
အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်  ငယ်စ်က  ကုသိုလ်ေကာင်းမ  
ြပရန် ေမေ့လျာ့ေနခဲေ့သာ်လည်း  ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာ 
အခါ သေူတာ်ေကာင်းပညာရိှတို၏  အဆံုးအမကိရု၍  မေမ ့
မေလျာ့ဘဲ   ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့်   ကီးမားေသာ 
မဂ်ဖိုလ်အကျိးကိုရိုင်၏။  ထိုသိုြပိုင်ြခင်းကို  ြမတ်စွာ 
ဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ်မူ၏။

ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

၁၃၈၂   ခုှစ်၊     ပထမဝါဆိုလဆန်း     ၁၁    ရက်၊     အဂ   ါေန။                                                                                                            Tuesday,       30      June      2020   ၁၀၀၅၉

ယေန  ဖတ်စရာ

ေရာဂါမြပန်ပွားေစဖို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက် 

ိုင်မည်ဆိုပါက ေနာက် (၁)လ၊ (၂)လေလာက် 

အတွင်းမှာ ဒုတိယအကိမ်Covid လ  င်းထြခင်းကို 

တားဆီးိုင်မည်ဟု ေမ ာ်လင့်ရေကာင်း 

ေရးသားေဖာ်ြပ

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် 
ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်ကေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်က

ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က Covid ေရာဂါြပန်ပွားမ ကို  ကာကွယ်ိုင်ဖို 

အတွက် (၂)ပတ် တစ်ကမ်ိ အေြခအေနေတကွိ ုသုံးသပ်ပီး ဆက်လက်ထန်ိးသမ်ိးထားရမယ့် 

စည်းမျ်းေတွ၊ ေြဖေလ ာ့သင့်တာေတွ၊ ြမင့်တင်သင့်တာေတွကို ဆုံးြဖတ်ရပါေကာင်း၊  

ယခုလကုန်မှာ မိမိေနအိမ်တွင် ေနထုိင်ေရး(Stay at Home) အစီအစ်ကုိ မိနယ်ေတွ 

အားလုံး ေြဖေလ ာ့ေပးိုင်ပီြဖစ်ပါေကာင်း။ 

လူစုလူေဝးြဖစ်ေစိုင်မဲ့ကိစ များကိုေတာ့  ဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားပါေကာင်း၊  

ေရာဂါမြပန်ပွားေစဖို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက ေနာက် (၁)လ၊ (၂)လ 

ေလာက်အတွင်းမှာ ဒတုယိအကမ်ိ Covid လ  င်းထြခင်းကိ ုတားဆီးိင်ုမည်ဟ ုေမ ာ်လင့် 

ရပါေကာင်း၊  ေရာဂါလက ဏာ လုံးလုံးမြပဘ ဲကူးစက်ခံေနရသူေတ ွများတာေကာင့ ်

အထူးသတိထားဖိုလိုပါေကာင်း၊  ေစျးများလိ ု အြခားသူများနဲ    အချနိ်ခပ်ကာကာ 

ထိေတွိုင်တဲ့ေနရာေတွမှာ  Mask တပ်ဖို    အထူးအေရးကီးပါေကာင်း၊   လက်ကို 

ခဏခဏေဆးဖိုလည်း မေမ့ပါနဲ ။ မေပါ့ဆပါနဲ ။

အိမ်မှာေနရတ့ဲကာလေတွအတွင်းမှာ အွန်လုိင်းအေရာင်းအဝယ်ေတွ ြမင့်မားလာ 

တယ်လို   သိရပါေကာင်း၊    လူသားေတွရဲအေြခအေနသစ်ေတွရဲ    လိုအပ်ချက်အရ 

ေြပာင်းလဲိုင်တာကိ ု ြပတာပဲြဖစ်ပါေကာင်း၊  အချိကိစ ေတွကေတာ့  ဘယ်ေတာ့မှ 

မေြပာင်းပါေကာင်း၊  ေြပာင်းသင့တ်ဲအ့ခါ ေြပာင်းဖိုလိတုာက ဘယ်ေတာမှ့ မေြပာင်းလ ဲ

ိုင်တဲ့အရာပါ။    မိမိတိုြပည်သူေတ ွ  ေြပာင်းသင့်ရင ်  ေြပာင်းိုင်စွမ်းရှိကပါေစဟ ု

ေရးသားထားသည်။

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၂၉

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်  ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်က  ေရာဂါမြပန်ပွားေစဖို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက ေနာက် (၁)လ၊ (၂)လေလာက်အတွင်းမှာ ဒုတိယ 

အကိမ် Covid လ  င်းထြခင်းကိ ုတားဆီးိုင်မည်ဟ ု ေမ ာ်လင့်ရပါေကာင်း ၎င်း၏ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်ှာမ ှယေနတွင်  ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။

  ယခုလကုန်မှာ မိမိေနအိမ်တွင် ေနထိုင်ေရး(Stay at Home) အစီအစ်ကို 

မိနယ်ေတွအားလုံး ေြဖေလ ာ့ေပးိုင်ပီြဖစ်။

  ေရာဂါလက ဏာလုံးလုံးမြပဘဲ  ကူးစက်ခံေနရသူေတွ  များတာေကာင့်  အထူး 

သတိထားဖိုလို။

  ေစျးများလို  အြခားသူများနဲ  အချနိ်ခပ်ကာကာ  ထိေတွိုင်တဲ့ေနရာေတွမှာ  

Mask တပ်ဖို အထူးအေရးကီး၊ လက်ကို ခဏခဏေဆးဖိုလည်း မေမ့ပါနဲ။ 

မေပါ့ဆပါနဲ။

စာမျက်ှာ »  ၅

တိုင်ကားေပးပိုလာေသာ မူးယစ်

ေဆးဝါးသတင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ 

ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ရရှိမ များ 

ထုတ်ြပန်

စာမျက်ှာ »  ၄

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး 

အိမ်တွင်းြဖစ် ပိတ်စှာေခါင်းစည်း 

ချပ်လုပ်မ ပိင်ပွဲတွင် 

ဆုရရှိသူများအား ဆုချးီြမင့်

စာမျက်ှာ »  ၆

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ဥပေဒများ အပုိင်း (၄) 

ဒုတိယမျိးဆက်ဥပေဒ

စာမျက်ှာ »  ၁၃

ြပည်ဝင်ခွင့်အကန်အသတ်များ 

ေြဖေလ ာ့ရန် ဥေရာပသမဂ  

လုပ်ေဆာင်



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

    

ကိုဗစ်-၁၉ မှ အကျိးရလဒ်များထုတ်ေဖာ်

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

(၃၆) ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်းအေဝးကိ ုေအာင်ြမင်စွာကျင်းပ 

ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက် အာဆယီ ံအလှည့်ကျဥက   တာဝန် 

ယူရသည့် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံက (၃၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်း 

အေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများကို ဇွန်လအတွင်း ဒါနန်းမိတွင ်

အမ်ိရှင်အြဖစ် လက်ခကံျင်းပရန် မလူကစစီ်ခဲေ့သာ်လည်း ကမ ာအံှအြပား 

တွင် ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါေကာင် ့အစည်းအေဝး 

များကို ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနတွင် video conferencing စနစ်ြဖင့် ကျင်းပခဲ ့

သည်။

အာဆယီအံေနြဖင့ ် ထပ်ိသီးအစည်းအေဝးကိ ု တစ်ှစ်လ င် ှစ်ကမ်ိ 

ပုံမှန်ကျင်းပလျက်ရှိရာ  ယခုှစ်ထိပ်သီးအစည်းအေဝးကိ ု   အာဆီယံ၏ 

ှစ် (၅၀) ေကျာ်သက်တမ်းကာလအတွင်း   video  conferencing  စနစ်ြဖင့် 

ပထမဆုံး     ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိင်ုခဲသ့ည်။    သတင်းအချက်အလက်ှင့် 

ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ  တုိးတက်ြဖစ်ထွန်းေနေသာ  ယေနကာလတွင် 

ကမ ာကီးသည် ရာကီးတစ်ရာက့ဲသုိြဖစ်လာရပီး မည်မ ေဝးလံေသာ ုိင်ငံ 

ေဒသမှြဖစ်ေစ  ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များသည ်  အေဝးမှပင ်  တစ်ိုင်ငံှင့် 

တစ်ိင်ုင ံအြပန်အလှန်ြမင်ေတွဆက်ဆံိင်ုကပီး ှစ်ိင်ုငအံကျိးစီးပွားများ 

ကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီေဖာ်ေဆာင်ိုင်ကပီြဖစ်သည်။

ယခုကျင်းပခ့ဲေသာ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင်  အာဆီယံုိင်ငံ 

ေခါင်းေဆာင်များသည်  အာဆီယံအသုိက်အဝန်းထူေထာင်ေရး၊  အာဆီယံ 

ြပင်ပဆက်ဆံေရး၊ ေြပာင်းလဲေနသည့်ေဒသတွင်း  ဗိသုကာပံုစံတွင် အာဆီယံ၏ 

အချက်အချာကျမ ကိ ုဆက်လက်ထန်ိးသမ်ိးေရး၊ ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ 

ေကာင် ့  ြဖစ်ေပ လာမည့်   လူမ ေရး-စီးပွားေရး   ထိခိုက်နစ်နာမ များှင့်   

ေနာက်ဆက်တဲွြပဿနာများကိ ု   ပူးေပါင်းရင်ဆိင်ုေြဖရှင်းေရး၊   ကိဗုစ်-၁၉ 

အလွန်ကာလတွင်       အာဆီယံ၏   ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစ ်

အတွက်    ြပည့်စုံသည့်စီမံချက်တစ်ရပ ်   ေရးဆွဲချမှတ်ေရး၊   ဒစ်ဂျစ်တယ် 

ေခတ်တွင ် အမျိးသမီးများ၏စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး စသည့်ကိစ ရပ် 

များအြပင်  ေဒသတွင်းှင့် ိုင်ငံတကာကိစ များကို  အြမင်ချင်းဖလှယ ်

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ကိဗုစ်-၁၉   ကိအုေကာင်းြပပီး ကမ ာ့ိင်ုငမံျားသည်     ဒစ်ဂျစ်တယ် 

နည်းပညာကို လက်ေတွကျကျအသုံးချ၍ ိုင်ငံများ၏ အကျိးစီးပွားကို 

ေဖာ်ေဆာင်ေနကပ ီြဖစ်သည်။ ကမ ာ့ိုင်ငံများ၊ အာဆီယံိုင်ငံများ၊ ေဒသ 

တွင်းိုင်ငံများအချင်းချင်း အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ ြမင်ေတွဆက်ဆံပီး ှစ်

ိင်ုငအံကျိးစီးပွားများကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ေနကသည်။  ြမန်မာိင်ုငတွံင်လည်း 

ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင ်ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရး၊ ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ စတ်ိဓာတ်ခွန်အားတိုးပွား 

ေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားသာမက နယ်ပယ်ေဒသအသီးသီးမှ 

ြပည်သူများှင့်ပါ ြမင်ေတွဆက်ဆံ လမ်း န်မ များေပးုိင်သည်မှာ နည်းပညာ 

ေခတ်၏တုိးတက်ြဖစ်ထွန်းလာေသာ ရလဒ်ေကာင်းများေကာင့် ြဖစ်သည်။

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး  ြမင်ေတွဆက်ဆံိုင်ေသာ video conferencing 

စနစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းပညာ  ဆက်သွယ်ေရးစနစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ိင်ုငှံင့် 

ြပည်သူအကျိးြပမည့်ကိစ အဝဝတိုကို  ေဆာင်ရက်ိုင်ကပီြဖစ်သည်။ 

ထိုအကျိးရလဒ်များကိ ုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မ  ကားခံပစ ည်း ေကာင်း 

လ င်ေကာင်းသေလာက ် အလုပ်ြဖစ်သည်ကိ ု  ြမင်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

ဖံွဖိးစ  ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ် ဆက်သွယ်ေရးစနစ်မှာ  ယခင်ထက်စာလ င် 

တုိးတက်ေကာင်းမွန်လာေသာ်လည်း  တစ်ုိင်ငံလံုးလ မ်း ခံုိင်ရန်  လုိအပ် 

ချက်များကိ ုြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ထိုေကာင် ့ိုင်ငံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးတွင ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိေရး၊ 

နည်းပညာဆက်သွယ်ေရးတိုသည ်    အေရးကီးသည့်အချက်များြဖစ်၍ 

ယင်းတုိကုိ လ မ်း ခံေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ဖံွဖိးတုိးတက်သည့်ုိင်ငံ ြဖစ်ေပ  

လာိုင်သည်။

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့်  ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊  ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးအတွက်   လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင် ့  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိေရးကိ ု

တစ်ိုင်ငံလုံးလ မ်း ခံိုင်ရန်အတွက ်         လက်ေတွအေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေနသည်ကိေုတွြမင်ရပီး ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာစနစ်များပါ လ မ်း ခံ 

တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာပါက အချန်ိမေရး၊ ေနရာမေရး တိုးတက်ဖံွဖိးေရးကိ ု

အလျင်အြမန်ေဆာင်ရက်ိုင်သည်ကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေဆာင်ရက်ချက်များက 

လက်ေတွြပသေနပီြဖစ်သည်။     နည်းပညာကို     အသုံးချိုင်ြခင်းသည ်

လက်ေတွသွားေရာက်ေဆာင်ရက်ြခင်းထက ်    ကုန်ကျစရိတ်များစွာကိ ု

ေလ ာ့ချုိင်သည့်အတွက်  ပုိလ ံလာေသာဘ  ာေငွများကို  အြခားလုိအပ် 

ေသာေနရာများတွင ်အကျိးရှိစွာအသုံးချိုင်မည်ြဖစ်သည်။

သုိြဖစ်ရာ  ကုိဗစ်-၁၉ မှရရိှလာေသာ  လက်ေတွသင်ခန်းစာများအရ 

အကျိးရလဒ်ေကာင်းများကိ ုေဖာ်ထုတ်ိုင်ပီြဖစ်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလမှ 

ကိုဗစ်-၁၉ အလွန်ကာလတွင်  နည်းပညာကိုအသုံးချပီး  လိုအပ်မှသာ 

ထေိတွေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ ပိမုိအုကျိးရိှေအာင် 

စွမ်းေဆာင်ကိးပမ်းကရမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း။      ။

ေခတ  စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေကျာ်ေဇယျာြမင့၊် ဦးေအဝမ်းစိုး၊ 

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း

သတင်းေထာက်မှး - ဦးြမင့်စိုး

ဘာသာြပန်စာတည်းများ - ဦးေဇာ်ဝင်း၊  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အကီးတန်း - ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးိုင်လင်းကည်၊ 

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊ 

  ဦးကိုမင်း၊ ေဒ စန်းယ်ဥ 

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ ခင်စုစုလ  င်၊

    ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒ မာမာစိုး

ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက ် - ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ြမသီတာ၊ ေဒ ခင်သက်မွန်ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်း၊ ဦးချစ်ေဇယျာထွန်းှင့် အဖဲွ

အီးေမးလ်ှင့် အွန်လိုင်း - ေဒ ဇာရည်မွန်၊ ဦးစည်သူလွင်ှင့်အဖွဲ

ukrÜPDtrnf tzGifhaps;

(usyf)

tydwfaps;

(usyf)

&S,f,m

apmifa&

&S,f,mwefzdk;

(usyf)

FMI  10,500   11,000      1,202     12,624,500

MTSH    3,900     3,850      1,697     6,584,800

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၉-၆-၂၀၂၀)

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

MCB   8,200   8,100         151       1,228,200

FPB 23,000 22,500         921     20,733,000 

TMH   2,850   2,850           27            76,950

EFR 2,700 2,700         103 278,100

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း ြမန်မာေငွကျပ်

(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၃၈၂.၆

( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၅၅၆.၀

( ဂ ) တုတ်  တစ်ယွမ် = ၁၉၅.၃၆

(ဃ) ထိုင်း  တစ်ဘတ် = ၄၄.၇၆၆

( င ) မေလးရှား  တစ်ရင်းဂစ ် = ၃၂၂.၆၆

( စ ) အိ ိယ  တစ်ူပီး = ၁၈.၃၁၅

(ဆ) ဩစေတးလျ  တစ်ေဒ လာ = ၉၅၀.၃၀

( ဇ ) စင်ကာပ ူ              တစ်ေဒ လာ = ၉၉၃.၁၀  

( ဈ ) ဂျပန်  တစ်ရာယန်း = ၁၂၈၉.၈

(ည) ေတာင်ကိုရီးယား  တစ်ရာဝမ် = ၁၁၅.၁၈

ေရ ေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့ ်ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၉

ရန်ကုန် (ေရ ေဈး) ၁၂၁၅၀၀၀ မ ေလး(ေရ ေဈး) ၁၂၁၅၀၀၀

စက်သုံးဆီအမျိးအစား ရန်ကုန် မ ေလး 

(က) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ  ၅၅၀/၆၀၀ ကျပ်  ၅၈၅/၅၉၅ ကျပ် 

( ခ ) ဒီဇယ် တစ်လီတာ  ၅၄၀/၅၉၀ ကျပ်  ၅၇၀/၅၈၀ ကျပ် 

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ  ၆၁၀/၆၃၀ ကျပ်  ၆၇၀/၆၉၀ ကျပ်

(ဃ) ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ  ၄၈၀/၅၃၀ ကျပ်  ၅၅၀/၅၆၀ ကျပ်

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး

ဒီဇယ် တစ်လီတာ    ၄၇၅/၄၈၀  ကျပ်  

အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ    ၄၉၀ ကျပ် 

ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ    ၄၂၅/၄၅၅ ကျပ်    

(ြမန်မာိုင်င ံစက်သုံးဆီအသင်း)

ေမာ်လမိင ်ဇွန်  ၂၉

ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မ ြမင့်တင်ေရး 

ပညာေပးအစီအစ်     အေနြဖင့် 

ေြဖာင့မ်တ်တည်ကည်မ ၊ ကျင့ဝ်တ်ှင့် 

အဂတိလိုက်စားမ     တိုက်ဖျက်ေရး 

ဆိုင်ရာ    ရည် န်းစာေစာင်များကိ ု

မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အစိုးရ 

အဖွဲဝင်များ၊   လ တ်ေတာ်ဥက   ှင့ ်

ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မ ၊ ကျင့်ဝတ်ှင့် အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ 

ရည် န်းစာေစာင်များ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်
ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ်၊    တရားသူကီးများ 

ဖတ် ေလ့လာုိင်ရန်အတွက် လ ေဲြပာင်း 

ေပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ု  ယေန  

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  မွန်ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွ  ေအာင်ဆန်းခန်းမ၌   ကျင်းပ

သည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်က  ယခလုိ ု ေြဖာင့မ်တ်တည်ကည် 

မ ၊   ကျင့်ဝတ်ှင့ ်  အဂတိလိုက်စားမ  

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ   ရည် န်း 

စာေစာင်များ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်သည့ ်

အတွက် ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်းှင့် 

ရည် န်းစာေစာင်များကိ ုေလ့လာ၍ 

စာအပ်ုပါရည်ရယ်ချက်များှင့ ်အဂတ ိ

လိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်

၏   ရည်ရယ်ချက်များကို   မိမိတို 

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ြပည်သူလူထုများ 

ပိုမိုသိရှိိုင်ေစရန ်   ထပ်မံြဖန်ေဝေပး 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    ြပန်လည် 

ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးေဇာ်ဝင်းက  ေြဖာင့မ်တ်တည်ကည် 

မ ၊   ကျင့်ဝတ်ှင့ ်   အဂတိလိုက်စားမ  

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ   ရည် န်း 

စာေစာင်များ  လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်း 

ဆိုင်ရာကိစ များှင့်စပ်လျ်း၍  အမှာ 

စကားေြပာကားသည်။ 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

ယင်းေနာက်  ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ 

အတွက် ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအးဇ ံ

ထံသို     ရည် န်းစာေစာင် ၁၈ စုံ၊   

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ဥက     ေဒ တင်အ ိ

ထံသို     ရည် န်းစာေစာင် ၃၄ စုံ၊ 

ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်     တရား 

သူကီးချပ်    ဦးခင်ေမာင်ကီးထံသို 

ရည် န်းစာေစာင် ငါးစုံ  စုစုေပါင်း 

ရည် န်းစာေစာင် ၅၇ စုကံိ ုလ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။

  သတင်းစ်

ေကျာက်ဆည ်ဇွန် ၂၉ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ဆည်မိနယ ် ကုလေကျးရာရှ ိ  ေရ ဆည်ေြမ 

မျိးေစ့ထုတ် သမဝါယမအသင်းလီမိတက်၏ အသင်းသားများက စိုက်ပျိးေရး 

ေရ ဆည်ေြမမျိးေစ့ထုတ် သမဝါယမအသင်းမှ 

မျိးေကာင်းမျိးသန်ှမ်းများ ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချ

ဆိုင်ရာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းနည်းပညာသုံး၍       အသင်းသားပိုင ်၃၅ ဧက 

ေပ တွင်  မျိးေကာင်းမျိးသန်ှမ်းများြဖစ်ေသာ  ေှွမ်း(ှမ်းနက်)၊ စန်ိြခယ်ှမ်း၊  

မေကွး (၁/၁၃) ှမ်းမျိးတုိကုိ စိက်ုပျိးခဲ့ပီး  ယခအုခါတွင်   ှမ်းရတ်ိသမ်ိးြခင်းှင့် 

ှမ်းခါြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။     အဆိုပါမျိးေကာင်းမျိးသန်ှမ်း 

များမှာ တစ်ဧကလ င် ၁၅ တင်းခန်    ထွက်ရှိပီး    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင် ့

ချတိ်ဆက်၍  တုတ်ိုင်ငံေဈးကွက်သို   ေရာင်းချရန်    စီစ်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။                                                                                ေကးမုံ



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလ င် အဓိက

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ အတည်ြပခန်ထားြခင်း
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်     ိုင်ငံေတာ်သမ တသည် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်း အကီးအမှးများကိ ုအစမ်းခန်ကာလ 

(၁)ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထားလိုက်သည-်

   အမည် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး

                                   ရာထူး၊ ဌာန

(၁) ေဒါက်တာမီမီခင် ပါေမာက ချပ်

  ကွန်ပျတာတက သိုလ်(မိတ ီလာ)

  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(၂) ေဒါက်တာေကျာ့ခင် ပါေမာက ချပ်

  နည်းပညာတက သိုလ်(မအူပင်)

  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(၃) ေဒါက်တာအိအိလ  င် ပါေမာက ချပ်

  ကွန်ပျတာတက သိုလ်(ေတာင်ငူ)

  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(၄) ေဒါက်တာသင်းသုိုင ် ပါေမာက ချပ်

  ကွန်ပျတာတက သိုလ်(ေတာင်ကီး)

  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(၅) ေဒါက်တာခင်မာလာထွန်း ပါေမာက ချပ်

  ကွန်ပျတာတက သိုလ်(ပုသိမ်)

  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(၆) ေဒါက်တာမျိးွန်  ပါေမာက ချပ်

  နည်းပညာတက သိုလ်(မုံရာ)

  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(၇) ေဒါက်တာစိုးဦး  န်ကားေရးမှးချပ်

  ကုသေရးဦးစီးဌာန

  ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

အ ရာယ်ရှိေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်စပ်လျ်းသည့်

AIPA အကံေပးေကာင်စီ၏ တတိယအကိမ် အစည်းအေဝး ကျင်းပ

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၉

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး 

အိမ်တွင်းြဖစ်  ပိတ်စှာေခါင်းစည်း 

ချပ်လပ်ုမ ပိင်ပဲွတွင်    တထွီင်ဖန်တီးမ  

အေကာင်းဆုံး   ဒုတိယဆုရရှိသူအား    

ိုင်ငံေတာ်၏   အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်မှ   

ချးီြမင့်သည့ ်    ဂုဏ်ြပဆုတံဆိပ်ှင့ ်

ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်ြခင်းှင့ ်        

ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်စခန်းများတွင ် 

စွမ်းစွမ်းတမံ  ပါဝင်ကူညီခဲ့ကသည့ ်   

ေစတနာ့ဝန်ထမ်း   အဖွဲအစည်းများ 

အား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်ပွဲ 

အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရ ီ

တွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံး အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

ဥက         ေဒါက်တာမျိးေအာင်က 

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်  Corona- 

virus Disease 2019  (COVID-19)  

ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊   ကုသေရး 

အမျိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီကို 

ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ြပည်သူများ 

၏  ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းပါဝင်မ အားြဖင့ ် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါေကာင်း၊  ကန်သတ်ေစာင့် 

ကည့်စခန်းများတွင ်  ပူးေပါင်းပါဝင်

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့်     ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများအား     ိုင်ငံေတာ်မှ 

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်  ကုသြခင်းှင့ ်

တုံြပန်ြခင်းဆိုင်ရာ  အေြခခံအချက် 

အလက်များကိ ုသိရှိေစရန် ရည်ရယ ်

ှာေခါင်းစည်း ချပ်လုပ်မ ပိင်ပွဲတွင် တီထွင်ဖန်တီးမ အေကာင်းဆုံး ဒုတိယဆုရရှိသူအား
ဂုဏ်ြပဆုတံဆိပ်၊ ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်ြခင်းှင့် ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်စခန်းများတွင်

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ်

၍     ဆင့်ပွားသင်တန်းများကိုလည်း 

မိနယ်များအလိက်ု  ဖွင့လှ်စ်သင်ကား 

ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊    ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်   ကန်သတ် 

ေစာင့်ကည့်စခန်းများတွင ် မိမိတို၏  

အချနိ်၊   လုပ်အား၊   က မ်းကျင်မ  

အကံeာဏ်များကို    အခေကးေငွ 

မယူဘဲ  မိမိတို၏ဆ အရ   အများ 

ေကာင်းကျိးအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင ် 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည့်အတွက ်

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့် ယခကုဲသ့ို 

ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာများကိ ုေပးအပ် 

ချးီြမင့် ဂုဏ်ြပရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

ဥက   က    ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခ ံ

ပုဂ ိလ်၏ ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်ေရး အိမ်တွင်းြဖစ ်   ပိတ်စ 

ှာေခါင်းစည်းချပ်လုပ်မ ပိင်ပွဲတွင ် 

တထွီင်ဖန်တီးမ  အေကာင်းဆုံးဒတုယိ 

ဆရုရိှသ ူဦးခင်ေမာင်ဝင်းအား ဂဏ်ုြပ 

ဆတုဆံပ်ိှင့ ် ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာကိ ု

ေပးအပ်ချးီြမင့်ပီး       ရင်ခွင်မဲက့ေလး 

များ ေလ ာ့ချေရးှင့် ကာကွယ်ေစာင့် 

ေရှာက်ေရးအသင်း (ေနြပည်ေတာ်)၊   

Nay Pyi Taw Covid-19 Volunteer 

Team (NCVT)၊ ေရ ြပည်ေတာ်သုိ ဆံုမှတ်၊   

ြမတ်ပါရမှီင့ ်လငူယ်ေရးရာေကာ်မတ ီ

တိုမှ  တာဝန်ရှိသူများအား  ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။ 

ယင်းေနာက်     ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီဝင်များက   ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမ     ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရှ ိ

ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်စခန်းများတွင် 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်   

ေစတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲအစည်းများ 

အား      ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။ 

ယေနကျင်းပသည့် အခမ်းအနား 

တွင်        ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ    

ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရှိ   ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း    ၂၆  ဖွဲကို  

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ   ေပးအပ်  

ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေဇာ်မင်းလွင(်ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉

အ ရာယ်ရှိေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

ှင့်စပ်လျ်းသည် ့   AIPA အကံေပး 

ေကာင်စီ၏ တတိယအကိမ် အစည်း 

အေဝး (3rd AIPACODD Meeting)ကို 

ယေနနံနက်  ၈  နာရီတွင်   Video 

Conferencing စနစ်ြဖင့်   ကျင်းပရာ 

ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်   အာဆီယံ 

ပါလီမန်များညီလာခံ (AIPA) ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေကာ်မတီဥက    ဦးေဇာ်သိန်း 

ဦးေဆာင်သည့်   ြမန်မာလ တ်ေတာ်  

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ ပါဝင်တက်ေရာက် 

သည်။

အစည်းအေဝး၌       ဗီယက်နမ် 

အမျိးသားလ တ်ေတာ်      1st Vice-

President - Mdm. Tong Thi Phong 

ှင့် AIPA အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

ချပ် Ms. Nguyen Tuong Van တိုက 

အမှာစကား ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်ြပစ်မ  

ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ုံး (UNODC) မှ 

ကိယ်ုစားလှယ်၊ မူးယစ်ေဆးဝါးဆိင်ုရာ 

အာဆီယံအဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများ 

အဖဲွ (ASOD)၏ ကုိယ်စားလှယ်တုိက  

ကိုဗစ်-၁၉ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ ကာလ 

အတွင်း    မူးယစ်ေဆးဝါးကာကွယ ်

တားဆီးြခင်း     အေြခအေနများှင့် 

အကျိးသက်ေရာက်မ များ၊ ေဒသတွင်း 

ဖံွဖိးတိးုတက်မ များှင့ ်စန်ိေခ မ များ၊  

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ်   မူးယစ်ေဆးဝါး 

ကန်ုကူးမ ှင့ ်သုံးစဲွမ တိုှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပကပီး ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံ

အလပ်ုသမား၊ မသန်စွမ်းသမူျား (War 

Invalids)ှင့် လူမ ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

က ဗယီက်နမ်ိင်ုင၏ံ မူးယစ်ေဆးစဲွမ   

ကုသြခင်းှင့် ကာကွယ်တားဆီးြခင်း 

ဆိုင်ရာ အေတွအကံများကိ ုမ ေဝခဲ့ 

သည်။ 

ယင်းေနာက်     AIPA    အဖွဲဝင် 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲများ 

အစအီမမံျားေဆာင်ရက်ြခင်း၊ နယ်စပ်  

ြဖတ်ေကျာ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း 

ှင့် သတင်းအချက်အလက်ေဝမ ြခင်း 

တိုမှတစ်ဆင့်   ှစ်ိုင်ငံ   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ၊      ေဒသတွင်းှင့် 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ   ပူးေပါင်းေဆာင် 

ရက်မ တိုကို    တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ရန ်

တိုက်တွန်းထားသည်။     ထိုေနာက် 

ဗီယက်နမ်  အမျိးသားလ တ်ေတာ်မှ  

Mdm. Nguyen Thuy Anh က နိဂုံး 

ချပ် အမှာစကား ေြပာကားသည်။  

အစည်းအေဝးသို AIPA ပူးေပါင်း 

ေကာ်မတီဝင်များ     ြဖစ်ကသည့ ်

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်  

ေဒ ေရ ေရ စိန်လတ်၊       ြပည်သူ  

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်ဦးိုင်ထူး 

ေအာင်ှင့်  လက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှး ေဒါက်တာြပည့စ်ုဝံင်းတို ပါဝင် 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။   

သတင်းစ်

က  ိုင်ငံအလိုက်  မူးယစ်ေဆးဝါး 

တိုက်ဖျက်ေရးှင့ ်    စပ်လျ်းသည့် 

စန်ိေခ မ များှင့ ်ဖံွဖိးတိးုတက်မ များ၊  

အေတွအကံများကို အြပန်အလှန် 

မ ေဝေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

ယင်းအစည်းအေဝး၌    Turning 

Words into Actions towards a 

Drug-free ASEAN Community ှင့် 

စပ်လျ်းသည့်      အဆိုမူကမ်းကိ ု

ေဆွးေွးအတညြ်ပခဲ့သည။်  အဆိုပါ 

အဆိုမူကမ်းတွင ်        “ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနစ်တွင ်ေဒသ 

တွင်း၊ ိုင်ငံတကာှင့် ကမ ာတစ်ဝန်း 

ရှိ  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်စပ်လျ်းသည့ ်

ြပဿနာများကို    ထိေရာက်စွာ 

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းိုင်ေစရန ်စွမ်းရည ်

ြမင့်တင်ြခင်းှင့ ်     နည်းပညာပိုင်း 

ဆိုင်ရာ အေထာက်အပံ့များေပးြခင်း၊ 



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ေဒ ြဖြဖငိမ်းချမ်း (ရည်ရယ်ချက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အေကာင်းဆုံး ပထမဆု)

(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကမာရတ်မိနယ)်

ဒီပိင်ပွဲကိ ု    ဝင်ပိင်ရတဲ့အေကာင်းရင်းက  ကိုယ်တိုင်က  ခိုကိုးရာမဲ ့

ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ေတွနဲ  ေမွးကင်းစကေလးေလးေတွကုိ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပး 

ေနတဲ့ လူေပါင်း ၇၀ ေလာက်ရိှတ့ဲ မိသားစုကီးကုိ ဦးေဆာင်ပီးေတာ့ ြဖတ်သန်း 

ေနရတဲက့ာလ၊ ေနထိင်ုမ ပုစံအံသစ်ေတနွဲ ဘဝမှာ တစ်ခါမှမကံဖူးတဲ ့ အခက်အခ ဲ

မျိးစုံနဲ    ြဖတ်သန်းေနရတဲ့ကာလြဖစ်တဲ့အတွက ်  စိတ်ဖိစီးမ ေတွရှိပါတယ်။ 

အလားတပူ ဲအေမစကုလည်း သန်း ၆၀ ေသာ ြပည်သေူတနွဲ  ြဖတ်သန်းေနရတာ 

ြဖစ်တဲအ့တွက် က န်မအေနနဲ  အေမအ့တွက် ခွန်အား တစ်ရပ်အေနနဲ  ဒီပိင်ပဲွကိ ု

ဝင်ပိင်ခ့ဲတာြဖစ်ပါတယ်။ အဓိကကေတာ ့ေမတ ာကို အေြခခံပးီေတာ ့ဝင်ပိင် 

ခဲတ့ာပါ။  ချစ်ြခင်းေမတ ာတစ်ခနုဲ   ပိင်ခဲတ့ာြဖစ်တဲအ့တွက်  အေမစကုိယ်ုတိင်ုက  

ဂုဏ်ြပချးီေြမာက်စကားေြပာေပးတဲ့အတွက်ေရာ၊     ဒီဆုရရှိတဲ့အတွက်ေရာ  

ဘဝမှတ်တိုင်တစ်ခုလိုပ ဲ  မေဖာ်ြပတတ်ေအာင ်  ဝမ်းသာကည်ူးမိပါတယ်။ 

အေမစုရဲ Mask ပိင်ပွဲအပီးမှာ အိမ်တွင်း Mask ချပ်လုပ်ကတဲ့သူေတ ွ အများ 

ကီးြဖစ်လာတာ  အင်မတန်ဝမ်းသာစရာေကာင်းပါတယ်။ လှဒါန်းေနတာေတေွရာ၊ 

ေရာင်းချေနတာေတွေရာ ေတွရပါတယ်။ Mask မတပ်တာထက်စာရင်ေတာ့ 

ကိယ်ုတိင်ုအမ်ိတွင်း Mask ေလးေတလွပ်ုပီး   တပ်တာပိေုကာင်းပါတယ်။ ကိဗုစ် 

က ပီးဆုံးသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။   ြပည်သူလူထုအေနနဲ    လက်ရှိကိုဗစ်ကိ ု 

ြဖတ်သန်းေနတ့ဲကာလြဖစ်ေနပါေသးတယ်။   အြဖအမည်း မသဲကဲွေသးပါဘူး။ 

အတတ်ိုင်ဆုံး Mask တပ်ပီးကာကွယ်ဖို၊ လက်ေဆးဖိုေတွက  လိုအပ်ေနပါ 

ေသးတယ်။  မေမေ့လျာေ့စချင်ဘူး။  အခဆုိရုင် အားလုံးက  ပုမှံန်လည်ပတ်သွားလာ 

ေနကပြီဖစ်တဲအ့တွက် ကိဗုစ်ကိေုမ့ပီးေတာ ့Mask မတပ်တာေတ၊ွ လက်မေဆး 

တာေတွ၊ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထိုင်တာေတ ွမလုပ်ဘူးဆိုရင ်မလိုလား 

အပ်တဲ့ ေရာဂါပျံှံမ ေတွြဖစ်မှာကိ ုစိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဒါေကာင့်  Mask တပ်တာ 

ေတွ၊  လက်ေဆးတာေတွ၊  တစ်ဦးနဲတစ်ဦး   ခပ်ခွာခွာေနထိုင်တာေတွကို 

ဆက်လက်ဆင်ြခင်လုပ်ေဆာင်ေနဖို လိုအပ်ပါတယ်။

ဦးေကျာ်သ ူ(ရည်ရယ်ချက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အေကာင်းဆုံး ဒုတိယဆု)

(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ)်

အဓကိပိင်တဲရ့ည်ရယ်ချက်က ကိဗုစ်ကာလကီးမှာ အေမစရုဲဦးေဆာင်မ ၊ 

ေအာက်ေြခအထ ိတစ်ေယာက်ချင်းစကီိ ုစိုးရမ်ိပပူန်မ ေတနွဲ စစီ်ေဆာင်ရက်ေနတဲ ့

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရးစီမံချက်ေတွမှာ က န်ေတာ်တိုကလည်း  ေဘးကေန 

တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်အားြဖည့်ချင်တဲ့စိတ်နဲ  အေမစုကို ဝိုင်းကူလိုက်တဲ့ 

သေဘာပါ။ အေမ့ကို ချစ်တဲ့စိတ်၊  ေလးစားယုံကည်တဲ့စိတ်ေတွနဲ  ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဆရုတဲအ့တွက်လည်း အေမစရုဲ အမှတ်တရလက်မှတ် 

ကေလးတစ်ခုကုိ က န်ေတာ့်ဘဝအတွက်၊ က န်ေတာ့်မျိးဆက်အတွက် ထားခွင့် 

ရသွားတဲအ့တွက် အလွန်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒလီိလုပ်ုေပးတဲအ့တွက် အများကီးကိ ု

အကျိးထိေရာက်မ ရိှတယ်။ ကမ ာေပ မှာ  ြမန်မာဆုိတာ ဘယ်ေလာက်ညီွတ် 

တယ်၊  ဘယ်ေလာက် စည်းလုံးတယ်၊    အေရးကံလာရင ်ခွဲြခားမ ေတွမရှိဘဲ 

ကိယု့်ိင်ုငသံားေတ ွအ ရာယ်ကင်းဖုိအတွက် ဝိင်ုးဝန်းကညူေီဆာင်ရက်ကတာ 

က န်ေတာ်တို ြမန်မာြပည်ပရိှဲပါတယ်။ အဒဲါက န်ေတာ်တိုအတွက် ဂဏ်ုယစူရာပ။ဲ 

Mask မတပ်တဲက့စိ က ေြပာရတာေတာ ့ေတာ်ေတာ်ခက်တယ်။ ဘာနဲဆိင်ုလည်း 

ဆိုေတာ့ နံပါတ်တစ်အချက်က  တိုင်းြပည်ရဲ  လူတန်းစားအလ ာအသီးသီးရဲ 

ဝင်ေငွနဲစားဝတ်ေနေရးအေပ   မူတည်ပါတယ်။  နံပါတ်ှစ်အချက်ကေတာ့ 

အခခုျန်ိမှာ ေရာဂါကလုံးဝေပျာက်သွားတာ မဟတ်ုဘူး။ ခဏငမ်ိေနတဲ ့အေြခအေနပရိှဲပါေသးတယ်။

သတိဝီရိယကီးကီးနဲ  ဒီအချနိ်မှာ Mask ကို ဆက်တပ်သွားသင့်တယ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလပိုင်းတွင ်ကျင်းပခဲ့သည့ ်ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး အိမ်တွင်းြဖစ ်ပိတ်စှာေခါင်းစည်း(Mask)ချပ်လုပ်မ ပိင်ပွဲတွင ်ဆုရရှိသူများအား ဆုချးီြမင့်ပွ ဲ

အခမ်းအနားကို ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံးရှ ိမဂ  လာခန်းမ၌ကျင်းပရာ ဆုရရှိသူများ၏ ရင်တွင်းစကားသံများကိ ုေရးသားေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည-်

ဥပေဒအတိင်ုး ထထိေိရာက်ေရာက် ေဆာင်ရက်ုိင်ဖုိလုိပါတယ်။ အဒဲှီစ်ချက်က 

အထုိက်အေလျာက်အဆင်ေြပမယ်ဆုိရင်ေတာ့ Mask ကစိ အဆင်ေြပသွားမှာပါ။ 

ဒါေကာင့လ်ည်း Mask တပ်ကဖိုရည်ရယ်ချက်နဲ Mask တစ်ခရုဲတန်ဖိုးေတလွည်း 

သက်သာေအာင်လုိ ဒီပိင်ပဲွကိ ုအေမစကု လပ်ုေပးတာပါ။ Mask တပ်ဖိုအတွက် 

ဥပေဒလည်း  ထုတ်ေပးထားပီးသား။  မြဖစ်မေနတပ်ဖိုလည်း ြပည်သူေတွကိ ု

ေြပာထားပီးသား။ Mask မတပ်တဲ့သူေတွကို   ဖမ်းဆီးအေရးယူဒဏ်ေပးတဲ ့

ကစိ မျိးေတကွိ ု တင်းတင်းကျပ်ကျပ်  လပ်ုမယ်ဆိရုင်ေတာ ့ အဆင်ေြပသွားမှာပါ။ 

Mask ေတကွိလုည်း က န်ေတာ့်ရဲ  ဝင်ေငရွပ်တည်မ အေပ မတူည်ပီး က န်ေတာ့် 

ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တတ်ိင်ုသေလာက် ြဖန်ေဝေပးပါတယ်။ ဒထီက်လပ်ုိင်ုေအာင်၊ 

ြဖန်ေဝိုင်ေအာင်လည်း ကိးစားသွားပါမယ်။

ေဒ ွယ်နီေအာင်(ရည်ရယ်ချက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အေကာင်းဆုံး တတိယဆု)

(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ)်

ဒီပိင်ပွဲကိ ု ဝင်ပိင်ြဖစ်ခဲ့တာကေတာ ့ ကိုဗစ်စြဖစ်တဲ့အချနိ်ကတည်းက 

ေကာ်တွန် Mask ေလးေတကွိ ုချပ်လှေနတာ၊ က န်မချပ်လှတဲအ့ထမှဲာ လူကီး 

ေတွလည်းပါတယ်။ ကေလးေတွလည်းပါတယ်။ ကေလးေတွကုိ တပ်ေစချင်တ့ဲ 

စိတ် ြဖစ်တ့ဲအခါကျေတာ့ အုပ်ကေလးေတွဖန်တီးပီးေတာ့ လှေနကျ။ က န်မ 

ရည်ရယ်ချက်ကိ ုတြခားအေမေတွပါသိပီးေတာ ့သူတိုကေလးေတွကိ ု Mask 

တပ်ေပးရမယ်ဆိရုင် ကေလးေတကွ ြငင်းဆန်မ မရိှဘနဲဲ   ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င်တပ်က 

တယ်။   အဲဒါေလးကို   မ ေဝေပးချင်တာ၊   အဲဒီအခါကျေတာ့   ဒီလို Mask 

ပိင်ပွဲလုပ်တာ က န်မအတွက် အလွန်အဆင်ေြပသွားတယ်။  ြပန်မ ေဝေပးခွင့် 

ရသွားတာေပါ့။  က န်မကိုယ်တိုင်က  ကေလးအေမတစ်ေယာက်လည်းြဖစ်၊ 

ဒီဇိုင်းနာတစ်ေယာက်လည်း   ြဖစ်တဲ့အခါကျေတာ့  တြခားအေမေတွဆီကို 

မ ေဝေပးချင်တဲ့ စိတ်ဆ ေလးနဲ  ဝင်ပိင်ြဖစ်သွားတာပါ။  ဆုကို မေမ ာ်လင့် 

ထားဘူး။ စပိင်ကတည်းက က န်မရဲလှဒါန်းေနတဲ ့အေတွအကံနဲေစတနာကိ ု

အားလုံးဆီေရာက်သွားေစချင်တဲ ့ရည်ရယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိတာပါ။ ဆုရမယ်လို 

ဘယ်လိမှုေမ ာ်လင့်မထားဘဲနဲရေတာ့  အလွန်ကုိေပျာ်ပီးေတာ့ တစ်မိသားစုလံုး 

ေပျာ်ကတယ်။ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။  Mask ကေတာ့ အားလုံးကိုတပ်ေစချင ်

တယ်။ တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက်ေတွတဲ့အခါ Mask တပ်ထားေတာ့ Cover 

အေနနဲ  ေရာဂါမကူးစက်ိင်ုဘူးေပါ။့ အခခုျန်ိမှာ ေရာဂါကလံုးဝေပျာက်သွားတာ 

မဟတ်ုဘူး။ ခဏငမ်ိေနတဲ ့အေြခအေနပရိှဲပါေသးတယ်။ သတဝိရီယိကီးကီးနဲ  

ဒီအချနိ်မှာ Mask ကို ဆက်တပ်သွားသင့်တယ်။  လူကီးေတွအြပင်သွားရင ်

ကေလးေတွက အိမ်မှာေနတာများတယ်။ လူကီးေတ ွMask တပ်လုိက်တ့ဲအခါ 

ကျေတာ့  ကုိယ့်ကုိမကူးစက်ရင် အိမ်ကကေလးလည်း အ ရာယ်ကင်းတာေပါ့။ 

ဒါေကာင့်လည်း  ဒီလိုပိင်ပွဲေတ ွြဖစ်လာပီးေတာ ့Mask တပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ 

အသိအြမင်ေတွကိ ု မ ေဝေပးတာြဖစ်ပါတယ်။  အားလုံးတပ်ကပါ။ အမဲတမ်း 

တပ်ဖိုလည်း တိက်ုတွန်းချင်ပါတယ်။ က န်မအေနနဲလည်း Super Hero Family 

Myanmar ဆိုပီး Mask ေတ ွဆက်ြဖန်ေနပါတယ်။ အဓကိကေတာ ့ကေလးေတ ွ

ကို   တပ်ေစချင်တဲ့  ေစတနာနဲဆိုေတာ့   ကေလးကိက်တဲ ့ဇာတ်ေကာင်ေလး 

ေတွက ပိုများပါတယ်။

ေဒ ဘိုဘိုခိုင်(တီထွင်ဖန်တီးမ အေကာင်းဆုံး တတိယဆု) 

(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ)်

ပိင်ပဲွကိ ုဝင်ပိင်ြဖစ်တာက အေမစရုဲစကားကိ ုနားေထာင်တယ်ဆိတုာကိ ု

ြပချင်တာရယ်၊ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာနဲလည်း 

ကိက်ုညတီဲအ့တွက် ပါဝင်ယှ်ပိင်ြဖစ်တာပါ။ မေမ ာ်မှန်းဘနဲဲ  ဆရုရိှခဲတ့ဲအ့တွက် 

အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်။ ရတဲ့ဆုကလည်း အေမစုကိုယ်တိုင်ချးီြမင့်တဲ့ဆုဆို

ေတာ ့အလွန်ကို  ဂုဏ်ယူဝမ်းသာရပါတယ်။ Mask ဒီဇိုင်းပုံစံကို ဖန်တီးြဖစ်တာ 

ကေတာ့   ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က   ကီးမှးကျင်းပတဲ့ပွဲလည်းြဖစ်၊ 

ြပည်သလူထူကုျန်းမာေရးအတွက် အေထာက်အကြူပတဲပဲွ့လည်း ြဖစ်တဲအ့တွက် 

ေကာင့်မလို သုံးေရာင်ြခယ ်ိုင်ငံေတာ်အလ ံMask ဒီဇိုင်းေလးကို ဖန်တီးြဖစ်ခဲ့ 

တာပါ။ အစ်မက အက   ျခီျပ်တဲသ့ဆူိေုတာ ့ပတ်ိစှာေခါင်းစည်းေတ ွအသုံးြပလိုရ 

တယ်ဆိကုတည်းက  ချပ်ပီးေတာ့ လိအုပ်တဲသ့ေူတကွိ ုလက်ေဆာင်ေပးတယ်။ 

အသေိတကွ ေအာ်ဒါမှာရင်ေတာ ့အခေုရ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေလာက်ကိ ုေဈးအနည်းဆုံးနဲ 

ချပ်ေပးြဖစ်တယ်။ အသိမိတ်ေဆွေတွ ပိတ်စေပးရင်လည်း အလကားချပ်ေပး 

တာေတရိှွပါတယ်။ အားလုံးအြပင်သွားတဲအ့ခါကျရင် Mask ကိ ုတပ်ကိတုပ်သင့ ်

ပါတယ်။ တပ်သွားရင် အရင်ဆံုး  ကိယု့ရ်ဲကျန်းမာေရးကိ ု ကာကွယ်ရာေရာက်ပါ 

တယ်။ ပီးရင် ကိယု့ရ်ဲမသိားစကုျန်းမာေရးကိလုည်း ကာကွယ်ရာေရာက်ပါတယ်။ 

လက်ကိလုည်း မကာခဏ စနစ်တကျေဆးဖိုလိုပါတယ်။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ထတ်ုြပန်ထားတဲ ့   န်ကားချက်ေတကွိလုည်း  ေသေသချာချာလိက်ုနာကပါလို 

ေြပာချင်ပါတယ်။

ေတွဆုံေမးြမန်း- ေအးမင်းသူ

ေဒ ွယ်နီေအာင်

ေဒ ြဖြဖငိမ်းချမ်း ဦးေကျာ်သူ ေဒ ွယ်နီေအာင် ေဒ ဘိုဘိုခိုင်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၉

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်  ေမလပိင်ုးတွင်  ကျင်းပခဲသ့ည့ ် ိင်ုငေံတာ်၏ 

အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်  ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်၏ ကိုဗစ-်၁၉ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး အိမ်တွင်းြဖစ် ပိတ်စှာေခါင်း 

စည်း ချပ်လုပ်မ ပိင်ပွဲတွင ်ဆုရရှိသူများအား ဆုချးီြမင့်ပွ ဲ

အခမ်းအနားကိ ု ယေန မွန်းလဲွပိင်ုးက ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွုံးရိှ    မဂ  လာခန်းမ၌  ကျင်းပရာ  တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်    ဦးဖိးမင်းသိန်းှင့်    တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ကျန်

အခမ်းအနားတွင် ဝန်ကီးချပ်က “ဒီပိင်ပဲွမှာ ြပည်သ ူ

ေတွရဲ ပူးေပါင်းပါဝင်မ ကိ ုအထူးပဲအသိအမှတ်ြပပါတယ်။ 

ဒီပိင်ပွဲမှာ  ပိင်ပွဲဝင်လို  အသိအမှတ်ြပခံရြခင်းအြပင ်

ဆရုသည်ြဖစ်ေစ၊  မရသည်ြဖစ်ေစ ကမ ာက့ပ်ေရာဂါေဘးကီး 

ြဖစ်ေနတ့ဲေနရာမှာ  ကုိယ့်ရဲခွန်အားနဲ   စွမ်းေဆာင်ုိင်ရည် 

တစ်ခနုဲ  ဒထီမှဲာ တစ်ေထာင့တ်စ်ေနရာ ပါဝင်ရတယ်ဆိတုာ 

ေနာင်မျိးဆက်ေတွကုိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ကာလတုန်းက ကမ ာ ့

ကပ်ေဘးကီးြဖစ်ခဲတ့ယ် ဒအီချန်ိမှာ ကိယ်ုေတရွဲြဖတ်သန်း 

ပါဝင်ခဲတ့ဲ ့အရယ်အပိင်ုးအြခားမှာ ဘာေတေွဆာင်ရက်ေပး

ုိင်ခ့ဲသလဲဆုိတ့ဲ သမုိင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုကေတာ့ တင်ကျန် 

ခဲ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်"ဟု အမှာစကားေြပာကားသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး အိမ်တွင်းြဖစ် ပိတ်စှာေခါင်းစည်းချပ်လုပ်မ ပိင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများအား ဆုချးီြမင့်

ထိုေနာက်  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းမ ှ  ရည်ရယ်ချက်စိတ်ဝင်စားဖွယ ်

အေကာင်းဆုံး ပထမဆု၊  ဒုတိယဆုှင့်  တတိယဆုရရှိသ ူ

သုံးဦးကိုလည်းေကာင်း၊     တီထွင်ဖန်တီးမ အေကာင်းဆုံး 

တတိယဆုှင့် ြပည်သူအကျိးြပတတိယဆုရရှိသ ူှစ်ဦး 

ကိုလည်းေကာင်း အသီးသီးဆုချးီြမင့်ခဲ့သည်။

ယင်းေနာက်    ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်၏ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး  အိမ်တွင်းြဖစ ်ပိတ်စ 

ှာေခါင်းစည်း  ချပ်လုပ်မ ပိင်ပွဲတွင ် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင ်

ရသည့်   အေကာင်းရင်းှင့်စပ်လျ်း၍   ဆုရရှိသူတစ်ဦး 

က    ရှင်းလင်းတင်ြပပီး    ဝန်ကီးချပ်ှင့်ဆုရရှိသူများ 

က   အမှတ်တရစုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပု ံ   ိုက်က 

သည်။

လက်ခံရယူ

ဆက်လက်၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ် အသုံးြပရန်အတွက်  လိုအပ် 

ေသာပစ ည်းများ     ေပးအပ်လှဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို 

ကျင်းပရာ  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ် ဦးဖိးမင်းသိန်းက 

အမှာစကားှင့ ်ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားပီး အလှရှင် 

များ၏  လှဒါန်းမ များကို လက်ခံရယူသည်။  အဆိုပါ 

လှဒါန်းမ ၏   စုစုေပါင်းတန်ဖုိးမှာ    ေငွကျပ် ၄၅၅၉၂၈၅၆၂ 

ှင့်  အေမရိကန်ေဒ လာ  ၁၀၀၀  တိုြဖစ်ေကာင်း  သိရ

သည်။

အခမ်းအနားသို     တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ် 

ဦးဖိးမင်းသန်ိးှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးများ၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

ဆိင်ုရာ ရှုားိင်ုငသံအံမတ်ကီး Dr. Nikolay Listopadov 

ှင့်  တာဝန်ရှိသူများ၊   အလှရှင်များ၊  ဆုရရှိသူများှင့ ်

ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံေအးမင်းသူ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း ရည်ရယ်ချက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အေကာင်းဆုံး ပထမဆုရရှိသည် ့

ေဒ ြဖြဖငိမ်းချမ်းအား ဆုချးီြမင့်စ်။ 



ဇွန် ၃၀၊  ၂၀၂၀

တိုင်ကားေပးပိုလာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ရရှိမ များ ထုတ်ြပန်
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်သမ တုံး

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အမှတ်၊ ၂၅ / ၂၀၂၀

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း  ၁၀  ရက်

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ  ၂၉   ရက်)

“တိုင်ကားေပးပိုလာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ 

ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ရရှိမ များ ထုတ်ြပန်ြခင်း”

၁။ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစသည့် ေဆးဝါးအ ရာယ်တားဆီးကာကွယ်ိှမ်နင်းေရးအတွက် ြပည်သလူထူ ု

ထမှံ ေပးပိုတိုင်ကားလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ ုစနစ်တကျ လက်ခရံယူိင်ုရန် “မူးယစ်ေဆးဝါး အထူးသတင်း 

တိင်ုကားေရးဌာန” ကိ ုဤုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရိှေကာင်း ၂၀၁၈ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနတွင် အများြပည်သူသုိ ထတ်ုြပန် 

ေကညာခဲ့ပါသည်။

  ၂။ “မူးယစ်ေဆးဝါး အထူးသတင်းတုိင်ကားေရးဌာန”သို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၂၇ ရက်ေနအထိ ေပးပုိတုိင်ကားလာ 

သည့် မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ိုင်ငံေတာ်သမ တုံး၏  န်ကားချက်အရ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေအာက်ပါအတိုင်း ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ခဲ့ပါသည-် 

စ် သတင်းလက်ခံရရှိမ ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူမ 

၁ ကချင်ြပည်နယ်၊  မိုးညင်းမိနယ်၊ 

ဘီလူးမိ   ေကျးရာတွင် မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ သုံးစဲွ/ ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

သ ူေပါများေနေကာင်း သတင်းေပးပို 

ြခင်း။

ယခင်သီတင်းပတ်များ၌ အမ (၃)မ  ေဖာ်ထုတ်ိုင်ခဲ့ပီး တရားခ ံကျား(၂)

ဦး၊ မ(၂)ဦး၊ ေပါင်း(၄)ဦးတိုအား  စိတ်က ေဆးြပားများ   ဘိန်းြဖများှင့် 

အတူ ဖမ်းဆီးရမိပီး ဥပေဒှင့်အညီ အမ ဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်ပီး ြဖစ်ပါသည်။

၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ယခင်ဖမ်းဆီးရမမိ များမှ ကွင်းဆက်သတင်းအရ 

မိုးညင်းမိနယ်၊ ဘီလူးမိေကျးရာအဝင ်ဆိုင်းဘုတ်အနီး၌ မိေဟာင်း 

ရပ်ကွက်ေန မင်းဗာဦး (၁၉)ှစ်၊ (ဘ)ဦးသန်ိးေကျာ်ှင့် ေဈးမီှကန်ရပ်ကွက် 

ေန ညီဘွား(၂၀)ှစ်၊ (ဘ)ဦးေအာင်ဝင်းေထွးတို(၂)ဦးအား ရှာေဖွရာ 

စိတ်က ေဆးြပားများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် မမစ(မိုးညင်း)မယ 

(ပ)၁၀၂/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)/၂၁ြဖင် ့   အမ ဖွင့်အေရးယူထားရှ ိ

ပါသည်။

၂ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ အင်းေတာ်မိ 

နယ်၊ နမီးေကျးရာေန မျိးေအာင်သည် 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ  သံုးစွဲ/ြဖန် ြဖး 

ေရာငး်ချေနေကာငး် သတငး်ေပးပုိ 

ြခင်း။

၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် အင်းေတာ်မိနယ်၊ နမီးေကျးရာေန မျိးေအာင် 

(ခ)လမ်းဗိလ်ု(၃၂)ှစ်၊ (ဘ)ဦးေကျာ်လှ၏ ေနအမ်ိအားဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ 

စိတ်က ေဆးြပားများ၊ စိတ်က ေဆးြပားအေကမ န်များ၊ ဘိန်းြဖများ 

ှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် မမစ(ေမာ်လူး)မယ(ပ) ၃၆/၂၀၂၀၊ မူး/

စိတ်ပုဒ်မ၁၉(က)ြဖင့် အမ ဖွင့်အေရးယူထားရှိပါသည်။

၃ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ေပါင်းတည်မိ၊ 

မင်းကွက် (၁)ရပ်ကွက်ေန ေဇာ်သူလွင် 

(ခ) ကုိသူှင့်   မျိးသီဟ(ခ)မျိးမျိး 

တုိသည် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သံုးစွဲ/

ြဖန်ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း သတင်း 

ေပးပုိြခင်း။

၂၃-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ေပါင်းတည်မိ၊ မင်းကွက်(၁) ရပ်ကွက်ေန 

ေဇာ်သလွူင်(ခ)ကိသု(ူ၃၁)ှစ်၊ (ဘ) ဦးသန်းေဌး၏ ေနအမ်ိအားဝင်ေရာက် 

ရှာေဖရွာ WY စာတန်းပါ စတ်ိက ေဆးြပားများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမသိြဖင့် 

မမစ (ေပါင်းတည်)မယ(ပ)၂/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၉ (က) ြဖင့်လည်း 

ေကာင်း၊ အလားတူ၎င်းရပ်ကွက်ေန မျိးသီဟ (ခ) မျိးမျိး (၃၉)ှစ်၊ (ဘ)

ဦးဝင်းေအာင်၏ ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ၎င်းှင့်အတူ ဇနီး 

မေမ းေမ း(ခ) ေမ းေလး(၄၂)ှစ်၊ (ဘ)ဦးေအးြမင့်တို (၂) ဦးအား ေဆး 

ေြခာက်များှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် မမစ (ေပါင်းတည်)မယ(ပ) 

၃/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၉(က)/ ၂၁ ြဖင့်လည်းေကာင်း အသီးသီးအမ ဖွင့် 

အေရးယူထားရှိပါသည်။

၄ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊   ေကျာမိ၊ 

အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်ေန   ထွန်းဝင်း 

ေအာင်သည် မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

သုံးစွဲ/ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း 

သတင်းေပးပိုြခင်း။

၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ေကျာမိ၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ေန ထွန်းဝင်း 

ေအာင်(၂၉)ှစ်၊ (ဘ)ဦးဘိုေထွး၏ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

၎င်းှင့်အတူ တစ်ရပ်ကွက်တည်းေန ထွန်းမင်းလတ်(ခ)ကုလားစိန်(၂၈)

ှစ်၊ (ဘ)   ဦးထွန်းထွန်းသန်းတို(၂)ဦးအား    ဘိန်းြဖများှင့်အတူ 

ဖမ်းဆီးရမိသြဖင် ့မမစ(ဂန်ေဂါ)မယ(ပ)၆/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)/ 

၂၁ြဖင် ့အမ ဖွင့်အေရးယူထားရှိပါသည်။

၅ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊   ေကျာမိ၊ 

အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်ေန သန်ိးစိုးသည် 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သုံးစွဲ/ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချေနေကာင်း သတင်းေပးပို 

ြခင်း။

၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ေကျာမိ၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ေန သန်ိးစိုး(၄၂)

ှစ်၊ (ဘ)ဦးချစ်ရှိန်၏ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖများှင် ့

အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင် ့မမစ (ဂန်ေဂါ)မယ(ပ)၇/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ 

၁၆(ဂ)/၂၃ြဖင် ့အမ ဖွင့်အေရးယူထားရှိပါသည်။

၆ မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုံမိနယ်၊ အဘစ်-

ခလယ် တခွံန်တိင်ုေကျးရာသွားလမ်း 

ေပ ၌ မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲ/ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချသ ူေပါများလျက်ရိှေကာင်း 

သတင်းေပးပိုြခင်း။

ယခင်သတီင်းပတ်များ၌ အမ (၁၃)မ ေဖာ်ထတ်ုိင်ုခဲ့ပီး တရားခကံျား(၂၃)

ဦးတိုအား ဘန်ိးစာရက်များ၊ စတ်ိက ေဆးြပားများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိပီး 

ဥပေဒှင့်အညီ အမ ဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ယခင်ဖမ်းဆီးရမမိ များမှ ကွင်းဆက်သတင်းအရ 

မဒုုံမိနယ်၊ အဘစ်ေကျးရာအနီး အဘစ်-ခလယ်တခွံန်တိင်ုသွားကားလမ်း 

ေပ ၌  ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ သေက ာေကျးရာေန မင်းသူ(ခ)ခင်ေမာင်ထူး 

(၃၁)ှစ်၊ (ဘ)ဦးစံငမ်ိးှင့် ကေညာ်ေကျးရာေန ခိင်ုေဌးေဇာ် (၃၄)ှစ်၊(ဘ)

ဦးတင်ရီတို(၂)ဦး  စီးနင်းလာသည် ့ ဆိုင်ကယ်အားရပ်တန်စိစစ်ရာ WY 

စာတန်းပါ စတ်ိက ေဆးြပားများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမသိြဖင့် နမစ (ကမာ 

ဝက်)မယ(ပ) ၃၇/ ၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၉(က)/၂၁ ြဖင့် အမ ဖွင့်အေရး 

ယူထားရှိပါသည်။

၇ မွန်ြပည်နယ်၊       ေမာ်လမိင်မိ၊ 

ေကျာက်တန်းရပ်ကွက်အတွင်း မူးယစ် 

ေဆးဝါးသုံးစွဲ/ ြဖန် ြဖး ေရာင်းချသ ူ

ေပါများလျက်ရိှေကာင်း သတင်းေပး 

ပိုြခင်း။

ယခင်သီတင်းပတ်၌ အမ (၄)မ  ေဖာ်ထုတ်ုိင်ခ့ဲပီး တရားခံ ကျား(၃)ဦး၊မ(၂)

ဦး၊ေပါင်း(၅)ဦးတုိအား    စိတ်က ေဆးြပားများှင့်အတူ  ဖမ်းဆီးရမိပီး 

ဥပေဒှင့်အညီ   အမ ဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း   သတင်းထုတ်ြပန်ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ေမာ်လမိင်မိ၊  ေကျာက်တန်းရပ်ကွက်၊ စက်မ ဇုန် 

အဝိုင်းအနီး၌ ၎င်းရပ်ကွက်၊   ကွက်သစ်လမ်းေန   မဂ  လာမင်းေမာင(်ခ)

စန်ိြပး(၂၂)ှစ်၊  (ဘ) ဦးြမင့် ေမာင်းှင်လာသည့် ဆိင်ုကယ်အား  ရပ်တန် 

စစိစ်ရာ WY စာတန်းပါ စတ်ိက ေဆးြပားများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမသိြဖင့် 

နမစ(မုပွန်)မယ(ပ)၃၉/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ် ပုဒ်မ ၁၉(က)/ ၂၁ြဖင် ့အမ ဖွင့် 

အေရးယူထားရှိပါသည်။

၈ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ 

ေမှာ်စက်ရပ်ကွက်ေန    မိသက်သည် 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ  သုံးစွဲ/ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချေနေကာင်း  သတင်းေပးပို 

ြခင်း။

၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင်   ဒလမိနယ်၊   ေမှာ်စက်ရပ်ကွက်ေန မသိက်(ခ)

ြမသက်မွန်(၄၆)ှစ်၊ (ဘ)ဦးေတာေကျာ်၏ ေနအမ်ိအား ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ 

၎င်းှင့်အတူ တစ်ရပ်ကွက်တည်းေန မိုးသူဝင်း(ခ)ကိုမိုး(၂၃)ှစ်၊ (ဘ)

ဦးဆန်းဝင်းှင့် မမျိးသက်ဦး (ခ)မိုးသဲဦး(၁၉)ှစ်၊ (ဘ)ဦးမျိးြမင့်တို(၃)

ဦးအား WY စာတန်းပါ စိတ်က ေဆးြပားများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် 

မမစ(ဒလ)မယ(ပ)၂၂/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၉(က)/ ၂၀(က)/ ၂၁ ြဖင့် အမ ဖွင့် 

အေရးယူထားရှိပါသည်။

၉ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိ 

နယ်၊ ကစမ်းရပ်ကွက်ေန ငေဇာ်(ခ)

ေဇာ်မျိးသည် မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

သုံးစွဲ/ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း 

သတင်းေပးပိုြခင်း။

၂၃-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် မဂ  လာဒံုမိနယ၊် ကစမ်းရပ်ကွက်ေန ငေဇာ် 

(ခ)ေဇာ်မျိး(ခ)မျိးေကျာ်ဇင ်(၃၇) ှစ်၊ (ဘ)ဦးခင်ေအာင်၏ေနအိမ်အား 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ    WY   စာတန်းပါ   စိတ်က ေဆးြပားများှင့်အတ ူ

ဖမ်းဆီးရမသိြဖင့် မမစ(မဂ  လာဒု)ံမယ(ပ)၃၀/၂၀၂၀၊ မူး/စတ်ိပဒ်ုမ ၁၆(ဂ) 

ြဖင့် အမ ဖွင့်အေရးယူထားရှိပါသည်။

၁၀ ရှမ်းြပည်နယ ်        (ေတာင်ပိုင်း)၊ 

ရပ်ေစာက်မိနယ်၊ လမဲားေကျးရာေန 

မျိးိုင်သည်       မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

သုံးစွဲ/ ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း 

သတင်းေပးပိုြခင်း။

၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ရပ်ေစာက်မိနယ်၊ လဲမားေကျးရာ၊ ရာလယ် 

လမ်းမေပ ၌ ၎င်းေကျးရာေန မျိးုိင်(ခ)ုိင်လင်း (၃၀)ှစ်၊ (ဘ)ဦးေပါရာ 

ေမာင်းှင်လာသည် ့  ဆိုင်ကယ်အား   ရပ်တန်စိစစ်ရာ WY စာတန်းပါ            

စိတ်က ေဆးြပားများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် မမစ(ရပ်ေစာက်) မယ 

(ပ) ၃၄/ ၂၀၂၀၊မူး/စတ်ိပဒ်ုမ ၁၉(က)ြဖင့် အမ ဖွင့်အေရးယထူားရိှပါသည်။

၁၁ ရှမ်းြပည်နယ်     (ေတာင်ပိုင်း)၊ 

ရပ်ေစာက်မိနယ်၊ လှည်းတိုးေကျးရာ 

ေန ေမာင်မျိးေအးသည် မူးယစ်ေဆးဝါး 

များ     သုံးစွဲ/ြဖန် ြဖးေရာင်းချေန 

ေကာင်း   သတင်းေပးပိုြခင်း။

၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင်   ရပ်ေစာက်မိနယ်၊   လှည်းတိုးေကျးရာေန 

ေမာင်မျိးေအး(၃၆)ှစ်၊ (ဘ)ဦးေအးေမာင်၏ ေနအိမ်အားဝင်ေရာက ်

ရှာေဖရွာ WY စာတန်းပါ စတ်ိက ေဆးြပားများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမသိြဖင့် 

မမစ(ရပ်ေစာက)် မယ(ပ)၃၆/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)ြဖင့် အမ ဖွင့် 

အေရးယူထားရှိပါသည်။

၁၂ ရှမ်းြပည်နယ်     (ေတာင်ပိုင်း)၊ 

ရပ်ေစာက်မိနယ်၊ ေနာင်ဖန်ေကျးရာ 

ေန ဝင်းေဖသည် မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

သုံးစွဲ/ြဖန် ြဖး ေရာင်းချေနေကာင်း 

သတင်းေပးပိုြခင်း။

၂၇-၆-၂၀၂၀ရက်ေနတွင် ရပ်ေစာက်မိနယ်၊ ေနာင်ဖန်ေကျးရာေန ဝင်းေဖ 

(၅၂)ှစ်၊ (ဘ)ဦးေပျာက်၏ ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ WY စာတန်းပါ 

စိတ်က ေဆးြပားများှင့်အတူ   ဖမး်ဆီးရမိသြဖင့် မမစ(ရပ်ေစာက်)

မယ(ပ)၃၇/ ၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)ြဖင့် အမ ဖွင့်အေရးယူထားရိှပါသည်။

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)၊ ေနာင်ချိ 

မိနယ်၊ ပေလာင်ေချာင်းေကျးရာေန 

ညညီေီအာင်သည် မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

သုံးစွဲ/ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း 

သတင်းေပးပိုြခင်း။

၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင်   ေနာင်ချိမိနယ်၊ ေပါက်ကုန်းေကျးရာေန 

လှေဆာင်(၅၁)ှစ်၊ (ဘ)ဦးစံြပး၏ ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

၎င်းှင့်အတူ  ပေလာင်ေချာင်းေကျးရာေန ညီညီေအာင်(၂၀)ှစ်၊ (ဘ)

ဦးွန်ေမာင်၊ ေအာင်ေကျာ်ဦး (၂၁)ှစ်၊ (ဘ)ဦးေကျာ်မိင်၊ ိုင်လင်းဦး 

(၂၃)ှစ်၊ (ဘ)ဦးထွန်းကည်တို(၄)ဦးအား WY စာတန်းပါ စတ်ိက ေဆးြပား 

များှင့်အတူ  ဖမ်းဆီးရမိသြဖင် ့   နမစ(ဒိုးပင်)  မယ(ပ)၅/၂၀၂၀၊ မူး/

စိတ်ပုဒ်မ  ၁၉(က)/၂၀ (က) / ၂၁ြဖင် ့အမ ဖွင့်အေရးယူထားရှိပါသည်။

     
၃။ တိင်ုကားလာေသာ သတင်းများအနက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ယခသုတီင်းပတ်အတွင်း ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမမိ အပါအဝင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးအထူးသတင်းတိုင်ကားေရးဌာန စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်၂၆-၆-၂၀၁၈ ရက်ေနမှ၂၇-၆-၂၀၂၀ 

ရက်ေနအထ ိစုစံမ်းေဖာ်ထတ်ုချက်များအရ အမ ေပါင်း  (၁၂၁၀)မ  ဖွင့်လှစ်အေရးယခူဲ့ပီး တရားခကံျား(၁၅၆၃)ဦး၊ မ(၃၀၆)

ဦး၊ ေပါင်း(၁၈၆၉)ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့၍ ဘိန်းြဖ(၉၅၅၈.၄၆၁၄)ဂရမ်၊ ICE (၁၃၄၇.၄၂) ဂရမ်၊ ဘိန်း(၄၃၅၆၃.၉၂၈၈၆)ဂရမ်၊ 

အဆင့်နိမ့်ဘိန်း(၁၃၆၇.၉၆)ဂရမ်၊ ဘိန်းစာမ န်  (၅၃၂၆၃.၇၆) ဂရမ်၊ ဘိန်းစာရက် (၁၅၀၉၇.၃၂)ဂရမ်၊ ဘိန်းစာရည်(၂.၅)

လီတာ၊ စိတ်က ေဆးြပား (၆၃၈၅၄၉)ြပား၊ ေဆးေြခာက် (၁၂၃၇၁.၉)ဂရမ်၊ ဘိန်းရည်(၀.၁)လီတာ၊ ဘိန်းဆီခဲ(၆၂၉.၂၈)

ဂရမ်၊ ဘိန်းေစ့ (၆၀)ဂရမ်၊ စိတ်က ေဆးြပားအေကမ န်(၅၉.၉၅)ဂရမ်၊  ECSTASY အေက(၀.၀၀၁)ဂရမ်၊ လက်နက်မျိးစုံ 

(၂၆)လက်၊ ကျည်မျိးစု(ံ၆၀၉) ေတာင့်၊ လက်ပစ်ဗုံး(၁)လုံးတိုအား သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်းှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး သတင်းများ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးအေရးယမူ ကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ထပ်မေံဖာ်ထတ်ု ဖမ်းဆီးအေရးယ ူ

ိုင်မ အေြခအေနအား ဆက်လက်ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

 ၄။ မူးယစ်ေဆးဝါးများ ပိမုိဖုမ်းဆီးရမိိင်ုေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနှင့် တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွများသို တိင်ုကားိင်ုသည့်အြပင် ထူးြခားသည့်ကစိ ရပ်များှင့်ကီးမားသည့် မူးယစ်ေဆးဝါး ေရာင်း/ဝယ်မ ကစိ ရပ်များ 

ကိ ုုိင်ငံေတာ်သမ တံုး၏ “မူးယစ်ေဆးဝါးအထူးသတင်းတုိင်ကားေရးဌာန” ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်း/ဖက်စ်ဖုန်း 

ှင့် အီးေမးလ်လိပ်စာတိုသို ုံးချနိ်အတွင်း လုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်း ထပ်မံအသိေပးအပ်ပါသည-်

ဆက်သွယ်ရန်-

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်  - ၀၆၇-၅၉၀၂၀၀

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ်  - ၀၆၇-၅၉၀၂၃၃

အီးေမးလ်လိပ်စာ  -  antinarcotics@presidentoffice.gov.mm



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒများ အပိုင်း (၄) 

ဒုတိယမျိးဆက်ဥပေဒ

အခင်းအကျင်း အေြပာင်းအလဲ

စာေရးသူအေနနဲ   ၂၀၁၂  ခုှစ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ဥပေဒကို     ဒုတိယမျိးဆက်    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒလို 

သတ်မှတ်လိုပါတယ်။ အေကာင်းကေတာ ့ယခင်အပိုင်း 

ေတမှွာ စာေရးသတူင်ြပခဲသ့လိ ု၁၉၅၉ ခှုစ် ေငရွင်းီှးေရး 

အက်ဥပေဒနဲ ၁၉၈၈ ခုှစ် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ 

တိုဟာ ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွကိ ုသတ်မှတ် 

တဲက့  အတွင်းက စီးပွားေရးလပ်ုငန်းေတကွိသုာ ခွင့ြ်ပ 

ေပးခဲတ့ဲ၊့ တစ်နည်းအားြဖင့ ်ခွင့ြ်ပစာရင်း(Positive List) 

အတွင်းက  လပ်ုငန်းေတကွိသုာ   ရင်းီှးြမပ်ံှခွင့ေ်ပးခဲတ့ဲ ့

ဥပေဒြဖစ်ပါတယ်။၂၀၁၂ ခုှစ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ဥပေဒကို  ြပန်လည်ေရးဆွဲတဲ့အခါမှာ  ခွင့်မြပစာရင်း 

(Negative List) အတွင်းက   လုပ်ငန်းေတွကလွဲရင ်

ကျန်တ့ဲလုပ်ငန်းေတွကုိ ခွင့်ြပသွားုိင်မယ့် ချ်းကပ်ပံုနဲ  

ေရးဆဲွခဲတ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပေဒြပန်လည်ြပင်ဆင်ချန်ိမှာ 

အာဆီယံအပါအဝင်  ကမ ာ့ိုင်ငံအများစုဟာ   ခွင့်မြပ 

စာရင်း အေြခခံသေဘာတရားနဲ  ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ေတွကို  ခွင့်ြပေပးေနပီြဖစ်ပါတယ်။  

တစ်ဖက်မှာလည်း ိင်ုငေံတာ်သမ တက   ိင်ုငြံခား 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ ကိ ုကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ဖတ်ိေခ ေဆာင်ရက် 

ိုင်ေအာင်  လိုအပ်သလို   ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားဖို 

လမ်း န်ချက်လည်းရိှခ့ဲပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဥပေဒ ြပန်လည် 

ေရးဆွဲတဲ့အခါ ပုဒ်မ ၄ မှာ ကန်သတ်သည့် (သိုမဟုတ်) 

တားြမစ်သည့်လုပ်ငန်း သတ်မှတ်ြခင်းကုိ ထည့်သွင်းေရးဆဲွ 

ခဲပ့ါတယ်။ ရည်ရယ်ချက်ကေတာ ့ိင်ုငေံတာ်နဲ  ိင်ုငသံား 

ေတ ွအကျိးအတွက် ပဒ်ုမ  ၄ အရ ကန်သတ်/ တားြမစ်တ့ဲ 

လုပ်ငန်းကလဲွရင်   ကျန်တ့ဲလုပ်ငန်းေတွကို   တံခါးဖွင့ ်

ဖတ်ိေခ သွားဖို ြဖစ်ပါတယ်။  သုိေသာ်လည်း ဥပေဒကမ်း 

ကိ ုလ တ်ေတာ်မှာ တင်ြပတဲအ့ခါ ပဒ်ုမ ၄ ရဲ ေအာက်ထမှဲာ 

က  ေတွ  အများကီးထည့်လိုက်ကတဲ့အတွက ်မူလ 

အှစ်သာရေတာ ့ပျက်ယွင်းသွားခဲရ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခှုစ် 

မှာ Organization for Economic Cooperation and 

Development-OECD  နဲပူးေပါင်းပီး   ြမန်မာိုင်ငံရဲ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ မူဝါဒ သုံးသပ်ြခင်း (Investment Policy 

Reviews of Myanmar) ေဆာင်ရက်တ့ဲအခါ ြမန်မာုိင်ငံ 

ဟာ  ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွနဲပတ်သက်ရင ်ကမ ာ 

ေပ မှာ   ကန်သတ်မ ဒုတိယအများဆုံး    ိုင်ငံဆိုပီး 

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပခံခဲ့ရပါတယ်။ 

ဥပေဒသစ်အေပ အြမင်

ဥပေဒသစ်နဲပတ်သက်လို  OECD က ေအာက်ပါ 

တိုးတက်မ ေတ ွြဖစ်ေပ လာခဲတ့ယ်လို  သုံးသပ်ခဲပ့ါတယ်- 

(၁)  ယခင် ခွင့်ြပစာရင်း (Positive List) ကိုသာ 

အေြခခံေဆာင်ရက်ခ့ဲရာမှ ယခုအခါ ခွင့်မြပ 

စာရင်း(Negative List)ကိ ုေြပာင်းလကဲျင့သ်ုံး 

၍  က  ပိုမိုကျယ်ြပန်စွာ  ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ဖိတ်ေခ ိုင်ြခင်း၊ 

(၂)  “ရင်းှီးြမပ်ှံမ ” နဲပတ်သက်ပီး  အဓိပ ာယ် 

ဖွင့်ဆိုရာမှာ     ိုင်ငံတကာစံ န်းနဲအညီ 

ကျယ်ြပန်စွာ အဓိပ ာယ်ဖွင့်ဆိုထားြခင်း၊ 

(၃)  ေြမငှားရမ်းမ နဲပတ်သက်ပီး  ှစ်  ၇၀ အထိ 

ငှားရမ်းေပးိုင်တဲ ့  ြပ  ာန်းချက်  ပါဝင်လာ 

ြခင်း၊ 

(၄)  ယခင်ဥပေဒေဟာင်းမှာလိ ုအနည်းဆုံးရင်းီှး 

ြမပ်ံှရမယ့ ်ပမာဏလိအုပ်ချက်ကိ ုေြဖေလ ာ ့

ေပးလိုက်ြခင်း၊ 

(၅)  ရှယ်ယာများလ ဲေြပာင်းမ ကို  လွတ်လပ်စွာ 

ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပလိုက်ြခင်း၊ 

(၆)  ိုင်ငံြခားေင ွလဲလှယ် န်းကို တရားဝင် န်း 

ကျင့်သုံးြခင်းအစား ေဈးကွက် န်းထားြဖင့ ်

လဲလှယ်ခွင့်ြပလိုက်ြခင်း၊

(၇)  ဖက်စပ်လုပ်ငန်း ထူေထာင်ရာမှာ ိုင်ငံြခား 

သားက  အနည်းဆံုးထည့်ဝင်ရမယ့် ပမာဏ 

သတ်မှတ်ချက်ကို ေြဖေလ ာ့ေပးလိုက်ြခင်း 

တိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒသစ်မှာ ရင်းီှးြမပ်ံှ 

သူေတွအတွက် ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကုိ  ယခင်ဥပေဒ 

ေဟာင်းမှာ ၃ ှစ်သာ ခွင့်ြပခဲ့ရာမ ှ၅ ှစ်အထိ တိုးြမင့ ်

သတ်မှတ်ေပးခဲ့ပီး အြခားကင်းလွတ်သက်သာခွင့်ေတွကိ ု

လည်း ထည့သွ်င်းြပ  ာန်းေပးခဲတ့ဲအ့တွက် ိင်ုငြံခားရင်းီှး 

ြမပ်ှံသူများက  ကိဆိုခဲ့ကပါတယ်။ ေြမအသုံးြပခွင့်နဲ  

ပတ်သက်လိုလည်း   ယခင်ဥပေဒေဟာင်းမှာ    တိကျတဲ့ 

ြပ  ာန်းချက် မပါရှိခဲ့တာေကာင့ ်  လုပ်ရကိုင်ရခက်ေနတဲ ့

အေြခအေနကေန ှစ် ၅၀ အထိ ကနဦး ခွင့်ြပေကာင်း၊ 

တစ်ကိမ်လ င် ၁၀ ှစ် န်းနဲ   ှစ်ကိမ်အထိ  သက်တမ်း 

တိုးြမင့်ိုင်ေကာင်း  ထည့်သွင်းြပ  ာန်းိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် 

ုိင်ငံြခားသားများအေနနဲ  ြပည်တွင်းစက်မ ဇုန်ေတွမှာ ေြမ 

ငှားရမ်းပီး ရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်းေတ ွေဆာင်ရက်ခွင့ရ်သွား 

ခဲ့ပါတယ်။  ဥပေဒ  ေပ ထွက်လာပီးေနာက်ပိုင်းမှာ ဥပေဒ 

သစ်နဲပတ်သက်လို ကိဆိေုထာက်ခမံ ေတ ွရိှခဲသ့လိ ုဥပေဒ 

သစ်ဟာ ထင်သေလာက် တခံါးဖွင့မ်ထားဘ ဲမရှင်းလင်းတဲ ့

ြပ  ာန်းချက်ေတလွည်း ပါဝင်ေနေသးေကာင်း ေဝဖန်မ ေတ ွ

လည်း ရိှခဲပ့ါတယ်။ မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ဥပေဒသစ်ဟာ အစိုးရ 

ရဲ ရင်းှီးြမပ်ှံမ  တိုးြမင့်ဖိတ်ေခ လိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကိ ု

ေတာ ့အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိြပည့ေ်ြမာက်ေစခဲပ့ါတယ်။ 

ဥပေဒသစ် ြပ  ာန်းပီးေနာက်ပုိင်းမှာ ှစ်အလုိက် ုိင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ     ခွင့်ြပေပးိုင်တဲ ့  ပမာဏတိုးတက်မ ကို 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေတွရပါတယ် - 

 (၁) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုှစ်  အေမရကိန်ေဒ လာ သန်း   ၃၀၀။

 (၂) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုှစ် အေမရကိန်ေဒ လာ သန်း ၁၄၁၉။

 (၃) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုှစ် အေမရကိန်ေဒ လာ သန်း ၄၁၀၇။

 (၄) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုှစ် အေမရကိန်ေဒ လာ သန်း ၈၂၉၀။

ခဲတ့ဲ ့ကာလအတွင်းမှာ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  ြမင့တ်င်ေရးလပ်ုငန်း 

စ်ေတထွက် ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဝန်းကျင်ေကာင်း ေပ ေပါက်ေစ 

ေရးအတွက် ဥပေဒမေူဘာင်ြပင်ဆင်ေရးနဲ လပ်ုထုံးလုပ်နည်း 

ေြပာင်းလေဲရးတိုကိ ုဦးစားေပးပီး ေဆာင်ရက်ခဲတ့ာလည်း 

ေတွရှိရပါတယ်။ 

၂၀၁၁ ခုှစ်  စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေနမှာေတာ့ 

အမှတ် (၂) စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးစုိးသိန်း 

က ဥက   အြဖစ် တာဝန်ယူပီး  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးေတ ွ

ြဖစ်ကတဲ ့   ဦးေအာင်မင်း၊   ဦးလှထွန်း၊    ဦးေဇာ်မင်းနဲ  

ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ် ေဒါက်တာထွန်းရှင်တုိက အဖဲွဝင် 

များအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ုိင်သိန်း 

က အတွင်းေရးမှးအြဖစ်လည်းေကာင်း၊  ဒုတိယဝန်ကီး 

သူရဦးေသာင်းလွင်က တဲွဖက်အတွင်းေရးမှးအြဖစ်လည်း 

ေကာင်း ပါဝင်ပီး စုစုေပါင်းအင်အား ခုနစ်ဦးနဲ  ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်ဖဲွစည်းခ့ဲြပန်ပါတယ်။ ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ

ကုိ လ တ်ေတာ်သုိ တင်ြပပီးေနာက်ပုိင်းမှာ ဥပေဒသစ်ေပ ေပါက် 

လာတဲအ့ခါ အသွင်သစ်နဲ  လပ်ုငန်းေတ ွဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်ုိင်ဖုိရည်ရယ်ပီး ၂၀၁၂ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် 

ေနမှာ ေကာ်မရှင်ကိ ု ြပန်လည်ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပါတယ်။ 

ဒီလိုဖွဲစည်းရာမှာ  အမှတ် (၂)  စက်မ ဝန်ကီးဌာနကေန 

သမ တုံးဝန်ကီးဌာနကိ ုေြပာင်းေရ တာဝန်ထမ်းေဆာင်တဲ ့

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးစိုးသန်ိးက ဥက   အြဖစ် ဆက်လက် 

တာဝန်ယူပီး သမ တုံးက အြခားြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးေတ ွ

ြဖစ်ကတ့ဲ ဦးေအာင်မင်းနဲ  ဦးလှထွန်းတုိက အဖဲွဝင်အြဖစ် 

ထပ်မံြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပါတယ်။ 

ိုင်ငံသားေတွအတွက ်ဥပေဒသစ်

အစိုးရက ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒကိ ုြပင်ဆင် 

ေရးဆွဲြပ  ာန်းပီးေနာက်ပိုင်းမှာ    ြပည်သူလ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ် ဦးေမာင်ေမာင်သမ်ိးရဲ ဦးေဆာင်စမီမံ အရ 

ြမန်မာိုင်ငံသားများ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒသစ်ကိုလည်း 

ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်က ၂၀၁၃ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ 

ရက်ေနမှာ ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၈ 

နဲ  ြပ  ာန်းေပးလိက်ုပါတယ်။  ြမန်မာိင်ုငသံားများ  ရင်းီှး 

ြမပ်ံှမ ဥပေဒသစ်ဟာ ၁၉၉၄ ခှုစ်က ြပ  ာန်းခဲတ့ဲ ့ြမန်မာ 

ိုင်ငံသားများရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒနဲ  ၂၀၁၂ ခုှစ်မှာ 

ြပ  ာန်းလိုက်တဲ့   ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒတိုကို 

အေြခခံပီး ြပင်ဆင်ေရးဆဲွခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။ အဓကိအား 

ြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငသံားရင်းီှးြမပ်ံှသေူတကွိ ုိင်ုငြံခားသား 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများနည်းတူ   အခွန်အေကာက်ဆိုင်ရာ 

ကင်းလွတ်ခွင့ေ်တ ွခစံားိင်ုဖို၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်းေတ ွ

ပိမုိကုျယ်ြပန်စွာ ေဆာင်ရက်ိင်ုဖိုနဲ  ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဆိင်ုရာ  

အကာအကွယ်ေတွ ပိုမိုရရှိိုင်ဖို ေရးဆဲွြပ  ာန်းခ့ဲတာြဖစ် 

ေကာင်း ေတွရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဥပေဒရဲရလဒ်အြဖစ ်

ိုင်ငံသားများ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွလည်း  တစ်ှစ်ထက် 

တစ်ှစ် ကျယ်ြပန်စွာ  တိုးတက်များြပားလာေကာင်း 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေတွရှိရပါတယ-် 

 (၁) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုှစ်   ကျပ်ဘီလီယ ံ ၂၄၁.၅၇၅။

 (၂) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုှစ်   ကျပ်ဘီလီယ ံ ၁၁၇၄.၆၂၅။ 

 (၃) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုှစ်   ကျပ်ဘီလီယ ံ ၁၇၁၅.၇၅၂။

 (၄) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုှစ်   ကျပ်ဘီလီယ ံ ၁၂၀၆.၉၂၁။

 (၅) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုှစ်   ကျပ်ဘီလီယ ံ ၅၉၃၃.၂၄၅။

ဖက်ဒရယ်နဲ  ဥပေဒ

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒသစ်ှစ်ခု   ေပ ေပါက်လာပီး 

ေနာက်ပိုင်းမှာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ် 

အချိက အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံေတာ်  ထူေထာင်ဖို 

အတွက်   စ်းစားေဆာင်ရက်ရာမှာ   ရင်းှီးြမပ်ှံမ နဲ  

ပတ်သက်တဲ ့ လပ်ုပိင်ုခွင့အ်ချိကိလုည်း  တိင်ုးေဒသကီး/

ြပည်နယ်ေတကွိ ုခဲွေဝေပးသင့တ်ယ်လို တင်ြပေတာင်းဆိမု  

ေတ ွရိှခဲပ့ါတယ်။ ဥပေဒသစ်ှစ်ရပ်လံုးမှာ တိင်ုးေဒသကီး 

နဲ ြပည်နယ်ေတကွိ ုလပ်ုပိင်ုခွင့ ်ခဲွေဝေပးိင်ုတဲြ့ပ  ာန်းချက် 

မပါရှိတာေကာင့ ်   ဥပေဒှစ်ရပ်လုံးကိ ု   လိုအပ်သလို 

ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ပီး တိုင်းေဒသကီးနဲ  ြပည်နယ်ေတွကို 

လုပ်ပိုင်ခွင့ ်ခွဲေဝေပးိုင်ဖို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။ 

ဒီလို ေဆာင်ရက်ရာမှာ ဥပေဒမူကမ်းှစ်ရပ်ကို 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရက လ တ်ေတာ်သို  ေပးပိုတင်သွင်းခဲ့ပီး 

၂၀၁၅ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ  ၂၂ ရက်ေနမှာ  ြပည်ေထာင်စ ု

လ တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၆၇ နဲ  ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ဥပေဒကို     ြပင်ဆင်သည့ ်   ဥပေဒကိုလည်းေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စလု တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၆၈ နဲ  ြမန်မာိင်ုင ံ

သားများရငး်ီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒကုိ 

လည်းေကာင်း ြပ  ာန်းေပးခဲ့ပါတယ်။ ဥပေဒအမှတ် ၆၇ 

မှာ မူရင်းဥပေဒရဲ ပုဒ်မ ၁၂ ၊ ပုဒ်မခဲွ (ဆ) ကုိ “တုိင်းေဒသကီး 

ှင့် ြပည်နယ်များ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် 

လုပ်ငန်းအမျိးအစားအရလည်းေကာင်း၊ သဘာဝအရင်း 

အြမစ်အေနအထားအရလည်းေကာင်း၊   အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းရရိှေရးအတွက်လည်းေကာင်း ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖဲွက ခွင့ြ်ပေပးိင်ုသည့ ်ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ  

လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍ တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲများသို   လုပ်ပိုင်ခွင့ ် ခွဲေဝသတ်မှတ်ိုင်ေရး 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ြခင်း” လို အစားထိုးြပင်ဆင်ေပးခဲ့ပါ 

တယ်။  ပဒ်ုမ  ၁၃  မှာ  ပဒ်ုမခဲွ (က) အြဖစ် “ေကာ်မရှင်သည်  

တိုင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ  

အတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက် 

ှင့်အညီ တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွများသုိ 

မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးိုင်သည်” 

ဟ၍ူ ြဖည့စွ်က်ေပးခဲပ့ါတယ်။ ြမန်မာိင်ုငသံားများ ရင်းီှး 

ြမပ်ံှမ ဥပေဒပဒ်ုမ ၁၁၊ ပဒ်ုမခဲွ (ဇ) နဲ  ပဒ်ုမ ၁၂ တိုမှာလည်း 

အလားတူ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ေပးခ့ဲပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ယခင် 

အစိုးရအေနနဲ  ြပင်ဆင်တဲဥ့ပေဒကိ ုဆက်လက်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ုိင်ြခင်းမရိှခ့ဲဘဲ  အစုိးရသက်တမ်းကုန်သွား 

ခဲ့ပါတယ်။

 (၅) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုှစ် အေမရကိန်ေဒ လာ သန်း ၉၉၁၀။

စာရင်းအရေတာ့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုှစ်မှာ သန်း ၄၆၀၀ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် သန်း ၄၃၀၀ က တပ်မေတာ်အစုိးရ 

လက်ထက်က    အဆိုြပလ ာတင်ထားခဲ့တဲ့    ချေီဗွငယ် 

ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းရဲ  ရငး်ှီးြမပ်ှံမ ကိ ု  ဦးသိန်းစိန် 

အစိုးရလက်ထက်မှာ       အတည်ြပေပးလိုက်တဲ့ပမာဏ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေကာ်မရှင်ဖွဲစည်းမ 

ယခင်အစိုးရလက်ထက ်  ဥပေဒေဟာင်း   ကျင့်သုံး 

ေဆာင်ရက်ချန်ိနဲ  ဥပေဒသစ် ြပ  ာန်းပီးေနာက်ပိင်ုးေတမှွာ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင ်   ြပင်ဆင်ေြပာင်းလ ဲ

ဖဲွစည်းမ ေတွ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါတယ်။   ၂၀၁၁  ခုှစ်   ဧပီလ 

၁ ရက်ေနမှာ  အမျိးသားစီမံကိန်းှင့်  စီးပွားေရးဖွံဖိး 

တိုးတက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးတင်ိုင် 

သိန်းက ဥက   ၊ ရထားပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး  သူရဦးေသာင်းလွင်က ဒုတိယဥက   ၊ အမျိးသား 

စမီကံန်ိးှင့ ်စီးပွားေရးဖံွဖိးတိးုတက်မ ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိ 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာကေံဇာ်က အတွင်းေရးမှး၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် 

ဦးေအးကုိက တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး တာဝန်ယူပီး ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ကိုးဦး၊  န်ကားေရးမှးချပ ်သုံးဦး စုစုေပါင်း ၁၆ 

ဦးပါတဲ့   ေကာ်မရှင်ကိ ု  ဖွဲစည်းပီးလုပ်ငန်းများ   စတင် 

ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါတယ်။ ယခင်တပ်မေတာ်အစုိးရလက်ထက် 

မှာ ဝန်ကီးအများစနုဲ ဖဲွစည်းခဲတ့ဲေ့ကာ်မရှင်ကိ ုလပ်ုငန်းများ 

ပိုမိုသွက်လက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ဖိုရည်ရယ်ပီး ဒုတိယ 

ဝန်ကီးနဲ   န်ကားေရးမှးချပ်အများစပုါဝင်တဲ ့ေကာ်မရှင် 

အြဖစ် ဖဲွစည်းခဲဟ့န် တပူါတယ်။ ဦးတင်ိင်ုသန်ိး တာဝန်ယ ူ

လည်းေကာင်း၊ ဦးတင်ိုင်သိန်းက အတွင်းေရးမှးအြဖစ ်

လည်းေကာင်းပါဝင်ပီး ေဒါက်တာထွန်းရှင်ကလည်း အဖွဲ 

ဝင်အြဖစ ်  ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ထူးြခားချက ်

ကေတာ့ ြပင်ပပုဂ ိလ်ေတွြဖစ်ကတဲ ့အငိမ်းစားသံအမတ ်

ကီး ဦးွန်တင်၊ ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းဥက    

ဦးဝင်းခိင်ု  (ယခ ုလ ပ်စစ်ှင့ ်စွမ်းအင်ဝန်ကီး)၊   အငမ်ိးစား 

ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် ေဒ ြမသဇူာ၊ ကန်ုသည်/စက်မ  

အသင်းချပ်က      တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

ေဒ ခုိင်ခုိင်ွယ်တုိကိ ုအဖဲွဝင်များအြဖစ် ထည့သွ်င်းဖဲွစည်း 

လိုက်ြခင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။ ေကာ်မရှင်မှာ စုစုေပါင်းအင်အား 

၁၁ ဦးရိှခဲ့ပီး ဒတုယိဝန်ကီး သရူဦးေသာင်းလွင်က တဲွဖက် 

အတွင်းေရးမှးအြဖစ ်ဆက်လက် တာဝန်ယူပါတယ်။ 

၂၀၁၃ ခှုစ် ေမလ ၃ ရက်ေနမှာေတာ ့ေကာ်မရှင်ဥက    

အြဖစ် ဘ  ာေရးှင့် အခွန်ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးဝင်းရိှန်က ေြပာင်းလတဲာဝန်ယခူဲ့ပီး အတွင်းေရး 

မှးအြဖစ် အမျိးသားစမီကံန်ိးှင့ ်စီးပွားေရးဖံွဖိးတိုးတက် 

မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာကံေဇာ်က 

ေြပာင်းလတဲာဝန်ယခူဲပ့ါတယ်။ ကျန်အဖဲွဝင်များ အေြပာင်း 

အလဲမရှိဘဲ ေကာ်မရှင်ကိ ုအင်အား ၁၁ ဦးနဲ   ဆက်လက် 

ဖွဲစည်းထားရှိခဲ့ပါတယ်။  ထပ်မံပီး ၂၀၁၄ ခုှစ် ေမလ ၂၈ 

ရက်ေနမှာ ေကာ်မရှင်ဥက   တာဝန်များကိ ုစွမ်းအင်ဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေဇယျာေအာင်က ေြပာင်းလဲ 

တာဝန်ယူခဲ့ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ကုမ ဏီများ န်ကားမ  

ဦးစီးဌာနက    န်ကားေရးမှးချပ်ကိ ု   အတွင်းေရးမှး 

အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ အငိမ်းစား ဒုတိယ န်ကားေရး 

မှးချပ်   ေဒ ြမသူဇာကို   တွဲဖက်အတွင်းေရးမှးအြဖစ ်

လည်းေကာင်း   တာဝန်ေပးကာ  အင်အား ၁၃ ဦးြဖင့ ်

ေအာင်ိုင်ဦး

ြမန်မာိုင်ငံသားများ   ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒသစ်ဟာ  ၁၉၉၄  ခုှစ်က  ြပ  ာန်းခဲ့တဲ့  ြမန်မာ 

ိင်ုငသံားများရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒနဲ ၂၀၁၂ ခှုစ်မှာ ြပ  ာန်းလိက်ုတဲ ့ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ဥပေဒတိုကိ ု အေြခခံပီး ြပင်ဆင်ေရးဆဲွခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။ အဓိကအားြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငသံား

ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွကို ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူများနည်းတူ အခွန်အေကာက်ဆိုင်ရာ 

ကင်းလွတ်ခွင့ေ်တ ွခစံားိင်ုဖို၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်းေတ ွပိမုိကုျယ်ြပနစွ်ာ ေဆာင်ရက်ိင်ုဖိုနဲ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေတွ  ပိုမိုရရှိိုင်ဖို  ေရးဆွဲြပ  ာန်းခဲ့တာြဖစ်ေကာင်း 

ေတွရှိရပါတယ်။ အဆုိပါ ဥပေဒရဲရလဒ်အြဖစ် ိုင်ငံသားများ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွလည်း  

တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် ကျယ်ြပန်စွာ တိုးတက်များြပားလာ



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ေညာင်ေလးပင ်  ဇွန်   ၂၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေညာင်ေလးပင်မိနယ ်  သမဝါယမအသင်းစုလီမိတက ်

လယ်ယာဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းခွဲက အသင်းပိုင ်Daedong 90Hp ေလးစီးြဖင် ့

လယ်ယာဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေညာင်ေလးပင်မိနယ် 

အတွင်းရိှ မေဒါက်ေကျးရာ စံြပေတာင်သူစုိက်ပျိးေရးှင့် အေထွေထွစီးပွားေရး 

သမဝါယမအသင်းက စိက်ုဧက ၂၃၇၀ ကိလုည်းေကာင်း၊ ေညာင်ပင်ကီးေကျးရာ 

ကရင်စုသီးသန်စိုက်ပျိးေရးှင် ့     အေထွေထွစီးပွားေရးသမဝါယမအသင်းက 

စိုက်ဧက ၅၄၁ ဧကကိုလည်းေကာင်း၊ ဆွဲဒလွဲေကျးရာ ေရ တိုးစိုက်ပျိးေရးှင့်

အေထေွထစွီးပွားေရးသမဝါယမအသင်းက စိက်ုဧက ၁၃၁၄ ဧကကိလုည်းေကာင်း၊ 

အင်းကပ လိပ်ေကျးရာ     ဇွဲေရ ဝါစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရးသမဝါယမအသင်းက 

စုိက်ဧက ၉၆၀ ကုိလည်းေကာင်း စုစုေပါင်း စုိက်ဧက  ၅၁၈၅ ဧကကုိ ထွန်ယက် 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ မိုးစပါးစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းအတွက ်၁၈ 

ဘမ်းြဖင် ့  ထွန်ယက်ပါက တစ်ဧကလ င် ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀  န်း၊ ၇ ဘမ်းြဖင် ့

ထွန်ယက်ပါက  ေငွကျပ်   ၁၅၀၀၀    န်းြဖင့်    ထွန်ယက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

  ေကးမုံ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၉

ဇွန် ၂၁ ရက်မှစတင်၍ ရေသ့ေတာင် 

မိနယ်အတွင်း  တိုက်ပွဲများြဖစ်ပွား 

မည်ကိ ုစိုးရမ်ိထတ်ိလန်၍ ေဒသခမံျား 

ယာယ ီ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လာက 

ရာ  ရေသ့ေတာင်မိ  အေရှေတာင ်

ရပ်ကွက်သို  အိမ်ေထာင်စု ၃၇ စု၊ 

လူဦးေရ ၄၇ ဦး၊  ေချာင်းဝရပ်ကွက်သုိ 

အိမ်ေထာင်စု ၄၉ စု၊ လူဦးေရ ၁၆၆ ဦး၊ 

စုစုေပါင်း      ေနရပ်စွန်ခွာခဲ့သည့် 

အိမ်ေထာင်စု ၈၆ စု၊ လူဦးေရ  ၂၁၃ ဦး 

တိုအတွက် ဆန်ရကိ ာ ၁၄ ရက်စာအား 

ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ  စမီခံန်ခဲွမ ဦးစီး 

ဌာန   ရေသေ့တာင်မိနယ် ဦးစီးမှးုံး 

က ဇွန် ၂၈ ရက်ှင့် ၂၉ ရက်တိုတွင ်

လက်ဝယ်အေရာက ်     သွားေရာက ်

ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဟိုပုံး   ဇွန်   ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)   ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ ဟိုပုံးမိနယ်၌ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန နယ်စပ် 

ေဒသှင့ ်တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ် ြပည်ေထာင်စုရန်ပံုေငွြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးခ့ဲသည့် စပ်ေတာ-ေနာင်ေဒးလမ်း (၁၂/၀)

မိုင်အနက် (၂/၀)မိုင် ေကျာက်ခင်းပီး ကျန်(၁၀/၀)မိုင်မှ 

(၂/၀)မိုင် ေကျာက်ခင်းြခင်းှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ် 

ြပည်နယ်ရန်ပုံေငွြဖင့ ် ေဆာင်ရက်ပီးစီးခဲ့သည့ ်  မိုင်းပျ်း 

ေကျးရာအုပ်စု  ေဆာ်ေတာေကျးရာမှ ေမာက်မွန်းေကျးရာ 

အုပ်စု ပါယ်ေကျးရာထ ိေကျးရာချင်းဆက်လမ်း (၇/၀)

မိုင်အနက်  (၂/၀)မိုင်    ေြမလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်းှင့ ်

ေမာက်မွန်းေကျးရာအုပ်စု ကန်တရား-ပူခမ်း-ပန်းယ်-

မဲှတေချာင်ေကျးရာချင်းဆက်လမ်း (၇/၀)မိင်ုအနက် (၃/၄)

မိုင်  ေြမလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို   ဟိုပုံး 

မိနယ်  ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် ဦးခွန်ေမာင်ြဖ၊  

ဟုိပံုးမိနယ်စီမံခန် ခဲွမ  ေကာ်မတီဥက    ဦးနန်းတင့်၊ ဟိုပုံး 

မိနယ ်ဖွံဖိးမ ကီးကပ်ေရးုံးမ ှလက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှး ဦးေစာသန်းချစ်ှင့ ်အဖဲွတိုက   ယေနနနံက်ပိင်ုးက 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။           ေငွကယ်

မ ေလး    ဇွန်   ၂၉

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ေကျာက်ဆည်ခိုင်  စ့်ကိုင် 

မိနယ်အတွင်းရှိ ေရ လှံဗိုလ်ြမစ်ေရတင်ဧရိယာအတွင်း 

စိုက်ပျိးေရအသုံးချလျက်ရှိေသာ ေတာင်သူများအတွက ်

ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွ (WUG) ှင့ ် ေရသုံးစဲွသမူျားအသင်း 

(WUA) ဖဲွစည်းြခင်းကိ ုစ့က်ိင်ုမိနယ်  ေရ လံှဗိလ်ုြမစ်ေရတင် 

ရှင်းလင်းေဆာင်တွင်   ယမန်ေန   မွန်းလွဲ  ၁ နာရီက 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ စ့က်ိင်ုမိနယ် တိင်ုးေဒသကီး လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ ် ဦးေအာင်ိုင်လင်းက  အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး  ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရး

ဦးစီးဌာန(ေရအရင်းအြမစ်)  န်ကားေရးမှး ဦးဝင်းဆန်းက 

ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွ  ဖဲွစည်းထေူထာင်ေရးှင့ ် ပူးေပါင်း 

ပါဝင် ဆည်ေြမာင်းစနစ် (PIM)မှ အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းစ်များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ဆည်ေြမာင်း 

ှင့်  ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင်းအြမစ)် 

တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး  ဦးမျိးြမင့်ခိုင်က  ေရအသုံးချသူ 

များအဖဲွှင့ ်ေရသုံးစဲွသမူျားအသင်း ဖဲွစည်းရြခင်း  ရည်ရယ် 

ချက်များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ  စမီခံန်ခဲွေရး 

မင်းလှ   ဇွန်   ၂၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  မင်းလှမိနယ် 

တွင်  ယာ်မေတာ်တဆမ များ  မြဖစ် 

ေစေရး၊   အသစ်ြပ  ာန်းထားသည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ဥပေဒအား    ြပည်သူ 

များ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   သရိှိေစေရး 

အတွက် ရည်ရယ်၍ ယာ်အ ရာယ်    

ကင်းရှင်းေရးှင့ ်    ေမာ်ေတာ်ယာ် 

စီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒ      အသိပညာေပး  

လက်ကမ်းစာေစာင်များ   ြဖန်ေဝြခင်း 

ကို  ဇွန်  ၂၆ ရက် နံနက်  ၉ နာရီက  

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၉

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး မုိးကုတ်မိနယ်တွင် ဇွန်၂၅ ရက် 

က မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းခဲ့သြဖင့် အိမ်သုံးလုံး  ေမျာပါ 

ပျက်စီးပီး အိမ် ၂၃ လံုးအေရးေပ  ေရ ေြပာင်းခ့ဲရသူများအား 

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းက         ေထာက်ပံ့ေသာ 

ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းများေပးအပ်ြခင်းကိ ုဇွန် ၂၈ ရက် 

မွန်းလဲွပိင်ုးက မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန၌ 

ြပလုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းေဒသကီး  လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်

ဦးိုင်ငံေကျာ်၊ တိုင်းေဒသကီး   ကက်ေြခနီကီးကပ်မ 

ေကာ်မတီဥက     ပါေမာက  ေဒါက်တာခင်သီလွင်ှင့် 

တာဝန်ရိှသမူျားသည်   ြမန်မာိင်ုငံကက်ေြခနအီသင်းက 

ေထာက်ပံ့ေသာ မိသားစုသုံးပစ ည်းများ၊ တစ်ကိုယ်ေရ 

သံုးပစ ည်းများ၊ ြခင်ေထာင်များှင့်  တာေပ လင်စများကုိ   

ေရေဘးသင့်ြပည်သူများအား ေပးအပ်သည်။

မိုးကုတ်မိနယ် ကက်ေြခနီအသင်းခွဲမှ ကက်ေြခနီ 

ေစတနာလုပ်အားရှင်များသည်   ဇွန်  ၂၅  ရက်က 

မိုးသညး်ထန်စွာရာသွန်းပီး  အိမ်များပျက်စီးမ ေကာင့် 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူများအား ေရှးဦးြပစုနည်းြဖင့်  ြပစု 

ေစာင့်ေရှာက်ကာ ေဆးုသံို ပိုေဆာင်ေပးြခင်း၊ ထပ်မံပိကျ 

ုိင်သည့်အိမ်များမှ လူများအား ေဘးလွတ်ရာသုိ  ကညူြီခင်း၊ 

ပစ ည်းများ ေရ ေြပာင်းေပးြခင်းတိုကိ ု ေဆာင်ရက်ခဲ့က 

သည်။                                          ဝင်းေအာင(်MRCS)

ရေသ့ေတာင်မိနယ်ရှိ ယာယီေနရပ်စွန်ခွာသူများအတွက် လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနက ေထာက်ပံ့မ များ ေဆာင်ရက်

ေကျာက်ဆည်ခိုင်အတွင်းရှိ ြမစ်ေရတင်ဧရိယာများအတွင်း စိုက်ပျိးေရအသုံးချမ  

စနစ်တကျြဖစ်ေစေရးအတွက် ေရအသုံးချသူများအဖွဲှင့် ေရသုံးစွဲသူများအသင်း ဖွဲစည်း

ဦးစီးဌာန (ေရအရင်းအြမစ်) ေကျာက်ဆည်ခုိင် တာဝန်ခံ  

ဦးေမာင်ိင်ုက အဖဲွေခါင်းေဆာင်၊ ဒတုယိအဖဲွေခါင်းေဆာင် 

ှင့် အဖွဲဝင်များ ပါဝင်သည့် ေရအသုံးချသူများအဖွဲှင့ ်

ဥက   ၊ ဒတုယိဥက   ၊ စာရင်းစစ်၊ ဘ  ာေရးမှးှင့ ်အတွင်း 

ေရးမှးတိုပါဝင်သည့ ်ေရသုံးစဲွသမူျားအသင်းတိုကိ ုဖဲွစည်း 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်ဆည်ခိင်ုအတွင်း၌ 

လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်း  ၁၁  ခုရှိပီး  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘ  ာှစ်၌ ေသွီးံှစပါး ၄၁၅ ဧကှင့ ်အြခားသီးံှ ၃၈၉၅ 

ဧက စုစုေပါင်း စိုက်ပျိးဧက ၄၃၁၀ ဧကကို စိုက်ပျိးေရ  

ေပးေဝလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ေညာင်ေလးပင်မိနယ် သမဝါယမအသင်းစုက

လယ်ယာဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ

ယာ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်စီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒ 

အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ
စည်ပင်သာယာုံး လမ်းေထာင့်ဆုံ 

တွင်   ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ထိုသို  ေဆာင်ရက်ရာတွင ် မင်းလှ 

မိမရဲစခန်းမှး     ဒုရဲမှးလင်းလင်း၊ 

သာယာဝတီအမှတ်(၁၄)  ယာ်ထိန်း 

ရတဲပ်ဖဲွစမှု ယာ်ထန်ိးတပ်ဖဲွဝင်များ၊ 

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများ 

ပူးေပါင်း         ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပီး 

လက်ကမ်းစာေစာင်တွင ်၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ် ေမ ၂၆ ရက်က  အသစ်ြပ  ာန်းခဲ့ 

သည့်   ယာ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်စီမံခန်ခွဲမ  ဥပေဒ 

ပါ ြပစ်မ ှင့ ်ြပစ်ဒဏ်များ၊ ယာ်မေတာ် 

တဆမ   ြဖစ်ပွားမ ှင့်ပတ်သက်သည့ ်

အေရးယူေဆာင်ရက်မ များ၊   ယာ် 

တိုက်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ပါက ေဆာင်ရက်ရ 

မည့်အချက်များ  ပါဝင်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ဟိန်းထက်(ြပန်/ဆက်)

မိုးကတ်ုတွင် ေရေဘးသင့ြ်ပည်သမူျားအား

ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းများ ေပးအပ်

ဟိုပုံးမိနယ်၌ ေဒသဖွံ ဖိးေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်



ြမန်မာ့ုပ်ရှင ်ှစ်တစ်ရာြပည့ ်အထိမ်းအမှတ်

ေမာင်ေမာင်တာှင့ ်ုပ်ရှင်စကားဝိုင်း
ဒီတစ်ပတ် က န်ေတာ်နဲ  ေဆွးေွးမယ့် ပုဂ ိလ်ကေတာ ့တည်ကည်ခန်ညားပီး ယုံကည်ေလာက်တဲ့ ုပ်ရည်ူပကာကိုပိုင်ကတဲ့ သဘာဝမင်းသားကီးေတွထဲက တစ်ဦးြဖစ်တဲ့ ေမာင်ေမာင်တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ်တိုငယ်ငယ်ကေတာ ့ ေမာင်ေမာင်တာ၊ ေမာင်ေမာင်တာနဲပ ဲ က န်ေတာ်တိုက ေခ လာကတာေပါ့ေလ။ ထွန်းေဝတို၊ ေမာင်ေမာင်တာတို၊ ြမတ်ေလးတို၊ ေကျာ်ေဆွတို 

စသည်အားြဖင့်  က န်ေတာ်တုိက ေခ လာခ့ဲတ့ဲအခါကျေတာ့ အခုလည်း ေမာင်ေမာင်တာဆုိတ့ဲ အေခ စဲွကေတာ့ စဲွေနတုန်းပါပဲ။ က န်ေတာ်တုိ တစ်ချန်ိတုန်းက ှစ်သက်မက်ေမာစွာ ကည့်ခ့ဲရတ့ဲ 

ုပ်ရှင်မင်းသားကီး ေမာင်ေမာင်တာက အခုေတာ ့ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်တာ ြဖစ်ေနပါပီ။ ငိမ်းချမ်းေရးေစတမန်ကီးတစ်ဦးအြဖစ်လည်း ေရာက်ရိှေနပါပီ။ အခု က နေ်တာ်တုိ တစ်ချန်ိတုန်းက 

တ  က်မက်မက ်ှစ်ှစ်သက်သက် လက်ခံကည့် ခဲ့ဖူးကတဲ ့ုပ်ရှင်မင်းသားကီး ေမာင်ေမာင်တာနဲ  အခုုပ်ရှင်စကားဝိုင်းကိ ုဖွဲေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။

ေတွဆုံေမးြမန်း

ဒါိုက်တာ ကည်စိုးထွန်း

(ဇွန် ၂၈ ရက်မ ှအဆက်)

ကည်စုိးထွန်း။ ။  လူထု  ေအာင်သံ  

ကေတာ ့  တကယ့် 

ကို     သမိုင်းဝင်ကားပ ဲ    အစ်ကိုရဲေနာ်။ 

က န်ေတာ်တို  ြမန်မာိင်ုငမှံာေတာ ့မှတ်တမ်း 

ဝင်  ကားတစ်ကားပါပဲ။  ေနာက် ုိင်ငံြခားနဲ  

ဖက်စပ်။ ပီးေတာ့  ြမန်မာေတွနဲ  လုပ်တဲ့ 

ကားမှာ  ိုင်ငံြခားအေငွအသက ်  မပါဘဲနဲ  

တစ်ခါတည်း  ြမန်မာေတွကပ ဲ   လုပ်သွား  

တာမျိးေလးေတွ    က န်ေတာ်    သေဘာကျ  

တယ် အစ်ကို။  အဲဒီထဲမှတ်မိတာ  ဦးေကျာ် 

ေသာင်း၊  ဦးေကျာ်ေသာင်း   ူးတဲ့အခန်း 

လပ်ုတာေလးေတ ွက န်ေတာ်တို  သွားသတ ိ

ရတယ်။

အစ်ကိနုဲ ဗိလ်ုဗကိနုဲ ေနာက်ဆုံးေသနတ် 

မှန်ပီး ြပန်လာေတာ့ ကားေပ မှာ ထင်တယ် 

ေနာ်။ ငါသ့ားေလးကိ ုရှင်ြပတာကိ ုငါြမင်ချင် 

တယ်ကွာလို    ေြပာတဲ့အခန်းက   အဲဒါက 

Climax ပဲထင်တယ်ေနာ်အစ်ကို။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  Climax ပ၊ဲ ဂျစ်ကား 

ေပ တင်     ေမာင်း

ပီးေတာ့ ြပန်ပိုတာ။

ကည်စုိးထွန်း။ ။  ဟိုကလည်း မင်း 

ကွာ ဒအီားငယ်တဲ ့

စကားေတွ မေြပာနဲ ။ အားေလ ာ့တဲ့ စကား 

ေတွ မေြပာပါနဲကွာ။ ငါ့ကိုယ့်ငါ သိတယ် 

ကွာတဲ့ေနာ်။  ေအးေမာင်ရာ  ငါ့သားေလး 

ကိသုာ မင်းရှင်ြပေပးပါကွာတဲ။့ က န်ေတာ်တို  

ငယ်ငယ်တုန်းက  တအားသေဘာကျတာ 

အစ်ကိုရဲ အဲဒါ။ ေနာက် ဗမာအေငွအသက ်

ကလည်း ပါတာကိုးေနာ်။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  မှတ်မိ      ပါတယ် 

ဗိုလ်ဗကို          က 

ဒဏ်ရာနဲ ၊     က န်ေတာ်က    ကားေမာင်း။ 

က န်ေတာ်က     ကားေမာင်းဝါသနာပါ၊ 

အဒဲကီတည်းက ေမာင်းလိက်ုတာ ဒေီနအထ ိ

ေမာင်းလျက်ပ ဲကားကို။

ကည်စိုးထွန်း။ ။   ဟုတ်ပါ့     အစ်ကို 

ရယ်။   ေနာက်ပီး 

ေတာ့ ေြပာဦးမယ ်အစ်ကို။  ကားေမာင်းတဲ ့

ကိစ ။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  စကားေလး  ေတွ 

လည်း လှတယ်။

ကည်စိုးထွန်း။ ။  ဒိုင်ယာ   ေလာ့ဒ်   

ေတွ ေကာင်းတယ ်

ေနာ်။ တုိတုိေလးေတွေတာင်    ေကာင်းတယ်။ 

တချိဟာေတဆွိ ုက န်ေတာ်တိုက ေကျာင်းသား 

ဘဝကိုး အစ်ကိုရ၊ ေလး၊ ငါး၊ ေြခာက်တန်း၊  

ခုနစ်တန်းေလာက် ရှိမယ်ထင်တယ်။ မမှတ်မိ 

ေတာ့ပါဘူး။    အဲဒီမှာဆို    ဟာ ဗိုလ်ကီးရယ ် 

က န်မ ွားေလးြပန်ေပးပါတို ဘာတို။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  အဲဒါေတွက စဲွတယ် 

ေလ။  တစ်ခါတေလ 

ုပ်ရှင်မှာ  မထင်တာေတွက  စွဲကျန်ရစ်ခဲ့တာ 

ေတ ွရိှတယ်။ က န်မ ွားေလးြပန်ေပးပါဆိတုာ။ 

တစ်ခါတစ်ခါ လမ်းသွားရင် ေဘးကလေူတကွ  

ရတ်ြပတာေတွ ရှိတယ်။ ေမာင်ေမာင်တာမှန်း  

သိေနရင် အဲဒီလို ရတ်ြပတာေတ ွရှိတယ်။

ကည်စုိးထွန်း။ ။  အဲဒီေလာက်အထိ 

ပရိသတ်က     စွဲက 

တာေနာ်။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  ေအာင်ြမင်ပါတယ်။ 

ဒေီနအထ ိအဒဲကီား 

ကို မီတာမရှိဘူး။ ကားေကာ်ပ ီမရှိေတာ့ဘူး။

ကည်စိုးထွန်း။ ။   ဟတ်ုကဲပ့ါ    အစ်ကိ ု

ရယ်    ကိးစားေပး 

ပါဦး။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  ဒါေပမဲ့   က န်ေတာ် 

ေနာက်ဆုံး ေခါင်းထ ဲ

မှာ ရှိတာေတာ့ အကယ်၍  အေမရိကန်ိုင်ငံ  

ေနာက်တစ်ေခါက်  ြပန်သွားရင် ဒီတစ်ခါေတာ့  

ေဟာလိဝုဒ် Archive မှာ ရိှမယ်လုိ ထင်တယ်။ 

ေနာက်တစ်ခု      ဗန်ေကာက်မှာရှိတုန်းက 

တစ်ေယာက်ကေြပာတယ ်    ခင်ဗျားကားက  

ဘုရင့်နန်းတွင်း Archive မှာ ရိှတယ်တ့ဲ။ Anti-  

communist picture ကွန်ြမနစ်ဆန်ကျင်ေရး 

ကားဆိုေတာ ့ဘုရင်ကေနပီးေတာ့  ဒီကားကို  

ယူပီးေတာ ့   သိမ်းထားတယ်လို     ကားရ  

တယ်။

ကည်စိုးထွန်း။ ။  က န်ေတာ်    လည်း 

ေမးကည့်လို     ရပါ 

တယ်။         ဗန်ေကာက်ေလာက်ကေတာ့၊  

က န်ေတာ်   ေမးကည့်လိုရပါတယ်။   ဒါေလး 

ေတွကို    အစ်ကိုြဖစ်ြဖစ်၊   က န်ေတာ်ြဖစ်ြဖစ ်

ရရင်ေတာ ့ပရိသတ်ကီးကိ ုြပန်ြပချင်ပါတယ ် 

အစ်ကိုရယ်။  ကိုယ့်ဟာကိုယ ် စစ်မ ထမ်းဘဝ 

မှာပဲ ေနမယ်လို ဆုံးြဖတ်ခဲ့ရာက ေနာက်ကျ 

ေတာ့ ဘယ်လိုလုပ်ပီးေတာ ့ အစ်ကို ဒီဘက် 

ဆက်ြဖစ်သွားလဲ။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  က န်ေတာ်  အဒဲကီား 

ိုက်ပီး    အိပ်စယ် 

စီယာုံမှာ   ကားကည့်ရင်းနဲ     ပီးတဲ့အခါ 

ကျေတာ့     ဦးုက   အဲဒီုပ်ရှင်ကားကို 

သိပ်သေဘာကျတယ်။ သူလည်း  ကိုယ်တိုင် 

ပါတာကိုး။ ထိပ်ကပါတယ်ေလ။ သေဘာကျ 

ပီးေတာ့ ဦးသန်ကို ေြပာတယ်။ ေမာင်ေမာင ်

တာကို ေြပာင်းေပးရေအာင်။

ကည်စိုးထွန်း။ ။  ဟုတ်က့ဲ  ဘယ်ေြပာင်း 

မှာလဲ။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  ဆုိလုိတာက  ဘာလုပ် 

ချင်လဲ       ေမးပါ။ 

လုပ်ေပးပါမယ ်  ဆိုတာကို၊  အဲဒီေလာက်ထိ 

ေအာင်   သူက    ဘယ်ေလာက်သေဘာကျလ ဲ

ဆိုေတာ့။  သူမင်းသားကို  သေဘာကျတာ 

ေမာင်ေမာင်တာကိ ုသေဘာကျတာ  မဟုတ် 

ဘူး။ ေအးေမာင်ကိ ုသေဘာကျတာ။ သူစကား 

ေတွကို    သူေြပာချင်တဲ့    စကားေတွကို 

က န်ေတာ်က  ေြပာေပးရတာ။  အဲဒီေတာ့  

က န်ေတာ်က ဝါရှင်တန်မှာ Second Citizen  

ေပးပါ။      ဦးသန်နဲ     အတူတူလိုက်သွားဖို    

စမီကံန်ိးဆဲွလိက်ုတယ်။    စမီကံန်ိး   ဆဲွပီးေတာ ့  

အထမေြမာက်ခင်    ဗတိသိ ဘားမားကေနပီး 

ေတာ့   ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦး   ကားကိ ု 

က န်ေတာ့်ဆ ီ ေရာက်လာတာပ။ဲ က န်ေတာ်က 

သုံးလအတွင်း  ပီးရင်လက်ခမံယ်။ ေနာက်ဆုံး  

UN အထ ိ  က န်ေတာ်မှန်းထားတာကိုး  သွားဖို။   

ဆိုေတာ့  ကားလည်းိုက်ေရာ   ေမသစ်က  

ကိယ်ုဝန်ရိှလိက်ုတာနဲ  ဟိဟုာေလး ဒဟီာေလး 

ြဖစ်ရင်းနဲ  တစ်ှစ်ကာသွားတယ်။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  အဲဒီေတာ့   ဝန်ကီး 

ချပ်က       ဘယ်လို

ေြပာတန်ုးဆိေုတာ ့မသွားနဲေတာတ့ဲ ့ဒါလပ်ုတဲ။့  

က န်ေတာ်က စဝင်ကတည်းက ုပ်ရှင်ထဲမှာ 

သေဘာထားသလို ဦးုကလည်း ဘယ်လို 

ေြပာတုန်းဆိုေတာ့  အေရးကီးတဲ ့  လုပ်ငန်း 

တစ်ခုတဲ့။

ကည်စုိးထွန်း။ ။  ဪ    ဒီုပ်ရှင ်

ဆိုတာက။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  ေမာင်ရင့်ကိ ု   ဒီေန  

လ တ်ိင်ုသလိ ု အမ ဲ

တမ်း ငါလ တ်လိုရတယ်။ ပ်ုရှင်ထမှဲာ မင်းသား 

ြဖစ်ဖိုက ငါလုပ်ေပးလို မရဘူးတဲ့။  အဲဒီေတာ့  

တိုင်းြပည်မှာ     လိုတဲ့    ုပ်ရှင်မင်းသားနဲ   

ပတ်သက်ပီးေတာ ့   ဝင်လုပ်ပါ။    ဗိုလ်ဗကို 

ကိုလည်း ေြပာပါ။

ကည်စိုးထွန်း။ ။  ဪ အားေပးတယ် 

ေနာ်။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  မင်းလည်း   အသက် 

ကီးတဲအ့ခါကျေတာ ့

Diplomatic Services က  ငါ့လက်ထဲမှာပဲ   

ရိှတာပကဲိုး။ ဆိေုတာေ့ကာင်းတယ် သကူေတာ ့

လုပ်မေပးိုင်ခဲ့ပါဘူး။  အေကာင်းေကာင်း 

ေပါ့ေလ။   ဒါေပမဲ့   ေကာင်းေသာလမ်းကို  

ခင်းေပးခ့ဲပါတယ်။ က န်ေတာ်လည်း ုပ်ရှင် 

ထ ဲေရာက်တဲ့အခါကျေတာ ့ပိုစပ်စုလာတာ 

ေပါဗ့ျာ။  က န်ေတာ်တို မေရာက်ခင်က ေနရာ  

တစ်မျိးေလးပဲ။    ဒါေပမဲ့    ေြပာင်းေတာ ့

ေြပာင်းသွားတယ ်     အဲဒီေနာက်ပိုင်းမှာ။ 

ဆိေုတာ ့နည်းနည်းတိုးတက်လာတာလည်း  

ရိှပါတယ်။ က န်ေတာ်လည်း အှစ်ှစ်ဆယ် 

အစိတ်ေလာက်ေတာ့ ပါသွားတယ်။

ကည်စိုးထွန်း။ ။  ုပ်ရှင်       ထဲ 

ေရာက်တဲ့    အခါ

ကျေတာ ့ဂဏ်ုသကိ ာရိှတဲလ့ေူတ ွေရာက်လာ 

ေတာ့လည်း   ုပ်ရှင်ေလာက  ဂုဏ်သိက ာ 

ရှိတာေပါ့ အစ်ကိုရယ်။ အ ဲလူ ပ်လူေပွေတ ွ 

ေရာက်ေတာလ့ည်း  ပ် ပ်ေပေွပ ွရိှတာေပါ။့ 

ဒါကေတာ့    ဘယ်နယ်မဆို    ဒီလိုပါပဲ။ 

သုိေသာ်လည်း ဒီမှာအစ်ကုိ ေြပာတ့ဲအခါမှာ  

က န်ေတာ်လည်း သတိထားစ်းစားမိေတာ့ 

ဟုိတစ်ေလာက ဦးတင်ယုနဲ  စကားေြပာတ့ဲ 

အခါမှာ  ဒီလိုပဲ  က န်ေတာ်တို   ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်းက  ုပ်ရှင်ကိ ု စိတ်ဝင်စားတဲ ့

အေကာင်းနဲ     ုပ်ရှင်ကိ ု    အားေပးတဲ့ 

အေကာင်းေတွ ကားရတယ်။ ဒီမှာဆိုရင ်

အစ်ကိုနဲဆိုရင်လည်း ဦးုကေနပီးေတာ့  

ုပ်ရှင်ကိ ု   စိတ်ဝင်စားတယ်။   ုပ်ရှင်ကိ ု

အားေပးတယ်။    ကူညီတဲ့အေကာင်းေတ ွ

ကားရတာ  က န်ေတာ်တို  ဒါေတွကျေတာ့ 

လည်း ဝမ်းသာပတီြိဖစ်မပိါတယ်။ ဘာလိုလ ဲ

ဆိုေတာ့    ဒီေနအထိေပါ့ေလ။    ိုင်ငံ့ 

ေခါင်းေဆာင်ကီးေတွဟာဆိုရင ်ုပ်ရှင်ကို  

အားေပးပီးေတာ ့  အခုအထိ    ဝါသနာပါ 

ပီးေတာ့ ကည့် ေစာင့်ေရှာက်တာကုိေတာ့  

အင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ် အစ်ကို။ ဒါနဲ  

အစ်ကို     ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦးက 

ိုက်ြဖစ်ေရာ ဆိုပါေတာ့။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  ိုက်ြဖစ ်  သွားပါ 

တယ်။  ေဒါက်တာ

ေအာင်ေကျာ်ဦးမှာ ေမသစ်တို၊  ေမရီြမင့်တို 

ပါလာတယ်။ 

စာမျက်ှာ ၉ သို 

ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ဦးေကျာ်ေသာင်း

ဗိတိသ ဘားမား ေရ ဒုံးဘီေအာင်၏ ''ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦး"ဇာတ်ကားမှ 

သုပ်ေဆာင ်ေမာင်ေမာင်တာှင့ ်ေမရီြမင့်တို၏ ဇာတ်ဝင်ခန်း။

''ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦး"ဇာတ်ကားမှ သုပ်ေဆာင ်ေမာင်ေမာင်တာှင့ ်

ေမသစ်တို၏ ဇာတ်ဝင်ခန်း။

Valentino ေမရီြမင့်



 စာမျက်ှာ ၈ မှ 

ကညစုိ်းထန်ွး။ ။  ေဂျာ်လီေဆွ၊  ေနာက် 
တက သုိလ်ေနဝင်း။ 

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  ထွန်းေဝလည်း ပါ 
တယ်။ ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေကျာ်ဦးမှာ ဇာတ်ဆရာအခန်း  အဲဒီ 
တုန်းက ဇာတ်ရန်။
ကည်စိုးထွန်း။ ။  Side   part   ပဲ၊ 

ဦးထွန်းေဝ       က
လည်းေနာ်  အစ်ကို။   Side part  ကေန 
တြဖည်းြဖည်းတက်လာရတာ    တကယ် 
ေတာ်ပါတယ် သူလည်း။
ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  အမှန်ေတာ့  ကား 

ုိက်တ့ဲ      အခါမှာ 
ထွန်းေဝက   ဓာတ်ပုံိုက်တယ်။  ဓာတ်ပုံ 
ဝါသနာပါတယ်။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒါလုပ်ေနတာက  
သကူလည်း ဝင်ဖိုလပ်ုေနတာ။ ဒါေပမဲ ့အဒဲလီိ ု
တစ်စတစ်စနဲ ။
ကည်စုိးထွန်း။ ။  ကိးစားရတာေပါ့ 

ေနာ်။   အဲဒီထဲမှာ

အစ်ကုိကတ့ဲအခန်းေတွ က န်ေတာ်ေတွရတယ်။
ေမာင်ေမာင်တာ။ ။   ဟုတ်က့ဲ က န်ေတာ် 

ေမရီြမင့်က    အဲဒီ
ထဲမှာ  အကသင်ဆရာမဆိုပီးေတာ့   သူ  
စတ်ိကူးခန်းမှာ  က န်ေတာ်က  က မ်းကျင်တဲ ့
အက ေမရီြမင့်ကိ ု  က န်ေတာ်  ၁၅   ရက် 
ေလာက်ပဲ သင်ေပးပါတယ်။
ကည်စိုးထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့။
ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  အေနာက်   တိုင်း 

အက             ကို 
က န်ေတာ်   ကြပတာလည်း    ပါပါတယ်။ 
အထူးသြဖင့ ်Italian Valentino မင်းသားရဲ  
Tango အကလို ေခ တာေပါ့။

ကည်စိုးထွန်း။ ။   ဟတ်ုက့ဲ။ Valentino 
မင်းသားရဲ   Tango 

ဟုတ်လား။
ေမာင်ေမာင်တာ။ ။   Valentino မင်းသား 

က        Valentino 
ဆိကုတည်းက လတူစ်ေယာက်ကိ ုValentino  
လုိ သတ်မှတ်လုိက်ရင် အဲဒီလူက ဘယ်ေလာက် 

အရည်အချင်း ရိှတယ်လုိ သေဘာေပါက်တယ်  

အကက အစ။ Valentino အကလို ေခ ပါတယ်။  
Valentino က Italian မင်းသားေပါ့ေလ။
ကည်စုိးထွန်း။ ။  Valentino     က 

ေဘးေစာင်း        ဆို 
သိပ်ကည့်ေကာင်းတဲ ့ မင်းသား။ အဲဒီကားက  
ဆရာေရ ဒုံးဘီေအာင် ဆုရတယ်။
ကည်စိုးထွန်း။ ။  အစ်ကိလုည်း  အမှန် 

ေတာ့  အဲဒီကားထဲ 
မှာေတာ်ေတာ့်ကို ေကာင်းတာပါ။  ဘာလိုလဲ 
ဆိေုတာ ့အစ်ကိကု  အေနာက်တိင်ုးယ်ေကျးမ  
ကိ ုှစ်သက်တဲသ့။ူ အေနာက်တိင်ုးယ်ေကျးမ  
ကို   အထင်ကီးတဲ့သူ   အဲဒီထဲမှာ၊   ဒါေပမဲ့ 
အမျိးသမီးက ေမသစ်က သကူ ြမန်မာမ  ြမန်မာ 
ဟန်အေနနဲ        ြမန်မာ့အိမ်ေထာင်ေလးကိ ု
ထိန်းသိမ်းချင်တ့ဲသူ၊ အဲဒီမှာ  အစ်ကုိကလည်း  
ဒီအိမ်ေထာင်ေရးကိ ုမေဖာက်ြပန်ချင်ေပမယ့်၊  
ဒအီမ်ိေထာင်ေရးကိ ု    မပျက်စီးေစချင်ေပမယ့ ်
တစ်ဖက်မှာ အေတွနဲ အစ်ကိကု ေတာ်ေတာ့က်ိ ု
ဒီ. . .။

ေမာင်ေမာင်တာ။  ။  အဒဲမီလွန်ဆန်ိင်ုတဲ ့
အေတွဘဝ ေရာက်

သွားတဲ့အတွက်   ကိုယ့်သိက ာပိုင်းဆိုင်ရာကိ ု
အသက်သာေပးသွားမယ်  ေဖာ်မသွားဘူးဆိတုာ  
အဲဒါ အဲဒါပဲေလ။
ကည်စိုးထွန်း။ ။  နာမည်        ဟာ 

က န်ေတာ်          တို
ေနာက်ပိုင်း  ကည့်တဲ့အခါမှာ  Sommersby 
လားမသိဘူး။ လူဟာ ေသချင်ေသသွားပါေစ။ 
လတူစ်ေယာက်ရဲနာမည်ဟာ  အေရးကီးတယ် 
ဆိုတာ          ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦးမှာ 
ေတာ်ေတာ်သေဘာကျပါတယ ်က န်ေတာ်။
ေမာင်ေမာင်တာ။  ။   ရှင်လျက်နဲ  ေသေန 

တာပါ။         ေသတဲ ့
ဘဝက တန်တယ်။ သကိ ာေတာအ့ကျမခဘံူး။
ကည်စိုးထွန်း။ ။  ေဒါက်တာ     ေအာင် 

ေကျာ်ဦး          ဆိုတဲ့ 
နာမည်ကိုေတာ့ ငါအပျက်မခံိုင်ဘူး။
ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  အဲဒီကား တစ်ကား 

လုံးမှာ       နာမည်က 

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦး၊    က န်ေတာ်က  
ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦး  အကယ်ဒမီ List  
ထွက်လာတဲ့အခါကျေတာ့ က န်ေတာ်  လှမ်း 
ကည့်တယ်။ ကားကို အကယ်ဒမီေပးတယ်။ 
ဒါိက်ုတာကိ ုေပးတယ်။ ကမု ဏကီိေုပးတယ်။  
ေမာင်ေမာင်တာကိ ုမေပးဘူး။
ကည်စိုးထွန်း။ ။  ေဒါက်တာ   ေအာင် 

ေကျာ်ဦး       လုပ်တဲ့
သူကို မေပးဘူး။
ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  မရဘူး  အေမရိကန် 

ုိင်ငံ    ဝါရှင်တန်က 
အင်တာဗျးလပ်ုေသးတယ် က န်ေတာ့က်ိ ုအဒဲ ီ
အချနိ်တုန်းက။ က န်ေတာ် အဲဒီလိုပ ဲ ဖွင့်ေြပာ 

တယ်။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦး အကယ်ဒမီ 
ရတယ်ဆိုတာ က န်ေတာ်ရရမှာလို မေပးဘူး။ 
အဲဒါနဲသက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးနဲတစ်ေနေတွတဲ့ 
အခါကျေတာ ့က န်ေတာ်ေမးတယ်။ ေဒါက်တာ 
ေအာင်ေကျာ်ဦး အကယ်ဒမဆီိတုာ က န်ေတာ် 
ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦး  က န်ေတာ်ဘာလို  
မရသလဲလို။ ဟာ ေမာင်ရင်ရာ ေမာင်ရင်က 

ြမင်းပါတဲ ့ြမင်းေလ  ချိတပ်ေပးရင်   ေခွလည်း 
ေခွမယ်။
ကည်စိုးထွန်း။ ။ ဟားဟားဟား။
ေမာင်ေမာင်တာ။ ။   ေြပာသွား      တာေပါ ့

ေလ   ရယ်စရာလုိလုိ
နဲ၊ အဲဒီှစ်မှာ ကုိထွန်းေဝကမင်းသားြဖစ်သွား 
ပီးေတာ ့ ဗိလ်ုြမဒင်နဲသကူ  အကယ်ဒမယီသွူား 
တယ်။
ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  လုပ်လိုက်   ပါကွာ 

တဲ့      မင်းကလည်း   
က န်ေတာ့်ကိ ု     ှစ်သမိ့တ်ဲ ့    စကားေတေွြပာ  
စစချင်းကေတာ ့     ြမင်းချိတပ်ေပးလိုမရဘူး  
ေြပာတယ်။ ှစ်သိမ့်တဲ့စကား  ေြပာပီးေတာ ့ 

ေကျနပ်လိုက်ပါတယ်    က န်ေတာ်။   ဒါေပမဲ့ 

မရတဲ့အေကာင်းေတွ ကံတုန်း ကံတုန်းမှာ 
ေဖာ်ရတာေပါ့။ နာတယ်လိုေတာ့ ထင်တယ်။ 
က န်ေတာ် တန်ဖိုးထားလိုပါ ဒါလည်း။
ကည်စိုးထွန်း။ ။   မှန်ပါတယ် အစ်ကို 

မှန်     ပါတယ်။ 
တစ်ခါတေလကျေတာ့လည်း  ကံအေကာင်း 

တရားေပါေ့လ  ဒလီိပု ဲ သေဘာထားရေတာ ့

တာေပါ့။  သူရဲအကယ်ဒမီက။   သိုေသာ် 

လည်း အစ်ကိကုမှတ်မစိရာ အေကာင်းေတ ွ 

အများကီးရှိပါတယ်။     ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေကျာ်ဦးဆိလုည်း အစ်ကိုလပ်ုေဆာင် 

ချက်ေတွက  အများကီးေကာင်းခဲ့တယ ် 

ဆိုတာလည်း  က န်ေတာ်တိုေတွရတာပဲ။ 

ခုနတုန်းကလို     ှစ်ဘဝ      ှစ်ေနရာမှာ 

သူဘာသာသ ူအမှားေတ ွေနာင်တရပီးေတာ ့

ြဖစ်တဲ့ခံစားမ ေတွဘာေတွ    ဆိုရင်လည်း  

အစ်ကိုပီပီြပင်ြပင်လုပ်ိုင်တာပဲ။    ေရှမှာ 

ဆိုရင်လည်း  ဆရာဝန်ဘဝမှာ အေနာက်  

တိုင်း ယ်ေကျးမ ကိ ု ှစ်သက်ပင်ှစ်သက်  

ေသာ်ြငားလည်း ကုိယ့်ရဲ မိသားစုအေပ မှာ 

တန်ဖိုးထားတယ်ဆိတုဲ ့ ပုစံေံလးေတြွပတာ 

ဆုိရင်လည်း ေကာင်းတယ်အစ်ကုိ။ ေနာက်  

ဟိုဘက်က ေမရီြမင့်ကလည်း  အင်မတန် 

လှတဲ့ မိန်းမပဲ၊  ေနာက်ပီးေတာ ့ လမ်းက 

လည်း  အများကီးခင်းေပးတာ  အဲဒီမှာ။  

ေတာ်ေတာ်ကို ခင်းေပးတာေနာ်။  သူက  

ေြခေထာက်ေတွနာတယ်    ဘာညာဆိုပီး 

ေတာ့  အစ်ကိုကို   လမ်းခင်းေပးပီးေတာ ့

ေသွးေဆာင်မ ေလးေတပွါ ရိှတဲအ့ခါကျေတာ ့ 

သွားေတာ့မှားေတာ့တာပဲေနာ်။ အဲဒါေလးေတွ    

ေကာင်းပါတယ်။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဦး  

က အင်မတန်ေကာင်းတဲ ့ကားပါ။

ေမာင်ေမာင်တာ။ ။  မှားတာကိ ုြပင်တဲ ့

နည်း  မှန်တဲက့ား 

အသက်ေပးသွားတာကိုး သူက။

ကည်စုိးထွန်း။ ။  ေကာင်းပါတယ ်

အစ်ကိ။ု အဒဲကီား 

ကေတာ့ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ ်အစ်ကို အကယ်ဒမီ 

ရသင့်တဲ့  ကားတစ်ကားလို က န်ေတာ်တို  

သတ်မှတ်ရမှာေပါ့။    အဲဒီကားပီးေတာ့ 

အစ်ကို ေနာက်ဘာကားိုက်ပါေသးလဲ။

ေမာင်ေမာင်တာ။  ။  အဒဲကီား ပီး ေတာ ့

“ချစ်အာု”ံ ဆိတုဲ ့

ကား။              

 (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၉

ြမန်မာိင်ုင ံဆန်စပါးအသင်းချပ်က ယေနရက်စဲွြဖင့ ် သတင်းထတ်ုြပန်ေကညာ 

ချက်တစ်ေစာင်ကိ ုထုတ်ြပန်လိုက်ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ ထုတ်ြပန်ေကညာချက်တွင-်

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့်  

ဆန်ြပည်ပတင်ပိုြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့် ိုင်ငံေတာ်ရိက ာ အရန်ဆန် 

ဝယ်ယသူိေုလှာင်ြဖန်ြဖးြခင်းဆိင်ုရာကစိ ရပ်များကိ ုဇွန် ၂၆ ရက်တွင်  လပ်ုငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း။

အဆုိပါအစည်းအေဝးမှ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့်  ြပည်ပသို ဆန်တင်ပိုြခင်းှင့ ်အရန်ဆန်ဝယ်ယူြခင်းကိစ ရပ် 

များအေပ  ေြဖေလ ာ့စီစ်ေပးရန် ညိ  င်းဆုံးြဖတ်ခဲ့မ များမှာ ြပည်ပဆန် 

တင်ပိုြခင်းအား  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ဇူလိုင် ၁ ရက်ေနမှစတင်၍  ဇူလိုင်လှင့် 

ဩဂတ်ုလတိုတွင် တစ်လလ င် ဆန်တန်ချန်ိ ၁ ဒသမ ၅ သန်ိးစှီင့ ်စက်တင်ဘာ 

လတွင် ဆန်တန်ချန်ိ တစ်သိန်း၊ စုစုေပါင်းတန်ချန်ိ ေလးသိန်း ထပ်မံတင်ပုိရန် 

လျာထားပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်အတွင်း ြပည်ပသုိ ဆန်တင်ပုိြခင်းအေပ  

တန်ချနိ် ၂ ဒသမ ၄ သန်း လျာထားသတ်မှတ်လျက ်ြပည့်မီစွာ တင်ပိုိုင်ေရး 

ကို ြမန်မာိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချပ်မှ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ ၂၀၂၀ 

ြပည့ှ်စ်၊ ဇလူိင်ုလမှစတင်၍ ကမု ဏမီျား၏ ဆန်ြပည်ပတင်ပုိမ အေပ  ပမာဏ 

ကန်သတ်ထားြခင်းစနစ်အား  ပယ်ဖျက်လျက ် Contract  စာချပ်များအရ 

လိုင်စင်ေလ ာက်ထားြခင်းကိ ု   ခွင့်ြပသတ်မှတ်ေပးရန်၊   ိုင်ငံေတာ်ရိက ာ 

အရန်ဆန်   ၁၀  ရာခိုင် န်း   ေပးသွင်းြခင်းအား ဇူလိုင် ၁ ရက်ေနမှစတင်၍ 

ပိုကုန်ပမာဏ၏ ငါးရာခိုင် န်းသို   ေလ ာ့ချသတ်မှတ်ရန်ှင့်  ပုိကုန်လုိင်စင် 

မေလ ာက်ထားမီ ၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင် န်းေပးသွင်းပီး၊ ပုိကုန်လုိင်စင်ရပီး ၁၅ 

ရက်အတွင်း ၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင် န်းေပးသွင်းသည့်စနစ်ကုိ ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ 

ဆန်ပိုကုန်လိုင်စင်၏ သက်တမ်းအား ယခင် ၄၅ ရက်အစား ရက်ေပါင်း ၆၀ 

အထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးရန်ဟူ၍ ေဖာ်ြပထားသည်။        

သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချပ်က သတင်းထုတ်ြပန်ေကညာချက် ထုတ်ြပန်



မိမိက မ်းကျင်ရာနယ်ပယ်အလုိက် ဦးေဆာင်ိုင်သူတစ်ဦးြဖစ်ပါေစ

မိမိက မ်းကျင်ရာနယ်ပယ်အလိုက်   ဦးေဆာင်ိုင်သူ 

တစ်ဦး၊ က မ်းကျင်ေသာ၊ ထူးြခားသည် ့အရည်အချင်း 

ရှိေသာ   ပညာရှင်တစ်ဦးအြဖစ ် ေရာက်ရှိေရးအတွက ်

အရည်အချင်းငါးရပ်ကိ ုေလ့ကျင့်ြပစုေပးသွားဖို လိုပါ 

လိမ့်မယ်။

အနာဂတ်ဟာ     အရည်အေသွးြပည့်ဝသူေတ ွ

အတွက်ြဖစ်တဲ့အေလျာက်   ဘက်စုံအရည်အချင်း 

ြပည့်ဝကသလို နည်းပညာပိုင်းအရည်အချင်းလည်း 

ြပည့ဝ်လျက် အများြပည်သနူဲဆက်ဆေံရး၊ အထူးသြဖင့ ်

ညိ  င်းေဆွးေွးမ အပိုင်းမှာ ထူးခ န်ပီး အများှစ်သက် 

တဲ့ ဆက်ဆံေရးအပိုင်း ေကာင်းမွန်သူတစ်ဦးြဖစ်ဖို 

အေရးကီးပါတယ်။ သိုြဖစ်၍ ေနစ်ေနတိင်ုး၊ ေနရာတိင်ုး 

မှာ ေလလ့ာမှတ်သားတတ်တဲအ့ကျင့က်ိ ုြပစပုျိးေထာင်ဖို 

လိုပါတယ်။

မည်သည့်နယ်ပယ်မှာြဖစ်ေစ၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း 

ကို လုပ်ကိုင်သည်ြဖစ်ေစ က မ်းကျင်သူတစ်ဦး ြဖစ်လာ 

ေစဖို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းငါးရပ်ကိ ုေလက့ျင့် 

ပျိးေထာင်သင့်ပါတယ ်-

(၁) အခွင့်အေရးတိုင်းကိ ုေကာင်းစွာအသုံးချပါ။ 

မူလေဆာင်းပါးရှင်ဟာ  ဆံပင်ပုံသွင်းပုံေဖာ်သူ 

ပညာရှင်တစ်ဦးအေနနဲ  ဘဝကုိ စတင်ခ့ဲသူြဖစ်ပါတယ်။    

သိုြဖစ်၍   ယခေုနာက်ပိင်ုး   ေဆွးေွးပဲွေတ၊ွ ေဟာေြပာပဲွ 

ေတွမှာ    မကာခဏဆိုသလိ ု   ေမးြမန်းခံရသည်မှာ 

ေဆွးေွးပွဲေတွမာှ   အဓိကေဟာေြပာသူ  တစ်ဦး၊ 

စာေရးဆရာ တစ်ဦး၊ အေရးကီးပုဂ ိလ်ေတွရဲ မိန်ခွန်း 

ေတအွတွက် အကြံပရသတူစ်ဦး ြဖစ်လာေစဖုိ ဘယ်လိ ု

ေလ့ကျင့်ခဲ့သလဲဆိုတဲ ့ ေမးခွန်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

အေြဖက   ိုးိုးစင်းစင်းေလးပါ။  အခါအခွင့် 

သင့်တိုင်း    ေပ လာတတ်တဲ့    အခွင့်အေရးကိ ုသတိ 

ြပမိတတ်ေအာင ်  ေလ့လာတာနဲ   ယင်းတိုကိ ုအသုံးချ 

တတ်ြခင်းပ ဲြဖစ်ပါတယ်။

အခွင့်အလမ်းဆိုတာ    တစ်ကိမ်တစ်ခါတည်း 

ြဖစ်ေပ လာတတ်တာ မဟုတ်ပါ။ အချနိ်တိုင်း၊ ေနရာ 

တိုင်းမှာ   ြဖစ်ေပ တတ်ေပမယ့်    မိမိတိုက အခွင့် 

အလမ်းရဲ  အသုံးြပြခင်းကို သတိမထားမိြခင်းပ ဲြဖစ်ပါ 

တယ်။

 ဤေနရာမှာ အခွင့အ်လမ်းဆိတုာနဲပတ်သက်ပီး 

မမိငိယ်စ်က ဖတ်ဖူးခဲတ့ဲ ့ဆရာန ာသန်ိးဇရံဲ “ခေရာင်း 

လမ်းကိ ုြဖတ်ေကျာ်ြခင်း” ဆိတုဲ ့စာအပ်ုထမှဲာ ရှင်းလင်း 

ေဖာ်ြပထားတဲ ့   အခွင့်အလမ်းကိ ု   မှတ်မိသေလာက ်

ြပန်လည်မ ေဝလိုပါတယ်။   အခွင့်အလမ်းဆိုတာကို 

လမ်းေလးခွဆုံမှာချထားပီး   မျက်ှာမှာ  ဆံပင်ေတွ 

ဖုံးေနကာ ေြခ၊ လက်ေတမှွာ အေတာင်ပေံတပွါတဲ ့ပ်ုတ ု

တစ်ခုနဲ    တင်စားထားတာပါ။   အခွင့်အလမ်းဆိုတာ 

မိမိတိုထံပါးကိ ု  ေရာက်ရှိလာတတ်ေပမယ့ ် မျက်စိကိ ု

ဆပံင်ေတ ွ  ဖုံးေနသလိမုျိး  အြခားေသာ အြခင်းအရာေတ ွ

နဲ  အခွင့်အလမ်းကို သတိမြပမိ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ 

အေတာင်အလက်ပါပီး အေဝးကိ ုပျသွံားသလိမုျိး အခွင့် 

အလမ်းက ေရာက်ရိှလာပီး မကာမီမှာပဲ အလျင်အြမန် 

ထွက်သွားတတ်တယ်လို လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုှစ် သုံးခု 

ေလာက်က ဖတ်ထားမိတာကို မှတ်မိသေလာက် ြပန် 

ေဝမ လိက်ုပါတယ်။ စာသားအသုံးအ န်း ကွာြခားမ ေတ၊ွ 

တင်ဆက်မ  ြခားနားချက်ေတွအတွက ်ေတာင်းပန်ရင်း 

အတိအကျ    ဖတ်မှတ်ေလ့လာိုင်ဖို   ယင်းစာအုပ်ကိ ု

ရည် န်းလိုပါတယ်။

ဒီေန  အသုံးြပေနကတဲ့ အမျိးမျိးေသာ တယ်လီ 

ဖုန်းေတွ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းေတွ၊ စမတ်ဖုန်းေတွရဲ ဘိုးေအ 

ကီးလို ဆိုရမယ့် ကနဦးတယ်လီဖုန်းကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ 

အလက်ဇ ား ဂေရဟမ်ဘဲလ်ကလည်း အခွင့်အလမ်း 

နဲပတ်သက်ပီး ရှင်းလင်းဖွင့်ဆုိထားဖူးပါတယ်။ ၎င်းက 

ေတာ့ အခွင့်အလမ်းကိ ုတံခါးချပ်ေတွနဲ  တင်စားထား 

တာပါ။ တခံါးချပ်တစ်ခ ုပတ်ိသွားချန်ိမှာ အြခားတစ်ချပ် 

က ပွင့လ်ာတတ်ပါတယ်။ သိုေပမယ့ ်ပတ်ိသွားတဲတ့ခံါးချပ် 

အေပ မှာ အချနိ်ကာြမင့်စွာ အာုံစိုက်ကည့်ေနတတ်လို   

အြခားတစ်ဖက်က  မမိတိိုအတွက်  ပွင့လ်ာတဲ ့အခွင့အ်လမ်း 

ဆိုတဲ့ တံခါးချပ်ကို မြမင်မေတွြဖစ်တတ်တယ်လို  ဖွင့်ဆို 

ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

အခွင့်အလမ်းေတွအေကာင်း  ေြပာေနရင်းက  မူလ 

ဦးတည်ချက်ြဖစ်တဲ ့မိမိလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ က မ်းကျင်မ  

ရရိှေစဖို နည်းလမ်းတစ်ရပ်အြဖစ် ေအာင်ြမင်တဲပ့ဂု ိလ်ေတ ွ

၎င်းတိုရဲေအာင်ြမင်မ ေတကွိ ုဘယ်ပုဘံယ်နည်းနဲရရိှခဲတ့ယ် 

ဆိုတာကို ေလ့လာဖိုလည်း အကံြပလိုပါတယ်။

(၂) ေလျာ်ကန်သည့် ေမးခွန်းများေမးပါ။

"ေမးပါများ စကားရ" ဆိုတဲ့အတိုင်း မိမိတို  သိလို 

တဲ့  အေကာင်းအရာနဲ  ပတ်သက်ပီး က မ်းကျင်သူတိုကိ ု

ေမးြမန်းဖို လိုပါတယ်။ တစ်ကိမ်တည်းနဲ     ေမးြမန်းလို 

မရပါက ေနာက်တစ်ကမ်ိ အခွင့သ်ာရင် ထပ်မေံမးြမန်းသင့ပ်ါ 

တယ်။

ေအာင်ြမင်တဲ့ပုဂ ိလ်ေတွအေနနဲ         ၎င်းတိုရဲ 

အေတွအကံ၊   ဗဟုသုတေတွနဲပတ်သက်ပီး  မ ေဝဖို 

အသင့်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အေရးကီးတာက ၎င်းတိုရဲ အေလး 

ဂြုပမ နဲ တုံြပန်မ တိုအတွက် ေလျာ်ကန်တဲ ့ေမးခွန်းေကာင်း 

ေတွ ေမးတတ်ဖိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

အြခားေသာသူေတွနဲ  ဆက်ဆံေရးတည်ေဆာက်ဖို 

အတွက် အဓိကေသာ့ချက်က အြပန်အလှန် စကားေြပာ 

တာြဖစ်ပီး ယင်းအတွက် အဓိကကျတာက မှန်ကန်တဲ့၊ 

ဆီေလျာ်တဲ့ ေမးခွန်းေတွ ေမးတတ်ြခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အြပန်အလှန်    စကားေြပာတာကေန    ေကာင်းမွန်တဲ့ 

ဆက်ဆံေရးတစ်ရပ်ကိ ု  တည်ေဆာက်ိုင်သလိ ု  ယင်းမ ှ

တစ်ဆင့် အံ့ဩဖွယ်ေကာင်းတဲ ့ ရလဒ်ကို ြဖစ်ေစတတ်ပါ 

တယ်။

(၃) မိမိရဲ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ အြပည့်အဝ အာုံစိုက်ပါ။

အစ်လိ ုမမိကိိယ်ုကိ ုေမးြမန်းေနရမယ့ ်ေမးခွန်းှစ်ခ ု

ရှိပါတယ်။ ပထမေမးခွန်းကေတာ ့မိမိရဲ လုပ်ငန်းအေပ ၊ 

မိမိရဲအလုပ်ရှင်၊ မိမိရဲလုပ်ငန်းဌာန၊ အဖွဲအစည်းအေပ  

မည်သိုမည်ပု ံအေထာက်အကူ      ြပေစိုင်မလဲဆိုတာ  

ပါပဲ။

ဒုတိယေမးခွန်းကေတာ့ လပ်ုငန်းပိင်ုးနဲပတ်သက်ပီး 

မှီခိုအားထားခံရသူ၊ အေလးထားခံရသူတစ်ဦး   ြဖစ်လာ 

ေစဖို  ဘယ်လိုလုပ်ေဆာင်ရမလဲဆိုတဲ့  ေမးခွန်းပါပဲ။ 

အဲဒီေမးခွန်းနဲပတ်သက်ပီး မိမိကုိယ်ကုိ အစ်ေမးြမန်းေန 

မယ်၊ ယင်းအတွက်လည်း ကိးပမ်းအားထတ်ုေနမယ်ဆိရုင် 

ေတာ့ မိမိက ေပးဆပ်လိုက်ရတာထက ်ပိုမိုေကာင်းမွန်တဲ ့

ရလဒ်ေတွ ြဖစ်ေပ လာပါလိမ့်မယ်။

(၄)စတ်ိဝင်စားဖွယ်ေကာင်းတ့ဲ  ဇာတ်လမ်းတုိကုိ အသံုးြပပါ။

 မိမိကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊   မိမိလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ ြဖစ်ေစ 

အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေစဖုိ ဘယ်လိတုင်ဆက်ရမယ် ဆိတုာကိ ု

အစ်စ်းစားထားသင့်ပါတယ်။  မိမိလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ 

ကွန်ရက်ကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ဖို  ယင်းအတွက ်တစ်ဖက် 

သားရဲ ေခါင်းထဲမှာ စွဲမဲေနေစမယ့် ဇာတ်လမ်းေတွကို 

စ်းစားထားသင့်ပါတယ်။    တစ်ခါတစ်ရံေတာ့လည်း 

ေနာက်ခံမှာ အသာေလး ေမှးဝင်တတ်ဖို လိုပါတယ်။

မမိတိိုအများစကု အေြခအေနအချိမှာ ရှက်ေကာက် 

ေနတာမျိး ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ သိုေသာ်လည်း မိမိလုပ်ငန်း 

ပိုင်းနဲပတ်သက်ပီး အေလးထားခံရသူ၊ မှီခိုအားထားခံရ 

သူတစ်ဦးြဖစ်ဖိုဆိုရင်ေတာ့    လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို 

ေရှထွက်ေြပာဆိုတတ်ဖို လိုပါတယ်။

 အများေရှေမှာက်သိုေရာက်ေနပီး  မိမိကိုယ်ကို 

တင်ဆက်ရေတာ့မယ့်အေြခအေနမျိးမှာ မည်သို တင်ဆက် 

ပါမလ။ဲ သင့်အေနနဲ  မည်သည့လ်ပ်ုငန်းကိ ုလပ်ုကိင်ုပါသလ၊ဲ 

မိမိရဲအလုပ်မှာ ဘာေတွလုပ်ေဆာင်သလဲလို အများက 

ေမးလာတဲ့အခါမှာ ၎င်းတိုရဲဦးေှာက်ထဲမှာ စွဲသွားေစဖို 

ဘယ်ပံုဘယ်နည်းနဲ တင်ဆက်ပါမလဲ၊၊ ယင်းအတွက် တစ်ပါး 

သူေတွရဲ ေခါင်းထဲမှာ စဲွသွားေစဖုိ တစ်ေကာင်းဝါကျေလး 

ေတွကို စ်းစားထားဖို အကံြပလိုပါတယ်။ 

မိမိတိုရဲ လုပ်ငန်းပိုင်း၊ မိမိတိုရဲ အလုပ်အကိုင်နဲ  

ပတ်သက်ပီး စိန်ေခ မ ေတွ၊ ေအာင်ြမင်မ ေတွကို ရှင်းလင်း 

ြမင်သာတဲ ့တင်ဆက်မ မျိးနဲ ေြပာြပိင်ုဖို စ်းစားထားသင့ပ်ါ 

တယ်။ တစ်ပါးသူေတွအေနနဲ  သင်ေြပာေနတဲ့ စကားေတွ 

ထက် သင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ပုံရိပ်ကို ပိုမိုအမှတ်ရကမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

(၅)တစ်ဖက်သားကိုဆွဲေဆာင်ိုင်တဲ ့ စွမ်းပကားကိ ု

     ြပစုပျိးေထာင်ပါ။

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ က မ်းကျင်ပီး တာဝန်ခံိုင်သူ 

တစ်ဦးဆိုတာက  အြခားသူေတွအေပ မှာ ဩဇာသက် 

ေရာက်မ ရှိေအာင် မည်သိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိရှိနားလည် 

ထားြခင်းပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ 

အေမရိကန်သမ တေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ အိုက်စင် 

ေဟာင်ဝါက တစ်ခါက ေြပာဖူးပါတယ်။ “ေခါင်းေဆာင်မ  

ဆိုတာ ဘာကိုလုပ်ေဆာင်ရမယ်ဆိုတာ ဆုံးြဖတ်ိုင်ပီး 

ယင်းကိ ုအများက လိလုိလုား လား ေဆာင်ရက်လာကေအာင် 

လုပ်ေဆာင်ိုင်တဲ့ အရည်အချင်းပါပ”ဲတဲ့။

တစ်ပါးသူအေနနဲ     လိုလိုလားလားလိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ကေအာင်၊ ၎င်းတုိအေပ  ဩဇာသက်ေရာက်မ  

ရှိေအာင် မည်သိုလုပ်ရပါမလဲ။

စာေရးသူထံမှာ   အလုပ်အပ်ှံဖူးသူများအနက် 

တစ်ဦးကေတာ့ ရစ်ဇ်ကာလ်တန်ဟုိတယ်အုပ်စုက ဥက    

ေဟာင်းပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ၎င်းက ရစ်ဇ်ကာလ်တန်ဟိတုယ်ရဲ 

လပ်ုငန်းခွင်ကိ ုဝင်ေရာက်လာကမယ့သ်ေူတကွိ ုေြပာေလ ့

ရှိတာက “မိမိတိုအားလုံးဟာ လူကီးလူေကာင်းေတွကိ ု

ဝန်ေဆာင်မ ေပးကတဲ ့လူကီး လေူကာင်းေတပွ ဲြဖစ်ကပါ 

တယ်”တဲ့။ မိမိတို ဟိုတယ်မှာ လာေရာက်တည်းခိုကတဲ ့

ဧည့်သည်ေတွဟာ အေတွအကံေကာင်းရချင်လို မိမိတို 

ဟိတုယ်ရဲ ေဈး န်းအတိင်ုးေပးပီး လာေရာက်တည်းခိုက 

တာပါ။ ဝန်ထမ်းေတရွဲအလပ်ုက ဧည့သ်ည်ေတေွမ ာ်မှန်း 

ထားတဲ့ အေတွအကံေကာင်းရဲ အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်ပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သူေတွက ေမးြမန်းလာတဲ့အခါ 

အဲဒါ မိမိရဲလုပ်ငန်းတာဝန်မှာ ေဖာ်ြပထားြခင်း မရိှဘူးလုိ 

ဘယ်ေသာအခါမှ မေြပာမေိစဖို အေရးကီးသလိ ုသင်တိုရဲ 

ကိုယ်ပိုင်ြပဿနာေတွကိ ုလုပ်ငန်းခွင်သို သယ်ယူမလာ 

ဖိုလည်း ထပ်တအူေရးကီးပါတယ်”တဲ။့ သသိာတဲအ့ချက် 

ကေတာ့ အဲဒီနည်းလမ်းက ရစ်ဇ်ကာလ်တန်မှာ အလုပ် 

ြဖစ်ေနတယ်ဆိုတာပါပဲ။

စာဖတ်သေူတအွေနနဲေရာ အြခားသေူတ၊ွ လပ်ုေဖာ် 

ကိုင်ဖက်ေတွ၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်က အတတ်ပညာရှင် 

ေတကွိ ုအလားတ ူဆဲွေဆာင်ိင်ုတဲ ့စွမ်းပကားရိှပါသလား။ 

သင့်ရဲကမု ဏ၊ီ လပ်ုငန်းဌာန၊ အဖဲွအစည်းနဲပတ်သက်ပီး 

အများေရှေမှာက်မှာတင်ြပဖိုအတွက် ဆဲွေဆာင်ေြပာကား 

ဖို အသင့်ရှိေနပါသလား။ 

ေလလ့ာမ  အေလအ့ထကိ ုေနရာတိင်ုး၊ အချန်ိတိင်ုး 

မှာ ြပစုပျိးေထာင်ဖို လိုပါတယ်။ ကနဦး လ ပ်ရှားမ ကို 

လိုအပ်သလို လုပ်ေဆာင်ပါ။ လူအများစုထဲက သင်တိုနဲ  

မတူတဲ့သူေတွ၊ သင်တို စ်းစားသလိုမျိး   မစ်းစားတဲ့ 

သူေတွနဲ  ေတွဆုံပါ။

 စာေရးသအူေနနဲ တစ်ခါတန်ုးက ငါးရက်ကာကျင်းပ 

တဲ့  ညီလာခံတစ်ခုကို  တက်ေရာက်ခဲ့တာ  အမှတ်ရမိပါ 

တယ်။    ညီလာခံသို    တက်ေရာက်လာသူအများစုက  

ခရစ်ယာန်ဘုန်းကီးေတွ ြဖစ်ကပါတယ်။ စာေရးသူက 

နံနက်စာသုံးေဆာင်ဖို ေကာ်ဖီဆိုင်အသွား ဆိုင်အတွင်း 

မိမိနဲတူညီမ   မရှိဆုံးအုပ်စုကိ ု ေလ့လာကည့်မိပါတယ်။ 

ယင်းေနာက်ေတာ ့ပိုတက်စတင့်အုပ်စ ုတစ်မျိးြဖစ်တဲ ့

မင်ိုိုက်မိသားစုဝင်ှစ်စုနဲ    အတူတူထိုင်ပီး  နံနက်စာ 

သုံးေဆာင်ြဖစ်ပါတယ်။   ညီလာခံကာလတစ်ေလ ာက် 

ေြပာဆိုလာလိုက်တာ ရင်းှီးက မ်းဝင်တဲ့ မိတ်ေဆွေတွ 

အြဖစ် ေရာက်ရိှခ့ဲပါတယ်။  ၎င်းတိုနဲ   ပိုမိုသိက မ်းလာပီး 

၎င်းတိုနဲ  စကားေြပာဆိရုတာကိ ုှစ်ခိက်မတိဲအ့ေလျာက် 

၎င်းတိုအေနနဲ ဘာကိသုက်ဝင်ယုံကည်ကပီး ဘာေကာင့ ်

ဆိုတာကို ေြပာြပိုင်မလားလို ေမးြမန်းတဲ့အထ ိရင်းှီး 

ခဲပ့ါတယ်။ စာေရးသအူေနနဲ  ၎င်းတိုနဲ  ေတွဆုရံင်းီှးခွင့ရ် 

ြခင်းအေပ  ေကျနပ်အားရမသိလိ ု၎င်းတိုကလည်း စာေရး 

သနူဲ  ရင်းရင်းီှးီှး  ေြပာဆိခွုင့ရ်တဲအ့ေပ   ေကျနပ်အားရ  

ကတာကိ ုေတွရှိရပါတယ်။

သင်တိုရဲလုပ်ရပ်အရလည်းေကာင်း၊ ဖန်တီးလိက်ုတဲ ့

ဝန်းကျင်အေနအထားအရလည်းေကာင်း တစ်ပါးသူေတွ 

ကို ပုဂ ိလ်ေရးအရြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဘာသာ

ရပ်အရြဖစ်ေစ စိတ်အားတက်က လာေအာင် လ ံေဆာ် 

ိုင်ပါလိမ့်မယ်။

စာဖတ်သူတိုအေနနဲ   လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ က မ်း 

ကျင်ပီး တာဝန်ခံိင်ုသ ူတစ်ဦးအြဖစ်သို ေရာက်ရိှလာချန်ိ 

မှာေတာ့  အြခားသူေတွက  သင်တိုလုပ်ကိုင်သမ ကို 

ေလလ့ာေစာင့်ကည့်ပီး သင်တို ေြပာကားတာ မှန်သမ ကိ ု

နားေထာင်ကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

Ref: “Be a leader in your field.” by Patricia Fripp, 

an executive speech coach, sales presenta-

tion skills trainer and award-winning 

keynote speaker.

 http://library.apiit.edu.my/clipping/be-a-

leader-in-your-field

ေကာင်းမွန်

ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

အနာဂတ်ဟာ    အရည်အေသွး   ြပည့်ဝသူေတွအတွက်  

ြဖစ်တဲ့အေလျာက် ဘက်စုံအရည်အချင်း   ြပည့်ဝကသလို 

နည်းပညာပိင်ုး အရည်အချင်းလည်း    ြပည့ဝ်လျက်   အများ 

ြပည်သူနဲဆက်ဆံေရး၊   အထူးသြဖင့်     ညိ  င်းေဆွးေွးမ  

အပိင်ုးမှာ  ထူးခ န်ပီး အများှစ်သက်တဲ ့ဆက်ဆေံရးအပိင်ုး 

ေကာင်းမွန်သူတစ်ဦးြဖစ်ဖို အေရးကီးပါတယ်။ သိုြဖစ်၍ 

ေနစ်ေနတိုင်း၊  ေနရာတိုင်းမှာ   ေလ့လာမှတ်သားတတ်တဲ့ 

အကျင့်ကို ြပစုပျိးေထာင်ဖိုလို



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ဝါရှင်တန်  ဇွန်  ၂၉

အေမရိကန်ဒုတိယသမ တ မိုက်ပန်စ်သည ်

အေမရိကန်ိုင်ငံအတွင်း  ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ ကျဆင်းေရးအတွက်  အေမရိကန ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ်   ှာေခါင်းစည်းများ 

ဝတ်ဆင်ကရန် တုိက်တွန်းခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်မ ဒဏ်ခခံဲရ့သည့် 

ေဒသများှင့် ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်းစည်းမျ်း 

ကို    လိုက်နာေဆာင်ရက်မ အားနည်းသည့ ်

ေဒသများတွင်   ာှေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ြခင်း 

သည် အေကာင်းဆံုး လုပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ်ေကာင်း  

ဇွန် ၂၈ ရက်က တက ဆက်ြပည်နယ်ေတာင်ပိင်ုး 

ေပကျင်း  ဇွန်  ၂၉

မိုးသည်းထန်စွာ  ရာသွန်းမ ေကာင့် 

ေရကီးေရလ ံမ များြဖစ်ပွားရာ လူ ၁၂ 

ဦးထက်မနညး် ေသဆံုးခ့ဲပီး ၁၀ ဦး 

ေပျာက်ဆုံးလျက်ရှိရာ ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် ေနာက်ထပ် 

ေသဆုံးသှူင့် ေပျာက်ဆုံးသ ူတိုးလာခဲ ့

ေကာင်း   တုတ်ိုင်ငံ   အေနာက် 

ေတာင်ပိင်ုး စခီ မ်ြပည်နယ် အာဏာပိင်ု 

များက ေြပာကားလိုက်သည်။

စီခ မ်ြပည်နယ်   မီယန်နင်စီရင်စု   

မှာ  ဇွန်  ၂၆ ရက်ှင့်   ၂၇ ရက်တွင် 

မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မ ဒဏ်    ခံခဲ့ရပီး 

ယဟီိင်ုးမိတွင် ေရကီးေရလ ံမ ြဖစ်ပွား 

ခဲေ့ကာင်း စရီင်စအုစိုးရက ေကညာခဲ ့

သည်။ 

ကားှစ်စီးမှာ    ေရကီးေရလ ံမ  

ေကာင့် ပျက်စီးသွားေသာ အေဝးေြပး 

လမ်းမကီးေပ မှ   ြမစ်တစ်စင်းအတွင်း 

ထိုးကျသွားခဲ့ပီး    ေဒသခံြပည်သူ 

၇၇၀၅  ဦးကို     ေဘးလွတ်ရာ  

ေြပာင်းေရ ေပးခဲသ့ည်။ အဆိပုါဧရယိာ 

မှာ တုတ်ိုင်ငံ၏ အဓိကြမစ်ကီး 

သံုးစင်း  အစြပရာ  တိဘက်ကုန်းြပင် 

ြမင့်ထက်  တြဖည်းြဖည်းြမင့်တက ်

လာသည့်  မတ်ေစာက်ေသာကုန်းေြမ 

များ၏ ေအာက်ေြခလွင်ြပင်တစ်ခတွုင် 

တိုကျိ  ဇွန်  ၂၉

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ ယခုှစ်ှစ်စအတွင်း ကျင်းပမည့်အခမ်းအနားများကိ ုကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပ်စ်ှင့ ်ဆက် ယ်၍  ဖျက်သိမ်းြခင်း  သိုမဟုတ်  ေရ ဆိုင်းြခင်းေကာင့ ်

စီးပွားေရးဆိင်ုရာဆုံး ံးမ မှာ အေမရကိန်ေဒ လာ ၂၈ ဘလီယီေံကျာ်ရိှလာမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ဘ  ာေရးဆိုင်ရာခန်မှန်းတွက်ချက်မ တစ်ရပ်က ေဖာ်ြပထား 

သည်။

ဂျပန်ဖွံဖိးေရးဘဏ်ကလည်း မတ်လ၊ ေမလှင့် ဧပီလတိုအတွက ်

ဆုံး ံးမ ပမာဏ ခန်မှန်းချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ြပန်ထားသည်။ ြပည်တွင်း၌ 

ကျင်းပမည့ပဲွ်ေတာ် ၁၁၁၆ ခကုိ ုဖျက်သမ်ိးြခင်း သိုမဟတ်ု ေရ ဆိင်ုးြခင်းအတွက် 

အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၆ ဘီလီယံေကျာ ်ဆုံး ံးမ ြဖစ်ေပ မည်ဟုလည်း ဂျပန် 

ဖွံဖိးေရးဘဏ်က ခန်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်။

တုိက်ုိက်ထုတ်လ င့်ြပသသည့် ေတးဂီတှင့် ဇာတ်သဘင်ပဲွ ၁၂၇၀၅ ခုှင့် 

ဆက် ယ်မ ရှိသည့် ဆုံး ံးမ မှာ စုစုေပါင်း အေမရိကန်ေဒ လာ ၈ ဒသမ ၄       

ဘီလီယံခန်ဆုံး ံးမ ြဖစ်ေပ မည်ဟု   ခန်မှန်းထားပီး  ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ ်

ေဘ့စ်ေဘာပိင်ပဲွ၊ ေဘာလံုးပိင်ပဲွှင့် အြခားေသာအားကစားများှင့် ဆက် ယ် 

သည့ဆ်ုံး ံးမ မှာ အေမရကိန်ေဒ လာ ၂ ဒသမ ၅ ဘလီယီဆံုံး ံးမ  ြဖစ်ေပ မည် 

ဟု ခန်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်။

ုိင်ငံတကာကွန်ဖရင့်များှင့်  ြပပဲွပိင်ပဲွများ ဖျက်သိမ်းြခင်း သုိမဟုတ် 

ေရ ဆိင်ုးြခင်းေကာင့ ်ြဖစ်ေပ ခဲသ့ည့ ်ဆုံး ံးမ များပါဝင်မည်ဆိပုါက စစုေုပါင်း 

ဆုံး ံးမ သည် အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၈ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း  

ဂျပန်ဖွံဖိးေရးဘဏ်က ခန်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်။

ဂျပန်ိုင်ငံ၏   အခမ်းအနားအများအြပားကို    များေသာအားြဖင့ ်

ဇူလုိင်လှင့် ဩဂုတ်လတုိတွင်  ကျင်းပမဲြဖစ်ပီး အခမ်းအနား အများအြပား 

ဖျက်သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ်  ေရ ဆိုင်းြခင်းြဖစ်ေပ ပါက  အခမ်းအနားများှင့် 

ဆက် ယ်မ ရိှသည့ ်ဆုံး ံးမ သည် ပိမုိမုျားြပားလာလမိ့မ်ည်ြဖစ်ေကာင်း ဂျပန် 

ဖွံဖိးေရးဘဏ်က ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တုတ်ိုင်ငံ စီခ မ်ြပည်နယ်၌ ေရကီးေရလ ံမ ေကာင် ့

၁၂ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံး၊ ၁၀ ဦး ေပျာက်ဆုံးလျက်ရှိ

တည်ရှိသည်။

ယခုလဆန်းတွင်   စတင်ခဲ့သည့် 

တုတ်ုိင်ငံတစ်ဝန်း  ေရလ မ်းမိုးများ 

ေကာင် ့လူေပါင်း  ၇၈ ဦး   ေသဆုံး       

သိုမဟတ်ု ေပျာက်ဆုံးခဲ့ပီး  အမ်ိေပါင်း 

တစ်သန်ိးေကျာ် ပျက်စီးကာ စီးပွားေရး 

အရ   ဆုံး ံးမ ပမာဏမှာ      အေမရကိန် 

ေဒ လာ ၃  ဒသမ ၅ ဘလီယီှံင့်  ညမီ  

သည့်   ယွမ် ၂၅ ဘလီယီေံကျာ်ရိှေကာင်း 

အေရးေပ  စမီခံန်ခဲွေရးဝန်ကီးဌာနက    

ဇွန်  ၂၈ ရက်တွင်  ေြပာကားခ့ဲသည်။ 

တုတ်ုိင်ငံတွင် ရာသီအလုိက် ေရကီး 

ေရလ ံမ များ ှစ်စ်ြဖစ်ပွားေလ့ရှိပီး 

ယန်ဇီြမစ်ေပ ရှိ  လ ိေြမာင်သုံးသွယ ်

ဆည် ကဲသ့ိုေသာ     ဆည်များမှတစ်ဆင့် 

ထိခိုက်ပျက်စီးမ      နည်းပါးေစရန ်

အာဏာပိုင်များက ကိးပမ်းခဲ့သည်။

တုတ်ိုင်ငံ၏   အဆိုးရားဆုံး  

ေရကီးေရလ ံမ များမှာ ၁၉၉၈ ခုှစ် 

အတွင်း ြဖစ်ပွားခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး လေူပါင်း 

၂၀၀၀ ေကျာ်  ေသဆုံးကာ  ေနအိမ်       

သုံးသန်းနီးပါး ပျက်စီးခဲ့သည်။

ကိုးကား-ေဒးလီးေမးလ်

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၉၄၅၉  ဦး စံချနိ်တင်ေတွရှိပီး ၃၈၀ ေသဆုံး

နယူးေဒလီ  ဇွန်  ၂၉

အိ ိယိုင်ငံ၌     တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၉၄၅၉ ဦး  စံချန်ိတင်ေတွရိှခ့ဲရာ ယေန  

ေဒသစံေတာ်ချနိ် နံနက် ၈ နာရီ အထိ 

အိ ိယိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၅၄၈၃၁၈ ဦး 

ရိှလာေကာင်း အိ ိယုိင်ငံ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ယေနထုတ်ြပန်သည့ ်

အချက်အလက်များအရ  သိရသည်။

ထုိအတူ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် 

တစ်ရက်အတွင်း    လူ ၃၈၀  ထပ်မံ 

ေသဆုံးခဲ့ပီး အိ ိယိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ 

အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း 

၁၆၄၇၅ ဦး ရိှလာေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌  တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကူးစက်ခံရသူ 

၁၅၀၀၀ ေကျာ်    ရှိလာခဲ့သည်မှာ 

ေြခာက်ရက်ဆက်တုိက် ရှိလာခဲ့သလို  

ဇွန် ၁ ရက်မှစ၍ ယေနအထိ  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း   ၃၅၇၇၈၃ ဦး       

ရှိေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံရှ ိကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ အေရအတွက် 

သည်  ိင်ုငတံစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက် ခရံသ ူစစုေုပါင်း၏  ၅၈ ဒသမ 

၆၇ ရာခုိင် န်းခန်ရိှသည်။  ုိင်ငံအတွင်း   

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူများ 

တွင် ိုင်ငံြခားသားများလည်း ပါဝင် 

ေကာင်း သရိသည်။ကိုးကား-ပတီအီိင်ု

ဘာသာြပန်-ေဂျတီ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ကျဆင်းေရး ြပည်သူများ ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ကရန်

အေမရိကန်ဒုတိယသမ တ မိုက်ပန်စ် တိုက်တွန်း

ဘဂ  လားေဒ့ရ ဝန်ကီးတစ်ဦး၏ဇနီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင် ့ကွယ်လွန်

ဒါကာ  ဇွန်  ၂၉

ဘဂ  လားေဒ့ရ  လွတ်ေြမာက်ေရးစစ်ပွဲဆိုင်ရာဝန်ကီး ေအေကအမ်မိုဇမ်မဲလ ်

ဟာကီွး၏ ဇနီး ေလလာအာဂျမန်ဘာုမှာ ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ် 

ေရာဂါေကာင် ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။

အသက် ၇၁ ှစ်အရယ် အာဂျမန်ဘာုမှာ ဒါကာမိေတာ်ရိှ တပ်မေတာ် 

ေဆးုတံစ်ခ၌ု ကွယ်လွန်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း သတင်းထတ်ုြပန်ချက်တစ်ရပ်အရ 

သိရသည်။ ဝန်ကီး ဟာကွီးှင့် ဇနီး အာဂျမန်ဘာုတိုမှာ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရပီးေနာက် ဇွန်  ၁၃ ရက်တွင် ေဆးံုသုိတင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ဝန်ကီး 

ဟာကွီးမှာ ေရာဂါသက်သာလာပီးေနာက ်  ေနအိမ်သိုြပန်ခဲ့ေသာ်လည်း ဇနီး 

ြဖစ်သ ူအေြခအေနဆိုးရားလာြခင်းေကာင့် ေဆးု၌ံ  ေဆးကသုမ များ ဆက်လက် 

ခံယူခဲ့သည်။

အာဂျမန်ဘာ၏ု စျာပနအခမ်းအနားကိ ုဂါဇပီူမိေတာ်ေကာ်ပိေုရးရှင်း၏ 

သခ   ျိင်းအနီး ကွင်းြပင်တစ်ခု၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ကိုးကား-သည်ေဒးလီးစတား

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ အခမ်းအနားများဖျက်သိမ်းြခင်းေကာင့် 

ဆုံး ံးမ  အေမရကိန်ေဒ လာ ၂၈ ဘလီယီေံကျာ် ရိှလာမည်

တွင်    ြပလပ်ုသည့ ် သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင်  

မိုက်ပန်စ်က    ေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။   

မိုက်ပန်စ်သည ်   သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပီး၍    

ေလယာ်ြဖင့်       ထွက်ခွာသွားချနိ်အထိ 

ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံသည် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက ်ှစ်သန်းခွဲေကျာ် 

ရှိပီး ကမ ာတစ်ဝန်း  ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက် 

ခံရမ  အများဆုံးိုင်ငံလည်းြဖစ်သည်။ 

အေမရိကန်အေြခစိုက် ဂ န်ေဟာ့ကင်း 

တက သိုလ်၏ေြပာကားချက်အရ   ကမ ာ 

တစ်ဝန်း ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံသအူေရ 

အတွက် စစုေုပါင်းသည် ၁၀ သန်းေကျာ်ရိှသွား 

ပီြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူအေရအတွက်သည်လည်း    ငါးသန်ိး 

ေကျာ်ရှိသွားပီြဖစ်သည်။

နယူးေယာက်ြပည်နယ်သည်  ခပ်ခွာခွာ 

ေနထိုင်ြခင်း စည်းမျ်းလိုက်နာေဆာင်ရက်မ     

အားနည်းေနသည့အ်တွက်    ဧပလီေှာင်းပိင်ုး 

ကတည်းက    ေဒသခမံျားအား  ှာေခါင်းစည်း 

များ မြဖစ်မေနဝတ်ဆင်ရမည့် န်ကားချက်

ကို  ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။             

   ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်



 ဇွန်    ၃၀၊  ၂၀၂၀

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသ ူ     ၁၀၂၉၂၂၉၂ ဦး

ေသဆုံးသူ     ၅၀၅၄၅၅ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ     ၅၅၈၆၁၂၇ ဦး

ေဂျုဆလင ်  ဇွန်   ၂၉

အစ ေရးိင်ုငသံည်  အေမရကိန်သမ တ ေဒ နယ်ထရမ့ ်ေဆာင်ရက်ေသာ   အေရှ 

အလယ်ပိုင်း   ငိမ်းချမ်းေရးအစီအစ်၏   အေြခခံအေကာင်းရင်းများအေပ  

မူတည်၍ ပါလက်စတိုင်းှင့ ်ညိ  င်းေဆွးေွးမ များြပလုပ်ရန ် ြပင်ဆင်လျက ်

ရှိေကာင်း   အစ ေရးဝန်ကီးချပ်   ဘင်ဂျမင်ေနတန်ယာဟုက   ဇွန်  ၂၈  ရက် 

တွင် ေြပာကားခဲ့သည်။

အစ ေရးဆိင်ုရာ ခရစ်ယာန်အဖဲွအစည်းက ကီးမှးကျင်းပေသာ ကွန်ဖရင့် 

တစ်ခုသိုေြပာကားသည့ ်မိန်ခွန်းတစ်ရပ်တွင ်အစ ေရးဝန်ကီးချပ် ဘင်ဂျမင ်

ေနတန်ယာဟကု အထက်ပါအတိင်ုးေြပာကားခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။  အစ ေရးိင်ုင၏ံ 

ပိင်ုနက်အေနာက်ဘက်ကမ်း၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုတိက်ုခိက်ုသမ်ိးပိက်ုေရး 

လုပ်ေဆာင်မည့်ရက်မတိုင်မ ီှစ်ရက်အလိုတွင် အေမရိကန်သမ တ ထရမ့်၏ 

အေရှအလယ်ပိုင်းငိမ်းချမ်းေရးအစီအစ်ကိ ု        လက်ခံယုံကည်ရန်လည်း 

ေနတန်ယာဟုက ပါလက်စတိုင်းအား ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။

ေနတန်ယာဟသုည် ဇလူိင်ု ၁ ရက်တွင် ေဂျာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းေဒသကိ ုတိက်ုခိက်ု 

သိမ်းပိုက်ရန်စီစ်ထားပီး  ယင်းေဒသသည ်အေနာက်ဘက်ကမ်းေဒသ၏ ၃၀ 

ရာခုိင် န်းအကျယ်အဝန်းရိှေကာင်းသိရသည်။ ပါလက်စတုိင်းှင့် ုိင်ငံတကာ 

အသိက်ုအဝန်းကမ ူိင်ုငတံကာဥပေဒကိ ုချိးေဖာက်ြခင်းှင့ ်ေဒသတွင်းတည်ငမ်ိ 

မ ကိ ုခိမ်းေြခာက်ြခင်းြဖစ်သည့်အတွက ်  အစ ေရး၏အစီအစ်အေပ  ြပစ်တင် 

ေြပာကားထားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကိုင်ိ ု  ဇွန်   ၂၉

အဂီျစ်ိင်ုငေံြမာက်ဘက် ကမ်းိုးတန်း 

မိတစ်မိြဖစ်သည့ ် အလက်ဇန်ဒရီး 

ယားမိရိှ  ပဂု လကိပိင်ုေဆးုတံစ်ု၌ံ 

ယေန  မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ  လူနာ 

ခုနစ်ဦးေသဆုံးပီး ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်း ခနုစ်ဦးဒဏ်ရာ ရရိှခဲေ့ကာင်း   

ေဆးုံ           တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

ေြပာကားသည်။

သိုေသာ်   ေဒသဆိုင်ရာ   မီးသတ် 

တပ်ဖဲွဝင်များသည် အဆိပုါ မီးေလာင် 

မ ကို  ေအာင်ြမင်စွာ ြငိမ်းသတ်ိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း သရိသည်။ အဆိပုါ မီးေလာင် 

မ သည် လ ပ်စစ်ပတ်လမ်း ခ တ်ယွင်း 

မ ေကာင့ ်ြဖစ်ပွားဖွယ်ရိှေကာင်း ေဒသ 

ဆိင်ုရာ သတင်းရင်းြမစ်က ေဖာ်ြပထား 

သည်။ 

မီးေလာင်မ မှ ထွက်ေပ လာသည့် 

မနီလာ   ဇွန်   ၂၉ 

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင ံအိဆုဒီန်တယ်မင်ဒိုိြုပည်နယ် ကမ်းိုးတန်း 

အနီးတွင် ဇွန်၂၈ ရက်က ြဖစ်ပွားခဲေ့သာ ငါးဖမ်းသေ  ဘာှင့်   

ကုန်တင်သေ  ဘာတိုက်မိမ တွင်  ပါဝင်ေသာ   ဖိလစ်ပိုင ်

တံငါသည် ၁၄ ဦးှင့် ခရီးသည်များကိ ုရှာေဖွေနေကာင်း    

ဖလိစ်ပိင်ုကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖဲွက ယေန  ေြပာကားသည်။

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ရန် 

အတွက် ကင်းလှည့်ေမာ်ေတာ်တစ်စင်းှင့်အတူ ေလယာ် 

တစ်စင်းှင့် ရဟတ်ယာ်တစ်စင်းကိပုါ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေစပီး ယေနနံနက် ၇ နာရီခွဲမှစတင်ပီး ရှာေဖွေနေကာင်း 

ကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖွဲက   ေြပာကားသည်။   ဘက်စုံသုံး 

ေရယာ်ကိုလည်း ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးေဆာင်ရက်ရန ်

ထပ်မံတာဝန်ေပးသွားမည်ဟ ုသိရသည်။ 

ေဟာင်ေကာင်အေြခစိုက ်   MV   Vienna   Wood 

သေ  ဘာှင့် ငါးဖမ်းသေ  ဘာ FV Liberty တိုသည် ယမန်ေန  

အေစာပိင်ုးက အိဆုဒီန်တယ်မင်ဒိုိြုပည်နယ် ကမ်းိုးတန်း 

မှ ၂၇  ကီလိုမီတာ ကွာေဝးေသာေနရာတွင ် တိုက်မိခဲ့က 

သည်။ 

အဆိုပါသေ  ဘာတိုက်မ တွင်    ငါးဖမ်းသေ  ဘာမှ 

ေရယာ်မှး၊ သေ  ဘာသား ၁၂ ဦးှင့်  ခရီးသည် ှစ်ဦး 

ေပျာက်ဆုံးခဲ့သည်။ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ယမန်ေနက ချက်ချင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ်လည်း  ထိုေန  

ညပိုင်းတွင် ရပ်နားခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်း  

ဇန်ေပးြပည်နယ်   ဆူပစ်ကမ်းေြခမ ှသစေတးလျိုင်ငံသို 

ေမာင်းှင်လာေသာ သေ  ဘာသည်  မနီလာမိရှ ိ  ငါးဖမ်း 

ဆိပ်ကမ်းသို   ေမာင်းှင်လာေသာ ငါးဖမ်းသေ  ဘာှင့် 

တိုက်မိခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း      ကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖွဲက 

ေြပာကားခဲ့သည်။       

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေပျာက်ဆုံးေနေသာ ဖိလစ်ပိုင်ငါးဖမ်းသေ  ဘာမှ သေ  ဘာအမ ထမ်းများှင့် 

ခရီးသည်များကို ရှာေဖွေရးြပန်လည်စတင်

ဗန်ေကာက်   ဇွန်   ၂၉

ထိင်ုးိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  ထန်ိးချပ်ရန် 

ကန်သတ်ထားသည့ ်  ညပွဲလမ်းသဘင်ကိ ု  တချိေသာ 

ကန်သတ်ချက်များှင့်အတ ူ    ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း  

ြပန်စမည်ြဖစ်ေကာင်း  ထိုင်းအစိုးရက  ယေန   ေကညာ 

သည်။

လက်ရှိအချနိ်တွင် ထိုင်းိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၁၆၉ ဦးရှိပီး ၎င်းတိုအနက် ၅၈ ဦး 

သည် အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုင်းိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို  ယခုှစ်  ဇန်နဝါရီလ 

လယ်ပိုင်းက စတင်ေတွရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး တုတ်၏  ိုင်ငံ 

ြပင်ပတွင် ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   ပထမဆံုးကူးစက်ပျံံှသည့်   

ိုင်ငံ တစ်ိုင်ငံလည်းြဖစ်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ိုင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အေပ   အမှီသဟဲြပ၍  စီးပွားရှာေနရသူများ  ထိခိုက် 

သွားသလို   ညပွဲလမ်းသဘင်ပိတ်ပင်မ ေကာင့ ်  အေဖျာ် 

ယမကာဆိုင်များ၊ အှိပ်ခန်းများှင့်   ကာရာအိုေကခန်းမ 

များရှိ တရားဝင်မဟုတ်ေသာ ထိုင်းအလုပ်သမားများကို 

လည်း   အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ေစခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တစ်ချနိ်တည်းမှာပင်    ထိုင်းဝန်ကီးချပ ်  ပရာယုဒ် 

ချန်အိုချာက ထိုင်းိုင်ငံ၌ တစ်လေကျာ်ကာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ထပ်မံကူးစက်မ မရိှသည့်အတွက် အ ရာယ်အများ 

ဆုံး စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုဇလူိင်ု ၁ ရက်မှစ၍ ြပန်ဖွင့ခွ်င့ ်

ေပးေတာမ့ည်ဟ ုေြပာကား သည်။ “က န်ေတာ်တို ဂစုိက်ုဖို 

အေရးကီးဆုံးကေတာ့    ဝင်ေငွမရှိတဲ့မိသားစုေတွပါ။ 

ဒုတိယအချက်ကေတာ့   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကိုင်တွယ်ဖို 

က န်ေတာ်တုိရဲ ကျန်းမာေရးစနစ်ဟာလည်း အဆင်သင့်ရိှ 

တယ်လို ယုံကည်စိတ်ချရပါတယ်” ဟု  ၎င်းက ထပ်မံ 

ေြပာကားသည်။ 

ဇူလိုင်   ၁  ရက်မှစ၍   အေဖျာ်ယမကာဆိုင်များ၊ 

ကလပ်များှင့ ်  ကာရာအိုေကခန်းမများကိ ု  ြပန်ဖွင့်မည ်

ြဖစ်ေသာ်လည်း   ပိုင်ရှင်များအေနြဖင့ ်  ဆိုင်ပိတ်ချနိ်ှင့် 

ခပ်ခွာခွာေနြခင်း  အပါအဝင် အစိုးရက ချမှတ်ထားသည့် 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု   လိုက်နာရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ စမီခံန်ခဲွေရးဆိင်ုရာ ထိင်ုးအစိုးရေြပာေရး 

ဆိုခွင့်ရှိသူ တာဝီဆင် ဗီဆာူယိုသင်က ေြပာကားသည်။

ထိုအတူ အှိပ်ခန်းများှင့်  လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ 

အေနြဖင့် အစုိးရ၏ ေရာဂါစမ်းသပ်စစ်ေဆးေရး အက်ပလီ 

ေကးရှင်းကိ ုအသုံးြပြခင်းြဖင့ ်ေဈးဝယ်ယသူမူျားကိ ုမှတ်ပု ံ

တင်ရမည်ြဖစ်သလိ ု   ဝန်ထမ်းများကိုလည်း    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ တစ်ချနိ်ပီးတစ်ချနိ်  စမ်းသပ်စစ်ေဆးရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ထပ်မံေြပာကားသည်။

ထိုအြပင် ထိင်ုးအစိုးရသည် တရားဝင်အလပ်ုလပ်ုကိင်ု 

ခွင့် လက်မှတ်ရှိသ ူသိုမဟုတ် ထိုင်းိုင်ငံသား/သူ၏ ဇနီး/

ခင်ပွန်းှင့ ်မသိားစမုျားှင့ ်ေဆးဝါးကသုမူ ခယံရူန်အတွက် 

ိင်ုငအံတွင်း ဝင်ေရာက်ရန်ရည်ရယ်သမူျားအေပ  တားြမစ် 

ကန်သတ်မ ကိလုည်း ေြဖေလ ာသွ့ားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။ ထိုအတူ  ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူှင့ ်

ေဟာင်ေကာင်အပါအဝင ်  တုတ်ိုင်ငံတိုမှ   စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းရှင်များကုိလည်း  အစုိးရက  သတ်မှတ်ထားသည့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ  ြပည်ဝင်ခွင့်ေပးလိမ့်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ထိုင်းိုင်ငံက ညပွဲလမ်းသဘင်ဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်ေြဖေလ ာ့ပီး 

ိုင်ငံြခားသားတချိ ဝင်ခွင့်ြပ

အီဂျစ်ေဆးုံ၌ မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွား၊ လူနာ ခုနစ်ဦးေသဆုံးပီး 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း ခုနစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ

မီးခိုးများေကာင့် ေဆးုံ၌ ေဆးဝါး 

ကုသမ ခံယူေနကေသာ လူနာခုနစ်ဦး 

သည် အသက် ှကျပ်ပီး ေသဆုံးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

တာဝန်ရိှသူများသည်  မီးေလာင်မ  

ြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေနာက ်အဆိုပါ ေဆးုံရှိ 

ကျန်လနူာများကိ ုအြခားေဆးုမံျားသို 

ေြပာင်းေရ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အစ ေရးက ပါလက်စတိင်ုးှင့ ်ညိ  င်းေဆွးေွးမ များြပလပ်ုရန် ြပင်ဆင်လျက်ရိှဟဆုို

ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖွဲမ ှတပ်ဖွဲဝင်များ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ကစ်။



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ဘရပ်ဆဲလ်   ဇွန်    ၂၉

ဥေရာပကုန်သွယ်ေရးသမဂ ၏   အကီးအကဲ   ဖီဟုိဂန်က   မိမိအေနြဖင့်   ကမ ာ ့

ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲအကီးအကဲရာထူးကိ ုဝင်ေရာက်အေရးခံေတာ့မည်မဟုတ်

ေကာင်း ယေနတွင် ေြပာကားလိုက်သည်။

“က န်ေတာ့်အေနနဲ    ဒရီာထူးကိ ု    ဝင်အေရးခံေတာ့မှာ       မဟတ်ုပါဘူး။ 

ဒီကိစ ကိ ုဥေရာပေကာ်မရှင်အကီးအကဲ  ဇွန်ဒါလီယန်ကုိ အသိေပးပီးပီြဖစ်တ့ဲ 

အတွက် မလူတာဝန်ြဖစ်တဲ ့ဥေရာပကန်ုသွယ်ေရးသမဂ  အကီးအကတဲာဝန်ကိ ု

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်” ဟု ၎င်းက ေြပာသည်။

ကမ ာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲလက်ရှိအကီးအက ဲ   ေရာဘာတိုအဇီဘီတိုက 

ရာထူးမ ှ ုတ်ထွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သဂုတ် ၃၁ ရက်က ေြပာကားခဲ့သည်။

ကမ ာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲ အကီးအကဲရာထူးကိ ုဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည် ့

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများမှာ ကမ ာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲ လက်ေထာက်အကီး 

အကဲေဟာင်း ဂျးီဆက်ေဇတီကူရီ၊   ိုင်ဂျးီရီးယားဘ  ာေရးဝန်ကီးေဟာင်း 

ငိဇုအွီန်ဂိအုိင်ုဝါလာ၊ အဂီျစ်သတံမန်ေဟာင်း  ဟာမစ်မန်တ၊ူ  ေမာ်ဒိဗုီးယားိင်ုင ံ

ြခားေရးဝန်ကီးေဟာင်း   တူဒါယူယန်ချီှင့်   ေတာင်ကိုးရီးယားကုန်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီး ယွန်ေြမာင်ဟီတို ြဖစ်သည်။     ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကိုလံဘို    ဇွန်    ၂၉

ြပည်ပရိှ ုိင်ငံသားများအား သီရိလက  ာ 

သို ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ပီးသည့်  အချန်ိ 

အထ ိ ိင်ုငတွံင်းရိှ   အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

နယူးေယာက်    ဇွန်    ၂၉

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ကပ်ေရာဂါအြဖစ် ကူးစက်ပျံံှ 

ြဖစ်ပွားေနသည် ့   ကိုဗစ်-၁၉     ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးရသူဦးေရေပါင်းမှာ   ဇွန်   ၂၉   ရက်တွင် 

၅၀၅၄၅၅    ဦးထိ     တိုးြမင့်ေရာက်ရှိခဲ့ေကာင်း   

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုမှ      ဂ န်ေဟာ့ကင်း 

တက သိုလ် သိပ ံနည်းပညာှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာ 

ဗဟုိဌာန (စီအက်စ်အက်စ်အီး)မှ ထတ်ုြပန်ချက်အရ 

သိရသည်။

ယင်းသုေတသနဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် 

ကမ ာတစ်ဝန်းလုံး၌ ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံသ ူ

ဦးေရသည် ၁၀၂၉၂၂၉၂ ဦးရိှသည်ဟု ေဖာ်ြပသည်။

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စ ု

သည် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားသ ူ

၂၆၃၈၄၅၂ ဦးှင့် ယင်းေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူဦးေရ 

၁၂၈၄၆၀ ဦး ရှိသည်။

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူ 

ဦးေရ   ှစ်ေသာင်းေကျာ်ရှိသည့ ်   ိုင်ငံများတွင ်

ဘရာဇီး၊ ဗိတိန်၊ အီတလီ၊ ြပင်သစ်၊ စပိန်ှင့် မက ဆီကိ ု

ိုင်ငံများပါဝင်သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ဘရပ်ဆဲလ်   ဇွန်   ၂၉

ဂျပန်ိုင်ငံအပါအဝင်  ိုင်ငံေပါင်း  ၁၀  ိုင်ငံမှ  ခရီးသွား 

ဧည့်သည်များအေပ  ြပည်ဝင်ခွင့်အကန်အသတ်များအား 

ဇလူိင်ု ၁ ရက်မှစတင်ေြဖေလ ာေ့ပးရန် ဥေရာပသမဂ (အီးယ)ူ

က ဦးတည်လုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း သိရသည်။

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်     ကူးစက်ေရာဂါပျံှံြဖစ်ပွားမ  

များှင့် ရင်ဆိုင်ေနရြခင်းေကာင့် ဥေရာပသမဂ အဖွဲဝင် 

ိင်ုငမံျားက မတ်လမှစတင်ပီး ဥေရာပသမဂ အဖဲွဝင်  ိင်ုင ံ

များြပင်ပမှ   ခရီးသွားများအား  ြပည်ဝင်ခွင့်ကုိ   မူအားြဖင့် 

ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။

သိုေသာ်လည်း   ဥေရာပသမဂ အဖဲွဝင်  ိုင်ငံများက 

ေရွာသခီရီးသွားရာသမီတိင်ုမ ီြပည်ဝင်ခွင့ေ်ြဖေလ ာမ့ များ 

အား  အဆင့်လိုက်ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ရည်မှန်းထား 

ကသည်။ ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍  ဥေရာပသမဂ အဖဲွဝင် 

ိုင်ငံများမ ှသံအမတ်များသည ်ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ယင်းေတွဆုံေဆွးေွးမ များအရ    ဂျပန်အပါအဝင် 

တုတ်ှင့်    ေတာင်ကိုရီးယားအစရှိသည့ ်    ိုင်ငံများမ ှ

ခရီးသွားများအား ပထမအဆင့ ်ေြဖေလ ာမ့ တွင် ထည့သွ်င်း 

သွားဖွယ်ရှိေကာင်း      သံတမန်သတင်းရင်းြမစ်များက 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါိုင်ငံများ၌  ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံှံမ  

အား   ဆက်လက်ထိန်းချပ်ထားိုင်မ အေပ     မူတည်

ပီး ေြဖေလ ာမ့ များြပလပ်ုမည်ြဖစ်ကာ အြပန်အလှန်အေန 

ြဖင့်    အဆုိပါုိင်ငံများဘက်မှလည်း     ခရီးသွားလာမ များ 

ေြဖေလ ာေ့ပးရန်    ဥေရာပသမဂ ကလည်း   ေမ ာ်လင့လ်ျက် 

ရှိသည်။

ဥေရာပသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏     ဆုံးြဖတ်ချက် 

အေပ    မတူည်ကာ ိင်ုငအံချိအား ြပည်ဝင်ခွင့ပ်တ်ိပင်သည့ ်

စာရင်းမ ှအစမ်းသေဘာဖယ်ရှားဖွယ်ရှိသည်။

သိုေသာ်    ေရာဂါပိုးကူးစက်မ များ    အများအြပား 

ဆက်လက်ြဖစ်ေပ ေနသည့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် 

ုရှားိုင်ငံတိုအား ြပည်ဝင်ခွင့်ေြဖေလ ာ့ေပးမည့်စာရင်းမ ှ

ဖယ်ထားေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ဒါကာ    ဇွန်     ၂၉

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ    ဒါကာမိေတာ်အနီး   ြမစ်တစ်စင်း 

အတွင်း     ယေနနံနက်ပိုင်းက    ခရီးသည်အများအြပား 

တင်ေဆာင်လာေသာ ကူးတိုေလတှစ်စင်း တမ်ိးေမှာက်ခဲရ့ာ 

လူ ၁၇ ဦးထက်မနည်း   ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း   မီးသတ်ှင့် 

ြပည်သူကာကွယ်ေရးဌာနချပ်မှ    အကီးတန်းအရာရှိ 

အန်နာယတ်ေဟာ့စိန်က  ေြပာကားလိုက်သည်။

“လက်ရိှမှာ လ ူ၁၇ ဦးရဲ အေလာင်းေတကွိ ုြပန်ရခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ပါတယ်”  ဟု    ၎င်းက   ေြပာကားခဲ့သည်။  ယေန  

ေဒသစံေတာ်ချနိ်  နံနက် ၉  နာရီခွဲခန်တွင်    ဒါကာ 

မိေတာ်အနီး   ဘူရိဂဂ   ါြမစ်အတွင်း  “Moyur-2”  ေခ  

ေလှတစ်စင်းက    တိုက်မိပီးေနာက ်  ဒါကာမိေတာ်သို 

ဦးတည်သွားေနသည့်  “Morning   Bird” ေခ    အဆိုပါ 

ကူးတိုေလှ   တိမ်းေမှာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  ေဟာ့စိန်၏ 

ေြပာကားချက်အရ   သိရသည်။  တိမ်းေမှာက်ခဲ့ေသာ 

ကူးတိုေလတွှင်   ခရီးသည်   ၁၀၀   ေကျာ်   တင်ေဆာင်ခဲ့ပီး 

ေပျာက်ဆုံးေနသမူျားအား   ရှာေဖမွ ကိ ု  ေဆာင်ရက်ေနဆြဲဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငတွံင် ကူးတိုေလမှှာ အေရးပါေသာ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ပီး ကူးတိုေလှ 

အများစုမှာ     ခရီးသည်များ    ြပည့်သိပ်ေနေလ့ရှိသည်။ 

ြမစ်ေချာင်းများစွာရှိေသာ ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံတွင်  ကူးတို 

ေလှတိမ်းေမှာက်မ များ မကာခဏ ြဖစ်ပွားေလ့ရှိသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ြပည်ဝင်ခွင့်အကန်အသတ်များ ေြဖေလ ာ့ရန် ဥေရာပသမဂ လုပ်ေဆာင်

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌

ကူးတိုေလှတိမ်းေမှာက်မ ေကာင် ့၁၇ ဦး ေသဆုံး

ေလဆပ်ိများအား      ြပန်လည်ဖွင့်လှစ် 

ေရး    ဆိုင်းငံ့ထားရန ်   သီရိလက  ာ 

တာဝန်ရိှသမူျားက ဆုံးြဖတ်ခဲေ့ကာင်း 

ေဒသခံမီဒီယာများက ယမန်ေနတွင် 

ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ုိင်ငံတွင်းရှိ      ေလဆိပ်များကို 

ိုင်ငံတကာ     ခရီးသည်များအတွက ်

သဂတ်ု ၁ ရက်တွင်   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ် 

ေပးရန် အစိုးရက ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေသာ် 

လည်း   ိင်ုငရံပ်ြခားမှ   ိင်ုငသံားများ 

ကိ ုြပန်လည်ေခ ယူပီးမှသာ  ေလဆပ်ိ 

ဖွင့်လှစ်ေရးကိ ုေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ု  

ေလဆိပ်ှင့်     ေလေကာင်းလုပ်ငန်း 

ဌာနမှ         အကီး အက ဲ         ဗိလ်ုချပ် 

G.A  Chandrasiri    က   ေြပာကား 

သည်။ 

“က န်ေတာ်တို    ိုင်ငံသားေတ ွ

အေနနဲ        ြပည်ပမှာရှိတဲ့သီရိလက  ာ 

ိုင်ငံဆိုင်ရာ       အဖွဲအစည်းေတွကိ ု

ဆက်သွယ်ပီး   ိင်ုငကံိ ု       ြပန်လာဖုိ 

ေဆာင်ရက်ေနတဲအ့တွက်   ယခကုဲသ့ို 

စီစ်ရြခင်းြဖစ်ပါတယ”် ဟု    ၎င်းက 

ေြပာကားသည်။ ပီးခ့ဲေသာသီတင်းပတ် 

အတွင်း  ိင်ုင ံ၃၈   ိင်ုငမှံ သရီလိက  ာ 

ိင်ုငသံား ၁၁၀၀၀ ကိ ု  ြပန်လည်ေခ ယ ူ

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

သီရိလက  ာိုင်ငံရှိ ေလဆိပ်များြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေရးဆိုင်းငံ့ထားမည်ဟု တာဝန်ရှိသူများ ေြပာကားကမ  ာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲအကီးအကဲရာထူးေနရာ

ဝင်ေရာက်အေရးခံေတာ့မည်မဟုတ်ဟု

ဥေရာပကန်ုသွယ်ေရးသမဂ အကီးအကဲ  ေြပာကား

ကမ  ာတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူဦးေရ ၅၀၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိ



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များသည် ယမန်ေန  

ညပုိင်းက ြမစ်ကီးနားမိ ေြမြမင့်ရပ်ကွက်ရိှ စားေသာက်ဆုိင်တွင်ထုိင်ေနသည့် 

မေအးေငွ၊ မတင်ှင်းယု(ခ) မိထက်ှင့် ေဌးဝင်းတုိအား ရှာေဖွရာ ၎င်းတုိ  သုံးဦး 

ထံမှ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၁ ကီလို၊ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၈၀ ှင့် 

ေငွကျပ ်၁၃၅၀၀၀ တိုကို သိမ်းဆည်းရမိသြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် 

စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများဆိင်ုရာဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း  

သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

ေရတာရှည ် ဇွန် ၂၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေရတာရှည်မိ 

နယ် ေရနီမိေတာင်ပိုင်း    ရန်ကုန်-

မ ေလးကားလမ်းအေကွတွင် ယေန  

နံနက် ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန်က ၂၂ ဘီး 

ယာ်အား ဆီေဘာက်ဆာယာ်က 

အရှိန်လွန်ဝင်တိုက်မိခဲ့ပီး မီးေလာင ်

က မ်းခဲ့ရာ    ေမာ်ေတာ်ယာ်ှစ်စီး၊ 

ေဈးဆိင်ုခန်းှစ်ခန်း၊     လက်ဖက်ရည် 

ဆိုင်တစ်ဆိုင်ှင့် ယာ်ေမာင်းှင်သူ 

ှစ်ဦးလုံး မီးေလာင်ေသဆံုးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။ 

ြဖစ်စ်မှာ ရန်ကုန်-မ ေလးကား 

လမ်းအတိုင်း    ေတာင်မှေြမာက်သို 

သိန်းထွန်းဝင်း (အသက်၊ ေနရပ်စံုစမ်း 

ဆဲ)ေမာင်းှင်လာေသာ  ဒီဇယ်များ 

တင်ေဆာင်လာသည့် ဆီေဘာက်ဆာ 

အြဖေရာင်ယာ်သည် မိင်ုတိင်ု ၂၀၁/၁ 

ှင့်  ၂  အကား   တံတားအေကွ၌ 

မျက်ှာချင်းဆိုင်ဘက်မှ (စုံစမ်းဆဲ) 

ေမာင်းှင်လာေသာ ၂၂ ဘီးယာ်၏ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၉

ဂူတာြပင်ေကျးရာြဖစ်စ်ှင့်စပ်လျ်းသည့် စစ်တရားံုး 

(Court-Martial)သည် သက်ေသစုလံင်စွာြဖင့ ်စစ်ေဆးမ  

များြပလုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  ဧပီ   ၃၀  ရက်တွင် 

စစ်ေဆးမ များ ပီးစီးခဲ့ေကာင်း၊ စစ်တရားုံး(Court-

Martial)၏ စစ်ေဆးစရီင်မ များအား သက်ဆိင်ုရာ အတည် 

ြပ   အာဏာပိုင်၏    ြပစ်ဒဏ်အတည်ြပချက်ရရှိပါက 

ဆက်လက်ထုတ်ြပန်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေမာင်ု 

ေကျးရာှင့ ်ခ တ်ြပင်ေကျးရာြဖစ်စ်များကိ ုစုစံမ်းစစ်ေဆး 

ေရးခုံုံး(Court of Inquiry)ြဖင့ ်စစ်ေဆးေဆာင်ရက်မ များ 

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ေမ ၈ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ြပန်ပီး ြဖစ်ပါသည်။

ယခုအခါ ဂူတာြပင်ေကျးရာြဖစ်စ်ှင့်  စပ်လျ်း 

သည့ ်စစ်တရားုံး(Court-Martial) က အရာရိှကီးတစ်ဦး၊ 

အရာရိှတစ်ဦးှင့ ်အြခားအဆင့ ်စစ်သည်တစ်ဦးတိုအေပ  

သက်ဆိင်ုရာစဲွချက်အရ အြပစ်ရိှေကာင်း ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့ ်

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ချက်တိုကိ ု      သက်ဆိုင်ရာအတည်ြပ 

အာဏာပိုင်က  အတည်ြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊   ေမာင်ု             

ေကျးရာှင့ ်ခ တ်ြပင်ေကျးရာြဖစ်စ်များကိ ုစုစံမ်းစစ်ေဆး 

ေရးခုံုံး(Court of Inquiry)ြဖင့ ်စစ်ေဆးေဆာင်ရက်မ များ 

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း     သတင်းရရှ ိ

သည်။          တပ်မေတာ်သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၉

ရခိင်ုြပည်နယ် ေကျာက်ေတာ်မိနယ် ကန်ေစာက်ေကျးရာ 

အနီး AA  အကမ်းဖက်   ေသာင်းကျန်းသူတစ်ဦးအား ဇွန် 

၂၈ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိေကာင်း တပ်မေတာ်သတင်းမှန် 

ြပန်ကားေရးအဖဲွ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

အဆိုပါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင ်ေကျာက်ေတာ ်

မိနယ်ရိှ နယ်ေြမခတံပ်ှင့ ်ကန်ေစာက်ရဲကင်းစခန်းတုိမှ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များသည ်ကန်ေစာက်ေကျးရာအနီး 

လုံ ခံေရးေဆာက်ရက်ေနစ် ဇွန် ၂၈ ရက် နနံက် ၉ နာရခဲွီ 

တွင် ေကျာက်ေတာ်မ ှ   စစ်ေတွသို   ေမာင်းှင်လာေသာ 

မသက  ာဖွယ်ရာ   ယာ်တစ်စီးအား  ရပ်တန်စစ်ေဆးခဲရ့ာ 

လိုင်စင်မဲ့ယာ်ြဖစ်ေနေသာေကာင့်    ယာ်ေပ တွင် 

လိုက်ပါလာသူများအား ဆက်လက်စစ်ေဆးရာ ဦးဘို 

ေကျာ်သန်း ကိုင်ေဆာင်သည့် VIVO အနက်ေရာင် ဖုန်း 

အတွင်းမှ ေဖာက်ခဲွေရးမုိင်း ြပလုပ်ထားသည့်  မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုမံျား၊ ၎င်းကိယ်ုတိင်ု  ေဖာက်ခဲွေရးရမီတ်ုကိင်ုေဆာင် 

ထားသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုမံျား၊  အေပါက်ဝေကျးရာအနီး 

ေထာင်ထားသည့်မိုင်းှင့် မိုင်းေထာင်ထားသည့်ေနရာြပ 

GPS  ေြမပုံ န်း   Screenshot  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ 

အသက် ၃၅ ှစ်ခန်ရိှ အမျိးသားတစ်ဦးအား လက်ထပ်ိခတ် 

ဖမ်းဆီးထားသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအား စစ်ေဆး 

ေတွရိှရေကာင်း ေဖာ်ြပပါရိှသည်။                          သတင်းစ်

မ ေလး ဇွန် ၂၉ 

မ ေလးမိ ချမ်းေအးသာစံမိနယ ်၃၅ လမ်းှင့် ၇၄  လမ်းဆုံတွင်  ယမန်ေန  

နံနက်ပုိင်းက ယာ်သံုးဆင့်တုိက်မ ြဖစ်ပွားခ့ဲပီး ယာ်ေပ ပါလာသူများ ဒဏ်ရာ 

ရရှိခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်မှာ ၃၅ လမ်းအတိုင်း   အေရှမှအေနာက်သို   အမျိးသားတစ်ဦး 

ေမာင်းှင်လာေသာ   ဒိုင်နာယာ်ှင့်   ၇၄  လမ်းအတိုင်း ေတာင်မှေြမာက်သို 

အမျိးသားတစ်ဦးေမာင်းှင်လာသည့် ဆလွန်းအိမ်စီးယာ်တုိတုိက်မိရာ ဒုိင်နာ 

ယာ်သည် အရိှန်မထိန်းုိင်ဘဲ လမ်းေဘးတွင်ရပ်ထားသည့် သုံးဘီးယာ်အား

ထပ်မံတိုက်မိခဲ့သည်။ 

ယာ်တိုက်မ ေကာင့ ်  ဒိုင်နာယာ်မှာ   တိမ်းေမှာက်ခဲ့ပီး   ယာ်ေပ ပါ     

ေဆာက်လပ်ုေရးလုပ်ငန်းခွင်သုိ သွားေရာက်မည့် ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်အတ်ုစက် 

ရပ်ကွက်မှ ပန်းရန်လပ်ုသားအမျိးသား ၁၁ ဦး၊ အမျိးသမီး ခနုစ်ဦး၊ ဆလွန်းယာ် 

ေမာင်းသူှင့်လိုက်ပါသူှစ်ဦးတို ဒဏ်ရာများရရှိပီး မဟာမိင ်လူမ ကူညီေရး 

ယာ်များြဖင့ ်မ ေလးအေထွေထွေရာဂါကုေဆးံုကီးသုိ ပုိေဆာင်ေပးခ့ဲသည်။ 

ယာ်တုိက်မ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ မ ေလးယာ်ထိန်းရဲစခန်းယာ်မ စစ်ဌာန 

က အေရးယူိုင်ေရး စစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  

ေမာင်ြပည်သ(ူမ ေလး)

ြမစ်ကီးနားမိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများသိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉

တရားမဝင်ကုန်စည်များ  တားဆီးထိန်းချပ်ေရး 

အတွက် ေရပှူင့မ်ရမ်းေချာင် အမတဲမ်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်းတုိကုိ ဌာနဆိင်ုရာပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်၂၀၁၇ 

ခှုစ် မတ် ၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

ယမန်ေနတွင်   မ ေလး-မူဆယ်   ြပည်ေထာင်စ ု

ေရတာရှည်၌ ၂၂ ဘီးယာ်အား ဆီေဘာက်ဆာယာ်မှ ဝင်တိုက် 
ယာ်ှစ်စီးလုံးမီးေလာင်ကာ ယာ်ေမာင်းှစ်ဦးေသဆုံး

ဝဲဘက်ြခမ်းကိ ု       ဝင်တိုက်မိခဲ့ပီး 

ယာ်ှစ်စီးှင့် ယာ်ေမာင်းှစ်ဦးပါ 

မီးေလာင်က မ်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

မီးေလာင်ေနသည့်အချနိ် ေဘာက် 

ဆာယာ်မှ ဆီေလှာင်ကန်ေပါက်ကွဲ 

ကာ ဒီဇယ်ဆီများ  ဖိတ်စ်မ ေကာင့ ်

ကားလမ်းအေနာက်ဘက်ေဘးရိှ ေဈး 

ဆိုင်ှစ်ဆိုင်၊     လက်ဖက်ရည်ဆိုင ်

တစ်ဆိင်ုကိပုါ  မီးထပ်မကံူးစက်ေလာင် 

က မ်းခဲ့သည်။ 

မီးေလာင်မ အား    ေရနီနယ်ေြမရဲ 

စခန်းမှး ရဲအုပ်ေနလင်းထွန်း   ဦးစီး 

အဖွဲ၊ ေတာင်ငူခိုင ်  မီးသတ်တပ်ဖွဲ 

ဝင်များက    ဝိင်ုးဝန်းြငမ်ိးသတ်ခဲသ့ည်။   

ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍      ေရနီ 

နယ်ေြမရဲစခန်းက အမ ဖွင့်စစ်ေဆး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။    

  ကိုလွင်(ဆွာ)

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉

အြမန်လမ်းမကီးရဲတပ်ဖွဲမ ှ    တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်  ဇွန်   ၂၇  ရက် ညေနပိုင်းမှ ဇွန် ၂၈ 

ရက် ညေန ၅ နာရီအထိ ယာ်စည်းကမ်းစစ်ေဆးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်စ် ရန်ကုန်-မ ေလး အြမန်လမ်း လှည်းကူး 

မိနယ် အမှတ်(၃) လမ်းဆုတံိုးဂိတ်၌ သတ်မှတ်မိင်ု န်းထက် 

ပိုေမာင်းှင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီး၊ ြဖးတိုးဂိတ်၌ 

ေမာ်ေတာ်ယာ် ၁၀ စီး၊ ေနြပည်ေတာ်တုိးဂိတ်၌ ေမာ်ေတာ် 

ယာ် ၁၃ စီး၊ စကားအင်းတုိးဂိတ်၌ ေမာ်ေတာ်ယာ်ကုိးစီး 

စုစုေပါင်း ၃၃ စီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး သကဆုိ်ငရ်ာ ယာ်စည်း 

ကမ်းတရားုံးများသို    တရားစွဲတင်ပိုမည်ြဖစ်ေကာင်း              

သိရသည်။                                                   ရဲြပန်ကား

ဂူတာြပင်ြဖစ်စ်အေပ  စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သည့် စစ်တရားုံး၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ချက်များ အတည်ြပ

ေကျာက်ေတာ်မိနယ် ကန်ေစာက်ေကျးရာအနီး 

AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူတစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ

မေအးေင၊ွ မတင်ှင်းယ(ုခ)မထိက်၊ ေဌးဝင်းတိုအားဖမ်းဆီးရမသိည့ ်မူးယစ် 

ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၌ ယာ်သုံးဆင့်တိုက်မ ြဖစ်ပွား  
ယာ်ေပ ပါလာသူများ ဒဏ်ရာများရရှိ

တရားမဝင်ကန်ုစည်များ တားဆီးထန်ိးချပ်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ
လမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် ပိုကုန် 

၄၁၆ စီး၊ သွင်းကုန် ၄၁၀ ၊ ရန်ကုန်-ြမဝတီလမ်းမ 

ကီးတစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် သွင်းကုန် ၂၆၉ 

စီး ကုန်စည်များသယ်ယူပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။

အဆိုပါ စစ်ေဆးေရးစခန်းများက တင်သွင်း/

တင်ပိုေသာ ကုန်ပစ ညး်များကုိ စစ်ေဆးမ ြပလုပ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယမန်ေနတွင် မရမ်းေချာင ်

အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းက  တားဆီးမ တစ်မ  

ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၀၈၀ သန်းတန်ဖုိးရိှ 

တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား တစ်စု ံ

တစ်ရာ တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့ ် Budweiser Beer 

(355 ml) (1x24)-30pkgs အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                    

     သတင်းစ်

အြမန်လမ်း၌ သတ်မှတ်မိုင် န်းထက် ပိုေမာင်းှင်ေသာယာ်များအား အေရးယူ



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၉-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၂၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-

 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၇၆)ခု၊  

 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၅) ခု၊

 - ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၁၈) ခုှင့် 

 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (မ ေလး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆၆) ခုှင့် 

 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ေမာ်လမိင)် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၄) ခု

  စုစုေပါင်း (၁၂၂၉) ခုအား ယေန၊ ညေနတွင် စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -

 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် မေတွရှိပါ။ 

၂။ (၂၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်COVID-19 ေရာဂါ  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 

(၂၉၉) ဦးရှိပါသည်။

၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေဟာင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ေဆးမ တွင် (၂) ကိမ် 

ဆက်တိုက် ပိုးမေတွရှိသ ူ  (၃) ဦး (Case- 182, 200, 201) ရှိသြဖင့ ်စုစုေပါင်း  (၂၂၁) ဦးရှိပါသည်။ ၎င်းတိုအနက် 

(၂၁၁) ဦးအား   ေဆးုံမှဆင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ကာ   သတ်မှတ်ေနရာများတွင ်  အသွားအလာဆက်လက်ကန်သတ်၍ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိပါသည်။           

၄။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအနက ်ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရှိပါသည်။ 

၅။ (၂၈-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၂၉-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း 

ေတွရှိရေသာ ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ ်(၂၆) ဦး ရှိပါသည်။ 

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၉-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

 

၁။   (၂၈-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနအတွက် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာန(ရန်ကန်ု)(NHL)မှ ထပ်မစံစ်ေဆးပီးခဲေ့သာ ဓာတ်ခဲွနမနူာ (၅၈၅) 

ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ-
  COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ ်မေတွရှိရပါ။
၂။  (၂၉-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 
(၂၉၉) ဦးရှိပါသည်။
၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ (၂၈-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ များအေနြဖင့-်
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာန(ရန်ကန်ု)(NHL)မှ (ပထမအသတ်ုှင့ ်ဒတုယိအသတ်ု) ဓာတ်ခဲွနမနူာ 

(၁၁၄၇) ခု၊
 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၃)ခု၊
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(မ ေလး)(PHL-Mdy)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၈၀) ခု၊

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၂၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၂၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

 - ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခုတင် - ၁၀၀၀)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၇) ခု၊ 
 - စုစုေပါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၇၆၇) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၉ 

လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

ဝန်ကီးဌာနသည် IDP စခန်းများှင့ ်တိက်ုပဲွေရှာင်စခန်းများ 

တွင် ေနထိုင်ကသည့ ်ြပည်တွင်းေနရပ်စွန်ခွာသူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   ကူးစက်ြပန်ပွားြခင်းမ ှ  ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊   တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများကို   သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ 

အဖဲွအစည်းများှင့ပ်ူးေပါင်း၍         အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သွားေရာက်ေထာက်ပံ့

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ယေနတွင်   ကချင် 

ြပည်နယ် ဝိုင်းေမာ်မိနယ်ရှ ိေနာင်ဟီး IDP စခန်းှင့် မံစီ 

မိနယ်ရှိ မံပိန်းကီးကက်သလစ်ှင့် မံပိန်းကီးှစ်ြခင်း 

စုစုေပါင်း IDP စခန်းသုံးခုသို သွားေရာက်၍ လက်ေဆးစင် 

၁၀ ခ၊ု ဗီိင်ုးှစ်ချပ်၊ အပခူျန်ိတိင်ုးကရိယိာေလးခ၊ု ခဲွစတ်ိခန်း 

သံုးှာေခါင်းစည်း ၁၆၆၈ ခု၊    ကုိဗစ်-၁၉    အသိပညာေပး 

အသံဖိုင်ထည့်သွင်းထားေသာ   Memory   Stick   ှစ်ခု၊ 

ကချင်ြပည်နယ်ှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တိုရှိ IDP စခန်းများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
လက်ကိုင်စပီကာ ှစ်ခု၊ အဝတ်ှာေခါင်းစည်း ၈၇၂၄ ခု၊ 

လက်သန်ေဆးရည ်၁၆၆၈ ဘူး၊  ထုံးအိတ်  ၂၀၊ ဆပ်ြပာ 

၆၄၁၄ ခဲတိုကို သွားေရာက်ေထာက်ပံ့ခဲ့သည်။

IDP စခန်းသုံးခု

ထိုအတ ူ ယမန်ေနကလည်း  ရခိင်ုြပည်နယ်  စစ်ေတ ွ

မိနယ်ရှိ ဒါးပိုင်၊ အုန်းေတာကီး (ေြမာက)်ှင့် အုန်းေတာ 

ကီး(ေတာင်) စုစုေပါင်း IDP စခန်းသုံးခုသို သွားေရာက်၍ 

ဆပ်ြပာ  ၃၅၀၂၈ ေတာင့အ်ား သွားေရာက်ေထာက်ပံခ့ဲသ့ည်။

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချ

ထားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ တုံြပန်ေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ေထာက်ပံမ့  

လပ်ုငန်းများအြပင်  အသပိညာေပးလပ်ုငန်းများ၊    အသေိပး 

  းေဆာ်ြခင်းလပ်ုငန်းများှင့ ်  စတ်ိဓာတ်ေရးရာြမင့တ်င်ေပးမ  

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိ ုေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအပါအဝင ်

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အားလုံးတွင ်    စ်ဆက်မြပတ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။          သတင်းစ်



   ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်- ၁၉ သတင်း

မိုင်းခတ်   ဇွန်   ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) မိုင်းခတ်မိနယ်တွင ်ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက  ဝမ်မိုင်ရှမ်း ှစ်ြခင်း 

ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်ဘရုားေကျာင်း ေငရွတခုန်းမ၌ ြပည်သလူထူ ုစားနပ်ရကိ ာေထာက်ပံေ့ရး 

ေကာ်မတီ ေတာင်ကီးမိမ ှအေြခခံလူတန်းစားများအား စားနပ်ရိက ာများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ ်

ခဲ့သည်။

အဆိုပါ  ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရာသို   ရှမ်းြပည်နယ်   စီမံကိန်းှင့်  ဘ  ာေရးဝန်ကီး 

ဦးစိုးွန်လွင်၊  လ ပ်စစ်၊  စွမ်းအင်ှင့်  စက်မ ဝန်ကီး  ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ၊   ကျိင်းတုံခိုင ်

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဝင်းမင်းသိန်းှင့်  မိုင်းခတ်မိနယ ်

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေကာင်းြမင့်သူှင့် ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက မုိင်းခတ်မိနယ်ရိှ အေြခခံ 

လူတန်းစား အိမ်ေထာင်စု  ၁၄၄  စုအား  တစ်အိမ်ေထာင်စုလ င်  ဆန် (၃)ြပည်ှင် ့  ကက်ဥ 

(၁၀)လုံး ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                     မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

စ် အလှရှင်အမည ် အေမရိကန်ေဒ လာ

1. VAN PHONG BO NGOAI GIAO WITH UOB S’PORE BANK ၄၉၉၁၈.၂၁

2. HONG KONG MYANMAR MANUFACTURERS ASSO; LIMITED HONG KONG ၁၀၇၃၃.၁၁

3. ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ် (ရန်ကုန်) ၁၀၇၀၀.၀၀

4. ဂျပန်ိုင်ငံဆိုင်ရာ ြမန်မာသံုံး ၈၉၀၀.၁၈

5. BTMU (MUFG) BANK ၃၃၅၃.၇၀

6. KARISMA APPAREL(MYANMAR)CO.,LTD on behalf of LAWSGROUP HONG KONG ၁၅၀၀.၀၀

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

အမျိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီသို အများြပည်သူများမှ အလှေငွများ ထည့်ဝင်လှဒါန်းမ စာရင်း

ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါ(Pandemic)အြဖစ ်ထုတ်ြပန်ထားေသာ Coronavirus Disease 2019(COVID-19)ှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား ိုင်ငံေတာ်မ ှအမျိးသားအဆင့်အေနြဖင့် သတ်မှတ်၍ 

အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးအတွက ်ကုမ ဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများှင့ ် ြပည်သူလူထုတစ်ဦးချင်းအေနြဖင့ ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်ေန၊ (၁၆:၃၀)နာရီအထိ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အလှေငွများကိ ုေစတနာထက်သန်စွာြဖင့ ်လှဒါန်းမ ြပခဲ့ကပါသည-်

COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ဗဟိုေကာ်မတီသို လှဒါန်းေသာ အလှရှင်များစာရင်း (၂၅-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ (၁၆:၃၀)နာရီအချနိ်ထိ

7. KRUNG THAI BANK PCL (YANGON REPRESENTATIVE OFFICE) ၁၀၀၀.၀၀

 စုစုေပါင်း ၈၆၁၀၅.၂၀

ကျန်ရိှေသာ လှဒါန်းေငွများှင့် ေဆးံုသံုးပစ ည်း/ စက်ကိရိယာများ ထည့်ဝင်လှဒါန်းမ များကုိ ဆက်လက်အသိေပး  

ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

 Coronavirus Disease 2019(COVID-19) 

 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး

 အမျိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီ

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲသို ေငွကျပ် သိန်း ၁၀၀ တန်ဖိုးရှိ 

ကျန်းမာေရးအေထာကအ်ကြူပပစ ည်းများငှ့ ်အလှေငမွျား လာေရာက်လှဒါန်း

ေတာင်ကီးမိေပ ရှိ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများှင့် ပရဟိတေကျာင်းသို စားနပ်ရိက ာများ လှဒါန်း
ေတာင်ကီး   ဇွန်   ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ ် ြပည်သူလူထု  စားနပ်ရိက ာေထာက်ပံ့ေရး 

ေကာ်မတအီေနြဖင့ ်ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနစ်ကာလ 

အတွင်း   အေြခခံြပည်သူများ   စားနပ်ရိက ာအတွက် 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်ရည်ရယ်၍  ဆန်၊  ဆီ၊  ဆား၊ 

ကလုားပ ဲပါဝင်သည့ ်စားနပ်ရကိ ာထပ်ုများအား ေတာင်ကီး 

မိေပ ရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းများှင့ ် ပရဟတိေကျာင်း 

သို လှဒါန်းလျက်ရှိသည်။

ယင်းသို သွားေရာက်လှဒါန်းရာတွင ်ရှမ်းြပည်နယ ်

စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး   ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း၊   ြပည်သူ  

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်    ေဒါက်တာေဒ သန်းေငွှင့ ်

ဦးေနမျိး၊ ခိုင်၊ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

မှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ ကေမ ာဇဘဏ်နာယက ဦးေအာင်ကိဝုင်း၊ 

အကီးတန်း အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ ဦးညိြမင့်ှင့ ်  တာဝန် 

ရိှသမူျား၊ ရှမ်းြပည်နယ် ြပည်သလူထူ ုစားနပ်ရကိ ာေထာက်ပံ ့

ေရးေကာ်မတမှီ တာဝန်ရိှသမူျား၊ ပရဟတိအဖဲွဝင်များသည် 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ေတာင်ကီးမိ   စိန်ပန်းရပ်ကွက်ရှ ိ

ေအာင်ေြမဘုံစံဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းမှ  ဆရာေတာ်၊ 

သဃံာေတာ်များ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားချန်ိကာလ ဆွမ်း၊ 
ကွမ်း အခက်အခဲမရှိေစေရးအတွက ်ဆန်၊ ဆီှင့် လှဖွယ် 

ဝတ  ပစ ညး်များကုိလညး်ေကာငး်၊ ချမး်သာရပ်ကွက်ရှိ 

သိမ်ေတာင်ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သို ဆန်၊ ဆီှင့် လှဖွယ် 

ဝတ ပစ ည်းများကိလုည်းေကာင်း ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်   ြပည်နယ်ဝန်ကီးှင့်   အဖွဲသည် 

စဝ်စံထွန်းရပ်ကွက်ရိှ မူလမင်းကွန်းေကျာင်း၊ ကန်ေအာက် 

ရပ်ကွက်ရှိ မင်းေကျာင်းဘုန်းကီးေကျာင်းှင့် သစ်ေတာ 

ရပ်ကွက်ရှ ိမဟာပုဗ ာုံ ကံဦးပရိယတ ိစာသင်တိုက်တိုသို 

ဆန်၊ ဆှီင့ ်လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများကိ ုဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်ေရေအး 

ကွင်းရပ်ကွက်ရိှ  ေဒ ကီးေဒ ငယ်လငူယ်ဖံွဖိးေရးပရဟတိ 

ေကျာင်းသုိ ဆက်လက်သွားေရာက်ကာ ဆရာ ဆရာမများ 

ှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၁၃၀ တိုအား ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား 

ှင့်      ကုလားပဲများပါဝင်သည့ ်  စားနပ်ရိက ာထုပ်များ၊ 

ဗီတာမင်စီအချိရည်ဘူးများှင့ ်    တစ်ဦးလ င်  ေငွကျပ် 

၁၀၀၀၀ စီတိုကို ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနချနိ်ကာလ 

အေထာက်အကူြပေစရန်ရည်ရယ်၍ ေထာက်ပံ့ေပးအပ ်

လှဒါန်းကသည်။

ထိုအြပင် ကေမ ာဇဘဏ်နာယက ဦးေအာင်ကိဝုင်းက 

အဆိုပါေကျာင်း    ဘက်စုံဖွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက ်

အလှေငွကျပ် သိန်း   ၂၀၀  ကိ ု ေပးအပ်လှဒါန်းခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                    ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

မ ေလး   ဇွန်   ၂၉

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းများအတွက ်လိုအပ်သည့်ေနရာများ 

တွင် အသုံးြပိုင်ရန် သရဖူစိုးြမင့်ကုမ ဏီများ

အုပ်စုက     ေငွကျပ်  သိန်း  ၁၀၀   တန်ဖိုးရှိ 

ကျန်းမာေရးအေထာက်အကြူပ ပစ ည်းများှင့ ်

SHUN  TIAN  Highway  and  Investment 

Co.,Ltd.  တိုက ေငွကျပ် ငါးသိန်းကို မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံးသို ယေနနံနက် 

ပိုင်းက  လာေရာက်လှဒါန်းရာ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး လ ပ်စစ်၊ စွမ်းအင်ှင့ ်ေဆာက်လုပ် 

ေရးဝန်ကီး ဦးဇာနည်ေအာင်က လက်ခရံယူပီး    

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ြပန်လည်ေပးအပ်ခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။

လှဒါန်း

အဆိုပါလှဒါန်းမ တွင်     သရဖူစိုးြမင့ ်

ကမု ဏမီျားအပ်ုစကု ေငကွျပ်သန်ိး ၁၀၀ တန်ဖိုး 

ရှိ ှာေခါင်းစည်း  အခု  ၃၀၀၀၊ လက်သန်  

ေဆးရည်ဘူး  ၆၀၀၊ N-95 ှာေခါင်းစည်း အခု 

၅၀၀၊ တစ်ကိုယ်ေရသုံး ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ 

၂၀ တိုှင့်အတူ  ဆန်အိတ် ၆၀၀ ှင့် ဆီဘူး 

၆၀၀ တိုကိ ုလာေရာက်လှဒါန်းြခင်းြဖစ်သည်။ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    အတွင်း၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ 

ကသုေရးဆိင်ုရာ   ကစိ ရပ်များှင့ ် စပ်လျ်း၍ 

လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် အသုံးြပိုင်ရန် 

အလှရှင်၊ ရဟန်းရှင်လြူပည်သမူျားှင့ ်ကမု ဏ ီ

များ၊ လူမ အသင်းအဖွဲများက အလှေငွများ၊ 

ကျန်းမာေရးသုံးပစ ည်းများ၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား 

အစရှိသည့် ပစ ည်းများကို မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးအစိုးရအဖဲွုံးသို လာေရာက် လှဒါန်း 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

မိုင်းခတ်မိနယ်၌ အေြခခံလူတန်းစားများအား

စားနပ်ရိက ာများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်(COVID- 19) ကာကွယ်ဖို စနစ်တကျ လက်ေဆးစို



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ် - ၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

 ဘူိုင်း ၁၄၁ ၁၃၈ ၃

 ကေမ ာဒီးယား ၁၄၁ ၁၃၀ ၀

 လာအို ၁၉ ၁၉ ၀

 မေလးရှား ၈၆၃၇ ၈၃၃၄ ၁၂၁

 ြမန်မာ ၂၉၉ ၂၂၁ ၆

 ဖိလစ်ပိုင ် ၃၆၄၃၈ ၉၉၅၆ ၁၂၅၅

 စင်ကာပ ူ ၄၃၆၆၁ ၃၇၅၀၈ ၂၆

 ထိုင်း ၃၁၆၉ ၃၀၅၃ ၅၈

 ဗီယက်နမ် ၃၅၅ ၃၃၀ ၀

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
 ိုင်ငံအမည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိုး ပိုးေတွ

  ပိုးေတွရှိသ ူ ကင်းစင်သွားသ ူ ေသဆုံးလူနာ

ကမ  ာ့ိင်ုငမံျားမှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်/ေသဆုံးမ  အများဆုံး ၁၀ ိင်ုငံ
 ိုင်ငံအမည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိုး ပိုးေတွ

  ပိုးေတွရှိသ ူ ကင်းစင်သွားသ ူ ေသဆုံးလူနာ

 အေမရိကန် ၂၆၃၇၄၃၉ ၁၀၉၃၆၁၂ ၁၂၈၄၄၃

 ဘရာဇီး ၁၃၄၅၄၇၀ ၇၃၃၈၄၈ ၅၇၆၅၉

 စပိန် ၂၉၅၈၅၀ စိစစ်ဆဲ ၂၈၃၄၃

 ပီူး ၂၇၉၄၁၉ ၁၆၇၉၉၈ ၉၃၁၇

 ဗိတိန် ၃၁၁၁၅၁ စိစစ်ဆဲ ၄၃၅၅၀

 ုရှား ၆၄၁၁၅၆ ၄၀၃၄၃၀ ၉၁၆၆

 အိ ိယ ၅၅၀၃၉၅ ၃၂၂၆၉၉ ၁၆၅၀၆

 အီတလီ ၂၄၀၃၁၀ ၁၈၈၈၉၁ ၃၄၇၃၈

 အီရန် ၂၂၅၂၀၅ ၁၈၆၁၈၀ ၁၀၆၇၀

 အင်ဒိုနီးရှား ၅၅၀၉၂ ၂၃၈၀၀ ၂၈၀၅

 ချလီီ ၂၇၁၉၈၂ ၂၃၂၂၁၀ ၅၅၀၉

ြမဝတီတံတားအမှတ်(၂)မှ ြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သား ၆၀၈ ဦး ဆက်လက်ဝင်ေရာက်
ြမဝတီ  ဇွန်  ၂၉

ထိုင်းိုင်ငံမှ    ြမန်မာေရ ေြပာင်း 

လုပ်သား  ၆၀၈ ဦး   ြမဝတီအမှတ်(၂) 

ချစ်ကည်ေရးတံတားမှ    တစ်ဆင့် 

ယေန    ဆက်လက်ဝင်ေရာက်လာခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူ 

များအနက် ၅၅၁ ဦးသည်  ထိုင်းိုင်င ံ

ဆိုင်ရာ ြမန်မာသံုံး၏  ခွင့်ြပချက ်

များရယူကာ  ထိုင်းိုင်ငံ   ေဒသ 

အသီးသီးမှ  ၎င်းတုိ၏   အစီအစ်ြဖင့် 

ြပန်လည ်     ဝင်ေရာက်သူများြဖစ်ပီး    

၅၇ ဦးသည်    ထိုင်းိုင်ငံလူမ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးှင့်    လူထုလုံ ခံေရး 

ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရိှ  ေဂဟာ၌ 

လက်ခံ    ေစာင့်ေရှာက်ထားသည့ ်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်လူကုန် 

ကူးခံရသူများြဖစ်ေကာင်း     သိရ   

သည်။

ြပန်လည်    ဝင်ေရာက်လာသူများ 

အား    ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ ှင့် 

အြခားေသာ   လိုအပ်ချက်များကို 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်    ခိုင်/

မိနယ်မှ  တာဝန်ရိှသမူျားက ကီးကပ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း   သိရ 

သည်။

ြပန်လည်   ဝင်ေရာက်လာသူများ 

အေနြဖင့်  ေမ ၁ ရက်မှ ေမ ၃၁ ရက် 

အထိ ၁၁၆၈၀၊  ဇွန် ၁ ရက်တွင် ၁၀၄၃ 

ဦး၊ ဇွန်  ၂ ရက်တွင် ၁၅၁၇ ဦး၊ ဇွန် ၃ 

ရက်တွင် ၁၅၄၇ ဦး၊ ဇွန်  ၄ ရက်တွင် 

၁၂၀၄ဦး၊   ဇွန်  ၅ ရက်တွင် ၁၁၉၀၊      

ဇွန် ၆ ရက်တွင်  ၁၇၈၄ ဦး၊ ဇွန် ၇ ရက် 

တွင် ၁၆၃၅  ဦး၊    ဇွန် ၈ ရက်တွင်   

၉၄၆ဦး၊ ဇွန် ၉ ရက်တွင် ၁၀၉၄ ဦး၊ ဇွန် 

၁၀ ရက်တွင်  ၉၉၄ ဦး၊   ဇွန်        ၁၁ 

ရက်တွင် ၆၇၀၊ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ၈၂၃ 

ဦး၊  ဇွန် ၁ ၃ ရက်တွင်   ၇၇၅ ဦး၊ ဇွန် 

၁၄ ရက်တွင် ၆၀၀၊ ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် 

၅၀၆ ဦး၊ ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် ၆၄၄ ဦး၊ 

ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် ၈၇၇ ဦး၊ ဇွန် ၁၈ 

ရက်တွင် ၆၉၈ ဦး၊ ဇွန် ၁၉ ရက် တွင် 

၄၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် ၆၅၇ ဦး၊ ဇွန် 

၂၁ ရက်တွင် ၆၄၂ ဦး၊ ဇွန် ၂၂ ရက် တွင် 

၈၄၈ ဦး၊ ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် ၅၂၇ ဦး၊ ဇွန် 

၂၄ ရက်တွင် ၅၉၇ ဦး၊ ဇွန် ၂၅ ရက် 

တွင် ၃၉၈ ဦး၊ ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ၅၅၅ ဦး၊ 

ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ၆၃၄ ဦး၊ ဇွန်  ၂၈ ရက် 

တွင် ၃၆၆ ဦး၊ ယေနတွင်   ၆၀၈  ဦး   

စုစုေပါင်း ၃၆၅၅၃  ဦးတို  ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ယေန   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်သူများ 

အေနြဖင့် တိုင်းေဒသကီး၊  ြပည်နယ် 

အသီးသီးမှအမျိးသား  ၃၈၀၊   အမျိး 

သမီး ၂၂၈ ဦး စုစုေပါင်း  ၆၀၈ ဦးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ငါးရိက ာများစားသုံးေပး 

ပညာေပးဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူြခင်းှင့် ပညာေပး

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ
ကွမ်း ခံကုန်း  ဇွန်  ၂၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေတာင်ပိုင်းခိုင ်ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်တွင ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ြပည်တွင်းကူးစက်မ ေလျာ့ပါးသွားေသာ်လည်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများအား အရိှန်အဟန်ုမြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိရာ ဇွန် ၂၇ ရက် နံနက် ၈ နာရီက  “ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေရး       

ငါးရိက ာများစားသုံးေပး” ပညာေပးဆိုင်းဘုတ်များ    စိုက်ထူြခင်းှင် ့  အသိ 

ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးြခင်းများကိ ု အများြပည်သ ူ

သွားလာရာေနရာများ၌ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အခမဲ့ြဖန်ေဝ

ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာတွင် ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ မိနယ် 

ဦးစီးမှး ဦးရင်ရိှန်ှင့် ဝန်ထမ်းများက “ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေရး ငါးရကိ ာ 

များစားသုံးေပး” အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်များကိ ုေစျးပိုင်းရပ်ကွက ်ဗိုလ်ချပ် 

လမ်း၊ လက်ခတ်ုကန်ုးသွားလမ်းဆု၊ံ အထက(၂)ေရှ၊  အများြပည်သသွူားလာေသာ 

မိမေစျးှင် ့စက်ေလှဆိပ်တိုတွင ်အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူကာ 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

နန်းေဆွွယ်ဦး(ြပန်/ဆက်)

ကိုဗစ်-၁၉ 
Call Center 

အချနိ်ေြပာင်းလဲ 
ဖွင့်လှစ်ထားရှိ

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၉

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးတွင် အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် COVID-19 Call Center 

ကုိ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတုိ ညိ  င်းမ ြဖင့် ဆက်သွယ်ေရးေအာ်ပေရတာ (၄)ခု၊ 

Blue Ocean ကုမ ဏီတိုပူးေပါင်း၍ COVID-19  Call Center (ဖုန်းနံပါတ် ၂၀၁၉)အား  ဧပ ီ၈ ရက်မှစ၍ ေနစ် နံနက် 

၈  နာရီမှ ည ၈ နာရီအထိ ရန်ကုန်မိ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင် ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၄၃)ဦး၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ ဆရာဝန်များအသင်းမ ှေစတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာဝန်(၁၇)ဦး စုစုေပါင်း(၆၀)ြဖင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့သည်။ 

ယခုအခါတွင် COVID-19  Call Center ေခ ဆိုမ အချနိ်ကို နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၈ နာရီအထိ(အစား) နံနက် ၉ 

နာရမှီ ညေန ၅ နာရအီထ ိေြပာင်းလဖွဲင့လှ်စ်ထားေကာင်း သရိသည်။                                                                                                                      သတင်းစ်



   ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်း

နမ တူ   ဇွန်   ၂၉

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ် 

ေရးှင့်   ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ 

ကိတင်ကာကွယ်ေရး   အသပိညာေပး 

ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ု    ရှမ်းြပည်နယ ်

တာချလီိတ်   ဇွန်   ၂၉ 

တာချလီိတ်မိ     စည်ပင်သာယာေရးဌာနှင့ ်

ဆန်ဆိုင်းေဈးပိုင်ရှင်တို ပူးေပါင်းပီး ေဈးအတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ အသပိညာေပးြခင်းှင့ ်ှာေခါင်းစည်းများ 

ြဖန်ေဝေပးြခင်းကို ယေနနံနက်ပိုင်းက ြပလုပ်ခဲ့ 

သည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ှာေခါင်းစည်းများ ဝတ်ဆင်လာြခင်းမရိှေသာ 

ေဈးဝယ်များှင့ ်   ေဈးသည်များကိ ု   အသိပညာ 

ေပးြခင်း၊ ှာေခါင်းစည်းများ ြဖန်ေဝေပးြခင်းှင့ ်

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန် 

ထားေသာ   လိုက်နာရန်အချက်များှင့ ်  စည်ပင် 

သာယာေရးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ စည်းကမ်း 

ချက်များကိ ုနားလည်သေဘာေပါက်ေစရန်အတွက် 

ရှင်းလင်းေြပာကားေပးြခင်းများ ြပလပ်ုခဲ့ကသည်။

ယာေဆး(ြပန်/ဆက်)

ြမဝတီ   ဇွန်   ၂၉

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းစ်များ၌ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲေ့သာ ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်းများှင့ ်  ပရဟိတအသင်းအဖွဲများအား  ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်ချးီြမင့်ြခင်း အခမ်းအနားကို ယေန  

နံနက် ၉ နာရီက ြမဝတီမိ  ြမန်မာ-ထိုင်း  အမှတ်(၂)

ချစ်ကည်ေရးတံတား  BCF  ဇုန်  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင ်   ကရင်ြပည်နယ ်   လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ ်ဦးသန်ဇင်ေအာင်ှင့် ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေတဇာေအာင်တိုက  အဖွင့်အမှာစကား  ေြပာကား 

သည်။   ထိုေနာက်   ြပည်နယ်  လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်

ြမဝတီမိ၌ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်

ပရဟိတအသင်းအဖွဲများအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်
ဦးသန်ဇင်ေအာင်၊ ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေတဇာေအာင်၊ 

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဖိးေဇာ်ကိုကို၊ ြမဝတီခုိင် လူမ  

ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်သူိင်ု 

ှင့် တာဝန်ရိှသူများက ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပရဟိတ 

အသင်းအဖွဲများအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ် 

သည်။

ြမဝတီမိနယ်အေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးဆိုင်ရာ   လုပ်ငန်းစ်များ၌ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲေသာ အသင်းအဖဲွ ၁၅ ဖဲွရိှပီး ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းအြဖစ ် ပါဝင်ေဆာင်ရက်သ ူ ၂၁၈  ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။                         

ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

(ေြမာက်ပိုင်း) ေကျာက်မဲခိုင ်နမ တူ 

မိနယ်       ေကာင်းဟုန်းေကျးရာ 

ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း၌ ယေနနနံက် 

၁၀ နာရကီ လည်းေကာင်း၊ ပန်ေလာက် 

ေကျးရာ   အုပ်ချပ်ေရးမှးေနအိမ်၌  

ယေနနံနက်    ၁၁    နာရီခွဲက 

လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်   နမ တူ 

မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန်ေရး 

ေကာ်မတီမှ    ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး အသပိညာေပး 

အဖွဲဝင်များြဖစ်ကေသာ     မိနယ် 

တာဝန်ရှိသူများ၊   မိတ်ေဆွေကာင်း   

လူမ ကူညီေရးအသင်းမှ   ဦးေအာင် 

ဆန်းြမင့ှ်င့ ်ဆက်စပ်လမူ ေရးအသင်း 

အဖဲွတုိက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်  ေသွးလွန်တပ်ုေကွး 

ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိ 

ပညာေပး  ေဟာေြပာခဲ့ပီး လက်သန်  

ေဆးရည်အသုံးြပကာ လက်ေဆး 

ြခင်း၊  ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာြခင်း၊ 

ှာေခါင်းစည်း အခု ၁၀၀၊ လက်ေဆး 

ဆပ်ြပာခဲ ၁၀၀၊ ဆပ်ြပာမ န်  အထုပ် 

၁၀၀၊   အသိပညာေပး  လက်ကမ်း 

စာေစာင် ၁၀၀ တိုကို အခမဲ့ြဖန်ေဝ 

ြခင်းှင့် အသိပညာေပး ပိုစတာများ 

ကပ်ြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။  

လူေမာ်(ြပန်/ဆက်)

တာချလီိတ်မိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အသိပညာေပးြခင်းှင့် ှာေခါင်းစည်းများြဖန်ေဝ

နမ တူမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးှင် ့

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးေဆာင်ရက်

မိမိတုိုိင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ အား ဆက်လက် 

ထိန်းချပ်ထားိုင်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး  ေအာက်ပါအချက်(၄)ချက်ကို  

ကုိယ်တုိင်မြဖစ်မေန လုိက်နာကျင့်သံုးံုသာမက မိမိ၏မိသားစုဝင်များှင့်  

အြခားသူများပါ လိုက်နာကျင့်သုံးေစရန ်တိုက်တွန်းေပးပါ-

(က)  တတ်ိင်ုသမ  မမိတိို၏ ေနအမ်ိတွင်သာ ေနထိင်ုပီး လစူလုေူဝးရိှရာ 

ေနရာများသို မလိုအပ်ဘဲ (လုံးဝ)မသွားကပါရန်။

(ခ)  ပါးစပ်ှင့ ် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုလစူလုေူဝးရိှရာ ေနရာများသို   

သွားသည့်အခါတိုင်း မြဖစ်မေန တပ်ဆင်ကပါရန်။

(ဂ)   အြခားသူများှင့် တတ်ုိင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ပါရန်။ ြဖစ်ုိင်ပါ 

က အနည်းဆံုး (၆)ေပအကွာမှသာ ေနထုိင်ေြပာဆုိ ဆက်ဆံကပါ 

ရန်။

(ဃ)   လက်ကို ေရှင့်ဆပ်ြပာအသုံးြပ၍ စက န်(၂၀) ကာေအာင ်စနစ် 

တကျ မကာခဏ ေဆးေကာရန် (သုိမဟုတ်) လက်သန်စင်ေဆး 

ရည်ှင့် ေဆးေကာကပါရန်။

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကို
ဆက်လက်ထိန်းချပ်ိုင်ရန်
ြပည်သူများအား   းေဆာ်ြခင်း

 ေကျာဖုံးမှ

ြမန်မာိင်ုငသံား  စစုေုပါင်း ၁၈၀ တိုအား အင်ခ န်း အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ 

မှတစ်ဆင့်   ကိုရီးယားေလေကာင်းလိုင်း  ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ြဖင့ ်  

ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့ရာ  ယေနည  ၈  နာရီတွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်သို အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့ကသည်။ 

ေဆာင်ရက်

အဆိုပါ ြမန်မာိုင်ငံသားများ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို 

ေရာက်ရိှချန်ိတွင် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး၊ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေရးှင့ ်၂၁ ရက်တာ 

အသွားအလာကန်သတ်ေနထိင်ုေရးတိုကိ ုအလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊  ကျန်းမာေရးှင့ ်    အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့ ်

ရန်ကုန်တိုငး်ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲတိုမှ   သက်ဆိုင်ရာအခန်းက  အလိုက် 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်ေလယာ်များပျသံန်းမ  ယာယီရပ်ဆိုင်းထား 

ြခင်းေကာင့ ်ြပည်ပိင်ုငအံသီးသီးတွင် ပတ်ိမ၍ိ အခက်အခဲကံေတွေနကသည့ ်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား   ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ိုင်ေရးအတွက ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လမ်း န် 

ချက်ှင့်အညီ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာသံုံး/ 

ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်ုံးများှင့် ြမန်မာိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနတိုှင့် 

ပူးေပါင်းညိ  င်း၍ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ  ယေနအချန်ိထိ ြမန်မာုိင်ငံသား 

ဦးေရ စုစုေပါင်း ၆၁၂၈ ဦးအား ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ေပးခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၂၀

ပဲခူး ဇွန် ၂၉ပဲခူး ဇွန် ၂၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်ဦးဝင်းသိန်းသည ်ဇွန် ၂၈ 

ရက်  ညေန ၃ နာရီခွဲက  စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး ဦးေအာင်ေဇာ်ိုင်၊ တိုင်းေဒသကီး/

ခုိင်/မိနယ်အဆင့် ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရှသူိများှင့်အတူ 

မင်းလှမိနယ်အတွင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် ေဒသ 

ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများအား လိက်ုလံကည့် စစ်ေဆးသည်။

   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်မင်းလှမိ 

အမှတ်(၆)ရပ်ကွက ်ဘူတာလမ်းဆင်းတွင ်တည်ေဆာက် 

လျက်ရိှသည့ ်မိကျက်သေရေဆာင် သာသနာဗ့မိာန်ေတာ် 

ကီး တည်ေဆာက် ေနမ အား ကည့် စစ်ေဆးရာ တာဝန်ယ ူ

တည်ေဆာက်ေနသည့ ်Beyond Way Company Limited 

တာဝန်ရှိသူက ရှင်းလင်းြပသသည်။

ထုိေနာက် မင်းလှမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်အတွင်း ေဆာင်ရက်သည့် 

အုတ်စီေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ပလက်ေဖာင်းြပလုပ်ြခင်း၊ 

လမ်းအဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်း၊ မိပတ်လမ်းများအတွင်း အဆင့် 

ြမင့်လ ပ်စစ်မီးများ တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ပီး  မိမိမိဖများ၊  ေဈးသူေဈးသားများ၏ 

သေဘာထားကုိခံယူ၍ တည်ေဆာက်မည့် မိမေြမာက်ဘက် 

ေဈးအား RC  ှစ်ထပ်ေဈးအြဖစ်တည်ေဆာက်ရန် လျာထားမ  

အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍  မိနယ်စည်ပင်သာယာေရး 

အဖဲွ အမ  ေဆာင်အရာရိှ ဦးသန်ိးေကျာ်ှင့ ်တာဝန်ခအံင်ဂျင် 

နီယာ ဦးသီဟဖိးတုိက ုပ်ပံုကားချပ်ြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က    ေပါင်းစပ်ေဆွးေွးပီး 

ေဆာင်ရက်သင့်သည်များကိ ုလမ်း န်မှာကားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည် မင်းလှမိတွင်  

လက်ရှိေရာင်းချေနေသာ မိမေြမာက်ဘက်ေဈးေဟာင်း

အတွင်းရိှ ေဈးဆိင်ုခန်းများအား လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                တင်စိုး(ပဲခူး)တင်စိုး(ပဲခူး)

ဟားခါး ဇွန် ၂၉ဟားခါး ဇွန် ၂၉

ချင်းြပည်နယ ် တီးတိန်မိနယ်  ေဝါ့လာစ် 

ေကျးရာအနီးတွင်ရှိသည့်     သမိုင်းဝင ်

ရှာလ်လမ်ုး  ခတံပ်  ေရရှည် တည်တံခ့ိင်ုမေဲရး  

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းရမည့်   လုပ်ငန်းများှင့ ်

ပတ်သက်၍        ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်ှင့် ခရီး

သာွးဧည့်သည်များလာေရာက်ိုင်ေစေရး၊ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးေကာင်းမွန်ေစရန် 

အတွက်     ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကုိ   

ဇွန် ၂၇ ရက်က    ချင်းြပည်နယ် လူမ ေရးဝန်ကီး 

ဦးေပါင်လွန်းမင့်ထန်ှင့်    ြပည်နယ်အဆင့် 

ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ     ကွင်းဆင်း 

ကည့် သည်။

ြပည်နယ်လူမ ေရးဝန်ကီးသည် သမုိင်းဝင် 

ရှာလ်လုမ်းခံတပ်တွင်ရှိသည့ ်      နယ်ချဲ 

ေတာ်လှန်ေရးကာလက  ကျဆံုးခ့ဲကေသာ 

ချင်းတိုင်းရင်းသား   ေတာ်လှန်ေရးေခါင်း 

ေဆာင်များှင့ ်ေတာ်လှန်ေရးရေဲဘာ်များ၏ 

အုတ်ဂူများတွင ်ေကးကမ ည်းများေရးထိုး

မှတ်တမ်းထားရှိိုင်ေရး၊ ခံတပ်အတွင်းရှိ

ေကျာက်လိုဏ်ဂူများှင့ ်ရှာလ်လုမ်းခံတပ ်

သို သွားေရာက်သည့်လမ်းေကာင်းမွန်ေရး

တိုအတွက်   ေဆာင်ရက်ရန်ကိစ များကို 

ကွင်းဆင်းကည့် ခဲ့သည်။

“ြမန်မာိုင်င ံ  ကိုလိုနီနယ်ချဲေတာ်လှန ်

ေရးသမိုင်းမှာ      မင်းလှခံတပ်ပီးရင  ်

ရှာလ်လမ်ုးခတံပ်ဟာ   ဒတုယိအထင်ရှားဆုံး 

ခံတပ်ြဖစ်ပါတယ်။    တီးတိန်မိနယ် 

ေဝါ့လာစ်ေကျးရာကေန      တစ်မုိင်ခွဲ 

ေလာက်ပဲေဝးပါတယ်။ ဒီခံတပ်မှာ တစ်ချနိ် 

တန်ုးက  နယ်ချဲကိ ုရရဲဝဲံဝ့ံတ့ိက်ု ခုိက်ခ့ဲကတ့ဲ 

ချငး်တုိငး်ရငး်သား          ေတာ်လှန်ေရး 

ေခါင်းေဆာင်ေတွနဲ  ေတာ်လှန်ေရးရဲေဘာ်

ေတွ တုိက်ပဲွဝင်ရင်းအသက်ေပးခ့ဲကရတာ

ကိ ုဒီေနလူငယ်ေလးေတွ သိေစြမင်ေစချင် 

ပါတယ်။  ဒါေကာင့်  ရှာလ်လုမ်းခံတပ်ကိ ု

လမ်းေတွေကာင်းေအာင်၊  ေတာ်လှန်ေရး 

ရေဲဘာ်ေတရွဲ အတ်ုဂေူတမှွာ ေကးကမ ည်း 

ေတနွဲ  မှတ်တမ်းတင်ိင်ုေအာင် ေဆာင်ရက် 

ဖိုရှိပါတယ်။     မီဒီယာေတွကေနလည်း 

လူသိများလာေအာင်၊ ခရီးသွားဧည့်သည ်

ေတွလည်းလာိုင်ေအာင်၊ ချင်းြပည်နယ်ရှ ိ

ြဒပ်ရှိ၊ ြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမ ေတွကို မှတ်တမ်း 

တင်ိုင်ေအာင်  ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ ်

ပါတယ်” ဟု  ြပည်နယ်လူမ ေရးဝန်ကီးက 

ေြပာကားသည်။

ခိုင် ခိုင် 

(ြပန်/ဆက်)(ြပန်/ဆက်)

ထားဝယ်  ဇွန် ၂၉ထားဝယ်  ဇွန် ၂၉

ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရယာ်      ေရလုပ်သားများအတွက ်

လပ်ုငန်းခွင်ကျန်းမာေရးှင့် အသက်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု   ယေန    နံနက်  ၉ နာရီ 

က တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ထားဝယ်မိ တုိင်းေဒသကီး

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနုံး၌ ကျင်းပသည်။

တိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး ဦးသံေချာင်းက 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ     ပင်လယ်ငါးဖမ်း 

ေရယာ်များေပ မှ  ေရလပ်ုသားများ၊ ေရယာ်မှးများအား 

အသိပညာဗဟုသုတများရရှိေစပီး  သိရှိလိုက်နာေစရန်၊

ပင်လယ်ြပင်လုပ်ငန်းခွင်တွင် ြဖစ်ေပ လာုိင်ေသာ ေဘးအ ရာယ် 

များအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊ လပ်ုငန်း 

ခွင်ကျန်းမာေရးှင့် အသက်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး စသည့် 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရယာ်ေရလပ်ုသားများအေနြဖင့် လပ်ုငန်း 

ခွင်အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနစ် ကျန်းမာေရးအရ

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရာသီဥတုအေြခအေနအရ အ ရာယ် 

ှင့်ရင်ဆိုင်လာရပါက  သင်တန်းမှပိုချထားေသာ အေတွ 

အကံများကုိ  လက်ေတွအေြခအေနှင့် ေပါင်းစပ်ေစြခင်း 

ြဖင့် မိမိတို၏ အသက်အ ရာယ်ကာကွယ်မ မှာ ယခင် 

ကထက်  ပုိမုိအေထာက်အကူြဖစ်ေစုိင်မည်ြဖစ်ေကာငး် 

ေြပာကားသည်။

သင်တန်းတွင်   သင်တန်းသား ၂၅ ဦးတုိအား ပင်လယ် 

ငါးဖမး်ေရယာ်ေရလုပ်သားများအတွက်    လုပ်ငန်းခွင ်

ကျန်းမာေရးှင့်  အသက်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ VMS 

ဆိုင်ရာ န်ကားချက်များ၊  တားြမစ်ငါးဖမ်းကိရိယာများ၊ 

ဖမ်းဆီးခွင့်မြပေသာ ငါးအမျိးအစားများ၊ ငါးမဖမ်းရရာသီ 

ှင့်ေနရာများ   စသည်တိုကို  ဇွန် ၃၀ ရက်အထိ တာဝန်ရှိ 

သူများက စာေတွလက်ေတွ သင်ကားပိုချေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ခိုင် (ြပန်/ဆက်) ခိုင် (ြပန်/ဆက်)

ိုင်ငံတစ်ဝန်း မ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ အစီအစ်

မိတ်ဆက်ရှင်းလင်း
တံတားဦး တံတားဦး 

ေကျာက်ဆည်ခိင်ု တတံားဦးမိနယ်တွင်  ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

မ ခင်းစမီခံန် ခဲွမ  အစအီစ် (NCMP) မတ်ိဆက်ရှင်းလင်းပဲွ 

ှင့် ေဆွးေွးပဲွကုိ  ယေန နံနက် ၉ နာရီက  မိနယ်တရားံုး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တတံားဦးမိနယ် တိင်ုးေဒသကီးလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစား

လှယ် ဦးဝဏ ေအာင်ှင့ ်မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးလှဝင်း 

ေအာင်တိုက အမှာစကား  အသီးသီးေြပာကားကပီး 

မိနယ်တရားသူကီး ေဒ စန်းစန်းဝင်းက ဇူလုိင် ၁ ရက်တွင် 

စတင်ကျင်းပမည့် မ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ အစီအစ်၏ အနက် 

အဓိပ ာယ်ှင့် ရည်ရယ်ချက်များ၊ မ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ  အစီ 

အစ်သည် အမ များစစ်ေဆးစီရင်ရာတွင် စံသတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း  ပီးြပတ်ေစရန် တည်ဆဲဥပေဒလုပ်ထုံး

လုပ်နည်းများှင့်အည ီတရားုံးက အမ ှင့်သက်ဆိုင်သူ 

အားလုံးှင့်အတူ    ပူးေပါင်း၍   အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ  

ထိေရာက်စွာေဆာင်ရက်ုိင်သည့် အစီအစ်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မ ခင်းများတွင ်  အြငင်းပွားမ ကို မ တစွာေြဖရှင်းရန်၊ အမ  

လက်ကျန်များှင့ ်ကန်ကာေနေသာမ ခင်းများ ေလ ာခ့ျ၍ 

တရားုံးများအေပ  ြပည်သူလူထု၏ ယုံကည်အားကိုး

မ ကိုြမင့်တင်ရန်ှင့်   မ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ   အစီအစ်တွင် 

ေဖာ်ြပထားသည့်ပုံစံများကိ ုအသုံးြပပီး အမ ကိုစစ်ေဆး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မ ခင်းစီမံခန် ခဲွမ အစီအစ်ေကာင့် 

ရရှိမည့် အကျိးေကျးဇူးများကိုလည်းေကာင်း ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာသူများက  

ေဆွးေွးေမးြမန်းရာ မိနယ်တရားသူကီးှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များက အသီးသီးြပန်လည်ေြဖကားေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည် ။

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ေြမာင်     ေြမာင ်    

စစကုိ်င်းတိုင်းေဒသကီး ေြမာင်မိနယတ်ရားံုးမဦှးစးီ၍ 

ိုင်ငံတစ်၀န်း  မ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ အစီအစ် ရှင်းလင်းပွဲ 

အခမ်းအနားကို  ယေန  နံနက် ၈ နာရီခွဲက ထီးလ  င်ရှင် 

ခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။

စစ်ကိုင်းခိုင်တရားသူကီး  ေဒ ခင်ြမင့်ြမင့်က အဖွင့် 

အမှာစကားေြပာကားပီး မိနယ်တရားသူကီး ေဒ စုစု 

လွင်က မ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ အစီအစ်ရှင်းလင်းပွဲ ြပလုပ်ရ 

ြခငး်၏  ရည်ရယ်ချက်ှင့်  မ ခငး်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစ်

အ  ေကာင်းကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။ 

အဆိုပါအခမး်အနားသို ခိုင်တရားသူကီး၊  မိနယ်   

စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီဥက   ှင့် ဌာနဆိုင်ရာ၀န်ထမ်းများ၊

မိေပ ရပ်ကွက်  အုပ်ချပ်ေရးမှးများ  တက်ေရာက်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဝင်းသိန်း မင်းလှမိနယ်အတွင်းရှိ ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

တီးတိန်မိနယ်ရှိ ရှာလ်လုမ်းခံတပ်ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များတိုးပွားမ ရှိလာေစေရး ကည့် 

ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရယာ် ေရလုပ်သားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာေရးှင့် အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးသင်တန်းဖွင့်



ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပီလအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့် စပ်လျ်း၍ ြပည်သူသို အစီရင်ခံစာ
(ယမန်ေနမှအဆက်)

စာမျက်ှာ ၂၁ သို 

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ



ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၂၀

ေကျာက်ဆည် ဇွန် ၂၉ေကျာက်ဆည် ဇွန် ၂၉

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်ဆည်

မိ  ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ ်

တွင် ေတာင်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာလအတွင်း   စုိက်ပျိးစရိတ်  

ေချးေငွကျပ်   ၅၀၀၀၀ ကို  ယေန  

နနံက် ၉  နာရခဲွီက ထပ်မထံတ်ုေချးေပး

လျက်ရှိသည်။

ေတာင်သူများအား  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာလအတွင်း  စိုက်ပျိးစရိတ ်

ေချးေငွများ    ထုတ်ေချးေပးရာတွင ် 

ေကျာက်ဆည ်     မိနယ်အတွင်းရှ ိ

ေတာင်သူ ၁၂၂၈၅ ဦးအား စုိက်ပျိးေြမ  

၅၇၅၂၈ ဧကအတွက် တစ်ဧကလ င် 

ကျပ် ၅၀၀၀၀  န်းြဖင့်   ေငွကျပ် 

၂၈၇၆၄ သိန်းအား ေကျးရာများကို 

ထုတ်ေချးေပးလျက်ရှိေကာင်း   သိရ

သည်။

ေကျာက်ဆည်မိနယ် အတွင်းရှိ 

ေကျးလက်ေန   ြပည်သူများသည ်

စိုက်ပျိးေရးကို    အဓိကထားလုပ ်

ကိုင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်ေရး

ကာလအတွင်း လယ်ယာစုိက်ပျိးေရး 

က  အေပ တွင်    အတိုင်းအတာ

တစ်ခုအထိ ထိခိုက်မ များရှိိုင်သည့်

အတွက် ေတာင်သမူျားအား ေငေွကး 

ေထာက်ပံ့ထုတ်ေချးေပးိုင်ရန်ှင့ ်

လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မ  တိုးတက် 

ေစရန်အတွက် စုိက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွ 

များကို ထပ်မံထုတ်ေချးေပးြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း   ေကျာက်ဆည်မိ  ြမန်မာ့

လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်မန်ေနဂျာ 

ေဒ ေဌးဝင်းက ေြပာသည်။

                    မိနယ် (ြပန်/ဆက်)                    မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ေတာင်သူများအား စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွထပ်မံထုတ်ေချး

 စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

ေဝါ   ဇွန်   ၂၉

ပဲခူးခိုင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊  ေဝါမိနယ် 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနှင့ ် သဘာဝဝန်းကျင်ှင့ ်

သားငှက်တိရစ ာန်   ထိန်းသိမ်းေရးဌာနတိုမ ှ

ဝန်ထမ်းများပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းကွင်းဆင်း 

တာချလီိတ်   ဇွန်   ၂၉

ေဒသအတွင်း ငါးသယံဇာတများြပန်းတီးမ မရှိေစေရး၊  တိုင်းရင်းငါးမျိးများ 

မျိးတုံးေပျာက်ကွယ်မ မရှိေစေရးအတွက်ရည်ရယ်၍   တာချလီိတ်မိနယ် 

လွယ်ေတာ်ခမ်းေကျးရာအုပ်စု  မယ်ဆိုင်ေချာင်းတွင်   ဘက်ထရီေရှာ့တိုက ်

ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပလပ်ုရန်၊   ငါးရစ်ငါးသန်ကာလတွင်    ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန် 

ပညာေပးဗီိင်ုးပိစုတာများ စိက်ုထြူခင်း၊    လက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖန်ေဝြခင်း 

အား ယမန်ေနတွင် တာချလီိတ်ခိုင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးစန်းေမာင်ဦး 

ှင့်ဝန်ထမ်းများ၊    ေကျးရာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်  ေဒသခံများ   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်   ဇွန်   ၂၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး      ြပည်မိနယ ်

လယ်ယာထွက်ကန်ုပစ ည်း လက်ကား 

ေရာင်းဝယ်ေရးအမှတ်(၃) သမဝါယမ 

အသင်းလီမိတက်သည ်  အသင်းပိုင ်

လယ်ေြမများှင့် အသင်းသား ၄၆၆ 

ဦး ပိုင်ဆိုင်ေသာ စုစုေပါင်းလယ်ဧက 

၁၆၁၀ ေပ တွင်  အကျိးတ ူကန်ထိက်ု 

လယ်ယာစနစ်ြဖင် ့     အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ေသာ GW-11 စပါးမျိးကိ ု

ယခုှစ် ေွရာသီတွင် ေွစပါးအြဖစ် 

စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ခ့ဲရာ တစ်ဧကလ င် 

တင်း ၁၅၀ အထွက် န်းြဖင့်    စပါး 

တင်းေပါင်း ၂၄၁၅၀၀ ကို    စိုက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်ိုင်ခဲ့သည်။

သွင်းအားစုအေနြဖင့်  ထွန်ယက် 

ပီးစီးသည့်အခါ   တစ်ဧကလ င် 

ကွန်ေပါင်း (၁၅x၁၅x၁၅) ဓာတ်ေြမ 

သဇာတစ်အိတ်၊ စပါးအပင်ေပါက်ပီး 

ရက် ၃၀ သားတွင် ယရူီးယားဓာတ်ေြမ 

သဇာ အိတ်တစ်ဝက်၊ စပါးပင်ရက ်

ဇွန် ၂၀ ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၁၉) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

ဦးဟန်ွန် (ဥပေဒ)၏ ေရှေနှင့ဥ်ပေဒ ေဆာင်းပါးပါ သပ်ုေဖာ်ပုကံာတွန်းမှာ 

ရန်ကန်ုေရှေနအသင်း မဂ ဇင်း၌ ကာတွန်းဆရာ ကိရုန်(ေြမာင်းြမ) ေရးဆဲွထား 

သည့် ကာတွန်းဟု ြဖည့်စွက်ဖတ် ပါရန်။                                (စာတည်း)

ြဖည့်စွက်ဖတ် ပါရန်

လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ ည်း လက်ကားေရာင်းဝယ်ေရးအမှတ်(၃)သမဝါယမအသင်း

လီမိတက်မှ GW-11 စပါးမျိးေကာင်းမျိးသန်စပါးစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်

၆၀ သားတွင် ယရူီးယားဓာတ်ေြမသဇာ 

အိတ်တစ်ဝက်၊ စပါးပင် ၇၅ ရက်ှင့် 

ရက် ၈၀ သားတွင်  ကွန်ေပါင်း(၁၅x 

၁၅x၁၅) ဓာတ်ေြမသဇာအတ်ိတစ်ဝက် 

ကို သုံးစွဲရပီး စုစုေပါင်းလယ်ယာေြမ 

တစ်ဧကလ င် ဓာတ်ေြမသဇာ ှစ်အိတ် 

ခွဲ သုံးစွဲရပါေကာင်းှင် ့GW-11 စပါး 

မျိးေကာင်းမျိးသန်သည် အပင်အြမင့် 

သုံးေပခွဲ၊ အှံပါအပင်ပွားမ   ကိုးပင်မ ှ

၁၀ ပင်၊   စပါးှံအရှည် ကိုးလက်မ၊ 

စပါးံှတစ်ံှတွင်   သီးလံုး ၁၇၅ လံုးခန် 

သီးကာ ဆန်အရည်အေသွး ေကာင်းမွန် 

ပီး   စားသုံးရာတွင်လည်း     ူးညံ့ 

ေကာင်းမွန်သည့် စပါးမျိးြဖစ်သည်။ 

ထုိစပါးမျိးသည် ဇီဝြပြပင်ထားေသာ 

သီးှံမဟုတ်၍   ေွစပါး၊   မိုးစပါး 

စိုက်ပျိးိုင်သည့်အတွက်   ယခုှစ် 

မုိးစပါးကုိ ကန်ထုိက်လယ်ယာစနစ် 

ြဖင့်    သမဝါယမအသင်းသားများ 

ပိုင်ဆိုင်ေသာ    လယ်ယာေြမဧက  

၅၀၀၀ ေပ တွင်        တိုးချဲစိုက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။        

  သတင်းစ်

တာချလီိတ်ခိုင် မယ်ဆိုင်ေချာင်းအနီးတွင် 

ငါးရစ်ငါးသန်အသိပညာေပးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်

ေဝါမိနယ် မိုးယွန်းကီးအင်းေဘးမဲ့ေတာ၌ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်
ေရးအဖွဲသည ်   ယမန်ေနတွင်   မိုးယွန်းကီး 

အင်းေဘးမဲ့ေတာအတွင်း   ငါးရစ်ငါးသန် 

ရာသီကာလအတွင်း တရားမဝင်ငါးဖမ်းဆီး 

မ များမရိှေစေရး  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင ်  ေတွရှိရေသာ 

ငါးရစ်ငါးသန်ကာလအတွင်း        ယင်းများ 

အခိုင်အမာစိုက်ထူ၍  ေဆာင်ရက်ထားေသာ 

ြမံးတန်းများအား ရှင်းလင်းဖယ်ရှားဖျက်သမ်ိး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

ဥတုရာသီ

ေတာကို

မှီ၏

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၉

အာရှ-ပစိဖိတ်    ုပ်သံလုပ်ငန်းများအဖွဲအစည်း     Asia 

Pacific Broadcasting Union (ABU) က ယေန   မွန်းလွဲ 

ပိင်ုးတွင် ပ်ုသဇံာတ်လမ်းတဲွ  ေရးသားြခင်းဆိင်ုရာသင်တန်း 

ကိ ုအွန်လိင်ုးြဖင့ြ်ပလပ်ုရာ  ြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင်သံကားမှ 

ဝန်ထမ်း ရှစ်ဦး တက်ေရာက်ေလ့လာကသည်။

 အဆိုပါသင်တန်းတွင် ABU ရှိ ပါကစ တန်ိုင်ငံတွင် 

ုပ်သံလုပ်ငန်း ၃၅ ှစ် အေတွအကံရိှသည့် က မ်းကျင်သူ 

Ms. Moneeza Hashmi က ေအာင်ြမင်ေကာင်းမွန်သည့ ်

ုပ်သံဇာတ်လမ်း၊    ဇာတ်ကွက်များ  ဖန်တီးေရးသားရန ်

အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို အွန်လိုင်းမ ှ

ေဆွးေွးပိုချရာ ယင်းသင်တန်းသို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြမန်မာ့အသံှင့်    ုပ်ြမင်သံကားရှ ိ      ေနြပည်ေတာ်ှင့် 

ရန်ကန်ုတိုမှ ဝန်ထမ်းရှစ်ဦးတိုက အာရှ-ပစဖိတ်ိ ေဒသတွင်း 

ိုင်ငံ ၇၀ ေကျာ်မှ    စိတ်ပါဝင်စားသ ူ၃၇ ဦးတိုှင့်     ပါဝင် 

ချတိ်ဆက်ပီး တက်ေရာက်ေလ့လာြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ABU အေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားစ ်

ုပ်သံထုတ်လ င့်ြခင်းဆုိင်ရာ အေတွအကံှင့် နည်းပညာ 

များကုိလည်း   အွန်လုိင်းမှတစ်ဆင့်    မ ေဝေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနတွင် ပ်ုသဇံာတ်လမ်းတဲွများ ိက်ုကူးထတ်ုလပ်ုမ များ 

အတွက် ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ကွက်ေရးသားြခင်းဆိင်ုရာ အသ ိ

ပညာ၊ အတတ်ပညာှင့ ်နည်းပညာဆိင်ုရာများကိ ုေဆွးေွး 

ပိုချြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

MRTV မှ ဝန်ထမ်းများ ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲေရးသားြခင်းဆိုင်ရာသင်တန်း 

အွန်လိုင်းြဖင့် တက်ေရာက်ေလ့လာ



ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၂၀

မိတ် ဇွန် ၂၉မိတ် ဇွန် ၂၉

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး            ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီမ ှ

မတ်ိမိတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် ကညူေီဆာင်ရက်လျက် ရိှသည့ ်အေရးေပ  

လူနာတင်ယာ်အသင်းများအတွက ်တစ်ကိုယ်ေရ 

သုံး ကာကွယ်ေရးဝတ်စုမံျား ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ပဲွကိ ု

ယမန်ေန     နံနက် ၁၀ နာရီက  ခိုင်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန        က န်းရတနာခန်းမတွင် 

ကျင်းပသည်။

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဥက ာ 

မင်းှင့ ်ခိင်ုအပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်ဦးတိုက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက ် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်မတ်ိမိရိှ အေရးေပ လနူာ 

တင်ယာ်အသင်းများအား ဂဏ်ုြပအမှာစကားေြပာ 

ကားကသည်။ 

ထိုေနာက် ခိင်ုြပည်သူကျန်းမာေရး ဦးစီးဌာနမှး 

ေဒ လွင်လွင်မွန်က ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် လုိအပ်ပါက တစ်ကုိယ်

ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စုမံျား စနစ်တကျ ဝတ်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ကရန ်ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ အေရးေပ လနူာတင်ယာ်အသင်း 

များအတွက် တစ်ကုိယ်ေရသံုး ကာကွယ်ေရးဝတ်စံု 

များကုိ အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်၊ ခုိင် 

အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်ခိုင်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး

ဌာနမှးတိုက ေပးအပ်ခဲ့ကပီး မတ်ိခိင်ု လနူာတင် 

ယာ်အသင်းချပ်ဥက    ဦးေဇာ်မျိးဦးက အသင်းများ 

မှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာလတွင် ကာကွယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ၊   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ များကို 

ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့သည်။   ခိုင်ထူး (ြပန်/ဆက်)ခိုင်ထူး (ြပန်/ဆက်)

နတ်တလင်း ဇွန် ၂၉  နတ်တလင်း ဇွန် ၂၉  

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  နတ်တလင်းမိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ုံးခန်းတွင် ဇွန် ၂၇ ရက် နနံက် ၁၀ နာရကီ မိနယ်အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ရမည့် Cash For Work (CFW) စီမံကိန်းှင့်ေကျးရာ မတည်ရန်ပံုေငွ 

စမီကံန်ိး (VRFP) ေရးချယ်ြခင်း အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။ မိနယ် ေကျးလက် 

ေဒသ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးမှး ဦးဝင်းိုင်ထွန်းက ေကျးရာများေရးချယ်ရာ 

တွင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ရှင်းလင်းေြပာကားပီး ခုိင်ဦးစီးမှး 

ဦးသန်းလွင်က ထပ်ဆင့်ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  န်ကားချက်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ မိနယ် 

စမီကံန်ိးေရးဆဲွေရးှင့ ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတ ီ(TPIC) မှေကျးရာ 

များအား ေရးချယ်ကသည်။                                              တင်ြမင့်(နတ်တလင်း)တင်ြမင့(်နတ်တလင်း)

အေရးေပ  လူနာတင်ယာ်အသင်းများအတွက် တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများ ေထာက်ပံ့

ေတာင်ကီး ဇွန် ၂၉ေတာင်ကီး ဇွန် ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်

လျက်ရှိေသာ    ြမန်မာဆယ်မားအူးလ်အွန်ဒုံ  စီမံကိန်း 

ေကျးရာများအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ကျန်းမာ 

ေရးအေထာက်အကြူပပစ ည်းများ ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ပဲွကိ ု

ဇွန်  ၂၉  ရက်  နံနက်  ၉  နာရီက  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ကျင်းပသည်။

ရှမ်းြပည်နယ် ြပည်နယ်စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး ဦးစိုင်းလုံေကျာ်က ြမန်မာဆယ်မား 

အူးလ်အွန်ဒုံေကျးရာသစ်   လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်းကို ရှမ်း 

ြပည်နယ်တွင် ေတာင်ကီးမိနယ်၌ လူုိးေတာင်၊ ဘရုားမ၊ဲ 

ဘန်းကန်(ရာမ)၊ ေကျာက်စု၊ ေညာင်စ်ေကျးရာှင့  ်

ကေလာမိနယ်တွင ် လက်ပံပင်၊  ေနာင်လွယ်၊  ဥဿကံ၊ 

သာမိုင်းခမ်း၊ ပုန်းအင်းေကျးရာ စုစုေပါင်းေကျးရာ ၁၀ ရာ 

တွင် ၂၀၁၆ ခုှစ်မှစ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ေကာင်း၊ ယခုလက်ရှိတွင ်၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာေရးှစ် 

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ ြပည်နယ်ရန်ပုေံင ွအေထာက်အပံ ့

ြဖင့ ်ရပ်ေစာက်မိနယ် ေြမနကီန်ုးေကျးရာတွင် ေကျးရာသစ် 

လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်းကို စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက ပူးေပါင်း 

ကူညီအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်သည့်အတွက ်

ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း စစုေုပါင်းေကျးရာ ၁၁ ရာေဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်တွင် ေကျးရာများ၏ 

စြံပြဖစ်ေသာ ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ စမီကံန်ိးေကျးရာများ

အား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ကျန်းမာေရးအေထာက် 

အကြူပပစ ည်းများြဖစ်သည့် လက်ေဆးေဘစင်ှင့ ်ဆပ်ြပာ 

၂၅  စုံ ၊  ှာေခါင ်းစည်း  အခုေရ  ၄၇၀၀၊   Infrared 

Thermometer ၁၄ ခုတိုကိုေထာက်ပံ့ေပးအပ်မည်ြဖစ်

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ကျန်းမာ 

ေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းများကို  စီမံကိန်းေကျးရာ 

၁၁ ရာှင့ ်ေတာင်ကီးမိနယ်၊ ကေလာမိနယ်၊ ရပ်ေစာက် 

မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနုံးများသို ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ဦးစိုင်းလုံေကျာ်၊ ြပည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးမှး၊ ေကျးလက ်

ေဒသဖွံဖိးေရးဦးစီးမှး၊ ြပည်နယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ြပည်နယ်မှး၊ ဒုြပည်နယ်မှးှင့် ခုိင်ဦးစီးမှးတုိက အသီးသီး 

ေပးအပ်ကရာ  တာဝန်ရိှသမူျားက   လက်ခရံယခူဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းများ ေထာက်ပံ့ 

မတည်ရန်ပုံေငွစီမံကိန်းအတွက် ေကျးရာေရးချယ်



ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၂၀

မ ေလး ဇွန် ၂၉မ ေလး ဇွန် ၂၉

ကမ ာေပ တွင် ြမန်မာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတည်း၌သာေတွရှိ

ရပီး ပုဂံေရှးေဟာင်းေဒသတွင ်ေပါက်ပွားရှင်သန်ေနထိုင် 

လျက်ရိှသည့ ်ြမန်မာေ့ဒသရင်းရှားပါးငှက်မျိးစတ်ိ ခနုစ်မျိး 

အား ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်မ များမရှိေစရန် အသိပညာေပး 

လပ်ုငန်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများြဖင့ ်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှး ဦးေဇာ်ဝင်းြမင့က် ေြပာကား 

သည်။

''ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနတဲက့ာလမှာ ပဂုေံဒသကိ ု

ခရီးသွားဝင်ေရာက်မ  နည်းပါးေနတဲ့အတွက် သားငှက်

တိရစ ာန်ေတွ လာေရာက်ကျက်စားမ  များြပားလာတယ်။ 

ဒီလိုအချနိ်မှာ အေပျာ်သေဘာမျိးနဲ  ဒါမှမဟုတ် အြခား 

ရည်ရယ်ချက်နဲ  လိက်ုလဖံမ်းဆီးသတ်ြဖတ်မ ေတ ွလပ်ုလာ 

တာကိ ုေတွရတယ်။ ဒါေကာင့ ်က န်ေတာ်တိုဌာနက ဧပလီ 

ကုန်ေလာက်ကစပီး ပုဂံေရှးေဟာင်းေဒသမှာ ငှက်ေတွကုိ

လုိက်ပီးပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်တ့ဲအဖဲွေတွကုိ ပူးေပါင်းအဖဲွနဲ  

လှည့်ကင်းလှည့်ပီး ငှက်ေတွကိုမသတ်ြဖတ်ဖို ပညာေပး 

စည်းုံးမ ေတွလုပ်တယ်။ အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်ေတွ

စိက်ုထူပီး သတေိပးမ ေတလွပ်ုေနတယ်။ ဒါေကာင့ ်လက်ရိှ 

အချနိ်မှာေတာ့ ဒီလိုသတ်ြဖတ်မ ေတွနည်းပါးသွားပါပီ'' 

ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာကားသည်။

ကမ ာေပ တွင် ြမန်မာိင်ုင၌ံသာေတွိင်ုသည့ ်ေဒသရင်း 

ငှက်မျိးစိတ်ကိုးမျိးရှိပီး ၎င်းတိုအနက် ခုနစ်မျိးသည် 

ပဂု-ံ ေညာင်ဦးေဒသတွင်ေတွရပီး ကျန်မျိးစတ်ိှစ်မျိးသည် 

နတ်မေတာင်ေဒသတွင် ေတွရှိရေကာင်းှင့် ပုဂံေဒသရှိ 

ရှားပါးငှက်မျိးစိတ် ခုနစ်မျိးအား ြပည်တွင်း   ြပည်ပမ ှ

ငှက်ဝါသနာရှင်များ တန်ဖိုးထားလာေရာက်ေလလ့ာေနက 

သည့်အတွက် ၎င်းငှက်များအား ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ြခင်း 

မြပလုပ်ရန် ပုဂံမိေဟာင်းှင့ ်မိတွင်းေနရာအှံအြပား 

တွင် အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်များှင့ ်ဗီိုင်းများစိုက်ထူ

ချတိ်ဆွဲကာ   အသိေပးထားေကာင်း  ပုဂံဧည့်လမ်း န် 

အသင်းမှ ြပန်ကားေရးတာဝန်ခံ ဦးထက်ထွန်းေအာင်က 

ေြပာကားသည်။

ငှက်မျိးစိတ် ခုနစ်မျိးမှာ ြမန်မာဘီလုံးငှက်၊ ေစွငှက်၊ 

ချိးလင်းြပာငှက်၊  ငှက်မင်းသားဝမ်းြဖ၊  ဘွတ်ခ ဲငှက်၊ 

နဖားကးမီးဝိုင်းငှက်ှင့် ငှက်လက်မမီးရှည် စသည့်ငှက် 

မျိးစိတ်တိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင်မင်းထက်ေအာင်

(မန်းကိုယ်ပွား)(မန်းကိုယ်ပွား)

 ြမန်မာ့ေဒသရင်းငှက်မျိးစိတ်ခုနစ်မျိးအား ဖမ်းဆီးမ များမရှိေစရန် အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်

မင်းဘူး ဇွန် ၂၉မင်းဘူး ဇွန် ၂၉

မင်းဘူးခိုင ် ေရ စက်ေတာ်ေဘးမဲ့ေတာရှိ 

ကယ်လိပ် ခံများတွင်   ှစ်စ်ကယ်လိပ်ဥ 

အလံုးေရ ၁၀၀၀ ေကျာ် ဥဥပီး အေကာင်ေပါက် 

ပွား အသက်ရှင် န်းမှာ ၅၀ ရာခုိင် န်းရိှေကာင်း 

ေဘးမဲ့ေတာအုပ်ချပ်ေရးမှးုံးမ ှသိရသည်။

“ကယ်လိပ်ေတွက  တစ်ှစ်ကို  ှစ်ကိမ်၊ 

သုံးကမ်ိေလာက်မတ်ိလိက်ုပီး ဥတတ်ပါတယ်။ 

၂၀၁၉ ခုှစ်တည်းမှာ ဥအလုံးေရ ၁၁၅၀ ရပါ 

တယ်။ ေမွးဖွားတာ ၅၀၇ ေကာင် ေမွးဖွားပီး 

ေတာ့ ၉၃ ေကာင်ေသဆုံးသွားပါတယ်။ ၄၁၄ 

ေကာင်ရှင်သန်တဲ့အတွက်    ၅၀ ရာခိုင် န်း 

ေလာက် သားေပါက်တင် န်းရှိတယ်လို ေြပာ 

လိုရပါတယ်” ဟု ေရ စက်ေတာ်ေဘးမဲ့ေတာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေအာင်စုိးတင့်က ေြပာကား 

သည်။

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်တွင် သားေပါက်အထီး ၄၂ 

ေကာင်၊  အမ ၉၇ ေကာင် စစုေုပါင်း ၁၃၉ ေကာင် 

ရှိေနပီး   မိုးအကုန်   စက်တင်ဘာလတွင်

ထပ်မံဥဥမည့်ကာလြဖစ်ေကာင်း၊ ေဘးမ့ဲေတာ 

ကယ်လိပ် ခံများတွင် ကယ်လိပ်အေကာင်ေရ 

၁၀၂၅ ေကာင်ကို လတ်တေလာထိန်းသိမ်းေမွး

ြမထားေကာင်း သိရသည်။       

ေဇယျတု(မေကွး)ေဇယျတု(မေကွး)

ေရ စက်ေတာ်ေဘးမဲ့ေတာ၌ ှစ်စ်ကယ်လိပ်ဥအလံုးေရ ၁၀၀၀ ေကျာ်ဥ

ေကာ့ေသာင်း ဇွန် ၂၉ ေကာ့ေသာင်း ဇွန် ၂၉ 

ေကာ့ေသာင်းမိနယ် အက်ဒမန်ပင်လယ် 

အတွင်း က န်းများတစ်ဝိက်ု ပင်လယ်လပ်ိများ 

ေပါက်ဖွားကီးြပင်းတိုးပွားများြပားလာေရး

ပင်လယ်လိပ်မျိးစိတ်     တစ်မျိးြဖစ်သည့် 

Loggerhead လိပ်ေခွးအမျိးအစား  သား 

ေပါက်အေကာင်ငယ်များအား ဇွန် ၂၃ ရက် 

နံနက်ပိုင်းက ေကာ့ေသာင်းခိုင်ငါးလုပ်ငန်း

ဦးစီးဌာနမှ         တာဝန်ရှိသူများအဖွဲြဖင့် 

ေညာင်ဦးဖီးက န်းကမ်းေြခ သဲေသာင်ြပင်မ ှ

တစ်ဆင့် ပင်လယ်အတွင်းသုိ လ တ်ေပးခ့ဲက 

ေကာင်း သိရသည်။

ေညာင်ဦးဖီးက န်းသည် ေကာေ့သာင်းမိမှ 

ေရမိင်ု ၃၀ ခန်ကွာေဝးပီး အက်ဒမန်ပင်လယ် 

အတွင်းရိှ သာယာလှပေသာ က န်းငယ်ေလး 

ြဖစ်ကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အေနအထား 

အရ ပင်လယ်လိပ်ကီးများ  ဥချေမွးဖွားကီး 

ြပင်းေလ့ရှိသည် ့ြဖလွူးညံ့သည် ့သဲေသာင် 

ြပင်တန်းများ  ရှည်လျားများြပားစွာတည်ရိှပီး 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံဖိးလျက်ရှိသည် ့က န်း 

တစ်က န်းြဖစ်သည်။ 

အရယ်အစားှစ်လက်မခွဲအရယ်ရှိလိပ်

သားေပါက် အေကာင် ၂၀ ခန်အား ဟုိင်းကီး 

က န်းေဒသမှ  ယခုှစ်  မတ်လအတွင်းက 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန၏ လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများ 

ှင့်အညီ သယ်ယူလာခဲ့ပီး ေကာ့ေသာင်း 

မိနယ် ေညာင်ဦးဖီးက န်းသဲေသာင်ြပင်တွင် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်း အထူးစီမံ 

ြပြပင်ဖန်တီးထားသည့် ြပစကုန်တွင် သုံးလ 

ေကျာ်ခန်  အစာေက းေမွးြမထားခ့ဲကာ ယခု

အရယ်ေရာက်ချနိ်ေလးလက်မခွဲခန်အရယ ်

တွင် ပင်လယ်ြပင်အတွင်း သဘာဝအတိုင်း 

ကီးြပင်းေပါက်ဖွားတိုးပွားများြပားလာေရး

လိပ်မျိးထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်တစ်ရပ ်

အြဖစ်     လ တ်ေပးခဲ့ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေကာ့ေသာင်းခုိင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ခိင်ု 

ဦးစီးမှး ဦးသန်ဇင်က ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ   လိပ်မျိးစိတ်သည ်   တနသ  ာရီ 

ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်တွင်    ရှားပါးမျိး 

သု်းလုနီးပါးြဖစ်လာေနသြဖင် ့လိပ်ေကာင ်

ေရများြပားတိုးပွားလာကာ  ေဂဟစနစ်ပိုမို 

ေကာင်းမွန်လာေစေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ှင့် ပင်လယ်ေရသယံဇာတများ    တစ်ဖက် 

တစ်လမ်းမှ တိုးပွားလာေရးှင့် ြမန်မာိင်ုင၏ံ 

သဘာဝခရီးသွားလပ်ုငန်းများတိုးတက်ဖံွဖိး

လာေရးရည်ရယ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ေကျာ်စိုး ေကျာ်စိုး 

(ေကာ့ေသာင်း)(ေကာ့ေသာင်း)

ရန်ကုန် ဇွန် ၂၉ရန်ကုန် ဇွန် ၂၉

ရန်ကုန်တိရစ ာန်ဥယျာ်ရိှ     တိရစ ာန်များအတွက် 

အစားအစာများ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ေက းေမွး 

ိင်ုပီး အစာဖိုးအလှေငမွျား လာေရာက်လှဒါန်း 

ုိင်ေကာငး် ရန်ကုန်တိရစ ာန်ဥယျာ်  စီမံ 

မန်ေနဂျာ၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ မြဖစ ်

ေပ ေစရန်ှင့် ရန်ကုန်တိရစ ာန်ဥယျာ်အတွင်း 

လူစုလူေဝးမြဖစ်ေပ ေစရန်တုိအတွက် တိရစ ာန် 

ဥယျာ်ကုိ မတ် ၂၆ ရက်မှစတင်၍ ရက်အကန်  

အသတ်မရှိပိတ်ထားလျက်ရှိသည်။ ဥယျာ် 

အတွင်းရှိ တိရစ ာန်များအား တိရစ ာန်ချစ်သူ 

များက ကုိယ်တုိင်အစာေက းေမွးလုိပါက နံနက် 

၈ နာရခဲွီှင့ ်မွန်းလဲွ ၂ နာရတီိုတွင် အလှရှင်များ 

လာေရာက်ေက းေမွးိုင်ေကာင်း သိရသည်။

နံနက်ပိုင်းတစ်ဖွဲှင့်မွန်းလွဲပိုင်းတစ်ဖွဲြဖင့ ်

တစ်ရက်လ င် ှစ်ဖွဲသာေက းခွင့်ြပမည်ြဖစ ်

သည်။ ထိုသိုလာေရာက်ရာတွင်တစ်ဖွဲလ င် 

လူဦးေရအနည်းဆုံး  ငါးဦးမှအများဆုံး ခုနစ်ဦး 

သာ လာေရာက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။ ကျန်းမာ

ေရးှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာနမှထတ်ုြပန်ထား

သည့်စည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာရမည်ြဖစ်သည်။

တရိစ ာန်များကိ ုအစာေက းရာတွင် အလှရှင် 

များကိုယ်တိုင်  အသီးအှံှင့ ် အရက်များ         

ကို   ြပင်ပမှဝယ်ယူလာပီး     တိရစ ာန်များ၏ 

ကျန်းမာေရးအတွက် ြပင်ပမှဝယ်ယူလာသည့ ်

အစာများကို   တိရစ ာန်ဥယျာ်ရှိ  တာဝန်ရှိ 

သူတိုက စစ်ေဆးပီးမှသာ ေက းခွင့်ရမည်ြဖစ ်

သည်။ ထိသုိုေက းေမွးရန်အတွက် ကိတင်ရက် 

ချန်ိးယရူမည်ြဖစ်သည်။ တစ်ရက်စာလှဒါန်းလိ ု

ပါက ကျပ် ၁၀ သိန်း သတ်မှတ်ထားသည်။

ရန်ကုန်တိရစ ာန်ဥယျာ်တွင် တိရစ ာန်မျိးစိတ် 

၁၃၆ မျိးရှိပီး တိရစ ာန်အေကာင်ေရစုစုေပါင်း 

၁၅၀၀ ေကျာ်ရှိသည်။

ရန်ကုန်တိရစ ာန်ဥယျာ်ရှိ တိရစ ာန်များကို

အစာေက းေမွးလိုပါက ေက းေမွးလိုသည့်ရက ်

ေက းေမွးလိုသည့်အစာှင့်အစီအစ်အေသး 

စိတ်ကုိ ဖုန်း ၀၉ ၆၈၂၀၁၁၁၇၀၊  ၀၉ ၄၄၈၀၀၇၅၂၇  

သို    ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ေကာင်း     သိရ    

သည်။                                           ေအာင်သူရေအာင်သူရ

သဘာဝပင်လယ်သယံဇာတစာရင်းဝင်လိပ်မျိး ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်

ရန်ကုန်တိရစ ာန်ဥယျာ်ရှိ 

တိရစ ာန်များအတွက် 

အစားအစာေက းိုင်

လွိင်ေကာ် ဇွန် ၂၉လွိင်ေကာ် ဇွန် ၂၉

လွိင်ေကာ်မိနယ်     ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနှင့် ေမွးြမေရးှင့် ကသု 

ေရးဦးစီးဌာနတို   ပူးေပါင်း၍  ေကျးလက်ေန 

ြပည်သမူျား ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း လပ်ုကိင်ုရာတွင် 

ဆုံး ံးမ နည်းပါးေစရန် ရည်ရယ်၍ ေလာပီတ 

ေကျးရာအုပ်စု ၊ ေကျာက်ေတာင်ေကျးရာတွင ်

ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီက ဝက်ဝမ်းကျေရာဂါ 

ကိတင်ကာကွယ်ေဆးများထိုးှံေပးြခင်းှင့် 

ဝက် ခံပတ်ဝန်းကျင်အား     ပိုးသတ်ေဆးဖျန်း 

ြခင်းများ   ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိသည်။

ေမွးြမေရးှင့် ကသုေရးဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီး 

မှး ေဒါက်တာေအာင်သူထွန်း၊ မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒါက်တာ တိုးွန်၊ ဒဦုးစီးေဒါက်တာချစ်ှင်းေဝ၊ 

လွိင်ေကာ်ေကျးလက်ဦးစီးဌာနမ ှြမစိမ်းေရာင ်

စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူ ဦးေကျာ်သူရဝင်းတိုက 

လိက်ုပါေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး ရာသကီာလအပိင်ုး 

အြခားအလိုက ် ဝက်များတွင ်  ြဖစ်ပွားတတ ်

သည့် ေရာဂါအေကာင်းအသိပညာေပးြခင်း၊ 

အာဖရိကဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါ     ကိတင် 

သတြိပစရာ အသပိညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင် 

များေပးေဝခဲ့ကသည်။

ယင်းေနတွင်     ေကျာက်ေတာင်ေကျးရာရိှ  

ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းေချးေငွြဖင့် ဝက်ေမွးြမသူ 

များအြပင် တစ်ပိုင်တစ်ိုင် ေမွးြမထားေသာ

ဝက်ေကာင်ေရ ၄၀ အား    ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုအြပင် ကျန်ရိှသည့ ်ေကျးရာများတွင်လည်း 

ဆက်လက်     ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုစိုင်း (လွိင်ေကာ်)ကိုစိုင်း (လွိင်ေကာ်)

ဝက်ဝမ်းကျေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန်
ကာကွယ်ေဆးများထိုးှံ



ဇွန်  ၃၀၊ ၂၀၂၀

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၂၉
နည်းြပအေြပာင်းအလဲြပလုပ်ထားသည့ ်ြမန်မာ ယူ-၁၆ အသင်းကို ြပန်လည် 
ဖဲွစည်းမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာုိင်ငံေဘာလံုးအဖဲွချပ် နည်းစနစ်ေကာ်မတသီည် 
ြမန်မာ  ယူ-၁၆ အသင်းနည်းြပချပ်အြဖစ ်  ဦးချစ်ိုင်ကို  ေြပာင်းလဲတာဝန ်
ေပးထားပီး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ အေြခအေနတည်ငမ်ိသွားပါက စခန်းဝင်ေလက့ျင့မ်  
များ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

နည်းြပသစ် ဦးချစ်ိင်ုသည် အသင်းအင်အားေတာင့တ်င်းေစရန်ှင့ ်အရည် 
အေသွးြပည့်ဝသည့် ကစားသမားများရရှိရန် လူေရးပွဲကျင်းပကာ စခန်းဝင် 
မေလက့ျင့မ် ီကစားသမားများ ြပန်လည်ေရးချယ်မည်ြဖစ်သည်။ ယခင် ေရးချယ် 
ထားသည့် ကစားသမားများအြပင ်အသက်မီပီး အလားအလာရှိသည့ ်ကစား 
သမားများကိ ုြပန်လည်ေရးချယ်ကာ လူေရးပွဲကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ ယူ-၁၆ အသင်းသည် အကယ်ဒမီများမှ ကစားသမားများြဖင့ ်
ဖွဲစည်းထားြခင်းြဖစ်ပီး ြပန်လည်ဖွဲစည်းရာတွင ်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 
များမှ ကစားသမားများအြပင် ကလပ်အသင်းများမှ အသက်မသီည့က်စားသမား 
များကိပုါ ေရးချယ်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ယ-ူ၁၆ အသင်းသည် ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်က  
နည်းြပအေြပာင်းအလဲများခဲ့သည့်အသင်းြဖစ်ပီး   ယခင်နည်းြပချပ်ေဟာင်း 
ဦးမင်းသကူိမု ူလက်ေထာက်နည်းြပအြဖစ် ေြပာင်းလတဲာဝန်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ ယ-ူ၁၆အသင်းသည် ယခှုစ်အတွင်းကျင်းပမည့ ်အာဆယီ ံယ-ူ၁၆  
ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်ပီး လာမည့်ှစ်တွင်မူ အာဆီယံပိင်ပွဲအြပင် အာရှ 
ေြခစစ်ပွဲလည်း ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ယူ-၁၆ အသင်းသည် MFF 
Youth အသင်းအမည်ြဖင့ ် ၂၀၂၀ ရာသီ MNL ယူ-၁၉  လူငယ်လိဂ်ပိင်ပွဲတွင ်
ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်လျက်ရိှပီး ယင်းပဲွများအတွက်လည်း ြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

  င်းထက်ေဇာ်

အက်ဖ်ေအဖလားကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစ်ေတွ ယှ်ပိင်ကစားပီးေနာက ်ဆီမီး 

ဖိုင်နယ်အဆင့်ပွဲစ်ေတွ မဲခွဲခဲ့ရာမှာ မန်ယူအသင်းက ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ  

လည်းေကာင်း၊ အာဆင်နယ်အသင်းက မန်စီးတီးအသင်းနဲလည်းေကာင်း အသီးသီး 

ယှ်ပိင်ကစားရမှာလည်းြဖစ်ပါတယ်။ အခှုစ် အက်ဖ်ေအဖလားပိင်ပဲွရဲ ဆမီီး 

ဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ အက်ဖ်ေအဖလားမှာ ေအာင်ြမင်မ အများဆုံးရရှိထားတဲ့ 

အသင်းသုံးသင်းပါဝင်ေနပီး  အဲဒီအသင်းေတွကေတာ ့ အာဆင်နယ်အသင်း၊ 

မန်ယူအသင်းနဲ  ချယ်လ်ဆီးအသင်းတိုပ ဲြဖစ်ပါတယ်။

အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အက်ဖ်ေအဖလားချန်ပီယံအြဖစ် ၁၃ ကိမ်အထိ  

ေအာင်ပွဲခံထားိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းြဖစ်ပီး       အက်ဖ်ေအဖလားပိင်ပွဲသမိုင်းမှာ 

ဆုဖလားအများဆံုးရယူထားုိင်ခ့ဲတ့ဲအသင်းလည်းြဖစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်း 

ကေတာ့ အက်ဖ်ေအဖလားကိ ု၁၂ ကိမ်အထိ ဗိုလ်စွဲထားပီး မန်ယူအသင်းနဲ  

ယှ်ပိင်ကစားရမယ့ ်ချယ်လ်ဆီးအသင်းကေတာ့ အက်ဖ်ေအဖလားကိ ုရှစ်ကမ်ိ 

ဗိုလ်စွဲထားတာြဖစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းနဲ  ချယ်လ်ဆီးအသင်းတိုဟာ ၂၀၁၈  

ခှုစ်က အက်ဖ်ေအဖလားေနာက်ဆုံးဗိုလ်လပဲွုမှာ ထပ်ိတိက်ုဆုေံတွခဲတ့ာြဖစ်ပီး 

အဒဲပဲွီစ်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက မန်ယအူသင်းကိ ုတစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှနဲ  အိင်ုရပီး  

အက်ဖ်ေအဖလားကို ဗိုလ်စွဲခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ  ဆီမီး 

ဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ထိပ်တိုက်ေတွေနတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းကေတာ့ လက်ရှိ 

အက်ဖ်ေအဖလားချန်ပီယံြဖစ်ပီး ပီးခဲ့တဲ့ှစ်က အက်ဖ်ေအဖလားဗိုလ်လုပွဲစ် 

မှာ ဝက်ဖိုဒ်အသင်းကိ ုေြခာက်ဂိုး-ဂိုးမရိှနဲ အိင်ုရရိှခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။ အက်ဖ်ေအ 

အက်ဖ်ေအဖလားပိင်ပွဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်တွင်
မန်ယူနဲ ချယ်လ်ဆီး၊ အာဆင်နယ်နဲ မန်စီးတီးတို ထိပ်တိုက်ေတွဆုံ

၂၀၁၉ ခုှစ် အက်ဖ်ေအဖလားေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲစ်တွင ်ဝက်ဖိုဒ်အသင်းကိ ု

အိုင်ရပီး အက်ဖ်ေအဖလားချန်ပီယံအြဖစ ်မန်စီးတီးအသင်းေအာင်ပွဲခံစ်။

ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့ ်  ပွဲစ်ေတွကို  ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နဲ   ၁၉ ရက်တိုမှာ 

ဝင်ဘေလကွင်းမှာ  ကျင်းပသွားမှာြဖစ်ပီး  ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲစ်ကိုေတာ့ 

ဩဂုတ် ၁ ရက်မှာ ကျင်းပသွားဖိုရှိေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ိုင်လင်းကည်

အုပညာ

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ ့အမျိးသမီးေတးဂီတ 

အဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့   BLACK PINK ရဲ   ေအာင်ြမင်တဲ့ 

ေတးသီချင်းတစ်ပုဒ်ြဖစ်တဲ ့    DDU-DU   DDU-DU  ရဲ 

ေတးဗဒီယီိဟုာ လတ်တေလာမှာ ယကူျေပ မှာ ကည့် သ ူ

အများဆုံးေသာ ေကေပါ့ပ်ေတးဗီဒီယိုအြဖစ် စံချနိ်သစ်  

တင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသား 

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

အဆိုပါ ေတးဗီဒီယိုဟာ လတ်တေလာမှာ ကည့် သ ူ

၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။ BLACK 

PINK  ဟာ အဆိုပါ ေတးဗီဒီယိုကိ ုကည့် သူ ၁ ဒသမ ၁ 

ဘလီယီကံိ ုစတင်ထတ်ုလ င့်ပီးေနာက် ေလးလခန်မှာ ရရိှခဲ ့

တာြဖစ်ပီး ေနာက်ထပ် သုံးလအကာမှာ ကည့် သူ ၁ 

ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ြပည့်ေြမာက်ခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါ့အြပင်   လတ်တေလာ   စတင်ထုတ်လ င့်လိုက်တဲ့ 

BLACK PINK ရဲ ေတးသီချင်းသစ ် Do You Like That 

ဟာလည်း စတင်ထုတ်လ င့်ပီး မကာမီမှာပင ်စံချနိ်သစ် 

ေတွ တင်ိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ေတွရပါတယ်။

ကည့် သူအများဆုံးေကေပါ့ပ်ေတးသံရှင်ြဖစ်လာတဲ့ BLACK PINK

ေတာင်ကိုရီးယား  အမျိးသမီးေတးဂီတအဖွဲ  Apink ရဲ 

အဖဲွဝင်တစ်ဦးြဖစ်သူ    ဂျန်အွန်းဂျဟီာ      မကာမီမှာ 

ပရိသတ်ေရှ  အေရာက်ြပန်လာဖိုရာ  စီစ်ထားေကာင်း 

သိရပါတယ်။

သူဟာ   တစ်ကိုယ်ေတာ် ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ကိ ု

လာမယ့် ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းမှာ စတင်ထုတ်လ င့်ေပးသွား 

မှာြဖစ်ေကာင်း ေအဂျင်စီက ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့တယ ်

လို စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါ 

တယ်။

ဂျန်အွန်းဂျရီဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီြဖစ်တဲ့ ပေလး 

အမ်အင်တာတိန်းမန်မှ         သတင်းရင်းြမစ်တစ်ဦးက 

ဂျန်အွန်းဂျရီဲ တစ်ကိုယ်ေတာ်ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ကို  

လာမယ့် ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းမှာ စတင်ထုတ်လ င့်ေပးမှာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့တာပါ။ ၎င်းက ဒီေတးအယ်လ် 

ဘမ်သစ်   ထုတ်လ င့်မ နဲပတ်သက်ပီး   ေဆွးေွးမ ေတွ 

ြပလုပ်ေနဆဲြဖစ်တာမို   ေနာက်ပိုင်းမှာ   အေသးစိတ် 

အစီအစ်ေတွကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားသွားမှာြဖစ်တယ်

လို ဆိုပါတယ်။

အပုညာနဲ  အားကစားစတဲ ့ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ေရးအပိင်ုး 

မှာ ထူးခ န်သူေတွကို ေရးချယ်ကာ ဆုချးီြမင့်ေပးတဲ ့BET 

Awards ဆေုပးပဲွရဲ ယခှုစ်အတွက် ြပလပ်ုခဲတ့ဲ ့ဆေုပးပဲွမှာ 

အသက် ရှစ်ှစ်အရယ် ဘလူးအိုင်ဗွီကာတာက ထူးခ န်ဆု 

တစ်ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။   သူဟာ   အဆိုပါဆုေပးပွဲတစ်ေလ ာက် 

ထူးခ န်ဆုရရှိခဲ့တဲ့  အသက်အငယ်ဆုံးေသာ  သူလည်းြဖစ်ေကာင်း 

ေကာ့စမိုပိုလီတန် ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ဘလူးအုိင်ဗီွကာတာဟာ ေကျာ်ကားတ့ဲ ေတးသံရှင်ေတွြဖစ်ကတ့ဲ ဘီယွန်းေစးနဲ  ေဂျဇီးတုိရဲ သမီးတစ်ဦး ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေတးသံရှင် မိဘှစ်ပါးက ေမွးဖွားလာတဲ့ ဘလးူအုိင်ဗွီကာတာဟာ အဆုိပညာရပ်မှာ ပါရမီရိှသူတစ်ဦးလုိလည်း 

ဆိုိုင်ပါတယ်။ သူဟာ မိခင် ဘီယွန်းေစးနဲအတူ တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ ့Brown Skin Girl ေတးသီချင်းနဲ  BET Awards 

ထူးခ န်ဆုကို လက်ခံရရှိခဲ့တာြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

ယခုှစ်အတွက် BET Awards ဆုေပးပွဲကိ ုဇွန် ၂၉ ရက်က ြပလုပ်ခဲ့တာြဖစ်ပီး ယခုှစ်ဆုေပးပွဲကိ ုအွန်လိုင်း 

ကေနတစ်ဆင့် ထုတ်လ င့်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ယခုှစ် ဆုေပးပွဲဟာ BET Awards ရဲ ှစ် ၂၀ ြပည့် ဆုေပးပွဲလည်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရပါတယ်။

အသက်အငယ်ဆုံးေသာ

BET Awards ဆုရှင်ြဖစ်လာတဲ့

ဘလူးအုိင်ဗွီကာတာ

နည်းြပ ေြပာင်းလဲထားသည့်

ြမန်မာ ယူ-၁၆ အသင်းကို ြပန်လည်ဖွဲစည်းမည်

တစ်ကိုယ်ေတာ်
ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်

ထုတ်လ င့်သွားမယ့် ဂျန်အွန်းဂျ ီ

ေအးြပည့-်ေရးသားသည်

စီမံကိန်း၊ ဘ  ာေရးှင့် စက်မ ၀န်ကီးဌာနစီမံကိန်း၊ ဘ  ာေရးှင့် စက်မ ၀န်ကီးဌာန
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန                                          ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန                                          

Covid-19 ကာလအတွင်း ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)အေပ  တံဆိပ်ေခါင်းခွန်Covid-19 ကာလအတွင်း ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)အေပ  တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
အလွယ်တကူ ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန် ဝန်ေဆာင်မ  အသိေပးေကညာြခင်းအလွယ်တကူ ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန် ဝန်ေဆာင်မ  အသိေပးေကညာြခင်း
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးအေနြဖင့် 

Covid-19 ကာလအတွင်း အခန်ွထမး်ြပည်သူများ အဆင်ေြပေစရန်အတွက်  ရန်ကုန်မိေတာ ်
စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတမှီ ထတ်ုေပးသည့ ်ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) အေပ တွင် ထမ်းေဆာင် 
ရမည့ ်တဆံပ်ိေခါင်းများကိ ုေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာအသီးသီးတွင် ဝန်ေဆာင်မ ရယူိင်ုပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

(၁) တဆံပ်ိေခါင်းအေရာင်းဌာနစတ်ိ(ရန်ကန်ု) အမှတ်- ၁၂/၃၃၊ (၃၆)လမ်း၊ ေကျာက်တတံား 
မိနယ်။

(၂) MCC ခန်းမ၊ မင်းဓမ လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။
(၃) ေကျာက်တတံားမိနယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး၊ ၂၀၀/၂၀၈၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တတံား 

မိနယ်။
(၄) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိမိနယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးအားလုံး။
      (မင်းထွဋ်)      (မင်းထွဋ်)
       န်ကားေရးမှးချပ်       န်ကားေရးမှးချပ်

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်

ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်းုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း
က န်မ ေဒ ေဆွေဆွတင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၇၄၇၂]မှ ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိ 

မိနယ်၊ မဂ  လာဒီပ ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ-်ပ-၂၀၂၄၉(A)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရှိ 

ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ေနြပည်ေတာ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

-၈၃၆၂(၅-၁၂-၂၀၁၁)ရက်စဲွြဖင့် ေဒ ေအးေအး[၅/မမတ(ိုင)်၀၂၈၂၂၆]သို လ ဲအပ်ထား 

ေသာ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာကို (၁-၇-၂၀၂၀)ရက်မှစ၍ အပီးအပိုင ်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

ေဒ ေဆွေဆွတင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၇၄၇၂]ေဒ ေဆွေဆွတင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၇၄၇၂]

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၄၂၄၃၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၄၂၄၃၈

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးေနြခည်ဦး၏   သားြဖစ်သ ူေမာင်ေကာင်းဇာနည်ဦး   

[၁၂/ဥကတ (ိင်ု)၁၇၄၄၀၆]အား ေမာင်ေအာင်ဘန်ုးြမင့ဟ် ု

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။            ေမာင်ေအာင်ဘုန်းြမင့်ေမာင်ေအာင်ဘုန်းြမင့်

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ေဖာင်းက ေပျာက်ေဖာင်းက ေပျာက်

ေလ ာက်ထားြခင်းေလ ာက်ထားြခင်း
ယာ်အမှတ်   5J/7084 ၏ 

ေဖာင်းက နပံါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ 
ထတ်ုေပးရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့ ် ယခင်ေဖာင်းက နပံါတ်ြပား 
ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသေိစ 
ရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ကညန၊ ခိုင်ုံးကညန၊ ခိုင်ုံး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဒက ဏိသီရိမိ၊ ဒက ဏိသီရိရပ်ကွက်၊     

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၉/ဒက ိဏသီရိ 
ေတာင်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၃၂၃၈၁)၊ 
ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧကရှိ ဦးေအာင် 
သန်းြမင့်(ဘ) ဦးွန်လ  င်[၉/မရမ(ိုင်) 
၀၁၈၂၉၆] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက ်
အား ဦးေအာင်ေဇယျ(ဘ) ဦးေအာင်ဝင်း 
ခိုင်[၉/မရမ(ိုင်)၀၀၅၅၀၆]မှ ေြမေပး 
မိန်(ပါမစ်)မူရင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကတိစာချပ်မူရင်း၊ ေရာင်းသ/ူ
ဝယ်သူ တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာမူရင်း၊ 
ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှ 
ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများ တင်ြပ၍ 
ေြမငှားစာချပ်  ေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်မ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရ ီ
များြဖင့ ်  အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 
တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်
ခွဲမ ဌာနသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ေကာင်းှင့ ်    ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်အညီ 
ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(UUE-1/၇၂၆)၊ ဧရိယာ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ဦးထွန်းြမင့်အမည်ေပါက ် (ပါမစ်ေြမ 

အမျိးအစား)ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှေပ(၁၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့်တက ွအမှတ် 

(၇၂၆/က)၊ တိုးချဲရပ်ကွက်၊ သီးသန်(၂)လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်ဟု 

ေခ တင်ွေသာ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားပုိင်ခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား လ ေဲြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၇၆၇၁]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်

အထား(စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ)ှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၅)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံသို (ကိုယ်တိုင်)လာေရာက်ကန်ကွက်တင်ြပိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-

ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၃၇)၊ (၃လ ာ)၊  မင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၃၇)၊ (၃လ ာ)၊  မင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉၂၆၂၇၄၀၂၆၇ဖုန်း-၀၉၂၆၂၇၄၀၂၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(က)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၆၆၈/ခ)၊ (၆၆၉/က)၊ (၆၆၈/ေအ၂က)၊ (၆၆၉/ခ)၊ ေြမ(၁)ကွက်အကျယ ်

(အလျားေပ၂၀xအန၆ံ၀ေပ)စရိှီ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်(၄)ကွက်ှင့ ်ယခအုေခ  ရန်ကန်ု 

မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေခမာသလီမ်းသွယ်၊ အမ်ိအမှတ်(၆၆၈/ခ)

(၆၆၉/က)ဟေုခ တွင်သည့် ေြမှင့အ်မ်ိများအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိအား 

တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ထားပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရရိှထားသူများြဖစ်သည့် 

ဦးဝင်းထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၆၇၄၉၆)]ှင့ ်ေဒ သန်းသန်းဝင်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၂၈၄၀၆]

တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမှင့်အိမ်တန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွအား 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  

ကန်ကွက်မည့်သူများရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  

မှတ်ပုံတင်စာချပ်မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Fax & Ph-၀၁-၉၆၆၉၀၀၄၊ ၀၁-၇၀၅၄၄၅၊ ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃။ Fax & Ph-၀၁-၉၆၆၉၀၀၄၊ ၀၁-၇၀၅၄၄၅၊ ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃။ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၉/ဒက ိဏသရီ ိ

ေတာင်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၃၂၃၈၂)၊ 

ေြမဧရယိာ(၀.၁၄၆)ဧကရိှ ေဒ ခင်စန်ိ(ဘ) 

ဦးချစ် [၇/ဒဥန(ိုင်)၀၀၅၈၃၁] အမည် 

ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်အား ဦးေအာင်ေဇယျ 

(ဘ)ဦးေအာင်ဝင်းခုိင် [၉/မရမ(ုိင်)၀၀၅ 

၅၀၆]မှ ေြမေပးမိန်(ပါမစ်)မူရင်း၊  ေြမ   

ကွက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်မူရင်း၊  

ေရာင်းသ/ူဝယ်သ ူတရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ 

မူရင်း၊    ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 

ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ဝယ်ယသူမှူ 

ဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်းများတင်ြပ၍ ေြမ 

ငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာရာ  ကန်ကွက် 

လိုသူများအေနြဖင့်  ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 

စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 

ြဖင့ ်အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍  

ေနြပည်ေတာ ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ ်

မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ် ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန 

သို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)

ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှား 

စာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် ေကာင်း  

အသိေပးေကညာလိုက်သည်။ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
''ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးအေရှရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ 

အမှတ်(၇၁)ဟု ေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားသည့ ်(၂)ခန်းတွဲ၊ (၄)ထပ် 
(ေဟာင်ေကာင်ပုံစ)ံ၏ ေြမညီထပ+်ပထမထပ်(ေခါင်းရင်းြခမ်း) (တိုက်ကို မျက်ှာမူ၍ 
ကည့်လ င် ညာဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(ေပ၅၀ x ၁၂  ေပ)ရှိသည့် တိုက်ခန်းအပါအဝင် 
ယင်းတိုက်ခန်းေပ ၌ စွဲကပ်တပ်ဆင်ပါရှိေသာ  ေရာင်းချရာတွင ်ပါဝင်မည့်ပစ ည်းများှင့်တကွ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး''ှင့်ပတ်သက်၍ လက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေကသီဦး[၅/တမန(ိုင်)၀၀၈၃၃၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား
မူရင်းများယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ် ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဇင်တင် (LL.B) ေဒ ယွန်းနဒီ (LL.B)ေဒ သဇင်တင် (LL.B) ေဒ ယွန်းနဒီ (LL.B)
(စ်-၄၄၃၂၇) (စ်-၅၁၄၅၃)(စ်-၄၄၃၂၇) (စ်-၅၁၄၅၃)
                        အထက်တန်းေရှေနများ                        အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်-၄၁(က)၊ အခန်းအမှတ်(၁-ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ေတာ်ဝင်မိုးစ ာကွန်ဒို၊အမှတ်-၄၁(က)၊ အခန်းအမှတ်(၁-ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ေတာ်ဝင်မိုးစ ာကွန်ဒို၊

မိုးစ ာလမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မိုးစ ာလမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၇၉၀၀၁၇ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၇၉၀၀၁၇

“ေဒ ေအးသ ာစိုး(မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)GOLDENIZE TRAVEL “ေဒ ေအးသ ာစိုး(မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)GOLDENIZE TRAVEL 

& TOURS CO., LTD [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၃၁၉၇] (အမှတ်-၁၃၊ & TOURS CO., LTD [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၃၁၉၇] (အမှတ်-၁၃၊ 

ပထမထပ်၊ ဦးစံွန်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်) သိေစရန် ပထမထပ်၊ ဦးစံွန်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ)် သိေစရန် 

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း”အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း”
က ်ုပ်၏အမ သည်ြဖစ်ေသာ ဦးမင်းသိမ်းေကျာ[်၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၃၁၂၅]ှင့် ေဒ ေအးသ ာစိုး 

တုိသည် (၂၅-၂-၂၀၁၉)ရက်တွင် “ ကုမ ဏီသို အကျိးအြမတ်ထည့်ဝင်ြခင်းကတိစာချပ်”ကိ ုသက်ေသများ 

ေရှေမှာက်တွင် ချပ်ဆုိခ့ဲပီးေနာက် ေဒ ေအးသ ာစုိးသည် ယခုအချန်ိထိ စာချပ်ပါစည်းကမ်းများအတုိင်း 

လိုက်နာြခင်းမရှိဘ ဲအဆက်အသွယ်ြဖတ်ကာ ေငွများ ြပန်လည်မေပးဆပ်ဘ ဲေရှာင်တိမ်းေနပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ စာချပ်ပါစည်းကမ်းများအတုိင်း ဦးမင်းသိမ်းေကျာ်သုိ ေပးေဆာင်ရန်ရိှေသာ ေငွကျပ် 

သိန်း(၃၆၀)ေကျာ်ကို ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း မပျက်မကွက်လာေရာက် 

ေပးအပ်ရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိုက်နာြခင်းမရှိဘဲ ပျက်ကွက်ေနပါက 

ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဒ ေအးသ ာစုိးသိေစရန် အသေိပးအေကာင်းကားအပ် 

ပါသည်။                                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေကျာ်မျိးသူ ဦးသန်းေဌး ဦးေဇာ်ထက်ဝင်း ဦးေကျာ်မျိးသ ူ ဦးသန်းေဌး ဦးေဇာ်ထက်ဝင်း

 (စ်-၁၁၃၅၃) (စ်-၁၁၉၈၉) (စ်-၉၆၅၃) (စ်-၁၁၃၅၃) (စ်-၁၁၉၈၉) (စ်-၉၆၅၃)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၁၁၂၇၊ ၆-လ ာ၊ ကမ   ာန်းလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၁၂၇၊ ၆-လ ာ၊ ကမ   ာန်းလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 0977777 3839, 09666663237Ph: 0977777 3839, 09666663237

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊  ဂန်ေဂ (ကံ့ေကာ်) 

ရိပ်သာလမ်၊ အမှတ်(၁၁၅၉)၊ (၂)ခန်းတွဲ  RC (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အအုံ၏ 

(စတုတ ထပ်)၊ (၅လ ာ)တုိက်ကုိ မျက်ှာမူလ င် (လက်ဝဲြခမ်း)၊ ဧရိယာ(၁၀၂၆) စတုရန်း 

ေပရှိ   တိုက်ခန်းှင့်၎င်းတိုက်ခန်း၏   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ထွန်း(ခ) 

ဦးေစာအိမ်ကွီး[၁၂/သဃက(ဧည့်)၀၀၀၁၇၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ 

ဦးေဝဖိးသန်[၁၂/ခရန(ိင်ု)၀၉၈၉၃၂]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချပီးြဖစ်၍ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို 

ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဝဖိးသန်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  ဦးေဝဖိးသန်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  

ေဒ ခိုင်န ာ၊ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၆၂၂)ေဒ ခိုင်န ာ၊ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၆၂၂)

Level (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ Level (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ 

ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။      ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။      

၁
၂



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ေတာ မဲ့ ေြမ သား ေရ တိုက် စား၏ေတာ မဲ့ ေြမ သား ေရ တိုက် စား၏

သားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်း
ေမာ်လမိင်မိ၊ ေမာင်ငရံပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၅၈)ေန (ဘ)ဦးေဇာ် 

ိင်ုဝင်း၏သားြဖစ်သ ူေမာင်တင်ထွန်းဦးသည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမစကားကိ ု

နားမေထာင်ဘဲ   မိဘစိတ်ဆင်းရဲေအာင်   အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ပီး 

အိမ်ေပ မှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ်သားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်လိုက်ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ၎င်းှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကိစ များကုိ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် 

မဟုတ်ေကာင်း။

(ဘ)ဦးေဇာ်ိုင်ဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၁၄၀၁၆](ဘ)ဦးေဇာ်ိုင်ဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၁၄၀၁၆]

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနအစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်/ခိုင် အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါး
ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာနများတွင် အသုံးြပရန်လိအုပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများကိ ု
ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်ဝယ်ယူလိုပါသည-်
 (က) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစက်ပစ ည်းကိရိယာများ
 (ခ)   ုံးသုံးစက်ပစ ည်းများ
 တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁-၇-၂၀၂၀ရက်
 တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက ်- ၃၁-၇-၂၀၂၀ရက်
 ေနရာ - အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
       ဦးစီးဌာန၊  ေနြပည်ေတာ်
တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ကိ ုထပ်မံေကညာပါမည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံှင့ ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ေအာက်ပါလိပ်စာအတိုင်း 
လာေရာက်စုံစမ်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည-်

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊

ြပည်ကီးေဇယျာလမ်း၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ကီးေဇယျာလမ်း၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်
ဖုန်း-၀၆၇၃-၄၀၃၅၈၆၊ ၀၆၇၃-၄၀၃၁၇၁ဖုန်း-၀၆၇၃-၄၀၃၅၈၆၊ ၀၆၇၃-၄၀၃၁၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၆-ေအ/၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၇၈)၊ ေဒ ရှိန်၊ ေဒ သန်းတင်တို၏ အမည်ေပါက်သည့်ှစ(်၆၀)

ေြမငှားဂရန်ပါေြမအကျယ်ေပ(၂၄x၄၅)၊ (၀.၀၂၅) ဧကရိှ ေြမှင့်ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးသန်စင်[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၆၀၇၆၈]၊ ေဒ ဟန်နလီင်း[၁၂/

ကမတ(ိင်ု)၀၆၇၄၇၃]၊ ေဒ ခိင်ုရည်မွန်[၇/သဝတ(ိင်ု)၀၇၉၆၃၇]တိုမှ ပိင်ုဆိင်ုပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်းပါေကာင်း 

ဝန်ခံပါသြဖင့် က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်သတ် 

မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။             န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)

ုံး-(ဃ-၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ုံး-(ဃ-၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
အမှတ်(၃)၊ ပဲခူးလမ်း၊ ဧကရာဇ်ရပ်ကွက်၊ ေထာက်ကန်ေန 

အဖ ဦးေအာင်မငး်-အမိ ေဒ သနး်သနး်ဝငး်တုိ၏ သားြဖစ်သူ 

ေမာင်ေသာ် ခန်ေဇာ်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၈၃၂၅၆]သည် မဘိများ၏ဆုံးမ 

သွန်သွင် မ အား မနာခံဘဲ ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ 

အေမွြပတ် စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ၎င်း၏ကစိ အဝဝှင့ပ်တ်သက်၍ 

လုံးဝ (လုံးဝ) တာဝန်ယေူြဖရှင်းမည်မဟတ်ုပါ။     စုစံမ်းေမးြမန်းြခင်း 

သည်းခံပါ။

ဦးေအာင်မင်း[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၄၁၁၉၅]ဦးေအာင်မင်း[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၄၁၁၉၅]

ေဒ သန်းသန်းဝင်း[၉/တသန(ိုင်)၀၀၀၃၀၁]ေဒ သန်းသန်းဝင်း[၉/တသန(ိုင်)၀၀၀၃၀၁]

ကိုဗညားေနာင်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၉၈၂၉](ဘ)ကိုဗညားေနာင[်၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၉၈၂၉](ဘ)

ဦးေမာင်ေမာင်ကည်ှင့် အများသိေစရန်ဦးေမာင်ေမာင်ကည်ှင့ ်အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေပါက်ေတာကမ်းနား အလယ်ရပ်ကွက်၊ 

သရီရိတနာလမ်းေန ကိဗုညားေနာင်[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၄၉၈၂၉](ဘ)ဦးေမာင် 
ေမာင်ကည်၊ (မိ)ေဒ စန်းစန်းြမင့်(ကွယ်လွန်)တို၏ သားြဖစ်သူသည ်
မဘိေဆမွျိးများ၏ ေြပာဆိဆုုံးမမ များကိ ုလိက်ုနာမ မရိှဘ ဲစတ်ိဆင်းရေဲစရန် 
အမဲတေစ ြပမူေဆာင်ရက်ေနပါေသာေကာင့် ေဆွမျိးေတာ်စပ်သူ တူ/
သားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း၊ ကိုဗညားေနာင်၏ 
ေငွေရးေကးေရးကိစ များှင့်တကွ ေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ကိ ုေဆွမျိးေတာ် 
စပ်သူများမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါစုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

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

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲ

ေရးဦးစီးဌာနရှ ိ230KV, 25MVar Shunt Reactor(1) Set အား ေရ စာရံဓာတ် 

အားခွဲုံမှ နမ့်စန်ဓာတ်အားခွဲုံသို သယ်ယူပိုေဆာင်ရန် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်

တင်ဒါေခ ဆိုလိုပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပစ ည်းစမီေံရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)သို တင်ဒါပတ်ိရက် ၁၃-၇-၂၀၂၀ ရက် (၁၄:၀၀)

နာရီတွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)်လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစတင်၍ တင်ဒါပုစံအံား ုံးချန်ိအတွင်း 

လာေရာက်စုစံမ်းဝယ်ယူိင်ုပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web Portal 

(www.moee.gov.mm)တွင်လည်းေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖုန်း-၀၆၇၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇၃၄၁၀၂၈၂ဖုန်း-၀၆၇၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇၃၄၁၀၂၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(အကီး 

စားစက်မ ဇုန်)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၃)၊ အကျယ် အဝန်း 
ေပ(၁၂၀x၆၀)၊ ဧရယိာ(၀.၁၆၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်(စက်မ )ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ တွင်တည်ေဆာက်ထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ (၂၃)
ရပ်ကွက်၊ စက်မ ဇန်ု(၁)ေတာင်ကီးလမ်း၊ အမှတ်(၅၃)ဟေုခ တွင် ေသာ အေဆာက်အဦ၊ 
200KVA Transformer ှင့် Panel Box၊ အဝီစိတွင်း၊ ေရေမာ်တာ၊ ေလမ တ်စက်၊ 
ေရတိုင်ကီ၊ လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း 
ှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနရိှ ေြမစာရင်းတွင် တရားဝင် အမည်ေပါက် လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူ
ဦးြမင့်ေငွ[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၄၃၈၂၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်လက်ေရာက် 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်
အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများသည ်ခိုင်လုံေသာမှတ်ပုံတင်စာ
ချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ယခုသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)
ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်မှေကျာ် 
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးခင်ဝင်း   ေဒ ှင်းအိခိုင်ဦးခင်ဝင်း   ေဒ ှင်းအိခိုင်
B.A, H.G.P, R.L, D.B.L,D.I.L, D.M.L B.Sc, LL.B, PGDL, D.A., D.M.A.CB.A, H.G.P, R.L, D.B.L,D.I.L, D.M.L B.Sc, LL.B, PGDL, D.A., D.M.A.C
M.P.A, M.A (BL),PGDIT (New Delhi), D.Jap.(UFL)M.P.A, M.A (BL),PGDIT (New Delhi), D.Jap.(UFL)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၅၇/၂၀၀၉)                  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၇၀/၂၀၁၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၅၇/၂၀၀၉)                  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၇၀/၂၀၁၈)
အမှတ်(၆၇)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၇)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၂၂၉၊ ၀၉-၅၀၀၈၅၈၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၂၂၉၊ ၀၉-၅၀၀၈၅၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာ
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဆင်ဖုေံကျးရာအပ်ုစ၊ု ဆင်ဖုေံကျးရာရိှ 

ကွင်းအမှတ်-၄၈၉/ဘီ၊ ကွင်းအမည်-ဆင်ဖုံရာကွင်း၊ ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ်၂၀/က၊ 

ေြမအမျိးအစား-လယ်ေြမ၊ စာအမှတ်-၁၄၆၊ လယ-၇(၂၈-၈-၂၀၁၃)ရက်စွဲြဖင့ ်ခွင့်ြပ 

သည့် ဦးြမင့်သိန်းအမည်ေပါက် လယ်ယာေြမလုပ်ကုိင်ခွင့်ြပလက်မှတ် ပံုစံ(၇)ှင့် ပံုစံ(၁၀၅) 

ရရှိထားသည့် လယ်ယာေြမဧရိယာ(၃.၈၇)ဧကအနက် ဧရိယာ(၂.၀၀)ဧကရှိ ေြမှင့ ်

၎င်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား မမိတိိုသာလ င် တရားဝင် 

ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ လိအုပ်သလိ ုစမီခံန် ခဲွေရာင်းချပိင်ုခွင့အ်ြပည့အ်ဝရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ

များြဖစ်ကသည့် ဦးေသာင်းလ  င်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၁၆၂၂]ှင့် ဦးထွန်းထွန်းေကျာ[်၁၂/

လသန(ိုင်)၀၀၀၁၃၈]တိုထံမှ ယင်းေြမကွက်အား အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သန်းသန်းြမင့် [၇/ပခန(ိုင်)၀၁၇၂၂၈]က ေရာင်းေကးေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်၍ အဆိပုါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းအား 

ကန်ကွက်လိုသူမည်သူမဆို ဤေကညာပါသည်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 

ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွလူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီး ကန်ကွက်မည့်သမူရိှက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံး 

သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ

ဦးကိုကိုစံ(LL.B)ဦးကိုကိုစ(ံLL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၁၈၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၁၈၅)

အခန်းအမှတ်-၉၊ ေဝဟင်လမ်း၊ ေဝဘာဂီ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အခန်းအမှတ်-၉၊ ေဝဟင်လမ်း၊ ေဝဘာဂီ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၆၆၇၅၂၂ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၆၆၇၅၂၂

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
၁။  ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်-၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၉၉/ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၉၉/ခ၊ ဟားခါး(၁)လမ်း၊  (၇)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ် (ဦးေအာင်ေကျာ်)(ေအေအ-၁၀၂၇၃၈) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ေကျာ ်
(ေအေအ-၁၀၂၇၃၈) ထံမှ ပိုင်ဆိုင်စာချပ် ၆၃၉၈၊ ၂၈-၆-၂၀၁၉ ြဖင့် ရရှိသူ 
ေဒ ကည်ကည်အုန်း[၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၉၈၄၄] ၊ ေဒ ရီရီဝင်း[၁၂/မရက 
(ိုင်)၀၇၁၃၉၅]၊ ဦးတင်ေအာင်လ  င[်၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၂၄၉၁]တိုမှ ှစ(်၆၀) 
ေြမငှား ဂရန် ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်ဂရန်မတိ  ထတ်ုေပးရန် ေလ ာက်ထား 
လာပါသည်။ 
၂။ ေဒ ကည်ကည်အုန်း၊ ေဒ ရီရီဝင်းှင့် ဦးတင်ေအာင်လ  င်တုိမှ ဂရန်မိတ  
ေလ ာက်ထားလာရာတွင် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေပျာက်ဆံုးေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ် 
ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံစာ၊  ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ၊  ကျမ်းကျနိ်လ ာှင့ ် 
ကိုယ်တိုင်ကတိဝန်ခံချက်တိုတင်ြပ ေလ ာက်ထားခဲ့ပီး သီးြခားသတင်း 
စာေကာ်ြငာေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ကန်ကွက်သူမရှိသြဖင့ ်အမ တွဲအမှတ် ဒဂရ 
(ဂရန်မိတ  ၂၀၁၉၁၂၂၄၃/ ၁၉ (၁၂-၇-၂၀၁၉) ြဖင့် ေဒ ကည်ကည်အုန်း+ 
၂မှ ှစ် (၆၀) ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်) မိတ ေလ ာက်ထားြခင်းကိ ုခွင့်ြပပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့်  မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေအာင်ေကျာ် (ေအေအ-၁၀၂၇၃၈) 
အမည်ြဖင့ထ်တ်ုေပးထားသည့ ် မရူင်းဂရန် စာအပ်ုကိ ုပယ်ဖျက်ပီးေကာင်း 
ှင့် ဂရန်မိတ ခွင့်ြပေကာင်းကိ ုုံးတွင်းအမိန် ြဖင့ ်မှတ်သားပီးေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ 

ဗိလ်ုဥတ မလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂၂)၊ ဦးေကျာ်မင်း(ခ)ဦးြမင့ေ်ဆ ွအမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၇၀)ရိှ ေြမှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ခင်ုေဆွ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၁၂၂၉၀]

မှ ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်း 

ပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ေဒ ှင်းဝင့်စုိးမှ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် 

သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားသူ    န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ    န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းဝင့်စိုး      ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ေဒ ှင်းဝင့်စိုး      ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈)

  ုံး-(ဃ-၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊   ုံး-(ဃ-၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 

  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀-၇၂၂၉။  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀-၇၂၂၉။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အလုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၂၃H၊ ေြမကွက်အမှတ်-V Class 
၄၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၇၆)၊ 
ငဝုါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ 
ေဒ ခင်ယု(ံဘအီိ-ု၀၀၁၆၇၂)၊ [၁၂/အလန 
(ိုင်)၀၂၇၈၅၇]အမည်ေပါက် ှစ်(၉၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် (မိခင်) 
ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ယုံသည် ၂၅-၁၀-၂၀၁၈ 
ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (ဖခင်)ြဖစ်သူ 
ဦးလှကည်(ခ)ဦးေမာင်ေမာင်ကည  ်
သည်၂၂-၂-၂၀၁၀ရက်တွင်လည်းေကာင်း 
အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့သြဖင့် သမီးများ 
ြဖစ်ကေသာ ေဒ သီသီဦး[၁၂/အလန 
(ိုင်)၀၂၇၈၅၈]၊ ေဒ ထားထားဦး[၁၂/
အလန(ုိင်)၀၃၄၅၉၉]၊ ေဒ ဲွဲွဦး[၁၂/
အလန(ိုင်)၀၃၄၆၅၅]တိုမှ သားသမီး 
အရင်းများေတာ်စပ်က၍ တရားဝင်အေမွ 
ဆက်ခံခွင့်ရှိေကာင်း ကိုယ်တိုင်ကျမ်း 
ကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာများ၊ 
ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဂရန် 
မရူင်းတိုတွင် ေြမအမည်ေပါက်၏အမည် 
မှာ ေဒ ခင်ယံုြဖစ်ေသာ်လည်း တင်ြပပါအိမ် 
ေထာင်စစုာရင်း၊ ေသစာရင်း၊ ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာတိုတွင် ေဒ ခင်ုြံဖစ်ေနြခင်းှင့ပ်တ် 
သက်၍ ေဒ ခင်ယုှံင့ ်ေဒ ခင်ုတံိုသည် 
လူပုဂ ိလ်အားြဖင့် တစ်ဦးတညး်ြဖစ ်
ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာတုိတင်ြပ၍  အေမွ 
ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆုိရန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာသြဖင့  ်
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ု 
နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာက်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေက 
ညာအပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ေဈးအတွင်းရိှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆိင်ုခန်းများမှ အေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတစိာချပ် 

ြဖင့ဝ်ယ်ယူပီး အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထား၍ ဆိင်ုခန်းမှတ်ပုတံင် စာအပ်ုအသစ်ထတ်ုယခွူင့ ်ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လိပုါက 
(၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ မရူင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

စ်  ဆိုင်အမှတ်    အမည်ေြပာင်းှင့်စာအုပ်ေပျာက်ေလ ာက်ထားလာမ စ်  ဆိုင်အမှတ်    အမည်ေြပာင်းှင့်စာအုပ်ေပျာက်ေလ ာက်ထားလာမ 

 ုံ   ဆိုင်                မှ               သို ုံ   ဆိုင်                မှ               သို

၁  ဏ      ၇၇  ေဒ စန်းစန်းေမ    ဦးသန်ဇင်ဦး

   ၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၇၄၀၄၈            ၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၀၉၀၃

၂  ဏ     ၇၈/၇၉   ဦးကည်ေဌး        ဦးသန်ဇင်ဦး

  ၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၇၀၄၇        ၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၀၉၀၃

ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
သက်ဆိုင်ရာ ေဈးတာဝန်ခံ Ph-09-43142849, 09-401995140သက်ဆိုင်ရာ ေဈးတာဝန်ခံ Ph-09-43142849, 09-401995140

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးေနဝင်း[၉/တတဥ(ိင်ု) 

၀၁၂၅၉၂]ပိုင်ဆိုင်ေသာ သံ-၂၆၉ CBR-
0452 ေရယာ်၏ လုပ်ငန်းလုိင်စင် "က" 
ပန်းေရာင်ကတ် ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် 
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-5411140Ph:09-5411140

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အထက(၂)မဂ  လာဒံု၊ Grade-

1(A)တွင် ပညာသင်ကားခဲ့ပီး 

ေသာ အဖဦးဟန်ဝင်းေကျာ်၏ 

သား   ေမာင်အာကာဗိုရှိန်အား 

ေမာင်ဘုန်းသစ်ကိုကိုဟ ုအမည် 

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ဘုန်းသစ်ကိုကိုေမာင်ဘုန်းသစ်ကိုကို



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံစက်မ ဇုန်၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၇)၏ မူလအမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် 
ေဒ ြမြမဝင်းထံမ ှစာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူထားသ ူေဒ ခင်ေဌးကည ်
[၁၁/တကန(ိင်ု)၀၀၂၄၇၂]မှ ပိင်ုဆိင်ုမ  အမည်ေြပာင်းလခွဲင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း 
အ ေထာက်အထားများြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ညိ  င်းေဈးြဖင့် ေရာင်းမည်ညိ  င်းေဈးြဖင့ ်ေရာင်းမည်
(1) မလိခအိမ်ရာ၊ ေြမ (40'x60')ခန် ၊ - 6800L

 2 1
2 RC,2MBR, 2BR, 

 ဂရန်အမည်ေပါက်

(2) ဘယ်/ညာ ၂ခန်းတွဲ (28'x50')ရှိ - 760L

 တိုက်ခန်း 1MBR, 2BR, 

 ၅လ ာ၊ နံရံကပ်ဗီိ ု(၄)လုံး

 3AC, ြပင်ဆင်ပီး

Ph:09-965037996,09-5037996Ph:09-965037996,09-5037996

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၃၇၁)၊ 

ေြမညီထပ(်ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ေပ(၁၄x၄၀)အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်

တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 

သူဟု အဆိုြပသူ ဦးထွန်းစိုး၊ ေဒ တူးတူးမာတိုထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက 

ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့် 

ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွငး် က ်ုပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက  တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးြပတ်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

                 ေဒ သက်သက်မွန်       ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း                 ေဒ သက်သက်မွန်       ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉)

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၂၄)၊ မိြပအိမ်ရာေြမာက်ဘက်ြခမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၂၄)၊ မိြပအိမ်ရာေြမာက်ဘက်ြခမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၂၉၇၉၊ ၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၂၉၇၉၊ ၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃

နတ်ေဈးနတ်ေဈး
ေဈးသွားရန်မလိ။ု ေဈးထကဲ 

ေဈး န်းအတိင်ုး အမ်ိအေရာက် 
ဝန်ေဆာင်မ ။
ဖုန်း-09-953519956, FB@ဖုန်း-09-953519956, FB@myanatzei

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အထက(၂)

လ  င် Grade-10(A)မှ မခင်သူဇာလင်း၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးနီေမာင်[၁၁/စတန 

(ြပ)၀၀၀၄၅၅]ြဖစ်ပါသည်။

ဦးနီေမာင်ဦးနီေမာင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇၂(ဟံသာရိပ်မွန်)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၁၁၂၄/အီး၊ ၀.၄၉၃ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၁၂၄-E၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ 
(၄)ရပ်ကွက်၊ ဦးဝင်းြမင့်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၃၈၁၉]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက်ထမှံ GPရရိှသ ူေဒ ကက[၆/မအရ(ိင်ု)၀၂၄၇၀၀]မှ ဦးဝင်းြမင့ ်
အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမဂရန်မရူင်းသည် လမ်းမေတာ်မိနယ်အတွင်း သွားလာစ် 
(၉-၁၀-၂၀၁၉)ရက်က ေပျာက်ဆံုးသွားသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်းှင့် အြခားမည်သူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ  ေပးကမ်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ တြခားနည်း ြဖင့် လ ေဲြပာင်းြခင်း 
မရိှပါေကာင်း တရားံုးတွင်(၂၇-၁၁-၂၀၁၉)ရက်စဲွြဖင့် ကျမ်းကျန်ိဆုိထားသည့် ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
မူရင်း၊ ပါဝါေပးသူသည် ယေနတုိင်သက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့် ပါဝါြပန်လည်ုပ်သိမ်း 
ြခင်းမရှိေကာင်း (၂၇-၁၁-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ ကျမ်းကျနိ်လ ာမူရင်း၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ  မှန်ကန်ေကာင်း  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး 
ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ဌာနမှသတ်မှတ်သည့်    ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားတုိကုိတင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မိတ ေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၃၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၅၈၄)၊ ေရ ြပည်သာ(၂)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၄၀)xအနံေပ(၆၀)၊ 

(၀.၀၅၅)ဧက၊ အှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်ကိ ုေရာင်းချခွင့်ရှိသူဟ ုအဆိုြပသူ ေဒ ြဖြဖသန် [၁၄/မမက(ိုင်)၁၁၄၃၁၃]

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက ်

လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်း 

ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးေအာင်ေဆာင် 

ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း LL.Bေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၆၆)

အမှတ်-A-3A၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-A-3A၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ 

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

Ph:09-454153474,09-795682570Ph:09-454153474,09-795682570

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အေဆာက်အဦဦးစီးဌာနအေဆာက်အဦဦးစီးဌာန

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၁)တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၁)

အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေဆာက်အဦဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရး 

အဖဲွ(၁)၊ အေဆာက်အဦအထူးအဖဲွ(၁)မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်အတွင်း ေဆာင်ရက်မည့ ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများအတွက် စခံျန်ိစံ န်းမ ီ

အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့ ်လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်

တင်ဒါေပးသွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 

၁။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၃၀-၇-၂၀၂၀ရက်၊ ညေန ၄:၀၀နာရီ

၂။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၃၁-၇-၂၀၂၀ရက်၊ နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ

၃။ တင်ဒါ တင်သွင်း/စိစစ် - အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)ုံး၊ ရန်ကုန်

    ေရးချယ်မည့်ေနရာ   ေအ(၁)၊ ေအ(၂)၊ သံသုမာလမ်းှင့ ်

  သရဖီလမ်းေထာင့်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ 

  သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ 

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို အေဆာက် 

အဦအထူးအဖဲွ(၁) ရန်ကုန်တွင် (၁၅-၇-၂၀၂၀)ရက်မှစတင်၍ ံုးချန်ိအတွင်း ဖုန်း-၀၁-

၇၃၃၃၅၆၀ သို စုံစမ်းေမးြမန်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

မှတ်ချက်။ ။ေြပာင်းလဲမ ရှိလ င် အေကာင်းကားပါမည်။ 

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ကဝိပုညလမ်း၊ အမှတ်(၆၈၁-၄လ ာ)တွင် 

ေနထိင်ုကေသာ ကိသုန်ိးသန်းစိုးှင့ ်မထက်ထက်ေအာင်တိုသည် တာေမွမိနယ်တရားုံး၊ 
မှတ်ပုတံင်အမှတ်-၃၃/၁၆ ြဖင့ ်(၂၁-၁-၂၀၁၆)ရက်တွင် တရားဝင်အကင်လင်မယားအြဖစ် 
လက်ထပ်ထိမ်းြမားခဲ့ပီး  ယခုအခါ  လင်မယားချင်း  ြပဿနာအနည်းငယ်ရှိေနပါ 
ေသာေကာင့ ်မထက်ထက်ေအာင်သည် အဝတ်တစ်ထည်ကိယ်ုတစ်ခြုဖင့သ်ာ မခိင်အမ်ိ 
သိုသွားေရာက်ေနထိုင်သြဖင့ ်မထက်ထက်ေအာင်မသိရှိဘ ဲအထက်ပါ ကဝိပုညလမ်း 
(၆၈၁-၄လ ာ)ှင့် အြခားသူများမှ ယံုကည်၍အပ်ံှထားေသာ စလစ်ကတ်များ၊ မှတ်ပံုတင်များ၊ 
ပင်စင်စာအုပ်များှင့် စာရက်စာတမ်း၊ စာချပ်များအား ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 
ငှားရမ်းြခင်း၊ အာမခတံင်သွင်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းများ 
လုံးဝမြပလုပ်ရန်ှင့ ် ြပလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မထက်ထက်ေအာင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၃၆၃၆၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-မထက်ထက်ေအာင[်၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၃၆၃၆၂]၏ 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(၇၂၄)၊ သုမာလာ(၁၈)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ အမှတ်(၇၂၄)၊ သုမာလာ(၁၈)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ မဟာဗ လ 

လမ်း၊ အမှတ်(၈၃)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ေဒ ခင်ြမြမ 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးေဇာ်ေဌး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၂၆၈၃]ကိင်ုေဆာင်ထားသမှူ 
လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပေြပာဆုိလာရာ က ု်ပ်တုိ၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။   ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု ကန်ကွက်လိုပါက 
ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ြမသီရိလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၉၁)ဟုေခ တွင်ေသာ (၄၉ေပx၆၀ေပ)အကျယ်ရိှ ဦးြမစိုးအမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို (၁)

ေဒ သက်သက်စိုး [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၃၀၇၈၅]၊ (၂) ဦးမင်းေဇာ်စိုး[၆/ထဝန(ိင်ု)၀၀၈၁၆၄]၊ 

(၃) ေဒ ေဝေဝလ  င်စိုး[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၃၀၂၉၀]၊ (၄) ေဒ သတီာြမစိုး[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၃၀ 

၂၁၉]၊ (၅) ဦးေဇာ်မင်းိုင[်၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၀၇၈၆]ကိုင်ေဆာင်ထားသ ူေမာင်ှမ(၅)

ဦးတိုမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ 

ေြပာဆုိလာရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက 

ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့်   ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)LL.B ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)LL.B ေဒ မိုးယုွယ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)

PH-09-954280932  LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.LPH-09-954280932  LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L

အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊  WIPO(Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊  WIPO(Switzerland)

(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  PH:09-420080932(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  PH:09-420080932

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပိုင ်း) မိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇/၂)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၁၅)၊ (၄)လမ်း၊ ေရ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ (၂၇)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ 
ေဒ စိုးစိုး[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၉၃၉၃]အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည် 
ေပါက် ေဒ စိုးစိုး(ဇနီးြဖစ်သူသည်)(၅-၁-
၂၀၁၈)ရက်တွင် ကွယ်လွန်၍ တစ်ဦးတည်း 
ေသာ တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးဝင်းထိက်ု 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၁၃၉၄]မှ တရားဝင် 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ် 
လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ 
ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၂၀+၂၁ (ေဝဇယ ာအိမ်ရာ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၁၉၊ ရပ်ိသာ(၃)လမ်း၊ ေဝဇယ ာ 

အိမ်ရာ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၁၆၅၅၆] အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား ေဒ ယ်ယ်ေဌး[၁၂/သဃက(ိင်ု) ၁၁၆၅၅၅]၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ခိင်ု 

[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၇၉၂၇]၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ခိုင ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၃၆၃၇] တိုက (မိခင်) 

ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်အးသည် (၂၄-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ (ဖခင်) ဦးဟန်စန်ိသည် 

(၃၁-၅-၂၀၁၂) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ၎င်းတိုတွင်  မမိတိို ေမာင်ှမ 

(၃) ဦးကိသုာ ေမွးဖွားခဲေ့ကာင်း၊ အြခားေသာ သား/သမီးေမွးချင်းတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  

မရှိေကာင်းှင့် ကိတ ိမသား/သမီးများလည်း ေမွးစားထားခဲ့ြခင်းမရှိပါေကာင်းှင့ ်

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ု၎င်းတိုမှလဲွ၍ အြခားေသာ 

အေမွဆက်ခံခွင့ ်ရှိသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း၊ ဒဂုံမိနယ်တရားုံး၊ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၂/၁၉၆၃/၂၀၂၀ (၁၄-၂-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ သား/သမီးများ ေတာ်စပ် 

ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်းများ၊ အိမ်ေထာင်စု 

စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်  ေြမပုကံူး 

ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်သခုရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၅၀/ခ)ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၁၃ေပx၇၀ေပ)ရှိေသာ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ လှလှလွင်[၁၂/
ဒဂန(ိုင်)၀၁၂၅၀၀]ထံမှ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဗညားဦး(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၃၀၅)ဦးဗညားဦး(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၃၀၅)

အမှတ်(၆၂/က)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊အမှတ်(၆၂/က)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊
ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန
တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းစိစစ်ေရးေကာ်မတီတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းစိစစ်ေရးေကာ်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း

၁။ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းစိစစ်ေရးေကာ်မတီ 
သည် ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့ ်  အကျ်းဦးစီးဌာနတိုအတွက် လိုအပ်ေသာ 
အေဆာက်အဦများ  ေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်
ြပည်တွင်းြမန်မာိုင်ငံသား ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
တင်သွင်းိုင်ရန် ဖိတ်ေခ ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
၂။ အဆိုြပတင်ဒါ အဆိုြပလ ာ တင်သွင်းထားေသာ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ 
ေဈး န်းတင်သွင်းြခင်း တင်ဒါပုံစံများှင့်ပတ်သက်၍ Profile ေအာင်ြမင ်
သည့် ကုမ ဏီအမည်စာရင်းအား  ၂၉-၆-၂၀၂၀ရက်မှစတင်၍  သက်ဆုိင်ရာ 
တပ်ဖွဲ/ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)များတွင် လာေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ 
၃။ ေဈး န်းတင်သွင်းြခင်းတင်ဒါပုစံ ံတင်သွင်းရမည့ ်ကမု ဏမီျားအေနြဖင့ ်
လုပ်ငန်းအုပ်စု အမှတ်စ်အလိုက် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်
၈-၇-၂၀၂၀ရက်၊ ၉:၀၀ နာရီမှ၁၆:၀၀နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊ ုံး 
အမှတ်(၈)၊ အရိ မာခန်းမတွင် တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ (သတ်မှတ်ချန်ိ 

ေကျာ်လွန်၍ တင်သွင်းလာေသာ ေဈး န်းတင်သွင်းြခင်း တင်ဒါပုံစံများကိ ု
လက်ခံစ်းစားြခင်းမြပပါ။)
၄။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရိှလုိပါက ေအာက်ပါတယ်လီဖုန်း 
နံပါတ်များသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်
 (က) ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၂၁၃၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၄၆၂
 (ခ) အကျ်းဦးစီးဌာန      ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၃၁၄၂၀၊ ၀၆၇-၃၄၃၁၄၂၆

ေရာင်းရန်ရှိသည်ေရာင်းရန်ရှိသည်
သစ်ပါးလ ာစက်(၁)စံုစာှင့် အေချာထည် စက်များ 

ေရာင်းရန်ရှိသည်။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၈၁၈၁၇၄၊ ၀၉-၇၆၇၆၄၁၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၈၁၈၁၇၄၊ ၀၉-၇၆၇၆၄၁၃၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မကျးီတန်းေတာင်အေရှရပ်ကွက်၊ 

ဦးက ယ်ဟိုးလမ်း၊ အမှတ်(၅၄-A)ရှိ RC (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်အေဆာက်အအုံ၏(၈)လ ာ၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂.၅x၅၀)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

အားလုံးကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေဒ တင်တင်ေအး[၁၂/

ဒပန(ိုင်)၀၂၃၂၅၅]ှင့် ေဒ ွယ်နီေအး [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၃၂၂၆]တိုထံမှ က ်ုပ် ဦးရဲစစ် 

ေမာင် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၃၃၅၃]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်

တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ

စ၍  (၇)ရက်အတွင်း  တိကျခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ   က ု်ပ်ထံသုိ 

ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေရာက်သည့်တုိင် ကန်ကွက် 

မည့်သူတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည ်

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဝယ်ယူသူဝယ်ယူသူ

ဦးရဲစစ်ေမာင်ဦးရဲစစ်ေမာင်

[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၃၃၅၃][၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၃၃၅၃]

Ph: 09-421153614Ph: 09-421153614

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁၆)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၄)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 

ဒုအရာခံဗိုလ် ဦးေအးေအာင်နီ[၁၀/မဒန(ိုင်)၀၀၆၆၄၉]အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦှစ်လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များအား 

ဦးေအးေအာင်နီှင့် ဇနီးေဒ မာဂရက်တိုကွယ်လွန်သြဖင့ ် အေမွဆက်ခံြခင်းြဖင့ ်

လက်ဝယ်ထားရှိကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့် ၎င်းတို၏အေမွခံ

သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ အယ်နီေအာင်ပါ(၇)ဦးထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင် 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်

စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်  ကွက်ိုင် 

ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 

သည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိုးစိုးမာ(LL.B)ေဒ စိုးစိုးမာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၉၄)

ဖုန်း-၀၉၅၀၈၄၈၅၅ဖုန်း-၀၉၅၀၈၄၈၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဗထူးလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃၀၈) ဟုေခ တွင်ေသာ  ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ဦးေကျာ်ွန်  အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်ပီး အထူးကိုယ်စား

လှယ်လ ဲစာအမှတ်(၁၄၆၆၆/၂၀၁၄) ရရှိထားသ ူ ဦးခင်ေမာင်လွင ် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၁၀၄၈၂၀] ကိုင်ေဆာင်ထားသူမ ှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု ဝန်ခံကတိြပ 

ေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက 

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ

စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သ ူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)

Ph-09954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.LPh-09954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L

အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO (Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO (Switzerland)

(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။      Ph-09420080932(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။      Ph-09420080932

ေြမကွက်ကျယ်အငှားေြမကွက်ကျယ်အငှား
ေဆာက်လုပ်ေရးပစ ည်းသိုေလှာင်ရန်၊ ယ ရားေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

လုပ်ရန်၊ Express Bus ယာ်ရပ်နားကွင်းလုပ်ရန ်သင့်ေတာ်။

အကျယ်အဝန်း - ေပ ၁၀၀ x ေပ ၂၁၀

  အုတ် ခံစည်းိုးခတ်ပီး တစ်ထပ်တိုက်ကျယ်တစ်လုံးပါ 

ေဈး န်း - တစ်လလ င် ၄၀ သိန်း (ှစ်ချပ်)

လိပ်စာ - ကာယ (၁၂)လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကီး 

  အနီး။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၉၅၀၆၁၈၂၃၊ ၀၉-၆၈၂၁၅၁၈၅၇

တိုက်ခန်းများေရာင်းမည်(စမ်းေချာင်းမိနယ်)တိုက်ခန်းများေရာင်းမည(်စမ်းေချာင်းမိနယ)်
၁။ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ေပ(၁၅x၅၅)၊ စတုတ ထပ်၊ BR(2)၊ က န်းပါေကး၊ ေက ြပား၊ ဘိုထိုင် 

အိမ်သာ၊  ေရှ/ေနာက်ဝရန်တာ(သံပန်းဆန်းရှိတ်ပါ)၊  မျက်ှာကက်အလ ှ
ဆင်ပီး(သန် )။    (600)သိန်း(600)သိန်း

၂။ ဆီဆုံလမ်း၊ ေပ(၁၂   x ၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ BR(1)၊ ပါေကး၊ ေက ြပား၊ ဘိုထိုင် 
အိမ်သာ၊  ေရှ/ေနာက်ဝရန်တာ (သံပန်းဆန်းရှိတ်ပါ)၊   မျက်ှာကက်အလ ှ
ဆင်ပီး(သန် )။    (550)သိန်း(550)သိန်း

၃။ ဦးဖီးလမ်း၊ ေပ(၁၂    x ၅၅)၊ စတုတ ထပ်၊ BR(1)၊ ပါေကး၊ ေက ြပား၊ ဘိုထိုင် 
အိမ်သာ၊   သံပန်းဆန်းရှိတ်၊  ေလဝင်/ထွက်ေကာင်း၊  မျက်ှာကက်အလ ှ
ဆင်ပီး(သန် )။    (500)သိန်း(500)သိန်း

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-5185350,09-5661127ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-5185350,09-5661127

၁
၂

၁
၂

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၅-၄-၂၀၂၀ရက် ေကးမံုသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၉)တွင် 

ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာစာတွင ်

ေြမအမည်ေပါက် ဦးမင်းေအာင်လ  င်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၆၃၂၉၆]

အစား ဦးေအာင်သန်းထွန်း(CB.၀၀၉၃၀၄)ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B,LL.M,D.B.L)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B,LL.M,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်ေြပာင်းလဲြခင်းအားဒါိုက်တာအဖွဲဝင်ေြပာင်းလဲြခင်းအား
အသိေပးြခင်းအသိေပးြခင်း

AEON Microfinance (Myanmar) Co.,Ltd မှ   Board of 
Director အဖဲွဝင်တစ်ဦးြဖစ်သူ MR.Shigeto NASU (Non-Executive 
Director)သည် ၁၈-၆-၂၀၂၀ရက်တွင် ကျင်းပေသာ ှစ်ပတ်လည် 
အေထေွထအွစည်းအေဝးတွင် အဖဲွဝင်တစ်ဦးအြဖစ်မှ တ်ုထွက်ပီး 
MR.Ryuma TAZUME (Non- Executive Director)ှင့် MR.
Kazumasa OSHIMA (Non-Executive Director)တိုအား Board 
of Director အဖဲွဝင်များအြဖစ် အတည်ြပခန်အပ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

AEON Microfinance (Myanmar)Co.,Ltd

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၁၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၁၄၄၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၄၄၉)၊ 

(၁၅၁)ရပ်ကွက်၊   ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)

မိနယ်၊ ဦးတင်လှ[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၁၇၂၀၉]

အမည်ေပါက်   ပါမစ်ေြမအား   ပါမစ်ေြမ 

အမည်ပါ ဦးတင်လှထံမှ အရပ်စာချပ်အဆက် 

စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ေဒ စ ာေအာင်[၁၀/ပမန 

(ိင်ု)၀၀၀၃၁၆]မှ ပါမစ်မရူင်း၊ စာချပ်အဆက် 

အစပ်တိုတင်ြပ၍ (၁၁-၉-၂၀၁၉)ရက်ေနတွင် 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)ေလ ာက်ထား 

လာြခင်းြဖစ်ပါသည်။  ေလ ာက်ထားသူ 

တင်ြပေသာ ပါမစ်မူရင်းတွင်Correction 

များပါေနြခင်း၊ အခွန်ခဲွေဝစည်းကပ်မ မှတ်ပံု

စာရင်းတွင်  ေဒ ိင်ုိင်ုေမာ်မှ (၂၃-၁၂-၂၀၁၅)

ရက်ေနတွင်     ကန်ကွက်ထားပါသြဖင့ ်

ရှင်းလင်းတင်ြပရန်  အေကာင်းကားခဲ့ပါ 

သည်။   ေလ ာက်ထားသူမ ှ   ကန်ကွက်သ ူ 

ေဒ ိုင်ိုင်ေမာ် ကန်ကွက်ြခင်းအား မသိရှိ  

ေကာင်း၊  ေဒ ိုင်ိုင်ေမာ်ှင့်  မည်သည့် 

အချနိ်ကမ   သိရှိပတ်သက်ခဲ့ြခင်းလုံးဝမရှိ 

ေကာင်း၊ ဦးတင်လတ်ထမှံ ဝယ်ယခူဲြ့ခင်းြဖစ် 

ေကာင်း ပါမစ်မူရင်းေရ ေြပာင်းမည့်သူများ 

ရာဇဝင်အကျ်းချပ်တွင် Correctionများ 

ပါေနြခင်းသည် မူလဝယ်သည့်အချနိ်ကပင ်

ပါလာခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  ြဖစ်ေပ လာမည့ ်

ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူေကာင်း ဝင်စာြဖင့ ်

ဝန်ခံကတိြပတင်ြပလာပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ 

ပါမစ်ေြမအမည်ပါ ဦးတင်လှထံမှ အရပ် 

စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယသူ ူေဒ စ ာ 

ေအာင်မှပါမစ်မရူင်းတင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

(ဂရန်)ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ    အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနနယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

နယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများနယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ

အငယ်တန်းစာေရးရာထူး ေလ ာက်ထားသူများအားအငယ်တန်းစာေရးရာထူး ေလ ာက်ထားသူများအား

ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊  နယ်စပ်ေဒသှင့်  တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ အငယ်တန်းစာေရးရာထူးေနရာ၌ ြပင်ပ 
ပုဂ ိလ်များအား ခန်ထားိုင်ေရး (၁၈-၂-၂၀၂၀)ရက်ေနထုတ်  ြမန်မာ့အလင်းှင့်  ေကးမုံ 
သတင်းစာများတွင ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူခဲ့ရာ ေလ ာက်လ ာများစိစစ်ခဲ့ပီးြဖစ်သြဖင့ ်ေရးေြဖ
စာေမးပဲွေြဖဆိခွုင့ရ်ရိှသမူျားအတွက် ခုအံမှတ်များ၊ စာေမးပဲွကျင်းပမည့ေ်နရက်၊ အချန်ိ၊ ေနရာ 
တိုအား Facebook page "Ministry of Border Affairs"တွင်လည်းေကာင်း၊ နယ်စပ်ေရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန၏ website page ြဖစ်ေသာwww.moba.gov.mmwww.moba.gov.mmတွင်လည်းေကာင်း ထုတ်ြပန် 
ေကညာထားပါေကာင်းှင့် ဝင်ေရာက်ေလ့လာကည့် ၍ မိမိတုိေြဖဆုိရမည့်စာစစ်ဌာနများှင့် 
အချနိ်မီ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သွားကပါရန ်အသိေပးအေကာင်းကားပါသည်။



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ စပံယ်(၄)လမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၈၁)၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၈)၊စတရုန်းေပ(၁၂၅၀)၊  (အလျားxအန)ံ

(၂၅ေပx၅၀ေပ)အကျယ်အဝန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်းရိှ(အလျားx 

အန)ံ(၁၂ေပခဲွx၅၀ေပ)အကျယ်အဝန်း၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အမျိးအစားဟေုခ တွင်ေသာ 

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ စံပယ်(၄)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၅၈၁)၏ ေြမ

ကွက်ှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတို၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင ်

အမည်ေပါက်ထားသ ူေဒ လှေအးမှ ေရာင်းချပီး အဆက်ဆက်စာချပ်ြဖင့ ်ယခအုချန်ိထ ိ

ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးသန်းဝင်း[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၄၆၉၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ဦးတင်ကိကုိ[ု၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၀၉၃၂၆]၊ တိုသည် (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို အသိသက်ေသများေရှတွင ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတိုှင့် ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူများမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဝယ်ယူပီး ၎င်းေြမကွက်အား လက်ေရာက်လက်ခံ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န် ကားချက်အရလ ဲအပ် န် ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င် (LL.B,D.B.L, W.I.PO(Switzerland)ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င် (LL.B,D.B.L, W.I.PO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)

အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာမာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာမာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁သာေကတမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် 

မိနယ်၊ စက်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အထက 

(၇)၊ နဝမတန်း(A)မှ မခင်ပလုဝဲင်း 
ှင့် သတ မတန်း(B)မှ ေမာင်ဟိန်  
သန်ေအာင်တို၏ ဖခင်အမည်မှန် 
မှာ ဦးသန်းဝင်း[၁၁/စတန(ိုင်) 
၀၅၉၆၂၂]ြဖစ်ေကာင်း။

ဦးသန်းဝင်းဦးသန်းဝင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ eာဏရပ်ကွက်၊ စပံယ်လမ်း၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၅၃၂-ဘ/ီ ၅(၂၈၇))၊ ဧရယိာ အလျားေပ(၁၀၀)xအနေံပ(၆၀)

ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ၎င်းပါမစ်ေြမှင့် အေနာက်ဘက်ြခမ်း၌ ဆက်စပ် 

လျက်ရှိေသာ ခံေြမကွက်ဧရိယာ အလျားေပ(၅၀)xအနံေပ(၆၀) အကျယ် 

အဝန်းရှိေသာ ေြမကွက်အား ပိုင်ဆိုင်ထားပီးေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ 

အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစိုးမင်း[၇/

ဒဥန(ိုင်)၀၁၂၀၅၁]ထံမှ ၎င်းေြမကွက်အား အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ် 

မတ်ိေဆမှွ ေရာင်းဖိုးေငအွနက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်ရှိသူ မည်သူမဆို 

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားအြပည့်စုံ မူရင်းှင့်တက ွ

က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့်သ ူ

မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးြပတ်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်မင်းထွန်းဦးေကျာ်မင်းထွန်း

အထက်တန်းေရှေန(LL.B)(စ်-၄၈၈၄၆)အထက်တန်းေရှေန(LL.B)(စ်-၄၈၈၄၆)

အင်းစိန်၊ စုေပါင်းုံးခန်း၊အင်းစိန်၊ စုေပါင်းုံးခန်း၊

ေရှေနများနားေနခန်း-ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၁၂၈၇၇ေရှေနများနားေနခန်း-ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၁၂၈၇၇

(၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ 

စာမျက်ှာ(၂၄)ပါ၊ ေဒ ေအမီေကျာ်(ခ) စကီနာဟ်ဘီ စာမျက်ှာ(၂၄)ပါ၊ ေဒ ေအမီေကျာ်(ခ) စကီနာဟ်ဘီ 

[၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၀၈၉၂]၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ [၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၀၈၉၂]၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ဦးတင်ေရ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၅၉၃၄)၏ ဦးတင်ေရ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၅၉၃၄)၏ 

ေကညာြခင်းအေပ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းေကညာြခင်းအေပ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁၅၉)၊ ၃(ဘ)ီေန ဦးိင်ုေဇာ်မိုး(ခ) နဇီာမွဒ်ဒန်ီ၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးိုင်ေဇာ်မိုးသည် ေဒ ေအမီေကျာ်အား(၁၉-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် 

ပထမအကိမ် တွာလက် (ကွာရှင်း)ေပးထားပါသည်။

(၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက် ေကညာြခင်းပါ လင်မယားှစ်ဦးပိင်ုပစ ည်းများဟ ု

ေကညာြခင်းမှာ မှန်ကန်မ မရှိေကာင်း၊ ယင်းပစ ည်းများအားလုံးလည်း 

ဦးိုင်ေဇာ်မိုး၏ ပိုင်ဆိုင်မ  လက်ရှိမဟုတ်ေကာင်း   န်ကားချက်အရ 

သိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယင်းပစ ည်းများကိ ုပိုင်ဆိုင်သူလက်ရှ ိရှိသူတိုက 

တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်   စီမံခန်ခွဲြခင်းြပလုပ်ပါကလည်း    ဦးိုင်ေဇာ်မိုးှင့်

မသက်ဆိုင်ပါ။

ဦးိုင်ေဇာ်မိုးှင့် ေဒ ေအမီေကျာ်တိုမှ ယခင်အိမ်ေထာင်များရှိခဲ့ 

ေကာင်း၊ ဦးိင်ုေဇာ်မိုးှင့ ်ေဒ ေအမေီကျာ်တို၏ အမ်ိေထာင်သက်(၃)ှစ်ှင့် 

(၆)လအေတာအတွင်း လက်ထက်ပွားပစ ည်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ေကာင်း 

 န်ကားချက်အရ သိရှိရပါသည်။

အစ လာမ်တရားဥပေဒအရ လင်မယားကွာရှင်းရာတွင် ပစ ည်းခဲွေဝ 

ရန် တစ်စုံတစ်ရာ သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။

သိုပါ၍ ေဒ ေအမီေကျာ်ဘက်မှ ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ဆုိပါက ဦးုိင်ေဇာ်မုိးအေနှင့်လည်း ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူလ ဲအပ် န်ကားသူ

ဦးိုင်ေဇာ်မိုး(ခ) နိဇာမွဒ်ဒီန်ဦးိုင်ေဇာ်မိုး(ခ) နိဇာမွဒ်ဒီန်

[၇/ဇကန(ိုင်)၀၃၃၄၁၂][၇/ဇကန(ိုင်)၀၃၃၄၁၂]

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ အိမွန် ေကျာ်            ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ)ေဒ အိမွန် ေကျာ်            ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ)

LL.B, D.I.L                   LL.B (RASU): C. WIPO (Geneva)LL.B, D.I.L                   LL.B (RASU): C. WIPO (Geneva)

အထက်တန်းေရှေန              C.Fng: Dip Eng(U.K): C.Arabic IV (Cairo)အထက်တန်းေရှေန              C.Fng: Dip Eng(U.K): C.Arabic IV (Cairo)

(စ်-၅၀၄၇၂/၂၇-၁၁-၂၀၁၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄)(စ်-၅၀၄၇၂/၂၇-၁၁-၂၀၁၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄)

YN Law FirmYN Law Firm

(၅၂)၊ ေြမညီ၊ (၁၅၇)လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၈၂၁၄၈၆(၅၂)၊ ေြမညီ၊ (၁၅၇)လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၈၂၁၄၈၆

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

သထုံခိုင်တရားုံးေတာ်၌သထုံခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁
မဇာဇာေထွး                     ှင့်  ေဒ လွင်လွင်ေမာ်
တရားလို    တရားပိင်တရားလို    တရားပိင်

မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံခိုင်၊ ေပါင်မိနယ်၊ က ဲခံေကျးရာ၊ မွန်စုပိုင်းေန 
ေဒ လွင်လွင်ေမာ ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာ မသိသူ) သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု ကတပိဋညိာ်အတိင်ုး ေဆာင်ရက်ေပးေစလိမု  
ရလိေုကာင်း ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 
မဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍  အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာ 
ဆိုိင်ုသ ူသင်၏ ကိယ်ုစားလှယ်ုံး အခွင့အ်မန်ိအရေရှေနြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟတ်ု 
၎င်းအမ ှင့ ်စပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ 
၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ၂၁ ရက် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ဒုတိယ 
ဝါဆုိလဆန်း ၂ ရက်) နံနက် ၁၀:ဝဝ နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသူ 
တရားလုိ၏ စဲွဆုိချက်ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် 
သင်သေိစရသည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက် 
ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင်  တရားလုိက 
ကည့် လိုသည့် အမ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထုေချ 
တင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင် 
လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပို 
လိက်ုရမည်။ သင်ထေုချလ ာ တင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီ(၄)ရက်က တင်သွင်း 
ရမည်။

၂၀၂၀ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက် ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။  (ေကျာ်ဝင်းေအာင်)(ေကျာ်ဝင်းေအာင)်

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
သထုံခိုင်တရားုံးသထုံခိုင်တရားုံး

ေတာ ေတာင် ေြခာက် ခန်း လယ် ယာ ွမ်း ၏ေတာ ေတာင် ေြခာက် ခန်း လယ် ယာ ွမ်း ၏



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ (က-၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃)၊ ှစ်ခန်းတဲွRC(၅)ထပ်တိက်ုမှ ပထမထပ်(တိက်ု 

မျက်ှာမူညာဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ(USO& Associate Construction Co.,Ltd)
(ကိယ်ုစား) ဦးစန်းလွင်[၉/ပမန(ိင်ု)၀၂၆၂၀၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ်ေကျာ်ြမ[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၇၆၆၉]၊ ေဒ သတီာထွန်း[၇/
ဖမန(ုိင်)၁၃၄၃၀၂]တုိမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် ေကျာ်လွန် 
သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမှင့် ေဒ သီတာထွန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမှင့ ်ေဒ သီတာထွန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒ သူဇာေကျာ်                   ေဒ ေဝဖိးေအာင်ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒ သူဇာေကျာ်                   ေဒ ေဝဖိးေအာင်
LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland)        LL.BLL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland)        LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)
Ph:09-450023651 Ph:09-254508917                   Ph:09-421157856Ph:09-450023651 Ph:09-254508917                   Ph:09-421157856
Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၅၊ 

အမှတ်-၄၅၂/ခ၊ ေဒ ရ[ီ၁၂/သဃက(ုိင်)၀၂၀၆၄၅]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိး 

အစား၊ ဧရိယာေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ပိေတာက်လမ်း၊ 

အမှတ်-၄၅၂/ခဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အအံုအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

ကုိ ေဒ ခင်ခင်ေအး[၁၄/ကလန(ုိင်)၀၀၂၉၈၈]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမသီတာ 

[၅/စကန(ိုင်)၁၇၈၈၂၃]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ 

အချိအဝက် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ ်

ြခင်းကုိ ကန်ကွက်အေရးဆုိလုိသူ မည်သူမဆုိ ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက် 

အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားြဖင့် က ု်ပ်တုိထံသုိ ကန်ကွက် 

အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုသူမရှိပါက 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဆွတ်ဆိုင်းပန်  ဦးထွန်းထွန်းေအာင်ေဒ ဆွတ်ဆိုင်းပန်  ဦးထွန်းထွန်းေအာင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၉၇၄၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၉၇၄၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၅)

အမှတ်-၅၃၅၊ သီရိမိင်(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်-၅၃၅၊ သီရိမိင(်၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၇၇၇၄၄၊ ၀၉-၄၀၁၆၀၁၈၇၀ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၇၇၇၄၄၊ ၀၉-၄၀၁၆၀၁၈၇၀

sawttaadvocate@gmail.comsawttaadvocate@gmail.com

အေရာင်းအဝယ်ြပထားသည်ကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အေရာင်းအဝယ်ြပထားသည်ကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည် 
ဟ ုအဆိရိှုသ ူေဒ ေချာစ ု[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၅၇၉၄]၊ အမှတ်(၇)၊ အဿကလမ်း၊ 
(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ် [(ယခင် ေနရပ်လိပ်စာ-အမှတ်(၁၅)၊ အခန်း 
(၁)၊ နဝေဒးအိမ်ရာ၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ]်ေနသူထံမှ ရန်ကုန်မိ၊ 
ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ကွက်သစ်(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၃၀၄)၊ (၆)လ ာ၊ 
(ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့အ်ားလံုးတုိကုိ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးအပ်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပြခင်းကို 
ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေငွေချအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ထူးထူးလ  င်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၈၂)ေဒ ထူးထူးလ  င်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၈၂)

အမှတ်(၁၄)၊ ရန်ေြပ(၁၈)လမ်းေနာက်၊ (၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄)၊ ရန်ေြပ(၁၈)လမ်းေနာက်၊ (၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-420063857သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-420063857

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၈၄/

ေအ-က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၈၄(ေအ-က)၊ မိဂသ(ီ၂၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပ၊ ေဒ ှင်းဆ(ီSAIN-၀၂၇၂၅၄)၊ ေဒ ကည်(PYU-၀၈၁၂၀၈)အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် ေပါက် ေဒ ှင်းဆီ(SAIN-၀၂၇၂၅၄)၊ ေဒ ကည်(PYU- ၀၈၁၂၀၈)၊ 
ေဒ စန်းတိုအား တရားပိင်ထား၍ ဦးရဲမျိးဟိန်း၊ ေဒ သီရိသွင်ုိင်တုိမှတရားလုိြပစဲွဆုိ 
ခဲသ့ည့် ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားံုး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၉/၂၀၁၉၏ စရီင်ချက်၊ 
ဇာရီမ အမှတ်(၁၉/၂၀၁၉)၏အမိန် ၊ တရားုံးဘီလစ်ခန်စာှင့ ်ေဒ ှင်းဆီ၊ ေဒ ကည ်
အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတုိ တင်ြပ၍ တရား ံးကိယ်ုစား ဘလီစ်ေဒ နန်ဆန်းသန်ိး[၁၂/
မရက(ိုင်)၀၄၇၆၁၆]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ု 
နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။                                                    ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
 မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၇-ရပ်ကွက်၊ သရဖီလမ်း၊ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၇-ရပ်ကွက်၊ သရဖီလမ်း၊

အမှတ်(၇၅၂) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍အမှတ်(၇၅၂) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၇၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၇၅၂၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်၊ ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား မိေြမစာရင်းတွင် ဦးခင်ေမာင် 

(AG-၂၆၁၆၆၅) အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးြခင်းခရံပီး ၎င်းထမှံ အရပ်ကထအိေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိသ ူဦးေဝယျာ 

လင်း [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု) ၀၅၀၃၉၄]မှ မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိင်ုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒ 

ှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးသန်းဦး ဦးသန်ေဇာ် ဦးသန်းဦး ဦးသန်ေဇာ်

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၄၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၄၁)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြဖးမိ၊ ဝဲကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ဝဲကီး(ေြမာက)်

ေကျးရာေန ဦးသန်းစိုးငိမ်း-ေဒ ခင်ေမ း [၇/ဖမန(ိုင်)၁၉၇၄၀၅]တို၏ 
သမီးြဖစ်သူ မေမမီကို(ခ)ပုံပုံ [၇/ဖမန(ုိင်)၂၃၆၀၆၂]သည် မိဘတုိ၏ဆံုးမ 
စကားကို နားမေထာင်ဘဲ မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေအာင် အမျိးမျိးြပမူေနပီး 
၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအမ်ိမှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ 
အေမွစားအေမွခံသမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ပါေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့်ပတ်သက ်
ေသာ ကိစ အဝဝကို တာဝန်မယူပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးသန်းစိုးငိမ်း-ေဒ ခင်ေမ းဦးသန်းစိုးငိမ်း-ေဒ ခင်ေမ း

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားေသာ Samuel ဦးရှင်းသန်ထွဋ် (လက်ေထာက်

 န်ကားေရးမှး -မိြပ)၏နာေရးကိစ အရပ်ရပ်တွင် အဘက်ဘက်မှ ကူညီေဆာင်ရက်ှစ်သိမ့်ေပးပါေသာ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊  န်ကားေရး 

မှးချပ် တံတားဦးစီးဌာန၊ ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ ကယားြပည်နယ ်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့ ်လ ပ်စစ်ဝန်ကီးဌာန၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဝန်ကီး 

ဌာန၊ ဝန်ကီး၊ ကယားြပည်နယ ်ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန လက်ေအာက်ရှ ိဌာနများမှ အရာထမ်း၊ အမ  

ထမ်းများ၊ ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းမ ှအမ ေဆာင်အရာရှိချပ်ှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ နာေရး 

ကိစ  အစမှအဆံုးတုိင် အစစအရာရာ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးပါေသာအင်ဂျင်နီယာချပ် (လ ပ်စစ်)ှင့် တံတား 

အထူးအဖဲွ(၆)မှ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းမသိားစမုျား၊ သ  ဂ ဟ်ြခင်းဝတ်အစအီစ်ကိ ုဦးေဆာင် 

ေပးပါေသာ ဘုန်းေတာ်ကီးှင့် ပါဝင်သူများ၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့် ရန်ကုန်မိတိုတွင ်ေနစ် ှစ်သိမ့်ဝတ်ြပ 

ဆုေတာင်းြခင်း၊ (၇) ရက်ြပည့် ေအာက်ေမ့ဖွယ်ှင့် ေကျးဇူးေတာ်ချးီမွမ်းြခင်း ဝတ်ြပဆုေတာင်းေပးပါေသာ 

ဘန်ုးေတာ်ကီးများှင့ ်အသင်းသ ူအသင်းသားများ၊ ဝမ်းနည်းေကကဲွေကာင်း လကူိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ဖန်ုးြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ လမူ ကွန်ယက်တုိမှ လည်းေကာင်း၊ သတင်းေမးြမန်းအားေပးစကားေြပာကား

ေပးပါေသာ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ၊ မတ်ိေဆသွငူယ်ချင်းများှင့ ်လပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက်များအား 

လည်းေကာင်း၊ ေဖာ်ြပရန် ကျန်ရိှသမူျားှင့ ်ေကျးဇူးတင်ထိက်ုသမူျားအားလုံးကိ ုေွးေထွးလ  က်လဲှစွာေကျးဇူး 

တင်ရှိပါေကာင်း။                                                                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု
အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးအိတီ (ေနြပည်ေတာ်-ပျ်းမနားမိ)ဦးအိတီ (ေနြပည်ေတာ်-ပျ်းမနားမိ)
(နန်းစိန်မုန်တိုက်)(နန်းစိန်မုန်တိုက်)

အသက်(၉၄)ှစ် အသက်(၉၄)ှစ် 
သူငယ်ချင်း  ကိုတင်ယု (၁၉၇၁-ေတာင်ကီးေကာလိပ ်

ေကျာင်းသား)၏ဖခင် ဦးအတိ ီအသက်(၉၄)ှစ်သည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ 

ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 

ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

(၁၉၆၁ မှ ၁၉၇၄ ေတာင်ကီးေကာလိပ်ေကျာင်းသူ/သားများ)(၁၉၆၁ မှ ၁၉၇၄ ေတာင်ကီးေကာလိပ်ေကျာင်းသ/ူသားများ)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမေဒ လှေမ

အသက်(၁၀၀)ှစ်အသက်(၁၀၀)ှစ်

ပါေမာက   ဦးေဖသက်ခင် (ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒါက်တာမွန ်မ ွန ်ေအာင်တို၏ 

ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ေဒ လှေမ အသက်(၁၀၀)ှစ် သည် ၂၅-၆-

၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစ ု

ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ ှလုံးေရာဂါပညာရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံ ှလုံးေရာဂါပညာရှင်များအသင်း

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

ေဒ နန်းြမခင် (နမ်းခမ်းမိ)ေဒ နန်းြမခင် (နမ်းခမ်းမိ)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ခွန်နီ(၂)လမ်း၊ 
အမှတ် (၁၀၁)ေန (ဦးအုံးခင်-ေဒ လင်း)တို၏ ဒုတိယသမီး၊ (ဦးြပည့်ထွန်း-
ေဒ ေပါခင်)တုိ၏ သမီးေခ းမ၊ [ဦးလှေဌး (ဘူမိေဗဒအရာရိှချပ်၊ အမှတ်-၂၊ သတ  
တွင်း)]၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးမင်းွန်-ေဒ နန်းြမြမခဲ၊ ဦးေဇာ်မိုးသ-ူေဒ နန်း 
သသဲြဲဖတို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်၊ ေမာင်ေကာင်းခန်လင်း၊ ေမာင်ဘန်ုးြမတ်မင်း၊ 
မေမြမတ်မိုးြဖ (ဒဂုံ အထက-၁)တို၏  ချစ်လှစွာေသာအဘွား ေဒ နန်းြမခင် 
သည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန) နနံက် ၇ နာရတွီင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ေသာုပ်ကလာပ်ကိ ု၁-၇-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ 
၁ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မ ှေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည် 
ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ် 
လွန်သူအားရည်စူး၍  ၅-၇-၂၀၂၀  ရက်တွင်  အထက်ပါေနအိမ်သို  ရက်လည ်
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ေဝေဝြမင့်ေဒ ေဝေဝြမင့်

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်

မ ေလးမိ၊ အမှတ်(၁၀)၊ (၂၇)လမ်း၊ ၆၄x၆၅ လမ်းကား၊ 

ေအာင်ေတာ်မူရပ်ေန မာမီကီးေဒ ေဝေဝြမင့် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ေဒ သင်းဝင်းေအး၊ Dr.ခင်ေမာင်ေအး-Dr.ညိညိေအး၊ေဒ သင်းဝင်းေအး၊ Dr.ခင်ေမာင်ေအး-Dr.ညိညိေအး၊

ဦးတင်ထွန်း-ေဒ ြမင့ြ်မင့ဝ်င်း၊ Dr.သန်ိးထွန်းဝင်း-ေဒ ြဖြဖေအးဦးတင်ထွန်း-ေဒ ြမင့ြ်မင့ဝ်င်း၊ Dr.သန်ိးထွန်းဝင်း-ေဒ ြဖြဖေအး

မိသားစုများမိသားစုများ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

နဲနဲ

သစ်ပင်သစ်ပင်

ချစ်ခင်တဲ့ချစ်ခင်တဲ့

လူမျိးလူမျိး

သစ်ပင်သစ်ပင်

ကိုကို

ှစ်စ်စိုက်ှစ်စ်စိုက်

ေရ တိုက်ေရ တိုက်

ကိုစိုးကိုစိုး



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၀

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေကျာ်မျိးဝင်း  ဦးေကျာ်မျိးဝင်း  (၅၉)ှစ်(၅၉)ှစ်

လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(HR Admin)လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(HR Admin)
Asia Power Quality Electric Co.,Ltd.Asia Power Quality Electric Co.,Ltd.

ညီအရင်းသဖွယ ်ချစ်ခင်ရင်းှီးခဲ့ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  
မိနယ်၊ အမှတ်(၇၇/၇၉)ငါးလ ာ၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီးေန ေဒ ေအး 
ေအးချစ်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဦးေကျာ်မျိးဝင်း အသက်(၅၉)ှစ်သည် ၂၇-
၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။ ဦးလှေကျာ်(ဒတုယိဝန်ကီး)-ဇနီး ေဒ သန်းသန်းေဌးဦးလှေကျာ်(ဒတုယိဝန်ကီး)-ဇနီး ေဒ သန်းသန်းေဌး

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးေကျာ်မျိးဝင်း  ဦးေကျာ်မျိးဝင်း  (၅၉)ှစ်(၅၉)ှစ်
လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(HR Admin)လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(HR Admin)

Asia Power Quality Electric Co.,Ltd.Asia Power Quality Electric Co.,Ltd.

ှစ်ေပါင်းများစွာ ရင်းီှးက မ်းဝင် ချစ်ခင်ရပါေသာ ဦးေကျာ်မျိးဝင်း မေမ ာ် 

လင့်ဘဲ ကွယ်လွန်ရြခင်းအေပ  မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 

ေကာင်းှင့် ေကာင်းမွန်ေသာဘံုဘဝတွင် ငိမ်းချမ်းပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေတာင်း 

အပ်ပါသည်။  ဦးမျိးတင့်ထွန်း (ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန်)-ေဒ ိုင်ိုင်လင်းဦးမျိးတင့်ထွန်း (ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန)်-ေဒ ိုင်ိုင်လင်း

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ဦးလှေဌးဦးလှေဌး
အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ 

(၉၄)လမ်း၊ အမှတ်(၅၉)ေန (ဦးစိန်လ  င်)-ေဒ ခင်ေရ တို၏ သား၊ 

ဦးေမာင်ခိုင-်ေဒ ေအးငယ်၊ ေဒ စမ်းစမ်းသ ီတို၏ ေမာင်၊ ေဒ ညိ 

ညိဆင့်၊ ဦးေကျာ်ိုင်-ေဒ ကည်ကည်ွန် ၊ ဦးြမင့်သူ-ေဒ လှ 

လှွယ်တုိ၏အစ်ကုိ ဦးလှေဌးသည် ၂၀-၆-၂၀၂၀ ရက် ည ၁၀:၃၀ 

နာရီတွင် မေလးရှားိုင်ငံ၌ ၉၆ ပါးေရာဂါြဖင့် ဘဝတစ်ပါးသို 

ကူးေြပာင်းသွားပါေကာင်း     ေဆွမျိး    မိတ်သဂ  ဟများအား 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                               ကျန်ရစ်သမူသိားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)
ကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာနကထိက(ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန

ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ မ ေလးတက သိုလ်

အသက်(၁၀၀)ှစ်အသက်(၁၀၀)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တိုက်(၃၀)၊ အခန်း(၂)ေန 

ပါေမာက  ေဒါက်တာေဖသက်ခင်(ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး-ငမ်ိး၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 
ဌာန)-ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏မိခင် ေဒ လှေမသည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက် 
ညေန ၃:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူ  
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့်နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့်
လည်ပင်းခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များအဖွဲလည်ပင်းခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များအဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမ (Anne Sine)ေဒ လှေမ (Anne Sine)

ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ ကထိက (ငိမ်း)၊ အဂ  လိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ 

မ ေလးတက သိုလ်မ ေလးတက သိုလ်

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်

(ဦးဆုိင်-ေဒ ဧေမ)တုိ၏သမီး၊ (ဦးအုန်းခင်)၏ဇနီး၊ ပါေမာက  

ေဒါက်တာေဖသက်ခင် (ြပည် ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း၊ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန)-ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

မခိင်ကီးြဖစ်သ၊ူ ၁၉၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ရန်ကန်ုတက သိလ်ုှင့ ်အတ ူ

ေမွးဖွားလာခ့ဲပီး ရန်ကုန်တက သုိလ်ှင့် မ ေလးတက သုိလ်တုိ၌ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့ ်ဆရာမကီး ေဒ လှေမ (Anne Sine)

သည ်၂၅-၆-၂၀၂၀ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် 

မိသားစုှင့်အတူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာမျိးသိမ်းကီးှင့်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာမျိးသိမ်းကီးှင့်

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမိသားစုပညာေရးဝန်ကီးဌာနမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ လှေမ ေဒ လှေမ 
အသက် (၁၀၀)ှစ်အသက် (၁၀၀)ှစ်

ပါေမာက  ေဒါက်တာေဖသက်ခင် (ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

၊ြပည် ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း)ှင့်ဇနီး ေဒါက်တာ မွန်မွန်ေအာင်တုိ

၏ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး ေဒ လှေမသည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  ကားသိရပါသြဖင့်  မိသားစုှင့်အတူ 

ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ

ဦးသံဒိုင်ဦးသံဒိုင်
ISY, Yangon Sailing Club,ISY, Yangon Sailing Club,

Crane International School, YangonCrane International School, Yangon
Academy International SchoolAcademy International School

အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ မ လမ်း၊ အမှတ်(၆၄)၊ 

ပါရမီရိပ်သာေန (ဦးစိုးေမာင-်ေဒ ြမသန်း)တို၏သား၊ (ဦးခင်ေဇာ်)-ေဒ လှွန်  
တို၏ သားသမက်၊ ေဒ ုုေဝ(ထာဝရချည်ထည)်၏ခင်ပွန်း၊ ဦးြမတ်ဖိးထွန်း-
ေဒ စုြမြမစိုး၊ ဦးေကာင်းြပည့်စိုးတို၏ ဖခင်၊ ဦးခင်ေမာင်အုန်း-ေဒ စ ာေအာင်၊ 
ဦးြမဦးတို၏ အစ်ကို၊ ေမာင်eာဏ်လင်းထွန်း၊ ေမာင်ေဂျာ်ဒီထွန်းတို၏အဘိုး 
ဦးသံဒိုင်သည ်၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန )  နံနက် ၅:၁၅ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ ယင်းေန  ညေန ၃ နာရီတွင် 
ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 
များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ 
၄-၇-၂၀၂၀ (စေနေန ) နနံက် ၈ နာရမှီ ၁၁ နာရအီထ ိအထက်ပါေနအိမ်သုိ တရား 
ေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဒုဗိုလ်မှးကီးလှေရ  (ငိမ်း)ဒုဗိုလ်မှးကီးလှေရ  (ငိမ်း)
(ကည်း-၈၇၂၁)၊ (က.ပ.စ)၊ ခ.ဝ.တ၊ ဥက   (ငိမ်း) ပဲခူး(ကည်း-၈၇၂၁)၊ (က.ပ.စ)၊ ခ.ဝ.တ၊ ဥက   (ငိမ်း) ပဲခူး

အသက် (၈၅) ှစ်အသက် (၈၅) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ (၃၈) ရပ်ကွက်၊ 

ဓမ သုခလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၁၇-က)ေန (ဦးေအာင်-ေဒ ခင်ွန် )
တို၏သားကီး၊ (ေဒ ရီရီတင်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးသက် 
တင်ထွန်း-ေဒ စမ်းစမ်း၊ ဦးေဇာ်ထွန်းလင်း(လ.ဝ.က ဦးစီးမှး၊ 
မိတ်က န်းစု)-ေဒ ြဖြဖသီ၊ ဦးမျိးြမင့်သန်း-ေဒ ယ်မင်းသက်၊ 
ဦးဖိးေဝမင်း-ေဒ မင်းမင်းသွယ်၊ ဦးေကျာ်မင်း-ေဒ လီသင်းသင်း
ွယ်တို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ မချိလဲယ့်ထွန်း၊ ကိသုရူလင်းထက်၊ 
ကိုဟန်ထူးဇင်၊ မ ပံးရတီသွယ်၊ မဆုြမတ်စံ၊ ေမာင်သန်စည်သူ၊ 
မှင်းေအးခင်ခင်၊ မကည်ြဖစတံို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ဦးလှ ေရ  
သည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် ပင်လုံအထူးက ု
ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁-၇-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန 
၃ နာရီတွင်   ေရေဝးသုသာန်သို   ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီး  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အသိ
ေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေမာင်ေမာင် (ခ) ဟယ်ရီွန်ဦးေမာင်ေမာင ်(ခ) ဟယ်ရီွန်
အသက် (၇၁) ှစ်အသက် (၇၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၂၂)၊ ြမယမုံ၊ ကမ်းသာယာပါတ်လမ်း၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်ေန ေဒ မျိးြမင့်သူဇာ 
(Veronica Myo Myint)၏ခင်ပွန်း၊ ေကျာ်သူရေမာင်ေမာင-်မထူးမမ၊ 
ေမာင်ေမာင်ကည်-မသီတာဝင်းတုိ၏ဖခင်၊ ဦးေကျာ်ေဇာ-ေဒ သီတာ 
ေစာ၊ ေဒ ေဆွေဆွ၊ ဦးတင့်လွင်-ေဒ စပယ်၊ ဦးမင်းလွင်-ေဒ ညိညိ၊ 
ဦးြမင့လွ်င်-ေဒ စစု၊ု ဦးေဝလွင်၊ ဦးေဇာ်လွင်-ေဒ အန်ုးအန်ုးသွင်၊ ဦးြမင့ ်
ေဇာ်ဦး-ေဒ သင်းသင်းမာ၊ ဦးေသာ်ဇင်ဦး-ေဒ ခက်ခက်မုိးတုိ၏ အစ်ကိ ု
သည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ယင်းေန ညေန ၃ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေမာင်ေမာင်ဦးဦးေမာင်ေမာင်ဦး
Ex-Bosun (St.John.S.M)Ex-Bosun (St.John.S.M)

အသက်(၆၁) ှစ်အသက်(၆၁) ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၇၅၀)၊ စာဂ(၁၈)လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 

မိနယ်ေန [အရာခံဗိုလ်ခင်ဦး(ငိမ်း)-ေဒ တင်အုံး]တို၏ ချစ်လှစွာေသာသား၊ 
ဦးတင်ေမာင်ဦး ၊ [ဒဗုိလ်ုမှးကီးခင်ေမာင်ဦး(ငမ်ိး)]-ေဒ ခင်မာေဆတွို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာညငီယ်၊ ဗိလ်ုကီးသန်ိးစန်း (ငမ်ိး)-ေဒ တင်တင်ဦး၊ ဦးလှဦး (AB Uniteam)-
ေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း၊ ဦးစိုးိုင်ဦး-ေဒ ခင်ေမဦးတို၏ ချစ်လှစွာေသာအစ်ကို၊ မအိအိ 
ေဆဦွး၊ မမျိးသတီာဦး၊ ကိုဖိးြမတ်သန်ိး-မဆြုမတ်မိုးမိုး၊ ကိြုပည့်ဖိးေမာင်-မခင် 
သ ာလွင်၊ မသိမ့်သီရိဦး၊ ေမာင်ေအာင်ခန်ဦး၊ ေမာင်ေကာင်းြမတ်ဦး၊ မဖူးြမတ ်
ယေသာ်၊ ေမာင်ထူးေအာင်လ  င်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဦးေလးသည ်၂၉-၆-၂၀၂၀ 
(တနလ  ာေန) နနံက် ၂:၃၀ နာရတွီင် ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့ ်၁-၇-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် 
သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးသိန်းြမင့်  ဦးသိန်းြမင့ ် (၈၅)ှစ်(၈၅)ှစ်
စက်ခန်းအုပ် ြပည်တွင်းေရေကာင်း (ငိမ်း)စက်ခန်းအုပ် ြပည်တွင်းေရေကာင်း (ငိမ်း)

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ သေရေခတ ရာ(၁၉)
လမ်း၊ အမှတ်(၉၂၉)ေန (ဦးဘကိင-်ေဒ လှေမ)တို၏သား၊ (ေဒ ကည)်၊ (ေဒ မှီ)
တို၏ေမာင်၊ ဦးကျင်ြမင့-်ေဒ သန်းသန်းတို၏ ညီ/ေမာင်၊ (ေဒ တင်ု)၏ခင်ပွန်း၊ 
ဦးလှေမာ်(ဗုိလ်ကီး-ငိမ်း၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ န်ကား 
ေရးမှး-ငမ်ိး၊ လက်ေထာက်အေထေွထမွန်ေနဂျာ-စက်ု၊ံ ပန်သဘုမူေိဗဒလပ်ုငန်း 
များေဆာင်ရက်မ သမဝါယမအသင်းလီမိတက်)-ေဒ သန်းသန်းေအး၊ ဦးခင်ေဇာ် 
(ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး စက်ခန်းအုပ်-ငိမ်း)-ေဒ ေထွးေထွးေမာ်၊ 
ေဒ ခင်စန်းြမင့်(မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိေတာ်စည်ပင်)၊ ဦးဝင်း 
ေမာ်-ေဒ သက်သက်ဦး၊ ဦးေကျာရှ့င်း-ေဒ စိုးယယုစု၊ံ ဦးေအာင်မိုး-ေဒ ဝင်းန ာြမင့၊် 
ဦးနန်းြမင့်ေအာင်(JSM SHIPPING Co.,Ltd)တို၏ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး 
၁၁ ေယာက်၊ ြမစ်ှစ်ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးသိန်းြမင့် အသက်(၈၅)ှစ်သည် 
၂၉-၆-၂၀၂၀(တနလ  ာေန) နနံက် ၇:၀၂နာရတွီင် ေအာင်ရတနာေဆးု၌ံ ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်အား ၁-၇-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန ၃ 
နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ 
မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၅-၇-၂၀၂၀ 
(တနဂ  ေွေန) နံနက် ၇နာရီတွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက် 
ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးတင်ေငွ (ခ) ဦးတွတ်နီ (ဇီးကုန်းမိ)ဦးတင်ေငွ (ခ) ဦးတွတ်နီ (ဇီးကုန်းမိ)
အသက် (၇၉) ှစ်အသက် (၇၉) ှစ်

ဇီးကန်ုးမိေန (ဦးပန်-ေဒ ခင်ွန်)တို၏သားလတ်၊ ဘိကုေလးမိေန 

(ဦးေဆးသ-ူေဒ ရင်ြမ)တုိ၏သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ 

(၆) ရပ်ကွက်၊ (၂၉)လမ်း(ေအာက်)၊ အမှတ်(၇၁)၊ ပထမထပ်ေန [ေဒ ေဘဘ ီ

(ခ)ေဒ ွန်ရီ]၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်ိုင်ဦး၊ ဦးသိန်းထွဋ် 

ေအာင်-ေဒ ခင်ှင်းေအး(ခ)ေဒ ေအးေအးေမာ်၊ ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ)ဦးေဇာ်မိုး 

ထွန်း-ေဒ ေွးေွးခိုင်၊ ဦးရဲေမာင်ေမာင်-ေဒ စန်းစန်းလွင်၊ ဦးမင်းကည်၊ 

ဦးရဲဝင်းြမင့်-ေဒ ယ်ယ်ေမာ်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးငါးေယာက် 

တို၏အဘိုး ဦးတင်ေငွ(ခ)ဦးတွတ်နီသည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) ည 

၁၀:၂၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 

ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးစိုးြမင့်ဦးစိုးြမင့်
BA, B.L, D.M.ABA, B.L, D.M.A

 န်ကားေရးမှး (ငိမ်း) န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)

အသက် (၈၂) ှစ်အသက် (၈၂) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဥက လာသီရိဥယျာ်လမ်း၊ TAI 

CHERRY HOUSE၊ အမှတ်(၆)ေန ဦးေကျာ်မိုးထွန်း(ဂျနီီဗာမိ၊ ကုလသမဂ ဆိုင်
ရာြမန်မာအမတဲမ်းကိယ်ုစားလှယ်)-နန်းဆိင်ုစ ီတို၏ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးစိုးြမင့သ်ည် 
၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန ) နံနက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် 
မိသားစုှင့် အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာနအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ှင့်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ှင့်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ေဒ ေကျာ့ရင်ေဒ ေကျာ့ရင်
အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ဌာနာလမ်း၊ အမှတ်(၅၀)၊ ေြခာက်လ ာ 

(A)ေန (ဦးြဖေရ-ှေဒ စန်ိြဖ)တို၏ သမီး၊ ဦးစသံန်ိး-ေဒ လှသက်မွန်၊ ဦးထွန်းေအး-

ေဒ ေအးရီ၊ ဦးလှမင်း-ေဒ သန်းြမင့်တို၏ အစ်မကီး၊ ကိုေကျာ်ေကျာ်လင်း၊ 

ကိုေကျာ်ဖိးထွန်း-မေအးသီတာလ  င်တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ တူ/တူမ ခုနစ် 

ေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာကီးကီး၊  ေြမးှစ်ေယာက်တို၏ အဘွားသည် 

၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၁:၄၈ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်

ဘဝတစ်ပါးသုိ  ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၁၁နာရီ 

တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ

ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ 

နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၄-၇-၂၀၂၀ 

(စေနေန) နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၁ နာရထီ ိဘရုားအမှးရိှေသာ သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ် 

တိုအား  ဒါတဗ ဝတ အစုစုတိုကို  ေရစက်သွန်းချ  အမ ေပးေဝမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်

အထက်ပါေနအိမ်သို  ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ  က ေရာက်ပါရန် 

ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေြမပုံမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)ေြမပုံမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

ေဒ ေကျာ့ရင်ေဒ ေကျာ့ရင်
အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 
ဌာနာလမ်း၊ အမှတ်(၅၀)၊ ေြခာက်လ ာ(A)
ေန (ဦးြဖေရှ-ေဒ စိန်ြဖ)တို၏ သမီး၊ 
ဦးစံသိန်း-ေဒ လှသက်မွန်၊  ဦးထွန်း 
ေအး-ေဒ ေအးရီ၊ ဦးလှမင်း-ေဒ သန်း 
ြမင့်တို၏ အစ်မကီး၊ ကိုေကျာ်ေကျာ ်
လင်း၊ ကိုေကျာ်ဖိးထွန်း-မေအးသီတာ 
လ  င်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မခိင်၊ တ/ူတမူ 
ခုနစ်ေယာက်တို၏  ချစ်လှစွာေသာ 
ကီးကီး၊ ေြမးှစ်ေယာက်တုိ၏ အဘွား 
သည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေေွန) နနံက် 
၁၁:၄၈ နာရတွီင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်
ဘဝတစ်ပါးသို  ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်
၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၁၁ နာရ ီ
တွင်  ထိန်ပင်သုသာန်သို  ပိုေဆာင် 
သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းသ/ူအသင်း 
သားများ လိုက်ပါပိုေဆာင်ကပါရန်။ 
(ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရီ 
တွင် ထွက်ပါမည်။) 

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ခင်ြမင့်(ခ)ေဒ လိန်းေဒ ခင်ခင်ြမင့(်ခ)ေဒ လိန်း
အသက်(၇၀)အသက်(၇၀)

မ ေလး မနနလဥလ အထူးကုေဆးံုကီး နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ 

ဦးေခါင်းှင့ ်လည်ပင်းခဲွစတ်ိဌာနမှ ပါေမာက ဌာနမှး ေဒါက်တာေဒ ခင်ခင်ြဖ 
၏ ချစ်လှစွာေသာ အစ်မကီး ေဒ ခင်ခင်ြမင့်(ခ)ေဒ လိန်း အသက်(၇၀)
သည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ပခဲူးမိ၌ ကွယ်လွန်ေကာင်းကားသရိပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ပါေမာက /ဌာနမှးပါေမာက /ဌာနမှး
ပါေမာက ှင့် ဆရာ/ဆရာမများပါေမာက ှင့် ဆရာ/ဆရာမများ

နနလဥလဌာနနနလဥလဌာန
ေဆးတက သိုလ်(၂)ေဆးတက သိုလ်(၂)

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ 

ေရ ြပည်ရပ်ကွက်ေရ ြပည်ရပ်ကွက်

အေနာက်တိုက်ေတာ်ေကျာင်းတိုက်၊ ဓနသိဒ ိေကျာင်း အေနာက်တိုက်ေတာ်ေကျာင်းတိုက်၊ ဓနသိဒ ိေကျာင်း 

ပဓာနနာယကပဓာနနာယက

ရပ်ေကျးသံဃနာယက ဒု-ဥက    ဆရာေတာ်ရပ်ေကျးသံဃနာယက ဒု-ဥက    ဆရာေတာ်

ဘဒ  ဝိသုဒ  (ဓမ ာစရိယ)ဘဒ  ဝိသုဒ  (ဓမ ာစရိယ)
သိက ာေတာ်(၄၆)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၆၆)ှစ်သည်သိက ာေတာ်(၄၆)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၆၆)ှစ်သည်

(၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပ-ဝါဆိုလဆန်း ၁၀ရက်)၊ ၂၉-၆-၂၀၂၀ 

(တနလ  ာေန ) နံနက် ၅:၃၀ နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံပျလံွန် 

ေတာ်မူသွားပါသြဖင့် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပ-ဝါဆိုလဆန်း ၁၁ရက်)၊ 

၃၀-၆-၂၀၂၀(အဂ   ါေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေအးရိပ်ငိမ ်

သုသာန်၌ အ ိမအဂ ိဈာပန ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်

ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှတပည့်ဒါယကာ/ဒါယိကာမ အေပါင်းတိုအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ဈာပနေကာ်မတီဈာပနေကာ်မတီ

အေနာက်တိုက်ေတာ်ေကျာင်းတိုက်အေနာက်တိုက်ေတာ်ေကျာင်းတိုက်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးတင်ေအာင် (လက်ပံတန်း)ဦးတင်ေအာင် (လက်ပံတန်း)

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
သူငယ်ချင်း ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်စိန်၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ြဖစ်သူ 

ဦးတင်ေအာင် အသက်(၈၈)ှစ်သည် ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 

ေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

၁၉၈၂-၉၁ Batch B.V.S မှ၁၉၈၂-၉၁ Batch B.V.S မှ

အတန်းေဖာ်ချစ်သူငယ်ချင်းများအတန်းေဖာ်ချစ်သူငယ်ချင်းများ

အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ 
အသင်းအသင်း

ဦးတင်ေအာင်ဦးတင်ေအာင်
အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
ရာြဖတ်အရာရှိ (ငိမ်း)ရာြဖတ်အရာရှ ိ(ငိမ်း)

ရာသက်ပန်အသင်းဝင် အမှတ် 
(၃၁၃) ဦးတင်ေအာင် သည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ 
ရက်ေနတွင်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ကွယ်လွန်သ၏ူ ဆ အရ ခ ာကိယ်ုအား 
ေဆးတက သိလ်ု(၁) ရန်ကုန်သုိ လှဒါန်း 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းသူ/ အသင်း 
သားများအား အေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။                       အမ ေဆာင်အဖွဲ

ဦးေကျာ်မင်း(LL.B)၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန(ငိမ်း)ဦးေကျာ်မင်း(LL.B)၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန(ငိမ်း)
အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်

ထားဝယ်မိထားဝယ်မိ
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သေြပလမ်း၊ အမှတ်(21/1B)ှင့ ်ထားဝယ် 

မိ ၊ ဆန်းချရီပ်ေန ဦးဘေခွး-ေဒ သန်းကည်တို၏ သား၊ ထားဝယ်မိ ၊ 
ေကျာက်ေမာ် ရပ်ေန စာေရးဆရာဦးဘြမင့ ်(မင်းသရူန်ိ-ထားဝယ်)-ေဒ ချစ်ပိတုို၏ 
သားသမက်၊ ေဒ သတီာြမင့၏်ခင်ပွန်း၊ ဦးသဟီြမင့၊် ေဒ စ ာြမင့ ်(သတ ေဗဒဌာန)၊ 
ေဒ သူဇာြမင့(်ုက ေဗဒဌာန)၊ ေဒ ဥမ ာြမင့(်စာရင်းစစ်မှး)၊ ေဒ သ ာြမင့ ်(ြမင့် 
ေရ ြပည်)တို၏ အစ်ကိ၊ု မေသာ်တာဦး၊ မငမ်ိးပွင့လ်  င်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင် 
သည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) ည ၈:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁-၇-၂၀၂၀ (ဗဒု ဟူးေန) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ဇဟာသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားသိေစ 
အပ်ပါသည်။                                                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊    ေြမတုိငး် 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀အိပ်ချ်၃၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-I၁၊ ဧရယိာ(၀.၁၅၂)ဧက၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်-၁၇၆/၁၇၈၊ အေနာ် 
ရထာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတေထာင် 
မိနယ်၊ The Salvation Army Property 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
ြမန်မာိုင်ငံ ကယ်တင်ြခင်းတပ်အသင်း 
ေတာ်အဖွဲ၏  ၄-၂-၂၀၁၉ရက်တွင  ်
ြပလပ်ုေသာအစည်းအေဝးမှတ်တမ်းအရ 
ြမန်မာိုင်ငံ ကယ်တင်ြခင်းတပ်အသင်း 
ေတာ်ကိယ်ုစား ကပ တန်ိလားဆန်းလျနံာ 
[၅/ကလထ(ိင်ု)၁၄၅၂၃၅]မှ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ 
ရပ်ကွက်/ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊ ကိယ်ုတိင်ု 
ဝန်ခံချက်၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုတင်ြပပီး 
ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီေဆာင် 
ရက်ပီး ကန်ကွက်သမူရိှသြဖင့ ်ဂရန်မတိ  
မှန် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်၍ ေြမငှားစာချပ ်
အမှတ်-ဂရသတ/ ၀၀၁၈/၉၄(၁၁-၁-၉၅)
ြဖင့ ်  မူလကထုတ်ေပးခဲ့သည့်  The 
Salvation Army Property အမည်ေပါက် 
ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မရူင်းအား ပယ်ဖျက် 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)် 

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သင့် ေသွးြဖင့်သင့် ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၀

ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၈

ေမာင်ေမာင်တာှင့် ုပ်ရှင်စကားဝိုင်း

ြပည်ပိုင်ငံများ၌ အခက်အခဲကံ ေတွေနရသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့

ြမဝတီ     ဇွန်     ၂၉

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမ ှ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးကာလတွင ်

ပံုမှန်ဝင်ေငွမရိှေသာ အိမ်ေထာင်စုများအတွက် အ ေြခခံစားေသာက်ကုန်ပစ ည်း 

ငါးမျိးကုိ ပီးခ့ဲသည့် ဧပီလက ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ရာ အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် 

ြမဝတီမိနယ်၌ ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများအား ေငွေကးေထာက်ပံ့

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၉

ြပည်ပမ ှကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ  

အ ရာယ်တုိမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ုိင်ေရး 

အတွက် အစီအမံများကို ဆက်လက်ချမှတ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ြမန်မာိုင်ငံသို ပျသံန်း 

ေြပးဆဲွသည့် ေလေကာင်းခရီးစ်များ ယာယ ီ

ရပ်ဆိင်ုးမ ေကာင့ ်ေဟာင်ေကာင်အထူးအပ်ုချပ် 

ေရးေဒသှင့် မကာအိုေဒသတိုတွင် ေရာက်ရှ ိ

ေနပီး    ြမန်မာိုင်ငံသိုြပန်ရန ်  အခက်အခဲ 

ကံေတွေနရသည့် ြမန်မာိုင်ငံသား ၁၂၁ ဦး 

အား ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းလိုင်း 

ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသို 

ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့ရာ ယေနညေန ၃ နာရ ီ

မိနစ် ၂၀ တွင်    ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်သို အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ြပန်လည် 

ေရာက်ရှိခဲ့ကသည်။ 

ထိုြပင ်ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံမှ ြမန်မာ 

ိုင်ငံသား ၁၇၁  ဦးှင့်      အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံမ ှ

ရှစ်ဦး၊    အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုမ ှ   တစ်ဦး

 စာမျက်ှာ ၁၈ ေကာ်လံ ၃ သို 

ေဟာင်ေကာင်အထူးအုပ်ချပ်ေရးေဒသှင့ ်မကာအိုေဒသတိုမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ ြမန်မာအလုပ်သမားများအား ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်    ၂၉

၁။  ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွင်း 

ကျင်းပမည့ ်ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ၌ လ တ်ေတာ်မဲဆ  

နယ်များအြဖစ် ေကညာချက်အမှတ်(၁၁၁/၂၀၂၀) ြဖင့် ြပည်သူလ တ်ေတာ် 

မဆဲ နယ်များကုိလည်းေကာင်း၊ ေကညာချက်အမှတ် (၁၁၂/၂၀၂၀)ြဖင့် အမျိးသား 

လ တ်ေတာ်မဆဲ နယ်များကိလုည်းေကာင်း၊ ေကညာချက်အမှတ်(၁၁၃/၂၀၂၀) 

ြဖင့် တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ် သိုမဟုတ် ြပည်နယ်လ တ်ေတာ် မဲဆ နယ် 

များကုိလည်းေကာင်း၊ ေကညာချက်အမှတ်(၁၁၄/၂၀၂၀)ြဖင့် တုိင်းေဒသကီး 

လ တ်ေတာ် သိုမဟုတ် ြပည်နယ်လ တ်ေတာ် တိုင်းရင်းသားလူမျိး မဲဆ နယ်  

များကိုလည်းေကာင်း ဇွန်လ ၂၉ ရက်စွဲြဖင့ ်သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။

၂။ အဆုိပါသတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ချက်များအရ ယခုှစ်အတွင်း ကျင်းပ 

မည့် လ တ်ေတာ်အသီးသီးအတွက် မဲဆ နယ်များမှာ ြပည်သူလ တ်ေတာ် 

မဲဆ နယ် ၃၃၀ နယ်၊ အမျိးသားလ တ်ေတာ် မဲဆ နယ် ၁၆၈ နယ်၊ 

တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ် သိုမဟုတ် ြပည်နယ်လ တ်ေတာ် မဲဆ နယ် ၆၄၄ 

နယ်ှင့်    တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်   သိုမဟုတ်   ြပည်နယ်လ တ်ေတာ် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးမဲဆ နယ် ၂၉ နယ်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

၃။ ယင်းမဲဆ နယ်ေြမများ     သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ချက်များှင့ ်

လ တ်ေတာ်အလိက်ု မဆဲ နယ်တွင်ပါဝင်သည့ ်နယ်ေြမများစာရင်းအေသးစတ်ိ 

ကိ ုြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ Website ြဖစ်ေသာ www.uec.

gov.mm ှင့် Facebook စာမျက်ှာတိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                                                                သတင်းစ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်

မဲဆ နယ်ေြမများအား ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ေကညာ

မရရှိခဲ့သည့် ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိနယ်အတွင်းရှိ အိမ်ေထာင်စု ၁၀၉၉၅ 

စုအတွက် တစ်အိမ်ေထာင်လ င် ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀  န်းြဖင့် ြပန်လည်ေထာက်ပံ့

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုသိုြပန်လည်ေထာက်ပံ့ေပးရာတွင ်  ရရှိပီးသားသူများ  မပါရှိေစေရး၊ 

အမှန်တကယ်ရသင့်ရထုိက်ေသာသူများအား လက်ဝယ်အေရာက် ေပးအပ် 

ုိင်ေရးအတွက် ယေနနံနက်ပုိင်းက ကရင်ြပည်နယ် လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ဦးသန်ဇင်ေအာင်၊    ြမဝတီခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး  ဦးေတဇာေအာင်၊  မိနယ် 

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဖိးေဇာ်ကိုကိုတိုသည် ြမဝတီမိ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်ရှိ 

အိမ်ေထာင်စုေပါင်း ၁၀၀၀ အတွက ်ေငွကျပ်သိန်း ၁၅၀ ကုိ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် 

ကံဆင့်မိင်ေကျးရာဘုန်းကီးေကျာင်း၌ ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါေထာက်ပံ့ေငွများမှာ    ိုင်ငံေတာ်မှ   ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းြဖစ်ပီး 

စုစုေပါင်းေငွကျပ ်၁၆၄၉၂၅၀၀၀ ကို ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ြမဝတီမိနယ်အတွင်းရှ ိ

ရပ်ကွက်၊  ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများထံသို  ေပးအပ်ထားခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။        

မန်းသန်းေရ ြမင့်(ြပန်/ဆက်)

ချင်းေရ ေဟာ်   ဇွန်  ၂၉

တတ်ုိင်ုငမှံ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့် ြမန်မာ 

ိုင်ငံသား ေနရပ်ြပန်ြပည်သူများသည ်   ကိုးကန်  

ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ  ေလာက်ကုိင်မိနယ်  

ချင်းေရ ေဟာ်မိ  ြမန်မာ-တုတ် ှစ်ုိင်ငံနယ်စပ် 

ဂတ်ိေပါက်မှ ေနစ်ဝင်ေရာက်လျက်ရိှရာ ယမန်ေန  

ညေန ၆ နာရကီ ၃၂ ဦးှင့် ယေန  မွန်းလဲွ ၃ နာရကီ 

၄၈ ဦး စုစုေပါင်းေနရပ်ြပန်ြပည်သူ  ၈၀  ထပ်မံ 

ဝင်ေရာက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါေနရပ်ြပန်ြပည်သူ    ၈၀   တိုမှာ 

အမျိးသား ၃၉ ဦး၊ အမျိးသမီး ၄၁ ဦးတိုြဖစ်ပီး  

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးမှ ၂၅ ဦး၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသ 

ကီးမှ တစ်ဦး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးမှ ေလးဦး၊ မေကွး 

တိင်ုးေဒသကီးမှ ၁၀ ဦး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးမှ 

ေလးဦး၊ ရှမ်းြပည်နယ်မှ ၃၂ ဦးှင့် ရခုိင်ြပည်နယ်မှ 

ေလးဦးတိုြဖစ်ကပီး ၎င်းေနရပ်ြပန်ြပည်သမူျားအား 

ချင်းေရ ေဟာ်မိ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊     ကုသေရး   လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက    

မိအုပ်ချပ်ေရးမှး   ဦးသက်ဦးပိုင်ှင့်   ေကာ်မတ ီ

အဖွဲဝင်များက ေရသန်ဘူးများှင့် ှာေခါင်းစည်း 

များ    အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးြခင်းှင် ့   သက်ဆိုင်ရာ 

တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များသို ြပန်လည်ေရာက်ရိှ 

ေစိုင်ေရးအတွက ်        ယာ်များစီစ်ေပးပီး 

လား  းမိသို   လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ထိသုို ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ဂတ်ိမှ ဝင်ေရာက် 

လာသည့် ေနရပ်ြပန်ြပည်သမူျားအား  ချင်းေရ ေဟာ် 

မိ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်၊    ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီမှ     သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များသို    စနစ်တကျ 

စီစ်လ ဲေြပာင်း ပိုေဆာင်ေပးလျက်ရှိရာ ဧပီ ၃၀ 

ရက်မှ  ယေနအထိ  အမျိးသား   ၆၈၃၄  ဦးှင့် 

အမျိးသမီး ၅၄၉၀ တိုြဖစ်ပီး စုစုေပါင်းေနရပ်ြပန ်

ြပည်သ ူ၁၂၃၂၄ ဦး တိုကို လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပး

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

ချင်းေရ ေဟာ် ြမန်မာ-တုတ် ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်မှ ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ ၈၀ ထပ်မံဝင်ေရာက် စာမျက်ှာ »  ၁၁

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၉၄၅၉ ဦး စံချနိ်တင်ေတွရှိပီး

၃၈၀ ေသဆုံး

စာမျက်ှာ »  ၁၅

စာမျက်ှာ »  ၉

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်

ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချပ်က 

သတင်းထုတ်ြပန်ေကညာချက် ထုတ်ြပန်


