
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်    ၁၂     ရက်၊     ကာသပေတးေန။                                                                                                                                            Thursday,       30    December    2021          ၁၀၆၀၃

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

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ်ေကာင်းမ  

ြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခ့ဲေသာ်လည်း ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာအခါ 

သေူတာ်ေကာင်းပညာရိှတို၏ အဆံုးအမကိရု၍ မေမမ့ေလျာ ့

ဘဲ  ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ် 

အကျိးကိ ုရိင်ု၏။ ထိသုို ြပိင်ုြခင်းကိ ုြမတ်စွာဘရုားသည် 

ချးီမွမ်းေတာ်မူ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ဒလမိနယ်ှင့ ် ေကာ့မှး 

မိနယ်တိုကိ ု ဆက်သွယ်ထားသည့ ် ဒလ-သခွပ်-

လက်ခုပ်ကုန်း-ကညင်းကုန်း     လမ်းမကီးေပ ရှိ 

သခွပ်ြမစ်တံတားသစ်ကို  တည်ေဆာက်လျက်ရှိရာ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်    တည်ေဆာက်ပီးစီးေနပီြဖစ ်

သည်။

သခွပ်ြမစ်တံတားသည် ဒလ-သခွပ်-လက်ခုပ် 

ကုန်း-ကညင်းကုန်းလမ်းမကီးေပ တွင်    တည်ရှိ 

သည့် လမ်းပုိင်းြဖစ်ပီး  ေနစ် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ 

ကုန်စည်များ  သယ်ယူပိုေဆာင်မ   များြပားေသာ 

အဓိက လမ်းမကီးတစ်ခုလည်းြဖစ်သည်။  ယခင် 

သခွပ်တံတားေဟာင်းမှာ ၁၉၉၁ ခုှစ်က စတင် 

တည်ေဆာက်ထားခဲ့ပီး   ှစ်ကာလကာရှည်ြခင်းှင့ ် 

တံတား က့ံခုိင်မ  အားနည်းလာြခင်းေကာင့် အဆုိပါ 

သခွပ်ြမစ်တတံားသစ်စမီကံန်ိးလပ်ုငန်းများကိ ု၂၀၁၉ 

ခှုစ် ိဝုင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် စတင်အေကာင်အထည် 

ေဖာ်တည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

သခွပ်ြမစ်တံတားသစ်မှာ အရှည် ၄၉၅ ေပ၊ 

ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၂၄ ေပ၊ လသွူားလမ်းအကျယ် 

ဝဲ၊ ယာ                 စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို  

ဒလှင့် ေကာ့မှးမိနယ်တိုကိ ုဆက်သွယ်ထားသည့်

သခွပ်ြမစ်တံတားသစ ်တည်ေဆာက်ပီးစီး

ဖတ်စရာယေန

မဂ  လာပါ ၂၀၂၂

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၈

တစ်ှစ်လ င် ပိုးအိမ်တန်ချနိ် ၃၀၀ 
နီးပါး တတ်ုိင်ုငသံို တင်ပိုလျက်ရိှ

စာမျက်ှာ » ၆

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ
လူနာသစ် ၂၇၆ ဦး ေတွရှိ၊

ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ
၂ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင် န်းရှိ

စာမျက်ှာ » ၁၇ စာမျက်ှာ » ၁၁

အိုမီခရန် တဲ့

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၀
အိ ိယိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည့် COVISHIELD 

အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ဒုတိယအသုတ်  ၆ ဒသမ ၇ သန်း doses 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို 

ထပ်မံေရာက်ရှိလာ၍ စုစုေပါင်း ကာကွယ်ေဆး

၁၃ ဒသမ ၄ သန်း doses ေရာက်ရှိပီးြဖစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   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

အစွန်းှစ်ပါးကိေုရှာင်ရှား၍ သတမိေူနထိင်ုလပ်ုကိင်ု

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

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ မှာ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

အေလးထားေဆာင်ရက်မ ၊     ြပည်သူလူထ ု ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်မ ေကာင့ ်

ေကာင်းမွန်ေသာအေနအထားရှိေနသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ေစာင့်ကပ ်

ကည့် ေရး ရက်သတ ပတ်အလိက်ု ဓာတ်ခဲွနမနူာ ရယစူစ်ေဆးမ ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လူနာေတွရှိရမ ှင့်   ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်းအေြခအေနများကို     အေလးထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ အတည်ြပလူနာေတွရှိမ ှင့်    ေရာဂါပိုးေတွရှိမ များမှာ   

အပတ်စ်ေလျာ့နည်းကျဆင်းလျက်ရိှပီး တစ်ရာခိင်ု န်းှင့ ်ှစ်ရာခိင်ု န်းအတွင်း 

ရှိေနသည်။

ကမ ာေပ တွင်  ကိုဗစ်-၁၉  ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲ (အိုမီခရန်)  ေရာဂါပိုးသည ်

ဒဇီင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေနအထ ိိင်ုငေံပါင်းတစ်ရာေကျာ်တွင် ပျံံှလျက်ရိှရာ အတည်ြပ 

လူနာစုစုေပါင်း ှစ်သိန်းခန်ရှိေနသည်။ ဥေရာပိုင်ငံများ၊ ကေနဒါ၊ အေမရိကန်၊ 

အာဖရိကိုင်ငံများ၊ ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ ေဟာင်ေကာင်၊ သစေတးလျိုင်င ံ 

စသည့်ုိင်ငံ၊ ေဒသတုိတွင် ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနပီး အိ ယိ၊ ထုိင်း၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ ၊ တုတ် 

အိမ်နီးချင်းုိင်ငံတုိှင့် ေဒသတွင်းုိင်ငံများြဖစ်ေသာ သီရိလက  ာ၊ နီေပါ၊ စင်ကာပူ၊ 

ေမာ်လ်ဒိုက်၊  မေလးရှား၊  ဖိလစ်ပိုင်၊  ကေမ ာဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘူိုင်းှင့် 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုတွင ်အိုမီခရန်ေရာဂါပိုး ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်ကိုဗစ-်၁၉  ဗီဇေြပာင်းမျိးကွဲ  (အိုမီခရန်)ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားေနေသာအေြခအေနများကိ ုမျက်ြခည်မြပတ ် 

ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးလျက်ရိှပီး ြမန်မာုိင်ငံအတွင်းသုိ ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ   

မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ အားသွန်ခွန်စိုက်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိသုိုေဆာင်ရက်ရာတွင် ြမန်မာိင်ုငသံို ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ် 

များြဖင့် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအနက ်ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါပိုး ေတွရှိေသာ  

ဓာတ်ခဲွနမူနာများအား ေဆးသုေတသန၊ အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆုိင်ရာ 

ဌာန၊ တပ်မေတာ်ေဆးသေုတသနဌာနတိုက ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးြခင်းအြပင် ေဒသတွင်း 

ကျန်းမာေရး  WHO    ရည် န်းဓာတ်ခွဲခန်းများသို  ပိုေဆာင်၍စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

ြပည်ပိုင်ငံများမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက် ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၃၀ ကို 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေနတွင် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေနတွင် ရရှိေသာစစ်ေဆးမ အေြဖအရ ယူေအအီးိုင်ငံ   

ဒူဘုိင်းမိမှ ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ြဖင့် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူ ြမန်မာုိင်ငံ 

သား ေလးဦး၏ ဓာတ်ခဲွနမနူာများတွင် အုိမီခရန်ေရာဂါပုိးေတွရိှရပီး ကျန်ဓာတ်ခဲွ 

နမနူာ ၂၆ ခတွုင် ကိဗုစ်-၁၉ ဒယ်လ်တာေရာဂါပုိး ေတွရိှခဲသ့ည်။ အုိမီခရန်ေရာဂါပုိး  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ ေတွရှိခဲ့သူ ေလးဦးအနက် တစ်ဦးသာလ င် သာမန်ေရာဂါ 

လက ဏာေတွရှိရပီး ကျန်သုံးဦးသည ်ေရာဂါလက ဏာ  မေတွရှိရေကာင်း သိရှိ 

ရသည်။ ယင်းပုဂ ိလ်ေလးဦးစလုံးအား  ကုသေရးစင်တာများတွင ်  ေစာင့်ကပ ်

ကည့် ၍ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်ပီး ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေသာေကာင့ ် 

ကုသေရးစင်တာမ ှဆင်းခွင့်ရခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကမ ာေပ တွင် ိုင်ငံေပါင်း တစ်ရာေကျာ် အိုမီခရန်ေရာဂါပိုးသစ် ကူးစက ်

ြဖစ်ပွားေနပီး အချန်ိကာလကာမှ ြမန်မာိင်ုငှံင့ပ်တ်သက်လာရာ ေရာဂါပိုးသစ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍လည်း သံသယရှိသူေလးဦးမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာမရှိသည်ကို ေတွရှိခဲ့ရ 

သည်။ ထိုေကာင့ ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်အိုမီခရန်ေရာဂါပိုးသစ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အလွန်အမင်း စုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြဖစ်ဘဲ တစ်ဦးချင်းအလိက်ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး အေြခခံစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါ 

လက ဏာရှိသူများအေနြဖင့်လည်း  နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနများသို  သတင်း 

ေပးြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက ်အကိမ်ြပည့်ထိုးှံြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ် ကျန်ရှိသူများကို 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးုိင်ေရးအတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသုိ ဆက်သွယ်ပုိေဆာင် 

ြခင်းတိုအား မေမ့မေလျာ ့သတိြပေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲ(အိုမီခရန်)  

ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ ေတွရှိခဲ့ရပီြဖစ်၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်အလွန်အမင်း

စုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းလည်းမြဖစ်၊ အလွန်အမင်းေပါ့ဆြခင်းလည်း မြဖစ်ေစသည့်  

အစွန်းှစ်ပါးကို ေရှာင်ရှားကာ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက အသိေပးထားေသာ 

အေြခခကံျန်းမာေရးစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုမပျက်မကွက် လိက်ုနာေဆာင်ရက် 

ကပီး  ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ်  အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ် 

ပါေကာင်း။ ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၃၀၀ ၈,၃၀၀ ၉၁ ၇၅၅,၃၀၀

MTSH ၃,၁၀၀ ၃,၁၀၀ ၂၆၆ ၈၂၄,၆၀၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၉ - ၁၂-၂၀၂၁)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၀ ၀

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 = ၂၃.၇၇၃
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၅.၈
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၂.၇ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၄၆.၄
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၇၅ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၀၆.၇
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၁၅
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၀၄၃
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၅.၀၀

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၉

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 

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်း အကီးအမှး 

အတည်ြပခန်ထားြခင်းှင့် 

ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း

၁။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည်    ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊  အဆင့ြ်မင့ပ်ညာဦးစီးဌာန  လား  းတက သိလ်ု 

ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာ  ေနဝင်းဦးကို  အစမ်းခန်ကာလ 

(၁) ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့ ် ေနမှစ၍  အတည်ြပခန်ထား 

လိုက်သည်။ 

၂။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည်    ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊   အဆင့ြ်မင့ပ်ညာဦးစီးဌာန   ြမင်း ခတံက သိလ်ုမှ 

ဒုတိယပါေမာက ချပ်   ေဒါက်တာ   ေအးေအးဟန်ကုိ  ယင်း 

တက သိလ်ု၏   ပါေမာက ချပ်အြဖစ်   တာဝန်ဝတ ရားများကိ ု

စတင်ေဆာင်ရက်သည့်ေနမှစ၍        အစမ်းခန်ထားလိုက ်

သည်။  

သံအမတ်ကီး ဦးတင်ယုအား 

အာရပ်ေစာ်ဘွားများြပည်ေထာင်စု

(ယူေအအီး)ိုင်ငံဆိုင်ရာ

 ြမန်မာသံအမတ်ကီးအြဖစ် ပူးတွဲခန်အပ်

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃၀

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက           ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည် 

ေဆာ်ဒအီာေရဗျိင်ုငဆံိင်ုရာ အထူးအာဏာကန်ု လ ဲအပ်ြခင်း 

ခံရေသာ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် သံအမတ် 

ကီး    ဦးတင်ယုအား   ၎င်း၏လက်ရှိတာဝန်ဝတ ရားများ 

အြပင်       အာရပ်ေစာ်ဘွားများြပည်ေထာင်စ ု    (ယေူအအီး) 

ုိင်ငံဆုိင်ရာ        အထူးအာဏာကုန်      လ ဲအပ်ြခင်းခံရေသာ  

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် သံအမတ်ကီးအြဖစ် 

ပူးတွဲခန်အပ်လိုက်ပီးြဖစ်သည်။ 

 



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   ၂၀၂၁

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

အြမင်ကျယ်ကျယ်၊ အေြမာ်အြမင်ကီးကီးထား

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏  ၁၉၄၄ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလအတွင်း 

တိုင်းြပည်သို အသံလ င့်ေြပာကားခဲ့သည့ ်မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

တိုင်းြပည်တစ်ြပည်ထူေထာင်တာဟာ  ဘယ်ေလာက်ခက်ခဲတယ်။  အတက်အကျ ေလာကဓံ 

အမျိးမျိးကို ေတွရတယ်ဆိုတာ ကမ ာ့ရာဇဝင်သိတဲ့လူတိုင်းေတာ့ ဆင်ြခင်ိုင်ကမှာပဲ။ ဒါေကာင့် 

အြမငက်ျယ်ကျယ်၊ အေြမာအ်ြမင်ကီးကီးနဲ စတ်ိမပျက ်လက်မပျကဘ် ဲရသမ အခွင့အ်ေရးကိ ုရတန်ုး 

မိမိရရ ယူကရလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ ကျပ်တို ြမန်မာြပည်ကီး ကျပ်တို ချစ်ရာေရာက်မယ်။ ကျပ်တို 

ြမန်မာြပည် ထူေထာင်ိုင်မယ်။ 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

ြမန်မာိုင်ငံ၏    ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင်  အေထာက ်

အကူြပေစရန်ရည်ရယ်၍   တုတ်ြပည်သူသမ တ 

ိင်ုငအံစိုးရက ေထာက်ပံေ့ငမွျား ေပးအပ်လှဒါန်းြခင်း 

အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးက ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ  ဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို   ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ  တုတ် 

ြပည်သူသမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီး  Mr. Chen Hai 

ှင့ ် ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ  တက်ေရာက်ပီး  အမျိးသား 

စည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့်  ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီဥက   ၊  ြပည်ေထာင်စုအဆင့ ်

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးဆိုင်ရာ       ပူးတွဲ 

ေစာင့်ကည့်ေရးေကာ်မတီ(JMC-U)      ဥက   ၊ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး     ဝန်ကီးဌာန(၁) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့် 

ှင့် အဖွဲဝင်များ၊    ြပည်ေထာင်စုအဆင့ ်  ပစ်ခတ် 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

(၃၃)ကိမ်ေြမာက ်သစ်ေတာ၊  သတ ှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ     သုေတသန 

စာတမ်းဖတ်ပွဲ    ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို 

ယေန  နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင်  သစ်ေတာ 

သုေတသနဌာန  စုေဝးခန်းမ၌   ကျင်းပ 

သည်။ 

အလွန်အေရးကီး

ဖွင့်ပွဲတွင်  သယံဇာတှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးခင်ေမာင်ရီက 

အဖွဲအစည်းတစ်ခ ု        ေရရှည်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ရန်အတွက်  သုေတသနှင့် 

ပညာေရး   (Research & Education) 

ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်    အလွန်အေရးကီး 

ေကာင်း၊   ြမန်မာ့သစ်ေတာမူဝါဒတွင ်

“သစ်ေတာထိန်းသိမ်းေရးှင့်    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက်     သုေတသန 

လုပ်ငန်းသည်  အေရးကီးသည့ ်အခန်း 

က  မှ ပါဝင်မ ကိ ုအသအိမှတ်ြပေရး”ကိ ု

အထူးအေလးေပး   ေဖာ်ြပထားေကာင်း၊  

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငအံစုိးရက  ြမန်မာိင်ုင၏ံ ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်အတွက်  ေထာက်ပံေ့ငမွျား  ေပးအပ်လှဒါန်း

တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးဆိုင်ရာ  ပူးတွဲေစာင့်ကည့်ေရး

ေကာ်မတ(ီJMC-U) မှ ဒတုယိဥက   (၂) ဦးြပည့စ်ုှံင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင်  သံအမတ်ကီး Mr. Chen 

Hai က   ြမန်မာ့ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်အတွက ်

ေထာက်ပံေ့ငမွျား ေပးအပ်လှဒါန်းရြခင်း အေကာင်း 

ရင်းကိ ုေြပာကားပီး အမျိးသားစည်းလုံးညွီတ်ေရး 

ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ေကာ်မတီ  အဆင့် 

ဆင့်သို အေမရိကန်ေဒ လာ သုံးသိန်းှင့်   ပစ်ခတ် 

တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးဆိုင်ရာ  ပူးတွဲေစာင့်ကည့်ေရး 

ေကာ်မတီ(JMC)သို   အေမရိကန်ေဒ လာ ှစ်သိန်း 

ေပးအပ်လှဒါန်းရာ     ေကာ်မတီဥက    ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်က    လက်ခံရယူပီး ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်ှင့် ဦးြပည့်စုံတိုက ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာှင့် အမှတ်တရလက်ေဆာင်များကို 

သံအမတ်ကီး    Mr.Chen Hai ထံ   ြပန်လည ်

ေပးအပ်သည်။  ယင်းေနာက်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရာြပည့်က   ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်လှဒါန်းြခင်း 

အတွက် ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားသည်။

 ေဆွးေွးေြပာကား

ဆက်လက်၍      ေကာ်မတီဥက    ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်ှင့ ်  သံအမတ်ကီး Mr.Chen 

Hai တို ေတွဆုံ၍   ြမန်မာိုင်ငံ၏  ငိမ်းချမ်းေရး 

လုပ်ငန်းစ်   ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး 

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ  ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

(၃၃)ကိမ်ေြမာက် သစ်ေတာ၊ သတ ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သုေတသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

သစ်ေတာသယံဇာတများ     ေရရှည် 

တည်တံစွ့ာ စမီအံပ်ုချပ်ေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးှင့်   သတ သယံဇာတ 

များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ  မရှိေစဘဲ 

စနစ်တကျ ထုတ်ယူသုံးစွဲပီး ိုင်ငံစီးပွား 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု   ဟန်ချက်ညီညီ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင်    ေတွ ကံရမည့ ်

ြပဿနာ၊ အခက်အခဲှင့်စိန်ေခ မ များကုိ 

ေြဖရှင်းိုင်ရန်အတွက်       အသုံးချ 

သုေတသန     ( Applied Research) 

က  သည် အေရးကီးေကာင်း။ 

ယေန  ရင်ဆိုင်ေနရေသာ သစ်ေတာ 

ှင့ ်  ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ    ြပဿနာများ 

သည် တစ်ခုှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်ေနသည့် 

အတွက် ယင်းြပဿနာအရင်းအြမစ်များ 

ကို  ေြဖရှင်းိုင်မည့်နည်းလမ်းသစ်များ၊ 

ချ်းကပ်မ ပုံစံသစ်များကိ ုသုေတသနြပ 

ေလ့လာ      ေဖာ်ထုတ်ကရမည့်အြပင ်

သဘာဝကိုအေြခခံသည့ ်  ေြဖရှင်းနည်း 

လမ်းများ (Natural based solution) 

ကိလုည်း  သေုတသနြပ၍ ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာ     ြပဿနာများ ေြဖရှင်းိုင်ရန ်

ကိးပမ်း      ေဆာင်ရက်ကရမည  ်

ြဖစ်ေကာင်း။ 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

သုေတသီများကလည်း    ယေန  

ေဆွးေွးအကြံပချက်များအေပ  အေြခခ ံ

ပီး  သက်ဆိင်ုရာနယ်ပယ်၊ က  အလိက်ု 

သေုတသနအပိင်ုးမှ    ေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ရမည့်ကိစ ရပ်များ၊   ြပဿနာရပ်များကိ ု

ေလလ့ာမှတ်သားပီး   သေုတသနလပ်ုငန်း 

များကို     ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန ်

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် 

ခင်းကျင်းြပသထားေသာ   သုေတသန 

စာတမ်းများှင့ ်      ပိုစတာများကို 

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

၂၆ ေစာင်ဖတ်ကား

အဆိုပါအခမ်းအနားသို  သယံဇာတ 

ှင့ ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီးှင့်  တာဝန် 

ရှိသူများ၊     ိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ 

အစည်းများမ ှ    ကိုယ်စားလှယ်များှင့ ်

သုေတသီများ    တက်ေရာက်ကပီး 

သုေတသန စာတမ်းဖတ်ပွဲကိ ု ဒီဇင်ဘာ 

၂၉ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထ ိကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

သစ်ေတာ၊   သတ ှင့်  ပတ်ဝန်းကျင် 

ေရးရာဆိုင်ရာ     သုေတသနစာတမ်း 

၂၆ ေစာင်  ဖတ်ကားမည်ြဖစ်ေကာင်း   

သိရသည်။

သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   ၂၀၂၁

ကသာ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးကိုယ်စားြပ စပါးတစ်ဧကတင်း ၁၀၀ ထွက်ရှိ 

ေရး ဧက ၁၀၀  စံြပကွက ်   ေရ ဘိုမိနယ်   ြမင်ချင်ေကျးရာအုပ်စ ု

ကွင်းအမှတ်(၃၀၃၁) ဦးပိင်ုအမှတ်(၂၇)ေတာင်သ ူဦးေရ ေမာင်၏ မိုးစပါး 

ေရ ဘိုေပ ဆန်း(ေပ ဆန်းရင်) ဧက ၂၀ စိုက်ခင်းတွင ်စံကွက်ရိတ်သိမ်း  

ြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲကို ယမန်ေန  နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက ကျင်းပခ့ဲသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏ ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာများကို ေလးစားလိုက်နာပီး
အမျိးသားယ်ေကျးမ  စိုက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် 

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၉

ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ အေမွအှစ်ဆုိင်ရာ သုေတသန 

စာတမ်းဖတ်ပဲွကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရကီ သာသနာ 

ေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ယ်ေကျးမ ရတနာ 

ခန်းမ၌ ကိုဗစ်-၁၉ စည်းမျ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ ်

ချက်များှင့်အည ီကျင်းပသည်။ 

ကျင်းပိုင်ခဲ့

စာတမ်းဖတ်ပဲွတွင် သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ဦးကိုကိုက 

ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့် အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီး 

ဌာနက ြမန်မာယ့်ေကျးမ အေမအွှစ်များ ထန်ိးသမ်ိး 

ေစာင့်ေရှာက်မ      ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက ် 

လည်းေကာင်း၊   တိမ်ြမပ်ေနသည့ ်   ေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ိုင် 

ရန်အတွက် လည်းေကာင်း ရည်ရယ်၍ စာတမ်းဖတ်ပဲွ 

များကို ကျင်းပခ့ဲရာ ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်းတွင် ဒုတိယ 

အကိမ်ေြမာက် ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ အေမွအှစ် 

ဆိုင်ရာ သုေတသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို ကျင်းပိုင်ခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။ 

ယေနစာတမ်းဖတ်ပဲွ၏ သေုတသနစာတမ်းများ 

ြဖစ်ေသာ   လက်ေတွနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှ  ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေနကသမူျား၏ သေုတသနရလဒ်များကိ ု

အေြခခံပီး သမိင်ုးမတင်မေီခတ်မှ ယေန  မျက်ေမှာက် 

ေခတ်ကာလအထ ိြမန်မာိင်ုင၏ံ ေခတ်အဆက်ဆက်   

ေပ ေပါက်ထွန်းကားခဲ့သည့် ယ်ေကျးမ သွင်ြပင ်

များ၊ အေထာက်အထားများအေကာင်းကိ ုဖတ်ကား 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ယခုကဲ့သို   စာတမ်းဖတ်ပွ ဲ  ကျင်းပြခင်းသည ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏       လူမ ေရး 

ဦးတည်ချက်တွင် ပါဝင်ေသာ “တိုင်းရင်းသားလူမျိး

အေပါင်းတုိ၏      ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု

ေလးစားလိုက်နာပီး အမျိးသားယ်ေကျးမ  စိုက် 

လက ဏာများ   မေပျာက်ပျက်ေအာင ်  ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ေရး” ဆိုသည့်အချက်ကို လက်ေတွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းလည်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုအြပင် မိမိတိုိုင်ငံ၏ ေြမေပ  

ေြမေအာက်ရိှ ယ်ေကျးမ ဆိင်ုရာအေထာက်အထား 

များကုိ သုေတသနြပ ေဖာ်ထုတ်ထိန်းသိမ်းေရးတွင် 

လည်း ြပည်သူများ ပူးေပါင်းပါဝင်ထိန်းသိမ်းလုိစိတ် 

များ   ြဖစ်ေပ လာေစရန်အတွက်  လည်းေကာင်း၊ 

ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ၏ တန်ဖိုးများကို သိရှိ 

နားလည်ြခင်းြဖင့်  ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များကို 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးမှာလည်း ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ကရန်အတွက ်လည်းေကာင်း၊  

ထိုမှတစ်ဆင့်တက်ပီး ြပည်သူများှင့် အနာဂတ် 

မျိးဆက်သစ်များအေနြဖင့်လည်း          ယ်ေကျးမ  

အေမွအှစ်        ေဖာ်ထုတ်ထိန်းသိမ်းေရးှင့်အတ ူ

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်လိစုတ်ိများ ေမွးဖွားလာေစရန် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ မျိးဆက်သစ် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ 

အေနြဖင့်      ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ အေမွအှစ် 

ဆိုင်ရာ   သုေတသနလုပ်ငန်းများကိ ု ယခုစာတမ်း 

ဖတ်ပွဲက အေတွအကံ၊ ေဝမ မ များကို အေြခခံပီး 

မိမိတုိအားသန်ရာ ဘာသာရပ်များအလိက်ု ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန်ှင့ ်သေုတသန အေလအ့ကျင့် 

ေကာင်းများ ဆက်လက်ေမွးြမပီး ေလက့ျင့ေ်ရးသား 

ေဖာ်ထုတ်သွားကရန်လိုအပ်ေကာင်း   ေြပာကား 

သည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ဆက်လက်၍        ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့ ်

အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ ် 

ဦးေကျာ်ဦးလွင်က    စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပရြခင်း 

အေကာင်းကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားပီး နနံက်ပိင်ုးတွင်  

စာတမ်းရှင ်ေရှး ေဟာင်းသုေတသနှင့် အမျိးသား 

ြပတိုက်ဦးစီးဌာန    ပုဂံဌာနခွဲမှ  န်ကားေရးမှး 

ဦးေကျာ်မျိးဝင်းက ပင်လယ်(မိုင်းေမာ)မိေဟာင်း  

တူးေဖာ်သုေတသနစာတမ်း၊        ေြမာက်ဦးဌာနခွဲမှ 

ဦးစီးအရာရှိ ဦးသိန်းထွန်းေအာင်က ပျှင့် ရခိုင် 

ေရှးမိေဟာငး်မိေတာ်များ၏ တိုးတက်မ ြဖစ်စ် 

ကို   င်းယှ်ေလ့လာြခင်းစာတမ်းတိုကို ဖတ်ကား 

တင်သွင်းခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက် ညေနပိင်ုးတွင် စာတမ်းရှင်  ပဂုဌံာနခဲွ 

မှ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးမင်းေဆွက ပုဂံနဂါးုံ 

ဘုရားအတွင်းရှ ိ  ထူးြခားရှားပါးသည့ ်   သုတ ံနံရံ 

ေဆးေရးပန်းချလီက်ရာများအား    ေလ့လာချက ်

စာတမ်း၊ ေရှး ေဟာင်းသေုတသန နည်းပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း(ြပည်)မှ လက်ေထာက်ကထကိ ဦးမာန်သစ် 

ငမ်ိးက ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေတွရိှခဲရ့သည့ ်သက်ေှာင်း 

ကပ်သက်တမ်းရှိ ဧရာဝတီေကျာက်လ ာစုမှ ပိုင်း 

မတ်ိ ေကျာက်ြဖစ်ပ်ုက င်းများစာတမ်း၊ ေရှး ေဟာင်း 

သုေတသန နည်းပညာသင်တန်းေကျာင်း(ြပည်)မှ 

လက်ေထာက်ကထိက ေဒ သဲွသဲွေအးက ပုဂံေဒသ 

ရှိ ေရှးေဟာင်းေရကန်များှင့် ၎င်းေရကန်များှင့ ်

ဆက်စပ်ေနသည့် ိုးရာဓေလ့စာတမ်း စုစုေပါင်း 

စာတမ်းငါးေစာင်ကိ ုဖတ်ကားတင်သွင်းခဲြ့ခင်းအေပ  

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဥက   (ငမ်ိး) ဦးခင်ေအာင်ြမင့၊် 

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှးချပ်    ဦးေကျာ်ဦးလွင်၊   ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှးချပ် ေဒါက်တာသိန်းလွင်၊  န်ကားေရးမှး 

များြဖစ်သည့ ်           ေဒါက်တာေအးေအးသင်း၊ 

ဦးေအာင်ေအာင်ေကျာ်၊ ေဒ ေဘဘ၊ီ ဦးအာကာေကျာ် 

တုိကလည်းေကာင်း၊ ဒုတိယေကျာင်းအုပ်ကီး ဦးဟံရိှန်၊ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး      ေဒါက်တာခင်သီတာ၊ 

လက်ေထာက်ကထိက ဦးမာန်သစ်ငိမ်း၊ ဗိဿိုး 

ဌာနစု   ဒုတိယ န်ကားေရးမှး   ဦးခင်ေဇာ်ှင့် 

သုေတသနလက်ေထာက်-၁ ဦးတင်လတ်ယုတိုက 

လည်းေကာင်း၊      ြပင်ပဝန်ကီးဌာနများြဖစ်ေသာ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး(၁)မှ ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှး ဦးညညီေီအာင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယဦးစီးမှး ေဒ ယ်မင်းသူတိုက 

လည်းေကာင်း ေဆွးေွးေမးြမန်းချက်များအေပ  

ြပန်လည်ေြဖကားခဲသ့ည်။ ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီး  

ဦးထွန်းအုံက စာတမ်းဖတ်ကားမ အေပ  သုံးသပ် 

ေဆွးေွးပီး နိဂုံးချပ်စကား ေြပာကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ်

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဖလား ပထမအကိမ် ေဘာလုံးအားကစားပိင်ပွဲ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်     ဒီဇင်ဘာ    ၂၉

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန  

ဝန်ထမ်းများ၏ ပထမအကိမ ်ေဘာလုံးအားကစား 

ပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်က  

ေနြပည်ေတာ်  ေရဆင်းရှ ိ စိုက်ပျိးေရးသုေတသန 

ဦးစီးဌာန ေဘာလုံးကွင်း၌ ကျင်းပရာ စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်  ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယ 

ဝန်ကီး  ေဒါက်တာေအာင်ကီး    တက်ေရာက်အမှာ 

စကား ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  ပထမပွဲစ်အြဖစ်  လယ်ယာေြမ 

စမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနှင့ ်စိက်ုပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာနတို   ယှ်ပိင်ကရာ   ဒုတိယ 

ဝန်ကီးက  စေပးေဘာလုံးကိုကန်၍  ပိင်ပွဲကို 

ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

ကျင်းပသွားမည်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဖလား      ပထမအကိမ် 

ေဘာလုံးအားကစားပိင်ပွဲကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ 

၂၈ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်အထိ ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ပီး ဦးစီးဌာနကိုယ်စားြပအသင်းများ 

က အပ်ုစအုလိက်ုယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ကာ ထူးခ န်မ  

များအလိက်ု ဆမုျားကိ ုေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ   ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို    စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနရိှ ဦးစီးဌာန 

များမှ    န်ကားေရးမှးချပ်များ၊   ပါေမာက ချပ် 

များ၊ အရာထမ်း အမ ထမ်းများှင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

အားကစားသမားများ တက်ေရာက်ကသည်။

သတင်းစ်

ေရ ဘိုမိနယ်၌ မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲကျင်းပ
မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်းပွဲသို     ေရ ဘိုခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက      ဦးမျိးဦးှင့်အဖွဲဝင်များ၊     ေရ ဘိုခိုင်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ခိုင်ဦးစီးမှး   ဦးတင်ေမာင်ေဆွ၊   ခိုင်ေြမအသုံးချ၊   မျိးေစ့ှင့် သီးှံ 
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အင်းေတာ်မိနယ်၌
ေတာင်သူနည်းပညာေပးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
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ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနမှ ဒတုယိရခဲျပ်(၁) ရဗဲိလ်ုချပ်  

ေအာင်ေအာင်ှင့်  တာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက ်

ကသည်။

ေရှးဦးစွာ စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန  

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက အဖွင့်အမှာ 

စကား ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပန်လည်ရှာေဖရွရိှခဲသ့ည့ ်ေသဆုံးသ ူ
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နစ်နာမ များရိှပါက ကာယကရှံင်များက သက်ဆိင်ုရာ 

သို သတင်းပိုတိုင်ကားရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များကို 

တိင်ုကားိင်ုေကာင်း၊ အကအူညရီယလူိပုါကလည်း 

အကူအညီေတာင်းခံိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်
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  ေရှဖုံးမှ

တစ်ဖက်လ င် ၃ ေပ ၆ လက်မ စုစုေပါင်း တံတားအကျယ် ၃၁ ေပရှိပီး 

ေရလမ်းကင်းလွတ ်အြမင့် ှစ်မီတာ၊ ေရလမ်းကင်းလွတ ်အကျယ် ၂၉ 

ဒသမ ၂၆ မီတာ၊ တံတားအမျိးအစားမှာ သံကူကွန်ကရစ ်+ သံမဏိ 

ရက်မ (အေပ ထည်)ြဖစ်ပီး တံတားေအာက်ထည်မှာ သံကူကွန်ကရစ်၊ 

အချင်း ၁ ဒသမ သုည မီတာဘိုးပိုင်ြဖင့ ်တည်ေဆာက်ထားေကာင်း 

သိရသည်။

 လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးေကာင်းမွန်

ယခုအခါ သခွပ်တံတားသစ်ကီးတည်ေဆာက်မ မှာ ရာ န်းြပည့် 

ပီးစီးေနပီြဖစ်ရာ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်အတွင်းရှိ ဒလမိနယ်၊ 

ေကာ့မှးမိနယ်၊ ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်တိုသို ချတိ်ဆက်သွားလာိုင ်

မည်ြဖစ်သလို  အများြပည်သူ  အားလပ်ရက်ရှည်ကာလများတွင ်

ြပည်တွင်းခရီးသွားလာမ  အပန်းေြဖအနားယူိုင်ေသာ လက်ခုပ်ကုန်း 

ဆယ်အိမ်တန်းကမ်းေြခသုိ အလျင်အြမန် သွားလာိင်ုေတာမ့ည်ြဖစ်ရာ  

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး  ပိုမိုေကာင်းမွန်မ ှင့်အတူ   ေဒသခံြပည်သ ူ

များ၏ ခရီးသွားလပ်ုငန်းများ၊ ကန်ုစည်စီးဆင်းမ များ လွယ်ကလူျင်ြမန် 

လာမည်ြဖစ်သြဖင့ ် လူမ စီးပွားဘဝများကိ ု   များစွာအေထာက်အကူ

ြပမည်ြဖစ်သည်။                                                                သုတ

ေညာင်ေရ     ဒီဇင်ဘာ   ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနက သဘာဝြမစ်ေချာင်းအင်းအိင်ုများ၊  

ဆည်တမံကန်များအတွင်း ငါးသယံဇာတများ ေရရှည်တည်တ့ံေစေရး 

ှင့ ်ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား ငါးရကိ ာကိ ုပိမုိရုရိှစားသုံးိုင်ေရးအတွက် 

ေညာင်ေရ မိနယ် အင်းေလးကန်အတွင်း ငါးမျိးစုိက်ထည့်ြခင်း အခမ်း 

အနားကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည်။

ငါးမျိးစိုက်ထည် ့

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ပွဲသို ရှမ်းြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဒုတိယ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှး  ဦးေကျာ်သီဟ ေထွး ၊    ေညာင် ေရ မိနယ်  စီမံ 

အုပ်ချပ် ေရးအဖွဲဥက    ဦးိုင်ဦးှင့် အဖွဲဝင်များ၊  မိနယ်ငါးမျိးစိုက ်

ထည့်ြခင်း ကီးကပ် ေရးအဖဲွဥက   ှင့်အဖဲွဝင်များ၊  ေညာင် ေရ ငါးလုပ်ငန်း 

စခန်းတာဝန်ခံ  ေဒ မိမိခိုင်ှင့် ဝန်ထမ်းများ၊  ေဒသခံြပည်သူများက 

ှစ်လက်မအရယ် ငါးဖန်ိးသား ေပါက် ေကာင် ေရ ၁၀၀၀၀၀ အား  ေညာင် 

အင်းေလးကန် သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးဖိန်းငါးမျိးစိုက်ထည့်

ေရ မိ အင်း ေလးကန် သဘာဝ ေရြပင်အတွင်းသုိ စ ုေပါင်း၍ ငါးမျိးစုိက် 

ထည့် ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                    သတင်းစ် 

ငါးရစ်ငါးသန ်ေဘးမဲ့ချန် ပုံမှန်စားသုံး မျိးမသု်း



ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊  ၂၀၂၁

ေတာင်ကီး ဒီဇင်ဘာ ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊          

ြပည်နယ်လူမ ေရးဝန်ကီး ဦးေအာင်ြမင့်၊ ြပည်နယ် 

အဆင့်  ဌာနဆိုင်ရာ        တာဝန်ရှိသူများသည ်

ယမန်ေန  ညေန ၃ နာရီခွဲက စည်ပင်သာယာေရး 

ဌာနမှ တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေနေသာ ေတာင်ကီးမိ 

တွင်း လမ်းလပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ုကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့အ်ဖဲွသည် အေရှမိပတ် 

လမ်းအား ကတ ရာကွန်ကရစ်လမ်းအြဖစ် အဆင့် 

ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနေသာ ကျားေခါင်း 

လမ်း တဂိကံ န်းမှ ဗိလ်ုချပ်လမ်း စဠူာမနုဘိရုားအနီး 

BOC အထိ လမ်းနယ်တိုးချဲြခင်းလုပ်ငန်း၊ ကတ ရာ 

၄၈ ေပအကျယ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေရေြမာင်းှင့်         

ေရေြမာင်းဖုံး  ပလက်ေဖာင်းြပလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များကုိ ကည့် စစ်ေဆးပီး လုိအပ်သည်များ ြဖည့်စွက် 

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ေမာင်သန်း

(ေတာင်ကီး)

 

ေရကည ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကိ ုကိဆိဂုဏ်ုြပ 

ေသာအားြဖင် ့ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 

၏ လမ်း န်မ ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး စည်ပင ်

သာယာေရးအဖဲွ၏ကီးကပ်မ တိုြဖင့် တည်ေဆာက် 

ထားေသာ ေရကည်မိအတွင်း မတိ ီလာတတံားသစ် 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို  ယေနနံနက်  ၉ နာရီက        

ေအာင်ဆန်းမိပတ်လမ်းရှိ အဆိုပါတံတားမုခ်ဦး 

တွင် ကျင်းပသည်။

လှည့်လည်ကည့် 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်  ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ 

တုိင်းေဒသကီး လံု ခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး  

ဗိလ်ုမှးကီးေကျာ်စွာလ  င်၊  တိင်ုးေဒသကီးလမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး ရမှဲးကီးတင်ေဇာ်ထွန်းတိုက 

တက်ေရာက ်   ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး   ကမ ည်း          

ေမာ်ကွန်းေကျာက်စာတိင်ုအား အေမ းနံသာရည်များ 

ပက်ဖျန်းကာ တံတားေပ သို လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့သည်။

အဆိုပါ သံကူကွန်ကရစ်တံတားမှာ အလျားေပ 

၆၀၊ အနေံပ ၃၀၊ အြမင့် ၂၂ ေပ ကျယ်ဝန်းပီး တတံား 

ခံိုင်ဝန် ယာ်တစ်စီးချင်း တန် ၃၀ ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                  ေအာင်သူဟန် (ြပန်/ဆက်)

ေတာင်ကီးမိ အေရှမိပတ်လမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး

ေရကည်မိအတွင်း မတိ ီလာတတံားသစ် 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

ဘားအံ ဒီဇင်ဘာ ၂၉

ကရင်ြပည်နယ်၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ် အရအသုံးခန်မှန်းေြခ

ေငွစာရင်းေရးဆွဲိုင်ေရး အသုံး 

စရတ်ိ စစိစ်သည့အ်စည်းအေဝးကိ ု

ယမန်ေန နံနက် ၁၀ နာရီက ကရင် 

ြပည်နယ်   အစိုးရအဖဲွုံး  အစည်း 

အေဝးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပသည်။

ဘ  ာေငွေလလွင့်ဆုံး ံးမ  

နည်းပါး

ကရင်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေစာြမင့ဦ်းက ရန်ပုေံငသွုံးစဲွမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ မူဝါဒများချမှတ်ထား 

ပီး ဦးစားေပးအစီအစ်အလိုက် 

ရရှိသည့်ဘ  ာေငွေပ မူတည်၍ 

လျာထား   စိစစ်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထုိသုိစိစစ်ြခင်းအားြဖင့် 

ဘ  ာေငွ  ေလလွင့်ဆုံး ံးမ ကို 

နည်းပါးေစမည်ြဖစ်ပီး စနစ်တကျ 

ြဖင့် ထိေရာက်သည့ ်သုံးစွဲမ များ 

ြဖစ်ေပ လာေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေရးချယ်ေဆာင်ရက်ထားသည့ ်

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများအေပ မူတည် 

၍ အရအသုံးခန်မှန်းေြခေငစွာရင်း 

စိစစ်ြခင်းကုိ တက်ေရာက်လာသူ 

များက ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း၍ စနစ် 

တကျြဖင့် ေဆွးေွးေဆာင်ရက ်

ေပးကရန် တိက်ုတွန်းလိေုကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေစာြမင့်ဦး၊ ြပည်နယ်သယံဇာတ

ေရးရာဝန်ကီးဦးေဇာ်ဝင်း၊ ြပည်နယ် 

စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ  န်ကား 

ေရးမှး သရူြမင့သ်ှူင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များသည် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန်က 

ဘားအံမိ ဗိလ်ုချပ်လမ်းေဘး ဝ/ဲ

ယာတွင် ငါးေပအကျယ်၊ အရှည် 

၅၅၂၃ ေပရိှ ပလက်ေဖာင်းလပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်မည့်      ေနရာသို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး ခဲ့ပီး 

လိုအပ်သည်များ     လမ်း န် 

မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်အဖဲွသည် ဘားအံမိ ကန်သာယာ 

ပတ်လမ်း Steel Structure 

Decking ြပလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း        

( ၇၀ ေပ x ၃၅ ေပ) ကိုလည်း 

ေကာင်း၊ ဘားအံမိ ြပည်နယ်          

ြပည်သူ ေဆးုံ ကီးအနီးတွင  ်             

(၉ ေပ x ၁၅ ေပ) ရှိ ေဈးဆိုင်ခန်း 

၁၁ ခန်းတည်ေဆာက်ရန် ေြမြပင် 

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာေနမ အေြခ 

အေနများကို   လည်းေကာင်း 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးခ့ဲပီး 

လိုအပ်သည်များ လမ်း န်မှာ 

ကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)

ကရင်ြပည်နယ် စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၏ မိရာသန်ရှင်းသာယာလှပေရး

ေဆာင်ရက်မ များ ကည့် စစ်ေဆး

တစ်ှစ်လ င် ပိုးအိမ်တန်ချနိ် ၃၀၀ နီးပါး တုတ်ိုင်ငံသို တင်ပိုလျက်ရှိ
ြပင်ဦးလွင ်ဒီဇင်ဘာ   ၂၉

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း  ပိုးေမွးေတာင်သူများ၏  ဝင်ေငွြမင့ ်

တက်လာေစေရးှင့်  ိုင်ငံြခားဝင်ေငွရရှိလာေစေရးအတွက ်ပုဂ လိက 

ကုမ ဏီများမှ ပိုးအိမ်များကိ ုတစ်ှစ်လ င်တန်ချနိ် ၃၀၀ နီးပါးတုတ် 

ိုင်ငံသို  တင်ပိုလျက်ရှိေကာင်း ြပင်ဦးလွင်မိ ပိုးသုေတသနှင့် နည်း 

ပညာဖွံဖိးေရးဗဟိုဌာန၏ တာဝန်ခံ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ေဒ မိုးမိုးဝင်းက ေြပာသည်။

အဆိုပါ  ပိုးအိမ်များသည ် ှစ်ရှည်သီးှံပင်ြဖစ်သည့ ် ပိုးစာပင်မ ှ

ပိုးစာ ရက်များကိ ု အသုံးြပပီး  ပိုးေမွးြမြခင်းြဖင့ ် ရရိှလာြခင်းြဖစ်ကာ 

၎င်းပိုးအိမ ်များကို ကုမ ဏီများမှ တုတ်ိုင်ငံသို ှစ်စ်တင်ပိုလျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊ ထုိသုိတင်ပုိရာတွင် ပဂု လကိအခန်းက  ကိ ုြမင့တ်င်ေပးရန်၊ 

ပိုးေမွးေတာင်သမူျား၏ ဝင်ေငြွမင့တ်က်လာေစရန်ှင့ ်ိင်ုငြံခားဝင်ေငရွရိှ 

လာေစရန်အတွက ်ရည်ရယ်ပီး ှစ်စ်တင်ပိုေနေကာင်း၊ လက်ရှိတွင် 

ပိုးအိမ်   တစ်ပိဿာလ င်ေငွကျပ ်   တစ်ေသာင်းဝန်းကျင်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

“ ြပည်တွင်းေဈးကွက်အေနနဲကေတာ ့ပိုးအမ်ိေတကွိ ုပိုးချည်စက်ု ံ

ေတွမှာ ချည်ဆွဲပီးေတာ့မှထွက်လာတဲ့ ပိုးချည်ေတွကို အထည်ရက် 

လုပ်ဖိုအတွက်  ပိုးထည်ထုတ်လုပ်တဲ ့  ေဒသေတွက   တင်ဒါစနစ်နဲ   

ဝယ်ယူကပါတယ်။  တုတ်ိုင်ငံကိုေတာ ့ ှစ်စ်ပိုးအိမ်အေြခာက်ကိ ု

တန်ချန်ိနဲ ပုိတာပါ။ ကမု ဏေီတကွ   တတ်ုိင်ုငနံဲ    ချတ်ိဆက်လပ်ုတာ 

ရိှပါတယ်။ ယခင်ှစ်ေတွကဆုိရင် ဒီလထဲမှာတစ်ှစ်ကုိ ှစ်ကိမ်၊ သံုးကိမ် 

ေလာက်ပိုတယ်။  ဒှီစ်မှာကျေတာ ့ ေရာဂါအေြခအေနေကာင့ ် ပိုတာမရိှ 

ေသးပါဘူး။ ပုိးချည်ရဖုိအတွက်  ပိုးစာပငကုိ်  စုိက်ပျိးတာပါ။ ခုေနာက် 

ပုိင်းမှာ  ပုိးစာပင်က  ပုိးေမွးဖုိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ  လူေတွရဲကျန်းမာေရး 

အတွက်  အေထာက်အကူြပတာေကာင့်  ပုိးစာရက်လက်ဖက်ေြခာက် 

လုပ်ဖုိစုိက်တယ်။ ပိုးစာသီးအမည့်ှကုိ  ဒီအတုိင်းစားကသလုိ ပိုးစာသီး 

ဝုိင်တုိ၊ ပုိးစာသီးယုိတုိ  ကျန်းမာေရးအစာအာဟာရအတွက် လုပ်ပီးလည်း 

စားကပါတယ”် ဟု ၎င်းကရှင်းြပသည်။

အဆိပုါ ပုိးစာပင်စုိက်ပျိးမ ှင့ ်ပိုးေမွးသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ု ြမန်မာ 

ိုင်ငံအြပင် တုတ်ိုင်ငံ၊ အိ ိယိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ 

လာအုိုိင်ငံ၊ ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ၊ ကုိရီးယားုိင်ငံှင့် ဂျပန်ုိင်ငံစသည့် 

ိုင်ငံများတွင ်လုပ်ကိုင်ကေကာင်း သိရသည်။                   

                       မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေပးအပ်
မဂ  လာဒုံ ဒီဇင်ဘာ ၂၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  မဂ  လာဒုံမိနယ်  ေထာက်ကန်အမျိးသမီး 

ကေလးသင်တန်းေကျာင်းရိှ  ေကျာင်းသမူျားအား  ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့်      

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေသာ    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ 

ေပးအပ်ပွဲကိ ု   ယမန်ေန  နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်   မဂ  လာဒုံမိနယ်    လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင် ့ 

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန   ဦးစီးမှးက ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား 

များအား  ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးရသည့်   အေကာင်းကုိ  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားကာ  အသက်  ၁၈ ှစ်ြပည့်  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

ရရှိသူ ေကျာင်းသ ူ၇၂ ဦးတိုကို တာဝန်ရှိသူများက ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားများ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                         

 ဉာဏ်ဟိန်း



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

ေကညာချက ်

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း 
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှ ိတက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့ ်ေ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) ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် မျိးဆက်ြပတင်းလှစ်ချနိ်
လွတ်လပ်ေရး-ဟု 

ေတွးကည့်မိုံ၊ စိတ်အာံုဝယ်

စုံလင်ြဖစ်ေဟာင်း၊ သမိုင်းေကာင်းကို

ြပန်ေြပာင်း၍လ င်၊ ထင်းထင်းြမင်သည်

ရင်ကိုလ ပ်  း အသစ်ပျိး...။ 

ိုးထရင်မှာ၊ ေကာင်းြခင်းရာလ င် 

ြမန်မာဟူြငား၊ ဘိုးဘွားများသည်

ပိုင်းြခားဤေြမ၊ တည်တံ့ေစဖို 

သက်ေက ေသွးခ၊ ကာကွယ်ကလျက်

ြမန်မာ့တံခွန်၊ မိုးြမင့်စွန်ထိ 

မွန်ြမတ်ဝင့်က ား၊ ဂုဏ်ြမင့်မားသည် 

မှတ်သားဖွယ်ေတာင်း သမိုင်းေကာင်း...။ 

သမိုင်းေကာင်းစွာ၊ ှစ်ရှည်ကာလည်း 

တစ်ခါသူေအာက်၊ က န်သေပါက်ှယ် 

ကျေရာက်ွံနစ်၊ ြပည့်ကံညစ်ေသာ် 

ှစ်-ရာေကျာ်မ ၊ တိုက်ယူမှလ င် 

လက်ရပိုက်ေထွး၊ “လွတ်လပ်ေရး”ဟု 

ဟစ်ေက းသံပိင်၊ တစ်ဖန်ပိုင်သည် 

ခိုင်မာကမ ည်း  မငီး...။ 

ကမ ည်းမှတ်တိုင်၊ သိုစိုက်ိုင်ေအာင် 

ိုင်ငံနံလျား၊ နယ်စွန်ဖျားထိ 

မ ေဝရက်ထမ်း၊ အခန်းခန်းမှ

မှတ်တမ်းမဝင်၊ မှတ်တမ်းဝင်သည့် 

ကုန်စင်များြပား၊ ရှင်လူများသို 

ဝပ်တွားိုေသ၊ ဦး တ်ေချပီ 

ှင်းေတွေဝကျ သည်ကာလ ...။ 

မှန်းရည်ေကျးဇူး အန ...။ 

မျိးဆက်ြပတင်း လှစ်ချနိ်ကျ...။      ။ 

ေမာင်စိမ်းေနာင်(လယ်ေဝး)

 (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကိ ုကိဆိဂုဏ်ုြပ 

လျက်။

ဗဟန်းမိနယ်၌ ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲ၊ စကားပုံဆက်ပိင်ပွဲှင့်ပုံေြပာပိင်ပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်  ဗဟန်းမိနယ်၌ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက်         လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲ၊  စကားပုံဆက်ပိင်ပွဲ 

ှင့်  ပုံေြပာပိင်ပွဲကိ ု ယေနနံနက် ၉ နာရီက 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင(်ဗဟန်း)    လူထု 

အေြခြပဗဟိုဌာန၌            ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ပါဝင်ယှ်ပိင်

အဆိုပါပိင်ပွဲများတွင ်       ေကျာင်းသား   

ေကျာင်းသူ လူငယ်လူရယ်များ လွတ်လပ် ေရး 

ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ          သိရှိနားလည်ပီး

eာဏ်ရည်ထက်ြမက်သည့် ဘက်စုထံူးခ န်ေသာ 

လူရည်မွန် လူရည်ခ န်များ ြဖစ်လာေစရန်၊ 

မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည် ့     ြပည်ေထာင်စ ု  

စတ်ိဓာတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ပီး ေနာင်တစ်ချန်ိ 

တွင် ုိင်ငံေတာ်က   အားထားရသည့်   လူခ န် 

လူေကာင်းများ         ြဖစ်လာ ေစရန်ရည်ရယ်၍ 

ကျင်းပရာ ဗဟန်းမိနယ် အမှတ်( ၂ ) အ ေြခခံ 

ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းမှ  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကသည်။

 ေရှးဦးစွာ         ရန်ကုန်အ ေနာက်ပုိင်းခုိင် 

ြပန်ကား ေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံ ေရးဦးစီးဌာန 

ုပ်သံ(၃)  ေဒ ြမှင်း ေဝက လွတ်လပ် ေရးှင့် 

ပတ်သက်သည့် သ ိေကာင်းစရာ အသပိညာေပး 

ပုံြပင်များကိ ု ေြပာကားသည်။ ဆက်လက်၍ 

ပိင်ပဲွများကိကုျင်းပရာ  ေဆး ေရာင်စုြံခယ်ပိင်ပဲွ 

တွင်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၂၀  ြဖင့်လည်း 

ေကာင်း၊ စကားပံုဆက်ပိင်ပဲွတွင်   ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသ ူ၃၀   ြဖင့်လည ်းေကာင်း   ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ကပီး    ဆုရရှိ ေသာ  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားကိ ုတာဝန်ရိှသမူျားက ဆမုျား 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခ့ဲ ေကာင်း သိရသည်။

ထို ေနာက်   ရန်ကုန်အ ေနာက်ပိုင်းခိုင ်

ဝန်ထမ်းများက(၇၄)ှစ် ေြမာက် လွတ်လပ် 

ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်        သတင်းစကား 

လက်ကမ်းစာ ေစာင်များကိ ု    အမှတ်( ၂ ) 

အ ေြခခံပညာ     အလယ်တန်း ေကျာင်းမ ှ

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများကို  အခမဲ့ 

ြဖန်  ေဝ ေပးခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။

 ေအာင်ြမင်(့ြပန်/ဆက်) 

ဝါးခယ်မ  ဒီဇင်ဘာ ၂၉
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ဝါးခယ်မ 
မိနယ်  ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူ  
ဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန လူထုအေြခ 
ြပဗဟုိဌာနခန်းမတွင်          ယေန  
မွန်းလဲွ  ၂ နာရကီ (၇၄)ှစ်ေြမာက်   
လွတ်လပ်ေရးေနအကိ     စာစီ 
စာကုံးပိငပဲွ်ှင့်  စာဖတ်စွမ်းရည် 
ပိင်ပဲွများ ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါ စာစီစာကုံးပိင်ပွဲတွင ်
သံကိးတိုင်တိုးချဲမူလွန်ေကျာင်း
မှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားက 
လွတ်လပ်ေရးေန တုိမေမ့ ေခါင်းစ် 
ြဖင့်   ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကရာ 
ဆုရရိှသူများကုိ   မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ ရီရီလွင်က  ဆုများချးီြမင့်ေပး 
သည်။ ဆက်လက်၍ ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသူများ  စာဖတ်စွမ်းရည ်
တိုးတက်ေစရန်      ရည်ရယ်၍ 
စာဖတ်စွမ်းရည် ပိင်ပွဲကိုလည်း
ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေစာသ ာဦး(ြပန်/ဆက်)

ဝါးခယ်မမိနယ်၌ 
စာစီစာကုံးပိင်ပွဲှင့် 

စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပဲွကျင်းပ



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   ၂၀၂၁

 ၂၀၂၁  ခှုစ်   ှစ်ေဟာင်းကန်ုဆုံး၍  ၂၀၂၂ ခှုစ်  ှစ်သစ်သိုကူးေြပာင်း 

ေပေတာမ့ည်။ ကန်ုလွန်ခဲေ့သာ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်  ထုိှစ်ှစ်ကေတာ ့

စတ်ိမချမ်းေြမဖွ့ယ်ရာများသာ ြပည့ှ်က်ေနခဲသ့ည်။ ၂၀၁၉ ကန်ုဆုံး၍ 

၂၀၂၀  ှစ်သစ်ကူးကာလတွင ်  ကမ ာသူ  ကမ ာသားအားလုံးသည ်

Happy New Year ဟ၍ူ ၂၀၂၀ ှစ်သစ်ကိ ု ေပျာ်ရ င်စရာှစ်သစ်အြဖစ် 

ကိဆိုခဲ့ကပါသည်။

သိုရာတွင်   ှစ်သစ်၏အမွန်အစကာလမှာပင ်   တုတ်ြပည ်

ဝူဟန်မိမှတစ်ဆင့ ်စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ  ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါ 

ဆိုးကီးသည ်ကမ ာတစ်ဝန်းသို လျင်ြမန်စွာကူးစက်ပျံှံသွားသည်။ 

ကမ ာသ ူကမ ာသား သန်ိးသန်းှင့ခ်ျ၍ီ ေသဆုံးခဲ့ကရသည်။  ကမ ာကီး 

တစ်ခုလုံး သုသာန်တစြပင်ပမာ တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်သွားသည်။

စိန်ေခ မ ေပါင်းများစွာြဖင့ ်ရင်ဆိုင်ကံေတွ

ြမန်မာိုင်ငံသိုမ ူ  မတ်လေနာက်ဆုံးပတ်ခန်တွင်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါဆိုးကီး စတင်ကူးစက်ပျံှံလာသည်။  အေသအေပျာက် 

စာရင်းမှာ အြခားိုင်ငံများကဲ့သို မများြပားခဲ့ေသာ်လည်း  မိရာ 

အားလုံးနီးပါး တတ်ိဆတ်ိငမ်ိသက်သွားြပန်ပါသည်။ ဆိရုလ င် ၂၀၂၀  

ြပည့်ှစ် တစ်ှစ်လုံးနီးပါးသည ်  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုးကီး၏ 

ခိမ်းေြခာက်မ ှင့်    ေနာက်ဆက်တွဲိုက်ခတ်မ ဆိုးကျိးများေကာင့ ်

ကမ ာသူ ကမ ာသားများနည်းတ ူ ြမန်မာြပည်သူများ၏  လူမ စီးပွား 

ဘဝသည်လည်း အခက်အခေဲပါင်းများစွာ၊  စန်ိေခ မ ေပါင်းများစွာြဖင့ ်

ရင်ဆိုင်ကံေတွခဲ့ကရပါသည်။

ဤသိုြဖင့ ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ကုန်ဆံုး၍ ၂၀၂၁ ှစ်သစ်သုိကူးေြပာင်း 

လာခဲြ့ပန်သည်။ ှစ်သစ်အမွန် ၂၀၂၁ ကိ ုလတူိင်ုးနီးပါး “Happy New  

Year”ဟု     လ  က်လ  က်လှဲလှဲကိဆို တ်ခွန်းဆက်ခဲ့ကြပန်သည်။ 

တကယ်ေတာ့ ကုန်လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၂၀ သည် ကမ ာသူ  ကမ ာသား 

အားလုံးအတွက် လွမ်းေလာက်စရာမဟတ်ုခဲ။့ ဝမ်းနည်းေကကဲွမ များ၊ 

မွန်းကျပ်မ များ၊ စုိးရိမ်ေသာကများှင့် ကုိယ်စီကုိယ်စီြဖတ်သန်းခ့ဲက 

ရသည်မဟုတ်ပါလား။  သိုေကာင့ ်လာမည့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ှစ်သစ်ကို

ေမ ာ်လင့်ြခင်းများစွာြဖင့ ် လ  က်လ  က်လှဲလှဲကိဆိုခဲ့ကပါ၏။

သိုေသာ်၊ သိုေသာ် ၂၀၂၁ ခှုစ် ှစ်သစ်သည် က န်ေတာ်တိုအားလုံး 

ရင်နာစွာြဖင့်  တ်ဆက်ခဲ့ပါေသာ ၂၀၂၀ ထက် ပို၍ခက်ခဲစွာုန်းကန ်

ခဲ့ရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအဖိုမ ူ  အြခားကမ ာ့ိုင်ငံများထက ်  စိန်ေခ   

မ ေပါင်းများစွာ၊ အခက်အခအဲကျပ်အတည်းေပါင်းများစွာ ပိ၍ုရင်ဆိင်ု 

ကံေတွခဲ့ရပါေတာ့သည်။

၂၀၂၁   ခုှစ်တွင်   ြမန်မာိုင်ငံ   ရင်ဆိုင်ကံေတွခဲ့ရပါေသာ 

ြပဿနာကစိ အရပ်ရပ်သည် ၂၀၂၀ ှစ်ေဟာင်းက ြမစ်ဖျားခခံဲေ့ပသည်။ 

ပထမြပဿနာကိစ ရပ်က  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ိုဝင်ဘာလအတွင်းက 

ကျင်းပခဲ့ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပဲွရလဒ်ှင့်  

ပတ်သက်သည်။ ၂၀၂၀ အကုန် ၂၀၂၁ ှစ်သစ်ကူးေြပာင်းချနိ်ကာလ

များတွင်     ပွတ်တိုက်မ များက  များြပားလာသည်။ တပ်မေတာ်က 

ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်စ ်အစ၊  အဆုံးအေပ  အေြခခံ၍ ေြဖရှင်းေပးရန ်

ေတာင်းဆုိသည်။  အာဏာရပါတီကမူ   ထွက်ေပ လာေသာမဲစာရင်း 

ရလဒ်ကိုသာ ကိုင်စွဲ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွင် 

တတိယအကိမ်   လ တ်ေတာ်ေခ ယူပီး  အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ဖွဲစည်း 

ရန်သာ တက်သုတ်ိုက်ေဆာင်ရက်သည်။

ဤသိုြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁  ရက်ေနအကူးတွင ်

တပ်မေတာ်က   ၂၀၀၈   ခုှစ်  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့်အညီ  

ိင်ုငေံတာ်၏ အာဏာကိထုန်ိးသမ်ိးလိက်ုသည်။ ကနဦး  ဆ ြပမ ြဖစ်စ် 

များ ေပ ေပါက်လာသည်။ ထိုေနာက်မှာေတာ့  CDM လ ပ်ရှားမ များ၊ 

ဆပူဆူ ြပမ ြဖစ်စ်များ၊ ယင်းေနာက်မှာေတာ့ အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ် 

များေပ ေပါက်လာသည်။ အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်များအတွင်း အြပစ်မ့ဲ 

ြပည်သမူျား၊  Non CDM ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများ၊ သဃံာေတာ်များပါမကျန်  

အများအြပားပစ်မှတ်ထားလုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခံခဲ့ကရရှာသည်။

ထိုစ်အေတာအတွင်းမှာပင်  အားလုံးေမ့ေလျာ့ေနကသည့်  

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုးကီး၏  တတိယလ  င်းသည် ဇူလိုင်လတွင်  

အလစ်အငုိက်ဝင်ေရာက်လာသည်။ ကုိဗစ်- ၁၉  တတိယလ  င်းသည် 

သည်တစ်ခါေတာ့  ြမန်မာြပည်သူအများစုကိ ု   သက်ညာခွင့်မေပး 

ေတာ့ပါ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် မျက်စိေအာက်မှာပင်  ခင်မင်ရင်းှီး 

ခဲ့သူများ  တြဖတ်ြဖတ်ေသဆုံးကုန်ကသည်။ အချိက မိခင်၊ ဖခင်  

မိသားစုဝင်များှင့ ် ေသကွဲ   ကွဲခဲ့ကရရှာသည်။  နာေရးကိစ များကိ ု 

ယခင်ကသိုှယ် စည်စည်ကားကားကျင်းပခွင့ပ်င်မရခဲ့က။ တက်သတ်ု  

ိုက်စီစ်ခဲ့ကရရှာသည်။ သည်ေတာင်ကိ ုမေကျာ်ိုင်ေတာ့ပီဟုပင ်

မဂ  လာပါ ၂၀၂၂
အားလုံးလက်မ  င်ချ စတ်ိပျက်အားငယ်ခဲ့ကရသည်။ ဘဝတစ်ခ ုရပ်တည် 

ရှင်သန်ေရးအတွက ်၂၀၂၁ ခုှစ်သည် ခက်ခဲလှပါဘိ။

သိုရာတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အိမ်ေစာင့်အစိုးရ 

သည် အေရးေပ လိအုပ်ေနေသာ ေအာက်ဆဂီျင်ှင့ ်ေဆးဝါးပစ ည်းများကိ ု 

အလံုးအရင်းြဖင့် တင်သွင်း၊  ထုတ်လုပ်ုိင်ရန်  စီမံေဆာင်ရက်ခ့ဲသည်။ 

ိုင်ငံတကာမ ှမိတ်ေဆွိုင်ငံများ၊ ြပည်တွင်းအလှရှင်များ၊  လူမ ေရး 

အသင်းအဖွဲများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမ များ၊ ိုင်ငံေတာ်၊ တပ်မေတာ်၊ ြပည်သ ူ

တုိ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ တတိယလ  င်းကုိ က့ံက့ံခံ 

တွန်းလှန်ခဲသ့ည်။ ှစ်စက အစပျိးေဆာင်ရက်ခဲေ့သာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ များကို အရှိန်အဟုန်ြဖင့်  တိုးြမင့်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့သည်။ ဤသိုြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉  တတိယလ  င်းကို  အရင်းအှီးအချိ 

ေပးဆပ်၍ ေကျာ်လွန်ြဖတ်သန်းိုင်ခဲ့ြပန်သည်။ ိုင်ငံေတာ်  တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးအတွက်လည်း အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ခဲ့၍ လက်ရှိ  

၂၀၂၁ ှစ်ကုန်ခါနီးတွင်   ေဒသအချိမှအပ   ိုင်ငံတစ်ဝန်း  တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းလာသည်။    ိုင်ငံေတာ်၏အေရသည ်  အေကာင်းဘက်သို 

ဦးတည်လာပီဟ ုဆိုရမည်။

မဂ  လာရှိေသာ ှစ်သစ်

ယခု ၂၀၂၁ ှစ်ေဟာင်းကုန်ဆုံး၍ ၂၀၂၂ ှစ်သစ်သို ကူးေြပာင်း 

ေပေတာ့မည်။ လာမည့်ှစ်သစ်အမွန်  ၂၀၂၂  တွင် ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ှစ်ေဟာင်းအတွင်းက  ကံေတွခ့ဲရသည့်  အနိ  ာံုများကုိ ဆက်လက် 

မကံေတွချင်ေတာ့ပါ။  ၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်သစ်ကို မဂ  လာရှိေသာှစ်သစ ်

အြဖစ်သာ ေကျာ်လွန်ြဖတ်သန်းချင်ပါ၏။

ှစ်ေဟာင်းကုန်ဆံုး၍ ှစ်သစ်သုိကူးေြပာင်းေရာက်ရိှသည့်ှစ်သစ် 

အခါသမယှင့ပ်တ်သက်၍ ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ် အရှင်ေဒါက်တာ 

န မာလာဘိဝံသ ၂၀၁၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန  ှစ်သစ်မဂ  လာ  

ဓမ သဘင်အခမ်းအနားဝယ ်   ေဟာကားအပ်ေသာ   “ှစ်သစ်ေမတ ာ 

လူတိုင်းမှာ” တရားေဒသနာေတာ်တွင် -

“ယခုလို ှစ်ေဟာင်းကုန်ဆုံးပီး ှစ်သစ်အခါသမယေြပာင်းလဲ

ေရာက်ရိှလာတဲအ့ခါမှာ လေူတဟွာ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး   တ်ခွန်းဆက်က 

တယ်။ ှစ်သစ်မဂ  လာကိုကိဆိတုဲအ့ေနနဲ   အားလုံး တစ်ဦးအေပ တစ်ဦး 

ေမတ ာထားကပီး  ‘ှစ်သစ်မဂ  လာအခါသမယမှာ ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ ့

ပါေစ’၊  ‘Happy New Year ’လို ေြပာကတာေပါ့။  တကယ်ေတာ့  

ေလာကလူသားေတွဟာ ဒီကေန  ဘာကိုလိုလားကတာလဲလိုဆိုရင ် 

ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့မ လိုဆိုတဲ့  Happiness ကို  လိုလားကတယ်ဆိုတာ 

အင်မတန်မှထင်ရှားတယ်။ ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့မ ၊ ဘဝမှာ ထာဝရေပျာ်ရ င် 

ိင်ုဖို လေူတ ွေနစ်ကိးပမ်းအားထတ်ုေနကတယ်။ ဒအီချက်ကိလုည်းပ ဲ

ြမတ်စွာဘုရားက ေဟာကားခဲ့တာရှိတယ်။

ြမတ်စွာဘုရားေဟာတဲ့အထဲမယ ်လူေတွရဲဆ ကိုထုတ်ေဖာ်ပီး 

‘သုခကာမာ ဒုက ပဋိကူလာ’လိုဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း 

ဟာ ဆင်းရဒဲကု ကိ ုရံရှာမန်ုးတီးကတယ်။ ဘယ်သမှူ မဆင်းရခဲျင်ကဘူး။  

သုခကာမ - ချမ်းသာေပျာ်ရ င်မ ကို   ြမတ်ိုးကတယ်။  ဒါက လူတိုင်း  

လူတိုင်းမှာရှိေနတဲ ့ဆ ပဲ။ အဲဒီဆ ကို ထုတ်ေဖာ်ကတဲ့အခါမှာေတာ ့

ဘာသာအမျိးမျိး၊ ဆရာအမျိးမျိး ေဟာကားတယ်။ မိမိတုိရဲယံုကည် 

ချက်၊ ယူဆချက်အတိုင်း ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့မ ကိုရေအာင ်ရှာကတယ်။  

ဘယ်နည်းနဲရရ  ရတဲ့ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့မ ကို   လိုလားကလို  ရိုင်တဲ့ 

နည်းလမ်းအမျိးမျိးအသုံးချပီး ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့မ ကို ရှာကတာပဲ။

ဗုဒ ြမတ်စွာေဟာကားတဲ ့    တရားဓမ ဟာ     လူမျိးနဲလည်း 

မသက်ဆိင်ုဘူး၊ ဘာသာတရားဆိတုဲ ့ကိုးကွယ်မ နဲလည်း  မသက်ဆိင်ု 

ဘူး။ ဘယ်ပဂု ိလ်ပလဲိက်ုနာလိက်ုနာ၊ ဘယ်ပဂု ိလ်ပဲကျင့်သံုး ကျင့သ်ုံး  

ဓမ ဆိုတာဟာ အားလုံးအတွက်ပဲြဖစ်တယ်။ ဒါေကာင့်မို  ဘုန်းကီး 

အေနနဲ  ဒီကေန  ‘ှစ်ဦးေမတ ာ လူတိုင်းမှာ’ဆိုတာ ေဟာမှာပါ” ဟု 

ပဏာမ ေဟာကားေတာ်မူခဲ့ပါသည်။

ေမတ ာဆိုတာ

ဆက်လက်၍ “ေမတ ာဆိတုဲတ့ရားဟာ လမူျိးနဲလည်း သက်ဆိင်ု 

တာမဟတ်ုဘူး။ ဘာသာနဲလည်းသက်ဆိင်ုတာမဟတ်ုဘူး။ ဘယ်သပူ ဲ

အသုံးချချ ထိုေမတ ာတရားရဲ  စွမ်းအားကို  ရကမှာပဲြဖစ်တယ်။ 

ေမတ ာဆိုတာ ေနရာတကာအေရးကီးတယ်။ အခုလို ၂၀၁၂ ခုှစ်  

စတင်တဲ့ေနမှာ  ဒီတစ်ှစ်တာကာလပတ်လုံး   ေြပာသမ  ဆိုသမ ၊ 

စိတ်ကူးသမ ေတွဟာ    ေမတ ာနဲလုပ်ေဆာင်သွားကမယ်ဆိုရင ်

အားလုံးအတွက်       အကျိးြဖစ်ထွန်းမယ်ဆိုတာ   ေသချာတယ်။ 

ကိုယ့်အတွက်လည်း   အကျိးြဖစ်ထွန်းမှာပဲ၊   သူများအတွက်လည်း 

အကျိးြဖစ်ထွန်းမှာပဲ၊ လူတိုင်းအတွက်လည်း အကျိးြဖစ်ထွန်းမှာပဲ။ 

လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ  ှလုံးသားထဲမှာ  အခုလိုှစ်သစ်အခါသမယမှာ  

ေမတ ာတရား ကိန်းဝပ်ေနေအာင်ကိးစားရမယ”်။

ေမတ ာဆိုတာ “မိတ်ေဆွတိုရဲစိတ်ဓာတ်၊  မိတ်ေဆွရဲစိတ်ေန 

သေဘာထား”လို အဓိပ ာယ်ရတယ်။ ပါဠိစကားလံုးပဲ။ မိတ ဿေသာ 

ေမတ ာ။   မိတ်ေဆွရဲ  စိတ်ေနသေဘာထား။  မိတ်ေဆွရဲစိတ်ေန 

သေဘာထား ဘယ်လုိရိှသလဲ၊ မိတ်ေဆွရဲစိတ်ေနသေဘာထားသည်  

မိမိှင့်ခင်မင်သေူတွအားလံုး  ကီးပွားတိုးတက်ေစချင်တယ်၊ ေပျာ်ရ င် 

ချမ်းေြမေ့စချင်တယ်။ အဒဲစီတ်ိဓာတ်ကိ ု အကန်အသတ်ထားရမလားလို 

ဆိုေတာ့ မိတ်ေဆွေတွရဲ စိတ်ဓာတ်ကို အားလုံးအေပ မှာ ထားိုင် 

ေအာင်      ကိးစားရမယ်။     ကိုယ့်မိတ်ေဆွဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ 

ကုိယ့်မိတ်ေဆွမဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်နဲမသင့်တ့ဲပုဂ ိလ်ပဲြဖစ်ေစ၊  

ဘယ်ပုဂ ိလ်ေတွအေပ ြဖစ်ြဖစ် အားလုံးအေပ မှာ  ဒီစိတ်ဓာတ်ကို 

ြဖန် ကက်ထားိုင်တာကိ ုေမတ ာလိုေခ တယ်။  အဲဒီလိုြဖန် ကက ်

ထားိုင်ေအာင်  ကိးစားဖို   ဘုန်းကီးတိုတစ်ေတွလုပ်ကရမယ်။ 

ဒေီမတ ာဆိတုဲတ့ရားဟာ လေူတရွဲှလုံးသားထမှဲာ  အေြခခအံားြဖင့ ်

ပါရှိေနေသာ်လည်းပ ဲတိုးတက်ေအာင်မလုပ်ဘူးဆိုလိုရှိရင ်ဒီေမတ ာ 

ဟာ တိုးပွားလာမှာမဟုတ်ဘူး။  ဒါေကာင့်မိုလို   ေလ့ကျင့်ပီးေတာ ့

ေမတ ာှလုံးသား ရင်ထဲမှာြပန်ပွားလာေအာင ် ကိးစားအားထုတ ်

ရမယ်”ဟု ေဟာေဖာ် န်ြပ မိန် ကားေတာ်မူခဲ့ပါသည်။

ထိုေနာက်   ဆရာေတာ်ကီးက   ေမတ ာတရားှင့်ပတ်သက်၍ 

“ေမတ ာကိ ုြမတ်စွာဘရုားက သုံးမျိးခဲွြပထားတယ်။ ကာယကေံမတ ာ၊  

ဝစီကံေမတ ာ၊ မေနာကံေမတ ာလို။

မေနာကံေမတ ာက စေြပာမယ်။ “အားလုံးအဆင်ေြပကပါေစ၊ 

ချမ်းသာကပါေစ၊ ေပျာ်ရ င်ကပါေစ၊ အခက်အခဲမရှိကပါေစနဲ”လို 

အကျိးစီးပွားကိုလိုလားတဲ ့စိတ်ေနသေဘာထားေလးကိ ုမေနာကံ 

ေမတ ာလို ေခ တယ်။                                    စာမျက်ှာ ၉ သို 

စာချစ်သူ

ေမတ ာဆိုတဲ့တရားဟာ လူမျိးနဲလည်း သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။  ဘာသာနဲလည်း 

သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။   ဘယ်သူပဲအသုံးချချ   ထိုေမတ ာတရားရဲစွမ်းအားကို  

ရကမှာပဲြဖစ်တယ်။ ေမတ ာဆိုတာ ေနရာတကာအေရးကီးတယ်။ အခုလို ၂၀၁၂ ခုှစ်  

စတင်တဲေ့နမှာ  ဒတီစ်ှစ်တာကာလပတလ်ုံး   ေြပာသမ  ဆိသုမ ၊ စတ်ိကူးသမ ေတဟွာ    

ေမတ ာနဲလုပ်ေဆာင်သွားကမယ်ဆိုရင်    အားလုံးအတွက် အကျိးြဖစ်ထွန်းမယ်ဆိုတာ   

ေသချာတယ်။  ကိုယ့်အတွက်လည်း   အကျိးြဖစ်ထွန်းမှာပဲ၊    သူများအတွက်လည်း 

အကျိးြဖစ်ထွန်းမှာပဲ၊ လူတိုင်းအတွက်လည်း အကျိးြဖစ်ထွန်းမှာပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ  

ှလုံးသားထဲမှာ  အခုလိုှစ်သစ်အခါသမယမှာ  ေမတ ာတရား ကိန်းဝပ်ေနေအာင် 

ကိးစားရမယ်



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

မေနာကံေမတ ာရှိရင ်   ဝစီကံေမတ ာဆိုတာလည်း   ရှိတယ်။ 

တစ်ဦးနဲတစ်ဦး   ေကာင်းကျိးချမ်းသာရေစိုင်တဲ ့   စကားေတွကိ ု

ေြပာတယ်၊ အကံေပးမယ်၊ အကံေကာင်းေတွေပးတယ်၊ သတိေပး 

တယ်။ ဒီလိုတစ်ဦးနဲတစ်ဦး  တ်၏ေစာငမ်ြခငး်၊  ေမတ ာအရင်းခံတဲ့ 

အေြပာအဆိုများနဲ  ေြပာဆိုကူညီေပးြခင်း၊  ဒါလည်း  ေလာကမှာ 

အင်မတန်မှအေရးကီးတယ်။

ေနာက်တစ်ခါ     ကာယကံေမတ ာလိုဆိုတယ်။   တစ်စုံတစ်ခု 

ကိုယ့်ေရှမှာ ဆိုပါစို၊ လူတစ်ေယာက်ဟာ ကိုယ်ေရှမှာအေရးကီးတဲ ့

ပိုက်ဆံအိတ်ကေလးတို၊  တယ်လီဖုန်းတို  ေမ့ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင ်

သိမ်းေပးထားတယ်။ အေကာင်းကားေပးတယ်။  မေပျာက်မပျက ်

ေအာင် လုပ်ေပးထားတယ်။ ဒါက  ကာယကံေမတ ာလိုေခ တယ်။  

သွားတဲလ့မ်းေတွမှာ ခလုတ်မထိ ဆူးမငိေအာင် သူများမြမင်တာေတွကိ ု  

ဖယ်ရှားေပးတယ်။   ကိုယ်အရင်ေတွရင ်   ကိုယ်ဖယ်ရှားေပးလိုက ်

တယ်။ ဆိုလိုတာက “ဘယ်သူမှ ဒုက မေရာက်ေအာင ် ကိုယ်ြမင်တဲ ့

အခါမှာ ေဆာင်ရက်လပ်ုကိင်ုေပးသွားတာေလးေတ”ွ၊ ဒါကိ ုကာယက ံ

ေမတ ာလို ေခ တယ်။

ေမတ ာဟာ ဘယ်သူသ ာန်မှာပြဲဖစ်ြဖစ် ကသုလာ  အနဝဇ သခု 

ဝိပါကလက ဏာ။   အြပစ်ကင်းတယ်တဲ့။  အြပစ်မရှိတဲ့အရာတစ်ခု၊  

အြပစ်မရိှဘူးဆုိတာ ဘယ်သူက အြပစ်တင်စရာမှမရိှတာ၊ မေကာင်း 

တာ ေကာင်းေအာင်လုပ်ေပးတယ်ဆိုတာ အြပစ်ေြပာစရာမရှိဘူး။

ဒါေကာင့်မို   ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ  ေမတ ာနဲဆက်ဆံရမယ်။ 

ေမတ ာနဲဆက်ဆံမ  ခိုင်မာဖိုအတွက ်  ခ ီတရားနဲ   သည်းခံရမယ်။ 

ခ ီဆိုတာ  “ေအာင့်အည်းထားိုင်ြခင်း   (သိုမဟုတ်)   ကိုယ့်စိတ်ကိ ု

ထန်ိးိင်ုတဲစွ့မ်းရည်သတ ိ”ကိ ုေခ တာ။  တကယ်အဓပိ ာယ်ေပ ေအာင်  

ခ ီဆိတုာ ဘာလဆဲိရုင် “စတ်ိစွမ်းအင်တစ်မျိး”ပ။ဲ စတ်ိစွမ်းအင်တစ်မျိး  

ဆိုတာ “ဆန်ကျင်ဘက်ေတွနဲ  ကံေတွလာေသာ်လည်းပ ဲေြပာင်းလွ ဲ

တုန်လ ပ်ြခင်းမရိှတ့ဲ  စိတ်ဓာတ်စွမ်းအင်တစ်မျိး”ကိ ု ခ ီလိုေခ တယ်။ 

ေလာကမှာ ေမတ ာနဲဆက်ဆံပီး ခ ီနဲသည်းခံုိင်စွမ်းရိှမှ အလုပ်ကိစ  

ဆိုတာေအာင်ြမင်တယ်တဲ့။

ေနာက်တစ်ခါ ဥေပက ာနဲလျစ်လျ ိင်ုရမယ်၊ ဥေပက ာနဲခွင့လ် တ် 

ိင်ုရမယ်ေပါ။့ ခွင့မ်လ တ်ိင်ုဘူးဆိရုင် ြပဿနာတက်တာပေဲနာ်။ အဒဲလီိ ု 

ေမတ ာရယ်၊   ခ ီရယ်၊  ဥေပက ာရယ်  ဒီတရားသုံးပါးကိ ု   လက်ကိုင ်

ထားပီးေတာ ့ကျင့သ်ုံးမယ်ဆိရုင် မည်သည့ပ်ဂု ိလ်မှာပြဲဖစ်ြဖစ် ြပဿနာ 

ဆိုတာေြပလည်သွားမှာပဲ။

အဒဲေီတာ ့ြမတ်စွာဘရုားရဲတရားဆိတုာ  ဘာသာတရားနဲလည်း 

မဆိုင်ဘူး။ လူမျိးနဲလည်း  မဆိုင်ဘူးေနာ်၊  ကိုးကွယ်မ ေတွနဲ  ဘာမှ 

မဆိင်ုဘူး။ ကိယု့ရ်ဲစတ်ိဓာတ်၊ ကိယု့ရ်ဲ Internal examine နဲဆိင်ုတယ်။ 

အတွင်းကိုြပန်ပီးေတာ ့checking လုပ်တယ်၊ သုံးသပ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ 

စိတ်ဓာတ်ကို Mental check-up လုပ်တယ်ေပါ့ေနာ်။  ကိုယ့်ရဲစိတ်ကို  

ကိုယ် check-up လုပ်ပီးတဲ့အခါမှာ ေလာဘေတွ၊ ေဒါသေတွ၊ ေမာဟ 

ေတွဆိုတာေတွမြဖစ်ေအာင်  ကိးစားအားထုတ်ြခင်းပဲ  ြဖစ်တယ်။ 

ဒါေတွကို  သေဘာကျပီး  ေနစ်ဘဝလ ပ်ရှားသွားလာပီးေတာ့ေနတဲ့ 

အခါ၊ အများနဲဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ  အားလုံးြပန်ပီးေတာ့  နိဂုံးချပ် 

ေြပာရမယ်ဆိုရင ်-

အခုလို “ှစ်ဦးေမတ ာ လူတိုင်းမှာထားရမှာကေတာ့  အားလုံး 

အေပ မှာ ေမတ ာနဲ ဆက်ဆရံမယ်။ ခ ီဆိတုဲတ့ရားနဲ သည်းခံိင်ုရမယ်။ 

ဥေပက ာဆုိတ့ဲ တရားနဲေနာ် ခွင့်လ တ်ုိင်ရမယ်။ သမ ာဒိ  ိ၊ သမ ာသက  ပ ၊ 

သမ ာဝါယာမ၊ သမ ာသတိ၊ သမ ာသမာဓိဆိုတဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့  မဂ င် 

ငါးမျိး၊ သီလမဂ င်သုံးမျိးကိုအေြခခံပီးေတာ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ မဂ င်  

ငါးမျိး စုစုေပါင်း  မဂ င်ရှစ်ပါးအကျင့်တရားနဲ  ဘဝခရီးမှာ မိမိတုိဘဝ 

အေြခအေနမှန်ကို ဆင်ြခင်သုံးသပ်ိုင်ေအာင ်ေနစ်နဲအမ  stress  

ေတွကို ေလ ာ့ချိုင်ေအာင် ကိးစားအားထုတ်ကရမှာြဖစ်တယ”်လို 

ကိုယ်စီကိုယ်စ ီ   သတိထားပီး  အခု  ှစ်ဆန်းတစ်ရက်ေနကစပီး 

ြမတ်စွာဘုရားေဟာတဲ့အတိုင်း    လိုက်နာကျင့်သုံးိုင်ကပါေစ 

ကုန်သတည်း” စသြဖင့ ်ေဟာေဖာ် န်ြပ ဆိုဆုံးမေတာ်မူခဲ့ပါသည်။

ေမတ ာတရားကိုအေြခခံ

သိုှင့လ်ာမည့ ်၂၀၂၂ ခှုစ် ှစ်သစ်တွင် ြမန်ြပည်တစ်ဝန်းေအးချမ်း 

သာယာဝေြပာေရးအတွက် ြမန်မာုိင်ငံသူ ြမန်မာုိင်ငံသားအေပါင်း 

သည်  ေမတ ာတရားကိအုေြခခ၍ံ တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး၊ တစ်ဖဲွှင့တ်စ်ဖဲွ၊  

တစ်သင်းှင့တ်စ်သင်း ခ ီတရားှင့ ်သည်းခြံခင်း၊ ဥေပက ာတရားှင့် 

ခွင့်လ တ်ြခင်းတိုြဖင့ ်ေကျာ်ြဖတ်ကရပါမည်။

ှစ်သစ်မဂ  လာတွင် အမှန်တကယ်  မဂ  လာရှိေစေရးအတွက ်

လည်း (၃၈)ြဖာ မဂ  လာတရားေတာ်ှင့်အည ီ  မိမိတိုအိမ်ေထာင်စု၊  

မိမိတုိရပ်ရာ၊ မိနယ်၊ တုိင်းခုိင်သာယာေရးအတွက် မဂ  လာရိှေသာ 

စကား၊ မဂ  လာရိှေသာ အလပ်ုအကိင်ု၊ အြပအမမူျားြဖင့ ် လပ်ုကိင်ုြပမ ူ

ေြပာဆိုကရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေနမှစတင်မည့်  ှစ်သစ်မဂ  လာ 

အခါသမယတွင် ကမ ာသ ူကမ ာသားအားလုံး၊ ြမန်မာိင်ုငသံားအားလုံး 

ကိယ်ုစတ်ိှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာက၍ မဂ  လာအေပါင်းှင့ ်ခေညာင်း 

ကပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလိုက်ရပါဘိ။ 

မဂ  လာပါ ၂၀၂၂ ။     ။

ပဲခူး    ဒီဇင်ဘာ   ၂၉

ပခဲူးခိင်ု ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ခိင်ုဦးစီးမှး 

ှင့် အဖဲွသည်  ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂  ေြခာက်လ ဘ  ာှစ်တွင်   ယမန်ေနက 

ေကျးရာဖံွဖိးတိးုတက်ေရးစမီကံန်ိး (VDP) ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်ဒိက်ုဦး 

မိနယ် ဆရာေလးစုေကျးရာ ဂဝံလမ်းခင်းြခင်း (ေပ ၂၀၀၀x ၈ ေပ x 

၈ လက်မ) လပ်ုငန်းအား  ကွင်းဆင်းကည့် ၍  လပ်ုငန်းအရည်အေသွး 

ြပည့်မီေအာင ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးှင့ ်အမ  က်ကင်းစင်ေရး စီမံကိန်းပါ 

ပူးတွဲအေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးမှာကားသည်။     ၂၂၂

မိုင်းရယ ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)    မိုင်းရယ်မိနယ ်  မီးသတ်ဦးစီးဌာနက  

မိမေဈးကီးအတွင်း    မီးေဘးအ ရာယ်     ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

လက်ေတွသပ်ုြပြခင်းကိ ုယမန်ေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင် ြပလပ်ုခဲသ့ည်။

မီးေဘးအ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပး 

လက်ေတွသုပ်ြပပွဲတွင ် မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှး ဦးသီဟစိုးှင့ ်

အဖဲွဝင်များက  မီးေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ သေိကာင်းစရာများြဖစ်သည့ ်

မီးေသွး၊ မီးဖို၊ လ ပ်စစ်ှင့် ဂက်စ်အိုးများအသုံးြပ၍ မီးေဘးအ ရာယ် 

ကျေရာက်ိုင်မ   အေြခအေနများှင့်စပ်လျ်း၍  မီးေဘးအ ရာယ် 

ကျေရာက်လာပါက    မီးြငမ်ိးသတ်ြခင်းကုိ     လက်ေတွသုပ်ြပြခင်း၊ 

လက်ေတွ မီးြငမ်ိးသတ်ြခင်းများကိ ု သပ်ုြပပီး ေဈးသေူဈးသားများက 

လက်ေတွ မီးြငိမ်းသတ်ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ လက်ေတွသုပ်ြပြခင်းကိ ု  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ

ဥက   ှင့ ်အဖဲွဝင်များ၊  မိနယ်မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ေဈးေကာ်မတဝီင် 

များ၊ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရး အမ ေဆာင်အရာရိှှင့ ်ေဈးသေူဈးသား 

များ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မိုင်းရယ ်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၉ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၏ စီစ် 

မ ြဖင့်   သမဝါယမှင့်  ေကျးလက ်

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး ဝန်ကီးဌာနှင့် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး   စီးပွားေရး 

ရာဝန်ကီး     ဦးေအာင်သန်းဦးှင့ ်

မသိားစတုိုက လှဒါန်းေသာ ဆန်၊ 

ဆီ၊ ဆား၊ ပဲတိုအား  ြမန်မာိုင်ငံ 

ပ်ုရှင်အစည်းအံုး၏ အလ ာ (၁၀) 

လ ာြဖစ်ေသာ     အုပ်ချပ်/ ြဖန်ချ ိ

အလ ာ၊          ဗဒီယီိအုေြခခအံလ ာ၊ 

ဇာတ်လမ်း၊       ဇာတ် န်းအလ ာ၊ 

အဓကိ             သပ်ုေဆာင်အလ ာ၊ 

တည်းြဖတ်အလ ာ၊   ြပဇာတ်ှင့် 

ေနာက်ခေံတးဂတီ              အလ ာ၊     

ဒါိုက်တာအလ ာ၊   ထုတ်လုပ်သူ 

များအလ ာ၊  ဇာတ်ပို/  ဇာတ်ရန် 

အလ ာှင့်      စက်မ အလ ာတိုမှ  

အစည်းအုံးဝင်များကို  ဆန်၊ ဆီ၊ 

ဆားှင့ ်ပမဲျား ေဝငှေပးအပ်မ များ 

ကိ ုြမန်မာိင်ုငံပ်ုရှင်အစည်းအုံး 

၌ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  ြပလုပ် 

သည်။

ေဝငှေပးသွားမည်

ထိုသို           ေပးအပ်ရာတွင ်

ြမနမ်ာုိင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအံုးဝင် 

အုပညာရှင်/  အတတ်ပညာရှင ်

များအား တစ်ဦးလ င် ဆန် ၁၂ ြပည်  

ုပ်ရှင်ေလာကသားများအတွက် အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ ေပးအပ်လှဒါန်း

တစ်အတ်ိ၊ ဆ ီတစ်လတီာတစ်ဘူး၊ 

ပဲတစ်ပိဿာ၊ ဆားတစ်ပိဿာတုိ 

အား   ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် 

ထုတ်လုပ်/         ြဖန်ချအိလ ာှင့် 

ဗီဒီယို        အေြခခံအလ ာတိုကို 

လည်းေကာင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် 

တွင်   ဇာတ်လမ်း/ ဇာတ် န်း 

အလ ာှင့်     အဓိကသုပ်ေဆာင် 

အလ ာတိုကို         လည်းေကာင်း၊  

ဒဇီင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် တည်းြဖတ် 

အလ ာှင့်   ြပဇာတ်ှင့်ေနာက်ခံ

ေတးဂီတအလ ာတိုကို    လည်း 

ေကာင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် 

ဒါိက်ုတာအလ ာှင့် ထုတ်လုပ်သူ 

အလ ာတိုကို    လည်းေကာင်း၊ 

ဒဇီင်ဘာ ၂၉ ရက်ှင့ ်ဒဇီင်ဘာ ၃၀ 

ရက်တိုတွင ်  ဇာတ်ပို/  ဇာတ်ရန် 

အလ ာှင့် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် 

စက်မ အလ ာတိုကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

သီးြခားရက်များ  သတ်မှတ်ထား 

ပီး  ေဝငှေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 

အလ ာ (၁၀) လ ာအနက်မှ စက်မ  

အလ ာသည်   အစည်းအုံးဝင ် 

အများဆုံး      ြဖစ်သည့်အတွက ်

ဒဇီင်ဘာ  ၃၁ ရက်တွင်  ယာ်များ 

ြဖင့ ် အမ်ိတိင်ုရာေရာက်  ေဝငှေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ   ုပ်ရှင်အစည်း 

အုံးဝင်များအတွက်   စားဝတ်ေန 

ေရး အဆင်ေြပေစရန် ရည်ရယ်၍ 

လှဒါန်းမ မှာ စားသုံးဆီတစ်လီ 

တာဘူး ၁၆၉၀၊ ပပဲဿိာချန်ိ ၁၆၉၀၊ 

ဆန် ၁၂ ြပည်ဆံ့ အိတ် ၁၆၉၀ ှင့် 

ဆားပဿိာ ၁၆၉၀ တိုကိ ုေပးအပ် 

လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ေကာင်း         သရိ 

သည်။                      သတင်းစ်

မိုင်းရယ်မိ၌ မီးေဘးအ ရာယ်
ကိတင်ကာကွယ်ေရး လက်ေတွသုပ်ြပ

ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရး စီမံကိန်းလုပ်ငန်း 

ကွင်းဆင်းကည့် ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်ပိုင်း၊    တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်ချင်းြပည်နယ်တိုတွင ်ေနရာကွက်ကျား မိုးရာ 

မည်။ ရာရန်ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။  ရှမ်းြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် တိမ် 

အသင့အ်တင့ ်ြဖစ်ထွန်းပီး  ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်တိုတွင် 

အများအားြဖင့ ်သာယာမည်။

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ ခန်မှန်းချက်



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   ၂၀၂၁

အိုမီခရန် တဲ့ သမားအို

  အခ ုအိမုခီရန်ပိုးကိ ုဘယ်လိကုာကွယ်ကမလ။ဲ ကျန်းမာေရးဘကက်ေတာ ့အဆင်သင့ ်ြပင်ဆင်ထားတယ်။ 

တစ်ေနေနမှာ ဝင်လာလမိ့မ်ယ်လို တွက်ဆထားေပမယ့ ်ဒေီလာက်ြမန်မယ်မထင်ခဲပ့ါဘူး။ အထူးလပ်ုစရာလည်း 

မရှိသေလာက်ပါပဲ။

   ကိဗုစ်-၁၉ ကာကယ်ွေဆး သုံးမျိးထိုးထားတယ။် ထိုးေပးေနတယ။် ထိုးေပးဖို အဆငသ်င့ရိှ်တယ်။ ရည်မှန်း 

အပ်ုစေုတအွားလုံးကိ ုကာကွယ်ေပးဖို ြပင်ဆင်ထားတယ်ဆိေုပမယ့ ်ေဆးထိုးစရုပ်ေတကွိသွုားမှ ေဆးထိုးေပးလို 

ရတယ်။

  Omicron ေရာဂါမျိးကွဲေတွ ဘယ်၍ဘယ်မ  ေရာက်ေနပါပီဆိုတဲ့ သတင်းကို နားေထာင်ေနမယ့်အစား 

အခုချက်ချင်း ကာကွယ်ိုင်သမ  ကာကွယ်ရပါမယ်။

သမားအိတုစ်ေယာက်အတွက် အနာမျိး ကိုးဆယ့် 

ေြခာက်ပါးဆိုတာက   မဆန်းပါဘူး။    ဒါေပမယ့် 

တစ်သက်နဲတစ်ကုိယ်           အခုကံေတွေနရတဲ့ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဆိုးကီးကိုေတာ ့  အားငယ်စွာနဲ  

ရင်ဆိုင်ေနရတာ အမှန်ပါပဲ။

၁၉၁၈-၁၉ မှာ စပိန်တုပ်ေကွး ြဖစ်ခဲ့တယ်။ 

ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါကးီအြဖစ်နဲ  လူသားသန်းေပါင်း 

များစွာ ေရာဂါရပီး ေသေကျခဲ့တယ်။  ကိုယ်တိုင် 

မမီလုိက်ေပမယ့်          သူရဲေနာက်ဆက်တွဲ  

ေဟာင်ေကာင်တုပ်ေကွးေကာင့ ်    အိပ်ရာထဲမှာ  

လခဲဲရ့တယ်။  တပ်ုေကွးြဖစ်ေပမယ့ ်  မေသဆိတုာ   

ကိုယ်ေတွကံလိုက်ရပါတယ်။

ေနာက်ပိုင်းမှာေတာ့ ဆားစ်ေရာဂါ (SARS)  

ြမန်မာြပည်ထဲကိ ု  ဝင်မလာေအာင ်  ကာကွယ်ဖို 

ကိုယ်တိုင်ကိးစားခွင့်ရခဲ့တယ်။    ေဟာင်ေကာင ်

ကေန စင်ကာပူ၊ ကေနဒါအထိ ကူးစက်ပျံှံသွား 

ခဲ့ေပမယ့်  ကပ်ေရာဂါ(Pandemic)  အဆင့်ေတာ့ 

မေရာက်ခဲ့ပါဘူး။ ကူးစက်ြမန်ြပင်းထန ်အဆုတ် 

ေရာင်ေရာဂါဆုိတ့ဲ  စကားလံုးဆန်းဆန်းနဲ  ေရာဂါ 

သစ်တစ်မျိးတိုးပီး သိလိုက်ရတယ်။

စိုးရမ်ိစရာြဖစ်ခဲရ့တဲ ့“လကူိ ုကူးစက်ိင်ုေသာ 

ကက်ငှက်တုပ်ေကွး” ေရာဂါ   ကမ ာမှာ   ြဖစ်ပီး 

ြမန်မာြပည်ကိ ု   အဖျားခတ်ုံေလး  ြဖစ်သွားတဲ ့

အတွက် ကေံကာင်းခဲတ့ယ်။  H5N1 ဗိင်ုးရပ်စ်ပိုးဟာ 

ှစ်ေယာက်ြဖစ်ရင်  တစ်ေယာက်   ေသိင်ုေပမယ့် 

လူေတွမှာ ကူးစက်မ ထက် ေမွးြမထားတဲ ့ကက ်

ငှက်ေတ ွဒဏ်ခံသွားရတယ်။ အခုလည်း အစ ေရး 

ိင်ုငမှံာ ေဆာင်းခိငုန်းိင်ုးေတမှွာ  H5N1 ေရာဂါပိုး 

ကူးစက်ပီး ေထာင်ချေီသေနကပါတယ်။

ပုံစံအမျိးမျိးနဲ  ပျံှံေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေကာင့်ြဖစ်တဲ ့      ေရာဂါေတွ 

အတွက် ေဆးမရိှပါဘူး။ ကာကွယ်ေဆးေတနွဲသာ 

တားလိုရိင်ုပါတယ်။  ၂၀၁၉ ခှုစ်အကန်ုမှာ  စေပ  

လာတဲ့ SARS Cov2 ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိ ုအများ 

သိေအာင်   ကုိဗစ်-၁၉ (Covid-19)အြဖစ်  နာမည် 

တပ်လိက်ုကတယ်။   ကမ ာေပ မှာရိှတဲ ့ ိင်ုငေံတ ွ

ထမှဲာ ကပ်ေရာဂါအြဖစ် ပျံံှခဲတ့ယ်။ အခထုက်ထပိ ဲ

ပုံစံအမျိးမျိးနဲ  ပျံှံေနတုန်းပါပဲ။

သဘာဝအရ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးဟာ လူကုိယ်ထဲကုိ 

ဝင်သွားပီးမှ မျိးပွားပါတယ်။ ေရာဂါြဖစ်ေအာင ်

လုပ်မယ်။ လူကုိယ်ထဲကြပန်ထွက်လာပီး အြခား 

တစ်ေယာက်ကိ ုကူးမယ်။ အကယ်၍ လနူာေသသွား 

ခ့ဲရင်ြဖစ်ြဖစ်၊   ကူးစက်စရာလူကုိ   မေတွေတာ့၍ 

ြဖစ်ြဖစ် ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို မြဖစ်ိင်ုေတာပ့ါဘူး။ 

ဒါေကာင့် ေရာဂါြဖစ်လာမယ့ ်အတိုင်းအတာတစ်ခု 

အထိ ပျံှံမယ်။ ပီးရင ်နိဂုံးချပ်မယ်။

ဒီပုံစံမျိး   ကိုဗစ်-၁၉ က   စာအုပ်ကီးအတိုင်း 

မချိးေတာဘ့ူး။ လူကိယ်ုထဝဲင်ပီး ေရာဂါေပး၊ ေရာဂါ 

ြဖန်ုံတင်မကဘ ဲ   ဗီဇေြပာင်းလဲမ ြဖစ်လာတယ်။ 

အယ်လ်ဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂါမာမျိးကွဲေတွကေန ပိုပိုပီး 

ဆိုးလာတဲ့  ဒယ်လ်တာမျိးကွဲကျေတာ ့   ကူးစက ်

ြမန်ံုမက    လူေတွကုိ    အတံုးအံုးေသေစခ့ဲတယ်။ 

လေူတရွဲ       ကိယ်ုခအံားြဖစ်တည်မ ကိ ု      ေကျာ်လ ား 

ဝင်ေရာက်တဲ့နည်းရယ်၊ ကိုယ်ခံအားကိ ုကေမာက ်

ကမြဖစ်ေစတဲ့နည်းနဲ  ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရန်သူြဖစ ်

ေအာင်လုပ်တဲ့နည်းရယ်       သုံးလာတဲ့အတွက ်

အခက်ကီးခက်ခဲ့ရပါေတာ့တယ်။

အခုေတာ့       အိုမီခရန်(Omicron)တဲ့။ 

“ေနာက်တစ်ခါလာြပန်ချည်ေသး”      ြဖစ်ေပမယ့ ်

ရိှပီးသား ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကီးကိ ုပုစံတံစ်မျိးနဲ  

ဆိုးရားေစဖို လမ်းစရှာေနပါပီ။

၂၀၂၁ ိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းေလာက်မ ှစတင် 

ေတွရိှခဲတ့ဲ ့အိမုခီရန်ဟာ အခေုတာ ့ကမ ာ့ိင်ုငေံပါင်း 

၁၀၀ ေကျာ်မှာ တစ်လေကျာ်အတွင်း ပျံံှကူးစက်ခဲ့ပီး 

ြမန်မာိင်ုငထံကဲိလုည်း ဝင်ေရာက်လာခဲ့ပ။ီ အိမုခီရန် 

ပိုးေတွရှိတဲ့သ ူေလးေယာက်ကိ ုရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖို 

အတွက်  ှစ်ပတ်ေလာက်   အချနိ်ယူခဲ့ရပါတယ်။ 

အလွယ်တကူစစ်လုိရတာမျိးမဟုတ်ဘဲ (Genomic 

Sequencing) ဆိုတဲ့ မျိးုိးဗီဇစစ်ေဆးမ နည်းပညာ 

သစ်နဲ စစ်ေဆးရတာြဖစ်လို ကိယု့်ိင်ုငကံ ဓာတ်ခဲွခန်း 

အြပင ်ေသချာတိကျေအာင် အြခားဓာတ်ခွဲခန်းေတွ 

ကိုပါ ပိုခဲ့ရပါတယ်။

ေလးေယာက်မှာ      ပိုးေတွတယ်ဆိုေပမယ့ ်

တစ်ေယာက်တည်းမှာပ ဲေရာဂါလက ဏာြပခဲတ့ယ်။ 

တြခားိုင်ငံေတွမှာလိုဘ ဲ  သာမန်ဖျားနာတုပ်ေကွး 

ေရာဂါလက ဏာေတွထက်      သိပ်မထူးြခားဘူးလို 

ယူဆရတာပါပဲ။ မှစ်က ြမန်မာြပည်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကူးစက်ခံရသူေတွရဲ အများစုဟာ ေရာဂါလက ဏာ 

မြပကတာကိလုည်း သတထိားမပိါတယ်။ အခလုည်း 

ဒီပုံစံအတိုင်း ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အေပျာ့စွဲနဲ  ဝင်လာြပန် 

ပါပီ။

အြမန်ယာ်ကို စီးေနရသလို

ေရာဂါလက ဏာဟာ ပိုးဝင်ပီး သုံးရက်အတွင်း 

မှာ ြပိုင်တယ်။ အဲဒီအချနိ်အတွင်းမှာပဲ ှစ်ဆ 

ေလာက်   ကူးစက်ြပန်တယ်။   ဒါ့အြပင်   ေရာဂါပိုး 

ကူးစက်ပုကံလည်း အြမန်ယာ်ကိ ုစီးေနရသလိပုါပ။ဲ 

အဆတ်ုရဲအေပ ပိင်ုး   လည်ေချာင်းနဲ    ေလပ န်ေတ ွ

ထမှဲာ ေရာဂါပိုးေတ ွပွားပီး အသက် ှထတ်ုရာကေန 

ေတာင် အေငွအသက်အြဖစ်၊ အမ န်အမ ားေလးေတွ 

အြဖစ် (Aerosol) ပုံစံမျိးနဲ  ပျံှံကူးစက်တာြဖစ်တဲ ့

အတွက်    ေလထဲမှာရှိတဲ ့   ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ဖို 

ခက်သွားပါတယ်။

ပထမဦးဆုံး စစ်ေဆးေတွရိှတဲ ့လေူလးေယာက် 

ဟာ  ေလယာ်နဲ   အေရှအလယ်ပိုင်း UAE ကေန 

ဝင်လာခ့ဲတယ်။ ဒါမျိးကုိ ၂၀၂၀  ှစ်စပုိင်းမှာ ေလယာ် 

နဲ  အေမရိကန်က ဝင်လာခဲ့တာမျိးနဲ  တူေနတယ်။ 

ဒီတစ်ခါမှာေတာ့    ေလဆိပ်မှာတင်   ကွာရန်တင်း 

(Quarantine) အြဖစ် ကန်သတ်ထိန်းချပ်ထားပီးမှ 

ေနရပ်ြပန်ခွင့ေ်ပးလိက်ုေပမယ့ ်Omicron မျိးကဲွြဖစ် 

ေကာင်း အေြဖက ေနာက်ကျမှ လုိက်လာခ့ဲရတယ်။

အေမရကိန်မှာေတာ ့  ေရာဂါပိုးရိှလာေကာင်း 

စစ်ေဆးေတွရိှပီးရင်     ၁၀ ရက်      ကွာရန်တင်း 

(Quarantine)   ဝင်ရတယ်ဆိတုာကေန   အခေုတာ ့  

ငါးရက်ဆိုရင်ရပီလို    ေလ ာ့ေပးလိုက်တယ်။ 

ဒါေပမယ့်  ေနာက်ထပ်  ငါးရက်လုံးလုံး  ပါးစပ် 

ှာေခါင်းစည်းကိ ု    တပ်ထားရမယ်လို    ဆိုပါ 

တယ်။

သင်ခန်းစာယူစရာေတွရှိ

သင်ခန်းစာယူစရာေတွရှိေနပါတယ်။ ပထမ 

ဦးဆုံးပိုးေတွတဲ ့   ြမန်မာိုင်ငံသားဟာ   သူရာ 

မေရာက်ခင် ဟုိဝင်ဒီဝင်လုပ်ခ့ဲပါတယ်။ အဲဒီကေန 

ေရာဂါေတ ွ ြပန်ပွားသွားခဲတ့ာကိ ုမေမသ့င့ပ်ါဘူး။ 

ဒါ့အြပင် (Cluster Infection) ဆိုတဲ့  အုပ်စုလိုက် 

ကူးစက်တာမျိး၊     (Super Spreader) ဆိုတဲ့ 

လတူစ်ဦးက လအူပ်ုကီးကိ ုကူးစက်တာမျိး ြမန်မာ 

ြပည်မှာ ြဖစ်ခ့ဲတယ်။ ဒါက ပထမလ  င်းတုန်းကပါ။

ကိဗုစ်-၁၉ ဒတုယိလ  င်းနဲ  တတယိလ  င်းေတ ွ

မှာေတာ ့နယ်စပ်ကေန ေြခကျင် ဝင်ေရာက်လာတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ လေူတကွိ ုအေသအေပျာက်များေစတဲ ့

ဒယ်လ်တာမျိးကဲွကိ ုတတယိလ  င်းမှာ ကံခဲရ့ေတာ ့

အေသအေပျာက်များခဲ့ပါတယ်။

အခု အိုမီခရန်ပိုးကို ဘယ်လိုကာကွယ်က 

မလဲ။  ကျန်းမာေရးဘက်ကေတာ ့   အဆင်သင့် 

ြပင်ဆင်ထားတယ်။ တစ်ေနေနမှာ ဝင်လာလမိ့မ်ယ် 

လို တွက်ဆထားေပမယ့ ်ဒေီလာက်ြမန်မယ် မထင် 

ခဲပ့ါဘူး။ အထူးလပ်ုစရာလည်း မရိှသေလာက်ပါပ။ဲ

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး  သုံးမျိးထိုးထား 

တယ်။  ထိုးေပးေနတယ်။  ထိုးေပးဖို   အဆင်သင့် 

ရိှတယ်။ ရည်မှန်းအုပ်စုေတွအားလံုးကုိ ကာကွယ် 

ေပးဖို ြပင်ဆင်ထားတယ်ဆိေုပမယ့ ်ေဆးထုိးစုရပ် 

ေတွကိုသွားမ ှေဆးထိုးေပးလိုရတယ်။

Omicron ေရာဂါမျိးကဲွေတွ ဘယ်၍ဘယ်မ  

ေရာက်ေနပါပီဆိုတဲ့ သတင်းကို နားေထာင်ေန 

မယ့်အစား   အခုချက်ချင်း  ကာကွယ်ိုင်သမ  

ကာကွယ်ရပါမယ်။

  ပါးစပ်ှာေခါင်းစည်းေတွကို  နည်းစနစ် 

တကျ တပ်ဆင်ဖိုလိုမယ်။

   လတူိင်ုးမှာ ပါးစပ်ှာေခါင်းစည်း (Mask)

ေတွ တပ်ိုင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးဖို 

လိုမယ်။

   အများသငူါရိှတဲေ့နရာမှာ ှာေခါင်းစည်း 

မတပ်တာမျိး၊ ှာေခါင်းစည်းကိ ုလည် 

ပင်းမှာ  ချတိ်ထားတာမျိး၊  ှာေခါင်း 

ေဖာ်ပီး တပ်ထားတာမျိး မြဖစ်ေအာင ်

လိုလည်း ထိန်းသိမ်းဖို လိုပါမယ်။

   လက်ေဆးတာ၊ လူစုလူေဝးထဲ မသွား 

တာ၊   လူစုလူေဝး  မလုပ်တာ၊  တစ် 

ေယာက်နဲတစ်ေယာက်     ခပ်ခွာခွာ 

(ေြခာက်ေပမက) ေနကရမယ်။ 

   ှာေခါင်းစည်းေတ၊ွ ေဆးေတ ွေဈးကွက် 

ထဲမှာ     ပုံမှန်ရှိေနေအာင်လုပ်ထားဖို 

လိုတယ်။

   ပိုးရှိ / မရှိ  ြမန်ြမန်နဲ   များများစစ်ေပး 

ိုင်ဖိုလိုမယ်။

   ကာကွယ်ေဆးေတ ွလတူိင်ုးထိုးပီးေအာင် 

ကိးစားဖိုလိုတယ်။ 

(မှတ်ချက် - အိမုခီရန်ဗိင်ုးရပ်စ်ပိုးေတ ွေလထ ဲ

မှာ ပျံှံေနိုင်တာကိုေတာ့  ကာကွယ်ဖို  ခက်ေန 

တယ်။)



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၉  

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ 

ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/  ြပည်နယ်များတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို    ဦးတည် 

အပ်ုစမုျားသတ်မှတ်၍  ဦးစားေပးအစအီစ်အလိက်ု 

ေကျးလက်ေဒသများအထ ိ       အားသွန်ခွန်စိုက် 

ကျယ်ြပန်စွာ ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။    

ထပ်မံေရာက်ရှိလာ

ထိုသိုထိုးှံေပးလျက်ရှိရာတွင ်ကာကွယ်ေဆး 

များ  ထပ်မံေရာက်ရှိမ အေနြဖင့်  အိ ိယိုင်ငံမှ 

ဝယ်ယူထားသည့် COVISHIELD အမှတ်တံဆိပ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအသုတ်  

၆ ဒသမ ၇ သန်း doses သည် ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်

ဆိင်ုရာေလဆပ်ိသို ယေနညပိင်ုးတွင် ထပ်မေံရာက်ရိှ 

လာပီြဖစ်ရာ စုစုေပါင်း ကာကွယ်ေဆး  ၁၃ ဒသမ 

၄ သန်း doses ေရာက်ရှိပီး ြဖစ်သည်။ 

          အဆိပုါ  ဒတုယိအသတ်ုအြဖစ်ေရာက်ရိှလာသည့ ်

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး COVISHIELD အမှတ်တံဆိပ် 

ကာကွယ်ေဆး   ၆ ဒသမ ၇ သန်း doses ကိ ု ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး   ကုသေရးှင့်ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာနမှးဦးေဆာင်သည့်အဖွဲက    လက်ခံရယူ 

သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ 

အေနြဖင့်  ဒီဇင်ဘာ ၂၈  ရက်အထိ အသက်  ၁၈ ှစ် 

အိ ိယိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည့် COVISHIELD အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအသုတ်  ၆ ဒသမ ၇ သန်း doses 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ထပ်မံေရာက်ရှိလာ၍ စုစုေပါင်းကာကွယ်ေဆး  ၁၃ ဒသမ ၄ သန်း doses ေရာက်ရှိပီးြဖစ်

ှင့်အထက်ရှိသ ူ ၁၃ ဒသမ ၇၈ သန်း ကို ှစ်ကိမ်

အြပည့ထ်ိုးံှေပးခဲ့ပီး  ၅ ဒသမ ၃၇ သန်းကိ ုတစ်ကမ်ိ 

ထိုးှံေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

သိုပါ၍  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကိမ်ှင့်အထက် ထိုးှံပီးသည့် အသက် ၁၈  

ှစ်ှင့်အထက်ရှိသူ  စုစုေပါင်း  ၁၉ ဒသမ ၁၅ သန်း 

ခန်ရိှပြီဖစ်ေသာေကာင့ ်  ရည်မှန်းလဦူးေရ အားလုံး 

၏  ၅၁  ရာခိင်ု န်းေကျာ်ကိ ုထိုးံှပီးစီးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုြပင် အေြခခပံညာေကျာင်းများတွင် အသက်  

၁၂ ှစ်ှင့် အထက်ရှိ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို   ကိုဗစ-်၁၉ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူစုစုေပါင်း ၁ ဒသမ ၂၉ သန်းကို ှစ်ကိမ် 

အြပည့် ထိုးှံေပးခဲ့ပီး   ၁၈၈၈၃၆  ဦးကို တစ်ကိမ် 

ထိုးှံေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ုဝယ်ယူြခင်းမ ှ ၄၄ ဒသမ 

၄  သန်းှင့် လှဒါန်းမ မှ   ၁၁ ဒသမ ၉၆ သန်းခန်  

စုစုေပါင်း ၅၆ ဒသမ ၃၆ သန်းခန်ရရှိပီးြဖစ်သည်။

လာမည့ ်၂၀၂၂ ခှုစ်တွင်လည်း ကာကွယ်ေဆး 

လ မ်း ခံမ  ပိမုိေုကာင်းမွန်ေအာင်   သတ်မှတ်ဦးတည် 

အပ်ုစမုျားအလိက်ု      ဆက်လက်ထုိးံှေပးသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုးှံမ ခံယူ

မိဘြပည်သူများအေနြဖင့်  မိမိအတွက်  ရရှိ 

လာသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ုမပျက် 

မကွက် အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှမ ခယံြူခင်း၊ ပထမအကမ်ိ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ    ရရှိထားသူများအေနြဖင့ ်

လည်း  ဒုတိယအကိမ်  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

သတ်မှတ်ရက်တွင(်သိုမဟုတ)် အနီးဆုံး သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်းတွင် နီးစပ်ရာကာကွယ်ေဆးထုိးစုရပ် 

များသို   သွားေရာက်၍   ထိုးှံမ ခံယူြခင်းှင့ ် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများတွင ်   တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ်    ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက တိုက်တွန်း  းေဆာ်ထားသည်။

သတင်းစ်

အိ ိယိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည့ ်COVISHIELD အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ဒုတိယအသုတ်  ၆ ဒသမ ၇ သန်း doses ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိလာစ်။

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာ   ပစ ည်းများကိ ု

ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်း 

ှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

များမှ  ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ 

တင်သွင်းုိင်ေရးအတွက်   အချန်ိ 

ှင့ ်တစ်ေြပးည ီ စစီ်ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိရာ        ယေနတွင် 

ြမဝတီ      ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့်  

ချင်းေရ ေဟာ်  ကန်ုသွယ်ေရးစခန်း 

တိုမှ ကုမ ဏီှစ်ခု၊   ယာ်စီးေရ

 ှစ်စီးြဖင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်(အရည်) 

Bowser ယာ်တစ်စီး တန်  ၂၀  

ှင့ ်ှာေခါင်းစည်း  ကုိးတန်တုိကုိ 

တင်သွင်းခဲ့ပီး    ေအာက်ဆီဂျင် 

(အရည်)  Bowser ယာ်တစ်စီးမှာ 

ြမဝတီ      ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှ

ရန်ကုန်မိသုိြဖစ်ေကာင်း     သရိ 

သည်။

တင်သွင်းခွင့်ြပ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊    ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကုိ   သက်ဆုိင်ရာဌာန 

များှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP 

များှင့်အညီ      ဦးစားေပး

တင်သွင်း      ခွင့်ြပေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ     တင်သွင်းြခင်းှင့ ်

ဆက်စပ်သည့ ်  အသေိပးေကညာ 

ချက်များကိလုည်း အများြပည်သ ူ

သိရိှေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website 

ြဖစ်သည့် www.commerce.gov.

mm တွင်     ဝင်ေရာက်ကည့်  

ိင်ုေရး  စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

No Product Name Pack Size

Price in 

Kyats 

(Retail)

Company Name

Antiviral

1 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

Anti thrombosis

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

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

Symptomatic

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

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

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

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

Supportive

8
P.O Multivitamin with/ 

without zinc
3X10's / Box 5600 OLIVE

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

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

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးပစ ည်းများကို 

ေရေကာင်း၊  ဆိပ်ကမ်း၊   နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမ ှ

ေနစ်လွယ်ကေူချာေမွစွာ  စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက် 

ရှိရာ ယေနတွင်   ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှWheel 

Chair  ၁၂၇ ခ၊ု Commode Chair အခ ု၅၀၀၊ Digital 

Blood  Pressure  Monitor  အခု ၃၀၀၀၊ Blood 

Pressure  Monitor  BP3UG1-2E ၃၀၀၈ ခု၊  

Automatic Blood  Pressure  Monitor အခ ု၃၀၀၀၊ 

Blood Pressure Monitor BP3NM1-3E အခ ု၃၀၀၀၊ 

Pen  Type  Digital  Thermometer  အခု ၃၀၀၀၊ 

High   low Stretcher ၂၈ ခု၊  Scoop Stretcher 

အခု  ၂၀၊ Female Examining  Table  ငါးခု၊ Head 

Immobilize ၁၀၊  Stretcher  အခု ၅၀၊  Belt For 

Stretcher အခု ၃၀၊ Electrocardiograph  အခု ၂၀၊ 

Internitient Pneumatic Compression ငါးခု၊ 

Revolizer အခု ၅၃၂၀၊  ေဆးဝါးမျိးစုံ  ၃၈ မျိး 

စုစုေပါင်း ၁၀၈၃၈၃ ဒသမ ၈၅ ကီလိုဂရမ်၊ နယ်စပ် 

(ြမဝတီ၊ ချင်းေရ ေဟာ်)တွင်    ကုမ ဏီသုံးခုတိုမှ 

Paidiclo Injection  အခု ၂၄၀၀၀၊  Sai C Pen 

Powder For Injection အခု ၁၀၀၆၀၊ Sai P Pen 

Powder For Injection အခု ၈၅၀၀၊ Disposable 

Mask ၈၆၅၉ ကီလိုဂရမ်၊ Surgical Gown အခု 

၇၅၀၀၊ ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်၁၅၃၃၈ ကုဗမီတာ၊ 

Disposable Cap ၈၈၀ ကီလုိဂရမ်တုိကုိ ထတ်ုေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင် 

အသံုးများသည့် ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

(၂၉-၁၂-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကုိ Website (www.mccpmd.org)ှင့် Facebook Page https://

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

ကည့် ိုင်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး

 ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆး ထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၉

အများြပည်သ ူေပျာ်ရ င်ေစရန်၊ အပန်းေြပ 

ေစရန်ှင့် စိတ်ခွန်အားသစ်များ ရရှိိုင ်

ရန်အတွက်   ြမန်မာ့အသံှင့်   ုပ်ြမင ်

သံကားမ ှေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များကို 

တိုးြမင့်တင်ဆက်လျက်ရှိရာ    “ဟား 

စတိင်ုလ် အငမ့်ိ” ေဖျာ်ေြဖပဲွကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ် 

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်  (စေနေန )  ည ၈ နာရီ 

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၉

စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကို ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်  “တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ်” 

သီချင်းဆိုပိင်ပွ ဲအုပ်စု(၃) ဒုတိယပွဲစ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ေသာကာေန ) ညတွင် 

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမ ှတိုက်ိုက ်Live ိုက်ကူးထုတ်လ င့်မည်ြဖစ်သည်။  

အဆိပုါပဲွစ်၌ တိင်ုးရင်းသားပိင်ပဲွဝင်များြဖစ်ကသည့ ်တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

မှ ေနာ်ေအးသစ ာထူး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးမှ  ချိမမီေီဇာ်၊ မွန်ြပည်နယ်မှ  ေမာင်သက်၊ 

ရခိင်ုြပည်နယ်မှ ြဖလှ၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးမှ မင်းသားေလး၊ ရှမ်းြပည်နယ်မှ  ေမြဖခင်၊ 

ကချင်ြပည်နယ်မှ အရိန်၊ ချင်းြပည်နယ်မှ  နန်းေဆွှင့် ကယားြပည်နယ်မှ  န ာလင်း 

တိုက ယှ်ပိင်သဆီိုကမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား ေခတ်ေပ ေတးဂတီ 

က တီးခတ်ေပးမည်ြဖစ်ကာ ဒုတိယအကိမ်အြဖစ ်  ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ  ၂ ရက် 

(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် ထပ်မံထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။ 

“တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ်” သီချင်းဆိုပိင်ပွဲတွင ် ေနြပည်ေတာ်ှင့် ြပည်နယ် 

ှင့် တိုင်းေဒသကီးတိုမ ှတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိ ုေမာင်ှမသုံးဦးစီြဖင့ ်စုစုေပါင်း ၄၅ 

ဦးတိုက အဖွဲ ငါးဖွဲခွဲ၍ အုပ်စုပွဲစ် ၁၀ ပွဲကို ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းရှ ိြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကားတွင် လည်းေကာင်း၊ ေနာက်ဆံုးပဲွစ်ှစ်ပဲွကုိ ရန်ကုန်မိ ြပည်သာယာ 

ရိှ ြမဝတမီဒီယီာစင်တာတွင်လည်းေကာင်း ိဝုင်ဘာ ၂၆ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ 

၁၁ ရက်အထိ အပတ်စ် ေသာကာေန  ညတိုင်း သီဆိုယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၉

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး  U - 25  အမျိးသမီး 

ေဘာလုံးပိင်ပွ ဲ  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည် ့ ရန်ကုန် 

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၉

ရခိင်ုြပည်နယ် ေြမပုံမိနယ်၌ ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွှင့ ် 

ေစတနာရှင ်အလှရှင်များ၏ စုေပါင်းပါဝင်လှဒါန်း 

မ ြဖင့ ်တစ်ရက်လ င် လတီာ ၄၀ ဆံ ့ေအာက်ဆဂီျင်အိုး 

အလုံး ၆၀ မှ အလုံး ၈၀ ထွက်ရှိမည့ ်ေအာက်ဆီဂျင ်

စက်ုံသစ်ဖွင့်ပွဲကို ယေန  နံနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ 

စက်ုံ၌   ြပလုပ်ရာ   ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း၊ အေနာက်ပုိင်းတုိင်းစစ် 

ဌာနချပ် တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်ထင်လတ်ဦးှင့ ်ဌာန 

ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ တုိင်းမှးှင့် တာဝန် 

ရိှသမူျားက ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုသံစ်ဖွင့ပဲွ် ဆိင်ုးဘတ်ု 

ကိ ုဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးပီး အေမ းနံသာရည်များ 

ပက်ဖျန်းေပးသည်။ ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊  

တိုင်းမှးှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများက   စက်ုံဖွင့ ်ပွဲ 

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်     ရတနာတန်းဝင်ှစ်ရှည ်

ပျ်းကတုိးပင်များ စိက်ုပျိးကပီး စက်ုလံည်ပတ်မ  

ကို လှည့်လည်ကည့် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေြမပုံမိနယ်၌ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံသစ ်ဖွင့်လှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး U- 25 အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်းအား ေအာင်ိုင်ေရးအလံေပးအပ်
တိုင်းေဒသကီး   အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်းအား  

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က အားေပးစကား 

ေြပာကားြခင်းှင့် ေအာင်ုိင်ေရးအလံအပ်ှင်းပဲွကုိ 

ယေန  နံနက်ပိုင်းက တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အထူးအားေပးလျက်ရှိ

ေရှးဦးစွာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ ် 

ဦးလှစိုးက ြမန်မာအ့ားကစားြမင့်တင်ရန် ိင်ုငေံတာ် 

အစိုးရက ေရရှည်မူဝါဒ ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်

ရိှေကာင်း၊ ေဘာလုံးအားကစားကိ ုိင်ုငေံတာ်အစိုးရ 

ှင့် ြပည်သူများက အထူးအားေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး U-25 အမျိးသမီးေဘာလုံး 

အသင်းသည ်ယခင်ှစ်များက ကျင်းပသည် ့ပိင်ပွဲ 

များတွင် ဗိုလ်စွဲခဲ့သည့် အစ်အလာေကာင်းများကိ ု

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလက်ဆင့်ကမ်းရယူိုင်ကသူ

များအြဖစ် ကိးစားကေစလိုေကာင်း၊ အားကစား 

သမားများ၏ ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရး၊ နည်းစနစ်က မ်း

ကျင်မ ၊ ေနထိုင်စားေသာက်ေရး၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မ  

များှင့် စိတ်ချမ်းသာေပျာ်ရ င်စွာ  ရှိေရးတိုအတွက ်

တာဝန်ရိှသမူျားက ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း၊  မိမိတိုတိုင်းေဒသကီးကိ ု  ကိုယ်စားြပ 

ယှ်ပိင်မည် ့  U- 25 အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်း 

အေနြဖင့် ေအာင်ပွဲှင့်အတူ ြပန်လာပီး ိုင်ငံေတာ် 

အဆင့် လက်ေရးစင်အားကစားသမားများ ြဖစ်က 

ပါေစေကာင်း အားေပးစကား ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် အသင်းအုပ်ချပ်သူ ေဒ ယ်ဦးခုိင်က 

ပိင်ပွဲဝင်ေရာက်မည် ့အေြခအေနများကို ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် ဝန်ကီးချပ်က U - 25 အမျိးသမီး 

ေဘာလုံးအသင်းအား ေအာင်ိင်ုေရးအလ ံအပ်ှင်းရာ  

အသင်းအုပ်ချပ်သူ၊ နည်းြပှင့် အားကစားသမား 

များက လက်ခံရယူကသည်။

ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး U- 25 အမျိးသမီး

ေဘာလုံးအသင်းပိင်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၇ 

ရက်မှ  ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်အထိ  ေနြပည်ေတာ်၌ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဆန်းေကျာ်ဦး(ြပန်/ဆက်)

“ဟားစတိုင်လ် အငိမ့်” ေဖျာ်ေြဖပွဲကို ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်

သတင်းအပီးတွင် ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင် 

သံကား၏   MRTV-HD Channel  မှ 

ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းေဖျာ်ေြဖမ ကုိ စတားေကာင်းထက် 

က  စီစ်ပီး ြမန်မာ့အသံဆိုင်းဝိုင်းကီး 

အဖွဲ၏ တီးခတ်မ ှင့်အတူ ေခါင်းေဆာင် 

မင်းသမီး   ကယ်စင်လင်း၊    ေရှထွက ်

မင်းသမီး  ဝိုင်းကာြဖ ၊  လူရ င်ေတာ်များ 

ြဖစ်ကသည့ ်       စတားေကာင်းထက်၊ 

ေကာင်းမွန်၊ ဘာမီတွန်ှင့် ချမ်းေြမ့တိုက  

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကမည်ြဖစ်သည်။

ထိုသို  တင်ဆက်မ ကို  ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ  ၅ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလဲွပုိင်း 

National News အစီအစ်အပီးတွင် 

ဒတုယိအကမ်ိ ထမ်မထံတ်ုလ င့ြ်ပသမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွ ဲအသိပညာေပးအစီအစ်
လူရ င်ေတာ်အသင်းှင့ ်ကိုလူေချာအဖွဲတိုမ ှမိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၉

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ 

အသိပညာေပးအစီအစ် (Family Quiz) 

ပဲွစ်(၄၇)ကုိ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် ြမန်မာ့ 

အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမှ ဆက်လက် 

ထုတ်လ င့်မည်ြဖစ်သည်။ 

အဆုိပါ ပဲွစ်(၄၇)၏ ကုိဗစ်-၁၉ ဆုိင်ရာ 

အသပိညာေပးအစအီစ်ကိ ုတင်ဆက်သ ူ

ရဲထိုက်ှင့ ် ယ်လတ်တိုက   တင်ဆက် 

ကမည်ြဖစ်ပီး   လူရ င်ေတာ်အသင်းှင့ ်

ကိုလူေချာတိုအဖွဲမှ   မိသားစုများက 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပွဲ 

များကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ှင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂ ရက်တိုတွင ် ြမန်မာ့အသံ 

“တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ်” သီချင်းဆိုပိင်ပွဲ အုပ်စု(၃) ဒုတိယပွဲစ် 

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားမှ တိုက်ိုက် Live ြပသမည်

ှင့်    ုပ်ြမင်သံကား၏   MRTV HD မှ 

ညေန ၆ နာရီ           သတင်းအပီးတွင ်

ထတ်ုလ င့ြ်ပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။                                 သတင်းစ်



ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ 
၂၈၃၃၃၈၀၀၄ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ
၂၅၂၀၄၃၀၃၀ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ေသဆုံးသူ

၅၄၃၄၀၄၄ ဦး

ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   ၂၀၂၁

ပါရီ   ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌   ယမန်ေနက   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ  ၁၇၉၈၀၇ ဦး စံချနိ်တင်   ေတွရှိခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ုိင်ငံအတွင်း        အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 

ကူးစက်မ အများအြပားေတွရှိရာမှတစ်ဆင့ ်   ယခု 

ကဲသ့ို တစ်ေနအတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

အေရအတွက်     ြမင့်တက်လာရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာက မ်းကျင်သူများက    သုံးသပ် 

ေြပာကားသည်။ ထိုြပင် ှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်များ 

အတွင်း  မသိားစေုတွဆုမံ များ   များြပားလာြခင်းက 

လည်း    ေရာဂါကူးစက်ရန ်   အခွင့်အလမ်းေပးေန 

သကဲ့သိုြဖစ်ေနေကာင်း       ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်သူများက ေြပာကားသည်။ 

အဒစ်အဘာဘာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

အာဖရိကတိုက်၌ ယမန်ေနညေနပိုင်းအချနိ်အထိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၅၁၉၆၉၉ 

ဦး ရိှလာေကာင်း အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

အာဖရိကသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ ကျန်းမာ 

ေရးေအဂျင်စီများအား ကိုယ်စားြပသည့် အာဖရိက 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့်   ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ 

ေြပာကားချက်အရ အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်းတွင ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၂၇၇၀၈ 

ဦးရှိေကာင်းှင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ    ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း ၈၅၅၆၂၀၀ ရိှေကာင်း သရိ 

သည်။

အာဖရိကတိုက်၌     ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၊ 

ေမာ်ိကုိုိင်ုင၊ံ လစ်ဗျားိင်ုင၊ံ တနူီးရှားိင်ုငှံင့ ်အသီ ီ

ယုိးပီးယားုိင်ငံတုိသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ဆိုးလ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌    ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကူးစက်ခံရသ ူ၅၄၀၉ ဦး   ထပ်မံ 

ေတွရိှရသြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ ၆၂၀၉၃၈ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

မကာေသးမကီ ဆုိးလ်မိြပေဒသ၌ လအူစလုိက်ု 

အပံလိက်ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံမ များ ေတွရိှခဲ ့

ပီးေနာက် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ 

ြမင့်တက်လာခ့ဲသည်။  ယခု  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ထပ်မံ 

ကူးစက်ခံရသူများအနက ်     ဆိုးလ်ေဒသခံ ၁၈၆၉ ဦး၊ 

ေဂျာင်ဂြီပည်နယ်၌ ၁၆၀၈ ဦးှင့ ်အင်ခ န်းဆပ်ိကမ်းမိ၌ 

၃၀၉ ဦး   အသီးသီးေတွရှိခဲ့သည်။  လက်ရှိအချနိ်တွင် 

ိင်ုငအံတွင်းရိှေကျးလက်ေဒသများ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၄၉၇ ဦးရှိပီး ၎င်းအေရအတွက်သည ်

ြပည်တွင်းကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ၏ ၂၈ ဒသမ 

၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ိုင်ငံအတွင်း အိုမီခရန်ဗီဇ 

ေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်    ကူးစက်ခံရသူ ၅၅၈ ဦးရှိသည်။  

၎င်းတိုအနက် ၂၅၂ ဦးမှာ  ြပည်ပမ ှ ြပန်လည်ေရာက်ရှ ိ

လာသူများြဖစ်ပီး   ၃၀၆ ဦးမှာ  ြပည်တွင်း၌     ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်   ိုင်ငံအတွင်း   ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်   ေသဆံုးသူ ၅၃၈၂ ဦး  (၀ ဒသမ ၈၇ 

ရာခိင်ု န်း)ရိှေကာင်းှင့ ်ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်  ထိုးှံပီးစီးသူ ၄၂၄၃၂၉၉၀ (၈၂ ဒသမ ၆ 

ရာခိုင် န်း) ရှိပီး  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  

အပိုေဆာင်းထိုးှံပီးစီးသ ူ၁၆၅၈၂၇၅၈ ဦး ( ၃၂ ဒသမ 

၃ ရာခိုင် န်း)ရှိေကာင်း သိရသည်။                                   

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အန်ကာရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၃၂၁၇၆ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်း 

ေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခရံသစူစုေုပါင်း ၉၃၆၅၃၉၉ ဦးရိှလာေကာင်း တရူက ီ

ိုင်ငံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် ေြပာ 

ကားသည်။

တူရကီိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၁၈၄ ဦး ထပ်မံေသဆုံး 

ခဲ့သြဖင့်   အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်  ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း 

၈၁၉၁၇   ဦး ရှိလာေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ   

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်    ေဆးုံအသီးသီးမ ှ

ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၂၃၁၀၄ ဦး ရှိေကာင်း သိရသည်။

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် Sinovac 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ိုင်ငံအတွင်း 

ေမာ်စကို  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၂၁၁၁၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသစူစုေုပါင်း ၁၀၄၅၈၂၇၁ ဦး ရိှလာေကာင်း ရှုား 

ိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကည့ေ်ရးှင့ ်တုံြပန် 

ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌     လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၉၃၂   

ဦး   ထပ်မံေတွရှိခဲ့သြဖင့ ်   အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆံုးသူစုစုေပါင်း ၃၀၇၀၂၂  ဦးရိှလာေကာင်း သရိ 

သည်။

ထိုြပင် ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ တစ်ေနအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၇၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာ
ထိုြပင ် အများြပည်သူဆိုင်ရာ   ေနရာများသို 

ဝင်ထွက်သွားလာရာတွင ်        ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှပီးစီးေကာင်းလက်မှတ် ြပသရ 

မည့်ဥပေဒတစ်ရပ်ကိ ု မကာမ ီ အတည်ြပြပ  ာန်း 

ုိင်ရန် ြပင်သစ်အစုိးရက ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ထိုြပင်လုပ်သားများအား     သီတင်းတစ်ပတ်လ င် 

သံုးရက် မိမိေနအိမ်မှအလုပ်လုပ်ခွင့်ြပမည့်အစီအစ် 

ကိုလည်း   ခွင့်ြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ြပင်သစ ်

အစိုးရကေြပာကားသည်။       လက်ရှိအချနိ်တွင် 

ြပင်သစ်အစုိးရသည် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးစည်းမျ်းများကိ ု     တင်းကျပ်စွာချမှတ် 

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၂၁၇၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
အေရးေပ   အသုံးြပရန်  တူရကီကျန်းမာေရး 

အာဏာပုိင်များက အတည်ြပေပးခ့ဲပီးေနာက် ုိင်ငံ 

တစ်ဝန်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

အစီအစ်ကို     ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်     စတင်ခဲ့ 

သည်။

လက်ရှိတွင ်တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၅၆ 

ဒသမ ၈၄ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊    ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၅၁ ဒသမ ၄၈ သန်း 

ေကျာ်ရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရစုစုေပါင်း    ၁၂၉ ဒသမ ၉၇ သန်းေကျာ် 

အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း      တူရကီကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၅၁ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂၁၁၁၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ခံရမ    အများဆုံးိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း   အာဖရိက 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်   ကာကွယ်ေရးစင်တာက 

ေြပာကားသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄၁၇၃၁၈ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်

ေမာ်ိကုိုိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၉၅၆၄၁၀ ရိှေကာင်း     အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရး 

ှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရကိတိက်ု၌   အာဖရကိေတာင်ပိင်ုးေဒသ 

သည်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ   အများဆံုးေဒသ 

ြဖစ်ပီး  အာဖရိကေြမာက်ပုိင်းှင့်  ေတာင်ပုိင်းေဒသ 

များသည်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ      ဒုတိယ 

အများဆုံးြဖစ်ကာ အာဖရကိအလယ်ပိင်ုးေဒသသည် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ အနည်းဆံုးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                  ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါမ ှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့် 

ေဆးုံအသီးသီးမ ှ       ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၄၂၇၇၆ ဦး 

ရှိြခင်းေကာင့ ်   ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သူစုစုေပါင်း   ၉၃၈၀၂၂၃ ဦး ရှိလာေကာင်း  သိရ 

သည်။

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ  

အများဆုံးေဒသြဖစ်သည့ ် မိေတာ်ေမာ်စကိ၌ု လွန်ခဲ ့

သည့်တစ်ရက်အတွင်း ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၇၉၈ 

ဦးရှိြခင်းေကာင့ ် မိေတာ်တစ်ဝန်းတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၂၀၂၅၃၄၄ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၆၂၀၀၀၀ ေကျာ် ရှိလာ 



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   ၂၀၂၁

ြပည့တ်န်ဆာအြဖစ် အဓမ ခိင်ုးေစကာ အကျိးအြမတ်ရယသူမူျားကိ ုလကူန်ုကူးမ ြဖင့ ်ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၉
ြပည့တ်န်ဆာအြဖစ် အဓမ ခိင်ုးေစကာ အကျိး 
အြမတ်ရယူသူများကုိ လူကုန်ကူးမ ြဖင့် အလုပ် 
ှင့် ေထာင်ဒဏ်(၁၀) ှစ်စီ ချမှတ်ခ့ဲေကာင်း 
ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   လ  င်သာယာ 
မိနယ်  ေရဥက ံရပ်ကွက်ေန မတင်လင်းခုိင် 
(ခ) မမိပုံ၊   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  မရမ်း 
ကုန်းမိနယ်    ဘုရင့်ေနာင်ကားကီးဝင်းေန 
ကိုေကျာ်ဝဏ ှင့်   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လ  င်သာယာမိနယ ်         ေညာင်ရာေန 
မေမသူလင်းတိုက  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
လ  င်သာယာမိနယ်ေန မ xxx  ၂၀ ှစ်အား 
ပဲခူးမိှင့် ပခုက မိတိုတွင် ထမင်းချက ်
သည့်အလုပ်အား    လုပ်ကိုင်ရန ်  ေြပာဆို 
စည်းုံးပီး ြပည့တ်န်ဆာအြဖစ် အဓမ ခိင်ုးေစ 
ကာ အကျိးအြမတ်ရယခူဲသ့ြဖင့ ်လ  င်သာယာ 
မိမရဲစခန်းက (ပ) ၂၈၉၀/ ၂၀၁၉၊ လူကုန်ကူးမ  
တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၄/ ၃၂ 
ြဖင့်   အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ကာ    ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

တရားုံးသို တရားစဲွတင်ပုိခ့ဲရာ ဒဇီင်ဘာ ၁၄ 
ရက်တွင် ကေလးတရားခြံဖစ်သ ူမေမသလူင်း 
အား ကေလးသငူယ်အခွင့အ်ေရးများဆိင်ုရာ
ဥပေဒပဒ်ုမ ၈၈(ဂ) အရ အလပ်ုမဲ ့ေထာင်ဒဏ် 
(၃)ှစ်ှင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် တရားခံ  
မတင်လင်းခိုင(်ခ) မမိပုံှင့်  ကိုေကျာ်ဝဏ  
တိုအား လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး
ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ်  
(၁၀)ှစ်စ ီကျခေံစရန် အမန်ိချမှတ်ခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။                              သတင်းစ်

သမီးြဖစ်သူကို တုတ်ိုင်ငံသားှင့် ေပါင်းသင်းရန် အခေကးေငွရယူခဲ့သည့် မိခင်ြဖစ်သူှင့် 

အတင်းအဓမ ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့သည့် တုတ်ိုင်ငံသားတိုအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၉ 
သမီးြဖစ်သူကို တုတ်ိုင်ငံသားှင့် ေပါင်းသင်းရန် အခေကးေငွ 
ရယူခ့ဲသည့် မိခင်ြဖစ်သူှင့် အတင်းအဓမ ေပါင်းသင်းေနထုိင်ခ့ဲသည့် 
တုတ်ိုင်ငံသားတိုအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် 
(၁၀)ှစ်စီကျခံေစရန် အမိန်ချမှတ်ခ့ဲေကာင်း ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွမှ 
သိရသည်။ 

ြဖစ်စ်မှာ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ြမစ်သားမိနယ ်  ဆင် ခံ 
ေကျးရာေန ေဒ ပံးက သမီးြဖစ်သ ူမ xxx  ၁၄ ှစ်ကို တုတ်ိုင်ငံ 
ယူနန်ြပည်နယ်ေန  ေလာပန်း(ခ)အားေတ့ှင့်  သားမယားအြဖစ ်

ေပါင်းသင်းရန် အခေကးေငမွျားရယခူဲ့ပီး တတ်ုိင်ုငသံား ေလာပန်း 
(ခ) အားေတက့ သားမယားအြဖစ် အတင်းအဓမ ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲ ့
သြဖင့ ်ြမစ်သားမိမရစဲခန်းက (ပ) ၂၆၈/ ၂၀၂၀၊ လကူန်ုကူးမ တားဆီး 
ကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ြဖင့် ေကျာက်ဆည်ခိုင်တရားုံးသို 
တရားစဲွတင်ပုိခ့ဲရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် တရားခံ ေဒ ပံးှင့် ေလာပန်း 
(ခ)အားေတ့တိုကို လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ 
၂၄ အရ အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် (၁၀)ှစ်စီကျခံေစရန် အမိန်ချမှတ်ခ့ဲ 
ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မိတ်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)၊ မိုးမိတ်ှင့် မိုင်းရယ်မိနယ်တို၌ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်း

ေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင် 

ေသာပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဒဇီင်ဘာ 

၂၈ ရက် ည ၈ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် 

မိတ်မိ     မိတ်ေတာင်ရပ်ကွက ်

ဘုရားကိုင ်      တုတ်တန်းရပ် 

ေအးချမ်းြဖစင ်   လမ်းသွယ(်၂)

လမ်းေန ေမာင်ချိ(ခ)ြမတ်သန်ိး၏ 

ေနအိမ်သို    ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား     ၁၅၀ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး   ကွင်းဆက ်

အရ ည ၈ နာရီခွဲတွင်  မိတ်မိ 

မတ်ိေတာင်ရပ်ကွက်  ဘရုားကိင်ု 

တုတ်တန်းရပ်  ေအးချမ်းြဖစင ်

လမ်းသွယ် (၂)လမ်းတွင် ဖိးြပည့် 

ေဇာ်(ခ)သားငယ် ေမာင်းှင်လာ 

သည့်   ဆိုင်ကယ်ကိ ု   ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ  စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၂၀၀၀ ကုိ လည်းေကာင်း။

ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရး 

ရဲတပ်ဖွဲမှ  တပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဒဂံုမိသစ် 

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်  အမှတ်(၃၄)

ရပ်ကွက ်     ဦးဝိစာရလမ်းတွင ်

ေအးကိုကိ ုေမာင်းှင်ပီး မုုစံ၊ 

ေကျာ်သက်ိုင်ှင့ ် ထွန်းလင်းဦး 

တိုလိုက်ပါလာသည့ ်    ယာ်ကို 

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၈၀၀၀၊ အုိက်စ် 

သုည ဒသမ ၂၆၇ ကီလိုကို လည်း 

ေကာင်း။

 ယင်းေန  နံနက် ၁၁ နာရီတွင် 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ

ပူးေပါင်းအဖဲွသည် မိုးမတ်ိမိနယ် 

နားယတ်ုေကျးရာေန မေထွးရင်၏ 

ေနအိမ်သို    ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၉ ကီလို၊  

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၆၀၀၀ 

ကိ ုလည်းေကာင်း၊ ယင်းေန ညေန 

၅ နာရီခွဲတွင်     မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ  ှ  

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်     မိုင်းရယ်မိနယ်  

မိုင်းရယ-်လား  း သွားကားလမ်း  

မိုင်တိုင်(၃၉/၅)အနီး၌  စစ်ေဆး 

ေရးေဆာင်ရက်ေနစ်    အမျိးသား 

တစ်ဦး(စိစစ်ဆဲ) ေမာင်းှင်လာ 

ေသာ ဆုိင်ကယ်သည် စစ်ေဆးသည့် 

ေနရာသိုမေရာက်မ ီ   ဆိုင်ကယ် 

အား ရပ်တန်၍  ထွက်ေြပးသွား 

သြဖင့ ်  ပူးေပါင်းအဖဲွက  စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား    

၁၀၀၀၀  ကို      လည်းေကာင်း    

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်    ၎င်းတို 

အား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်  စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာ   ေဆးဝါးများ 

ဆိင်ုရာ ဥပေဒအရ အေရးယထူား 

ေကာင်း  သိရသည်။   ရဲြပန်ကား

မုစု၊ံ ေအးကိကုိ၊ု ေကျာ်သက်ိင်ု၊ ထွန်းလင်းဦးတုိအား သမ်ိးဆည်း 
ရမိသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

လ  င်းအသင့်အတင့်ရိှမည်။   လ  င်း 

အြမင့်မှာ   ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်း 

တစ် ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ် 

ြပင်တုိတွင်   ငါးေပမှ  ခုနစ်ေပခန်  

ရှိိုင်သည်။                     မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်

ခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ်တွင် ညအပခူျန်ိများ 

အနည်းငယ် ေလျာန့ည်းိင်ုသည်။ 

မိုး/ဇလ



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ေရှာင်ရှားသင့်ေသာ အီးစီးကရက်
တင်ထက်ထက်ေဇာ်

အီးစီးကရက်

အီးစီးကရက်ဆိသုည်မှာ   အလီက်ထရန်နစ်စနစ်ှင့် 

ြပြပင်ဖန်တီးထားေသာ  စီးကရက်ကဲ့သို    အေငွ 

ထွက်ေစသည် ့  ပစ ည်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အီးစီး 

ကရက်ဟုေခ ေသာ်လည်း    ပုံမှားိုက်ထားသည် ့

စီးကရက်တစ်ခသုာြဖစ်သည်။ စီးကရက်ပုသံဏ ာန် 

ှင့်တူေအာင်ြပလုပ်ထားပီး  မူလထုတ်လုပ်သူ၏ 

ရည်ရယ်ချက်မှာ   စီးကရက်စွဲလမ်းေနသူများကိ ု

စီးကရက်ြပတ်ေစလိသုည့်သေဘာြဖင့် စီးကရက်ကိ ု

ှ  က်ရာတွင်ပါဝင်သည် ့  နီကိုတင်းကို    အြခား 

နည်းလမ်းတစ်ခုြဖင် ့အစားထိုးေပးသည့်ကိရိယာ 

တစ်မျိးအြဖစ ်  တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားြခင်းြဖစ်ပါ 

သည်။ 

အီးစီးကရက်ထတ်ုလပ်ုေသာ ရည်ရယ်ချက်မှာ 

ေဆးလပ်ိစဲွလမ်းေနေသာသမူျားကိ ုစီးကရက်ြပတ် 

ေစရန်ြဖစ်ေသာ်လည်း   အမှန်စင်စစ်မြပတ်ိုင်ဘ ဲ

စီးကရက်ေသာက်ဖို အစပျိးေနြခင်းမ သာြဖစ်ေန 

သည်။   ယင်းစီးကရက်ကိ ု ၂၀၀၃  ခုှစ်  ှစ်ကုန် 

ပိင်ုးမှစ၍ တတ်ုိင်ုငတွံင် ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချလာခဲ ့

ကပီး ဆယ်စှုစ်အတွင်း အီးစီးကရက်ေသာက်သုံး 

သ ူ  ပိမုျားြပားလာသည်။   လက်ရိှဗတိန်ိိင်ုငတံစ်ခ ု

တည်းမှာပင ် အီးစီးကရက်ေသာက်သ ူ  သုံးသန်း 

ေကျာ်ရှိေနပါသည်။  ေလ့လာမ မှတ်တမ်းများအရ 

ေသာက်သုံးသူများမှာလည်း        တစ်ေယာက်မ  

ေဆးလပ်ိြပတ်သွားြခင်းမရိှဘ ဲ ဆက်လက်ေသာက် 

ေနကသည့်အတွက ်  ေအာင်ြမင်ြခင်းမရှိေကာင်း 

ေတွရပါသည်။

အီးစီးကရက်တွင်ပါဝင်ေသာ ဓာတုပစ ည်းများ

အီးစီးကရက်တွင ်  ဓာတုပစ ည်းပါဝင်မ အချိး 

အစားများကိ ုအတအိကျေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှေသာ် 

လည်း  ထိုအီးစီးကရက်ထဲတွင ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဓာတအုမျိးအမည်များပါရိှေကာင်း ေတွရပါသည်။

 Benzene    (ေခ )    စက်မ လုပ်ငန်းသုံးရည ်

တစ်မျိးပါရိှေနပီး ၎င်းဓာတပုစ ည်းအား ေရန ံ

စိမ်းမှ ချက်လုပ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 Arsenic    (ေခ )    အဆိပ်တစ်မျိးပါရှိေနပီး 

၎င်းပစ ည်းကိ ုသစ်သားထည်များ  ကာရှည်ခ ံ

ေအာင်  ထိန်းသိမ်းရာတွင ်အသုံးြပေလ့ရှိပါ 

သည်။ 

 Cadmium (ေခ ) ဓာတပုစ ည်းတစ်မျိးပါရိှေန 

ပးီ   ၎င်းကုိ  ဘက်ထရီများထုတ်လုပ်ရာတွင် 

အသုံးြပပါသည်။ 

 Lead   (ေခ )    ခဓဲာတ်ပါရိှပီး    ၎င်းကိလုည်း 

ဘက်ထရီများထုတ်လုပ်ရာတွင ်အသုံးြပပါ 

သည်။ 

 Formaldehyde ပါရှိေနပီး ၎င်းဓာတ်ေငွကိ ု

ရင်ခဲွုမံျား၊ ေရခတဲိက်ုများှင့် သတ်ုေဆးများ 

ထုတ်လုပ်ရာတွင ်အသုံးြပပါသည်။ 

 Polonium 210 (ေခ ) ေရဒယီိသုတ ိက ပစ ည်း 

တစ်မျိးကို ထည့်သုံးထားပါသည်။ 

 Chromium (ေခ ) ဓာတုေဆးတစ်မျိးပါရိှပီး 

၎င်းကိ ုဆိုးေဆး၊ သတ်ုေဆးများှင့် သတ စပ် 

ပစ ည်းများထတ်ုလပ်ုရာတွင် အသုံးြပေလရိှ့ပါ 

သည်။ 

 Butadiene   (ေခ )    ဓာတုပစ ည်းပါရှိေနပီး 

၎င်းကိ ု ေရာ်ဘာထတ်ုလပ်ုရာတွင် အသုံးြပပါ 

သည်။ 

 Nickel (ေခ ) ဓာတုစ ည်းတစ်မျိးပါရှိေနပီး 

၎င်းကိ ု  သတ ထည်များအား  သံေချးတက် 

ြခင်းမ ှကာကွယ်ရန် အသုံးြပပါသည်။ 

 Vinyl Chloride  (ေခ )  ဓာတုပစ ည်းတစ်မျိး 

ပါရိှေနပီး  ၎င်းကုိ ပလတ်စတစ်ှင့်  ဗီုိင်းများ 

ထုတ်လုပ်ရာတွင ်အသုံးြပပါသည်။ 

 Beryllium (ေခ ) ဓာတပုစ ည်းတစ်မျိးပါရိှေနပီး 

၎င်းကိ ုအဏုြမဓာတ်ေပါင်းဖိုများတွင ်အသုံး 

ြပပါသည်။ 

 Ethylene  oxide  (ေခ )  ဓာတုပစ ည်းတစ်မျိး 

ပါရှိေနပီး    ၎င်းကိုေဆးုံသုံးပစ ည်းများအား 

ပိုးသတ်ရာတွင ်အသုံးြပပါသည်။ 

 Polycyclic  (ေခ )  ဓာတပုစ ည်းတစ်မျိးပါရိှေနပီး 

၎င်းသည်  DNA  ပျက်စီးေစေသာ  ဓာတပုစ ည်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 Ortho Toluidine (ေခ ) ဓာတုပစ ည်းတစ်မျိး 

ပါရှိေနပီး ၎င်းကိ ုေပါင်းသတ်ေဆးထုတ်လုပ ်

ရာတွင် အသုံးြပပါသည်။

အေနာက်ိုင်ငံများှင် ့

အီးစီးကရက်စွဲလမ်းြခင်းြပဿနာ

လတ်တေလာ     ဆန်းစစ်မ မှတ်တမ်းများအရ 

အီးစီးကရက်ေသာက်သုံးြခင်းှင် ့   ဆက် ယ်သည့် 

အဆုတ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားသူအေရအတွက်သည ်၈၀၅ 

ဦးအထိ  ရှိလာေနပီြဖစ်ပီး  ၁၂  ဦးမှာ  ေသဆုံးသွား 

ေကာင်း         အေမရိကန်ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင် ့

ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စ ီ(CDC) က ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

အဆိုပါေရာဂါသည ်  ယခုအခါတွင်   အေမရိကန်၏ 

အပျိစင်က န်းကဲ့သိုေသာ       ေနရာများအပါအဝင် 

ြပည်နယ်  ၄၆  ြပည်နယ်တွင ် ြဖစ်ပွားေနသည်ဟ ု

သရိပါသည်။ ထူးြခားဆန်းြပားသည့်ဖျားနာမ  ေကာင့် 

ြပည်နယ် ၁၀  ခုတိုတွင်  ေသဆုံးမ များြဖစ်ပွားခဲ့ပါ 

သည်။  ကယ်လီဖိုးနီးယားှင့်  ကန်းနက်စ်ြပည်နယ် 

တိုတွင် လှူစ်ဦးေသဆုံးခဲ့ပီး ေဂျာ်ဂျယီာ၊ ဖေလာ်ရဒီါ၊ 

အလီီွီက်စ်၊    အင်ဒယီာနာ၊     မင်နီဆုိးတား၊    မစ ရ၊ီ 

မစ စ ပီှင့်  အိုရီဂွန်ြပည်နယ်တိုတွင်လည်း ေသဆုံး 

မ များြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်းသိရပါသည်။ 

CDC က ေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူ၃၇၃ ဦးတို၏ အသက် 

အရယ်ှင့် ကျား၊ မအချက်အလက်များကိ ုထတ်ုြပန်မ  

အရ ြဖစ်ပွားသမူျား၏ ၇၂ ရာခိင်ု န်းသည် အမျိးသား 

များြဖစ်ကပီး ၆၄  ရာခုိင် န်းသည်   အသက်   (၁၈) 

ှစ်မှ  (၃၄) ှစ်အတွင်း  အရယ်များြဖစ်ကသည်ဟ ု  

သိရပါသည်။ အြခား ၁၆ ရာခိုင် န်းသည် အသက် 

(၁၈) ှစ်ေအာက်အရယ်များြဖစ်သည်ဟ ုသရိသည်။ 

လူနာအများစု၏ ဆရာဝန်များအား ေြပာကားချက ်

အရ  ၎င်းတိုသည ် ေဆးေြခာက်ပါဝင်သည် ့   အီးစီး 

ကရက်များကုိေသာက်သံုးသည့်   ရာဇဝင်ရိှေကာင်း 

ှင့် လူနာများစွာတိုက  ေဆးေြခာက်ှင့်  နီကိုတင်း 

ဓာတ်ပါဝင်သည် ့အီးစီးကရက်များကိ ုေသာက်သုံး 

သည်ဟေုြပာကားပီး အချိက နကီိတုင်းဓာတ်တစ်ခ ု

တည်းသာပါဝင်သည် ့  အီးစီးကရက်ပစ ည်းများကိ ု

သုံးစွဲသည်ဟ ုေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ တိုက်တွန်းချက်

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ၏ ေဆးရက်ကီးထန်ိးချပ် 

ေရးကွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲအစည်းများ       ညီလာခံတွင် 

အီးစီးကရက်ကို ိုင်ငံအများအြပားတွင ်သုံးစွဲလာမ  

ှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်က စတင်ေလလ့ာမ များ 

ြပလုပ်ခ့ဲပီး ၂၀၁၂  ခုှစ်တွင်ကျင်းပခ့ဲေသာ ငါးကိမ် 

ေြမာက်အဖဲွဝင်ုိင်ငံများညီလာခံတွင် အီးစီးကရက် 

ဆိုင်ရာ    အစီရင်ခံစာတင်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် 

ထိုအစီရင်ခံစာအရ   ကွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 

အေနြဖင့်  အီးစီးကရက်ှင့်  ဆက်စပ်ပစ ည်းများကို 

ြပည်တွင်းသို      တင်သွင်းခွင့်     လုံးဝပတ်ိသမ်ိးရန်ှင့် 

ြပည်တွင်း၌အသံုးြပြခင်းကုိလည်း         ေဆးလပ်ိှင့် 

ေဆးရက်ကီးထွက်ပစ ည်းများကိ ု  ထန်ိးချပ်သည့် 

အတိုင်း  ြပင်းြပင်းထန်ထန ်အတိုင်းအတာတစ်ခု 

အထ ိထန်ိးချပ်မ ၊ ကန်သတ်မ များထားရိှေဆာင်ရက် 

ရန်   တိုက်တွန်းထားေကာင်းသိရသည်။   ထိုြပင ်

၎င်းကိုသုံးစွဲသူများသည ်  အီးစီးကရက်ေဆးရည ်

အမျိးမျိး          ထည့်သွင်းအသုံးြပြခင်းအြပင ်

ေဆးေြခာက်ှင့် အြခားမူးယစ်ေစတတ်ေသာအရာ 

များကုိပါ ထည့်သွင်း အသံုးြပေသာက် ှုိင်သြဖင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါးစဲွလမ်းမ ှင့် ေနာက်ဆက်တဲွြပဿနာ 

များကိပုါ ြဖစ်ပွားေစိင်ုေကာင်း၊ အဆိပုါစီးကရက် 

များအား  ြပည်ပိင်ုငအံချိတွင်လည်း ေသာက်သုံး 

ရန်မသင့်သည့်အတွက ်       အေရးယူသည်အထ ိ

စည်းကမ်းချက်များထုတ်ကာ        တားြမစ်ထား 

ေကာင်းသိရပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

ထုတ်ြပန်တားြမစ်ချက်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန   ကျန်းမာေရးအသ ိ

ပညာြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲမ ှ    ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း 

စီးကရက်အပါအဝင်  ေဆးလိပ်ှင့်   ေဆးရက်ကီး 

ထတ်ုကန်ုများကဲသ့ို အီးစီးကရက်မှာလည်း သုံးစဲွသ ူ

ကို   စွဲလမ်းေစတတ်ေသာ  နီကိုတင်းဓာတ်များ 

လွန်ကဲစွာပါဝင်ေနသြဖင် ့ကျန်းမာေရးကိ ုဆိုးဆိုး 

ရားရားထခိိက်ုေစိင်ုေကာင်း  ေတွရသည့်အတွက် 

အီးစီးကရက်များသုံးစွဲြခင်းအား    လုံးဝတားြမစ ်

ေကာင်းထတ်ုြပန်ထားပါသည်။ ထိုြပင် ြမန်မာိင်ုင ံ

တွင်း      လတ်တေလာအသစ်ြပင်ဆင်ေနသည် ့

ေဆးလပ်ိှင့် ေဆးရက်ကီး ထန်ိးချပ်ေရးဥပေဒတွင် 

အီးစီးကရက်ှင် ့ေရေြပာင်းသုံးစွဲမ များ ထိန်းချပ် 

ေရးတုိကုိပါ       ထည့်သွင်းလုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း 

သိရသည်။ 

အီးစီးကရက်ှင် ့အဆုတ်ကင်ဆာ

အေမရိကန်ိုင်ငံတွင ်  အီးစီးကရက်ေသာက ်

ြခင်းှင့် ဆက်စပ်ေသာ နာမကျန်းြဖစ်သူ ၁၂၉၉ ဦး 

ရိှပီး ၂၆ ဦး ေသဆုံးေကာင်း အတည်ြပထားသည်။ 

၎င်းနာမကျန်းြဖစ်မ သည် THC (ေခ ) ေဆးေြခာက်၌ 

ပါဝင်ေသာ   ဓာတ်တစ်မျိး    အသုံးြပထားသည် ့

အီးစီးကရက ်  ေဆးရည်များေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း 

ေလ့လာေတွရှိရသည်။  ၂၀၁၉  ခုှစ်  ေအာက်တို 

ဘာလဆန်းပိင်ုးတွင် အေမရကိန်ရိှ သေုတသမီျားက 

က က်များအား      အီးစီးကရက်အေငွများြဖင် ့

ေလ့လာမ တစ်ရပ်ြပလုပ်ခဲ့သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၆ သို 

အီးစီးကရက်ေငွပါဝင်ေသာ  ဓာတုပစ ည်းများသည်  ေရရှည်တွင်  အဆုတ်ကို 

ထိခိုက်ပျက်စီးေစိုင်သကဲ့သို   ေနာက်ဆက်တွဲကင်ဆာေရာဂါများကိုလည်း 

ြဖစ်ပွားေစိုင်ပါသည်။   အီးစီးကရက်အရည်   (Vape)  ကို   မေတာ်တဆ 

ေသာက်မိြခင်း၊ တိုက်ိုက် ှမိြခင်း၊ မျက်စိထဲဝင်ေရာက်ြခင်းှင့်  အေရြပားေပ   

ထိြခင်းတိုေကာင့် အ ရာယ်ြဖစ်ေစပီး ကေလးငယ်များတွင် အသက်ဆုံး ံးသည် 

အထိြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။  အီးစီးကရက်ေသာက်သုံးသူများထံမှ  ထွက်လာေသာ 

အေငွများသည်  ပတ်ဝန်းကျင်မှလူများကို  ှမိေစြခင်းများေကာင့်  တစ်ဆင့်ခံ 

စီးကရက်မီးခိုးေငွ ှ  က်ရသကဲ့သိုပင် အလားတူဆိုးကျိးများကို ခံစားရိုင်



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၅ မှ

အဆိုပါေလ့လာမ အတွင်း က က်များကို သီတင်း 

တစ်ပတ်လ င် နာရီ ၂၀ ကာ၊ သီတင်းပတ် ၅၄ ပတ် 

အထိ   နီကိုတင်းပါဝင်ေသာ   အီးစီးကရက်အခိုး 

အေငွများှင် ့ထိေတွေစပီးေနာက ်က က်များ၏ 

၂၂   ဒသမ   ၅   ရာခိုင် န်းတွင်   အဆုတ်ကင်ဆာ 

တစ်မျိးြဖစ်ပွားေကာင်း  ေတွရိှခ့ဲပါသည်။  အြခား 

က က်အုပ်စုတစ်ခုကိ ု          နီကိုတင်းမပါေသာ 

အီးစီးကရက်အေငွများြဖင့်  ယင်းအချန်ိအတိင်ုးပင် 

ထေိတွေစခဲေ့သာ်လည်း အဆတ်ုကင်ဆာမြဖစ်ပွား 

ေကာင်း   ေလ့လာေတွရှိရသည်။    ထိုေကာင် ့

က က်များ၌ကင်ဆာြဖစ်ိင်ုသည့် အ ရာယ်ြမင့်မား 

ရြခင်း၏အေကာင်းရင်းသည ်   နီကိုတင်းေကာင့် 

ြဖစ်သည်ဟု နယူးေယာက်တက သုိလ်မှ သုေတသီ 

များက ယူဆထားကသည်။ 

အီးစီးကရက်၏ ေဘးထွက်ဆိုးကျိးများ

အီးစီးကရက်ေငွပါဝင်ေသာ   ဓာတုပစ ည်းများ 

သည် ေရရှည်တွင် အဆုတ်ကုိ ထိခုိက်ပျက်စီးေစုိင် 

သကဲသ့ို ေနာက်ဆက်တဲွ ကင်ဆာေရာဂါများကိလုည်း 

ြဖစ်ပွားေစုိင်ပါသည်။ အီးစီးကရက်အရည် (Vape)

ကိ ုမေတာ်တဆေသာက်မိြခင်း၊ တုိက်ုိက် ှမိြခင်း၊ 

မျက်စိထဲဝင်ေရာက်ြခင်းှင့်  အေရြပားေပ   ထိြခင်း 

တိုေကာင့်  အ ရာယ်ြဖစ်ေစပီး  ကေလးငယ်များတွင် 

အသက်ဆုံး ံးသည်အထိ         ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ 

အီးစီးကရက်ေသာက်သုံးသမူျားထမှံ ထွက်လာေသာ 

အေငွများသည ်ပတ်ဝန်းကျင်မ ှ  လူများကိ ု   ှမိ 

ေစြခင်းများေကာင် ့  တစ်ဆင့်ခံစီးကရက်မီးခိုးေငွ 

ှ  က်ရသက့ဲသုိပင် အလားတဆူိုးကျိးများကိ ုခစံား 

ရိုင်ပါသည်။   အထူးသြဖင် ့  ကိုယ်ဝန်ေဆာင်များ၊ 

ကေလးငယ်များှင့် သက်ကီးရယ်အိုများအတွက ်

၎င်းတစ်ဆင့်ခံ အီးစီးကရက်မီးခုိးေငွများက ကီးစွာ 

ေသာေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ေစိင်ုပါသည်။ ထိုြပင် သုံးစဲွ 

သူကို   စွဲလမ်းေစတတ်ေသာ   နီကိုတင်းဓာတ်များ 

လွန်ကဲစွာပါဝင်ေနြခင်းေကာင် ့    ေနာက်ဆက်တွဲ 

ဆိုးကျိးများအေနြဖင့(်အထူးသြဖင့် လငူယ်များတွင်) 

ဦးေှာက်ဖံွဖိးမ ကိ ုထခိိက်ုေစြခင်း၊ အာုစံူးစိက်ုမ ကိ ု

ကျဆင်းသွားြခင်း၊    သင်ယူိုင်စွမ်းရည်နည်းပါး 

လာြခင်း        စသည်တိုြဖစ်ေပ ေစိုင်ပါသည်။ 

အီးစီးကရက်အတွင်းရှ ိ  ဘက်ထရီေပါက်ကွဲြခင်းမ ှ

ြပင်းထန်ေသာ   ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်းများကိုလည်း 

ကားသိေတွြမင်ေနရသည်။

အချပ်အားြဖင့်  အီးစီးကရက်ေသာက်၍   လုံးဝ 

ေဆးလိပ်မြပတ်ုိင်ပါ။  အီးစီးကရက်က   ေဆးလိပ် 

စွဲလမ်းေနေသာသူများကိ ု      စိတ်အာသာေြပုံမ  

သာြဖစ်ပီး   အမှန်စင်စစ်မြပတ်ိုင်ဘ ဲ   ေဆးလိပ်၊ 

ေဆးရက်ကီးေသာက်ဖုိ အစပျိးေနြခင်းသာြဖစ်ပါ 

သည်။  ယေနကမ ာတွင်  ေြခာက်စက န်တိုင်းမှာ 

လတူစ်ဦး န်း ေဆးလပ်ိ၊ ေဆးရက်ကီးထွက်ပစ ည်း 

များေကာင် ့  ေသဆုံးေနကပါသည်။  ထိုေကာင် ့

ြမန်မာိင်ုငအံပါအဝင် ကမ ာ့ိင်ုငမံျားက ေဆးလပ်ိ 

ှင့် ေဆးရက်ကီးသုံးစဲွမ ေလျာက့ျရန် အခွန်တိုးြမင့် 

ြခင်းှင့်အတ ူအသပိညာေပးလပ်ုငန်းများကိလုည်း 

မီဒီယာဘက်ေပါင်းစုံြဖင့်     းေဆာ်မ များြပလုပ ်

ေနကသည်။ သိုပါ၍ မမိကိိယ်ုကိ ုတကယ်ချစ်လ င်၊ 

မသိားစကုိ ုေစာင့်ေရှာက်လိစုတ်ိရိှပါလ င် နကီိတုင်း 

ပါေသာ (သိုမဟတ်ု) နကီိတုင်းကိအုေြခခထံားေသာ 

မည်သည့်အရာကိုမ  စွဲလမ်းဆုပ်ကိုင်ြခင်းမြပက 

ပါရန် အကံြပလိုက်ရပါသည်။  ။

 ေကျာဖုံးမှ

တစ်ဖက်ိုင်ငံသို   ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနသည့ ်

အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား ြပန်လည်ေနထိင်ုိင်ုေရးအတွက် 

အသံချဲစက်များြဖင့ ်ကရင်ဘာသာ၊ ြမန်မာဘာသာ 

စကားများြဖင့ ်ြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ ထိင်ုး- ြမန်မာ 

နယ်ြခားေကာ်မတီများမ ှ လိုအပ်သည်များ ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းများေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်

ေနသူများအနက်မှ   ယေနတွင်    အင်ကင်းမိင်၊ 

မင်းလက်ပံ၊ မယ်ေထာ်သေလးှင့် ေမတ ာလင်းမိင ်

ေကျးရာတုိတွင်   ေနထိင်ုသ ူ  အမျိးသား ၈၀၇ ဦးှင့် 

အမျိးသမီး ၉၀၁ ဦး  စုစုေပါင်း ၁၇၀၈ ဦးတိုသည် 

၎င်းတိုေနရပ်သို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ      ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအား 

သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားက စနစ်တကျ လက်ခခံဲ ့

ပီး လိအုပ်သည်များ ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ်

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

 ချင်းြပည်နယ်မ ှ

ြဖစ်စ်မှာ   ချင်းြပည်နယ်  တီးတိန်မိနယ ်

ေဆွာင်းပီးေကျးရာသို CDF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

သမားများသည်   ညေန ၅ နာရီခန်တွင်    ေမာ်ေတာ် 

ဆိင်ုကယ် ငါးစီးြဖင့ ်ေရာက်ရိှလာပီး အဆိပုါေကျးရာ 

ေန တပ်မေတာ်သားမသိားစဝုင်များြဖစ်သည့ ်ှစ်ှစ် 

ှင့ ်တစ်လသားအရယ်ကေလးငယ်တစ်ဦး အပါအဝင် 

မသိားစဝုင် ေလးဦးကိ ု အေကာင်းမဲ ့  အတင်းအဓမ  

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားခဲ့သည်။

အဆိုပါြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍      ဖမ်းဆီး 

ေခ ေဆာင်ြခင်းခံရသည့်      မိသားစုဝင်များကို 

အြမန်ဆုံး    ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်ိုင်ေရးအတွက ်

လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်စစ်ေဆး

မ များှင့်    လိုအပ်သည့်   လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

 ဆူဇူကီးဖလားမှ

ဒန်ဒါှင့်  ချာနာသစ်တို      ဦးေဆာင်သည့်    ထိုင်းတိုက်စစ်မှာ 

အင်ဒိုနီးရှားခံစစ်ကို   ခိမ်းေြခာက်ိုင်ခဲ့ပီး   ပွဲအစ ၂ မိနစ်မှာပင ်

ချာနာသစ်က အဖွင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့သည်။ ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင် ပွဲမှာ 

အြပန်အလှန်ရိှခဲေ့သာ်လည်း ဒတုယိပိင်ုးတွင် ထိင်ုးအသင်းက ဂိုးများ 

ဆက်တိက်ုရရိှခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ထိင်ုးအသင်းအတွက် အိင်ုဂိုးများကိ ု

၅၂ မိနစ်တွင် ချာနာသစ်၊ ၆၇ မိနစ်တွင် ဆူပါေချာ့ှင့် ၈၃ မိနစ်တွင် 

ဖာလာတိုက သွင်းယူခဲ့သည်။

ဗိုလ်လုပွဲ ဒုတိယအေကျာ့ကိ ုဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ဆက်လက် 

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။                                                 ကိုညီေလး

 တိုက်စစ်မှးမှ

ရှစ်ေနရာက      ဝုလ်ဗာဟမ်တန်အသင်းနဲ  

ရမှတ်တူ    ဂိုးကွာြခားချက်နဲ     ပရီမီယာလိဂ ်

အမှတ်ေပးဇယားအဆင့်     ကိုးေနရာမှာ 

ရပ်တည်ခွင့်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

လီဗာပူးအသင်းကေတာ ့    အခုပွဲစ်မှာ 

လက်စတာစီးတီးအသင်းကိ ု      ံးနိမ့်ခဲ့တာ 

ေကာင့ ်ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ် ၁၉ ကစားပီးချန်ိမှာ 

ရမှတ် ၄၁ မှတ်နဲ    ပရီမီယာလိဂ်အမှတ်ေပး 

ဇယားအဆင့် ၂ ေနရာမှာ    ရပ်တည်ေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

လီဗာပူးအသင်းဟာ    လက်စတာစီးတီး 

အသင်းကုိ  ံးနိမ့်ပီးေနာက် အမှတ်ေပးဇယား 

ထိပ်က မန်စီးတီးအသင်းနဲ  ေြခာက်မှတ်ကွာ 

အေနအထားမှာ ဆက်လက်ရပ်တည်ေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းဟာ ပထမပိုင်း 

ပွဲကစားချနိ် ၁၆ မိနစ်မှာ ပင်နယ်တီြပစ်ဒဏ်

ေဘာကန်ခွင့်ရရိှခ့ဲေပမယ့် တုိက်စစ်မှး မုိဟာမက် 

ဆာလာရဲ ပင်နယ်တီသွင်းဂုိးဟာ ဦးေဆာင်ဂိုး 

အြဖစ် မေြပာင်းလဲိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

လဗီာပူးအသင်းနဲအတ ူဒဇီင်ဘာ ၂၈ ရက် 

ညပိုင်းက ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့ပရီမီယာလိဂ ်

၁၉ အြဖစ်ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့အြခားေသာပဲွစ် 

ေတွမှာ ခရစ တယ်ပဲေလ့အသင်းက ေနာ့ဝှစ်ချ် 

အသင်းကိ ုသုံးဂိုး-ဂိုးမရိှ၊ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းက 

ဝက်ဖိုဒ်အသင်းကို      ေလးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့ ်

အသီးသီးအိုင်ရရှိခဲ့ပီး    ေဆာက်သမ်တန် 

အသင်းနဲ    စပါးအသင်းတို   ပွဲစ်မှာေတာ့ 

တစ်ဖက်တစ်ဂုိးစီသေရရလဒ်နဲ ပဲွပီးဆုံးခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။                                ေငွကယ်

ရပ်ေစာက်မိနယ် အစုိးရဝန်ထမ်းေပါင်းစုံ 

ေငွစုေငွေချးသမဝါယမအသင်းက 

အသင်းသားြပည်သမူျားအား ေထာက်ပံေ့ငမွျား ေပးအပ်

ရပ်ေစာက ်  ဒီဇင်ဘာ   ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိင်ုး) ရပ်ေစာက်မိနယ်  အစိုးရဝန်ထမ်းေပါင်းစု ံ

ေငွစုေငွေချး သမဝါယမအသင်း၏    အသင်းဒါိုက်တာအဖွဲက 

အသင်းသားြပည်သ ူ၁၁၇၃ ဦးအတွက် ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်၁၁၇ ဒသမ 

၃ သန်ိးအား  ဒဇီင်ဘာ ၂၆ ရက်က  အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း 

ခန်းမ၌ သက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့ ်ေကျာင်းများမှ အသင်းသားကိယ်ုစား 

လှယ်များထံသို ေပးအပ်ခဲ့သည်။ 

အသင်းမှ ယခကုာလအတွင်း အသင်းသားြပည်သမူျား၏ စားဝတ် 

ေနေရးကုိ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ရည်ရယ်၍ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေလးေကေ့ကာ်ေဒသရိှ ေကျးရာများမှ စစ်ေဘးေရှာင်ြပည်သမူျား ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာမ  မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၂၇၆ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၂ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင် န်းရှိ

(၂၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၂၃၅၁ ၄၁၁၃၇၄၂ ၁၄၄၀၈၁

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၉၇၉၀ ၂၇၇၈၁၄၈ ၅၁၂၄၁

၃။ မေလးရှား ၂၇၄၆၈၃၃ ၂၆၇၃၀၈၄ ၃၁၃၉၂

၄။ ထိုင်း ၂၂၁၇၂၈၇ ၂၁၆၂၁၃၈ ၂၁၆၄၇

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၆၉၄၈၇၄ ၁၃၀၂၅၄၂ ၃၁၈၇၇

၆။ ြမန်မာ ၅၃၀၂၇၆ ၅၀၇၈၀၆ ၁၉၂၆၂

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၈၄၀၉ ၂၇၄၈၀၈ ၈၂၅

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၇၃ ၁၁၆၈၉၄ ၃၀၁၁

၉။ လာအို ၁၀၈၇၈၂ ၉၆၀၃၃ ၃၅၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၆၅ ၁၅၂၆၅ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၄၁၄၈၅၄၄ ၄၁၃၂၅၁၁၀ ၈၄၂၁၆၁

၂။ အိ ိယ ၃၄၈၀၈၈၈၆ ၃၄၂၅၁၂၉၂ ၄၈၀၅၉၂

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၅၄၇၀၆ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၈၇၂၃

၄။ ဗိတိန် ၁၂၃၃၈၆၇၆ ၁၀၁၇၉၈၉၈ ၁၄၈၀၂၁

၅။ ုရှား ၁၀၄၅၈၂၇၁ ၉၃၈၀၂၂၃ ၃၀၇၀၂၂

၆။ တူရကီ ၉၃၆၅၃၉၉ ၈၉၈၈၈၅၂ ၈၁၉၁၇

၇။ ြပင်သစ် ၉၃၂၆၂၅၈   ၇၉၂၆၀၃၃ ၁၂၃၁၈၈

၈။ ဂျာမနီ ၇၀၅၉၃၄၆ ၆၂၇၇၄၀၀ ၁၁၁၇၅၂

၉။ အီရန် ၆၁၉၀၇၆၂ ၆၀၃၂၆၁၅ ၁၃၁၅၂၇

၁၀။ စပိန် ၆၀၃၂၂၉၇ ၅၀၄၁၈၇၃ ၈၉၂၅၃

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်  ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျလိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်

လိုအပ်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား  အထူးဂုြပ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး (၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၃,၀၅၁) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၂၇၆) ဦး ေတွရှိရပါသည်။  ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၂.၁၁) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၁၈,၄၇၅) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၀,၂၇၆) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၂၀) ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၇,၈၀၆) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၂) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၆၂) ဦးရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍  ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန  

အထိ လူဦးေရစုစုေပါင်း (၂၀,၆၁၇,၈၁၅) ဦးအား ထုိးံှေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့် ထုိးံှ 

ပီးစီးသ ူ(၁၅,၀၆၂,၂၅၁) ဦးှင့် ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ (၅,၅၅၅,၅၆၄) ဦးရိှပီြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ 

(၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရစုစုေပါင်း 

(၃၅,၆၈၀,၀၆၆) ကိမ်ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အားတက်သေရာ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ၊ ြပည်သူ 

လထူမှု  စနစ်တကျစည်းကမ်းလိက်ုနာမ ၊  ဌာနဆိင်ုရာအသီးသီးမှ ဟန်ချက်ညပီူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ ှင့ ်လမူ ေရးအသင်းအဖဲွအစည်းများမှ တက်က စွာ ပ့ံပုိးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုေကာင့ ်ေရာဂါ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးဆိုင်ရာ ရက်သတ ပတ်အလိုက် သုံးသပ်ချက်များအရ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာေတွရှိရမ ှင့် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ   ရာခိုင် န်းတိုမှာ တြဖည်းြဖည်း  ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာ 

ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

• သိုရာတွင် ြပည်သူလူထုအကား ြမပ်ကွယ်ေနသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ (ဥပမာ- 

ေရာဂါလက ဏာ မြပေသာ်လည်း ေရာဂါပုိးရိှေနသူများ၊ သံသယေရာဂါလက ဏာများရိှ၍ ေရာဂါ 

ပိုးရှိေနိုင်ေသာ်လည်း  ကျန်းမာေရးဌာနသို  သတင်းေပးပိုြခင်းမရှိသူများထံမှ)  ေရာဂါပိုး 

အဆင့်အဆင့် ဆက်လက်ကူးစက်၍ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်း မရိှေစရန် 

ှင့် ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  ဆက်လက်ေလျာ့ကျလာေစရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ြပည်သူလူထ ု

အေနြဖင့် မိမိတုိက  အလုိက် ယခုထက် ပုိမုိပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်၍ ေအာက်ပါအချက်များ 

ကို တိကျစွာလိုက်နာကပါရန ်ြဖစ်ပါသည်။

 •  အတတ်ိုင်ဆုံး မိမိတို၏ ေနအိမ်များတွင်သာ ေနထိုင်ြခင်းှင့ ်လူစုလူေဝးကိ ုတတ်ိုင်သမ   

  ေရှာင်က်ြခင်း၊

 •   ေနအိမ်ြပင်ပသုိ သွားေရာက်ရန်ှင့် လူအများစုေဝးရာသုိ သွားေရာက်ရန်များရိှပါက ပါးစပ်ှင့် 

  ှာေခါင်းစည်း (Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျ တပ်ဆင်ြခင်း၊

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၂၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ  အေြခအေန
(၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန

 •   လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

 •   တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

 •   အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို အကိမ်ြပည့ ်မပျက်မကွက်ခံယူြခင်း၊

 •   သသံယေရာဂါလက ဏာ တစ်စံုတစ်ရာရိှပါက မိမိဘာသာကုသြခင်းမျိး မေဆာင်ရက်ဘဲ နီးစပ်ရာ 

  ကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံး ဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍ မမိှိင့အ်နီးကပ်  ထေိတွသမူျားအား 

  ကျန်းမာေရးဌာနက စုစံမ်းရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုရာတွင် သတင်းေပးပုိြခင်းြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

  ြခင်း၊

 •   ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့်အနီးကပ်ထိေတွဆက်စပ်ခဲ့သူများသည်လည်းကျန်းမာေရးဌာန

သို သတင်းေပးပို၍ အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းှင့် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများကို 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

• ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   ၂၀၂၁

ချစ်ေသာပန်ဝါ
ဝတ တို

ကချင်ြပည်နယ် အစွန်အဖျားမှာရိှတ့ဲ ပန်ဝါဆုိတ့ဲမိ 

ေလးကိ ု က န်မ စေရာက်ခဲ့တာ ၂၀၀၁ ခုှစ် မတ်လ 

ထဲမှာပါ။

ေွရာသီကီးမို   ြမစ်ကီးနားမှာ  ေခ းဒီးဒီးကျ 

ေနခဲေ့ပမယ့ ်  ပန်ဝါမှာကေတာ ့  မနက်အပ်ိရာထရင် 

ြမက်ဖျာေလးေတွမှာ ှင်းေတွသီးလို။

က န်မတုိေရာက်သွားချန်ိမှာ ပန်ဝါက ငမ်ိးချမ်း 

ေရး ဆယ်ှစ်ြပည့် မေနာပွဲေတာ်ကျင်းပဖို ြပင်ဆင ်

ေနပါပီ။

ဒီပွဲေတာ်ကို ဧပီလထဲမှာ ကျင်းပခဲ့တာြဖစ်ပီး

ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲေတ ွ  လာေရာက်ချးီြမင့်ခဲ့ပါ 

တယ်။ သပ်ိေပျာ်စရာေကာင်းတဲ ့ပဲွေတာ်ပါ။ ငမ်ိးချမ်း 

ြခင်းရဲအရသာကိ ုတကယ်ခစံားမေိစတဲ ့ပဲွေတာ်ေလး 

ပါပဲ။

တကယ်ေတာ ့ပန်ဝါဆိတုာ ြမန်မာြပည်ေြမပုရံဲ 

ဦးေခါင်းပိင်ုး အေရှဘက်နယ်နမိတ်ိမျ်းေပ မှာရိှေန

တဲ့ မိေသးေသးေလးပါ။

ချေီဖွမိနယ်ထမှဲာရိှေနပါတယ်။ တတ်ုြပည်နဲ  

ထိစပ်ေနတ့ဲ နယ်စပ်မိေလးြဖစ်ပီး “ြပည်ေထာင်စု 

သမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် ကချင်ြပည်နယ် ပန်ဝါမိ” 

ဆိုတဲ့    မုခ်ဦးကီးဟာ   ဆင်ုပ်ကီးှစ်ေကာင်နဲ  

ထည်ထည်ဝါဝါရှိေနခဲ့တာပါ။

တုတ်ြပည်နဲ    ေတာင်ေကာတစ်ဆက်တည်း 

ြဖစ်ပီး ေတာင်ကားထဲမှာ   တည်ထားတဲ့မိေလးမို 

တုတ်ြပည်ဘက်က       ဝင်လာတဲ့ေလေတွဟာ 

ေတာင်ကားထဲက  မိေလးဆ ီ  အလုံးအရင်းနဲကိ ု

ဝင်ချလာေတာ့တာ။

ေတာင်ကုန်းေတွေပ နဲ   ေတာင်ကားေြမြပန်   

ေလးထမှဲာ တတ်ုလက်ရာ အမ်ိေလးေတ ွအေဆာက် 

အအုံေတွနဲေပါ့။    က န်မတို   ေရာက်သွားချနိ်မှာ 

ေရွာသမီို မိထမှဲာ ေရခြဲပင်ြဖစ်မေနေပမယ့ ်မွန်းလဲွ 

သံုးနာရီေကျာ်လုိ ေနေရာင်ေပျာက်ပီဆုိရင် ေအးစိမ့် 

ေနတာပါ။ 

ေွမုိးေဆာင်း သံုးရာသီလံုး အေွးထည်ဝတ်ရ 

ပါတယ်။   မိုးရာသီမှာ  မိုးများပီး ေဆာင်းရာသီမှာ 

ေရခဲမှတ်ေအာက်ေရာက်ပါတယ်။

ကိုရီးယားကား၊  ဂျပန်ကားေတွထဲကလိ ုှင်း 

ေတွ  အဖတ်လိုက်ကျတဲ့မိေလးေပါ့။ ထီးေဆာင်း 

သွားရင် ထီးေပ မှာ  ေရခဲြခစ်ချထားသလုိ  ှင်းဖတ်ေတွ 

ေဖွးေနပါတယ်။    လူေတွကို    ကည့်လိုက်ရင ်

အေွးထည်အထပ်ထပ်၊      ေဘာင်းဘီရှည်ေတွ၊ 

ေခါင်းစွပ်ေတွ၊ လက်အိတ်၊ ေြခအိတ်ေတွ ကုိယ်စီနဲေပါ့။ 

ခုနစ်ှစ်ေကျာ်အရယ်    သားငယ်ကေတာ့ 

ေဆာင်းနံနက်ေစာေစာဆို      ုံးဝင်းအြပင်ထွက်ပီး 

ေြမကီးေပ က ှင်းေတွကုိ  အုပ်လုပ်  ေဆာ့ကစား 

တတ်ပါတယ်။

က န်မတိုေနတဲ့    ေတာင်ကုန်းကေနကည့်ရင် 

သိပ်မေဝးလှတဲ့ေနရာမှာ ြဖေဖွးေနတဲ့ ေရခဲေတာင်  

တချိကို   ေွရာသီကီးမှာေတာင ် ြမင်ေနရပါေသး 

တယ်။

ေတာင်ဇလပ်ပန်းအနီေရာင်ေတွက   ေရမခဲတ့ဲ 

ေတာင်ေစာင်းေတွမှာ ရဲရဲနီေအာင်ပွင့်ေနက။    ဟိုး 

အရင်ကေတာ့    ပန်ဝါဆုိတာ    ဗကပတုိရဲေနရာပါ။ 

သတူိုရဲ သစ်ခွပင်စခန်းဆိတုဲ ့ေနရာေဟာင်းတချိက 

ေတာ့ အမည်သာကျန်ပါေတာ့တယ်။

ပန်ဝါဟာ အဲဒီအချန်ိက လက်နက်နဲ  ငိမ်းချမ်း 

ေရးလဲထားတဲ ့NDAK တိုရဲ  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသပါ။   ပန်ဝါမှာ    ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးေကျာင်း 

သုံးေကျာင်း၊     ဗုဒ ဘာသာဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

တစ်ေကျာင်းနဲ   တည်ထားဆ ဲေစတေီတာ်က တစ်ဆ ူ

ရှိပါတယ်။

က န်မတို ဗဒု ဘာသာဝင်ေတကွေတာ ့လက်ချိး 

ေရလုိရံုပါပဲ။ ဒါေပမယ့် က န်မတုိလူနည်းစုရဲ တန်ခူး၊ 

ကဆုန်၊   ဝါဆို၊  သီတင်းက တ်၊  တန်ေဆာင်မုန်း၊ 

တေပါင်း အခါကီးရက်ကီးပဲွေတာ်ေတကွိ ုလာေရာက် 

ချးီြမင့်ကပါတယ်။

က န်မတုိကလည်း ေကာက်သစ်စားပဲွ၊ ခရစ မတ် 

ပဲွေတကွိ ုေပျာ်ေပျာ်ကီးသွားခဲ့ကတာေပါ။့ လနူည်းစ ု

ေပမယ့ ်ငိမ်းချမ်းတ့ဲေနရာေလးမုိ က န်မတို ေနေပျာ် 

ကပါတယ်။

မိေလးမှာ       ကချင်မျိးွယ်စုေတွြဖစ်တဲ ့

ေလာ်ေဝ ၊ လချတိ်၊ တိုင်းရင်းသားေတွအများစုြဖစ ်

ပီး ဂျနိ်းေဖာ၊ လီဆူး၊ ဝ၊ ဗမာေတွက လူနည်းစုေတွ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ပန်ဝါမိေပ မှာ အထက်တန်းေကျာင်း 

တစ်ေကျာင်းနဲ  ပန်ဝါနယ်ေြမထဲက ရာေလးေတွမှာ 

ေတာ ့ေဒသခန်ဆရာေတနွဲ  မလူတန်းေကျာင်းေလး 

ေတ ွရိှေနပါတယ်။ ဝန်ထမ်းေတေွနေပျာ်ေအာင် အဖဲွ 

အစည်းက အများကီး ကညူေီထာက်ပံေ့ပးခဲပ့ါတယ်။

ပန်ဝါမှာေနတန်ုးက တတ်ုြပည်ထ ဲမကာခဏ 

ေရာက်ပါတယ်။  ယူနန်ြပည်နယ်နဲ   ထိစပ်ေနတာ 

ြဖစ်ပီး    ေဒသအေခ     ထိန်ချံး(ေြမပုံထဲမှာေတာ ့

တန်ခ န်းတဲ့)ကို မကာခဏေရာက်ပါတယ်။

ဇာတိမိေလးကိ ု ြပန်တဲ့အခါ ြမစ်ကီးနားကိ ု

မဆင်းေတာ့ဘဲ ပန်ဝါကေန တုတ်ြပည်ထဲကိုဝင ်

ထိန်ချံး၊ မန်စယ်၊ ေရ လီမိေတွကိုြဖတ်ပီး မူဆယ် 

ကေန ြမန်မာြပည်ထ ဲြပန်ဝင်ပါတယ်။

ရင်ဖုန်းစန်းဆိုတဲ့     ဆုေတာင်းေတာင်ကို 

သွားတဲ့အခါ ေတာင်ေပ ကို ေကာင်းကင်ရထားလုံး 

ေလးေတွစီးရင်း  ေအာက်ေြမြပင်က    ခင်းေတွကို 

အသည်းတေအးေအးကည့်ခဲ့ရ။ ပန်ဝါမှာ ေဈးဆိုင် 

ကီးေတွအားလုံးက     တုတ်လူမျိးပိုင်ေတွချည်း 

ပါပဲ။

တိင်ုးရင်းသားေတကွေတာ ့လက်ဖက်ရည်ဆိင်ု၊ 

ေဈးထဲမှာေရာင်းတဲ့     ေခါက်ဆွဲဆိုင်ေလးေတွ 

ေလာက်ပါပဲ။ 

ြမန်မာိင်ုငထံကဲ   မိေလးေပမယ့ ် တတ်ုေင ွ

ယွမ်နဲသုံးရပါတယ်။     အဲဒီအချနိ်    က န်မတို 

ေရာက်ေရာက်ချင်း ေငွလဲေတာ့ တစ်သိန်းကို ယွမ် 

၁၇၀၀ ရပါေသးတယ်။   ခမုျားေတာ ့  ေငလွဲ န်းေတ ွ

ဘယ်ေလာက်ရှိပ ီမသိေတာ့ပါ။

မိေလးက  ေပါက်စေလးေပမယ့ ်ပန်ဝါဟိတုယ် 

အပါအဝင်   ဟိုတယ်ကီးက သုံးခုနဲ     တည်းခိုခန်း 

ေသးေသးေလးေတွလည်း ရှိပါတယ်။

ပန်ဝါမှာ ေဆးုရိှံတယ်ဆိေုပမယ့ ်အဖဲွအစည်း 

က ထားေပးထားတဲေ့ဆးုပံါ။   အစိုးရဆရာဝန်ေတ ွ

မရိှေပမယ့ ်တတ်ုြပည်မှာ ေဆးပညာသင်ယခူဲ့ကတဲ ့

အဖဲွအစည်းက ဆရာဝန်၊ သူနာြပေတွက ေစာင့်ေရှာက် 

ေပးပါတယ်။

ေရးချင်တ့ဲအေတွအကံေတွကေတာ့ အများကီး 

ပါပဲ။

ကာခဲ့ပါပီ။    ှစ်ေပါင်း  ှစ်ဆယ်ေကျာ်ခဲ့ပီမို 

အရာရာေြပာင်းလဲေနကသလိ ု    ပန်ဝါသည်လည်း 

အေြပာင်းလဲကီး       ေြပာင်းလဲေနေလာက်ပါပီ။ 

တစ်ေနေန  တစ်ချန်ိချန်ိမှာေတာ ့ငမ်ိးချမ်းေနမယ်ဆိ ု

ရင် တစ်ေခါက်ေလာက်ေတာ ့ေရာက်ေအာင်ြပန်ခဲပ့ါဦး 

မယ်။ ငမ်ိးချမ်းေသာနယ်ေြမေလးအြဖစ် ရိှေနေပးပါ။

လွမ်းတယ် ပန်ဝါေရ...။ 

မိုးခေရ(ေရ ကျင်)

ချင်းလူမျိးဆိုင်ရာ ဟာသများ
 ဆလိုင်းေရ လင်း 

(အမှတ်မထင် ြဖစ်ေလြ့ဖစ်ထရိှေသာ ချင်းလမူျိးဆိင်ုရာ ဟာသများကိ ုသေဘာိုးြဖင့ ်ေဖာ်ြပလိက်ုပါသည်)

လက်ေတွ၊ ေပါင်ေတွ 
တမူးနယ်ဘက်ရှ ိကူကီးေခါင်ဆိုင ်ချင်းတိုင်းရင်းသားများထ ံ  ဌာနဆိုင်ရာ   အမ ထမ်းတစ်ဦး 

ေရာက်လာသည်။ အမည်နာမများကိ ုေရးသွင်းမှတ်သားသည်။ ပီးေသာ ်မှတ်ချက်ချသည်ကား - 

“လက်ေတွ၊ ေပါင်ေတွ အေတာ်များတာပဲ” ဟူသတည်း။ (လက်ခိုေပါင်၊ ေပါင်ဇာလျန်း၊ ဇမ်ကျင့် 

ေပါင်၊ ေပါင်ခန်းထန်း၊ ေပါင်ဒိုနန် စေသာ ချင်းအမည်များကိ ုေတွသွား၍ြဖစ်သည်။) 

    

“မနားဘူ”ဆိုေတာ့ 
ချင်းေတာင်တန်း၊ ကန်ပက်လက်နယ်သို ြပည်မမ ှေကျာင်းဆရာတစ်ဦး ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ 

ေဘာလုံးပိင်ပွဲဝင်လိုေသာ ေကျာင်းသားများကို စာရင်းေကာက်ေစသည်။ အတန်းေခါင်းေဆာင် 
လာေပးေသာ စာရင်းကိုကည့်ပီး မျက်လုံးြပးသွားသည်။ 

“ငါက ေယာက်ျားေလးေတွကုိပဲ ကန်ခုိင်းမှာ။ ဘယ့်ှယ့်ေကာင့် မိန်းကေလးတစ်ေယာက် ပါေန 
ရတုန်း။” 

“ေကျာင်းသားေတွချည်းပါပဲဆရာ” ဟု အတန်းေခါင်းေဆာင်က ေြဖသည်။ ဆရာက ေဒါသြဖင့် 
ြပန်ေြပာသည်။ 

“ဒီမှာကည့ ်မနားဘူတဲ့။ (မ)ဆိုေတာ့ မိန်းကေလးမဟုတ်လို ဘာတုန်း။” 
ေကျာင်းသားများအားလုံး ဝါးလုံးကွဲရယ်ကရသည်။ 
ချင်းအမည်ကို ြမန်မာစာြဖင့် အနီးစပ်ဆုံး အသံထွက်ေရးြပထားရာ ‘မနားဘူ’ ြဖစ်ေနသည်။ 

ေယာက်ျားေလး၏ အမည်ြဖစ်ပါသည်။
     

တိုင်းရင်းသားိုးရာ စကားထာဉာဏ်စမ်းများ
မွန်တိုင်းရင်းသားစကားထာ 

ေရှးလွန်ေလပီးေသာအခါက  ရာမညတိုင်းရှ ိ

ေကျးလက်ေတာရာတစ်ရာတွင ်       ဗညားှင့် 

လဂွမ်းအိမ်တုိ သူငယ်ချင်းှစ်ေယာက်ရိှကသည်။ 

သူတိုှစ်ေယာက်သည ်   သီလ၊  သမာဓိှင့်   

ြပည့စ်ုေံသာ   ရာဦးေကျာင်းဆရာေတာ်ကီးထတွံင် 

ေကျာင်းအိပ်ေကျာင်းစားအြဖစ်      ဘုန်းကီး 

ေကျာင်းသားလုပ်ကာ       ပညာသင်ကားလျက်ရိှ 

သည်။ ပညာသင်ဘုန်းကီးေကျာင်းသားများစွာ 

ရိှသည့အ်နက် စာကိးစားသ၊ူ စည်းကမ်းလိက်ုနာသ၊ူ 

လိမ ာယ်ေကျးသူ ှစ်ဦးလည်းြဖစ်သည်။ 

ဆရာေတာ်၏       သွန်သင်ြပသေပးေသာ 

ေလာက၊ီ ေလာကတု ရာ စာေပများကိ ုအစ်တစိက်ု 

ကိးစားသင်ယူ ေလ့လာကျက်မှတ်သူများြဖစ်သည်။ 

ဆရာေတာ်ကီးသည ်    မွန်အမျိးသားဆရာ

ေတာ်ကီးတစ်ပါးြဖစ်သြဖင့ ်မွန်စာေပ၊ မွန်သမိုင်း 

ေကာင်း၊    မွန်ယ်ေကျးမ ၊   ဓေလ့ိုးရာများ၊ 

မွန်တိုင်းရင်းသားိုးရာ ပုံဝတ များ၊ ကဗျာလက  ာ၊ 

စကားထာမျိးစုံ၊   မွန်တိုင်းရင်းသားစကားပုံှင့ ်

မွန်တုိင်းရင်းသားုိးရာ စကားထာeာဏ်စမ်းတုိကုိ 

သင်ကားြပသရာတွင ်အလွန်ထင်ရှားသည်။ 

ဗညားှင့် လဂွမ်းအိမ်တိုမှာ   အားလပ်သည့ ်

အချန်ိများတွင်    အချန်ိြဖန်း ေဆာက့စားမ မြပကဘ ဲ

အကျိးရှိေသာ ကစားနည်းမျိးြဖင့်သာ အချနိ်ကို

ကုန်ဆုံးေစသူများြဖစ်သည်။ 

“ဗညားေရ၊ စကားထာeာဏ်စမ်း ေမးမယ်ကွာ”

“ေကာင်းသားပဲ။ ေမးေလ ေြဖရတာေပါ”့ 

ဘုန်းကီးေကျာင်း၏ေတာင်ဘက ်မန်ကျည်း 

ပင်ကီးေအာက်ရှ ိ      ြမက်ခင်းစိမ်းစိမ်းေပ တွင် 

လဲေလျာင်းကာ   အနားယူေနကရင်း  ှစ်ဦးသား 

အြပန်အလှန်ေြပာေနကြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ခွဲလိုက်ရင် ေသွးထွက်တယ်တဲ့။ နမ်းမိရင ်

ေတာ ့ေမ းတယ်။ စားလိုက်ရင်လည်း ချိတယ်ေပါ့ 

ကွာ။ အဲဒါ ဘာအသီးြဖစ်မလဲ။ ေြဖေပေတာ”့ 

လဂွမ်းအိမ်က ဗညားကိုေမးလိုက်သည်။ 

“ဟင-် ဘာများပါလိမ့်၊ ဪ...ဪ သိပ်ပီး 

မစ်းစားလိုက်ရပါလား။  ဗညားေရ  မင်းေပးတဲ ့

ေမးခွန်းရဲအေြဖက “ပိ ဲသီး” ေပါ့။  ဟင်း- ဟင်း- 

ဟုတ်တယ် ဟုတ်”

“မှန်ပါ့ကွာ။  ငါေမးရမယ့်အလှည့်ေရာက်ပ ီ

ေပါ့။ ပဲွထဲကုိ ဝင်လာတ့ဲငါးက ဘာငါးလဲကွာ။ သိတယ် 

ေနာ် မေနက ရာေတာင်ပိင်ုးမှာ ဇာတ်ပဲွရိှတယ်ကား 

တယ်”                              စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

တက သိုလ် သ င်နီလာ



မုဿဝင်းေမာ်
ယုန်(ကျပယ်)ပုံြပင ်

ဟိုး.. ေရှးေရှးတန်ုးက ယန်ုနဲ  ရှ့တ်ို 
ဟာ    မိတ်ေဆွဖဲွကာ   တစ်ဦးနဲတစ်ဦး   
မိတ်ေဆွေကာင်းေတွအြဖစ်နဲ   ေနထိုင် 
လာကသတဲ။့ ယန်ုကေလးရဲ အေမွးေတ ွ
က ေရ ေရာင်အဆင်းရှိပီး ရှ့်ကေလး 
ကေတာ့  အညိေရာင်အေမွးေလးေတ ွ
ရိှလို အြခားသတ ဝါေတကွ ကိေုရ ယန်ုနဲ  
ရှ့်ညိေလးလို ချစ်စိုးေခ ကတယ်။ 

တစ်ေနမှာေတာ့ ကိုေရ ယုန်နဲ  ရှ့် 
ညိေလးတိုဟာ  ေတာထကဲိအုတထွူက် 
လာကတဲ့အခါ သဖန်းပင်ကီးတစ်ပင ်
အနားကိ ုေရာက်လာကတယ်။ သဖန်း 
ပင်ကီးေအာက်မှာလည်း သဖန်းသီးေတ ွ
ေက ကျေနတာေပါ့။   ေက ကျေနတဲ့ 
သဖန်းသီးေတွကိ ုအတူေကာက်ယူက 
တဲ့အခါ  ကိုေရ ယုန်က ေကာက်လိုရတဲ ့
သဖန်းသီးေတွကုိ အကုန်စားပစ်သတ့ဲ။ 

ရှ့ ်ညိေလးကေတာ့ စုထားတာ 
ေပါ့ကွယ်။ 

သူငယ်ချင်းှစ်ဦးရဲ အိမ်ြပန်လမ်း 
ခရီးမှာ ကိေုရ ယန်ုက ဗိက်ုဆာလိုဆိကုာ 
ရှ့ ်ညိေလးဆီကေန    သဖန်းသီး 
ေတာင်းစားသတဲ။့            ရှ့ည်ိေလးက 
တစ်လုံး၊  ှစ်လုံးပေဲက းပီး ကိေုရ ယန်ုကိ ု
ြပန်ေြပာလိုက်တယ်။ 

“ေနာက်ေနမှာစားဖို သမ်ိးထားရဦး 
မယ်” ။ 

ကိုေရ ယုန်က     ထပ်စားချင်လို 

ေတာင်းေပမယ့ ်    ရှ့်ညိေလးကမေပး 
ေတာ့ဘူးေပါ့။  အဲဒီမှာ  သဖန်းသီးေတွ 
ထပ်စားချင်တဲ ့ကိေုရ ယန်ုက အကထံတ်ု 
ေတာ့တယ်။ 

“ငါဗုိက်နာေနပီ၊ လမ်းမေလ ာက်ုိင် 
ေတာ့ဘူး သူငယ်ချင်းရာ” 

“ဒါဆိုလည်း  ငါမင်းကိုေကျာပိုးပီး 
ေခ သွားမယ်ေလ” 

ိုးသားတဲ ့ရှ့ည်ိေလးက ြပန်ေြပာပီး 
သူငယ်ချင်းကို ေကျာပိုးေခ ဖို ြပင်ဆင ်
ေတာ့တာေပါ့။ 

“ငါက့ိ ုမင်းအတ်ိထထဲည့လွ်ယ်ပါလား 
ကွာ” 

ကိေုရ ယန်ုက သဖန်းသီးထည့ထ်ားတဲ ့
အိတ်ထဲကေနပဲ      လိုက်ပါလိုေကာင်း 
အကအံစည်နဲ  ေြပာေတာ ့ရှ့ည်ိေလးက 
ကိုေရ ယုန်ရဲ  အကံအစည်ကို  မရိပ်မိဘ ဲ
သဖန်းသီးအိတ်ထဲမှာ  ထည့်လွယ်သွား 
တယ်။ 

“သူငယ်ချင်းကုိေရ ယုန် ဘာေတွစား 
ေနတာလ”ဲ တစ်ခခုစုားေနတဲ ့အသံကား 
လို ရှ့်ညိေလးက ေမးလိုက်တဲ့အခါ 

“ငါ သွားနာေနလို သွားကတ်ိေနတာ 
ပါကွာ”

သဖန်းသီးစားတဲ့အသံထွက်ေနတာ 
ကိ ုကိေုရ ယန်ုက ရှ့ည်ိေလးမရပ်ိမေိအာင် 
လိမ်ညာပီး ြပန်ေြပာလိုက်တယ်။ 

လမ်းခရီးတစ်ဝက်ေလာက်ေရာက ်
ေတာ့ ကိုေရ ယုန်စားလာတာ သဖန်းသီး 

ေတွအားလုံး ကုန်ပါေရာတဲ့ကွယ်။ 

“သူငယ်ချင်းေရ  ငါေနေကာင်းလာ 
ပါပီ၊ လမ်းဆင်းေလ ာက်ေတာ့မယ်ေနာ်” 

ကိေုရ ယုန်က ေြပာေြပာဆုိဆုိ အိတ်ထ ဲ
ကေနခုန်ဆင်းပီး လမ်းေလ ာက်ေတာ့ 
တယ်။ လွယ်ထားတဲအ့တ်ိက ေပါပ့ါးသွား 
တာေကာင့ ်ရှ့ည်ိေလးက  လွယ်အတ်ိထ ဲ
ကိုကည့်လုိက်ေတာ့ သဖန်းသီးေတွကမရှိ 
ေတာဘူ့း။ ရှ့်ညိေလးကေတာ့   ကုိေရ ယန်ု 
က လမ်ိညာပီး        eာဏ်များတတ်တယ် 
ဆိုတာကို သိလိုက်ရတာေပါ့ကွယ်။ 

ေနာက်ပိင်ုး ရက်အေတာ်ကာသွားတဲ ့
အခါ    ကိုေရ ယုန်က  ေတာထဲကို 
ေလ ာက်လည်ကဖို ေြပာြပန်သတဲ့။ 

“ေအးပါ။ ေကာင်းတယ်သူငယ်ချင်း 
ေရ၊ ေနလယ်စာ စားစရာကို ငါအိတ်နဲ  
ထုပ်ယူလာခဲ့မယ်။ ငါတိုတစ်ေနရာမှာ 
ဆုံကမယ်ေလ” 

ရှ့်ညိေလးက  ကိုေရ ယုန်ရဲeာဏ် 
ကို သိေနတာေကာင့် အခုလိုစီစ်ပီး 
ေြပာလိုက်တာေပါ့ကွယ်။ 

ချနိ်းတဲ့ေနရာကို ေရာက်ကေတာ့ 
စားစရာထည့်ထားတဲ့ အိတ်ကိုေတွပီး 
ကိုေရ ယုန်က  စားချင်စိတ်ေတွြပင်းြပ 
လာေတာ့တာေပါ့။ 

“သူငယ်ချင်းေရ       စားစရာေတ ွ

ေကာင်း၊ မေကာင်း  ဒူးေလးနဲပစ်ကည့ ်
လိုက်မယ်ေလ” ကိုေရ ယုန်က ေြပာေြပာ 
ဆိုဆို ဒူးေလးနဲ ပစ်ဖို  ချနိ်ရယ်လိုက ်
တဲ့အခါ - 

“ဟိုးဟိုး- သူငယ်ချင်းေရ၊ အိတ်ထဲ 
မှာ ငါဝင်ေနတာ။ ငါ့ကိုမပစ်ပါနဲက”ွ 

ရှ့်ညိေလးက အသံကုန်ေအာ်ဟစ် 
ေြပာလိက်ုရင်း          ရယ်ချင်စတ်ိကိလုည်း 
မနည်းထိန်းထား ရတာေပါ့။ တစ်ဆက် 

ထဲမှာပဲ “မှတ်ပီလား” လုိစိတ်ထဲကေန 
ေြပာလုိက်ကာ ရှ့်ညိေလးက သူဘာသာ 
ပံးလိုက်မိတယ်တဲ့။ 

အဲဒ့ါေကာင့ ်ယန်ုကိ ု“ဝ” တိင်ုးရင်း 
သားေတွက “ကျပယ်” လုိ ေခ ကတာ 
ေပါကွ့ယ်။  ““ကျပယ်”  ဆိတုာ လမ်ိညာ 
တတ်တဲ့အေကာင်၊           eာဏ်များတဲ့ 
အေကာင်လို အဓိပ ာယ်ရတယ်ကွဲ။   ။

 

တွဲလက်ညီည ီေရှသိုချ ီ

မင်းသက်တင်

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငတွံင် တိင်ုးရင်းသား 
မျိးွယ်စ ု၁၃၅ မျိးရိှရာ ယင်းတိုမှာ ြပည်ေထာင်စ၏ု 
ေသွးချင်းညအီစ်ကိေုမာင်ှမများပင်           ြဖစ်သည်။ 
ထိုမျိးွယ်စုများေနထိုင်ရာ  ေနရာေဒသအသီးသီး 
သည်လည်း တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတို၏ မိသားစု 
ဌာေနများလည်းြဖစ်သည်။  အဆိုပါ  တိုင်းရင်းသား 
မျိးွယ်စုများကုိ ဆန်းစစ်ကည့်လ င် တုိင်းရင်းသား 
မျိးွယ်စုကီး  ရှစ်ခုရှိပါသည်။  
 ၁။ ကချင်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု(၁၂)မျိး
 ၂။ ကယားတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု(၉)မျိး
 ၃။ ကရင်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု(၁၁)မျိး 
 ၄။ ချင်းတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု(၅၃)မျိး 
 ၅။ ဗမာတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု(၉)မျိး
  ၆။ မွန်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု(၁)မျိး 
 ၇။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု(၇)မျိး 
 ၈။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု(၃၃)မျိး

စသည်ြဖင့် ေသွးချင်းတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု
စုစုေပါင်း  ၁၃၅ မျိးရှိကသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တ         ြမနမ်ာိုငင်အံတွငး် 
မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ     တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု
အားလံုးသည် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြပည့်ဝစွာြဖင့်  
ေသွးချင်းညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအြဖစ်  စည်းလုံး 
ညွီတ်စွာ ှစ်ေပါင်းများစွာ အတတူကွေနထိင်ုလာ 
ကသူများလည်း ြဖစ်သည်။ 

တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စုကီး ရှစ်ခုမှ မျိးွယ်စု 

“ဝ”တိုင်းရင်းသားပုံြပင်များ

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ
ဗညားကလည်း အားကျမခြံပန်လည် ေမးခွန်း 

ထုတ်လိုက်သည်။ 
“ေဟ- ဟတ်ုလား၊ ပဲွခင်းထကဲိ ုငါးဝင်လာတာ 

လား၊  ဇာတ်ပဲွကိ ုငါးဝင်လာတာလား။ ှစ်မျိးြဖစ်ေန 
တယ်။ ြပန်ေြပာပါဦးလား” ။

“ဗညားရာ မင်းကလည်း ပဲွထကဲိဝုင်လာတဲင့ါး 
တဲ၊့ အဒဲါ ဘာငါးလဲလုိေမးတာ။ ရှင်းရှင်းေလးပါကွာ”။ 

“ဪ- သိပ ီ သိပ ီ  ပဲွထကဲိဝုင်လာတဲင့ါးက 
ဘာငါးလဲဆိုေတာ့ “ငါးပုေလွ”ေပါ့။  ဟုတ်တယ် 
မလား” ။

လဂွမ်းအိမ်က ေခါင်းတစ်ချက်ညိတ်ပီး ေမးခွန်း 

ဆက်ေမးသည်။ 
“ေြခေလးေချာင်းရှိေပမယ့် ခါချ်မဟုတ်ဘူး၊ 

ှာေခါင်းရှိေပမယ့် ဆင်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ မစင်ကို 
တူးေပမယ့ ် ဝက်လည်းမဟုတ်ဘူးေနာ်။ အဲဒါ 
ဘာေကာင်ြဖစ်မလဲ။ ေြဖကည့်ေပါ ့ဗညားရာ” ။

“မင်းေမးတာကလည်း   များလှပါတကား။ 
မနည်းကို စ်းစားရေတာ့မှာေပါ”့ 

“ဟင်းဟင်း မေြဖိုင်ရင်ေတာ့ ပန်းေပးလိုက ်
ေလ။ အေြဖကေတာ ့ရှိပီးသား” ။

လဂွန်းအမ်ိက ဗညားကိ ုမခခံျင်စတ်ိြဖစ်ေအာင် 
ခပ်ေထ့ေထ့ေလး ေြပာလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ကိးစားေြဖရမှာေပါကွ့ာ၊ ေမးတာက ေြခေလး 

ေချာင်းရှိေပမယ့ ်   ခါချ်မဟုတ်ဘူးတဲ့၊  ှာေခါင်း 
ရှိေပမယ့ ်  ဆင်လည်းမဟုတ်ြပန်ဘူးတဲ့။  မစင်ကို 
တူးေပမယ့် ဝက်လည်းမဟုတ်ဘူး ဆိုေတာ့...ဝူး... 
မလွယ်ပါလား၊ ေမးခွန်းသတ်တယ်လို ေြပာရမလိပု”ဲ။ 

ဗညားမှာ          လှဲေနရာမှထထိုင်လိုက်သည်။ 
မန်ကျည်းပင်ကီးကို  ေမာ့ကည့်လိုက်ြပန်သည်။ 
ပီးေတာ့  လမ်းထေလ ာက်သည်။ ဘယ်ဘက် 
ေလ ာက်လုိက် ညာဘက်ေလ ာက်လုိက်ြဖင့် အတန်ကာ 
ေလ ာက်ပီးမ ှတစ်ချက် ပံးလိုက်သည်။ 

“အေြဖေကာရပလီား၊ အချန်ိေစေ့တာမ့ယ်ေနာ် 
ဟင်းဟင်း” ။

“ရပါတယ်ကွာ၊ ခုပဲေြဖေတာ့မလိုပါ။ မင်းေမး 

လိုက်တ့ဲeာဏ်စမး်က   မွန်တုိငး်ရငး်သားုိးရာ 
စကားထာ eာဏ်စမ်းထကဲတစ်ခပုါ။ အေြဖကေတာ ့
“က ဲေချးပိုး” ပါတဲ့ဗျာ။ ဟုတ်တယ် ဟုတ်” ။

လဂွမ်းအိမ်တစ်ေယာက ်  ပါးစပ်အေဟာင်း 
သား ြဖစ်သွားေတာ့၏။ အေြဖကားမှန်ေနေပပီ။ 
အေြဖေရာ  မူရင်းစကားထာအရင်းအြမစ်ကိုပါ 
အပိုင်အိုင်     ေြဖကားလိုက်ိုင်ြခင်းေကာင့ ်
ြဖစ်သည်။ 

ထိုအချနိ်တွင်   ဘုန်းကီးေကျာင်းမှ  နာရီ 
သံေချာင်းေခါက်သံ  ှစ်ချက်ထွက်ေပ လာေလရာ 
ဗညားှင့ ် လဂွမ်းအိမ်တိုှစ်ဦးသား ဘုန်းကီး 
ေကျာင်းေပ သို အေြပးတက်သွားကေတာ့သည်။   

၁၃၅ မျိးကို အေသးစိတ်ေဖာ်ြပလိုပါသည်။
၁။ ကချင်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု 

ကချင်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စု (၁၂)မျိးရှိရာ 
ယင်းတိုမှာ ကချင်၊ တုမ်း၊ ဒေလာင်၊ ဂျမ်ိးေဖာ၊ ေဂ ရီ၊ 
ခခူ၊ ဒူးလန်း၊ မူ၊ ရဝမ်း၊ လရှီ(လချတိ်)၊ အဇီးှင့် 
လီဆူ စသည့်မျိးွယ်စုတို ြဖစ်သည်။ 
၂။ ကယားတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု

ကယားတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စုမှာ(၉) မျိးရိှပါ 
သည်။ ယင်းတိုမှာ ကယား၊ ဇယိမ်း၊ ကယန်း၊ ကခို၊ 
ကဘား၊ ဘရဲ(ကေလာ)၊ မုမေနာ၊ ယင်းတလဲှင့ ်
ယင်းေတာ်မျိးွယ်စုတို ြဖစ်သည်။ 
၃။ ကရင်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု

 ကရင်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စု(၁၁)မျိးရှိရာ 
ယင်းတိုမှာ ကရင်၊ ကရင်ြဖ၊ ပေလကီး၊ မွန်ကရင် 
(စာြဖ)၊ စေကာ၊ တာေလပွှား၊ ပကူး၊ ဘဲွ၊ ေမာ်ေနပွား၊ 
မိုးပွားှင့ ် ှး(ပိုး) စသည့်မျိးွယ်စုတိုြဖစ်သည်။ 
၄။ ချင်းတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု

ချင်းတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စု(၅၃)မျိးရှိ ပီး 
ယင်းတိုမှာ ချင်း(ဇိမုီး)၊ ေမေ့ထး(ကသည်း)၊ ဆလိင်ုး၊ 
ကလင်ေကာ၊ ခမီ၊ အဝခမီ၊ ေခါုိး၊ ေခါင်စုိ၊ ေခါင်ဆုိင် 
ချင်း၊ စွာဆင်းမ်၊ ခွန်လ၊ီဂန်တဲ ့(လင်တ)ဲ၊ ေဂွးတ၊ဲ ဂွန်း၊ 

ဆီစာန်၊ ဆင်တန်၊ ဆိုင်းဇန်၊ ဇိုတုံး၊ ဇာေဟာင်၊ ဇိုေဖ၊ 
ဇိ၊ုဇန်ညပ်၊ တေပါင်၊ တီးတိန်၊ ေတဇန်၊ တုိင်ခ န်း၊ သဒိ၊ု 
ေတာရ်၊ ဒန်(မ်)၊ ဒိင်ု(ယင်ဒူး)၊ နာဂ၊ Tanghkal၊ Malin၊ 
Panun၊   Magan၊   Mata၊   Miram၊ Mi-er ၊   Mgan၊ 
လူိုင်း၊ Laymyo၊ Lyente၊ ေလာက်တူ၊ လိုင်၊ လိုင်ဇိ၊ 
ဝါကင်း(မ်)၊ Haulngo၊ အူး၊ အနန်၊ OpPa၊ လင်းဘု၊ 
အို၊ Rangta ဟူသည့် မျိးွယ်စုတို ြဖစ်သည်။ 
၅။ ဗမာတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု

ဗမာတုိင်းရင်းသားမျိးွယ်စု (၉)မျိးရိှပါသည်။ 
ယင်းတိုမှာ ဗမာ၊ ထားဝယ်၊ မိတ်၊ ေယာ၊ ယဗိန်း၊ 
ကဒူး၊ ကနန်း၊  ဆလုံှင့်ဖွန်  စသည့်မျိးွယ်စုတို 
ြဖစ်သည်။ 
၆။ မွန်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု

မွန်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စုမှာ  မွန်ဟူသည့် 
မျိးွယ်စုတစ်မျိးသာ ရှိသည်။ 
၇။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု

ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စု  (၇)မျိးရှိရာ 
ယင်းတိုမှာ  ရခိင်ု၊ ကမာန်၊ ခမီွး၊ ဒိင်ုးနက်၊ မရမာကီး၊ 

မိှင့် သက်ဟူသည့ ်မျိးွယ်စုတိုြဖစ်သည်။ 
၈။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စ ု

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စုမှာ (၃၃)မျိးရှိပီး 
ယင်းတုိမှာ ရှမ်း၊ ယွန်း၊ ကီွ၊ ဖျင်၊ ေယာင်၊ ခေနာ၊ ပေလး၊ 
အင်၊ စု၊ံ ခမ၊ူ ေကာ်(အခါဘေီကာ)၊ ကိုးကန်၊ ခ ီးရှမ်း၊ 
ဂုရှံမ်း၊ ေတာင်ိုး၊ ဓ၊ု ပေလာင်၊ ေြမာင်ဇီး၊ ယင်းကျား၊ 
ယင်းနက်၊ ရှမ်းကေလး၊ ရှမ်းကီး၊ လားဟ၊ူ အင်းသား၊ 
အုိက်ဆွယ်၊ ပအုိဝ်း၊ တုိင်းလွယ်၊ တုိင်းလျမ်၊ တုိင်းလံု၊ 
တိင်ုးေလ၊့ မိင်ုးသာ၊ ေမာရှမ်းှင့ဝ် စသည့မ်ျိးွယ်စတုို 
ြဖစ်ကသည်။ 

လာမည့ ်၂၀၂၂ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေန  
သည် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ (၇၅)
ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနြဖစ်သည်။ 

တိင်ုးရင်းသားေသွးချင်းများသည် ညရီင်းအစ်ကိ ု
ေမာင်ရင်းှမ   စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာ 
ကူးလူးယှက် ယ်ပီး ေအးချမ်းစွာေနထိုင်လာခဲ့က 
သည်မှာ သမိုင်းကသက်ေသတည်လျက်ရှိသည်။ 
ြပည်ေထာင်စုကီး    အဓွန်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရး 
အတွက် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခတည်ကာ၊ 
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးကိ ု    ေရှး ပီး၊ 
ေသွးချင်းတို၏      မျိးဆက်သစ်လူငယ်များအား 
ေကာင်းြမတ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စအုေမကွိ ုလက်ဆင့် 
ကမ်းေပးေဝြခင်းြဖင့ ်ေအးချမ်းသာယာပီး ေပျာ်ရ င် 
ေသာဘဝများကိ ုပိုင်ဆိုင်ိုင်ကမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
မှတ်တမ်းြပ ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။      ။ 

 

ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ယမန်ေနမှအဆက်

ေဒ သူဇာသည် ကွပ်ပျစ်ေပ တွင် လဲေလျာင်း 

လျက်ရိှသည်။ ပူေလာင်ြပင်းြပေသာ ေွကာလ၏ 

ေြခာက်ေသွွမ်းနယ်ေနေသာ  အြပင်အလျာကို 

စူးစိုက်ကည့်ေနသည်။ အချနိ်မှာ ညေနခင်းြဖစ် 

သည်။ ေနညိခဲ့ပီြဖစ်သည်။ အေမှာင်ဘက်သို 

လုလာသည်။ 

အိမ်တွင်  ေဒ သူဇာ   အထီးတည်းြဖစ်သည်။ 

မဲွလာေလပီဆုိေတာ့လည်း ဖုိးေအာင်လုိ ေတာက်တုိ 

မည်ရခိင်ုးရမည့သ်ကူိပုင် မထားိင်ုေချ။ ဖိုးေအာင် 

သည် သူ၏ရာသို ြပန်သွားခဲ့ပီြဖစ်သည်။

ဦးေကာင်းမိုးသည်လည်း   အိမ်တွင်မရှိတတ်။ 

နံနက်လင်းကတည်းက ထွက်သွားတတ်သည်မှာ 

မိုးချပ်သည့်တိုင် ြပန်လာသည့်အခါမှလာသည်။ 

တစ်ခါတစ်ရံတွင်  တစ်ညလုံးလိုလိုြပန်မလာဘဲ 

ေနချင်ေနသည်။ 

ဦးေကာင်းမိုးအေနှင့ ်မိမိအေပ စိတ်ကုန်ခန်း 

ေနပဆီိြုခင်းကိ ုေဒ သဇူာသသိည်။ အြခားတစ်ပါး 

ေသာမိန်းမများထ ံသွားလာတတ်သည်ကိုလည်း 

ရိပ်မိသည်။  သိုေပမဲ့ ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ေဒ သဇူာ ဘာမ မေြပာလိေုတာ။့ တားဆီးပတ်ိပင် 

ချင်စိတ်လည်း  မရှိ။  ရင်ထဲမှာေတာ့  ခံြပင်းမိ 

သလိုြဖစ်မိသည်။ ငယ်စ်ဘဝက လှပခဲ့ပုံ၊ လူတို 

စဲွမက်ခဲပ့ုမံျားကိ ုသတရိသည်။ နုယ်ငယ်ရယ်ေသာ 

ဘဝကိ ုြပန်လည်တမ်းတမသိည်။ တစ်ကမ်ိတစ်ခါ 

ေလာက်ေတာ့   ြပည့်ြပည့်ဝဝ   စုံစုံလင်လင်ှင့ ်

ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င် ေနချင်ေသးသည်။ ေနမကွယ်မီ 

ဆည်းဆာ၏အလှကို  ေတာင့်တမိသလိုပင်ြဖစ ်

သည်။ သိုရာတွင် မမိဘိဝမှာ ေနညိပိင်ုးသိုေရာက်ေန 

ေလပီဟု ေဒ သူဇာထင်ပါသည်။ မကာမီ ေနဝန်း 

ေပျာက်ကွယ်ရမည့အ်ြဖစ်မျိးှင့ ်ကံရလမိ့မ်ည်ဟ ု

အလိုလိုသိေနသည်။

ေဒ သူဇာသည် သက်ြပင်းရှည်ကီးတစ်ချက ်

မ တ်ထုတ်လိုက်သည်။

ယင်းအချန်ိှင့ ်မေရှးမေှာင်းမှာပင် ဝိင်ုးေရှမှာ 

ြမင်းရထားတစ်စီး ဆိက်ုလာသည်ကိ ုေတွရသည်။ 

ဘယ်သူေလလဲအထင်ှင့ ်   လှမ်းကည့်မိသည်။ 

ထိအုခါ ြမင်းရထားေပ မှ ဆင်းလာေသာ ဦးေကာင်း 

မိုးှင့် အေဖာ်ှစ်ဦးကို ေတွရသည်။ လာေနကျ 

မတ်ိေဆမွျားပင်ြဖစ်သည်။ အမ်ိမှာ ဝိင်ုးဖဲွေနကျသ ူ

များြဖစ်သည်။  ေဒ သူဇာသည်   အကည့်ကို 

လ ဲေြပာင်းလိုက်သည်။ 

ဦးေကာင်းမိုးတိုအေနှင့်လည်း ေဒ သူဇာကို 

ဖတ်ုေလသည့င်ါးပဟိ၍ူပင် သေဘာထားဟန်မတ။ူ 

ထမင်းစားခန်းသို တန်း၍ဝင်ကသည်။ မကာမီ 

ထိုေနရာတွင ် ဝိုင်းစကေလေတာ့သည်။ သူတို၏ 

ဦးေအာင်ခန်က မိမိကမ ာကို မိမိဘာသာ စီစ်ကဆိုေသာ်လည်း 

ကေလးှင့ပ်တ်သက်၍မူ ခါးခါးသီးသီး ြဖစ်ေနသည်။ ဦးေမာင်ကေလးမှတစ်ဆင့် 

ခင်ခင်ကီးတစ်ေယာက်ကိုသာ အိမ်တွင်လက်ခံမည်ဟုေြပာသည်။ 

သည်ေတာ့လည်း ခင်ခင်ကီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိေတာ့။ 

ဦးေမာင်ကေလးက အစီအစ် ြပေပးသည်။ 

ကေလးကို ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှာ ဆက်၍ထားဖိုပင်ြဖစ်သည်။ 

ဦးေမာင်ကေလးတိုမှာ သားသမီးမထွန်းကား။ 

ဦးေမာင်ကေလး၏ ဇနီးသည်မှာ သားူးူးေနေသာ . . .

ေ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

ရယ်သံေမာသ ံ  စကားေြပာသံများ  ေပ ထွက်လာ 

သည်။ 

အစေသာ် ေဒ သူဇာသည် သူတိုစကားကို ဂု 

တစိုက် နားမေထာင်မိ။ သား၏ အမည်၊ သားှင့် 

ပတ်သက်ေသာ အေကာင်းများ ပါဝင်လာသံကားရ 

ေလမှ နားစွင့်ထားလိုက်မိသည်။

တစ်ေယာက်ေသာသကူ ခင်ခင်ကီးြပန်ေရာက်လာ 

ပီ။ ေမာင်ေမာင်ဦး ဘယ်မှာလဲဟူေသာ အေမးစကားကုိ 

ေမးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ သည်အေမးကို ဦးေကာင်းမိုး 

မေြဖ။ 

သည်တွင် ေဒ သဇူာသည် ကွပ်ပျစ်ေပ မှ ဆတ်ခန ဲ

ဆင်းလိုက်မိသည်။ ထမင်းစားခန်းသို လာခဲ့သည်။ 

တံခါးေပါင်တွင်မှီကာ ဦးေကာင်းမိုး၏မျက်ှာကို 

စူးစိုက်ကည့်သည်။

“ေဟ့လ ူကိုေကာင်းမိုး၊ ကျပ်ေမးတာေြဖပါဦးဗျ” 

ေမးခွန်းရှင်သည ်  စိတ်မရှည်ိုင်သလိ ု  ထပ်၍ေမး 

သည်။ 

“ဟုတ်တယ်၊ သူေမးတာေြဖပါဦး”

ေဒ သဇူာ၏အသေံကာင့ ်ဦးေကာင်းမိုး ေဒ သဇူာ 

မျက်ှာကို  လှမ်းကည့်သည်။  သူထံမှ အသံထွက် 

ေပ လာြခင်းမရှိ။

“သား ဘယ်မှာရိှတယ်ဆိတုာကိ ုလတူကာသခိျင် 

ေနကတယ်။ က န်မလည်း သိချင်တာပဲ။ သား အခု 

ဘယ်မှာလဲဟင”်

ေဒ သူဇာ၏အသံမှာ မာေကျာဟန်ပါေနသည်။ 

ဦးေကာင်းမိုးမှာ  အေနရကျပ်သလိုရှိသည်။ သူတို 

စကားဝိုင်းအတွင်း   ေဒ သူဇာပါလာသည့်အတွက် 

ကျန်လမူျား   အံအ့ားသင့က်ာ   ခပ်အမ်းအမ်းြဖစ်ေနက 

သည်။ 

“သ ူဘယ်မှာရိှတယ်ဆိတုာ ကျပ်က ဘယ်လိလုပ်ု 

သိမှာလဲ။  သူက  ကေလးမှမဟုတ်တာ။ သူသွား 

ချင်တဲေ့နရာ သွားေနတာ၊ ကျပ်က သူကိ ုလိက်ုထန်ိး 

ေနတာမှမဟုတ်ဘဲ” 

ဦးေကာင်းမိုး၏အေြဖကိ ုေဒ သူဇာ မေကျနပ်။

“သူဟာ ကေလးတစ်ေယာက်ေတာ့ မဟုတ်ဘူး 

ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ရှင်စ်းစားကည့်ပါဦး။ က န်မတိုမှာ 

ကေလး ဘယ်ှေယာက်များရိှလုိလဲ။ ဒတီစ်ေယာက် 

တည်းရိှတာ မဟတ်ုလား။ သူထက်အငယ်အေှာင်း 

မရှိေတာ့   သူဟာ   ဒီအိမ်မှာကေလးပဲ။  ရှင်ဟာ 

အေဖတစ်ေယာက်အေနနဲ  သူကို ထိန်းေကျာင်းဖို 

တာဝန်ရိှတယ်ဆုိတာ ေမ့ေနသလား ဟင်” 

ဦးေကာင်းမိုး၏မျက်ှာထားမှာ တင်းမာလာသည်။

“ေတာ်စမ်း မသဇူာ။ မင့သ်ားကိ ုမင်းကိယ်ုတိင်ုေကာ 

ထိန်းလိုေကျာင်းလိုရလား။   သူဒီမှာရှိေနတုန်းက 

တစ်ချန်ိလံုးဘာေတွလုပ်သွားသလဲ မင်းသိသလား”

ေဒ သူဇာက ဟက်ခနဲရယ်လိုက်သည်။

“ဒါေတာ့ရှင် ဘမျိးဘိုးတူ ချိကေလးနဲဆိုတာလို 

ေပါ့။ ေရှေဆာင်ွားလား ေြဖာင့်ေြဖာင့်သွားေသာ ်

ဆိုတာလိုေပါ့။ ရှင်ကိုယ်တိုင်က ဖေအတစ်ေယာက် 

အေနနဲ  စံြပြဖစ်ေနေတာ့ ရှင့လ်မ်းစ်ကိသုလူိက်ုလာ 

တာ ဘာဆန်းသလဲ”

ေဒ သူဇာ၏စကားေကာင့ ်      ဦးေကာင်းမိုး၏ 

မျက်ှာမှာ   ေကျနပ်ဟန်မြပေသာ်လည်း   သူ၏ 

အေပါင်းအသင်းများကမူ အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိစွာ 

ဝိုင်း၍ ဟားလိုက်ကေသးသည်။

သည်တွင် စကားကိုလ ဲေြပာင်းဆိုဟန်ြဖင့ ်သူတို 

အထဲမှ တစ်ေယာက်က အေကာင်းအရာတစ်ခုကို 

ေဖာက်ေြပာသည်။

“ခင်ဗျားနဲ    ဦးေအာင်ခန်တို   တစ်ေယာက်နဲ         

တစ်ေယာက် အေတာ် အာဃာတကီးကတယ်ထင ်

တယ်ေနာ်” 

“ဘာြဖစ်လိုလဲဗျ”

“တေလာက က န်ေတာ် ဦးေအာင်ခန်ရဲ ေရနံသာ 

ေရှကေန ြဖတ်သွားမတိယ်။ အဒဲအီချန်ိမှာ အမ်ိထကဲ 

ေကာင်းမိုး၊  ေကာင်းမိုးနဲ   ဦးေအာင်ခန်ရဲအသံကိ ု

ကားရတယ်။ ခင်ဗျားရဲနာမည်ြဖစ်ေနလို က န်ေတာ် 

ခံထဲကိုလှမ်းကည့်မိတယ်။ ဒီမှာတင် က န်ေတာ် 

ဘာေတွရတယ်မှတ်သလဲ ဟင်။ ဦးေအာင်ခန်ဆီကုိ 

ေခွးဝဲစားေလးတစ်ေကာင်ေြပးလာတာ  ြမင်တယ်။ 

လက်စသတ်ေတာ့   ဦးေအာင်ခန်ဟာ  ေခွးဝဲစား 

ကေလးကိ ုခင်ဗျားရဲနာမည်ေပးထားတာကိုး ဟဟဲ”ဲ

ဦးေကာင်းမိုး၏မျက်ှာမှာ အလွန်အမင်း ခံြပင်း 

သွားဟန် ေပ ေပါက်လာသည်။ သည်တွင် ေဒ သူဇာ 

၏ အားပါးတရ ေအာ်ဟစ်ရယ်ေမာသ ံေပ လာသည်။

“ဟုတ်လား။  ရှင် တကယ်ေြပာတာလား” ေမး 

သည်။ 

“တကယ်ေြပာတာေပါ့ဗျ”

“ဟတ်ုလိက်ုေလရှင် ဪ-ဦးေအာင်ခန်၊  အေတာ် 

အကံပိုင်တဲ့လူ၊ တကယ် ဦးေှာက်ေကာင်းတဲ့လူ။ 

သူမို ဒီအကံမျိး ရတတ်ပေလရှင်။ ဟင်း ဟင်း”

ဦးေကာင်းမိုးသည် ထိုင်ရာမှ ြဗန်းခနဲ ထရပ် 

လိက်ုသည်။ ဇနီးသည်အား လက်ညိးေငါက်ေငါက် 

ထိုးသည်။ လက်တစ်ဖက်က ဖန်ခွက်ကို ေကာက် 

ကိုင်သည်။

“ကျပ်  တစ်စုံတစ်ခုမလုပ်မိခင ်ထွက်သွားစမ်း 

မသူဇာ” 

ဦးေကာင်းမိုးသည် ခံြပင်းဟန်လည်းရှိသည်။ 

နာကည်းဟန်လည်းရိှသည်။ ရှက်သွားဟန်လည်း 

တူပါသည်။

ေဒ သဇူာသည် ထမင်းစားခန်းဝမှ ထွက်ခွာလာခဲ ့

ေလသည်။ ယခုတိုင်ေအာင် သူမမှာ ရယ်ေမာချင ်

စတ်ိကိ ုချိးိှမ်၍မရ။ အခန်းဝမှ ခွာလာခဲသ့ည့တ်ိင်ု 

တခွီခွီ၊ တဟိဟိ ရယ်ေမာေနမိဆဲပါပင်။

x x x x x 

[၆]

ခင်ခင်ကီးသည် ေရနံသာတွင် ရက်ကာေန 

သည်။ ဘွားဘွား၏ကိစ   ပီးေြမာက်သည်အထိ 

ေစာင့်ရသည်။ ပီးြပန်ေတာ့ ေမေမှင့်ပတ်သက်၍ 

အေနကာရမည့ ်အရပ်ိအေယာင်ကိြုမင်ေနရသည်။ 

ေဒ ြမေလးအဖို   သမီးြဖစ်သူ  အိမ်သိုေရာက်ရှိ 

လာြခင်း၊ မိခင်ြဖစ်သ ူဆုံးပါးသွားြခင်း စသည်ြဖင့် 

ဝမ်းသာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာေသာ အေကာင်းှစ်ရပ် 

ှင့် တစ်ပိင်နက် ကံေတွရသည်။ တာေဝးေြပး 

သမားတစ်ေယာက်ှယ် စိတ်ကိုေလ ာ့လိုက်ေလ 

ေသာအခါ ေဒ ြမေလး မထိုင်ေတာ့။ အိပ်ရာတွင် 

လဲရသည်။

ဦးေအာင်ခန်ကား ဘာမှမေြပာေတာ။့ သည်ရက် 

များအတွင်း အိမ်တွင်အေနနည်းသည်။ အိမ်တွင် 

ရှိပါကလည်း လူများှင့် ေရာေရာေှာေှာမေန။ 

အချနိ်ရှိသေရ အခန်းေအာင်းေနသည်။

ေဒ ြမေလးအေနှင့် ခင်ခင်ကီးအား မည်သည့် 

နည်းှင့်မ  ေရနံသာ၏အြပင်သုိ အထွက်ခံေတာ့မည် 

မဟတ်ုေပ။ သည်တစ်ကမ်ိ ခဲွခွာသွားမည့အ်ြဖစ်ကိ ု

မလုိလားေချ။ ထာဝစ် သူအပါးမှာပင် ေနေစသည်။ 

သည်တွင် ြပဿနာတစ်ရပ် ေပ ေပါက်လာသည်။ 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းရှိ ခင်ခင်ကီး၏ကေလးှင့ ်

ပတ်သက်သည်။ ကေလးကိစ ကို မည်သိုေြဖရှင်း 

ရမည်ဟ ုခင်ခင်ကီးမသိ။

ဦးေအာင်ခန်က မိမိကမ ာကို မိမိဘာသာ စီစ် 

ကဆိေုသာ်လည်း ကေလးှင့ပ်တ်သက်၍မ ူခါးခါး 

သီးသီး ြဖစ်ေနသည်။ ဦးေမာင်ကေလးမှတစ်ဆင့ ်

ခင်ခင်ကီးတစ်ေယာက်ကိသုာ အမ်ိတွင်လက်ခမံည် 

ဟ ုေြပာသည်။ သည်ေတာ့လည်း ခင်ခင်ကီး ဘာလုပ် 

ရမှန်းမသိေတာ့။ ဦးေမာင်ကေလးက အစီအစ် 

ြပေပးသည်။ ကေလးကို ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှာ 

ဆက်၍ထားဖုိပင်ြဖစ်သည်။ ယခုအေြခအေနတွင် 

ခင်ခင်ကီး၌ ကေလးရေနသည်ဆုိြခင်းကုိ ေရနံေချာင်း  

တစ်မိလုံးက မသိေသး။ အများကပင် တစ်ေန 

ရာရာတွင်   ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပီဟု  ထင်ေနသည်။ 

ကေလးကိ ုအသက်ရှင်လျက်ရှိသည်ဟ ုသိကသ ူ

များမှာ ေရနံေချာင်းအေနှင့် မမဝင်းရီတိုအပါ 

အဝင်  ဦးေမာင်ကေလးသာရှိသည်။  အုပ်အုပ် 

ဆိုင်းဆိုင်း လုပ်ထားသည်။ 

ဦးေမာင်ကေလးတိုမှာ သားသမီးမထွန်းကား။ 

ဦးေမာင်ကေလး၏ ဇနီးသည်မှာ သားူးူးေနေသာ 

မန်ိးမကီးတစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ ယခအုခါ ပစ ည်း 

ဥစ ာကလည်း ထိက်ုသင့သ်ေလာက်က ယ်ဝလာခဲ့ပ ီ

ြဖစ်သည်။  ကေလးေမွးစားချင်သည်ဟ ု    လင် 

ေယာက်ျားြဖစ်သူအား အတန်တန်ပူဆာခဲ့သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။   

 



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ြမတ်ရတနာ 

(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၆၈)ဟုေခ တွင်ေသာ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်ြမတ်ရတနာအိမ်ရာစီမံ

ကိန်း)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် (ေအာင်ချမ်းသာ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၆၈)၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၄၇)ဧက၊ ေြမအကျယ်(
၃၄'

၃၄'၆" x၆၀')၊ စတုရန်းေပ(၂၀၅၅)အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ေြမငှားစာချပ်အမည ်

ေပါက်ပုိင်ရှင် ဦးထင်လင်းေအာင်ထံမှ (၂၉-၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါစာချပ်အရ ဝယ်ယူထားသူ 

၁။ ဦးေဇယျာဖိး [၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၈၁၆၅]၊ ၂။ ေဒ စုစုလ  င်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၂၆၅၀]

ကိုင်ေဆာင်သူများထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယေနမှစ၍(၁၄)

ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ

သည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ဦးသက်လွင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ)ဦးသက်လွင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၉၅)

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ အခန်း(၉)၊  ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ အခန်း(၉)၊  ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၄၂၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၄၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)၊ 

(ပ မထပ်)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၄၀)ေပရိှတိက်ုခန်းကိ ုအေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယရူန်လက်ရိှ တရားဝင် 
ပိုင်ရှင် ဦးတင်လှ[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၃၈၅၉၀]သို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်း
အဝယ်စာချပ်ဆက်လက်ချပ်ဆိ၍ု ဝယ်ယသွူားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
 ေဒ စိုးစိုးြမင့် ေဒ အိဖိးဇင် ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ေဒ အိဖိးဇင်
 LL.B (စ်-၁၀၀၆၃) LL.B, DBL(စ်-၁၅၉၇၅) LL.B (စ်-၁၀၀၆၃) LL.B, DBL(စ်-၁၅၉၇၅)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးချစ်တိင်ုးေအာင်[၁၂/အလန(ိင်ု) 

၀၄၈၂၉၂]ကိုင်ေဆာင်ေသာ သေ  ဘာ 

သား SID   ကတ်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။                Ph: 09-955663400Ph: 09-955663400

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ထန်းတပင်မိ၊ ကင်ပွန်း ခံေကျးရာ ကွင်းအမှတ် ၄၄၃(က)၊ 

ဦးပိင်ုအမှတ်(၃၄ဓ)၊ ေြမဧရယိာ(၀.၂၃)ဧကရိှ ေြမကွက်အား အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထား 
ိင်ုေရး ေဒ အနိ ာဝင်း[၇/ထတပ(ိင်ု)၀၅၃၇၁၄]က ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း မိနယ်လယ်ယာေြမစမီ ံ
ခန်ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနသုိ အေထာက်အထားြပည့်စံုစွာြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်း။

မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ထန်းတပင်မိ။မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ထန်းတပင်မိ။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အေဝးသင်တက သိုလ်များအေဝးသင်တက သိုလ်များ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်ှင့် မ ေလးအေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ ၂၀၂၀ 

ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင ်ပထမှစ်ှင့် အြခားသင်တန်းှစ် အသီးသီး 

အတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်

များထံမ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေဈး န်းလ ာ တင်သွင်းကရန ်ဖိတ်ေခ ပါသည်-

 (က) ပိုချချက်စာအုပ်များ ပုံှိပ်၊ ချပ်လုပ်၊ ထုပ်ပိုးအပ်ှံြခင်းလုပ်ငန်း

 (ခ) ေလလ့ာမ လမ်း န်စာအပ်ုများ ပုိှံပ်၊ ချပ်လပ်ု၊ ထပ်ုပိုးအပ်ံှြခင်းလပ်ုငန်း

 (ဂ) သင်ခန်းစာပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ကူးယူ၊ ထုပ်ပိုးအပ်ှံြခင်းလုပ်ငန်း

၂။ ေဈး န်းလ ာတင်သွင်းရန်အတွက် ေလ ာက်လ ာပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းကမ်း 

ချက်များကိ ု  (၃-၁-၂၀၂၂)(တနလ  ာေန )မှစ၍   တစ်စုံလ င်   ကျပ် ၁၀၀၀၀/- 

(ကျပ်တစ်ေသာင်းတတိ)ိ န်းြဖင့ ်ေအာက်ပါလပ်ိစာ၌ ုံးဖွင့ရ်က်များတွင် ုံးချန်ိ 

အတွင်း ဝယ်ယူတင်သွင်းိုင်ပါသည-်

 ဘ  ာ(၂)ုံးခန်း၊ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်

  အမှတ် ၄၇(က) ၊ အင်းလျားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၃။ ေဈး န်းလ ာများကိ ု(၂၈-၁-၂၀၂၂)(ေသာကာေန)ညေန ၄:၀၀နာရထီက် ေနာက် 

မကျေစဘဲ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သုိလ် ပါေမာက ချပ်ံုးခန်းရိှ တင်ဒါပံုးတွင် 

မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းပီး တင်သွင်းရမည်။

၄။ ေဈး န်းလ ာှင့်အတူ တင်သွင်းမည့် နမူနာများ(စာအုပ်၊ ဒီဗွီဒီ)ကို လုံ ခံစွာ 

ထုပ်ပိုး၍ ြပည့်စုံစွာတင်ြပရမည်။

၅။ ထုတ်ေဝမည့် နမူနာများကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာများတွင် ကည့် ုိင်သည်-

 (က) ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်

 (ခ) မ ေလးအေဝးသင်တက သိုလ်

၆။ အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာအချက်များကို အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင်လည်း 

ေကာင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁၇-၅၃၆၅၅၅၊  ၀၁၇- ၅၃၅၀၇၃၊   ၀၁၇-၅၂၅၁၃၇၊ 

၀၂-၄၀၆၀၁၄၂၊ ၀၂-၄၀၆၀၅၄၄ှင့ ်၀၂-၄၀၆၂၄၁၀ ှင့်   ရန်ကုန်အေဝးသင် 

တက သိလ်ု  website - www.yude. edu.mmှင့ ်မ ေလးအေဝးသင်တက သိလ်ု 

website - www.mude.edu.mmများတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ စာအုပ်များှင့် သင်ခန်းစာအေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ စာအုပ်များှင့ ်သင်ခန်းစာ

ပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသရီိမိ၊ ဇဝနသဒိ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁/ဥတ ရသရီ ိေြမာက်ရပ်၊ 

ေြမဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမကွက် အမှတ်(ဥ-၇၆၅၃)၊ ဦးစိုးဝင်း၊ အဖအမည် ဦးချစ်စန်ိ[၉/
ပမန(ိင်ု)၁၁၁၄၉၉]အမည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ုေဒ ခင်ဝင်း၊ အဖအမည် ဦးစန်ိယ[ု၉/
မရတ(ိုင်)၀၂၀၄၆၉]မှ ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မူရင်း၊ 
ေရာင်းသူ/ဝယ်သူတရားုံး ကျမ်းကျနိ်မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊   
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊    ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း၊  ဝယ်ယူ 
သူမှ  ဝန်ခံကတိြပချက် မူရင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် 
ကန်ကွက်လုိသူများ အေနြဖင့်  တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ   စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်  
ဒကီရမီျား အေထာက်အထား   ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ် 
မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)
ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသရီိမိ၊ ဇဝနသဒိ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁/ဥတ ရသရီ ိေြမာက်ရပ်၊ 

ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၇၆၂၃) ၊ ေဒ ထွန်း၊ အဖအမည် 
ဦးလှေပ ဦး(PMA-၂၈၂၇၅၈)အမည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ုေဒ ခင်ဝင်း၊ အဖအမည် 
ဦးစိန်ယု[၉/မရတ(ုိင်) ၀၂၀၄၆၉]မှ ေြမေပးမိန်မရူင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
မရူင်း၊ ေရာင်းသ/ူဝယ်သတူရားုံး ကျမ်းကျန်ိမရူင်း၊ ှစ်ဦး သေဘာတကူတဝိန်ခခံျက်မရူင်း၊ 
ရပ်ကွက် အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ဝယ်ယသူမှူ 
ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများ တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  
ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ေ်ြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့် ရက်မှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထား 
လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။                                                     

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသရီိမိ၊ ေရ နံသာရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၆/ေရ နံသာအေရှရပ်၊ 

ေြမဧရယိာ(၀.၀၈၂)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၁၄၃၇)၊ ေဒ ေထွးရ၊ီ အဖအမည် ဦးတင်ေမာင် 
[၉/ပမန(ိုင်)၁၁၀၂၀၇]အမည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမကွက်ကို ေဒ ခိုင်သူလွင်၊ အဖအမည် 
ဦးတင့လွ်င်[၅/ကလတ(ိင်ု)၁၂၄၈၀၇]မှ ေြမေပးမန်ိမရူင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
မရူင်း၊ ေရာင်းသ/ူဝယ်သတူရားုံး ကျမ်းကျန်ိမရူင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတကူတဝိန်ခခံျက်မရူင်း၊ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူ
မှဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများတင်ြပပီးေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  
ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထား 
လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသရီိမိ၊ သကဲ န်းရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၂/သကဲ န်းအေနာက် 

ရပ်၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧက၊ ေြမကွက် အမှတ်(ဥသ-၃၀၂၉)၊ ဦးအုန်းေမာင်၊ အဖအမည် 
ဦးထွန်းလှ[၉/ပမန(ိုင်)၀၉၂၉၁၄]အမည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမကွက်ကို ဦးေကျာ်မျိးိုင်၊ 
အဖအမည် ဦးစိုးွန် [၉/ပမန(ိုင်)၁၉၅၃၁၉]မှ ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်း
အဝယ်စာချပ်မူရင်း၊ ေရာင်းသူ/ဝယ်သူတရားုံး ကျမ်းကျနိ်မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူ 
ကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခ ံ
ချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှ ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက ်
ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမငှားစာချပ် 
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိက်ု 
သည်။         မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာန      မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ေဈး န်းအဆိုြပလ ာေခ ယူြခင်းေဈး န်းအဆိုြပလ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ Mail Server 

ြဖစ်သည့ ်mail.mohs.gov.mm ၌ ထည့်သွင်း အသုံးြပရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်

Security Firewall Software ြဖစ်သည် ့  Fortimail  လိုင်စင် တစ်ှစ်စာအား 

(၂၀၂၁) ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလမှ (၂၀၂၂)ခှုစ် မတ်လအထ ိ(၆) လကာလ သာမန် 

ရန်ပုေံငြွဖင့ ်ဝယ်ယရူန်ရိှပါ၍ ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း တရားဝင် မှတ်ပုတံင်ထားသည့ ်

ကုမ ဏီလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၌  ေဈး န်းအဆုိ 

ြပလ ာ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

ေဈး န်းအဆိုြပလ ာစတင်လက်ခံမည့်ရက ် - (၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်

ေဈး န်းအဆိုြပလ ာ ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်ှင့ ်အချနိ် - (၁၀-၁-၂၀၂၂) ရက်၊

   မွန်းတည့် (၁၂:ဝဝ)နာရီ

၂။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရးဌာနခဲွ၊ ေနြပည်ေတာ် ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၃၁၀၈၅/၀၉-၈၈၃၈၆၂၈၂၀ 

သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၁၃၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၇၉)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ 

ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်ေြမယာဌာနတွင် ဦးချစ်လ  င် 
(SRM-၀၄၂၉၁၉)အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှပါသည်။ အမည်ေပါက် ဦးချစ်လ  င်ထံမှတစ်ဆင့် ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ေနာက်ဆံုး 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့သ ူေဒ ေအးေအးသန်  [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၈၇၇၂၃]က ပါမစ်မူရင်းှင့်တက ွေြမကွက်အား ဝယ်ယူလက်ေရာက်ရရှိပီး 
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ေကညာပါသည့ ်(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို 
ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)တိုြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒအရဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ေဇာ်ြမတ်(LL.B) ေဒ စုသ ာဝင်း(LL.B,LL.M) ဦးေအာင်ေဇာ်ြမတ(်LL.B) ေဒ စုသ ာဝင်း(LL.B,LL.M)
 (စ်-၈၅၀၉) (စ်-၁၃၅၉၈) (စ်-၈၅၀၉) (စ်-၁၃၅၉၈)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၁၇၈)၊ အခန်း(၅)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ AYA BANK အေပ ထပ်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။အမှတ်(၁၇၈)၊ အခန်း(၅)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ AYA BANK အေပ ထပ်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၁၉၂၊ ၀၉-၄၃၀၃၁၁၅၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၁၉၂၊ ၀၉-၄၃၀၃၁၁၅၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ အမှတ်(၁)ေပ ရှိ အလျား ၃၀ ေပx အနံ ၅၀ ေပ အကျယ်ရှိ 

ေြမှင့အ်ေဆာက်အဦအား အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးသန်းေအာင် (ဘ)ဦးွန်ေဝ [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၂၃၁၉၅]ှင့ ်ေဒ ယ် 
ယ်ဆင့် (ဘ)ဦးစိန်ဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်)၀၂၃၀၄၁]တိုမှ စ်ဆက်စာချပ်များြဖင့် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အဆိုြပ၍ 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ (၃၀ ေပ)x(၅၀)ေပရိှ ေြမှင့ ်အေဆာက်အဦအား အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်အား   ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက   ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ၊ 
တယ်လဖီန်ုးြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ယမင်းေသာ်တာ(LL.B) ဦးြမတ်မင်းထိုက်(LL.B) ေဒ ယမင်းေသာ်တာ(LL.B) ဦးြမတ်မင်းထိုက(်LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၈၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၃၄၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၈၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၃၄၄)
 အမှတ်(၉)၊ (၄-လ ာ)၊ သီရိမိင်(၂)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၇၆)၊ ဧရာ(၁၅)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၉)၊ (၄-လ ာ)၊ သီရိမိင(်၂)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၇၆)၊ ဧရာ(၁၅)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊
 လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၄၂၆၂၆၇၄၅၇ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၂၆၄၂၂၆၀၆၉ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၄၂၆၂၆၇၄၅၇ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၂၆၄၂၂၆၀၆၉

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

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

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

        ေလ ာက်ထားိုင်သည့်ဘာသာရပ်များ        ေလ ာက်ထားိုင်သည့်ဘာသာရပ်များ           ေကာလိပ်များ           ေကာလိပ်များ 

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

   ၁၉။ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးှင့်ိုင်ငံေရးသိပ ံ  ၂၀။ စာကည့်တိုက်ှင့်သတင်းအချက်အလက်ပညာ

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

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

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

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

၁၅။အဏ ဝါသိပ ံ ၁၆။ စီးပွားေရးပညာ

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

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

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

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

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

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

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

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ 

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

၁၅။ အဏ ဝါသိပ ံ  ၁၆။ စီးပွားေရးပညာ

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

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

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

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

၁၄။ ုက ေဗဒ ၁၅။ ဘူမိေဗဒ ၁၆။ စီးပွားေရးပညာ

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

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

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

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

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

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

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

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

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

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

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

၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

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

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

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

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

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

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

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

   ၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

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

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

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

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

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

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

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

   ၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ၁၄။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန်ခွဲမ ပညာ ၁၅။ စီးပွားေရးပညာ

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

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

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

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

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

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

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

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

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

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

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

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

ဓာတ်ပုံ



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ဦးသန်ေဇာ်ထွန်း[၉/မလမ(ိုင်)၁၁၃၂၁၃]ှင့် အများသိေစရန်ဦးသန်ေဇာ်ထွန်း[၉/မလမ(ိုင်)၁၁၃၂၁၃]ှင့် အများသိေစရန်
ဦးသန်ေဇာ်ထွန်း [၉/မလမ(ိုင်)၁၁၃၂၁၃] အမှတ်(-)၊ ပွဲစားတန်းလမ်း၊ 

မလ  င်မိ၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ၊ (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသရိှိသ)ူှင့ ်ေဒ ြမင့ြ်မင့ရ် ီ

[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၂၃၅၉]၊ အမှတ်(၁၄၄၁)၊ ေရ ယင်းမာ(၁)လမ်း၊ (၂၄) ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဒဂုံမိနယ် ေနထိုင်သူတိုသည် (၁-၁၁-၂၀၀၆)တွင် ရန်ကုန်တိုင်း 

တရားံုးတွင် လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ့ဲပီးေနာက် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ဦးသန်ေဇာ်ထွန်း 

သည် မသိားစှုင့အ်ဆက်အသွယ်ြဖတ်၍ ထွက်သွားခဲရ့ာ ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီထံသုိ ယခ ု

အချန်ိထ ိလာေရာက်ဆက်သွယ်ြခင်းမြပခဲပ့ါ။ ထိုေကာင့ ်ဦးသန်ေဇာ်ထွန်းအေနြဖင့ ်

ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ဆက်သွယ်ရန်ှင့် 

လာေရာက်ဆက်သွယ်ြခင်းမြပပါက ဦးသန်ေဇာ်ထွန်းှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီတိုသည ်

တရားဝင်လင်မယားအြဖစ်မှ  ြပတ်စဲသွားပီြဖစ်ပါေကာင်း   အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီ[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၂၃၅၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမင့်ြမင့်ရ[ီ၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၂၃၅၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖုိေြမရပ်ကွက်၊ (၁၃၀)လမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်(၁၃)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx၅၀ေပ)ရိှ Royal Thiri Construction 

တစ်ဖက်ေလှကားြဖင့် ေဆာက်လုပ်ထားသည့်(၈)ထပ်ခွဲတိုက်မှ (၈)လ ာ 

(ဓာတ်ေလှကားပါ) ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်းကွန်ဒို တိုက်ခန်း၌ တွယ်ကပ် 

တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တုိက်ခန်းအမည်ေပါက် 

ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ထက်အေိ ခင်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၃၅၆၆၆]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု 

သည့တ်န်ဖိုးေငအွနက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အဆိပုါကွန်ဒိတုိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိး 

သက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်ပါက မည်သမူဆိ ုအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 

ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိသုတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)

အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-5064959, 09-5088605Ph: 09-5064959, 09-5088605

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၉)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၈၂)၊   ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၃၈၂)၊ လဂွန်းအိမ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ် 

ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ဦးတင်ေရ (AA-121062)အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်)ေြမအား 

အမည်ေပါက် ဦးတင်ေရ (ကွယ်လွန်)

သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ငိမ်းေအး[၁၂/

တမန(ိင်ု)၀၁၇၂၀၄] (ကိယ်ုစား General 

Power-၅၈၂၃/၂၀၂၁ (၂၀-၉-၂၀၂၁)ရရိှသ ူ

ေဒ ခင်ခင်ငိမ်း  [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၄ 

၃၁၈]မှ ဂရန်မရူင်း၊ ေသစာရင်း၊ GPမရူင်း၊ 

ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအး  သက်ရှိထင်ရှားရှိပီး 

GP မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ေဒ ခင်ခင် 

ငမ်ိး၏ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူး 

ေရစာရင်း၊ ဦးတင်ေရ ၏ အေမစွားအေမခွ ံ

အြဖစ် ဇနီးြဖစ်သူ မိမိတစ်ဦးတည်းသာ

ကျန်ရှိေကာင်းှင့ ်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်

ေကာင်း ေဒ ငမ်ိးေအး၏ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 

ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်တိုတင် 

ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန်ှင့် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 

ကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၆၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၂၇)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ဦးေကျာ်ကိလွုင် 

[၉/ခအဇ(ိုင်)၀၀၂၁၈၇]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက(်၁)ကွက်ကိ ု

ေဒ အိအိသွယ်[၆/ထဝန(ိုင်)၀၇၈၀၁၀]ကလည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၀)၊ ေြမကွက ်

အမှတ် (၂၁၂၈)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေဒ လှဝင်း(KTDA-၀၀၉၁၀၁)

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်(၁)ကွက်ကိ ုဦးသက်ပိင်ုထူး [၁၀/မလမ 

(ိုင်)၁၈၇၀၁၈]ကလည်းေကာင်း၊ အေရာင်းအဝယ ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်

အသီးသီးဝယ်ယူကာ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ ၎င်းတိုမ ှေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်

ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုေသာေကာင့ ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများသည ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို စာရက် 

စာတမ်း(မူရင်း) ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  အေထာက်အထား  ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိ 

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးမိုးမင်းေဆွ ေဒ ခင်မာွယ် ဦးေအာင်မျိးသူ ေဒ နန်းစြုမတ်ိုးထွဋ် ဦးမိုးမင်းေဆ ွ ေဒ ခင်မာွယ ် ဦးေအာင်မျိးသ ူ ေဒ နန်းစုြမတ်ုိးထွဋ်

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၇၀ှင့် ဆက်သွယ်သည့်၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၇၀ှင့် ဆက်သွယ်သည့်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၄၃၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၄၃

 ေဒ ေမသဇင်ေအာင် ှင့်  ၁။ ဦးလူကေလး

    ၂။ ေဒ သန်း

    ၃။ ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း

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

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းကွက်သစ်၊ ဗျိင်းေရ 

အိုးစင်လမ်း၊ အမှတ်(၅၇)ေန (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ အမှတ်(၁)၊ 

(၂)တရား ံးများြဖစ်ကေသာ ဦးလကူေလးှင့ေ်ဒ သန်းတို သေိစရမည်။

၂၀၁၉ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၇၀တွင် ကျရိှသည့ဒ်ကီရကီိ ု

အတည်ြပလုပ်ရန် ဤံုးေတာ်တွင် တရားုိင် ေဒ ေမသဇင်ေအာင်က 

ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပ 

လုပ်ေစရန်အမိန်ကို မထုတ်သင့်ေကာင်း၊ အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် 

အေကာင်းြပ၍ ေချဆိရုန်သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ံုးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ 

ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်၊ ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆုတ် 

၄ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၂၈)ရက် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝင်းြမင့်ထွန်း)(ဝင်းြမင့်ထွန်း)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

လူေပျာက်ေကာ်ြငာလူေပျာက်ေကာ်ြငာ
က န်ေတာ်၏ဇနီးြဖစ်သူ ေနာ်စင်သီယာယု(ခ)ချိြမသည် 

(၂၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေနအိမ်မှထွက်သွားရာ ယေနထိတိုင် 

ြပန်မလာဘဲ ေပျာက်ဆံုးေနပါသည်။ ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 

ေပးရန်ှင့်  သတင်းေပးသူအား   အထူးေကျးဇူးဆပ်ပါမည်။ 

လက်ခံထားရှိသူအား ဥပေဒအရ အေရးယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဦးကည်သာေကျာ်ဝင်းလွင်(ခင်ပွန်း)ဦးကည်သာေကျာ်ဝင်းလွင(်ခင်ပွန်း)

Ph:09-5088630,09-422111527Ph:09-5088630,09-422111527

ပိုကုန်လိုင်စင်မူရင်း ပိုကုန်လိုင်စင်မူရင်း 
ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်ေတာ်များ၊ Golden Composure 
Co.,Ltd၏ ပိုကုန်လိုင်စင်အမှတ်(YGN 
ELA 2021 00128)(22-10-2020)သည် 
မူရင်းေပျာက်ဆံုးေနပါသြဖင့် ေတွရိှပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-250171507Ph:09-250171507

Allowed ShipmentAllowed Shipment
မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်းမူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်များ United Dragon Co.,Ltd 

၏ Allowed Shipment (200053174100)
(10-7-2020)သည် မရူင်းေပျာက်ဆုံးေနပါ 
သြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။                   Ph:09-250171507Ph:09-250171507

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒ အမိန်  ၅၊  နည်းဥပေဒ ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒ အမိန်  ၅၊  နည်းဥပေဒ ၂၀)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၇၂၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၇၂
 ဦးေကျာ်ဇင်ေအာင ် ှင့်  ေဒ ေမမျိးသူ

 တရားလို   တရားပိင်တရားလို   တရားပိင်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဆယ်သန်ိးရပ်ကွက်၊ Snow 

Garden အိမ်ရာ၊ ှင်းဆီလမ်း၊ အမှတ်- 2/D (9)ေန တရားပိင် ေဒ ေမမျိးသူ 

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “(၂၂-၂-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ ေငွ

ယုံကည်အပ်ံှြခင်းကတစိာချပ်အရ ေငကွျပ် (၆၀၀၀၀၀၀၀) (ကျပ်သန်ိးေြခာက်ရာ 

တတိ)ိရလိမု ” ရလိေုကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 

၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ

ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်ေန  

(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ ်၂ ရက်) ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀:ဝဝ) နာရီတွင် 

အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက ်

ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရား 

လိုက ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလို 

သည့် စာချပ်စာတမ်း  အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 

သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စိုးဝင်း)(စိုးဝင်း)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၅) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၅)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေလးဆူဓာတ်ေပျာ်ေရ ဆံေတာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးေလးဆူဓာတ်ေပျာ်ေရ ဆံေတာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး

(၂၀၂၂)ခုှစ် ှစ်ဆန်း၌ ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးှင့် ေစတီအရံ(၅၁) ဆူတိုအား (၂၀၂၂)ခုှစ် ှစ်ဆန်း၌ ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးှင့ ်ေစတီအရံ(၅၁) ဆူတိုအား 

(၅)ှစ်တစ်ကိမ် လုံးေတာ်ြပည့် ေရ သက  န်းေတာ် ကပ်လှပူေဇာ်မည်(၅)ှစ်တစ်ကိမ် လုံးေတာ်ြပည့ ်ေရ သက  န်းေတာ် ကပ်လှပူေဇာ်မည်

ေလးဆူဓာတ်ေပျာ် ေရ ဆံေတာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး  (၂၀၂၂)ခုှစ် ှစ်ဆန်း၌ 

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးှင့် ေစတီအရံ(၅၁) ဆူတိုအား (၅)ှစ်တစ်ကိမ် လုံးေတာ်ြပည့ ်

ေရ သက  န်းေတာ် ကပ်လှပူေဇာ်မည ်ြဖစ်ပါေသာေကာင့-်

(က) ေရ ဆေံတာ်ေစတေီတာ်ြမတ်ကီး လုံးေတာ်ြပည့ေ်ရ သက  န်း သဒ ါတတ်အားသေရ 

 လှဒါန်းရန်။

(ခ) ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ ငှက်ေပျာဖူးေတာ်၌ ကပ်လှမည့်

 (၉-လက်မပတ်လည ်ဝ၂ /သား) - ၃၆၀၀၀၀၀ (၃၆ သိန်း)

 ေရ စင်ေရ ြပား (၁)ချပ်လ င်

(ဂ)  ေစတီရံ(၁)ဆူလ င် - ၁၅၀၀၀၀၀ (၁၅ သိန်း)ကျပ်ြဖင့ ်

ရဟန်းရှင်လူအများ လှဒါန်းိုင်ရန် နိဗ ာန်အကျိးေမ ာ်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ရဟန်းရှင်လူအများ လှဒါန်းိုင်ရန် နိဗ ာန်အကျိးေမ ာ်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

မှတ်ချက်/ေစတီရံ(၅၁)ဆူအတွက် ၂၀၁၆ မူလ အလှရှင်များကိ ုဦးစားေပးလှခွင့်ရရန ်

ေဆာင်ရက်ထားပါသည်။

၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ အေကာင်းကားေပးပါရန ်  းေဆာ်ပါသည်။

ေဂါပကအဖဲွံုး(ရင်ြပင်ေတာ်) ၀၅၃-၂၅၀၃၅၊ ေဂါပကအဖဲွံုး(ေအာက်ံုး) ၀၅၃- ၂၅၁၈၀

ေဂါပကအဖွဲေဂါပကအဖွဲ



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊ ၂၀၂၁

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလမှ ၂၀၂၂ ခှုစ် မတ်လအထ ိ(၆)လ ဘ  ာေရး 

ှစ်အတွက် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာနတွင် ပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ်(၂၅)ေကျာင်း၏ (ပထမှစ်) (ပထမှစ်ဝက်၊ ဒုတိယှစ်ဝက်) 

အတွက် ေကျာင်းသားကိုင် ပုံှိပ်စာအုပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ပညာေရးဒီဂရီ 

ေကာလိပ်များသို အေရာက်ပိုစနစ်ြဖင့ ်ိုက်ှိပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူပါမည်။

၂။ အတ်ိဖွင်တင်ဒါပုစံမံျားကိ ု(၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ဆရာအတတ်ပညာ 

ဦးစီးဌာန၊ ဘ  ာဌာနခဲွတွင် စတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အဆုိပါ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

များကို (၃၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၆:ဝဝ)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန ်

ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါတင်သွင်းရမည့လ်ပ်ိစာမှာ ဘ  ာဌာနခဲွ၊ ဆရာအတတ်ပညာ 

ဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ု သိရှိလိုပါက  ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၃၉၅ 

ှင့် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၆၄ ကို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

 တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

 ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၉/စီ၊ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၉/စီ၊
 ေြမကွက်အမှတ်-၁၂/င ေြမကွက်အမှတ-်၁၂/င

၇
၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ် - ေတာင်သူကုန်း၊ ၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ ်- ေတာင်သူကုန်း၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (၀.၀၅၇)ဧကရှိ လ/န ၃၉ ရပီး ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့် ေြမအကျယ်အဝန်း (၀.၀၅၇)ဧကရှိ လ/န ၃၉ ရပီး ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်- ၁၈၄၁၊ တုတ်ကုန်းလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်- ၁၈၄၁၊ တုတ်ကုန်းလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ 

အင်းစိန်မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ်အပါအဝင်အင်းစိန်မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ်အပါအဝင်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား အေမ ွဆက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်အမှတ်- (၅၇၇/ 
၂၀၁၀)အရ ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ေသာ ေနာ်ထီးဆဲှင့် ေစာဝင်းေဖတိုထံမ ှအဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆုိင်ခ့ဲသူ ေနာ်ဖင်းေန[၁၂/အစန(ုိင်)၀၄၂၈၇၄]မှလ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ှင့် ေရာင်းချလိုေကာင်းကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှဝယ်ယူရန် သေဘာ 
တူညီပါေသာေကာင့် ေရာင်းေကးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွကုိ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

မည်သူမဆုိ ယခုအေရာင်းအဝယ်သေဘာတူညီချက်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက 
ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမ(ှ၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို စာရက်စာတမ်း 
(မရူင်း)အေထာက်အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အထေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာခင်(LL.B, DBL) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)ေဒ နီလာခင်(LL.B, DBL) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)

(NLK Legal Services)(NLK Legal Services)
(Ph-09-252640024)(Ph-09-252640024)

nilarwinkhin1@gmail.com.mmnilarwinkhin1@gmail.com.mm

ကိုေငွဇင်ထွန်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၀၄၇၈]ှင့် အများသိေစရန်ကိုေငွဇင်ထွန်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၀၄၇၈]ှင့် အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးစံေဖရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၅)ေန က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ မချမ်းေြမ့မုိး (ခ) ဟဘီဘားဘီ [၁၂/မဂတ(ုိင်)၁၁၅၀၆၉]ှင့် 
ကိေုငဇွင်ထွန်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၀၄၇၈]တိုသည်(၂၂-၁၀-၂၀၁၃)ခှုစ်တွင် ေနကာဟ်ြပ 
လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ့ဲကပီး၊ သား/သမီးထွန်းကားခ့ဲြခင်းမရိှပါ။ အိမ်ေထာင်ေရးအဆင် 
မေြပမ များ၊ စတ်ိသေဘာထားချင်းမတိက်ုဆိင်ုမ များ၊ စတ်ိမချမ်းသာမ များရိှေသာ်လည်း 
ယံုကည်သက်ဝင်ကုိးကွယ်မ ပုိင်းှင့်စပ်လျ်း၍ သက်ဆုိင်ရာဘာသာေရးအဖဲွအစည်း 
ကီး၌ ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များကိ ုဓမ သတ်ေမးြမန်းေလ ာက်ထားခဲရ့ာ အဆိပုါဘာသာေရးအဖဲွ 
အစည်းမှ ကာယကံရှင(်၂)ဦးအား အေသးစိတ်စိစစ်မ များ ရယူခဲ့ပါသည်။ ၎င်းေနာက် 
ထိုဘာသာေရးအဖွဲအစည်းကီးက ရှရီအသ်အစ လာမ့် တရားဥပေဒှင့်အည ီ(၂၁-၁၂-
၂၀၂၁)ေနစဲွပါ ဓမ သတ်ြပန်ကားချက်အရ ကုိေငွဇင်ထွန်းှင့် မချမ်းေြမ့မုိး(ခ) ဟဘီဘားဘီ 
တို၏ ေနကာဟ်ထိမ်းြမားမ သည် ပျက်ြပယ်သွားကာ ဇနီးေမာင်ှံအြဖစ် ဆက်လက် 
မတည်ရှိေတာ့ပါ၍ လင်ခန်း-မယားခန်း အပီးတိုင်ြပတ်စဲသွားပီြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ 
ေနာက်ေနာင်တွင်တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး မည်သိုမ  ပတ်သက်စပ်ဆိုင်ြခင်း လုံးဝ(လုံးဝ) 
မရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
မချမ်းေြမ့မိုး(ခ)ဟဘီဘားဘီ ဦးရဲေကျာ်ထွန်း(LL.B)မချမ်းေြမ့မိုး(ခ)ဟဘီဘားဘ ီ ဦးရဲေကျာ်ထွန်း(LL.B)
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၅၀၆၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၂၇/ ၁၆-၁-၂၀၁၈)[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၅၀၆၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၂၇/ ၁၆-၁-၂၀၁၈)
 အမှတ်(၇၄၀)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၄၀)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၆၆၅၃၆ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၆၆၅၃၆

“(၂၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာတွင် “(၂၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာတွင ်

ဦးေအာင်ိုင်ဦး[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၈၂၂၄၆]၏  န်ကားချက်အရ ဦးေအာင်ိုင်ဦး[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၈၂၂၄၆]၏  န်ကားချက်အရ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများြဖစ်သည့် ဦးိုင်လင်းထွန်း(LL.B)ှင့် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများြဖစ်သည့ ်ဦးိုင်လင်းထွန်း(LL.B)ှင့် 

ေဒ ကည်ြဖေအာင်(LL.B)တို၏ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေဒ ကည်ြဖေအာင(်LL.B)တို၏ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆၅/ေအ)၊ ေြမညီထပ်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆၅/ေအ)၊ ေြမညီထပ်၊ 

ဆန်းေနလင်းလ ပ်စစ်ပစ ည်းအေရာင်းဆိုင်တိုက်ခန်းှင့် လ  င်မိနယ်၊ ဆန်းေနလင်းလ ပ်စစ်ပစ ည်းအေရာင်းဆိုင်တိုက်ခန်းှင့ ်လ  င်မိနယ်၊ 

(၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၄၄/က)၊ တတိယထပ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၄၄/က)၊ တတိယထပ်၊ 

တိုက်ခန်းတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်ေကညာချက်အေပ  တိုက်ခန်းတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်ေကညာချက်အေပ  

မိခင်ေဒ ှင်းေမ [၁၄/ပသန(ိုင်)၁၃၃၂၉၄]မှ မိခင်ေဒ ှင်းေမ [၁၄/ပသန(ိုင်)၁၃၃၂၉၄]မှ 

ကန်ကွက်ေြဖရှင်းေကညာြခင်း”ကန်ကွက်ေြဖရှင်းေကညာြခင်း”

ဦးမျိးြမင့်ှင့ ်က ်ုပ်၏အမ သည် ေဒ ှင်းေမတိုဇနီးေမာင်ှံသည ်သား 

ဦးေအာင်ိုင်ဦးှင့် သမီး ေဒ ဝတ်ရည်ဖိးတိုှင့်အတူ ပုသိမ်မိမှ ရန်ကုန်သို 

ေြပာင်းေရ လာပီး အမ်ိငှားအြဖစ်စတင်ေနထိင်ုခဲ့ကပါသည်။ ၂၀၁၀ ခှုစ်ခန်တွင် 

ဆန်းေနလင်းလ ပ်စစ် ပစ ည်းအေရာင်းဆိင်ုကိ ုေချးေငြွဖင့ ်စတင်တည်ေထာင်၍ 

ပစ ည်းများအား ေခါက်ြပန်ေပးစနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူေရာင်းချကာ မိသားစု(၄)ဦး 

လက်ရည်တစ်ြပင်တည်းစုေပါင်းလုပ်ကိုင်သည့ ်မိသားစုစီးပွားေရးြဖစ်ပါသည်။

မိခင်  ေဒ ှင်းေမ   ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ   ရန်ကုန်မိ၊   လ  င်မိနယ်၊ 

(၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကန်ုး(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆၅/ေအ)၊ ေြမညထီပ်မှာ ဦးမျိးြမင့ှ်င့ ်

ေဒ ှင်းေမတုိှစ်ဦး၏ အေမရွလက်ထက်ပွားပစ ည်းမဟတ်ုပါ။ မခိင် ေဒ ှင်းေမ 

က ၎င်း၏ဖခင် ဦးဘာဘ ူပိင်ု ေြမှင့ဂ်ိေုဒါင်ေရာင်းရေငမှွ ေဒ ှင်းေမတုိ ညအီစ်မ 

ှစ်ဦးခွဲေဝရရှိသည့် အေမွေဝစုထဲက ဝယ်ယူထားေသာတိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ 

ထုိစ်က အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့်အတူ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သံလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၁-ဘ)ီ၊ ပထမထပ်တိက်ုခန်းကိပုါ အေမရွေငေွကးြဖင့ ်ဝယ်ယခူဲြ့ခင်းြဖစ် 

သည်။ တိက်ုခန်း(၂)ခန်းလံုးမှာ မိခင်ေဒ ှင်းေမ၏ အေမွရပစ ည်းြဖစ်ပီး ေဒ ှင်းေမ 

တစ်ဦးတည်းအမည်ေပါက ်တိုက်ခန်းများြဖစ်သည်။

ေဒ ှင်းေမမှ သံလမ်းရှိတိုက်ခန်းကို ဝယ်ေရာင်းစီးပွားေရးသေဘာ 

လုပ်ကုိင်ရာမှ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၄/က)၊ တတိယထပ်တုိက်ခန်းသည် ေနာက်ဆံုးဝယ်ယူထားေသာ ေဒ ှင်းေမ 

အမည်ေပါက် တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ သားြဖစ်သ ူဦးေအာင်ိင်ုဦး၏ ေငတွစ်ြပားမှ 

ပါဝင်ြခင်းမရှိသြဖင့ ်ဦးေအာင်ိုင်ဦး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ေသာတိုက်ခန်းမဟုတ်ပါ။

ဦးေအာင်ိုင်ဦး အိမ်ေထာင်ကျစ်က ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးမိုးအား 

ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းစ်လာအရ တင်ေတာင်းရန်အတွက် ေရ ေဘာလံုးဆဲွကိး၊ 

ေရ လက်ေကာက်(၂)ကွင်း၊ ေရ လက်စွပ်(၂)ကွင်းကုိ မိခင်ပုိင်ေငွေကးြဖင့် ဝယ်ယူ 

တင်ေတာင်းေပးခဲ့ပါသည်။

ဆန်းေနလင်းလ ပ်စစ်ပစ ည်းအေရာင်းဆိုင်လုပ်ငန်းသည် အေမွပစ ည်း 

မဟုတ်ပါ။ ယင်းလုပ်ငန်းတွင ်ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေငွေကး လုံးဝ 

မပါသြဖင့ ်ယင်းလုပ်ငန်းသည ်ဦးေအာင်ိုင်ဦးှင့် လုံးဝမပတ်သက်ပါ။

ဦးေအာင်ုိင်ဦးသည် အိမ်ေထာင်ကျပီး တစ်လခန်အကာတွင် ေနအိမ်မှ 

ဆင်းသွားကာ ဆိင်ု၏အေက းေငမွျားှင့အ်တ ူမခိင်ကီးအား တစ်ဦးတည်းပစ်ထား 

ခဲ့သြဖင့် သမီးြဖစ်သူ ေဒ ဝတ်ရည်ဖိးှင့် ခင်ပွန်းတိုအားေခ ယူ၍ ဆိုင်တွင် 

ေဈးေရာင်းေစခ့ဲသည်ကုိ ဦးေအာင်ုိင်ဦးအား  အသိေပးခ့ဲ၍ သိရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ေမာင်ှမှစ်ဦး စိတ်ဝမ်းကွဲြခင်းမရှိပါ။

သမီး ေဒ ဝတ်ရည်ဖိးသည် ဆိင်ု၏အေက းေငမွျားကိ ုေပးဆပ်ိင်ုခဲသ့ည့် 

အြပင် မခိင်ကီးအား ြပစ၍ု ကျန်းမာေရးအပါအဝင် ကစိ အဝဝကိ ုတာဝန်ယလူျက် 

ရှိပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည ်ယခုအချနိ်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံခွင့် 

ရိှေသာ ဩရသသားအြဖစ် အသအိမှတ်ြပပီး အေမေွဝစရုရိှထားသည့ ်အေထာက် 

အထားမရှိပါ။

တိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ဆန်းေနလင်းလ ပ်စစ်ပစ ည်းအေရာင်းလုပ်ငန်းမှာ 

မိခင်ေဒ ှင်းေမ အမည်ေပါက် တစ်ဦးတည်းပိုင်တိုက်ခန်းများှင့် စီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းြဖစ်ပီး မခိင်ကီးကိယ်ုတိင်ုသက်ရိှထင်ရှားရိှသြဖင့ ်မခိင်ပိင်ုတိက်ုခန်းများ 

အား ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်း၊ 

တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများကိ ုမခိင်ကီးက လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရက် 

ခွင့်ရှိပါသည်။ သားြဖစ်သ ူဦးေအာင်ိုင်ဦးအေနြဖင့ ်တားြမစ်ပိုင်ခွင့်မရှိေကာင်း 

ကန်ကွက်ေကညာအပ်ပါသည်။ မိခင်ကီးအား စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေအာင် 

နည်းမျိးစံုေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ုိတစ်ေပးြခင်းများအား ထပ်မံမြပလုပ်ရန်တားြမစ် 

ပါသည်။ တားြမစ်ထားလျက်ှင့ ်ဆက်လက်ေှာင့ယှ်က်ေနပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီ

အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာပါသည်။

ေဒ ှင်းေမ၏  န်ကားချက်အရ-ေဒ ှင်းေမ၏  န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး B.A(Law),LL.B တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၀၆၈)ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး B.A(Law),LL.B တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၀၆၈)

အမှတ်(၅၅)၊ တတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၅)၊ တတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၉၄၆၅၉၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၉၄၆၅၉၄

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၃၇၁၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ အေနာက်ဘက်ြခမ်းအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
၅၀-ရပ်ကွက်၊ ဒူးယား(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၃၇၁)ဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်
ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ဝယ်ရိှပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူေဒ ေဟမာဝင်း[၁၀/ကထန(ိင်ု) 
၀၉၅၉၇၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်
တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 
သက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M) ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)
အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110) Botahtaung Time Square အိမ်ရာအမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110) Botahtaung Time Square အိမ်ရာ

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၈ U10 ၊
(က) ေြမကွက်အမှတ-် ၆၀၊ ဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧက၊
( ခ ) ေြမကွက်အမှတ ် -၆၁၊ ဧရိယာ  (၀.၁၁၀)ဧက၊
ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ 

ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၈ U10  ရပ်ကွက်၊ လမင်းသာလမ်း၊ အမှတ် 
(၆၀+၆၁)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုသည် 
မိေြမစာရင်းတွင် ဦးသန်ိးေအာင်[၉/မရမ(ိင်ု)၀၆၄၆၈၉]အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး၊ 
၎င်းထံမှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံး၏ ေြမကွက်အပီးအပိုင ်
အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၇၂၆၀/၂၀၁၉(၁၆-၉-၂၀၁၉)အရ 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိသ ူဦးေလာလင့(်ခ)ဦးရန်ေအာင်[၁/မညန(ိုင်) 
၀၇၂၇၇၂]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိခုိင်ုလုေံသာ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်း 
အဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် ကီးရပ်ကွက်၊ 

၁၁၂-လမ်း၊  အမှတ်(၄)ဟုေခ တွင်သည့်  (၂)ခန်းတွဲ  (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦရှ ိ

(၃)လ ာ ဘယ်+ညာ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅ ေပx၄၅ ေပ)စီရှိ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ယင်း 

တိုက်ခန်းများ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့် 

ရှိသူ (ေြမပိုင်ရှင)် ေဒ ြမြမထွန်း[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၈၀၀၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ တန်ဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ 

တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ 

အကျိးသက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M.)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M.)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)

အမှတ်(C-2)၊ အခန်းအမှတ်(A/110) Botahtaung Time Square အိမ်ရာအမှတ်(C-2)၊ အခန်းအမှတ်(A/110) Botahtaung Time Square အိမ်ရာ

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉- ၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉- ၂၅၀၀၆၀၃၁၃

“သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”“သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မယ်စီကုန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၃၃)ေန ဦးေအာင်ိုင်ဦး[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၈၂၂၄၆]၊ အဖ-
ဦးမျိးြမင့် (ကွယ်လွန်)ှင့် အမိ - ေဒ ှင်းေမတို၏သားသည် 
မိခင်ကီး ေဒ ှင်းေမကိ ုစိတ်ဆင်းရဲေအာင ်နည်းမျိးစုံ အမျိးမျိး 
ြပမေူှာင့ယှ်က်ေနပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ် 
စွန်လ တ်လိုက်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင် - ေဒ ှင်းေမ[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၃၃၂၉၄]မိခင် - ေဒ ှင်းေမ[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၃၃၂၉၄]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်က လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၂၅/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၂၅/ခ)၊ ေဝပုလ (၁)လမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ 
ေဒ မူဆိတ်(BSNIE-၀၁၀၈၇၃)အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက်ထမှံ အဆက်အစပ်အြဖစ် ဘလီစ် 
ြဖင့ခ်ျပ်ဆိသုည့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
အမှတ်-၂၂၇၁/၂၀ (၁၃-၅-၂၀၂၀)ြဖင့် 
ရရှိသူ  ဦးေဌးဝင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၁၆၅၇၂၅]မှ ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
ဒဂုံမိနယ်တရားံုး   ကျမး်ကျနိ်လ ာ 
အမှတ်-၇/၃၄၁၃/၂၀၂၀၊   ရပ်ကွက ်
အပ်ုချပ်ေရးမှး၊ ရစဲခန်း ေထာက်ခခံျက်၊ 
ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တိုတင်ြပ၍ ဂရန် 
မတိ ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာနေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာန
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် 
ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် ကသုေရးဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရိှ ေဆးုမံျားတွင် 
လိုအပ်ေသာ FDA အသိအမှတ်ြပ ေဆးဝါး၊ ဓာတ်ခွဲ၊ ဓာတ်မှန်သုံးေဆးများှင့ ်
ေဆးပစ ည်းများကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ 
တင်သွင်းရန်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - (၂၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်၊ 
   နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - (၂၆-၁-၂၀၂၂)ရက်၊
   ညေန(၄:၀၀)နာရီ
၃။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းချက်များကုိ သိရိှလုိပါက ံုးချန်ိအတွင်း ေမးြမန်းုိင်ပါ 
သည်။
 တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
 ေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာန ေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာန
 ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်
 ဖုန်း-၀၆၇-၅၅၀၀၇၆ ဖုန်း-၀၆၇-၅၅၀၀၇၆



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက  ်

အမှတ်-၅၂၆/ခ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၂/ခ၊ 
ဧရယိာ-၉.၂၅ဧက၏ အစတ်ိအပိင်ုး၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်-၃၂/ခ၊ ေထာက်ကန်  
ဧကရာဇ်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေဒ တင် 
တင်ဝင်းအမည်ေပါက် ေြမအမျိးအစား R3 
‘‘က’’ေြမ ၃(ခ) ရပီးေြမအား မဂ  လာဒုံမိနယ် 
တရားုံး၏ တရားမကီးမ အမှတ်- ၁၂/၂၀၁၉ 
(၄-၁၂-၂၀၁၉)   စီရင်ချက်ှင့် ဒီကရီအရ 
ဦးေမာင်ေမာင(်ခ) ဦးေအာင်(ခ)  ဟိုပင်ဟိုး 
(၎င်း၏ ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူေဒ သ ာ 
ေအး)မှ တရားလုိြပလုပ်၍  အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် မှတ်ပုတံင်ေပးေစလိမု စရီင် 
ချက်ရရှိခဲ့ပီး  တရားမဇာရီမ အမှတ်-၇၆/ 
၂၀၁၉ (၁၉-၆-၂၀) ေနစ်မှတ်တမ်းတိုကို 
တင်ြပ၍ တရားပိင်များြဖစ်ကသည့ ် ဦးသန်း 
ထိုက်၊ ဦးရန်ိုင်ေအာင်၊  ေဒ စ ာဝင်း(ခ) 
ေဒ သ ာဝင်း၊ ဦးသန်းတိုးေအာင်၊ ဦးတင် 
ေမာင်ေဆတွိုကိုယ်စား တရားုံးဘီလစ် ေဒ  ု
ုလ  င် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၄၉၃၄] မှ ဘီလစ် 
ခန်စာတရားုံးအမိန် ၊ တရားမကီး ၁၂ ှင့်  
ဇာရီ ၇၆ ၏ တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  
၂၀၊  နည်းဥပေဒ ၃၄ အရ ေလ ာက်ထားချက ်
အေပ  ချမှတ်ထားသည့် ကားြဖတ်အမိန်  
(၁၉-၆-၂၀)၊ (၁၄-၆-၁၉၉၅)ရက်ေနတွင ်
ချပ်ဆိုထားသည့် ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ ်
အရပ်ကတိစာချပ်တုိကုိ တင်ြပ၍  အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများ 
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 
မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်သမ န်စာ

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

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်တရားုံးေတာ်၌မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅

   ဒဂုံဝင်းဝင်းကုမ ဏီလီမိတက်         ှင့်              ၁။ ဦးဟန်ဝင်းသိန်း
  (၎င်းကုမ ဏီကိုယ်စား             ၂။ ေဒ ေအးပပေကျာ်
  မန်ေနဂျာဦးမျိးခိုင်)
  (တရားလို)              (တရားပိင်များ)(တရားလို)              (တရားပိင်များ)

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ 
ပသုမ်ိွန်(၄)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၂)၊ (၄လ ာ) (ေြခရင်းခန်း)ေန (ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိသူ)တို သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ  တရားလိုတိုက "ကုန်ပစ ည်းဖိုးအေက းေငွ ၅,၈၉၉, 
၉၇၃/-(ကျပ်ငါးဆယ့်ရှစ်သိန်းကိုးေသာင်းကိုးေထာင် ကိုးရာခုနစ်ဆယ့်သုံး 
ကျပ်တတိ)ိရလိမု " ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ  
ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစား 
လှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက် (၁၃၈၃ 
ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၃ ရက်) မွန်းမတည့်မီ၁၀နာရီတွင် အထက်အမည်ပါ 
တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်း 
အြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ် 
တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့် 
စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 
အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စား 
လှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် 
အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၂၉ ရက် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၂၉ ရက် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။  ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။  (ယင်းမာခိုင်)(ယင်းမာခိုင)်

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်တရားုံးမဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ှင်းဥယျာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၅၂/၅၃)၊ ကုမ ဏီေြမကွက်အမှတ်-Plot-No.(174)၊ ှင်းပန်း 

လမ်းသွယ်(၄)လမ်း၊ အိုးအိမ်ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၄)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ 

စတုရန်း ေပ(၂၃၉၁) ေြမကွက်သည် Grate Shwe Taung Development Co.,Ltd ၏ 

ကမု ဏအီမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ရရိှထားေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက်ှင့ ်

ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ယင်းကုမ ဏီထံမှ 

က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ တရားဝင် ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီး 

ေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ် 

ပါသည်။               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးဥမ ာဖုန်း(LL.B,C.B.L)ေဒ ေအးဥမ ာဖုန်း(LL.B,C.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၈၅)

အမှတ်(၄၂)၊ ေဘာဂလမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၂)၊ ေဘာဂလမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈၁)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၅၇)၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ အေဝရာလမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၁)ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမကွက် 
ေပ ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)လ ာတိုက်အေဆာက်အဦ၏ (၄လ ာ/ဘီ)(ဝဲဘက်ြခမ်း)ေပ 
(၁၅x၅၀) အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 
တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးသန်းရှိန်[၁၂/
ကမရ(ုိင်)၀၀၈၅၈၀]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးသန်ဇင်[၁၂/ကမရ(ုိင်) 
၀၀၀၇၄၈]မှ အေရာင်းအဝယ် ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး တုိက်ခန်းအပါ 
အဝင် စာရက်စာတမ်းမရူင်းများအား လက်ေရာက်ရရိှပိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီးြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ဦးသန်ဇင်သည် အဆုိပါတုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်လက်ေရာက်ပုိင်ဆုိင်သူ 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီရိဝင်းေဒ သီရိဝင်း

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၂၅၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၂၅၁)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၀၁၀၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၀၁၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ဦးေရ စိုးလမ်း၊ တိုက်အမှတ် 

(၃၈)၊ (၅လ ာ)(ေြခရင်းခန်း) တိက်ုခန်းတစ်ခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့မ်ျားကိ ု

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆွထံမ ှဝယ်ယူရန် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွေပး 

ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ (၃)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးေအာင်ခိုင် LL.B,Advocateship (စ်-၂၄၆၄/၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးေအာင်ခိုင် LL.B,Advocateship (စ်-၂၄၆၄/၈၃)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး B.A(Law),LL.B (စ်-၂၄၀၃/၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး B.A(Law),LL.B (စ်-၂၄၀၃/၈၃)

အမှတ်(၇၂၊ ၉၄)၊ ဦးက ယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ အမှတ်(၇၂၊ ၉၄)၊ ဦးက ယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၉၇၆၄၁၄၀၁၀ဖုန်း-၀၉-၉၇၆၄၁၄၀၁၀

SU PAN THIRI MINING CO.,LTD ပိုင်ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းSU PAN THIRI MINING CO.,LTD ပိုင်ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 MYANMAR PRUKSA REAL GROUP CO.,LTD ၏ဒါိက်ုတာ ေဒ ဆုယံင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

 SU PAN THIRI MINING CO.,LTD ပိင်ု မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ သပတ်ိကျင်းမိနယ်၊ ကာညပ်ေကျးရာ၊ 

လပ်ုကွက်(၁)၊ ပါလဒတု ာေတာင်၊ ေရ စကာေဒသတွင်ရိှေသာ ဓာတ်သတ အေသးစားထတ်ုလပ်ုရန် ခွင့ြ်ပမန်ိ ၊ 

ခွင့်ြပမိန်အမှတ်၊ ၀၀၈၇/၂၀၁၅ှင့် ၀၀၈၈/၂၀၁၅ အရ  အေသးစားလိုင်စင်ရရှိပီးထားေသာ ဧက(၆၀)ှင့် 

စမ်းသပ်ခွင့်လိုင်စင်ေလ ာက်ထားဆဲြဖစ်ေသာ ေြမဧက(၁၈၀၀)ှင့်တက ွခွင့်ြပထားေသာ ေြမဧက(၂၄)အပါ 

အဝင် စုစုေပါင်းဧက(၁၈၈၄)ဧကှင့် ယင်းကုမ ဏီ၏လုပ်ပုိင်ခွင့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုကုမ ဏီ၏ဒါိုက်တာများြဖစ်ကေသာ ဦးစည်သူဝင်း(ဘ) ဦးစိန်ဝင်း[၁၂/ဒဂန(ိုင်) 

၀၁၉၃၉၂]ှင့် ေဒ လဝှမ်းလတ်ဂျာ(ခ)သီရ(ိဘ) ဦးလရှမ်းတန်လ  င် [၁/မကန(ုိင်)၁၈၄၅၄၃]တုိှစ်ဦးမှ လက် 

ေရာက်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း အဆိုြပကမ်းလှမ်းေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဆုံယင်း 

MYANMAR PRUKSA REAL GROUP CO.,LTD က ဝယ်ယူရန်အတွက် သေဘာတူညီသြဖင့ ်(၁၅-၆-၂၀၂၁)

ရက်ေနတွင် စရန်ေငတွချိေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သရိှိရပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ အေြခအေနများေကာင့် 

လည်းေကာင်း၊ (၁၅-၆-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ စာချပ်၏အချက်အလက်များ သတိြပချက်များကုိ ေရာင်းချသူများမှ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း ယံုကည်ပါသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဆံုယင်းမှေစာင့်ဆုိင်းလျက် 

ရိှသည်ဟု သိရိှရပါသည်။ ထိုေကာင့် SU PAN THIRI MINING CO.,LTD မှ (၁၅-၆-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ စာချပ်၏ 

ကတိြပချက်အတိုင်း ေဆာင်ရက်ပီးပါက က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စာချပ်ပါကတိအတိုင်း ေရာင်းေကးကျန်ေင ွ

များကို ေပးေချရန်အသင့်ရှိေကာင်းသိရှိရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ SU PAN THIRI MINING CO.,LTD ှင့် 

ယင်းကုမ ဏီ၏လုပ်ပုိင်ခွင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်း 

ေကးစရန်ေငွများ ေငွေချထားပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်SU PAN THIRI MINING CO.,LTD ၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်များအား အြခားမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိမု  ထပ်မေံရာင်းချခွင့၊် အငှားချထားခွင့၊် အြခားနည်းြဖင့ ်

လ ဲေြပာင်းခွင့်မရှိေကာင်း SU PAN THIRI MINING CO.,LTD ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ သ ာဦး(LL.B)     ေဒ သန်းေဆွဦး(LL.B) ေဒ သ ာဦး(LL.B)     ေဒ သန်းေဆွဦး(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၈၆၈)             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၀၉၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၈၆၈)             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၀၉၂)

၇၂လမ်း၊ ၃၂x၃၃လမ်းကား၊ ရန်မျိးလုံရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။၇၂လမ်း၊ ၃၂x၃၃လမ်းကား၊ ရန်မျိးလုံရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

Ph: 09-402733115, 09-43002197Ph: 09-402733115, 09-43002197

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်

ေကျာင်းြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ြခင်းေကျာင်းြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ြခင်း

''ေကာ်ြငာစာ''''ေကာ်ြငာစာ''
၁။  ြမန်မာုိင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်တွင် ရပ်နားထားေသာ  သင်တန်းများြဖစ်သည့် 

အမှတ်စ်(၁၃) ဒုတိယှစ်အရာရှိေလာင်း ဒီပလိုမာသင်တန်းှင့် အမှတ်စ်(၁၄) ပထမှစ် 

အရာရှိေလာင်း ဒီပလိုမာသင်တန်းများအား ၆-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင်  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ ်

ပါသည်။

၂။  သိုြဖစ်ပါ၍ အမှတ်စ်(၁၄) ပထမှစ်အရာရှိေလာင်း ဒီပလိုမာသင်တန်းသားများသည ်

ေကျာင်းအပ်ိ ေကျာင်းစားြဖစ်သြဖင့ ်(၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနအေရာက် ုံးချန်ိအတွင်း ေကာလပ်ိ၏ 

သင်တန်းဌာနခဲွသုိသတင်းပုိဝင်ေရာက်ရမည်ြဖစ်သည်။ အမှတ်စ်(၁၃)ဒုတိယှစ်အရာရိှေလာင်း 

ဒပီလိမုာသင်တန်းသားများသည် ၆-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  နနံက်(၉:ဝဝ) နာရထီက် ေနာက်မကျေစဘ ဲ

ေကာလိပ်၏သင်တန်းဌာနခွဲသို သတင်းပိုရမည်ြဖစ်သည်။

၃။    ေကျာင်းသို သတင်းပိုရာတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးပီးပါက ကာကွယ်ေဆးထိုး 

ပီးေကာင်း ကတ်ြပားှင့်အတ ူသတင်းပိုကရမည်ြဖစ်သည်။

၄။      အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက သင်တန်းဌာနခဲွ ဖန်ုး-၀၉-၄၀၃၇၃၇၉၇၀ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၃၅)၊ 

ေရ ေသွးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၉၅)၊ အကျယ်အဝန်း(၆၀'x၄၁')၊ (၂၄၆၀)

စတုရန်းေပ အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲ 

ေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးထွန်းြမင့ ်[၁၂/

ဒဂန(ုိင်)၀၁၈၇၄၀]၊ (A/ RGN-002668)ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား (မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဟန်သီစိုး(LL.B, WIPO (Switzerland)ေဒ ဟန်သီစိုး(LL.B, WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၆၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၆၃)

ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၄၃၃၆၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၄၃၃၆၀၀

ြဖစင်တဲ့ စံပယ်လို “ေဝ”“ေဝ”

ရဲရင့်တဲ့ ှင်းဆီလို “ေဝ”“ေဝ”

ဘဝရဲ လှပတဲ့ “ေအာင်”“ေအာင်” ြမင်ြခင်းေတွကို

ထာဝရပိုင်ဆိုင်ိုင်ပါေစ....

ဒီဇင်ဘာ(၃၀)ေမွးေနရှင်ေလး “ေဝေဝေအာင်” “ေဝေဝေအာင်” အတွက်

Happy Birthday Happy Birthday ပါေနာ်။

                             ချစ်သူငယ်ချင်းများှင့်ေတမိ

ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်ှစ်၏ ဘွဲကိေနာက်ဆုံးှစ်၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်ှစ်၏ ဘွဲကိေနာက်ဆုံးှစ်

သင်တန်းများှင့်သင်တန်းများှင့်

ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများ 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်းြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်တွင်  သင်ကားပိုချ 

လျက်ရှိေသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်၏ စတုတ ှစ် ေရေကာင်း 

သိပ ံပညာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲကိသင်တန်း၊  ပ မှစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲကိ 

သင်တန်းများှင့် ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများအား (၆-၁-၂၀၂၂)

ရက်တွင် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား Website www.mmu.

edu.mm ှင့် ေကျာင်းသားေရးရာဌာန ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၅၁၀၈၅၄ သို 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်တွင် အသုံးြပရန် ေအာက်ပါ 

ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

တင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

စ်                    ပစ ည်းအမျိးအမည် အေရအတွက်စ်                    ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရအတွက်

1 Pendulum Apparatus (5) Nos

2 Hooke's Law Apparatus (5) Nos

3 Adjustable Voltage Regulator(0-30V dc) (5) Nos

4 Digital Ammeter(0-10A dc) (5) Nos

5 Digital Voltmeter(0-30V dc) (5) Nos

6 Hard Disk SATA 1TB (5) Nos

7 DDR3 4GB RAM (5) Nos

8 DDR4 8GB RAM (5) Nos

9 Power Supply Unit (650 VA) (5) Nos

10 Cat5e Network Cable(300M) (1) No

11 Motherboard (5) Nos

12 2.1 Channel Speaker (2) Sets

13 Hand Tools (4)Sets

14 Centrifugal Pump with motor (1) No

15 Air Con-(2 HP, Split Type, R 410a) (9) Nos

16 Air Con-(2 HP, Foor standing Type, R 410a) (7) Nos

17 Drill Press Machine (5) Nos

18 Computer for Computational Fluid  (1) No

 Dynamics Research Multi Core 

19 Laptop (i7 10th Generation) (2) Nos

20 (a) Internal Display board 65" (2) Sets

 (b) +PC 65"

 (c) 4K LED, Mobile Bracket

 (d) 4k HD USB Camera

21 External Harddisk (1 TB) 3 Nos

22 Scanner (Smart Card) (2) Nos

23 Microphone (3) Nos

၂။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - (၃-၁-၂၀၂၂)မှ(၁၂-၁-၂၀၂၂)ထိ

၃။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့ ် - (၁၄-၁-၂၀၂၂)ရက် 

 ေနာက်ဆုံးရက်  (၁၅:၀၀)နာရီ

၄။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာှင့ ်- ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာ

 တင်သွင်းရမည့်ေနရာ  တက သိုလ်၊ သန်လျင်မိနယ်။

၅။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက ် - ဆက်သွယ်အေကာင်းကားပါမည်။

၆။ ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်သည် မည်သည့်တင်ဒါကို 

မဆို ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပြခင်းမရှိဘ ဲပယ်ဖျက်ိုင်သည်။

၇။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ုံးချန်ိအတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၀၉-၂၅၀၀၆ 

၈၈၅၅ ှင့် ၀၉-၄၂၁၀၅၆၀၀၀ သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေစာ်ဘွားကီးကန်ုးရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုေတဇလမ်း၊ 

အမှတ်(၇၃၃) ဟုေခ တွင်ေသာအလျား(     )ေပxအနံ(        ) ေပရှိ  ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အား ဦးြမင့ေ်အာင် [၁၂/အစန(ိင်ု)၀၅၄၄၄၂] ကိင်ုေဆာင်သမှူ တရားဝင် 
ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယကူာ လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေဌးလွင်[၆/
မမန(ိင်ု)၁၄၃၉၂၈]ကိင်ုေဆာင်သမှူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၄၈၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၄၈၇)
အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ အခန်း-Dအမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ အခန်း-D2၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၃၈၈၄၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၃၈၈၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၃၈၈၄၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၃၈၈၄

၃၆  
၃၂.၄

၆၉.၄
၇၁.၀၁



ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊  ၂၀၂၁

ြမန်မာေရးရာစာေစာင် အမှတ် ၁၈ထွက်ရှိြမန်မာေရးရာစာေစာင ်အမှတ် ၁၈ထွက်ရှိ
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနက 

သုံးလတစ်ကိမ်စီစ်ထုတ်ေဝေသာြမန်မာေရးရာ (Myanmar Affairs)စာေစာင ်အမှတ် 

၁၈ကို ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်ေနတွင် ထုတ်ေဝလိုက်ပါသည်။

ယခုစာေစာင်တွင ်ိုင်ငံေရးက  ၌ကိုကိုလ  င်၏ ေမတ ာတရားြဖင့်ဖွဲစည်းအပ ်

ေသာြပည်ေထာင်စ၊ု ေနဇင်လတ်၏ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ှင့ ်အမျိးသားအကျိးစီးပွား၊ 

ဟိန်းလတ်၏ ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးှင့ ်ေစာစံဖိုးသင်၊ ေဒါက်တာေအာင်မျိး၏ အစွန်း

ေရာက်မ အြပန်အလှန်ထန်ိးညြိခင်းကင်းမဲမ့ ၊ တက သိလ်ုြမတ်သ၏ူ ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးှင့ ်

ြမန်မာ့အဓိ  ာန်ကိုးချက်၊ ရဲထွန်း(သီေပါ)၏ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်းှင့် အချိးကျ 

ကိုယ်စားြပေရးေကာက်ပွဲစနစ်၊ ချစ်ိုင်(စိတ်ပညာ)၏ မျက်ေမှာက်ေခတ်ိုင်ငံေရးှင့ ်

ပထဝီိင်ုငေံရးအြမင်၊ ကိ(ုမ ေလးတက သိလ်ု)၏ အကမ်းဖက်ဆပူမူ ှင့ ်ေဒသ ရအပ်ုချပ် 

ေရး၊ ေအးသဇင်ေကျာ်၏ ၁၃၀၀ ြပည့်အေရးေတာ်ပုံစသည့ ်ေဆာင်းပါးများပါဝင်သည်။

စာေကာင်းေပမွန်က  တွင် ေဇာ်ဂျ၊ီ ဇင်မင်း၊ ေမာင်ဇနယိတို၏ ြပည်ေထာင်စေုန၊ 

လွတ်လပ်ေရးေနတိုှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ေဆာင်းပါးများ၊စီးပွားေရးက  တွင် ေကျာ်ေကျာ် 

လ  င် (SMART)ှင့် ေအာင်ုိင်ဦးတုိ၏ ေဆာင်းပါးများ၊ လူမ ေရးှင့်အေထွေထွက  တွင် 

သမားအုိ၊ ေဒါက်တာေမာင်သင်း၊ဦးသန်၊ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ညိ၊ ရန်ေကျာ် (ြမန်မာ့ုိင်ငံ 

ေရးေလ့လာသုံးသပ်သ)ူှင့် ေကျာ်ဦးတို၏ ေဆာင်းပါးများကိုေဖာ်ြပထားသည်။

ယ်ေကျးမ က  တွင် စ ာခင်၊ ေရ နန်းေမတိုကလည်းေကာင်း၊ နည်းပညာက   

တွင် ေဒါက်တာမျိးသန်တင်၊ ပါေမာက ကိုကိုေအာင်တိုကလည်းေကာင်း၊ဥပေဒေရးရာ

က  တွင် ေဒါက်တာသုေတသီ (အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒှင့ ်အာဆီယံေရးရာဌာနခွဲ၊ 

MOLA)ှင့်   ဦးသန်းေမာင်(စစ်ေတွ)၊      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတိုကလည်းေကာင်း 

အသီးသီးပါဝင်ေရးသားထားကသည်။

ြမန်မာေရးရာစာေစာင်ကုိသံုးလတစ်ကိမ်ပံုမှန်ထုတ်ေဝလျက်ရိှပီးစာေပဗိမာန် 

အေရာင်းဆုိင်များ (ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မ ေလး)ှင့်သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း 

စာအုပ်ဆိုင်တိုတွင်တစ်အုပ်လ င် (၅၅၀၀/−)ကျပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

ြမန်မာေရးရာေလ့လာေရးအဖွဲဖုန်း - ၀၁- ၈၃၈၇၅၆၈ ြမန်မာေရးရာေလ့လာေရးအဖွဲဖုန်း - ၀၁- ၈၃၈၇၅၆၈ 

ေနြပည်ေတာ်စာေပဗိမာန်- ၀၆၇- ၃၄၁၄၆၈၁ေနြပည်ေတာ်စာေပဗိမာန-် ၀၆၇- ၃၄၁၄၆၈၁

မ ေလးစာေပဗိမာန်- ၀၂- ၄၀၃၀၁၈၆ မ ေလးစာေပဗိမာန-် ၀၂- ၄၀၃၀၁၈၆ 

Email: - myanmaaffairs@gmail.com Email: - myanmaaffairs@gmail.com 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ လေူန 

ရပ်ကွက်အမှတ်-တန်ဖိုးနည်းအမ်ိရာ၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၉၆၊ 
၁၅၉၇၊ ၁၅၉၈၊ ၁၅၉၉၊ ၁၆၀၀၊ ၁၆၀၁၊ ေြမကွက(်၆)ကွက်၏ ပါမစ်အမည် 
ေပါက်မှာ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၅၆၉၅]၏အမည်ေပါက်ေြမ   
ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်(၆)ကွက်ထဲမှ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၉၆၊ 
၁၅၉၇၊ ၁၆၀၀၊ ၁၆၀၁၊ ေြမကွက(်၄)ကွက်၏ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ 
၁၂၀xအနံေပ ၁၀၀)ေြမကွက်ကို မိမိကိုယ်တိုင်တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်
ဆိင်ုပီး စမီခံန်ခဲွေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ပါသည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေဇာ်မင်းထွန်း 
[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၅၆၉၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ှင်းေဝ[၁၂/တမန 
(ိုင်)၁၂၄၄၃၅]က အပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် (၅-၁-၂၀၁၇)
ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမကွက်(၄)ကွက်အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသိရှိြခင်းမရှိဘဲ 
ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းများ မြပလုပ် 
ရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ှင်းေဝ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်ှင်းေဝ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ေမသက်(LL.B)ေဒ ခင်ေမသက်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၆၁)
အမှတ်(၉/၁၁)၊ (၁၀၃/H)၊ ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊အမှတ်(၉/၁၁)၊ (၁၀၃/H)၊ ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၄၂၆၉၇၊ ၀၉-၄၀၁၇၅၃၅၄၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၄၂၆၉၇၊ ၀၉-၄၀၁၇၅၃၅၄၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၉၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၉
 ေဒ ခင်ေအးြမင့ ်  ှင့် ေဒ ခင်မမ

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

အထက်အမည်ပါ တရားပိင ်ေဒ ခင်မမ[အမှတ်-၂၅၃၁(က)၊ ဓမ သီရိ(၂)

လမ်း၊ ဒ/၁၇ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး]ေန (ယခေုနရပ် 

လိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလို ေဒ ခင်ေအးြမင့်က "အမည်ငှားြဖင့ ်ဝယ်ယူထား 

သည့ ်ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၃၁)၊ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေြမအကျယ်ေပ 

(၂၀x၆၀)သည်   တရားလိုပိုင်ဆိုင်ေကာင်း    မ က်ဟေကညာေပးေစလိုမ ှင့် 

လက်ေရာက်ရလိုမ " ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ 

(သုိတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ 

ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်ံုး အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ (သုိတည်း 

မဟတ်ု) ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ုေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် 

၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်) (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 

ြပာသိလုဆန်း ၁၁ ရက်)ေန  မွန်းတည့မ်တိင်ုမ ီ(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်ကအမည် 

ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းအြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာေရာက် 

ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် 

တရားလုိကကည့် လုိသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမီှြပ 

လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 

သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ 

သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၂၈ ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (လ မ်းပိုပိုစိုး)(လ မ်းပိုပိုစိုး)

 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး

 ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံး ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံး

"အများသိေစရန် ေကညာြခင်း" "အများသိေစရန် ေကညာြခင်း" 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြဖြဖေကျာ ်(ဘ) ဦးေမာင်သိန်းေကျာ ်[၁၁/ရဗန(ိုင်) 

၀၅၃၈၀၉] အမှတ် (၈၀၁)၊ ရာဇဓရိာဇ် (၂၁)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ ေနထိုင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွ ေဒ ြဖြဖေကျာ်ှင့် ဦးသက်ထွန်းတုိသည် (၁၅-၉-၂၀၁၅) 
ရက်တွင် ေတာင်ဥက လာပမိနယ် တရားုံးေတာ်၌ ှစ်ဦးသေဘာတ ူတရားဝင်လက်ထပ် 
ခဲ့ပီး  အမှတ် (၃၈)၊ ဓမ သုခအတွင်းလမ်း၊ (၂/က)၊ မဂ  လာဒုံမိ နယ်တွင် ေပါင်းသင်းေန 
ထိင်ုခဲရ့ာမှ ဦးသက်ထွန်းသည် (၂-၈-၂၀၂၁) ရက်တွင် Covid-19 ကပ်ေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်ေဒ ြဖြဖေကျာ်သည် မဂ  လာဒုံမိနယ်မှ ယခလုက်ရိှေနထိင်ုရာ ေတာင်ဥက  
လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓရိာဇ် (၂၁) လမ်း၊ အမှတ်(၈၀၁)သို ေြပာင်းေရ ေနထိင်ုခဲ ့
ပါသည်။ ထိုကဲ့သို ေြပာင်းေရ စ် ဦးသက်ထွန်း သက်ရှိထင်ရှားရှိစ်က ဝယ်ယူခဲ့ေသာ 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အလယ်ေကျးရာ 
အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် (၃၀၀/ခ) (ကုန်းရာကွင်း) ဦးပိုင်အမှတ်-၂၃/၄၊ ဓနိေြမ (၃.ဝဝ)ဧက 
အပါအဝင် အြခားေသာ လယ်ေြမ၊ ခေံြမများှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများ 
ေပျာက်ဆုံးသွားေသာေကာင့ ်အဆိပုါစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများအား ေတွရိှပါက က ု်ပ်တို 
၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြဖြဖေကျာ်ထံ  ြပန်လည်အပ်ှံေပးပါရန်ှင့် ထိုကဲ့သို အပ်ှံပါက 
ထိက်ုတန်စွာ ေကျးဇူး ဆပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သုိရာတွင် အဆိပုါ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ 
အား အသုံးြပ၍ အမည်ေပါက် ေြပာင်းလြဲခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ 
အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ေဲြပာင်းြခင်းများြပလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြဖြဖေကျာ် [၁၁/ရဗန(ိုင်)၀၅၃၈၀၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ြဖြဖေကျာ ်[၁၁/ရဗန(ိုင်)၀၅၃၈၀၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ခိုင်ေဆွဝင်း (LL.B) ေဒ စုမွန်ေွးေွး (LL.M) ေဒ ခိုင်ေဆွဝင်း (LL.B) ေဒ စုမွန်ေွးေွး (LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၉)
 ေညာင်ပင်သာယာေကျးရာ၊  ရန်ကင်း(၁)လမ်း၊ သာသနာရ့ပ်ိသာရပ်ကွက်၊ ေညာင်ပင်သာယာေကျးရာ၊  ရန်ကင်း(၁)လမ်း၊ သာသနာရ့ပ်ိသာရပ်ကွက်၊
 အင်ကင်းကုန်းအုပ်စု၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊    လှည်းကူးမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ အင်ကင်းကုန်းအုပ်စု၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊    လှည်းကူးမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
 ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၃၈၃၈၉ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၄၀၀၈၉၈ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၃၈၃၈၉ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၄၀၀၈၉၈

ဦးရန်ေနာင်ကိုကို (LL.B)ဦးရန်ေနာင်ကိုကို (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၈၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၈၅၂)

ေမဃဝတီ(၆)လမ်း၊ သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ေမဃဝတီ(၆)လမ်း၊ သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက်၊
လှည်းကူးမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။လှည်းကူးမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၉၁၄၁၇၈၆ဖုန်း-၀၉-၉၇၉၁၄၁၇၈၆

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၀၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၀
ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင်သန်း(ခ) အမာဂျန်ဘီဘီ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့် ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင်သန်း(ခ) အမာဂျန်ဘီဘီ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့ ်

စပ်လျ်းသည့်အမ စပ်လျ်းသည့်အမ 

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ (၅၅)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅)၌ ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင်သန်း(ခ) အမာဂျန်ဘီဘီ၏ 

ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ     အေမွထိန်းလက်မှတ်စာထုတ်ေပးပါမည့ ်

ထတ်ုေပးပါမည့အ်ေကာင်းှင့ ်၎င်း၏တြူဖစ်သ ူဦးကိကုိုကီးက အေမဆွက်ခြံခင်း 

အက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင့ ်ဤအမ ကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ရက် 

(၁၃၈၃ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု ၃ ရက်)ေနတွင် ဆိင်ုဆိုကားနာရန် ချန်ိးဆိထုားသည် 

ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိကွုယ်လွန်သ ူေဒ ခင်သန်း(ခ) အမာဂျန်ဘဘီ၏ီ ကျန်ရစ်ေသာ 

ပစ ည်းများတွင ်အကျိးစီးပွားသက်ဆိုင်သည ်အဆိုရှိသူတိုအား အဆိုပါအမ တွင် 

၎င်းတို (လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန ်သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်) ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ 

ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၉ရက် (၁၃၈၃ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု ၃ရက်)ေန၌ မမိတိိုကိုယ်တိင်ု 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လာေရာက် 

ဆုိင်ဆုိရန်ှင့် အေမွထိန်းလက်မှတ်စာမထုတ်ေပးမီ မှတ်တမ်းများကုိ ကည့် ရန် 

အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒပဒ်ုမ -၂၈၃ှင့အ်ည ီဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက် 

ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် ံုးေတာ်က ဦးကုိကုိကီး၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်ပီးလ င်  ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင်  စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည ်

ြဖစ်သည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စိုးခွန်ြဖ)(စိုးခွန်ြဖ)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မိပတ ်(၄)

လမ်း၊ အမှတ်(၂၉)ေန ေဒ စစုမွုန် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၀၂၆၉] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကယ်စင်မိေတာ ်အိမ်ရာစီမံ 

ကိန်း၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ တိုက်အမှတ်(၁)၊ အခန်း(၇၁၆-ေအ) တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုလက်ရိှထား 

ပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှသ ူဦးဟန်ွန်[၁၄/ညတန(ိင်ု)၀၁၀၄၆၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

က အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

အား စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ၊  က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆထွသံိုြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးအပိင်ု အေရာင်း 

အဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စုစုမွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စုစုမွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မျိးဦးေအာင်မျိး

LL.B, D.B.L,D.A.PsyLL.B, D.B.L,D.A.Psy

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၀၉)

အမှတ်(၅၈)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အမှတ်(၅၈)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၉၄၂၉၀၊ ၀၉- ၄၂၁၀၄၉၇၁၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၉၄၂၉၀၊ ၀၉- ၄၂၁၀၄၉၇၁၀

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ဦးသန်ဇင်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၁၄၇၈၂]ကိင်ုေဆာင်သသူည် ရန်ကုန်မိ၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (င)ရပ်ကွက်၊ ွယ်နီ(၉)လမ်း၊ (၆၂၀-ခ)အား 

(၁၉-၅-၂၀၁၆)ရက်တွင် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းံုး၌ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 

ေကာင်း ေကညာစာချပ်အား ချပ်ဆိ၍ု ပိင်ုဆိင်ုလာပီးေနာက် ယေနအချန်ိ 

ထိ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ     အဆိုပါေြမအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

အေထေွထ/ွ အထူးကိယ်ုစားလှယ်စာများ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ထားြခင်းမရိှပါ 

ေကာင်း၊ ရှိခဲ့ပါက မူရင်းများှင့်တက ွ(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ေြဖရှင်း

ိုင်ပါေကာင်းှင့် ေြဖရှင်းမည့်သူမရှိပါက လ ဲေြပာင်းေရာင်းချေတာ့မည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်ဇင်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၄၇၈၂]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသန်ဇင်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၄၇၈၂]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း -၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂)ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း -၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်၊ ၁၄/ဘဝြမင့(်မလခိအမ်ိရာ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်၊ ၄၇/၄၀၊ ေြမကွက်တည် 

ေနရာအမှတ်(၄၇/၄၀)၊ မလိခအိမ်ရာ၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးစိုးြပည့ဟ်န်ိး[၁၀/

မလမ(ိင်ု)၂၃၇၂၃၀]၊ ေဒ ဇင်မာဝင်း [၁၀/

မလမ(ိုင်)၁၈၇၃၈၀]၊ ေဒ ဖူးဖူးထက ်

ေအာင် [၁၀/မလမ(ိုင်)၂၃၅၄၉၀]ထံမှ 

ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၆၁၈၇/၂၁ 

(၂၄-၉-၂၁)ြဖင့်ရရှိသ ူSP ဦးိုင်လင်းေဇာ ်

[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၉၄၁၂]မှပါဝါေပးသ ူ

သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် ပါဝါမုပ် 

သမ်ိးေသးေကာင်း၊ ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် 

-၃၈၃၇/၂၁ (၂၆-၁၀-၂၁)ကိုတင်ြပ၍ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 

ကူးေလ ာက်ထားြခင်းအား ေြမစာရင်း 

မှတ်ချက်ပါ(၂၀၁၇)ခုှစ်တွင် ကူးယူခဲ့ 

ေသာ ဘဏ်ေငွေချးရန်ေြမပံု၊ ေြမရာဇဝင် 

သည် မည်သည့်ဘဏ်တွင်မှ ေချးယူြခင်းမရိှဘဲ 

မိမိလက်ဝယ် ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်း 

အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမှမရိှဘ ဲေြမငှား 

ဂရန်မူရင်းှင့်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း 

များလက်ဝယ်ရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ 

အမှတ်-၁၁/၇၂၁/၂၀၂၁ (၅-၁၁-၂၁)ြဖင့် 

တင်ြပေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရား 

ဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း    ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာ”
ဒဂုံမိသစ်   (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၅)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၇၃)၊    ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၃၇၃)၊ ေရ ပုဇွန်လမ်း၊ (၄၅)ရပ် 

ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ဦးတင်ေအး(AD-023216) အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား 

အမည်ေပါက် ဦးတင်ေအး(ကွယ်လွန်)

သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ရင်ု[၁၂/မရက 

(ိုင ်)၀၈၀၈၃၇](ကိုယ်စား General 

Power-၇၃၃၅/၂၀၂၁(၁၂-၁၀-၂၀၂၁)

ရရှိသူ ေဒ ြမင့်ြမင့်စိုး    [၁၂/တကန(ိုင်) 

၀၉၀၆၅၉]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ေသစာရင်း၊ GP 

မူရင်း၊ ေဒ ရင်ုသက်ရှိထင်ရှားရှိပီး GP 

မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ေဒ ြမင့်ြမင့်စုိး၏ 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊    အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်း၊ ဦးတင်ေအး၏အေမွစားအေမွခံ 

အြဖစ် ဇနီးြဖစ်သူမိမိတစ်ဦးတည်းသာ 

ကျန်ရှိပီး အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း

ေဒ ရင်ု၏ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊  ေထာက်ခံ 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်တိုတင်ြပ၍ ပိုင် 

ဆိုင်ေကာင်း   စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့ ် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ် ေြမပုံ 

ကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက် 

အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက    လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတုိင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း     အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၂၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၄၄၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရှိသည့် ှစ်(၆၀)ေြမကွက်အမှတ-်၁၂၄၄၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရှိသည့် ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတို၏ ေြမအမည်ေပါက်များြဖစ်ကသည့် ဦးချမ်းငိမ်းေအာင်[၉/အမဇ(ိုင်) 

၀၂၀၇၃၄]ှင့ ်ေဒ ေနြခည်ေအာင်ေဌး[၉/မနမ(ိင်ု)၁၂၃၉၆၉]တိုမှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ု 

ခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်   ေရာင်းချလိုေကာင်း   ကမ်းလှမ်းရာ   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ

ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီပါေသာေကာင့ ်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်

စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

မည်သူမဆို ယခုအေရာင်းအဝယ်သေဘာတူညီချက်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါရိှသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိစာရက်စာတမ်း(မူရင်း) 

အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့် ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အထေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)

(NLK Legal Services)(NLK Legal Services)

(Ph-09-252640024)(Ph-09-252640024)

nilarwinkhin 1@gmail.com.mmnilarwinkhin 1@gmail.com.mm

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
တာေမွမိနယ်၊ မအကူန်ုးရပ်ကွက်၊ အမှတ် ၅၃၊ ၁၃၅ လမ်းေန ဦးေကျာ်စန်ိ၏ 

သားြဖစ်သ ူေမာင်ေကျာ်သူရ [၁၂/တမန(ိုင်)၁၃၂၈၁၇]သည ်မိဘများ၏ ေြပာဆို 

ဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ ခွင့်မလ တ်ိုင်ေသာ အြပအမူများေကာင် ့ရာသက်ပန် အေမွ 

ြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစ မှ လံုးဝတာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည ်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဦးေကျာ်စိန် [၁၂/တမန(ိုင်)၁၃၁၅၂၄] ဦးေကျာ်စိန် [၁၂/တမန(ိုင်)၁၃၁၅၂၄] 

မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ေရ ဘုိမိ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အေနာက်ေဈးရပ်ေန ဦးသန်းေဌးေအာင်- 

ေဒ ကည်ကည်ြမင့် တို၏သား ေမာင်သန်ဇင် [၅/ရဘန(ိုင်)၂၅၈၈၁၃]

သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ အကိမ်ကိမ် စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

ြပလပ်ုေနပါသြဖင့ ်သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ေနာက် 

ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်ကိစ အဝဝအား လုံးဝတာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပး 

မည်မဟုတ်ပါ။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

မိဘ ဦးသန်းေဌးေအာင်-ေဒ ကည်ကည်ြမင့်မိဘ ဦးသန်းေဌးေအာင်-ေဒ ကည်ကည်ြမင့်



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာနဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

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

များတွင် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ရာထူးေနရာများလစ်လပ်လျက်ရှိပါသြဖင် ့ေလ ာက်ထား 

လိုသူများသည ်ေလ ာက်လ ာများကိုနီးစပ်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များတွင်အခမဲ့

ရယူ၍ေလ ာက်ထားိုင်ကပါသည ်-

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည ်-

 (က) တည်ဆဲိုင်ငံသားြဖစ်မ ဥပေဒှင့်ကိုက်ညီေသာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

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

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

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

  တန်းဘွဲ(သိုမဟုတ်) မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးသူ

  ြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ပညာေရးဘာသာရပ်များ(ပညာေရးသေဘာတရား၊ ပညာေရးစိတ်ပညာ) 

  ှင့် သင်ြပနည်းဘာသာရပ်များအတွက် ပါရဂူဘွဲ(ပညာေရး) (သိုမဟုတ)်

  မဟာပညာေရးဘဲွ(သိုမဟတ်ု) မဟာအရည်အချင်းစစ် သင်တန်း ေအာင်ြမင် 

  ပီးသူြဖစ်ရမည်။

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

  ကာယ၊ စိုက်ပျိးေရး)ပညာေရးဘွဲရရှိပီး(သိုမဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာဖွံဖိး

  ေရးဘာသာရပ်ဘဲွရရိှပီးမဟာအရည်အချင်းစစ် ေအာင်ြမင်ပီးသြူဖစ်ရမည်။

 (င) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁)ရက်ေနတွင်သတ်မှတ်ထားေသာဘာသာရပ ်

  များ၌ ပါရဂဘဲွူရရိှပီးသမူျားြဖစ်ပါကအသက်(၄၀)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သ၊ူ 

  မဟာသုေတသနဘွဲ(M.Res)၊ မဟာပညာေရးဘွဲ၊ မဟာဘွဲ ရရှိပီးသူများ 

  ြဖစ်ပါကအသက်(၃၈)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သ၊ူဂဏ်ုထူးတန်းဘဲွ (သိုမဟတ်ု)

  မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးသူြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ် 

  ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ) ေဒသမေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများမှ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ကိုက်ညီ 

သူများသည် နည်းြပ၊ သုပ်ြပအြဖစ်  ေြပာင်းလဲတာဝန်ထမ်းေဆာင်လုိပါက  မိမိတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ြပချက်ရယူပီးနီးစပ်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

များသို တိုက်ိုက်ေလ ာက်ထား၍ စာေမးပွဲဝင်ေရာက ်ေြဖဆိုိုင်သည်။  

၄။ အြခားဝန်ကီးဌာနများမှ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများသည် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ကုိက်ညီမ  

ရှိပါက  မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည် ့ဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ 

ခွင့်ြပချက်ရယ၍ူ နီးစပ်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များသုိ တိက်ုိက်ု ေလ ာက်ထား၍ 

စာေမးပွဲဝင်ေရာက်ေြဖဆိုိုင်သည်။

၅။ ေလ ာက်လ ာပုံစံှင့်အတူေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများပူးတွဲတင်ြပရမည ်-

 (က) ပညာအရည်အချင်းအေထာက်အထားအတွက် ဘဲွလက်မှတ်ှင့် အသက် 

  အေထာက်အထားအတွက် တက သိလ်ုဝင် စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်မတိ 

 (ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ 

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

တိုင်ြဖစ်ေစ၊ အြမန်ေချာပိုြဖင့်ြဖစ်ေစနီးစပ်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များသိုေပးပို 

ေလ ာက်ထားိုင်သည်။

၇။ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ကိုက်ညီသည့် ေလ ာက်ထားသူများသည် မိမိ 

ေလ ာက်လ ာ တင်သွင်းခဲသ့ည့် သက်ဆိင်ုရာပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိများတွင် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ အစီအစ်အတိုင်းေရးေြဖစာေမးပွဲဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရမည်။ ေြဖဆိုရမည့် 

ခံုအမှတ်ှင့် ေနရာကုိသက်ဆုိင်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များတွင်ေကညာမည်ြဖစ် 

ပါသည် -

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

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

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

၈။ လူေတွစာေမးပွဲများကိုသက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များတွင ် (၁၉-၂-

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

 ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာနဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၀၇/က)၊ ရာမည(၂)လမ်း၊ (၁၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဧရယိာ(အလျားxအန)ံ ေပ(၂၀x၆၀)

အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ရှိ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေအာင် 

သန်းေအး[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၈၁၁၉၇]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် (အမှတ်စ်-၄၉၂) 

မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက် ဦးေအာင်သန်းေအးထံမှတစ်ဆင့် အဆက်စပ် 

ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ေဒ နန်းေအး [၁၂/မဘန(ိင်ု)၀၂၃၁၄၅]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူ

အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”ြဖင့်  မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င်  တရားဝင် 

လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရ်ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ ေြပာကားလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ

အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း   ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်   က ်ုပ်ထံလာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ ေဒ ပွင့်စန်းကည်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ ေဒ ပွင့်စန်းကည်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စန်းစန်းဝင်း(LL.B, DIPL)ေဒ စန်းစန်းဝင်း(LL.B, DIPL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂/၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂/၁၉)

အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉- ၇၈၀၉၇၂၄၄၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉- ၇၈၀၉၇၂၄၄၀

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ကယားြပည်နယ်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ 

အ.ထ.က(၅)၊ Grade -2 မှ (အဖ) 
ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ [၁/ကမန(ိုင်) 
၀၂၁၆၆၀]၏သမီးြဖစ်သ ူမအိမ့်စိုးန ာ 
အား မေဟသာေအာင်ဟု ေြပာင်းလဲ 
ေခ ပါရန်။                  မေဟသာေအာင်                  မေဟသာေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၉/A)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၉၇)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (၃၉/A)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၉၇)၊ ဧရိယာ 
(၄၀ ေပx၆၀ ေပ)စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ပါမစ်ေြမ၊ ေြမကွက်ှင့်ေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 
စမီကံန်ိး၊ ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနှင့ ်အိုးအမ်ိဦးစီးဌာန၊ ေြမှင့အ်ခွန်ဌာနခဲွတိုတွင် ဦးေဌးေမာင် 
SBO ၀၄၉၇၂၃ [၁၂/ဆကန(ိုင်)၀၀၀၅၂၅] အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်အား 
ဆက်စပ်စာချပ်အရ လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ှင်းေထွး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၅ 
၀၅၄]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်းှင့် မိမိသာလ င် တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက ်အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်မှ စရန်ေငွေပးအပ်ထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 
ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူများ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန်
ဦးသန်းထွန်းဦး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၂၇၇၅]ဦးသန်းထွန်းဦး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၂၇၇၅]

အမှတ်(၁၀)၊ (ဒု) ေြမာင်းကီးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၀)၊ (ဒု) ေြမာင်းကီးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၆၃၆၆၀၄၊ ၀၉-၇၉၅၄၃၉၈၂၈ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၆၃၆၆၀၄၊ ၀၉-၇၉၅၄၃၉၈၂၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၁၈၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၅၁၈၊ ၁၁- 
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 
ေဒ တင်ြမင့ ်(AC-၀၁၀၉၂၃)၊ အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ တင် 
ြမင့်(AC-၀၁၀၉၂၃)ဇနီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်
ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးလှြမင့် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၀၅၆၃၄]ထံမှ GP အမှတ် ၆၇၄၈၊ ၅-၁၀-
၂၀၂၁ ြဖင့်ရရှိသ ူေဒ ခင်ေဌးဦး [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၀၄၉၆၆]မှ ခင်ပွန်းေတာ်စပ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်း၊ ပါဝါ၊ ပါဝါ 
ကျမ်းကျနိ်ှင့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန ်
မရူင်းတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ၂ ထပ် 
အတ်ုခ၊ံ ပျ်ကာ၊ သွပ်မုိးအေဆာက်အဦရိှပီး 
ကိုယ်တိုင်ေနထိုင်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ GP 
ေဒ ခင်ေဌးဦးမှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန် 
မရူင်းတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေမာင်ချမ်းြမသူ [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၁၈၁၆]အား သားအြဖစ်မှ ေမာင်ချမ်းြမသ ူ[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၁၈၁၆]အား သားအြဖစ်မ ှ

အပီးအပိုင်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်အပီးအပိုင်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်ေန ဦးချန်သိန်း [၁၄/လပတ 

(ိုင်)၀၀၂၇၇၃]ှင့် ေဒ ကျင်ြမ[၁၄/လပတ(ိုင်)၀၀၂၇၇၄]တို၏ သားြဖစ်သူ 
ေမာင်ချမ်းြမသ ူ[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၆၁၈၁၆]သည် မဘိတို၏ ေြပာဆိဆုုံးမမ များကိ ု
လိုက်နာမ မရှိဘဲ မိဘများအား စိတ်ဆင်းရဲေစရန် အမဲတေစြပမူေဆာင်ရက ်
ေနပါေသာေကာင့် သားအြဖစ်မှ အပီးအပုိင် အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်း၊ 
ေမာင်ချမ်းြမသူှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ မှန်သမ အားလုံးှင့် ေဆာင်ရက်မ  
မှန်သမ ကိ ုမိမိတုိှင့် လံုးဝမသက်ဆုိင်ပါေကာင်း၊ မိဘများမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်း 
ေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။
ဦးချန်သိန်းှင့် ေဒ ကျင်ြမတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးချန်သိန်းှင့် ေဒ ကျင်ြမတို၏ 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၊တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊
(၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉- ၉၆၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉- ၉၆၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

 ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ စရံပ်ိငမ်ိ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၆)၊ ေြမညထီပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၄x၅၀)ေပရိှ တုိက်ခန်းကုိ အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရိှတရားဝင်ပုိင်ရှင် ဦးသန်းုိင် 

[၁၁/မဥန(ိုင်)၀၃၅၀၇၅]သို က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချ 

ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း 

(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကို တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ် ဆက်လက်ချပ်ဆုိ၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန်

B.Sc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B, DBL(စ်-၁၅၉၇၅)  BA, HGP, R.L, DBL, DML, DILB.Sc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B, DBL(စ်-၁၅၉၇၅)  BA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀ ၀၉- ၇၉၀၁၂၃၄၈၀ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀ ၀၉- ၇၉၀၁၂၃၄၈၀ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

(၇/၂၀၂၁-၂၀၂၂)(၇/၂၀၂၁-၂၀၂၂)
၁။ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွပုိက်လုိင်းလုပ်ငန်းသံုး 
ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသည-်

စ် တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည် မှတ်ချက်စ် တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် မှတ်ချက်

(က) DMP/L-001 (21-22)CAP 14", 10", 4" HFERW API 5L Grade X-42 3LPE Ks
 (MINI)(Retender) Coated Steel Line Pipe (3) Items

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကိ ုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ ်
ေငွလပ်ုငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ (ဘ  ာေရးဌာန) ေနြပည်ေတာ်တွင် လာေရာက်ဝယ်ယူိင်ုပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန 
ဝက်ဆိုဒ်(www.moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အဆိပုါအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများကိ ု(၂၀-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရတွီင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ပစ ည်းစမီဌံာန၊ ြမန်မာေ့ရနှံင့် 
သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄) ေနြပည်ေတာ်သို (လူကိုယ်တိုင)်လာေရာက်ေပးသွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း
 ဖုန်း- ၀၆၇-၄၁၁၂၀၆ ဖုန်း- ၀၆၇-၄၁၁၂၀၆



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၄၇)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၃၀၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၇)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၀၉)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')ရှိ ေဒ ခင်လှလှ(N/
OKA-၀၀၄၉၃၅)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ သီးပင ်
စားပင် အပါအဝင် ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ေဒ သတီာဝင်း[၁၂/
ဥကမ(ိင်ု)၁၇၀၈၀၅]မှ ၎င်းအြပည့အ်ဝပိင်ုဆိင်ုပါသည်ဟ ုဝန်ခလံျက် အပီး 
အပုိင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမျိးုိင် [၁၂/ပဇတ 
(ိင်ု)၀၀၅၈၀၅]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါ၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ 
အေထာက်အထားများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇယျာထွန်း(စ်-၂၈၄၆၉)ဦးေဇယျာထွန်း(စ်-၂၈၄၆၉)
(LL.B)(အထက်တန်းေရှေန)(LL.B)(အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၁၀၉၀)၊ (၁၆)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၉၀)၊ (၁၆)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၉၆၀၂၊ ၀၉-၅၀၁၆၅၈၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၉၆၀၂၊ ၀၉-၅၀၁၆၅၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ (၇)လမ်း၊ ဟသံာရပ်ိမွန် 

အိမ်ရာရိှ တုိက်အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ (၄)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ၏ Type E, No.(1)၊ 

အခန်းအမှတ်(၂၀၁)၊ ဒုတိယထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁
၂ ေပx၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း 

အပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၌ စွဲကပ်တည်ရှိသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ မှတ်တမ်းဌာနရှိ 

မှတ်တမ်းအရ အမည်ေပါက်လျက်တည်ရိှသ ူေဒ သင်းသင်းေအး [၁၂/ကမတ(ိင်ု) 

၀၆၁၈၂၃]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ(၆-၃-၂၀၂၁)ရက် ေနစွဲပါ  တိုက်ခန်းအပီးအပိုင ်

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသ ူေဒ စန်းစန်းွဲ 

(အဖ)  ဦးသိန်းကည ်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၀၅၆၇] ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်တို၏ 

မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး 

ကန်ကွက်ရန်ရှိသ ူမည်သူမဆို  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ ြပသ၍ 

က ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  သတ် 

မှတ်သည့်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်မ မရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိရှိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ခိုင်သက်ဇင် ဦးေအးဟန် B.A.(Law), ေဒ ခိုင်သက်ဇင် ဦးေအးဟန် B.A.(Law),

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

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၅၈၈/၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၄၆/၈၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၅၈၈/၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၄၆/၈၈)

တိုက်အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၃၂၉၃ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၃၂၉၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၃၅x၅၀)ေပ၊ ဧရယိာ(၀.၀၄၀)ဧက၊ (၁၇၅၀)စတရုန်း 
ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 
စမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင် ယခေုရာင်းချသြူဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ညိ(ခ) 
ပတ ြမားခင်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၁၁၆၁]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားထားပီး ၎င်းမှ အဆိပုါေြမကွက် 
ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား မိမိတစ်ဦးတည်းအမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း၊ 
ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ 
ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက်  အဆိုပါေြမကွက်၏       
ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက ်
ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ ခိုင်လုံေသာ စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်း 
မြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဥမ ာဖိးေဒ ဥမ ာဖိး

LL.BLL.B
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)

အမှတ်(၁၈)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၈)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ မိတ်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၉၄၂)ေပ တွင ်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် အမှတ်(၁၉)ဟုေခ တွင် 
ေသာ ှစ်ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၏ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၉ေပx၅၄ေပ)ရှိ
တုိက်ခန်းှင့်ယင်းတုိက်ခန်းတွင် စဲွကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ တပ်ဆင်ပစ ည်းများ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးအား (၁) ဦးေဇာ်ဝင်း[၁၂/တမန(ိင်ု) 
၀၅၃၁၀၀]၊ (၂) ဦးမျိးမင်းထွန်း[၁၄/ဒဒရ(ိင်ု)၁၂၇၇၀၅]ှင့ ်(၃) ေဒ ြမင့ြ်မင့ခ်င်[၁၄/
ဒဒရ(ိုင်)၀၈၄၇၄၆]တိုမှ ေြမရှင်ှင့်ချပ်ဆိုထားေသာ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိ 
စာချပ်အရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
ဤအေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၆)၊ အကျယ် 

အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ  ဦးတင်ွန် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၂၆၉၄](H/RGN-၀၃၄ 

၂၈၈)အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ် 

အားလုံးအား ၎င်းထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူ

ေဒ သိဂ   ေစာ[၁၁/စတန(ိုင်)၀၀၂၂၇၃]မှ  ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ 

ြပန်လည် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကားလာသြဖင့ ်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို)ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

အများသိေစရန်ြပန်လည်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ြပန်လည်ေကညာြခင်း
(၂၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန   ေကးမုံသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၂၈)တွင်ပါရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာ 

ေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဝါဝါဝင်းကွန်ဒို၊ အခန်းအမှတ်(၇၀၃)၊ (၇-လ ာ)(A)ေန 
E.H.N ဟာဂျဟီဘီဘွလ ာတ်(ခ)ဦးေဇာ်ခင် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၈၇၅၃၅]၏ သားဦး H.N.H Mohammed 
Eilyas @ ေမာင်ေဝထွန်း၏  မဂ  လာဧည့်ခံပဲွဖျက်သိမ်းေကာင်း(အများသိေစရန်ေကညာြခင်း)ကုိ ှစ်ဦး 
ှစ်ဖက် စိတ်သေဘာထားချင်းတုိက်ဆုိင်ပီး အဆင်ေြပသွားပါသြဖင့် (၉-၁-၂၀၂၂)ရက် Strand Hotel တွင် 
မဂ  လာဧည့ခ်ပဲွံအား ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ြပန်လည်ေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားသူ    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားသူ    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
  E.H.N ဟာဂျဟီဘီဘွလ ာတ်(ခ)  ေဒ ြမတ်သက်ေအး BA,P.G.D.L,D.B.L  E.H.N ဟာဂျဟီဘီဘွလ ာတ်(ခ)  ေဒ ြမတ်သက်ေအး BA,P.G.D.L,D.B.L
  ဦးေဇာ်ခင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၇၅၃၅]         အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၂၃၆)  ဦးေဇာ်ခင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၇၅၃၅]         အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၂၃၆)
          အမှတ်(၄၀)၊ ပိေတာက်ပင်လမ်း၊           အမှတ်(၄၀)၊ ပိေတာက်ပင်လမ်း၊ 
    ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊     ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
             ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။              ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
          ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၆၉၆၃          ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၆၉၆၃

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

တိုင်းရင်းသားစာေပှင့်ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာေပှင့်ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာန

အလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊   တိုင်းရင်းသားစာေပှင့ ်

ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ဒတုယိဦးစီးမှး(လစာ န်းကျပ် 

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၆)ေနရာအတွက် ေအာက်ပါအရည်အချင်း

သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 ဒုတိယဦးစီးမှး ၆ ေနရာ တက သုိလ်တစ်ခုခုမှဘဲွရရိှပီးသူ(သုိမဟုတ်) 

ယ်ေကျးမ တက သုိလ်မှ ဘဲွတစ်ခုခုရရိှပီး 

သူ ြဖစ်ရမည်။

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 ( ခ) ေလ ာက်ထားသူသည်  ေလ ာက်လ ာတင်သည့်ေနတွင်   အသက်(၁၈)

ှစ် ြပည့်ပီး ြပင်ပပုဂ ိလ်ြဖစ်ပါက အသက်(၃၀)ှစ်  (အစုိးရဝန်ထမ်း 

ြဖစ်ပါက အသက်-၃၅ ှစ်)ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဂ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ေရးချယ်ြခင်းခရံသမူျားသည် အနည်းဆံုး(၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလက်မှတ ်ေရးထိုးိုင်ရမည်။ 

 (င) ေရးချယ်ြခင်းခံရပါက ေနရာေဒသမေရး သွားေရာက်တာဝန်ထမ်း

ေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များ ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပပါရှိရမည-်

 (က) အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

 ( ခ) ေမွးသက ရာဇ်ှင့် အသက်

 ( ဂ) လူမျိးှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

 (ဃ)  ပညာအရည်အချင်း

 ( င) မိဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

 ( စ) အိမ်ေထာင် ရှိ/မရှိ

 (ဆ) ေနရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်

(ေလ ာက်လ ာပုစံမံျားကိတုိင်ုးရင်းသားလမူျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ Facebook 

Page: Ministry of Ethnic Affairs Myanmar တွင်လည်း ေကညာထားမည ်

ြဖစ်ပါသည်။)

၄။ ေလ ာက်လ ာှင့အ်တ ူေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များ ြပည့စ်ုစွံာ(ပူးတဲွ) 

ပါရှိရမည-်

 (က) ပညာအရည်အချင်းအေထာက်အထားမိတ 

  (ဘွဲလက်မှတ်၊ ၁၀ တန်းေအာင်လက်မှတ်)

 ( ခ) ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၏ ေထာက်ခံစာမူရင်း 

(လွန်ခဲ့ေသာ တစ်လအတွင်း)

 ( ဂ) လပ်ိစာေဖာ်ြပပါေဒသတွင် အမှန်ေနထိင်ုေကာင်းှင့ ်အကျင့စ်ာရတိ  

ေကာင်းမွန်ေကာင်း  သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ 

ေထာက်ခံစာမူရင်း

 (ဃ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ မှန်

 ( င) ြပင်ပပုဂ ိလ်များအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ 

 ( စ) ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်လ င် လက်ရိှတာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဌာန၊ 

ရာထူး၊ လစာ န်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွင့်ြပမိန်မူရင်း

 (ဆ) စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွကျပ ် ၁၀၀၀ ေပးသွင်းထားသည့ ်ချလန်မူရင်း

 ( ဇ) ပတ်စ်ပိုဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ (လွန်ခဲ့ေသာ (၆)လခန် )

  (ဓာတ်ပံုေကျာဘက်တွင် အမည်ှင့် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ် 

ေရးသားရန)်

၅။ စာေမးပဲွဝင်ေကးကျပ် ၁၀၀၀/- (ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ)ကိ ုမိနယ်များမှ 

ေလ ာက်ထားသူများသည် မိမိတိုမိနယ်များရှ ိ  ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ(်ုံးခွဲ)

များတွင် ဘဏ်ေငလွ ဲလက်မှတ်ြပလပ်ု၍ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်(ေနြပည်ေတာ်) 

ေငွစာရင်းအမှတ(်MD-013545) သို ေပးသွင်းရမည်။

၆။ ေလ ာက်လ ာများကိ ုတိင်ုးရင်းသားလမူျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ် 

(၁၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သို (၂၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ ုံးချနိ်အတွင်း ေနာက်ဆုံး 

ထားေပးပို ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်သည်။ 

၇။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ေရာက်ရှိလာေသာ  ေလ ာက်လ ာများ၊ 

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့ ်မကိက်ုညသီမူျား၊ ပူးတဲွတင်ြပရမည့ ်စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမြပည့်စံုသူများကုိ ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

ေရးေြဖစာေမးပဲွေအာင်ြမင်သမူျားကိ ုလေူတွစစ်ေဆးမ ြပလပ်ုပီး လေူတွစစ်ေဆး 

ြခင်းကိ ုေဆာင်ရက်ရာ၌ ယ်ေကျးမ တက သိုလ်မှ ဘွဲရရှိသူများကိ ုကြပြခင်း၊ 

သီဆိုြခင်းှင့် တီးခတ်ြခင်းများကိုပါ လက်ေတွစစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၈။ ေြဖဆုိခွင့်ရသူများ၏ အမည်စာရင်း၊ ခံုအမှတ်၊  ေြဖဆုိမည့်ေနရက်ှင့် ေနရာ 

များကုိ တုိင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၁၄)၊ ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

တိင်ုးရင်းသားစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာနေကာ်ြငာသင်ပန်ုး၊ Website: moea.

gov.mm ှင့် Facebook Page: Ministry of Ethnic Affairs Myanmar တိုတွင် 

ေကညာေပးထားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

၉။ ေလ ာက်ထားသသူည် ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆိရုမည်။ ေရးေြဖစာေမးပဲွတွင် 

ေအာက်ပါဘာသာရပ(်၂)ခုကို ေြဖဆိုရမည-်

 (က) အဂ  လိပ်စာ (ခ) အေထွေထွဗဟုသုတ

၁၀။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက    တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

တိုင်းရင်းသားစာေပှင့်ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၁၄)၊ ေနြပည်ေတာ် 

ဖုန်း(၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၆) သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုနး်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မိေဟာင်း(၅)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၃)၊ (၅)ထပ်တိုက်မှ 

တတိယထပ(်၄-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၆x၅၃)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို လက်ဝယ ်

ပိုင်ဆိုင်သည့် ေရာင်းချသ ူဦးမူကေရဇာ (ခ) ဦးြမသိန်း[၁၂/လမန(ိုင်)၁၆၆၁၄၂]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွေဒ မူမူြမင့် 

[၈/မလန(ိုင်)၀၈၀၈၂၂]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 

ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၁၀)ရက်အတွင်း         

က ်ုပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L)ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၆၉၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၆၉၀)

အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉-၄၅၄၅၄၅၂၂၁အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉-၄၅၄၅၄၅၂၂၁

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ေနာင်ချိမိ၊ အ.ထ.က(၁)၊ Grade 

-11 မှ ေမာင်ထွန်းထွန်းလင်း၏ ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးမင်းိုင်[၁၃/နခတ 

(ိုင်)၀၅၃၂၂၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးမင်းိုင်ဦးမင်းိုင်

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝန 
သဒိ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ 
၁/ဥတ ရသရီေိြမာက်ရပ်၊ သဇင်-၁လမ်း၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်ဥ-၇၂၉၁)၊ ဦးကိုတူး၊ 
အဖအမည်၊ ဦးတင်သိန်း[၁၃/ကလတ 
(ိုင်)၀၂၅၅၉၅] အမည်ေပါက် ပါမစ် 
ေြမကွက်၏ ေြမကွက်ေနရာချထားေပး 
သည့်လက်မှတ်မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါသြဖင့် ဦးကုိတူး၊ အဖအမည်၊ ဦးတင် 
သန်ိး[၁၃/ကလတ(ိင်ု)၀၂၅၅၉၅]မှ ေြမ 
ကွက်ေနရာချထားေပးသည့ ်လက်မှတ် 
မိတ ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ ၊  အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်းမိတ ၊  ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာမူရင်း၊ ဝန်ခံ 
ကတိြပ ချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ ်
ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံချက်မူရင်းများ  တင်ြပပီး 
ေြမကွက်ေနရာချထားေပးသည့် လက် 
မှတ်မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန် ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများ 
အေနြဖင့် တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမန်ိဒကီရမီျား 
အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် 
မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က် 
မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း   လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
ဌာန၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 
ေြမကွက်ေနရာချထားေပးသည့် လက် 
မှတ် မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဥပေဒှင့်အညီ ကုမ ဏီ၏အစုရှယ်ယာဥပေဒှင့်အညီ ကုမ ဏီ၏အစုရှယ်ယာ

မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်းမတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်း
ြမန်မာိင်ုငေံကျာက်ထတ်ုလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး အများှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက် (Myanmar Quarry-Infrastructure 

Development Public Company Limited)ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ ်

(၁၂၂၇၄၃၉၁၈)သည် ကုမ ဏီ၏ အစုရှယ်ယာမတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်း

အား အတည်ြပအစည်းအေဝးတစ်ရပ်ကျင်းပပီးစီး သေဘာတူ အတည်ြပ 

ပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အစရှုယ်ယာမတည်ရင်းီှးေငကွျပ်သန်ိး(၄၅၀,၀၀၀,၀၀၀/-)

(ကျပ်သိန်းေလးေထာင့်ငါးရာတိတိ)မှ (၅၀%)ြဖစ်ေသာ ကျပ်သိန်း(၂၂၅, 

၀၀၀,၀၀၀/-)(ကျပ်သိန်းှစ်ေထာင့်ှစ်ရာ့ငါးဆယ်တိတိ)သို ေလ ာ့ချမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများ  ဥပေဒပုဒ်မ-၁၁၆  ပုဒ်မခွဲ(ဈ)အရ 

အများြပည်သူသို အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်မင်းေအာင်(ဥက   )ဦးေဇာ်မင်းေအာင(်ဥက   )

Myanmar Quarry-InfrastructureMyanmar Quarry-Infrastructure

Development Public Co.,LtdDevelopment Public Co.,Ltd

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
တိုက်ကီးမိနယ်၊  ဂျိးြဖေရ 

ေလှာင်ကန်ဝင်းတွင်  ေနထုိင်ေသာ 

မသ ာထွန်း [၁၂/တကန(ိုင်)၂၂၆ 

၉၆၆]ှင့် မသ ာေထွး [၁၂/တကန 

(ိုင်)၂၂၆၉၆၇]တို၏မိခင် ေဒ စန်း 

(ခ)ေဒ စန်းစန်း [၁၂/တကန(ိုင်) 

၀၅၄၇၃၇]မှာ တစ်ဦးတည်းသာြဖစ် 

ပါသည်။

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ေကညာြခင်းြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ေကညာြခင်း
၁၀-၁၂-၂၀၂၀ရက်ထုတ်  ေကးမုံ 

သတင်းစာ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ(၂၃)ပါ 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာတွင  ်
ဦးရိှတ်ခေလာက်သီး(ခ)ဟန်လင်းေအာင် 
[၁၂/ပဘဟ(ိုင်)၀၁၀၂၁၆]အစား [၁၂/
ပဘတ(ုိင်)၀၁၀၂၁၆]ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ်  
ေပးပါရန်။

မီး သတိြပ



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၈၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ လီ(၁)လမ်း၊ အမှတ် 

(၇၄၃)၏ (၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်မှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ 
ေခါင်းရင်းြခမ်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)၏   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို           
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကမ်းလှမ်းသူြဖစ်ေသာ ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန ်
[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၃၅၈၃၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ အသွိယ်သွယ်ငမ်ိး[၈/
တတက(ိုင်)၁၅၄၅၆၄]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ် 
ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက ်ေကျာ် 
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသူရဝင်းB.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), LLM(1ဦးသူရဝင်းB.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), LLM(1stst year) year)

(Commercial Law), (WIPO) (Switzerland) (Commercial Law), (WIPO) (Switzerland) 
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)၊  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)၊  

 အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။       အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။      
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၂၄)ဟုေခ တွင်ေသာ အမှတ်(၂၄)၊ မေဟာ်သဓာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်း 

ကုန်းမိနယ်၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx၅၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧက၊ ဦးသန်  

ဇင်သက် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

ှစ်ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

တရားဝင ်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူဦးသန်ဇင်သက်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၄ 

၇၃၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်  က ်ုပ်ထံသို  

ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်     

ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သန်းြမင့်ေမာ်(LL.B, WIPO SWITZERLAND)ေဒ သန်းြမင့်ေမာ(်LL.B, WIPO SWITZERLAND)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၂၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၂၁၆)

အမှတ်(၅၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၀၈၀၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၀၈၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ငမ်ိးလမ်း၊ (ရန်ငမ်ိးအမ်ိရာ)၊ 

Housing Project(၂၀၁၁-၂၀၁၂)၊ (၄)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၊ တိုက်အမှတ်-၉/၃၊ 

စတတု ထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၄၄)ဟေုခ တွင်သည့ ်တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်အကျိးခစံား 

ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးသက်ိုင်[၉/မထလ(ိုင်) 

၀၄၁၈၅၈]မှ မိမိသာလ င် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိရိှ 

သြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်မာေသာအေထာက ်

အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 

ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အားဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၂၆၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၂၆၁)

အမှတ်(၆၂၈/က)၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၆၂၈/က)၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၅၇၀၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၅၇၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ ဝါဦးေကျာင်း(၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(က/၃၈)၊  (အလျား၂၅'xအန ံ၇၀')ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
သည့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ဦးဝင်း 
ေအာင် [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၂၀၉၃၄]ှင့ ်ဦးေဇာ်ထက်ေအာင် [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၉၀၂၆၂]တိုက 
ပိင်ုဆိင်ုထားရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ လက်ဝယ်ရိှေကာင်း၊ ေရာင်းချခွင့ရိှ် 
ေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခ၍ံ ေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအးြမတ်ဝတ်ရည်[၁၀/
ပမန(ိင်ု)၁၅၇၁၆၃]မှ ဝယ်ယပူါသြဖင့ ်ေရာင်းေကးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။

 အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားမူရင်းတိုှင့ ်တကွ က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါရှိပီး (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၈၄/၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၈၄/၂၀၂၁)
အမှတ်(၆၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ုံးခန်းအမှတ်(၅)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အမှတ်(၆၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ုံးခန်းအမှတ်(၅)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် 
ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-09-428211112, 09-768211112ဖုန်း-09-428211112, 09-768211112

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ် ကိုြမတ်သ ူ[၁၂/မဂဒ 

(ိုင်)၀၉၉၁၀၈]၏ PASSPORT NO. 

ME 229610 သည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။        ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၆၂၈၁ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၆၂၈၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 ဦးခန်မင်းညိ [၉/ကပတ(ိုင်) 

၂၆၁၂၉၀]ကုိင်ေဆာင်ေသာ သေ  ဘာသား 
လက်မှတ်များ BST, EDH, DSD, SSA 
သည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှ 
ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-09-794763343ဖုန်း-09-794763343

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်ဥယျာ်အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်ဥယျာ်အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊

  ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လပ်ိကန်လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၇)၊  ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လပ်ိကန်လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၇)၊

 အခန်းအမှတ်(၅၀၂)ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦ၏ (၅-လ ာ)၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၂)ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦ၏ (၅-လ ာ)၊

 စတုတ ထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၇၅၀)စတုရန်းေပ အကျယ်ရှိ  စတုတ ထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၇၅၀)စတုရန်းေပ အကျယ်ရှိ 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်

အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ  အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ရီရီစန်း [၁၂/တတန 

(ိင်ု)၀၆၁၂၈၃]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငမွျား၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည့် စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို 

လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးြမင့်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၇၃၅၈)ေဒ ေအးေအးြမင့(်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၇၃၅၈)

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

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ြမခွာညိအိမ်ရာ၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇/အေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမဧရိယာ-၀.၁၁၄ 

ဧက၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၅၉'၆"x အနံ၈၃'၆")၊ စတုရန်းေပ(၄၉၆၈)ရှိ ဂရန် 

ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် 

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးခင်ေမာင်ဝင်း [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၃၂၃၃] အမည်ြဖင့ ်

မှတ်သားထားရိှသည့် ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမေပ တွင်တည်ရိှသည့် အေဆာက် 

အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမကွက်ှင့် အိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို

ကို ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက သတင်းစာပါ ေကာ်ြငာသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 

အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ   အေထာက်အထားမူရင်းှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ဦးြမင့်သိန်း(ေအာင်) LL.B,D.I.L,DA Psy,ဦးြမင့်သိန်း(ေအာင်) LL.B,D.I.L,DA Psy,

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၅၀)

အမှတ်(၉၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၄၉)လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၉၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၄၉)လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၅၁၃၂၊ ၀၁၈-၂၉၇၇၈၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၅၁၃၂၊ ၀၁၈-၂၉၇၇၈၀

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဗ လလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂၆)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဗ လလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၂၆)၊ 

ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀) ရှ ိေဒ ပံးအမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်မှ ေခါင်းရင်းြခမ်းေြမအကျယ်ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀) ရှိ ေဒ ပံးအမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်မှ ေခါင်းရင်းြခမ်းေြမအကျယ်

 ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ  ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ  ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင်

 အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာချက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာချက်
အထက်ေခါင်းစ်ပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်တုိအား ဆက်စပ် 

စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး လက်ရိှအကျိးခံစားေနေသာ ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ [၆/မအရ(ုိင်)၀၉၈၄၀၆]က ထိုအိမ် 
ှင့်ေြမအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု၎င်း(၁)ဦးတည်းသာ  အ ပ်အရှင်းကင်းစွာပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
ေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းမ ေကာင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီပီး ေရာင်း 
ေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည့ ်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦတိုှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားြဖင့ ်တရားဝင်ေပးပုိ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက ကျန်ေငွများေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်တာဝန်ေပးချက်အရ-လ ဲအပ်တာဝန်ေပးချက်အရ-
ေဒ ေဆွဇင်ထွန်း(LL.B)ေဒ ေဆွဇင်ထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၄၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၄၃)
အမှတ်(၄၀/က)၊ ပတ ြမားလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၀၂၇၄အမှတ်(၄၀/က)၊ ပတ ြမားလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၀၂၇၄

  ‘‘တီေလးဆံပင်ေပါင်းကိတ်မှန်ဆီ’’ ၊ “တီေလးကိတ်မှန်ဆီ’’  ‘‘တီေလးဆံပင်ေပါင်းကိတ်မှန်ဆ’ီ’ ၊ “တီေလးကိတ်မှန်ဆီ’’

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကျိက်ဝုိင်းဘုရားလမ်း၊ 

(ရှစ်မိုင)်၊ မိင်ေဟဝန်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၃)၊ အခန်း(၂၀၄)ေန ေဒ ဝင်းဝင်းထွန်း [၇/မလန(ိုင်)၀၆၄၈၄၂]သည် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ "တေီလးဆပံင်ေပါင်းကတ်ိမှန်ဆ"ီ "တေီလးကတ်ိမှန်ဆ"ီ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသား 

တိုကို ရန်ကုန်မိ၊ မိေတာ်စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်အမှတ်-၄/၄၇၅၂(၁၀-၁၂-၂၀၂၁) ြဖင့် မှတ်ပံု 

တင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည-်

အထက်ပါကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်ဆပံင်ေပါင်းကတ်ိမှန်ဆကီိ ုဆပံင်အတွက် အသုံးြပိင်ု 

သည့်အဆီ အစရှိသည့် ထုတ်ကုန်များအား Online မှ ေရာင်းချြခင်း၊ ဆိုင်ခန်း၊ ုံးခန်းများဖွင့်လှစ်ေရာင်းချြခင်း၊ 

လက်လလီက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ ကိယ်ုစားလှယ်ေပးြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်းတုိြဖင့် ြမန်မာုိင်ငတံစ်ဝန်းလံုးတွင် 

ထုတ်လုပ်၍ လက်လီ၊ လက်ကားြဖန် ြဖး ေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ တီေလးဆံပင်ေပါင်းကိတ်မှန်ဆီ၊ 

တီေလးကိတ်မှန်ဆီ အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်အမျိးမျိးတိုအား က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှအပ ေဈးကွက်အတွင်းြဖစ်ေစ၊ 

Online မှ ြဖစ်ေစ၊ တင်သွင်းြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်းမြပပါရန်ှင့ ်တေီလးဆပံင်ေပါင်း ကတ်ိမှန်ဆ၊ီ တေီလးကတ်ိမှန်ဆ ီ

အမှတ် အသားမပါရိှဘ ဲဝယ်ယမူ၍ိ ေရာင်းမှား၊ ဝယ်မှားြဖစ်ြခင်း၊ အတအုပြပဿနာြဖစ်ြခင်းများ အပါအဝင် တရားဝင် 

ကိုယ်စားလှယ်ရရှိထားြခင်းမရှိဘ ဲ ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ုတရားဝင ်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ ်

ဘဲ Facebook, Page, Website စသည်တိုတွင် တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ေရာင်းချြခင်းမျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန ်

သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုတိက်ုိက်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိက်ု 

၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မီှြငမ်းသွယ်ဝိက်ု၍ အတအုပ၊ ဆင်တူယုိးမှားမြပလုပ်ပါရန်ှင့် ြပလပ်ုကျးလွန်သမူျားရိှပါက 

ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင်းဝင်းထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝင်းဝင်းထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

SAYA MYINT ASSOCIATESSAYA MYINT ASSOCIATES

(GANDAWIN)(GANDAWIN)

 ဦးေအာင်သိန်းလ  င်(စ်-၅၀၅၃/၈၉) ေဒ လှလှေထွး(စ်-၁၆၄၂၇/၁၉) ဦးေအာင်သိန်းလ  င်(စ်-၅၀၅၃/၈၉) ေဒ လှလှေထွး(စ်-၁၆၄၂၇/၁၉)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

 ဦးစိုးေဇာ်ေဇာ်(စ်-၄၈၉၄၉/၁၇) ေဒ ေနြခည်စိုး(စ်-၄၉၇၇၆/၁၈) ဦးစိုးေဇာ်ေဇာ်(စ်-၄၈၉၄၉/၁၇) ေဒ ေနြခည်စိုး(စ်-၄၉၇၇၆/၁၈)

 အထက်တန်းေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈အမှတ်(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာတုိးချဲကွက်သစ် 

(ေအးသာယာရပ်ကွက်)၊ ဗဟို(၂၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(အယ်လ်-၂၅၃)၊ ေြမ 
အကျယ်အဝန်း အလျား(၄၀)ေပ x အနံ (၆၀) ေပရှိ ဦးသက်ိုင် အမည်ေပါက်ရရှ ိ
ထားေသာ ဝန်ထမ်းေနထိုင်ရန်ေြမကွက်ကိ ုအရပ်ကတိစာချပ်များအရ ဝယ်ယူ 
ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးလှမျိးေအာင် [၁၂/သလန(ိင်ု)၀၈၄၄၆၉] ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးဖိးြပည့်ေဇာ်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၈၂၈၀] 
ှင့် ေဒ ေမသူိုင် [၉/မခန(ိုင်)၂၄၃၈၁၂] မှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား၊ မူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို ယေနမှစ၍ 
(၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၂၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၂၄)
(မ/၂၀၉၉)၊နိဗ ာန်(၅)လမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊(မ/၂၀၉၉)၊နိဗ ာန်(၅)လမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၈၄၉၀၃အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၈၄၉၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေပ ေတာ်မ(ူ၁)လမ်း၊ အမှတ်  

(၂၉/ဃ)၊ ဗိုလ်ရန်ေအာင်အိမ်ရာ၊ B Type ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းအမှတ် (B-73) Right West 
(၇-လ ာ) အကျယ်အဝန်း 1206 Sqft ရိှ  ေရ၊ မီးစု ံကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းကွန်ဒိ ုတိက်ုခန်း 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်များ အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်း 
ြဖင့် လက်ရိှ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ ပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိ 
ြပသ ူေဒ သန်းသန်းေမာ် [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၇၀၀၁၁](ဘ)ဦးေသာင်းထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ဦးလ  င်မျိးေဌး[၁၂/လမန(ိုင်) ၁၄၃၅၀၄]ှင့်   ေဒ ခင်စန်းေဝ [၁၂/လမန(ြပ)ဝဝဝ၃၉၅] 
တိုက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးလ  င်မျိးေဌးှင့ ်ေဒ ခင် 
စနး်ေဝတုိထံ တုိက်ုိက်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊  က ်ုပ်ထံသုိလညး်ေကာငး် လာေရာက်   
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိရုက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးဆုံးသည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားြဖစ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေဒ ဇာနည်ေအာင်ေဒ ဇာနည်ေအာင်

LL.B,DBL,DIL, DMLLL.B,DBL,DIL, DML
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၁၈/၁၅-၆-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၁၈/၁၅-၆-၂၀၁၇)

၁၅၃၊ ၃၂- လမ်း (လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ၁၅၃၊ ၃၂- လမ်း (လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 
Ph-09-5030919, 09- 78041106Ph-09-5030919, 09- 78041106

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပရုပ်ကွက်၊ သခုမန်ိလမ်း၊ အမှတ်(၂၁)၊ (၅-လ ာ/ေအ)(ေခါင်းရင်း 

ခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂   x၅၀)ေပရှိတိုက်ခန်းကို အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်များ 

ြဖစ်ေသာ ဦးလူမင်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၁၄၀၆၅]၊ ေဒ ဝတ်ရည်သင်းေဆ ွ[၁၀/ရမန(ိုင်)၀၀၃၅၇၉]တိုသို က ်ုပ်တို၏ 

မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သမူဆိကုန်ကွက်လိပုါက 

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင် နည်းလမ်းတကျအေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးြမင့်ရီ                                          ေဒ စိုးစိုးြမင့်                                  ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ                                         ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်                                 ဦးသိန်းွန်

B.Sc,DA,HGP,R.L,DBL, DML, DIL           LL.B (စ်-၁၀၀၆၃)             BA,HGP,R.L,DBL, DML, DILB.Sc,DA,HGP,R.L,DBL, DML, DIL           LL.B (စ်-၁၀၀၆၃)             BA,HGP,R.L,DBL, DML, DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀                          ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃                     ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀                          ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃                     ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

၁
၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဒီဇင်ဘာ  ၃၀၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၉)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပ ေြမအမည်ေပါက် (ဦးွန်  
ေဆာင်)အမည်ြဖင့် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ရှိထားဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူ
ဦးရမဲင်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၄၅၆၉၉]ထံမှ ပါမစ်မိတ ြခမ်း(၂၀x၆၀)ေပကုိ ဝယ်ယူရန် 
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုမာေသာ စာ ချပ် စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ု    ဥပေဒှင့်အညီ    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ                 
 ေဒ လှြမတ်ေကျာ်(စ်-၁၀၆၈၈) ေဒ ဥမ ာထွန်း(စ်-၃၇၈၈၄) ေဒ လှြမတ်ေကျာ(်စ်-၁၀၆၈၈) ေဒ ဥမ ာထွန်း(စ်-၃၇၈၈၄)
 LL.B LL.B, D.B.L, D.I.R LL.B LL.B, D.B.L, D.I.R
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
တိုက်အမှတ်(၂၇၄)၊ အခန်း(၁)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၂၇၄)၊ အခန်း(၁)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၅၆၇၆၄၊ ၀၉-၉၅၃၄၉၉၇၉၀၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၁၆၈၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၅၆၇၆၄၊ ၀၉-၉၅၃၄၉၉၇၉၀၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၁၆၈၅

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

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ လမ်း၊ တံတား ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ လမ်း၊ တံတား ဒါယကာကီး

ဦးအင်လိန်ကီး(ခ) ဦးကည်ဦးအင်လိန်ကီး(ခ) ဦးကည်
အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်

 ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေတာင်တန်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၃)ေန 

(ဦးရှင်ေငါ-ေဒ သန်း)တို၏သား၊ (ေဒ ကျင်မှီ)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးမျိးေအာင်-ေဒ ေရဇင်၊ ဦးစန်းယု- 

ေဒ သ ာေဆ၊ွ ဦးေဇာ်ိင်ု-ေဒ ေမသ ာလင်း၊ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်မိုး- ေဒ သ ာြမင့တ်ို၏ဖခင်၊ 

မေရ ရည်ဝင်း၊ မချမ်းေြမသ့၊ူ ေမာင်ေအာင်သဟူန်ိး၊ မေဟမာန်ယယု၊ မြဖဇင်ေမ၊ မေအးြမတ်ိုးခင်၊ 

မခိုင်ဆုလင်း၊ မေအးသ ာခင်၊ ေမာင်ေအာင်မိုးေသွး၊ ေမာင်ေကာင်းမင်းခန် ၊ မဆုန ရိယတို၏ 

အဘိုး ဦးအင်လိန်ကီး(ခ)ဦးကည်သည ် ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ည ၉:၂၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ 

အာယုေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝး 

သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  (ေနအိမ်မှကားများ  နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင်  ထွက်ပါမည်။) 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၃-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည ်

ဆွမ်းေက းတရားနာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေသာင်းေရ ( န်မှး-ငိမ်း) ဦးေသာင်းေရ ( န်မှး-ငိမ်း) 
အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာေြမလမ်း၊ 

အမှတ်(၆၉၈)ေန ဦးေသာင်းေရ  ( န်မှး-ငိမ်း၊ ဝန်ထမ်းေရးရာဦးစီး 

ဌာန)သည် ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နနံက် ၀၀:၂၂ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 

အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနမွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန် 

သို  ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ေကာင်း  အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၃-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ 

၁၁ နာရထီ ိအထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၄၇)လမ်း(အေပ ဘေလာက်)၊ 

အမှတ်(၁၆၄)၊ (၃-လ ာ)(ဒတုယိထပ်) (ဝဘဲက်အခန်း)တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ဆက်စပ် 

စာချပ်အရ လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ေထွးေထွးရ ီ [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၇၁၉၈]ထံမှ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။ ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သ ာ(LL.B) ဦးေဇာ်မျိးဝင်း(LL.B)ေဒ သ ာ(LL.B) ဦးေဇာ်မျိးဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ-်၁၅၇၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၀၈)

ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၃၆၆၃ ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၉၁၇၁၁၄ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၃၆၆၃ ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၉၁၇၁၁၄

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ 

ဓမ စိ ာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၁၂)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပx ၆၀ ေပ)ရှိ 

ဦးေအာင်ကိင် [၇/ညလပ(ိုင်)၀၈၅၆၃၇]အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ေဒ ဥမ ာသိန်း [၇/မလန(ိုင်)၀၀၂၀၁၇]ပါ-၃ ဦးထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိစ ီစိုး(LL.B, D.B.L, D.I.L)ေဒ အိစ ီစိုး(LL.B, D.B.L, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၀)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၁၀၇၂၆၁ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၁၀၇၂၆၁

အများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အေရှပိုင်းခိုင်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၅၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 

(၄၀ ေပx၆၀ ေပ)၊ ေြမပိင်ုရှင် ေဒ ြမေက ၏ေြမကွက်ေပ တွင် ကန်ထိက်ုတာ ဦးမင်းမင်းေဇာ် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၀၄၇၉၁]က တာဝန်ယေူဆာက်လပ်ု 
ထားေသာ(၂)ခန်းတဲွ(၆)ထပ် RC အေဆာက်အအံု၏ (တတိယထပ်-ေအ) (၄-လ ာ) လက်ဝဲဘက်ခန်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၇ ေပx၅၄ ေပ)ရိှ တုိက်ခန်း 
(၁)ခန်းှင့် ကိုယ်ပိုင်ေရေမာ်တာ၊ ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ကန်ထိုက်တာ ဦးမင်းမင်းေဇာ်ထံမ ှ
(၁၅-၈-၂၀၁၅)ရက်တွင် “တိုက်ခန်းအေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်အပီးအပိုင ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်ချပ်ဆို၍ ေဒ ေအးေအးမွန်(ဘ) ဦးသန်းထွန်း 
[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၀၈၂၂၉]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယ၍ူ လက်ေရာက်ရရိှသည့အ်ထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအား ဥပေဒှင့အ်ည ီစမီခံန်ခဲွလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခကံတြိပေရာင်းချလာသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးမျိးေဇာ်ဝင်း (ဘ) ဦးဝင်းစန်ိ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၇၃၈၄၇]မှ အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုသည့်စာရက်စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပ၍ လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သတင်းစာမှြဖစ်ေစ၊ စာြဖင့်ြဖစ်ေစ 
က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ုပီး ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်အားပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

ဦးမျိးေဇာ်ဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးမျိးေဇာ်ဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ေမလ  င် (LL.B, D.B.L, Dip in English)ေဒ ခိုင်ေမလ  င် (LL.B, D.B.L, Dip in English)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၁၆/၂၀၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၁၆/၂၀၁၁)

တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄-ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄-ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၈၄၇၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၈၄၇၂

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးသန်းလ  င်(တက သိုလ်သခ  )ဦးသန်းလ  င်(တက သိုလ်သခ  )

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
ြမန်မာုိင်ငံ စာေရးဆရာအသင်း၊ဗဟုိအမ ေဆာင်ေကာ်မတီဝင် 

ဦးသန်းလ  င်(တက သိုလ်သခ  )သည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင ်
ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရပါသြဖင့ ် မိသားစုှင့ ်ထပ်တူ 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်းြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ

အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး - ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ ်

ေရးပိင်ုရှင် (ဒဥုက   ၊ ြမန်မာိင်ုငတံိင်ုးရင်းေဆးဆရာအသင်း-ဗဟိ)ု 

၏ မိခင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင် ေနအိမ်၌  

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း   သိရှိရပါသြဖင့ ် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်

ထပ်တူ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။                  

  ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း(ဗဟို)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ
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။                                    ဦးထွန်းေရ -ေဒ သင်းသင်းေဆ ွ

ထွန်းေရ ဝါ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ
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။                                          ဦးကည်စိုး-ေဒ ေဌးေဌးရီ

ေကသီပန်တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ
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။                                         

မှန်ချိတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ
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။                                     

စ ီပရေဆးမိသားစု

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ် တရားုံးေတာ်လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ် တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၅၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၅
Sunshine Milestone Construction Services Co.,Ltd ှင့် ဦးသန်းြမင့်
(၎င်းကုမ ဏီ၏ ကိုယ်စား ဦးဇင်မင်းထွန်း)
      (တရားလို)  (တရားပိင်)      (တရားလို)  (တရားပိင)်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး) မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ် 
လမ်းသွယ် (၁)လမ်း၊ အမှတ်(၇၈၂)ေန  တရားပိင် ဦးသန်းြမင့ ်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိ 
သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိ ုSunshine Milestone Construction Services Co.,Ltd 
(၎င်းကုမ ဏီ၏ ကိုယ်စား ဦးဇင်မင်းထွန်း)က “ကွန်ကရစ်ဖိုးကျန်ေငွ (၇,၅၅၈,၀၀၀) “ကွန်ကရစ်ဖိုးကျန်ေင ွ (၇,၅၅၈,၀၀၀) 
(ကျပ်ခနုစ်ဆယ့်ငါးသိန်းငါးေသာင်းရှစ်ေထာင်တိတိ)ှင့် နစ်နာေကး ေငွကျပ် (၁,၄၄၂,၀၀၀) (ကျပ်ခနုစ်ဆယ့်ငါးသိန်းငါးေသာင်းရှစ်ေထာင်တိတိ)ှင့် နစ်နာေကး ေငွကျပ် (၁,၄၄၂,၀၀၀) 
(ကျပ်တစ်ဆယ့်ေလးသန်ိးေလးေသာင်းှစ်ေထာင်တတိ)ိ အပါအဝင် စစုေုပါင်း ေငကွျပ် (ကျပ်တစ်ဆယ့်ေလးသန်ိးေလးေသာင်းှစ်ေထာင်တတိ)ိ အပါအဝင် စစုေုပါင်း ေငကွျပ် 
(၉,၀၀၀,၀၀၀) (ကျပ်သန်ိးကိုးဆယ်တတိ)ိရလိမု ” (၉,၀၀၀,၀၀၀) (ကျပ်သိန်းကုိးဆယ်တိတိ)ရလုိမ ” ရလုိေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆို 
သည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ  ၂၈ ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၂ ရက်) ေနမွန်းမတည့်မီ 
(၁၀:ဝဝ) နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်
ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင်  အထက်ပါေနရက်တွင်  သင်မလာေရာက ်
ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ် ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်
တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်
စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့် 
ကိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာ တင်သွင်းလိ ု
လ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ပွင့်ြဖြဖ) (ပွင့်ြဖြဖ)
 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၄) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၄)
 လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

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

ေဒ စမ်းယ်(ရမ်းဗဲ)ေဒ စမ်းယ်(ရမ်းဗ)ဲ

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်ေန (ဦးေရ သာ-ေဒ ခင်ြမင့)်တို၏ သမီးေခ းမ၊ 

ရန်ကန်ုမိ၊ ြပည်ေထာင်စရုပ်ိမွန် အမ်ိရာ၊ စန်ိပန်းလမ်း၊ အမှတ်(၇)ေန ဦးြမင့ေ်ရ ၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဇနီး၊ (ဦးဘခန် )-ေဒ ခင်ေရ ၊ ဦးခင်ေမာင်ေထွး-(ေဒ တင်ေရ )၊ ဦးတင်ေရ - ေဒ ခင် 

လှဝင်း၊ သမားေတာ် ဦးဘိုကီး-ေဒ သန်းသန်း၊ ဦးေရ တိုး-ေဒ ချိချိစန်း၊ ဦးေအာင်တိုး-

ေဒ သဇင်၊ ဦးစံေရ ြမင့်-ေဒ စုစုလွင်တို၏ချစ်လှစွာေသာ ညီမ/အစ်မ၊ ကိုေကျာ်မျိးခန်-

မြမင့သ် ာေအာင်၊ ကိုဖိးေဝြမင့၊် မဇင်မာြမင့တ်ို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး၊ မဆရုတထီက်၊ 

မြပည့်စုံရှငး်သန်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားကီးသည် ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) 

နံနက် ၂:၀၂ နာရီတွင် Grand Han Thar ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၁-၁၂-

၂၀၂၁(ေသာကာေန )  မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မ ှ ေရေဝးသုသာန်သို 

ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ စမ်းယ်(ရမ်းဗဲ)ေဒ စမ်းယ်(ရမ်းဗ)ဲ
အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲမိ၊ အမှတ်(၂)၊ ေရ တုံးရပ်ကွက်ေန ေရ ပန်းတိမ်ဆရာကီး 

(ဦးဘိုးသာဦး-ေဒ ေစာ)ုတို၏သမီး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ြပည်ေထာင်စရုပ်ိမွန် အမ်ိရာ၊ စန်ိပန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၇)ေန ဦးြမင့်ေရ ၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးေသာင်းေဝ-ေဒ စန်းရီ၊ ဦးေအာင်စိုး-

ေဒ စမ်းကည်၊ ဦးစံေရ ေအာင်-ေဒ ခင်ဝင်းကည်၊ ဦးေကျာ်သန်း-ေဒ ရီရီေထွးတုိ၏ ချစ်လှ 

စွာေသာ ညမီ/အစ်မ၊ ကိေုကျာ်မျိးခန်-မြမင့သ် ာေအာင်၊ ကုိဖိးေဝြမင့်၊ မဇင်မာြမင့်တုိ၏ 

ချစ်လှစွာေသာမခိင်၊ မဆရုတထီက်၊ မြပည့်စံုရှင်းသန်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘွားဘွားကီး 

သည် ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၂:၀၂ နာရီတွင် Grand Han Thar ေဆးုံကီး၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၁-၁၂-၂၀၂၁(ေသာကာေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေရေဝးအေအး 

တိက်ုမှ ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်ဂသွူင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

လ ပ်စစ်ကို ေခ တာသုံးစွဲြခင်းြဖင့ ်မီတာခများများ ကျသင့်ြခင်းမ ှေရှာင်ရှားပါ



ဒီဇင်ဘာ   ၃၀၊   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

ကရင်ြပည်နယ် ေလးေက့ေကာ်မိသစ်တစ်ဝိုက် ထိေတွတိုက်ပွဲများေကာင့် ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနသည့် 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်၊ လိုအပ်သည်များ ကူညီေဆာင်ရက်

ချင်းြပည်နယ် တီးတိန်မိနယ် ေဆွာင်းပီးေကျးရာေန 

တပ်မေတာ်သား မိသားစုဝင်များကို CDF အမည်ခံ

အကမ်းဖက်သမားများက အေကာင်းမဲ ့အတင်းအဓမ  ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၉ 

ကရင်ြပည်နယ ်  ေလးေက့ေကာ်မိသစ ်

တစ်ဝိက်ု ေရာက်ရိှေနသည့ ်NUG ှင့ ်PDF 

အမည်ခံ   အကမ်းဖက်သမားများအား 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေဖာ်ထုတ် 

ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှ စတင်၍  KNU/ KNLA 

အဖဲွမှ အကမ်းဖက်မ ကိ ုလိလုားပီး NCA 

ကိ ုပျက်စီးေစလိသုည့ ်ေခါင်းေဆာင်အချိ 

ပါဝင်ေသာအဖွဲ၊ NUG ၊  PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲများှင့်    လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များ ဒဇီင်ဘာ ၁၅ ရက်မှစတင်၍ 

ထိေတွတိုက်ပွဲများြဖစ်ပွားခဲ့ပီး အဆိုပါ 

ေဒသမှ အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား တစ်ဖက်ိင်ုင ံ

သို ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လျက်ရှိသည်။

အဆိပုါေဒသတစ်ဝိက်ုအား လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်မှစ၍ 

ြပန်လည်ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ပီး        ေဒသ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ         ရိှသည့်အတွက် 

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

တိုက်စစ်မှး လွတ်မန်းရဲ တစ်လုံးတည်းသွင်းဂိုးနဲ 

လီဗာပူးအသင်းကို လက်စတာစီးတီးအသင်း အိုင်ရရှိ
ပရီမီယာလိဂ်ပဲွစ် ၁၉ ရဲ အေကာင်းဆုံးနဲ  ဒီဇင်ဘာ 

၂၈ ရက်  ညပိုင်း  ေနာက်ဆုံးပွဲစ်အြဖစ်   ယှ်ပိင် 

ကစားခ့ဲတ့ဲ လက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ လီဗာပူးအသင်း 

တိုပွဲစ်မှာ   အိမ်ရှင် လက်စတာစီးတီးအသင်းက 

ဧည့်သည်အြဖစ ်  လာေရာက်ကစားခဲ့တဲ ့  လီဗာပူး 

အသင်းကုိ တုိက်စစ်မှး လွတ်မန်းရဲ တစ်လံုးတည်း 

သွင်းဂိုးနဲ  အိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီပွဲစ်မှာ   လက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ 

လီဗာပူးအသင်းကုိ အုိင်ရရိှခ့ဲတာေကာင့် အမှတ်ေပး 

ဇယားအဆင့်       စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 
ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၉

CDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက ချင်းြပည်နယ် တီးတိန်မိနယ် ေဆွာင်းပီးေကျးရာေန တပ်မေတာ်သား 

မသိားစဝုင်များကိ ုဒဇီင်ဘာ ၂၈ ရက် ညေနပိင်ုးတွင် အေကာင်းမဲ ့လာေရာက်ဖမ်းဆီး ေခ ေဆာင်သွားေကာင်း 

သိရသည်။                                                                                  စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၅ သို 

ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲ 

ဗိုလ်လုပွဲ ပထမအေကျာ့တွင် 

ထိုင်းအသင်း ဂိုးြပတ်ိုင်
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