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ ြဖစ်စ်များှင့် 
အြခားဗဟုသုတြဖစ်ဖွယ ်စာအုပ်၊ စာေပများ ခင်းကျင်းြပသထားရာ 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား စတ်ိပါဝင်စားစွာ ကည့် ေလလ့ာခဲ့က 
သည်။ 

ထုိအြပင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ကေလးငယ်များအား စာဖတ်ဝိင်ုး 
ြပလုပ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။              ေကျာ်စိုး (ေကာ့ေသာင်း)

ချင်းေရ ေဟာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀

ရှမ်းြပည်နယ ်ကိုးကန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ

ေဒသအတွင်းရှ ိ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းေဆာင ်

ရက်ထားရိှမ များကိ ုရှမ်းြပည်နယ် စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစးီဌာန ြပည်နယ်ဦးစီးမှး( န်ကားေရးမှး) 

ဦးချိုိင်ထွန်း၊       ဒုတိယြပည်နယ်ဦးစီးမှးံုး 

(လား  းမိ)မှ         ဒုတိယ န်ကားေရးမှး  

ဦးေမာင်ေမာင်ေအးှင့်  တာဝန်ရိှသူများသည်    

ယမန်ေနက  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့သည်။

ြပည်နယ်ဦးစီးမှးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားသည်

ကုိးကန် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသအတွင်းရှ ိ

ေလာက်ကိုင်၊  ကုန်းကမ်း၊  ေမာ်ထိုက်ှင့ ်

ချင်းေရ ေဟာ်မိတိုမှ     ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေတွဆု၍ံ ေလာက်ကိင်ုမိနယ် နားလေီကျးရာ 

ဘိန်းအစားထိုးဖွံဖိးေရး ခံတွင ်စိုက်ပျိးေရး 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ထားမ များကို ေဆွးေွး 

ခဲ့သည်။  

ထိုေနာက် အဆိပုါ ဘန်ိးအစားထိုးဖံွဖိးေရး

ခံအတွင်း စိုက်ပျိးထားရှိသည့် ကိုးကန်           

လက်ဖက်စံြပစုိက်ခင်း၊ ကံသီးံှစံြပကွက်ှင့် 

ကံသီးှံမျိး  ယှ်ပိင်စမ်းသပ်ကွက်၊ ပဲရာဇာ 

မျိးသန်စံြပကွက်၊ စားေတာ်ပဲမျိးသန်  စံြပ 

ကွက်၊    ကိုလာဆီမုန်ညင်းမျိး   ေလးမျိး 

ယှ်ပိင် စမ်းသပ်ကွက်တိုကို  ကွင်းဆင်း 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

အလားတူ စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ချင်းေရ ေဟာ် 

မိ ဦးစီးမှးုံးဝင်းအတွင်း စိက်ုပျိးထားရိှသည့ ်   

ပန်းှမ်းစြံပကွက်၊ ပပဲပ်ုစြံပကွက်ှင့ ်ကသံီးံှ 

ေြခာက်မျိး မျိးယှ်ပိင ်စမ်းသပ်ကွက်တိုကိ ု

ကွင်းဆင်းကည့်  စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။             စည်သူေမာင်ေမာင်(ြပန်/ဆက်)

ပခုက    ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး လမူ ေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးစုိးပုိင်ြမင့်သည် ပခုက  

ခိုင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     

ဦးစန်းလ  င်ှင့်        အဖွဲဝင်များ 

ှင့အ်တ ူယေနနနံက် ၈ နာရခဲွီက 

ပခုက တက သိုလ်တွင် ြပလုပ် 

သည့်   ြမန်မာ့သမိုင်းေကာင်း 

တစ်ေလ ာက် မျိးချစ်စိတ်ဓာတ ်

ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရးလ ပ်ရှားမ 

များ   အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲသို 

တက်ေရာက ်  အမှာစကားေြပာ 

ကားသည်။

ေမးြမန်းေဆွးေွး

ဆက်လက်၍ ပခုက တက သုိလ် 

ဒုတိယပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာ 

ခင်ခင်ထွတ်က အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွ 

ြပလုပ်ရြခင်း   ရည်ရယ်ချက်များ 

အေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားပီး 

ပခုက တက သိုလ် သမိုင်းဌာနမ ှ

ပါေမာက  (ဌာနမှး) ေဒါက်တာ 

ခင်ြဖြဖသန်းက ြမန်မာ့ိင်ုငေံရး 

သမုိင်းလ ပ်ရှားမ များကို ဆန်းစစ် 

ေလ့လာြခင်း   (၁၈၈၆-၁၉၃၀) 

ေခါင်းစ်ြဖင့်   လည်းေကာင်း၊ 

ပါေမာက  ေဒါက်တာြမတ်စ ာ 

ေအးက ြမန်မာိင်ုငလွံတ်လပ်ေရး 

ကိးပမ်းမ   (၁၉၄၅-၁၉၄၈) 

ေခါင်းစ်ြဖင့်   လည်းေကာင်း၊ 

တွဲဖက်ပါေမာက  ေဒါက်တာစန်း 

စန်းတင့က် ေတာင်သလူယ်သမား 

လ ပ်ရှားမ ကို  ဆန်းစစ်ေလ့လာ 

ြခင်း  ေခါင်းစ်ြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ 

တွဲဖက်ပါေမာက   ဦးတင်ထွန်း 

ေအာင်က  ဖက်ဆစ်ဂျပန်ေတာ ်

လှန်ေရး      (၁၉၄၁-၁၉၄၅)                   

ေခါင်းစ်ြဖင့်    လည်းေကာင်း 

အသီးသီး  ေဟာေြပာေဆွးေွး 

ကရာ တက်ေရာက်လာကသည့် 

ပခုက တက သိုလ်ပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာ   တင်ထွန်းေအာင်၊ 

ဒုတိယပါေမာက ချပ်၊ ပါေမာက  

(ဌာနမှး)များှင့် ဆရာ ဆရာမ 

များက  ေမးြမန်းေဆွးေွးက 

သည်။ 

ထုိေနာက် အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွ 

တွင် ေဟာေြပာေဆွးေွးသူများ 

အား တာဝန်ရှိသူများက ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဆလိုင်းကိုကီး

ပခုက တက သိုလ်၌ ြမန်မာ့သမိုင်းေကာင်းတစ်ေလ ာက် 

မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး လ ပ်ရှားမ များ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

ကိုးကန ်ကိယ်ုပိင်ုအုပ်ချပ်ခွင့ရ်ေဒသရိှ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ထားရိှမ  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားကိ ု၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန 

တွင် အစမ်းေလက့ျင့ြ်ခင်းအခမ်းအနားှင့ ်၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၄:၀၀ 

အချန်ိတွင် ြပည်သူရင်ြပင်၌ ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ရာ အခမ်းအနား 

ကျင်းပစ်အတွင်း ြပည်လမ်းကို ေခတ ပိတ်ထားမည်ြဖစ်သြဖင့ ်

ြပည်လမ်းအတိင်ုး ေြမာက်မှေတာင်ဘက်သို ေမာင်းှင်သွားလာေသာ 

ယာ်များသည်  ေြမနီကုန်းမီးပွိင့်တွင ်  ညာဘက်သို   ချိးေကွ၍ 

ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းသိုလည်းေကာင်း၊    ြပည်လမ်းအတိုင်း 

ေတာင်မှေြမာက်သို ေမာင်းှင်လာေသာယာ်များသည် ြပည်ေထာင်စ ု

ရိပ်သာလမ်းဘက်သို ချိးေကွ၍ ဗဟိုလမ်း၊ အလုံလမ်းမှတစ်ဆင့ ်

ေအာက်ကည့်ြမင်တုိင်လမ်းသုိလည်းေကာင်း ဆက်လက်ေမာင်းှင် 

ကပါရန် သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

သတိေပး  းေဆာ်ချက်

ထန်းတပင်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ်အကိ ေဆးေရာင်ြခယ် 

ပိင်ပွဲကိ ုယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်  ထန်းတပင် 

ထန်းတပင်မိနယ်၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်အကိ ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲ ကျင်းပ
မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန လထူအုေြခြပ 

ဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်

အဆိုပါပိင်ပွဲကို ထန်းတပင်မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန    မိနယ်အေြခခံပညာဦးစီးဌာနှင် ့   စာေပ 

ချစ်ြမတ်ိုးသမူျားအသင်းအဖဲွဝင်များပူးေပါင်း၍ ကျင်းပခဲ့ကြခင်းြဖစ်ပီး 

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲသို အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူကေလးငယ ်၁၀ ဦး     ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုေနာက် ပိင်ပွဲတွင်ဆုရရှိခဲ့ကသည် ့ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

သုံးဦးတိုကို   စာေပချစ်ြမတ်ိုးသူများအသင်းဥက      ဦးြမင့်ေသာင်း၊     

မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့်    ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန      ဦးစီးအရာရိှ 

(တာဝန်ေပး) ေဒ ဆုလ  င်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဆုများကို ေပးအပ် 

ချးီြမင့်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။  ဇင်မင်းထိက်ု(ထန်းတပင်)



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

အချနိ်တိုင်းေနရာတိုင်း အသိ၊ သတိြဖင့် မီးေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ဖိုလိုသည်

ေမယု-မျိးေအာင် (MANA)
ြမန်မာိင်ုငတွံင်  ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ေ်ဘးအ ရာယ်များ 

အနက် မီးေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ပွားမ သည် ၇ဝ ရာခိင်ု 

 န်းရိှသည်။ မီးေလာင်မ များအနက်  အများြပည်သ ူ

တို၏ေပါဆ့မ ေကာင့ ် အများဆုံးြဖစ်ကာ လ ပ်စစ် 

မီးေကာင့် ေလာင်က မ်းသည့်မီးက ဒုတိယအများ 

ဆုံးြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုင ံမီးသတ်တပ်ဖဲွအေနြဖင့ ်

မီးေဘးကိ ု   ကိတင်ကာကွယ်ိင်ုရန်     ပညာေပး 

လ ံေဆာ်မ များ၊ တိက်ုတွန်းမ များကိ ုစ်ဆက်မြပတ်  

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ြပည်သလူထူတုစ်ရပ်လုံးက 

လည်း “မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တား”ဆိသုကဲသ့ို 

မီးေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရးကိ ု         ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ဖုိလုိသည်။  တာဝန်ရိှသူများအေနြဖင့် 

လည်း   မီးေလာင်မ ေကာင့ ်   ဆုံး ံးမ ေလျာ့နည်း 

ေစေရးှင့ ် မီးေဘးလုံ ခံသည့ ် စနစ်တစ်ရပ်ြဖစ်ေပ  

လာေရး၊    အများြပည်သူတို    မီးေဘးအ ရာယ် 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ           န်ကားချက်များကိ ု

လိက်ုနာမ အားေကာင်းလာေစရန် ပညာေပးေရးှင့ ်

မီးြငမ်ိးသတ်ရာတွင် ေခတ်မနီည်းပညာှင့ ်ေခတ်မ ီ

မီးြငမ်ိးသတ်ေရးကိရိယာများ ပုိမုိြဖည့်တင်းေရးတိုကိ ု 

တစိက်ုမတ်မတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်သင့သ်ည်။ 

မီးေလာင်က မ်းမ အကိမ်ေပါင်း ၂၀၈၀

ြမန်မာိုင်ငံ         မီးသတ်တပ်ဖွဲဌာနချပ်၏ 

မှတ်တမ်းများအရ ုိင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  

ဇန်နဝါရလီမှ ဒဇီင်ဘာ ၂၅ ရက်အထ ိတစ်ုိင်ငံလံုး 

၌ မီးေလာင်က မ်းမ အကိမ်ေပါင်း ၂၀၈၀ ေကျာ် 

ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး မီးေလာင်မ များေကာင့ ်ဆုံး ံးမ တန်ဖိုး 

မှာ  ခန်မှန်းေြခကျပ်သန်းေပါင်း ၆၅ဝဝ ေကျာ်ရှိခဲ့ 

ေကာင်း သရိသည်။ ၂၀၁၉ ခှုစ်က ိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ 

မီးေလာင်က မ်းမ အကိမ်ေပါင်း ၂၁၀၀ ေကျာ် ြဖစ်ပွား  

ခဲ့ပီး    ဆုံး ံးမ တန်ဖိုး     ခန်မှန်းေြခကျပ်သန်းေပါင်း 

၃ဝဝဝ ေကျာ်ရိှခဲသ့ြဖင့ ်ယမန်ှစ်ထက် အကမ်ိေရ 

နည်းပါးခဲ့ေသာ်လည်း            ဆုံး ံးမ တန်ဖိုးမှာ 

ပိုမိုကီးမားခဲ့သည်။ လူတိုင်း၏ လက်တစ်ကမ်း 

အကွာတွင်ရှိေနေသာ         မီးေဘးအ ရာယ်ကို 

ကိတင်ကာကွယ်ြခင်းကသာ         အေကာင်းဆုံး 

ြဖစ်ေကာင်း  န်ြပေနသည်။ 

“မီး”သည်  သုံးတတ်လ င်  မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ် 

လည်း   မသုံးတတ်ပါက   ရန်သူြဖစ်၍    ြမန်မာမ  

နယ်ပယ်တွင် လခူိုးလ င်   အစတ်ုကျန်၊   မီးခိုးလ င် 

အြပတ်ံှဟု   တင်စားေခ ေဝ ေလ့ရိှသည်။   “ေရ၊ 

မီး၊  မင်း၊  ခိုးသူ၊  မချစ်မှစ်သက်သူ”    ဟူေသာ 

ရန်သူမျိးငါးပါးတွင်လည်း    မီးေဘးအ ရာယ်ကို 

ထည့သွ်င်းသတ်မှတ်ထားကသည်။    မျက်ေမှာက် 

ကာလတွင ် ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ   မိကီးြပကီးများ၌ 

ေခတ်မီဖံွဖိးတုိးတက်လာသည်ှင့်အမ      အထပ် 

ြမင့်    လူေနအေဆာက်အအုံများ၊     ဟိုတယ်ှင့် 

ေဈးကီးများ၊ လေူနရပ်ကွက်အသစ်များ ပိမုိမုျားြပား 

လာသည်။  အုိးအိမ်အေဆာက်အအံုများ   နီးကပ်စွာ 

တည်ေဆာက်လာြခင်း၊   လ ပ်စစ်ပစ ည်းအသုံးြပမ  

များြပားြခင်း၊    မီးေလာင်ေပါက်ကွဲေစတတ်သည့ ်

ပစ ည်း၊    ေလာင်စာများကိ ု   ရပ်ကွက်များအတွင်း 

တရားမဝင်သိုေလှာင်ေရာင်းချြခင်း၊      လမ်းများ 

ကျ်းေြမာင်းမ ေကာင့ ်မီးသတ်ယာ်များ ဝင်ထွက ်

သွားလာရန် ခက်ခြဲခင်း၊ လမ်းကားရိှမီးတားကွက်များ 

အေပ    လေူနအေဆာက်အအုမံျား ေဆာက်လပ်ုလာ 

ြခင်းှင့်  မီးြငမ်ိးသတ်ရန် ေရရရိှမ အစီအမံများ အား 

နည်းေနြခင်းတုိေကာင့် မီးေလာင်မ ကုိ ပုိမုိြဖစ်ပွားေစ 

ကာ မီးေလာင်ပါကလည်း ဆုံး ံးမ ကီးမားေလရိှ့သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ်      မီးေလာင်မ အကိမ်ေရ 

နည်းေသာ်လည်း   ဆုံး ံးမ ကီးမားေနဆဲြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ၏    အသွင်သဏ ာန်ှင့် 

အှစ်သာရပိင်ုး  ှစ်ခစုလုံးကိ ုြပြပင်ေြပာင်းလဲိင်ုရန် 

ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။   လူအင်အား၊    ပစ ည်း 

အင်အားှင့ ်ဖံွဖိးလာသည့ ်မီးြငမ်ိးသတ်ြခင်းဆိင်ုရာ 

နည်းပညာများကိ ု ြဖည့တ်င်းခဲရ့ာ   ြပည်ပေထာက်ပံ ့

ေချးေငွြဖင့် အထပ်ြမင့်မီးြငိမး်သတ်ေရးှင့် ရှာေဖွ 

ကယ်ဆယ်ေရးယာ်များ၊ မီးြငမ်ိးသတ်ေရးယာ်များ 

ှင့်       မီးသတ်အေထာက်အကူြပယာ်များကိ ု

ြဖည့်တင်းိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်ေနာက်ပိုင်းတွင ်

အထပ်ြမင့်အေဆာက်အအုံများ၌    ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ 

မီးေလာင်မ များကိ ုထေိရာက်စွာ ြငမ်ိးသတ်ိင်ုခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

မီးေလာင်မ အများစုမှာ 

လ ပ်စစ်ဝိုင်ယာှင့်ပတ်သက်

လူဦးေရထူေြပာလှသည့် ရန်ကုန်မိတွင်သာမက 

ေနထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင ်         မည်သည့်ေနရာမဆို 

လူတိုင်းအထူးဂုြပလိုက်နာသင့်သည့်    အေလ့ 

အကျင့မ်ျားတွင်         မီးေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

လပ်ုေဆာင်ချက်များမှာလည်း    အထူးအေရးကီးလှ 

သည်။    ရန်ကုန်မိအတွင်း     ှစ်စ်ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် 

မီးေလာင်မ အများစမှုာ လ ပ်စစ်ဝိင်ုယာှင့ပ်တ်သက် 

သည့်   မီးေလာင်မ အမျိးအစား   အများဆုံးြဖစ်ပွား 

ခဲေ့ကာင်း မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏  ထတ်ုြပန်ချက်စာရင်း 

များအရ  သရိသည်။   လေူနထိင်ုမ စနစ်   ေကာင်းမွန် 

လာြခင်းှင့်အတ ူ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများမ ှ  လ ပ်စစ် 

လူသုံးကုန်ပစ ည်းများ           တွင်တွင်ကျယ်ကျယ ်

ဝင်ေရာက်လာြခင်းေကာင့ ်လ ပ်စစ်လသူုံးကန်ုပစ ည်း 

အသုံးြပမ များလည်း ြမင့်တက်လာလျက်ရှိသည်။ 

ရန်ကုန်မိတွင်းရှ ိ       တိုက်ခန်းအများစုတွင ်

တပ်ဆင်ထားသည့ ် ဝုိင်ယာကိးများ အရည်အေသွး 

မြပည့မ်ြီခင်းေကာင့ ် တိက်ုခန်းေနထိင်ုသအူများစ၏ု 

သုံးစွဲိုင်သည့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏ  အြပည့် 

အဝမရိှမ များကုိလည်း    မကာခဏေတွကံေနက 

သည်။   သုံးစွဲသည့်ဝန်ှင့်အား မမ ြခင်းတိုေကာင့ ်

လ ပ်စစ်ှင့်ပတ်သက်၍ မီးေလာင်မ များ မကာခဏ 

ြဖစ်ပွားေနြခင်းအြပင် မကာခဏမီးပျက်ြခင်းအေပ  

လတူို၏   သတလွိတ်မ များေကာင့ ်  မီးေလာင်မ များ 

ြဖစ်ပွားေစိင်ုသည်။   မီးေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

အတွက်   အေရးေပ ထွက်ေပါက်များ၊  ေလကှားများ၏ 

အခန်းက  မှာလည်း  အေရးကီးသည်။    တိက်ုခန်း 

အများစုတွင ်   အေရးေပ ေလှကားှင့်     အိမ်ေရှ 

ေလှကားများတွင် အသံုးမလုိသည့်ပစ ည်းများ စုပံုထား 

ရိှြခင်းေကာင့ ်   အေရးေပ အေြခအေနများ  ြဖစ်လာ 

သည့အ်ခါ အတက်အဆင်းြပလပ်ုရန်ပင် ခက်ခသဲည်။ 

ေနာက်ဘက်အေရးေပ ေလှကား

ေနာက်ဘက်အေရးေပ ေလှကားကုိ ကုိယ့်အကန်၊ 

ကိယု့သ်ဆံန်ခါှင့ပ်တ်ိ၊   အသုံးမလိေုသာပစ ည်းများ၊ 

စုပုံထားကသည်။        အိမ်ေရှေလှကားမှာလည်း    

အသုံး မလို ေသာပစ  ည်းမ ျား   စု ပုံထား  ပီး    

စက ်ဘီးက  အစ  ထား ကသည့ ်အတ ွက  ်

အတက်အဆင်း   ဒုက   ေရာက်ကရသည်။ 

ေအာက်ထပ်က ဝိုင်ယာေရှာ့ခ်ြဖစ ်ကာ   မီးခိုးများ 

အထွူက်လာေသာအခါ     ဆင်းေြပးချန်ိ ေလကှားမှ   

ပစ  ည်းမ ျားပိတ ်ေန ြခင ်းေ ကာင့ ်  အသက် 

အ ရာယ်ေရာက်ချန်ိပင်     ဆင်းရန်အခက်အခှဲင့် 

ကံရိင်ုသည်။ မီးေလာင်မ ြဖစ်စ်များတွင် အြဖစ် 

အများဆံုးမီးေလာင်မ သည် ေပါဆ့မ ေကာင့ ်ြဖစ်ရ 

သည်။ မီးသုံးလ င် မေပါ့မဆသတိထားသုံးရမည ်

ြဖစ်သလုိ    အိမ်ေထာင်စုတုိင်းကလည်း    မီးေဘး 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက်  မလဲွမေသွြပကျင့် 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်သည်။ 

သဘာဝေဘး၊   ကျန်းမာေရး၊    စီးပွားေရး၊ 

လမူ ေရးအရပ်ရပ်တွင်  ကိတင်ကာကွယ်မ   ထားရိှ 

ေရးလိုအပ်သည်။ မီးေဘးအ ရာယ်ကိတင်ကာ

ကွယ်ရာတွင ်အိမ်တွင်း၊ အိမ်ြပင ်သန်ရှင်းေအာင ်

ရှင်းလင်းြခင်း၊ ထင်းမီးဖိ၊ု မီးေသွးမီးဖိတုိုကိ ုအကာ 

အရြံဖင့ ်အသုံးြပြခင်း၊   မီးဖိေုဘးတွင်   မီးအလွယ် 

တကေူလာင်က မ်းေစေသာ ပစ ည်းများမထားြခင်း၊ 

ဂက်မီးဖိမုျား   လုံ ခံမ    ရိှ၊  မရိှ   ပုမှံန်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

လ ပ်စစ်ဝုိင်ယာကိးများ         ေဟာင်းွမ်းေနပါက 

အသစ်လဲလှယ်ြခင်း၊  အိမ်ေစာင့်မရှိလ င် လ ပ်စစ် 

မိန်းခလုတ်ချပီးမ ှ   ြပင်ပသိုထွက်ခွာြခင်း၊    မီးဖို 

အသုံးြပစ် လေူစာင့အ်မထဲားရိှြခင်း၊ ြခင်ေဆးေခ၊ွ 

ဖေယာင်းတိင်ု၊   အေမ းတိင်ုများ    ထွန်းညိပီးပါက 

မီးြငိမ်းသတ်မ     မပျက်မကွက်ြပြခင်း၊    မီးက င်း 

မီးကျန်များအား  ေရြဖင့ေ်သချာေအာင်  ြငမ်ိးသတ် 

ြခင်း          စသည့်ကိတင်ကာကွယ်မ အရပ်ရပ ်

အားေကာင်းလ င် မီးေဘးအ ရာယ်  ကင်းလွတ်ေပ 

မည်။ အထူးသြဖင့ ် မီးစေလာင်ပါက ြငမ်ိးသတ်ိင်ု 

ရန် မီးသတ်ဘူး၊ ေရ၊ သ၊ဲ မီးချတ်ိ၊ မီးကပ်တုိ အသင့် 

ေဆာင်ထားဖိုလိုသည်။ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အဖွဲများ

မီးစတင်ေလာင်က မ်းရာ  အေြခခအံေကာင်း 

တရားများမှာ ေပါ့ဆမီး၊ ဝုိင်ယာေရှာ့ခ်မီး၊ လ ပ်စစ် 

ဝန်ှင့်အား   မမ ၍  အပူလွန်ကဲေလာင်ေသာမီး၊ 

မီးက င်းမီးကျန်မှေလာင်ေသာမီး၊     ဂက်စ်အုိးမလံု 

သြဖင့်   ေလာင်ေသာမီး၊    ေဆးလိပ်မီးတိုမှအစ    

ေတာမီးေလာင်က မ်းမ အထိ အမျိးမျိးရိှရာ မည်က့ဲသုိ 

မီးစတင်ေလာင်က မ်းသည်ြဖစ်ေစ အတွင်းကျတိ် 

မြငမ်ိးသတ်ဘ ဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု  ဦးစွာအသေိပးပီး 

မီးသတ်ဦးစီးဌာနသို မပျက်မကွက်အေကာင်းကား 

ရေပမည်။   မီးေလာင်မ ေကာင့ ်  ပျက်စီးဆုံး ံးမ  

များြခင်းသည် ကနဦးစတင်မီးေလာင်စ်   ဝိင်ုးဝန်း 

မြငိမ်းသတ်ုိင်ြခင်း၏ အကျိးဆက်ပင်ြဖစ်သည်။ 

မီးေလာင်ေနစ်  မီးသတ်ကားများ  ဝင်ထွက် 

ိုင်ေအာင်    လမ်းများရှင်းလင်းြခင်း၊    သက်ကီး 

ရယ်အိမုျား၊  ကေလးငယ်များ၊ နာမကျန်းသမူျားကိ ု

ဦးစားေပးကယ်တင်ရန် စီစ်ထားြခင်း၊  ရပ်ကွက် 

အလိုက်   စုေပါင်းမီးြငိမ်းသတ်ြခင်း၊    မီးလွတ်ရာ 

ေနရာတွင်   ချထားသည့ပ်စ ည်းများကိ ု  လုံ ခံေရး 

ထားရှိြခင်း     စသည့်ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မ များ 

ြပထားလ င်        ဆုံး ံးမ သက်သာမည်ြဖစ်သည်။ 

မီးြငိမ်းသတ်ေရးအဖွဲ၊            ေရ ေြပာင်းေရးအဖွဲ၊ 

လမ်းရှင်းလင်းေရးအဖဲွ၊ လုံ ခံေရးအဖွဲများအြပင ်

ြဖစ်ုိင်ပါက ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အဖဲွများ 

ထားရှိပါက    ပို၍လွယ်ကူအဆင်ေြပေချာေမွစွာ 

ကာကွယ်ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ စာမျက်ှာ ၁၈ သို  

လသူားတို  အသက်ရှင်ရပ်တည်ေရးအတွက်    မီးသည်    မရိှမြဖစ်လိအုပ်သည်။ 

မီးသည်သုံးတတ်လ င်  မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ်လည်း  မသုံးတတ်လ င်  ရန်သြူဖစ်တတ် 

ေကာင်း သတမိသူင့သ်ည်။ သခူိုးခိုးလ င် အစုတ်ကျန်၊ မီးခိုးလ င် အြပတ်ံှဆိသုည့် 

အတုိင်း မီးေလာင်လ င် စည်းစမ်ိြပတ်ဆုံး ံးခရံမည်ြဖစ်သြဖင့ ်မီးမေလာင်ခင်က 

ကိတင်ကာကွယ်မ ြပထားမှ ေဘးဆိုးအ ရာယ်မှ လွတ်ကင်းချမ်းသာရကမည် 

ြဖစ်သည်။ မီးေဘးအ ရာယ်ကံ ေတွရသည်ရိှေသာ် ကိယ်ုစအီသိစတ်ိြဖင့ ်  ဝိင်ုးဝန်း 

ငိမ်းသတ်ြခင်း၊ မီးသတ်ကားများ ေဆာလျင်စွာဝင်ထွက်ိုင်ေရး လမ်းရှင်းလင်း 

ေပးြခင်း၊  မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များအား ကညူေီဆာင်ရက်ေပးြခင်းတိုြဖင့ ် မီးအြမန် 

ဆုံးငိမ်းေအာင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်

၂၀၁၈ ခုှစ် ဧပီလအတွင်းက ရန်ကုန်မိ လ  င်သာယာမိနယ်ရှ ိထိန်ပင်အမ  က်ပုံ မီးေလာင်မ အား 

မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များက မီးြငိမ်းသတ်ေနမ ကို ေတွရစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၇ မှ
မီးေလာင်ေနစ ်   ေသဆုံးရြခင်းအေကာင်း 

ရင်းမှာ မီးခုိးမ န်အသက် ှကျပ်ေသဆံုးရြခင်းသာ 
ြဖစ်ပီး  ေသဆုံးပီးမှ   မီးေလာင်ခရံြခင်းြဖစ်သည်။ 
မီးေလာင်သည်ကိ ု  သိလ င်သိချင်း   တံခါးအြမန် 
ဖွင့်ပီး အမ်ိြပင်ထွက်ေပါက် သိုမဟတ်ု ေလကှားသို 
ေလးဖက်ေထာက်အြမန်သွားရန ်   လိုအပ်သည်။ 
မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး  သတေိပးေဆာင်ပဒ်ု 
များစွာရိှသည်။ မီးသတြိပ၊ သင့ေ်ကာင့ ်မီးမေလာင် 

ပါေစှင့၊် မီးေဘးေရှာင်မေလာင်ခင်တား၊  မီးက င်း 

မးီကျန်သတိြပ၊ ဝုိင်းဝန်းကာကွယ် မီးေဘးအ ရာယ်၊ 
အမ  က်ကစ ြပာသာဒ်မီးေလာင် ၊ လမ်းေလ ာက်ရင်း 
ေဆးလိပ်မေသာက်ပါှင့်၊   မီးမေပါ့ဆှင့်   အစရှိ 
သည့ ်ေဆာင်ပဒ်ုများသည် လတူိင်ုးလိက်ုနာရမည့ ်
မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး   သတေိပးေဆာင်ပဒ်ု 

များြဖစ်သည်။        
မီးေဘး      ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက ်

ေြခာက်ေသွရာသီမတိုင်မီ မီးသတ်ဦးစီးဌာနကဲ့သို 
တာဝန်ရိှသူများ လာေရာက်စစ်ေဆးစ် အစစ်ေဆး 
ခံပီး အကံြပချက်များအတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရက် 
ြခင်းသည်လည်း ကိတင်ကာကွယ်ြခင်းြဖစ်သည်။ 
မီးေလာင်မ ကီးများြဖစ်သည့ ်၂၀၁၆ ခှုစ်အတွင်းက 
ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ မဂ  လာေဈးမီးေလာင်မ ၊ ကန်ေတာ် 
ကီးပဲေလ့စ်ဟိုတယ်မီးေလာင်မ ၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်  ဧပီ 

လအတွင်းက    လ  င်သာယာ    ထိန်ပင်အမ  က်ပုံ 

မီးေလာင်မ  စသည့်မီးေလာင်မ များတွင်  စွမ်းစွမ်း 

တမံ  မီးြငိမ်းသတ်ကပီး   ြပည်သူများ၏  စိုးရိမ ်
ေကာင့်ကမ ကို ေြဖသိမ့်ခဲ့ကသည်။ 

မီးေလာင်မ ြဖစ်စ်    ကီးကီးမားမားကံေတွ 
ရေသာေနရာများမှာ သိေုလှာင်ုမံျား၊ စက်ု၊ံ အလပ်ု 

ုမံျား၊ ေဈးများ၊ စက်သုံးဆအီေရာင်းဆိင်ုများ၊ တရား 
မဝင် စက်သုံးဆ ီသိေုလှာင်ရာေနရာများပင်ြဖစ်သည်။ 
မီးေလာင်ပါက မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် 
မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏  အကံြပချက်ှင့်အည ီ  တိတိ 
ကျကျလိုက်နာေဆာင်ရက်မှသာ မီးေဘးအ ရာယ် 
ကင်းေဝးမည်ြဖစ်သည်။   မီးေလာင်မ သည်    အချန်ိ 
ရာသမီေရး  ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ်လည်း   ေြခာက်ေသွ 
ရာသီတွင်   မီးေလာင်လွယ်သြဖင့်   ပုိ၍ဂုစုိက်သင့် 
သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ  အမ  က်များ၊ သစ်ရက်ေြခာက် 

များသည်  မီးေလာင်လွယ်ေသာမီးစာများြဖစ်သည်။ 
အိမ်တွင်း၊ အိမ်ြပင်သန်ရှင်းေရးသာမက   ပတ်ဝန်းကျင် 

စေုပါင်းသန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ြခင်း၊  အမ  က်များကိ ု
စည်းကမ်းတကျစွန်ပစ်ြခင်းများမှာလည်း   မီးေဘး 
ကိတင်ကာကွယ်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

လူသားတို    အသက်ရှင်ရပ်တည်ေရးအတွက ်

မီးသည်    မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည်။     မီးသည် 
သုံးတတ်လ င်     မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ်လည်း   
မသုံးတတ်လ င်      ရန်သူ   ြဖစ်တတ်ေကာင်း  
သတိမူသင့်သည်။    သူခိုးခိုးလ င်  အစုတ်ကျန်၊   
မီးခိုးလ င်   အြပတ်ှံဆိုသည့်အတိုင်း မီးေလာင ်
လ င်    စည်းစိမ်ြပတ်ဆုံး ံးခံရမည်ြဖစ်သြဖင့ ်
မီးမေလာင်ခင်က  ကိတင်ကာကွယ်မ ြပထားမ ှ
ေဘးဆိုးအ ရာယ်မှ လွတ်ကင်းချမ်းသာရကမည် 
ြဖစ်သည်။      မီးေဘးအ ရာယ်ကံေတွရသည ်

ရှိေသာ် ကိုယ်စီအသိစိတ်ြဖင့ ်  ဝိုင်းဝန်းြငိမ်းသတ ်

ြခင်း၊ မီးသတ်ကားများ ေဆာလျင်စွာဝင်၊ထွက်ုိင် 

ေရး လမ်းရှင်းလင်းေပးြခင်း၊  မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ 
အား ကူညီေဆာင်ရက်ေပးြခင်းတိုြဖင့ ်  မီးအြမန် 
ဆုံးငမ်ိးေအာင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်လိအုပ်ပါ 
ေကာင်း တိုက်တွန်းေရးသားလိုက်ရပါသည်။    ။

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

ေညာင်ေလးပင ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေညာင်ေလးပင ်

မိနယ်    မိမေစျးကီး၌  မီးေလာင်မ  

မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက်     မီးေဘး 

ကိတင်ကာကွယ်ေရး    ဇာတ်တိုက်

ေလ့ကျင့်ြခင်းကိ ု  ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်က 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ     ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့် 

ပဲခူး  ဒီဇင်ဘာ ၂၀
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 
ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်းေကျာင်း၊    ပဲခူး 
မိ၌   ယေနနံနက် ၈ နာရီခ ွဲတွင ် 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ လမ်း န်ချက် 
ှင့်အညီ ငါးလုပ်ငန်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 
များှင့်   ေရေနသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးြခင်း 
ဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ သင်တန်း 
ဖွင့်ပွဲတွင်  တိုင်းေဒသကီးဦးစီးဌာနမှး
ဦးထွန်းဝင်းြမင့်က     အဖွင့်အမှာစကား 
ေြပာကားသည်။ 

ပုသိမ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး       အစိုးရအဖွဲှင့  ်

တိုင်းေဒသကီး      ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနတို၏ 

လမ်း န်ချက်အရ ပုသိမ်မိနယ်အတွင်းရိှ ေကျးရာ၊ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ   စည်းုံး  းေဆာ်မ  

ြဖင့် ပုသိမ်မိ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်ှင့ ်အမှတ် (၅)

ရပ်ကွက်အတွင်းမှ    ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး 

ဒုတိယအကိမ်ထိုးှံြခင်းမရှိသူများှင့ ် အေကာင်း 

အမျိးမျိးေကာင့ ်ခရီးလွန်သမူျား၊  လုံးဝမထိုးရေသး 

သူများ၊  အသက် ၁၂ ှစ်မှ ၅၀   အထက်ရှိ ြပည်သ ူ

များအား ယေနနံနက် ၉ နာရီမှစတင်၍   ပုသိမ်မိ 

အမှတ် (၃)  နယ်ေြမ တာဝတ သာဘုရားကီးဝင်း 

အတွင်းရှိ   ဆုေတာင်းြပည့်တန်ေဆာင်းအတွင်း၌ 

ပုသိမ်မိနယ် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့် မဆရ(၄) 

ေဆးတပ်ဝန်ထမ်းများက ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး 

ထုိးံှေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးစမ်းသပ်ေပးြခင်း၊ 

ြပည်သအူကျိးြပလပ်ုငန်းများ    ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  

အမှတ် (၃) ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးသိန်းဦးှင့် 

အမှတ် (၅) ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှး     ဦးစန်းေထွးှင့်  

အဖွဲဝင်များ၊ ကက်ေြခနီ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များက 

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှသူများှင့် ကသုေရး 

အဖွဲဝင်များ   ေအးချမ်းသာယာရှိေစရန ်   လိုအပ် 

သည်များ  ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်ေပးကေကာင်း 

သိရသည်။                                     ပုသိမ် - လှကည်

ေညာင်ေလးပင်မိ မိမေစျး၌ မီးေဘးကာကွယ်ေရး သုပ်ြပေလ့ကျင့်

ေဆာင်ရက်ရာသုိ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

အဖွဲဥက    ဦးမိိုင်ှင့်   အဖွဲဝင်များ၊

မိနယ်   စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဥက    ဦးေဇာ်မင်းယု၊    မိနယ်စည်ပင ်

သာယာေရးအဖွဲ    အမ ေဆာင်အရာရှိ 

ေဒ ခင်ေအးဝင်းှင့်   ဌာနဆိုင်ရာများ၊

ေစျးအကျိးေတာ်ေဆာင်များ၊  တာဝန်ရှိ 

သူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး  မိနယ်

မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ   ဒုတိယဦးစီးမှး

ဦးေကျာ်ိုင်ဟိန်းှင့်   မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင ်

များ၊  စည်ပင်ဝန်ထမ်းများက    မိမ 

ေဈးကီးအတွင်းရှိ  ေစျးေရာင်းသူများ၊ 

သေ တပ်ဖွဲဝင်များှင် ့   အရန်မီးသတ် 

တပ်ဖွဲဝင်များ၊     လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်းများ

ပူးေပါင်းကာ အေရးေပ   မီးေလာင်မ 

ြဖစ်ပွားပါက    မီးသတ်ေဆးဘူးြဖင့်

မီးြငမ်ိးသတ်နည်း၊  ဂက်စ်အသံုးြပသူများ 

အေနြဖင့် မီးေလာင်မ ြဖစ်ေပ လာပါက 

အေရးေပ မီးြငိမ်းသတ်နည်း၊   မီးသတ် 

ေဆးဘူးမရရှိိုင်သည့်အခါ  ေရစိုအဝတ် 

ြဖင့်    ေအာက်ဆီဂျင်ြဖတ်ေတာက်၍

မီးြငမ်ိးသတ်နည်းများ လက်ေတွြပသြခင်း၊ 

ေစျးသူေစျးသားများ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပီး

လက်ေတွမီးြငိမ်းသတ်ြခင်းှင့်  မီးသတ် 

တပ်ဖွဲဝင်များက ေရသယ်ယာ်၊မီးြငိမး် 

သတ်ယာ်တိုြဖင့်   စုေပါင်းမီးြငိမ်းသတ ်

ြခင်းကိ ုဇာတ်တိက်ုေလက့ျင့်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                       

   ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်

ပုသိမ်မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ

ပဲခူးမိ၌ ငါးလုပ်ငန်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့် 

ေရေနသယံဇာတထိန်းသိမ်းြခင်းဆိုင်ရာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
အဆိုပါ      သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို 

တိင်ုးေဒသကီးအဆင့် ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန် 
ရိှသမူျား၊ ခိင်ု/ မိနယ် ဦးစီးဌာနမှးများ၊ 
စခန်းတာဝန်ခံများ၊       ဝန်ထမ်းများ 
တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး   သင်တန်းသား 
သင်တန်းသူ ၃၀ ြဖင့်   သင်တန်းဖွင့်လှစ ်
ခဲ့ရာ သင်တန်းကာလမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ 
ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်အထိ   သံုးရက်ကာ 
ဖွင့်လှစ်ပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 
သည်။ 

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ယမန်ေနမှအဆက်

ေဂွးချိတွင် ေချာက်ဘက်မှလာေသာ ကိညုိထွန်းှင့် 

ဆုံသည်။   ထိုမှတစ်ဆင့်   လှည်းကံကိုစီးရင်း 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းသို  လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကိုထွန်းခင်သည် မဝင်းရီတိုေနာက်မှ မသိမသာ 

လုိက်ပါရင်း  ေကျာက်ပန်းေတာင်းသို  ေရာက်ခဲ့ 

သည်။ ယခ ုေကျာက်ပန်းေတာင်းမှ ြပန်လာခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။

“ ေသချာရဲလား ထွန်းခင် ” 

ဦးေအာင်ခန်၏ အေမး။

“ ေသချာပါတယ်ခင်ဗျ ”           အစချကီာ 

ကိုထွန်းခင်သည်  သူကံေတွရသမ ကို ြပန်လှန် 

ေြပာြပသည်။   ထိုေနာက်တွင်ကား  သူသည် 

ဦးေအာင်ခန်   မည်သိုအမိန်ေပးမည်ကို ေစာင့် 

ဆိင်ုးေနရသည်။  ဦးေအာင်ခန်သည် ေတာ်ေတာ်ှင့် 

စကားမဆိုခဲ့။  ကာြမင့်စွာ ေတွးေတာေနသည်။ 

စ်းစားေနသည်။   အဆုံးတွင်မူ   သက်ြပင်း 

  က်ြခင်းှင့်အတ ူေြပာလိုက်ပါသည်။

“ေကာင်းပ ီထွန်းခင်။ မနက်ြဖန်နနံက်ေစာေစာ 

ကျရင ် ပွဲစား  ကိုေမာင်ကေလးကိုဝင်ေခ ။ သူနဲ  

အတ ူေကျာက်ပန်းေတာင်းကိသွုား။ ေခွးတရိစ ာန်မ 

ကို ြပန်ေခ ခဲ့။ ဟုတ်ပီလား”

ကိုထွန်းခင်က   နာခံစွာ   ေခါင်းညိတ်သည်။ 

ဦးေအာင်ခန်က စာအပ်ုကိ ုြပန်၍ြဖန်လိက်ုေလရာ 

သူတွင်   ေြပာစရာစကားမရှိေတာ့ပီအထင်ှင့ ်

ကိုထွန်းခင် သူေရှေမှာက်မ ှထွက်ခဲ့ပါသည်။ 

တံခါးေပါက်သုိအေရာက်တွင် “ ဪထွန်းခင်” 

ဆိုေသာအသံကိုကားရ၍    ေြခလှမ်းတုံရသည်။  

ေနာက်သို လှည့်ကည့်လိုက်သည်။ ဦးေအာင်ခန်  

တွင်   တစ်စုံတစ်ရာေြပာရန ်  ကျန်ေသးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း   ေတွရသည်။   ဦးေအာင်ခန်မျက်ှာကိ ု

စိုက်ကည့်ေနမိသည်။

“သတူစ်ေယာက်တည်းပေဲနာ်။    သူရဲ  အဆွယ် 

အပွားေတွ ပါမလာေစရဘူး။ ကိုေမာင်ကေလး 

ကည့်ပီး စ်းစားလမိ့မ်ယ်။ ကည့်ပီးေြပာလမိ့မ်ယ်။ 

သူကို ငါ အစစ တာဝန်ေပးထားတယ်။ အဲ သူရဲ 

အဆွယ်အပွားပါလာရင်ေတာ ့    အိမ်ရိပ်ေတာင ်

မနင်းေစရဘူး။ ဒါပဲ ထွန်းခင်။ သွားေတာ့”

x x x x x

[၃] 

ဆည်းဆာသည်လည်း ြပယ်ခဲ့ပီ။ ေနဝန်းသည် 

လည်း   ကွယ်ခဲ့ပီ။   ေစာေစာပိုင်းကဆိုလ င် 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းတစ်မိလုံးကိ ု  အေမှာင်က 

ကီးစိုးလ မ်းမုိးထားခ့ဲသည်။ သိုေစကာမ ူယခအုခါ 

အေရှဘက်ေကာင်းကင်မှ လဆတ်ုပက ၏ မြပည့ဝ် 

ေသာ၊    ေနာက်ကျေသာလ  ထွက်ြပလာသည်။ 

ကိုညိထွန်းသည် ခင်ခင်ကီး၏အသက်ကို ကယ်ဆယ်သူြဖစ်လင့်ကစား

 ယင်းသို ကယ်ဆယ်ခဲ့ြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ဝင့်က ားြခင်းမရှိ။ 

ခင်ခင်ကီးှင့်ပတ်သက်၍ အရာရာကုိ စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးေပးခဲ့ေစကာမူ

 ခင်ခင်ကီးအေပ တွင် သာမန်ထက်ပို၍ စိတ်ဝင်စားမ  မြပလှ။ 

အေရာတဝင်ေနသည်လည်း မဟတ်ု။ ေြပာစရာရိှလ င်ေြပာ၊ ဆိစုရာရိှလ င်ဆိ။ု 

သည်အဆင့်ေလာက်သာြဖစ်သည်။ ခင်ခင်ကီးှင့်သာမဟုတ်။ 

မမဝင်းရီှင့်လည်း သည်အတုိင်း။ ခင်ခင်ကီးသည် ကိုညိထွန်းအား 

ဆန်းကယ်ေသာ လူတစ်ေယာက်ဟု ထင်စြပ...

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

လအလင်းေရာင်သည် အေမှာင်ထကုိ ုတွန်းဖယ်လျက် 

လင်းထင်းစြပလာသည်။

ေလငိမ်ေနသည်။ ရံခါတွင်မှ ေဝှယမ်းတိုက်ခတ ်

ြခင်း ြပတတ်သည်။ ေလတိုက်ခတ်လိုက်ေသာအခါ 

ရက်ဝါတို ေြမြပင်ေပ မှ တ ှး ှးတရှဲရှဲ ေအာ်ြမည ်

လျက် ရှပ်တိုက် ေြပးလ ားသွားတတ်သည်။ ထိုအခါ 

မျိးတွင် ထန်းပင်ဖျားမှ စာဝတီးသိက်ုသည် ယမ်ိးထိုး 

သွားတတ်သည်။ မန်ကျည်းကိုင်းမ ှပင့်ကူအိမ်သည ်

တွန်ရရန်သိမ့်ခါသွားတတ်သည်။ ေလတွင်ဆွတ်ပျံ 

ဖွယ်ေသာ ပန်းရနံတစ်မျိး ပါလာတတ်သည်။ သည် 

ရနံသည်ကား တမာရနံ ။

ညသည် ယင်းအရာများြဖင့ ်သာေတာင့သ်ာယာရိှ 

ေနသည်။

ခင်ခင်ကီးသည် အေရှဘက်ေကာင်းကင်မှ ြမထ ု

ကိ ုထိုးေဖာက်ထွက်ြပစြပေသာ မြပည့ဝ်ေတာသ့ည့် 

လဆုတ်   ပက လကို  ေစာင့်ဆိုင်းကည့် ေနသည်။ 

ရက်ဝါတုိ ရှပ်တိက်ု ေြပးလ ားသကံိလုည်း သတထိား 

မိသည်။   စာဝတီးသိုက ် လ ပ်ယမ်းသည်ကိုလည်း 

သတိြပမိသည်။ ပင့်ကူအိမ် တွန်ခါသည်ကိုလည်း 

အမှတ်ထားမိသည်။  တမာနံကိုလည်း  ှ  က်မိပါ 

သည်။

ခရီးပန်းလာ၍ ထင်သည်။ မမဝင်းရ ီအိပ်ေပျာ်ေန 

ေချပ။ီ ဦးေလး ကိဖုိုးစံတစ်ေယာက် အမ်ိသို ြပန်မလာ 

ေသး။ ေဒ သန်ိးသုည်လည်း    ကေလးှင့အ်လပ်ု ပ် 

ေနသည်။  ယင်းအချနိ်တွင်   ခင်ခင်ကီး   အြပင်သို 

ထွက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ကိုညိထွန်းသည်      ေရာက်စကတည်းကပင ်

အသိမိတ်ေဆွများကိ ုသွားေရာက် တ်ဆက်ဦးမည် 

ဆိုကာ ထွက်သွားသည်။ ယခုတိုင် ြပန်မေရာက်။ 

ခင်ခင်ကီးသည် ွားစားခွက်ေဟာင်းတွင် တင်ပါး 

လ ဲထိင်ုေနသည်။ ည၏သာယာချမ်းေြမြ့ခင်းကိ ုခစံား 

ေနသည်။ ရံခါတွင်မူ လေရာင်ေအာက်တွင် တစ်စ 

ထက်တစ်စ ြမင်လာပြီဖစ်ေသာ လမ်းဖန်ုဖန်ုဘက်ဆ ီ

သို ေငးေမာကည့်မိတတ်သည်။ ယင်းလမ်းမှ တစ်စုံ 

တစ်ေယာက် ြဖတ်သန်းသွားလ င် ဂုတစိုက်ကည့ ်

မိသည်။ ရံခါတွင်မူ ပန်းြခင်းေတာင်းသဖွယ ်အဆင့် 

အရင့်ြဖစ်ေနေသာ ေကျာက်တုံးများအေပ ရှိ ေစတီ 

ြဖြဖများဘက်သို ေငးမိသည်။

မိမိကိုယ်ကိုမိမ ိကိုညိထွန်းြပန်အလာကိ ုေစာင့် 

ေမ ာ်ေနြခင်းမဟတ်ုဟ ုယဆူထားလိက်ုသည်။ သိုရာ 

တွင် ကုိညိထွန်းြပန်လာရာလမ်းဆီသုိကား ကည့်မိ 

သည်အမှန်ပင်။

ကိုညိထွန်းှင့်ပတ်သက်၍   ခင်ခင်ကီး၏ရင်မှာ 

မရှင်း။ ကိုညိထွန်းသည ်ေအးေဆးသူ၊ တည်ငိမ်သ ူ

ြဖစ်သည်။ လတူကာအေပ  ကင်ကင်နာနာ ဆက်ဆ ံ

တတ်သည်။ ထိသုသူည် အဘယ်ေကာင့ ်အေကာင်း 

တစ်စုံတစ်ရာှင့်   ပတ်သက်ပါက   ေဒါသတကီး 

ရှိတတ်သည်ဆိုြခင်းကိ ုခင်ခင်ကီး မေတွးတတ်။

သ ူေဒါသတကီးရိှေနတတ်ေသာကာလမျိးသည် 

ကား အုပ်စိုးသူဗိတိသ တိုှင့်ပတ်သက်လာေသာ 

အခါ၊ ဘအီိစုစီေသာ မျက်ှာြဖတုိှင့် စပ်လျ်းေြပာ 

ဆိုရေလပီဆိုေသာအခါမျိးတည်း။

ညေနက ခရီးေရာက်မဆိုက် သည်စကားမျိးကို 

ကိုညိထွန်းှင့် ကိုဖိုးစံတို ေြပာကဆိုက ေဆွးေွး 

ကသည်။ ထိုအခါ ဥေရာပမှာ စစ်ြဖစ်ေနပီဆိုေသာ 

စကားကိ ု   ခင်ခင်ကီး  ကားရသည်။  ဗိတိသ တို 

စစ်မျက်ှာေတာ်များများတွင် ဂျာမန်တုိအား  ံးေနရ 

သည်။ ထိုအချက်ကို ကိုညိထွန်းတို ဝမ်းေြမာက ်

ဝမ်းသာြဖစ်ေနေကာင်း   ေတွရသည်။   ဘိလပ်၊ 

အဂ  လန်က န်းစသည့ ်စကားလုံးများကိ ုကားရသည်။ 

ထိုေနရာဆီမှာ  စစ်မီးေတာက်ေနပီဟ ု သိရသည်။ 

သည်ေတာ့လည်း   ခင်ခင်ကီးမှာ  ဘိလပ်ရှိ ကိုကို 

အတွက် ရတက်မေအး။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ကိကုိ ု

သာ မိမိ၏အြပစ်ကို ကားသိရေလလ င် မည်သိုရှိ 

ေလမည်နည်းဟု စ်းစားကာ စိတ်မချမ်းမေြမ့ြဖစ်ရ 

သည်။

သူတို၏စကားထဲတွင်ပင်  မိမိတိုတိုင်းြပည်သို 

လည်း စစ်သည်  မခုျမေသ ွ ေရာက်ရိှရန်  ေသချာေနပ ီ

ဟ ုသရိသည်။ ထိအုခါမျိးတွင် မည်သည့န်ည်းှင့မ်ဆိ ု

အဂ  လပ်ိတိုအား ေမာင်းှင်ထတ်ုရမည်၊ လွတ်လပ်ေရး 

ကို အရယူရမည်၊ “အဂ  လိပ်အခက်၊ ဗမာ့အချက်” 

ဆိုေသာစကားကိ ုကားရသည်။ 

ကိညုိထွန်းသည် ၁၃ဝဝ ြပည့ေ်ရနေံြမသပတ်ိတန်ုး 

က ေချာက်ေရနေံြမမှသည် ရန်ကုန်မိအထိခရီးရှည် 

ချတီက်ပဲွတွင်  ေရှတန်းမှ  တက်တက်က က ပါဝင်ခဲ ့

သူြဖစ်သည်။ မေကွးတွင် ေရနံေြမသပိတ်အဖွဲဝင ်

များအား ြမင်းတပ်ြဖင့ ်ှိမ်စ်က ရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်ခဲ့

သူြဖစ်သည်။ သူတွင် ိုင်ငံေရးခံယူချက်ရှိသည်

ဆိေုသာ ချးီမွမ်းသမံျားကိ ုခင်ခင်ကီး အမှတ်ထားမ ိ

သည်။

၁၃၀၀ြပည့် ေရနံေြမသပိတ်ှင့် ပတ်သက်၍ 

ထိုက်သင့်သေလာက ်   ေအာင်ြမင်မ ကိုကား ရခဲ့ 

သည်။  သိုရာတွင်   ကိုညိထွန်းတိုလူသိုက်မှာ 

ေကျနပ်မ ရရိှဟန်မတေူသး။ ယခ ုသတူိုအဓကိထား 

ေနသည်ကား အဂ  လပ်ိကိ ုြမန်မာေ့ြမေပ မှ ေမာင်း 

ှင်ပစ်ရန်သာြဖစ်သည်ဟ ုခင်ခင်ကီး နားလည်ရ 

သည်။

စစ်ဟူသည်ကို ကိုယ်တိုင်ကံေတွဖူးရြခင်း မရှိ 

ေသးေသာ ခင်ခင်ကီးသည် စစ်ြဖစ်မည်ကိ ုစိုးစ်းမ  

ေကာက်ရံထတ်ိလန်ြခင်း  မရိှေပ။  တစ်နည်းအား 

ြဖင့် ေပျာ်စရာပင ်ေကာင်းေနေလမည်လား ထင် 

သည်။ ကိညုိထွန်းတိုလသူိုက်က စစ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

တက်တက်က က     ေြပာသံကားရေသာအခါ 

ခင်ခင်ကီးသည်လည်း တက်က လာမိသည်။

သိုရာတွင်   ကိုဖိုးစံက   ညက   ကျးီပိြခင်း၊ 

ေခွးေဟာင်ြခင်း   စသည်တိုကိ ု အေကာင်းြပလျက် 

“ြပည်ရာပျက်မ  ေကာင်းဆယ်ခု” ဟူေသာ လက  ာ 

ကိရုတ်ပီး ညကီးမင်းကီး ှစ်ဆယ့ေ်လးပစ ည်းကိ ု

ဥံခံ၍ ရတ်ေလေတာ့လည်း ေကျာအချမ်းရသား။

ကိုညိထွန်းသည်   ခင်ခင်ကီး၏အသက်ကို 

ကယ်ဆယ်သြူဖစ်လင့က်စား   ယင်းသိုကယ်ဆယ် 

ခ့ဲြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ဝင့်က ားြခင်းမရိှ။ ခင်ခင်ကီး 

ှင့်ပတ်သက်၍ အရာရာကိ ုစိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီး 

ေပးခဲေ့စကာမ ူခင်ခင်ကီးအေပ တွင် သာမန်ထက် 

ပို၍ စိတ်ဝင်စားမ မြပလှ။ အေရာတဝင်ေနသည ်

လည်း မဟုတ်။  ေြပာစရာရှိလ င်ေြပာ၊ ဆိုစရာရှိ 

လ င်ဆို။  သည်အဆင့်ေလာက်သာ  ြဖစ်သည်။ 

ခင်ခင်ကီးှင့်သာမဟုတ်။   မမဝင်းရီှင့်လည်း 

သည်အတိုင်း။ 

ခင်ခင်ကီးသည် ကိုညိထွန်းအား ဆန်းကယ ်

ေသာလူတစ်ေယာက်ဟ ုထင်စြပေနပီြဖစ်သည်။ 

ခပ်လှမ်းလှမ်းမ ှ  ေခွးေဟာင်သ ံ  သဲ့သဲ့ကားရ 

သည်။ ေခွးများသည် သစူမ်ိးတစ်ေယာက်ကိ ုြမင်ရ 

ဟန်ြဖင့် စူးစူးဝါးဝါး ေဟာင်ေနသည်။

ခင်ခင်ကီး၏ေခါင်းမှာ ေထာင်လာသည်။ အသံ 

ကို နားစွင့်မိသည်။

ေခွးေဟာင်သမံျား တစ်စထက်တစ်စ မမိတိိုအမ်ိ 

ဘက်သို နီးကပ်လာေကာင်း ကားရသည်။

များမကာမီမှာပင် ေခွးေဟာင်သံ တိတ်သွား 

သည်။ ေြခသံသဲ့သဲ့ေပ လာသည်။ လမ်းအတိုင်း 

ေခါင်းငုိက်စုိက်ချလျက် ေလ ာက်လာေနေသာ အရိပ် 

သဏ ာန်တစ်ခုကို ေတွရသည်။ ကိုညိထွန်းေပပဲ။

ကိုညိထွန်းသည် တစ်စုံတစ်ရာကို ေလးေလး 

နက်နက်ေတွးလာဟန်ြဖင့ ်ခဝံသိုေရာက်သည့တ်ိင်ု 

ေခါင်းေမာ့မကည့်။   ခံကိုမူ   အလိုလိုမှတ်မိေန 

သည့်အလား မကည့်ဘဲဝင်လာသည်။ 

သသူည် တ်ုတရက်ဆိသုလိမှုာပင် ေခါင်းကိေုမာ ့

လိုက်သည်။   ထိုအခိုက်မှာပင ် ဖျတ်ခနဲဆိုသလို 

ခင်ခင်ကီးအား   ြမင်လိုက်ရသည်။   အစေသာ် 

ခင်ခင်ကီးကုိ  ခင်ခင်ကီးဟု သိပံုမရ။ ေြခလှမ်းတံု 

သွားသည်။   ကိုယ်မှာ   ဆတ်ခနဲ  ြဖစ်သွားသည်။ 

ေနာက်မ ှ ခင်ခင်ကီးကို  ခင်ခင်ကီးဟ ုသိမှတ်ရပုံ 

ေပ သည်။

“ဪ ခင်ခင်ကီး”

သူ၏ တ်မှ အသံထွက်လာသည်။ တစ်ဆက် 

တည်းမှာပင် သသူည် တစ်စုတံစ်ရာကိ ုသေဘာကျ 

သလို ရယ်လိုက်သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

    



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ခေရာင်းလမ်းကိုြဖတ်ေကျာ်ြခင်း
န ာသိန်းဇံ

စာေရးဆရာ န ာသိနး်ဇံ၏   ခေရာငး်လမး်ကုိ 

ြဖတ်ေကျာ်ြခင်းစာအုပ်မှ  စာေရးသူ မိသားစု၏ 
ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ ထက်ခိုင်

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

အခန်း[၃]

ဘဝခရီးသည်ေတွဆီက အသံ

ဒါကုိ နီတိဆရာကီး တစ်ဦးက ဥပမာ တစ်ခု 

ေပးဖူးတယ်။ 

“ြခေ  သ့ကီးတစ်ေကာင်ဟာ ေကျာက်ေတာင ်

ေဘးကတွင်းထမှဲာ ဝင်ေနတဲ ့က က်ငယ်တစ်ေကာင် 

ကိ ုစားမယ်ဆုိပီး လက်နဲယက်တယ်တ့ဲ။ ယက်ေတာ ့     

တွင်းကေကျာက်တွင်းဆိုေတာ ့      ြခေ  သ့ကီးရဲ 

လက်သည်းေတွ ကျိးပ့ဲကုန်ေရာတ့ဲ။   က.ဲ.တကယ် 

လို အားကိးမာန်တက်  ယက်လုိရရင်ေကာ က က် 

ဂယ်ေလာင်းကေလး(က က်ငယ်ကေလး) တစ်ေကာင် 

ေပါ့ မစားေလာက်ပါဘူးတဲ့။ 

အမှန်ကေတာ ့တကယ်ြမင့်မားတဲ့ စိတ်ထားရှိ 

တဲ့ ေရ ဂူေပျာ်မှီ၊ ေကသရီဇာတ်ြခေ  သ့ြမတ်တိုက

ေတာ ့  သတူစ်ပါးရဲ စားက င်းကိမုစားဘူး။  တစ်ပါး 

သတ ဝါေတကွိလုည်း မီှခိခုယပီး အစာမေတာင်းဘူး။ 

ကိယု့ခွ်န်ကိယု့အ်ားနဲ  သားေကာင်ကီးေတကွိရှုာပီး 

စားတယ်တဲ့။ ဒါေပမယ့် ေစာေစာကြခေ  သ့ကီးက 

ေတာ ့ဧရာမြခေ  သ့ကီးြဖစ်ေနပါလျက်နဲ     က က်လိ ု

အေကာင်ငယ်မျိးကိ ုစားဖိုယက်ေနတာဟာ တကယ် 

ြမင့်ြမတ်တဲ့ ြခေ  သ့စိတ်ထားမရှိလိုပဲ။  ဒီနည်းတူ 

တချိဟာ   ြမင့်ြမင့် ြမတ်ြမတ်    လုပ်ိုင်တာေတွရှိ 

ေပမယ့ ်ြမင့ြ်မတ်တဲစ့တ်ိ၊ ြမင့ြ်မတ်တဲဆ့ ၊ ြမင့ြ်မတ် 

တဲ့  ရည်မှန်းချက်မရှိေတာ့    ကိုယ်နဲမတန်တဲ့   

ယုတ်နိမ့်တာေတွကို  လုပ်တယ်တဲ့။ 

ဒါေကာင့် ြမင့်ေမာက်တဲ့၊ ြမင့်ြမတ်တဲ ့ဆ နဲ  

ရည်မှန်းချက်ေတွရှိရမယ်။ ဒါမှ ြမင့်ြမတ်တဲ့အြပ 

အမူေတွ၊   ြမင့်ြမတ်တဲ့အလုပ်ေတွကိ ုလုပ်ိုင်ပီး  

ထိုက်တန်ရာကိုလည်း ရိုင်မှာြဖစ်တယ်တဲ့။ 

ဘယ်ေလာက်ြပင်းထန်တဲ ့ဆ ေတ ွစတ်ိဓာတ် 

ေတရိှွေပမယ့ဆ်ိခုဲသ့လိ ုဆ ရိှတဲအ့တိင်ုး   ကွက်တ ိ

ြဖစ်ချင်မှေတာ့ ြဖစ်မှာပ။ဲ    မြဖစ်လာေပမယ့လ်ည်း 

ကျန်းမာေရးသတိအမဲရှိပါေစ 

က ယ်ဝမ အသိစိတ်မရှိဘဲှင့် စီးပွား 

ေရးမှာ ေအာင်ြမင်သူမရှိသကဲ့သို  ခိုင်လုံ 

ေကာင်းမွန်ေသာ  ကျန်းမာမ အသိစိတ် 

မရှိပါဘဲှင့်   တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာ 

သသူည် ခိင်ုလုေံကာင်းမွန်ေသာ   ကျန်းမာ 

ြခင်းှင့် ြပည့်စုံပါသည်ဟူ၍ မရှိေပ။ 

နပိုလီယံဟီး (အေမရိကန်စာေရးဆရာ)

ကျန်းမာမ အသစိတ်ိရိှေနရန်အတွက် 

တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူသည ်ခိုင်လုံ 

ေကာင်းမွန်ေသာ ကျန်းမာမ အသစိတ်ိှင့် 

သာ ကစံည်စ်းစားရမည်။ နာမကျန်းြခင်း 

ှင့် အနာေရာဂါရရှိြခင်းများကိ ု  မေတွး 

ေတာ မကံစည်၊ မစ်းစားရ။   အဘယ် 

ေကာင့ဆ်ိေုသာ်   စီးပွားေရးေအာင်ြမင်ရန် 

ေသာ်လည်းေကာင်း စိတ်တွင်  ထင်ြမင ်

ေတွးဆ၊  ကံစည်စ်းစားသည့်အတိုင်း 

အေကာင်အထည် ြဖစ်ေပ လာရသည် 

ချည်း    ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း      ဟူ၍ 

အေမရကိန်စာေရးဆရာ နပိလုယီဟံီးက 

ကျန်းမာမ အကျင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ေရးသား 

ခဲ့ဖူးသည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာရန်အတွက် ကျန်းမာ 

ေရးေကာင်းြခင်းသည်လည်း    အဓိက 

အချက်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာ  နည်းဗျဟာတွင ်

ကီးပွားချမ်းသာရန်ေသချာေသာ အဓိက  

ေသာခ့ျက် ကိုးခ၏ု သတ မေြမာက်အချက် 

တွင် ကျန်းမာေရးကို အစ်ဂုစိုက်ပါ။ 

ကျန်းမာေရးသတ ိ  အမဲရှိပါေစ   ဟူ၍ 

ြပဆိုထားသည်။ 

သိုြဖစ်၍ 

ဘဝမှာ   ေအာင်ြမင်ကီးပွားချမ်းသာ 

ရန် ကိးစားအားထုတ်ရာတွင ်ကျန်းမာ 

ေရးေကာင်းမွန်မ သည် အေရးပါလှသည်။ 

ကျန်းမာမှသာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိ ု

ေရာက်ေအာင်သွားုိင်ေပမည်။ ထုိအတွက် 

ကျန်းမာေရးကိ ု  အစ်ဂုစိုက်ေနရမည ်

ြဖစ်ပီး ကျန်းမာေရးသတ ိအမရိှဲေနရမည် 

လည်း ြဖစ်ေပသည်။ 

“တစ်ေနပီးတစ်ေန     အရာရာမှာ 

ငါသည် ပို၍ပို၍ ေကာင်းမွန်မ ကို ရရှိေန 

သည်”   ဟူသည့်    ြပင်သစ်စိတ်ပညာရှင် 

မီလ်ေက၏   ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက ်

ေသာစကားကိ ု        မှတ်သားဖူးသည်။ 

ကျန်းမာေရးအသစိတ်ိ ြဖစ်ေပ လာေစရန် 

လက်ေတွတွင် ထေိရာက်မ ရိှသည့ ် ယင်း 

စကား၊ ယင်းဝါကျကိ ု ေနစ်   အကိမ် 

တစ်ေထာင်မ  ရတ်ဆိုရန်လည်း ၎င်းက 

တိုက်တွန်းထားသည်။ 

အဆိုပါတိုက်တွန်းစကား၏ အဓိက 

ဆိုလိုရင်းမှာ   အရာရာကိ ု  ပီးေြမာက ်

ေအာင်ြမင်ေစရန ်        စိတ်ခွန်အားြဖင့် 

ဦးေဆာင်မ ြပိုင်ေကာင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

“ကျန်းမာြခင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး” 

ဟူသည့်         ြမန်မာဆိုိုးစကားတစ်ခ ု

လည်း   ရှိပီးြဖစ်သည်။  ကျန်းမာြခင်း၊ 

ကျန်းမာေအာင်ေနထိင်ုြခင်း၊ ကျန်းမာေရး 

ေကာင်းမွန်ြခင်းသည ်    သက်ရှိလူသား 

အားလုံးအတွက်   တန်ဖိုးမြဖတ်ိင်ုသည့ ်

အခွင့်အလမ်းေကာင်း   တစ်ရပ်ပင်ြဖစ ်

သည်။ 

ကျန်းမာမှ အလုပ်လုပ်ိုင်မည်။ 

ကျန်းမာမ ဆိရုာတွင်  လတူစ်ေယာက် 

အတွက် အဂ   ါအစိတ်အပိုင်းအားလုံးှင့ ်

သက်ဆိုင်သည်။ မျက်စိြဖင့်ြမင်ိုင်ေသာ 

ကိုယ်အဂ   ါများအပါအဝင်   မျက်စိြဖင့ ်

မြမင်ိင်ုေသာ စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာများလည်း 

အကျံးဝင်သည်။ ယင်းတိုအထမှဲ စတ်ိပိင်ုး 

ဆိင်ုရာကျန်းမာေရးက ပိမုိအုေရးပါသည်။ 

အေကာင်းမှာ အရာရာအတွက် စိတ်က 

သာ       ဦးေဆာင်ေနမ ြဖစ်ေသာေကာင့်

ပင်။ 

စိတ်ကျန်းမာေရး   ေကာင်းေနလ င် 

ကိယ်ုခ ာ၏အစိတ်အပုိင်းတုိတွင် ရာခိင်ု 

 န်းအေတာ်များများမှာ ကျန်းမာေနသည် 

လည်းြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်  သက်ရှိသတ ဝါအားလုံး 

အတွက် အသိ၊ သတိ အမဲထားကာေနမ ၊ 

ထိင်ုမ ၊ စားမ ၊ ေသာက်မ ၊ သွားလာလ ပ်ရှား 

မ တိုတွင်   ကျန်းမာေရးအသိရှိစွာြဖင့ ်

စိတ်စွမ်းအားကို ြမင့်ြမင့်မားမားထားရှိ 

ကာ ဆင်ဆင်ြခင်ြခင် ေနထိင်ုလပ်ုေဆာင် 

ရမည်ြဖစ်ေပသည်။ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်      ပတ်သက်လ င် 

တန်ခိုးေတာ်အန ှင့်ြပည့်စုံသည့် ဗုဒ  

ြမတ်စွာဘုရားပင်   မလွတ်ေြမာက်ိုင ်

ေကာင်း   အနိစ သေဘာကို   မည်သူမ  

မေရှာင်လ ဲိင်ုေကာင်း   သမိင်ုးမှတ်တမ်း 

များရိှပီးြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်မည်သည့် 

ပဂု ိလ်မ  အစ်သြဖင့ ်ကျန်းမာေရးေကာင်း 

ေနိုင်မည်ဟု မဆိုသာ။ 

“အို၊ နာ၊ ေသ” ဟူသည့် မေရှာင်လ ဲ 

ိုင်သည့်         သံေဝဂတရားများလည်း 

ရှိေလရာ ကျန်းမာေရးှင့ ်  ပတ်သက်၍ 

လူတိုင်းလူတိုင်း     အစ်ှလုံးသွင်းကာ 

သတိထားရမည်ြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၁ သို »»

ေနှင့်ဦးေပါ့။   ြမက်ေတာ့မစားဘူး၊    က က်လို         

အေကာင်မျိးကိလုည်း ယက်ေတာမ့စားေတာဘ့ူးလို 

တကယ့် ြခေ  သ့စိတ်နဲ    မာန်တင်းထားရတာလို 

“ယုတ်ညံ့တာေတွေတာ့ မလုပ်ဘူး၊ ေသချင်လည်း 

ေသေစေတာ့”လုိ  မာန်တင်းထားရမှာပဲတဲ့။ ဒီလို 

မာန်တင်းထားရင်းက ေသသွားေတာ့လည်း ဒီလို 

ေသရြခင်းဟာ ြမတ်ေသာေသြခင်းပဲတဲ့။ 

သာမန်လူေတွ၊ ဘာမှကီးကျယ်တဲ့ စိတ်ဆ  

မရိှသေူတဟွာ ဘာမှကီးကီးကျယ်ကျယ် မကိးစား 

ေတာ ့သာမန်ဘဝမှာပ ဲရှိေနကတယ်။ မထင်မရှား 

ပဲြဖစ်ေနကတယ်။  သူတိုဘဝမှာ ကျ ံးတယ်ရယ ်

လို သိပ်မရှိဘူး၊ ေအာင်ြမင်တိုးတက်တယ်ရယ်လို 

သပ်ိမရိှဘူး။ “ဒေီတာ ့သာမန်လအူြဖစ်၊ သာမန်ဘဝ 

မျိးနဲေနရသအူြဖစ်မှ ကီးကျယ်ြမင့ြ်မတ်သ ူ ြဖစ်ချင် 

ရင်ေတာ့  ကျ ံးတာေတွ၊   ဒုက အ ရာယ်ေတွကိ ု

ေကာက်ေနလိုေတာ့မြဖစ်ဘူး။ အတင်းကိးစားရ 

မှာပ။ဲ ကိးစားေနရမှာပ၊ဲ   ကျ ံးတာေတနွဲ ကံေတာ ့

လဲ…..

“ြပည့်စုံြခင်း၊ ဆုံး ံးြခင်းသည်   ကီးကျယ ်

ြမင့်ြမတ်သူတုိအတွက်ြဖစ်တယ်။ လမင်းကီးသည် 

ပင်   ရံခါြပည့်ဝန်းပီး   ရံခါဆုတ်ယုတ်ရတယ်။ 

ေသးငယ်တဲ့ ကယ်တာရာေတွကေတာ ့ဒီသေဘာ 

မရှိဘူး”ဆိုတဲ့ ဟိေတာပေဒသ အဆုံးအမအတိုင်း 

သာမန်ဘဝမျိးထက် သာချင်ရင်ေတာ ့မာန်တင်းပီး 

ကိးစားရမှာပဲ။     မိမိရည်မှန်းချက်ကိ ု  အမဲအစွဲ 

ခုိင်ခုိင်ကီးချပီး ကိးစားေနရမှာပဲ။  ဒုက အ ရာယ် 

ေတွကိုေတွးပီး ေကာက်ေနလိုေတာ ့မြဖစ်ဘူး။

ဒေီနရာမှာ ဘာနစ်ေရှာေြပာတဲ ့စကားတစ်ခကုိ ု

အမှတ်ရတယ်။ သကူ “ေဟာဒေီလာကကီးမှာ ဒကု  

အ ရာယ်ေတကွိ ုေကာက်တတ်သအူတွက် အမပဲ ဲ

အ ရာယ်ဟာ ရှိေနမှာပဲ”  In this world, there 

is always danger for those who are afraid of 

it. တဲ့။ ဒုက အ ရာယ်ကို     ေတွးေကာက်ေနရင ်

ေတာ့ ေကာက်စရာချည်းပဲ။ လူေလာကရဲ  ထုံးစံ 

အတိုင်း ဒုက အ ရာယ်ေတွကို   တစ်မျိးမဟုတ် 

တစ်မျိးကံေနမှာပ။ဲ ဒကု တစ်မျိးပီးရင် ေနာက်ဒကု  

တစ်မျိးကို ရင်ဆိုင်ေတွကံေနရမှာပဲ။ 

တစ်ခါတန်ုးက လတူစ်ေယာက်ဟာ ဆပံင်ေတ ွ

က တ်ပီး သူနဖူးကီးက တြဖည်းြဖည်းေြပာင်လာ 

တယ်၊ ဒါကိ ုသကူ ရှက်တက်တက်ကီး ြဖစ်ေနတယ်။ 

ေတွတဲလ့ေူတကွိ ုသကူ အရှက်ေြပ ဘယ့ှ်ယ်ေြပာ 

သလဲဆုိေတာ့ “အခုမှပဲဗျာ ေခါင်းဖီးရတာ သက်သာ 

သွားေတာ့တယ်”တ့ဲ။ ဒီေတာ့အနားကလူတစ်ေယာက်  

က“သက်သာပါဘူးဗျာ၊   နဖူးကီးေြပာင်ေြပာင်လာ 

ေတာ့ ခင်ဗျာ့မျက်ှာကီးက  ကျယ်ကျယ်လာပီး 

ပိုပိုေဆးေကာသုတ်သင်ရမယ့်အလုပ်က များလာ 

ြပန်တာေပါ့”လို ေြပာလိုက်တယ်။ 

ဒီအတုိင်းပါပဲ။ တစ်ဖက်ဖက်က ဒုက သက်သာ 

သွားရင်၊ အ ရာယ်ရှင်းသွားရင် ေနာက်တစ်ဖက်မှာ 

ဒကု တစ်မျိးမျိးရိှေနိင်ုတာပ။ဲ အ ရာယ်တစ်မျိးမျိး 

ရှိေနိုင်တာပဲ။ ဒါလူဘဝ လူေလာကရဲထုံးစံပဲ။ 

ဟုတ်တယ်၊ ဒီဘက်က အလုပ်က ခုသက်သာသွား 

ရင် ေနာက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖုိရိှလာမှာပဲ။ ဒီဘက်က 

တာဝန်တစ်ခု နည်းသွားရင ်ေနာက်တာဝန်တစ်ခု 

ပိုလာဦးမှာပဲ။ ဒါေတွကိုေကာက်လို ေရှာင်ေြပးရင ်

လည်း ေနာက်တစ်ေနရာမှာ ဒထီက်ပိဆုိုးတာေတနွဲ  

ကံေတွတတ်ြပန်တာပဲ။ ငယ်ငယ်က ပညာသင်ရ 

တာကို ပျင်းလုိေကာက်လုိ ေရှာင်ေြပးသူဟာ ခဏ 

မှာေတာ ့သက်သာသလိလုိပု။ဲ ဒါေပမယ့ ်တစ်ေနေန 

တစ်ချန်ိချန်ိမှာ ပညာမရှိလို အလုပ်မရိှြဖစ်တာမျိး၊ 

အေြမာ်အြမင်တုံးသွားလို မလပ်ုတတ်မကိင်ုတတ်နဲ  

ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်စားေသာက်ရပီး ဆင်းရဲ 

ဒုက ကံတတ်တာမျိးလိုေပါ့။ ဒီေတာ့ လုပ်စရာရှိ 

တာကို၊ လုပ်သင့်တာကိုေတာ ့လုပ်ေနရမှာပါပဲ။ 

ဒီေနရာမှာ စာေရးဆရာကီး မတ်က်တိမ်း 

Mark Twain နဲ  သူအိမ်ေဖာ်တပည့်အေကာင်းကိ ု

လည်း  အမှတ်ရပါတယ်။ တစ်မနက်မှာ မတ်က်တမ်ိး 

က အြပင်ကိသွုားဖို အဝတ်အစားလဲပီး   ဖနိပ်စီးမယ် 

လပ်ုေတာ ့ဖနိပ်မှာရ ံေတေွပကျေံနတာ ေတွရတယ်။ 

ဒါနဲ  သူအမ်ိေဖာ်တပည့က်ိ ု“ဘာလို ဖနိပ်ကိ ုမေနက 

တိုက်ခ တ်မထားတာလဲ” လို ေမးတယ်။ 

ဒီေတာ့ အိမ်ေဖာ်တပည့်က  ြပန်ေြပာတယ်။ 

“တုိက်ခ တ်ထားလည်း အလကားေပါ့ဆရာ။ ဒီလုိစွတ်စုိ 

တဲ ့ရာသမှီာ ဆရာအြပင် ထွက်သွားလို ခဏကာရင် 

ဖိနပ်က ရ ံထပ်ေပလာဦးမှာပ”ဲ တဲ့။ သူသေဘာက 

ေတာ့ ဖိနပ်ကုိ အခု တုိက်ခ တ်ထားလည်း ခဏကာရင် 

ရ ံေပလာမှာပ။ဲ ရ ံေပလာမယ့အ်တတူ ူအခတုိက်ုခ တ် 

ထားလည်း အလကား အချည်းီှးပဆဲိတုဲ ့   သေဘာ

ေပါ့။ 

 အဲဒီေနမှာပဲ        ညစာစားချနိ်ေရာက်ေတာ ့

မတ်က်တိမ်းရဲ တပည့်ေကျာ်ဟာ ညစာစားဖုိ ထမင်း 

စားခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့တယ်။ ဒါေပမယ့် စားပွဲေပ မှာ 

သူစားဖိုဆိုလို ဘာမှမကျန်ဘူး။   ဒီေတာ့ သူက 

မတ်က်တိမ်းဆီသွားပီး  ဘာေကာင့ ်    သူစားဖို 

ချန်မထားရတဲ့အေကာင်းေမးတယ်။    ဒီေတာ့ 

မတ်က်တိမ်းက   “စားပီးလို ေတာ်ေတာ်ကာရင ်

မင်းြပန်ဆာဦးမှာပ ဲ    မဟုတ်လား။         ဒီေတာ့ 

ေနာက်တစ်ခါဆာမယ့်အတူတူ  မင်းစားေနလည်း 

အလကားပါပဲလို ထင်လိုကွာ”လို  ြပန်ေြပာတယ်။ 

က န်ေတာ်တိုေတွဟာ    ေနရာများစွာမှာပဲ 

“အိုဒါလုပ်ေနလည်း မထူးပါဘူး။  လုပ်ေနလိုလည်း 

အပိုပဲ။ ဘာမှြဖစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး” စသည်ြဖင့ ်

သေဘာထားမတိတ်ပါတယ်။ ဒသီေဘာထားမျိးရိှေန 

ရင် တွန်ဆတ်ုြခင်းေတြွဖစ်ပီး ဘာမှလည်း အားကိး 

မာန်တက်မလုပ်ြဖစ်ေတာ့ ဘာတိုးတက်မ မှ ရမှာ 

မဟတ်ုဘးူဆုိတာ ေသချာပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဘယ်လိ ု

အခက်အခဲနဲ      မေြပလည်တာေတွကိုပဲကံကံ 

ြဖစ်လိရုလုိ   ြဖစ်ချင်ရချင်တ့ဲ   ဆ ကုိမေလ ာ့ဘဲ 

မာန်တင်းရင်း   လပ်ုသင့လ်ပ်ုထိက်ုတာကိ ု     မတွန်  

မဆုတ် လုပ်ေနရမှာပဲြဖစ်ပါတယ်။      ။ 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ဘဝေအာင်ြမင်ေရးလမ်း န်
ေကာင်းြပည့်စုံ

အလုပ်ေကာင်းေကာင်း ရချင်သလား ေမာင်ထူးခ န်

တစ်ရက်စီတွင ်မည်သူမ  ၂၄ နာရီထက်ပိုမရပါ။

လူအြဖစ်လည်းအညီအမ ၊  အချနိ်အတိုင်း 

အတာလည်းအညအီမ  အားလုံးရကတယ်မဟတ်ု 

လား။  ဒါေကာင့်   လူဘဝတစ်ခုကိ ု   လူလား 

ေြမာက်ေအာင် ထူေထာင်တည်ေဆာက်တ့ဲေနရာ 

မှာ လူသားအချင်းချင်း အခွင့်အလမ်းအတူတူပဲ 

ရကတယ်လို ေယဘုယျဆိုိုင်တာေပါ့ကွယ်။ 

ေမာင်တိုမယ်တိုလို ယေနလူငယ်မျိးဆက်

သစ်ေတွအတွက်လည်း အတူတူပါပဲ။ 

တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီထက် ဘယ်သူမှအချနိ် 

ပိုမရပါဘူး။ တစ်ရက်ချင်း တစ်ရက်ချင်းမှာေတာ ့

ရပ်နားေနတဲ့ သူနဲ  သွားေနတဲ့သူ မတူဘူးေပါ့။ 

သွားသနူဲ  နားေနတဲသ့ဟူာ ကာေလေဝးေလေလ 

ပဲ။ တစ်နာရီနားရင် တစ်နာရီေဝးမယ်။ ၂၄ နာရီ 

နားရင် ၂၄ နာရီေဝးမယ်။ တစ်ှစ်နားရင် ၃၆၅ 

ရက်ေဝးသွားမယ်။ 

ဒေီတာ ့ေမာင်တိုမယ်တို အချန်ိကိအုကျိးရိှရိှ 

အသုံးချရမယ်။ ပညာရှာတဲအ့ရယ်မှာ ပညာထူးခ န် 

ေအာင်ြမင်ရမယ်။ ဘဲွေတ၊ွ ဒဂီရေီတ၊ွ ဒပီလိမုာေတ၊ွ 

မာစတာေတွ      အားလုံးကိုရိုင်ရင်ေတာ့ 

အေကာင်းဆုံးေပါ့။    ရိုင်သေလာက်ေတာ့ 

ရယူထားကေစချင်တယ်။ ရပ်မေနေစချင်ဘူး။ 

နားမေနေစချင်ဘူးလို ေြပာချင်တာ။ အတတ်ပညာ 

မှန်သမ ကို  ေကျာင်းပညာေရးကအစ   ြပင်ပ 

အတတ်ပညာေတွအားလုံးကို    တတ်ေြမာက ်

က မ်းကျင်ေနမှ ဒေီခတ်ကီးမှာေတာ်ကာကျမယ်။ 

ေမာင်တိုမယ်တိုတစ်ေတ ွ    အလုပ်ေခ တဲ့ 

ေကာ်ြငာေတွကိ ုေတွကမှာပါ။  အရည်အချင်း 

ဘယ်ေရ၊ ဘယ်မ ။ အေတွအကံ ဘယ်ေလာက်ရိှရ 

မယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းေခ တဲ့  ေကာ်ြငာေတွမှာ 

လည်း ကန်သတ်မ ေတွရှိတယ်။  အသက် ၂၈ 

ှစ်ကေန  ၃ဝ  မေကျာ်ရ။  မဟာဘွဲရြဖစ်လ င် 

အသက်  ၃၀ ကေန ၃၅ ှစ်မေကျာ်ရတဲ့။ အလုပ် 

အမျိးအစားေပ ေတာ့ မူတည်တယ်။ ဒါေတွဟာ 

သတ်မှတ်ချက်၊ ကန်သတ်ချက်ေတွပဲ။  အချနိ် 

ကာလရဲ တန်ဖိုးြဖတ်မ ေတပွေဲပါ။့ ပညာရှာတဲအ့ရယ် 

မှာ အချန်ိကုိတန်ဖုိးရိှရိှ အသံုးချတတ်မ နဲအတူ ဘဲွေတ၊ွ 

ဒီဂရီေတွ၊ အရည်အချင်းေတ ွကွာြခားသွားရတယ်။ 

ဆိုကပါစို။  သူငယ်တန်းကေန ၁၀ ှစ်ကာလ 

ပညာေတွသင်ကားလာတာ   ၁၀ တန်းစာေမးပွဲ 

ေအာင်မယ်၊ ၁၀ တန်းစာေမးပွဲကျမယ်။  အဲဒီမှာ 

ကျတဲ့သူနဲ  ေအာင်တဲ့သူကွာသွားရပီ။  ၁၀ တန်း 

ေအာင်ပီး တက သိုလ်တက်ရမယ့်ကာလ ေလးှစ် 

ငါးှစ်၊ ေြခာက်ှစ်၊ ခုနစ်ှစ်ေတွမှာ ဘွဲိုးိုးရတာ၊ 

မဟာဘဲွရတာ၊ ဒပီလိမုာေတ ွရကေပမယ့ ်တစ်ဦးနဲ  

တစ်ဦးကေတာ့ ကွာြခားေနကမှာပါပဲ။ 

အဒဲေီနာက်ပိင်ုးမှာ ပိုပီးကွာြခားသွားရဦးမယ်။ 

ဘွဲေတွရပီးေတာ့  အလုပ်ေလ ာက်ကေတာ့ 

မယ်။ ပုဂ လိကအလုပ်ပဲြဖစ်ြဖစ်၊  အစိုးရဝန်ထမ်း 

အလုပ်ပဲြဖစ်ြဖစ်    အရည်အချင်းေပ မူတည်ကာ 

ရရိှလာေတာမ့ယ့ ်ရာထူး၊ လစာ၊ အခွင့အ်လမ်းေတကွ 

ကွာြခားသွားရပီေပါ့။ 

ဘဲွရတာချင်းအတတူ ူအြခားအရည်အချင်းေတ ွ

ဘယ်ေလာက်တတ်ေြမာက်ထားမ ရိှသလဲ။ ကွန်ပျတာ 

က မ်းက မ်းကျင်ကျင် သံုးစဲွတတ်သလား။ အဂ  လိပ်စာ၊ 

အဂ  လိပ်စကားေြပာ   ေကာင်းေကာင်းရသလား။ 

ကားေမာင်းတတ်သလား။ ဘယ်လို ဘာသာစကား 

ေတ ွက မ်းကျင်ေသးသလဲ။ ကွန်ပျတာ စာရင်းကုိင်ေရာ 

တတ်သလား။ မားကက်တင်းပညာနဲပတ်သက်လို 

ဒပီလိမုာေတရွထားသလား။ ကွန်ပျတာနဲပတ်သက် 

တဲ ့ဒပီလိမုာရထားသလား။ စာရင်းကိင်ုနဲ   ပတ်သက် 

တဲ့ ဒီပလိုမာေတွ၊  ေအာင်လက်မှတ်ေတွ၊  ဘွဲေတွ 

အပိုေဆာင်းရထားေသးသလား။ 

အတတ်ပညာရပ်ေတွက  အများကီးပါပဲ။ 

ပညာရပ်ေပါင်းစုံ၊ တတ်က မ်းမ ေပါင်းစုံရှိတာေပါ့။ 

ေမာင်တုိမယ်တုိ ဘယ်လုိပညာရပ်ေတွ၊ ဘယ်လိ ု

ဘဲွေတ၊ွ ဘယ်လိဒုပီလိမုာ၊ ဘယ်လိေုအာင် လက်မှတ် 

ေတ ွရယူပိုင်ဆိုင်ထားသလဲဆိုတဲ့အေပ မှာ  အလုပ် 

ေတွ၊ လစာေတွ ခံစားခွင့်ရရှိကမှာ။ 

အဲဒီမှာပဲ ခံစားရတ့ဲအကျိးေကျးဇူးေတွ ကွာြခား 

သွားေတာ့မှာ။     အရယ်ချင်းအတူတူ၊ အသက်ချင်း 

အတူတူ၊ အရည်အချငး်က မတူကေလေတာ့ 

ရာထူးက  မတူေတာ့ဘူး။  ရရှိတဲ့လစာကလည်း 

မတူညီိုင်ေတာ့ဘူးေပါ့။    ရရှိတဲ့အခွင့်အေရး 

ကလည်း မတူိုင်ေတာ့ဘူးေပါ့။ 

ေမာင်တိုမယ်တို   ဒုတိယအရယ်မှာ   စတင် 

ကွာြခားိုင်ေတာ့မယ် ့အချက်ေတွေပါ့ကွယ်။ 

အဲဒါေကာင့် အချန်ိရိှေနတုန်းမှာ  အကျိးရိှရိှ 

အသုံးချိုင်ေအာင် ြပင်ဆင်ပါ။ အချနိ်ကို ြပင်ဆင ်

ပါ။ မိမိကိုယ်ကို ြပင်ဆင်ပါ။ ေနာက်ဆုံး စိတ်ကို 

ြပင်ဆင်ပါ။ စတ်ိဆ ကသာ ထာဝရဦးေဆာင်ိင်ုမှာ 

ြဖစ်တယ်။ 

ရိှန်ရိှန်ညီးညီးထက်သန်တဲဆ့ ေကာင့ ်မမိမှိာ 

ိုးကားတက်က တဲ ့စတ်ိဓာတ်ရိှလာမယ်။ ရှင်သန် 

တက်က တဲစ့တ်ိက  ခိင်ုမာေသာဇဲွကိြုဖစ်ေစတယ်။ 

ဘယ်လုိအခက်အခဲကုိမဆုိ  “ငါေအာင်ြမင်ရမယ်” 

ဆိုတဲ့ ေအာင်စိတ်က ခွန်အားြဖစ်ေစတယ်။ 

ဒါေကာင့်   ဆ ကလည်း    အလွန်တရာ 

ထက်သန်၊   တက်က ိုးကားတဲ့စိတ်ကလည်း 

အားမာန်အြပည့၊် ခွန်အား(စတ်ိစွမ်းအား)ကလည်း 

ရာ န်းြပည့်ြဖစ်တာေကာင့် လံုလဝီရိယလုိေခ တဲ ့

ကိးစားမ ၊ ကိးပမ်းမ ကလည်း တစ်ဆက်တည်း 

တွဲပါလာေတာ့တာေပါ့။ 

ဒီလိုမျိးသာ ပညာသင်ကားချနိ်မှာ ကိးစား 

မယ်။ အချန်ိရိှခိက်ုလုံလစိက်ုထတ်ုမယ်။ အချန်ိေတ ွ

ကို အကျိးရှိရှ ိအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင ်ေမာင်တို 

မယ်တိုဟာ  အချနိ်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာ  ဘွဲ၊ 

ဒီဂရီေတွသာမက အရည်အချင်းြပည့်ဝတဲ ့ ပညာ

တတ်မျိးဆက်သစ်လူငယ်ေတွြဖစ်လာမှာ  ဧကန်      

မလွဲပဲ။ ြပည့်ဝတဲ ့ပညာအရည်အချင်းေတ ွြပည့်ဝ 

တ့ဲ စိတ်ထား၊ ြပည့်ဝတ့ဲှလံုးသားပုိင်ရှင်ေတွြဖစ်ပီ 

ဆိရုင်   တင့တ်ယ်ြမင့မ်ားတဲ ့အလပ်ုအကိင်ုေတမှွာ 

ရာထူးကီးေတနွဲ  လစာဝင်ေငေွကာင်းေကာင်းေတ ွ

ရုိင်ပီေပါ့ကွယ်။ ဒါဆုိရင် အလုပ်ေကာင်းေကာင်း 

ေတွရပီေပါ့ကွယ်။    ။ 

ဝီရိယသည်အဓိက 

က ု်ပ်တုိလူဘဝခရီးတွင် က၊ံ eာဏ်၊ ဝရီယိသည် အဓကိဟဆုိုက 

သည်။ မှန်ပါသည်။ 

သိုေသာ်    ကံမေကာင်းအေကာင်းမလှ၍  ပညာေရးခရီးလမ်း 

ချိတဲခ့ဲရ့သမူျားအတွက်မ ူလုံလ၊ ဝရီယိ၊ အားမာန်တိုသည်သာ အဓကိ။ 

က ်ုပ်တိုအားလုံး ဘဝေအာင်ြမင်ေရးအတွက ်အေရးကီးေသာ 

အချက်မှာ  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ြခင်းသည်လည်း  အဓိကကျေသာ 

အချက်ြဖစ်သည်ကို သတိြပပါ။ စားမ ေသာက်မ ေနထိုင်မ တိုကို အစ် 

ဂုစိုက်ပါမ ှကျန်းမာြခင်းြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

သိုမှသာ ဝီရိယခွန်အားစိုက်ထုတ်ိုင်လျက ်မိမိတိုရည်မှန်းချက ်

ပန်းတိုင်သို ေရာက်ရှိလာမည်။ 

ဘဝြဖတ်သန်းမ  ဘဝခရီးလမ်းတွင်လည်း ပိကျပျက်စီးမ များ 

အကမ်ိကမ်ိကံေတွိင်ုကေသာ်လည်း ုန်းကန်ကိးစားကာ န်ုးထရ 

ိုင်မည်လည်းြဖစ်သည်။ 

ေရှတွင်ပန်းတိင်ုရိှသည်ဟေူသာ အသစိတ်ိတစ်ခတုည်းြဖင့ ်ေရှသို 

ချတီက်လုပ်ေဆာင်ေနရန် လိုသည်။ 

ထိုသို ုန်းကန်ေနရေသာကာလများတွင် ဆရာကီးေလာကဓံ 

ဦးထွန်းလှ၏ ဘာလဲဟဲ့ေလာကဓံ၊ ဆရာကီးတက်တိုး၏ ေသာက 

ကင်းေဝးေနိင်ုေရး၊ ဆရာကီးစစ်ကိင်ုးဦးဖိုးသင်း၏ ကိယ်ုေရးအတ ပ တ ိ 

စေသာ ခွန်အားေပးေသာစာအုပ်များကို   ဖတ်မှတ်နည်းနာခံယူရန ်

တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ 

မိတ်ေဆွ  မျိးဆက်သစ်လူငယ်များအေနြဖင့်လည်း  ထိုစာအုပ် 

များကို ရှာေဖွဖတ် ကေစလိုပါသည်။ 

ယခေုခတ်ကဲသ့ို နည်းပညာေခတ်ကီးတွင် မမိတိိုဝါသနာပါရာှင့် 

ေလ့လာစရာများ ေပါများလွယ်ကူေနေပရာ ေအာင်ြမင်မ များသည ်

ယခင့ယ်ခင်ထက် ပိ၍ုပိ၍ု လွယ်လင့တ်က ူရရိှိင်ုသည်ဟ ုပညာရှင်များ 

ကလည်း လမ်း န်ေနကသည်။ 

ဖတ်စရာ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ နမူနာယူစရာစံြပပုဂ ိလ်များမှာ 

ေနရာဌာနအသီးသီး၊ တိင်ုးြပည်အမျိးမျိးတွင် ေပ ေပါက်လျက်ရိှသည်။ 

ထပ်မံ၍လည်း အသစ်အသစ်တို ေပ ထွန်းေနဆဲလည်းြဖစ်သည်။ 

 တ်မ လက်မ ၊ အတတ်စုကို 

ငယ်ုေသာအား၊ မေမ့ြငားှင့ ်

ရင်းဖျားကုန်စင်၊ တတ်ေြမာ်ြမင်ကာ 

တစ်ခုမ လျက်၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း၊ 

ြဖစ်တုံေရှာင်း၏။ 

ဟေူသာ ေလာကသာရဆုံးမစာကိ ုယေနလငူယ်များဖတ် ကပါ။ 

ဆင်ြခင်ကပါ။ ဖတ် ဆင်ြခင်ကပီး ဘဝေအာင်ြမင်ေရးအတွက် လုံလ၊ 

ဝီရိယှင့်အားမာန်တုိကုိအေြခခံ၍ အတတ်ပညာတစ်ခခု၏ု အေရးပါပု ံ

ကိ ုမတ်ိေဆလွငူယ်များအေနြဖင့ ်ရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုေတွရိှကာ ေအာင်ြမင် 

ေသာ ဘဝများစွာကို    ပုိင်ဆုိင်ုိင်ကပါေစေကာင်း    တင်ြပလုိက်ရပါ 

သည်။     ။ 

» » စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

ကျန်းမာေရးေကာင်းြခင်း၊  မေကာင်းြခင်းသည်  အသက်အရယ်ှင့ ်

ေနရာေဒသကွာြခားမ မရှိဘဲ ြဖစ်တတ်ေပသည်။  သိုြဖစ်ေသာေကာင့ ်

ခိုင်လုံေကာင်းမွန်ေသာ  ကျန်းမာေရးအသိစိတ ်တိုးပွားခိုင်မာေစေရး 

အတွက် သင့ေ်လျာ်ေသာ အြပစတ်ိထားများြဖစ်ေပ ေစရန် လပ်ုေဆာင် 

ရာမှာလည်း  မိမိကိုယ်တိုင်  ကပ်မတ်မ ၊  စည်းကမ်းေသဝပ်မ ှင့် 

တည်ေဆာက်ထားေသာ ကျန်းမာေရး  အမူအကျင့်ေကာင်းများြဖင့ ်     

ထိန်းေကျာင်းဆင်ြခင်ေနထိုင်ရေပမည်။ 

“နာမကျန်းမ အေကာင်းှင့် ေရာဂါေဝဒနာများအေကာင်းကို 

ေြပာဆိမု မြပရ” ဟ ုအေမရကိန် စာေရးဆရာ နပိလုယီဟံီးက ေရးသား 

ခဲ့ဖူးသည်။ 

“အဘယ်ေကာင့ဆ်ိေုသာ် ထိအုေကာင်းများကိသုာ ေြပာဆိြုခင်း၊ 

စ်းစားြခင်း၊ ေတွးေတာြခင်းများသည် အနာေရာဂါများတွင် အဆုိးရားဆုံး 

ြဖစ်ေသာ ေရာဂါေဝဒနာရရိှရန် အေြခအေနဆသီို ဦးတည်ေနေသာေကာင့ ်

ေပတည်း” ဟု ၎င်းက တစ်ဆက်တည်းရှင်းလင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာေစေသာ နည်းလမ်းေပါင်းများစွာကိ ုစာေရးဆရာ 

ေပါင်းများစွာက  န်းြပသကီုံးထားမ များစွာရိှေလသည်။ အားလုံးေသာ 

ရည် န်းမ များ၏ တူညီေသာအချက်မှာ လူတိုင်းလူတိုင်း ကီးပွား 

ချမ်းသာေစလိုေသာ စာေရးသူတို၏ဆ များပင်ြဖစ်သည်။ 

မိမိတို၏ ရည်ရယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်များကိ ုအေကာင်အထည ်

ေဖာ်ရာ၌ ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယတိုြဖင့်   တစိုက်မတ်မတ်ေဆာင်ရက်က 

ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ယင်းသုိေဆာင်ရက်ုိင်ကရန် အဓကိအချက်မှာ 

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်မ  ရှိေနရန်ပင်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ေသာေကာင့်  ကျန်းမာေရးကို  အစ်ဂုစိုက်ရမည်။ 

ကျန်းမာေရးသတ ိအမဲရှိရမည်။ 

ကျန်းမာမှ အလုပ်လုပ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ အလုပ်လုပ်ိုင်ပါမှ 

ပန်းတိုင်ကို ေရာက်ရှိိုင်ေပမည်။  ပန်းတိုင်ကိုေရာက်ရှိပါမ ှ ကီးပွား 

ချမ်းသာမ လမ်းေကာင်းေပ သို  ေရာက်ရှိလာပီး ဘဝမှာ ေအာင်ြမင်၊ 

တိုးတက်၊ ကီးပွားချမ်းသာလာမည ်ြဖစ်ေပေတာ့သည်။      ။ 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၂၇ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၁၀ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

(၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

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

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၁၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၁,၅၁၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 
(၁၂၇) ဦးေတွရိှရပါသည်။ ထုိေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ ရာခုိင် န်းမှာ (၁ ဒသမ ၁၀) ရာခုိင် န်း 
ရှိပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၉၀၉,၃၈၉) ခုအား စစ်ေဆးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၈,၃၈၀) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၃၆၆) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၅,၇၆၁) ဦး ေဆးုမှံ 
ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၆) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ
စုစုေပါင်း (၁၉,၂၂၆) ဦး ရှိပါသည်။
• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများအား ကူးစက် 

ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး ရက်သတ ပတ်အလိက်ု ဓာတ်ခဲွနမနူာရယစူစ်ေဆးမ ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 
လူနာေတွရိှရမ ှင့် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  န်း အေြခအေနများအား ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှရာ အပတ်စ် 
(၄၈)၊ အပတ်စ် (၄၉)ှင့် အပတ်စ် (၅၀)တိုကို   င်းယှ်ချက်အရ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိ
မ ှင့် ပျမ်းမ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်းများမှာ အပတ်စ်အလိုက် ေလျာ့နည်းကျဆင်းလျက်ရှိေကာင်း 
ေတွရှိရပါသည်။

•  ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 
နာရအီချန်ိအထ ိိင်ုငေံပါင်း (၉၇) ုိင်ငံတုိတွင် ပျံံှလျက်ရိှကာ အတည်ြပလနူာ စစုေုပါင်း (၆၃,၇၉၀) 
ဦး ရှိပီး အာဖရိကိုင်ငံများ၊ ဥေရာပိုင်ငံများ၊ အေမရိကန်၊ ကေနဒါ၊ ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ 
ေဟာင်ေကာင်၊ ဩစေတးလျိင်ုင ံအစရိှသည်တိုတွင် အတည်ြပေတွရိှရပီးြဖစ်သည့အ်ြပင် အမ်ိနီးချင်း 
ိုင်ငံများြဖစ်ေသာ အိ ိယိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံှင့် တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ၊ 
ေဒသတွင်းိင်ုငမံျားြဖစ်ေသာ သရီလိက  ာိင်ုင၊ံ နေီပါိင်ုင၊ံ စင်ကာပူိင်ုင၊ံ ေမာ်လဒိက်ုိင်ုင၊ံ မေလးရှား 
ိင်ုင၊ံ ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၊ံ ကေမ ာဒီးယားိင်ုငှံင့ ်အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံတုိတွင်လည်း ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာ 
များေတွရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည်   ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ    Omicron (အုိမီခရန်) ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများကိ ုမျက်ြခည်မြပတ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ မိမိတို 
ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ  မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ် 
ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခစံည်းမျ်းစည်းကမ်းများ 
ကုိလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသုိ ချက်ချင်း 
သတငး်ေပးပုိြခငး်၊ အလှည့်ကျရရိှလာသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  မပျက်မကွက် 
အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် ကျန်ရှိသူများကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန ်
အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်း စသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ 
ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ် မမိတိိုိင်ုငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွများ ဝင်ေရာက်ကူးစက်မလာေစေရး 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့်လပ်ုငန်းများကုိ ကျရာက  မှ တက်က စွာ 
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၀၆၇၇ ၄၁၁၁၈၃၅ ၁၄၄၀၁၃

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၇၇၃၀ ၂၇၇၇၃၅၄ ၅၀၇၈၄

၃။ မေလးရှား ၂၇၁၈၉၅၅ ၂၆၃၄၃၈၁ ၃၁၀၉၂

၄။ ထိုင်း ၂၁၉၄၀၅၃ ၂၁၃၂၅၄၈ ၂၁၄၀၈

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၅၅၅၄၅၅ ၁၁၀၉၈၉၉ ၂၉၇၉၁

၆။ ြမန်မာ ၅၂၈၃၈၀ ၅၀၅၇၆၁ ၁၉၂၂၆

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၅၉၁၀ ၂၇၁၃၅၇ ၈၁၃

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၂၃ ၁၁၆၈၀၃ ၃၀၀၅

၉။ လာအို ၉၉၃၉၆ ၈၆၈၂၄ ၂၇၄

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၁၂ ၁၅၁၁၃ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၁၇၆၅၇၁၄ ၄၀၅၃၉၈၇၅ ၈၂၇၃၂၃

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၄၆၈၃၆ ၃၄၁၈၇၀၁၇ ၄၇၇၅၅၄

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၁၃၇၆၂ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၇၈၃၈

၄။ ဗိတိန် ၁၁၃၆၁၃၈၇ ၉၇၈၃၃၅၅ ၁၄၇၂၁၈

၅။ ုရှား ၁၀၂၄၁၈၁၂ ၉၀၁၄၉၈၀ ၂၉၈၂၂၂

၆။ တူရကီ ၉၁၇၁၁၁၉ ၈၇၈၅၆၀၀ ၈၀၄၁၅

၇။ ြပင်သစ် ၈၆၂၅၈၄၉ ၇၅၀၆၈၃၄ ၁၂၁၄၉၃

၈။ ဂျာမနီ ၆၈၁၂၇၃၆ ၅၈၀၁၄၀၀ ၁၀၈၉၆၃

၉။ အီရန် ၆၁၇၃၃၆၉ ၆၀၀၉၄၈၉ ၁၃၁၁၂၄

၁၀။ စပိန် ၅၄၅၅၅၂၇ ၄၉၆၈၂၈၇ ၈၈၇၀၈

• ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်
အင်တာနက်စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

လွန်ခဲ့ေသာ (၂၁) ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ ှင့် အတည်ြပလူနာသစ် 
ေတွရှိမ အေြခအေန (၂၈-၁၁-၂၀၂၁ မှ ၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ

 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ဂ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၅၄ ၁၂  )၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၁၅၄)၊ ဥက ာ (၆)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက ်

ဦးေအာင်ြမင့် (AD-၀၅၆၆၉၇)အမည် 

ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 

ေပါက်သူ ဦးေအာင်ြမင့ ်မ ှ ေြမတိုင်း 

ေလ ာက်ထားလာရာ ေြမရာဇဝင်မှတ ်

ချက်(၁)ပါ (၂၀၁၁)ခုှစ်တွင် အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးယူခဲ့ေသာ ်

လည်း ေြမပုေံြမရာဇဝင်မရူင်းမှာ အထား 

အသိုမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့ 

ေကာင်း၊ ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျန်ိ 

လ ာအမှတ်-၁၁/၃၀၂၄/၂၀၂၁ ကိ ုတင်ြပ 

လာသြဖင့ ်ဦးေအာင်ြမင့[်၁၂/ဥကမ(ိင်ု) 

၀၀၆၈၈၁]မှ ေြမတိင်ုးေလ ာက်ထားလာ 

ြခင်းအေပ      တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၁၆၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၃၁၆)၊ ေအာင်ေြမလမ်း၊ ၃၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ် ဦးလှေအာင်(အီးအက်ဖ်-၀၀၅၇၄၈)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား 
ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးလှေအာင်(အီးအက်ဖ်-၀၀၅၇၄၈)(ဖခင်)ှင့် (မိခင်) ေဒ လှသန်းတို 
ကွယ်လွန်သြဖင့် သား/သမီးများြဖစ်ေသာ ဦးရဲရန်ေအာင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၁၀၀၆]၊ ေဒ မိုး 
မိုးေအး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၇၆၆၁]တိုမှ မိမိတိုမှလွဲ၍ အြခားအေမွဆက်ခံမည့်သူ တစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ မရိှေကာင်းှင့ ်ြပဿနာတစ်စုတံစ်ရာေပ ေပါက်ပါက တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
ြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ မိခင်/ဖခင် ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ရန်ှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၁ှင့်၅)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၁ှင့်၅)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၄၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၄၅

မိုဟာမက်အိုဝစ(်ခ)ဦးေကျာ်ိုင်ဦး ှင့် ဟာလာဘီ(ခ)မရည်မွန်ငိမ်း

(ေလ ာက်ထားသူ)  (ေလ ာက်ထားခံရသူ)(ေလ ာက်ထားသ)ူ  (ေလ ာက်ထားခံရသ)ူ

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၃၆)လမ်း၊ 

ြမန်မာေရ ဥေဒါင်းမင်းကွန်ဒိ၊ု အမှတ်(၁၈၀/၁၉၀)၊ အခန်း(၂၀၃)ေန ေလ ာက်ထား 

ခံရသူ ဟာလာဘီ(ခ)မရည်မွန်ငိမ်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

သင့အ်ေပ  ေလ ာက်ထားသကူ “အပ်ုထန်ိးသှူင့ ်အပ်ုထန်ိးြခင်းခရံသမူျား 

အက်ဥပေဒပုဒ်မ(၇)အရ  အရယ်မေရာက်ေသးသူ  မိုဟာမက်အိုိုက်စ်(ခ)

ေမာင်ဘန်ုးြမတ်ေကျာ်အား အပ်ုထန်ိးခွင့လ်က်မှတ်ေလ ာက်ထားြခင်း (သိုမဟတ်ု) 

အရယ်မေရာက်ေသးသ ူမိဟုာမက်အိုိက်ုစ်(ခ)ေမာင်ဘန်ုးြမတ်ေကျာ်ှင့ ်ေတွဆု ံ

ခွင့ရ်ရိှရန်” ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့် 

ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက် 

(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆုတ် ၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင ်

အထက်အမည်ပါသူ ေလ ာက်ထားသူ၏ေလ ာက်လ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်

ုံးေတာ်သို  လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်၊ 

ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်း 

အြပင် ေလ ာက်ထားသူက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က 

ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 

ယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်၊ ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ် 

လိုက်ရမည်။  သင်က  ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င်  အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က 

တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (တင်ြမ) (တင်ြမ)

 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၁၄)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၉၁၄)၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ် ေဒ ဝင်းဝင်းချိ 
[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၅၅၉၆၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ဝင်းဝင်းချိ[၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၅၅၉၆၆]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ (၂၀၁၃) အေရာင်းေြမပုကံူးမှတ်ချက် 
ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းရန် အေကာင်းကားခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် ထုတ်ယူခဲ့ေသာ အေရာငး် 
ေြမပုံမူရင်းသည်  သိမ်းဆည်းထားရာမှ  အထားအသိုမှား၍  ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့ပါေကာင်း၊ 
အေရာင်းစာချပ ်ချပ်ဆိုခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်းှင့ ်လက်ရှိအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး မည်သူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်၏ အမည်သို ေြပာင်းလြဲခင်းမရိှသည်မှာလည်း မှန်ကန်ေကာင်း၊ အဆိပုါေြမကွက်၏ 
အကျိးခံစားခွင့်တိုအား  အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှ ိ ပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ပီး  အြခားသူသို 
ေရာင်းချေပါင်ံှေပးကမ်းစွန်လ တ်ထားြခင်း၊ အာမခအံြဖစ်တင်သွင်းထားြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်း 
ကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်အေရာင်းေြမပုကံူးမရူင်း ေပျာက်ဆုံးြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာမည့် 
ကစိ အဝဝကိ ုတာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာြဖင့ ်ဝန်ခကံတြိပတင်ြပ၍ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ြဖးမိ၊ မိမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်းေန ဦးတင်ကိုလင်း[၇/ဖမန 

(ိင်ု)၁၀၁၁၅၃]မှ ြဖးမိ၊ ုံးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂-င)၊ ြဖးုံးေတာင်ရပ်ကွင်း၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်(၂၉-င)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၂)ဧကရှိ အေရှ-ဦးပိုင်အမှတ်(၂၉-စ)၊ 

အေနာက်-ပင်စင်လမ်း၊ ေတာင်-ဦးပိုင်အမှတ်(၂၇-င)၊ ေြမာက်-ဦးပိုင်အမှတ် 

(၂၉-စ) အလားေလးရပ်အတွင်းရိှ ဦးစရံင်အမည်ေပါက် ဘိုးဘပိင်ု ခေံြမကွက်အား 

ဦးတင်ကိုလင်းအမည်သို   ေြပာင်းလဲေပးရန်   ေလ ာက်ထားလာမ အေပ   

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ၁၆-၁-၂၀၂၂ ရက် မတုိင်မီ ြဖးမိနယ် လယ်ယာေြမ 

စမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ မိနယ်ဦးစီးမှးထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 ဦးစီးဌာနမှး ဦးစီးဌာနမှး

 မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

 ြဖးမိ ြဖးမိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ေဇယျဝတီမိ၊ မိမ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဈးပိုင်းရပ်ေန ဦးညီလွင်ေအာင ်[၇/

ဖမန(ိုင်)၁၂၃၇၂၈]မှ ြဖးမိနယ်၊ ေဇယျဝတီမိ၊ ကွင်းအမှတ်(၂၆၃-က)၊ 

ပျ်ပံုအေရှကွင်း၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၂၈-ဇ)၊ ဧရိယာ ၀ ဒသမ ၀၄ ဧကရိှ အေရှ-မီးရထား 

လမ်း၊ အေနာက်- ပဲခူးလမ်း၊ ေတာင်- ဦးပိုင်အမှတ်(၂၈-ဈ)၊ ေြမာက်- ဦးပိုင ်

အမှတ် (၂၈-ဃ) အလားေလးရပ်အတွင်းရှိ ဦးဝင်းကိုကို၊ ဦးညီလွင်ေအာင်၊ 

အမည်ေပါက် ဘိုးဘပိုင် ခံေြမကွက်အား ဦးညီလွင်ေအာင်အမည်သို ေြပာင်းလ ဲ

ေပးရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ၁၆-၁-၂၀၂၂ ရက် 

မတိင်ုမ ီြဖးမိနယ် လယ်ယာေြမစမီခံန် ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ မိနယ် 

ဦးစီးမှးထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးစီးဌာနမှး ဦးစီးဌာနမှး

 မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

 ြဖးမိ ြဖးမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ် ြမစ်ေချာင်းများ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေဒသ-၅၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးုံးမှ (၂၀၂၁-၂၀၂၂)ဘ  ာ 

ေရးှစ်၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁)ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

မတ်လ (၃၁)ရက်အထ ိ(၆)လတာကာလ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်း အမျိးသားေဘးသဘာဝအ ရာယ်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်မည့်   ေလာကန ာစွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ်ှင့ ်

ေလာကန ာေဘးမ့ဲေတာဥယျာ်တုိကုိ ဧရာဝတြီမစ်ေရတိက်ုစား 

မ မှ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းအတွက ်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်လုံး တင်ဒါ 

ေခ ယူလိုပါသည်။

တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

ေရာင်းချမည့်ရက်

တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး - (၂၁-၁-၂၀၂၂)

တင်ရမည့်ရက်

တင်ဒါဖွင့လှ်စ်မည့ရ်က်အား ထပ်မေံကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။

 အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသ(၅)၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

ုံး(ဖုန်း-၀၂-၄၀၆၀၂၃၇)သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင ်

ပါသည်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဒဂုံမိသစ်  (အေရှပိုင်းမိ 

နယ်)၊  အ.ထ.က(၂)၊  ဒသမ 

တန်း(A)တွင်   ပညာသင်ကား 

ေနေသာ မသန်နီနီစံ၏  ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးေအာင်ဇင်ကိ(ုခ) 

ဦးေအာင်စံဖိးြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေအာင်စံဖိးဦးေအာင်စံဖိး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၉/၁-ေရ ေပါက်ကံ 

စက်မ ဇုန်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၀)၊ ေြမ 

ကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၂၀၀)၊ မက ရာ 

မင်းသားကီးလမ်း၊ ၁၉/၁-ေရ ေပါက်ကံ 

စက်မ ဇုန်၊ ဦးေအးကို[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၁၁၃၃၁၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)(ဂရန်)

ေြမအား   အမည်ေပါက်   (ခင်ပွန်း)

ဦးေအးကိသုည် (၃၀-၉-၂၀)ရက်ေနတွင် 

ကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေမာ် 

ေမာ်စိန်(ခ) ြမင့်ြမင့်သန်း [၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၀၃၁၁၃၈]မှ အေမွဆက်ခံခွင့ ်ရှိ 

ေကာင်း၊ ဒဂုံမိနယ်တရားုံး ကျမ်းကျန်ိ 

လ ာအမှတ်-၁၁/၁၁၊   ေသစာရင်း၊ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊  အမည်ေပါက် 

ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

စာချပ်ချပ်ရန်   ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 

လာြခင်းအေပ   တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၉၇၇)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၉၇၇)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ (၄၁)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိ 
နယ်၊ဦးစန်းြမင့(်MGN-၀၃၁၀၆၈) အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစန်း ြမင့  ်
(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူ ေဒ လှစန်ိ 
[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၄၆၁၈]မှ  ဂရန်မူရင်း၊ 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊  ခင်ပွန်း 
ဦးစန်းြမင့် ေသစာရင်း၊ တစ်ဦးတည်း 
ေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး အေမဆွက်ခ ံ
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေဒ လှစန်ိ၏ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ 
အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ ်  ချပ်ဆိုရန်ှင့် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ် ေြမ 
ပုံကူး    ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ  အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း     အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဥတုရာသီ ဥတုရာသီ 

ေတာကိုေတာကို

မှီ၏မှီ၏

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနြပည်ေတာ်   တပ်ကုန်းမိနယ ်

လက်ပန်ေကျးရာ၊   လက်ပန်တဲွဖက် 
အ.ထ.က ဒသမတန်းမှ မသိမ့်သိမ့်ဖိး၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးတင်ရိှန် [၉/တကန 
(ိုင်)၀၅၀၀၅၉]ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးတင်ရှိန်ဦးတင်ရှိန်

ေသွးသည်အသက်

 လီဗာပူးအသင်းမှ

ဖန်တီးေပးမ ကေန   ဂျိတာရဲ  သွင်းဂိုး  ရရှိခဲ့တာေကာင့ ်

ေချပဂိုးြပန်လည်ရရိှခဲ့ပီး ေရာဘတ်ဆန်ဟာ ဂိုးဖန်တီးေပးမ  

တစ်ကမ်ိြပလပ်ုေပးိင်ုခဲတ့ဲအ့ြပင် လဗီာပူးအသင်းအတွက် 

ဦးေဆာင်ဂိုးကိုလည်း ဒုတိယပိုင်း ပွဲကစားချနိ် ၆၉ မိနစ်မှာ 

သွင်းယူေပးိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျိတာဟာ အခုပွဲစ်မှာ တစ်ဂိုး 

သွင်းယူိုင်ခဲ့တာေကာင့ ်လီဗာပူးအသင်းအတွက ်အခုှစ်

ေဘာလုံးရာသပီရမီယီာလိဂ်သွင်းဂိုး ၁၀ ဂိုးအထ ိရိှလာခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ေြခပဂိုးြပန်လည်ရရှိ

စပါးအသင်းဟာ   ပွဲကစားချနိ်  ၇၄ မိနစ်အေရာက်မှာ 

တိက်ုစစ်မှး ဆွန်ေဟာင်မင်ရဲ သွင်းဂိုးနဲ  ေချပဂိုးြပန်လည်ရရိှ 

ခ့ဲပီး အဲဒီသွင်းဂုိးဟာ လီဗာပူးအသင်းဂုိးသမား အဲလစ်ဆင်ရဲ 

အမှားကေန ေချပဂိုးြပန်လည်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

စပါးအသင်း ေချပဂိုးြပန်လည်ရရိှခဲ့ပီးေနာက် ပိင်ဆိင်ုမ  

ပိုမိုြပင်းထန်လာခဲ့ပီး ပွဲကစားချနိ် ၇၇ မိနစ်မှာ လီဗာပူး 

ဘယ်ေနာက်ခံကစားသမား ေရာဘတ်ဆန်ဟာ စပါးကစား 

သမား အီမာဆင်ုိင်ရယ်ကုိ ကမ်းတမ်းစွာကစားခ့ဲတာေကာင့် 

တိုက်ိုက်အနီကတ်ြပ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အခုပွဲစ်မှာ လီဗာပူးအသင်းက ဗန်ဒိုက်၊ ဖာဘင်ဟိုနဲ  

သီယာဂိုအယ်ကန်တာရာတိုဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

စပါးအသင်းနဲ ပဲွစ်မှာ လဲွခဲရ့ပါတယ်။ စပါးအသင်းဟာလည်း 

ကစားသမား  ကိုးဦးအထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရ 

တာေကာင့ ်    ပီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းက  ေလ့ကျင့်ေရး 

အစအီစ်ကိ ုသုံးရက်ကာရပ်နားထားခဲရ့တာြဖစ်ပီး  ငါးရက် 

အတွင်းမှာ ပွဲစ်သုံးပွဲအထိ ေရ ဆိုင်းခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။ 

အဆင့်(၇)ေနရာမှာ ရပ်တည်ခွင့်ရရှိ

စပါးအသင်းဟာ ကစားသမားေတ ွကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံထားရတာေကာင့် လက်ရိှအချန်ိမှာ ပရီမီယာလိဂ် 

ပဲွစ် ၁၅ ပဲွသာ ကစားထားရေသးတာြဖစ်ေပမယ့ ်အမှတ်ေပး 

ဇယား အဆင့်(၇)ေနရာမှာ ရပ်တည်ခွင့်ရရိှေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

လီဗာပူးအသင်းကေတာ့ စပါးအသင်းနဲပွဲစ်မှာ တစ်ဖက် 

ှစ်ဂိုးစီ သေရရလဒ်ထွက်ေပ ခဲ့ေပမယ့်  ပွဲစ် ၁၈ အပီးမှာ 

သွင်းဂုိး ၅၀ အထိသွင်းယူုိင်ခ့ဲတ့ဲ မှတ်တမ်းေကာင်းတစ်ရပ် 

ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။                  ေငွကယ်

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

စင်ကာပူိင်ုင၌ံ ကျင်းပေနသည့ ်၂၀၂၀ 

အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွ ဲ  အုပ်စု 

ပွဲစ်များမှာ   ဒီဇင်ဘာ  ၁၉ ရက်က 

ပီးဆုံးသွားပီြဖစ်ပီး  အင်ဒိုနီးရှားှင့ ်

အိမ်ရှင်စင်ကာပူ၊   ထိုင်းှင့်  လက်ရှိ 

ချန်ပီယံ ဗီယက်နမ်အသင်းတုိ ေတွဆံု 

ေနသည်။

ထိုင်းအသင်း အုပ်စုပထမ

အုပ်စုပွဲစ်များအပီး အုပ်စု(က)

တွင် ထိုင်းအသင်းက ရမှတ် ၁၂ မှတ် 

ြဖင့်  အုပ်စုပထမ၊ အိမ်ရှင်စင်ကာပူ 

အသင်းက ရမှတ် ကိုးမှတ်ြဖင့ ်အုပ်စု 

ဒုတိယ၊ အုပ်စု(ခ)တွင် အင်ဒုိနီးရှားအသင်း 

က ရမှတ် ၁၀ မှတ်ြဖင့် အုပ်စုပထမ၊ 

လက်ရှိချန်ပီယံ  ဗီယက်နမ်အသင်းက 

ဆူဇူကီးပိင်ပွဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားှင့် စင်ကာပူ၊ ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်တို ေတွဆုံ
ရမှတ် ၁၀ မှတ်ြဖင့ ်အပ်ုစဒုတုယိရရိှကာ 

ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

အုပ်စု(က)  ပထမေနရာအတွက ်

အဆုံးအြဖတ်ပွဲတွင် ထိုင်းအသင်းက 

အိမ်ရှင်စင်ကာပူကိ ု ှစ်ဂိုးြပတ် အိုင် 

ယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  ယင်းအုပ်စုတွင ်

ေြခာက်မှတ်ရသည့ ်ဖိလစ်ပိုင်အသင်း၊ 

သုံးမှတ်ရသည့ ်ြမန်မာှင့ ်ေလးပဲွစလုံး 

 ံးသည့် တီေမာအသင်းတိုမှာမ ူအုပ်စု 

အဆင့မှ် ထွက်ခဲရ့သည်။ အပ်ုစ(ုခ)တွင် 

အင်ဒိုနီးရှားှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းတို 

ရမတှ၊်  ဂိုးကွာြခားချက်တူညီေနေသာ ်

လည်း အင်ဒိုနီးရှားအသင်းက သွင်းဂိုး 

အေရအတွက်သာသြဖင့ ်အုပ်စုပထမ

ေနရာရယူိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အုပ်စု 

(ခ)တွင် ေြခာက်မှတ်ရသည့ ်မေလးရှား၊ 

သုံးမှတ်ရသည့်  ကေမ ာဒီးယားှင့ ်

ေလးပဲွစလံုး းံသည့် လာအုိအသင်းတုိမှာ 

အုပ်စုအဆင့်မှ ထွက်ခဲ့ရပီြဖစ်သည်။

ယှ်ပိင်ကစားမည်

ဆမီီးဖိင်ုနယ်ပဲွစ်များကိ ုှစ်ေကျာ ့

စနစ်ြဖင့်   ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး  ပထမ 

အေကျာ့အြဖစ ်ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် 

အမ်ိရှင် စင်ကာပူအသင်းှင့် အင်ဒုိနီးရှား 

အသင်း၊   ဒီဇင်ဘာ  ၂၃  ရက်တွင် 

ဗီယက်နမ်အသင်းှင့ ်   ထိုင်းအသင်း၊ 

ဒုတိယအေကျာ့အြဖစ ်   ဒီဇင်ဘာ ၂၅ 

ရက်တွင်   အင်ဒိုနီးရှားအသင်းှင့ ်

စင်ကာပအူသင်း၊ ဒဇီင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် 

ထုိင်းအသင်းှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းတုိ 

ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုညီေလး

အားကစား

ြမင့်တင်

စိတ်လန်းရ င်

ဆန်ကျင်

မူးယစ်ေဆး



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၉၈)ြဖစ်သည့် အရပ်အေခ  အမှတ်(၇၂)၊ စိမ်းလဲ့သာယာလမ်း၊ (၃၂)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်မှာ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ
ဦးခင်ေမာင်ကည်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၇၃၁၁]အမည်ေပါက် (၄၀'x၆၀')အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့ ်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ 
တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးြဖစ်သည့် ေဒ ဝင်း[၁၂/တမန(ုိင်)၀၅၃၅၄၉]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာ 
ပုိင်ဆုိင်ပီး၊ အဆုိပါ ေြမကွက်ကီးထဲမှ ေခါင်းရင်းြခမ်း (၂၀'x၆၀')အကျယ် ေြမကွက်အား 
အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ကမ်းလှမ်းေြပာဆိုချက ်
အရ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း မူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)ေဒ ခင်ကည်မွန(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)
Ph:09-43114141,09-400101414Ph:09-43114141,09-400101414

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊    ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၁/ေရ ေပါက်ကံ)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၃၅၁)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၃၅၁)၊ ေပါက်ကံ(၁)လမ်း၊ ၂၁/ေရ ေပါက်ကံ 
ရပ်ကွက်၊ ဦးတင်ဝင်း(RGN-၀၂၂၃၁၆)အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သ ူ
ဦးတင်ဝင်း၊ ဦးတင့်လွင်၊  ေဒ ေအးြမမိုး(ခ)
ေအးေအး ကိ ုတရားပိင်ထားကာ ဦးထွန်းဦးမှ 
တရားလိြုပလပ်ုစဲွဆိသုည့ ်ေြမာက်ဥက လာပ 
မိနယ်တရားုံး တရားမကီးမ အမှတ် (၃၆/ 
၂၀)၏ စီရင်ချက်ှင့်ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမ  
အမှတ်(၄၆/၂၀)၏အမိန် ၊ ဘီလစ်ခန် စာ၊ 
အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ အမည် 
ေပါက် ဦးတင်ဝင်း၊ ဦးတင့်လွင်၊ ေဒ ေအးြမမုိး 
(ခ)ေအးေအး(တရား ံး)ကိုယ်စား ဘီလစ် 
ေဒ သဇူာ[၆/ထဝန (ိင်ု)၀၂၆၃၄၃]မှ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာမ  
အေပ  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်-၅/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ်-၈၄/က၊ ဧရိယာ 

၀.၀၈၄ ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန် ဦးေဌးဝင်း၊ ဦးသိန်းြမင့်၊ ဦးေအာင်ထွန်း 
အမည်ေပါက် ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၉)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကင်းမိနယ်ေြမကွက်အား ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-
၅၆၈/၂၀၁၆အရ တရားလုိဦးေဌးဝင်းက တရားပိင်ေဒ ြမသန်း၊ ဦးေအာင်ထွန်းတုိအေပ  
(၁-၈-၂၀၁၁)ရက်စဲွပါ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေကညာစာချပ်အမှတ်-၄၄၁၈/၂၀၁၀၊ 
(၁-၈-၂၀၁၁)ရက်စွဲပါ အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ြခင်းစာချပ်အမှတ-်၄၄၁၉/၂၀၁၁၊ (၁၀-၈-
၂၀၁၂)ရက်စွဲပါ အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ြခင်းစာချပ်အမှတ်-၄၁၁၆/၂၀၁၂၊ (၁၀-၈-၂၀၁၂)
ရက်စွဲပါ အမှားြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်းစာချပ်အမှတ-်၄၁၁၅/၂၀၁၂တိုအား တရားမဝင ်
ပျက်ြပယ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာေပးရန်ှင့် (၃၀-၁၁-၂၀၁၅)ရက်စွဲြဖင့် ြပန်လည် 
ချပ်ဆိသုည့ ်ပဋညိာ်အတိင်ုး ေဆာင်ရက်ေပးေစလိမု အရ စဲွဆိရုာ(၁-၈-၂၀၁၁)ရက်စဲွပါ 
အပီးအပိင်ုစွန်လ တ်ြခင်းစာချပ်အမှတ်-၄၄၁၉/၂၀၁၁(၁၀-၈-၂၀၁၁)ရက်စဲွပါ အပီးအပိင်ု 
စွန်လ တ်ြခင်းစာချပ်အမှတ်-၄၁၁၆/၂၀၁၂ (၁၀-၈-၂၀၁၂)ရက်စဲွပါ အမှားြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်း 
စာချပ်အမှတ်-၄၁၁၅/၂၀၁၂စာချပ်တိုအား တရားဝင်ပျက်ြပယ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာ 
ေပးရန်ှင့် ၃၀-၁၀-၂၀၁၅ရက်စဲွြဖင့် ြပန်လည်ချပ်ဆုိသည့်စာချပ်အရ တရားပိင်များမှ 
တရားလိုသို စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစရန်စရိတ်ှင့်တက ွအိုင်ဒီကရီချမှတ်သည့ ်
၂၇-၁၂-၂၀၁၈ရက်စဲွပါ စီရင်ချက်၊ အုိင်ဒီကရီှင့် ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ရက်စဲွပါ တရားမဇာရီမ  
အမှတ်-၂၆၈/၂၀၁၉အမန်ိ၊ ဘလီစ်ခန်စာ၊ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် တရားိင်ုမှ လိက်ုလ ံ
ြပသေသာ်လည်း ေြမြပင်တွင ် (၁)ထပ်တိုက်ရှိပီး၊ အိမ်ေသာ့ဖွင့်ြပိုင်မ မရှိြခင်းှင့်ပတ်
သက်၍ တရားိုင်မှ တာဝန်ယူေကာင်း ဝန်ခံကတိတို တင်ြပ၍ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်
တရားုံး ဘလီစ်ေဒ ိုိဝုင်းကိ ု[၇/ညလပ(ိင်ု)၁၃၇၃၆၄]က စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးရဲမင်းေမာင ် CDC-113193  ၏ 

EER III-4  (DMA Approved Ticket) 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်  ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၅၁၈၁၉၁၇၃ဖုန်း-၀၉-၇၅၁၈၁၉၁၇၃

SID  ကတ် SID  ကတ် 

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
က န်ေတာ်     ကိုသက်လွင်မိုး(ဘ)

ဦးခင်ေမာင်ေအး မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၂/

သဃက(ိုင်)၁၈၀၂၂၆] CDC အမှတ် 

112281 ကိုင်ေဆာင်သူ၏ SID ကတ်မှာ 

1-11-2021 ရက်တွင် ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့် ေတွရိှပါက ဆက်သွယ်အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။              ကိုသက်လွင်မိုးကိုသက်လွင်မိုး

Ph:09-783941662,09-970875330Ph:09-783941662,09-970875330

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ပန်းဥယျာ်ှင့်အားကစား

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

ဘ  ာေရးှစ် ေငလွုံးေငရွင်းအသုံးစရတ်ိြဖင့ ်ေဂါက်ကွင်းသံုး Fairway ြမက်ြဖတ် 

စက် (5 Gang) ၁ စီးှင့် Green ြမက်ြဖတ်စက ်၁ စီး ေပါင်း ြမက်ြဖတ်စက ်၂ စီး 

(Country of origin USA)တိုအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ ပစ ည်း 

လက်ဝယ်ရှိသူများ ေအာက်ပါအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ  

အပ်ပါသည်-

 (က) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၂၂-၁၂-၂၀၂၁

 (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက ်- ၇-၁-၂၀၂၂၊ (၁၆:၀၀)နာရီ

 (ဂ) တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ - ပန်းဥယျာ်ှင့်အားကစားကွင်း

   များဌာန၊  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်  

   သာယာေရးေကာ်မတီ

၂။ တင်ဒါပုံစံှင့်တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ အေသးစိတ်အချက်အလက ်

များအား သိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း ပန်းဥယျာ်ှင့်အားကစားကွင်းများဌာန 

ဖန်ုးနပံါတ် ၀၆၇-၃၄၃၂၄၉၁၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၂၁ သို စုစံမ်းေမးြမန်းဝယ်ယူိင်ုပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြမတ်မွန်[၁၁/တကန(ိုင်) 

၀၆၃၅၄၅]၊ (ေခတ )လမ်းဦးစီးဌာန၊ (ြပည်ခုိင်ံုးဝင်း)၊ ြပည်မိတွင် 

ေနထိုင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင ်

ကတ်ုမိ၊ ေချာင်းေကာက်ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုဆွန်ပက်လမ်း၊ အမ်ိအမှတ် 

(၁၅၉-က)တွင်တည်ရိှေသာ ေနအမ်ိှင့် ခေံြမမှာ ၎င်းတစ်ဦးတည်း 

အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေသာ ေနအိမ်ှင့် ခံေြမြဖစ်ပါသည်။ 

ထုိေကာင့် အထက်တည်ေနရာပါ ေနအိမ်ှင့် ခံေြမမှာ ေဒ ြမတ်မွန် 

တစ်ဦးတညး်ပုိင်ဆုိင် အကျိးခံစားလျက်ရှိသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် 

၎င်း၏ခွင့ြ်ပချက်မရရိှပါဘ ဲေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ လ ဲေြပာင်း၊ ေပးကမ်း၊ 

အာမခထံားြခင်းများ ြပလပ်ုပါက တရားဥပေဒအရ တရားစဲွဆိြုခင်း 

ခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမတ်မွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမတ်မွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဖိးေဝေဝြမင့်(LL.B)ေဒ ဖိးေဝေဝြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၉)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၇၀၁၄၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၇၀၁၄၄၁

ခရမ်းကုန်းလမ်း၊ ြပည်သာယာရပ်၊ ြပည်မိ။ခရမ်းကုန်းလမ်း၊ ြပည်သာယာရပ်၊ ြပည်မိ။

“ဒဂုံမိသစ်ေြမကွက်များ ဝယ်ယူလိုပါသည်”“ဒဂုံမိသစ်ေြမကွက်များ ဝယ်ယူလိုပါသည”်
 * ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ (၅၈၊ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၂၊ ၈၃) ရပ်ကွက်
 * ဒဂုံအေရှပိုင်း (၁၀၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၁၈၊ ၁၀၈၊ ၁၂၀၊ ၁၂၂၊ ၁၅၆၊ ၁၅၇၊ ၁၅၈၊ 
  ၁၅၉) ရပ်ကွက်များ
 * တ/ဒဂံု ၊ (၁၇၊ ၆၅၊ ၆၆၊ ၁၄၅၊ ၁၄၆၊ ၁၄၇၊ ၁၅၀၊ ၁၅၁)ရပ်ကွက်ရိှ ေြမကွက်များ 
  ပိုင်ရှင်ထံမ ှတိုက်ိုက်ဝယ်ယူလိုပါသည်။
  ဖုန်း-09-425015277, 09-798891857 (ြမတ်ေတာ်ဝင်) ဖုန်း-09-425015277, 09-798891857 (ြမတ်ေတာ်ဝင)်

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊  သေြပကန်ုးရပ်ကွက်၊  ၁၂၃လမ်း၊  

အမှတ်(၈၄)ေန က ်ုပ်မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးေသာင်းေရ [၁၂/တမန(ိုင်) 
၁၃၄၈၅၁]ှင့ ်ေဒ နလီာဝင်း[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၈၄၆၅]တို၏ သမီးြဖစ်သ ူမသက်ဖူး 
ကို(ခ) AALIA အသက်(၂၇)ှစ်သည် မိဘများ၏ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံြခင်း၊ မိမိ 
သေဘာဆ အရ မဘိများထမှံ ထွက်ခွာသွားြခင်း၊ မမိစိတ်ိတိင်ုးကျြပမလူပ်ုေဆာင် 
ေနြခင်း၊ ယ်ေကျးမ ှင့်ဆန်ကျင်ေသာ ဝတ်စားဆင်ယင်မ များဝတ်ဆင်ပီး အင်တာနက် 
စာမျက်ှာ (FACEBOOK)ေပ တွင် တင်ထားြခင်းများြပလုပ်ြခင်း၊ မိဘများှင့ ်
လုံးဝဆက်သွယ်မ မရှိြခင်း၊ မိဘများအား စိတ်ဆင်းရဲေစေသာ ကိစ များ ြပမူ 
ေဆာင်ရက်သွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ မသက်ဖူးကိ(ုခ)AALIA အား သမီးအြဖစ်မ ှ
အပီးအပိင်ု အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်း၊ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက် 
သည့် ကိစ အဝဝကို မိဘများက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်မဟုတ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)
 လ ဲအပ် န်ကားသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေသာင်းေရ  ဦးလှြမင့်(LL.B,D.B.L) ဦးေသာင်းေရ  ဦးလှြမင့(်LL.B,D.B.L)
 [၁၂/တမန(ိုင်)၁၃၄၈၅၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၂) [၁၂/တမန(ိုင်)၁၃၄၈၅၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၂)
 ေဒ နီလာဝင်း ုံးအမှတ်(၁၆၁/A3)၊ ေြမညီထပ်၊ ေဒ နီလာဝင်း ုံးအမှတ်(၁၆၁/A3)၊ ေြမညီထပ်၊
 [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၈၄၆၅] ကျိက ဆံလမ်း၊ နတ်ေမာက်ရပ်ကွက်၊ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၈၄၆၅] ကျိက ဆံလမ်း၊ နတ်ေမာက်ရပ်ကွက်၊
  တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ PH:09-5165065  တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ PH:09-5165065

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(29-A-1)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅ေအ/၂၊ ၅ေအ/၃)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ အိမ်အမှတ် 

(၆၂)ရှိ Basement+၃ ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက် (Flat Roof)(Lift-၂-စီး)ပါ 

ကွန်ဒိုတိုက်မှ အခန်းအမှတ်(G-1)၊ ဧရိယာ(၂၀၄၈) စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒို 

တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် အကျိးခံစးခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုဦးရဲြမင့်ေအာင[်၁၂/ကမရ 

(ုိင်)၀၀၉၉၇၈]ှင့် ေဒ ေအမီေအာင်(ခ)ေဒ ွယ်ွယ်ေအာင်[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၂၆ 

၇၄၁]တိုက မလူကတည်းက ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပါသည်။ ၎င်းတိုထမှံ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများက တန်ဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားသည် အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစိန်ရီ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၃၀၃၆၊ ေနစွဲ ၂၇-၂-၈၅)ဦးစိန်ရီ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၃၀၃၆၊ ေနစွဲ ၂၇-၂-၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၃၂၃၈၊ ၀၁-၂၂၃၉၅၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၃၂၃၈၊ ၀၁-၂၂၃၉၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး(ေတာင)်ရပ်ကွက်၊ ေအာင် 

ဩဘာလမ်း၊ အမှတ်(၃၄၅/ခ) ဟေုခ ေသာ ေြမရှင် ဦးစိုးသန်ိး[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၂၈ 
၄၅၂]ပိုင်ဆိုင်သည့် ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ၏ ပ မထပ်တိုက်ခန်းအကျယ် 
ေပ(၁၈x၅၄)ကျယ်ဝန်းသည့ ်ေရမီးပါ တိုက်ခန်းသည် ေဒ ဥမ ာေအာင်[၈/ပခက 
(ိုင်)၂၀၅၇၂၃]ကိုင်ေဆာင်သူက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသူ
ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်း
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်သူ၊ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ 
ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ေဌးေဌး[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၀၅၀၄၁]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ေဌးေဌး[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၀၅၀၄၁]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သူဇာဟန်(LL.B, LL.M)ေဒ သူဇာဟန်(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၂)
အမှတ်(ည/၁၁၉၂)၊ ဧရာ(၂၂)လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(ည/၁၁၉၂)၊ ဧရာ(၂၂)လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၇၂၁၆၁၊ ၀၉-၉၄၀၈၉၁၀၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၇၂၁၆၁၊ ၀၉-၉၄၀၈၉၁၀၉၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဗဟန်းမိနယ်၊ အေနာက်ေရ ဂုတံိင်ု 

ရပ်ကွက်၊ ဝိဇယပလာဇာ၊    အခန်း 

အမှတ် (၂၀၂)ကုိ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ 

ဦးစိုင်းပန်းေအာင်[၁၃/သပန(ိုင်) 

၀၄၁၈၄၂]ထံမှ ြပန်လည်ဝယ်ယူထားသူ 

ဦးစိုင်းွမ်လုံ [၁၃/ကတန(ိုင်)၀၁၂ 

၃၉၉]မှ တိုက်ခန်းအမည်ေြပာင်းလဲ 

ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ 

ထတ်ုေပးရန်မသင့ေ်ကာင်း ကန်ကွက် 

လုိပါက ေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှ (၁၄)ရက် 

အတွငး် စာရက်စာတမး် အေထာက် 

အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၃)အရ ေြမဧရယိာ (၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ရန်ကုန်မိေတာ ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတတွီင် ေဒ ချိချိမိင်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၉၁၈၃၃]အမည် 

ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ၎င်းထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျ ိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ ဆုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်း 

များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းေနရက ်

ေနာက်ပိင်ုးတွင် အေရာင်းအဝယ် အပီးသတ်စာချပ်ကီးကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီချပ်ဆိ ု

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသိန်းဇံဦးသိန်းဇံ

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၃၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၃၄)

အမှတ်(၁၅၃)၊ ၅-လ ာ(A)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၅၃)၊ ၅-လ ာ(A)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၂၂၇၅၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၂၂၇၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ဂုဏာ(၁)လမ်း၊ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၀၂)၊ ေြမကွက်အကျယ်(၂၀'x၆၀')ရိှ ေြမကွက် 
ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦှင့ ်အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအား ေဒ ခင်ကည်မှ 
အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး ယခုအခါ ယင်းေြမကွက်၊ အေဆာက်အဦှင့်အကျ ိးခံစားခွင့် 
များကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသူ ဦးေနမျိးဝင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၀၁၈၆၄၉]ှင့် ဇနီး ေဒ ေအးေအးေအာင်[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၆၉၈၃၃]တုိထံမှ က ု်ပ် 
မတ်ိေဆ ွဦးြမင့ေ်အး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၅၃၂၉၀]က ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုး 
ြဖစ်ေသာ စရန်ေငွများကိ ုေပးေချဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိုပါ အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ု 
အကျိးခံစားခွင့်အေထာက်အထား  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့်  က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်(LL.B)ဦးခင်ေမာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၅)
ဋ/၂၅၈၊ သုန ာလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဋ/၂၅၈၊ သုန ာလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-451127297,09-252091432,09-696595660Ph:09-451127297,09-252091432,09-696595660

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင်    ေကးမုံ 

သတင်းစာ၏    စာမျက်ှာ(၂၈)တွင် 
ေဒ ခိုင်န ာ       အထက်တန်းေရှေန 
(စ်-၄၇၆၂၂)ပါ  ေဒ ေရ ယမင်း၏ ကန်ကွက် 
ိုင်ေကာင်း  ေကာ်ြငာတွင ် (၂)ခန်းတွဲ၊ 
RC(၆)ထပ်ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ အထက 

(ေခါဇာ)၊    အ  မတန်းမှ  မေဆာင်း 

အိေ ယွန်း၏   ဖခင်  အမည်မှန်မှာ 

ဦးစန်းေဌး [၁၀/ရမန(ိုင်)၀၅၄၉၂၈] 

ြဖစ်ပါေကာင်း။                         ဦးစန်းေဌးဦးစန်းေဌး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ လမိုင်း 

မိ၊ အထက၊ ပ မတန်း(A)မှ ေမာင် 

စိုင်းစည်သူဦး၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးချမ်းမွန်[၁၀/ လမန(ိုင်)၀၃၂၃၄၇]

ြဖစ်ပါေကာင်း။                ဦးချမ်းမွန်ဦးချမ်းမွန်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ အထက 

(ေခါဇာ)၊ သတ မတန်း(စနစ်ေဟာင်း)

မှ မထက်ရတီစိုးမိုး၏ ဖခင်အမည်မှန် 

မှာ ဦးစိုးမိုးိုင် [၁၀/ရမန(ိုင်)၁၃၅ 

၈၅၈]ြဖစ်ပါေကာင်း။         ဦးစိုးမိုးိုင်ဦးစိုးမိုးိုင်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ အထက 

(ေခါဇာ)၊ Grade(6)မှ မင်းပညာေထာ၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးစိုး[၁၀/ခဇန(ိင်ု) 

၀၁၀၅၁၈]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးစိုးဦးစိုး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၅၆)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၉၆၉/ခ)၊ ေဒ ချိချိဝင်း အမည်ေပါက်သည့ ်ပါမစ်မူရင်း ေြမအကျယ ်
ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  ေဒ တင်စန်းလ  င်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၉၁၄၅၈]
ကုိင်ေဆာင်သူမှ အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အ ပ်အရှင်း 
တစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယ ူေရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ တင်နလီာထွန်း[၉/အမရ(ိင်ု)၁၁၆၆၄၂]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ ထိေုနရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု လာေရာက် 
ကန်ကွက်မည့်သူများမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိုပီးသည်ထ ိဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
 န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
ေဒ တင်နီလာထွန်း ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ေဒ တင်နီလာထွန်း ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၁၆၄၆၀)(၈-၁-၂၀၂၀) (စ်-၁၆၄၆၀)(၈-၁-၂၀၂၀)
 အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊  
 ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

အမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက် ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပမည့်ေနရက်ှင့် အမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက ်ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပမည့်ေနရက်ှင့ ်

ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား ထုတ်ယူရမည့်ေနရက် အသိေပးေကညာချက်ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား ထုတ်ယူရမည့်ေနရက ်အသိေပးေကညာချက်

၁။ စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး၊ စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူး၊ ယာ်ေမာင်း-၅ ရာထူးှင့် ံုးအကူရာထူး 

ေနရာများ ခန်ထားုိင်ေရးအတွက် ၂၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနထုတ် ေကးမံုသတင်းစာတွင် 

ေလ ာက်လ ာေခ ယခူဲပ့ါသည်။ ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့ ်အရည်အချင်းကိက်ုညသီမူျား 

သည် အရည်အချင်းစစ် စာေမးပဲွှင့ ်လေူတွစစ်ေဆးြခင်းအား ေအာက်ပါအစအီစ်အတိင်ုး 

ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 (က) ေြဖဆိုရမည့်ေနရက ် -  ၂၂-၁-၂၀၂၂ (စေနေန) (ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး)

    ၂၃-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန) (စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူး)

 ( ခ) ေြဖဆိုရမည့်အချနိ် -  နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီမှ (၁၁:၀၀) နာရီထိ

    (ြမန်မာစာ+အေထွေထွဗဟုသုတ)

    မွန်းလွဲ (၁:၀၀) နာရီမှ (၃:၀၀) နာရီထိ

    (အဂ  လိပ်စာ)

 ( ဂ) ေြဖဆိုရမည့်ေနရာ - ခံုအမှတ် (၀၁) မှ (၇၃) အထိ 

    (ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး)

    ခုံအမှတ် (၀၁) မှ (၄၉) အထိ

    (စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူး)

    စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

    ုံးအမှတ် (၃၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။

 (ဃ) ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား - ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက်

  ထုတ်ယူရမည့်ေနရက်ှင့ ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ 

  ေနရာ  ုံးအမှတ် (၃၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။ 

 (င) လူေတွစစ်ေဆးမည့်ေနရက် -  ၈-၁-၂၀၂၂ (စေနေန) (ယာ်ေမာင်း-၅ ရာထူး)

    ၉-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) (ုံးအကူရာထူး)

 (စ) ေြဖဆိုရမည့်ေနရာ - အမှတ်စ် (၀၁) မှ (၁၄)အထိ 

    (ယာ်ေမာင်း-၅ ရာထူး)

    အမှတ်စ် (၀၁) မှ (၃၈) အထ ိ(ုံးအကရူာထူး)

    စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

    ုံးအမှတ် (၃၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။

 (ဆ) ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား - ၇-၁-၂၀၂၂ ရက်

  ထုတ်ယူရမည့်ေနရက်ှင့ ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ 

  ေနရာ  ုံးအမှတ် (၃၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။ 

၂။ ဒုတိယဦးစီးမှးှင့် စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူးေနရာအတွက် စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့ ်

ကတ်ြပား လာေရာက်ထုတ်ယူပါက မှတ်ပုံတင် (မူရင်း)၊ တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင ်

လက်မှတ်(မူရင်း)ှင့်   ဘွဲလက်မှတ ် (မူရင်း)တိုအား   တစ်ပါတည်းယူေဆာင်လာရန်၊ 

ယာ်ေမာင်း-၅ ရာထူးအတွက် လူေတွေြဖဆုိခွင့်ကတ် လာေရာက်ထုတ်ယူပါက မှတ်ပံုတင် 

(မူရင်း)ှင့် ယာ်ေမာင်းလိုင်စင် (မူရင်း)တိုအား တစ်ပါတည်း ယူေဆာင်လာရန်ှင့် 

ုံးအကရူာထူးေနရာအတွက် လေူတွေြဖဆိခွုင့က်တ်လာေရာက်ထတ်ုယပူါက မှတ်ပုတံင် 

(မရူင်း)၊ ပညာအရည်အချင်းေထာက်ခခံျက် (မရူင်း) တိုအား တစ်ပါတည်းယေူဆာင်လာရန် 

ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားထုတ်ယူြခင်းှင့ ်ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုြခင်းတို

အတွက် ေနြပည်ေတာ်သုိ လာေရာက်ချန်ိတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ Coronavirus 

Disease COVID-19 ေရာဂါ ထိန်းချပ်၊ ကာကွယ်ေရး  န်ကားချက်များှင့်အညီ 

လာေရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ (ရပ်ကွက/် ေကျးရာတွင ်အမှန်တကယ်ေနထိုင်ေကာင်း 

ေထာက်ခံချက်ှင့် ကျန်းမာေကာင်းေထာက်ခံချက် တစ်ပါတည်းယူေဆာင်လာရမည်။)

၃။ ဒုတိယဦးစီးမှးှင့ ်စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူးေနရာများအတွက ်အရည်အချင်းစစ ်

ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆိခွုင့ရ်ရိှသမူျား၏ အမည်စာရင်းှင့ ်ခုအံမှတ်များအားလည်းေကာင်း၊ 

ယာ်ေမာင်း-၅ ရာထူးှင့ ်ုံးအကရူာထူးေနရာများအတွက် လေူတွေြဖဆိခွုင့ရ်ရိှသမူျား၏ 

အမည်စာရင်းတိုအား www.mopf.gov.mmwww.mopf.gov.mm  ှင့် www.pension.gov.mmwww.pension.gov.mm  တိုတွင် 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်အေသးစတ်ိ အချက်အလက်များကိ ုပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ 

အပ်ုချပ်ေရးှင့ ်လူအရင်းအြမစ်စမီခံန် ခဲွေရးဌာနခဲွ၏ ဖန်ုး ၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၈၊ ၀၆၇-၃၄၁ 

၀၄၁၉ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 

ပင်စင်ဦးစီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန

သစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုးသစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုး



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၅၆)၊ 

လူေနရပ်ကွက်(၅၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၁/က)၊ စိန်ရတနာ(၄)လမ်း၊ 
မူရင်းဂရန်အမည ်ဦးစန်းြမင့[်၁၂/သဃက(ဧည့်)၀၀၀၁၀၉](စတုရန်းေပ- 
၁၂၆၀) ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမရှိေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အဆင့်ဆင့် လက်ဝယ် 
လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ဦးလှေထွး[၁၂/ဒဂတ 
(ိုင်)၀၄၂၇၈၈]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူထားပီး(၁၅-၁၂-၂၀၂၁)
ရက်ေန၌ စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီတာစိုး(LL.B)ေဒ သီတာစိုး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၉၆/၃-၄-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၉၆/၃-၄-၂၀၁၂)

အမှတ်(၉၁၂)၊ အင်းဝ(၉)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်အမှတ်(၉၁၂)၊ အင်းဝ(၉)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၄၆၈၂၃၊ ၀၉-၄၄၃၀၆၆၅၄၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၄၆၈၂၃၊ ၀၉-၄၄၃၀၆၆၅၄၈

သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနသမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန
ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်
လိအုပ်ေသာ ယရူီးယားေြမဩဇာ တန်ချန်ိ(၁၀၀၀၀၀)အား တင်ဒါစနစ်ြဖင့် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေဈး န်းအဆိုြပလ ာတင်သွင်းိုင်ေရးဖိတ်ေခ အပ်ပါ 
သည်။
၂။ ယူရီးယားေြမဩဇာ တန်ချနိ်(၁၀၀၀၀၀)အတွက် နည်းပညာအဆိုြပ 
လ ာှင့် ေဈး န်းအဆုိြပလ ာများကုိ(၂၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ နံနက်(၁၀:၃၀)
နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများှင့ ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုေကျး
လက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၆)၊ ေနြပည်ေတာ် 
(တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၆၇-၃၄၁၈၆၃၃)တွင် ဆက်သွယ်ရယူိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန
သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနသမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၄/ေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၂၉)၊ 
ဧရိယာ(၄၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၂၂၉)၊ မိမ(၁၂)လမ်း၊ (၄/ေြမာက်)
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးလှေစာ 
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၁၆၃၂၁]၊ ေဒ ေအးေက  
[၁၂/ သကတ(ိင်ု)၀၁၇၇၀၆]၊ ဦးသန်ိး[၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၀၇၅၂၅]အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား    အမည်ေပါက် 
တစ်ဦး ြဖစ ်သူ  ဦးလှေစာ(ခင ်ပ ွန ်း )
ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစု 
အား ဇနီးြဖစ်သူ၊ အမည်ေပါက်တစ်ဦးလည်း 
ြဖစ်သူ ေဒ ေအးေက [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၁၇၇၀၆]ှင့် ကျန်အမည်ေပါက် ဦးသိန်း 
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၇၅၂၅]တို ပူးတွဲ၍ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေသစာရင်း ၊ ဂရန်မူရင ်းတိုတင် ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့်   အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာသြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း    ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများ 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး ေကညာအပ် 
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

မိခင်အမည်မှန်မိခင်အမည်မှန်
ဘုိကေလးမိနယ်၊ ပုိက်စလ(ထ-ခဲွ) 

ဒသမတန်းအတဲွ-၂ မှ မဖူးအလိ  င်၏မခိင် 

အမည်မှန်မှာ ေဒ ခင်ု[၁၄/မမက(ိုင်) 

၀၈၈၅၉၄]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဒ ခင်ုေဒ ခင်ု

မိခင်အမည်မှန်မိခင်အမည်မှန်
ဘိုကေလးမိနယ်၊ ပိုက်စလ(ထ-ခွဲ) 

ဒသမတန်းအတွဲ-၂ မှ မသ ာေအး၏ 

မိခင်အမည်မှန်မှာ ေဒ ေအးသွင်[၁၄/

ဘကလ(ိုင်) ၀၄၇၃၁၃]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဒ ေအးသွင်ေဒ ေအးသွင်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဘိုကေလးမိနယ်၊ မေလာ့(ထ-ခွဲ) 

ဒသမတန်းအတွဲ-၂ မှ မစုဒါလီေမာ်၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ     ဦးေဇာ်ထူး[၁၄/

ဘကလ(ိုင်)၂၉၇၂၆၇]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်ထူးဦးေဇာ်ထူး

အိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်း အိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်း 

အခန်းဖွဲြခင်းအခန်းဖွဲြခင်း

ေက ြပားခင်းြခင်းေက ြပားခင်းြခင်း

အဆင့်ြမင့်ေဆးသုတ်ြခင်းအဆင့်ြမင့်ေဆးသုတ်ြခင်း

ေခတ်မီမျက်ှာကက်ြပလုပ်ြခင်းေခတ်မီမျက်ှာကက်ြပလုပ်ြခင်း

ပါေကးခင်းြခင်းေပ လစ်တင်ြခင်းပါေကးခင်းြခင်းေပ လစ်တင်ြခင်း

နံရံကပ်ဗီိုြပလုပ်ြခင်းနံရံကပ်ဗီိုြပလုပ်ြခင်း

Kitchen Counter လုပ်ြခင်းKitchen Counter လုပ်ြခင်း

ေခတ်မီပရိေဘာဂများကို ေခတ်မီပရိေဘာဂများကိ ု

စိတ်တိုင်းကျြပလုပ်ေပးပါသည်။ စိတ်တိုင်းကျြပလုပ်ေပးပါသည်။ 

Ph:09-5411674, 09-5093427Ph:09-5411674, 09-5093427

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ 

မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၆၄၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း 
(၂၄၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းှင့ ်ရန်ကုန်မိြပအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ဦးစိုင်းမျိး 
ြမင့ ်အမည်ြဖင့တ်ည်ရိှပီး အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားသည့ ်ပစ ည်း အားလုံးတို ၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား 
ယခုေရာင်းချသ ူဦးထွန်းထွန်းိုင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၅၆၈၆]သည် အမည်ေပါက်ထံမ ှ
အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာလက်ခ၍ံ မမိဝိယ်ယပူိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ေကာင်း၊ လွတ်လပ်စွာေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက  
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးကိ ုေပးအပ်ထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ခိုငလံု်ေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ယေနေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာငး်အဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွးမည်ြဖစ်ေကာငး် 
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ အိမ့်ြဖိုင်  ေဒ အိမ့်ြဖိုင်  
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၇၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၇၇)

တိုက်(ေအ-၂)၊ အခန်း(၀၀၃)၊ ေြမညီ၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမကီးေဘး၊ တိုက်(ေအ-၂)၊ အခန်း(၀၀၃)၊ ေြမညီ၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမကီးေဘး၊ 
ဒဂုံတက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၅၀၅၄၈၂၊ ၀၉-၅၅၀၅၄၈၂ဒဂုံတက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၅၀၅၄၈၂၊ ၀၉-၅၅၀၅၄၈၂

ဖရီဒါဘီ(ခ)ေဒ ေဆွဇင်လတ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၇၄၆၄] အမှတ်- ၃၁၀၊ ဖရီဒါဘီ(ခ)ေဒ ေဆွဇင်လတ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၇၄၆၄] အမှတ်- ၃၁၀၊ 

ွယ်သာကီ(၇)လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ှင့် သက်ဆုိင်သူများသိေစရန်ွယ်သာကီ(၇)လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ှင့် သက်ဆုိင်သူများသိေစရန်
ပခဲူးမိ၊ ဇိင်ုးေြမာက်(၅)လမ်း၊ အမှတ်-၂၄၃ ေန ဦးသန်းထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု) ၂၇၄၁၂၉]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းထွန်းသည် ဇနီးြဖစ်ခဲသ့ ူဖရဒီါဘ(ီခ) ေဒ ေဆဇွင်လတ်အား (၂၇-၈-၂၀၂၁)ေနတွင် 

တတိယအကိမ် သွလာက်တစ်ကိမ် အပီးအပိုင်ေပးကာ ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အသိသက်ေသများေရှတွင် လက်ေဗွိှပ်လက်မှတ်ေရးထုိးေပးခ့ဲပီးလည်းြဖစ်ပါသည်။ သာသနာ့ 
ပညာရှင်များ အဖွဲချပ်တစ်ခု၏ ဓမ သတ်ေြဖကားချက်လည်းရရှိပီးလည်းြဖစ်ပါသည်။

ဖရီဒါဘီ(ခ) ေဒ ေဆွဇင်လတ်အတွက် မဟာရ်ေရ (၂)ကျပ်သား (ှစ်ကျပ်သား)ှင့်အိဒ်ဒသ် 
စရတ်ိတစ်လ ၇၀၀၀ဝ/ိ- န်းှင့ ်သံုးလစာတုိကုိဦးသန်းထွန်းမှ ေပးအပ်ရန် အသင့ြ်ပင်ဆင်ထားပါ 
သည်။ လာယမူည့ရ်က်ကိ(ု၃)ရက်ကိတင်ဆက်သွယ်အေကာင်းကားပီး လာယရူန်ြဖစ်ပါသည်။ 
ကေလးစရိတ်ကိ ုဖခင်တစ်ဦး၏ဝတ ရားှင့်အည ီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အစ လာမ်
တရားဥပေဒှင့်အညီ အပီးအပိုင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးသြဖင့် မလိုလားအပ်ေသာ စွပ်စွဲေြပာဆို၊ 
ေှာင့်ယှက်မ များမြပပါရန်ှင့် ြပမူလာပါက ဥပေဒှင့်အည ီလိုအပ်သလိုအေရးယူေဆာင်ရက်
ရမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂)  ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂)  ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)
B.A(Law), LL.B, D.B.L,D.M.L                LL.B, D.B.L,D.M.L, D.I.LB.A(Law), LL.B, D.B.L,D.M.L                LL.B, D.B.L,D.M.L, D.I.L

Ph: 09-5108521                                     Ph: 09-5015316Ph: 09-5108521                                     Ph: 09-5015316
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၁၆၂(ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အမှတ်-၁၆၂(ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၇၊ ေြမကွက်အမှတ် ၅၄၆/ခ၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၄၆)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၉)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ် ေဒ ြမဥ[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၂၂၂၇၈]၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက် ေဒ ြမဥ (မိခင်/ ေယာက မ)ကွယ်လွန်ပီး၊ ဦးစိန်ဝင်း(ဖခင်/ေယာက ထီး)ှင့် 
ဦးခင်ေမာင်ဦး(ေမွးချင်း/ခင်ပွန်း) တုိကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ ခင်သန်းွန်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၁၀၈၈၄၃]၊ ဦးေကျာ်ေဌး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၀၅၇၂]၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်န်း[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၃ 
၈၂၄၀]တိုမှ သားသမီး၊ ေမွးချင်း၊ ေခ းမ၊ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ ၂၃၆၆/၂၆-
၈-၁၉၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့်ဂရန်မူရင်းတုိကုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ှင့် စွန်လ တ် 

ေြမပံုကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                     ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)                                 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်                                 

                                                             မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                             မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးတင်ွန်ပါမစ်အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း 

(၄၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်အား က ်ုပ်မှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ ်

တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွယေနေကညာထွက်သည့်ေနမှစ၍ က ်ုပ်ထံသို 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ေြမကွက ်

အေရာင်းအဝယ်ကို တရားဝင်ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေြမကွက်ဝယ်ယူသူ ေြမကွက်ဝယ်ယူသ ူ

ဦးမျိးြမင့်ထွန်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၁၂၁၅]ဦးမျိးြမင့်ထွန်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၁၂၁၅]

အမှတ်(၁၆)၊ က န်းေတာလမ်း၊  စမ်းေချာင်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆)၊ က န်းေတာလမ်း၊  စမ်းေချာင်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၄၆၃၀၊ ၀၉-၇၉၈၈၉၁၈၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၄၆၃၀၊ ၀၉-၇၉၈၈၉၁၈၅၇

အယူခံမ ဆိုင်ရန်ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကို အယူခံတရားပိင်သိုအယူခံမ ဆိုင်ရန်ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကိ ုအယူခံတရားပိင်သို

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀-ကတရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀-က

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်-၃၈၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်-၃၈
၁။ ေဒ ေနြခည်စိုး  ှင့်   ၁။ ဦးစိန်ြမင့်၁။ ေဒ ေနြခည်စိုး  ှင့်   ၁။ ဦးစိန်ြမင့်
၂။ ေဒ သန်းသန်း   ၂။ ဦးတင်အုန်း၂။ ေဒ သန်းသန်း   ၂။ ဦးတင်အုန်း
အယူခံတရားလိုများ                          အယူခံတရားပိင်များအယူခံတရားလိုများ                          အယူခံတရားပိင်များ

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၁ ရက်ေနစွဲပါ
 ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်မှ၊ စီရင်ချက်ှင့်ဒီကရီကိ ု

အယူခံမ ။
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၃၁)ရပ်ေန အယူခံတရားပိင(်၂)ဦးတင်အုန်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာ 
မသိသူ)    -------------------------------  သိေစရမည်။

 ယခအုမ တွင် ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်တရားံုးေတာ်က ချေပး 
သည့ ်ဒကီရကီိ ုအယခူတံရားလိ ု(၁) ေဒ ေနြခည်စုိးှင့် အယခူတံရားပိင်(၂) 
ေဒ သန်းသန်းတိုကအယခူရံာ ဤုံးေတာ်တွင် မှတ်ပုတံင်စာရင်းတင်သွင်း၍ 
ထိအုယခူမံ ကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၇ ရက် (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု 
၁ ရက်)ေန  (၁၀:၀၀)နာရတွီင် ဆိင်ုဆိရုန် ဤုံးေတာ်က ချန်ိးဆိလုိက်ုသည်။ 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ဤအယူခံမ တွင် သင့်အတွက် 
ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့်ြပထားသူ ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ၊ မလာ 
ေရာက်ခဲ့လ င် ၎င်းအယူခံမ ကို သင်မရှိသည့်အခါတွင ်တစ်ဖက်သတ်စီရင ်
ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။    

                                                              (သန်းိုင်ေထွး)(သန်းိုင်ေထွး)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဝါးခယ်မ 

မိနယ်၊ အထက(၁)၊ (G-10),Steams.
II တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေမာင်မင်း 
ေကျာ်သူ၏ မိဘအမည်မှန်မှာ ဦးရဲဝင်းေမာင် 
[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၄၂၉၈၁]၊ ေဒ သ ာချိ 
[၁၄/ဝခမ(ိင်ု)၁၅၇၄၆၈]ြဖစ်ပါေကာင်း။



ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပညာလမ်း၊ အမှတ်-

၁၀၀၅(ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၊ လူေနရပ်ကွက်-၄၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၀၅(ခ)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေရာင်းချသူ ေဒ သီတာ 

ဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၁၁၆၃]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦြဖစ်ပီး ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ သတီာဝင်းမှ ဥပေဒှင့် 

အည ီတရားဝင်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ

ြပ၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း အဆိြုပသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးအံ့ေမာ်[၉/မထလ(ိုင်)၁၆၈၉၄၆]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီပီး 

ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမူရင်းများ ယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ထိရုက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ပါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက် 

အဦ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးအံ့ေမာ်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးအံ့ေမာ်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

အမှတ်(၅၇)၊ (၆-လ ာ)၊ သိပ ံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၇)၊ (၆-လ ာ)၊ သိပ ံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၇၅၆၅၀၆ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၇၅၆၅၀၆

အမည်မှန်အမည်မှန်
ကယားြပည်နယ်၊      လွိင်ေကာ်မိ၊ 

အ.ထ.က(၁) Grade-1 မှ (အဖ) ဦးေရ  
ေအာင်[၂/လကန(ုိင်) ၀၇၄၉၃၂]၏ သား 
ေမာင်ထက်ေအာင်ခန်(ခ)ရှားရယ်၏ အမည် 
မှန်မှာ ေမာင်ရှားရယ်ထက်ေအာင်ခန်ြဖစ် 
ပါေကာင်း။

ေမာင်ရှားရယ်ထက်ေအာင်ခန်ေမာင်ရှားရယ်ထက်ေအာင်ခန်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဟသ  ာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀)ဟုေခ တွင်သည့ ်

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၃)ထပ်   အေဆာက်အဦ၏ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမညီထပ်ှင့ ်
ပထမထပ်၊ ေပ(၁၅x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ  တိုက်ခန်း(၂)ခန်းအပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ေဒ ခင်မာ ပံး[၁၄/
ဒဒရ(ိင်ု)၀၉၆၄၆၅]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ဥပေဒှင့အ်ည ီလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပ ေြပာဆိလုာရာ 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်  
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)LL.B   ေဒ မိုးယုွယ် ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)LL.B   ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)
 Ph:09-954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,WIPO(Switzerland) Ph:09-954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,WIPO(Switzerland)
 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊  Ph:09-420080932, 09-977402677 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊  Ph:09-420080932, 09-977402677
 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေနာက်ေရ ဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ အေနာက် 

ေရ ဂုံတိုင(်၄)လမ်း၊ အမှတ်(၆)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ ရှိ (၆)ထပ်တိုက်မှ 

(၄)ထပ်ေြမာက ်လူေနထိုင်ခွင့်ကျပီးအခန်းကို ပိုင်ရှင ်ေဒ ြမတ်ှင်းခိုင[်၁၂/

ဗဟန(ိုင်)၀၉၉၇၁၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိ 

အဝက် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင် 

ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ သက်ေသခံ အေထာက်အထားအခုိင်အလံုြဖင့် ယေနမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ရီရီေအး[B.A(Eco.),R.L]ေဒ ရီရီေအး[B.A(Eco.),R.L]

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၄၅)(၂၇-၄-၁၉၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၄၅)(၂၇-၄-၁၉၈၉)

 တိုက်(၁)၊ အခန်း(၅၀၄)၊ သာယာေရ ြပည်အိမ်ရာ၊ သာယာေရ ြပည်လမ်း၊  တိုက်(၁)၊ အခန်း(၅၀၄)၊ သာယာေရ ြပည်အိမ်ရာ၊ သာယာေရ ြပည်လမ်း၊ 

(၁၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၅၇၉၇၊ ၀၉-၉၆၆၂၉၀၇၂၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၅၇၉၇၊ ၀၉-၉၆၆၂၉၀၇၂၇

"ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း""ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိတွင်ေနထိုင်ေသာ ဦးဇင်ေအာင်ေအာင်[၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၈ 

၁၈၅]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ် 

စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ ်

ပါသည်-

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၅၈၇/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၃-၁၂-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၄၅၈၇/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၃-၁၂-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့ ်သန်ရှင်းလတ်ဆတ်စွာ ဖန်တီးထား 

ေသာ ြမန်မာ့ုိးရာအစားအစာြဖစ်သည့် ဆကာကီး အထူးမန်ုဟင်းခါးများ ြပလပ်ု 

ေရာင်းချြခင်း၊ မန်ုဟင်းခါးဆိင်ုများ ဖွင့လှ်စ်ြခင်း အသင့်ချက်ြပတ်စားသံုးုိင်သည့် 

မုန်ဟင်းခါးေြခာက ်အမျိးမျိး၊ မုန်ဟင်းခါးအှစ်ထုပ်အမျိးမျိးတိုအား ေသသပ် 

လှပေသာ ထပ်ုပိုးမ ဒဇီိင်ုးများြဖင့ ်ထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ အေရာင်းဆိင်ုခန်းများ ဖွင့လှ်စ်၍ 

လက်လလီက်ကားြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ Online မှ ေရာင်းချြခင်းလပ်ုငန်းတုိတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ အမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ုမှီြငမ်းတုပ 

သံုးစဲွြခင်း အမည်စာသားပံုစံတူ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသံုးြပ 

ြခင်းမျိး မြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွခဲ ့

မည်ဆိပုါက တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိ ုအေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဇင်ေအာင်ေအာင်[၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၈၁၈၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဇင်ေအာင်ေအာင[်၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၈၁၈၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅)

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊  နည်းဥပေဒ -၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊  နည်းဥပေဒ -၂၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃၃ ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃၃ ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၁၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၁
 ေဒ စိုးစိုးကည ်  ှင့် ဦးေကျာ်ကိုကိုခိုင်

 [၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်စာရသူ

 ဦးြမင့်ရ(ီခ)ဦးချိ]

 (ဒီကရီအိုင်ရသူ)    (တရား ံး) (ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ    (တရား ံး)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၄)ေန တရား ံး ဦးေကျာ်ကိုကိုခိုင(်ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

၂၀၂၀ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃၃ တွင်ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိအုတည်ြပလပ်ုရန် 

ဤံုးေတာ်တွင် တရားုိင် ေဒ စုိးစုိးကည်[၎င်း၏အခွင့်ရကုိယ်စားလှယ်စာရသူ ဦးြမင့်ရီ 

(ခ)ဦးချိ]က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန် 

အမိန်ကို မထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ြပ၍ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင ်

ြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သူ အခွင့်ရ 

ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၂၀)ရက် (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု 

၄ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ယ်ွယ်ဝင်း)(ယ်ွယ်ဝင်း)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၅) ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၉၄) ၊ 
ဧရယိာ ေပ(၄၀x၆၀) ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၃၉၄)၊ သုမန(၃)လမ်း၊ (၅)ရပ် 
ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးေကျာ်ြမင့ ်
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၆၀၁၁] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဦးေကျာ်ြမင့(်ဖခင်)
ှင့် သားတစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးခင်ေကျာ်သည ်
လူပျိကီးဘဝြဖင့်လည်းေကာင်း အသီး 
သီးကွယ်လွန်ကသြဖင့ ်အမည်ေပါက်၏ 
ဇနီးှင့် သား/သမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ပု 
(CJ-၀၂၈၅၀၃)၊ ေဒ စန်းစန်းထူး[၁၂/
သဃက(ိုင်)၀၇၃၀၅၇]၊ ေဒ စန်းစန်း 
ေအး[၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၀၈၂၄၉၆]၊ ဦးလှေကျာ် 
[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၈၆၂၇၃]၊ ေဒ စန်းစန်း 
ေဌး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၇၄၉၂]၊  ဦးသန်ိး 
ေကျာ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၆၀၁၂]၊ ဦး 
Wသန်းေကျာ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၆၀၁၃]၊ 
ဦးေဌးေကျာ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၃၃၈၃၉]၊ 
ေဒ စန်းစန်းေထွး[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၃ 
၈၃၈]၊ ေဒ စန်းစန်းစိန်[၁၂/သကတ(ိုင်) 
၁၇၃၀၀၉]တိုမှ အမည်ေပါက်၏ဇနီးှင့ ်
သားသမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း    ကတိ 
သစ ာြပလ ာ၊ ထပ်ဆင့က်တသိစ ာြပလ ာ၊ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်းများ၊ ဂရန် 
မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 
ကူးေလ ာက်ထားလာသြဖင့် ကန်ကွက် 
ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်း 
များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

[အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇(၁)(၂)][အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇(၁)(၂)]

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၅
ကွယ်လွန်သူ အာရ်ဂျပီီဘဲလူး(ခ)ဦးဘဲလူး ကျန်ရိှေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ 

ဦးဟရီဟရမ(်ခ) ဟရီဟရန်      ________________________  ေလ ာက်ထားသူ
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်
ဦးေဂျယာဒရန်း)

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ ကန်ဦး 
လမ်း၊ အမှတ်-၁/၁၉၉ ေန  ဦးဟရီဟရမ(်ခ)ဟရီဟရန် (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်
ဦးေဂျယာဒရန်း)က  ၎င်းေနရပ်လိပ်စာတွင ်အမဲေနထိုင်ခဲ့ပီး လွန်ခဲ့သည့် (၂၈-၁၂-
၁၉၈၈)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သူ အာရ်ဂျပီီဘဲလူး(ခ)ဦးဘဲလူး၏ သားြဖစ်ေကာင်း၊ 
အေမထွန်ိးလက်မှတ်ရထိက်ုေကာင်း စစ်ေဆးေပ ေပါက်၍ (၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် 
ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်မှ အေမွထိန်းလက်မှတ်စာထုတ်ေပးခဲ့သည်။ 
ဦးဟရီဟရမ်(ခ)ဟရီဟရန် (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ် ဦးေဂျယာဒရန်း)သည် 
(၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ၎င်းလက်ရှိ 
ထန်ိးသမ်ိးထားေသာ အေမထွန်ိးလက်မှတ်ပါပစ ည်းများအား အေမဆွက်ခခွံင့အ်က်ဥပေဒ 
ပုဒ်မ-၃၀၇(၁)(၂) အရ စီမံေဆာင်ရက်ခွင့်ြပပါရန် ုံးေတာ်သို ေလ ာက်ထားလာသည်။

၎င်းအမ အေရးတွင် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ကန်ကွက်ရန ်သက်ဆိုင်သည်ဟ ု
ထင်ြမင်လ င် မမိကိိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ နည်းလမ်းတကျအခွင့အ်ာဏာလ ဲအပ် 
ထားေသာ  ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  (၂၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန  နံနက် 
(၁၀)နာရီတွင် ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရန်ဆင့်ဆိုလိုက်သည်။ အဆိုပါေနရက်တွင် 
လာေရာက်ရန်ပျက်ကွက်လ င် တရားုံးက ေလ ာက်ထားသ ူဦးဟရဟီရမ်(ခ)ဟရဟီရန် 
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ် ဦးေဂျယာဒရန်း)၏ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆး 
ကားနာ၍ စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (တင်ြမ) (တင်ြမ)
 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ၁၆၈/ရပ်ကွက်၊ အပိုင်း(၅)၊ 

ေရ တဆုပ်လမ်း၏ ေကျာဘက်လမ်း၊ အမှတ်(၃၁၇)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀ x 
၆၀)ရှိ ဦးဝင်းဆန်းေအာင ်အမည်ေပါက်ြဖစ်ေသာ ပါမစ်ေြမကွက်အား တစ်ဆင့် 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးမျိးလွင် [၁၂/လကန(ိုင်)၀၄၆၁၅၆]မှ တရားဝင် 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုေရာင်းချပါသြဖင့် ၎င်းထံမှ အဆိုပါ 
အိမ် ခံေြမအားက ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ
ကိေုပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့်ပတ်သက်၍ နစ်နာ 
စရာရိှသ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုမာေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ  
အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

ဦးေကျာ်သူ[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၅၂၆၃၄]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-ဦးေကျာ်သူ[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၅၂၆၃၄]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးြပည့်ခိုင်(LL.B)ဦးြပည့်ခိုင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၇၉၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၇၉၇)
အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(2-A)၊ A.G.D ဘဏ်အေပ (ပထမထပ်)အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(2-A)၊ A.G.D ဘဏ်အေပ (ပထမထပ်)

ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ မိရာှင့် အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ကည်ေလး အမည်ေပါက်သည့် ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)

မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ဗုိလ်ချန်ိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀၃)၊ (၄၀x၆၀)ေပအကျယ်ရိှ ေြမချ 
ပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရိှေကာင်း ေဒ ှင်းဆ[ီ၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၀၃၉၇]က ဝန်ခကံတြိပလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးေအးမိုး[၁၂/
မဂဒ(ိင်ု)၁၂၈၃၈၂]မှ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန် သေဘာတသူြဖင့ ်ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ 

အ.ထ.က(ခွဲ)   သရက်ပင်ေချာင ်
ေကျာင်း၊ Grade-4 တွင် ပညာသင် 
ကားေနေသာ အဖ ဦးေအာင်လွင်ဦး 
[၁၂/ဒဂဆ(ိုင်)၀၀၄၄၂၆]၏ သား 
ြဖစ်သူ   ေမာင်ဘုန်းလင်းြပည့်အား 
ေမာင်ေရာင်နလီင်းဟ ုအမည်ေြပာင်း 
ေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ေရာင်နီလင်းေမာင်ေရာင်နီလင်း

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ေရ ေညာင်ပင်ရပ်ကွက်၊ ဝက်ကုန်းေဈး 

အတွင်းမှ “နာမည်ကီး”ဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိသားစု ဦးစိန်ြမင့် [၁/မကန(ိုင်) 

၀၆၆၁၀၇]၊ ေဒ သန်းသန်းေထွး[၁/မကန(ိင်ု)၀၇၅၈၆၆]၊ ဦးထင်လင်းေအာင်[၁/

မကန(ိင်ု)၁၀၆၇၇၆]၊ ေဒ မမီေီသာ်[၁/မကန(ိင်ု)၁၂၀၉၂၄] မသိားစတုို၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ- ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲ“နာမည်ကီး”ဆန်လုပ်ငန်းနာမည်သုံး၍ 

ပတ်သက်ေသာ အရာရာ ေရာင်းြခင်း၊ ဝယ်ြခင်း၊ ေပးပိုြခင်း၊ ေခ ေဝ သုံးစဲွ လပ်ုကိင်ု 

ြခင်း၊ အလဲွသံုးစားလုပ်ြခင်းများအား အသိေပးေကညာလုိက်သည်မှာ- ြမစ်ကီးနား 

ဝက်ကုန်းေဈးအတွင်းမ ှ“နာမည်ကီး”ဆန်ဆိုင်အမည်နာမသည် ဦးစိန်ြမင့်ှင့ ်

သားသမီးမိသားစုတို၏ မူပိုင်ြဖစ်သည်။ မိသားစုမှလွဲ၍ မည်သူကိုမ ှဤနာမည် 

ြဖင့် လ ဲအပ် န်ကားြခင်း၊ ေစခုိင်းြခင်း၊ ေရာင်းဝယ်ြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်း၊ ြဖန် ြဖး 

ြခင်း၊ လက်လီလက်ကား ေရာင်းချခိုင်းြခင်း လုံးဝမရှိပါ။ 

မည်သူကိုမှလည်း “နာမည်ကီး”နာမည်ှင့် လုပ်စားခွင့်ြပမထားပါ။ 

ဆိုင်ခွဲလည်း လုံးဝမရှိပါ။ “နာမည်ကီး”ဆန်ဆိုင် ရပ်တည်ေရာင်းချ လုပ်ငန်း 

လုပ်ကုိင်စ်ကာလအတွင်း နာမည်ပျက်ြခင်း၊ ေငွေကးအ ပ်အရှင်း၊ အြခားကိစ  

အ ပ်အရှင်းများ လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိခဲ့ပါ။ နာမည်တစ်လုံးှင့်ရပ်တည်ေအာင်ြမင်ခဲ့

သည်။ ထိုေကာင့ ်မသိားစ၏ု န်ကားချက်အရ ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲ“နာမည်ကီး” 

ဆန်ဆိင်ုနာမည်ကိေုသာ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစန်ိြမင့ ်နာမည်ကိေုသာ်လည်းေကာင်း 

အသုံးြပ၍ ေရာင်းြခင်း၊ ဝယ်ြခင်း၊ ပိုြခင်း၊ ြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ လက်လလီက်ကား 

ေရာင်းချြခင်း၊ ေခ ေဝ သုံးစဲွြခင်း၊ “နာမည်ကီး”ဆန်မဟတ်ုသည့ ်ေနရာ န်ကား 

ြခင်း၊ ြပသြခင်း၊ နာမည်ှင့် ဂုဏ်သိက ာအလွဲသုံးစားြပြခင်း ြပလုပ်ပါက၊ ေပးပို 

ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးေသာ ကန်ုသည်များ၊ ဝယ်ယေူရာင်းချေသာ ကန်ုသည်များှင့ ်

အလဲွသုံးစားြပလုပ်ေသာ မည်သည့ပ်ဂု ိလ်မဆိ ုတည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက် 

ြပင်းထန်စွာ တရားစဲွဆိ ုအေရးယေူဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေငေွကးအ ပ် 

အရှင်း၊ အြခားကိစ အေကာင်းအရာ အ ပ်အရှင်းများေပ ေပါက်ပါက “နာမည်ကီး” 

ဆန်ဆိင်ုမသိားစှုင့ ်လုံးဝသက်ဆိင်ုြခင်းမရိှ၊ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါ 

ေကာင်း သတိေပးအပ်ပါသည်။ 

အထက်ပါအေကာင်းအရာတိုကို အလွဲသုံးစားြပလုပ်ပါက အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် “နာမည်ကီး”နာမည်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစိန်ြမင့် 

နာမည်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း မိမိတို၏လုပ်ငန်းစ်အကျိးစီးပွားများအတွက ်

အလဲွသုံးစားြပ၍ ေရာင်းဝယ်ေနေသာ မှန်ကန်တကိျသည့ ်သတင်းအချက်အလက် 

များ၊ အေထာက်အထားများရရိှပါက မသိားစထု ံဆက်သွယ်ေပးပိုပါရန် ဖတ်ိေခ ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာလုိက်သည်။ မည်သည့်ပုဂ ိလ်မဆုိ “နာမည်ကီး”  

ဆန်ဆိုင်နာမည် လုံးဝ(လုံးဝ)ေပးပို၊ ဝယ်ယူေရာင်းချြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်းခွင့်မြပ။ 

အြခားမိများ၌လည်း နာမည်တူဆိုင်ခွဲ လုံးဝမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိန်ြမင့်၊ ေဒ သန်းသန်းေထွး၊ ဦးထင်လင်းေအာင်၊ မမီမီေသာ် တို၏ ဦးစိန်ြမင့်၊ ေဒ သန်းသန်းေထွး၊ ဦးထင်လင်းေအာင်၊ မမီမီေသာ် တို၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေကျာ်ေကသွယ်(LL.B) ေဒ ေကျာ်ေကသွယ(်LL.B) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၀၄)

အကွက်(၁၃၄)၊ ေရ ြပည်ေအးရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ အကွက်(၁၃၄)၊ ေရ ြပည်ေအးရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ 

မ ေလးမိ။မ ေလးမိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်၄၁၉/ခ၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 

မမိတိစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံသူ  ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီ [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၇၆၉၆၉]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြခးအိမ့်သူ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၇၁၉၂]က အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသု ူ

များရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေနအထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းဆီ(LL.B)ေဒ ှင်းဆီ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၄၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၄၁)

အမှတ်(၁၈၆)၊ ဗဟိုလမ်း၊ က န်း/လယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၁၈၆)၊ ဗဟိုလမ်း၊ က န်း/လယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၂၁/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၁/က)၊ သစ ာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ၊ 
(ဦးြမင့်သိန်းထွန်း) (ဘ/ီအာရ်ဂျအီန်-၀၂၄၇၀၁) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမအား အမည် 
ေပါက် ဦးြမင့သ်န်ိးထွန်း(ဘ/ီအာရ်ဂျအီန်-၀၂၄၇၀၁)(အစ်ကိ)ုသည် (၄-၈-၂၀၂၁)ရက်ေန  
တွင် (လပူျိကီး)ဘဝြဖင့ ်(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ေဒ တင်တင်ေဆ[ွ၇/ပတန(ိင်ု)၀၁၀၀၃၆]၊ 
ေဒ ဝင်နီထွန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၈၂၄၃]တိုမှ (ညီမ)များေတာ်စပ်ေကာင်းကျမ်းကျနိ ်
လ ာအမှတ်-၄၀၁၅/၂၀၂၁(၂၈-၁၀-၂၀၂၁)၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ ဦးြမင့သ်န်ိး 
ထွန်း အမည်ေပါက်ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိရုန်ှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်-၁၄၅၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၄)၊ ေရှမျက်ှာစာ ေပ(၄၀)၊ ေဘးအကျယ် 

ေပ(၆၀)ရှိေသာ ေဒ တင်တင်ရီအမည်ေပါက်ြဖစ်သည့ ်ေြမကွက(်ပါမစ်ေြမ)ှင့်ယင်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား 

တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသဟူ ုအဆိြုပသ ူဦးိင်ုဝင်း[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၂၉၇၇၀]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငွေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက ်

ပါရှိသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ  က ်ုပ်တိုထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ေြမအေရာင်းအဝယ်ကိုပီးစီးေအာင ်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဗန်လျန်ကျံး(LL.B) ေဒ လားမွန်ရှားမီး(LL.B) ဦးဗန်လျန်ကျံး(LL.B) ေဒ လားမွန်ရှားမီး(LL.B)

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၅၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၇၉၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၅၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၇၉၀)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၈၃၈၅၊ ၀၉-၂၅၀၅၈၅၅၅၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၈၃၈၅၊ ၀၉-၂၅၀၅၈၅၅၅၁

အခန်း-B-107, TGK Villa ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အခန်း-B-107, TGK Villa ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၆၂၃)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၆၂၃)၊ လုပ်သားလမ်း၊ (၃၅)

ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိ 

နယ်၊ ဦးစံရှိန်(MMN-၁၂၀၂၉၇)အမည် 

ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်)

ေြမအား  ဂရန်အမည်ေပါက်  ဦးစံရှိန် 

(ခင်ပွန်း)ြဖစ်သူ ကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏ 

တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ကျင်ခ 

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၄၂၉၀]မှ တစ်ဦး 

တည်းေသာဇနီးြဖစ်ေကာင်းှင့် အေမွ 

ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသ 

စာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ 

ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

စာချပ်ရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာ 

ြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက် 

အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 

ပါေကာင်းှင့်   ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်   ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်ကီး (၆)၊ အကွက်အမှတ်(RA-VI)ကွက်ြပင်ရပ်၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၆-က/၁၁၈)၊ ေြမယာအမှတ်(၁၉/၄၁၁)၊ 

ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၇)ဧကအကျယ်ရိှ ှစ်(၃၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ 

ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတွင် ေရာင်းသူ ေဒ တင်တင်ြမင့်[၁၂/

လသန(ုိင်)၀၁၁၂၃၃]အမည်ေပါက်ေကာင်း၊  ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစုိးမင်းပုိင် 

[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၄၅၃၀၃]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက်အေရာင်း 

အဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ

က ု်ပ်ထံ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်း LL.B., D.B.L., D.I.Lေဒ စုစုငိမ်း LL.B., D.B.L., D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတီအိမ်ရာ၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ တုိက်အမှတ် 

(B-6)ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးမျိးသိန်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၃၂၈၄]အမည်ြဖင့ ်အေဆာက်အအုံေနထိုင်ခွင့်စာချပ်တွင်
အမည်ေပါက်ပီး၊ ေရာင်းသ ူဦးစုိးလွင်ဦး[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၅၇၂၆၃]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများအရ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲေကာင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန် ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးရန်ိင်ုေကျာ်[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၁၅၈၆၂]မှ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ မိတ်မိ၊ ေအးချမ်းသာယာရပ်၊ ရတနာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇၁)ေနသ ူဦးခင်ေမာင်ဝင်းချိ[၆/ကစန(ိင်ု)၀၂၀၇၁၇]ှင့ ်ေဒ ေအးေအးမ[ူ၆/
မအန(ိုင်)၀၀၀၀၅၇]တို၏လ ဲအပ်ချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးခင်ေမာင်ဝင်းချိှင့ ်ေဒ ေအးေအးမတူို၏သမီးြဖစ်သ ူမဝတ်ရည်န ာဝင်း[၆/
မမန(ုိင်)၁၈၂၆၇၁]သည် မိဘတို၏ ဆုိဆံုးမမ ကုိနာခံြခင်းမရိှဘဲ မိမိသေဘာအတုိင်း 
ထင်ရာဆုိင်း၍ မိဘ၏ဂုဏ်သိက ာထိခုိက်ပျက်ြပားေစသည့်လုပ်ရပ်များကုိ လုပ်ေဆာင်ပီး 
မဘိှစ်ပါးကိ ုစတ်ိဆင်းရကဲိယ်ုဆင်းရြဲဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ယေနမှစ၍ 
သားသမီးစာရင်းမှပယ်ဖျက်ပီး အေမြွပတ်စွန်လ တ်ပါေကာင်းှင့ ်မဝတ်ရည်န ာဝင်း၏ 
လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်မ များှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သည့က်စိ မှ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ
ဦးေမာင်ေမာင်ချိ(Diploma in Secretarial Practice, LL.B)ဦးေမာင်ေမာင်ချိ(Diploma in Secretarial Practice, LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၃၀/၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၃၀/၉၁)
အမှတ်(၁၂/၂၃)၊ မေနာသုခလမ်း၊ မကျည်းေတာရပ်၊ ရန်ေအာင်(၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂/၂၃)၊ မေနာသုခလမ်း၊ မကျည်းေတာရပ်၊ ရန်ေအာင်(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ပျ်းမနားမိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၆၉၀၀၀၃ပျ်းမနားမိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၆၉၀၀၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၃၄၃/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၃၄၃/က)၊ ေဇယျာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဦးေသာင်း 
ေအစီ-၀၁၄၇၂၈) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေသာင်း 
(ေအစီ-၀၁၄၇၂၈)(ဖခင်)သည် (၂၄-၂-
၁၉၉၄)ရက်ေနတွင်  လည်းေကာင်း၊ 
ေဒ ခင်စန်းရီ(မိခင်)သည် (၁၁-၉-၂၀၀၃)
ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း အသီးသီး 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ယယုမွုန်[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၁၆၉၁၈]၊ ေဒ ရီမာေအာင်[၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၁၃၀၅၈]၊ ေဒ ေချာကလျာ 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၄၄၁၃၀]တိုမှ သမီးများ 
ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်လ ာအမှတ် 
-၇/ ၁၁၉၀/၂၀၂၀(၈-၇-၂၀၂၀)၊ ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဦးေသာင်းအမည ်
ေပါက် ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ေဒ ရီမာေအာင် 
ကုိယ်တုိင်ှင့် ေဒ ယုယုမွန်၊ ေဒ ေချာကလျာ 
တိုထံမှ GP အမှတ်-၆၆၅၁/၂၀၂၀ (၂၂-
၆-၂၀၂၀) ရယူ၍ ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း 
ှင့် ပါဝါေပးသူတုိသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၇/၁၁၉၁/ ၂၀၂၀ 
(၈-၇-၂၀၂၀)ကိတုင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆုိရန်ှင့်      အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန်   ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား   တရားဝင ်   ခိုင်လုံေသာ   
အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း    ကန်  
ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါ 
က လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိ 
ေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ နဝေဒးလမ်း၊ အမှတ်(၆၀)၊ 

စတတု ထပ်(B)၊ (၁၁ ၁
၂ ေပx၄၇ေပ)အကျယ်ရိှ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ် 

တိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူေဒ ဇင်သက်မာ[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၁၉၉၈]ထမှံ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက (၁၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်က စရန်ေငွအြဖစ် ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး 
အကျိးသက်ဆုိင်သူ မည်သူမဆုိ ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထားမူရင်း စံုလင်စွာြဖင့် က ု်ပ် 
ထသံို (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သ ူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာဦး(LL.B,D.B.L,D.M.L) ေဒ တင်ေမဦး(LL.B,D.B.L)ေဒ သ ာဦး(LL.B,D.B.L,D.M.L) ေဒ တင်ေမဦး(LL.B,D.B.L)
တရားလ တေ်တာ်ေရှေန (စ်-၈၅၀၃/၂၀၁၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၉၄၈/၂၀၂၀)တရားလ တေ်တာ်ေရှေန (စ်-၈၅၀၃/၂၀၁၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၉၄၈/၂၀၂၀)
အမှတ-်၁၂၅၊ ၆လမ်း၊ ေဇယျာသရိီရပ်ကကွ၊်  အမှတ်-၄၆၊ နတ်စင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တုိင်။အမှတ-်၁၂၅၊ ၆လမ်း၊ ေဇယျာသရိီရပ်ကကွ၊်  အမှတ်-၄၆၊ နတ်စင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တုိင်။
ေဒါပုံမိနယ်။    Ph:09-70809568  ေဒါပုံမိနယ်။    Ph:09-70809568  
Ph:09-799604967, 09-262870669    Ph:09-799604967, 09-262870669    

အများသိေစရန်အသိေပးရှင်းလင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးရှင်းလင်းေကညာြခင်း
 က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးေသာင်းထိုက်ေအာင်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၄၈၅၃]

ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားမရူင်း၊ ယာ်ေမာင်းလိင်ုစင်မရူင်း၊ 
ဓာတ်ပုံမူရင်းများ (၂၀၁၀)ခုှစ်က ကျေပျာက်သွား၍ ကတ်ြပားအသစ်၊ လုိင်စင် 
အသစ်များ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွင် တရားဝင်ြပန်လည်ေလ ာက်ထားရယူခဲ့ပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

 က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးေသာင်းထိက်ုေအာင် ကျေပျာက်သွားသည့ ်ိင်ုငသံား
စိစစ်ေရးကတ်ြပားမူရင်း၊ ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်မူရင်းတိုကိ ုမသမာသူတစ်ဦးဦး 
(အဖဲွအစည်း)မှ ရရိှရယအူသုံးြပလျက် သက်ဆိင်ုရာ အစိုးရဌာနများမှ တားြမစ် 
ထားသည့် ဥပေဒှင့ ်မညီေသာ ကုန်ပစ ည်းေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ များ၊ 
လိမ်လည်မ များ ြပလုပ်ေနေကာင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။

 ၎င်းတိုသည် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးေသာင်းထိုက်ေအာင်၏ ဓာတ်ပုံများ၊ 
ဇနီးသားသမီးဓာတ်ပုံများ၊ မိသားစုဓာတ်ပုံများကိုလည်း လူမ စာမျက်ှာ 
(Facebook)များ၊ Social Network များတွင် Facebook Account Name- Ko 
Thoung အသုံးြပပီး ေငွေကးများကို ဦးေသာင်းထိုက်ေအာင်၏ ိုင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ်ြပားကို ေဖာ်ြပအသုံးြပပီး Kpay Account, Wave Account 
တိုတွင် လိမ်လည်ရယူသည့် ေငွေကးများ လ ဲအပ်ထည့်သွင်းခိုင်းေကာင်း 
စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။

 ယခုအခါ အထက်ပါကိစ များှင့်ပတ်သက်၍ တရားစွဲအဖွဲအစည်းှင့်
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများသို တိုင်တန်းအမ ဖွင့်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွ  ဦးေသာင်းထုိက်ေအာင်၏   ကျေပျာက်သွားသည့် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား၊ ယာ်ေမာင်းလုိင်စင်ကတ်ြပား၊ ဓာတ်ပံုများတုိကုိ အသံုးြပလျက် လိမ်လည် 
၍ ေငေွကးများ ရယေူနြခင်းကိ ုေနာက်ေနာင် လုံးဝ(လုံးဝ) ထပ်မမံြပလပ်ုပါရန်ှင့ ်
ထုိသုိတားြမစ်ေနပါလျက်ှင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့် 
အညီ တရားစွဲဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအပ်သည်။

 မသမာသူလူတစ်ဦး(အဖွဲအစည်း)မှ ေငွေကးများ လိမ်လည်ရယူြခင်း 
ဥပေဒှင့်မညီသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်ေနြခင်းသည် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးေသာင်း  
ထိုက်ေအာင်ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိသားစုှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လုံးဝ 
(လုံးဝ) ပါဝင်ပတ်သက် စပ်ဆုိင်မ လံုးဝမရိှပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေသာင်းထိုက်ေအာင်   ေဒ ိုစလင်းဦးေသာင်းထိုက်ေအာင ်  ေဒ ိုစလင်း
[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၄၈၅၃]   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၈၅)[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၄၈၅၃]   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၈၅)

အမှတ်-၅၅၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၂၆၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်-၅၅၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၂၆၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၃၁၁၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၃၁၁၅



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာ်ဝင်လမ်းသွယ်၊ အမှတ် 

(၅၁၈)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၆)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၁၈)ဟုေခ တွင်ေသာ 
(အလျားေပ ၆၀xအနံေပ ၆၀)၊ (၃၆၀၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၈၂)ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည ်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ န ီ
နီထွန်း(ဘ)  ဦးလှထွန်း[၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၆၂၄၉]အမည်ြဖင့ ်  မှတ်သားတည်ရှ ိ
ေနေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အဦြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက်၍ 
တရားဝင် လက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ နီနီထွန်း 
ထမှံ ဦးကာမ န်[၄/ထတလ(ိင်ု)၀၁၁၀၀၈]က အဆိပုါေြမကွက်ှင့အ်ေဆာက်အဦ 
အား အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းေြမကွက ်
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်း 
များ ခုိင်လံုစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာ 
ေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

"တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်"ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း"တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည"်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်မိုး[၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၅၅၅၇၃]သည် "ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ မကျည်းတန်း "ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ မကျည်းတန်း 

ေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ ဥယျာ်လမ်း၊ အမှတ်(၃၉)၊ ပထမထပ်(၂)လ ာဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်ေပ(၂၅x၅၀)ရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ ဥယျာ်လမ်း၊ အမှတ်(၃၉)၊ ပထမထပ်(၂)လ ာဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်ေပ(၂၅x၅၀)ရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး"အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး"တုိအား တရားဝင်စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ှင်းွယ်စုိး [၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၃၅၄၁၁]ထံမှ 
တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက ်ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သည့ ်(၁) ဦးဝင်းိုင[်၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၈၇၁၀]၊ 

(၂) ေဒ ယ်ယ်စန်း[၁၄/ဇလန(ိုင်) ၀၆၈၄၇၂]၊ (၃) ေဒ ေသာ်မီမီဇင်[၁၂/ကမရ

(ိုင်)၀၅၈၅၅၂]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ြမသိဂ   ါလမ်း၊ အမှတ်(၁၁) ရှိ 

(၃၇ေပx၅၉ေပ)အကျယ် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားရိှေသာ ှစ်ခန်းတဲွ(၆)

ထပ်အေဆာက်အဦ၏  ပထမထပ်  ေြခရင်းဘက်ြခမ်းရှိ   ခန်မှန်း(၁၇'x၅၀') 

တိုက်ခန်းှင့်တကွ ယင်းတိုက်ခန်းှင့ ်ပတ်သက်ဆက်စပ်သမ  အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တုိကုိ ပိင်ုဆိင်ုလက်ရိှြဖစ်သ ူကန်ထိက်ုတာဦးေဇာ်လင်းဦး [၁၂/သဃက 

(ိင်ု)၀၃၈၆၃၁] ေဌးမဟာ မသိားစေုဆာက်လပ်ုေရးထမှံ အထက်အမည်ပါ က ု်ပ် 

တို၏ မတ်ိေဆမွျားက အပီးအပိင်ုလက်ေရာက် ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံု 

ေသာစာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ ဤေကညာပါ 

သည့ေ်နရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ယခအုေရာင်းအဝယ်ကစိ  

အထေြမာက်ေစရန ်ဥပေဒှင့်အည ီအပီးအြပတ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်ေပးသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်ေပးသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

(၁) ဦးဝင်းိုင်  ဦးေအာင်ြမင့်(၁) ဦးဝင်းိုင ် ဦးေအာင်ြမင့်

(၂) ေဒ ယ်ယ်စန်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၁၄၇/၁၉၈၇) (၂) ေဒ ယ်ယ်စန်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၁၄၇/၁၉၈၇) 

(၃) ေဒ ေသာ်မီမီဇင် (H.G.P,LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.Apsy)(၃) ေဒ ေသာ်မီမီဇင် (H.G.P,LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.Apsy)

                                  ေဒ စ ာဦး(LL.B)                             ေဒ ပန်းအိခိုင်(LL.B)                                  ေဒ စ ာဦး(LL.B)                             ေဒ ပန်းအိခိုင်(LL.B)

                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

                              (စ်-၁၇၀၈၆/၂၀၂၁)                           (စ်-၁၇၁၃၂/၂၀၂၁)                              (စ်-၁၇၀၈၆/၂၀၂၁)                           (စ်-၁၇၁၃၂/၂၀၂၁)

အမှတ်(၂၁၃)၊ မဟာေဘာဂ(၁)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၂၁၃)၊ မဟာေဘာဂ(၁)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ဇင်ကိကုိဦုး၏ဖခင် ဦးသန်ိးေအးသည်(၁၈-၇-၂၀၂၁)ရက်ကပင် ကွယ်လွန် 

ခဲ့ပါသည်။ ဦးသိန်းေအးကွယ်လွန်ပီးေနာက ်ဦးသိန်းေအး၏ ေရယာ်ုံးခန်း ဗီို 

အတွင်းမှ ေရာင်နီဦးလမ်း တရားပွဲှင့် စပ်လျ်းေသာ စာအုပ်ှင့် ဘဏ်စာအုပ်၊ 

ေငသွား ၄၉၀၀၀ဝ/ိ- ကျပ် ေတွရိှခဲပ့ါသည်။ ဦးသန်ိးေအး မသိားစသုည် ဦးသန်ိးေအး 

၏ ေငွေပးေငွယူကိစ ရပ်များ၊ ေငွစာရင်းများကိ ုသိရှိသူများမဟုတ်ပါ။ အထက်ပါ 

ေရာင်နီဦးလမ်း တရားပဲွှင့် စပ်လျ်း၍ ေတွရိှသည်များကုိ တာဝန်ရိှသူများအား 

အပ်ံှလုိ၍  တာဝန်ရိှသူများမှ  ဦးသိန်းေအးမိသားစုထံ  လာေရာက်ယူေဆာင်ုိင် 

ေကာင်း ေကညာပါသည်။ ဦးသန်ိးေအးမသိားစအုေနြဖင့ ်ရှာေဖေွတွရိှသည်ကိသုာ 

အပ်ှံြခင်းြဖစ်ပီး မည်သည့်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းကိုမ  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဇင်ကိုကိုဦး ဦးေဇာ်မင်းထွဋ် ဇင်ကိုကိုဦး ဦးေဇာ်မင်းထွဋ်

 [၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၂၀၇၁၉] အထက်တန်းေရှေန [၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၂၀၇၁၉] အထက်တန်းေရှေန

 (ဦးသိန်းေအး၏သား) (စ်-၅၀၅၇၈/၂၈-၁၂-၂၀၁၈) (ဦးသိန်းေအး၏သား) (စ်-၅၀၅၇၈/၂၈-၁၂-၂၀၁၈)

  အမှတ်(၁၂၄)၊ ၁၈-လမ်း၊   အမှတ်(၁၂၄)၊ ၁၈-လမ်း၊ 

  လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၇၂)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၅၀x၆၀)ရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးတိုး 

ေအာင်+ေဒ သိန်းဲွ(ဇနီး)[၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၀၀၉၇၉]အမည်ြဖင့် မှတ်သားထားသည့် 

ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့မ်ျားကိ ုစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုသ ူ

ေဒ သတီာေအး[၇/တငန(ိင်ု) ၁၀၄၆၀၀]ထမှံ ဝယ်ယရူန် က န်မ ေဒ စန်းစန်းြမင့် 

[၁၂/ကမရ(ဧည့်)၀၀၀၂၃၂]မှ စရန်ေငွတချိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက ်

လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

ပါမည်။ 

ေဒ စန်းစန်းြမင့်  [၁၂/ကမရ(ဧည့်)၀၀၀၂၃၂]ေဒ စန်းစန်းြမင့်  [၁၂/ကမရ(ဧည့်)၀၀၀၂၃၂]

အမှတ်(၂၉)၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။ အမှတ်(၂၉)၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၇၇၁၂၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၄၁၆၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၇၇၁၂၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၄၁၆၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၅၀)

ရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ(၃)ထပ်တုိက်၊ အေဆာက်အဦမှ (ေြမညီထပ်)(ေြခရင်းြခမ်း)၊ အကျယ် 

အဝန်း(၁၁ေပခဲွx၄၁ေပ)၊ အြမင့်(၁၂)ေပရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ တွင် အခိင်ုအမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ 

ပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ (၂၀၁၅)ခုှစ်တွင် ေြမပုိင်ရှင် ဦးေစာကုိကုိလွင်ှင့် ကန်ထုိက်တာ 

ဦးကည်တိုး၊ ဦးသန်ဇင်ဦးတိုချပ်ဆိုထားေသာ အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်အရ 

ကန်ထိက်ုတာ ဦးကည်တိုး(HLG-၀၀၈၀၉၀)ခစံားခွင့ရိှ်သည့ ်တိက်ုခန်းြဖစ်ပီး ကန်ထိက်ုတာ ဦးကည်တိုးထမှံ ေဒ ေဖာ်ယမ် 

ရယ်ဂျား[၁/မကန(ိုင်)၀၉၈၆၈၈]သည် ှစ်ဦးသေဘာတူတိုက်ခန်းအပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် လက်ရှိ 

လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍  အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း 

ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသ ိ

ေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၇၄)၊ ေြမအကျယ ်

အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးထွန်းေအာင်(AC- ၀၄၂၃၃၈)

အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူဦးထွန်းေအာင်မှာ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့ ်၎င်း၏တစ်ဦး 

တည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ စန်းြမင့်(CA-၀၅၀၆၆၉)ထံမှ ဦးမင်းိုင်ထွန်း[၅/တဆန(ိုင်)၀၇၃၃၀၀]သည် “ှစ်ဦး 

သေဘာတ ူအဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

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

က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင ်

သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန 

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

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

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိ 

နယ်၊ အ.ထ.က(ခဲွ)သရက်ပင်ေချာင် 

G 1 တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 

အဖ ဦးမင်းေအာင[်၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 

၀၀၁၆၂၀]၏သားြဖစ်သူ ေမာင် 

ဟိန်းမင်းလတ်အား ေမာင်လ မ်း 

ထက်စဟံ ု အမည်ေြပာင်းလေဲခ ပါ 

ရန်။                  ေမာင်လ မ်းထက်စံေမာင်လ မ်းထက်စံ

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးူရ်အာမက်[၁၂/သကတ(ိုင်) 

၁၃၄၆၆၄]သည် မိမိပိုင်ဆိုင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  
မိနယ်၊ ေရတွင်းကန်ုးရပ်ကွက်၊ (၁၂၂)လမ်း၊ အမှတ်(၉)၊ ၃-လ ာ(ဝ)ဲ
တိုက်ခန်းကို မိမိ၏သားသမီး(၁၂)ဦးအား အညီအမ ခွဲေဝယူက 
ရန်အတွက် (၂၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ "ဟီဘာနာမာ(ခ)ေပးကမ်း 
စာချပ်"ြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအခန်းပိင်ုဆိင်ုမ  
ှင့်အကျိးခံစားခွင့်များသည် ဦးူရ်အာမက်ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း 
မရှိေတာ့ပါေကာင်း ေ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

အမှတ်(၃၃)၊ (၁၂၂)လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်(၃၃)၊ (၁၂၂)လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေရ ဖူးေမ ာ်လမ်း၊ တိက်ုအမှတ် 

(၁၆၀)၊ (ပ)လ ာ(B)၊    (တိုက်ေရှမှမျက်ှာမူလ င် လက်ဝဲဘက်ြခမ်း)၊    အကျယ်       

(၁၂ ၁၂'x၅၀')ရိှ တိက်ုခန်းအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူ
ဦးဟန်ေဇာ်ဝင်း (ဘ)ဦးဂနမှီ မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်း  အေထာက်အထားများှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။  ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက  ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကသီေအာင်(LL.B,DBL,DIL)ေဒ ေကသီေအာင်(LL.B,DBL,DIL)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၆၅၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၆၅၅)

အမှတ်(၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ပုညဝ  လမ်း၊ ေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။အမှတ်(၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ပုညဝ  လမ်း၊ ေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၂၀၉)၊ ရတနာသိဃ်ခ 

လမ်း၊ (၉၀)ရပ်ကွက်၊ ေပ(၄၀)x ေပ(၆၀)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်မှာ အမည်ဦးတင်ေအာင် 
အမည်ေပါက်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးသန်းေအာင်[၉/မကန(ိုင်) 
၀၆၃၅၀၄]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း[၁၄/ဘကလ 
(ိင်ု)၀၇၃၄၀၃]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း 
အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိမု ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
(မူရင်း)ှင့်အတူ ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၇၃၄၀၃]ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၇၃၄၀၃]
အမှတ်(၇/ခ)၊ ပုဏ မီလမ်း၊ (၈၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇/ခ)၊ ပုဏ မီလမ်း၊ (၈၈)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၃၅၁၄၉ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၃၅၁၄၉

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ယခင် ပန်းပင်ကုန်းရပ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ယခင် ပန်းပင်ကုန်းရပ်၊ 

နဝေဒးလမ်း၊ အမှတ်(၂၅၅)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၁၁၀x၁၀၀)ရှိ နဝေဒးလမ်း၊ အမှတ်(၂၅၅)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၁၁၀x၁၀၀)ရှိ 

ဦးထွန်းြမင့်ေြမထဲမှ အလျားေပ(၂၀)xအနံေပ(၃၀)ရှိ ေြမအား ဦးထွန်းြမင့်ေြမထဲမ ှအလျားေပ(၂၀)xအနံေပ(၃၀)ရှိ ေြမအား 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ယခုလက်ရိှ 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးြမင့်သိန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၂၃၇၂၀]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတချိအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ၎င်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ၎င်းေြမကွက်ှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 

များအားလုံးြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ တင့်တင့်ခိုင် န်ကားချက်အရ- တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ တင့်တင့်ခိုင်

 (စ်-၁၄၈၅၃)(LL.B,DBL,DIL,CBL) (စ်-၁၄၈၅၃)(LL.B,DBL,DIL,CBL)

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၂၇၂၂ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၂၇၂၂

 အမှတ်(၃၄၇)၊ မာလာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်။ အမှတ်(၃၄၇)၊ မာလာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဘိကုေလးမိနယ်၊ ြမင်းကကန်ုးေကျး 

ရာ၊  အမှတ်(၂)နယ်ေြမ၊  ြမင်းကကုန်း 
အထက်တန်းေကျာင်းတွင် ဒသမတန်း 
တက်ေရာက်ပညာသင်ကားေနေသာ 
ေမာင်ရဲရင့်ေအာင်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးတင့်လွင်ြဖစ်ပါေကာင်း။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်သူရလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်-၂၁တွင် တည်ရိှေသာ (၃)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦှင့ ်ေဆာက်လပ်ု 

ထားေသာ အခန်းများှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင်တစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ တ ီ

စွမ်ဘီး(ခ)ေဒ ခင်မိ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၃၃၂၈]၏  အေထွေထွကိုယ်စားလှယ ်

လ ဲစာအမှတ်-၆၇၇၀(၅-၁၀-၂၀၂၁)ရရှိထားသူ ဦးြမင့်ေထွး [၇/ကတခ(ိုင်) 

၀၀၀၉၄၈]မှ ြပြပင်ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ စမီခံန်ခဲွြခင်း၊ လမူျားေနထိင်ု 

ြခင်း၊ ဦးြမင့်ေထွးှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ လူသုံးပစ ည်းများအား ဖယ်ရှားရှင်းလင်း 

ြခင်းများကိ ု  ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ၍   ကန်ကွက်လိုသူများသည ်

(၇)ရက်အတွင်း  ဥပေဒှင့်ညီေသာ  ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းများယူေဆာင်၍ 

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိြဖသွင်(LL.B) ေဒ အိြဖသွင်(LL.B) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၀၈)

အမှတ်-၇၈၃(ခ)၊ ေထာ်ပိုင်လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၇၈၃(ခ)၊ ေထာ်ပိုင်လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၇၆၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၇၆၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ေစာရန်ိုင်/ေစာရန်ပိုင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၃၃)၊ 

အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ ေြမယာဌာနတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက် 

ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ သက်နီ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၄၃၁၈]ထံမှ ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွ ဦးေစာရန်ုိင် [၁၂/လသန(ုိင်)၀၂၂၆၇၄]က စရန်ေငွေပးများ  ေချထား 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်း 

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မိုမိုလွင်(LL.B)ေဒ ခင်မိုမိုလွင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၁၂)

အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၃၅၁၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၃၅၁၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ပီလခတ် 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ-်၆၃၁၊ ကွင်းအမည-်ချယားပင်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ-်၅၇/၁၊ 
ေြမအမျိးအစား-လယ်ေြမ၊ ဧရိယာ ဧက(၄.၆၄)ဧကရှိ ေြမအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အား ပုစံ(ံ၇)အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးထွန်းဝင်းိင်ု[၁၂/ကတန(ိင်ု)၀၉၂၇၈၄]
ထမှံ ေဒ သွယ်သွယ်ဦး [၁၂/ကတန(ုိင်)၀၀၇၃၄၁]မှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း   ဝန်ခံကတိြပကာ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ ေဒ ဇာဇာဝင်း 
[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၈၈၆၁]မှ စရန်ေငွတချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း 
(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ဤလယ်ေြမအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇာဇာဝင်း   ဦးေအာင်မျိးခင်(LL.B)ေဒ ဇာဇာဝင်း   ဦးေအာင်မျိးခင(်LL.B)
[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၈၈၆၁]   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၈၁)  [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၈၈၆၁]   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၈၁)  
   ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃   ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကန်ုအင်းစန်ိလမ်းမကီး၊ 

တိုက်အမှတ်-၆၉၊ ေအ-၂၊ အခန်းအမှတ်-၂၉၊ ၄-လ ာတိုက်ခန်းကို 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူ  ဦးလှဝင်း [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၅၅၆၃]ထံမှ 

က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငအွချိကိ ုစရန်ေင ွ

ေပးေချထားပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိလု င် (၂၇-၁၂-

၂၀၂၁)ရက်  မတိုင်မီ  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်

က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

လ င် အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးရှင်ငိမ်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၆၄၄)ဦးရှင်ငိမ်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၆၄၄)

အမှတ်-၅၂၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ အမှတ်-၅၂၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၀၄၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၀၄၆

ဗိုလ်မှးကီး ေအးထွန်း(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးကီး ေအးထွန်း(ငိမ်း)
ေတဇ(၉)ေတဇ(၉)

အသက်(၆၂ှစ်)အသက်(၆၂ှစ်)
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်း 

ေရာင်လမ်း၊ အမှတ်(၃၆၇)ေန  (ဦးထွန်းရှိန်-ေဒ ေရ မိင်)တို၏သား၊ ဗိုလ်ကီး 

ေကျာ်လင်း(ငိမ်း) (က.ပ.စ-၄)-(ေဒ သိန်းလှ)တို၏ သားသမက်၊ ေဒါက်တာ 

မင်းကို-မထွန်းလင်းစ ီ ၊ ေမာင်ထွန်းလင်းသာတို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ 

ေဒ ေအးသီတာလင်း၏  ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း   ဗိုလ်မှးကီးေအးထွန်း(ငိမ်း)၊ 

အသက်(၆၂ှစ်)သည် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ ၁:၁၀ နာရီတွင် 

ေနအမ်ိ၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၁-၁၂-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန)

တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ 

ကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)   [ကွယ်လွန်သူအား  ရည်စူး၍ 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းအား ၂၅-၁၂-၂၀၂၁ (စေနေန )တွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ 

အာုဏ်ဆွမ်းဆက်ကပ ် တရားေတာ်နာမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ် က ေရာက်ကပါရန ်

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးကီး ေအးထွန်း(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးကီး ေအးထွန်း(ငိမ်း)
ေတဇ(၉)ေတဇ(၉)

အသက်(၆၂ှစ်)အသက်(၆၂ှစ်)
ေတဇ(၉)မှ  ချစ်လှစွာေသာသူငယ်ချင်း  ဗိုလ်မှးကီး 

ေအးထွန်း(ငမ်ိး) (ေတဇ-၈၉၅) သည် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) 

မွန်းလွဲ ၁:၁၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ ေနအိမ်၌ (၉၆)ပါးေသာ 

ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူ 

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ေတဇ(၉)မှ သူငယ်ချင်းများှင့်မိသားစုများ ေတဇ(၉)မှ သူငယ်ချင်းများှင့်မိသားစုများ

ဘုရား၊ ရဟနဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးထင်ေကျာ်းထင်ေကျာ်
အထက်တန်းြပ(ငိမ်း)၊  အ.ထ.က ကျိက်ေထာ် အထက်တန်းြပ(ငိမ်း)၊  အ.ထ.က ကျိက်ေထာ် 

အသက် (၇၄) ှစ်အသက် (၇၄) ှစ်
ကျိက်ေထာ်မိ၊ ေဈးပိင်ုးရပ်ေန(ဦးေဘွရာ-ေဒ ေအးရ)ီတို၏သား၊  

ေဒ တင်ေလးေရ ၏ေမာင်၊ ေဒ ရီရီဝင်း၏ခင်ပွန်း၊  ပါေမာက  ေဒါက်တာ 

သီသီဇင်(ေခတ ဂျပန်မီယာဆာကီတက သိုလ်)၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာ 

ထင်လင်းေအာင် (ပသုမ်ိတက သိလ်ု)တို၏ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်သည် 

၁၉-၁၂-၂၀၂၁(တနဂ  ေေွန)တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၁-၁၂-၂၀၂၁ 

(အဂ   ါေန) မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်တွင် သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

 ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးလှကည်(လှည်းကူးမိ)ဦးလှကည(်လှည်းကူးမိ)
(အငိမ်းစား၊ မိနယ်သစ်ဆိုင်တာဝန်ခံ)(အငိမ်းစား၊ မိနယ်သစ်ဆိုင်တာဝန်ခံ)

အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိေန [ေဒ မှဲ(ခ)ေဒ ေအးေမ]၏ ခင်ပွန်း၊ ရန်ကုန်မိေန 

ဦးသက်ေဌး(အငိမ်းစား၊ ေရေကာင်းဦးစီးဌာန)-ေဒ ခင်ေဌး၊ လှည်းကူးမိေန (ဦးဝင်းေဌး-ေဒ စန်း 
ေအး)၊ (ဦးမျိးလွင်)-ေဒ ဲွရီတုိ၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ဦးြမသွင်(အငိမ်းစား၊ သမဦးစီးဌာန)-ေဒ ခင် 
ခင်သိန်းတုိ၏ဦးေလး ဦးလှကည်သည် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) နနံက် ၄:၅၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့် ယင်းေနမွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ေအးရိပ်ငိမ်သုသာန်၌ ေကာင်းမွန်စွာ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                       

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်
အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)

ရနကု်နတိ်ရစ ာန်ဥယျာ် ှစ်(၁၀၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ်သခီျင်းများ၊ 

ြပင်ဦးလွင်အမျိးသားအထိမ်းအမှတ် ဥယျာ်ဖွင့်ပဲွသီချင်းများ၊ ြပင်ဦးလွင် 

အမျိးသားကန်ေတာ်ကီးဥယျာ် စိန်ရတုဖွင့်ပဲွသီချင်းများ၊ ေနြပည်ေတာ် 

တိရစ ာန်ဥယျာ်ဖွင့်ပွဲသီချင်းများ၊  ေနြပည်ေတာ်နက တ်တာရာြပခန်း 

ဖွင့်ပဲွသီချင်းများ၊ ေနြပည်ေတာ် ဆာဖာရီဖွင့်ပဲွသီချင်းများ၊ ကမ ာ့ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနသီချင်းှင့ ်သစ်ပင်စိုက်ပွဲေတာ်စသည့ ်သစ်ေတာ 

က  ၊ ုိင်ငံေတာ်အဆင့် အခမ်းအနားများအတွက် ေမတ ာြဖင့် ေစတနာထား 

ေရးသားစီစ်ေပးခဲ့သူ  စာေပ၊ ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ ြပဇာတ် ပညာရှင်ြဖစ်သူ 

စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်သည ်၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန် 

သွားေကာင်းသိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၂၃-လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၂၃-လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၅)၊ ေြမညီထပ်ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအမှတ်(၄၅)၊ ေြမညီထပ်ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်း

အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အဆိုပါတိုက်ခန်းကို   တရားဝင်   ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ 

ေဒ ရီရီြမင့် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၉၀၀၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမ ှ

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုသူများ  ယေနမှ  (၁၀)ရက်အတွင်း   ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထား  အြပည့အ်စုြံဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   အပီးအြပတ ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)
LL.B, DBL,DML,DIL,DLP,WIPO (Switzerland)LL.B, DBL,DML,DIL,DLP,WIPO (Switzerland)

ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)
B.Sc, Hon (IC), HGP, R.L, D.B.LB.Sc, Hon (IC), HGP, R.L, D.B.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

Tel: 294766       HP: 09-5017044Tel: 294766       HP: 09-5017044

(၇)ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း(၇)ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း
ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း၊ ြပာသာဒ် ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း၊ ြပာသာဒ် ဒါယိကာမကီး

မေမချယ်ရီေအာင်(ခ) မဥမ ာြမင့်မေမချယ်ရီေအာင(်ခ) မဥမ ာြမင့်
M.C.Sc (Credit) (U.C.S.Y), G.Dip in SystemM.C.Sc (Credit) (U.C.S.Y), G.Dip in System

Analysis (N.U.S)Analysis (N.U.S)

၂၁-၁၂-၂၀၂၁၂၁-၁၂-၂၀၂၁

အသက်(၃၆)ှစ်အသက်(၃၆)ှစ်
ချစ်သမီးေလးေရ အေမနဲမသိားစအုားလုံးနဲ ခဲွခွာသွားခဲတ့ာ 

(၇)ှစ်ြပည့်ခဲ့ပါပီ။ သမီးခင်ပွန်းရယ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတွရယ်၊ 
သူငယ်ချင်း မိတ်ေဆွအားလုံးကိ ုခွဲခွာသွားခဲ့ေပမယ့် အားလုံးက 
သမီးကို သတိရ လွမ်းဆွတ်ေနကဆဲပါ။

(၇)ှစ်တာ ကာလအတွင်း သမီးေလးအတွက်ရည်စူးပီး 
ဘရုားတည်၊ ေကျာင်းေဆာက်၊ သမ်ိ၊ တန်ေဆာင်း၊ ြပာသာဒ်၊ လမ်း 
တံတားေတွ  ေဆာက်လုပ်ေပးခဲ့ပါတယ်။  သံဃာေတာ်များ 
ဆွမ်းှင့ ်ပစ ည်းေလးပါးလှဒါန်းေပးခဲပ့ါတယ်။ ဗဒု ဂယာေြမြမတ် 
မဟာကုသိုလ်ေတာ်အလှ၊ သာသနာ့ေြမအလှေတာ်များလည်း 
လှဒါန်းေပးခဲပ့ါတယ်။ (၇)ှစ်အတွင်း ဤကသုိလ်ုေကာင်းမ အစစု ု
တိုကို သမီးေလးှင့ ်(၃၁)ဘုံသား လူနတ်ြဗဟ ာအားလုံးတိုအား 
အမ -အမ -အမ ေပးေဝပါတယ်။

ချမ်းသာစွာ သာဓု-သာဓု-သာဓု ေခ ေနပါေနာ်။
                                               ချစ်ေမေမ                                               ချစ်ေမေမ

ချစ်ခင်ပွန်းှင့် မိသားစုများအားလုံးချစ်ခင်ပွန်းှင့် မိသားစုများအားလုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၀/မိမေြမာက်ရပ်၊ သုခဒီပ 

ရပ်ကွက်မှ၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရိှ ဦးကည်လှ [၇/အတန(ုိင်)၀၃၃၂၂၂] အဖအမည်၊ ဦးေရ  
အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ်ေြမကွက်အမှတ(်ပ-၂၁၆၆၅)ကို ေနြပည်ေတာ် စာချပ်
စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၅/၂၀၁၅ (၁-၁-၂၀၁၅)ြဖင့ ်ေြမကွက် 
အမည်ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ ေဒ ခင်ဝင်းကည်[၁၃/ကတန(ိုင်) 
၀၂၉၇၈၄]၊ အဖအမည် ဦးသန်းွန်မှ ေဒ စိုးစိုးလှ[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၂၉၉၂]ှင့် မှတ်ပုံတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်အတွက် ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာ 
ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိ  
ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများှင့အ်ည ီေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ေ်လ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေဒ နီလာေရ 
အလယ်တန်းြပ(ငိမ်း)

အမက(၁)ဗဟန်း

အသက်(၆၀)
ရန်ကုန်မိ၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သုန ာ ၃လမ်း၊ အမှတ်  

၆၃ေန (ဦးတင်ေရ -ေဒ ြမြမ)တို၏သမီး၊  (ဦးခင်ေမာင်ေအး- ေဒ ခင်ြမင့် 

ြမင့်)တို၏သမီးေခ းမ၊ ေဒါက်တာ  ေကာင်းေဝေသာ်(ခ)သီဟ၏ ဇနီး၊ 

ေမာင်ဆက်ေကာင်းေဇ၊ မေခတ်န ာေသာ်၊ မေခတ် ေဟမာေသာ်တို၏ 

မခိင်၊ ဦးစိုးရည်-ေဒ သဇင်၊(ဦးမင်းသမ်ိး)၊(ဦးေကျာ်မင်း)-ေဒ ေအးေအး 

သန်းတို၏ညီမသည် ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ရက် နံနက် ၆:၁၅နာရီတွင် ကွယ် 

လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ရက်(ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် 

ေရေဝးသုသာန်၌မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကမ ာ့အပူချနိ်ကမ ာ့အပူချနိ်

ေလ ာ့ချဖိုေလ ာ့ချဖို

အိုဇုန်းလ ာအိုဇုန်းလ ာ

ကာကွယ်မ  ကာကွယ်မ  

နဲအတူနဲအတူ

ဆက်လက်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်စိုေဆာင်ရက်စို



ဒီဇင်ဘာ   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ယေန ဖတ်စရာ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အား

တိုးြမင့်ြဖန်ြဖးေပးိုင်ေရးှင့် ဓာတ်အားစနစ် 

တည်ငိမ်တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး၊ လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အား ေလျာန့ည်းပေပျာက်မ ကျဆင်းေစေရး

ေဆွးေွး

အိုမီခရန် ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် 

ကမ ာ့ိုင်ငံှင့် ေဒသေပါင်း ၈၉ ခု၌ ြဖစ်ပွားေန

စာမျက်ှာ » ၁၀

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

ရက်စွဲ၊ ၂၀-၁၂-၂၀၂၁။

၁။ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၌    အကမ်းဖက ်

အဖွဲအစည်းအြဖစ ်  ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည့်  NUG ၊ CRPH ှင့် 

လက်ေဝခ ံPDF အဖွဲများ၏ တရားမဝင် လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းများ၊ 

မိုင်း၊  ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့်  ဆက်စပ်ပစ ည်းများအြပင ်

လက်လုပ်ေသနတ်၊ ယမ်း၊ မုိင်းှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများကုိ လက်ဝယ် 

ကိုင်ေဆာင်    အကမ်းဖက်မ အေပ ှင့်   နယ်စပ်ေဒသများှင့ ်

တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ု အဖဲွအစည်းတချိတိုမှလည်း ိင်ုငေံရး၊ 

စစ်ေရး  အြမတ်ထုတ်ရန်အလိုငှာ  ြပည်တွင်းသို  နည်းမျိးစုံြဖင့ ်

ပုိေဆာင်ေနသည့် လက်နက်၊ ခယဲမ်း၊ မိင်ုး၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများ 

ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား ေနစ်ှင့အ်မ  ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမလိျက် 

ရိှသကဲသ့ို နည်းမျိးစုြံဖင့ ်လက်ဝယ်ကိင်ုေဆာင်သ ူအကမ်းဖက်သမား 

များထံမှလည်း ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး/ သိမ်းဆည်းရမိလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၎င်းအြပင် တချိေသာ အကမ်းဖက်သမားများသည် ိင်ုငသံ၊ူ 

ိုင်ငံသားများ၏ မသိနားမလည်မ ၊ ိုးသားမ အေပ  အခွင့်ေကာင်း 

ယူလျက် မိမိတို၏ တရားမဝင ်လက်နက်၊ ခဲယမ်း၊ မိုင်း၊ ဆက်သွယ် 

ေရးပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများအြပင ်တားြမစ်ပစ ည်းများ 

ကိလုည်း နည်းအမျိးမျိး၊ အသွင်အမျိးမျိးြဖင့ ်အပ်ံှသမ်ိးဆည်းေစမ  

များကိုလည်း ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ အကမ်းဖက်သူများှင့် မသက်ဆိုင်သူများကို 

မလိလုားအပ်ေသာ တရားဥပေဒရင်ဆိင်ုမ များ မရိှေစိင်ုေရးအလိုငှာ  

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၃၁ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ိင်ုငသံ၊ူ ိင်ုငသံား 

များအားလုံးသည် အေကာင်းအမျိးမျိးှင့် နည်းမျိးစုံြဖင့် မိမိတို 

ေနအိမ်၊ တိုက်ခန်းှင့် ေနရာအသီးသီးတွင ်တရားမဝင ်လက်နက်၊ 

ခဲယမ်း၊ မိုင်း၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

အပါအဝင် ိင်ုငေံတာ်မှ ဥပေဒအရ တားြမစ်ြပ  ာန်းထားသည့ ်မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ လက်ဝယ်သို ေရာက်ရှိသိမ်းဆည်းထားြခင်းများ ရှိက 

ပါက သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်/ေကျးရာ အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများ/ နီးစပ်ရာ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထသံို လာေရာက်အပ်ံှကပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပီးေနာက် စစ်ေဆးေတွရိှရပါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့် 

အညီ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အသိေပး  းေဆာ်ေကညာချက်

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

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေရဦးမိနယ ်ေရြမက်ေကျးရာ၌ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်ရန်ေရာက်ရှိေနသည့ ်KIA အဖွဲ၊ NLD ပါတီဝင် 
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ခဲ့ရသည်။                                                                                                                                 စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၄ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၀

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများအြဖစ် ထတ်ုြပန်ေကညာထားသည့ ်NUG၊ CRPH ှင့ ်၎င်းတို၏ လက်ေဝခ ံPDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများ၏ 

ရက်ရက်စက်စက ်သတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်မေကွးတိုင်းေဒသကီး မိင်မိနယ ်ဝက်ပုတ်ေကျးရာရှ ိဆရာေတာ်တစ်ပါး ပျလံွန်ေတာ်မူခဲ့ေကာင်း 

သိရှိရသည်။  

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို  

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေရဦးမိနယ် ေရြမက်ေကျးရာတွင် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

လုပ်ေဆာင်ရန် စုေဝးေနေသာ အကမ်းဖက်သမားများကို ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီး

ပရီမီယာလိဂ်ပဲွစ်(၁၈)ရဲ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် ညပုိင်း 

ေနာက်ဆံုးပဲွစ်အြဖစ်    ယှ်ပိင်ကစားခ့ဲတ့ဲ  စပါး 

အသင်းနဲ      လီဗာပူးအသင်းတိုပွဲစ်မှာ   တစ်ဖက် 

ှစ်ဂုိးစီ သေရရလဒ်ထွက်ေပ ခဲေ့ပမယ့ ်စပါးအသင်း 

ဟာ နည်းြပကွန်တီလက်ထက်မှာ ပရီမီယာလိဂ ်

ငါးပွဲဆက် ံးပွဲမရှိစံချနိ်ကို ဆက်ထိန်းိုင်ခဲ့ပါတယ်။

ပထမဆုံးအကိမ်လွဲခဲ့ရ

အဒဲပဲွီစ်မှာ လဗီာပူးအသင်းဟာ သေရတစ်မှတ် 

သာ ရရှိခဲ့တာေကာင့် ေလးှစ်တာကာလအတွင်း 

ခရစ မတ် ကာလမှာ ပရမီယီာလဂ်ိအမှတ်ေပးဇယားကိ ု

ဦးေဆာင်ိုင်မယ့်အခွင့်အေရးနဲ    ပထမဆုံးအကိမ ်

လဲွခဲရ့တာြဖစ်ပီး နည်းြပကေလာ့ရဲ လဗီာပူးအသင်း 

လီဗာပူးအသင်းနဲပွဲစ်မှာ စပါးအသင်း သေရရလဒ်ထွက်ေပ ခဲ့ေပမယ့်

နည်းြပကွန်တီလက်ထက် ပရီမီယာလိဂ်ငါးပွဲဆက်  ံးပွဲမရှိစံချနိ်တင်ခဲ့

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက မိင်မိနယ် ဝက်ပုတ်ေကျးရာမှ 

ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်ကို ရက်ရက်စက်စက်လုပ် ကံသတ်ြဖတ်

ဟာ အဆင့(်၁)ေနရာက မန်စီးတီးအသင်းနဲ  သုံးမှတ် 

အကွာ အဆင့်(၂)ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေဆာင်ဂိုးစတင်ရရှိ

စပါးအသင်းနဲ    လီဗာပူးအသင်းတိုပွဲစ်မှာ 

စပါးအသင်းဟာ    တိုက်စစ်မှး  ဟယ်ရီကိန်းရဲ 

ပွဲကစားချနိ်  ၁၃  မိနစ်မှာ  သွင်းယူခဲ့တဲ့   သွင်းဂိုးနဲ  

ဦးေဆာင်ဂုိးစတင်ရရိှခ့ဲပီး ဟယ်ရီကိန်းဟာ အခုှစ် 

ေဘာလုံးရာသမှီာ အိမ်ကွင်းပထမဆံုး ပရမီယီာလဂ်ိ 

သွင်းဂိုး သွင်းယူိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

လီဗာပူးအသင်းကေတာ့ ပဲွကစားချန်ိ ၃၅ မနိစ် 

မှာ  အသင်းရဲ  ဘယ်ေနာက်ခကံစားသမား ေရာဘတ် 

ဆန်ရဲ                စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

လူငယ်ှင့် ဘဝေအာင်ြမင်ေရး


