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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

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ကိုကိုးက န်းမိနယ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့် ရပ်မိရပ်ဖများအား မိေတာ်ခန်းမ၌ ေတွဆုံ 

အမှာစကားေြပာကားစ်။

ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

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

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်

ကိကုိုးက န်းမိနယ်ရိှ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများှင့ ်ရပ်မရိပ်ဖများအား ရင်းရင်းီှးီှး ေတွဆုအံမှာစကားေြပာကား

အုန်းှင့ ်အုန်းထွက်ပစ ည်းလပ်ုငန်းကိ ုကိကုိုးက န်းမှ စြံပြဖစ်ေအာင် လပ်ုေဆာင်ြခင်းြဖင့ ်ေဒသ၏ လေူနမ ဘဝကိ ုတိုးတက်ြမင့မ်ားေအာင် လပ်ုေဆာင်ကေစလို

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၈

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ေကာင်စီဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

ဗိလ်ုချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်း၊  ဗိလ်ုချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ဒတုယိ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးမိုးြမင့်ထွန်း၊  ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး  ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီး ရဝဲင်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်တိင်ုးမှး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲ စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍ 

ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ကိုကိုးက န်းမိနယ် 

ရှိ  ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ရပ်မိရပ်ဖများအား မိေတာ်ခန်းမ၌ 

ေတွဆုံသည်။

ဦးစွာ ကုိကုိးက န်းမိနယ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဆန်းမင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖ 

များြဖစ်ကသည့ ်ဦးေအာင်ေဇာ်၊ ဦးကည်၊ ဦးေမာင်ြမင့၊် ဦးသန်ိးထွန်းှင့် 

ဦးေမာင်သန်းတိုက ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊  ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ေဒသခံလူငယ်လူရယ်များ 

အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းရရိှေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေပးေစလိသုည့ ်

အေြခအေန၊ ကျန်းမာေရးအတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက ်

များှင့်                                          စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဇာတိမာန်ှင့်လွတ်လပ်ေရး
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SARS-CoV-2 Variant Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိရမ ှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
ထာဝရ

ငိမ်းချမ်းပါေစ 

ဇွဲကပင်ေြမ
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ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၈၇ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင် န်းရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   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

လွတ်လပ်ေရးကိထုန်ိးသမ်ိး ပိင်ုနက်နယ်ေြမကိကုာကွယ်

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

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်
ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က “မိမိတိုိုင်ငံ၏ ေရြပင်ပိုင်နက်သည ်စတုရန်း 
မိင်ုေပါင်း ၁၄၀၀၀၀ ေကျာ်၊ ကမ်းိုးတန်းေရမိင်ု ၁၂၆၀ ေကျာ် ရှည်လျားသည့အ်တွက် 
အေြပာကျယ်လှသည့ ်ေရပိင်ုနက်ကိ ုကာကွယ်ရန်မှာ ေစေ့စစ့ပ်စပ်ြဖင့ ်အသတိရား၊ 
သတိတရားြဖင့ ် ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်ရှ ိ
က ယ်ဝသည့် ေရေပ ေရေအာက်သယံဇာတအရင်းအြမစ်များ ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 
ုိင်ငံ၏ ပင်လယ်ြပင်အေြခြပစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (Ocean Based Economy) 
ေဘးကင်းလုံ ခံေရးှင့် ကျးေကျာ်လာမည့် ေရေကာင်းဆိုင်ရာခိမ်းေြခာက်မ  
မှန်သမ ကို တွန်းလှန်ကာကွယ်ေရးသည ်တပ်မေတာ်  (ေရ)  ၏ အဓိကတာဝန် 
ြဖစ်ေကာင်း” (၇၄)ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ်(ေရ) ေန အထမ်ိးအမှတ် စစ်ေရယာ်များ 
တပ်ေတာ်ဝင်ြခင်းအခမ်းအနားတွင ်ေြပာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် ပထဝအီေနအထားအရ ေရေြမေတာေတာင်သဘာဝပတ်ဝန်း 
ကျင်အေနအထားမှာ အြခားိင်ုငမံျားှင့မ်တ ူထူးြခားေသာဝေိသသလက ဏာများ 
ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ိုင်ငံြဖစ်သည်။  ိုင်ငံ၏   ကုန်းေြမအကျယ်အဝန်းပမာဏမှာ 
ေြမာက်ဘက်အစွန်ဆုံးမှ ေတာင်ဘက်အစွန်ဆုံးအထ ိမိင်ု ၁၂၀၀ ခန်ရှည်၍ အကျယ် 
ြပန်ဆုံးေနရာတွင ်အေရှဘက်အစွန်မ ှ အေနာက်ဘက်အစွန်အထိ ၅၇၅ မိုင်ခန်  
ကျယ်ြပန်သြဖင့ ်   ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ေပါင်း     ှစ်သိန်းေြခာက်ေသာင်းေကျာ ်
ကျယ်ြပန်သည်ဟသုရိသည်။ ေရြပင်ပိင်ုနက်မှာလည်း စတရုန်းမိင်ုေပါင်း ၁၄၀၀၀၀ 
ေကျာ်၊ ကမ်းိုးတန်းေရမိုင ်၁၂၆၀ ေကျာ် ရှည်လျားသည့်အတွက ်ပထဝီဝင်အေန 
အထားတည်ေနရာအရ ိင်ုငေံရး၊ စီးပွားေရး၊ လုံ ခံေရးဆိင်ုရာ မဟာဗျဟာေြမာက် 
သည့်ုိင်ငံြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် ုိင်ငံစီးပွားေရးှင့် ကာကွယ်ေရးတွင် အေရးကီး 
သကဲသ့ို ိင်ုငံအ့ေရးအရာကစိ များတွင်လည်း ပထဝဝီင်ိင်ုငေံရးအရ  အေရးပါေသာ 
ကိစ ရပ်များကိုလည်း သတိြပရမည်ြဖစ်သည်။

လက်ရိှတွင် ိင်ုငေံတာ်၏လိအုပ်ချက်ြဖစ်သည့ ်တိင်ုးြပည်သာယာဝေြပာေရး 
ှင့် စားေရရိက ာေပါများေရးကိ ုအထူးအေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ှင့ ်
အတူ အေြပာကျယ်လှပီး  ပထဝီဝင်အေနအထားအရ  အေရးပါလှသည့ ်  ိုင်ငံ 
ေြမြပင်၊ ေရြပင်၊ ေဝဟင်တိုကိ ုတပ်မေတာ်က ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ိင်ုရန်အတွက် 
အင်အားေတာင့်တင်းခုိင်မာပီး စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေသာ ေခတ်မီတပ်မေတာ်ကီး 
ြဖစ်ေပ လာေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ပထဝဝီင်အေနအထားအရ 
အေရးပါေသာ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအား   ယိုယွင်းပျက်စီးေစရန ်
အတွက် လက်ရိှတွင် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ေသွးခဲွသပ်လ ိဖျက်ဆီးမ များ အစ်တစိက်ု 
ြပလပ်ုေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံရးအေြပာင်းအလကဲိ ုအေကာင်းြပ 
၍ ြပည်တွင်းမှအကမ်းဖက်အဖျက်သမားများကိ ုေသွးထိုးလ ံေဆာ် ေထာက်ပံေ့ပးပီး 
ေဒသအချိတွင် ေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးတိက်ုခိက်ုမ များ ြပလပ်ုေနသည်ကိ ုေတွရမည် 
ြဖစ်သည်။

တပ်မေတာ်သည် ြပည်တွင်း/ြပည်ပအ ရာယ်များအား ဖယ်ရှားတိက်ုဖျက်ရန် 
အတွက် အစ်အမဲအသင့်ရှိေနသည်။ ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီတည်တံ့ခိုင်မဲခဲ့သည့ ်
ြပည်ေထာင်စုုိင်ငံေတာ်ကီး  လွတ်လပ်ေရးဆံုး ံးခ့ဲရာတွင် နယ်ချဲအဂ  လိပ်တုိက 
ကျးေကျာ်စစ်သံုးကိမ်ဆင် ဲပီးေနာက် ရခိင်ုှင့တ်နသ  ာရ၊ီ ေအာက်ြမန်မာြပည်ှင့ ်
ြမန်မာတစ်ုိင်ငံလံုးကုိ သိမ်းပုိက်ခ့ဲသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ တုိင်းတစ်ပါးလက်ေအာက် 
ကျေရာက်ခဲ့ရာ၌ နယ်ချဲအဂ  လိပ်တိုသည် စစ်ပွဲသုံးကိမ်စလုံးတွင ်ေရေကာင်းချ ီ
စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ နယ်ချဲအဂ  လိပ်တိုကို ြမန်မာ 
စစ်သည်ေတာ်တိုက ြပန်လည်ခုခံတွန်းလှန်ရာတွင် လက်နက်အင်အား၊ စစ်ေရး 
အင်အားမမ သြဖင့ ်လက်ေလ ာအ့ ံးေပးခဲရ့သည်မှာ သင်ခန်းစာယစူရာြဖစ်သည်။ 
ထိုအချနိ်ကသာ  ြမန်မာ့တပ်မေတာ ် စစ်အင်အားေတာင့်တင်းခိုင်မာပါက   ိုင်ငံ့ 
လွတ်လပ်ေရး အလွယ်တကူဆုံး ံးမည်မဟုတ်ေပ။

ယေနအချနိ်အခါတွင် ြပည်တွင်းမ ှတိုင်းြပည်ကိုဖျက်ဆီးသူများှင့ ်ြပည်ပ 
အားကိုး  အမျိးသားသစ ာေဖာက်များအားအေကာင်းြပ၍   ြပည်ပမှဝင်ေရာက ်
စွက်ဖက်ိင်ုရန်၊ အချပ်အြခာအာဏာကိ ုထပိါးေစာ်ကားိင်ုရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 
မ များကိ ု အမျိးမျိးအဖုံဖုံေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။ မည်သိုပင ်ြပည်တွင်း/ြပည်ပ 
အ ရာယ်အမျိးမျိးရိှေသာ်လည်း အင်အားေတာင့တ်င်းခိင်ုမာပီး စည်းလံုးညီွတ် 
ေသာတပ်မေတာ်ကီးက တွန်းလှန်ဖယ်ရှားသွားမည်ြဖစ်သည်။ အေြပာကျယ်လ ှ
ေသာ   ြမန်မာ့ေရြပင်ပိုင်နက်ကိ ု  ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက ်စွမ်းရည ်
ထက်ြမက်ေသာေခတ်မီေရတပ်မေတာ်ကို    တည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။ 
ိင်ုငေံတာ်၏အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးအတွက် အေကာင်းဆုံးေသာ 
အာမခခံျက်သည် စွမ်းရည်ထက်ြမက်သည့က်ာကွယ်ေရးအင်အားစ ုတည်ေဆာက် 
ပိုင်ဆိုင်ြခင်းြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ိင်ုငေံတာ်၏ ပိင်ုနက်နယ်နမိတ်ိများကိ ုေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီး ထပိါး 
ေစာ်ကားသ ူြပည်တွင်း/ ြပည်ပ အဖျက်ရန်စွယ်အ ရာယ်မှန်သမ တိုအား အင်အား 
ေတာင့တ်င်းခိင်ုမာေသာ ြမန်မာတ့ပ်မေတာ်ကီးက ြပည်သူတုိှင့်အတူလက်တဲွ၍ 
တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပီး ုိင်ငံ၏လွတ်လပ်ေရးှင့် အချပ်အြခာအာဏာပုိင်ဆုိင်မ ကိ ု
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်လျက်ရှိပါေကာင်း။  ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၅၀၀ ၈,၅၀၀ ၅ ၄၂,၅၀၀

MTSH ၃,၀၅၀ ၃,၁၀၀ ၂၂၅ ၆၈၇,၅၀၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၅ ၃၉,၅၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၈ - ၁၂-၂၀၂၁)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၅ ၉၇,၅၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၀ ၀

AMATA ၆,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၀ ၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၇၉၄
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၇.၇
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၂.၉ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၄၈.၀
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၅၄ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၃.၈
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၀၆
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၀၂၇
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၅.၁၀

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၈

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 

(၇၄)ှစ်ေြမာက်    လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားကိ ု

၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင်   အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်းအခမ်း 

အနားှင့် ၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၄:၀၀ အချနိ်တွင် 

ြပည်သူရင်ြပင်၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ အခမ်းအနား 

ကျင်းပစ်အတွင်း ြပည်လမ်းကုိ ေခတ ပိတ်ထားမည် 

ြဖစ်သြဖင့ ်ြပည်လမ်းအတိင်ုး ေြမာက်မှေတာင်ဘက်သို 

ေမာင်းှင်သွားလာေသာ ယာ်များသည်  ေြမနီကုန်း 

မီးပိွင့်တွင် ညာဘက်သုိ ချိးေကွ၍ ေအာက်ကည့ြ်မင်တိင်ု 

လမ်းသိုလည်းေကာင်း၊    ြပည်လမ်းအတိင်ုး   ေတာင်မှ 

ေြမာက်သို    ေမာင်းှင်လာေသာ     ယာ်များသည် 

ြပည်ေထာင်စုရိပ်သာလမ်းဘက်သို ချိးေကွ၍ ဗဟို 

လမ်း၊  အလုံလမ်းမှတစ်ဆင့ ်ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင ်

လမ်း သိုလည်းေကာင်း            ဆက်လက်ေမာင်းှင်ကပါရန် 

သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

သတိေပး  းေဆာ်ချက်“ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” 
အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၈
မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ြဖစ်ပွားလျက်ရိှေသာ လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးှင့်   အကမ်းဖက်မ တားဆီးေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့ ်
ပတ်သက်၍ ပရိသတ်များ၏ ရင်တွင်းခံစားချက်စကားသံများအား 
သဇင် FM ၏  “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား”အစအီစ်မှ “ြပည်သ ူ
အေပ  မဟုတ်မမှန်ဝါဒြဖန်   ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ေနေသာ ြပည်ဖျက ်
မီဒီယာများ” ေခါင်းစ်ြဖင့် ဒီဇင်ဘာ  ၂၉  ရက်   မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် 
ထတ်ုလ င့ ်တင်ဆက်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ လာမည့အ်ပတ်ဗဒု ဟူးေန 
မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင်   “ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်၌   ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း 
ကွတ်ခုိင်မိနယ် ကွတ်ခိင်ုြပည်သူေဆးုမှံ ေဒါက်တာေဒ ဝင့ဝ်င့်မိင် 
အား လက်နက်ကိင်ု ေသာင်းကျန်းသအူဖဲွမှ ေသနတ်ြဖင့ ်အေကာင်းမဲ ့
ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်မ ” ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ေဆွးေွးတင်ဆက်မည် 
ြဖစ်ေသာေကာင့် ပါဝင်ေဆွးေွးလုိသူပရိသတ်များအေနြဖင့် အပတ်စ် 
အဂ   ါေန  နနံက် ၁၀ နာရမှီ  ၁၁ နာရအီတွင်း ဖန်ုး- ၀၉- ၈၉၉၀၉၉၅၉၅ 
သုိ အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ၊ အလုပ်အကုိင်ှင့် ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရ 
မည့်ဖုန်းနံပါတ်တိုကို  Message ေပးပိုပါဝင်ိုင်ပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ပါဝင်လာသည့်ပရိသတ်များ၏    ဖုန်းနံပါတ်များှင့်    ကိုယ်ေရး 
အချက်အလက်များကုိ လ ိဝှက်ေပးထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာထားေကာင်း သိရသည်။                               သတင်းစ်

ဗလငါးတန်ဖွံဖိးဖို  

စာအုပ်စာေပ  ေလ့လာစို



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁
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မေကျာ်လ ားိုင်တဲ့ အခက်အခဲဆိုတာ မရှိိုင်

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၃-၁-၁၉၄၇ ရက်ေန  လန်ဒန်မိတွင် 

နန်းရင်းဝန် အက်တလီှင့် ေတွဆုံစ် ေြပာကားခဲ့သည့ ်မိတ်ဆက်စကားမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

က ်ုပ်တို  ဗမာြပည်အေကာင်းကို  ေြပာကားတဲ့အခါတိုင်း စည်းလုံးညီွတ်ပီး လွတ်လပ်တဲ့ 

ဗမာြပည်တစ်ြပည်လုံးကိ ုမျက်စထိမှဲာြမင်ေယာင်ပီး ေြပာတာြဖစ်တယ်။ ကျပ်တိုတစ်ြပည်လုံး စည်းလုံး 

ညွီတ်ေရးအတက်ွ ေဆာငရ်က်ရာမှာ က ု်ပ်တို ိင်ုငတွံင်းမှာရိှတဲ ့လမူျိးစအုားလုံးကိ ုြပငပ် ပေယာဂ 

မပါဘ ဲလွတ်လပ်စွာ ေတွဆုေံဆွးေွးခွင့ေ်ပးရင ်က ု်ပ်တို မေကျာ်လ ားိင်ုတဲ ့အခက်အခဆဲိတုာ ဘာမှ 

ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ အားလုံး စည်းလုံးညီွတ်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။

 ေရှဖုံးမှ

တပ်မေတာ်မှ   ေဆးကုသေရးအဖွဲများ 

ြဖည့်ဆည်းေစလ တ်ေပးေစလုိသည့် အေြခ 

အေန၊    ေရယာ်များ  ဆိုက်ကပ်ပါက 

အဆင်ေြပေစေရးအတွက်   ကမ်းထိုး 

တတံား မွမ်းမေံဆာင်ရက်ေပးေစလိသုည့ ်

အေြခအေန၊     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်   

ပတ်သက်၍    ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေပးေစလိုသည့ ်အေြခအေန 

ှင့် ေဒသခံများ စိတ်အပန်းေြပေစေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးေစလိသုည့ ် အေြခအေန၊ 

ေသာက်ေရသုံးေရအတွက်     အဓိက 

အားထားေနရသည့ ်ကိကုိုးေရေလာှင်တမ ံ

၏   ကံခ့ိင်ုေရး၊ ေရလုေံလာက်မ ရိှေစေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးေစလုိသည့် အေြခအေန၊ 

ကိုကိုးက န်းှင့်ပတ်သက်၍  ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က လုိအပ်သည်များ ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသြဖင့် ေကျးဇူး 

တင်ရိှေကာင်းှင့ ်     ဆက်လက်၍လည်း  

ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ 

ဆက်လက်ကူည ီ ေဆာင်ရက်ေပးေစလိ ု

သည့်အေြခအေနများှင့ ်   ပတ်သက်၍ 

တင်ြပကသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

တင်ြပချက်များှင့ ်    ပတ်သက်၍ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ      ြဖစ်က 

သည့်     ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊  ဦးလှမိုး၊  ဦးခင်ရီ၊ 

ေဒါက်တာွန်ေဖ၊ ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်း၊ 

ဦးမင်းသိန်းဇံ၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီးအစိုးရအဖွဲ    စည်ပင်သာယာေရး 

ဝန်ကီး ဦးဗိုလ်ေဌးတိုက   သက်ဆိုင်ရာ 

က  အသီးသီးှင့ပ်တ်သက်၍ ြပန်လည် 

ရှင်းလင်းေြပာကားရာ၌    ကိုကိုးက န်း 

မိနယ်၏  သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် 

လိုအပ်ချက်၊  ကျန်းမာေရးလိုအပ်ချက ်

တိုကို ြဖည့်ဆည်းေပးမည့ ်အေြခအေန၊ 

ပညာေရးလိုအပ်ချက်များှင့ ်ပတ်သက် 

၍ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသွားမည့ ်

အေြခအေန၊ လငူယ်လရူယ်များ၏ အလပ်ု 

အကိုင်အခွင့်အလမ်း    ရရှိေရးအတွက ်

ေဒသခံဘွဲရလူငယ်များကို သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနများ၌   သတ်မှတ်ချက်များ 

ှင့အ်ည ီခန်အပ်တာဝန်ေပးသွားိင်ုမည့ ်

အေြခအေန၊   ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး 

လိုအပ်ချက်များအား    အဆင့်ြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည့်  အေြခအေန၊ 

အားကစားှင့်ပတ်သက်၍    ေဘာလုံး 

အားကစားကွင်း၌ ပဲွကည့စ်င်လိအုပ်ချက် 

ြဖည့်ဆည်းေပးသွားမည့် အေြခအေနှင့် 

အြခားအားကစားနည်းများအတွက်လည်း 

လုိအပ်သည့်   အေထာက်အကူြပပစ ည်း 

များကို  ြဖည့်ဆည်းေပးသွားမည့ ်အေြခ 

အေန၊   ပန်းခင်းစီမံချက်ကိ ု ိုင်ငံေတာ် 

စီမံချက်အြဖစ် ေဆာင်ရက်၍ အသက် 

အရယ်ြပည့်မီသူ ုိင်ငံသားတုိင်း  ုိင်ငံသား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပားများရရိှေစေရး အြခား 

ဝန်ကီးဌာနများှင့်    ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှမ  အေြခအေနများကိ ု

ြပန်လည်ေဆွးေွး ေြပာကားကသည်။

ေပးအပ်

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ကိုကိုးက န်းေဒသအတွက် စားေသာက် 

ဖွယ်ရာပစ ည်းများှင့် အားကစားပစ ည်း 

များကိုလည်းေကာင်း၊     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင်  ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်းက ဆက်သွယ်ေရး Sim 

Card ှင့် ေငွြဖည့်ကတ်များကိ ု  လည်း 

ေကာင်း၊      ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး       ေဒါက်တာ 

သက်ခုိင်ဝင်းက ECG စက်ှင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ပစ ည်းများကိလုည်းေကာင်း ေပးအပ်က 

ရာ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်တာဝန်ရှိ 

သူများက လက်ခံရယူကသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် ပတ်သက်၍ 

ေဆွးေွးေြပာကားရာတွင်    မိနယ် 

အုပ်ချပ်ေရး  တာဝန်ရှိသူများှင့်  မိမ ိ

မိဖများ၏ တင်ြပချက်များအေပ မတူည် 

၍  သက်ဆိုင်ရာက  အလိုက် ဝန်ကီး 

များက တိက်ုိက်ုေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပး

ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့် 

အလမ်းှင့ပ်တ်သက်၍ အစိုးရတစ်ရပ်၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည ်   ေကာင်းမွန်ြခင်းသည ်

အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့ ်ဝန်ထမ်းများ

ရှိြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်

ခန်အပ်ထားသည့ ်ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်

အရည်အချင်းများ ြပည့ဝ်ရမည်ြဖစ်သြဖင့ ်

သတ်မှတ်အရည်အချင်းများှင့် ကုိက်ညီ 

ပါက ဝန်ထမ်းခန်အပ်ခွင့မ်ျား ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မျိးဆက်သစ်လငူယ် 

များ၏      လူမ ဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် ပညာေရးကိ ုအားေပးေဆာင်ရက် 

ကရန်လိုေကာင်း၊    စစ်တမ်းများအရ 

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုှစ်    ပညာသင်ှစ်တွင ်

ေကျာင်းစတင်တက်ေရာက်သ ူ    ဦးေရ 

၁ ဒသမ ၅ သန်းရိှပီး တက သိလ်ုဝင်တန်း 

သို ေရာက်ရှိသူဦးေရမှာ ၂၇၀၀၀၀ ေကျာ် 

ခန်သာရှိခဲ့သြဖင့်      ေကျာင်းစတင ်

တက်ေရာက်ခဲ့သူများအနက ်၉၀ ရာခိုင် 

 န်းသည်   တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာက ်

ပညာအရည်အချင်း၌သာရိှမည်ကိ ုေတွရိှ 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်မိမိတို 

ိုင်ငံ၏  ပညာရည်ြမင့်မားေရးအတွက ်

ငယ်ရယ်စ်ကတည်းကပင် ပညာေရးကိ ု

အားေပးေဆာင်ရက်ကရန်လိုပီး အမှန် 

တကယ်တတ်ေြမာက်ေအာင ်သင်ကား 

ေလ့ကျင့်ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ရ

ကျန်းမာေရးက  ှင့်  ပတ်သက်၍ 

မိမိတုိုိင်ငံ၌  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ တတယိ 

လ  င်းြဖစ်ပွားေနစ် ကာလများအတွင်း 

ကျန်းမာေရးကုသမ    လုပ်ငန်းများကို 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း၊        ေဆးဝါး၊ 

ေအာက်ဆဂီျင်ှင့ ်အြခားအခက်အခမဲျိးစု၊ံ 

အကျပ်အတည်းမျိးစံုတုိကားမှ မရရသည့် 

နည်းလမ်းများြဖင့် ကိးစားလုပ်ေဆာင ်

ခဲ့ရေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

တပ်မေတာ်ှင့ ်ြပည်သူလူထုတုိ တက်ည ီ

လက်ညှီင့ ်ဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်း ေဆာင်ရက် 

ခဲ့မ များေကာင့ ်ကိုဗစ်ေရာဂါကိ ုအတိုင်း 

အတာတစ်ခုအထိ ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့သည့် 

အေြခအေနသို     ေရာက်ရှိခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ကိကုိုးက န်း၌ သွားဘက်ဆိင်ုရာ 

စာမျက်ှာ ၄ သို 

  မျိးဆက်သစ်လူငယ်များ၏  လူမ ဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ပညာေရးကို အားေပးေဆာင်ရက် 

ကရန်လို

  စစ်တမ်းများအရ   ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုှစ် ပညာသင်ှစ်တွင်   ေကျာင်းစတင်တက်ေရာက်သူ ဦးေရ 

၁ ဒသမ ၅ သန်းရှိပီး တက သိလ်ုဝငတ်န်းသို ေရာကရိှ်သဦူးေရမှာ ၂၇၀၀၀၀ ေကျာခ်နသ်ာရိှခဲသ့ြဖင့်   

ေကျာင်းစတင်တက်ေရာက်ခဲ့သူများအနက် ၉၀ ရာခိုင် န်းသည်  တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာက် ပညာ 

အရည်အချင်း၌သာရှိမည်ကို ေတွရှိရမည်

  မိမိတိုိုင်ငံ၏ ပညာရည်ြမင့်မားေရးအတွက်  ငယ်ရယ်စ်ကတည်းကပင်  ပညာေရးကို အားေပး 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုပီး အမှန်တကယ်တတ်ေြမာက်ေအာင် သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးကရမည်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ကိကုိုးက န်းေဒသအတွက် 

စားေသာက်ဖွယ်ရာများှင့ ်အားကစားပစ ည်းများ ေပးအပ်စ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း အခက်အခဲများရှိ 

သည်ဟု   သိရှိရေကာင်း၊  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

အချိအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချပ်မ  

ယ ရား ပျက်ြပားေစလုိသူများ၏ ေသွးထုိး 

လ ံေဆာ်မ များ၊ ခမ်ိးေြခာက်မ များေကာင့ ်

CDM လ ပ်ရှားမ များတွင် ပါဝင်ခဲ့မ များ 

ရိှခဲေ့ကာင်း၊ သိုေသာ်လည်း ိင်ုငံဝ့န်ထမ်း 

လိုအပ်ချက်များကို       ြဖစ်ိုင်သည့် 

နည်းလမ်းများြဖင့ ်ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ပညာေရးကိ ုအားေပးြမင့်တင်

ေဒသခမံျား၏     တင်ြပချက်များတွင် 

ပါဝင်သည့် ေဒသအတွက် အမှန်တကယ် 

လိုအပ်ချက်များကို    အတတ်ိုင်ဆုံး 

ြဖည့ဆ်ည်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကျန်းမာ 

ေရး    ေကာင်းမွန်မ ရှိရန်ှင့်     ပညာေရး 

ေကာင်းမွန်မ ရိှရန်ြဖစ်သြဖင့် ေဒသခံများ 

က  မိမိကိုယ်ကိ ုဂုစိုက်ေနထိုင်ရန်ှင့ ်

ပညာေရးကိ ုအားေပးြမင့်တင်ကရမည ်

ြဖစ်ပီး ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းကိ ုဖန်တီး 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ပတ်ဝန်းကျင် 

ေကာင်းအတွက် မမိယိခင်လာေရာက်စ် 

ကတည်းကပင ်ခံစည်းိုးကာရံေပးြခင်း 

များ၊ လမ်းေဖာက်ေပးြခင်းများ၊ သွပ်အမုိး 

အကာလဲေပးြခင်းများှင့်    သန်ရှင်း 

သာယာလပှေရးတိုကုိ လုပ်ေဆာင်ေပးခ့ဲ 

ေကာင်း၊ အြမင်ေကာင်းပါက စိတ်ကည် 

လင်ပီး   သန်ရှင်းသပ်ရပ်မ ကို  လူတိုင်း 

ှစ်သက်ကသည်မှာ        လူတို၏ 

စိတ်သေဘာပင်ြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုြပင ်

ပတ်ဝန်းကျင်      သန်ရှင်းသပ်ရပ်ြခင်း 

သည်     သက်ရှည်ကျန်းမာမ ကိုလည်း 

အေထာက်အကြူဖစ်ေစမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံ၏ ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းသည ်

၆၇ ှစ်ြဖစ်ပီး ၂၀၁၆ ခှုစ်တွင် ၆၅ ဒသမ 

၅ ှစ်၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ၆၇ ဒသမ ၄ ှစ် 

ရှိခဲ့ေကာင်း၊     အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ၊ 

အာဆီယံိုင်ငံများအနက ်   သက်တမ်း 

အနည်းဆုံး   ုိငင်တံစခု်ြဖစ်ေနေကာင်း၊ 

ကျန်းမာေရးတစ်ခုတည်းသာမက ပညာ 

ေရး၊ စီးပွားေရးေကာင်းရန် လိုအပ်မည ်

ြဖစ်ပီး ပညာတတ်မှသာ အသအိြမင်များ 

ဖံွဖိးလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စီးပွားေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍  အုန်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်

အေြခခံစီးပွားေရးကို  ယခုထက်  ပိုမို 

ေအာင်ြမင်ေအာင် တိုးြမင့လ်ပ်ုေဆာင်ရန် 

လိုေကာင်း၊ အုန်းှင့် အုန်းထွက်ပစ ည်း 

လုပ်ငန်းကို  ကိုကိုးက န်းမှ  ပထမဆုံး 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သြဖင့်   စံြပြဖစ ်

ေအာင်   လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့ ်  ေဒသ၏ 

လူေနမ ဘဝကို တိုးတက်ြမင့်မားေအာင ်

လပ်ုေဆာင်ကေစလိေုကာင်း၊ ေနစ်သံုး 

ကန်ုပစ ည်းများြဖစ်သည့ ်ဆန်၊ ဆမီျားကိ ု

အြခားေဒသများမှ   မှာယူစားသုံးေနရ 

သည့ေ်ဒသြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်ထိသုို ဝယ်ယ ူ

ိုင်ေရး  ဝင်ေငွရရှိရန်  လိုအပ်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်   ေဒသ၏ အဓိက 

ထွက်ကုန်ြဖစ်သည့် အုန်းထွက်ပစ ည်း 

လပ်ုငန်းကိ ုေအာင်ြမင်ေအာင် လပ်ုေဆာင် 

ကေစလိုေကာင်း။

အသုံးမှ အြဖန်းသို  မြဖစ်ေစေရး

ေရ၊ မီးရရှိမ ှင့် ပတ်သက်၍  စနစ် 

ကျနစွာ သုံးစွဲေရး၊  အသုံးမှ အြဖန်းသို  

မြဖစ်ေစေရး၊    လမ်းများ  ေကာင်းမွန် 

ေစေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်  သန်ရှင်းသာယာ 

ေရးှင့ ်ပတ်သက်၍ တစ်ဦးချင်းအသစိတ်ိ 

ြဖင့်       လုပ်ေဆာင်ကေစလိုေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်အဆင့်  လုပ်ေဆာင်ေနသည့် 

ပန်းခင်းစီမံချက်ှင့်ပတ်သက်၍   ရာ န်း 

ြပည့်ပီးစီးပီြဖစ်ေသာ်လည်း     အချက် 

အလက်များမှန်ကန်မ ရှိရန်   အေရးကီး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လူဦးေရနည်းပါးသည့ ်

မိနယ်ြဖစ်သြဖင့ ်       စနစ်ကျနသည့် 

အုပ်ချပ်မ ပုံစံရှိရမည်ြဖစ်ပီး   အုပ်ချပ ်

ေရးဆိုင်ရာ    တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

စိတ်ပါဝင်စားစွာ     လုပ်ေဆာင်ကေစ 

လိေုကာင်း၊ ကန်ိးဂဏန်း အချက်အလက် 

မှားယွင်းမ များမြဖစ်ေစေရး၊     မိှင့ ်

ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်းများ၊ သမိုင်း 

မှတ်တမ်းများကိ ု    စနစ်တကျ   ြပစု 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်ေခတ်မီပီး စည်းစနစ် 

ကျနသည့်    မိတစ်ခုအြဖစ ်   ပုံေဖာ် 

တည်ေဆာက်ကရန်လိုေကာင်း၊ အချပ် 

အားြဖင့ ် ေြပာရမည်ဆိုပါက    ေဒသ၏ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်  တိုက်ိုက ်

ေြဖရှင်းြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး ဝန်ကီး 

များကိ ုတစ်ပါတည်းေခ ေဆာင်လာခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ မမိေိဒသ၏ ဖံွဖိးတိုးတက် 

ေရးအတွက် ေဒသတွင် တာဝန်ကျသမူျား 

ှင့် ေနထုိင်သူများြဖစ်သည့် တပ်မေတာ်၊ 

ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့် ြပည်သ ူ

လူထုတို ပူးေပါင်းပီး ေဒသတုိးတက်ေရး 

ကို  ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ုိင်ငံေတာ်အစုိးရှင့် 

တပ်မေတာ်မှလည်း လိုအပ်သည်များကို 

ြဖည့ဆ်ည်း ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖဲွဝင်များသည် တက်ေရာက်လာကသည့်   

ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများ၊  ရပ်မိရပ်ဖများ 

အား    ရင်းရင်းီှးီှး    လိက်ုလံ တ်ဆက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်
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ဒီမိုကေရစီှင့ ်ေြဖာင့်ေြဖာင့်ကီး ဆန်ကျင်

( ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

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

ြပည်သမူျားကိ ုအကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုြခင်းသည် ေအာက်တန်းကျသည့ ်လပ်ုရပ်ြဖစ်ပီး လထူကုိ ုအေကာကတ်ရားြဖစေ်အာင် ေဆာင်ရက်ေန 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ဒမီိကုေရစစီနစ်တွင် ြပည်သကူိုခမ်ိးေြခာက်၍ အေကာက်တရားြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းသည် ဒမီိကုေရစှီင့ ်ေြဖာင့ေ်ြဖာင့်ကီး 

ဆန်ကျင်လျက်ရှိေကာင်း၊  အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးအတွက် ြပည်သူများအားလုံးှင့် တာဝန်ရှိေသာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲအစည်းများအားလုံး 

ပူးေပါင်း၍ စုေပါင်းအားြဖင့် ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုေကာင်း။
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  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ တတယိလ  င်းြဖစ်ပွားေနစ် ကာလများအတွင်း ကျန်းမာေရးကသုမ လပ်ုငန်းများကိ ု

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း၊  ေဆးဝါး၊ ေအာက်ဆဂီျင်ှင့ ်အြခားအခက်အခဲမျိးစု၊ံ အကျပ်အတည်းမျိးစုတံို 

ကားမှ မရ ရသည့်နည်းလမ်းများြဖင့် ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ရ

   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မေတာ်ှင့် ြပည်သူလူထုတို တက်ညီလက်ညီှင့် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များေကာင့် ကိုဗစ်ေရာဂါကို အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့သည့် အေြခ 

အေနသို ေရာက်ရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်

 ကိုကိုးက န်း၌ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း အခက်အခဲများရှိသည်ဟု သိရှိရ

   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအချိအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချပ်မ ယ ရား ပျက်ြပားေစလိုသူများ၏ ေသွးထိုး 

လ ံေဆာ်မ များ၊ ခိမ်းေြခာက်မ များေကာင့် CDM လ ပ်ရှားမ များတွင် ပါဝင်ခဲ့မ များရှိခဲ့

  ိင်ုငံဝ့န်ထမ်း လိအုပ်ချက်များကိ ုြဖစ်ိင်ုသည့န်ည်းလမ်းများြဖင့ ်ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့် အဖွဲဝင်များက  ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊  ရပ်မိရပ်ဖများအား 

ရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက်ကစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၈

ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည်   ေကာင်စီဝင်များ 

ြဖစ်သည့ ်  ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊  

ဗိုလ်ချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ဒုတိယ

ဗိလ်ုချပ်ကီးမိုးြမင့ထွ်န်း၊ ေကာင်စတဲွီဖက် 

အတွင်းေရးမှး    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရဲဝင်းဦး၊    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်     တိုင်းမှး၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     အစိုးရအဖွဲ 

စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရိှ 

သူများလိုက်ပါပီး ယေနနံနက်ပိုင်းတွင ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ကိကုိုးက န်းမိသို 

သွားေရာက်၍ မိနယ် ြပည်သူေဆးုှံင့ ်

အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းတိုကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ကိဆို တ်ဆက်

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊  ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

အဖဲွဝင်များအား     ကိကုိုးက န်းမိနယ်မှ 

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ တပ်နယ်မှ 

တာဝန်ရှိသူများက     ေလဆိပ်တွင် 

လ  က်လဲှစွာ  ခရီးဦးကိဆုိ   တ်ဆက်က 

သည်။

ထိုေနာက်   နယ်ေြမခံ ေရတပ်စခန်း 

ဌာနချပ်      အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်

ေရတပ်စခန်းမှးက   ေဒသဖွံဖိးေရးှင့ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကို တာဝန်ေပးအပ်ရာတွင် အလှည့်ကျစနစ်ြဖင့်မဟုတ်ဘဲ ှစ်ကာလအပုိင်းအြခားြဖင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစရမည်

အုန်းှင့်      အုန်းထွက်ပစ ည်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ    အေြခအေနှင့် ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် ေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေနများကို     ရှင်းလင်း 

တင်ြပရာ   ိုင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ိုငငံ်ေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

လုိအပ်သည်များ မှာကားသည်။  

 တ်ဆက်ကပီး   ေဆးုံအစည်းအေဝး 

ခန်းမတွင်      ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး      ေဒါက်တာ 

သက်ခိင်ုဝင်းက      ေဆးုသံမိင်ုးအကျ်း၊ 

ှစ်အလိုက် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့မ ှင့် 

ေဒသခံများ၏     ကျန်းမာေရးက   

ထိုးံှမ ၊ အသပိညာေပးမ များ ေဆာင်ရက် 

ေပးိုင်ခဲ့မ ှင့် ေရာဂါပိုးအတည်ြပလူနာ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ      မရှိသည်အထ ိ

ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည့ ်  အေြခ 

အေန၊ တပ်မေတာ်၏  ကျန်းမာေရး ကညူ ီ

ေစာင့်ေရှာက်မ ၊       ေဒသဖွံဖိးေရး

ေဆာင်ရက်ေပးမ တိုေကာင့် ေဒသခံများ 

၏ ကျန်းမာေရးတိုးတက်လာမ  အေြခ 

အေနှင့ ်ေဆးုတွံင်လိအုပ်လျက်ရိှသည် 

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ ုိင်ငံေတာ်  

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က  ကိုကိုးက န်းေဒသသည် 

ယခင်က သွားလာေရးှင့ ်စားေသာက်ေရး 

တိုတွင်    များစွာ   အခက်အခဲများရှိခဲ့ 

ေကာင်း၊    ထိုေကာင့ ် မိမိတပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်        တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ချန်ိမှစ၍ ကိုကိုးက န်းေဒသ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်    လိုအပ် 

သည်များကိ ု     အမဲမြပတ်ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း၊    ယခုအခါ 

ယခင် ကထက်   များစွာတိုးတက်ေြပာင်းလ ဲ

လာပီြဖစ်ေသာ်လည်း လိုအပ်ချက်များ 

ရှိေနဦးမည်ြဖစ်သြဖင့ ်  ေဒသဖွံဖိးေရး၊ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ         လွယ်ကူ 

ေချာေမွေရး၊    ကျန်းမာေရးတိုအတွက ်

ဆက်လက် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကုိကုိးက န်းသည် 

အြခားက န်းများှင့မ်တဘူ ဲ        လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရး  ေဝးကွာမ  အခက်အခမဲျား၊ 

ရာသီဥတုအခက်အခဲများရှိြခင်းေကာင့ ်

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်    ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစလိုသည့ ်      ရည်ရယ်ချက်

ြဖင့သ်ာ  အစ်အဆက်  လိအုပ်သည်များ 

ပ့ံပုိးြဖည့်ဆည်း ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေန

ြခင်းသာြဖစ်ေကာင်း၊     ထိုေကာင့ ်

နယ်ေြမခံတပ်များ၊   ဌာနဆိုင်ရာများှင့် 

ေဒသခံတုိအတူတကွ   ဝုိင်းဝန်း၍  ေဒသ 

ဖွံဖိး     တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကို

ကိးပမ်း     ေဆာင်ရက်သွားကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။          စာမျက်ှာ ၆ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်  ကိုကိုးက န်းမိနယ် ြပည်သူေဆးုံအစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

အမှာစကားေြပာကားစ်။

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်

အဆင်ေြပ      ေချာေမွေစေရးအတွက ်

ကိကုိုးက န်းမိေန ေဒသခြံပည်သမူျားှင့ ်

ကန်ုစည်များအား တပ်မေတာ်မှေရယာ်၊ 

ေလယာ်များြဖင့ ်   အပတ်စ်၊  လစ် 

အခမဲ့  ပိုေဆာင်ေပးေနမ   အေြခအေန၊ 

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်      အဖွဲဝင်များသည ်

ကိကုိုးက န်းမိ မိနယ်ြပည်သူေဆးံုသုိ 

ေရာက်ရိှကရာ ေဆးုအံပ်ုကီး ေဒါက်တာ 

မျိးမင်းေအာင်ှင့ ် အဖဲွဝင်များက  ကိဆိ ု

တိုးတက်လာသည့်      အေြခအေန၊ 

ကျန်းမာေရး      ဝန်ထမ်းများအတွက ်

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ၊ ေရ၊ မီး လုိအပ်ချက် 

များကိ ုေဆာင်ရက်ေပးေနမ အေြခအေန၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်      ပတ်သက်၍ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်မ ၊    ကာကွယ်ေဆး

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်  ကိကုိုးက န်းမိနယ်

ြပည်သူေဆးုံအတွက ်စားေသာက်ဖွယ်ရာပစ ည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်စ်။

 ကိကုိုးက န်းသည် အြခားက န်းများှင့မ်တဘူ ဲလမ်းပန်း  

ဆက်သွယ်ေရးေဝးကွာမ     အခက်အခမဲျား၊ ရာသဦတ ု 

အခက်အခမဲျားရိှြခင်းေကာင့ ်   တပ်မေတာ်အေနြဖင့်  

ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေစလိသုည့ ်ရည်ရယ်ချက်ြဖင့သ်ာ  

အစ်အဆက်  လိအုပ်သည်များ ပံပ့ိုးြဖည့ဆ်ည်း ကညူ ီ

ေဆာင်ရက်ေပးေန

   ထိုေကာင့် နယ်ေြမခံတပ်များ၊   ဌာနဆိုင်ရာများှင့် 

ေဒသခံတုိအတူတကွ  ဝုိင်းဝန်း၍  ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

လုပ်ငန်းများကို ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကရမည်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအားလုံး မူလတန်းမှစ၍ တက သိုလ်ပီးဆုံးသည်အထိ ပညာသင်ကားိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးရန်လို



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ  ၅ မှ

ကျန်းမာေရးက  ှင့် ပတ်သက်၍ 

ယခင်ကထက်   လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 

ှင့်  ေနေရး၊ စားေရးတုိတွင် အဆင်ေြပမ  

ရှိလာပီြဖစ်သြဖင့ ်  ုပ်ပိုင်း၊   စိတ်ပိုင်း 

ဆုိင်ရာတွင် များစွာတုိးတက်ေကာင်းမွန် 

လာပီး   ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာများတွင်လည်း  

တိုးတက်       ေကာင်းမွန်လာသည်ကိ ု  

ေတွရှိရသြဖင့ ်       ဝမ်းသာပါေကာင်း၊    

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကိ ု      တာဝန် 

ေပးအပ်ရာတွင ်     အလှည့်ကျစနစ်ြဖင့ ်       

မဟုတ်ဘဲ    ှစ်ကာလအပိုင်းအြခားြဖင့ ်         

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်မှသာလ င်   တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်သည့ ်ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် 

ေဒသခလံထူ၏ု ကျန်းမာေရးအေြခအေန 

များှင့ ်လိအုပ်ချက်များကိ ုအတွင်းကျကျ 

သိရှိိုင်မည်ြဖစ်ပီး  လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

ကိုလည်း   ဖိဖိစီးစီးြဖင့်  အြပည့်အဝ

ထမ်းေဆာင်ုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ေဒသ၏ 

ကျန်းမာေရး၊  လူမ စီးပွားဘဝ  ဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးတုိအတွက် တပ်မေတာ်ှင့် 

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ    ပူးေပါင်း၍ 

ညညီွီတ်ွတ်ြဖင့ ်အတတူကွ ဝိင်ုးဝန်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ေဆးုံအတွက်    စားေသာက်ဖွယ်ရာ 

ပစ ည်းများကို    ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရာ 

ေဆးုံအုပ်ကီးက   လက်ခံရယူသည်။ 

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည ်       ေဆးုံအတွင်း 

လှည့လ်ည်ကည့် ၍ ေဆးုတံက်ေရာက် 

ကသုမ ခယံေူနသမူျားအား    ရင်းရင်းီှးီှး 

အားေပးစကား        ေြပာကားကာ 

စားေသာက်ဖွယ်ရာပစ ည်းများ    ေပးအပ် 

သည်။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးေကာင်စီဥက   ၊        ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်     အဖွဲဝင်များသည ်

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းသို 

ေရာက်ရှိရာ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးှင့ ်

ဆရာ ဆရာမများက   ကိဆို တ်ဆက် 

ကပီး    ေကျာင်းခန်းမ၌  ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာန       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး        

ေဒါက်တာွန်ေဖက    ေကျာင်းသား    

ေကျာင်းသမူျားအား  ပညာသင်ကားေပး 

ေနမ     အေြခအေန၊ ဆရာ  ဆရာမများ 

လိုအပ်ချက်ရှိမ ှင့်    ခန်အပ်ိုင်ေရး     

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှမ  အေြခအေနများကိ ု   

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ြဖည့်ဆည်းေပးရန်လို

ရှင်းလင်း       တင်ြပမ များအေပ  

ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က   ကိုကိုးက န်း 

ေဒသတွင်    လူသားအရင်းအြမစ်များ

လုံေလာက်စွာရှိေစေရး    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ    တက သိုလ်ဝင်တန်း 

စာေမးပွဲေအာင်ြမင်မ များကို ယခုထက် 

ပိမုိတုိုးတက်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ကရန်လိုေကာင်း၊      ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ပညာသင်ကားရာတွင ်

အဓိကလိုအပ်သည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ 

ဆရာ ဆရာမများကိုလည်း   တတ်ိုင် 

သမ   ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဝးလံေခါင်းပါးသည့ ်

ေဒသတွင်      တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရသည့ ်

သူများြဖစ်သြဖင့ ်      လိုအပ်သည်များ 

ကိလုည်း ြဖည့ဆ်ည်းေပးရန်လိေုကာင်း။

ပညာသင်ကားေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင့ ်    ိုင်ငံေတာ်၏ 

အမျိးသားပညာေရးစီမံကိန်း (ှစ် - ၃၀) 

ကိ ု ယခင်ကအတိင်ုး ဆက်လက်သင်ကား 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊    ယခင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ် သင်ိုးများမ ှမိမိတို 

ိုင်ငံ၏  လူမ ေရးစနစ်ှင့်   မကိုက်ညီ 

သည်များကိသုာ  တည်းြဖတ်ေဆာင်ရက် 

ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊     မိမိတိုိုင်ငံ၏ 

ပညာေရးသည်   ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ခုှစ် 

ပညာသင်ှစ်အထ ိ တန်းစ် ကူးေြပာင်း 

မ ရာခိုင် န်းများ    များစွာေလျာ့နည်းခဲ ့

ြခင်းေကာင့ ်  ပညာေရးစနစ ်အားနည်း 

ခဲ့ေကာင်း၊    ပညာသင်ကားေရးစနစ်

ေကာင်းမွန်ေစေရး ဆရာ ဆရာမများ 

ြပည့်စုံမ ရှိေအာင် ြဖည့်ဆည်းရန ်လိုအပ် 

ေကာင်း၊  ိုင်ငံတည်ေဆာက်မ   State 

Building၊ Nation Building   များ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင်    အေြခခံအားြဖင့ ်

ိုင်ငံအတွင်း  ပညာတတ်များ    အများ 

အြပား ေပ ထွက်လာရန်      မြဖစ်မေန 

လိုအပ်ေကာင်း။

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများကို 

ပညာသင်ကားရာတွင် အတန်းပညာများ 

အား    အမှန်တကယ်တတ်ေြမာက်ရန ်

လိုအပ်သကဲ့သို အသိပညာများရှိေစရန ်

အတွက်လည်း   စာအပ်ုစာေပများ  ဖတ်  

ေလလ့ာေစေရး    တိက်ုတွန်းေဆာင်ရက် 

ရန်လိုေကာင်း၊        မိမိတိုအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ချနိ်တွင ်

ေကျာင်းေနအရယ်တွင်   ကေလးများ

အားလုံးပညာသင်ကားုိင်ေရး       အနိမ့်ဆံုး 

အဆင့် KG + 9 (အေြခခံပညာ အလယ် 

တန်း) အဆင့်      ပီးေြမာက်သည်အထ ိ

သင်ကားိုင်ေရး       ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း၊  ိုင်ငံအတွင်းရှိ ြပည်သူများ

အားလုံး  အတန်းပညာများရှိရန်လိုအပ ်

သြဖင့်    ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အားလုံး  မူလတန်းမှစ၍ တက သိုလ် 

ပီးဆုံးသည်အထ ိ အတတ်ုိင်ဆံုး  ပညာ 

သင်ကားုိင်ေရး  ေဆာင်ရက်ေပးကရန် 

လိုေကာင်း၊  အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ 

များ တိုးတက်ြမင့်မားေရး  စာဖတ်ရှိန် 

ြမင့်တင်ရန်လည်း     လိုအပ်ေကာင်း 

မှာကားပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ပါတီစုံဒီမို 

ကေရစီ   အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင ်

ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့်    မဲမသမာမ များေကာင့ ်

တပ်မေတာ်က ိင်ုငေံတာ်၏တာဝန်အား 

ဝင်ေရာက ်      တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ရမ  

အေြခအေနများ၊ ိင်ုငေံတာ်အား ြပည်သ ူ

များ၏   ဆ ှင့်အညီ     ဒီမိုကေရစီ 

လမ်းေကာင်းေပ တွင်       ဆက်လက် 

ေလ ာက်လှမ်းိုင်ေရး  ကိးပမ်းေဆာင ်

ရက်ေနမ ှင့် ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။                   စာမျက်ှာ ၇ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င ် ကိုကိုးက န်းမိနယ ်အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းခန်းမ၌ ဆရာ ဆရာမများှင့် ေတွဆုံအမှာစကား 

ေြပာကားစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်  ကိုကိုးက န်းမိ

အုန်းှင့် အုန်းထွက်ပစ ည်းထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်း အုန်းဆီသန်စက်ုံမှ ထုတ်ကုန်များအား ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ကိုကိုးက န်းေဒသတွင် လူသားအရင်းအြမစ်များ လုံေလာက်စွာရှိေစေရး    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ    တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲ  ေအာင်ြမင်မ များကို  ယခုထက် ပိုမို

တိုးတကေ်အာင ်ကိးပမ်းေဆာငရ်က်ကရနလ်ိေုကာင်း၊      ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

ပညာသင်ကားရာတင်ွ အဓကိလိအုပသ်ည့ ်ဘာသာရပဆ်ိင်ုရာ ဆရာ ဆရာမများကိလုည်း   

တတ်ိုင်သမ   ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဝးလံေခါင်းပါးသည့် 

ေဒသတွင်    တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရသည့်သူများြဖစ်သြဖင့်      လိုအပ်သည်များကိုလည်း 

ြဖည့်ဆည်းေပးရန်လို



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  ၂၀၂၁

  စာမျက်ှာ ၆ မှ

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

က ဆရာ ဆရာမများအတွက် စားေသာက် 

ဖွယ်ရာများေပးအပ်ပီး ဆရာ ဆရာမများ 

၏ တင်ြပချက်များအေပ  လိုအပ်သည် 

များ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ညေနပိုင်းတွင်    ိုင်ငံေတာ် စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်   အဖဲွဝင်များသည် ကိကုိုး 

က န်းမိ က န်းပတ်လမ်းှင့် နယ်ေြမခံ 

တပ်ဌာနချပ်များကို       လည်းေကာင်း၊                    

ဂျယ်ရီက န်းှင့် က န်းမကီးအား က န်း 

ဆက်လမ်းေဖာက်လုပ်မည့ ်အေြခအေန 

များကိုလည်းေကာင်း  ေမာ်ေတာ်ယာ ်

များြဖင့ ်လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဆက်လက်ပီး     ိုင်ငံေတာ်     စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်         အဖွဲဝင်များသည ်

ကိကုိုးက န်းမိ အန်ုးှင့အ်န်ုးထွက်ပစ ည်း 

ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းသို  ေရာက်ရှိကပီး 

အန်ုးဆသီန်စက်ု၊ံ   အလှဆင်ပစ ည်းှင့် 

အိမ်သုံးပစ ည်းများ     ထုတ်လုပ်မ  

လပ်ုငန်းှင့ ်အန်ုးဆံကိးစက်ုတံိုအတွင်း 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့်အဖွဲဝင်များ   ဂျယ်ရီက န်းှင့်က န်းမကီးအား က န်းဆက်လမ်းေဖာက်လုပ်မည့ ်အေြခအေနများကို 

ကည့် စစ်ေဆးစ်။

လှည့လ်ည်ကည့် ပီး တာဝန်ရိှသမူျား၏ 

တင်ြပချက်များအေပ     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က အန်ုးထွက်ပစ ည်းများအား 

သမဝါယမှင့်    ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန   အေသးစားစက်မ လက်မ 

လပ်ုငန်းများှင့ေ်ပါင်းစပ်၍ ယခထုက်ပိမုိ ု

ထတ်ုလပ်ုပီး စီးပွားြဖစ်ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး

ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်   ထုတ်ကုန်များအား 

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်      ထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချိုင်ေရး       ေဆာင်ရက်ရန်

လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖဲွဝင်များသည် နယ်ေြမခေံရတပ်စခန်း 

ဌာနချပ်အတွင်း ဥစားကက်များ ေမွးြမ 

ထားရှိမ ှင့် Green House များအတွင်း 

သီးံှများစုိက်ပျိးထားရိှမ အေြခအေနတုိ

ကို လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန် 

ရှိသူများ၏    တင်ြပချက်များအေပ  

လိုအပ်သည်များ    မှာကားြဖည့်ဆည်း

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း    သတင်းရရှ ိ

သည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ ၂၈

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး     ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၄/၂၀၂၁)ကိ ုယေန  မွန်းလဲွ 

၁ နာရီက      မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး 

ှစ်ထပ်ေဆာင်အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်      ကျင်းပ 

သည်။

စိစစ်ခွင့်ြပေပးလျက်ရှ ိ

အစည်းအေဝးတွင်     တိုင်းေဒသကီး    ရင်းီှး 

ြမပ်ှံမ ေကာ်မတီဥက   ၊             တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကိကု တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏စီးပွားေရးကိ ုအေထာက်အက ူ

ြပိုင်သည့်က  များတွင်      ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်ရန ်

ဖိတ်ေခ လျက်ရိှရာ  လုပ်ငန်းများကို  ရငး်ီှးြမပံှ်မ  

ပမာဏသတ်မှတ်ချက်အေပ မူတည်ပီး     မူေဘာင် 

အတွင်းမှ စစိစ်ခွင့ြ်ပေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးှင့ ်တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ 

တွင် လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ရန ်

အတွက်     ဓာတ်ေြမဩဇာ၊     ဘိလပေ်ြမ၊    သံမဏ ိ

ထတ်ုလပ်ုြခင်းလပ်ုငန်းများ၊ စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

လပ်ုငန်းများှင့ ်  ဆက်စပ်လပ်ုငန်းများ၊   တန်ဖိုးြမင့် 

စားေသာက်ကန်ုများ၊ လ ပ်စစ်ယာ်များ၊ ေဆးဝါးှင့် 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီအစည်းအေဝး အမှတ်စ်(၄/၂၀၂၁)ကျင်းပ

ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ   ပစ ည်းထတ်ုလပ်ုမ လပ်ုငန်းများ၊ 

အများြပည်သူသယ်ယူပုိေဆာင်ေရး စသည့လ်ပ်ုငန်း 

များကိ ု     ဦးစားေပးဖတ်ိေခ       ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အတွက်၊ တိင်ုးေဒသကီးအတွက် 

အမှန်တကယ် အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ လုပ်ငန်းများကိ ု စိစစ်ခွင့်ြပသွားကရမည်ြဖစ်ပီး 

အခက်အခဲများရိှပါက   တုိင်းေဒသကီးရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ ေကာ်မတီမှ     ကူညီေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊   လုပ်ငန်းရှင်၊   အစိုးရ၊   ဝန်ကီးဌာနတို 

ဟန်ချက်ညစွီာ ေဆာင်ရက်မည်ဆိလု င် ေအာင်ြမင်မ  

ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ေကာ်မတီဒုတိယဥက    ဦးသိန်းေဌးက ရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ လပ်ုငန်းများအား လွယ်ကလူျင်ြမန်ေစေရးအတွက် 

စိစစ်ခွင့်ြပေဆာင်ရက်ေနမ ၊          တိုင်းေဒသကီး  

ဥပေဒချပ် ဦးြမင့်ေအာင်က ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်း

များ   ေဆာင်ရက်ရာတွင်  ဥပေဒ၊  လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ြပ  ာန်းချက်များကိ ုရှင်းလင်းေဆွးေွးကသည်။

ယင်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ေဒါက်တာမင်းေဇာ်ဦးက 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်ေနေသာကုမ ဏီများ၏ တည်ေဆာက် 

မ ကာလ သက်တမ်းတိုးြခင်း၊ ြပန်လည်ေဆာင်ရက ်

ခွင့်ြပချက်တင်ြပြခင်း၊  ရင်းီှးြမပ်ံှမ ပုံစံေြပာင်းလ ဲ

ခွင့်ြပရန်တင်ြပြခင်း၊ ယခင်အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်

ချက်များကိ ု   ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊   ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ြမင့တ်င်သည့ ်လပ်ုငန်းများှင့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်း 

များကီးကပ်ေရးအဖွဲမ ှ        ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်ခဲမ့ များကိ ု   တင်ြပရာ   ေကာ်မတအီဖဲွဝင် 

များက ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍ ေလ ာက်ထားလာသည့် ကုမ ဏ ီ

များ၏  ရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက်မည့ ်

အစအီမမံျား၊ တိင်ုးေဒသကီး ရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်း 

များကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ ေဆာင်ရက်ချက်များအေပ  

လိုအပ်သည်များကို တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

တာဝန်ရိှသူများှင့် ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                         

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့်အဖွဲဝင်များ 

နယ်ေြမခံေရတပ်စခန်းဌာနချပ် Green House များအတွင်း သီးှံများစိုက်ပျိးထားရှိမ အေြခအေနကို ကည့် စစ်ေဆးစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁

 ဇာတိမာန်ှင့်လွတ်လပ်ေရး
(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ကိုေဇာ်ေဌး(ယ်ေကျးမ )

အမျိးအယ်ွကိစဲွု၍၊   မျိးိုးဇာတ်ကိ ု  အေကာင်းြပ၍  စတ်ိေနစတ်ိထားြမင့မ်ားြခင်းသည်  ြမန်မာတို၏ 

ဇာတိမာန်ပင်ြဖစ်သည်။   ြမန်မာတိုသည်    သာကီွယ်ဝင်စစ်ြဖစ်သည်ဟူေသာ    မျိးိုးဇာတိမာန်သည် 

လွတ်လပ်ေရးရရိှရန်အတွက် လ ံေဆာ်မ ပင်ြဖစ်သည်။ ကိလုိနုေီခတ်တစ်ေလ ာက်လုံးဝယ် ဇာတမိာန်ဟသူည့် 

ေဝါဟာရသည် ိင်ုငေံရးလ ပ်ရှားမ  လ  င်းလုံးေအာက်ဝယ် ထက ိုးကားခဲသ့ည်။  ဇာတမိာန်ကိ ု  းဆွေသာ၊  

နားမျက်စဖွိင့ေ်ပးေသာ ရည်ရယ်ချက်၊ ထေြမာက်ေအာင်ြမင်ခဲ၍့သာ တိင်ုးတစ်ပါးသား၏လက်ေအာက်တွင်   

ွံနစ်က န်ြဖစ်ေနရသည့်ဘဝမှ ုန်းကန်လွတ်ေြမာက်ကာ လွတ်လပ်ေရးရရှိလာြခင်းြဖစ်

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ  ၄ ရကေ်နသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ (၇၄)စှေ်ြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနြဖစ်သည်။   လွတ်လပ်ေရးေနကို  အမှတ်ရက၊ မေမ့ကသည့်နည်းတ ူ

ြမန်မာတို၏ ဇာတိေသွးဇာတိမာန်ကိုလည်း မေမ့ကပါေချ။ ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံး၍ တိုင်းတစ်ပါး၏ အုပ်ချပ်မ ေအာက်ေရာက်ေနချနိ်ဝယ ် ြမန်မာတို၏ 

မျိးိုးဇာတိမာန်ကိ ု  အုပ်စိုးသူတိုက   နည်းအမျိးမျိးြဖင့ ် ချိးှိမ်ခဲ့ကသည်။ တစ်မျိးသားလုံး သူက န်ြဖစ်၍ နင်းြပားဘဝသိုေရာက်ေနေသာ ထိုအချနိ်ဝယ် 

လွတ်လပ်ေရးအတွက ်ြမန်မာတို၏ဇာတိမာန်သည ်ရှင်သန်မဲြဖစ်သည်။

ဇာတမိာန်ဟသူည်  ပါဠှိင့ ်ပါဠသိက်ေဝါဟာရ 

ကိ ု  ေပါင်းစပ်ထားသည့်   စကားလံုးေဝါဟာရပင် 

ြဖစ်သည်။ ဇာတသိည် ပါဠစိကားြဖစ်၍ မာန်သည် 

ပါဠစိကား “မာန”မှ ဆင်းသက်လာသည်။ ဇာတကိိ ု

ေလးမျိးေတွိုင်သည-်

၁။ ပဋိသေ ေနြခင်း သိုမဟုတ် ပဋိသ 

၂။ အမျိးအွယ် သိုမဟုတ် မျိးိုး

၃။ ေမွးဖွားရာအရပ်

၄။  မလူြဖစ်ြခင်း၊ အစစ်ြဖစ်ြခင်း သိုမဟတ်ု 

        ပကတိ

(၁)  ပဋသိေ ေနြခင်းသည်  ဇာတ၏ိ  အစပင် 

ြဖစ်သည်။ ဇာတိ၊   ဇရာ၊   ဗျာဓိ၊   မရဏဟူသည့ ်

တရားအတိုင်းပင ်ပဋိသေ ေနြခင်းကို နားလည် 

ထားအပ်သည်။

(၂)  အမျိးအွယ် သိုမဟတ်ု မျိးိုးသည် မဘိ 

ှစ်ပါးမှ ေမွးဖွားသန်စင်ေပးလိက်ုေသာ မလူဇာတ ိ

ပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာမိဘှစ်ပါးမ ှေမွးဖွားလာသ ူ

သည် ြမန်မာပင်ြဖစ်သည်။  မျိးုိးဇာတိမာန်သည် 

စွန်လ တ်ရန် ခက်ခေဲသာအရာြဖစ်သည်။ သားသမီး 

ဝတ်ငါးပါးတွင် “ေစာင့ေ်လမျိးွယ်” ဟ ုပါရိှသည်။ 

အမျိးအွယ်သည်  ရင်းြမစ်အစြဖစ်၍  မည်သည့် 

အခါကာလမ   မစွန်လ တ်သင့်။ ေစာင့်ထိန်းရမည့် 

တာဝန်သာြဖစ်သည်။ 

(၃)  ေမွးဖွားရာအရပ်သည်   မမိအိားေမွးဖွား 

လုိက်သည့်ဇာတပိင်ြဖစ်ေတာ့သည်။    အများအား 

ြဖင့်   “က န်ေတာ်က    ဘယ်ဇာတိေလ”   ဟူသည့် 

ချက်ြမပ်ရာေဒသကိ ု   ဂုဏ်ယူစွာေြပာတတ်က 

သည်။ အချိေသာ စာေရးဆရာ၊ ြပဇာတ်ဆရာတိုက 

သတူိုေမွးဖွားရာေဒသကိ ု   န်းဆိဂုဏ်ုယတူတ်က 

သည်။

(၄)  မူလြဖစ်ြခင်း၊  အစစ်ြဖစ်ြခင်း သုိမဟုတ် 

ပကတဆိိရုာဝယ် “က န်ေတာ်ြမန်မာလမူျိးစစ်စစ် 

ပါ၊   ဘယ်ေသွးမှ   မေရာပါဘူးဗျာ”    ဟ ုေြပာေလ ့

ေြပာထရိှသည့်  စကားမျိးှယ်ြဖစ်သည်။   စစ်မှန် 

ေသာမိမိအမျိးအွယ်အတွက ်     ြမင့်ြမတ်ေသာ 

တည်ရှိမ ၊   ေဆာင်ရက်မ ၊    အေနအထားတိုကို 

ဂုဏ်ယူတတ်ြခင်းမျိးပင်ြဖစ်သည်။

မာနမှ သက်ဆင်းလာေသာ “မာန်”ကိလုည်း 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေတွိုင်သည်။

(၁)  ေသယျမာန် (ငါသည် သတူိုထက် အမျိး 

လည်းြမတ်သည်။     အကျင့်လည်းြမတ်သည်။   

အတတ်ပညာလည်း          ြမတ်သည်ဟူသည့ ်

ေထာင်လ ားသည့် မာန်မာနမျိးြဖစ်သည)်။

(၂) သဒိသမာန်   (ငါသည် သူနည်းတူ  အမျိး 

လည်း  ြမတ်သည်။   အကျင့်လည်း    ြမတ်သည်။ 

အတတ်ပညာအားြဖင့်လည်း    ြမတ်သည်ဟူသည့ ်

ေထာင်လ ားသည့် မာန်မာနမျိးြဖစ်သည)်။

(၃) ဟနီမာန် (ငါသည် အမျိး၊ အကျင့၊် အတတ် 

ပညာအရာ၌  နိမ့်ြခင်းမှန်၏၊   သိုြငား   သူတိုသည် 

ငါအ့ား  ဒလီိမုျိးေတာ ့ မဆိသုင့၊်   မေြပာသင့ဟ်သူည့ ်

ေထာင်လ ားသည့်မာန်မာနမျိးြဖစ်သည)်။

ဇာတှိင့ ်    မာန်ကိ ု    ေပါင်းစပ်လိက်ုေသာအခါ 

“ဇာတိမာန်” ြဖစ်လာသည်။ ဇာတိမာန်ကို ကမ ာ့ 

စာေပသမိုင်းတို၌-

Nationalism (ေခ  ) အမျိးသားေရးဝါဒ။

Patriotism (ေခ  ) တိုင်းချစ်ြပည်ချစ်ဝါဒ။

Chauvinism (ေခ  ) ေခါင်းေဆာင်ပုဂ ိလ်အား 

စွဲမဲကည်ညိပီး သစ ာရှိေသာဝါဒ။

Racism   (ေခ  ) လူမျိးေရးဝါဒ။

Superiority Complex (ေခ ) မမိအိမျိးအွယ် 

သာ ကီးြမင့သ်ည်၊ ြမင့ြ်မတ်သည်၊ အြခားအမျိးအွယ် 

များကိ ုနမိ့က်ျသည်ဟေူသာ ဇာတပိညု ဂဏ်ုမာနအစဲွ။

Xenophobia (ေခ ) တိင်ုးတစ်ပါး၊   လမူျိးြခားကိ ု

ရံမန်ုးေကာက်ရံသည်အထ ိ   မမိအိမျိးအွယ်ကိသုာ 

ချစ်ြမတ်ိုးလွန်းေသာဝါဒ။ 

ဘာသာေရးအရ စွဲမဲယုံကည်ခဲ့ေသာ  Caste 

System  (ေခ ) ဇာတ်စနစ်ဝါဒှင့် Jingoism (ေခ )  

ရန်လိေုသာ တစ်ယသူန်မျိးချစ်ဝါဒေကာင့ြ်ဖစ်ေသာ 

စစ်လုိလားေသာဝါဒ  စသည်ြဖင့်အမျိးမျိးဖွင့်ဆုိက 

သည်။

ြမန်မာတို၏ဇာတိမာန်

အမျိးအွယ်ကိစဲွု၍၊ မျိးိုးဇာတ်ကိ ုအေကာင်း 

ြပ၍ စတ်ိေနစတ်ိထားြမင့မ်ားြခင်းသည် ြမန်မာတို၏ 

ဇာတိမာန်ပင်ြဖစ်သည်။    ြမန်မာတိုသည်   သာကီ 

ွယ်ဝင်စစ်ြဖစ်သည်ဟူေသာ မျိးုိးဇာတိမာန်သည် 

လွတ်လပ်ေရးရရိှရန်အတွက် လ ံေဆာ်မ ပင်ြဖစ်သည်။ 

ကိုလိုနီေခတ်တစ်ေလ ာက်လုံးဝယ ်     ဇာတိမာန် 

ဟသူည့ေ်ဝါဟာရသည် ိင်ုငေံရးလ ပ်ရှားမ  လ  င်းလုံး 

ေအာက်ဝယ်  ထက ိုးကားခဲ့သည်။  ဇာတိမာန်ကို 

  းဆွေသာ၊  နားမျက်စိဖွင့်ေပးေသာ  ရည်ရယ်ချက်၊ 

ထေြမာက်ေအာင်ြမင်ခ့ဲ၍သာ    တုိင်းတစ်ပါးသား၏ 

လက်ေအာက်တွင ်  ွံနစ်က န်ြဖစ်ေနရသည့်ဘဝမ ှ

န်ုးကန်လွတ်ေြမာက်ကာ လွတ်လပ်ေရးရရိှလာြခင်း 

ြဖစ်သည်။

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ     သမိုင်းှင့်အတူ 

ဇာတိမာန်ဟူသည့် စကားလုံးေဝါဟာရသည် 

ြမန်မာ ြပည်သူတို၏ ရင်အတွင်း စဲွဝင်နစ်ခ့ဲသည်။ 

ဇာတိမာန် ကို အေြခြပကာ တိုင်းတစ်ပါးကို  

အထင်မကီးေစလို ေသာစိတ်၊  ြမန်မာအစ်အ

လာ ိုး ရာ ယ  ် ေ ကျး မ  ကို  မတိ မ ် ေကာ  

မေပျာက်က ွယ ်လိုေသာစိတ ် ၊  ရရ ှိ ပီးေသာ  

လွတ်လပ်ေရးကိ ု    တည်တ့ံခုိင်မဲလုိစိတ်တုိသည် 

ပိမုိြုဖစ်ထွန်းလာကသည်။ ထိမှုသည် ြပည်ေထာင်စ ု

မပိကွဲေရး၊       တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ  

မပိကွဲေရး၊  အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ခိုင်မ ဲ

ေရးဟသူည့ ်ဇာတမိာန်ကိအုေြခခသံည့ ်ေတာင်းဆိ ု

ချက်တိုသည်            ဆက်လက်ေပ ထွက်လာ  

ကသည်။

မာန်မမှန်ြခင်းေကာင့ ်ထီးသု်းခဲ့ရ

စင်စစ် ြမန်မာတုိသည် ဇာတမှိန်ေသာ်လည်း 

မာန်မမှန်ြခင်းေကာင့ ် ထီးသ်ုးခဲရ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဟီနမာန်သာရှိခဲ့၍ ၁၈၈၅ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၂၉ 

ရက်ေနမှစကာ   တုန်လ ပ်ေချာက်ချား       ွံနစ် 

သွားရြခင်းြဖစ်သည်။             ေတွေနြမင်ေနကျ    

မင်းေြပာင်းမင်းလဲွမဟတ်ုသည်ကိ ု       ေနာင်မှသလိာ 

ရသည်။ ေတွေနြမင်ေနကျ ြဖစ်စ်မှန်ေသာ်လည်း 

ကံေတွရသည့်ြဖစ်စ်၏        အေကာင်းရင်းကိ ု 

ဆန်းစစ်ိင်ုမ အားသည်          ယေနတိင်ုနည်းေနဆ ဲ

ြဖစ်သည်။ 

သီေပါမင်းကိ ု   လွယ်ကူစွာနန်းချိုင်သည့် 

ဗိတိသ တိုသည်   တိုင်းရင်းသားတို၏လက်နက ်

စွဲကိုင်ေတာ်လှန်မ ကို ဆယ်ှစ်ေကျာ်မ   ြပင်းြပင်း 

ထန်ထန်ှိမ်နင်းခဲ့ရသည်။    တိုင်းရင်းသားတို၏ 

နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးလ ပ်ရှားမ မှာ   ကီးမားြပင်းထန် 

ခဲသ့ည်။ နယ်ချဲတိုကိ ုထတ်ိလန်ေစခဲသ့ည်။ နယ်ချဲ 

ဆန်ကျင်ေရးသည ်    မ ေလးကို     ဗဟိုြပ၍ 

ေတာင်ဘက်  ထားဝယ်၊ တနသ  ာရီအထိ၊ အေရှ 

ဘက်  ရှမ်းကုန်းြပင်ြမင့်တစ်ြပင်၊  ေြမာက်ဘက ်

ကချင်ေတာင်တန်းများအထိ၊     အေနာက်ဘက် 

ချင်းေတာင်တန်းှင့ ်ရခိင်ုအထ ိကျယ်ြပန်ခဲသ့ည်။ 

အချိတိုက်ပွဲများသည ် လူအင်အားေလးေထာင ်

အထိပါဝင်၍   မိများကိ ုရက်အေတာ်ကာသည ်

အထ ိသမ်ိးပိက်ုထားိင်ုခဲသ့ည်။ ေတာင်ေပ ေြမြပန် 

တုိင်းရင်းသားအားလံုး စစုည်းညွီတ်ခဲ့ကသည်။ 

ဗိတိသ တိုသည်   မ ေလးကို    သိမ်းယူစ်က 

အင်အားတစ်ေသာင်းခန်သာ  သုံးစွဲခဲ့ေသာ်လည်း  

လက်နက်ကိင်ု ထက ေတာ်လှန်မ ကိမု ူစစ်အင်အား 

၃၂၀၀၀၊ ပလုပ်ိအင်အား ၂၆၀၀၀ စစုေုပါင်းအင်အား 

၅၀၀၀၀ ခန်မ သံုးစဲွခ့ဲရသည်။ ြမန်မာတုိ၏ ြပင်းြပ 

ေသာ ဇာတမိာန်သည် နယ်ချဲတိုအား ဒူးမေထာက်၊ 

လက်မေြမာက်ေကာင်း   ေကာင်းေကာင်းသိေစခ့ဲ 

သည်။

ြမန်မာတုိသည်  က န်ုိင်ငံ၊ က န်လူမျိးြဖစ်ရ 

ြခင်းထက်   ေသြခင်းက  ြမတ်သည်ဟသူည့ ်ဇာတ ိ

မာန်ြဖင့်   လွတ်လပ်ေရးအတွက်    အသက်ေပါင်း 

များစွာေပးဆပ်ကာ တိက်ုပဲွဝင်ခဲ့ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရး၊ ဖက်စစ်ဆန်ကျင်ေရးှင့အ်တ ူ

အေရးေတာ်ပုံများ၊ တိုက်ပွဲများစွာကိ ုေအာင်ြမင ်                      

 စာမျက်ှာ ၉ သို 

သမ တကီးစဝ်ေရ သိုက်ှင့် ဘုရင်ခံဆာဟူးဘတ ်အယ်လ်ပင်ရန်စ ်တိုကို ၁၉၄၈ ခုှစ် လွတ်လပ်ေရးေန  

အလံတင်အခမ်းအနားတွင် ေတွရစ်။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ပီးေြမာက်ခ့ဲေသာ်လည်း လွတ်လပ်ေရးကမရေသး။ ဗိတိသ စစ်ေြပး 

အစိုးရက         ြမန်မာြပည်သို ဆင်မလားစမီကံန်ိးကိ ု   ယလူာြပန်သည်။   

၁၉၃၅ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံအက်ဥပေဒအရ ေပးအပ်သည့် ၉၁ ဌာန 

အုပ်ချပ်ေရးှယ် ဒိုမီနီယံအဆင့်အတန်းကို တြဖည်းြဖည်းေပးရန ်

စက ြဖစာတမ်းများ  ပါလာသည်။   ြမန်မာြပည်သူတိုက  လုံးဝ 

လွတ်လပ်ေရးမှတစ်ပါး အြခားမည်သည့အ်ဆင့အ်တန်းကိမု  လက်မခ ံ

ကေချ။    လထူအုုံက မ ြဖင့ ်    ဆ ြပက သည်။    ဖက်စစ်ဆန်ကျင်ေရး၊    

ြပည်သူလွတ်ေြမာက်ေရး   အဖွဲချပ်ကီး၏  စည်းုံးမ ေအာက်တွင်  

ေသွးစည်းညွီတ်စွာြဖင့ ် ြပည်သူဆ ကိ ုေဖာ်ထတ်ုြပသခဲ့ကသည်။  

ဤသည်ပင်   ြမန်မာဟူသည့်ဇာတိကို ြပသြခင်းမည်ေတာ့သည်။ 

နယ်ချဲတုိထက် ေသယျမာန်သာေကာင်း ေဖာ်ကျးြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

လွတ်လပ်ေရးပန်းကီးကိ ုဆင်ြမန်းိုင်ခဲ့

ြမန်မာတိုသည်   လွတ်လပ်ေရးအတွက်   တစ်ဦးေကာင်း 

တစ်ေယာက်ေကာင်းြဖင့ ်တိက်ုပဲွဆင် ဲခဲ့ကြခင်း မဟတ်ုသည်ကိလုည်း 

သာဓကြပခ့ဲသည်။ လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိ  ကုိးကွယ်ဆည်းကပ် 

ြခင်းမဟတ်ုခဲသ့ည်ကိလုည်း ေတွရသည်။ အရင်းခသံည် ဇာတမိာန်ပင် 

ြဖစ်သည်။  ဇာတိမာန်ကုိအေြခခံ၍ ေအာင်ြမင်ခ့ဲရေသာ ေအာင်ြမင်မ  

များသည ်   ပန်းေမွရာလမ်းမဟုတ်ဘ ဲ  ခေယာင်းေတာလမ်းသာ 

ြဖစ်သည်။   အရင်းအီှးကီးမားသည်။  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးေပါင်းစု၏ံ 

ေသွးစည်းညွီတ်မ ၊  ေအးအတ ူပအူမ    ေနထိင်ုလက်တဲွစွန်စားမ တို 

ေကာင့် ၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွင် အထွတ်အြမတ်ပန်း 

ပမာ လန်းြဖာသည့်   လွတ်လပ်ေရးပန်းကီးကုိ  ြမန်မာြပည်တစ်ဝန်း 

ဆင်ြမန်းိုင်ခဲ့ကသည်။

လ ံေဆာ်ေဖာ်ေဆာင်သည့ ်  ဇာတိမာန်ဟူသည့်  ေဝါဟာရကိ ု

တိုင်းြပည်ချစ်စိတ်၊  မျိးချစ်စိတ်ရှိသူတိုက ဆက်လက်သယ်ေဆာင ်

လာကသည်။  ၁၉၄၈ ခုှစ်   လွတ်လပ်ေရးရပီးသည့်ေနာက်တွင ်

ြပည်တွင်းေသာင်းကျန်းမ များ  ေပ ေပါက်ခဲ့သည်။    ြပည်တွင်း 

ေသာင်းကျန်းမ မျိးစုံကို  ဇာတိမာန်စိတ်ြဖင့်  ကံ့ကံ့ခံိုင်ခဲ့သည်။  

၁၉၆၂  - ၁၉၈၈  ခုှစ်  ကာလများတွင် ဇာတိမာန်သည် ုိင်ငံသားတုိ 

ရင်၌ ခိင်ုမဆဲရိှဲသည်။    ရိှပီးသားဇာတမိာန်ကိ ု   ထန်ိးသမ်ိးကသည်။ 

လက်ဆင့က်မ်းေပးေဝိင်ုခဲသ့ည်။ ၁၉၈၈ ခှုစ်လွန်ကာလများတွင်မ ူ  

ဇာတိမာန်၏    အခန်းက  သည်     လွန်စွာအေရးပါေကာင်း        

ေှာင်းလူငယ်တိုအား   မ ေဝေပးသည့်ကာလြဖစ်သည်။ မ ေဝသည့် 

လုပ်ငန်းစ်သည်   စတင်ခက်ခဲလာသည်။    ဒီမိုကရက်တစ်တို 

အားေကာင်းလာေသာ  ၂၀၁၁- ၂၀၂၁  ခုှစ်ကာလများတွင်မူ 

ဇာတိမာန်ဆိုသည့်ေဝါဟာရသည်  စိန်ေခ မ များှင့် ရင်ဆိုင်လိုက ်

ရေတာ့သည်။ 

ရရှိပီးြဖစ်ေသာ  လွတ်လပ်ေရးကီး  ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲရန ်

အတွက်  ယေနလူငယ်လူရယ်တိုင်း ၏စိတ်တွင်   ဇာတိမာန်စိတ်   

ကန်ိးေအာင်းေနရန် လိအုပ်သည်။   ဇာတမိာန်စတ်ိ    မေပျာက်ပျက်ရန် 

လုိအပ်သည်။ ဇာတိမာန်စိတ် ေပျာက်ကွယ်သွားပါက လူမျိးေပျာက် 

မည့အ် ရာယ်သည်     ခမ်ိးေြခာက်လာမည်ြဖစ်သည်။    လွတ်လပ်ေရး 

ရရှိရန်အတွက် ကီးမားေသာ စွန်လ တ်မ ၊  အနစ်နာခံမ ၊  ေပးဆပ်မ  

တိုကိ ုယေနလူငယ်တုိ နားလည်သေဘာေပါက်မှသာ ဇာတမိာန်စတ်ိ 

သည်   ကိန်းေအာင်းခိုင်မဲမည်ြဖစ်သည်။  ရရှိပီးလွတ်လပ်ေရးကိ ု

တစ်ဖန်ြပန်လည် ထိပါးေှာင့်ယှက်လာသည့်ရန်ကိ ု   အသက်တမ  

စိုးရမ်ိေကာင့်ကစတ်ိတိုရိှသင့သ်ည်။   ထိုအတ ူ တစ်ေယာက်ေကာင်းြဖင့ ်

မစွမ်းသာ၊   အများေပါင်း၍    ညီညာကသည်ကုိလည်း    နားလည်ရ 

မည်ြဖစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ၏ အသက်၊ ေသွး၊ ေခ းတိုြဖင့ ်

ရယူတည်ေဆာက်ခ့ဲရသည့် အချပ်အြခာအာဏာပုိင်ုိင်ငံြဖစ်ေကာင်း    

ဂုဏ်ယူတတ်ေနြခင်းသည်  ဇာတိမာန်ပင်ြဖစ်သည်။   ထိုေကာင့ ်

လွတ်လပ်ေရး  အဓွန်ရှည်စွာတည်တံ့ခိုင်မဲေရးအလိုငှာ   ိုင်ငံသူ 

ိင်ုငသံား လငူယ်လရူယ်များအားလုံး  ဇာတမိာန်စတ်ိ ကန်ိးေအာင်းိင်ု 

ကပါေစေကာင်း  တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။  ။

  တိုိုင်ငံသည်၊ ပုဂံပင်းယ

  အင်းဝေတာင်ငူ၊ တစ်မူြပည့်လ မ်း

  ေညာင်ရမ်းကုန်းေဘာင်၊ ထွန်းေြပာင်ထင်ရှား

  ကီးမားစ်လာ၊ သမိုင်းမာခဲ့။

  သမိုင်းစ်လာ၊ ကီးမားပါလည်း

  စည်းလုံးမဲ့ပီး၊ ချည့်နဲအင်အား

  ိုင်ငံသားတို၊ ဝါးအစည်းေြပ

  ြဖစ်ခဲ့ေလ၍၊ ေသေသာ်မှတည့်

  ဪေကာင်း၏ဟု၊ ကဝိဆရာ

  ညည်းတွားရှာသလို၊ ဝါးမျိေသွးေသာက်

  နယ်ချဲေအာက်တွင်၊ က န်သေပါက်ြဖစ်

  ွံမှာနစ်၍၊ အှစ်ရာေကျာ်တိုင်ခဲ့သည်။

  တိုင်းရင်းသားတို၊ ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်

  ဇာတိမာန်ြဖင့်၊ တွန်းလှန်ဖိဖျက်

  တိုက်ထုတ်လျက်လည်း၊ လက်နက်အင်အား

  လွန်ကွာြခား၍၊ ေသွးသားအေပါင်း

  ေထာင်ေသာင်းမက၊ ေသွးေြမကျ

  ဘဝမလှြဖစ်ခဲ့ရ။

  အဖေအာင်ဆန်း၊ ြပည်ချစ်ပန်းသည်

  ေတာင်တန်းေဒသ၊ ြပည်မြပည်နယ်

  ကူးယှက် ယ်၍၊ ဆက်သွယ်စည်းုံး

  စည်းလုံးေပါင်းစု၊ အင်အားထုြဖင့်

  ြပည်သူေမ ာ်မှန်း၊ လွတ်လပ်ပန်းကို

  လက်လှမ်းပိုင်ပိုင်၊ ရယူိုင်ခဲ့

  မဲခိုင်မှတ်သား၊ ညီေနာင်ဖွားတို

  ေသွးသားတူတကွ၊ စည်းလုံးကေလာ့

  ြပည်ပရန်စွယ်၊ အသွယ်သွယ်ကို

  ကာကွယ်တွန်းလှန်၊ ရန်ဟူသမ 

  တားဆီးကရင်း၊ ရင်ချင်းကိုဟပ်

  ေကျာချင်းကပ်၍၊ “လွတ်လပ်ေရး”ကို

  သက်ေပးကာကွယ်ကပါစို။    ။

သန်းြမင့်ညိမ်း(ပုသိမ်)

လွတ်လပ်ေရးကို 

အသက်ေပး ကာကွယ်ကပါစို

ရေသ့ေတာင ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၈

ရခိုင်ြပည်နယ ်ရေသ့ေတာင်မိ၌ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန 

အကိ  မိနယ်အဆင့် eာဏ်စမ်း 

ပေဟဠိပိင်ပဲွှင့် စာစစီာကုံးပိင်ပဲွ 

ကို   ယေနနံနက်  ၁၀ နာရီက 

ရေသေ့တာင်မိ အမှတ်(၁) အေြခခံ 

ပညာ  အထက်တန်းေကျာင်း၌ 

ကျင်းပသည်။

ယင်းေနာက်       ပိင်ပွဲများကိ ု

ဆက်လက်ကျင်းပရာ စာစစီာကုံး 

ပိင်ပွဲတွင ်  အထက်တန်းအဆင့် 

“လွတ်လပ်ေရးခိုင်မဲဖို   ညီညီ 

ွတ်ွတ် ကိးစားစို ” ေခါင်းစ် 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊  အလယ်တန်း 

အဆင့်       “ကေလးလူငယ်များ 

ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရး    လွတ်လပ် 

ေရးေန     အားကစားပိင်ပွဲများ 

ဆင် ဲေပး” ေခါင်းစ်ြဖင့် လည်း 

ေကာင်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၂၁ ဦးတို   ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး 

ဆရုရိှသမူျားအား ဇန်နဝါရ ီ၄ ရက် 

လွတ်လပ်ေရးေန   အခမ်းအနား 

တွင်    ဆုများ   ချးီြမင့်ေပးအပ ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်စံထွန်း(ြပန်/ဆက်)

ရေသ့ေတာင်မိ၌

(၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနအကိ  

eာဏ်စမ်းပေဟဠိပိင်ပွဲှင့် 

စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ ကျင်းပ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးြမင့်ကိင်သည် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး လမူ ေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးယ်ေထွးှင့်အတူ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်ရှ ိ

က မ်းကျင်မ ေလ့ကျင့်ေရး      သင်တန်းေကျာင်းသို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်  ြပည်ပသို 

သွားေရာက်မည့ ်   ြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ 

အတွက် လပ်ုငန်းခွင်အကိသင်တန်းကိ ုအွန်လိင်ုးြဖင့ ်

ဖွင့်လှစ်ပိုချေနမ ၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (ေအာက်တိုဘာလမှ 

မတ်လထ)ိ ဘ  ာှစ်တွင် ဖွင့လှ်စ်မည့ ်သင်တန်းများ 

အတွက် သင်တန်းေနရာှင့် သင်ေထာက်ကူပစ ည်း 

များ  ခင်းကျင်းြပင်ဆင်ထားမ ၊    မီးေဘးလုံ ခံေရး 

ေဆာင်ရက်ထားမ ှင့ ်သင်တန်းေကျာင်းဝန်းကျင်ကိ ု

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး   သင်တန်းေကျာင်း 

အေနြဖင့ ်သင်တန်းသားများကိ ုက မ်းကျင်မ စွမ်းရည် 

ြပည့်ဝေစေရး   ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန်လိုအပ ်

ေကာင်းှင့ ်သင်တန်းဆင်းများအေနြဖင့ ်က မ်းကျင် 

မ  အရည်အချင်းြပည့်မီေရး၊ အလုပ်အကိုင်   အခွင့် 

အလမ်းရရိှေစေရး ေဆာင်ရက်ေပးရန် မှာကားသည်။ 

ေတွဆုံ

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် က မ်းကျင် 

မ ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်း   စုေဝးခန်းမ၌ 

မ ေလးတုိင်းေဒသကီးရိှ မိေပ  ံုး၊ ေဆးံု၊ ေဆးခန်း 

များမှ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့ ်ေကျာက်ဆည်၊ 

အမရပူရှင့် ြပင်ဦးလွင်မိရှိုံး၊   ေဆးခန်းများမှ 

တာဝန်ခံအရာထမ်းများှင့ ်ေတွဆုံသည်။ 

ေတွဆုံစ်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများသည်     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅)ရပ်၊ ဦးတည်ချက် 

(၉)ရပ်ှင့်အညီ တာဝန်ကျရာက  များတွင် ေအာင်ြမင် 

(၂၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန
၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် “ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇ 
ေြပာင်း ေရာဂါပုိးေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်း” များကို စ်ဆက် 
မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  
၂။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစ်အရ  ြမန်မာိုင်ငံသို   ြပည်ပိုင်ငံများမ ှ
ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ် (Relief Flight) များြဖင့ ်ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 
လာသမူျားအနက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှေသာ ဓာတ်ခဲွနမနူာများ 
အား ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ  
ဆုိင်ရာဌာန၊ တပ်မေတာ် ေဆးသုေတသနဌာနတုိမှ ဓာတ်ခဲွခန်းများ 
အြပင် ေဒသတွင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ(WHO) ရည် န်းဓာတ်ခဲွခန်း 
များသို ပိုေဆာင်၍ Omicron Real Time PCR Testing နည်းြဖင့ ်
လည်းေကာင်း၊ Genomic Sequencing Testing ြဖင့်လည်းေကာင်း 

စစ်ေဆးေစခဲ့ပါသည်။
၃။ ထိသုိုစစ်ေဆးရာတွင် ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသ ူ
များအနက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွရိှေသာ ဓာတ်ခဲွနမနူာ(၃၀)ခအုား 
(၁၄-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗဇီ စတင်စစ်ေဆး 
ြခင်းအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါသည်။ (၂၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် 
ရရှိေသာ စစ်ေဆးမ အေြဖအရ  ယူေအအီးိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းမိမှ Relief 
Flight ြဖင့် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူြမန်မာိင်ုငသံား (၄)ဦး၏ ဓာတ်ခဲွ 
နမူနာများတွင် SARS-CoV-2 Variant Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိး 
ေတွရိှရပီး ကျန်ဓာတ်ခဲွနမနူာ(၂၆)ခတွုင် SARS-CoV-2 Variant Delta 
ေရာဂါပိုး ေတွရှိရပါသည်။
၄။ အုိမီခရန်ေရာဂါပုိး ဓာတ်ခဲွေတွရိှသူ (၄)ဦးအနက် (၁)ဦးသာလ င် 
သာမန်ေရာဂါလက ဏာ ေတွရိှရပီး ကျန်(၃)ဦးသည် ေရာဂါလက ဏာ 

မေတွရှိရပါ။ ယင်းပုဂ ိလ်(၄)ဦးစလုံးအား ကုသေရးစင်တာများတွင ်
ေစာင့်ကပ်ကည့် ၍ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်ပီး ကျန်းမာေရး 
ေကာင်းမွန်ေသာေကာင့် ကုသေရးစင်တာမှ ဆင်းခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ 
လက်ရှိအချနိ်တွင်လည်း အဆိုပါပုဂ ိလ်(၄)ဦးသည်  ကျန်းမာေရး 
ေကာင်းမွန်လျက်ရှိေကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၅။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး  ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်းစ်များ 
ှင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသြခင်းလုပ်ငန်းများ 
အား ပိုမိုအရှိန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း  သတင်းထုတ်ြပန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

SARS-CoV-2 Variant Omicron (အိမုခီရန်) ေရာဂါပိုး ေတွရိှရမ ှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထတ်ုြပန်ြခင်း

သင်တန်းဆင်းများအေနြဖင့် က မ်းကျင်မ အရည်အချင်းြပည့်မီေရး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိေစေရးေဆာင်ရက်

ေအာင်  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ဝန်ထမ်း 

ဆိုင်ရာဥပေဒ၊   နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန်ှင့်  န်ကားချက်များ၊ 

ေစာင့ထ်န်ိးရမည့က်ျင့ဝ်တ်များကိ ုလိက်ုနာရန်တာဝန် 

ရိှေကာင်း၊ တာဝန်ခ ံဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်မမိတိို၏ 

ုံးများ   စနစ်တကျရှိေစေရး   ကပ်မတ်ကွပ်ကဲ 

ေဆာင်ရက်ကရန်ှင့် ဝန်ထမ်းများ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အည ီ  ေနထိုင်လုပ်ကိုင ်

တတ်သည့်  အေလ့အကျင့်များရရှိေအာင်   ြပစု   

ပျိးေထာင်ေပးရမည ်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေတွဆုံေဆွးေွး

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ    ခုံသမာဓိအဖွဲ၊ 

မိနယ်ညိ  င်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲဝင်များှင့ ်မ ေလး 

တိင်ုးေဒသကီး ြပည်ကီးတခွံန်မိနယ်ရိှ က မ်းကျင်မ  

ေလက့ျင့ေ်ရးသင်တန်းေကျာင်း၌     ေတွဆုေံဆွးေွး 

သည်။

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

က စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ဘက်စုဖံွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် အစိုးရ၊ အလပ်ုရှင် 

ှင့ ်အလုပ်သမား သံုးပွင့်ဆုိင် ေတွဆံုေဆွးေွး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အလုပ်သမားေရးရာ 

လုပ်ငန်းညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ (WCC) ၃၅၄၇ ဖွဲကို 

ဖဲွစည်းုိင်ခ့ဲပီး မိနယ်ညိ  င်းဖျန်ေြဖေရးအဖဲွ ၃၂၅ 

ဖဲွ၊  ခုသံမာဓအိဖဲွ ၁၅ ဖဲွှင့ ်ခုသံမာဓေိကာင်စ ီတစ်ဖဲွ 

ဖဲွစည်းကာ အလပ်ုသမားေရးရာ အြငင်းပွားမ များကိ ု

ညိ  င်းဖျန်ေြဖဆံုးြဖတ်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ လက်ရိှ 

ကာလ၌ အြငင်းပွားမ များြဖစ်ေပ လာပါက အလုပ် 

သမားေရးရာ အြငင်းပွားမ  ေြဖရှင်းေရးဥပေဒအရ 

အလုပ်သမားေရးရာ  လုပ်ငန်းညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ

(WCC) တွင် ကနဦးေြဖရှင်းလျက်ရိှေကာင်း၊ အဆိပုါ 

WCC တွင် ေြပလည်မ မရရိှသည့ ်အြငင်းပွားမ များကိ ု

မိနယ် ညိ  င်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း   ေြဖရှင်းေပးရမည့ ် အလုပ်သမား 

ေရးရာ ကိစ ရပ်များြဖစ်ပါက မိနယ်ေပါင်းစပ်အဖွဲ 

များြဖင့ ်ေြဖရှင်းေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ အြငင်းပွားမ  

များကုိ ဆံုးြဖတ်ရာတွင် ှစ်ဦးှစ်ဖက် ညီွတ်မ တ 

သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ိုင်ေရးသည ်အေရး 

ကီးေကာင်း။ 

 တရားမ တစွာ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပး

မိနယ်ညိ  င်းဖျန်ေြဖေရးအဖဲွများှင့ ်ခုသံမာဓ ိ

အဖဲွများအေနြဖင့ ်အလပ်ုသမားများ၏ အခွင့်အေရး 

ကိ ုကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်၊ အလပ်ုရှင်ှင့် အလပ်ု 

သမားများအကား     ဆက်ဆံေရးေကာင်းမွန်ပီး 

လပ်ုငန်းခွင်ေအးချမ်းသာယာေစရန်ှင့ ်အလပ်ုရှင်ှင့် 

အလုပ်သမားအြငင်းပွားမ အား    တရားမ တစွာ 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့် ရပိင်ုခွင့်များကိ ုမ တ 

မှန်ကန်စွာှင့် ြမန်ဆန်စွာရရိှခစံားိင်ုေစေရး ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ ခုံသမာဓိအဖွဲများ 

အေနြဖင့် ဥပေဒပါ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အြငင်း 

ပွားမ များကိ ုဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ိင်ုေရး ေဆာင်ရက် 

ရန်ှင့်  အြငင်းပွားမ များှင့်စပ်လျ်း၍   အထက် 

အဆင့်ဆင့်သို တက်ေရာက်မ  နည်းပါးေစေရးှင့ ်

ေအာက်ေြခအဆင့်တွင ်အမ များပီးြပတ်မ ရှိေစေရး

အတွက်   မိနယ်အဆင့်    ညိ  င်းဖျန်ေြဖရာတွင ်

အလုပ်ရှင်၊  အလုပ်သမားများ၏   လိုလားချက်များ 

အေပ  ညိ  င်းဖျန်ေြဖသ၏ူ အရည်အချင်းြဖင့ ်အတတ် 

ုိင်ဆံုး ေြပငိမ်းမ ရရိှေစေရး ဖျန်ေြဖညိ  င်းေပးြခင်း၊ 

WCC တိုးြမင့်ဖွဲစည်းေရးှင့ ်WCC တွင် အလုပ်ရှင်၊ 

အလုပ်သမားေဆွးေွးညိ  င်းမ  ပိုမိုလုပ်ေဆာင်ိုင ်

ေရး အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန် ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  ခုသံမာဓအိဖဲွများှင့ ်မိနယ်ညိ  င်း 

ဖျန်ေြဖေရးအဖွဲဝင်များက    လိုအပ်ချက်များကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်     ဒီဇင်ဘာ     ၂၈
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန အေြခခံပညာဦးစီးဌာန ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးပညာေရးဌာနက   ကီးမှးကျင်းပ 
သည့် တိင်ုးအဆင့် (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန 
အကိ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာ၊ ပိုစတာှင့် ပန်းချီပိင်ပွ ဲ
များကိ ုယေန  နနံက် ၈ နာရတွီင် အမှတ် ( ၂ ) အေြခခ ံ
ပညာ အထက်တန်းေကျာင်း (လသာ)ြမညလီာခန်းမ 
၌ ကျင်းပသည်။

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 
သယဇံာတေရးရာဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်း၊ တိင်ုးရင်းသား 
ေရးရာဝန်ကီး ဦးေစာဂျက်ေကာ့ထူး၊ တိင်ုးေဒသကီး 
ဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင်၊ တိင်ုးပညာေရးမှး ေဒ ှင်း 
ကည်၊ တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ
များ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် တိုင်းေဒသကီး ဥပေဒချပ် 
ဦးေဌးေအာင်က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     ခိုင်အဆင့်ဆုရရှိသူများကိ ု
တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးများှင့် တိုင်းေဒသကီး  

ဥပေဒချပ်တိုက  ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ် 
ကသည်။

အဆိုပါပိင်ပွဲများတွင ်   အထက်တန်းအဆင့် 
ကဗျာပိင်ပဲွတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၀ ၊ အထက် 
တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲတွင် ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသ ူ၂၀၊     အလယ်တန်းအဆင့်စာစီစာကုံး 
ပိင်ပဲွတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၀၊ အလယ်တန်း 
အဆင့် ပိုစတာပိင်ပွဲတွင ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ
၂၀ ၊ မလူတန်းအဆင့် ပန်းချီပိင်ပဲွတွင် ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသ ူ၂၀ စုစုေပါင်း ၁၀၀  ပါဝင်ယှ်ပိင်က 
ေကာင်း သိရသည်။

ပိင်ပဲွများတွင် ခုိင်ေလးခုိင်မှ အထက်တန်း 
ေကျာင်း ၄၀၈ ေကျာင်း၊ အလယ်တန်းေကျာင်း ၆၆၂ 
ေကျာင်းှင့် မူလတန်းေကျာင်း ၁၆၈၈ ေကျာင်းတုိမှ 

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အကိ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာ၊ ပိုစတာှင့်ပန်းချ ီပိင်ပွဲများကျင်းပ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကပီး 
အထက်တန်းအဆင့်၊ အလယ်တန်းအဆင့်၊ မလူတန်း 
အဆင့်တုိတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယှင့်   ှစ်သိမ့်ဆ ု
များရရိှမည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် 
တိုင်းေဒသကီးအဆင့်ဆုေပးပွဲကိ ု    ဒီဇင်ဘာ ၃၁ 

ရက်တွင် အထက ( ၄ )အလုံ၌ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 
ဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင် 
ကာကွယ်ေရး လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ ကျင်းပ 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ြမင်(့ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊  ၂၀၂၁

ထာဝရငိမ်းချမ်းပါေစ ဇွဲကပင်ေြမ
စာချစ်သူ

ထိသုိုကရင်ြပည်နယ်ကီး  ေအးချမ်းတည်ငမ်ိ 

သာယာလာသည်ှင့်အမ        က န်ေတာ်သည် 

ဘားအ ံ  ေကာ့ကရိတ်   ြမဝတီ၊   ေရ ဂွန်း၊ လ  င်းဘဲွ၊ 

မိင်ကီးငူ၊  ထိုေကာ်ကိုးပါမကျန ် သွားပါများခရီး 

ေရာက်ခ့ဲသည်။   ငိမ်းချမ်းေရးှင့်အတူ  ဟန်ချက် 

ညီစွာ   ြဖစ်ထွန်းေပ ေပါက်လာခ့ဲေသာ   ဖံွဖိးေရး 

လုပ်ငန်းများစွာကိုလည်း ေလ့လာခွင့်ရခဲ့သည်။

ြပည်နယ်၏ ေရ ြဖ

ကရင်ြပည်နယ်သည် ေရခေံြမခေံကာင်းေသာ 

ြပည်နယ်တစ်ခြုဖစ်၍ စိက်ုပျိးေရး အလွန်ြဖစ်ထွန်း 

သည်။   ေမာမဆုံးြမင်ေတွရေလရိှ့သည့ ်ေရာ်ဘာ 

စိက်ုခင်းများသည်   ြပည်နယ်၏   ေရ ြဖြဖစ်သည်။ 

၁၉၈၈ ခှုစ်က ြပည်နယ်အတွင်း ေရာ်ဘာစိက်ုဧက   

၈၀၀၀   ေကျာ်မ သာရိှခ့ဲေသာ်လည်း ငိမ်းချမ်းေရး 

ရယူပီးေနာက်တွင်  ထိစု်က  ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက 

ေြမလွတ်ေြမိင်ုး ေပါက ယ်ဝသည့ ်ကရင်ြပည်နယ် 

အတွင်း ေရ၊ ေြမ၊ ရာသီဥတုှင့် ကိုက်ညီမ ရှိသည့်  

စက်မ ကန်ုကမ်းသီးံှေရာ်ဘာကိ ုပိမုိတုိုးချဲစိက်ုပျိး 

ုိင်ရန်  ပံ့ပိုးေပးခဲ့ရာ  ဧကေပါင်း တစ်သိန်းခဲွနီးပါး 

အထိ တိုးတက်စိုက်ပျိးိုင်ခဲ့သည်ကို အမှတ်ရမိ 

သည်။

 ထိုအတူ  လယ်ေြမဧက  ၅၀၀၀  ေကျာ်ကို 

အကျိးြပိုင်သည့ ်    ေရဘုတ်     ေရေလှာင်တမ ံ

အပါအဝင်   ဆည်တမှံစ်ခ၊ု    ြမစ်ေရတင်လပ်ုငန်း 

ေြခာက်ခု၊ ေရုတ်ေြမာင်းများ၊ ုန်းသွင်းေြမာင်း 

များကို တူးေဖာ်တည်ေဆာက်ေပးခ့ဲ၍ ကရင်ြပည် 

နယ်၏    သီးှံစိုက်စွမ်းအားမှာ  များစွာတိုးတက ်

လာခဲ့သည်။

သံလွင်ြမစ်မင်း၏  လက်ေဆာင်မွန်  ေြမဆီ 

ဩဇာေကာင်းမွန်ေသာ        ုန်းတင်ေြမုတိုကို  

စိုက်ပျိးေရးအတွက ်  အကျိးရှိစွာအသုံးချိုင်ရန ်

န်ုးသွင်းေြမာင်းများကိ ုတူးေဖာ်တည်ေဆာက်ေပး 

ခဲရ့ာ  လ  င်းဘဲွ၊  ေရ ဂွန်းမိတိုတွင် ေြမပတဲစ်ဧကလ င် 

တင်းရာေကျာ်ထွက်ရှိသည်အထ ိ       တိုးတက် 

ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည်။ ေရ ဂွန်းမိရိှ ေတာင်သတူစ်ဦး၏  

ေြမပဲစိုက်ခင်းတစ်ခုဆိုပါက တစ်ဧကလ င် ၁၅၆ 

တင်း  စံချနိ်တင်ထွက်ရှိခဲ့ဖူးသည်။   ထိုေခတ်က 

လ  င်းဘွဲ၊   ေရ ဂွန်းမိတိုသည ်ကမ ာ့စားနပ်ရိက ာ 

(FAO) ဆုပင် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ေပသည်။

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအေနြဖင့်မ ူ     တစ်ပိုင် 

တစ်ိုင်ေမွးြမေရးသာမက စီးပွားြဖစ်ေမွးြမိုင ်

ေရးအတွက်လည်း  ဘားအံမိတွင် ေမွးြမေရးဇန်ု 

တစ်ခ ုတည်ေထာင်ေပးခဲသ့ည်။ ေဒသခေံမွးြမေရး 

လပ်ုငန်းရှင်တစ်ဦးဆိပုါလ င် ေမွးြမေရး ခအံတွင်း 

ဥစားကက်ေကာင်ေရ ၇၀၀၀ ကိ ုစီးပွားြဖစ်ေမွးြမ 

ထားသည်ကိေုတွခဲရ့သည်။   စတင်ေမွးြမစ်ကမ ူ

ေကာင်ေရ ၅၀၀ မ ြဖင့်သာ။

ဆိရုလ င် ကရင်ြပည်နယ်သည် အပစ်အခတ် 

ရပ်စ၍ဲ ငမ်ိးချမ်းေရးရယူပီးေနာက်တွင် ြပည်နယ် 

၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရး စသြဖင့ယ်ခင်ှင့မ်တ ူက  စုဖံွံဖိး 

တုိးတက်လာသည်။ ဤသမုိင်းပံုရိပ်များက အမှန် 

တကယ်ြဖစ်တည်ခဲ့သည်။  မည်သူမ ြငင်းိုင်လိမ့ ်

မည်မဟုတ်ပါ။

အကီးမားဆုံး     ဆလုာဘ်ကေတာ ့    ေဒသခ ံ

တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား စစ်ေဘးရန် ကင်းေဝးခဲ၍့ 

သာစွဌာေန   ဇွဲကပင်ေြမသို   လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုှစ်ေကျာ်ကာလက   လုပ်ငန်းတာဝန်ြဖင့်  က န်ေတာ် အကိမ်ကိမ်ေရာက်ခဲ့သည်။  တိတိကျကျဆိုလ င် ၁၉၉၃  ခုှစ်   ဇန်နဝါရီလထဲတွင ်  KNU   မှ  ဗိုလ်ချပ်ြမှင့်  

ဦးထိန်ေမာင်တိုက  ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးလိုေကာင်း  ထိုင်းတပ်မေတာ်မှတစ်ဆင့ ် ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာမှအစြပ၍ ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်ဖွံဖိးေရးေကာင်စီအစိုးရှင့ ်KNU  တိုအကား ၁၉၉၄-၁၉၉၅၊  

၂၀၀၃-၂၀၀၄  ခုှစ်တုိတွင်  ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ကမ်ိဖန်များစွာေတွဆုေံဆွးေွးခဲ့ပီးေနာက် ဇဲွကပင်ေြမတစ်ဝန်း ေသနတ်သ၊ံ အေြမာက်သမံျား တတ်ိဆတ်ိငမ်ိသက်သွားပီး ဖားစည်သတံညညံ ံထွက်ေပ လာသည့် 

၂၀၀၄ ခုှစ်ေနာက်ပိုင်းအချနိ်ကာလများြဖစ်သည်။

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများကို မပူမပင်၊ 

မေကာင့်မက  လုပ်ကိုင်ိုင်ခဲ့ကသည်။   စစ်မက်  

ထူေြပာပီး      စစ်ေဘာင်ကျယ်ြပန်ချနိ်ကာလက  

တစ်ဖက်ုိင်ငံ ဒုက သည်စခန်းများတွင် သွားေရာက် 

ခိုလ ံခဲ့ကရသည့်  ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများသည ် 

ကုိယ့်ရပ်ကုိယ်ရာတွင်  ဘဝကုိ ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ  

တည်ေဆာက်လာိုင်ခဲ့သည်။

ေဒသခံြပည်သူများမဆိုထားဘ ိက န်ေတာ်တို 

သည်ပင်လ င် မိင်ကီးငူ၊ ထုိေကာ်ကုိး၊ ြမဝတီမိှင့်  

ေရ ကုက ိေကျးရာ၊ ေမတ ာလင်းမိင်ေကျးရာတိုသို  

အချန်ိကာလမေရး၊ အမ်ိဦးှင့်ကမ်းြပင်ပမာ ကူးလူး 

ယှက် ယ်သွားလာိုင်ခဲ့ကသည်။

ကားလမ်းများ ေဖာက်လုပ်

ထိုေကာ်ကိုးတွင ်    ဖထီးဗိုလ်ချပ်ထိန်ေမာင ်

ေနထိုင်သည်။    ဖထီးဗိုလ်ချပ်ထိန်ေမာင်တိုအဖွဲ 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက်လ င်ဝင်ေရာက်ချင်း 

မှာပင် ိုင်ငံေတာ်က ေနအိမ်အေဆာက်အအုံများ၊ 

ေဆးုံ၊ ေဆးေပးခန်း၊ စာသင်ေကျာင်း၊ ဝင်းသူဇာ 

အေရာင်းဆုိင်များ၊ စုိက်ပျိးေရးအတွက် ပတေချာင်း 

ကိုြပန်လည်ဆယ်ယူ၍    ပတဆည်၊      နဘူးဆည် 

တိုကိ ု ေဆာက်လပ်ုေပးခဲသ့ည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ် 

ေရးအတွက်       ကားလမ်းများ      ေဖာက်လုပ်ေပး 

ခဲ့သည်။ 

တစ်ချနိ်က KNU တပ်မဟာတွင ်နာမည်ကီး 

တိုက်ခိုက်ေရးသမားကီး    တစ်ဦးြဖစ်သ ူ    ဖထီး 

ဗိုလ်ချပ်ထိန်ေမာင်သည်  “Old  soldier  never 

fight”   ဟူသည့်ှယ်   စစ်သားအိုကီးများသည ်

စစ်၏အနိ  ာုံများကို နဖူးေတွဒူးေတွ ေတွြမင်ခဲ့ 

ရ၍   စစ်ကိုမတိုက်ချင်ေတာ့ပီ။   အသက်အရယ် 

ကလည်းရလာေတာ ့ဘာသာတရား အဆုံးအမတို 

ြဖင့်သာ ေပျာ်ေမွခဲ့ေလပီ။ က န်ေတာ်တိုေရာက်ရှိ 

စ်က ဖထီးဗိုလ်ချပ်ထိန်ေမာင်ကို ေရာက်ေရာက ်

ချင်း       အိမ်မှာမေတွရ။      “ဘုရားေကျာင်းတက ်

ေနသည်”ဟု မိသားစုကဆို၍ ထိုင်ေစာင့်ခဲ့ရေသး 

သည်။   ယခုေတာ့  ဖထီးဗိုလ်ချပ်ထိန်ေမာင်သည ်

လည်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရှာပီ။

ဘားအံမိအနီး     ဘုရားကုန်း   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဒသတွင်    အေြခချေနထိုင်ပါေသာ      တစ်ချနိ်က 

KNU   ထိပ်တန်းေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ ဖထီး   

ပဒိုေအာင်ဆန်းကမူ     ေပျာ်တတ်သည်။      စတတ် 

ေနာက်တတ်သည်။ စကားက ယ်သည်။ ခရစ မတ် 

အတွက် ေမွးြမထားသည့ ်ကက်ဆင်များအပါအဝင်  

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကို      ေဇာက်ချ 

လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

“ြမန်မာိင်ုငဟံာ တကယ်ေအးချမ်းသာယာတဲ ့

တုိင်းြပည်ပါ။ ုိင်ငံေတာ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့် 

အညီ  စည်းကမ်းြပည့်ဝတဲ ့  ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ ်

ကီး       ေပ ေပါက်လာေတာ့မှာ    ြဖစ်တဲ့အတွက်  

ဖထီးစိတ်ထဲမှာ အခုကတည်းက ပီတိြဖစ်ေနပီ။ 

အခဆုိ ုဖထီးငမ်ိးချမ်းမ ရဲေအးြမတဲအ့ရသာကိ ုပိုပီး 

ခံစားရပါတယ်။   အရင်  ေတာတွင်းလက်နက်ကိုင ်

ဘဝကဆုိရင် အမဲပူေနရတာ။ အခုြမင်ေတွေနရတ့ဲ  

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်မ ေတွဟာ     ငိမ်းချမ်းေရးရဲ 

အသီးအပွင့်ေတွပါပဲ”ဟ ုလွန်ခ့ဲသည့် ၂၀၀၉ ခုှစ်က  

ဖထီးေြပာခဲ့ဖူးသည့ ်       စကားသံများကိ ု      ယခု 

က န်ေတာ် ြပန်လည်ကားေယာင်လာမိသည်။

ကရင်ြပည်နယ်၏  ငိမ်းချမ်းေရးေြခလှမ်းများ 

သည်     ရပ်တန်၍မေနခဲ့ပါ။    ေရှသိုတစ်ဆင့်ပီး 

တစ်ဆင့် ဆက်လက်တက်လှမ်းေနပါသည်။

 ငိမ်းချမ်းေရးကမ်းလှမ်းသည့ ်ထုတ်ြပန်ချက်

၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့်အညီ  

ေရးေကာက်ခံအစိုးရြဖစ်လာသည့ ်        သမ တ 

ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည ် ၂၀၁၁  ခုှစ် ဩဂုတ်လ ၁၈ 

ရက်ေနတွင်    “ငိမ်းချမ်းေရး    ကမ်းလှမ်းသည့ ်

ထုတ်ြပန်ချက်”  ကိ ု ေအာက်ပါအတုိင်း  ထုတ်ြပန် 

ေကညာခဲ့သည ်- 

“ုိင်ငံေတာ်အစုိးရသည်        ဒုိတာဝန်အေရး 

(၃) ပါးကို ထိန်းသိမ်းပီး ေအးချမ်းသာယာ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေသာ    ိင်ုငေံတာ်ကိ ု   တည်ေဆာက်ရန် 

အတွက်   ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက     

များ   ချပ်ငိမ်းပီး       ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရးကိ ု

တည်ေဆာက်ကာ ေနရာေဒသအံှ  ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သတူစ်ရပ် 

လုံး    ပူးေပါင်းတည်ေဆာက်သွားရန ်  အထူးပင် 

လိုအပ်သည်ဟု ယုံကည်ပါသည်။ လက်နက်ကိုင ်

ပဋိပက များ ေြဖရှင်းပီး ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင ်

လိေုသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု အဖဲွအစည်း 

များသည်   မမိတိိုတစ်ဖဲွချင်းအလိက်ု   ပထမအဆင့် 

အေနြဖင့်    ပဏာမေဆာင်ရက်ရန်    လုိအပ်ေသာ  

လုပ်ငန်းစ်များကိ ု   ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်   

သက်ဆိုင်ရာ    ြပည်နယ်ှင့်    တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွှင့ ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါသည်။         

ပဏာမေဆာင်ရက်ဖွယ်ရာများ ေဆာင်ရက်ပီးပါက 

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရဘက်မှ ေဆွးေွးမည့အ်ဖဲွအစည်း  

ဖွဲစည်းပီး သက်ဆိုင်ရာငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင ်

မည့်      အဖွဲအစည်းှင့်ေဆွးေွးေရးလုပ်ငန်းစ ်

များကို     ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။”

သမ တဦးသန်ိးစန်ိအစိုးရသည်  ငမ်ိးချမ်းေရး 

မရှိဘဲ   ဒီမိုကေရစီစနစ်     မထွန်းကားိုင်သလိ ု

ငမ်ိးချမ်းေရးမရိှဘ ဲ     ဖံွဖိးတိးုတက်မ မြဖစ်ိင်ုဟ ု

ခံယူပီး    ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်  ထိုသိုကမ်းလှမ်း 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေပသည်။

KNU ေခါင်းေဆာင် ဗုိလ်ချပ်ကီးမူတူးေစးဖုိး 

က “တိက်ုပဲွတိက်ုေနတာကာပ၊ီ    ဘယ်သူဘယ်သမှူ 

ိုင်ေအာင်မတိုက်ိုင်ကပါဘူး။ ဆုံး ံးရတာေတာ ့

ှစ်ဖက်စလုံးပါပ”ဲ ဟူ၍ KNU ၏သေဘာထားကိ ု

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုေနာက် KNU အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွ  ရှစ်ဖဲွတုိသည် ၂၀၁၁ ခုှစ်ှင့် 

၂၀၁၂  ခုှစ်တုိတွင်  ြပည်နယ်အဆင့်အပစ်အခတ် 

ရပ်စဲေရးသေဘာတူညီချက်ကို လက်မှတ်ေရးထိုး 

ခဲ့ကသည်။                       စာမျက်ှာ ၁၂ သို 

ဘားအံမိနယ်ရှ ိဇွဲကပင်ေတာင်။

“ြမန်မာိုင်ငံဟာ   တကယ်ေအးချမ်းသာယာတဲ့    တိုင်းြပည်ပါ။   ိုင်ငံေတာ် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့်အညီ  စည်းကမ်းြပည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီး       

ေပ ေပါက်လာေတာ့မှာြဖစ်တဲ့အတွက်   ဖထီးစိတ်ထဲမှာ   အခုကတည်းက   ပီတိ 

ြဖစ်ေနပီ။ အခုဆို ဖထီးငိမ်းချမ်းမ ရဲေအးြမတဲ့အရသာကုိ ပိုပီးခံစားရပါတယ်။   

အရင်  ေတာတွင်းလက်နက်ကိင်ုဘဝကဆိရုင် အမဲပေူနရတာ။ အခုြမင်ေတွေနရတဲ ့ 

ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်မ ေတဟွာ ငမ်ိးချမ်းေရးရဲအသီးအပွင့ေ်တပွါပ”ဲဟ ုလွန်ခဲသ့ည့် 

၂၀၀၉ ခုှစ်က ဖထီးေြပာခဲ့ဖူးသည့်စကားသံများကို ယခု က န်ေတာ်ြပန်လည် 

ကားေယာင်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၁ မှ

KNU အဖဲွှင့မ် ူ၂၀၁၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ ၁၂  ရက်ေန  

တွင်   ြပည်နယ်အဆင့်  အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကိ ု

လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ခဲ့သည်။

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေနက

KNU အဖဲွှင့ ်ေဆွးေွးပဲွမှ သတရိေအာက်ေမ ့

ဖွယ်ရာအချိှင့်ပတ်သက်၍   “စိုးသိန်း၏    ဒီမို 

ကေရစီိုင်ငံေတာ်သစ်ှင့ ်    သမ တဦးသိန်းစိန်” 

စာအုပ်တွင်   စာေရးသူက   “ေကအန်ယူအဖွဲကိ ု

ြမဝတီမှ  ကိဆိုခဲ့ပါသည်။   က န်ေတာ်တိုအဖွဲက 

သက  န်းညီေနာင်မှ ေစာင့်ကိကပါသည်။  ဘားအ ံ

ေရာက်သည့်အခါတွင ်  မိလုံးက တ်မ   ဝမ်းပန်း  

တသာကိဆိုကပါသည်။ ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုြပည်သ ူ

လူထုအားလုံး     ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေနကမှန်း 

က န်ေတာ်တိုအားလုံး  ခစံားမပိါသည်။  ေဆွးေွးပဲွ 

အစပိုင်းက   ထင်သေလာက ်   အဆင်မေြပလှပါ။ 

သိုေသာ်ညေနသုံးနာရေီလာက်တွင် အဆင်ေြပသွား 

ခဲ့ပါသည်”ဟု မှတ်တမ်းတင်ေရးသားခဲ့သည်။

ယင်းေနာက်       ဦးသန်ိးစန်ိ    ဦးေဆာင်ေသာ 

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရှင့် တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ု 

အဖဲွရှစ်ဖဲွတုိသည် ၂၀၁၅ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ  

၁၅ ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စအုဆင့ ်တစ်ိင်ုငလံုံး   

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး   သေဘာတူစာချပ် 

(NCA) လက်မှတ်ေရးထိုးပဲွကိ ုသမိင်ုးဝင်ေဆာင်ရက် 

ိင်ုခဲသ့ည်။ ြပည်ေထာင်စအုဆင့ ်လက်မှတ်ေရးထိုး 

ပွဲေအာင်ြမင်သည့်အတွက ်       ကေမ ာဒီးယားမ ှ

ငိမ်းချမ်းေရးေဆာင်ရက်ေနသည့ ်     ေလ့လာသူ  

မစ အမ်မာသည်   ဝမ်းသာလွန်းသြဖင့်  ချံးပဲွချငုိပါ 

ေလေတာ့သည်။

ငိမ်းချမ်းေရးခရီးကား  အမှန်တကယ်လည်း 

ခက်ခဲရှည်ကာခဲ့ပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည ်

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲအတွက ်စတင်ဖိတ်ေခ ခဲ့ 

သည့်ေနမှစ၍  တစ်ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ  

ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ်      ရရှိသည်အထိ 

ရက်ေပါင်း ၁၄၅၀ ကာြမင့်ခ့ဲသည်။ အစည်းအေဝး 

အေရအတွက်    ၅၀၀၀    ခန်ရှိခဲ့ပီး    သမ တ   

ဦးသန်ိးစန်ိကိယ်ုတိင်ု ငမ်ိးချမ်းေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 

များကို   ဦးစားေပးအြဖစ ်  တစိုက်မတ်မတ်လုပ ်

ေဆာင်ခ့ဲကာ  ြပည်သူလူထုထံသုိ  စ်ဆက်မြပတ် 

အသိေပးတင်ြပခဲ့သည့ ်     ေရဒီယိုမိန်ခွန်းေပါင်း 

၄၅    ကိမ်တိတိရှိခဲ့ေကာင်း   အဆိုပါစာအုပ်တွင် 

မှတ်တမ်းတင်ေရးသားခဲ့သည်။

လိပ်ခဲတည်းလည်း ြဖစ်ခဲ့ရ

ပီးခဲ့သည့ ်    NLD   အစိုးရလက်ထက်တွင ် 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲှစ်ဖွဲ     ထပ်တိုး 

ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း (၂၁)ရာစု 

ပင်လုအံမည်သစ်ြဖင့က်ျင်းပေသာ NCA ငမ်ိးချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပွဲများမှာ         ေရှမတိုးေနာက်မဆုတ ်

လိပ်ခဲတည်းလည်း ြဖစ်ခဲ့ရေပသည်။

ထိုေကာင့် လက်ရှိိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ၊      အိမ်ေစာင့်အစိုးရ    လက်ထက်တွင ်

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍ အမျိးသားစည်းလုံး  

ညီွတ်ေရးှင့ ်   ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ   ဗဟို 

ေကာ်မတီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က ၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တို 

ဘာ ၁၅ ရက်ကေပးပိုေသာ   တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ ်

တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ ်      (NCA)

ချပ်ဆိုြခင်း    (၆)   ှစ်ေြမာက ်  ှစ်ပတ်လည်ေန  

သဝဏ်လ ာတွင်    “မိမိတိုအစိုးရသည ်    ထာဝရ 

ငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် NCA စာချပ်ပါအတုိင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး    ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးေရးအတွက်  အမဲတံခါးဖွင့်ထားသည်ကို 

အတိအလင်း        ေကညာပီးသားြဖစ်ေကာင်း” 

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။

ထိုအြပင ်  “အတိတ်ကိုမသိလ င်   ထပ်ေကျာ့ 

အမှားေတွ ကျးလွန်ိုင်သည်။ ထိုအတူ အတိတ်ကို 

အစွဲသန်လွန်းလ င်လည်း အနာဂတ်လမ်းေပျာက ်

ိုင်သည်”ဆိုသည့် စကားရပ်အား သတိချပ်ေစလို 

သည်။    ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်   ကျေရာက်မည့ ်

စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန၊ စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေန  

မတိုင်မီ၌   ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်  ရှင်သန်ခိုင်မာ 

ေစေရးလုပ်ငန်းစ်ှင့်   ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ ်

များအား ပိုမိုတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည ်

ဟုေဖာ်ြပခဲ့သည်။

ထိုအတူ    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်   ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး  မင်းေအာင်လ  င်သည်  NCA  ချပ်ဆိုြခင်း 

(၆)     ှစ်ေြမာက ်   ှစ်ပတ်လည်ေန၌   မိန်ခွန်း 

ေြပာကားရာတွင်       “သဘာဝသယံဇာတများ 

ေပါက ယ်ဝတဲ့   မိမိတိုိုင်ငံအေနနဲ    ငိမ်းချမ်းေရး 

အြမန်ရရှိလာေလ တိုင်းြပည်တည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး  

ဖွံဖိးတိုးတက်မ  ြမန်ဆန်ေလ  ြဖစ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရနဲ     တပ်မေတာ်အေနနဲ     ထာဝရ 

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု    အေလးအနက်ထား   အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေနချနိ်ြဖစ်လို ဒီေနအချနိ်ကာလဟာ 

NCA    လက်မှတ်ေရးထိုးထားတဲ ့   တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲများေရာ၊ NCA လက်မှတ်မထိုး 

ရေသးတဲ့     တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ 

ေရာ တိုင်းြပည်အကျိးစီးပွား၊    ြပည်သူြပည်သား 

များအားလုံးရဲ အကျိးစီးပွားကိ ုေရှး ပီး ငိမ်းချမ်း 

ေရးလမ်းေကာင်းေပ     ေလ ာက်လှမ်းရန်အတွက ်

အေကာင်းဆုံးအချနိ်ြဖစ်ေကာင်း”         အသိေပး 

ေြပာကား ခဲ့သည်။

တိုက်ပွဲများ ြပန်လည်ြဖစ်ပွား

သုိရာတွင် ယခုရက်ပုိင်းအတွင်း ေဘးပေယာဂ 

များေကာင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုမလိလုားဘ ဲကိယ်ုကျိး 

စီးပွားအတွက် စစ်ဘုရင်ဝါဒကိုအသက်သွင်းလိုသူ  

KNU     ေခါင်းေဆာင်ငယ်အချိေကာင့ ်     ကရင် 

ြပည်နယ် ေလးေက့ေကာ်မိတစ်ဝိုက်တွင ်တိုက်ပွဲ 

များ ြပန်လည်ြဖစ်ပွားလာသည်။

ထိုသိုြဖင့ ်   ၎င်းတိုသည ်   အတိတ်ကိုမသိ၍၊ 

သင်ခန်းစာ   မယူခဲ့၍      ထပ်ေကျာ့အမှားများကိ ု

ကျးလွန်ခဲ့ကရာမှ       ဆယ်စုှစ်ှစ်စုေကျာ်မ  

စစ်မက်ကင်းေဝးခဲ့၍      ေအးချမ်းစွာေနထိုင်လာခဲ ့

ကရေသာ  ေဒသခံတုိင်းရင်းသားအချိသည်  စစ်၏ 

ဆုိးကျိးများကုိ      တစ်ေကျာ့ြပန်ခံစားခ့ဲကရေလ 

သည်။

“အတ်ိေတ ွ မယခူဲန့ဲေတာ၊့ ဒအီတိင်ုး လခူျည်း 

ပ ဲကူးလာခဲ”့၊ “အေမေရ၊ အေမေရ”၊ “ဟီး ဟီး ဟီး” 

လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာထက်က ပ်ုသဗံဒီယီိမုျားမှ 

တစ်ဆင့ ်  ကားသြိမင်ေတွေနရသည့ ် ေသာင်ရင်း 

ြမစ်ကမ်းေဘးမှ   တစ်ဖက်ိင်ုငသံို    စစ်ေဘးေရှာင်  

မမိတိို၏ ညအီစ်ကိေုမာင်ှမ ေသွးရင်းသားရင်းတို၏ 

အသံများကား စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာပင်။

အသက်အားြဖင့ ်၈၀၊ ၉၀ အရယ် သက်ကီး 

ရယ်အုိ ဖထီးတို၊ အမိုးတို၏   တုန်ချည့်   တုန်ချည့် 

ေြပးလ ားေနသည့ ်ပုရံပ်ိများ၊ အရယ်မေရာက်ေသး 

သည့ ်ဖိုးခွားေလးတိုကိ ုမဘိများက လက်မှာဆဲွရင်း 

ေြပးလ ားေနသည့်ပုံရိပ်များကလည်း ရင်မှာ မချ ိ

တင်ကခဲစံားရပါသည်။   ဆယ်စှုစ်   ှစ်ခေုကျာ်မ   

အပအူပင်အေကာင့အ်ကမရိှ ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ 

ရှင်သန်ကီးြပင်းလာခ့ဲေသာ မျိးဆက်သစ်တုိအတွက် 

လည်း အေတာ့်ကို စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရသည်။

ကရင်ြပည်နယ်တစ်ဝန်း ငမ်ိးချမ်းခဲစ့်ကာလ 

က ခရီးှင်ရင်း  ြမင်ေတွကားသသိမ  ပုရံပ်ိများကိ ု

က န်ေတာ်ြပန်လည်တမ်းတလာမိသည်။    ကရင် 

ြပည်နယ်သည်  အတိတ်သမုိင်းသင်ခန်းစာများကုိ 

အေလးအနက် သင်ခန်းစာရယသူင့သ်ည်။ ေဒသခ ံ

ြပည်သမူျား၏ လမူ စီးပွားဘဝ တိုးတက်ြမင့မ်ားေရး 

အတွက် ဖံွဖိးေရးလမ်းေကာင်းေပ သိုသာ တစိက်ု  

မတ်မတ်ေလ ာက်လှမ်းသင့်သည်။ ဖံွဖိးတုိးတက် 

ရန်အတွက်လည်း     ေရေြမသဘာဝသယဇံာတအရ 

အခွင့အ်လမ်းေကာင်းများစွာ ပိင်ုဆိင်ုထားပါသည်။ 

တစ်ဖက်    ထိင်ုးိင်ုငှံင့ဆ်က်စပ်ေန၍  ကမ ာလှည့် 

ခရီးသွားလပ်ုငန်းအတွက်သာမက    ေဈးကွက်အရ 

လည်း ပထဝအီေနအထားအရ မဟာဗျဟာကျကျ 

တည်ရှိေလသည်။   KNU  အဖွဲအစည်းအေနြဖင့ ် 

လည်း NCA စာချပ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးိင်ုခဲ့ပီး 

ြဖစ်သည်။ KNU ေခါင်းေဆာင် အစ်အဆက်တို 

အခက်အခဲများကားမှ   ရယူထားေသာ  ငိမ်းချမ်း  

ေရးကိ ု  ေှာင်းလတူို    တန်ဖိုးထားေလးစားဖိုသာ 

လိုအပ်ေပသည်။

 ၂၀၂၂   ခုှစ်   ဇန်နဝါရီလ  ၂  ရက်ေနသည ် 

ကရင်တိုင်းရင်းသားတို၏ ေနထူးေနြမတ ်ကရင် 

ှစ်သစ်ကူးေနြဖစ်သည်။    ကရင်ှစ်သစ်ကူးေန  

အခါသမယတွင်   က န်ေတာ်သည်   ကရင်တိင်ုးရင်း 

သားြပည်သူများ ကုိယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာပါေစ၊ 

ထာဝရငမ်ိးချမ်းပါေစ ဇဲွကပင်ေြမဟ ုဆမွုန်ေကာင်း 

ေတာင်းလိုက်ရပါ၏။         ။

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ေဘးပေယာဂများေကာင့်  ငိမ်းချမ်းေရးကို  မလိုလားဘဲ 

ကိယ်ုကျိးစီးပွားအတွက် စစ်ဘရုင်ဝါဒကိအုသက်သွင်းလိသု ူ KNU ေခါင်းေဆာင်ငယ်   

အချိေကာင့် ကရင်ြပည်နယ်  ေလးေက့ေကာ်မိတစ်ဝိုက်တွင်    တိုက်ပွဲများ 

ြပန်လည်ြဖစ်ပွားလာသည်။  ၎င်းတိုသည် အတိတ်ကိုမသိ၍၊  သင်ခန်းစာမယူခဲ့၍ 

ထပ်ေကျာ့အမှားများကို  ကျးလွန်ခဲ့ကရာမှ  ဆယ်စုှစ်ှစ်စုေကျာ်မ     စစ်မက် 

ကင်းေဝးခဲ၍့      ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုလာခဲ့ကရေသာ  ေဒသခတံိင်ုးရင်းသားအချိသည်   

စစ်၏ဆုိးကျိးများကို တစ်ေကျာ့ြပန်ခံစားခဲ့ကရ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၈   

ေကျးလက်ေနေတာင်သူများ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်  စပါးများ 

ေရာင်းချရာတွင် အခက်အခဲမရိှေစရန်ှင့် သင့်တင့်မ တေသာ ေဈး န်း 

များရရိှေစရန် ရည်ရယ်၍ သမဝါယမက  က စပါးဝယ်ယေူရးလပ်ုငန်း 

များ  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 

သာေပါင်း၊ ငပုေတာ၊ ကျံေပျာ်၊ ေရကည်၊ ေကျာင်းကုန်း၊ အိမ်မဲ၊ 

ေမာ်လမိင်က န်း၊ ပန်းတေနာ်၊ ဓုြဖ၊ ဖျာပုံ၊ ကျိက်လတ်ှင့် ေဒးဒရဲ 

မိနယ်များမ ှမိနယ်သမဝါယမအသင်းစုများှင့ ်အေြခခံသမဝါယမ 

အသင်းများက ေဒသအတွင်း စိက်ုပျိးထွက်ရိှသည့ ်ဧည့မ်ထ၊ ေပ ဆန်း၊ 

ဆင်းသခု၊ မေနာသခု၊ ေတာင်ပျှံင့ ်ေဘးကားေတာင်ပျ ံစပါးတင်းေပါင်း 

၁၀၄၁၆၀ ကို   ဒီဇင်ဘာလမှစတင်၍   ဝယ်ယူေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်သည်။

ထိုသို  စပါးဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းများ  အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့်  ေတာင်သူများ၏စီးပွားေရးကို   တစ်ဖက် 

တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကူေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရမည်းသင်း   ဒီဇင်ဘာ  ၂၈

၂၀၂၁ ခုှစ်   ေဆာင်းသီးှံစပ်မျိး ေနကာမျိး 

ယှ်ပိင်စမ်းသပ်ကွက ်ေတာင်သူအသိပညာ 

ေပး ကွင်းသပ်ုြပပဲွကိ ုမ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

ရမည်းသင်းမိ မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနက 

ယေန   နံနက်တွင်  ဆည်ကီးေကျးရာအုပ်စ ု

ေတာင်သူဦးမုိးထုိက် (ကွင်းအမှတ် ၁၁၆၃) ၏ 

စိုက်ခင်း၌ ြပလုပ်သည်။

ေရှးဦးစွာ ရမည်းသင်းခိုင ်စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန   ခိုင်ဦးစီးမှး   ဦးကည်လင်၊  

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးဝင်းချိ၊ စည်ပင်စိက်ုပျိးေရး

သုေတသနခံတာဝန်ခံ     သုေတသနအရာရှိ 

ေဒ ခင်ပပေအးတိုက ေနကာစိုက်ပျိးရာတွင် 

မျိးေစမှ့န်ကန် စိက်ုပျိးိင်ုေရး၊ ေနကာအထွက် 

တိုးေရး အစရိှသည်တုိကုိ ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်       တက်ေရာက်လာကေသာ 

ဌာနဆိုင်ရာများ၊   စိုက်ပျိးေတာင်သူများက 

ေနကာစုိက်ခင်း ကွင်းအတွင်းသုိ  ကွင်းဆင်း 

ေလလ့ာကရာ ေရှတန်းစိက်ုပျိးေရးတာဝန်ခ ံ

ဦးဖိးေဝေအာင်က  ရှင်းလင်းေြပာကားပီး 

ေတာင်သမူျား သရိှိလိသုည့ ်ေမးြမန်းမ များကိ ု

ဦးစီးမှးများက      ြပန်လည်ေြဖကားေပး 

သည်။

ယခှုစ်     ေဆာင်းရာသ၌ီ     ရမည်းသင်း 

မိနယ်အတွင်း၌         ေဆာင်းေနကာကိ ု  

၂၂ ဒသမ ၂၀၅ ဧက  စုိက်ပျိးခ့ဲေကာင်းသိရပီး        

ရမည်းသင်းမိနယ်     စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနက 

ေနကာမျိးေကာင်း မျိးသန်များ ေတာင်သမူျား 

စိက်ုပျိးိင်ုေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

 လ  င်သန်းတင့် (ရမည်းသင်း)

ရမည်းသင်းမိနယ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက စပ်မျိးေနကာ ေတာင်သူအသိပညာေပးကွင်းသုပ်ြပ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

မိနယ် ၁၂ မိနယ်မှ သမဝါယမအသင်းများက 

စပါးဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁

တီဟီရန်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၈

အရီန်ိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၉၆၇ ဦး  ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့ ်အဆုိပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆၁၈၆၇၂၉  

ဦးရှိလာေကာင်း အီရန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ထုိြပင် အီရန်ုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် 

ေသဆုံးသ ူ၃၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်အဆိပုါေရာဂါ 

ြဖင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၁၃၁၄၃၄ ဦးရိှလာသည်။ အရီန် 

ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သြဖင့် ေဆးုံအသီးသီးမ ှ ဆင်းခွင့်ရသ ူ စုစုေပါင်း 

၆၀၂၈၄၉၅  ဦးရှိေကာင်းှင့ ်အထူးကပ်မတ်ကုသ 

ေဆာင်များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရှိသ ူ၂၇၆၆ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်အီရန်ိုင်ငံသား ၅၉၄၁၈၅၇၁ ဦး 

သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုး

ှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်  ၅၀၉၈၅၃၉၇ ဦးသည် 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံမ  ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုြပင် အီရန်ိုင်ငံရှိ လူဦးေရ ၅၉၅၉၂၇၇၀ 

သည်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  တတိယ 

အကိမ်အပိုေဆာင်း ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားချနိ်မ ှ

စတင်ကာ လက်ရိှအချန်ိအထ ိလဦူးေရ ၅၁၄၀၂၈၅၈  

ဦးအား  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရြခင်း ရှိ၊ မရှိ 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အီရန်ိုင်ငံ၌ လူဦးေရစုစုေပါင်း ၄၁၅၉၂၉၈၄ 

ဦးအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခထံားရြခင်း ရိှ၊ မရိှ 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ များြပလုပ်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း

ှင့ ်၆၃၄၄၇၉၆ ဦးသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး တတယိအကမ်ိအပိေုဆာင်း ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဝါရှင်တန်     ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

အေမရိကန်ုိင်ငံ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်အထိ တစ်ပတ်တာ 

ကာလအတွင်း ေနစ်ပျမ်းမ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၂၀၆၅၀၀ ရိှေကာင်း အေမရကိန်ေရာဂါ 

ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကား 

သည်။

အထူးသြဖင့် အေမရိကန်ိုင်ငံ အေရှပိုင်းှင့ ်

အေနာက်အလယ်ပိင်ုးြပည်နယ်များတွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ  သိသိသာသာြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်

ေကာင်းသိရသည်။  နယူးေယာက်ြပည်နယ်တစ်ခ ု

တည်းမှာပင် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တစ်ရက်တည်း ကုိဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၄၉၇၀၈ ဦးရိှေကာင်း  သရိ 

သည်။

ယင်းသုိအေမရိကန်ုိင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်မ ြမင့်တက်လာြခင်းှင့်အတူ ခရစ မတ် 

ကာလ အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ြမင့တ်က် 

ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အား ေလျာ့နည်းမ များြဖစ်ေပ ခဲ့

ြခင်းတိုေကာင့ ်ေလေကာင်းခရီးစ် အများအြပားကိ ု

လည်း ဖျက်သမ်ိးခဲရ့ေကာင်းသရိသည်။ အေမရကိန် 

မဒီယီာများ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ခရစ မတ်အားလပ်ရက် 

များအတွင်း   ေလေကာင်းခရီးစ ်၃၀၀၀ ေကျာ် 

ဖျက်သိမ်းခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။ 

အချိေသာ  ေလေကာင်းခရီးစ်များ  ဖျက်သမ်ိး 

ရြခင်းသည် ရာသဦတဆုိုးရားမ ေကာင့် ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်  တချိေသာ   ေလေကာင်းခရီးစ်များမှာမူ 

ေလယာ်မှးများှင့ ်ေလယာ်အမ ထမ်းများ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရပီးေနာက ်ဝန်ထမ်းအင်အား 

မလုေံလာက်မ ေကာင့ ်ဖျက်သမ်ိးခဲရ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                     ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အေမရကိန်၌ တစ်ပတ်အတွင်း ေနစ်ပျမ်းမ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူှစ်သန်ိးေကျာ်ရိှပီး ေလေကာင်းခရီးစ် ၃၀၀၀ ေကျာ်ဖျက်သမ်ိးခဲရ့

နယူးေဒလီ    ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

အိ ိယိင်ုင၌ံ   လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူ ၆၃၅၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့ ် လက်ရှိတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း 

၃၄၇၉၉၆၉၁ ဦး    ရှိလာေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

၏       ေနာက်ဆုံးထုတ်ြပန်သည့ ်

အချက်အလက်များအရ     သိရ 

သည်။

ေသဆုံးသူ ၄၈၀၂၉၀ ရှိ

ထိုြပင ် အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့ 

သည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၂၉၃ ဦး 

ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်    ေသဆုံးသူ 

စစုေုပါင်း ၄၈၀၂၉၀ ရိှလာေကာင်း 

သရိသည်။  အိ ိယိင်ုင၌ံ လက်ရိှ 

တွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှ ိ

ဆ ဲ  လူနာစုစုေပါင်း  ၇၅၄၅၆   ဦး 

ရှိေကာင်း    အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက        ေြပာကား

သည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ  ဆင်းခွင့် 

ရရိှသူ ၆၄၅၀ ရိှြခင်းေကာင့် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သူစုစုေပါင်း ၃၄၂၄၃၉၄၅ ဦး ရိှလာ 

ေကာင်း    အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက    ေြပာကားသည်။  

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဗျိုေအးရိစ်  ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

အာဂျင်တီးနားိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၀၂၆၃ 

ဦး ရိှေကာင်း၊ ယင်းအေရအတွက်သည် ငါးလ 

တာ ကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ ်

ေနစ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူအြမင့် 

ဆုံးသို        ေရာက်ရှိလာခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

အာဂျင်တီးနား       ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ေဂျုဆလင ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

အစ ေရးိင်ုငသံည် ိင်ုငေံပါင်း ၅၅ ိင်ုငအံား ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာခရီးသွားလာခွင့ ်ပတ်ိပင်ထားမ များ 

ကိ ုေြဖေလ ာေ့ပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အစ ေရးကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ဒဇီင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ထတ်ုြပန်ခဲ ့

သည့် ေကညာချက်တစ်ရပ်တွင် ေြပာကားခ့ဲသည်။

အစ ေရးုိင်ငံက ခရီးသွားလာခွင့ဆ်ိင်ုရာ ပတ်ိပင် 

ထားသည့ ်ိင်ုငမံျားစာရင်းမှ ေြဖေလ ာေ့ပးမည့်ိင်ုင ံ

များတွင် အာဖရိကိုင်ငံအများစုပါဝင်ပီး ဂျာမနီ၊ 

ဒန်ိးမတ်၊ အတီလ၊ီ ဆီွဒင်၊ အိင်ုယာလန်၊ ဘယ်လ်ဂျယီ၊ံ 

ဖင်လန်ှင့ ်ေနာ်ေဝိင်ုငမံျားအပါအဝင် ဥေရာပိင်ုင ံ

အများစု ပါဝင်ေကာင်းလည်း သိရသည်။

သိုရာတွင် အစ ေရးိင်ုငသံည် မက ဆကီိ၊ု အာရပ် 

ေစာ်ဘွားများ ြပည်ေထာင်စု၊ အေမရိကန်၊ အီသီ 

ယိုးပီးယား၊ ဗိတိန်၊ ေတာင်အာဖရိက၊ တန်ဇန်း 

နီးယား၊ ိုင်ဂျးီရီးယား၊ စပိန်၊ ေပ တူဂီ၊ ြပင်သစ်၊ 

ကေနဒါ၊ ဆွစ်ဇာလန်ှင့် တူရကီိုင်ငံတိုအား  ခရီး 

သွားလာခွင့ဆ်ိင်ုရာ ပတ်ိပင်ထားမ များကိ ုဆက်လက် 

ထားရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အန်ကာရာ    ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

တူရကီုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 
ခံရသ ူ၂၆၀၉၉ ဦး ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့် ုိင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကုိဗစ်-
၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသစုူစုေပါင်း ၉၃၃၃၂၂၃ ဦးရိှလာေကာင်း တူရကီ 
ိုင်ငံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ေကာင့ေ်သဆုံးသ ူ၁၅၇ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါြဖင့် 
ေသဆံုးသူစုစုေပါင်း ၈၁၇၃၃  ဦးရိှလာေကာင်းှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 
ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးံုအသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရိှသူ ၂၂၀၂၄ 
ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် Sinovac ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆးကုိ ုိင်ငံအတွင်း အေရးေပ အသံုးြပရန် တူရကီကျန်းမာေရး 
အာဏာပိင်ုများက အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိင်ုငတံစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အစအီစ်ကိ ုဇန်နဝါရ ီ၁၄ ရက်တွင် စတင် 
ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင် တူရကီိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 
တစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၅၇ သန်းနီးပါးရှိေကာင်း၊ ကာကွယ်
ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူစုစုေပါင်း ၅၁ သန်းေကျာ်ရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စစုေုပါင်း ၁၂၉ ဒသမ ၃၃ သန်းေကျာ် 
အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 
သည်။                         ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၇၉ သန်းေကျာ်ရှိလာ

အာဂျင်တီးနားိုင်ငံ၌ ငါးလအတွင်း ပထမဆုံးအကိမ် ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအြမင့်ဆုံးေရာက်ရှိ
အာဂျင်တီးနားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

၏ ေြပာကားချက်အရ လက်ရှိတွင်   ိုင်ငံ 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

စစုေုပါင်း ၅၄၈၀၃၀၅ ဦးရိှလာေကာင်း၊ အဆိပုါ 

ေရာဂါြဖင့ ် ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၁၁၇၀၆၆ ဦး 

ရှိလာေကာင်းှင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိ 

ဆဲလူနာစုစုေပါင်း ၉၂၃၉၅ ဦးရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

အာဂျင်တီးနားိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များ    ြမင့်တက်လျက်ရိှသည့်အြပင် 

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း  ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ 

လည်း လျင်ြမန်စွာြဖစ်ပွားလျက်ရှိပီး ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံပီးသူများပင ်

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်  ကူးစက်မ များ 

ေတွရိှရေကာင်း   အာဂျင်တီးနားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီး ကာလာဗစ်ဇိုတီက ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် 

တွင် ေြပာကားသည်။      ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၂၆၀၉၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အစ ေရးိုင်ငံက ိုင်ငံေပါင်း ၅၅ ိုင်ငံအား ခရီးသွားခွင့်ပိတ်ပင်ထားမ  ေြဖေလ ာ့ေပးမည်

အီရန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၉၆၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၈၂၀၀၆၅၁၃ ဦး

ေသဆုံးသူ            ၅၄၂၅၇၁၄ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၅၁၄၈၃၁၄၉ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

မိုးညင်းမိနယ်၌ ေငွကျပ်သိန်း ၅၂၀၀ ေကျာ် 

တန်ဖိုးရိှ ဘန်ိးြဖများ သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲ  

သည် သတင်းအရ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ  

၁၂ နာရီခွဲတွင်    မိုးညင်းမိနယ ်    ေရ ဘို-

ြမစ်ကီးနားသွားကားလမ်း     နန်စီးေအာင် 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတွင ်   မ ေလးမှ 

မိုးညင်းဘက်သို        ေမာင်းှင်လာသည့ ် 

ခရီးသည်တင်ယာ်အား  ရှာေဖွရာ  ိုင်ဦး(ခ) 

ေမာင်ိုင် (၄၁)ှစ်ှင့် ြပည့်ဖိးေအာင် (ခ)

ကိုဖိး(၂၉)ှစ်တို ှစ်ဦး သယ်ေဆာင်လာ 

သည့်  တန်ဖိုးေငွကျပ ်  သိန်း ၅၂၀၀ ေကျာ် 

တန်ဖုိးရိှ ဘိန်းြဖ  ၂၀ ဒသမ ၉ ကီလုိ သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့ပီး        စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ 

သမ်ိးဆည်းရမ ိဘန်ိးြဖများအား ရှမ်းြပည်နယ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၈ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၆  

ရက် ညေန ၆ နာရီတွင် မိတ်မိနယ် တံုးေဗျာကီးေကျးရာေန ြမတ်ေကျာ် 

(ခ)လာမ်မဇစ်၏ေနအမ်ိသို ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၈၀၀ ကိုလည်းေကာင်း။

ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ  တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ေကျာက်ြဖမိ အရာရှိရပ်ကွက ်အေဝးေြပးကားဝင်းရှ ိကားဂိတ်တွင ် 

လမူဲတ့န်ဆာြဖင့ ်ေရာက်ရိှေနသည့ ်ကတ်ထပူုံးကိ ုလာေရာက်ထတ်ုယသူ ူ

ထွန်းေကျာ်ဝင်း၊ ေအာင်ုိင်(ခ)တွံေတးတိုကို ဆုိင်ကယ်ှစ်စီးှင့်အတူ 

မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့ ်  စစ်ေဆးရှာေဖရွာ  စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား  

၁၀၀၀၀ သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိ ု

ေြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများဆိင်ုရာဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း 

သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး

ဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊    ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ု

ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့်  နယ်စပ် 

ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ ေှာင့ေ်ှးကန်ကာ 

မ မရှိ   တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်  အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ 

ယေနတွင် မဆူယ်(၁၀၅)မိင်ု ကန်ုသွယ်ေရးဇန်ု 

ှင့်   ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတိုမ ှ

ကမု ဏေီလးခ၊ု ယာ်စီးေရ ၁၅ စီးြဖင့ ်ေအာက် 

ဆဂီျင်ထတ်ုသည့ ်စက်တစ်ခ၊ု တစ်ကိယ်ုေရသုံး 

ကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ၅၀၀ ှင့် ှာေခါင်းစည်း 

၉၃ တန်တိုကို တင်သွင်းခဲ့ပီး ေအာက်ဆီဂျင ်

ထုတ်သည့်စက်တစ်ခုမှာ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် 

ကန်ုသွယ်ေရးဇန်ုမှ မ ေလးမိသိုြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည် ့SOP များှင့် 

အညီ   ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက ်

ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ်   အသိေပး 

ေကညာချက်များကိုလည်း   အများြပည်သ ူ

သိရှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည့် 

www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိုင်ေရး    စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထား 

ေကာင်း သိရသည်။                                 

သတင်းစ်

မိုးညင်းမိနယ်၌ ေငွကျပ်သိန်း ၅၂၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖများ သိမ်းဆည်းရမိ

(ေြမာက်ပုိင်း)မှ ကချင်ြပည်နယ်သုိ သယ်ေဆာင် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိှိရသြဖင့ ်၎င်းတို ှစ်ဦးကိ ု

ဥပေဒအရ  အေရးယူထားရှိပီး  ကွင်းဆက ်

ြပစ်မ ကျးလွန်သူများကုိ ဆက်လက်စစ်ေဆး 

ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မိတ်မိနယ်ှင့်ေကျာက်ြဖမိနယ်တို၌ 
မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 
ြပည်ပမ ှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ိုင်ဦးှင့် ြပည့်ဖိးေအာင်တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ဘိန်းြဖများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ထွန်းေကျာ်ဝင်း၊ ေအာင်ိုင်(ခ)တွံေတးတိုအား သိမ်းဆည်းရမ ိ

သည့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။ 

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၈

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးပစ ည်းများအား ေရေကာင်း၊ ေလေကာင်း၊ ဆပ်ိကမ်း၊ နယ်စပ် 

ဂိတ်အသီးသီးမ ှေနစ် လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက ်

ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၌ ကမု ဏတီစ်ခမှု 

Paracetamol Tablets ၃၀၀၀၀၊ Knoll's Ors (Oral Rehydration 

Salts) ၃၀၀၀၀၊ Troydom Tablets ၃၀၀၀၀၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများ 

မှ  Non – Woven Plaster ၂၀၀၊ Generator Spare Parts ၃၃၄ ခု၊ 

Operating Table ငါးခု၊  Medical Display Screen ၂၀၊ Cold Light 

Operating Lamp ှစ်ခု၊ Blood Pressure Monitor ၁၆၅၆၄ ခု၊ 

ေဆးဝါးမျိးစု ံ၅၁ မျိး စစုေုပါင်း ၁၆၃၃၄၁ ဒသမ ၉၃ ကလီိဂုရမ်၊ နယ်စပ် 

(မူဆယ်၊ ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကုမ ဏီေလးခုတိုမှ ှာေခါင်းစည်း 

၉၃၀၀၀၇ ကလီိဂုရမ်၊ မျက်ှာအကာ ၆၁၇၆ ကလီိဂုရမ်၊ Goggle ၄၀၀၀၊ 

တစ်ကုိယ်ေရသံုးကာကွယ်ေရးဝတ်စံု ၅၀၀၊ ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်သည့် 

စက်တစ်ခုတိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ် ထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   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

မိနယ်အချိ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားေနမ အား
မလိုလားသူ ဆူပူအကမ်းဖက်သူများက စာသင်ေကျာင်းများှင့်

ေကျာင်းသုံးစာရက်စာတမ်းများအား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ၊ မီး  ဖျက်ဆီး

၂၀၁၄ ခုှစ်  ပုံှိပ်ြခင်းှင့ ် ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းဥပေဒ၊  နည်း 

ဥပေဒများအရ ပုံှိပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူများသည ်မိမိတိုထုတ်ေဝသည့ ်

စာအပ်ုစာေစာင် ေြခာက်အပ်ု သိုမဟတ်ု ေြခာက်ေစာင်ကိ ုြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနသို အဖိုးအခလွတ်ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနသည် အဆိပုါစာအပ်ုစာေစာင်များကိ ုအမျိးသားစာကည့ ်

တုိက်၊ အမျိးသားမှတ်တမ်းများ ေမာ်ကွန်းတုိက်ဦးစီးဌာနှင့် အမျိးသား 

စာေပဆု ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီများသို ခွဲေဝေပးပိုလျက်ရှိပါသည်။ 

ထိုအြပင်   ေပးပိုလာေသာ  ထတ်ုေဝစာများကိ ု    ြပက ဒန်ိှစ်အလိက်ု 

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်အတွင်း ထတ်ုေဝေသာ စာအပ်ု 

စာတမ်းများစာရင်းတွင်လည်း ေရးသွင်းထားပီး ှစ်စ်ထတ်ုြပန်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

သိုပါ၍ ပုံှိပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပေဒ ၁၅၊ 

နည်းဥပေဒခွဲ(က)ပါ  ြပ  ာန်းချက်များအရ  ထုတ်ေဝသူသည်  မိမိ 

ထုတ်ေဝေသာ ထုတ်ေဝစာ ေြခာက်အုပ် သိုမဟုတ် ေြခာက်ေစာင်ကိ ု

ြဖန်ချသိည့် ေနရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ပုံှိပ်သူထံေပးအပ်ပီး 

ပုိှံပ်သသူည် ၁၄ ရက်အတွင်း ပုစံ ံ(၁၁) ြဖင့ ်ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

မူပိုင်ခွင့်ှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲသို မပျက်မကွက် ေပးအပ်ကပါရန ်

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသ 

ကီးအတွင်းရိှ   မိနယ်အချိ၌   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား ေအးချမ်းစွာ ပညာသင်ကားေနမ  

ကို   မလိုလားသူ   ဆူပူအကမ်းဖက်သူများက 

စာသင်ေကျာင်းများှင့ ်    ေကျာင်းသုံးစာရက ်

စာတမ်းများကိ ုမီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ လုပ်ေဆာင် 

ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို   မီး  ဖျက်ဆီးမ များ   ြပလုပ်ခဲ့ရာ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် စစ်ကိုင်း 

တိင်ုးေဒသကီး ကေလးမိ ေတာင်ဖလီာရပ်ကွက် 

အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း(ခဲွ)ရိှ သွပ်မိုး၊ 

အတ်ုကာ၊ အတ်ုခင်း RC ှစ်ထပ် ေကျာင်းေဆာင် 

ကိ ု အကမ်းဖက်သမားများက ဓာတ်ဆေီလာင်း 

မီး  ခ့ဲေသာ်လည်း မီးေလာင်ပျက်စီးမ မရိှေကာင်း။ 

အလားတူ      ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

ေမာ်လမိင်က န်းမိနယ်      သဲြဖေကျးရာရှ ိ

အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းခဲွ၌ ထိန်းသိမ်း 

ထားရှိသည့ ်   သင်ိုး န်းတမ်းစာအုပ်များှင့ ်   

ေကျာင်းသံုးဗလာစာအုပ်များအား နံနက် ၁၀ နာရီ 

တွင်  အကမ်းဖက်သမားများက  မီး  ဖျက်ဆီး 

ခဲ့သြဖင့်  စာအုပ်များ  မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ 

ေကာင်း။

ထုိအတူ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဗန်းေမာက် 

မိ ြမန ာရပ်ကွက်ရိှ အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းကိ ုည ၇ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် အကမ်း 

ဖက်သမားများက      ဓာတ်ဆီပုလင်းများြဖင့ ်  

မီး  ပစ်ေပါက်ခဲေ့သာ်လည်း ေကျာင်းအေဆာက် 

အအုံ မီးေလာင်ပျက်စီးမ မရှိေကာင်း။ 

ထိုြပင် ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် PDF 

အမည်ခံ  အကမ်းဖက်သမားများက  ကယား 

ြပည်နယ်   လွိင်ေကာ်မိ   နမ့်ေဘာဝမ်(က)

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးအနီး ြပည်ေထာင်စ ု

လမ်းှင့် GTC လမ်းဆုံတွင် ေဒသ ရလက်လုပ ်

မုိင်းသုံးလုံး၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာလမ်းှင့် GTC လမ်းဆံု 

တွင် ေဒသ ရလက်လုပ်မုိင်း သုံးလုံးကို  ေဒသခံ 

ြပည်သူများှင့်   ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများ 

ထိခိုက်ေသေကျပျက်စီးေစရန်အတွက ်    မိုင်း 

ေထာင်ထားသည်ကိ ု လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

ရှာေဖွေတွရှိခဲ့သြဖင့ ်သက်မဲ့ြပလုပ်ရှင်းလင်းခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ စာသင်ေကျာင်းများ 

ကို မီးေလာင်ပျက်စီးေစရန် မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း 

များ လပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်သမားများ 

အား ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရး 

ယူိင်ုေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းှင့်
သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ

လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ် 
အသစ်လဲလှယ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်း 

လုပ်ငန်းနည်းဥပေဒ ထွက်ရိှသည့် ၁၀-၁၀-၂၀၁၄ ရက်ေနမှစ၍ ပံုိှပ် 

ြခင်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ြပ  

လက်မှတ်များအား ငါးှစ်သက်တမ်း ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက နည်းဥပေဒ  

၂၁ အရ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း 

သတ်မှတ်ပုံစံှင့်အတူ အခေကးေငွ ကျပ်တစ်ေသာင်း ေပးသွင်း၍ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသို အသအိမှတ်ြပလက်မှတ် အသစ်လလှဲယ် 
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ထီးမယ်ဝါးခီးလမ်းဆုံရှိ ရန်သူစခန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထီးမယ်ဝါးခီးလမ်းဆုံရှိ ရန်သူစခန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ ထီးမယ်ဝါးခီးလမ်းဆုံရှိ ရန်သူစခန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ ထီးမယ်ဝါးခီးလမ်းဆုံရှိ ရန်သူစခန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထီးမယ်ဝါးခီးလမ်းဆုံရှိ ရန်သူစခန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ ထီးမယ်ဝါးခီးလမ်းဆုံရှိ ရန်သူစခန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   ၂၀၂၁

ဒုတိယသာလွန်

က န်ေတာ်တိုရခဲ့ေသာ သင်ခန်းစာမှာ ...

အသိှင့်အလုပ်  များစွာကွာဟေနေကာင်း၊ စံကိုက်အုိးခွက်ပန်းကန်များ 

တိုင်းြပည်တွင် လိုအပ်ေနေကာင်းတိုပင်ြဖစ်ပါသည်။

ကုန်စိမ်းေဈးများ (Wet Markets)သည် ပညာတတ်တို ကျက်စားရာြဖစ်ရန်လိုလာ၏။ 

တာဝန်ရှိသူတို၏ ေြဖာင့်မှန်ေသာ ကွပ်ကဲမ လိုလာ၏။ ေဈးသည်တို၏အြပအမူများကို 

ကျန်းမာေရးှင့်ညီေသာ အြပအမူများ (Healthy Behaviors) များ ြဖစ်ေစရန် 

စည်းုံးဖိုလိုလာ၏။ ေစတနာြဖင့် အာဟာရများြပည့်စုံေအာင် 

 ကူညီေရာင်းချရာတွင် အေလး၊ တင်းေတာင်း မှန်ကန်စွာေရာင်းချေပးမှသာ 

ချက်နည်းြပတ်နည်းစာအုပ်ကီးအတုိင်း ြဖစ်လာေပမည် 

ြမန်မာတုိ၏ ေရှးိုးစ်လာ အေလးတင်းေတာင်းများ၏ စကံိက်ု 

သတ်မှတ်ချက်မှာ ဆန်ဆိလု င် ြပည်ေတာင်း၊ တင်းေတာင်းှင့ ်ချန်ိက 

၏။ ဆန် ၁၆ ြပည်လ င်  တစ်တင်းရှိ၏။  “ဆယ်ေြခာက်ြပည်ပိုင်စိုး 

သည့မ်င်းမျိးတဲရ့ာဇာ၊ ေရှးကသုိလ်ုကမံေကာင်း၍ ေခါင်းကမပါ”ဟ၍ူ 

စကားထာဖွက်ကရာတွင ်  ြပည်ေတာင်းှင့ ်   တင်းေတာင်းတို၏ 

ဆက်သွယ်မ ကိုြပ၏။ အေြဖမှာ “တင်းေတာင်း”ဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။

ဤတွင် ထူးဆန်းသည့ ်ဆက် ယ်မ ြဖစ်လာြပန်၏။ ဆန်တစ်ြပည် 

တွင် ိုဆီဘူး ရှစ်ဘူးရှိသည်ဟူေသာ ဆက် ယ်မ ပင်။  ေရှးိုးြမန်မာ 

အြခင်အတွယ်ထဲတွင ်အေနာက်တိုင်းြဖစ ်ိုဆီခွက်များက မည်သို 

မည်ပုံ စပ်ယှက်လာသနည်းဟူသည်ကိ ုေလ့လာသင့်ေတာ့၏။ ိုဆီ 

ဘူးခံွတစ်ဘူး၏ အေလးချန်ိကုိလည်း ဂရမ် ၂၅၀ ရိှေကာင်း ပညာရှင် 

တိုက သတ်မှတ်ြပန်၏။

အေနာက်တိင်ုး၏ CGS စနစ်အရ ြဖစ်ပါသည်။ အရှည်အလျားကိ ု

စင်တမီတီာ၊ အေလးချန်ိကိ ုဂရမ်၊ အချန်ိကိ ုစက န်ှင့ ်တိင်ုးတာြခင်းမှာ 

ိုင်ငံတကာစနစ ်ြဖစ်ပါ၏။  FPS စနစ်ဆိုသည်မှာ အရှည်အလျားကို 

ေပ၊ အေလးချနိ်ကို  ေပါင်ှင့်ြပ၍  အချနိ်မှာမူ  အတူတူ  စက န်ှင့် 

တုိင်းတာေသာ အေြခခံရိှေပသည်။ ဤတွင် ြမန်မာတုိ၏ အေလးချန်ိ 

စနစ်ြဖစ်ေသာ   ကျပ်သား၊   ပိဿာတိုှင့်    ချနိ်ဆကြပန်၏။ ဆန် 

အာဟာရသုေတသီများက ြမန်မာအမျိးသားကီးတစ်ေယာက်အတွက် ေနစ်လုိအပ်ေသာအာဟာရထဲတွင် ဆန်ုိဆီဘူးှစ်လံုး အနည်းဆံုးလုိအပ်သည်ဟုဆုိ၏။ သုိြဖစ်၍ ှစ်လခန်အတွင်း ဆန်တစ်တင်းစားပီး 

တစ်ှစ်လ င် ဆန်ေြခာက်တင်းမ  (သုံးတင်းဝင ်ှစ်အိတ်မ ) စားသုံးရန်သင့်သည်ဟ ုအကံြပခဲ့ကပါသည်။

ဆရာမဲဇာ

သူေဒသအလိုက်သူသုံးစွဲေနေသာ  အိုး၊ ခွက်၊ ပန်းကန်၊ ဇွန်းများ 

မှာ အလွန်ပင်ကွာြခားလျက်ရှိပါ၏။   စံကိုက်ဇွန်းှင့်   ခွက်များ 

(Standard Spoon and Cup Measures)  ြဖင့်  ြခင်တွယ်သုံးစွဲေသာ 

ိင်ုငမံျားတွင် ကဲွလဲွချက်မရိှလှပါ။ ထတ်ုလပ်ုထားေသာခွက်များသာမက  

ဘူးများတွင်ပင် အရည်ပမာဏတိင်ုးတာေပးထားေသာ အမှတ်အသား 

များ ပါရှိေနပါသည်။

 ဝမ်းပျက် ဝမ်းေလ ာေရာဂါများ သက်သာေစရန် ဓာတ်ဆားရည်ြဖင့ ်

ြပစနုည်းသစ်ေပ ေပါက်လာေသာအခါ က န်ေတာ်တုိဌာနလည်း ေခတ် 

ှင့အ်ည ီဓာတ်ဆားရည်ေဖျာ်နည်း ပညာေပးရပါသည်။  ေရတစ်လတီာ 

တွင်  ဆားတစ်ဇွန်းှင့်  သကားရှစ်ဇွန်းထည့်၍ေဖျာ်ကာ ကေလးများ  

ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ ာလူနာများကို တိုက်ရန် န်ကားခဲ့ပါသည်။

ထိုအချနိ်က  ေရသန်ဘူးများ  မေပ ေသးပါ။  သိုြဖစ်၍  ေရ 

တစ်လီတာ တိတိကျကျရရန် ြပဿနာရိှပါသည်။ သကားှင့် ဆားကို 

ြခင်တွယ်ရန် ဇွန်းမှာလည်း စံကိုက်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ြဖစ်ရပါမည်။ 

ေကျးလက်ေဒသေအာက်ေြခကလူများတွင်ရှိေသာ    ဇွန်းများသည် 

အမျိးမျိးကဲွြပား၍ေန၏။  ေနာက်ပိင်ုးတွင် ြမန်မာိင်ုင ံBPI စက်ုထံတ်ု 

အသင့်စပ်ပီးသား    ဓာတ်ဆားထုပ်များ   ထွက်ရှိလာေသာအခါ   ပို၍ 

လွယ်ကူသွားပါသည်။

၁၀၀ ဂရမ်သည် ြမန်မာအေလးချနိ် ၆၄၁ ကျပ်သားှင့်ညီသည်ဟု 

ဆိုြပန်၏။ 

သူခွက်ှင့် သူအေလးချနိ်ကို သတ်မှတ်ထား

အရည်များကို ြခင်တွယ်ရာတွင်လည်း ြမန်မာတိုစံသတ်မှတ ်

ထားေသာ ကျပ်သား၊ အစတ်ိသား၊ ငါးဆယ်သား၊ ပဿိာြခင်တွယ်ခွက် 

များ၌   သူခွက်ှင့်  သူအေလးချနိ်ကို  သတ်မှတ်ထားရှိပါသည်။ 

အေနာက်တိုင်းမှလာေသာ   အာဟာရ  ြခင်တွယ်နည်းများတွင်မ ူ 

လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊      လက်ဖက်ရည်ကမ်းထည့်ေသာပန်းကန်၊ 

လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်၊ ဖန်ခွက် စသည်ြဖင့ ်ညိ  င်း၍သုံးရန် အကံြပ 

ထားေလသည်။

ခက်ေနသည်က  အေနာက်တုိင်းတွင်  စံသတ်မှတ်ချက်များှင့် 

ညီေသာ ဇွန်း၊ ခွက်၊ ပန်းကန်များ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကသေလာက ်ြမန်မာ 

တုိမှာ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ ငါးပိရည်ဇွန်း၊ ေက ဇွန်း၊ သံဇွန်း၊ စတီးဇွန်း 

စသည့ ်ဇွန်းအမျိးမျိးများစွာရိှ၏။ ထိဇွုန်းများတွင်ပါဝင်ေသာ အရည် 

ပမာဏများ  မတူညီ။   လက်ဖက်ရည်ကမ်း   ပန်းကန်အမျိးမျိး၊ 

လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်အမျိးမျိး၊ ဖန်ခွက်အမျိးမျိး ရိှကေလသည်။ 

ေရှးကသုံးေသာ  ေကးခွက်၊  အုန်းမ တ်ခွက်များမှာလည်း   ထုထည် 

မှန်းဆပမာဏ တွက်ရန်ခက်ပါ၏။

ြမန်မာဓာတ်ဆားထုပ်များတွင ်         ြမန်မာလိုေရးထားေသာ 

လမ်း န်များပါရှိ၏။ ေရတစ်လီတာကို ဓာတ်ဆားထုပ်တစ်ထုပ် 

သုံးရန်ှင့် ထိုဓာတ်ဆားထဲတွင် ပါဝင်ေသာ ဆား၊ သကား စသည့် 

ဓာတ်များကိ ု  အေလးချနိ်အတိအကျ    န်းထားပါသည်။   လူထု 

အတွက် လွယ်ကူေအာင်ထုတ်လုပ်ေပးထားသြဖင့် အားလံုးအဆင်ေြပ 

သွားမည်ဟ ုထင်ခဲ့၏။

စံခွက်များြဖင့ ်ြခင်တွယ်အကဲြဖတ်

က န်ေတာ်တိုအဖွဲသည်  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲမ ှပါရဂူများှင့ ်

ပူးေပါင်း၍     ကွင်းဆင်းသုေတသနလုပ်က၏။    ေဝးေဝးမဟုတ်၊ 

ရန်ကုန်မိထဲ၌ပင ် ြဖစ်ပါသည်။ ဓာတ်ဆားရည်ေဖျာ်ြခင်း ဗဟုသုတ 

ှင့ပ်တ်သက်၍ စာေတွမဟတ်ုဘ ဲလက်ေတွေဖျာ်ြပခိင်ုးပီး က န်ေတာ် 

တို တွင် ပါလာေသာစံခွက်များြဖင့ ်ြခင်တွယ်အကဲြဖတ်က ပါသည်။

ဗဟသုတုှင့ ်လက်ေတွ မည်မ ကဲွြပားသွားေကာင်း က န်ေတာ်တို 

မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်ရေသာအခါ အထူးပင်အံဩ့ရပါသည်။ အြမင် 

ကျယ်၍  ဗဟုသုတများသည်ဟ ု ထင်ရေသာ  ရန်ကုန်မိမ ှအိမ်ရှင်မ 

များ၊   ပညာတတ်များ  (အထူးကုဆရာဝန်အချိပင်ပါဝင)်    ေြဖဆို   

လုပ်ေဆာင်ကသည်ကိ ု  ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေသာအခါ     လူေပါင်း 

သုံးေထာင်ကိ ုကျပန်းေရးချယ်ေတွဆုခံဲရ့ာ ဓာတ်ဆားရည်ကိ ုတကိျစွာ 

ေဖျာ်စပ်ြပသတူစ်ေယာက်တည်းကိသုာ ေတွရေပသည်။ လသူုံးေထာင် 

မှာ တစ်ေယာက်သာ မှန်စွာအလပ်ုလပ်ုိင်ုသည်ဟ ုအေြဖမထတ်ုရခဲဲပ့ါ။

ြမန်မာလို   တိကျစွာေရးထားေသာ   ေဆး န်းကို   မဖတ်သူ၊ 

ဖတ်ထားေသာ်လည်း ဓာတ်ဆားထပ်ု၏ တစ်ဝက်ကိ ုေရခွက်တစ်ဝက် 

ှင့်   ေဖျာ်စပ်သူက များ၏။   ဓာတ်ဆားထုပ်ထဲတွင ် ေရာေှာထား 

ေသာ ဆားှင့် သကားမှာ တစ်ထုပ်လုံးသုံးမ ှအချိးအဆမှန်ပါမည်။ 

တစ်ဝက်တစ်ပျက်ေရာလ င် ဆားှင့်သကား အချိးအဆမမှန်ေတာ ့

ပါ။ ထိုအခါတွင် ေဆးမြဖစ်ဘ ဲေဘးြဖစ်ိုင်ပါသည်။

တိကျေသာအေြဖရရှိ

ြပဿနာအြဖစ်ဆုံးမှာ          ေရတစ်လီတာကိစ ြဖစ်ပါသည်။ 

က န်ေတာ်တိုသုေတသနြပေသာ လူသုံးေထာင်တွင် တစ်ေယာက် 

တည်းသာ အမှန်လပ်ုိင်ုသည်။ သိုရာတွင်လည်း လေူတာ်၍မဟတ်ုဘ ဲ

သုံးသည့ခွ်က်က စကံိက်ုြဖစ်ေန၍ ြဖစ်ပါသည်။ သသူုံးေသာမတ်ခွက်မှာ 

စံကိုက် (၅၀၀ စီစီ) ရှိပါသည်။ ဓာတ်ဆားရည်တစ်ထုပ်ှင့ ်ထိုခွက် 

ှစ်ခွက်စာေရကို ဇလုံထဲတွင်ထည့်၍ ေဖျာ်သြဖင့် တိကျေသာအေြဖ 

ရရှိပါသည်။

က န်ေတာ်တိုရခဲ့ေသာ သင်ခန်းစာမှာ ...

အသိှင့်အလုပ်  များစွာကွာဟေနေကာင်း၊   စံကိုက်အိုးခွက ်

ပန်းကန်များ တိုင်းြပည်တွင ်လိုအပ်ေနေကာင်းတိုပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

အကေံပးသတူိုအတွက် “အလွယ်ကေလးပါ” ဆိေုသာအရာသည် 

လက်ေတွလုပ်ရသူအတွက် ေကျာ်လ ားရေသာ အချက်ေပါင်းများစွာ 

ရိှသည်ကုိ သိသူနည်းလှသြဖင့် ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ြခင်း 

(Health Literacy) အေရးကီးပုံကိ ုအသိအမှတ်ြပ တိုက်တွန်းထား 

ေသာ (Shanghai Declaration) ြဖင့် ကမ ာ့ကျန်းမာမ  ြမင့်တင်ေရး 

ကွန်ဖရင့်က ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ လူထုမှာ ကျန်းမာေရးအသိပညာ 

လိအုပ်ချက်များရိှသည် မှန်၏။ လထူမှုာ ဘာေတသွ၍ိ ဘာေတရိှွသည် 

ကို မသိေသာ ပညာတတ်ဆိုသူများက ဖန်တီးထားေသာအခက်အခ ဲ

များရှိေနသြဖင့် လူထုကို ပညာေပးလိုသူများကိုယ်တိုင်  Health  

Literacy ှင့်အညီ ြပန်လည်သင်ကားရန ်(Relearn) လိုလာ၏။

အာဟာရပညာရှင်များ၏ အဓပိ ာယ်ဖွင့ဆ်ိခုျက်ကိ ုြပန်ကည့ပ်ါ။

အာဟာရမ တေသာ အစာ။ အာဟာရမ တေသာ အစာဆိသုည်မှာ 

လူတစ်ေယာက်အတွက် လိုအပ်ေသာအာဟာရဓာတ်များ အမျိး 

အမည်အားြဖင့်ြပည့်စုံပီး ပမာဏအားြဖင့် လုံေလာက်ရသည့်အြပင ်

ေနစ်လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေသာအစာကို ဆိုလို 

ပါသည်။  အဆိုပါအစာသည်   လူတစ်ဦးချင်းအတွက်  လူမ ေရး၊ 

စီးပွားေရးအား  ြပန်လည်လိုက်ေလျာညီေထွမ ရှိပီး လက်ခံိုင်ေသာ 

အစာြဖစ်ရပါမည်။

ယခုအခါ ပညာရှင်များစွာက ပံုစံအမျိးမျိး၊ ဇယားအမျိးမျိးြဖင့် 

အာဟာရပညာေပးေနကသည်ကို ေတွေနရပါသည်။ လူတို အသိ 

ပညာတိုးလာ၏။ သိုရာတွင် သိြခင်းှင့ ်လုပ်ြခင်းကားတွင ်ယုတ်စွ 

အဆုံး အေလးချန်ိ အြခင်အတွယ်များမှာ ြပဿနာရိှေန၏။ ေဈးထတွဲင် 

ပံုစံအမျိးမျိး၊ အြခင်အတွယ်အမျိးမျိး၊ ကတ ားအမျိးမျိး ေတွုိင်၏။ 

အေလးချနိ်တိုးရန်  ေရထိုး၊   ခဲထိုး စသည့်ညစ်နည်းများလည်းရှိ၏။ 

ကန်ုစမ်ိးေဈးများ (Wet Markets)သည် ပညာတတ်တို ကျက်စား 

ရာြဖစ်ရန်လိလုာ၏။ တာဝန်ရိှသတူို၏ ေြဖာင့မှ်န်ေသာ ကွပ်ကမဲ လိလုာ 

၏။ ေဈးသည်တို၏ အြပအမူများကိ ုကျန်းမာေရးှင့်ညီေသာ အြပ 

အမူများ (Healthy Behaviors) များ ြဖစ်ေစရန ်စည်းုံးဖိုလိုလာ၏။ 

ေစတနာြဖင့် အာဟာရများ  ြပည့်စုံေအာင ်  ကူညီေရာင်းချရာတွင ်

အေလး၊ တင်းေတာင်း မှန်ကန်စွာ ေရာင်းချေပးမှသာ ချက်နည်း 

ြပတ်နည်း စာအုပ်ကီးအတိုင်း ြဖစ်လာေပမည်။ 

ြမန်မာရာဇဝင်တွင် သာလွန်မင်းကီးတစ်ပါးသာလ င် ိုင်ငံ 

အတွင်း အေလး၊ တင်းေတာင်းများ စကံိက်ုြဖစ်ေစရန် ကိယ်ုေတာ်တိင်ု 

ကီးကပ် န်ကားခဲ့ေကာင်း သင်ခဲ့ရ၏။

အာဟာရမ တ မှန်ကန်စွာ စားသုံးိုင်ရန်အတွက ်ြမန်မာတို၏ 

ေဈးထဲကိ ုဂုစိုက်ေသာ “ဒုတိယသာလွန်” လိုေန၏။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၈၇ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင် န်းရှိ

(၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၂၁၅၇ ၄၁၁၃၄၇၂ ၁၄၄၀၇၁

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၉၁၁၁ ၂၇၇၈၁၄၈ ၅၁၂၁၃

၃။ မေလးရှား ၂၇၄၃၉၃၆ ၂၆၆၉၆၅၀ ၃၁၃၆၉

၄။ ထိုင်း ၂၂၁၄၇၁၂ ၂၁၅၉၄၄၃ ၂၁၆၃၀

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၆၈၀၉၈၅ ၁၂၆၄၂၈၂ ၃၁၆၃၂

၆။ ြမန်မာ ၅၃၀၀၀၀ ၅၀၇၅၈၆ ၁၉၂၆၀

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၈၀၄၄ ၂၇၄၅၂၃ ၈၂၅

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၆၉ ၁၁၆၈၈၅ ၃၀၁၀

၉။ လာအို ၁၀၇၇၄၀ ၉၆၀၃၃ ၃၄၂

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၆၁ ၁၅၂၆၄ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၃၇၉၁၈၅၂ ၄၁၂၀၃၆၉၈ ၈၃၉၆၀၅

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၉၉၆၉၁ ၃၄၂၄၃၉၃၅ ၄၈၀၂၉၀

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၄၆၂၇၆ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၈၅၇၅

၄။ ဗိတိန် ၁၂၂၀၉၉၉၁ ၁၀၁၂၆၆၅၆ ၁၄၈၀၀၃

၅။ ုရှား ၁၀၄၃၇၁၅၂ ၉၃၃၇၄၃၇ ၃၀၆၀၉၀

၆။ တူရကီ ၉၃၃၃၂၂၃ ၈၉၆၅၇၄၈ ၈၁၇၃၃

၇။ ြပင်သစ် ၉၁၄၆၄၅၁ ၇၉၂၆၀၃၃ ၁၂၂၈၉၈

၈။ ဂျာမနီ ၇၀၂၈၃၆၈ ၆၂၁၇၈၀၀ ၁၁၁၃၀၄

၉။ အီရန် ၆၁၈၈၈၅၇ ၆၀၃၀၆၃၂ ၁၃၁၄၇၄

၁၀။ စပိန် ၅၉၃၂၆၂၆ ၅၀၃၁၉၆၁ ၈၉၁၃၉

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 (၂၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၂,၈၄၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၈၇) ဦး ေတွရိှရပါသည်။ ထိုေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  ရာခုိင် န်းမှာ (၁.၄၆) ရာခုိင် န်း 

ရှိပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၀၅,၄၂၄)ခုအား စစ်ေဆးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၃၀,၀၀၀) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၁၅၁) ဦး ြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၅၀၇,၅၈၆) ဦး ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့်ရရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသ ူ(၃) ဦး ရိှသြဖင့်  ယေနအထ ိေသဆုံး 

သူစုစုေပါင်း (၁၉,၂၆၀) ဦး ရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အားတက်သေရာ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ၊ ြပည်သူ 

လထူမှု စနစ်တကျ စည်းကမ်းလိက်ုနာမ ၊ ဌာနဆိင်ုရာအသီးသီးမှ ဟန်ချက်ည ီပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ ှင့်  လူမ ေရးအသင်းအဖွဲအစည်းများမ ှ  တက်က စွာ  ပံ့ပိုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုေကာင့ ်

ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးဆိုင်ရာ  ရက်သတ ပတ်အလိုက်  သုံးသပ်ချက်များအရ  ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပလူနာေတွရှိရမ ှင့်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းတိုမှာ  တြဖည်းြဖည်းေလျာ့နည်း 

ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

• သိုရာတွင် ြပည်သူလူထုအကား ြမပ်ကွယ်ေနသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ (ဥပမာ- 

ေရာဂါလက ဏာ မြပေသာ်လည်း ေရာဂါပိုးရိှေနသမူျား၊ သသံယေရာဂါလက ဏာများရိှ၍  ေရာဂါပိုး 

ရိှေနိင်ုေသာ်လည်း ကျန်းမာေရးဌာနသုိ သတင်းေပးပုိြခင်း မရိှသမူျား)ထမှံ ေရာဂါပိုး အဆင့ဆ်င့် 

ဆက်လက်ကူးစက်၍ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ ြပန်လည်ြမင့တ်က်လာြခင်း မရိှေစရန်ှင့ ်ေရာဂါကူးစက် 

ြဖစ်ပွားမ  ဆက်လက်ေလျာ့ကျလာေစရန်အတွက်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေသာ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်မိမိတို 

က  အလိုက် ယခုထက် ပိုမိုပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်၍ ေအာက်ပါအချက်များကို တိကျစွာ 

လိုက်နာကပါရန် ြဖစ်ပါသည်။   

 •  အတတ်ိုင်ဆုံး မိမိတို၏ ေနအိမ်များတွင်သာ ေနထိုင်ြခင်းှင့ ်လူစုလူေဝးကိ ုတတ်ိုင်သမ   

ေရှာင်က်ြခင်း၊

 •  ေနအိမ်ြပင်ပသုိ သွားေရာက်ရန်ှင့် လူအများစုေဝးရာသို သွားေရာက်ရန်များရိှပါက ပါးစပ်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်း (Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျ တပ်ဆင်ြခင်း၊

 •   လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

 •   တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

 •   အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို အကိမ်ြပည့ ်မပျက်မကွက်ခံယူြခင်း၊

 •   သသံယေရာဂါလက ဏာ တစ်စံုတစ်ရာရိှပါက မိမိဘာသာကုသြခင်းမျိး မေဆာင်ရက်ဘဲ နီးစပ်ရာ 

ကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံး ဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍ မိမိှင့်အနီးကပ ်ထိေတွသူများအား 

ကျန်းမာေရးဌာနက စုစံမ်းရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုရာတွင် သတင်းေပးပိုြခင်းြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 •   ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့်အနီးကပ်ထိေတွဆက်စပ်ခဲ့သူများသည်လည်းကျန်းမာေရးဌာန

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

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

သို သတင်းေပးပို၍ အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းှင့် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများကို 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

• ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊ ၂၀၂၁

ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ မေနာကံယ်ေကျးမ (၃)
ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

စကားတုံဆက် ဖက်၍မဆိုရာစကားတုံဆက် ဖက်၍မဆိုရာ

“ဘိုးေလးေရ... ဘိုးေလး ... ဘိုးေလးေရ” 

“ဟဲ ့ဟဲ-့ ဘယ်လုိြဖစ်လာတာလဲ၊ ပူစူးမရယ်။ 

မထိတ်သာ မလန်သာကွယ”် 

ပူစူးမက ဘိုးေလးက က်အား အဆက်မြပတ ်

ေခ ရင်း အေမာတေကာေရာက်လာ၏။ ဘိုးေလး 

က က်မှာ ေရေွးကမ်းေသာက်ရန်  တ်ခမ်းဝေရာက် 

မှ   ေရေွးခွက်ကိုြပန်ချကာ    ေြပာလိုက်ြခင်းြဖစ ်

သည်။ 

“ေြမးတို အြငင်းပွားလာလိုပါ ဘိုးေလး” 

“ဘာများ           အြငင်းပွားလာရြပန်တာလ ဲ

ေမာင်ထူးရာ။ ကဲ- ကဲ- ေြပာကည့်ေလ” 

“ပူစူးမနဲ  ေမာင်ထူးေပါ ့ဘိုးေလးရာ၊ ဘာကို 

စပီး ြငင်းခုံကတာလဲေတာ့မသိဘူး၊ ဘိုးေလးကို 

ေမးမယ်။ ဘိုးေလးကိ ု  ေမးမှရမယ်နဲ    ေရှကေန 

ေြပးသွားကတာ။ ေြမးေတာင် မနည်းမေီအာင်လိက်ု 

လာရတာ” 

ကိုဦးက  ပူစူးမှင့်ေမာင်ထူးတို   နံေဘးတွင် 

ဝင်ထိင်ုလုိက်ရင်းေြပာသည်။ ပူစူးမကလည်း ရင်ဘတ် 

ကေလးဖိကာ အေမာေြဖရင်းဆက်ေြပာသည်။ 

“ဒီလုိပါ ဘုိးေလးေရ၊ လမ်းသွားရင်း ြမံးထဲမှာ 

ငါးေတွ၊ ပုစွန်ေတွကို ေတွခဲ့ရလို” 

“ေအးေလ-  ြမံးေထာင်ေတာ ့  ြမံးထမှဲာငါးေတ၊ွ 

ပုစွန်ေတွဝင်တာ အဆန်းလား ပူစူးမရာ။ အဆန်း 

မဟုတ်ဘူးေနာ် ဘိုးေလး” 

“ပူစူးမနဲ  ေမာင်ထူးတိုကေတာ ့    ဘိုးေလး 

ေရှေရာက်ေနတာေတာင် ဆက်ပီးြငင်းခုံကဦးမယ် 

နဲတူတယ်။  ြမံးေထာင်လုိ    ြမံးထဲကုိ ငါးေတွ၊ ပုစွန် 

ေတွဝင်တာပဲ။ ဝင်တာကေတာ့ မဆန်းဘူးေပါ့” 

“အဲဒါေြပာတာ ကိုဦးရဲ။ ြမံးထဲကို ငါးေတွ၊ 

ပစွုန်ေတဝွင်တာ  မဆန်းပါဘူး၊   ဆန်းတာကအဒဲလီိ ု

“ဘဘခင်ဗျာ ဘဘ” 
က န်ေတာ် အေပ ထပ် စာေရးစားပဲွ၌ စာေရးေနခိက်ု ေအာက်ထပ် 

မှ ေခ သံကားရသြဖင့ ်အသာနားစွင့ေ်နမသိည်။ ေခ သမှံာတိုးညင်းပီး 
ေလးစားသံေပ လွင်ေနသည်။ အသံရှင်က ထပ်ေခ  ြပန်သည်။ 

“ဘဘ ခင်ဗျာ...၊ ဘဘ” 
“ေဟ ... ဘယ်သူလဲေဟ”့ 
“က န်ေတာ်တိုပါခင်ဗျာ၊ ေမာင်သီလနဲ  မယ်ေမတိုပါ”
“ေအး ... ေအး၊ အေပ တက်ခဲ့ ေမာင်သီလ” 
သိုှင့ ်သတူိုေမာင်ှမ အသမံြမည်ေအာင် ခပ်ဖွဖွနင်းပီး တက်လာ 

ကကာ က န်ေတာ့်စားပွဲေရှမ ှ   က န်ေတာ်ှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင်တွင ်
လက်အုပ်ချီပီး ရပ်ေနကသည်။ 

“ကဲ၊ ဆို ေမာင်သီလ ... ကိစ က” 
“ဒီေန  စကားဝုိင်းရိှပါတယ် ဘဘ၊ အဲဒါ ေမေမက ဘဘအတွက် 

လက်ဖက်ေြခာက်ထုပ ်ေပးခိုင်းလိုပါခင်ဗျာ” 
ေမာင်သလီသည် ထိသုိုေြပာဆိုပီး သူလွယ်အတ်ိထမှဲ လက်ဖက် 

ေြခာက်ထုပ်ကိုထုတ်ပီး   က န်ေတာ့်အား    ကိုယ်ကိုအနည်းငယ ်
ယိုလိုက်ကာ လက်ှစ်ဖက်ှင့ ်ကမ်းေပးသည်။ 

“ေအး ... ေအး ... သာဓုကွယ် ... သာဓု၊ မင်းတိုတစ်အိမ်သားလုံး 
သက်ရှည်ကျန်းမာချမ်းသာကပီး လိအုင်ဆ  ြပည့်ဝကပါေစလုိ ဘဘ 
ဆုေတာင်းပါတယ်” 

ထိုအခါ ေမာင်သီလတို ေမာင်ှမက ...
“ဘဘေပးတဲ့ဆုနဲ  ြပည့်စုံရပါေစ”ဟု ဆိုကသည်။ 
“ကဲ . . ကဲ .. ေအာက်ထပ်ဆင်းက၊ ဘဘလည်း လိုက်ခဲ့မယ်” 
သူတုိဆင်းပီးေနာက် က န်ေတာ်ကစာရက်စာတမ်းများ သိမ်းဆည်း 

ပီး ေအာက်ထပ်ကိ ုလိုက်ဆင်းခဲ့သည်။ 
စကားဝိင်ုးအခန်းထတွဲင် လေူတာင်အေတာ်စုစံုေံရာက်ေနကပ။ီ 

သည်ကားထဲ လူသစ်တစ်ေယာက်ကုိပါ ေတွရသည်။ သုိေသာ် က န်ေတာ့် 
တပည့်ေကျာ် ေအာင်ဘုကိုြဖင့် မေတွရေပ။ သိုှင့် သူှင့်သားချင်း 
ေတာ်စပ်သူ မခင်စိန်ကို ေမးကည့်ရသည်။ 

“ဘယ်လိုလဲ မခင်စိန် ... ေအာင်ဘုတစ်ေယာက ်မြမင်ပါလား” 
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ... ဘဘ၊   ေအာင်ဘု ဒီေနလာမှာ မဟုတ်ေတာ့ပါ 

ဘဘ” 
 “ေဟ ... ဘယ်လိုမိုလဲ မခင်စိန်” 
 “ေအာင်ဘ ုဒေီန  အေဆာ်ခရံတယ်ေလ၊ သူအေမနဲ  သူအစ်မ 

တိုက ိုက်တာပါ ဘဘ” 

လုပ်တာက ဆန်းေနတာ” 

ကိုဦးစကားကိ ုပူစူးမက ြပန်ေြပာလိုက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။   ေမာင်ဦး၊ ကိုဦးှင့်ပူစူးမတို သုံးဦး၏ 

အြပန်အလှန် ေြပာေနကသည်များကုိ ဘုိးေလးက က် 

က  နားစွင့်ကာ   အေငွတေထာင်းေထာင်းထေန 

ေသာ ေကာက်ညင်းေပါင်းကိ ုလက်ြဖင့ဆ်ပ်ုနယ်ပီး 

စားလိုက်သည်။ 

“ဆက်ေြပာပါဦး   ပူစူးမရာ၊     ဘိုးေလးကိ ု

ရှင်းေအာင်ေြပာေလ” 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး။  ြမံးေထာင်လို  ြမံးထဲကိ ု

ငါးေတွ၊ ပုစွန်ေတွဝင်တာ မဆန်းပါဘူး။ ဆန်းတာ 

က အဒဲလီိ ု ြမံးေထာင်တယ်ဆိတုဲလ့ပ်ုရပ်ဟာ   ေြမး 

အတွက်ေတာ့ ဆန်းေနတယ်လို ေြပာတာပါ” 

ဘိုးေလးက က်က        နား ပ်သွားဟန်ြဖင့ ်

မျက်ေမှာင်ကတ်ကာ   ပူစူးမကိုကည့်ေနရင်းမ ှ

ဆက်ေြပာသည်။

“အဲဒီေတာ့ ဘာလိုဆန်းေနတယ်ဆိုတာကို 

ေြမးကဆက်ေြပာေလ” 

“ဟုတ်ပါတယ်ဘုိးေလး၊ ဆန်းေနတယ်ဆိတုာ 

က အဒဲလီ ြမံးေထာင်တာဟာ မေနာကယံ်ေကျးမ နဲ 

ငစွိန်းေနသလား၊ မငစွိန်းဘူးလားဆိတုာ ေမာင်ထူး 

နဲအြငင်းပွားလာတာပါ” 

“ဒီလိုလား...”

“ဟတ်ုပါတယ်ဘိုးေလး။ အဒဲကီစိ ေြမးနဲ ပစူူးမ 

တို အြငင်းပွားကတာပါ” 

ေမာင်ထူး၏ စကားအဆုံးမှာ ဘိုးေလးက က်က 

ေရေွးကမ်းြပည့်ြပည့်တစ်ခွက်ကိ ု    တစ်ကျိက် 

တည်း ေမာ့ေသာက်လုိက်သည်။ ပီးမှ ေလသံေအးေအး 

ြဖင့် ဆက်ေြပာသည်။ 

“ေြမးတို မေနာကံသုံးပါးကို မှတ်မိကတယ ်

ေနာ်။   မူရင်းပါဠိေရာ   အဓိပ ာယ်ေရာတစ်ေခါက် 

ေလာက် ရတ်ဆိုကည့်ပါဦး” 

“နံပါတ်တစ်      အဘိဇ ာဒ(အဘိတ်ဇာဒ)၊ 

သတူစ်ပါးပစ ည်းဥစ ာကိ ုမမိပိိင်ုြဖစ်ေအာင် မတရား 

ကစံည်မ ။ နပံါတ်ှစ် ဗျာပါဒ၊ သတူစ်ပါးကိေုသေကျ 

ပျက်စီးေအာင်ကံစည်မ ။ နံပါတ်သံုး မိစ ာဒိ  ိ (မိတ်ဆာ 

ဒတ်ိထ)ိ၊ က ံက၏ံ အကျိးကိ ုမရိှဘူးဆိုပီးအယမှူားမ  

တိုြဖစ်ပါတယ် ဘိုးေလး” 

“ေြမးတိုက ေတာ်လိုက်ကတာ၊ မှတ်eာဏ် 

ေကာင်းလိုက်ကတာကွယ”် 

ေမာင်ထူးတို သုံးဦး၏ ညီညီညာညာရတ်ဆိ ု

သံအဆုံးမှာ  ဘိုးေလးက က်က    ချးီကျးစကား 

ဆိုလိုက်သည်။ 

“ ြမံးေထာင်လို ငါးမတိာမဆန်းေပမယ့ ်ငါးမပိါ 

ေစ၊  ပုစွန်မိပါေစဆိုတဲ့  ကိတင်ေတွးကံမိတယ ်

ဆိုရင်ေတာ့ မေနာကံသုံးပါးရဲ နံပါတ်ှစ်အချက် 

ြဖစ်တဲ ့သတူစ်ပါးကိေုသေကျပျက်စီးေအာင် ကစံည် 

မ နဲ  ငိစွန်းတာေပါ့” 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး”

“သမုဒ ရာ  ဝမ်းတစ်ထွာအတွက ်     ရှာေဖွ 

စားေသာက်ရတာကေတာ့ရိှတာေပါ့။ အဲဒါကတစ်ပိင်ုး 

ေပါ့။ ကိတင်ြပင်ဆင်ပီးမ ှေထာင်ေချာက်ဆင်ပီး 

လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ြဖစ်ေနတာရယ်၊ စိတ်ကေန အရင် 

စီစ်ပီးမှ လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ရတာမျိးဆိုေတာ ့

“ဗျာပါဒ”အရ မေနာကအံြပစ်ကိ ုကျးလွန်ရာေရာက် 

တယ်ေလ” 

“ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး၊ မှတ်သားထားပါ့မယ”် 

“ဝမ်းေရးအတွက်ကေတာ့   လူသားေတွက 

လုပ်မှစားရမှာမိုလို လုပ်ေနရတာပဲေပါ့။ ေြမးတို 

ေမးလိုသာေြပာရတာ  အြခားဥပမာေတွနဲေြပာရ 

ရင်ေတာ့ ပိုေကာင်းတာေပါ့။   ေြမးတိုလိုလူငယ်၊ 

လူရယ်ေတွအေနနဲေတာ့    ဒီလိုအြပစ်ေတွမြဖစ ်

ေအာင် ေရှာင်ရှားရမှာေပါ”့ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး” 

“ေမာင်ထူးတို၊ ကိဦုးတိုက သတပိိထုားကေပါ။့ 

ေြမးတို ေယာက်ျားေလးေတွက ေကျာင်းပိတ်ရက ်

ေတွမှာ ဥယျာ်ထဲသွားပီး ငှက်ပစ်တာတုိ၊ ချိး  က် 

တာတို     လုပ်တတ်တယ်ေလ၊    သူငယ်ချင်းေရ 

ေကျာင်းပိတ်ရက်ေရာက်ရင်  ငှက်သွားပစ်ရေအာင် 

ဆိုကတည်းက    ကိတင်စီစ်ကံစည်တာပဲေပါ့။ 

အဲဒါဟာ   သူတစ်ပါးကို  ေသေကျပျက်စီးေအာင ်

ကိတင် ကံစည်မ ြဖစ်တာေပါ့။ ဒါေကာင့် မေနာက ံ

အြပစ်ကို ကျးလွန်တာြဖစ်လို ေြမးတို ေယာက်ျား 

ေလးေတွ အထူးသတိထားေရှာင်ရှားရမယ်ေနာ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး။ ေြမးတို ေရှာင်ရှားကပါ 

မယ်လို ကတိေပးပါတယ်”

“သာဓုကွယ်၊ သာဓု၊ သာဓု”

“ို အေကာင်းက ...” 
“ဒီလုိပါ... ေအာင်ဘုက အိမ်လည်ရာက ြပန်လာပီး အိမ် ခံထဲကုိ 

ဖိနပ်ကိုရှပ်တိုက်ပီး စီးဝင်လာတယ”် 
ဒါကိ ုသူအစ်မက ေတွေတာ ့... “ဟဲ ့ေအာင်ဘ.ု.. ဘာလို ဖနိပ်ကိ ု

ရှပ်တိုက်စီးတာလ”ဲလို ေြပာေရာ၊ အဲဒီလိုေြပာေတာ ့ေအာင်ဘုက ... 
“ငါ့ဟာငါ စီးတာ နင့်အပူလား”လို ြပန်ေြပာတယ ်ဘဘ။ 
“အဲဒီလုိ ေြပာေတာ့ သူအစ်မက သူအာခံရသလားဆုိပီး ေအာင်ဘ ု

ဇက်ပိုးကိကုိုင်ပီး ေကျာြပင်ကိ ုတဖန်ုးဖန်ုးနဲ  ေြပာဦးဟယ်၊ ေြပာဦးဟယ် 
နဲ  ထုတာ ဘဘ” 

“အင်း ဆက်ပါဦး...”
“ဒီတွင် ေအာင်ဘုက ငုိလည်းငုိ၊ သူအစ်မကုိလည်း ငါနဲေကာ်ဆဲ 

ေပါ့...။ အဲဒီလိုြဖစ်ေနတုန်း  ေအာင်ဘုအေမေရာက်လာပီး  အစ်မကို 
ဆဲရမလားဆိုပီး ေအာင်ဘုကို ထပ်ချတာပါပဲ” 

“ဒါနဲ  ေအာင်ဘု စိတ်ေကာက်ပီး လာေတာ့မှာမဟုတ်ပါ ဘဘ”
“အင်း ... ေအာင်ဘုလည်း ခက်တာပါပဲ။ ဖိနပ်စီးရင် ရှပ်တုိက်ပီး 

စီးရတာမဟတ်ုပါဘူး။ ဖနိပ်ကိ ုရှပ်တိက်ုစီးရင် ဖနိပ်လည်း ေအာက်ခတံို၊ 
သည်းကိးတိုပျက်စီးတတ်တယ်။ တစ်ခါ ဖန်ုတို၊ အမ  က်သိက်ုတိုလည်း 
ခတ်မိေတာ့ အနားကြဖတ်သွားြဖတ်လာတ့ဲသူေတွကုိ လွင့်စ်ပီး ြပဿနာ 

တက်တတ်တယ်” 
“ဒီေတာ့ ဖိနပ်စီးရင် ရှပ်မတုိက်ဘဲ က ပီးစီးရတာကွယ့်။ ဒါမှလည်း 

ြမင်တဲ့သူေတွအဖို မျက်စိစပါးေမွး မစူးဘဲ ချစ်ခင်ကမှာ”
“တစ်ခါရိှေသးတယ်။ အမ်ိေရာက်လို ဖနိပ်ခ တ်ရင်လည်း ခ တ်ချင် 

တဲ့ေနရာမှာ ခ တ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ အိမ်မှာ ဖိနပ်ခ တ်ဆိုတာရှိတယ်။ 
အဲဒီဖိနပ်ခ တ်မှာ သင့်ေတာ်တဲ့ေနရာမှာ ခ တ်ရတယ်” 

“ဆုိပါေတာ့ကွယ် ဖိနပ်ခ တ်ရဲ အလယ်ေကာင်မှာ ခ တ်ထားရင် 

ကိုယ့်ဖိနပ်ကို တက်ဆင်းတက်လာြပရင ်ဖိနပ်လည်း ညစ်ပတ်တယ်၊ 
ဖိနပ်ေြခညပ်စတာေတွလည်း ပိြပားကုန်ေရာ” 

“ဒီေတာ့ ကိုယ့်ဖိနပ်လည်း လူသူအနင်းမခံရေအာင ်  လွတ်တဲ့ 
ေနရာမှာ ခ တ်ရတယ်”

“ေနာက် ရိှေသးတယ်။ ဖိနပ်စင်ရိှတ့ဲ အိမ်ဆုိရင် ခ တ်ခါနီး ဖုတ်ဖက် 
ခါပီးမှ စင်ေပ တင်ရတာ။ ဒါေတဟွာ အမ်ိမှာလပ်ုရမယ့ ်ယ်ေကျးမ ေတပွ ဲ
မှတ်ထားေနာ်”

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘဘ” 
“ခနုက မခင်စန်ိ အေြပာအရဆိရုင် ေအာင်ဘအုေတာ် မိက်ုတာပ။ဲ 

အစ်ကိုတို၊ အစ်မတိုဆိုတာ မိဘအရာတည်တာ၊ ေထာ်ေလာ်ကန်လန်  
မလုပ်ရဘူး၊ မဆဲရဘူး၊ ိုေသကိုင်း  င်းရမယ်။ ခိုင်းရင ်ခိုင်းတဲ့ဟာကိ ု
ပီးေအာင်လုပ်ေပးပီး ဒီအစ်ကိုဒီအစ်မေတွရဲ  ေမတ ာကို ခံယူရမှာ 
ကားလားေဟ”့ 

“ကားပါတယ ်ဘဘ” 
“ဟို အစ်ကို အစ်မဆိုသူေတွကလည်း ကိုယ့်ေမာင်တို - ညီမတို 

ဆိတုာေတကွိ ုယ်ေကျးစွာ ခိင်ုးတတ်ရမယ်။ ယ်ေကျးစွာ ဆုံးမတတ် 
ရမယ်။ အခုကည့်ေလ ေအာင်ဘုအစ်မက ...” 

“ဟဲ ့... ဘာလို ရှပ်တိက်ုစီးတာလည်းလို ေြပာေတာ ့ေဒါသသေံလး 
ပါသွားတယ်။ ဒီတွင် ေအာင်ဘုက ေထာ်ေလာ်ကန်လန်လုပ်ေရာ” 

“တကယ်လုိသာ ... ေမာင်ေလး ... ဖိနပ်ကုိ ရှပ်တုိက်မစီးနဲ၊ ညင်ညင် 
သာသာေလးစီးလိုများ ေြပြပစ်စွာေြပာရင ်ေအာင်ဘုကလည်း ... 

“ဟုတ်ကဲ့ မမ”လို ေြပာမှာေပါ”့ 
“ေနာက်ရှိေသးတယ် ... သူအေမ ... ။ တကယ်လုိ ဘဘသာ 

သူအေမေနရာမှာရှိရင ်.. “တယ် ... ဒီကေလး အစ်မကို   ဆဲရတယ်လို  
ငရဲကီးေအာင်၊ ထိုင်ကန်ေတာ့လိုက်စမ်း”လို ခိုင်းမှာ” 

“အဲဒီလိုဆိုရင် တစ်အိမ်လုံး ပွက်ေလာိုက်ဆူညံေနမယ့်အစား 
ဘယ်ေလာက်များ စိတ်ေအးချမ်းသာ ရှိေနလိုက်မလဲေနာ်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘဘ ...” “ေဟ့ ... ညိကီး၊ မင်းဦးေလး စာရှိရင ်
ရတ်စမ်း” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘဘ” 
“ဖိနပ်ကိုစီး၊ ရှပ်တိုက်ပီး၊ ဘယ်နည်းနဲမှ မစီးရ”
 “ဒါပဲရတယ် ဘဘ”
 “ေအး ေကာင်းပါတယ်။ ဘဘတို ငယ်ငယ်ကဆိ ု.. 
“အစ်ကိုကီးအား ညီငယ်များက စကားတုံဆက် ဖက်၍မဆို၊ 

ိုေသကေစ ကိုကီး အစ်မ သည်ှစ်ဝကို မိဘကဲ့သို မှတ်ပါေလ” တဲ့။ 
“ကဲ ... ဒီေတာ့ ေမာင်တုိ မယ်တုိလည်း ဖိနပ်စီးတ့ဲအခါ ရှပ်တုိက်ပီး 

မစီးမိဖုိ အစ်ကုိ အစ်မတုိရဲ ေမတ ာကုိ ခံုိင်ဖုိ ယ်ေကျးလိမ ာကေနာ်” 
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘဘ...” 

 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊ ၂၀၂၁

ဓမ ဒတူ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏ ရရဲင့သ်တူို၏သတ ိ စာအပ်ုမှ ဆရာေတာ်၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

အပူဆုံးကို ိုင်တဲ့အပူအပူဆုံးကို ိုင်တဲ့အပူ ဓမ ဒူတ 

ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ 

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

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)
“ကိေလသာ  အပူကီးတယ်ဆိုတာ 

ေတာ့ ကားဖူးပါတယ်ဘုရား” 
“အင်း ... ဟတ်ုပ၊ီ အခ ုဒကာမကီးက 

ဒအီရယ်ထ ိ ေအးေအးေဆးေဆး မေနရ 
ေသးဘူး၊  ေနာင်ေရးပူရတယ်လို  ေြပာ 
တယ်၊   အဲဒါဟာ   ကိုယ်ပူခံတာလား၊ 
စိတ်ပူခံတာလား” 

“ကိုယ်ေရာ   စိတ်ေရာပဲ   ဘုရား၊ 
အဲမဟုတ်ေပါင်  ကိုယ်ကေတာ ့  ညဆို 
အပ်ိရာေပ  ေအးေအးေဆးေဆးေနရသား 
ပ၊ဲ စတ်ိကမေအးတာ၊ စတ်ိပတူာပါဘရုား” 

“ဒီစိတ်ပူတာမျိးြဖစ်တာဟာ ပူချင် 
လိုပူတာလား၊ သူအလိုလိုပူတာလား” 

“ဒါကေတာ့ အရှင်ဘုရား ေြပာထား 
လိုသိပီေလ၊     သူအလိုလိုပူတာပါပဲ၊ 
ဒါကလည်း   ကိေလသာက  ပူေအာင် 
လုပ်လိုဆိုတာလည်း     သိထားပါပီ 
ဘုရား” 

“ဟာ …. ဘယ်ဆိုးလိုလဲ၊ တစ်ခါ 
ေြပာထားဖူးတာနဲ  မှတ်မသိားပ၊ဲ က ဲဒလီိ ု
ဆိုရင် ညအခါမှာ အိပ်ရာထဲေရာက်ေန 
ေပမယ့် အိပ်မေပျာ်ုိင်ေသးဘဲ ဟုိစ်းစား၊ 
ဒီစ်းစား၊ ဟိုေတွးဒီေတွးနဲ  ြဖစ်ေနတာ 
ေတကွ ေနာင်ေရးအတွက် အသeိာဏ်နဲ  
ေတွးေနတာလား၊ ကေိလသာအပအူရိှန် 
ေကာင့ ်ေတွးေနတာလားဆိတုာ သေိရာ 
ေပါ့” 

“တကယ်တမ်းက  ကိေလသာက 

ပေူလာင်ေစတယ်၊ စတ်ိကိပုေူလာင်တယ် 

ဆိုတာနဲ  ပတ်သက်လို နားလည်ေအာင် 
ေြပာရရင ် ဒကာမကီးတိုက  အိမ်ရှင်မ 
ေတွပဲ၊ ငါးေြခာက်တို၊   အမဲေြခာက်တို 
မီးဖိုထဲမှာ ကင်ဖူး၊ ဖုတ်ဖူးကမှာေပါ”့ 

 “မှန်ပါ့ဘုရား” 
“ေအး ... ဟုတ်ပီ၊ ငါးေြခာက်ဆိုပါ 

ေတာ့၊  ဒီငါးေြခာက်ကို မီးဖုတ်တဲ့အခါ 
မီးအပူနဲေတွေတာ့      ငါးေြခာက်က 
ဘယ်လိုြဖစ်သွားလ ဲေြပာပါဦး” 

“ေအာ် .. ဒါကေတာ့ အားလုံးသိက 
တာပဲဘုရား၊    ပူကျက်ပီး   တွန်လိမ် 
ေကာက်ေကွးသွားတာေပါ”့ 

“ဒကာမကီးက     ပူကျက်တာကိ ု
ြမင်တာလား၊   တွန်လမ်ိေကာက်ေကွးသွား 
တာကို ြမင်တာလား” 

“ှစ်မျိးလုံးေပါ့ဘုရား၊     ဟာ … 
မဟုတ်ေသးဘူး၊ တွန်လိမ်ေကာက်ေကွး 
သွားတာ၊    လ ပ်ရှားသွားတာေတွကို 
မျက်စိနဲ  ြမင်တာ၊ စိတ်နဲသိတာ၊ ပူကျက် 
တာေတွကိုေတာ့  မျက်စိနဲမေတွပါဘူး၊ 
စိတ်ထဲကပဲ သိတာပါ” 

“ဟာ …. တယ်ပီး  ဟုတ်ပါလား၊ 
တတိကိျကျကိ ုေြဖလိုပ၊ဲ ဒလီိဆုိရုင်လည်း 
ဆက်ေြပာရတာေပါ”့ 

“ကိေလသာအပူမီးနဲ   ေတွတဲ့အခါ 
စိတ်ဟာ ပူေလာင်ပါတယ်၊ ကျက်သွားပါ 
တယ်၊    တွန်လိမ်ေကာက်ေကွးသွားပါ 
တယ်၊   လ ပ်ရှားုန်းကန်သွားပါတယ်၊ 
ငါးေြခာက်လိုပဲေပါ”့ 

“လူတိုင်း၊  လူတိုင်း  စိတ်ေအးေအး 

ေနချင်ပါတယ်၊   စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ 
ေနချင်ကပါတယ်၊  ဒါေပမဲ့  ကိေလသာ 
အပနူဲေတွေတာ ့တွန်လမ်ိေကာက်ေကွး၊ 
ပံုမှန်မြဖစ်ေတာ့ဘူးေပါ့။ လှချင်တ့ဲစိတ်၊ 
သီလေစာင့်ချင်တဲ ့ စိတ်၊  တရားအလုပ် 
အားထုတ်ချင်တဲ့စိတ်ေတွ      လူတိုင်း 
ြဖစ်ချင်ကတာေပါ။့ ဒါေပမဲ ့တစ်ခါတေလ   
လှချင်တဲ့စိတ်ကေလး   ြဖစ်လာတယ်၊ 
ခဏပဲ  တွန်သွားတယ်။ ေကာက်သွား 
တယ်၊   ေကာင်းတာေတွလုပ်ချင်တ့ဲစိတ် 
ေပ တယ်၊  တွန်သွားတယ်၊   ဒါေတွဟာ  
ကေိလသာအပေူတေွကာင့ေ်ပါ၊့ မမိတိိုရဲ 
သေူတာ်ေကာင်းစတ်ိ၊   စတ်ိေကာင်းေလး 
ေတွ       တွန်လိမ်ေကာက်ေကွးေနေတာ့ 
စိတ်က ဘယ်မှာ ပုံမှန်ြဖစ်ပါေတာ့မလဲ၊    
မိမိတိုရဲစိတ ်ပုံမှန်မေနိုင်တာကို အသိ 
စိတ်နဲ  ေတွိုင ်ြမင်ုိင်သူေတွရိှပါတယ်၊ 
ဒါကိုကည့်ပီး တိုစိတ်ဟာ   ကိေလသာ 
ေတွရိှေနလုိ ပူပန်ေနရပါလား၊ ေကာက်လိမ် 
ေနရပါလား၊          ဒကီေိလသာေတမွရိှရင် 
ေကာင်းမယ်ဆိုတဲ ့   အသိဝင်တဲ့သူေတွ 
လည်း ရှိလာတတ်ပါတယ်” 

“ဟင် ... အရှင်ဘုရား ေြဖပံုက တပည့် 
ေတာ်ကုိေစာင်းပီး ေြပာတာေပါ့၊ ေနာင်ေရး 
ပူတာ၊ ကိေလသာများလို၊ အရှင်ဘုရား 
ဒကာကီးကေတာ ့     မပူမပင်ေနတာ 
ကိေလသာကုန်ေနလိုလားဘုရား” 

“အမယ်ေလး ...  ြဖည်းြဖည်းေြပာပါ 
ဒကာမကီးရယ် ေမာေနပါ့မယ်၊ ကိေလသာ 

ေကာင့်      ေနာင်ေရးပူတဲ့သူရှိသလို၊ 
ကိေလသာေကာင့်လည်း ေနာင်ေရးမပ ူ
တဲ့သူရှိေသးပါတယ”် 

“အရှင်ဘုရားက  စကားတတ်တိုင်း 
ေြပာမလိုလားဘုရား” 

“ဟာ... မဟုတ်ပါဘူး၊ စကားလည်း 
မတတ်ပါဘူး၊ ဘရုားရှင်ရဲ စကားေတကွိ ု
ြပန်ေြပာေနတာပါ” 

“ကိေလသာဆုိတာ   ပူေလာင်တတ် 
တဲ့ သေဘာချင်းတူေပမယ့် ပူေလာင်ပုံ 
ချင်းေတာ ့မတူကပါဘူး၊ ေလာဘကီးသ ူ
က လိုချင်မ အာုံေတွေဖာ်ပီး ေနာင်ေရး 
ပတူတ်တယ်၊ ေဒါသကီးသကူ မလိခုျင်မ ၊ 

မဆုံချင်မ  အာုံေတွေဖာ်ပီး ပူပန်တတ် 
တယ်၊ အဲ...ေမာဟကီးသူကေတာ့ လုိချင် 
မ အာုံလည်း ဂုမစိုက်၊ မလိုချင်မ အာုံ 
ကိုလည်း   စိတ်ထဲမထား၊   ဘာကမ  
မယ်မယ်ရရမရိှဘဲ၊ ေပါ့ဟာဟာ အလုပ်မရိှ 
အကိုင်မရှ ိ     ဒကာမကီးတိုအေြပာနဲ  
ေြပာရရင ်   အကံeာဏ်မရှိ   အကံတုံး 
eာဏ်တုံးနဲပျင်းေနတတ်တယ်၊ ဒီပျင်းမ  
သေဘာဟာလည်း ကေိလသာရဲပေူလာင် 
ပုံတစ်မျိးပဲ” 

“ဟာ... ဟတ်ုလားဘရုား၊ ကေိလသာ 
က ပျင်းေနလည်း ပူတာပဲေပါ့”

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

လူမိုက်ကိုမေပါင်းသင်းရ
အေသဝနာစ ဗာလာနံ။ 
“လူမိုက်ကိုမေပါင်းသင်းရ။        လူမိုက်တိုကိ ု

ေပါင်းေဖာ်ဆည်းကပ်မ မြပရ”   လို      ြမန်မာလို 
အဓိပ ာယ်ရတယ်။ 

၃၈-ြဖာမဂ  လာရဲ အစပထမဦးဆုံး မဂ  လာ 
တရားလည်းြဖစ်တယ်။ သားတို၊ သမီးတုိ၊ ေမာင်တုိ၊ 
မယ်တိုအတွက် တန်ဖိုးမြဖတ်ိုင်တဲ ့မဂ  လာတရား 
ပါပဲ။ 

ဟိုး-ေရှးေရှးတုန်းက   ေတာအုပ်ကီးတစ်ခု 
အတွင်းမှာ ေကျးသားညီေနာင်မိသားစ ုအပါအဝင် 
ေကျးငှက်မိသားစုေတ ွေပျာ်ရ င်စွာေနထိုင်ကသတဲ့
ကွယ်။ 

တစ်ေနမှာေတာ ့ေကျးသားညေီနာင်ရဲမဘိေတ ွ
အစာရှာဖို   အြပင်ကိုထွက်ေနချနိ်မှာ  အပျသံင်စ 
ေကျးသားညီေနာင်က   ပျသံန်းေဆာ့ကစားေနက 
တာေပါ့။ အဲဒီအချနိ်မှာပဲ ေလြပင်းမုန်တိုင်းကီးက 
ြပင်းထန်စွာ တိုက်ခတ်လာပါေတာ့တယ်။ 

ေကျးသားညီေနာင်လည်း   တစ်ကွဲတစ်ြပားစ ီ
ြဖစ်သွားပီး ေလနဲလွင့်ပါရေတာ့တာေပါ့။ 

ေနာင်ေတာ်ေကျးသားက ေတာတွင်းတစ်ေနရာ 
မှာရှိတဲ့   အရှင်ရေသ့တို   ေကျာင်းသခ  မ်းအနီးက 
ပန်းပင်ေတွကားထဲကိ ုကျေရာက်သွားခဲ့လို အရှင် 
ရေသ့တိုက ေကာက်ယူေမွးြမထားတယ်။ ညီငယ် 
ေကျးသားကေတာ ့    ေတာတွင်းအြခားတစ်ေနရာ 
ြဖစ်တဲ့    ခိုးသားဓားြပေတ ွ   ေနထိုင်တဲ့ရာထဲကိ ု
ကျေရာက်သွားခဲလ့ို ခိုးသားဓားြပေတကွ ေကာက်ယ ူ
ေမွးြမထားတယ်တဲ့ကွယ်။ 

ေကျးညီေနာင်တုိညီအစ်ကုိဟာ ေလြပင်းမုန်တုိင်း 
ဒဏ်ေကာင့် တစ်ေနရာစီ ေဝးကွာသွားခဲ့ရတာေပါ့။ 
အသက်ရှင်ခွင့်ရေနေပမယ့်လည်း    ညီအစ်ကိုချင်း 

ြပန်မေတွရေတာဘ့ ဲေမွးြမခရံတဲေ့နရာ အသီးသီးမှာ 
ရှင်သန်ကီးြပင်းရေတာတ့ယ်။ ကီးြပင်းရတဲဝ့န်းကျင်၊ 
အသိုင်းအဝိုင်းမတူတာေကာင့ ်   ဓေလ့စိုက်ေတွ၊ 
အမူအကျင့်ေတွလည်း ကွဲြပားလာရေတာ့တာေပါ့။ 

ဒြီဖစ်စ်ေတကွေတာ ့လွန်ေလပီးတဲ ့ေရှးသေရာ 
အခါက    ဥတ ရပ ာလအမည်ရှိတဲ ့  တိုင်းြပည်မှာ 
ပ လာမင်းကီး စိုးစံအုပ်ချပ်ေနချနိ်ေပါ့ကွယ်။ အဲဒီ 
ေကျးသားညေီနာင်တိုဟာ ဟမိဝ ာေြမာက်ဘက်မှာ 
ရှိတဲ့ သာုေတာင်ဝှမ်းက ေတာေတာင်ထူထပ်ရာ 
အရပ်မှာ   ကျက်စားေနတဲ့   ေကျးသားမိသားစုက 
ေပါက်ဖွားလာကတာြဖစ်တယ်။ 

တစ်ရက်မှာေတာ ့ပ လာမင်းကီး ေတာကစား 
ထွက်လာသတဲ့။   ေတာထဲမှာ  ေရ သမင်ေနာက်ကိ ု
လိုက်ရင်း   လမ်းေပျာက်ခဲ့ရပါေလေရာ။   မူးမတ် 
အေစာင့်အကပ်ေတွနဲ  လူစုကွဲသွားပီး ေတာလမ်း 
ခရီးမှာ ေမာပန်းကာ သစ်ပင်ရပ်ိတစ်ခတွုင် အပ်ိေမာ 
ကျသွားေတာ့တယ်။ 

“ဤမင်းကီးကိ ု   ဖမ်းကပါေလာ့။   အဖိုးတန် 
အဝတ်တန်ဆာတိုကို ခ တ်ယူကပါေလာ့၊  မင်းကီး 
အား သတ်ကပါေတာ့လား” 

ခိုးသားဓားြပေတွလက်ေပ မှာ ကီးြပင်းလာတဲ့ 
ညီငယ်ေကျးသားက    ကျယ်ေလာင်ေသာအသံနဲ  
ဟစ်ေအာ်ေက းေကာ်ေတာ့တာေပါ့။ 

မင်းကီးလည်း ညငီယ်ေကျးသားရဲ အသကံိုကား 
ေလရာ 

“အလို- ဤအရပ်ဟာ မေနအပ်တဲ့ အရပ်ေပပဲ။ 
ေဝးရာကုိ အြမန်ေရှာင်မှ ြဖစ်ေြခေတာ့မယ်” ဟု ေတွးမိ 
ပီး ချက်ချင်းေနရာေရ ကာ ေတာအပ်ုအတွင်း တိုးဝင် 
ေြခရာေဖျာက်ေနလိုက်ရတယ်။     မင်းကီးလည်း 
ေတာအပ်ုအတွင်း သွားလာရင်း ေကျာင်းသခ  မ်းတစ်ခ ု
အနီးသို ေရာက်ရှိလာတဲ့အခါ -

“အို- မင်းကီးပါလား။ အရှင်မင်းကီး ေကျာင်း 
သခ  မ်းအတွင်းသိုက ပါ။  အလွန်ချိမိန်တဲ့ သစ်သီး 
တိုကို သုံးေဆာင်ပါေလာ့” 

ေကျာင်းသခ  မ်းအဝသို ေရာက်လာေသာ မင်းကီး 
အား ရှင်ရေသ့တိုထံတွင ်ကီးြပင်းရတဲ ့ေနာင်ေတာ် 
ေကျးသားက ယ်ေကျးပျငှာစွာ ခရီးဦးကိြပေလ 
တယ်။ 

“အရှင်မင်းကီး ေမာပန်းလာသမ  ေအးချမ်းစွာ 
အနားယေူတာ်မပူါ။ ေတာေတာင်လ ိေြမာင်များကား 
က သဘာဝအေလျာက် ကျဆင်းလာတ့ဲ ေရစင်ေရေအး 
ကို ေသာက်သုံးေတာ်မူပါ အရှင်မင်းကီးခင်ဗျာ” 

ေနာင်ေတာ်ေကျးသားရဲ ချိသာယ်ေကျးေသာ 
ဧည့ခ်စံကားကိ ုကားရတဲအ့ခါ မင်းကီးက အထူးပင် 
အံအားသင့်ကာ သိလိုသမ အား ြပန်လည်ေမးြမန်း 
လိုက်ေလတယ်။ 

“အသင်ေကျးသား သင်ကား လမိ ာယ်ေကျးလှ 
ေပစွ။  ချိသာေသာစကားကိ ု  သုံး န်းတတ်ေပစွ။ 
ေတာတွင်း တစ်ေနရာမှာ  ေတွခဲရ့တဲ ့ ေကျးသားမှာ 
ေတာ့ ကမ်းတမ်းလှပါဘိ။    စိုးရံထိတ်လန်ဖွယ ်
ေကာင်းပီး ရက်စက်ယုတ်ည့ံတ့ဲစကားကုိ ဆုိေပတယ်။ 
အဘယ်သိုေသာ    အေကာင်းေကာင်းတိုရှိပါသလ ဲ
အသင်ေကျးသား ေြဖကားေပးပါေလာ”့ 

“မှန်လှပါ   အရှင်မင်းကီး၊  ထိုေကျးသားမှာ 
က ု်ပ်ရဲ ညငီယ်ြဖစ်ပါတယ်။ ေလြပင်းမန်ုတိင်ုးဒဏ် 
ေကာင့် ငယ်စ်က  တကဲွတြပားြဖစ်ကာ  အက ု်ပ် 
က ရှင်ရေသ့တို ေကျာင်းသခ  မ်းအနီး ကျေရာက်ရ 
ေသာ်လည်း၊ ညငီယ်ေကျးသားမှာေတာ ့ခိုးသားဓားြပ 
တိုရာအတွင်း       ကျေရာက်ခဲ့ရလိုပဲြဖစ်တယ်။ 
တစ်မိဝမ်းမှအတူဆင်းတဲ ့  ညီအစ်ကိုအရင်းြဖစ်ေပ 
မယ့် ကီးြပင်းရတ့ဲဝန်းကျင်  ကွာြခားတ့ဲအခါ  ဓေလ ့
စိုက်တိုလည်း  ကွာြခားခဲ့ရတာေပါ့။ အက ်ုပ်က 

ေတာ့ သူေတာ်ေကာင်း၊ ပညာရှိ ရှင်ရေသ့တိုထံမှာ 

ကီးြပင်းရတာေကာင့ ်    ယ်ေကျးသိမ်ေမွရတာ 
ြဖစ်ေပတယ်။    ညီငယ်ေကျးသားကေတာ ့လူဆိုး၊ 
လူမိုက်တိုနဲ     ေပါင်းေဖာ်မိတာေကာင့ ်  ယုတ်မာ 
ကမ်းတမ်းိင်ုးစိင်ုးတဲ ့ ှလုံးသားနဲ  အကျင့စ်ိက်ုတို 
ရှိေနရြခင်းပဲြဖစ်ေပတယ”် 

မင်းကီးလည်း ေနာင်ေတာ်ေကျးသားရဲ စကား 
ေကာင့ ်သတသိေံဝဂေကာင်းစွာ ရရိှသွားေတာတ့ယ်။  

“လူဆိုး၊  လူမိုက်တိုနဲေပါင်းမိလို  ိုင်းစိုင်းကာ 
မလမိ ာ၊ မယ်ေကျးမ ြဖစ်ရေပမယ့ ်ပညာရိှလလူမိ ာ၊ 
သေူတာ်ေကာင်းတိုနဲ  ေပါင်းေဖာ်မသိဟူာ ယ်ေကျး 
သမ်ိေမွကာ ေလာကေီလာကတု ရာ ှစ်ြဖာအကျိးကိ ု
ြဖစ်ေစိုင်တယ်။ ဒါေကာင့် အရှင်မင်းကီးလည်း 
လူမိုက်တိုကို ေဝးေဝးေရှာင်ပီး  ပညာရှိလူလိမ ာ၊ 
သူေတာ်ေကာင်းတိုကိုသာ   ေပါင်းသင်းဆည်းကပ ်
ပါေလာ့” 

မင်းကီးအား ေနာင်ေတာ်ေကျးသားက အသေိပး 
စကားထပ်မံေြပာကားရာ မင်းကီးလည်း ရှင်ရေသ ့
ပညာရိှ သေူတာ်ေကာင်းတိုကိ ုနန်းေတာ်သိုပင့ေ်ဆာင် 
ကာ အသက်ထက်ဆုံး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ေတာတ့ာ 
ေပါ့ကွယ်။ 

အေသဝနာစ ဗာလာန၊ံ လမူိက်ုကိမုေပါင်းသင်းရ။ 
လူမိုက်တိုကို  ေပါင်းေဖာ်ဆည်းကပ်မ မြပရဆိုတဲ့ 
အဓိပ ာယ်ကိုေဖာ်ေဆာင်တဲ့      ြမတ်စွာဘုရား 
ေဟာကားေတာ်မူရာ ဇာတ်နိပါတ်ေတာ်ေတွထဲက 
မှတ်သားစရာ ပုံဝတ တစ်ခုပါပဲ။ 

သားတို၊  သမီးတို၊  ေမာင်တိုမယ်တို၊ လူငယ်၊ 
လူရယ်ေတွအတွက်တင်မကဘ ဲ  လူတိုင်းလူတိုင်း၊ 
အသက်အရယ်မေရး       လိုက်နာကျင့် ကံသင့်တဲ ့
လူမ ဆက်ဆံေရး     နည်းလမ်းေကာင်းေတွပဲေပါ ့
ကွယ်။ 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  ၂၀၂၁

ယမန်ေနမှအဆက်

ေကျာေ့မာင်တိုလိ ုအလွန်ရင်းီှးသမူျားအေနှင့် 

ေနာက်ဆုံးတစ်ကိမ် ကံေတွရေသာေနကိ ုမေမ့ 

ေသး။ အမှတ်ထင်ထင ်ရှိေနမိဆဲပင်။

ထိေုနညက ေမာင်ေမာင်ဦး ေသာင်းကျန်းသည် 

ကို  မှတ်မိသည်။ အရက်ဆိုင်မှ  ထွက်ခဲ့ကပီး 

ေချာင်းကားရပ်သို  ထွက်ခဲ့သည်။  ခင်သန်းွဲ 

ဆိေုသာအမျိးသမီး၏အိမ်ကုိ ရှာသည်။ ေနာက်ေတာ့ 

အိမ်ရှင်က မှိန်းြဖင့်လိုက်၍ ေြပးခဲ့ကရသည်ကို 

သတိရေနသည်။ 

ထိညုကစ၍ ေမာင်ေမာင်ဦးေပျာက်ဆုံးသွားြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။

အစေသာ် ေမာင်ေမာင်ဦး တစ်စုတံစ်ရာ ြဖစ်ေလ 

ပလီား စုိးရိမ်မိေသးသည်။ အမ်ိရှင်၏ လက်ချက်မ ိ

သွားေလပီလား ထင်မိေသးသည်။ သိုေစကာမူ 

ေနာက်တစ်ေန  နနံက်ေစာေစာတွင် ေမာင်ေမာင်ဦး 

ကိ ုေမာ်ေတာ်ကားဂတ်ိမှာ ြမင်ရသည်။ ေရနေံချာင်း 

မှ ပထမဆုံးထွက်ခွာသွားသည့် ကားေပ တွင် 

ေမာင်ေမာင်ဦးပါသွားေကာင်း      ကားသမား 

မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်က အတိအကျ အခိုင်အမာ 

ေြပာသည်။   ထိုအခါကျမှ   စိတ်ေအးရသည်။ 

သက်မ ချမသိည်။ ထိစု်အခါက ေမာင်ေမာင်ဦးမိမှ 

ထွက်ခွာသွားြခင်းမှာ ခဏတစ်ြဖတ်သာြဖစ်သည်။ 

မကာမ ီမိသိုြပန်လာလိမ့်မည်ထင်သည်။ ယခုမ ူ

သည်သိုမဟုတ်။ ရက်လကာြမင့်လာပီြဖစ်သည့ ်

တိုင် ေမာင်ေမာင်ဦး ေပ မလာ။

ခင်ခင်ကီးကိ ုမိတွင် ြပန်၍ြမင်ေတွရေသာအခါ 

ေမာင်ေမာင်ဦးကိ ု  အထူးတလည်   သတိရမိက 

သည်။   မိတွင်  ေမာင်ေမာင်ဦး ရိှေနေစချင်လှသည်။

အများတကာေတွအနက်    ေမာင်ေမာင်ဦးကိ ု

အကိေမာရဆံုးသူမှာ မိမိသာြဖစ်သည်ဟု ေဒ သူဇာ 

မှတ်ထင်ေနသည်။

ေဒ ေစာမင်း   ဆုံးပါးေကာင်း   သိရသည်။ 

တစ်ဆက်တည်းမှာပင်  ေရနံသာတွင်  ခင်ခင်ကီး 

ြပန်ေရာက်ေနပဟီေူသာသတင်းကိ ုကားရသည်။ 

အစက ယင်းသတင်းကိ ုေဒ သဇူာ မယုလှံ။ ေနာက် 

မှ လေူြပာသေူြပာများလှသြဖင့ ်ယုမံြိခင်းြဖစ်သည်။ 

သည်ေတာ့လည်း  သတင်းကို  သားြဖစ်သူအား 

ေြပာြပလိုလှသည်။  မိမှာ သားကို ရှိေစချင်လှ 

သည်။ သားကိ ုတမ်းတမ်းဆွတ်ဆွတ် ေတာင့တ်ရ 

သည်။

စင်စစ် သားသည်သာ သူအတွက်အလင်းေရာင်၊ 

သားသည်သာ   တစ်ခုတည်းေသာ   အားထားရာ 

မ  ိင်၊ သားသည်သာ ပင်မအသက်ေသွးေကာဟ ု

ကာြမင့်စွာကတည်းက ေဒ သူဇာမှတ်ယူခ့ဲသည်။ 

သားှင့်ပတ်သက်၍          ေမ ာ်လင့်ချက်ကီးစွာ 

ယခုလို ခင်ခင်ကီးတစ်ေယာက် မိသို ြပန်ေရာက်လာပီဟု ကားရေသာအခါ 

သားကိုလည်း မိတွင်ရှိေစချင်ေသာဆ များ ေဒ သူဇာ၌ တဖွားဖွား 

ေပ ေပါက်ေနရသည်။ ခင်ခင်ကီး မိမှေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ 

ယင်းအြဖစ်မှာလည်း မိမိတိုှင့် ပတ်သက်ေနသည်ဟုသိရချနိ်က 

ေဒ သဇူာ အမှန်ပင်စတ်ိမေကာင်း။ ယခ ုခင်ခင်ကီး ြပန်လည်ေပ ေပါက်လာသည် 

ဆိုြပန်ေတာ့လည်း ဝမ်းသာရသည်။ သည်ကေလးမ တစ်စုံတစ်ခုြဖစ်လ င် 

သား၏ပေယာဂမကင်းဟု မှတ်ထင်သည်။ 

ဘာမှမြဖစ်ဟုသိရ၍ ေတာ်ပါေသးရဲဟု...

ေ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

ထားမိခဲ့သည်။

ယခမု ူသားှင့စ်ပ်လျ်း၍ ဘာတစ်ခမု  မေရရာပါ 

ကလားဟ ုေဒ သူဇာ ထင်စြပလာသည်။ အားကိုး 

ရဖွယ်လည်း မြမင်။ ေမ ာ်လင့်ယုံစား၍လည်း မြဖစ် 

ေသာသားပါကလားဟု ေဒ သူဇာ သိစြပလာသည်။ 

အလင်းေရာင်သည် မိှန်စြပ၍ ေမ ာ်လင့်ချက်မ  ိင် 

သည် ယိုင်စြပလာေလပီ။

ထားေတာ့။ အားမကုိးရလ င်လည်း ရိှပါေစ။ ေမ ာ် 

လင့်ချက်မရှိလ င်လည်း ေနပါေစ။ သားကို အပါးမှာ 

ေနေစလျက် သား၏မျက်ှာကိ ုတစိမ့်စိမ့်ကည့်ေန 

မည်ဆိုလ င်ပင် ေဒ သူဇာ ေကျနပ်မိမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိမု ေလာက်ေသာ အခွင့အ်ေရးကိရုလ င်ပင် ှစ်သမိ့် 

မိမည်ြဖစ်သည်။

ယခုမူ သားှင့်ပတ်သက်လာပါက ဘာတစ်ခုမ  

ခစံားရဖွယ်မြမင်၊ ရင်ကိ ုနာကျင်ေစေသာေဝဒနာသာ 

သားကေပးစွမ်းသည်ဟ ုထင်ေနမိေလသည်။

သိုေပမဲ ့သည်အြဖစ်ေတကွိ ုအစပျိးခဲေ့လသကူား 

သားကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဟ ု  ေဒ သူဇာ  ေတွးသည်။ 

စင်စစ် သား၏ဘဝကိုေသာ ်လည်းေကာင်း၊ မိမိ၏ 

ဘဝကိုေသာ် လည်းေကာင်း ဖျက်ဆီးခဲ့ေလသူမှာ 

အြခားသူမဟုတ်။ သား၏ ဖခင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်သည်။ 

မမိ၏ိခင်ပွန်းသည်ြဖစ်သည်ဟ ုခိင်ုခိင်ုမာမာ ယုံကည် 

ေနမိသည်။ 

ဦးေကာင်းမုိးသည် သားှင့်သူ၏ဘဝကုိ အမျိးမျိး 

ေစစားေနသူြဖစ်သည်။ သူသည် ကမ ာဇာတ်ဆရာ 

ကီးှယ်   မိမိတိုဘဝတွင ်  အေြပာင်းအလွဲများကိ ု

ဖန်တီးေပးခဲ့သည်ဟ ုထင်သည်။

တြခားအရာမကည့်ှင့်။ သားှင့် ခင်ခင်ကီး၏ 

အြဖစ်၊ မည်သုိဆုိေစ သည်အြဖစ်သည် စင်စစ် ကည်ူး 

ဆွတ်ပျံရမည့်အြဖစ်။  သိုေစကာမ ူ ဦးေကာင်းမိုး၏ 

ပေယာဂေကာင့်   ကည်ူးဆွတ်ပျံဖွယ်  ြဖစ်မလာ။ 

ေကကဲွေဆွးြမည့ဖွ်ယ်သာလ င် ြဖစ်လာရေလသည်။ 

ယခုေတာ့ သူ၏ပေယာဂြဖင့ ်ငိုသူေတွငို၍ ေသသူ 

ေတွလည်း ေသရေပပီ။

ေဒ ေစာမင်း    ဆုံးပါးရသည်ဆိုေသာသတင်းကိ ု

ကားရစက   ေဒ သူဇာသည်    ဦးေကာင်းမိုးအား 

အတိအလင်းေြပာခဲ့မိသည်။

 “ ဒအီဘွားကီးေသရတာ တြခားဘယ်သူေကာင့မှ် 

မဟုတ်ဘူး  သိလား  ကိုေကာင်းမိုး၊  ရှင့်ေကာင့်၊ 

ရှင်သတ်လို ဒီအဘွားကီးေသရတာ ” ဆိုခဲ့သည်။ 

ခင်ခင်ကီး ေပျာက်ဆုံးသွားသည်ဟေူသာ သတင်း 

၏ေနာက်ပိင်ုးတွင် ေဒ ေစာမင်း ဗန်ုးဗန်ုးလခဲဲရ့သည် 

ဟ ုေဒ သဇူာ ကားရသည်။  ယင်းစကားကိေုထာက်၍ 

ေြပာမိြခင်းြဖစ်သည်။   ပီးလ င်   အြခားေသာ 

အေထာက်အထားတစ်ရပ်  ရိှေသးသည်။ မမိကိိယ်ုှင့် 

  င်း၍ ေြပာမြိခင်းလည်းြဖစ်သည်။ ကိယ်ုချင်းစာစတ်ိ 

ှင့် စကားဆိုမိြခင်း ြဖစ်သည်။ သားြဖစ်သူ မိမ ှ

ထွက်ခွာသွားသည်။ ေပျာက်ဆုံးသွားသည်ဆိုေသာ 

အခါ ေဒ သူဇာမှာ သားစိတ်ြဖင့ ်ဗုန်းဗုန်းမလဲေသး 

သည့်တုိင် လဲချင်သည့်အရိပ်လက ဏာများ ေပ ေပါက် 

လာလျက်ရှိသည်။

သားကိ ုတမ်းတရေသာစတ်ိ။ သားကိလွုမ်းရေသာ 

စိတ်ြဖင့ ်  မအိပ်ိုင်၊   မစားိုင်   ရှိေနရသည်မှာပင ်

ကာေချပီ။

သား အဘယ်ေကာင့ ် မိမှထွက်ခွာသွားခဲ့သည ်

ဆိုြခင်းကို ယခုတိုင် ေဒ သူဇာ  ေရေရလည်လည ်

သေဘာေပါက်ိုင်စွမ်းမရှိေပ။ နားမလည်ေသး။ သူ  

အေဖေကာင့ပ်လဲိုေတာ ့အထင်သား။ မှတ်မသိမ တွင် 

သား ေငတွစ်ရာေတာင်းသည်။ ထိေုငကွိ ုေပးလိက်ုပီး 

ေနာက် သား၏မျက်ှာကိ ုယေနအထ ိမေတွရေသး။

သားအဖှစ်ေယာက် ဘာေတွြဖစ်ကသည်ေတာ ့

မေြပာတတ်။ ဖေအလုပ်သူသည် သားထွက်ခွာသွား 

ြခင်းှင့ ် စပ်လျ်း၍   ဘာမ မေြပာ။   ဘာမ မဆို။ 

အဘယ်သိုေသာ ထင်ြမင်ချက်ကိုမ မေပး။

တစ်ခုေတာ့ရှိသည်။ တစ်ညတွင် ဦးေကာင်းမိုး 

အိမ်သိုြပန်လာသည်။  ြမင်းလှည်းတစ်စီးက  ပိုေပး 

ြခင်းြဖစ်သည်။  အခါတိုင်းကလို အလွန်အက ံမူးပီး 

ြပန်လာြခင်းြဖစ်သည်ဟု ထင်သည်။ သည်တစ်ကိမ် 

တွင်မူ အရက် အလွန်အက ံမူးြခင်းမဟုတ်။ တစ်စုံ 

တစ်ေယာက်က    ေခါင်းကို   ိုက်လ တ်လိုက်ြခင်း

ြဖစ်သည်။    ေသွးသံရဲရဲြဖစ်လာသည်။  မည်သူက 

ိက်ုလ တ်လိက်ုသည်ကိ ုေမး၍စမ်း၍မရ။ ေချာ်လဲပီး 

ထိခုိက်မိြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဆုိသည်။ ေဆးတုိက်တွင် 

ေဆးဝင်ထည့်ခ့ဲပီးမှ   အိမ်သုိြပန်လာြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယင်းအချန်ိမှစ၍ ဦးေကာင်းမိုးသည် သ၏ူသားြဖစ်သ ူ

အေကာင်းကို ေြပာေလ့ေြပာထ နည်းပါးခဲ့သည်။ 

သားြဖစ်သူ မိမှ ထွက်ခွာသွားြခင်း ရိှ၊ မရိှ ကုိလည်း 

မစုံစမ်းမေမးြမန်းဘဲေနသည်။

အစေသာ် ေဒ သဇူာသည် သား မိမှထွက်ခွာသွား 

သည်ဟု မထင်။ သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်ေယာက ်

အိမ်တွင် ရိှလိမ့်မည်ထင်သည်။ တစ်ပတ်ခန်အထိ 

သည်အတုိင်းေနခ့ဲသည်။ ေနာက်ေတာ့မှ ေကျာ့ေမာင် 

တိုလိုသူငယ်ချင်းများ အိမ်သို အေမးအြမန်းထွက် 

ရသည်။  ထိုအခါကျမှ  သား မိမှထွက်သွားပီ 

ြဖစ်ေကာင်း သိခဲ့ရေလသည်။

သား ဘယ်သိုသွားသည်ကိုလည်း မသိ။ ဘယ် 

တွင်ရိှမည်ကိလုည်း မမှန်းတတ်။ တစ်ေနေန အမ်ိသို 

ြပန်လာိုးှင့်သာ ေမ ာ်ကိုးေစာင့်စားေနရသည်။ 

ယခေုတာလ့ည်း ကာေညာင်းရက်ရှည် ရိှခဲေ့လပ။ီ 

သားှင့်ပတ်သက်၍    စိုးရိမ်စိတ်ပူမိစြပသည်။ 

သားသာ   တစ်စုံတစ်ခုြဖစ်သွားလ င်ေတာ့ဟု 

ေတွးေတာစိုးရိမ်မိသည်။

ရံခါတွင်မူ   အိမ်သို   သားြပန်မလာသည်ကပင ်

ပိ၍ုေကာင်းေလမည်လား ေတွးမသိည်။  ယခအုခါ 

အိမ်မှာ ဘာမ မရှိေတာ့ အခွံဆိုမှ အခွံချည်းသာ 

ကျန်ေတာ့သည်။ ပရိေဘာဂမှန်သမ ကို ကျင်စိန်း 

က  သိမ်းကျံးယူငင်သွားေပပီ။   ခုတင်တစ်လုံး 

ေလာက်ေတာ့   ချန်ထားဖို   ေြပာမိေသးသည်။ 

သိုေပမဲ ့မရ။ ယခအုခါ ခတုင်အစား ကွပ်ပျစ်ကိသုာ 

အသုံးြပေနရသည်။  တစ်အိမ်လုံးတွင ်ပရိေဘာဂ 

ဟူ၍ သည်ကွပ်ပျစ်တစ်ခုသာ ရိှေတာ့သည့်အသွင် 

ြဖစ်သည်။ ဤသည်များကို ြမင်ရေလလ င် သား 

စိတ်ချမ်းေြမ့ိုင်မည် မဟုတ်။ မျက်ှာငယ်ရရှာ 

ေတာ့မည်ဟု ကိတင်ထင်မှတ်ေနမိသည်။ 

ယခုအခါ ေဒ သူဇာတွင် အလုပ်မရိှ။ ထုိေကာင့် 

အိမ်တွင် ဝင်ေငွမရှိ။ ဦးေကာင်းမိုးသည် အိမ်ှင့ ်

ခဝံိင်ုးကိ ုေရာင်းမည်တကကဲလဲပ်ုေနသည်။ မတတ် 

သာသည့်အဆုံး ေရာင်းချင်လ င် ေရာင်းရေပမည်။ 

သိုေပမဲ့ အေရးတကီးှင့် အစုလိုက်အ ပံးလိုက်

ေငမွလိမုချင်း မေရာင်းဟ ုေဒ သဇူာတင်းခေံနသည်။

ရတတ်သမ ေချးသည်။ အိမ်တွင်ရိှေသာ ပစ ည်း 

ှင့် အဝတ်အစားတစ်ပတ်ွမ်းေတွကအစ ချ၍ 

ေရာင်းသည်။   သည်ဝင်ေငွှင့်  ထမင်းစားရ၍ 

သည်ဝင်ေငှွင့ပ်င် ဦးေကာင်းမိုး အရက်ေသာက်ေန 

ိုင်ေပေသးသည်။

စစ်သတင်းကို လူတို ဦးစားေပးေြပာဆိုလာက 

သည်။ ေဝဖန်မ ၊ ေဆွးေွးမ  ြပေနကသည်။ မကာမ ီ

စစ်မီး ကူးစက်ေလာင်က မ်းေတာမ့ည့ ်အရပ်ိနမိတ်ိ 

ကိ ုေတွရသည်။ စစ်ြဖစ်လာလ င်ေတာ ့အခက်ဟု 

ေဒ သဇူာထင်သည်။ သားကိ ုပိ၍ု တမ်းတရသည်။ 

အကယ်၍ ုတ်တရက် စစ်ြဖစ်လာလ င် သားှင့် 

ကွဲကွာေနမည်စိုးသည်။

အထူးသြဖင့ ်ယခုလို မမာမကျန်းချင်ေနေသာ 

ကာလမျိး၌ အပါးမှာ သားကိုရှိေစချင်သည်။

သား၏မျက်ှာကိ ုြမင်ရလ င် ခတွံင်းပျက်ေနေပမဲ ့

အစာဝင်မည်ထင်သည်။ အပါးတွင် သားရိှေလလ င် 

ေတာ့ တစ်အားတက်မိမည ်အမှန်ပင်။

ယခလုိ ုခင်ခင်ကီးတစ်ေယာက် မိသိုြပန်ေရာက် 

လာပဟီ ုကားရေသာအခါ သားကိလုည်း မိတွင် 

ရှိေစချင်ေသာဆ များ   ေဒ သူဇာ၌  တဖွားဖွား 

ေပ ေပါက်ေနရသည်။ ခင်ခင်ကီး မိမှေပျာက်ဆံုး 

သွားခဲ့သည်။   ယင်းအြဖစ်မှာလည်း  မိမိတိုှင့် 

ပတ်သက်ေနသည်ဟု သိရချန်ိက ေဒ သူဇာ အမှန် 

ပင်စိတ်မေကာင်း။  ယခု  ခင်ခင်ကီး ြပန်လည် 

ေပ ေပါက်လာသည်ဆိုြပန်ေတာ့လည်း ဝမ်းသာရ 

သည်။   သည်ကေလးမ   တစ်စုံတစ်ခုြဖစ်လ င် 

သား၏ပေယာဂမကင်းဟ ုမှတ်ထင်သည်။ ဘာမှ 

မြဖစ်ဟသုရိ၍ ေတာ်ပါေသးရဲဟ ုစတ်ိထမှဲာေြပာေန 

မိသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။

 



ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏသီရိမိ၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ဦးပိုင်/ေြမကွက ်

အမှတ်(ဒ-၂၂၇၆) ၊ ဧရိယာ(၀.၂၂၉)ဧက၊ ေပ(၁၀၀x၁၀၀)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ရှ ိတစ်ထပ်တိုက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုမူလ 
အမည်ေပါက် ပိင်ုရှင်ထမှံ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိ၍ု ဝယ်ယ ူပိင်ုဆိင်ုထားသ ူ
ေဒ ေခါန်ူး(ဘ) ဦးမရန်ေနာ ်[၁/မကန(ိုင်)၀၂၇၄၃၇]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏   တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့် အိမ် ခံေြမှင့် စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို အေရာင်း 
အဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)  စာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွ
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးမျိးွန်( LL.B) ဦးေနလင်းထွန်း(LL.B) ဦးမျိးွန်( LL.B) ဦးေနလင်းထွန်း(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၇၃) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၁၃၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၇၃) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၁၃၉)
၅/၉(ခ) ေတာင်သာအုပ်စု၊ ေကျာ်ညီေနာင်ရပ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ေနြပည်ေတာ်။ ၅/၉(ခ) ေတာင်သာအုပ်စု၊ ေကျာ်ညီေနာင်ရပ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ေနြပည်ေတာ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၉၆၅၆၃၊ ၀၉- ၉၆၃၂၇၅၉၀၄၊ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၉၆၅၆၃၊ ၀၉- ၉၆၃၂၇၅၉၀၄၊ 
၀၉- ၄၂၀၅၅၅၉၉၈၀၉- ၄၂၀၅၅၅၉၉၈

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန် သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃)၊ မဂ  လာ 
လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၀၁)ဟ ုေခ တွင် သည့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ “(၂) ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု 
အေဆာက်အဦ”၏ စတတု ထပ်၊ ၅-လ ာ၊ (တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င် ယာဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ် 
အဝန်း(အလျား ၁၉ေပx အန ံ၅၅ ေပ) ရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ယင်းှင့ ်ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ 
အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်၍ 
တရားဝင်လက်ရိှထားကာ ေရာင်းချပုိင်ခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေမြမတ်ုိးပွင့် 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၈၀၀၁၁] ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ စအုဝိင်း [၁၄/မမန(ိင်ု) 
၁၇၁၈၈၈]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၉-
၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင ်ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၀) ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာ 
ေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                       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)
 Ph:09-778849700 Ph:09-773562082 Ph:09-778849700 Ph:09-773562082

"ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်""ကန်ကွက်ိုင်ပါသည"်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(န/၅၄)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၉၉)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)၊ စတုရန်းေပ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ကို       
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ 
ဌာနမှ ဦးသိန်းဝင်း [၇/တငန(ိုင်)၀၆၅၀၅၀]အား တရားဝင်ချထားေပးသြဖင့ ်
လက်ဝယ်ရိှပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ကမ်းလှမ်းချက်ကုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
ဝယ်ယူရန်သေဘာတူ လက်ခံပီးေနာက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့် က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ငိမ်းေဌး(B.A.(Law)LL.B)ေဒ ခင်ငိမ်းေဌး(B.A.(Law)LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁/၁၉၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁/၁၉၇၁)
အမှတ်(၆၁/၆၃)၊ ၅/B၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၆၁/၆၃)၊ ၅/B၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၈၈၉၅၊ ၀၉-၇၉၂၂၀၅၄၆၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၈၈၉၅၊ ၀၉-၇၉၂၂၀၅၄၆၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၃၊ 

ဇွဲကပင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၈၆)၊ ေဒ နန်းခမ်းခင် အမည်ေပါက်သည့် 

ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ  ေြမကွက်ကုိ  မျက်ှာ 

မူလ င်ညာဘက်ြခမ်း၊  ေြမအကျယ် ေပ(၂၀x၆၀) ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုမှာ ဦးမျိးေဇာ် [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၈၀၈၈၅]မှ အဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယ ူ

ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစန်ိတင့[်၁၂/

ကမရ(ုိင်)၀၁၁၀၂၄] မှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်း 

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄) ရက်အတွင်း  ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးသည်အထိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည်။

    န်ကားသူ-       န်ကားချက်အရ-    န်ကားသူ-       န်ကားချက်အရ-

   ဦးစိန်တင့်  ေဒ ဟန်နီထွန်း (LL.B)   ဦးစိန်တင့်  ေဒ ဟန်နီထွန်း (LL.B)

             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၆၉)             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၆၉)

              အမှတ်(၃၅/၆၄၀-ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊              အမှတ်(၃၅/၆၄၀-ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊

                                 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆                                 ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ(၇)လမ်း၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၂)၊ (၀.၀၂၇)ဧက၊ စတုရန်းေပ(၁၂၀၀) 
(အလျားxအနံ) (၂၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်း၏ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိး 
အစားဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအေဆာက်အဦ၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ် 
ရပ်အားလုံးတိုအား တရားဝင်အမည်ေပါက်သမှူ ေရာင်းချခဲ့ပီး အဆက်စပ်စာချပ် 
မူရင်းြဖင့် ယခုတရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ ပပဝင်း[၇/ဖမန(ုိင်)၀၉၆၁၄၄]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မုိးစ ာဝင်း[၁၂/လမန(ုိင်)၁၅၂၅၄၃]သည်(၂၆-၁၂-
၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် “ှစ်ဦးသေဘာတူ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပီး
အပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”် ကိုချပ်ဆိုပီး ဥပေဒှင့်အညီ လက်ေရာက ်
လက်ခံဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦ၏အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ မိုးစ ာဝင်းမှတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုထား
သည့်အတွက် ၎င်း၏တရားဝင်ခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 
ေပးကမး်ြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းလြဲခင်း၊ ေြမငှား 
ဂရန်ခွဲြခင်း၊ ေြမပုံရာဇဝင်ကူးယူြခင်း၊ အြခားေသာကိစ အရပ်ရပ်တိုအား က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ မိုးစ ာဝင်းမ ှသိရှိြခင်းမရှိဘ ဲြပလုပ်ခဲ့ပါက တရားဥပေဒှင့် 
အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်

(LL.B, D.B.L, W.I.P.O (Switzerland))(LL.B, D.B.L, W.I.P.O (Switzerland))
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)

အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀ ၁၆၂ ၄၈၁ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀ ၁၆၂ ၄၈၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့် 

ေနာင်လမ်း၊ အမှတ်(၅)ေန ဦးေအာင်ြမတ်တင(်ဘ) ဦးတင်ကိုကိ[ု၁၂/ပဇတ(ိုင်) 
၀၃၁၄၄၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုသစ်ရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်၉၈၇)၊ ခံအမှတ်(၇) အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးြမင့်လွင ်
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်း ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရး
မှးေထာက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံစာများြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ သက်ဆိုင်ရာ 
ုံးဌာနတွင် ေြမငှားဂရန်မိတ မှန်ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့ ်ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါ 
ေသာေကာင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ ဂရန်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ တရားဥပေဒှင့်အညီ 
အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူ(သိုမဟတ်ု) သက်ဆိင်ုကန်ကွက်လိသုမူည်သမူဆိ ုကန်ကွက် 
လိုပါက ခိုင်လုံေသာ မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေအာင်ြမတ်တင် 
ထသံိုြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန် 
သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက သက်ဆိင်ုရာ ုံးဌာနတွင် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့အ်ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 (လ ဲအပ်သူ) လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-(လ ဲအပ်သူ) လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ြမတ်တင် ဦးဟန်သူဝင်း(LL.B) ဦးေအာင်ြမတ်တင ် ဦးဟန်သူဝင်း(LL.B)
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၄၅၂၀၃ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၂၀) ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၄၅၂၀၃ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၂၀)
  CENTRAL LAWYERS GROUP  CENTRAL LAWYERS GROUP
  INTERNATIONAL LEGAL SERVICES  INTERNATIONAL LEGAL SERVICES
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၂၈၃၀  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၂၈၃၀
  အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊   အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ 
  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခ၊ု ဘ  ာေရးှစ် (၆လမနီဘီတ်ဂျက်) အတွက် ြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်း 

အာဏာပိင်ုတွင် အသုံးြပရန် လိအုပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စက်သုံးဆ ီ(၃)မျိးကိ ု

ြမန်မာကျပ်ေငွြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလုိပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ၄-၂- ၂၀၂၂ ရက်ေန 

(၁၃:ဝဝ) နာရီ ေနာက်ဆုံးထားတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) ဒီဇယ်ဆီ (High Speed Diesel)၊ ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (Premium High 

Speed Diesel) ှင့် ဓာတ်ဆီ (Octane-92) (ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွက)်

 (ခ) ဒီဇယ်ဆီ (High Speed Diesel)၊ ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (Premium High 

Speed Diesel) ှင့် ဓာတ်ဆီ (Octane-92) (မတ်လအတွက်)

၂။ တင်ဒါပုစံှံင့စ်ည်းကမ်းချက်များကိ ုြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်းအာဏာပိင်ု၊ ဗဟိပုစ ည်း 

ထန်ိးဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း (ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုားအေနာက်ဘက်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ 

Toll Gate အနီး)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်တွင ်(၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနမှစ၍ (၂-

၂-၂၀၂၂) ရက်ေနထ ိုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိင်ုပါေကာင်းှင့ ်အေသးစတ်ိ 

သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ ှင့် ၀၁-၈၆၁၀၂၃၂ တိုကို 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၈

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ကျင်းပေနသည့ ်  အာဆီယံ 

ဆဇူကူီးဖလားပိင်ပဲွ ဗိလ်ုလပဲွု ပထမအေကျာ ့

ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင်  ြပလုပ်သွားမည ်

ြဖစ်ပီး  အင်ဒိုနီးရှားှင့်  ထိုင်းအသငး်တို 

ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းှစ်သင်းသည် ပိင်ပဲွတစ်ေလ ာက် 

 ံးပွဲမရှိဘ ဲ  ဗိုလ်လုပွဲတက်ေရာက်လာြခင်း 

ြဖစ်ပီး    အုပ်စုပထမြဖင့ ်    ဆီမီးဖိုင်နယ် 

တက်ေရာက်လာသလိ ု   ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင ်

လည်း  ထိုင်းအသင်းက  လက်ရှိချန်ပီယံ 

ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားအသင်းက အိမ်ရှင် 

စင်ကာပူအသင်းတိုကိ ု   ေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ထိုင်းအသင်းသည် အုပ်စုပွဲများ 

တွင် စင်ကာပူ၊ ြမန်မာ၊ တီေမာ၊ ဖိလစ်ပိုင ်

ေလးသင်းစလုံးကိ ု အိုင်ရလာြခင်းြဖစ်ပီး 

အင်ဒိုနီးရှားအသင်းမှာမ ူ     ဗီယက်နမ်ှင့် 

သေရကျကာ မေလးရှား၊ ကေမ ာဒီးယားှင့် 

လာအိအုသင်းတိုကိ ုဂိုးြပတ်အိင်ုရလာြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ဆမီီးဖိင်ုနယ်တွင် ထိင်ုးအသင်းက 

ဗယီက်နမ်ကိ ုပထမအေကျာတွ့င် ှစ်ဂိုးြပတ် 

အိင်ုရကာ  ဒတုယိအေကျာတွ့င် ဂိုးမရိှသေရ 

ကစားပီး  ှစ်ေကျာ့ေပါင်းရလဒ်  ှစ်ဂိုး-

ဂိုးမရှိ၊ အင်ဒိုနီးရှားအသင်းက စင်ကာပူကို 

ပထမအေကျာ့တွင်  တစ်ဂိုးစီသေရကျပီး 

ဒုတိယအေကျာ့တွင်  ေလးဂိုး- ှစ်ဂိုးြဖင့ ်

အိင်ုရကာ ှစ်ေကျာေ့ပါင်း ငါးဂိုး-သုံးဂိုးြဖင့ ်

အိုင်ရလာြခင်းြဖစ်သည်။

ထိုင်းှင့်   အင်ဒိုနီးရှားအသင်းသည ်

ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်တွင်  ေလးကိမ်ေြမာက ်

ေတွဆုြံခင်းြဖစ်ပီး ပီးခဲသ့ည့ ်သံုးကိမ်စလံုး 

ထိုင်းအသင်းက  အိုင်ရထားသည်။ ထိုင်း 

အသင်းသည် ၂၀၀၀ ြပည့ှ်စ် ပိင်ပဲွဗိလ်ုလပဲွု 

တွင်   ေလးဂိုး-တစ်ဂိုး၊ ၂၀၀၂ ခုှစ်   ပိင်ပွ ဲ

ဗိုလ်လုပွဲတွင်  ပယ်နယ်တီအဆုံးအြဖတ်   

ေြခာက်ဂုိး-ေလးဂုိး၊ ၂၀၁၆ ခုှစ် ပိင်ပဲွဗုိလ်လု 

ပွဲတွင် ှစ်ေကျာ့ေပါင်း သုံးဂိုး-ှစ်ဂိုးတိုြဖင့ ်

အိင်ုရရိှခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ထိင်ုးအသင်းသည် 

ယခအုကမ်ိ ဗိလ်ုစဲွပါက ေြခာက်ကမ်ိေြမာက်  

ချန်ပယီဆံရုြခင်းြဖစ်ပီး  အင်ဒိနုီးရှားအသင်း  

ဗုိလ်စဲွပါက ပထမဆံုးအကိမ် ချန်ပီယံဆုရရိှ 

ြခင်းအြဖစ ်မှတ်တမ်းဝင်မည်ြဖစ်သည်။

သတင်း - ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ - affsuzukicup

ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲ ပထမအေကျာ့ ကျင်းပမည်
ဗိုလ်လုပွဲ တစ်ေကျာ့ြပန်တက်ေရာက်လာသည့ ်အင်ဒိုနီးရှားအသင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ 
စည်းကမ်းများကို လိုက်နာစို



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊  ၂၀၂၁

ေဒါက်တာ ဦးေအာင်ကိုေဒါက်တာ ဦးေအာင်ကို
 နားေပါက်ကျယ်ချပ်သည်၊ နားေပါက် 

ေဖာက်သည်။   နဂိုအတိုင်းြဖစ်ေအာင ် 

လှပစွာ ချပ်ေပးသည်။    တစ်ေပါက် 

(၇၅၀၀၀ကျပ်)၊ ှစ်ေပါက် (၁၅၀၀၀၀ 

ကျပ်) ဖုန်း-09-777747223, 

                09-443255281

“Facebook အေကာင့်အမည်  Toe Wai Tun  ှင့် Star Zaw“Facebook အေကာင့်အမည ် Toe Wai Tun  ှင့် Star Zaw

 Nyunt တိုအပါအဝင် အများြပည်သသူရှိေိစရန ်ေကညာြခင်း” Nyunt တိုအပါအဝင် အများြပည်သူသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၈)လမ်း၊ အမှတ်(၈၁၂)ေန ဦးဝင်း 

ထွဋ် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၆၉၉၄၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများြပည်သသူရိှိိင်ုပါရန် 
ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

Facebook အေကာင့်ပိုင်ရှင ်Toe Wai Tun  အမည်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူသည ်၎င်း၏ 
Facebook အေကာင့်မှေန၍ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းထွဋ်၏ဓာတ်ပံုှင့် မှတ်ပံုတင်နံပါတ် 
တိုအား အသုံးြပပီး လမူ ကွန်ရက် Facebook စာမျက်ှာေပ တွင် ကားနပံါတ်(7I/4826)  
ှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းထွဋ်၏ ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ကျဆင်းေစရန်ှင့ ်
အသေရပျက်ေစရန ်ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ေရးသားခဲ့ပါသည်။  Toe Wai Tun  အေကာင့် 
ပိင်ုရှင်၏ မဟတ်ုမမှန်ေရးသားေဖာ်ြပခဲြ့ခင်းကိ ုStar Zaw Nyunt  အမည်ြဖင့ ်Facebook 
အေကာင့်မှလည်း ထပ်ဆင့် Share ခဲ့ပါသည်။

ထိုသို က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းထွဋ်၏ ဂုဏ်သိက ာကျင်ဆင်းေစရန ် Facebook 
လမူ ကွန်ရက်တွင် မဟတ်ုမမှန်ေရးသားေဖာ်ြပခဲေ့သာ Toe Wai Tun   အေကာင့ပ်ိင်ုရှင်ှင့ ်
ထပ်ဆင့ ်Share  ခဲေ့သာ   Star Zaw Nyunt  အေကာင့ပ်ိင်ုရှင်တိုသည် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
အား သတင်းစာတွင ်အတိအလင်းေတာင်းပန်ေကာင်းှင့ ်၎င်းတို၏ Facebook လူမ  
ကွန်ရက်စာမျက်ှာေပ တွင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆှွင်ပတ်သက်သည့ ်ေရးသားေဖာ်ြပမ များကိ ု
ပယ်ဖျက်ေပးရန်ှင့ ်လပ်ုေဆာင်ေပးြခင်းမရိှခဲပ့ါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိ ု
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း Toe Wai Tun ှင့်  Star Zaw Nyunt    Facebook အေကာင့်  
ပိုင်ရှင်တို အပါအဝင် အများြပည်သူသိရှိိုင်ပါရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

(Facebook လူမ ကွန်ရက်မှ အြခား Toe Wai Tun ှင့်  Star Zaw Nyunt 
အမည်တူ အြခားအေကာင့်ပိုင်ရှင်များှင့်မသက်ဆိုင်ပါ)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရဲေကျာ်စွာထွန်း(LL.B), WIPO (Switzerland)ဦးရဲေကျာ်စွာထွန်း(LL.B), WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၄၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၄၀)
Trust Day Consultancy and Law FirmTrust Day Consultancy and Law Firm

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၈၀၄၇၊ ၀၉-၂၆၁၈၃၁၁၃၃၊ ၀၉-၇၉၉၉၄၉၉၉၅၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၈၀၄၇၊ ၀၉-၂၆၁၈၃၁၁၃၃၊ ၀၉-၇၉၉၉၄၉၉၉၅၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိုင ်း) မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၅၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၇၄၆၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ-်၇၄၆၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပိုင်း)မိနယ(်ဦးထွန်းကည)်[၁၂/
လသန(ုိင်)၀၁၅၇၁၃]အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးထွန်း 
ကည်(ဖခင်)ှင့် ေဒ ေစာေအး(မိခင်)
တိုကွယ်လွန်သြဖင့် တစ်ဦးတည်းေသာ 
သားြဖစ်သူ အွန်လိုင်ဝှက်(ခ) ဦးေအာင ်
စိုးဦး[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၃၆၅၆၃]မှ တစ်ဦး 
တည်းေသာသား ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်း 
ကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသ 
စာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းှင့် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) မူရင်းတိုတင်ြပ၍  
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ရန်  ေြမပုံ 
ကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  ကွင်း 
ဆင်းစစ်ေဆးရာ ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပါ 
သည်။  သိုြဖစ်ပါ၍ အွန်လိုင်ဝှက်(ခ) 
ဦးေအာင်စိုးဦးမ ှှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)မူရင်းတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ည)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(ည)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၁၁-က)ဟေုခ တွင်ေသာ ဧရယိာ 

(အလျား၂၀ေပx အနံ၆၀ေပ)အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 

အတွင်းရှိ ှစ်ထပ်တိုက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အမည်ေပါက် 

ဦးသီလထံမှ အဆက်အစပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အဆိုရှိသူ 

ဦးေကျာ်ထိုက ်[၁၃/လခန(ိုင်)၀၀၀၉၅၄]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်မိတ်ေဆွက 

ကာလေပါက်ေဈးအတိုင်း ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွအချိ ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့် 

တကွ က ု်ပ်ထ ံဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ(၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပီး အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်လ င် အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

တရားဝင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဌးလွင်(LL.B)ဦးေဌးလွင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၄၀၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၄၀၈)

အမှတ်(၆၀၁)၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်(၆၀၁)၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-09-401579081ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-09-401579081

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာစာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာစာ
၁။         က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ကည်ကည်စန်ိ(ဘ) ဦးသက်ှင်း[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၆ 
၉၇၈]၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေမာင်ေမာင်(ခ) ဦးပံးလွင်(ဘ) ဦးကုိေလး[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၄၆ 
၉၇၉]သည် (၁-၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီး ၎င်း၏ဈာပနကိစ  
အဝဝကုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ကည်ကည်စိန်ကုိယ်တုိင် ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲပါသည်။
၂။    ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ ကွယ်လွန်သူခင်ပွန်းပိုင်ဆိုင်သည့ ်ေရ ေြပာင်း 
ိုင်ေသာ/မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ  ပစ ည်းများအားလုံးသည ်   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ 
ေဒ ကည်ကည်စိန်ထံသို စီးဆင်းလျက်ရှိပါသည်။
၃။        ကွယ်လွန်သခူင်ပွန်း၏ ပစ ည်းများထတွဲင် “ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ 
ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ အမှတ်(၅၇)၊ ၈-လ ာ(ဝဲဘက်ြခမ်း)”ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့်
အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးလည်းပါဝင်ပါသည်။
၄။      ယခုအခါ အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းတွင ်တရားမဝင်ေနထိုင်သ ူေဒ ပံးေမာ(်ဘ) 
ဦးကုိေလး [၁၄/ပသန(ုိင်)၀၃၃၂၁၅](ခင်ပွန်း၏ညီမ)ှင့်ဆက် ယ်သူအချိေနထုိင်လျက် 
ရှိေနကရာ ၎င်းတိုအား  ဥပေဒေကာင်းအရ ဖယ်ရှား၍ ယင်းတိုက်ခန်းမ ှထွက်ခွာသွား 
ေစရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
၅။    အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ကည်ကည် 
စိန် မသိရှိဘဲ(သိုမဟုတ်) ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းလ ဲေြပာင်းြခင်း
တစ်ရပ်ရပ်ကိ ုမြပလုပ်ကရန ်တားြမစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကည်ကည်စိန်                              ဦးစိုးြမင့်ေဒ ကည်ကည်စိန ်                             ဦးစိုးြမင့်
                                  B.Sc.(Ceol); H.G.P,R.L, D.B.L,D.M.L. D.I.L.,D.A.Psy., WIPO(Switzerland)                                  B.Sc.(Ceol); H.G.P,R.L, D.B.L,D.M.L. D.I.L.,D.A.Psy., WIPO(Switzerland)
                                      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၉၉/၁၉၉၇)                                      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၉၉/၁၉၉၇)
                                  (ုံး) အမှတ်-၇၇(ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)                                  (ုံး) အမှတ်-၇၇(ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)
                                       ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                                        ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  (ဖုန်း) ၀၉-၅၀၇၉၄၈၆  (ဖုန်း) ၀၉-၅၀၇၉၄၈၆

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကိ ု

အများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်းအများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်း
  HauptPharmaWuelfing GmbH, Germany & Kyowa Kirin Ltd, UK (Germany)သည် Pabrinex IV/ HV Injection 

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား၏ ထုတ်လုပ်သူှင့်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပီး Pabrinex IV/ HV Injectionကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပါ အေကာ 
အားေဆးကိ ုြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငအံတွင်း တရားဝင်တင်သွင်းြဖန်ြဖးေရာင်းချရန်အတွက် TOWARDS ULTIMATE CO.,LTD 
အား တစ်ဦးတည်းတင်သွင်းြဖန်ချခိွင့်ှင့် အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်(Agent) အြဖစ်ခန်ထားပီး  ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံ 
တစ်ဝန်းလုံးသို ြဖန်ချေိရာင်းချရန်အတွက ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှFDA ေထာက်ခံချက်ရရှိထားသူြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ Pabrinex IV/ HV Injection အေကာအားေဆးကိ ုTOWARDS ULTIMATE CO.,LTD သည် အမှတ်-၈၆၊ 
၁၂၃-လမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိမှတစ်ဆင့ ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးသို 
တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

 Pabrinex IV/ HV Injectionေဆး၏ ကျန်းမာေရးအတွက ်အရည်အေသွးြပည့်ဝစွာှင့ ်ေရာင်းချေနြခင်းအေပ  ေကာင်းေသာ
ဂုဏ်သတင်းြဖင့်ေကျာ်ကားလျက်ရှိပါသည်။

 ယင်းဂဏ်ုသတင်းေကျာ်ကားမ အေပ  အခွင့ေ်ကာင်းယ၍ူ Pabrinex IV/ HV Injection ေဆး၏ ဘူးပုစံတံ ူ၊ဒဇီိင်ုးတ၊ူ အေရာင်တ၊ူ 
စာလုံးေဖာင့်တူ၊ စာသားပါတူညီပီး ဤကုမ ဏီ၏ အထက်အမှတ်တံဆိပ်ပါ Pabrinex IV/ HV Injectionေဆး အမည်အား အတုအပ 
ြပလုပ်၍ ဆင်တူယိုးမှားအမည်ြဖင့ ်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းမရှိဘ ဲအထင်ကရ ေဈးကီးများအပါအဝင ်ေဆးဆိုင်ကီးအချိှင့ ်
ေဈးကွက်အချိရှ ိဆိုင်များတွင ်ေရာင်းချေနသည်ကိ ုေတွရှိေနရပါသည်။

 သုိြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်မိတ်ေဆွကုမ ဏီ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိြဖစ်ေစ၊ အစိတ်အပုိင်း 
ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ ဆင်တူယိုးမှား ြပလုပ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တိုက်ိုက်ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ မှာယူတင်သွင်းြခင်း၊ 
သုံးစွဲြခင်း၊ တရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းများ ဆက်လက်မြပလုပ်ကပါရန်ှင့ ်အကယ်၍ ဆက်လက်ြပလုပ်ေနေကာင်းစစ်ေဆး 
ေတွရိှရပါက မည်သကူိမုဆိ ုတည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်နစ်နာေကးှင့ေ်လျာ်ေကးေငမွျား 
ကုိပါ သတ်မှတ်၍ တရားစဲွဆုိေတာင်းခံရလမ့်ိမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရိှေစရန် ြပင်းထန်စွာ သတိေပးတားြမစ် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးချ ရာဦးချ ရာ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၂၉)
B.Sc(Phy;), H.G.P, M.A (Business Law), P.G.D.L, LL.B(Q)B.Sc(Phy;), H.G.P, M.A (Business Law), P.G.D.L, LL.B(Q)

D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.B.S , D.A .Psy, D.A.ED.B.L, D.M.L, D.I.L, D.B.S , D.A .Psy, D.A.E
အမှတ်-၃၃/၄၉၊ Strand Condominium (1အမှတ်-၃၃/၄၉၊ Strand Condominium (1 st st Floor)မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊  Floor)မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5161378, 09-965161378ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5161378, 09-965161378

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အေြခခံပညာဦးစီးဌာနအေြခခံပညာဦးစီးဌာန

အထက်တန်းြပ၊ လက်ေထာက်အလယ်တန်းြပှင့် အထက်တန်းြပ၊ လက်ေထာက်အလယ်တန်းြပှင့ ်

လက်ေထာက်မလူတန်းြပ ဆရာ/မများ ခန်ထားေရးအတွက် လက်ေထာက်မလူတန်းြပ ဆရာ/မများ ခန်ထားေရးအတွက် 

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေြခခံပညာဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရိှ အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများတွင ်အထက်တန်းြပ(လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)၊ 

လက်ေထာက်အလယ်တန်းြပ (လစာ န်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ှင့် 

လက်ေထာက်မူလတန်းြပ  (လစာ န်းကျပ်  ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)

ရာထူးေနရာများ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသြဖင့ ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူပါသည်။

၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးများအတွက ်ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က) တည်ဆဲုိင်ငံသားြဖစ်မ  ဥပေဒှင့်ကိုက်ညီေသာ ုိင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ေကျာင်းသင်ဘာသာရပ်/ေကျာင်းသင်ဘာသာရပ်ှင့် ဆက် ယ်ေသာ 

ဘာသာရပ်ြဖင့ ်ဘဲွတစ်ခခုရုရိှပီး အနမိ့ဆ်ုံး မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန် 

အဆင့်မီသူ၊ စီးပွားေရးပညာဘာသာရပ်အတွက ်မဟာအရည်အချင်း 

စစ်သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် အဆင့်မီသူများအား အထက်တန်းြပ 

ဆရာ၊ ဆရာမများအြဖစ ်ခန်ထားမည်။

  (ပါရဂူဘွဲရရှိပီးသူြဖစ်ပါက အသက်(၄၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ 

ြဖစ်ရမည်။ မဟာဘဲွရရိှပီးသူြဖစ်ပါက အသက်(၃၈)ှစ်ထက် မေကျာ် 

လွန်သူြဖစ်ရမည်။ မဟာဘွဲတက်ေရာက်ရန်  အဆင့်မီသူြဖစ်ပါက 

အသက်(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။)

 (ဂ) ေကျာင်းသင်ဘာသာရပ်/ေကျာင်းသင်ဘာသာရပ်ှင့် ဆက် ယ်ေသာ 

ဘာသာရပ်ြဖင့် ဘွဲတစ်ခုခုရရှိပီး အနိမ့်ဆုံး မဟာအရည်အချင်းစစ ်

သင်တန်း (Qualified)  တက်ေရာက်ရန်   အဆင့်မီသူများအား 

လက်ေထာက်အလယ်တန်းြပဆရာ၊ ဆရာမများအြဖစ် ခန်ထားမည်။ 

  (မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း(Qualified) တက်ေရာက်ရန်အဆင့မ် ီ

သူ ြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။)

 (ဃ) ေကျာင်းသင်ဘာသာရပ်/ေကျာင်းသင်ဘာသာရပ်ှင့် ဆက် ယ်ေသာ 

ဘာသာရပ်ြဖင့ ်ဘွဲတစ်ခုခုရရှိသူများအား လက်ေထာက်မူလတန်းြပ 

ဆရာ၊ ဆရာမများအြဖစ ်ခန်ထားမည်။

  (ဘွဲတစ်ခုခုရရှိသူြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက်  မေကျာ်လွန်သူ 

ြဖစ်ရမည်။)

 (င) ေဒသမေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရိှ ဦးစီးဌာနများမှ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်ကိက်ုည ီ

သူများသည ်ဆရာအြဖစ် ေြပာင်းလဲတာဝန်ထမ်းေဆာင်လိုပါက  ေလ ာက်လ ာ 

တင်သွင်း၍ စာေမးပွဲဝင်ေရာက်ေြဖဆိုိုင်ပါသည်။ (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် 

(၄၀)ှစ် အထိ ေလ ာ့ေပါ့စ်းစားမည)်

၄။ အြခားဝန်ကီးဌာနများမှ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများသည် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်

ကိုက်ညီမ ရှိပါက မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်ဌာနမှတစ်ဆင့ ်သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့ြ်ပချက်ရယ၍ူ မမိတိာဝန်ထမ်းေဆာင်လိသုည့ ်တိင်ုးေဒသကီး/

ြပည်နယ်ပညာေရးမှးုံးများသို တိုက်ိုက်ေလ ာက်ထား၍ စာေမးပွဲဝင်ေရာက ်

ေြဖဆိုိင်ုပါသည်။ (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်(၄၀)ှစ်အထ ိေလ ာေ့ပါစ့်းစားမည်)

၅။ အထက်ေဖာ်ြပပါအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့် ြပည့်စုံသူများသည ်

သတ်မှတ်ေလ ာက်လ ာပုံစံများကိ ုသက်ဆိုင်ရာမိနယ်၊ ခိုင်၊ တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ပညာေရးမှးုံးများ၌ ုံးချနိ်အတွင်း အခမဲ့ထုတ်ယူိုင်သည်။

၆။ အသက်ကန်သတ်ချက်ကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၃၁)ရက်ေနြဖင့ ်တွက်ချက် 

သည်။

၇။ ေလ ာက်လ ာပုစံှံင့အ်တ ူေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများ ပူးတဲွတင်ြပရမည်-

 (က) ပညာအရည်အချင်းအေထာက်အထားအတွက် ဘဲွလက်မှတ်ှင့် အသက် 

အေထာက်အထားအတွက ်တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲေအာင်လက်မှတ ်

မိတ များ (ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းချနိ်တွင် မူရင်းများ တင်ြပရမည)်

 (ခ) ပါတီိုင်ငံေရးကင်းရှင်းေကာင်း ကိုယ်တိုင်ကတိခံဝန်ချက်

 (ဂ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မိတ )

၈။ သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်ပညာေရးမှးုံးများသို  ပူးတွဲပါ ေလ ာက်လ ာပုံစံ၊ 

အေထာက်အထားများှင့်အတူ  (၂၉-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန   ေနာက်ဆုံးထား၍ 

ေလ ာက်ထားိုင်သည်။

၉။ ေရးေြဖစာေမးပဲွများကုိ သက်ဆုိင်ရာ ခုိင်ပညာေရးမှးံုးများတွင် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါအစအီစ်အတိင်ုး ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ေြဖဆိရုမည့ ်ခုအံမှတ်ှင့ေ်နရာကိ ု

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ပညာေရးမှးုံးများတွင ်ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည-်

စ် ေရးေြဖေြဖဆုိရမည့်ဘာသာရပ် ေနရက်၊ အချန်ိစ် ေရးေြဖေြဖဆုိရမည့်ဘာသာရပ် ေနရက်၊ အချန်ိ

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

( ခ ) အဂ  လိပ်စာ ၁၃-၂-၂၀၂၂ နနံက်(၁၀)နာရမှီ (၁၁)နာရီ

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

(ဃ)  တ်ေြဖ (၁၄-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနှင့်

   (၁၅-၂-၂၀၂၂)ရက်ေန

အေြခခံပညာဦးစီးဌာနအေြခခံပညာဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊   လ  င်သာယာမိနယ်၊    လူေနရပ်ကွက်အမှတ် FMI City အိမ်ရာ 

စမီကံန်ိး၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၂)၊ ေြမဧရယိာ အကျယ်အဝန်း 
(၈၁/၈၀ x ၈၃'၆"/၈၀'၆")(၆၈၈၈-စတုရန်းေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၁၅၈)ဧက ေြမအမျိးအစား 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  ရန်ကုန်မိ၊ 
လ  င်သာယာမိနယ်၊  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊  FMI City အိမ်ရာ၊  စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း၊ 
တိုက်/ ခံအမှတ်(FG-83)ဟုေခ တွင်ေသာ  အုတ်ကာ၊  ေကျာက်ြပားမိုး၊  ှစ်ထပ်တိုက် 
ေနအိမ်အေဆာက်အအုံ တစ်ခုအပါအဝင် ယင်းအိမ်ှင့် တဲွလျက်တပ်ဆင်ထားေသာ 
ပစ ည်းများအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာ
ယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက် ပုိင်ရှင်များြဖစ်ေသာ 
ဦးေကျာ်ြမင့်(ခ)အင်ဟုိေလျာင် [၁၂/လမတ(ဧည့်)၀၀၀၁၅၃]ှင့် ေဒ သန်းသန်း(ခ)အင်ဂင်ဟန်ု 
[၁၂/လမတ(ဧည့)် ၀၀၀၁၅၂]ထမှံ ဝယ်ယထူားသ ူက န်ေတာ် ဦးလန်ခွန် [၁၃/လရန(ုိင်)၂၁၉ 
၀၇၉]မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေရာင်းချသည့် အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါရှိပီး (၇)ရက်အတွင်း က ်ပ်ုထသံို စာရက်စာတမ်း၊ စာချပ်မရူင်းများြဖင့ ် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ် 
ပီးေြမာက်သည်အထိ    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း    အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

          ဦးလန်ခွန်ဦးလန်ခွန်
[၁၃/လရန(ိုင်)၂၁၉၀၇၉][၁၃/လရန(ိုင်)၂၁၉၀၇၉]
ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၃၄၇၈၁၀ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၃၄၇၈၁၀



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ေဒ ကည်ေလး အမည်ေပါက်သည့် ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)

မိနယ်ရှိ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀၃)၊ ဗိုလ်ချနိ်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၄၀x၆၀)ေပအကျယ်ရှိ ေြမချပါမစ် 
အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း ေဒ ှင်းဆ ီ[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၀၃၉၇]က ဝန်ခကံတြိပလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးေအးမိုး 
[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၂၈၃၈၂]က အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန် သေဘာတူသြဖင့် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်  ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉-၇၅၀၃၉၈၄၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ေငွနံသာစံြပေကျးရာ၊ 

တပင်ေရ ထီးလမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ်(၄၁၈)၊  ေြမေပ (၁၀၀x၁၂၀)ရှိ 

ေြမကွက်အား ဦးိုင်ေရာင်(ခ)ဦးေအာင်စိုးထံမှ (၂၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင ်

ေဒ ေနာ်ဗျးရီသိန်းက စရန်ေငွအချိ  ေပးေချပီးြဖစ်သည်။ မည်သူမဆို 

ကန်ကွက်လိပုါက (၁၃-၁-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ အေထာက်အထား 

အြပည့အ်စုြံဖင့ ်အေကာင်းြပကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ တစ်စုတံစ်ရာကန်ကွက် 

ြခင်းမရှိပါက အပီးသတ်ေငွေချ၍ ေရာင်းဝယ်စာချပ ်ြပလုပ်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေနာ်ဗျးရီသိန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေနာ်ဗျးရီသိန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဝွယ်ဝင်း(ဥပေဒဘွဲ)ဦးေဝွယ်ဝင်း(ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၄၆)

အမှတ်(၅၃၂)၊ ေစတနာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်(၅၃၂)၊ ေစတနာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၅၈၅၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၅၈၅၇

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၆၀)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၇)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၆၀)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')ရှိ ှစ်(၆၀)ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')ရှိ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၉၆၀)၊ ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၉၆၀)၊ 

ေစတနာလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်ဟု ေခ တွင်သည့် ေစတနာလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်ဟ ုေခ တွင်သည့် 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့် 

စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦအကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 

စီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအး [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၇၈၃၅၃]

အမည်ေပါက်လျက်ရိှပါသည်။ အမည်ေပါက် ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအးထကံ ေဒ ချိြမေအး 

[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၁၄၅၃၉] ကိင်ုေဆာင်သမှူ ေြမှင့အ်မ်ိအပီး အပိင်ုအေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်အမှတ်-၃၈၁၅/၂၀၂၁အရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပါသည်။ ေဒ ချိြမေအးထမှံ 

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၀၉၄၅/၂၀၂၁အရ   လ ဲအပ်ြခင်းခံရသူ 

ေဒ ေဒ လီသင်းသင်းွယ်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၀၇၉၀၈]ှင့် ၁၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 

ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပီးအပုိင် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ေဒ စုစုလတ် 

[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၁၉၁၅၁] ကုိင်ေဆာင်သူတုိက ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် လက်ေရာက်ရရိှ 

ထားပါသည်။

အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦအား အထူး 

ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၀၉၄၅/၂၀၂၁အရ လ ဲအပ်ေပးထားြခင်းခံရသည့ ်

ေဒ ေဒ လသီင်းသင်းွယ်၊ ၁၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေန ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ေဒ စစုလုတ်တို 

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ   အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်   စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်၍ 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း  

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စုံ(LL.B,DBL,DIL)ေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စု(ံLL.B,DBL,DIL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၇၉၅၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၇၉၅၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

သက်ဆိုင်ပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းသက်ဆိုင်ပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၅ အီး

၃
၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၃)၊    ေြမဧရိယာအကျယ်အဝန်း  (၂၅'x၄၀')ရှိ   ေြမပိုင်ေြမ 

ဦးချစ်ထွန်းအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ 

အပါအဝင် လူေနရပ်ကွက်အမှတ်အားြဖင့ ်အမှတ်(၅၉)၊ ေဘာဂလမ်း၊ ေဘာဂ 

ရပ်ကွက်၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေြမှင့အ်ေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးချစ်ထွန်း(ကွယ်လွန်)၏ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်စီမံ 

ခန်ခဲွခွင့ရိှ်ေသာ ေရာင်းချသူများထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငေွပးအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ချပ်ဆိ၍ု ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ေြမအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆုိင်ပါက ကန်ကွက်လုိပါလ င် ေကာ်ြငာပါသည့် 

ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် 

အထားမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ကန်ုဆုံးသည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်းေအး LL.B,M.A(Business Law)ဦးသန်းေအး LL.B,M.A(Business Law)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၆၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၆၈၂)

ဦးေကျာ်ထွန်းကို(LL.B) ေဒ ေမမီေစာ(B.A,LL.B,P.G.D.L)ဦးေကျာ်ထွန်းကိ(ုLL.B) ေဒ ေမမီေစာ(B.A,LL.B,P.G.D.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၁၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၁၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၈)

အမှတ်(၅၆၅)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower၊ အမှတ်(၅၆၅)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower၊ 

ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၄၂၆၊ ၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈၊ ၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၄၂၆၊ ၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈၊ ၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၀၇

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊  အလုံမိနယ်၊  ကမ်းနားလမ်း၊  ေရ ဇမ ဒိတ်ကွန်ဒို၊ 

တိုက်(ေအ)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၁)ဟုေခ တွင်ေသာ စတုရန်းေပ (၂၁၀၀)

အကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ တပ်ဆင်ထားေသာ ပစ ည်းအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်ဝယ်ယူ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင ်

လက်ဝယ်ထားရိှသူ ဦးေကျာ်ေဇြမင့်[၁၀/သထန(ုိင်)၀၉၁၄၄၇]ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက ်

လိုသူရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက် 

အထား(မူရင်းများ)ြဖင့် တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B)ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၃၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၃၂၂)

အမှတ်(၁၂၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ 

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၁၅၉၊ ၀၉-၉၇၅၁၆၉၁၅၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၁၅၉၊ ၀၉-၉၇၅၁၆၉၁၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁တိုးချဲ၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၇၈၆)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ် (၇၈၆)၊ ၁ တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ 
မိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ် (ဦးချစ်လွင်)
[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၁၅၉၅၈] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား  အမည်ေပါက် 
ဦးချစ်လွင် [၁၂/အစန(ိုင်)၀၁၅၉၅၈]
ခင်ပွန်းကွယ်လွန်သြဖင့်   ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ ခင်ရီ   [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၅၄၅၂]မှ 
တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းှင့် ှစ် 
(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မရူင်းတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့်  အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား
လာထားြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ 
ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ေဒ ခင်ရမှီ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)
မူရင်းတင်ြပ၍   ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဝါဝါဝင်းလမ်း၊ တိက်ုအမှတ် 

(၅၃)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးသန်းဦး(ကွယ်လွန်)ှင့် ေဒ စီစီမိုး[၁၂/

လမန(ိုင်)၀၀၀၇၈၈]တို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်သက်ေဆွဦး [၁၂/မရက(ိုင်) 

၁၆၉၇၃၅]သည် မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံြခင်း၊ မိမိ၏သေဘာဆ အရ မိဘ 

များထမှံ ထွက်ခွာသွားြခင်း၊ မမိစိတ်ိတိင်ုးကျြပမ ူလပ်ုေဆာင်ေနြခင်း၊ မဘိများှင့ ်

လုံးဝဆက်သွယ်မ မရှိြခင်း၊ မိဘများအား စိတ်ဆင်းရဲေစေသာကိစ များအား 

ြပမူေဆာင်ရက်သွားပါသြဖင့် ေမာင်သက်ေဆွဦးအား သားအြဖစ်မ ှအပီးအပိုင် 

အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်း၊ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ  

အဝဝများကိ ုမိဘများက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ စီစီမိုး ေဒ စ ာစိုး(LL.B)ေဒ စီစီမိုး ေဒ စ ာစိုး(LL.B)

[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၀၇၈၈] (စ်-၈၅၃၇/၂၂-၁၁-၂၀၁၂)[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၀၇၈၈] (စ်-၈၅၃၇/၂၂-၁၁-၂၀၁၂)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 တိက်ု-၅၅၊ အခန်း-၁၅၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ တုိက်-၅၅၊ အခန်း-၁၅၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

 ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-09-43095320 ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-09-43095320

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇-ဘီ)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၀)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၄.၄'x၄၀')၊ (၀.၀၂၂)
ဧကရှိ  ေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ (ညာဘက်ြခမ်း)(၁၂'၂"x၄၀')
အကျယ်ရှိ  ေြမကွက်ှင့ ်   အေဆာက်အအုံအပါအဝင်   အမှတ်(၅)၊   ချမ်းသာလမ်း၊ 
ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်ဟေုခ တွင်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ု ဦးေမာင်ေင ွ[၁၂/
မဂတ(ိင်ု)၀၃၈၆၅၉]ထမှံ ေဒ တင်မာဦး [၁၂/သလန(ိင်ု)၀၇၈၁၀၃]ကလည်းေကာင်း၊ 
ေဒ တင်မာဦးထံမ ှ ဦးသန်းထွဋ် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၃၉၂၈]ကလည်းေကာင်း ဝယ်ယူ 
ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပါသည်။ ဦးသန်းထွဋ်ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပါသည်။ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားသည် အေထာက် 
အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း  အများသေိစရန်ေကညာအပ် 
ပါသည်။

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

အမှတ်(၂၂)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၅၀၃၂၃၈၊ ၀၁- ၂၂၃၉၅၆ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၅၀၃၂၃၈၊ ၀၁- ၂၂၃၉၅၆

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသစ ာလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၃/ခ)ဟု ေခ တွင်ေသာ  ေနရပ်လိပ်စာှင့်  ယင်းလိပ်စာြဖင့်တည်ရှိေသာ 

ေြမကွက်မှာ ေဒ သတီာပိင်ုဆိင်ုခဲေ့သာ ေြမြဖစ်ပါသည်။ ေဒ သတီာ [၁၂/လမန(စ) 

၀၀၀၁၈၉]သည် (၂၄-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ၎င်း၏အေမစွားအေမခွ ံ

များအြဖစ ်အမှတ်(၅၀/၅၂)၊ အေပ ဆုံးထပ်ေခါင်းရင်းခန်း၊ ေဇယျသိဒ ိ (၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန ေဒ ကာလီမာ(ေဒ သီတာ၏ 

ေခ းမ)၊ (ဦးလှဦး)၏ဇနီး ေြမးများြဖစ်ေသာ မမ ၊ ေမာင်ေဒဇူးှင့် ေဒ သီတာ၏ 

သား ဦးတိုနီတိုသာကျန်ရှိခဲ့ ပီး ၎င်းတိုသာလ င် အေမွဆက်ခံခွင့ ်ရှိေသာ 

ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်အား က ု်ပ်၏အမ သည်များ၏ သေဘာ 

တူညီချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချ၊ ေပးကမ်း၊ 

ငှားရမ်း၊ စွန်လ တ်ြခင်းှင့် လဲလှယ်ြခင်းတိုမြပလုပ်ရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

အကယ်၍ ြပလုပ်ခဲ့ေသာ် ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်ြခင်းခံရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း  အများသိေစရန်ေကညာလိုက်ပါသည်။

အမ သည်များ၏  န်ကားချက်အရ-အမ သည်များ၏  န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းေအာင် ေဒ ချမ်းေြမ့ဇင် ဦးထွန်းေအာင် ေဒ ချမ်းေြမ့ဇင်

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၂၃၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၂၃၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၉၆)

အမှတ်(၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ဒုတိယထပ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ဒုတိယထပ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၀၆၉၂၂၊ ၀၉-၇၆၈၁၇၉၉၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၀၆၉၂၂၊ ၀၉-၇၆၈၁၇၉၉၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်(၂၀)ရပ်ကွက်၊ အပိင်ု(၃)၊ အမှတ် 

(၁၅/၆၅)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်းတွင်ရှိေသာ အိမ်ှင့် ခံအား အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ နန်း 
ခမ်းေအာင် [၁၃/ကယန (ိင်ု)၀၁၅၄၈၃]ထမှံ က န်ေတာ် ဦးကလုား [၈/နမန(ိင်ု) 
၁၄၄၉၆၉]သည် အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ
(၁)လအတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက န်ေတာ် 
ဦးကုလားထံသို ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် 
အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

 ဦးကုလား ဦးကုလား
 Ph:09-457866848 Ph:09-457866848

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၃၁၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၃၁

 အေသးစားှင့်အလတ်စားစက်မ  ှင့် ၁။ ဦးေကျာ်ြမင့်

 လုပ်ငန်းဖွံဖိးေရးဘဏ ်  ၂။ ေဒ ခင်သန်းေဝ

 (၎င်း၏ကိုယ်စား ဦးေဇယျာမင်း ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ)

(တရားလို)                      (တရားပိင်များ)(တရားလို)                      (တရားပိင်များ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ သီရိ 

လမ်း၊ အမှတ်(၃၀)ေန (၁)တရားပိင် ဦးေကျာ်ြမင့်ှင့် (၂)တရားပိင် ေဒ ခင် 

သန်းေဝ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူတို) သိေစရမည်။

သင်တုိအေပ ၌ တရားလုိက ဘဏ်ေချးေငွကျပ် ၁၉၃၅,၁၆၁၀၈.၀၇ ြပား 

ရလိုေကာင်း ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 

သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု

ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင်တိုကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့အ်မန်ိရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 

မဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦး 

တစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် မွန်းမတည့်မီ 

၁၀ နာရီ)တွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလိုစွဲဆိုချက်ကိ ုထုေချ 

ရှင်းလင်းရန် ံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်တုိသိေစရမည်မှာ အထက်က 

ဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်တိုမလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင်တိုကွယ်ရာတွင် 

ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 

စာမှတ်စာတမ်းများှင့် သင်တိုက ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 

အစရိှသည်တုိကုိ သင်တိုှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင်တို 

ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်တိုက ထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊   ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်တွင်   ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အမိန်ဆင့်စာခ-၂၀ဝိ/ရရှိပီး

 (ေဇာ်သူရ) (ေဇာ်သူရ)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

{}

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၀၈) ရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးလမ်း၊  

အမှတ်(၂၆၅)၏  ေြမဧရိယာ (၄၀x၆၀)ေပရှိ ဦးေသာင်းရ ီအမည်ေပါက် ေြမချ 

ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပသူ ဦးြမင့်စိုး [၉/နထက(ုိင်)၀၁၅၅၃၄] ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထား

ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇) ရက် 

အတွင်း  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်  က ်ုပ်ထံသို 

လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်  ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးချစ်စံ(LL.B)ဦးချစ်စံ(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၈၇) (၂၈-၆-၂၀၁၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၈၇) (၂၈-၆-၂၀၁၉)

အမှတ်(၁၈၃/ခ)၊ မေဟာ်သဓာ(၃)လမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၈၃/ခ)၊ မေဟာ်သဓာ(၃)လမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉ ၇၇၈၇၁၈၄၂၉ဖုန်း-၀၉ ၇၇၈၇၁၈၄၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိငး်မိနယ်၊ ေြမ 

တုိငး်ရပ်ကွက်အမှတ် ၂၄၊ ေြမကွက  ်
အမှတ် ၁၂၃၇၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၁၂၃၇) (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင် 
ပိုင်း၊ ဦးတင်ွန်  (B/RGN-003663)  
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ 
အား ဂရန်ေြမအမည်ေပါက် ဦးတင်ွန်  
(B/RGN-ဝဝ၃၆၆၃) ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူကွယ် 
လွန်၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်ကည် [၁/
မကန(ိင်ု)၀၂၅၉၅၉]မှ တရားဝင် အေမ ွ
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ တစ်ဦးတည်း 
ေသာ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
အမှတ် -၈/၅၃၆၀/၂၀၂၀ (၂၈-၈-၂၀၂၀) 
အသိသက်ေသှစ်ဦး၏ ထပ်ဆင့်ကျမ်း 
ကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 
စာရင်း၊ ေသစာရင်း၊  ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ 
လာသြဖင့ ်ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ 
အုတ်ကာ၊  သွပ်မိုး (၁)ထပ်အိမ်ရှိပီး 
လူမေန ေသာ့ဖွင့်ြပပါသည်။ (၁၉၉၆) 
ခှုစ်တွင် ကူးယထူားေသာ အမ်ိေဆာက် 
ေြမပုမှံာ ေပျာက်ဆံုးသွားသည်မှာ မှန်ကန် 
ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် ၆/၅၂၁/ 
၂၀၂၁ (၇-၆-၂၀၂၁)ြဖင့ ်ရှင်းလင်းတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၈၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၈၊ 
ဗညားွဲလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၄၈၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ဗညားွဲလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၄၈၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆွအမည်ြဖင့် 
မှတ်သားတည်ရှိ၍ ၎င်းထံမ ှရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူး 
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၃၇၄၅/၂၀၂၁ အရ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ရိှ 
ပိုင်ဆိုင်၍   တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း   ဝန်ခံကတိြပသူ 
ဦးေနထွန်းစိုး [၇/ကတခ(ိုင်)၀၇၆၀၇၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက အပီး 
အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် (စရန်ေင)ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 
(မူရငး်)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိလူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)
အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ (၆/၉)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ (၆/၉)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တွံေတးမိနယ်၊ ေထာ်သိုေကျးရာအုပ်စု၊ ၁၁၉-A၊ 

ေထာ်သိေုြမာက်ကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၁၇/၂၊ ေဒ ခင်ြမင့အ်မည်ေပါက် လယ်ယာေြမ၊ 
ဧရိယာ(၇.၀၅)ဧကကို ၎င်းတစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်ပီး၊ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်း 
ချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံအဆိုြပသူ တွံေတးမိနယ်၊ ေထာ်သိုေကျးရာအုပ်စု၊ 
ေညာင်ေကာက်ေကျးရာေန ေဒ ခင်ြမင့ ်[၁၂/တတန(ိင်ု)၀၄၈၈၆၀]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆ ွဦးစိုးမိုးေအာင်[၁၃/ကခန(ိင်ု)၀၆၂၁၈၉]က ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါလယ်ေြမအေရာင်း
အဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကညာပါသည့ေ်နမှ  (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်ဝင်း(LL.B, D.B.L)ဦးေကျာ်ဝင်း(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၉၈၄/၂၀၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၉၈၄/၂၀၀၂)
အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  ၂၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊  ထားဝယ်မိ၊ ကက်စားြပင်ရပ်၊ 

ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၃-က)တွင် ေနထိုင်သူ ဦးေအာင်ေကျာ်မွန ်

[၁၀/မလမ(ိင်ု)၁၉၈၈၂၀]၊ (အဖ)ဦးေကျာ်ေလးြမင့၏် လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်သည်မှာ-

မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေဈးကိ ခံကီးစရုပ်ကွက်၊ ြမဟသ  ာ 

လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၆-ဘီ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၄/၆)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၄)၊ 

ကွင်းအမည်-ေဈးချိအေနာက်၊ ေြမလပ်ုကိင်ုသအူမည်-ဦးေအာင်ေကျာ် 

မွန်(၀.၀၃)ဧက၊ (၂၅'x၄၂')ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်တစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးအား 

ဦးြမင့်ေဇာ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၀၆၉၄]ထံမှ ဦးေအာင်ေကျာ်မွန်သည် 

အသိသက်ေသများေရှေမှာက်တွင ် (၁၄-၂-၂၀၁၉)ရက်၌ အိမ်ှင့်ေြမ 

အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီချပ်ဆိုပီး လက်ေရာက် 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ြဖစ်ပါသည်။

ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေကျာ်မွန်၏ 

တရားဝင် ခွင့ ်ြပချက်မရဘဲ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊  ေပးကမ်းြခင်း၊ 

ကျးေကျာ်ဝင် ေရာက်ေနထိုင်ြခင်း၊  အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ အြခား 

တစ်နည်းနည်းြဖင့ ် စီမံခန် ခွဲြခင်းစေသာ  ကိစ အရပ်ရပ်တိုအား 

ြပလုပ်ခဲ့ပါက တရားဥပေဒှင့်အည ီအေရးယူ  ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးေအာင်ေကျာ်မွန်(ဘ)   ေဒ မီမီစိုး(LL.B,LLM)ဦးေအာင်ေကျာ်မွန(်ဘ)   ေဒ မီမီစိုး(LL.B,LLM)

ဦးေကျာ်ေလးြမင့်           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၃၈)ဦးေကျာ်ေလးြမင့ ်          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၃၈)

[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၉၈၈၂၀] ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၀၂၁၃၉၆[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၉၈၈၂၀] ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၀၂၁၃၉၆

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။    စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်းလက်
ေအာက်ရှိ အထည်စက်ုံများတွင ်ေကျာင်းစိမ်းပိတ်များ ရက်လုပ်ရန ်
အတွက် လိုအပ်ေသာ ၂/၈၀စီချည်ကုံး(အနက်)(၇၃,၀၀၀)ေပါင်ှင့် 
၂/၃၂စလွီန်ချည်ကုံး(အစမ်ိး)(၁၂၅,၀၀၀)ေပါင်တို အား ြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်
ဝယ်ယူလိုပါ၍ တင်ဒါအဆိုြပလ ာများ  တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ် 
ပါသည်-
တင်ဒါအမှတ်  -  ၀၄/ချည်ကုန်ကမ်း(၂၀၂၁-၂၀၂၂)
တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၂၈-၁၂-၂၀၂၁(အဂ   ါေန )
တင်ဒါပိတ်ရက်  - ၂၇-၁-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန)
၂။        အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါဌာနတွင် စုစံမ်းိင်ု 
ပါသည်-
ထတ်ုလပ်ုေရးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကီးစားစက်မ လပ်ုငန်း၊ စက်မ ဝန်ကီး 
ဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။
ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၈၁၃၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၃၉၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၉၂

ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေဖာင်းက နံပါတ်ြပား

ေပျာက်ေလ ာက်ထားြခင်းေပျာက်ေလ ာက်ထားြခင်း
 ယာ်အမှတ် 3R/4546 ၏ ေဖာင်းက   

နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ ထုတ်ေပးရန် 

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ယခင် ေဖာင်း 

က နံပါတ်ြပား   ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။  

        က-ည-န၊ ခိုင်ုံးက-ည-န၊ ခိုင်ုံး

      (ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)      (ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ 

ဇဋလိလမ်း၊ အမှတ်(၁၂)တိက်ု၏ ဒတုယိထပ် (၃-လ ာ)(Hall Type)ဇဋိလလမ်း၊ အမှတ်(၁၂)တုိက်၏ ဒုတိယထပ် (၃-လ ာ)(Hall Type)

 အကျယ်အဝန်း အလျားxအနံ (၂၃   x၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်  အကျယ်အဝန်း အလျားxအနံ (၂၃   x၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းပတ်သက်၍ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

 အထက်ေခါင်းစ်ပါ တုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 

လက်ရိှေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုပီး ၎င်းတစ်ဦးတည်း၏ သေဘာဆ ြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းပိင်ုခွင့၊် 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုအဆိရိှုသ ူဦးြမင့သ် ူ[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၈၅၁၆၈]ထမှံ က ု်ပ် 

တို၏မိတ်ေဆွ ဦးမွန်သီဟစိုး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၂၉၆၄၆]ှင့် ဇနီး ေဒ လှလှစန်း 

[၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၄၈၁၈၀]တုိက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ပါ တိက်ုခန်းလ ဲေြပာင်းေရာင်းချသည့က်စိ / ဝယ်ယသူည့ ်ကစိ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများသည် ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း  

(မူရင်း)များြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ေနမှအစြပ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ 

လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ  အပီးသတ်ချပ်ဆို ေဆာင်ရက်သွားမည ်     

ြဖစ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ချိချိေမ း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)  ေဒ တင်တင်ဝင်း(LL.B, D.B.L)ေဒ ချိချိေမ း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)  ေဒ တင်တင်ဝင်း(LL.B, D.B.L)

(စ်-၁၀၅၃၅/၃၀-၄-၂၀၁၅)  (စ်-၁၇၅၆၅/၂၁-၁၂-၂၀၂၁)(စ်-၁၀၅၃၅/၃၀-၄-၂၀၁၅)  (စ်-၁၇၅၆၅/၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၂၂/က)၊ (၄)လ ာ(ေြခရင်း)၊  အမှတ်-၂၃၃၊ ကမ်းနားလမ်း၊အမှတ်(၂၂/က)၊ (၄)လ ာ(ေြခရင်း)၊  အမှတ်-၂၃၃၊ ကမ်းနားလမ်း၊

ကန်းေလးစလုမ်းသွယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊        မကျည်းတန်းေတာင်/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ကန်းေလးစလုမ်းသွယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊        မကျည်းတန်းေတာင်/အေနာက်ရပ်ကွက်၊

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၅၆၈   ဖုန်း-၀၉-၇၆၂၂၈၃၆၅၆ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၅၆၈   ဖုန်း-၀၉-၇၆၂၂၈၃၆၅၆

၁
၂

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ေဈးပိင်စနစ်ြဖင့် ေလလံတင်ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်ြငာေဈးပိင်စနစ်ြဖင့ ်ေလလံတင်ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်ြငာ
၁။    အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက တည်ဆဲအေကာက်ခွန်ဥပေဒအရ အေရးယူ 
ထားေသာ လက်ကိုင်ဖုန်းအမျိးမျိး၊ လူသုံးကုန်ပစ ည်းများှင့် စက်ပစ ည်းများ 
အား ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ေဈးပိင်စနစ်ြဖင့် ေလလံတင်ေရာင်းချမည ်
ြဖစ်ပါသြဖင့် အများြပည်သူများ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ဝယ်ယူိုင်ရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည-်

(က) ေနရက်/ အချနိ် - ၂၈-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
 (ခ) ေနရာ - ေထာက်ပံ့ေရးှင့် ပိုေဆာင်ေရးဌာနခွဲ၊ 

အေကာက်ခွန် (ကုန်ေလှာင်ံု)၊ အလံုမိ 
နယ်၊  ေစာရန်ပိုင်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
ကွန်ကရစ်ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး။

(ဂ) ပစ ည်းအမျိးအမည် - လက်ကိုင်ဖုန်းအမျိးမျိး၊ လူသုံးကုန် 
ပစ ည်းများှင့ ်စက်ပစ ည်းများ

(ဃ) ေလလံပံုစံေရာင်းချြခင်း -  ေလလံပုံစံ (ေလလံစည်းကမ်းချက်များ 
ှင့် ေလလံပစ ည်းစာရင်းပူးတွဲလျက်)
တစ်စုံလ င် ကျပ်(၅၀၀၀/-) (ကျပ် 
ငါးေထာင်တိတိ) နး်ြဖင့်  ၂၄-၁-၂၀၂၂ 
ရက်မှ ၂၇-၁-၂၀၂၂ရက်ထ ိုံးချန်ိအတွင်း 
ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

 (င) ပစ ည်းြပသမည့်အချန်ိ  -  ေလလံပုံစံ     ဝယ်ယူပီးသူများအား 
၂၄- ၁-၂၀၂၂ရက်မှ ၂၇-၁-၂၀၂၂ ရက် 
အထိ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီမှ ညေန 
(၁၆:၀၀)နာရီအထိ    (၄)ရက် ြပသ 
ပါမည်။

၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက ်သိရှိလိုသူများသည ်ေထာက်ပံ့ေရးှင့ ်ပိုေဆာင် 
ေရးဌာနခွဲ၊ အေကာက်ခွန်(ကုန်ေလှာင်ုံ) အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိုင်အေနာက် 
ရပ်ကွက်၊ ကွန်ကရစ်ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း(၀၉-၅၁၆၅၂၄၁၊ ၀၉-
၄၄၀၅၃၉၉၄၀)သို လကူိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖန်ုးြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း 
ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။  အတွင်းေရးမှးအတွင်းေရးမှး

ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲ
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်မိ။အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်မိ။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 ကံခင်းမိနယ်၊ ဘက်ရဲမိ၊  ေရ  

ေကျာင်းရပ်ေန  ဦးဇွန်ညီညီေအာင်၏  
သား ေမာင်သွင်ဟန်သစ် အ.ထ.က-ဘက် 
ရဲ  Grade (1) အား ေမာင်သုခြပည့်စုံဟ ု
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။ 

ေမာင်သုခြပည့်စုံေမာင်သုခြပည့်စုံ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(ခ) ရပ်ကွက်၊ ၁၆၅-လမ်း၊ အမှတ်-၃၆ 

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ ၌  ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၂)ခန်းတဲွ (၈) ထပ်တုိက်၏ ေြမညီ 
ထပ်၊ အခန်းအမှတ် (ေခါင်းရင်း)၊ အကျယ် (၁၅x၆၅)ေပ ရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိသည် ေြမရှင် ဦးမာမက်အစီမိင်ု[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၁၀၆၃] ထမှံ (၃-၉-၂၀၀၆) 
ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်ကတိစာချပ်အရ ဦးလှဝင်း[၁၂/
ဗတထ(ိုင်)၀၀၃၃၆၄] က ဝယ်ယူခဲ့ပီး ဖခင်ဦးလှဝင်းသည ်အသက်(၈၃)ှစ်အရယ် 
(၂၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ မိခင်ေဒ ပံးသည် အသက်(၇၅)ှစ်အရယ် 
(၁၇-၇-၂၀၂၀)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ သားြဖစ်သ ူဦးေအးေကျာ်သည် လပူျိကီးဘဝြဖင့ ်
အသက် (၄၈)ှစ်အရယ် (၂၂-၃-၂၀၁၄) ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ သမီးြဖစ်သ ူေဒ စိုးစိုးဝါ 
သည် အသက်(၅၃)ှစ်အရယ် (၁၇-၉-၂၀၂၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ အသီးသီးကွယ်လွန် 
ခဲ့ကသြဖင့ ် တရားဝင်ဆက်ခခွံင့ရိှ်သမူျား ြဖစ်ကသည့် (၁) ေဒ ရရီဝီင်း [၁၂/ဗတထ(ိင်ု) 
၀၀၃၃၆၆]၊ (၂) ဦးထွန်းထွန်းြမင့ ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၇၄၆၁]၊ (၃) ဦးထွန်းထွန်းိုင် [၁၂/
ဗတထ(ိုင်)၀၃၄၀၈၀]၊ (၄) ေဒ ခိုင်ဇာဝင်း [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၆၉၀၄] တိုမှ ဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့ ်
ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ ်
ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၉၂)

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

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ြမြမဝင်း[၁၂/လမန(ိုင်)၀၂၉၈၉၂]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှလ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၁)၊ 

ေအးရိပ်သာလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း(ေပ၄၀x၆၀)ရှိသည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ ှစ်ထပ်တိုက်ခံပျ်ေထာင်အိမ် 
အေဟာင်းပါေြမကွက်အား အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဂရန်အမည်ေပါက ်
ေဒ ေငတွင် (AF-၀၄၂၅၀၃)ထမှံ အထူးကိယ်ုစားလှယ်ရရိှပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ စပံယ် 
လှ[၉/ပမန(ုိင်)၀၀၄၃၈၄]ထံမှ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းအပါအဝင် ပုိင်ဆုိင်မ အဆက်စပ် စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
အားလုံးှင့တ်ကွ အမ်ိေြမအားလက်ေရာက်ရယ၍ူ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်အဆိပုါ 
အမ်ိေြမ၏လက်ရိှပိင်ုရှင်မှာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆေွဒ ြမြမဝင်း တစ်ဦးတည်းသာြဖစ်ေသာေကာင့ ်အမ်ိေြမှင့် 
ပတ်သက်၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွသရိှိဘ ဲေရာင်း/ဝယ်ြခင်း၊ ဂရန်ေလ ာက်ထားရယြူခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက် 
ေနထုိင်ြခင်းများ မြပလုပ်ရန်တားြမစ်အပ်ပါသည်။ ဤတားြမစ်ချက်အားလုိက်နာြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 
အညီအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးေကျာ်သူဦးမျိးေကျာ်သူ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၄၃)(၁၅-၆-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၄၃)(၁၅-၆-၂၀၁၇)
၄၁/၉၄၃ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၄၁/၉၄၃ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-(၅၁၊ သာဓုကန်)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-သာဓုကန်စက်မ ဇုန်၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၈၃)၊ ေြမဧရယိာ(၄.၆၀၉)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)စက်မ ဇန်ုဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ  

တွင်ရိှ အမှတ်-၈၃၊ မဟရူာလမ်း၊ သာဓကုန်စက်မ ဇန်ု-(၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် RC(၂)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ(၁)လံုးအပါအဝင် ယင်းတို

ှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိသည် ့အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် အမည် 

ေပါက ်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးလွန်းစိန်(ခ) ချယွီန်ရဲှန် ဦးချတီက်ဟန်[၁၃/တကန(ိုင်)၁၃၈၆၈၂]၊ 

အမှတ်-၈၆၊ ရှင်ေစာပုလမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိအေဆာက်အဦ အပါ 

အဝင်အကျိး ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှအေဆာက်အဦအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် 

ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

    အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး                     အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး    အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး                     အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ ေအာင်သပိ ံလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၈၂)၊ အကျယ် 

အဝန်း (အလျားေပ ၄၀xအနေံပ ၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 

တိုှင့ပ်တ်သက်၍ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့၊် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသ ူဦးေကျာ်စိုးမိုး [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၉၀၉၁၀]

ထမှံ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း 

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံိုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိဥုပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးမျိးသန်(ခ)ဦးေမာင်ကီး  ေဒ တင်မိုးခိုင် ဦးမျိးသန်(ခ)ဦးေမာင်ကီး  ေဒ တင်မိုးခိုင်

    LL.B(စ်-၁၀၅၇၇)  LL.B(စ်-၄၂၁၆၉)    LL.B(စ်-၁၀၅၇၇)  LL.B(စ်-၄၂၁၆၉)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သမိုင်း(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၇၈၉)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၂)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက်၏ 

ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမညီထပ်အေပ ထပ်(မှန်ခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂    'x၅၀')ရှိ 

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ၊ မီးအပါအဝင်   

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရှိလျက်  အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေကျာ်ဇံဝင်း[၁၄/

ဘကလ(ိုင်)၁၀၃၀၀၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့ ်

ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုေရး 

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဤတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စ ာေမ းေဒ စ ာေမ း

LL.B,M.P.A,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.APsy,D.I.R,D.G.ILL.B,M.P.A,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.APsy,D.I.R,D.G.I

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)

အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄

၁
၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ခ)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၂၈)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၂၈)၊ ြမရတနာ(၇)လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဒ သန်းွဲ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၄၄၃၆၃]အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သူ ေဒ သန်းွဲ(ဇနီး)သည် (၄-၅-၂၀၁၉) 
ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဦးထင်ေကျာ[်၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၄၄၀၃၇]မှ တရားဝင ်
အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသည့် တစ်ဦးတည်းေသာခင်ပွန်းေတာ်စပ်ေကာင်း ဒဂံုမိနယ် 
တရားုံး ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၂/၃၉၅/ ၂၀၂၁၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ 
အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အပိုင်ေပးစာချပ်ရန ်
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှးဌာနမှး
         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်-၃/မာန်ေြပ၊ ေြမကွက ်
အမှတ် (၅၆၉/က)၊ ေြမဧရယိာ(၁၂၀၀)
စတုရန်းေပ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၅၆၉/က)၊  မာန်ေအာင်လမ်း၊ 
၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊  သာေကတမိ 
နယ်၊ ေဒ ဖွားစိန် (CF-၀၆၄၉၅၉)  
အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက်  ေဒ ဖွားစိန် (မိခင်)ှင့် 
ဦးေအာင်သိန်း (ဖခင်)တို အသီးသီး 
ကွယ်လွန်ကသြဖင့ ်  ဦးတင့်ခိုင်[၁၂/
သကတ(ိုင်)၁၀၈၁၁၆]၊ ေဒ ြမင့်ြမင့ ်
ေအး [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၄၀၂၁]၊   
ဦးဝင်းေဇာ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၈ 
၇၈၇]တိုမှ သားသမီးများ ေတာ်စပ် 
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊  ထပ်ဆင့် 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊  ဂရန် 
မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  
စာချပ်ှင့ ်စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်  
ကွက်ရန်ရိှပါက  တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ် 
ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်  
ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ  
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၅၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၃၉၉)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ဦးသန်းေမာင်အမည်ေပါက် 
ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုမမိကိိယ်ုတိင်ု 
စမီခံန် ခဲွေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အေပါင်အံှပိင်ုဆိင်ုမ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
မ က်ဟဝန်ခံသူြဖစ်သည့ ်ဦးေအာင်ေအာင ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၉၈၆၀]ကိုင်ေဆာင်သ ူ
သည် အမှတ်(၁၄၃၁)၊ ေငွဇင်လမ်း၊ (၅၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုေတာင်မိနယ်တွင် ေနထုိင်ေသာ 
ဦးေအာင်ေအာင်ထံမ ှက ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွေပး ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်၍ ပိုင်ေရးပိုင်ခွင့ ်ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိ၍ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုဆက် 
လက်၍ ချပ်ဆိုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ
ေဒ မီမီေအာင်ေဒ မီမီေအာင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၀၀၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၀၀၁)
အမှတ်(၄၈၄)၊ မင်းေကျာ်ပျခံျလီမ်း၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ အမှတ်(၄၈၄)၊ မင်းေကျာ်ပျခံျလီမ်း၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၀၈၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၀၈၄၀၀

ေသွးသည် အသက်ေသွးသည် အသက်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
က န်ေတာ် ဦးလ  င်မင်းဦး[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၇၇၅၄]သည် ေဒ ကျင်ြမ 

(ဘ)ဦးစံသိန်း[၁၄/လပတ(ိုင်)၀၀၂၇၇၄]   ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည ်

ဆိုေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်ရှ ိေရ ထန်းပင်ကွန်ဒို၏ 4th Floor 

Room No.4/A ေရမီးစုံ (Full Decoration)ပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန ်တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားသည် ကန်ကွက်ိင်ုေသာ 

ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ (၇)ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့အ်ညီ အေရာင်းအဝယ်အား 

အပီးတိုင ်ချပ်ဆိုြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

ဦးလ  င်မင်းဦးဦးလ  င်မင်းဦး

အမှတ်(၉)၊ မဟာေဘာဂ(၃)လမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၉)၊ မဟာေဘာဂ(၃)လမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၁၀၈၀၉၇၊ ၀၉-၄၂၁၀၆၃၄၉၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၁၀၈၀၉၇၊ ၀၉-၄၂၁၀၆၃၄၉၆

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအးေအးလှ[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၁၅၉၈]သည် 

"ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဗိုလ်ချပ်ေကျးရာ၊ သဲတန်းပိုင်း 
နယ်ေြမ(၃)လမ်းရိှ ေြမကွက်အမှတ်(၇၃/ခ)-ေပ(၂၀x၉၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၄)-
ေပ(၂၀x၉၀)ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၇၅)-ေပ(၄၀x၉၀)ရှိ ဘိုးဘပိုင် ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရိှ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရအပါအဝင် ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံး"တိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူဟ ုအဆိုြပသူ 
ဦးကိုကိ[ု၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၃၆၇၂] ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ် 
သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုသည့် စာချပ်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ သတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွးမည်ြဖစ်ေကာငး် 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၂၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၂၉၉)
အမှတ်(၅၁)၊ မိသစ်(၁)လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၁)၊ မိသစ(်၁)လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၀၈၅၆တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၀၈၅၆

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ သီလလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၆၄)ေန (၁)ဦးတင်ထွန်း[၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၀၃၂၇၆၆]၊ (၂) ေဒ သန်းသန်းဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၀၁၉၆]၊ (၃) ေဒ ခင်ခင်ဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၀၁၄၇] တို၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားသည် ၎င်းတိုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုေသာ အမှတ်(၉၆၄)၊ သလီလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် (၈)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရန်အတွက ် Developer Company 
၏ Chairman ြဖစ်သူ ေဒ တင်မုိးမုိးထွဏ်း[၉/မနမ(ုိင်)၀၆၁၂၅၃]ကုိင်ေဆာင်သူှင့် (၄-၈-၂၀၁၈)ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူဝန်ခံကတိြပ 
စာချပ်ချပ်ဆုိခ့ဲကပါသည်။ ထုိသုိချပ်ဆုိခ့ဲကရာတွင် စတင်စာချပ်ချပ်ဆုိသည့် (၄-၈-၂၀၁၈)ရက်မှစ၍ (၄)လအတွင်း အဆုိြပပံုစံငယ်      
ခွင့်ြပမ ရရှိေအာင် Developer ဘက်မှ ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး သတ်မှတ်ထားေသာ အလိုက်ေငွများကို သတ်မှတ်ကာလတွင ်     
ထပ်မေံပးအပ်မည်ဟေုဖာ်ြပပါရိှေသာ်လည်း Developer Company ၏ Chairman ြဖစ်သ ူေဒ တင်မုိးမုိးထွဏ်းမှ ေပးအပ်ရန် ပျက်ကွက် 
လျက်ရှိေနသည်မှာ ယေနထိတိုင်ြဖစ်ပါသည်။ Developer ဘက်မှ ၎င်းတိုဝန်ခံကတိြပချပ်ဆိုထားခဲ့ေသာ စာချပ်အား စတင်၍ 
ေဖာက်ဖျက်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယေနအချန်ိထ ိDeveloper ဘက်မှ  လာေရာက်ဆက်သွယ်ခ့ဲြခင်းလံုးဝမရိှပါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေြမပိင်ုရှင်များှင့ ်
Developer တို (၄-၈-၂၀၁၈) ရက်တွင် ဝန်ခကံတြိပချပ်ဆိထုားေသာ စာချပ်အား Developer ဘက်မှ စတင်ေဖာက်ဖျက်ခဲပ့ါေသာေကာင့ ်
ချပ်ဆုိထားေသာ စာချပ်သည် ပျက်ြပယ်သွားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ Developer Company ထံမှ ကိပွင့်တုိက်ခန်းဝယ်ယူထားသူ 
များရိှပါက Developer Companyှင့် သာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် ထိုကိစ များသည် ေြမပုိင်ရှင်များှင့် လံုးဝသက်ဆုိင်ြခင်း 
မရှိေသာေကာင့် ေြမပုိင်ရှင်များမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် ေြမပုိင်ရှင်များသည် မိမိတိုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ 
ေြမကွက်ေပ တွင် မိမိတိုစိတ်ကိက်လွတ်လပ်စွာစီမံခန်ခွဲမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၀)၊ (အလျား ၄၂ေပxအနံေပ ၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၇)ဧက၊ 
(၂၅၂၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရိှ ေဒ ြမင့်ြမင့်(BQ-၀၀၂၂၃၆)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၇၄)၊ သခင်ခင်ေဇာ်(၁)လမ်း၊ (၁)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ် 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များ အားလုံးတိုအား ေဒ ြမင့်ြမင့်ထံမှ 
ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်၏ (၂၈-၆-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၄၆၃၃/၂၀၂၁ြဖင့် ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
ရယူထားပီးေနာက ်ဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ေဌးေဌးေရ (ဘ)ဦးဘေရ  
[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၅၇၉၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ သီတာေအာင်[၁၄/ 
မအပ(ိုင်)၂၁၉၆၄၉]မှ  အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့ ်  စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အမ်ိေြမှင့ပ်တ်သက် 
၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိကုန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို ဤေကာ်ြငာ 
စာပါရိှသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း  ခုိင်လံုေသာ  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 
တကွ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အိမ်ေြမအေရာင်း အဝယ် 
ြပလုပ်ြခင်းအား  ဥပေဒှင့်အညီ  အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီတာေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သီတာေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ အင်ကင်းမာလ်(LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်(LL.B)ေဒ အင်ကင်းမာလ(်LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၁၅၇၈၁) (စ်-၁၂၇၅၁)(စ်-၁၅၇၈၁) (စ်-၁၂၇၅၁)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂
အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၁၁၊ ေြမကွက်အမှတ် 
၅၇၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် ၅၇၈၊ 
ဒု  ဝတီလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ် 
(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (ဦးေမာင်ေမာင်ရီ) 
(CG-၀၂၀၆၈၄) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား  အမည်ေပါက်  ဦးေမာင် 
ေမာင်ရီ (CG-၀၂၀၆၈၄)အား  တရားပိင် 
ထားကာ ဦးေသာ်လင်းဝင်း၊   ေဒ ေအး 
ေအးသက်မှ တရားလိုြပ၍   ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊    တရားုံးတွင ်
ပဋိညာ်အတိုင်း    အေရာင်းအဝယ ်            
မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ြဖင့် 
တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ အိုင်ဒီကရီရရှိခဲ့သြဖင့ ်
တရား ံးြဖစ်ေသာ ဦးေမာင်ေမာင်ရကီိယ်ု 
စား ဘီလစ် ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည ်[၁၂/ဒပန 
(ိုင်)၀၂၈၃၄၂]မှ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)
မိနယ် တရားုံး၏ တရားမကီးမ အမှတ် 
၂၇/၂၀၁၈ ၏ ၃၀-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါ ဒဂု ံ
မိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 
ကိးကာ(၁)လမ်း၊ အမှတ်-၁၂၃၇ ေန 
တရား ပိ င ် ဦးေမာင ် ေမာင ် ရီအေပ  
ပဋိညာ်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံ
တင်စာချပ်ေပးေစလုိမ အုိင်ဒီကရီ ချမှတ် 
သည့်  အမိန်စီရင်ချက်၊  တရားမဇာရီမ  
အမှတ် ၁၄/၂၀၁၈၏ ေနစ်မှတ်တမ်း၊ 
ဘီလစ်အရာရိှခန်အပ်ေကာင်း အေကာင်း 
ကားစာတိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ 
တစ်ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ ၁လုံးရှိပီး 
ဦးေသာ်လင်းဝင်း၊ ေဒ ေအးေအးသက ်
မသိားစေုနထိင်ုပါသည်။ သိုပါ၍ ဦးေမာင် 
ေမာင်ရီ အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)၊ ကွင်းအမှတ် (၂၅)၊ ဗိုလ်ချပ်ေရနံစက်ကွက်၊  ေအာင်ချမ်း 

သာ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ရာွန်လမ်း၊ အမှတ်-၄၆၃-ဘီဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှိ (လ/န 
၃၉) ရပီး ေြမကွက်အပါအဝင ်ယင်းေြမကွက်ှင့ ်စပ်လျ်းသည့် ေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
အား ေရာင်းချသ ူဦးေအာင်ိုင်မိုး[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၀၇၈၂]မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနရက်မှစ၍ (၇) 
ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းများမူရင်းှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေန  
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ှင်းအိေကျာ် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၃၉၆၃] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ှင်းအိေကျာ် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၃၉၆၃] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B.,D.B.L,D.M.L) ေဒ ခိုင်ဇင်သက် (LL.B,LL.M) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်(LL.B.,D.B.L,D.M.L) ေဒ ခိုင်ဇင်သက် (LL.B,LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၃၃၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၃၃၉)

The Solution  Power Law Firm The Solution  Power Law Firm 
အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာေအးြမလမ်း၊ 

အမှတ်-၆၉၇(က)ှင့် ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ေရချမ်းအိုး(ေြမာက)်၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၂)၊ ေမတ ာမွန်လမ်း၊ ရတနာပန်းမိုတယ်တိုတွင် 
ေနထိင်ုေသာ ဦးကိကုိုိင်ု[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၆၄၃၃၅]ှင့ ်ေဒ ခင်ေလးြမင့[်၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၁၉၄၆၉]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ဦးကိုကိုိုင[်၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၄၃၃၅]ှင့် ေဒ ခင်ေလးြမင့[်၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၉၄၆၉]တို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေကျာ ်
ေဇယျာပိင်ု(ဘ) ဦးကိကုိုိင်ု[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၃၈၀၉၀]သည် မဘိများ၏ဆိဆုုံးမမ ကိနုာခြံခင်းမရိှဘ ဲမမိ၏ိသေဘာဆ အေလျာက် 
မိဘများခွင့်မလ တ်ိုင်သည့်ကိစ ရပ်များအား ြပမူေဆာင်ရက်သွားပါသြဖင့ ်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်
ေနာက်ေနာင် ေမာင်ေကျာ်ေဇယျာပိင်ုှင့ပ်တ်သက်သည့က်စိ အဝဝအား ဦးကိကုိုိင်ုှင့ ်ေဒ ခင်ေလးြမင့မ်သိားစမှု လုံးဝ(လုံးဝ)
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅)
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အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
နတ်တလင်းမိနယ်၊ တာပွန် 

အထက၊ နဝမတန်း(B)မှ မခိုင်ှင်းေဝ 

၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးစန်းေမာင် [၇/

မညန(ိုင်)၀၁၃၄၄၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးစန်းေမာင်ဦးစန်းေမာင်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် ၂/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ် ၉/ခ-၁၊ 
ဧရိယာ (ဝ.၁၂၄)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၉/ခ)၊ ေကျာက်ကုန်းလမ်း၊ (၁၄) 
ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမ အမျိးအစား 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ အမည်ေပါက် ေဒ ရီ 
[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၆၇၂၄] ေြမကွက်အား 
(မိခင်)ေဒ ရီှင့ ် (ဖခင်)ဦးေစလယား(ခ)
စေလယားတုိ ကွယ်လွန်သြဖင့ ်      သားသမီး 
များြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးတင်လှ(ခ)ချန်တရာ၊  
(၂) မအွန်မာရာနီ(ခ)မလှလှရီ၊ (၃) ဦးေမာင် 
သန်း(ခ) ဂိပုါလ၊ူ   (၄) ဂိမုင်ဒါ(ခ)ဦးထွန်းေဝ၊ 
(၅) စရာရှာ(ခ)မစန်းြမင့်၊ (၆) ေဒ လှကည်၊ 
(၇) ဦးတင်ေမာင်ေဌး၊ (၈)ဦးရင်ေဌး၊ (၉) ဦးခင် 
ေမာင်ေအးတို ေမာင်ှမ (၉)ဦးသာလ င် 
တရားဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်း 
ကျန်ိလ ာများ၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊  ေသဆုံး 
မ လက်မှတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းတို 
တင်ြပ၍ ၎င်းတိုထံမ ှအေထွေထွကိုယ်စား 
လှယ် လ ဲစာအမှတ် ၈၈၁၃ (၈-၁၁-၂၀၂၁)၊ 
၈၈၁၄ (၈-၁၁-၂၀၂၁)၊ ၈၈၁၅ (၈-၁၁-၂၀၂၁)
တုိြဖင့် ရသူ ဦးမင်းတလေထာ[၈/ခမန(ုိင်) 
၁၁၄၆၉၉]မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ေကညာမှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့ ်
အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက ်
ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍ (၇) ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၁၈အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၁၈

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃၂၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃၂
ကွယ်လွန်သူ ဦးသိန်းေဆွ၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ဦးသိန်းေဆွ၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ 

ေဒ ကည်ကည်ေဆ ွ           ___________          ေလ ာက်ထားသူ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အပိုင်(၁၇)၊ 

ကံ့ေကာ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၄)တွင် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးသိန်းေဆွ၏ ကျန်ရှိ 
ရစ်ေသာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ကွင်းအမှတ်(၅၃၅/ဘီ)၊ အုပ ိိုး 
ေြမာက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၇၉)ရှိ ဧရိယာ(၂.၀၁၃) ဧကအေပ ၌ အေမွဆက်ခံခွင့် 
လက်မှတ်ထတ်ုေပးပါမည့အ်ေကာင်းှင့ ်၎င်း၏သမီးြဖစ်ေသာ ေဒ ကည်ကည်ေဆကွ 
အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒေလ ာက်ထားချက်ရှိသြဖင့် ဤအမ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၅ ရက်ေန )တွင် ဆိုင်ဆိုကားနာရန် 
ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ် ထိုကွယ်လွန်သူ  ဦးသိန်းေဆွ၏  ကျန်ရှိရစ်ေသာ 
ပစ ည်းတွင် အကျိးစီးပွားတစ်ခခုသုက်ဝင်သည်ဟအုဆိရိှုသ ူခပ်သမ်ိးသတူိုအား အဆိပုါ 
အမ တွင် ၎င်းတို(လာေရာက်ေလ ာက်ထားသူ ဆိုင်ဆိုရန်သင့်ေလျာ်မည်ဟုအထင ်
ရှိလ င်)ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၅ ရက် 
ေန )တွင် မိမိတုိကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိတုိကေနရာတကျအမိန်ေပးထားသူ 
ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးဦးြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ လာေရာက်ဆိင်ုဆိရုန်ှင့ ်အေမဆွက်ခ ံ
ခွင့်လက်မှတ်စာမထုတ်ေပးမ ီသက်ဆိုင်ရာအမ တွဲအား ကည့် ရန် အေမွဆက်ခံြခင်း 
အက်ဥပေဒပဒ်ုမ ၂၁၈ ှင့အ်ည ီယခမုန်ိကားဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ ယင်းကဲသ့ို လာေရာက် 
ြခင်းမရှ ိပျက်ကွက်ခဲ့လ င် ုံးေတာ်ကဆိုခဲ့ေသာ ေဒ ကည်ကည်ေဆွ၏ ေလ ာက်လ ာ 
အေပ တွင် စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် အမ အေကာင်းအရာတွင် စီရင်ချက်ချမှတ ်
လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၈)ရက်ေန၌ ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ချစ်ကိုကို) (ချစ်ကိုကို)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊  ၂၀၂၁

“တရားဝင် အကင်လင်မယားအြဖစ်မှကွာရှင်းြပတ်စဲ“တရားဝင ်အကင်လင်မယားအြဖစ်မှကွာရှင်းြပတ်စဲ

 ပီးစီးပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း” ပီးစီးပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မသ င်မင်းေကျာ[်၁၃/တကန(ိုင်)၂၈၅၂၃၉]ှင့် 

ဦးချမ်းြမသူ [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၁၈၁၆]တိုသည်(၈-၈-၂၀၁၇)ရက်မှစ၍ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ခင်မာလာ(စ်-၈၅၂၀) ေရှေမှာက်၌ တရားဝင် 
ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မသ င်မင်း 
ေကျာ်သည် ဦးချမ်းြမသူှင့် ပတ်သက်ေသာ    မည်သည့်ကိစ အဝဝကိုမှ     
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း၊ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မသ င်မင်း 
ေကျာ်ှင့် ၎င်းမိသားစု၏ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစမည့်လုပ်ရပ်များ တစ်စုံ 
တစ်ခု လုပ်ေဆာင်ခ့ဲပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယ ူေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဦးချမ်းြမသူှင့်ပတ်သက်သူ အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

မသ င်မင်းေကျာ်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရမသ င်မင်းေကျာ်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်-၆၃/၅(ဘ)ီ၊ (အလျား ၁၁.၅x အနံ ၄၈)ေပရိှ တုိက်ခန်းှင့်တကွ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ခင်ေအးမ[ူ၇/နတလ 
(ိုင်)၀၈၇၈၁၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် 
ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ရာ အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက် 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား(မူရင်း)
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပီး သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထွန်းလင်းေမာင်(LL.B, DIL, DBL) ေဒ အင်ကင်းခိုင်(LL.B, DIL)ဦးထွန်းလင်းေမာင(်LL.B, DIL, DBL) ေဒ အင်ကင်းခိုင(်LL.B, DIL)

     အထက်တန်းေရှေန   အထက်တန်းေရှေန     အထက်တန်းေရှေန   အထက်တန်းေရှေန
     (စ်-၄၇၉၉၉)   (စ်-၅၂၂၈၃)     (စ်-၄၇၉၉၉)   (စ်-၅၂၂၈၃)
အမှတ်(၈၅၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်(၈၅၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၄၇၀၆၀မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၄၇၀၆၀

“တရားဝင် အကင်လင်မယားအြဖစ်မှကွာရှင်းြပတ်စဲ“တရားဝင ်အကင်လင်မယားအြဖစ်မှကွာရှင်းြပတ်စဲ

 ပီးစီးပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း” ပီးစီးပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
 ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊ ဓမ စိ ာလမ်း၊ အမှတ်(၇၉)

ေန ကိုဖိးေဇာ်ေအာင်(ဘ) ဦးစိန်ဝင်း  [၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၇၁၅၂]ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဓမ ရာဇာ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၈၅)ေန မြမတ်သိမ့် 

ခိင်ု(ဘ) ဦးလ  င်မင်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၇၅၃၃၀]တိုသည် (၁၈-၁-၂၀၂၀)ခှုစ်မှစ၍ အကင် 

လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲ့ကရာမှ ဆက်လက်ေပါင်းသင်းေနထိင်ုရန် စတ်ိဆ  

မရိှကေတာပ့ါသြဖင့ ်(၁၀-၁၂-၂၀၂၁ )ရက်တွင် လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)မိနယ်တရားုံး၊ 

မိနယ်တရားသူကီး ဦးေအာင်သူရ၏ ေရှေမှာက်တွင ်ှစ်ဦးသေဘာတူ အကင်လင ်

မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်း ကတိစာချပ်ချပ်ဆို၍  ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ကိုဖိးေဇာ်ေအာင်ှင့ ်မြမတ်သမိ့ခ်ိင်ုတိုမှာ မည်သည့ပ်တ်သက်မ  တစ်စုတံစ်ရာမ  

မရှိေတာ့ပါေကာင်း မြမတ်သိမ့်ခိုင်ှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဖိးေဇာ်ေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးဖိးေဇာ်ေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဌ)၊ စံပါယ(်၆)

လမ်း၊ အမှတ်(၈၁၂)၊ ဦးသိန်းြမင့်၊ မေလးြမင့်တို အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၏ 
ထက်ဝက်ြဖစ်ေသာ ေြမအကျယ်ေပ(၁၅x၆၀)ရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားေသာ ေနအမ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ပု[ံ၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၆၈၀၀၂]
မှ ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှကင်းရှင်းပါေကာင်း 
ဝန်ခံပါသြဖင့် ဦးေကာင်းြမတ်ထွန်း+ေဒ ထူးေမခိုင်တိုမ ှစရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ြပည့်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီပီး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူများ  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူများ  န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ထွန်း+ေဒ ထူးေမခိုင်  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး  ဦးေကာင်းြမတ်ထွန်း+ေဒ ထူးေမခိုင်  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး  
          (H.G.P,LL.B)          (H.G.P,LL.B)
                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈)                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈)
                         ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။                                ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။       

                                                  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉                                                  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀၄)၊ 

ေရ ဟသ  ာ(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၅၀၅)၊ ဦးေကျာ်ေဌး အမည်ေပါက် ပါမစ်မရူင်းပါ ေြမအကျယ် 
ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမအကျယ်ေပ(၁၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ဝင်းကည[်၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၀၅၄၄၆၇]မှ ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံကပါ 
သြဖင့ ်ေဒ သစဲပုိင်ုမှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာ 
စာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
    န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-    န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-
   ေဒ သဲစုပိုင်  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)   ေဒ သဲစုပိုင်  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
         ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။          ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 
  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သခင်ခင်ေဇာ်(၂)

လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၃၂/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည် ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ သန်းရ[ီ၁၂/အလန 
(ိုင်)၀၁၂၆၆၂]အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေနသည့် ေပ(၄၀x၆၀) အနက်မှ 
တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြခရင်းြခမ်း/B.D.S ှင့က်ပ်လျက်ဘက်မှ ေြမကွက် 
ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက်သထူမှံ အဆင့ဆ်င့တ်ရားဝင်ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ထား 
ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ခင်မိုးေအး[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၂၅၁၀၄] 
ထမှံ ေဒ သက်ငဝုါ[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၄၄၆၉၉]က အဆိပုါ ေြမကွက်အား အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများ ခိုင်လုံစွာြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အေနာက်ကိကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗဟုိလမ်းမ၊ အမှတ် 

(၅၁၉)တွင် တည်ရိှေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၀x၅၅)ရိှ ေဒ ေအးြမင့် အမည်ေပါက်ေြမ 
ကွက်ှင့် ေြမကွက်အတွင်း ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အိမ်ှင့်ေနအိမ်ရှိ ေရ၊ မီးအပါအဝင် 
ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်း၍ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ ေအးြမင့[်၁၂/အစန(ိင်ု)၀၁၆၆၉၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေအာင်ေကျာ်မင်း 
[၇/ သဝတ(ိင်ု)၀၆၇၄၃၄]က တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု၍ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ ၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုြခင်းအား 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ 
စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများ မရိှပါက ဤပစ ည်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ် 
ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ရတနာေငွခိုင်(LL.B)ေဒ ရတနာေငွခိုင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၁၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၁၉)
B-7,R-0501, Golden City Condominium, ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ B-7,R-0501, Golden City Condominium, ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph:09-403671020,09-964437911Ph:09-403671020,09-964437911

“တရားဝင် အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ “တရားဝင ်အကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှ

ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်မွန် (၃)လမ်း၊ တုိက်(၁၀)၊ အခန်း 

(B-1)ေန ေဒ အအိိဖိး(ဘ) ဦးကိုကီး[၇/ပတတ(ိင်ု)၀၇၅၉၃၀]ှင့ ်ဦးဟန်မျိးေအာင်(ဘ) 
ဦးြမင့်ေမာင[်၇/ပတတ(ိုင်)၀၇၆၆၆၃]တိုသည် (၁၉၉၉)ခုှစ်မှစ၍ အကင်လင်မယား 
အြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ပီး သား(၁)ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ေပါင်းသင်းေနထိုင်စ ်
ဆက်လက်ေပါင်းသင်းေနထိင်ုရန် စတ်ိဆ မရိှကေတာပ့ါသြဖင့ ်(၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက်တွင် 
ကုိေဇာမ်ျိးထက် [၇/ပတတ(ိုင)်၁၂၉၉၈၈]ှင့်  မေမှင်းြဖ [၅/ကလတ(ိုင)်၀၃၄၂၇၂]
တိုအား သက်ေသအရာအြဖစ်ထားရှိကာ ှစ်ဦးသေဘာတူအကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှ
ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်း ကတိစာချပ်ချပ်ဆုိ၍ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေနာက် အဆုိပါေနတွင်ပင် 
ဦးဟန်မျိးေအာင်မှာ ေဒ အိအိဖိးှင့် သားေလးအားထားရစ်ခဲ့ပီး ေနအိမ်မှ အပီးအပိုင ်
ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ (၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက်မှ ယေနအချနိ်အထိ ဦးဟန်မျိးေအာင်မှာ 
လုံးဝဆက်သွယ်ြခင်းမရိှေတာပ့ါသြဖင့ ်ေဒ အအိိဖိးှင့ ်သားေလးတိုအေနြဖင့ ်ဦးဟန်မျိး 
ေအာင်ှင့ ်မည်သည့ပ်တ်သက်မ တစ်စုတံစ်ရာမ မရိှေတာပ့ါေကာင်း ဦးဟန်မျိးေအာင်ှင့ ်
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

မီးသတိြပ    



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၄၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၃/က)၊ ေလှာ်ကားလမ်းရှိ အလျား(၂၀ေပ)x အနံ(၆၀ေပ)
ေြမှင့် ၎င်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ှစ်(၆၀)
ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ လဲလ့ဲခ့ိင်ု[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၆၃၇၁၃]မှ ၎င်းပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ဝန်ခံလျက ်
ေရာင်းချမ အေပ  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးကေီဆာရှာဟီး[၁၃/မဆတ (ိင်ု)၀၀၇ 
၉၁၈]မှ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင ် 
မ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ကိယ်ုတိင်ု 
ဆက်သွယ်၍ ေရာင်းချသ(ူသို)က ု်ပ်ထသံို အေထာက်အထားမရူင်းစာရက်စာတမ်း 
များှင့်အတူ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးသန်းထွဋ်(LL.B)(စ်-၁၅၈၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးသန်းထွဋ်(LL.B)(စ်-၁၅၈၇၃)

အမှတ်(၄၀/ခ)၊ တေကာင်း(၂)လမ်း၊ ၅/ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၀/ခ)၊ တေကာင်း(၂)လမ်း၊ ၅/ရပ်ကွက်၊ 
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၂၈၅၂ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၂၈၅၂

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဆွလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဆွလမ်း၊ 
အမှတ်(၂၇၂)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၄၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၂)၊ အမှတ်(၂၇၂)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၄၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၇၂)၊ 

ဦးဝင်းေအာင် အမည်ေပါက်      အကျယ်အဝန်း ေပ(ဦးဝင်းေအာင ်အမည်ေပါက်      အကျယ်အဝန်း ေပ(
၁၉၁၉
၆၄၆၄x၆၀) ှစ်(၆၀)x၆၀) ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အပါအဝင် တွယ်ဆက်အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်တိုအား အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိြုပသ ူေဒ ကကလ  င်[၉/ပမန(ိင်ု)၁၂၆၉၂၄]ထမှံ အပီး 
အပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 
ထားပါ၍  အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး   ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက တရားဝင်အေရာင်း 
အဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးယ်ထွန်း(LL.B, LL.M) ေဒ မျိးေကသွယ်(LL.B, LL.M)(D.M.L) ဦးယ်ထွန်း(LL.B, LL.M) ေဒ မျိးေကသွယ(်LL.B, LL.M)(D.M.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၅၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၅၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၃၀)

တိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးတိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူး
ုံးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီမှတ်တိုင်အနီး၊ ြမန ာပန်း ခံေရှ၊ ုံးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီမှတ်တိုင်အနီး၊ ြမန ာပန်း ခံေရှ၊ 

ေခမာသီလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၂၅၆၄ေခမာသီလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၂၅၆၄

အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်းအများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း
"ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ အမှတ်(၃၈)"ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်ေပ(၂၅x၅၀)ရှိ 

ေြမမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတွင် က ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးတူမီရာေမာက်၊ ေဒ မဘီတို အမည်ြဖင့ ်မှတ်သား 

တည်ရိှလျက်ရိှေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမြဖစ်ပီး၊ ယင်းေြမေပ တွင် (၆)

ထပ်တိုက်   ေဆာက်လုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါတိုက်၏ "ေြမညီထပ်(ယာဘက်)

တိက်ုခန်း(၁)ခန်း၊ ပထမထပ်(ဝဘဲက်)တိက်ုခန်း(၁)ခန်း၊ ဒတုယိထပ်(ဘယ်၊ 

ညာ)တိက်ုခန်း(၂)ခန်း"တိုသည် ဦးတမူရီာေမာက်(AK-061402)၊ ေဒ မဘ[ီ၁၂/

မဂတ(ုိင်)၀၇၃၂၂၇]တုိသာလ င် ယေနတုိင် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစား

လျက်ရှိပီး အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ပိုင်ဆိုင်ြခင်း၊ ပတ်သက်   

စပ်ဆုိင်ြခင်း တစ်စံုတစ်ရာမရိှပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B) ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B)

 (စ်-၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂) (စ်-၅၀၄၃၀) (စ်-၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂) (စ်-၅၀၄၃၀)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
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အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ရာမေကျာင်းလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၄)၊ ဒုတိယထပ်၊ အကျယ် (၂၂ေပx၄၅ေပ) ထပ်ခိုးပါ 

တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား လက်ရှိတရားဝင်ေနထိုင ်

လျက်ရှိသည့ ်ေဒ သီသီဟန် (ဘ) ဦးတင်ထွန်း [၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၄၈ 

၅၈၃] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဇာကည်ေအးသိက်ု (ဘ) ဦးေအးသိက်ု 

[၁၃/မမတ(ုိင်) ၀၄၁၀၀၄]က အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ အေရာင်း 

အဝယ်ကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နရက်မှ (၁၀) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးလှြမင့် (LL.B)ဦးလှြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၈၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၈၁၂)

အမှတ်(၂၁၆၃)၊ ှင်းဆီ ခံလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊အမှတ်(၂၁၆၃)၊ ှင်းဆီ ခံလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇၇၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၁၉၀၊ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ 

ဦးရာဘဆီကံာ(ခ) ေအာင်ေကျာ် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ဟေုခ တွင် 

သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၇၇)ရပ်ကွက်၊ မဟာသရီလိမ်း၊ အမှတ် 

(၁၉၀)ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိမိကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ပီး 

စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ  ေဒ အိအိသွယ်[၆/ထဝန(ိုင်) 

၀၇၈၀၁၀]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၏အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လို 

သမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများ ယူေဆာင်၍ က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၏ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ 

အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

 LL.B, A.G.T.I (EP), D.B.L, D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၃၂) LL.B, A.G.T.I (EP), D.B.L, D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၃၂)

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

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

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

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉- ၇၆၅၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉- ၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉- ၄၂၅၂၈၇၁၃၄ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉- ၇၆၅၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉- ၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉- ၄၂၅၂၈၇၁၃၄

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်
 ဦးစိုင်းေနာ်ခမ်း ှင့်  မရီရီဝင်း(ခ) Lisa

 တရားလို   တရားပိင်တရားလို   တရားပိင်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ဝါးတန်းလမ်းအိမ်ရာ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ဝါးတန်းလမ်းအိမ်ရာ၊ 

အမှတ်(၇၀၃) ၇ လ ာေန (ယခုလိပ်စာမသိ) မရီရီဝင်း(ခ) Lisa အမှတ်(၇၀၃) ၇ လ ာေန (ယခုလိပ်စာမသ)ိ မရီရီဝင်း(ခ) Lisa သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ေငွကျပ်သိန်း ၅၉၉၅၅၀၀၀ (ငါးရာကိုးဆယ့်

ကိုးသိန်းငါးေသာင်းငါးေထာင်) တိတိရလိုမ ြဖင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ ်

ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  (၁၁) ရက်  (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း  ၁၀ ရက်) ေန  

မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀) နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချ 

ရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ပါ ေနရက်တွင် 

သင်တိုမလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင်တိုမျက်ကွယ်တွင်ြငငး်ချက်များကို 

ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် အမ ှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် စာရက်စာတမ်းများှင့ ် သင်တိုက  ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ် စာချပ် 

စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်တိုှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင်တို 

ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်သို  ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်တိုက  ထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်နီနီေအး)(ခင်နီနီေအး)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂၊ ေြမကွက်အ 
မှတ်-၇၆၄၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၇၆၄)၊ ပီမိုးနင်း (၄)လမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးြဖ 
ကီး(CF-၀၅၂၀၀၄)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား အမည် 
ေပါက်ဦးြဖကီး(ကွယ်လွန်)သြဖင့် ဇနီး 
ြဖစ်သူ ေဒ ေစာြမ [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၃ 
၂၈၂]ထမှံ General Power အမှတ် - ၅၂၁၇ 
/၂၀၂၁(၈-၇-၂၀၂၁)ရသူ ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း 
[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၅၅၂၈]မှဂရန်မူရင်း၊ 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊  GP မူရင်း၊ 
ေဒ ေစာြမသက်ရှိထင်ရှားရှိပီး GP မုပ် 
သိမ်းေသးေကာင်း ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း၏ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ဦးြဖကီး၏ တစ်ဦးတည်း 
ေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေဒ ေစာြမ၏ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ 
ဦးြဖကီး ကွယ်လွန်သည်မှာ မှန်ကန် 
ေကာင်း ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက် 
ခံစာ၊ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 
ဦးစီးဌာန ေထာက်ခစံာ၊ ေသစာရင်းရှာေဖ ွ
မေတွရိှေကာင်းတုိင်းြပည်သူကျန်းမာေရး 
ဦးစီးဌာန၏ ြပန်ကားစာ၊ အိမ်ေထာင်စု
လူဦးေရစာရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ေြမပုံကူးှင့် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိ 
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊   သံလ က် 

စွန်းေန  က န်ေတာ်  ဦးဝင်းသန်း[၁၂/

ဗတထ(ိုင်)၀၂၂၇၇၉]၏သမီးြဖစ်သူ 

မဝငး်ဝါဝါဖူး(ခ)      မဝင့်ဝါဝါဖူးမာှ 

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ေြမကွက်ပိုင်ရှင်များသိရှိရန်ေြမကွက်ပိုင်ရှင်များသိရှိရန်
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မ ဇုန်ရှိ ေြမကွက်ပိုင်ရှင်ှင့ ်

လပ်ုငန်းရှင်များ သေိစအပ်ပါသည်။ ဝါးတစ်ရာစက်မ ဇန်ုအတွင်း ပျက်စီး 

ယိုယွင်းလျက်ရှိသည့ ်လမ်းများကိ ုလူကီးမင်းတို၏ ထည့်ဝင်ေငွှင့ ်

ဇုန်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့်    ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ မိမိတိုပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက် 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်းအား တိကျစွာ သိရှိိုင်ရန်အတွက် ေြမချပါမစ် 

မိတ (သုိမဟုတ်) ဂရန်မိတ ှင့်တကွ ဤစက်မ ဇုန်စီမံခန်ခဲွေရးေကာ်မတီ 
ံုးသုိ (၁၀-၁-၂၀၂၂) (တနလ  ာေန)အေရာက် ေပးပုိဆက်သွယ်ကပါရန် 

ှင့် လူကီးမင်းတို၏ ေြမကွက်အတွင်းရိှ ကိင်ုးပင်/ြမက်ပင်များအားလည်း 

မီးေဘးအ ရာယ်စိုးရိမ်ရသည့်အတွက် အြမန်ဆုံးရှင်းလင်းေပးပါရန ်

အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

စက်မ ဇုန်(၁)စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီစက်မ ဇုန်(၁)စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ

အမှတ်(၄၂/၉၀)(D)၊ စက်မ လမ်းမကီးှင့် အမှတ်(၄၂/၉၀)(D)၊ စက်မ လမ်းမကီးှင့ ်

ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၃၆၁၂၅၆၂၊ ၀၉-၄၀၉၇၁၉၉၀၁ဖုန်း-၀၁-၃၆၁၂၅၆၂၊ ၀၉-၄၀၉၇၁၉၉၀၁

Grade 10 & 11Grade 10 & 11

Home TuitionHome Tuition

(Mobile Banking O.K)(Mobile Banking O.K)

Ph: 09-5099203Ph: 09-5099203

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၇၂၁-င)၊ ဧရိယာ (၁.၉၇၄)ဧက၊ (အလျား ၄၃၀ေပxအနံ၂၀၀ေပ) ရှိ ေြမအမျိးအစား-
ှစ်(၃၀) ေမွးြမေရးေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်များအား 
အမည်ေပါက် ဦးေသာင်းေဖ[၁၄/လပတ(ိုင်)၀၃၂၅၉၂]က  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံ၍ ေရာင်းချသြဖင့ ်က န်မ၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါပီး (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမူရင်း ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ တင်ဝင်းြမင့် (LL.B)ေဒ တင်ဝင်းြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၄၂/၁၉၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၄၂/၁၉၈၉)
တိုက်(C) ၊ အခန်း(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ (၂၇) ရပ်ကွက်၊ တိုက်(C) ၊ အခန်း(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ (၂၇) ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၉၊    ေြမကွက ်
အမှတ် ၁၃၂၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၁၃၂၈) ၊ ပုန်းညက်မိင်လမ်း၊ (၄၉)ရပ် 
ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
(ေဒ ခင်ေဌး BY -004126)အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) ေြမအား 
အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ေဌး(မိခင်)ှင့ ် 
ဦးေမာင်ု(ဖခင်)တိုအသီးသီးကွယ်လွန ်
သြဖင့ ်သားများြဖစ်ေသာ ဦးမင်းဦး [၁၂/
မရက(ိုင်)၀၂၄၃၉၀]၊ ဦးမင်းလွင်[၁၂/
မရက(ိုင်)၁၁၀၁၅၈]တိုမှမိခင်ေဒ ခင် 
ေဌး၏ ေသစာရင်းမိတ မှန်၊ ဖခင်ဦးေမာင် 
ု၏ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ မိမိတို(၂)
ဦးမှလွဲ၍   အြခားအေမွစား     အေမွခံ၊ 
ကိတ ိမေမွးစားသားသမီး      တစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ  မကျန်ရှိပါေကာင်းှင့ ်
မိမိတိုသာလ င် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင  ်
ေကာင်း ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍ ဦးမင်းဦး၊ 
ဦးမင်းလွင ်တိုမှပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ် 
ချပ်ဆိရုန်၊ စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ှင့် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 
ကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးြမင့်ေဆွဦးြမင့်ေဆွ
အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်

သူငယ်ချင်း ဦးြပည်စိုး၏ ဖခင် ဦးြမင့်ေဆွသည် ၂၇-၁၂-

၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

စစ်တက သိုလ် အမှတ်စ်(၃၃)မှ သူငယ်ချင်းမိသားစုများစစ်တက သိုလ် အမှတ်စ်(၃၃)မှ သူငယ်ချင်းမိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ

အသက်(၁၀၂)ှစ်
ဆရာ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး(ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး)

၏မိခင်ကီး  ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမ ူသည ်၂၈-၁၂-၂၀၂၁ရက(်အဂ   ါေန ) 

နနံက် ၈နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူ

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးေကျာ်ကိုကိုရှိန်း - သိရီသုဓမ သိဂ    ေဒ မိုးြပည့်ြပည့်ဖိး

မုံရာဆရာမိုး(တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ အီကူးေဒ အီကူး

အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး-ဂရတ်ိေဝါတိင်ုးရင်းေဆးဝါးထတ်ုလပ်ု 

ေရးပိုင်ရှင်(ဒုတိယဥက   ၊ ြမန်မာိုင်ငံ တိုင်းရင်းေဆးဆရာ 

အသင်း-ဗဟို)၏ မိခင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၈ 

နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့ ် 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 

သည်။                  ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း၊

(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ အီကူးေဒ အီကူး

အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး-ဂရတ်ိေဝါတိင်ုးရင်းေဆးဝါးထတ်ုလပ်ု 

ေရးပိုင်ရှင(်အတွင်းေရးမှး၊ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးပညာ

ရပ်ဆိုင်ရာအကံေပးအဖွဲ)၏ မိခင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 

နနံက် ၈ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သရိှိရပါ 

သြဖင့ ် ကျန်ရစ်သ ူမသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရ 

ပါသည်။             ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ

အကံေပးအဖွဲ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူးေဒ အီကူး

အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်
ဦးေမာင်ေမာင်ဦး-ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ ်

ေရးပိုင်ရှင ်(ဥက   ၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်

ေဆးပစ ည်းလပ်ုငန်းရှင်များအသင်း)၏ မခိင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက် နနံက် ၈ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သရိှိရပါ 

သြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 

သည်။                  ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်

ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

စာ  အုပ်  စာ  ေပ  လူ   မိတ်  ေဆွ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၉၊  ၂၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင်ဟန်ဦးတင်ဟန်
ေရ ေခတ်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံးကစားသမားေဟာင်းေရ ေခတ်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံးကစားသမားေဟာင်း

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသားေဘာလုံးအသင်းနည်းြပေဟာင်းြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသားေဘာလုံးအသင်းနည်းြပေဟာင်း

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ေရ ေခတ်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံးကစားသမားေဟာင်း၊ ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်

အမျိးသား ေဘာလုံးအသင်းနည်းြပေဟာင်း ဦးတင်ဟန်သည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန) 

နံနက်  ၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 အားကစားှင့် လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန အားကစားှင့ ်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး

 ှင့် ှင့်

 အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှအရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးမထုေနာ်ဦးမထုေနာ်
ေကာင်းခါး(ကီးကပ်ေရး)ြပည်သူစစ်(ဌာေန) ေကာင်းခါး(ကီးကပ်ေရး)ြပည်သူစစ(်ဌာေန) 

အဖွဲေခါင်းေဆာင်အဖွဲေခါင်းေဆာင်

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
 ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)၊ ကွတ်ခိုင်မိနယ်၊ 

ေကာင်းခါးေကျးရာေန ေဒ ဂျာမိင်ု၏ခင်ပွန်း ဦးမထေုနာ် 

သည် ေကာင်းခါးရှိ ေနအိမ်၌ ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ (ကာသ 

ပေတးေန ) နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီခန်၌ ကွယ်လွန်သွား 

ေကာင်းသိရှိရ ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ 

ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးြမင့်လ  င်(ငိမ်း)-ေဒ ခင်သန်စင်ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးြမင့်လ  င်(ငိမ်း)-ေဒ ခင်သန်စင်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ရှမ်း/ေြမာက်ေဒသမှ   ကချင်တိုင်းရင်းသား 

ေခါင်းေဆာင် ဒဝူါကီး ဦးမထေုနာ်ကွယ်လွန်ေကာင်း 

ကားသိရပါသြဖင့်   မိသားစုှင့ ်ထပ်တူထပ်မ  

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးြမင့်လ  င်(ငိမ်း)မိသားစုဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးြမင့်လ  င်(ငိမ်း)မိသားစု

ဗိုလ်မှးကီးမျိးချစ်(ငိမ်း)မိသားစုဗိုလ်မှးကီးမျိးချစ(်ငိမ်း)မိသားစု

ရှမ်း/ေြမာက်မိသားစုရှမ်း/ေြမာက်မိသားစု

ဦးသန်းဝင်းဦးသန်းဝင်း
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန(ဝန်ကီးုံး)ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန(ဝန်ကီးုံး)

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်
ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ (စီ/၁၄)လမ်း၊  တိုက်(၃၇)၊ အခန်း 

(၁၀၃)ေန ေဒ လှလှြမင့်၏ခင်ပွန်း၊  ေဒ ခင်လှဝင်း၏အစ်ကို၊ 
ဦးမင်းေဇာ်-ေဒ ခင်ေကျာ့ဝင်း၊ ဦးေဇာ်မင်းေအာင်-ေဒ သီတာ 
ေအးဝင်း၊ ဦးေကျာ်စုိးဝင်း၊ ဦးေကျာ်ဆန်းဝင်း-ေဒ သူသူလ  င်တို၏ဖခင်၊ 
ေမာင်လ မ်းထက်ေအာင်၊ ေမာင်ဟိဏ်းထက်စံ၊ မြမတ်မွန်ေကျာ ်
တို၏အဘိုးသည် ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၄:၂၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနမွန်းလဲွ ၂နာရတွီင် ကျစီသုသုာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 
အေပါင်းတိုအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်မမ(ခ)ေဒ ခင်စ ာဝင်းေဒ ခင်မမ(ခ)ေဒ ခင်စ ာဝင်း
အသက်(၇၀)အသက်(၇၀)

ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိုင်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ငဝုါလမ်း၊ အမှတ်(၄၅)ေန (ဦးလှမင်း-ေဒ ယ်ယ်ေမ)တို၏သမီး၊ 

ဦးတင်ထွဋ်၊ ေဒါက်တာeာဏ်ထွန်း-ေဒ ခင်ထားရ၊ီ ဦးခင်ေမာင်သန်း 

တို၏ညီမ၊ ဦးခင်ေမာင်ေမာင်၊ [ဦးခင်ေမာင်ေထွး(ခ)သဲသဲ]တို၏ 

အစ်မ၊ တူ/တူမ ေလးေယာက်တို၏အေဒ သည်  ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက် ညေန ၃:၃၀ နာရတွီင် ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် ထိန်ပင် 

သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိး

မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ 

ကားများ မွန်းလွဲ၁နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးြမင့်ဦးစိုးြမင့်
ြမန်မာ့အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်း(ငိမ်း)ြမန်မာ့အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်း(ငိမ်း)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ 

(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၆)ေန (ဦးဆိုင်-ေဒ လှစိန်)တို၏သား၊ (ဦးေထွး- 

ေဒ ငမ်ိး)တို၏သားသမက်၊ (ေဒ တင်ေအး)၏ခင်ပွန်း၊ ဦးဗိလ်ုဗိလ်ုဦး- 

ေဒ စန်းစန်းြမင့၊် ဦးခင်ေမာင်ထူး-ေဒ မိုမိုလွင်တို၏ဖခင်၊ ေမာင်ေကာင်း 

ွန်ေဇာ်၊ ေမာင်ထက်ပိုင်ဟိန်း၊ ေမာင်လင်းထက်ေအာင်၊ ေမာင်မင်း 

သူခန်တို၏အဘိုး ဦးစိုးြမင့်သည ်၂၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂:၅၅ 

နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၉-

၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအပ် 

ပါသည်။                                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ မျိးသိမ့်ေဒ မျိးသိမ့်

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
(စက်ရှင်မင်းကီး ဦးဘချစ် - ေဒ ခင်မမ)တို၏ သမီး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ် 

မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အင်းယားလမ်း၊ အမှတ်(၈၂)ေန (ဦးေကျာ်ေသာင်း)၏ဇနီး၊ 

ဦးမုိးေကျာ်ေသာင်း၊ ေဒ မုိးမုိးေကျာ်ေသာင်း၊ ေဒ ဝင်းဝင်းေကျာ်ေသာင်း၊ ေဒ ပုလဲ 

ေကျာ်ေသာင်း၊ ဦးဝင်းပိုင်ေကျာ်ေသာင်း တို၏ချစ်လှစွာေသာ မိခင်ေဒ မျိးသိမ့် 

အသက်(၈၉)ှစ်သည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ထိင်ုးစေံတာ်ချန်ိ နနံက် ၄:၅၀ နာရတွီင် 

ဘန်ေကာက်မိ၊ SAMITIVEJ SUKHUMVIT HOSPITAL ၌ ကွယ်လွန် သွားေကာင်း 

သိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးရဲထွဋ်(ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး - ငိမ်း)၊ ဇနီး ေဒ ခင်စ ာထွန်းဦးရဲထွဋ်(ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး - ငိမ်း)၊ ဇနီး ေဒ ခင်စ ာထွန်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင်ဟန်ဦးတင်ဟန်
ေရ ေခတ်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံးကစားသမားေဟာင်းေရ ေခတ်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံးကစားသမားေဟာင်း

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသားေဘာလုံးအသင်းနည်းြပေဟာင်းြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသားေဘာလုံးအသင်းနည်းြပေဟာင်း

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ေရ ေခတ်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံးကစားသမားေဟာင်း၊ ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင ်အမျိးသားေဘာလုံးအသင်းနည်းြပေဟာင်း ဦးတင်ဟန်သည် 

၂၇-၁၂-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) နံနက် ၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူမသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဦးေကျာ်ဆန်း၊ ဦးေကျာ်ဦးဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဦးေကျာ်ဆန်း၊ ဦးေကျာ်ဦး

ဦးေကျာ်ဆန်းဦး၊ ဦးစိုးေအာင်၊ ဦးေဌးေအာင်ဦးေကျာ်ဆန်းဦး၊ ဦးစိုးေအာင်၊ ဦးေဌးေအာင်

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

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

ပါေမာက  ေဒါက်တာသန်ိးေမေစာ၊ ပါေမာက ချပ်၊ ေဆးဝါးတက သိလ်ု 
(မ ေလး)၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး ေဒ ခင်ခင်သိန်း(စစ်ေတွ) အသက် 
(၈၉)ှစ်သည် ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) ညေန ၆:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။

ပါေမာက ချပ်ှင့်ပါေမာက ချပ်ှင့်
အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများအရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ

ေဆးတက သိုလ်(၁)ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)ရန်ကုန်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးမထုေနာ်ဦးမထုေနာ်

ေကာင်းခါး(ကီးကပ်ေရး)ြပည်သူစစ်(ဌာေန)အဖွဲေခါင်းေဆာင်ေကာင်းခါး(ကီးကပ်ေရး)ြပည်သူစစ(်ဌာေန)အဖွဲေခါင်းေဆာင်

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)၊ ကွတ်ခိုင်မိနယ်၊ ေကာင်းခါးေကျးရာေန 

ေဒ ဂျာမိုင်၏ခင်ပွန်း ဦးမထုေနာ်သည် ေကာင်းခါးေနအိမ်၌ ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ 
(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ 
သြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးြမင့်လ  င်(ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးြမင့်လ  င်(ငိမ်း)
 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး(ငိမ်း) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး(ငိမ်း)
 လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
 ှင့် အေရှေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မိသားစု ှင့် အေရှေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မိသားစု

ဗိုလ်ကီးေမာင်မိုး(ငိမ်း)ဗိုလ်ကီးေမာင်မိုး(ငိမ်း)
ကက-ထုတ်ကက-ထုတ်

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ (၄၁)တုိးချဲရပ်ကွက်၊ ေတာ်ဝင်အိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်(၅)၊ အခန်းအမှတ်(၅) 

ေြမညီထပ်၊ ဦးဝိစာရ လမ်းေန ေဒ ွန်ွန်သင်း၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊  ကိုေအာင်ခိုင်-မဇာြခည်ေွး 
(ဗိလ်ုကီး-ငမ်ိး)၊ ကိေုဇာ်ေဇာ်-ေဒ ေနလင်းလင်းမိုးတို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ မဆရုတေီအာင်၊ ေမာင်ရရဲင့ ်
ေနေသွးတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာအဘုိး ဗုိလ်ကီးေမာင်မုိး(ငိမ်း) (ကက-ထုတ်)သည် ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် 
၄ နာရီတွင် Green Cross ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့ ်၃၀-၁၂-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလွဲ ၂ 
နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမသိဂ  ဟအေပါင်း 
တိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင်  ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သ ူ
အားရည်စူး၍ ၃-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန)တွင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားနာယူက ေရာက် 
ပါရန်  ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                                                               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးကီး ေအာင်ဖုန်း (ငိမ်း)၊ဗိုလ်မှးကီး ေအာင်ဖုန်း (ငိမ်း)၊

ေဒါက်တာြမဦးေဒါက်တာြမဦး
ရန်ကုန်တက သိုလ်   မ ေလးေဆာင် 

ေကျာင်းသားေဟာင်း ဗိလ်ုမှးကီး ေအာင်ဖန်ုး 

(ငိမ်း)ှင့် ေဒါက်တာြမဦးတို ကွယ်လွန်သွား 

ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ 

ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ရန်ကုန်တက သိုလ်မ ေလးေဆာင်ရန်ကုန်တက သိုလ်မ ေလးေဆာင်

ေကျာင်းသားေဟာင်းများေကျာင်းသားေဟာင်းများ

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

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

ဦးစံေမာင်ခိုင် (ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်-ငိမ်း)-ပါေမာက  
ေဒါက်တာသိန်းေမေစာ (ပါေမာက ချပ်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်၊ မ ေလး)၏ 
မိခင်ကီး ေဒ ခင်ခင်သိန်း (စစ်ေတွမိ)သည်  ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင ်
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့်  ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

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

ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

ဦးသန်းလ  င်(တက သိုလ်သခ  )ဦးသန်းလ  င်(တက သိုလ်သခ  )
(စာတည်းမှး-ငိမ်း၊ ြပန်/ဆက်)(စာတည်းမှး-ငိမ်း၊ ြပန်/ဆက်)

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်(၅၁)၊ (၁၁၉)

လမ်းေန (ဦးစသံန်ိး - ေဒ ေအးေမ)တို၏သား၊ (ေဒ ခင်ေထွး)၏ခင်ပွန်း၊ 
ဦးစိုးမိုးလ  င်-ေဒ ရင်ရင်ြမင့်၊ (ဦးဝင်းဗိုလ်)-ေဒ သူဇာလ  င်၊ ဦးေကျာ် 
စုိးလ  င်-ေဒ ြမြမထွန်း၊ ေဒ ခင်ဝါလ  င်တုိ၏ဖခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်၊ 
ြမစ်တစ်ေယာက်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာဘုိးဘုိးကီးသည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ 
(တနလ  ာေန)ည ၈:၂၀နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၈-၁၂-၂၀၂၁ 
(အဂ   ါေန) နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီး 
ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မတ်ိေဆအွေပါင်းအား အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ တင်လှ(ခ) ေဒ ေကာ့ေဒ တင်လှ(ခ) ေဒ ေကာ့

အသက် (၆၉)ှစ်အသက် (၆၉)ှစ်
ဦးြမင့်ဝင်း [ န်ကားေရးမှး(မိြပ)၊ တံတားြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနခဲွ၊ 

တတံားဦးစီးဌာန၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန]၏ အစ်မြဖစ်သူ ေဒ တင်လှ(ခ) 
ေဒ ေကာသ့ည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန) ည ၁၀:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်းကားသရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ ်ထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။                                                         ေခတ  န်ကားေရးမှးချပ်   ေခတ  န်ကားေရးမှးချပ်

ှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
တံတားဦးစီးဌာနတံတားဦးစီးဌာန

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

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

ေဆးဝါးတက သိုလ(်မ ေလး)၊ ပါေမာက ချပ်၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာ 

သန်ိးေမေစာ၏မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်ခင်သန်ိးသည် ၂၆- ၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေ ွ

ေန )  ညေန ၆ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း   ကားသိရပါသြဖင့ ်

မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ပါေမာက ချပ် ပါေမာက ချပ်

 ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန် ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်

 ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်(ပူးတွဲတာဝန်) ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်(ပူးတွဲတာဝန်)

 ပညာရှင်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန် ပညာရှင်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်

 ဒုတိယပါေမာက ချပ်၊ ဆရာ/ဆရာမများှင့် ဝန်ထမ်းများ ဒုတိယပါေမာက ချပ်၊ ဆရာ/ဆရာမများှင့ ်ဝန်ထမ်းများ

 ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန် ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်-ရန်ကုန်

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

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 
ဦးစီးဌာန၊ ေဆးဝါးတက သိုလ်(မ ေလး)မှ ပါေမာက ချပ် ပါေမာက  
ေဒါက်တာသိန်းေမေစာ၏မိခင်ကီး ေဒ ခင်ခင်သိန်း အသက်(၈၉)
ှစ်သည် ၂၆-၁၂-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) ညေနတွင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ေဆးဝါးေဗဒအဖွဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းေဆးဝါးေဗဒအဖွဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း

ကမ ာ့ကမ ာ့

အပူချနိ်အပူချနိ်

ေလ ာ့ချဖိုေလ ာ့ချဖို

အိုဇုန်းအိုဇုန်း

လ ာလ ာ

ကာကွယ်မ နဲကာကွယ်မ နဲ

အတူအတူ

ဆက်လက်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်စိုေဆာင်ရက်စို

အြပင်ထွက်တိုင်း ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(MASK) ကို

စနစ်တကျ မပျက်မကွက ်တပ်ဆင်ပါ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၉၊   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

မိနယ်အချိ၌ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းစွာ

ပညာသင်ကားေနမ အား

မလိုလားသူ ဆူပူအကမ်းဖက်သူ

များက စာသင်ေကျာင်းများှင့်

ေကျာင်းသုံးစာရက်စာတမ်းများအား

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ၊ မီး  ဖျက်ဆီး

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၂၃

ေနြပည်ေတာ်     ဒီဇင်ဘာ    ၂၉

၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လှင့် ဧပီလများတွင ်ကျင်းပမည့် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲကို ေအာက်ပါအချနိ်စာရင်းအရ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနက ေကညာထားသည ်- 

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ အချနိ်စာရင်း ေကညာ

ရက်စွဲ အချနိ် ဘာသာရပ်

၁ ၂ ၃

၃၁-၃-၂၀၂၂

ကာသပေတးေန

နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ
ြမန်မာစာ

၁-၄-၂၀၂၂

ေသာကာေန

နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ
အဂ  လိပ်စာ

၂-၄-၂၀၂၂

စေနေန

နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ
သခ  ျာ

၄-၄-၂၀၂၂

တနလ  ာေန

နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ
ဓာတုေဗဒ

၅-၄-၂၀၂၂

အဂ   ါေန

နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ
ူပေဗဒ

၆-၄-၂၀၂၂

ဗုဒ ဟူးေန

နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ

ဇီဝေဗဒ/

ေဘာဂေဗဒ

၇-၄-၂၀၂၂

ကာသပေတးေန

နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ
ပထဝီဝင်

၈-၄-၂၀၂၂

ေသာကာေန

နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ
သမိုင်း

၉-၄-၂၀၂၂

စေနေန

နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ
စိတ်ကိက်ြမန်မာစာ

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲအချနိ်စာရင်း

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

ေကညာချက ်

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း 
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့် ေကာလိပ်များ 

တွင်(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်ှစ်ှင့် (၂၀၂၁-၂၀၂၂)ပညာသင်ှစ်များအတွက ်ေအာက်ပါဘွဲသင်တန်း 

အသီးသီးကိ ု(၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည ်- 

(က) ဥပေဒပညာ စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ခ ) ပညာေရး စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ဂ ) မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း (ပထမှစ်ဝက်)

(ဃ) မဟာဘွဲသင်တန်း ပထမှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

( င ) မဟာဘွဲသင်တန်း ဒုတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်) 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများ

(၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင ်စတင်ဖွင့်လှစ်မည်

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၈

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊  ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်  ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)တိုတွင်  ေနရာကွက်ကျား 

မိုးအနည်းငယ်ရာိုင်သည်။ ရာရန်ရာ န်း ၆၀ ြဖစ်သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်ပိုင်း၊ ကရင် 

ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် တမ်ိအသင့အ်တင့ ်ြဖစ်ထွန်းပီး ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်တိုတွင် 

အများအားြဖင့ ်သာယာမည်။                                                                                         မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ ခန်မှန်းချက်

ေလးေက့ေကာ်မိသစ်၊ ထီးမယ်ဝါးခီးှင့် မယ်ေထာ်သေလးတစ်ဝိုက် ခိုေအာင်းေနထိုင်၍ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 
လုပ်ေဆာင်ေနသည့် CRPH၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးထိန်းချပ်

မယ်ေထာ်သေလး  စစ်ေဘးေရှာင်ြပည်သူများအား  ေနရပ်သိုြပန်လာရာတွင ် တာဝန်ရှိသူများက 

ကိဆိုေနသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေဒသခံြပည်သူများ ြပန်လည်ေနထိုင်ိုင်ေရး လိုအပ်သည်များ ေဆာင်ရက်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၈

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိနယ်ှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီးအတွင်း    ေဖာ်ထုတ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေသာ 

လက်နက်၊ ခယဲမ်းများှင့ ်ြမဝတ-ီရန်ကန်ု ဆက်သွယ် 

ေရးလမ်းေကာင်းတစ်ေလ ာက် ေဖာ်ထတ်ုသမ်ိးဆည်း 

ရမခိဲသ့ည့ ်လက်နက်၊ ခယဲမ်းများ အများစမှုာ ကရင် 

ြပည်နယ်  ေလးေက့ေကာ်မိသစ်ရှိ  လူသားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ  ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ပန်ုးကွယ်ေနထိင်ု 

ကသည့်  အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့်  ၎င်း 

မိသစ်မှတစ်ဆင့ ်မိကီးများသို လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များ၏ အလစ်အငိက်ု နည်းမျိးစုြံဖင့ ်သယ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

ပုိေဆာင်ြခင်းများြပခ့ဲကေကာင်း ဖမ်းဆီးရမသိမူျား 

၏ ေဖာ်ထုတ်စစ်ေဆးချက်များအရ  အဆိုပါေဒသ 

အတွင်း              စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို  

ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲ 

ပထမအေကျာ့ ကျင်းပမည်


