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ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၀

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၁၁ စာမျက်ှာ » ၂၂

စာမျက်ှာ » ၁၃

လွတ်လပ်ေရးအှစ်သာရ တန်းတူခံစား

လွတ်လပ်ေရးကို ေစာင့်ေရှာက်ကာကွယ်

ေပျာက်ဆုံးသွားလိုမြဖစ်တဲ့ 

အမျိးသားေရးဂုဏ်သိက ာ .... 

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးကို ရည်ရယ်၍ 
တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန 
ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ ခရစ မတ်အကိ 
အခမ်းအနားကျင်းပ

သာစည်မိနယ်၌ ေဆာင်းေနကာမျိးေစ့ထုတ်
စိုက်ဧက ၂၅ ဧက စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်ထားရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ်
၂၅၉ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ
၁ ဒသမ ၈၀ ရာခိုင် န်းရှိ

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်က 
ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ထက်
လျင်ြမန်စွာကူးစက်ပျံှံလျက်ရှိေကာင်း 
ကမ  ာက့ျန်းမာေရးအဖွဲ ေြပာကား

သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

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

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်ှင့် ဒလမိနယ်တိုကို
ဆက်သွယ်မည့် တွံေတးတူးေြမာင်းကူးတံတား တည်ေဆာက်

ရန်ကုန်     ဒီဇင်ဘာ     ၂၁

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် ဆိပ်ကီးခေနာင်တို 

မိနယ်အတွင်းရှိ ေဒသခံြပည်သူတို၏ လူမ  

စီးပွားဘဝ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက ်

ဆိပ်ကီးခေနာင်တုိမိနယ်ှင့် ဒလမိနယ်တုိ 

ကို ဆက်သွယ်မည့် တွံေတးတူးေြမာင်းကူး 

တံတား      တည်ေဆာက်လျက်ရှိေကာင်း 

ေဆာက် လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန တတံားဦးစီးဌာန 

တံတားတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ (၁)မှ  သိရ 

သည်။ 

“ဒလဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ ့    ေဖာင်ေဒးရှင်း 

လပ်ုငန်း ဘုိးပုိင်အမှတ် P 4 ကေန P 7 အထနိဲ  

ကမ်းကပ်ခု ံA 2 အထ ိ ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ 

ဘိုးပိုင်စစုေုပါင်း အလုံး ၁၂၀ အနက်မှာ ဘိုးပိင်ု 

အလုံး ၄၀ ပီးစီးပီြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၃ ခုှစ် 

မတ်လမှာ   တံတားတည်ေဆာက်ပီးစီးဖို  

ရည်မှန်းထားပါတယ်။    ကိုရီးယား-ြမန်မာ 

ချစ်ကည်ေရး   ဒလတံတားကီးမပီးခင်မှာ 

ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုတံတားကိ ု  ပီးစီးေအာင ်

တည်ေဆာက်ဖို     ေမ ာ်မှန်းထားပါတယ်။ 

တံတားတစ်စင်းလုံးရဲ    တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်း၊ ချ်းကပ်လမ်းအပါအဝင ်စုစုေပါင်း 

ကုန်ကျတန်ဖိုးေငွကျပ ် ၂၈ ဘီလီယံ ကုန်ကျ 

မှာြဖစ်ပါတယ်”ဟ ုတံတားဦးစီးဌာန တံတား 

တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ(၁)မှ  န်ကားေရးမှး 

(မိြပ) ဦးေကျာ်စွာထွန်းက ေြပာသည်။ 

“တတံားကီးပီးသွားရင် ဆပ်ိကီးခေနာင်တိ ု

တံတားသစ်ကီးကေန ြဖတ်သန်းမယ်၊ ပီးရင်  

ဒလတံတားကီးကေန ဆက်လက်ြဖတ်သန်း 

သွားရင ်       စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို  

၁။  ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကိ ုြပန်လည်ဖဲွစည်း 

ပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် လုပ်ေဆာင် 

သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထုိက်သည်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်သည့ ်COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခိုက်ခဲ့သည့်  စီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းများအား ြဖစ်ိင်ုသမ  နည်းလမ်းများြဖင့ ်အြမန်ဆုံး 

ကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး           ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ် 

တစ်ိင်ုငလံုံးပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး သေဘာတစူာချပ် 

(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း  ြဖစ်ိုင်သမ  

အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ       ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ  

ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ(၂၀၀၈ ခှုစ်)

ှင့်အညီ လွတ်လပ်ပီး တရားမ တေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ 

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား ြပန်လည်ကျင်းပ၍ အိုင်ရ 

သည့်ပါတီအား ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ ိုင်ငံေတာ် 

တာဝန်အား လ ဲအပ်ိင်ုေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 
ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

ယေနမွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီ တိင်ုးထွာချက်များအရ ကပ လပီင်လယ်ြပင် 

ေတာင်ပိုင်း (ဆူမားတားေြမာက်ပိုင်းကမ်းလွန)်တွင် ြဖစ်ေပ ေန 

ေသာ ေလဖအိားနည်းရပ်ဝန်းသည် ကပ လပီင်လယ်ြပင်ေတာင်ပိင်ုး 

ှင့် ယင်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ မလက ာေရလက်ကားတွင ်

ဆက်လက်တည်ရှိေနသည်။                                       မိုး/ဇလ

ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအေြခအေန

ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်ှင့် ဒလမိနယ်တိုကို ဆက်သွယ်သွားလာိုင်မည့် တွံေတးတူးေြမာင်းကူးတံတား တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းခွင်ကိ ုေတွရစ်။

ဖတ်စရာယေန



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

      

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

လွတ်လပ်ေရးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်သည ်ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ 

ဗမာ၊  ရခိုင်၊   ရှမ်း   အစရှိသည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏    စည်းလုံးမ စွမ်းအား၊ 

ညီွတ်မ စွမ်းအား၊ အမျိးကိုချစ်ေသာစိတ်ဓာတ်၊ အမိေြမကိုချစ်ေသာစိတ်ဓာတ ်

တိုြဖင့်  ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထားေသာိုင်ငံြဖစ်ေပသည်။    ြမန်မာိုင်ငံသည ်

တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများ ေအးချမ်းစွာြဖင့ ်ချစ်ခင်စည်းလံုးေနထုိင်ခ့ဲကရာမှ ၁၈၈၅ 

ခုှစ်တွင် လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးပီး သူက န်ဘဝသို ကျေရာက်ခဲ့ရေပသည်။

တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချပ်မ ေအာက်တွင်  တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ   ရပ်တည် 

ေနထိုင်ကရာ၌  နယ်ချဲအုပ်ချပ်ေရးစည်းမျ်းစည်းကမ်းဥပေဒများေအာက်တွင ်

နယ်ချဲအလိကုျေနထိင်ုကရသြဖင့ ်ဖိှိပ်ချပ်ချယ်မ များ၊ လွတ်လပ်ခွင့မ်ျား၊ လူအခွင့် 

အေရးများ ဆံုး ံးခ့ဲရသည်။  လွတ်လပ်ေရးဆံုး ံးခ့ဲေသာ ကာလတစ်ေလ ာက်တွင် 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများသည ် အရင်းရှင်နယ်ချဲစနစ်ှင့ ်  ဖက်ဆစ်စနစ်တို၏ 

အမျိးမျိးေသာ ေသွးစပ်ုြခယ်လှယ်မ ကိ ုခံကရသည်။ တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားသည် 

ဖိှိပ်မ ကိုမခံိုင်ဘဲ အမျိးသားေရးစိတ်များ  ထက်သန်လာခဲ့ကသည်။   သူက န် 

အြဖစ် ွံနစ်မခံေသာစိတ်ဓာတ်များ ိုးကားထက်သန်လာကသည်။

ထိုေကာင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူေပါင်းတိုသည် အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး 

များ၏ဦးေဆာင်မ ြဖင့် စည်းလုံးမ ၊ ညီွတ်မ ၊ အမျိးကိုချစ်ြမတ်ိုးမ ၊ အမိေြမကိ ု

ြမတ်ိုးတန်ဖိုးထားမ တိုြဖင့်  နယ်ချဲလက်ေအာက်မှလွတ်ေြမာက်ရန ်  ကိးပမ်း 

အားထုတ်ခဲ့ကသည်။ အသက်ေသွးေခ းအေြမာက်အြမား  ရင်းှီးေပးဆပ်ကာ 

အမိြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီး ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာေအာင ်ကိးစားအားထုတ ်

ခဲ့ကသည်။    အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏    ထူးခ န်ေတာက်ေြပာင်ေသာ 

လက်ုံးရည်၊  ှလုံးရည်ထက်သန်မ များှင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သလူထူ ုတစ်ရပ်လုံး 

၏ တစည်းတလံုးတည်း လက်တဲွမြဖတ်စတမ်းကိးပမ်းခ့ဲကေသာေကာင့်   လုံးဝ 

လွတ်လပ်ေသာိုင်ငံေတာ်ကီးအြဖစ်သို လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိခဲ့သည်။

ြမန်မာိုင်င ံ လွတ်လပ်ေရးြပန်လည်ရရှိရန်အတွက ်ှစ်ေပါင်းတစ်ရာေကျာ ်

ဘဝေပါင်းများစွာ၊ အသက်ေပါင်းများစွာ  ရင်းီှးေပးဆပ်၍  စုစည်းညီွတ်ေသာ 

အင်အားကို  ြပန်လည်တည်ေဆာက်ပီး ရယူခဲ့ရေသာ်လည်း စည်းလုံးညီွတ်မ  

ပိကဲွကာ တိင်ုးြပည်အင်အားချည့န်ဲေသာအခါ ိင်ုငလွံတ်လပ်ေရးသည် တစ်ခဏ 

ချင်း   ဆုံး ံးခဲ့ရသည်ကိ ု ြမန်မာ့သမိုင်းတွင ်အထင်အရှားေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

အဓကိမှာ စည်းလုံးညီွတ်ြခင်းသည်  အင်အားြဖစ်ပီး အင်အားေတာင့တ်င်းခိင်ုမာ 

ေသာတပ်မေတာ်သည ်  တိုင်းြပည်ကာကွယ်ေရးစွမ်းအားြဖစ်သည်။   မိမိိုင်ငံ၊ 

မမိလိမူျိး တိင်ုးတစ်ပါးလက်ေအာက်  က န်ဘဝမှလွတ်ေြမာက်ရန်  တပ်မေတာ်ှင့် 

အတ ူတိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား လက်တဲွဝန်းရ၍ံ လွတ်လပ်ေရးကိ ုရယခူဲ့ကသည်။

လွတ်လပ်ေရးသည် ခရီးဆုံးပန်းတိင်ုမဟတ်ုေပ။ လွတ်လပ်ေရးသည် ြပည်သ ူ

များစည်းလုံးညွီတ်ပီး ေခတ်မတီိုးတက်ဖံွဖိးေသာတိင်ုးြပည်ြဖစ်ေအာင် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ေရးြဖစ်သည်။ အင်အားေတာင့်တင်းခိုင်မာပီး    ေခတ်မီတပ်မေတာ် 

ြဖစ်ေအာင ်   တည်ေဆာက်ေရးသည ်  ရရှိပီးေသာလွတ်လပ်ေရးကိ ု  ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ရန်ြဖစ်သည်။ ြပည်ေထာင်စုကီး အဓွန်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ကမ ာ့ 

အလယ်တွင် ေမာ်က ားေသာိုင်ငံအြဖစ ်ဝင့်ထည်စွာရပ်တည်ိုင်ေရးြဖစ်သည်။ 

လွတ်လပ်ေရးရရှိေသာ်လည်း  စည်းလုံးညီွတ်မ ေလျာ့နည်းကာ    တပ်မေတာ် 

အင်အားမရှိလ င်   တိုင်းြပည်ဖိုဖရဲပိကွဲပီး    ရရှိပီးေသာလွတ်လပ်ေရးလည်း 

ြပန်လည်ဆံုး ံးသက့ဲသုိ တုိင်းတစ်ပါးလက်ေဝခံဘဝ၊ တုိင်းတစ်ပါး အမီှခုိခံဘဝသုိ 

ကျေရာက်ိင်ုသည်ကိ ုသတြိပရမည်ြဖစ်သည်။ “ွားကဲွလ င်ကျားဆဲွမည်” ဆိသုကဲ ့

သို တုိင်းြပည်စည်းလံုးညီွတ်မ  ပျက်ြပားပီး ဝါးအစည်းေြပသက့ဲသုိ ြဖစ်ေနလ င် 

တိင်ုးတစ်ပါးက ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ပီး လ မ်းမိုးြခယ်လှယ်ြခင်းကိ ုခရံမည်ြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့ ်ယေနတိုင်းရင်းသားြပည်သူအေပါင်းတို၏ လက်ငင်းတာဝန်မှာ 

ြပည်ေထာင်စုသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့် သမိုင်းေပးတာဝန်မှာ 

အမိိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ေရးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်ှင့် သာယာ 

ဝေြပာေသာ လူေဘာင်ြဖစ်ေပ လာေအာင် ဝုိင်းဝန်းလက်တဲွ ေဆာင်ရက်ကရမည် 

ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်၏ လွတ်လပ်ေရးှင့အ်ချပ်အြခာအာဏာ ထာဝစ်တည်တံ ့

ခိုင်မဲေရးအတွက ်ိုင်ငံသားတိုင်းက ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန ် လိုအပ် 

ပါသည်။ ုိင်ငံေတာ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံားများက ပူးေပါင်း 

လက်တဲွေဆာင်ရက်ရန်တာဝန်ရိှပါသည်။ အကမ်းဖက်အဖျက်သမား ချပ်ငမ်ိးေရး 

အတွက် ြပည်သူများက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ဆုံး ံးခဲေ့သာ လွတ်လပ်ေရးကိ ုက ု်ပ်တို ဘိုးေဘးဘဘီင်များက အချန်ိကာလ 

ရှည်ကာစွာ အသက်၊ ေသွး၊ ေခ းအေြမာက်အြမား ရင်းီှးေပးဆပ်ရယခူဲ့ကရပါသည်။ 

ရရိှပီးေသာလွတ်လပ်ေရးကိ ုထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးမှာ မျက်ေမှာက် 

ကာလ တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားက ထမ်းေဆာင်ကရန်  တာဝန်ရိှသည်။ သိုမှသာ 

လွတ်လပ်ေရးကိ ု ရယူကိးပမ်းခဲ့ကေသာ  က ်ုပ်တို၏ဘိုးေဘးဘီဘင်များအား 

ေကျးဇူးဆပ်ရာေရာက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။   ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၄၀၀ ၈,၄၀၀ ၂၃ ၁၉၃,၂၀၀

MTSH ၃,၁၀၀ ၃,၁၀၀ ၄၆၉ ၁,၄၅၁,၇၅၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၁ - ၁၂-၂၀၂၁)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၁၀ ၁၉၅,၀၀၀

TMH ၂,၇၅၀ ၂,၇၅၀ ၀ ၀

EFR ၂,၉၅၀ ၂,၉၅၀ ၂ ၅,၉၀၀

AMATA ၅,၅၀၀ ၅,၅၀၀ ၀ ၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၅၂၆
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၆၆.၃
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၃.၂ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၆၄.၄
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၀၄ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၀၉.၀
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၀၉
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၂.၇၇၅
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၂.၅၃

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည်   စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊   ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး 

ဦးမျိးဇာနည်ဝင်းကိ ုြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးုံး  န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက်သည့ေ်နမှစ၍ 

ေြပာင်းေရ ခန်ထားလိုက်သည်။

၁။ ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့ ် အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ 

 ခိုင်မဲေရးတိုအတွက ်တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။

၂။ စစ်မှန်ပီး စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုေစာင့်ေရှာက်ေဖာ်ေဆာင်၍ ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ 

 အစိုးရတစ်ရပ်ှင့ ်အုပ်ချပ်မ ပုံစံ ေပ ထွန်းလာေစေရး။ 

၃။ ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် စစ်မှန်ေသာ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခ၍ံ တိင်ုးရင်းသားအားလုံး 

 စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး။

၄။ ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး လုိလားေတာင့်တေနသည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရး။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အမျိးသားေရးဦးတည်ချက ်(၄) ရပ် 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ေြပာင်းေရ ခန်ထားြခင်း

ေြမပုံ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

ရခိုင်ြပည်နယ်   ေြမပုံမိနယ်   ပညာေရးဝန်ထမ်းများ 

ေငွစုေငွေချးသမဝါယမအသင်း (လီမိတက်)က   အသင်းသား 

ြပည်သမူျားအား စေုဆာင်းေငေွပ အတိုးှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ကာလ 

ေထာက်ပံ့ေငွများ ေပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနားကို အထက(၁)

ပညာတံခွန်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါ အခမ်းအနားသို အသင်းအမ ေဆာင်ဒါိုက်တာ

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ေြမပုံမိနယ် ပညာေရးဝန်ထမ်းများ ေငွစုေငွေချး သမဝါယမအသင်းက 
အသင်းသားြပည်သူများသို စုေဆာင်းေငွေပ အတိုးှင့် ေထာက်ပံ့ေငွများ ေပးအပ်

အဖွဲဝင်များှင့ ် အသင်းသားြပည်သူများ  တက်ေရာက်ကပီး 

အသင်းသား ၁၂၈၅  ဦး၏ စုေဆာင်းေငွကျပ ် ၅၀၀ ဒသမ ၉၁ 

သန်းအေပ   စေုဆာင်းေငေွပ အတိုး ကျပ် ၃၀ ဒသမ ၀၀၅ သန်း 

ထတ်ုေပးခဲေ့ကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အသင်းသား 

ြပည်သူများအတွက်လည်း ေထာက်ပံ့ေငွအြဖစ် တစ်ဦးလ င် 

ေငွကျပ် ၇၀၀၀  န်းြဖင့် ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်းသိရသည်။

သတင်းစ်  



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ဒီမိုကေရစီဝါဒကို ေခတ်စားေအာင်လုပ်ရမယ်

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၉၄၅ ခုှစ် ဩဂုတ်လ 

စတုတ အကိမ် ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များ အစည်းအေဝးတွင ်ေြပာကားခဲ့သည့ ်မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ဒီမိုကေရစီဝါဒကိုသာ ေခတ်စားေအာင်လုပ်ရမယ်။ အဲဒီဝါဒမျိးအရသာ လွတ်လပ်တဲ့ 

ဗမာိုင်ငံ ထူေထာင်ိုင်ေအာင ် ကိးစားရမယ်။ ဒီမိုကေရစီဝါဒသာ လွတ်လပ်ေရးနဲ  ဆီေလျာ် 

တယ်။ ဒီဝါဒသာ ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုအားေပးတယ်။ အဲဒါေကာင့် (ဒီမိုကေရစ)ီဝါဒကို က န်ေတာ် 

တို ရည်ရယ်ရမယ်။
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ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်  စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများအ ရာယ်     တားဆီးကာကွယ်ေရး    

ဗဟုိအဖဲွ အစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၁)ကိ ုယေန  မွန်းလဲွ 

၂ နာရတွီင်  ေနြပည်ေတာ်ရိှ     ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွဌာန 

ချပ် အရိ မာခန်းမ၌   ကိဗုစ်-၁၉ ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 

 န်ကားချက်များှင့်အည ီကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဝင်၊ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ကိုေြပာင်းလ ဲ

ေစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ ်

ေရး ဗဟိုအဖွဲဥက   ၊       ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိုးထွဋ် 

က ၁၉၉၃ ခှုစ် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလ ဲ

ေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒသစ်ကို ၂၀၁၈ 

ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်ိုင်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊  မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှိမ်နင်းေရး 

လုပ်ငန်းများကုိ စီမံချက်များေရးဆဲွေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ 

ဖမ်းဆီးရမိမ ကိန်းဂဏန်းများ   ှစ်စ်များြပားေန 

သည်ကို   ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မူးယစ်ေဆးဝါး

တားဆီးိှမ်နင်းေရးအထူး စစ်ဆင်ေရးများကိ ုယေန  

အချနိ်ထိ ၃၄ ကိမ် ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ေကာင်း။

၄၀၅ မက်ထရစ်တန်အထ ိကျဆင်းခဲ့

အစားထိုးဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက ်

မ ေကာင့ ်ြမန်မာိုင်ငံ၏  ဘိန်းစိုက်ပျိးမ     ှစ်စ် 

ကျဆင်းလျက်ရှိရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ဟက်တာ 

၃၃၁၀၀ ှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်ဟက်တာ ၂၉၅၀၀ 

အထိ ကျဆင်းခဲ့ပီး ထုတ်လုပ်မ အေနြဖင့် ၂၀၁၉ 

ခှုစ်တွင် ၅၀၈ မက်ထရစ်တန်ှင့ ်၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် 

၄၀၅ မက်ထရစ်တန်ထိ ကျဆင်းခဲ့ေကာင်း။

တားဆီးိှမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများကုိ တပ်မေတာ်၊ 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ်တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲ အစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၁) ကျင်းပ

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့ ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတို 

က အရိှန်အဟန်ုြမင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ေအာင်ြမင်မ များ 

ရရှိခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ 

ရက်အထိ ဘိန်း ၂ ဒသမ ၂ တန်ေကျာ်၊     ဘိန်းြဖ  

၂ ဒသမ ၄ တန်ေကျာ်၊    စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၉၃ ဒသမ ၃ သန်းေကျာ်၊ အိုက်စ် ၁၃ ဒသမ ၅ တန် 

ေကျာ်၊ ကတ်တမင်း ၇၆၂ ကီလိုအပါအဝင် မူးယစ် 

ေဆးဝါးများှင့ ်ဓာတုပစ ည်းများ စုစုေပါင်းတန်ဖိုး 

ေငကွျပ် ၉၄၇ ဘလီယီေံကျာ် သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း။

မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ     ေလ ာ့ချိုင်ရန် 

ဓာတုပစ ည်းများ ထိန်းချပ်ေရးက  သည် အဓိက 

ကျသည့်အတွက် တရားမဝင်ဓာတုပစ ည်းများ နယ်စပ် 

ေဒသမှဝင်ေရာက်လာမ ကိ ုတားြမစ်ထန်ိးချပ်ိင်ုေရး 

သည် ပိုမိုအေရးကီးလာေကာင်း။

လက်ရှိြဖစ်ပွားေနသည့ ်  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

သက်ေရာက်မ များေကာင့်   ေြပာင်းလဲလာသည့ ်

မူးယစ်ေဆးဝါးေဈးကွက်၊ သုံးစဲွမ ပုစံ၊ံ   ထတ်ုလပ်ုမ ှင့် 

သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ တိုအေပ      စနစ်တကျ 

သုံးသပ်ပီး     သက်ဆိုင်သည့်က  များအလိုက ်

ကိုယ်စွမ်းeာဏ်စွမ်းရှိသမ     ေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာသည် ုိင်ငံေတာ်ဖံွဖိး

တိုးတက်ေရးကိ ုအဟန်အတားြဖစ်ေစသည့အ်တွက် 

အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ်ခယံူပီး ကိယ်ုစ ီ

တာဝန်ရိှသည်ဟေူသာ အသြိဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ကရန်လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလ ဲ 

ေစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ ်

ေရးဗဟိအုဖဲွ အတွင်းေရးမှး ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး   ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ ရဲချပ်  ဒုတိယ 

ဗုိလ်ချပ်ကီးသန်းလ  င်က   မူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ် 

ေရး ကိးပမ်းချက်အေပ  သုံးသပ်တင်ြပပီး တွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှး၊ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး 

ရဲတပ်ဖွဲ တပ်ဖွဲမှး ရဲမှးချပ် ဝင်းိုင်က  မူးယစ် 

ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရး   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ချက် 

များအေပ  သုံးသပ်တင်ြပပီး   ေရှဆက်လက ်

ေဆာင်ရက်မည့အ်စအီမမံျား ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် ဗဟိအုဖဲွဥက   က အစည်းအေဝး 

သို တက်ေရာက်လာကသမူျား၏      မူးယစ်ေဆးဝါး  

တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ

ှင့် ပတ်သက်၍ လိအုပ်ချက်၊ အကြံပချက်များအေပ  

ြဖည့စွ်က်ေဆွးေွးပီး   နဂိုံးချပ်အမှာစကားေြပာကား 

ကာ အစည်းအေဝးကိ ုုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

အစည်းအေဝးသို  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်   စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ ်တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲ အဖွဲဝင်များ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ 

များမှ ဥက   ှင့် အတွင်းေရးမှးများ၊  ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲမှ ရဲအရာရှိကီးများ၊ ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာန 

များမှ ကိယ်ုစားလှယ်များတက်ေရာက်ကပီး မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ 

အ ရာယ်        တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲ 

အတွင်းေရးမှး၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ရဲချပ ်ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး သန်းလ  င်၊ တိုင်း 

ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်စိတ်ကိ ု

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ ်တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးအဖဲွဥက   ၊ အတွင်းေရးမှးှင့ ်တဲွဖက် 

အတွင်းေရးမှးများက   ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

တက်ေရာက်ကသည်။ 

သတင်းစ်

မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ  ေလ ာ့ချိုင်ရန် တရားမဝင်ဓာတုပစ ည်းများ နယ်စပ်ေဒသမှဝင်ေရာက်လာမ ကို တားြမစ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရးသည် ပိုမိုအေရးကီးလာ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနသည်      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ုေလေကာင်း၊    ပင်လယ် 

ေရေကာင်းှင် ့   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခန်းများမှ   ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ 

တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက်   အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီ  စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိရာ    ယေနတွင်    မူဆယ်(၁၀၅) မိုင် 

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်၊ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမ ှအဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ဇုန်ှင့် ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း

တုိမှ ကုမ ဏီသံုးခု၊ ယာ်စီးေရ သံုးစီးြဖင့် 

ေအာက်ဆဂီျင် (အရည်) Bowserယာ်ြဖင့် 

တန်  ၂၀ ှင့ ်ှာေခါင်းစည်း ခနုစ်တန်တိုကိ ု

တင်သွင်းခဲသ့ည်။ ေအာက်ဆဂီျင်(အရည်) 

Bowser တစ်စီးမှာ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရး 

ဇုန်မှ ရန်ကုန်မိသို တင်သွင်းခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပ

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ု 

ရာ ဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည် ့SOP 

များှင့်အညီ ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပ

ေပးလျက်ရှိပါေကာင်းှင့ ်    ေဆးဝါးှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့ ်

ဆက်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာချက်များ 

ကိုလည်း     အများြပည်သူသိရှိေစရန ်

ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည် ့www.

commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိင်ုေရး  စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထား 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ IDP စခန်းများ၊ တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းများှင့် ြပန်လည်လက်ခံေရးစခန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

ထွန်းထွန်းေနာင်ှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများသည် ရခိုင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ်ှင့အ်တ ူဒဇီင်ဘာ ၁၉ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် ေကျာက်ြဖမိသို 

ေရာက်ရှိကပီး   ြပည်နယ်အစိုးရဧည့်ရိပ်သာ၌   ေကျာက်ြဖခိုင ်  

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက   က ေကျာက်တစ်လုံး IDP စခန်းဖွင့လှ်စ်ထားရိှ 

မ ၊ ေြပာင်းေရ ေဆာက်လုပ်မည့်အေြခအေနတုိှင့် စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်း 

တင်ြပပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများက  လိုအပ်သည်များ  ြဖည့်စွက ်

မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်အဖဲွသည် ေြပာင်းေရ ေနရာ 

ချထားမည့်ေြမေနရာကိ ုသွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး၍ (ယာပုံ) ဌာန 

ဆိုင်ရာများ၏ တင်ြပချက်၊ စခန်းေနသူများ၏ လိုအပ်ချက်များအေပ  

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးခဲ့ပီး စခန်းေနသမူျားှင့ ်ရင်းရင်းီှးီှးေတွဆုသံည်။ 

ထိုေနာက် အမ်းမိရှ ိအမျိးသမီးအိမ်တွင်းမ  သက်ေမွးလုပ်ငန်း

ပညာသင်တန်းေကျာင်းသို ေရာက်ရိှကာ ဝန်ထမ်းများ၊ သင်တန်းသမူျား 

ှင့် ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားပီး သင်တန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့်အဖွဲသည်    ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် 

နံနက်ပိုင်းတွင ်တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းေနြပည်သူများှင့် အမ်းမိရှိ မိုးလု ံ

ေလလုအံားကစားခန်းမ၌ ေတွဆုံပီး လတ်တေလာ ေဆာင်ရက်ေပးိင်ု 

မည့် အေြခအေနများှင့် ေရှဆက်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်အေြခအေန 

များကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့ ်   ရခိုင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ်တိုက ယာယီခိုလ ံရာ စခနး် သုံးခု၊ စရုပ် ေလးခုရှိ စုစုေပါင်း 

အိမ်ေထာင်စု ၆၈၉ စု၊ လူဦးေရ ၃၁၉၈ ဦးတိုအတွက်  တစ်လစာဆန် 

၉၉၉ အိတ်ကို ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။ 

ဆက်လက်၍    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့်အဖွဲသည ်  ပဲပဒုံ 

တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းေန ြပည်သူများအား  သွားေရာက်ေတွဆုံပီး မိမိ 

ေနရပ်သို အြမန်ဆုံး ြပန်လည်အေြခချိုင်ေရးအတွက ်လိုအပ်ချက်ရှ ိ

သည်များကိ ု  အေကာင်းဆုံး ေထာက်ပံ့ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက်  အမ်းမိနယ် အမ်းေတာင်ေကျးရာအုပ်စုရိှ တုိက်ပဲွေရှာင် 

စခန်း တည်ေဆာက်ပီးစီးမ အေြခအေနကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ယင်းေနာက် ေတာင်ကုတ်မိရှ ိ   ေရ ေမတ ာဘိုးဘွားရိပ်သာှင့ ်

မ ေဟာ်သဓာ အခမ့ဲကုိယ်ပုိင်အထက်တန်းေကျာင်းများသုိ ေရာက်ရိှပီး  

အဘိုးအဘွား ၄၁ ဦးအတွက် လှဒါန်းေငမွျား၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအတွက် ေထာက်ပံ့ေငွများ ေပးအပ်သည်။

ထိုေနာက် သံတဲွမိသုိေရာက်ရိှပီး ေရ ဆေံတာ်ေစတရီင်ြပင်ေပ ၌ 

ဓမ ာုံသစ်တည်ေဆာက်ြခင်းှင့်   ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း  လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေနကုိ ကည့် စစ်ေဆးကာ ဆရာေတာ်ထံ 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့်အဖွဲသည ်ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက ်နံနက် 

ပိုင်းတွင် သံတွဲမိ အမျိးသမီးအိမ်တွင်းမ  သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာ 

သင်တန်းေကျာင်း တည်ေဆာက်မည့ေ်ြမေနရာကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများှင့ ်ရခိင်ုြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

တုိသည် ရခုိင်ြပည်နယ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေရးေကာ်မတီှင့် ြပည်တွင်း 

ေနရပ်စွန်ခွာသမူျား ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့ ်ယာယခီိလု ံရာစခန်း 

များ ပိတ်သိမ်းေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့်ေကာ်မတီများအေနြဖင့ ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်  လုပ်ငန်းစ်များကိ ု  ညိ  င်းေပါင်းစပ ်

ေဆွးေွးသည်။

၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီလမ ှ ယေနအထိ  နယ်ေြမတည်ငိမ်ေအးချမ်းမ  

ေကာင့် ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ တုိက်ပဲွေရှာင်စခန်းေန တုိင်းရင်းသား 

အိမ်ေထာင်စု ၃၈၅၈ စု၊ လူဦးေရ ၁၆၇၁၇ ဦးတိုကို မူလေနရပ်များသို 

ြပန်လည်ေနထိင်ုိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ေပးိင်ုခဲ့ပီး ေကျးရာများအတွက် 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။                                                 သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖသည် ဌာနဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ

ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ေတာင်ေပ ေဒသ 

လမ်းေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီလီမိတက်မှ  B.O.T 

စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေသာ မိတ ီလာ - ေတာင်ကီး- 

ကျိင်းတု ံ- တာချလီတ်ိလမ်း (မတိ ီလာ - ေတာင်ကီး) 

အပိင်ုး လမ်းအဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေနကို   လမ်းတစ်ေလ ာက်    ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည်    (မိတ ီလာ- 

ေတာင်ကီး)အပိုင်း မိုင်တိုင်အမှတ ်(၆၂ / ၂ ှင့် ၆၂/ 

၃)အကား ှစ်ထပ်လမ်းေကွေနရာတွင် ေတာင်ေပ  

ေဒသလမ်းေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏလီမီတိက်မှ Mini 

Bored Pile တူး၍   ေြမကာနံရံတည်ေဆာက်ပီး 

လမ်းသားချဲထွင ်  ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကို  ကည့်  

စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရှိသူများအား ခရီးသွားြပည်သ ူ

များ   လမ်းပိတ်ဆိုမ မရှိေစေရးှင့်  လုပ်ငန်းများ 

သတ်မှတ်ချနိ်အမီ စံချနိ်စံ န်း ြပည့်မီစွာပီးစီးေရး 

အတွက် အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန ်လမ်း န် 

မှာကားသည်။

ထိုေနာက်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်  အဖွဲသည ်

ကေလာမိတွင်းလမ်းြဖစ်သည့် စစ်ဦးစီးတက သုိလ် 

အဝင်လမ်းအား မလူေကျာက်ကတ ရာလမ်း ၁၂ ေပမှ 

ကတ ရာကွန်ကရစ ်AC လမ်း ၁၈ ေပအြဖစ် တိုးချဲ 

အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

သည်။ 

ယင်းေနာက် ရှမ်းြပည်နယ် စည်ပင်သာယာေရး 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) အတွင်းရှိ လမ်း၊ တံတားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ေဆာင်ရက်ထားရှိသည့်လုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ဌာနမှ  ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာမှးကီး ဦးစိုးသန်းက 

ကေလာမိ  အေရှမိပတ်လမ်းှင့ ်  အေနာက်မိပတ် 

လမ်းတိုအား   ကတ ရာထပ်ပိုးလ ာ ေဆာင်ရက်မည့် 

အေြခအေနတိုကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပပီး ဒတုယိဝန်ကီး 

သည် ကေလာမိ အေရှမိပတ်လမ်းှင့် အေနာက် 

မိပတ်လမ်းတုိ၏ လမ်းအေြခအေနှင့် ထပ်ပုိးလ ာ 

ေဆာင်ရက်မည့ ်အေြခအေနတိုကိ ုေြမြပင်ကွင်းဆင်း 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။                         သတင်းစ်

၂၀၂၁ ခှုစ် ပလုအဲတဲွများှင့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများြပပဲွ ပ မေန ဆက်လက်ကျင်းပ
မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ ကုိဗစ်- 

၁၉ ကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက်များှင့်

အညီ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။ 

နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍   ြပည်တွင်း/

ြပည်ပ     ရတနာကုန်သည်များသည ်

မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမအတွင်း 

ြပသထားသည့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများကိ ု

လည်းေကာင်း၊    ခန်းမအြပင်ဘက်ရှိ 

သတ်မှတ်နယ်ေြမအလိက်ု ခင်းကျင်းြပသ 

ထားသည့်     ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ု

လည်းေကာင်း လွတ်လပ်စွာ စိတ်ကိက် 

ေလ့လာကည့် ကသည်။ 

ြပပွဲ စတုတ ေနတွင် ေကျာက်စိမ်း 

အတွဲအမှတ်   (၂၅၁) မှ   (၅၀၀) အထိ 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချေပးခဲ့ 

ရာ   ေကျာက်စိမ်းအတွဲေပါင်း   ၁၉၅ တွဲ 

ေရာင်းချိင်ုခဲေ့ကာင်း ေကညာပီး ယေန  

ြပပွဲ   ပ မေနတွင်  ေကျာက်စိမ်းအတွ ဲ

အမှတ် (၅၀၁) မှ (၇၈၀) အထိ အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ဆက်လက်ေရာင်းချေပး 

ခဲ့ရာ ြပည်တွင်း/ြပည်ပရတနာကုန်သည် 

များက     ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ကပီး    ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာများကိ ု

တင်ဒါပုံးများအတွင်းသို   ထည့်သွင်းက 

သည်။ 

ထိုေနာက် ေကျာက်စမ်ိးအတဲွအမှတ် 

(၅၀၁) မှ (၇၈၀)အထ ိတင်သွင်းထားသည့ ်

ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာများကိ ုတာဝန်ရိှသ ူ

များက  မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ပိတ်သိမ်းပီး 

ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးကာ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် 

တွင ်ေရာင်းချရသည့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲ  

များအား ေကညာသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

မဏိရတနာ  ေကျာက်စိမ်းခန်းမ 

အတွင်း    ပုလဲအတွဲေပါင်း ၃၃၀ ှင့် 

ေကျာက်စိမ်းအတွဲေပါင်း   ၇၈၀   ကို 

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပရတနာကုန်သည်များ 

စိတ်ကိက်ေလ့လာ  ဝယ်ယူိုင်ေစရန ်

ခင်းကျင်းြပသေပးခဲ့ပီး  ြပပဲွ ဒတုယိေနမှ 

စတင်၍ ပုလဲအတွဲအမှတ် (၁) မှ (၂၂၀) 

အထိ       အိတ်ဖွင့ ်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် 

ေရာင်းချေပးခဲ့ရာ   ပုလဲအတဲွေပါင်း  ၂၂၀ 

ကိ ုလည်းေကာင်း၊ တတိယေနတွင် ပုလဲ 

အတွဲအမှတ်   (၂၂၁) မှ    (၃၃၀) အထိ 

ေရာင်းချေပးခဲ့ရာ ပုလဲအတွဲေပါင်း ၁၁၀ 

ှင့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွအမှတ် (၁)မှ (၂၅၀) 

အထ ိေရာင်းချေပးခဲရ့ာ ေကျာက်စမ်ိးအတဲွ 

ေပါင်း ၁၉၉ တဲွကုိ လည်းေကာင်း ေရာင်းချ 

ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရှိရသည်။ 

 သတင်း - ေအးေအးဝင်း

ဓာတ်ပုံ - ကိုကိုေနာ်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

၂၀၂၁ ခှုစ် ပလုအဲတဲွများှင့ ်ေကျာက်စမ်ိး 

အတွဲများြပပွ ဲ(Mini Gems Emporium) 

ပ မေနကို   ယေနတွင ် ေနြပည်ေတာ်ရှိ 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁
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တိုင်းြပည်အတွက ်များစွာနစ်နာ

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အစည်းအေဝး (၁၈/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့် အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

မမိတိိုိင်ုငတွံင် ၁၉၉၅ ခှုစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အထ ိိင်ုငအံတွင်းရိှ ေဆးတက သိလ်ုများမှ ေမွးထတ်ုေပးခဲသ့ည့ ်ဆရာဝန်များ ၃ ေသာင်းေကျာ် 

ရှိေသာ်လည်း  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူ ၁ ေသာင်းခန်သာရှိသည့်အတွက် ထက်ဝက်ပင်မရှိသည်ကို ေတွရေကာင်း၊ အဆိုပါ 

ဆရာဝန်များသည် ယခုအခါ အသက်အားြဖင့် ၅၅ ှစ်ဝန်းကျင်သာရှိမည်ြဖစ်၍ ိုင်ငံ့တာဝန်ကို ေကာင်းစွာထမ်းေဆာင်ိုင်သည့် အရယ်များပင် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း ိုင်ငံ့တာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်မ မြပသြဖင့် တိုင်းြပည်အတကွ် များစွာနစ်နာရေကာင်း။
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ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

 ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုးသည် 

ယေန   နံနက်ပိုင်းတွင်     ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းရှ ိ    ြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကား  အစည်းအေဝးခန်းမ၌    (၇၅)ှစ်ေြမာက်စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စေုန ဂဏ်ုြပ “ တယှူ်  ဲေပျာ် ဂတီပဲွ ေတာ်”  သခီျင်းဆိုပိင်ပဲွ 

အပ်ုစ(ုဂ)တွင် ယှ်ပိင်မည့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များမှ ပိင်ပဲွဝင် 

ကိုးဦးအား ေတွဆုံ တ်ဆက်သည်။

ေတွဆုံစ်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက (၇၅)

ှစ်ေြမာက်   စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကို       ဂုဏ်ြပေသာအား 

ြဖင့်  အထူးအစီအစ်တစ်ခုေဆာင်ရက်ရန ်ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

လမ်း န်မှာကားခဲ့ပါေကာင်း၊        “တူယှ် ဲေပျာ်ဂီတပွဲေတာ်”    

ေတးသီချင်းသီဆုိပိင်ပဲွကျင်းပရြခင်း၏  ရည်ရယ်ချက်မှာ တုိင်းေဒသ 

ကီးှင့ြ်ပည်နယ်များမှ တိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ ချစ်ကည် 

ရင်းှီးမ ၊   တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်   ြပည်သူများ၏ 

စတ်ိမွန်းကျပ်မ များကိ ုေြပေပျာက်ေစလိေုသာ ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ကျင်းပ 

ေဖျာ်ေြဖေပးြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်အဆင့် ပိင်ပွဲြဖစ်သည့ ်

အတွက် ပိင်ပွဲတွင ်  မိမိတတ်က မ်းသည့်အုပညာြဖင့ ်  ေဖာ်ထုတ် 

ယှ်ပိင်ကရန်၊ ပိင်ပွဲ၏အှစ်သာရကို မေပျာက်ပျက်ေစဘဲ ပိင်ပွဲ 

ဝင်များအေနြဖင့ ်   ဂုဏ်သိက ာရှိစွာ    ကိးစားယှ်ပိင်ကေစလိုပါ 

ေကာင်း မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင ်

သံကား စတဒူယီိ(ုဘ)ီှင့ ်စတဒူယီိ(ုဒ)ီတို၌ ဒဇီင်ဘာ ၂၄ ရက်(ေသာကာ 

ေန )တွင ်ြပ  ာန်းေတးသီချင်းများ သီဆိုယှ်ပိင်မည့် ပိင်ပွဲဝင်များ၏ 

အကိေလ့ကျင့်သီဆိုေနမ ကို ကည့် အားေပးသည်။

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင် 

သံကား စတူဒီယို (ေအ)၌ ဝန်ထမ်းများှင့ ်ေတွဆုံပီး ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်သူလူထုကုိ  မီဒီယာနည်းလမ်းြဖင့် ဝန်ေဆာင်မ  

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သအူတွက် အမှန်တရားကိေုဖာ်ေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်၍ ပုျိသစ်လွင်ေသာ ဌာနတစ်ခအုြဖစ် ေြပာင်းလေဲဆာင်ရက်လျက်ရိှ

ေပးလျက်ရှိပီး  ြပန်ကားေပးရန်၊ အသိပညာေပးရန်ှင့ ်ေဖျာ်ေြဖေပး

ရန်ဟသူည့ရ်ည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်ြပည်သကူိ ုအလပ်ုအေက းြပလျက်ရိှ 

သည့ ်ိင်ုငေံတာ်အတွက် အေရးပါေသာဌာနတစ်ခြုဖစ်ပါေကာင်း၊ ိင်ုင ံ

ေတာ်ှင့်  ြပည်သူအတွက်အမှန်တရားကိ ု   ေဖာ်ေဆာင်ေနြခင်းြဖစ ်

၍   ုပျိသစ်လွင်ေသာ ဌာနတစ်ခုအြဖစ်  ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်ေနပါ 

ေကာင်း၊  လုပ်ချင်သည်ထက်လုပ်သင့်သည်ကို၊   ြဖစ်ချင်သည်ထက ်

ြဖစ်သင့်သည်ကို  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ မိမိတိုဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် 

တာဝန်ကိုထမ်းေဆာင်ရာတွင ်    ေလးနက်ေသာ အေတွးအေခ များ 

ြဖင့်   ထမ်းေဆာင်ကေစလိုပါေကာင်း၊ မိမိဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန် 

ေကျပွန်မ များအေပ  ေလးစားအသိအမှတ်ြပပါေကာင်း၊   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါှင့် လုံ ခံေရးအထူးဂုြပကရန်ှင့် လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင ်

ပီး   တိုးတက်ေသာ   ဌာနကီးတစ်ခုြဖစ်လာရန ်    ဝိုင်းဝန်းကိးစား 

ေဆာင်ရက်ကေစလိုပါေကာင်း မှာကားသည်။             

    သတင်းစ် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား စတူဒီယို(ေအ)၌  ဝန်ထမ်းများှင့ ်ေတွဆုံစ်။

 ေရှဖုံးမှ

ရန်ကန်ုမိလယ်ေကာင် ဆူးေလကိ ုမနိစ် ၂၀ အတွင်း 

မှာ ေရာက်ရိှမှာြဖစ်ပါတယ်၊   ြပည်သလူထူရုဲ ေနစ်  

လူေနမ ဘဝေတွအားလုံးကို    လုံ ခံစိတ်ချစွာနဲ      

အ ရာယ်ကင်းကင်း၊     ရာသီဥတုမေရး ၂၄ နာရီ  

ကူးသန်းသွားလာိုင်ေတာ့မှာ    ြဖစ်ပါတယ် ”   ဟု 

၎င်းက ဆက်လက်ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်     ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက    

ကိရုီးယား -  ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရး   ဒလတတံားကီး 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများကို    ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်      ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  

ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်ှင့်  ဒလမိနယ်တိုသို 

ဆက်သွယ်ထားသည့ ်တံွေတးတူးေြမာင်းကူးတတံား 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု     ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ဆပ်ိကီးခေနာင်တိုမိနယ်ှင့ ်ဒလမိနယ်တိုသို      

ဆက်သွယ်ေပါင်းကူးတည်ေဆာက်မည့ ်   တွံေတး 

တူးေြမာင်းကူး   တံတားအမျိးအစားမှာ  သံမဏိ 

သေံပါင်တတံား၊ ှစ်လမ်းသွားြဖစ်ပီး တတံားအရှည် 

မီတာ ၇၄၀၊ အကျယ် ၁၀ မီတာ၊ ချ်းကပ်လမ်းအပါ 

အဝင် စုစုေပါင်းအရှည ်   ၂၅၄၂ ေပရှိပီး စုစုေပါင်း 

ေငွကျပ်   ၂၈  ဘီလီယံ  ကုန်ကျမည်ြဖစ်ကာ ဂျပန် 

ိုင်ငံ၌ ေနာက်ဆုံးတည်ေဆာက်ေနေသာ တံတား 

ဒဇီိင်ုးြဖင့ ်ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန    တတံားဦးစီး 

ဌာန   တံတားတည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ(၁)က ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်မှ   စတင်ပီး  ှစ်စ် ဘ  ာှစ် 

အလိက်ု ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ် တာဝန်ယ ူတည်ေဆာက် 

လျက်ရှိေကာင်း တံတားဦးစီးဌာန  တံတားတည ်

ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၁)မှ သိရသည်။ 

သတင်း-သုတ

ဓာတ်ပုံ-တံတားတည်ေဆာက်ေရး အဖွဲ(၁)

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများအား ေရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ 

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆး 

ထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ   ယေနတွင်  ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှ

Incubator အခု ၂၀၊ ေဆးဝါးမျိးစုံ ၅၄ မျိး စုစုေပါင်း (၄၈၅၅၀ 

ဒသမ ၁၄ ကီလုိဂရမ်)၊ နယ်စပ် (ချင်းေရ ေဟာ်၊ မူဆယ်၊ ြမဝတီ)

တွင် ကမု ဏငီါးခတုိုမှ Sodium Chloride Injection အခ ု၉၉၉၀၊ 

Glucose Injection ၇၁၅၂ ခု၊ SAI VC Injection အခု ၂၀၄၀၀၊ 

PAI Cetrizine Tablet အခု ၁၃၂၀၀၊ ှာေခါင်းစည်း ၇၃၀၀ 

ကီလိုဂရမ်၊ SAI P Pen Powder For Injection အခု ၁၀၀၄၀၊ 

ေအာက်ဆဂီျင်အရည် ၁၅၃၃၈ ကဗုမတီာ၊ PAI Diclo Injection 

၁၀၁၁၂ ခု၊ Disposable Syringe ၉၅၅၂ ခု၊ Infusion Set အခု 

၁၃၆၀ တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။          သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းမှ  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် 

တွင်ြပလုပ်မည့်   ှစ်ဦးအလှအား အခမ်းအနားအေနြဖင့်  မကျင်းပေတာ့ဘဲ 

အမ ေဆာင်များကိယ်ုတိင်ု အမ်ိတိင်ုရာေရာက်  လုိက်လံကန်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း    

သိရသည်။ 

ကိုေဇာ်

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း 

သက်ကီးကန်ေတာ့ခံများအား အိမ်တိုင်ရာေရာက်ကန်ေတာ့မည်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

လွတ်လပ်ေရးအှစ်သာရ တန်းတူခံစား 
လွတ်လပ်ေရးကို ေစာင့်ေရှာက်ကာကွယ်

(၇၄) ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ငိမ်းချမ်းေမာင်
ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏   သမိင်ုး 

ဝင်ေနထူးကီးများအနက်       “လွတ်လပ်ေရးေန” 

သည် အထူးြမတ်ဆုံးေနတစ်ေနြဖစ်ပါသည်။

- နယ်ချဲကိလုိနုအီပ်ုချပ်ခဘံဝမှ  လွတ်ေြမာက် 

ခဲ့သည့်ေန၊ 

- ကမ ာတွင်  အချပ်အြခာအာဏာပိင်ုဆိင်ုေသာ 

ိုင်ငံအြဖစ ်စတင်ရပ်တည်ခဲ့သည့်ေန၊ 

- ှစ်ေပါင်းတစ်ရာေကျာ်  ဖိှိမ်ခဘံဝကျေရာက် 

ခဲရ့ာမှ ပထမဆုံးစတင်လွတ်ေြမာက်ေသာေန။

ယင်းအေကာင်းသုံးချက်ေကာင့ ်  ိင်ုငေံတာ် 

က   အသိအမှတ်ြပထားသည့်   အြခားေသာုိင်ငံ 

ေရး၊ လမူ ေရး ေနကီးရက်ကီးများထက် သမိင်ုးဝင်၊ 

သမိုင်းတွင်သည့ ်   ပိုမိုထူးြမတ်သည့ ်    ေနကီး 

ရက်ကီးြဖစ်ပါသည်။        ှစ်ေပါင်းတစ်ရာေကျာ ်

တိင်ုးတစ်ပါးက န်ဘဝ  ကျေရာက်ခဲရ့ေသာ  ြမန်မာ 

ိင်ုငအံား ၁၉၄၈ ခှုစ်  ဇန်နဝါရလီ ၄ ရက်ေနတွင် 

အချပ်အြခာအာဏာပိင်ု         လွတ်လပ်ေသာိင်ုင ံ

အြဖစ်ေကညာခဲ့၍ ထိုေနထိုရက်ကိ ု“လွတ်လပ် 

ေရးေန” ဟူ၍ ဂုဏ်ြပခဲ့သည်။

လွတ်လပ်ေရးေနသည်ကား    ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

တုိင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံးတို  အေရးကံလ င် 

ေသွးချင်းဆု၍ံ    တစ်ေသွးတည်း၊    တစ်သားတည်း၊ 

တစ်စည်းတည်း၊    တစ်လုံးတည်း၊    တစ်ညတီည်း၊ 

တစ်ွတ်တည်းြဖစ်တည်ေသာ မျိးချစ်စတ်ိဓာတ် 

ကို   အေြခခံလျက်   နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးတိုက်ပွ ဲ

အဆင့်ဆင့်ကို  တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ဆင် ဲခဲ့က 

သည့ ် ေအာင်ပဲွခ၊ံ ေအာင်ပဲွဝင်ေမာ်ကွန်းတင်သည့ ်

ေနကီးြဖစ်သည်။ 

ခါးသီးေသာဆိုးေမွ

ကိယု့မ်င်းကိယု့ခ်ျင်း၊        ကိယု့ထ်ီးကိယု့န်န်း၊ 

ကိုယ့်အရှင်၊   ကိုယ့်သခင်ှင့ ်   တစ်ထီးတစ်နန်း၊ 

တခမ်းတနားေနထိင်ုလာခဲ့ကေသာ    ြပည်ေထာင်စ ု

ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ကိ ု  ဗတိသိ နယ်ချဲတိုက   ၁၈၂၄ 

ခုှစ်တွင ်ပထမအကိမ်၊ ၁၈၅၂ ခုှစ်တွင ်ဒုတိယ 

အကိမ်၊  ၁၈၈၅   ခုှစ်တွင်   တတိယအကိမ် 

ခှုစ်မှ ၁၈၉၀ ြပည့ှ်စ်အထ ိြမန်မာမျိးချစ်သရူေဲကာင်း 

များ၏ လက်နက်ကိင်ုတိက်ုပဲွများသည် ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ေဒသအှံတွင်    ေသာေသာညံခဲ့သည်။    သိုေသာ် 

အားမတန်၍ မာန်ေလ ာ့ရြပန်သည်။

နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရး

၁၉၀၆ ခုှစ်တွင် ဗုဒ ဘာသာ ကလျာဏယုဝ 

(ဝိင်ုအမ်ဘေီအ)  အသင်းကီး စတင်ထေူထာင်လိက်ု 

ြခင်းသည ် တိမ်ြမပ်ေနေသာမျိးချစ်စိတ ် ြပန်လည် 

ိုးထလာသည်။ ြမန်မာအသင်းများ၏ ြမန်မာအ့သင်း 

ချပ်ကီး   (ဂျစီဘီေီအ)  ကိ ု   ဖဲွစည်းကာ   အမျိးသား 

ိင်ုငေံရးစတ်ိဓာတ်များ၊ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတုိ၏ 

ဝံသာုစိတ်ဓာတ်များြဖင့ ်        စည်းုံးလ ပ်ရှားကာ 

နယ်ချဲတုိကုိ    အဘက်ဘက်မှ    ထိုးှက်ခဲ့ကသည်။ 

၁၉၂၀  ြပည့်ှစ်တွင ် ပထမအကိမ်   ေကျာင်းသား 

သပိတ်ကီး၊   ၁၉၃၀    ြပည့်ှစ်တွင ်   ေတာင်သူ 

လယ်သမားေတာ်လှန်ေရးကီး၊   ၁၉၃၆   ခုှစ်တွင် 

ဒုတိယအကိမ်   ေကျာင်းသားသပိတ်ကီး၊    ၁၉၃၈ 

ခှုစ်တွင်   ၁၃၀၀   ြပည့ ်  ေရနေံြမအေရးေတာ်ပုံကီး 

စသည်တိုသည်   ေတာင်သူလယ်သမား၊    အလုပ် 

သမား၊ ေကျာင်းသားထုလူတန်းစားများှင့ ်ြမန်မာ 

တိုင်းရင်းသားမျိးချစ်လူငယ်အလ ာမျိးစုံတို အဆင့် 

ဆင့်လ ပ်ရှားေတာ်လှန်ခဲ့ကေသာ  နယ်ချဲဆန်ကျင် 

ေရး သမိုင်းဝင်လ ပ်ရှားမ များြဖစ်သည်။

ထိုေနာက်  ဘီအိုင်ေအ -  ဗမာ့လွတ်လပ်ေရး 

တပ်မေတာ်၊     ဘီဒီေအ   -    ဗမာ့ကာကွယ်ေရး 

တပ်မေတာ်၊  ပဘီအီက်ဖ် -     မျိးချစ်ဗမာတ့ပ်မေတာ် 

တိုကို     ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း     ဦးစီးဖွဲစည်း 

တည်ေထာင်ကာ  ဗိတိသ နယ်ချဲတိုကို    တွန်းလှန် 

တိုက်ထုတ်ခဲ့သည်။   ထိုေနာက်   ဖက်ဆစ်တိုအား 

ရဟန်းရှင်လူြပည်သူများှင့်အတ ူ             လက်တွဲ 

တွန်းလှန်ခဲ့ကသည်။            ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

ဦးေဆာင်ေသာ ဖဆပလအဖဲွချပ်ကီးသည်  ဒတုယိ 

ကမ ာစစ်ကီးအပီးတွင် တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ 

အား   စည်းုံးလ ပ်ရှားကာ  တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး 

ညွီတ်ေရးကိ ုခိင်ုမာစွာသက်ေသထခူဲသ့ည့ ်ပင်လု ံ

စာချပ်ကီးကိ ုေအာင်ြမင်စွာချပ်ဆိုိုင်ခဲ့သည်။

လွတ်လပ်ေရးကိုရယူခဲ့

ထိုသို    တိုင်းရင်းသားြပည်သူအေပါင်းတို၏ 

စည်းလံုးညီွတ်ေသာ စွမ်းပကားများြဖင့ ်  ၁၉၄၈ 

ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ ၄ ရက်ေနတွင် သမိင်ုးတွင် သမိင်ုး 

ဝင်သည့်          အချပ်အြခာအာဏာပိုင်ဆိုင်သည့ ်

လွတ်လပ်ေသာိင်ုငကံိ ု     လက်ဝယ်ပိင်ုပိင်ုိင်ုိင်ု 

ြပန်လည်ရယူိင်ုခဲသ့ည်။ ြမန်မာိင်ုငလွံတ်လပ်ေရး 

ရရိှေရးအတွက် ေခတ်အဆက်ဆက်မှ တုိင်းရင်းသား 

ြပည်သူအေပါင်းတုိသည်   အမျိးဂုဏ်   ဇာတိဂုဏ် 

မေပျာက်ပျက်ေစရန ်  မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိသူများ၊ 

ိုင်ငံချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိသူများက     တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သမူျားှင့လ်က်တဲွ၍ လွတ်လပ်ေရးကိ ုမရအရ 

ရယေူပးခဲသ့ည်။ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းှင့ ်  ရေဲဘာ် 

သုံးကျပ်ိတုိက ဂျပန်ုိင်ငံတွင် စစ်ပညာကုိ အပင်ပန်း 

အဆင်းရဲခံသင်ယူပီး   ကျးေကျာ်သူနယ်ချဲတိုကို 

တွန်းလှန်းကာ လွတ်လပ်ေရးကိ ုရယူခဲ့ကသည်။

လွတ်လပ်ေရးသည ်   ပီးဆုံးသွားေသာကိစ  

မဟုတ်ေပ။    ရရှိပီးေသာ    လွတ်လပ်ေရးကိ ု

ဆက်လက်       ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ကရသည့် 

တာဝန်များရိှသည်။ ြမန်မာိင်ုင ံ လွတ်လပ်ေရးရရိှ 

ေသာအခါ   အရင်းရှငပ်ါလီမန်ဒီမုိကေရစီစနစ်ှင့် 

အတူ အာဏာရုိင်ငံေရးပါတီများအတွင်း ဂိုဏ်း 

ဂဏကွဲြပားမ များ       ြဖစ်ေပ လာေသာေကာင့ ်

တိင်ုးရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်ေရး ယုိယွင်းပျက်ြပား 

လာခ့ဲသည်။ ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း   တည်ေဆာက် 

ေပးခဲ့ေသာ       လွတ်လပ်ေရးရည်မှန်းချက်များ 

ေပျာက်ကွယ်ေမှးမိှန်ြခင်းြဖစ်ခဲ့ုမံက ြပည်ေထာင်စ ု

ကီး   ပိကဲွပျက်စီးမည့်အ ရာယ်   ေပ ေပါက်လာ 

ေသာေကာင့ ် တပ်မေတာ်သည်   လွတ်လပ်ေရးှင့ ်       

အချပ်အြခာအာဏာကို        ထိန်းသိမ်းကာကွယ ်   

ေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက ်ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန်ကို 

ယူခဲ့ရသည်။                      စာမျက်ှာ ၇ သို 

ကျးေကျာ်စစ်ပွဲ သုံးကိမ်ဆင် ဲပီးေနာက် ြမန်မာ 

ိုင်ငံအား  ကိုလိုနီိုင်ငံအြဖစ ်  သွတ်သွင်းခဲ့သည်။   

ဤအြဖစ်ဆိုး၊    ကမ ာဆိုးကီးသည်   ထိုစ်က    

က ်ုပ်တို  တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံးအတွက ်

အခါးသီးဆုံးေသာ ဆိုးေမွများြဖစ်သည်။

ြမန်မာုိင်ငံသားတုိသည်  အားမတန်၍    မာန် 

ေလ ာ့ခဲ့ရေသာ်လည်း ဒူးမေထာက်၊ လက်မေြမာက ်

ေခါင်းငံုမခံခ့ဲကပါေပ။  ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ 

ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည့်တိုင်းရင်းသား မျိးချစ် 

ပုဂ ိလ်အေပါင်းတိုသည ်   ေတာင်ေပ ေြမြပန်ေနရာ 

အံှတွင် သူက န်မခ၊ံ အလမံလဲှစတမ်း ရရာလက်နက် 

ကိုင်စွဲ၍  တိုက်ပွဲအလီလီဆင် ဲခဲ့ကသည်။   ၁၈၈၅ 

ြပည်သူအချင်းချင်း၊ အဖွဲအစည်းအချင်းချင်း၊ ေခါင်းေဆာင်အချင်းချင်း  

ညီွတ်မ မရှိဘဲ ြပည်ပအားကိုးပီး သူတစ်လူငါတစ်မင်းြဖစ်ေနေသာ ကာလ 

မျိးတွင်   တိင်ုးြပည်အင်အားကျဆင်းပီး ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီတည်ထွန်းခဲသ့ည့် 

လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ေရးှင့် အချပ်အြခာ 

အာဏာဆံုး ံးခဲရ့ြခင်းသည် သင်ခန်းစာယဖွူယ်ရာများြဖစ်သည်။  လွတ်လပ်ေရး 

ဆုံး ံးခဲေ့သာကာလမှစ၍ လွတ်လပ်ေရးရရိှပီး ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ခဲရ့သည့် 

ကာလများအတွင်း  ိုင်ငံအတွက်  အသက်၊  ေသွး၊  ေခ းေပးဆပ်ခဲ့ရသည့် 

သမိုင်းေကာင်းများကို ထုတ်ေဖာ်အသိေပးိုင်မှသာ ေနာင်လာမည့်မျိးဆက် 

များအေနြဖင့ ်လွတ်လပ်ေရး၏အှစ်သာရကိ ု သရိှိနားလည်ပီး  ိင်ုငေံတာ်ကိ ု 

ကိယ်ုပိင်ုအသိစတ်ိဓာတ်၊ ကိယ်ုပိင်ုဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့ ်လွတ်လပ်စွာ ကိယု့်ကမ ာ 

ကိုယ်ဖန်တီးိုင်သည့်စွမ်းအားများရရှိမည်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

လမ်းေကာင်းမှန်ေပ သို

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်ကိ ုဆိရှုယ်လစ်စီးပွားေရး 

စနစ်ြဖင့်   တည်ေဆာက်ခ့ဲရာတွင်    တံခါးပိတ်ဝါဒ 

ကျင့်သုံးခဲ့သြဖင့ ်    ြပည်တွင်းစီးပွားေရးကျဆင်း 

ကျပ်တည်းလာချန်ိတွင် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ပေယာဂ 

များပူးကပ်မ ေကာင့ ်၁၉၈၈ ခှုစ် တိင်ုးဆြူပည်ပျက် 

အေြခအေနဆိုးများှင့်         ကံေတွလာခဲ့သည်။ 

တိင်ုးြပည်အေြခအေန အလွန်ဆိုးရားလာေသာအခါ 

တိင်ုးြပည်အ ရာယ်မကျေရာက်ေစရန် တပ်မေတာ် 

သည်     ိုင်ငံေတာ်ကို     ထိန်းသိမ်းကာကွယ ်

ေစာင့ေ်ရှာက်ခဲသ့ည်။ ထိုေနာက် တပ်မေတာ်သည် 

တိုင်းြပည်ကိ ု  ြပည်သူများလိုလားသည့ ် ဒီမိုေရစီ 

လမ်းေကာင်းေပ သို    တင်ေပးခဲ့ပီး    ဒီမိုကေရစ ီ

တတိယအကိမ်          သက်တမ်းအေရာက်တွင ်

မဲမသမာမ များကိ ု  ရည်ရယ်ချက်ရှိရှိ    မိုးမသား 

ြပလပ်ုလာေသာေကာင့ ် ဒမီိကုေရစလီမ်းေကာင်း 

မှန်ေပ  ြပန်လည်ေရာက်ရိှေရးအတွက် ိင်ုငံတ့ာဝန် 

ကို မလ ဲသာမေရှာင်သာ ယူခဲ့ရြပန်သည်။

တပ်မေတာ်သည်    ိုင်ငံ့တာဝန်ကို     ရယူ 

ပီးေနာက် ိင်ုငေံတာ်ှင့ြ်ပည်သတူိုကိ ုခမ်ိးေြခာက် 

ေှာင့ယှ်က်  အ ရာယ်ေပးလာေသာ ဆပူလူ ပ်ရှား 

အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုသတ်ြဖတ်ကသည့ ်အကမ်း 

ဖက်အဖျက်သမားများကုိ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားလျက ်

ရိှသည်။ လက်ရိှကာလတွင် လသူားများ၏အေြခခ ံ

အကျဆုံး အခွင့်အေရးတစ်ရပ်ြဖစ်ေသာ အသက် 

ရှင်သန်ခွင့က်ိ ု   ခမ်ိးေြခာက်လျက်ရိှသည့ ်  ကိဗုစ်-

၁၉ ကပ်ေရာဂါေဘးမှ ေလျာပ့ါးသက်သာကင်းေဝး 

ေစေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်မည်သူကိုမ   ခွဲြခားချန်လှပ်ြခင်း 

မရိှဘ ဲ    ြပည်သမူျား    တန်းတညူမီ       ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှခွင့ရ်ရိှေရးအတွက် အဓကိဦးစားေပးအစအီစ် 

တစ်ရပ် ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင်   

ကိုဗစ်-၁၉   ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်   ထိခိုက်ခဲ့သည့် 

ြပည်သမူျား၏စားဝတ်ေနေရး၊ အလပ်ုအကိင်ုအခွင့် 

အလမ်းှင့ ်စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ အြမန်ဆုံးကစုား 

ိုင်ေရးအတွက်      ြဖစ်ိုင်သမ နည်းလမ်းများြဖင့် 

ေဆာင်ရက်သွားရန်  ေရှလပ်ုငန်းစ်တစ်ရပ် ချမှတ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သာတူညီမ ရရှိခံစားေရး

ြပည်သူများ  စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ယ်ေကျး 

မ    အခွင့်အေရးများ   အြပည့်အဝခံစားရရှိပီး   

ြပည်သူများ၏    လူမ ဘဝြမင့်မားတိုးတက်ေရးှင့ ်

ိင်ုငေံတာ် ဘက်စုဖံွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် အဓကိ 

ကျသည်မှာ တိုင်းြပည်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးြဖစ ်

သည်။  ိုင်ငံအတွင်း  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်  

တစ်ုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး သေဘာတူ 

စာချပ် (NCA) ပါ သေဘာတူညီချက်များကို အေလး 

ထား အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှသည်။ တိင်ုးရင်း 

သားညအီစ်ကိ ုေမာင်ှမများအားလံုး ငိမ်းချမ်းေရးှင့် 

ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး အသီးအပွင့မ်ျားကိ ုသာတညူမီ ရရိှ 

ခစံားိင်ုေရး အတွက်  ေမ ာ်မှန်းကိးပမ်းလျက်ရိှသည်။

တိင်ုးြပည်တွင် ေပ ေပါက်လာေသာ  အ ရာယ် 

အမျိးမျိးေကာင့ ်        ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရးှင့ ်

ိုင်ငံေတာ်၏အချပ်အြခာအာဏာ မပျက်စီးေရးကိ ု

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ရန်မှာ         တပ်မေတာ်၏တာဝန် 

ြဖစ်သည်။ ြပည်သမူျားလိလုားသည့ ်ဒမီိကုေရစစီနစ် 

ကိ ုလမ်းေကာင်းမှန်မှန် ေလ ာက်လှမ်းိင်ုေရးအတွက် 

ထိန်းေကျာင်းတည့်မတ်ေပးရန်လည်း        တာဝန်ရိှ 

သည်။ ိင်ုငေံတာ်အင်အားရိှမှ၊ တိင်ုးရင်းသားြပည်သ ူ

အားလုံး    စည်းစည်းလုံးလုံး  ညီညီွတ်ွတ်ရှိမှ၊ 

စနစ်တကျဖဲွစည်းထားေသာ ေခတ်မတီပ်မေတာ်ရိှမှ 

လွတ်လပ်ေရးှင့အ်ချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံခ့ိင်ုမ ဲ

မည်ြဖစ်သည်။  တိုင်းြပည်အင်အား  ေတာင့်တင်းမ ှ

ိုင်ငံေတာ်ကီး တိုးတက်ဖွံဖိးလာမည်ကိ ု ြပည်သ ူ

အေပါင်းတို     သိရှိနားလည်ကရန ်  လိုအပ်သည်။ 

ြပည်သူများစည်းလုံးညီွတ်မ ရှိပီး       စနစ်တကျ 

ဖွဲစည်းထားေသာ ေခတ်မီတပ်မေတာ်ရှိမှသာလ င် 

ိုင်ငံေတာ်အင်အား ေတာင့်တင်းခိုင်မာမည်။

ကိုယ့်ကမ ာ ကိုယ်ဖန်တီး

ြပည်သူအချင်းချင်း၊   အဖဲွအစည်းအချင်းချင်း၊ 

ေခါင်းေဆာင်အချင်းချင်း  ညီွတ်မ မရှိဘဲ    ြပည်ပ 

အားကိုးပီး    သူတစ်လူငါတစ်မင်း    ြဖစ်ေနေသာ 

ကာလမျိးတွင်   တိုင်းြပည်အင်အားကျဆင်းပီး   

ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီတည်ထွန်းခဲ့သည့် လွတ်လပ် 

ေရးဆုံး ံးခဲသ့ည်။  ြမန်မာိင်ုင၏ံ  လွတ်လပ်ေရးှင့ ်  

အချပ်အြခာအာဏာဆုံး ံးခဲ့ရြခင်းသည် သင်ခန်း 

စာယူဖွယ်ရာများြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးခဲ့ 

သြဖင့ ်ခါးသီးေသာအေတွအကံများကိ ု ေနာင်မျိး 

ဆက်တို   သိရှိနားလည်ကရန်   လိုအပ်သည်။ 

ထိုေကာင့်  သင်ခန်းစာယူစရာ    ြမန်မာ့သမိုင်း 

ေကာင်းများကို    အမဲေဖာ်ထုတ်ေပးရန်လိုအပ ်

သည်။  လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးခဲ့ေသာကာလမှစ၍          

လွတ်လပ်ေရးရရှိပီး   ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ရ 

သည့်ကာလများအတွင်း   ိုင်ငံအတွက်  အသက်၊ 

ေသွး၊ ေခ းေပးဆပ်ခဲ့ရသည့ ်သမိုင်းေကာင်းများကိ ု

ထုတ်ေဖာ်အသိေပးိုင်မှသာ          ေနာင်လာမည့် 

မျိးဆက်များအေနြဖင့ ်       လွတ်လပ်ေရး၏အှစ် 

သာရကိ ု သရိှိနားလည်ပီး  ိင်ုငေံတာ်ကိ ု ကိယ်ုပိင်ု 

အသိစိတ်ဓာတ်၊           ကိုယ်ပိုင်ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့ ်

လွတ်လပ်စွာ  ကိုယ့်ကမ ာကိုယ်ဖန်တီးိုင်သည့ ်

စွမ်းအားများ ရရှိမည်ြဖစ်သည်။

အချပ်အားြဖင့်ဆိုပါလ င်          ြမန်မာိုင်ငံ 

လွတ်လပ်ေရးရရှိရန် တပ်မေတာ်သည် ြပည်သူ 

များှင့်         တစည်းတလုံးတည်းလက်တွဲပီး 

ကိးပမ်းခဲ့ကသည်။   လွတ်လပ်ေရးရရှိပီးေသာ 

အခါ ြဖစ်ေပ လာသည့ ်ြပည်တွင်း/ ြပည်ပအ ရာယ် 

များကိ ုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားေရး၊ ြပည်ေထာင်စုကီး 

မပိကဲွေရး၊       အချပ်အြခာအာဏာတည်တံခ့ိင်ုမ ဲ

ေရး၊  တိုင်းြပည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊   ြပည်သူများ 

လိလုားသည့ ်ဒမီိကုေရစစီနစ် လမ်းေကာင်းမှန်စွာ 

တည့်မတ်ခိုင်မာေရး စသည်တိုကို ဦးလည်မသုန် 

ထမ်းရက်လျက်ရိှသည်။ ဤသုိေဆာင်ရက်ေနြခင်း 

သည် သမိင်ုးေပးတာဝန်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင် 

ေနြခင်းြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးကိ ုအရယေူပးခဲ့ပီး 

လွတ်လပ်ေရးကိ ုထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက် 

ေပးေနြခင်းြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရး၏အှစ်သာရ 

ခံစားရရှိိုင်ေရးှင့ ် လွတ်လပ်ေရးကိ ု ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက ်အားလုံးအတူလက်တွ ဲ

ကိးပမ်းကပါစိုဟ ုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။     ။

 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး ြပန်လည်ရရှိရန ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ေသာ ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးတပ်မေတာ ်(ဘီအိုင်ေအ) ရန်ကုန်မိသို ေရာက်ရှိလာစ်။

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

ရန်ကုန်   အေနာက်ပိုင်းခိုင်တွင ်

ပညာေရးဌာနက    ကီးမှးကျင်းပ 

ေသာ  ခိုင်အဆင့်  (၇၄)  ှစ် 

ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန အထမ်ိး 

အမှတ်အကိ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာ၊ 

ပိုစတာှင့်   ပန်းချီပိင်ပွဲများကိ ု 

ယေန  နံနက် ၉ နာရီတွင်  အမှတ် 

(၂) အေြခခပံညာ     အထက်တန်း 

ေကျာင်း (လသာ) ြမညလီာခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အဆိပုါပိင်ပဲွများတွင် အထက် 

တန်းအဆင့်    ကဗျာပိင်ပွဲတွင ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၄ ဦး၊ 

အထက်တန်းအဆင့်  စာစီစာကုံး 

ပိင်ပဲွတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ 

၅၁ ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့် စာစီ 

စာကုံးပိင်ပွဲတွင်  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၅၁ ဦး၊ အလယ်တန်း 

အဆင့်      ပိုစတာပိင်ပွဲတွင ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၂၈ ဦး၊ 

မလူတန်းအဆင့် ပန်းချီပိင်ပဲွတွင် 

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမ်းအမှတ်အကိ 
စာစီစာကုံး၊ ကဗျာ၊ ပိုစတာှင့် ပန်းချီပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၄၃ ဦး 

စုစုေပါင်း ၁၉၇ ဦး ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ကေကာင်း သိရသည်။

ပိင်ပွဲများတွင် ခိုင်အတွင်းရှိ 

မိနယ် ၁၂ မိနယ်မှ အထက် 

တန်းေကျာင်း ၅၀၊ အလယ်တန်း 

ေကျာင်း ၄၄ ေကျာင်းှင့်  မူလတန်း 

ေကျာငး်   ၁၂၃  ေကျာင်းတိုမ  ှ    

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကပီး   အထက် 

တန်းအဆင့်၊  အလယ်တန်းအဆင့်၊    

မူလတန်းအဆင့်တိုတွင်   ပထမ၊  

ဒတိုယ၊ တတိယှင့် ှစ်သိမ့်ဆုများ   

ရရိှမည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များသည်       တိုင်းေဒသကီး  

အဆင့်   ပိင်ပွဲများကိ ု  ဒီဇင်ဘာ  

၂၈  ရက်တွင်  အထက (၂)  လသာ 

၌     ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ထားသည့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကိတင်ကာကွယ်ေရး  

လမ်း န်ချက်များ       ှင့်အညီ    

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။

ခိုင် (ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 ပုဂ လိက ေဆးုံ/ေဆးခန်းများှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးရာ၌ 
ြပည်သူများအေနြဖင့် ကုန်ကျစရိတ် များြပားေနသြဖင့်  သင့်ေလျာ်သည့် ေဈး န်းများြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးေစလို
ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ပါေမာက  ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းသည်  ရန်ကုန် 

ြပည်သူေဆးံုကီး ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာသီတာလှ 

(ေဆးုံအုပ်ကီး/ ကုသေရး)၊ ေဒါက်တာထွန်းမင်း၊ 

ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ြပည်သူေဆးုံကီးများမှ

ေဆးုံအုပ်ကီးများ၊ တိုင်းေဒသကီး/ ခိုင်/မိနယ် 

ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများ 

ှင့် ယမန်ေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီး 

ဌာန   အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးအတွက ်ကိတင် 

ြပင်ဆင်ြခင်းဆိင်ုရာလပ်ုငန်းညိ  င်း အစည်းအေဝးကိ ု

ေဆာင်ရက်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ကိဗုစ်-၁၉ ေနာက်ထပ် 

လ  င်းအတွက်   ကိတင်ြပင်ဆင်ရာတွင်  ယခင် 

ကံေတွခဲရ့သည့ ်အေတွအကံများအရ ဒယ်လ်တာ 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် စတင်ဝင်ေရာက်သည့အ်ချန်ိတွင် 

ေရာဂါြပန်ပွားမ ြမန်ဆန်ခဲ့ေသာ်လည်း ြပင်းထန်မ  

သိပ်မရှိခဲ့ေကာင်း၊ သိုရာတွင် ကူးစက်မ ြမန်ဆန်ပီး 

လအူများစတွုင် ေရာဂါလက ဏာများ စတင်ြပသပီး 

ေနာက် ေရာဂါြပင်းထန်မ မှာလည်း ြမင့်တက်လာခဲ ့

ေကာင်း၊ ထိုအြပင် သက်ကီးမိဘ၊ ဘိုးဘွားများ၊ 

ေရာဂါအခံရှိသူများတွင် ေရာဂါြပင်းထန်လာခဲ့ပီး 

ေသဆုံးမ များကိုလည်း ဝမ်းနညး်စဖယွ်ကံေတွခ့ဲရ

ေကာင်း၊ ယခအုချန်ိအထ ိိင်ုငတံကာအေတွအကံ 

ှင့ ်အချက်အလက်များမှတစ်ဆင့ ် ရရိှေသာအချက် 

အလက်၊ ကန်ိးဂဏန်းများအရ   အိမုခီရန်မျိးစတ်ိသည် 

ေရာဂါြပန်ပွားမ ြမန်ေသာ်လည်း ေရာဂါြပင်းထန်မ မရိှ 

ေကာင်း၊ ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်မ လည်း နည်းသည် 

ဟ ုသရိှိရပါေကာင်း၊ အဓိကအားြဖင့် တတိယလ  င်း 

တွင် ကံေတွခဲရ့သည့ ်လနူာများ ေဆးုတံက်ေရာက် 

ကုသေရးဆိုင်ရာ   သတင်းအချက်အလက်ေပးမ  

အားနည်းချက်ရှိြခင်း၊ လူနာများ န်းပိုရန် ခက်ခဲ 

ြခင်း၊  ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်သေလာက်မရရှိြခင်း၊ 

ေဆးများသိေုလှာင်၍ ေဈးတင်ေရာင်းချမ များရိှြခင်း 

ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးလ မ်း ခံမ  

လိအုပ်သေလာက်မရရိှြခင်းတိုကိ ုကံေတွခဲရ့သြဖင့ ်

အဆိပုါအချက်များကိ ုအေလးထားကိတင်ြပင်ဆင် 

ထားရန် လိုအပ်ပါေကာင်း ေဆွးေွးခဲ့ပီး ြပည်ပမ ှ

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအား ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှသည့် Quarantine Procedure များကုိ စည်းကမ်း 

ချက်များ တိကျစွာလိုက်နာေစရန် ေဆွးေွးသည်။

ယင်းေနာက် ေဆးံုအုပ်ကီးများ၊ မိနယ်ြပည်သူ 

ကျန်းမာေရးှင့်    ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများက 

ဆရာဝန်၊ ဆရာမများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ိုင်မ အေြခအေန၊      ေဆးုံများရှိ 

ေဆးကုသေဆာင်များ   ဖွင့်လှစ်ိုင်မ အေြခအေန၊ 

Oxygen Plant၊ Liquid Oxygen ၊ Oxygen Cylinder 

များရရှိ၊ သုံးစွဲိုင်မ အေြခအေန၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေနာက်ထပ်လ  င်းအတွက်  ICU/HDU/ Isolation 

Ward များ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားိုင်မ  အေြခအေန၊ 

COVID ှင့ ်Non-COVID လနူာများအား လက်ရိှကသု 

ေပးိင်ုမ  အေြခအေနများကိ ုတင်ြပေဆွးေွးကသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက    တင်ြပချက်များကိ ု

ြပန်လည်ေဆွးေွးပီး      ြဖည့်ဆည်းေပးရမည့ ်

နည်းလမ်းများှင့ ်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်  တာဝန်ရှိသူများ 

လိုက်ပါေသာအဖွဲသည်   ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးုံး    အစည်းအေဝးခန်း၌ 

ပုဂ လိကေဆးုံများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ တာဝန်ရှိသူ 

များှင့် ေတွဆုံသည်။ 

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ပုဂ လိက 
ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် 
Vaccine Management Information System ၌ 
စနစ်တကျ စာရင်းသွင်း  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊  ပဂု လကိ ေဆးု/ံေဆးခန်းများှင့် ဓာတ်ခဲွ 
ခန်းများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ ်
စစ်ေဆးရာ၌ ြပည်သူလူထုအေနြဖင် ့ကုန်ကျစရိတ် 
များြပားေနသည့်အတွက်ေကာင် ့ သင့်ေလျာ်သည့ ်
ေဈး န်းများြဖင့်လည်း     ေဆာင်ရက်ေပးေစလို 
ေကာင်း၊   ပုဂ လိက  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအေနြဖင် ့လုပ်ငန်းလိုင်စင ်
များ အသစ်ေလ ာက်ထားြခင်းှင့် သက်တမ်းတုိးရာ 
တွင်လည်း တည်ဆဲဥပေဒ၊ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်း 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အမှာစကားေြပာကားပီး တက်ေရာက် 
လာကသည့် ပုဂ လိကကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများမ ှ
တာဝန်ရှိသူများက လက်ရှိ ကံေတွရသည့ ်အခက် 
အခဲများ၊ ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့ ်အစီ 
အစ်များ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရးလုပ်ငန်းများအတွက်    ြပင်ဆင်မ များ 
အေကာင်း ညိ  င်းေဆွးေွးကကာ ြပည်ေထာင်စ ု
ဝန်ကီးှင့်အဖွဲက   လိုအပ်ေသာ  လမ်း န်မ များ၊ 
ေပါင်းစပ်ေပးမ များ ြပလုပ်ခဲ့သည်။       သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁
လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 
ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိင်ုသည် ဒဇီင်ဘာ ၁၉ ရက် 
မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ေကျာက်ြဖမိ ခုိင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 
ဧည့်ရိပ်သာတွင် လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနှင့် ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ 
စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနတိုမှ ဝန်ထမ်းများှင့ ်ေတွဆုံသည်။

ေတွဆံုစ် ဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ လူမ ဖံွဖိးတုိးတက် 
ေရးလုပ်ငန်းများ၊  ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ  စီမံခန်ခွဲမ လုပ်ငန်းများ 
တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေရးအတွက ်    စီမံချက်များ   ချမှတ်အေကာင် 
အထည်ေဖာ်သွားမည့်အေြခအေနှင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများအေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဝနထ်မး်များအေနြဖင့် ကျရာေနရာမှ 
ပါဝင်ိုင်ေရး တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှသည ်အဖွဲအစည်းစိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်
တက်က ဂုဏ်ယူစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ုိင်ေရးတုိအတွက် လမ်း န် 

မှာကားပီး တင်ြပချက်များအေပ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ေပါင်းစပ် 
ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရှိသူများသည ်
အမ်းမိ မလူတန်းကိေကျာင်းသို ေရာက်ရိှပီး ဝန်ထမ်းများှင့ ်ေတွဆု ံ
ကာ    တင်ြပချက်များအေပ    လိုအပ်ချက်များ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 
ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ဒဇီင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် အမ်းမိ နယ်စပ် 
ေရးရာဝန်ကီးဌာနက    ဖွင့်လှစ်ထားရှိေသာ   အမျိးသမီးအိမ်တွင်းမ  
သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းေကျာင်းသုိ သွားေရာက်ေလလ့ာခဲ့ပီး 
ဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ အမျိးသမီးများ ဖံွဖိးတုိးတက် 
ေရးလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးကာ အိမ်တွင်းမ  အတတ်ပညာ 
များ သင်ကားပိုချေနမ အေြခအေနများကို ကည့် အားေပးခဲ့သည်။ 

 မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် သတဲွံမိသို ေရာက်ရိှ 

ပီး လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ မူလတန်းကိေကျာင်းေဆာက်လုပ်မည့ ်
ေြမေနရာှင့် ေဘးအ ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွမ ဦးစီးဌာန သံတဲွမိနယ် 
ဦးစီးမှးုံး   ေဆာက်လုပ်မည့်ေြမေနရာများကိ ု သွားေရာက်ကည့်  
စစ်ေဆးသည်။ 

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရှိသူများသည ်
ေဘးအ ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွမ ဦးစီးဌာန သံတဲွခုိင်ဦးစီးမှးံုးသုိ ေရာက်ရိှ 
ပီး ဝန်ထမ်းများှင့်ေတွဆုံကာ ရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက်အားေပးခဲ့ပီး 
တင်ြပချက်များအေပ  ညိ  င်းြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် သံတွဲခိုင်ဦးစီးမှးုံး 
ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်း သိေုလှာင်ုသံိုေရာက်ရိှပီး သိေုလှာင်ုထံန်ိးသမ်ိး 
ေရးလက်စဲွအတိင်ုး ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်း ၂၂ မျိးှင့ ်ေဒသဖံွဖိးေရးသုံး 
ပစ ည်းများ သိေုလှာင်ထားရိှမ အေြခအေနများကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၁
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီဥက    
(မိေတာ်ဝန်) ဦးဗုိလ်ေဌးသည် ဒုတိယမိေတာ်ဝန်၊ 
အတွင်းေရးမှး၊ ေကာ်မတီဝင်များှင့်အတူ ယေန  
နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင ် ရန်ကင်းမိနယ ် (၈) ရပ်ကွက ်
ှင်းဆီလမ်းရှိ   ကံဘဲ့စည်ပင်အိမ်ရာဝင်းအတွင်း 
ေရလျားေဈးကား (Mobile Market) စနစ်ြဖင့် 
ကုန်စိမ်း၊ ကုန်ေြခာက်မျိးစုံ၊ အသားမျိးစုံှင့် ငါး၊ 
ပစွုန်အမျိးမျိးတိုကိ ုေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
ိင်ုရန်ှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက် 
ေဈးသိုသွားေရာက်ရန်မလိဘု ဲေနအမ်ိအနီး အလွယ် 
တကူဝယ်ယူုိင်ရန် ေရာင်းချေပးေနမ များကုိ လုိက်လံ 
ကည့် စစ်ေဆးပီး လိအုပ်သည်များ မှာကားသည်။ 

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်ရန်ကင်း 
မိနယ် (၉) ရပ်ကွက ် ှင်းဆီလမ်းရှ ိဆည်ေြမာင်း 
ေချာင်းအတွင်း အမ  က်ှင့ ်ေြမာင်းေချးများ ဆယ်ယ ူ
ရှင်းလင်းေနမ ှင့ ်ဆည်ေြမာင်းေချာင်း၏ ဝ/ဲယာတွင် 
ေြမထန်ိးနရံြံပလပ်ုေနမ တိုကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ကျရာေနရာမှ ပါဝင်ိုင်ေရး တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှသည် အဖဲွအစည်းစိတ်ဓာတ်ြဖင့် တက်က ဂုဏ်ယူစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ရန်ကုန်မိေတာ် ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေစေရးှင့်

သန်ရှင်းသာယာသပ်ရပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး
ဆက်လက်၍      မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်

ေတာင်ဥက လာပမိနယ် (၁၂)ရပ်ကွက်  မာဃလမ်းရိှ 
ကျိက ဆံေချာင်းကူးတံတား(မာဃ)၌       တံတား 
ချ်းကပ်လမ်းှင့ ်တတံားေအာက်ေြခေချာင်းစပ်တွင် 
အြမင်မတင့တ်ယ်ေသာ ေြမကီးပုမံျားှင့ ်ြမက်ချမံျား 
ရှင်းလင်းရန်၊ ေချာင်းအတွင်း အမ  က်များ၊ န်ုးများကိ ု
ဆယ်ယူရှင်းလင်းရန်၊ မိနယ် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ 
(တပ်ရင်းုံး)ေရှလမ်းှင့ ်တစ်ဆက်တည်း ကွန်ကရစ် 
ခင်းကျင်းရန်ှင့်    တံတားချ်းကပ်လမ်းဝဲ/ယာ 
သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေရး ေြမယာ ခင်း  ေဆာင်ရက်ရန် 
တိုကို မှာကားသည်။ 

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်သဃ  န်း 
က န်းမိနယ် သံသုမာလမ်း ခုနစ်ပင်လိမ်ေချာင်းှင့် 
ကားလမ်းအကား  အမ  က်များ  ရှင်းလင်းေနမ ှင့် 
ေချာင်းကူးတတံား တစ်စင်း ထပ်မတံည်ေဆာက်ိင်ု 
ေရး ေြမေနရာေရးချယ်ထားမ တိုကို လည်းေကာင်း၊ 
တာေမွယာယီေဈး၌   ေဈးအတွင်း  ေစျးေရာင်း/ 
ေစျးဝယ် ြပည်သူများ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ချမှတ်ထားေသာ    စည်ကမ်းချက်များှင့်အညီ 
ေရာင်းဝယ် ေဖာက်ကားေနမ ၊ ေဈးသစ်တည်ေဆာက် 
ေရးအတွက် ယာယီေဈးုံတွင် ေနရာချထားမ ှင့် 
ေဈးအတွင်း ုိေဈးံုတုိကုိ လည်းေကာင်း၊ ေဈးေြမာက် 
ဘက်ရှိ   ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းများှင့ ်     မိုးမေချာင်း 
ေြမထိန်းနံရံတည်ေဆာက်ထားမ တုိကုိ လည်းေကာင်း၊  
မရမ်းကုန်းမိနယ ်(၁၀)ရပ်ကွက ်ပါရမီလမ်းေပ ရှိ 
အင်းလျားကန် ေရဝင်ေပါက်ေရေြမာင်းှင့ ်ေရစစ်ကန် 

ြပန်လည်ြပြပင်တည်ေဆာက်ထားမ ကုိ လည်းေကာင်း၊ 
အင်းစိန်မိနယ် မင်းဓမ ကုန်းေတာ် အေနာက်လမ်း 
(ဇင်ဇီယာလမ်း) လမ်းတစ်ေလ ာက်   အမ  က်များ၊ 
ေကျာက်တံုးှင့် ခဲများ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းပီးစီးမ ှင့် 
လမ်းေဖာက်လုပ်ေဆာင်ရက်ုိင်ေရး ေြမြပြပင်ြခင်း 
များ ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကို လည်းေကာင်း ကည့်  
စစ်ေဆးပီး   လိုအပ်သည်များ  မှာကားခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။                                        သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားကိ ု၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  

တွင် အစမ်းေလက့ျင့ြ်ခင်းအခမ်းအနားှင့ ်၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၄:၀၀ 

အချန်ိတွင် ြပည်သူရင်ြပင်၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ အခမ်းအနား 

ကျင်းပစ်အတွင်း  ြပည်လမ်းကို  ေခတ ပိတ်ထားမည်ြဖစ်သြဖင့ ်

ြပည်လမ်းအတိင်ုး ေြမာက်မှေတာင်ဘက်သို ေမာင်းှင်သွားလာေသာ 

ယာ်များသည်   ေြမနီကုန်းမီးပွိင့်တွင ်  ညာဘက်သို   ချိးေကွ၍ 

ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းသိုလည်းေကာင်း၊    ြပည်လမ်းအတိုင်း 

ေတာင်မှေြမာက်သို ေမာင်းှင်လာေသာယာ်များသည် ြပည်ေထာင်စ ု

ရိပ်သာလမ်းဘက်သို ချိးေကွ၍ ဗဟိုလမ်း၊ အလုံလမ်းမှတစ်ဆင့ ်

ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းသိုလည်းေကာင်း ဆက်လက်ေမာင်းှင် 

ကပါရန် သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

သတိေပး  းေဆာ်ချက်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ် 

ေရးကို ရည်ရယ်၍ တုိင်းရင်းသား 

လူမျိးများေရးရာ    ဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ထမ်းမသိားစမုျား၏ ခရစ မတ် 

အကိ အခမ်းအနားကို ယေန  

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်   တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများေရးရာ   ဝန်ကီးဌာန 

ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စ ု 

ဝန်ကီး ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်၊ 

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒတုယိ 

 န်ကားေရးမှးချပ ်များှင့  ်

အရာထမ်း၊     အမ ထမ်းများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေအးအတူ ပူအမျ

ဦးစွာ       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်က မိမိတို 

တိုင်းရင်းသားများသည ်  တစ်ဦး 

အေပ  တစ်ဦး        ေမတ ာြပပီး  

ေအးအတူ ပူအမ       စည်းစည်း 

လုံးလုံးြဖင့ ်  ကမ ာကီးငိမ်းချမ်း 

ေစရန် တက်ညီလက်ည ီဝိုင်းဝန်း 

လုပ်ေဆာင်ကေစလိုပါေကာင်း၊ 

တိုင်းြပည်ကီး       ငိမ်းချမ်းမ ှ

တိုင်းြပည ်   ဖွံဖိးတိုးတက်မည ်

ြဖစ်ပီး     ြပည်သူြပည်သားများ 

လည်း စားဝတ်ေနေရး ေြပလည ်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမိတိုအေန 

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးကို ရည်ရယ်၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ ခရစ မတ်အကိ အခမ်းအနားကျင်းပ

ြဖင့် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲှင့် 

တစ်ဖဲွ၊ လမူျိး တစ်မျိးှင့တ်စ်မျိး၊ 

တစ်ိုင်ငံှင့် တစ်ိုင်ငံ ေမတ ာ 

ေရှထားပီး      ကမ ာေြမကီး 

ငိမ်းချမ်းေအာင ်        ဝိုင်းဝန်း 

လုပ်ေဆာင်ကေစလိုပါေကာင်း၊ 

ေမတ ာေပးပီး ေမတ ာြပန်ယူက 

ေစလိုပါေကာင်း၊   ကမ ာကီး 

ငိမ်းချမ်းပါေစ၊  ြမန်မာြပည်ကီး 

ငိမ်းချမ်းပါေစ၊  ေလာကီသား 

အားလုံး ေမတ ာ၊ ကဏုာထားိင်ု 

ပါေစေကာင်း         ခရစ မတ် 

 တ်ခွန်းဆက်စကား  ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကီး  

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်က  ကမ ာေပ  

တွင်  ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊  ဗုဒ  

ဘာသာ၊ ဟိ ဘာသာ၊ အစ လာမ် 

ဘာသာဟ၍ူ ဘာသာကီးေလးမျိး 

ရှိပီး     ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် 

ကမ ာေပ တွင် ကိုးကွယ်မ  ရာခိုင် 

 န်း   အများဆုံးြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

မည်သည့်         ဘာသာြဖစ်ေစ 

ေကာင်းမွန်ေသာ  အဆုံးအမများ 

ကို လက်ခံပီး ေမတ ာ၊ ကုဏာ၊  

မုဒိတာ၊      ဥေပက ာ ဟူသည့် 

ြဗဟ စိုရ်တရား ေလးပါးှင့်အညီ 

ေနထုိင်ကျင့်သံုးကေစလုိပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်   ဝန်ထမ်းများက 

ခရစ မတ်     ေတးသီချင်းများ၊ 

တိုင်းရင်းသားေတးသီချင်းများ၊ 

အဆိုအကများြဖင့် သီဆို၊ ကြပ  

ေဖျာ်ေြဖခဲ့ကပီး   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးှင့် ဒုတိယဝန်ကီးတိုက 

ဂုဏ်ြပဆုေငွများ      ချးီြမင့်၍ 

အခမ်းအနားကို  ုပ်သိမ်းလိုက ်

ေကာင်း သိရသည်။   

သတင်းစ်

ေရ လင်ပန်းစက်မ ဇုန်ုံးခွဲတွင် အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာမခံအလုပ်သမား 

အလုပ်တွင် ထိခိုက်မ ေကာင့် ေသဆုံးမ အတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိးခံစားခွင့် ထုတ်ေပး
ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လ  င်သာယာမိနယ် မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံး 

ေရ လင်ပန်းစက်မ ဇုန်ုံးခွဲတွင် အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Rui-

Ning (Myanmar) Garment Co., Ltd အာမခံအလုပ်သမား HR Manager 

ဦးေကျာ်ေကျာ်၏ အလုပ်တွင် ထိခိုက်မ ေကာင့် ေသဆုံးမ အတွက် 

ကျန်ရစ်သူအကျိးခံစားခွင့် ေငွလံုးေငွရင်းထုတ်ေပးသည့်အခမ်းအနား 

ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လူမ ဖူလုံေရးုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။

ေရှးဦးစွာ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးလမူ ဖလူုေံရးုံးမှ တိင်ုးေဒသကီး 

တာဝန်ခံအရာရှိ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးရဲေဇာ်ဝင်းက Rui-Ning 

(Myanmar)Garment Co., Ltd မှ တာဝန်ရှိသူများ ေရှေမှာက်တွင ်

ကွယ်လွန်သူ ဦးေကျာ်ေကျာ်၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ပန်းအိခိုင်ထံသို ၂၀၁၂ 

ခုှစ် လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အည ီနာေရးစရိတ်အကျိးခံစားခွင့ ်ကျပ် 

၁၂၆၆၀၀၀ ှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိးခံစားခွင့် ေငွလံုးေငွရင်း ကျပ် ၉၀၀၀၀၀၀ 

စုစုေပါင်း ေငွကျပ် ၁၀၂၆၆၀၀၀ ကို ေပးအပ်ခဲ့သည်။         သတင်းစ်

ခုနစ်ဆယ့်ေလးှစ်များတိုင်ပီ

သူရေဇာ်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ် 

တိုတွင် ညအပူချနိ်များ အနည်းငယ် ေလျာ့နည်းိုင်သည်။ မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် ခန်မှန်းချက်

(သုံးချက်ညီေတးထပ)်

ှင်းြမ ဝင်းြဖ မင်းမူအဝှမ့်

ခင်းထူတသန် ေြမြမက်လ ာ

ကျင်းယူအြပန် ေဗွထက်ချာ

မေသွလက်ြဖာ ေငွေရာင်ေဖွး

ှစ်ဦး သစ်ဖူးလို ဇမ အဝှမ်းဘုံအလယ်

ဥဒါန်းဂုဏ်ထည် ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး။

အမွန်တကယ်ေတွး ခုနစ်ဆယ့်ေလးှစ်များတိုင်လာပီ

သစ်အားပိင် တာရှည်ေြမာ်ေတွး

မှန်းအစ် လန်းရ င် ြမန်းဆင်ေပးလို

ပန်းအသွင်ေမ းသမို ြမတ်ိုးကာ

ြပည်ေဘာင် တည်ေထာင် ညီေနာင်ရင်း

ရည်ေဆာင်ှင်း မိသားစုပုံပမာ။

အေရးရှိ ေပးသတိ ေသွးညိပါ

ေဘးမရှိရာ ေအာင်သေြပအွန်နဲ

ေနာင်အရှည်အဓွန် တည်ေအာင်ြပ သန်မာခိုင်ရန်

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံ။

လွတ်လပ်သည့ပ်န်း ထွတ်ြမတ်ရည်မှန်း ြမးစတ်ိရ င်သန် 

ဦးထိပ်ဆင်ပန် ထားကပါကွယ့်ေလး။  ။

ြမန်ြပည်တစ်လ ား ဆန်ေရစပါး အထွက်များပိုလ ံ

တစ်လက်တစ်အားမခိုအမှန် ညီွတ်ကဖိုေလး။    ။

ြပည်ေထာင်သားတို ညီေနာင်ဖွားမိုလက်မဲ မံ 

အခက်အခဲအမှန် ေကျာ်လ ားကပါကွယ့်ေလး။    ။

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကိ ုကိဆိဂုဏ်ုြပလျက်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ေပျာက်ဆုံးသွားလိုမြဖစ်တဲ့ အမျိးသားေရးဂုဏ်သိက ာ .... 

 ြပည်ေထာင်စုသားတစ်ဦး
ပီးခ့ဲသည့်ရက်ပုိင်းက ကျင်းပသည့် ၂၀၂၀ အာဆီယံ  ဆူဇူကီးဖလား 

ေဘာလုံးပိင်ပွဲတွင ်    ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံးအသင်းသည ်

တေီမာအသင်းကိမှုအပ အမ်ိရှင် စင်ကာပ၊ူ ထိင်ုးှင့ ်ဖလိစ်ပိင်ုအသင်း 

တိုကို  ံးနိမ့်ခဲ့ပီး အုပ်စုအဆင့်မှ ထွက်ရသည်။

ြမန်မာေဘာလုံးေလာက၏ လက်ရှိအေြခအေနအရ   ြမန်မာ 

ေဘာလံုးအသင်းကုိ   ပိင်ပဲွတွင်  အဆင့်ြမင့်ြမင့်မားမားရပ်တည်ရန် 

မေမ ာ်မှန်းထားေသာ်လည်း ဖလိစ်ပိင်ုအသင်းအား  ံးနမိ့ခ်ဲရ့သည်ကိမု ူ

ရင်ထဲဟာတာတာခံစားရသည်။

သိုရာတွင် ြမန်မာေဘာလုံး၏အ ံးကိ ုပံးေပျာ်ိင်ုသမူျားကလည်း 

မကံစဖူး ဒှုင့ေ်ဒး။ အံဩ့ဖွယ်ရာပင်။ ထုံးစအံတိင်ုး လမူ ကွန်ရက်ေပ  

တွင်  “ေပျာ်လိုက်တာ”  တို၊  ဘာတိုညာတို   သတင်းေအာက်တွင ်

မှတ်ချက်ေပါင်းများစွာ ဝင်ေရးကသည်။ Profile များကို ဂုတစုိက် 

ကည့်လိုက်ေတာ ့ထုံးစံအတိုင်း ပါတီစွဲ၊  ပုဂ ိလ်စွဲပုံရိပ်များြဖင့်။  

၁၉၉၅ ခှုစ်  (၁၈)  ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပဲွတွင် ြမန်မာေဘာလုံးအသင်းက ဗယီက်နမ်အသင်းကိ ုဦးေဆာင် 

ဂိုးသွင်းယူပီးမ ှ  ကစားသမားှစ်ဦး    အနီကတ်ြပအထုတ်ခံရပီး 

 ံးနိမ့်ခဲ့ကာ   ပိင်ပွဲမှထွက်ခဲ့ရစ်က   ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးနီးပါး 

မေကျိင်ု၊ မချမ်းိင်ုခစံားခဲ့ကသည်ကိ ုြပန်ေြပာင်းအမှတ်ရမသိည်။ 

ေနရစ်ေတာ့ေခတ်ေဟာင်း။

လက်မခံိုင်ဖွယ်ြဖစ်

၂၀၂၁ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာလ ၁၆ ရက်က ကျင်းပခဲသ့ည့ ်  (၇၆)   ကမ်ိ 

ေြမာက ်ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံ၏ တတိယေကာ်မတီတွင ်

“ြမန်မာုိင်ငံရိှ ုိဟင်ဂျာဆုိသူ  မွတ်စလင်များှင့်  အြခားလူနည်းစု 

များ၏  လူအခွင့်အေရးအေြခအေန”ဟု ေခါင်းစ်တပ်ထားသည့ ်

ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိုကိ ုအတည်ြပခဲ့သည်။

ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်စဲွ 

ြဖင့်  “ယခုဆုံးြဖတ်ချက်အဆိုတွင်  ြမန်မာိုင်ငံ၏  ဥပေဒှင့် 

သမိုင်းေကာင်း၌  မည်သည့်အခါကမ မရှိခဲ့ဘဲ  ြပည်သူများက  

အသိအမှတ်မြပသည့် ‘ိုဟင်ဂျာ’ ဆိုေသာ အသုံးအ န်းအပါအဝင် 

လုိရာပံုသွင်း၍ မှားယွင်းသည့်အေကာင်းအရာများှင့် ြပည့်ှက်ေန 

သည်မှာ လက်မခံိုင်ဖွယ်ြဖစ်သည်။  ထိုေကာင့ ်   ြမန်မာိုင်ငံက   

ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်အဆိုကို  ြပင်းထန်စွာကန်ကွက်ပယ်ချလိုက ်

သည်”ဟု သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

ထုံးစအံတိင်ုး  ထိသုတင်းေအာက်တွင်  ေလှာင်ေြပာင်သေရာ်က 

သည့ ်မှတ်ချက်များစွာြဖင့။် ထိမှုတ်ချက်ပိင်ုရှင် Profile များကလည်း 

ထုံးစံအတိုင်းပင်။

၂၀၂၁ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာလ ၁၄ ရက်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) 

မုံးစီးရာ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးပီးြပန်လာ 

သည့ ်ကွတ်ခိင်ုမိနယ်  ကသုေရးဦးစီးဌာနမှး   ေဒါက်တာဝင့ဝ်င့်မိင်ကိ ု

အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲက  ကားကိုတားကာ  ေသနတ်ြဖင့် 

အနီးကပ်ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်လုပ်ကံခဲ့ကသည်။

ထုံးစအံတိင်ုး  လမူ ကွန်ရက်ေပ တွင်   မိနယ်ဆရာဝန်မကီးကိ ု

ဗိုလ်မှးကေတာ ်ဒလန်ဟုစွပ်စွဲေရးသားပုံေဖာ်ကပီး   အကမ်းဖက် 

လုပ်ရပ်အေပ  ဝမ်းသာအားရေထာက်ခံေရးသားသူက ေရးသားက 

သည်။ ထိမှုတ်ချက်ပိင်ုရှင်များ၏ Profile များကလည်း ထုံးစအံတိင်ုး 

ပင်။ ပါတီစွဲ၊ ပုဂ ိလ်စွဲေနကသူများ။

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင်  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

တန်ဆည်မိနယ်      ေဒါင့်ကီးေကျးရာ၌     ေနထိုင်ခဲ့ကသည့ ်

အသက် (၈၀) အရယ်  ေဒ ဂျမ်းေတာှင့်  အသက် (၇၄) ှစ်အရယ်ရိှ 

ေဒ ခင်ေဆွြမင့်အပါအဝင် အမျိးသားတစ်ဦးှင့် အမျိးသမီးေလးဦး 

တိုကို  PDF  အကမ်းဖက်လက်နက်ကုိင်များက ရက်စက်စွာပစ်ခတ် 

သတ်ြဖတ်ကာ ေနအိမ်များကို မီး  ခဲ့ကသည်။

အေကာင်းြပချက်က အဖွားေဒ ဂျမ်းေတာှင့ ် ေဒ ခင်ေဆွြမင့ ်

တိုသည် လက်ရိှဌာနဆိင်ုရာတစ်ခမှု ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်၏ 

အေမှင့် အေဒ ေတာ်စပ်ေန၍ အကမ်းဖက်သမားများက “သတင်း 

ေပး၊ ဒလန်”ဟ ု အေကာင်းြပစွပ်စဲွသတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ထုံးစ ံ

အတိုင်း  ပါတီစွဲ၊   ပုဂ ိလ်စွဲတစ်ဖက်ပိတ်များသည ်  သူတိုပါးစပ်က 

ရတ်ဆိုေနကျ “ဒီမိုကေရစီှင့ ်လူအခွင့်အေရး”  ကို  ေဘးချတိ်ကာ 

လသူတ်ဝါဒအကမ်းဖက်ဝါဒကိ ုအားရဝမ်းသာေထာက်ခံကြပန်သည်။

တကယ်ေတာ ့အကျိးတရားတိုသည် အေကာင်းတရားေပ တွင် 

အေြခခံသည်။   ပစ က    ြမန်မာတို၏အမျိးသားေရးဂုဏ်သိက ာှင့် 

မျိးချစ်စတ်ိများ ပါးလျသွားရြခင်းသည် လွန်ခဲေ့သာငါးှစ်က ဒမီိကုေရစ ီ

ှင့ ်လူအခွင့အ်ေရးကိသုာ တစ်ဖက်သတ်ေဇာင်းေပးသည့ ်အစွန်းေရာက် 

လစ်ဘရယ်ဝါဒကိ ု     ဦးစားေပးြပစုပျိးေထာင်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေပ 

သည်။  ိင်ုငတံစ်ိင်ုငတွံင်ရိှရမည့ ်  ရိှသင့ရိှ်ထိက်ုသည့ ် အမျိးသားေရး 

ဂဏ်ုသကိ ာှင့ ်မျိးချစ်စတ်ိကိ ု လွတ်လပ်မ စံ န်းများြဖင့သ်ာ တိင်ုးတာ 

သည့်  လစ်ဘရယ်ဝါဒှင့်   အလဲအထပ်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်ေပသည်။   ပါတီ 

ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးကဆိုပါလ င်  “မျိးချစ်စိတ်မလိုအပ်ဘူး”  ဟုပင် 

ဆိုမိန်ခဲ့ေသးသည်။

အစွန်းေရာက်ဝါဒမဟုတ်

တကယ်ေတာ ့ မျိးချစ်စတ်ိဆိသုည်မှာ အစွန်းေရာက်ဝါဒမဟတ်ုပါ။ 

ကိယု့လ်မူျိး၊ ကိယု့တ်ိင်ုးြပည်ကိခုျစ်သည့စ်တ်ိ၊ သတူစ်ပါးေအာက်ကျမခ ံ

လိသုည့စ်တ်ိ၊ ြဖစ်ိင်ုလ င် သမူျားထက်သာလွန်ချင်သည့စ်တ်ိ ြဖစ်သည်။ 

Patriotism ဆိုသည့် အဂ  လိပ်စကားလုံးသည ်လက်တင်ဘာသာ 

Patria ှင့ ်ဂရဘိာသာစကား Patritha က ဆင်းသက်လာြခင်းြဖစ်သည်။ 

မိမိုိင်ငံကုိချစ်ြမတ်ုိးြခင်းဟု အဓိပ ာယ်ရသည်။ ေရှးဂရိလူမျိးများက 

မျိးချစ်စိတ်ကုိဖွင့်ဆုိရာတွင် ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရးအစ်အလာ၊ 

လူကျင့်ဝတ်၊ အများေကာင်းကျိးတိုပါဝင်သည်ဟ ုဆိုသည်။

မျိးချစ်စိတ်ှင့်ပတ်သက်၍       ိုင်ငံေရးေဗဒစာေပကျမ်းများ၌  

အဓိပ ာယ်အမျိးမျိးဖွင့်ဆိုခဲ့ကသည်။   ိုင်ငံသားအချင်းချင်းအေပ  

တာဝန်သမိ ၊ တာဝန်ယမူ ကလည်း မျိးချစ်စတ်ိထတွဲင် အကျံးဝင်သည် 

ဟုဆိုသည်။ မျိးချစ်စိတ်သည် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအတွင်း အတူမှီတင်း  

ေနထိုင်သူအချင်းချင်း စိတ်ဓာတ်ေရးရာစည်းလုံးညီွတ်မ ြဖစ်သည ်

ဟလုည်းဖွင့ဆ်ိသုည်။ ပညာရှင်တစ်ဦးက မျိးချစ်စတ်ိှင့ ်အမျိးသားေရး 

ဝါဒကို  ခွဲြခားထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   မျိးချစ်စိတ်က   လူသားဘဝ 

တန်ဖိုးှင့်  ေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းမ ကို   ဦးစားေပးပီး   အမျိးသားေရး 

အစွဲှင့်  မျိးချစ်စိတ်က  သူတစ်ပါးကိုကျးေကျာ်ဖို   ဝန်မေလးသည့် 

တစ်ဖက်သတ်မျိးချစ်စတ်ိှင့ ် အတတူြူဖစ်သွားတတ်သည်ဟဆုိသုည်။ 

လက်ရိှြမန်မာိင်ုငတွံင်မ ူမျိးချစ်စတ်ိကိ ုအထူးဝေိသသြပခဲ့ကသည့ ်

တပ်မေတာ်ှင့်   အတိတ်ကအစိုးရအဆက်ဆက်အေပ    ိုင်ငံေရး 

အာဃာတ၊ ပုဂ ိလ်ေရးအာဃာတအစဲွအလမ်းတုိြဖင့်  ပီးခ့ဲသည့်ငါးှစ် 

က မျိးချစ်စတ်ိဆိသုည့စ်ကားလုံးအသုံးအ န်းပင် မသုံးဝံေ့အာင်ြဖစ်ခဲရ့ 

သည်။  သူတိုက  မျိးချစ်စိတ်ဆိုသည့်စကားလုံးသည ်  အစွန်းေရာက် 

အမျိးသားေရးလက ဏာဝေိသသတစ်ရပ်အသွင် သေဘာေဆာင်သည်ဟ ု

ထင်မှတ်ခဲ့ကသည်။

မျိးချစ်စိတ်ကို မည်သည့်အခါမ  မျက်ကွယ်မြပခဲ့

သုိရာတွင် ြမန်မာုိင်ငံမှ ဒီမုိကေရစီဘက်ေတာ်သားများ ေလးစား 

အားကျေနကသည့ ် အေမရိကန်ှင့် အေနာက်ိုင်ငံကီးများပင်လ င် 

အမျိးသားေရးဂုဏ်သိက ာှင့်    မျိးချစ်စိတ်ကို    မည်သည့်အခါမ  

မျက်ကွယ်မြပခဲ့ေချ။ မျိးချစ်စိတ်ဟု တရားဝင်ထုတ်ေဖာ်မေြပာသည် ့

တိင်ု ကိယ်ုကျိးစီးပွားကာကွယ်ေရးအတွက် တစိက်ုမတ်မတ်လပ်ုေဆာင် 

ခဲ့ကသည်။

အထင်ရှားဆုံးသာဓကအြဖစ် အေမရကိန်သည် ၉/၁၁ အကမ်းဖက် 

မ ြဖစ်စ်၏          လက်သည်တရားခံအကမ်းဖက်ေခါင်းေဆာင ်  

အိုစမာဘင်လာဒင်ကိ ုဆယ်စုှစ်အကာေြခရာခံပီး ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် 

ပါကစ တန်ိင်ုငအံတွင်း   စစ်ဆင်ေရးေဆာင်ရက်ကာ    လက်စားေချ 

သတ်ြဖတ်ခဲမ့ ကိ ုအမျိးသားေရးဂဏ်ုသကိ ာအြဖစ် မှတ်ယူကသည်။

ဘင်လာဒင်စစ်ဆင်ေရးအတွက ်         အေမရိကန်ထိပ်တန်း 

ေခါင်းေဆာင်များ   အကိတ်အနယ်အေချအတင်ေဆွးေွးရာတွင ်

စစ်ဆင်ေရးကိေုထာက်ခသံမူျားဘက်က “အေမရကိန်ဂဏ်ုသကိ ာကိ ု

ေရာ ဘယ်မှာသွားထားကမှာလ၊ဲ အြပစ်မဲတ့ဲြ့ပည်သ ူ၃၀၀၀ ေကျာ်ကိ ု

သတ်ခ့ဲတ့ဲလူကုိ ဘာလုပ်မှာလဲ”ဟူ၍ ေထာက်ြပေမးခွန်းထုတ်ခ့ဲက 

သည်။

အကမ်းဖက်ေခါင်းေဆာင်  ဘင်လာဒင်ကိ ု  အေသဖမ်းမခိဲသ့ည့ ်

စစ်ဆင်ေရးေအာင်ြမင်မ ကိ ုသတင်းထတ်ုြပန်ချန်ိတွင် အမ်ိြဖေတာ်ှင့ ်

မလှမ်းမကမ်းတက သိုလ်က  ေကျာင်းသားများသည ် ေကာက်ကာ 

ငင်ကာစုုံးလာကပီး  အေမရိကန်အလံများ  လ င့်ထူကာ “USA ! 

USA  USA”ဟ ုေက းေကာ်ခဲ့ကသည်။ သတူို၏ တရားမ တမ အတွက် 

ှစ်ေပါင်းများစွာ ေစာင့ခ်ဲ့ပီးေနာက်တွင် တစ်ုိင်ငံလံုးခံစားခ့ဲရေသာ 

ခံစားချက်တိုကို ဖွင့်ထုတ်၍ေအာင်ပွဲခံခဲ့ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြပင်းြပင်းထန်ထန်ကန်ကွက်ဆ ြပ

၁၉၈၉ ခုှစ် ေွဦးရာသီအတွင်းေပ ေပါက်ခဲ့ေသာ တုတ်ြပည် 

ထျန်းအန်းမင်အေရးအခင်းတွင် တက သိုလ်ေကျာင်းသားများသည ်

ဒမီိကုေရစှီင့လွ်တ်လပ်မ ပိမုိရုရိှေရးအတွက် ထျန်းအန်းမင်ရင်ြပင်၌ 

ဆ ြပေတာင်းဆိခုဲ့ကသည်။  ေနာင်ဆယ်စှုစ်အကာ   ယဂူိဆုလား 

ဗီးယားစစ်ပွဲကာလတွင ်    အေမရိကန်ဦးေဆာင်ေသာ    ေနတိုး 

ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်မ အတွင်း  ဘဲလ်ဂရိတ်မိရှ ိတုတ်သံုံးကိ ု

မေတာ်တဆဒုံးကျည်ထိမှန်ပီး  သံုံးအဖွဲဝင်များ ေသေကျဒဏ်ရာ 

ရရှိခဲ့မ ြဖစ်စ်ေပ ေပါက်လာေသာအခါတွင်မူ  အဆိုပါတက သိုလ် 

ေကျာင်းသားများသည် ေပကျင်းရိှ အေမရကိန်သံုံးှင့ ်ေနတိုးအဖဲွဝင် 

အေနာက်ိင်ုငသံံုံးများကိ ုအမျိးသားေရးဂဏ်ုသကိ ာှင့ ် ဇာတပိညု 

ဂုဏ်မာနအရ ြပင်းြပင်းထန်ထန်ကန်ကွက်ဆ ြပခဲ့ကသည်။

ြပည်သူအများအြပားှင့ ်  ေကျာင်းသား    ၃၀၀၀   ခန်သည် 

အေမရကိန်ဆန်ကျင်ေရး ေက းေကာ်သမံျားကိ ုတစ်ခနဲက်ေက းေကာ် 

ကာ ေပကျင်းမိရိှ အေမရကိန်သံုံးသို ဦးတည်ချတီက်လာကသည်။ 

ေပကျင်းမိရှ ိ တက သိုလ်တစ်ခုက   ဆ ြပေကျာင်းသားများသည ်

တတ်ုိင်ုငေံတာ်သခီျင်းကိ ုသဆီိုကသည်။ သေဘာထားတင်းမာသ ူ

ဆ ြပသအူချိကမ ူအေမရကိန်အလကံိ ုမီး  ြခင်း၊ အေမရိကန်သံံုး 

ြပတင်းေပါက်များကို ပုလင်းများ၊  ေကျာက်ခဲများြဖင့် ပစ်ေပါက်က 

သည်။   တုတ်အာဏာပိုင်များက   ထိုအေရးကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ေမ မေသ တုတ်မကျိး ညင်သာစွာကုိင်တွယ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲရေလသည်။

၁၉၈၂   ခုှစ်    ေဖာက်ကလန်စစ်ပွဲတွင ်   အာဂျင်တီးနား၏ 

ကျးေကျာ်သိမ်းပိုက်မ အေပ  သံမဏိမယ်(Iron Lady)ဟု တင်စား 

ေခ ေဝ ြခင်းခရံေသာ ဝန်ကီးချပ် မာဂရက်သက်ချာသည် အမျိးသား 

ေရးဂုဏ်သိက ာှင့် ဇာတိပုညဂုဏ်မာနအရ ေစ့စပ်ေရးစကား လုံးဝ 

မေြပာ။ သမှူားသည် ကိယ်ုမှားသည်ဟေူသာ အေချအတင်စကားများ 

လည်းေြပာမေနေတာ့။                               စာမျက်ှာ ၁၁ သို  

ပစ က  ြမန်မာတို၏အမျိးသားေရးဂုဏ်သိက ာှင့် မျိးချစ်စိတ်များ ပါးလျသွားရြခင်း 

သည်  လွန်ခဲ့ေသာငါးှစ်က  ဒီမိုကေရစီှင့်  လူအခွင့်အေရးကိုသာ  တစ်ဖက်သတ် 

ေဇာင်းေပးသည့်   အစွန်းေရာက်လစ်ဘရယ်ဝါဒကို  ဦးစားေပးြပစုပျိးေထာင်ခဲ့ြခင်း 

ေကာင့်ြဖစ်ေပသည်။  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတွင်ရှိရမည့် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့်  အမျိးသားေရး 

ဂဏ်ုသကိ ာှင့ ်မျိးချစ်စတ်ိကိ ုလွတ်လပ်မ စံ န်းများြဖင့သ်ာ တိင်ုးတာသည့ ် လစ်ဘရယ် 

ဝါဒှင့် အလဲအထပ်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ဗိတိသ ေရတပ်ကီးကိ ုမိုင်ေပါင်း ၈၀၀၀ ခရီးှင်ေစခဲ့သည်။

ဗိတိန်ြပည်သူများကလည်း     အမျိးသားေရးဂုဏ်သိက ာှင့် 

မျိးချစ်စတ်ိအရ ဗတိသိ ေရတပ်ကီးစစ်ပဲွအတွက် စတင်ထွက်ခွာချန်ိမှ 

စစ်ပွဲြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်  ရက်သတ ေြခာက်ပတ်ကာ   ကာလအတွင်း 

ေသာင်းေသာင်းြဖြဖ တစ်ခဲနက်ေထာက်ခံရပ်တည်ခဲ့ကသည်။

ေဖာက်ကလန်စစ်ပွဲတွင ်   ံးနိမ့်ခဲ့ရေသာ  အာဂျင်တီးနားတိုက 

လည်း ၁၉၈၆ ခုှစ် မက စီကိ ုကမ ာ့ဖလားေဘာလုံးပိင်ပွဲ ကွာတား 

ဖိုင်နယ်ပွဲစ်တွင် မဟာရန်ဘက ်အဂ  လန်အသင်းကို  မာရာဒိုနာ၏ 

သွင်းဂုိးှစ်ဂုိးအပါအဝင် ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့ ်အာဂျင်တီးနားအသင်း၏ 

အိုင်ရရှိမ အေပ     ေဖာက်ကလန်စစ်ပွဲ၏    ရာဇဝင်ေက းအြဖစ် 

လည်းေကာင်း၊ အမျိးသားေရးဂဏ်ုသကိ ာအြဖစ်လည်းေကာင်း  ြမင် 

ေအာင်ပွဲခံခဲ့ကသည်။

ြမန်မာိင်ုင၌ံမ ူ ပါတစဲွီ၊  ပဂု ိလ်စဲွ၊  ဂိဏ်ုးဂဏစဲွြပင်းထန်သမူျားှင့ ်

မသနိားမလည်သအူချိသည် ြမန်မာိင်ုင၏ံ အတတ်ိသမိင်ုးရာဇဝင်ှင့် 

အစ်အလာများကုိေြခကန်ကာ အမျိးသားေရးဂုဏ်သိက ာှင့် မျိးချစ် 

စိတ်တိုကို  ေမ့ေလျာ့ေနကသည်။   မင်းသားကီးမလုပ်ရ  ပတ်မကီး 

ထုိးေဖာက်ဆုိသည့်ှယ် အကမ်းဖက်အုပ်စုတုိက ြမန်မာိင်ုငကံိ ုကျ ံး 

ိင်ုငအံြဖစ်ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များအေပ  မျက်စ ိ

စုံမှိတ် အားေပးေထာက်ခံေနကသည်။ 

ပီးခဲ့သည့်လပိုင်းက တုတ်ြပည်မှေကျာင်းသား ၅၀၀ ကို တုတ် 

ြပည်တွင်းစစ်ှင့ ်ကိရုီးယားစစ်ပဲွအတွင်းက တတ်ုြပည်သူလွတ်ေြမာက် 

ေရးတပ်သားများရိက ာအြဖစ် စားေသာက်ခဲ့ရေသာ အာလူးအစိမ်းှင့် 

ဂျမံ န်များအား အစမ်းေက းကည့ေ်သာအခါ ေတာ်လှန်ေရးတွင် အသက် 

စွန်ခဲသ့ည့သ်ရူေဲကာင်းများ၏ ခက်ခမဲ များအေပ  လက်ရိှမျိးဆက်သစ် 

တို  ကိုယ်ချင်းစာနာခံစားမိခဲ့ကပီး အချိက မျက်ရည်များယိုစီးကာ 

ငိုေက းခဲ့ကသည်။

ြမန်မာုိင်ငံ၌မူ   ယခုရက်ပုိင်းအတွင်း   ုိင်ငံေတာ်၏လံု ခံေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးအတွက်  စွန်လ တ်စွန်စားတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရင်း 

ဒဏ်ရာရ၊ အသက်စွန်လ တ်သွားခဲ့ကသည့ ်တပ်မေတာ်သားအချိ၏ 

ြဖစ်စ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အစွန်းေရာက်များက လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာ 

ေပ တွင် ေလှာင်ေြပာင်သေရာ်ကာ ေရးသားခဲ့ကေလသည်။

ထိုသိုေသာ ပါတီစွဲ၊  ပုဂ ိလ်စွဲ၊  ဂိုဏ်းဂဏစွဲြဖင့ ်အစွန်းေရာက် 

လစ်ဘရယ်ဝါဒကုိ ကမ ာထင်ကာ အထိန်းအကွပ်မ့ဲကိးမ့ဲေလတံခွန် 

ပမာ   လွတ်လပ်မ စံ န်းများကို တရားေသကိုင်စွဲထားသူအချိ၏ 

ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များက အနာဂတ်ြမန်မာိင်ုငေံတာ်အတွက် စိုးရမ်ိ 

စရာေကာင်းသည်။ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်လူငယ်များနားေယာင်

ကာ  အမျိးသားေရးဂုဏ်သိက ာ   ဇာတိပုညဂုဏ်မာနှင့်    မျိးချစ် 

စတ်ိဓာတ်များ ေခါင်းပါးသွားမည့အ်ေရးကိလုည်း က န်ေတာ်ေတွးပမူ ိ

ပါသည်။ 

အချနိ်မီထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကပါစို။  ။

သာစည်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး သာစည် 

မိနယ်၌   ဆီထွက်သီးံှများ   ဆ ီ

ထတ်ုလပ်ုမ ကိ ုြမင့တ်င်ေပးိင်ုေရး 

အတွက် ေဆာင်းေနကာမျိးေစ့ 

ထတ်ုစိက်ုဧက ၂၅ ဧကကိ ုစိက်ုပျိး 

ေဆာင်ရက်         ထားရှိေကာင်း 

သာစည်မိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနမှ             မိနယ်မန်ေနဂျာ 

ေဒ မိုးမိုးေငွက ေြပာသည်။

စပ်မျိးေနကာမျိး ထုတ်လုပ်

အဆိပုါ ေဆာင်းေနကာမျိးေစ ့

ထုတ်ကွက်    ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

အဖိုလိုင်း ှစ်တန်းှင့် အမလိုင်း 

ေလးတန်းစိုက်ပျိးကာ  ပင်ကား 

ဝတ်မ န်ကူးြခင်းြဖင့ ် ေဆာင်ရက် 

ထားရိှေကာင်း၊ စိက်ုပျိးရာ၌ မဘိ 

လိုင်းကို စိုက်ပျိးေရးသုေတသန 

ဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ      ခံများမ ှ

မှာယူပီး  ေတာင်သူ ၁၀ ဦးကို 

ေရးချယ်ကာ စပ်မျိးေနကာမျိးကိ ု

စုိက်ပျိး     ထုတ်လုပ်ေနေကာင်း၊ 

ေဒသတွင်း စိက်ုပျိးေနေသာမျိးမှာ 

ှစ်မျိးြဖစ်ပီး    ဆင်းေရ ကာ(၂)

မျိးှင့ ်ေရဆင်း(၁)စပ်မျိးြဖစ်ကာ 

ေရဆင်း(၁)စပ်မျိးကို  မျိးထုတ ်

လုပ်ေနေကာင်း သိရသည်။

“မျိးေစထ့တ်ုလပ်ုတာက ေဒသ 

တွင်းမှာ မျိးလုိအပ်မ ကုိ ြဖည့်ဆည်း 

ကျိက်ထို  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန     ကျိက်ထိုမိနယ ်

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၁၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် 

ေြခာက်လဘတ်ဂျက်တွင် မွန်ြပည်နယ် ကျိက်ထိုမိနယ် မေလာေ့ချာင် 

ေကျးရာရှ ိ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏   ထုတ်ကုန်/ သွင်းကုန်များ   ကုန်ကျ 

စရိတ် အနည်းဆုံးြဖင့် ေဈးကွက်သို လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ သယ်ယူ 

ပိုေဆာင်ိင်ုေစရန် ရည်ရယ်၍ ြပည်နယ်အစိုးရရန်ပုေံငြွဖင့ ်Family-126 

ကုမ ဏီမှ    တာဝန်ယူေဆာင်ရက်သည့်   မေလာ့ေချာင်ေကျးရာ 

ကုန်ထုတ်လမ်း (ေြမသားဂဝ ံလမ်း ေပ ၅၂၈၀ X ေပ၂၀ X ၄  ေပ+၉ 

လက်မ) Box Culvert ှစ်စင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ အား ကျိက်ထုိ 

မိနယ်   ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန   ဦးစီးမှးှင့ ်

အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများက ယေနတွင် ကွင်းဆင်းကည့် သည်။

အဆိုပါ    ကုန်ထုတ်လမ်း   ရာ န်းြပည့်ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက 

ေကျးရာရိှ စိက်ုပျိးေြမ ဧက ၅၀၀ ေကျာ်မှ ထွက်ရိှမည့ ်လယ်ယာထွက်ကန်ု 

သီးံှများကိ ုရာသမီေရး ေဈးကွက်သုိလျင်ြမန်စွာ သယ်ယူပုိေဆာင်ုိင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                                     ၂၂၂

ေပးဖိုပါ။    အညာေဒသြဖစ်တာ 

ေကာင့ ်   ေနကာစိုက်ပျိးမ များ 

ပါတယ်။ ေဆာင်းမှာလည်း  များ 

တယ်။ မိုးမှာလည်း များပါတယ်။ 

ေနကာမိဘလိုင်းေတွကို မျိးစပ်  

ပီးထုတ်တာပါ။  ေရဆင်းစပ်မျိး 

ေနကာ(၁)ဆိုပီး ထုတ်ပါတယ်။ 

စပ်မျိးမဟတ်ုဘ ဲမျိးြပန်ယလူိုရတဲ ့

ဆင်းေရ ကာ(၂)ကိလုည်း    ေဒသ 

ေတာင်သူေတွ    အစိုက်များပါ 

တယ်။ မျိးထုတ်တာက ေရဆင်း 

စပ်မျိးေနကာ(၁)ကိ ုမျိးထတ်ုတာ 

ပါ။ စပ်မျိးထုတ်တာက ဆီထွက် 

သီးှံေတွရဲ   ဆီထုတ်လုပ်မ ကို 

ြမင့်တင်ေပးချင်လိုပါ။   ိုးိုးမျိး 

ဆင်းေရ ကာ(၂)က တစ်တင်းကို 

ဆီထွက်ပိဿာ     ှစ်ပိဿာခွဲ 

ရတယ်။ ေရဆင်းစပ်မျိး ေနကာ 

(၁)ကေတာ့       တစ်တင်းကို 

ေလးပိဿာခွဲ     ထွက်ပါတယ်။  

အဲဒါေကာင့်    ေရဆင်းစပ်မျိး 

ေနကာ(၁)ကိ ုပုိမုိတုိးချဲစုိက်ပျိးဖုိ 

ရည်ရယ်တာပါ။   ေအာက်တိုဘာ 

လဆန်းကတည်းက    စိုက်ခဲ့တဲ့ 

ေနကာေတွက ခုဆိုပန်းပွင့်ေနပါ 

ပီ။   ိုဝင်ဘာလကုန်   စိုက်တဲ့ 

ေနကာေတွဆိုရင ်     သားခွဲပီး 

ေရသွင်းေနပါပီ။ တစ်ပိင်တည်း 

စိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး”   ဟု 

၎င်းကရှင်းြပသည်။ 

အဆိုပါ        ေရဆင်းစပ်မျိး 

ေနကာ(၁)သည် ေရေြမအေြခခံ          

ေကာင်းပီး   သွင်းအားစုလည်း  

အြပည့်အဝ  ထည့်ေပးိုင်ပါက 

တစ်ဧကကုိ     တင်း ၄၀ မှ တင်း 

၅၀ ထိ ထွက်ရိှေကာင်း၊ ေဒသတွင်း 

အေနြဖင့ ်တစ်ဧကလ င် တင်း ၃၀ 

ေကျာ်ထွက်ရှိပီး        ေနကာ 

သက်တမ်းသည် ၈၅ ရက်    ရှိ 

ေကာင်း၊  ယင်းသိုစိုက်ပျိးြခင်း 

ေကာင့ ် ေဒသတွင်း  မျိးေကာင်း 

မျိးသန်များ ရရှိပီး အထွက် န်း 

လည်း      ပိုမိုထွက်ရှိေကာင်း၊ 

စိုက်ပျိးသည့ ်      ေတာင်သူများ 

ေရာင်းချရာတွင ်မျိးအြဖစ ် တစ် 

တင်းကိ ုေငကွျပ် ၅၀၀၀၀  န်းေဈး 

ရရှိပီး        ဝင်ေငွများလည်း 

ေကာင်းမွန်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

 မင်းထက်ေအာင်

(မန်းကိုယ်ပွား)

သာစည်မိနယ်၌ ေဆာင်းေနကာမျိးေစ့ထုတ်စိုက်ဧက ၂၅ ဧက စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်ထားရှိ

မိသစ ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

မေကွးတုိင်းေဒသကီး မိသစ်မိနယ်အတွင်းရိှ ေဒသခံေတာင်သူများ 

အေနြဖင့် ယခုှစ်တွင်  ဝါမျိးစုံ  ၂၃၇၅၇ ဧက   စိုက်ပျိးိုင်ခဲ့ပီး 

လျာထားဧကထက ်ဝါမျိးစုံ ၂၉၈ ဧက ပိုမိုစိုက်ပျိးိုင်ခဲ့ကာ  ယခုအခါ 

ဝါများ ေကာက်ယူေရာင်းချလျက်ရှိေကာင်း မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

မိသစ်မိ၌ ေဒသထွက်ဝါများ ေဈးအနည်းငယ်ြမင့်တက်ေသာ်လည်း ပုံမှန်ဝယ်ယူလျက်ရှိ
ဌာနမှ သိရသည်။

ဝါအမျိးအစားများအေနြဖင့်  ေရ ေတာင်(၈)၊  ေရ ေတာင်(၁၀)၊ 

ေငွချည်(၉)၊ ေငွချည်(၁၁)ှင့် ေငွချည်(၆)မျိးများကိ ု   စိုက်ပျိးကရာ 

အဓိကအားြဖင့ ်  ေဒသှင့်ကိုက်ညီပီး  အထွက် န်းေကာင်းမွန်သည့ ်

ေရ ေတာင်(၈)မျိးကို   အများအြပားစိုက်ပျိးကေကာင်း၊   မိုးေကာင်း 

ေသာက်  ဝါတစ်ဧကလ င် ဝါပိဿာချနိ် ၆၀၀ ခန်ှင့် ြဖည့်စွက်ေရ 

ထပ်ေပးပီး  စိုက်ပျိးိုင်ပါက ဝါပိဿာချနိ် ၈၀၀ ခန်  ထွက်ရှိိုင်ကာ 

စက်တင်ဘာလမှစ၍ ဝါများေကာက်ယူေရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယခင်လများက ဝါေကာက်ယူေရာင်းချချန်ိတွင် မိုးတွင်းရာသီြဖစ ်

သည့်အတွက် အစုိဓာတ်ပါဝင်မ များေကာင့် ဝါအရည်အေသွး မြပည့်မီ 

သည့်အတွက်  ဝါ တစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ် ၁၀၀၀ ေဈးသာ ေရာင်းချရ 

ေသာ်လည်း   ယခုမုိးလွတ်ရာသီြဖစ်သည့်အတွက်   ဝါတစ်ပိဿာလ င် 

ေငကွျပ် ၁၅၀၀ မှ ၁၆၀၀ အထိ  ဝယ်ယလူျက်ရိှပီး   ဝယ်ယရူရိှသည့ဝ်ါများကုိ 

မ ေလးမိသို တင်ပိုေရာင်းချလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

                               သန်းဝင်းထွန်း(ြပန်/ဆက်)

ကုန်ထုတ်လမ်းေဆာင်ရက်ေနမ  ကွင်းဆင်းကည့် 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ် ငါးသယဇံာတ 

များ ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး၊ လတူစ်ဦးချင်းငါးစားသုံးမ  တိုးတက်ေစေရး 

ှင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစရန်ရည်ရယ်၍ မင်းဧရာတတံားမှ တိုးြမစ်အတွင်းသို ငါးမျိး 

စိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယမန်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ အခမ်းအနားသုိ ဧရာဝတတီိင်ုး ေဒသ ကီး မအပူင်ခိင်ုစမီ ံ

အပ်ုချပ် ေရးအဖဲွဥက    ဦးညညီေီထွး၊ မအပူင်ခိင်ု ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 

ခိုင်ဦးစီးမှး ဦးဆန်းဝင်း၊ မအူပင်ခိုင်ရဲတပ်ဖွဲမှး ဒုတိယရဲမှးကီး 

ေအးလွင်၊ မအူပင်မိနယ ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ 

မိနယ် ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်း  ကီးကပ်ကွပ်ကဲေရးေကာ်မတ ီ အဖွဲဝင ်

များ၊ ခိင်ု/ မိနယ်ဌာနဆိင်ုရာများ၊ ေရလပ်ုသားများ၊ ေဒသခြံပည်သမူျား 

တက်ေရာက်ကပီး   တလုပ်လှငါးလုပ်ငနး်စခန်းှင့်    ေအာင်ဟိတ် 

ငါးလပ်ုငန်းစခန်းတိုမှ ှစ်လက်မအရယ် ငါးခုံးမငါးသား ေပါက်ေကာင်ေရ  

ငါးသန်ိးှင့်  ေရ ဝါငါးကင်းငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ တစ်သန်ိး စစုေုပါင်း 

ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရေြခာက်သိန်းအား မင်းဧရာတံတားမ ှတိုးြမစ် 

အတွင်းသို စုေပါင်းပီး ငါးမျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ် 

မအူပင်မိနယ ်    မင်းဧရာတံတားမ ှ

တိုးြမစ်အတွင်းသို ငါးမျိးစိုက်ထည့်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊  ၂၀၂၁

ရှာအလမ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

မေလးရှားိုင်ငံ၌     မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းခဲ့ြခင်း 

ေကာင့ ်ေရကီးေရလ ံမ  အကီးအကျယ်ြဖစ်ပွားခဲရ့ာ 

လူ ၁၄ ဦး ထက်မနည်းေသဆုံးပီး ြပည်သ ူ၇၀၀၀၀ 

ေကျာ် အိုးအိမ်စွန်ခွာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပီးခဲသ့ည့သ်တီင်းပတ်ကန်ုက    မိုးသည်းထန်စွာ 

ရာသွန်းမ ေကာင့ ် မေလးရှားိင်ုငတံစ်ဝန်း၌  အဆိုး 

ရားဆုံး ေရကီးေရလ ံမ များြဖစ်ပွားခဲ့ပီး မိကီးများ 

ှင့်     ေကျးရာအများအြပားတွင်    ေရလ မ်းမုိးမ များ 

ြဖစ်ပွားခဲက့ာ  အဓကိလမ်းများလည်း   ပတ်ိဆိုမ များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကွာလာလမ်ပူမိအနီးတွင် တည်ရိှေသာ ုိင်ငံ 

၏ လဦူးေရအထထူပ်ဆုံးှင့ ် အချမ်းသာဆုံးဆလီန်ေဂါ 

ြပည်နယ်သည်   ေရကီးေရလ ံမ ဒဏ်  အဆိုးရားဆုံး 

ခရံသည့ ်ေဒသတစ်ခြုဖစ်သည်။ ထိုအတ ူြပည်နယ်၏ 

မိေတာ် ရှာအလမ်မိရှိ ေနရာတချိသည် ယေန  

အထိ  ေရကီးမ များြဖင့ ် ရင်ဆိုင်ေနရဆဲြဖစ်သည်။ 

မေလးရှား၌ ေရကီးေရလ ံမ ေကာင့ ် ၁၄ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံးပီး ၇၀၀၀၀ ေကျာ် အိုးအိမ်စွန်ခွာခဲ့ရ

စင်ကာပ ူ ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

စင်ကာပူိုင်ငံသည ်      ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ

အသက် ၅ ှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ်ကေလးငယ် 

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ ကို ယခုလအတွင်း စတင်ေဆာင်

ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အဆိပုါအသက် 

အရယ်များအား  ထိုးှံေပးမည့် Pfizer 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကာကွယ်ေဆးများ 

သည်လည်း ဒဇီင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ေရာက် 

ရှိလာမည်ဟ ု    ေမ ာ်လင့်ထားေကာင်း 

စင်ကာပူိင်ုငကံျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ Pfizer  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများကိ ု  ဥေရာပမှ တင်ပို 

မည်ြဖစ်ပီး အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ပီး

ဟွိင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၁

ဗယီက်နမ်ုိင်ငံ၌ ယေနတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၆၃၂၅ ဦး ထပ်မံေတွရိှေကာင်း၊ ယင်းလူဦးေရအနက် ၁၆၃၁၆ ဦး သည် 

ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့် ကိုးဦးသည ်ြပည်ပမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသ ူများအနက်မ ှကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း ဗီယက်နမ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ တစ်ရက်အတွင်းကူးစက်ခံရသူများအနက ် မိေတာ်ဟွိင်းသည ်ကူးစက်ခံရသ ူ၁၇၀၄ ဦးြဖင့ ်အြမင့်ဆုံးြဖစ်ပီး 

ေတနင်ြပည်နယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၉၃၉ ဦး၊ ကာေမာြပည်နယ်၌ ၁၅၉၀ အသီးသီးရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၅၇၁၇၈၀ ရှိေကာင်းှင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ေ်သဆုံးသစူစုေုပါင်း ၃၀၀၄၁  ဦးရိှေကာင်း ဗယီက်နမ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ထိုြပင် ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ 

လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုမံျားမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၅၀၁၉၁ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၁၁၆၀၀၉၀ ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်ေအာက်တွင် ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

၁၄၀ ဒသမ ၄ သန်းေကျာ် အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                             ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

တိုကျိ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

ဂျပန်ုိင်ငံအစုိးရသည်  အာဖဂန်နစ တန် 

ိင်ုငအံား အေမရကိန်ေဒ လာ သန်း ၁၀၀ 

ခန်တန်ဖိုးရိှ အေထာက်အပံမ့ျား ေပးအပ် 

ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲေ့ကာင်း ယေနသတင်းများ 

အရ သိရသည်။

စီးပွားေရး ကေမာက်ကမြဖစ်ခဲ့

အာဖဂန်နစ တန်            ိုင်ငံအား 

တာလီဘန်တို      သိမ်းပိုက်ပီးေနာက ်

ေလးလေကျာ်ကာလတွင် အာဖဂန်နစ တန် 

ိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးသည်လည်း ကေမာက် 

ကမြဖစ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ ထိုေကာင့ ်

ုိင်ငံလူဦးေရ၏  ေြခာက်ရာခုိင် န်းသည်     

စားနပ်ရကိ ာ              မလုေံလာက်မ များှင့်   

ရင်ဆိုင်ခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။

နယူးေဒလီ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၅၃၂၆ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့်      လက်ရှိတွင ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း 

၃၄၇၅၂၁၆၄ ဦးရှိလာေကာင်း     အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏   ေနာက်ဆုံး 

ထုတ်ြပန်သည့် အချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

ထိုေကာင့ ် တပ်မေတာ်သားများသည ် ေနအိမ်များ 

တွင် ေသာင်တင်ေနကေသာြပည်သူများှင့် အစိုးရ 

၏ ခုိလ ံေရးစခန်းများတွင် ေနထုိင်ကေသာ ြပည်သူ 

များထ ံစစ်ဘက်သုံးသေ  ဘာများြဖင့ ်အစားအစာများ 

ြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိသည်။ 

ေဒသဆိင်ုရာအစိုးရသည် ကညူကီယ်ဆယ်ေရး 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် ေရကီးေရလ ံမ  ြဖစ်ပွား 

သည့ေ်နရာများသို   တပ်မေတာ်သားများှင့ ်   ကညူ ီ

ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်သား ေထာင်ှင့်ချ ီေစလ တ်ခဲ့ 

ေကာင်း သရိသည်။ သိုရာတွင် ယင်းကညူကီယ်ဆယ် 

ေရး လုပ်သားအင်အားသည ်ကူညီကယ်ဆယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရန်  မလုံေလာက်သည့ ်

အတွက် ေစတနာဝ့န်ထမ်းများကသာ အစားအစာှင့် 

သေ  ဘာများေစလ တ်ေရးအတွက် ကိးပမ်းလပ်ုေဆာင် 

ေနရေကာင်း  ေဝဖန်ေရးသမားများက  ေထာက်ြပ 

ေြပာကားခဲ့သည်။            ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

စင်ကာပူိင်ုင၌ံ အသက် ၅ ှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ် ကေလးငယ်များအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  ယခုလအတွင်း စတင်မည်
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ တိက်ုဖျက်ရာတွင်လည်း 

ထေိရာက်မ ရိှေကာင်းှင့ ်အသက် ၅ ှစ်မှ 

၁၁ ှစ်အရယ်ကေလးငယ်များအား ထိုးံှ 

ေပးရန်      စင်ကာပူကျန်းမာေရးသိပ ံ 

အာဏာပုိင်အဖဲွများက အတည်ြပေပးခ့ဲ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း    စင်ကာပကူျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အသက် ၅ ှစ်မှ   ၁၁ ှစ်အရယ် 

ကေလးငယ်များအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမ ကို    ဒီဇင်ဘာ 

လကုန်ပိုင်းတွင ်စတင်ိုင်ရန် စီစ်ထား 

ေကာင်းလည်း   စင်ကာပူကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံအား ကန်ေဒ လာသန်း ၁၀၀ ခန်တန်ဖိုးရှိ 

အေထာက်အပံ့များ ေပးအပ်ရန် ဂျပန်ိုင်ငံအစိုးရ ဆုံးြဖတ်
လက်ရှိတွင် အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ 

သည်   မိုးေခါင်ေရရှားမ ၊  ဆင်းရဲွမ်းပါး 

မ ှင့်      ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါတိုြဖင့ ်     

ရင်ဆိင်ုကံေတွေနရေကာင်း   သရိသည်။ 

ဂျပန်ိုင်ငံက         ေထာက်ပ့ံေပးမည့် 

အေထာက်အပံ့များသည်  ကမ ာ့စားနပ ်

ရိက ာအစီအစ်ှင့်        ယူနီဆက်ဖ်တို 

အပါအဝင်     ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်း 

၁၆ ခုမှတစ်ဆင့်      အစားအေသာက်၊ 

ေသာက်သုံးေရှင့ ်    ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများ  ေထာက်ပံေ့ပးမည့အ်စအီစ် 

အတွက် အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ယခုဂျပန်ုိင်ငံအစုိးရက ေထာက်ပ့ံ 

ေပးမည့အ်စအီစ်သည် အာဖဂန်နစ တန် 

ိုင်ငံအား    တာလီဘန်တို    သိမ်းပိုက ်

ပီးေနာက်   ဒတုယိအကမ်ိေထာက်ပံေ့ပး 

မည့် အစီအစ်ြဖစ်ပီး ေအာက်တုိဘာလ 

အတွင်းကလည်း   အာဖဂန်နစ တန် 

ိုင်ငံအား အေမရိကန်ေဒ လာ ၅၈ သန်း 

တန်ဖိုးရှိ အေရးေပ အေထာက်အပံ့များ

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင ်     ဂျပန်ိုင်ငံအစိုးရသည ်

အာဖဂန်နစ တန်      ြပည်သူများအား 

အေထာက်အပံ့များ ဆက်လက်ေပးအပ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း ဂျပန်ိုင်ငံ 

အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကား 

သည်။

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၅၃၂၆ ဦးရှိ
ထိုြပင် အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူ၄၅၃ ဦး ထပ်တုိးလာြခင်းေကာင့် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်     ေသဆုံးသူ 

စစုေုပါင်း ၄၇၈၀၀၇ ဦးရိှလာေကာင်း သရိ 

သည်။ အိ ိယိင်ုင၌ံ လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါပိုး    ေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း 

၇၉၀၉၇ ဦးရှိေကာငး် အိ ိယကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက် 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးုံအသီးသီးမ ှ

ဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၈၀၄၃ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သ ူစစုေုပါင်း ၃၄၁၉၅၀၆၀ ရိှလာေကာင်း 

အိ ိယ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာ 

ကားသည်။              ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၆၃၂၅ ဦးရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၇၅၉၂၆၈၃၀  ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

 ေသဆုံးသူ  ၅၃၈၀၀၈၅ ဦး

 ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ  ၂၄၇၆၈၀၆၉၈ ဦး

ဂျနီီဗာ    ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်သည်    ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ထက် ပိုမိုလျင်ြမန်စွာ ကူးစက်ပျံှံလျက်ရှိေကာင်း 

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွအကီးအက ဲဂဘီရယီီးဆပ်က သတေိပး 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွအတွင်းေရးမှးချပ် ဂဘီရယီီးဆပ် 

က ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ဂျနီီဗာရှိ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ  

ဌာနချပ်၌ ြပလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်း 

ေထာက်များအား အထက်ပါအတိင်ုး ေြပာကားခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲ

သည် တစ်ှစ်ခဲွနီးပါးကာကာလအတွင်း အွန်လုိင်းမှမဟုတ်ဘဲ  

လူကိုယ်တိုင်တက်ေရာက်ခွင့်ရရှိသည့ ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

သည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူများ 

သိုမဟုတ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးသူများ 

လည်း   ကူးစက်ခံရိုင်ေကာင်း   ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ 

အကီးအကဲ ဂီဘရီယီးဆပ်က ေြပာကားသည်။

Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့် Moderna 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ ဏီများ 

ကမ ူ၎င်းတို၏ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအား တတိယ 

အကိမ် အပိုေဆာင်းထိုးှံပါက အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ များကုိ ကာကွယ်ရာတွင် အကျိးရိှ ထိေရာက်ုိင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားထားသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်က ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ထက်
လျင်ြမန်စွာကူးစက်ပျံှံလျက်ရှိေကာင်း ကမ  ာက့ျန်းမာေရးအဖွဲေြပာကား

ဝါရှင်တန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ ပီးခဲသ့ည့သ်တီင်းပတ်အတွင်းက 

ေတွရှိခဲ့သည့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၇၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်သည် အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများ     ြဖစ်ဖွယ်ရှိေကာင်း 

အေမရိကန်ကျန်းမာေရးအာဏာပုိင်များက ေြပာကား 

သည်။

အေမရိကန် ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ် 

ေရးစင်တာ၏ ဒဇီင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ထတ်ုြပန်သည့် 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ ပီးခဲ့သည့ ်သီတင်းပတ်အတွင်း 

ေတွရှိခဲ့သည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ 

အေရအတွက်သည် ၇၃ ဒသမ ၂ ရာခုိင် န်းရိှမည်ဟု 

ခန်မှန်းထားေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် အေမရိကန်ုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၅၂၀၅၉၆၆၇  ဦးရှိေကာင်း၊ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၈၂၈၈၃၆ 

ဦးရှိေကာင်းှင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၄၀၇၁၉၀၄၇ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေမာ်စကို   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၅၉၀၇ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့ ်   ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀၂၆၇၇၁၉ ဦးရှိလာေကာင်း 

ုရှားိုင်ငံ၏     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကည့်ေရး 

ှင့်  တံုြပန်ေရးစင်တာ၏  ေြပာကားချက်အရ  သိရ 

သည်။

အလားတ ူလွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၀၂၇ ဦး ထပ်မေံတွရိှ 

ခဲ့သြဖင့် ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၉၉၂၄၉ 

ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၄၀၂၁၉ ဦး ရှိြခင်း 

ေကာင့်  ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း 

၉၀၅၅၁၉၉ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ် ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိဆ ဲ   လူနာေပါင်း  ၉၁၃၂၇၁  ဦးရှိ 

ေကာင်း ရှုားိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကည့ ်

ေရးှင့် တုံြပန်ေရးစင်တာ၏  ေြပာကားချက်အရ 

သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ  

အများဆုံးေဒသြဖစ်သည့ ်မိေတာ်ေမာ်စကိ၌ု လွန်ခဲ ့

သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသ ူ၁၉၀၆ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်မိေတာ်တစ်ဝန်းတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၀၀၇၆၁၆ 

ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အန်ကာရာ    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

တူရကီိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ ၁၈၇၆၂ ဦး  ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ် ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၁၈၉၈၈၁ ဦးရှိလာေကာင်း  

တူရကီိုင်င ံ  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက   ယေနတွင်  ေြပာကား 

သည်။

တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆုံးသူ ၁၇၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့ပီး အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း ၈၀၅၉၁ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးံုအသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရိှသူ ၂၄၄၉၇ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

တရူကီိင်ုငသံည် တတ်ုိင်ုငထံတ်ု Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကိ ု  ိုင်ငံအတွင်း  အေရးေပ အသုံးြပရန်   တူရကီ 

ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက  အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက ်  ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်ကို 

ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင် တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူေပါင်း ၅၇ သန်းနီးပါးရိှေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆး

ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူေပါင်း ၅၁ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ စုစုေပါင်း ၁၂၄ ဒသမ ၉၁ သန်းေကျာ် 

အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 

သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ တစ်ပတ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက်

၇၀ ရာခိုင် န်းေကျာ် အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူများ ြဖစ်ဖွယ်ရှိ

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၉၀၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၁၈ သန်းေကျာ်ရှိလာ



  ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်

အ ေြခအေန 

ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့ ်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

(၂၁-၁၂-၂၀၂၁) 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 ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိုင်ပါသည်။

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

လ  င်သာယာမိနယ်၌ ေငွကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၁
လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)  မိနယ်တွင် 
ေငွကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ စတ်ိက ူးသွပ် 
ေဆးြပားများ သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း ြမန်မာ 
ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 
ေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ   တပ်ဖွဲဝင်များ   ပါဝင်ေသာ 
ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် နံနက် 
၁၁ နာရီတွင်       ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်  ေမွးြမ 
ေရးစက်မ ဇုန်   ေရ ရင်ေအးေကျာင်း(၃)လမ်း 
တွင် မူးယစ်ေဆးဝါး အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေန 

ေကာင်း    သတင်းအရ   ေစာင့်ဆိုင်းေနစ် 
ရကုိဲကုိေအာင် ေမာင်းှင်ပီး လှဘုန်း၊ လှမျိးခင်၊ 
ေဇာ်ိုင်လတ်တိုလိုက်ပါလာသည့်  Mark-X 
ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့ ်လွင်ဖိးေအာင်  ေမာင်းှင် 
ပီး ထင်လင်းေအာင်၊ ဝင်းေမာင်င့်ှ မဇာြခည် 
ထွန်း၊ မနာအိတို  လိုက်ပါလာသည့ ် Fielder 
ေမာ်ေတာ်ယာ်၊  သန်ကိုဝင်း   ေမာင်းှင်ပီး 
လ  င်မျိးေအာင ်  လိုက်ပါလာသည့ ်  Crown 
ေမာ်ေတာ်ယာ် သုံးစီးတိုေတွဆုံ၍  ကိတင် 

ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား သိမ်းဆည်းရမိသည့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတူ 

ေတွရစ်။

ေရာက်ရှိေနသည့ ်ေကျာ်ေကျာ်၊   ချစ်ေဇာ်တို 
ှစ်ဦးှင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများ အေရာင်းအဝယ် 
ြပလပ်ုေနစ် ၎င်းတိုအား ထန်ိးသမ်ိးရှာေဖရွာ 
Mark-X ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပ ရှိ  သံေသတ ာ 
အတွင်းမှ ေဒသကာလတန်ဖိုးေငွကျပ်သိန်း 

၅၀၀၀ တန်ဖုိးရိှ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ငါးသိန်း 
သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတို ၁၃ ဦးကိ ုဥပေဒ 
အရအေရးယူထားရှိပီး     ကွင်းဆက်ြပစ်မ  
ကျးလွန်သူများကိ ုဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်
ထတ်ုလျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။  သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁
ယေန    ညေန ၅ နာရီခွဲအချနိ် 
တိုင်းထွာချက်များအရ   ကပ လီ 
ပင်လယ်ြပင်ေတာင်ပုိင်းှင့် ယင်း 
ှင့ ်    ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ 
မလက ာေရလက်ကားတွင် ြဖစ်ေပ  
ေနေသာ ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 
သည် ဆက်လက်တည်ရိှေနသည်။ 
ကပ လီပင်လယ်ြပင် ေတာင်ပိုင်း 
ှင့်    ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ ်
အေရှေတာင်ပိုင်းတိုတွင ်   တိမ် 
အသင့အ်တင့မှ် တမ်ိထထူပ်ေနပီး 
ကပ လီပင်လယ်ြပင်ေြမာက်ပိုင်း 
ှင့် ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ ်
တိုတွင် တမ်ိအနည်းငယ် ြဖစ်ထွန်း 
ေနသည်။                       မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

လ  င်းအနည်းငယ်မှ အသင့အ်တင့် 

ရိှမည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းုိး 

တန်းတစ် ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်   ေလးေပမှ 

ခုနစ်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။ မိုး/ဇလ

No Product Name Pack Size
Price in Kyats 

(Retail)
Company Name

Anti thrombosis

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

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

Symptomatic

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

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

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

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

Supportive

7
P.O Multivitamin with/ 

without zinc
3X10's / Box 5600 OLIVE

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

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

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



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   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     သတိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါ

သည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အသိေပး  းေဆာ်ေကညာချက်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ေရဦးမိနယ် ေရြမက ်

ေကျးရာ၌ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်ရန် 

ေရာက်ရှိေနသည့ ်KIA အဖွဲ၊ NLD ပါတီဝင် အစွန်း 

ေရာက်သမားများှင့ ်PDF အမည်ခံ   အကမ်းဖက ်

သမားများ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ   လပ်ုေဆာင်ရန် 

အတွက်  အစည်းအေဝး ြပလပ်ုရန် စေုဝးေနေကာင်း 

ေကျးရာသူ  ေကျးရာသားအချိက သတင်းေပးပို 

လာသြဖင့ ်  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက   ဒီဇင်ဘာ 

၂၀ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင်  ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ 

အကမ်းဖက်သမားေလးဦးကိ ုအေသဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး 

၎င်းတိုထံမ ှ  လက်နက်ခဲယမ်းအချိှင့ ်  ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိ

အဆိုပါေကျးရာအတွင်း  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက     လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ    အကမ်းဖက်သူများ   ဆုတ်ခွာ 

ထွက်ေြပးစ်    မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့ေသာ  ေနအိမ် 

ေြခာက်လုံးှင့် အကမ်းဖက်သူများက  ေနအိမ်များ 

ကို  အကာအကွယ်ြပ၍     ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့ ်

လက်နက်ငယ်ထိမှန်ခဲ့ေသာ  ေနအိမ်အချိအား 

ေတွရှိရပီး  ၎င်းေနအိမ်များအတွင်း၌    ေသဆုံး 

လျက်ရိှေသာ  အကမ်းဖက်သမားှစ်ဦး၏ အေလာင်း 

အား  လက်လုပ်  လက်ပစ်ဗုံးှင့ ် ဆက်စပ်ပစ ည်း 

တိုှင့်အတူ ထပ်မံ သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည်။

လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ် အကမ်းဖက် 

သမူျား မီး  ခဲမ့  ေကာင့ ် မီးေလာင်က မ်းလျက်ရိှေသာ  

ေနအိမ်များအား  မီးြငိမ်းသတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ပီး  ေကျးရာသူ  ေကျးရာသားများ ေအးချမ်း 

တည်ငိမ်စွာ   ေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက်   နယ်ေြမ 

လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ  တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်

ရှိေကာင်း  သိရသည်။             

                                             သတင်းစ်

ေရဦးမိနယ ်ေရြမက်ေကျးရာအတွင်း အကမ်းဖက်သူများ မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့ေသာ ေနအိမ်များအား 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက မီးြငိမ်းသတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်

ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ေရဦးမိနယ် ေရြမက်ေကျးရာ၌  အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်အတူ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့ ်လက်နက်ခဲယမ်းအချိှင့ ် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဒဇီင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ေရဦးမိနယ် ေရြမက်ေကျးရာ၌ အေသဖမ်းဆီးရမခိဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်သမားများ၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဒဇီင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ေရဦးမိနယ် ေရြမက်ေကျးရာ၌ အကမ်းဖက်သမားများက မီး  ဖျက်ဆီးခဲသ့ည့ ်

ေနအိမ်များ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

မဂ  လာဒုံ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁ 

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်    မဂ  လာဒုံမိနယ်    ြပန်ကားေရးှင့် 

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌  ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင်  မဂ  လာဒုံြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနှင် ့   မီးသတ်ဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်း၍ မီးေဘး 

အ ရာယ် အသပိညာေပး ေဆွးေွးေဟာေြပာပဲွ အစအီစ်ကိ ု ိက်ုကူး 

ထုတ်လ င့်ခဲ့သည်။

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ မီးေဘးအ ရာယ်အေကာင်း သိေကာင်းစရာ အသိပညာေပး ေဆွးေွး

မိနယ်      ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး 

ေဒ သ ာြမင့်ြမင့်ေကျာ်က    မီးေဘးအ ရာယ်    ကိတင်ကာကွယ ်

တားဆီးေရးှင့်ပတ်သက်၍  ြပည်သူများ သိသင့်သိထုိက်သည်များကုိ 

ေမးြမန်းေဆွးေွးရာ  ဒတုယိမိနယ် မီးသတ်ဦးစီးမှး ဦးညညီေီအာင်က 

မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက် 

ေနမ များ၊ အိမ်တိုင်း  မီးသတ်ေဆးဘူးများထားရှိရန်၊  မီးေလာင်မ  

မြဖစ်ပွားရန ် ြပည်သူများ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည် ့အချက်များှင့် 

လ ပ်စစ်ေကာင် ့  မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားရြခင်း  အေကာင်းအရာများကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ မီးသတ်ဦးစီးဌာနက တစ်အိမ်တက်၊ တစ်အိမ်ဆင်း 

လိုက်လံစစ်ေဆးြခင်း၊  အသိေပး  းေဆာ်ြခင်းများှင် ့    ေဈးများှင် ့

စာသင်ေကျာင်းများတွင်လည်း မီးြငိမ်းသတ်ေရး လက်ေတွသုပ်ြပ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ မီးသတ်ေဆးဘူးများ  အိမ်တိုင်းထားရှိိုင်ေရးှင့် 

မီးေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးတုိအတွက်  လုိက်လံ အသိေပး  းေဆာ် 

ြခင်းလပ်ုငန်းများ    ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်းကိ ုေဆွးေွးခဲေ့ကာင်း 
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ထိုသို ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိသူ မေအးေအးချစ်(ခ)ဘုတ်ဆုံမ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ 

ညေန ၄ နာရီခွဲတွင် ၎င်း၏ေနအိမ်သို ဒီတိုေနတာများ ထပ်မံလာေရာက်ပိုေဆာင်သ ူ

ချမ်းေအးသာစံမိနယ် ချမ်းေအးသာစံအေရှရပ်ကွက် အေြမာက်တန်းဗလီဝင်းေန  

ဦးသိန်းထွန်း(၄၇)ှစ် (ဘ) ဦးသိန်းေမာင်ှင့ ်၎င်း၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်ြဖဝင်း(ခ)

ဇိုင်တွန်ပီ (၄၂)ှစ် (ဘ)ဦးြမင့်ဦးတိုကိ ုဒီတိုေနတာကတ်သီး တစ်ဘူးလ င် ၁၀၀ ပါ  

၁၀ ဘူး စုစုေပါင်း  ၁၀၀၀ ှင့်အတူ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အထက်ပါအကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွေရးြပလပ်ုရာတွင် အသုံးြပမည့ ်ဒတီိေုနတာများ 

သယ်ယပူိုေဆာင်ခဲသ့ည့ ်ဖမ်းဆီးရမသိ ူတရားခမံျားကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယူိင်ုေရး 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

တရားခံများ၏   ထွက်ဆိုချက်အရ 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် မျိးကိုှင့် ရဲထွဋ်တို၏ 

ေစခိင်ုးမ ြဖင့ ်သန်ဇင်ဝင်း၊ ြမတ်ကိကုိလုင်း 

(ခ)မင်းဘုန်းမဟာ၊  ြပည့်ဖိးေအာင(်ခ) 

ကိုြပည့်၊  စိုးမင်းထွန်း(ခ)မုတ်ဆိတ်ှင့် 

ပဲခူးမိေန ဖမ်းဆီးရန်ကျန်  ကိုေကျာတ်ို 

ငါးဦးသည် ရန်ကန်ုမိေန ဖမ်းဆီးရန်ကျန် 

ေနလ၊    ပဲခူးမိေန   ဖမ်းဆီးရန်ကျန် 

ကလုားကီး၊ ကိပုိင်ု၊ ြမဝတီမိေန ဖမ်းဆီး 

ရန်ကျန် ဂျိကာ၊ ေညာင်ေလးပင်မိေန 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် မစ်ကတီိုှင့ ်ချတ်ိဆက်၍ 

ြမဝတီမိမှ ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်းများှင့ ်

လက်နက်/ ခဲယမ်းများကိ ုဂက်စ်အိုးများ 

အတွင်းထည့၍် လည်းေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ် 

ယာ်ေအာက် ကမ်းခင်းှင့ ်တံခါးေဘး 

အံဝှက်များအတွင်း၌   လည်းေကာင်း၊ 

စပါးသယ်ယာ်ြဖင့ ်စပါးအတ်ိများအတွင်း 

၌ လည်းေကာင်း သိုဝှက်၍ ခရီးသည် 

တင်ယာ်၊      ကိုယ်ပိုင်ယာ်များြဖင့ ်

သယ်ယူပိုေဆာင်ခဲ့ေကာင်း  ေဖာ်ထုတ် 

သိရှိရသည်။

တရားခံ  ထက်လင်းဦး(ခ)အိုဝမ်း၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ ြမတ်ကိုကိုလင်း(ခ) 

မင်းဘန်ုးမဟာှင့ ်ဖမ်းဆီးရန်ကျန် စိုးကီး 

တိုသည်   ဘုရားသုံးဆ ူ  PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲေခါင်းေဆာင် ဖမ်းဆီး 

ရန်ကျန် ဦးေကျာ်ထမှံ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်

ပစ တုိတစ်လက်ှင့် ပိွင့် ၃၈၀ ကျည်ေတာင့် 

၅၀ တိုကို    ဝယ်ယူခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် မျိးကိုှင့်  ရဲထွဋ်တို၏ 

ေစခိုင်းမ ြဖင့်    ခန်လင်းိုင်(ခ)ကိုခန် ၊ 

ြမတ်ကိုကိုလင်း(ခ)   မင်းဘုန်းမဟာတို 

ှစ်ဦးသည် လက်လပ်ုမိင်ုးများ ြပလပ်ုပီး 

ေညာင်ေလးပင်၊ ဒိုက်ဦး၊ ေဝါ၊ သနပ င်ှင့် 

ကဝ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ 

များသို   ြပန်လည်ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း 

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏ ထွက်ဆို 

ချက်အရ ပဲခူးမိအတွင်း  အကမ်းဖက ်

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရးလုပ်ငန်း ၉ ကိမ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ေဖာက်ခဲွမ များအေနြဖင့-်

-  ေဝယလွံင်သည် မတ် ၁၄ ရက်တွင် 

ပဲခူးမိ  ြမဝတီဘဏ်သို  လည်း 

ေကာင်း၊  ေမ ၄ ရက်တွင်  ပဲခူးမိ 

ဟံသာဝတီေဘာလံုးကွင်းကုိ လည်း 

ေကာင်း၊ ဇွန် ၆ ရက်တွင်  ပဲခူးမိ 

ဟံသာဝတီရပ်ကွက်ရှိ ပဲခူးတိုင်း 

စည်ပင်သာယာေရး    အဖွဲုံးကို    

၂၀၂၁ ခုှစ် မတ် ၁၄ ရက်တွင ်ပဲခူးမိ ရှင်ေစာပ ု

ရပ်ကွက်ရှ ိြမဝတီဘဏ် လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ပစ်ေပါက်ခံ 

ရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၁ ခုှစ် ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင ်ပဲခူးမိ ေဈးပိုင်း 

ရပ်ကွက်ရိှ မိနယ်လ ပ်စစ်ုံး၌ လက်လပ်ုမိင်ုးေပါက်ကဲွ 

ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင ်ပဲခူးမိ ပုဏ ားစု 

ရပ်ကွက်ေန    ြပည်ခိုင်ဖိးပါတီဝင်၏    ေနအိမ်သို 

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၁ ခှုစ် ိဝုင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ပခဲူးမိ ပဏု ားစ ု

ရပ်ကွက် မိိုးကုန်း ဟင်းသီးဟင်းရက်ေဈးတန်း၌ 

လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင ်ပဲခူးမိနယ ်

ေဂွတန်းရှည်ေကျးရာ၌   သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့ ်

လက်နက်/ခဲယမ်းများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင ်ပဲခူးမိ 

ဟသံာဝတီရပ်ကွက် ပဲခူးတုိင်း စည်ပင်သာယာေရးံုးဝင်း 

၌ လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

 လည်းေကာင်း     လက်ပစ်ဗုံး 

  ြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ေကာင်း။

 -  ေဝယလွံင်ှင့ ်ေအာင်ြပည့ခ်န်  

တို ှစ်ဦးသည် ဇူလိုင် ၄ ရက် 

တွင် ပခဲူးမိ ေစျးပိင်ုးရပ်ကွက် 

ရှိ    မိနယ်လ ပ်စစ်ုံးှင့် 

ဟံသာဝတီရပ်ကွက် အုပ်ချပ် 

ေရးမှးုံးကိ ုလက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်

ပစ်ခတ်ခဲ့ပီး       ရန်ိုင်ှင့် 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် ငိမ်းချမ်းတို 

မှ  လုံ ခံေရးအဖွဲဝင်များ၏ 

အေြခအေနကို   ေစာင့်ကည့ ်

ေပးခဲ့ေကာင်း။

 -  ေအာက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် 

စည်သူေကျာ်ှင့် ဖမ်းဆီးရန် 

ကျန်      ေအာင်ညီညီသွငတ်ို 

ှစ်ဦးသည် ပဲခူးမိ ဟံသာဝတီ 

ရပ်ကွက်ရိှ စည်ပင်သာယာေရး 

အဖဲွုံးကိ ု  လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်

ပစ်ခတ်ခဲ့ေကာင်း။

 -  ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ဖမ်းဆီး 

ရန်ကျန် သဟီေနာင်ေနာင်(ခ) 

ေနာင်ေနာင်သည်     ပဲခူးမိ 

ပုဏ ားစုရပ်ကွက်ရှိ ြပည်ခိုင် 

ဖိးပါတီဝင ် ဦးေအာင်ေဌး၏ 

ေနအိမ်ကို လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်

ပစ်ခတ်ခဲ့ေကာင်း။

 -  ိဝုင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ရေဲနာင် 

သည်  ပဲခူးမိ  ဥဿာမိသစ်        

ရပ်ကွက်ကီး(၂)   အုပ်ချပ် 

ေရးမှးံုးကုိ     လက်လုပ် 

မိုင်းြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ့ေကာင်း။

 -  ိဝုင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ဖမ်းဆီး 

ရန်ကျန် သဟီေနာင်ေနာင်(ခ) 

ေနာင်ေနာင်သည်    ပဲခူးမိ 

ပဏု ားစရုပ်ကွက်ရိှ မိိုးကန်ုး 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ေဈးတန်း 

ကိ ုလက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ပစ်ခတ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရှိရသည်။

ပဲခူးမိနယ်အတွင်း PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲဝင်များ၏    အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သူများအား လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ 

ြပည်သူလူထ ုအထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန် 

အတွက် အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး 

ေရးလပ်ုငန်းများ ြပလပ်ုြခင်းအား ဖမ်းဆီး 

ရန်ကျန် ေဇလတ် (NLD ပါတ၊ီ ပခဲူးမိနယ် 

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ေဟာင်း)က ေနာက်ကွယ်မှ ေထာက်ပံ့၍ 

ေစခိုင်းေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း   ေဖာ်ထုတ် 

သိရှိရသည်။

အထက်ပါ  ဖမ်းဆီးရမိသူများအား 

ဥပေဒအရထေိရာက်စွာ အေရးယူိင်ုေရး 

ဆက်လက်  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့်   ဆက်စပ်တရားခံများကို 

အြမန်ဆံုးဖမ်းဆီးရမိေရးအတွက် ၎င်းတို 

ပုန်းခိုရာေနရာများ၊  လ ပ်ရှားသွားလာ 

ေနထိင်ုမ သတင်းများ ရရိှပါက သက်ဆိင်ု 

ရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး တုိင်ကား 

ိုင်ပါေကာင်းှင့် မိရာများ အြမန်ဆုံး

ေအးချမ်းတည်ငိမ်ေရးအတွက ် ြပည်သူ 

တစ်ရပ်လုံး    ပူးေပါင်းပါဝင ်  ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန်     သက်ဆိုင်ရာက 

ေမတ ာရပ်ခ ံသတင်းထတ်ုြပန်ထားသည်။

သတင်းစ်

(ဝဲမှယာ) တရားခံ မိုးြမင့်လ  င်၊ ေအးေအးချစ်(ခ) ဘုတ်ဆုံမ၊ သိန်းထွန်း၊ ခင်ြဖဝင်း(ခ)ဇိုင်တွန်ပီ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  သာေပါင်းမိ  အမှတ်(၁) 

ရပ်ကွက ်ေရ ေညာင်ပင်တန်း ကွန်ကရစ်လမ်းဖွင့်ပွ ဲ

ကိ ုယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ကျင်းပရာ တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊   အေနာက်ေတာင် 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့် 

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ ်

ေပးကသည်။

ဦးစွာ တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်၊ တိင်ုးမှးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက ကွန်ကရစ်လမ်းကိ ု ဖဲကိးြဖတ ်

ဖွင့လှ်စ်ေပးကပီး(ယာပု)ံ လမ်းကိ ု ြဖတ်သန်းကည့်  

၍ လုိအပ်သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း  

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

သာေပါင်းမိ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်

ေရ ေညာင်ပင်တန်းလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

ိုဝင်ဘာလတွင် ေဆာင်းခိုငှက်ှင့ ်ဌာေနငှက်မျိးစိတ် ၁၀၆ မျိးမှ

ေကာင်ေရ ၁၀၃၅၉ ေကျာ် အင်းေလးကန်သို ဝင်ေရာက်ကျက်စား
ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေတာင်ေပ ေဒသ 

ြဖစ်ေသာ   ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

ခရီးသွားများ   စိတ်ဝင်စားရာ 

အင်းေလးကန်   ေဘးမဲ့ေတာသို 

ိုဝင်ဘာလတွင်  ေဆာင်းခိုငှက ်

ှင့ ် ဌာေနမျိးစိတ် ၁၀၆ မျိးမှ 

ေကာင်ေရ   ၁၀၃၅၉   ေကာင် 

ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး ဒီဇင်ဘာလတွင ်

လည်း   ဆက်လက်ဝင်ေရာက ်

ကျက်စားလျက်ရှိသည်။

ယခုှစ်   ေဆာင်းရာသီတွင ်

အင်းေလးကန်     ေဘးမဲ့ေတာ 

နယ်ေြမသို  ေဆာင်းခိုငှက်များ 

ိုဝင်ဘာလမှစ၍     ဝင်ေရာက ်

ခဲ့ပီး ၂၀၁၉ ခှုစ် ိဝုင်ဘာလတွင် 

ေဆာင်းခိုငှက ်   ေရေပျာ်မျိးစိတ ်

ေပါင်း ၃၀ မှ ေကာင်ေရ ၂၉၈၅ 

ေကာင်၊ ေဒသမျိးရင်းငှက်မျိးစတ်ိ 

၈၂ မျိးမှ ေကာင်ေရ ၂၀၉၄ ေကာင်၊ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်   ိုဝင်ဘာလတွင် 

ေဆာင်းခိုငှက ်မျိးစိတ် ၃၁ မျိးမှ 

ေကာင် ေရ ၅၉၆၁ ေကာင်၊ ေဒသ 

မျိးရင်းငှက်မျိးစိတ်  ၅၈  မျိးမှ 

ေကာင်ေရ ၄၅၄၇  ေကာင်၊ ၂၀၂၁ 

ခှုစ်   ိဝုင်ဘာလတွင်   ေဆာင်းခိ ု

ငှက်မျိးစိတ ်၄၅ မျိးမှ ေကာင်ေရ  

၅၂၄၈ ေကာင်၊ ေဒသမျိးရင်းငှက ်

မျိးစိတ် ၆၁ မျိးမှ  ေကာင်ေရ 

၅၁၁၁ ေကာင် အသီးသီးေဆာင်းခိ ု

ခဲသ့ည်။ ေရေပျာ်ငှက်မဟတ်ုေသာ  

အြခား ေဆာင်းခိုငှက်များအေန 

ြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်  ုိဝင်ဘာလတွင် 

ငှက်မျိးစိတ ်၂၇ မျိးမှ ေကာင်ေရ 

၁၀၆၁ ေကာင်၊ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် 

ငှက်မျိးစိတ ်၂၁ မျိးမှ ေကာင်ေရ 

၂၈၇၅ ေကာင်ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် 

ငှက်မျိးစိတ ်၂၅ မျိးမှ ေကာင်ေရ 

၁၈၈၄  ေကာင်ြဖင့ ်   ဝင် ေရာက် 

ကျက်စားခဲ့သည်။

အင်းေလးကန်     ေဘးမဲ့ေတာ 

သို    ကမ ာ့ေြမာက်ဝင်ိုးစွန်းမ ှ

ေဆာင်းခိုငှက်များ    ဒီဇင်ဘာလ 

အတွင်း   ဆက်လက်ဝင်ေရာက ်

ကျက်စားလျက်ရှိပီး   ခုတုတ် 

ှင့ ်  ခစုတ်ုငှက်များ    ေကာင်ေရ   

၃၀၀၀   ေကျာ်ခန်  ယခင်ှစ်ထက်     

ပိုမိုေဆာင်းခိုလျက်    ရှိသည်။    

အင်းေလးကန်       ဧရိယာတွင ်

ေတာိုင်းတိရစ ာန် ေနရင်းေဒသ         

ြပန်လည်     တည်ေထာင်ြခငး်    

စီမံကိနး်ကို    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှ      

၂၀၂၇-၂၀၂၈ ခုှစ်ထိ   ၁၀ ှစ် 

စီမံကိန်းအြဖစ်  လည်းေကာင်း၊  

အင်းေလးကန် ေရေဝေရလေဲဒသ 

စီမံကိန်းပထမ  ၁၀  ှစ်အား 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်      စတင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး စမီကံန်ိးလပ်ုငန်း  

လျာထားချက်များ     ြဖစ်သည့ ်

မျိးစိတ်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း၊        

တရားမဝင ်   ခိမ်းေြခာက်မ များ   

ကာကွယ်တားဆီးြခင်း၊ အင်းေလး 

ကန်အတွင်း    ေရြပင်ဧရိယာ 

ေလျာ့မ မြဖစ်ေစရန ်  ထိန်းသိမ်း 

ြခင်း၊ ကန်ေရြပင် သန်ရှင်းသာယာ 

လှပေရး    ဆည်ေြမာင်းဌာနှင့ ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ငါးှင့် 

ငှက်မျိးစိတ်များ    စားကျက ်

ကာကွယ်ြခင်းှင့်   သားေပါက ်

နယ်ေြမ ကာကွယ်တည်ေထာင ်

ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

အင်းေလးကန် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွ ဲ

များှင့် ေရဝပ်  ေဒသေဂဟစနစ် 

အား ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ၁၉၈၅ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်တွင် အင်းေလး 

ကန်   ေတာိုင်းတိရစ ာန်ေဘးမဲ့ 

ေတာအြဖစ် ဖဲွစည်းတည်ေထာင် 

ခဲ့သည်။ အင်းေလးကန် ေဘးမဲ့ 

ေတာသည် ိုင်ငံတကာဇီဝမျိးစု ံ

မျိးကွဲများ   ထိန်းသိမ်းေရးတွင ်

အေရးကီးေသာေကာင့် ၂၀၀၃ 

ခုှစ်တွင် အာဆီယံအေမွအှစ် 

ဥယျာ် (ASEAN Heritage Park)

အြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပီး အင်းေလး 

ကန် ေဘးမဲေ့တာနယ်ေြမအတွင်း 

လူသားှင့်    ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ  

ဟန်ချက်ညီညီ     အတူယှ်တွဲ 

ေနထိုင်    ထိန်းသိမ်းကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက်၂၀၁၅ 

ခုှစ် ဇွန် ၉ ရက်တွင် အင်းေလးကန် 

ေဒသအား      ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမ 

(Inlay Lake Biosphere Reserve) 

အြဖစ် သတ်မှတ်ေကညာခဲသ့ည်။  

အင်းေလးကန်သည်    ဘူမိူပ 

ထူးြခားေသာ   အြမင့်ပိုင်းတွင ်

တည်ရှိေသာေကာင့် အင်းေလး 

ကန် ေရဝပ်ေဒသအား ၂၀၁၈ ခှုစ်  

ဩဂုတ် ၁၀ ရက်တွင် အင်းေလး 

ကန် (Inlay lake Ramsar Site) 

အြဖစ်  သတ်မှတ်တည်ေထာင်ခဲ ့

ပီး  ရာသီအလိုက်  ေရ ေြပာင်း 

ကျက်စားေလ့ရှိေသာ   ေြမာက ်

ဝင်ိုးစွန်းမ ှ   ေဆာင်းခိုငှက်များ 

ကျက်စားသားေပါက်ရာ   ေဒသ 

ြဖစ်ေသာေကာင့်  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂ ရက်တွင်    အေရှ 

အာရှငှက်များ          ပျသံန်းရာ 

လမ်းေကာင်း     (East Asian 

Australian Flyway Net Work 

Site) အြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေဒသြဖစ်သည်။

အင်းေလးကန်         ေတာိုင်း 

တိရစ ာန်     ေဘးမဲ့ေတာအြဖစ ်

ဖွဲစည်းစ်က     ဧက  ၁၅၈၇၂၀ 

ကျယ်ဝန်းပီး       လက်ရှိတွင ်

၁၃၁၈၈၄ ဧကခန်    ကျယ်ဝန်း 

သည်။ ယခှုစ် ေဆာင်းခိငှုက်များ 

အင်းေလးကန်        ဧရိယာသို 

ုိဝင်ဘာလတွင် ဦးစွာဝင်ေရာက် 

ခဲ့ပီး ေရေပျာ်ေဆာင်းခိုငှက်ှင့ ်

ဌာေနငှက်မျိးစိတ်ေပါင်း    ၁၀၆ 

မျိးမှ ေကာင်ေရ ၁၀၃၅၉ ေကာင် 

ဝင်ေရာက်ကျက်စားလျက်ရှိကာ 

ဒီဇင်ဘာလတွင်လည်း ဆက်လက် 

ဝင်ေရာက်လျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။    

ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)

ဓာတ်ပုံ - ကူး

မိတ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

(၇၄)ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေနအကိ  မူလတန်းအဆင့် ကာယ/

eာဏ  စွမ်းရည်ပိင်ပွဲကို  ယေနနံနက်ပိုင်းက   ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန မိတ်ခိုင ်လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနတွင ်

ကျင်းပခဲ့သည်။

ပိင်ပဲွတွင် မလူတန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသေူလးများက အာလူး 

ေကာက်ပိင်ပဲွ၊ ဂုန်နီအိတ်စွပ်ခုန်ပိင်ပဲွ၊ ပူေပါင်းေဖာက်ပိင်ပဲွ၊ ေဆးေရာင် 

ြခယ် ပိင်ပွဲတိုကို ေပျာ်ရ င်စွာ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

မှ စက အပ်ုေခါက်နည်း သင်ကားြပသေပးကာ ပိင်ပဲွများ၌ ဆရုရိှသ ူ

များကိ ုတာဝန်ရိှသမူျားက ဗလာစာအပ်ုှင့ ်ခတဲမံျား ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                                       မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေပါက်ေတာ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

ရခိုင်ြပည်နယ ်ေပါက်ေတာမိ လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌ (၇၄)

ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ စကားပုံဆက်ပိင်ပွဲကို ယေန  

နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

အဆိုပါစကားပုံဆက်ပိင်ပွဲတွင်    အထက(ေပါက်ေတာ)မှ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ၃၀  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး  ပိင်ပွဲဝင ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား  အချိရည်၊  မုန်များြဖင့်  ဧည့်ခံ 

ေက းေမွး၍  အမှတ်တရလက်ေဆာင်များ  ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                      ေပါက်ေတာ(ြပန်/ဆက်)

မုဒုံ    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

မွန်ြပည်နယ်   မုဒုံမိနယ်တွင ်  (၇၄) ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေနအကိ ေဟာေြပာပွဲ၊ စာအုပ်ြပပွဲ 

ှင့် အားကစားပိင်ပွဲကိ ုယေနနံနက် ၁၀ နာရီက 

ြပန်ကားေရးှင့်   ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ  ေဟာေြပာပွဲတွင ်  ြပန်ကားေရးှင် ့

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   မိနယ်ဦးစီးမှးက 

လွတ်လပ်ေရးှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်သားစရာများ၊  

တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များ၏ အသက်၊ ေသွး၊ 

ေခ းေပါင်းများစွာြဖင် ့     လွတ်လပ်ေရးရရှိေအာင ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များ၊       ရရှိထားေသာ 

လွတ်လပ်ေရးအား   အေလးထားတန်ဖိုးထားပီး 

ကာကွယ်ထန်ိးသမ်ိးရမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ုအသပိညာ 

ေပး ေဟာေြပာခဲ့သည်။

ထိုေနာက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

စာအပ်ုစာေပများကိ ုတန်ဖိုးထားတတ်ေစရန်၊ စာေပ 

ဖတ် ြခင်းြဖင် ့ အသိပညာဗဟုသုတများ  တိုးပွား 

လာေစရန်အတွက် ခင်းကျင်းြပသထားသည့် စာအပ်ု/

စာေစာင်များကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ ေလ့လာဖတ်  

ကပီး ကာယ၊ eာဏ စွမ်းရည်ပိင်ပဲွများကုိ ကျင်းပ 

ကာ ဆုများေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ေအာင်မျိးသူ

(ြပန်/ဆက်)

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

ကာယ/ဉာဏ စွမ်းရည်ပိင်ပွ ဲကျင်းပ

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 
စကားပုံဆက်ပိင်ပွဲ ကျင်းပ

မုဒုံမိနယ်၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက်

လွတ်လပ်ေရးေနအကိ

ေဟာေြပာပွဲ၊ စာအုပ်ြပပွဲှင့် 

အားကစားပိင်ပွဲကျင်းပ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

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

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိုေသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ

မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 

အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 

သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 

သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  

ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ

ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို

ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်

ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်

ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 

ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 

မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 

တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဘားအံ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁

ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ်တွင ် လုပ်ငန်းခွင် 

အကိ မူလတန်းဆရာအတတ် 

ပညာသင်တန်း PPTT (၇/၂၀၂၀) 

ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆုိပဲွ အခမ်း 

အနားကို ယေနနံနက် ၈ နာရီက 

အဆိုပါေကာလိပ်   သီရိခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

ပါတီိုင်ငံေရးကင်းရှင်း

ေမာင်မယ်သစ်လွင်  ကိဆိုပွဲ 

တွင်      ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေစာြမင့်ဦးက     ေကျာင်းသား 

သူငယ်ေလးများအား     စာေပှင့် 

တစ်ခတုည်းသာမက       လမိ ာေရး 

ြခားရှိေစေရး၊     ဘက်စံုထူးခ န် 

သူများြဖစ်လာေရးကို ေလ့ကျင့် 

ဘားအပံညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိ လပ်ုငန်းခွင်အကိမလူတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိပဲွုကျင်းပ

ထားဝယ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၁ 

မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး လ ပ်ရှားမ 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကိ ု  ယေနနံနက်  ၁၀ နာရီက 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး   ထားဝယ်မိ  ထားဝယ် 

တက သုိလ်ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။ 

ေဆွးေွးပဲွတွင် သမိင်ုးဌာနပါေမာက  ေဒါက်တာ 

သင်းသင်းထွန်းက    ိုင်ငံသားတိုင်းတွင်ရှိရမည့် 

အေြခခစံတ်ိဓာတ်၊ ဘာသာလမူျိးအသားအေရာင်မခဲွ၊ 

မိမိတုိင်းြပည်၊  မိမိလူမျိး၊  မိမိဘာသာ၊ မိမိစာေပှင့် 

လူမျိးယ်ေကျးမ တိုကို    ချစ်ြမတ်ိုးသည့်စိတ်၊ 

တိုင်းြပည်လူမျိးေကာင်းစားသည်ကို ြမင်လိုေသာ 

စိတ်ရှိရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ှင့်

အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်အေကာင်း     ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍     သမိင်ုးဌာန    ပါေမာက ၊  ဌာနမှး 

ေဒါက်တာှင်းမာခင်က မိမိ၏အမျိးှင့်မိမိိုင်ငံကို

ချစ်ခင်ြမတ်ိုးြခင်း၊ ချစ်ခင်ြမတ်ိုးသည်ှင့်အမ  

မေပျာက်မပျက်မပိကွဲသွားေအာင်    ထိန်းသိမ်း

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်လုိေသာစိတ်၊     အမျိးှင့် 

တုိင်းြပည်ကိ ု  ေစာ်ကားကျးေကျာ်လာလ င်    အ ံး 

မေပးဘအဲသက်ေပး  ကာကွယ်    တိက်ုဖျက်လိေုသာ 

စိတ်၊ စည်းလုံးညီွတ်စွာ   ေနထိုင်တတ်ြခင်း ရှိရ 

မည်ြဖစ်ေကာငး်ှင့်       ြမန်မာ့သမုိငး်ေကာငး် 

တစ်ေလ ာက်  မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

လ ပ်ရှားမ များအေကာင်း     ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်   ဘာသာရပ်အသီးသီးမ ှ  ပါေမာက  

ဌာနမှများက မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ှင် ့အမျိးသားေရး 

စိတ်ဓာတ်အေကာင်း၊    ြမန်မာ့သမိုင်းေကာင်း

တစ်ေလ ာက် မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်

ေရးလ ပ်ရှားမ များအေကာင်းအရာများကိ ုစကားဝိင်ုး

အြဖစ်  အြပန်အလှန်  ေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                 ေကေကအယ်လ(်ထားဝယ်)

ထားဝယ်တက သိုလ်၌ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရးလ ပ်ရှားမ  အလုပ်ုံေဆွးေွးပွ ဲကျင်းပ 

သင်ကား   ေပးိုင်ေရးအတွက ်  

ယခုမှစ၍      ကိတင်ြပင်ဆင ်

ေပးကရန်      တိုက်တွန်းလို 

ေကာင်း၊ သိရှိေစာင့်ထိန်းရမည့်

ကျင့်ဝတ်များကိ ု ေစာင့်သိိုေသ 

ြခင်း၊     တည်ဆဲဥပေဒများကို 

ေလးစားလိုက်နာြခင်း၊ တာဝန် 

ှင့ ်ဝတ ရားများကိ ုေကျပွန်စွာှင့် 

ိုးသားေြဖာင့်မတ်စွာ ထမ်းေဆာင် 

ြခင်း စသည့်ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်း 

များကုိ လုိက်နာ၍  ပါတီုိင်ငံေရး 

ကင်းရှင်းပီး    ဝန်ထမ်းေကာင်း 

ဘဝကို  ခံယူကေစလိုေကာင်း၊ 

အစ်အမသဲင်ယေူလလ့ာေနမည့ ်

Life-Long-Learner ြဖစ်ေအာင ်

ကိးစားကေစလိုေကာင်း ေြပာ 

ကားသည်။

ထိုေနာက်   ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်၊ ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ်၊   ြပည်နယ် 

အစုိးရအဖဲွဝင်များှင့် တာဝန်ရိှသူ 

များသည်  သင်တန်းသား သင်တန်း 

သမူျားအား   ရင်းရင်းီှးီှး ေတွဆု ံ

 တ်ဆက်၍ အားေပးစကားများ 

ေြပာကားသည်။

လုပ်ငန်းခွင်အကိ  မူလတန်း 

ဆရာအတတ်ပညာ   သင်တန်း  

(၇/၂၀၂၀) တွင်  ကရင်ြပည်နယ ်

အတွင်းရှိ ေဒသခံ အမျိးသား ၂၉ 

ဦးှင့် အမျိးသမီး ၁၇၀ စုစုေပါင်း 

၁၉၉ ဦး တက်ေရာက်လျက်ရိှကာ 

ပညာေရး ဘာသာရပ် ှစ်ခ၊ု သင်ြပ 

နည်းဘာသာရပ် ငါးခု၊ ICT ှင့် 

ဖွံဖိးေရးဘာသာရပ် ေြခာက်ခု 

တိုကိ ုယခင်သင်တန်း များအတိင်ုး 

သင်ုိးကုန်သင်ကားပုိချေပးသွား

မည်ြဖစ်ပီး သင်တန်းဆံုးစစ်ေဆး 

ြခင်းစာေမးပွဲအပီးတွင် အေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများ၌ လက်ေတွ 

တန်းြပအေနြဖင့်       ၄၅ ရက် 

သာွးေရာက်  သင်ကားပီးမှသာ 

သင်တန်းပီးေြမာက်မည်ြဖစ်သည်။      

 ေစာမျိးမင်းသိန်း (ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊ ၂၀၂၁

ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ မေနာကံယ်ေကျးမ (၂)
ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

အားနည်းတဲ့သူ ကူညီကင်နာအားနည်းတဲ့သူ ကူညီကင်နာ

“ေြမးတို မေနကေြပာခဲ့တာေတ ွအမိမ်ာှြပနဖ်တ်ခ့ဲ 

ကေသးလား။”

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။” 

“ေအးကွယ် ဒါဆို မေနာကံသုံးပါးကိ ု  ရတ်ဆို 

ကည့်ကပါဦး။”

“နပံါတ်(၁) အဘိဇ ာဒ(အဘတ်ိဇာဒ)၊ နပံါတ်(၂)

ဗျာပါဒ၊ နံပါတ်(၃)  မိစ ာဒိ  ိ(မိတ်ဆာဒိတ်ထိ) တို 

ြဖစ်ပါတယ်။” 

ေမာင်ထူး၊ ကိဦုးှင့ ်ပစူူးမတိုသုံးဦးက ညညီာစွာ 

ြဖင့် သံပိင်ရတ်ဆိုလိုက်ကသည်။

“ေြမးတုိက တယ်ေတာ်ကပါလား၊ အသံထွက် 

မှန်ေအာင်လည်းရတ်ဆိုိင်ုကတာပ။ဲ ဝမ်းသာတယ် 

ကွယ်။” 

ေမာင်ထူးတိုသုံးဦး၏ မေနာကံသုံးပါးရတ်ဆို 

အပီးမှာ ဘိုးေလးက က်က ကည်ူးေကျနပ်စွာြဖင့ ်

ပံးရင်းချးီကျးစကားေြပာလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“မေနာကသံုံးပါးကိ ုပါဠေိရာ၊ အနက်အဓပိ ာယ် 

ေရာ အမ်ိမှာ သုံး၊ ေလးေခါက်ေလာက်ေတာ ့ြပန်ဖတ် 

ြဖစ်ပါတယ် ဘိုးေလး။” 

“ေြမးကေတာ့ ပူစူးမကိုမမီပါဘူးဘိုးေလးရာ၊ 

ှစ်ေခါက်ေလာက်ပဲ ြပန်ဖတ်ြဖစ်တယ်။”

“ပစူူးမတို၊ ေမာင်ထူးတိုထက် ေြမးကေတာပ့ိပုါ 

တယ်။ ငါးေခါက်တိတိ ြပန်ဖတ်ြဖစ်ပါတယ် ဘုိေလး။” 

“လိမ ာလိုက်ကတာကွယ်။    ေြမးတိုအားလုံး 

လမိ ာကပါေပတယ်။ ြပန်ဖတ်ြဖစ်တယ်ဆိတုာကိကု 

ေြမးတို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ေလးစားလုိက်နာတယ်၊ 

ကိးစားချင်စိတ်အြပည့်အဝရိှတယ်ဆုိတာ သက်ေသ 

ြပေနတာပဲ။  ဒီေတာ့ မေနာကံသုံးပါးရဲ   အနက် 

အဓိပ ာယ်ေတွကိုလည်း ေြမးတို ေကာင်းေကာင်း 

ြပန်ေြပာိုင်ကမှာေပါ့ေနာ်။” 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး ေြပာိုင်ပါတယ်။” 

“ေအးကွယ်၊ ေအးေအး။   မေနာကံသုံးပါးရဲ 

အဓိပ ာယ်ေတွကို ြပန်ပီးရတ်ဆိုလိုက်ကပါဦး။” 

“နံပါတ်(၁) အဘိဇ ာဒဆုိတာ သူတစ်ပါးရဲ ပစ ည်း 

ဥစ ာကို  မိမိပိုင်ြဖစ်ေအာင ်  မတရားကံစည်တာ။ 

နံပါတ်(၂) ဗျာပါဒရဲအဓိပ ာယ်ကေတာ့ သူတစ်ပါး 

ကိုေသေကျပျက်စီးေအာင် ကံစည်မ ြဖစ်ပါတယ်။ 

နံပါတ်(၃) မိစ ာဒိ  ိကေတာ့ ကံ- ကံ၏အကျိးကို 

မရိှဘူးဆိုပီး အယမှူားတာကိေုြပာတာပါ ဘိုးေလး” 

“သာဓုကွယ်- သာဓု၊ သာဓု၊ ေြမးတိုအားလုံး 

မှတ်eာဏ်ေကာင်းကပါတယ်။ ကိးစားသင်ယူလိ ု

စိတ်လည်းရှိကတယ်။  လိုက်နာမှတ်သားမ အား 

လည်း ေကာင်းတယ်။  အဒဲလီိ ုလမိ ာပီးေတာ်ကတဲ ့

ေြမးတိုကိ ုဘိုးေလးက ယ်ေကျးလမိ ာပုြံပင်စာအပ်ု      

တစ်အုပ်စီ လက်ေဆာင်ေပးမယ်။” 

“ဟုတ်က့ဲ၊ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ဘုိးေလး။ ေြမး 

တိုက ပံုြပင်ဖတ်ရတာလည်းကိက်ပါတယ်။” ဘုိးေလး 

က က်၏ စကားအဆုံးမှာ ပူစူးမက ြပန်ေြပာလိုက ်

ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ေြမးတိုှစ်သက်ကမယ်ဆိတုာ ဘိုးေလးသပိါ 

တယ်။ ေြမးတုိအရယ်ေတွ ဖတ်သင့်မှတ်သင့်၊ နားလည် 

ေနသင့်တ့ဲ ယ်ေကျးလိမ ာနဲဆက်စပ်တ့ဲ ဇာတ်နိပါတ် 

ေတာ်ပုြံပင်ေတ၊ွ စကားပုေံတ၊ွ ေလာကကျင့ဝ်တ်ေတ ွ

ကို  ရှင်းရှင်းလွယ်လွယ်နဲ    ဖတ်လိုေကာင်းေအာင ်

စာေရးဆရာေတကွ သီကံုးထားကတာေပါ့။ ဖတ်ရ 

တာ လွယ်ကူေချာေမာတယ်၊ ရှင်းလင်းထိမိတယ်၊ 

စကားေြပလည်း  ေြပြပစ်တယ်။   ေြမးတိုအရယ ်

ကေလးေတွနဲ  သင့်ေတာ်တာေပါ့ကွယ်။” 

“ဘိုးေလးေြပာတာနဲတင ်ေြမးတိုက ဖတ်ချင် 

လာပီေနာ်။” 

“ေမာင်ထူးရာ မင်းကလည်း ဘုိးေလးကေပးပါ့ 

မယ်လိုေြပာထားတာေတာင ်    အခုချက်ချင်းကို 

ဖတ်ချင်ေနပီလား။” 

“ဘိုးေလးက  န်းေနမှေတာ့   ပူစူးမလည်း 

ဖတ်ချင်လာပေီပါက့ိဦုးရဲ၊ ကိဦုးကေကာ မဖတ်ချင် 

ဘူးလား ေြပာေလ။” 

“အမှန်အတိုင်းေြပာရရင်ေတာ့ ဖတ်ချင်ေနပီ 

ေပါ။့ ဘိုးေလးေပးမယ့ ်ယ်ေကျးလမိ ာပုြံပင်စာအပ်ု 

ကို လိုချင်ေနပီေပါ့ဟာ။” 

ေမာင်ထူးတုိသံုးဦး၏ အြပန်အလှန်စကားများ 

ကို ဘိုးေလးက က်က   နားစွင့်ရင်း သေဘာတကျ 

ြဖင့် ဆက်ေြပာသည်။ 

“ေပးမှာပါ ေြမးတိုရဲ။  စာအပ်ုေတကွ ဒမှီာ ပါပါ 

တယ်။ ေြမးတိုြပန်ခါနီးမှေပးမလိုေလ။ ပုြံပင်စာအပ်ု 

အရင်ေပးလိက်ုရင် ေြပာလက်စြဖစ်ေနတဲ ့မေနာက ံ

ယ်ေကျးမ အေကာင်းေတွ ေှာင့်ေှးေနမှာေပါ့ 

ကွယ်။” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး။” 

“အခုပဲေြမးတုိမှာ ဒီပံုြပင်စာအုပ်ကုိ လုိချင်တ့ဲစိတ်၊ 

ဖတ်ချင်တဲ့စိတ်ေတွ ြဖစ်ေပ လာပီမဟုတ်လား။”

“ဟုတ်ပါတယ် ဘိုးေလး။” 

“ေအးေပါ့ - လုိချင်တယ်၊ ဖတ်ချင်တယ်ဆုိတာ 

စတ်ိကအရင်ြဖစ်ေပ တာေပါ။့ စတ်ိထကဲေန ဒပီုြံပင် 

စာအုပ်ကို လုိချင်လာပီ၊ ဘိုးေလးက ေပးမယ်ေြပာ 

တယ်။  အခထုလိည်းမေပးေသးဘူး။    ပုြံပင်ေတကွိ ု

ဖတ်ချင်ေနပီ။ အဲဒါလည်း စိတ်ကပဲ စတင်ြဖစ်လာ 

တာေလ။ အဲဒါေကာင့် အရာရာကုိ စိတ်ကပဲဦးေဆာင် 

ေနတာလို ေြပာချင်တာ။ လိခုျင်တယ်။ ဖတ်ချင်တယ် 

ဆိတုဲ ့ဆ ြဖစ်ေပ ေအာင် စတ်ိကေန ကစံည်  းေဆာ် 

ေနတာြဖစ်တယ်။” 

“ဘိုးေလးေရ- အဒဲလီိြုဖစ်တာ မေနာကအံြပစ်ကိ ု

ကျးလွန်မိတာလား။” 

“အခုအချနိ်၊ အခုြဖစ်ေပ တဲ့ဆ  အရေတာ့ 

မေနာကအံြပစ်ကိ ုကျးလွန်တာမြဖစ်ေသးပါဘူး။” 

“ဝူး...ေတာ်ပါေသးရဲ၊      အြပစ်များကျးလွန ်

မိပီလားလို။” 

“အြပစ်မြဖစ်ေသးပါဘူး ပစူူးမရယ်။ အေကာင်း 

က ရိှေသးတာကိုး။ ဒပီုြံပင်စာအပ်ုကိ ုဘိုးေလးကေပး 

မယ် ဆိုလိုရယ်၊ ဒီစာအုပ်ထဲကပုံြပင်ေတ ွဖတ်လို 

ေကာင်းေကာင်း၊ ေြမးတိုအရယ်ေတွနဲ  သင့်ေတာ် 

ေကာင်း၊ ဘိုးေလးကေြပာလို ေြမးတိုက ဒီပုံြပင ်

စာအုပ်ကုိ လုိချင်သွားတာ။ ပံုြပင်ေတွကုိ ဖတ်ချင်လာ 

တာေလး ဆ ကုိ  းေဆာ်ေပးသလုိြဖစ်ရလုိ လုိချင် 

မ ြဖစ်ရတာပါ။ ဒီပံုြပင်စာအုပ်ရဲ ပုိင်ရှင်ြဖစ်တ့ဲ ဘုိးေလး 

မသိေအာင် တိတ်တစိတ် လိုချင်ေနတာမှ မဟုတ် 

တာ။” 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး၊ မှတ်သားထားပါ့မယ်။”

“ဒီပုံြပင်စာအုပ်ေတွကိ ု   ဘိုးေလးက   အပိုင် 

မေပးဘ ဲေြမးတိုက ဖတ်ချင်လို ဘိုးေလးမသေိအာင် 

ယူသွားတာပဲြဖစ်ြဖစ်၊   ဘိုးေလးဆီကေန ခဏငှား 

သွားတာပြဲဖစ်ြဖစ် ယသွူားပီးမှ ေမေ့နဟန်ေဆာင်ပီး 

ြပန်မေပးရင်၊ ဒါမှမဟတ်ု ြပန်ေပးရမှာကိ ုသေဘာိုး 

နဲ  ေမေ့နတာမျိးြဖစ်ရင် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်

ဘုိးေလးပုိင်တ့ဲပံုြပင်စာအုပ်ကုိ ေြမးတိုအေနနဲ  ရယ ူ

ပုိင်ဆုိင်လာေအာင် တစ်နည်းနည်းနဲ  လုပ်ေဆာင်မိ 

တယ်ဆိုရင်ေတာ့  မေနာကံအြပစ်ကိ ု  ကျးလွန်မိ 

ေတာ့တာေပါ့။” 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး။” 

“အမှတ်မထင် ြဖစ်တတ်တာေတွေပါ့ကွယ်။ 

စာအုပ်ကိုခဏငှားပီး ြပန်မေပးမိကတာေတွက 

ေတာ့ ြဖစ်ိုးြဖစ်စ်သေဘာမျိးလိုေတာင ်ေြပာရ 

မလိုပါဘဲ၊ ြဖစ်ေနကျေတွများပါတယ်။ ဒါေပမယ့် 

သတိထားရမယ်။     တန်ဖိုးမများဘူးဆိုေပမယ့ ်

အဲဒါက သူတစ်ပါးပစ ည်းဥစ ာကို မိမိပုိင်ြဖစ်ေအာင် 

မတရားကံစည်တ့ဲသေဘာ သက်ေရာက်သွားတယ်။” 

“ဒါဆုိရင်ေတာ့   မေနာကံသံုးပါးထဲက   နံပါတ် 

တစ်ြဖစ်တဲ ့အဘဇိ ာဒရဲ အဓပိ ာယ်နဲအတတူြူဖစ်လို 

မေနာကအံြပစ်ကိ ုကျးလွန်မတိာေပါေ့နာ်ဘိုးေလး။” 

“ဟုတ်ပါ့ဗျာ၊ ပူစူးမေြပာတာ သိပ်မှန်တာေပါ့။ 

ဒါမျိးေတွက အမှတ်မထင်ြဖစ်တတ်တာေတွေပါ့။ 

သတိမထားရင် ြဖစ်သွားတတ်တယ်။ အေတာ်ကို 

သတိထားပီး ဆင်ြခင်ကရမှာ ေြမးတိုရဲ။” 

“ဟုတ်ကဲ့၊ မှတ်သားထားပါ့မယ ်ဘိုးေလး။” 

“ဒါမျိးကို အေသးအဖွဲေလးပါဆိုပီး ေပါ့ေပါ့ 

ေတွးရင် အြပစ်ကမေနဘူးေနာ်။ ေြမးတိုအားလုံး 

မှတ်သားလိုက်နာ ဆင်ြခင်ကရမှာ။” 

“ဟုတ်က့ဲဘုိးေလး၊ ေြမးတုိအားလံုး အမဲသတိ 

ထားပီး ဆင်ြခင်ကပါ့မယ်လို ကတိေပးပါတယ်။” 

“သာဓကွုယ် - သာဓ၊ု သာဓ။ု လိက်ုနာမှတ်သား 

ိုင်ကတာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ေြမးတိုအားလုံး 

ပညာတတ်ကီးေတွြဖစ်ကပီး  သက်ရှည်ကျန်းမာ 

ကပါေစကွယ်။” 

“ေပးတဲ့ဆုနဲ  ြပည့်ဝပါရေစ။” 

“ြပည့်ြပည့်ဝဝ ရရှိကမှာပါကွယ်။” 

ဘိုးေလးက က်က ေြပာေြပာဆိဆုိြုဖင့ ်ေမာင်ထူး 

တိုသုံးဦးအား လက်ေဆာင်ေပးမည်ဟု ေြပာထား 

သည့် ယ်ေကျးလိမ ာပုံြပင်စာအုပ် တစ်အုပ်စီကို  

ကမ်းေပးလိုက်ေလေတာ့သည်။       ။

“ဘယ်လုိလဲကွ ေမာင်သီဟရဲ၊   မင်းလူေတွ ခုထိ မလာကေသးပါ 

လား ...” 

“ကိုေအာင်ဘုတိုကိ ုေြပာတာလား ဘဘ” 

“ေအး ... ဟုတ်တယ်” 

“ဟုတ်ပါ့၊ ခါတိုင်း အခုလို ေနာက်မကျဖူးပါဘူး။ အခုဟာက...” 

 “ေဟာ ... ေြပာရင်းဆိုရင်းပဲေဟ့။ ဟိုမှာ ေြပးလာကတာ သူတို 

အုပ်စုပဲ မဟုတ်လား။” 

“ဟတ်ုတယ်၊ ဟတ်ုတယ် ဘဘေရ ...၊ ေရှဆုံးက ကိေုအာင်ဘေုပါ။့ 

သူေနာက်ကပ်ရက်က မမခင်စိန်ေလ။” 

“အမေလး ဘဘရဲ ...၊ ေမာလိက်ုတာြဖင့ ်အသက်ေတာင် ဘယ်လိ ု

ှရမလဲ မသိဘူး” 

“ေနပါဦး။ မခင်စိန်တိုက ဘာြဖစ်လာကလိုလဲ။” 

“သူေပါ့ ဘဘ၊ ေအာင်ဘုေပါ့ ...၊ ညိကီးလည်း အတူတူပဲ။” 

“ေဟ့ ... တိုှစ်ေယာက်ချည်း လ ဲမချနဲ ။ နင်နဲ  ဂွက်ေထာ်လည်း 

အတူတူပဲဟာ။” 

“ဒါက ေအာင်ဘုရယ်၊ နင် ... ရှည်ေနလိုပါ။” 

“ို ... ေနစမ်းပါဦးကွ၊ မင်းတိုက ဘယ်လိ ုဘယ်လိ ုြဖစ်လာလုိလဲ” 

“ဒလီိပုါ ဘဘ၊ က န်ေတာ်တို ဒကီိလုာေတာ ့လှည်းလမ်းမဖန်ုေတာ 

ထမှဲာ လူကီးတစ်ေယာက် လေဲနတာကိ ုခင်စန်ိကေတွေရာ၊ ေတွေတာ ့

က န်ေတာ့်ကို လှမ်းေခ တယ်” 

“ေအာင်ဘုေရ ... ဒီမှာ လူကီးတစ်ေယာက ်လဲကျေနတယ်လို၊ 

ခင်စိန်မက ... ခင်စိန်မက” 

“ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆက်ေြပာပါဦး။” 

“ဒါနဲ  က န်ေတာ်နဲ  ညိကီး အဲဒီလူဆီ အေြပးသွားကည့်ေတာ့ 

လား လား . . . အဲဒီလူကီးက ...” 

“ေဟ ့... ငါဓ့ား၊ လမူေရးဘူးကွ၊ ဘယ်ေကာင်ကိ ုေကာက်ရမှာလ။ဲ 

ဘာထင်တယ်၊ ညာထင်တယ်နဲ” ဆိုတဲ့ပီး သူလက်ဝါးကီးကိ ုဓားလို 

လုပ်ပီး လှမ်းရယ်လိုက်တယ်။   က န်ေတာ်တိုလည်း ေကာက်တာနဲ  

ေနာက်ဆုတ်ေြပးေတာ့တာ။ ဒီတွင်ညိကီးက ဒါ အရက်မူးေနတာ၊ 

မေကာက်နဲ။ တိုဝိင်ုးဆဲွပီး စရေအာင်ဆိတုာနဲ က န်ေတာ်တိုှစ်ေယာက် 

ေရာ၊ ခင်စိန်မတုိေရာ သူနားတိုးသွားကေတာ ့ခင်စန်ိမက ဟဲ.့.. အမယ် 

ေလး ေအာင်ဘုရဲ၊ လုပ်ပါဦး၊ ငါမကည့်ရဲဘူးဆုိေတာ့မှ သူပုဆုိးကီးက 

ကွင်းလုံးက တ်လလုကုိုး၊ ဒါနဲ  က န်ေတာ်တိုှစ်ေယာက် သူကိယ်ုကီးကိ ု

ဆဲွထ၊ူ သူပဆုိုးကိ ုြပန်ဝတ်ေပးနဲလပ်ု၊ သကူ ငါဓ့ားက လမူေရးဘူးဆိကုာ 

ဆိုကာနဲ  ဆဲေပါ့။    ဒီေတာ့ ခင်စိန်မနဲ  ဂွက်ေထာ်တိုက ... တခွီးခွီး၊ 

တဟီးဟီးနဲ  ရယ်ကေတာ့တာ။” 

“က န်ေတာ်တိုက    သူကိုေြခကဆွဲလိုက်၊ လက်ကဆွဲလိုက်နဲ  

လုပ်ရင် ... သူက လ ာေလး၊ အာေလးကီးနဲဆဲ၊ လက်ဝါးေစာင်းနဲ  

ခုတ်လိုခုတ်နဲ ၊ သူကကုန်းထေတာ့လည်း မထိုင်ရှာဘူး။ အေတာ့်ကို 

မူးေနတာ ဘဘရဲ။” 

“အင်း ... ို ... ဘယ်အရယ်ေလာက်လဲ။” 

“ေလးဆယ်ေလာက် ရှိပုံရတယ်။  ရာသားေတာ့ မဟုတ်ဘူး။ 

ရာသားဆိုရင ်သိမှာေပါ့” 

“ေအး ... ခရီးသွား၊ ရာနီးချပ်စပ်ကပ ဲေနမှာ၊ သူမှာဘာပစ ည်းေတ ွ

ပါေသးလဲ။” 

“ဘာမှ ပါဟန်မတူဘူး။ လူက စုတ်ဖတ်ဖတ်ရယ်။” 

“ေတာ်ေသးတာေပါ။့ ေတာ်ကာ သူပစ ည်းေတယွတူယ်၊ ဘာရယ် 

နဲ  မင်းတိုကိ ုစွပ်စွဲေနဦးမယ်။” 

“ဟုတ်က့ဲ ... အဲသလုိ ေပျာ်ေနတုန်း အချန်ိေနာက်ကျမှန်းသိတာနဲ 

သူကုိပစ်ထားခဲ့ပီး ြပန်ေြပးလာကတာ။ အဲ ... အေတာ်ေလးကာမ ှ

ဒအီတိင်ုးထားရင် ဒလီူကီးလှည်းကတ်ိေသမှာပဆဲိတုာကိ ုစုိးရိမ်တာနဲ  

သူဆြီပန်ေြပးကပီး ေခါင်းကေြခက ဝိင်ုးမကပီး သစ်ပင်ရပ်ိေအာက်မှာ 

သိပ်ထားခဲ့တယ် ဘဘ” 

“ေအး ... ေကာင်းတယ်၊ အိပ်ေပျာ်ပီး သူအမူးေြပရင် ထသွားမှာေပါ။့” 

“သူကို ကူညီတာ ကုသိုလ်ရလား ဘဘ။” 

 “ဟ... ရတာေပါ့။ ဒုက ေရာက်သူေတွလုိ သနားပီး ကူညီတာပဲဟာ။ 

သိုေပမယ့် သူကို စတာ၊ ေနာက်တာ၊ ေြပာင်တာ၊ ေလှာင်တာေတာ့ 

မလုပ်ရဘူး။ ဒါ ကိုယ့်မှာ အကုသိုလ်အြပစ ်ြဖစ်တယ်။” 

“တကယ်ေတာ့လည်း အရက်ေသစာ မူးယစ်ေသာက်စားတာဟာ 

ဘုရားမကိက်တဲ့ အလုပ်ပဲကွ။ လူပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အေတာ့်ကို 

အုပ်ဆုိးအကျည်းတန်ေစတယ်။ သူအတွက်နဲ  ေဘးလူေတ ွတယ်ပီး 

စိတ်ညစ်ရတယ်။                                         စာမျက်ှာ ၂၁ သို  »»



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊ ၂၀၂၁

ဓမ ဒတူ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏ ရရဲင့သ်တူို၏သတ ိ စာအပ်ုမှ ဆရာေတာ်၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

အပူဆုံးကို ိုင်တဲ့အပူအပူဆုံးကို ိုင်တဲ့အပူ ဓမ ဒူတ 

ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ 
အပူဆုိရင် လူေတွက မကိက်ကပါဘူး၊ 

လူလည်း  မပူချင်၊ စိတ်လည်း  မပူချင် 

ကပါဘူး။ တချိကေတာ့  ခါးပူ၊ နားပူ 

မခံိုင်ဘူးလို  ေြပာကပါတယ်။  ခါးက 

လည်းပ၊ူ နားကလည်းပရူတဲအ့ထ ဲစတ်ိပါ 

ပူလွန်းရင်ေတာ့  ေနဖိုေတာင်  မေကာင်း 

ေတာ့ဘူးလိုလည်း        ငီးတွားက

ပါတယ်။ 

ဒီလိုစကားေတွနဲ     အပူေတွကို  

ေြပာခဲေ့တာ ့  အပဆူိတုာ  လမူကိက်တဲ ့

အရာ တစ်ခပုလဲိုလည်း     ြမင်ိင်ုပါတယ်။ 

ေနာက်ပီး  ခ ာကိုယ်၊ လူေကာင်ကီးရဲ 

ရာသီဥတုေကာင့် ခံရတဲ့အပူ၊     မကား 

ချင်တာေတွကားရလုိ၊ ေဒါသ၊  ေလာဘ၊     

ေမာဟစိတ်ကို   ပူေလာင်ေစတတ်တဲ့      

ကေိလသာ ဓာတ်ဆိုး၊  ဓာတ်ညစ်အပလုိူ   

အပူ အမျိးမျိးကိုလည်း ေတွြမင်ိုင ်

ပါတယ်။ 

ဒီအပူေတွထဲမှာ မပါေသးတဲ့  အပူ 

တစ်မျိး ရှိပါေသးတယ်။   ေလာကမှာ 

ကေတာ့    ကိေလသာထက်ပူတဲ့အပူ 

မရှိေတာ့ပါဘူးတဲ့၊     ဟုတ်ပါတယ်၊ 

ကိေလသာကိ ု     မီးနဲလည်း  င်းထား 

ပါတယ်။ ဒီမီးအပူ ေလာင်မိက်လို ေမွး၊ 

အို၊ နာ၊ ေသေတွဆက်ပီး ေလာင်က မ်း 

ရတယ်လိုလည်း ေြပာထားပါတယ်။  

ဟုတ်ပါတယ်၊    ကိေလသာဆိုတာ  

ပပူန်ေစတတ်   ိှပ်စက်တတ်တဲ ့သေဘာ 

ရိှပါတယ်၊  စတ်ိကိပုပူန်ေစတာ  ပေူစတာ 

ကိေလသာပါ။    စိတ်ေအးေအးေနလို 

မြဖစ်ေအာင် အမဲပူေလာင်ေနေစတာ၊ 

  မိက်တာက   ကိေလသာပါ။  ကိေလ 

သာ ရှိတဲ့လူေတွ၊  သတ ဝါအားလုံးဟာ 

အမတဲမ်း ပပူန်ေနကရပါတယ်၊ စတ်ိအပ ူ

ခံေနရပါတယ်။ 

ေနာက် ဒီကိေလသာကပ ဲဒီစိတ်ကို 

ှိပ်စက်တဲ့  အလုပ်နဲလိုက်ပီး   မြပတ်

တရစပ်     ှိပ်စက်ေနပါေသးတယ်။     

စိတ်ကို ပူပန်ေအာင်၊ အခံရခက်ေအာင ်

ှိပ်စက်ေနတာ      လုပ်ေနတာဟာ 

ကိေလသာ အပူပါပဲ။ 

ဒီေနရာမှာ    အပူေတွထက်အပူကိ ု

ေြပာြပချင်ေတာ ့ ှိပ်စက်တဲ့သေဘာကိ ု

အပူနဲတွဲပီးေြပာြပပါမယ်။ 

မိမိတို စိတ်ေအးလက်ေအး ေနဖူးခဲ့ 

ပီလား၊ “တစ်လတန်သည် ၊ ဆယ်ရက် 

တန်သည်၊ တစ်ရက်တန်သည်ေပါ့” 

ေနဖူးဖိုမလွယ်ပါဘူး၊ တစ်ရက်ကို 

ခဏထားပီး တစ်ေနကိ ုတစ်နာရေီလာက် 

ဒါမှမဟုတ်  နာရီဝက်၊   ဆယ့်ငါးမိနစ် 

ေလာက် စတ်ိေအး လက်ေအးေနဖူးပီးပ ီ

လား၊ မေနဖူးခဲ့ေသးတာများပါတယ်။ 

“အရှင်ဘုရား၊   တပည့်ေတာ်မြဖင့ ်

ဒီအရယ်ေရာက်လာပီ    တစ်ခါမ ကို 

ေအးေအးေဆးေဆး မေနရပါဘူးဘုရား၊ 

အရှင်ဘုရားရဲ       ဒကာကီးကြဖင့ ်

ေအးေဆးေပါ့။  ဘာအပူအပင်မ  မရှိ 

ပါဘူး၊  ေရခဲတုံးေပ   တက်ထိုင်ထားတဲ ့

အတိုင်းပါပဲ” 

“အင်း …. ေကာင်းတာေပါ”့ 

“ဟင်-အရှင်ဘရုားကိလုာပီး စစ်က ူ

ေတာင်း ေလ ာက်ထားမှပဲ၊ ဒကာကီး 

ဘက်ကလိုက်တယ်လို  ြဖစ်သွားြပန်ပီ၊ 

သကူေနာင်ေရးဆိ ုတစ်ခမု မပပူါဘရုား” 

“ေအး ….  ေကာင်းတာေပါ”့ 

“ဟာ...  ဘယ်ေကာင်းမလဲဘုရား၊ 

သားေရး၊    သမီးေရး၊  စီးပွားေရး၊ 

ကျန်းမာေရးဆိုတာေတွ  ရှိေသးတာပဲ 

ဘုရား” 

“အဲဒါေတွကိုေရာ   ဒကာကီးက 

မလုပ်ဘူးလား” 

“ဘယ်လပ်ုမလဘဲရုား၊ သကူ တပည့် 

ေတာ်နဲ     အိမ်ေထာင်ကျကတည်းက

ေပ ေကာ့ေနလာတာ၊  အရှင်ဘုရားတို 

အသပိေဲလ၊ အဒဲါေကာင့ ်ေအးလွန်းတယ် 

ေြပာတာေပါ့ဘုရား” 

“ဟာ …. အဲဒါက  ေအးတာမှ 

မဟုတ်တာ၊ ပျင်းတာ” 

“ဟုတ်တယ်ေလ၊ ေနာင်ေရးမပူလို 

ပျင်းတယ ်ေြပာချင်တာဘုရား” 

“ဟာ …. ဟာ …. သွားမေရာ 

လိက်ုပါနဲ  ေနာင်ေရးမပတူာက သပ်သပ်၊ 

ပူတာကသပ်သပ်၊ ပျင်းတာက သပ်သပ်၊ 

ကိးစားတာက သပ်သပ်” 

“ဟင်း  ….   ပ်ကုန် ပီဘုရား၊ 

ေနာင်ေရးမပူရင ်   ပျင်းတာပ ဲ  မဟုတ် 

လားဘုရား” 

“အင်း …. အေတာ်ပဲ  အဆင်ေြပ 

တယ်ေြပာရမယ် အခပု ဲဒအီပအူေကာင်း 

ေတွ  စိတ်ထဲမှာ စ်းစားေနမိတာ၊ ဒကာ

မကီး မ ပ်ေအာင် ရှင်းြပပါမယ”် 

“မှန်ပါ့ဘုရား”  

“အပူဆိုတာက  ရာသီဥတု   အပူ 

ဆုိတာရိှတယ်။  ကိေလသာ  အပူဆုိတာ 

ရိှတယ်၊ ရာသဦတအုပဆူိတုာ ကိယ်ုခ ာ 

ေကာင်ကီးကို  ပူေအာင်  တိုက်ိုက ်

လပ်ုိင်ုတယ်၊ ေအးေအာင်လည်း လပ်ုိင်ု 

တာေပါ့။ အမှန်ကေတာ့ လူေြပာသူေြပာ 

အပူလည်း ေလာင်ပီးပူတာပါပဲ၊ လူေြပာ 

သေူြပာ အေအးဆိတုာလည်း ေလာင်ပီး 

ေအးတာပါပဲ၊       ေလာင်တဲ့သေဘာ 

ချင်းေတာ့ တူတူေပါ့” 

“ဟင်  ...   ဘယ့်ှယ့်ေလာင်ပီး 

ေအးတာပါလဲဘုရား” 

“အင်း  ….   ပ်သွားပီနဲတူတယ်၊ 

ပူတယ်ကို   ေလာင်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ  

လ ဲသုံးလိုက်မိတယ်၊   အပူနဲ ကံလည်း 

ဒီခ ာကိုယ်  ဒုက ေရာက်တယ်၊ ေလာင် 

လုိေပါ့။ အေအးနဲ ကံလည်း ဒီခ ာကုိယ် 

ဒုက ေရာက်တာပဲ၊ ေလာင်လိုေပါ့” 

“ဒေီတာ ့လေူြပာသေူြပာ အပအူေအး 

အြပင် ေတေဇာဓာတ်လိုေခ တဲ ့ပေူလာင် 

မ သေဘာ၊ ဒီသေဘာနဲ  ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်း 

ဒီုပ်ေကာင်ကီး    ဒုက ေရာက်တယ်လို 

ေြပာချင်တာပါ” 

“ဪ ဟုတ်ပီ၊ ဟုတ်ပီ သေဘာ 

ေပါက်ပါ ပီဘုရား” ။ 

“ကဲ ဆက်ကဦးစို ရာသီဥတု အပူ 

အေအး ေတေဇာမီးက  ကိယ်ုေကာင်ကီး 

ကိေုလာင်တယ်၊ ပေူစတယ်၊ ေနာက်တစ်ခ ု

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စတဲ ့ကေိလသာ 

မီးက  စတ်ိကိေုလာင်တယ်၊  ပေူစတယ်လို 

အပူှစ်မျိး အရင်မှတ်ထားလိုက်ပါဦး” 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ယ်ေကျးလိမ ာပေဒသာ ၃၈ - ြဖာ မဂ  လာ ဒဂုန်ေမာင်(ရန်ကုန်တက သိုလ်)

ဆက်ဆံေရးမဂ  လာ
လူမိုက်ဆိုလ င် ေရှာင်ေသွလ ဲလို၊

မမှီဝဲနဲ  ကင်းေအာင်ေန၊

ပညာရှိကိ ုအရှည်တွဲလို၊ 

မှီဝဲဆည်းကပ ်နည်းယူေစ။

သုံးပါးရတနာ မိဘများှင့်၊ 

ဆရာသမားကိ ုပူေဇာ်ေလ။ 

ချမ်းသာကိုေပး ဆက်ဆံေရး၊ 

ေမ ာ်ေတွး သုံးချက်ေပ၊

အဲဒါမှ ဗုဒ ဝါဒ ကမ ာ့မဂ  လာေတွ။

သားတို သမီးတို၊ ေမာင်တို မယ်တိုနဲ  အရယ် 

သုံးပါးစလုံး ဒကီဗျာေလးကိ ုဖတ်ဖူး၊ ကားဖူးကမှာပါ။ 

အမည်က “ဆက်ဆေံရးမဂ  လာကဗျာ” တဲ။့ ဆက်ဆ ံ

ေရး မဂ  လာသံုးပါးကုိ ဆရာကီး ဒဂုန်ဦးထွန်းြမင့်က 

ကဗျာအြဖစ် သီကုံး ဖဲွဆုိခ့ဲတာြဖစ်တယ်။ “၃၈- ြဖာ 

မဂ  လာသံေပါက်ကဗျာများ” လိုလည်းေခ တယ်။

အထူးထင်ရှားလူကိက်များတဲ ့ယ်ေကျးလမိ ာ 

ကဗျာေတွေပါ့ကွယ်။

ဆက်ဆံေရးဆိုတာကေတာ ့လူမ ပတ်ဝန်းကျင ်

မှာ  အသက်ရှင်ေနသမ ကာလပတ်လုံး    ေနစ် 

ေရှာင်လ ဲလိုမရတဲ ့ကစိ တစ်ခေုပါ။့ လသူားတို တစ်ဦး 

နဲတစ်ဦး၊ တစ်မိသားနဲ  တစ်မိသား၊ လူမျိးတစ်မျိးနဲ  

တစ်မျိး ကူးလူးယှက် ယ် ဆက်ဆေံနကရတာပေဲလ။

သားတို၊ သမီးတို၊ ေမာင်တို၊ မယ်တိုရဲ လူမ  

ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ေနစ်ထိေတွဆက်ဆံ၊ ေြပာဆို၊ 

ေပါင်းသင်း၊  ေနထိင်ုရာမှာ  လိက်ုနာကျင့သ်ုံးိုင်ကဖို 

နည်းနာေတွကို သံေပါက်ကဗျာအြဖစ ်သီကုံးဖွဲဆိ ု

ထားတာြဖစ်တယ်။

မဂ  လာသံေပါက်ကဗျာ ၃၈- ြဖာလိုေခ တဲ့ ၃၈- 

ြဖာမဂ  လာြဖစ်ဖုိအတွက် ဆက်ဆံေရးမဂ  လာ သံုးပါး၊ 

ေနထိုင်ေရး မဂ  လာ သုံးပါး၊ သင်ကားေရးမဂ  လာ 

ေလးပါး၊ ြပစုေရးမဂ  လာ သုံးပါး၊ လိုက်နာကျင့်သုံး 

ေရးမဂ  လာ ေလးပါး၊ ေရှာင်က်ေရးမဂ  လာ ေလးပါး၊ 

စိတ်ထားေရးမဂ  လာ ငါးပါး၊   သညး်ခံေရးမဂ  လာ 

ေလးပါး၊ ခိး ခေံရးမဂ  လာ ေလးပါး၊ စတ်ိဓာတ်ကံခ့ိင်ု 

ေရးမဂ  လာေလးပါးတိုနဲ  ဖဲွစည်းထားတာြဖစ်တယ်။

ဆက်ဆံေရး၊    ေနထိုင်ေရး၊  သင်ကားေရး၊ 

ြပစုေရး၊  လုိက်နာကျင့်သံုးေရး၊   ေရှာင်က်ေရး၊ 

စိတ်ထားေရး၊ သည်းခံေရး၊ ခိး ခံေရး၊ စိတ်ဓာတ် 

ကံခ့ိင်ုေရးဆိတုဲ ့လမူ ဘဝရှင်သန်ေရးမှာ အေရးပါတဲ ့

အချက်ကီး  (၁၀) ချက်ပဲေပါ့ကွယ်။ တန်ဖုိးမြဖတ်ုိင်တ့ဲ   

ဘဝရှင်သန်မ ၊  ယ်ေကျးလိမ ာနည်းလမ်းေကာင်း

ေတွပဲေပါ့။

ပထမဆုံးေဖာ်ြပထားတဲ့ ဆက်ဆံေရးမဂ  လာ

ကဗျာဟာ ဆက်ဆေံရးမဂ  လာသုံးပါးကေန ြဖစ်ေပ  

လာရတာ။

ဆက်ဆံေရးမဂ  လာ သုံးပါး

၁။  အေသဝနာစ ဗာလာနံ

၂။  ပ  ိတာန  ေသဝနာ

၃။  ပူဇာစ ပူဇေနယျာနံ တိုြဖစ်တယ်။

ြမန်မာလိအုဓပိ ာယ်ေတကွေတာ ့မှတ်သားရတာ 

ရှင်းလင်းလွယ်ကူတယ်။

နံပါတ်တစ်ြဖစ်တဲ့   “အေသဝနာစ ဗာလာနံ” 

ဆိတုာ လမူိက်ုကိ ုမေပါင်းသင်းရလိုေခ တယ်။ နပံါတ် 

ှစ်ြဖစ်တဲ့ “ပ  ိတာန  ေသဝနာ”ကေတာ့ ပညာရှိ 

ကို ေပါင်းသင်းရမယ်တဲ့။ နံပါတ်သုံးြဖစ်တဲ့ “ပူဇာစ 

ပူဇေနယျာနံ” ဆိုတာကေတာ့ ပူေဇာ်ထိုက်သူကို 

ပူေဇာ်ရမယ်လို အဓိပ ာယ်ရတာေပါ့ကွယ်။

သားတို၊ သမီးတို၊ ေမာင်တို၊ မယ်တို လူငယ် 

လူရယ်ေတွအတွက်တင်မကဘဲ လူတိုင်းလူတိုင်း၊ 

အသက်အရယ်မေရး လိုက်နာကျင့် ကံသင့်တဲ ့လူမ  

ဆက်ဆံေရးနည်းလမ်းေကာင်းေတွပဲေပါ့။

လူမိုက်ကိ ုမေပါင်းသင်းရ။

ပညာရှိကိ ုေပါင်းသင်းရမယ်။ 

ပူေဇာ်ထိုက်သူကိ ုပူေဇာ်ရမယ်။

ြမန်မာလိအုဓပိ ာယ်  အှစ်ချပ်ပါပ။ဲ အသက်ရှင် 

ေနသမ       ကာလ   ဘဝတစ်ေလ ာက်လံုး မှတ်သား 

ထားရမှာ။

၃၈-ြဖာမဂ  လာကဗျာေတွကုိ ဖတ်မှတ်ကာကျင့်ကံ 

လိက်ုနာလပ်ုေဆာင်ကမယ်ဆိရုင် သားတို၊ သမီးတို၊ 

ေမာင်တို၊ မယ်တိုဟာ ယ်ေကျးလိမ ာတဲ့ သူေတာ် 

ေကာင်းေတွြဖစ်လာမှာ ဧကံမုချပဲ ေပါ့ကွယ်။       ။  

»»စာမျက်ှာ ၂၀ မှ  

တိုငယ်ငယ်က... ဆရာေတာ် ဦးဗုတ်ရဲ ဆုံးမစာတစ်ပုဒ် ရဖူးတယ”် 

“ဥစ ာလုပ်ြခင်း၊ ြငင်းခုံများစွာ၊ ေရာဂါထူေြပာ၊ ေကျာ်ေစာမဲ့တုံ၊ 

မလုံအဂ   ါ၊ ပညာနည်းရှာစွ၊ ဤေြခာက်ပါးကား ေသာက်စားေသစာ 

အြပစ်တည်း ... တဲ့” 

“ကဲ ... ဆရာေတာ်ကီး ေြပာတာေတွ မမှန်ဘူးလား”

 “မှန်တယ် ဘဘ” 

“ဒီကားထ ဲမလုံအဂ   ါဆိုတာေလ ဂွက်ေထာ်တိုများ တခွီးခွီးနဲကို 

ပါးစပ်ကီးပိတ်ပီး ရယ်ေမာေနလိုက်တာ” 

“အံမာ ... နင်တိုှစ်ေယာက်ေကာ တဟားဟားနဲေလ” 

“ကဲ ... ဒီမှာကည့်၊ ဒီလူမယ် လူယ်ေကျးမ ဆိုတာေတွ ရှိေသး 

လိုလား” 

“မရှိဘူး   ဘဘ...၊ ဖင်ေပ ေခါင်းေပ နဲဟာ၊  သူပါးစပ်ကလည်း 

အယုတ အနတ ေတွ ထွက်လိုက်လို” 

“အေြပာအဆိုကေကာ ယ်ရဲ လား” 

“မယ်ဘူး၊   ကမ်းလိုက်ရမ်းလိုက်တာ၊   ိုေပမယ့် ဒီလူဒုက  

ေရာက်ေနေတာ့ မင်းတိုက မေနရက်ဘူး၊ ကူညီသင့်တာကိ ုကူညီရ 

မှာပဲ။ ိုေပမယ့် ... ကိုယ့်များ ဒုက ေပးဦးမလားဆိုတာလည်း 

တစ်ဖက်က ငဲ့ရေသးတယ်။ သူပါတဲ့ပစ ည်း ဒီကေလးေတွယူတယ ်

ဘာတယ်နဲ ေပါ့ကွာ၊ အဲ ... စိတ်ချရမယ်၊ မယူရဘူးဆိုရင်ေတာ့ 

မင်းတုိက လူယ်ေကျးေလးေတွဆုိေတာ့ ဒုက သည်အများကုိ အကူ 

အညေီပးခဲတ့ာ လူတာဝန်တစ်ခ ုေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်းလုိ ဆိရုမှာပေဲပါ”့ 

 ကဲ ... နားကေသးတာေပါ့။

 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၂၅၉ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၈၀ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

(၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

 ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 
ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၄,၄၂၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၂၅၉) ဦးေတွရိှရပါသည်။ ထုိေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ ရာခုိင် န်းမှာ (၁ ဒသမ ၈၀) ရာခုိင် န်း 
ရှိပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၉၂၃,၈၁၂) ခုအား စစ်ေဆးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၈,၆၃၉) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၃၃၅) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၆,၀၉၆) ဦး ေဆးုမှံ 
ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၄) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ
စုစုေပါင်း (၁၉,၂၃၀) ဦး ရှိပါသည်။
• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အားတက်သေရာ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ၊ ြပည်သူလူထုမှ 

စနစ်တကျ စည်းကမ်းလိုက်နာမ ၊ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ ဟန်ချက်ညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ှင့ ်
လူမ ေရးအသင်းအဖွဲအစည်းများမှ  တက်က စွာ  ပံ့ပိုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုေကာင့် ေရာဂါ 
ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးဆိင်ုရာ ရက်သတ ပတ်အလိက်ု သုံးသပ်ချက်များအရ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာ 
ေတွရှိရမ ှင့် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းတိုမှာ တြဖည်းြဖည်း ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေကာင်း 
ေတွရှိရပါသည်။

•  ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 
နာရအီချန်ိအထ ိိင်ုငေံပါင်း (၁၀၂) ုိင်ငံတုိတွင် ပျံံှလျက်ရိှကာ အတည်ြပလနူာ စစုေုပါင်း (၈၂,၅၃၂) 
ဦးရှိပီး 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။

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

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၀၈၉၃ ၄၁၁၂၀၄၀ ၁၄၄၀၂၄

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၇၇၃၀ ၂၇၇၇၅၄၁ ၅၀၇၉၄

၃။ မေလးရှား ၂၇၂၁၅၄၄ ၂၆၃၈၁၉၁ ၃၁၁၃၅

၄။ ထိုင်း ၂၁၉၆၅၂၉ ၂၁၃၆၁၉၇ ၂၁၄၄၀

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၅၇၁၇၈၀ ၁၁၆၀၀၉၀ ၃၀၀၄၁

၆။ ြမန်မာ ၅၂၈၆၃၉ ၅၀၆၀၉၆ ၁၉၂၃၀

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၆၁၀၅ ၂၇၁၇၅၃ ၈၁၅

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၂၇ ၁၁၆၈၁၅ ၃၀၀၅

၉။ လာအို ၁၀၀၅၂၄ ၈၈၁၂၅ ၂၈၄

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၁၈ ၁၅၁၅၀ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၂၀၅၉၆၆၇ ၄၀၇၁၉၀၄၇ ၈၂၈၈၃၆

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၅၂၁၆၄ ၃၄၁၉၅၀၆၀ ၄၇၈၀၀၇

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၁၅၈၅၆ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၇၉၀၅

၄။ ဗိတိန် ၁၁၄၅၃၁၂၁ ၉၈၂၆၅၄၁ ၁၄၇၂၆၁

၅။ ုရှား ၁၀၂၆၇၇၁၉ ၉၀၅၅၁၉၉ ၂၉၉၂၄၉

၆။ တူရကီ ၉၁၈၉၈၈၁ ၈၈၁၀၀၉၇ ၈၀၅၉၁

၇။ ြပင်သစ် ၈၆၄၀၉၂၄ ၇၅၅၃၇၈၇ ၁၂၁၇၁၇

၈။ ဂျာမနီ ၆၈၃၄၄၄၆ ၅၈၆၆၉၀၀ ၁၀၉၂၄၃

၉။ အီရန် ၆၁၇၅၇၈၂ ၆၀၁၂၆၉၅ ၁၃၁၁၆၇

၁၀။ စပိန် ၅၅၃၅၂၃၁ ၄၉၈၅၂၃၄ ၈၈၇၉၃

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းအတွင်း ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  အေြခအေန
(၂၇-၅-၂၁၂၁ မှ ၂၀-၁၂-၂၀၂၁)



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ယမန်ေနမှအဆက်

“ခင်ခင်ကီးကိ ုြဗန်းခန ဲအမှတ်မထင်ေတွလိက်ု 

ရေတာ ့ဥစ ာေစာင့မ်ျား ကိယ်ုထင်ြပလိက်ုသလားလို 

လန်သွားတာပဲ” ဆိုသည်။ 

“အစ်ကိုထွန်းြပန်လာတာ သိပ်မိုးချပ်တာပ”ဲ

ခင်ခင်ကီးသည် စကားစရှာ၍ ေြပာလိက်ုရေလ 

သည်။ ကိုညိထွန်းကိ ုမမဝင်းရီေခ သည့်အတိုင်း 

“အစ်ကိုထွန်း” ဟုပင် ခင်ခင်ကီးေခ သည်။

“ဟုတ်တယ်။ စကားေကာင်းေနတာနဲ။ အဝင်း 

တစ်ေယာက်ေကာ။ အိပ်ပီလား”

“အိပ်လို သိုးေနပီ။ ခရီးပန်းလာတယ်မဟုတ ်

လား။ 

“ခင်ခင်ကီးကေကာ၊ ဘာလိုမအပ်ိေသးတာလ”ဲ

“အပ်ိမေပျာ်ိင်ုေသးလိုပါ။ ပီးေတာ ့ ညကလည်း 

တစ်စထက်တစ်စ    လှလှလာပ ီ  မဟုတ်လား။ 

အဲဒါကိုလည်း ကည့်ချင်ေသးတာနဲ”

ကိညုိထွန်းသည် ေခါင်းကိ ုဆတ်ခနညဲတ်ိလိက်ု 

သည်။ “ပီးေတာ။့ စ်းစားစရာေတကွလည်း ရိှေန 

ေသးတယ်မဟတ်ုလား”  ခင်ခင်ကီး  စကားဆက် 

သည်။ ကိုညိထွန်းက ထိုစကားေကာင့် ပံးလိုက် 

သည်။ 

ကိုညိထွန်းသည် အိမ်အတွင်းသို တန်းတန်း 

မတ်မတ် မဝင်ေသး။ သူသည် ခင်ခင်ကီးေြပာမ ှ

ည၏အလှကို သတိြပမိပုံရသည်။ ွားစာခွက် 

တစ်ဖက်စွန်းတွင ်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။

“တိုများ  အညာရဲအလှဟာ  ေနအခါမှာထက် 

ညအခါမှ   ပိုပီးှစ်သက်စရာေကာင်းတယ်။ 

ေချာက်တို၊ ေရနေံချာင်းတိုနဲ ဒေီကျာက်ပန်းေတာင်း 

နဲေတာင် မတူဘူး။ ဟုိေနရာေတွမှာကမှ  ခင်းက 

 ပ်ေသးတယ်။  ဒီမှာေတာ့    ခင်းကလည်း ရှင်း 

တယ်။ အနံအသက်နဲ  အေနအထားကလည်း သင်း 

ပီး လှတယ်။ သဘာဝကိကု ဒမှီာပိုပီးှစ်ခိက်စရာ 

ေကာင်းတယ်ေနာ”်

ကိုညိထွန်း၏စကားေကာင့ ် ခင်ခင်ကီး  ပံး 

သည်။

လသည် အေတာ်ချည်း ြမင့တ်က်ေနပြီဖစ်သည်။ 

လင်းလင်းထင်းထင်း     ေတာက်ပေနသည်။ 

ထိုေကာင့ ် ခင်ခင်ကီး၏အပံးကိ ု  ကိုညိထွန်း 

ြမင်ေတွသွားသည်။ 

“ဘာပံးတာလ ဲညီမ” 

ကိုညိထွန်းက မလုံမလဲေမးသည်။ 

“ဪ၊ အစ်ကိထွုန်းဆကီ မေမ ာ်လင့ဘ် ဲအခလုိ ု

စကားမျိးကားရလိုပါ”

ခင်ခင်ကီးသည် လဆသီို ေမာ့ကည့လ်ိက်ုသည်။ 

ကိညုိထွန်းကား  ေဘးတေစာင်းအေနအထားအရ 

ြမင်ေနရေသာ  ခင်ခင်ကီး၏မျက်ှာကိ ု စူးစိုက် 

ကိုညိထွန်းကား ေဘးတေစာင်း အေနအထားအရ ြမင်ေနရေသာ

 ခင်ခင်ကီး၏မျက်ှာကို စူးစိုက်ကည့်လျက်ရှိေလသည်။ 

လအေရာင်ြဖင့ ်ခင်ခင်ကီး၏ ပွေယာင်းေယာင်း ဆပံင်၊ ယင်းဆပံင်များအကားမှ 

မျက်ှာကေလးလှလှ၊ ှာတခံ န်းခ န်းကေလးှင့ ် တ်ခမ်းဖူးဖူးကေလးများကိ ု

ြမင်ေနရသည်။ ထိုအခါ သူ၏အာံုမှာ လ ပ်ရှားလာေလသလားထင်သည်။ 

စင်စစ်တွင်လည်း ကိုညိထွန်းအေနှင့် 

မိန်းကေလးတစ်ေယာက်၏အလှကို ယခုလို အမှတ်ထင်ထင် သတိထား၍ 

ကည့် မိြခင်းမှာ ပထမဆုံးအကိမ် . . .

ေ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

ကည့်လျက်ရိှေလသည်။ လအေရာင်ြဖင့် ခင်ခင်ကီး 

၏ ပွေယာင်းေယာင်း ဆပံင်၊ ယင်းဆပံင်များအကားမှ 

မျက်ှာကေလးလှလှ၊ ှာတံခ န်းခ န်းကေလးှင့် 

 တ်ခမ်းဖူးဖူးကေလးများကိ ုြမင်ေနရသည်။ ထိအုခါ 

သူ၏အာုံမှာ လ ပ်ရှားလာေလသလား ထင်သည်။ 

စင်စစ်တွင်လည်း ကိုညိထွန်းအေနှင့် မိန်းကေလး 

တစ်ေယာက်၏အလှကိ ုယခုလို   အမှတ်ထင်ထင ်

သတိထား၍  ကည့် မိြခင်းမှာ  ပထမဆုံးအကိမ ်

ြဖစ်ေလသည်။

“ကိုယ်ကလည်း လူတစ်ေယာက်ပဲ မဟုတ်လား 

ခင်ခင်ကီးရယ်။  လှပမ ကုိြမတ်ုိးတာတုိ၊ တွယ်တာ 

တာတို၊  ကည့်ြမင်တတ်တာတိုေတာ့  ရှိမှာေပါ့။ 

မဟုတ်လား”

ကိညုိထွန်း ရယ်ရင်းေမာရင်း စကားဆက်လိက်ုရ 

သည်။ ခင်ခင်ကီးက သူဘက်သိုလှည့်ကည့်သည်။ 

အကည့်ချင်းဆံုရသည်။ ခင်ခင်ကီး၏ မျက်ဝန်းများ 

မှာ လအေရာင်ှင့်ပိင်၍  ရ န်းရ န်းလက်လက်ြဖစ်ေန 

သည်။ 

“ဒါကို ခင်ခင်ကီး သေဘာေပါက်ပါတယ် အစ်ကို 

ထွန်း။ အစ်ကိထွုန်းဆကီ မကားစဖူးကားရလို ေြပာ 

မတိာပါ။ ဒါထက် အစ်ကိထွုန်း ေကျာက်ပန်းေတာင်း 

ကေန ထွက်သွားခဲ့တာကာပီေနာ”်

ခင်ခင်ကီး၏အေမးကို   ကိုညိထွန်း   ဦးစွာ 

ေခါင်းညိတ် အေြဖေပးသည်။ ပီးမ.ှ..

“ခင်ခင်ကီးရဲ အသက်နဲအမ ရှိပီလို ေြပာလိုရပါ 

တယ်ကွယ် ”

“ရှင်”

“ဟုတ်တယ် ခင်ခင်ကီးရဲ။ ကိုယ်မှတ်မိေနတာရှ ိ

တယ်။ ကိုယ့်အေဖများက ဒီမိမှာ အလုပ်အကိုင် 

မဟန်တာနဲ    ေရနံေချာင်းကို   ေြပာင်းခဲ့တယ်။ 

ေရနံေချာင်းကိုေရာက်ေတာ့ ကိုယ့်အေဖက အဘ 

ဦးသာေကျာ်နဲတွဲပီး တွင်းတူးလုပ်တယ်။ ကိုယ်က 

ကိးဆွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ ခင်ခင်ကီးတိုရဲ တွင်းတချိကိ ု

အေဖတိုကိုယ်တို တူးေပးခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလို တူးရင်း 

ကေန ကိယု့အ်ေဖက တွင်းညပ်ပီး အသက်ဆံုး ံးခဲရ့ 

တယ်”

“ခင်ကီးတိုရဲတွင်းကိ ုတူးရင်းနဲပဲလား” 

“ဒါေပါ့” 

“ဒါကိ ုခင်ကီးမသဘိူး အစ်ကိထွုန်း။ စတ်ိမေကာင်း 

စရာပဲေနာ်”

ဒါေတကွိ ုဘယ်သမိလကွဲယ်။ မင်းက ငယ်ေသးတာ 

ကိုး။ မှတ်မှတ်ရရ မင်းဟာ ကိုယ့်ထက ်ဆယ့်သုံးှစ် 

ငယ်တယ် ခင်ခင်ကီး”

ခင်ခင်ကီးသည် ကိုညိထွန်း၏စကားေကာင့ ်

အံ့သသလိုြဖစ်သွားသည်။

“ဒါကို အစ်ကိုထွန်း ဘယ်လိုလုပ်သိသလဲဟင”်

“သိဆို။   တစ်ေနကိုယ်တို   ေရနံသာကုမ ဏီက 

တွင်းတစ်တွင်းကိ ု    တူးေနကတယ်။     အဒဲအီချန်ိမှာ 

ဦးေအာင်ခန်ေရာက်လာတယ်။  သမီးမန်ိးကေလးဖွား 

တယ်ဆုိတ့ဲအေကာင်း ေြပာလာတယ်။ အဲဒီေနမှာပဲ 

တွင်းေပါက်ပီး  ေရနံေအာင်ခဲ့တယ်။  အဲဒီတွင်းက 

ေရနစံရတဲေ့နစဲွကိုကည့ရ်င် ခင်ခင်ကီး ဘယ်ေနမှာ 

ဖွားတယ်ဆိုတာ သိိုင်တာေပါ့။ ဒီတုန်းက ကိုယ့် 

အသက်ဟာ ဆယ့်သုံးှစ်ပဲရှိေသးတယ”်

ကိညုိထွန်းက မှတ်မှတ်ရရ တတိကိျကျ ေြပာြပိင်ု 

စွမ်းရိှသည်ကုိ ေတွရေသာအခါ ခင်ခင်ကီး အ့ံအားသင့် 

ေနသည်။ စတ်ိမှာ ဆန်းကယ်သလိ ုခစံားေနရသည်။

ကိုညိထွန်းက ရယ်သွမ်းေသွးလိုက်သည်။

“ေြပာကစတမ်းဆိုရင်ေတာ ့မင်းကိ ုကိုယ်သိေန 

ခဲတ့ာ မင်း အမဝိမ်းကစပီး က တ်တဲေ့နကတည်းကပ ဲ

လို ေြပာရမယ်ထင်တယ်။ ေမွးကင်းစအရယ်ကတည်းက 

ခင်ခင်ကီးဆိုတဲ့ မိန်းကေလးကို ကိုယ်သိခဲ့တာပါ။ 

ဒါေပမဲ ့ခင်ခင်ကီးဆိတုာ ဘယ်သရူယ်လို တတိကိျကျ 

သရိတဲေ့နကေတာ ့မကာေသးပါဘူး။ အ ဲေချာင်းနမိ့် 

မှာ ဆုံမိကတဲ့ညကမ ှစပီးသိခဲ့ရတာပါ”

သည်အေကာင်းပါလာေတာ့လည်း  ခင်ခင်ကီး 

သက်ြပင်း  က်ရသည်။   ကိုညိထွန်း၏မျက်ှာကို 

မကည့်ဝံ့သလိ ုမျက်လ ာချရသည်။

“ကံဖယ်တယ်လိုပဲ ေြပာရမယ်ထင်ပါရဲ။ အမှန် 

အတိုင်းဆိုရင ်မင်းနဲကိုယ်နဲ  ဒီထက်ေစာပီး ကံရဖို 

အေကာင်း ေပ ေပါက်လာခဲ့တယ်။ ကိုယ်အေဖ 

ဆုံးစတန်ုးကဆိရုင် မင်းတိုေဖေဖက ကိယု့က်ိေုမွးစား 

မလိလုိ ုဘာလိလုိ ုေြပာခဲတ့ယ်။ ဒါေပမဲ ့ကိယု့အ်ချိးက 

လူတစ်ေယာက်အေနနဲ  ေမွးစားချင်စရာေကာင်းတဲ့

အချိးမျိး မဟတ်ုခဲဘ့ူး။ ဒါနဲပ ဲမေမွးစားြဖစ်ေတာဘ့ူး 

ဆိုပါေတာ့။ ဒီတုန်းကသာ ေမွးစားြဖစ်ခဲ့ရင ်မင်းနဲ  

ဒီထက်ေစာပီး ကံဆုံခွင့်ရကမှာ” 

“အဲဒီတုန်းကသာ  အစ်ကိုထွန်းကို  ေဖေဖက 

ေမွးစားြဖစ်ခဲ့ရင ်သိပ်ေကာင်းမှာပဲေနာ”်

ခင်ခင်ကီးစကားေကာင့် ကိုညိထွန်း ပံးရြပန် 

သည်။ 

“ဘာြဖစ်လိုလဲဟင”်

“ဪ၊ အစ်ကိုထွန်းလို လူတစ်ေယာက်ဟာ 

ခင်ချင်စရာေကာင်းတယ်ဆိုတာ ခင်ကီးေတွခဲ့ရ 

တယ်။ အစ်ကိထွုန်းသာ ဒတီန်ုးက ခင်ကီးတိုအမ်ိကိ ု

ေရာက်လာခဲ့ရင ်ခင်ကီးအေနနဲ  ကိုကိုနဲတန်းတူ 

ထားပီး ခင်မိမှာပ ဲအစ်ကုိထွန်း။ ေဖေဖက အစ်ကို 

အချိးကို မကိက်ဘူးဆိုတာ ဘာြဖစ်လိုလဲဟင”်

“ဘာြဖစ်ရမှာလ၊ဲ ကိယု့အ်ေဖ တွင်းညပ်လို ဆုံးရ 

တဲ့အတွက် မင်းတိုေဖေဖမှာ ဘာမှမြဖစ်သလိုဘဲ။ 

လူအသက်တစ်ေချာငး်လိုေတာင်မှ အသိအမှတ် 

ြပချင်ပုံမရဘူး။ ဒီမှာတင် ကိုယ်ကဝင်ပီးေြပာမိ 

တယ်။ မင်းရဲေဖေဖနဲ  စကားများခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲပဲ 

ေမွးစားဖုိအစီအစ် ပျက်သွားရတယ်။ ကုိယ့်အေဖ

ဆံုးတ့ဲအတွက် ေလျာ်ေကးေတွ ဘာေတွလည်း 

မင်းေဖေဖက ဟုတ်တိပတ်တိမေပးခ့ဲပါဘူး။ ဒါနဲပဲ 

အဘဦးသာေကျာ်နဲ  ကုိယ်တုိ မငး်အေဖဆီမာှ 

အလပ်ုမလပ်ုေတာဘ့ ဲဘအီိစုကီိ ုေြပာင်းခဲ့ကတယ်” 

ခင်ခင်ကီးသည ်  ကိုညိထွန်း၏စကားများကိ ု

ဆက်၍ မကားိုင်ေတာ့သလိုရှိသည်။ ေဖေဖှင့် 

ပတ်သက်၍      သည်စကားမျိးကိုလည်း    သည် 

တစ်ကိမ်တွင်သာ ကားရြခင်းြဖစ်သည်။

စင်စစ် ယင်းစကားစတုိုကား ခင်ခင်ကီးအတွက် 

ဆန်းကယ်သလုိြဖစ်မေန။ သူစိမ်းတစ်ရံစာအေပ  

ရက်စက်ိုင်စွမ်းသည်ဆိုြခင်းမှာ ဘာမ ေလာက် 

ေသာ ကိစ ရပ်မဟုတ်။ သမီးအရင်းအေပ  ြပမူခဲ့ 

သည်ှင့်စာပါက များစွာေြဖသာေပလိမ့်မည်ဟု 

ခင်ခင်ကီးထင်သည်။

“မင်းေဖေဖနဲပတ်သက်လုိ ကိယ်ုတိုမှာ ေကျးဇူး 

တစ်ရပ်ေတာ့ရှိတယ ်ခင်ခင်ကီး”

ကုိညိထွန်းက စကားဆက်သည်။ ခင်ခင်ကီးသည် 

ကိုညိထွန်းစကားေြပာအလာကိ ုေစာင့်မိသည်။

“အဒဲ ီေကျးဇူးတရားက ဘာလဆဲိေုတာ ့ကိယ်ုတို 

ဟာ ဘယ်အထ ိအဖိှိပ်ခရံတယ်ဆိတုာကိ ုသလိာ 

ိင်ုတာပ။ဲ အဒဲဖီိှိပ်မ ကိ ုဘယ်လိတုုံြပန်ရမယ်ဆိတုဲ ့

အေြဖကိ ုရှာတတ်လာတာပါပ။ဲ ဒလီိနုည်းနဲ  ဘအီိစု ီ

ကိုေရာက်တဲ့အခါ ဘီအိုစီရဲ ဖိိှပ်မ ေတွကိုတိုက်ဖို 

သတိရလာကတယ်။   မင့်အေဖကေပးခဲ့တဲ့အသ ိ

ေတွေပါ့ေလ”

“ေတာ်ပါေတာ့ အစ်ကိုထွန်းရယ်” 

ခင်ခင်ကီးသည် ကိုညိထွန်း၏ စကားများကို 

ဆက်လက်မကားိုင်ေတာ့သလို ရှိသည်ြဖစ်၍ 

စကားမဆုံးမ ီြဖတ်၍ ေြပာလိုက်မိသည်။

ကိုညိထွန်းသည ်ခင်ခင်ကီးမျက်ှာကို စူးစိုက် 

ကည့်လိုက်သည်။    သူ၏စကားများေကာင့ ်

ခင်ခင်ကီး စိတ်မချမ်းေြမ့ြဖစ်သွားရေလသလား 

အထင်ြဖင့ ်ကည့်မိေသာ အကည့်မျိး။

“အစ်ကိုထွန်းတိုအေနနဲ  ေဖေဖ့အေပ  ဘယ် 

ေလာက်အထိ ေဒါသြဖစ်မယ်ဆိုတာ ခင်ခင်ကီး 

ရိပ်မိပါတယ်၊ နားလည်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ အစ်ကို 

ထွန်းရယ်”

“ေတာ်ပီကွယ်။ ကိုယ့်အေနနဲ  ဘာပဲြဖစ်ြဖစ ်

ဖေအအ့ေကာင်းကိ ုသမီးေရှမှာ မေြပာသင့ဘ်ူးဆိ ု

တာ သိဖိုေကာင်းပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ အမှားေတွရှိ 

တယ်ေလ။  အဲဒါကေတာ့  မချပ်တည်းတတ်တဲ့ 

အမှားေပါ့။   ေြပာစရာရှိရင ်   ခ င်းချန်မထားဘဲ 

ေြပာတတ်တဲ့ eာ်ေပါ့” 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။    

 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

၂၀၂၀ အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပိင်ပဲွ ယှ်ပိင်ခ့ဲသည့် ြမန်မာ့လက်ေရး 

စင်အသင်းေခါင်းေဆာင ်ေမာင်ေမာင်လွင်သည ်ထိုင်းလိဂ-်၂ ကလပ် 

အသင်းြဖစ်သည့် Lamphun Warriors F.C. သို ေြပာင်းေရ သွားပီြဖစ ်

သည်။ 

ေမာင်ေမာင်လွင်သည် ဆူဇူကီးပိင်ပွဲအပီးတွင် ထိုင်းိုင်ငံသို 

တိက်ုိက်ုသွားေရာက်ကာ စာချပ်ကစိ အတွက် အပီးသတ်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် Lamphun Warriors F.C. က 

ထတ်ုြပန်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ေမာင်ေမာင်လွင်သည် ပထမဆံုးအကိမ် ြပည်ပ 

ထွက်ကစားြခင်းြဖစ်ပီး Lamphun Warriors အသင်းသုိ ေြပာင်းေရ ခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်သည်။  ယင်းအသင်းသည်   ယခုရာသီမှ ထိုင်းလိဂ်-၂ သို 

တက်ေရာက်လာြခင်းြဖစ်ပီး ပထမအေကျာအ့ပီးတွင် အဆင့ ်၄ ေနရာ၌ 

ရပ်တည်ေနသည်။ ေမာင်ေမာင်လွင်သည ်၂၀၁၅ ယူ-၂၀ ကမ ာ့ဖလား 

ပိင်ပွဲ ယှ်ပိင်ခွင့်ရခဲ့သည့ ်ြမန်မာအသင်းှင့်အတ ူေပ ထွက်လာသူ 

ြဖစ်ပီး ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းတွင်လည်း ေတာက်ေလ ာက်ေရးချယ် 

ခခံဲရ့သည်။ ေမာင်ေမာင်လွင်သည် ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘဝကိ ု

ဟံသာဝတီအသင်းှင့် စတင်ခ့ဲပီး ၂၀၁၈ ရာသီတွင် ရန်ကုန်အသင်းသုိ 

ေြပာင်းေရ ခ့ဲကာ ပီးခ့ဲသည့်လပုိင်းက ှစ်ဦးသေဘာတူစာချပ် ဖျက်သမ်ိး 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယခရုာသတွီင် ထိင်ုးကလပ်အသင်းများ၌ ြမန်မာကစားသမားများ 

ပါဝင်ကစားလျက်ရှိပီး    ထိုင်းလိဂ-်၁ ကလပ် ဘူရီရမ်အသင်းတွင ်

ေအာင်သူ၊    ထိုင်းလိဂ်-၂ ကလပ်  ဖေရးယူိုက်တက်အသင်းတွင ်

ေကျာ်ကိုကို၊ ထိုင်းလိဂ-်၂ ကလပ် ထရတ်အသင်းတွင ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊ 

ထိုင်းလိဂ-်၃ ကလပ် ပတ ရားအသင်းတွင ်ေအာင်ေကျာ်ိုင်တို ပါဝင် 

ကစားလျက်ရှိသည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ- Lamphun Warriors F.C.

လီဗာပူးအသင်းရဲ အားထားရတဲ ့

ကစားသမားေတွြဖစ်တ့ဲ မုိဟာမက် 

ဆာလာ၊      ဆာဒီယိုမာေနးနဲ  

နာဘီကီတာတိုဟာ   အာဖရိက  

ိုင်ငံများဖလားပိင်ပွဲကို   ိုင်ငံ 

ကိုယ်စားြပအသင်းေတွအတွက ်

သွားေရာက်ကစားမှာြဖစ်ေပမယ့် 

အဲဒီ      ကစားသမားသုံးဦးေနရာ 

အတွက် ဇန်နဝါရအီေြပာင်းအေရ  

ကာလအတွင်းမှာ   အစားထိုး 

ကစားသမားေခ ယူသွားမှာ မဟုတ် 

ဘူးလို   လီဗာပူးအသင်း နည်းြပ 

ကေလာ့က ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

မိုဟာမက်ဆာလာ၊    ဆာဒီယို 

မာေနးနဲ     နာဘီကီတာတိုဟာ 

အခှုစ်ေဘာလုံးရာသမှီာ လဗီာပူး 

အသင်းအတွက်   အေကာင်းဆုံး 

ေြခစွမ်းြပကစားေနပီး မိဟုာမက် 

ဆာလာဟာ        အီဂျစ်အသင်း၊ 

ဆာဒီယိုမာေနးနဲ    နာဘီကီတာ 

တိုဟာ ဆနီေီဂါအသင်းတိုနဲအတ ူ

အာဖရိကိုင်ငံများဖလားပိင်ပွဲ

ကို သွားေရာက်ကစားမှာလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။

အာဖရိက    ိုင်ငံများဖလား 

ပိင်ပွဲကိ ု  ဇန်နဝါရီ   ၉   ရက်မှ 

ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၆ ရက်အထ ိကင်မရန်း 

ိုင်ငံက  အိမ်ရှင်အြဖစ ်  လက်ခံ 

ကျင်းပသွားမှာြဖစ်ပီး  အယ်လ်ဂျ ီ

 ေအာင်လအန်ဆန်မှ

ထုတ်ြပန်မည်ြဖစ်သြဖင့ ်၎င်း၏တွဲဆိုင်းမှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ၊ မတ်လတွင် 

အေစာဆုံးြဖစ်ဖွယ်ရိှေနသည်။ ေအာင်လအန်ဆန်သည် ၂၀၂၁ ခှုစ်တွင် 

ှစ်ပဲွထိုးသတ်ခဲ့ပီး ှစ်ကန်ုပိင်ုးတွင် ထိုးသတ်ရြခင်းမရိှဘ ဲလာမည့ှ်စ် 

မှသာ ြပန်လည်ထိုးသတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ေအာင်လအန်ဆန်သည ်

ဧပလီကန်ုတွင် လိက်ုဟဗဲီးဝတ်ိတန်း ကမ ာခ့ျန်ပယီလံပဲွု၊ ဇလူိင်ုလကန်ု 

တွင် မစ်ဒယ်ဝတ်ိတန်း စန်ိေခ ပဲွတို ထိုးသတ်ခဲ့ပီး လာမည့ှ်စ်ဆန်းပိင်ုး 

တွင် ထိုးသတ်မည့ ်ပိင်ဘက်ကစားသမားကိ ုထတ်ုြပန်ရာတွင် စန်ိေခ  

ပဲွ သိုမဟတ်ု ချန်ပယီလံပဲွု ထိုးသတ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်းကိပုါ တစ်ေပါင်း 

တည်း ထုတ်ြပန်ဖွယ်ရှိေနသည်။ ေအာင်လအန်ဆန်သည် ဝိတ်တန်း 

ှစ်ခ ုကမ ာ့ချန်ပီယံဆုများ လက်လ တ်ခ့ဲရပီးေနာက်ပုိင်း မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း 

ပွဲစ်များသာ ထိုးသတ်ရန် ဆုံးြဖတ်ထားသူြဖစ်ပီး လာမည့်ပွဲတွင ်

ဒီရစ်ဒါှင့် ထုိးသတ်ရပါက ကမ ာ့ချန်ပီယံလုပဲွ ထုိးသတ်ရမည်ြဖစ်ပီး 

ဂျပန်ိင်ုငသံား အိကုာမ၊ီ ရှုားိင်ုငသံား ဘစ်ဒက်ရ တိုှင့ ်ထိုးသတ်ရပါ 

က စန်ိေခ ပဲွအြဖစ်သာ ထိုးသတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ နယ်သာလန်ိင်ုငသံား 

ဒီရစ်ဒါသည် ေအာင်လအန်ဆန်ရရှိထားသည့ ်မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းှင့် 

လုိက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမ ာ့ချန်ပီယံဆုှစ်ခုစလံုးကုိ ရယူထားသူြဖစ် 

သည်။

ေအာင်လအန်ဆန်သည် ယခုှစ် ဇူလိုင ်၃၀ ရက်က ေနာက်ဆုံး 

ထိုးသတ်ထားသည့ပဲွ်တွင် ဘရာဇီးိင်ုငသံား လအီန်ဒိကုိ ုပထမအချ ီ

တွင် အလဲထိုးအိုင်ရရှိထားသည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-ONE Championship

အာဖရိကိုင်ငံများဖလားသွားကစားမယ့ ်ကစားသမားသုံးဦးေနရာကို

အစားထိုးေခ ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း လီဗာပူးနည်းြပေြပာကား

ရီးယားအသင်းဟာ        လက်ရှိ 

အာဖရကိိင်ုငမံျားဖလား ချန်ပယီ ံ

အသင်းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

အာဖရိက      ိုင်ငံများဖလား 

ပိင်ပဲွကိ ု၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွင်းက 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် မကျင်းပ 

ခဲ့ေပမယ့်     အယ်လ်ဂျးီရီးယား 

အသင်းဟာ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း 

ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲမှာ   ဆီနီေဂါ 

အသင်းကိ ု အိုင်ရပီး   ချန်ပီယံ 

ြဖစ်ခဲ့တဲ့အသင်းြဖစ်ပါတယ်။

အီဂျစ်တိုက်စစ်မှး မိုဟာမက ်

ဆာလာဟာ  လက်ရိှပရမီယီာလဂ်ိ 

ပိင်ပဲွရဲ သွင်းဂုိးအများဆံုးကစား

သမားြဖစ်ပီး      ဆာဒီယိုမာေနး 

ဟာလည်း ပရမီယီာလဂ်ိပိင်ပဲွမှာ 

သွင်းဂိုးခနုစ်ဂိုးအထ ိသွင်းယထူား 

ိုင်ခဲ့တဲ့      ကစားသမားလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။    လီဗာပူးအသင်းနဲ  

အတ ူအဒဲလီိ ုစွမ်းေဆာင်ရည်ေတ ွ

ရှိခဲ့ေပမယ့်   အာဖရိကိုင်ငံများ 

ဖလား ပိင်ပွဲသွားေရာက်ကစား

ေနချနိ်မှာ ဒီကစားသမားေတွရဲ 

ေနရာမှာ အစားထိုးဖို ဘယ်ကစား 

သမားကိမှု ေခ ယသွူားမှာမဟတ်ု 

ဘူးလို      နည်းြပကေလာ့က   

အတအိလင်းေြပာကားခဲတ့ာြဖစ် 

ပါတယ်။ 

လီဗာပူးအသင်းဟာ    လက်ရှိ 

ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ ်၁၈ ကစားပီး 

ချနိ်မှာ ရမှတ်စုစုေပါင်း ၄၁ မှတ် 

ရရှိထားပီး    အမှတ်ေပးဇယား 

ထပ်ိက မန်စီးတီးအသင်းနဲ သံုးမှတ် 

အကွာ အမှတ်ေပးဇယားအဆင့(်၂)

ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပါ 

တယ်။                           ေငွကယ်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းေခါင်းေဆာင်
ေမာင်ေမာင်လွင် 

ထိုင်းလိဂ်-၂ ကလပ်သို ေြပာင်းေရ 

အုပညာ
ေတာင်ကိုရီးယားရဲ   ေကျာ်ကားတဲ ့   အမျိးသား 

ေတးဂီတအဖွဲ BTS ရဲ အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူဗွီဟာ 

ယခုှစ်အတွင်း ဂူဂဲလ်မှာ အကိမ်အများဆုံး ရှာေဖွ 

ခံရတဲ့ အာရှသား ေကျာ်ကားသူတစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း 

ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွ 

အရ သိရပါတယ်။

ဗွီအေနနဲ  အာရှမှာ ေကျာ်ကားသူေတွအနက ်

ဂဂူလ်ဲမှာ အများဆံုးရှာေဖွခံရသူြဖစ်ေကာင်း ဒီဇင်ဘာ 

၁၄ ရက်မှာ ဂူဂဲလ်က ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ 

စာရင်းရဲ ဒတုယိေနရာမှာ အြခားေသာ BTS အဖဲွဝင် 

တစ်ဦးြဖစ်သူ ဂျံးဂုက ရပ်တည်ေနပီး  ပါ့ခ်ဂျမီင်း 

ကေတာ့ စတုတ ေနရာမှာ ရှိေနတာေတွရပါတယ်။ 

အဆိပုါစာရင်းကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီမှ ဒဇီင်ဘာ 

၁၄ ရက်အတွင်း ဂဂူလ်ဲေပ မှာ ရှာေဖခွခံဲရ့တဲ ့အကမ်ိ 

အေရအတွက်ေပ မူတည်ကာ   ထုတ်ြပန်ခဲ့တာြဖစ ်

တယ်လို သိရပါတယ်။

ယခုှစ်အတွင်း ဂူဂဲလ်မှာ
 ရှာေဖွခံရဆုံးေသာ 

အာရှသားြဖစ်လာတဲ့ ဗွီ

ဟန်နီလီ လက်ထပ်လိုက်ပီ

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ  ေကျာ်ကားတဲ ့  မင်းသမီးတစ်ဦးြဖစ်သ ူ

ဟန်နီလီဟာ လက်ထပ်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ပီးခဲ့တဲ့လေတွအတွင်း   ဟန်နီလီအေနနဲ    အုပညာ 

အသိင်ုးအဝိင်ုးမှ မဟတ်ုသတူစ်ဦးနဲ ချစ်သေူတြွဖစ်ေနေကာင်းနဲ 

သတူိုှစ်ဦးရဲ ဆက်ဆေံရးဟာ အေတာ်ေလး ေလးနက်ေကာင်း 

သတင်းေတ ွေပ ထွက်ခဲပ့ါတယ်။ ဒဇီင်ဘာ ၂၁ ရက်မှာ ဟန်နလီ ီ

ရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီက မင်းသမီးအေနနဲ  သူရဲချစ်သူနဲ  

ယေန  လက်ထပ်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း၊ သူတိုှစ်ဦးရဲ မဂ  လာ 

အခမ်းအနားကို ဆိုးလ်မှာပင ်အကျ်းချံး ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ 

ဟန်နီလီအေနနဲ      လက်ထပ်ပီးေနာက်ပိုင်းမှာလည်း 

အုပညာလ ပ်ရှားမ ေတွကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မှာြဖစ်ပီး 

ပရသိတ်ေတအွေနနဲ  သူရဲ ပိမုိရုင့က်ျက်လာမယ့ ်အသွင်အြပင် 

ကို ေတွြမင်ရမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း ေအဂျင်စီက ထည့်သွင်း 

ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ေအးြပည့်-စုစည်းသည်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ကယားြပည်နယ်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ 

အထက(၅)၊ Grade-2 မှ (အဖ)ဦးေအာင် 
ေကျာ်ေဇာ[၁/ကမန(ိုင်)၀၂၁၆၆၀]၏ 
သမီး ြဖစ်သူ မအိမ့်ြပည့်ြပည့်ိုင်အား 
မေဟသာေအာင်ဟေုြပာင်းလေဲခ ပါရန်။

မေဟသာေအာင်မေဟသာေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ်၊ (၈၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၂၉၅)၊ ေပ(၄၀x၆၀)ေြမကွက်ကုိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိ 

အား ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိရိှုသ ူဦးွန်ိင်ု[၉/ပဥလ(ိင်ု) 

၀၆၃၆၅၂]ထံမှ ေဒ သင်းသင်း[၁၂/တမန(ုိင်)၀၄၄၁၁၁]က ဝယ်ယူရန် 

အတွက် ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 

ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်ေြပာဆိလုိသုရိှူပါက ဤေကညာပါ 

သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း   အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်      

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း      သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သင်းသင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၄၁၁၁]ေဒ သင်းသင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၄၁၁၁]

အမှတ်(၆၅၈)၊ ေစာလှေဘာ်လမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၅၈)၊ ေစာလှေဘာ်လမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၉၇၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၉၇၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၅
 ေဒ ေအးေအးေမာ် ှင့်  ေဒ ပုချန်

 (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်ဦးဖိးမင်းသ)ူ  

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

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (င)ရပ်ကွက်၊ ွယ်န(ီ၈)

လမ်း၊ အမှတ်(၃၃၅)ေန ေဒ ပုချန်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

သင့်အေပ တရားလိုက "ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်

စာချပ်ချပ်ဆို၍ မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ " ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ (သုိတည်းမဟုတ်)၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် 

စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ံုးေတာ် 

အခွင့်အမိန်အရေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇)ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 

ြပာသိလုဆန်း ၆ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ေရးသားပါ 

ရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနတွင ်သင်မလာမေရာက ်

ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် 

တရားလိကုကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပအမီှြပလိ ု

သည့်  စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို  သင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ 

သိုတည်းမဟုတ ်  သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်  ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ 

သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င ်အမ မဆိုင်မ ီ(ေလး)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေဇယျာဦး)(ေဇယျာဦး)

 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး

 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ဘီးလင်းမိနယ်၊ ေတာင်ကီးေကျးရာေန က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူ မမိုးအိစံ (ဘ)  ဦးထွန်းဦး (ေခတ -SANKOPOKAGEYAMA 824-14 KITA 
ICHIHARA-SHI CHIBA JAPAN 290-0167)  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ်[၁၀/
ဘလန(ိုင်)၁၃၈၅၀၀]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အများသိေစရန်  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွမမိုးအစိ ံ(ဘ) ဦးထွန်းဦးှင့ ်ရခိင်ုြပည်နယ်၊ စစ်ေတွမိ၊ 
မင်းဂအံကွက် (၅/ဆ)၊  အမှတ်(၈)ေန  ကိေုဇာ်ေဇာ်ိင်ု(ဘ) ဦးေကျာ်သန်ိးေမာင်တို 
သည် (၇-၁-၂၀၁၈)  ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ုတရား 
ုံးေတာ်၌ ကျမ်းကျန်ိကတသိစ ာြပလ ာစာရင်း အမှတ်စ် (၁၀၂/၂၀၁၈)ြဖင့ ် ှစ်ဦး 
သေဘာတူ အကင်လင်မယားအြဖစ်  လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခဲ့ကပီးေနာက ်        
(၉-၆-၂၀၁၉) ရက်ေနတွင် မမိုးအစိမှံ Japan ိင်ုငသံို သွားေရာက်အလပ်ုလပ်ုကိင်ုခဲ ့
ပါသည်။

ထိုသို Japan ိုင်ငံသို သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစ်ကာလအတွင်း 
မမုိးအိစံ၏ အိမ်ေထာင်ေရးပိကဲွေစရန်ှင့်  ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစရန် မမှန်သတင်း 
လပ်ုကြံဖန်ချြိခင်း၊ သွားပပ်ုေလလွင့ ်ေြပာဆိြုခင်း၊ မမိုးအစိှံင့ ်ကိေုဇာ်ေဇာ်ိင်ုတို၏ 
အိမ်ေထာင်ေရးပိကွဲေစမည်အား တမင်သိလျက်ှင့် လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း၊ 
အားေပးကညူြီခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ေြပာဆိြုခင်းများ မြပလပ်ုကရန်ှင့ ်ြပလပ်ုခဲပ့ါက 
တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေဇာ်ထူးြမတ် (LL.B.,DBL.,DML) ေဒ လဝန်းလဲ့ဝါ(LL.B) ဦးေဇာ်ထူးြမတ ်(LL.B.,DBL.,DML) ေဒ လဝန်းလဲ့ဝါ(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၂၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၀၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၂၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၀၂)

အမှတ်(၂၈)/၆ လ ာ၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၂၈)/၆ လ ာ၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၅၀၈၁၈၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၅၀၈၁၈၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ပန်း(၂၃)ရပ်ကွက်၊ ခေရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-် (၁၁၅၄)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေဒ သန်းသန်းလှ အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အဆုိပါေဆာက်လုပ်ထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် 
ယင်းေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်းေသာ ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသ ူဦးေဇာ်ဦး[၁၄/
ရကန(ိင်ု)၀၈၁၃၇၈]မှ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန်အတွက် 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင် 

သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝင်းထွန်း [မှတ်ပုံတင်အမှတ်-(၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၅၈၄၂)]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဝင်းထွန်း [မှတ်ပုံတင်အမှတ်-(၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၅၈၄၂)]၏ 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၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm - အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁/ပုဗ သီရိ 

ေြမာက်ရပ်၊ သုခဒီပရပ်ကွက်မ ှေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ ်(ပ-

၃၃၀၁၇)၏ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မရူင်းေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်ေြမကွက်အမည်ေပါက် 

ဦးရဲမာန်ေအာင်[၉/ပမန(ုိင်)၁၈၂၀၀၈]၊ အဖအမည် ဦးသန်းေရ မှ ေြမချပါမစ်(စလစ်) 

မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံး 

ကျမ်းကျန်ိဆိခုျက်မရူင်း၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်း၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရး 

မှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်းများတင်ြပပီး ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 

အမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ 

စ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမချပါမစ် 

(စလစ်)မတိ မှန်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၅/မိမအေရှရပ်၊ လေူန 
ရပ်ကွက်အမှတ ်ဇဝနဒီပရပ်ကွက်မ ှေြမ 
ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ ်
(ပ-၂၁၀၁၄)၏ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ်
မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်ေြမငှားစာ
ချပ်မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန်   ေြမကွက ်
အမည်ေပါက် ဦးဝင်းိုင်(ဘ) ဦးေငွလ  င် 
[၁၀/ခဆန(ိင်ု)၀၄၅၃၉၆]မှေလ ာက်ထား 
လာမ အား ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
ှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ပီး ကန်ကွက်သမူရိှ 
သြဖင့ ်ေြမငှားစာချပ်မိတ မှန်ထုတ်ေပး
မည်ြဖစ်ပါ၍ မူလကထုတ်ေပးထားသည့် 
ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ ေြမငှားစာချပ်အမှတ်၊ 
ပုဗ သီရိ/သစ်-၂၂၂၃/၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဦးဝင်း 
ုိင် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ် 
မူရင်းကို မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲ 
မ ဌာနမှ ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ေကာင်း အသိ 
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ အ.ထ.က(၄) တွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ( ပ မတန်း ) 

(C)မှ ေမာင်ညညီဝီင်း၏ဖခင်အမည်မှန် 

မှာ ဦးစိုးစိုးလင်း [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၄၅ 

၉၀၃]ြဖစ်ပါေကာင်း။     ဦးစိုးစိုးလင်းဦးစိုးစိုးလင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဖားကူးအေနာက်ေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၇၄၆)၊ တက်ဆိင်ုးအေနာက်၊ 

ဦးပုိင်အမှတ်(၅၂/က)မှ ပုံစ(ံ၇)လယ်ယာေြမ(၃.၅)ဧက၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၄/ဃ)မှ ပုံစ(ံ၇) လယ်ယာေြမ(၁)ဧကတုိကုိ တရားဝင်လက်ရိှထား
အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေသာ ေရာင်းချသ ူေဒ ေဂါက်(မှတ်ပုံတင်အမှတ-်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၅၄၄၀၇])ှင့် ဦးပိုင်အမှတ်(၆၄/က)မှ 
ပုစံ(ံ၇) လယ်ယာေြမ(၃.၃၉)ဧကအား တရားဝင်လက်ရိှထား အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှေသာ ေရာင်းချသ ူေဒ ဝိင်ုး(မှတ်ပုတံင်အမှတ်-[၁၂/
သလန(ိင်ု)၁၅၁၉၁၈])တုိထံမှက ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
စရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်အထက်ပါကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါရိှသည့့်ေ်နမှ(၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
အကယ်၍ (၁၄)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ပိုင်ကို(LL.B)ဦးသက်ပိုင်ကိ(ုLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၆၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၆၂)
အမှတ်(၂၁၄/က)၊ ှင်းဆီမိင်(၃)လမ်း၊ ၁၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်အမှတ်(၂၁၄/က)၊ ှင်းဆီမိင(်၃)လမ်း၊ ၁၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၀၈၅၉၄ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၀၈၅၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပုိင်းခုိင်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ တံတားမိနယ်ခဲွ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၅၄၈/A)၊ 

ေရတွင်းေချာင်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၀/၂)၊ ဧရိယာ(၂၁.၁၄)ဧကရှိ ဦးဖိုးတဲ အမည်ေပါက် ပုံစံ(၇)လယ်ယာေြမ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၁/၄)၊ 
ဧရိယာ(၁၁.၈၈)ဧကရှိ ေဒ ခင်မာချိ အမည်ေပါက်ပုံစ(ံ၇) လယ်ယာေြမ၊ ဦးပိုင်အမှတ်- ၃၁(၆/၁)၊ ဧရိယာ(၆.၄၇)ဧကရှိ ဦးဝင်းြမင့်ေဆ ွ
အမည်ေပါက်ပုံစံ(၇) လယ်ယာေြမ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၁/၃)၊ ဧရိယာ(၁၂.၈၁)ဧကရှိ ေဒ ေဌးရှင် အမည်ေပါက်ပုံစံ(၇) လယ်ယာေြမ၊ 
ဦးပိုင်အမှတ်(၃၁/၂)၊ ဧရိယာ(၉.၆၅)ဧကရှိ ဦးစိုးလ  င်အမည်ေပါက ်ပုံစံ(၇)လယ်ယာေြမတိုကိ ုတရားဝင်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိ
ေသာ ေရာင်းချသူများထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်အထက်ပါကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
အကယ်၍ (၁၄)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ပိုင်ကို(LL.B)ဦးသက်ပိုင်ကိ(ုLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၆၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၆၂)
အမှတ်(၂၁၄/က)၊ ှင်းဆီမိင်(၃)လမ်း၊ ၁၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်အမှတ်(၂၁၄/က)၊ ှင်းဆီမိင(်၃)လမ်း၊ ၁၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၀၈၅၉၄ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၀၈၅၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၇၉၀၊ ဧရယိာ(၀.၀၆၂)ဧက၊ ေြမအမျိးအစားှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိအမှတ်(၇၉၀)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ ေြမှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

သည် မိေြမစာရင်းတွင် ၁။ ဦးမင်းဦး[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၁၆၂၃၅]၊ ၂။ ေဒ ေချာစွုယ် 

[၁၄/မမန(ိုင်)၂၀၂၉၁၅]တိုအမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းတိုထံမှ အရပ်ကတိ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူထားရိှသူ ဦးသူထူးစံ [၁၂/ဒဂမ(ုိင်) 

၀၃၀၁၈၃]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းလက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်၍လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်

ခွင့ ်ရိှေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက် 

အတွင်းကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင် ဦးေအးမင်းေဇာ ် ဦးေကျာ်မင်းိုင်

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)

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

 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၂၀)ေအာက်ဘေလာက်၊ 

အမှတ်-၁၃/၁၅၊ တတယိထပ်(၄-လ ာ)တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်း 

တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာတုိှင့်အတူ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်တိုအား မိမိကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ပီး စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်ဟ ု

ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သဇင်နီ[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၁၉၃၇၅]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက ်

လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာချပ် 

စာတမ်းအေထာက်အထားများယေူဆာင်၍ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်

ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)                      (စ်-၁၂၅၃၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)                      (စ်-၁၂၅၃၂)

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

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

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ်(၈၅၁/၈၅၃)၊ ပ မထပ် အခန်း(၁၀)(ဝဲ) 

အကျယ်အဝန်း(၂၅'x၅၀')တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံား 

ခွင့်အားလံုးတုိအား မိမိကုိယ်တုိင်ပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့် ရိှသည်ဟု 

မ က်ဟေကညာေသာပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ သင်းသင်းရ[ီ၁၂/လသန(ိုင်) 

၀၁၀၄၁၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤသတင်းစာ 

ေကညာသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

က ်ုပ်ထံသိုခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် လူကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပီး 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 

အညီ  ေအာင်ြမင်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိအိခိုင်(LL.B)ေဒ အိအိခိုင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၅၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၅၈)

အမှတ်(၅၆၅/က)၊ မာန်ေအာင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၆၅/က)၊ မာန်ေအာင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၈၉၉၆၃၃၊ ၀၉-၇၉၀၁၇၄၇၈၇ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၈၉၉၆၃၃၊ ၀၉-၇၉၀၁၇၄၇၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၈)၊ အကျယ်(၄၀'x၆၀') အနက် တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာေြမ၏ 

ေခါင်းရင်းြခမ်း အကျယ်(၂၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ် 

(၂၀၈)၊ ေဒးဒရဲြမစ်သွယ်လမ်း၊ (၉၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 

ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင် ဦးဘန်ုးြမင့ ်

[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၁၈၀၁](SDY-၀၆၈၀၄၂)အမည်ြဖင့ ် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမ ှ

အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှသ ူ

ေဒ ေအးပွင့ြ်ဖ[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၇၆၄၇၁] မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆိုခိုင်လုံေသာ    

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် 

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး

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

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝ)ဲ၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝ)ဲ၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊    ေဒးဒရဲ 

မိနယ်၊ ကျပ်စ်ပျိေကျးရာအုပ်စု၊ ပုဇွန် 
ေချာင်းေကျးရာေန မသ ှာလ  င်၏ ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ ဦးကည်ဝင်းလ  င[်၁၄/ဒဒရ 
(ိုင်)၀၅၇၉၁၁]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးကည်ဝင်းလ  င်ဦးကည်ဝင်းလ  င်

သားအရင်းြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအရင်းြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်း

 ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၁၃၂၈]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ရန်ကန်ုမိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံးတွင် အေမစွား အေမခွကံတိ ိမသား 

အြဖစ်ေမွးစားြခင်း စာချပ်အမှတ်(၁၉၇/၂၀၁၅) အရ ေမာင်စိုင်းန ေဇာ် (၃၀-၈-

၂၀၁၁)၏ ေမွးစားဖခင် ဦးေဌးဝင်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၇၂၀၉]၊ ေမွးစားမိခင ်

ေဒ သန်းသန်းေထွး[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၇၂၀၈]ြဖစ်ပီး ေမာင်စိုင်းန ေဇာ်         

(၃၀-၈-၂၀၁၁)ဖခင်အရင်းမှာ ဦးမျိးသက်ဦး[၁၂/တကန(ုိင်)၁၃၄၁၃၄]၊ မိခင်အရင်းမှာ 

ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း[၁၂/သကတ(ိုင်) ၁၄၁၃၂၈]တိုြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသန်းွန်(LL.B)ဦးသန်းွန်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇)

ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်(၈)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်(၆)လမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၂၄၅/ခ)ဟ ု

ေခ တွင်သည့် ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပ၊ စတုရန်းေပ(၁၂၀၀)ရှိ၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(၈) ေြမကွက်အမှတ ်  (၂၄၅/ခ) တွင်တည်ရှိပီး  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီ၊  မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာန၊  မိေြမစာရင်းတွင်  ဦးလှြမင့် အမည်ြဖင့်  မှတ် 
သားတည်ရိှေသာ ှစ် (၆၀)ေြမငှား ဂရန်ေြမကွက်ှင့တ်ကွ  ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်  ေဆာက်လပ်ု 
ထားေသာ  အိမ်အပါအဝင်  ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင် အသုံးြပခွင့်ှင့ ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကိ ုအ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိသု ူ 
ေဒ သန်းသန်းဦး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၃၉၃၄၀]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ကိစ ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍   အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ  မည်သူမဆို   ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  
ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစပီး (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်း (မရူင်း)များှင့တ်ကွ အြခားခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ 
ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်သည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇယျာေအာင် (LL.B)ဦးေဇယျာေအာင် (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၆၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၆၃)

အမှတ်(၁)၊ အခန်း(၆-B)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁)၊ အခန်း(၆-B)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉၄၄၀၅၂၇၂၆၃၊ ၀၉-၇၉၃၂၇၀၄၈၉ဖုန်း-၀၉၄၄၀၅၂၇၂၆၃၊ ၀၉-၇၉၃၂၇၀၄၈၉

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ

လမ်းမီးများ၊ ခံတွင်းမီးများကိ ုေနေရာင်ြခည်သုံး LED မီးစနစ်အား 

အတတ်ိုင်ဆုံး အသုံးြပပါ။

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ ေခ တာိုင်သည့် နည်းလမ်းများ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊  ၂၀၂၁

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၆)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၅၅)၊ (အလျား၄၀ေပxအနံ 

၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ 
မိုးမခလမ်း၊ အမှတ်(၃၅၅)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်အပါအဝင်အကျိးခစံားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ ြမင့ြ်မင့(်L/RGN-၀၂၅၁၀၀) [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၁၇၈၁]အမည်ေပါက် 
ေကာင်း၊ ၎င်းထံမှေရာင်းသူေဒ စိန်စိန်ေရ [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၃၉၉၁]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများအရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးလ  င်မင်းဦး[၁၂/တမန(ုိင်)၁၀၈၈၅၂]မှ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။   

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်း LL.B., D.B.L., D.I.L.ေဒ စုစုငိမ်း LL.B., D.B.L., D.I.L.
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉- ၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉- ၅၄၀၆၆၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊   စမ်းေချာင်း 

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ် 
(၉၁)တည်ရှိရာ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမ 
တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၇ C1)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၂၀၅)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ 
အမည်ေပါက် ေဒ ေအးေအးြမင့[်၁၂/စခန 
(ိင်ု)၀၀၆၀၈၁]၊ ေဒ လဲယ့်ဝင်း[၁၂/စခန 
(ိုင်)၀၀၀၂၅၉]ှင့် ေဒ ြမတ်သ ာဝင်း 
[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၀၂၆၀] ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် (၃)ဦး 
အနက် ေဒ ေအးေအးြမင့်သည ်(၃၁-၇-
၂၀၂၀)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးတင် 
ဝင်း(ခ)ဦးတင်ဝင်းေအာင်[၁၂/ စခန(ိင်ု) 
၀၀၆၀၈၂]မှ ၎င်းသည် ေဒ ေအးေအးြမင့် 
၏တစ်ဦးတည်းေသာ ခင်ပွန်းြဖစ်ေကာင်း 
ှင့် ၎င်းသာလ င် တရားဝင်အေမွဆက်ခံ 
ခွင့်ရှိေကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံးတွင ်
၂၁-၁-၂၀၂၁ရက် ကျန်ိဆိသုည့ ်ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ 
ေဒ ေအးေအးြမင့၏် ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ေြမငှား 
ဂရန်တိုကိ ုတင်ြပ၍ ဦးတင်ဝင်း(ခ)ဦးတင် 
ဝင်းေအာင်က ကျန်အမည်ေပါက် (၂)ဦး 
ြဖစ်သ ူေဒ လဲယ့်ဝင်း၊ ေဒ ြမတ်သ ာဝင်း 
တိုှင့်အတူ ပူးတဲွ၍ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
ေကာင်း ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေဇယျာစိုး မှတ်ပုတံင်[၁၂/

လကန(ိုင်)၁၄၂၀၅၉]ကိုင်ေဆာင်ေသာ 
သေ  ဘာသားမှတ်ပုံတင် SID Number- 
44766 သည် ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။           ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၄၈၈၁၁ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၄၈၈၁၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၂၁၀)၊ (အလျား ၆၁ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၄)ဧက၊ (၃၆၆၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ် 

(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ယင်းေြမေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

စပံယ်လမ်းသွယ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၂၁၀)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်များအားလံုးကုိ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန  

(မိေြမစာရင်း)တွင် ေဒါက်တာစိုးြမတ်ထွန်း[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၂၅၇၈၂]၊ [ISN-၁၃၇၅၁၅]၊ 

အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ထမှံ 

အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၁၃၇၃၂/၂၀၁၂)အရ          ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှထားသ ူ

ဦးကျနိ်းချိင်[၁၃/လရန(ိုင်)၁၀၃၀၇၈]မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီးေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ 

အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပ၍  ေရာင်းချလိုေကာင်းကမ်းလှမ်းလာ၍ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖုိးေငွများအနက်မှ ေရာင်းေကး 

ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူ 

များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)

တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၆-လမ်းတို၊တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၆-လမ်းတို၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၆၈၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၆၈

အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွံဖိးေရး         ှင့် ၁။ ေဒ ခင်ကက

ဘဏ်လီမိတက်   ၂။ ဦးကိုကိုိုင်

(အင်းယားလမ်းဘဏ်ခွ)ဲ  ၃။ ေဒ စ ာလင်း

(၎င်းကိုယ်စားေဒ ယ်ေဆွဦး၊ ၄။ ဦးြမတ်သူ(၎င်းကိုယ်တိုင်ှင့်

ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ)                        ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၅တို၏

       အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်)

   ၅။  ေဒ အိန ာေကျာ်

(တရားိုင်)   (တရား ံးများ)(တရားိုင်)   (တရား ံးများ)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  

အမှတ်-၁၁၅ အမ တွင် အိုင်ဒီကရီကိ ုအတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄)ရက် 

မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၀၀)နာရတွီင် ပစ ည်းတည်ရိှရာအရပ်၌ ေလလတံင်ေရာင်းချ 

လိမ့်မည်။ ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊   တရားဝင်လ ဲအပ်ထားသည့်      

ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း  ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။  ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာအချက်များမှာ  တရားိုင်က 

တရားုံးေတာ်သို တင်ြပချက်အရ သိရှိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ 

က င်းကျန်ြခင်း၊ တစ်ခခုေုပ ေပါက်ပါက  တရားုံးက တာဝန်ယရူမည်မဟတ်ု 

ပါ။ တရား ံး၏  အကျိးသက်ဆုိင်သမ ကိုသာ ေရာင်းချလိမ့်မည့်အေကာင်း 

ေလလံဆွဲဝယ်မည့်သူတိုအား အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။    ေလလတံင်ေရာင်းချမည့ ်နည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက သတ်မှတ် 

သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။    ေဈး န်းအြမင့်ဆံုးဝယ်ယူသူအား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် သတ်မှတ် 

မည်။ သိုေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ ်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့ပ်စ ည်းအတွက် 

လက်ခရံန်မသင့ေ်ကာင်း ပစ ည်းေရာင်းချသအူရာရိှက ထင်ြမင်လ င် လက်မခ ံ

ဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့ ်ရှိသည်။

၄။   ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းအတွက် 

ေလလဆဲွံဝယ်သကူ ေငကွျပ် ၁၀၀လ င်၂၅ကျပ်ကိ ု  ေလလဆဲွံဝယ်ယူပီးသည် 

ှင့်တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသို  ေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် 

တစ်ဖန်ြပန်လည် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။  ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည ်ေရာင်းချသည့်အရာရှိက သတ်မှတ်ထား 

သည့် စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။     ေလလဆဲွံ ဝယ်ယရူရိှသသူည် ၂၅ရာခိင်ု န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက် 

ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ ်ေနကိပုယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေန  

ုံးဆင်းချနိ်မတိုင်မ ီေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေနသည ်ုံးပိတ် 

ရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။      ေလလကံျန်ေငကွိ ုအထက်ပါေနရက်များကိ ု ေပးေဆာင်ရန်ပျက်ကွက် 

ပါက ပစ ည်းကို တစ်ဖန်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်းထားသည့် 

ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်တွင် ုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                            (မိုးေကျာ်)                            (မိုးေကျာ)်

ခိုင်တရားသူကီးခိုင်တရားသူကီး

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၉၈-ပဲမှီကုန်း)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၁/က)၊ ဧရိယာ (၀.၉၁၆)ဧကရှိ လ/န 

(ခ)ရပီး ေြမပိုင်ေြမကွက် [အရပ်အေခ -ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 

ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အမက-၄၉ ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)ဟုေခ တွင် 

ေသာေြမကွက်]ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အအံု(၃)လံုး အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

ေလလံတင်ကမ်းခင်းေဈး - ကျပ်သန်း(၁၅၀၀)တိတိ၊ေလလံတင်ကမ်းခင်းေဈး - ကျပ်သန်း(၁၅၀၀)တိတိ၊

   (ကျပ်သန်းတစ်ေထာင့င်ါးရာတတိ)ိ   (ကျပ်သန်းတစ်ေထာင့င်ါးရာတတိ)ိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၇/အေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၂/ဇ၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၆)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၂/ဇ၊ ြမခွာညိအိမ်ရာ၊ ၇/
အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးေရ လ  င်[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၂၆၁၆]အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မ ှှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်း 
အဝယ ်စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှိ ၂၀၁၂ခုှစ်တွင် 
ဦးေရ လ  င်မှ ဘဏ်ေချး ေြမပုကံူးယခူဲြ့ခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ယင်းေြမပုမံရူင်းအား ထတ်ုယခူဲ ့
ေသာ်လည်း သိမ်းဆည်းထားရာမ ှအထားအသိုမှားယွင်းသြဖင့ ်ေပျာက်ဆုံးခဲ့ေကာင်း 
၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ ဦးေရ လ  င်၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာတင်ြပလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကုမ ဏီြဖစ်သည့် TIGER INTERNATIONAL 

TRADING CO.,LTD ၏ EXPORT DECLARATION စာရက်များြဖစ်သည့် 

ED NO.200001586310, ED NO.200002012500, ED NO.200002816320, 

ED NO.200003211 010, ED NO.200003436260, ED NO.200003562301, 

ED NO.200004134860 ှင့ ်ED NO.200004321431 တိုသည် ေပျာက်ဆုံး 

ေနပါသြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာဌာနတွင် မတိ ြပန်လည်ေလ ာက်ထားရန်အတွက် 

အဆိုပါစာရက်များ   ေပျာက်ဆုံးေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ် 

ပါသည်။
TIGER INTERNATIONALTRADING CO.,LTD ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-TIGER INTERNATIONALTRADING CO.,LTD ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ေဒ ေအးခိုင်ဇင်(LL.B)       ေဒ သီတာေအးြမ(LL.B)   ေဒ ေအးခိုင်ဇင်(LL.B)       ေဒ သီတာေအးြမ(LL.B)

   (စ်-၁၀၁၂၄)       (စ်-၁၅၇၅၈)   (စ်-၁၀၁၂၄)       (စ်-၁၅၇၅၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၃၁၄၀၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၃၁၄၀၄

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၃၊ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၃၊

 လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၊ ြပည်ေတာ်သာပတ်လမ်း၊  လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်၁၀၊ ြပည်ေတာ်သာပတ်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၆၇၉၊ အကျယ်ေပ (၄၀x၆၀)ရှိ ေဒါက်တာေြမကွက်အမှတ-်၆၇၉၊ အကျယ်ေပ (၄၀x၆၀)ရှိ ေဒါက်တာ

 စန်းမိန်အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာေြမကွက်ှင့် စန်းမိန်အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာေြမကွက်ှင့်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ေဒါက်တာ 

စန်းမန်ိ(FLM-004434)ထမှံ ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ထားရိှ ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေကျာ်စိုးဝင်း 
[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၁၉၇၄၈၄]၊ ေဒ မာလာစိုး[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၁၉၇၅၆၂]တိုထံမှ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးရဲလင်းထွန်း[၁၂/လမန(ိုင်) 
၁၆၉၂၈၁]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ု 
မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ (၇)ရက်အတွင်း ေြမပုိင်ဆုိင်မ  
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို  လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်   
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ                                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ                                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရဲလင်းထွန်း                                       ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L)ဦးရဲလင်းထွန်း                                       ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L)

[၁၂/လမန(ိုင်)၁၆၉၂၈၁]                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)[၁၂/လမန(ိုင်)၁၆၉၂၈၁]                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)
အမှတ်-၇၃၄၊ ြပည်ေတာ်သာပတ်လမ်း၊    အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၇၃၄၊ ြပည်ေတာ်သာပတ်လမ်း၊    အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
(၁၀/၃၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ                ေရ ြပည်သာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉(၁၀/၃၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ                ေရ ြပည်သာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၀၂/ခ)၊ မာလာမိင(်၂)လမ်း၊ ဦးေရ သိန်း+ 
ဦးေသာင်းလျိင် အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေခါင်းရင်းြခမ်း (အလျား 
၁၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေဆာက်လပ်ုထား 
ေသာ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ဂရန်မူရင်းှင့်အတူ 
ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံသူ ေဒ ဥမ ာချိ[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၆၅၃၇၉]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ၁။ ေဒ သွယ်သွယ်ဦး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၄၆၁၃]၊ 
၂။ေဒ လဲ့လဲ့ဦး [၁၂/ဒဂတ(ုိင်) ၀၁၈၄၄၉]၊ ၃။ ေဒ ေအးသူဇာဦး [၁၂/ဒဂတ 
(ုိင်)၀၅၄၉၄၇]တိုက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့ ်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ် 
ပါသည်။              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိသိဂ   ေဌး(LL.B)ေဒ အိသိဂ   ေဌး(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၃၉၄)(၃၁-၁၂-၂၀၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၃၉၄)(၃၁-၁၂-၂၀၀၉)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၆၃၀၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၆၃၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂)၊ သုဓမ ာ(၆)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၁၂/ခ)

ဟေုခ တွင်ေသာ (၂၀x၆၀)ေပအကျယ်ရိှ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး ှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် 
ေဒ ေမေဇာ်ထူးအမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင ်
လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ ေမေဇာ်ထူး[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၉၆၄၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ  
ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးြမင့်ေမာင်   ေဒ လ  င်လ  င်ေဌး   ေဒ အိဖိးပိုင်ေဒ ေအးြမင့်ေမာင ်  ေဒ လ  င်လ  င်ေဌး   ေဒ အိဖိးပိုင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၅၈)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၀၄)          အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၅၈)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၀၄)          အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၉၃)
တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၁၁၊ ၀၉-၇၉၅၅၈၅၈၅၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၁၁၊ ၀၉-၇၉၅၅၈၅၈၅၉

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၀၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၀
 ၁။ ဦးတင့်ေဆွ   ှင့်  ဦးလှဝင်း
 ၂။ ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း 
 ၃။ ေဒ စပယ် 
 (တရားလိုများ)   (တရားပိင်) (တရားလိုများ)   (တရားပိင)်

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲ 
ေကျာ်စွာ(၈)လမ်း၊ အမှတ်(၆၂/ခ)ေန တရားပိင ်ဦးလှဝင်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ
သိေစရမည်။

 သင့်အေပ ၌ တရားလိုများက “ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို၍ 
မှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစလိမု ” ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ု 
တိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ် 
တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ၊ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးေတာ်ခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ 
သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆုိင်သည့်အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦး 
တစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ(၅)ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ 
ြပာသိုလဆန်း ၄ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မ ီနံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်က အမည် 
ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိမုျားစဲွဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရ 
မည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်သင်မလာ   
မေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းအြပင ်တရားလိုများက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထုေချ 
တင်ြပ အမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာ 
ရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိုက်ရမည်။ 
သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီ(၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                      (ခင်သ ာွန် )(ခင်သ ာွန် )
        တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)        တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၃၊ ေြမကွက်အမှတ် -၁၀၂၀၊ ဒူးယားလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၁x၆၀)ရိှ ဦးတင်ေမာင်ဦး (BF-၀၃၄၉၁၂) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်အား အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေကညာစာချပ် 
အမှတ်(၄၉၄၁/ ၂၀၁၉) (၁၉-၂-၂၀၁၉) အရ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ သီတာေဆွ [၁၂/အစန(ုိင်)၁၀၈၃၃၅] က  ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ထားပီး ၎င်း၏ GP 
အမှတ်-၂၁၄၅ (၂၈-၂-၂၀၁၇)ရသ ူ ဦးစန်းေင ွ [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၁၄၃၂၉] ထမှံ ေဒ ထားေရ စင် [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၂၃၂၆၂] ှင့ ် ဦးဖိးေမာင် 
ေမာင် [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၀၆၄၆၉]တိုက ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားခဲပ့ါသည်။  ယခုအခါ ေဒ ထားေရ စင် [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၃၂၆၂] မှ မိမိ၏ပုိင်ဆုိင်မ  
ြဖစ်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်အား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် ၎င်းထမှံက ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့် (၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေဆွေဆွသန်း (LL.B,D.I.L)ေဒ ေဆွေဆွသန်း (LL.B,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၀)

အမှတ်-၂၈၀/၈၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၂၈၀/၈၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉- ၇၉၅၅၅၂၁၇၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀ဖုန်း-၀၉- ၇၉၅၅၅၂၁၇၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(UE-1/တုိးချဲ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၃၀)၊ သီးသန်(၂)လမ်း၊ 

အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀) ရိှ ဦးေစာေမာင် (CB-၀၂၆၆၁၃)  အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်အား ဦးလ  င်ြမင့စ်ိုး [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၃၉၅၇၇] 
မှ  အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ ၎င်းထံမ ှေဒ ုုေထွး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၉၉၇၃]က ေပ(၂၀x၆၀) ေြမကွက်၏ 
(ေြခရင်းြခမ်း/မရူင်း)အား ထပ်မဝံယ်ယကူာ၊ ၎င်းမှ အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  ေနအမ်ိ(၂)လုံးှင့ ်မတီာ(၁)လုံး အပါအဝင်  
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ  ေဒ ခိင်ုခိင်ုွန်  [၇/ပမန(ိင်ု)၀၃၁၉၃၈] ှင့ ်ေဒ ခင်မမွန်  [၇/ပမန(ိင်ု)၀၃၄၃၇၁] တိုထသံို ြပန်လည် 
ေရာင်းချခဲပ့ါသည်။ ယခအုခါ ေဒ ခိင်ုခိင်ုွန်က မမိတိစ်ဦးတည်း လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း တာဝန်ယဝူန်ခကံတြိပ ေရာင်းချ 
သည့်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လုိပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၀)
အမှတ်-၂၈၀/၈၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၅၅၅၂၁၇၈အမှတ်-၂၈၀/၈၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၅၅၅၂၁၇၈

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

အမည်ေြပာင်းြခင်းအမည်ေြပာင်းြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကံခင်းမိ 

နယ်၊ အထက-ချင်းေြမဝင်မှ အဖ ဦးသန်း 
ေဇာ်ထုိက်၏ သားြဖစ်သူ ေကျာင်းဝင်အမှတ် 
(၆၅၁၉) Grade(7)တွင် ပညာသင်ကားေန 
ေသာ ေမာင်  င်းထက်မျ ိးေအာင်အား ေမာင်ရှင်း 
ထက်စံဟုေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်  ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးထိန်လင်းေအာင်၏ 

C.D.C(62345)၏ S.I.D Smart Card 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးရန်။

ဦးထိန်လင်းေအာင်ဦးထိန်လင်းေအာင်
Ph:09-789791475Ph:09-789791475

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဘရုားလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ 

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ေန ဦးသန်းဝင်း[၁၁/
စတန(ုိင်)၀၅၀၆၇၂]၏ ေရယာ်လုပ်သက် 
စာအုပ်အမှတ်(ရန်-၇၃၀၀/၁၃)မှာ ခရီး
သွားရင်းေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှ 
ပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်သုိ အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။  ဖန်ုး-၀၉-၄၂၁၇၆၈၅၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၆၈၅၄၃

“ေမာ်ေတာ်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်း”“ေမာ်ေတာ်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်း”
ယာ်အမှတ်၊ 29W/ 50898၊ ယာ်မှတ်ပုတံင်လက်ဝယ်ရိှသ၊ူ ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ် 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၄/ကလန(ိုင်) ၁၂၉၇၅၀]မှ ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃)
ေပျာက်ဆုံးမတိ ထတ်ုေပးရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ(ှ၁၅)ရက်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ုံးသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည-်

က.ည.န ခိုင်ုံး(မအူပင်)က.ည.န ခိုင်ုံး(မအူပင်)
(မအူပင်)(မအူပင်)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

အင်းဝအိမ်ရာ၊    တိုက်အမှတ်(၃၅)၊ 

အခန်းအမှတ်(၃၀၁)၊ တတိယထပ်ကို 

မူလအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ  ဦးရန် 

လင်းေအာင်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၅၅၁၄၅]

ထံမှ   ေဒ သီတာြမင့[်၁၂/ဗဟန(ိုင်) 

၀၇၇၄၂၆]က  ဝယ်ယူခဲ့ပီး  ၎င်းထံမ ှ

ထပ်မံ၍   ေဒ ေမရစ်ဂျာေဘာက်[၁/

မကန(ိုင်)၀၃၂၈၁၇]က  အဆင့်ဆင့် 

ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်  ဝယ်ယူခဲ့ပါ 

သည်။ ယခအုခါ ေဒ ေမရစ်ဂျာေဘာက် 

မှ တိက်ုခန်းအမည်  ေြပာင်းလေဲပးပါရန် 

ေလ ာက်ထားလာပါသည်။  ထုတ်ေပး

ရန်မသင့်ေကာင်းကန်ကွက်လိုပါက 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ   (၁၄)ရက် 

အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အ

ထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ 

စရံပ်ိငမ်ိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၇၃)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ေဒ ကည်ေဌး[၁၂/
တမန(ိုင်)၀၂၉၄၄၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင ်
မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ (၂၀ေပx၆၀ေပ)(ေြခရင်းြခမ်း)ရိှေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးေအာင်သလူတ်[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၀၈၅၇]ထမှံ 
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း 
ရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန်သေဘာတူသြဖင့ ်ေရာင်းချသည့ ်
ပစ ည်း၏ တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မ ကို မည်သူမဆိုကန်ကွက်လိုပါက ဤသတင်းစာေကညာပါ 
သည့်ရက်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်မာသည့်ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်
အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေရာင်းဝယ်မ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၂)
အမှတ်-၃၀၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(မ)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃၀၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(မ)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၀၉၉၉၇ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၀၉၉၉၇

ပထမပုဂ လိကဘဏ်လီမိတက်ပထမပုဂ လိကဘဏ်လီမိတက်
(၁၀)ကိမ်ေြမာက် အထူးအစည်းအေဝးှင့် အကိမ်(၃၀)ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝး(၁၀)ကိမ်ေြမာက ်အထူးအစည်းအေဝးှင့ ်အကိမ်(၃၀)ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝး

ဖိတ်ကားြခင်းဖိတ်ကားြခင်း
ပထမပုဂ လိကဘဏ်လီမိတက်၏ (၁၀)ကိမ်ေြမာက ်အထူးအစည်းအေဝးှင့ ်အကိမ်(၃၀)ေြမာက်

ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးပွဲကီးကိ ုေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်တက်ေရာက်ကပါရန ်
ေလးစားစွာြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည-်

ကျင်းပမည့်ေနရက ် - ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်၊ (ေသာကာေန )
ကျင်းပမည့်အချနိ ် - နံနက်(၉:၀၀)နာရီ။  Meeting Link သို နံနက် (၈:၄၅)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ ဝင်ေရာက်ကပါရန်။
ကျင်းပမည့်ပုံစ ံ - Virtual Meeting (Video Conference)

အစည်းအေဝးသုိ ကုိယ်တုိင်တက်ေရာက်လုိေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များအေနြဖင့် ပထမပုဂ လိကဘဏ် Website “www. firstprivatebank.“www. firstprivatebank.
com.mm”com.mm”တွင်တင်ြပထားသည့ ်Online Register Form ပုံစံကို (၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ြဖည့်သွင်းပီး 
ပထမပုဂ လိကဘဏ်လီမိတက်၏ Email Address: hofirst.private @ gmail.com ှင့် fpbho.ygn @ gmail.com  hofirst.private @ gmail.com ှင့် fpbho.ygn @ gmail.com သို (၂၄-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန  
ေနာက်ဆုံးထားေပးပိုရပါမည်။ Online Register Form ပုစံြံဖင့ ်ေပးပိုလာသည့ ်အစရှုင်များကိ ုဘဏ်မှစစ်ေဆးပီး မှန်ကန်မ ရိှသည့ ်အစရှုယ်ယာရှင် 
များကိ ုEmail ှင့် SMS များမှတစ်ဆင့ ်Confirm Letter များ ြပန်လည်ေပးပိုမည်ြဖစ်ပါသည်။

ယခုှစ်တွင် လစ်လပ်မည့ ်ဒါိုက်တာ(၅)ဦးကိုလည်း Online Voting စနစ်ြဖင့် မဲေပးေရးချယ်ရန ်စီစ်ထားသြဖင့ ်Email ှင့် SMS များမှ 
တစ်ဆင့် Register လုပ်ထားေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များထ ံ(၂၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက် (တနဂ  ေွေန )တွင် Voting Link ှင့် Password များကိုေပးပို 
မည်ြဖစ်ပါသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များက ဒါုိက်တာများကုိ (၂၈-၁၂-၂၀၂၁ )ရက် (အဂ   ါေန ) နံနက်(၉:၀၀)နာရီမှ (၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်၊ ည(၁၂:၀၀)
နာရီအထိ မဲ(Vote)ေပးေရးချယ်ရပါမည်။

အစုရှင်ကိုယ်စားလှယ်(Proxy)လ ဲအပ်ထားပီးေသာ အစုရှင်များသည် မိမိကိုယ်စား အစုရှင်တစ်ဦးကို မဲေပးရန် ခွင့်ြပထားခဲ့ပီးြဖစ်၍ 
register ြပလုပ်ထားေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ Online Register Form ပံုစံြဖည့်စွက်ရန် မလုိအပ်ပါ။ အကယ်၍ အစုရှင်များမှ ကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲအပ်ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်းကို မိမိကိုယ်တိုင် ကည့် လိုပါက ဘဏ်၏ Facebook Page ှင့် Website “www. “www. 
firstprivatebank.com.mm”firstprivatebank.com.mm” များတွင် ကည့် ိုင်ပါသည်။

(၁၀)ကမ်ိေြမာက် အထူးအစည်းအေဝးှင့ ်အကမ်ိ(၃၀)ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးသုိ တင်သွင်းသည့ ်ဒါိက်ုတာအဖဲွ၏ 
အစီရင်ခံစာအား ပထမပုဂ လိကဘဏ်၏ Website “www. firstprivatebank.com.mm “www. firstprivatebank.com.mm ှင့် ရန်ကုန်စေတာ့ပ်အိပ်ချနိ်း၏ Website “https://“https://
ysx-mm.com”ysx-mm.com” တိုတွင် (၂၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ တင်ြပထားမည်ြဖစ်ပီး ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာှင့်ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းရန်ရှိပါက (၂၈-
၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ Email Address: fpbho.ygn @ gmail.comfpbho.ygn @ gmail.com ှင့် Viber No. 09-2300569, 09-43048976 သို ေပးပို၍ 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

                        ဒါိုက်တာအဖွဲ                        ဒါိုက်တာအဖွဲ
ပထမပုဂ လိကဘဏ်လီမိတက်ပထမပုဂ လိကဘဏ်လီမိတက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/အေနာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၂/ဈ)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၂)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၂/ဈ)၊ ြမခွညိအိမ်ရာ၊ ၇/
အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးေရ လ  င်[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၂၆၁၆]အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မ ှှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် 
ဦးေရ လ  င်မှ ဘဏ်ေချးေြမပံုကူးယူြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းေြမပံုမူရင်းအား ထုတ်ယူခ့ဲေသာ် 
လည်း သိမ်းဆည်းထားရာမ ှအထားအသိုမှားယွင်းသြဖင့ ်ေပျာက်ဆုံးခဲ့ေကာင်း ၁-၁၂-
၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ ဦးေရ လ  င်၏ ကျမ်းကျန်ိလ ာ တင်ြပလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက် ေအာင်ရတနာ 

လမ်းေန မိခင် ေဒ သန်းသန်းစိုး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၆၁၇၆]၏သားြဖစ်သ ူ

ေမာင်တင်ေအာင်မျိး[၁၂/သဃက(ိင်ု) ၁၈၆၄၂၈]သည် မဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ  

ကိုမနာခံဘဲ  အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့ ်၎င်းအား 

အေမွစားအေမွခံသားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက် 

ေနာင်  ၎င်းသားှင့်  ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝများကို(လုံးဝ)တာဝန်ယူ      

ေြဖရှင်းေပးသွားမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင် - ေဒ သန်းသန်းစိုးမိခင် - ေဒ သန်းသန်းစိုး

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  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၄၃)၊ 

သုတလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၈၇)၊ ေဒ ခင်ဝုိင်းတင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှား 

ဂရန်ပါ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ေဒ သီတာှင်း [၂/လကန(ုိင်) 

၀၀၈၂၈၉]မှ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ မည်သည့အ် ပ်အရှင်း တစ်စုတံစ်ရာမ မရိှ 

ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် က န်မ ေဒ ထိန်ကည်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၃၃၅၀]

မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ခိင်ုမာေသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ထိန်ကည်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၃၃၅၀]ေဒ ထိန်ကည်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၃၃၅၀]

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၄၁၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၄၁၀၅

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ် (၁)ရပ်ကွက် လမ်းသစ်(၂)လမ်း 

အိမ်အမှတ် (၁၆၄၁)ေန အဖ ဦးေကျာက်ခ ဲ [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၁၀၆၉]
ှင့် အမိ ေဒ ဝင်းဝင်းမာ [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၁၁၀၃]တို၏ သမီးြဖစ်သူ 
မစုစုလ  င် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၈၈၄၀]သည် မိဘစကားနားမေထာင်ဘဲ 
ေနအိမ်မှ မိမိသေဘာဆ အတိုင်း ဆင်းသွားပါသြဖင့် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ 
ရက်မှစ၍ သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် 
၎င်းှင့်ပတ်သက်သမ  ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ 

ဦးေကျာက်ခဲ - ေဒ ဝင်းဝင်းမာဦးေကျာက်ခ ဲ- ေဒ ဝင်းဝင်းမာ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစန်ိမိနယ်၊ ကိကန်ုးအမ်ိရာ၊ 

တိက်ုအမှတ်(၅)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၄)၊ 
ေြမညထီပ်ကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူ
ဗိလ်ုမှးကီးေဇာ်ဝင်း [၁၄/ပသန(ိင်ု) 
၂၂၅၇၂၈]ထံမှ အဆက်ဆက်စာချပ ်
များြဖင့်  ြပန်လည်ဝယ်ယူထားသူ 
ေဒ နန်းစံေဟာင်း(ခ)စံဟွမ်  [၁၃/
တကန(ိုင်)၀၀၄၀၄၈]မှ တိုက်ခန်း 
အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ေလ ာက် 
ထားလာပါသည်။ ထတ်ုေပးရန်မသင့် 
ေကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မ ှ    (၁၄) ရက်အတွင်း 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
ြပည့်စုံစွာြဖင့်  တင်ြပကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ (Yankin Palm 

Village)၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ်(၂၅)၊ အခန်းအမှတ်(၀၂) မူလ 

အမည်ေပါက် ဗိလ်ုမှးချပ်ွန်လ  င်(ငမ်ိး) [၁၃/မပတ(ိင်ု)၀၁၇၁၃၉]ထမှံ ဝယ်ယ ူ

ထားသူ ေဒ နီနီေထွး[၁၂/ ကမရ(ိုင်)၀၀၃၅၈၁]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါ

သြဖင့ ်တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုမ  အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 

ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက် 

အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်ဤဦးစီးဌာနသို လာေရာက်၍ တင်ြပကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ (ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ (ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ မလိခအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်(၁၆)၊ အခန်းအမှတ်(၁၁) မလူအမည်ေပါက် ဦးခင်ေမာင်ေရ [၁၂/

တမန(ုိင်)၀၆၅၅၄၀]ထံမှ ဝယယ်ထူားသ ူေဒ လှလှဝင်း[၁၂/တတန(ုိင်) 

၁၈၂၀၀၇]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်မ  အမည် 

ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်

ဤဦးစီးဌာနသိုလာေရာက်၍ တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အမ်ိရာ(၂)၊ မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ (ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်အမ်ိရာ(၂)၊ မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ (ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်တေထာင်လမ်းသွယ်(၄)လမ်း 

အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ဗိုလ်တေထာင်လမ်းသွယ(်၄)၊ အေဆာက်အဦအမှတ(်၁၄/၁၆)၊ 
အခန်းအမှတ်(၂၀၂) မူလအမည်ေပါက် ဗုိလ်မှးကီး ဦးတင်ေမာင်ေဌး(ငိမ်း)[၁၂/
လကန(ုိင်)၀၂၄၀၀၄]ထံမှ ဝယ်ယူထားသူ ဦးမျ ိးမင်းစုိး[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၃၀၉၀၂]မှ 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုမ  အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်ဤဦးစီးဌာနသို လာေရာက်၍ 
တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ (ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ (ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄/၁)၊ ြမင်သာ 

စေုပါင်းအမ်ိရာ၊ ြမင်သာ(၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀/၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၁၇၁၀)
စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးေကျာ်တင့ ်[၅/ကသန(ိင်ု)၀၅၆၉၆၃]ှင့ ်ေဒ ကည်ကည်ေဆ ွ
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၆၄၀၉]အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား 
အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်တင့်ှင့ ်ေဒ ကည်ကည်ေဆွထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 
ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက် 
အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ရကေ်ကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပုိင်ဆုိင်ေရးကိစ ရပ် 
များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)
အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

“ေြမကွက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ေြမကွက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၀၆)ရပ်ကွက်၊ ကန်ပတ် 

လမ်း၊ အာန မာဓဗေကျာင်းတိုက်၏ ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်၊ မိနယ်သံဃာ ့

နာယက ဝနိိစ ယအဖဲွဝင်(ေရ ကျင်)၊ သာသနာဝင်အမှတ်-[၁၁/အမန(သ)၀၀၀၁၈၅] 

ကိုင်ေဆာင်သူ ဦးစေ ာဘာသ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဆရာေတာ် ဦးစေ ာဘာသသည် လွန်ခဲသ့ည့ ်၂၀၁၁ ခှုစ်၊ စက်တင်ဘာလ 

ကပင် မိမိအား ယံုကည်ကုိးကွယ်သူ ဒါယကာ/ ဒါယိကာမများမှ စုေပါင်းလှဒါန်းေငွ 

အစုစုတိုြဖင့် စာသင်တိုက်ှင့ ် တရားရိပ်သာတည်ေထာင်ရန်အတွက် မိမိ 

ေကျာင်းေြမှင့ ် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊  (၁၀၆)ရပ်ကွက်၊  ကန်သာယာလမ်း၌  တည်ရှိသည့် 

(၄၀'x၆၀')အကျယ်အသီးသီးရှ ိေြမကွက်အမှတ-်၉၅၇၊ ၉၅၈၊ ၉၅၉၊ ၉၆၀၊ ၉၆၁၊ 

၉၆၂၊ ၉၆၃၊ ၉၆၄၊ ၉၆၅၊ ၉၆၆၊ ၉၆၇ စုစုေပါင်း အေရအတွက်အားြဖင့ ်(၁၁)ကွက် 

တိုအား ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုအတွက် အဆိပုါေြမကွက်များသို တစ်စုတံစ်ဦးမှ ဝင်ေရာက်ကျးေကျာ်မ  

မရှိေစေရးှင့်  ေရာင်းမှားဝယ်မှား  မြဖစ်ေစေရးတိုအတွက် အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ စန်းစန်းေအး(LL.B) ေဒ မွန်မွန်ဦး(LL.B)(LL.M) ေဒ စန်းစန်းေအး(LL.B) ေဒ မွန်မွန်ဦး(LL.B)(LL.M)

 (စ်-၁၅၄၁၃) (စ်-၁၆၈၃၆) (စ်-၁၅၄၁၃) (စ်-၁၆၈၃၆)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ုံးအမှတ်(၆၃၈)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ုံးအမှတ်(၆၃၈)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၉၉၇၇၊ ၀၉-၇၉၂၂၃၈၉၅၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၉၉၇၇၊ ၀၉-၇၉၂၂၃၈၉၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်(၁၆/၁)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၀၃၃)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၁၀၃၃)၊ သုမဂ  လာလမ်း၊ (၁၆/၁)ရပ် 
ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးေဌးဝင်း 
[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၆၁၅၃]အမည် 
ေပါက် ̀ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ေဒ ယမင်း 
ွယ်[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၂၃၇၆၃]မှ ခင်ပွန်း 
ဦးေဌးဝင်းသည် (၁၈-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ေြမကွက်ှင့်ေြမကွက ်
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 
၎င်းကသာလ င် တရားဝင်အေမွဆက်ခံ
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့်  ၎င်းမှလွဲ၍ 
အေမွဆက်ခံမည့်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
မရှိပါေကာင်း     ဒဂုံမိနယ်တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိအမှတ်စ်-၉/၁၀၉၂/၂၁ (၂၀-
၉-၂၁)ရက်စွဲပါ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီး 
ေတာ်စပ်ေကာင်း    ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသ 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း 
တိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရားဝင်ခုိင်လံု 
ေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက ်
မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အုိးကုန်းရပ်ကွက်၊  ဗညားဒလလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၆၁)၊  ေြမညီ၊  မျက်ှာမူလ င်  (ဝဲ+ယာ)ဘက်၊  အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၁၂ ၁၂   x ၆၀ )စီရှိ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းများ၌ တွယ်ကပ် 
တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တိက်ုခန်းအမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ကေသာ ဦးမျိးဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၆၉၇၈]ှင့် 
ဦးရရဲင့ဝ်င်း[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၆၅၆၃]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ် 
ြမင့်ဦး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၀၄၀၆]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုပါ၍  အဆိုပါတိုက်ခန်းများ  အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အကျိးသက်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရိှပါက မည်သူမဆုိ အေထာက်အထားမူရင်းများ 
ှင့်တကွ ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။   ထိုသတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ုအများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဥမ ာခင်ေဒ ဥမ ာခင်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၄၅)
တိုက်(A3)၊ အခန်း(၂၀၉)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တိုက်(A3)၊ အခန်း(၂၀၉)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ 

ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၉၈၄၅၊ ၀၉-၉၆၄၁၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၉၈၄၅၊ ၀၉-၉၆၄၁၁၉၈၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၂ I )၊  ေြမကွက်အမှတ ်

(ပ မတန်းစား-၁၇၁)၊ ဧရိယာ (ဝ.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၈၈)၊ (၉၃)လမ်း၊ 
ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ် ဦးဘေကျာ် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား  
အမည်ေပါက် ဦးဘေကျာ်ထံမ ှပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်အမှတ် ၁၅၁၄/၉၁ (၂၁-၁၀-၉၁)အရ 
ပုိင်ဆုိင်လာသူ ဦးေရ ဝင်း[ေက/အာရ်ဂျအီင်န်-ဝဝ၃၆၁၃] [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၄၉၀၁၆]၊ ဦးေအာင် 
ေသာင်း [ေက/အာရ်ဂျအီင်န်-ဝဝ၃၆၁၆] [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၂၁၃၉]၊ ေဒ ု ု[ေက/အာရ်ဂျအီင်န်-
ဝဝ၃၆၁၅] [၁၂/ မဂတ(ုိင်)၀၄၉၀၁၇]၊ ဦးေမာင်ေမာင် (အမ်တီအန်တီ-၀၀၀၈၉၅]  [၁၂/မဂတ 
(ိုင်)၀၄၂၁၃၈]တိုမှ ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) သက်တမ်းတိုးေလ ာက်ထားလာရာ ဦးေမာင်ေမာင ်
သည် အေမစွားအေမွးခကံတိ ိမသားသမီး ေမွးစားထားြခင်းမရိှဘ ဲလပူျိကီးဘဝြဖင့ ်ကွယ်လွန်ခဲ ့
သြဖင့ ်၎င်း၏အစုအား ဦးေရ ဝင်း [ေက/အာရ်ဂျအီင်န်-၀၀၃၆၁၃] [၁၂/မဂတ(ိုင်) ၀၄၉၀၁၆]၊ 
ဦေအာင်ေသာင်း [ေက/အာရ်ဂျအီင်န်-ဝဝ၃၆၁၆] [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၂၁၃၉]၊ ေဒ ုု [ေက/
အာရ်ဂျအီင်န်-ဝဝ၃၆၁၅] [၁၂/ မဂတ(ိုင်) ၀၄၉၀၁၇]တိုမှ  ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့ ်
အည ီအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်အမှတ် ၁၆၅၇/၂၀၂၁ (၁၆-၆-၂၀၂၁)ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး 
ြဖစ်ပါေကာင်းတင်ြပ၍  ဂရန်သက်တမ်းတိုးေလ ာက်ထားခဲြ့ခင်းအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ခွင့ြ်ပ 
ပါရန် ဦးေမာင်ေမာင်၏ ေသစာရင်းတင်ြပ၍ ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဝတ်ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၉)၊ (၆)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ ေြမညထီပ် (လက်ယာဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ် 

အဝန်း ေပ(၁၅x၅၅)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 

ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးလှွန်  [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၆၁၈၂]ကုိင်ေဆာင်သူမှ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပ၍  ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်မရူင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက် 

အထားများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 

ြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန ်  ေကညာအပ်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  လာေရာက ်

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သူသူေဌး ဦးလှမျိးြမင့်  ေဒ သူသူေဌး ဦးလှမျိးြမင့ ်

 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

 (စ်-၁၄၄၂၅)(၁၇-၅-၂၀၁၈) (စ်-၅၄၈၃)(၃၀-၁၁-၁၉၉၀) (စ်-၁၄၄၂၅)(၁၇-၅-၂၀၁၈) (စ်-၅၄၈၃)(၃၀-၁၁-၁၉၉၀)

 LL.B,LL.M,D.M.L B.A.RL,M.Dev.S(Thesis)(D.I.L,D.I.R) LL.B,LL.M,D.M.L B.A.RL,M.Dev.S(Thesis)(D.I.L,D.I.R)

 အမှတ်(၁၃၂)(ပထမထပ်)၊ အမှတ်(၁၄၃)၊  (၃)လ ာ(A)၊ အမှတ်(၁၃၂)(ပထမထပ်)၊ အမှတ်(၁၄၃)၊  (၃)လ ာ(A)၊

 ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊

  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း(အေရှ)ရပ်ကွက်၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း(အေရှ)ရပ်ကွက်၊

 ရန်ကုန်မိ။ တာေမွမိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။ တာေမွမိနယ်။

“အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ”“အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ြမရတနာ(၉)လမ်း၊ အမှတ် 

(၈၉)၊ ေဒ အံုးမ င် အမည်ေပါက် ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့် ေြမေပ ရိှ (၂)ထပ်တုိက် 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးကုိ တစ်ဦးတည်း တရားဝင်ပုိင်ဆုိင် 
သည့် ဦးစံခင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၁၄၆၈]က တူမများြဖစ်ကေသာ-

(၁) ေဒ စုစုေဝ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၉၇၇၃]
(၂) ေဒ စုစုလွင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၉၇၇၄]
(၃) ေဒ သက်စုထား[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၃၃၅၀၅]
တိုထံ (၁၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဖက်သေဘာတူ ေမတ ာြဖင့် အပိုင်ေပး 

အပ်ြခင်း ကတိစာချပ်”အရ ခွဲေဝေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။
သုိြဖစ်ပါ၍ ေမတ ာြဖင့် အပုိင်ေပးကမ်းပီးြဖစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ 

ေဒ စုစုေဝ၊ ေဒ စုစုလွင်ှင့် ေဒ သက်စုထားတို၏ တရားဝင်ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲေရာင်း/
ဝယ်ြခင်း၊ ေပးကမ်းလှဒါန်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ အြခားနည်းတစ်စုတံစ်ရာြဖင့ ်လ ဲေြပာင်း 
ြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲြခင်း မြပလုပ်ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၄၂/၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၄၂/၂၀၁၇)
အမှတ်(၅)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပတရားုံး(အနီး)၊ အမှတ်(၅)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပတရားုံး(အနီး)၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၆၇၀၇၀၇ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၆၇၀၇၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ ငမိုးရိပ်(၃)လမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်(၇၂၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၂)ခန်းတဲွ 
(၆)ထပ်တုိက်၏ (၆-လ ာ)၊ ဆ  မထပ်၊ အခန်းအမှတ်(A-7)၊ အကျယ်(၁၂' ၆" x ၅၀')ရိှ 
တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၌တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုအား  (၁၆-၁၀-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ   “တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်
ကတိစာချပ်”အရ ဦးကိုကိုေဇာ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၈၄၄၆]မှ ဝယ်ယူခဲ့ပီး မိမိ
တစ်ဦးတည်းလက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာစာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်း 
အဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်မင်းိုင် ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင ် ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)

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

ဦးေကျာက်ခဲ(ခ)ဥးစ ဝံသ၏ ေြမချပါမစ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဦးေကျာက်ခ(ဲခ)ဥးစ ဝံသ၏ ေြမချပါမစ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၈/L)ရပ်ကွက်၊ က န်းေရ မိင် 
(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၅၇/ခ)၊ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးေကျာက်ခ ဲအမည်ေပါက် ေြမချ 
ပါမစ်မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားေသာေကာင့ ်ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ မိမ 
ရဲစခန်း(ပ)၇၆၃/၂၀၂၁၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ-၃၈၀အရ ေဒ လှြမင့်[၁၂/ပဇတ(ုိင်) 
၀၂၅၆၆၈]မှ တရားလုိြပလုပ်၍ အမ ဖွင့်တုိင်တန်းထားပါေကာင်း၊ အဆုိပါ ေြမချ 
ပါမစ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း တစ်စုံတစ်ရာ 
ြပလုပ်ြခင်းများ ေပ ေပါက်လာပါက ေဒ လှြမင့်ှင့်သက်ဆိုင်ြခင်းအလျ်းမရှိ 
ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ လှြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ လှြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြပည့်ြပည့်စ ရှင်(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၂၅၆၈၉)ေဒ ြပည့်ြပည့်စ ရှင်(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၂၅၆၈၉)

အမှတ်(၁၆၉)၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၁၆၉)၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၁၁၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၁၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ဆ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၄၈၂/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၄၈၂/က)၊   ကရဝိတ် (၄)လမ်း၊  (ဆ)
ရပ်ကွက်၊ ေဒ ခင်မိင်(CF-၀၅၅၈၅၂)၊ 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက်သ ူ(မခိင်) ေဒ ခင်မိင်သည် 
(၇-၁၀-၂၀၀၆)ရက်တွင် လည်းေကာင်း၊ 
(ဖခင်)ဦးခင်စိန်သည် (၁၈-၁-၁၉၉၀)
ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီး ကွယ် 
လွန်သြဖင့် ဦးေဇာ်ဝင်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၀၀၉၅၈၈]မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့ ်
ရိှေသာ တစ်ဦးတည်းေသာသားေတာ်စပ် 
ေကာင်း ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိ 
လ ာအမှတ်-၈/၂၅၂၃/၂၀၂၀(၁၇-၈-၂၀)
ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ အမည် 
ေပါက်ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍  ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် 
ေြမပုံကူး    ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့ ်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း   ဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၄၅-VIP)(သစ်ထည်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၇)၊  အလျားေပ (၆၀xအနံေပ၆၀)
ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်မှ ေြမတစ်ဝက်တတိ၊ိ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၀x၆၀)
(ေခါင်းရင်းြခမ်း) ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုအား 
စာချပ်အမှတ်-၁၅၁၉/၂၀၂၁ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားေသာ ေဒ စ ာေမာ်[၁၂/ဒဂန 
(ိုင်)၀၂၈၀၉၇]ှင့် ဦးလင်းြမတ်စိုး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၉၅၉၀]တိုထံမှ 
ဦးေကျာ်ဘိုဘိုထွန်း[၁၁/စတန(ိုင်)၀၇၀၇၀၃]ှင့် ေဒ စိုးြမတ်ိုးထွန်း[၉/

ပဥလ(ိင်ု)၀၃၁၃၀၁]တိုက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်တိုထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၂)ပတ်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီ
အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်  ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ဘိုဘိုထွန်း[၁၁/စတန(ိုင်)၀၇၀၇၀၃]ဦးေကျာ်ဘိုဘိုထွန်း[၁၁/စတန(ိုင်)၀၇၀၇၀၃]
အမှတ်(D-၂၀)၊ ခေရလမ်း၊ ချမ်းသာေရ ြပည်အိမ်ရာ၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(D-၂၀)၊ ခေရလမ်း၊ ချမ်းသာေရ ြပည်အိမ်ရာ၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊  ၂၀၂၁

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တွင်ေနထိုင်သူ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တွင်ေနထိုင်သ ူ

ေဒ စ ီ [၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၆၇၂၁]ကိုင်ေဆာင်သူှင့် ေဒ စ ီ [၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၆၇၂၁]ကိုင်ေဆာင်သူှင့ ်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

သာေကတမိနယ်ေနသူ ေဒ ခင်မာသူ [၁၁/စတန(ုိင်)၀၆၃၂၈၂]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန်အတွက်  ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ခင်မာသှူင့ ်ေဒ စ ီတိုသည် ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလမှစ၍ 
ှစ်ကုန်ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းအထ ိ  ေငွေပးေငွယ ူ   ကိစ များရှိခဲ့ပါသည်။ 
သိုရာတွင် ေဒ ခင်မာသူှင့် ေဒ စ ီတိုသည်ေပးရန်ရှိေသာ   ေငွပမာဏ၊ 
ရရန်ရိှေသာ ေငပွမာဏအားလုံးတိုအား အလုံးစု ံအြပည့အ်ဝ   အြပန်အလှန်  
ေပးအပ်ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ကပါသြဖင့ ်ေဒ စ ီှင့ပ်တ်သက်ေသာ ေငေွကး 
ကိစ တစ်စံုတစ်ရာတုိသည် ေဒ ခင်မာသူှင့် (လံုးဝ)လံုးဝပတ်သက်မ /သက် 
ဆိုင်မ မရှိေတာ့ပါေကာင်းှင့်   ေဒ စ ီှင့် ေငွေကးအေပးအယူရှိေသာ 
သူများသည ်  ေဒ စ ီှင့်သာ တိုက်ိုက်ေြဖရှင်းကပါရန ်အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
  ေဒ ခင်လတ်လတ်စိုး ဦးသန်ဇင်လ  င် ဦးေဇာ်မင်းထွဋ်  ေဒ ခင်လတ်လတ်စိုး ဦးသန်ဇင်လ  င် ဦးေဇာ်မင်းထွဋ်
(စ်-၈၅၂၆/၂၀၁၂) (စ်-၅၀၈၃၈/၂၀၁၉)      (စ်-၅၁၅၄၁/၂၀၁၉)(စ်-၈၅၂၆/၂၀၁၂) (စ်-၅၀၈၃၈/၂၀၁၉)      (စ်-၅၁၅၄၁/၂၀၁၉)
LL.B(Q),LL.M,B.A         [(LL.B,B.A(Business Law),CBL)]        (LL.B)LL.B(Q),LL.M,B.A         [(LL.B,B.A(Business Law),CBL)]        (LL.B)
(Business Law) (Business Law) 
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)          (အထက်တန်းေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)          (အထက်တန်းေရှေနများ)
အမှတ်(၄)၊ ပ-ထပ်၊ မင်းန ာလမ်းမ၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ အမှတ်(၄)၊ ပ-ထပ်၊ မင်းန ာလမ်းမ၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5039596,09-443021277ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5039596,09-443021277

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ်မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန်ခွဲမ မဟာဘွဲ (MBA)၊ ြပည်သူေရးရာစီမံခန်ခွဲမ  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန်ခွဲမ မဟာဘွဲ (MBA)၊ ြပည်သူေရးရာစီမံခန်ခွဲမ  

မဟာဘွဲ(MPA)၊ အသုံးချစာရင်းအင်းပညာမဟာဘွဲ (MAS)မဟာဘွဲ(MPA)၊ အသုံးချစာရင်းအင်းပညာမဟာဘွဲ (MAS)
သင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းသင်တန်းများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင်  မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ်က 
ေနြပည်ေတာ်ှင့် မိတ ီလာမိတွင ်ဖွင့်လှစ်မည့ ်ေအာက်ပါမဟာဘွဲ 
သင်တန်းသို ဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

  (က) အသံုးချစာရင်းအင်းပညာမဟာဘဲွ(MAS)သင်တန်းအမှတ်စ်  
 (၁)၊ ေနြပည်ေတာ်

 (ခ) စီးပွားေရးလပ်ုငန်းစမီခံန်ခဲွမ  မဟာဘဲွ (MBA)သင်တန်းအမှတ်စ် 
  (၃)၊ ေနြပည်ေတာ်
  (ဂ) ြပည်သူေရးရာ စီမံခန်ခွဲမ  မဟာဘွဲ(MPA)သင်တန်းအမှတ်စ်
  (၃)၊ ေနြပည်ေတာ်
 (ဃ) စီးပွားေရးလပ်ုငန်းစမီခံန်ခဲွမ  မဟာဘဲွ(MBA)သင်တန်းအမှတ်စ် 
  (၁၇)၊ မိတ ီလာ
  (င) ြပည်သူေရးရာ စီမံခန်ခွဲမ  မဟာဘွဲ(MPA)သင်တန်းအမှတ်စ် 
  (၁၇)၊ မိတ ီလာ
၂။ အဆိုပါ မဟာဘွဲသင်တန်းအတွက ်ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့ ်

ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်
 (က) အသိအမှတ်ြပတက သိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲရပီးသူြဖစ်ရမည်။
 (ခ) တက သိုလ်တစ်ခုခုတွင် အြခားသင်တန်းတစ်ခုခု တက်ေရာက ်
  ေနသူမြဖစ်ေစရ။
 (ဂ) ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် သက်ဆိင်ုရာဌာန၏ အချန်ိြပည့သ်င်တန်းတက် 
  ေရာက်ရန် ခွင့်ြပချက်တင်ြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) သက်ဆိုင်ရာဌာနအကီးအကဲ၏ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ပါရှ ိ
  ရမည်။
 (င) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်ိုးအတိင်ုး အချန်ိြပည့ ်တက်ေရာက်ိင်ု 
  သူြဖစ်ရမည်။
 (စ) သင်တန်းအား Online စနစ်ြဖင့် သင်ကားမည်ြဖစ်ပါ၍ ကွန်ပျတာ 
  တတ်ေြမာက်မ  က မ်းကျင်ပီး Microsoft 365၊ Google   

 Classroom ှင့ ်Zoom Application များအား ေကာင်းစွာအသုံး 
  ြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။
၃။ သင်တန်းတက်ေရာက်လိုသူများသည ်ေရးေြဖှင့်  တ်ေြဖစာေမးပွဲ 

ေြဖဆိရုပါမည်။ ေရးေြဖစာေမးပဲွတွင် အဆင့မ်သီမူျားအား လေူတွစစ် 
ေဆးေရးချယ်၍ သင်တန်းသားဦးေရ ကန်သတ်လက်ခံပါမည်။

၄။ သင်တန်းှင့် သက်ဆိုင်ေသာ စာရက်စာတမ်းများှင့် သတ်မှတ်ထား 
သည့ ်ေလ ာက်လ ာပုစံမံျားကိ ုအ.ထ.က(၈)ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်မတိ ီလာ
စီးပွားေရးတက သိုလ်တွင်(၂၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်မှစ၍ ရယူိုင်ပါသည်။

၅။ ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစာေမးပွဲအတွက် ေလ ာက်လ ာပုံစံကို (၁၃-၁-၂၀၂၂)
ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ အ.ထ.က(၈) ေနြပည်ေတာ်ှင့်   မိတ ီလာ 
စီးပွားေရး တက သိုလ်တိုတွင် လာေရာက်တင်သွင်းရပါမည်။

၆။ ဝင်ခွင့ေ်ရးေြဖစာေမးပဲွကိ ု(၁၆-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင်အ.ထ.က(၈) ေနြပည် 
ေတာ်ှင့် မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ်၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။

၇။ သင်တန်းတက်ေရာက်မ အချနိ်စာရင်းမှာ    အပတ်စ် စေနေနှင့် 
တနဂ  ေွေန  ြဖစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ (၂)ှစ်ြဖစ်ပါသည်။

၈။ သင်တန်းများှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါဌာနများတွင် ုံးချနိ်အတွင်း 
စုံစမ်းိုင်ပါသည-်

 (က) ဌာနမှး၊ သင်တန်းေရးရာဌာန၊ ၀၉-၇၉၇၄၄၈၀၀၅၊ မိတ ီလာ
   စီးပွားေရးတက သိုလ်
 (ခ) ေမာ်ကွန်းထိန်း၊ သင်တန်းေရးရာဌာန၊ ၀၉-၄၄၄၀၃၃၈၅၅၊ 
   ၀၉- ၇၉၇၁၉၇၃၁၄
      သင်တန်းေရးရာဌာန      သင်တန်းေရးရာဌာန

မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ်မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ်

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
 လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(သကမ-၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈၈/ 
က)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၂)ဧက၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာ-အမှတ်(၄၈၈/က) ၊ အေနာ်ရထာ 
လမ်းှင့်   မေကွးလမ်းေထာင့်၊ လ  င်သာယာ 
မိနယ်၊  ေဒ နီနီထွန်း [၁၄/မမက(ိုင်) 
၁၁၃၄၉၄]အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား  ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်တရားုံး 
ေတာ်၏ တရားမကီးမ အမှတ်-(၁၃၅/၂၀၂၁)
ြဖင့ ် ပဋိညာ်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ  ်
စာချပ်အား မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ၏ (၂၈-
၆-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ စီရင်ချက်အမိန်ှင့် ဒီကရီ၊ 
တရားမဇာရမီ အမှတ်-(၃၂/၂၀၂၁)ြဖင့ ်ဘလီစ် 
ခန်အပ်ေကာင်း အမန်ိချမှတ်သည့ ်(၂၆-၁၀-
၂၁) ရက်စွဲပါ  ထုံးပုံကျအပီးသတ်အမိန် ၊ 
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင် တရားုံးမှ (၂၆-
၁၀-၂၁)ရက်စွဲပါ စာြဖင့် တရားုံးဘီလစ် 
ခန်အပ်ေကာင်း ဌာနသို အေကာင်းကား 
စာှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှား စာချပ်(ဂရန်)မူရင်း 
တိုအား တင်ြပ၍ တရား ံးဦးထွန်းထွန်းဝင်း   
ကိုယ်စား အေရာင်းစာချပ်ေပးရန ်တရားုံး 
ဘလီစ် (ဒ-ုဦးစီးမှး)ေဒ ြမဖူးအမ်ိ[၁၂/ကတန 
(ိင်ု)၁၁၁၁၉၆]မှအေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ် 
ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိုင ်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့  ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။  

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
 လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(သကမ-၂)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၄၈၈/ 
ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်(၄၈၈/ခ)၊ အေနာ်ရထာလမ်းှင့ ်
မေကွးလမ်းေထာင့်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 
ေဒ နီနီထွန်း[၁၄/မမက(ိုင်)၁၁၃၄၉၄]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ရန်ကုန် 
ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၏ တရားမ 
ကီးမ အမှတ်-(၁၃၆/၂၀၂၁)ြဖင့်  ပဋိညာ် 
အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား မှတ်ပုံ 
တင်ေပးေစလိုမ ၏ (၂၈-၆-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ 
စီရင်ချက် အမိန်ှင့်ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမ  
အမှတ်-(၃၃/၂၀၂၁)ြဖင့်  ဘီလစ်ခန်အပ် 
ေကာငး် အမိန် ချမှတ်သည့်(၂၆-၁၀-၂၁) 
ရက်စဲွပါ ထံုးပံုကျ အပီးသတ်အမိန် ၊ ရန်ကုန် 
ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်  တရားုံးမ ှ (၂၆-၁၀-၂၁)
ရက်စွဲပါစာြဖင့်  တရားုံး ဘီလစ်ခန်အပ် 
ေကာငး်ဌာနသုိ  အေကာငး်ကားစာှင့  ်
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်းတိုအား 
တင်ြပ၍ တရား ံးဦးထွန်းထွန်းဝင်းကိယ်ုစား 
အေရာင်းစာချပ်ေပးရန် တရားံုးဘီလစ်(ဒ-ု
ဦးစီးမှး)ေဒ ြမဖူးအမ်ိ  [၁၂/ကတန(ိင်ု)၁၁၁ 
၁၉၆]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုရန်   
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခုိင်လံု 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။  
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

Lucky Family Enterprise Co.,Ltd သို Lucky Family Enterprise Co.,Ltd သို 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များ အြမန်ဆုံးလာေရာက်အပ်ှံပါရန်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ အြမန်ဆုံးလာေရာက်အပ်ှံပါရန်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံဥယျာ်မိေတာ်၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၈)

ေန Lucky Family Enterprise Co.,Ltd (ကိုယ်စား)(MD) ေဒ သင်းသင်းိုင်၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးေနဝင်း[၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၄၅၇၁၂] အမှတ်(၄၂/A)၊ မေဟာ်ဂနီလမ်း၊ အမှတ် 
(၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဦးေနဝင်းသည် Lucky Family Enterprise Co.,Ltdှင့် ဘဏ်(HP) 
ဝယ်ယူထားပီး ပျက်ကွက်ေနမ များြဖစ်ေပ ြခင်းကိ ုေြဖရှင်းရန ်လူကီးမင်းှင့ ်
ပတ်သက်ဆက် ယ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သက်ဆိင်ုသမူျားှင့ ်၎င်းယာ်တိုအား 
လက်ဝယ်တွင ်ရှိေနသူများ (၆)စီးစာရင်း

၁။ ေဒ ခင်မိုမိုေထွး[၇/ဒဥန(ိုင်)၁၆၅၃၅၇](4P-5943)
၂။ ေဒ ေထွးရီ[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၀၇၃၉၇](4P-5927)
၃။ ဦးကည်ိုင[်၇/ဒဥန(ိုင်)၁၂၃၇၀၁](4P-5942)
၄။ ေဒ ခင်ေထွး[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၃၉၆၅၉](4P-5938)
၅။ ေဒ အုံး[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၃၅၆၇၅](4P-5946)
၆။ ဦးေအာင်ြမင့်[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၃၉၃၇၀](4P-5925) အမည်များြဖင့ ်

ဘဏ်(HP)ှင့် ေရာင်းချထားေသာယာ်များအား မည်သူ၏လက်ဝယ်တွင်ရိှေန 
သည်ြဖစ်ေစ (၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက် ေနာက်ဆံုးထား၍ Lucky Family Enterprise 
Co.,Ltd ုံးချပ်သို အြမန်ဆုံးလာေရာက်အပ်ံှေပးပါရန် အသေိပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊  ထပ်ိတင်မှတ်(၆)လမ်းှင့ ်သခင်ခင် 

ေဇာ်(၁)လမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၄)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၂ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ (ဝ.၀၅၇)ဧက၊ (၂၅၂၀)
စတုန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်  ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ 
မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေရ လ  င် [၁၂/အစန(ုိင်)၀၉၄၈၀၂] အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက် 
ထံမှ ဦးလှမိုးိုင် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၀၈၆၂၅]ှင့် ေဒ စိမ်းစိမ်းေအာင် [၉/မထလ(ိုင်)၀၄၀၀၄၉]တိုသည် ''ှစ်ဦး 
သေဘာတူ အဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ'်'များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတိုသာလ င် 
တရားဝင်လက်ရှ ိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက် ေအာင်ြမင်သည်အထိ 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- ၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉- ၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၀)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၆၈၃)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၆၈၃)၊ ဒူးယား(၂)လမ်း၊ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးစိုးလွင[်၈/ရနခ(ိုင်)၀၄၈၂၂၂] အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ(်ဂရန)်ေြမအား အမည်ေပါက ်ဦးစိုးလွင ်ကွယ်လွန်သြဖင့် 
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ တင်ြမင့(်၈/ရနခ(ိုင်)၀၄၈၂၂၃)မှ ဂရန်မူရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား၊ ခင်ပွန်းဦးစုိးလွင်ေသစာရင်း၊ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး 
အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေဒ တင်ြမင့၏် ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိ 
လ ာ(၂)ေစာင်တိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။      ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊  ေအာင်ေဇယျ 

အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၂၄)၊  အခန်း 

အမှတ်(၄၀၁)ကို အမည်ေပါက် ပိုင် 

ဆိုင်သူ ဦးတင်စိန် [၁၂/လမန(ိုင်) 

၀၉၉၇၆၅]ထမှံ ြပန်လည်ဝယ်ယထူား 

သ ူေဒ ေအးေအးြမင့် [၁၂/လမန(ုိင်) 

၀၆၃၁၉၂]မှ တုိက်ခန်း အမည်ေြပာင်း 

လဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 

သည်။  ထုတ်ေပးရန်မသင့်ေကာင်း  

ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှ  (၁၄)ရက်အတွင်း  စာရက် 

စာတမ်း  အေထာက်အထားြပည့်စုံ 

စွာြဖင့ ် တင်ြပ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ၆၄ ဇုန်၊ အင်းေလးလမ်း၊ အမှတ်- ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ၆၄ ဇုန်၊ အင်းေလးလမ်း၊ အမှတ်- 
၂၉၆၉(ခ)ရှိ ေြမဧရိယာ ၀.၂၁၅ဧက၊ စတုရန်းေပ ၉၄၀၀(အလျား၈၀'x ၂၉၆၉(ခ)ရှိ ေြမဧရိယာ ၀.၂၁၅ဧက၊ စတုရန်းေပ ၉၄၀၀(အလျား၈၀'x 

အနံ         )  ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ အပါအဝင်အနံ         )  ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ အပါအဝင်

 ေရမီးလုပ်ငန်းသုံးမီတာှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်  ေရမီးလုပ်ငန်းသုံးမီတာှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
၁။  အထက်ရည် န်းလိပ်စာေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အေဆာက်အဦကို  အပိုင်ေရာင်းချသူ 
ေဒ ဇာြခည်ွယ်[၁၂/စခန(ုိင်)၀၅၆၁၃၄]က တရားဝင်ေရာင်းချလ ေဲြပာင်းခွင့်ရိှေကာင်း 
ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချမည်ဟကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးတင်ထွန်း 
[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၉၅၉၃]က ဝယ်ယူရန်သေဘာတူပီး ေြမှင့်အေဆာက်အဦ တန်ဖုိး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။    ထိေုြမှင့ ်အေဆာက်အဦေရာင်းချလ ဲေြပာင်းြခင်းကိ ုမည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထားစာရက်စာတမ်းခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ေကာ်ြငာထည့်သွင်းပါရိှသည့်ေနမှစ၍   
(၇) ရက်အတွင်း ဖန်ုးြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက  ဥပေဒှင့အ်ည ီေြမှင့အ်ေဆာက်အဦ 
အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင်   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်   
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးချစ်(LL.B)  စ်-၁၅၈၄၅ဦးမျိးချစ်(LL.B)  စ်-၁၅၈၄၅
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ေရ စံြမတ် Law Firm General Serviceေရ စံြမတ် Law Firm General Service
အမှတ်(၃၁)(ေြမညီထပ်)၊ ၉-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။ အမှတ်(၃၁)(ေြမညီထပ)်၊ ၉-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄

၁၁၆'
၁၁၉'

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်၊ သဂ  ဟလမ်း၊ အမှတ-်၃၀၊ ၃-လ ာ 

(ယာဘက်ခန်း)ေန    ဦးတင်ေအာင်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၅၇၈၆]၏ န်ကားချက်အရ        
ေအာက်ပါအတိုင်းအသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ ပလုေဲငေွရာင်ရပ်ကွက်၊ ၁၈x၁၉ 
ကားလမ်း၊ စက်ရှင်ဝန်း၊ ကွင်းအမှတ်-၁၄၇၊ ေြမအမျိးအစား(B) အလျား ၁၆ေပ၊ အနံ 
၆၁ေပ ရှိေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အိမ်ှင့်အိမ်သုံးမီတာ အပါအဝင် 
သီးပင်စားပင် ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးတင် 
ေအာင်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၅၇၈၆]က ၃၁-၇-၂၀၁၃ ခုှစ်ကတည်းက ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
လက်ဝယ်ထားရှိသည်မှာ  ယေနတိုင်ြဖစ်ပါသည်။  ထိုြပင်  က ်ုပ်မိတ်ေဆွသည် 
အဆိုပါအိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ၃၁-၇-၂၀၁၃ ရက်ေန  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ         
စာချပ်မူရင်းအြပင် ယခင်အဆက်အစပ်စာချပ်မူရင်းများမှာလည်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ဦးတင်ေအာင်၏လက်ဝယ်တွင်ရှိပါသည်။ ထိုေနကစ၍ ယေနတိုင် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးတင်ေအာင်ကသာ ထိုအိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ စီမံခန်ခွဲေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 
ထိုေကာင့ ်ထိအုမ်ိေြမှင့ပ်တ်သက်၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်က  တ်အားြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ 
စာအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အြပအမူအားြဖင့်လည်းေကာင်း တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ထိပါး 
ေှာင့်ယှက်မမှန်မကန်ေြပာဆိုေဆာင်ရက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူမည်ြဖစ ်
ေကာင်းအသိေပးအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ လှစိန်ေဒ လှစိန်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၀/၇၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၀/၇၇)
အမှတ်-၁၁၊ ေြမညီထပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ ေရ ေလာင်းလမ်း၊ လင်းလွန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၁၊ ေြမညီထပ(်ေြခရင်းခန်း)၊ ေရ ေလာင်းလမ်း၊ လင်းလွန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  သာေကတမိနယ်၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာအေနာက် 

(၁၄) လမ်း၊ အမှတ်(၅၇၆) (၄-လ ာ)ေန  ေဒ ခတီဇာဘီ [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၂၁၅၂၄၇] တို၏ သားြဖစ်သ ူ အနက်(စ်) (ခ) ေမာင်ေအာင်ိုင[်၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၂၃၅၇၂၅] သည် မဘိ၏ ဆိဆုုံးမမ အား နားမေထာင်ဘ ဲ ၎င်းသေဘာဆ  
အေလျာက်ေနအမ်ိမှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ် ယေနမှစ၍သားအြဖစ်မှ   အေမ ွ
ြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာ 
ကိစ အဝဝများအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ေဒ ခတီဇာဘီေဒ ခတီဇာဘီ

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အတ်ုဖိစုရုပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်း၊ အမှတ်(၇)တွင်တည်ရိှသည့ ်အကွက်  

အမှတ်-၂၆၊ ကျိက်ေဗာဓိေြမာက်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၆/၂)၊ ဧရိယာ(၀.၁၃၂)ဧကရှိ ဦးေကျာ်ငိမ်း၊ ေဒ မိုးစ ာလွင် အမည်ေပါက် ၃(ခ)
ရရှိပီးေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သမှူ ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ မိုးစ ာလွင်(ဘ) ဦးလွင်ေမာင်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၄၈၅၈]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
များြဖစ်ေသာ ဦးညီေမာင်ေချာ(ဘ) ဦးတင်ေချာ[၁၄/ပသန(ုိင်)၀၀၀၀၁၈]ှင့် ေဒ ေသာတာရှင်းသန်(ဘ) ဦးြမတ်စုိး[၅/ရဘန(ုိင်)၁၄၉ 
၈၆၉]တုိက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ခုိင်လံု 
ေသာအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးထွန်းလှ(LL.B) ေဒ သီရိဦး(LL.B)(LL.M) ဦးထွန်းလှ(LL.B) ေဒ သီရိဦး(LL.B)(LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀)

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

ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃၊ ၀၉-၇၃၁၀၈၃၃၂ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃၊ ၀၉-၇၃၁၀၈၃၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ထိန်ဝင်းလမ်းတွင်တည်ရှိသည့ ်

အကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ဗိုလ်ချပ်ေရနံစက်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ် ၂၅က ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၀/၆၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၈)ဧကရှိ ေဒ ွန်ွန်သိန်း 
အမည်ေပါက်ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ွန်ွန်သိန်းထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားပီး၊ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဝန်ခံ 
ကတိြပသူ ဦးထွန်းထွန်းဦး(ဘ) ဦးထွန်းရီ[၁၂/သလန(ိုင်)၀၆၄၄၇၈]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန်(ဘ) ဦးေကျာ်သန်း[၁၂/
သဃက(ိင်ု)၀၂၄၁၉၇]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင် 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးထွန်းလှ(LL.B) ေဒ သီရိဦး(LL.B)(LL.M) ဦးထွန်းလှ(LL.B) ေဒ သီရိဦး(LL.B)(LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃၊ ၀၉-၇၃၁၀၈၃၃၂ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃၊ ၀၉-၇၃၁၀၈၃၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိ၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ဗိုလ်ချပ်ေကျးရာ၊ 

နယ်ေြမ(၁၂)၊ အမှတ်(၁၂/၉က ၅၅၈)တွင် က န်မ ေဒ သတီာ(ခ) နာဂမားမှ ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ အမည်တံဆိပ် (၁)မျိး-

(၁) Shwe Sin(၁) Shwe Sin 

အမည်တံဆိပ်ြဖင့် ေသာက်ေရသန်  ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန် စီစ်ထားရိှပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်ရှိေသာ ေသာက်ေရသန်  စက်ု ံ

များမှ အမည်တရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း Royal Aqua Star Engineers Co.,Ltd သိုြဖစ်ေစ 

(သိုမဟတ်ု) ေဒ သတီာ (ခ) နာဂမား ထြံဖစ်ေစ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ဖုန်းြဖင့်ဆက်သွယ်၍ ြဖစ်ေစ၊ Viber ြဖင့်ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ၊ email ပို၍ြဖစ်ေစ 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက 

သတင်းစာေကာ်ြငာချက်ှင့်အတူ အသုံးြပလိုေသာ အမှတ်တံဆိပ်အမည်ြဖင့ ်

အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသို အမည်တူေထာက်ခံချက ်

ဆက်လက်ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

Royal Aqua Star Co.,Ltd ေရသန်နည်းပညာ၊ ေသာက်ေရသန်စက်ှင့် Royal Aqua Star Co.,Ltd ေရသန်နည်းပညာ၊ ေသာက်ေရသန်စက်ှင့ ်

အပိုပစ ည်းြဖန်ချေိရးအပိုပစ ည်းြဖန်ချေိရး

A(11-20)ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။A(11-20)ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-09-953017005 ၊ 09-425165035ဖုန်း-09-953017005 ၊ 09-425165035

Viber -09-953017005 ၊ 09-953017008Viber -09-953017005 ၊ 09-953017008

Email - royalaquastar 16 @ gmail.com.Email - royalaquastar 16 @ gmail.com.

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၂၄၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၂၄
ဦးေအးချမ်း ှင့် ၁။ ေဒ သင်းသင်း(ခ) ေဒ သင်းသေြပ
(၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်စာရသ ူ  ၂။ ကိုဖိုးေထွး
ဦးေကျာ်ိုင်ေဆွ)  ၃။ေဒ ခင်ခင်ထိုက်
(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သာေကတမိနယ်၊ ေရ အတ်ုဂ(ူ၅)လမ်း၊ အမှတ်(၂၇)
ေန၊ (၂)တရားပိင ်ကိုဖိုးေထွး(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက   ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်နစ်နာေစသည့်အတွက ်
ေလျာ်ေကးေငရွလိေုကာင်း ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိင်ု 
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိ ု
ိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၅)
ရက်(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၉ ရက်) မွန်းမတည့်မီ(၁၀)နာရီတွင် အထက် 
အမည်ပါ သူတရားလုိ၏အဆုိလ ာကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းြပင် အထက်ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်သင်တိုမလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင်တိုမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိထုတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင်တရားလိကု 
ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်တိုက ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်
စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှ 
သည်တိုကိ ုသင်တိုှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင်တိုကိုယ်စားလှယ် 
ေရှေနလက်တွင်ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်တုိကထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် 
အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေကသီခိုင်)(ေကသီခိုင်)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဆ/က ရပ်ကွက်၊ ရတနာသုခလမ်း၊ အမှတ်(၆၂)၊ ငါးလ ာ (5/A) အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၁၃x၅၄) ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု   ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သ ူေြမရှင ်

ေဒ ကည်ကည်ဝင်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၁၃၈၈]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ွယ်နီဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၃၄၉၆]မှ 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို 

ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထားမရူင်း စာရက်စာတမ်းများယေူဆာင်၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

တိုထံသို လာေရာက်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ တင်သွယ်သွယ်ေဌး(စ်-၈၉၆၀) ေဒ မိုးှင်းြဖ (စ်-၃၂၉၁၃) ေဒ တင်သွယ်သွယ်ေဌး(စ်-၈၉၆၀) ေဒ မိုးှင်းြဖ (စ်-၃၂၉၁၃)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

တိုက်(၃) အခန်း(၄၀၆)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ နွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊တိုက်(၃) အခန်း(၄၀၆)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ နွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း- 09 455753702သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း- 09 455753702

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ပါရမလီမ်း၊ အမှတ်(၅) Golden Parami 

Condo (Tower-A) 3rd Floor,) အခန်းအမှတ် (Unit-8)  (1849.8 Sqft ) 

တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအား  လက်ဝယ်ထားရိှ ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးသန်းေဌး[၁၂/

ကတတ(ိုင်)၀၀၀၅၂၁]က    တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိပီး     

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း    ဝန်ခံကတိြပလျက်ေရာင်းချလိုေကာင်း 

ကမ်းလှမ်းရာ  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ  ဝယ်ယူရန်  သေဘာတူညီ 

သည့အ်တွက်  ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်

တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးေအာင်ေကျာ် ေဒ နီနီလ  င် ဦးေအာင်ေကျာ ် ေဒ နီနီလ  င်

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၃၁၈၅/၈၅) (စ်-၈၇၁၂/၂၀၁၃) (စ်-၃၁၈၅/၈၅) (စ်-၈၇၁၂/၂၀၁၃)

 ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၄၅၇၀ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၁၂၄၅၇၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၄၅၇၀ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၁၂၄၅၇၀

“ကန်ထုိက်တာ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်[၁၂/မရက(ုိင်)၀၄၇၇၆၈]“ကန်ထုိက်တာ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်[၁၂/မရက(ုိင်)၀၄၇၇၆၈]

ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အမှတ်(၉၅၂)၊ ေအးသိဒ ိေကျာင်းလမ်း၊ ရာမအေရှ 

ရပ်ကွက်ေန ေဒ ခင်သိက်ု(ခ) ေဒ လှဝင်း (ကွယ်လွန်)၏သား ဦးခိင်ုထွဋ်ေကျာ်[၁၂/လမန 

(ိုင်)၁၀၁၈၂၇]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်-

လူကီးမင်းှင့ ်ေြမရှင ်ေဒ ခင်သိုက်(ခ) ေဒ လှဝင်းတိုသည ်အထက်ေဖာ်ြပပါ 

လိပ်စာရိှ ေြမ(၂၀ေပx၄၀ေပ)ေြမကွက်ေပ တွင် ကန်ထုိက်စနစ်ြဖင့် (၃)ထပ်ခဲွတုိက်ခန်း 

သစ်ေဆာက်လုပ်ရန် ေြမပုိင်ရှင်ှင့် ကန်ထုိက်တာတုိှစ်ဦး သေဘာတူကတိစာချပ်ကုိ 

(၂၁-၂-၂၀၁၄)ခုှစ်တွင် ချပ်ဆုိခ့ဲကပါသည်။ စာချပ်ပါသတ်မှတ်ကာလ(၁၀)လအတွင်း 

ေဆာက်လုပ်ရန်မပီးပါက  တစ်လလ င်  ကျပ်တစ်သိန်းငါးေသာင်းတိတိ န်းြဖင့် 

ကန်ထိုက်တာမ ှအိမ်ရှင်သိုေပးရန ်သေဘာတူညီခဲ့ပီး စံချနိ်စံ န်းှင့်အညီ ေသသပ် 

လှပခိုင်ခံ့စွာေဆာက်လုပ်ရန် ြဖစ်ေသာ်လည်း (၅)ှစ်ေကျာ်ကာလ ယေနအချနိ်အထိ 

ပီးစီးေအာင် မေဆာင်ရက်ိင်ု၍ ေြမရှင်ဘက်မှများစွာ နစ်နာဆံုး ံးလျက်ရိှသည့အ်တွက် 

ပဋိညာ် ပျက်ယွင်းပီးဆံုးခ့ဲပီးြဖစ်ကာ (၂၁-၂-၂၀၁၄)ခုှစ်ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတူစာချပ်ကုိ 

ယေနမှစ၍ အပီးအပုိင်ဖျက်သိမ်းလုိက်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသန်းထွန်း(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.M.L)ဦးသန်းထွန်း(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.M.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၆၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၆၁၆)

အမှတ်(၁၁၄)၊ (ေြမညီ)၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊အမှတ်(၁၁၄)၊ (ေြမညီ)၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊

ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၃၃၂၆ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၃၃၂၆

“ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်းေကညာြခင်း”“ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်းေကညာြခင်း”
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေမသေူအာင်(ဘ) ဦးေအာင်ဝင်း [၉/မဟမ(ိင်ု)၀၀၇၄၁၈]

ှင့် ဦးထွန်းေအးေအာင်(ဘ) ဦးသွင် [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၇၈၁၅၂]တုိသည်တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 
စိတ်သေဘာထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ေတာ့ပါသြဖင့် (၂၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ှစ်ဦး 
သေဘာတ ူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါ၍ ေနာက်ေနာင်တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး၊ 
ကစိ ရပ်များတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်း၊ ဂဏ်ုသကိ ာထခိိက်ုညိးွမ်းေအာင် ြပမေူြပာဆိ ု
ြခင်းတိုမြပလုပ်ရန ်ဝန်ခံကတိြပပီးြဖစ်ပီး ေနာက်ေနာင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ပတ်သက်
ဆက် ယ်မ မရိှေတာပ့ါေကာင်း ှင့ ်ဦးထွန်းေအးေအာင်၏ ကစိ အဝဝကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးေတာ့မည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၅၁၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၅၁၂)
အမှတ်(၆၉)၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၉)၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၇၄၂၀၄၉ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၇၄၂၀၄၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၈၊ ေြမကွက်အမှတ-်

၆၂၆/ခ၊ ေြမဧရယိာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်-၆၂၆/ခ၊ မဟာဝန် 

အထက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ေဒ ခင်သန်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၈၆ 

၂၈၂]အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ခင်သန်း(မိခင်)

ှင့ ်ဦးတင်ဦး(ဖခင်)တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ နလီာဦး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၀၁ 

၈၇၉]မှ တစ်ဦးတည်းေသာသမီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ်ဆင့် 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မရူင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတုိတင် 

ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက် 

ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၂၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်း
ဦးရန်ငိမ်းချမ်း[၁၂/အစန(ုိင်)၀၀၆၀၁၉]၏ လ အဲပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတုိင်း အများသိေစရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊  ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၅)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၆၄၆)၊ ေြမအကျယ်ဧရိယာ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ပါမစ်ေြမှင့်အိမ်ဥပစာကုိ 

အမည်ေပါက် ဦးရန်ေအာင်(ISN-၂၀၂၇၂)၏ တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှေသာ သမီးြဖစ်သူ 

များထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးရန်ငိမ်းချမ်းက တရားဝင်လက်ေရာက်ဝယ်ယူပီး လက်ရိှထား 

ပုိင်ဆုိင်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေြမကွက်ကုိ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ 

တရားမဝင် ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက် ေနထုိင်ြခင်း၊ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ 

ဝယ်ယူြခင်း၊ ထပ်ဆင့်လ ေဲြပာင်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်းများကုိ မြပလုပ်ရန်ှင့် ြပလုပ်ခ့ဲပါက 

တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် သတိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေကျာ်စိန်လွင်(LL.B) ဦးထွန်းထွန်းလွင်(LL.B) ဦးေကျာ်စိန်လွင်(LL.B) ဦးထွန်းထွန်းလွင်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၉၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၉၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၆)

 ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၆၁၂၂ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၂၉၇၃၂ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၆၁၂၂ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၂၉၇၃၂

အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၄၀)၊ 

သိန်းတစ်ရာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၉၆/က)ဟု ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ဦးဝင်းမိင်[၁၂/လကန(ုိင်)၀၈၆၃၆၃] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၉၆/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ဦးလှေဌး[၁၂/
လကန(ုိင်)၀၈၆၈၄၀]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်(၂)ကွက်တဲွကုိ ပါမစ်အမည်ေပါက် 
ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူများထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစား
လျက်ရှိသူ ေဒ အုန်းြမင့် [၁၄/မအန(ိုင်)၀၂၀၁၇၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ
ဝယ်ယူရန် အဆိုပါေြမကွက်များ၏ တန်ဖိုးတစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည့် စရန်ေငွကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါေြမကွက်များ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ကန်ကွက်  
လိပုါက ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ  မည်သူမဆုိ ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ လာေရာက ်
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ယခုေဖာ်ြပပါေြမကွက်များအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ွန်ွန်သန်း(LL.B, DBL)ေဒ ွန်ွန်သန်း(LL.B, DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၉)
အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph: 09-401526880, 09-260983331Ph: 09-401526880, 09-260983331

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအ ေထွေထွမ အမှတ်-၂၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအ ေထွေထွမ အမှတ်-၂၅
ဦးေကျာ်ဇင်မင်း____________________________ေလ ာက်ထားသူဦးေကျာ်ဇင်မင်း____________________________ေလ ာက်ထားသူ

ကွယ်လွန်သူ ဦစံဝင်း၏ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ဦစံဝင်း၏ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပုိင်းခုိင်၊ သံုးခွမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၌ 
ေနထိင်ုခဲေ့သာ ကွယ်လွန်သ ူဦးစဝံင်း၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေပ ၌ အေမထွန်ိး 
လက်မှတ်ထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်းှင့် ဦးေကျာ်ဇင်မင်းက အေမွဆက်ခံြခင်း 
အက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင့် ဤအမ ကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက် 
(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆန်း ၆ ရက်)တွင် ဆိင်ုဆိုကားနာရန် ချန်ိးဆိထုားသည်ြဖစ် 
ေသာေကာင့ ်ထိုကွယ်လွန်သူ ဦးစံဝင်း၏ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများတွင ်အကျိး
စီးပွားသက်ဆိုင်သည်အဆိုရှိသူတိုအား  အဆိုပါအမ တွင်  ၎င်းတို(လာေရာက ်
ဆိင်ုဆုိရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်)ဆုိခ့ဲေသာ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက် 
(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆန်း ၆ ရက်)ေန၌  မိမိတုိကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လာေရာက်ဆုိင်ဆုိရန်ှင့် 
အေမထွန်ိးလက်မှတ်မထတ်ုေပးမ ီမှတ်တမ်းများကိုကည့် ရန် အေမဆွက်ခြံခင်း 
အက်ဥပေဒပဒ်ုမ ၂၈၃ ှင့အ်ည ီဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက် 
ခ့ဲလ င် ံုးေတာ်က ဦးေကျာ်ဇင်မင်း၏ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက် 
ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေဇာ်ေဇာ်ထွန်း) (ေဇာ်ေဇာ်ထွန်း)
 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး
 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မိရာှင့ ်အိုးအမ်ိဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ြမလင်းစန်ိ အမည်ေပါက်သည့ ်ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ေရ ေပါက်က(ံ၁၁/၂)ရပ်ကွက်၊ သူေဌးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၅၁)၊ ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့် ေပ(၂၀x၆၀) 
အကျယ်ရှိ ေြမချပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ဦးေအာင်စိုးေအး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၂၈၁၂၂]က ဝန်ခံကတိြပလျက ်ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ခင်က[၁၀/ကထန(ိုင်) ၀၇၂၈၅၇]မှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန ်သေဘာတူသြဖင့ ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက 
ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထ ိ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၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ-်ည၊ ေြမကွက်အမှတ-်

၉၀၀/က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် 

(၉၀၀/က)၊ ေခမာေကျာင်းလမ်း၊ (ည)

ရပ်ကွက်၊  ဦးသန်းေရ  [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၁၁၅၈၃၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမအား အမည်ေပါက်သ ူဦးသန်းေရ ထမှံ 

G.P  No.၃၀၅၆၅/၁၄  (၁၇-၁၁-၁၄) 

(မတိ မှန်) ြဖင့ရ်ရိှသ ူဦးဟန်ိးသထွူန်း[၁၂/

မဂဒ(ိုင်)၁၂၈၉၄၂]မှ ပါဝါမုပ်သိမ်း 

ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊  ဂရန်မူရင်းတို 

တင်ြပ၍ ေြမတိုင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာ 

ြခင်းအေပ    တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေရ ပုန်းညက်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ေရ ပုန်းညက် 

လမ်းေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ ေရ ပန်ုးညက်ရပ်ိမွန် ှစ်ခန်းတဲွ၊ ေလးထပ် 
တုိက် အေဆာက်အဦ တုိက်(G)၊ အခန်းအမှတ်(၅)တုိက်ခန်းှင့် ဆက် ယ်သည့် 
အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးကို အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူခဲ့ပီး လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်သည့် ေဒ ခင် 
ငမ်ိးေအး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၁၁၈၆၂]မှ ပိင်ုဆိင်ု၍ အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း 
ဖွင့်ဟဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုပီး  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသို  ေရာင်းချရာ  က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆမှွ ယုံကည်စွာြဖင့ ်ဝယ်ယရူန်သေဘာတညူခီဲသ့ည့အ်တွက် ေရာင်းေကး 
တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေရာင်းချသူထံ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိတရားဝင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၇၉၂)
အမှတ်(၂၄)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင်အေရှရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင်အေရှရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၉၆၇၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၉၆၇၃

တစ်ှစ်ြပည့်အလွမ်းတစ်ှစ်ြပည့်အလွမ်း

ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင်(၆၅)ှစ်ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင(်၆၅)ှစ်
တိုင်းဥပေဒအရာရှိ(ငိမ်း)တိုင်းဥပေဒအရာရှ(ိငိမ်း)

ှစ်(၄၀)ေကျာ်  ေပါင်းသင်းခဲ့ရ ငယ်က မ်းချစ်သူ 

ေမ့ဘူးေမာင့်ရဲ၊ ခွဲထားခဲ့တာ (၁၂)ရာသီ ြပည့်ခဲ့ပါပီ။

ရည်စူးလှဒါန်းကုသိုလ်များကိ ု  အမ ရ၍  သာဓု 

ေခ ကာ ေကာင်းရာဘဝေရာက်ရှိေစေကာင်း ဆုမွန် 

ေတာင်းလျက် အမဲထာဝရ လွမ်းပီးရင်း လွမ်းေနရ 

ပါတယ်။

ချစ်ဇနီး ေဒ ြဖြဖကည် မိသားစုချစ်ဇနီး ေဒ ြဖြဖကည ်မိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ(်ဈ)၊  ေြမကွက်အမှတ ်
၃၂၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၃၂၃)၊ 
စက ဝတ်(၁)လမ်း၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်း 
လွင် (EMGI-၁၁၀၈၀၁) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား  အမည်ေပါက် 
ဦးထွန်းလွင်ထံမ ှS.P-No. ၁၃၅၂၀/၀၈ 
(၂၆-၁၂-၂၀၀၈) ြဖင့ရ်ရိှသ ူေဒ ေချာန ာ 
[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၂၂၄၁]မှ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာရာ ေြမရာဇဝင်မှတ်ချက်ပါ (၂၀၀၉)
ခုှစ်တွင် အပုိင်ေပးစာချပ်ရန် ေြမပံုကူး 
ယူခ့ဲေသာ်လည်း ေြမပံုေြမရာဇဝင်မူရင်း 
မှာ အထားအသုိမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆံုး 
သွားခဲ့ေကာင်း   ဒဂုံမိနယ်တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် ၁၀/၁၀၉၇/၂၀၂၁ 
ကိတုင်ြပလာသြဖင့ ်S.P ေဒ ေချာန ာ၏ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန်  ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ တရားဝင်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်းအသိေပးေကညာအပ်ပါ
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဂီတစာဆို စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်ဂီတစာဆို စည်သူဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)

သံေယာဇ်၊ ေမတ ာဟူသည်၊ ဇရာ၊  တက သိုလ်ေကျာင်းသူ 

တစ်ဦး၊ ဂျင်မေလးဂျမ်း၊ ေမ းလွန်းသည့ပ်န်း၊ ပန်းတတံား၊ စကားဝါေြမ၊ 

လက်ပံပွင့်ေကာက် စေသာ ယ်ေကျးမ ၊ စိတ်ေကာင်းေစတနာထားမ ၊ 

စာနာမ ထားတတ်ေစြခင်း စေသာ အကျိးြပေတးသီချင်း အုပညာ 

လက်ရာေပါင်းများစွာ ဖန်တီးေရးဖွဲခဲ့သည့ ်ကဗျာဆရာ လှည်းတန်း 

လမ်း ကုိတင့်၊ ဂတီစာဆိ ုဗိလ်ုကေလးတင့ေ်အာင်(၁၉၂၂-၂၀၂၁)ဂီတစာဆုိ ဗုိလ်ကေလးတင့်ေအာင်(၁၉၂၂-၂၀၂၁)သည် 

၁၆-၁၂-၂၀၂၁ မှာ ကွယ်လွန်ခဲေ့ကာင်း သရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစ ု 

သားသမီးေြမးများှင့်ထပ်တူထပ်မ   ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးချစ်ိုင်ှင့် မိသားစုဦးချစ်ိုင်ှင့် မိသားစု

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန(၂)ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန(၂)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မိသစ ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ ပထမထပ(်ဝဲ)၊ အမှတ် 

၃၄၉(ခ)၊ (က-၆)လမ်းဟုေခ တွင်ေသာ (၁၂ ၁၂  x ၅၁)ေပရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ေရမီး 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ မူမူေအး[၁၂/ဗတထ 
(ိင်ု)၀၂၁၆၂၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစန်ိဝင်း[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၉၃၀၇၆]က ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ  လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ဖိးေဝကိင် ေဒ သီတာကိင်(LL.B,D.B.L) ေဒ ဖိးေဝကိင ် ေဒ သီတာကိင်(LL.B,D.B.L)
 (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, B.D.S) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, B.D.S) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၁၇၈) (စ်-၁၂၇၆၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၁၇၈) (စ်-၁၂၇၆၂)

အမှတ်(၅၆)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အမှတ်(၅၆)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၁၀၇၅၅၊ ၀၉-၇၉၇၅၄၉၄၁၂ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၁၀၇၅၅၊ ၀၉-၇၉၇၅၄၉၄၁၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၃၂၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၃၂

၁။ ေဒ ေစာမိုးစ ာ ှင့် ဦးဘမူ

၂။ ေဒ လွင်လွင်သိန်း

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

အမှတ်(၄၆၈)၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှ 

ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးေန တရားပိင ်ဦးဘမ ူ(ယခုေနရပ်လိပ်စာ 

မသိသူ)သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုများက “မှတ်ပုံတင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

ချပ်ဆိေုပးေစလိမု ”စဲွ ဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်

ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊  ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 

နတ်ေတာ်လဆုတ် ၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 

တရားလို၏အဆိုလ ာကို   ထုေချရှင်းလင်းရန ် ုံးေတာ်သို  လာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်  ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့ ်

မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိ ု ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။  ၎င်းအြပင ် တရားလိုက 

ကည့် လိုသည့်  စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်

စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် 

သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

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

လက်မှတ်ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။

 (စုစ ာဝင်း) (စုစ ာဝင်း)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

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

ဦးထင်ေကျာ် ဦးထင်ေကျာ ်
အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန   (ေဒ ေမာ်နလွီင်)၏ခင်ပွန်း၊   ကိဟုန်ိးေအာင် 
ထက်-မတင်သစဲဝုင်း၊ ကိသုညုေီကျာ်-မပပ၊ ကိေုအာင်ေမာ်ဆက်-
ေဒါက်တာဖိးဟန်ဦး၊   ကိုေကျာ်ေမာ်ထက်-မေအးေအးထွန်း၊ 
ကိညုညီေီမာ်-မလလီှီင်းလွင်၊ မသင်းသီရိထင်တုိ၏ ေမွးသဖခင်၊  
ေြမးေြခာက်ေယာက်တုိ၏အဘုိးသည် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွ ေန) 
တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၁၂-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန)တွင် ေရေဝး 
သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးထင်ေကျာ်ဦးထင်ေကျာ်

အထက်တန်းြပ(ငိမ်း) အ.ထ.က ကျိက်ေထာ်အထက်တန်းြပ(ငိမ်း) အ.ထ.က ကျိက်ေထာ်

အသက် (၇၄)ှစ်အသက် (၇၄)ှစ်

ကျိက်ေထာ်မိ၊ ေဈးပုိင်းရပ်ေန ေဒ တင်ေလးေရ ၏ချစ်လှစွာေသာ 
ေမာင်၊ ေဒ ရီရီဝင်း၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာသီသီဇင် 
(ေခတ -ဂျပန် မီယာဆာကီတက သိုလ်)၊  ပါေမာက  ေဒါက်တာထင်လင်း 
ေအာင်(ပုသိမ်တက သိုလ်)တို၏  ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင ်
ဦးထင်ေကျာ်သည် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန )တွင် ကွယ်လွန်အနိစ  
ေရာက်ေကာင်း  သိရှိရသြဖင့်  မိသားစုှင့်အတူ  အထူးထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ဦးေချာင်(သမာဓိ မိသားစု)ဦးေချာင်(သမာဓိ မိသားစု)
ဘိုကေလးမိဘိုကေလးမိ

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက် ကယ်ပါအသက် ကယ်ပါ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ယေန ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

စာမျက်ှာ » ၁၅

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

ပဲခူး PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲမှ တရားခံများအား လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ
ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်CRPH ၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲများမ ှ

ြပည်သူလူထ ုအထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန်အတွက ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်းှင့ ်အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သမူျားအား လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်းစသည့ ်အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ ေဆာင်ရက် 

ိုင်မ မရှိေစေရး   ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးြခင်းများ ေန/ညမြပတ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုလိသုည့ ်တာဝန်သြိပည်သမူျား၏ သတင်းေပးချက်အရ ဒဇီင်ဘာ 

၁၂ ရက်တွင် ပဲခူးမိအတွင်း ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေသာ ပဲခူး PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲမ ှခန်လင်းိုင်(ခ)ကိုခန်  (၁၉)ှစ် 

သည် ပဲခူးမိမှ ခရီးသည်တင်ယာ်လိုင်းြဖင့် မ ေလးမိသို လိုက်ပါလာေကာင်း 

သရိသြဖင့် လုံ ခံေရးပူးေပါင်းအဖဲွက ပတ်ိဆိုရှာေဖခွဲရ့ာ ရန်ကန်ု-မ ေလး အြမန်လမ်း 

မိုင်တိုင် (၁၅၈)၌ ခန်လင်းိုင်(ခ)ကိုခန်အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခ ံခန်လင်းိုင ်(ခ) ကိုခန်၏ ထွက်ဆုိချက်အရ ပဲခူးမိတွင ်ေဖာက်ခွဲေရး 

လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ြမတ်ကိုကိုလင်း(ခ)မင်းဘုန်းမဟာ (၂၅)ှစ်၊ 

ြပည့်ဖိးေအာင(်ခ)ကိုြပည် ့(၂၂)ှစ်၊ ဇင်ဝင်းထွန်း (၂၅)ှစ်ှင့် ေအာင်ဇာထွန်း (၄၁)

ှစ်တုိ ေလးဦးကို ပဲခူးမိ ရပ်ကွက်ကီး(၆)ရိှ အေဆာင်၌ ပစ တုိတစ်လက်၊ ကျည်အိမ် 

ှစ်ခု၊ ကျည် ၁၀ ေတာင့်၊ လက်ပစ်ဗုံး တစ်လုံး၊ လက်လုပ်ဗုံး တစ်လုံး၊    ယမ်းထုပ် 

ေလးထုပ်၊ ဖုန်းမျိးစုံ ခုနစ်လုံးတိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 
ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ပဲခူးမိနယ ်ထားဝယ်အင်းေကျးရာ၌ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့် ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်းများ၏ မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၁

ြမန်မာ MMA ကစားသမား ေအာင်လအန်ဆန် ထပ်မံထုိးသတ်ရမည့် 

ပိင်ဘက်ကစားသမားကို လာမည့်ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အတည်ြပ 

သွားမည်ြဖစ်သည်။ ေအာင်လအန်ဆန်သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် 

၎င်း၏ ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်ှာမှတစ်ဆင့် ပရိသတ်များကုိ အသိေပးခ့ဲ 

ြခင်းြဖစ်ပီး   ပိင်ဘက်ကစားသမားကိ ု  ၂၀၂၂  ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် 

ထုတ်ြပန်မည်ြဖစ်သည်။

ေအာင်လအန်ဆန်သည် ဇလူိင်ုလကန်ုပိင်ုးတွင် ပိင်ပဲွထုိးသတ် 

ပီးကတည်းက MMA ပွဲစ်များှင့် ေဝးကွာေနသူြဖစ်ပီး ပိင်ဘက ်

ကစားသမားကိ ုှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

တံတားဦးမိနယ်ရှိ မ ေလးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ေလယာ်ြဖင့် လိုက်ပါမည့် 

ခရီးသည် အမျိးသမီးတစ်ဦးထံမှ အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရးြပလုပ်ရာတွင် 

အသုံးြပမည့် ဒီတိုေနတာ ၉၈ ခု သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ဆက်စပ်ပါဝင်သူ အမျိးသားတစ်ဦးှင့် 

အမျိးသမီးတစ်ဦးတိုထံမှ ဒီတိုေနတာ အခု ၁၀၀၀ ထပ်မံေဖာ်ထုတ် သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၁

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး    တတံားဦးမိနယ်ရိှ 

မ ေလးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ     ေလဆိပ်၌ 

ေလယာ်ြဖင့်    လိုက်ပါမည့်   ခရီးသည် 

အမျိးသမီးတစ်ဦးထံမ ှအကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲ 

ေရးြပလုပ်ရာတွင ်အသုံးြပမည့ ်ဒီတိုေနတာ 

၉၈ ခု သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ဆက်စပ်ပါဝင်သ ူ

အမျိးသားတစ်ဦးှင့ ်   အမျိးသမီးတစ်ဦးတို 

ထမှံ ဒတီိေုနတာ အခ ု၁၀၀၀  ထပ်မေံဖာ်ထတ်ု   

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် နံနက် ၈ 

နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

တံတားဦးမိနယ်ရိှ မ ေလးအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

ေလဆိပ် အမှတ်(၁)ထွက်ခွာ X-Ray စက်၌ 

တာဝန်ကျတပ်ဖွဲဝင်များက ခရီးသည်များကိ ု

ရှာေဖွစစ်ေဆးမ များ      ေဆာင်ရက်ေနစ် 

ေလယာ်အမျိးအစား ART-72 ၊ ခရီးစ်အမှတ် 

K7-771 ြဖင့် မ ေလးမိမှ ခ ီးမိသို လုိက်ပါ 

မည့် ခရီးသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ခ ီး 

မိနယ် ဆင်ေသေကျးရာေန မမိုးြမင့လ်  င်(၂၀)

ှစ် (ဘ) ဦးဟွန်းထုိက်၏ ဂျပ်ဖာဘူးအတွင်းမှ 

ဖလူဇာေဆးကတ်များြဖင့် ေရာေှာသယ်ေဆာင် 

လာသည့်       (SOD- Special Ordinary 

Detonator) တံဆိပ်ပါဘူးအတွင်းမှ အကမ်းဖက် 

ေဖာက်ခွဲေရးြပလုပ်ရာတွင ်      အသုံးြပမည့ ်

ဒတီိနုတီာ ၉၈ ခကုိ ုေတွရိှသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို ေအာင်လအန်ဆန်၏ ပိင်ဘက်ကိ ု

လာမည့်ှစ်ဆန်းပိုင်း အတည်ြပမည်

ေရဦးမိနယ် ေရြမက်ေကျးရာ

အတွင်း အကမ်းဖက်သူများ 

မီး  ဖျက်ဆီးခဲေ့သာ ေနအမ်ိများအား 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

မီးငိမ်းသတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်

ယ်ေကျးလိမ ာ စာပေဒသာ

စာမျက်ှာ » ၂၃

အခန်းဆက်

ဝတ ရှည်


