
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်  ၇   ရက်၊     စေနေန။                                                                                                                                            Saturday,       25     December    2021          ၁၀၅၉၈

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

စာမျက်ှာ » ၁၀ စာမျက်ှာ » ၂၃

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

ဆရာကီး ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်း၏ ဝတ တို

စာမျက်ှာ » ၁၉

ဖတ်စရာယေန

ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါ့အား အကျိးေရာက် 
လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု မထီမဲ့ြမင် မေအာက်ေမ့ရာ။ မိုးေရ 
ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ် ေရအုိးသည်   ြပည့ဘ် ိ
သကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်းငယ်မ ေသာ 
ေကာင်းမ ကိ ု ြပလပ်ုဆည်းပူးဖန်များလတ်ေသာ် ေကာင်းမ  
ြဖင့် ြပည့်၏။

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၄

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သန်လျင်မိနယ်ရိှ 

ြမန်မာစီးပွားေရး       ေကာ်ပိုေရးရှင်း 

သန်လျင်ဖန်ချက်စက်ံု   အဆင့်ြမင့်တင် 

ဖွင့်လှစ်ြခင်း   အခမ်းအနားအား ယေန  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  

သန်လျင်ဖန်ချက်စက်ုံ အဆင့်ြမင့်တင်ဖွင့်လှစ်ြခင်းအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ်

လွတ်လပ်ေရးကို 

တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်း

ေစာင့်ေရှာက်လိုစိတ်များ 

ထားရှိိုင်ကပါေစ

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ြခင်း ရှိ၊ မရှိ

အချန်ိတိအုတွင်း စစ်ေဆးသရိှိိင်ုမည့ ်ေရာဂါရှာေဖ ွ

စမ်းသပ်ေရးကိရိယာ ေတာင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်

ဘဝကို ဖွင့်ဆိုမှာ

ဖန်ထည်ပစ ည်းများကို ြပည်တွင်း၌ လုံေလာက်စွာထုတ်လုပ်ိုင်ြခင်းေကာင့် ြပည်ပသွင်းကုန်များကို ေလ ာ့ချိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့် 

ိုင်ငံြခားေငွသုံးစွဲမ ကို ေလ ာ့ချိုင်၊ ြပည်တွင်းအလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့် ေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရက်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  သန်လျင်ဖန်ချက်စက်ုံဆိုင်းဘုတ်အား စက်ခလုတ်ှိပ်ဖွင့်လှစ်ေပးစ်။

နနံက်ပုိင်းတွင် ကျင်းပြပလုပ်ရာ ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ်သည်။

အခမ်းအနားသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်အတူ ေကာင်စီဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

ဗိလ်ုချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ ဗိလ်ုချပ်ကီး  

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

မိုးြမင့်ထွန်း၊           ေကာင်စီတွဲဖက ်

အတွင်းေရးမှး     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရဲဝင်းဦး၊     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ်၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှတပ်မေတာ် 

အရာရိှကီးများ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

တိင်ုးမှး၊ မိေတာ်ဝန်ှင့ ်ြမန်မာစီးပွားေရး 

ေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ှ    တာဝန်ရှိသူများှင့် 

ဖိတ်ကားထားသူများ   တက်ေရာက်က 

သည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   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

လွတ်လပ်ေရးထန်ိးသမ်ိး ိင်ုငကံာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်

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

ြမန်မာိင်ုငကံိ ု အချပ်အြခာအာဏာပိင်ု လွတ်လပ်ေသာိင်ုငြံဖစ်လာေရးအတွက် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရာတွင် လွတ်လပ်ေရးှင့အ်တ ူြမန်မာတ့ပ်မေတာ် ေပ ေပါက် 

လာပီးေနာက် တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားှင့အ်တလူက်တဲွပီး ကျးေကျာ်သနူယ်ချဲ 

ှင့်ဖက်ဆစ်တုိကုိ တွန်းလှန်ဖယ်ရှားိင်ုခဲသ့ည်။ ဒတုယိကမ ာစစ်ပီးဆံုးေသာအခါ 

အမျိးသားေခါင်းေဆာင်များဦးေဆာင်ပီး တစ်တိင်ုးြပည်လုံး စည်းလုံးညီွတ်မ ြဖင့် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ေကာင့ ်    လုံးဝလွတ်လပ်သည့်အချပ်အြခာအာဏာပိုင ်

ိုင်ငံြဖစ်လာခဲ့သည်။

ိင်ုငတံစ်ိင်ုငတွံင် ဆုံး ံးခဲေ့သာလွတ်လပ်ေရးကိ ုအချန်ိကာလအတိင်ုးအတာ 

တစ်ခုအတွင်း ိုင်ငံချစ်စိတ်၊ မျိးချစ်စိတ်၊ စည်းလုံးညီွတ်မ တိုြဖင့် အရယူိုင်ခဲ့ 

သည်။ ုိင်ငံ၏ တည်ရိှြဖစ်ထွန်းေနသည့် အချပ်အြခာအာဏာပုိင်ဆုိင်မ ှင့် ရရိှပီး 

ေသာလွတ်လပ်ေရး မဆုံး ံးမပျက်ြပားေစရန်အတွက်မ ူိင်ုငခံျစ်စတ်ိ၊ မျိးချစ်စတ်ိ 

ှင့်  စည်းလုံးညီွတ်မ တိုကို   ထာဝစ်တည်တံ့ခိုင်မဲေနေစရန ်    ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ရသည်။ လွတ်လပ်ေရးကိုရရှိရန ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် မပီး 

သွားေပ။ ရရိှထားေသာလွတ်လပ်ေရးကိ ုထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ရန်ှင့ ်လွတ်လပ် 

ေရးှင့်ထုိက်တန်ေသာုိင်ငံြဖစ်ထွန်းလာေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရသည်။

လွတ်လပ်ေရးကိ ု  ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊     ိုင်ငံကို 

တည်ေဆာက်ရန်အတွက်ြဖစ်ေစ  စည်းလံုးညီွတ်မ ှင့ ်ြပည်သူစွမ်းအား   အထူး 

လိအုပ်သည်။ ထိုအြပင် ိင်ုငတံည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ှင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုးမ ရိှရန်လိအုပ် 

သည်။  လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ ကာလတွင်   ိုင်ငံေတာ်၏  ဘုံရည်မှန်းချက်မှာ 

နယ်ချဲရန်ကို တွန်းလှန်ေရးြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးရရှိပီးေနာက ်ိုင်ငံေတာ်၏ 

ဘုရံည်မှန်းချက်မှာ ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်ေရးြဖစ်သည်။ ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် 

ကိးပမ်းတည်ေဆာက်ရာတွင ်အ ရာယ်အသွယ်သွယ်၊   စိန်ေခ မ အမျိးမျိးှင့် 

ရင်ဆိင်ုကရသည်။ ိင်ုငတံည်ေဆာက်ေရး၊ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ ိင်ုငေံရးသမား 

များက  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း    စွက်ဖက်ေှာင့်ယှက်မ ၊  တိုင်းြပည ်

စမီခံန် ခဲွမ ၊ စည်းလံုးညီွတ်မ ၊ ုိးသားေြဖာင့်မတ်မ   ခ တ်ယွင်းမ အမျိးမျိးေကာင့ ်

ိုင်ငံကိုမတည်ေဆာက်ိုင်ဘ ဲ   ြပည်တွင်းစည်းလုံးညီွတ်မ     ပိကွဲလုအထ ိ

အကိမ်ကိမ်ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့ ်လွတ်လပ်ေသာ အချပ်အြခာအာဏာပိင်ု ိင်ုငြံဖစ်ေပ ေရးအတွက် 

ြပည်သမူျားှင့အ်တ ူ တိက်ုပဲွဝင်ခဲေ့သာတပ်မေတာ်သည် လွတ်လပ်ပီးေခတ်တွင် 

လည်း   ိင်ုင၏ံအချပ်အြခာအာဏာတည်တံခ့ိင်ုမေဲစရန်   ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက် 

ခ့ဲရသည်။ ြပည်တွင်းေသာင်းကျန်းမ အ ရာယ်၊ ြပည်ပကျးေကျာ်မ အ ရာယ်များ 

ကိ ုအသက်၊ ေသွး၊ ေခ းေပးဆပ်၍ တွန်းလှန်ကာကွယ်ေပးခ့ဲသည်။ ေခတ်အဆက် 

ဆက် ိင်ုငေံရးအစိုးရလက်ထက်များတွင် ယမ်ိးယိင်ုပိလလဲြုဖစ်ခဲေ့သာ ိင်ုငေံတာ် 

ကိ ုကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခ့ဲသည်။ ုိင်ငံေတာ်ပိကဲွလုနီးပါး ကျေရာက်လာေသာ 

အချန်ိများတွင် အ ရာယ်များကိ ုကာကွယ်ထန်ိးသမ်ိးကာ အပ်ုချပ်ေရးတာဝန်များကိ ု

ယူခဲ့ရသည်။  ိုင်ငံတစ်ဝန်း    တရားဥပေဒစိုးမိုးမ     ပျက်သု်းလာချနိ်တွင်လည်း 

ြပည်သူတုိ၏ အသက်အုိးအိမ်စည်းစိမ်လံု ခံမ ကိ ုတာဝန်ယူကာကွယ်ေပးခ့ဲသည်။ 

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်သည်   ကာကွယ်ေရးတာဝန်သာမက   လုိအပ်သည့်အချန်ိတွင် 

အမျိးသားေရးတာဝန်အြဖစ် ိင်ုငအံပ်ုချပ်ေရး၊ ိင်ုငတံည်ေဆာက်ေရး၊ ိင်ုငတံရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ုထမ်းရက်ခဲသ့ည်။ ိင်ုငတံစ်ိင်ုငသံည် လွတ်လပ်ေရးရရိှပီးုှံင့ ်

ေကျနပ်၍မရေပ။ ရရှိပီးေသာ လွတ်လပ်ေရးကိ ုအဓွန်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲရန်ှင့ ်

လွတ်လပ်ေရးှင့်ထုိက်တန်သည့် ုိင်ငံေတာ်ြဖစ်ေပ လာေအာင် ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်သည်။

ယင်းသည် ိင်ုငေံတာ်တာဝန်၊ ုိင်ငံသားတုိ၏တာဝန်၊ အမျိးသားေရးတာဝန် 

ြဖစ်သည်။   မျက်ေမှာက်ကာလသည ်    ြပည်ပမှကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ိုင်ေသာ 

အေြခအေနမျိးမဟတ်ုသြဖင့ ်ြပည်တွင်းေရးကိ ုနည်းအမျိးမျိးြဖင့ ်စွက်ဖက်ေြခ ပ် 

ေသွးခဲွဖျက်ဆီးေနေသာအချန်ိကာလြဖစ်ရာ  တုိင်းရင်းသားြပည်သူများအေနြဖင့် 

စည်းလုံးညီွတ်မ ကိုတည်ေဆာက်ပီး   တိုင်းြပည်မပိကွဲေအာင ်   ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ရမည့်ကာလြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ တပ်မေတာ်သည်   လွတ်လပ်ေရးှင့် အချပ်အြခာအာဏာကို 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ တိုင်းြပည်မပိကွဲမပျက်စီးေစေရး၊ တိုင်းြပည်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနြခင်းသည ်အမျိးသားေရးတာဝန်၊ 

သမိင်ုးေပးတာဝန်ကိ ုထမ်းေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူေပါင်း 

တိုအေနြဖင့လ်ည်း   တပ်မေတာ်ှင့အ်တလူက်တဲွ၍   လွတ်လပ်ေရးကိ ုထန်ိးသမ်ိး 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရး၊     ိင်ုငေံတာ်ကိ ု    ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးအတွက် 

သမိင်ုးေပးတာဝန်၊ အမျိးသားေရးတာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်ကပါရန် တိက်ုတွန်း 

  းေဆာ်အပ်ပါေကာင်း။ ။

၁။ ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့ ် အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ 

 ခိုင်မဲေရးတိုအတွက ်တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။

၂။ စစ်မှန်ပီး စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုေစာင့်ေရှာက်ေဖာ်ေဆာင်၍ ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ 

 အစိုးရတစ်ရပ်ှင့ ်အုပ်ချပ်မ ပုံစံ ေပ ထွန်းလာေစေရး။ 

၃။ ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် စစ်မှန်ေသာ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခ၍ံ တိင်ုးရင်းသားအားလုံး 

 စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး။

၄။ ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး လုိလားေတာင့်တေနသည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရး။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အမျိးသားေရးဦးတည်ချက ်(၄) ရပ် 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌  (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲများ ကျင်းပ
မဂ  လာဒုံ   ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင် မဂ  လာဒံုမိနယ်၌  မိနယ်ြပန်ကားေရး 

ှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနှင် ့  မဂ  လာဒုံ အထက (၁)  

မူလတန်း အတန်းပိုင်ဆရာမေဒ နီနီေအာင်ှင့်  ဆရာမများ 

ပူးေပါင်း၍ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ ကဗျာရတ် 

ဆိုပိင်ပွဲ၊  ပုံေြပာပိင်ပွဲ၊ စာအုပ်ြပပွဲ၊ ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲှင့်  

ေဟာေြပာပွဲများကို   ယမန်ေန    နံနက်  ၁၁  နာရီတွင်  

မဂ  လာဒံုမိနယ်   ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနရိှ 

လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန  အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပသည်။

 မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာနမှ  

ဦးစီးအရာရိှ (တာဝန်ေပး) ေဒ သ ာြမင့်ြမင့်ေကျာ်က အတန်းပုိင် 

ဆရာမှင့် ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

လွတ်လပ်ေရးေန   ြဖစ်ေပ လာပုံှင့်  လွတ်လပ်ေရးေနှင့် 

သက်ဆိုင်သည် ့  သမိုင်းေကာင်းများကိ ု ေဟာေြပာခဲ့သည်။ 

ကဗျာရတ်ဆိုပိင်ပွဲ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ  ၁၀ ဦး၊  

ပုံေြပာပိင်ပွဲ ၁၀ ဦး၊   ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲ   ၁၀ ဦး စုစုေပါင်း 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ ၃၀  ပါဝင် ယှ်ပိင်ကပီး  ပထမ၊  

ဒုတိယ၊  တတိယဆုရရှိကေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များအား    တာဝန်ရှိသူတိုက  ဆုများ အသီးသီးချးီြမင့်ခဲ့ပီး     

ဆမုရရိှသည့်      ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိ ု  ပုဆဲွံစာအပ်ုများ  

လက်ေဆာင်အြဖစ ် ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။                          

ဉာဏ်ဟိန်း

ဝက်လက်မိ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ
ဝက်လက ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ဝက်လက်မိ  အမှတ် (၁)  အေြခခံ  

ပညာအလယ်တန်းေကျာင်း(ခွဲ)တွင်   ယမန်ေနက  (၇၄) 

ှစ်ေြမာက်   လွတ်လပ်ေရးေနအကိ   အားကစားပိင်ပွဲများ 

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မလူတန်းအဆင့်  မတီာ  ၅၀  အေြပး၊ မန်ုစားပိင်ပဲွ၊  မတီာ 

၅၀  အိတ်စွပ်၊ မီတာ ၅၀ သံပရာသီးဇွန်းကိုက ်စသည့်ပိင်ပွ ဲ

များ  ကျင်းပခဲ့ပီး ဆုများချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများကို   အားကစားပိင်ပွဲ 

ကျင်းပေပးြခင်းသည ်       ကိုယ်ကာယဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်၊  

ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်  သန်စွမ်းေစရန်၊  အချင်းချင်း  စည်းလုံး 

ညီွတ်မ ရှိေစရန်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်တတ်သည် ့  အေလ့ 

အကျင့်ေကာင်းများရရှိေစရန ်   ပိင်ပွဲများ   ကျင်းပေပးရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း     ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးက       ေြပာကား  

သည်။                                                    

 စိုးစိုးလ  င် ( ဝက်လက)်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမ ှ

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖဲွဝင်၊ ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ေကာ်မရှင်ဥက          ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

မိုးြမင့်ထွန်း၊         စက်မ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာချာလီသန်း 

ှင့်    ြမန်မာစီးပွားေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း 

ဥက    ဒတုယိ ဗိလ်ုချပ်ကီး ညိေစာတိုက 

ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားအား ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့လှ်စ် 
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ေခတ်ေြပာင်းအလုပ်ကိ ုတူပိင်ပိင ်လုပ်ကိုင်က

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၉၄၉ ခုှစ် အိုးေဝမဂ ဇင်းတွင် ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ  

ေအာင်ြမင ်ဆန်းသစ်ေသာ အေတွးအေခ များမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ကမ ာဇ့ာတ်ခုံကီးမှ   ကမ ာေ့တးသံလိုက်၍  ကိုင်တဲ့  ဗမာြပည်ကီးြဖစ်ေအာင်  ဖန်တီးြပြပင်ကစို။ 

ဗမာြပည်ကီးကို   လွတ်လပ်ပီး   တိုးတက်ထွန်းကားတဲ့  တိုင်းြပည်ြဖစ်ေအာင်  ကံေဆာင်ကိးစားကစို။ 

ယခလုက်ဝယ်ရိှတဲ ့လပ်ုငန်းတာဝန်အလိက်ု က န်ေတာ်တို အလပ်ု လပ်ုကစို။ က န်ေတာ်တိုအားလုံး စစ်သားေရာ၊ 

ိင်ုငေံရးသမားေရာ၊ စာေရးဆရာေရာ၊ သတင်းစာဆရာေရာ၊ ဗမာတစ်မျိးလုံး ယခေုြပာတဲအ့တိင်ုး ေခတ်ေြပာင်း 

အလုပ်ကို တူပိင်ပိင် လုပ်ကိုင်ကပါစို။ 

ကသည်။  ထိုေနာက်   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊    ုိင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က  သန်လျင်  ဖန်ချက်စက်ံု 

ဆိုင်းဘုတ်အား စက်ခလုတ်ှိပ်ဖွင့်လှစ ်

ေပးပီး အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာက 

သူများှင့်အတူ  အမှတ်တရ  စုေပါင်း 

ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ 

ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့ ်အခမ်းအနား တက်ေရာက်လာကသ ူ

များသည ်   စက်ုံအတွင်း  လှည့်လည် 

ကည့် ကသည်။ ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ုိင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က ဖန်ချက်မီးဖုိ (FURNACE) 

အား စက်ခလုတ်ိှပ်မီးညဖွိင့်လှစ်ေပးပီး 

စက်ုံအတွင်း   ဆက်လက်လှည့်လည ်

ကည့် ကသည်။

ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်  အဖွဲဝင်များသည ်   ဖန်ချက်စက်ုံ 

(Documentary Video) အား ကည့် က 

ပီး   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က ဖန်ပုလင်း 

များ  သုံးစွဲမ ြဖင့်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခိုက်မ ကိုေလ ာ့ချိုင်ေကာင်း၊ ယခု 

ကဲသ့ို ဖန်ထည်ပစ ည်းများကိ ုြပည်တွင်း၌ 

လုံေလာက်စွာထုတ်လုပ်ိုင်ြခင်းေကာင့် 

ြပည်ပသွင်းကုန်များကိ ုေလ ာ့ချိုင်မည် 

ြဖစ်သြဖင့ ်ိင်ုငြံခားေငသွုံးစဲွမ ကိ ုေလ ာခ့ျ 

ိုင်ေကာင်း၊   ြပည်တွင်းအလုပ်အကိုင ်

အခွင့အ်လမ်းများကိ ုရရိှိင်ုမည်ြဖစ်သြဖင့ ်

ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း မှာကားသည်။

ယင်းေနာက်     ြမန်မာစီးပွားေရး 

ေကာ်ပိေုရးရှင်းဥက    ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ညိေစာှင့်             စာမျက်ှာ ၄ သို »»

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  ဖန်ချက်မီးဖို (FURNACE) အား စက်ခလုတ်ှိပ် မီးညိဖွင့်လှစ်ေပးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

မင်းေအာင်လ  င်ထံ  စက်ုံတည်ေဆာက်ေရး  တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက  စက်ုံဖွင့်ပွ ဲ

အထိမ်းအမှတ် လက်ေဆာင်ပစ ည်းေပးအပ်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်၊ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်ဥက    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မိုးြမင့်ထွန်း၊         

စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာချာလသီန်း ှင့ ်   ြမန်မာစီးပွားေရးေကာ်ပိေုရးရှင်းဥက    ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ညိေစာတိုက ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ

စက်ုံတည်ေဆာက်ေရး  တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးတုိက    ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊   ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ထ ံ

စက်ုံဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ ်လက်ေဆာင် 

ပစ ည်းများေပးအပ်ပီး      ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က     စက်ုတံည်ေဆာက်ေရး 

တာဝန်ရိှသူတစ်ဦးအား   ဂုဏ်ြပသစ်သီး 

ြခင်းကိ ုေပးအပ်သည်။

အဆင့်အတန်းြမင့်မားခဲ့

ြမန်မာိင်ုင၏ံ    ဖန်ချက်လပ်ုငန်းကိ ု

ပုဂံေခတ်တွင်     အေစာဆုံးေတွရှိရပီး 

ဖန်ချက်ပညာသည်  ကုန်းေဘာင်ေခတ် 

ေှာင်းပိင်ုးကာလများတွင် များစွာ အဆင့် 

အတန်းြမင့်မားခ့ဲသည်ကုိ  ေတွရိှရေကာင်း၊ 

ယခု   ြမန်မာစီးပွားေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း 

သန်လျင်ဖန်ချက်စက်ုအံား ၁၉၆၇ ခှုစ် 

တွင်   စတင်တည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး 

အဆင့်ဆင့်      တိုးချဲထုတ်လုပ်မ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊   ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ိုင်ငံေတာ်      စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   ၊             ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် သန်လျင် 

ဖန်ချက်စက်ုံအတွင်း    လှည့်လည ်

ကည့် စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်အဖွဲဝင်များ ဖန်ချက်စက်ု(ံDocumentary Video)အား ကည့် ကစ်။

(၇၄)ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ်(ေရ)ှစ်ပတ်လည်ေနအထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၄

(၇၄)ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ်(ေရ)

ှစ်ပတ်လည်ေန  ဂဏ်ုြပစစ်ေရးြပ 

အခမ်းအနားကိ ု ယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင် သန်လျင်တပ်နယ်ရိှ ေရတပ် 

ေလ့ကျင့်ေရးဌာနချပ ်    စစ်ေရး 

ြပကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေရ)      ဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေဇယျေကျာ်ထင်မုိးေအာင်၊ စစ်ဦးစီး 

အရာရှိချပ်(ေရ)       ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး ဇွဲဝင်းြမင့်၊ ေရတပ် 

စခန်းဌာနချပ်မှးများှင့် သန်လျင် 

တပ်နယ်မှ      အရာရှိကီးများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ စစ်ေရးြပအခမ်းအနားကိ ု

အစီအစ်အတိုင်း    ကျင်းပပီး 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေရ)  က 

တပ်မေတာ်(ေရ)ှစ်ပတ်လည်ေန  

အထမ်ိးအမှတ် မန်ိခွန်းေြပာကား 

ကာ    စစ်ေရးြပတပ်ခွဲများ၏ 

အေလးြပြခင်းကို      ခံယူပီး 

စစ်ေရးြပအခမ်းအနားမှ ြပန်လည် 

ထွက်ခွာသည်။

ထိုအတူ    (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

တပ်မေတာ်(ေရ)ှစ်ပတ်လည်ေန  

အထမ်ိးအမှတ် ပရတ်ိတရားနာယ ူ

ြခင်းှင့ ်  အုဏ်ဆွမ်းဆက်ကပ ်

လှဒါန်းြခင်း     အခမ်းအနားကို 

သန်လျင်တပ်နယ် မဟာနာဝါနကီ 

ဇယမဂ  လာဗမိာန်ေတာ်၌ ကျင်းပ 

ရာ သန်လျင်မိ မိဦးစက်ပစ်ကွင်း 

ေကျာင်း ပဓာနနာယကဆရာေတာ် 

ဘဒ  ေတဇ     အမှးြပေသာ 

သံဃာေတာ်   အရှင်သူြမတ်များ 

က ေရာက်ချးီြမင့ ်ေတာ်မူကပီး    

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်   (ေရ)

ဗိုလ်ချပ်ကီးမိုးေအာင်ှင့ ်   ဇနီး 

ေဒ ေအးခိင်ုွန် ၊  စစ်ဦးစီးအရာရိှ 

ချပ်(ေရ)   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ဇွဲဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး၊  ေရတပ်စခန်း 

ဌာနချပ်မှးများှင့်    ဇနီးများ၊ 

သန်လျင်တပ်နယ်မှ အရာရှိကီး 

များ တက်ေရာက်ကသည်။

အစီအစ်အရ   ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေရ)ှင့်ဇနီး၊      အခမ်း 

အနား တက်ေရာက်လာကသမူျား 

သည် မိဦးစက်ပစ်ကွင်းေကျာင်း 

ဖန်ပုလင်းအသုံးြပမ အတွက်  ြပည်ပမ ှ

ဖန်ပလုင်းများတင်သွင်းေနရမ ကိ ုေလ ာခ့ျ 

ိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၈ ခုှစ် တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်၏ လမ်း န်မ ြဖင့် စက်ံု 

အဆင့်ြမင့်တင်မ အား   ြပလုပ်ခ့ဲြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယခု အဆင့်ြမင့်တင်တည်ေဆာက် 

ထားသည့်   သန်လျင်  ဖန်ချက်စက်ုံမ ှ

တစ်ရက်လ င်    ဖန်တန်ချနိ်   ၃၀၀  ကို 

ထုတ်လုပ်ိုင်ပီး ပျမ်းမ ပုလင်းအလုံးေရ 

ေလးသိန်းေကျာ်အား ထုတ်လုပ်ိုင်မည ်

ြဖစ်သြဖင့ ်  ိုင်ငံအတွက်  လိုအပ်သည့် 

ဖန်ပလုင်းများကိ ုြပည်တွင်း၌ လုေံလာက် 

စွာ     ထုတ်လုပ်ေပးိုင်ေတာ့မည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။              သတင်းစ်

ပဓာနနာယက   ဆရာေတာ်ထံမှ 

ငါးပါးသလီခယံ ူ ေဆာက်တည်က 

ပီး သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ်များ 

ရတ်ပွားချးီြမင့်ေတာ်မူကသည့ ်

ေမတ သတ်ုပရတ်ိတရားေတာ်များ 

နာယူကသည်။    ထိုေနာက် 

သံဃာေတာ်များအား   လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ  ဆက်ကပ်လှဒါန်းက 

သည်။ 

ယင်းေနာက် မိဦးစက်ပစ်ကွင်း 

ေကျာင်း ပဓာနနာယကဆရာေတာ် 

ထမှံ အေုမာဒနာတရား နာယူက 

ပီး     လှဒါန်းမ အစုစုအတွက် 

ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝကကာ 

သံဃာေတာ်   အရှင်သူြမတ်များ 

အား   အုဏ်ဆွမ်းဆက်ကပ ်      

လှဒါန်းခ့ဲကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊  ၂၀၂၁

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ထံ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေရ) ဗိုလ်ချပ်ကီး မိုးေအာင်က တပ်ေတာ်ဝင်အခမ်းအနား  

အထိမ်းအမှတ် စစ်ေရယာ်ပုံစံငယ်ကိ ုဂါရဝြပေပးအပ်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ေရငုပ်သေ  ဘာစစ်ေရယာ် (မင်းရဲေကျာ်ထင)်၏ အမည်ကမ ည်းအား စက်ခလုတ်ှိပ် ဖွင့်လှစ် 

ေပးစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၄

၁၉၄၇ ခှုစ်  ဒဇီင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် 

စတင်ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ခဲေ့သာ 

တပ်မေတာ်(ေရ)သည် ယေနတွင် 

(၇၄)ှစ် တင်းတင်းြပည့်ေြမာက ်

ခဲ့ပြီဖစ်ပီး ယေန  (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

တပ်မေတာ်(ေရ)ှစ်ပတ်လည်ေန  

တွင် ေရငုပ်သေ  ဘာစစ်ေရယာ် 

(မင်းရဲေကျာ်ထင်)  အပါအဝင် 

စစ်ေရယာ်များ   တပ်ေတာ်ဝင် 

ြခင်း အခမ်းအနားအား ရန်ကန်ုမိ 

ရှိ   အမှတ်(၃)  ေရတပ်ဆိပ်ခံ 

တံတား၌     ကျင်းပြပလုပ်ရာ 

ုိင်ငံေတာ်စီမံ အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊   တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်       ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်    တက်ေရာက ်

ဂုဏ်ြပသည်။

တက်ေရာက်

အဆိုပါ          အခမ်းအနားသို 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်          ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်၏         ဇနီး 

ေဒ ကကလှ၊      အငိမ်းစား 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ)များ 

ှင့်ဇနီးများ၊     ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေရ)    ဗိုလ်ချပ်ကီး 

မိုးေအာင်ှင့်ဇနီး၊  ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေလ)   ဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်ှင့ ်      ဇနီး၊  

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်၊ 

ကာကွယ်ေရး     ဦးစီးချပ်ုံးမ ှ

တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများှင့် ဇနီး 

များ၊   ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး၊   ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန်၊ 

ေရတပ်စခန်းဌာနချပ်မှးများှင့် 

တပ်မေတာ်(ေရ)မှ      အရာရှိ၊ 

စစ်သည်များ   တက်ေရာက်က 

သည်။

ေရေပ ေရေအာက် သယဇံာတအရင်းအြမစ်များ ေစာင့ေ်ရှာက်ကာကွယ်ေရး၊ ိင်ုင၏ံ ပင်လယ်ြပင်အေြခြပ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ေဘးကင်းလုံ ခံ ေရးှင့် 

ကျးေကျာ်လာမည့် ေရေကာင်းဆိုင်ရာ ခိမ်းေြခာက်မ မှန်သမ ကို တွန်းလှန်ကာကွယ်ေရးသည် တပ်မေတာ်(ေရ)၏ အဓိကတာဝန်ပင်ြဖစ်

အခမ်းအနား  အစီအစ်အရ 

စစ်ဦးစီးအရာရှိချပ(်ေရ) ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး         ဇွဲဝင်းြမင့်က 

တပ်ေတာ်ဝင်စစ်ေရယာ်ဆုိင်ရာ

အချက်အလက်များအား ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။ ထိုေနာက် ေရတပ် 

သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ် ဌာနချပ်မှး 

က  ဗျဟာစစ်ေရယာ်စုမှးထံ 

စစ်ေရယာ်များှင့ ်   ပတ်သက် 

ေသာ    စာရက်စာတမ်းများအား 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်သည်။   ယင်း 

ေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ၊     တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးခ ျပ ်ထံသို  

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ)က 

တပ်ေတာ်ဝင်အခမ်းအနား အထိမ်း 

အမှတ် စစ်ေရယာ်ပုစံငံယ်များကိ ု

ဂါရဝြပေပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက် စစ်ဦးစီးအရာရိှချပ် 

(ေရ)က တပ်ေတာ်ဝင်စစ်ေရယာ် 

များအြဖစ် ေကညာြခင်း၊ ုိင်ငံေတာ် 

အလံလ င့်တင်ြခင်း၊   တပ်မေတာ် 

(ေရ)      အလံလ င့်တင်ြခင်း၊ 

တပ်ေတာ်ဝင်အလံလ င့်တင်ြခင်း၊ 

ေခါင်းေလာင်း(၈)ချက်တီးြခင်းှင့ ်

တပ်ေတာ်ဝင် လပ်ုငန်းစ်များအား 

အစအီစ်အတိင်ုး ေဆာင်ရက်က 

သည်။

စက်ခလုတ်ှိပ် ဖွင့်လှစ်

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက   ၊   တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က ေရငုပ် 

သေ  ဘာစစ်ေရယာ်     (မင်းရဲ 

ေကျာ်ထင်)၏ အမည်ကမ ည်းအား 

စက်ခလုတ်ှိပ်   ဖွင့်လှစ်ေပးပီး 

ေရငပ်ုသေ  ဘာစစ်ေရယာ် (မင်းရ ဲ

ေကျာ်ထင်)အား   လှည့်လည် 

ကည့် ေလ့လာကာ စစ်ေရယာ် 

မှးအား တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်၏ အထမ်ိးအမှတ်တဆံပ်ိ 

ကုိ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။ ယင်းေနာက် 

အဖဲွဝင်များှင့်အတူ  မှတ်တမ်းတင် 

ဓာတ်ပုံိုက်ကူးကသည်။

၎င်းေနာက်     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ    ဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ှင့်အဖဲွဝင်များသည် တပ်ေတာ်ဝင် 

စစ်ေရယာ်များြဖစ်သည့်  ေရငုပ် 

သေ  ဘာ    စစ်ေရယာ် (မင်းရဲ 

ေကျာ်ထင)် အပါအဝင် ကမ်းလွန် 

ေရယာ်တစ်စင်း၊  ြမစ်တွင်းသွား 

ကင်းလှည့ေ်ရယာ်       ှစ်စင်းှင့ ်

ြမစ်တွင်းအြမန်သွားကင်းလှည့ ်

ေရယာ် ှစ်စင်းတုိအား လှည့်လည် 

ကည့် ကရာ တာဝန်ရိှသမူျားက 

လိုက်လံရှင်းလင်းြပသကသည်။

ဆက်လက်ပီး    ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ ဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

သည် စစ်ေရယာ်(မုတ မ)ေပ ရှိ 

အေလးြပခစံင်ြမင့မှ်ေန၍ ဂဏ်ုြပ 

တပ်ဖဲွ၏ အေလးြပြခင်းကိခုယံူပီး 

ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲကိ ုစစ်ေဆးသည်။ 

ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲ၏ အေလးြပြခင်း 

ကို   ခံယူေနစ်   စစ်ေရယာ် 

(ရန်တိင်ုးေအာင်)ှင့ ်စစ်ေရယာ် 

(ရန်ကီးေအာင်)တိုမှ အေြမာက် 

(၂၁)ချက်ပစ်ေဖာက်ပီး ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

အား ဂုဏ်ြပအေလးြပကသည်။ 

၎င်းေနာက်  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်အား ဖရီဂိတ် 

စစ်ေရယာ်   (ေအာင်ေဇယျ) 

ဦးေဆာင်ေသာ ဖရီဂိတ်စစ်ေရယာ် 

(ကျန်စစ်သား)၊ ဖရီဂိတ်စစ်ေရယာ် 

(ဆင်ြဖရှင်)၊ ေကာ်ဗက်စစ်ေရယာ် 

(တပင်ေရ ထီး)ှင့်    အြမန်သွား 

တိုက်ခိုက်ေရး  ေရယာ်များက 

Single Line Formation ပုံစံြဖင့ ်

လညး်ေကာငး်၊    အြမန်သာွး 

ကင်းလှည့်ေရယာ်များမှ Diamond 

Formation ပုံြပ   ပုံစံများြဖင့ ်

အသီးသီးပုံြပ       ေမာင်းှင်ပီး 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်အား  ချတီက်အေလးြပ 

ကသည်။

ဂါရဝြပေပးအပ်

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရး     ဦးစီးချပ်အား 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ)က 

အေြမာက်ပစ်ေဖာက ်    ဂုဏ်ြပ 

အေလးြပ    ပစ်ခတ်ထားသည့ ် 

ပထမဆုံးအေြမာက ်ကျည်ဆန်ခွံ 

အား အထိမ်းအမှတ်လက်ေဆာင် 

အြဖစ်  ဂါရဝြပေပးအပ်သည်။ 

ယင်းေနာက်    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ     ဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

က   ဂုဏ်ြပေမာင်းှင်ချတီက ်

အေလးြပခဲ့ကသည့ ်စစ်ေရယာ် 

များမှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များှင့ ်

တပ်ေတာ်ဝင်        ေရယာ်များ 

တည်ေဆာက်ခဲ့ချနိ်တွင်    ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် အရာရိှ၊ စစ်သည် 

များအတွက်     ဂုဏ်ြပအထိမ်း 

အမှတ်တံဆိပ်ှင့်   လက်ေဆာင် 

ပစ ည်းများကိ ုေပးအပ်ရာ တာဝန် 

ရိှသူအသီးသီးက  လက်ခံရယူက 

သည်။

ထပ်မံြဖည့်တင်းေပး

၎င်းေနာက်     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ     ဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

က ဂဏ်ုြပအမှာစကား ေြပာကား 

ရာ၌ ယေန  ကျင်းပြပလုပ်သည့ ်

အခမ်းအနားသည်  တပ်မေတာ် 

(ေရ)၏ (၇၄)ှစ်ေြမာက်အခမ်း 

အနားြဖစ်သကဲ့သို   တပ်မေတာ် 

(ေရ)အတွက်   ဒုတိယေြမာက ်

ေရငုပ်သေ  ဘာအပါအဝင် စစ်ေရ 

ယာ်များ တပ်ေတာ်ဝင်ြခင်းအခမ်း 

အနားြဖစ်ပီး တပ်မေတာ်အတွက် 

ထူးြခားေလးနက်သည့ ် စွမ်းရည ်

တစ်ရပ်ကို   ထပ်မံြဖည့်တင်းေပး 

သည့ ်ေနတစ်ေနပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေရငုပ်သေ  ဘာစစ်ေရယာ်ှင့ ် 

အတူ တပ်မေတာ်(ေရ)မှ ကုိယ်တုိင် 

တည်ေဆာက်ခဲသ့ည့ ်စစ်ေရယာ် 

များြဖစ်သည့ ်ကမ်းလွန်ေရယာ် 

တစ်စင်း၊ ြမစ်တွင်းသွားကင်းလှည့ ်

ေရယာ် ှစ်စင်းှင့်   ြမစ်တွင်း 

အြမန်သွား    ကင်းလှည့်ေရယာ် 

ှစ်စင်းတိုကိုလည်း   တပ်ေတာ်ဝင် 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၆ သို 

ေရငပ်ုသေ  ဘာစစ်ေရယာ်(မင်းရေဲကျာ်ထင်)ကိ ုေလက့ျင့ေ်ရးတာဝန်များအြပင် ိင်ုင၏ံ ပိင်ုနက်ေရြပင်ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများတွင်လည်း အကျိးရိှစွာ အသံုးချသွားရန်လိအုပ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၅ မှ

ိုင်ငံေတာ်၏   အချပ်အြခာ 

အာဏာ တည်တ့ံခုိင်မဲေရးအတွက် 

အေကာင်းဆုံးေသာ အာမခံချက် 

သည်        စွမ်းရည်ထက်ြမက ်

သည့်  ကာကွယ်ေရးအင်အားစု  

တည်ေဆာက်ပိင်ုဆိင်ုြခင်းပင်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ထိုသို အဆင့်ြမင့်တင ်

တည်ေဆာက်ရာတွင် တပ်မေတာ် 

(ေရ)ကို  ပထမအဆင့်အေနြဖင့ ်

ြမန်မာပ့င်လယ်ြပင် သီးသန်စီးပွား 

ေရးဇုန်အထိ အြပည့်အဝကာကွယ် 

ေပးိုင်ေရးအတွက် သုံးဖက်ြမင ်

စစ်ဆင်ိင်ုစွမ်းရိှသည့ ်တိက်ုပဲွဝင် 

အသင့်ေရတပ်        (Three 

Dimensional Combat Ready 

Navy)အြဖစ်       ေမ ာ်မှန်းပီး 

တည်ေဆာက်ေပးရာတွင ်ေရငုပ် 

သေ  ဘာတပ်ဖဲွ တည်ေဆာက်ေပး 

ိုင်ရန်၊        စစ်ေရယာ်များ 

တည်ေဆာက်ြဖည့်တင်းိုင်ရန်၊ 

လူသားအရင်းအြမစ်များ   ပိုမို 

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် ြဖည့ ်

ဆည်းေဆာင်ရက်ိင်ုရန် ရည်ရယ် 

ချက်များြဖင့ ်လိုက်ေလျာညီေထွ

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုသို ေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း 

အဆင့ေ်ပါင်းများစွာ၊ က  ေပါင်း 

များစွာအတွက် စ်းစား၍ ြပင်ဆင်   

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

၉၄ စင်း တပ်ေတာ်ဝင်ိုင်ခဲ့

ေရငုပ်သေ  ဘာတပ်ဖွဲ   တည် 

ေဆာက်ေရးအတွက်     ယခင် 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗုိလ်ချပ်မှးကီးသန်းေရ  လက်ထက် 

ကတည်းက လသူားအရင်းအြမစ် 

များကို   ကိတင်ြပင်ဆင်မ အေန 

ြဖင့ ်ေလက့ျင့မ် များကိ ုေဆာင်ရက် 

ိင်ုခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

ေရငုပ်သေ  ဘာတပ်ဖွဲ လက်ေတွ 

တည်ေဆာက်ရာတွင ်အသင့်ြဖစ ်

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   အလားတူ 

ေရယာ်များ      တည်ေဆာက် 

ြဖည့်တင်းြခင်း     လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက်လည်း 

ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းများအား 

အဆင့်ဆင့်       အဆင့်ြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊   အဆိုပါ 

ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းများမှ ၂၀၁၁ 

ခုှစ်မှ  ၂၀၂၁ ခုှစ်အထိ စစ်ေရ 

ယာ် ၈၈ စင်းကိ ု တပ်ေတာ်ဝင် 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပီး    ယေန  

တပ်ေတာ်ဝင်သည့် စစ်ေရယာ် 

များှင့်ဆိုပါက           ၉၄   စင်း 

ကို   တပ်ေတာ်ဝင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ 

ဆက်လက်၍လည်း တည်ေဆာက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊        ထိုသို 

တည်ေဆာက်ခဲ့ရာတွင ်   လည်း 

စစ်ေရယာ်များ တည်ေဆာက်မ  

အရည်အေသွးများ ပိုမိုတိုးတက ်

ေကာင်းမွန်လာခဲ့ေကာင်း။

ထိုအတူ  စွမ်းရည်ထက်ြမက ်

သည့် တုိက်ပဲွဝင်စစ်ေရယာ်များ

ြဖစ်ေစေရး စစ်ေရယာ်တစ်စင်း 

ချင်းစီ၏      စွမ်းေဆာင်ိုင်မ  

(Capability) များ    တိုးတက် 

ေကာင်းမွန်လာေစေရး ဆက်လက် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတိုစစ်ေရယာ် 

များအေနြဖင့် တစ်စင်းချင်း တုိက်ပဲွ 

ဝင်ရာတွင် Capability ပိုေကာင်း 

သည့် တုိက်ပဲွဝင်စစ်ေရယာ်များ 

ြဖစ်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

သွားရန်လိုေကာင်း။

လူသား       အရင်းအြမစ်များ 

ေမွးထုတ်ေပးမ ှင့်    ပတ်သက်၍ 

တပ်မေတာ်(ေရ) အတွက် Deck 

officer များ၊   Deck Crew များ၊ 

သေ  ဘာအင်ဂျင်ခန်းတွင ်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်မည့်သူများကုိ ေလ့ကျင့် 

ေမွးြမေပးလျက ်      ရှိသကဲ့သို 

တစ်ဖက်မှလည်း သေ  ဘာတည် 

ေဆာက်ေရးှင့်   ပတ်သက်ပီး 

လည်း   ဒီဇိုင်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်

Navy Architect ှင့်ပတ်သက် 

သည်များ၊ Ship Construction 

ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်လသူားအရင်း 

အြမစ်များအတွက် ပညာေတာ်သင် 

များ ြပည်ပိုင်ငံများသို ေစလ တ် 

ြခင်းှင့ ် လက်ေတွေလ့ကျင့်ေပး 

ြခင်းများ      ေဆာင်ရက်ေပး၍ 

အရည်အေသွးများ   တိုးတက် 

ေအာင်  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း၊  ထိုသို  လူသားအရင်း 

အြမစ်   တည်ေဆာက်ေရးသည ်

တပ်ဖွဲတစ်ခု   တည်ေဆာက်ေရး 

အတွက် မရိှမြဖစ် လုိအပ်ချက်တစ်ခု 

ြဖစ်ေကာင်း၊ လသူားအရင်းအြမစ် 

များကို  ကိတင်တည်ေဆာက ်

ထားြခင်းြဖင့်     လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ချနိ်တွင်     ြမန်ြမန် 

ဆန်ဆန်ြဖင့် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်    ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း။

အေတွအကံများရရှိ

ကည်း၊ ေရ၊ ေလပူးေပါင်းစစ်ဆင် 

ေရးများ    တပ်ဖွဲများအလိုက ်

စစ်ဆင်ေရးများှင့် ြပည်ပိုင်ငံ 

များှင့်   ပူးတွဲေလ့ကျင့်ခန်းများ 

ြပလုပ်ြခင်းများ     ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင်ရက် 

ရာတွင်        ြပည်ပိုင်ငံများှင့ ်

ေရတပ်ဖွဲချင်း ချစ်ကည်ရင်းှီးမ  

ရရှိသကဲ့သို ေရတပ်ဖွဲ၏ အရည် 

အေသွး၊ ပင်လယ်ြပင်တွင် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်မ     အေတွအကံ၊ 

သမုဒ ရာကို   ြဖတ်ေကျာ်ရသည့ ်

အေတွအကံများကိ ုရရိှေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်(ေရ) တွင်  အမျိးသား 

စစ်သည်များသာမက အမျိးသမီး 

အရာရှိ၊   စစ်သည်များကိုလည်း 

ေလ့ကျင့်    ေမွးထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊  အဆိုပါ  အမျိးသမီး 

အရာရိှများကိလုည်း စစ်ေရယာ် 

များတွင် တာဝန်ေပးပီး  လိုက်ပါ 

ေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲသြဖင့်    လူသား 

အရငး်အြမစ်များ     အထုိက် 

အေလျာက် ြပည့စ်ုတံိုးတက်လာပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း၊     စစ်ဆင်ေရးကိ ု

ေမ ာ်မှန်း၍ ိုင်ငံ၏ကာကွယ်ေရး 

စနစ်ကုိ ပုိမုိထိေရာက်ြမန်ဆန်ေစ 

ေရးအတွက် ေရတပ်ဖဲွစည်းမ အား 

ြပင်ဆင်     ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း၊ ေခတ်မီေရတပ်မေတာ ်

ြဖစ်ေစေရး အဆင့ြ်မင့တ်င်ရာတွင် 

မိမိတိုအေနြဖင့်        များစွာ 

ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပးိုင ်

ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း။

ကိုယ်ခ ာကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရး

မိမိတို   တပ်မေတာ်သားများ 

သည်   အချနိ်အခါမေရး၊  ေနရာ 

ေဒသမေရး၊     ရာသီဥတုမေရး 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကရသူ 

များြဖစ်သည့်အတွက ်ကိုယ်ခ ာ 

ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးသည ်  အထူး 

အေရးကီးေကာင်း၊     သာမန် 

အချနိ် သေ  ဘာေပ တွင် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ချန်ိတွင် အေလ့အကျင့် 

များသည ်      ပင်လယ်ြပင်တွင ်

ခရီးသွား တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာ၌ 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  ထိုသို   မိမိ၏တာဝန် 

များကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ပီး 

ပံုမှန်ေလ့ကျင့်ခန်းများကုိ ေလ့ကျင့် 

ေပးထားမှသာလ င် ေပးအပ်လာ 

သည့်  တာဝန်များကို ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ိင်ုမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထုိေကာင့် ကျန်းမာေအာင် ေနထုိင် 

ပီး      ကံ့ခိုင်သန်စွမ်းေအာင် 

ေလ့ကျင့်ရန်   အထူးမှာကားလိ ု

ေကာင်း၊ ေနာက်တန်းဌာနချပ် 

များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန 

စ်   ကံ့ခိုင်မ မြပည့်ဝြခင်းသည ်

မသသိာေသာ်လည်း ပင်လယ်ြပင် 

တာဝန်များကို   ထမ်းေဆာင်ချနိ် 

တွင် ကျန်းမာေရးသည် ုပ်ပိုင်း၊ 

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၌    အထူး 

ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေနရန် လိအုပ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

မ များကို   မထိခိုက်ေစရန်  မိမိ 

ကိုယ်ကို  ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေအာင ်

ေနထိုင်သွားကရန ်  မှာကားလိ ု

ေကာင်း။

ရင်ဆိုင်ေကျာ်လ ားိုင်ခဲ့

ကျန်းမာေရးှင့ ်  ပတ်သက်၍ 

တစ်ဆက်တည်း    မှာကားလို 

သည်မှာ တစ်ကမ ာလုံး ကံေတွ 

ေနရသည့်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရး 

ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊   မိမိတိုိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို ိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရ၊ တပ်မေတာ်၊ သက်ဆိင်ုရာ 

အဖဲွအစည်းများှင့ ်ြပည်သလူထူ ု

တုိလက်တဲွပီး ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  

ကုသေရး   လုပ်ငန်းစ်များတွင ်

စုေပါင်း  ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်

အတွက်  ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

တတိယလ  င်းကုိ ရင်ဆုိင်ေကျာ်လ ား 

ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း၊       ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာတွင် တပ်မေတာ် 

(ေရ)မှ  တပ်ဖွဲဝင်များအေနြဖင့ ်

ြမန်မာ့ကမ်းုိးတန်းတစ်ေလ ာက် 

ှင့်  ြမစ်ဝက န်းေပ ေဒသများရှိ 

သွားလာေရးခက်ခဲပီး ေရလမ်း 

ခရီးကိုသာ   အားြပေနထိုင်ေနရ 

သည့ ်အရပ်ေဒသမှ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူများအတွက ်   ကာကွယ် 

ေဆး၊ ကုသေဆးှင့် ေအာက်ဆီဂျင် 

အပါအဝင်     အြခားလိုအပ်သည့ ် 

ပစ ည်းများကိ ုစစ်ေရယာ်များှင့် 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး   တာဝန် 

များကို စွမ်းစွမ်းတမံေဆာင်ရက်

ေပးိုင်ခဲ့သည့်    အတွက်လည်း 

အသအိမှတ်ြပ ချးီကျးပါေကာင်း၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် 

ကာလအတွင်း   တပ်မေတာ်၏ 

ေဆာင်ရက်မ များသည ်   ြမန်မာ့ 

သမုိင်းတွင် မှတ်ေကျာက်တင်ုိင် 

မည့် ေဆာင်ရက်ချက်များပင်ြဖစ ်

ပီး   တပ်မေတာ်(ေရ)မှ  အစိတ် 

အပိုင်းတစ်ခုအေနြဖင့်   ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်အတွက်လည်း 

ေကျးဇူးတင်ရှိပီး မှတ်တမ်းတင် 

အပ်ပါေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

သည် အရှင်းေပျာက်ကင်းသွားမည့ ်

ေရာဂါမျိးမဟုတ်သြဖင့ ်   ထပ်မံ 

ကံေတွလာမည့ ်အေြခအေနများ 

ကိုလည်း   ရင်ဆိုင်ကူညီိုင်ရန ်

အသင့်ြဖစ်ေစေရး      ကိတင် 

ြပင်ဆင်ထားကရန ်  မှာကားလိ ု

ေကာင်း။

ဂုြပရန်လိုအပ်

တပ်မေတာ်သားတိုင ်းသည  ်

ုိင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူကုိ ကာကွယ် 

မည်ဟူသည့ ်      မွန်ြမတ်ေသာ 

စိတ်ဆ ှင့်      မည်သူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်၏ တိက်ုတွန်းချက်မ  

မပါဘဲ ဝင်ေရာက်အမ ထမ်းကသူ 

များြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတုိ ထမ်းေဆာင် 

ေနသည့် တာဝန်အေပ  ယုံကည ်

ချက်၊ ခံယူချက် နက်နက်  င်း  င်း 

ှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သွားက 

ရန်လိုေကာင်း၊        စည်းကမ်း 

လိုက်နာမ ၊   အမိန်နာခံတတ်မ ၊ 

အထက်ေအာက်  အြပန်အလှန် 

ေလးစားမ ှင့ ်ရေဲဘာ်ရဘဲက်စတ်ိ 

ေမွးြမပီး တပ်မေတာ်သားေကာင်း 

တစ်ေယာက်ြဖစ်ေအာင ်ကျင့် ကံ 

ေနထိုင်သွားကရန်      လိုအပ် 

ေကာင်း၊      စစ်သားေကာင်း 

တစ် ေယာက်ြဖစ်ရန် စစ်သားစိတ် 

အြပည့်အဝရိှရန် သတိ၊ အသိတရား 

များြဖင့ ်     တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

သွားကရန ်      လိုအပ်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    တပ်မေတာ်သားများ 

အေနြဖင့်   မိမိတိုတစ်ဦးချင်း၏ 

သွားလာေနထိုင်ေြပာဆိုမ  လုံ ခံ 

ေရး၊ မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန 

သည့် တပ်၏လံုခံ ေရး၊ တပ်မေတာ် 

၏ လုံ ခံေရးတိုကို သတိြပရမည် 

ြဖစ်ပီး  ရှင်သန်ရပ်တည်ေနထိုင ်

ေနကရသည့်     ိုင်ငံေတာ်၏ 

လုံ ခံေရးကိုပါ တစ်ဦးချင်း အသိ 

စိတ်ဓာတ်များြဖင့ ်   ေဆာင်ရက် 

သွားကရန်   မှာကားလိေုကာင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်တပ်မေတာ် ထခိိက်ု 

မည့် လုံ ခံေရးကျိးေပါက်မ များ 

မြဖစ်ေပ ေစရန် ဂုြပရန် လုိအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊     တိုတာဝန် 

အေရးသုံးပါးသည် အမျိးသားေရး 

တာဝန်ြဖစ်ေသာ်လည်း   လက်ရှိ 

ိုင်ငံေတာ်၏    လိုအပ်ချက်ြဖစ ်

သည့်  တိုင်းြပည်သာယာဝေြပာ 

ေရးှင့် စားေရရိက ာေပါများေရး 

ကိ ုအထူးအေလးထား ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှေိကာင်း။

စာမျက်ှာ ၇ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား စစ်ေရယာ်များက ချတီက်အေလးြပကစ်။

  ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းများမှ ၂၀၁၁ ခှုစ်မှ၂၀၂၁ ခှုစ်အထ ိစစ်ေရယာ် 

၈၈ စင်းကိ ု တပ်ေတာ်ဝင် ေဆာင်ရက်ေပးိင်ုခဲ့ပီး ယေန တပ်ေတာ်ဝင် 

သည့် စစ်ေရယာ်များှင့်ဆိုပါက ၉၄ စင်းကို တပ်ေတာ်ဝင်ိုင်ခဲ့

  စွမ်းရည်ထက်ြမက်သည့်   တိုက်ပွဲဝင်စစ်ေရယာ်များြဖစ်ေစေရး 

စစ်ေရယာ်တစ်စင်းချင်းစီ၏ စွမ်းေဆာင်ိုင်မ  (Capability) များ    

တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစေရး ဆက်လက်ကိးပမ်း ေဆာင်ရက်သွား 

ရမည်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  ပိုမိုတိုးတက်လာေအာင ်ေဆာင်ရက်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်

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

သစ်ေတာများကိြုပန်လည်ထန်ိးသမ်ိး၍ မမိတိိုိင်ုင၏ံ သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  ၄၁ ရာခိင်ု န်းမှ ပိမုိတုိုးတက်လာေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သစ်ေတာများကိ ုမလူအေြခအေနအထ ိြပန်လည်ေရာက်ရိှေအာင် ကိးစားထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေြမငှ့ပ်တ်သက်၍ ေြမကိ ု

အကျိးရှိစွာ အသုံးချိုင်ရန် ေြမယာစီမံခန်ခွဲမ ကို စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။
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 စာမျက်ှာ ၆ မှ

မိမိတိုိုင်ငံ၏ ေရြပင်ပိုင်နက ်

သည် စတရုန်းမိင်ုေပါင်း ၁၄၀၀၀၀ 

ေကျာ်၊ ကမ်းုိးတန်းေရမုိင် ၁၂၆၀ 

ေကျာ်   ရှည်လျားသည့်အတွက ်

အေြပာကျယ်လှသည့ ်ေရပိင်ုနက် 

ကိ ုကာကွယ်ရန်မှာ ေစ့ေစ့စပ်စပ် 

ြဖင့် အသိတရား၊ သတိတရားြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ရန်  လိုအပ်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်ရှိ 

က ယ်ဝသည့် ေရေပ ေရေအာက် 

သယံဇာတ  အရင်းအြမစ်များ 

ေစာင့်ေရှာက်ကာကွယ်ေရး၊ ုိင်ငံ 

၏ ပင်လယ်ြပင်အေြခြပ စီးပွား 

ေရးလုပ်ငန်းများ (Ocean Based 

Economy) ေဘးကင်းလုံ ခံေရးှင့ ်

ကျးေကျာ်လာမည့် ေရေကာင်း 

ဆိုင်ရာ   ခိမ်းေြခာက်မ မှန်သမ  

ကို တွန်းလှန်ကာကွယ်ေရးသည ်

တပ်မေတာ်(ေရ)၏ အဓကိတာဝန် 

ပင်ြဖစ်ေကာင်း။

ထမ်းေဆာင်ိုင်မည်

ယေနတပ်ေတာ်ဝင်သည့် ေရငုပ် 

သေ  ဘာစစ်ေရယာ်    (မင်းရဲ 

ေကျာ်ထင)်ကို     ေလ့ကျင့်ေရး 

ေဆာင်ရက်ရန် အဓိကထားသည် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း    လိုအပ်ပါက 

စစ်ဆင်ေရး တာဝန်များကုိလည်း 

ထမ်းေဆာင်ုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်       ေရငုပ်သေ  ဘာ 

စစ်ေရယာ်(မင်းရဲေကျာ်ထင်)ကိ ု

ေလ့ကျင့်ေရးတာဝန်များအြပင ်

ုိင်ငံ၏ပုိင်နက်ေရြပင်  ကာကွယ် 

ေရးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အကျိး 

ရှိစွာ အသုံးချသွားရန်လိုအပ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊   မင်းရဲဆိုသည်မှာ 

အလွန်ရဲရင့်သည့်သူရဲေကာင်းဟု

အဓိပ ာယ်ရေကာင်း၊   ေကျာ်ထင် 

ဆိုသည်မှာ ေကျာ်ကားထင်ရှား 

ြခင်းဟ ု     အဓိပ ာယ်ရေကာင်း၊ 

ေရှးြမန်မာမင်းများ လက်ထက ်

ရန်အေပါင်းကို ရင်ဆိုင်ေချမ န်းခဲ့ 

သည့်    အလွန်ရဲရင့်ေကျာ်ကား 

ထင်ရှားသည့ ်သရူေဲကာင်းများကိ ု

ေပးေလ့ရှိသည့ ်   ဘွဲအမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံ၏ အချပ် 

အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မဲေရး 

ကို    ထိပါးေှာင့်ယှက်လာမည့ ်

မည်သည့်   ကျးေကျာ်မ ကိုမဆို 

ရဲရဲရင့်ရင့်ြဖင့ ်ရင်ဆိုင်ေချမ န်းိုင်

ရန်ရည်ရယ်ပီး အမည်ေပးခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း။

ြမစ်တွင်းအြမန်သွား ကင်းလှည့ ်

ေရယာ်များကိုလည်း ြမစ်တွင်း 

သယ်ပိုတာဝန် ထမ်းေဆာင်ိုင ်

ရန်ှင့ ် ဘက်စံုသံုးေရယာ်အြဖစ် 

အသုံးြပိင်ုသည့အ်ြပင် ြမစ်တွင်း 

စစ်ဆင်ေရးများတွင ်လျင်ြမန်စွာ 

လ ပ်ရှားိုင်ပီး      ပစ်အားှင့ ်

စစ်ကစားိုင်ရန်      ရည်ရယ် 

တည်ေဆာက်ခ့ဲေကာင်း၊ ဟန်ချက် 

ညီေရတပ်တစ်ခု   တည်ေဆာက် 

သည့်ေနရာတွင် သီးသန်စီးပွားေရး 

ဇုန်  ကာကွယ်ိုင်ရန်၊   ကမ်းိုး 

တန်းေရြပင်ှင့် ြမစ်တွင်းစစ်ဆင ်

ေရးများ   ဆင် ဲိုင်ရန်အတွက် 

ဖရီးဂိတ်  စစ်ေရယာ်ကီးများ၊ 

ေကာ်ဗက်စစ်ေရယာ်များ အပါ 

အဝင်    ြမစ်တွင်းအြမန်သွား 

ကင်းလှည့်ေရယာ်များကုိပါ အချိး 

အစားမ တစွာ ထမ်းေဆာင်ရမည့ ်

တာဝန်ှင့်    လိုက်ေလျာညီေထ ွ

ရိှေအာင် စနစ်တကျ တည်ေဆာက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း။

မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပ

ထိုကဲ့သို   စစ်ေရယာ်များကိ ု

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး၊   တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ိုင်ေရးတိုအတွက ်

တည်ေဆာက်ေရးတာဝန်များကို 

ထမ်းေဆာင်ခ့ဲကသည့် တပ်မေတာ် 

(ေရ)မှတာဝန်ရှိသူများ၊ အင်ဂျင ်

နီယာများ၊   အရာရှိ၊  အရာခံ၊ 

အကပ်၊ စစ်သည်များ အားလုံးကိ ု

ချးီကျးမှတ်တမ်းတင ်ဂုဏ်ြပပါ 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး ညေနပိုင်းတွင ်

ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး

ဦးစီးချပ်ှင့်  အဖွဲဝင်များသည ်

အမှတ်(၃)ေရတပ်ဆပ်ိခတံတံားမှ 

ဧရာဝတီေရတပ်စခန်းဌာနချပ် 

သို စစ်ေရယာ်(ရတနာပုံ) ြဖင့် 

ထွက်ခွာကသည်။

ထိုသိုသွားေရာက်စ် စစ်ေရ 

ယာ်ေပ ၌ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက   ၊   တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ ်

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့်  ဇနီး 

ေဒ ကကလှတိုက      (၇၄)ှစ် 

ေြမာက် တပ်မေတာ်(ေရ) ှစ်ပတ် 

လည်ေန  အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ြပ 

ကတ်ိမန်ုလီှးြခင်းအား ေဆာင်ရက် 

ကသည်။  ထိုေနာက်  ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ ဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၊ 

အငမ်ိးစားကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

(ေရ)များ၊  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

(ေလ)ဗုိလ်ချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေကျာ် 

တိုအား ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

(ေရ) ဗိုလ်ချပ်ကီး မိုးေအာင်က 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ်(ေရ)

ှစ်ပတ်လည်ေန  အထိမ်းအမှတ် 

တံဆိပ်များအား     အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်အြဖစ် ေပးအပ်သည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက   ၊   တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့် ဇနီး 

တိုသည်   ဧရာဝတီေရတပ်စခန်း 

ဌာနချပ်ရှိ      (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

တပ်မေတာ်(ေရ) ှစ်ပတ်လည်ေန  

အထိမ်းအမှတ်ြပခန်းအား ဖဲကိး 

ြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးပီး   တပ်မေတာ် 

(ေရ)ှစ်ပတ်လည်ေန   အထိမ်း 

အမှတ်စာအပ်ုတွင် မှတ်တမ်းတင် 

လက်မှတ်ေရးထိုးကာ   အထိမ်း 

အမှတ်ြပခန်းများှင့ ်ေရတပ်စခန်း 

ဌာနချပ်အလိုက် ခင်းကျင်းြပသ 

ထားသည့်       ြပခန်းများအား 

လှည့်လည်ကည့် ကသည်။ ယင်း 

ေနာက် တပ်မေတာ်(ေရ)စစ်တီးဝုိင်း 

တပ်ဖွဲ၏ တီးမ တ်ေဖျာ်ေြဖမ များ၊  

ပေဒသာကပွဲများ၊ တိုင်းရင်းသား 

ုိးရာ ေတးသီချင်းအကအလှတိုြဖင့် 

ေဖျာ်ေြဖမ များအား         ကည့်  

အားေပးပီး    ဂုဏ်ြပဆုေငွများ 

ေပးအပ်သည်။

ခင်းကျင်းြပသ

အဆိုပါ    (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

တပ်မေတာ်(ေရ)ှစ်ပတ်လည်ေန  

ြပခန်းများတွင်   ေရတပ်သမိုင်း 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊     ေရတပ် 

အသံုးအေဆာင်     ပစ ည်းများှင့် 

ေရယာ်ပုံစံငယ်များ၊   စာအုပ် 

အေရာင်းဆိုင်ှင့်   တပ်မေတာ် 

ထတ်ု လသူုံးကန်ုပစ ည်း အေရာင်း 

ဆုိင်များ၊ ေဒသထွက်ကုန်များှင့် 

ြမန်မာ့ိုးရာ အစားအစာများကို 

ခင်းကျင်းြပသ  ေရာင်းချလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် (၇၄)ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ်(ေရ)ေန  အထမ်ိးအမှတ် ေရငပ်ုသေ  ဘာစစ်ေရယာ် 

(မင်းရဲေကျာ်ထင)် အပါအဝင် စစ်ေရယာ်များ တပ်ေတာ်ဝင်ြခင်း အခမ်းအနားတွင် ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကားစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ်(ေရ)ှစ်ပတ်လည်ေန  အထိမ်းအမှတ်ြပခန်းများအား လှည့်လည်ကည့် စ်။

 ေရငပ်ုသေ  ဘာစစ်ေရယာ် (မင်းရေဲကျာ်ထင်)ကိ ုေလက့ျင့ေ်ရးေဆာင်ရက်ရန် အဓိက 
ထားသည်ြဖစ်ေသာ်လည်း လိအုပ်ပါက စစ်ဆင်ေရးတာဝန်များကိလုည်း ထမ်းေဆာင် 
ိုင်မည်

 ြမန်မာိင်ုင၏ံ အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးကိ ုထပိါးေှာင့ယှ်က်လာမည့် 
မည်သည့်ကျးေကျာ်မ ကိုမဆို  ရဲရဲရင့်ရင့်ြဖင့်  ရင်ဆိုင်ေချမ န်းိုင်ရန်ရည်ရယ်ပီး 
အမည်ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၄

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မင်းေအာင်လ  င် 

သည်      ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ေကာင်စီဝင်များ    ြဖစ်ကသည့ ်

ဗိုလ်ချပ်ကီး  ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မိုးြမင့်ထွန်း၊ 

ေကာင်စီတဲွဖက်   အတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး    ရဲဝင်းဦး၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ    တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများ၊     ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊   ရန်ကုန် 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်       တိုင်းမှး၊ 

မိေတာ်ဝန်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

လိက်ုပါ၍ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

သန်လျင်မိနယ်  သီလဝါေဒသရိှ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့်   ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန       ြမန်မာိုင်ငံ 

ေရေကာင်းပညာတက သိုလ်သို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ကိဆို တ်ဆက်

ဦးစွာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးေကာင်စီဥက   ၊    ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်  အဖွဲဝင်များအား 

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဝင် ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီး တင်ေအာင် 

ိုင်ငံ ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

ြမန်မာိုင်ငံ ေရေကာင်းပညာတက သိုလ်သို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး

တက သိုလ်မှ ေမွးထုတ်ေပးလိုက်သူများအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာှင့်ရင်ေပါင်တန်းိုင်သည့် ပညာရှင်များြဖစ်ေအာင် ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပးသွားရန်လို

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် အဖွဲဝင်များအား တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

စန်း၊    ြမန်မာိုင်ငံ    ေရေကာင်း 

ပညာတက သိုလ်    ပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာြမတ်လွင်၊     ဒုတိယ 

ပါေမာက ချပ်များ၊ ပါေမာက /ဌာန 

မှးများက    ကိဆို တ်ဆက်က 

သည်။    ထိုေနာက်    တက သိုလ် 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရး     ေကာင်စီဝင ်

ပိုေဆာင်ေရးှင့်   ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ှင့ ် ြမန်မာိင်ုငေံရေကာင်းပညာ  

တက သိုလ်  ပါေမာက ချပ်တိုက 

တက သိုလ်၏    ေနာက်ခံသမိုင်း 

ေကာင်း၊ တက သိုလ်၏ ရည်မှန်း 

ချက်တာဝန်များ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ ၊   တက သိုလ် 

ဖွဲစည်းပုံ၊    သင်ကားမ ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များ၊ ိုင်ငံတကာ 

စံ န်းှင့်အညီ   ေလ့ကျင့်ေဆာင ်

ရက်ေနမ         အေြခအေနများ၊ 

လက်ေတွ     ေလ့ကျင့်ခန်းများ 

သင်ကားေပးမ  အေြခအေနများ၊ 

တက သုိလ်စာကည့်တုိက်အသစ်  

တည်ေဆာက်ေနမ     အေြခအေန 

များ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာတက သုိလ် 

များှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိမ  အေြခအေနများ၊ ိုင်ငံေတာ် 

စမီကံန်ိးများတွင်       တက သိလ်ုမှ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှမ  အေြခ 

အေနများအား ရှင်းလင်းတင်ြပက 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များ   အေပ  

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  

ဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ယခုတက သိုလ်သည် ိုင်ငံေတာ် 

အတွက် တန်ဖိုးရိှသည့ ်တက သိလ်ု 

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံ 

၏    ေရပိုင်နက်နယ်နိမိတ်သည် 

စတရုန်းမိင်ု ၁၄၀၀၀၀ ေကျာ်ရိှပီး 

ပင်လယ်ကမ်းိုးတန်း     အရှည် 

သည် ၁၂၆၀ မိုင်ေကျာ်ရှိေကာင်း၊ 

ဧရာဝတီြမစ်၊     ချင်းတွင်းြမစ်၊ 

သံလွင်ြမစ ်  စသည့်ြမစ်များတွင ်

လည်း   ဆိပ်ကမ်းများရှိေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်းြပည်ပ ေရေကာင်းသွား 

လာေရး     လုပ်ငန်းများအတွက ်

အေရးပါသည့် ေရေကာင်းပညာရှင် 

များ  ေမွးထုတ်ေပးသည့ ်အဓိက 

တက သိုလ်တစ်ခု    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တက သိလ်ုမှဘဲွရရိှပီးသမူျားအား 

အလပ်ုခန်အပ်ေပးိင်ုေရး ေဆာင် 

ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း၊   မိမိတို 

ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ ိင်ုငသံား 

များ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း 

ရရှိေရးှင့်    ိုင်ငံတကာတွင် 

ြမန်မာုိင်ငံသားများ၏ စွမ်းရည်ကုိ 

ြပသိင်ုသည့ ်အလပ်ုအကိင်ုတစ်ခ ု

လည်းြဖစ်ေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ် 

ဖံွဖိးတုိးတက်မ အတွက် ဆိပ်ကမ်း 

များ  စီမံခန်ခွဲမ သည်  အေရးကီး 

ေကာင်း၊ အချိဆပ်ိကမ်းများတွင် 

ဆပ်ိကမ်းစမီခံန်ခဲွမ များ အားနည်း 

သည်ကုိေတွရိှရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း 

များအား ိင်ုငတံကာအဆင့မ်ြီဖင့ ်

တည်ေဆာက်ိင်ုေရး ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ရန်လိုေကာင်း၊          ထိုေကာင့ ်

စာမျက်ှာ ၉ သို 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ြမန်မာိင်ုင ံေရေကာင်းပညာတက သိလ်ုရိှ 

စာကည့်တိုက်အတွင်း ကည့် စ်။

 ြပည်တွင်းြပည်ပ ေရေကာင်းသွားလာေရး လပ်ုငန်းများအတွက် အေရးပါသည့ ်ေရေကာင်းပညာရှင် 

များ ေမွးထုတ်ေပးသည့် အဓိကတက သိုလ်တစ်ခုြဖစ်

 ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ အတွက် ဆိပ်ကမ်းများ စီမံခန်ခွဲမ သည် အေရးကီး

 ဆပ်ိကမ်းများအား ိင်ုငတံကာအဆင့မ်ြီဖင့ ်တည်ေဆာက်ိင်ုေရး ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊  ၂၀၂၁

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ြမန်မာိင်ုင ံေရေကာင်းပညာတက သိလ်ု 

အတွင်း ကည့် စစ်ေဆးစ်။

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ဆိပ်ကမ်းငယ်များမှအစ  အကီး 

ဆုံးဆိပ်ကမ်းများအထ ိ     ယခု 

ေကျာင်းဆင်းများမ ှ  စနစ်တကျ 

ြဖင့်  စီမံခန်ခဲွေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်  

ိုင်ငံဖွံဖိး      တိုးတက်ေရးကိ ု

များစွာ   အေထာက်အကူြပမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

အသုံးချေဆာင်ရက်ရန်

အလားတူ     မိမိတိုိုင်ငံရှိ 

ြမစ်ေချာင်းများ၏       ေရလမ်း 

ေကာင်း  ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 

များကိုလည်း       စနစ်တကျ 

ထိန်းသိမ်း၍     အကျိးရှိေအာင ်

အသံုးချေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊  

ြမစ်ကမ်းပါးများကိုလည်း စနစ် 

တကျြဖင့ ်ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးရန်ှင့ ်

ြမစ်ေချာင်းများ သာယာလှပေရး 

ှင့်   ေရယာ်များေကာင်းမွန်စွာ 

သွားလာိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်ရန် 

လိေုကာင်း၊ ပိုေဆာင်ေရးစနစ်တွင် 

ေလးမျိးရှိပီး  ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ 

ေလယာ်၊   ရထား၊   ေရလမ်း 

ေကာင်း     ဟူ၍ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေရေကာင်း  ပိုေဆာင်ေရးသည ်

ကုန်ကျစရိတ်  သက်သာစွာြဖင့ ်

ကုန်ပစ ည်း အေြမာက်အြမားကို 

သယ်ယူပုိေဆာင်ေပးုိင်ေကာင်း၊ 

မိမိတုိုိင်ငံတွင် ဧရာဝတ၊ီ သလွံင်၊ 

ချင်းတွင်း၊ စစ်ေတာင်း  ဟူ၍ရှိပီး 

ေကာင်းမွန်စွာ အသုံးချိုင်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊     တက သိုလ်မှ 

ထွက်ေပ လာသည့ ် ပညာရှင်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်အတွက် ေကာင်း 

မွန်စွာ အကျိးြပေပးိင်ုရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊    ေရေကာင်းကူးသန်းမ  

တွင် port management သည် 

အေရးကီးပီး   ိုင်ငံတကာတွင ်

ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်     ေခတ်မီ 

နည်းပညာများြဖင့ ်စမီခံန် ခဲွသည့် 

ပညာရပ်များကိ ုေလလ့ာသင်ကား 

ေဆာင်ရက်ရန်လည်း လိအုပ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  အလားတ ူြပည့်ဖိး 

မဲစွမ်းအင်ြဖစ်သည့ ်      ေရအား 

လ ပ်စစ်ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရးအတွက် 

လည်း    သာမန်ေရစီးေကာင်းမ ှ

တစ်ဆင့် ေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်ယူိုင်ေရး     ေရေကာင်း 

ပညာရှင်များှင့ ်လ ပ်စစ်ဝန်ကီး 

ဌာနတို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် 

လိုေကာင်း။ 

တည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့

သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ ယခင်က ဆင်မလိက်ု 

သေ  ဘာကျင်းမ ှ    ြမစ်တွင်းသွား 

သေ  ဘာများှင့ ်ကမ်းိုးတန်းသွား 

သေ  ဘာများ   တည်ေဆာက်ုိင်ခ့ဲ 

ေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံ၏ ပင်လယ် 

ြပင်အတွင်း  ကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်း 

များေဆာင်ရက်ိင်ုသည့ ်သေ  ဘာ 

များ၊    ပင်လယ်ြပင်အတွင်းရှိ 

သယံဇာတများအား  ထုတ်ယူုိင် 

သည့ ်သေ  ဘာများ တည်ေဆာက် 

ိင်ုရန်လုိအပ်သက့ဲသုိ ပင်လယ်ြပင် 

သယံဇာတများကုိလည်း ထိန်းသိမ်း 

ိင်ုရန်လိေုကာင်း၊ ယခတုက သိလ်ု 

မှ   သင်တန်းဆင်းပီး    သေ  ဘာ 

တည်ေဆာက်ေရးှင့ ် သက်ဆိုင် 

သည့ ်အင်ဂျင်နယီာများအေနြဖင့ ်

မိမိတိုိုင်ငံ၏     သေ  ဘာတည် 

ေဆာက်ေရး    လုပ်ငန်းများတွင ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကရန ်   လို 

ေကာင်း၊ ထူးခ န်သည့် သေ  ဘာ 

တည်ေဆာက်ေရး  ပညာရှင်များ 

ထွက်ေပ လာေရး    လက်ေတွ 

ေလ့ကျင့်ခန်းများြဖင့်     ထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်       အဆင့်မီစွာ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ မမိတိို 

ိုင်ငံရှိ    ရှိပီးသားသေ  ဘာကျင်း 

များ၌ သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရး 

လပ်ုငန်းများတွင် ယခတုက သိလ်ု 

မှ      ေမွးထုတ်ေပးလိုက်သည့ ်

သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရး  ပညာ 

ရှင်များက ဦးေဆာင်၍ေဆာင်ရက် 

ကရန်လိုေကာင်း၊  တက သိုလ်မှ 

ေမွးထုတ်ေပးလိုက်သူများအေန 

ြဖင့် ယခုထက် ပိုမိုအရည်အချင်း 

ြပည့ဝ်ပီး ိင်ုငတံကာှင့ ်ရင်ေပါင် 

တန်းုိင်သည့်    ပညာရှင်များြဖစ် 

ေအာင် ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပးသွား 

ရန်လိုေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ပညာ 

ရပ်များအား ထိထိေရာက်ေရာက် 

သင်ကားေပးိုင်ရန်   အတွက်    

လိအုပ်သည့ ်   ဆရာ   ဆရာမများ 

အား   ထပ်မံြဖည့်ဆည်း  ေဆာင် 

ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတိုိုင်ငံ၏  ြမစ်ေချာင်းှင့ ်

ပင်လယ်ေရြပင်များ    သဘာဝ 

အတိုင်း    သန်ရှင်းမ ရှိေစေရး 

အတွက်     ထိထိေရာက်ေရာက ်

ထိန်းသိမ်း     ေဆာင်ရက်ရန်လိ ု

ေကာင်း၊  ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင ်

ေရေကာင်းအပန်းေြဖသွားေရာက် 

မ လည်း   ပါဝင်ေကာင်း၊    ယခု 

သင်တန်းေကျာင်းအေနြဖင့် ရှိပီး 

သားေအာင်ြမင်မ များကုိ ထိန်းသမ်ိး 

ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်ထပ်မတံိုးတက် 

ဖွံဖိးေစေရး ကိးပမ်ေဆာင်ရက် 

သွားကရန်လိုေကာင်း၊      ဒီမို 

ကေရစီိုင်ငံများတွင ်   ပုဂ လိက 

လပ်ုငန်းများြဖင့ေ်ဆာင်ရက်ရမည်  

ြဖစ်ေသာ်လည်း မိမိတိုိုင်ငံတွင ်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် အချိ 

က  များတွင် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

မှ  စီမံခန်ခဲွမ များ ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း၊     ထိုေကာင့ ်

ယခတုက သိလ်ုကိ ုိင်ုငတံကာှင့် 

ရင်ေပါင်တန်းိင်ုသည့ ်တက သိလ်ု 

တစ်ခြုဖစ်ေစေရး အေဆာက်အအု ံ

များ၊ သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများ 

ကို ထပ်မံြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက ်

ေပးသွားမည်     ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေကျာင်းသားများအတွက် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ေကာင်းများဖန်တီး၍ လူမ  

ဘဝများဖွံဖိး   တိုးတက်ေအာင် 

အေြခခံမှအစ ေဆာင်ရက်ေပးရန် 

လိုပီး    သင်တန်းပီးဆုံးချနိ်တွင ်

မိမိကိုယ်တိုင ်       ရပ်တည်ိုင် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ သင်ကားေရးပိုင်းဆိုင ်

ရာများတွင်လည်း ဆရာ ဆရာမ 

များ၏   သင်ကားေပးမ များကို 

ေကျာင်းသား၊   ေကျာင်းသူများ 

လွယ်ကူစွာ    နားလည်သိရှိေစ 

ရန်  သင်ကားေလက့ျင့ေ်ပးရန်လိ ု

ေကာင်း၊  သင်ကားမ အေထာက် 

အကူြပ စာအုပ်၊ စာတမ်းများကိ ု

အမမဲြပတ် ဖတ် ိင်ုရန်ှင့ ်ေခတ် 

ှင့ေ်လျာ်ညသီည့ ်ပညာရပ်များကိ ု

ေလ့လာိုင်ေရး  အတွက်လည်း 

ဒစ်ဂျစ်တယ်    နည်းပညာများ 

အသုံးြပ၍ စာအုပ်၊ စာတမ်းများ 

ဖတ် ေလလ့ာိင်ုေရး ေဆာင်ရက် 

ေပးရန်လိုေကာင်း။

စနစ်တကျ ေလ့ကျင့်သင်ကား

ယခတုက သိလ်ုမှ ဘဲွရရိှသမူျား 

သည် ိင်ုငတံကာှင့ ်ဆက်ဆရံမ  

များရှိသြဖင့်   အဂ  လိပ်ဘာသာ 

စကားကို  က မ်းကျင်စွာ ေြပာိုင် 

ရန်ှင့ ်ဖတ် ိင်ုရန် လိအုပ်သြဖင့ ်

အဂ  လိပ်ဘာသာကိ ု တတ်က မ်း 

ေစရန်  စနစ်တကျြဖင့ ် ေလ့ကျင့် 

သင်ကားေပးရန်   လိုေကာင်း၊ 

အလားတူ   ကွန်ပျတာပညာရပ ်

များကိုလည်း     က မ်းကျင်စွာ 

ကိုင်တွယ်ိုင်ရန ်        လိုသကဲ့သို 

ကွန်ပျတာစနစ်ကို    အသုံးြပ၍ 

သင်ကားမ များကို အဆင့်မီစွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်  လိုေကာင်း၊ 

တက သိလ်ုသင်ကားေရးများတွင် 

သာမန်ပညာ   သင်ကားေရးသာ 

မဟုတ်ဘဲ         ေကျာင်းသား၊ 

ေကျာင်းသူများအတွက ်  အြခား 

လိအုပ်သည့ ်  ေနထိင်ုေရး၊   လုံ ခံ 

ေရး၊ စားေသာက်ေရးများကိလုည်း 

ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းြဖင့် ုိင်ငံတကာ 

တွင် မိမိတိုတက သိုလ်များသည ်

အတုယူဖွယ်ရာ တက သိုလ်များ 

ြဖစ်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

သွားကရန ်      လိုေကာင်းြဖင့ ်

မှာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ     ဥက   ၊ 

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ် အဖဲွဝင် 

များသည်  တက သိုလ်အတွင်းရှိ 

သင်ကားေရး၊    စီမံေရးတိုအား 

အရည်အေသွး  စိစစ်ခန်ခွဲေရးုံး၊ 

စာကည့်တိုက်တိုအား    ကည့်  

ခဲ့ပီး Full Mission Engine Room 

Simulator ဌာနတိုတွင် အင်ဂျင် 

ှင့်    ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား 

က မ်းကျင်စွာ   ေမာင်းှင်ုိင်ေရး၊ 

အေရးေပ      အေြခအေနအား 

ေြဖရှင်း       ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

ေလက့ျင့ေ်ဆာင်ရက်ေပးမ  အေြခ 

အေနများအား      လှည့်လည ်

ကည့် စစ်ေဆးရာ ပါေမာက ချပ် 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံ 

ရှင်းလင်းြပသခဲ့ပီး      ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်      ဝန်ကီးချပ်က 

Simulator များြဖင့ ်ေလက့ျင့ေ်ပး 

ရာတွင် ေရယာ်ငယ်မ ှပင်လယ် 

သွား       သေ  ဘာကီးများအထ ိ

အဆင့်ဆင့်အေြခခံမှစ၍ သင်ကား 

ေလ့ကျင့်ေပးရန်   လိုအပ်သည့် 

အေြခအေနများှင့်     အြခား 

လိုအပ်သည်များကိ ု    ေဆွးေွး 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ်ခဲ့

အဆိပုါ ြမန်မာိင်ုငေံရေကာင်း 

ပညာတက သိလ်ုအား ၂၀၀၂ ခှုစ် 

တွင် ကမာရတ်မိနယ် ဆင်မလုိက် 

ရှိ  ေရေကာင်းသိပ ံ  (Myanmar 

Mercantile  Marine  College) 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌   ပထမ 

အပတ်စ်အား စတင်ဖွင့လှ်စ်ခဲ့ပီး 

၂၀၀၃ ခုှစ်တွင် သန်လျင်မိနယ် 

သီလဝါေဒသသို     ေြပာင်းေရ  

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း၊   ေရေကာင်း 

ပညာြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်ေခတ်မဖံွီဖိး 

တိုးတက်မ ကိ ုအေထာက်အကြူပ 

ိင်ုရန်၊ ကျင့ဝ်တ်သကိ ာှင့ ်ြပည့စ်ု ံ

ပီး က မ်းကျင်ေသာ ေရေကာင်း 

ပညာရှင်များ ေမွးထတ်ုေပးိင်ုရန်၊ 

ေရေကာင်းပညာဆိင်ုရာ အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ကို အေထာက် 

အကြူပေစမည့ ်သပိ ံှင့န်ည်းပညာ 

တိုကို      သင်ကားေပးိုင်ရန်၊ 

ေရေကာင်းပညာရပ်များ စ်ဆက် 

မြပတ်    ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး 

အတွက် စီမံေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ေရေကာင်း 

အဖွဲချပ်က    ချမှတ်ထားသည့် 

ြပ  ာန်းချက်များကိ ု  ေရေကာင်း 

ပညာရှင်များ သရိှိနားလည်ိင်ုေစ 

ရန်၊    ေရေကာင်းပညာရပ်များ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး  အတွက် 

လုိအပ်သည့် သုေတသနလုပ်ငန်း 

များကို ေဆာင်ရက်ရန်ဟူေသာ  

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် ဖွင့်လှစ် 

ထားြခင်းြဖစ်ပီး ဘဲွကိသင်တန်း 

များ၊  ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း 

များ၊ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲလွန ်

သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကား  

ေပးလျက်ရှိပီး   ၂၀၀၇   ခုှစ်မှ  

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အထိ ဘာသာရပ်များ 

အလိက်ု ဘဲွရရိှသစူစုေုပါင်း ၄၁၃၇ 

ဦး၊  ဘာသာရပ်အလိုက ် ဘွဲလွန် 

ဒီပလိုမာဘွဲရရှိသူ ၁၀၅၂ ဦးှင့် 

မဟာအင်ဂျင်နီယာ ဘဲွရရိှသူ ၁၇ 

ဦးတိုအား ေမွးထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

 ထူးခ န်သည့ ်သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရး ပညာရှင်များ ထွက်ေပ လာေရး    

လက်ေတွေလ့ကျင့်ခန်းများြဖင့်   ထိထိေရာက်ေရာက်    အဆင့်မီစွာ 

ေဆာင်ရက်

 မမိတိိုိင်ုငရိှံ  ရိှပီးသားသေ  ဘာကျင်းများ၌ သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရး 

လပ်ုငန်းများတင်ွ ယခတုက သိလ်ုမှ ေမွးထတ်ုေပးလိက်ုသည့ ်သေ  ဘာ 

တည်ေဆာက်ေရးပညာရှင်များက ဦးေဆာင်၍ ေဆာင်ရက်ကရန်လို

 တက သိလ်ုမှ ေမွးထတ်ုေပးလိက်ုသမူျားအေနြဖင့ ်ယခထုက် ပိမုိအုရည် 

အချင်းြပည့ဝ်ပီး ိင်ုငတံကာှင့ ်ရင်ေပါင်တန်းိင်ုသည့ ်   ပညာရှင်များ 

ြဖစ်ေအာင် ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပး



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

ပခုံးေြပာင်း လက်ဆင့်ကမ်း  

ယေနမျက်ေမှာက်မှာေတာ ့ အခလုိ ု  အသက် 

တမ   တန်ဖိုးထားထန်ိးသမ်ိးအပ်တဲ ့ လွတ်လပ်ြခင်း 

ရဲ    အှစ်သာရ ေတကွိ ု   က န်ေတာ်တိုရဲ ေြမးြမစ် 

ေတွထံ    အစွန်းအထင်း  အကျိးအပဲ့မရှိေစရဘ ဲ 

ပခုံးေြပာင်း         လက်လ ဲေပးရမယ့်တာဝန်ဟာ 

က န်ေတာ်တိုအတွက် အေရးကီးတာဝန်ကီးတစ်ခ ု   

ြဖစ်ေနပါပီ။   ဒီလိုေတွးဆြပန်ေတာ့   ဒီေလာက် 

အေရးကီးတဲတ့ာဝန်၊  တန်ဖိုးကီးတဲရ့တနာအ ေမ ွ

တစ်ခကုိ ုအြပစ်အနာအဆာမရိှ လက်ဆင့က်မ်းေပး 

ိုင်ေရးတာဝန်တစ်ရပ်ေကျပွန်ဖိုရာ      ိုင်ငံမှာ 

စန်ိေခ မ ေတ၊ွ အခက်အခေဲတ ွ တသတီတန်းကီးနဲ  

ရင်ဆိုင်ေနရတယ်ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးသတိ

ြပမိကဖိုလိ ုပါတယ်။ 

အေရးတကာ့အေရးကီးဆံုးက     တုိင်းြပည် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးပါ။    တည်ငိမ်ေအးချမ်းဖို 

လိအုပ်တဲ ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးထက် အေရးကီး 

တာ ဘာမှမရိှပါဘူး။ တည်ငမ်ိမ မရိှဘ ဲဘာမှလပ်ုလို 

မရပါဘူး။   ယေနကာလဟာ    ြဖစ်ချင်တာထက ်

ြဖစ်သင့်တာကိ ုဦးစားေပးရေတာ့မယ့်ကာလပါ။ 

မတည်ငိမ်၊  မေအးချမ်းဘ ဲ  ငိမ်းချမ်းေရးနဲ  

ဖွံဖိးတိုးတက်မ ဆီသွားဖို  ဘယ်လိုမှမြဖစ်ိုင်ပါ 

ဘူး။  တည်ငမ်ိမ ပျက်ြပားတဲ ့အေြခအေနတစ်ရပ်မှာ 

လက်နက်ကိင်ုပဋပိက ေတ ွ    ချပ်ငိမ်းဖုိရာလည်း 

မလွယ်ပါဘူး။ မငမ်ိးချမ်းလို ပဋပိက ေတ ွသက်ဆိုး 

ရှည်ေနသမ    အချပ်အြခာအာဏာကုိ ထိခုိက်ုိင် 

တာ အုပ်ချပ်ေရးယ ရား ချိးဖျက်ခံရပီး  အချပ် 

အြခာအာဏာကျိးပျက်လို    ိုင်ငံငယ်ေလးေတ ွ

အြဖစ်  အစိတ်စိတ်အမ ာမ ာ ပိကွဲေပျာက်ကွယ ်

သွားတဲ ့ိင်ုငေံတရွဲသင်ခန်းစာေတ ွကမ ာသ့မိင်ုးမှာ 

များစွာရှိပါတယ်။ ယူတတ်ဖိုနဲ  ယူိုင်ဖိုသာလိုပါ 

တယ်။ 

မမိအိကျိးစီးပွားအသီးသီးအတွက်သာ ပုေံဖာ် 

ေနကတဲ့  ြပည်တွင်းြပည်ပဖိအားေတွနဲ   လက်ရှ ိ

ထူးြခားတဲအ့ေြခအေနေတအွရ  ကမ ာေ့ြမပုကံေန 

ြမန်မာိင်ုင ံ   မေပျာက်ကွယ်ေရး၊   လမူျိးမေပျာက် 

ေရး၊  ဘာသာသာသနာမကွယ်ေရး၊ ကုိယ့်ပုိင်နက် 

နယ်နမိတ်ိတတိကိျကျရိှတဲ ့ြမန်မာိင်ုငနံဲ “ြမန်မာ” 

ဆုိတ့ဲအမည် ထာဝရတည်တ့ံေရးဟာ  အားလုံးရဲ 

အဓိကသမိုင်းေပးတာဝန်ြဖစ ်ေနပါပီ။  တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းဖုိနဲ  လွတ်လပ်ေရးမဆံုး ံးဖို ယေနေခတ် 

က န်ေတာ်တိုမျိးဆက်ေတွရဲ  အေရးကီးတာဝန ်

တစ်ရပ်ြဖစ်ေနပီဆုိတာ  အေလးအနက်ခံယူထား 

ေစချင်ပါတယ်။ 

အေကာက်တရားေလျာ့ပါးရန်လိ ု

လွတ်လပ်ေရးနဲ လွတ်လပ်မ ရဲဆန်ကျင်ဘက်   

ဟာ   အေကာက်တရားပါ။  အေကာက်တရားရဲ 

ထိန်းချပ်မ ေအာက်မှာ   မိမိတိုရဲလွတ်လပ်မ ေတွ 

မဆုံး ံးရေလေအာင ်  ပညာeာဏ်အေြမာ်အြမင ်

ကီးရပါမယ်။ ဆင်ြခင်တုတံရားနဲ  ေတွးေခ ိင်ုရပါ 

မယ်။  ပိုင်းြခားေဝဖန်ိုင်စွမ်းရည်နဲ    အမနှအ်မာှး 

ခဲွြခားတတ်ပီး အမှန်လမ်းကုိ  ေလ ာက်လှမ်းုိင်ရ 

ပါမယ်။ ပညာအြမင်နဲ   အခက်အခကဲိ ု  ေြဖရှင်းပီး 

ပဋိပက ထွက်ေပါက်ကုိ    ရှာုိင်ရပါမယ်။   ေရှးက 

ဘိုးဘွားေခါင်းေဆာင်ေတွဟာ     ဒီလိုြပင်းြပတဲ ့

လွတ်လပ်ေရးကိ ုတန်ဖိုးထား ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်လိစုတ်ိများ ထားရိှိင်ုကပါေစ

စတ်ိဓာတ်ေတကွိအုရင်းခ၊ံ   ြပည်သေူတရွဲေထာက်ခ ံ

မ အားနဲ   ခံရံပီး   လွတ်လပ်ေရးကုိ အရယူေပးခ့ဲက 

တယ်။ ေရကိုသား   အကားမထင်တဲ ့   စည်းလုံး 

ညီွတ်မ နဲ   အချပ်အြခာအာဏာကို  ကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်ေပးခဲ့ကတယ်။  က န်ေတာ်တိုဆီမှာ 

ေရာ က န်ေတာ်တိုမျိးဆက်သစ်ေတွမှာပါ     ဒီလို 

ေကာင်းြမတ ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ေတွ  ကိန်းဝပ်ေနေအာင် 

ယခုလိုကာလမှာ  ေလ့ကျင့်ေမွးြမဖို၊   လက်ေတွ 

ကျင့် ကံအားထုတ်ဖို အထူးလိုအပ်ေနပီလို  ယူဆ 

ပါတယ်။ 

ထိုအတူပဲ   အကျပ်အတည်းေတွေအာက်မှာ 

ြပည်သူေတွရဲ   ေနစ်လူမ ဘဝ     အေထွေထွ 

ကျပ်တည်းမ ဟာ အေကာက်တရားကိြုဖစ်ေပ ေစပီး 

သူတိုရဲလွတ်လပ်လိုမ ကို   ထိခိုက်ိုင်တယ်ဆိုတဲ့ 

အချက်ကိုလည်း သတိြပဖိုလိုပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း 

လွတ်လပ်ခွင့်ဆုံး ံးလ င်  တစ်ိုင်ငံလုံးလွတ်လပ် 

ေရးကိုပါ   ထိခိုက်သွားိုင်တဲ့အေရးဟာ  ေမ့ေမ့ 

ေလျာေ့လျာ ့ ေပါေ့ပါဆ့ဆ  သေဘာထားရမယ့အ်ရာ 

တစ်ခု မဟုတ်ေတာ့ပါဘူး။ 

ငိမ်းချမ်းေရးသတ ိ 

အေကာက်တရားက  လွတ်လပ်မ ကိ ု  ေဝးကွာ 

ေစေပမယ့် ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် သတ ိကေတာ့ 

လွတ်လပ်မ နဲ  အလှမ်းနီးေစပါတယ်။ မငိမ်းချမ်းရင် 

ဘယ်လွတ်လပ်ိုင်ပါ့မလဲ၊   လွတ်လပ်ြခင်းရဲအသီး 

အပွင့်ကို     ငိမ်းချမ်းြခင်းကပဲ   ေပးစွမ်းုိင်တယ်ဆုိ 

ေတာ ့ မငမ်ိးချမ်းြခင်းနဲအတ ူ ေတွကံရင်ဆိင်ုေနရ 

တဲ့ အကျိးဆက်ေတွဟာ ိုင်ငံနဲ    ိုင်ငံသား ေတွ 

အေပ  ဆက်လက်သက်ေရာက်ေနမှာပြဲဖစ်ပါတယ်။ 

ြပည်သူေတွရဲဘဝ  လုံ ခံမှလည်း လွတ်လပ်ြခင်းရဲ 

ချိမိန်တ့ဲအရသာကုိ တင်းြပည့်ကျပ်ြပည့် ခံစားရမှာ 

မဟုတ်ပါလား...။ 

လွတ်လပ်ေရးနဲအတ ူ  ေမွးဖွားခဲ့တဲ ့  ပဋိပက  

ေတွေကာင့ ်အများစုလွတ်လပ်ေသာ်လည်း  အချိ 

ေဒသေတွမှာ ေဘးဒုက ေတွနဲလွတ်လပ်မ မရှိသကဲ့

သို   ခံစားေနရသူေတွလည်း   ရှိေနပါေသးတယ်။ 

အလျင်အြမန်   ဖွံဖိးတိုးတက်ဖို    လုပ်စရာေတ ွ

များစွာရှိေနပါတယ်။       ပတ်ဝန်းကျင်ိုင်ငံေတွနဲ  

ယှ်ရင်   ြပည်တွင်းအတိုက်အခိုက်အများဆုံးိုင်ငံ၊ 

“ယာလည်းညက်ေစ  ကက်လည်းပန်းေစ” ဆိသုလိ ု

ြပည်ပရဲသဇာ ေပး ဖိအားအများဆံုးရင်ဆုိင်ေနရတ့ဲ 

ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံအေနနဲေတာ့  ကျ်းေြမာင်းတဲ ့ အချိး 

အေကွတစ်ခုမှာ    ေရာက်ေနေပမယ့်  ေရးချယ်စရာ 

လမ်းေကာင်းများစွာ   ရှိေနပါေသးတယ်လို  အခိုင် 

အမာယုံကည်ဆ ဲ  ြဖစ်ပါတယ်။   လိုအပ်ေနတာက 

တစ်ခုတည်းပါ။   လွတ်လပ်ေရးနဲ      အချပ်အြခာ 

အာဏာကို   ကိုယ်ကိုယ်တိုင ်   သ ိ  ာန်အြပည့်နဲ  

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်    ေစာင့်ေရှာက်လိုစိတ်ပါပဲ။ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျိးပဲ့ိုင်တဲ့ လွတ်လပ်ေရးမျိးကို 

ပင် လက်မခံိုင်တဲ့   ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိး   လူတိုင်း 

လတူိင်ုးရဲှလုံးသားမှာ အစ်ကန်ိးေအာင်းေစချင်ပါ 

တယ်။

ေလာကပါလတရား 

  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံရဲ    အေှာင်အဖွဲကင်းတဲ ့

လွတ်လပ်ေရးမျိးကို  အားလုံးက  တန်ဖိုးထား 

ေလးစား ရပါမယ်။ ဘယ်လိတုန်ဖိုးထားအပ်ပါသလ။ဲ 

ေလာကကုိ ေစာင့်ေရှာက်တ့ဲ ေလာကပါလတရားေတွ 

နဲ  ဆက်စပ်ပီး တန်ဖုိးထားရမှာပဲြဖစ်ပါတယ်။ လူ  

အဖဲွအစည်းတစ်ခမှုာ ရှက်တတ်ေကာက်တတ်တဲ ့

စိတ်ေတွ ကင်းမ့ဲလာပီဆုိရင် မေကာင်းမ ေတွနဲ ေမွ 

ေလျာ်သွားတတ်တာဟာ  သဘာဝတရား  တစ်ခပုါ။ 

ုိးသားမ ေတွေပျာက်ဆံုးမယ်၊    မှန်လား၊ 

မှားလား   ေကာင်းမှန်းဆိုးမှန်းမသိ၊  သတ်မယ် 

ြဖတ်မယ်၊  ခိုးမယ် လမုယ်၊ အဂတြိဖစ်မယ်၊ မသုား 

ေတွချဲထွင်မယ ်  စတဲ့   ေလာကပျက်စီးမ ရဲအစ     

ေအးချမ်းသာယာမ နဲ  တည်ငမ်ိမ ကင်းမဲလ့ာတဲအ့ခါ   

လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံး ိင်ုေြခ၊   အချပ်အြခာအာဏာ   

ပျက်ယွင်းိုင်ေြခ     များစွာရှိလာိုင်တယ်ဆိုတာ       

ြမင်တတ်ရပါမယ်။    သင်ခန်းစာယူိုင်ရပါမယ်။  

အေကာင်းက    ေလာကပါလတရားေတွနဲအည ီ 

ေလာက ကီးကိ ု    ထန်ိးသမ်ိး ေစာင့ေ်ရှာက်တာဟာ   

လွတ်လပ်ေရးကိ ု  ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်တာလည်း 

ြဖစ်တဲ့အတွက်ပါပဲ။            စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီး လွတ်လပ်ေရးရရှိပီး ကိုယ့်ကမ ာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရရှိခဲ့တာ ၇၄ ှစ်တင်းတင်းြပည့်ခဲ့ပါပီ။

က န်ေတာ်တိုလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားတဲလွ့တ်လပ်ေရးနဲ  အချပ်အြခာအာဏာဟာ ဘိုးေဘးဘဘီင်ေတ ွအစ်အဆက်တိက်ုယူပီးမှ  လက်ဆင့က်မ်းထန်ိးသမ်ိး 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်လာခဲ့ရတဲ ့အသီးအပွင့်ေတွြဖစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့မျိးချစ်စိတ်ကိ ု ြမစ်ဖျားခံပီး  ေကာင်းြမတ်တဲ ့  ဘာသာတရားအဆုံးအမေတွနဲအတ ူ

၁၃၅ မျိးေသာ တိင်ုးရင်းသားေပါင်းစုရံဲ ရင့က်ျက်နက်  င်းတဲ ့ယ်ေကျးမ ဓေလထ့ုံးတမ်း အစ်အလာနဲ  ေကာင်းြမတ်တဲ ့ ေလာကပါလတရားေတနွဲ   ထုမွံမ်းထားတဲ ့ 

လွတ်လပ်မ မျိးြဖစ်ပါတယ်။ 

မတည်ငိမ်၊      မေအးချမ်းဘဲ  

ငိမ်းချမ်းေရးနဲ ဖွံဖိးတိုးတက်မ  

ဆသွီားဖို  ဘယ်လိမှုမြဖစ်ိင်ုပါဘူး။ 

တည်ငိမ်မ ပျက်ြပားတဲ့ အေြခ 

အေနတစ်ရပ်မှာ  လက်နက်ကိုင် 

ပဋပိက ေတ ွ  ချပ်ငမ်ိးဖိုရာလည်း 

မလွယ်ပါဘူး။   မငိမ်းချမ်းလို 

ပဋပိက ေတ ွ  သက်ဆိုးရှည်ေနသမ  

အချပ်အြခာအာဏာကို ထိခိုက် 

ိုင်တာ     အုပ်ချပ်ေရးယ ရား 

ချိးဖျက်ခံရပီး   အချပ်အြခာ 

အာဏာကျိးပျက်လို  ိုင်ငံငယ် 

ေလးေတွအြဖစ်     အစိတ်စိတ် 

အမ ာမ ာ ပိကဲွ ေပျာက်ကွယ်သွား 

တဲ့ိုင်ငံေတွရဲ   သင်ခန်းစာေတွ   

ကမ ာသ့မိင်ုးမှာ   များစွာရိှပါတယ်။   

ယတူတ်ဖိုနဲ  ယူိင်ုဖိုသာ လိပုါတယ် 

(၇၄) ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

မိုးေကိုင်

၁၉၄၈  ခှုစ်  ဇန်နဝါရီ  ၄ ရက်  နံနက်က  တိုင်းြပည်ြပလ တ်ေတာ်၌  ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အလံလ င့်တင် 

သည့်  အခမ်းအနား  ကျင်းပစ်။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ  ၁၀ မှ

ေလာကပါလတရားကိ ုအေြခခံပီး  ထန်ိးသမ်ိး 

ေစာင့်ေရှာက်ထားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့  လွတ်လပ်ေရး 

ကသာ   တရားမ တြခင်း၊   ညွီတ်ြခင်းနဲ      ခွင့တ် ူ

ညမီ ြခင်းကိ ုတစ်ဖန်ြပန်လည်ေပးစွမ်းိင်ုပါတယ်။     

ထိသုိုေသာ  ယုံကည်ချက်ကသာ  မျိးဆက်သစ်ေတ ွ

အတွက်  ငိမ်းချမ်းသာယာဖံွဖိးတ့ဲ    ုိင်ငံသစ်ကုိ    

စိတ်သစ် လူသစ်နဲတည်ေဆာက်မယ်ဆုိတ့ဲ ခံယူချက်   

အေမွခံ ေကာင်းတစ်ခုကုိ    ေပးုိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် hard power သာမက soft power ပါ 

တည်ေဆာက်ထားဖို လိုအပ်ေနပါတယ်။ 

အေပါင်းလက ဏာမေဆာင်တဲ့အရာေတွကိ ု 

ြပြပင်ေရှာင်ရှား  

လွတ်လပ်ေရးအတွက်    အေပါင်းလက ဏာ 

မေဆာင်တဲအ့ရာေတကွ  ဘာေတပွါလ။ဲ     ေမတ ာ၊  

ကုဏာ၊   မုဒိတာ၊ ဥေပက ာဆိုတဲ့  ြမင့်ြမတ်တဲ ့

ြဗဟ စိုရ်တရားေတ ွ ကင်းမဲ့လာရင ်  အမုန်းေတွ၊ 

အာဃာတေတွ  ပုိပီးကီးထွားဖုိပဲရိှပါေတာ့တယ်။ 

ကိုယ်ချင်းစာတရားေတ ွ       ကင်းမဲ့လာပါမယ်၊ 

နားလည်မ ၊    ယုံကည်မ ေတ ွ   အားေလျာလ့ာပါလမိ့် 

မယ်။ အကအံစည်၊  အေြပာအဆိ၊ု   အေရးအသား၊ 

အြပအမအူားလုံးက  အဆိုးဘက်ကိသုာ  ဦးလှည့် 

သွားပါလိမ့်မယ်။  

ေစတနာေတနွည်းပါးပီး မြပည့ဝ်တဲဆ့င်ြခင် 

တုတံရားနဲ     ပညာeာဏ်ေတ ွ  နည်းသထက်နည်း 

လာပါေတာ့မယ်။   လူလူချင်း   တန်းတူညီမ မ နဲ  

ကျင့ ်ဝတ်ေကာင်းေတကွိ ုခက်ခက်ခခဲ ဲရှာေဖရွမယ့် 

သေဘာမှာရှိလာပါမယ်။   ယုံကည်ကိုးကွယ်မ နဲ   

ဘာသာတရား၊ ကိယ်ုပိင်ုသမိင်ုး၊  ကိယ်ုပိင်ုယ်ေကျး 

မ      စံ န်းေတအွေပ       တန်ဖိုးထားေလးစားမ ေတ ွ

ေပျာက်ကွယ်တတ်ပါတယ်။ ဆင်းရသဲထက် ဆင်းရ ဲ

လာပါမယ်၊     ဖံွဖိးမ ေတ ွ   ေနာက်ကျပါလမိ့မ်ယ်။  

ကုိယ့်ကမ ာကုိယ်ဖန်တီးခွင့်ေတွ   ဆံုး ံးရတတ်ပါ 

တယ်။ ခယံခူျက်ေတ ွတမ်ိးပါး၊ ညွီတ်မ ပျက်ြပား 

ပီး ကမ ာ့အလယ်မှာ ထည်ထည်ဝါဝါရပ်တည်ိုင ်

မယ့်အခွင့်အလမ်းေတွ နည်းသထက်နည်းလာုိင် 

ပါတယ်။ 

လွတ်လပ်ေရးကိ ုထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ချင်တဲ ့

စိတ်ဓာတ် 

လွတ်လပ်ေရးကိ ု          တည်တံ့ေစရန်မှာ 

ေခါင်းေဆာင်ေတွရဲအရည်အေသွးဟာ    အလွန်ကို 

အေရးကီးလှတယ်။      လွတ်လပ်ေရးကိုတိုက်ယ ူ

ရာမှာ   ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းေတွရဲ  ှလုံးရည်၊   

လက်ုံးရည်နဲ  အေြမာ်အြမင်ကီးမားမ က   အဓိက 

ကျခဲ့သလို  ေပးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အသက်ေသွးေခ းက 

လည်း မနည်းလှဘူးဆိုတာ ြပန်ေြပာင်းအမှတ်ရေစ 

ချင်ပါတယ်။ ခါးသီးတဲ့သူက န်ဘဝမှာ မေနချင်က 

လိုသာ  အသက်စွန်အေသခံ ေတာ်လှန်ခ့ဲကရတာြဖ

စ်သလို    ခက်ခက်ခဲခဲရယူခဲ့ရတဲ ့   လွတ်လပ်ေရး    

ြပန်လည်မဆံုး ံးရေအာင် ေပးဆပ်မ ေပါင်းများစွာနဲ     

အသက်ေပး   ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေနကရတာ 

ကိုလည်း ယေနထိတိုင်   ေတွြမင်ေနရမှာ ြဖစ်ပါ  

တယ်။  အလိုချင်ဆုံးက  လွတ်လပ်ေရးတိုက်ပွဲဝင ်

ကာလတစ်ေလ ာက်   အေြမာ်အြမင်ကီးမားတဲ့ 

ေခါင်းေဆာင်မ နဲ  ခိင်ုခိင်ုမာမာ စစုည်းပိင်ုဆိင်ုခဲဖ့ူးတဲ ့ 

စည်းလုံးညီွတ်မ မျိးပဲလို          ဆိုချင်ပါတယ်။ 

ဘာေကာင့်လဲဆုိေတာ့ ယေနအေြခအေန လုိအပ်ချက် 

အရ လွတ်လပ်ေရးမဆုံး ံးဖိုနဲကျစ်လျစ် ခိုင်မာတဲ့ 

ညွီတ်ေရးနဲ  ငမ်ိးချမ်းေရးသည်သာ ြပည်သေူတရွဲ  

အဓိကလိုလား ေတာင့်တချက်ြဖစ်ေနလိုပါပဲ။                 

အေရးကီးတဲ ့       မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်နဲအတူ 

လွတ်လပ်ေရးကို        တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ေတွ   စုစည်းိုင်ပီ 

ဆိုရင်    ကျန်တဲ့က  ေတွြဖစ်တဲ့     စီးပွားေရး၊    

ကာကွယ်ေရး၊ ယ်ေကျးမ စတဲ ့အေရးအရာအားလုံး 

မှာလည်း  အင်အားကီးမားလာမှာပဲြဖစ်ပါတယ်။     

“က ဲကူးေရပါ”   ဆိုသလို    ိုင်ငံေရးတည်ငိမ်ပီး ြပ

ည်သူေတွရဲိုင်ငံေရးေရချနိ်လည်း          လိုက်ပါ ြမ

င့်မားလာမှာြဖစ်ပါတယ်။           က  အားလုံး 

စွမ်းပကား   နိမ့်ပါးအားနည်းတဲ့အေြခအေနမှာ 

အင်အားေတာင့်တင်းတဲ့    ိုင်ငံေတာ်ကီးအြဖစ ်

ကေန ဝါးအစည်းေြပသလို ဆုတ်ယုတ်ပျက်ြပားခဲ့ 

ရပီးမှ ခက်ခက်ခဲခဲကယ်တင်ေြဖရှင်းခ့ဲရတ့ဲ   ဆုိးရား 

တဲ့အေတွအကံေတွဟာ    မေမ့ေကာင်းတဲ့အရာ 

ေတွပဲြဖစ်ပါတယ်။  ေတွးေခ ေြမာ်ြမင်မ နည်းပါးတဲ့ 

ေခါင်းေဆာင်ေတွလက်ထက်မှာ   တိုင်းြပည်က န် 

ြဖစ်ခဲ့ရတာ၊ လွတ်လပ်ေရးမရမီ ေသွးခွဲအုပ်ချပ်ခံ 

ခ့ဲကရလုိ  ယေနထတိိင်ု လက်နက်ကိင်ုပဋပိက ေတ ွ  

မချပ်ငိမ်းိုင်ေသးတာ၊   ဒါေတွအားလုံး   သင်ခန်း 

စာယူစရာေတွ၊     မေမ့အပ်တဲ့အရာေတွပ ဲ  ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

လွတ်လပ်ေရးနဲအတူ  ေမွးဖွားခဲ့တဲ့ပဋိပက ေတွေကာင့်   အများစုလွတ်လပ်ေသာ်လည်း    အချိေဒသေတွမှာ 

ေဘးဒကု ေတနွဲ လွတ်လပ်မ မရိှသကဲသ့ို ခစံားေနရသေူတလွည်း   ရိှေနပါေသးတယ်။ အလျင်အြမန် ဖံွဖိးတိုးတက်ဖို    

လုပ်စရာေတွ များစွာရှိေနပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ိုင်ငံေတွနဲယှ်ရင် ြပည်တွင်းအတိုက်အခိုက်အများဆုံးိုင်ငံ၊ 

“ယာလည်းညက်ေစ ကက်လည်းပန်းေစ” ဆိုသလို  ြပည်ပရဲသဇာ ေပးဖိအားအများဆုံးရင်ဆိုင်ေနရတဲ့  ိုင်ငံ  

တစ်ိင်ုငအံေနနဲေတာ ့ကျ်းေြမာင်းတဲအ့ချိးအေကွတစ်ခမှုာေရာက်ေနေပမယ့ ် ေရးချယ်စရာလမ်းေကာင်းများစွာ   

ရှိေနပါေသးတယ်လို  အခိုင်အမာယုံကည်ဆဲြဖစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ေနတာက တစ်ခုတည်းပါ။ လွတ်လပ်ေရးနဲ   

အချပ်အြခာအာဏာကိ ုကိယ်ုကိယ်ုတိင်ု သ ိ  ာန်အြပည့်နဲ ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်လိစုတ်ိပါပ။ဲ တစ်စတ်ိ 

တစ်ပိုင်းကျိးပဲ့ိုင်တဲ့  လွတ်လပ်ေရးမျိးကိုပင် လက်မခံိုင်တဲ့ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိး လူတိုင်းလူတိုင်းရဲှလုံးသားမှာ 

အစ်ကိန်းေအာင်းေစချင်

လွတ်လပ်ေရးရဲတန်ဖိုးကိ ု     လွတ်လပ်မ  

ဆံုး ံးဖူးမှ သိရသလုိ အင်အားကီးသူရဲဖိိှပ်မ ကိ ု 

ခံရဖူးမှလည်း      ညီွတ်မ အင်အားရဲတန်ဖုိးကုိ   

သိရတာြဖစ်လုိ   အခအုချန်ိမှာ    ြပည်သူအားလံုး၊   

ိုင ်ငံသားအားလုံး ၊  တိုင ်းရင ်းသားအားလုံး    

စည်းလုံး ညီွတ်ကဖုိ အထူးကုိလုိအပ်ေနပါပီ။ 

ေသွးနီးပီး ေသွးစည်းကဖို  အေရးကီးပါပီလို   

တိုက်တွန်း   းေဆာ်ပါရေစ။ 

ကျိးပျက်ေနတ့ဲ   သစ ာတရားေတွကုိ   တည် 

ေဆာက်ိင်ုေရး တစ်ဦးအေပ တစ်ဦး ယုံကည်ေပးဖို 

ကတိကဝတ်ေတ ွ   ြပန်တည်ကဖို     လိုအပ်ပီလို 

ထင်ြမင်မပိါတယ်။ မျိးချစ်စတ်ိကိ ုိုးကားတက်က  

ေအာင်     းဆွေစ့ေဆာ်ေပးပီး   လွတ်လပ်ေရးကိ ု

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်လုိတ့ဲစိတ်ဓာတ်နဲ  

ေပါင်းစည်းမ စွမ်းအားကုိ အရယူုိင်ရပါမယ်။ တစ်ဦး 

နဲတစ်ဦး      ေမတ ာမှန်၊     ေစတနာမှန်စိတ်ထားနဲ 

မျိးဆက်သစ်တိုအတွက်  လိုရာပုံကိုသွင်းိုင်ဖို 

ကိးပမ်းအားထုတ်ရပါမယ်။  ဒါမှသာ တစ်လက်မမှ  

အပွန်းအပဲ့မခံိုင်တဲ့  လွတ်လပ်ေရးရဲတန်ဖိုးကို 

အာမခံုိင်မှာြဖစ်သလုိ လွတ်လပ်ေရးရဲအသီးအပွင့် 

ကုိလည်း  လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားုိင်ကမှာြဖစ် 

ပါေကာင်း  ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါတယ်။      ။

ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ 

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု အင်းစိန်မိနယ် 

၌ ြပန်ကားေရးှင် ့ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန          ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

(အင်းစိန်မိနယ်) ုံးှင့်  လူမ ဝန်ထမ်း 

ကျိင်းတုံ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့် 

သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် ညေနပုိင်းက ကျိင်းတံုမိရိှ 

သတင်းှင့ ်စာနယ်ဇင်းလပ်ုငန်း ကိယ်ုပွားသတင်းစာ 

တိုက်ကိ ု သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီး  ဝန်ထမ်း 

များှင့ေ်တွဆု၍ံ လပ်ုငန်းဆိင်ုရာများ မှာကားသည်။

ဒုတိယဝန်ကီးသည် ဒီဇင်ဘာ  ၂၄ ရက်  နံနက် 

ပိုင်းတွင ်ကျိင်းတုံမိရှ ိ  ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူ  

ဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန  တဲွဖက်ြပည်နယ်ံုး၌ တဲွဖက် 

ြပည်နယ်ုံးှင့် ခိုင်ုံးဝန်ထမ်းများ၊  မိုင်းခတ်၊ 

မိင်ုးယန်း  မိနယ်တုိမှ ဦးစီးမှးများ၊ တုတံာမိဦးစီး 

မှး၊  ကိယ်ုပွားသတင်းစာတိက်ု(ကျိင်းတု)ံ   တာဝန်ခ ံ

အရာရှိှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင ်

သံကားထပ်ဆင့်လ င့်စက်ံုမှ    ဇုန်နယ်မှးတုိအား 

ေတွဆံု၍ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ ေဆွးေွးမှာကား 

သည်။ (ယာအေပ ပုံ)

ထိုေနာက်     လွယ်ေမွထပ်ဆင့်လ င့်စက်ုံကိ ု

လက်ရှိြဖစ်ပွားေနသည့် ဆူပူအကမ်းဖက်မ များှင့် ေကာလာဟလသတင်းများအေပ  ြပည်သူလူထုအား သတင်းအမှန်များချြပ မ ေဝရန် လိုအပ်

ကည့် စစ်ေဆးပီး ဝန်ထမ်းများအား ေတွဆုသံည်။ 

ယင်းေနာက်  မိုင်းြဖတ်မိနယ ် ြပန်ကားေရး 

ှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံး၊  မိုင်းြဖတ ်

ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ံု၊   တာေလမိ   ြပန်ကားေရးှင့် 

ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာနုံးှင့ ်တာေလထပ်ဆင့် 

လ င့်စက်ုံတိုကိ ု  ကည့် စစ်ေဆးပီး ဝန်ထမ်းများ 

ှင့် ေတွဆုံသည်။

ဝန်ထမ်းများှင့် ေတွဆံုစ် ဒုတိယဝန်ကီးက 

ိင်ုငေံတာ်က ေရှလပ်ုငန်းစ်များ၊ ဦးတည်ချက်များ 

ှင့အ်ည ီိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက် 

ေနမ ၊ လက်ရှိြဖစ်ပွားေနသည့် ဆူပူအကမ်းဖက်မ  

များှင့ ် ေကာလာဟလသတင်းများအေပ   ြပည်သ ူ

လူထုအား သတင်းအမှန်များချြပမ ေဝရန် လုိအပ်မ ၊ 

လူငယ်များ အေတွးအေခ  အယူအဆမှန်ကန်ေရး၊ 

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊    အကမ်းဖက ်

လပ်ုငန်းများပေပျာက်ေရး၊ ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးတို 

အတွက်  အသိပညာေပးရန်လိုအပ်မ ၊  ကိုဗစ် -၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ  ကျဆင်းလာေသာ်လည်း အသပိညာ 

ေပးလပ်ုငန်းများ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန်၊ မကာမ ီ

ကျေရာက်ေတာ့မည့ ်  လွတ်လပ်ေရးှင့ ်   စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားများ      စည်ကား 

သိုက်မိက်စွာ  ကျင်းပိုင်ေရး  ပူးေပါင်းပါဝင ် 

ေဆာင်ရက်ကရန ် မှာကားခဲ့သည်။     သတင်းစ် 

အင်းစိန်မိနယ်၌ (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ ပုံေြပာ၊ ကဗျာရတ်၊ ေဆးေရာင်ြခယ်ှင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲများ ကျင်းပ
ဦးစီးဌာန     အမျိးသမီးကေလးများ 

သင်တန်းေကျာင်းတို ပူးေပါင်းပီး (၇၄)

ှစ်ေြမာက်    လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

အထမ်ိးအမှတ်အြဖစ် ပုေံြပာ၊ ကဗျာရတ်၊ 

ေဆးေရာင်ြခယ်ှင့်  စာစစီာကုံးပိင်ပဲွများ 

ကိ ုယမန်ေန   နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ရန်ကန်ု 

ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ 

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနရှ ိ  လူထုအေြခြပ 

ဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ပိင်ပွဲတွင် လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

အမျိသမီးေလးများ       သင်တန်းေကျာင်း 

မှ ေကျာင်းသူများက  ပုံေြပာ ၁၅ ဦး၊ 

ကဗျာရတ် ၁၅ ဦး၊ ေဆးေရာင်ြခယ ်၁၅ 

ဦးှင့် စာစီစာကုံး  ၁၅ ဦး စုစုေပါင်း 

ေကျာင်းသ ူ၆၀ တိုက အဆိုပါ ပိင်ပွဲများ 

ကိ ုအသီးသီးဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခ့ဲကရာ 

ပိင်ပွဲများအသီးသီးတွင ်ပထမ၊ ဒုတိယ၊ 

တတယိဆမုျား ရရိှခဲ့ကေသာ ေကျာင်းသ ူ

များကို  ခိုင်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ   တာဝန်ရှိသူ 

များက  ဆုများအသီးသီး  ချးီြမင့်ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။     ြမင့်ဦး (အင်းစိန်)



ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၄

၂၀၂၂ ခုှစ်  (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန    

အထမ်ိးအမှတ် ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစု ံအားကစားပိင်ပဲွ 

များကို  ေနြပည်ေတာ်  ဝဏ သိဒ ိအားကစားကွင်း 

အတွင်းရှိ အားကစားုံများ၌   ကျင်းပလျက်ရှိရာ   

ယေနတွင် အားကစားှင့ ်လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန   

ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးမျိးလ  င်၊   တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

အားကစားဝါသနာရှင်များ      တက်ေရာက်ကည့်  

အားေပးကသည်။

ဦးစွာ  ဒတုယိဝန်ကီး သည် ဝဏ သဒိ ိအားကစားု ံ

(B)၌ ကျင်းပလျက်ရိှေသာ (အမျိးသား/ အမျိးသမီး)

ေဘာ်လေီဘာပိင်ပဲွပဲွစ်များအြဖစ် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး 

ဌာန(အမျိးသမီး)အသင်းှင့်    ြပည်ေထာင်စုရာထူး 

ဝန်အဖဲွ (အမျိးသမီး) အသင်း ၊ ဟိတုယ်ှင့ခ်ရီးသွား 

လာေရးဝန်ကီးဌာန      (အမျိးသမီး) အသင်းှင့် 

အားကစားှင့ ်   လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန(အမျိး 

သမီး)အသင်း ၊ ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန(အမျိးသား)

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၄

(၃၁)ကမ်ိေြမာက်   အေရှေတာင်အာရှ    အားကစား 

ပိင်ပွဲဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန ်    စခန်းဝင် ေလ့ကျင့် 

လျက်ရိှသည့ ်ပဏာမလက်ေရးစင် အားကစားသမား 

များ၏ စံချန်ိယူမှတ်တမ်းတင် ေသနတ်ပစ်ပိင်ပဲွှင့် 

ဆုေပးပွဲအခမ်းအနားကိ ုယေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)ရှိ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေသနတ်ပစ်အားကစားကွင်း၌ 

ကျင်းပသည်။

အဆိုပါပိင်ပွဲသို   တိုင်းေဒသကီး  အဖွဲဝင ်

ဝန်ကီးများ၊  အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြမန်မာိုင်ငံေသနတ်ပစ်အဖွဲ 

ချပ် ဥက   ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားတက်ေရာက်၍ အမျိး 

သမးီ (၂၅) မီတာအားကစား ပစ တုိပိင်ပဲွှင့် အမျိးသား 

မီတာ (၅၀) စိတ်ကိက်ပစ တိုပိင်ပွဲတိုကိ ု ကည့်  

အားေပးကသည်။

ချးီြမင့်

ဆက်လက်၍   ဆုေပးပွဲအခမ်းနားကျင်းပရာ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ နည်းပညာ အက ံ

ဒိုက်ဦး    ဒီဇင်ဘာ   ၂၄ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဒိုက်ဦးမိနယ ် ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံ

ေရးဦးစီးဌာနှင့်   မိနယ်အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနတို 

ပူးေပါင်း၍    ဒဇီင်ဘာလ အားကစားလ ပ်ရှားမ  အသပိညာေပးေဆွးေွး 

ပဲွကိ ု ဒဇီင်ဘာ ၂၁ ရက်က      မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာန လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ထိုသိုကျင်းပရာတွင ် မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ကကခိုင်က ဒီဇင်ဘာလ အားကစား 

လ ပ်ရှားမ    ကျင်းပရြခင်း ရည်ရယ်ချက်များကုိ ရှင်းလင်းေြပာကားပီး   

မိနယ်အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာန       မိနယ်အားကစားမှး 

ဦး ေနလင်းဦးက   အားကစားဆိုသည်မှာ အင်အားှင့်eာဏ်ရည်ကို 

အသုံးချပီး  လ ပ်ရှားယှ်ပိင်ရမ ကိ ုလည်းေကာင်း၊ အားကစား အမျိး 

အစားများမှာ ယှ်ပိင်အားကစား၊ ုိးရာအားကစား၊ အပန်းေြဖအားကစား၊   

လထူအုားကစား စသည် ြဖင့် အားကစားအမျိးအစား အမျိးမျိးရိှေကာင်း၊  

ယင်းအားကစားထဲမ ှ သဘာဝအကျဆုံးှင့ ် အိုးရှင်းဆုံးအားကစား              

ေလ့ကျင့်နည်းမှာ   လမ်းေလ ာက်ြခင်းအားကစားနည်းြဖစ်ေကာင်း 

အကျယ်တဝင့ ်ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစု ံေဘာ်လေီဘာပိင်ပဲွများှင့ ်ဖဆူယ် (အမျိးသား)ပိင်ပဲွများ ဆက်လက်ကျင်းပ

အသင်းှင့်   သယံဇာတှင့်    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန(အမျိးသား) အသင်းတို၏  

ယှ်ပိင်ကစားမ များကို ကည့် အားေပးသည်။

ဆက်လက်၍   ဒုတိယဝန်ကီးသည်    ဖူဆယ် 

အားကစားုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိေသာ အားကစားှင့် 

လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့် သာသနာေရး 

ှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနအသင်း၊   ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအသင်း 

တိုယှ်ပိင်ကစားမ များကိ ုကည့် အားေပးသည်။

အဆုိပါအားကစားယှ်ပိင်ပဲွများကုိ   ဒီဇင်ဘာ 

၂၁ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်   ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်အထိ 

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး ဒဇီင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ရပ်နား 

မည်ြဖစ်ကာ  ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင်  ဝဏ သိဒ ိအားကစား 

ု ံ(B)၌ (အမျိးသား /အမျိးသမီး)ေဘာ်လေီဘာပိင်ပဲွ 

များှင့် ဖူဆယ်အားကစားုံ၌ ဖူဆယ် (အမျိးသား) 

ပိင်ပဲွများကိ ုဆက်လက် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                          သတင်းစ်

(၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန် စခန်းဝင်ေလ့ကျင့်ေနသည့် 

ပဏာမလက်ေရးစင် အားကစားသမားများ၏ စံချနိ်ယူမှတ်တမ်းတင် ေသနတ်ပစ်ပိင်ပွဲ ဆုေပးပွဲကျင်းပ

ဒိုက်ဦးမိ၌ ဒီဇင်ဘာလအားကစားလ ပ်ရှားမ  

အသိပညာေပးေဆွးေွး
ေကျာက်ြဖ   ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

ရခိုင်ြပည်နယ ်  ေကျာက်ြဖမိ၌ 

အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်   အထက်ရှိ 

ြပည်သူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှြခင်းကိ ုယေန 

နနံက် ၉ နာရကီ အစိုးရရပ်ကွက်ရိှ 

ရမ ာဝတီခန်းမေဆာင်၌  စတုတ  

အသုတ်   (ဒုတိယအကိမ်ေြမာက်) 

အြဖစ် ဆက်လက်ထုိးံှေပးလျက် 

ရှိသည်။ 

ဆက်လက်ထိုးှံ

ေကျာက်ြဖမိနယ်၌ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ       ကာကွယ်ေဆးအား 

သတ်မှတ်စုရပ်ေနရာအသီးသီး၌ 

ထိုးံှေပးလျက်ရိှရာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ 

တတိယအသုတ်များတွင် ကာကွယ် 

ေဆး ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသည့ ်စုစု 

ေပါင်းြပည်သူ ၂၅၈၆၃ ဦး ရိှသည်။   

ဆက်လက်ပီး    မိေပ ရပ်ကွက ်

များမှ  စတုတ အသုတ်   (ဒုတိယ 

ေကျာက်ြဖမိ၌ အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး စတုတ အသုတ်(ဒုတိယအကိမ်)ဆက်လက်ထိုးှံ

ေပး ဦးေဌးလင်းက အမျိးသား(၁၀)မတီာေလပစ တိ ု

ပိင်ပွဲတွင ်ပထမဆုရ ရဲထွန်းေနာင်၊    ဒုတိယဆုရ 

ေကျာ်စွာဝင်း၊  တတိယဆုရ   ဟန်မင်းထက်တိုကိ ု

လည်းေကာင်း၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 

ဥပေဒအကံေပး ေဒါက်တာထွန်းထွန်းဝင်းက အမျိး 

သား (၁၀)မီတာေလိုင်ဖယ်ပိင်ပွဲတွင ်ပထမဆုရ 

ေကာင်းြမတ်စံ၊  ဒုတိယဆုရ မင်းဆက်ပုိင်၊ တတိယ 

ဆုရ ေအာင်မုိးုိင် တုိကုိလည်းေကာင်း၊  အားကစား 

ှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန    န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးထွန်းြမင့်ဦးက   အမျိးသား (၂၅)မီတာ စံချနိ်မီ 

ပစ တိုပိင်ပွဲတွင ် တတိယဆုရ  ဟန်မင်းထက ် ှင့် 

အမျိးသားမီတာ (၅၀) စိတ်ကိက် ပစ တုိပိင်ပဲွတွင် 

ပထမဆုရ လ  င်ဝင်းစိုး၊ ဒုတိယဆုရ ရဲထွန်းေနာင် 

ှင့ ်တတယိဆရု  ေကျာ်စွာဝင်း တိုကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ        ဥပေဒချပ် 

ဦးေဌးေအာင်က အမျိးသမီး (၁၀)မီတာေလပစ တို 

ပိင်ပဲွတွင် ပထမဆုရ သူဇာေဌး၊ ဒုတိယဆုရ ချစ်စိုး 

ွယ်ှင့် တတိယဆုရ သင်းသင်းေဆ ွတိုကိုလည်း 

ေကာင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  သယဇံာတေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်းက         အမျိးသမီး (၁၀) မီတာ 

ေလုိင်ဖယ်ပိင်ပဲွတွင် ပထမဆုရ ဧြမတ်ရတနာဦး၊ 

ဒုတိယဆုရ ဥမ ာခိုင် ၊ တတိယဆုရ  ေကဇင်ဝါဝါကို 

တိုကိလုည်းေကာင်း၊  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စီးပွား 

ေရးရာဝန်ကီး ဦးေအာင်သန်းဦး က အမျိးသမီး(၂၅)

မီတာ   အားကစားပစ တိုပိင်ပွဲတွင ်   ပထမဆုရ 

သူဇာေဌး၊   ဒုတိယဆုရ သင်းသင်းေဆွှင့် တတိယ 

ဆုရ  နီနီဝင်း တိုကိုလည်းေကာင်း ဆုများ ချးီြမင့်ခဲ ့

ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အကိမ်ေြမာက်)ကာကွယ်ေဆး 

လာေရာက်ထိုးံှသ ူ၃၄၂၂ ဦးရိှကာ 

ေဆးထိုးရန်ကျန်ရိှေနသမူျားအား  

ဆက်လက်ထုိးံှေပးလျက်ရိှသည်။

ထိုသိုကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပး

ေနမ အား မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

အဖဲွဝင် ဗိလ်ုမှး တင်ေအာင်ေကျာ် 

ှင့် ဌာနဆုိင်ရာများမှ လှည့်လည် 

ကည့် ပီး    အားေပးစကားများ 

ေြပာကားေကာင်း သိရသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ    ၂၅၊   ၂၀၂၁

 ေကျာဖုံးမှ

ကိုယ်စားလှယ်များှင့ ်စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသန်ိးစိုးက 

ယေနြပလပ်ုသည့ ် ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွသည်  ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက် 

ပွဲေကာ်မရှင်ှင့ ် ိုင်ငံေရးပါတီများ   စတုတ အကိမ်ေြမာက ်ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊  ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ ေမလှင့် 

ေအာက်တိုဘာလတိုတွင ်  ေတွဆုံခဲ့ချနိ်၌   ြမန်မာိုင်ငံှင့်သင့်ေလျာ ်

ကုိက်ညီသည့် ေရးေကာက်ပဲွစနစ် ေြပာင်းလဲကျင့်သံုးုိင်ေရး ေဆွးေွး 

ခဲ့ကရာ ိုင်ငံေရးပါတီများကလည်း  စာတမ်းများ  တင်ြပဖတ်ကားခဲ ့

သကဲ့သို   ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့်လည်း 

ေဆာင်ရက်သင့်သည့် အေြခခံအချက်များကုိ အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်း 

ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း။

အေလးထားေလ့လာခဲ့

 ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်ိုင်ငံေရးပါတ ီ

များက  တင်ြပခဲ့သည့်  စာတမ်းများကို အေလးထားေလ့လာခဲ့ပီး 

ိုင်ငံေရးပါတီအချင်းချင်း ေဆွးေွးညိ  င်းရန်၊ အချနိ်ေပးကာ ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်ိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်က အေကာင်း 

ကားြပင်ဆင်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယေနတွင် အစအုဖဲွအလိက်ု ြပည်သူ  

လ တ်ေတာ်၊  အမျိးသားလ တ်ေတာ်ှင့်  တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ် 

များအတွက် PR စနစ်အရ  ေဆာင်ရက်သင့သ်ည့ ်ေရးေကာက်ပဲွဒဇီိင်ုးကိ ု

ှစ်ရက်တာအတွင်း  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုှစ်  မူေဘာင် 

အတွင်းမှ ေဆွးေွးညိ  င်း၍ သုံးရက်ေြမာက်ေနတွင် အစအုဖဲွအလိက်ု 

ေဆွးေွးရရိှလာသည့ ်PR စနစ်ေရးေကာက်ပဲွဒဇီိင်ုး  စာတမ်းတစ်ေစာင်

စီကို ဖတ်ကားေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ဥပေဒှင့်ညီွတ်မ ရှိရန်

လွတ်လပ်ပီးတရားမ တေသာ    ေရးေကာက်ပွဲများြဖစ်ရန ်

ေဆာင်ရက်ကရာတွင ် သာတူညီမ  ယှ်ပိင်ိုင်ေသာအေြခအေနကိ ု

ဖန်တီးေပးရန်လိုအပ်သကဲ့သို    ဥပေဒှင့်ညီွတ်မ ရှိရန်ကိုလည်း 

အေလးထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ှင့်ေရးေကာက်ပဲွ 

လုပ်ငန်းစ်များ  မှန်ကန်မှသာ  ြပည်သူအများကိ ုကိုယ်စားြပေသာ 

ြပည်သူကိုယ်စားလှယ်များ  ေရးချယ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒ၏   အှစ်သာရြဖစ်သည့်    ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ ်

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက်   ေရးေကာက်ပွဲစနစ်များေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

ေရးေကာက်ပဲွနယ်ေြမများသတ်မှတ်ြခင်း၊ လွတ်လပ်၍တရားမ တေသာ 

ေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပြခင်းတို  ေဆာင်ရက်ရာတွင်  PR စနစ်ကို 

ကျင့သ်ုံးြခင်းြဖင့ ် ပါတအီများအြပားသည် ေရးေကာက်ပဲွတွင် ရရိှသည့ ်

ဆ မဲများအရ  အချိးကျကိုယ်စားလှယ်များရရှိကာ  ဥပေဒြပေရး၊ 

အပ်ုချပ်ေရးက  များတွင်  ပါဝင်ေဆာင်ရက်လာိင်ုမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု  ပါတီငယ်ေလးများ၏  ကိုယ်စားလှယ်များ 

လ တ်ေတာ်သုိ ဝင်ေရာက်ုိင်သည့်  အခွင့်အေရးကုိလည်း  ရရိှလာမည် 

ြဖစ်ပီး  မဲဆ ရှင်အများစု၏  အခွင့်အေရးရရှိမည့်အြပင် မဲဆ ရှင် 

တစ်ဦးချင်းစီ၏  အခွင့်အေရးလည်း  ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းသို 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်  အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်မ   ( All Inclusive ) 

သေဘာတရားအား ေဖာ်ေဆာင်သွားုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လ တ်ေတာ် 

အတွင်း တစ်ပါတီကီးစိုး လ မ်းမိုးမ ကိေုလ ာခ့ျပီး ပါတစီုပံါဝင်ိင်ုြခင်းြဖင့ ်

၂၀၀၈ ခုှစ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ၏    ုိင်ငံေတာ်အေြခခံမူြဖစ်သည့် 

စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုကျင့သ်ုံးိင်ု 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်လာ

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လွတ်လပ်ေရးရပီးေနာက ် ပါလီမန်ဒီမိုကေရစ ီ

ေခတ်တွင် ကျင်းပခဲသ့ည့ ်ေရးေကာက်ပဲွ သုံးကမ်ိ၊ ၂၀၀၈ ခှုစ် ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခဥံပေဒအရ ကျင်းပခဲသ့ည့ ်၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ်၊ ၂၀၁၅ ခှုစ်ှင့ ်၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲသုံးကိမ်၊ ၂၀၁၂ 

ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်  ကားြဖတ်ေရးေကာက်ပွဲ   ှစ်ကိမ်တိုတွင ်

မဲအများဆုံးရသူ အိုင်ရစနစ် ( FPTP ) ကို ကျင့်သုံးခဲ့ေသာ်လည်း 

ေြပာင်းလလဲာသည့ ်ေခတ်အေြခအေနအရ ြမန်မာိင်ုင၏ံ အေြခအေန 

ှင့် ကိုက်ညီသင့်ေလျာ်ေသာ  ေရးေကာက်ပွဲစနစ်မျိးကိ ု  ေြပာင်းလ ဲ

ေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်လာပြီဖစ်ေကာင်း၊  ကမ ာ့ိင်ုငအံသီးသီးတွင်လည်း 

အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ်ြဖင့ ်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပ 

သည့် ိုင်ငံေပါင်း  ၁၁၁  ိုင်ငံ ရှိလာပီြဖစ်ေကာင်း၊ ယေန  ေဆွးေွးပွဲ 

တွင်  ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ှင့်စပ်လျ်း၍  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား သေဘာတညူခီဲ့ပီးြဖစ်သည့ ်PR စနစ် 

ြဖင့်  ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊   အမျိးသားလ တ်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

လ တ်ေတာ်များတွင ်လိုက်ေလျာညီေထ ွကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

ေရးေကာက်ပွဲဒီဇိုင်းကို အေကျအလည်ညိ  င်းပီး ေဆွးေွးကရန် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံေရးပါတ ီ  ၆၂ ပါတီ၊ ေဆွးေွးမည့်သူ  ၁၁၅ ဦးကို 

အစုအဖွဲ ေြခာက်ဖွဲအေနြဖင့ ် ြပည်သူလ တ်ေတာ် ှစ်ဖွဲ၊ အမျိးသား 

လ တ်ေတာ် ှစ်ဖွဲ၊ တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်  ှစ်ဖွဲစီြဖင့ ်

ပါတ ီအကီးအငယ်အလိက်ု မ တရန် စဖဲွုထားေကာင်း၊ အစအုဖဲွအလိက်ု 

ေဆွးေွးကရာတွင်   အဆင်ေြပေစရန်အတွက်    ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပဲွ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များှင့် အေထာက်အကူြပ ံုးဝန်ထမ်း 

များက ဝိင်ုးဝန်းကညူေီပးသွားကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အဖဲွလိက်ုေဆွးေွး 

ရာတွင်လည်း မိမိပါတီသေဘာထားကိ ုတရားေသဆုပ်ကိုင်ထားြခင်း 

ထက်   အကံeာဏ်ေကာင်းများဖလှယ်ြခင်း၊    ညိ  င်းတိုင်ပင ်

ေဆာင်ရက်ြခငး်တိုြဖင့်  ေကာင်းမွန်ေသာ  ေရးေကာက်ပွဲစနစ်များ 

ရရှိလာိုင်မည်ဟ ုယုံကည်ေကာင်း။

သင်ခန်းစာယူရမည်

မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့်   ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းခဲ့သည်မှာ 

ဆယ်စုှစ်တစ်စုေကျာ်သာ    ရှိခဲ့သည့်အေလျာက်   ဒီမိုကေရစီကို 

အေကာင်းြပ၍  ေထာင့်အမျိးမျိးြဖင့ ်ဝင်ေရာက်ြခယ်လှယ ်လ မ်းမိုး 

ချပ်ကိင်ုရန် ေဆာင်ရက်မ များ၊ ပါတတီစ်ခတုည်းကသာ ေရးေကာက်ပဲွ  

အုိင်ရလုိပီး ုိင်ငံေတာ်အာဏာကုိ မတရားရယူုိင်ရန် ေဆာင်ရက်ခ့ဲ 

မ များေကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေရးေကာက်ပွဲပယ်ဖျက်ခဲ့ရသည်အထ ိ

ြဖစ်ပွားခဲ့ရသည်ကို  သင်ခန်းစာယူရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ပထဝီဝင ်

အေနအထားအရ ေြပာင်းလကဲျင့သ်ုံးလာသည့ ်ပထဝီိင်ုငေံရး၏ အေရး 

ပါမ အေပ  အင်အားကီးိင်ုငမံျား၏ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ များကိလုည်း 

သတြိပေဆာင် ရက်ကရန်လိအုပ်ေကာင်း၊ ဒီမုိကေရစီကျင့သံု်းရာတွင် 

အများဆ ြဖင့် ေဆာင်ရက်ကေသာ်လည်း အေြခခံအကျဆံုးြဖစ်သည့် 

တရားဥပေဒကို   ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာကျင့်သုံးြခင်း၊    စည်းကမ်း 

လိုက်နာြခင်း၊ အမှန်တရားကို လက်ခံပီး ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်ြခင်း 

စသည့်   အေြခခံအချက်များကို   လိုက်နာကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ပါတီိင်ုငေံရးေဆာင်ရက်ရာတွင် ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒကိ ု

အေလးထားလိက်ုနာေဆာင်ရက်ကရန်၊ တည်ဆဥဲပေဒများကိ ုလိက်ုနာ 

ိုင်ရန်ှင့် မိမိတိုင်းြပည်၊ လူမျိး၊ ယ်ေကျးမ ၊ ဓေလ့၊ ထုံးစံများှင့ ်

ဆေီလျာ်သည့ ်ေရးေကာက်ပဲွစနစ်မျိး ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး အေလးထား 

ေဆွးေွးေပးကပါရန ်တိုက်တွန်းပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

 ဆက်လက်ေဆွးေွး

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရး 

ပါတီများ ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ဆိုင်ရာ  ေဆွးေွးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား 

ကျင်းပပီးေနာက် ဒတုယိပိင်ုးအစအီစ်အြဖစ် ိင်ုငေံရးပါတ ီအစအုဖဲွ 

ေြခာက်ဖဲွတုိက ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊ အမျ ိးသားလ တ်ေတာ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ် လ တ်ေတာ်တိုအတွက် PR စနစ်အရ ေဆာင်ရက်သင့်သည့ ်

ေရးေကာက်ပွဲဒီဇိုင်းများကိ ုဆက်လက်ေဆွးေွးကပီး ေဆွးေွးပွဲကို 

ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်ှင့်  ၂၆ ရက်အထိ  ကျင်းပေဆာင်ရက်သွားမည်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                                     သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ    ေဆာင်ရက်

ရာတွင် ယွမ်/ကျပ် တိုက်ိုက်အသုံးြပ ေပးေချေရး 

ဆုိင်ရာ ရှင်းလင်းြခင်းအခမ်းအနားကုိ ယေနမွန်းလဲွ 

၁ နာရီတွင်    ရန်ကုန်မိ   ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိုင်ငံ  ကုန်သည်များှင့်    စက်မ လက်မ  

လပ်ုငန်းရှင်များ အသင်းချပ်ရိှ မဂ  လာခန်းမ၌ ကိဗုစ်-

၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး နည်းလမ်းသတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်

ဒတုယိဥက    ေဒ သန်းသန်းေဆှွင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား၊ 

ကုန်သွယ်မ ှင့်  ကုန်စည်စီးဆင်းမ များ   မှန်ကန် 

ြမန်ဆန်ေစေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိ 

သူများ၊ ြမန်မာုိင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မ လက်မ  

လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်မ ှ   ဥက   ှင့် တာဝန် 

ရိှသမူျား၊ ြမန်မာိင်ုငဘံဏ်များအသင်းှင့ ်ပဂု လကိ 

ဘဏ်များမှ  တာဝန်ရှိသူများ၊ Industrial and 

Commercial Bank of China ( ICBC ) ှင့် Bank of 

China ( BOC) ိင်ုငြံခားဘဏ်ခဲွများမှ   တာဝန်ရိှသမူျား၊ 

ပိုကုန/်သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ 

အသင်းအဖွဲများမ ှတာဝန်ရှိသူများ   တက်ေရာက ်

ကပီး  ကုန်သွယ်မ ှင့်    ကုန်စည်စီးဆင်းမ များ    

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မ ှြမန်မာ-တုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ယွမ်/ကျပ် တိုက်ိုက်အသုံးြပေပးေချေရးဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရး  လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက   ၊ 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန   

ဒုတိယဝန်ကီးဦးွန်ေအာင်ှင့်   ဌာနဆိုင်ရာမှ  

တာဝန်ရှိသူများသည်   ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

တက်ေရာက်ကသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ေရှးဦးစွာ ကန်ုသွယ်မ ှင့ ်ကန်ုစည်စီးဆင်းမ များ 

မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရး   လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက   ၊ 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးွန်ေအာင်က   ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့ ်

စနစ်ြဖင့ ်အမှာစကားေြပာကားပီး ြမန်မာိင်ုငေံတာ် 

ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက       ေဒ သန်းသန်းေဆွက 

ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်မ ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင်  ယွမ်/ကျပ်  တိုက်ိုက်အသုံးြပ  ေပးေချေရး 

ဆိုင်ရာ ရည်ရယ်ချက်၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစ်များှင့် 

ရရှိလာမည့်  အကျိးေကျးဇူးများကို  အေသးစိတ ်

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ပီး   ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ ်

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး၊ ICBC ှင့် BOC တိုမှ 

တာဝန်ရိှသမူျားက ဘဏ်လပ်ုငန်းဆိင်ုရာ ဝန်ေဆာင် 

မ ကိစ ရပ်များကိ ုရှင်းလင်းေဆွးေွးကသည်။

ေဆွးေွး

ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွသို  တက်ေရာက်လာကေသာ 

ကန်ုသည်လပ်ုငန်းရှင်များက  ဘဏ်လပ်ုငန်းဆိင်ုရာ 

အစအီစ်များ ၊ ေငေွပးေချမ နည်းလမ်းများ ၊ အဆိြုပ 

ရမည့်  ေငွလဲလှယ် န်းများ၊  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

အတွက်ရယူရမည့်  ကုန်သွယ်မ ဆုိင်ရာ  အေထာက်

အထားများ၊  ဘဏ်စရိတ် န်းထားများ၊ ေငွေကး 

ေထာက်ပံမ့  အစအီစ်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေဆွးေွး 

ကသည်။

ေဆွးေွးမ များှင့်စပ်လျ်း၍ တက်ေရာက ်

လာကေသာ  ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ှင့ ်ဌာန 

ဆိုင်ရာ  တာဝန်ရှိသူများက  အေသးစိတ် ရှင်းလင်း 

ေဆွးေွးခဲ့ပီး ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယ 

ဥက    ေဒ သန်းသန်းေဆွက     ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆွးေွးေပးခဲ့ပီး နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်ဒုတိယဥက   ေဒ သန်းသန်းေဆွ ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ  
ေဆာင်ရက်ရာတွင် ယွမ်/ကျပ် တိုက်ိုက်အသုံးြပေပးေချေရး၏ ရည်ရယ်ချက်၊ မူဝါဒှင့် လုပ်ငန်း 
စ်များကို ရှင်းလင်းေြပာကားစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

စိင်ုးဝန်းလကူိ ုသမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်အိက်ုစ်(မက်သ်အဖက်တမင်း)
များှင့်အတူေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖဲွ 

သည် ယမန်ေန   နနံက် ၉ နာရခဲွီတွင် ဘားအံမိနယ် ေရ ေတာေကျးရာအနီး  ဘားအ-ံ

ဇာသြပင် သွားကားလမ်းတွင်   စိုးေမာင်ေမာင်းှင်ပီး ခိင်ုေဇာ်လတ်  လိက်ုပါလာသည့် 

ယာ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား  ၁၈၀၀၀   ကိလုည်းေကာင်း၊  

ထိုေန   ညေန ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် တာချလီိတ်မိနယ်   ယန်းေခါင်ေကျးရာေန 

ေလာ်ချိ(ခ)အားချိ၏  ေနအိမ်သုိ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၂၀၀ 

ှင့် ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၁၅ ကီလိုတိုကိုလည်းေကာင်း။

ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်  နံနက် ၈  နာရီခွဲတွင် က န်းစုမိနယ်  ဝဲက န်းေကျးရာေန  

ရဝဲင်းထွန်း၏ေနအမ်ိသို ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ  ၎င်းှင့အ်တ ူ  ေသာ်ဇင်ဦးကိ ု  ေတွရိှရပီး 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၃၉၆၀  ကိုလည်းေကာင်း၊  ယင်းေန  ည ၁၀ နာရီတွင ်

ပန်းေတာင်း မိနယ်   ြပည်-ေတာင်ကတ်ု သွားကားလမ်း ေညာင်ကျိး ပူးေပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးဂိတ်တွင ်    ေဇာ်မျိးလွင်(ခ)ေမာင်ေမာင ် ေမာင်းှင်ပီး   ခင်ေမာင်ငိမ်း(ခ)ဟိန်း 

လိက်ုပါလာသည့ ်  ေြခာက်ဘီးယာ်ကိ ုရပ်တန် စစ်ေဆးရှာေဖရွာ    စတ်ိက ူးသွပ်ေဆး 

၉၅ ြပား၊ အိုက်စ် သုည ဒသမ ၀၀၁ ကီလိုှင့် ေဆးေြခာက် သုည ဒသမ ၁၅ ကီလို၊ 

ယာ်ေပ  တွင်   တင်ေဆာင်လာသည့ ်  ဆိင်ုကယ် တူးေဘာက်အတွင်းမှ စတ်ိက ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၁၀၀၀၀ တိုကို  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်  ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ  ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း 

သိရသည်။                                   

 သတင်းစ် 

ဘားအံ၊ က န်းစု၊ 

ပန်းေတာင်းှင့် 

တာချလီိတ်မိနယ်တို၌ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

သိမ်းဆည်းရမိ

ကွန်ဟိန်းမိနယ်၌ 
ေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၆၉ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှိ 

အိက်ုစ်(မက်သ်အဖက်တမင်း)များ သမ်ိးဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄ 

ကွန်ဟန်ိးမိနယ်၌ ေငကွျပ် ၁ ဒသမ ၆၉ ဘလီယီေံကျာ်တန်ဖိုးရိှ အိက်ုစ် 

(မက်သ်အဖက်တမင်း)များ  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဒဇီင်ဘာ ၂၁ ရက် ညေန ၅ နာရတွီင်   

ကွန်ဟိန်းမိနယ ် ကွန်ဟိန်း-ခိုလမ ်သွားကားလမ်း ဆိုင်းမွန်ေကျးရာ 

အနီးတွင် ကွန်ဟိန်းမှ ခိုလမ်ဘက်သို စိုင်းဝန်းလူ ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ယာ်ကို  သတင်းအရရှာေဖွရာ  ေဒသကာလ တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁ ဒသမ 

၆၉  ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖုိးရိှ အုိက်စ်(မက်သ်အဖက်တမင်း)  ၁၂၁ ကီလုိ  

သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး  စစ်ေဆးေဖာ်ထတ်ုချက်အရ သမ်ိးဆည်းရမ ိအိက်ုစ် 

(မက်သ်အဖက်တမင်း)များအား   ကွန်ဟိန်းမိနယ်    ဝမ်ပန်းေကျးရာမှ    

ခုိလမ်မိသို သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိသြဖင့ ်၎င်းအား  ဥပေဒ 

အရ အေရးယထူားရိှပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သမူျားကိ ုဆက်လက် 

စစ်ေဆး ေဖာ်ထတ်ုလျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။                              သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄
PDF  အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက  လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 
ြပတ်ေတာက်ေစရန်ှင့် အြပစ်မဲ့ြပည်သူများကို ထိခိုက်နစ်နာေစရန် 
ရည်ရယ်၍ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  စ့်ကိုင်မိနယ်အတွင်း  ရထား 
လမ်းပိုင်းအား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွ ဲဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် နံနက် ၈ နာရီခန်တွင်  ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီးမှ ခရီးသည်များလိက်ုပါ၍ ထွက်ခွာလာသည့ ်မ ေလး အမှတ် 
(၁)အဆန် စာပိုရထားသည်  ယေနနံနက်  ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် 
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  စ့က်ိင်ုမိနယ်  ဘလဲင်းဘတူာအဝင်  မိင်ုတိင်ု 
အမှတ် ၃၇၃ မိင်ု ၂ ဖာလုှံင့ ် ၃ ဖာလုံကားသိုေရာက်ရိှစ် PDF အမည်ခ ံ 

စ့်ကိုင်မိနယ်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးြပတ်ေတာက်ေစရန်ှင့ ်
အြပစ်မဲ့ြပည်သူများကိ ုထိခိုက်နစ်နာေစရန်ရည်ရယ်၍ PDF အမည်ခံ 
အကမ်းဖက်သမားများက ရထားလမ်း မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက စ့်ကိုင်မိနယ်တွင ်ရထားလမ်းပိုင်းအား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ ဖျက်ဆီးမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်သမားများက  ရထားလမ်းအား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ 
ခဲ့သြဖင့်  ရထားတွဲအမှတ်  GBHV 40018  ကုန်တွဲတွင် ဘီးှစ်ဘီး 
ေချာ်ကျခဲ့ပီး   ရထားသံလမ်း  ှစ်ေပခန်    ြပတ်ထွက်ကာ ကွန်ကရစ်  
ဇလဖီားတုံး သုံးတုံး ပျက်စီးခဲေ့ကာင်းှင့ ်ခရီးသွားြပည်သမူျား ထခိိက်ု 
ဒဏ်ရာရရှိမ မရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးြပတ်ေတာက်ေစရန်ှင့ ်အြပစ်မဲ့ 
ြပည်သူများကိ ု   ထိခိုက်နစ်နာေစရန် ရည်ရယ်၍  ရထားလမ်းအား 

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲခဲ့သည့်  အကမ်းဖက်သမားများကို ေဖာ်ထုတ် 
ဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့အ်ညအီေရးယူိင်ုေရး သက်ဆိင်ုရာက ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ်

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက အများြပည်သ ူအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ ်
ေသေကျပျက်စီးေစရန်ရည်ရယ်၍ ေထာင်ထားသည့် မုိင်းများအား လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်သိမ်းဆည်း

အတွင်း ဝင်ေရာက်ရှာေဖစွစ်ေဆးခဲရ့ာ လေူနထိင်ုြခင်းမရိှေသာ ေနအမ်ိ 
များှင့် တဲများအတွင်းမှ ေဒသ ရလက်လုပ်မိုင်းမျိးစုံ အလုံး ၃၀၊ 
ယမ်းမ န်  သုံးထုပ်၊ သံတိုသံစများထည့်ထားသည့ ်ဆာလာအိတ်များ၊ 
ကီးပတ်ဖန်ုးမျိးစု ံ၂၄ လုံးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား ထပ်မသံမ်ိးဆည်း 
ရမိခဲ့သည်။

အလားတူ ွားထိုးကီးမိနယ်အတွင်း လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေန 
သည့ ်တပ်ဖဲွဝင်များသည် သတင်းအရ ရှာေဖစွစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 
စ် ပတ်ကူေကျးရာအနီး ယာ်ေမာင်း ေဝဖိးေအာင ်(ဘ)ဦးသိန်းစိုး 
ေမာင်းှင်လာသည့ ်  Hino Dina အမျိးအစား ေမာ်ေတာ်ယာ်အား 

ရှာေဖွစစ်ေဆးချက်အရ ဆက်စပ်တရားခံများအား လက်ပစ်ဗုံးမျိးစုံ 
၄၅ လုံး၊ AK- 47 ကျည်ဆန် အေတာင့် ၁၅၀၀၊ ၎င်းကျည်အိမ ်၁၂ ခု၊ 
လ ပ်စစ်ဒီတိုေနတာ အခု ၅၀၊ WY စာတန်းပါမူးယစ်ေဆးဝါးအြပား 
၃၀၀ အား ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များတွင် အများြပည်သူများအား ထိခုိက်နစ်နာ 
ေသေကျပျက်စီးေစရန် ရည်ရယ်၍ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များလပ်ုေဆာင် 
ရန် ေဆာင်ရက်ခဲသ့မူျားှင့ ်ဆက်စပ်တရားခမံျားအား အြမန်ဆုံးဖမ်းဆီး 
ရမေိရးအတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက လိအုပ်သည်များ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၄
အကမ်းဖက်အဖွဲများြဖစ်ေသာ  CRPH ၊ NUG အမည်ခံအဖွဲများှင့ ်
၎င်းတို၏လက်ေဝခ ံPDF အဖဲွများအေနြဖင့ ်၎င်းတို၏ကိယ်ုကျိးစီးပွား 
အတွက်  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ှင့်   တရားဥပေဒစိုးမိုးမ ကို 
ပျက်ြပားေစရန်အတွက် ိုင်ငံေတာ်ပိုင်အေဆာက်အအုံများ၊ အများ 
ြပည်သူှင့ ်သက်ဆိုင်ေသာေနရာများ၊ ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းများ၊ စာသင် 
ေကျာင်းများှင့် ဘာသာေရးဆုိင်ရာ အေဆာက်အအံုများအား မုိင်းေထာင် 
ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းများအပါအဝင် စသည့် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 
အား လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှသြဖင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက လိအုပ်သည့် 
လံု ခံေရးလုပ်ငန်းများှင့် ရှာေဖွစစ်ေဆးမ များအား လုပ်ေဆာင်လျက် 
ရှိသည်။

ထိုသို ရှာေဖွစစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရကလ်ျကရိှ်ရာ PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက ဒဇီင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 
ွားထိုးကီးမိနယ် ဝက်လူးေကျးရာအနီး၌ ေဒသ ရလက်လုပ်မိုင်း 
ခုနစ်လုံးှင့် ပဲကီးခင်းေကျးရာ အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်း 
(ပဲကီးခင်း)ေကျာင်းေရှတို၌ ေဒသ ရလက်လုပ်မိုင်း သုံးလုံးတိုအား 
ေဒသခံြပည်သူများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ထိခုိက်ေသေကျ 
ပျက်စီးေစရန်အတွက် မိင်ုးေထာင်ထားသည်ကိ ုလုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 
က ရှာေဖွေတွရှိခဲ့သြဖင့ ်သက်မဲ့ြပလုပ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက အဆိုပါေကျးရာများ 

ွားထိုးကီးမိနယ်၌ သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်ခဲယမ်းများကိ ုေတွရစ်။



အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျးလွန်ခဲ့သူများှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲမှ 

ေကညာထားသည့် အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေထာက်ပံ့ေနသူများကို ြပစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်

ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေရ ြပည်သာမိနယ် (ဒ/၁၇)

ရပ်ကွက ်  အမှတ် (၇၃/က)  မဟာဗ လလမ်းေန 

ေဇာ်မင်းဦး(ခ)စွန်ရဲ(ခ)က က် (ဘ)ဦးသန်းေဆွှင့် 

ဇနီးြဖစ်သူ ကျင်ကျင်ေမ း(ခ)ပျိပျိ(ဘ)ဦးကျင်သိန်း 

တိုသည် ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီမှ စက်တင်ဘာလ 

အတွင်း ဆူပူဆ ြပမ ြဖစ်စ်များတွင ်တတ်က စွာ 

ပါဝင်လ ပ်ရှားြခင်း၊       အကမ်းဖက်အဖွဲ ဖွဲစည်း၍  

မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွတုိက်ခုိက်ြခင်း စသည့်အကမ်း 

ဖက်လပ်ုရပ်များကိ ုကျးလွန်ခဲသ့ည့အ်တွက်ေကာင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ် (၇၉)

ရပ်ကွက ်   အမှတ်(၁၂၃၁) ပိေတာက်ေရ ဝါလမ်းေန 

စည်သူဖိး(ဘ)ဦးေအးြမင့သ်ည် ြပည်ေထာင်စသုမ တ 

ြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊ အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဗဟိ ု

အဖွဲ၏   အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် (၂/၂၀၂၁)ြဖင့် 

အကမ်းဖက်အုပ်စုများအြဖစ်  သတ်မှတ်ေကညာထား 

သည့ ်အဖဲွအစည်းများှင့ ်ဆက်သွယ်ြခင်း၊ ေငေွကး 

ေကာက်ခေံထာက်ပံြ့ခင်းများကိ ုလပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့ ်

အတွက်ေကာင့်လည်းေကာင်း      စစ်အုပ်ချပ်ေရး 

(Martial Law)စစ်ခံုံုးဖဲွ၍ စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၅၀(ဈ)

ှင့် ၅၀(ည)တိုအရ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ၎င်းတို 

သုံးဦးကိ ု “ေထာင်ဒဏ်တစ်သက ်” ြပစ်ဒဏ ်အမိန်  

ချမှတ်လိုက်ေကာင်း သိရသည်။

အလားတ ူရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဒဂုံမိသစ် 

(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ် အမှတ် (၆၀)ရပ်ကွက်၌ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များကိ ု စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ချစ်ကိကုိ ု

(ခ)နဂါး(ဘ)ဦးကည်သိန်း၊    မျိးဇင်ေအာင် (ခ)

ကိုမျိး(ဘ)ဦးေအးလွင်ှင့်   ေနေသွး(ဘ) ဦးချစ် 

ကိကုိ(ုခ)နဂါးတိုသည် ေသနတ်ြဖင့ ်ဝိင်ုးဝန်းပစ်ခတ် 

ြခင်း၊ လက်လုပ်ဗုံးများြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲတိုက်ခိုက်ြခင်း

များကျးလွန်ခဲ့သြဖင့ ်   စစ်အုပ်ချပ်ေရး (Martial 

Law) စစ်ခုံုံးဖွဲ၍ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ  ၅၀(က)/ 

၅၄ အရ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်  ၎င်းတို သုံးဦးကို 

“ေသဒဏ ်” အမိန်ချမှတ်လိုက်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ   ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများအနက်မ ှ

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်ေနသူများကိ ု      ၎င်းှင့် 

စပ်လျ်း၍ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပေဒပုဒ်မ-၈၇၊ ၈၈ 

အရ ဖမ်းဝရမ်းထတ်ုဆင့ရ်န် အမန်ိချမှတ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

စစ်အပ်ုချပ်ေရးအမန်ိ  ထတ်ုြပန်ေကညာထား 

သည့် မိနယ်များအတွင်း စစ်ခံုံုးြဖင့် စစ်ေဆးမည့် 

ြပစ်မ ဆိုင်ရာ ၂၃ မျိးကိုလည်း ပူးတွဲထုတ်ြပန်ထား 

ေကာင်းှင့် အဆုိပါြပစ်မ များကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန် 

ပါက စစ်ခံုံုးဖဲွ၍ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ကာ ထိထ ိ

ေရာက်ေရာက် ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် အေရးယေူဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၄

ကချင်ြပည်နယ် မိုးေကာင်းမိနယ် ဆားေမှာ်မိရိှ နယ်ေြမခတံပ်ရင်းအား 
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ကွင်းတိုှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခံ   သန်ဇင်ဦး(ခ)ဝတုတ်၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ  ညပိုင်းတွင ် အင်းစိန် 

မိနယ် ရာမအေနာက်ရပ်ကွက ်မုဒိတာ 

အိမ်ရာ(၂) တိုက်(၂/ေအ) အခန်း(၃၅၁)၌ 

ေဘာဂ ၂၉ ှစ်အား    ေငွကျပ ် ကိုးသိန်း၊ 

ေရ လက်စွပ်မျိးစု ံ၉၇ ကွင်း၊ ေရ နားကပ် 

မျိးစုံ ၁၄ ရန်၊ ေရ ဆွဲြပားမျိးစုံ ၄၀၊ ေရ  

ဟန်းချန်ိး ရှစ်ခ၊ု   ေရ ဆဲွကိးမျိးစု ံ   အကုံး 

၂၀၊ ေရ လက်ေကာက်မျိးစု ံ   ရှစ်ကွင်းတိုှင့် 

လည်းေကာင်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် 

ေသာ်ကလမ်း(ကျး)    (၁)ရပ်ကွက်၌ 

သန်းြမင့ ်စိုး(ခ)စိုးေလး     ၄၆ ှစ်၊ 

သင်းသင်းေဝ ၃၄ ှစ်၊    ခိုင်ှင်းေဝ ၂၁ 

ှစ်တို သုံးဦးကိ ု   ေငွကျပ ် ၁၃၅ သိန်း၊ 

ေရ လက်စွပ်မျိးစု ံ   အကွင်း   ၂၀၊   ေရ  

ဟန်းချနိ်း  ှစ်ခု၊    ေရ ဆွဲကိး တစ်ကုံး၊ 

ေရ နားကပ်မျိးစု ံေလးရန်၊ ေရ ကယ်သီး  

ှစ်ခ၊ု Probox အငှားယာ်  တစ်စီးတိုှင့် 

အတူ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခံ   သန်းြမင့်စိုး(ခ)စိုးေလး၏ 

ထွက်ဆိခုျက်အရ ညပိင်ုးတွင် မရမ်းကန်ုး 

မိနယ်    ကက် ခံကွင်း(၁)ရပ်ကွက်၌ 

ဟိန်းေဇာ်ထွန်း(ခ)ကိုဟိန်း   ၃၂ ှစ်ကို 

လည်းေကာင်း၊    ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် 

နံနက်ပိုင်းတွင် သမိုင်းမိသစ်ရပ်ကွက်၌ 

စည်သူဖိး(ခ)စည်သူေထွး   ၂၅ ှစ်ကို 

ေငကွျပ် ကိုးသန်ိး၊ ေရ နားကပ်မျိးစု ံအရန် 

၃၀၊    ေရ လက်စွပ်    တစ်ကွင်းတုိှင့် 

လည်းေကာင်း ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခ ံ ဟိန်းေဇာ်ထွန်း(ခ)ကိုဟိန်း 

၏ ထွက်ဆိုချက်အရ  ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  မရမ်းကုန်းမိနယ ် (၂)

ရပ်ကွက ်     ဗဟိုလမ်း   အမှတ်(၆၁၃) 

တိုက်(A)၌ ဇင်ငိမ်းေအာင(်ခ)ဇင်ကိုဝင်း  

၂၈ ှစ်ှင့်   မိုးဇင်ဦး(ခ)မျိးမင်းဦး  ၃၁ 

ှစ်တုိ ှစ်ဦးကုိ  ေရ နားကပ်မျိးစံု ၂၅ ရန်၊ 

ေရ လက်စွပ် တစ်ကွင်းှင့် WY စာတန်းပါ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား   ၅၄၅၀ တိုှင့် 

အတူ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင် တရားခံ ကျား ခုနစ်ဦး၊ 

မ သုံးဦး  ေပါင်း ၁၀ ဦးကို ေငွကျပ် ၁၆၄ 

သိန်း ၄ ေသာင်း၊ ေရ လက်စွပ်မျိးစု ံ၂၈၄ 

ကွင်း၊ ေရ နားကပ်မျိးစု ံ၈၇ ရန်၊ ေရ ဆဲွြပား 

မျိးစုံ ၄၄ ြပား၊   ေရ ဟန်းချနိ်း  ၁၂ ခု၊ 

ေရ ဆဲွကိးမျိးစု ံ၆၇ ကုံး၊ ေရ လက်ေကာက် 

မျိးစုံ ၂၃ ကွင်း၊ ေရ ကယ်သီး ှစ်ခု၊ WY 

စာတန်းပါ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၅၄၅၀၊ 

အငှားယာ် ှစ်စီးတိုှင့အ်တ ူဖမ်းဆီးရမ ိ

ခဲ့သည်။ 

တရားခံများ၏  ထွက်ဆိုချက်အရ 

သန်ဇင်ဦး(ခ)ဝတတ်ုှင့ ်ေဘာဂတို ှစ်ဦး 

သည်   ိုဝင်ဘာလတွင် ကျံစင်းေရ ဆိုင် 

အား  လမ်းမှြဖတ်၍   ဓားြပတိုက်ရန ်

တိုင်ပင်ခဲ့ပီး  ေရ ဆိုင်၏အေြခအေနကို 

ကိတင်ေလ့လာခ့ဲေကာင်း၊ ယင်းေနာက် 

သန်ဇင်ဦး(ခ)ဝတုတ်က  လူထပ်ေခ ရန် 

ေဘာဂကိ ုေစခုိင်းခ့ဲသြဖင့် စည်သူဖိး(ခ)

စည်သေူထွးှင့ ်ဖမ်းဆီးရန်ကျန် တရားခ ံ

များြဖစ်ေသာ ေဇာ်လင်း၊ ေနေဇာ်၊ ကလုား၊ 

မှတ်ကီး၊  ချိဦးတိုကို  ထပ်မံချတိ်ဆက် 

ေခ ယူကာ အင်းစိန်ခုံးေကျာ်တံတားေပ  

တွင် ကျစံင်းေရ ဆိင်ုမှ ေရ ထည်ပစ ည်းများ 

သယ်ယူလာမည့်ယာ်အား လုယက်ရန် 

ြပင်ဆင်ခဲ့ေကာင်း။

ေရ ထည်ပစ ည်းများ သယ်ေဆာင်လာ 

သည့ယ်ာ်အား လယုက်ရန် တာဝန်ခဲွေဝ 

ခဲရ့ာ သန်ဇင်ဦး(ခ)ဝတတ်ု ေမာင်းှင်သည့ ်

ယာ်သည်  ၎င်းယာ်၏   ေရှမှ  ပိတ်ဆို 

ရပ်တန်ေစပီး သန်းြမင့်စုိး(ခ)စိုးေလးှင့် 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန် ေဇာ်လင်းတုိ ှစ်ဦး လုိက်ပါ 

သည့်                   စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

အင်းစိန်မိနယ် လ  င်ြမစ်လမ်း အင်းစိန်ခုံးေကျာ်တံတားေပ တွင် လုယက်မ ြဖစ်စ်မှ တရားခံများဖမ်းဆီးရမိမ  အေြခြပဇယား

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ   ၂၂  ရက်တွင ်ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ် (၄၂)ရပ်ကွက ်အမှတ်(၉၁၃)ေနအိမ်၌ တရားခံများှင့်အတ ူ

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ေရ ထည်ပစ ည်းများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၁ ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂ ရက်တွင် အင်းစိန်မိနယ် ရာမအ ေနာက် 

ရပ်ကွက် မဒုတိာအမ်ိရာ(၂) တိက်ု(၂/ေအ) အခန်း(၃၅၁)၌ တရားခှံင့် 

အတူ သိမ်းဆည်းရမိသည့် ေရ ထည်ပစ ည်းများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု။

 ၂၀၂၁     ခုှစ်  

ဒီဇင်ဘာ   ၂၃  ရက် 

တွင်   မရမ်းကုန်း 

မိနယ်    သမုိငး် 

မိသစ်ရပ်ကွက်၌ 

တရားခံ ှင့ ်အတူ 

သိမး်ဆညး်   ရမိ 

သည့်    ေငွှင့် 

ေရ ထည်ပစ ည်းများ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု။

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ  

၂၂ ရက်တွင် ေြမာက ်     

ဥက လာပ   မိနယ ် 

ေသာ်ကလမ်း(ကျး)  

(၁)ရပ်ကွက်၌ တရားခ ံ

ှင့်အတူ  သိမ်းဆည်း 

ရမိသည့ ်   ေငွ ှင့ ်   

ေရ ထည်ပစ ည်းများ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ   

၂၂ ရက်တွင် လုယက်မ  

ကျးလွန်ရာ၌  အသံုးြပ 

ခ့ဲသည့်     ယာ်အား  

အင်းစိန်မိနယ် ဒညင်း 

ကုန်း    ဘူတာအနီးရိှ  

“အာကာေကျာ်”  ကား 

ေဘာ်ဒီှင့်  ေဆးမ တ်ံု၌  

သိမး်ဆညး်ရမိသည့  ်

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု။

သန်ဇင်ဦး(ခ)ဝတုတ်

ေဘာဂ

ဇင်ငိမ်းေအာင(်ခ) ဇင်ကိုဝင်း မိုးဇင်ဦး(ခ) မျိးမင်းဦး

ေရ များအား သိမ်းဆည်းြခင်းှင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး ေရာင်းချသူ
ေရ များအား သိမ်းဆည်းေပးသူ လုယက်မ  ကျးလွန်ခဲ့သူ

စည်သူဖိး(ခ)

စည်သူေထွး

ဟိန်းေဇာ်ထွန်း(ခ)

ကိုဟိန်း

ေအးေအးဟန်(ခ)သဲသဲ

ေရ ဆိုင်အား 

ေစာင့်ကည့်ေပးသူ
ေရ သယ်ယာ်အား  လိုက်ပါေစာင့်ကည့်သူ

အဖွဲေခါင်းေဆာင်

သင်းသင်းေဝ သန်းြမင့်စိုး(ခ)စိုးေလး ခိုင်ှင်းေဝ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

ယာ်သည်  ေရ များသယ်ေဆာင ်

လာသည့်  ဦးှင်းေငွ  ေမာင်းှင ်

ေသာ ယာ်၏  ေနာက်မှလိုက်ပါ 

ေစကာ အေြခအေန ေစာင့်ကည့်ရန် 

ှင့ ်စည်သူဖိး(ခ) စည်သေူထွးှင့် 

ဖမ်းဆီးရန်ကျန်  မှတ်ကီး၊ ချိဦး 

တို  သုံးဦးသည်    အင်းစန်ိမိနယ် 

လ  င်ြမစ်လမ်း  အင်းစိန်ခုံးေကျာ် 

တံတားအနီးရှိ   လမ်းဘယ်ဘက ်

ြခမ်းတွင် လည်းေကာင်း၊ ဖမ်းဆီး 

ရန်ကျန်  ေနေဇာ်ှင့်  ကုလားတို 

ှစ်ဦးသည်  လမ်းညာဘက်ြခမ်း 

တွင် လည်းေကာင်း အသင့်ကိတင် 

ေစာင့ဆ်ိင်ုးကာ ဗဟိလုမ်းဘက်သို 

ချိးေကွသည့်  တံတားအလယ် 

ေနရာတွင် လုယက်ရန် ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေကာင်း။

အသီးသီးခွဲေဝယူ

ေရ ထည်ပစ ည်းများ  ဓားြပ 

တိက်ုရန် တာဝန်ခဲွေဝခဲ့ပီးေနာက် 

ေဘာဂသည် ဒီဇင်ဘာ  ၁၆ ရက်မှ 

၁၉ ရက်ထိ   ေရ ဆိုင်၏  ဖွင့်ချနိ်၊ 

ပိတ်ချန်ိ၊ ယာ် ဝင်/ထွက်ချန်ိများ 

အား ေစာင့်ကည့်ခဲ့ပီး  ဒီဇင်ဘာ 

၁၉ ရက်တွင် ကျန်တရားခမံျားက 

ယခင်  တာဝန်ခွဲေဝထားသည့် 

အတိုင်း   ေရ ထည်ပစ ည်းများ 

လုယက်ခဲ့ြခင်း     ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လုယက်ရရှိလာသည့ ်  ေရ ထည် 

များအား  သန်ဇင်ဦး(ခ)ဝတုတ်၊ 

ေဘာဂ၊ စည်သူဖိး(ခ)စည်သေူထွး 

ှင့် ဖမ်းဆီးရန်ကျန်  ေနေဇာ်တို             

ေလးဦးက တစ်ဝက် ၊ သန်းြမင့်စုိး(ခ)

စုိးေလး၊ ဖမ်းဆီးရန်ကျန် ေဇာ်လင်း၊ 

မှတ်ကီး၊ ချိဦး၊ ကုလားတို ငါးဦး 

က တစ်ဝက်စ ီအသီးသီးခဲွေဝယခူဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

တရားခ ံေဘာဂသည် ၎င်းရရိှ 

သည့ ် ေရ ထည်အချိ ေရာင်းချခဲရ့ာ 

ေငွကျပ်  ၁၀၅   သိန်းရရှိခဲ့ပီး 

ေငကွျပ် သန်ိး ၄၀ ကိ ုသန်ဇင်ဦး(ခ)

ဝတတ်ုထ ံေပးအပ်ခဲက့ာ ကျန်ေင ွ

များအား ကိုယ်ေရးကိုယ်တာသုံး
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ရှိလာေကာင်း သိရသည်။ မကာ 

ေသးမအီချန်ိက ဆုိးလ်မိြပေဒသ၌  

လူအစုလုိက်အပံ လုိက် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ        ကူးစက်ခခံဲရ့ပီးေနာက်   

ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များ    ြမင့်တက်လာခဲ ့

သည်။ 

ယခု ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထပ်မံ 

ကူးစက်ခံရသူများအနက်  ဆုိးလ် 

ေဒသခ ံ၂၃၂၄ ဦး၊ ေဂျာင်ဂြီပည်နယ် 

၌ ၁၆၄၇ ဦးှင့ ်အင်ခ န်းဆပ်ိကမ်း 

မိ၌ ၄၃၃ ဦးရိှေကာင်း သိရသည်။

ိုင်ငံအတွငး် လက်ရှိအချနိ်၌ 

အုိမီခရန်      ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ် 

ကူးစက်ခံရသ ူ  ၂၆၂   ဦးရှိသည့် 

အနက် ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက ်

ရှိလာသူ ၉၆ ဦးရှိပီး ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၁၆၆  ဦးရိှေကာင်း 

သရိသည်။         လက်ရိှအချန်ိတွင် 

ြပည်ပမှ  ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသ ူ

၁၆၆၇၀ ၌   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင်  ိင်ုငအံတွင်းရိှ ေကျးလက် 

ေဒသများ၌လည်း ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူေပါင်း ၁၇၅၉ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ  

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၅၀၇၁   ဦး 

ရှိေကာင်း  သိရသည်။ လက်ရှိ 

အချန်ိ၌ ုိင်ငံအတွင်း ကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ်စလုံး ထိုးှံပီးစီးသ ူ

၄၂၂၅၉၁၃၉ ဦးရိှပီး ကာကွယ်ေဆး 

အပိုေဆာင်း         ထိုးှံပီးစီးသ ူ

၁၄၃၀၄၄၉၂  ဦး ရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။               ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၆၂၃၃ ဦးထပ်မံေတွရှိ

ဆိုးလ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

လူခ ာကုိယ်အတွင်းအုိမီခရန်  ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 

ကူးစက်ြခင်း ရှိ၊ မရှိ အချနိ် ၃ နာရီမှ ၄ နာရီအတွင်း 

စစ်ေဆးသိရှိိုင်မည့ ်       ေရာဂါရှာေဖွစမ်းသပ်ေရး 

ကိရိယာတစ်ခုအား           ထုတ်လုပ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယား ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက

ယေနေြပာကားသည်။ 

ေရာဂါပိုးမ ား၏ မျိးုိးဗီဇဆုိင်ရာ အချက်အလက် 

များအား စစ်ေဆးရှာေဖွြခင်းနည်းစနစ်ကိ ု အေြခခံ 

ေသာ အဆိပုါေရာဂါရှာေဖ ွစမ်းသပ်ေရးကရိယိာသည် 

အြခားဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်များြဖစ်ေသာ အယ်လ်ဖာ၊ 

ဘတီာ၊ ဂန်မာှင့ ်ဒယ်လ်တာဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်မ များ 

ကိလုည်း ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ုိင်ေကာင်း ေတာင်ကုိရီးယား 

ေရာဂါပိုးမ ား  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။ 

ယခုေဆာင်ရက်ချက်      ေအာင်ြမင်ခဲ့ပါက 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသည်    ေရာဂါပိုးမ ား၏ 

မျိးုိးဗီဇဆုိင်ရာ အချက်အလက်များအား  စစ်ေဆး 

ရှာေဖွြခင်းနည်းစနစ်အား  အသုံးြပပီး   ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ငါးမျိးကိ ုတစ်ပိင်နက်တည်း စစ်ေဆးိုင် 

ေသာ  ကမ ာ့ပထမဆုံးိုင်ငံတစ်ိုင်င ံ ြဖစ်လာမည ်

ြဖစ်သည်။   ပုံမှန်အားြဖင့် ေရာဂါပိုးမ ား၏ မျိးိုးဗီဇ 

ဆိင်ုရာအချက်အလက်များအား  စစ်ေဆးရှာေဖြွခင်း 

နည်းစနစ်ြဖင့ ် ေရာဂါရှာေဖပွါက အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရေကာင်း  သိရှိိုင်ရန်  အချနိ် 

သုံးရက်မ ှငါးရက်အထ ိ  ကာြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယား ေရာဂါပိုးမ ားကာကွယ်ထိန်းချပ်

ေရး      ေအဂျင်စီအကီးအက ဲ      ဂျန်းအန်က မ်းက 

ေြပာကားသည်။ 

ယခုထုတ်လုပ်သည့် ေရာဂါရှာေဖွစမ်းသပ်ေရး

အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ြခင်း ရှိ၊ မရှိ အချနိ်တိုအတွင်း စစ်ေဆးသိရှိိုင်မည့် ေရာဂါရှာေဖွစမ်းသပ်ေရးကိရိယာ ေတာင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်

ကိရိယာများအား   ိုင်ငံအတွင်းရှိ    ေဒသ ရ 

ကျန်းမာေရးစင်တာငါးခုှင့ ်  ြပည်သူကျန်းမာေရး 

သုေတသနအင်စတီကျ  ၁၈  ခုသို ြဖန် ြဖးေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ပီူးိုင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၁၁၅၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တိုကျိ    ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

ဂျပန်ိုင်ငံ၌  လက်ရှိအချနိ်တွင်    အိုမီခရန်  

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ် ကူးစက်မ များြမင့်တက ်

လာသြဖင့ ်ိုင်ငံ၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်

မ စနစ်အား   ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများြဖစ်လာမည့ ်

အေရးအား စိုးရိမ်ပူပန်ေကာင်း ဂျပန်အစိုးရ 

ကိုဗစ်-၁၉     ေရာဂါဆိုင်ရာအကံေပးအဖွဲမ ှ

အကီးအကဲ     အိုမီရှီဂါူက    ေြပာကား   

သည်။

လူအများအြပားကူးစက်ိုင ်

အိုမီခရန်   ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်သည ်

အချနိ်တိုအတွင်း လူအများအြပား  ကူးစက ်

ိင်ုေကာင်း ေတွရိှရသည်ဟ ု၎င်းကေြပာကား 

သည်။   အိုဆာကာခိုင်၌   ေနထိုင်ေသာ  

မသိားစုတစ်စုတွင် အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်  

ကူးစက်ခံရပီးေနာက် ၎င်းကအထက်ပါအတိင်ုး    

ေြပာကားခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။  ထိုြပင် ကျိတိခုိင်ု 

၌လည်း     အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသူတစ်ဦး   ေတွရှိခဲ့ရေသာ်လည်း    

ေရာဂါကူးစက်မ ရင်းြမစ်အား မေဖာ်ထတ်ုိင်ုခဲ ့

ေကာင်း  တာဝန်ရှိသူများက    ေြပာကား 

သည်။

ဗိတိန်ှင့် ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံများ၌  

ေတွရှိချက်များအရ     အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်မ အေရအတွက်မှာ အဆိုပါ

ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ     စတင်ေတွရိှရသည့် 

အချနိ်မှ  ှစ်ရက်၊  သုံးရက်အတွင်း  ှစ်ဆခန်  

ြမင့တ်က်လာိင်ုေကာင်းှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး  အပုိေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူြခင်း 

ြဖင့် ေရာဂါခုခံုိင်စွမ်းအားများ  ြမင့်တက်လာ 

သည်ကို    ေတွရှိရေကာင်း  အိုမီရှီဂါူက 

ေြပာကားသည်။   ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ သက်ကီး 

ရယ်အိုများအပါအဝင်   ိုင်ငံသားများအား 

ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  အပုိေဆာင်း 

ထိုးံှမ ခယံူကရန်ှင့ ်ှစ်သစ်ကူး၌ လစူလုေူဝး 

များ  ြပလုပ်ြခင်းမ ှေရှာင်ရှားြခင်းအပါအဝင ် 

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး 

စည်းမျ်းများအား  လိက်ုနာေဆာင်ရက်ကရန် 

၎င်းကေြပာကားသည်။  

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်



ဒီဇင်ဘာ    ၂၅၊   ၂၀၂၁

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                                                                     

  ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Grade 6 (စနစ်သစ်)

ယခင်အပတ်က   Unit 5 Lesson 2:  Let’s read a short note! 

သင်ခန်းစာပါ အေကာင်းအရာများကိ ုေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာ 

ေတာ ့Unit 5 Lesson 3: Where are you from? အေကာင်း ေဖာ်ြပသွား 

မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Lesson 3: Where are you from? 

 (သင်ဘယ်ကလာတာလ)ဲ

•  Countries, nationalities and capitals   (ိုင်ငံ၊   လူမျိးှင့် 

မိေတာ်များ) 

• Present Simple (V1+s,es,ies) 

Vocabulary 

Look at the names of ASEAN countries, their nationalities 

and their capitals. အာဆယီံိင်ုငအံမည်များ၊ လမူျိးများှင့် မိေတာ် 

များကို ေလ့လာပီး ေအာက်ပါေမးခွန်းများကိ ုေြဖဆိုပါ။ 

No.  Country ိုင်ငံ Nationality လူမျိး Capital မိေတာ်

 1. Brunei Darussalam Bruneian  Bandar Seri Begawan

  ဘူိုင်းဒါုဆလင ်  ဘူနီယန်း ဘန်ဒါဆီရီဘီဂါဝန်

 2. Cambodia   Cambodian  Phnom Penh 

  ကေမ ာဒီးယား   ကေမ ာဒီးယန်း ဖေနာင်ပင် 

3. Indonesia   Indonesian  Jakarta 

  အင်ဒိုနီးရှား  အင်ဒိုနီးရှန်း ဂျကာတာ 

4. Lao PDR   Laotian  Vientiane 

  လာအို   လာအိုရှန်း ဗီယင်ကျန်း 

5. Malaysia   Malaysian  Kualar Lampur 

  မေလးရှား  မေလးရှန်း ကွာလာလမ်ပ ူ

6. Myanmar   Myanmar  Nay Pyi Taw 

  ြမန်မာ   ြမန်မာ  ေနြပည်ေတာ် 

7. The Philippines   Filipino  Manila 

  ဖိလစ်ပိုင ်  ဖိလစ်ပီို  မနီလာ 

8. Singapore   Singaporean  Singapore 

  စင်ကာပ ူ  စင်ကာပူရီယန်း  စင်ကာပ ူ

9. Thailand   Thai  Bangkok

  ထိုင်း  ထိုင်း  ဗန်ေကာက် 

10. Vietnam   Vietnamese  Hanoi 

  ဗီယက်နမ်   ဗီယက်နမ်မီးစ ် ဟွိင်း 

Choose the correct answers. 

 1. What is the capital of Vietnam? 

(a) Manila (b) Bangkok (c) Hanoi 

 2. Where is Kualar Lampur? 

  (a) in Thailand (b) in Malaysia (c) in Lao PDR 

 3. What is a citizen of Brunei Darussalam called? 

  (a) Bruneian (b) Thai (c) Singaporean 

 4. Which country is next to Myanmar? 

  (a) Thailand (b) Singapore (c) Malaysia 

 5. Which country’s flag has a triangle? 

  (a) Vietnam’s (b) Indonesia’s (c) The Philippines’ 

 6. Where is Vientiane? 

  (a) in Malaysia (b) in Thai (c) in Lao PDR 

 7. What is the capital of Myanmar? 

  (a) Jakarta (b) Manila (c) Nay Pyi Taw

 8. What is the nationality of the Philippines? 

  (a) Singaporean (b) Vietnamese (c) Filipino

 9. In which country is Bangkok located, Malaysia or Thailand? 

 10. What is the capital of Brunei Darussalam? 

  (a) Kualar Lampur (b) Phnom Penh (c) Bandar Seri Begawan 

Ans: 1. (c) Hanoi; 2. (b) in Malaysia; 3. (a) Bruneian; 4. (a) Thailand; 

5. (c) The Philippines’ ;    6. (c) in Lao PDR;   7. (c) Nay Pyi Taw;  

8. (c) Filipino; 9. in Thailand; 10. (c) Bandar Seri Begawan; 

(လာမည့်အပတ်တွင် Present Simple Tense အေကာင်းေဖာ်ြပ 

ပါမည်)

Grade 7 (စနစ်သစ်) 

ယခင်အပတ်က Review Exercise ေလက့ျင့်ခန်းများကိ ုေဖာ်ြပခဲပ့ါတယ်။ 

ဒီအပတ်မှာေတာ့   Unit 4 Lesson 1:  Travel and transport 

အေကာင်းကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

Unit 4 Lesson 1: Travel and transport    (ခရီးသွား 

  ြခင်းှင် ့သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး) 

• Kinds of transport (သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအမျိးအစားများ) 

•  Travel by public transport    (အများသုံးပိုေဆာင်ေရးြဖင့် 

ခရီးသွားြခင်း) 

Kinds of transport 

 (A) Translate the following.  (ေအာက်ပါတိုကို  ြမန်မာလိုေရး 

ပါ။) 

 1. plane  ________

 2. boat  ________

 3. bus  ________

 4. coach  ________

 5. jet  ________

 6. helicopter   ________

 7. bicycle   ________

 8. ship  ________

 9. taxi  ________

 10. train  ________

 11. ferry  ________

 12. motorcycle  ________

 (B)  Read the sentences about how students go to school 

and practise them. (ေကျာင်းသားေတွ ေကျာင်းဘယ်လို 

သွားသလေဲရးထားသည့် ဝါကျများကိ ုဖတ် ေလလ့ာပီး စကား 

ေြပာေလ့ကျင့်ပါ။) 

Student 1:  I go to school by bus, it takes about twenty 

minutes.   (ေကျာင်းကိ ု  ဘတ်စ်ကားြဖင် ့သွားပါ 

တယ်။ မိနစ် ၂၀ ကာပါတယ်။)

Student 2:  Most of the time, I go to school by bike. But 

if it is raining, I take the bus.

  (များေသာအားြဖင့် ေကျာင်းကို စက်ဘီးြဖင့်သွားပါ 

တယ်။ ဒါေပမဲ့  မိုးရာရင်ေတာ့ ဘတ်စ်ကားစီးပါ 

တယ်။)  

Student 3:  I go to school on foot. It is good exercise. But 

when it rains, I get the bus.

  (ေကျာင်းကိ ုေြခကျင်သွားပါတယ်။ လမ်းေလ ာက် 

ြခင်းက  ေကာင်းမွန်တဲ့ေလ့ကျင့်ခန်းပါ။   မိုးရာရင ်

ေတာ့ ဘတ်စ်ကားစီးပါတယ်။) 

Student 4:  I usually go to school by school bus. Sometimes, 

I get up late and I miss my bus. So I have to 

take a taxi. (ေကျာင်းကို ေကျာင်းဘတ်စ်ကားြဖင့် 

သွားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရ ံအပ်ိရာထေနာက်ကျရင် 

တက စီကားြဖင် ့သွားပါတယ်။) 

Student 5:  I go to school by car, it takes about an hour 

because there’s a lot of traffic. Sometimes, I 

listen to music during the journey. (ေကျာင်းကိ ု

ကားြဖင့်သွားပါတယ်။ ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ ေတွ 

ရိှေတာ ့တစ်နာရီကာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရ ံလမ်းမှာ 

သီချင်းနားေထာင်သွားပါတယ်။) 

 (C)  Ask your friends how they go to school. (သင့်သူငယ်ချင်း 

ေတွ    ေကျာင်းဘယ်လိုလာသလဲဆိုတာ        ေမးခွန်းများ 

ေမးပါ။) 

e.g. Student A: How do you go to school? 

      Student B: by bus. 

 Student A: How long does it take? 

  Student B: about 20 minutes. 

1. You : ____________________. 

 Your friend : _______________. 

 You : _____________. 

 Your friend: _______________. 

 (D)  Write down their names and the kinds of transport 

they take. (ေမးခွန်းများြပန်လည်ေြဖကားသည့် သူငယ်ချင်း 

နာမည်ှင့် ပိုေဆာင်ေရးအမျိးအစားကိ ုချေရးပါ။) 

Name   Kinds of transport 

1._________  ________________

2._________   ________________

3._________   ________________

4._________   ________________

5._________   ________________

(လာမည့်အပတ်တွင ်  Lesson 2 :  A Holiday in Mandalay 

အေကာင်း ေဖာ်ြပပါမည)် 

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

Grade 8 (စနစ်ေဟာင်း)

I. Supply the correct word for the blank in each sentence.

  1. The King and the little people were very k_____ to Gulliver.
  2. This is the ancient p_____ which King Mindon built. 
  3. A good student studies his lessons r_____. 
  4. Doing exercises makes our m---------- strong.
  5. Going for a w---------- every morning is a good habit.
  6. Hands and legs are p---------- of our body.
  7. We should eat f_____ foods. 
  8. A h_____ is something that you do regularly.
  9. An i_____ is a land surrounded by water. 
10. We want peace but not w_____. 

II. Supply the correct form of word given in brackets.
  1. (happy) The boys are playing _____ in the playground.
  2. (know) Reading gives us _____ and pleasure.
  3. (big) Which one is_____, a boat or a ship?
  4. (early) Mother always gets up _____ than all family 
 members. 
  5. (Happy) _____ cannot be bought with money.
  6. (angry) When she is _____, her face turns red. 
  7. (Sleep) _____ is the best rest for our body.
  8. (health) Smoking is harmful to our _____. 
  9. (large) Mandalay is the second _____ city in Myanmar.
10. (sad) When he heard the bad news, he became _____. 

III. Supply the correct form of the verb given in brackets.

  1. (be) The children _____ happy when they heard the good 

 news.

  2. (build) Carpenter U Ba _____ our house five years ago. 

  3. (sleep) Be quiet! Grandpa _____.

  4. (live) I _____ in Tatkon since the year 2009. 

  5. (help) Reading _____ us to widen our knowledge.

  6. (take) The little people were_____ good care of Gulliver.

  7. (be) Exercise _____ movement of our body.

  8. (need) Our body _____ fresh air which is good for our health.

  9. (throw) The boy picked up a stone and _____ it to the dog. 

10. (bathe) I _____ my little daughter once a day. 

IV. Answer each question below in one complete sentence.

1. Who took Gulliver back to England?

2. Who told Gulliver to destroy all the enemy ships?

3. What is a habit?

4. Why does our body need fresh air?

5. Why did the little people want to kill Gulliver?

Ans: 

I. 1. kind; 2. palace; 3. regularly; 4. muscles; 5. walk; 6. parts; 

7. fresh; 8. habit; 9. island; 10. war; 

II. 1. happily; 2. knowledge; 3. bigger; 4. earlier; 5. Happiness; 

6. angry; 7. sleeping; 8. health; 9. largest; 10. sad; 

III. 1. were; 2. built; 3. is sleeping; 4. have lived; 5. helps;

 6. taken; 7. is; 8. needs; 9. threw; 10. bathe; 

IV. 1. Some sailors took Gulliver back to England. 2. The King 

told Gulliver to destroy all the enemy ships. 3. A habit is 

something we do again and again, we do it without thinking 

much about it.

 4. Our body needs fresh air because it is good for our 

health. 5. The little people wanted to kill Gulliver because 

he answered “ No, I don’t like war.” 

+++++++++++++++++

LESSON 5 GULLIVER AND THE LITTLE PEOPLE (2)

LESSON 6 HEALTHY HABIT FOR HEALTHY LIVING

အရင်အပတ်က Lesson 3: Producing A Television Show ှင့် 

Lesson 4: Two Words Of Wisdom သင်ခန်းစာေတွနဲ  သက်ဆိုင်တဲ့ 

ေမးခွန်းများကို  ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။  ဒီအပတ်မှာေတာ့  Lesson-5: 

Penicillin  ှင့် Lesson-6 Musical Instruments သင်ခန်းစာေတွနဲ  

သက်ဆိုင်တဲ့ ေမးခွန်းများကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

LESSON-5: PENICILLIN 

LESSON-6 MUSICAL INSTRUMENTS

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း)

ယခင်အပတ်က Lesson-3 Fire: A Good Servant but a Bad Master 

ှင့် Lesson-4 Gulliver And The Little People (1) ေလက့ျင့်ခန်းများကိ ု

ေဖာ်ြပခဲပ့ါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Lesson 5 Gulliver And The Little 

People (2)ှင့် Lesson 6 Healthy Habit for Healthy Living တိုှင့် 

သက်ဆိုင်သည် ့ေလ့ကျင့်ခန်းများကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

I. Give a suitable word to complete each sentence. 

  1.  A m____ is used to examine bacteria.

  2.  Alexander Fleming was a medical s_____.

  3. Nyi Lay is very i_____. He can solve the sums in a short 

 time.

  4. Penicillin can kill deadly m____ in our body.

  5. A_____ kill only microbes, not white cells. 

  6. Penicillin is a wonderful d_____ of Fleming.

  7. A xylophone is a p_____ instrument.  

  8. Reading gives us knowledge and p____.

  9. We can produce s_____ by striking two things.

10. Some wind instruments are made of b_____.  

II. Supply the correct form of the word given in brackets. 

  1. (discover) Alexander Fleming was a _____ of Penicillin. 

  2. (succeed) What is a key to _____ in life.

  3. (bear) What is your date of _____?

  4. (serious) Grandpa is _____ ill; he should see a doctor.

  5. (medicine) All of them are _____ students.

  6. (wind) It is _____ today.

  7. (skill) He is a _____ footballer.

  8. (guitar) I would like to be a _____.

  9. (wood) There is a _____ bridge across the creek.

10. (air) The rooms are light and _____.

III. Supply the correct form of the verb given in brackets. 

  1. (receive) Did you _____ his message last night? 

  2. (discover) Penicillin _____ by  Alexander Fleming. 

  3. (know) May I _____ your address, please?

  4. (work) My sister _____ in this company since last three 

 years.

  5. (serve) He _____ for the country as a teacher for 4 years. 

  6. (blow) Only when air _____ into the trumpet, it produces 

 music.

  7. (put) I _____ much sugar in my coffee. 

  8. (sing) We all _____ “Happy Birthday” to her on her previous 

 birthday. 

  9. (press) Please, _____ the button to start the machine.

10. (vibrate) Every time a train went past, the walls _____.

IV. Answer the following. 

  1.  When and where was Alexander Fleming born? 

  2.  How many kinds of cells are there in our blood? 

  3.  What are bacteria?

  4. How many kinds of musical instruments are there?

  5. How can we make music? 

Ans:

I. 1. microscope; 2. student; 3. intelligent; 4. microbes;

 5. Antibiotics; 6. discovery; 7. percussion; 8. pleasure;

 9. sound; 10. bamboo; 

II. 1. discoverer; 2. success; 3. birth; 4. seriously; 5. medical; 

6. windy; 7. skillful; 8. guitarist; 9. wooden; 10. airy; 

III. 1. receive; 2. was discovered; 3. know; 4. has worked;

 5. has served; 6. is blown; 7. put; 8. sang; 9. press; 10. vibrate; 

IV. 1. Alexander Fleming was born in Scotland, in 1881. 

 2. There are two kinds of cells in our blood. 3. Bacteria 

are microbes which attack our bodies and cause illness 

or make us ill. 4. There are three kinds of musical 

instruments. 5. We can make music by singing or by playing 

musical instruments such as the violin, the piano, the 

organ or the harp. 

++++++++++++++

Grammar Patterns 

It takes/ took (အချနိ်ကာြမင့်သည်။) 

အေကာင်း ကစိ တစ်ခလုပ်ုေဆာင်ရာတွင် အချန်ိမည်မ ကာြမင့်သလ ဲ

ဆိုသည်ကို ေဖာ်ြပရာတွင ်It takes/took ကို သုံးသည်။ 

e.g. I take two hours to finish this work. 

 It takes two hours for me to finish this work. 

 It takes me two hours to finish this work. 

e.g. You took one hour to get there. 

 It took one hour for you to get there. 

 It took you one hour to get there. 

(လကူိေုရှတွင်ထားလ င် ကာချန်ိအေရှမှာ ဘာမ ခစံရာမလိ ုကာချန်ိ 

ကို အေရှမှာထားလ င် လူအေရှမှာ for ခံေပးရသည်။) 

Ex:

1.  I take a day to get there. 

 It takes __________________. 

2.  She took two days to finish her work. 

 It took _______________________. 

3.  They have taken half and an hour to paint the walls. 

 It has taken _____________________. 

4.  Mother takes one hour to get to the market. 

 It takes ________________________. 

5.  Grandpa took two hours to read the newspaper. 

 It took ________________________. 

+++++++++

Because (ေသာေကာင်)့

အေကာင်းတရားနဲ အကျိးတရားြပတဲဝ့ါကျများကိ ုေပါင်းစပ်ေရးသား 

ရာတွင် သုံးသည်။ because ကို အေကာင်းတရားြပဝါကျမှာ သုံးရ 

သည်။

e.g.  He failed the exam. He did not study. 

 He failed the exam because he did not study. 

Ex: 

1. She did not buy the car. It is very expensive. 

2. Daw Lay is tired. She is sleeping. 

3. He was ill. He did not go to school today. 

4. He is so young. He cannot read this book. 

5. Marlar was punished by her father. She failed the exam. 

+++++++++++++

Not because … but because

(ေကာင့်မဟုတ ်… ေကာင့်ြဖစ်သည်။) 

ဝါကျရဲအကျိးဆက်ဟာ အေကာင်းတစ်ခုေကာင့် မဟုတ်ဘဲ အြခား 

အေကာင်းတစ်ခုေကာင် ့ြဖစ်တယ်လို ေဖာ်ြပရာတွင ်not because 

ကို သုံးရသည်။ မဟုတ်သည့်အေကာင်းဝါကျေရှတွင ်not because 

ခံေရးပါ။ 

e.g.  He failed the exam. (အကျိးတရား) 

 He did not study. (အေကာင်းတရား) 

 He was ill. (အေကာင်းတရား) 

 He failed the exam not because he did not study but 

 because he was ill. (သစူာေမးပဲွကျတာ  စာမကျက်လို မဟတ်ု 

ေနမေကာင်းလိုြဖစ်တယ်။) 

He failed the exam not because he was ill but because he 

did not study. (သစူာေမးပဲွကျတာ ေနမေကာင်းလိုမဟတ်ု စာမကျက် 

လိုြဖစ်တယ်။) 

Ex:

1.  The workers topped digging well. They were tired. It was 

time for lunch. 

2. She bought the handbag. She liked it. It was cheap. 

3.  Hla Hla came into the kitchen. She wanted to help her 

mother. She wanted a glass of water. 

4.  Edison asked many questions. He was stupid. He wanted 

to know exactly how things worked. 

5.  He hasn’t done his homework. He forgot it. He was lazy. 

+++++++++++++++



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၂၁၃ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၇၆ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၄-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
(၂၄-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရး လပ်ုငန်း 

များ ေအာင်ြမင်ုိင်ေရးအတွက်  ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျလိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်

လိအုပ်ပီး ကိဗုစ် -၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ် 

ပါသည်။

ကိဗုစ် -၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၄-၁၂-၂၀၂၁) ရက် ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၂,၁၂၇) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၂၁၃) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၇၆) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၉၆၂,၉၂၃) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ် -၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၉,၃၂၇) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၂၅၀) ြဖစ်သြဖင့်  ယေနအထိ  စုစုေပါင်း (၅၀၆,၇၆၄) ဦး  ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၆) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၄၈) ဦးရှိပါသည်။

•  ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၂၄-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 

နာရအီချန်ိအထ ိိင်ုငေံပါင်း (၁၀၉) ိင်ုငတံိုတွင် ပျံံှလျက်ရိှကာ အတည်ြပလနူာစစုေုပါင်း (၁၅၂,၉၉၂) 

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 

ိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၊ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံှင့ ်ဘူိုင်းိုင်ငံတိုတွင်လည်း ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပလူနာများေတွရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

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

ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများကိ ုမျက်ြခည်မြပတ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ မိမိတို 

ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ် 

ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခစံည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု

လိုက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရှိသူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်း 

သတင်းေပးပုိြခင်း၊ အလှည့်ကျရရိှလာသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  မပျက်မကွက် 

အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် ကျန်ရှိသူများကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန ်

အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်း စသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ 

ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွများ ဝင်ေရာက်ကူးစက်မလာေစေရး 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

 

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄

 စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

ကိ ုေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်း 

များမှ ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် မဆူယ် (၁၀၅)

မိုင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်၊  ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့်  ချင်းေရ ေဟာ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတိုမှ  ကုမ ဏီ သုံးခု၊  ယာ်စီးေရ ငါးစီးြဖင့ ်

ေအာက်ဆဂီျင်အရည် (Bowser) ယာ် တစ်စီးြဖင့ ်တန် ၂၀ ှင့ ်ှာေခါင်း 

စည်း ၂၆ တန်တိုကိ ုတင်သွင်းခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ ေအာက်ဆဂီျင်အရည် 

(Bowser) ယာ် တစ်စီးမှာ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှရန်ကုန်မိသို 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများှင့်ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အည ီ

ဦးစားေပး  တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိပါေကာင်းှင့်  ေဆးဝါးှင့ ်

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့်  အသိေပး 

ေကညာချက်များကိုလည်း  အများြပည်သူသိရှိေစရန ် ဝန်ကီးဌာန 

Website ြဖစ်သည့် www. commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့်  

ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၁၄၁၂ ၄၁၁၂၇၀၆ ၁၄၄၀၄၇

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၈၀၃၂ ၂၇၇၇၆၆၁ ၅၁၀၅၀

၃။ မေလးရှား ၂၇၃၁၇၁၃ ၂၆၅၂၅၈၅ ၃၁၂၆၅

၄။ ထိုင်း ၂၂၀၄၆၇၂ ၂၁၄၄၉၅၂ ၂၁၅၂၈

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၆၂၀၈၆၉ ၁၂၁၅၂၆၁ ၃၀၇၆၆

၆။ ြမန်မာ ၅၂၉၃၂၇ ၅၀၆၇၆၄ ၁၉၂၄၈

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၇၀၄၂ ၂၇၂၆၇၅ ၈၂၀

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၄၀ ၁၁၆၈၄၅ ၃၀၀၇

၉။ လာအို ၁၀၄၃၇၃ ၉၂၆၈၇ ၃၀၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၂၉ ၁၅၁၈၉ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၂၇၈၈၄၅၁ ၄၀၉၆၄၉၉၃ ၈၃၄၄၅၅

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၇၂၆၅၇ ၃၄၂၁၅၉၇၇ ၄၇၉၁၃၃

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၂၆၅၇၃ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၈၂၂၈

၄။ ဗိတိန် ၁၁၇၆၇၂၆၂ ၉၉၆၁၃၆၉ ၁၄၇၇၂၀

၅။ ုရှား ၁၀၃၄၃၃၅၃ ၉၁၈၀၃၇၉ ၃၀၂၂၆၉

၆။ တူရကီ ၉၂၄၇၆၀၆ ၈၈၈၀၀၅၀ ၈၁၁၂၅

၇။ ြပင်သစ် ၈၈၈၉၆၃၆ ၇၇၀၁၂၇၂ ၁၂၂၂၉၅

၈။ ဂျာမနီ ၆၉၅၄၅၄၉ ၆၀၄၈၈၀၀ ၁၁၀၆၃၆

၉။ အီရန် ၆၁၈၁၇၈၄ ၆၀၂၂၁၅၀ ၁၃၁၃၀၆

၁၀။ စပိန် ၅၇၁၈၀၀၇ ၅၀၀၂၃၁၀ ၈၉၀၁၉

ကိ ် ါ ါ ိ ိ

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



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

ေကးမုံသတင်းစာ စာဖတ်ပရိသတ်များ စာေပရသစု ံခံစားဖတ် ိုင်ရန်အတွက် ဝတ တိုက  ကို ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိရာ စာေရးဆရာ သိပ ံေမာင်ဝှင့် စာေရးဆရာ ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းတို၏ ဝတ တိုကို 

အပတ်စ်စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဘဝဆိုသည်မှာ   လွမ်းပင်ရိပ်၌     ငိုေမာကာ 

လွမ်းကဗျာဖွဲသီေနြခင်းမဟုတ်။ 

ချစ်သစ ာကို မ  ိင်ထားပီး 

ချစ်အားသန်ေနြခင်းသည်လည်း ဘဝမဟုတ်။ 

ချစ်ထုံးကိုမေှာင်သာမီပင် ဘဝ၏ရပ်တည်ေနေရးအတွက် 

ေပ ေပါက်ေသာမီးတိုကို ငိမ်းရြခင်းသည်  

 ဘဝပါကလားဟူ၍ မသိေသးေသာ်လည်း လက်ေတွကား 

ခံစားေနရေပပီ

 ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းဘဝကို ဖွင့်ဆိုမှာ
လက်တွင်းမှ  ှမ်းေစက့ေလးများသည်   လက်ကိ ု

လ ဲယမ်းလိုက်တိုင်းသာ    လက်ခွကားမှေနပီး 

ေဖျာခန ဲေဖျာခန ဲထွက်ကျကန်ုေလသည်။ ထွန်ေရး 

ြဖင့် မွေနေသာ စိမ်းရင့်ေရာင်ထွန်ကျစ်စာများမှာ 

ြဖတ်သန်းသွားသည့ ်      ထွန်ေကာင်းေနာက်၌ 

တဖွားဖွားထကျန်ခဲ့၏။      ဆက်ရက်ေခါင်းြဖ၊ 

ေခါင်းညိကေလးများသည်      ထွန်ေကာင်း 

ေနာက်ဝယ်      တကျည်ကျည်တကျာကျာြဖင့ ်

ေအာ်ြမည်ဆူညံကရင်း ပုိးေကာင်ကေလးများကုိ 

ေကာက်စားေနကသည်။ တချိမှာမူ  ဘညိန်း၏ 

လက်မှ   ကဲပက်သွန်ထုတ်လိုက်ေသာ  ှမ်းေစ့ 

ကေလးများကိ ုလိုက်လံေကာက်ယူေနက၏။ 

“ေတာက်” 

ဘညိန်းက        ဆူညံေအာ်ဟစ်ေနေသာ 

ဆက်ရက်များကိုကည့က်ာ တက်ေခါက်လိက်ုပီး 

“ဆူလည်း    ဆူိုင်ပါေပ့ကွာ၊    ေအးေအး 

ေဆးေဆးများ      စားပါေသာက်ပါေတာ့လား။ 

ပီးေတာ့ ရန်ကြဖစ်လိုက်ရေသး” 

ဘညန်ိး၏ေရှတွင် ဆက်ရက်ဖိှုင့ ်ဆက်ရက် 

မသည်           အလိုမကျစရာေတွကေရာ့ထင်ရဲ။ 

ဆက်ရက်ဖိသုည်  ေြမြပင်ေပ သို ပက်လက်လန်ေန 

ေသာ   ဆက်ရက်မ၏အေတာင်ကိ ု  ေြခြဖင့န်င်းဖ ိ

ထားကာ    ေခါင်း၊    လည်ပင်း   စသည်များကိ ု

ထုိးဆိတ်ရင်း ေအာ်ြမည်ေနခုိက်တွင် ဆက်ရက်မ 

ကလည်း အေလ ာမ့ေပးဘ ဲြပန်လှန်ရန်ေတွသည် 

မှာ အြခားဆက်ရက်များ၏   အသံကိုပင်   ကဲမိုး 

လျက် လယ်ေတာတစ်ခလုုံးပင်  က က်က က်ညေံန 

ေလေတာ့သည်။ 

“ဆက်ရက်တေသာေသာ၊ ှမ်းတေဖျာေဖျာ” 

ှမ်းကဲချနိ်၌ ဆက်ရက်ကိုေရှာင်၍ မလွတ် 

ိုင်ပါေပ။   ဘညိန်းက    ေရှမှကဲသွားသည်ကိ ု

ကုိေဆးုိးက  ထွန်ေကာင်းြဖင့် လုိက်လံအုပ်ေပး 

သည်။  ဆက်ရက်များမှာ   ထွန်ေရာက်လာလ င် 

ေဘးသိုရဲှသွားကပီး ထွန်လွန်သွားလ င် ြပန်လည် 

စုုံးကာ  ှမ်းေစက့ေလးများကိ ုေကာက်ယူကြပန် 

၏။ 

“အေဖေမာရင ်ကျပ်ေမာင်းမယ်ေလ” 

ဘညန်ိးက လယ်တစ်ကွက်ကိ ုကအဲပီးတွင် 

စတ်ိေတာင်းကိ ုရင်ဝယ်ပိက်ုကာ ကန်သင်းေပ တွင် 

ရပ်ပီး ကိုေဆးိုးကိ ုလှမ်းေြပာလိုက်ရာ 

“ေနပါေစကွာ မေမာပါဘူး”

မေမာပါဘူးဟသုာဆိေုသာ်လည်း ကိေုဆးိုး 

၏အသံက တုန်ေန၏။ ပါးစပ်မှာလည်း ဟပဲေန 

ေလပီ။ 

“အေဖ့ပါးစပ်ကေြပာေတာ ့   မေမာဘူးဆို 

တယ်၊ လူကေတာ့ ေဟာဟဲလိုက်ေနပါေပါ့လား” 

“အဟင်း ... အဟင်း” 

ကိေုဆးိုးက  လ  က်ေမာေသာ  ဝမ်းေခါင်းသ ံ

ကီးြဖင့ ် ရယ်ေမာေယာင်ြပကာ  ထွန်ေကာင်းကိ ု

ေနာက်တစ်စပ်အတွက်  အသစ်စရန် ကန်သင်း 

ေထာင့်မှ တုံေကွးလိုက်ေလ၏။ 

“ကဲ ... နားပါဦးအေဖရာ” 

ဘညိန်းက   ကန်သင်းေပ မှ    ဆင်းလာပီး 

ထမ်းပိုးတုံးကိ ုတွန်းထားလိုက်ရာ 

“ဒီတစ်စပ်အုပ်ပီးမ ှ    နားမယ်လူေလးရာ၊ 

ဖယ်စမ်းပါဦး’’

“ဒါြဖင့် ကျပ်ေမာင်းမယ”် 

“ေနပါေစကွာ၊ ေအးေအးထိုင်ေနစမ်းပါ” 

ဘညိန်းက ေြပာမရေတာ့သြဖင့ ်ေပါက်ပင် 

ရပ်ိသို ေရ ေြပာင်းသွားပီး ှမ်းေတာင်းကိ ုခေမာက် 

ှင့အ်ပ်ုထားကာ ေြမာင်းေပါင်၏ေတာင်ဘက်ေဘးသို 

ဆင်းသွားေလသည်။ 

ကိုေဆးိုးေြပာေသာ     “ဒီတစ်စပ်အုပ်ပီးမ”ှ 

ဆုိေသာစကားမှ “အုပ်သည်”ဆုိြခင်းမှာ ထွန်ေရးထဲ 

တွင် ကဲထားေသာှမ်းေစ့များကိ ုဆက်ရက်၊ စာ၊ ခို၊  

ချိး   စေသာေကျးငှက်များ   ေကာက်ယူမစားေစုိင် 

ရန်ှင့်    ေြမေပ တွင်   တင်ေနပါက   အစိုဓာတ်ှင့် 

ေဝးကွာပီး  ှမ်းေစမ့ျား အလဟဿမြဖစ်ကန်ုေစရန် 

အတွက် ှမ်းေစ့များကို  ထွန်ေရးြဖင့် လိုက်လံဖိုေပး 

ြခင်းြဖစ်ေပ၏။ ယင်းသိုအပ်ုေပးရာ၌   သုံးသွားထွန်ြဖင့ ်

အုပ်ေပးြခင်းမှာ      အစိုလည်း      သိပ်မမဲလှသလိ ု

ုတ်တရက်ေြခာက်သွားမှာကိုလည်း      မစိုးရေပ။ 

ထွန်သွားလုံးဝမပါဘ ဲတုံးိုက်ေသာအပ်ုနည်းမှာကား 

အစိုမ၏ဲ။ သိုရာတွင် မိုးေဝးချန်ိ၌ ေကာင်းသေလာက် 

မိုးနီးေသာကာလမှာမ ူ  အစိုကိုက်ပီး    ှမ်းေစ့များ 

ပပ်ုကန်ုတတ်ေပသည်။ သိုေကာင့လ်ည်း အများအား 

ြဖင့် သုံးသွားှင့်အုပ်ကြခင်းြဖစ်ေပ၏။ 

ေပါက်ပင်ရိပ်မ ှေြမာင်းေပါင်၏ေတာင်ဘက်ရှ ိ

လယ်ကွင်းထဲသို   ဆင်းလာမိလ င်ပင်   ဘညိန်း၏ 

နားထဲမှာ   တေဒါက်ေဒါက်ှင့်    ဓားသံများကို 

ကားလိက်ုရသည်။  အသမှံာ  သစ်ပင်ကိခုတ်ုေနေသာ 

အသြံဖစ်သည့ြ်ပင် ဓားသကံိနုားေထာင်ြခင်းအားြဖင့ ်

“ဓားစာ”ကိ ုကျယ်ကျယ်မထားဘ ဲခတ်ုေနမှန်းသသိာ 

ေန၏။  ဓားသလံာရာသို  လှမ်းေမ ာ်ကည့လ်ိက်ုေသာ 

အခါ၌ ေညာင်ကိုင်းတစ်ခုကိ ု လှမ်းဆွဲပီး  ခုတ်ထစ် 

ေနသည့်  လုံမငယ်တစ်ေယာက်ကိ ု  ေတွရသည်။ 

လယ်ကွင်းထဲသို   လှမ်းကည့်လိုက်ေသာအခါမှာမ ူ

ွားတစ်ရှ်းှင့်  တဖားဖားထွန်ေနေသာ   လူတစ် 

ေယာက်ကိ ုြမင်ရ၏။ အေဝးမှာသာ ပျားပန်းခပ်သလိ ု

 ပ်ယှက်ခတ်ေနေသာလူများကိ ု   ကျယ်ြပန်ေသာ 

လယ်ကွင်းကီးထဲ၌ မ န်ေရးေရးြမင်ိုင်ေပသည်။ 

“ေငွရီ ....” 

“အို ... အေမ့ ...” 

ေညာင်ကိုင်းကိုသာ   သဲသဲမဲမဲှင့်    ေြခဖျား 

ေထာက်ပီး  လှမ်းခုတ်ေနခိုက်တွင် အမှတ်တမဲ့ေခ  

လိက်ုေသာေကာင့ ်ေငရွမှီာ လန်ပီးေအာ်လိက်ုမ၏ိ။ 

“လန်လိုက်တာ ဘညိန်းရာ”

“ဟီး ဟီး .. အဟီး ...”

ဘညိန်း    မပွင့်မလင်းှင့်ရယ်ရာက    ေရှသို 

တိုးသွားပီး 

“မေမာဘူးလားေငွရီ၊ နားပါဦးလား”ဟု ေြပာ 

လုိက်ရာ ေငွရီက  “ေမာတုိင်းသာ နားရရင် ငတ်ေသ 

မှာပဲေဟ့” ဟူ၍ ြပန်ေြပာလိုက်သည်။ 

“ကဲ ... ေပး ေပး၊   နင့်ကည့်ရတာ  မသက်သာ 

လိုက်တာ ေငွရီရာ၊ ငါခုတ်ေပးပါ့မယ်” 

ဘညိန်းက    ေြပာေြပာဆိုဆိုှင့ ်     ေငွရီ၏ 

လက်တွင်းမှဓားကိ ုဆွဲယူလိုက်၏။ တဒဂ  အားြဖင့ ်

လက်ဖျားချင်းခတ်မိသွားရာ       ဘညိန်း၏ရင်ထဲ၌ 

သမိ့ခ်နခဲါသွားရသည့န်ည်းတ ူေငရွ၏ီမျက်ှာကေလး 

မှာ ရှက်ေသွးများ တရှိန်ရှိန်တက်သွားေလ၏။ ေငွရ ီ

က  သူ၏မျက်ှာှင့်တစ်ထွာခန်အေဝးတွင ်တည်ရှိ 

ေသာ ဘညန်ိး၏ရင်အပ်ုကျယ်ကီးကိ ုမထင်မမှတ်ှင့် 

ကည့်ေနမိ၏။ 

မျက်လုံးက     အဓိပ ာယ်မဲ့ေသာအကည့်ကိ ု

ေဆာင်ေနေသာ်လည်း  ရင်ထဲမှာမူ   လ  င်းထန်ေသာ 

အဏ ဝါှယ် အေတွးရ၊ အစ်းစားရကျပ်ြခင်းများက 

မန်ုတိင်ုးြခယ်လျက်ရိှေနသည်။ ေငရွကီ ကွမ်းတစ်ယာ 

ညက်အတွင်းတွင်   ဘညိန်း   ဘာကုိေြပာေတာ့မည် 

ဆုိသည်ကုိသိ၏။ လွန်ခ့ဲေသာ သ  ကန်တွင်းတုန်းက 

ေငရွတီို၏ ပရုပိက်ုတန်းရာသို ဘညန်ိးက သငူယ်ချင်း 

တစ်သိုက်ှင့် ေရာက်ရှိလာကာ တလင်းထဲသို ေငွရီ 

ေကာက်ုိးုတ်ရန်အသွားတွင်  လိက်ုလံပီး  ေမတ ာ 

မ ဖို ေတာင်းပန်ခဲ့ဖူးေသာ်လည်း  ဘညိန်းမှာ   ေငွရီ 

ထံမှတိကျေသာအေြဖကိုမရခဲ့။   ယခုမူ   ြပန်လည် 

ေတွဆုံရပါပီ။      သူဘာေမးေတာ့မည်ဆိုသည်ကိ ု

သိထားရေသာေကာင့်   ေငွရီမှာ   တံေတွးနင်သလို၊ 

ရင်ကျပ်သလိ ုြဖစ်ေနရေတာ့သည်။ 

ေငွရီမှာ  ေြဖစရာ   ရှာမေတွတိုင်း   အေှာင့် 

အယှက်ြပမည့်သူကုိ ရှာမိ၏။ သုိေသာ်လည်း အရိပ် 

အေယာင်ေသာ်မ မြမင်ရ။      ဟုိတစ်ေခ ေလာက်မှာ 

ေတာ ့အေဖရိှပါသည်။ သူကလည်း  သိမည်မဟုတ်။ 

သူွားှစ်ေကာင်ှင့်သာ  တဟင်းဟင်း   တဟဲဟဲ 

လပ်ုေနုသံာမက ဘညန်ိးကိ ုြမင်ေသာေကာင့လ်ည်း 

ဘာမ သသံယြဖစ်မည်မဟတ်ုေသာေကာင့ ် အလပ်ု 

ပျက်ခံပီး ေလ ာက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်။ 

ေငွရ ီအေတွးရကျပ်၊ အေြဖရခက်ေနစ်မှာပင် 

ဘညိန်းက    ေငွရီ၏     ခုတ်လက်စေညာင်ကိုင်းကိ ု

ခပ်ဆတ်ဆတ်ကေလး  ခုတ်ချလိုက်ရာ   တစ်ချက် 

တည်းှင့် ြပတ်သွားေလသည်။

“က ဲ...”  ဘညိန်းက  ဓားကိ ု  လက်တစ်ဖက်မ ှ

ကိုင်ပီး   ေညာင်ပင်ကိ ု  ခပ်ွဲွဲမှီတွဲကာ   စကားစ 

လိုက်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက ်   ေငွရီမှာ    ရင်ထဲက 

တစ်သက်တာစာေပဆရှုင်ှင့ ်အမျိးသား 

စာေပဆုရှင်           ဆရာကီးဆင်ြဖက န်း 

ေအာင်သန်ိးသည်  မေကွးတိင်ုး  ဆင်ြဖက န်း 

မိနယ်     ယမ်းဖိုက န်းရာဇာတိြဖစ်သည်။  

၁၉၂၈  ခုှစ်  ိုဝင်ဘာလ    ၁၀   ရက်ေနတွင် 

အဘ ယာသမား  ဦးေရ စ၊ံ  အမ ိ ေဒ ေငဇွင်တိုက 

ဖွားြမင်ေသာ   သားသမီးေလးေယာက်အနက် 

စတုတ ေြမာက်သားြဖစ်သည်။ 

ဒတုယိကမ ာစစ်မတိင်ုမကီ ဆင်ြဖက န်း 

ဒစိတတ်ိေကာင်စ ီအေထာက်အပံခ့ ံ မလူတန်း 

ေကျာင်းှင့ ်ဆင်ြဖက န်း  ဦးဖိုးသန်ိး အလယ် 

တန်းေကျာင်းတိုတွင်  မလူတန်းှင့ ်  အလယ် 

တန်းပညာများသင်ခဲ့၏။   ဒုတိယကမ ာစစ် 

အတွင်းက  ဆင်ြဖက န်း   ဆရာွယ် အထက် 

တန်းေကျာင်းတွင်   အထက်တန်းပညာသင်ခဲ ့

၏။   ၁၉၅၅  ခှုစ်တွင်  ဂွတ လစ်ေကျာင်းသား 

ဂဏ်ု အလွတ်ပညာသင်ေကျာင်း၌    ဆက်လက်  

ပညာသင်ယခူဲရ့ာ ၁၉၅၇ ခှုစ်တွင်   တက သိလ်ု  

ဝင်တန်းစာေမးပွဲေအာင်ခဲ့သည်။

၁၉၅၀   ြပည့်ှစ်တွင်    ေြမြပင်ပစ ်

အေြမာက်တပ်ရင်း၌  သံုးှစ်ကာ အမ ထမ်းခ့ဲ 

ဖူးပီး ၁၉၅၁ ခုှစ်တွင် ေရ ဇင်ဟူသည့် ကေလာင် 

အမည်ြဖင့ ်ကဗျာများေရးသားခဲ့သည်။

ယင်းေနာက် ၁၉၅၂ ခုှစ်တွင် ဆင်ြဖက န်း 

ေအာင်သိန်းကေလာင်အမည်ကုိ   သံုးစဲွလာခ့ဲ 

သည်။

ဆရာကီးသည ်  စာအုပ်ေပါင်း     ၂၀၀ 

ေကျာ်၊ ဝတ ေဆာင်းပါးေပါင်း ၃၀၀၀ ေကျာ်ကိ ု

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

စာေရးဆရာကီး           ဆင်ြဖက န်း 

ေအာင်သိန်းသည်  အသက်  (၉၃) ှစ်အရယ် 

၂၀၂၁  ခုှစ်   ဇူလိုင်လ  ၁၅   ရက်  နံနက်၁၁ 

နာရခဲွီတွင်     ရန်ကန်ုမိ     သာေကတေနအမ်ိ၌  

လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။

ဆရာကီးဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်း 

ကိုယ်ေရးအကျ်း

ဖိုသွားရ၏။ မျက်လုံးကေလး ဝိုင်းဝိုင်းလည်သွား 

ေအာင် ကစားရင်းက တစ်ချက်သာေမာ့ကည့်ပီး 

ြပန်ငုံထားမိ၏။ 

“က ဲေငရွ၊ီ သ  ကန်တွင်းတန်ုးက ငါေြပာတာ 

ကိ ုေမသွ့ားပလီား၊ မေမေ့သးရင်လည်း အေြဖေပး 

ပါေတာ့ဟာ” 

ေငွရီက ဘာမ အေြဖမေပးတတ်၊ ေခါင်းကို 

အတွင်ငံုပီး လက်ှစ်ဖက်ကိ ု ပွတ်ေြခေနမသိည်။ 

စာမျက်ှာ  ၂၄ သို  



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၂၃ မှ

“ေငွရ.ီ.. ေငွရီ၊ နင် ဒီလိုပ ဲငါ့ကို ှိပ်စက်ေတာ ့

မှာလားဟင”် 

ဘညန်ိးက မမျိိင်ုမသပ်ိိင်ု ဗလုံးဗေထွးှင့ ်

ထပ်ဆင့်ေလာလိုက်ေသာ်လည်း ေငွရီမှာ ရှက်ရံ 

ေသာမျက်ှာြဖင့ ်လက်ေချာင်းကေလးများကိသုာ 

မဲပီးချိးေန၏။ ဘညန်ိးမှာ ေငရွ၏ီ နားသယ်ဆစံပ် 

မှ  ေမးဖျားသို  စီးဆင်းသွားေသာ   ေခ းစီးေကာင်း 

ကေလးကိ ု ေငးငံ့ကည့်ေနရာက ေမးဖျားမှသည ်

ေငွရီ၏တစ်ကိုယ်လုံးကို       သိမ်းကျံးကည့်မိ၏။ 

ေကာ့ရှင်းေသာ  လည်တိုင်ကေလးမှာ     ေခ းစို 

ေနကာ    ချပ်ရပ်တင်းေနေသာ   ပင်နီအက   ျကီ 

ကိုယ်ခ ာ၏ ကျစ်လျစ်ေြပြပစ်ြခင်းကိ ုေဖာ်ြပေန 

ေပသည်။  ဖျင်ကမ်းလုခံျည်မှာ   ေခ းြဖင့ရ် ဲေနေသာ 

ေကာင့ ်  ကပ်ေနြပန်ရာ   ဘညိန်းမှာ    သူမျက်စ ိ

ေအာက်မှ  ြမင်ကွင်းအတွက်  အသက် ှမှားလာရ 

ေတာ့၏။ 

“ေြပာပါေတာ့ ေငွရီရယ ်  ... မချစ်ဘူးလား 

ဟင်” 

ေငွရီက ပါးစပ်ကို ကိးစားပီးလ ပ်ကည့်၏။ 

ပါးစပ်က  ဖွင့်မရေချ။ သည်အခိုက်မှာပင် သူ၏ 

လက်ဖျားကေလးကိ ုယယုစွာကိင်ုတွယ်လိက်ုြခင်း 

ခံရေသာေကာင့် မျက်ှာမထားတတ်ေအာင် ပူထူ 

သွားရကာ 

“အို လ တ်ပါ၊ အေဖြမင်သွားပါလိမ့်မယ”်ဟု 

တန်ုရေီြခာက်ကပ်ေသာအသြံဖင့ ်မနည်းညစ်ထတ်ု 

ပီးေြပာလိုက်ရာ 

“ေြပာရင်လ တ်မယ်ဟာ၊   ေြပာပါ   ေငွရီရာ 

ချစ်သလားဟင”် 

ေငွရီကား မလ ပ်။

“ချစ်ဘူးလားဟင”် 

ဘာကိုမ မေြဖ။       တလူးလူးတလွန်လွန်  

ှင့်သာ   ုန်းကန်ေနေသာေကာင့ ်  ဘညိန်းမှာ 

မချင့်မရဲြဖစ်လာကာ  ဓားကိုလ တ်ချပီး   ပခုံး 

ကေလးကိ ုလှမ်းကိုင်လိုက်စ်မှာပင ်

“လူေလးေရ.... ေဟးလူေလး၊ ြမန်ြမန်လာပါ 

ဟ၊ ဓားယူခ့ဲပါဟ”ဟူေသာ  ကိုေဆးိုး၏  မ ှုိင် 

မ  က်ုိင် ေအာ်လုိက်သံှင့်အတူ ွားတစ်ေကာင်၏ 

ေသေကာင်ေပါင်းလ ဲ  ေအာ်သံမျိးကိုပါ   ေရာေှာ 

ကားလိုက်ရေသာေကာင့် ဘညိန်းမှာ ရင်ထဲတွင ်

ဒိန်းခနဲြဖစ်သွား၏။  မျက်လုံးကပါ  ဝိုင်းသွားရပီး 

ေြမာင်းေပါင်ေပ သို ေြပးတက်ကာ ေပါက်ပင်ရင်းမ ှ

ဓားမတိုေလးကိုေကာက်ယူလျက်  လယ်ကွက်ထဲ 

သို  ခုန်ဆင်းသွားသည်တွင်   ေြခမကိုင်မိ လက် 

မကိုင်မိှင့ ်ထမ်းပိုးတုံးဆီေြပးလိုက်၊ ထွန်တုံးဆီသို 

ြပန်ေြပးလာလိုက်ြဖစ်ေနေသာ ကိုေဆးိုးကိ ုြမင်ရ 

သည်။ 

ထွန်သန်ှစ်ခုကားသို      ေြခှစ်ေချာင်းလုံး 

ပစ်ဝင်ကာ တုံးလုံးလဲပီး ငယ်သံပါေအာင် ေအာ်ေန 

ေသာ အတိုင်ဘက်မှ ေကျာက်နီကိုပါြမင်ရသြဖင့ ်

ေရှသိုေြပးသွားပီး ထွန်သန်ှစ်ခုကို ဖမ်းတုပ်ထား 

သည့ေ်နရာမှ   ေလ ာ်ချက်ကိ ု  ြဖတ်ပစ်လိက်ုေလ၏။

ထွန်သန်ှစ်ေချာင်းမှာ ေလ ာ်ချက်ြပတ်သွားသြဖင့ ်

ကားခနဲြဖစ်သွားကာ ထမ်းပိုးေအာက်ရှိ ကန်လန်  

ေပ တွင် တင်ေနရာက ေြမေပ သို ြပတ်ကျသွားမ ှ

ေကျာက်နီမှာ လူးလဲပီးထိုင်ေတာ့၏။  

ဘညိန်း၏     ရင်ထဲတွင်    တုန်ေနသည်။ 

ေကျာက်နီကိုကည့်ပီး မျက်ရည်လည်လာမိသည်။ 

ေကျာက်နီမှာ           မျက်လုံးကီးြပးထွက်ေနပီး 

တစ်ကိုယ်လုံးမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်ေနသည်။ 

“ေကျာက်နီ ... ေကျာက်နီ ...” 

ဘညိန်းက ငိုသံပါကီးြဖင့်ေခ ပီး ေကျာက်နီ 

၏ေခါင်းကို ပွတ်ေပးလိုက်ရာ ေကျာက်နီက ဂူးခနဲ 

တစ်ချက်ြမည်လျက ်နားရက်ကိ ု ဆင့်ေထာင်ထား 

လိုက်၏။ 

ေကျာက်နီ၏   ြဖစ်ရပုံမှာ   ကန်သင်းေထာင့ ်

တစ်ခုသိုအေရာက်တွင်  ေနာက်သို   တံေတာင် 

ဆစ်ချိးပီး ြပန်အေကွ၌   သူက   အတိုင်ဘက်ကမို 

အသာကေလး   ေနာက်ဆုတ်ေပးသည်။  သိုရာတွင် 

အလှည့်ွားက အလှည့်ေှးေနစ်၌ ေကျာက်နီက 

ြမန်ြမန်ဆုတ်လိုက်ေသာအခါ          အားလွန်ပီး 

ေနာက်ေြခှစ်ေချာင်းက ထွန်သန်တွင်းသိုဝင်သွား 

ကာ အလှည့်ွား၏အားကို မခံိုင်ဘဲ လဲသွားရာ 

လည်ပင်းက ထမ်းပုိးတွင်းမှာ၊ ေြခက ထွန်သန်တွင်း 

မှာြဖစ်သွားေသာေကာင့ ်တစ်ကိုယ်လုံးကိ ုလိမ်ချိး 

ထားသလို ြဖစ်သွားရေလသည်။ 

အဘယ်မ  ေကာက်လန်တန်ုလ ပ်ေနသည်ကိမု ူ

ငယ်သံပါေအာင် ေအာ်ေသာအသံှင့် တဆတ်ဆတ် 

တန်ုေနြခင်းများက ေဖာ်ြပေနကာ အဘယ်မ ခရံခက် 

ေကာင်းကိုမူကား      ြပးကျယ်ဝိုင်းစက်ေနေသာ 

မျက်လုံးအစုံက သက်ေသခံေနေပ၏။ 

“ေတာ်ပါေသးရဲကွာ၊      အဆင်မသင့်လိုသာ 

ေနာက်ေြခှစ်ေချာင်းကျိးသွားရင်  တုိေတာ့အငတ်ပဲ” 

ကိေုဆးိုးက ေကျာက်န၏ီ ေြခေထာက်များကိ ု

ဆပ်ုနယ်စမ်းသပ်ကည့ရ်င်းေြပာရာက “က ဲလေူလး၊ 

သွားရေအာင်ေဟ”့ဟု   တစ်ဆက်တည်းေြပာကာ 

ထွန်တံုးကုိ ထမ်းပိုးတုံးေပ သို  ေြပာင်းြပန်လှည့တ်င် 

လိုက်ေလသည်။ 

ဘညိန်းက ေရဘူး၊ ထမင်းကမ်းပြခပ်၊ ဓားမ 

စသည်များကိ ု ေတာင်းထဲသိုထည့်ပီး    ထမ်းကာ 

ကိုေဆးိုးေနာက်မှလိုက်လာ၏။        ဟိုဘက်ရှ ိ

လယ်ကွက်တွင်းမှာမ ူတင်ကျးီှင့ ်ဝန်ပိငှုက်ကီးများ 

သည် အပ်ုကီးများလိ ုရပ်ေနကကာ ေဖွးေဖွးလ ပ်ေန 

ေသာ ေဝသာလဗီျိင်းအပ်ုသည် ေြမြပင်ကိ ုေြပးလ ား 

ထုိးဆိတ်ေနသည်ကုိ ြမင်ရြခင်းအားြဖင့ ်ေရသွင်းေန 

ေကာင်းသိရေပ၏။ 

ဘညိန်းမှာ   ေကျာြပင်ကိ ု   မီးဖုတ်ထားေသာ 

လှံြမြမှင့ ်  ထိုးလိုက်သည့်ှယ ်ပူေလာင်လာေသာ 

ေနကိပုင် ဂမုထားိင်ု၊ ေငရွကီိမုျား ြမင်ရဦးေလမည် 

လားဟု   လှည့်ကည့်၏။    အရိပ်ကေလးေသာ်မ  

မြမင်ရေသာေကာင့ ်         သက်မကို  က်ချလိုက် 

မိသည်။ 

ဘဝဆိုသည်မှာ   လွမ်းပင်ရိပ်၌     ငိုေမာကာ 

လွမ်းကဗျာဖဲွသေီနြခင်းမဟတ်ု။ ချစ်သစ ာကိ ုမ  ိင် 

ထားပီး   ချစ်အားသန်ေနြခင်းသည်လည်း    ဘဝ 

မဟတ်ု။ ချစ်ထံုးကုိမေှာင်သာမီပင် ဘဝ၏ရပ်တည် 

ေနေရးအတွက် ေပ ေပါက်ေသာမီးတုိကုိ ြငမ်ိးရြခင်း 

သည်   ဘဝပါကလားဟူ၍   မသိေသးေသာ်လည်း 

လက်ေတွကား ခံစားေနရေပပီ။  

ွားှစ်ေကာင်ှင့ ်ကိေုဆးိုးမှာ  လယ်ကွင်းထရိှဲ 

လှည်းလမ်းအတိင်ုး လွန်သွားကပြီဖစ်ေသာေကာင့ ်

ဘညန်ိးမှာ ြဖတ်လမ်းက လိက်ုရန်အတွက် ေြမာင်း 

၏ေြမာက်ဘက်ရှိ   ကိုသာဇံ၏   လယ်ကွက်ထဲသို 

ြဖတ်ဆင်းလိုက်သည်။ 

“အို ..    အို ..   က တ်”    ေတာင်ပိုရှိေသာ 

ေြမေြပာင်ေြပာင်ကုန်းကေလးေပ သို  လယ်ကွက် 

ထဲမှ တက်လိုက်မိသည်ှင့်တစ်ပိင်နက ် ြပန်ကျ ဲ

ေနေသာ သုံးဘက်ခ န်   “ဆူးေလဆူး”   များကို 

နင်းမိေသာေကာင့ ်   ေအာ်မိကာ  ပထမနင်းမိ၍   

ဆူးစူးေသာေြခေထာက်ကိ ု    ဖွထားရန်အတွက်  

ေနာက်တစ်ဖက်ကိ ုေြမေပ သို ချလိုက်ြပန်၏။ 

“အလို ... အလို၊ အင်းဟင်း ...” 

အကူအပ့ံအြဖစ်ရပ်တည်ရန်   ရည်မှန်းေသာ 

ေြခေထာက်ကိုပါ  ဆူးေလဆူးများက   ပ တ်သိပ် 

စူးဝင်ကြပန်သည်။ 

“ဟယ် ... ဒါေလာက်စူးချင်တာ စူးဟ” 

ဘညိန်းက  ဆူးေတွကို   ကုန်းပီးုတ်မေန 

ေတာ့ပါ။    ဆူးစူးေနေသာေြခဖဝါးကုိ          အြခား 

ေြခေထာက်တစ်ခုှင့ ်       ပွတ်သပ်ပစ်လိုက်ြခင်း 

အားြဖင့ ်ဆူးေတကွိ ု ေခ ပစ်ကာ   ေြမှင့ဖ်ဝါးပွတ် 

တိက်ုပီး ေလ ာက်သွားေလ၏။ ေလ ာက်သွားေသာ 

ေြခလှမ်းတုိင်း၌ ဆူးမစူးသည့်အခါလည်း  ရိှပါ၏။ 

ဆူးစူးလ င်    ေြခေထာက်ချင်း   ပွတ်ပစ်လုိက်ကာ 

ဆက်လက်ေလ ာက်သွားေလ၏။ ထိုေကာင့် ဘဝ 

ဆုိသည်မှာ လွမ်းြခင်း၊ ေဆွးြခင်းေကာင့်သာ မဆို 

ထားှင့်၊ ကမ်းတမ်းခက်မာေသာ ဘဝမုန်တုိင်း၏ 

ိက်ုပတ်ုြခင်းကိခုရံေသာအခါမှာပင် ငိဖုို၊ ညည်းည 

ဖိုမဟတ်ုေပ။ မသသိေယာင်၊ မခစံားရသေယာင်ှင့ ်

ခိင်ုခိင်ုကီးေလ ာက်သွားရြခင်းသည်သာ     ဘဝမည် 

ေပသည်တကား။  ။

(ဆင်ြဖက န်းေအာင်သန်ိး၏    “ကိေုဆးိုး   

ဝတ တိုေပါင်းချပ်” စာအုပ်မှ “ဘဝကို   ဖွင့်ဆို 

မှာ”  ဝတ တိုကို  စာေရးသူ၏မိသားစ ု ခွင့်ြပ 

ချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

စာတည်း)

ေွသီးှံ စိုက်ဧက  ၁၈၇၆၀ ေကျာ်အတွက် မန်းေချာင်းေရေလှာင်တမံမှ ေရြပည့်ဝစွာ ေပးေဝသွားမည်
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

မေကွးတုိင်းေဒသကီး   ငဖဲမိနယ်ရိှ 

မန်းေချာင်း   ေရေလှာင်တမံတွင ် 

လက်ရှိ        ေရေပးေဝိုငမ်ည့်   

ေရေလှာင်ပမာဏ        ဧကေပ  

၈၃၂၅၀ သုိေလှာင်ထားပီး ေွသီးံှ   

စိက်ုဧက   ၁၈၇၆၀ ေကျာ်အတွက်   

ေရြပည့်ဝစွာ     ေပးေဝသွားမည ် 

ြဖစ်ေကာင်း      မင်းဘူးမိနယ ် 

ဆည်ေြမာင်းှင့ ် ေရအသုံးချမ စမီ ံ

ခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမှ  သိရသည်။

“မန်းေချာင်းေရေလှာင်တမံထဲ 

စီးဝင်တဲ့  သိုေလှာင်ေရကိ ု  တမံ 

ေအာက်ဘက်မှာရှိတဲ့ စိုက်ဧက 

ေတွ  ေရေပးေဝပါတယ်။  အရင် 

ှစ်က  ေွသီးှံက  ၄၁၉  ဧက၊ 

မိုးစပါး  ၃၂၃၉၂  ဧက  စိုက်ပျိး 

ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ေကာင့်မို  အရင် 

ှစ်က  ဆည်ေရေသာက်  စိက်ုဧက 

စုစုေပါင်း  ၃၂၈၁၁ ဧက အတွက် 

စုိက်ပျိးေရ  ေပးေဝိုင်ခ့ဲပါတယ်။ 

အခုှစ် မိုးစပါး စိုက်ဧက ၃၂၃၉၂ 

ဧက အတွက် စိုက်ပျိးေရေပးေဝ 

ိုင်ခဲ့ပီးေတာ့  လာမယ့်ေွသီးှံ 

စိက်ုဧက   ၁၈၇၆၀  ေကျာ်အတွက် 

မတ်လ  ၁   ရက်ေနက   စပီး 

စိုက်ပျိးေရ       ေပးေဝသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။  ဒါ့ေကာင့ ် ယခုှစ် 

မိုးစပါးနဲ  ေသွီးံှ စစုေုပါင်း   ဧက 

၅၁၁၅၂  ဧကအတွက်  တိုးတက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမှာ     ြဖစ်ပါ 

တယ်”   ဟု   မင်းဘူးမိနယ ်

ဆည်ေြမာင်းှင့ ် ေရအသုံးချမ စမီ ံ

ခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ  ဦးစီးအရာရိှ 

ဦးမျိးဇင်သက်က     ေြပာကား 

သည်။

အဆိုပါ      ေရေလှာင်တမံကိ ု

၁၉၉၅  ခုှစ်က   ငဖဲမိနယ်ရှိ 

မန်းေချာင်းေပ တွင် တည်ေဆာက် 

ခဲ့ပီး  ဆည်အလျား ေပ ၄၄၈၀၊ 

အြမင့်  ၁၃၅  ေပ၊  ကန်ေရြပည့ ်

ေရေလှာင်ပမာဏ         ဧကေပ  

၁၂၀၀၀၀ ှင့်     ေရဆင်းဧရိယာ  

၁၃၆  စတရုန်းမိင်ုရိှသည့ ် ေြမသား 

ေရေလှာင်တမ ံ      အမျိးအစားြဖစ် 

သည်။

“ေတာင်သူေတွ     အတွက် 

စိုက်ပျိးေရဆိုတာ   အသက်ပါ။ 

က န်ေတာ်တိုေဒသက   အပူပိုင်း 

ေဒသဆိေုပမယ့ ်    ဆည်ေရရရိှတဲ ့

အတွက်  ေွ ၊  မိုး ၊ ေဆာင်း 

တစ်ှစ်ပတ်လုံး      စိုက်ပျိးိုင ်

တယ်။  က န်ေတာ်တို  ေဒသက 

ေတာင်သူေတွက     မိုးကိှမ်း၊ 

မိုးစပါး၊  ေွစပါး   ဒါမှမဟုတ် 

မုိးစပါး၊  ကုလားပဲ၊  ေွှမ်း ဆုိပီး 

သီးံှပုစံ ံ ှစ်မျိးကုိေတာ့  စိက်ုပျိး 

ကတာများတယ်။     အခုေတာ့ 

မိုးစပါး ရိတ်သိမ်းေနကပီးေတာ ့

မတ်လဆို  ေွသီးှံ  ြပန်စိုက်က 

ေတာ့မှာ   ြဖစ်ပါတယ်။   ဒီလို 

ရာသပီတ်လုံး  စိက်ုိင်ုတဲအ့တွက် 

ဆည်ေရဟာ ေရ ပါပဲ”ဟ ု မင်းဘူး 

မိနယ်        ကူရာေကျးရာမ ှ

ေတာင်သ ူ  ဦးစန်းေအာင်က  ေြပာ 

သည်။ 

ေအာင်မင်းဟန်

ဓာတ်ပုံ-ေနသစ်

ေဆာင်းသီးှံ စိုက်ေတာင်သူများအား မျိးေစ့များှင့်
ဓာတ်ေြမသဇာများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ကသာ ဒီဇင်ဘာ ၂၄

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး  အင်းေတာ် 

မိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးမှးုံးတွင် 

ဒီဇင်ဘာ  ၂၃  ရက်က   ေဆာင်း   

သီးံှ(သီးထပ်)စိက်ုေတာင်သမူျား 

အား မျိးေစ့များှင့် ဓာတ်ေြမသဇာ 

များေထာက်ပ့ံေပးအပ်ပဲွ  ကျင်းပ 

ေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါ        အခမ်းအနားသုိ 

အင်းေတာ်မိနယ်  စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲဥက          ဦးမင်းိုင်ေအာင်၊  

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန    ဦးစီးမှး 

ေဒ လွင်လွင်ု၊       စိက်ုပျိးေရးပညာ 

ရှင်ဝန်ထမ်းများ  စုစုေပါင်း  ၅၀ 

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

အခမ်းအနားတွင် အင်းေတာ်မိ 

နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက   ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက ေဆာင်းသီးှံ 

(သီးထပ်) စိက်ုပျိးိင်ုေရးအတွက်  

ေတာင်သမူျားအား ေရဆင်းစပ်မျိး 

ေနကာ-၁၊ ေရဆင်း-၈(ကုလား 

ပဲမျိး)၊   ေရဆင်း-၆(ပဲပုပ်မျိး)၊ 

စားေတာ်ပဲ(ေဒသမျိး)များှင့် ဓာတ် 

ေြမသဇာများ ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ခဲ ့

ပီး အင်းေတာ်မိနယ်စိက်ုပျိးေရး

ဦးစီးမှး ဦးသိန်းခုိင်ှင့် ဒုတိယဦးစီး 

မှး ဦးသာဆန်းတုိက ေဆာင်းသီး 

ထပ်စိုက်ဧကများ ြပည့်မီစွာစိုက ်

ပျိးိင်ုရန်၊ မျိးေကာင်းမျိးသန်များ 

သုံးစွဲကရန်၊     ေရဆင်းစပ်မျိး 

ေနကာ - ၁ စနစ်တကျစိုက်ပျိး 

နည်းစနစ်များအား အေသးစိတ် 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။             ေအးြမသက်ထား



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

ေလာင်းလုံးဘုတ်က န်းသို ေရာက်ခဲ့သည ်

အခက်အခဲများကားမှ

သွားေရာက်ခဲ့ရာတွင ်   ေွ၊   မိုး၊  ေဆာင်း  

ရာသမီေရးသွားခဲရ့သြဖင့ ်    ရာသဦတဆုိုးရားေသာ 

အေြခအေနများတွင်ပင ်    ေလယာ်ြဖင့်လည်း 

ေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ်ကားြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ အြမန် 

စက်ေလြှဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ သစ်သားစက်ေလြှဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊  အဆင်ေြပသလုိ ကံသလုိ သွားခ့ဲ 

ရသည်။ အချိေလယာ်ခရီးစ်များတွင် ရာသဦတ ု 

ဆိုးရားမ ေကာင့်    ေလယာ်တုန်ခါမ ြဖစ်ြခင်း၊ 

တစ်ခါတစ်ရံ ေလပင့်တင်အားမဲ့ြခင်း သိုမဟုတ်  

ေလဟာနယ်မြိခင်းေကာင့ ်ေလယာ်တ်ုတရက် 

ြပတ်ကျြခင်း  ြဖစ်ေပ သြဖင့ ်မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ 

ဘုရားတခဲ့ရသည်များလည်း  ကံေတွခဲ့ရသလို   

၁၀ ေပခန်ြမင့ေ်သာ လ  င်းလုံးကီးများ၏ ိက်ုခတ် 

မ ေကာင့ ်ေလထေဲြမာက်တက်ပီး စက်ေလေှပ သို 

ြပန်အကျတွင် ေလှှင့်ိုက်မိကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရြခင်း၊  ကမ်းမြမင်လမ်းမြမင်ေသာ ပင်လယ်ြပင ်

ကီးထဲတွင ်စက်ေလှပျက်ြခင်း၊  ေသာင်တင်ြခင်း

စသည့အ် ရာယ်အခက်အခမဲျားကိလုည်း ကံေတွ 

ခဲ့ရသည်။

မည်သိုပင်အခက်အခဲများကိ ု ကံေတွရေစ 

ကာမူ    ခရီးသွားဌာနတွင်   တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေနေသာမမိအိဖို လပ်ုိင်ုခွင့ရိှ်သေလာက်၊ လပ်ုကိင်ု 

ခွင့ရ်သေလာက်အတွင်းမှ ခရီးသွားလပ်ုငန်း ဖံွဖိး  

တိုးတက်ေရးအတွက ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမ သာ 

အေထာက်အပံရ့ရိှသည်ြဖစ်ေစကာမ ူေပးအပ်ေသာ 

ရည်မှန်းချက်ကိ ုအေကာင်းမွန်ဆုံး စိတ်ေစတနာ 

ြဖင့်   ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်  အခက်အခဲများ 

ကားမ ှရရှိလာေသာရလဒ်များြဖစ်၍ ေကျနပ်စွာ 

လက်ခံမိပါသည်။

ခရီးစ်ရှာေဖွ

ထားဝယ်ခိုင ်  ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံဖိးေရး 

အတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင်  

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့ ် ေလာင်းလုံး 

ဘုတ်က န်း ေနချင်းြပန်ခရီးစ်ပါဝင်ပီး အဆိုပါ 

ခရီးစ်တစ်ခု     ေပ ေပါက်လာေစေရးအတွက ် 

ထားဝယ်ံုးမှ တာဝန်ခှံင့ဝ်န်ထမ်းများ၊ ထားဝယ် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှ   တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ေဒသခြံပည်သမူျား၊ တပ်မေတာ်(ေရ)မှ တာဝန်ရိှသ ူ

ြမင့်ေထွး(ဟိုတယ်/ခရီး)
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံဖိးေရးအတွက် ခရီးစ်ေဒသအသစ်များရှာေဖွြခင်း၊ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ ခရီးစ်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ခရီးစ်ေဒသများ 

ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမေဲရး ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ခရီးသွားလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များေမွးထတ်ုြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးအတွက် အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွ၊ 

အသိပညာေပးပွဲြပလုပ်ြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အခွင့်အလမ်းများေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းေဖာ်ေဆာင်ရန်အတွက ်နယ်ေြမကွင်းဆင်းြခင်း၊ 

ေဒသခံြပည်သူလူထုှင့်ေတွဆုံြခင်း၊ လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းေနရာ ေရးချယ်ြခင်း စသည့်အေကာင်းြခင်းရာမျိးစုံြဖင့ ်ထားဝယ်၊ မိတ်၊ ေကာ့ေသာင်း 

ေဒသများသို အကိမ်ကိမ်ေရာက်ခဲ့ဖူးပါသည်။

အမည်  - ြမင့်ေထွး

ကေလာင်အမည ် - ြမင့်ေထွး(ဟိုတယ်/ခရီး)

ရာထူး  -    ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်

အသက် - ၅၇ ှစ်

ပညာအရည်အချင်း- ဝိဇ ာဘွဲ(စစ်တက သိုလ်)

ေဆာင်းပါးရှင်၏ ကိုယ်ေရးအကျ်း

များ၏ ပူးေပါင်းပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်ေပးမ များက  

အဓိကအေထာက်အပံ ့ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။

ထားဝယ်မိသည် တိင်ုးေဒသကီးုံးစိက်ုရာမိ 

ြဖစ်ေသာ်လည်း မတ်ိ၊ ေကာေ့သာင်း မိ ှစ်မိထက်  

ခရီးသွားလုပ်ငန်း     အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။ 

ထားဝယ်ခိုင်တွင ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ဝင်ေပါက်  

ထွက်ေပါက်ြဖစ်သည့်  ထီးခီးနယ်စပ်ဂိတ်ရှိသြဖင့ ်

ထိုင်းိုင်ငံသားများှင့်     တတိယိုင်ငံသားများ 

လာေရာက်လည်ပတ်ခွင့်ရေသာ်လည်း    မိတွင်း 

ခရီးစ်များသာ လည်ပတ်ိုင်ပါသည်။ သိုအတွက်  

က န်းပတ်ခရီးစ်များ    ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ိုင်ပါက 

တည်းခိုေနထိုင်မ   ရက်ပိုမိုလာမည်ြဖစ်၍   အဓိက 

ေရလပ်ုငန်းြဖင့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပေနေသာ  

စမ်းလှမ်းရာေလးတွင်   လူထုအေြခြပခရီးသွား  

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ပီး    စမ်းလှမ်းရာမှတစ်ဆင့ ်

က န်းလည်ပတ်ခရီးစ်ကိ ု  ေဆာင်ရက်ရန်   ရှာေဖွ  

ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။

စမ်းလှမ်းေကျးရာ

စမ်းလှမ်းရာသည ်  ထားဝယ်မိ၏အေနာက ်

ဘက် ၂၁ မိုင်အကွာတွင်ရှိပီး  ေမာ်ေတာ်ကားြဖင့ ်

သွားေရာက်ပါက  မိနစ်  ၄၀  ခန်  ကာြမင့်ပါသည်။ 

ေကျးရာတွင ်  အိမ်ေြခ   ၄၀၀  ခန်ရှိကာ  ြမန်မာ၊ 

ထားဝယ်လူမျိးများ  စုစုေပါင်း   ၂၀၀၀  ခန်  ေနထိုင် 

ကကာ   ေရလုပ်ငန်း၊   ဥယျာ် ခံလုပ်ငန်းများြဖင့ ်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပကပါသည်။ 

ေနစ်တံငါေလှများ ဆိုက်ကပ်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီး 

ရမေိသာ ငါးများကိ ုငါးဒိင်ုများထသွံင်းြခင်း၊ ပင်လယ် 

ြပင်တွင် လုိအပ်သည့်ေရခဲများ၊ ေရများ၊ အစားအစာ 

များ  ြဖည့်တင်းြခင်း၊   ရပ်နားအိပ်စက်ြခင်းတိုြဖင့ ်

ေရလုပ်သားတို၏ပီြပင်ေသာဘဝကို  ေတွရှိိုင်ပါ 

သည်။  ထုိအြပင်  ေတာင်တန်းများ၊   သစ်ေတာများ၊ 

ေကျးငှက်များရှိြခင်းေကာင့ ်    Trekking    ခရီးစ် 

ကိုလည်း    ေဆာင်ရက်ိုင်ပါသည်။   အထူးသြဖင့ ် 

စမ်းလှမ်းလထူအုေြခြပ ခရီးသွားလပ်ုငန်းမှတစ်ဆင့ ်  

က န်းလည်ပတ်ခရီးစ်ကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် 

အနီးဝန်းကျင်ရှိဘုတ်က န်းသည်  အသင့်ေတာ်ဆုံး 

အေြခအေနတွင်ရှိသည်ကိ ုေတွရသည်။

ေလာင်းလုံးဘုတ်က န်း

ဘုတ်က န်းသည်   ေမာင်းမကန်ကမ်းေြခမ ှ

ေရပိုင် ၁၆ မိုင်ခန်ကွာေဝးပီး   စမ်းလှမ်းေကျးရာမ ှ  

ေရမုိင်  ၁၁ မုိင်ခန်ကွာေဝးပါသည်။   အထက်က န်း/

ေအာက်က န်း  ှစ်က န်းရိှပီး စုစုေပါင်း ဧက  ၁၅၀၀  

ခန်ကျယ်ဝန်းပါသည် ။ ေမ ာ်ရစ်ကမ်းေြခမှ ဘတ်ုက န်း 

သို သစ်သားစက်ေလြှဖင့ ်သွားေရာက်လ င် ှစ်နာရခဲွီ 

ခန် ကာြမင့်ပီး Speed Boat ြဖင့်  သွားေရာက်လ င်  

မိနစ် ၄၀  ခန်ကာြမင့်ပါသည်။  စမ်းလှမ်းကမ်းေြခမှ 

ဘုတ်က န်းသို      သစ်သားစက်ေလှြဖင့်သွားလ င်  

တစ်နာရီခွဲခန် ကာပီး  Speed  Boat ြဖင့်သွားလ င်  

၂၅ မိနစ်ခန်  ကာပါသည်။   ေလာင်းလုံးဘုတ်က န်း 

တွင်  ပင်လယ်ြပင်လုံ ခံေရးှင့ ်  စိုးမိုးေရးအတွက ် 

တပ်မေတာ်(ေရ) မှ  စခန်းထိုင်အေြခချ  ေစာင့်ကပ ်

လျက်ရှိပါသည်။ 

သိုအတွက်   တပ်မေတာ်(ေရ)မှ   ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ကပ်ေနသည့ ်ဘတ်ုက န်းရိှ  သေဲသာင်ေြခေအာ်  

အချိှင့်    ခရီးသွားအရင်းအြမစ်များကိ ု  ခရီးသွား  

လုပ်ငန်းတွင် အသုံးြပခွင့်ရရှိေရးအတွက ် ေလ့လာ 

ေဆာင်ရက်ရန် ေမ ာ်ရစ်ကမ်းေြခမှ ေလာင်းလုံးဘတ်ု 

က န်းသို Elegent Myanmar ပိင်ု သစ်သားစက်ေလြှဖင့ ်

သွားေရာက်ခဲပ့ါသည်။ က န်ေတာ်တိုအဖဲွ သွားေရာက် 

ေလ့လာသည့်အချနိ်မှာ  ထားဝယ်မိ အေနာက် 

ေတာင်ဘက်  ၄၃ မိင်ုခန်အကွာ  ပင်လယ်ြပင်အတွင်း 

သို တပ်မေတာ်ေလယာ်  Y.8F.200  ပျက်ကျအပီး   

သုံးလခန်အကာတွင် သွားေရာက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ေလာင်းလုံးဘုတ်က န်းမေရာက်မီ       စက်ေလှ 

လမ်းေကာင်းမ ှ  သုံးမိုင်ခန်အကွာတွင ် သေ  ဘာ 

တစ်စင်းကိုေတွရှိရ၍      စက်ေလှေမာင်းသူကိ ု

ေမးကည့်ရာ  Y-8 ေလယာ်မှ  ပျက်စီးဆုံး ံးမ  

များကို ရှာေဖွေနေသာ စစ်သေ  ဘာြဖစ်ေကာင်း 

သရိှိရပါသည်။ တပ်မေတာ်မသိားစဝုင်များအတွက် 

ရေဲဘာ်ရဘဲက်စတ်ိပသီစွာြဖင့ ် အချန်ိကာလများစွာ 

ေပးအပ်၍ နက်  င်းလှေသာ  ပင်လယ်ေရေအာက် 

အတွင်း   စွန်လ တ်စွန်စားစွာရှာေဖွေနကေသာ  

တပ်မေတာ်(ေရ)  သူရဲေကာင်းများကိ ု ေလးစား 

ဂုဏ်ယူမိသည်။

ဘုတ်က န်း၏     ကမ်းေြခသဲေသာင်ြပင်မှာ 

မကျယ်ဝန်းလှ၊  ကမ်းေြခဆင်ေြခေလ ာ  ေြပြပစ်မ  

မရိှေသာ်လည်း ေရကည်လင်မ ေကာင့် ေအာက်ေြခ  

ကမ်းြပင်ရှ ိသ ာေကျာက်တန်းများအကားတွင ်

မီမိုငါးများ၊    သံပြခပ်များ  သွားလာလ ပ်ရှားေန 

သည်ကိ ုအတိင်ုးသားေတွရသည်။  သပံြခပ်များ၏  

ဆူးေတာင်များမှာ     အဆိပ်ြပင်းလှသည်ဟု 

သရိသြဖင့ ် ၎င်းတိုှင့ေ်ဝးရာ၊  သ ာေကျာက်တန်း  

များှင့လွ်တ်ကင်းရာ သေဲသာင်တွင်စက်ေလေှပ မှ 

ဆင်းပီး တပ်စခန်းသိုဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။

ကိတင်သတင်းေပးပိုထားမ ေကာင့ ်ေရတပ် 

စခန်းတာဝန်ခံက ငါးပုပ်ေြခာက်မီးကင ်ဆီဆမ်း  

ှင့် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပင်လယ်ငါးကင်တုိြဖင့် 

အသင့ေ်စာင့်ကိဧည့ခ်ပံါသည်။ က န်ေတာ်တိုအဖဲွ 

ကလည်း   ပါလာေသာစားေသာက်စရာများြဖင့ ်

ြပန်လည်ဧည့်ခံရင်း   ဘုတ်က န်းတွင်  ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းအတွက်      အေထာက်အကူြပေသာ 

သေဲသာင်များ၊ သ ာေကျာက်တန်းများ၊ Dive  Site  

များအြပင ်  ကမ ာလှည့်ခရီးသွားများ   ေငွေကး 

အကန်ုအကျခကံာ တကူးတက လာေရာက်ေလလ့ာ  

ကည့် တတ်ေသာ  ရှားပါးသည့ ်Whale Shark  

များ  လာေရာက်ကျက်စားတတ်သြဖင့ ်  ခရီးစ် 

ရှားပါးေသာ  ထားဝယ်ေဒသတွင ် ခရီးစ်အသစ် 

တစ်ခု    ေပ ထွန်းလာေရးအတွက ်   လာေရာက ်

ေလ့လာြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်   က န်းကိုေလ့လာ 

ခွင့ြ်ပရန် ေမတ ာရပ်ခရံာ ခွင့ြ်ပခဲသ့ြဖင့် ဘတ်ုက န်း 

ရှိ     ေသာင်ြဖတ်ေအာ်ှင့ ်   အုန်းပင်ေအာ်တိုကို 

သွားေရာက်ေလလ့ာကပါသည်။ ေသာင်ြဖတ်ေအာ် 

ှင့ ်အုန်းပင်ေအာ်တုိမှာ အေရှအေနာက်  ဆက်စပ် 

ေနမ ေကာင့ ်ေတာတွင်းခရီးသွားလာမ အစအီစ်ပါ  

ခရီးစ်တွင်   ထည့်သွင်းေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်း 

ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။

စာမျက်ှာ ၂၆ သို 

က န်းေပ တွင်   သက်တမ်းရင့ ်အမဲစမ်ိးသစ်ေတာကီးများ၊ ေကျးငှက်သတ ဝါများ 

စုံလင်စွာရှိကာ ေရချိလည်းထွက်ရှိပါသည်။ တံငါေလှများ  ဆိုက်ကပ်မ မရှိ 

ြခင်းေကာင့ ်ကမ်းေြခသေဲသာင်ြပင်မှာ ြဖေဖွးသနစ်င်စွာတည်ရိှကာ ေရေအာက်     

သ ာေကျာက်တန်းများကိလုည်း လှပစွာေတွရိှရသည်။   ကမ်းေြခသေဲသာင်ြပင်ရိှ 

ေကျာက်တုံးများမှာ     ပင်လယ်ေရလ  င်းများ၏  ိုက်ခတ်ပွတ်တိုက်မ ေကာင့် 

ေကျာက်ဆစ်ထွင်းထုထားသက့ဲသိုြဖစ်ေနသည်ကိုေတွရပီး ခု၊ ကမာေကာင် 

များ၏ အခံွများစွာကိုလည်း ေတွရှိရသြဖင့် တိမ်ြမပ်ေနေသာက န်းတစ်က န်း

သဖွယ် သဘာဝအတုိင်းရိှေနေသး၍ ခရီးသွားဧည့သ်ည်များ ကိက်ှစ်သက်ကမည်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၇)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၃)၊ ေြမဧရိယာ (ဝ.ဝ၅၅) ဧကရှိသည့်အနက်မှ တရားဝင် မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်အမှတ(်၅၀၃)၊ ေြမဧရိယာ (ဝ.ဝ၅၅) ဧကရှိသည့်အနက်မ ှတရားဝင ်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ 

ေြမအကျယ် (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ) (ေဘးေြမကွက်-၅၀၄/ခ ှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိရာအြခမ်း)ရှိ ေြမအကျယ ်(၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ) (ေဘးေြမကွက-်၅၀၄/ခ ှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိရာအြခမ်း)ရှိ 

ဦးလှြမင့် အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်”ဦးလှြမင့ ်အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ”်

တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းတိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါ ေြမကွက်အား အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားပီး လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 

ပါေကာင်း အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ် ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်း မရိှပါေကာင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်းများြပသ၍  
ကတိြပေရာင်းချသ ူေဒ ှင်းရည်ရည်ိုင ် [၅/ကနန(ိုင်) ၀၆၇၆၆၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်(၂၀-၁၂-
၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် စရန်ေငကွျပ်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ရ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယသူည့က်စိ ကိ ုှစ်ဖက်သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  - ေဒ သက်ထားဆွိ LLB,D.I.L,Dip in Engလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  - ေဒ သက်ထားဆွိ LLB,D.I.L,Dip in Eng
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၈၉၉) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၈၉၉)
 ၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁ ၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊  ေရ ြပည်သာမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဒ/၆၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၁၄)၊ ဧရိယာ(၄၀ ေပx၆၀ ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိသည့် အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုဗိလ်ုကီးထွန်းလင်းေအာင်[၁၄/အဂပ(ိင်ု)၁၄၁၉၄၉]

အမည်ေပါက်ရရှိထားေသာေြမကွက်ြဖစ်၍ အဆိုပါဗိုလ်ကီးထွန်းလင်းေအာင်

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ပါမစ်မူရင်းမှာ ၎င်း၏လက်ဝယ်တွင် ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်းှင့ ်အြခားသသူို ေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ံှထားြခင်း၊ ေပးကမ်းထားြခင်း 

မရှိေကာင်း၊ အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ  

လာသည့်ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဖွင့်ဟ 

ဝန်ခံကတိြပေြပာဆို၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသိုေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမ ှ

ယုံကည်စွာြဖင့ ်ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူခီဲသ့ည့အ်တွက် ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ 

များအားလုံးကိ ု၆-၁-၂၀၂၁ ရက်တွင် အြပည့အ်ဝေပးေချ၍ ဝယ်ယကူာ လက်ဝယ် 

ထားပိုင်ဆိုင်ေသာ  ေြမကွက်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန်  ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)

၁၂၉၇(ေအ)၊  ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၁၂၉၇(ေအ)၊  ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ လက်ပန် 

ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ်(၁၀၅၂/ဘ)ီ၊ ကွင်းအမည်(ေကာက်ေကွကွင်း)၊ ဦးပိင်ု 
အမှတ်(၇/က)၊ ဧရိယာ(၆.၁၀)ဧကရှိ လယ်ယာေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးကိ ုဦးက က်နီ[၁၂/လကန(ိုင်)၀၄၆၄၄၆]အမည်ြဖင့ ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပစာ 
အမှတ်-၀၅၇/လယ-၇/၂၀၁၃အရ လုပ်ပုိင်ခွင့်ရရိှထားေသာ လယ်ေြမများြဖစ်၍ 
အမည်ေပါက် ဦးက က်နီှင့် ဇနီး ေဒ ေအးလ  င်တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်းတို၏ 
သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း[၁၂/လကန(ုိင်)၀၄၅၆၄၃]၊ ဦးထွန်းလွင် 
[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၄၅၆၄၂]၊ ဦးေအးလွင်[၁၂/လကန(ိင်ု)၁၆၀၃၇၇]၊ ေဒ စန်းေဌး 
[၁၂/လကန(ုိင်)၀၀၀၀၉၂]တို (၄)ဦးမှ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ 
ေကာင်း၊ အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း၊ ဖွင့ဟ်ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိုပီး က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွသုိေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ယုံကည်စွာြဖင့ ်ဝယ်ယရူန် သေဘာ 
တညူခီဲသ့ည့အ်တွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေရာင်းချသ ူ
များထံ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ် 
ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ
တရားဝင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)
၁၂၉၇(ေအ)၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၁၂၉၇(ေအ)၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

ေတာေတာင်ေတာေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၅၁၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၉၅၁၊ ဗိုလ်ဖိုးေစာလမ်း၊ ၂၈ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ဦးစံဝင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၆၈၈၂]၊ ေဒ ေမမျိးွယ် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၈၂၅၆] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးစံဝင်းသည ်၁၂-၁၁-၂၀၁၇ ရက်တွင် 
လူပျိကီးဘဝြဖင့် အေမွစားအေမွခံ ကိတ ိမသားသမီးများလည်း ေမွးစားထားြခင်း လုံးဝမရှိဘဲ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ဦးစံဝင်း၏ပုိင်ဆုိင်ခွင့်အစုအား ကျန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒ ေမမျိးွယ် 
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၈၂၅၆]မှ ကွယ်လွန်သူ အမည်ေပါက် အစ်ကိုြဖစ်သ ူဦးစံဝင်း၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစုအား 
ညမီအရင်းြဖစ်သမှူ တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်မမိမှိလဲွ၍ အြခားေသာအေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ေဒ ေမမျိးွယ်ထံမ ှGP အမှတ်-၃၇၈/၂၀၂၁၊ ၁၁-
၁-၂၀၂၁ ြဖင့် GP ရသူ ဦးပိုင်မိုးမင်း[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၂၁၁၉၁]မှ GP ေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့ ်
GP မပ်ုသမ်ိးေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ရန်ှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် 
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးမိ၊ ြမင်သာရပ်ကွက်၊ (H-3)အုပ်စု၊ မဲထီးလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(H-231)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ဦးသန်ိးတင်အမည်ေပါက် 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး

ကိ ုအမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့် အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသ ူသား/သမီး 

များြဖစ်ကေသာ ဦးခင်ချိေဌး[၈/မကန(ိင်ု) ၁၄၇၁၉၀]+(၃)ဦးတိုသည် မမိတိိုသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏အမ သည်ြဖစ်သ ူဦးိင်ုထွန်း 

[၈/မကန(ိင်ု)၀၅၀၄၀၄]+(၁)ဦးထသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏အမ သည်များက 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွအနက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသ ူ

များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝါဝါထွန်း(LL.B)  ေဒ ဧကရီမျိးထွန်း(LL.B)ေဒ ဝါဝါထွန်း(LL.B)  ေဒ ဧကရီမျိးထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၅၆၃/၂၇-၆-၂၀၁၉)   (စ်-၁၅၅၈၇/၂၇-၆-၂၀၁၉)(စ်-၁၅၅၆၃/၂၇-၆-၂၀၁၉)   (စ်-၁၅၅၈၇/၂၇-၆-၂၀၁၉)

အမှတ်(၁၂၅၆)၊ ဗိုလ်ချိလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ တိက်ုအမှတ်(၂၂-က)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း အမှတ်(၁၂၅၆)၊ ဗိုလ်ချိလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ တိက်ုအမှတ်(၂၂-က)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ှင့် (၇)ေဈးလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ှင့် (၇)ေဈးလမ်းေထာင့်၊ 

ရန်ကုန်မိ။   ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ။   ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊

Ph:09-422381900,09-259094794 သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-422381900,09-259094794 သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

   Ph:09-428935677   Ph:09-428935677

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကလီေထာ်အေနာက်ေကျာက ဒင်

ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ေရကဒစ်ေကျးရာလမ်းမကီး၊ ကွင်းအမှတ်(၉၆၃)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(N-၂၁၂)၊ 

ဦးြမင့်ေဇာ်ဦး အမည်ေပါက် (၃.၀၇)ဧကထဲမှ ဦးကိုကိ ုဝယ်ယူထားေသာ (၁.၈၀)ဧက 

ေြမကွက်အတွင်းရှ ိအမှတ်(၉၊ ၁၀)၊ အကျယ်(ေပ၈၀xေပ၈၀)ရှိ အုတ်တံတိုင်းခတ်ပီး 

ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတြိပသ ူဦးကိကုိ[ု၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၈၉၃၀]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

က စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွ ေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုဆက်လက်ချပ်ဆိ၍ု 

ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၁၇)

အမှတ်(၂၂၆/ဒုတိယထပ်)၊ ဝိဇယပလာဇာ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂၂၆/ဒုတိယထပ်)၊ ဝိဇယပလာဇာ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၆၄၅၉၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၁၇၇၁ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၆၄၅၉၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၁၇၇၁

 စာမျက်ှာ ၂၅ မှ

ခရီးသွားသယံဇာတများ

က န်းေပ တွင်   သက်တမ်းရင့ ်   အမဲစိမ်း 

သစ်ေတာကီးများ၊      ေကျးငှက်သတ ဝါများ 

စုံလင်စွာရှိကာ     ေရချိလည်းထွက်ရှိပါသည်။ 

တငံါေလမှျား ဆိက်ုကပ်မ မရိှြခင်းေကာင့ ်ကမ်းေြခ  

သဲေသာင်ြပင်မှာ    ြဖေဖွးသန်စင်စွာတည်ရှိကာ 

ေရေအာက်    သ ာေကျာက်တန်းများကိုလည်း 

လှပစွာေတွရှိရသည်။   ကမ်းေြခသဲေသာင်ြပင်ရှ ိ

ေကျာက်တုံးများမှာ     ပင်လယ်ေရလ  င်းများ၏ 

ိက်ုခတ်ပွတ်တိက်ုမ ေကာင့ ်ေကျာက်ဆစ်ထွင်းထ ု 

ထားသက့ဲသုိြဖစ်ေနသည်ကုိ ေတွရပီး ခု၊ ကမာ 

ေကာင်များ၏ အခံွများစွာကိလုည်း ေတွရိှရသြဖင့ ်

တမ်ိြမပ်ေနေသာက န်းတစ်က န်းသဖွယ်  သဘာဝ 

အတိုင်း    ရှိေနေသး၍   ခရီးသွားဧည့်သည်များ 

ကိက်ှစ်သက်ကမည်ကိ ု   ြမင်ေယာင်မိသည်။ 

က န်ေတာ်မှ ခရီးစ်အမှတ်တရ ဓာတ်ပုမှံတ်တမ်း 

များ ိက်ုကူးပီး ခခံွုအချိကိ ုပင်လယ်ကမ်းစပ်မှ 

ေကာက်ယူစ်  ပင်လယ်ကိ ု   ချစ်ြမတ်ိုးေသာ 

ဆလုံတစ်ပိုင်းြဖစ်ေနသည့်    တပည့်အရာရှိမ ှ

ယူမသွားရန်တားြမစ်သြဖင့ ်ဆ ေကာင့ ်မှားယွင်း 

စွာ     ေဆာင်ရက်ေတာ့မည့်အြပအမူကိ ု  အချနိ်မီ 

ြပင်ဆင်လိက်ုိင်ုခဲသ့လိ ုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေပ   

တန်ဖိုးထားချစ်ြမတ်ိုးေသာ တပည့ြ်ဖစ်သကူိလုည်း 

ေကျးဇူးတင်ေလးစားမိသည်။  

ေကျးဇူးတင်ရှိ

ဘုတ်က န်းမှာ တပ်မေတာ်(ေရ)မှ ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ကပ်ေနေသာ   က န်းစခန်းြဖစ်၍  အဆိုပါ 

က န်းရှိ  သဲေသာင်ေအာ်ှစ်ခုကို  ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အတွက်   အသုံးြပခွင့်ရရှိိုင်မ    အခွင့်အလမ်းမှာ 

အလွန်နည်းလှပါသည်။ တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွက  

တနသ  ာရီတိုင်း           ေရတပ်စခန်းဌာနချပ်သို 

လည်းေကာင်း၊  ထုိမှ   ေနြပည်ေတာ်   ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊    တပ်မေတာ်(ေရ)သိုလည်းေကာင်း 

အဆင့်ဆင့်တင်ြပ         ေဆာင်ရက်ခဲ့ရပါသည်။ 

ေနာက်ဆုံးတွင်  ခရီးသွားလပ်ုငန်းအေပ     အမတဲေစ  

အားေပးပ့ံပုိးကူညီေစာင့်ေရှာက်ေနေသာ ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေရ) ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား၏ စစီ်ေပးမ ြဖင့်  

ေလာင်းလံုးေအာက်ဘုတ်က န်းရိှ  ေသာင်ြဖတ်ေအာ် 

ှင့် အုန်းပင်ေအာ်တိုကို  ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက ်

အသုံးြပခွင့ ်ရရှိခဲ့ပါသည်။

ေလာင်းလုံးဘုတ်က န်းသို သွားကစို

က န်ေတာ်တိုအဖွဲ    ထားဝယ်သိုြပန်လည် 

ေရာက်ရိှပီးေနာက် စမ်းလှမ်းေကျးရာသို သွားေရာက် 

ကာ လထူအုေြခြပခရီးသွားလပ်ုငန်းလပ်ုေဆာင်ေရး 

အတွက် ေကျးရာေနြပည်သမူျားအား လထူအုေြခြပ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ   လုပ်ငန်းစ်များ၊    ခွဲေဝ 

ခံစားရရှိမည့်အကျိးရလဒ်များကိ ု ေဆွးေွးချြပပီး  

လထူအုေြခြပခရီးသွားလပ်ုငန်းြပလပ်ုမည့ ် ေကျးရာ 

ပိုင်ေြမေနရာများကိ ုကည့် ေရးချယ်သတ်မှတ်က  

ပါသည်။ စမ်းလှမ်းလူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း

အတွက် ေရှဆက်ေဆာင်ရက်မည့်အစီအစ်များကုိ 

ေဆွးေွးရင်း  စားခဲ့ရေသာ စမ်းလှမ်းရာေလး၏ 

လတ်ဆတ်ပီးေမ းပျံသည့ ်     ပင်လယ်ငါးကင်ှင့ ် 

စုံလင်ေသာ  စားေသာက်ဖွယ်ရာများက အလွန်ပင်  

အရသာေကာင်းမွန်လှသလိ ုအမှတ်တရေနလယ်စာ  

လည်း ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ   တပ်မေတာ်(ေရ)၊     တုိင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲ၊ ထားဝယ်ဦးစီးုံးမှဝန်ထမ်းများ၊  ဌာန  

ဆုိင်ရာများ၊ ထားဝယ်ေဒသရိှ  ဟုိတယ်ှင့်ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရက်မ များ  

ေကာင့ ်စမ်းလှမ်းလထူအုေြခြပ  ခရီးသွားလပ်ုငန်း 

ကို  ၂၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်ေနတွင်  စတင်ဖွင့်လှစ ်

ိုင်ခဲ့ပီး ေလာင်းလံုးဘုတ်က န်းသုိ  Snorkeling ၊  

Trekking  ခရီးစ်များြဖင့ ် လည်ပတ်လျက်ရှိပ ီ

ြဖစ်ပါသည်။ 

စတင်ဖွင့်လှစ်သည်မှ ၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်လ 

အထ ိြပည်တွင်း ၁၂၆ ဦး၊  ြပည်ပ ၂၀၇ ဦး လာေရာက် 

လည်ပတ်ခဲ့ရာ လာမည့်ကိုဗစ်အလွန်ကာလတွင ် 

စမ်းလှမ်းရာကေလးှင့်အတ ူ    စမ်းလှမ်းလူထ ု

အေြခြပ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏  ဧည့်ဝတ်ေကျပွန ်

လှေသာ ဝန်ေဆာင်မ များ၊ အနံအရသာ ေကာင်းမွန် 

ေသာ  ိုးရာအစားအစာများ၊   စမ်းလှမ်းလူထု 

အေြခြပစခန်းမှ ကည့် ုိင်ေသာ ပင်လယ်ြပင်၏  

အလှအပများှင့်   တံငါလုပ်သားများ၏ လူမ ဘဝ 

ပုံရိပ်များ၊     ဘုတ်က န်းရှိ   သ ာေကျာက်တန်း 

အလှအပများေကာင့ ်    ခရီးသွားဧည့်သည်များ  

စည်ကားစွာ   လာေရာက်လည်ပတ်ကမည်ကို 

ြမင်ေယာင်ေနမိပါေတာ့သည်။       ။

 ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲမှ

ပထမအေကျာ့ရလဒ်အရ ထိင်ုးအသင်း 

သည်        ှစ်ဂိုးြပတ်အိုင်ရထားသြဖင် ့          

ဗိလ်ုလပဲွု  တက်ရန်           အေြခအေနေကာင်းေနပီး 

ဗယီက်နမ်အသင်းမှာမ ူချန်ပယီဆံကုာကွယ် 

ိင်ုရန်အတွက်  ဗိလ်ုလပဲွုတက်ေရာက်ိင်ုရန် 

ခက်ခက်ခဲခဲ        ုန်းကန်ရဖွယ်ရှိေနသည်။ 

ဗယီက်နမ်အသင်းအေနြဖင့ ်ေနာက်တစ်ဆင့် 

တက်ေရာက်ရန် ထိုင်းအသင်းကို ဂိုးြပတ ်

အိင်ုရရန် လိအုပ်ေနပီး ပိင်ပဲွတစ်ေလ ာက် 

ပဲွတိင်ုးအိင်ုရထားသည့်အြပင် ေပးဂိုးတစ်ဂိုး 

သာရှိေသးသည့် ထိုင်းအသင်းေကာင့် ပိုမို 

ခက်ခဲဖွယ်ရှိေနသည်။      အင်ဒိုနီးရှားှင် ့

စင်ကာပအူသင်းတိုမှာမ ူအခွင့်အေရးဆတရိှူ 

ေနပီး အမှားနည်းသည့်အသင်းှင့် အဆုံး 

သတ်ေသချာသည့်အသင်းက      ဗိုလ်လုပွဲ 

တက်ေရာက်ခွင့်ရသွားမည ်ြဖစ်သည်။ 

ဆီမီးဖိုင်နယ်     တက်ေရာက်လာသည် ့

ေလးသင်းတွင်  အင်ဒိုနီးရှားတစ်သင်းသာ 

ချန်ပယီဆံမုရေသးြခင်းြဖစ်ပီး ထိင်ုးအသင်း 

က ငါးကိမ်၊ စင်ကာပူအသင်းက ေလးကိမ်၊ 

ဗီယက်နမ်အသင်းက   ှစ်ကိမ်ဗိုလ်စွဲထား 

သည်။ 

သတင်း - ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ - affsuzukicup



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၈၅)

ေြမကွက်ေပ ရှိ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၅)ထပ်တိုက်၏ (၃-လ ာ)(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂x၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေအး 

သ ာဦး [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၁၁၇၃]ကိင်ုေဆာင်သသူည် ေဒ မိုးမိုးေရ ဦး[၁၂/လသယ 

(ိုင်)၁၀၂၄၁၆]ကိုင်ေဆာင်သူထံသို (၂၄-၁၂-၂၀၂၁)ရက်၌ ှစ်ဦးသေဘာတူ 

အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့်  အပီးအပိုင်  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုက်ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ထိုက်ထိုက်စိုး(LL.B)ေဒ ထိုက်ထိုက်စိုး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၃၆၃၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၃၆၃၈)

အမှတ်(၁၁၁)၊ ပန်းလ  င်(၃)လမ်း၊ ဟုမ်းလမ်းဘူတာရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၁)၊ ပန်းလ  င်(၃)လမ်း၊ ဟုမ်းလမ်းဘူတာရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၈၄၉စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၈၄၉

"ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း""ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗညားဒလလမ်းှင့ ်(၁၄၁)လမ်းေထာင့ရိှ် ဦးထွန်းစန်ိ 

အမည်ေပါက် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်တိုက်အမှတ်(၂၃၅)၏ အခန်း 

အမှတ်(၂-လ ာ)ှင့ ်(၃-လ ာ) (ယာ/ေြခရင်းြခမ်း)ဟေုခ တွင်ေသာ အလျား(၁၅)ေပxအနေံပ 

(၅၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေရမီးစုံတိုက်ခန်း (၂)လ ာှင့်တကွ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးတိုကိ ုလက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုအဆိရိှုသ ူေဒ ခင်မျိးွယ်[၁၄/

မအန(ိုင်)၀၀၉၀၃၂]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ 

ေဒ ေငွဟန်[၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၃၄၀၅၁]ှင့် ဦးကည်ြမင့[်၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၃၇၁၀၂]တိုက 

တန်ဖုိးေငွ၏အချိကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံ

သို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၈)

တိုက်(၈၈)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၈၈)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-448007737,09-795353475သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-448007737,09-795353475

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လျင်ကယ်စင်အမ်ိရာ၊ 

ကယ်စင်မိေတာ်အမ်ိရာဝင်းအတွင်းရိှ သလွံင်ရပ်ိမွန် အမ်ိရာစမီကံန်ိးအဆင့ ်

တိက်ုအမှတ်(ဘ-ီ၄)၊ အခန်းအမှတ်(၂၁၇)၊ Type(B)၊ ဧရယိာ အကျယ်အဝန်း 

စတုရန်းေပ(၉၄၆)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းတွင ် ဆက်စပ်တွယ်ကပ ်

လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တိုက်ခန်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ

သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေကျာ်ဇင်ထွန်း[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၂၉၂၉]ထမှံအပီး 

အြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွများကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ 

ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းများှင့်အတ ူယခုေကာ်ြငာသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့်သ ူ

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်

လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဌးေအာင်၊ ေဒ ခင်ေမြဖဦးေဌးေအာင်၊ ေဒ ခင်ေမြဖ

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၀၀၁၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၀၀၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ပဒမု ာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီထပ်(ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ 

အကျယ်အဝန်း(၁၅ေပx၅၅ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တွယ်ကပ် 

တပ်ဆင်ထားေသာပစ ည်းများအားလံုးအပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးအား ေဒ ခင်စန်းု[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၄၈၁၈]မှ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ 

တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 

ေြပာကားလာသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

အြဖစ်(ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို)  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

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

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

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

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  

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

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိုကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိုကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

 ေကညာြခင်း ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/

မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ(၁၇)လမ်း/အေနာက်၊ တိက်ုအမှတ်(၃၅/C)(၄-လ ာ)၊ 
တတယိထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)ကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခေံရာင်း 
ချေသာ ေဒ ြဖြဖေအာင်[၃/ကကရ(ိုင်)၁၂၇၃၄၅]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ ်
ယူရန်အတွက် ေဆာင်ရက်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာချက်ပါရှိသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို စာရက ်
စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက ်
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တုိက်ခန်းလက်ေရာက် ရယူေငွ 
အေကျအေြပေပးေချ အပီးသတ်စာချပ် ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၈၂)
အမှတ်(၁၄)၊ ရန်ေြပ(၁၈)လမ်း/အေနာက်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊သာေကတ။ အမှတ်(၁၄)၊ ရန်ေြပ(၁၈)လမ်း/အေနာက်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊သာေကတ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၆၃၈၅၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၆၃၈၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁၉၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၇၆၆၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပ 

အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်မှာ   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးကည်သိန်း[၉/

ပမန(ိုင်)၀၆၁၇၀၉]မှ အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ယင်းေြမကွက်ကီးအနက်မ ှေြမကွက ်

အမှတ်(၇၆၇)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း (၁၀ေပx၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးကည ်

သိန်းမှ အေမွဆိုင်၊ အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ မိမိလက်ဝယ်ထားပိုင ်

ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတ ိ

ြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက်  အေရာင်းအဝယ်ြပသည့် တန်ဖုိးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက 

ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ြမန်ေအာင်မိ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ 

အကွက်အမှတ်(၃)၊ ေနြခည်ေတာင်ရပ်၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၄၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၆)
ဧကရိှ ဘိုးဘပိင်ုအမ်ိရာေြမကိ ုဦးသန်းထွဋ်ေအာင်အမည်သုိ အမည်ေြပာင်း 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 
စ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း ြမန်ေအာင်မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်
စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနသို အကျိးအေကာင်းေဖာ်ြပ၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
  ြမန်ေအာင်မိ  ြမန်ေအာင်မိ

မဂ  လာဧည့်ခံပွဲမဂ  လာဧည့်ခံပွဲ

အထူးေကျးဇူးတင်လ ာအထူးေကျးဇူးတင်လ ာ
ရန်ကုန်မိ၊ ရှစ်မုိင် ေပါက်ေစတီေကျာင်းတုိက်၌ ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ရက်တွင် ြပလုပ်ေသာ မဂ  လာဦး 

ဆွမ်းေက းှင့ ်လက်မှတ် ေရးထိုးပဲွတွင် မဂ  လာေမာ်ကွန်းတင်လက်မှတ်ေရးထိုးေပးပါေသာ မရမ်းကန်ုး 

မိနယ် တရားသူကီး၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ရက ် မင်းကွန်းတိပိဋကနိကာယ 

ေကျာင်းတိက်ုတွင် ကျင်းပေသာမဂ  လာဧည့ခ်ပဲွံ၌ ေအာင်စပံယ်ပန်းကုံးှင့ ်မဂ  လာလက်စွပ် ဆင်ြမန်းေပး 

ပါေသာ အခမ်းအနားမှးှင့ ်လူကီးမင်းများ၊ Rose Garden Hotel တွင် ြပလပ်ုေသာ မဂ  လာညစာစားပဲွ၌ 

မဂ  လာေရှေဆာင်ပန်းကဲ၊ အခမ်းအနားမှးှင့် ပွဲစ်အားလုံးစလယ်ဆုံး မဂ  လာဝတ်စုံ ပန်းအလှဆင် 

မတ်ိကပ်လက်ဝတ်ရတနာများ ဆင်ြမန်းေပးပါေသာ ကိဘုတ်ိှင့အ်ဖဲွ၊ မဂ  လာပဲွြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက် 

အဘက်ဘက်မှကညူပီံပ့ိုးေပးပါေသာ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ၊ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ က ေရာက်ချးီြမင့်ကေသာ 

ဧည့်ပရိသတ်များှင့် ှစ်ဖက်ေသာ မိတ်ေဆွအေပါင်းအသင်းများအား အထူးပင်ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 

ေကာင်း။

ေမာင်ရာဇာထွန်း-မေစာချနိ်းချနိ်းှင့် ှစ်ဖက်မိဘေဆွမျိးများေမာင်ရာဇာထွန်း-မေစာချနိ်းချနိ်းှင့် ှစ်ဖက်မိဘေဆွမျိးများ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်ေန  မေအးချမ်း 

ေြမ့ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၀၇၂၃]၏  ဖခင် 
အမည် ဦးြမေမာင်ှင့် ဦးမျိးလွင် [၁၂/
ကမတ(ိုင်)၀၅၂၃၀၇]မှာ တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးြမေမာင်(ခ)ဦးမျိးလွင်ဦးြမေမာင(်ခ)ဦးမျိးလွင်

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ကွက်၊ ငမိုးရိပ်(၉)လမ်း၊  အမှတ်(၁၁၅)ရှိသဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ကွက်၊ ငမိုးရိပ(်၉)လမ်း၊  အမှတ်(၁၁၅)ရှိ

 (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ် တိုက်အေဆာက်အဦ၏ (ပထမထပ်) ေြခရင်းခန်း၊  (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ် တိုက်အေဆာက်အဦ၏ (ပထမထပ်) ေြခရင်းခန်း၊ 

(၁၂     ေပx၅၀ေပ) ခန်ရိှ ေရ၊ မီးအစု ံပါဝင်သည့ ်တိက်ုခန်းအား ဝယ်ယရူန်  (၁၂     ေပx၅၀ေပ) ခန်ရိှ ေရ၊ မီးအစု ံပါဝင်သည့ ်တိက်ုခန်းအား ဝယ်ယရူန်  

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အထက်ပါတိက်ုခန်းအား ပူးတဲွပါ ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ် အဆက်အစပ်များြဖင့ ်

တရားဝင ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေကျာ်ေကျာ်ခိုင ်[၁၄/ပသန(ိုင်)၀၅၈၃၂၆] ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားက အပီးအပိင်ု တရားဝင်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ခိင်ုမာေသာ  

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို (၇) ရက် 

အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်ပါက 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

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

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

၁
၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ြမန်ေအာင်မိ၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်(၄) လက်ပံေြမာက်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၅၉)၊ ဧရိယာ (ဝ.၀၄၄)ဧကရှိ 
ဘိုးဘပိုင်အိမ်ရာေြမကိ ုေဒ ေဟမာိုင် အမည်သို အမည်ေြပာင်းေလ ာက်
ထားလာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၃၀)ရက်အတွင်း ြမန်ေအာင်မိနယ် လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်း 
ဦးစီးဌာနသို အကျိးအေကာင်းေဖာ်ြပ၍ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
  ြမန်ေအာင်မိ  ြမန်ေအာင်မိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၇/ဃ)၊ ဧရိယာ (ဝ.၁၀၀)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမ 

ကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၃)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ  

တွင်ေသာ (၂ထပ်) အေဆာက်အဦ အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 

သည် မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ တင်တင်ကီး [၁၂/လမန(ုိင်)၀၈၈၉၄၀]အမည်ေပါက် 

တည်ရိှပီး  အမည်ေပါက် မိခင်သည် (၉-၄-၂၀၁၅) ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခ့ဲပီး ဖခင် 

ြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ရင်သည်လည်း (၁၈-၁၂-၁၉၉၄)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့၍  အေမွ 

ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူသားသမီးများြဖစ်ကသည့် (၁) ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ ်[၇/

ရတရ(ိုင်)၀၀၅၃၁၂]၊ (၂) ေဒ သန်းသန်းေကျာ် [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၁၆၅၈၄]၊ (၃) 

ေဒ လှလှေကျာ်[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၈၈၉၄၃]၊ (၄) ေဒ ဝင်းဝင်းေကျာ် [၁၂/ရကန(ိင်ု) 

၀၁၁၇၂၈]၊ (၅) ဦးေရ ေကျာ်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၁၀၀၄၃]၊  (၆) ေဒ ခင်ခင်ေကျာ် [၉/

မမန(ုိင်)၀၁၂၂၉၆] ှင့် (၇) ေဒ ေအးေအးေကျာ်[၁၂/လမန(ုိင်) ၀၈၈၉၄၁] တုိမှ 

အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကပီး ပိုင်ဆိုင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍  ြပန်လည်

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ ေြပာကားလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ 

စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှ ိ

ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေညာင်သုံးပင်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ေသာက် 

ေတာ်တွင်းတိုးချဲကွက်သစ်၊ သန်လျင်ေြမာက်ကွင်း၊  ဦးပိင်ုအမှတ် (၃၈/က)၊ အကွက်အမှတ် 
(၆၈၄)၊ ဧရိယာ (၁၁.၇၅)ဧကသည် သန်လျင်မိနယ် ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနတွင် ဦးကီးေငွ 
အမည်ြဖင့ ်တည်ရိှပီး ၊  ယင်းေြမကွက်အနက်မှ ေြမကွက်/ခအံမှတ်(၆၀)၊ အကျယ်အဝန်း 
(၄၀ေပx၆၀ေပ) ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်မှာ အဆက်အစပစ်ာချပမ်ျားအရ က ု်ပ၏် 
မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ မတ်ိမိ၊ ကန်ဖျားရပ်ကွက်၊ ဘရုားကိုး 
ဆူ (၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂၉)ေန ဦးခင်ိုင်ေကျာ ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၆၇၄၈] ှင့် ေဒ ကည ်
ကည်ိုင[်၆/မအရ(ိုင်)၀၂၇၀၇၅] တိုက တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရှ ိပိုင်ဆိုင်ထားသူများ 
ြဖစ်ကပါသည်။ သိုြဖစ်၍ အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏ 
တရားဝင ်သေဘာတူညီချက်မရရှိဘဲေရာင်းချြခင်း၊  ငှားရမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်
လ ဲေြပာင်းြခင်း အပါအဝင် ေြမကွက်အတွင်းသို ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနြခင်းများ မြပလပ်ု 
ပါရန်ှင့် ြပလုပ်ပါက ြပလုပ်သူများ၏ တာဝန်သာြဖစ်ပီး တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီ
အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေသာင်းွန်  B.A(Eco);H.G.P,R.Lဦးေသာင်းွန်  B.A(Eco);H.G.P,R.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၄၂၇/၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၄၂၇/၈၃)
အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၇၉၂၄၊ ၀၉-၇၇၈၈၆၀၃၅၁ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၇၉၂၄၊ ၀၉-၇၇၈၈၆၀၃၅၁

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေညာင်သုံးပင်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ေသာက် 

ေတာ်တွင်းတိုးချဲကွက်သစ်၊ သန်လျင်ေြမာက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၈/က)၊ အကွက် 

အမှတ်(၆၈၄)၊ ဧရိယာ(၁၁.၇၅)ဧကသည် သန်လျင်မိနယ် ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနတွင ်

ဦးကီးေငအွမည်ြဖင့တ်ည်ရိှပီး၊ ယင်းေြမကွက်အနက်မှ ေြမကွက်/ခအံမှတ်(၆၁)၊ အကျယ် 

အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ဟုေခ တွင်ေသာ   ေြမကွက်မှာအဆက်အစပ်စာချပ်များအရ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရတနာှင်းဆ ီ

ကွန်ဒုိ၊ Tower (B) ၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၂)ေန ဦးခံ့[၁၂/လသန(ုိင်)၀၂၀၂၇၂]က တရားဝင် 

ဝယ်ယူလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်၍ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ တရားဝင်သေဘာတူညီချက်မရရှိဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ 

တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း အပါအဝင် ေြမကွက်အတွင်းသို ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေန 

ြခင်းများမြပလုပ်ပါရန်ှင့်ြပလုပ်ပါက ြပလုပ်သူများ၏တာဝန်သာြဖစ်ပီး တည်ဆဲ 

ဥပေဒများှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်ေကာင်း အသိေပးေကညာပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေသာင်းွန်B.A(Eco);H.G.P,R.Lဦးေသာင်းွန်B.A(Eco);H.G.P,R.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၄၂၇/၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၄၂၇/၈၃)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၇၉၂၄၊ ၀၉-၇၇၈၈၆၀၃၅၁ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၇၉၂၄၊ ၀၉-၇၇၈၈၆၀၃၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးကိုကိုိုင ်[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၇၅၈၉၇] ကိုင်ေဆာင် 

သူ၏ တရားဝင် လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန ်

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-

သကမ-၁၆၊ ဆရာစံလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉၄/က)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ 

(အလျား ေပ ၂၀ x အန ံေပ ၆၀)ရိှ ေြမကွက်သည် ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရာှင့ ်

အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန (ေြမှင့်အခွန်ဌာနခဲွ)တွင် (၁၄-၃-၁၉၉၁)ရက်စဲွပါ လူေနထုိင်ခွင့်  

လက်မှတ် (၂၀၄၅၁)ြဖင့ ် ဦးသန်းေဖ (ISN-၅၄၂၈၇၈)  ကိင်ုေဆာင်သကူ ေြမအမည်ေပါက် 

အြဖစ်  မှတ်သားတည်ရှိပီး  ယင်းေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်(၁)လုံး 

အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးထွန်းတင ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၁၁၆၂၁) (၈-၃-၂၀၁၉ 

ရက်ေန  ကွယ်လွန်)၏ ဇနီး ေဒ သိန်းြမင့် [၁၂/မရက(ိုင်) ၁၀၁၂၂၁] ကိုင်ေဆာင်သူက 

အေပါင်အှံ အ ပ်အရှင်း လုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာဆို၍ အဆိုပါ 

ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်(၁)လံုးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား အပီးအပုိင် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းချက်အရ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အဆုိပါေြမကွက် 

ှင့် ေနအိမ်တိုအား   အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ် ေရာင်းချသ ူေဒ သိန်းြမင့်ထံသို 

စရန်ေငွများ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်စပ်လျ်း၍  ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု

ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနရက်မှစ၍  (၇) ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား

များှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ံုးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သ ူ  တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

 ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B) ေဒ ဇင်ဇင်ိုင် (LL.B), D.B.L ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B) ေဒ ဇင်ဇင်ိုင် (LL.B), D.B.L

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၀၉၂)  (၁၆-၁-၂၀၁၈) (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၀၉၂)  (၁၆-၁-၂၀၁၈)

အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၃၂၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၃၂၉၉

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၁၉-၁၂-၂၀၂၁ရက်ေနထုတ ်ေကးမု ံ

သတင်းစာ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ(၂၉)ပါ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ သတီာေအး 
ေကာ်ြငာတွင် ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိ 
နယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အထက်မဂ  လာ 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၉၇)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ၊ 
ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)
မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ 
အမှတ်(၂၈)ဟုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃/ရန်ေြပ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀)၊ 
ဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၁၂/ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ ၃/ရန် 
ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးမျိး 
လွင်[၆/မအရ(ိုင်)၀၈၉၈၆၁]  အမည် 
ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား အမည် 
ေပါက်ဦးမျိးလွင်ကိယ်ုတိင်ုမှ ဂရန်ေပျာက် 
ဆံုးေကာင်း သက်ဆုိင်ရာရပ်ကွက်/ရဲစခန်း 
ေထာက်ခစံာ၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခခံျက်၊ ကျမ်း 
ကျနိ်လ ာတိုတင်ြပပီး   ဂရန်မိတ မှန် 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ဌာနမှလပ်ုထုံး 
လုပ်နည်းှင့ ်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီး 
ကန်ကွက်သူမရှိသြဖင့်  ဂရန်မိတ မှန် 
ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်၍  ေြမငှားစာချပ  ်
အမှတ်-သကတ/၃(ရန်)/၀၂၈၄/ ၉၃(၆-
၉-၉၃)ြဖင့ ်မလူကထတ်ုေပးခဲသ့ည့ ်ဦးမျိး 
လွင်[၆/မအရ(ိုင်)၀၈၉၈၆၁] အမည် 
ေပါက် ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်းအား 
ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-

၂၀(က+ခ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၆၇(၂၅'x၅၀')၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၄၄)၊ မာလာမိင် 

(၆)လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဦးေအး[၁၂/လမန 

(ိုင်)၀၁၀၈၄၄]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား 

အမည်ေပါက် ဦးေအးသည် (၁၈-၉-၂၀၁၉)

ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သြဖင့်  ဇနီးြဖစ်သူ 

ေဒ ေအး[၁၂/လမန(ိုင်)၀၁၀၈၄၅]မှ မိမိ 

တစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်ဇနီး မယားေတာ် 

စပ်ေကာင်းှင့် အြခားေသာ ဇနီးမယားတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်မ မရှိေကာင်းှင့ ်မိမိသာလ င် 

အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း (၁၁-၉-၂၀၂၁)

ရက်စဲွြဖင့ ်ကျမ်းကျန်ိဆိထုားေသာ ကျမ်းကျန်ိ 

လ ာ(၁)ေစာင်၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)

ေစာင်၊ ဦးေအး၏ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ သန်း 

ေခါင်စာရင်း ဦးေအးအမည်ေပါက်ြဖင့ ်မိြပ 

ှင့် အိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ (၁-၈-၉၁)

ရက်စွဲြဖင့ ်ထုတ်ေပးထားေသာ ပါမစ်မူရင်း၊ 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားတိုကို တင်ြပ၍ 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) ေလ ာက်ထား 

လာရာ  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ ်ပါ 

ေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

(၁၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် ေကးမုံေနစ်သတင်းစာ (၁၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် ေကးမုံေနစ်သတင်းစာ 

စာမျက်ှာ-၂၇ပါ ကန်ကွက်ေကညာြခင်းအားစာမျက်ှာ-၂၇ပါ ကန်ကွက်ေကညာြခင်းအား

 ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၇၅)ရိှ တစ်ခန်းလ င် 

ေပ(၁၂     x၅၀)အကျယ်အဝန်းရိှ (၃)ထပ်တိက်ု အေဆာက်အဦ၏ ေြမညထီပ်၊ ပထမထပ်၊ 
ဒုတိယထပ် တိုက်ခန်း(၃)ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့် ပတ်သက်၍ 
(၂၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် အေမွဆိုင်အချင်းအချင်း သေဘာတူညိ  င်းေြပလည်ပီးြဖစ်
ေသာေကာင့် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)၏ 
(၁၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် ေကးမုံေနစ်သတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ-၂၇ပါ အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ေကညာမ အား ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေဇာ်ထွန်း(ဘ)ဦးမှတ်ကီး[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၀၁၀၂]၏ ဦးေအာင်ေဇာ်ထွန်း(ဘ)ဦးမှတ်ကီး[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၀၁၀၂]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ဦးတင်ယု(ဆကာကီး)(H.G.P) ေဒ ခိုင်ေမလ  င်(စ်-၇၉၁၆)   ဦးတင်ယု(ဆကာကီး)(H.G.P) ေဒ ခိုင်ေမလ  င်(စ်-၇၉၁၆)
   (စ်-၈၂၉၃)                       LL.B,D.B.L,Dip in English   (စ်-၈၂၉၃)                       LL.B,D.B.L,Dip in English
   အထက်တန်းေရှေန                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၄-ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း(ေအာက်)၊ တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၄-ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း(ေအာက်)၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၉၀၂၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၉၀၂၇

၁
၂

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



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၃၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁/ဋ)၊ ပုလဲလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၆၄၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၆၀) စတုရန်းေပရှိ ဗိုလ်မှးဦးသိန်းဦး 
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအနက်မှ မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်၏ ေြခရင်း 
ဘက်ြခမ်း၊ အမ်ိမကီးှင့စဲွ်ကပ်လျက်ရိှေသာ ေပ(၁၀x၁၀)ရိှ တစ်ထပ်ကားဂိေုဒါင် 
အပါအဝင် အကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၁၂) စတုရန်းေပေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်သူ ဦးေအာင်ြမင့် 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၁၀၀၈]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ ်
ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူမည်သူမဆို ဤ 
ေကညာသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
ကျန်ေရာင်းဖိုးေငွများ  ေပးေချလျက်အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၂၂၂/ခ)၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ တ/၁၅ ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၂၂/ခ)၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ တ/၁၅ ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၄၉၄၃၊ ၀၉-၇၇၆၄၅၄၉၁၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၄၉၄၃၊ ၀၉-၇၇၆၄၅၄၉၁၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဝါဝါဝင်းကွန်ဒို၊ အခန်း 

အမှတ် (၇၀၃)၊ ၇-လ ာ(A)ေန E.H.N ဟာဂျဟီဘီဘွလ ာတ်(ခ)ဦးေဇာ်ခင်[၁၂/မဂတ(ိုင်) 
၀၈၇၅၃၅]၏ သားဦး H.N.H.Mohammed Eilyas @ ေမာင်ေဝထွန်းသည ် (၂-၁-၂၀၂၂)ရက် 
Strand Hotel တွင် ကျင်းပြပလုပ်မည့် မဂ  လာဧည့်ခံပဲွအား စိတ်သေဘာထားချင်းမတုိက်ဆုိင် 
ေတာ့ပါသြဖင့် ဤမဂ  လာဧည့်ခံပဲွအား ဖျက်သိမ်းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
E.H.N ဟာဂျဟီဘီဘွလ ာတ်(ခ) ေဒ ြမတ်သက်ေအး BA,P.G.D.L,D.B.LE.H.N ဟာဂျဟီဘီဘွလ ာတ်(ခ) ေဒ ြမတ်သက်ေအး BA,P.G.D.L,D.B.L
ဦးေဇာ်ခင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၇၅၃၅] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၂၃၆/၂၄-၃-၂၀၂၁)ဦးေဇာ်ခင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၇၅၃၅] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၂၃၆/၂၄-၃-၂၀၂၁)
 အမှတ်(၄၀)၊ ပိေတာက်ပင်လမ်း၊  အမှတ်(၄၀)၊ ပိေတာက်ပင်လမ်း၊ 
 ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊  ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 
 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၆၉၆၃ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၆၉၆၃

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ၂၉-လမ်း(ေအာက် 

ဘက်)၊ တုိက်အမှတ်-၃၇၊ ဒုတိယထပ်ဟုေခ တွင်သည့်တုိက်ခန်း ေရလုိင်း၊ 

မီးလိုင်းအပါအဝင်အား ဦးစံဝင်း၊ ဦးမျိးဝင်း၊ ေဒ လီလီဝင်း၊ ဦးေဇာ်ဝင်း၊ 

ေဒ မိမိဝင်းတိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေင ွ

အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ သည်။  သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ရန်အေကာင်း

တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍ က ်ုပ်ထံသို 

မည်သူမဆိုခုှစ်ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား၊ 

စာချပ်စာတမ်းများှင့တ်ကွ၊ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ ယင်းသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အထက်ပါ 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သ ာေဒ ခင်သ ာ

LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.LLL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၅၈)

တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၆)၊ ဦးဝီစာရအိမ်ရာ၊ မိမေကျာင်းလမ်း၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၆)၊ ဦးဝီစာရအိမ်ရာ၊ မိမေကျာင်းလမ်း၊ 

ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
HYUNDAI KMJNN BUS (6C/4103)ယာ်၏  ယာ်မှတ်ပံုတင် 

စာအပ်ု(အုနံာဘတ်ု)မရူင်းသည် ယာ်ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးြမင့ေ်အာင်[၁၀/
မလမ(ိုင်)၀၂၁၂၂၁]၏ ေငွေကးကိစ ရပ်အတွက် ၎င်း၏ေပးအပ ်
ထားမ အရ  က ်ုပ်မိတ်ေဆွ  ေဒ သန်းသန်းမိုး [၁၂/တတန(ိုင်) 
၁၇၇၅၉၃]၏လက်ဝယ်တွင်ရှိေနပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အဆိုပါယာ်၏ 
ယာ်မှတ်ပံုတင်စာအုပ်ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ 
တုပြပလုပ်ြခင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများတွင်မိုးမသား၊ မမှန်မကန်ေဖာ်ြပ
ေလ ာက်ထားေဆာင်ရက်ြခင်းများမြပလပ်ုကပါရန် အသေိပးတားြမစ် 
အပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၉၄)
အမှတ်-၁၁၈၊ မေဇ လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ အမှတ်-၁၁၈၊ မေဇ လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၈၅၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၈၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လ ူေနရပ်ကွက်အမှတ်-(FMI City ပေဒသာပင် 

မိေတာ်)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၈၊ ေြမကွက်အမှတ် (၆၁၀)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၅)ဧက၊ 

(၂၄၀၀)စတုရန်းေပ အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အမှတ် (D-17)၊ ဂ မာ(၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် 

ှစ်ထပ်တုိက်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခံခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား အမည်ေပါက် 

ပုိင်ဆုိင်၍  လက်ရိှထားအကျိးခံစားလျက်ရိှကသူများြဖစ်ေကာင်း အဆုိြပသူ ဦးေကျာ် 

ေကျာ်ေအာင်၊ ေဒ နီလာတုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက  အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်  

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် 

စပ်လျ်း၍ ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 

အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   LRE Law Firmလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   LRE Law Firm

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ- ဦးဝဏ ေဇာ်(စ-်၉၇၈၀)၊   ေဒ စိုးစိုးယ်ွ(စ-်၁၄၁၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ- ဦးဝဏ ေဇာ(်စ်-၉၇၈၀)၊   ေဒ စိုးစိုးွယ(်စ်-၁၄၁၈၃)

 ေဒ စန်းစန်း(ုစ်-၁၄၁၈၄)၊ ေဒ ေအးမွန်သန်ိး(စ်-၁၆၂၆၉) ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)၊ ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)

 ေဒ စုြမတ်ွယ် (စ်-၁၆၆၈၅) ေဒ စုြမတ်ွယ် (စ်-၁၆၆၈၅)

အထက်တန်းေရှေနများ- ဦးမင်းမင်း (စ်-၂၇၃၂၀)၊ ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)အထက်တန်းေရှေနများ- ဦးမင်းမင်း (စ်-၂၇၃၂၀)၊ ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)

 ေဒ ေွးေွးအိ (စ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိုလိန် (စ်-၅၁၅၆၂) ေဒ ေွးေွးအိ (စ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိုလိန် (စ်-၅၁၅၆၂)

အမှတ်-၁၅၆၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၁၅၆၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ[်၁၂/လမန(ိုင်)၀၆၀၃၇၁]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ လက်ဝသဲု ရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၈)၊ အမ်ိအမှတ်(၉၉)

ေနအိမ်ှင့်ေြမကွက်သည် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွ၏ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးတင်ေမာင် ဂရန်အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ေသာအိမ်ှင့်ေြမြဖစ်ပါ 
သည်။ က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွ၏  မဘိ(၂)ပါးမှာ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူသားသမီး(၄)ဦးမှာ အဆိပုါအမ်ိှင့ေ်ြမ၏ 
အေမွဆက်ခံသူများြဖစ်ကပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအိမ်ှင့်ေြမအား က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွ၏ တရားဝင်ခွင့်ြပချက် တစ်စံုတစ်ရာမရိှဘဲ ေပါင်ံှ၊ ေရာင်းချ၊ 
ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းမြပရန်ှင့ ်ထိသုိုြပလပ်ုပါက မည်သမူဆိ ုဥပေဒအရ ထေိရာက်စွာ 
အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်သက်(LL.B) ေဒ ေဆွဇင်မိုး(LL.B)ဦးေကျာ်သက(်LL.B) ေဒ ေဆွဇင်မိုး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၂၇၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၂၇၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၀၀)
ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၀၃-H)၊ ၃၆ လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၀၃-H)၊ ၃၆ လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၁၀၄၃၊ ၀၉-၄၄၃၁၁၂၉၁၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၁၀၄၃၊ ၀၉-၄၄၃၁၁၂၉၁၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိငး်ရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁၀/ေတာင်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၃၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၁၃၃)၊ ပတ ြမားလမ်း၊ (၁၀/ေတာင်)
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ေဒ ြမင့်ြမင့ ်
(MHA-၀၄၃၁၄၃) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား ေဒ ြမင့်ြမင့်(မိခင်)ှင့် ဦးလှ 
သန်း(ဖခင်)တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်သား/သမီး 
များြဖစ်ေသာ ေဒ ြမင့ခ်က်ေမာ်[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၃၇၄၅၉]၊ ေဒ ေအးေအးသန်း[၁၂/
အစန(ုိင်)၀၁၃၂၃၃]၊ ေဒ ြမြမ[၁၄/ဘကလ 
(ိုင ်)၁၀၅၉၅၅]တိုမ ှ  ကျမ်းကျနိ ်လ ာ၊ 
ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်းများ၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရှိပါ 
က တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူများက  ရန်ကုန်မိ၊  လ  င်မိနယ်၊  အမှတ်(၁၀)

ရပ်ကွက်၊ ဓမ ာုလံမ်း၊ ခအံမှတ်(၁၅၊ ၁၅-က)၊ Royal Maung Ba Mar, Tower(B), 

Type(N), Room(8-N)ရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား မူလ 

ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းပုိင်ရှင် ဦးေအးေကျာ်မင်း[၁၂/လမန(ုိင်)၀၁၉၈၄၉]ထံမှ ဝယ်ယူ 

ထားသူ ေဒ ဝင်းဝင်း ု(ဘ)ဦးလှေအာင်[၉/မအဇ(ိုင်)၀၀၂၈၀၉]၊ အမှတ်(၉၆)၊ 

အခန်း(၇+၈)၊ (၅)လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမ ှဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်သည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 

(၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက 

အဆိုပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်(B.Sc,PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့(်B.Sc,PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)

အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး၊အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး၊

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖန်ုး-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖန်ုး-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

အများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၄၈)၊ ေြမဧရယိာ ေပ(၄၀x၆၀)၊ 
(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အမှတ်(၆၄၈)၊ ဗုိလ်eာဏလမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် RC(၂)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ(၁)လုံးအပါအဝင် 
ယင်းတိုှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေဝဖိး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ် 
ရရိှသ ူေဒ ေနာ်သန်းခင် (ဘ)ဦးေစာလစ်ေလး [၁၄/ဟသတ(ုိင်)၀၀၇၅၇၆]၊ အမှတ် 
(၁၆)၊ အခန်း(၉)၊ စြံပ ဖ.ဆ.ပ.လ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိေနသထူမှံ 
အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦအား အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု 
သည့ကိ်စ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်(B.Sc,PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့(်B.Sc,PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)
အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး၊အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အမှတ်(၁၂၂)၊ (၂)လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး၊
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖန်ုး-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖန်ုး-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ သာဓအုေရှရပ်ကွက်၊ နဗိ ာန် 

လမ်း၊ အမှတ် (၂၈)၊ပထမထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ (၁၅ ၁၂  x ၆၀)ေပ 
အကျယ်အဝန်းရှိေသာ   ေနအိမ်တိုက်ခန်းှင့်   ယင်းတိုက်ခန်း၏ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မလူပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်သန်း[၁၂/
ပဘတ(ိင်ု)၀၀၅၈၆၃]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 
တိုက်ခန်းဖိုးစရန်ေငွအချိအဝက်ကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤ 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ  ရက်သတ တစ်ပတ်အတွင်း   က ်ုပ်ထံတွင် 
ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်  လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ဦးတင်ထွန်းစံ၊ စ်-၅၅၄၅ဦးတင်ထွန်းစံ၊ စ်-၅၅၄၅
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၁၇၅(ခ)(ပထပ်)၊ (၃၈)လမ်း၊ အမှတ်-၁၇၅(ခ)(ပထပ်)၊ (၃၈)လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍“တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဆသုမိ့စ်[ံ၁၁/တကန(ိင်ု)၀၆၀၆၉၄]သည် “ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ “ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ 
သဒုဿန(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၇၄/က)ဟေုခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (၃)လ ာ၊ ဒတုယိထပ်၊ အကျယ်(၁၈x၅၄)ေပရိှ၊ တိက်ုခန်း သဒုဿန(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၇၄/က)ဟေုခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (၃)လ ာ၊ ဒတုယိထပ်၊ အကျယ်(၁၈x၅၄)ေပရိှ၊ တိက်ုခန်း 
(၁)ခန်း အပါအဝင်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး”(၁)ခန်း အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”တိုအား တရားဝင်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ပ်ိင်ုဆိင်ုသ ူ“ေဒ ချိချိဆင့[်၆/သရခ(ိင်ု) 
၀၆၅၇၉၄]”ထံမှ တရားဝင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့အ်တ ူဤသတင်းစာေကာြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သူ ဦးရဲြမင့်[၇/ပမန(ဧည့်) 

၀၀၀၀၄၁]ှင့် ေဒ ခင်ခင်ဝင်း[၇/ပမန(ိုင်)၁၀၃၉၈၇]တို၏ 

သမီးြဖစ်သ ူမတင်နီလာမင်း [၇/ပမန(ဧည့်)၀၀၀၂၈၅]သည် 

မဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ အား နာယမူ မရိှသည့အ်ြပင် စတ်ိဆင်းရ၊ဲ 

ကိုယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေအာင ် အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့သည့်အတွက ်

၎င်းအား မိဘများမှ ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ ်

စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။

ထုိေကာင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ေငွေကးကိစ ၊ လူမ ေရး 

ကိစ များမှအစ မည်သည့်ကိစ ရပ်တစ်စံုတစ်ရာကုိမ  မိဘများ 

ြဖစ်သူ ဦးရဲြမင့်ှင့် ေဒ ခင်ခင်ဝင်းတုိမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး

မည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဦးရဲြမင့်ှင့်ေဒ ခင်ခင်ဝင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးရဲြမင့်ှင့်ေဒ ခင်ခင်ဝင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးြမင့်ေဒ ေအးေအးြမင့်

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၇၃၅၈)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၇၃၅၈)

အမှတ်(၅၀)၊ (A-1)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၀)၊ (A-1)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊  ၂၀၂၁

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

မွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိမွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု၊  (၆)လဘ  ာေရးှစ်  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန်ြဖးေရးလုပ်ငန်း၊ မွန်ြပည်နယ်၏ ြပည်နယ်ဘ  ာ ေငွလံုးေငွရင်း 

ခွင့်ြပရန်ပံုေငွြဖင့် ထပ်မံေဆာင်ရက်မည့် လ ပ်စစ် Turnkey လုပ်ငန်း 

(Lot ၈ ခု) အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၂၄-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၅-၁-၂၀၂၂ ထိ

     ေရာင်းချမည့်ရက်

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက် - ၆-၁- ၂၀၂၂ မှ ၇-၁-၂၀၂၂ ထိ

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာဝယ်ယူ/ - မွန်ြပည်နယ် လ ပ်စစ်အင်ဂျင်  

 တင်သွင်းရမည့်ေနရာ  နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့ ်

အေသးစိတ်သိရှိလိုသည်များအား  ုံးချနိ်အတွင်း  လူကိုယ်တိုင ်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသိုလည်း 

ေကာင်း တိုက်ိုက်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

  မွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး  မွန်ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး

  ေမာ်လမိင်မိ  ေမာ်လမိင်မိ

  Ph:09-428725573, 09-428725574  Ph:09-428725573, 09-428725574

  09-444948683, 09-252555005  09-444948683, 09-252555005

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊

 အေနာ်ရထာလမ်းသွယ်(၃)၊ အမှတ်(၁၄၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးထွန်းရင် အေနာ်ရထာလမ်းသွယ(်၃)၊ အမှတ်(၁၄၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးထွန်းရင်

 အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့်

 RC (၃)ထပ်ခွဲ၊ (၃)ခန်းခွဲအေဆာက်အဦမှ ေြမညီထပ်(B) RC (၃)ထပ်ခွဲ၊ (၃)ခန်းခွဲအေဆာက်အဦမှ ေြမညီထပ(်B)

 ဧရိယာ(၁၂ေပခွဲx၅၁ေပ)ရှိ ေရမီးအစုံတိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ဧရိယာ(၁၂ေပခွဲx၅၁ေပ)ရှိ ေရမီးအစုံတိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့်

 ယင်းတုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်သည့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်သည့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်

 ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရမီးအစုံတိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့်   ယင်းတိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ   ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် လက်ရိှ 
လက်ဝယ်ေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုထားပီး အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ
ြပသူ ေဒ ြမတ်ြမတ်ေထွး [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၀၀၂၁၇]ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးဆက်ေအာင်[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၉၅၁၇]ကိင်ုေဆာင်သကူ အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့် အဆိပုါတိက်ုခန်းအေပ  ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုက ု်ပ်ထံသုိ 
သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု စာချပ် 
စာတမ်းပိုင်ဆိုင်မ မူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ပါေကာငး်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။              
       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးစိုးရန်ိုင်(LL.B)  ေဒ သီရိေဝဦး(LL.B(Q)   ဦးစိုးရန်ိုင်(LL.B)  ေဒ သီရိေဝဦး(LL.B(Q)
   စ်-၁၄၈၃၈(၃၁-၇-၂၀၁၈)       စ်-၁၅၈၆၃(၁၅-၈-၂၀၁၉)   စ်-၁၄၈၃၈(၃၁-၇-၂၀၁၈)       စ်-၁၅၈၆၃(၁၅-၈-၂၀၁၉)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၁၂/က)ေြမညီထပ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၂/က)ေြမညီထပ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၅၂၁၂၃၆၊ ၀၉-၄၂၈၁၇၇၄၈၇၊ ၀၉-၇၉၅၁၂၈၉၉၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၅၂၁၂၃၆၊ ၀၉-၄၂၈၁၇၇၄၈၇၊ ၀၉-၇၉၅၁၂၈၉၉၄

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ထုတ်  ေကးမုံသတင်းစာ၏  စာမျက်ှာ(၂၈)        

“ အများသေိစရန် ေကညာြခင်း” “ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း” တွင် ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊ 
ဗလမင်းထင်လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၁၈၅၇)ဟု မှားယွင်းေဖာ်ြပမိပါ၍ အမှန် 
အမှတ်(၁၅၈၇)ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။ 

ဦးေအာင်ြမင့်ေဆွ၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၉၇၆)ဦးေအာင်ြမင့်ေဆွ၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၉၇၆)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ်အေရှပိုင ်း မိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၉၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၂၆၀၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၂၆၀)၊ ဗိုလ်မိုးကိးလမ်း၊ (၉)

ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်အေရှပုိင်းမိနယ်၊ 

ဗိုလ်မှးလှြမင့ ် (YNG-၀၄၀၀၄၁)

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

အမည်ေပါက် ဗိုလ်မှးလှြမင့ ်(YNG-

၀၄၀ ၀၄၁)(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့် 

ဇနီးြဖစ်သ ူ ေဒ စန်းစန်းေဝ[၁၃/မဆန 

(ိင်ု)၀၀၂၉၇၃]က တစ်ဦးတည်းေသာ 

ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊  

ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊  

သန်းေခါင်စာရင်းှင့ ်ှစ်(၆၀) ေြမငှား 

စာချပ်၊  ဂရန်မူရင်းတို တင်ြပပီး 

ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းေြမပုကံူး  

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးရာ ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍  ေဒ စန်းစန်းေဝမှ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားစာချပ် ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍  

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းစာချပ ်

ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာ 

ြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ခံေရာင်းမည်(ပုိင်ရှင်ကုိယ်တုိင်)ခံေရာင်းမည်(ပုိင်ရှင်ကုိယ်တုိင်)

ေပ(၄၀x၆၀)၊ လှည်းကူးမိ၊  

    ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်းမအနီး

(၅၈)သိန်းညိ  င်း

Ph: 09-771408547

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၂ ေြမာက်၊  

ေြမကွက်အမှတ်-၂၆/ခ၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၂၇၅)ဧက၊  ေြမအမျိးအစား  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် 
ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ် (၆၄/A)၊ ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ    ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား                 
မိေြမစာရင်းတွင် ဖခင်ြဖစ်သူဦးချစ်ေမာင်[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၁၀၁၆] အမည်ေပါက် 
လျက်ရိှပီး ဖခင်ှင့်မိခင်ြဖစ်သူ  ေဒ တင်ပု [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၁၉၅၀၀]တုိ ကွယ်လွန် 
သြဖင့် တရားဝင ်  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ     သားသမီးများြဖစ်ကေသာ              
(၁) ဦးေမာင်ေမာင ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၁၀၁၇]၊ (၂) ေဒ ခင်မာက [၁၂/သကတ 
(ိုင်)၁၀၁၀၁၅] (၃)ဦးေသာင်းချစ[်၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၁၀၁၄] တိုမှ မိမိတိုအေမွ 
ဆက်ခပံိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တို 
မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိး 
သက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးဟိန်းစိုး   ဦးသန်းဦး   ဦးဟိန်းစိုး   ဦးသန်းဦး
   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၇၅)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၇၅)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ေမာင်ဝင်းွန်ဟိန်း CDC No 1139 

10၊  Passport No ME 665331 ၏ SID 
Smart Card သည် ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 
တွင်  ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်ေတွရှိ 
ပါက ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၃၁၅၉၆၃သို ဆက် 
သွယ်အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၉၂)ရပ်ကွက်၊  ရတနာလမ်း၊ 

စစ်ေတာင်းရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ တိက်ု(၆)၊ အခန်း(၂၀၂) ညာဘက်(၂)လ ာ၏ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေအာင်ခိမ့်ေမာင ် [၁၂/
ဒဂဆ(ိင်ု)၀၁၈၉၅၄] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးသ ာ[၁၂/ကမတ(ိင်ု) 
၀၉၀၇၉၂]သည်  အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါလ င် ေကညာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၄၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၄၆)
အမှတ်(၉၄၂/ခ)၊ (ဏ/၁၄) ရပ်ကွက်၊  ဇီယာ(၃)လမ်း၊အမှတ်(၉၄၂/ခ)၊ (ဏ/၁၄) ရပ်ကွက်၊  ဇီယာ(၃)လမ်း၊

ပန်း ခံ(၂၇)၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပန်း ခံ(၂၇)၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၇၁၈၅၃၉၀၅၊  ၀၉-၆၉၂၈၄၀၂၂၃ဖုန်း-၀၉-၉၇၁၈၅၃၉၀၅၊  ၀၉-၆၉၂၈၄၀၂၂၃

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပိုင်၊    ေနြပည်ေတာ်         

အုတ်စက်ုံတွင် အသုံးြပရန်အတွက ်   ေအာက်ေဖာ်ြပပါေကျာက်မီးေသွး 

၁၆၀၀ တန်အား တင်ဒါေခ ယူ၍ ဝယ်ယူလုိပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေပးသွင်းရန်  

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

စ်  အမျိးအစား   ဝယ်ယူမည့်တန်  ေရေငွပါဝင်မ  န်း   အပူဓာတ်ေပးသည့် န်းစ်  အမျိးအစား   ဝယ်ယူမည့်တန်  ေရေငွပါဝင်မ  န်း   အပူဓာတ်ေပးသည့် န်း

(က) မေကွးတိုင်း   ၁၆၀၀တန်             ၁၂%           5000 K Cal/Kg, 

       ေဒသထွက်    9150 Btu/Lb

       ေကျာက်မီးေသွး

၂။    (က) တင်ဒါပုံစံထုတ်ေပးမည့်ရက-် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ရက်

        (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက/်အချနိ်- ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက် (၁၆:ဝဝ) နာရီ

        (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ-  ေနြပည်ေတာ်အုတ်စက်ုံ

၃။    တင်ဒါပံုစံှင့် အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက ံုးချန်ိအတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် 

ေမးြမန်းစုံစမ်းထုတ်ယူိုင်ပါသည်။

 -ေနြပည်ေတာ်အတ်ုစက်ု၊ံ ပျ်းမနား-ေတာင်ညိကားလမ်း၊ မိင်ုတိင်ု ၁၆/၄၊ 

  မင်းကုန်းေကျးရာအနီး၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။

-ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉- ၄၃၁၃၂၇၄၉၊ ၀၉-၄၂၀၇၁၇၆၆၄

  တင်ဒါေကာ်မတီ  တင်ဒါေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်ေဈး န်းေလလံေခ ယူေရာင်းချြခင်းအိတ်ဖွင့်ေဈး န်းေလလံေခ ယူေရာင်းချြခင်း
၁။   မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊  ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်ြပန်ကား

ေရးဌာန၊ သတင်းစာဌာနခဲွ၊ မ ေလးေနစ်သတင်းစာတုိက်မှ ထွက်ရိှလာေသာ လုပ်ငန်းသံုး 

ေဘးထွက်ပစ ည်း သတင်းစာစက (ိုက်ပျက/်ြဖပျက)် (၁၁.၆၈၃၇)တန်ကို ေအာက်ပါ 

အစီအစ်အတိုင်း အိတ်ဖွင့်ေဈး န်း ေလလံေခ ယူေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည-်

(က) ေရာင်းချမည့်ပစ ည်း - Finland ိုင်ငံထုတ်  News

 အမျိးအစားများ   Print paper 48.8 gsm 

   အမျိးအစား

 (၁) ိုက်ပျက ် - (၉.၁၂၉၁) တန်

 (၂) စက်မတင်မီပျက(်ြဖပျက)် - (၂.၅၅၄၆) တန်

(ခ) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်

(ဂ) တင်ဒါပံုစံေရာင်းချမည့်ေနရာှင့် - မ ေလးေနစ်သတင်းစာတိုက်

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ၃၅လမ်းှင့ ်၃၆လမ်းကား၊

   လမ်း၇၀ှင့ ်၇၁လမ်းကား

(ဃ) တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရန ် - ၁၈-၁-၂၀၂၂ ရက်(၁၆:၃၀)နာရီ

 ေနရက်ှင့်အချနိ်

(င) တင်ဒါေရးချယ်မည့်ေနရက ် - ၂၂-၁-၂၀၂၂ ရက်(၉:ဝဝ)နာရီ

 ှင့်အချနိ်

(စ) တင်ဒါေရးချယ်မည့်ေနရာ - မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်

   သာယာေရးေကာ်မတီ၊

   အစည်းအေဝးခန်းမ

(ဆ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာတစ်စုံ - ကျပ် ၂၀၀၀/-

 ေရာင်းချေဈး န်း

၂။  အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ဖန်ုး  ၀၉-၂၀၅၉၇၇၅၊ ၀၉-၂၀၀၀၅၀၄၊ 

၀၂-၂၈၄၇၃၉၈ တိုကို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်ြပန်ကားေရးဌာနြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်ြပန်ကားေရးဌာန



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊  သန်လျင်မိနယ်၊ 

ေကျာက်ေရတွင်းေကျးရာ၊ ဘုရားကုန်းေကျးရာအုပ်စု ၊ ေြမကွက  ်
အမှတ်(၁၀၄)ဟေုခ တွင်ေသာ ဦးလှြမင့အ်မည်ြဖင့ ်မိရာှင့်အုိးအိမ်ဖံွဖိး 
ေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန်ုမိမှချထားေပးသည့ ်ေပ(၄၀x၆၀) အကျယ်ရိှေြမကွက် 
အား ဝယ်ယူခ့ဲပီး တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရိှပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှသူ ေဒ လွင်လွင်သန်း 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၂၈၁၈]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငတွချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍   ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ   
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ ယေနမှ(၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၁၆၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၁၆၀)
အမှတ်(၅၇)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၅၇)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၈၁၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၈၁၂၀

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၅၆၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၇၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၅၆၊ 

အကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀')ရှိ ဦးမျိးမင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)အကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀')ရှိ ဦးမျိးမင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်အတွင်းမှ (၂၀'x၆၀')ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဂရန်ေြမကွက်အတွင်းမ ှ(၂၀'x၆၀')ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အမှတ်(၃၅၆/က)၊ ထူပါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်(၃၅၆/က)၊ ထူပါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၊ ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအာင် 
သြူမတ်[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၀၈၅၅]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွား 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများ 
ှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို   ဥပေဒှင့်အညီ   ပီးဆုံးသည့်တိုင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။  

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၉/A)၊ သစ ာ(၇)လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၄၇)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီ မိြပစီမံကိနး်ှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ၁။ ဦးခင်ေမာင်ဦး[၁၂/တမန(ိုင်) ၁။ ဦးခင်ေမာင်ဦး[၁၂/တမန(ိုင်) 
၀၃၁၉၁၀]၊ ၂။ ေဒ စန်းကည်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၁၉၄၁]၊ ၃။ ေဒ ကည်ကည်ဝင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၂၄၁၉]၀၃၁၉၁၀]၊ ၂။ ေဒ စန်းကည[်၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၁၉၄၁]၊ ၃။ ေဒ ကည်ကည်ဝင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၂၄၁၉]အမည် 
များြဖင့ ်ပူးတွဲအမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်များကိုယ်တိုင်မ ှမိမိတိုသာလ င် တရားဝင်လက်ရှ ိ
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)
များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

၂၁-၁၂-၂၀၂၁ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ ဦးလွင်ဦး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏၂၁-၁၂-၂၀၂၁ရက်ထုတ ်ေကးမုံသတင်းစာပါ ဦးလွင်ဦး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းှင့်စပ်လျ်းပီး တုံြပန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းှင့်စပ်လျ်းပီး တုံြပန်ေကညာြခင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြဖးမိ၊ မိမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်းေန ဦးတင်ေထွး၏ အေရးအခွင့် လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
၂၁-၁၂-၂၀၂၁ရက်ထုတ ်ေကးမုံသတင်းစာပါ ဦးလွင်ဦး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းတွင ်ေဖာ်ြပထား 
ချက်များ မှန်ကန်မ မရှိေကာင်း ေဒ မိုမိုဝင်း၊ ေဒ သိဂ   ဝင်း၊ ဦးသိန်းဝင်း၊ ဦးလှတိုးဝင်းတိုှင့ ်အများသိေစရန် တုံြပန်ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ဇီဇဝါ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၉၁၀/က)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်သည် 
ပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးတင်ဝင်းကွယ်လွန်ပီးေနာက် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ မှတ်ပုံတင်စာအမှတ်(၁၈၅၀/၁၄-၅-၁၉၉၇) 
ကတိသစ ာြပဆိုလ ာအရ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ချိတူးက အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေကာင်း စာရက်စာတမ်းများှင့်  န်ကားချက်အရ 
သိရှိရပါသည်။

အဆိုပါအိမ်ှင့်ေြမကိ ုအေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ချိတူးထံမှ က ်ုပ်တို၏အမ သည်  ဦးတင်ေထွးက   ၂၃-၂-၂၀၁၂ရက်စွဲပါ 
အိမ်ှင့်ေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အရ လက်ေရာက်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပါေကာင်းှင့် အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
ပိုင်ဆိုင်ပတ်သက ်အကျိးခံစားခွင့်မရှိေကာင်း၊ ကန်ကွက်ေှာင့်ယှက်ခွင့်မရှိေကာင်း အများသိေစရန် တုံြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။  

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ဦးေအးိုင်    ဦးထူးဝဏ ကိုကိုဦးေအးိုင်    ဦးထူးဝဏ ကိုကို
LL.B.,D.B.L.,D.M.L.,Advocate   LL.B.,D.IP.LLL.B.,D.B.L.,D.M.L.,Advocate   LL.B.,D.IP.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၈၇/၈၉)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၈၇/၈၉)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၁၂)
ေဒ ထက်ထက်ခိုင်    ေဒ ေအးဝတီကိုကိုေဒ ထက်ထက်ခိုင ်    ေဒ ေအးဝတီကိုကို
LL.B.,D.IP.L.,Advocate   LL.B.,D.B.L.,D.M.L.,D.IP.LLL.B.,D.IP.L.,Advocate   LL.B.,D.B.L.,D.M.L.,D.IP.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၁၁၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၈၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၁၁၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၈၀)

Pioneer Law FirmPioneer Law Firm
အမှတ်(၇၃၆/ဘီ)၊ ေရ ပင့်ကူလမ်းသွယ်၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇၃၆/ဘီ)၊ ေရ ပင့်ကူလမ်းသွယ်၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၇၆၆၇၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၃၈၈၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၇၆၆၇၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၃၈၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၂၆၅/ခ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၆၅)၊ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ် 

တိုက်ခန်း(၁၂)ခန်းမှ ေြမပိုင်ရှင်များြဖစ်ေသာ ဦးစိန်မျက်ခုံး၊ ဦးေအာင်သန်းတိုအမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ အဆိုပါတိုက်ခန်း 
(၁၂)ခန်းတဲွမှ ဦးေအာင်သန်း(ေြမရှင်)ဘက်ြခမ်းြဖစ်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၂ေပခဲွxအနံေပ ၅၀)ရိှ ေြမေပ ရိှ တုိက်ခန်း(၁)ခန်း 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးသုေမာင်ေမာင ် [၁၂/
သဃက(ိုင်)၁၈၂၉၄၁]၊ ေဒ ထက်ထက်စ[ံ၁၂/သကတ(ိုင်)၁၉၂၈၄၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးမင်းဆန်း[၁၂/တမန(ိုင်) ၁၂၇၅၄၁]
က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ ယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ သည်။ 
ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ တ ာဦး(LL.B,D.B.L,D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၁၃၁)ေဒ တ ာဦး(LL.B,D.B.L,D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၁၃၁)
အမှတ်-၂ေအ/၇၆၃၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၂ေအ/၇၆၃၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၆၆၇၅ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၆၆၇၅

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း) 

ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ရက် 
တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူ 
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက ချပ်ပါေမာက ချပ်
ဆရာ၊ ဆရာမများ/အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများဆရာ၊ ဆရာမများ/အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ

ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ဆရာကီး   ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး၊  ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း) 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန 

၅:၂၅နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ

ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက ချပ်ှင့်ပါေမာက ချပ်ှင့်

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများအရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ

ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှလှေဒ လှလှ

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ခေရအိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ် 

(၁၄၃)၊ အခန်း(၁၂)ေန ဦးသန်ိးထွန်း၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး 
ေဒ လှလှသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန)နံနက် ၁ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့်  ကျန်ရစ်သူ 
မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 
သည်။

OTS (30)သူငယ်ချင်းများှင့်မိသားစုများOTS (30)သူငယ်ချင်းများှင့်မိသားစုများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ လှလှေဒ လှလှ

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ 

ကချင်ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှး၊  န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ရဲထွန်း၏ 

မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ လှလှသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန) နံနက် ၁ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ခုတင်(၁၀၀၀)ေဆးုံ၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ် ဘဝ 

တစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစု 

ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏



ဒီဇင်ဘာ  ၂၅၊  ၂၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး(ေပါင်းတည်)ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး(ေပါင်းတည်)
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဦးကွန်းေဇာ်ရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ် 

(၉/ခ)ေန ေဒ တင်တင်ြမ၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းြဖစ်သ ူပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး 

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန 

၅:၂၅ နာရီတွင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး၊ ခုတင်(၁၀၀၀) မဂ  လာဒုံ၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရ 

ပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ 

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ တင်တင်ေကျာ့(ေရစကိ)ေဒ တင်တင်ေကျာ(့ေရစကိ)

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
ဦးေမာင်ဝင်း(ခ)ဦးဝင်း(ေရ ကာအိုးကုမ ဏီ) 

၏ဇနီး ေဒ တင်တင်ေကျာ့သည ်၂၃-၁၂-၂၀၂၁ရက ်

နနံက်တွင် ပင်လုေံဆးုံကီး ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

၁၉၆၉ ခုှစ်၊ ေဖာင်ကီးသူငယ်ချင်းများ၁၉၆၉ ခုှစ်၊ ေဖာင်ကီးသူငယ်ချင်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း) ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း) ေကျာက်ကပ်ေရာဂါကုတပ်

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ပါေမာက  ေဒါက်တာထွန်းထွန်းဦး(ပါေမာက /ဌာနမှး၊ ှလုံး 

ေဆးပညာဌာန၊ ေြမာက်ဥက လာပ သင်ကားေရးေဆးုံကီး)- ပါေမာက  
ေဒါက်တာခင်ေလးစုတို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်ကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာ 
ြမဦးသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန ၅:၂၅နာရီတွင် တပ်မေတာ် 
ေဆးုံကီး မဂ  လာဒုံ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစု 
ှင့်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက /ဌာနမှးှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုပါေမာက /ဌာနမှးှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစု
ှလုံးေဆးပညာဌာနှလုံးေဆးပညာဌာန

ရန်ကုန်ြပည့်သူေဆးုံကီးရန်ကုန်ြပည့်သူေဆးုံကီး

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး

ေဒ  တီ(ခ)ေဒ တင်တင်ေဒ  တီ(ခ)ေဒ တင်တင်
(ြပည်မိ)(ြပည်မိ)

အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်
အမှတ်(၂၂၂)၊ ေဈးလမ်း၊ ေကျာင်းကီးအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ၊ 

ြမတ်တည်းခိခုန်းေန [ဦးခင်ေမာင်ဝင်း(ခ)ဦးပိက်ုေလး]၏ ဇနီး၊ ဦးေဇာ်သန်ိး-
ေဒ ြဖြဖဝင်း(ပွင့်ြဖသကားပွဲုံ)၊ ဦးဝင်းကိုကို-ေဒ ခင်သန်းဝင်း(ြမတ် 
တညး်ခုိခန်း)၊ ေဒ ဝင်းဝင်းခုိင်(Lucky Dragon Hotel)၊   ဦးေဇာ်လင်း-ေဒ  
သိဂ   ေထွး(ကသစ်ပန်းသကားပွဲု)ံ၊ ဦးဝင်းလ  င်-ေဒါက်တာေအးသက်ခိုင ်
(USA)၊ ေဒ သင်းသင်းခိုင်၊ ဦးသီဟဝင်း-ေဒ တင်မိုးေအးတို၏ ေမွးသမိခင် 
ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ၁၄ေယာက်၊ ြမစ်ခုနစ်ေယာက်တို၏အဘွားသည ်၂၃-
၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၆နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို 
ကူးေြပာင်းသွားပါေသာေကာင့် ၂၄-၁၂-၂၀၂၁ရက် မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် 
ေအးငိမ်းရာသုသာန်  ြပည်မိ၌  ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ညိးငယ်စွာြဖင့ ်အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန်ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန်
အလယ်တန်းြပေကျာင်းဆရာမ(ငိမ်း)အလယ်တန်းြပေကျာင်းဆရာမ(ငိမ်း)

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ အမှတ်(၃၄၂)၊ ေအာက်လမ်းမကီး၊ တညင်းကုန်း 

ရပ်ကွက်ေန (ဦးယုံကင်း-ေဒ ရန်)တို၏သမီး၊ ဦးစိန်ဝင်း၏ဇနီး၊ ကိုေအာင် 
ေကျာ်ေကျာ်လင်း-မစိမ့်ယမုံ၊ ေဒါက်တာေဇယျာဝင်းတို၏ ေမွးသမိခင်သည ်
၂၄-၁၂-၂၀၂၁(ေသာကာေန) နနံက် ၃:၂၀နာရတွီင် ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟိရ်ုစည်ေဆးု ံ
ကီး၌ ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် က င်းကျန်ရစ်ေသာ 
ဥတုဇုပ်ကလာပ်အား ယင်းေန  နံနက်တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီး 
သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ အိုးြပာအိုးကို ၂၆-၁၂-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) မွန်းလဲွ 
၁နာရီတွင် ေမာ်လမိင်ေနအိမ်မှ ကန်တိတ်သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်ဂူသွင်းပါမည်။ 
[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၃၀-၁၂-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) နံနက်တွင် 
ေမာ်လမိင်မိေနအိမ်၌ ဘုရားအမှးရှိေသာ သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်တုိအား 
ဆွမ်း၊ သက  န်းအစရိှေသာ ဒါတဗ ဝတ အစုစုတုိအား ဆက်ကပ်လှဒါန်း အမ အတန်း 
ေပးေဝမည ်ြဖစ်ပါေသာေကာင့် တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန ်ညိးငယ်ေသာ 
စိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ုုလွင်ေဒ ုုလွင်

အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)
ရန်ကုန်မိ၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  (၅)ရပ်ကွက်၊  ေအဝမ်း ခံ၊ 

အမှတ်(၁၄၈)၊ ြပည်လမ်း၊ ေအဝမ်းကွန်ဒိ(ု7/A)ေန ြမန်မာအေဆသွေူဌးကီး 

(ဦးဘွန်-ေဒ ငမ်ိးရှင်)တို၏ေြမး၊ ယစ်မျိးဝန်(ဦးေအာင်ေဖ-ေဒ ခင်ွန်)

တုိ၏သမီး၊ ဦးဘုန်းေကျာ်၏အစ်မ၊ ကိတ ိမမိခင် ေဒ ုုလွင်သည် ၂၃-၁၂-

၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန 

မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး၊ 

ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ နံနက် ၇ နာရီမှ 

မွန်းတည့ ်၁၂ နာရထီ ိရက်လည်ဆွမ်းေက းမည်ြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေနအမ်ိသို 

က ေရာက်ေပးပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၉/ခ)၊ ဦးကွန်းေဇာ်ရပ်ိသာ၊ ကန်လမ်းေန 

ေဒ တင်တင်ြမ၏ခင်ပွန်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယ 
ဝန်ကီး(ငိမ်း)ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးသည ်၂၂-၁၂-
၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစ ု
ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ခုတင်(၅၀၀)အထူးကုေဆးုံကီး(ရန်ကုန်)ခုတင်(၅၀၀)အထူးကုေဆးုံကီး(ရန်ကုန်)
ဆီးှင့်ေကျာက်ကပ်ေဆးပညာဌာနမှ တပည့်များဆီးှင့်ေကျာက်ကပ်ေဆးပညာဌာနမ ှတပည့်များ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်စန်းတင့်ေဒ ခင်စန်းတင့်
အထက(၄)ပုဇွန်ေတာင်(အလယ်တန်းြပ-ငိမ်း)အထက(၄)ပုဇွန်ေတာင်(အလယ်တန်းြပ-ငိမ်း)

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၅၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇)ေန 

(ဦးသိန်းေမာင်-ေဒ ခင်ွန် )တို၏သမီး၊ ေဒ ကည်၊ ေဒ ခင်ရီ တို၏ညီမ၊ 
[ဗိုလ်ချပ်ေစာလွင်(ငိမ်း)]-ေဒ စဝ်ကည်ြမ၊ (ဦးကိုကီး-ေဒ တင်စု)၊ 
(ဦးြမင့ ်သိန်း)-ေဒ ခင်ေထွးမာတို၏အစ်မ၊ အမှတ်(၂၉)၊ (၅၃)လမ်း၊ 
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ေန ေမာင်ြမတ်ခိုင်၏မိခင်၊ ဦးြမင့်ေအာင(်အထက-၄၊ 
ပဇွုန်ေတာင်)၏ဇနီး ေဒ ခင်စန်းတင့သ်ည် ၂၃-၁၂-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) 
နံနက် ၄ နာရီစွန်းစွန်းအချန်ိတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင် 
ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(၁)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရအမ ေပးေဝြခင်း(၁)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရအမ ေပးေဝြခင်း

ဗိုလ်ကီး လွင်ထွန်းိုင်(D.S.A - 49)ဗိုလ်ကီး လွင်ထွန်းိုင်(D.S.A - 49)

အသက်(၃၄)ှစ်အသက်(၃၄)ှစ်
၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သည်၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သည်

 သားကီး ဗိုလ်ကီး လွင်ထွန်းိုင် မိသားစုှင့်ခွဲခွာသွားတာ 

၂၅-၁၂-၂၀၂၁ရက်မှာ(၁)ှစ်ြပည့်ခဲ့ပါပီသားကီးေရ။ သားကီးကို 

ေနစ်ှင့်အမ  သတိရေနကပါတယ်။ သားကီးအတွက် ရည်စူးပီး 

ေကျာင်း၊ သက  န်း၊ ဆွမ်း၊ ဝတ ှင့် ဘိုးဘွားများအား အလှေငွ ၃၄ 

သန်ိးဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲပ့ါသည်။ လှဒါန်းရေသာ ကသုိလ်ုေကာင်းမ  

အစစုတုိုကိ ုသားကီးဗိလ်ုကီး လွင်ထွန်းိင်ု ကိ ုအမ ေပးေဝပါတယ်။

သားကီး ြမင့်ြမတ်ေသာဘုံဘဝမှ အမ ရ၍ သာဓုေခ ဆိုိုင် 

ပါေစ.....

သားကီး ဗိုလ်ကီးလွင်ထွန်းိုင ်ေရ အမ  - အမ  - အမ 

       သာဓု  - သာဓု - သာဓု ေခ ဆိုိုင်ပါေစ။

သားကီးကို လွမ်းဆွတ်သတိရေနတဲ့သားကီးကိ ုလွမ်းဆွတ်သတိရေနတဲ့

ချစ်ရပါေသာ ေဖကီး၊ ချစ်ရပါေသာ ေမကီးချစ်ရပါေသာ ေဖကီး၊ ချစ်ရပါေသာ ေမကီး

ညီေလးှင့်မိသားစုများညီေလးှင့်မိသားစုများ

ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်သန်းရီ(ခ)ေလးေလးေဒ ခင်သန်းရီ(ခ)ေလးေလး
အ.ထ.က(၄) ပုဇွန်ေတာင်ေကျာင်းသူေဟာင်းအ.ထ.က(၄) ပုဇွန်ေတာင်ေကျာင်းသူေဟာင်း

အသက်(၆၆)ှစ်အသက်(၆၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးသန်းြမင့်-ေဒ ခင်ွန် )တို၏သမီး၊ (ဦးေကျာ့ 

ေမာင်-ေဒ ကျင်ပု)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးတင်ယု၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ 
ကုိေအာင်ခုိင်ဦး-မကလျာစုိး၊ ကုိေဇာ်လတ်၊ ကုိတင်ထွန်းေအာင်-မွယ်ွယ်ဝင်း 
တုိ၏ချစ်လှစွာေသာ မိခင်၊ မြမတ်သိဂ   ခင် @ L Jue Sett (အ.ထ.က-၁၊ ဒဂံု) 
၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘွားသည် ၂၄-၁၂-၂၀၂၁  (ေသာကာေန) နံနက် ၆:၄၆ 
နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၂၆-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) 
မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေရေဝး သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ 
မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာ ဦးစိန်ဝင်းေဒါက်တာ ဦးစိန်ဝင်း
အငိမ်းစားတွဲဖက်ပါေမာက အငိမ်းစားတွဲဖက်ပါေမာက 
ေဆးတက သိုလ်(၁)ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)ရန်ကုန်

ပါေမာက ေဟာင်း မေလးရှားေဆးတက သိုလ်ပါေမာက ေဟာင်း မေလးရှားေဆးတက သိုလ်

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ (၅၇)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၃၉/၁၄၁/က)ေန စစ်ကိေခတ်ေြမပိင်ုရှင် 

သူေဌးေလးှင့် ေညာင်ေလးပင်မိ၊ အငိမ်းစားသမာဓိမိဝန်မင်း (ဦးချစ်-ေဒ ရှင်ွန်)
တို၏တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ ေဒ ကည်ကည်(ခ)ေဒ ကည်ကည်ေအး၊ ဝဏ စာေပ 
ြဖန်ချေိရး၊ ေဒ လှလှ [ဒု န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)]၊ စာရင်းစစ်ချပ်ံုးအချန်ိပုိင်း ကထိက 
ေဟာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရစာရင်းကုိင်ှင့်စာရင်းစစ်သင်တန်းေကျာင်း၊ (ယခု ေလ့/သု  
ဌာနစု၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး)ယခင် ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှး ကရင်ြပည်နယ ်
စာရင်းံုး၊ ဘားအံမိ၊ ယခင်တုိင်းဦးစီးဌာနမှး တနသ  ာရီတုိင်းစာရင်းံုး၊ ထားဝယ်မိ၊ 
ကလုသမဂ  UNV Auditor ေဟာင်း KANPALA မိေတာ် UGANDA ိင်ုင ံအာဖရကိတိက်ု 
တို၏ တစ်ဦးတည်းေသာေမာင်၊ မာမာေအး(ခ)ထက်ထက်မိုးဦး Boss၊ ဦးလှြမင့ ်
ဘဏ်မန်ေနဂျာ AGD Bank တို၏ ေကျးဇူးရှင်အစ်ကိုကီး ေဒါက်တာဦးစိန်ဝင်းသည ်
၂၁-၁၂-၂၀၂၁(အဂ   ါေန) မွန်းတည့ ်၁၂နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၃၁၀/ခ)၊ ြမန ာလမ်း၊ 
ေကျာက်ကန်ုး(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်ေနအိမ်၌ ဘဝကူးေြပာင်းသွားပါေကာင်း 
ြပည်တွင်းြပည်ပ ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်း ဆရာကီးအေပ  အစ် 
သြဖင့် ကီးမားေလးစားေသာ တပည့်အေပါင်း၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်သူမိနယ်သား
အေပါင်း ေဒါက်တာဦးစိန်ဝင်း၏ မူလတန်းမှစ၍ ေဆးတက သုိလ်(၁)အထိ အတူေကျာင်း 
ေနဘက်သူငယ်ချင်းအေပါင်းတိုအား အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲစွာြဖင့ ်အသိေပးအပ်ပါ 
သည်။                                                              ကျန်ရစ်သူအစ်မေလး-ေဒ လှလှ

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်
သင့်      ေသွး      ြဖင့် သင့်      ေသွး      ြဖင့် 

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ပါေမာက  ဦးေကျာ်ြမင့်(ငိမ်း)ပါေမာက  ဦးေကျာ်ြမင့(်ငိမ်း)

ူပေဗဒဌာနူပေဗဒဌာန

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ေကျာက်မဲမိေကျာက်မဲမိ

 ေကျာက်မဲမိေန ကွယ်လွန်သ ူပဲွစားကီး (ဦးသာေအး- ေဒ လှရှင်)တို၏သား၊ 

(ဦးလှ-ေဒ စိန်ရင်)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ပါရမီကွန်ဒိုေန 

ေဒ သင်းသင်းလှ၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးလ မ်းမုိးေအး - ေဒ ေအးြမန ာ ၊ မဝင်းပပစ ာ တို၏ 

ဖခင်၊ Ryan ဘုန်းခန်၏ အဘိုး၊ ဦးေကျာ်တင့်၏ညီ  ဦးေကျာ်ြမင့်သည် ၂၄-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက်(ေသာကာေန)နနံက် ၁၀:၁၅ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါ၍ 

ယင်းေန   ညေန  ၃:၀၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား ဝမ်းနည်းစွာြဖင့ ်အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဒီဇင်ဘာ   ၂၅၊   ၂၀၂၁

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

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် အင်းစိန် 

မိနယ် ေဈးကန်ုးရပ်ကွက် လ  င်ြမစ်လမ်း 

အင်းစိန်ေဈးတွင ်   ဖွင့်လှစ်ထားရှိေသာ 

ကျံစင်းအာမခံေရ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးှင်းေငွ   

၅၁ ှစ်သည် ဇနီး ေဒ သဇူာေအး  ၄၅ ှစ်၊ 

သားြဖစ်သူ ေမာင်ေမာင်သက်ခုိင် ကုိးှစ် 

တိုှင့်အတူ ၎င်း၏  ေရ ဆိုင်မှ  ေနအိမ် 

သိုြပန်လာခဲ့ရာ   အင်းစိန်မိနယ ်  လ  င် 

ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်

ဒုတိယအေကျာ့ပွဲစ်များ စတင်မည်
ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

စင်ကာပူိင်ုင၌ံ ြပလပ်ုလျက်ရိှသည့် ၂၀၂၀ အာဆယီဆံဇူကူီးဖလားပိင်ပဲွ ဆမီီးဖိင်ုနယ် 

ဒုတိယအေကျာ့ပဲွစ်များကုိ ဒဇီင်ဘာ (၂၅၊ ၂၆) ရက်တိုတွင် ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်သည်။

ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၃ ရက်ကြပလုပ်ခဲ့သည့်  ဆီမီးဖိုင်နယ် ပထမအေကျာ့တွင် 

နာမည်ကီး ထိုင်းအသင်းက လက်ရှိချန်ပီယံ ဗီယက်နမ်အသင်းကိ ုှစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင် ့

အိုင်ရပီး အိမ်ရှင်စင်ကာပူှင့် အင်ဒိုနီးရှားအသငး်တို တစ်ဂိုးစီသေရကျခဲ့သည်။ 

ဒတုယိအေကျာအ့ြဖစ် ဒဇီင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် အင်ဒိနုီးရှားအသင်းှင့် စင်ကာပအူသင်း၊ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ဗီယက်နမ်အသင်းှင့် ထုိင်းအသင်းတုိ ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ ်

သည်။                                                            စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ဆိင်ုရာ ေဆွးေွးပဲွကျင်းပ

ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ှင့ ်ေရးေကာက်ပဲွလပ်ုငန်းစ်များ မှန်ကန်မှသာ ြပည်သအူများကိ ုကိယ်ုစားြပေသာ ြပည်သူကိယ်ုစားလှယ်များ ေရးချယ်ိင်ုမည်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၄

ြပည်ေထာင်စု   ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ှင့ ်ိုင်ငံေရးပါတီများ 

ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ဆုိင်ရာေဆွးေွး 

ပွဲကို  ယေနနံနက်    ၉ နာရီတွင် 

ရန်ကုန်မိရိှ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွမဂ  လာခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

ေဆွးေွးပွဲသို ြပည်ေထာင်စု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    

ဦးသိန်းစိုးှင့ ်   ြပည်ေထာင်စု          

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်

များ၊      ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးများှင့်  တိုင်းေဒသကီး     

ဥပေဒချပ်၊             ြပည်ေထာင်စ ု    

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်ုံးမ ှ   

တာဝန်ရိှသူများ၊ ုိင်ငံေရးပါတီများ 

မှ စာမျက်ှာ ၁၃ ေကာ်လံ ၁ သုိ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသိန်းစိုး ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ိုင်ငံေရးပါတီများ ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲတွင ်

အမှာစကားေြပာကားစ်။

ဆီမီးဖိုင်နယ် ပထမအေကျာ့တွင် ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ် ယှ်ပိင်ေနစ်။ဆီမီးဖိုင်နယ် ပထမအေကျာ့တွင ်ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ် ယှ်ပိင်ေနစ်။

အင်းစိန်မိနယ် လ  င်ြမစ်လမ်း အင်းစိန်ခုံးေကျာ်တံတားေပ  

လုယက်မ ြဖစ်စ်မှ တရားခံများဖမ်းဆီးရမိ
ြမစ်လမ်း အင်းစိန်ခံုးတံတား  အလယ်သုိ 

ေရာက်ရိှစ် အငှားယာ ်YGN-5F/7939 

Probox အြဖေရာင်သည ်    လမ်းအား 

ပိတ်ရပ်၍ ယာ်ေပ ပါ အမျိးသား ငါးဦးမှ 

ဦးှင်းေငွ ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ေရ ထည်ပစ ည်း 

စုစုေပါင်းအေလးချနိ်    ၄   ပိဿာ  ၅၀ 

ကျပ်သားခန်ထည့်ထားသည့ ်  လက်ဆွဲ 

အတ်ိှစ်လုံး   (ကာလတန်ဖိုးေငကွျပ်သန်ိး 

၇၂၀၀ ခန် )      လုယက်ယူေဆာင်ကာ 

၎င်းတို    စီးနင်းလာသည့ ်   ယာ်ြဖင့် 

ထွက်ေြပးသွားခဲ့သည့်ြဖစ်စ ် ြဖစ်ပွားခဲ ့

သည်။

အထက်ပါ    လုယက်မ ြဖစ်စ်တွင် 

ကျးလွန်ခ့ဲေသာ တရားခံများအား ဖမ်းဆီး 

ရမေိရး ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ဒဇီင်ဘာ ၂၂ ရက် 

ညေနပုိင်းတွင် အင်းစိန်မိနယ် ဒညင်းကန်ုး 

ဘတူာအနီးရိှ “အာကာေကျာ်” ကားေဘာ်ဒ ီ

ှင့်      စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ယေန ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ » ၁၈စာမျက်ှာ » ၁၇

KNPP အဖွဲှင့် PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက ခရီးသည်တင်

ေလယာ် လွိင်ေကာ်ေလဆိပ်သို 

ဆင်းသက်ေရာက်ရိှစ် ေရှာတ့ိက်ုဒုံးြဖင့် 

အချနိ်ကိုက်ပစ်ခတ်

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယအ်ချိ၌ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းစွာ 

ပညာသင်ကားေနမ ကို မလိုလားသူ 

ဆူပူအကမ်းဖက်သူများက ခိုင်ပညာေရးမှး

ုံးှင့် စာသင်ေကျာင်းတိုအား မီး  ဖျက်ဆီး


