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ဖတ်စရာ

ယေန

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

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲသ့ိုလည်းေကာင်း၊ တလံ ပ်ကိ ု ြမင် 

ရသကဲသ့ို လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါးဟေူသာ)

ေလာကကို  ကျင့်သူကို ေသမင်းသည်မြမင်ိုင်။  ဤသုိ 

 ေသာသသူည် ေသြခင်းကင်းရာ နဗိ ာန်ကိ ု မျက်ေမှာက်ြပ 

ကကန်ု၏။  ထိသုတူိုအား ေနာက်တစ်ကမ်ိ ပဋသိေ ေန၍ 

ေသရြခင်းသည် မရှိေတာ့ပီ။
  ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ

ေခတ်မီတပ်မေတာ် တည်ေဆာက်ရာတွင် လက်ုံးရည်၊ ှလုံးရည်ြပည့်ဝပီး သူနာြပှင့်  ေဆးဘက်ပညာဆိုင်ရာ  

အထူးက မ်းကျင်သူများြဖစ်လာေစေရး  မဆုတ်မနစ်ေသာ ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယှင့် ကိးစားအားထုတ်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၇

တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ် ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု 

သူနာြပှင့်    ေဆးဘက်ပညာသိပ ံဘွဲသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၁၉)ှင့ ်အမျိးသမီးသနူာြပှင့ ်ေဆးဘက် 

ပညာသပိ ံဘဲွသင်တန်း အမှတ်စ်(၆) သင်တန်းဆင်း 

ဂုဏ်ြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနားကို ယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင် ရန်ကုန်မိရှ ိအဆိုပါ တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု စစ်ေရးြပကွင်း၌ ကျင်းပ 

ြပလုပ်ရာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သူ  မင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ် သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာသိပ ံဘွဲသင်တန်း အမှတ်စ်(၁၉)ှင့် အမျိးသမီးသူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာသိပ ံဘွဲ 

သင်တန်း အမှတ်စ်(၆) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနားတွင ်မိန်ခွန်းေြပာကားစ်။

မိန်ခွန်းေြပာကားသည်။

အဆိပုါ အခမ်းအနားသို ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

(ေရ) ဗိုလ်ချပ်ကီးေဇယျေကျာ်ထင်   မိုးေအာင်၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ) ဗိုလ်ချပ်ကီးစည်သူ 

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး၊    ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန်၊ 

တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု 

ေကျာင်းအပ်ုကီးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်က 

သည်။                   စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးှင့် 

လွတ်လပ်ေရး၏ အှစ်သာရ

အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားှင့် 

ြမန်မာ့အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း 

အေြခအေနမှန်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

၂၀၀ ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ 

၁ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင် န်းရှိ

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန အကိဂဏ်ုြပေဆာင်းပါး

ေြပာင်းလတဲိုးတက်ေနသည့ ်ေဆးဘက်ဆိင်ုရာနည်းပညာရပ်များကိ ုသရိှိနားလည်ပီး လက်ေတွအသံုးချိင်ုသမူျားြဖစ်ရန် စ်ဆက်မြပတ် ေလလ့ာသင်ယူ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   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

အားကစားတစ်ေခတ်ဆန်း 
ြမန်မာ့ိုးရာအားကစားြမင့်တင်

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

ြမန်မာိင်ုငသံည် တစ်ချန်ိေသာကာလက အားကစားြဖင့ ်ြမန်မာဂ့ဏ်ုေရာင်ြမင့မ်ား 
ခဲ့သည်။ ြမန်မာတစ်မျိးသားလုံးသည ်ြမန်မာ့ိုးရာအားကစားကိ ုတန်ဖိုးထားပီး 
အားကစားြဖင့ ်ေရ ေရာင်လ မ်းေသာေခတ်ကာလများကိ ု ြဖတ်သန်းခဲ့ရဖူးသည်။ 
သိုေသာ် ေခတ်ကာလေြပာင်းလဲလာသည့်အေလျာက ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ အားကစား 
က  အမျိးမျိး ဖွံဖိးတိုးတက်မ အားနည်းလာသည်ကိုေတွရသည်။ ထိုေကာင့ ်
ြမန်မာ့အားကစားက  အသီးသီး ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေရးအတွက် ိုင်ငံေတာ် 
အစိုးရက အားေပးြမင့်တင်ေပးသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ် 
မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေနက သဃ  န်းက န်းမိနယ်ရှိ 
အမျိးသားအားကစားပိင်ပဲွု ံ(၁) သဝုဏ အားကစားုတွံင် “အားကစားေဆာင်ရက် 
ြခင်းသည် မျိးချစ်စိတ်၊ တုိင်းြပည်ချစ်စိတ်များှင့် အမျိးသားေရးစုိက်လက ဏာ 
တိုကို ရှင်သန်ထက်ြမက်ေစပီး တစ်မျိးသားလုံး၏ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးကိုလည်း 
ြဖစ်ေပ ေစိင်ုေသာေကာင့ ်အားကစားှင့ပ်တ်သက်ပါက အားေပးေဆာင်ရက်ရမည် 
ြဖစ်ေကာင်း”ေြပာကားခဲ့သည်။

ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က ြမန်မာုိင်ငံ၏ အားကစားက   ဖံွဖိးတုိးတက်မ  
အားနည်းလျက်ရိှသည်ကိ ုအဆင့်အတန်းတစ်ခုသုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှေရးအတွက် 
အေြခခံကျကျစ်းစားေဆာင်ရက်သွားကရန ်    လမ်း န်မှာကားထားသည်။ 
ကျဆင်းေနေသာ အားကစားက  တိုးတက်ေရးကို  ချက်ချင်းေဆာင်ရက်၍ 
မရိုင်ဘဲ အဆင့်ဆင့်ြပန်လည်ြပင်ဆင်၍ စနစ်တကျလုပ်ေဆာင်ကဖိုြဖစ်သည်။ 
ဆယ်စှုစ်တစ်ခအုတွင်း ေမ ာ်မှန်း၍ ြပန်လည်ဖံွဖိးတုိးတက်လာေအာင် ဝိင်ုးဝန်း 
ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သည်။ အားကစားက  တွင် ိင်ုငတံကာှင့ယှ််၍ ေဘာလုံး 
အားကစားနည်းမှာ အဓိကကျေသာ်လည်း   ြမန်မာ့ိုးရာအားကစားနည်းများ 
အဆင့အ်တန်းြမင့မ်ားလာေရး၊ ိင်ုငတံကာအားကစားပိင်ပဲွများတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင် 
ိုင်ေရး ကိးစားရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာတိုသည် ိုးရာအားကစားနည်းများကိ ု   အစ်အဆက်တန်ဖိုးထား 
လ ပ်ရှားအားေပးခဲ့ကသည်။ အားကစားသည် လငူယ်များတွင် အေြခခသံည်ြဖစ်၍ 
လူငယ်လူရယ်များ  အားကစားဘက်တွင ်စိတ်ဓာတ်ထက်သန်ပါဝင်လာေအာင ်
အားေပးြမင့်တင်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။   အေြခခံမှစ၍   အသက်အရယ်အလိုက်၊ 
အတန်းလိုက်အားကစားပွဲများကိ ုအေြခခံပညာေကျာင်းများမှအစြပ၍ မိနယ် 
အဆင့်၊ ခုိင်အဆင့်၊ တုိင်းအဆင့် စသည့်အားကစားပိင်ပဲွများမှတစ်ဆင့် အရည် 
အချင်း အရည်အေသွးရိှေသာ  လက်ေရးစင်အားကစားသမားများကိ ုစစိစ်ေရးချယ် 
ထုတ်ေဖာ်ပျိးေထာင်ေပးသွားရမည်ြဖစ်သည်။

တစ်ချနိ်ေသာအခါက ေကျာင်းလက်ေရးစင်၊ မိနယ်လက်ေရးစင်၊ ခိုင် 
လက်ေရးစင်၊  တိုင်းှင့်ြပည်နယ်လက်ေရးစင်များအြဖစ်မ ှ    ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်
လက်ေရးစင်အားကစားသမားများ ေပ ထွက်လာခဲသ့ည့် အားကစားသမိင်ုးမှတ်တိင်ု 
များရိှခဲဖ့ူးသည်။ ြပည်သလူထူတုစ်ရပ်လုံးမှာလည်း ြမန်မာအ့ားကစားကိ ုတစ်ခနဲက် 
အားေပးခဲ့ကသည်။ အားကစားစိတ်ဓာတ်သည ်  မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်၊   ိုင်ငံချစ် 
စတ်ိဓာတ်ထက်သန်မ အား အားေပးသည်ကုိ ကံေတွခ့ဲရသည်။ ယခုအခါ အားကစား 
က  ေမှးမိှန်လာသည်ှင့အ်မ  ြပည်သလူထူ၏ု စတ်ိဝင်စားမ ၊ အားေပးမ များလည်း 
ေလျာ့နည်းလာကာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်၊ ိုင်ငံချစ်စိတ်ဓာတ်များလည်း ပါးလျား 
လာသည်ကိ ုြမင်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့ ်အားကစားက   ြပန်လည်ြမင့မ်ားလာေရး၊ ြမန်မာ့ိုးရာအားကစား 
နည်းများကိ ုေလ့ကျင့်ကစားိုင်သည့်အခွင့်အေရး၊ ြမန်မာ့အားကစားကိ ုအများ 
ြပည်သစူတ်ိဝင်စားေရးတိုကိ ုိင်ုငေံတာ်က ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်၍ ကိဆိရုမည် 
ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအ့ားကစားက   ြပန်လည်ြမင့တ်င် ေဖာ်ထတ်ုေပးိင်ုရန်အတွက် 
ေလက့ျင့ေ်ရးှင့ ်ပိင်ပဲွများြပလပ်ုေပးိင်ုရန် အားကစားကွင်းများ၊ အားကစားုမံျား၊ 
အေထာက်အကူြပပစ ည်းများကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 
ထိုအြပင် အားကစားသမားများ၏ ပ်ုပိင်ုး၊ စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာကံခ့ိင်ုမ ၊ နည်းစနစ်ပိင်ုး 
ဆိင်ုရာက မ်းကျင်မ တိုအတွက် ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ လက်ရိှ 
တွင် လငူယ်လရူယ်များမှာ အားကစားှင့အ်လှမ်းေဝးပီး လမ်းမှားသို ေရာက်ရိှသွား 
ကသမူျားကိလုည်း ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်ငယ်ရယ်စ်မှစ၍ အားကစား 
ဘက်တွင် စတ်ိဝင်စားမ ရိှလာေရး၊ ြမင့်တင်ေပးုိင်ေရးတုိကုိ အဆက်မြပတ်ဖန်တီး 
ေပးရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ အားကစားသည ်ိုင်ငံေတာ်ှင့်ိုင်ငံသားများအတွက ်အေရးကီး 
ေသာက  ြဖစ်ရာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 
လမ်း န်ခဲသ့ည့အ်တိင်ုး အားကစားက   ြမင့မ်ားတိုးတက်ေရးအတွက် ဝိင်ုးဝန်း 
ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ အားကစားကုိ ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းသည် 
ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေရးအြပင် ိင်ုငေံတာ်ကိ ုကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေနြခင်းှင့ ်လငူယ် 
များ၏စိတ်ဓာတ ်(Mind Set) ကို ြပြပင်ေပးြခင်းြဖစ်၍ ေနာင်လာမည့်ဆယ်စုှစ် 
အတွင်း အားကစားက  ဖံွဖိးတိးုတက်ပီး  ြမန်မာအ့ားကစား တစ်ေခတ်ဆန်းေစ 
ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။   ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၄၀၀ ၈,၄၀၀ ၁၂၁ ၁,၀၁၆,၄၀၀

MTSH ၃,၁၀၀ ၃,၁၀၀ ၁၂၉ ၃၉၉,၉၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၇ - ၁၂-၂၀၂၁)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁ ၂,၆၀၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၀ ၀

AMATA ၆,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၀ ၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၇၀၄
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၅.၀
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၁.၀ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၅၁.၇
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၇၃ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၃.၉
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၀၄
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၀၁၁
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၅.၁၆

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၇

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

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 

ဟသ  ာတ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး တရားလ တ်တာ် 

တရားသူကီးချပ ်      ဦးမျိးွန်သည် 

ုံးအဖဲွမှး ဦးေကျာ်စိုးွန်၊ ဟသ  ာတခိင်ု 

တရားသူကီး ေဒ ေအးေအးခိင်ုတိုှင့အ်တ ူ

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင်   ဟသ  ာတအကျ်း 

ေထာင်အား ကည့် စစ်ေဆးရာ အကျ်း 

ေထာင် တာဝန်ခံအရာရိှက အကျ်းေထာင် 

အတွင်း  အေြခအေနများကို  ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။ 

ထိုေနာက်  တိုင်းေဒသကီး  တရား 

လ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ်ှင့် တာဝန် 

ရှိသူများသည်  အကျ်းေထာင်အတွင်း 

အကျ်းသား အကျ်းသူ၊ အချပ်သား 

အချပ်သူများ ေနထိုင်သည့် အေဆာင် 

များှင့် စားဖိုေဆာင်၊ ေဆးေပးခန်းှင့် 

စာကည့်တိုက်တိုကို လှည့်လည်ကည့်  

ကာ  ၎င်းတို၏   ဥပေဒပါ   အခွင့်အေရး 

များရရှိြခင်း  ရှိ၊ မရှိ၊     ေနရာထိုင်ခင်း 

သက်သာေချာင်ချမိ  ရိှ၊ မရိှ၊ အစာအာဟာရ 

သင့်တင့်မ တမ   ရှိ၊ မရှိ၊  ကျန်းမာေရး 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ် 

ဟသ  ာတအကျ်းေထာင်အား ကည့် စစ်ေဆး

ေစာင့်ေရှာက်မ အေြခအေနှင့်  အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းအတတ်ပညာ သင်ကား 

မ အေြခအေနများကို    ကည့် စစ်ေဆး 

ေမးြမန်းခဲ့ပီး         လိုအပ်ချက်များကိ ု

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရန ် အကျ်း 

ေထာင် တာဝန်ရှိသူများအား လမ်း န် 

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမ ှ

ဦးစွာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မဟာသေရ 

စည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်က သင်တန်းတပ်ခဲွ 

များ၏       အေလးြပြခင်းကိ ု  ခံယူပီး 

ေကျာင်းဆင်းတပ်ခဲွအား  စစ်ေဆးသည်။ 

ထိုေနာက်      သင်တန်းတပ်ခွဲများက 

တပ်မေတာ်      ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး     မဟာသေရစည်သ ူ

မင်းေအာင်လ  င်အား အေှးေလ ာက်၊ အြမန် 

ေလ ာက်ြဖင့ ်ချတီက်အေလးြပကသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရ 

စည်သူ မင်းေအာင်လ  င်က တပ်မေတာ် 

သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ် 

သူနာြပှင့်    ေဆးဘက်ပညာသိပ ံဘွဲ 

သင်တန်း အမှတ်စ်(၁၉)မှ အေကာင်းဆုံး 

သင်တန်းသားဆုရရှိသ ူ   သင်တန်းသား 

မင်းကိုကိုခန် ၊   ေလ့ကျင့်ေရးထူးခ န်ဆု 

ရရှိသူ    သင်တန်းသား   ေကျာ်တိုးှင့် 

စာေပထူးခ န်ဆုရရှိသူ    သင်တန်းသား 

ဟိန်းသက်စိုးတိုအား    ဆုများအသီးသီး 

ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ဆက်လက်ပီး ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရ 

စည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်သည် တပ်မေတာ် 

သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ် 

အမျိးသမီးသူနာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာ 

သိပ ံဘွဲသင်တန်း        အမှတ်စ်(၆)မှ 

အေကာင်းဆုံး     သင်တန်းသူဆုရရှိသ ူ

သင်တန်းသူ   သ ာေထွး၊  ေလ့ကျင့်ေရး 

ထူးခ န်ဆုရရိှသူ သင်တန်းသူ ေအးေအးမျိး 

ှင့် စာေပထူးခ န်ဆုရရှိသူ သင်တန်းသူ 

ဇွန်ဖူးငံုတုိအား ဆမုျား အသီးသီးေပးအပ် 

ချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မဟာသေရ 

စည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်က သင်တန်းဆင်း 

မိန်ခွန်းေြပာကားရာတွင ်    “ဒိုတာဝန် 

အေရးသုံးပါးကိ ုကာကွယ်မည့် အမျိးသား 

တပ်မေတာ်အတွက် လိအုပ်ေသာ လက်ုံး 

ရည်၊ ှလုံးရည် ြပည့်ဝသည့် သနူာြပများ၊ 

ေဆးဝါးက မ်းကျင်သူများ၊     ေဆးဘက် 

ပညာသည်များ ေမွးထုတ်ေပးရန်’’ဟူသည့် 

တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာ 

တက သိုလ်၏     ရည်ရယ်ချက်ှင့်အည ီ 

ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးလျက်ရှိရာတွင ်

သူနာြပပါရဂူဘဲွ၊ သူနာြပမဟာသိပ ံဘဲွ၊ 

ေဆးဝါးမဟာသပိ ံဘဲွ၊ ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ

နည်းပညာမဟာသိပ ံဘွဲ၊     ေဆးပညာ 

သင်ကားေရး    ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာဘွဲ၊ 

သူနာြပသိပ ံဘွဲ၊   ေဆးဝါးက မ်းကျင်မ  

သိပ ံဘွဲ၊    ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ 

သိပ ံဘဲွှင့်    သူနာြပသိပ ံဘဲွ(ေပါင်းကူး)

ရရှိသူ   စုစုေပါင်း   ၅၀၀၀   ေကျာ်ကို 

ေအာင်ြမင်စွာ ေလက့ျင့်ေမွးထတ်ုေပးိင်ုခဲ ့

ပီးြဖစ်ေကာင်း။

သင်ကားေပးခဲ့ပီးြဖစ်

အမိတက သိုလ်မှ   စစ်ေြမြပင်တွင ်

ေြခလျင်တပ်စတုစ်စကုိ ုဦးေဆာင်တိက်ုပဲွ 

ဝင်ုိင်ေစရန် စစ်ပညာရပ်များကုိ ေလ့ကျင့် 

ေပးခဲ့သကဲ့သို ေဆးပညာရပ်တွင်လည်း 

စစ်ေြမြပင်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ 

နည်းပညာက မ်းကျင်သူ  ပညာရှင်များ 

ြဖစ်သည်အထိ  စာေတွလက်ေတွသင်ကား 

ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိေကာင့် သင်ကား 

ေပးသည့်   ပညာရပ်များကိ ု  လက်ေတွ 

လုပ်ငန်းခွင်မ ှရရှိလာမည့်အေတွအကံ 

များှင့် ေပါင်းစပ်ပီး “က မ်းကျင်ကူညီ 

ေဆးစစ်သည်”ဆိုသည့်   ေဆာင်ပုဒ်ှင့် 

အညီ တပ်မေတာ်သားမိသားစုဝင်များ၊ 

တိုင်းရင်းသား      ြပည်သူလူထုများအား 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ 

ကိ ုအြပည့အ်ဝ ေဆာင်ရက်ေပးသွားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတိုတပ်မေတာ်   ေလ ာက်လှမ်းခဲ ့

သည့်     သမိုင်းစ်တစ်ေလ ာက်တွင် 

ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွဝင် တပ်မေတာ်သား 

သနူာြပများသည် အထက်မှေပးအပ်သည့ ်

တာဝန်၊ ဝတ ရားများကို ေအာင်ြမင်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ိင်ုခဲ့ကေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် 

၏ အချပ်အြခာအာဏာှင့ ်ြပည်သူတုိ၏ 

အသက်အုိးအိမ်စည်းစိမ်ကုိ ကာကွယ်ရန် 

စစ်ဆင်ေရးေပါင်းများစွာတွင် တပ်မေတာ် 

သား    သူနာြပများသည ် ေဆးအကာ 

အကွယ်ေပးေရး တာဝန်များကို စွန်စွန်  

စားစား   လိုက်ပါထမ်းေဆာင်ခဲ့ကပီး 

စစ်ဆင်ေရးတာဝန်ကိ ုရစွဲမ်းသတ ိအြပည့် 

ြဖင့်     တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသြဖင့ ်

စစ်ဘက်စွမ်းရည်သတ ိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူး 

ေဆာင်လက်မှတ်များြဖစ်သည့် တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏   သူရဲေကာင်း 

လက်မှတ်ရရိှသူ တစ်ဦး၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင် 

လက်မှတ်ရရိှသ ူကိုးဦး ရိှခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း။

ထိုြပင် ကမ ာ့သူနာြပေလာကတွင ်

အြမင့်ဆုံးဆုြဖစ်ေသာ ြမန်မာ့ပထမဆုံး 

ဖေလာရင့်ိုက်တင်ေဂးဆုရှင ်   ဗိုလ်မှး 

ေဒ ခင်အုန်းြမသည်လည်း သူနာြပအတတ် 

ပညာစွမ်းရည်ြဖင့ ်တပ်မေတာ်ှင့် ိုင်ငံ့ 

ဂုဏ်ကို   ြမင့်တင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊  ထိုသို 

စွမ်းရည်ရှိသည့ ်       စာမျက်ှာ ၄ သို »»
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ိုင်ငံေရးှင့ ်စည်းကမ်းကိ ုခွဲြခားနားလည်

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၉၄၇ ခုှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်ေန  နတ်ေမာက်မိ 

အမ ထမ်းေပါင်းစုံသမဂ ှင့် ညစာစားပွဲတွင ်ေြပာကားခဲ့သည့်မိန်ခွန်းမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

ိင်ုငေံရးှင့ ်စည်းကမ်းကိ ုခဲွြခားနားလညပ်ါ။ စည်းကမ်းမရိှရင် အလပ်ုမြဖစ်ဘူး။ စည်းကမ်းတစ်ခ ု

ေဖာက်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီစည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်လို ခံရမယ့်အြပစ်ကို နားလည်ေစရမယ်။ အမိန် 

ြပင်ေအာင် စည်းကမ်းနဲ ကိးစားပါ။ မြပင်ခင် ဒီအမိန်အတိုင်း လိုက်နာေနပါ။ ိုင်ငံေရးှင့် စည်းကမ်း 

ခွဲြခားနားလည်ြခင်းြဖစ်တယ်။

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

အေလးြပကစ်။

  မမိတိိုတပ်မေတာ် ေလ ာက်လှမ်းခဲသ့ည့ ်သမိင်ုးစ်တစ်ေလ ာက် 

တွင် ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွဝင် တပ်မေတာ်သား သနူာြပများသည် 

အထက်မှေပးအပ်သည့ ်တာဝန်၊ ဝတ ရားများကိ ုေအာင်ြမင်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့

  ိင်ုငေံတာ်၏ အချပ်အြခာအာဏာှင့ ်ြပည်သတူို၏ အသက် 

အုိးအိမ်စည်းစမ်ိကိ ုကာကွယ်ရန် စစ်ဆင်ေရးေပါင်းများစွာတွင် 

တပ်မေတာ်သား  သနူာြပများသည် ေဆးအကာအကွယ်ေပးေရး 

တာဝန်များကို   စွန်စွန်စားစား   လိုက်ပါထမ်းေဆာင်ခဲ့ကပီး 

စစ်ဆင်ေရးတာဝန်ကို   ရဲစွမ်းသတ ိအြပည့်ြဖင့်    တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ

တပ်မေတာ်သနူာြပများ၏   စွမ်းေဆာင်မ  

များကိ ု စနံမနူာယူပီး ေကာင်းြမတ်သည့ ်

သူနာြပ    အစ်အလာေကာင်းများကိ ု 

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်သွား 

ကရန် မှာကားလိုေကာင်း။

မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့်    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ ကို    အြခားိုင်ငံများ 

နည်းတ ူခစံားရချန်ိတွင် တပ်မေတာ်သား 

များသည ်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

လုပ်ငန်းများတွင်   ေငွအား၊  လူအား၊ 

စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများြဖင့်      ရသမ  

အေထာက်အကြူပပစ ည်းမျိးစုကံိ ုအသုံး 

ြပပီး  အစွမ်းကုန်   ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

ခဲ့ကေကာင်း၊ ထိသုို ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ 

ကသုေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် တပ်မေတာ် 

ေဆးမှးပါရဂ ူ    ဆရာဝန်များှင့်အတူ 

သူနာြပ      တပ်ဖဲွဝင်များသည်လည်း 

ေရှတန်းကျကျ  ပါဝင်ထမ်းေဆာင်ခဲ့က 

ေကာင်း။

တီထွင်ကံဆလုပ်ေဆာင်

အချနိ်ှင့်အမ    ေြပာင်းလဲတိုးတက ်

ေနသည့် အေနာက်တိုင်းေဆးပညာရပ ်

များကို    ေလ့လာဆည်းပူးေနသကဲ့သို 

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆး    ပညာရပ်သည ်

လည်း အများြပည်သ ူ အားကိုးအားထားရ 

သည့်     ပညာရပ်တစ်ခုြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်

ေခတ်မီနည်းပညာရပ်များှင့် ေပါင်းစပ် 

ထတ်ုလုပ်ုိင်ေရး တီထွင်ကံဆ လုပ်ေဆာင် 

ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း။  

တိုင်းရင်းေဆးဝါး   ေဖာ်စပ်မ အပိုင်း 

တွင်လည်း စစ်မှန်ပီး အရည်အေသွးြပည့ဝ် 

သည့် တုိင်းရင်းေဆးကုန်ကမ်းပစ ည်းများ 

ကို  ေရးချယ်အသုံးြပြခင်းှင့် ေဆးဝါး 

အရည်အေသွးကို  ထိန်းသိမ်းိုင်ေစရန် 

အတွက်      ေဖာ်စပ်မ အဆင့်တိုင်းတွင ်

အရည်အေသွးဆိုင်ရာ  ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ ်

ြခင်းများကုိ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

“ွယ်ြမက်သစ်ပင ်     ေဆးဖက်ဝင်၏” 

ဟူသည့် ဆုိုိးစကားအတုိင်း မိမိတုိုိင်ငံ 

တွင်လည်း ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

ေဆးဖက်ဝင် သစ်ပင်မျိးစုှံင့ ်သစ်ဥသစ်ဖ ု

များသည်  ိင်ုငအံံှအြပား    ေပါက်ေရာက် 

လျက်ရိှြခင်းေကာင့် တာဝန်ကျရာ ေဒသ 

အသီးသီးတွင်ရိှသည့် ေဆးဖက်ဝင်အပင် 

မျိးစုကံိ ုမမိတိို တတ်က မ်းနားလည်ထား 

သည့ ်ေဆးဝါးက မ်းကျင်မ ဆိင်ုရာ အေြခခ ံ

ေကာင်းများကိ ု  ေကာင်းမွန်မှန်ကန်စွာ 

အသုံးချပီး   သုေတသနလုပ်ငန်းများကိ ု

ကိးစားေဆာင်ရက်သွားကရန် မှာကား 

လိုေကာင်း။ 

ထိေရာက်တွင်ကျယ်စွာ အသုံးြပလာ

ယေနေခတ်   ိင်ုငတံကာေဆးပညာ 

နယ်ပယ်တွင် Telemedicine နည်းပညာ 

ကို     စစ်ေြမြပင်ေဆးပညာ(Military 

Medicine)အြဖစ် ထေိရာက်တွင်ကျယ်စွာ 

အသုံးြပလာသည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ 

Telemedicine    ဆိုသည်မှာ   ုပ်သံ 

ဆက်သွယ်မ နည်းပညာများကုိ အသုံးြပ 

ပီး ေဝးကွာေသာေဒသများသို ေဆးအကာ 

အကွယ်ေပးြခင်းှင့ ်  ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပး 

ြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာတ့ပ်မေတာ်၏ 

စစ်ေြမြပင ်ေဆးပညာနယ်ပယ်ှင့ ်အိုး 

ေရာဂါကုသမ  နယ်ပယ်များတွင်လည်း 

Telemedicine နည်းပညာကိ ုေခတ်ှင့် 

အညီ   အသုံးြပလျက်ရှိေသာေကာင့ ်

ေြပာင်းလဲတိုးတက်ေနသည့ ်ေဆးဘက် 

ဆိင်ုရာနည်းပညာရပ်များကုိ သိရိှနားလည် 

ပီး လက်ေတွအသုံးချိုင်သူများြဖစ်ရန ်

စ်ဆက်မြပတ်  ေလလ့ာသင်ယေူနရမည် 

ပင်ြဖစ်ေကာင်း။ 

တပ်မေတာ်သားဘဝကို ခံယူပီးြဖစ် 

သည့်အတွက်ေကာင့်လည်း   စစ်ဘက် 

ဥပေဒအြပင်၊   နယ်ဘက်ဆိုင်ရာ  ဥပေဒ 

များကိုပါ              စာမျက်ှာ ၅ သို »»

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာ 

သိပ ံဘွဲသင်တန်း အမှတ်စ်(၁၉)ှင့် အမျိးသမီးသူနာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာသိပ ံဘွဲသင်တန်း အမှတ်စ်(၆) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ြပစစ်ေရးြပအခမ်းအနားတွင ်ေကျာင်းဆင်းတပ်ခွဲအား စစ်ေဆးစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ  မင်းေအာင်လ  င်   တပ်မေတာ်သူနာြပှင့ ်

ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ်   သူနာြပှင့်    ေဆးဘက်ပညာသိပ ံဘွဲသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၁၉)မှ အေကာင်းဆုံးသင်တန်းသားဆရုရိှသ ူသင်တန်းသား မင်းကိကုိခုန်  

အား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ   မင်းေအာင်လ  င်  တပ်မေတာ်သူနာြပှင့ ်

ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု အမျိးသမီးသနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာသပိ ံဘဲွသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၆)မှ  အေကာင်းဆံုးသင်တန်းသူဆု ရရိှသူ သင်တန်းသူ သ ာေထွး အား 

ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

»» စာမျက်ှာ ၄ မှ

ေလးစားလိုက်နာပီး      သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာသည်များ    ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ ကျင့ထ်ုံးဥပေဒ 

များကုိပါ လုိက်နာရမည့်နည်းတူ ကျင့်ဝတ် 

သကိ ာပိင်ုးဆိင်ုရာကိလုည်း  သာမန်ထက် 

ပိုပီး     ေစာင့်ထိန်းသွားကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ စစ်သည်ေတာ်ေကာင်းတစ်ဦး    

ြဖစ်လာေစေရး  စစ်ေရးစွမ်းရည်၊  စည်းုံး 

ေရးစွမ်းရည်၊      အုပ်ချပ်ေရးစွမ်းရည ်

ဟသူည့ ်စွမ်းရည်သုံးရပ်ှင့ ်   ြပည့စ်ုေံအာင်  

ြပမကူျင့်ကံပီး သနူာြပများ ခယံကူျင့သ်ုံး 

အပ်သည့ ်အဓိ  ာန်ြပကတသိစ ာ ၉ ချက် 

ှင့်အညီ      ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာကာ 

ိုင်ငံေတာ်ှင့်  တပ်မေတာ်က ဂုဏ်ယူ 

အားထားရသည့် သနူာြပှင့် ေဆးဘက် 

ဆုိင်ရာ က မး်ကျင်သူပညာရှင်များြဖစ ်

ေစေရး ေစာင့ထ်န်ိးလိက်ုနာ  ကိးစားသွား 

ကရန်  မှာကားလိုေကာင်း။

မှတ်ေကျာက်တင်ိုင်ခဲ့

တပ်မေတာ်၏ သမုိင်းစ်တစ်ေလ ာက် 

တွင်      ြပည်ပကျးေကျာ်သူများှင့ ်

ေဖာက်ြပန်သည့ ်ိင်ုငေံရးအင်အားစမုျား 

သည် တပ်မေတာ်ကိုဖိခဲွရန် အကမ်ိကမ်ိ 

ကံစည်ကိးစားခဲ့ရာ   မေအာင်ြမင်ခဲ့ဘ ဲ

တပ်မေတာ်၏   စည်းလုံးညီွတ်မ သာ 

မှတ်ေကျာက်တင်ခံိင်ုခဲသ့ည်ကိ ုေတွရိှရ 

ေကာင်း၊   တိုင်းြပည်၏  အင်အားသည် 

ြပည်တွင်းမှာသာရှိပီး   တပ်မေတာ်၏ 

အားကိ ုတပ်မေတာ်အတွင်း၌ပင် အေြခခ ံ

တည်ေဆာက်သွားရမည ်  ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်သားများှင့ ်    မိသားစုဝင ်

အားလံုးအကားတွင် အသိတူ၊ အြမင်တူ၊ 

ယုံကည်ချက်၊    ခံယူချက်များတူမည ်

ဆိပုါက စည်းလံုးညီွတ်မ သည် ထာဝရ 

ခိုင်မဲေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    စည်းလုံး 

ညီွတ်မ ကို        စိတ်ဓာတ်ြဖင့်သာ 

တည်ေဆာက်ုိင်သည်ကုိ ေတွရိှရေကာင်း၊   

စတ်ိဓာတ်ေကာင်းမွန်ေစေရး တစ်ဦးချင်း 

စညး်ကမး်လုိက်နာ     ေစာင့်ထိနး်မ    

ေကာငး်မွန်ရန်    အေရးကီးေကာင်း၊ 

လိက်ုနာရန်လိအုပ်သည်များကိ ုလိက်ုနာ 

ပီး ေစာင့်ထိန်းသင့်သည်များကုိ ေစာင့်ထိန်း 

ြခင်းသည ်    မိမိကိုယ်ကိ ု    ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပီး မိမိ၏လက်ေအာက် 

ငယ်သားများကိုလည်း   ထိန်းသိမ်းကာ 

ရသင့်ရထိုက်သည့ ်  အခွင့်အေရးများကိ ု

မှန်မှန်ကန်ကန်    ြဖည့်ဆည်းေပးရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

“က မ်းကျင်ကူည ီ   ေဆးစစ်သည်” 

ဟူသည့်     ေက းေကာ်သံှင့ ်အညီ 

တပ်မေတာ်သား    မိသားစုဝင်များှင့ ်

တိုင်းရင်းသား  ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး 

အတွက် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပး

ိုင်သူများြဖစ်ေစေရး ကိးစားသွားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆး 

ပညာဖံွဖိးတုိးတက်ပီး ေခတ်မီနည်းပညာ 

ရပ်များှင့ ်ေပါင်းစပ်တထွီင် ထတ်ုလပ်ုိင်ု 

ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊       ေခတ်မီတပ်မေတာ် 

တည်ေဆာက်ရာတွင် လက်ုံးရည်၊ ှလုံး 

ရည်ြပည့်ဝပီး   သူနာြပှင့်  ေဆးဘက် 

ပညာဆိုင်ရာ    အထူးက မ်းကျင်သူများ 

ြဖစ်လာေစေရး   မဆုတ်မနစ်ေသာ  ဇွဲ၊ 

လံုလ၊ ဝီရိယှင့် ကိးစားအားထုတ်သွား 

ကရန်  တိုက်တွန်းမှာကားလိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရ 

စည်သူ မင်းေအာင်လ  င်သည် သင်တန်း 

တပ်ခွဲများ၏  အေလးြပြခင်းကိ ုခံယူပီး 

ေနာက် စစ်ေရးြပအခမ်းအနားမှ ြပန်လည် 

ထွက်ခွာသည်။

ဂုဏ်ြပအမှာစကား ေြပာကား

စစ်ေရးြပအခမ်းအနား   အပီးတွင ်

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်     ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး     မဟာသေရစည်သ ူ

မင်းေအာင်လ  င်သည် တပ်မေတာ်သနူာြပ 

ှင့် ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ်ေကျာင်း 

ဌာနချပ် ဧည့်ခန်းမ၌ ထူးခ န်ဆုရရိှကသည့် 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများကုိ ေတွဆံု 

၍ ဂုဏ်ြပအမှာစကား ေြပာကားသည်။

ဂဏ်ုြပအမှာစကားေြပာကားရာတွင် 

သင်တန်းကာလ      ေလးှစ်တာကာလ 

တစ်ေလ ာက်လုံး ကိးစားအားထုတ်ခဲြ့ခင်း 

ေကာင့ ်ယခကုဲသ့ို ထူးခ န်ဆမုျားရရိှခဲ့က 

သည့အ်တွက် ဝမ်းေြမာက်အသအိမှတ်ြပ 

ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ြဖစ်ပွားမ  

အေြခအေန    စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက ်

များအရ မဘိများအေနြဖင့ ်အခမ်းအနား 

တက်ေရာက်ိုင်ခဲ့ြခင်း   မရှိေသာ်လည်း 

မိဘများအေနြဖင့ ်  ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက ်

ေနကမည်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊   မိဘများ 

အေနြဖင့်လည်း သာမန်ဝန်ထမ်းများှင့ ်

အေြခခံမိသားစုများ ြဖစ်သည်ကိ ုေတွရှိ 

ရပီး တက သိလ်ုဝင်တန်းေအာင်ြမင်သည် 

အထိ   အခက်အခဲများကားမ ှ     ြပစု 

ပျိးေထာင်ေပးခဲရ့မည်ကိ ု နားလည်စာနာ 

မိပါေကာင်းှင့ ်မိဘများ၏ ေကျးဇူးကိ ု

ြပန်ဆပ်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် 

ှင့ ်တပ်မေတာ်အေနြဖင့လ်ည်း သင်တန်း 

ကာလ    ေလးှစ်တာကာလပတ်လုံး 

စစ်သားေကာင်းများ     ြဖစ်လာေစရန်၊  

ဘာသာရပ်အလိုက်  က မ်းကျင်သူများ 

ြဖစ်လာေစရန် စစ်ပညာ၊ စာေပပညာတိုကိ ု

အချန်ိှင့ ်ေငေွကးအရင်းအီှးများစွာြဖင့ ်

သင်ကားေပးခ့ဲသည်ြဖစ်သြဖင့်  မိမိတုိ 

သင်ယူခ့ဲရသည့် ပညာရပ်များကုိ အသံုးချ 

ပီး ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်တပ်မေတာ်၏  တာဝန် 

များကို    စစ်သားေကာင်းပီသစွာြဖင့ ်   

ထမ်းေဆာင်ရန်လိုေကာင်း၊   မိဘများ 

အေနြဖင့်   ေြပာဆိုဆုံးမေနြခင်းသည ်

သားသမီးများ၏ဘဝ ေကာင်းမွန်ေရးကိ ု 

လိုလားမ ေကာင့်သာ       ြဖစ်သကဲ့သို 

တပ်မေတာ်က စည်းကမ်းတင်းကျပ်စွာ 

ြဖင့် ထိန်းေကျာင်းကပ်မတ်ေနြခင်းမှာ 

လည်း  တပ်မေတာ်သားတိုင်း၏   ဘဝ 

တစ်ေလ ာက်လုံး  စည်းကမ်းစနစ်တကျ 

ြဖင့ ်ေနထိင်ုကျင့်ကြံဖတ်သန်းပီး လေူနမ  

ဘဝတိုးတက်ေရးကိ ုအေထာက်အကြူဖစ် 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး   မဟာသေရစည်သ ူ   မင်းေအာင်လ  င်   ထူးခ န်ဆုရရှိကသည့ ်

သင်တန်းသား  သင်တန်းသူများကိ ု ေတွဆုံ၍ ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကားစ်။

ေစရန်ှင့ ်မဘိ၊ တိင်ုးြပည်ှင့ ်တပ်မေတာ် 

အတွက် အဖုိးတန် လူသားအရင်းအြမစ်များ  

နစ်နာမ မရိှေစရန် ထိန်းသိမ်းေနြခင်းြဖစ် 

သည်ကို    နားလည်သေဘာေပါက်ရန ်

လိုေကာင်း။

တပ်မေတာ်သားတို၏       ဘဝှင့် 

ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ  က မ်းကျင်သူများ 

အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ေရးချယ်

တက်ေရာက်ခဲ့သူများြဖစ်သည့်အတွက ်

ေရှဆက်လက် ေလ ာက်လှမ်းရမည့ ်ဘဝ 

ခရီးတွင် စစ်သားေကာင်းတစ်ေယာက ်

ပသီစွာ ေနထိင်ုသွားရန်ှင့ ်တတ်ေြမာက် 

ထားသည့်   ဘာသာရပ်များအလိုက  ်

တပ်မေတာ်ှင့်   ြပည်သူတိုကိ ု  အလုပ် 

အေက းြပကရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထူးခ န်စွာ   သင်တန်းဆင်းခဲ့သူများြဖစ ်

သြဖင့် ဘဝတိုးတက်မ ၊ ေအာင်ြမင်မ တို 

အတွက် အခွင့်အလမ်းများစွာရိှပီး ပညာ 

များကို    ဆက်လက်ေလ့လာသင်ယူ 

ဆည်းပူး၍  မိမိတို   နယ်ပယ်အလိုက ်

နာမည်ေကာင်းရရှိပီး    ထူးခ န်သူများ၊ 

ကုိယ်ရည်ကုိယ်ေသွးရိှသူများြဖစ်ေအာင် 

ကိးစားသွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိ 

စိတ်ကို အလိုမလိုက်ဘဲ သွားသင့်သည့ ်

ေနရာကိုသာ  သွားရန်၊ ေပါင်းသင့်သည့ ်

သကူိသုာ ေပါင်းရန်၊ လပ်ုသင့သ်ည့အ်လပ်ု 

ကိသုာ လပ်ုရန်ှင့ ်ေြပာသင့သ်ည်ကိသုာ 

ေြပာရန်ဟူသည့် သင့် ၄ သင့်ကုိ လုိက်နာ 

သွားကရန်လိုအပ်မည်    ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

  တပ်မေတာ်၏ သမိင်ုးစ်တစ်ေလ ာက်တွင်  ြပည်ပကျးေကျာ် 

သူများှင့် ေဖာက်ြပန်သည့် ိုင်ငံေရးအင်အားစုများသည် 

တပ်မေတာ်ကိုဖိခွဲရန်   အကိမ်ကိမ်   ကံစည်ကိးစားခဲ့ရာ   

မေအာင်ြမင်ခဲ့ဘဲ   တပ်မေတာ်၏  စည်းလုံးညီွတ်မ သာ 

မှတ်ေကျာက်တင်ခံိုင်ခဲ့သည်ကို ေတွရှိရ

  တိင်ုးြပည်၏ အင်အားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှပီး တပ်မေတာ် 

၏ အားကုိ တပ်မေတာ်အတွင်း၌ပင် အေြခခံတည်ေဆာက် 

သွားရမည်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု 

၏ သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာသိပ ံဘွဲ သင်တန်း 

အမှတ်စ်(၁၉)ှင့ ်အမျိးသမီးသနူာြပှင့ ်ေဆးဘက် 

ပညာသိပ ံဘွဲ          သင်တန်း  အမှတ်စ်(၆)တိုမှ 

သင်တန်းဆင်း သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားအား 

ေဆးဝန်ထမ်းတာဝန်ခန်အပ်ြခင်း အခမ်းအနားကို  

ယေန    နံနက်ပိုင်းက    တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ် ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌  

ကျင်းပရာ    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)မှ 

စစ်ေရးချပ်      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမျိးေဇာ်သိန်း၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှတပ်မေတာ်အရာရှိကီး 

များ၊    တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာ 

တက သိုလ် ေကျာင်းအုပ်ကီး ဗိုလ်မှးချပ်ဝင်းဗိုလ ်

ှင့် ေကျာင်းဆင်း သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေဆးဝန်ထမ်းတာဝန် ခန်အပ်လ ာေပးအပ်

အစီအစ်အရ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးမျိးေဇာ်သိန်း 

ှင့ ်တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ တပ်မေတာ် သနူာြပ 

ှင့် ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ် ေကျာင်းအုပ်ကီး 

တိုသည်     စင်ြမင့်ထက်၌   ေနရာယူကပီးေနာက ်

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမျိးေဇာ်သိန်းက ေကျာင်းဆင်း  

သင်တန်းသား   သင်တန်းသူ   တစ်ဦးချင်းစီအား 

ေဆးဝန်ထမ်းတာဝန် ခန်အပ်လ ာေပးအပ်သည်။

ထုိေနာက် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးမျိးေဇာ်သိန်းက  

အမှာစကားေြပာကားပီး အခမ်းအနားကိ ုပ်ုသမ်ိးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၇

တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု 

၏ (၂၄) ကမ်ိေြမာက် ဘဲွှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိ ု

ယေန     မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  

မဂ  လာဒုံမိနယ်ရိှ တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက် 

ပညာတက သိုလ် ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ 

တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု  

ေကျာင်းအုပ်ကီး ဗုိလ်မှးချပ်ဝင်းဗုိလ်ှင့် ပညာေရး 

အဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမသို ဝင်ေရာက်

အစီအစ်အရ        တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ်   ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့ ်

ပညာေရးအဖွဲဝင်များသည ်         ပညာေရးအဖွဲ 

အစည်းအေဝး ကျင်းပပီး ဘွဲှငး်သဘင်ခန်းမသို 

ဝင်ေရာက်ကာ သတ်မှတ်ေနရာများတွင် ေနရာယူက 

သည်။

ယင်းေနာက်      ြမန်မာ့ဆိုင်းတူရိယာအဖွဲက 

ိင်ုငေံတာ်သခီျင်းတီးမ တ်ကာ ဘဲွှင်းသဘင် အခမ်း 

အနားကိ ုဖွင့လှ်စ်သည်။ ထိုေနာက် ေကျာင်းအပ်ုကီး 

က ဘဲွှင်းသဘင်ကျင်းပေကာင်း ေကညာပီး ဘဲွယ ူ

မည့သ်မူျားကိ ုကတသိစ ာခယံေူစြခင်း၊ သက်ဆိင်ုရာ 

ဌာနမှးများက ဘွဲယူမည့်သူများကိ ုပါေမာက ချပ် 

ထံသို    ပိုေဆာင်ြခင်းတိုကို   အစီအစ်အတိုင်း 

ေဆာင်ရက်ကသည်။

ဆက်လက်၍ ပါေမာက ချပ်က သူနာြပသိပ ံဘဲွ 

၅၂ ဦး၊ ေဆးဝါးက မ်းကျင်မ သိပ ဘဲွံ  ေလးဦး၊ ေဆးဘက် 

ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ(ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ) ခုနစ်ဦး၊ 
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ဒီေရေတာများ ထိန်းသိမ်းြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ရန်လို

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

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

၂၀၀၈ ခုှစ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ  နာဂစ်မုန်တိုင်းေကာင့် ေသဆုံးသူအများစုသည်  ေလေကာင့်ေသဆုံးြခင်းထက် ေရေကာင့်ေသဆုံးခဲ့ရ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းမှ လမုပင်များ အေဟာသိကံ ထုတ်ပီး မီးေသွးဖုတ်၊ ထင်းခုတ်ခဲ့သြဖင့် အစားထိုးြပန်လည်စိုက်ပျိးမ  အားနည်းပီး 

ပင်လယ်ေရကို မတားဆီးိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေနာင်တွင် အလားတူ အ ရာယ်များကို ကာကွယ်တားဆီးိုင်ရန် အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ 

ဒေီရေတာများ ြဖစ်ထွန်းေအာင် စိက်ုပျိးြခင်းှင့ ်ရိှပီးသားဒေီရေတာများ ထန်ိးသမ်ိးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကိတင်ကာကွယ်ိင်ုေရး ဧရာဝတ၊ီ ရခိင်ု၊ ရန်ကန်ု၊ မွန်ှင့ ်တနသ  ာရ ီကမ်းိုးတန်းေဒသများတွင် လမပုင်များ၊ အန်ုးပင်များစိက်ုပျိးရန် စစီ်ေဆာင်ရက် 

ေနေကာင်း၊ အန်ုးထွက်ပစ ည်းများသည် များစွာအသုံးဝင်ပီး တန်ဖိုးလည်းရိှေကာင်း၊ ြမစ်ဝက န်းေပ တစ်ေလ ာက်လုံးတွင် အန်ုးပင်ှင့ ်လမပုင်များ 

စိုက်ပျိးရမည်ြဖစ်ေကာင်း။
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တပ်မေတာ်သူနာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ်၏ (၂၄)ကိမ်ေြမာက ်ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပ

ဓာတ်မှန်ှင့်   ပုံရိပ်ေဖာ်နည်းပညာ   ငါးဦး၊   ခ ာ 

သန်စွမ်းမ နည်းပညာ ငါးဦး၊   ေြခတုလက်တုှင့် 

အားြပကိရိယာနည်းပညာသိပ ံဘွဲ ှစ်ဦး စုစုေပါင်း  

၇၅ ဦးတိုကိ ုဘဲွလက်မှတ်များ ချးီြမင့အ်ပ်ှင်းသည်။ 

ထိုေနာက်  ေကျာင်းအုပ်ကီးက  ဘွဲရသူများအား 

ဘွဲများှင့်ေလျာ်ညီေသာ     အေဆာင်အေယာင် 

အမှတ်လက ဏာြဖစ်သည့ ်ဝတ်ုံများကိ ုဝတ်ဆင် 

ခွင့်ြပခဲ့ပီး သူနာြပသိပ ံဘွဲ(ေပါင်းကူး) ၁၅ ဦးကို 

အေဝးေရာက်ဘဲွလက်မှတ်များ ချးီြမင့်အပ်ှင်းကာ 

ဘွဲှင့်ေလျာ်ညီေသာ    အေဆာင်အေယာင်အမှတ် 

လက ဏာြဖစ်သည့် ဝတ်ုံများကို ဝတ်ဆင်ခွင့်ြပ 

သည်။ ယင်းေနာက် ေကျာင်းအုပ်ကီးက ဘွဲှင်း 

သဘင်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင ်    လက်မှတ်ေရးထိုး 

သည်။ ထိုေနာက် ေကျာင်းအပ်ုကီးက ဘဲွှင်းသဘင် 

မန်ိခွန်းေြပာကားပီး အခမ်းအနားကိ ုပ်ုသမ်ိးလိက်ု 

သည်။

စုစုေပါင်း ၅၁၄၀ ကို ဘွဲများအပ်ှင်းေပး

တပ်မေတာ်သူနာြပှင့်      ေဆးဘက်ပညာ 

တက သိုလ်အေနြဖင့် ၂၀၀၃ ခုှစ်မှစတင်၍ ဘွဲှင်း 

သဘင်အခမ်းအနားအား  ကျင်းပခဲ့ရာ ယေနအထိ 

သူနာြပပါရဂူဘဲွ ၂၄ ဦး၊     ေဆးပညာသင်ကားေရး 

ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာဘွဲ   ၂၄၁  ဦး၊    သူနာြပမဟာ 

သိပ ံဘွဲ ၄၂၀၊ ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲှင့် ေဆးဘက် 

ဆိုင်ရာ နည်းပညာမဟာသိပ ံဘွဲ ၁၈၄ ဦး၊ သူနာြပ 

သိပ ံဘွဲ(ေပါင်းကူး) ၁၁၃ ဦး၊   ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

အသံလွန်လ  င်းြဖင့ ်    ေရာဂါရှာေဖွြခင်းနည်းပညာ 

ဒီပလိုမာဘွဲ ၁၆ ဦး၊ အထူးကပ်မတ်သူနာြပစုမ  

ဒပီလိမုာဘဲွ  ၂၂ ဦး၊ ခဲွစပ်ိခန်းသနူာြပစမု  ဒပီလိမုာဘဲွ 

၆၅ ဦး၊ သနူာြပသပိ ံဘဲွ ၃၂၁၆ ဦး၊ ေဆးဝါးက မ်းကျင်မ  

သပိ ံဘဲွ  ၂၁၃ ဦး၊ ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ နည်းပညာသပိ ံဘဲွ 

၆၂၆ ဦး စုစုေပါင်း ၅၁၄၀ တိုကိ ုဘွဲများအပ်ှင်းေပး 

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

လက်ခံကျင်းပိုင်ခဲ့

တပ်မေတာ်သူနာြပှင့်     ေဆးဘက်ပညာ 

တက သိုလ်ရှိ စာေပသင်ကားေရးဆိုင်ရာ နည်းြပ 

အရာရိှများ ုိင်ငံတကာအဆင့်မီ အတတ်ပညာများ  

ရရှိေရးအတွက ် ြပည်ပသင်တန်းများ တက်ေရာက ်

ေစလ တ်ခဲ့ရာ ၁၉၉၈ ခုှစ်တွင် သူနာြပပါရဂူဘွဲ 

အတွက်  သင်တန်းသူ တစ်ဦး၊ ၁၉၉၉ ခုှစ်တွင် 

သူနာြပပါရဂူဘဲွအတွက် သင်တန်းသူ ှစ်ဦး၊ ၂၀၀၁ 

ခုှစ်တွင်  သူနာြပပါရဂူဘွဲအတွက ်  သင်တန်းသူ 

ှစ်ဦးှင့ ်သနူာြပမဟာသပိ ံဘဲွအတွက် သင်တန်းသ ူ

ရှစ်ဦးတိုကိ ုသစေတးလျိင်ုင ံLa Trobe တက သိလ်ု 

သုိ ေစလ တ်ပညာသင်ကားေစခ့ဲပီး အဆုိပါသင်တန်းသူ 

၁၃ ဦးအား  အဆိုပါတက သိုလ်မှ  ဘွဲအပ်ှင်းသည့ ်

အခမ်းအနားကို  ၂၀၀၄ ခုှစ်တွင်  တပ်မေတာ် 

ေဆးတက သိလ်ုဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ေအာင်ြမင်စွာ 

လက်ခံကျင်းပိုင်ခဲ့သည်။  အလားတူ ထိုင်းိုင်ငံ 

Ching Mai University ှင့် Mahidol University 

တိုတွင်  သူနာြပမဟာသိပ ံဘွဲှင့်  ေဆးဝါးမဟာ 

သိပ ံဘွဲ   တက်ေရာက်သင်ယူေစခဲ့ရာ   ေြခာက်ဦး 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ပီး  အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ  Air  Langer 

University တွင် သနူာြပဘဲွလွန်သင်တန်းကိ ုှစ်ဦး 

တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ် သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာသိပ ံဘွဲ သင်တန်းအမှတ်စ်(၁၉)ှင့် အမျိးသမီးသူနာြပှင့်

ေဆးဘက်ပညာသပိ ံဘဲွ သင်တန်းအမှတ်စ်(၆)တိုမှ သင်တန်းဆင်း သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားအား ေဆးဝန်ထမ်းတာဝန်ခနအ်ပ်ြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၇                                                                                     

(၇၅)ှစ်ေြမာက ်စိန်ရတု  ြပည်ေထာင်စုေနအထိမ်း 

အမှတ် ဂဏ်ုြပညစာစားပဲွ ေဖျာ်ေြဖေရးဆပ်ေကာ်မတ ီ

၏ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုယေန  မွန်းလွဲ 

ပိုင်းတွင ်သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန

ံုးအမှတ်(၃၅)ရှိ ယ်ေကျးမ ရတနာခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုကပွဲကီး

အခမ်းအနားတွင် (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စေုနကျင်းပေရး ဗဟိေုကာ်မတအီဖဲွဝင် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကိ ုက သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ညစာစားပွဲအပီး 

တွင် တင်ဆက်ကြပမည့ ်ြပည်ေထာင်စတုိင်ုးရင်းသား 

များ၏ ိုးရာယ်ေကျးမ အကများြဖင့ ်ေဖျာ်ေြဖသည့ပဲွ် 

အစအီစ်ကိ ုတာဝန်ယေူဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ 

ရခုိင်၊ ရှမ်း တုိင်းရင်းသားေပါင်းစံုပါဝင်ေသာေကာင့် 

ြပည်ေထာင်စုကပွဲကီးအြဖစ ်     စုစည်းညီွတ်မ  

အှစ်သာရကိ ုေဖာ်ေဆာင်ေပးိင်ုမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ေဖျာ်ေြဖေရးသာမက   ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကိ ု

ကည့် သမူျား၏ ရင်ထသဲို အေရာက်ပိုေဆာင်ေပးိင်ု 

သည်အထိ ကိးပမ်းကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

တုိင်းရင်းသားများ ကြပေနချန်ိတွင် သက်ဆုိင် 

ေနြပည်ေတာ်     ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

ိုင်ငံအဆင့် ပင်လယ်ကမ်းိုးတန်းသယံဇာတ စီမံ 

အပ်ုချပ်လုပ်ကုိင်မ  လုပ်ငန်းေကာ်မတီ (ပထမအကိမ်) 

အစည်းအေဝးကို   ယေန  နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန      န်ကားေရးမှးချပ်ုံး 

အင်ကင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးသို   လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက   

သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရီ၊ 

လပ်ုငန်းေကာ်မတဒီတုယိဥက    စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမ 

ေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦးှင့ ်လပ်ုငန်းေကာ်မတဝီင်များ 

တက်ေရာက်ကပီး  သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များမ ှသယံဇာတဝန်ကီးများက Virtual 

စနစ်ြဖင့် တက်ေရာက်သည်။

ဟန်ချက်ညီညီ စီမံအုပ်ချပ်ိုင်ရန်

ေရှးဦးစွာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရီက     ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်း 

သယံဇာတများ ေရရှည်ထိနး်သိမ်းအသုံးြပိုင်ရန ်

စမီအံပ်ုချပ်ရာတွင် လမူ ေရး၊ စီးပွားေရးှင့ ်ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးမ  ိင်ကီး (၃)ရပ်ကို ဟန်ချက် 

ညီညီ စီမံအုပ်ချပ်ိုင်ရန် ေဒသစုံ၊ က  စုံ၊ ဌာနစုံ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ ေရရှည်ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များကို ထိထိေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရက်ိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊         ြမန်မာုိင်ငံအတွက် ကမ်းုိးတန်း 

သယံဇာတများ  ဘက်စုံပူးေပါင်းစီမံအုပ်ချပ်ြခင်း 

(၇၅) ှစ်ေြမာက် စန်ိရတ ုြပည်ေထာင်စေုန အထိမ်းအမှတ်ဂဏ်ုြပညစာစားပဲွ ေဖျာ်ေြဖေရးဆပ်ေကာ်မတလီပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ရာ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၏ ထင်ရှားသည့ ်

Landmark များ၊ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ များ၊   ယ်ေကျးမ စိုက်လက ဏာ 

များကို LED ဖန်သားတွင်   ပုံရိပ်ထင်ဟပ်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တဒဂ  အတွင်း၌ ြပည်နယ်များ၏အက 

ှင့် အလှကို ေတွြမင်ခံစားေစရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  

ထိုေကာင့ ်အေထာက်အကူြပ ုပ်ပုံများကိ ုအထူး

ဂြုပေရးချယ်ပိုေပးေစလိုပါေကာင်း၊ တိင်ုးရင်းသား 

ေဖျာ်ေြဖေရးအဖွဲများ ေရာက်ရှိလာသည့်အခါတွင ်

တည်းခိုေနထိုင်ေရး၊ စားေသာက်ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ 

သွားလာေရး၊ ေလလ့ာေရး၊ ေလက့ျင့ေ်ရး အစရိှသည် 

တိုကို သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနက 

အြခား  ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများြဖင့်     ညိ  င်း

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ဆက်လက်၍  (၇၅)ှစ်ေြမာက်     စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေန            ညစာစားပွဲေဖျာ်ေြဖေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးထွန်းအုံက 

ဂဏ်ုြပညစာစားပဲွအခမ်းအနား ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ် 

များှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာ 

သည့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များမ ှ

လမူ ေရးဝန်ကီး၊ တိင်ုးရင်းသားေရးရာဝန်ကီးများက 

ေဖျာ်ေြဖေရး အစအီစ်များှင့ပ်တ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

တင်ြပကပီး ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ တိုင်းရင်းသားေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လုံ ခံေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီ၊ ကိဆိုေနရာချထားေရး၊ ပိုေဆာင် 

ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊ ဘ  ာေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီ၊ ဧည့်ခံေက းေမွးေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊ 

ကျန်းမာေရးဆပ်ေကာ်မတ၊ီ အခမ်းအနားြပင်ဆင်ေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီ၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

ှင့ ်ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင် 

သံကားတိုှင့ ်ဆပ်ေကာ်မတမီျားမှ တာဝန်ရိှသမူျား 

က က  အလိုက် ေဆာင်ရက်မည့ ်လုပ်ငန်းများကိ ု

ရှင်းလင်းတင်ြပေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

ထိုေနာက်    (၇၅)ှစ်ေြမာက်    စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စေုန  ကျင်းပေရးဗဟိေုကာ်မတ ီအဖဲွဝင် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ေဆွးေွးတင်ြပချက်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းကာ နဂိုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

 ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ကမ်းိုးတန်းသယံဇာတများ ဘက်စုံပူးေပါင်းစီမံအုပ်ချပ်ြခင်း 

“Integrated Coastal Management” ကို ေရးဆွဲလျက်ရှိ

“Integrated Coastal Management” ကို ေရးဆွဲ 

လျက်ရှိေကာင်း။

ယင်းစနစ်သည ်၁၉၉၂ ခုှစ်တွင် ကမ ာ့ကုလ 

သမဂ  ပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်ဖံွဖိးေရးဆုိင်ရာညလီာခံက 

ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်မ  

ဆိုင်ရာ အေြခခံမူများှင့်အည ီေပ ေပါက်လာသည့် 

စီမံအုပ်ချပ်လုပ်ကိုင်မ    စနစ်တစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ကို  အဓိကြဖစ်ေပ ေစသည့ ်

ကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆိက်ု ဓာတ်ေငွများကိ ုဒေီရေတာ 

ှင့ ်ကမ်းိုးတန်း ေဂဟစနစ်များမှ အေြမာက်အြမား 

စပ်ုယသူိေုလှာင်ထားပီး ကမ်းိုးတန်းသယဇံာတများ 

ပျက်စီးြပန်းတီးခဲ့လ င်   ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ကို 

ပိမုိဆုိုးရားေစိင်ုသည့အ်ြပင် ြမန်မာိင်ုင၏ံ ကမ်းိုး 

တန်းတစ်ေလ ာက်ရှိ      သဘာဝအေမွအှစ်များ 

ြဖစ်သည့ ်ဒေီရေတာ၊   သ ာေကျာက်တန်း၊ ပင်လယ် 

ြမက်ခင်း၊  က န်းစုများ၊    ြမစ်ဝက န်းေပ များစသည့် 

ေဂဟစနစ်များ၊ ငါး၊ ပစွုန်ထတ်ုလပ်ုမ ှင့ ်ေရလပ်ုငန်း 

များ ထိခိုက်ပျက်စီးြပန်းတီးသွားိုင်သည့်အတွက ်

ေကာင်းမွန်ေသာ  စီမံအုပ်ချပ်မ နည်းလမ်းများကို 

လည်း ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း  ေြပာကား 

သည်။

ေဂဟစနစ်အမျိးမျိးြဖင် ့ဖွဲစည်းထား

ဆက်လက်၍ လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီဒတုယိဥက    

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦးက ြမန်မာိုင်င ံ

သည် အေရှေတာင်အာရှေဒသ ပင်မကုန်းေြမတွင ်

ရှိေသာ ိုင်ငံများတွင ်အကီးဆုံးိုင်ငံြဖစ်ပီး ေဂဟ 

စနစ် (Ecosystem) အမျိးမျိးြဖင် ့ဖွဲစည်းထားြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊    ေတွရှိရေသာ  ေဂဟစနစ်များမှာ 

ဒေီရေတာ၊ သ ာေကျာက်တန်းှင့ ်ပင်လယ်ြမက်ခင်း 

တိုြဖစ်ပီး   ိုင်ငံ၏ထုတ်ကုန်ပစ ည်း (Goods) ှင့် 

ဝန်ေဆာင်မ  (Services) အမျိးမျိးပံပ့ိုးေပးရာ အရင်း 

အြမစ်လည်းြဖစ်သည့အ်တွက် ိင်ုင၏ံလမူ စီးပွားေရး 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင် ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

တုိတွင် အေရးပါသည့်အခန်းက  ၌ ရပ်တည်လျက် 

ရှိေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ပင်လယ်ကမ်းိုး 

တန်း အဏ ဝါသဘာဝသယံဇာတများကိ ု ထိခိုက်မ  

မရှိေစဘဲ  အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများြဖင့ ်စီးပွား 

ေရး ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးြဖစ်ေကာင်း၊       ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေအာက်တိုဘာ ၂၆ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ (၃၈)

ကိမ်ေြမာက် (ASEAN SUMMIT)တွင်  အာဆီယံ 

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအချင်းချင်း သေဘာတူေကညာခဲ့ 

သည့်    အာဆီယံသမုဒ ရာ  ေရြပင်အတွင်း(Blue 

Economy)အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ်

ကရန် ကတကိဝတ် ေကညာထားရိှပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကမ်းိုးတန်းေဒသ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့်ပတ်သက် 

သည့် လုပ်ငန်းများြဖစ်သည့် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း၊ 

ေရလပ်ုငန်း၊ ဟုိတယ်ှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သယံဇာတ 

ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်း    စသည့်  ကမ်းိုးတန်းေဒသ 

ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ စီးပွားေရးှင့် ေဂဟစနစ်များ၊ 

ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွများ ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ြခင်း လပ်ုငန်း 

စ်များကို    ိုင်ငံ၏   ေရရှည်အကျိးစီးပွားအြဖစ ်

အေြခခ၍ံ  ထထိေိရာက်ေရာက်   အေကာင်အထည်ေဖာ်    

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏    လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင်  သက်ဆိင်ုရာက  အလိက်ု ေဆာင်ရက်ေနမ များ၊ 

ေတွကံရသည့ ်အခက်အခမဲျား၊  ေရှဆက်ေဆာင်ရက် 

မည့် အစီအမံများကုိ ေကာ်မတီဝင်များက ေဆွးေွး 

ပီး ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၇

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဒုတိယဥက   (ဒုတိယမိေတာ်ဝန်) ဦးညီညီသည် ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

အင်ဂျင်နယီာဌာန(အေဆာက်အအု)ံမှ တာဝန်ယ၍ူ သာေကတမိနယ် (၂)ေြမာက်ရပ်ကွက်ရိှ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ သဒ ါံု၊ မင်းန ာအိမ်ရာဝင်းအတွင်း အလျား ၈၈ ေပ၊ အနံ ေပ ၆၀  အကျယ်ရိှ ေြခာက်ခန်းတဲွ၊ ေြခာက်ထပ်တုိက် 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအေဆာက်အအံုှစ်လံုး တည်ေဆာက်ေနမ ၊  ခင်းသာလမ်းှင့ ်ရတနာပု(ံ၆)လမ်းေထာင့ရိှ်  သာေကတမိနယ် 

ခန်းမ တည်ေဆာက်မ လုပ်ငန်းခွင်ကိ ု ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဒုတိယမိေတာ်ဝန်သည ်ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ ်(၉၂) ရပ်ကွက် ပဲခူးြမစ်လမ်းှင့် က န်းေရ ဝါလမ်း 

ေထာင့် ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်အိမ်ရာေရှ မိနယ်ခန်းမတည်ေဆာက်ေနမ ကို ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ၏ 

ရှင်းလင်းတင်ြပမ အေပ  လိုအပ်သည်များြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။                                                      သတင်းစ်

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာှင့် 

မိနယ်ခန်းမ 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့် ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ်တိုတွင ်      တိမ် 

အနည်းငယ် ြဖစ်ထွန်းေနသည်။ 

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်
အ ေြခအေန



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးှင့် လွတ်လပ်ေရး၏ အှစ်သာရ 
(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

လွတ်လပ်ေရးရပီး ှစ်ေပါင်းများစွာကာတဲ့အထ ိ ိုင်ငံဟာ  ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနေတွမှာ  တက်လုိက်ကျလုိက်  နိမ့်လိုက်ြမင့်လိုက ်

အေြခအေနေတွကို များစွာ ကံေတွခဲ့ရပီးေတာ ့တည်ငိမ်ေအးချမ်းစွာ ပုံမှန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေနတဲ့၊ ေအးချမ်းသာယာပီးေတာ ့စားဝတ်ေနမ  ဖူလုံြပည့်စုံေနတဲ့၊ 

လွတ်လပ်ြခင်း၊ တရားမ တြခင်း၊ ငမ်ိးချမ်းြခင်းေတကွိ ုိင်ုငသံားေတအွားလုံး စတ်ိေအးချမ်းသာ ခစံားစစံားေနိင်ုတဲ့ိင်ုငအံြဖစ် အာမခခံျက်ရိှရိှ ရပ်တည်ိင်ုေရးဟာ 

ိုင်ငံသားေတွအားလုံးရဲ ေတာင့်တချက်၊ လိုလားချက်ြဖစ်တယ်ဆိုတာ အထူးေြပာစရာမလိုတဲ့ကိစ ြဖစ်ပါတယ်။

ပိုက်တင် 

တိင်ုးြပည်တည်ေဆာက်ေရးအတွက် အေြခခပံညာကိ ု ေကာင်းမွန်စွာ သင်ကားေပးေရးကစိ ကိလုည်း ေသာခ့ျက်ကျတဲ ့လပ်ုငန်းစ် 
တစ်ရပ်အြဖစ် ထည့သွ်င်းစ်းစားေလရိှ့ပါတယ်။ ၁၉ ရာစကုာလတန်ုးက  ဥေရာပတိက်ုရိှ ိင်ုငေံတရွဲအုပ်ချပ်သေူတဟွာ  ိင်ုငေံတာ်က 
ဦးစီးဦးေဆာင်ြပတဲ ့ အေြခခံပညာေကျာင်းေတကွိ ုစနစ်တကျ ဖွင့လှ်စ်ခဲ့ပီးေတာ ့သင်ခန်းစာေတထွမှဲာ  ိင်ုငကံိ ုချစ်ြမတ်ိုးစတ်ိေတ ွ

ဖွံဖိးလာေစေရး၊ အမျိးသားေရး စိုက်လက ဏာေတွ ပီြပင်စွာတည်ရှိိုင်ေစေရး၊  ိုင်ငံေတာ်အေပ  သစ ာေစာင့်သိစိတ်ေတွ   
တိုးပွားလာေစေရးတိုအတွက် ေကာင်းမွန်စွာ ပံပ့ိုးိင်ုတဲ ့သင်ကားပိုချမ ေတ ွြပလပ်ုခဲ့ကတာေကာင့ ် ိင်ုငသံားေတရွဲ ိင်ုငသံားပသီတဲ ့
အကျင့်စိုက်ေတွဟာ  တြဖည်းြဖည်း ခိုင်မာလာခဲ့တယ်လို  ဆိုပါတယ်။

အတက်အကျ အနမိ့အ်ြမင့ေ်တနွဲ  တည်ငမ်ိမ  
ကို ေကာင်းစွာ  မတည်ေဆာက်ိုင်ကတဲ့အေြခ 
အေနကိ ုေကျာ်လ ားိင်ုကပီးေတာ ့လွတ်လပ်ေရး 
ရဲ အှစ်သာရကိ ုြပည့ြ်ပည့ဝ်ဝ ရရိှခစံားိင်ုဖိုဆိုရင် 
တိင်ုးြပည်တည်ေဆာက်ေရးကိ ုကျကျနန အားသွန် 
ခွန်စုိက် ကိးစားေဆာင်ရက်သွားကဖို လုိအပ်မှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။ 

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံကိ ုထူေထာင်ကတဲ့အခါ
ိင်ုငတံစ်ိင်ုငကံိ ုထေူထာင်ကတဲအ့ခါ ိင်ုင ံ

တည်ေဆာက်ေရး (state building)နဲ  တိုင်းြပည် 
တည်ေဆာက်ေရး (nation building) ှစ်ခုလံုးကုိ 
စနစ်တကျ    လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ကဖို  လိုအပ် 
ေကာင်း   ပညာရှင်ေတွက  ေထာက်ြပေြပာဆိ ု
ထားတာရိှပါတယ်။ ိင်ုငတံည်ေဆာက်ေရးဆိတုာ 
က ိင်ုငေံတာ်နဲ  သက်ဆိင်ုသမ  အင်စတကီျးရှင်း 
ေတွကို   သမိုင ်းအစ်အဆက်မှာ  ဖန်တီး 
တည်ေဆာက်ြခင်း  (Creation)၊ ခိင်ုမာေတာင့တ်င်း 
ေစြခင်း(Consolidation)၊ တည်ငိမ်မ ရှိေစြခင်း 
(Stabalization) နဲ  စ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိးတိးုတက် 
ေစြခင်း(Sustianable Development) စတဲ့ 
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်မ ေတွ အကျံးဝင်ပါတယ်။ 

တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးကေတာ့ ိုင်ငံ 
ေတာ်ရဲပါဝါကို     ေကာင်းမွန်စွာ အသုံးချပီး 
တိုင်းြပည်ရဲ    ကိုယ်ပိုင်သွင်ြပင်လက ဏာရပ် 
(National Identity)ေတွကို ခိုင်မာေတာင့်တင်း 
ေအာင် တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ တိင်ုးြပည် 
တည်ေဆာက်ေရးအလပ်ုရဲ ရည်မှန်းချက်ကေတာ့ 
ိုင်ငံေတာ်အတွင်း  ကံကမ ာတူ၊  ရှင်သန်မ တူ၊ 
အနာဂတ်တူကတဲ့    ိုင်ငံသားေတွအားလုံးဟာ 
ေရရှည်ကာလမှာ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး 
တည်ငမ်ိမ ကိ ုေကာင်းစွာအာမခခံျက်ရိှေစတဲအ့ထ ိ
အရည်အေသွးေတ ွအဆင့ြ်မင့မ်ားေရးနဲ ေသွးစည်း 
ညီွတ်မ  ရှိကေစေရးပဲြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းြပည ်
တည်ေဆာက်ေရးကိစ ဟာ ေတာင့်တင်းခုိင်မာတ့ဲ 
ိုင်ငံေတာ်အြဖစ်    ေရရှည်ရပ်တည်ိုင်ေရး၊ 
လွတ်လပ်ြခင်း၊  ငိမ်းချမ်းသာယာြခင်း၊ ချစ်ခင် 
စည်းလုံးြခင်း  စတဲ့အရာေတွကို ိုင်ငံသားတိုင်း 
ြပည့်ြပည့်ဝဝ  ရရှိခံစားိုင်ကေစေရးအတွက ်
အင်မတန်မှအေရးကီးတဲ ့   လုပ်ငန်းေဆာင်တာ 
ြဖစ်ပါတယ်။  

  ိုင်ငံသားေတွရဲ  အရည်အေသွး  အဆင့်
ြမင့်မားေရးနဲ      ေသွးစည်းညီွတ်ေရးအတွက ် 
ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရာ  စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ကျန်းမာ 
ကံ့ခိုင်တဲ့         ိုင်ငံသားေတွြဖစ်လာကဖို 
တည်ေဆာက်ြမင့်တင်ရမှာ       ြဖစ်ပါတယ်။  
ဒီအတွက်    ိုင်ငံသားေတွရဲ  ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေစေရးအြပင် စတ်ိေနသေဘာထား 
ေတွ  မွန်ြမတ်ြမင့်မားလာေစေရး၊  လူမ ကျင့်ဝတ် 
တန်ဖိုးေတကွိ ု ေလးစားလိက်ုနာဖို       အေလးထား 

သေူတြွဖစ်လာေစေရး၊    အသပိညာေတ ွ  ြမင့မ်ားလာ 
ေစေရးအတွက်  စနစ်တကျ တည်ေဆာက်ြမင့တ်င်ဖုိ 
လိုအပ်ပါတယ်။ 

 တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးရဲ ေသာ့ချက်
တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးအတွက ်အေြခခံ 

ပညာကို  ေကာင်းမွန်စွာ   သင်ကားေပးေရးကိစ  
ကိလုည်း ေသာခ့ျက်ကျတဲ ့လပ်ုငန်းစ်တစ်ရပ်အြဖစ် 
ထည့်သွင်းစ်းစားေလ့ရှိပါတယ်။ ၁၉ ရာစုကာလ 
တန်ုးက  ဥေရာပတိက်ုရိှ ိင်ုငေံတရွဲ အပ်ုချပ်သေူတ ွ
ဟာ  ိုင်ငံေတာ်က  ဦးစီးဦးေဆာင်ြပတဲ ့ အေြခခံ 
ပညာေကျာင်းေတကွိ ုစနစ်တကျ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပီးေတာ့ 
သင်ခန်းစာေတွထဲမှာ  ိုင်ငံကို ချစ်ြမတ်ုိးစိတ်ေတွ 
ဖံွဖိးလာေစေရး၊ အမျိးသားေရးစိက်ုလက ဏာေတ ွ
ပီြပင်စွာတည်ရှိိုင်ေစေရး၊  ိုင်ငံေတာ်အေပ  သစ ာ 
ေစာင့်သိစိတ်ေတွ   တိုးပွားလာေစေရးတိုအတွက ်
ေကာင်းမွန်စွာ ပံပ့ိုးိုင်တဲ ့သင်ကားပိုချမ ေတ ွြပလပ်ု 
ခဲ့ကတာေကာင့ ် ိင်ုငသံားေတရွဲ ိင်ုငသံားပသီတဲ ့
အကျင့်စိုက်ေတွဟာ  တြဖည်းြဖည်း ခိုင်မာလာခဲ့ 
တယ်လို  ဆိပုါတယ်။ ေနာက်ပိင်ုးမှာေတာ ့ိင်ုငေံတာ် 
ရဲ အချပ်အြခာအေပ   သစ ာေစာင့်သိကတ့ဲ  ုိင်ငံသား 
ေတွအြဖစ်    ေရာက်ရှိိုင်ေရးဟာ    တိုင်းြပည ်
တည်ေဆာက်ေရးရဲ    ေသာ့ချက်ြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့ 
ဥေရာပရဲ အဒဲယီဆူချက်ဟာ ကမ ာအံှ(ဒမီိကုေရစနီဲ 
ဒီမိုကေရစ ီမဟုတ်တဲ့) ိုင်ငံေတွ အများအြပားဆ ီ
ပျံှံေရာက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကေရစ ီိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ 
၁၉ ရာစ ုပရပ်ရှားိင်ုငမှံာရိှတဲ ့အေြခခပံညာေကျာင်း 
ေတွမှာ  မင်းဧကရာဇ်အေပ   သစ ာေစာင့်သိေရး၊ 
နာခံေရးအတွက် အေြခခံပညာသင်ုိးမှာ ကျကျနန 
သင်ကားခဲ့ေကာင်း  ေတွရပါတယ်။  ဆိုဗီယက် 
ြပည်ေထာင်စုေခတ် အစုိးရအေြခခံပညာေကျာင်းရဲ 
သင်ိုး န်းတမ်းေတွမှာဆိုရင ်ဝိဇ ာ သိပ ံပညာရပ ်
ေတွအြပင် တိုင်းြပည်ကို ချစ်ြမတ်ိုးစိတ်၊ အခက် 
အခေဲတကွိ ုကျားကတ်ုကျားခ ဲေကျာ်ြဖတ် ေအာင်ြမင် 
ိုင်တဲ့ ဇွဲသတ ိ၊ ရန်သူအေပ  ြပတ်သားတဲ့ ြမင်မ ၊ 
သမံဏလိိခုိင်ုမာတဲ ့စည်းမျ်းစည်းကမ်းေတ၊ွ ဖိှိပ်ခ ံ
လူတန်းစားကို သနားချစ်ခင်ြခင်း၊ စွန်လ တ်စွန်စား 
လိုစိတ်၊ ကိးစားအားထုတ်လိုစိတ ် စတဲ့  စိတ်ပိုင်း 
ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးေတွကို တစ်ပါတည်း သင်ကားပိုချ 
ေပးပီးေတာ ့အဒဲစီိက်ုလက ဏာေတဟွာ တိင်ုးြပည် 
ရဲ ထူးြခားထင်ရှားတဲ ့အမှတ်သညာေတ ွ(ိင်ုငသံား 
ေတွရဲ  ဝိေသသေတွ)အြဖစ်   ေပ ထွန်းြဖစ်တည ်
ေစခဲ့တာ ေတွရပါတယ်။ 

အေြခခံပညာကိ ု  အားြပပီးေတာ ့  အုတ်ြမစ် 
ခိင်ုမာတဲ ့တိင်ုးြပည်တည်ေဆာက်ေရးကိ ုေဆာင်ရက် 
တဲ့အခါ အမျိးသားေရးညီွတ်ြပည့်စုံမ  (National 
Integration)ကို ဦးတည်ေဆာင်ရက်ရတာြဖစ်ပီး 
ေတာ ့သအီိရုအီရဆိရုင် တိင်ုးြပည်တည်ေဆာက်ေရး
လုပ်ငန်းရပ်ေတွကိ ု       စက်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
(Industrialization)၊ ေခတ်မီမိြပေတ ွတည်ေဆာက် 

ေရး (Urbanization)နဲ  လူမ ဆိုင်ရာ    ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး (Social 
Mobilization)စတဲ့  က  ေတွနဲ    အချိးညီညီ 
ဟန်ချက်ညီညီ    ေဆာင်ရက်ိုင်ဖို လိုအပ်ေကာင်း 
ပညာရှင်ေတွက   အကံြပေြပာဆိ ု  ေရးသားကပါ 
တယ်။ တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးကိ ုေကာင်းမွန် 
ကျနစွာ ေဆာင်ရက်ိင်ုတဲ ့ိင်ုငတံိင်ုးဟာ တည်တည် 
ငိမ်ငိမ်နဲ  ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ိုင်ပီးေတာ ့ိုင်ငံ 
သားတိုရဲ လူမ ဘဝေတွ ြပည့်စုံလုံ ခံေရးအတွက ်
လည်း အာမခံချက်ကုိ ေကာင်းစွာရရိှုိင်တာ ေတွရ 
ပါတယ်။ 

တိုင်းြပည်ချစ်စိတ်ကိုအေြခခံ
တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးကို  စနစ်တကျ 

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ိုင်လို   ဖွံဖိးတိုးတက်ုံမက 
တည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး က ယ်ဝချမ်းသာကတဲ ့ိုင်ငံ 
များအြဖစ ်  အေကာင်းဆုံး    ဥပမာေပးလိုရတာက 
ေတာ့  ဂျာမနီိုင်ငံနဲ    ဂျပန်ိုင်ငံတိုြဖစ်ပါတယ်။ 
ှစ်ုိင်ငံစလံုးဟာ   ဒတုယိကမ ာစစ်အတွင်းမှာ ိင်ုင ံ
ေရးဆိုင်ရာ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆေတ ွလ မ်းမိုးပီး 
ေတာ့  ကျးေကျာ်စစ်များကိုသာ  ဦးစားေပးခဲ့လို 
အကီးအကျယ်  အထိနာကရပါတယ်။  သိုေသာ် 
ိုင်ငံသားေတွရဲ  တိုင်းြပည်ချစ်စိတ်ကိ ု အေြခခံပီး 
စည်းလုံးညီွတ်မ နဲ  ိုင်ငံကို ြပန်လည်ထူေထာင ်
မယ်ဆိုတဲ့  သ ိ  ာန်ကို   တည်ေဆာက်ယူိုင်ခဲ့တဲ့ 
ေနရာမှာလည်း  ှစ်ိုင်ငံစလုံးက တူညီတာ ေတွရ 
ပါတယ်။ 

ဂျပန်ိင်ုငဟံာ အဏြုမဗုံးဒဏ်ခရံပီးတဲေ့နာက် 
တိင်ုးြပည်တည်ေဆာက်ေရးကိ ုေကာင်းစွာ ကိးပမ်း 
လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့တာေကာင့်    ၁၉၆၀ ြပည့်ှစ ်
ေတွမှာ    ဒုတိယကမ ာစစ်    ြပာပုံကေန  စတင် 
လွတ်ေြမာက်ခဲ့ပါတယ်။   အဲဒီေနာက်ပိုင်း  ဂျပန် 
ိုင်ငံရဲ စီးပွားေရးစန်းပွင့်ချန်ိ (Economic Miracle) 
လို ေြပာစမှတ်ြပတဲ့      ကာလတစ်ေလ ာက်ကို 
ြပန်ေလ့လာကည့်ရင်     ဂျပန်ိုင်ငံသားေတွရဲ 
စိတ်ဓာတ်ေကာင်းကိ ု    ေကာင်းစွာတည်ေဆာက ်
ိုင်ခဲ့တာေကာင့်  အကီးအကျယ် ဖွံဖိးတိုးတက ်
ပီး  ကမ ာ့ ဒုတိယ အင်အားအကီးဆုံးိုင်ငံအြဖစ ်
တက်လှမ်းိုင်ခဲ့တာြဖစ်ေကာင်း ေတွရမှာ ြဖစ်ပါ 
တယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်သူေတွ၊    ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း 
လုပ်ကိုင်သူေတွ၊   ဘဏ်ေတွနဲ   ဂျပန်ိုင်ငံသား 
ေတွဟာ မိမိတို အကျိးစီးပွားနဲ  တိုင်းြပည်အကျိး 
စီးပွား (အမျိးသားအကျိးစီးပွား)အတွက် အားလုံး 
အတူတကွ စည်းလုံးညီွတ်စွာ လုပ်ကိုင်ကဖို 
ပိုင်းြဖတ်ပီး  မဆုတ်မနစ်   အားထုတ်ကိးပမ်း
ခဲ့ကတာေကာင့်   ဂျပန်ိုင်ငံဟာ  အရှိန်အဟုန် 
ြပင်းြပင်းနဲ    တိုးတက်ဖွံဖိးလာခဲ့ရတာ   ြဖစ်ပါ 
တယ်။ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာေတွကို ိုင်ငံသား 
ေတွအားလုံး အဆင့်ြမင့်ြမင့် တတ်ေြမာက်ကေစ 
ေရးနဲ  စည်းကမ်းဥပေဒေတွကိ ု လိုက်နာကေစေရး 

ိင်ုငေံတာ်ကေန မဝူါဒေကာင်းေတခွျမှတ်ပီးေတာ ့
စနစ်တကျ ပျိးေထာင်ေပးခဲြ့ခင်းဟာ ဂျပန်ိင်ုငရံဲ 
က ယ်ဝချမ်းသာြခင်း၊   တည်ငိမ်ေအးချမ်းြခင်း 
အြပင် တစ်ကမ ာလုံးက  အသအိမှတ်ြပ  ေလးစား 
အားကျကရတဲ ့ဂျပန်ိင်ုငသံားေတအွြဖစ် အရည် 
အေသွးအထူးြမင့်မားမ ကို  ခိုင်ခိုင်မာမာ  ြဖစ်ေပ  
ေစခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း     ေလ့လာေတွရှိရပါ
တယ်။ 

ိုင်ငံသားေကာင်းစိတ်ဓာတ်
ဂျပန်ိုင်ငံေရးပါတီေတွနဲ  ဂျပန်အစိုးရေတွ 

အဆက်ဆက်ဟာ တုိင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးရဲ 
အဓိက လုပ်ငန်းရပ်ကီးတစ်ခုြဖစ်တဲ ့  ိုင်ငံသား 
ေတရွဲ ပညာေရးနဲ ကျန်းမာေရး အဆင့ြ်မင့မ်ားေရး 
ကိ ုတစိက်ုမတ်မတ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ကြခင်းရဲ အသီး 
အပွင့်ရလဒ်ေတွြဖစ်ပါတယ်။      တိုင်းြပည်
တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းရဲ  ေသာ့ချက်ြဖစ်တဲ့ 
လူသယံဇာတ(လူသားရင်းြမစ်ေတ)ွကို ဒီလိုြပစု
ပျိးေထာင်ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ပ ဲ   သဘာဝ  သယံ 
ဇာတရယ်လို  ဘာတစ်ခုမှ   မည်မည်ရရမရှိတဲ့၊ 
ကမ ာစစ်မှာ အကီးအကျယ် ံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ ိုင်ငံ 
ငယ်ေလးဟာ  အချနိ်တိုအတွင်း ကမ ာ့ထိပ်တန်း
ိုင်ငံကီးအြဖစ်ေရာက်ရှိုံမက ဆယ်စုှစ်ေပါင်း 
များစွာ တည်ငိမ်ေအးချမ်းစွာနဲ  မှန်မှန်ကီးဖွံဖိး
တိုးတက်ေနခဲရ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေတွရမှာ ြဖစ်ပါ 
တယ်။ ိင်ုငသံားေတရွဲ ိင်ုငေံတာ်အေပ ထားရိှတဲ ့
ေကာင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့    စိတ်ဓာတ်၊  ိုင်ငံသား
အချင်းချင်းအေပ ထားရိှတဲ ့ေကာင်းမွန်မှန်ကန်တဲ ့
သေဘာထား၊ ဥပေဒစည်းကမ်းေတွကုိ ေကာင်းမွန် 
စွာ လိက်ုနာလိုကတဲ ့ ြမင့မ်ားတဲ ့အသတိရားေတ၊ွ 
ကိယု့အ်ကျိးစီးပွားနဲ လူအဖဲွအစည်း အကျိးစီးပွား 
ကို မ တေအာင်တည်ေဆာက်ဖို  ိုင်ငံသားေတွ 
အားလုံးမှာ တာဝန်ရိှတယ်ဆိတုဲ ့ိင်ုငသံားေကာင်း 
စိတ်ဓာတ်စတာေတွကို တိုင်းြပည်တည်ေဆာက ်
ေရးလပ်ုငန်းရဲ ပဓာနကစိ ရပ်အြဖစ် သေဘာထား 
ပီး စနစ်တကျ ကိးစားတည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့တာ 
ေကာင့ ်ဂျပန်ိင်ုငဟံာ ကမ ာထ့ပ်ိတန်း ိင်ုငအံြဖစ်  
ထည်ထည်ဝါဝါ     ဂုဏ်သိက ာအြပည့်အဝနဲ   
ရပ်တည်ေနိုင်တာြဖစ်ေကာင်း  အထင်အရှား 
ေတွြမင်ိုင်ပါတယ်။ 

ဒတုယိကမ ာစစ်ကီးအပီး ဂျာမနီိင်ုငဖံွံဖိး
တိုးတက်လာခဲ့ရတဲ့         သမိုင်းေကာင်းကို 
ြပန်ေလ့လာကည့်ရင်လည်း        တိုင်းြပည ်
တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းကိ ု  အထူးဦးစားေပး 
လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ လွန်စွာရှည်လျားတဲ ့  လုပ်ငန်းစ် 
ကီးကိ ုြမင်ေတွိင်ုပါတယ်။ စစ်ိင်ုတဲ ့ိင်ုငေံတကွ 
ဂျာမနီိုင်ငံကို  အစိတ်စိတ်ပိုင်းပီး  စီမံခန်ခွဲ 
ခဲ့ပီးတဲ့ေနာက် ဂျာမနီိုင်ငံဟာ အေရှဂျာမနီနဲ  
အေနာက်ဂျာမနီရယ်လို    ကွဲထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ 
အေနာက်ဂျာမနေီခါင်းေဆာင်ေတဟွာ တိင်ုးြပည် 
တည်ေဆာက်ေရးကိ ု   အေြမာ်အြမင်ကီးကီးနဲ  
စနစ်တကျ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ိုင်တာေကာင့ ်ဂျာမနီ 
ိုင်ငံနဲ   ဂျာမန်လူမျိးေတွရဲ  ဝိေသသလက ဏာ 
ေတွဟာ  ပီြပင်ခဲ့ပီးေတာ ့  ေနာက်ပိုင်း  ဂျာမနီ 
ှစ်ိုင်ငံ   ြပန်လည်ေပါင်းစည်းေရးကိုေတာင်မ ှ
တည်တည်ငိမ်ငိမ်နဲ    ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပီး   ပိုမို
ေသွးစည်းညီွတ်တဲ့   ဂျာမနီဟာ   ဒီကေန  
အချနိ်အထိ   ဥေရာပရဲ  ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ 
လူမ ေရး  တည်ငိမ်မ အရှိဆုံး၊  ဖွံဖိးတိုးတက်မ  
အရှိဆုံးိုင်ငံအြဖစ်        ရပ်တည်ေနိုင်တာ 
ြဖစ်ပါတယ်။                    

  စာမျက်ှာ ၉ သို 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊  ၂၀၂၁

 ေမှာင်ရီတဲ့ ေမှာင်ရီ…။

 တိုြပည်ေထာင် မိုက်ေမှာင်ကျ

 ကာလကာရှည်။

 ဆင်းရဲတွင်း နက်ခဲ့သည်

 ပညာရည် နိမ့်ကျ။

 တိုကမ ာ သူဖန်တီး

 ထီးကျိးဘဝ။ ။

 ေရာင်နီတဲ့ ေရာင်နီ…။

 ေမ ာ်တစ် ထွက်ြပလှစ်

 ေနသစ်ေတာ့မည်။

 တက်တက်က  ြဖြဖညီ

 လင်းေရာင်ြခည် ကိဆိုက။

 တိုြပည်ေထာင် အေမှာင်ခွင်း

 ဝင်းဝင်းပပ။ ။

 ေအာင်ပီတဲ့ ေအာင်ပီ…။

 “အလုံးစုံ လွတ်လပ်ေရး”

 “ေသွး မကွဲပီ”။

 “ချပ်အြခာ အာဏာတည်”

 “ေရးသုံးလီ” မဲခိုင်မှ။

 တိုကမ ာ တိုဖန်တီး

 ဂုဏ်ကီးြမတ်စွ။      ။

ေမှာင်ရီ… ေရာင်နီ…ေအာင်ပီ
 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ဂျာမနီနဲ  ဂျပန် ှစ်ိုင်ငံစလုံးက   ေလ့လာ 

ကည့ရ်င် အတတ်ိကအမှားေတကွိ ုေကာင်းစွာ 

သင်ခန်းစာယူိုင်ြခင်း၊           ိုင်ငံဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးအတွက် မဆုတ်မနစ် စည်းလံုး 

ညီွတ်စွာအားထုတ်ြခင်း၊         စည်းကမ်းနဲ  

ဥပေဒေတွကို     ေကာင်းစွာလိုက်နာကတဲ ့

ိုင်ငံသားေကာင်းေတွအြဖစ ်ပျိးေထာင်ိုင ်

ြခင်း၊ အလုပ်ကို ကိးစားလုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ 

စိုက်ရှိြခင်း၊         အချနိ်ကိုေလးစားြခင်း၊ 

ိုင်ငံသားအချင်းချင်း      ချစ်ခင်ေလးစား 

တန်ဖိုးထားြခင်း  စတဲ့ ေကာင်းမွန်တဲ့ဓေလ ့

စိုက်ေတွကိ ု      ြမင်ေတွိုင်ပီး     ဒီစိုက် 

လက ဏာေတွဟာ   တုိင်းြပည်ရဲ    ကုိယ်ပုိင် 

ကိ(ုစစ်တက သိလ်ု)

သွင်ြပင်လက ဏာရပ်ေတွ      (National 

Identity) အြဖစ် အခိင်ုအမာြဖစ်တည်လာခဲ ့

တာေကာင့ပ် ဲှစ်ိင်ုငစံလုံးဟာ တည်တည် 

ငိမ်ငိမ်နဲ  ပံုမှန်ဖံွဖိးတုိးတက်ေနတ့ဲ ကမ ာ ့

ထိပ်တန်းိုင်ငံေတွအြဖစ ်ရပ်တည်ိုင်က 

တာြဖစ်ပါတယ်။    တိုင်းြပည်ရဲ သွင်ြပင ်

လက ဏာေတွကို  ကိးစားတည်ေဆာက ်

ြမင့်တင်ရင်း    တြခားတည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းေတွြဖစ်တ့ဲ စက်မ ဖွံဖိးတုိးတက် 

ေရး၊ ေခတ်မီမိြပေတွတည်ေဆာက်ေရးနဲ

လူမ ဆိုင်ရာ    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေတွကိ ု

လည်း  တစ်ပိင်နက်တည်း    ထိထိေရာက် 

ေရာက် ေဆာင်ရက်ကတာေကာင့ ်ှစ်ိင်ုင ံ

စလုံးဟာ   ကမ ာ့အလယ်မှာ   ဂုဏ်သိက ာ 

အြပည့အ်ဝနဲ  ရပ်တည်ိင်ုတာြဖစ်ပါတယ်။ 

တည်ငိမ်ြခင်း၊ ငိမ်းချမ်းြခင်း၊ က ယ်ဝ 

ချမ်းသာြခင်းေတကွိ ုေရရှည်အာမခခံျက်ေပး 

ိင်ုတဲ ့တြခားိင်ုငေံတကွိ ုေလလ့ာကည့ရ်င် 

လည်း ုိင်ငံတည်ေဆာက်ေရးတစ်ခုတည်း 

ကို ဦးစားေပးလုပ်ကိုင်တာမျိးမရှိကဘဲ 

တိင်ုးြပည်တည်ေဆာက်ေရးကုိလည်း အထူး 

အာုံစိုက်ပီး   ကိးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ကတာ 

ေကာင့ ်အဲသလိုထိပ်တန်းိုင်ငံေတွအြဖစ ်

ေရာက်ရှိခဲ့ရေကာင်း  ြမင်ေတွရမှာြဖစ်ပါ 

တယ်။  ဥပမာအားြဖင့ ်   စင်ကာပူိုင်ငံရဲ 

ိုင်ငံ    တည်ေထာင်သူ        ုိင်ငံြပပုဂ ိလ် 

( Statesman) ြဖစ်တ့ဲ လီကွမ်ယုရဲ အေြမာ် 

အြမင်ကီးကီးနဲ   တိုင်းြပည်တည်ေဆာက ်

ေရးကို  အထူးအာုံစိုက ်   လုပ်ကုိင်ခ့ဲတာ 

ေကာင့် စင်ကာပူဟာုိင်ငံငယ်ြဖစ်ေသာ်ြငား 

လည်း  ဒီကေနမှာ ကမ ာ့ထိပ်တန်းိင်ုငအံြဖစ် 

ထည်ထည်ဝါဝါ        ရပ်တည်ေနိုင်တာကို 

သာဓကအြဖစ ်အထင်အရှားြမင်ေတွိုင်ပါ 

တယ်။  စည်းကမ်းနဲ   ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမှာ 

ထပ်ိတန်းအဆင့လ်ိက်ုနာိင်ုကတဲ ့စင်ကာပ ူ

ိင်ုငသံားေတဟွာ ကမ ာမှာ ထပ်ိတန်းအဆင့် 

ိုင်ငံသားေတွအြဖစ ်   သတ်မှတ်ြခင်းခံရပါ 

တယ်။  ကမ ာမှာ  တိုးတက်မ အရှိဆုံးြဖစ်ု ံ

သာမက တရားဥပေဒစုိးမုိးမ အရိှဆုံး၊ လုံ ခံမ  

အရှိဆုံး  ိုင်ငံအြဖစ ်  သတ်မှတ်ခံရြခင်းက 

လည်း        တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးကိ ု

ကိးစားလုပ်ကိင်ုခဲြ့ခင်းရဲ     အသီးအပွင့ြ်ဖစ်ပါ

တယ်။ 

တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  ထိထိ 

ေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရက်ိင်ုကမှသာ ိင်ုင ံ

ဟာ    ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ိုင်ပါတယ်။ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းိင်ုပါတယ်။ ိင်ုငသံားေတ ွ

အချင်းချင်းလည်း ချစ်ခင်စည်းလံုးြခင်း၊ ေလးစား 

တန်ဖုိးထားြခင်းေတွရိှုိင်ပါတယ်။ ချမ်းသာ 

က ယ်ဝပီး      ေအးချမ်းသာယာတဲ့ိုင်ငံ 

အြဖစ် ေရာက်ရိှိင်ုပါတယ်။ အဒဲအီေြခအေန 

ကိ ုဖန်တီးိင်ုတဲ ့တစ်ေနမှာ လွတ်လပ်ေရးရဲ 

အရသာကိ ု    လက်ရိှကာလမှာသာမကဘနဲဲ  

အနာဂတ်ကာလတစ်ေလ ာက်     ထာဝရ 

ြပည့ြ်ပည့ဝ်ဝ    ခစံားစစံားိင်ုကမှာ  ြဖစ်တာ 

ေကာင့ ်တိင်ုးြပည်တည်ေဆာက်ေရးတာဝန် 

ကိ ုအကျိးဆုိင်သူေတွအားလံုးနဲ    ုိင်ငံသား 

ေတွအားလုံးက     ဇွဲလုံလဝီရိယကီးကီးနဲ  

ညီွတ်စွာ လုပ်ေဆာင်ကေစလုိပါေကာင်း 

ေလးစားစွာ      တိုက်တွန်းေရးသားအပ်ပါ 

တယ်။      ။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားှင့် ြမန်မာ့အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း အေြခအေနမှန်

လွန်ခဲသ့ည့ရ်က်ပိင်ုးက  အလပ်ုသမားအဖဲွအစည်း 

တစ်ခကု  ြမန်မာိင်ုငတွံင် လပ်ုငန်းခွင်အေြခအေန 

သည်  တစ်ေနတြခား  ပိဆုိုးလာေကာင်း၊ ယခအုခါ  

အလုပ်သမားများကိ ုတစ်ရက်လ င်  ကျပ် ၃၆၀၀ 

သာ ရမည်ဟ ုအချိေသာစက်ုမံျားတွင် ေကညာမ  

များရိှလာေကာင်း၊ တစ်ေနလ င် အလုပ်ချန်ိ ၈ နာရ ီ

ဆုိသည်မှာ အာမခံချက်မရိှေကာင်း၊ စက်ံုအများ 

အြပားတွင်    အဓမ လုပ်အားေပးခိုင်းေစမ များ 

များြပားလာေကာင်း၊  ုိင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် 

အများအြပားသည် ြမန်မာုိင်ငံ၏ ုိင်ငံေရးအေြခ 

အေနများကို အခွင့်ေကာင်းယူြခင်းြဖင့် ြမန်မာ 

အလုပ်သမားများကို  အြမတ်ထုတ်သည့်လုပ်ငန်း 

များကိ ုဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ေနေကာင်း စသည် 

ြဖင့် ထုတ်ြပန်ထားသည်ကိ ုေတွလိုက်ရသည်။

ထိုအြပင ်  Global    Brand  အမှတ်တံဆိပ် 

ကုမ ဏီများှင့် Industrial  Global Union(IGU) 

အလုပ်သမားသမဂ တို  သေဘာတူညီမ ရယူ၍ 

တန်ဖိုးကွင်းဆက်  အဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင ်

အလုပ်သမားများအား Living  Wage  ေပးုိင်ေရး 

  းေဆာ်ေနေသာအဖွဲြဖစ်သည့်      Action 

Collaboration Transformation  (ACT)သည် 

ယင်းတိုှင့်  တွဲဖက်လုပ်ေဆာင်ေနသည့ ်IGU ၏ 

ညေီနာင်အသင်းြဖစ်ေသာ ြမန်မာိင်ုငကံန်ုထတ်ုှင့် 

စက်မ လက်မ အလုပ်သမားများအဖဲွချပ် - IWFM      

မှ     ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းစ်ေဆာင်ရက်မ များကို                

လွတ်လပ်စွာ  လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိေတာ့သည့ ်

အတွက် ACT ၏    လက်ရှိေဆာင်ရက်ချက်များမ ှ

တ်ုထွက်ခဲသ့ြဖင့ ်ACT သည်  ယခ ု လတ်တေလာ 

အေြခအေနတွင်    ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ    ယင်းတို၏ 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ လုပ်ငန်းစ်များကို ရပ်နား 

လိုက်ေကာင်း    ၁၅-၁၂-၂၀၂၁  ရက်ေနတွင် 

ထုတ်ြပန်ချက်စာတစ်ေစာင်  ထုတ်ြပန်ခဲ့သည် 

ကိုလည်း ေတွရှိရသည်။

အဆိုပါထုတ်ြပန်ချက် ှစ်ေစာင်ေနာက်တွင ်

အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာကျပ ်၃၆၀၀  န်းြဖစ်သွား 

ေကာင်း မမှန်မကန်သတင်းများှင့် ACT  ရပ်နား 

မ ကို ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ  အဝတ်အထည်လုပ်ငန်းကီး 

တစ်ခုလံုး ရပ်နားသွားပီဆုိသည့် ေခါင်းစ်ှင့် မမှန် 

သတင်း ြဖန်ေဝမ ကိုလည်း ထပ်မံကားသိေတွရှ ိ

ရပီး ိုးသားသည့်ြပည်သမူျားှင့ ်အလပ်ုသမားများ 

ကား  စိုးရိမ်စိတ်များြဖစ်ေပ ေနသည်ဟုလည်း 

သိရှိရသည်။

ထိုေကာင့ ်     အမှန်သတင်းသိရှိိုင်ေရးှင့ ်        

ြဖစ်စ်အမှန်သိရိှုိင်ေရးတုိအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊  ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည ်

များှင့်  စက်မ လက်မ အသင်းချပ်၊  ြမန်မာိုင်ငံ 

အထည်ချပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတိုမှ တာဝန် 

ရှိသူများကိ ု   ဆက်သွယ်ေမးြမန်းရာ   သတင်းှင့် 

ြဖစ်စ်အမှန်ကိ ုသရိှိခဲရ့သည့အ်တွက် ြပည်သမူျားှင့ ်

အလုပ်သမားများသိရှိိုင်ေအာင်  အကျ်းချပ်၍ 

ြဖန်ေဝတင်ြပေပးချင်ပါသည်။

အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ်ြခင်း

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနသည်  ၂၀၁၃ ခုှစ် 

အနည်းဆုံးအခေကးေငွဥပေဒှင့်   အနည်းဆုံး 

အခေကးေငွနည်းဥပေဒများကို သတ်မှတ်ြပ  ာန်း 

ထားပီး အနည်းဆံုးအခေကးေငွဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 

များှင့်အညီ   ိုင်ငံေတာ်သမ တမှ   အနည်းဆုံး 

အခေကးေင ွသတ်မှတ်ေရး အမျိးသားေကာ်မတကီိ ု

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊  အစိုးရအဖွဲအစည်းများမ ှ

ကိုယ်စားလှယ်များ၊    အလုပ်သမားအဖွဲအစည်း 

သိုမဟတ်ု အလပ်ုသမားများ၏  ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ 

အလုပ်ရှင် အဖဲွအစည်း သုိမဟုတ် အလုပ်ရှင်များ၏ 

ကုိယ်စားလှယ်များှင့် အခေကးေငွ သတ်မှတ်ြခင်း 

ဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းက မ်းကျင်ပီး မ တစွာေဆာင်ရက ်

မည့် အြခားပုဂ ိလ်များြဖင့် ဖဲွစည်းေပးထားပီး အဆုိပါ 

ေကာ်မတီမှ ၂၀၁၃ ခုှစ်  အနည်းဆုံးအခေကးေင ွ

ဥပေဒ၊    နည်းဥပေဒပါြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ 

လုပ်ငန်းစ်များကို   အဆင့်လိုက်လုပ်ေဆာင်၍ 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ အဖဲွသို တင်ြပသေဘာတညူခီျက် 

အရ ပထမအကမ်ိအြဖစ် ၂၀၁၅ ခှုစ်တွင် အနည်းဆုံး 

အခေကးေငအွား တစ်ရက်လ င် ကျပ် ၃၆၀၀  န်းြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ ဒတုယိအကမ်ိအြဖစ် ၂၀၁၈ ခှုစ်တွင် 

အနည်းဆုံးအခေကးေငွအား  တစ်ရက်လ င် ကျပ် 

၄၈၀၀  န်းြဖင့်လည်းေကာင်း   အမိန်ေကာ်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ေပးခဲ့ရာ   ယေနအချနိ်အထိ 

အနည်းဆုံး အခေကးေငွသည ်တစ်ရက်လ င်  ကျပ် 

၄၈၀၀ သာြဖစ်ေကာင်း သိရှိခဲ့ရသည်။

အနည်းဆုံးအခေကးေငွကိ ု    ဥပေဒပုဒ်မ  ၅၊ 

ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ    ှစ်ှစ်လ င်တစ်ကိမ်    တိုးြမင့ ်

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြပန်လည်အတည်ြပြခင်းေဆာင်ရက ်

ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ကမ ာက့ပ်ေရာဂါ (ကိဗုစ်-၁၉) 

ြဖစ်ပွားေနြခင်းှင့ ်ေရာဂါကူးစက်မ အ ရာယ်ေကာင့ ်

နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးဂတ်ိများပတ်ိထား၍  ကန်ုစည် 

စီးဆင်းမ  ရပ်တန်ေနြခင်းတိုေကာင့ ်စက်ု၊ံ အလပ်ုု ံ

အချိပိတ်သိမ်း၊  အင်အားေလ ာ့ခဲ့ရပီး  အနည်းဆုံး 

အခေကးေငွ န်းထား ြပန်လည်သံုးသပ်ြပင်ဆင်ေရး 

လပ်ုငန်းစ်များကိ ု ေခတ ခဏ ဆိင်ုးငံထ့ားြခင်းြဖစ်၍ 

အေြခအေန တည်ငမ်ိသွားပါက  အနည်းဆုံးအခေကး 

ေငွ န်းထား ြပန်လည်သုံးသပ် ြပင်ဆင်ေရးလပ်ုငန်းစ် 

များကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့် ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်အမျိးသားေကာ်မတ ီ

အေနြဖင့ ်ထတ်ုြပန်သတ်မှတ်ထားေသာ  အနည်းဆုံး 

အခေကးေငွထက်   ေလ ာ့ချသတ်မှတ်ေလ့မရှိဘဲ  

ဆက်လက်အတည်ြပြခင်း  သိုမဟုတ်    တိုးြမင့ ်

သတ်မှတ်ြခင်းကိုသာ  ေဆာင်ရက်သွားသည့် အစ် 

အလာရှိေကာင်းကိုလည်း သိရှိခဲ့ရသည်။

အနည်းဆုံး အခေကးေငွသတ်မှတ်ချက်များ 

အတိုင်း  စက်ုံ၊  အလုပ်ုံများအေနြဖင့ ်ေပးေချေန 

ပါေကာင်းှင့် ေပးေချြခင်းမရိှသည့် စက်ံု၊ အလုပ်ံု 

များ ရိှလာပါကလည်း  အလပ်ုသမား န်ကားေရး 

ဦးစီးဌာနမှ   ဥပေဒှင့အ်ည ီ   ေပးေချိင်ုေရး စစိစ် 

ကပ်မတ ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေနသည့်အြပင ်

အလုပ်ချန်ိကုိလည်း သတ်မှတ်အလုပ်ချန်ိအတုိင်းသာ 

လုပ်ကိုင်ေရး၊   အချနိ်ပိုရှိပါကလည်း  အချနိ်ပိုကို 

ဥပေဒှင့်အညီြဖစ်ေစေရး  သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ု ံ

ှင့် အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနက    

စစ်ေဆးကပ်မတ်    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေန 

ေကာင်းှင့်  ဥပေဒချိးေဖာက်ေသာ  အလုပ်ရှင ်

များရှိပါကလည်း   ဥပေဒှင့်အညီ    အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း ကားသိခဲ့ရသည်။ 

Global Brands အမှတ်တံဆိပ်ကုမ ဏီများမှ 

အမှာစာများဆက်လက်ေပးပိုမ 

ACT အဖွဲက ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် ပတ်သက်၍ 

လည်း စိစစ်ကည့်ရာ ACT အဖွဲ၏  အလုပ်သမား 

သမဂ ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းစ်များ  ရပ်နားထားေကာင်း 

သိရပီး  ACT  အဖွဲဝင်များြဖစ်သည့်    H&M 

(Sweden)၊  Inditex (Spain)ှင့်   Primark 

(Britain) စသည့ ်အမှတ်တဆံပ်ိကမု ဏတီစ်ခခုျင်း 

စ၏ီ ြမန်မာိင်ုငတွံင် အမှာစာများ အပ်ံှေနြခင်းှင့် 

သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း၊  အဆိုပါကုမ ဏီများမှ 

အမှာစာအပ်ှံမ  ရပ်ဆိုင်းြခင်းမရှိေကာင်း စက်ုံ 

များထံမှ ေမးြမန်းသိရှိရသည်။  အဆိုပါ အမှတ် 

တံဆိပ်ကုမ ဏီများသည်  ယခုအချန်ိအထိ ြမန်မာ 

ုိင်ငံရိှ စက်ံုများတွင် အမှာစာများ ထပ်မံေပးပုိ၍ 

အထည်များချပ်လုပ်ေပးရန်  အပ်ှံေနေကာင်း 

သိရှိရသည့်အြပင် အြခားစက်ုံများလည်း ပုံမှန ်

လည်ပတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည့် 

အတွက် ြမန်မာိင်ုငရိှံ  အဝတ်အထည်လပ်ုငန်းကီး 

တစ်ခုလံုး ရပ်နားသွားပီဆုိသည့်သတင်းမှာ မှန်ကန်မ  

မရှိေကာင်း ေပ လွင်ထင်ရှားေနသည်။

ထိုေကာင့်    ပီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းက 

ထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့ အနည်းဆုံးအခေကးေင ွတစ်ရက်  

ကျပ် ၃၆၀၀ ှင့်    ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ   အဝတ်အထည် 

လုပ်ငန်းကီးတစ်ခုလံုး     ရပ်နားသွားရပီဆုိသည့် 

သတင်းများမှာ  မှန်ကန်မ မရှိပါေကာင်း၊ ြပည်သ ူ

များ၊ အလုပ်သမားများအေနြဖင့်လည်း သတင်းတစ်ခ ု

ထွက်လာလ င် မှန်/မမှန် သရိှိိင်ုရန်  သက်ဆိင်ုရာ 

အစုိးရဌာနများ၊ အဖဲွအစည်းများသုိ ေမးြမန်းြခင်း 

ြဖင့်    သတငး်အမှန်သိရှိုိင်မည်ြဖစ်ပါေကာငး်  

ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။   ။

ေရတာရှည ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ်

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး

ဌာနသည် ေကျးရာတစ်ရာလ င် အရင်း 

မေပျာက်မတည်ေငွရင်း ကျပ်သိန်း ၃၀၀ 

ြဖင့ ်၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ  ာှစ်မှ ယေနအထ ိ

ေကျးရာေပါင်း ၅၀ ၌   အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။

ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ     စီမံကိန်း  

လည်ပတ်ရန်ပံုေငွြဖင့် ေဒသှင့်ကုိက်ညီ 

ေသာ စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊ အေရာင်း 

အဝယ်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ကသည့် 

အခါ   ှစ်စ်အတိုးရရှိေငွြဖင့ ် ေကျးရာ 

ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ကြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

ထုိသုိလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေသာ     ခင်တန်းကီးေကျးရာအုပ်စု 

နတ်ေရတွင်းေကျးရာ၌  စမီကံန်ိးလည်ပတ် 

ရန်ပုံေငွမှ  အတိုးရရှိေင ွ  ကျပ်သိန်း ၉၀ 

ြဖင့် အရှည်ေပ ၃၀၀၀၊ အကျယ် ၁၂ ေပ၊ 

အြမင့် ကုိးလက်မရိှ ေကျာက်ေရာေြမခင်း 

ြခင်းလုပ်ငန်းကုိ လည်းေကာင်း၊ ကုန်းကီး 

ေကျးရာအုပ်စ ုကုန်းကီးေကျးရာတွင်း၌ 

အတိုးရရှိေငွကျပ ် သိန်း ၅၀ ြဖင့် အရှည် 

ေပ ၁၂၀၀၊  အကျယ် ၁၂ ေပ၊ အြမင့် ကိုး 

လက်မရှ ိေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းလုပ်

ငန်းများေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အား ယေန  

နံနက်ပိုင်းက  မိနယ်ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ  မိနယ ်

ဦးစီးမှး ဦးရန်ိင်ုွန်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများက 

ကွင်းဆင်းကည့် ၍ ေကျးရာေကာ်မတ ီ

ဝင်များှင့်  ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                          ကိုလွင်(ဆွာ)

ေရတာရှည်မိနယ်၌ ြမစိမ်းေရာင်အတိုးရရှိေငွြဖင့် 

ေကျးရာတွင်း ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းကည့် 

သူရိန်ေသာ်

အနည်းဆုံး အခေကးေငသွတ်မှတ်ချက်များအတိင်ုး စက်ု၊ံ  အလပ်ုု ံ

များအေနြဖင့် ေပးေချေနပါေကာင်းှင့် ေပးေချြခင်းမရှိသည့် စက်ုံ၊ 

အလပ်ုုမံျား ရိှလာပါကလည်း အလပ်ုသမား န်ကားေရးဦးစီးဌာနမှ  ဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီ   ေပးေချိင်ုေရး စစိစ်ကပ်မတ် ေဆာင်ရက်ေပးလျကရိှ်ေနသည့် 

အြပင် အလပ်ုချန်ိကိလုည်း သတ်မှတ်အလပ်ုချန်ိအတိင်ုးသာ လပ်ုကိင်ုေရး၊   

အချန်ိပိရိှုပါကလည်း  အချန်ိပိကုိ ု ဥပေဒှင့အ်ညြီဖစ်ေစေရး  သက်ဆိင်ုရာ 

အလပ်ုုှံင့ ်အလပ်ုသမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနက  စစ်ေဆးကပ်မတ်    

ေဆာင်ရက်ေပးလျကရိှ်ေနေကာင်းှင့ ် ဥပေဒချိးေဖာကေ်သာ  အလပ်ုရှင် 

များရှိပါကလည်း    ဥပေဒှင့်အညီ   အေရးယူေဆာင်ရက်ေနေကာင်း 

ကားသိခဲ့ရ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်                                        (၂၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဆးသေုတသနဦးစီးဌာန၊   ကသုေရးဦးစီးဌာန၊ အမျိးသားကျန်းမာေရး 

ဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာနတိုအေနြဖင့ ်တပ်မေတာ်ေဆးသေုတသနတပ်ှင့် 

ပူးေပါင်း၍ “ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ေစာင့်ကပ ်

ကည် ြခင်းလုပ်ငန်း” ကို    စ်ဆက်မြပတ်    ေဆာင်ရက်လျက်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်းစ်အရ 

 ေတွရှိရမ များှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ရှိပါသည်။  

အဆိုပါလုပ်ငန်းစ်အရ ြပည်ပိုင်ငံများြဖစ်သည့ ်ထိုင်းိုင်ငံှင့ ်

မေလးရှားုိင်ငံတုိမှ ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ် (Relief Flight) များြဖင့ ်

(၂၀၂၁) ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလအတွင်း ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားအနက် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ေတွရိှသမူျားထမှံ ဓာတ်ခဲွနမနူာ (၂၀)ခအုား ရယ၍ူ 

(၂၇-၁၂-၂၀၂၁)  ရက်ေနတွင်   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊  ကုသေရး 

ဦးစီးဌာန၊ အမျိးသားကျန်းမာေရး ဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာနတွင ်SARS-

CoV-2 Variant Omicron Real Time PCR Testing နည်းြဖင့် 

ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့ရာ SARS-CoV-2 Variant Omicron (အိုမီခရန်) 

မေတွရှိရေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

                                                  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

 ေကျာဖုံးမှ

အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင်   အသက်  ၁၂ ှစ်ှင့်  အထက်ရှိ 

အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ စုစုေပါင်း ၁  ဒသမ ၂၈ သန်းကို ှစ်ကိမ်အြပည့် ထိုးှံေပး 

ခဲ့ပီး ၁၈၉၁၀၄ ဦးကို တစ်ကိမ်ထိုးှံေပးခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးကို ဝယ်ယူြခင်းမ ှ ၃၇ ဒသမ ၇ သန်းှင့် လှဒါန်းမ မှ  ၁၁ ဒသမ 

၉၆ သန်းခန်  စုစုေပါင်း ၄၉ ဒသမ ၆၆ သန်းခန်ရရှိပီးြဖစ်သည်။

လာမည့်  ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင်လည်း ကာကွယ်ေဆးလ မ်း ခံမ  ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေအာင် သတ်မှတ်ဦးတည်အုပ်စုများအလိုက် ဆက်လက် 

ထိုးှံေပးသွားမည ်ြဖစ်သည်။

 မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်မိမိအတွက် ရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကို မပျက်မကွက်အကိမ်ြပည့် ထိုးှံမ ခံယူြခင်း၊ 

ပထမအကိမ်ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံမ ရရှိထားသူများအေနြဖင့်လည်း  

ဒတုယိအကမ်ိကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုသတ်မှတ်ရက်တွင် (သိုမဟတ်ု) 

အနီးဆုံး   သတ်မှတ်ကာလအတွင်းတွင ် နီးစပ်ရာကာကွယ်ေဆးထိုး 

စုရပ်များသို  သွားေရာက်၍  ထိုးှံမ ခံယူြခင်းှင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုး 

လုပ်ငန်းများတွင ်  တက်က စွာ   ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက တိက်ုတွန်း  းေဆာ်ထားသည်။   သတင်းစ်

မုံရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   အစိုးရ 

အဖဲွ    လယ်ယာသံုးစက်ကရိိယာ 

အေြခခံေမာင်းှင ်  ထိန်းသိမ်းမ  

သင်တန်းဖွင့်ပွဲ  အခမ်းအနားကို 

ယေန          နံနက်ပိုင ်းက 

တိုင်းေဒသကီး      စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနုံး    အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌   ကျင်းပရာ စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်၊   တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲဝင်    ဝန်ကီးများ၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ ခိုင်/  မိနယ် 

အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ   အကီးအကဲ 

များှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ သင်တန်း 

နည်းြပများှင့် သင်တန်းသားများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

လိုက်လံ တ်ဆက်

ေရှးဦးစွာ     တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က    အဖွင့်အမှာစကား   

ေြပာကားပီး     လယ်ယာသုံး    

စက်ကိရိယာ  အေြခခံေမာင်းှင ်

ထိန်းသိမ်းမ        သင်တန်းသို  

တက်ေရာက်လာကေသာ သင်တန်း 

သားများအား    ရင်းရင်းှီးှီး 

လိုက်လံ တ်ဆက်     အားေပး 

ကသည်။

အဆိုပါ     လယ်ယာသုံး 

စက်ကိရိယာ  အေြခခံေမာင်းှင ်

ထိန်းသိမ်းမ သင်တန်းသို   မုံရာ 

ခိုင်အတွင်းရှိ     မုံရာမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင် ့ ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး အင်းစိန်မိနယ် ဦးစီးမှးုံးမ ှမိနယ်ဦးစီးမှးှင် ့ ဝန်ထမ်း 

များသည် ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့် ကိင်ုေဆာင်သင့်သည့် ိင်ုငသံားကတ်ြပား 

တစ်မျိးမျိးထတ်ုေပးိင်ုေရးအတွက် အင်းစိန်မိနယ်အတွင်းရိှ အေြခခ ံ

ပညာေကျာင်းများအေရာက်     ကွင်းဆင်းြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်က အင်းစိန်မိနယ် နံသာကုန်းရပ်ကွက ်

အင်းစိန် အထက(၁) ေကျာင်းရှ ိဧရာဝတီခန်းမေဆာင်ကီး၌ အသက်  

၁၀ ှစ်ြပည့်၊  ၁၈ ှစ်ြပည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိုလည်း 

ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလုပ် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုသို ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးရာတွင် အင်းစိန်မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးညီညီစိုးှင် ့ဝန်ထမ်းများက  အဆိုပါေကျာင်းရှ ိ အသက် ၁၀ ှစ်ှင့် 

အထက ် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေလ ာက်ထားသ ူ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ  ၁၀၂ ဦးှင့်  အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပား လလှဲယ်သှူစ်ဦး  စစုေုပါင်း ၁၀၄ ဦးအား ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်ြပား  ၁၀၄ ကတ်     ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲသည်။   ေမ ၃ ရက်မှ 

ဒီဇင်ဘာ  ၂၃ ရက်အထိ အင်းစိန်မိနယ်အတွင်းရှ ိ ြပည်သူ များှင့်  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ  ၅၇၆၆ ဦးတိုကို   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားများ  ြပလုပ်ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း  မိနယ်ဦးစီးမှးထံမ ှ  သိရ 

သည်။                                                                      ဉာဏ်ဟိန်း

ကေလး  ဒီဇင်ဘာ ၂၇

စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသကီး ကေလးမိ၌ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ 

အင်အားဝန်ကီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး ဒတုယိ န်ကားေရးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်း 

များသည ် ယမန်ေနက    ကေလးမိ   မိသာရပ်ကွက ် သာသနာ့ 

ဂုဏ်ရည်ေကျာင်း  ဓမ ာုံ၌  ြပည်သူများအား  ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ် 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့ ်        ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်များ 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ေပးရာသို    ကေလးခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေကျာ်စွာထွန်း၊   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးလှစိုး၊ 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန  ခိုင်ဦးစီးမှး 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး  ဦးေကျာ်မျိးထွန်းှင့်     မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးေမာင်ေမာင်စိုးတိုက လှည့်လည်ကည့် ခဲ့ကပီး  ပန်းခင်းစီမံချက်

ေဆာင်ရက်ေပးရာတွင်  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့်  အသက်  ၁၆  

ှစ်ြပည့်ပီးသမူျားကိ ုိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလပ်ုေပးြခင်း၊ 

လလှဲယ်ေပးြခင်း၊ ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးသမူျားအား မတိ ြပလပ်ုေပးြခင်း 

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ အေြခခံေမာင်းှင်ထိန်းသိမ်းမ  သင်တန်းဖွင့်ပွဲှင့် 

သိန်းမင်း ဝါကိတ်စက်ုံလည်ပတ်မ အေြခအေနများ ကည့် စစ်ေဆး

ေချာင်းဦးမိနယ်၊    ဘုတလင် 

မိနယ်၊ အရာေတာ်မိနယ်တိုမ ှ

သင်တန်းသား  ၃၀   တက်ေရာက် 

ကပီး သင်တန်းတွင် တစ်လုံးထိုး 

အင်ဂျင်    ြပြပင်ထိန်းသိမ်းနည်း၊ 

ထွန်စက်ကီး အေြခခံေမာင်းှင ်

ထန်ိးသမ်ိးနည်း၊ ေကာက်စိက်ုစက် 

ြပြပင်ေမာင်းှင်    ထိန်းသိမ်း 

နည်းများကိ ု  ဒဇီင်ဘာ  ၂၇ ရက်မှ  

၂၀၂၂ ခှုစ်    ဇန်နဝါရ ီ၇ ရက်အထ ိ  

စာေတွလက်ေတွ     သင်ကား    

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရိှသမူျားက  

လယ်ယာသုံး     စက်ကိရိယာ  

အေြခခ ံ     ေမာင်းှင်ထန်ိးသမ်ိးမ  

သင်တန်းတွင်      အသုံးြပမည် ့    

ထွန်စက်ကီးများ၊   လက်တွန်း     

ထွန်စက်များ၊      ရိတ်သိမ်း    

ေခ ေလှစက်၊ ေကာက်စိက်ုစက်ှင့်     

သမန်း  း       ကိရိယာများအား   

လှည့်လည်ကည့်      အားေပး 

ကသည်။

ထိုေနာက်     တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်       တာဝန်ရှိသူ 

များသည်    မုရံာမိ ချမ်းြမသာစည်    

ရပ်ကွက်ရှိ   သိန်းမင်း   စက်မ  

လုပ်ငန်းအဖွဲ ဝါကိတ်စက်ုံသို   

ေရာက်ရှိရာ   စက်ုံတာဝန်ခံက  

ဝါကတ်ိခဲွေနမ ၊ ဂွမ်းထတ်ုေနမ ှင့်   

အေချာထည်ေစာင်များ ထတ်ုလပ်ု 

ေနမ တိုကို    လိုက်လံရှင်းလင်း 

ြပသပီး        ရှင်းလင်းေဆာင်တွင်       

ဝါကိတ်စက်ုံ      လည်ပတ်ေနမ     

အေြခအေနများအား   Power 

Point ြဖင့်    ရှင်းလင်းတင်ြပကာ       

တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ်     

ဦးြမတ်ေကျာ်က      ရှင်းလင်း    

တင်ြပချက်များအေပ     လိုအပ် 

သည်များကို       တာဝန်ရှိသူ 

များှင့်     ြဖည့်ဆည်းေပါင်းစပ ်

ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း      သရိ 

သည်။                                                                

    တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

အင်းစိန်မိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေဆာင်ရက်ေပး

ကေလးမိ၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်များ ေဆာင်ရက်ေပး

များကို   သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့်ပူးေပါင်း၍   ကိုဗစ်-၁၉ 

ကျန်းမာေရး န်ကားချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                              ေမာင်ေကျာ(်ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

“ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” 

အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ြဖစ်ပွားလျက်ရိှေသာ လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးှင့်   အကမ်းဖက်မ တားဆီးေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့ ်

ပတ်သက်၍ ပရသိတ်များ၏ ရင်တွင်းခစံားချက်စကားများအား သဇင် 

FM ၏  “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား”အစအီစ်မှ “ြပည်သအူေပ  

မဟတ်ုမမှန်ဝါဒြဖန် ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ေနေသာ ြပည်ဖျက်မဒီယီာများ” 

ေခါင်းစ်ြဖင့် ဒီဇင်ဘာ  ၂၉  ရက်   မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထုတ်လ င့် 

တင်ဆက်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ လာမည့်အပတ်ဗုဒ ဟူးေန  မွန်းလဲွ 

၁ နာရီတွင်   “ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်၌   ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း 

ကွတ်ခုိင်မိနယ် ကွတ်ခိင်ုြပည်သူေဆးုမှံ ေဒါက်တာေဒ ဝင့ဝ်င့်မိင် 

အား လက်နက်ကိင်ု ေသာင်းကျန်းသအူဖဲွမှ ေသနတ်ြဖင့ ်အေကာင်းမဲ ့

ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်မ ” ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ေဆွးေွးတင်ဆက်မည် 

ြဖစ်ေသာေကာင့် ပါဝင်ေဆွးေွးလုိသူပရိသတ်များအေနြဖင့် အပတ်စ် 

အဂ   ါေန  နံနက် ၁၀ နာရီအချနိ်မှ  ၁၁ နာရီအတွင်း ဖုန်းနံပါတ် 

၀၉၈၉၉၀၉၉၅၉၅ သုိ အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ၊ အလုပ်အကုိင်ှင့် ြပန်လည် 

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်တုိကုိ Message ေပးပို ပါဝင်ုိင်ပီြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ပါဝင်လာသည့ပ်ရသိတ်များ၏ ဖန်ုးနပံါတ်များှင့ ်ကိယ်ုေရး 

အချက်အလက်များကုိ လ ိဝှက်ေပးထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာထားေကာင်း သိရသည်။                               သတင်းစ်

မ ေလး  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

မ ေလးမိ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ် သီရိမာလာကုန်စိမ်းလက်ကား 

ေဈးအတွင်းသို မူးြမစ်ိုးတစ်ေလ ာက်မှထွက်ရှိလာသည့် ခရမ်းချ် 

(ထိုင်ဝမ်သီး)များ ေဈးေကာင်းရရှိေနေကာင်း အဆိုပါေဈးအတွင်းရှိ 

ခရမ်းချ်သီးပွဲုံများထံမ ှသိရသည်။ 

အဆိုပါ ခရမ်းချ်(ထိုင်ဝမ်သီး)များသည် မူးြမစ်ိုးတစ်ေလ ာက် 

ေဒသတိုမှထွက်ရှိလာပီး မ ေလးမိ သီရိမာလာကုန်စိမ်းေဈးသို        

တစ်ရက်လ င်  ေြခာက်ဘီးကားအေသး အစီးေရ ၁၀ စီးမှ ၁၂ စီးအထိ 

ပုံမှန်ဝင်ေရာက်လျက်ရှိပီး ေဈး န်းများမှာလည်း ယခင်လက   ၁၈ 

ပိဿာဝင် ေသတ ာတစ်လုံးလ င် ေငွကျပ ်၄၀၀၀၀ မှ ၄၂၀၀၀ ထိ ရရှိခဲ့ 

ေသာ်လည်း ယခဒုဇီင်ဘာလတွင် ၁၈ ပဿိာဝင် ေသတ ာတစ်လုံးလ င်ေင ွ

ကျပ် ၄၅၀၀၀ မှ ၅၀၀၀၀ ေဈးအထိရရှိေနေကာင်း မ ေလးမိမ ှ

ေအာင်ပွဲုံပိုင်ရှင ်ဦးေအာင်မိုးိုင်က ေြပာသည်။ 

“လက်ရှိမှာေတာ ့မူးြမစ်ိုးတစ်ေလ ာက်ေဒသဘက်က ခရမ်းချ် 

သီးေတ ွဝင်ေရာက်လာပါတယ်။  ခရမ်းချ်သီး ေဈး န်းက ပီးခဲတ့ဲလ့က 

ေပါက်ေဈးနဲ    င်းယှ်ရင် ေဈးေကာင်းရရိှေနပါတယ်။ ပစ ည်းမရိှေတာပ့ါ 

ဘူး။  ယခင်က  စိုက်ပျိးတဲ့ ေဒသနယ်ေတွက မစိုက်ကေတာ့ပါဘူး။ 

ဒီှစ် အသီးေဈးက    ြမင့်တက်သွားေတာ့မှာပါ။  ခရမ်းချ်သီးက 

သွင်းအားနည်းသွားပါတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ ေဈးြမင့်တက်လာတာပါ။ 

ေဈးတက်တာကလည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ  အခက်အခေဲကာင့လ်ည်း 

ပါတယ်။ တြခားေဒသက ထွက်တဲအ့သီးေတကွ ဝင်ေရာက်မ နည်းသွား 

လုပ်သားအင်အားများစွာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိေစသည့် စက်ုံများကို အဓိကထား ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိ
ပဲခူး  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ 

စ်ဆက်မြပတ်  ဖွံဖိးတိးုတက်ိုင်ေရးအတွက ်      

ဘက်ေပါင်းစံုြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပီး 

CMP ကဲ့သိုေသာ    အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများှင့ ်

လပ်ုသားအင်အားများစွာ အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်း   

ရရှိေစသည့် စက်ုံများကို  အဓိကထားခွင့်ြပေပး 

လျက်ရှိေကာင်း    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးမျိးေဆွဝင်းက ေြပာကားသည်။

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး၊    ေတာ်ဝင် 

ဟံသာခန်းမ၌ ယေန   နံနက်ပိုင်းတွင ် ကျင်းပသည့်  

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး       ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး(၆/၂၀၂၁)တွင် ထိသုို  ေြပာကားခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း လာေရာက်ရင်းီှးြမပ်ံှသည့် 

လုပ်ငန်းရှင်များကိ ုရသင့်ရထိုက်သည့်အခွင့်အေရး

များခံစားရရှိိုင်ေရးှင် ့  ဥပေဒအရအကာအကွယ ်

ေပးရမည့် လပ်ုငန်းစ်များကိလုည်း ေဆာင်ရက်ေပး 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စက်မ လုပ်ငန်းများအတွက ်

လိုအပ်ေသာ လ ပ်စစ်၊  ေရှင့်လမ်းများကိုလည်း   

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရင်းှီးြမပ်ှံမ     

ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးက တိုင်းေဒသကီးအတွင်း  ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ များှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးဆိင်ုရာများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

တိုင်းေဒသကီး  ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မတီဝင်များက 

အကြံပေဆွးေွးကပီး  တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

က   ဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ   လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပေပးသည်။

ပခူဲးတုိင်းေဒသကီးအတွင်း ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ 

၁ ရက်မှ ဒဇီင်ဘာလအထ ိိင်ုငြံခားသားရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ ှင့်  ြမန်မာိုင်ငံသားရင်းှီးြမပ်ှံမ   အေမရိကန် 

ေဒ လာ  ၉၁ ဒသမ ၁၃၉ သန်းှင့် ြမန်မာကျပ်ေင ွ 

၂၄၄၁ ဒသမ ၈၂ သန်း ဝင်ေရာက်ခ့ဲပီး အလုပ်သမား  

၄၇၁၇ ဦးအတွက်    အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း 

ဖန်တီးေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     သတင်းစ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

ရင်းီှးြမပ်ံှမ  စွမ်းအားရိှသည့် လုပ်ငန်းရှင်ကီးများ 

အေနြဖင့်  ကုန်ကမ်းများထုတ်လုပ်တင်ပိုြခင်းမ ှ

တန်ဖုိးြမင့်ကုန်ေချာများအြဖစ်  တုိးတက်ထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချိင်ုေရးှင့ ်လပ်ုကွက်ငယ်ေတာင်သမူျားအား 

လက်တွဲေခ ယူ၍  အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ြခင်းြဖင့ ်လယ်ယာက  ကီးတစ်ခလံုုး အရိှန်အဟန်ု 

ေကာင်းစွာဖံွဖိးတုိးတက်လာေရးတုိအတွက် ကိးပမ်း 

ကေစလိုေကာင်း  စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး  ေဒါက်တာ 

ေအာင်ကီး က ေြပာကားသည်။

ဒီဇင်ဘာ  ၂၅ ရက်က ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

မအပူင်ခိင်ုရိှ ပဂု လကိိုစားွား ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း 

၏ ိုှင့် ိုထွက်ပစ ည်းထုတ်လုပ်မ များကိ ုကည့်  

အားေပးစ် ဒတုယိဝန်ကီးက ထိသုို ေြပာကားခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။

ထိုေနာက် ဒုတိယဝန်ကီးသည် မအူပင်မိနယ ်

တလုပ်လှငါးလုပ်ငန်းစခန်း၏   ေရချိငါးမျိးများ      

ေဆးထုိးသားေဖာက်ေမွးြမထားရိှမ ှင့် ေကာင်းမွန် 

သည့် ငါးေမွးြမေရးကျင့်စ(်GAqP) ငါးေမွးြမေရး 

ကန်များှင့်  သဘာဝနည်းေဆးထိုးသားေဖာက ်

နည်းြဖင့ ်  ငါးသားေဖာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများှင့ ်

ငါးေမွးေတာင်သမူျားအား ငါးမျိးြဖန်ေဝေပးေနမ ကိ ု

လည်းေကာင်း၊  ဝါးေတာေကျးရာရှိ  ေတာင်သူ 

ဦးလှဝင်း၏  လယ်ေြမ၌ မျိးေစ့ထုတ်ေွစပါး 

စိုက်ပျိးရန် ေပါင်စနစ်ြဖင့် ပျိးေထာင်ေနမ များကို 

လည်းေကာင်း၊   ေညာင်တုန်းမိနယ်  ကျံတမာ 

ေကျးရာအပ်ုစ ုပဲုဆံပ်ိေကျးရာရိှ ပဂု လကိ ိုစားွား 

ေမွးြမေရး ခံမှ  ိုှင့်  ိုထွက်ပစ ည်း  ကုန်ေချာ 

ထတ်ုလပ်ုေနမ ကိလုည်းေကာင်း၊ ပန်းတေနာ်မိနယ် 

မိုးကတ်ု ဒီးဒတ်ုေရနက်ကွင်းတွင် ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

အသားတိုး  ငါးတန်သားေပါက်  ေမွးြမေရးအစာ 

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ငါးအသားလ ာြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများကိ ုလည်းေကာင်း ကည့် အားေပးပီး 

လပ်ုငန်းဆိင်ုရာလိအုပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးေဆာင် 

ရက်ေပးသည်။

ယင်းေနာက် ဒတုယိဝန်ကီး သည် အဂ  ပူမိနယ် 

တပ်ကုန်းေကျးရာအနီးရှ ိကညင်ေရေလှာင်တမံသို 

ေရာက်ရှိပီး တမံအတွင်း ကန်ေရြပည့် သိုေလှာင် 

ထားရှိမ ှင့်  ေရအသုံးချသူများအဖွဲ(WUG)များ 

ဖဲွစည်း ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုလည်းေကာင်း၊ ဟသ  ာတ 

မိရှိ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ  စီမံခန်ခွဲေရး 

ဦးစီးဌာနြပတိုက်၌ပင်    ဟသ  ာတခိုင်အတွင်းရှိ 

တာတမံများြပ ပုံစံငယ်၊ ေခတ်အဆက်ဆက ်အသုံး 

ြပခဲသ့ည့ ်ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရး 

ဦးစီးဌာန အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့ ်ှစ်စ် 

ြမစ်ေရကီးမ ကာကွယ်ေနေရး  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ 

များကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဒတုယိဝန်ကီး သည် ဇလွန်မိနယ် 

ေမရလီန်းေကျးရာရိှ ေတာင်သ ူဦးြမင့ဦ်း၏ ပတဲစီမ်ိး 

မျိးေစထ့တ်ုစိက်ုခင်း၊ ေတာင်သဦူးြမသာ၏ ပတဲစီမ်ိး၊ 

ပိုက်ဆံေလ ာ် သီးညပ်စိုက်ခင်းှင့် ပိုက်ဆံေလ ာ် 

မျိးေစထ့တ်ုေတာင်သပူညာေပး စြံပစိက်ုခင်းများှင့ ်

ဓုြဖမိနယ်   ဇီးြဖကုန်းေကျးရာေတာင်သူ 

ဦးေသာင်းထွန်း၏ စီးပွားြဖစ် သေ  ဘာသီး စိက်ုခင်းကိ ု

ကည့် အားေပးပီး  စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ တိုးတက်

ေရး၊ ေဈးကွက်ှင့ ်အချတ်ိအဆက်မမိေိဆာင်ရက်ေရး 

လိုအပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                          သတင်းစ်

မူးြမစ်ိုးတစ်ေလ ာက်မှ ထွက်ရှိလာသည့် ခရမ်းချ်(ထိုင်ဝမ်သီး)များ ေဈးေကာင်းရရှိေန 

ပါပီ” ဟု ၎င်းကေြပာသည်။ 

 အဆိုပါ  ခရမ်းချ်(ထိုင်ဝမ်သီး)များသည်   လက်ရှိအချနိ်တွင ်        

မ ေလးေဈးကွက်သို  ေနစ် ဝင်ေရာက်လျက်ရိှပီး ေဈးေကာင်းများရရိှ 

ေနေကာင်း၊ လက်ရှိအချနိ်တွင် မူးြမစ်ိုးတစ်ေလ ာက်ေဒသများြဖစ ်

ေသာ ြမင်းမူ၊ မုံရာ၊ မတ ရာေဒသတိုမှထွက်ရှိလာေသာ  ခရမ်းချ် 

(ထိုင်ဝမ်သီး)တစ်ပိဿာလ င် အြမင့်ဆုံးေဈးေငွကျပ ်၂၄၀၀ မှ ၂၅၀၀ 

ေဈးထိေရာင်းချေနရေကာင်း၊   ထိုြပင ်  ကျန်ကုန်သီးှံများြဖစ်သည့ ်

ပန်းေဂ ဖီ၊ ေဂ ဖီထုပ်၊ အာလူး၊ မုန်ညင်းှင့် ပန်းမုန်လာတုိသည်လည်း 

ေဈးေကာင်းများရရှိလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)



 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၈၀၄၂၆၇၀၃ ဦး

 ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၂၅၀၅၃၂၁၇၆ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

 ေသဆုံးသူ ၅၄၁၈၈၃၁ ဦး

ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

စင်ကာပ ူ   ဒီဇင်ဘာ    ၂၇

စင်ကာပူိုင်ငံသည် အာဖရိကတိုက်မှ ိုင်ငံေပါင်း 

၁၀ ိင်ုငအံား ိင်ုငအံတွင်း ဝင်ေရာက်ခွင့ ်သိုမဟတ်ု 

ြဖတ်သန်းသွားလာခွင့်ဆိုင်ရာ    ခရီးသွားလာခွင့ ်

ပိတ်ပင်ထားမ ကုိ ုပ်သိမး်ေပးခ့ဲေကာငး် စင်ကာပူ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် 

ေြပာကားခဲ့သည်။

စင်ကာပူုိင်ငံက ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထား 

သည့်  အာဖရိကိုင်င ံ၁၀ ိုင်ငံမှာ  ေဘာ့ဆွာနာ၊ 

အက်ဆွာတနီ၊ ဂါနာ၊ လီဆိုသို၊ မာလာဝီ၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ 

နမီးဘီးယား၊ ိုင်ဂျးီရီးယား၊ ေတာင်အာဖရိကှင့ ်

ဇင်ဘာေဘွိုင်ငံတိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စင်ကာပူိုင်ငံသည ်   ိုင်ငံအတွင်း   အိုမီခရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံှံမ ကို ေလ ာ့ချိုင် 

ရန် အာဖရိကိုင်ငံေပါင်း ၁၀ ိုင်ငံမှ  ခရီးသွားများ 

အား ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်တားြမစ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင်    စင်ကာပူိုင်ငံ၌ အိုမီခရန် 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၁၀၄ ဦးရိှေကာင်း၊ 

ယင်းတိုအနက် ၇၃ ဦးသည်    ြပည်ပမ ှ ြပန်လည် 

ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ေကာင်းှင့် ၃၁ ဦးသည် 

ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း စင်ကာပ ူ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိက်ုတွင် ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။                          ကိုးကား-စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေမာ်စကို    ဒီဇင်ဘာ   ၂၇

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၂၃၂၁၀ ထပ်မံေတွရှ ိ

ြခင်းေကာင့ ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၀၄၁၅၂၃၀ ရှိလာ 

ေကာင်း   ုရှားိုင်ငံ၏   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေစာင့်ကည့်ေရးှင့်     တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ 

ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက် 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ 

၉၃၇  ဦး ထပ်မေံတွရိှခဲ့ပီး ယင်းအေရအတွက်သည်  

ေအာက်တိဘုာ ၈ ရက်ေနာက်ပိင်ုး ေနစ်ေသဆုံး 

သူအနည်းဆုံးြဖစ်ကာ   အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူစစုေုပါင်း ၃၀၅၁၅၅  ဦးရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုြပင် ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၃၃၇၁၅  

ဦး ရှိြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၉၂၉၃၄၈၆  ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ုရှားုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ  

အများဆုံးေဒသြဖစ်သည့ ်  မိေတာ်ေမာ်စကို၌ 

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၂၁၈၀ ရှိြခင်းေကာင့် မိေတာ် 

တစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

စစုေုပါင်း ၂၀၁၉၆၀၂ ဦးရိှလာေကာင်း သရိသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အန်ကာရာ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၇

တူရကီိုင်ငံ၌ တတိယအကိမ် အပိုေဆာင်းထိုးှံ 

ေပးသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ 

အပါအဝင် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၁၂၈ ဒသမ ၆၅ သန်းေကျာ် အသုံးြပ 

ပီးြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

တရူကီိင်ုငသံည် တတ်ုိင်ုငထံတ်ု Sinovac 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုိုင်ငံအတွင်း 

အေရးေပ အသုံးြပရန်     တူရကီကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက   အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှမ အစအီစ်ကိ ုဇန်နဝါရ ီ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ ့

သည်။

တူရကီိုင်ငံ၌ လူဦးေရ ၅၆ ဒသမ ၇၉ သန်း 

ေကျာ်သည်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကိမ်ထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၅၁ ဒသမ 

၄ သန်းေကျာ်သည် ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှမ  

ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ြမင့်တက်ြခင်းှင့် ရင်ဆုိင်ေနရပီး လွန်ခ့ဲ 

သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသ ူ၂၀၁၈၃ ဦး ထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်အဆိပုါေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၃၀၇၁၂၄ ဦးရှိလာေကာင်း  

တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူ ၁၇၃ ဦး    ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်

အဆိုပါေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၈၁၅၇၆ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေလျာ့ကျလာြခင်းေကာင့် တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲများ ကျင်းပ
ဖေနာင်ပင်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၇

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

ေလျာ့ကျလာြခငး်ေကာင့်    တက သုိလ်ဝင်တနး် 

စာေမးပဲွများကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး 

စည်းမျ်းများှင့အ်ည ီယေန  ကျင်းပခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။ 

ယခကုျင်းပေသာ တက သိလ်ုဝင်တန်းစာေမးပဲွ၌ 

စာေမးပဲွဝင်ေရာက်ေြဖဆုိသူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များှင့ ် စာေမးပဲွခန်းေစာင့်ကပ်သ ူဆရာ ဆရာမများ 

သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 

များြဖစ်ေသာ ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ြခင်း၊ လက်ေဆး 

ြခင်း၊   တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး     ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ြခင်းှင့် 

ကိယ်ုအပခူျန်ိတိင်ုးတာမ ခယံြူခင်း စေသာ စည်းမျ်း 

များကို  တိကျစွာ  လိုက်နာေဆာင်ရက်သွားရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း မိေတာ်ဖေနာင်ပင်ရှ ိပီရက်ဆီဆိုရပ ်

အထက်တန်းေကျာင်းစာေြဖစင်တာသုိ သွားေရာက် 

စစ်ေဆးစ်   ပညာေရးဝန်ကီး  ဟန်ခ န်နာရန်က 

ေြပာကားသည်။

ယခုှစ်   ကျင်းပေသာ    တက သိုလ်ဝင်တန်း 

စာေမးပွဲ၌ စာေမးပွဲဝင်ေရာက်ေြဖဆိုသူ ၁၁၄၁၈၃ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။   ကာဇက်စတန်ိုင်ငံတွင ်

ကျင်းပေသာ ၂၀၂၁ ခှုစ် အာရှကရာေတးအားကစား 

ပိင်ပဲွသို  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီးေနာက်  ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံခ့ဲရေသာ ကေမ ာဒီးယား ေကျာင်းသား 

ှစ်ဦးကုိလည်း ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံရိှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကုသေရးစင်တာမှေန၍ ေြဖဆိုေစခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

ယခုှစ်တွင် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ များ  ကျဆင်းလာပီး  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများကိုလည်း     အရှိန် 

အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်ိင်ုခဲေ့သာေကာင့ ်တက သိလ်ု 

ဝင်တန်းစာေမးပွဲများအား   ကျင်းပိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း ဟန်ခ န်နာရန်က ေြပာကားသည်။ လက်ရိှ 

အချနိ်တွင်  ိုင်ငံလူဦးေရ ၁၄ ဒသမ ၂၄ သန်းသည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံမ  

ခံယူပီးစီးခဲ့ပီး    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကမ်ိထိုးံှမ ခယံူပီးစီးသ ူ၁၃ ဒသမ ၆၂ သန်းရိှကာ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှ ံ

ပီးစီးသ ူ၃ ဒသမ ၃၉ သန်းရှိေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက    ေြပာကားသည်။     ိုင်ငံအတွင်း 

စင်ကာပူိုင်ငံက အာဖရိက ၁၀ ိုင်ငံအား

ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားမ  ုပ်သိမ်း

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ
၂၃၂၁၀ ထပ်မံေတွရှိ

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၁၂၈ ဒသမ ၆၅

သန်းေကျာ် အသံုးြပပီးြဖစ်

ဆိုးလ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၇

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ပီးခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၂၀၇ ဦး ထပ်မံေတွရိှ 

ရသြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း ၆၁၁၆၇၀ ရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

မကာေသးမီအချနိ်က     ဆိုးလ်မိြပေဒသ၌ 

လအူစလုိက်ုအပံလိက်ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

များ ေတွရှိခဲ့ပီးေနာက ်  ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ များ   ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။   ယခု 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထပ်မံကူးစက်ခံရသူများအနက ် 

ဆုိးလ်ေဒသခံ ၁၄၆၆ ဦး၊ ေဂျာင်ဂီြပည်နယ်၌ ၁၁၆၀ 

ှင့် အင်ခ န်းဆိပ်ကမ်းမိ၌ ၂၂၇ ဦး အသီးသီးရိှေကာင်း  

သိရသည်။  ိုင်ငံ၏  ေကျးလက်ေဒသများ၌လည်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၂၇၂ ဦးရိှေကာင်း 

သိရသည်။ လက်ရိှအချန်ိ၌ ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၅၃၀၀ ရှိသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိ၌ ိင်ုငအံတွင်း အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၄၄၅ ဦးကိုလည်း စစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတိုအနက် ၁၈၁ ဦးမှာ ြပည်ပမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး  ၂၆၄ ဦးမှာ 

ြပည်တွင်း၌        ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူ ၁၆၉၀၇ ဦး၌ 

လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရေကာင်း သိရ 

သည်။ ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီး သ ူ၄၂၃၁၄၄၂၁ ဦး 

သိုမဟုတ်   လူဦးေရ၏   ၈၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင် န်း 

ရှိေကာငး်ှင့်   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အပုိေဆာင်းထုိးံှပီးစီးသူ ၁၅၂၂၂၂၆၈ ဦး သုိမဟုတ် 

လူဦးေရ၏ ၂၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရ 

သည်။       ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၄၂၀၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကိုဗစ်-၁၉      ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာတွင ်

Sinovac ှင့် Sinopharm  ကာကွယ်ေဆးများအား 

အသုံးြပထိုးှံေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ပသုမ်ိကီး 

မိနယ်တွင် ေငကွျပ် သန်ိး ၁၇၀၀ 

ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ  ထိန်းချပ်ဓာတု 

ပစ ည်းများ      သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

ေကာင်း  ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှ       

သိရသည်။ 

ြဖစ်စ်မှာ       မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲှင့ ်

အေကာက်ခွန်           ဦးစီးဌာနတို 

ပူးေပါင်း၍    ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် 

မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲ၌    ပုသိမ်ကီး 

မိနယ် (၁၆)မိင်ု စစ်ေဆးေရးစခန်း 

တွင်    မ ေလးမှ   လား  းသို 

ေဇာ်မင်းလွင ်        ေမာင်းှင်ပီး 

ေကာင်းြမတ်စ ံလိုက်ပါလာသည့ ်

၁၈ ဘီး တွဲကားေမာ်ေတာ်ယာ ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

အမျိးသမီးတစ်ဦးကို တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲ့သူအား 

လူကုန်ကူးမ ြဖင့် အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ် ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ရှမ်းြပည်နယ်   ဟုိပန်မိနယ်  စံြပေကျးရာေန   ေဒ ေမးဟိတ်က 

ရှမ်းြပည်နယ် ကွမ်းလံုမိနယ်ေန ေခ းမြဖစ်သူ မ ---  ၂၁ ှစ်ကုိ တုတ် 

လူမျိးတစ်ဦးထံမ ှယွမ် ၃၀၀၀၀ ေချးယူထားသြဖင့ ်အလုပ်လုပ်၍ 

ဆပ်ေပးရန် ေြပာဆိုစည်းုံးပီး    တုတ်အမျိးသားထံ ပိုေဆာင ်

ေရာင်းစားခဲ့သြဖင့ ်ကွမ်းလုံမိမရဲစခန်း(ပ) ၂၁/ ၂၀၂၀၊ လူကုန်ကူးမ  

တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ြဖင့် အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး လား  း 

ခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် တရားခံ  

ေဒ ေမးဟိတ်ကိ ုလူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ 

အရ အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ် ကျခံေစရန် အမိန်ချမှတ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                                                    သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဒီဇင်ဘာ ၂၅ 

ရက်  နံနက် ၈ နာရ ီမိနစ် ၂၀ တွင် 

မိတ်မိနယ် မေဇာေကျးရာအပ်ုစ ု

ရှမ်းထန်ိးေကျးရာရိှ ေအာင်ိင်ုဝင်း 

၏    ဖူဆယ်    ေဘာလုံးကွင်းသို  

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ     စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား     ၃၀၀၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း၊ အလားတူ နံနက် 

ပုသိမ်ကီးမိနယ်၌ ေငွကျပ် သိန်း ၁၇၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ

အား သတင်းအရရှာေဖွရာ ယာ် 

ေပ တွင် ဘလိပ်ေြမအတ်ိများြဖင့ ်

ဖုံးအုပ်    သယ်ေဆာင်လာေသာ 

သပံပီါများအတွင်းမှ    တရားမဝင် 

သယ်ေဆာင်လာသည့ ်     ေဒသ 

ကာလတန်ဖိုးေငွကျပ ်      သိန်း 

၁၇၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိထိန်းချပ် 

ဓာတုပစ ည်း လီတာ ၁၂၈၀၀ 

သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲသြဖင့် ၎င်းတုိကုိ 

ဥပေဒအရ      အေရးယူထားရှိပီး 

ကွင်းဆက်ြပစ်မ  ကျးလွန်သူများ 

အား       ဆက်လက်စစ်ေဆး 

ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ေဇာ်မင်းလွင်ှင့ ်ေကာင်းြမတ်စတံိုအား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများှင့အ်တ ူေတွရစ်။

မိတ်၊ ကွမ်းလုံှင့် ကွတ်ခိုင်မိနယ်တို၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇  

ြပည်ေထာင်စ ု            နယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရိှ ပျ်းမနား၊ 

ပုဗ သီရိှင့် ေဇယျာသီရိမိနယ ်

သမဝါယမ    အသင်းစုများက 

သမဝါယမအသင်းသား ေတာင် 

သမူျား စိက်ုပျိးခဲေ့သာ ဆင်းသခု 

ှင့ ်မဂျမ်းေတာစပါး တင်းေပါင်း 

၁၆၀၀ ဝယ်ယူခဲ့ပီး     ယခုအခါ 

ဒက ိဏသီရိမိနယ်  သမဝါယမ 

အသင်းစုက     ဧရာမင်းစပါး 

တင်းေပါင်း ၂၀၀ ကို ဝယ်ယူခဲ့ 

သည်။

ေဆာင်ရက်သွားမည်

ထိုအြပင် ေနြပည်ေတာ်အတွင်း 

မိနယ်အလိက်ု၊ အသင်းအလိက်ု 

စပါးဝယ်ယြူခင်း၊ သိေုလှာင်ြခင်း၊ 

ကိတ်ခွဲြခင်း၊      ြဖန် ြဖးြခင်း 

လုပ်ငန်းများကို    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုသို         ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ေတာင်သူများ စပါး ေရာင်းချမ  

အခက်အခဲမရှိေစဘဲ  သင့်တင့် 

မ တေသာ ေဈး န်းများရရိှေစရန် 

ရည်ရယ်၍ သမဝါယမက  က 

စပါးဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းများကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်     ေဆာင် 

ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း    သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

၈ နာရီခွဲတွင် ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

မိတ်မိ     ခူေတာရပ်ကွက်ေန 

ေဇယျာဖိး(ခ)    စူလာမန်၏ 

ေနအိမ်တိုက်ခန်းသို ဝင်ေရာက ်

ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၃၀၈၀၀ ကို    လည်းေကာင်း၊ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် ညေန ၅ နာရီ 

တွင်    မူးယစ်ေဆးဝါး    တားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင ်

များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

ကွမ်းလုံမိနယ် တုကံျက်ေကျးရာ 

အပ်ုစ ုတာပန်ေချာက်ေကျးရာေန 

ေလာက်တား၏       ေနအိမ်သို 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ ဘန်ိးြဖ သညု 

ဒသမ ၁၃ ကီလိုှင့်     စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား   ၂၀၀၀ တိုကို 

လည်းေကာင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် 

မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင်    ကွတ်ခိုင် 

မိမရဲစခန်းမ ှ     တပ်ဖွဲဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ကွတ်ခိင်ုမိနယ်  အင်မန်ိးဟိကုျန်  

ေကျးရာအုပ်စု      ေနာင်ဗျက် 

ေကျးရာအနီးတွင ်လိကွယ်တုန်း 

အား မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၄၀၀၀ ကိလုည်းေကာင်း 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတို 

အား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာ   ေဆးဝါးများ 

ဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

ေလာက်တားအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့ ်

အတူ ေတွရစ်။

အမျိးသမီးတစ်ဦးကို တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲ့သူအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်

ဒက ိဏသီရိမိနယ်

သမဝါယမအသင်းစုက

 ဧရာမင်းစပါးများ ဝယ်ယူ 

ဘားအံ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း ငါးသယံဇာတများ ေရရှည ်

တည်တံေ့စေရး၊ ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား ငါးရကိ ာ 

ကိ ုပိမုိစုားသုံးိုင်ေရးှင့ ်အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်း 

များရရိှေစေရးတိုအတွက်  ြပည်နယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာနမှ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဘားအံမိနယ ်

ဇာသြပင်ေကျးရာ ဇာသြပင်တံတားအနီး ဂျိင်းြမစ ်

အတွင်း     ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်း   အခမ်းအနား 

ကျင်းပသည်။ 

အဆိပုါအခမ်းအနားတွင်    ဘားအငံါးလပ်ုငန်း 

စခန်းမှ ှစ်လက်မအရယ် ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက ်

ေကာင်ေရ ၁၂၀၀၀၀ ှင့်   ငါးခုံးမကီးသားေပါက ်

ေကာင်ေရ ၃၀၀၀၀ စစုေုပါင်းငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ 

၁၅၀၀၀၀ တိုအား  ဂျိင်းြမစ်အတွင်း  မျိးစိက်ုထည့်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                           

သတင်းစ်

ဘားအံမိ ဂျိင်းြမစ်အတွင်း ငါးမျိးများစိုက်ထည့်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

၁။ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၌    အကမ်းဖက ်

အဖွဲအစည်းအြဖစ ်  ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည့်  NUG ၊ CRPH ှင့် 

လက်ေဝခ ံPDF အဖွဲများ၏ တရားမဝင် လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းများ၊ 

မိုင်း၊  ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့်  ဆက်စပ်ပစ ည်းများအြပင ်

လက်လုပ်ေသနတ်၊ ယမ်း၊ မုိင်းှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများကုိ လက်ဝယ် 

ကိုင်ေဆာင်    အကမ်းဖက်မ အေပ ှင့်   နယ်စပ်ေဒသများှင့ ်

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု အဖဲွအစည်းတချိတုိမှလည်း ိင်ုငေံရး၊ 

စစ်ေရး  အြမတ်ထုတ်ရန်အလိုငှာ  ြပည်တွင်းသို  နည်းမျိးစုံြဖင့ ်

ပုိေဆာင်ေနသည့် လက်နက်၊ ခယဲမ်း၊ မိင်ုး၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများ 

ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား ေနစ်ှင့အ်မ  ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမလိျက် 

ရိှသကဲသ့ို နည်းမျိးစုြံဖင့ ်လက်ဝယ်ကိင်ုေဆာင်သ ူအကမ်းဖက်သမား 

များထံမှလည်း ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး/ သိမ်းဆည်းရမိလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၎င်းအြပင် တချိေသာ အကမ်းဖက်သမားများသည် ိင်ုငသံ၊ူ 

ိုင်ငံသားများ၏ မသိနားမလည်မ ၊ ိုးသားမ အေပ  အခွင့်ေကာင်း 

ယူလျက် မိမိတို၏ တရားမဝင ်လက်နက်၊ ခဲယမ်း၊ မိုင်း၊ ဆက်သွယ် 

ေရးပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများအြပင ်တားြမစ်ပစ ည်းများ 

ကိလုည်း နည်းအမျိးမျိး၊ အသွင်အမျိးမျိးြဖင့ ်အပ်ံှသမ်ိးဆည်းေစမ  

များကိုလည်း ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ အကမ်းဖက်သူများှင့် မသက်ဆိုင်သူများကို 

မလိလုားအပ်ေသာ တရားဥပေဒရင်ဆိင်ုမ များ မရိှေစိင်ုေရးအလိုငှာ  

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၃၁ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ိင်ုငသံ၊ူ ိင်ုငသံား 

များအားလုံးသည် အေကာင်းအမျိးမျိးှင့် နည်းမျိးစုံြဖင့် မိမိတို 

ေနအိမ်၊ တိုက်ခန်းှင့် ေနရာအသီးသီးတွင ်တရားမဝင ်လက်နက်၊ 

ခဲယမ်း၊ မိုင်း၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

အပါအဝင် ိင်ုငေံတာ်မှ ဥပေဒအရ တားြမစ်ြပ  ာန်းထားသည့ ်မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ လက်ဝယ်သို ေရာက်ရှိသိမ်းဆည်းထားြခင်းများ ရှိက 

ပါက သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်/ေကျးရာ အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများ/ နီးစပ်ရာ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထသံို လာေရာက်အပ်ံှကပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပီးေနာက် စစ်ေဆးေတွရိှရပါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့် 

အညီ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း     သတိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါ

သည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အသိေပး  းေဆာ်ေကညာချက်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၇

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကသာမိနယ် မန်စေီကျးရာ 

အတွင်း KIA အဖွဲှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

သမားများ    ေရာက်ရှိေနေကာင်း   သိရှိရသြဖင့ ်

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက     ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်    သွားေရာက်၍     လိုအပ်သည့် 

လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်စ ်အကမ်းဖက ်

သမားများမှာ     ရာ၏အေနာက်ေတာင်ဘက်သို 

ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပီး      အကမ်းဖက်သမားများက  

ြပည်သူများထံမှ အတင်းအဓမ ေကာက်ခံထားသည့် 

ဆန် ၂၂ အိတ်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ြဖန်ေဝေပးအပ်

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေကျးရာအတွင်း 

လိုအပ်သည့်စစ်ေဆးမ များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ပီး အကမ်းဖက်မ ှင့ ်ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမရိှေသာ  

ေကျးရာသူ  ေကျးရာသားများကို သိမ်းဆည်းရမိ 

သည့် ဆန် ၂၂ အိတ်ကို ြဖန်ေဝေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

ှင့် လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၇

ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် 

ေကာ့ကရိတ်-ြမဝတီသွား အာရှလမ်းမ 

ကီးေပ ရှိ ေကာ့ွဲေကျးရာအနီး ေကာ့ွဲ 

တံတားေအာက်၌ လက်လုပ်မိုင်း ှစ်လုံး 

ကို   အချနိ်မီေဖာ်ထုတ်သိမ်းဆည်းိုင်ခဲ ့

သည်။

အချနိ်မီရှင်းလင်းိုင်

ြဖစ်စ်မှာ  ငိမ်းချမ်းမ ကို  လိုလား 

ေသာ ြပည်သူလူထုအချိ သတင်းပိုချက် 

အရ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်ကိ ုလက်ခေံသာ 

KNLA လက်ေအာက်ခံတပ်မှးအချိှင့ ် 
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များက  ြမဝတီ-ေကာ့ကရိတ်  အဓိက 

ဆက်သွယ်ေရးလမ်းမကီးအား ခရီးသွား 

ြပည်သူများှင့်     ကုန်စည်စီးဆင်းမ  

ရပ်တန်ေစရန်   ရည်ရယ်ချက်ဆိုးြဖင့် 

ေကာ့ွဲေကျးရာအနီး အရှည် ၁၉၆ ေပ၊ 

အကျယ်ေပ ၄၀ ရိှ သကံကွူန်ကရစ်တတံား 

မန်စီေကျးရာအတွင်းရှိ ေကျးရာသူ ေကျးရာသားများကို

အကမ်းဖက်သမားများထံမှ သိမ်းဆည်းရမိေသာ 

ဆန်များ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ေဖာ်ထုတ်သိမ်းဆည်းရမ ိဆန်အိတ်များကို အိမ်ေထာင်စု ၅၀ အတွက် တစ်စုလ င် ၁၁ ြပည် န်း 

ြဖင့် ေထာက်ပံ့ေပးအပ်စ်။

ေကာ့ကရိတ်မိနယ ်ေကာ့ွဲတံတား၌ေတွရှိခဲ့သည့ ်ေဒသ ရလက်လုပ်မိုင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေကာ့ကရိတ-်ြမဝတီသွား အာရှလမ်းမကီးေပ ရှိ ေကာ့ွဲတံတား၌ လက်လုပ်မိုင်းှစ်လုံး အချနိ်မီေဖာ်ထုတ်သိမ်းဆည်း

ကျိင်းတုံ    ဒီဇင်ဘာ    ၂၇

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း) ကျိင်းတုံမိနယ် ပန်ကေကျးရာ 

အုပ်စုအတွင်းရှ ိသီးပွင့်ဆဲဘိန်းခင်း ေြခာက်ဧကကိ ု ဒီဇင်ဘာ 

၂၇ ရက်က ကျိင်းတုံမိနယ်ရဲတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်တာဝန်ရှိသူ 

များက ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်ရာတွင် ကျိင်းတုံမိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး 

ရဲမှးေဌးေမာင ်    ဦးစီးတပ်ဖွဲဝင်များ၊    နယ်ေြမခံတပ်ရင်းမ ှ

ဗိလ်ုမှးကိကုိုိင်ုှင့် တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာများပါဝင်ေသာ  

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်  ကျိင်းတုံမိနယ ်  ပန်ကေကျးရာအုပ်စ ု

တံုဝှာေကျးရာ၏ေြမာက်ဘက် တစ်မုိင်ခဲွခန်အကွာတွင် အြမင့် 

ှစ်ေပခန်ရှိ  သီးပွင့်ဆဲ ဘိန်းခင်း ှစ်ဧက၊  တုံဝှာေကျးရာ၏  

အေရှေြမာက်ဘက် ှစ်မိင်ုခန်အကွာ အြမင့ ်ှစ်ေပခန်ရိှ သီးပွင့် 

ဆဲ ဘိန်းခင်း ေလးဧကခန်တိုကိ ုဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

ဘိန်းအစားထိုးသီးှံစိုက်ပျိးရန် စီမံချက်များ ေရးဆွဲ၍  

ဘိန်းစိုက်ပျိးြခင်းရပ်တန်ကာ   အြခားစီးပွားြဖစ ်  သီးှံများ 

စိုက်ပျိးရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်ပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ေအာင်ဇင်ြမင့(်ြပန်/ဆက်)

ကမ်းခင်းေအာက်၌ ေဖာက်ခွဲရန်အသင့် 

ြဖစ်ေနသည့်   ယမ်းအြပည့်ြဖည့်လျက ်

စနက်ကိးတပ်လျက် ငါးဂါလန်ပံုး ှစ်ပံုး 

ကို   ဆင့်လျက်ေတွရှိရ၍    လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက အချနိ်မီရှင်းလင်းိုင ်

ခဲ့သည်။       ြဖစ်စ်ေနရာတစ်ဝိုက်ှင့ ်

ပတ်ဝန်းကျင်နယ်ေြမအတွင်း ပတ်သက် 

ဆက်စပ်သူများကို      ေဖာ်ထုတ်ရရှိ 

ိုင်ေရး        လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကျိင်းတုံမိနယ်၌ ဘိန်းခင်းများဖျက်ဆီး



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

ခေရာင်းလမ်းကိုြဖတ်ေကျာ်ြခင်း
န ာသိန်းဇံ

စာေရးဆရာ န ာသိနး်ဇံ၏   ခေရာငး်လမး်ကုိ 

ြဖတ်ေကျာ်ြခင်းစာအုပ်မှ  စာေရးသူ မိသားစု၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ
ထက်ခိုင်

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

အခန်း [၄]

အြပအမူေကာင်းတိုအတွက ်ရည်မှန်းချက်

ြမင့ြ်မတ်တဲစ့တ်ိဆ ၊     ြမင့ြ်မတ်တဲရ့ည်မှန်းချက် 

ရိှြခင်းဟာ  အကျင့်စုိက်ေကာင်းရိှဖုိ၊  အကျင့သ်လီ 

ေကာင်းရိှဖို    အေထာက်အကအူများကီးေပးတယ်လို 

ဆိုိုင်ပါတယ်။ 

ပုဂ ိလ်တစ်ဦးက ြမင့်ြမတ်တဲ ့ ရည်မှန်းချက်ရှ ိ

ြခင်းဟာ   အကျင့်စိုက်ေကာင်း    ြဖစ်ေပ လာဖို 

အတွက် အေြခခြံဖစ်တယ်။ ဒါေကာင့ ်လငူယ်လရူယ် 

ေတကွိ ုအကျင့စ်ိက်ုေကာင်းရိှကပါလို ေြပာေနမယ့် 

အစား ြမင့ြ်မတ်တဲရ့ည်မှန်းချက်ဆိတုာဟာ ဘယ်လိ ု

ရည် မှန်းချက်မျိးြဖစ်တယ်။        ဒလီိရုည်မှန်းချက်မျိးကိ ု

ေရာက်ေအာင် ဘယ်လုိြပင်းြပတ့ဲဆ   ရိှသင့်တယ် 

ဆိုတာ  န်ြပေပးဖိုလည်းလိုတယ်တဲ့။ 

ေအာက်တန်းကျတဲ့          စိတ်ဆ ေတွရှိရင ်

ေအာက်တန်းကျတဲ့အြပအမူေတွ၊  အလုပ်ေတွကို 

လုပ်မှာပဲ။ ခိုးစားမယ်လို ရည်ရယ်ထားရင ်ခိုးမယ်၊ 

သခူိုးြဖစ်မယ်ပေဲပါ။့    အေချာင်ခိမုယ်၊   ေရသာခိေုန 

မယ်ဆိုတဲ့     စိတ်ထားထားရင ်    အေချာင်ခိုမှာပဲ။   

ေရသာခိုေနမိမှာပဲတဲ့။ 

တစ်ခါတုန်းက            အာဖရိကရာတစ်ရာမှာ 

ရာအကီးအကပဲဂု ိလ်က   သူရာက   ရာသားေတကွိ ု

မိမိအိမ်မှာ  ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုလုပ်ေပးပီး  ေတွဆုံဖို 

စတ်ိကူးရတယ်။  ဒဧီည့ခ်ပဲွံလပ်ုတဲအ့ခါမှာ “စေုပါင်း 

ညီွတ်ြခင်းရှိရင ်         ေပျာ်ရ င်မ ရိုင်ေကာင်း” 

ရည် န်းတဲ့  အစီအစ်တစ်ခု  ထည့်သွင်းဖိုလည်း 

အကရံတယ်။  ရာအကီးအက ဲ ထည့သွ်င်းလိတုဲအ့စ ီ

အစ်က  ဘယ်လိုလဲဆိုေတာ့  မိမိအိမ်ဧည့်ခံပွဲကိ ု

ရာသားေတ ွတက်ေရာက်ဖိုလာတဲ့အခါမှာ    ရာသား 

တစ်ဦးလ င် ထန်းရည်တစ်အိုးယခူဲ့ရမယ်။ ေရာက်တဲ ့

အခါ အိမ်ရဲေရှမှာ  အသင့်တည်ထားတ့ဲအုိးကီးထဲ

ကိ ု      ယလူာတဲထ့န်းရည်ကိ ု     ေလာင်းထည့ခ်ဲရ့မယ်။    

ရာသားေတွနဲေတွဆုံပီး  ေြပာစရာဆိုစရာေတွကို  

ေြပာပီးရင ်   ဒီအိုးကီးထဲက    ထန်းရည်ေတွကိ ု   

ရာသားေတွနဲ     တေပျာ်တပါး     စုေပါင်းထန်းရည် 

ေသာက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ ့အစီအစ်ပဲ။  

ဒါနဲအဲဒီအစီအစ်အတိုင်း    ရာသားေတွကိ ု

ဖိတ်ဖို       ရာအကီးအကဲက     သူတပည့်ေတွကိ ု

လ တ်လိုက်တယ်။ 

ချနိ်းဆိုထားတဲ့ရက်မှာ         ရာသားေတွဟာ 

ထန်းရည်အိုးကိုယ်စီနဲလာခဲ့ကတယ်။   ရာအကီး 

အကဲရဲ  အိမ်ကိုေရာက်ေတာ ့  အစီအစ်အတိုင်း 

အမ်ိေရှက အိုးကီးထကဲိ ုထန်းရည်ေတေွလာင်းထည့ ်

ကတယ်။ 

ဒါေပမဲ့   ရာသားတစ်ဦးကေတာ ့  ဧည့်ခံပွဲကိ ု

သွားချင်ေပမယ့ ်     ထန်းရည်မရှိဘူးြဖစ်ေနတယ်။ 

သူမိန်းမက  သူကို  တြခားမှာထန်းရည်သွားဝယ်ဖုိ 

အကံေပးတယ်။   ဒါေပမဲ့    သူကမဝယ်ချင်ဘူး။ 

သူကစ်းစားတယ်။ “ရာသားေတွအများကီးဟာ 

အိုးကီးထကဲိ ု ထန်းရည်ေတေွလာင်းထည့်ကမှာပ၊ဲ 

ဒေီလာက်များတဲ ့  ထန်းရည်ေတထွမှဲာ    ေရတစ်အိုး 

ေလာက်   ထည့်လုိက်ံုနဲေတာ့   ထန်းရည်အရသာ 

မပျက်ိုင်ပါဘူး”  လိုစ်းစားတယ်။    “ငါေတာ့ 

အိုးထဲကို ေရေတွပဲ ထည့်ယူသွားမယ်။  ဟိုေရာက ်

ေတာ့ အိုးကီးထဲကိ ုမသိမသာေလာင်းထည့်လိုက ်

တာေပါ့”    လိုလည်းကံတယ်။    ဒီလို ကံပီး    အိုး 

တစ်အိုးထမှဲာ ေရေတထွည့၊်  ထည့်ပီးေတာ ့  ဧည့ခ် ံ

ပွဲဆီထွက်လာခဲ့တယ်။   အကီးအကဲရဲ   အိမ်ကို 

ေရာက်ေတာ ့အမ်ိေရှက  အိုးကီးထကဲိ ုဟန်နဲပန်နဲ  

သူများေတွနဲေရာပီး    သူအိုးထဲက    ေရေတွကို 

ေလာင်းထည့်လုိက်တယ်။    သူလုပ်ပံုေတွ   သူများ 

မသိဘူးလိုထင်ပီး ေကျနပ်ေနမှာပါပဲ။ 

ဒီလို ေရေတွေလာင်းထည့်ပီး   တြခားရာသား 

ေတနွဲ     ေရာေယာင်ထိင်ုပီး    အကီးအကရဲဲစကား 

ေတကွိ ုနားေထာင်ေနတယ်။ ေြပာစရာဆိစုရာေတ ွ

ပီးဆုံးတဲ့အခါမှာ ရာအကီးအကဲက  “က ေရာက် 

လာကတဲ့    ပရိသတ်များခင်ဗျား၊    အိုးကီးထဲက 

ထန်းရည်ေတွကိ ု တေပျာ်တပါးေသာက်ကစို”လို 

ေြပာလိုက်တယ်။ 

ေစာေစာက   ရာသားဟာလည်း  ကုိယ်တုိင်က 

ထန်းရည်ယူမလာေပမယ့ ်  သူများေတွယူလာတဲ ့

ထန်းရည်ကိ ု  အေချာင်ေသာက်ရေတာ့မှာပဲဆိုပီး 

ပါးစပ်တြပင်ြပင်ြဖစ်ေနတယ်။  

ဒါနဲ    ရာသားေတွ    အိုးကီးနားသွားကပီး 

ထန်းရည်ေသာက်ကဖို ခွက်ေတနွဲ အိုးကီးထဲ  က်ပီး 

ခပ်လုိက်ကေတာ.့... အိုးကီးထမှဲာ အားလုံးေရေတ ွ

ချည်းြဖစ်ေနတာ ေတွရတယ်တဲ့။ 

ဒီေတာ့မှ ေရေတွယူလာပီး ေလာင်းထည့်ခ့ဲတ့ဲ 

ရာသားက “အင်း..ငါလိလုေူတ ွအများကီးပါလား” 

လို စ်းစားမိတယ်တဲ့။ 

အေချာင်ခိုချင်စိတ်၊    ေရသာခိုချင်စိတ်ေတွနဲ  

ဟိတုစ်ေယာက်က   အေချာင်ခိ၊ု    ဟိတုစ်ေယာက်က 

ဒီေလာက်ကေလးေတာ့  မြဖစ်ေလာက်ပါဘူးဆိုပီး 

အများပိုင်ပစ ည်းေတွကိ ု       မသိမသာအသုံးြပမိ၊ 

ဟိတုစ်ေယာက်က အဂတလိိက်ုစားနဲ  လပ်ုမိကရင် 

ဒီလိုလုပ်သူေတွများလာတဲ့အခါ    လူအဖွဲအစည်း 

တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားိုင်တာပဲ။ 

ဒီေနရာမှာ တိုက်တပ်စ်  Titus   ဆိုတဲ့ပုဂ ိလ် 

ေြပာတဲ့စကားတစ်ခုကို   အမှတ်ရပါတယ်၊    သူက 

“ေရာမအင်ပါယာကီး  ေလျာ့ကျပျက်စီးရတာဟာ 

အစာေရစာေခါင်းပါးချိတ့ဲလုိလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ြပင်ပ 

က ရန်သေူတ ွဝင်ေရာက်တိက်ုခိက်ုလိုလည်း မဟတ်ု 

ဘူး၊ (တကယ့အ်ေကာင်းရင်းက) ြပည်သ ူြပည်သား 

ေတွ အကျင့်စာရိတ ပျက်စီးသွားကလိုပ”ဲတဲ့။ 

အများအားြဖင့ေ်တာ ့ အကျင့စ်ိက်ုေကာင်းရိှသ ူ

ြဖစ်ချင်ကတာပါပ။ဲ ဒါဟာ အကျင့စ်ိက်ုေကာင်းသ ူ

ြဖစ်ေအာင်ေနမယ်လို        ဆုံးြဖတ်ေတာ့တာပဲ။ 

ဒါေပမဲ့ စိတ်ဆ ေတွက မြပင်းထန်ေတာ ့အကျင့် 

စာရိတ ပျက်ြပားစရာအေြခအေန    တစ်မျိးမျိးနဲ  

ကံတ့ဲအခါ ပျက်ြပားသွားြပန်တာပဲ။ မြပည့်စံုသူက 

လည်း မြပည့စ်ုတံဲအ့တွက် အကျင့ေ်ဖာက်ြပားတယ်။ 

ြပည့်စုံသူကလည်း    ပိုပီးြပည့်စုံချင်တာေကာင့ ်  

အကျင့်ေဖာက်ြပားမိတာပဲ။ 

တစ်ခါတုန်းက  ဂဂ   ါြမစ်ေဘးက ေကျာက်ဖျာ 

ေပ မှာ ေနေနတဲသ့စ်ကျတ် (ကျားသစ်) တစ်ေကာင် 

ရိှတယ်တ့ဲ။ တစ်ေနေတာ့ မေမ ာ်လင့်ဘဲ ဂဂ   ါြမစ်ေရ 

ေတ ွတ်ုြခည်းလ ံလာတယ်။ ြမစ်ေရက  ဒသီစ်ကျတ် 

ေနတဲ ့ေကျာက်ဖျာကိဝုိင်ုးပတ်မသိည်အထ ိလ ံတက် 

လာတယ်။   ဒီအခါမှာ   သစ်ကျတ်က   ေတွးတယ်၊ 

“ငါ့မှာ  အစာထွက်ရှာဖို  လမ်းလည်းမရှိေတာ့ဘူး။   

ငါေတာ့  ငတ်ပီးေသေတာ့မှာပဲ၊ ေရေတွထဲြဖတ်ပီး 

အစာရှာထွက်လည်း ငါေသမှာပဲ။ ဒီေတာ့ ေသမယ့် 

အတတူ ူဥပသ်ုေစာင့ရ်င်း ေသတာကမှ အကျိးရိှအုံး 

မယ်” လိုေတွးပီး ဥပသ်ုေစာင့ရ်င်း ေကျာက်ဖျာေပ မှာ 

အိပ်ေနတယ်တဲ့။ 

သအူပ်ိေနတန်ုး သူအနီးအနားမှာ အသံကားလို 

ေခါင်းေထာင်ကည့်လိုက်ေတာ့.... သူနဲမနီးမေဝး 

မှာ  ဆိတ်တစ်ေကာင်ကို  ြမင်ရတယ်။ ဒီေတာ့ 

သစ်ကျတ် က “အင်း... ေနာက်ေနမှ ဥပသ်ုေစာင့တ်ာ 

ေပါ။့ ဒေီနေတာ ့ဆတ်ိကိသုတ်ပီး ဆတ်ိသားစားလိက်ု 

အုံးမယ်” လိုကံပီး ဆတ်ိကိ ု လိက်ုဖမ်းတယ်။ ဒါေပမဲ ့ 

ဆိတ်က  အေရှာင်အတိမ်း  အေြပးအလ ား ေကာင်း 

ေတာ ့ဘယ်လိမှုဖမ်းလိုမရဘူး။ ဆတ်ိဟာ မကာခင်ပ ဲ 

သူမျက်စိေအာက်က ေပျာက်သွာတယ်။  ဒီအခါမှာ 

သစ်ကျတ်ဟာ  သအူပ်ိတဲေ့နရာ  ြပန်လာပီး  “အင်း..

ငါမှ့ာ ဥပသ်ုသလီမပျက်ေသးဘဆဲက်ပီး ေစာင့လ်ိက်ု 

အုံးမယ်”ဆိုပီး ြပန်အိပ်သွားတယ်တဲ့။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)် 

မိတ်ေကာင်းေဆွေကာင်းရှိပါေစ

“ေကာင်းေသာဆရာ၊   ေကာင်းေသာ 

အေပါင်းအေဖာ်ဟူသည ်   ေအာင်ြမင်မ  

အတွက်  ရာခိင်ု န်းြပည့ ်  ၁ဝဝ ရာခိင်ု န်း 

အေထာက်အပံြ့ဖစ်ေစေသာ စွမ်းအားရိှက 

ေပသည်ဟု မှတ်ယူပါေလာ့။” 

ေဂါတမြမတ်စွာဘုရား (ဘီစ ီ၆၂၃-၅၄၃) 

ေကာင်းမွန်ေသာ   လမူ ပတ်ဝန်းကျင် 

ှင့်အတူ        ေကာင်းမွန်ေသာဆရာ၊ 

ေကာင်းမွန်ေသာမိတ်ေဆ ွ   ေကာင်းမွန် 

ေသာအသိုင်းအဝိုင်းသည ်     လူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်အတွက်  အလွန်အေရးကီး 

ေသာ အဓိကအချက်ြဖစ်ေကာင်း တန်ခုိး 

ေတာ်အန   eာဏ်ေတာ်အန ှင့ ်ြပည့စ်ု ံ

ေတာ်မေူသာ အတမုရိှ၊ အ  င်းမဲ ့ ေဂါတမ 

ဗုဒ ြမတ်စွာဘုရား၏ တရားဓမ များတွင ် 

ေတွရှိ၊ ဖတ် ၊  နာကားမှတ်သားရပါ 

သည်။ 

မှတ်သား၊   လိုက်နာကျင့်သုံးရမည ်

လည်းြဖစ်သည်။ 

ေအာင်ြမင်ေပျာ်ရ င်ပီး         ကီးပွား 

ချမ်းသာေသာ   လူေဘာင်ဘဝကိ ု    ရရှိ 

တည်ေဆာက်ိင်ုရန်   ဆရာသမားေကာင်း၊ 

မိတ်ေဆွအေပါင်းအေဖာ်ေကာင်း   ရှိရန် 

ြမတ်စွာဘုရားက   သတိေပး၊   လမ်း န် 

မိန် ကားထားြခင်းပင်။ 

ကီးပွားချမ်းသာ    နည်းဗျဟာ၏ 

ေအာင်ြမင်မ ရရှိရန်ေသချာေသာ အဓိက 

အချက်ကိုးခုတွင ်  အ  မေြမာက်အချက ်

သည်   မိတ်ေကာင်းေဆွေကာင်းများှင့ ်

အကံeာဏ်ေကာင်းရရှိေစရန ်  တိုင်ပင် 

ေဆွးေွးပါ။   မှတ်သားမ ရှိပါေစ  ဟူ၍ 

ြပဆိုထားသည်။ 

သိုြဖစ်ေသာေကာင့ ်     ဆရာသမား 

ေကာင်းှင့်   မိတ်ေဆွအေပါင်းအေဖာ ်

ေကာင်း များ၏တန်ဖုိးကားကီးမားလှေပ 

၏။ 

“ညေီတာ်အာန ာ   .  .  .   ဆရာသမား 

ေကာင်း၊ မတ်ိေကာင်းေဆေွကာင်းများှင့ ်

ေပါင်းေဖာ်ယှ်တဲွ အမီှသဟြဲပြခင်းသည် 

မိမိ ကံစည်ေအာင်ြမင်လုိေသာ   လုပ်ငန်း 

စ်၏ ၁၀၀ ရာခိင်ု န်းြဖစ်ေသာ ခရီးအဆုံး 

သိုေရာက်ရိှပီးစီးြခင်းှင့ ်အလားသဏ ာန် 

တေူပသည်။ ေကာင်းေသာဆရာ၊  ေကာင်း 

ေသာအေပါင်းအေဖာ်ဟသူည် ေအာင်ြမင် 

မ အတွက် ရာခိင်ု န်းြပည့ ်၁၀၀ ရာခိင်ု န်း 

အေထာက်အပံြ့ဖစ်ေစေသာ စွမ်းအားရိှက 

ေပသည်ဟုမှတ်ယူပါေလာ”့ 

ေဂါတမြမတ်စွာဘရုားကိယ်ုေတာ်က 

ညေီတာ်အာန ာအား   မန်ိကားလမ်း န် 

ခဲ့ေသာ ဓမ စကားပင်ြဖစ်သည်။ 

ထိုအြပင် ြမန်မာဆိုိုးစကားတစ်ခွန်း 

လည်းရှိပါေသးသည်။ 

“မီးကျက်တဲ့အုတ်က မာတယ်”  ဟူ 

သည့ ်ြမန်မာစကားပင်ြဖစ်သည်။ ယင်းမှာ 

စာအုပ်စာေပကိ ု   ရင်းှီးသူ၊    ဖတ် သူ၊ 

ထိေတွမ ရှိသူသည် အေတွးအေခ ၊ ဗဟု 

သတု၊ ဆင်ြခင်ိင်ုမ စွမ်းအား၊ စတ်ိခွန်အား 

စသည်တိုြဖင့ ်ရင့က်ျက်မ ရရိှကာ မီးကျက် 

သည့် အုတ်ခဲကဲ့သို  ခုိင်မာေတာင့်တင်းမ  

ရိှေကာင်း ပမာြပထားြခင်းလည်းြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်ယေနလငူယ်၊ လရူယ်များ 

ှင့ ်လတူိင်ုးလတူိင်ုးသည် စာအပ်ုစာေပကိ ု

ဖတ် ေလ့လာသင့်ေပသည်။ 

စာေပဖတ် ရာတွင်လည်း    အှစ် 

သာရရှိသည့် ဂ ဝင်စာေပ၊   ကမ ာေကျာ် 

ဝတ ၊ ကမ ာ့ပညာရှင်ကီးများ ေဟာေြပာ 

ခဲ့ကသည့ ်အဆိုအမိန်များ၊ ကမ ာေကျာ် 

ေအာင်ြမင်ထင်ရှားသူများ၏   အတ ပ တ ိ 

စာေပများ၊   ထင်ရှားသည့ ်  ဘဝေအာင်ြမင် 

ေရးလမ်း န်စာေပတိုကိ ု ေရးချယ်ဖတ်  

ေလ့လာရေပမည်။  သိုမှသာ  ေအာင်ြမင ်

ေသာဘဝရရှိရန ်  တည်ေဆာက်ရာတွင ်

ေတွးေခ ဆင်ြခင်မ  အားကျအတယုူိင်ုမ ၊    

ကီးပွားချမ်းသာနည်းနာများကိ ုမှတ်သား 

လိုက်နာေလ့ကျင့်ကာ   မိမိကိုယ်တိုင ်

လည်း လှပတင့်တယ်၊   ေအာင်ြမင်ေသာဘဝ 

ကို    ဖန်တီးတည်ေဆာက်ိုင်မည်ြဖစ ်

သည်။ 

သိုြဖစ်၍   စာေပသည်  မိတ်ေဆွ 

ေကာင်းြဖစ်သည်။ 

စာေပကိုမိတ်ေဆွဖွဲပီး    စာေပှင့် 

ထိေတွ၊      ရင်းှီးက မ်းဝင်မ ရှိေအာင် 

ကိးစားရမည်ြဖစ်သည်။ 

အေမရကိန်စာေရးဆရာမ  ဟယ်လင် 

ကဲလား (၁၈၈၀-၁၉၆၈)ကလည်း မိတ် 

ေဆွ၊ အေပါင်းအေဖာ်များြဖင့် စုေပါင်း 

ညညီာစွာေဆာင်ရက်လ င်    ကီးမားသည့ ် 

ေအာင်ြမင်မ ကိ ုရရိှေကာင်း ေြပာကားဖူး 

သည်။ 

“ကိယ်ုတစ်ဦးတည်းလပ်ုေဆာင်လ င် 

အနည်းငယ်မ ေသာ အလုပ်သာပီးိုင်ပါ 

သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၇ သို 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

သင့်အင်အားအေြခခံကို တည်ေဆာက်ပါ
ေအာင်ြမတ်စည်သူ 

ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ချင်သလား ေမာင်ထူးခ န်

ေခါင်းေဆာင်မ ဆိုတာ အေရးကီးသလား။ 

ေမာင်တို၊    မယ်တို    ဘယ်လိယုဆူကမလ။ဲ 

ဘယ်လိုေတွးထင်ကသလဲ။ 

ေခါင်းေဆာင်မ ဆိုတာနဲ         ပတ်သက်ပီး 

အေြခခံပညာေကျာင်းသားအရယ်နဲ  တက သိုလ် 

ေကျာင်းသားအရယ်မှာကတည်းက သထိားကမှာ 

ပါ။ အတန်းထမှဲာ ေမာ်နတီာလိုေခ တဲ ့ေစာင့်ကည့ ်

သ ူ အတန်းေခါင်းေဆာင်၊  ဒါမှမဟတ်ု     အတန်းရဲ 

ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ်   လုပ်ေဆာင်ကတ့ဲ သူငယ် 

ချင်းေတနွဲ  ေတွဖူးကံဖူးကမယ်။ တချိကလည်း 

ကုိယ်ကုိယ်တုိင်လုပ်ေဆာင်ခ့ဲကတာမျိး ရိှေနုိင် 

ကတာပါပဲ။ 

ေကျာင်းသားအရယ ်  ေကျာင်းမှာပဲြဖစ်ြဖစ ်

အသင်းအဖဲွေတွ၊ ကုမ ဏီလုပ်ငန်းေတွ၊   မိသားစ ု

လုပ်ငန်းေတွ၊  ရပ်ကွက်ေကျးရာေတွမှာပဲြဖစ်ြဖစ်  

ဥက   ၊ ဦးေဆာင်သူ၊ ကုိယ်စားလှယ်ေခါင်းေဆာင် 

အြဖစ် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခရံတဲအ့ခါ၊    ဦးေဆာင် 

ခွင့ရ်လာတဲအ့ခါ ေခါင်းေဆာင်မ ဟာ  အေရးပါလာ 

မှာေပါ။့ ရာဇာပဓာနတံဲ။့ ကျမ်းဂန်ပါဠလိာရိှတာနဲ     

ေလျာ်ညစွီာ ေခါင်းေဆာင်ဆိရုင်   အမ်ိေထာင်ဦးစီးပ ဲ

ြဖစ်ြဖစ်၊   ဆယ်အမ်ိမှးပြဲဖစ်ြဖစ်   အေရးကီးတာပ ဲ

ေပါ့။ 

ေခါင်းေဆာင်လပ်ုချင်ရင်   ယုံကည်ထိက်ုသ ူ

ြဖစ်ေအာင် ုိးသားေြဖာင့်မှန်ရမယ်။ လူေရှသူေရှမှာ 

ေြပာေတာတ့စ်မျိး၊ မြမင်ကွယ်ရာမှာ လပ်ုေနေတာ ့

တစ်မျိး ြပမူေနမယ်ဆုိရင်    ဩဇာတည်ေဆာက် 

လိုမရိုင်ပါဘူးဆိုတာ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ 

“လဆူိသုည်မှာ ယုံကည်ထိက်ုသြူဖစ်ေအာင် 

ိုးသားရမယ်၊            အားကိုးထိုက်သူြဖစ်ေအာင ်

ကိးစားရမယ်၊      ေလးစားထိုက်သူြဖစ်ေအာင ် 

ြဖစင်ရမယ”်

ဓမ ေဘရီဆရာေတာ်        ေဟာကားခဲ့ဖူးတဲ့ 

စကားေလးတစ်ခွန်းပါပဲကွယ်။ 

များစွာအဓိပ ာယ်ရှိလှပါတယ်။    ဆရာေတာ် 

ေတွ    ေဟာေြပာေနကျ၊  ဆုံးမေနကျ  တရားေတာ် 

ေတွအတိုင်းပါပဲ။     ေလးစားထိုက်သူြဖစ်ေအာင ်

ကိုယ်ကျင့်တရား    (သီလသိက ာ)   ြဖစင်ကပါမ ှ

ေခါင်းေဆာင်လပ်ုတဲသ့အူေနနဲ ဩဇာေညာင်းမှာေပါ။့ 

ဒါေကာင့်   ေမာင်တိုမယ်တိုအေနနဲ     အများ 

ယုံကည်တဲ့သူ၊ အများေလးစားတဲ့သ ူ   ြဖစ်ချင်က 

သလား။ ြဖစ်ေအာင်လည်းကိးစားကရမယ်။ ြဖစ်ကိ ု

ြဖစ်ရမယ်ေပါ့။ 

အများယုံကည်အားကိုးပီး အများှစ်သက်ဖွယ် 

ေကာင်းတဲ ့လူသားတစ်ေယာက်မှာရှိရမယ့ ်အရည် 

အချင်းေတွကို     ပါေမာက ဦးခင်ေမာင်သန်းက 

ေရးသားခဲ့ဖူးတယ်။ 

၁။ သပ်ရပ်တဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မ 

၂။ ယ်ေကျးတဲ့အြပအမ ူ

၃။ ှစ်သက်ဖွယ်ေကာင်းတဲ့    အေြပာအဆို 

(အေပါက်မဆိုးရပါ)

၄။ သည်းခံတတ်ြခင်း       (စိတ်ဆိုးမလွယ်ရ၊ 

စိတ်မေကာက်ရ) 

၅။ ရက်ေရာြခင်း (တစ်ကိယ်ုေကာင်းမဆန်ြခင်း) 

၆။ သေဘာထားြဖစင်ြခင်းတိုပဲြဖစ်တယ်။

အများယုံကည်ေလးစားတဲ့သ ူ   ြဖစ်ပီဆိုရင ်

ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ဖို ေသချာေနပီေပါ့။ 

ေခါင်းေဆာင်မ ဟာ  အေြခခအံတ်ုြမစ်ဆိလုည်း 

ဟုတ်တယ်။  ေခါင်မိုးဆိုရင်လည်း မှန်တယ်။ စီးပွား 

ေရး၊   လူမ ေရး၊   အြခားအရာေတွကိ ု   မိုးပျေံအာင ်

ေတာ်ေနပါေစ၊    ေခါင်းေဆာင်မ ဆိုင်ရာ   ညံ့ဖျင်း 

အားနည်းေနကရင်ေတာ ့လူအဖဲွအစည်းအတွင်းမှာ 

အားေလျာ့ခ တ်ယွင်းမ ေတွ များေနဦးမှာပါပဲ။ 

ေခါင်းေဆာင်ဟာ   ကိုယ်တိုင်စံနမူနာြပသပီး 

ဦးေဆာင်ရာမှာ  Skill  လိုေခ တဲ ့ လပ်ုငန်းက မ်းကျင် 

ံှစပ်မ (ပညာ) နဲ  Will လုိေခ တဲ ့စိတ်အားထက်သန် 

မ  (ဆ ) ဆိုပီး ှစ်မျိးရှိတယ်။ 

ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးရဲ    တာဝန်ေတွကေတာ့ 

လက်ေအာက်ငယ်သားေတကွိ ုလပ်ုငန်းက မ်းကျင်မ  

နဲ  စိတ်ေရာကိုယ်ပါရှိမ ဆိုတဲ့ အရည်အချင်း၊ အရည် 

အေသွးေတွကို    တြဖည်းြဖည်းနဲ     အဆက်မြပတ် 

တိုးတက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးေရးတုိပဲြဖစ်တယ်။ 

ဒါေတွကို       နားလည်လွယ်ေအာင်ေြပာရရင ်

လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ေအာင ်      သင်ေပးရမယ်။ 

လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိေနေအာင ်   ဆွဲေဆာင်ိုင် 

ရမယ်။    ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က    စံနမူနာြပသပီး    

လုပ်တတ်ကိုင်တတ်၊ လုပ်ငန်းက မ်းကျင်တယ်။ 

လုပ်ငန်းအေကာင်း ှံစပ်ေသချာသိထားတယ်။ 

လပ်ုချင်ကိင်ုချင်စတ်ိအရာမှာ  ေပ လွင်ထင်ရှားပီး   

မြဖစ်မေနလပ်ုမယ်၊ စတ်ိအားထက်သန်ြပင်းြပမ ကိ ု

ြပသိုင်တယ်ဆိုရင ်       အဲဒီေခါင်းေဆာင်ဟာ 

ရာသူကီးဆိုရင ် ရာကိုေကာင်းေအာင်၊ ရပ်ကွက ်

လူကီးဆိုရင ်           ရပ်ကွက်ကိုေကာင်းေအာင်၊ 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးဆိုရင်လည်း   ေကျာင်းကိ ု

ေကာင်းေအာင်၊ ေဆးုံအုပ်ကီးဆိုရင ်ေဆးုံကို 

ေကာင်းေအာင ်ဦးေဆာင်ိုင်ပီေပါ့။ 

တချိေခါင်းေဆာင်ေတွက          အလုပ်ကို 

တစ်အားကျံးလုပ်ကတယ်။    ေခါင်းေဆာင်ဟာ 

အဲဒီနည်းနဲ  လုပ်ေနလုိမရဘူး။ အညာကုိမိေအာင် 

ဆပ်ုကိင်ုတတ်ရမယ်။ အချန်ိကုန်လူပန်းြဖစ်ေနလုိ 

အကျိးမရိှလှဘူး။   ထေိရာက်ဖို    အေရးကီးတယ် 

လိုလည်း မှတ်သားဖူးပါတယ်။ 

ေခါင်းေဆာင်ဆိုတာ        အလုပ်အားလုံးကိ ု

ကိုယ်တစ်ဦးတည်းကျံးမလုပ်သင့်ဘူး၊     ေတာ်ုံ 

သင့်ုပံလဲပ်ုပါ။ အချန်ိကိမု ေဝတတ်ပီး တာဝန်ကိ ု

လည်း   ခွဲေဝတတ်ပါေစ။    ထိေရာက်ေအာင်သာ 

လုပ်ေဆာင်ရမှာ။ 

ေမာင်တို၊    မယ်တိုအေနနဲ     ေခါင်းေဆာင် 

တစ်ေယာက်ရဲအရည်အချင်းေတွ၊ လုိက်နာရမယ့် 

နည်းနာေတွကို  မှတ်သား၊    နာယူ၊    ေလ့ကျင့် 

လုပ်ေဆာင်ကမယ်ဆိုရင ်        မလွဲမေသွကိုပ ဲ

ေခါင်းေဆာင်တစ်ေယာက်ြဖစ်လာေတာ့မှာ။ 

က.ဲ.ေမာင်တို မယ်တို ယေနလငူယ်မျိးဆက် 

သစ်ေတွ ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ချင်သလား။ ေလ့ကျင့်၊ 

လိုက်နာ ကိးစားကည့်လိုက်ပါ။      ။ 

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

သိုရာတွင်  စုေပါင်းညီညာ  အများ 

ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လိုက်ကလ င် 

ကီးမားခမ်းနားေသာ ေအာင်ြမင် မ များကိ ု

ရရှိပါသည်”ဟူ၍ြဖစ်သည်။  ဟယ်လင ်

ကဲလားသည် မျက်မြမင ်စိတ်ဓာတ်ြမင့ ်

တင်ေရးေဟာေြပာသှူင့ ်စာေရးသအူြဖစ် 

ထင်ရှားသည်။ ဟားဗက်တက သိုလ်၏ 

ပထမဆံုးဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘဲွအပ်ှင်းခံရ 

သည့် မျက်မြမင်နားမကား အေမရိကန် 

စာေရးဆရာမ တစ်ဦးလည်းြဖစ်သည်။ 

မိတ်ေကာင်း    ေဆွေကာင်းများှင့ ်

ပတ်သက်၍   ေဂါတမြမတ်စွာဘုရား၏ 

ေဟာေြပာမန်ိကား  လမ်း န်မ များလည်း 

များစွာရှိပါသည်။    

မဂ  လသုတ်တွင် ၃၈- ြဖာေသာ မဂ  လာ 

တရားေတာ်များကိ ု     ေဟာကားရာ၌ 

မိတ်ေဆွေကာင်း၊ ဆရာသမားေကာင်း 

တိုသည်    အေရးကီးဆုံး ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

အေြခခံအကျဆုံးြဖစ်ေကာင်း ပထမဆုံး 

အဓိကထားကာ လမ်း န်မှာကားထား 

ေပသည်။ 

“လူမိုက်ဆိုလ င် ေရှာင်ေသွလ ဲလို၊ 

မမှီဝဲနဲ  ကင်းေအာင်ေန၊ 

ပညာရှိကိ ုအရှည်တွဲလို၊ 

မီှဝဆဲည်းကပ် နည်းယေူစ”  ဟသူည့် 

၃၈-ြဖာမဂ  လာသံေပါက်ကဗျာ၏ ပထမဆံုး 

အပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားေပသည်။ 

ယေန  မျိးဆက်သစ်လူငယ်လူရယ ်

များှင့ ်လတူိင်ုးလတူိင်ုး ကားဖူး၊ ဖတ်ဖူး၊ 

အသိပညာသည ်အင်အားပင်ြဖစ်သည်။ သင်သိသည့် အရာက 

သင်၏အင်အားအေြခခံပင်ြဖစ်သည်။ သင့်ကုိ ခုတ်ေမာင်းေစေသာ 

ဘက်ထရီပင်ြဖစ်သည်။ ယင်းကိုမြပတ်ှင့ ် ..... သိသိကီးြဖင့ ်

အားြဖည့်ေပးေနရန်လိုအပ်သည်။ 

သင်သရိှိေသာအရာ၏    တာဝန်ခမံည်သြူဖစ်ေစချင်သနည်း။ 

သတင်းဒါိက်ုတာများလား။ ေရဒယီိသုခီျင်းဖွင့ေ်ပးသမူျားလား၊ 

ုံးဌာန တွင်း အတင်းအဖျင်းများလား၊     အေပျာ်ဖတ်စာေစာင် 

အယ်ဒတီာများလား၊ မေကာင်းြမင်စတ်ိရိှေသာ မသိားစအုဖဲွဝင် 

တစ်ဦးေပလား။ 

က န်ေတာ်တိုသည်   က န်ေတာ်တို၏    အသပိညာအေြခခကံိ ု

ရည်ရယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်ရိှရိှှင့ ်သသိိကီးြဖင့ ် တည်ေဆာက် 

ရန် မဆုံးြဖတ်သေရ က န်ေတာ်တိုသည် ေပါက်ေသာက်ဝင ်

လာသည့် အသိပညာများြဖင့်သာ ေနရကိန်းဆိုက်ေပမည်။  

က န်ေတာ်တိုသသိမ ကိ ု   စိုးမိုးိုင်မ    မရိှြခင်းသည်ပင်လ င် 

က န်ေတာ်တိုကိ ုစတ်ိညစ်ညးေစသည့ ်သင်းကဲွြဖစ်ေနသည်ကိ ု

ခစံားမေိစသည်။ က န်ေတာ်တိုအေပ သို   စတ်ိညစ်ညးမ များှင့် 

သင်းကွဲမ သည် ကံကမ ာ၏လက်စအြဖစ်ကျလာသည်မဟုတ ်

ေချဟု ကုိလင်းဝီလ်ဆန်က ေရးသားခ့ဲသည်။ ယင်းသည် မာန်မာန 

က ယင်း၏သိစိတ်အထိန်းအချပ်အခန်းက  ကို လက်ခံရန် 

ပျက်ကွက်မ ေကာင့ြ်ဖစ်သည်။ က န်ေတာ်တို၏ ေပျာ်ရ င်မ အေတွ 

အကံှင့ ်ြပင်းထန်မ သည် က န်ေတာ်တိုအေပ  တေူသာ ခယံမူ  

ြဖစ်ထွန်းေစသည်။ ယင်းတွင် ိင်ုနင်းသည့သ်ေဘာသဘာဝပါဝင် 

၍ ြဖစ်သည်။ 

သင့်ကံကမ ာ၏သခင် သင်ြဖစ်ုိင်သည်။   သင် မည်သည့် 

အရာ သင်ယူမည်၊ မည်သည့်အရာ မသင်ယူမည့်အေကာင်း   

တစ်ေနကုန် ေရးချယ်မ ြပိုင်သည်။ 

“ခင်ဗျား ....ဘာဖတ်ေနတာလဲ” တစ်စုံတစ်ေယာက်က 

သင့က်ိ ုေမးေကာင်းေမးမည်။ “အိ.ု.... က န်ေတာ် အမ  က်ေတထွ ဲ

ကရှာေတွခဲ့တဲ့ဟာေလးပါ”ဟု သင်ဆိုေကာင်းဆိုမည်။ 

အနားတွင် တြခားဘာမ မေတွေသာေကာင့် အမ  က်ြခင်း 

ထတွဲင် သင်ေတွရိှခဲေ့သာအရာကိ ုေကာက်ဖတ်ြခင်းက ြပဿနာ 

ရှိလှပုံမရပါေသာ်လည်း ဘဝတစ်ခုလုံး ထိုသိုပုံသွင်းခံရေလ့ရှိ  

တတ်သည်။ ကွန်ပျတာအသုံးအ န်း - GIGO garbage in 

garbage out (အမ  က်ဝင်၊ အမ  က်ထွက်)သည် စက်ယ ရား 

ကွန်ပျတာထက် လူသားဇီဝကွန်ပျတာှင့် ပို၍မှန်ကန်ေသာ 

အသုံးအ န်းြဖစ်သည်။ 

သင်သသိမ ကိ ု သင်ကွပ်ကမဲ ြပပါ။ သင့က်ိ ုမည်သည့အ်ရာ 

က စိတ်ထက ေစသည်ကို သင်သိေလေလ၊ သင့်ကို သူစိတ် 

လ ံေဆာ်ရန် လပ်ုေလေလပင်ြဖစ်သည်။  လူဦးေှာက်အေကာင်း  

သင်သိေလေလ၊  ဦးေှာက်ကို   ေမာင်းရန်အခက်အခဲ   နည်း 

ေလေလပင်ြဖစ်သည်။ အသိပညာသည် အင်အားြဖစ်သည်။ 

သင့်အသိပညာကုိ ေလးစားပါ။ ယင်းအေပ တွင် တည်ေဆာက် 

မ ြပပါ။ 

(Ref: Build your basic strength by Steve Chandler)

သင်ကားဖူး၊ မှတ်သားဖူးကမည်လည်း 

ြဖစ်သည်။ ြမတ်စွာဘုရားရှင် ေဟာကား 

ခဲေ့သာ မဂ  လသုတ်လာ မဂ  လာတရားေတာ် 

ကို ဆရာကီးဒဂုန်ဦးထွန်းြမင့်က ကဗျာ 

လက  ာအြဖစ် ဖဲွဆုိထားမ လည်း ြဖစ်သည်။   

မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရတ်ဖတ်ပီး အဓိပ ာယ် 

ကုိ စ်းစားကည့်လ င် အလွန်တန်ဖုိးရိှေသာ 

ဘဝေနနည်း၊      ဘဝြဖတ်သန်းမ များကိ ု

နည်းြပ၊ လမ်း န်ထားသည့ ်ဆက်ဆေံရး 

မဂ  လာကဗျာပင်။ 

ဘဝေအာင်ြမင်ေရးအတွက် ြမတ်ဗဒု  

၏  န်ြပရာနည်းလမ်းများစွာရှိေပရာ    

သမ ဒါတရားေလးပါးမှာလည်း  ကလျာဏ 

မိတ သမ ဒါ။ မိတ်ေကာင်း၊ ေဆွေကာင်း 

ြပည့်စံုေအာင် ရှာေဖွေပါင်းသင်းပါဟလုည်း  

ေဂါတမြမတ်စွာဘရုားက မန်ိကားထားခဲ ့

ပါသည်။ 

သိုြဖစ်၍ ကီးပွားချမ်းသာ နည်းဗျ 

ဟာ၏ ကီးပွားချမ်းသာရန်ေသချာေသာ  

အဓကိအချက်များမှ အ  မေြမာက်အချက် 

ြဖစ်ေသာ မိတ်ေကာင်းေဆွေကာင်းများ 

ှင့် အကံeာဏ်ေကာင်းများ ရရှိေစရန် 

တိင်ုပင်ေဆွးေွးပါ။ မှတ်သားမ ရိှပါေစဟ ု 

ြပဆိထုားမ အား  မမိ၏ိကိယ်ုပိင်ုစတ်ိကူး၊ 

အသeိာဏ်၊ စတ်ိစွမ်းအားတိုြဖင့ ်ေတွးေခ  

စ်းစားဆင်ြခင်ကာ ေဖာ်ြပပါ နည်းနာ၊ 

လမ်း န်မ များကို မှတ်သား၊   လိုက်နာ 

ကျင့်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့ ်        ကီးပွား 

ချမ်းသာမ ကိ ု    ရရိှလာမည်ြဖစ်ေပေတာ့ 

သည်။ 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   ၂၀၂၁

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ

ပိင်ပွဲများ ကျင်းပ
ရှမ်းရာသစ ်   

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ ကရင်ြပည်နယ် ရှမ်းရာသစ် 

မိတွင ်မူလတန်းအဆင့် ပန်းချဆီွဲပိင်ပွဲှင့ ်ကဗျာရတ်ဆိုပိင်ပွဲကိ ု

ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက ်နံနက် ၈ နာရီက ရှမ်းရာသစ်မိ ြပည်သူစာကည့် 

တိုက်ရှိ လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ပန်းချဆဲွီပိင်ပဲွတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၁၆ ဦးှင့ ်ကဗျာရတ် 

ဆိုပိင်ပွဲတွင ်၁၄ ဦးတို ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ဆုရရှိသူများကိုလည်း 

ဆုများချးီြမင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရှမ်းရာသစ ်(ြပန်/ဆက်)

မင်းကင်း    

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မင်းကင်းမိ အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်း၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက (၇၄) ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပသည်။

ယင်းအားကစားပိင်ပွဲတွင ်အားကစားနည်းခုနစ်မျိး ထည့်သွင်း 

ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပီး ပိင်ပဲွတွင် ပထမ၊ ဒတုယိ၊ တတယိဆရုရိှသမူျားအား 

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနတွင် ဂုဏ်ြပဆုများ  ေပးအပ်          

ချးီြမင့ေ်ပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။    ချိချိဆက် (မင်းကင်း)

ေကျာက်ြဖ   

ရခိုင်ြပည်နယ ်ေကျာက်ြဖမိမအားကစားကွင်းတွင ်ဒီဇင်ဘာ ၂၇ 

ရက်  နံနက် ၇ နာရီက (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါပိင်ပွဲများကို ေကျာက်ြဖခိုင် အားကစားှင့် ကာယ 

ပညာဦးစီးဌာနှင့ ်ေကာင်းကိယ်ုပိင်ုအထက်တန်းေကျာင်းတို ပူးေပါင်း 

၍  အမျိးသားမီတာ ၄၀၀ လက်ဆင့်ကမ်းအေြပးပိင်ပွဲ၊ အမျိးသမီး 

မတီာ ၄၀၀ လက်ဆင့က်မ်းအေြပးပိင်ပဲွ၊ အမျိးသားလွန်ဆဲွပိင်ပဲွှင့် 

အမျိးသမီး လွန်ဆွဲပိင်ပွဲတိုကျင်းပေပးခဲ့ရာ  အထက်တန်းှင့် 

အလယ်တန်းအဆင့်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ  ဝင်ေရာက ်              

ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည်။                                     မိနယ်(ြပန်/ဆက်) 

မေကွး ဒီဇင်ဘာ ၂၇

မေကွးပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ ်

လပ်ုငန်းခွင်အကိမလူတန်းဆရာ

အတတ်ပညာသင်တန်း (၇/၂၀၂၀) 

ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆုိပဲွအခမ်း 

အနားကို ယေနနံနက် ၉ နာရီက 

ပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိ      ပညာ ့

ဗိမာန်ခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။

နာသုံးနာအရင်းြပ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီး 

ချပ်  ဦးတင့လွ်င်က  ဆရာ ဆရာမ 

တုိသည်  ေစတနာ၊   ဝါသနာ၊      

အနစ်နာဟူေသာ    နာသုံးနာကို 

အရင်းြပ၍       အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းမ   စင်ကယ်မွန်ြမတ် 

လှသူများြဖစ်ကာ     ိုင်ငံေတာ် 

အတွက်   လိအုပ်ေနေသာ     အသ ိ

ပညာရှင်၊   အတတ်ပညာရှင်များ 

အား   တက သိုလ်အသီးသီးမ ှ 

ှစ်စ် ေမွးထုတ်ေပးေနသက့ဲသုိ 

ပညာေရး  ဒီဂရီေကာလိပ်များမ ှ

လည်း လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

များ  ေပ ထွန်းလာေစရန်  ဆရာ 

ဆရာမများအား ှစ်စ်ေမွးထုတ် 

လျက်ရှိေကာင်း၊  ၂၁ ရာစု ပညာ 

ေခတ်၏ ကမ ာ့ိင်ုငအံသီးသီးတွင် 

အရည်အေသွးေကာငး်မွန်သည့်  

ပညာေရးကိ ု ေဆာင်က်းေပးိင်ု 

ပညာေရးကို ေဆာင်က်းေပးိုင်စွမ်းရှိသည့် ဆရာေကာင်းများ အမှန်ပင်လိုအပ်

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

(၁၀၃)ကိမ်ေြမာက်   ေစတိယဂ  ဏပရိယတ ိဓမ ာ 

ုဂ ဟစာေလ ာက်ေမးပွဲကီးတွင ်  ဝင်ေရာက်ေြဖဆို

ေအာင်ြမင်ေတာ်မခူဲ့ကသည့ ်စာေအာင်သဃံာေတာ် 

များအားဘဲွတံဆိပ်ှင့်ဂုဏ်ြပလက်မှတ်များ ချးီြမင့် 

ဂုဏ်ြပပူေဇာ်မည့ ်   ေစတိယဂ  ဏစာေအာင်ဆုှင်း 

သဘင်ပဲွကိ ုေရ တဂိုေံစတေီတာ်ရင်ြပင် ေြမာက်ဘက် 

ချမ်းသာကီးတန်ေဆာင်း၌ ၂၀၂၂ ခုှစ်   ဇန်နဝါရီ       

၁၆ ရက်  နံနက်ပိုင်းတွင်  ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကျင်းပ

အဆုိပါ (၁၀၃)ကိမ်ေြမာက် ေစတိယဂ  ဏပရယိတ ိ 

ဓမ ာုဂ ဟစာေလ ာက်ေမးပွဲကီးကိ ု  ေရ တိဂုံေစတီ

ေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖဲွက ကီးမှးကျင်းပ 

ြခင်းြဖစ်ပီး ေရ တိဂံုေစတီေတာ်ရင်ြပင်ေြမာက်ဘက် 

ချမ်းသာကီးတန်ေဆာင်း၌ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်မှ ၁၀ ရက် 

အထ ိကျင်းပခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။  ေစတယိဂ  ဏပရယိတ ိ 

ဓမ ာုဂ ဟစာေလ ာက်ေမးပွဲသို   ဝင်ေရာက်ေြဖဆိ ု

ကရန်အတွက် သီးြခားစာသင်တန်းမ ှသံဃာေတာ် 

၈၉ ပါးှင့် သီးြခားစာချတန်းမ ှသံဃာေတာ် ၃၃ ပါး 

တိုြဖင့် သံဃာေတာ် စုစုေပါင်း  ၁၂၂  ပါးဝင်ေရာက ်

(၁၀၃)ကိမ်ေြမာက် ေစတိယဂ  ဏစာေအာင် ဆုှင်းသဘင်ပွဲ ကျင်းပမည်

ေြဖဆိုကရန်စာရင်းေပးသွင်းခဲ့ကသည်။

သီးြခားစာသင်တန်းမ ှသံဃာေတာ်  ၆၇ ပါးှင့် 

သီးြခားစာချတန်းမ ှ  သံဃာေတာ်   ၂၈ ပါးတိုြဖင့ ်

သံဃာေတာ် စုစုေပါင်း ၉၅  ပါးသာဝင်ေရာက်ေြဖဆုိ 

ခဲ့ကပီး     ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်း 

ေဂါပကအဖွဲမ ှ ေရးေြဖေအာင်စာရင်းကိုပီးခဲ့သည့ ်

ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်က  ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။ 

သီးြခားစာချတန်းမှ  သုံးကျမ်း  အပီးေအာင် သံဃာ 

ေတာ် သံုးပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင် ေလးပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင် 

ေြခာက်ပါးှင့ ် သီးြခားစာသင်တန်းမ ှသံဃာေတာ် 

ှစ်ပါးတို  ေအာင်ြမင်ေတာ်မူခဲ့ကသည်။  လာမည့် 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ   ၁၆  ရက်တွင် ကျင်းပမည့ ်

စာေအာင်သံဃာေတာ်များအတွက် ဘွဲတံဆိပ်ှင့် 

ဂုဏ်ြပလက်မှတ်များ   ချးီြမင့်ဂုဏ်ြပပူေဇာ်မည့ ်      

ေစတိယဂ  ဏစာေအာင်ဆုှင်းသဘင်ပဲွ၌ သီးြခားစာချ 

တန်းမှ   သုံးကျမ်းအပီးေအာင ်သံဃာေတာ် သုံးပါး 

ှင့ ်သီးြခားစာသင်တန်းေအာင် သဃံာေတာ်ှစ်ပါးတို 

အား     ဘဲွတဆံပ်ိှင့ဂ်ဏ်ုြပလက်မှတ်များ   ဂဏ်ုြပ 

ပူေဇာ်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပက

အဖွဲအေနြဖင့ ်   ေစတိယဂ  ဏပရိယတ ိဓမ ာုဂ ဟ  

စာေလ ာက်ေမးပွဲကိ ု   (၆၇)ကိမ်ေြမာက်မှစတင်၍ 

(၁၀၃)ကိမ်ထိတုိင် ကျင်းပခ့ဲကာ သာသနာ့အာဇာနည် 

အရှင်သူြမတ်များအား   ပူေဇာ်ချးီေြမာက်လျက ်

ရှိေကာင်း ေရ တိဂုံေစတီေတာ် ဘ  ာေတာ်ထိန်း 

ေဂါပကအဖွဲမ ှသိရသည်။  

သတင်း - ပွင့်သစ ာ

ဓာတ်ပုံ - စိုးြမင့်ေအာင ်

(၁၀၃) ကိမ်ေြမာက ်ေစတိယဂ  ဏပရိယတ ိဓမ ာုဂ ဟစာေလ ာက်ေမးပွဲကီးကျင်းပခဲ့မ ကို ေတွရစ်။

စွမ်းရှိသည့်     အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ေသာ ဆရာေကာင်း 

များ အမှန်ပင်လိအုပ်လျက်ရိှသည့ ်

အြပင် ိင်ုငတွံင် ပညာတတ် ရှားပါး 

ပီး  အတတ်ပညာက မ်းကျင်သူ 

နည်းပါးပါက    ိုင်ငံဖွံဖိးေရး 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင  ်

လွန်စွာခက်ခဲမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    

တစ်မျိးသားလုံး  ကျန်းမာကံ့ခိုင ်

ေရးှင့်     ပညာရည်ြမင့်မားေရး 

အတွက်  တက်ညီလက်ညီြဖင့ ်  

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေစ 

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ မေကွးပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ ်  ဒုတိယေကျာင်း 

အုပ်ကီး    ေဒ သန်းသန်းစိုးက 

သင်တန်းဆိင်ုရာများကိ ုရှင်းလင်း 

တင်ြပြခင်းှင့ ်ေမာင်မယ်သစ်လွင် 

ဆရာ ဆရာမေလာင်းများအား 

ကိဆို တ်ဆက်စကားေြပာကား 

ပီးေနာက်      တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က ဆရာ ဆရာမများ 

ှင့် သင်တန်းသား  သင်တန်းသူ 

များအတွက် ှာေခါင်းစည်း၊ Hand 

Gel များှင့ ်ေငကွျပ် ၁၀ သန်ိးအား 

ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ခဲေ့ကာင်း  သရိ 

သည်။ 

အဆိုပါ   လုပ်ငန်းခွင်အကိ 

မူလတန်းဆရာ  အတတ်ပညာ 

သင်တန်းကို ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ 

၂၀၂၂ ခုှစ်  မတ်  ၄ ရက်အထိ 

ဖွင့လှ်စ်သွားမည်ြဖစ်ပီး သင်တန်း 

သား   သင်တန်းသူ   ၄၄၂   ဦး 

တက်ေရာက်သင်ကားလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။  

စည်သူ(မေကွး)

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန

အထိမ်းအမှတ် ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပွဲကျင်းပ

ေကျာင်းကုန်း  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ေကျာင်းကုန်းမိနယ်  အမှတ်(၁)အေြခခံ 

ပညာအထက်တနး်ေကျာငး်  ပညာ့ဗိမာန်ခနး်မ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်   မိနယ်အဆင့်   ကျပန်းစကား

ေြပာပိင်ပွဲကိ ုယေနနံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပခဲ့သည်။

     အဆိပုါ ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပဲွသို ေကျာင်းကန်ုးမိနယ်အတွင်းရိှ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းများှင့် ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း 

ေကျာင်းများမ ှအထက်တန်းဆင့်ပိင်ပွဲဝင ်၂၁ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင ်

ခဲ့ကပီး   အထက်တန်းေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး၊  ဆရာမကီးများက 

အကဲြဖတ်အမှတ်ေပးခ့ဲကသည်။ ဆုရရိှကသူများကုိ ဒီဇင်ဘာလကုန် 

တွင် ေကညာေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်ပညာေရးမှးုံးမှ  သရိသည်။

ဝင်းကိင(်ြပန်/ဆက်)

ဗလငါးတန်ဖွံဖိးဖို  စာအုပ်စာေပ  ေလ့လာစို



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

ယမန်ေနမှအဆက်

“နင့်အေမနဲ  နင့်အဘွားေတွဟာ နင်တိုကိုချစ် 

တယ်။ ငါ့ကျေတာ့ ဘယ်သူကိုမှမချစ်ဘူး။ ဒီလို 

ထင်ကတယ်ေပါေ့လ။ ဟတ်ုစ။ ငါဟာ လရူမ်းကား 

ကီး၊ လူဂွစာကီး။ ဘယ်သူကိုမ ှမသက်ညာဘူး။ 

ဘယ်သူကိုမှ  မကင်နာဘူး။  နင်တိုစိတ်ထဲမှာ 

ဒီလိုယူဆထားကတယ်ေပါ့။ ဟုတ်လား။ အမှန် 

ေတာ ့ငါဟာလည်း လူတစေ်ယာက်ပ။ဲ ချစ်တယ်။ 

ကင်နာတယ်။ ြမတ်ုိးတယ်ဆုိတာ နင်တုိချည်းမှ 

နားလည်တာမဟတ်ုဘူး။ ငါလည်းနားလည်တာပ။ဲ 

ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီဟာေတွနဲပတ်သက်တဲ ့အမူအရာကို 

ေတာ ့တတ်ိင်ုသမ  ချပ်တည်းထားခဲတ့ယ်။ အရပ်ိ 

အေငွကို မေပ လွင်ရေအာင ်ေနခဲ့မိတယ်။ ဒါဟာ 

လည်း ငါ့အေကာင်းနဲ  ငါပဲ။ ငါဟာ နင်တိုြမင်တဲ့ 

အတိင်ုး ဒကု ိတတစ်ေယာက်၊ လေူတကွ တတ်ိင်ု 

သမ ဝိုင်းပယ်တာကို ခံထားရတဲ့လူတစ်ေယာက်။ 

ငါရဲအသွင်အြပင်ကိုကည့်ပီး လူေတွဟာ ငါ့ကို 

ေကာက်ကတယ်။   ရံကတယ်။   ငါက လေူတကွိ ု

ဘယ်ေလာက်ကင်နာတဲ့အမူအရာြပြပ   ငါ့အမူ 

အရာဟာ သူတိုအဖို ကင်နာတဲ့အမူအရာ ြဖစ် 

မလာခဲ့ဘူး။  ဒါဟာ  ငါ့ဒုက နဲငါ။  ငါ့အြဖစ်နဲငါ။ 

ဒါေပမဲ ့ကည့ေ်လ၊ နင်တိုနဲပတ်သက်လို လူဘဝမှာ 

လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးြဖစ်ေစချင်တယ်။ လူတန်း 

ေစ့ေနိုင်ေအာင် ဖန်တီးေပးတယ်။ နင်တိုရဲ ဘဝ 

ေနာင်ေရးကိ ုစတ်ိေအးေအာင် စစီ်ေပးထားတယ်။ 

ဒါေတကွေကာ      ငါရ့ဲ   ကင်နာမ မဟတ်ုဘူးလား။ 

ငါ့ရဲေစတနာမဟုတ်ဘူးလား။ ေြပာစမ်း ခင်ခင်ကီး။ 

ငါေမးတာကို ေြဖစမ်း”

ခင်ခင်ကီး မေြဖုိင်။  ဖခင်ြဖစ်သူ၏မျက်ှာကုိ 

သာ စူးစိုက်ကည့်ေနမိသည်။

ဦးေအာင်ခန်၏မျက်ှာမှာ တစ်ဆခန် ပိမုိအုိမုင်း 

သွားသည်ဟ ု ထင်ရသည်။  ဝမ်းနည်းေကကဲွြခင်း 

အရပ်ိအေယာင်သည် မျက်ဝန်းတွင် ရစ်သမ်းလျက် 

ရှိသည်။

“ေအး၊ လေူတဟွာ လှပတာကိုကည့ခ်ျင်တယ်။ 

သာယာတာကိ ုအလိရိှုတယ်။ ယယုယုယေနြပရင် 

ချစ်တယ်၊   ခင်တယ်လိုထင်ကတယ်။   ဒါေပမဲ့ 

တကယ့်စိတ်ရင်းေစတနာကို မသိကဘူး။ နား 

မလည်ကဘူး။ အခကုစိ ကိပုဲကည့။် ခင်ေမာင်ွန်    

ကိုေရာ။ နင့်ကိုပါ ငါ့ဘက်က တတ်ိုင်သေရ 

ေစတနာေတွနဲ  အစီအစ်လုပ်ထားတယ်။ နင့် 

အေမဟာလည်း ရင်အပ်ုမကွာေစာင့ေ်ရှာက်တယ်။ 

ဒီအကားက နင်တိုဘာသာ ဆီလိုအေပါက်ရှာပီး 

ထွက်ကတယ်။ နင်တိုဟာ ေကာင်းကေသးရဲလား 

ခင်ခင်ကီး၊ နင်တိုလပ်ုပုေံတ ွဟတ်ုကေသးရဲလား”

ခင်ခင်ကီး ဘာမ မေြပာိုင်။ 

ဦးေအာင်ခန်သည် သက်ြပင်း  က်ရင်း စကား 

ဆက်သည်။

သည်ရက်အတွင်း ခင်ခင်ကီးကို ြမင်ကသည်မှာလည်း 

လူတိုအဖုိ ကုဏာသက်ဖွယ်မှတစ်ပါး အြခားမြမင်။

ွမ်းနယ်ပင်ပန်းလျဟန်ကေလးကိုပင် မျက်စိထဲမှာ

 စွဲငိဖွယ်ေကာင်းသည်ဆိုကသည်။ ေကကွဲဝမ်းနည်းသံကေလးြဖင့်

 စကားဆိုလာသည်မှာပင် ရင်နင့်ဖွယ်ေကာင်းလှသည် ေြပာကသည်။

ခင်ခင်ကီးငိုလ င် ငိုချင်မိသလိုလို၊ 

ခင်ခင်ကီးလွမ်းလ င် လွမ်းချင်မိသလိုလို ခံစား . . .

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

“အစတုန်းကေတာ့ ငါ့ကိုယ်ငါ ေလာကကီးကို 

ေအာင်ိုင်သူ။   တန်ခိုးေတာ်ရှင်၊ ငါစီစ်ဖန်တီးတဲ့ 

အတုိင်း အစစအရာရာြဖစ်ရမယ်လုိထင်တယ်။ အခု 

ေတာ့ ငါဟာ တကယ်တမ်းေအာင်ိုင်သူမဟုတ်ဘူး 

ဆိုတာ သိရပီ။ ေလာကမှာ ငါ့အေနနဲ  ဘာတစ်ခုမှ

ဖန်တီးလိုမြဖစ်ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက်ပီ။ အ ံး 

ေပးပီေဟ့။ အစစအရာရာ ကိုေအာင်ခန်  အ ံးေပး 

လုိက်ပီ။ နင်တုိရဲဘဝကမ ာကုိ နင်တုိဘာသာေြဖရှင်း 

က။ နင်တုိကုိယ်နင်တုိ ဟုတ်လှပီထင်ပီး ဆန်ကျင် 

သွားကတယ်။ အခမှု မှားပါပလီို ဆိြုပန်တယ်။ နင်တို 

သေဘာ။  နင်တုိေြပာချင်ရာေြပာ။  လုပ်ချင်ရာလုပ်။ 

ဒီကေနကစပီး   ေအာင်ခန်ကို  လူစာရင်းထဲမသွင်း 

ကနဲ ။ ဖေအလိုလည်း မမှတ်ကနဲ။ ဒါပဲ”

ေြပာေြပာဆိဆုိမှုာပင် ဦးေအာင်ခန်သည် စာကည့ ်

ခန်းမှေနကာ အိမ်အြပင်သုိအေရာက် ေတာက်ေလ ာက်  

ထွက်သွားသည်။

အခန်းထမှဲာ ခင်ခင်ကီး၏  က်သှံင့ ်ဦးေအာင်ခန်  

၏ေြခသံတိုသာ ဂယက်ထန်၍ ကျန်ရစ်သည်။

ယင်းသိုြဖင့ ်လေပါင်းများစွာ တတ်ိဆတ်ိငမ်ိသက် 

ေနခဲ့ေသာ ေရနံသာအိမ်ကီးမှာ ယေနညတွင် ြပန် 

လည်သက်ဝင်လ ပ်ရှားလာသည့်အလား ဆူဆူညံညံ 

ြဖစ်လာသည်။ အတ်ုအတ်ုကျက်ကျက်ြဖစ်လာသည်။ 

ဆူလိုက်ညံလိုက်သည်မှ ကမ ာပျက်ခမန်းပါပင် 

တည်း။

x x x x x

[ ၅ ]

ေဒ ေစာမင်း၏အသုဘမှာ   စည်စည်ကားကား 

သိက်ုသိက်ုမိက်မိက် ရိှလွန်းလှသည်ဟ ုလတူိုေြပာ 

စမှတ်တွင်ကသည်။ ေဆမွျိးအသိက်ုအဝန်းများြပား 

သည်လည်းြဖစ်၊ အစ်အဆက်က က ယ်ဝချမ်းသာ၍ 

မိတ်သဂ  ဟေပါများသည်လညး် ြဖစ်ေသာေကာင့် 

အသုဘလုိက်ပါပုိေဆာင်ေသာ   လူသူများြပားလှသည်။

ယင်းအေကာင်းအရာများအြပင်   လူတိုတွင် 

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာေသာ   အြခားအေကာင်းအရာ 

တစ်ရပ်ရိှေသးသည်။ ၎င်းမှာ ခင်ခင်ကီးှင့ ်စပ်လျ်း 

သည်။ ေဒ ေစာမင်း၏ အသုဘရက်များအတွင်း 

ေရနံသာအတွင်းဝင်လာသ ူတသသဲှဲင့ ်မစေဲအာင်ရိှရ 

သည်။ စင်စစ် အသဘုကစိ အတွက် လာေရာက်ကသ ူ

ချည်းမဟုတ်။   ခင်ခင်ကီးတစ်ေယာက် ေရနံသာသုိ 

မိုးေပ ကကျလာသလိ ုတ်ုြခည်း ေရာက်ရိှလာသည် 

ဟူေသာ သတင်းစကားေကာင့်လည်း ြဖစ်သည်။

ခင်ခင်ကီးအား သည်ရက်အတွင်း ကည့ြ်မင်လိသု ူ

များစွာရိှသည်။ ခင်ခင်ကီးှင့ ်ေရနံသာတို ြပန်လည် 

၍ အဆက်အသွယ်ရရှိလိုက်ြခင်းကိ ုေစ့ငုလိုသူများ 

လည်းရှိသည်။ ခင်ခင်ကီး၏အေြခအေနမှာ မည်သို 

ရှိသည်။    အားလုံးအရပ ် ေလျာ့သွားေလသလား။  

ုပ်သွင်သဏ ာန်ေြပာင်းလဲသွားေလသလား စသည် 

ြဖင့် သိချင် ကည့်ချင်သူေတ ွအများသား။

ေရနံသာသို ဝင်ေရာက်ိင်ုခွင့ ်မရရိှကေလသမူျား 

အဖုိဆုိလ င်လည်း ခင်ခင်ကီး၏သတင်းကုိ ေစာင့်၍ 

ေမးရ ြမန်းရှင့် အေမာ။

သိုတိုင်ေအာင် ခင်ခင်ကီးှင့်စပ်လျ်း၍ လူတို 

ေရေရရာရာ သိရှိကသည်ကား မဟုတ်ေပ။ မိမိတို 

အချင်းချင်းသာ   ထင်ြမင်ချက်အမျိးမျိး   ေပးကရ 

သည်။ ေဒ ြမေလးတိုအေနှင့ ်ေခါင်းမီးေလာင်သလိ ု

စိတ်ှလုံးမချမ်းမေြမ ့ြဖစ်ေနစ်တွင် ခင်ခင်ကီးှင့် 

ပတ်သက်၍ ေမးဖိုြမန်းဖို မေကာင်းေသးဟု ယူဆ 

ကသည်။ အချိေသာ စပ်စုလုိသူများကမူ စကားစပ် 

ေြပာကည့်ကေသးသည်။ ေဒ ြမေလးတုိက အေြပာ 

မခံ။

သည်ရက်အတွင်း  ခင်ခင်ကီးကိ ု  ြမင်ကသည ်

မှာလည်း လူတိုအဖို ကုဏာသက်ဖွယ်မှတစ်ပါး 

အြခားမြမင်။

ွမ်းနယ်ပင်ပန်းလျဟန်ကေလးကိပုင် မျက်စထိမှဲာ 

စဲွငဖွိယ်ေကာင်းသည်ဆိုကသည်။ ေကကဲွဝမ်းနည်း 

သကံေလးြဖင့ ်စကားဆိလုာသည်မှာပင် ရင်နင့ဖွ်ယ် 

ေကာင်းလှသည ်ေြပာကသည်။

သိုြဖင့ ်လတူို ေရနံသာသိုလာကသည်မှာ ေဒ ေစာ 

မင်းအသုဘအတွက်ေလလား၊ ခင်ခင်ကီးအတွက် 

ေလလား ခွဲြခား၍မရိုင်ေအာင ်ရှိကေလသည်။

ေဒ ေစာမင်း၏အသုဘကို သုသာန်သို ပိုေဆာင် 

ေသာေနကဆိလု င်လည်း လိက်ုလပံိုေဆာင်ကသမူျား 

ေရာ၊ လမ်းေဘးဝယဲာမှ ေစာင့ဆ်ိင်ုးကည့် ေနသမူျား 

ကပါ ခင်ခင်ကီးကိသုာ ကဏုာထားကည့် ေနက 

သည်။ ခင်ခင်ကီးငုိလ င် ငုိချင်မိသလုိလုိ၊ ခင်ခင်ကီး 

လွမ်းလ င် လွမ်းချင်မိသလိုလိ ုခံစားကရသည်။

မည်သိုဆိုေစ လူတိုအတွက် ခင်ခင်ကီးဟူသည ်

မှာ ဆန်းကယ်ေသာ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ြဖစ ်

ေနသည်။    ုတ်တရက်       ေပျာက်ဆုံးသွားရာမ ှ

ုတ်တရက် ြပန်လည်ေပ ေပါက်လာသည်မှာပင ်

ထူးြခားသလိ ုြဖစ်ေနသည်။

ေပျာက်ဆုံးသွားစ်က အတ်ုေအာ်ေသာင်းတင်း 

ြဖစ်ခဲ့သလို ြပန်လည်ေပ ေပါက်လာေသာ်လည်း 

အုတ်ေအာ်ေသာင်းတင်းြဖစ်ရသည်။   သိုရာတွင် 

ယင်းအေကာင်းအရာများကိ ုခင်ခင်ကီးကိယ်ုတိင်ု 

အေနှင့်ကား   သိရှိေနသည်  မဟုတ်ေပ။ မိမိ 

အေကာင်းကို လူတို သည်မ အထိ အေရးတယူ 

ေြပာေနကလိမ့်မည်ဟူ၍ မထင်ခဲ့ေပ။ သည်ရက ်

များအတွင်းဝယ်   ေကကွဲရြခင်းတစ်ခုမှအပ 

အြခားအရာကိ ုသတိမရေတာ့သလိ ုရှိသည်။

ေရနေံချာင်းသုိ၊ ေရနံသာသုိ ခင်ခင်ကီးြပန်ေရာက်   

ရှိလာေလပီဆိုေသာအခါ လူတိုတွင် အြခားေသာ                              

ေတွးစရာတစ်ရပ ်  ရှိလာရြပန်သည်။  ယင်းသည ်             

ကား ေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်စပ်လျ်းသည်။

မှန်သည်။ ခင်ခင်ကီး၏အမည်ကိ ုသုံးစဲွေြပာဆိမု ိ

ကပဆီိလု င် ယင်းအမည်ှင့အ်တ ူေမာင်ေမာင်ဦး 

ဟေူသာအမည်ကိပုါ ပူးတဲွအသုံးြပမိမြဲဖစ်ခဲသ့ည်။ 

ခင်ခင်ကီးကိုြမင်ကေလလ င်   ေမာင်ေမာင်ဦးကိ ု

လည်း သတိတရရှိလာမိကသည်။

ေရနံေချာင်းမှ၊ ေရနံသာမှ ခင်ခင်ကီးေပျာက ်

ကွယ်သွားြခင်းှင့် မေရှးမေှာင်းမှာပင် ေမာင်ေမာင်ဦး 

သည်လည်း ေရနံေချာင်းမှ ေပျာက်ကွယ်သွားေလ 

သည်။ အစေသာ် သတူိုှစ်ေယာက် မိမှ အတတူကွ 

ထွက်ခွာသွားရြခင်းြဖစ်ေလသလား ထင်မိကေသး 

သည်။   သိုေသာ်  လူအချိ၏  ေြပာစကားအရ 

ခင်ခင်ကီးှင့် ေမာင်ေမာင်ဦးတို တသီးတြခားစီ 

မိမှ   ေပျာက်ကွယ်သွားကြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

နားလည်ကရသည်။  တစ်ေနတွင်  သည်ဇာတ် 

သည်သုိပင်ြဖစ်ရမည်အထင်သားဟု ဦးေအာင်ခန်  

ှင့ ်ဦးေကာင်းမိုးတို၏ပဋပိက ကိ ုနားလည်သတူိုက 

မှတ်ချက်ချကသည်။ အချိသည် သတူိုှစ်ေယာက် 

စလံုးအတွက် စိတ်မေကာင်းြဖစ်ကရသည်။ အချိ 

က ခင်ခင်ကီးကိ ုကဏုာသက်ကသည်။ အချိက 

မ ူေမာင်ေမာင်ဦးှင့လဲွ်သွားသည်တွက် ခင်ခင်ကီး 

ဘက်ကေန၍ ဝမ်းသာေနကသည်။

အြခားသူများထက ်ေမာင်ေမာင်ဦး၏ အေပါင်း 

အသင်းများမှာ ခင်ခင်ကီး မိသိုြပန်ေရာက်ေနပ ီ

ဟေူသာ သတင်းစကားကိုကားရလ င် တအံတ့ဩ 

ြဖစ်ေနကသည်။  ေမာင်ေမာင်ဦးကိ ု  သတိရက 

သည်။ ေမာင်ေမာင်ဦးကိ ုယင်းသတင်းေြပာကား 

လိုသူ ဒုှင့်ေဒး ရှိသည်။

သတူိုအေနှင့ ်ယခမှု ဝဋ်လည်ေလပဟီ ုအထင် 

ေရာက်ကသည်။    အေကာင်းမူ   အစပိုင်းက 

ေပျာက်ဆုံးေနသူမှာ ခင်ခင်ကီးြဖစ်သည်။ ယခုမူ 

ခင်ခင်ကီးသည် ြပန်လည်ေပ ေပါက်လာသည်။ 

ေပျာက်ဆုံးသူကား ေမာင်ေမာင်ဦး ြဖစ်ေနေလ 

သည်။

ေမာင်ေမာင်ဦး၏သတင်းစကားကိ ုသတူိုမကား 

ရသည်မှာ  ကာေချပီ။   ေမာင်ေမာင်ဦး  မိမ ှ

ေပျာက်သွားသည်ကပင် အလွန်အမင်း ဆန်းကယ် 

သည်။ မည်သည့်အချနိ်က မည်သို ေပျာက်ကွယ ်

သွားမှန်းမသိဘဲ  ေပျာက်ကွယ်သွားြခင်းမျိး၊ သူ 

ထွက်ခွာသွားေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း ကိတင်ေြပာ 

ကားြခင်းမရိှခဲ။့ တစ်စုတံစ်ေယာက်ကိမု   တ်ဆက် 

ြခင်းလည်း  မြပ။  စူဠလိပ်   ေရထဲလ တ်သည်ဆို 

သည်မျိးကဲ့သို ြဗန်းခနဲ စုပ်စြမပ်စ ေပျာက်ကွယ ်

သွားြခင်းြဖစ်သည်။ ေမာင်ေမာင်ဦးှင့် စပ်လျ်း၍ 

အရိပ်အေယာင်ေရာ   သတင်းအစအနပါ  တစ်ပါ 

တည်းေပျာက်ဆုံးသွားသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။

  



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၂၀၀ ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင် န်းရှိ

(၂၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၁၈၇၉ ၄၁၁၃၃၂၀ ၁၄၄၀၆၃

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၈၇၉၂ ၂၇၇၈၀၀၂ ၅၁၂၁၁

၃။ မေလးရှား ၂၇၄၁၁၇၉ ၂၆၆၅၀၃၄ ၃၁၃၃၄

၄။ ထိုင်း ၂၂၁၂၄၀၇ ၂၁၅၆၃၇၃ ၂၁၅၉၈

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၆၆၆၅၄၅ ၁၂၅၉၆၁၄ ၃၁၄၁၈

၆။ ြမန်မာ ၅၂၉၈၁၃ ၅၀၇၄၃၅ ၁၉၂၅၇

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၇၇၆၄ ၂၇၄၂၀၄ ၈၂၂

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၆၄ ၁၁၆၈၇၄ ၃၀၀၉

၉။ လာအို ၁၀၆၇၇၈ ၉၆၀၃၃ ၃၂၈

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၂၉ ၁၅၁၈၉ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၃၂၂၂၄၂၄ ၄၁၀၃၁၀၁၈ ၈၃၇၈၅၄

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၉၃၃၃၃ ၃၄၂၃၇၄၉၅ ၄၇၉၉၉၇

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၃၉၄၃၆ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၈၄၈၄

၄။ ဗိတိန် ၁၁၈၉၁၂၉၂ ၉၉၆၁၃၆၉ ၁၄၇၈၅၇

၅။ ုရှား ၁၀၄၁၅၂၃၀ ၉၂၉၃၄၈၆ ၃၀၅၁၅၅

၆။ တူရကီ ၉၃၀၇၁၂၄ ၈၉၄၃၇၂၄ ၈၁၅၇၆

၇။ ြပင်သစ် ၉၁၁၆၀၆၈ ၇၈၀၅၉၃၀ ၁၂၂၆၄၂

၈။ ဂျာမနီ ၇၀၀၉၆၃၄ ၆၁၅၆၅၀၀ ၁၁၁၀၈၁

၉။ အီရန် ၆၁၈၄၇၆၂ ၆၀၂၆၃၇၈ ၁၃၁၄၀၀

၁၀။ စပိန် ၅၇၁၈၀၀၇ ၅၀၀၂၃၁၀ ၈၉၀၁၉

ကိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၁,၂၀၇) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၂၀၀)  ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၇၈) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၉၉၂,၅၈၂ )ခုအား  စစ်ေဆးခဲ့ပီး   ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၉,၈၁၃) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၂၅) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၇,၄၃၅) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ (၃) ဦး ရှိသြဖင့်  ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၂၅၇) ဦး ရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ    အေြခအေနများအား 

ကူးစက်ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး    ရက်သတ ပတ်အလိုက်  ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ေဆးမ ၊ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိရမ ှင့် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်း အေြခအေနများအား ေစာင့်ကပ ်

ကည့် လျက်ရှိရာ အပတ်စ် (၄၉)၊ အပတ်စ် (၅၀) ှင့် အပတ်စ် (၅၁) တိုကို   င်းယှ်ချက် 

အရ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာေတွရိှမ ှင့် ပျမ်းမ ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  န်းများမှာ အပတ်စ်အလုိက် 

ေလျာ့နည်းကျဆင်းလျက်ရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွဲ Omicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးသည် (၂၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ 

(၁၇:၀၀) နာရီအချနိ်အထိ ိုင်ငံေပါင်း (၁၁၇) ိုင်ငံတိုတွင် ပျံှံလျက်ရှိကာ အတည်ြပလူနာ 

စုစုေပါင်း (၁၈၈,၄၆၀) ဦး ရှိပီး ဥေရာပိုင်ငံများ၊ ကေနဒါ၊ အေမရိကန်၊ အာဖရိကိုင်ငံများ၊ 

ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ ေဟာင်ေကာင်၊ ဩစေတးလျိုင်င ံ အစရှိသည်တိုတွင ်  အတည်ြပ 

ေတွရှိရပီးြဖစ်သည့်အြပင် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများြဖစ်ေသာ အိ ိယိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဘဂ  လား 

ေဒ့ရ ိုင်ငံှင့် တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ၊ ေဒသတွင်းိုင်ငံများြဖစ်ေသာ သီရိလက  ာိုင်ငံ၊ နီေပါ 

ိုင်ငံ၊  စင်ကာပူိုင်ငံ၊  ေမာ်လဒိုက်ိုင်ငံ၊  မေလးရှားိုင်ငံ၊  ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၊ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၊ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ ဘူိုင်းိုင်ငံှင့ ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုတွင်လည်း ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများ 

ေတွရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အိမုခီရန်) ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများကို  မျက်ြခည်မြပတ ် ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ 

မိမိတိုိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ မရှိေစရန်  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ   အားသွန်ခွန်စိုက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ၍      ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း    အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ 

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရှိသူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာ 

ကျန်းမာေရးဌာနသုိ ချက်ချင်းသတင်းေပးပုိြခင်း၊ အလှည့်ကျ ရရိှလာသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် ကျန်ရှိသူများကို 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို  ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်း 

စသည်တိုကိ ုမေမမ့ေလျာသ့တြိပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်း 

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၂၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

လွန်ခဲ့ေသာ(၂၁)ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ ှင့်
အတည်ြပလူနာသစ်ေတွရှိမ အေြခအေန(၅-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၂၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနအထိ

မျိးကဲွများ ဝင်ေရာက်ကူးစက်မလာေစေရး ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

လုပ်ငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်   အသိေပး 

တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၈၅)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၇)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်(၈၅)၊ ေဇယျာဒီပလမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ ေြမှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးေကျာ်စိန်(CB-၀၂၀၆၀၉)အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး 

[၎င်း၏ကိယ်ုစား ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုတံင်ုံး၏ မှတ်ပုတံင်အထူး 

ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၄၈၈၆/၂၀၁၇(၂၃-၅-၂၀၁၇)ရရိှသ ူဦးစိင်ုးရ]ီ ၎င်းထမှံ 

အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူထားရှိသ ူဦးစံြမင့ ်

[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၅၄၀၇၂]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းလက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်၍ လ ေဲြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 

မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 

မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင် ဦးေအးမင်းေဇာ ် ဦးေကျာ်မင်းိုင်

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၄၄၇/က၊ အကျယ်(၂၀'x၆၀') အနက် တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ 

ေြမ၏ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း အကျယ်(၁၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ 

အမှတ်-၄၄၇/က၊ မင်းေခါင်လမ်း၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင် 

ဦးလှထွန်း(ကွယ်လွန်)(TWA-၀၀၀၉၂၃)အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးြခင်းခရံပီး ၎င်း၏ဇနီးထမှံ 

အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဦးချင်းနားသံပ(ီBE-၀၅၇၀၄၂)မှ 

ဝယ်ယူထားပီး ဦးချင်းနားသံပီကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ပါပါတီ(AG-၂၇၀၉၅၈)

က တရားဝင်ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် 

က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း 

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 

ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိေစအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင် ဦးေအးမင်းေဇာ ် ဦးေကျာ်မင်းိုင်

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ြဖးမိ၊ ုံးရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်းေန ေဒ ေမေသာ်တာေအး[၃/သတန 

(ုိင်)၀၀၀၀၀၅]မှ ြဖးမိ၊ ံုးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂-င)၊ ြဖးံုးေတာင် 
ရပ်ကွင်း၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၁၃-ဇ)၊ ဧရိယာ ၀ ဒသမ၂၇၇ ဧကရိှ အေရှ-ပင်စင်လမ်း၊ 
အေနာက်-ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀)၊ ေတာင်-ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃-င)၊ ေြမာက်-
ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃-ဆ)အလား ေလးရပ်အတွင်းရှ ိဦးစိုးတင့် အမည်ေပါက ်
ဘိုးဘပိုင် ခေံြမကွက်အား ေဒ ေမေသာ်တာေအး အမည်သိုေြပာင်းလေဲပးရန် 
ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ၁၆-၁-၂၀၂၂ ရက် 
မတိုင်မီ ြဖးမိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ 
မိနယ်ဦးစီးမှးထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 ဦးစီးဌာနမှးဦးစီးဌာနမှး
 မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
 ြဖးမိ ြဖးမိ

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘုံသာလမ်း ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘုံသာလမ်း 
(အလယ်)၊ အမှတ်(၂၀၁/၂၀၃)၊ (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်၏ (ဝဲ) (အလယ်)၊ အမှတ်(၂၀၁/၂၀၃)၊ (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်၏ (ဝဲ) 

၅-လ ာ + ဒါဘာ၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀ ေပx ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ၅-လ ာ + ဒါဘာ၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀ ေပx ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ 
ဥပစာတိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဥပစာတိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
 အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတိုကိ ုေြမရှင် ေဒ ရာစူးလ်ဘဘီ ီ[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၂၃၀၅၅]ထမှံ အေရာင်းအဝယ် 
ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဦး A.K ကမာလ်အဗ ဒလ်ူနဇာလ် [၁၂/ပဇတ(ိင်ု) ၀၁၇၄၈၁]က ဝယ်ယ ူ
လက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း လွတ်လပ်စွာြပန်လည ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပ ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆ ွေဒ ဝင်းမာ[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၁၉၀၁၂]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
အချိကိ ုေရာင်းသူအားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤဥပစာတုိက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့် 
ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက တကိျခိင်ုလုေံသာစာချပ် 
စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံသို  လာေရာက်၍ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ေရာင်းသထူ ံေရာင်းေကး တန်ဖိုးေငမွျားဆက်လက်ေပးေချ၍ 
တိက်ုခန်းအား လက်ေရာက်ရယူပီး အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင်းမာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝင်းမာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်(LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၉၅/၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၉၅/၁၆)
ုံးခန်း- အမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ အခန်း(၀၀၅)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ုံးခန်း- အမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ အခန်း(၀၀၅)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀၊ ၀၉- ၅၀၁၂၈၉၄တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀၊ ၀၉- ၅၀၁၂၈၉၄

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၀၈/ေအ)၊ မဂ  လာဒုံအိမ်ရာ 

ကွက်၊ ၂/ခ ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုမင်းေရာင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၂)ဟေုခ တွင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀)
အကျယ်ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ကုိ ယခုေရာင်းချသူများ၏ ဖခင် ဦးခင်ေမာင်(KLT-၁၁၄၃၇၁)အမည်ြဖင့် 
ချထားေပးေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ဖခင် ဦးခင်ေမာင်ှင့်  မိခင် ေဒ လှပန်တိုသည် 
ကွယ်လွန်ခဲ့ကပီးြဖစ်၍ ၎င်းတို၏သမီးများြဖစ်ကေသာ ယခေုရာင်းချသ ူေဒ ကကသင်း[၁၂/
မဂဒ(ိုင်)၀၂၃၉၁၂]၊ ေဒ ယ်ယ်ကည် [၁၂/မဂဒ (ုိင်)၀၈၉၁၆၇]၊ ေဒ ခင်ဥမ ာဝင်း[၁၂/မဂဒ(ုိင်) 
၀၈၈၉၃၀]၊ ေဒ ခင်ေအးိင်ု[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၈၈၉၁၄]၊ ေဒ ြမင့ဇ်ာဇာခိင်ု[၁၂/မဂဒ (ိင်ု)၀၈၈၉၁၅]
တိုမှ အဆိပုါပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအား လက်ေရာက်ရရိှပိင်ုဆိင်ုကာ တရားဝင် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းှင့ ်ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်းြပဿနာမရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ 
သည့်အတွက် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

ထုိအိမ် ခံေြမကွက်၏ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်တိုထံသို  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စီစီိုင်(LL.B)  ေဒ မျိးမမထွန်း(LL.B,D.B.L)ေဒ စီစီိုင်(LL.B)  ေဒ မျိးမမထွန်း(LL.B,D.B.L)
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၁၁၀၀) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၁၁၃၆)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၁၁၀၀) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၁၁၃၆)
အမှတ်(၂၆/ဘီ)၊ ေရတာရှည်လမ်းသစ်၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၆/ဘီ)၊ ေရတာရှည်လမ်းသစ်၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph:09-43052043, 09-261776828Ph:09-43052043, 09-261776828

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 
ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၆၄ ှင့် ဆက်သွယ်သည့်၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၆၄ ှင့် ဆက်သွယ်သည့်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၃၄၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၃၄

၁။ ဦးေကျာ်သူေအာင်ြမင့ ် ှင့် ဦးဝင်းိုင်
(အမှတ်(၁)တရားိုင်ကိုယ်တိုင်ှင့်အမှတ(်၂)
တရားိုင်၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်စာရသ)ူ
၂။ ဦးခင်ေမာင်ချိ
(ဒီကရီအိုင်ရသူများ)  (တရား ံး)(ဒီကရီအိုင်ရသူများ)  (တရား ံး)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါင်းမင်း 
လမ်း၊ အမှတ်(၃၀/၉၆)ေန တရား ံး ဦးဝင်းိုင ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ
သိေစရမည်။

၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၆၄ တွင် ကျရှိသည့ ်ဒီကရီကိ ု
အတည်ြပလုပ်ရန ်ဤုံးေတာ်တွင်တရားိုင ်ဦးေကျာ်သူေအာင်ြမင့်ပါ(၂)
က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ု 
ေစရန် အမိန်ကိုမထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ြပ၍ 
ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 
အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သ ူအခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇန်နဝါရလီ (၂၀)ရက်  (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာဆုိလဆုတ် ၄ ရက်)  မွန်းမတည့်မီ 
၁၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊  ဒဇီင်ဘာလ(၂၃)ရက်တွင်  ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မာမာစိုးရင်) (မာမာစိုးရင)်
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသည် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ 

ဝက်ဝေံကျးရာအပ်ုစ၊ု မိင်ကီးေကျးရာရိှ ကွင်းအမှတ်(၆၉၄)ှင့ ်အနီးတစ်ဝိက်ုရိှ ေအာက်ပါ 

ေြမကွက်ပုိင်ရှင်များထံမှ ယှ်တဲွပါေြမဧကများအား ဝယ်ယူရန်အတွက် ယှ်တဲွပါ ေနရက် 

အလိက်ု စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိပုါေြမကွက်များ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆိုကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား

များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊

ဝက်ဝံေကျးရာအုပ်စု၊ မိင်ကီးေကျးရာ၊ဝက်ဝံေကျးရာအုပ်စု၊ မိင်ကီးေကျးရာ၊

ကွင်းအမှတ်(၆၉၄)ှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိေြမကွက်ပိုင်ရှင်များစာရင်းကွင်းအမှတ(်၆၉၄)ှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိေြမကွက်ပိုင်ရှင်များစာရင်း

 စ် ေနစွဲ အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ေြမဧကစ် ေနစွဲ အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ေြမဧက

 1 9-11-2021 ေဒ မာယာေဒဝီ [၉/ပဥလ(ိုင်)၀၁၂၆၁၄] 1

 2 9-11-2021 ဦးေအာင်ဇင်ဦး [၉/ပဥလ(ိုင်)၀၂၉၄၁၅] 0.7

 3 9-11-2021 ဦးဟန်ေဇာ်ထွန်း [၉/ပဥလ(ိုင်)၀၂၂၄၈၇] 2

 4 9-11-2021 ဦးဝင်းလ  င် [၉/မမန(ိုင်) ၀၅၅၃၃၅] 0.7

 5 11-11-2021 ေဒ ေဆွေဆွေအာင် [၉/ပဥလ(ိုင်)၀၃၃၀၄၃] 1

 6 30-11-2021 ေဒ ရီရီြမင့ ် [၉/မမန(ိုင်) ၀၅၈၀၉၈] 2.5

 7 30-11-2021 ေဒ စုစုဖိး [၉/ပဥလ(ိုင်)၀၃၂၆၅၂] 1

 8 19-11-2021 ဦးရန်ိုင်ဦး [၉/ပဥလ(ိုင်) ၀၀၃၆၁၄] 1

 9 19-12-2021 ေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွး [၉/ပဥလ(ိုင်) ၀၀၃၅၇၄] 0.74

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေဒ ခိုင်သဇင်စိုး(LL.B) (D.B.L) (D.I.L)ေဒ ခိုင်သဇင်စိုး(LL.B) (D.B.L) (D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၄၄)

အမှတ်(၄၁၄)၊ ပုလဲ(၂)လမ်း၊ ဌ/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၁၄)၊ ပုလဲ(၂)လမ်း၊ ဌ/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၈၂၃၀၂၊ ၀၉-၇၉၁၂၃၅၄၁၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၈၂၃၀၂၊ ၀၉-၇၉၁၂၃၅၄၁၀

 အက်စ်တွန်ဗီလာမှ

၅၆ မိနစ်မှာ   တိုက်စစ်မှး   လူကာကူက 

တစ်ဂိုး အသီးသီးသွင်းယူေပးခဲ့တာြဖစ်ပါ 

တယ်။   အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းအတွက ်

သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးကိုေတာ ့ပထမပိုင်း ပွဲကစား 

ချနိ် ၂၈ မိနစ်မှာ  ချယ်လ်ဆီးေနာက်တန်း 

ကစားသမား ရီစီဂျမိ်းစ်က ကိုယ့်ဂိုးကိုယ ် 

ြပန်သွင်းမိသလိုြဖစ်ခဲ့ရာကေန  ရရှိခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ နည်းြပတူချယ် 

စတင်တာဝန်ယူကုိင်တွယ်ခ့ဲတ့ဲ ဇန်နဝါရီလ 

မှစတင်ကာ ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပွဲမှာ အြခား 

ေသာ အသင်းေတွထက် ပင်နယ်တီြပစ်ဒဏ် 

ေဘာ    ကန်ခွင့်ပိုမိုရရှိခဲ့ပီး   ကွင်းလယ ်

ကစားသမား ေဂျာ်ဂျင်ဟိတုစ်ေယာက်တည်း  

ပင်နယ်တီသွင်းဂိုး  ၁၀  ဂိုးအထိရရှိခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းကို အိုင်ရရှိ 

ခဲ့တာေကာင့ ်ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပွဲစ် 

၁၉  ကစားပီးချနိ်မှာ  ရမှတ် ၄၁ မှတ်နဲ   

ပရီမီယာလိဂ် အမှတ်ေပးဇယားအဆင့်(၃)

ေနရာမှာ      ရပ်တည်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲအတ ူဒဇီင်ဘာ ၂၆ ရက် 

ညပိုင်းက ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့အြခားေသာ 

ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ်ေတွမှာ     ဘိုက်တန် 

အသင်းက  ဘရန်းဖိုဒ်အသင်းကို ှစ်ဂိုး-

ဂုိးမရိှ၊ ေဆာက်သမ်တန်အသင်းက ဝက်စ်ဟမ်း 

အသင်းကို သုံးဂိုး-ှစ်ဂိုး၊ စပါးအသင်းက 

ခရစ တယ်ပဲေလ့အသင်းကို သုံးဂိုး-ဂိုးမရှိ၊ 

အာဆင်နယ်အသင်းက ေနာဝှ့စ်ချ်အသင်းကိ ု

ငါးဂိုး-ဂိုးမရိှ၊ မန်စီးတီးအသင်းက လက်စတာ 

စီးတီးအသင်းကုိ ေြခာက်ဂုိး-သုံးဂိုး စသြဖင့် 

ိုင်ပွဲအသီးသီးရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

 ြမန်မာယူ-၂၂ မှ

အာရှဖလား   ယူ-၂၃   ေြခစစ်ပွဲအပီးတွင ်

ေလ့ကျင့်မ ရပ်နားထားြခင်းြဖစ်ပီး ဇန်နဝါရီလ 

တွင် စတင်ြပင်ဆင်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

ယ-ူ၂၂ အသင်းသည် ပိင်ပဲွှစ်ခစုလုံးအတွက် 

တစ်ေပါင်းတည်း ြပင်ဆင်သွားမည်ြဖစ်ပီး 

အာဆီယံ ယူ-၂၂ ပိင်ပွဲမှာမ ူဆီးဂိမ်းပိင်ပွ ဲ

အတွက်  ကိတင်ြပင်ဆင်သည့်အေနြဖင့ ်

ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး အာရှဖလားေြခစစ်ပွဲ 

ယှ်ပိင်ခဲ့သည့်အသင်းကို    အေြခခံကာ 

ယှ်ပိင်သွားမည်ြဖစ်သည်။   ယင်းပိင်ပွဲ 

ှစ်ခုယှ်ပိင်မည့် ြမန်မာ ယ-ူ၂၂ အသင်းကုိ 

နည်းြပချပ်အြဖစ် ပုိေပါ့ဗ်က ကုိင်တွယ်မည် 

ြဖစ်သည်။    အာဆီယံ  ယူ-၂၂ ပိင်ပွဲကို 

၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှ ၂၆ ရက် 

အထ ိကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ ဖေနာင်ပင်မိ၊ (၃၁)

ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေမ ၁၂ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ ဗီယက်နမ်ိုင်င ံ

တိုတွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။

အာဆီယံ ယူ-၂၂ ပိင်ပွဲကိ ု၂၀၁၉ ခုှစ် 

ေနာက်ပိင်ုး တစ်ေကျာြ့ပန်ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး 

လာမည့်ှစ်တွင်     ပထမဆုံးကျင်းပမည့ ်

အာဆီယံအဆင့်ပိင်ပွဲလည်း ြဖစ်သည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး

အားကစားြမင့်တင ်စိတ်လန်းရ င်

ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

(ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း)(ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း)
၁။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရိှ တက သုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့် ေကာလိပ်များ၏ သင်ကားေရးဌာနများရိှေအာက်ပါဘာသာရပ်များတွင် သင်ကားေရး 
တာဝန်ေပးအပ်ိုင်ရန်အတွက်နည်းြပ၊ သုပ်ြပ (လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ခန်ထားမည်ြဖစ်ပါသြဖင် ့ သတ်မှတ်ချက်ှင့်  ကိုက်ညီေသာ 
ေလ ာက်ထားလိသုမူျားသည်ေလ ာက်လ ာများကိမုမိတိာဝန်ထမ်းေဆာင်လိေုသာ သက်ဆိင်ုရာတက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများတွင် အခမဲရ့ယ၍ူြဖစ်ေစ၊ 
သတင်းစာပါပုံစံကိ ုကွန်ပျတာစာစီ၍ြဖစ်ေစ (၂၈-၁-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန )(၂၈-၁-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန ) ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းေလ ာက်ထားိုင်ကပါသည-်

 စ် စ်
 တက သိုလ်၊ဒီဂရီေကာလိပ်၊                                                 တက သိုလ်၊ဒီဂရီေကာလိပ်၊                                                

        ေလ ာက်ထားိုင်သည့်ဘာသာရပ်များ        ေလ ာက်ထားိုင်သည့်ဘာသာရပ်များ           ေကာလိပ်များ           ေကာလိပ်များ 

 (၁) ရန်ကုန်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ ၈။ 
အေရှတိုင်းပညာ ၉။ မုဿေဗဒ ၁၀။ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာ ၁၁။ ဓာတုေဗဒ ၁၂။ ူပေဗဒ ၁၃။ သခ  ျာ 
၁၄။ သတ ေဗဒ ၁၅။ ုက ေဗဒ ၁၆။ ဘူမိေဗဒ ၁၇။ ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ ၁၈။ ကွန်ပျတာသိပ ံ 

   ၁၉။ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးှင့်ိုင်ငံေရးသိပ ံ  ၂၀။ စာကည့်တိုက်ှင့်သတင်းအချက်အလက်ပညာ

 (၂) မ ေလးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ ၈။ 
အေရှတိုင်းပညာ ၉။ မုဿေဗဒ ၁၀။ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာ ၁၁။ ဓာတုေဗဒ ၁၂။ ူပေဗဒ ၁၃။ သခ  ျာ 
၁၄။ သတ ေဗဒ ၁၅။ ကု ေဗဒ ၁၆။ ဘမူေိဗဒ ၁၇။ ကန်ုထတ်ုဓာတေုဗဒ ၁၈။ ကွန်ပျတာသပိ ံ ၁၉။ စီးပွားေရးပညာ 
၂၀။ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးှင့်ိုင်ငံေရးသိပ ံ

 (၃) ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သခ  ျာ ၅။ ေဘာဂေဗဒ ၆။ အသုံးချေဘာဂေဗဒ 
   ၇။ ဝါဏိဇ ေဗဒ ၈။ စာရင်းအင်းပညာ ၉။ စီမံခန်ခွဲမ ပညာ ၁၀။ အသုံးချစာရင်းအင်းပညာ

 (၄) ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဓာတုေဗဒ ၆။ ူပေဗဒ  ၇။ သခ  ျာ 
   ၈။ သတ ေဗဒ ၉။ ုက ေဗဒ ၁၀။ စီးပွားေရးပညာ ၁၁။ ပညာေရးသေဘာတရားှင့်ပညာေရးစီမံခန်ခွဲမ  
   ၁၂။ သင်ိုး န်းတမ်းှင့်သင်ြပနည်း ၁၃။ ပညာေရးစိတ်ပညာ  ၁၄။ ကာယှင့် ေကျာင်းကျန်းမာေရး

 (၅) ေမာ်လမိင်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ  ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ဓာတုေဗဒ ၁၀။ ူပေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ုက ေဗဒ ၁၄။ ဘူမိေဗဒ 

၁၅။အဏ ဝါသိပ ံ ၁၆။ စီးပွားေရးပညာ

 (၆) ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိင်ုးပညာ ၉။ ဓာတေုဗဒ ၁၀။ ပူေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ  ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ကု ေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၇) ေတာင်ကီးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ဓာတုေဗဒ ၁၀။ ူပေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ုက ေဗဒ ၁၄။ ဘူမိေဗဒ 

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

 (၈) စစ်ကိုင်းပညာေရးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဓာတုေဗဒ ၆။ ူပေဗဒ ၇။ သခ  ျာ ၈။ သတ ေဗဒ 
   ၉။ ုက ေဗဒ ၁၀။ စီးပွားေရးပညာ ၁၁။ ပညာေရးသေဘာတရားှင့်ပညာေရးစီမံခန်ခွဲမ  
   ၁၂။ သင်ိုး န်းတမ်းှင့်သင်ြပနည်း ၁၃။ ပညာေရးစိတ်ပညာ ၁၄။ ကာယှင့် ေကျာင်းကျန်းမာေရး

 (၉) ဒဂုံတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ ၁၀။ မုဿေဗဒ ၁၁။ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာ 

၁၂။ ဓာတေုဗဒ ၁၃။ ပူေဗဒ ၁၄။ သခ  ျာ ၁၅။ သတ ေဗဒ ၁၆။ ကု ေဗဒ ၁၇။ ဘမူေိဗဒ ၁၈။ ကန်ုထတ်ုဓာတေုဗဒ  
၁၉။ စီးပွားေရးပညာ

 (၁၀) မေကွးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ဓာတုေဗဒ ၁၀။ ူပေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ုက ေဗဒ ၁၄။ ဘူမိေဗဒ 

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ 

 (၁၁) ပုသိမ်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ဓာတုေဗဒ ၁၀။ ူပေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ုက ေဗဒ ၁၄။ ဘူမိေဗဒ 

၁၅။ အဏ ဝါသိပ ံ  ၁၆။ စီးပွားေရးပညာ

 (၁၂) ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာ ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ  ၆။ အေရှတိုင်းပညာ
  တက သိုလ် ၇။ ိင်ုငတံကာဆက်ဆေံရးပညာ ၈။ ဂျပန်ဘာသာ   ၉။ ဂျာမန်ဘာသာ ၁၀။ ရှုားဘာသာ ၁၁။ တတ်ုဘာသာ 

၁၂။ ြပင်သစ်ဘာသာ ၁၃။ ထိုင်းဘာသာ ၁၄။ ကိုရီးယားဘာသာ ၁၅။ ဘာသာေဗဒ ၁၆။ စပိန်ဘာသာ 
   ၁၇။ အီတာလျဘံာသာ ၁၈။ လူမ မုဿေဗဒ

 (၁၃) စစ်ေတွတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ဓာတုေဗဒ ၁၀။ ူပေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ုက ေဗဒ ၁၄။ ဘူမိေဗဒ
   ၁၅။ အဏ ဝါသိပ ံ ၁၆။ စီးပွားေရးပညာ

 (၁၄) မုံရာတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ  ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိင်ုးပညာ ၉။ ိင်ုငတံကာဆက်ဆေံရးပညာ ၁၀။ ဓာတေုဗဒ ၁၁။ ပူေဗဒ ၁၂။ သခ  ျာ ၁၃။ သတ ေဗဒ 

၁၄။ ုက ေဗဒ ၁၅။ ဘူမိေဗဒ ၁၆။ စီးပွားေရးပညာ

 (၁၅) မ ေလးိုင်ငံြခားဘာသာ ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ
  တက သိုလ် ၇။ ုိင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ ၈။ ဂျပန်ဘာသာ ၉။ ဂျာမန်ဘာသာ ၁၀။ ုရှားဘာသာ ၁၁။ တုတ်ဘာသာ 

၁၂။ ြပင်သစ်ဘာသာ ၁၃။ ထိုင်းဘာသာ ၁၄။ ကိုရီးယားဘာသာ ၁၅။ ဘာသာေဗဒ ၁၆။ စပိန်ဘာသာ
   ၁၇။ အီတာလျဘံာသာ ၁၈။ လူမ မုဿေဗဒ

 (၁၆) ြမစ်ကီးနားတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ဓာတုေဗဒ ၁၀။ ူပေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ုက ေဗဒ ၁၄။ ဘူမိေဗဒ 

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

 (၁၇) မုံရာစီးပွားေရးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သခ  ျာ ၅။ ေဘာဂေဗဒ ၆။ အသုံးချေဘာဂေဗဒ ၇။ ဝါဏိဇ ေဗဒ 
၈။ စာရင်းအင်းပညာ ၉။ စီမံခန်ခွဲမ ပညာ

 (၁၈) မ ေလးအေဝးသင်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိင်ုးပညာ ၉။ ဓာတေုဗဒ ၁၀။ ပူေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ကု ေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၁၉) ေတာင်ငူတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ  ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ဓာတုေဗဒ ၁၀။ ူပေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ုက ေဗဒ ၁၄။ ဘူမိေဗဒ 

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

 (၂၀) ြပည်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ဓာတုေဗဒ ၁၀။ ူပေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ုက ေဗဒ ၁၄။ ဘူမိေဗဒ 

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

 (၂၁) ထားဝယ်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ဓာတုေဗဒ ၁၀။ ူပေဗဒ ၁၁။ သခ  ျာ ၁၂။ သတ ေဗဒ ၁၃။ ုက ေဗဒ ၁၄။ ဘူမိေဗဒ 

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

 (၂၂) ရတနာပုံတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ ၁၀။ မုဿေဗဒ ၁၁။ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာ 

၁၂။ ဓာတေုဗဒ ၁၃။ ပူေဗဒ ၁၄။ သခ  ျာ ၁၅။ သတ ေဗဒ ၁၆။ ကု ေဗဒ ၁၇။ ဘမူေိဗဒ ၁၈။ ကန်ုထတ်ုဓာတေုဗဒ 
   ၁၉။ စာကည့်တိုက်ှင့်သုတပညာ ၂၀။ စီးပွားေရးပညာ

 (၂၃) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ စိတ်ပညာ ၇။ ဥပေဒပညာ 
   ၈။ အေရှတိုင်းပညာ ၉။ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ ၁၀။ မုဿေဗဒ ၁၁။ ဓာတုေဗဒ ၁၂။ ူပေဗဒ
   ၁၃။ သခ  ျာ ၁၄။ သတ ေဗဒ ၁၅။ ုက ေဗဒ ၁၆။ ဘူမိေဗဒ ၁၇။ ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ 
   ၁၈။ စာကည့်တိုက်ှင့်သုတပညာ ၁၉။ စီးပွားေရးပညာ

 (၂၄) မိတ ီလာတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၂၅) ပခုက တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၂၆) မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သခ  ျာ ၅။ ေဘာဂေဗဒ ၆။ အသုံးချေဘာဂေဗဒ ၇။ ဝါဏိဇ ေဗဒ 
၈။ စာရင်းအင်းပညာ ၉။ စီမံခန်ခွဲမ ပညာ

 (၂၇) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ 

   ၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

 (၂၈) ေကျာက်ဆည်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ ၇။ ဓာတုေဗဒ 
၈။ ူပေဗဒ ၉။ သခ  ျာ ၁၀။ သတ ေဗဒ ၁၁။ ုက ေဗဒ ၁၂။ ဘူမိေဗဒ ၁၃။ စီးပွားေရးပညာ

 (၂၉) ဟသ  ာတတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၀) ပင်လုံတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၁) မအူပင်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၂) ဘားအံတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၃) ကေလးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၄) မိတ်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ အဏ ဝါသိပ ံ 

   ၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၅) လွိင်ေကာ်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၆) လား  းတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၇) ကျိင်းတုံတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၈) ဗန်းေမာ်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၃၉) ပဲခူးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ ၇။ ဓာတုေဗဒ 
၈။ ူပေဗဒ ၉။ သခ  ျာ ၁၀။ သတ ေဗဒ ၁၁။ ုက ေဗဒ ၁၂။ ဘူမိေဗဒ ၁၃။ စီးပွားေရးပညာ

 (၄၀) ေရ ဘိုတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

 (၄၁) စစ်ကိုင်းတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ ၇။ ဓာတုေဗဒ 
၈။ ူပေဗဒ ၉။ သခ  ျာ ၁၀။ သတ ေဗဒ ၁၁။ ုက ေဗဒ ၁၂။ ဘူမိေဗဒ ၁၃။ စီးပွားေရးပညာ 

 (၄၂) ေရနံေချာင်းတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ ၇။ ဓာတုေဗဒ 
၈။ ူပေဗဒ ၉။ သခ  ျာ ၁၀။ သတ ေဗဒ ၁၁။ ုက ေဗဒ ၁၂။ ဘူမိေဗဒ ၁၃။ စီးပွားေရးပညာ

 (၄၃) ြမင်း ခံတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ ၇။ ဓာတုေဗဒ 
၈။ ူပေဗဒ ၉။ သခ  ျာ ၁၀။ သတ ေဗဒ ၁၁။ ုက ေဗဒ ၁၂။ ဘူမိေဗဒ ၁၃။ စီးပွားေရးပညာ

 (၄၄) မိုးညင်းတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ ၇။ ဓာတုေဗဒ 
၈။ ူပေဗဒ ၉။ သခ  ျာ ၁၀။ သတ ေဗဒ ၁၁။ ုက ေဗဒ ၁၂။ ဘူမိေဗဒ ၁၃။ စီးပွားေရးပညာ

 (၄၅) အမျိးသားစီမံခန်ခွဲမ ပညာ  ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ သခ  ျာ ၄။ ကွန်ပျတာသိပ ံ ၅။ ေဘာဂေဗဒ ၆။ စာရင်းအင်းပညာ
  ဒီဂရီေကာလိပ ် ၇။ သတင်းအတတ်ပညာ ၈။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာ ၉။ စီမံခန်ခွဲမ ှင့်ဝါဏိဇ ေဗဒ

 (၄၆) ေတာင်ကုတ်တက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ ၇။ ဓာတုေဗဒ 
၈။ ူပေဗဒ ၉။ သခ  ျာ ၁၀။ သတ ေဗဒ ၁၁။ ုက ေဗဒ ၁၂။ ဘူမိေဗဒ ၁၃။ မိြပအင်ဂျင်နီယာ 

   ၁၄။ အီလက်ထရန်နစ်အင်ဂျင်နီယာ ၁၅။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ  ၁၆။ စက်မ အင်ဂျင်နီယာ
   ၁၇။ ကွန်ပျတာသိပ ံ ၁၈။ ကွန်ပျတာနည်းပညာ

 (၄၇) မ လာတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ ၇။ ဓာတုေဗဒ 
၈။ ူပေဗဒ ၉။ သခ  ျာ ၁၀။ သတ ေဗဒ ၁၁။ ုက ေဗဒ ၁၂။ ဘူမိေဗဒ ၁၃။ ကွန်ပျတာသိပ ံ

   ၁၄။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန်ခွဲမ ပညာ ၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

 (၄၈) ဟားခါးတက သိုလ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ ဥပေဒပညာ ၇။ အေရှတိုင်းပညာ 
၈။ ဓာတုေဗဒ ၉။ ူပေဗဒ ၁၀။ သခ  ျာ ၁၁။ သတ ေဗဒ ၁၂။ ုက ေဗဒ ၁၃။ ဘူမိေဗဒ ၁၄။ စီးပွားေရးပညာ

   ၁၅။ မိြပအင်ဂျင်နီယာ ၁၆။ အီလက်ထရန်နစ်အင်ဂျင်နီယာ ၁၇။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ 
   ၁၈။ စက်မ အင်ဂျင်နီယာ ၁၉။ ကွန်ပျတာသိပ ံ ၂၀။ ကွန်ပျတာနည်းပညာ

 (၄၉) ဟုမ လင်းေကာလိပ ် ၁။ ြမန်မာစာ ၂။ အဂ  လိပ်စာ ၃။ ပထဝီဝင ်၄။ သမိုင်း ၅။ ဒဿနိကေဗဒ ၆။ အေရှတိုင်းပညာ ၇။ ဓာတုေဗဒ 
၈။ ူပေဗဒ ၉။ သခ  ျာ ၁၀။ သတ ေဗဒ  ၁၁။ ုက ေဗဒ ၁၂။ ဘူမိေဗဒ

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည ်-
 (က) တည်ဆဲိုင်ငံသားြဖစ်မ ဥပေဒှင့်ကိုက်ညီေသာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) ဘာသာရပ်အားလုံးအတွက် မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန် အဆင့မ်သီြူဖစ်ရမည်။ခ င်းချက်အေနြဖင့ ်စီးပွားေရးပညာဘာသာရပ်ှင့ ်ိင်ုငြံခားဘာသာ 

စကားဘာသာရပ်များအတွက် မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းတက်ရန် အဆင့်မီသူ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာအတွက် BA(Tourism)ှင့် 
သတင်းအတတ်ပညာဘာသာရပ်အတွက် BA(Journalism) ရရိှသ၊ူ အင်ဂျင်နယီာဘာသာရပ်များအတွက် အင်ဂျင်နယီာဘဲွ၊ ဗသိကုာဘဲွရရိှသမူျား 
ေလ ာက်ထားိုင်သည်။

 (ဂ) ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၃၁)ရက်ေနတွင် မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းတက်ရန် အဆင့မ်သီမူျားှင့မ်ဟာတန်းတက်ေရာက်ရန် အဆင့မ်သီ ူ
များြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သ၊ူ မဟာဘဲွရရိှပီးသမူျားှင့ ်မဟာသေုတသနဘဲွရရိှပီးသမူျားြဖစ်ပါက အသက်(၃၈)ှစ်ထက် 
မေကျာ်လွန်သူ၊ ပါရဂူဘွဲရရှိပီးသူြဖစ်ပါက အသက် (၄၀)ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်ေနတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာအတွက ် BA(Tourism)ှင့်  သတင်းအတတ်ပညာ ဘာသာရပ်အတွက် 
BA(Journalism) ရရှိသူများ၊ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များအတွက ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ၊ ဗိသုကာဘွဲရရှိသူများြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက် 
မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာများကိ ုအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရိှ မမိတိာဝန် ထမ်းေဆာင်လိေုသာ တက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများ (သိုမဟတ်ု) အဆင့ြ်မင့ပ်ညာ 
ဦးစီးဌာန(ေနြပည်ေတာ်) (သိုမဟတ်ု) အဆင့ြ်မင့ပ်ညာဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်ံုးခဲွ)သို (၂၈-၁-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန)အေရာက် ေနာက်ဆုံးထား၍ လကူိယ်ုတိင်ု 
ြဖစ်ေစ၊ အြမန်ေချာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍ြဖစ်ေစ တင်သွင်း ေလ ာက်ထားရမည်။
၄။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ ပညာအရည်အချင်းအတွက် ဘွဲလက်မှတ်/ေထာက်ခံစာမိတ ၊ အသက်အေထာက်အထားအတွက ်
အေြခခံပညာအထက်တန်း/ တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ ကို ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
၅။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့်ကုိက်ညီသည့် ေလ ာက်ထားသူများသည် မိမိေလ ာက်လ ာတင်သွင်းခ့ဲသည့် သက်ဆုိင်ရာတက သုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ 
ေကာလိပ်များတွင ်ေရးေြဖစာေမးပွဲဝင်ေရာက်ေြဖဆိုပီး၊ ေအာင်ြမင်လ င်လူေတွစာေမးပွဲေြဖဆိုရမည်။
၆။ ပါရဂူဘွဲရရှိပီးသူများသည ်လူေတွစာေမးပွဲကိုသာ ေြဖဆိုရမည်။
၇။ ေရးေြဖစာေမးပဲွများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ တက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအစအီစ်အတိင်ုး ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ေြဖဆိရုမည့ ်
ခုံအမှတ်ှင့် ေနရာကို သက်ဆိုင်ရာတက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များတွင ်ေကညာထားမည်ြဖစ်ပါသည ်-
 စ် ေရးေြဖ ေြဖဆိုရမည့် ဘာသာရပ်                ေနရက်၊ အချနိ် စ် ေရးေြဖ ေြဖဆိုရမည့ ်ဘာသာရပ်                ေနရက်၊ အချနိ်
 (က) ြမန်မာစာ  ၁၃-၂-၂၀၂၂ နံနက် (၉)နာရီ မှ (၁၀)နာရီ
 ( ခ ) အဂ  လိပ်စာ ၁၃-၂-၂၀၂၂ နံနက် (၁၀)နာရီ မှ (၁၁)နာရီ
 ( ဂ ) အေထွေထွဗဟုသုတ ၁၃-၂-၂၀၂၂ နံနက် (၁၁)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
၈။ လူေတွစာေမးပွဲများကို သက်ဆိုင်ရာ တက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များတွင် (၁၉-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနှင့် (၂၀-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနများတွင ်
ကျင်းပမည ်ြဖစ်ပါသည်။

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

သို
  ပါေမာက ချပ်/ ေကျာင်းအုပ်ကီး
  ------------------------------ တက သိုလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ/်ေကာလိပ်

ရက်စွဲ  ၊ ---------------------------
အေကာင်းအရာ။ နည်းြပ/ သုပ်ြပ ရာထူးေလ ာက်ထားြခင်း
၁။ ---------------------------------- တက သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ/်ေကာလိပ်တွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ   
----------------------------- ဘာသာရပ် နည်းြပ/သုပ်ြပ ရာထူးသို ေလ ာက်ထားအပ်ပါသည်။
၂။ က န်ေတာ်/ က န်မှင့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည ်-
  (က) အမည် -----------------------------------------------------------------------------------
  (ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ် ----------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဂ) ေမွးေနသက ရာဇ် -----------------------------------------------------------------------------------
  (ဃ) လူမျိး ----------------------------------------------------------------------------------- 
 (င) ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) လက်ရှိပညာအရည်အချင်းှင့ ် -----------------------------------------------------------------------------------
   ေအာင်ြမင်သည့်ှစ ် ----------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဆ) အဖအမည် -----------------------------------------------------------------------------------
   အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ ် -----------------------------------------------------------------------------------
   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ် -----------------------------------------------------------------------------------
   အလုပ်အကိုင် ------------------------------------------------------------------------------------
  (ဇ) အမိအမည် -----------------------------------------------------------------------------------
   အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ ် -----------------------------------------------------------------------------------
   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ် -----------------------------------------------------------------------------------
   အလုပ်အကိုင် -----------------------------------------------------------------------------------
  (ဈ) ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င်  -----------------------------------------------------------------------------------
   အလုပ်အကိုင်ှင့ ်ဌာန ----------------------------------------------------------------------------------- 
 (ည) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အြပည့်အစုံ -----------------------------------------------------------------------------------
   ဖုန်းနံပါတ် -----------------------------------------------------------------------------------
  (ဋ) အမဲတမ်းလိပ်စာ အြပည့်အစုံ  -----------------------------------------------------------------------------------
   ဖုန်းနံပါတ် -----------------------------------------------------------------------------------
၃။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းတိုကိ ုပူးတွဲေပးပိုအပ်ပါသည ်-
  (က) လိုင်စင်အရယ်ဓာတ်ပု ံ(၂)ပုံ
  (ခ) ပညာအရည်အချင်းအတွက ်အေထာက်အထားမိတ ှင့် ဘွဲလက်မှတ်မိတ 
  (ဂ) အမှတ်စာရင်းမိတ 
  (ဃ) အေြခခံပညာအထက်တန်း/ တက သိုလ်ဝင် စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ်မိတ 
  (င) လူမ ေရးေဆာင်ရက်ချက်အကျ်းချပ်
  (စ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ 

ေလးစားစွာြဖင် ့
        လက်မှတ် ----------------------------
            အမည်  ----------------------------

ဓာတ်ပုံ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

ကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာနဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းနည်းြပ၊ သုပ်ြပ ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာနရှိပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ ်

များတွင် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ရာထူးေနရာများလစ်လပ်လျက်ရှိပါသြဖင် ့ေလ ာက်ထား 

လိုသူများသည ်ေလ ာက်လ ာများကိုနီးစပ်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များတွင်အခမဲ့

ရယူ၍ေလ ာက်ထားိုင်ကပါသည ်-

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည ်-

 (က) တည်ဆဲိုင်ငံသားြဖစ်မ ဥပေဒှင့်ကိုက်ညီေသာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) စာေပဘာသာရပ်များ (ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာ၊ သခ  ျာ၊ ဓာတ၊ု ပူ၊သတ ေဗဒ၊ 

  ုက ေဗဒ၊ ပထဝီဝင်၊ သမိုင်း၊ေဘာဂေဗဒ)အတွက်ပါရဂူဘွဲ(သိုမဟုတ်)

  မဟာသုေတသနဘွဲ(M.Res)(သိုမဟုတ်)မဟာဘွဲ(သိုမဟုတ်)ဂုဏ်ထူး 

  တန်းဘွဲ(သိုမဟုတ်) မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးသူ

  ြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ပညာေရးဘာသာရပ်များ(ပညာေရးသေဘာတရား၊ ပညာေရးစတ်ိပညာ) 

  ှင့် သင်ြပနည်းဘာသာရပ်များအတွက် ပါရဂူဘဲွ(ပညာေရး) (သုိမဟုတ်)

  မဟာပညာေရးဘဲွ(သိုမဟတ်ု) မဟာအရည်အချင်းစစ် သင်တန်း ေအာင်ြမင် 

  ပီးသူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ပညာေရးဖံွဖိးမ ဘာသာရပ်များအတွက် (စက်မ ၊ ပန်းချ၊ီ ဂတီ၊ အမ်ိတွင်းမ ၊ 

  ကာယ၊ စိုက်ပျိးေရး)ပညာေရးဘွဲရရှိပီး(သိုမဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာဖွံဖိး

  ေရးဘာသာရပ်ဘဲွရရိှပီးမဟာအရည်အချင်းစစ် ေအာင်ြမင်ပီးသြူဖစ်ရမည်။

 (င) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁)ရက်ေနတွင်သတ်မှတ်ထားေသာဘာသာရပ် 

  များ၌ ပါရဂဘဲွူရရိှပီးသမူျားြဖစ်ပါကအသက်(၄၀)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သ၊ူ 

  မဟာသုေတသနဘဲွ(M.Res)၊ မဟာပညာေရးဘဲွ၊ မဟာဘဲွ ရရိှပီးသူများ 

  ြဖစ်ပါကအသက်(၃၈)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သ၊ူဂဏ်ုထူးတန်းဘဲွ (သိုမဟတ်ု)

  မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးသူြဖစ်ပါကအသက် (၃၅)ှစ် 

  ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ) ေဒသမေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများမှ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ကိုက်ညီ 

သူများသည် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ အြဖစ်ေြပာင်းလဲတာဝန်ထမ်းေဆာင်လုိပါကမိမိတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ြပချက်ရယူပီးနီးစပ်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

များသို တိုက်ိုက်ေလ ာက်ထား၍ စာေမးပွဲဝင်ေရာက ်ေြဖဆိုိုင်သည်။  

၄။ အြခားဝန်ကီးဌာနများမှ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများသည် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ကုိက်ညီမ  

ရှိပါကမိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည် ့ဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ 

ခွင့်ြပချက်ရယ၍ူ နီးစပ်ရာပညာေရးဒီဂရေီကာလိပ်များသုိ တိက်ုိက်ု ေလ ာက်ထား၍ 

စာေမးပွဲဝင်ေရာက်ေြဖဆိုိုင်သည်။

၅။ ေလ ာက်လ ာပုံစံှင့်အတူေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများပူးတွဲတင်ြပရမည ်-

 (က) ပညာအရည်အချင်းအေထာက်အထားအတွက် ဘဲွလက်မှတ်ှင့် အသက် 

  အေထာက်အထားအတွက် တက သိလ်ုဝင် စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်မတိ 

 (ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ 

၆။ ေလ ာက်လ ာများကိ ု(၂၈-၁-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန)ေနာက်ဆုံးထား၍လကူိယ်ု 

တိုင်ြဖစ်ေစ၊ အြမန်ေချာပိုြဖင့်ြဖစ်ေစနီးစပ်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များသိုေပးပို 

ေလ ာက်ထားိုင်သည်။

၇။ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ကိုက်ညီသည့် ေလ ာက်ထားသူများသည် မိမိ 

ေလ ာက်လ ာ တင်သွင်းခဲသ့ည့် သက်ဆိင်ုရာပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိများတွင် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ အစီအစ်အတိုင်းေရးေြဖစာေမးပွဲဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရမည်။ ေြဖဆိုရမည့် 

ခံုအမှတ်ှင့် ေနရာကုိသက်ဆုိင်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များတွင်ေကညာမည်ြဖစ် 

ပါသည် -

 (က) ြမန်မာစာ (၁၃-၂-၂၀၂၂) နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၀)နာရီ

 (ခ) အဂ  လိပ်စာ (၁၃-၂-၂၀၂၂) နံနက်(၁၀)နာရီမှ (၁၁)နာရီ

 (ဂ) အေထွေထွဗဟုသုတ (၁၃-၂-၂၀၂၂) နံနက်(၁၁)နာရီမှ (၁၂)နာရီ

၈။ လူေတွစာေမးပွဲများကိုသကိဆိုင်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များတွင ်(၁၉-၂-

၂၀၂၂)ရက်မှ (၂၀-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။

 ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာနဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ပဲခူးလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-သကမ/၁၀၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၂/ခ)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ေဒ တင်တင်ြမင့်(HZA-၂၄၄၅၇၄)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်(၁)ကွက်ှင့် 

ရန်ကု်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ပဲခူးလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-သကမ/၁၀၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၃/က)၊ (၃၃/ခ)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ဦးခင်ေကျာ်(TKA-၀၄၇၄၈၃)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ြမကွက်(၂)ကွက်၊ စုစုေပါင်း 

ေြမကွက်(၃)ကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ ဖုံစီ[၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၃၅၉၂]က အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ဂရန်အမည်ေပါက်များထံမှ (၁၆-၁-၂၀၁၂)ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၊ အထူး 

ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ မှတ်ပုတံင်အမှတ်-၁၆၁၀/၂၀၁၂၊ ၁၆၁၁/၂၀၁၂၊ ၁၆၁၂/၂၀၁၂)ရရိှထားပီး ၎င်းမှ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 

ဝန်ခံေြပာဆိုေသာေကာင့ ် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းက ်ုပ်တိုထံသို စာရက်စာတမ်းမူရင်း ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း

အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမိုးမင်းေဆွ        ေဒ ခင်မာွယ်              ဦးေအာင်မျိးသူ                ေဒ နန်းစုြမတ်ိုးထွဋ်ဦးမိုးမင်းေဆ ွ       ေဒ ခင်မာွယ်              ဦးေအာင်မျိးသ ူ               ေဒ နန်းစုြမတ်ိုးထွဋ်

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

(စ်-၁၄၄၀၄)        (စ်-၁၄၂၆၂)              (စ်-၁၇၄၆၂)                   (စ်-၁၇၅၉၀)(စ်-၁၄၄၀၄)        (စ်-၁၄၂၆၂)              (စ်-၁၇၄၆၂)                   (စ်-၁၇၅၉၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

Legal Chance Office: အမှတ်(၄၈)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊Legal Chance Office: အမှတ်(၄၈)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ(်၁)လမ်း၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၇၅၆၈၂၁၊ ၀၉-၄၃၁၆၇၂၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၂၁၁၂ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၇၅၆၈၂၁၊ ၀၉-၄၃၁၆၇၂၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၂၁၁၂

အမှားြပင်ဆင်ြခင်းအမှားြပင်ဆင်ြခင်း
(၂၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် 

ေကးမံုသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ-၂၆၊ 
ေကာ်လံ(၁)ပါ       ဦးသန်းွန်  
(စ်-၃၄၁၉/၈၅)၊ တရားလ တ်ေတာ် 
ေရှေန အများသိေစရန် ေကာ်ြငာ 
တွင် အမှတ်-၁၆၀၂အမှတ်-၁၆၀၂  ဟုမှားယွင်း 
ေဖာ်ြပထားရာ အမှန် ြဖစ်ေသာ 
အမှတ်-၁၀၆၂အမှတ်-၁၀၆၂     ဟုြပင်ဆင်ဖတ်  
ပါရန်။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း 
ကန်ဘလူမိနယ်၊ အ.ထ.က(၁) သတ မ 

တန်း(B)မှ  မေမသူမွန်ှင့်  မေမသူဇွန် 
တို၏ဖခင် ဦးြမင့်မင်းထွန်း(ှင့်) ဦးြမတ် 
မင်းထွန်း[၅/ကဘလ(ိုင်)၁၆၆၉၅၈]မှာ 
တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးြမင့မ်င်းထွန်း(ခ) ဦးြမတ်မင်းထွန်းဦးြမင့်မင်းထွန်း(ခ) ဦးြမတ်မင်းထွန်း

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
{တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်း၂၀ }{တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်း၂၀ }
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားမုံး၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားမုံး၌
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၉၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၉

၁။ ဦးသက်ေဆွြမင့ ်        ှင့်  ၁။ ေဒါက်တာေဒ ခင်ေစာရီ
၂။ ေဒ ှင်းေကျာ့ေဝ   ၂။ ဦးေကျာ်ြမင့်
(၎င်းတို၏ အေထွေထွ  (Great Father Land Construction
ကိုယ်စားလှယ်စာရသ ူ Co.,Ltd)
ေဒါက်တာ ေဒ ခိုင်ခိုင်ြမင့)် 
 တရားလိုများ   တရားပိင်များ တရားလိုများ   တရားပိင်များ
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ြမယာကန်ုးရပ်ကွက်၊ တက သိလ်ုရပ်ိသာ 

လမ်း၊ အခန်း ၁၀၀၂၊ တိုက်-ေအေန(၂) တရားပိင ်ဦးေကျာ်ြမင့ ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာ 
မသိသူ)သိေစရမည်။

 သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု “ တရားပိင်များအကား ချပ်ဆိထုားသည့ ်ေြမရှင်/“ တရားပိင်များအကား ချပ်ဆိထုားသည့ ်ေြမရှင်/
အိမ်ရှင်ှင့် ကန်ထုိက်တာ တုိ(၄)ခန်းတဲွ (၁၂)ထပ်တုိက်ေဆာက်လုပ်ရန် ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ်ရှင်ှင့် ကန်ထုိက်တာ တုိ(၄)ခန်းတဲွ (၁၂)ထပ်တုိက်ေဆာက်လုပ်ရန် ှစ်ဦးသေဘာတူ 
ကတိစာချပ်အရ တရားလိုများ ဝယ်ယူထားသည့် တိုက်ခန်းသည် တရားလိုများက ကတိစာချပ်အရ တရားလိုများ ဝယ်ယူထားသည့ ်တိုက်ခန်းသည် တရားလိုများက 
လက်ရိှထားေနထိင်ုအသုံးြပပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာတိက်ုခန်းြဖစ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာေပးလက်ရိှထားေနထုိင်အသံုးြပပုိင်ခွင့်ရိှေသာတုိက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာေပး
ေစလုိမ ှင့်ယင်းတုိက်ခန်းသုိ တရားလုိများက ဝင်ထွက်သွားလာေနထုိင်အသံုးြပြခင်း  ေစလုိမ ှင့်ယင်းတုိက်ခန်းသုိ တရားလုိများက ဝင်ထွက်သွားလာေနထုိင်အသံုးြပြခင်း  
အား ဟန်တားပိတ်ပင်ေှာင့်ယှက်ြခင်း မြပေစသည့် အမဲတမ်းတားဝရမ်းထုတ်ဆင့် အား ဟန်တားပိတ်ပင်ေှာင့်ယှက်ြခင်း မြပေစသည့ ်အမဲတမ်းတားဝရမ်းထုတ်ဆင့ ်
ေပးေစလိမု ” ေပးေစလိမု ” ရလိေုကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 
သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပ 
ေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံး အခွင့်အမိန်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ် 
၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့် အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၎င်း
ေရှေနှင့်ပါေစ၍ ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်ေန (၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆန်း 
၉ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလို 
စဲွဆုိချက်ကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ၊ုံးသို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သိေစရမည်မှာ 
အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ ်ေနရက်တွင်သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် 
ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင်တရားလုိက ကည့် လုိသည့် စာရက်စာတမ်း 
များှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့် 
အတူယူေဆာင်လာရမည်။  သိုတည်းမဟုတ်  သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                            (ြမတ်စံ)(ြမတ်စံ)
                                                                      ခိုင်တရားသူကီး                                                                      ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ေြမတိုငး်ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၂)၊ သုဒဿန(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၉/က)၊ ေြမ 

အကျယ်အဝန်း - အလျားxအနံ (၂၀ေပx၆၀ေပ)ဦးလှေရ [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၀၈၇၉]အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး၊ 
ယင်းေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင်ချပ်ဆုိေသာ 
အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်းစာချပ်အမှတ်-၃၆၄၀/၂၀၂၁ြဖင့်ပုိင်ဆုိင်ထားကေသာ ဦးစိန်ဝင်း[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၇၃၇၁၃]၊ ေဒ ခင်ခင်ဝင်း 
[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၂၅၅၆]၊ ဦးေအးဝင်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၄၆၄၉]၊   ဦးေဇယျာမင်း[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၃၄၉၃၂]ထံမှ  အေထွေထွ 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၉၀၂၈/၂၀၂၁ အရ လ ဲအပ်ခံထားရသ ူေဒ ခင်နန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၁၃၈၉]မှေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု
အဆိုြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ များကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)
အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၉)၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၆၉)၊ ဗုိလ်ြမင့် 
ေအာင်လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ဦးဝမ်ရိှန်(CG-၀၅၃၅၃၄)
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက် ဦးဝမ်ရှိန်(CG-၀၅၃၅၃၄)ကွယ်လွန် 
သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေအးြမင့်[၁၂/သဃက 
(ိုင်)၀၄၉၈၄၆]ထံမှ GP အမှတ်- ၃၇၀၂/ 
၁၅-၆-၂၀၂၁ြဖင့်ရရိှသူ ဦးေကာင်းေဇာ်ထက် 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၁၉၂၁]မှ ဇနီး ေတာ်စပ် 
ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်း၊ ပါဝါ၊ 
ပါဝါကျမ်းကျနိ်ှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)မူရင်းတုိ တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန်      ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးရာ  ဝဲဘက်(၂၀'x၆၀')တွင် (၁)ထပ် 
အုတ်ကာ၊    သွပ်မိုးအေဆာက်အဦရှိပီး 
ေဒ ေအးြမင့်မိသားစုေနထိုင်ပီး ယာဘက် 
(၂၀'x၆၀')(၂)ထပ်အုတ်ကာ၊     သွပ်မိုး 
အေဆာက်အဦတွင် GP ဦးေကာင်းေဇာ  ်
ထက်မှ ဝယ်ယူထားပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ GP 
ဦးေကာင်းေဇာ်ထက်မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ် ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ှင့အ်ေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံု 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ ်နည်းအတိုင ်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

"ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာြခင်း""ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာြခင်း"
သံြဖရာ၊ မိလှမိ၊ ေရတာရှည်မိနယ်၊ ေတာင်ငူ 

ခိုင်ရှိ "Lubrimax Gold" (စက်ဆီ၊ ေချာဆီအမျိးမျိး)
တိုကို Kyaw Ye Win Export Import Co.,Ltd. ကုမ ဏီ 
မှတ်ပုတံင်အမှတ် (၁၀၃၄၁၀၂၇၄)က ေအာက်ပါကန်ုအမှတ် 
တံဆိပ်ကို  မူပိုင်သုံးစွဲရန ် ရန်ကုန်မိ၊   စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံး၌   စာချပ်အမှတ် - ၄/၃၆၀၅ ြဖင့် (၁၅-၁၀-
၂၀၂၁)ရက်၌ မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ပါသည-်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား

အထက်ပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို မိမိတိုကုမ ဏီမှ 
ထတ်ုလပ်ုြဖန်ချေိသာ "Lubrimax Gold"(စက်ဆ၊ီ ေချာဆ ီ
အမျိးမျိး)တိုကို စက အိတ်အမျိးမျိး၊ ပလတ်စတစ်အိတ် 
အမျိးမျိး၊ စက ဘူးအမျိးမျိး၊ စက ရက်၊ စက ပတ်အမျိးမျိး၊ 
အသားတံဆိပ်အမျိးမျိးတုိ၌ သုံးစဲွ၍ ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း 
လုံး တင်ပိုေရာင်းချလုပ်ကိုင်မည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ယင်းကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိကိ ုတိက်ုိက်ုြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ 
ြဖစ်ေစ၊ ပုံတူပုံမှား၊ ဆင်တူယိုးမှား၊ သံတူေကာင်းကွဲှင့ ်
ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေအာင ် ြပလုပ်သုံးစွဲြခင်းမြပက 

ပါရန်ှင့် ထိုသိုြပလုပ်သုံးစွဲသူများကို ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ဦးေဇယျာေအာင်(LL.B)ဦးေဇယျာေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၅)
အမှတ်(၆၃)၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၃)၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၇၇၄၃၈၀ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၇၇၄၃၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၁၂၀)

ရပ်ကွက် ေြမကွက်အမှတ်(၃၀၁)ေြမကွက်အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀) ပါမစ် 

ေြမအား လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူဦးိုင်ဝင်း[၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 

၀၂၉၇၇၀]ထံမှ က ု်ပ်ဦးသိန်းုိင်ထွန်း[၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၃၄၂၆၆]က ဝယ်ယူ 

ရန်အတွက် ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ေပးအပ်ပီး 

ြဖစ်ပါ၍ ယခေုကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ တစ်ပတ်အတွင်း ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 

စာရက်စာတမ်းအြပည့်အစံုြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါ 

သည်။

ဦးသိန်းိုင်ထွန်း[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၃၄၂၆၆]ဦးသိန်းိုင်ထွန်း[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၃၄၂၆၆]

အမှတ်(၁၀၁၁)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၁၁)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၈၈၈၇ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၈၈၈၇

လင်မယားအြဖစ်မှ တရားဝင်အပီးအပိုင်ကွာရှင်းလင်မယားအြဖစ်မ ှတရားဝင်အပီးအပိုင်ကွာရှင်း

ြပတ်စဲပီးေကာင်း ေကညာချက်ြပတ်စဲပီးေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မေဟာ်သဓာလမ်း၊ အမှတ်(၂၄)

(ေတာင်ကီးမိ၊ ေအးသာယာမိသစ်၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ အမှတ-်၂၉/၆၁)ေန ေဒ သိဂ   ထွန်း 

[၈/ကမန(ိုင်)၀၅၉၉၇၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဂိ   ထွန်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးသန်ဇင်သက်[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၃၄၇၃၄]သည် 

ဇနီးြဖစ်သူအေပ  အိမ်ေထာင်ဦးစီး/ခင်ပွန်းတစ်ဦး၏ တာဝန်ဝတ ရားပျက်ကွက ်

ေဖာက်ဖျက်မ ၊ ဂုဏ်သိက ာှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ညိးွမ်းထိခုိက်ေစသည့် ြပကျင့်မ များ 

သည်းမခံုိင်ေအာင် အကိမ်ကိမ်ြပကျင့်ကျးလွန်မ များေကာင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ သိဂ   ထွန်း 

ှင့် (၁-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်၊ လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှးေရှေမှာက်၌ ှစ်ဦးသေဘာတူလက်မှတ်ေရးထိုး၍ တရားဝင်အပီး 

အပိင်ုကွာရှင်းြပတ်စခဲဲ့ကပီးြဖစ်ပါသည်။ သမီးငယ်ှစ်ဦးကိ ုမခိင်ြဖစ်သ ူေဒ သဂိ   ထွန်းမှ 

တရားဝင ်အုပ်ထိန်းြပစုေစာင့်ေရှာက်လျက်ရှိပါသည်။

ေဒ သဂိ   ထွန်းသည် ဦးသန်ဇင်သက်ှင့ ်လင်မယားအြဖစ်မှ တရားဝင်အပီးအပိင်ု 

ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်သြဖင့ ်လင်ခန်းမယားခန်း သက်ဆိုင်၊ ပတ်သက်ြခင်းလုံးဝမရှ ိ

ေတာ့ပါေကာင်းှင့် တစ်စုတံစ်ရာစွပ်စဲွေြပာဆိ၊ု ေှာင့ယှ်က်မ များြပလာပါက တည်ဆ ဲ

ဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂) ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂) ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)

B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L  LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.LB.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L  LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၆)၊ 

ခေရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၈၄)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရှိ ဦးလှေငွ[၁၂/
ပဇတ(ိုင်)၀၂၀၃၇၇]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
အဆိြုပသ ူဦးေဇာ်မင်းေအာင်[၉/ညဥန(ိင်ု)၁၂၈၆၃၄]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်
လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်အေရးဆိုိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် 
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)
(LL.B,D.I.L)   (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland)(LL.B,D.I.L)   (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ေကျာင်းကီးစရုပ်ကွက်၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့် 

အမည်(၁၈၆/ကံကီးေကျာင်းေြမာက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၈၄-ဆ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၄/၂၂၇)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၄၈)ဧကရှိ ေြမကွက်သည် ဦးတင်လ  င်(ဘ)ဦးဘထွန်း[၅/အတန(ိုင်) 
၀၀၃၃၆၉]ှင့် ေဒ ခင်စန်းဝင်း(ဘ) ဦးဘလွင်[၅/အတန(ိုင)်၀၀၃၃၆၈]တုိအမည်ြဖင့် 
ယခုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေသာေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါဦးပိုင်အမှတ်(၈၄-ဆ)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၈၄/၂၂၇)အား လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးတင်လ  င်ှင့် ေဒ ခင်စန်းဝင်း 
တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်
ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွများအနက်မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို(၂၇-၁၂-၂၀၂၁)
ရက်ေနတွင်ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ယင်းေြမကွက်ှင့်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစား
ခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍(၁၅)ရက် 
အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့် 
သူမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမ (စ်-၁၇၁၉၈/၂၀၂၁)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ ေအးမ (စ်-၁၇၁၉၈/၂၀၂၁)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၆၃၇၈)၊ ြမတ်ေလး(၃)လမ်း၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ဥတ ရသီရိမိ၊ အမှတ်(၆၃၇၈)၊ ြမတ်ေလး(၃)လမ်း၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ဥတ ရသီရိမိ၊ 
ေနြပည်ေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၅၅၇၉ေနြပည်ေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၅၅၇၉

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်    ဦးဟန်ေသာ်ဇင်[၁၂/

ပဇတ(ုိင်)၀၃၀၆၉၃]သည်    YGN- 
3I/5394  ယာ်၏    အခွန်ကစိ စစိစ် 
ေဆာင်ရက်ြခင်းပုံစံ    (၁)ှင့ ် 
ဝင်ေငွခွန်ေတာင်းခံလ ာ ေပျာက်ဆံုး 
သွားပါသြဖင့ ်     ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန် ေမတ ာ 
ရပ်ခံအပ်ပါသည်။

Ph:-09-451304834Ph:-09-451304834



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၆၉)၊ သစ်စက်လမ်း၊ (၁၅)ရပ် 

ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနထုိင်သူ ဦးေဇာ်ိင်ုဦး(ဘ) 

ဦးချစ်စံ [၉/ခအဇ(ိုင်)၀၁၃၃၇၇]မှ ဦးေဇယျာလင်း (ဘ)

ဦးတင်ြမင့် [၇/လပတ(ိုင်)၁၀၀၆၃၅]အမှတ် (၂၇)၊ ထူပါုံ 

(၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန 

ထိုင်သူထံသို အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ(အမှတ်- 

၉၆၆၂/၂၀၂၀)ြဖင့လ် ဲအပ်ထားမ အေပ  လပ်ုငန်းကစိ ရပ်များ 

ပီးဆုံးေသာေကာင့ ်ယေနမှစ၍ ပ်ုသမ်ိးေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးeာဏ်လင်းေအာင်(LL.B)(C.B.L)ဦးeာဏ်လင်းေအာင(်LL.B)(C.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်/၁၅၉၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်/၁၅၉၁၄)

အမှတ်(A-194၊ မုဒိတာအိမ်ရာ)၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(A-194၊ မုဒိတာအိမ်ရာ)၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၃၉၈၄၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၃၉၈၄၉
အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  (၁)-ရပ်ကွက်၊  သုမိတ ာ(၂၂)လမ်း၊ 

အမှတ်-(၈၆၅/၁)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၊ လူေနရပ်ကွက်(-)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၈၆၅)၊ ဧရိယာ(၁၂၅၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား 

ေြမကွက်ှင့ ်ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာမတ ီမိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းမှတ်တမ်းတွင် 

ဦးအုန်းမိင်ှင့် ဦးတင်ေအာင်တို၏ အမည်ြဖင့်မှတ်သားတည်ရှိပီး အဆိုပါေြမကွက ်

အနက်မှ (အေရှဘက်ြခမ်း)ရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၈၆၆)ှင့် ကပ်လျက်ရှိေသာ ဧရိယာ 

(၁၂.၅ေပx၅၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့်ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

ဦးတင်ေအာင်၏ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ သီတာမျိး [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၆၁၅၃၃]

ှင့် ေဒ နီလာလ  င်(ခ) ေဒ တင်တင်ေထွး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၅၈၅၉]တိုထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအးမင်းခိုင[်၁၄/မမက(ိုင်)၂၄၀၂၇၀]မှ(၂၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင ်

ေငွအေကျေပးေချ၍ ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

                                          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၇)                                          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၇)

                                               ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉- ၇၉၉၆၁၅၂၀၃                                               ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉- ၇၉၉၆၁၅၂၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇)၊ ရာဇသူရ(၁၄/ခ)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၆၂/ခ)ဟုေခ  

တွင်ေသာ (အလျား ၂၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးေအာင်မင်းှင့ ်ဦးေသာင်းေရ  အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်၏တရားဝင် 
မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း(အလျား ၁၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်ထပ(်RC)
တိုက်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ 
ဦးညိတင့[်၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၃၃၆၁၈]မှ ဥပေဒှင့အ်ည ီေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ဦးဝင်းိုင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၁၀၄၄]မှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက်စရန်ေငွအချိကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။                     
၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍    
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)LL.B ေဒ မိုးယုွယ် ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)LL.B ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
 Ph-09-954280932 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L. WIPO(Switzerland) Ph-09-954280932 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L. WIPO(Switzerland)
 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ Ph: 09-420080932, 09-977402677 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ Ph: 09-420080932, 09-977402677
 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပုတီးကုန်း 

အ.ထ.က တက သိလ်ုဝင်တန်းမှ မယ် 

ွယ်ထွန်း၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးရမဲင်း 

ထိုက်[၇/အဖန(ိုင်)၀၇၅၉၃၅]ြဖစ်ပါ 

သည်။                  ဦးရမဲင်းထိက်ုဦးရဲမင်းထုိက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ နာနတ်ေတာလမ်း၊ အမှတ်(၂၄/က-၂)၊ 

(၄-လ ာ)(ေြခရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၂'x၄၃')ရိှ တုိက်ခန်းှင့်တကွ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူ      
ပိုင်ဆိုင်၍လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ချန် တ်ဟွန်း(ခ)
ေဒ ခင်ခင်တင့်[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၃၂၃၁၆]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်၎င်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်
ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ (မူရင်း) အေထာက်အထားြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၇၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၇၇)
အမှတ်(၅၀)၊ အခန်း(A-၂၀)၊ ပ-ထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၀)၊ အခန်း(A-၂၀)၊ ပ-ထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-425025382ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-425025382

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ 
အမှတ်(၅၇)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ (၃လ ာ)အမှတ်(၅၇)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ (၃လ ာ)

ေြခရင်းခန်း၊ ေပ(၁၂ေြခရင်းခန်း၊ ေပ(၁၂၁၂x၅၀)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့်တိုက်ခန်းအား x၅၀)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့်တိုက်ခန်းအား 
ဝယ်ယူရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ဝယ်ယူရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပူးတွဲပါ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် အဆက်အစပ် 
များြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူဦးဟိန်းထက်လ[ူ၁၂/ ရပသ(ိုင်)၀၇၇ 
၆၈၀]ထမှံ ဦးသန်ဇင်ဦး[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၅၄၃၈၁]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိ
သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တက ွ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်
ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားေသာရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့် အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)ဦးဘုန်းြမင့(်ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ပန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၂၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၄၂)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမအကျယ ်

ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးမျိးမင်းဦး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၀၂၅၆]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှ

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီသည့်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြဖြဖေသာ်ေဒ ြဖြဖေသာ်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၈၄၄/၂၀၁၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၈၄၄/၂၀၁၅)

အမှတ်(၃၂)၊ ပထမထပ်၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၂)၊ ပထမထပ်၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၆၉၉၅၊ ၀၉-၇၇၇၂၀၅၈၈၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၆၉၉၅၊ ၀၉-၇၇၇၂၀၅၈၈၈

သတိေပးအပ်ပါသည်သတိေပးအပ်ပါသည်
က န်မ၏ ဖခင် ဦးေအာင်ေရ [၁၃/လရန(ိုင်)၀၂၉၇၂၀]ှင့် မိခင် 

ေဒ ေအးကာ[၁၃/လရန(ိုင်)၁၀၉၁၈၄]သည် (၁၉၆၇) ခုှစ်ကတည်းက 

အိမ်ေထာင်ကျပီး သမီး(၃)ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။

ဖခင ်ဦးေအာင်ေရ မကွယ်လွန်မ ီမိခင ်ေဒ ေအးကာ[၁၃/လရန(ိုင်) 

၁၀၉၁၈၄] အမည်ြဖင့် လား  းမိ၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ နယ်ေြမ(၁၁)၊ 

ဦးပိင်ုအမှတ်(၆၀)ေြမချန်ိဧရယိာ(၀.၁၁၁)ဧက အမ်ိခေံြမဝိင်ုးအား၊ ဂရန်သက် 

တမ်းတိုးရင်း က န်မ၏မခိင် အမည်ြဖင့ ်ေြပာင်းလေဲပးခဲ့ပီး၊ ယခအုချန်ိအထ ိ

မိခင် ေဒ ေအးကာ[၁၃/လရန(ုိင်)၁၀၉၁၈၄]အမည်ှင့်သာရိှေနခ့ဲပါသည်။

သိုပါ၍ က န်မတိုညအီစ်မများ မသရိှိဘ၊ဲ အထူးသြဖင့ ်က န်မ မှင်းခိင်ု 

[၁၃/လရန(ိုင်)၀၇၈၇၄၈]မသိရှိဘဲ အထက်ေဖာ်ြပပါ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၀)၊ 

ရပ်ကွက်(၈)၊ နယ်ေြမ(၁၁)၊ ေြမချနိ်ဧရိယာ(၀.၁၁၁)အိမ် ခံေြမဝိုင်းအား 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းြခင်းများြပ 

လုပ်ခ့ဲပါက တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးအပ်ပါသည်။

 မှင်းခိုင်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၇၈၇၄၈]မှင်းခိုင်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၇၈၇၄၈]

 ရပ်ကွက်(၈)၊ နယ်ေြမ(၁၁)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၆၀) ရပ်ကွက်(၈)၊ နယ်ေြမ(၁၁)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၆၀)

 အမှတ်(၂၂)၊ လုံေလာ့ရပ်၊ လား  းမိ။ အမှတ်(၂၂)၊ လုံေလာ့ရပ်၊ လား  းမိ။

 Ph:09-778252396 Ph:09-778252396



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၅၈)၊ (အလျား၄၂ေပx အနံ 

၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ကီးအနက်မှ (အလျား၂၀ေပx အနံ၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ (ဂရန်မိတ ြခမ်း)ေြမကွက ်
ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ပုပ ားလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၅၈/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေြမအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း
ှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးထွန်းေအာင(်K/RGN-၀၀၃၈၅၈)အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ၎င်းထံမ ှေရာင်းသ ူေဒ ိုဇာ[၁၃/ကလတ(ိုင်) 
၀၀၁၂၆၂]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများအရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန်ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ပန်းေရ ရည်သင်း[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၉၇၇၆]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထ ံကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါ 
က အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

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

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

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၆၆)၊ (အလျား ၄၀ေပx အန၆ံ၀ 

ေပ)အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိရာှင့ ်အိုးအိမ် 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ဦးဝင်းြမင့် (WKA-၀၂၆၆၀၉)အမည်ေပါက်ပီး၊ ေရာင်းသူ ဦးေဇာ်မင်းေထွး[၉/တသန(ိုင်)၁၂၄၉၂၈]မှ 

အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများအရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန် ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွ ဦးသန်ေဇာ်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၈၆၇၂၂]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ဤပါမစ်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အေပ   ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

                                                          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၂/က)၊ (အလျား ၂၀ေပxအန ံ၆၀ေပ)၊ 

(၁၂၀၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 
မိဂသီ(၂၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၅၂/က)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်၏အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေရာင်းသူ ဦးေနလင်းဦး [၇/ဖမန(ိုင်)၀၉၆၀၁၆]အမည် 
ေပါက်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးဟန်မင်းိုင[်၈/
မကန(ိုင်)၁၂၇၄၆၄]ှင့် ေဒ ှင်းအိလ  င် [၈/မဘန(ိုင်)၀၇၅၃၈၆]တိုမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထကံန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

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

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

ကိုမျိးဝင်း(ခ) မုဟမ ဒ်ဖာရတ်ှင့် အများသိေစရန်ကိုမျိးဝင်း(ခ) မုဟမ ဒ်ဖာရတ်ှင့် အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ စကားဝါလမ်း၊ အမှတ်(၂၆၀)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မေအးေအးမိုး(ခ) 

စမီားဘ[ီ၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၆၉၂၃၅]ှင့ ်မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိနယ်၊ သရီိမိင်ရပ်ကွက်၊ သရီိမိင်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၈)ေန ကိမုျိးဝင်း(ခ) 
မဟုမ ဒ်ဖာရတ်[၁၀/မလမ(ိင်ု)၂၃၇၁၇၂]တိုသည် (၂၃-၃-၂၀၁၃)ရက်ေနတွင် ေနကာဟ်ြပထမ်ိးြမားခဲ့ပီး သားတစ်ဦးထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူမ ှဇနီးအား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာှိပ်စက်ည်းပန်းြခင်း၊ တာဝန်ယူမ ၊ တာဝန်ခံမ မရှိြခင်း၊ (၂၀၂၀)ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစပီး 
ဇနီးှင့်ကေလးတိုအား မည်သည့်အေထာက်အပံ့၊ အဆက်အသွယ်ေပါင်းသင်းဆက်ဆံြခင်းမရှိ၍ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင ်
ခင်ပွန်းအြဖစ်မှ အပီးအြပတ်ကွာရှင်းြပတ်စဲခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ဇနီးြဖစ်သူမှ သက်ဆုိင်ရာဘာသာေရးအဖဲွ၊ ဓမ သတ်ဌာနထံ အစ လာမ် 
ဥပေဒအရ လင်ခန်း-မယားခန်းအပီးြပတ်စဲြခင်းဆိုင်ရာဆုံးြဖတ်ချက်ရယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေနမှစ၍ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးမည်သိုမ 
ပတ်သက်စပ်ဆိုင်ြခင်းလုံးဝ(လုံးဝ)မရှိေတာ့ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်နည်းလမ်းေပါင်းစုံြဖင့် အင်တာနက ်(Facebook)ေပ တင်၍ 
ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေအာင် ဆက်လက်ြပလုပ်ပါက မေအးေအးမုိး(ခ) စီမားဘီမှ တည်ဆဲဥပေဒအရေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ကိုမျိးဝင်း(ခ) မုဟမ ဒ်ဖာရတ်ှင့်အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ                            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ                            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
မေအးေအးမိုး(ခ) စီမားဘီ                ဦးြမတ်သန်းဦး[B.A(Eco:), H.G.P, D-A(1)]မေအးေအးမိုး(ခ) စီမားဘီ                ဦးြမတ်သန်းဦး[B.A(Eco:), H.G.P, D-A(1)]
အမှတ်(၂၆၀)၊ စကားဝါ(၃)လမ်း၊             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၂၂၀)အမှတ်(၂၆၀)၊ စကားဝါ(၃)လမ်း၊             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၂၂၀)
ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။       မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀)ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။       မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၀၉-၇၈၃၅၄၂၉၀၀)

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သရက်ေတာလမ်း၊ အမှတ်(39)

A-(6)လ ာေန ေဒ သီတာ[၈/မထန(ုိင်)၀၁၂၈၄၃]၏ သားြဖစ်သူ ေကျာ်သူလ  င် 
[၈/မထန(ုိင်)၀၉၇၃၃၅]သည် မိခင်အား စိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ် 
ြပလပ်ုသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်ပါသည်။ ၎င်းှင့ပ်တ်သက် 
သည့်ကိစ အဝဝအားလုံးကိ ု  တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည ်  မဟုတ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ သီတာ[၈/မထန(ိုင်)၀၁၂၈၄၃]ေဒ သီတာ[၈/မထန(ိုင်)၀၁၂၈၄၃]
(6)လ ာ A၊ အမှတ်(39)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။(6)လ ာ A၊ အမှတ်(39)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

အများသိေစရန် အများသိေစရန် 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ယ်ယ်ေအး[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၄၆၆၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစအပ်ပါသည-်
ေဒ ယ်ယ်ေအး[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၄၆၆၁]သည် ဦးလ  င်ထွဋ်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၄၆၆၀]ှင့် 

ရန်ကန်ုမိ၊ ဆပ်ိကမ်းမိနယ် တရားုံးတွင် ှစ်ဦးသေဘာတတူရားဝင် ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သုိြဖစ်ပါ၍ လူမ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ေငွေရးေကးေရး၊ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ စသည့်ကိစ အဝဝတွင် တစ်ဦး 
ှင့်တစ်ဦး မည်သိုမ  သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ချိချိြမင့်[တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၄၃/၂၀၁၃)]ေဒ ချိချိြမင့်[တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၄၃/၂၀၁၃)]

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ (၃၉)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ (၃၉)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၅၅၃၅၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၅၅၃၅၇

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စ ာလ  င်[၈/တတက(ိုင်)၂၅၈၉၅၄]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ေတးဥယျာ်(၁၂) 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၇၈/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် ဦးလှဝင်းအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ ေပ 

(၁၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်

အေဆာက်အဦတစ်လုံးတိုအား စာရက်စာတမ်းအဆက်စပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်

ဆိင်ုထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အမ်ိခေံြမကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ စ ာ 

လ  င်၏ ခွင့ြ်ပချက်တစ်စုတံစ်ရာမရရိှဘ ဲမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ေရာင်းချ၊ 

ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ လှဒါန်း၊ အာမခ ံတင်သွင်းထားြခင်းတို လုံးဝမြပလပ်ု 

ပါရန်ှင့် ြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၁၈၃)ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့(်LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၁၈၃)

အမှတ်(၄၇၈)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၄၇၈)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၁၇၈၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၁၇၈၅
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(၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စွဲြဖင့် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၅)ပါ (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စွဲြဖင့ ်ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၅)ပါ 
ဖရီဒါဘီ(ခ) ေဒ ေဆွဇင်လတ်၊ အမှတ်(၃၁၀)၊ ွယ်သာကီ(၇)ဖရီဒါဘီ(ခ) ေဒ ေဆွဇင်လတ်၊ အမှတ်(၃၁၀)၊ ွယ်သာကီ(၇)
လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ှင့် သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ှင့ ်သက်ဆိုင်သူများသိေစရန ်
ေကာ်ြငာအား ဦးသန်းထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကာ်ြငာအား ဦးသန်းထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)ှင့် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)ှင့် 
ေဒ ခင်ေမသန်းတို၏ ေကညာချက် အေပ  အများသိေစရန် ေဒ ခင်ေမသန်းတို၏ ေကညာချက ်အေပ  အများသိေစရန် 

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
ေဒ ဖရီဒါဘီ(ခ) ေဒ ေဆွဇင်လတ်[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၇၇၄၆၄]၏လ အဲပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည-် 
ဦးသန်းထွန်းှင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွတိုတွင် သား(၁)ဦးထွန်းကားေမွးဖွားခဲ့ပီး 

ေနာက်(၂)ှစ်ေကျာ်အကာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ၎င်း၏ဇနီးအတွက် တာဝန်ယူမ ၊ တာဝန်ခံမ  
တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ပါ။ ကေလးေဆးကုသမ ခံယူေနစ်ကလည်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွအား 
ကွာရှင်းေပးရန် ည်းပန်း ိှပ်စက်မ များ ြပလပ်ုခဲ့ပီး အစ လာမ်လူကီးများှင့ ်သွာရ်လတ် 

စာချပ်ကို (၂၇-၈-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် တစ်ဖက်သတ်ေရးသားချပ်ဆိုပီး လူကံြဖင့ ်
က ု်ပ်မတ်ိေဆအွမ်ိသို ေပးပိုခဲေ့ကာင်း  န်ကားချက်အရသရိှိပါသည်။ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
သည် သားမယားတစ်ေယာက်၏ ဝတ ရားေကျပွန်ခဲပ့ါလျက် ယခကုဲသ့ို တစ်ဖက်သတ် 
ေဆာင်ရက်ြခင်းမှာ ဥပေဒှင့ ်ညွီတ်မ မရိှပါ။ သိုပါ၍ (၂၇-၈-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ စာချပ်ှင့် 
(၂၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ သတင်းစာေကာ်ြငာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များ 

သည် လုံးဝမှန်ကန်မ  မရိှဘ ဲသားတစ်ေယာက်မခိင် အမျိးသမီးတစ်ေယာက်၏ လူအခွင့် 
အေရးများ ဆုံး ံးလျက်ရိှေနပါသည်။ သိုပါ၍ သတင်းစာေကာ်ြငာပါ အေကာင်းအရာများ 
သည် မှန်ကန်မ  မရှိေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးတင့်ေအာင်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၃)ဦးတင့်ေအာင်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၃)
(ဈ/၂၉)၊ မင်းရန်ေအာင်(၅)လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။(ဈ/၂၉)၊ မင်းရန်ေအာင(်၅)လမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၀၇၇၄၊ ၀၉၅-၄၂၆၀၇၇၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၀၇၇၄၊ ၀၉၅-၄၂၆၀၇၇၄

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးထွန်းေအာင်(AV-027479)၊ ေဒ ြမြမခင် (AE-
224949)တို အမည်ေပါက်သည့ ်လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(၈)၊ လူေနရပ်ကွက်(FMI City)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၉၅)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၅၅)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(ဒီ-၃၄)၊ သဇင်(၅)
လမ်း၊ (FMI City)၊ လ  င်သာယာမိနယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ေဒ ခင်မင်းဟန်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၉၅၅၆]က ဝန်ခကံတ ိ
ြပလျက ်ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ ်
ြပလပ်ုရန် သေဘာတသူြဖင့ ်ေရာင်းချသည့ပ်စ ည်း၏ တန်ဖိုးေင ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ် 
ြပလပ်ုမ ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက   ဤသတင်းစာေကညာချက်ပါသည့ရ်က်မှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်မာသည့်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ 
ှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ြခင်းမရိှပါက ေရာင်းဝယ်မ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

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

ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၀၉၉၉၇ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၀၉၉၉၇



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ရာမရပ်ကွက်၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၂၇)၊ ပထမထပ်(ေအ-၁)၊ ဟုေခ တွင်ေသာ 

အလျား(၁၂ေပခဲွ)x အနံ (၅၀ေပ)ရိှ ေြမရှင် ဦးေအာင်သိန်းအမည်ေပါက်သည့် ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  ၂ ခန်းတဲွ (၈)ထပ်တုိက် 
အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်(ေအ-၁)၊  ေခါင်းရင်းခန်းတိုက်ခန်းှင့ ်ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လံုးတုိကုိ အပုိင်ေရာင်းချသူ ေဒ ေဌးေဌးက[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၇၄၆၅၀]မှ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့်       
ဝယ်ယူထားေသာတိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ဝန်ခံေရာင်းချခဲ့သြဖင့ ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်သည့ ်မဝင်းဝင်းသ[ူ၁၄/ဒဒရ(ိင်ု)၂၀၆၆၄၅]ှင့ ်မလင်းလင်းသ[ူ၁၄/ဒဒရ(ိင်ု)၂၄၁၉၁၅]တိုမှ အဆိပုါ တိက်ုခန်း 
အားဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ရာ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျား ှင့က်န်ကွက်လိသုမူျားမှ ခိင်ုလုေံသာမရူင်းစာရက်စာတမ်း၊ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင်ေအာင် ဆက်လက်၍ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                            မဝင်းဝင်းသူ ှင့် မလင်းလင်းသူ တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   မဝင်းဝင်းသ ူှင့် မလင်းလင်းသ ူတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)

အမှတ်-၁၀၁၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-09-778434507, 09-772766716ဖုန်း-09-778434507, 09-772766716

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၃၁)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၆)ေန 

ေဒ ဆိုဖီယာဘီဘီ(ခ)ေဒ လှလှေမ[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၂၉၇၈]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

YOU BRAND YOU BRAND အမည်အမှတ်အသားှင့ ်ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ၏ မလူတထွီင်ဖန်တီးသအူမှတ် 

တံဆိပ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပီး ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည-်

Reg No.(4/9335/2020)Reg No.(4/9335/2020)

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် စာအုပ်ှင့်စာေရးကိရိယာကုန်ပစ ည်း 

များကိ ုထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်းတုိတွင် ကပ်ိှပ်ေဖာ်ြပအသံုးြပလျက်ရိှပီး စာချပ် 

စာတမ်းုံးတွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် (4/9335/2020)(4/9335/2020) ြဖင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်သွင်းပီး 

ြဖစ်ေကာင်းှင့် စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမိန်အမှတ် 

(၆၃/၂၀၂၀)အရ (၂၀၁၉)ခုှစ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပုိင်ခွင့်ဥပေဒှင့်အညီ ‘YOU BRAND’ 

အား International Classification အဆင့်(16) ြဖင့် (၆၃/၂၀၂၀)အမိန် ၊  န်ကားချက ်

များှင့်ညီွတ်စွာ ေလ ာက်ထား၍  APPLICATION NUMBER (WFT2021045440)ရရှိ 

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်ြခင်း၊ ပုံတူ 

ပုံမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြပလုပ်ြခင်းှင့ ်တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်တုပသုံးစွဲြခင်း မြပလုပ ်

ကပါရန်ှင့ ်ထုိသုိတုပသံုးစဲွြခင်းကိ ုေတွြမင်ကားသရိပါက ြမန်မာိင်ုင၏ံတည်ဆဥဲပေဒ 

များအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ဆိုဖီယာဘီဘီ(ခ)ေဒ လှလှေမ[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၂၉၇၈]၏ ေဒ ဆိုဖီယာဘီဘီ(ခ)ေဒ လှလှေမ[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၂၉၇၈]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လှစ ာသိမ့်(LL.B,D.B.L)ေဒ လှစ ာသိမ့်(LL.B,D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၁၉၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၁၉၂)

အမှတ်(၃၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၃၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-09-421043992,09-424965375ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-09-421043992,09-424965375

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၃၁)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၆)ေန 

ေဒ ဆိုဖီယာဘီဘီ(ခ) ေဒ လှလှေမ[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၂၉၇၈]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
‘Rainbow Df Ball Pen’ ‘Rainbow Df Ball Pen’ အမည်အမှတ်အသားှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိ၊ 
စာချပ်စာတမ်းုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည-်

Reg No. (4/9336/2020)Reg No. (4/9336/2020)
အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ‘Rainbow Df Ball Pen’ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့ ်

ေဘာပင်ှင့်စာေရးကိရိယာကုန်ပစ ည်းများကိ ု  India ိုင်ငံမှ တရားဝင်ြဖန် ြဖးေရာင်း 
ချပိုင်ခွင့်ရှိသည့ ်တစ်ဦးတည်းေသာ ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန် 
အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် ေဘာပင်ှင့်စာေရးကိရိယာ ကုန်ပစ ည်းများကုိြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်း 
တုိတွင် ကပ်ိှပ်ေဖာ်ြပအသံုးြပလျက်ရိှပီး ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းံုးတွင် မှတ်ပုတံင် 
အမှတ်(4/9336/2020)ြဖင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်သွင်းပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်စီးပွားေရးှင့ ်
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏အမိန်အမှတ်(၆၃/၂၀၂၀)အရ (၂၀၁၉)ခုှစ်           
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပုိင်ခွင့်ဥပေဒှင့်အညီ ‘Rainbow Df Ball Pen’ အား International 
Classification  အဆင့် (35) ြဖင့် (၆၃/၂၀၂၀)အမိန် ၊  န်ကားချက်များှင့်ညီွတ်စွာ 
ေလ ာက်ထား၍ APPLICATION NUMBER (WFT2021045446) ရရိှထားပီးြဖစ်ေကာင်း 
ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်ြခင်း၊ ပုံတူ 
ပုံမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြပလုပ်ြခင်းှင့ ်တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်တုပသုံးစွဲြခင်းမြပလုပ ်
ကပါရန်ှင့ ်ထုိသုိတုပသံုးစဲွြခင်းကိ ုေတွြမင်ကားသရိပါက ြမန်မာိင်ုင၏ံတည်ဆဥဲပေဒ 
များအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

ေဒ ဆိုဖီယာဘီဘီ(ခ) ေဒ လှလှေမ[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၂၉၇၈]၏ ေဒ ဆိုဖီယာဘီဘီ(ခ) ေဒ လှလှေမ[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၂၉၇၈]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လှစ ာသိမ့်(LL.B, D.B.L)ေဒ လှစ ာသိမ့်(LL.B, D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၁၉၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၁၉၂)
အမှတ်(၃၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၃၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-421043992, 09-424965375ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-421043992, 09-424965375

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



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစေံြမာက်/ အေရှရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx ၄၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၃)ထပ်ခွဲတိုက်မှ (ေအာက်ဆုံးေြမညီထပ်)ကို ဂရန် 
အမည်ေပါက်သ ူဦးလှခင်ထမှံ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲအပ်ြခင်းခထံားရသ ူဦးေသာ်ေသာ် 
ထိက်ုမှ တရားဝင် ဝယ်ယလူက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု၍ အ ပ်အရှင်းကင်းပီး ြပန်လည်ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပပီး  ေရာင်းချလိုေကာင်း  ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာတိုက်ခန်း၏ 
အကျိးခစံားခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံး 
သည့်တိုင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သက်ေရ ဇင်ဦး(LL.B)ေဒ သက်ေရ ဇင်ဦး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၃၉၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၃၉၁)
အမှတ်(၅၉၀)၊ မိမ(၂)လမ်း၊ ၄/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၉၀)၊ မိမ(၂)လမ်း၊ ၄/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၉၂၉၅၊ ၀၉- ၇၅၂၄၂၉၂၉၅ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၉၂၉၅၊ ၀၉- ၇၅၂၄၂၉၂၉၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တိုက် 

အမှတ်(၂၇၂)၊ အခန်းအမှတ်(4B) တိုက်ခန်းှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးတင်လတ်[၁၂/
သကတ(ိင်ု)၁၀၉၃၀၂]ထမှံ က န်မ ေဒ ြဖြဖေအာင် [၁၂/ဥကတ (ိင်ု)၀၅၉၂၅၃]
သည် အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က န်မ ေဒ ြဖြဖ 
ေအာင်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

 ေဒ ြဖြဖေအာင် ေဒ ြဖြဖေအာင်
 ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၀၀၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၀၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၈၉)၊ (၁၅၅)

ရပ်ကွက်၊ (အလျား ၂၀ ေပ x အန ံ၃၀ ေပ)ရိှ စလစ်ေြမ အမျိးအစားေြမကွက် 
အား  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ချပ်ဆိထုားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုမာလုေံလာက်ေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ 
အြပည့်အစုံြဖင့်   ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍   (၁၀)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်ေနတိုင ်ကန်ကွက ်
မည့သ်မူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုပီးေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၇၃၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၇၃၁)
ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၈၂၂၃၁၂ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၈၂၂၃၁၂

ေရာင်းရန်ေကာ်ြငာေရာင်းရန်ေကာ်ြငာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၁၉-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၈၃၂၀၁၉-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၈၃
ေဒ မွန်မွန်စိုး ှင့် ဦးေအးမင်းလင်း
(ဒီကရီရသူ)  (တရား ံး)(ဒီကရီရသ)ူ  (တရား ံး)
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ အထက်ေဖာ်ြပပါဇာရီမ တွင် ဒီကရီကိ ု

အတည်ြပိုင်ရန် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 
(၂၈)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ်၊ ၁၂ ရက်) နံနက် (၁၀)နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်း 
တည်ရှိရာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည် မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိုက 
တရားဝင်လ ဲအပ်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလလံဆွဲ 
ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများ
၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာအချက်များမှာ တရားိင်ုက တရားုံး 
သိုတင်ြပချက်အရ သိရှိသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း တစ်ခုခု 
ေပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်နည်းစနစ်ကုိ ေရာင်းချသူအရာရိှက သတ်မှတ် 
သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။
၃။ ေလလံတင်ေရာင်းချရာတွင် ေဈး န်းအြမင့်ဆုံးေပးသူအား ေလလံဆွဲ 
ဝယ်ယူသူအြဖစ်သတ်မှတ်မည်။ သိုေသာ် အြမင့်ဆုံးေပးဝယ်သည့်ေဈး န်းမှာ 
ေရာင်းချသည့်ပစ ည်းအတွက် လက်ခံရန်မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရိှက 
ယူဆလ င် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။
၄။ ေလလတံင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိင်ုသည့ပ်စ ည်းအတွက် ေလလဆဲွံ 
ဝယ်ယူသူက ေငွ ၁၀၀ ကျပ်လ င် ၂၅ ကျပ် န်းကုိ ေလလံဆဲွဝယ်ယူပီးသည်ှင့် 
တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိသုိုေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန်ြပန်၍ 
ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။
၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူသူည် ကျန်ေငွအားလံုးကုိ ေလလတံင်ေရာင်းချသည့ ်
ေနကိုပယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေနတွင် တရားုံးသို အေြပအေကျေပးသွင်း 
ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေနသည် ုံးပိတ်ရက်ြဖစ်ပါက ပထမဆုံး ုံးစတင ်
ဖွင့်သည့်ေနတွင်ေပးသွင်းရမည်။
၆။ ေလလံကျန်ေငွများကို အထက်ပါေနရက်များတွင် ေပးေဆာင်ရန် 
ပျက်ကွက်ပါက ပစ ည်းကိ ုတစ်ဖန်ေလလတံင်ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ေပးသွင်းထား 
သည့်ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။
၇။ ေလလံတင်ေရာင်းချြခင်းကုိ ေရာင်းချသူအရာရိှက ေရ ဆုိင်းေဆာင်ရက် 
ခွင့်ရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ ေလလံတင် 

ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။
ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်မိ၊  လ  င်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊  ေအာင်ေမတ ာလမ်း (၄)လမ်း၊  အမှတ် 
၂၀၅/ေအ ဟုေခ တွင်ေသာ (ေပ၂၀x ေပ၆၀)ရှိေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၁)ထပ် 
ပျ်ေထာင်သွပ်မိုးအိမ်

ေလလံကမ်းခင်းေဈးေလလံကမ်းခင်းေဈး
ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း(၉၅,၀၀၀,၀၀ဝ/ိ-)(ကျပ်သိန်းကိုးရာ့ငါးဆယ ်

တိတိ)
 (လွင်လွင်ေဌး) (လွင်လွင်ေဌး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၇၄)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ  မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာနတွင် ဦးခင်သန်ိးေမာင် [၁၁/ရသတ(ိင်ု)၀၀၀၃၅၇]အမည်ေပါက်လျက် 
ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား ဆက်စပ်စာချပ်အရ 
လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ   ေဒ တင်တင်ဦး [၇/ရကန(ိုင်) 
၀၃၂၉၀၉] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေကသထွီန်း[၉/အမရ(ိင်ု)၁၀၁၈၁၇]
မှ (၁၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင်  တန်ဖိုးေငွအေြပအေကျေပးေချကာ  ဝယ်ယူ 
ပုိင်ဆုိင်လက်ေရာက်ရရိှပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)
အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မူဆယ် 

လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(သကမ-၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၃၀/က)၏ 
ေြခရင်းြခမ်း၊ ဧရိယာ ေပ(၁၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု 
အဆုိြပ ေဒ ခင်မိင် [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၁၈၆၀၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီပီး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွအနက် 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခွင့်ရှိပါက မည်သူမဆုိ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 
ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အထက်ပါသတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးတုိင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၀၆/၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၀၆/၂၀၁၇)
အမှတ်(၅၁၁/ခ)၊ ပန်းေလာင်လမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၁၁/ခ)၊ ပန်းေလာင်လမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၅၃၀၀၈ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၅၃၀၀၈

သားအြဖစ်မှ သားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ အိမ်မဲမိနယ်၊ 

ကျံတလုတ်ေကျးရာအုပ်စု၊ ရာမေကျးရာမ ှ
က န်ေတာ် ဦးမိုင်ကယ် [၁၄/အမန(ိုင်) 
၁၅၁၃၈၇]၏ သားကီးြဖစ်သ ူစဖိုးတိုင်းချစ ်
[၁၄/အမန(ိုင်)၂၂၈၅၆၃]သည် မိဘတို၏ 
ဆိုဆုံးမမ ကို  မနာခံဘဲ  မိဘတိုအေပ  
စတ်ိဆင်းရ၊ဲ ကိယ်ုဆင်းရြဲဖစ်ေအာင် အကမ်ိ 
ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့ပါသြဖင့်  စဖိုးတိုင်းချစ်ကို 
ယေနမှစ၍ အေမွစားအေမွခံသားအြဖစ်မ ှ
အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်၎င်း၏ြပ
မူလုပ်ေဆာင်မ များှင့်ကိစ အဝဝကိုလည်း 
မိဘများက တာဝန်မယူပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖခင် ဦးမိုင်ကယ်ဖခင် ဦးမိုင်ကယ်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေကျာ်မင်း [၁၂/ရကန(ဧည့်) 

၀၀၀၁၁၄]    ကိုင ်ေဆာင်ေသာ 

သေ  ဘာသားလက်မှတ် ေပျာက်ဆုံး 

သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်း 

ကားရန်။   ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၇၈၇၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၇၈၇၀၇

(၂၀-၁၂-၂၀၂၁ )ရက်ေန  ေကးမုံသတင်းစာပါ (၂၀-၁၂-၂၀၂၁ )ရက်ေန  ေကးမုံသတင်းစာပါ 

ဦးခင်ေမာင်လှ[၁၂/သလန(ိုင်)၁၉၆၁၀၁]၏  န်ကားချက်ြဖင့် ဦးခင်ေမာင်လ[ှ၁၂/သလန(ိုင်)၁၉၆၁၀၁]၏  န်ကားချက်ြဖင့ ်
အများသိေစရန် ြပန်လည်ေကညာချက်အေပ  အများသိေစရန် ြပန်လည်ေကညာချက်အေပ  

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာချက်ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာချက်
သန်လျင်မိ၊ ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်လမ်းှင့် စုေပါင်းလမ်းေဒါင့်ရိှ အမှတ်(၂)ဟ ု

ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်သည ်ဦးအဒူေရာ့ှင့် ေဒ ခါတွန်တိုပိုင်ဆိုင်သည့် ေြမကွက ်
ှင့် ေနအိမ်ြဖစ်ပီး ၎င်းတိုကွယ်လွန်သည့်အခါ ကျန်သားသမီး(၉)ဦး၏ အေမွပုံအြဖစ်ကျန်ရစ ်
ေသာ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ြဖစ်ပါသည်။ သားသမီး(၉)ဦးတွင် ဦးခင်ေမာင်လှမှာ အငယ်ဆုံး 
သားြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ေပ တွင် ကန်ထိုက်ေပး၍ ၆-ထပ်တိုက် 
ေဆာက်လပ်ုကာ ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ ညတီညူမီ ခဲွေဝရန် ဦးေမာင်သန်း၏ ဦးေဆာင်စစီ်မ ြဖင့ ်
ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိက်ုတိုစာချပ်ချပ်၍ ဦးေမာင်သန်းှင့ ်ဦးခင်ေမာင်လှတိုက ေြမငှားစာချပ်ရယ ူ
ေပးရန် ကတိစာချပ်အရ ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားရာတွင ်ဦးေမာင်သန်းမှာ ကျန်းမာေရး 
မေကာင်းသည့်အတွက် ဦးခင်ေမာင်လှအမည်ြဖင့် ေလ ာက်ထားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို 
ဦးခင်ေမာင်လှအမည်ြဖင့ ်ေြမငှားစာချပ်ရရိှခဲသ့ည့အ်ေပ  ဦးခင်ေမာင်လှ တစ်ဦးတည်းပိင်ုသကဲသ့ို 
ေကညာခဲ့ပီး တိက်ုခန်းများမှာလည်း “ကန်ထိက်ုှင့ ်ေြမရှင်တို တိက်ုခန်းခဲွေဝမ ှင့ ်ေြမရှင်က “ကန်ထိက်ုှင့ ်ေြမရှင်တုိ တိက်ုခန်းခဲွေဝမ ှင့ ်ေြမရှင်က 
၎င်း၏မိသားစုများအား တိုက်ခန်းခွဲေဝေပးမ ဇယားစာချပ်”၎င်း၏မိသားစုများအား တိုက်ခန်းခွဲေဝေပးမ ဇယားစာချပ်”ြဖင့် ခွဲေဝရရှိခဲ့သည့် အေမွပုံ 
တိုက်ခန်းများြဖစ်သည်ကို ဦးခင်ေမာင်လှ၏ပိုင်ဆိုင်မ အား ေမတ ာြဖင့် ခွဲေဝေပးသကဲ့သို 
ေကညာထားပါသည်။

ထုိအြပင် ဦးခင်ေမာင်လှသည် ေသတမ်းစာအရ ခန်အပ်တာဝန်ေပးခံရသူ(သုိမဟုတ်) 
ေသတမ်းစာ အတည်ြပသ ူမဟုတ်သက့ဲသုိ တရားံုးေတာ်မှ ခန်အပ်ေသာ အေမထွန်ိးစာရရိှသ ူ
လည်းမဟတ်ုပါ။ ထိုေကာင့ ်ဦးခင်ေမာင်လှရရိှေသာ အေမပွုတံိက်ုခန်းမှလဲွ၍ အြခားေသဆုံးသ ူ
များ၏ အေမွပုံတိုက်ခန်းများအား စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်မရှိသကဲ့သို ဦးခင်ေမာင်လှ၏သေဘာြဖင့ ်
ေရာင်းချပိင်ုခွင့မ်ရိှေကာင်းှင့ ်ယင်းအေမဆွိင်ုတိက်ုခန်းများှင့ပ်တ်သက်၍ ေဒ ဇိက်ုသွန်ေနဆာ 
မှ အေမွပုံပစ ည်းစီမံခန်ခွဲေပးေစလိုမ ြဖင့် တရားစွဲဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာပါသည်။

ေဒ ဇိုက်သွန်ေနဆာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ဇိုက်သွန်ေနဆာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း ေဒ ဖိးအိအိဇာ ေဒ ယုယုိုင်ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း ေဒ ဖိးအိအိဇာ ေဒ ယုယုိုင်
LL.B, WIPO(swit) LL.B LL.BLL.B, WIPO(swit) LL.B LL.B
(စ်-၈၉၁၅/၁၃) (စ်-၁၆၈၁၃/၂၀) (စ်-၁၆၈၃၈/၂၀)(စ်-၈၉၁၅/၁၃) (စ်-၁၆၈၁၃/၂၀) (စ်-၁၆၈၃၈/၂၀)
အမှတ်-၁၈၊ ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်-၂၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၂၆)၊ သတိပ  ာန်လမ်း၊အမှတ်-၁၈၊ ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်-၂၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၂၆)၊ သတိပ  ာန်လမ်း၊
ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ မိသစ်အလယ်ရပ်ကွက်၊ မိမေြမာက်ရပ်ကွက်၊ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ မိသစ်အလယ်ရပ်ကွက်၊ မိမေြမာက်ရပ်ကွက်၊
သန်လျင်မိ။ သန်လျင်မိ။ သန်လျင်မိ။သန်လျင်မိ။ သန်လျင်မိ။ သန်လျင်မိ။

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၃/မာန်ေြပ၊ ေြမကွက်အမှတ-်

၇၅၃/က၊ ဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇၅၃/က)၊ မာန်ေြပ(၁၅)
လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ေဒ ေသာင်းရီ[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၅၈၄၁]အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ေဒ ေသာင်းရ(ီမိခင်)ှင့် ဦးေဆွလွင်(ခ)ဦးလှြမင့်ေအး(ဖခင်)တို 
ကွယ်လွန်သြဖင့် သား/သမီးများြဖစ်ေသာ ဦးေဇာ်ဦး[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၀၁၀၃]၊ 
ဦးစိန်မင်း [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၅၉၂၂]၊ ေဒ ေအးေအးငိမ်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၃၁၅၁၂]၊ 
ေဒ မိုးမိုးငိမ်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၃၂၇၁၅]၊ ေဒ လှလှငိမ်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၈၇၂၁]၊ 
ေဒ ေထွးေထွးငမ်ိး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၄၅၈၁၉]တိုမှ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ေသစာရင်းများ၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပုိင်းခုိင်၊ တံွေတးမိနယ်၊ အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊ 

ဂ မာလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၈)တွင် ေနထိင်ုသ ူမှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/တတန(ိင်ု)၁၁၈၅၂၉]
ကိုင်ေဆာင်သူ   ေဒ ယုယုလွင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ    ေအာက်ပါအတိုင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ယယုလွုင်အား ၎င်း၏ဂဏ်ုသကိ ာကိ ုထခိိက်ုေစိင်ု 
သည့ ်အြပအမ၊ူ အေြပာအဆိမုျား၊ အသေရပျက်ေစရန်၊ စတ်ိအေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစရန် 
ခမ်ိးေြခာက်သည့သ်ေဘာေဆာင်ေသာ စကားလုံးများပါဝင်သည့ ်စာသားများေရးသား၍ 
လမူ ကွန်ရက်ေပ တွင် Post တင်ြခင်း၊ Comment ေပးြခင်း အစရိှသည်တိုကိုလည်းေကာင်း၊ 
၎င်းထံသို ြပန်ကားသိိုင်သည့်သူများထံသို ၎င်း၏အလုပ်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ထိခိုက်ေစာ်ကားြပမူ၊ ေြပာဆိုြခင်းများကို မြပလုပ်ရန်ှင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအေပ  
အ ရာယ်တစ်စုံတစ်ရာြပလုပ်ရန်အတွက ် ကံစည်ြခင်း၊ အားေပးြခင်းကိုေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆှွင့မ်ပတ်သက်သည့ ်လမူ ေရး၊ ေငေွကးကစိ ရပ်များကိလုည်း 
တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ထိသုို 
ေကညာထားသည့်ကားက ေဒ ယုယုလွင်၏ နာမည်ှင့်ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေအာင ်
ြပမူေြပာဆိုေဆာင်ရက်ြခင်းများရှိလာပါက   သက်ဆိုင်ရာ  တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယုယုလွင်(ဘ)ဦးသန်းလွင် ေဒ ဧရာစိုးမိုး(LL.B)ေဒ ယုယုလွင်(ဘ)ဦးသန်းလွင် ေဒ ဧရာစိုးမိုး(LL.B)
[၁၂/တတန(ိုင်)၁၁၈၅၂၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/တတန(ိုင်)၁၁၈၅၂၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၁၅၈)၊ ဂ မာလမ်း၊ (စ်-၁၂၁၉၈)(၂၈-၂-၂၀၁၇)   အမှတ်(၁၅၈)၊ ဂ မာလမ်း၊ (စ်-၁၂၁၉၈)(၂၈-၂-၂၀၁၇)   
အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊ တွံေတးမိနယ်၊ ေရ ဆံေတာ်(၅)လမ်း၊ ေရ ဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊ တွံေတးမိနယ်၊ ေရ ဆံေတာ်(၅)လမ်း၊ ေရ ဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ တွံေတးမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ တွံေတးမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၉၃၇၆၃ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၉၃၇၆၃

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေရတွင်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၈)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC(၈)ထပ် (Lift ပါ)အေဆာက်အဦ၏ (ေြမညထီပ်)
တိက်ုမျက်ှာမလူ င် (လက်ယာဘက်ခန်း)၊ ဧရယိာ(၉၇၉)စတရုန်းေပရိှ မနီကွီန်ဒိ ု
တုိက်ခန်းှင့် ၎င်းမီနီကွန်ဒုိတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ
ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ ဦးရန်ိင်ု 
[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၆၃၈၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ြမတ်သူဇာလင်း 
[၈/ပခက(ိုင်)၂၂၈၉၉၁]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ု်ပ်ထသုိံ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ြမတ်သူဇာလင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမတ်သူဇာလင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင်(LL.B,WIPO(Switzerland))ေဒ ေဝဖိးေအာင(်LL.B,WIPO(Switzerland))

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-421157856, 09-798458627ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-421157856, 09-798458627

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ 
အမှတ်(၂၁၈/က)၊ ေြမညီထပ်၊ မျက်ှာမူလ င်(ညာ)၊ အြမင့် (၉)ေပ၊ အမှတ်(၂၁၈/က)၊ ေြမညီထပ်၊ မျက်ှာမူလ င်(ညာ)၊ အြမင့် (၉)ေပ၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ ၁၂  )x(၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို  )x(၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ပါတိုက်ခန်းကို အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်တို

အရ ဝယ်ယူထားခဲ့သ ူဦးေကျာ်ဝင်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၀၀၁၇၈]က အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းစွာြဖင့ ်မမိကိိယ်ုတိင်ုလက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက ်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးြမင့ေ်ဆ ွ[၁၃/ကခန(ိင်ု)၀၆၈၁၂၉]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
အတွက်   စရန်ေငွေပးေချခဲပီးြဖစ်ပါသည်။   အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများ
ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၈)

အမှတ်(၈၈)၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၈)၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-09-457293055, 09-421032902ဖုန်း-09-457293055, 09-421032902

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ (၉၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၀)၊ ေြမညီ+ပထမထပ်၊ [မျက်ှာမူလ င် (ညာ)ဘက်]၊ အကျယ် 
အဝန်း ေပ(၁၅x၅၀)စီရှိ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းများတွင ်
တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တိုက်ခန်း 
အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ  ဦးဆူေလမာန် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၉၀၇၄]
(ကွယ်လွန်)၏ အေမဆွက်ခသံဇူနီး ေဒ ဇင်မာဦး[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၀၈၈၈၉]
ကိုင်ေဆာင်သူှင့် ဦးရာကွက်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၄၁၈၃]ကိုင်ေဆာင်သူ 
တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ှင်းေဆွ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၉၆၂၁]က 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွ 
အနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 
သက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်ပါက မည်သမူဆိ ုအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 
ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိသုတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)
အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
Ph:09-5088605, 09-5064959Ph:09-5088605, 09-5064959

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ရှင်ေစာပ ု

လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၂၄)ေန ေဒ မာရီမား[၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၅၀၂၁၁]၏သားြဖစ်သူ 

ေမာင်ေနလင်း[၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၄၈၇၄၃]သည် (၁၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် အမ်ိေပ မှ 

ဆင်းသွားပီး မဘိခွင့မ်လ တ်ိင်ုေသာကစိ များ အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုပါသြဖင့ ်သား

အြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝကုိ 

တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့ ်စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းကိုသည်းခံပါ

ရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

(မိခင်)ေဒ မာရီမား(မိခင်)ေဒ မာရီမား

ကီးြမန်ကီးြမန်

သစ်ပင်သစ်ပင်

စိုက်ပျိးစိုက်ပျိး

လ င်လ င်

စွမ်းအင်စွမ်းအင်

လည်းလည်း

ရ

ြပည်ြပည်

လည်းလည်း

လှလှ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
အမှတ်(၂၄၅)၊ မီးြပဝင်း၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ် ေန ဦးမုိးလွင်- 

ေဒ ေဌးေဌးတို၏သား၊ ေမာင်ေကာင်းထက်ဝင်း[၁၂/ဗတထ (ိင်ု) 
၀၄၀၇၁၃]သည် မိဘ၏ဆံုးမမ ကိ ုနားမေထာင်ပါသြဖင့် ယေနမှ 
စ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့် 
ပတ်သက်ေသာကိစ များအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်မဟုတ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မိဘ-ဦးမိုးလွင်+ေဒ ေဌးေဌးမိဘ-ဦးမိုးလွင+်ေဒ ေဌးေဌး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ မကျ်းတန်းေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ စကားဝါပင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၄)တည်ရိှရာ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(26-A1)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၂)၊ 
(၁)ဦးေအာင်သိန်း[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၀၃၅၈၅]၊ (၂)ဦးထွန်းဝင်း[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၀၃၆၂၁]အမည် 
ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက် တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးထွန်းဝင်းသည် 
(၁၇-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ စန်းစန်းေမာ်[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၁၁၄၂၁]မှ ဦးထွန်းဝင်း 
၏ အစုအတွက် ၎င်းသည် ဦးထွန်းဝင်း၏ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ဇနီးြဖစ်သ ူ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာ 
အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှေကာင်း ၎င်းမှလဲွ၍ အြခားအေမွဆက်ခံသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှေကာင်း၊ 
ကျမ်းကျန်ိဆိသုည့ ်၂၂-၉-၂၀၂၁ရက် ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံတသိစ ာ 
ြပလ ာ(၂)ေစာင်၊ ဦးထွန်းဝင်း၏ေသးဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတိုကို 
တင်ြပထားပါသည်။ ေလ ာက်ထားေြမကွက်၏ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်(မရူင်း)မှာ ေပါင်ံှ၊ 
ေပးကမ်း၊ အာမခံေငွေချးထားြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းထားြခင်းမရှိေကာင်း 
ဦးေအာင်သိန်းှင့် ေဒ စန်းစန်းေမာ်တို၏ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ ဂရန်မူရင်းမှာ အထားမှား၍ 
ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်း၊ ေထာက်ခခံျက်အေပ  ဂရန်မရူင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း ၂၂-၉-၂၀၂၁ရက် 
ဦးေအာင်သိန်း၊ ေဒ စန်းစန်းေမာ်တို ကျမ်းကျနိ်ဆိုသည့် ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ
တင်ြပပီး အမည်ေပါက် ဦးေအာင်သိန်း[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၃၅၈၅]ှင့ ်အတူပူးတွဲ၍ 
ေဒ စန်းစန်းေမာ်[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၁၁၄၂၁]မှ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆုိရန် 
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေကာလိယ(၂၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၃၅/ က)
ဟုေခ တွင်သည့် ေြမအကျယ(်၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ (၁၂၀၀စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်တစ်လုံးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို ဂရန်အမည်ေပါက်သူ ဦးသက်ေအာင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၂၀၆၈]မှ 
မိမိသာလ င် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိရိှသြဖင့် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ 
စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း  က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုမာေသာအေထာက်အထားမရူင်း 
များြဖင့် ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းွန်ေအာင် ဦးသန်းွန်ေအာင် 

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၂၆၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၂၆၁)
အမှတ်(၆၂၈/က)၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ အမှတ်(၆၂၈/က)၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၅၇၀၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၅၇၀၂

သက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ 

အမှတ်(၈၄၈/ခ)၊ ေဒ လှဝင်းကည် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ် 

အဝန်း(အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အရပ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ တင်လှ[၁၃/လရန(ိင်ု) 

၀၃၃၂၀၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးဘိုးေငွ[၈/မမန(ိုင်)၀၉၂၉၀၈]မှ 

အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ (၂၃-၁၂-၂၀၂၁)

ရက်တွင်ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ 

စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)  ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)  ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)

ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၈၄၉၇၀၀၊ ၀၉-၇၇၃၅၆၂၀၈၂ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၈၄၉၇၀၀၊ ၀၉-၇၇၃၅၆၂၀၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(သကတ-၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၇၉၉/ခ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၉)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၇၉၉/ခ)၊ မိမငိမ်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ ်ဦးတင်ယု 
(NTG-၀၀၆၁၇၆)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား 
အမည်ေပါက် ဦးတင်ယု (NTG-၀၀၆၁၇၆)[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၁၂၇၈၈]
ကုိယ်တုိင်မှှစ်(၆၀)၊ ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်းသည် နာဂစ်မုန်တုိင်းဒဏ်ေကာင့် 
ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချေပါင်ှံေပးကမ်းစွန်လ တ်လှဒါန်း
ထားြခင်းမရိှပါေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှး 
ှင့ရ်စဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ ကုိယ်တုိင်ဝန်ခခံျက်တုိအားတင်ြပ၍ ဂရန်မတိ  
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာအေရှ(၁)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၂/က)၊ (၁၁၂/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျားေပ(၄၀)x အနံေပ(၆၀)
ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်အမည်ေပါက် ဦးနဂိုဂနီ(ခ)ဦးခင်ေမာင်ဝင်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၃၈၆၅]
ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကုိ ေပးထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများ
ြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိ
ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၆၉၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၆၉၂)
Ph: ၀၉-၄၂၃၇၂၆၀၁၆Ph: ၀၉-၄၂၃၇၂၆၀၁၆

"အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ဦးဇင်မင်းသက်[၁၂/ခရန(ိုင်)၀၉၁၀၃၁]၊ တိုက်အမှတ်(၃၅/၁၀၁)၊ (၂)လမ်း၊ 

(၉၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်ေနထုိင်သူ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိရိှသူ)သည် Honda  

Fit (2F/1815)ယာ်အား (၂-၈-၂၀၁၉)တွင် MCB ဘဏ်ှင့ ်ချတ်ိဆက်၍ Hire Purchase 

(အရစ်ကျဝယ်ယူြခင်းစနစ်)ြဖင့် Farmer Auto Trading Co.,Ltd မှ ဝယ်ယူခ့ဲပီး လစ် 

ေပးသွင်းရမည့်ေငွများကုိ ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်လျက် ေဒ ေချာကလျာေအာင်ထံသုိ 

ထပ်မံေရာင်းချထားေကာင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တက ွ

သရိှိရပါသြဖင့ ်Honda Fit(2F/1815)ယာ်ှင့ပ်တ်သက်၍ စာရင်းရှင်းလင်းရန်အတွက် 

ဦးဇင်မင်းသက်သည ်ယခုေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ရှင်းလင်းေပးပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိပုါယာ်သည် ဦးဇင်မင်းသက် 

ှင့် မည်သိုမ သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်းှင့် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Farmer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Farmer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူထွန်းေဒ သူသူထွန်း

(LL.B,D.B.L,WIPO-Switzerland) (LL.B,D.B.L,WIPO-Switzerland) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ေရ နံသာစံြပေကျးရာ၊ (၂၁)လမ်း၊ အမှတ်(၆၅၁)၊ 

ဧရယိာ ေပ(၂၀x၆၅)၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းသူ ဦးစံလှြမင့်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၁၅၄၅] 

ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ လက်ငင်းေငေွပးေချ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသရူန်ိစိုးြမင့[်၁၂/

လကန(ုိင်)၂၂၁၈၅၅]က (၂၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်တွင် ဥပေဒှင့်အညီ ဝယ်ယူ၍ လက်ေရာက် 

ရယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ဝယ်ယူသူ၏ ဂရန်အမည်  

ေပါက်ရရိှေရးအတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 

လိုပါက အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးသူရိန်စိုးြမင့် ဦးမျိးမင်းဆန်း(LL.B)ဦးသူရိန်စိုးြမင့ ် ဦးမျိးမင်းဆန်း(LL.B)

[၁၂/လကန(ိုင်)၂၂၁၈၅၅] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/လကန(ိုင်)၂၂၁၈၅၅] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၅၄၄)၊ (၁၉)လမ်း၊  (စ်-၁၄၇၀၁(၂၉-၆-၂၀၁၈)အမှတ်(၅၄၄)၊ (၁၉)လမ်း၊  (စ်-၁၄၇၀၁(၂၉-၆-၂၀၁၈)

ေရ နံသာစံြပေကျးရာ၊ အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်မဂ  လာ(၂)လမ်း၊ေရ နံသာစံြပေကျးရာ၊ အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်မဂ  လာ(၂)လမ်း၊

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ။ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ။ 

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၉၁၉၉၆၃ ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၉၁၉၉၆၃

သက်ဆိုင်သူှင့် အများသိေစရန်သက်ဆိုင်သူှင့် အများသိေစရန်
 ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီခိုင်၊ ဆရာစံမိသစ်၊ ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ်(၅)ဟုေခ တွင်ေသာ  (၈၀'x၆၀') အကျယ်အဝန်းရှိ 
ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တိုက်ခံှစ်ထပ်အိမ်(၁)လုံး 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိမှာ ေဒ ထားရီတစ်ဦးတည်းပုိင် 
ေြမှင့်အိမ်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ထားရမှီာ အသက်(၈၄)ှစ်ရိှပြီဖစ်သည့ ်သက်ကီးရယ်အိတုစ်ဦးြဖစ်ပီး၊ 
၎င်း၏ခင်ပွန်းကွယ်လွန်ပီးေနာက် တအူရင်းေတာ်စပ်သ ူဦးဇဝီထွန်းမသိားစှုင့ ်
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းြဖင့် တစ်အိမ်တည်း အတူေနထိုင်ခဲ့ကပါသည်။ 
ေနာက်ပိုင်းတွင် ေဒ ထားရီမှာ ဦးဇီဝထွန်း၏ဖခင်ဘက်မှ ေတာ်စပ်သည့် တူမ 
ြဖစ်သူှင့်အတူ ေြပာင်းေရ  ေနထုိင်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ ဦးဇီဝထွန်း၏ ဖခင်ဘက်မှ 
တူမေတာ်စပ်သူမှ ေဒ ထားရီ အသက်အရယ်ကီးရင့်၍ သတိပုံမှန်မထားိုင ်
သည်ကို အခွင့်ေကာင်းယူ၍ ေဒ ထားရီ အား မမှန်မကန်ေြပာဆိုပီး ၎င်းအား 
ေဒ ထားရ၏ီ ကတိ ိမသမီးအြဖစ် တရားဝင်ေအာင် ေဆာင်ရက်လပ်ုကိင်ုခဲသ့ည်ဟ ု
သိရှိရပါသည်။

ထိုအတွက် အထက်ပါေြမှင့အ်မ်ိမှာ သက်ရိှထင်ရှားရိှေနသည့ ်ေဒ ထားရ ီ
တစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ုေသာ ေြမှင့အ်မ်ိြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ေဒ ထားရ၏ီ လွတ်လပ် 
ေသာ သေဘာဆ အရမဟုတ်ဘဲ မည်သူမ  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ခွင့်မရှိ 
ေကာင်း သက်ဆိုင်သူှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသန်းလ  င်ဦးသန်းလ  င်

LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.LLL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၆)

အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်းအမှတ်-၀၀၄(ေြမညီထပ်)၊ ၃၆-လမ်း(ေအာက်လမ်း)၊ အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်းအမှတ်-၀၀၄(ေြမညီထပ)်၊ ၃၆-လမ်း(ေအာက်လမ်း)၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၆၉၂၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၆၉၂၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၂၃)၊ (၈)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅'x၅၀')၊ ဓာတ်ေလှကားပါ
တိုက်ခန်းကိုပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ တင်တင်လှ[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၆၃၉၀]
ဆိုသူထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှဝယ်ယူရန်စရန်ေငွအချိေပးေချခဲ့ပီးြဖစ ်
ပါသည်။ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါလ င် 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်သတင်းစာေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနရက်မ ှ
(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိစေရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏ န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်သ ာဝင်း  ဦးစိုးေအာင်ေဒ ခင်သ ာဝင်း  ဦးစိုးေအာင်
(အထက်တန်းေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(အထက်တန်းေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)
(စ်-၅၂၂၉၅) B.A( History),  (စ်-၆၉၁၄)B.A, R.L, (စ်-၅၂၂၉၅) B.A( History),  (စ်-၆၉၁၄)B.A, R.L, 
PGDL,(Dip in English)   D.B.L, B.D.SPGDL,(Dip in English)   D.B.L, B.D.S
အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အာဇာနည် 

လမ်းသွယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ဃ/၁၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၅၅၊ (အလျားx 
အနံ) (၆၀'x၆၀')၊ (၀.၀၈၂)ဧကရှိှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကို ေြမအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံ 
ေြပာဆုိသူ ေဒ သင်းသင်းဟန်[၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၁၆၆၇၇]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ စုစုစံက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၁၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၁၁၃)
အမှတ်-၂၄၆၊ ၅ လမ်း၊ ၁/က ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၂၄၆၊ ၅ လမ်း၊ ၁/က ရပ်ကွက်၊

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၁၄၇၇မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၁၄၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ဇ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၅၇၆/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၅၇၆/က)၊ ေမဓါဝီလမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ 

မေအးကျင ်စိန ်(N/OKA-၀၄၁၀၄၉) 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 

ေပါက်သူ မေအးကျင်စိန်ကို တရားပိင ်

ထားကာ ေဒ ြမတ်သ ာရတဲင့မှ် တရားလိ ု

ြပလုပ်စဲွဆုိသည့် ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် 

တရားုံးတရားမကီးမ အမှတ်(၃/၂၀)၏ 

စရီင်ချက်ှင့ ်ဒကီရ၊ီ တရားမဇာရမီ အမှတ် 

(၃၅/၂၀)၏ အမိန် ၊ ဘီလစ်ခန် စာှင့ ် 

အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 

အမည်ေပါက် မေအးကျင်စိန်(တရား ံး)

ကိုယ်စားဘီလစ်   ေဒ သူဇာ[၆/ထဝန 

(ုိင်)၀၂၆၃၄၃]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  

တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း"
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးခိုင်၊ ပဲခူးမိနယ်၊ ဥဿာမိသစ်၊ ရပ်ကွက်ကီး(၂)၊ ေြမတိုင်း(၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၈၅)၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၆၂)ဧကရိှ ှစ်(၃၀)ဂရန်ေြမကွက်မှာ ကနဦးတွင် ပခဲူးခိင်ုအေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ပဲခူးခုိင်မိေြမအမ အမှတ်- ၇၇၉/
ငါး/၉၅-၉၆အရ ေဒ စန်းစန်းအမည်ေပါက်ြဖစ်ခဲ့ပီး ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ယခအုခါ 
ပဲခူးခိုင်အမ တွဲအမှတ်-၁၈၇/V/၂၀၁၃-၂၀၁၄အရ အမည်ေြပာင်းလဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့၍ ဥပေဒှင့်အညီ လက်ရှိအမည်ေပါက ်ပိုင်ဆိုင် 
ထားသ ူေဒ ချယ်ရေီကျာ်(ဘ)ဦးေကျာ်ဝင်း[၇/ပခန(ိင်ု)၁၉၂၅၂၂]မှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခခံျက်အရ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သ ူေဒ ချိမာလွင်(ဘ)ဦးသန်ိးလွင်[၇/ပခန(ိင်ု)၁၃၁၆၂၇]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်မာေသာ ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
  ဦးစိုးြမင့်   ေဒ သီသီေအာင်  ဦးစိုးြမင့ ်   ေဒ သီသီေအာင်
  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၈၅၄၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၁၄)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၈၅၄၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၁၄)
  Ph:09-253023342  Ph:09-791849008  Ph:09-253023342  Ph:09-791849008



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ၁၃၀-ရပ်ကွက်၊ ငဝုါလမ်း၊ 

အမှတ်(၉၅၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀')ရိှ ဦးအန်ုးလ  င်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၃၇ 
၄၃၀]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အဆင့်ဆင့်လက်ေရာက်ဝယ်ယူပုိင် 
ဆိင်ုထားသ ူေဒ စန်းစန်းဝင်း[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၃၅၁၈၁]မှ တရားဝင်ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်၎င်းထမှံ 
အဆိုပါေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ေဒ ေအးမိစံ[၁၂/
ဥကတ(ိင်ု)၀၂၃၈၇၁]က ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်မာေသာ စာရက်စာ
တမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်၏ထံသို ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ များမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ် 
ပါသည်။                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင(်ဥပေဒဘွဲ)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၃၀)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉-၇၇၄၃၀၆၄၆၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉-၇၇၄၃၀၆၄၆၇

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

သတ တွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလုပ်ငန်းဌာနခွဲသတ တွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလုပ်ငန်းဌာနခွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဆားလုပ်ငန်းုံးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဆားလုပ်ငန်းုံး

ချပိ်ပိတ်တင်ဒါေခ ယူြခင်းချပိ်ပိတ်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ သတ တွင်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဆားလုပ်ငန်းုံး၏ အစိုးရ-

ပုဂ လိကတို ထုတ်လုပ်မ အေပ  ခွဲေဝခံစားသည့်စနစ် (Production Sharing 

Contract, PSC)ြဖင့် အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ MSE အမှတ်တံဆိပ် 

ဓာတ်ဆားမ န်ထပ်ု ထတ်ုလပ်ုမ လပ်ုငန်းသည် ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် အကျိးတလူပ်ု 

ကုိင်မ သက်တမ်း ကုန်ဆံုးမည်ြဖစ်၍ ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ြပန်လည်စတင်မည့် (၅) 

ှစ်သက်တမ်းအတွက် ချပ်ိပတ်ိတင်ဒါ တင်သွင်းိင်ုေကာင်း ဖတ်ိေခ အပ်ပါသည်။ 

၂။ ချပိ်ပိတ်တင်ဒါပုံစံှင့်စည်းကမ်းချက်များကိ ု၂၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက်မှစတင်၍ 

၂၈-၁-၂၀၂၂ ရက် မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီထိ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ တင်ဒါပံုစံှင့်စည်းကမ်းချက်များကုိ ံုးချန်ိအတွင်း ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး

ဆားလုပ်ငန်းုံး၊  အမှတ်(၂၀၃-၂၀၇)၊  ြမခွာညိလမ်း၊  စက်မ လက်မ ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင် ဝယ်ယူရရှိိုင်ပီး အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက 

ဖန်ုး- ၀၁-၉၅၄၇၁၈၉၊ ၀၁-၉၅၄၇၁၉၀၊ ၀၉-၈၆၀၂၄၃၆ တိုကိ ုဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
Honda Fit (2F/1815)ယာ်အား ေဒ ေချာကလျာေအာင်[၁၂/မဂတ 

(ိင်ု)၀၉၉၉၉၅]သည် Racer Century Car HP Service Co.,Ltd မှ ဦးဇင်မင်းသက် 
[၁၂/ခရန(ိင်ု)၀၉၁၀၃၁]၊ အမှတ်(၁၈/၁၀၂)၊ ကမာကည်လမ်း၊ သာေကတမိနယ် 
ေနထိုင်သူ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိရှိသ)ူထံမှ (၁၀-၁၀-၂၀၂၀)ရက်တွင် အရစ်ကျ 
စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူခ့ဲပီး ယခုအခါေငွအေကျေပး၍ Owner Book ထုတ်ယူရန် ဆက် 
သွယ်ရာ ဆက်သွယ်၍မရဘ ဲHonda Fit (2F/1815)ယာ်သည် Farmer Auto 
Trading Co.,Ltd ပုိင်ြဖစ်ေကာင်းသိရိှရသည့်အတွက် စာရင်းရှင်းလင်းရန် ဦးဇင်မင်း 
သက်(Racer Century Car HP Service Co.,Ltd)သည် ယခေုကညာစာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ရှင်းလင်းေပးပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်ပါက 
အဆုိပါယာ်သည် ဦးဇင်မင်းသက်ှင့်မည်သုိမ သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေတာ့ပါေကာင်း 
ှင့် လိမ်လည်ေရာင်းချသည့်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေချာကလျာေအာင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၉၉၉၅]၏ ေဒ ေချာကလျာေအာင[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၉၉၉၅]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူထွန်း(LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland)ေဒ သူသူထွန်း(LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီးရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး

“အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း”“အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း”
၁။ ရန်ကန်ုကေလးေဆးုံကီးတွင် လာေရာက်ကသုမ ခယံေူနေသာ လနူာများ 

အတွက် (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘ  ာေရးှစ်အတွက် လိုအပ်ေသာေဆးဝါးများ၊ ဓာတ်ခွဲ 

ခန်းှင့် ဓာတ်မှန်ခန်းသုံးေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ Basic Comsumable များ 

(FDA အသအိမှတ်ြပ)ကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများ 

တင်သွင်းရန် တင်ဒါေခ ယူအပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစည်းကမ်း၊ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းစာရင်းအေသးစိတ်ကို 

သိရှိလိုပါက ေဆးုံအုပ်ကီးုံးတွင ်ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင်ေရာင်းချမည့်ေန  - ၂၇-၁၂-၂၀၂၁(တနလ  ာေန )

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ေန  - ၂၆-၁-၂၀၂၂  (တနလ  ာေန )

   ညေန(၄:၀၀)နာရီ

 တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

 ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး

 အမှတ်(၂)၊ ြပည်ေထာင်စုရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၂)၊ ြပည်ေထာင်စုရိပ်သာလမ်း၊

 ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ-၁၇လမ်း(အေရှ)၊ 

တိုက်အမှတ်(၃၃)(ေြမညီထပ)်ေန ဦးေကျာ်ဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၃၇၈၄]ှင့် 

ေဒ တင်တင်ဝင်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၃၂၃၅၅]တို၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ေကညာအပ် 

ပါသည်။

ဦးေကျာ်ဝင်းှင့ေ်ဒ တင်တင်ဝင်းတို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေကျာ်ဝင်းထွဋ်[၁၂/

သကတ(ုိင်)၁၈၂၀၅၉]သည် မိဘတုိ၏ ဆုိဆံုးမမ ကိ ုနာခံြခင်းမရိှဘဲ မိမိသေဘာ 

အတိင်ုး ထင်ရာဆိင်ုး၍ မဘိ၏ဂဏ်ုသကိ ာထခိိက်ုပျက်ြပားေစသည့ ်လပ်ုရပ်များကိ ု

လပ်ုေဆာင်ပီး မဘိှစ်ပါးကိ ုစတ်ိဆင်းရ၊ဲ ကိယ်ုဆင်းရ ဲြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်း 

ေကာင့ ်ယေနမှစ၍ သားသမီးအြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်ပီး အေမြွပတ်စွန်လ တ်ပါေကာင်း 

ှင့် ေမာင်ေကျာ်ဝင်းထွဋ်၏ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်မ များှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့် 

ကစိ ရပ်ကိမှု တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၆၅)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၀၂/ေအ)၊ (၃၆)လမ်း၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၀၂/ေအ)၊ (၃၆)လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၀၅၀ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၀၅၀

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ခံ 

အမှတ်(၆)၊ တိုက်အမှတ်(C)၊ မျက်ှာမူလ င် (ဘယ်)ဘက်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ 
(၁၈x၄၈)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်း၌ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တုိက်ခန်းအမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးရဲေအာင်[၁၂/ဒဂတ 
(ိင်ု)၀၁၇၇၆၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးေအးစန်ိ[၁၂/ဗတထ (ိင်ု)၀၂၇၉၉၂]
က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွများအနက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခစံားခွင့ရိှ်ပါက မည်သမူဆိ ုအေထာက်အထား မရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကညာစာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
ထိသုတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့် 
တုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကုိ အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဥမ ာခင်ေဒ ဥမ ာခင်
(LL.B,D.I.L,D.M.L) (LL.B,D.I.L,D.M.L) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၄၅)
တိုက်(A3)၊ အခန်း(၂၀၉)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ တိုက်(A3)၊ အခန်း(၂၀၉)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၉၈၄၅၊ ၀၉-၉၆၄၁၁၉၈၄၅တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၉၈၄၅၊ ၀၉-၉၆၄၁၁၉၈၄၅

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဇရပ်ကွင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ဇရပ်ကွင်း 

ေတာင်ပိင်ုး(၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅/၄၆)၊ ဧရယိာေပ(၄၀x၈၅)ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမကွက်ှင့ ်

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းသူ ဦးကိုကိုဦး [၁၂/

လကန(ိင်ု)၀၁၃၇၀၃]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ လက်ငင်းေငေွပးေချ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ေဒ မာလာ[၁၂/လကန(ိုင်) ၀၁၃၇၀၁]က (၁၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် ဥပေဒှင့်အညီ 

ဝယ်ယူ၍ လက်ေရာက်ရယူခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ ေြမကွက်၊ ေနအိမ်ှင့် ပတ်သက်၍ 

(အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို) က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ မာလာ၏ အမည်ေပါက် 

ရရိှေရးအတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက 

အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ေဒ မာလာ(ဘ)ဦးကိုကိုဦး ဦးမျိးမင်းဆန်း(LL.B) ေဒ မာလာ(ဘ)ဦးကိုကိုဦး ဦးမျိးမင်းဆန်း(LL.B)

 [၁၂/လကန(ိုင်)၀၁၃၇၀၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန [၁၂/လကန(ိုင်)၀၁၃၇၀၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 အမှတ်(၄)၊ ဂ မာလမ်း၊ စ်-၁၄၇၀၁(၂၉-၆-၂၀၁၈) အမှတ်(၄)၊ ဂ မာလမ်း၊ စ်-၁၄၇၀၁(၂၉-၆-၂၀၁၈)

မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်း ေတာင်ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်မဂ  လာ(၂)လမ်း၊မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်း ေတာင်ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်မဂ  လာ(၂)လမ်း၊

 စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ။   စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ။  

  ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၉၁၉၉၆၃  ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၉၁၉၉၆၃

"ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်""ကန်ကွက်ိုင်ပါသည"်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ နဝေဒးလမ်း၊ အမှတ်(၁၁)၊ 

တတ်တိုးုယ်ကွန်ဒိုမီနီယမ် အခန်းအမှတ်(၂-စီ)ဟုေခ တွင်သည့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် 
စဲွကပ်တည်ရိှေနေသာ အရာများ ကိယ်ုပိင်ုမတီာ၊ ေရေမာ်တာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ု
ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားကသူ ေဒ ဝင်းသ ာေအး[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၈၆၆၄]၊ 
ေဒ ခင်ဘုန်းွယ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၈၆၆၅]၊ ဦးေအာင်ဘုန်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၈၆၆၆]
တိုအားလုံး၏ ကိုယ်စား ေဒ ခင်ဘုန်းွယ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၈၆၆၅]က ပိုင်ဆိုင်ပီး  
တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွများမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း မူရင်းစုံလင်စွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက် 
အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ခဲ့ြခင်းမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအးေမာ်(B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)ဦးေအးေမာ်(B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)
အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း(၄၀)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း(၄၀)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅

အမည်ြဖည့်စွက်ြခင်းအမည်ြဖည့်စွက်ြခင်း
အဖ ဦးြမင့်ေငွ၏သမီး အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းေကျာင်း(ခွဲ)ဗဟိုဝန်ထမ်း 
တက သုိလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) အ  မတန်း 
(A)မှ မအိအိေကျာ်အား မအိအိေကျာ်သာ 
ဟု ြဖည့်စွက်ေခ ဆိုပါရန်။

မအိအိေကျာ်သာမအိအိေကျာ်သာ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ
 ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ-၁၁လမ်း(အေနာက်)၊ တုိက်အမှတ်- (၄၆၄)၊ တတိယထပ် (တုိက် 

ကိုမျက်ှာမူလ င်ညာဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(ေပ၁၂ခွဲ x ေပ၆၀)တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
အား အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသူ ေဒ သန်းသန်းချိ [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၁၂၂၈]
ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ပပဦး [၁၂/ကမန(ုိင်)၀၀၀၃၉၅]က ဝယ်ယူရန်အတွက် (၂၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် “ှစ်ဦးသေဘာတူ 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတိစာချပ”် ချပ်ဆိုပီးြဖစ်ရာ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့်သူများမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန်ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ဖိးလတ်(LL.B) ဦးေမာင်ေအာင်(LL.M) ဦးေအာင်ဖိးလတ(်LL.B) ဦးေမာင်ေအာင(်LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၀၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၀၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၀၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၀၅)

အဓိပတိ LAW FIRM အဓိပတိ LAW FIRM 
အမှတ်(၁/ခ)၊ ေြမညီထပ်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ (၄/ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁/ခ)၊ ေြမညီထပ်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ (၄/ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-453307155, 09-770052185ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-453307155, 09-770052185

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ မျိးသိမ့်
အသက်(၈၉)ှစ်

(စက်ရှင်မင်းကီး ဦးဘချစ်-ေဒ ခင်မမ)တို၏သမီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  

ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊  အင်းယားလမ်း၊ အမှတ်(၈၂)ေန (ဦးေကျာ် 

ေသာင်း)၏ဇနီး၊ ဦးမိုးေကျာ်ေသာင်း၊ ေဒ မိုးမိုးေကျာ်ေသာင်း၊ ေဒ ဝင်းဝင်းေကျာ ်

ေသာင်း၊ ေဒ ပုလဲေကျာ်ေသာင်း၊ ဦးဝင်းပိုင်ေကျာ်ေသာင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

မိခင်၊ ေြမး  ၁၁ေယာက်၊ ြမစ်  ၁၀ေယာက်တို၏အဘွား ေဒ မျိးသိမ့် အသက်(၈၉)

ှစ်သည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ရက ် ထိုင်းစံေတာ်ချနိ်  နံနက်  ၄:၅၀ နာရီတွင် 

ဘန်ေကာက်မိ၊ SAMITIVEJ SUKHUMVIT HOSPITAL ၌ ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့် ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ရက်(အဂ   ါေန)တွင် ထုိင်းုိင်ငံ ဘန်ေကာက်မိ၌ မီးသ  ဂ ဟ် 

ပါမည်။ 

ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂-၁-၂၀၂၂ရက(်တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၈ နာရီမှ  

မွန်းတည့်  ၁၂ နာရီအထိ  အထက်ပါ ကမာရတ်မိနယ်ေနအိမ်သို ရက်လည ်

ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ မျိးသိမ့်
အသက်(၈၉)ှစ်

ေကျာ်ထက်ေကျာ ်ကုမ ဏီပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူ ဦးမိုးေကျာ်ေသာင်း 

၏ မိခင် ေဒ မျိးသိမ့် အသက်(၈၉)ှစ်သည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ရက ်

ထိုင်းစံေတာ်ချနိ်  နံနက်  ၄:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရပါသြဖင့ ် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 

သည်။

ေကျာ်ထက်ေကျာ ်ကုမ ဏီမှ ဝန်ထမ်းများ

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၈၃/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၁၈၃/က)၊ သုတ(၆)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဦးသန်းထွန်း 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၆၃၄၉]၊ ေဒ ေဌးေဌး 
စန်ိ[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၅၆၉၈၅]၊ ဦးမျိးဝင်း 
[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၆၃၅၂]၊ ဦးစုိးဝင်း [၁၂/ 
ဥကတ(ိုင်)၀၃၆၃၁၆]၊ အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးသန်းထွန်း၊ ေဒ ေဌးေဌးစန်ိ၊ ဦးမျိးဝင်း၊ 
ဦးစုိးဝင်းတုိအနက် အမည်ေပါက်တစ်ဦး 
ြဖစ်သူ  ဦးမျိးဝင်း(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန် 
သြဖင် ့ဦးမျိးဝင်း၏အစုကိ ုေဒ ခင်စန်း 
ေဝ [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၄၅၁၄]မှ တစ်ဦး 
တည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ၊ 
အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးသန်းထွန်း 
(ဖခင်)ှင့် ေဒ တင်တင်ြမင့်(မိခင်)တို 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဦးေဇာ်မင်းဦး[၁၂/မဘန 
(ိုင်)၀၀၁၉၉၀]၊ ဦးေအာင်မျိးမင်း[၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၁၃၅၈၆၆]၊ ေဒ တင်သီတာ 
ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၁၀၈၁]တိုမှ 
ဦးသန်းထွန်းအစုအတွက် သားသမီး 
ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ(၃၆၆/ 
၁၃-၅-၂၀၂၁)၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စ ု
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ အမည် 
ေပါက် ေဒ ေဌးေဌးစိန်၊ ဦးစိုးဝင်းတိုှင့ ်
ပူးတွဲ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် စွန်လ တ် 
ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်ခင်သိန်း(စစ်ေတွမိ)ေဒ ခင်ခင်သိန်း(စစ်ေတွမိ)
အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်

စစ်ေတွမိေန(ဦးေရ ေကျာ်-ေဒ မိုးသာ)တို၏သမီး၊ စစ်ေတွမိေန (ဦးေစာ 
ေဖာ်-ေဒ ေအာင်သာြဖ)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ရှင်း 
လမ်း၊ အမှတ်(၂၂၀/၇)ေန (ဦးလှေမာင်)၏ဇနီး၊ [ေဒ ေစာခင်ွဲ (လဝက-ငိမ်း)]၊ 
(ဗိလ်ုသန်ိးေကျာ်ေဇာ)၊ (ဦးလှေကျာ်)-ေဒ လှလှြမင့၊် (ေဒ ေဌးေဌး)၊ ဦးေကျာ်ထွန်း 
(ပူးမားကုမ ဏ ီSupervisor)-ေဒ ေအးေအးမွန်၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာေအးေကျာ် 
(ပါေမာက ချပ်- ငမ်ိး၊ ရတနာပုတံက သိလ်ု-မ ေလး)-ေဒ နလီာခင်၊ (ဦးစန်းြမင့)်-
ေဒ ခင်စန်းရ(ီဒဦုးစီးမှး-ငမ်ိး၊ ကညန)၊ ေဒ ေလးေလး(စာရင်းကိင်ု)၊ ဦးစေံမာင်ခိင်ု 
(ြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်းအာဏာပိင်ု-ငမ်ိး)-ပါေမာက  ေဒါက်တာသန်ိးေမေစာ (ပါေမာက  
ချပ်၊ ေဆးဝါးတက သုိလ်-မ ေလး)၊ ေဒ ေစာခင်နန်း (အထက-၁၊ ဒဂုံ)၊ ေဒ ေစာ 
ခင်ဝင်း၊ ေဒ သိန်းေအးေထွး (MLA International School)၊ ဦးြမင့်ဦး-ေဒ ေစာ 
အေိထွး(ေကျာင်းအပ်ု-ငမ်ိး၊ အမက-၃၊ မလွူန်၊ ဗဟန်း)တို၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသ 
မိခင်၊ ေြမး ၁၅ ေယာက်၊ ြမစ် သံုးေယာက်တုိ၏ အေဘာင်ရှင်သည် ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ 
(တနဂ  ေေွန) ညေန ၆:၃၀ နာရတွီင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပ ီ
ြဖစ်ပါ၍ ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို 
ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိေဆသွဂ  ဟအေပါင်းအား 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
အန ဂိုဏ်းဝင်  ေဆးပညာရှင်  ပါေမာက  

ေဒါက်တာြမဦးသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) ညေန 
၅:၂၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရပါ 
သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူ ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ဆရာကီး ေကာင်းရာသဂုတဘိုသံို ေအးချမ်းစွာ 
ေရာက်ရှိပါေစ။

ေဆးဝါးေဗဒအဖွဲေဆးဝါးေဗဒအဖွဲ
ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း

ဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးတင်ြမင့်ဦးတင်ြမင့်
အလုပ်ုံခွဲမှး(ငိမ်း)၊ ေဆးဝါး/အိမ်သုံးလုပ်ငန်းအလုပ်ုံခွဲမှး(ငိမ်း)၊ ေဆးဝါး/အိမ်သုံးလုပ်ငန်း

အမှတ်(၁)စက်မ ဝန်ကီးဌာနအမှတ်(၁)စက်မ ဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ အမှတ်(၃၄-ခ)

ေန ကွယ်လွန်သ ူအေရးပိင်ုမင်းကီး မစ တာ ဂျပီဆီင်း(ခ)ဦးစန်ိ-ေဒ အုန်းခင်တုိ၏ 
သားကီး၊ ေဒ တူး၊ ေဒ သန်းသန်းဝင်းတို၏ေမာင်၊ ဦးအုန်းြမင့် (လ/ထ  န်မှး-
ငိမ်း၊ ကကေငွ]၊ ေဒ သင်းသင်းုိင်၊ ေဒ ကည်ကည်ြမင့် (ထ-၃၊ လ  င်-ငိမ်း)တို၏ 
အစ်ကိုကီး ဦးတင်ြမင့်သည် ၂၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၃:၁၀ နာရီတွင် ဘဝ 
တစ်ပါးသုိ ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်ပါ၍ ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ထန်ိပင် 
သသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား 

သိေစအပ်ပါသည်။                                                   ကျန်ရစ်သူေမာင်ှမတစု

ဗိုလ်မှးသိန်းဦး(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးသိန်းဦး(ငိမ်း)
B.Sc(I.C)B.Sc(I.C)

ဗိုလ်သင်တန်းအပတ်စ်-၅၄ဗိုလ်သင်တန်းအပတ်စ်-၅၄

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ကျံေပျာ်မိေန (ဦးေမာင်သိန်း-ေဒ စန်းကည်)တို၏သားကီး၊ 

ရန်ကုန်မိေန (ဦးေကျာ်ွန်-ေဒ အိ)တို၏သားသမက်၊ တိုက်(၈)၊ အခန်း 
(၂၃)၊ ဖ.ဆ.ပ.လေန ေဒ ဝါဝါွယ်၏ခင်ပွန်း၊ ကိုပိုင်စိုး-မစုြမေထွး၊ 
ကိုြမတ်စိုး-Anri Tomomura တို၏ဖခင်၊  မဆုရတီလင်း၊  Nway Oo 
Tomomura တို၏အဘိုးသည ်၂၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁:၃၅ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  ယင်းေန  မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင်  အမှတ်(၂)

တပ်မေတာ်ေဆးံုမှ ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
မိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ တင်ဥ ေဒ တင်ဥ 
အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်

သန်လျင်နာေရးကညူမီ အသင်း၊ အတွင်းေရးမှး ဦးေအာင်တင်-
ေဒ ချိချိသန်တို၏မခိင် ေဒ တင်ဥ အသက်(၉၇)ှစ်သည် ၂၄-၁၂-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန )တွင် မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ စမ်းကီးရပ်ကွက်၊ ဝိသကံ 
လမ်းသွယ်(၁)၌ ကွယ်လွန်သွားေကာငး်သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ 
မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

နာယကများ၊ အလုပ်အမ ေဆာင်များနာယကများ၊ အလုပ်အမ ေဆာင်များ
သန်လျင်နာေရးကူညီမ အသင်းသန်လျင်နာေရးကူညီမ အသင်း

သန်လျင်မိသန်လျင်မိ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှး ေမာင်ပီ(ငိမ်း)ဗိုလ်မှး ေမာင်ပီ(ငိမ်း)
ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်/ုံးအဖွဲမှး(ငိမ်း) ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ/်ုံးအဖွဲမှး(ငိမ်း) 

(လူမ /ကယ်ဆယ်ေရးဝန်ကီးဌာန)(လူမ /ကယ်ဆယ်ေရးဝန်ကီးဌာန)

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်း

ေဂါပကအဖွဲဝင်ေဟာင်းေဂါပကအဖွဲဝင်ေဟာင်း

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
ေရ တိဂုံေစတီေတာ် ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပက 

အဖွဲဝင်ေဟာင်း ဗိုလ်မှး ေမာင်ပီ(ငိမ်း)သည် ၁၆-၁၂-

၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား ေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် 

ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 

ပါသည်။

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ

ဝမ်းနည်းေကာင်းဝမ်းနည်းေကာင်း
ပါေမာက  Dr.ဦးစိန်ဝင်း(ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး)ပါေမာက  Dr.ဦးစိန်ဝင်း(ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး)

အသက် (၇၆)ှစ်အသက် (၇၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန ေကျာင်းေနဖက ်ငယ်သူငယ်ချင်း ပါေမာက  

Dr. ဦးစိန်ဝင်းသည ်၂၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်အနိစ  
ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 
ပါသည်။ သူငယ်ချင်း ေကာင်းရာဘုံဘဝေရာက်ပါေစ။

သူငယ်ချင်း Dr.ဦးြမေသာင်းှင့်မိသားစုသူငယ်ချင်း Dr.ဦးြမေသာင်းှင့်မိသားစု
ေြမာက်ဥက လာပေဆးုံကီး(ငိမ်း)ေြမာက်ဥက လာပေဆးုံကီး(ငိမ်း)
ေရ ဗဟိုရ်ေဆးခန်း၊ ပဲခူးမိေရ ဗဟိုရ်ေဆးခန်း၊ ပဲခူးမိ

ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး(ေပါင်းတည်)ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး(ေပါင်းတည်)
ဒု-ဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒု-ဝန်ကီး(ငိမ်း)ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ဒုဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(မဂ  လာဒုံ)ဒုဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(မဂ  လာဒုံ)

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ပါေမာက  ေဒါက်တာထွန်းထွန်းဦး-ပါေမာက  ေဒါက်တာ 

ခင်ေလးစတုို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး 

သည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့် 

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ှလုံး ေဆးကုသေဆာင်မိသားစုှလုံး ေဆးကုသေဆာင်မိသားစု

ေြမာက်ဥက လာပေဆးုံကီးေြမာက်ဥက လာပေဆးုံကီး

မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဦးသာထီးဦးသာထီး
အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်

မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကန်ု)၏ ရာသက်ပန်အသင်းဝင် ဦးသာထီး 
သည် ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကို ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် 
ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ [အမှတ်(၁၄၈)၊ ၁၃ လမ်း၊ သမုိင်း 
(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။ 
အသင်းသူ/အသင်းသားများမ ှလိုက်ပါပိုေဆာင်ကပါရန ်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်(သုဝဏ )၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်(သုဝဏ )၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(၂၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂ေအ/၅)၊ ဧရိယာ (၆၀x၁၁၀)ေပရှိ အမှတ်(၂၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂ေအ/၅)၊ ဧရိယာ (၆၀x၁၁၀)ေပရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ ကမာကည်လမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ ကမာကည်လမ်း၊ 

အမှတ်(၅)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအုံ အမှတ်(၅)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအု ံ

အေရာင်းဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။အေရာင်းဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
 အဆိုပါေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအုံကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်

ေဒ ပံး ပံးလွင် (N/RGN-၀၀၉၀၉၄) [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၂၈၃၃]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွတစ်ဦးကဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 
အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)
B.Sc, Hon(IC), HGP, R.L, D.B.L.B.Sc, Hon(IC), HGP, R.L, D.B.L.
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B) (လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B) (လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Tel: 294766, HP: 09-5017044Tel: 294766, HP: 09-5017044

ဦးထွန်းဝင်း(ြမန်မာ့မီးရထား)(ငိမ်း)ဦးထွန်းဝင်း(ြမန်မာ့မီးရထား)(ငိမ်း)
အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးရပ်ကွက်၊ 
ေဈးကီးလမ်း၊ အမှတ်(၅၈)ေန (ဦးချစ်ေဖ-ေဒ တင်ကည)်တို၏ 
သား၊ (ေဒ ေအးတိုး၊ ေဒ သန်းေအး)တို၏တ၊ူ (ေဒ ခိင်ုခိင်ုထွန်း)၏ 
ခင်ပွန်း၊ မစုြမထွန်းစံ၏ဖခင်၊ ေဒ ကည်ကည်ြမင့်၊ ဦးစိုးဝင်း-
ေဒ ြမြမသွင်၊ (ဦးအုန်းက ယ်)-ေဒ စန်းစန်းြမင့်၊ ဦးေဌးလင်း-
ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း၊ ဦးရဲလှြမတ်- (ေဒ လှလှသန်း)၊ (ဦးေကျာ်လွင်)- 
ေဒ ြဖြဖေအးတို၏ေမာင်၊ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း၏အစ်ကို၊ တူ/တူမ 
၁၃ ေယာက်တို၏ ဦးေလး  ဦးထွန်းဝင်းသည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ 
(တနလ  ာေန) နနံက် ၄:၂၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖစ်ပါသြဖင့ ်
ယင်းေနတွင်ပင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 
ကျန်ရစ်သူမိသားစုမ ှအသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်ခင်သိန်းေဒ ခင်ခင်သိန်း

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

ဦးစီးဌာန၊ ေဆးဝါးတက သိလ်ု(မ ေလး)မှ ပါေမာက ချပ် ပါေမာက ေဒါက်တာ 

သိန်းေမေစာ၏ မိခင်ကီးေဒ ခင်ခင်သိန်း အသက်(၈၉)ှစ်သည် ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ 

(တနဂ  ေွေန )  ညေန ၆:၃၀ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ 

သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်းေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း
ကက (ေလ) ငိမ်းကက (ေလ) ငိမ်း

ကမာရတ်ကမာရတ်

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဦးထွန်းလင်း ခလံမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၃၂)၊ ပထမထပ်(B)ေန (ဦးဘချစ်-

ေဒ ရီရီ)တို၏သမီးကီး၊ [(ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း)-(လဝက-ငိမ်း)]၏ဇနီး၊ ေဒ ခင်သီတာ 
အန်ုး(အ.မ.က-၃၊ မရမ်းကန်ုး)-(ဗိလ်ုကီး ခင်ေမာင်တင့)်၊ ဦးန အန်ုး(ေခတ -မေလးရှား)-
ေဒ သဲဆုန ာမိုးတို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်၊ ေမာင်ေအာင်ေကျာ်သူ၊ မှင်းြမတ်အိေ အုန်း 
တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၂၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၅-၁၂-၂၀၂၁ 
ရက်တွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး မိတ်ေဆွသဂ  ဟ 
များအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သ ူမိခင်ကီးအား ရည်စူး၍ ၃၀-၁၂-၂၀၂၁)
(ကာသပေတးေန )တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း က ေရာက်ပါရန် 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးလှထွန်း(ေတာင်ကုတ်)ဦးလှထွန်း(ေတာင်ကုတ်)
AGTI (EP) (Insein)AGTI (EP) (Insein)

လ/ထအမ ေဆာင်အင်ဂျင်နီယာ(MPPE-ပုသိမ်)(ငိမ်း)လ/ထအမ ေဆာင်အင်ဂျင်နီယာ(MPPE-ပုသိမ်)(ငိမ်း)

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
ရခိင်ုြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်မိေန (ဦးစန်ိေဖ-ေဒ သာမ)တို၏သား၊ စစ်ေတွမိ၊ ေဘာက်သီးစ ု

ရပ်ေန (ဦးေမာင်ေဘာ်- ေဒ ပန်းြမ)တို၏သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သဝုဏ (၂၉)

ရပ်ကွက်၊ မင်းဒင်လမ်းသွယ(်၇)၊ တိုက်(၆၆)၊ အခန်း(၆)ေန ေဒ ညိညိ၏ခင်ပွန်း၊ ဦးရဲေအာင်ြမင့-်

ေဒ သန်းသန်းေဝ၊ ဦးသန်းထွန်း-ေဒ ယ်ယ်တင့၊် ေဒ သန်းသန်းေအး၊ ေဒ ြမြမေအး၊ ဦးထွန်းေအာင်-

Dr.သင်းသင်းေဝတို၏ဖခင်၊ ကိုေအာင်ပိုင်စိုး၊ ကိုစည်သူရှိန်-မခိုင်သ ာေဝ၊ ကိုသူရထွန်းေအာင်-

မသိမ့်သိမ့်စုိး၊ မခင်သီရိထွန်းေအာင်တုိ၏အဘုိး၊ မယွန်းဝတီရိှန်၏ အဖီးရှင်သည် ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 

ညေန ၃:၂၀ နာရီတွင် ပင်လံုအထူးကုေဆးံုကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန 

၃ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးေဆမွျိး မတ်ိသဂ  ဟ 

များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁-၁-၂၀၂၂ရက်တွင ်ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာြပလုပ ်

မည်ြဖစ်ပါ၍ က ေရာက်ကပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ပါေမာက ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက ေဒါက်တာြမဦး

ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အဖွဲဝင်၊ ြမန်မာိုင်ငံေဆးပညာရှင်အဖွဲအဖွဲဝင်၊ ြမန်မာိုင်ငံေဆးပညာရှင်အဖွဲ

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

အဖွဲဝင်၊ ြမန်မာိုင်ငံေဆးပညာရှင်အဖွဲသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံေဆးပညာရှင်အဖွဲြမန်မာိုင်ငံေဆးပညာရှင်အဖွဲ

အားကစားအားကစား

ြမင့်တင်ြမင့်တင်

စိတ်လန်းရ င်စိတ်လန်းရ င်

ဆန်ကျင်ဆန်ကျင်

မူးယစ်ေဆးမူးယစ်ေဆး



ဒီဇင်ဘာ   ၂၈၊   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

ယေန ဖတ်စရာ

စင်ကာပူိုင်ငံက အာဖရိက ၁၀ ိုင်ငံအား 

ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားမ  ုပ်သိမ်း

ေကာ့ကရိတ်-ြမဝတီသွား အာရှလမ်းမကီးေပ ရှိ 

ေကာ့ွဲတံတား၌ လက်လုပ်မိုင်း ှစ်လုံး 

အချနိ်မီေဖာ်ထုတ်သိမ်းဆည်း

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၁၆၊ ၁၇

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

ြမန်မာ ယ-ူ၂၂ အသင်းသည် လာမည့ှ်စ်တွင်ယှ်ပိင်ရမည့ ်ိင်ုငတံကာပိင်ပဲွများအတွက် 

ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စတင်ြပင်ဆင်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ ယ-ူ၂၂ အသင်းသည် ပထမှစ်ဝက်မှာပင် ုိင်ငံတကာပိင်ပဲွှစ်ခု ယှ်ပိင်ရ 

မည်ြဖစ်ပီး ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်အာဆီယ ံယ-ူ၂၂ ပိင်ပွဲှင့်  ေမလတွင ်(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတို ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာယူ-၂၂ အသင်းသည ်ေအာက်တိုဘာ 

၂၇ ရက်မှ ိုဝင်ဘာ ၂ ရက်အထိ ယှ်ပိင်ခဲ့သည့ ်        စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ  ပရီမီယာလိဂ် 

ပွဲစ်(၁၉)အြဖစ်   ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် 

ညပုိင်းက  အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းနဲ  

ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ရာ  သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  

အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ် ပရီမီယာလိဂ ်

အမှတ်ေပးဇယားအဆင့်(၂)ေနရာက 

လီဗာပူးအသင်းနဲ    ရမှတ်တူအေန 

အထားကို ေရာက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းအတွက် သွင်းဂုိး 

ေတွကို ပွဲကစားချနိ် ၃၄ မိနစ်နဲ  မိနစ် 

၉၀ တိုမှာ   ကွင်းလယ်ကစားသမား 

ေဂျာ်ဂျင်ဟိုက ှစ်ဂိုးသွင်းယူေပးခဲ့ပီး 

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၇

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်ှင့် 

တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

ဦးတည်အပ်ုစမုျားသတ်မှတ်၍ ဦးစားေပးအစအီစ်အလိက်ု ေကျးလက် 

ေဒသများအထ ိအားသွန်ခွန်စိက်ု ကျယ်ြပန်စွာ ထိုးံှေပးလျက်ရိှသည်။     

ထိုသိုထိုးှံေပးလျက်ရှိရာတွင ်ကာကွယ်ေဆးများထပ်မံေရာက်

ရှိမ အေနြဖင့် အိ ိယိုင်ငံမှ  ဝယ်ယူထားသည့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး COVISHIELD အမှတ်တဆံပ်ိ ကာကွယ်ေဆး  ၁၃ ဒသမ 

၄ သန်းအနက် ပထမအသုတ်အြဖစ ် ကာကွယ်ေဆး  ၆ ဒသမ ၇ သန်း  

doses သည်   ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို  ဒီဇင်ဘာ              

၂၇ ရက် နံနက် ၁၁ နာရ ီ၂၅ မိနစ်တွင် ေရာက်ရိှလာခ့ဲရာ   ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး ကသုေရးှင့ ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး ဦးေဆာင်သည့ ်

အဖွဲက လက်ခံရယူခဲ့သည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှပီးစီးမ အေနြဖင့် ဒီဇင်ဘာ 

၂၇ ရက်အထိ အသက် ၁၈ ှစ်ှင့် အထက်ရှိသူ  ၁၃ ဒသမ ၄၅ သန်း 

ကို ှစ်ကိမ်အြပည့်ထိုးှံေပးခဲ့ပီး  ၅ ဒသမ ၅၄ သန်းကို တစ်ကိမ် 

ထိုးံှေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အနည်းဆံုး 

တစ်ကိမ်ှင့်အထက် ထုိးံှပီးသည့်  အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်  အထက်ရိှသူ  

စုစုေပါင်း   ၁၉  သန်းခန်ရှိပီြဖစ်ေသာေကာင့ ်     ရည်မှန်းလူဦးေရ 

အားလုံး၏  ၅၀  ရာခိုင် န်းေကျာ်ကို   ထိုးှံပီးစီးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။                    

ထိုြပင ်                                        စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၅ သို 

အိ ိယိုင်ငံမှ ထပ်မံဝယ်ယူထားသည့် COVISHIELD အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

 ၁၃ ဒသမ ၄ သန်း doses အနက် ပထမအသုတ်အြဖစ်  ၆ ဒသမ ၇ သန်း ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိ

အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းကိ ုသုံးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  အိုင်ရပီး

အဆင့်(၂)ေနရာက လီဗာပူးနဲ  ရမှတ်တူခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီး

အိ ိယုိင်ငံမှ ထပ်မံဝယ်ယူထားသည့် COVISHIELD အမှတ်တံဆိပ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

ေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။

ြမန်မာယူ-၂၂ အသင်း 

ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများအတွက် 

ှစ်ဆန်းပိုင်း စတင်ြပင်ဆင်မည်
လူငယ်ှင့် ဘဝေအာင်ြမင်ေရး


