
အုိးစ ု၃၀၀ တိုြဖင့် ဖဲွစည်းထားအပ်ေသာ ဤခ ာကိယ်ုသည် 
အဆန်းတကယ်ြပလပ်ုအပ်ေသာ အုပ်ှင့်တ၏ူ။ နာကျင် 
တတ်ေသာသေဘာရှိ၏။  ယင်းခ ာကိုယ်သည်  ကုန်ဆုံး 
ပျက်စီးြခင်းသို ေရာက်ရ၏။ အမဲတည်ြခင်းသည် မရိှေချ။ 
(ခ ာကိယ်ုသည် ကန်ုဆုံးပျက်စီး၍ အတည်မဲေ့သာသေဘာရိှ 
သြဖင့် မစွဲလမ်း မှစ်သက်အပ်ေချ။)

ဇရာဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၄၇)

အမဲတည်ြခင်းသည် မရှိေချ

၁၃၈၂   ခုှစ်၊     ပထမဝါဆိုလဆန်း     ၉    ရက်၊     တနဂ  ေွေန။                                                                                                            Sunday,       28      June      2020   ၁၀၀၅၇

  မေနက  အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးမှာ  လက်ရှိစိန်ေခ မ ေတွထက်     
အနာဂတ်မှာ ဘယ်လုိဒီကပ်ေရာဂါကီးရဲ အကျိးဆက်ေတွကုိ အေကာင်း 
ဘက်သာေအာင ်လုပ်ိုင်မလဲဆိုတာကိ ုအေလးထားက

  တစ်ကမ ာလုံးက    ဒီလိုပဲေတွးေနကပီး   အေတွးကို   အလုပ်ြဖစ်ဖိုက 
အေရးကီး

  မမိတိိုလိ ုအင်အားမကီးမားလှတဲ ့ိင်ုငတံစ်ိင်ုငအံေနနဲ ကမ ာဇ့ာတ်ခုေံပ မှာ 
ဘယ်လိုလ ပ်ရှားေဆာင်ရက်ရတယ်ဆိုတာကို  အမျိးသမီး၊ အမျိးသား 
အားလုံး စိတ်ဝင်စားေစချင်

Covid ေရာဂါကို ရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်ရာမှာ မိမိတိုိုင်ငံ မျက်ှာမငယ်ရပါေကာင်း
ဒီေဒသရဲအချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင်ိုင်ငံ မဟုတ်ေပမဲ့ စိန်ေခ မ ေတွကို

အခုအထိ ပီြပင်စွာ ရင်ဆိုင်ိုင်ပါေကာင်း ေရးသားေဖာ်ြပ

ိုင်ငံေတာ်၏အတုိင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်က

ုိင်ငံေတာ်၏အတုိင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က မေနက အာဆီယံထိပ်သီးအစည်း 
အေဝး ေဆွးေွးမ ေတကွိ ုCovid ကစိ က လ မ်းမိုးေနတာ မထူးဆန်းပါေကာင်း၊  
လက်ရိှ စန်ိေခ မ ေတထွက် အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိ ုဒကီပ်ေရာဂါကီးရဲ အကျိး 
ဆက်ေတကွိ ုအေကာင်းဘက်သာေအာင် လပ်ုိင်ုမလဆဲိတုာကိ ုအေလးထား 
ကပါေကာင်း၊  တစ်ကမ ာလုံးက ဒီလိုပဲေတွးေနကပီး အေတွးကို အလုပ် 
ြဖစ်ဖိုက အေရးကီးပါေကာင်း။ 

အမျိးသမီးများအေရး  ေဆွးေွးရာမှာလည်း အမျိးသမီးများအေပ  
Covid ရဲ အကျိးသက်ေရာက်မ များ၊ Covid အပီး ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးမှာ 
အမျိးသမီးများက  စသြဖင် ့ ေဆွးေွးသွားပါေကာင်း၊   အမျိးသားိုင်ငံ့
ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးရဲ  အေြပာကိုေတာ ့မိမိသေဘာကျလို  မ ေဝလိုက်ပါ 
ေကာင်း၊  အမျိးသားများဟာ မမိတိို ရေနတဲေ့နရာ၊ ရာထူး၊ အခွင့်အေရးေတဟွာ 
မိမိတိုေတာ်လွန်းလိုပ ဲ  ရတာမဟုတ်၊  အမျိးသားေတွြဖစ်ြခင်းေကာင့်သာ 
ရတာေတွလည်းရှိတာကိ ုသတိမြပမိကဘူးဟူ၍ ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဒါအများကီး စ်းစားစရာြဖစ်ပီး မိမိတို အမျိးသမီးေတွ အလုပ်ကိး 
စားတာ၊ ေတာ်တာဘယ်သူမှ မြငင်းုိင်ပါေကာင်း၊  ယခုအချန်ိမှာ အြမင့်ဆံုး 
ရာထူးေတ ွရရိှထားသအူများစဟုာ အမျိးသားေတဆွိတုာလည်း မြငင်းိင်ုပါ 
ေကာင်း၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှာ ဝန်ထမ်း (၇၀)% ေလာက်ဟာ အမျိး 
သမီးေတြွဖစ်ပါေကာင်း၊    ေနာင်(၁၀)ှစ်ေလာက်ကာရင်   အေြခအေနေတ ွ
ဘယ်လိမုျားေနပါမလဆဲိတုာကိ ုေတွးရပါေကာင်း၊  မမိကိေတာ ့အမျိးသမီး၊ 
အမျိးသား ၅၀% ေလာက်စီြဖစ်ေစချင်ပါေကာင်း၊  ြပည်ပမှာ မိမိတိုိုင်ငံကို 
အမျိးသမီး၊ အမျိးသား အတတူ ူတက်ညလီက်ည ီကိယ်ုစားြပတာ ြမင်ေတွ 
ချင်ပါေကာင်း၊ ိင်ုငကံိကုိယ်ုစားြပရာမှာ၊ ိင်ုငံဝ့န်ကိထုမ်းရာမှာ အမျိးသား 
ေတလွည်း တက်တက်က က ပါေစချင်ပါေကာင်း၊ မမိတိိုလိ ု အင်အားမကီးမား 
လှတဲ ့ိင်ုငတံစ်ိင်ုငအံေနနဲ ကမ ာဇ့ာတ်ခုေံပ မှာ ဘယ်လိလု ပ်ရှားေဆာင်ရက် 

ရတယ်ဆိတုာကိ ုအမျိးသမီး၊ အမျိးသားအားလုံး စတ်ိဝင်စားေစချင်ပါေကာင်း။ 
Covid ေရာဂါကို ရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်ရာမှာ မိမိတိုိုင်ငံ မျက်ှာမငယ်ရပါ 

ေကာင်း၊  ဒီေဒသရဲ အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်ိုင်င ံမဟုတ်ေပမဲ့ စိန်ေခ မ ေတွ 
ကို အခုအထိ  ပီြပင်စွာရင်ဆိုင်ိုင်ပါေကာင်း၊ ဇွန်လကုန်အထိ သတ်မှတ်ထား 
တဲ့ စည်းမျ်းများ  ေြပာင်းေရး၊  ြပင်ေရး၊   ဆက်လက်ထားရှိေရးတိုကိုလည်း 

ယေနြပည်သူေတွကိ ု    အသိေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊    “မေလ ာ့မတင်း 
ေစာင်းကိးညင်းသကဲ့” ဆိုတဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းကို တည်တည်ငိမ်ငိမ ်
ဆက်ပီးေလ ာက်ကရမှာပါ။ ဒီလမ်းခရီးမှာ တစ်ေယာက်ေပ တစ်ေယာက် 
နားလည်မ ၊ စာနာမ ေတပွိုပီး ေပးတတ်သွားမယ်ဆိရုင်ကိ ုအြမတ်ကီးတစ်ခ ု
ပါပဲဟု ေရးသားထားသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

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

အမျိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီမ ှအသိေပးေကညာချက်

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၈ ရက်

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်)

Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါပိုးကူးစက်ပျံှံမ ကို ဆက်လက်ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန ် 

လုိအပ်ပါသြဖင့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖဲွအစည်းများ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများမှ Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တားဆီးေရးအတွက် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေနအထိ ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ြပည်သူသိုပန်ကားချက်၊ အမိန် ၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊  န်ကားချက်များ (ေြဖေလ ာ့/တိုးြမင့်ရန ်လိုအပ်သည့်ကိစ ရပ် 

များမပါ) အား ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဇလူိင်ုလ ၁၅ ရက်ေနအထ ိရက်တိုးြမင့ ်သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ထားပါေကာင်း အသေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၇
ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်က Covid ေရာဂါကိ ုရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်ရာမှာ မိမိတိုိုင်ငံ မျက်ှာမငယ်ရပါေကာင်း၊  ဒီေဒသရဲ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင်ိုင်င ံမဟုတ်ေပမဲ ့စိန်ေခ မ ေတွကို အခုအထိ ပီြပင်စွာ 
ရင်ဆိုင်ိုင်ပါေကာင်း ၎င်း၏ ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်ှာမ ှယေနတွင် ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။ 

COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး အမျးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီမှ အသိေပးေကညာချက်



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

    

မဂ  လာတရား၊ လူမ ကျင့်ဝတ်များှင့်အညီ

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

ြမန်မာိုင်ငံသည် ုပ်ဝတ ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် က ယ်ဝချမ်းသာသည့် ိုင်ငံ 
မဟတ်ုပါ။ သိုေသာ် မဂ  လာတရား၊ ေလာကကျင့်ဝတ်၊ ယ်ေကျးမ ှင့်အည ီ
ကျင့် ကံေနထိုင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာေကာင် ့    စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်း၌ 
က ယ်ဝသည်ဟု ဆုိရမည်ြဖစ်သည်။ သိဂ   ါေလာဝါဒေခ  လူတုိ၏ကျင့်ဝတ် 
များ၊ (၃၈)ြဖာ မဂ  လာတရားများ၊ သဂ  ဟတရားများ၊ ြဗဟ စိုရ်တရားများ 
ှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ကျင့်သုံးကသြဖင် ့ေကာင်းကျိးချမ်းသာများ ြဖစ်ထွန်း 
ေနပါသည်။

မျက်ေမှာက်ကာလ လူေဘာင်ေလာကတွင် ကျင့်သုံးအပ်ေသာ တရား 
များ၊ လမူ ကျင့်ဝတ်များှင့်အည ီလိက်ုနာေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ အကအူည ီ
လိုအပ်သူ၊ အားနည်းေနသူ ြပည်သူတိုအား ေထာက်ပံ့ကူညီေပးလျက်ရှ ိ
သည်။ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကမ ာတစ်ဝန်း ြဖစ်ပွားေနေသာကာလ၌ အများ 
ြပည်သူတို အခက်အခအဲမျိးမျိး ကျေရာက်ေနသြဖင့် တစ်ုိင်ငံလံုးလ မ်း ခံ 
ကာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်၊ ေထာက်ပံက့ညူမီ များကိ ုုိင်ငံေတာ်အစုိးရက 
စ်ဆက်မြပတ် ြပလပ်ုေပးလျက်ရိှသည့်အြပင် အခက်အခရိှဲေသာ ြပည်သ ူ
များကိုလည်း က  အလိုက် ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိသည်။

ြမန်မာုိင်ငံတွင် လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးက  ှင့်ပတ်သက် 
ပီး လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အမျိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမ ံ
ချက်အား ေရးဆွဲပီး ၂၀၁၄ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့ 
သည်။ အားလုံးအကျံးဝင်မ ၊ လမူ ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး လ မ်း ခံိင်ုမ  စနစ် 
တည်ေဆာက်ြခင်း စသည့်အေြခခံမူ သုံးရပ်ကိ ုစီမံချက်တွင် ထည့်သွင်း 
ေရးဆွဲထားသည်။ ထိုအစီအမံများသည ်မဂ  လာတရားေတာ်၊ လူေဘာင ်
ေလာက လူမ ကျင့်ဝတ်များှင့်အည ီေဆာင်ရက်ြခင်း မည်ပါေပသည်။

အဆိုပါစီမံချက်တွင် အဓိက လုပ်ငန်းစ် ရှစ်ခုပါဝင်ပီး ကိုယ်ဝန ်
ေဆာင်မိခင်များှင့် ၎င်းတိုမှေမွးဖွားလာေသာ အသက်ှစ်ှစ်ေအာက် 
ကေလးသူငယ်များအား ေထာက်ပံ့သည့်အစီအစ်၊ လူမ ေရးပင်စင ်
ေထာက်ပံ့သည် ့အစီအစ်များ ပါဝင်သည့်အြပင ်ဘက်စုံလူမ ကာကွယ် 
ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဝန်ေဆာင်မ များကိလုည်း တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာြဖင့် 
ပုံမှန်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  ထိုအြပင် ရင်ခွင်မဲ့ကေလးငယ်များ၊ 
လမ်းမေပ မှ ေလလွင့်ကေလးငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများအား ေငွေကး 
ေထာက်ပံ့ေပးသည့်အစီအစ်၊  လူမ အားမာန်အဖွဲများအား ေငွေကး 
ေထာက်ပံ့ေရး အစီအစ်များ ပါဝင်ပါသည်။

ထိအုစအီစ်များတွင် ကိယ်ုဝန်ေဆာင်မခိင်များှင့် ၎င်းတိုမှေမွးဖွား 
လာေသာ အသက်ှစ်ှစ်ေအာက် ကေလးသငူယ်များအား ေထာက်ပံသ့ည့် 
အစီအစ်သည်  ပထမဆုံးစတင်ေဆာင်ရက်သည် ့  ထူးြခားေသာ  အစီ 
အစ်ြဖစ်ပီး ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးှင့်  ရှမ်းြပည်နယ်တွင် စတင်ေဆာင် 
ရက်ေနပီြဖစ်သည်။    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်  တတိယသုံးလပတ်၊ 
စတတု သုံးလပတ် တိုအတွက် ေထာက်ပံေ့ကး ှစ်ကမ်ိကိေုပါင်းပီး ယခှုစ် 
သဂုတ်လအတွင်း   တစ်ဦးလ င်  တစ်လ  ေငွကျပ ် ၁၅၀၀၀   န်း  စတင် 
ေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

လူမ ဘဝနယ်ပယ်တွင်   မိခင်ှင့်ကေလးများသည ်  ိုင်ငံအတွက် 
အလွန်အေရးကီးသည့် အသိုက်အ မံများြဖစ်သည်။ လူဘဝအစ ရက် 
၁၀၀၀ အတွင်း အာဟာရှင့် ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာလိအုပ်ချက်များ ြပည့်မရီန် 
လိုအပ်သည်။ ကေလးသူငယ်များ၏ ဦးေှာက်ှင့်ခ ာကိုယ် ေကာင်းစွာ 
ဖံွဖိးတုိးတက်ဖုိ လိအုပ်ပါသည်။ ယင်းကိ ုရည်ရယ်၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းပီး 
eာဏ်ရည်ြပည့်ဝေသာ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ ေပ ထွန်းလာေစရန် 
ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ဆင်းရဲွမ်းပါးမ များ ရှိေနဆဲြဖစ်ေသာ ြမန်မာ 
ိင်ုငတွံင် ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့်မခိင်များ၊ ၎င်းတို၏ကေလးငယ်များ ကျန်းမာ 
သန်စွမ်း၍ အာဟာရြပည့်ဝရန ်လိုအပ်ချက်များရှိေနသည်။

အနာဂတ်တွင် ိုင်ငံအတွက် အားထားရမည့် ကေလးငယ်များ 
ရှင်သန်ဖွံဖိးေရးမှာ   အေရးကီးေသာအချက်ြဖစ်ပီး   ယင်းအချက်ကိ ု
လမူ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးက  ဖွင့်လှစ်၍ ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းသည် 
ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်လာေရးအတွက ်         ရင်းှီးြမပ်ှံေပးြခင်းလည်း 
ြဖစ်သည်။ တရားေတာ်အရ ဒကု ေရာက်သကူိ ုကညူေီစာင့်ေရှာက်ေပးြခင်း၊ 
လိုေနသူကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းြဖစ်၍  မဂ  လာတရားှင့်အည ီလူသား 
ေကာင်းကျိးကိ ုေဆာင်ရက်ေပးရာေရာက်ေပသည်။ ယင်းကိ ုကမ ာဘ့ဏ်၏ 
အေထာက်အပံ့ှင့် ိုင်ငံေတာ်၏ ဘ  ာရန်ပုံေငွတိုမှ မ ေဝကျခံေပးြခင်း 
ြဖစ်ပီး ြပည်သူများကလည်း ဝုိင်းဝန်းကူညီ ေဆာင်ရက်ေပးသင့်ေပသည်။

သိုြဖစ်ရာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ စီစ်ေဆာင်ရက်မ ြဖင့် လူမ ဘဝ 
လိုအပ်ချက်အမျိးမျိးတိုကို ြဖည့်ဆည်းကူည ီေဆာင်ရက်ေပးမ များသည် 
သဂိ   ါေလာဝါဒ ေခ  လတူို၏ကျင့်ဝတ်များ၊ (၃၈)ြဖာ မဂ  လာတရားေတာ်များ၊ 
သဂ  ဟတရားများ၊ ြဗဟ စိရ်ုတရားများှင့်အည ီလပ်ုကိင်ုကျင့်သုံးေဆာင်ရက် 
ြခင်းြဖစ်၍ ြမန်မာိုင်ငံသည ်    ေကာင်းကျိးချမ်းသာများ ဖွံဖိးေဝဆာ 
လာမည်ဟ ုယုံကည်ပါသည်။ ။

ေ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

ငါန်းဇွန်မိ၌ ကမ ာ့သစ်ပင်စိုက်ပျိးေရးေနအကိ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိး
ငါန်းဇွန်   ဇွန် ၂၇
ဇူလုိင်လ  ၇  ရက်ေနတွင်  ကျေရာက်မည့်   ကမ ာ့သစ်ပင်စုိက်ပျိးေရးေနအကိ  
သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ုယေနနနံက် ၈နာရတွီင် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  ငါန်းဇွန်မိ 
အဝင်  မိသာ-ငါန်းဇွန်-ေကျာက်တလုံး  ကားလမ်းေဘး ဝဲ/ယာ၌  စုေပါင်း 
စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင်    ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်
ဦးမင်းသိန်း၊ တုိင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ဦးေကျာ်စုိးုိင်၊ မိနယ် 
အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေဇာ်ဝင်း၊   မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ဥက    
ဦးသန်းထွန်းဦးှင့်  ေကာ်မတီဝင်များ၊  မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ အမ  
ေဆာင်အရာရိှ ဦးခင်ေမာင်ခှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီး 
မှး  ဦးစိုးြမင့်တိုသည်  ငါန်းဇွန်မိအဝင်  မိသာ-ငါန်းဇွန်-ေကျာက်တလုံး 
ကားလမ်းေဘး  ဝ/ဲယာ စမ်ိးလန်းစိြုပည်သာယာလှပေစရန်  စန်ိပန်းန၊ီ စန်ိပန်းြပာ၊ 
မည်စည်၊  တည်ပင်ှင့ ်သေြပဘတူပင်  စစုေုပါင်း  အပင် ၁၅၀ ကိ ုသတ်မှတ်ေနရာ 
များ၌  စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                   

သက်ေနာင်ဦး(ငါန်းဇွန်)

လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာ က မ်းကျင်သူများ ကီးကပ်ေရးေကာင်စီ (၁/၂၀၂၀) အစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇
လမဲွူခယံြူခင်းဆိင်ုရာ က မ်းကျင်သမူျား 
ကီးကပ်ေရးေကာင်စ ီ     (၁/၂၀၂၀) 
အစည်းအေဝးကိ ုယမန်ေန  နနံက် ၁၀ 
နာရီတွင်     ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ ်
ချပ်ံုး      ရန်ကုန်သင်တန်းေကျာင်း၌ 
ကျင်းပသည်။

ဝိုင်းဝန်းကူညီ
အစည်းအေဝးတွင်    ြပည်ေထာင်စ ု

စာရင်းစစ်ချပ ်  ဦးေမာ်သန်းက  လူမွဲ 
ခံယူြခင်းဆိုင်ရာ    က မ်းကျင်သူများ 
ကီးကပ်ေရးေကာင်စီကုိ ြပည်ေထာင်စ ု
အစုိးရအဖဲွက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လ 
၂၆ ရက်ေန  အမန်ိေကာ်ြငာစာအမှတ် 
(၂၅/၂၀၂၀)   ြဖင့်    ဖွဲစည်းခဲ့သြဖင့ ်
ေကာင်စီ၏   လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု
ထေိရာက်စွာ   ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် လမဲွူ 
ခယံြူခင်းဆိင်ုရာဥပေဒအရ က မ်းကျင် 
သမူျား မှတ်ပုတံင်လက်မှတ်ထတ်ုေပး
ေရးေကာ်မတီ၊      က မ်းကျင်သူများ 
စည်းကမ်းထန်ိးသမ်ိးေရး    ေကာ်မတ၊ီ 
အကံေပးေကာ်မတ ီ       သိုမဟုတ် 
အမ ေဆာင်ေကာ်မတီှင့်     ုံးအဖွဲ 
ဖဲွစည်းရန်၊ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ ဖဲွစည်း 
ရာတွင်  ဥပေဒပိင်ုးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များ 

အတွက်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ၊ 
ေငွေရးေကးေရးကိစ အတွက် စာရင်း 
ပညာရှင်များ၊   လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
အတွက်    စီးပွားေရးပညာရှင်များ 
ပါဝင်ဖဲွစည်းရန်၊  လမဲွူခယံြူခင်းဆိင်ုရာ 
ဥပေဒတွင် အပိုင်း ၁၁ ပိုင်း ပါဝင်ပီး 
လုပ်ေဆာင်ရမည့ ်    လုပ်ငန်းတာဝန် 
များသြဖင့ ်    အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူည ီ
ေဆာင်ရက်ေပးေစလိုေကာင်း  ေြပာ 
ကားသည်။

အဆိပုါအစည်းအေဝးသို  ကီးကပ် 
ေရးေကာင်စဝီင်များြဖစ်သည့ ်  တရား 
လ တ်ေတာ်ေရှေနများေကာင်စဦက   ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်   ဥက   ၊ 
ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံ ကုန်သည် 
များှင့် စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များ
အသင်းချပ် ဥက   ၊ ေငေွချးသက်ေသခ ံ
လက်မှတ်     လုပ်ငန်းကီးကပ်ေရး 
ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်၊      ြမန်မာိုင်ငံ 
လက်မှတ်ရ     ြပည်သူစာရင်းကိင်ုများ 
အသင်းမှ နာယက၊   ဥက   ှင့် ဘုတ် 
အဖဲွဝင်များ၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့က်မု ဏီ
များ  န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ  န်ကား 
ေရးမှးချပ်တို တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အစည်းအေဝး၌     လူမွဲခံယူြခင်း 
ဆိင်ုရာ က မ်းကျင်သမူျားကီးကပ်ေရး

ေကာင်စီဝင်များက       ြပည်ေထာင်စ ု
စာရင်းစစ်ချပ်အား    ေကာင်စီဥက    
အြဖစ် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခဲ့ကပီး  
လမဲွူခယံြူခင်းဆိင်ုရာ က မ်းကျင်သမူျား 
အသင်းဖွဲစည်းထားရှိမ ကို     အသိ 
အမှတ်ြပကကာ  လမဲွူခယံြူခင်းဆိင်ုရာ 
က မ်းကျင်သူများကိ ု      မှတ်ပုံတင် 
လက်မှတ်   ေဆာလျင်စွာ  ထုတ်ေပး 
ေရးကိစ ရပ်များှင့်    စပ်လျ်း၍ 
ေဆွးေွးကာ   ဦးစားေပးေဆာင်ရက ်
သင့သ်ည့က်စိ ရပ်များကိ ုအကြံပခဲ့က 
ေကာင်း သိရသည်။         

သတင်းစ်

ထားဝယ်ခိုင် သရက်ေချာင်းမိနယ်၌
ြမစိမ်းေရာင် ငါးက   ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ထားဝယ်   ဇွန်   ၂၇
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ထားဝယ်ခုိင် သရက်ေချာင်းမိနယ် ေအာက်သရက်
ေချာငး်ေကျးရာြမစိမး်ေရာင် ေချးေငွေကာ်မတီမှ စီမံကိန်း ေလးှစ်ြပည့်၍ 
အတိုးရေငွ ၁၂၄ သိန်းေကျာ်၏ ၅၀ ရာခိုင် န်းအား မူလေကျးရာကမ်းေြခလမ်း 
အလျား ေပ ၅၀၀၊ အကျယ် ၁၂ ေပ ေကျာက်ကီးစီလမ်းြမင့်တင်ြခင်း လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ကို    သရက်ေချာင်းမိနယ ်   ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှးှင့ ်
ေကျးရာြမစိမ်းေရာင်ေကာ်မတီဝင်များက    ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ   စီမံကိန်း 
လက်စွဲစာေစာင်ပါ   န်ကားချက်များှင့်အည ီ  ေဆာင်ရက်ထားမ   ရှိ၊ မရှိ 
စစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။                                                                          သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလ င် အဓိက

အေြခခံပညာေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်မ ှင့်စပ်လျ်းသည့် ညိ  င်းေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၇
အေြခခံပညာေကျာင်းများ  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန ်   စီစ် 
ေဆာင်ရက်မ ှင့်   စပ်လျ်းသည့်   ညိ  င်းေဆွးေွးပွဲကိ ု 
ယမန်ေန ညေန ၃ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ် ပညာေရးဝန်ကီး  
ဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  
ေဒါက်တာမျိးသိမ်းကီးက    အေြခခံပညာေကျာင်းများ 
ြပန်ဖွင့်ြခင်းသည ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ သင်ယူမ  
အခွင့အ်လမ်းမဆံုး းံေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊  
အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းများကုိ ဇူလုိင် ၂၁ ရက် 
တွင်  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်ြပင်ဆင်လျက်ရှိရာ  ကျန်းမာ၍ 
ေဘးကင်းလုံ ခံေသာ    သင်ယူမ ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်း 
ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရးအတွက ်  အဆင့်ဆင့်တာဝန်ရှိသူများ 
အေနြဖင့် ေြမြပင်တွင်ေဆာင်ရက်ေနကသည့ ်  ေကျာင်း၊  
ေကျာင်းအပ်ုများှင့ ်ဆရာ ဆရာမများအား အခမဲပ့ညာေရး  
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အရ    စာသင်ခန်း၊    စာသင်ခုံ၊ 
ေကျာင်းသုံးဖတ်စာအပ်ု၊ ဗလာစာအပ်ုများေရာက်ရိှမ ၊ ေရှင့်  
ဆပ်ြပာ၊ လက်ေဆးဂျယ်၊ သန်စင်ခန်း၊ ေကျာင်းသားဦးေရ 
အရ   ြဖန်ေဝမည့ ်  ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းကိရိယာ၊  ြပင်ဆင ်
ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊   ြပန်လည်အသုံးြပိုင်ေသာ 
အဝတ်ှာေခါင်းစည်း၊ မျက်ှာကာ၊ ပပီအီီး(PPE)အရန်ခန်း၊ 
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ     အသိပညာေပးြခင်းသင်တန်း၊ 
သင်ကားသင်ယူမ နည်းလမ်းဆိုင်ရာ  သင်တန်းေပးြခင်း၊  
ပညာသင်ှစ်ကာလ စာသင်ချန်ိ၊ စာသင်ခန်း၊ စာသင်ခံုတုိအရ 
အနည်းဆံုးရိှသင့်ေသာ ဆရာဦးေရ၊ သင်ယတူတ်ေြမာက်မ  
ေကာင်းမွန်ေစမည့ ်သင်ိုး န်းတမ်းှင့ ်အကြဲဖတ်စစ်ေဆး  
ြခင်း  စသည့်လိုအပ်ချက်များ၊  အခက်အခဲများကို  ကူညီ 
ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးကရမည ်     ြဖစ်ပါေကာင်း၊  
အေြခခံပညာဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်  ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ  
ကာကွယ်၊ တားဆီး၊ ထန်ိးချပ်ေရးအတွက် ကျန်းမာေရးှင့်  
အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့်ပူးေပါင်း၍   မိဘ၊   ဆရာ၊        
ေကျာင်းသားများှင့် ေကျာင်းကားများ လိုက်နာရမည့ ်
အချက်များကိ ုအသေိပးြဖန်ေဝပီးြဖစ်၍ စနစ်တကျတာဝန် 
ခွဲေဝပီး အဆင့်ဆင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး အေရးကီးပါ 
ေကာင်း၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်  ဝင်ေငွနည်း၍ 

အခက်အခဲရှိေသာ  မိသားစုများမ ှ  ေကျာင်းသားလူငယ ်
များအား  ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကးေထာက်ပံ့ြခင်းတိုကိ ု
တုိးြမင့်ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ေကျာင်းများ 
ြပန်ဖွင့်ချနိ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်တားဆီးေရး၊ 
ေကျာင်းအပ်ှံေရးလုပ်ငန်းစီမံချက်များှင့်အည ီေကျာင်း 
အပ်ံှေရးသတီင်းပတ်များကိ ုကျင်းပသွားရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
အေြခခံပညာေကျာင်းများ ြပန်လည်မဖွင့်မီ  ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ကိတင်စီစ် 
ေဆာင်ရက်ထားမ များကိလုည်း စစိစ်ချက်မှတ်တမ်းများြဖင့ ်
စီမံြဖည့်ဆည်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
စကားဝုိင်းေဆွးေွးပဲွများ၊ အသိပညာေပး ေဆာင်းပါးများ 
ြဖင့်လည်း  အသိေပးေဆာင်ရက်ြခင်းတိုကို    ကိတင် 
ေဆာင်ရက်ထားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊    ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသူများ   အရည်အေသွးရှိေသာ  ပညာသင်ယူခွင့ ်
ရရှိေရး  အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း  ေဆာင်ရက်သွားကရ  
မည်ြဖစ်ေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   ဒုတိယဝန်ကီး    ဦးဝင်းေမာ်ထွန်းက        
ေကျာင်းဖွင့်ချနိ်တွင်ေဆာင်ရက်မည့ ်   ပညာေရးလုပ်ငန်း 

စီမံချက်များအတိုင်း ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက်ိုင်ေရးှင့်
စပ်လျ်း၍ ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ
ယင်းေနာက်  အေြခခံပညာေကျာင်းများ ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ချန်ိတွင် ေဆာင်ရက်မည့်ပညာေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်း 
များှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေြခခပံညာဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှး 
(စီမံ) ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်းစိုးက   စီမံဌာန၏ေနာက်ဆုံး 
ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ေငွစာရင်း) 
ေဒ သစ်သစ်ခုိင်က ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်ှစ် ေကျာင်းဖွင့် 
အမီ ဘ  ာဌာန၏ ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ၊ ဒုတိယ န်ကားေရး 
မှး(အင်/ယာ) ဦးစည်သူြမင့်က  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ် 
တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် စက်ပစ ည်းဝယ်ယူေရး 
လုပ်ငန်းများအတွက ် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အလိုက ်
ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊  န်ကားေရးမှး(ပညာ) ေဒါက်တာ 
တင်ယုယုေအးက   ေကျာင်းများြပန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့ ်
အချနိ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်တားဆီးေရးှင့ ်
ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးတိုင်း     ေကျာင်းအပ်ှံေရး 
သီတင်းပတ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊   ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

(ေကျာင်းသားေရးရာ) ဦးကိကုိေုဌး က ေကျာင်းများြပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်ချနိ်တွင်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေရးှင့ ်
ပတ်သက်၍  မဘိ၊ ဆရာ၊ ေကျာင်းသားများ၊ ယာ်ေမာင်းများ၊ 
ယာ်ေနာက်လိုက်များ   လိုက်နာရမည့်အချက်များအား 
လည်းေကာင်း၊  န်ကားေရးမှး(စီမံကိန်းများကီးကပ ်
အကဲြဖတ်) ဦးေအးလွင်က  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ် 
တားဆီးေရးှင့် လံု ခံေဘးကင်းစွာ အေြခခံပညာေကျာင်း 
များ  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊  ပင်မ 
ေကျာင်းှင့် အေြခစုိက်ေကျာင်းများ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ 
ေြဖေလ ာ့မ အစီအစ်များ၊    ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 
(သင်ကား)  ေဒ ချိချိဝင်းက   ဒသမတန်း(Grade-11)
သင်ိုးေဟာင်းှင့်  ဒသမတန်း(Grade-10) သင်ိုးသစ ်   
သင်ိုး န်းတမ်းများ    ညိ  င်းသင်ကားြခင်း(မူကမ်း)၊ 
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး (ကီးကပ်အကဲြဖတ)်  ေဒ သင်း 
ုုစိန်က အေြခခံပညာအထက်တန်းဆင့် ပီးေြမာက်ေကာင်း 
လက်မှတ်ေပးအပ်မည့်အေြခအေနများ၊    အေြခခံပညာ 
ေကျာင်းများ၊ ံုးများ ကီးကပ်အကဲြဖတ်ြခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်း 
များှင့် တတ်ေြမာက်မ စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ 
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(စီမံကိန်း)   ဦးခင်ေအာင်ရီက 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာလအတွင်း လတ်တေလာ ေဆာင်ရက် 
ချက်ှင့်  စီမံကိန်းပါ  ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်မ ၊  
 န်ကားေရးမှး(နယ်စပ်ေရးရာ) ေဒါက်တာ ဥမ ာသန်းက 
တိုင်းရင်းသားဘာသာစာေပများ  သင်ကားသင်ယူေနမ  
ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များ၊  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 
(ပုဂ လိက/ေကျာင်းြပင်ပ)  ဦးေကျာ်မိုးထွန်းက ကိုယ်ပိုင ်
ေကျာင်းေရးရာကစိ ရပ်များ၊  ဒတုယိ န်ကားေရးမှး (ြပပဲွ၊ 
ပိင်ပွဲ) ဦးခင်ေမာင်ေကျာ်က  ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲ၊  စာကည့်တိုက ်
ှင့်ပတ်သက်ေသာ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ဒုတိယ 
 န်ကားေရးမှး(လ တ်ေတာ်)    ဦးေဇာ်ထွန်းေအာင်က        
လ တ်ေတာ်ေရးရာကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ လည်းေကာင်း 
ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက်  န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် တက်ေရာက် 
လာသမူျားက  ေဆွးေွးတင်ြပကပီး ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
က လိအုပ်သည်များ ြပန်လည်ေဆွးေွး၍ မှာကားခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။                                                   သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ
အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကိ ု၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ေှာင်းပိုင်းတွင ်  ကျင်းပေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယေနအချနိ်ကာလသည် ကမ ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်−၁၉ ေရာဂါ 
ြဖစ်ပွားလျက်ရိှပီး ြမန်မာိင်ုငတွံင်လည်း  ကိဗုစ် − ၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံြခင်းမှ 
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက ်  အားလုံးဝိုင်းဝန်းကိးစားေနသည့်အချနိ ်
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်ကိ ု 
လက်ရှိြဖစ်ေပ ေနသည့်  ကိုဗစ် − ၁၉ ေရာဂါ  ထိန်းချပ်ိုင်မ အေပ   မူတည်ပီး 
သတ်မှတ်ေကညာေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွလုပ်ငန်းစ်များ 
အရ သက်ဆိုင်ရာလ တ်ေတာ်အလိုက်  မဲဆ နယ်များ  သတ်မှတ်ေကညာပီး 
သည်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်ကိ ုသတ်မှတ်ေကညာေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ ယေနအထိ  ိုင်ငံေရးပါတီ  ၉၇ ပါတီရှိပီြဖစ်ပီး  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 
အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ြပည်ေထာင်စ ု
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်  ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်  ေတွဆုံိုင်ေရးကိ ု
အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊    ိုင်ငံေရးပါတီများအေနြဖင့ ်         
ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့်  ေတွဆံုသည့်အခါမှသာ စု ပံတင်ြပ 
ေနရြခင်းမျိးထက် ပါတီများက တင်ြပလိုသည်များကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ 
တင်ြပုိင်ေစရန် ရည်ရယ်၍ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အသီးသီးတွင် ုိင်ငံေရး 
ပါတီများ၊ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မ ှ
တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များပါဝင်သည့်  ေတွဆုံပွဲများကို  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါ 

ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်ိုင်ငံေရးပါတီများ
ှင့်ေတွဆုံရန် စီမံေဆာင်ရက်ေနဆဲအချနိ်တွင် ိုင်ငံေရးပါတ ီ၃၀ ပါဝင်ေသာ 
အစုအဖွဲက ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သို ေမးခွန်း ၁၂ ခု ေမးြမန်း 
လာခဲ့ပါေကာင်း၊    ထိုေမးြမန်းချက်များှင့်စပ်လျ်း၍   ပါတီ  ၃၀ သာမက 
ကျန်ေသာ ုိင်ငံေရးပါတီများလည်း သိသင့်သိထုိက်ေသာ အချက်များြဖစ်သည့် 
အတွက် ယခုက့ဲသုိေသာ ေတွဆံုပဲွတွင် ချြပေဆွးေွးေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ယခုေတွဆုံပွဲသည်  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ ေရးေကာက်ပွ ဲ
အကိကာလ   အစီအစ်တစ်ရပ်အေနြဖင့်  မူလစီစ်ထားသည့်အတိုင်း 
ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည်    မိမိတိုေဆာင်ရက်ရသည့ ်
ေရးေကာက်ပွဲများကိ ု ယခင်ကျင်းပပီးစီးခဲ့သည့ ် ေရးေကာက်ပွဲများထက ်ပိုမို 
ေကာင်းမွန်ေအာင ်ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်ပါေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်အေထွေထွ 
ေရးေကာက်ပွဲကိ ုစံ(၅)ချက်ြဖင့ ်  ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်ကိုလည်း  အားလုံးသို 
အသေိပး ထတ်ုြပန်ထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွ တစ်ကမ်ိထက်တစ်ကမ်ိ 
ပုိမုိေကာင်းမွန်ေစေအာင် ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ တက်ေရာက် 
လာကသည့် ုိင်ငံေရးပါတီများအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပဲွတွင် တူညီေသာအခွင့် 
အေရးများရရိှေစရန် တည်ဆဥဲပေဒ/ နည်းဥပေဒများှင့အ်ည ီသမာသမတ်ကျကျ 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊      ိုင်ငံေရးပါတီများအေနြဖင့်လည်း 
အများြပည်သတူိုက ပါတအီေပ တွင် ယုံကည်မ ရိှ၍ မမိတိိုပါတမှီ ကိယ်ုစားလှယ် 

များ ေရးချယ်ြခင်းခံရသည့ ်  ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုအြဖစ ်  မှတ်ေကျာက်တင်ခ ံ
ိုင်ေအာင်  ကိးစားေပးကရန ်  ေမတ ာရပ်ခံလိုပါေကာင်း၊   ြပည်ေထာင်စု 
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည ်   ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကိ ု
လွတ်လပ်တရားမ တ၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိပီး အများယုံကည်လက်ခံသည့ ်
ေရးေကာက်ပဲွြဖစ်ေစ၍ ေရးေကာက်ပဲွရလဒ်ှင့ ်ြပည်သူဆ တစ်ထပ်တည်းကျ 
ေစရန်ဆိုသည့်   စံများှင့်အည ီ  စီမံေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ဦးြမင့်ိုင်က 
ြပည်ေထာငစု် က့ံခိုငေ်ရးှင့် ဖံွဖိးေရးပါတီအပါအဝင ်ိုင်ငံေရးပါတ ီ၃၀ တိုက 
ေပးပုိေမးြမန်းထားသည့် ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာ ေမးခွန်း(၁၂)ချက်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 
ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က  ကိဆိုပါေကာင်းှင့်  ေမးြမန်းချက် 
များအား တက်ေရာက်လာသည့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျားလည်း သရိှိိင်ုေစရန်အတွက်  
ရှင်းလင်းေဆွးေွးေြဖကားခဲ့သည်။

ထိုေနာက် ေတွဆုပဲွံသို တက်ေရာက်လာသည့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား၏ အကြံပ 
တင်ြပချက်များှင့်  ေမးြမန်းချက်များအေပ    ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 
ေကာ်မရှင်ဥက    ှင့ ်ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲသ့ည်။

ယင်းေနာက်  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက   က  နိဂုံးချပ် 
စကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။                            

           သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနား၌
အေြခခံေရှးဦးြပစုြခင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေရးှင့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရး 

အသိပညာေပးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၇
ြမန်မာိင်ုငံကက်ေြခနအီသင်း ိင်ုငတံစ်ဝန်းမှ ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအားရှင် 
များသည် သဘာဝေဘးအ ရာယ်  ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများ၊ ေရာဂါကာကွယ် 
ေရးလုပ်ငန်းများ၊ လူမ ကုဏာလုပ်ငန်းများ၊ ေရှးဦးြပစုြခငး်လုပ်ငန်းများတငွ ်
ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်သူလူထုှင့်အတူ ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ေနြပည်ေတာ်ကက်ေြခနီကီးကပ်မ ေကာ်မတီှင့် ပျ်းမနားမိရှိ  ပညာ့ 
ပန်းတုိင် ကုိယ်ပုိင်အထက်တန်းေကျာင်းတုိ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေသာ အေြခခံ 
ေရှးဦးြပစုြခင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးှင့ ် သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးသင်တန်းကိ ုယေနတွင် ပညာ့ပန်းတိုင်ကိုယ်ပိုင ်
အထက်တန်းေကျာင်း၌ ဖွင့်လှစ်သည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို ေနြပည်ေတာ် ကက်ေြခနီကီးကပ်မ ေကာ်မတီဥက    
ဦးေအာင်ချိ၊ ဒုတိယဥက    ေဒ ြဖြဖြမင့်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ၊ ပညာ့ပန်းတိုင် 
ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်းထူေထာင်သူ      ဦးေကာင်းထက်ေအာင်၊ 
ေကျာင်းအုပ်ကီး ဦးစိုးလ  င်ှင့် ဆရာ ဆရာမများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

အဆိပုါ သင်တန်းကိ ုဇွန်၂၇ ရက်မှ၂၈ ရက်အထ ိှစ်ရက်တာ သင်ကားပိုချ 
သွားမည်ြဖစ်ပီး သင်တန်းသို ပညာ့ပန်းတိုင် ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်းမ ှ
ဆရာ ဆရာမ ၃၀ တက်ေရာက်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ ဝင်းေအာင်(MRCS) 



ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၇

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး 
ဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးအန်ုးဝင်းသည် ယေန    နနံက် 

ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်-  

တပ်ကုန်း   အမှတ်(၁)လမ်းမကီးေဘး    ဖိုးေဇာင်းေတာင် 
ကိးဝိုင်းအတွင်း သစ်ေတာလုပ်ငန်းများ၊ ေနြပည်ေတာ်- 

ကြံပားလမ်း ငလိက်ုကိးဝိင်ုးအတွင်း ေဆာင်ရက်ထားေသာ  
သစ်ေတာလုပ်ငန်းများှင့ ်  ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း  ငလိုက် 

ဆင်စခန်းတိုအား ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ေရှးဦးစွာ  ေနြပည်ေတာ်-တပ်ကုန်း  အမှတ်(၁) 

လမ်းမကီးေဘး  ဖိုးေဇာင်းေတာင်ကိးဝိုင်းတွင ်   ၂၀၂၀ 
ြပည့ှ်စ် မုိးရာသီတွင် စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရးအတွက် စိက်ုပျိး 

မည့ ်စိက်ုခင်းေြမေနရာ ြပြပင်ထားရိှမ အား ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။   ထိုသိုစစ်ေဆးရာတွင်    သစ်ေတာဦးစီးဌာန 
 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများက    လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ များအား ရှင်းလင်းြပသရာ ြပည်ေထာင်စ ု
ဝန်ကီးက ေရတိုက်စားိုင်သည့ ်ေနရာများတွင် ဗာတီဗာ 

ြမက်များ   ကိတင်စိုက်ပျိးထားရှိမ ၊  ဝါးမျိးများ ကိတင် 

စိက်ုပျိးထားရိှမ ကိ ု စစ်ေဆးသည်။   ဗာတဗီာြမက်များအား  
ထပ်မစံိက်ုပျိးရန်ှင့ ်စိက်ုပျိးရန်အတွက် ြပင်ဆင်ထားသည့်  
သစ်မျိးများအား အသင့်ြပင်ဆင်ထားရန်မှာကားသည်။

ယင်းေနာက်         ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ်-တပ်ကုန်း  အမှတ်(၁)  လမ်းမကီးေဘးရှ ိ

၂၀၁၆ ခုှစ် မိုးရာသီ၊ ၂၀၁၇ ခုှစ် မိုးရာသီ၊ ၂၀၁၈ ခုှစ် 

မိုးရာသီ၊ ၂၀၁၉ ခုစှ ်မိုးရာသီတိုတွင ်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး 

အတွက် စိက်ုပျိးထားရိှခဲေ့သာ  စိက်ုခင်းရှင်သန်ေအာင်ြမင်မ  
များှင့် စုိက်ခင်းအတွင်း ဝါးမျိးစိတ်များ ြဖည့်စွက်စုိက်ပျိး 

ထားရှိမ အား ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ေနြပည်ေတာ်- 
ကံြပားလမ်း   ငလိုက်ကိးဝိုင်းအတွင်းရှ ိ  ၂၀၁၈   ခုှစ်  

စီးပွားေရးက န်းစိုက်ခင်းဧက    ၁၅၀ှင့်  ၂၀၁၉   ခုှစ်  

စီးပွားေရးက န်းစိုက်ခင်းဧက  ၁၅၀  တိုတွင် ေပါင်းသင ်

ရှင်းလင်းြခင်းလုပ်ငန်း  ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ှင့်   စိုက်ခင်း  

အတွင်း Pot Tube ြဖင့ ်စိက်ုပျိးထားေသာ က န်းပျိးပင်များ 
စမ်းသပ်စိုက်ပျိးထားရှိမ အား ကည့် စစ်ေဆးသည်။ Pot  

Tube ြဖင့်   စမ်းသပ်စိုက်ပျိးထားေသာ   က န်းပင်များ၏  
ကီးထွားမ ကိ ုမှတ်တမ်းြပစထုားရန်၊ နယ်နမိတ်ိ စနစ်တကျ  

သတ်မှတ်ထားရန်ှင့်    ေပါင်းသင်ရှင်းလင်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပင်ပူး/ ပင်ခွများ စနစ်တကျ ကုိင်းချိင် 
ရန် မှာကားသည်။

စနစ်တကျထိန်းသိမ်း

ဆက်လက်၍   ြမန်မာိုင်ငံ   ေကျာက်မျက်ရတနာ 
လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ကူညီပ့ံပုိးေငွြဖင့်  တည်ေထာင်  

သည့် ၂၀၁၉ ခုှစ် ေဂဟစနစ်ြဖည့်တင်းေရးစိုက်ခင်းဧက   

၁၀၀ တွင် အပင်များ ရှင်သန်ေအာင်ြမင်ေနမ ှင့်   ၂၀၂၀  
ြပည့ှ်စ် ေဂဟစနစ်ြဖည့တ်င်းေရးစိက်ုခင်းဧက ၁၀၀  တွင်  
စိုက်ပျိးပီးစီးမ အား   စစ်ေဆးသည်။   စိုက်ခင်းရှင်းလင်း 

ေဆာင်တွင်     သဘာဝေတာှင့်      စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန 

 န်ကားေရးမှးက  ေဂဟစနစ်ြဖည့တ်င်းေရး  စိက်ုခင်းများ  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးအုန်းဝင်း ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်း သစ်ေတာလုပ်ငန်းများှင့် သစ်လုပ်ငန်းဆင်စခန်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ အား ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက စုိက်ခင်းအတွင်း စုိက်ပျိးထားသည့် ပျိးပင်များ  
ရာ န်းြပည့်ရှင်သန်ေစေရးအတွက်    ေသပင်များအား 

ပျိးပင်ကီးများြဖင့ ် ြပန်လည်ဖာေထးရန်၊  စာရင်းဇယား 
များအား စနစ်တကျြပစုထားရန်၊ လုပ်ငန်းသုံးရန်ပုံေငွ  

သုံးစဲွမ များအား မှတ်တမ်းြပစထုားရန်၊ လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်း 

များှင့် ုံးအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများအား စနစ်တကျ  
ထိန်းသိမ်းထားရန ်မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ြမန်မာ့သစ် 
လပ်ုငန်း ငလိက်ုစခန်းသာ ဆင်ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး  

စခန်းရှိ   ေတာတွင်းြဖတ်ေလ ာက်လမ်းေဆာက်လုပ်ရန ်

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍  အေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက ်

ထားရိှမည့အ်ေြခအေနအား လှည့လ်ည်စစ်ေဆးခဲရ့ာ ြမန်မာ ့ 
သစ်လုပ်ငန်း အေထွေထွမန်ေနဂျာှင့်  တာဝန်ရိှသူများက 

ေတာတွင်းြဖတ်ေလ ာက်လမ်း၊    ကမ်းေြခေလ ာက်လမ်း၊ 

ေရေပ ေဗာတံတားှင့်     ေတာတွင်းြဖတ်ေလ ာက်လမ်း 

အတွင်းပါဝင်သည့ ်   ကိးတံတား၊   ေြမာင်ေကျာ်တံတား  

အမှတ်(၁)၊  (၂)တို  ေဆာင်ရက်ထားရှိမ အေြခအေနအား  
ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။  ထိုေနာက် ငလိက်ုဆင်စခန်းအတွင်းရိှ 

ဆင်များအား ဆင်စာေက းြခင်းှင့အ်မှတ်တရ သစ်ပင်များ 
စိုက်ပျိးေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                 

သတင်းစ်

ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေကျာ်လင်း ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးရှ ိ ေရ ေလာင်းတံတား၊ ဝါးခယ်မကိးတံတားများ 

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့ ်ပုသိမ်တံတားအမှတ်(၂) တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး 

ဆည်ေရကို စနစ်တကျ အကျိးရှိစွာသုံးစွဲသွားရန် အသိေပး  းေဆာ်ချက်

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ တည်ေဆာက် 
ထိန်းသိမ်းထားေသာ ေရေလှာင်တမံ၊ ေရလ ဲဆည်၊ ေရထိန်းတံခါးအပါအဝင် ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ်များတွင ် သိုေလှာင် 

ထားရှိေသာေရများကိ ု  ေဒသအလိုက် စိုက်ပျိးေရ၊ ေသာက်သုံးေရလိုအပ်မ များအတွက်  စနစ်တကျ  စီမံေဆာင်ရက ်
ေပးေဝလျက်ရိှပါသည်။ ထိုကဲ့သို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာတွင် ဆည်တစ်ခုချင်းစီအလုိက် ေရေပးေဝုိင်မည့် ေရပမာဏ 

များကိလုည်း ဌာနမှ ထတ်ုြပန်ေကညာသွားမည်ြဖစ်သည့အ်ြပင် စိက်ုခင်းအတွင်း ေရစမီခံန် ခဲွမ  လပ်ုငန်းများကိလုည်း 

ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွ (WUG)များှင့အ်တ ူ“ပူးေပါင်းပါဝင်ဆည်ေြမာင်းစနစ်” ြဖင့ ်  လက်တဲွေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါ 

သည်။ အားလံုးေသာ ေရသံုးစဲွသူေတာင်သူများအေနြဖင့်လည်း ဆည်ေရကုိ စနစ်တကျ အကျိးရိှစွာသံုးစဲွရန်  ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်  ေရေလလွင့်ဆုံး ံးမ နည်းပါးကာ  မိုးရာသီကာလအတွင်း စိုက်ပျိးေရှင့ ်ေသာက်သုံးေရ 
လိုအပ်ချက်များကို ထိေရာက်စွာ ေပးေဝစီမံသွားိုင်မည်ြဖစ်သည့်အတွက် ေတာင်သူများအားလုံး အထူးအေလး 

ထားပီး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။          

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၇

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး    ေဒါက်တာေကျာ်လင်းသည ်

ယမန်ေန   ညေနပိုင်းတွင်   ပန်းတေနာ်-ေရ ေလာင်း- ဝါးခယ်မလမ်းေပ ရှိ 
ေရ ေလာင်းတတံား အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းခွင်သုိေရာက်ရိှရာ ပင်မတတံား 

ေပ တွင် တတံားဦးစီးဌာနမှ ေခတ  န်ကားေရးမှးချပ်    ဦးေနေအာင်ရြဲမင့ှ်င့ ်  

တာဝန်ရိှသူများက    တံတားအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ယင်းေနာက် ဒတုယိဝန်ကီးက လပ်ုငန်းခွင်အား လိက်ုလံကည့် စစ်ေဆးပီး  
မိုးတွင်းကာလြဖစ်၍ လပ်ုငန်းခွင်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး သတထိားေဆာင်ရက် 

ကရန် မှာကားသည်။  ေပ  ၁၉၀၀ အရှည်ရှိ ေရ ေလာင်းတံတားသည ်ယခင် 

ကိးဆိုင်းတံတားအေဟာင်း၏ အေပ ထည်များအား  ြပန်လည်ဖျက်သိမ်း၍  

သံကူကွန်ကရစ်တံတား  ေရလည်တိုင ် ှစ်တိုင် အသစ်စိုက်ထူပီး Steel Box  

Girder  များတပ်ဆင်၍ ှစ်လမ်းသွား သံကူကွန်ကရစ်ကမ်းခင်းများအြဖစ ်
အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းြဖစ်ရာ ယခှုစ်  တံတားတစ်စင်းလံုး၏  ၈၆ ရာခိင်ု န်း ပီးစီး 

ေနပီ ြဖစ်သည်။
၉၆ ရာခိုင် န်းပီးစီး

ထုိေနာက် ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည် ဝါးခယ်မတံတား အဆင့်ြမင့်တင် 

ြခင်း လုပ်ငန်းခွင်  ရှင်းလင်းေဆာင်သိုေရာက်ရှိရာ  တံတားအထူးအဖွဲ(၁၅)မှ  
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး (မိြပ) ဦးရဲိုင်ဦးက  တံတားအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း 

လုပ်ငန်း  စီမံချက်ှင့် ပီးစီးမ အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပီးေနာက ်  

တတံားလပ်ုငန်းခွင်အား   လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးခဲသ့ည်။   ဝါးခယ်မတတံား 

သည်   ေပ  ၃၀၂၀ အရှည်ရိှပီး ယခင်ကိးဆုိင်းတံတား၏ အေပ ထည်များအား 

ြပန်လည်ဖျက်သိမ်း၍ သံကူကွန်ကရစ် ေရလည်တုိင် ှစ်တုိင် အသစ်စုိက်ထူပီး 
Steel Box Girder များတပ်ဆင်ကာ ှစ်လမ်းသွား သကံကွူန်ကရစ် ကမ်းခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ကာ  အဆင့်ြမင့်တင်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ  တံတားတစ်စင်းလုံး၏  
၉၆ ရာခိုင် န်း  ပီးစီးေနပ ီြဖစ်သည်။

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ဒတုယိဝန်ကီးှင့ ်ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး လ ပ်စစ်၊ 

စွမ်းအင်၊ စက်မ လက်မ ှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး ဦးဝင်းေဌးတုိသည်  

ပုသိမ်တံတားအမှတ(်၂) တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းသို ေရာက်ရှိခဲ့ရာ  တံတား 
ရှင်းလင်းေဆာင်တွင ်   တံတားအထူးအဖွဲ(၁၆)မှ     န်ကားေရးမှး(မိြပ) 
ေဒ သစ်သစ်ေအာင်က တံတားတည်ေဆာက်ပီးစီးမ များအား Power Point 
ြဖင့ ် ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပီး ဒတုယိဝန်ကီးက တတံားလပ်ုငန်းခွင်အား  လှည့လ်ည်  

ကည့် စစ်ေဆးသည်။ ယင်းေနာက် ကိးတင်းအားများ တိင်ုးတာသည့ ်လပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ပီး ရရှိလာေသာ အချက်အလက်များအား  ဒုတိယဝန်ကီး၊ 
တတံားဦးစီးဌာန ေခတ  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ် တာဝန်ရိှသမူျားက  ေဆွးေွး 

ဆုံးြဖတ်ေပးပီး တံတားကီးအား  Periodic and  Routine  Maintenance 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မည့ ် အစအီစ်ှင့ ်လုံ ခံေရးအစအီစ်များကိ ုဧရာဝတတီိင်ုး 
ေဒသကီး  လ ပ်စစ်၊ စွမ်းအင်၊ စက်မ လက်မ ှင့ ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဌးှင့ ်ညိ  င်းဆုံးြဖတ်ေပးခဲ့ကသည်။   
ပုသိမ်တံတားအမှတ်(၂)သည်  ေပ  ၂၃၈၀   အရှည်ှင့်    ၂၈ ေပ အကျယ်  

ှစ်လမ်းသွားတံတားြဖစ်ပီး   တံတားကီး   ပီးစီးသွားပါက  ပုသိမ်မိေပ မှ 

ြပည်သူှင့ ်စိန်ကုန်းဘက်ကမ်းမ ှ  ြပည်သူများ  အချနိ်တိုအတွင်း    ြဖတ်သန်း 

သွားလာိုင်မည ် ြဖစ်သကဲ့သို ပုသိမ်မိ၏တစ်ဖက်ကမ်း စိန်ကုန်းတွင်လည်း  

မိြပအမ်ိရာများ ဖံွဖိးလာုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။                  သတင်းစ်

 ဇွန်    ၂၈၊  ၂၀၂၀



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဓမ ာစရိယစာေမးပွဲှင့ ်ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွ ဲအချနိ်စာရင်း
   ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၆ ရက်၊ ေသာကာေနမ ှ

 ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၁၃ ရက်၊ ေသာကာေနအထ ိ
 ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်ေနမှ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ရက်ေနအထိ၊ 

  ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၁၁  ရက်၊ ဗုဒ ဟူးေနမှ 
 ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း ၃ ရက်၊  ဗုဒ ဟူးေနအထိ 
 ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်ေနမှ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက်ေနအထိ၊ 
 (၁၉-၇-၂၀၂၀  ရက်ေန ) အာဇာနည်ေနနားရက်

ဓမ ာစရိယစာေမးပွဲကျင်းပမည့် အချနိ်ဇယား ထုတ်ြပန်ေကညာ
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန

သာသနာေရးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၇ ရက်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ   ၂၆   ရက်

၁၃၈၂ (၂၀၂၀)ြပည့်ှစ်၊ ဓမ ာစရိယစာေမးပွဲကို ေအာက်ပါအချနိ်ဇယားအတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ရက်စွဲ အချနိ် ဘာသာ

ေြဖဆိုပီး မွန်းတည့ ်(၁၂)နာရီမှ 
ညေန(၄)နာရီအထိ

ကျမ်းရင်း 
ပါရာဇိကက  ပါဠိအ  ကထာ(၁)

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ(်၆)ရက် 
(၁၀-၇-၂၀၂၀) ေသာကာေန

မွန်းတည့် (၁၂)နာရီမှ 
ညေန(၄)နာရီအထိ

ကျမ်းရင်း
ပါရာဇိကက  ပါဠိအ  ကထာ(၂)

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ(်၇)ရက် 
(၁၁-၇-၂၀၂၀) စေနေန

မွန်းတည့် (၁၂)နာရီမှ 
ညေန(၄)နာရီအထိ

ကျမ်းရင်း
သီလက  ဝဂ ပါဠိအ  ကထာ(၁)

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ(်၈)ရက် 
(၁၂-၇-၂၀၂၀) တနဂ  ေွေန

မွန်းတည့် (၁၂)နာရီမှ 
ညေန(၄)နာရီအထိ

ကျမ်းရင်း
သီလက  ဝဂ ပါဠိအ  ကထာ(၂)

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလြပည့်ေကျာ(်၉)ရက် 
(၁၃-၇-၂၀၂၀) တနလ  ာေန

မွန်းတည့် (၁၂)နာရီမှ 
ညေန(၄)နာရီအထိ

ကျမ်းရင်း
ဓမ သဂ  ဏီပါဠိအ  ကထာ(၁)

၁၃၈၂ ခှုစ်၊ ပထမဝါဆိလုြပည့ေ်ကျာ်(၁၀)ရက် 
(၁၄-၇-၂၀၂၀) အဂ   ါေန

မွန်းတည့် (၁၂)နာရီမှ 
ညေန(၄)နာရီအထိ

ကျမ်းရင်း
ဓမ သဂ  ဏီပါဠိအ  ကထာ(၂)

ဓမ ာစရိယစာေမးပွ ဲအချနိ်ဇယား

၁၃၈၂ ခှုစ်၊ ပထမဝါဆိလုြပည့ေ်ကျာ်(၁၁)ရက် 
(၁၅-၇-၂၀၂၀) ဗုဒ ဟူးေန

မွန်းတည့် (၁၂)နာရီမှ 
ညေန(၄)နာရီအထိ

ြမန်မာဂုဏ်ထူး
ပါစိတျာဒိပါဠိအ  ကထာ 

သုတ်မဟာဝါ၊သုတ်ပါထိကပါဠိအ  ကထာ 
မဇ ိမနိကာယပါဠိအ  ကထာ

သံယုတ နိကာယပါဠိအ  ကထာ
အဂ  ုတ ရနိကာယပါဠိအ  ကထာ

ဝိဘဂ   ါဒိပါဠိအ  ကထာ
ပဋိသမ ိဒါမဂ ပါဠိအ  ကထာ

၁၃၈၂ ခှုစ်၊ ပထမဝါဆိလုြပည့ေ်ကျာ်(၁၂)ရက် 
(၁၆-၇-၂၀၂၀) ကာသပေတးေန

မွန်းတည့် (၁၂)နာရီမှ 
ညေန(၄)နာရီအထိ

ပါဠိဂုဏ်ထူး
ပါစိတျာဒိပါဠိအ  ကထာ(၁)

သုတ်မဟာဝါ၊ 
သုတ်ပါထိကပါဠိအ  ကထာ(၁) 
ဝိဘဂ   ါဒိပါဠိအ  ကထာ(၁)

၁၃၈၂ ခှုစ်၊ ပထမဝါဆိလုြပည့ေ်ကျာ်(၁၃)ရက် 
(၁၇-၇-၂၀၂၀) ေသာကာေန

မွန်းတည့် (၁၂)နာရီမှ 
ညေန(၄)နာရီအထိ

ပါဠိဂုဏ်ထူး
ပါစိတျာဒိပါဠိအ  ကထာ(၂)

သုတ်မဟာဝါ၊ 
သုတ်ပါထိကပါဠိအ  ကထာ(၂)
ဝိဘဂ   ါဒိပါဠိအ  ကထာ(၂)

  န်ကားေရးမှးချပ်
 သာသနာေရးဦးစီးဌာန

ကိုဗစ်-၁၉ လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ကူညီကသည့် ရန်ကုန်ှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတိုရှိ 
ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပရဟိတအဖွဲများအား အသိအမှတ်ြပဂုဏ်ြပြခင်းများ ေဆာင်ရက်

ပုသိမ်   ဇွန်   ၂၇
အမျိးသားအဆင့်     ေစတနာ့ဝန်ထမ်းဦးေဆာင်အဖွဲ 

အေနြဖင့်    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးတိုအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉   ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊ 

တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင ်   ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက ်

ေပးကသည့ ်ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပရဟိတအဖွဲများ 

အား အသိအမှတ်ြပဂုဏ်ြပြခင်းများကို ဦးေဆာင်အဖွဲ 
အတွင်းေရးမှး၊ လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ် ြပန်လည် 

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအးက ယေန  ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။
ဂုဏ်ြပပဲွသုိ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး လမူ ေရးဝန်ကီး၊ 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန        န်ကားေရးမှးချပ်၊ 
တိင်ုးေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကသုေရး ဦးစီးဌာန၊ 

အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျား လိက်ုပါ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။
လိုက်လံကည့် 

ေရှးဦးစွာ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ် ရန်ကုန်မိ 
ဓမ ရံသီမုိးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာ၌ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ ်

စခန်းအြဖစ်    ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ေနရာသို    ေရာက်ရှိပီး   
ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်ရှိ   ဆရာေတာ် ဘဒ  သုန အား  

ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၍   လှဖွယ်ပစ ည်းှင့်  အလှေငွများ 

ဆက်ကပ်သည်။ ထိုေနာက် ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်စခန်း    
ဝင်ေနရသမူျားအတွက်   အစားအေသာက်များ   ချက်ြပတ် 

ြပင်ဆင်ေနမ များကို လိုက်လံကည့် သည်။

ယင်းေနာက်    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တုံြပန်ေရး လုပ်ငန်းစ် 

များတွင် ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည့် ေစတနာ့ 
ဝန်ထမ်းများှင့ ်   ပရဟိတအဖွဲများအားလုံးအတွက် 

အသိအမှတ်ြပဂုဏ်ြပလ ာများကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လူမ ေရးဝန်ကီးထံ ေပးအပ်ပီး(အေပ ယာပုံ) ေစတနာ့ 
ဝန်ထမ်း ရင်ထုိးတံဆိပ်များ၊ ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းများ၊ 

လက်သန်  ေဆးရည်များကိ ုေစတနာဝ့န်ထမ်းှင့ ်ပရဟတိ 

ကိုယ်စားလှယ်တိုထ ံေပးအပ်သည်။
ထိုေနာက် လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည် 

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏  ရန်ပုံေငွြဖင့ ်    ရန်ကုန် 
တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း   ကန်သတ်ေစာင့်ကည့စ်ခန်းများရိှ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင် ၆၅ ဦး၊ အသက် ငါးှစ်ေအာက် 
ကေလး ၂၆ ဦး၊ အသက် ၆၀ ှင့်အထက် သက်ကီးရယ်အိ ု

၅၄ ဦး၊ မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးတိုအတွက် တစ်ဦးလ င် 

ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်သုံးေသာင်း န်းြဖင့် စုစုေပါင်း ေငွကျပ် 
၄၃၈၀၀၀၀ ကို လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး 
ချပ်က ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်
ကုသေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်ထံသို 

ေပးအပ်သည်။

ေကျးဇူးတင်အသိအမှတ်ြပ
မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိသိုေရာက်ရှိပီး တိုင်းေဒသကီး 
ဝန်ကီးချပ် ဦးလှမုိးေအာင်၊ လူမ ေရးဝန်ကီး၊ လူမ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်၊ တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးှင့်   ကုသေရးဦးစီးဌာနှင့်  အေထွေထွ 
အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ    ပုသိမ် 
ပညာေရးေကာလိပ်ှင့ ်     တက သိုလ်တို၌  ကန်သတ် 

ေစာင့်ကည့်စခန်းများအြဖစ် ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ေနရာတွင် 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းကုိယ်စားလှယ်၊ ပရဟိတကုိယ်စားလှယ် 
တိုှင့ ် ေတွဆုစံ်   ဤကာလတွင်  တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ဖဲွချင်း 

ေတွဆု၍ံ အခမ်းအနားြဖင့ ်ဂဏ်ုြပြခင်းများ ေဆာင်ရက်၍ 
မရေကာင်း၊  ထုိေကာင့် ယခုက့ဲသုိ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့် 

စခန်းများအေရှတွင် တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွတာဝန်ရိှသူ 

များ၊  ဌာနဆိုင်ရာများ၊   ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့ ်
တုိင်းေဒသကီးတစ်ခုလံုးအတွက် လာေရာက်ေပးအပ်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ကုိဗစ်-၁၉ လုပ်ငန်းစ်များတွင်   ပါဝင်ကူညီ 
ကသမူျားအားလုံးကိ ုေကျးဇူးတင်အသအိမှတ်ြပပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တုံြပန်ေရး လုပ်ငန်းစ် 

များတွင် ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည့် ေစတနာ့ 
ဝန်ထမ်းများှင့ ်   ပရဟိတအဖွဲများ   အားလုံးအတွက ်

အသအိမှတ်ြပဂဏ်ုြပလ ာများကိ ုဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ထံေပးအပ်ပီး   ေစတနာ့ဝန်ထမ်း  ရင်ထိုး 
တံဆိပ်များ၊  ပါးစပ်ှင့်  ှာေခါင်းစည်းများ၊ လက်သန်  
ေဆးရည်များကို    ေစတနာ့ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်

ပရဟိတကိုယ်စားလှယ်တိုထ ံေပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက်    လူမ ဝန်ထမ်း၊   ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏   ရန်ပုံေငွြဖင့ ်

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ကန်သတ်ေစာင့်ကည့စ်ခန်းများရိှ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်  ၇၉ ဦး၊ အသက်  ငါးှစ်ေအာက် 
ကေလး ၇၄ ဦး၊ အသက် ၆၀ ှင့်အထက် သက်ကီးရယ်အိ ု

၃၃ ဦး ှင့် မသန်စွမ်းသူ ေလးဦးတိုအတွက် တစ်ဦးလ င် 

ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်သုံးေသာင်း န်းြဖင့် စုစုေပါင်း ေငွကျပ် 
၅၇၀၀၀၀၀ ကို လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးချပ်က ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူထံသို ေပးအပ်သည်။
လက်ဝယ်အေရာက်ေပးအပ်

ယေန  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းဦးေဆာင်အဖွဲက ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ၄၆၅၇ ဦး၊ 

ပရဟိတအဖွဲ ၂၂၄ ဖွဲ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ၉၉၃၆ ဦး၊ ပရဟိတအဖွဲ ၁၇၇ ဖွဲတို 
အတွက် ေပးအပ်ခဲ့သည့ ်ဂုဏ်ြပလ ာများကိ ုသက်ဆိုင်ရာ 
တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး
ဌာနှင့်   မိနယ်ေစတနာ့ဝန်ထမ်း   ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ 

တာဝန်ရိှသမူျားက အဆင့ဆ်င့စ်စိစ်၍ လက်ဝယ်အေရာက် 
ဆက်လက်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ေစတနာဝ့န်ထမ်းဦးေဆာင်အဖဲွအေနြဖင့ ်ဂဏ်ုြပလ ာ 

များ ေပးအပ်ခဲ့ပီးသည့ ်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ 

တွင် စာရင်းကျန်ရှိြခင်းများရှိပါကလည်း စိစစ်၍ မိနယ် 
ေစတနာ့ဝန်ထမ်း  ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ တာဝန်ရှိသူများမ ှ

တစ်ဆင့် ဂုဏ်ြပလ ာများ ထပ်မံေပးအပ်လျက်ရိှပီး ကျန်ရိှ 
သည့် တိုင်းေဒသကီး၊  ြပည်နယ်များအလိုက ်ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။
ယေန  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း    ဂုဏ်ြပလ ာများ   ေပးအပ်ြခင်းှင့ ်

ေထာက်ပံ့ေငွများေပးအပ်ြခင်းကို   ကျန်းမာေရးှင့  ်
အားကစားဝန်ကီးဌာနက ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ 

ကသုေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေရာဂါြပန်ပွားမ  

မရိှေစေရးလိက်ုနာရန် ထတ်ုြပန်ထားေသာ စည်းကမ်းချက် 
များှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

 မေလးရှားိုင်ငံမှ

ေဖာ်ြပပါ ြမန်မာိုင်ငံသားများ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို 
ေရာက်ရိှချန်ိတွင် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး၊ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေရးှင့ ်၂၁ ရက်တာ 
အသွားအလာကန်သတ်ေနထိင်ုေရးတိုကိ ုအလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊  ကျန်းမာေရးှင့်   အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲတိုက   သက်ဆိုင်ရာအခန်းက  အလိုက် 
တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

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

ကုသေရး အမျိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီ၏  လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ  ယေန  

ပ မေြမာက်ခရီးစ်အပါအဝင် ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်များြဖင့ ်မေလးရှားိင်ုင ံ
၌ အခက်အခဲကံေတွေနရသည့ ်ြမန်မာိင်ုငသံား စစုေုပါင်း ၆၃၉ ဦးအား ြမန်မာ 
ိုင်ငံသို ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒများ အပိုင်း (၂) 
အေဟာင်းထက် ေကာင်းလာတဲ့အသစ် 

စနစ်အေြပာင်း၊ ဥပေဒအေြပာင်း 

၁၉၈၈ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေနမှာ တပ်မေတာ် 

အစိုးရက ိုင်ငံေတာ်ရဲ အာဏာအရပ်ရပ်ကိ ုလ ဲေြပာင်း 

ရယူလိုက်တဲ့အချနိ်ကစပီး ြမန်မာိုင်ငံမှာ ဆိုရှယ်လစ် 

စီးပွားေရးစနစ် နိဂုံးချပ်ခဲ့ပါတယ်။ တပ်မေတာ်အစိုးရ 

အေနနဲ   ေဈးကွက်ကိုအေြခခံတဲ့  စီးပွားေရးစနစ်ကို 

ကူးေြပာင်းကျင့်သုံးဖို၊ ိုင်ငံေတာ်ရဲ စီးပွားေရး ြပန်လည် 

တည်ေဆာက်ဖို  အေြခခံကျတဲ့ ဥပေဒမူေဘာင်ဆိုင်ရာ 

ြပင်ဆင်မ ေတွကို ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ခဲ့တာကိုလည်း 

ေတွရပါတယ်။ ေဆာင်ရက်ခဲ့တဲ့  ြပင်ဆင်မ ေတွထဲမှာ 

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ဥပေဒေရးဆဲွြပ  ာန်းြခင်းလည်း ပါရိှပါတယ်။ တပ်မေတာ် 

အစိုးရအေနနဲ      ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒကို 

ိုင်ငံေတာ်အာဏာအရပ်ရပ်ရယူပီး ှစ်လေကျာ်အကာ 

ြဖစ်တဲ့ ၁၉၈၈ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေနမှာ ိုင်ငံ

ေတာ်ငမ်ိဝပ်ပြိပားမ တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ ဥပေဒအမှတ်၊ 

၁၀/၈၈ နဲ  ြပ  ာန်းလိက်ုပီး ဥပေဒကိ ုကျင့်သံုးေဆာင်ရက် 

ဖို   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းေတွကိုလည်း  ဥပေဒြပ  ာန်းပီး 

တစ်ပတ်အကာ ၁၉၈၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်ေနမှာ 

အစိုးရအဖွဲရဲ အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၁/၈၈ နဲ  

ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပါတယ်။ 

ဘယ်သူေတွဆွဲခဲ့သလဲ

တပ်မေတာ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ိုင်ငံြခားရင်းှီး

ြမပ်ှံမ ဥပေဒ  ေရးဆွဲေရးနဲပတ်သက်ပီး ေအာက်ပါ 

ပုဂ ိလ်များပါဝင်တဲ့အဖွဲက တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့က 

တယ်လို သိရပါတယ် - 

(၁) ဗိလ်ုမှးကီးေအဘယ်လ်၊ ဝန်ကီး၊ ကန်ုသွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်စမီကံန်ိးှင့ ်ဘ  ာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊

(၂) ေဒါက်တာသန်းွန် ၊    ပါေမာက ချပ်၊ 

စီးပွားေရးတက သိုလ်၊

(၃) ဦးဆက်ေမာင်၊ အကံေပးပုဂ ိလ်၊ စီမံကိန်း 

ှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊

(၄) ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊  န်ကားေရးမှးချပ်၊ 

ကုန်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊

(၅) ဦးခင်ေမာင်ဦး၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်၊ 

ကုန်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ 

(၆) ဦးထွန်းကည်၊   အေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ 

ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်။

အထက်ပါအဖွဲကေရးဆွဲခဲ့တဲ့   ိုင်ငံြခားရင်းှီး 

ြမပ်ံှမ ဥပေဒမှာ အြခားဥပေဒများနဲမတဘူ ဲ ထူးြခားချက် 

တစ်ခုကေတာ့ ဥပေဒြပ  ာန်းြခင်းရဲ အကျိးအေကာင်း 

ေဖာ်ြပချက်ကိ ုထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

အကျိးအေကာင်း ေဖာ်ြပချက်မှာ ြပည်သမူျားရဲ စားဝတ် 

ေနေရး   ေချာင်လည်ေစဖိုနဲ   ိုင်ငံေတာ်စီးပွားေရး 

ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေစဖို၊  လိုအပ်တဲ့ ိုင်ငံြခားရင်းှီး 

ြမပ်ံှမ ေတကွိ ုှစ်ဖက်အကျိးတ ူမ တစွာ ပါဝင်လာေစဖုိ 

ေဆာင်ရက်မှာြဖစ်ေကာင်း၊  သယံဇာတပစ ည်းများကို 

ေဖာ်ထုတ်ပီး   ြပည်ပသိုတင်ပိုေရာင်းချိုင်ဖို၊ အလုပ် 

အကိုင်ေတွ ေပ ေပါက်ေပါများလာေစဖို၊  လူငယ်ေတွ 

က မ်းကျင်မ သင်တန်းများကို   ြပည်တွင်းြပည်ပတို၌ 

တက်ေရာက်ခွင့ ်ရရိှေစဖို၊ ေဒသအသီးသီး ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေစဖို ၊   လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး   တိုးချဲေပးိုင်ဖို 

အစိုးရက ရည်မှန်းေကာင်း၊ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူတို 

အတွက်လည်း  ထိုက်သင့်ေသာအကျိးအြမတ်ရရှိခွင့်နဲ  

ရတဲအ့ကျိးအြမတ်ကိ ုိင်ုငြံခားသိုပိုခွင့၊် လပ်ုငန်းပီးဆုံးတဲ ့

အခါ ြပန်လည်ယူေဆာင်ခွင့်ေပးပီး လုပ်ငန်းကို ြပည်သူ 

ပိုင်ြပလုပ်ြခင်းမြပဟ ု အာမခံချက်ေပးမှာြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံလိုေသာ ိုင်ငံြခား ကုမ ဏီ 

များ၊ ပဂု ိလ်များ အထူးစတ်ိဝင်စားစွာ ေလလ့ာစုစံမ်းလျက် 

ရှိကတဲ့အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ေတာင်းခံြခင်းတိုကို စိစစ် 

ခွင့်ြပဖိုနဲ  လုပ်ငန်းေတွနဲပတ်သက်တဲ့  ကိစ အဝဝတိုကို 

ညိ  င်းတာဝန်ယူ  ေဆာင်ရက်ေပးိုင်တဲ့   အဆင့်ြမင့် 

ေကာ်မရှင်တစ်ရပ်ကိုလည်း ဖွဲစည်းေပးမှာ ြဖစ်ေကာင်း 

ေဖာ်ြပပါရှိပါတယ်။ 

မူရင်းဇာစ်ြမစ်

အထက်ပါ အကျိးအေကာင်းေဖာ်ြပချက်နဲအတူ 

ြပ  ာန်းလိုက်တဲ့      ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒရဲ 

မူလအေြခခံဇာစ်ြမစ်ကေတာ ့၁၉၅၉ ခုှစ်  ေငွရင်းှီးေရး 

အက်ဥပေဒြဖစ်တာကုိ သံုးသပ်ေတွရိှရပါတယ်။ ဥပေဒထဲ 

မှာ ေခတ်နဲအညြီဖစ်ေအာင် လိအုပ်တဲ ့ြပ  ာန်းချက်ေတကွိ ု

ထပ်မံြဖည့်သွင်းထားသလို ၁၉၅၉ ခုှစ် ေငွရင်းှီးေရး 

အက်ဥပေဒပါ ြပ  ာန်းချက်အေတာ်ေတာ်များများကုိလည်း 

ြပန်လည်အသုံးြပေရးဆွဲခဲ့တာ ေတွရပါတယ်။ ဥပမာ 

အားြဖင့ ်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒရဲ ပုဒ်မ ၂၊ (ဇ) ပါ 

“ိင်ုငြံခားမတည်ေငရွင်း” ဆိတုဲ ့ြပ  ာန်းချက်ဟာ ေငရွင်းီှး 

ေရး အက်ဥပေဒပဒ်ုမ ၂၊ (င) အေပ  အေြခခေံရးဆဲွထားတာ 

ေတွရပါတယ်။ ထိုနည်းတူ အဆိုပါ ဥပေဒ အခန်း ၁၀ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့ ်သက်သာခွင့်များ၊ ပုဒ်မ ၂၁၊ (က) ဟာ 

အတွက် အေရးကီးတဲ့ ေြမအသုံးြပမ ဆိုင်ရာ ြပ  ာန်းချက် 

ေတွကိုေတာ့   ထည့်သွင်းြပ  ာန်းတာမေတွရဘဲ ဥပေဒ 

ကျင့်သုံးစ် ကာလတစ်ေလ ာက်လုံးမှာ အစိုးရအဖွဲက 

ထတ်ုြပန်တဲ ့ေြမအသုံးြပမ နဲပတ်သက်တဲ ့အမန်ိေကာ်ြငာ 

စာအမှတ်၊ ၃/၁၉၉၀ ကို အေြခခံပီး ိုင်ငံြခားသားရင်းှီး 

ြမပ်ှံသူေတွကို  ှစ် ၃၀ လုပ်ကိုင်ခွင့် ေပးခဲ့တာလည်း 

ေတွရပါတယ်။ 

ခွင့်ြပစာရင်း

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒဟာ  ၁၉၅၉ ခုှစ် 

ေငွရင်းှီးေရးအက်ဥပေဒလိုပဲ   ိုင်ငံြခားသားေတွကို 

ခွင့ြ်ပမယ့ ်လပ်ုငန်းနယ်ပယ်ကိ ု အကန်အသတ်ြပထားခဲပ့ါ 

တယ်။ ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်ရဲ အမန်ိေကာ်ြငာ 

စာအမှတ်၊ ၁/၁၉၈၉ အရ “ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံိုင်ခွင့်ရှ ိ

ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိးအစား သတ်မှတ်ြခင်း” ကို 

၁၉၈၉ ခှုစ် ေမလ ၃၀ ရက်ေနမှာ  ထတ်ုြပန်ေကညာခဲတ့ာကိ ု

ေတွရပါတယ်။  ဒါေကာင့် ၁၉၅၉ ခုှစ် ေငွရင်းှီးေရး  

အက်ဥပေဒနဲ  ၁၉၈၈ ခှုစ် ိင်ုငြံခား ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒတို 

ဟာ ိုင်ငံြခားသားေတွကိ ုခွင့်ြပစာရင်း (Positive List) 

ပါ လုပ်ငန်းေတွကုိသာ ကန်သတ်ခွင့်ြပခ့ဲတ့ဲ ြမန်မာုိင်ငံရဲ 

ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၂/၁၉၈၈ ကို     ၁၉၈၈ ခုှစ် 

ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်ေနမှာ ထုတ်ြပန်ပီး ိုင်ငံြခားရင်းှီး

ြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်ကို  ဖွဲစည်းခဲ့ပါတယ်။ ေကာ်မရှင ်

ဥက   အြဖစ် ဗုိလ်မှးချပ်ေအဘယ်လ်က တာဝန်ယူခဲ့ပီး 

ေကာ်မရှင်မှာ     အဖွဲဝင်ေတွအြဖစ်နဲ    အမှတ်(၁) 

စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ် (၂) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန၊ လယ်ယာှင့် သစ်ေတာဝန်ကီးဌာန၊ ပုိေဆာင် 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊   သတ တွင်းဝန်ကီးဌာန၊ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊     ေမွးြမေရးှင့  ်

ေရလုပ်ငန်းဝန်ကီးဌာန၊ သမဝါယမဝန်ကီးဌာနေတွမှ 

ဝန်ကီးေတွက  အဖွဲဝင်အြဖစ်   ပါဝင်ခဲ့ကပါတယ်။ 

အတွင်းေရးမှးအြဖစ် စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ်က တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ 

၁၉၉၃ ခုှစ် ဧပီလ ၂၁ ရက်ေနမှာ ေကာ်မရှင်ကိ ု

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းလိုက်တဲ့အခါ ဒုတိယဝန်ကီး 

ချပ်ြဖစ်တဲ့  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  ေမာင်ေမာင်ခင်က 

ဥက   အြဖစ်  လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ြဖစ်တဲ ့

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး တင်ထွန်းက ဒုတိယဥက   အြဖစ် 

လည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုမှးချပ်ေအဘယ်လ်က အတွင်းေရးမှး 

အြဖစ်လည်းေကာင်း ပါဝင်လာခဲ့ပီး ဝန်ကီးများအြပင ်

ိင်ုငေံတာ် ငမ်ိဝပ်ပြိပားမ တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ အဖဲွဝင် 

ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးေမာင်လှကုိ အဖဲွဝင်အြဖစ် ထည့်သွင်း 

ဖွဲစည်းခဲ့ပါတယ်။ ထပ်မံပီး ၁၉၉၃ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ 

ရက်ေနမှာ ေကာ်မရှင်ကိ ုသပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာနမှ 

ဝန်ကီး ဦးေသာင်းကိ ုဥက   အြဖစ် တာဝန်ေပး ြပင်ဆင ်

ဖဲွစည်းခဲ့ပီး ၂၀၀၇ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလ ၁၂ ရက်ေနမှာ 

ေတာ့ ေမွးြမေရးှင့ ်ေရလုပ်ငန်းဝန်ကီးဌာနမ ှဝန်ကီး 

ဗိလ်ုမှးချပ် ေမာင်ေမာင်သမ်ိးကိ ုဥက   အြဖစ် တာဝန်ေပး 

ပီး   ထပ်မံြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပါတယ်။   ဗိုလ်မှးချပ ်

ေမာင်ေမာင်သိမ်းဟာ တပ်မေတာ်အစုိးရ ကာလအတွင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်ရဲ    ဥက   အြဖစ် 

ေနာက်ဆုံးတာဝန်ယူခဲ့သူ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ  ဝင်ေရာက်ြခင်း

ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားေရးစနစ်   နိဂုံးချပ်ေစခဲ့ပီး 

ေဈးကွက်တံခါးဖွင့်ဖို   ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ 

ြပ  ာန်းလိုက်တဲ့ကာလ ကနဦးှစ်ေတွမှာ ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွင်း ှစ်အလိုက် ေအာက်ပါအတိုင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီး

ြမပ်ှံမ ေတွ ဝင်ေရာက်ခဲ့ပါတယ ်- 

(၁) ၁၉၈၉ ခုှစ်  အေမရိကန်ေဒ လာ ၇.၈ သန်း။

(၂) ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၆၁.၁ သန်း။

(၃) ၁၉၉၁ ခုှစ် အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၃၈.၁ သန်း။

(၄) ၁၉၉၂ ခုှစ် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၇၁.၆ သန်း။

(၅) ၁၉၉၃ ခုှစ် အေမရိကန်ေဒ လာ   ၉၅.၁ သန်း။

(၆) ၁၉၉၄ ခုှစ် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၃၈.၁ သန်း။

(၇) ၁၉၉၅ ခုှစ် အေမရိကန်ေဒ လာ ၃၂၄.၁ သန်း။

(၈) ၁၉၉၆ ခုှစ် အေမရိကန်ေဒ လာ ၃၁၅.၅ သန်း။

(၉) ၁၉၉၇ ခုှစ် အေမရိကန်ေဒ လာ ၄၁၈.၈ သန်း။

(၁၀) ၁၉၉၈ ခုှစ် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၇၄.၈ သန်း။

ယေနကာလ ိုင်ငံအတွင်း   ှစ်စ်ဝင်ေရာက်တဲ့ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ပမာဏနဲ     င်းယှ်ရင ်ထိုစ်က 

ှစ်စ်ဝင်ေရာက်မ အေြခအေနဟာ   နည်းပါးခဲ့တာကို 

ေတွရပါတယ်။ သိုေသာ်လည်း ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း ကနဦး 

ဝင်ေရာက်ရင်းီှးြမပ်ံှကတဲ ့စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်အချိ 

ေြပာကားချက်ေတွအရ ထုိစ်က ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ေကာ်မရှင်ဟာ အေတာ်ဩဇာကီးမားခဲ့ပီး ေကာ်မရှင်ရဲ 

ခွင့ြ်ပမန်ိထတ်ုေပးပီးေနာက်ပိင်ုးမှာ ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာန 

ေတွက   မိမိတိုလုပ်ေပးရမယ့်အလုပ်ေတွကိ ု  ြမန်ြမန် 

ထက်ထက်   လုပ်ေပးကတာေကာင့ ် လုပ်ရကိုင်ရတာ 

ေတာ်ေတာ်ေလးအဆင်ေြပပီး လွယ်ကေူချာေမွမ ရိှခဲတ့ယ် 

လို ဆိုကပါတယ်။                            စာမျက်ှာ ၇ သို

ေငွရင်းှီးေရးအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၅၊ (စ) နဲလည်းေကာင်း၊ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁၊ (ခ) ဟာ  ေငွရင်းှီးေရးအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၅၊ (ဃ) နဲလည်းေကာင်း၊     ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁၊ (ဂ) ဟာ 

ေငွရင်းှီးေရးအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၊ (င) နဲ  လည်းေကာင်း၊  

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁၊ (ဈ) ဟာ  ေငွရင်းှီးေရး အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၅၊    (ဆ) နဲလည်းေကာင်း၊  ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁၊ (ည) ဟာ 

ေငွရင်းှီးေရးအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ ၊ (ဇ) နဲလည်းေကာင်း 

တူညီမ ရှိေနတာကို ေတွရပါတယ်။ ထိုအြပင် အဆိုပါ 

ဥပေဒရဲ အခန်း ၁၃ ိုင်ငံြခားေငွလ ဲေြပာင်းိုင်ခွင့ ်  ပုဒ်မ 

၂၆ ဟာလည်း ေငွရင်းှီးေရးအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ (၃) နဲ  

ဆင်တူမ ရှိေနတာကို ေတွရပါတယ်။ 

ပုဒ်မ ၃၅ ခုပါတဲ့ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒဟာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒတစ်ရပ်မှာ ပါဝင်သင့်တဲ့ အဓိပ ာယ် 

ဖွင့်ဆိုချက်၊   ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ ေြဖေလ ာ့မ ေပးြခင်း၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ  အကာအကွယ်ေပးြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ြမင့်တင်ြခင်းှင့်    လွယ်ကူေချာေမွေအာင်ေဆာင်ရက ်

ေပးြခင်းတိုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခံငုံမိေအာင် 

ေရးဆွဲြပ  ာန်းခဲ့တာကိုလည်း ေတွရပါတယ်။ ဥပေဒရဲ 

ထူးြခားချက်မှာ ိုင ်ငံ ြခားသားများကို ရာ န်းြပည့  ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမ  ေဆာင်ရက်ခွင့်ေပးခဲ့သလို ြမန်မာိုင်ငံ 

သားေတွနဲ  ဖက်စပ်ြပပီး ေဆာင်ရက်ခွင့်ကိုလည်း ေပးခဲ့ 

တာ ေတွရပါတယ်။ ိင်ုငြံခားသားေတအွေနနဲ  ိင်ုငသံားနဲ  

ဖက်စပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ၎င်းတိုဘက်က ထည့်ဝင်ရမယ့ ်

မတည်ေငွရင်းဟာ စုစုေပါင်း မတည်ေငွရင်းရဲ အနည်းဆံုး 

၃၅ ရာခိင်ု န်း ြဖစ်ရမယ်လို ြပ  ာန်းခဲပ့ါတယ်။  ၁၉၈၈ ခှုစ် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒထဲမှာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွ 

ပထမမျိးဆက်  (First Generation)    ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ဥပေဒေတွြဖစ်ေကာင်း သုံးသပ်ေတွရှိရပါတယ်။ အမိန်  

ေကာ်ြငာစာ ၁/၈၉ အရ လယ်ယာ၊ သားငါး၊ သစ်ေတာ၊ 

သတ  စတဲက့  ေတထွကဲ လပ်ုငန်းအချိကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

စက်မ က  က    စားေသာက်ကုန်၊   အထည်အလိပ်၊ 

လူသုံးကုန်ပစ ည်း၊ အိမ်သုံးပစ ည်း၊ သားေရ/သားေရထွက ်

ပစ ည်းှင့် အြခားအလားတူပစ ည်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

ပစ ည်း၊ အေဆာက်အအုသံုံးပစ ည်းများ၊ ေပျာဖ့တ်ှင့စ်က ၊ 

ဓာတုေဗဒ/ဓာတုေဗဒထုတ်ပစ ည်းှင့်  ေဆးဝါး၊ သံှင့် 

သမံဏ၊ိ စက်ကရိယိာပစ ည်းများ စတဲက့န်ုပစ ည်းထတ်ုလပ်ု 

ေရး လုပ်ငန်းေတွကို လည်းေကာင်း ခွင့်ြပေပးခဲ့တာကို 

ေတွရပါတယ်။ ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းေတွနဲပတ်သက်ပီး 

ေဆာက်လုပ်ေရး၊ ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး၊ ဟိုတယ်ှင့ ်

ခရီးသွားလုပ်ငန်း က  ထဲက လုပ်ငန်းအချိကုိ ခွင့်ြပေပး 

ခဲ့တဲ့အြပင်  ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ 

အရ အစုိးရအဖွဲမ ှခွင့်ြပေသာလုပင်န်းများကုိ ခွင့်ြပေပးဖို 

ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့တာကိ ုေတွရပါတယ်။ 

ဥပေဒြပ  ာန်းလုိက်ပီး ေနာက်ပုိင်းကာလက စာေရး 

သူဟာ    ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန်နဲ    ေရှတန်း 

တစ်ေနရာ ေရာက်ရိှေနခုိက်  အဆုိပါဥပေဒဟာ ေခတ်မီတ့ဲ 

ဥပေဒြဖစ်ေကာင်း၊       ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွကို 

ေကာင်းစွာဆွဲေဆာင်ိုင်မယ့် ဥပေဒြဖစ်ေကာင်း ြပည်ပ 

ေရဒယီိသုတင်းဌာန အချိက ေကညာကတာေတကွိလုည်း 

သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ 

ေကာ်မရှင်ဘယ်လိုဖွဲ

ဥပေဒြပ  ာန်းပီးတဲ့ေနာက်ပိုင်းမှာ အစိုးရက အမိန်  

ေအာင်ိုင်ဦး

ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ ြပ  ာန်းပီးတဲေ့နာက်ပိင်ုး ိင်ုငြံခားသားအချိ ြပည်တွင်းကိ ု

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွ လာေရာက်လုပ်ေဆာင်ကတဲ့အခါ ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ေတွ 

အေနနဲ ိုင်ငံြခားသားေတွရတဲ့အခွင့်အေရး မရတာေတွ ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ အချိေသာ 

ိင်ုငသံားေတကွ စင်ကာပလူိုိင်ုငကံိ ုသွားေရာက်ကမု ဏီေထာင်ကာ ကိယု့်ိင်ုငအံတွင်း 

ကို စင်ကာပူကုမ ဏီအေနနဲ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အေြခ 

အေနလည်း ေပ ေပါက်ခဲပ့ါတယ်။ အဆုိပါအေြခအေနေတေွကာင့ ် ြမန်မာိင်ုငသံားများ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒေရးဆွဲြပ  ာန်းဖို အစုိးရက စီမံေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၆ မှ
သင်ခန်းစာ

၁၉၈၈ ခုှစ်က ြပ  ာန်းလိုက်တဲ့ ိုင်ငံြခားရင်းှီး 
ြမပ်ှံမ ဥပေဒဟာ စတင်ြပ  ာန်းစ်မှာေတာ့ ေခတ်မီတဲ့ 
ဥပေဒတစ်ခုလို ဆိုိုင်ေသာ်လည်း ၁၉၉၅ ခုှစ် ကမ ာ့ 
ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲကီး ေပ ေပါက်လာပီးတဲ့ေနာက်ပိုင်း 
ိုင်ငံအသီးသီးက မိမိတိုရဲ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒေတွကို 
လိုအပ်သလို ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲမ  ေဆာင်ရက်လိုက်တဲ့ 
အချန်ိမှာေတာ့ အေြပာင်းအလဲမလုပ်ခ့ဲတ့ဲ ြမန်မာုိင်ငံရဲ 
ဥပေဒဟာ ေခတ်ေနာက်ကျ ကျန်ခဲပ့ါတယ်။ ေြပာင်းလလဲာ 
တဲ့   စီးပွားေရးအေြခအေနေတွေကာင့်  ိုင်ငံြခားေငွ 
လလှဲယ် န်းေတ ွြမင့တ်က်လာပီး ြမန်မာကျပ်ေငွတန်ဖုိး 
ကျဆင်းသွားတ့ဲအချန်ိမှာ ိုင်ငံြခားသား ရင်းီှးြမပ်ံှသူ 
ေတွအေနနဲ  ၎င်းတိုရဲ  အြမတ်ေငွေတွကို ြပည်ပသို 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းကတဲ့အခါ  ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆ အရ 
တည်ဆတဲရားဝင် ေငလွဲ န်းအတိင်ုး လ ဲေြပာင်းရမယ်လုိ 
ကန်သတ်ချက်ရိှတဲအ့တွက် အေတာ်ေလး အခက်အခေဲတ ွ

ေပ ပီး ြမန်မာိုင်ငံအေပ  ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွရဲ စိတ်ဝင် 
စားမ  ကျဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ ေနာက်ပိုင်းမှာ ေကာ်မရှင ်
က ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွကို  ကုန်သွယ်မ မူဝါဒေကာင်စီ 
တင်ြပရြခင်း၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝးသို တင်ြပရြခင်း 
စတဲ့အဆင့်ေတွပီးမှသာ   အတည်ြပေပးတဲ့အတွက ်
ဗဟိုချပ်ကိုင်မ ေတွ   များြပားလာခဲ့ပီး   ရင်းှီးြမပ်ှံမ      
ခွင့်ြပမိန်   ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းစ်ဟာ  လေပါင်းများစွာ 
အချိကိစ ေတွမှာ   ှစ်နဲချီပီးကာြမင့်သွားခဲ့လို   ရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူေတွ  ယုံကည်မ ကျဆင်းသွားခဲ့ရတာကိုလည်း 
သင်ခန်းစာတစ်ခုအြဖစ် ေတွခဲ့ရပါတယ်။ 

ိုင်ငံသားေတွမပါဘူးလား
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ ြပ  ာန်းပီးတဲ့ေနာက် 

ပိုင်း ိုင်ငံြခားသားအချိ ြပည်တွင်းကိ ုစီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
ေတွ လာေရာက်လုပ်ေဆာင်ကတ့ဲအခါ ုိင်ငံသားလုပ်ငန်း 
ရှင်ေတအွေနနဲ  ိင်ုငြံခားသားေတရွတဲအ့ခွင့အ်ေရး မရတာ 
ေတွ ြဖစ်ခ့ဲပါတယ်။ အချိေသာ ုိင်ငံသားေတွက စင်ကာပူ 
လိုိင်ုငံကုိ သွားေရာက်ကုမ ဏီေထာင်ကာ ကုိယ့်ုိင်ငံအတွင်း 

ကိ ုစင်ကာပကူမု ဏအီေနနဲ  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ပီး ရင်းီှး 
ြမပ်ံှမ လပ်ုခဲရ့တဲ ့အေြခအေနလည်း ေပ ေပါက်ခဲပ့ါတယ်။ 
အဆိုပါအေြခအေနေတွေကာင့်  ြမန်မာိုင်ငံသားများ 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ ေရးဆဲွြပ  ာန်းဖုိ အစုိးရက စီမံေဆာင် 
ရက်ခဲ့ပါတယ်။ 

ြမန်မာိင်ုငသံားများ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ ေရးဆဲွြခင်း 
ကို  ထိုစ်က ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင် ဥက    
ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  ေမာင်ေမာင်ခင်နဲ  အတွင်းေရးမှး 
ဗုိလ်မှးချပ်ေအဘယ်လ်တုိက ဦးေဆာင်ခဲ့ပီး ေကာ်မရှင်ရဲ 
တွဲဖက်အတွင်းေရးမှးြဖစ်တဲ့ ေဒ ခိုင်ခိုင်နဲ  ေကာ်မရှင်ရဲ 
ဥပေဒအကံေပး   ေဒါက်တာထွနး်ရှင်တိုက  အနီးကပ် 
ကီးကပ်ကာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ  န်ကားမ  
ဦးစီးဌာနက ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးေအာင်သိန်းနဲ  
အဖဲွက ဥပေဒကမ်း ြပစုေရးဆဲွခ့ဲကပါတယ်။ ြမန်မာုိင်ငံ 
သားများ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  ဥပေဒကို ၁၉၉၄ ခုှစ် မတ်လ ၃၁ 
ရက်ေနမှာ  ိုင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရး 
အဖွဲ  ဥပေဒအမှတ်၊ ၄/၉၄ နဲ  ြပ  ာန်းေပးခဲ့ပါတယ်။ 

ထိုေနာက်မှာ ၁၉၉၄ ခုှစ်     ဩဂုတ်လ ၃ ရက်ေနမှာ 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်က အမိန်ေကာ်ြငာ 
စာအမှတ်၊  ၂/၁၉၉၄ နဲ   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းေတွကို 
ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့ပါတယ်။      ဤဥပေဒမှာပါတဲ့ ြပ  ာန်း 
ချက်ေတကွ ိင်ုငြံခား ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒပါ ြပ  ာန်းချက် 
ေတွနဲ   သိသာစွာကွဲြပားမ မရှိတာကိုလည်း ေတွရပါ 
တယ်။ အဓိကအေကာင်းကေတာ့ ိုင်ငံသားရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူေတွကို ိုင်ငံြခားသား ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွလိုပ ဲ
တူညီတဲ့အခွင့်အေရးေတွေပးိုင်ေအာင်  ြပ  ာန်းလိုက ်
တာြဖစ်ေကာင်းလညး် ေတွရပါတယ်။  ထူးြခားချက်က 
ေတာ့      ြမန်မာိုင်ငံသားများရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ 
ြပ  ာန်းပီးတဲေ့နာက်ပိင်ုး ၁၉၉၄ ခှုစ် ေမလ ၄ ရက်ေနမှာ 
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒအရ        ဖွဲစည်းထားတဲ ့
ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်ကုိ ဥပေဒှစ်ရပ်လံုးနဲ  
လ မ်း ခံမိေအာင ်        ြမန်မာိုင်ငံ    ရင်းှီးြမပ်ှံမ  
ေကာ်မရှင်အြဖစ ်          ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ 
တယ်။               ။

သူနာြပတက သိုလ်(ရန်ကုန်) တိုးချဲေလးထပ်စာသင်ေဆာင် ပိကျမ ှင့်ပတ်သက်သည့် 
စစ်ေဆးေတွရှိချက်များှင့် ဆက်လက်ြပြပင်ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၇
ကျန်းမာေရးှင့ ်  အားကစားဝန်ကီး 
ဌာန၊  ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအား အရင်း 
အြမစ် ဦးစီးဌာနေအာက်ရိှ ရန်ကုန်မိ 
လမ်းမေတာ်မိနယ ်  မင်းရဲေကျာ်စွာ 
လမ်းမှ    သနူာြပတက သိလ်ု(ရန်ကန်ု) 
တိုးချဲ ေလးထပ်ေဆာင် စာသင်ေဆာင် 
ပိကျမ ှင့်စပ်လျ်း၍ စစ်ေဆးေတွရိှ 
ချက်များှင့ ်အြမန်ဆုံးဆက်လက်ြပ
ြပင်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လပ်ုငန်းစ်များ 
ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု ယေနနနံက် 
၁၀   နာရီက   ရန်ကုန်မိ   ဗိုလ်ချပ် 
ေအာင်ဆန်းလမ်းရိှ သူနာြပတက သိလ်ု 
(ရန်ကုန်)      အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 
ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်
အစည်းအေဝးသုိ   ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန  ဒတုယိဝန်ကီး 
ေဒါက်တာြမေလးစိန်ှင့်    ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီး      လူမ ေရးဝန်ကီး 
ဦးိုင်ငံလင်း၊        ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရး 
လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်  ဦးစီးဌာန 
 န်ကားေရးမှးချပ ်     ေဒါက်တာ 
ေဒ တင်တင်ေလး၊  ကျန်းမာေရးှင့်
အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ဖဲွစည်းထား 
ေသာ     စစ်ေဆးေရးအဖွဲ    ဥက    
ေဆးတက သိုလ်(၁)    ပါေမာက ချပ် 
ေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိုးှင့ ်   ေကာ်မတီ 

အဖဲွဝင်များ၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား 
ဝန်ကီးဌာနမှ      တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဖဲွစည်း 
ထားေသာ  စစ်ေဆးေရးအဖွဲ  ဥက   ၊ 
အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်   (အငိမ်းစား) 
ဦးဝင်းတင့ှ်င့ ် စစ်ေဆးေရးေကာ်မတ ီ
အဖွဲဝင်များ၊    သူနာြပတက သိုလ ်
(ရန်ကုန်) ပါေမာက ချပ် ေဒ တင်တင် 
ေကျာ်ှင့်   တာဝန်ရှိသူများ၊   ဥပေဒ 
အကံေပးများှင့်  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 
ကီး ေရှေနချပ်ုံးမ ှတာဝန်ရှိသူများ 
တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ       ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစား ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး 
ေဒါက်တာြမေလးစိန်က      သူနာြပ 
တက သိုလ်(ရန်ကုန်)    တိုးချဲဝင်း၌ 
ေလးထပ်စာသင်ေကျာင်းေဆာင် အေပ  
ဆုံးထပ်   မျက်ှာစာမှ  Roof  Beam  
အမိုး၊  Parapet  ပိကျြခင်း၊ ေပ တကီိ ု
ပျက်စီးမ များှင့် ပတ်သက်ပီး  စုံစမ်း 
စစ်ေဆးေရးအဖဲွများအေနြဖင့ ်လိအုပ် 
သလိ ုစစ်ေဆး၍  ေတွရိှချက်၊ သုံးသပ် 
ချက်များှင့်    အကံြပချက်များကိ ု  
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက    အြမန်ဆုံး 
အေကာင်အထည်ေဖာ ်    ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် မှာကားခဲ ့
ေကာင်း၊  ေမ ၁၇ ရက်တွင် ြဖစ်ပျက်ခ့ဲ 
သည့က်စိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကျန်းမာေရး
ှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ စုံစမ်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွဝင်များ၏ တင်ြပချက် 
များကို          သိရှိပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 
ဆက်လက်ပီး ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီး 
ဌာနမှ    အကံြပတင်ြပချက်များှင့ ်
ြမန်မာိုင်ငံ   အင်ဂျင်နီယာအသင်းမ ှ 
အကံြပတင်ြပချက်များ၊     ဥပေဒ 
ပညာရှင်များ၏  အကံြပချက်များကုိ 
ရယ၍ူ ယေနအစည်းအေဝးမှ ဆုံးြဖတ် 
ချက်တစ်ခုကို ေဆာင်ရက်ိုင်ေအာင်
ေခ ယေူဆွးေွးြခင်း    ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်
တက်ေရာက်လာသူများက   ဝုိင်းဝန်း 
ေဆွးေွး        အကံြပေစလိုေကာင်း 
ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ  ဖဲွစည်းထား 
ေသာ       စစ်ေဆးေရးအဖွဲဥက    
ေဆးတက သိုလ်(၁)  ပါေမာက ချပ် 
ေဒါက်တာေဇာ်ေဝစုိးက  စစ်ေဆးေရး 
အဖဲွ၏   ေတွရိှချက်များ၊ ြမန်မာုိင်ငံ 
အင်ဂျင်နီယာအသင်း       အဖွဲချပ်        
ဥက    ဦးေအာင်ြမင့်က  Structure   
ဒီဇိုင်းမှားယွင်းေနြခင်း၊ ေဆာက်လုပ် 
ချနိ်တွင် ကီးကပ်မ အားနည်းြခင်းတို 
ေတွရှိရပီး       အေဆာက်အအံုကုိ   
အြမန်ဆုံး        ြပန်လည်ြပြပင်ရန ် 
လိုအပ်ေကာင်း၊    ေဆာက်လုပ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ      ဖွဲစည်းထားေသာ       
စစ်ေဆးေရးအဖွဲဥက       အမဲတမ်း 
အတွင်းဝန်(အငမ်ိးစား) ဦးဝင်းတင့က်    
စစ်ေဆးေတွရှိချက်အရ    အကံြပ 
ရမည်ဆိုလ င်   အချိအစိတ်အပိုင်း 
များတွင် သံထည်၊ Steel Structure 
ြဖင့်        အစားထိုးေဆာင်ရက်ပီး 
အေဆာက်အအုံအား ေလးထပ် မူလ 
အတိုင်း        ြပြပင်ေဆာင်ရက်သင့ ်
ေကာင်း၊  Soil  Test  Result   အရ 
အေဆာက်အအု ံ အတ်ုြမစ်ခံိင်ုရည်ရိှ 
ေကာင်း၊    မူလပကတိအေြခအေန 
အတုိင်း  မေလျာ့ေစဘဲ ခံုိင်ရည်အား 

ြဖည့ရ်န်  လိအုပ်သည့လ်ပ်ုငန်းများြဖင့ ်
အားြဖည့်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ မလိုအပ် 
သည့ ်   အစတ်ိအပိင်ုးများကိ ု ဖယ်ရှား 
သင့ေ်ကာင်း  တင်ြပပီး  ရန်ကန်ုတိင်ုး 
ေဒသကီး     ေရှေနချပ်ုံး     ဥပေဒ 
ပညာရှင်များှင့ ်  သနူာြပတက သိလ်ု 
(ရန်ကန်ု)    ပါေမာက ချပ်ှင့ ်  တာဝန် 
ရှိသူများ၊    တက်ေရာက်လာသည့ ်   
ပုဂ ိလ်များက    သက်ဆိုင်ရာ   က   
အလိက်ု    အကြံပတင်ြပချက်များကိ ု
ေဆွးေွးကသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား
ယင်းေနာက်      ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန  ဒတုယိဝန်ကီး 
က   ယခုတင်ြပချက်၊   အကံြပချက်၊ 
စစ်ေဆးေတွရိှချက်များကိ ု အေကာင်း 
ဆုံးှင့် အြမန်ဆုံးြဖစ်ရန ်ဆက်လက် 
အေကာင်အထည်ေဖာ ်   ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခု ေလးထပ် 
စာသင်ေကျာင်းကို      ေကျာင်းမဖွင့်မ ီ
ြပြပင်သွားရန် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးထ ံ
ယခအုကြံပချက်များကိ ု  ဆက်လက် 
တင်ြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဥပေဒ 
အကံြပချက်ကိစ ှင့်   ပတ်သက်၍  
ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံးသို ဆက် 
လက်အကြံပချက် ေတာင်းခသွံားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း       ရှင်းလင်းေြပာကား 
သည်။                            

သတင်းစ်

ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းကျင်းမ   ၉၄ ရာခိုင် န်း ပီးစီး၊ ရာ န်းြပည့်ပီးစီးပါက သုံးနာရီေကျာ်ြဖင့် သွားလာိုင်မည်
ပုသိမ်   ဇွန်   ၂၇

ရန်ကန်ုမှ ပသုမ်ိသို  သုံးနာရေီကျာ်ြဖင့ ်သွားလာ 

ိုင်မည့် ကွန်ကရစ်လမ်း ၉၄ ရာခိုင် န်း ပီးစီး 
ေနပီြဖစ်ေကာင်း   တိုင်းေဒသကီးလမ်းဦးစီး 
ဌာန  န်ကားေရးမှး(မိြပ) ဦးရန်ိုင်ေဇာ် 

၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းသည ်  ရန်ကုန်မိမှ 

ပုသိမ်မိသုိ  ၁၁၃  မိင်ု  ှစ်ဖာလု ံ ရှည်လျားပီး 

ရန်ကန်ု-ပသုမ်ိလမ်း မိင်ု(၄၁/၃) ဗိလ်ုြမတ်ထွန်း 
တံတားမှတစ်ဆင့် ဓုြဖ၊ ဟသ  ာတ၊ ကံခင်း၊ 

ြမန်ေအာင်မိများ၊  မိုင်(၅၆/၀)မှ ေြမာင်းြမ၊ 

ဝါးခယ်မမိ   မိုင်(၃၃/၀) ကဇန်းလမ်းဆုံမှ 

မအူပင်မိများသို သွားလာရေသာ အဓိက 

လမ်းမကီး တစ်ခြုဖစ်သည်။ ယခင်မလူလမ်းမှာ 

အကျယ် ၂၄ ေပ ှစ်လမ်းသွား ကတ ရာလမ်း 
ြဖစ်ပီး ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအပိုင်းမှာ မိုင် 

(၁၇/၄)မှ စတင်သည်။ 

ယခကုာလတွင် ရန်ကန်ုမှ ဗိလ်ုြမတ်ထွန်း 
တတံားအထ ိတစ်ေနပျမ်းမ ယာ်စီးေရ ၃၈၀၀ 

ခန် ၊   ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းတံတားမ ှ  ပုသိမ်မိသို 
တစ်ေနပျမ်းမ ယာ်စီးေရ    ၂၇၀၀    ခန်  

ြဖတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိပီး    ုံးပိတ်ရက ်
များှင့်    ခရီးသွားကာလတွင ်   ရန်ကုန်မှ 

ဗိုလ်ြမတ်ထွန်း တံတားအထိ တစ်ေနပျမ်းမ  

ယာ်စီးေရ ၆၀၀၀ ခန်၊ ဗိလ်ုြမတ်ထွန်းတတံားမှ 
ပုသိမ်မိသုိ တစ်ေနပျမ်းမ ယာ်စီးေရ ၄၀၀၀ 

ခန်  ြဖတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိသည်။ 
ရန်ကုန်မှ   ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းတံတားအထ ိ

လမ်းပိုင်းသည ်   ယ်သွားလာမ များြပားပီး 

အေရးကီးေသာ  လမ်းပိုင်းြဖစ်သည့်အတွက ်

မူလလမ်းမှာ  အကျယ် ၂၄ ေပ ှစ်လမ်းသွား 

ကတ ရာလမ်းမ ှေပ ၃၀ အကျယ် ကွန်ကရစ် 

လမ်းအြဖစ ် အဆင့်ြမင့်တင်ရန ်လိုအပ်ေသာ 

ေကာင့ ်၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ 

စတင်၍      ၂၀၁၉-၂၀၂၀     ဘ  ာှစ် 
ြပည်ေထာင်စုခွင့်ြပရန်ပုံေငွ     ကျပ်သန်း 

၂၉၀၀၀   ြဖင့်    စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်
သည်။

ရန်ကန်ု-ပသုမ်ိလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်း 

အြဖစ ် အဆင့်ြမင့်တင်ရာတွင ် မိုင်တိုင(်၀/၀)
မှ   (၁၇/၄)အထိ    ရန်ကုန်မိေတာ်   စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတှီင့ ်Oriental Highways 
Co.,Ltd တိုက လည်းေကာင်း၊ မိင်ုတိင်ု(၁၇/၄) 

မှ (၄၁/၄)အထ ိ လမ်းပိုင်းအား ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး    လမ်းဦးစီးဌာနက    ဦးေဆာင်၍ 

လမ်းအထူးအဖွဲ   သုံးဖွဲှင့ ် ခိုင်ှစ်ဖွဲတိုက 

လည်းေကာင်း အင်ဂျင်နယီာ စစုေုပါင်း ၄၅ ဦး၊ 

ကာယလုပ်သား ၄၆၈ ဦး၊ လမ်းဦးစီးဌာနပိုင ်

စက်၊ ယာ်၊ ယ ရား ၁၅၇ စီးြဖင့ ်လပ်ုငန်းများ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။

အဆိပုါလမ်းပိင်ုးတွင် ယာ်ေမာင်းသမူျား 
သတိြပေမာင်းှင်ရမည့ ်ေနရာများအေနြဖင့ ်

ေကျာင်း ၂၆ ေကျာင်း၊ ေကွမ ၆၈ ခု၊ တီ(T)
လမ်းဆုံ ေလးခု၊   ဝိုင်(Y)လမ်းဆုံ ရှစ်ခုှင့် 

အက်စ်(S)လမ်းဆံု ေလးခုရိှေကာင်း၊ ရန်ကုန်မိမှ 

ပသုမ်ိမိသုိ   ယခင်က  ငါးနာရီခန် သွားလာရာမှ 
ယခုကွန်ကရစ်လမ်းသစ်    ပီးစီးသွားပါက 

သုံး နာရေီကျာ်ြဖင့ ်   သွားလာိင်ုေတာမ့ည်ြဖစ် 
ေကာင်း     တိုင်းေဒသကီးလမ်းဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှး(မိြပ)    ဦးရန်ိုင်ေဇာ်က 

ေြပာြပသည်။

ကိုတွတ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

ြမန်မာ့ုပ်ရှင ်ှစ်တစ်ရာြပည့ ်အထိမ်းအမှတ်

ေမာင်ေမာင်တာှင့ ်ုပ်ရှင်စကားဝိုင်း
ဒီတစ်ပတ် က န်ေတာ်နဲ  ေဆွးေွးမယ့် ပုဂ ိလ်ကေတာ့ တည်ကည်ခံ့ညားပီး ယုံကည်ေလာက်တဲ ့ုပ်ရည်ူပကာကိုပိုင်ကတဲ ့သဘာဝမင်းသားကီးေတွထဲက တစ်ဦးြဖစ်တဲ ့ေမာင်ေမာင်တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ်တို ငယ်ငယ်ကေတာ ့ ေ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။ ငိမ်းချမ်းေရးေစတမန်ကီး တစ်ဦးအြဖစ်လည်း ေရာက်ရိှေနပါပီ။ အခု က န်ေတာ်တုိ တစ်ချန်ိတုန်းက 
တ  က်မက်မက ်ှစ်ှစ်သက်သက် လက်ခံကည့် ခဲ့ဖူးကတဲ ့ုပ်ရှင်မင်းသားကီး ေမာင်ေမာင်တာနဲ  အခုုပ်ရှင်စကားဝိုင်းကိ ုဖွဲေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။

ေတွဆုံေမးြမန်း
ဒါိုက်တာ ကည်စိုးထွန်း

ကည်စိုးထွန်း။  ။ မဂ  လာပါ အစ်ကို။
ေမာင်ေမာင်တာ။      ။ မဂ  လာပါ။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ အခုဆို  အသက် ၈၀ 
   ေကျာ်။
ေမာင်ေမာင်တာ။    ။ ၈၄ှစ်။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ အဲ ၈၄ ှစ်မှာ လန်း 
   လန်း      ဆန်းဆန်း 
တက်တက်က က     ကိုယ့်ဘာသာကိ ု ကား 
ေမာင်းပီးတာ ့ဒီအထိအေရာက်လာတာကိ ု
က န်ေတာ်  အားကျပါတယ်။ ရန်ကုန်မိမှာ 
ကားေမာင်းရတယ်ဆိုတာလည်း   မလွယ် 
ဘူး။ အစ်ကိကုေတာ ့ အခကုိယု့ဘ်ာသာကိယ်ု 
ကားေမာင်းပီးေတာ့     ဒီစကားဝိုင်းကို 
လာေရာက်ပါဝင်ေပးတာကိ ုအထူးေကျးဇူး 
တင်ပါတယ်။ အဒဲေီတာ ့အစ်ကိေုရ သတအိရ 
ဆုံးဟာက စပီးေတာ ့က န်ေတာ်ေြပာချင်တာ 
ပါပဲ။ ဘာလဲဆိုေတာ့  “လူထုေအာင်သံ”။ 
“လူထုေအာင်သံ”ကေတာ့ က န်ေတာ်တို 
သက်တမ်းေတွမှာေတာ့ ဘယ်သူမှ ေမ့လို 
မရတဲ့ ဇာတ်ကားေပါ့။
ေမာင်ေမာင်တာ။     ။ သမိုင်းဝင်ကားပါ။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ သမိုင်းဝင်ကားပါပ ဲ
   အစ်ကိရုယ်။ တကယ့် 
သမိုင်းဝင်ကားပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက အစ်ကိုက 
ဝတ်လုံေတာ်ရ ေအးေမာင်ေပါ့။ ေအးေမာင် 
တို၊ ေအာင်ဝင်းတို၊ တက်တိုးတို၊ ေကျာင်း 
ဆရာဖိုးဆိတ်တို၊ က န်ေတာ်တို အလွတ်ရ 
တာေပါ့။ စကားေတွလည်း အလွတ်ရတာ 
ေပါ့။
ေမာင်ေမာင်တာ။     ။ ေအာင်ဝင်း           နဲ  
   ေအးေမာင်။
ကည်စိုးထွနး်။  ။  ေအာင်ဝင်း             နဲ  
   ေအးေမာင်  သူငယ် 

ချင်းှစ်ေယာက်။
ေမာင်ေမာင်တာ။     ။  ေအာင်ဝင်း         က  
   ဗိုလ်ဗကို။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ ေအးေမာင်က 
   ေမာင်ေမာင်တာ။ အဒဲ ီ
တုန်းက   ိုက်ခဲ့တဲ့   အြဖစ်အပျက်ေလးေတွ 
ကိ ု  အစ်ကိ ု  မှတ်မသိေလာက် ကားပါရေစ။
ေမာင်ေမာင်တာ။     ။ ဒီ         ဇာတ်ကားဟာ 
  ကွန်ြမနစ်သူပုန်  သိပ် 

ထေနတဲ့အချနိ်မှာ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ  ်
ေဟာင်း ဦးုက    ေရးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းကို 
ုပ်ရှင်ြပန်ိုက်ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီြပဇာတ် 
ကို အေမရိကန်ိုင်ငံမှာ   ပစက်ဒီနမ် ပေလး 
ေဟာက်စ်မှာ  အေမရိကန်ေတွက ဗမာလို 
ဝတ်ပီးေတာ ့ကြပတယ်။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ ဪ ဟတ်ုလားအစ်ကိ။ု
ေမာင်ေမာင်တာ။      ။ အဒဲကီြပတဲ ့ပစက်ဒနီမ် 
   အေမရိကားမှာ  ေအာက် 
က ထိုင်ကည့်ေနတဲ့သူထဲမှာ  (Committee 
for free asia) အေရှေတာင်အာရ ှအ ရာယ် 
ကင်းေရး ေကာ်မတီဆိုပီး ဖွဲထားတဲ ့အေမရိ 
ကန်ကေနပီးေတာ့    အခုကည့်ေနရတဲ့ 
ဇာတ်လမ်းကို The People Win  Through 
အဲဒီဇာတ်ကားကုိ ဗမာြပည်မှာ ုပ်ရှင်ုိက်ရင် 
ေကာင်းမယ်ဆိုပီးေတာ့  အဲဒီေကာ်မတီက 
ေနပီး     ေငွေရးေကးေရးေပးပီးေတာ့ 

ကမ်းလှမ်းတာ။
ေမာင်ေမာင်တာ။      ။ ဒကီ အဒဲအီချန်ိတန်ုးက 
   ဝန် ကီးချပ ်ကိုေပါ့ ။ 
သတူို ေရာက်လာကေတာ ့မင်းသားရှာတယ်ဆိ ု
ပီး ရှာတာ။ ရပီးသားမင်းသားက ပုလိပ် 
မငး်ကီးကေနပီးေတာ့ ရဲအရာရိှတစ်ေယာက် 
ကို သူတိုက လျာထားတာ။  အဲဒီရဲအရာရှိက 
မအားတဲ့အတွက် က န်ေတာ်နဲ  ိုက်ြဖစ်သွား 
တယ်။ က န်ေတာ့်ကို     ေတွပုံကလည်း 

က န်ေတာ်က အကဝါသနာပါတယ်။
ေမာင်ေမာင်တာ။     ။ အေနာက်တိုင်းအက 
  ဝါသနာပါေတာ့ တစ်ည 
မှာ အဲဒီမင်းသားမရလို  စိတ်ပျက်ေနတဲ့အဖွဲ 
ကလည်း အဒဲကီလပ်မှာ ရိှတယ်။ က န်ေတာ်က 
လည်း အဲဒီကလပ်မှာ ရိှတယ်။ က န်ေတာ့်ရဲ 
ဝါသနာက ငယ်စ်ကတည်းက  အေနာက်တုိင်း 
အက ဝါသနာပါေတာ့၊    ရတနာနတ်မယ်ဆုိတ့ဲ 
အမျိးသမီးနဲ ။ ပါတနာနဲ က န်ေတာ်ကေနတာ။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ Ball Dance ေပါ့။ 
    ဟုတ်ကဲ့။
ေမာင်ေမာင်တာ။      ။ လက်ကေချာ်ပီးေတာ ့
   လွတ်သွားေတာ ့ဒန်ုးဆိ ု
ြမည်တယ်။ အေမရကိန်ေတကွ ထကည့တ်ယ်  
ဒုန်းလိုြမည်တာကို။ အဲဒီလူကို လိုချင်တယ် 
ဆိုပီး ြဖစ်လာေရာ။    ေနာက်တစ်ေနကျေတာ့ 
ရတနာနတ်မယ်ကပဲ အိမ်လာေခ ပီးေတာ့  
လက်ခံလိုက်တယ ်ိုက်ဖို။
ကည်စိုးထွန်း။  ။  အစ်ကိကုေတာ ့ဝါသနာ 
   ပါလိုေပါ့။
ေမာင်ေမာင်တာ။       ။ အဲ ဝါသနာေတာ့  ပါပါ 
   တယ်။ ဒါေပမဲ ့သကိ ာရိှ 
တဲ့    လုပ်ငန်းတစ်ခုအေနနဲ    သတ်မှတ်လို 
ြဖစ်တတ်ပါတယ်။  ဒါကေတာ့ တပ်မေတာ် 
ထဲမှာ   အရာရိှလုပ်ေနတ့ဲအချန်ိမှာပဲ  သူတုိက 
ေရးတာကိုး။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ ဟတ်ုပါတယ်   အစ်ကိ၊ု
   အဲဒီတုန်းက  ဗိုလ်ကီး 
လားမသိဘူး။

ေမာင်ေမာင်တာ။  ။ က န်ေတာ်     ဗိုလ်ကီး 
   အဆင့က် အဒဲခွီင့သ်ုံးလ 
ယူတဲ့အချနိ်မှာ    ြဖစ်သွားတာ။ အဲဒီေတာ့ 
လက်ခလံိက်ုတာနဲ  ကလုသမဂ အတွင်းေရးမှး 
ချပ်ကီးြဖစ်တဲ့   ဦးသန်ရယ်၊   ိုင်ငံေတာ် 
ေရှေနချပ်ကီး ဦးချန်ထွန်းရယ်၊ ှစ်ေယာက်က 
က န်ေတာ့်ကို ခံပီးေတာ ့ဝင်ဒါမီယာ ဝန်ကီး 
ချပ်အိမ်ကို ေခ သွားတယ်။ အဲဒီကစပီးေတာ ့
စမ်းသပ်ပီးေတာ့    က န်ေတာ်  မင်းသား 
လုပ်ခဲ့တာပဲ။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ အစ်ကုိက ုပ်ရှင်ေလာ 
   က ပ်ုရှင်မင်းသားဘဝ 
ကိ ုတန်ဖိုးထား ပါဝင်ပီးေတာ ့သပ်ုေဆာင်ေပး 
တာအတွက်လည်း က န်ေတာ်က အများကီး 
ပီတိြဖစ်မိပါတယ်။ ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ 
ုပ်ရှင်ဆိုတာကို အထင်မေသးဘဲနဲ  တန်ဖိုး 

ထားပီးေတာ့ အစ်ကိုလုပ်ခဲ့တာတစ်ခုရယ်။ 
ေနာက်တစ်ခုက  ခုနက  The People Win 
Through မူရင်းဇာတ် န်းကို က န်ေတာ်က 
ဖတ်ဖူးတယ် အစ်ကိုရဲ၊   ေကာင်းလည်း 
ေကာင်းတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက   အစ်ကို 
ြပဇာတ်ေပါ့။ ဦးုရဲ လူထုေအာင်သံ ြပဇာတ် 
ဆိုတာက က န်ေတာ်တို ခုနစ်တန်းတုန်းက 
တစ်ခါ ြပ  ာန်းေသးတယ် အစ်ကိရုဲ။ အဒဲေီတာ ့

ိုက်တဲ့အခါကျေတာ့ အစ်ကိုတိုက အစိမ်း 
သက်သက် ြဖစ်ေနေတာ့ ိုက်ရတာ ဘယ်လို 
အခက်အခဲေတွေတွလဲ အစ်ကို။
ေမာင်ေမာင်တာ။      ။ က န်ေတာ့်အတွက် 
   ေတာ့    တပ်မေတာ် 
ထဲမှာ အမ ထမ်း။      အင်းစိန်တိုက်ပွဲက 
စပီးေတာ့ ပါလာတာ။   တပ်မေတာ်ထဲမှာ 
အမ ထမ်းသလိုပဲ   ဒီဘက်ေြပာင်းပီးေတာ့     

ုပ်ရှင်ိုက်တဲ ့အခါကျေတာ့လည်း သဘာဝ 
ကျကျပ ဲဘာမှ အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ 
ကည်စိုးထွန်း။  ။ အခ ု   ေြပာေနသလိပု ဲ
   ေပါ့။ အိုက်တင်လုပ ်
တာ မဟုတ်ဘူးေပါ့ေနာ်။
ေမာင်ေမာင်တာ။      ။ ေြပာရရင ်ခိုင်းတာ 
   လုပ်။
ကည်စိုးထွန်း။  ။  သဘာဝအတိင်ုးေလး 
   ြဖစ်ေအာင်ေပါ့။
ေမာင်ေမာင်တာ။      ။ ခုိင်းလုိလုပ်တာလည်း 
   မြဖစ်ပါဘူး။ ကိးစား 
ဖိုလည်း လိုတယ်ေလ။ ခိုင်းလိုလုပ်ေနရတာ 
မဟုတ်ဘူး။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ အဲဒီတုန်းက     သူတို 
   ဘက်ကလည်း  ိုင်င ံ
ြခားက ဒါိုက်တာ ပါတာေပါ့ေနာ် အစ်ကို။

ေမာင်ေမာင်တာ။  ။ ကမ ာမှာ နာမည်အကီး 
   ဆုံး ဒါိုက်တာကီး 
ေြခာက်ေယာက်ထကဲ ေဂျာဆ့က်ရ  စနီယီာရိှ 
တယ်။သူသားေဂျာဆ့က်ရ  ဂျန ီယာ ဒေီမးလ် 
တို၊ ဟင်နရကီင်းတို။ အဒဲလီိ ုအကီးဆုံးထကဲ 
တစ်ေယာက်ကလာပီးေတာ ့လုပ်တာ။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ ေနာက် ြမန်မာဘက် 
   ကေတာ့ေရာ။

ေမာင်ေမာင်တာ။     ။ ြမန်မာဘက်    ကေန 
   ဝင်ပီးေတာ ့စကားနဲ  
ပတ်သက်ပီးေတာ့  ဒါုိက်တာ ဦးချန်ထွန်း။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ ဗိတိသ ဘားမား။
ေမာင်ေမာင်တာ။     ။ ွန် ြမန်မာုပ်ရှင်။ 
   အရင်    ကေတာ့  
ဗိတိသ ဘားမားေပါ့။ 

စာမျက်ှာ ၉ သို 



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၀

 စာမျက်ှာ ၈ မှ
 ကည်စိုးထွန်း။  ။ ဦးွန်ရဲသား ဦးချန် 
   ထွန်း၊   ဒါိုက်တာ 
ဦးချန်ထွန်း နာမည်ကီးပါပဲ သူက။ ဪ 
သကူ ထန်ိးေပးတာေပါေ့နာ်။ ဒါေကာင့မ်ိုလို 
က န်ေတာ် အဒဲမှီာ သတထိားမတိာ ဗတိသိ  
ဘားမားက  ပုဂ ိလ်ေတွများတယ်ေနာ်။ 
အဲဒီမှာ ဗိုလ်ေတာက်ထွန်း လုပ်တာဆိုရင ်
လည်း လှေမာင်ေလး။
ေမာင်ေမာင်တာ။     ။ ဘာလို       ဆိုေတာ့ 
  အကေံပး  လပ်ုတာက 
ဦးချန်ထွန်း ဗိတိသ ဘားမားကိုး။
ကည်စိုးထွန်း။  ။ က န်ေတာ်      တိုနဲ  
   ခင်မင်တ့ဲ   မိတ်ေဆွ 
ေတွကလည်း ေမးကတယ ်အဲဒီကားေလး 
ကို။ အစ်ကုိတုိလညး် တတ်ုိင်ရင်ေပါ့။ အဲဒ ီ
ကားေလးကိုေတာ ့ရှာေပးပါဦး။

ေမာင်ေမာင်တာ။     ။ ြပန်ရှာဖို          ကိးစား 
   လျက်ပဲ    မရေသးဘူး။ 

ြမန်မာြပည်မှာ    တစ်ရာနဲ    ေြခာက်ဆယ့်ငါး 
ေကာ်ပီေရာက်တယ်။

ကည်စိုးထွန်း။  ။ နည်းတာ        မဟုတ် 
   ဘူးေနာ်။

ေမာင်ေမာင်တာ။     ။ တစ်ရာေ့ြခာက်ဆယ်ငါး 
   ေကာ်ပီ    ဆိုတာက 
တစ်တိင်ုးြပည်လုံး ရာတိင်ုးရာတိင်ုးမှာ ြပိင်ု 
ဖို လုပ်ထားတာ။

ကည်စိုးထွန်း။   ။ ဟာ        ြပတာပဲ။

ေမာင်ေမာင်တာ။       ။ ြပလည်းြပတယ်။ 

     ထူးြခားချက်က 
ရန်ကုန်မိဖွင့်ပဲွမှာ အဒဲတီန်ုးက  ိင်ုငေံတာ် 

သမ တကီး ဦးဝင်းေမာင ်သူလည်းရှိတယ်၊ 
ဦးုလည်း ရှိတယ်၊ ဦးသန်လည်းရှိတယ်၊ 

ဖွင့်ပွဲမှာ အေပ က ေလယာ်ပျနံဲ  ေကာ်ြငာ 
ကဲေနတယ်။ ြပည်ရယ်၊ ပဲခူးရယ်၊ ရန်ကုန် 

ရယ်  ေကာ်ြငာကိ ု   ေလယာ်ပျနံဲ ကဲတဲ့ 

ကားက အဲဒီကားပဲရှိတယ်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)

ိုင်ငံေတာ် ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း 
ဦးု

ကုလသမဂ  အတွင်းေရးမှးချပ်
ဦးသန်

ိုင်ငံေတာ် ေရှေနချပ်ကီး
ဦးချန်ထွန်း

ေဒါင်းယ်ပျ ံဘုံနံေဘးမှာ စာေရးလိုထားချင်တယ်
စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း ဆုံးရှာပီ...

ဇွန် ၂၇ ရက်   စေနေန     ေနလယ် ၁၂ နာရီ 
၁၅    မိနစ်တွင်    စာေရးဆရာ  ွမ်ဂျာသိုင်း 
ှလုံးေဝဒနာြဖင့်       ပင်လုံေဆးုံတွင ်
ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။  ဆရာ၏   စာု 
စာယ်များက ွမ်ဂျာသိုင်း ေခတ်တစ်ခုဟု 
ေြပာိုင်ေလာက်သည်အထ ိ   ထင်ရှားခဲ့ပါ 
သည်။ ထိေုခတ်ထိအုခါက     ေရးအားေကာင်း၊ 
ေရာင်းအားေကာင်း စာေရးဆရာတစ်ဦးြဖစ် 
ခဲ့ပီး  ယခုအခါ   ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာ 
အသင်း ဗဟိအုမ ေဆာင်ေကာ်မတဝီင်အြဖစ် 
တာဝန်ယူထားသူြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ် 
ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ထူးခ န်ဆု        အကယ်ဒမီ 
ဆုေရးချယ်ေရးအဖွဲဝင်ှင့ ်     အမျိးသား 
စာေပဆု ေရးချယ်ေရးအဖဲွဝင်အြဖစ်လည်း 
တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသည်။

ဆရာ ေရးသားခဲေ့သာ စာအပ်ုများစွာထ ဲ
က ပ်ုရှင်အြဖစ် ိက်ုကူးခဲသ့ည့ ်စာအပ်ုများ 
က မနည်းလှပါ။ “အားလုံးေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ ့
ကပါေစ” ဝတ ကို “ချစ်ှင်းဆီလှလှေလး” 
အမည်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ “ေွဦးေရာက်ပီ 
သငူယ်ချင်း”ဝတ ကိ ု“ေဦွးေရာက်ပကီိကုိ”ု 
ဟ ုလည်းေကာင်း၊ “အလယ်ကလူ စကားဝ ဲ
၏” ဝတ ကို  “မယ်သီတာလိုမိန်းကေလး” 
အမည်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊  “ေွ၏ အလွန်” 
ဝတ ကို    “ေွ၏အလွန်”  အမည်ြဖင့် 
လည်းေကာင်း      ုပ်ရှင်ိုက်ကူးခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်သည်။  ဗီဒီယိုေခတ်တွင်လည်း ဗီဒီယို 
ုပ်ရှင်ိုက်ကူးခဲ့ေသာ ဆရာ့စာအုပ်များက 
လည်း အများအြပားြဖစ်ပါသည်။ ရက်ေရး 
မေနပါနဲ  ကိုကိုရယ်၊ အချစဆံု်းလည်း ြဖစ်ခဲ့ 
ဖူးပါတယ်၊ ေမတ ာရိှရင်းစဲွမုိ လဲွိင်ုပါဘူးရှင်၊ 
အိပ်မက်မိသူ၊          တိမ်ေတာင်ညိြပာ၊ 
ေဒါင်းယ်ပျဘံုနံေံဘးမှာ စာေရးလုိထားချင် 
တယ်၊  မိုးေရတက်ေရ တေဖွးေဖွး၊ ြမဝန်း 
လိုခို စသည်တိုပါ။

ဆရာက   ဝတ ှင့်  ဇာတ် န်းများ 
ေရးသားခဲသ့ည်တိုလည်း ရိှ၏။ ထင်ရှားသည် 
များမှာ    မမစိမ်း၊   မဟာသမုဒ ရာ၌ပင ်
အနားသတ် ကမ်းစပ်ရှိ၏၊ မိုးေကာင်းကင ်
မျက်ှာကက်၌တည်ေသာ   အလင်းအိမ်၊ 
ေကာင်းကင်ယံ၌   ကယ်များလင်းလက်၍၊ 
ေြမကီးေပ တွင်     ပန်းများပွင့်ကသည်၊ 
ှလုံးသားတွင ်ကမ ည်းတင်မည ်ကစ ပနဒီ 
တိုြဖစ်၏။

ဆရာမွဂ်ျာသုိင်းသည် ေရ မန်းသဘင် 
က    တင်ဆက်ေသာ   “တစ်ခါတုန်းက 
တက သိုလ်မှာ”၊   မင်းသားနန်းဝင်းတို၏ 
နန်းမဟာသဘင်တွင်    “တစ်ပင်တည်း 
ရင်ထဲကွယ”် ှင့်  “ေဒါင်းယ်ပျဘံုံနံေဘး 
မှာ စာေရးလိုထားချင်တယ်” ဝတ များကို 
ြပဇာတ်အြဖစ ်စင်တင်ကြပခဲ့ဖူးပါသည်။

ဆရာွမ်ဂျာသိုင်းကိ ု      ၁၉၅၂ ခုှစ်  
ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်    သာစည်မိတွင ်
ေမွးဖွားခဲသ့ည်။ အဘ ဦးြမ၊ အမ ိေဒ မမကီး 
တိုြဖစ်ပီး   ေမွးချင်း ခုနစ်ေယာက်အနက်     
သားအကီးဆုံးပါ။        အမည်ရင်းမှာ 
ဝင်းြမင့်ေမာင်ြဖစ်သည်။

၁၉၇၁ ခှုစ်တွင်  အထက (၂) အင်းစန်ိမှ 
အေြခခံပညာ   အထက်တန်းေအာင်ြမင်ပီး 
ရန်ကန်ု စက်မ တက သိလ်ုတွင် တက်ေရာက်၍ 
လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကိ ု ပ မှစ် 
အထိ သင်ကားခ့ဲသည်။ မ  င်းရာြပည့်တွင် ပါဝင် 
လ ပ်ရှားမ ၊   စာကဗျာများေကာင့ ် ရန်ကုန် 
စက်မ တက သိလ်ုမှ ေကျာင်းထတ်ုခခံဲရ့သည်။ 
ထိုေနာက် တက သိလ်ုစာေပးစာယ ူ သင်တန်း 
မှ သပိ ံဘဲွ (ပူေဗဒ) ရရိှခဲ့ပီး  ရန်ကန်ုဝဇိ ာှင့် 
သိပ ံတက သိုလ်တွင်   မဟာသိပ ံ (ူပေဗဒ) 
ေနာက်ဆုံးှစ် အပိင်ုး-က အထ ိတက်ေရာက် 
သင်ကားခဲ့သည်။

၁၉၆၉ ခုှစ်ကစ၍    အဟိ၊  သင့်ဘ၀၊ 
တိင်ုးရင်းေမ စသည့ ်စာေစာင်များတွင် ကဗျာ 
ှင့် ဝတ တိုများ ေရးသားခဲ့သည်။

၁၉၇၃ ခုှစ်တွင်   ပါးကွက်ကားှင့ ်
လြပည့်ဝန်း   ကဗျာလုံးချင်း ထုတ်ေဝခဲ့ပီး၊ 
၁၉၇၉   ခုှစ်တွင်   ဆရာေရးသားေသာ 
အချစ်ဆံုးသူရဲ  အတ ပ တ ိအမည်ရိှ လံုးချင်း 
ဝတ ကို ထုတ်ေဝခ့ဲသည်။    ဆရာေရးသားခ့ဲ 
ေသာ လုံးချင်းဝတ ရှည်ေပါင်း ၉၀ ေကျာ်ရှိခဲ့ 
သည်။

ဆရာ့စာများကို မေတွရေတာ့သည်မှာ 
အတန်ငယ်   ကာသွားခဲ့ပီြဖစ်ေသာ်လည်း 
ဆရာ့ကို ထင်ရှားေသာ စာေရးဆရာတစ်ဦး 
အြဖစ် ယေနေခတ်အထိ သိေနကဆဲြဖစ်ပါ 
သည်။

ဆရာ ကွယ်လွန်ချနိ်တွင် ဇနီးှင့် သမီး 
သံုးဦးကျန်ရိှပါသည်။     ဆရာွမ်ဂျာသိင်ုးကိ ု   
ဆုံး ံးရြခင်းအတွက်   ဝမ်းနည်းမပိါေကာင်း 
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

စာအုပ်ပိုး

ထန်းတပင်မိနယ်၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် မိုးစပါးလက်ေတွစိုက်ပျိး ြပသ
ထန်းတပင်    ဇွန်   ၂၇
ေတာင်သမူျား စပါးစုိက်ပျိးရာတွင် စက်စွမ်းအား 
အသုံးြပကာ စပါးအထွက် န်းများ တိုးတက် 
လာေစရန် ရည်ရယ်၍ ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု 
ထန်းတပင်မိနယ် စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနမှ 
ေဒသခံေတာင်သူများအား ေကာက်စိုက်စက ်
အသုံးြပ၍ မိုးစပါး လက်ေတွစိက်ုပျိးြပသြခင်း 
ကို ပထမအကိမ်အြဖစ ်ယေန  နံနက်ပိုင်းက 
စက်မ လယ်ယာစနစ်ကျ လယ်ယာေြမအြဖစ ်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ထားသည့်  
ေရေပ ေသာင်ေကျးရာ     ေရေပ  ေသာင်ကွင်း၌ 
ကျင်းပခဲ့သည်။

“ကခဲင်းစနစ်က တစ်ဧကကိ ုစပါးှစ်တင်း 
ခဲွကရဲတယ်။ ဒေီကာက်စိက်ုစက်နဲ စိက်ုတဲအ့ခါ 
ကေတာ့ ပျိးက ၁၂ ြပည်ပ ဲပျိးရတဲ့အတွက ်
ပျိးကန်ုကျစရတ်ိ သက်သာပါတယ်။ ေနာက်ပျိး 
သက် ၁၅  ရက်ကေန  ၁၇ ရက်ေလာက်မှာ 
စိုက်တာြဖစ်တဲ့အတွက်လည်း ပထမပင်ပွား 
 န်းများပီးေတာ့ စပါးအထွက် န်းေတွလည်း 
ေကာင်းပါတယ်။ စက်နဲစိုက်ထားတာြဖစ်တဲ့
အတွက်လည်း ပင်ကားတန်းကားမှန်ပီးေတာ့
ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်ေတာ ့ပင်ပွား န်း 
ေကာင်းပီး စပါးအထွက် န်းေတွ တိုးတက်မ  
ရရှိိုင်ပါြဖစ်ပါတယ”်ဟု ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်း 
ခိုင်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန  ခိုင်ဦးစီးမှး 

ဦးသန်းထွဋ်က ေြပာသည်။
မိုးစပါး လက်ေတွစိုက်ပျိးြပသရာတွင ်

လည်း မိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန မိနယ် 
ဦးစီးမှး ဦးစိုးိုင်ှင့် ဝန်ထမ်းများက မိုးစပါး 
များကိ ုေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့် လက်ေတွစိက်ုပျိး 
ြပသေပးခဲကပီး မိုးစပါးလက်ေတွစိက်ုပျိးြပသ 
ပဲွသို ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု စက်မ လယ်ယာ 
ဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးသန်းထွဋ်ှင့် တာဝန် 
ရှိသူများ၊  မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊   မိနယ် 
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ     တာဝန်ရှိသူများ၊    
မိနယ်ေကျးလက်ေဒသ   ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 
ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ေကျးရာအုပ်ချပ် 

ေရးမှးှင့် ေဒသခေံတာင်သမူျား တက်ေရာက် 
ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်သမူျားအေနြဖင့် ေကာက်စိက်ုစက် 
အသံုးြပကာ စပါးစုိက်ပျိးြခင်းအားြဖင့် လယ်ယာ 
လပ်ုငန်းခွင်တွင် လယ်ယာလပ်ုသား ရှားပါးလာ 
မ အခက်အခမဲျားကိ ုေြပလည်ေစမည်ြဖစ်သလိ ု
ေတာင်သူများ   စပါးထွန်ယက်  စိုက်ပျိးချနိ် 
ကာလအတွင်း အခက်အခမဲျား ြဖစ်ေပ ြခင်းှင့် 
လယ်ယာသုံးစက်ပစ ည်းများကို    ဝယ်ယူ၊   
ငှားရမ်းလိပုါကလည်း မိနယ်စက်မ လယ်ယာ 
ဦးစီးဌာနသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုေကာင်း 
သိရသည်။           ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲိုက်ကူးိုင်ရန်အတွက ်ဇာတ် န်းေရးသားမ ှင့် 
ိုက်ကူးတည်းြဖတ်ေရးဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းသင်တန်း လက်ေတွပိုချ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇
တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ ချစ်ကည်ရင်းှီးမ  
တိုးြမင့တ်ည်ေဆာက်ိင်ုေရး ပ်ုသဇံာတ်လမ်း 
တွဲ    ိုက်ကူးိုင်ရန်အတွက်  ဇာတ် န်း 
ေရးသားမ ှင့် ိုက်ကူးတည်းြဖတ်ေရးဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းကိ ုယမန်ေန   နံနက် ၉ 
နာရီက   ရန်ကုန်မိရှ ိ  (SFCG)  ုံးချပ်ှင့် 
ေနြပည်ေတာ်   တပ်ကုန်းရှိ   ြမန်မာ့အသံှင့် 
ပ်ုြမင်သံကားတုိတွင် အွန်လုိင်းြဖင့် ဆက်သွယ် 

ြပလုပ်ကသည်။ 
အဆိုပါသင်တန်းကို       ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား  
ှင့် Search For Common Ground (SFCG) 
တို ပူးေပါင်း၍ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးစအုသီးသီး 
၏ ယ်ေကျးမ ဓေလထ့ုံးစ ံ  ကဲွြပားြခားနားမ ကိ ု
သရိှိနားလည် သေဘာေပါက်လက်ခံပီး ချစ်ကည် 
ရင်းှီးမ တိုးြမင့် လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် ရည်ရယ ်
ချက်ြဖင့ ်ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွ ဲိုက်ကူးိုင်ရန ်

အတွက်   လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်  ဇာတ် န်း 
ေရးသားနည်းှင့်   ိုက်ကူးတည်းြဖတ်ေရး 
ဆုိင်ရာသင်တန်းကုိ အွန်လုိင်းြဖင့် ဆက်သွယ် 
ပိုချြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယင်းလပ်ုငန်းခွင်သင်တန်းကိ ုရန်ကုန်မိ 
ကမာရတ်မိနယ ်  ြပည်လမ်း  အမှတ်(၄၅၇) 
(A) ရှိ   SFCG  ုံးမှ  ေဒါက်တာေအာင်မင်း၊ 
ဒါိုက်တာကည်ြဖသ င်ှင့်      ေဒါက်တာ 
ထက်ထက်ေအာင်တိုက     ေနြပည်ေတာ် 
တပ်ကုနး်ှင့် ရန်ကုန်မိရှိ  ြမန်မာ့အသံှင့် 
ုပ်ြမင်သံကားမှ   ဝန်ထမ်းေြခာက်ဦးှင့ ်
အွန်လိုင်းမှချတိ်ဆက်၍   ဇွန် ၂၆ ရက်ှင့် ၂၇ 
ရက်တိုတွင ်        လက်ေတွပိုချြခင်းြဖစ်ပီး 
ဆက်လက်၍ တစ်လတာသင်တန်းကိ ုပိုချသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်    ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ 
ိုက်ကူးေရးကိ ု   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆုိပါ ုပ်သံဇာတ်လမ်းတဲွ ုိက်ကူးေရး 
ကို    ဒါိုက်တာကည်ြဖသ င်က  ဦးေဆာင် 
ိုက်ကူးမည်ြဖစ်ပီး ဇာတ် န်းေရးသားနည်း 
ှင့ ်ိက်ုကူးတည်းြဖတ်ေရးအတွက် ေဒါက်တာ 
ေအာင်မင်းက စာေတွလက်ေတွ ပုိချသွားမည် 
ြဖစ်သည်။  

သတင်းစ်



ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပီလအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့် စပ်လျ်း၍ ြပည်သူသို အစီရင်ခံစာ

(ယမန်ေနမှအဆက်)

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀

ေှာင်းအတိတ်ဂ ဝင် သမိုင်းဖန်ဆင်းရှင်များ

ယခရုက်သတ ပတ်သည်ကား သမိင်ုးဝင် အခါသမယှစ်ခ ု
ှင့် သက်ဆိုင်ေနေသာ  ှစ်ပတ်လည်ေနများကျေရာက် 
သည့် ရက်သတ ပတ်အြဖစ် ထူးထူးြခားြခား  မှတ်တမ်း 
တင်ိုင်၏။ သမိုင်းဝင ်သမိုင်းတွင်ရစ်ေသာ အခါသမယ 
ှစ်ခသုည်ကား “ကိရုီးယားစစ်ပဲွ”ှင့ ်ဒတုယိကမ ာစစ်ကီး 
ကိ ုအဆုံးသတ်ေစခဲေ့သာ ရှုားိင်ုင၏ံ “ေအာင်ပဲွေန”ကိ ု 
အထမ်ိးအမှတ်ြပသည့ ်နာဇဂီျာမန ီလက်နက်ချမ သမိင်ုး 
ြဖစ်စ် တိုြဖစ်က၏။ 

ရှုားိင်ုငသံည် ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွား 
မ ေကာင့ ်ဆိင်ုးငံခ့ဲရ့ေသာ  “ေအာင်ပဲွေန” အထမ်ိးအမှတ် 
စစ်ေရးြပပွဲကီးကိ ုဇွန်  ၂၄ ရက်က မိေတာ်  ေမာ်စကိုရှ ိ
ရင်ြပင်နီတွင ်ဝှဲချးီထိုက်စွာကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုှစ် 
တွင် ဒုတိယကမ ာစစ်ကီးပီးဆံုးေစမ ကိ ုဦးတည်ခ့ဲေသာ 
နာဇီ ဂျာမနီလက်နက်ချမ မှာ ယခုှစ် ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် 
(၇၅)ှစ်ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်ရာ ုရှား၏ “ေအာင်ပွဲေန”  
အထိမ်းအမှတ်စစ်ေရးြပပွဲကီးကိ ုစိန်ရတုသဘင်ပွဲကီး 
အြဖစ် ဆင် ဲိုင်ေပပီ။

“ေအာင်ပွဲေန”
ကနဦးတွင် “ေအာင်ပဲွေန”  အထမ်ိးအမှတ်စစ်ေရးြပပဲွ 

ကီးကုိ ေမ ၉ ရက်တွင်  ကျင်းပရန်စီစ်ခ့ဲသည်။ သုိရာတွင် 
ုရှားိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ  ေဘးရတက ်
မေအးြဖစ်ေနြခင်းေကာင့ ်စစ်ေရးြပအခမ်းအနားကျင်း
ပမည့်ေနရက်ကိ ု  ေရ ဆိုင်းခဲ့ရသည်။  ကပ်ေရာဂါေဘး 
ေကာင့ ်အများြပည်သူအားလပ်ရက်အြဖစ ် သတ်မှတ် 
ထားေသာ “ေအာင်ပဲွေန”  အထမ်ိးအမှတ်   အခမ်းအနား 
ကျင်းပြခင်းကုိ  ေရ ဆုိင်းရြခင်းမှာ ဆုိဗီယက် ြပည်ေထာင်စ ု
ပိကဲွခ့ဲချန်ိေနာက်ပုိင်း၊ စစ်ေရးြပပဲွကီးများကုိ ြပန်လည် 
ြပလုပ်သည့် ၁၉၉၅ ခုှစ် ေနာက်ပုိင်း  ပထမဆံုးအကိမ် 
ြဖစ်သည်။

“ေအာင်ပွဲေန” အထိမ်းအမှတ်  အခမ်းအနားများ 
ကျင်းပသည့ ်ေနရက်ြဖစ်ေသာ ဇွန် ၂၄ ရက် တစ်ရက် 
တည်းမှာပင ်   ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း    ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်
အတည်ြပလူနာသစ် ၇၁၇၆ ဦး ေပ ထွက်ခ့ဲပီး တစ်ုိင်ငံလုံး 
အတိင်ုးအတာအရ ေရာဂါကူးစက်ခရံသဦူးေရမှာ  ထိေုန  
တွင် ၆၀၆၈၈၁ ဦးအထိ ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 

ုရှားိုင်ငံ၏ေဒသကီး  အများအြပားတွင် ယခု 
ထက်တိုင်ေအာင်ပင ်   ကိုိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ 
ဆက်လက်ရှိေနသြဖင့ ် တားဆီးကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 
များကို  ဆက်လက်ြပလုပ်သွားရန ်သမ တ ဗလာဒီမာ 
ပူတင်က ဇွန် ၂၃ ရက်က ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် တိုက်တွန်း 
ေြပာကားခဲ့သည်။ သိုရာတွင်  ေရာဂါကူးစက်မ အရှိန် 
အဟုန်ကုိ မိမိတုိုိင်ငံေလ ာ့ချုိင်ေအာင် စီမံေဆာင်ရက် 
ေပးိုင်ခဲ့ပီဟ ုသူက ေြပာကားသည်။

ုရှားိုင်ငံသည ် ကိုိုနာကပ်ေဘး  အထိအနာဆုံး 
ေတွကံေနရေသာ ိုင်ငံကီးှစ်ိုင်ငံမှာထက ်  ေရာဂါ 
ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ေသာ စစ်ေဆးမ များကို ပိုမိုြပလုပ်ေပး 
ိင်ု  သည်ဟဆုိသုည်။ ၎င်းအြပင် ရှုားဖက်ဒရယ်အစိုးရက 
ဖွင့်လှစ်ထားေသာ သိပ ံဌာန  ၁၄ ခုတွင်  ကာကွယ်ေဆး 
ေဖာ်ထုတ်ရန် ကိးပမ်းလုပ်ကိုင်ေနေကာင်း သမ တ 
ပူတင်က  ေြပာကားသည်။

ပွဲကီးသဘင်
မိေတာ် ေမာ်စကိုရှိ ရင်ြပင်နီတွင် ပွဲကီးသဘင ်

ဝဲှချးီဆင်ယင်ေသာ စစ်ေရးြပပဲွကီးသည်  ၁၉၄၅ ခှုစ်က  
ဆိဗုယီက်ြပည်ေထာင်စ၏ု ပထမဆုံးေသာ “ေအာင်ပဲွေန” 
အထိမ်းအမှတ်  စစ်ေရးြပပွဲကီးကျင်းပခဲ့မ    (၇၅)ှစ် 
ြပည့ေ်ြမာက်သည့ ်ှစ်ပတ်လည်ေနှင့ ် တိက်ုဆိင်ုေနပီး 
ရှုားိင်ုင၌ံ ိင်ုငေံရးအေရတစ်ခ ုထူးထူးြခားြခားြဖစ်ေပ  
လတ ံ  အခါသမယတွင် “ေအာင်ပဲွေန” ကျေရာက်ခဲသ့ည်။ 
ရှုားိင်ုငတွံင်  ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ  ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးှင့ ်
ပတ်သက်၍ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင်  ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လူထု 
ဆ ခံယူပွဲကီးကျင်းပရန ်   စီစ်ထားရာ  ိုင်ငံေရးအရ 
ထူးြခားလှသည့ ်အခါသမယဟလုည်း ဆိုိင်ုေပလမိ့မ်ည်။

၂၀၃၆ ခှုစ်အထ ိသမ တပတူင်အား  ရာထူးအာဏာ 
အပ်ှင်းမ ကို လမ်းခင်းေပးမည့ ်ေဆာင်ရက်ချက်အြဖစ ်
 ြမင်ကေသာ လူထုဆ ခံယူပွဲသည ် ဖွဲစည်းပုံ အေြခခ ံ
ဥပေဒတွင် ြပင်ဆင်ချက်များြပလုပ်ြခင်းကိ ု ြပည်သူတို 
လက်ခံိုင်ြခင်း ရှိ၊ မရှိ   ိုင်ငံေရးမှတ်ေကျာက်တိုက်မ  
တစ်ရပ်ဟု ဆိုိုင်သည်။ 

အတိုက်အခံများက ြပင်းြပင်းထန်ထန ်ကန်ကွက် 
ေနလင့်ကစား ဖွဲစညး်ပံုအေြခခံဥပေဒတွင် ြပင်ဆင်မ  
အချက် အလက်ေပါင်း ၂၀၀ ခန်  ြပလုပ်ရန် အဆုိြပထား 
ေကာင်း၊    ုရှားိုင်ငံ၏    ိုင်ငံေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ   

လုပ်ငန်းစ်သည်  အ့ံအားသင့်ဖွယ်ရာေကာင်းလှေကာင်း 
ဗိတိန်ုိင်ငံ မိေတာ်လန်ဒန် အေြခစိက်ု ိင်ုငတံကာေရးရာ  
ေလ့လာေရးသိပ ံ ြဖစ်ေသာ   ချက်ထရီယံေဟာက်စ်၏ 
အကီးတန်းသေုတသ ီနကီိေုလးပထီေရာဗ့်က သုံးသပ်သည်။

ဩဇာအာဏာ
သမ တပူတင်၏ ဩဇာအာဏာကုိ ုိင်ငံတွင်းရိှအြခား 

ေသာ  အားေကာင်းေမာင်းသန်အဖွဲအစည်းများအနက ်
မည်သည့်အဖွဲအစည်းကမ   အန်တုဗလြပ    မယှ်ိုင် 
ေလာက်ေအာင ် အကာအကွယ်ေပးမည့ ်  ိုင်ငံေရးစနစ် 
တစ်ရပ်သုိ အသွင်ကူးေြပာင်းမ ရိှေနေကာင်း ပထီေရာဗ့်က 
ဆန်းစစ်ေဝဖန်သည်။

၂၀၂၄ ခှုစ်တွင် ပတူင်၏ ဒတုယိေြမာက်  သမ တရာထူး 
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ    ေနာက်ထပ်ေြခာက်ှစ ်
သက်တမ်းှစ်ကမ်ိအတွက် သယှူ်ပိင်ိင်ုေစရန်  ဖဲွစည်းပု ံ
အေြခခဥံပေဒြပင်ဆင်ေြပာင်းလမဲ က   အကျိးသက်ေရာက် 
ေစမည်ဆို၏။ 

အသက် ၆၇ ှစ်အရယ်ရိှ သမ တပူတင်သည် ၂၀၁၂ ခုှစ် 
ေရးေကာက်ပွဲအပီး  သမ တအြဖစ်  သက်တမ်းှစ်ကိမ ်
ဆက်တုိက် တာဝနထ်မး်ေဆာင်ေနသြူဖစသ်ည်။  သသူည် 
၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုှစ်အထိ ုရှားိုင်ငံ၏ သမ တ 
အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ပူတင်သည် သူ၏မဟာမိတ်  ဒီမစ်ထရီ မက်ဗီေဒ့ဗ ်
သမ တြဖစ်ေနချန်ိကာလအတွင်း ၂၀၀၈ ခှုစ်မှ ၂၀၁၂ ခှုစ် 
အထိ ဝန်ကီးချပ်အြဖစ်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူလည်း 
ြဖစ်သည်။ ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ယခင်ြပင်ဆင်ချက်အရ 
သမ တရာထူးသက်တမ်းကိ ု ေလးှစ်မှ  ေြခာက်ှစ်အထိ 
တိုးြမင့်ိုင်ခဲ့သည်။

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒဆိင်ုရာ အြခားေသာအေြပာင်း 
အလဲများအြဖစ် ုိင်ငံေတာ်၏ အေမွအှစ်များှင့် ေအာ်သုိ 
ေဒါခ့ရစ်ယာန်ဘာသာတိုကိ ု အေလးအြမတ်ြပေရးအစအီမ ံ
များ၊ ေဒသ ရအစိုးရအဖွဲများအေပ  ကရင်မလင်(ဗဟို 
အစိုးရ) က ဩဇာအာဏာေညာင်းေစေရး အစီအမံများကိ ု
အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ခဲ့သည်။ 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ၏  လူမ ေရးဆိုင်ရာ ြပင်ဆင ်
ေြပာင်းလခဲျက်များတွင်  အနမိ့ဆ်ုံးလပ်ုအားခသတ်မှတ်ြခင်း၊ 
အငမ်ိးစားလစာေငမွျားကိ ုတိုးြမင့ေ်ပးြခင်း စသည်တိုလည်း 
ပါဝင်သည်။ 

ရှုားိင်ုင၏ံ စတတ်ိဒူးမား(ေအာက်လ တ်ေတာ်)သည် 
ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ  ြပင်ဆင်ေရးှင့ပ်တ်သက်၍ မတ်လ 
တွင် အတည်ြပေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။  သိုရာတွင် ဖွဲစည်းပု ံ
အေြခခံဥပေဒ   ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်းှင့ ်  ပတ်သက်၍ 
“ြပည်သူေထာက်ခံမ ”   ရရှိေရးအတွက်    ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ရန် အတည်ြပဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။

ုရှားိုင်ငံ၏ “ေအာင်ပွဲေန”သည်  ေခတ်ပိင်သမိုင်း 
ေကာင်းကိ ု ြပန်လည်၍   သုံးသပ်ဆင်ြခင်ိုင်ေသာ အခါ 
သမယလည်းြဖစ်သည်။ ပထမကမ ာစစ်၏  အဆက်အြဖစ် 
တိုက်ခိုက်ခဲ့ကေသာစစ်ပွဲအြဖစ်  သမိုင်းပညာရှင်များ၏ 
သံုးသပ်ချက်ကုိ  ေလ့လာ၍ က ု်ပ်တုိ သင်ခန်းစာယူုိင်သည်။ 
ဒတုယိကမ ာစစ်ကီးတွင် မဟာမတ်ိိင်ုငမံျားှင့ ်ဝင်ိုးတန်း 
ိုင်ငံများဟူ၍ အုပ်စုှစ်စုက အပိင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကသည်။ 

လူတန်းစား ှစ်ရပ်
ပထမကမ ာစစ်ကီး ပီးဆံုးချန်ိမှ ဒုတိယကမ ာစစ်ကီး 

စတင်ချန်ိအထ ိကမ ာတစ်ဝန်းတွင် “လက်ရိှ” ှင့ ်“လက်မဲ”့ 
ဟူ၍ လူတန်းစားှစ်ရပ် ေပ ေပါက်လာခဲ့သည်။   ယင်းမှာ 

စီးပွားေရးစနစ်ဆိုး၏ ရလဒ်ြဖစ်သည်။ ပထမကမ ာစစ်ကီးကိ ု
အဆံုးသတ်ေစေသာ  ဗာဆုိင်းစာချပ်ကုိ  ချပ်ဆုိခ့ဲကပီးေနာက် 
ကမ ာ့အေြခအေနသည် ဒုတိယကမ ာစစ်ြဖစ်ရန် ဦးတည်ခ့ဲ 
သည်။ 

တုတ်ုိင်ငံ၌ ြပည်တွင်းစစ်ြဖစ်ပွားြခင်း၊ ၁၉၃၁ ခုှစ် 
တွင် ေဒသအချိ ဂျပန်လက်ေအာက်သို  ကျေရာက်ြခင်း၊ 
ဥေရာပတိက်ုတွင် လအူေြမာက်အြမား ေသေကျပျက်စီးေစ 
ခဲေ့သာ ဆိဗုယီက်ေတာ်လှန်ေရးကီးဆင် ဲြခင်း၊ အဂ  လန်ှင့် 
ြပင်သစ်ိုင်ငံတိုတွင ်    စစ်ကိုငီးေငွကာ   ငိမ်းချမ်းေရး 
တည်ေဆာက်ရန် ဦးတည်လာြခင်း၊ ေဗာ်လကန်ေဒသှင့် 
ဥေရာပအလယ်ပုိင်းတုိတွင် စီးပွားပျက်ကပ်ဆုိးှင့် ရင်ဆိင်ု  
တိုးြခင်း၊ ထိုေနာက်တွင်  ဥေရာပတစ်လ ား  စီးပွားပျက ်
ကပ်ဆိုက်ြခင်း၊  အီတလီတွင် အာဏာရှင်  မူဆိုလီနီက 
မင်းမူြခင်း၊  ဂျာမနီတွင်   ဟစ်တလာအာဏာသိမ်းြခင်း 
စသည့ ်  အေကာင်းတရားများက    ကမ ာစစ်ကီးြပန်လည် 
ြဖစ်ပွားရန ်ဦးတည်ေစခဲ့သည်။ 

၁၉၃၉ ခုှစ်တွင် စတင်ခ့ဲေသာ ဒုတိယကမ ာစစ်သည် 
တစ်စစ စစ်ေြမြပင်  ကျယ်ြပန်လာခဲသ့ည်။ ၁၉၄၁ ခှုစ်တွင် 
ဆိဗီုယက်ုရှား စစ်အတွင်းသုိ ဝင်ေရာက်လာသည်။ ယင်းမှာ 
ဂျာမနကီ စတင်တိက်ုခိက်ုခဲြ့ခင်းေကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ဥေရာပ 
တစ်တိက်ုလုံးကိ ုအပ်ုစီးပီးချန်ိတွင် နာဇစီစ်ဦးစီး ဆိဗုယီက် 
ုရှားဘက်သို ဦးလှည့်လာခဲ့သည်။  ၁၉၄၁ ခုှစ် ဇွန်  ၂၂ 
ရက်တွင် ဆိုဗီယက်-ဂျာမန်  မကျးေကျာ်ေရးစာချပ်ကို   
ေဖာက်ဖျက်ကာ ဂျာမန်တပ်များက ဆိုဗီယက်ုရှားကို 
တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ 

၁၉၃၉ ခုှစ်မှစ၍ နယ်နိမိတ်ကျးေကျာ်ေရး  စစ်ပွဲ 
များစွာကိ ုဆင် ဲခဲေ့သာ အေဒါဟ့စ်တလာသည် အက င်းမဲ ့
အာဏာရှင်စနစ်ကို တည်ေထာင်ခဲ့သည်။  နာဇီအုပ်စိုးမ  
တစ်ေလ ာက် ရဟူဒီသုတ်သင်ေရးစီမံကိန်းကုိ  စနစ်တကျ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။  သိုရာတွင် နာဇီအုပ်စိုးမ သည် ၁၉၄၅ 
ခုှစ်  ေမ  ၈  ရက်တွင်    ဒုတိယကမ ာစစ်ကီးှင့်အတူ 
အပီးသတ်ချပ်ငိမ်းခဲ့ေလသည်။

ကိုရီးယားစစ်ပွဲ
ယခရုက်သတ ပတ် အြခားေသာ  သမိင်ုးဝင်အခါသမယ 

တစ်ရပ်မှာ ကိုရီးယားစစ်ပွဲကီးှင့်  သက်ဆိုင်ေနသည်။ 
၁၉၅၀ ြပည့ှ်စ်  ဇွန်  ၂၅ ရက်တွင်  စတင်ခဲေ့သာ ကိရုီးယား 
စစ်ပွဲသည် ၁၉၅၃ ခုှစ် ဇူလိုင်  ၂၇ ရက်တွင် အပစ်အခတ်  
ရပ်စေဲရးစာချပ်ကိ ုချပ်ဆိကုာ ရပ်စခဲဲသ့ည့ ်စစ်ပဲွြဖစ်သည်။ 
ဒုတိယကမ ာစစ်ကီးအပီး    စစ်ေအးကာလအတွင်း 
ေတာင်ှင့်ေြမာက်ကိုရီးယား      ှစ်ဖက်ေနာက်ကွယ်မ ှ
ိုင်ငံေပါင်းများစွာ  ပါဝင်စွက်ဖက်ခဲ့ေသာ  စစ်ပွဲဟုလည်း 
ဆိုိုင်သည်။

ေတာင်ှင့် ေြမာက်ကိုရီးယားတိုသည ် အပစ်အခတ် 
ရပ်စဲေရးစာချပ်ကိုသာ    လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကပီး  
စစ်ေြပငိမ်းေရးစာချပ်ကို     ချပ်ဆိုခဲ့ ြခင်းရှိသြဖင့  ်
ယေနထက်တုိင်ေအာင်ပင် လံုးဝပီးဆံုးြခင်းမရိှေသးေသာ 
စစ်ပွဲအြဖစ ်ဆိုစမှတ်ြပကသည်။  

ဒုတိယကမ ာစစ်မတိုင်မီ  ဂျပန်က ကိုရီးယားကို 
ကိုလိုနီနယ်ေြမအြဖစ်  အုပ်စိုးခဲ့ပီး  ၁၉၄၅ ခုှစ်တွင် 
ဂျပန်တိုစစ် ံးခဲ့သည်။ အေကာင်းအကျိးဆက် သေဘာ 
တရား  နိယာမအတိုင်း  ိုင်ငံေရးပေယာဂ ဝင်ပူးခံခဲ့ရကာ 
ကိုရီးယားက န်းဆွယ် ှစ်ပိုင်းကွဲခဲ့ရသည်။ 

၁၉၄၅ ခုှစ်   ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း  ခိုင်းမီးယား 
က န်းဆွယ် ေယာ်လတာမိ၌  ကျင်းပခ့ဲေသာ  မဟာမိတ်ိင်ုင ံ

ကီးများ၏ ညလီာခကံိ ုကိရုီးယားက န်းဆွယ်၌ စစ်ဆင်မ  
လွယ်ကူေစရန် ေြမာက်လတ ီတွဒ်မျ်းေကာင်း ၃၈ ဒီဂရ၏ီ  
ေြမာက်ပိုင်းကို    ဆိုဗီယက်တပ်များက  သမ်ိးယူရန် 
လည်းေကာင်း၊ ေတာင်ဘက်ပုိင်းကုိ အေမရိကန်တပ်များ 
က သိမ်းယူရန်လည်းေကာင်း သေဘာတူညီခဲ့ကသည်။

ေသနဂ  ဗျဟာအရ  စစ်ဆင်ေရးအလုိငှာ ကုိရီးယား 
က န်းဆွယ်ကို ပိုင်းြခားခဲ့ြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း ဒုတိယ 
ကမ ာစစ်ပီးဆုံးချန်ိတွင် မဟာမတ်ိိင်ုငံကီးများ၏ အြမင် 
ကျ်းေြမာင်းမ ေကာင့်   ယင်းနယ်နိမိတ်အတိုင်းပင ်
ကိုရီးယားက န်းဆွယ်သည် ယေနတိုင်ေအာင် ှစ်ပိုင်း 
ကွဲေနရေလသည်။

အပစ်အခတ်ရပ်စဲ
သံုးှစ်ှင့် တစ်လ ကာြမင့်ခ့ဲေသာ  ကုိရီးယားစစ်ပဲွ 

သည် ၁၉၅၃ ခုှစ်  ဇူလိုင်  ၂၇  ရက်တွင်   ပန်မွန်ဂျံ 
ေကျးရာ၌ အပစ်အခတ်ရပ်စေဲကာင်း သေဘာတစူာချပ် 
ကိ ု လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းြဖင့်  တစ်စခန်းသတ်ခဲ့သည်။

ကိုရီးယားစစ်ပွဲစတင်သည့်  ှစ်ပတ်လည်ေန  
အထမ်ိးအမှတ်အခါသမယတွင်  ေခါင်းေဆာင်ကီးများက 
ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ် ဆပွားတိုး  ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်
ကရန်  သ ိ  ာန်ချမှတ်လိုက်ကေသာ်လည်း ကိုရီးယား 
က န်းဆွယ်မှာ တင်းမာမ များ  ြပန်လည်ြမင့တ်က်လာချန်ိ 
ှင့် တုိက်ဆုိင်ေနသည်။  ြပည်ေြပးများက ေြမာက်ကုိရီးယား 
ကို  အပုပ်ချသည့်  ဝါဒြဖန်စာေစာင်များ   ြဖန်ချရိာမ ှ 
တင်းမာမ ြပန်လည်စတင်ခဲ့သည်။

အေရးေပ ဆက်သွယ်ေရးတယ်လီဖုန်းလုိင်းများကုိ 
ြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊ ှစ်ုိင်ငံနယ်စပ်ရိှ  ဆက်သွယ်ညိ  င်း 
ေရးုံးကို  ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ြခင်း၊    စစ်မဲ့ဇုန်  
တစ်ေလ ာက်သို စစ်သည်ဗိလ်ုပါများကိ ုအလုံးအရင်းြဖင့ ်
ေစလ တ်မည်ဟု ခိမ်းေြခာက်ြခင်း စသည်တုိမှာ ကုိရီးယား 
က န်းဆွယ်၌ အသစ်တစ်ဖန်တင်းမာလာမ ၏ ြပယဂ်ုများ 
ြဖစ်ကေလသည်။

ကိုရီးယားစစ်ပွဲစတင်မ  ှစ်(၇၀)ြပည့်ေြမာက်သည့် 
အခါသမယတွင် စစ်ေရးလ ပ်ရှားမ များ ပဲတ့င်ိက်ုဟည်း 
လာသည်။ 

မမိတိိုသည် ငမ်ိးချမ်းေရးကိလုိလုားေကာင်း၊ သိုရာ 
တွင် မိမိတုိ၏ြပည်သူများ  အသက်အုိးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ ာ 
များ ခမ်ိးေြခာက်ခလံာရပါက  လက်တုံြပန်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း   ေတာင်ကိုရီးယားသမ တ    မွန်ေဂျအင်းက 
ကိရုီးယားစစ်ပဲွစတင်မ     ှစ်ပတ်လည်ေနအထမ်ိးအမှတ် 
မိန်ခွန်းေြပာကားရာတွင ်ေဖာ်ြပသည်။

ကိရုီးယားက န်းဆွယ်၌ တင်းမာမ ြပန်လည်ြမင့တ်က် 
လာြခင်းှင့အ်တ ူအေမရကိန်ှင့ ်ေတာင်ကိရုီးယားတို၏ 
အကီးစားစစ်ေရးေလက့ျင့မ် များကိ ုြပန်လည်ြပလပ်ုရန် 
ေတာင်းဆိုမ များလည်း ေပ ထွက်ခဲ့သည်။

အလားတူပင်   ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံကလည်း 
တာေဝးပစ်ဒုံးလက်နက်များှင့ ် အဏြုမလက်နက်များကိ ု
ြပန်လည်စမ်းသပ်မည်ဟ ုခိမ်းေြခာက်ခဲ့ြပန်သည်။

အေမရိကန်ှင့် ကိုရီးယားတိုအကား အကီးစား 
စစ်ေရးေလ့ကျင့်မ များြပလုပ်ြခင်းကို  ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ 
သည်မှာ ှစ်ှစ်မ  ကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။  အေမရိကန် 
ြပည်ေထာင်စှုင့ ်ေြမာက်ကိရုီးယားတိုအကား ြပန်လည် 
သင့ြ်မတ်လာြခင်းြဖင့ ် ကိရုီးယားက န်းဆွယ်ကိ ုအဏြုမ 
လက်နက်ကင်းရှင်းေရးဇုန်အြဖစ်    ထူေထာင်ိုင်ရန်  
ေမ ာ်လင့်ကလျက် စစ်အင်အားြပမ များကိ ု အဆုံးသတ်ခဲ ့
ကြခင်းြဖစ်သည်။

စစ်ပိင်ဆိုင်မ 
ကိုရီးယားစစ်ပွဲသည်  ဒုတိယကမ ာစစ်ကီးအပီး 

စစ်ေအးကာလအတွင်း စစ်ပူအြဖစ်ေြပာင်းလဲေစခ့ဲေသာ 
စစ်ပွဲကီးြဖစ်သည်။ အေရှှင့်အေနာက်အုပ်စ ုိုင်ငံကီး  
များက  သတူို၏ ဩဇာခံိင်ုငငံယ်များအချင်းချင်း စစ်ပိင် 
ဆိင်ုမ အြဖစ် ေနာက်ကွယ်မှ အေထာက်အပံေ့ပးခဲ့ကသည်။

ကိုရီးယားစစ်ပွဲဟုဆိုေသာ်လည်း   အေမရိကန် 
မဟာမိတ်တပ်များှင့ ်တုတ်တပ်များအကား အဓိက 
စစ်ခင်းခ့ဲကြခင်းြဖစ်သည်။  ကုိရီးယားစစ်ပဲွသည် ယေန  
ကာလတွင်     ှစ်(၇၀)ြပည့်ေြမာက်လာပီြဖစ်သည့ ်
တုိင်ေအာင် ှစ်ုိင်ငံ ြပန်လည်ေပါင်းစည်းေရးလက ဏာ 
များကိ ုမေတွရေသးဘ ဲစစ်ေရးှင့ ် သတံမန်ေရးတင်းမာမ   
များ အခါအားေလျာ်စွာ ြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်ပုကံိ ု က ု်ပ်တို 
 ြမင်ကရသည်။ ကမ ာေပ တွင် ဗယီက်နမ်၊ ဂျာမန၊ီ ယမီင် 
စသည့် ှစ်ြခမ်းကွဲိုင်ငံများ ြပန်လည်ေပါင်းစည်းိုင်ခဲ ့
ကေသာ်လည်း ကိရုီးယားှစ်ိင်ုငမှံာမ ူ ရင်ကားေစ့ိင်ုရန် 
အလှမ်းေဝးေနဆဲြဖစ်ပုံကို       က ်ုပ်သတိမူမိရင်း 
“ေှာင်းအတိတ်ဂ ဝင်   သမိုင်းဖန်ဆင်းရှင်များ”   ဟု 
ကျးရင့်မိပါသတည်း။  ။

SOURCE:  World News Updates

  ကုိရင်ဩ

ုရှားိုင်င ံေမာ်စကိုမိေတာ်တွင ်ဇွန် ၂၄ ရက်က “ေအာင်ပွဲေန” အထိမ်းအမှတ် စစ်ေရးြပအခမ်းအနားကျင်းပစ်။



 ဇွန်    ၂၈၊  ၂၀၂၀

ဒါကာ     ဇွန်     ၂၇

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခံရသူ      ၃၅၀၀  ေကျာ်  ယေန  ထပ်မံ 

ေတွရိှခ့ဲသည့်အတွက်      ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  

၁၃၄၀၀၀    နီးပါးအထိ    ရိှလာပီြဖစ်ေကာင်း 
ယေန  ဆင်ဟွာသတင်း၌ ေဖာ်ြပသည်။

လွန်ခဲသ့ည့ ်၂၄ နာရအီတွင်း၌ ဘဂ  လား

ေဒ့ရ ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်      ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသ ူ၃၅၀၄ ဦးရှိပီး ေသဆုံးသူ ၃၄ 

ဦးရှိေကာင်း        ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 
အထက်တန်းအရာရိှ နာဆမီာဆလ်ူတာနာက 
ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ကျင်းပေသာ သတင်း 
စာရှင်းလင်းပွဲ၌ ေြပာကားခဲ့သည်။

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ    တစ်ဝန်းလုံးတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 
၁၃၃၉၇၈ ဦးရှိေကာင်း    အတည်ြပိုင်ခဲ့ပီး 

ေသဆုံးသူမှာ ၁၆၉၅ ဦးြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက 

ေြပာကားခဲ့သည်။

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း၌   ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်းလံုးရိှ ဓာတ်ခဲွခန်းများ၌ ေရာဂါနမူနာ  
၁၅၁၅၇ ခုကို စမ်းသပ်ခဲ့ေကာင်း တရားဝင ်

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ကိုိနုာ 
ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရြခင်းမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 
လာသူေပါင်း ၅၄၃၁၈ ဦးရိှေကာင်း နာဆီယာ 

ဆူလ်တာနာက ေြပာကားသည်။

ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် ေတွရိှရေသာ ဗိင်ုးရပ်စ် 

ကးူစက်ခံရသူအေရအတွက်သည် ဘဂ  လားေဒရ့  
ိုင်ငံ၌  ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်မ  န်း အြမင့်မားဆုံးြဖစ်သည်။ 

၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးမ အြမင့်ဆုံးမှာ ဇွန် ၁၆ ရက်ြဖစ်ပီး 

ယင်းေနတွင ်     ၅၃    ဦးအထိ      ေသဆုံး 

ခဲ့သည်။  

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ဘဂ  လားေဒ့ရ ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ
၁၃၄၀၀၀ နီးပါးှင့် ေသဆုံးသူ ၁၇၀၀ နီးပါးရှိ

ေမာ်စကို     ဇွန်    ၂၇
ုရှားသမ တ ဗလာဒီမာပူတင်ှင့ ်  ြပင်သစ်သမ တ အီမာ 
ျအယ်လ်မက်ခရန်တိုသည်       မဟာဗျဟာတည်ငိမ ်
ေအးချမ်းေရးှင့်  ှစ်ုိင်ငံပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆုိင်ရာ 
ကိစ ရပ်များကိ ု  ယမန်ေနက   ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့ ်
ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း     ကရင်မလင်၏  ထုတ်ြပန်ချက် 
တစ်ရပ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

ှစ်ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်တိုသည်    ေဒသအတွင်းရှိ    
အေြခအေနများကိ ု ေထာင့အ်မျိးမျိးြဖင့ ်ဆန်းစစ်ေလလ့ာ 
ခဲ့ကပီး လက်ရိှ စစ်လက်နက်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းများကိ ုဆက်လက်ထန်ိးသမ်ိးေရးှင့ ်စစ်ေြမြပင်၌ 
ကိတင်ခန်မှန်းမ ှင့ ်ယုံကည်စတ်ိချမ အားေကာင်းလာေစ 
ေရးအတွက် အေရးကီးပုံကိုလည်း အေလးထားေဆွးေွး 
ခဲ့ကသည်။

ထိုအြပင ်  ိုင်ငံတကာအကမ်းဖက်မ ၊   ရာသီဥတု 
ေြပာင်းလဲမ ှင့် ကမ ာ့ေဒသအများအြပား၌ ြဖစ်ပွားလာ 
ိုင်ဖွယ်ရှိသည့ ်   ပဋိပက တိုအပါအဝင်  ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ 
ြပဿနာရပ်များအား ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရာ၌    ုရှားှင့ ်  

မဟာဗျဟာတည်ငမ်ိေရး၊ ှစ်ိင်ုငပံူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး ရှုားှင့ ်ြပင်သစ်သမ တတို ေဆွးေွး

ဘရပ်ဆဲလ်    ဇွန်    ၂၇
ဥေရာပသမဂ (အီးယ)ူသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ေကာင့ ် အသွားအလာကန်သတ်မ   လှင့်ချ ီ
ချမှတ်ခဲ့ပီးေနာက်   ဂျပန်၊  ေတာင်ကိုရီးယား 
ှင့် ကေနဒါိုင်ငံတိုအပါအဝင် အဖွဲဝင်ိုင်ငံ 
များ၏ ြပင်ပရှ ိိုင်ငံေပါင်း ၁၀ ိုင်ငံေကျာ်မ ှ
ခရီးသည်များအတွက ်   နယ်စပ်ဂိတ်များကိ ု
ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍     ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန ်
စီစ်လျက်ရှိေကာင်း  ဥေရာပသမဂ   သတင်း 
ရင်းြမစ်က ေဖာ်ြပထားသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနေသာ ုိင်ငံ 
များမှ ခရီးသည်များအေပ  ချမှတ်ထားသည့ ်
အသွားအလာကန်သတ်မ များကို ေြဖေလ ာ့ 
ြခင်းအားြဖင့ ်ေွရာသီကာလ ခရီးသွားရာသ ီ
မတိင်ုမ ီစီးပွားေရးကိ ုတြဖည်းြဖည်း ြပန်လည် 
အသက်သွင်းရန ်       ဥေရာပသမဂ အေနြဖင့် 
ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း  သိရ 
သည်။

သိုေသာ်   လက်ရှိအချနိ်၌  ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ    ကူးစက်ခံရမ ြမင့်တက်လျက်ရှိသည့ ်
အေမရိကန်၊     ဘရာဇီးှင့်     ုရှားိုင်င ံ

ိုင်ငံေပါင်း ၁၀ ိုင်ငံေကျာ်မှ ခရီးသည် ဝင်/ထွက်မ  ကန်သတ်ချက်
ေြဖေလ ာ့ရန် ဥေရာပသမဂ  စီစ်လျက်ရှိ

ြပင်သစ်အကား    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ   အေရးကီးပုံကိ ု
လည်း ၎င်းတိုက ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှ ြပင်သစ်ှင့ ်ရှုားှစ်ိင်ုင၏ံ အေရးေပ တာဝန် 
သည်       ကမ ာတစ်ဝန်းပျံှံေနေသာ    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

တိုက်ဖျက်ေရးနယ်ပယ်၌   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးပင ်
ြဖစ်ေကာင်း အဆုိပါထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

ထိုအြပင် ပတူင်ှင့ ်မက်ခရန်တိုသည် ှစ်နာရီကာြမင့ ်
သည့် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့်ေဆွးေွးစ်အတွင်း ယူကရိန်း၊ 
လစ်ဗျားှင့ ်ဆီးရီးယားိင်ုငတံိုရိှ ေနာက်ဆုံးအေြခအေနှင့် 
ပတ်သက်၍         ထည့်သွင်းေဆွးေွးခဲ့ကသည့်အြပင ် 
ကျန်းမာေရး၊    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 
ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲှင့ ်  ယ်ေကျးမ နယ်ပယ်များ၌  ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ     ခိုင်မာေတာင့်တင်းေစရန ်  သေဘာတူခဲ့ 
ကသည်။

ထိုြပင် ပတူင်က ရှုားိင်ုငသံို   မကာမ ီ     လာေရာက် 
လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ကားခဲ့ရာ မက်ခရန်အေနြဖင့်   လက်ခံ 
သေဘာတူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သမ တ ပူတင်သည် ၂၀၁၉ ခုှစ်က  ြပင်သစ်ိုင်င ံ
ေတာင်ဘက်ရိှ ြပင်သစ်သမ တ၏ အပန်းေြဖရာအမ်ိေတာ်သို 
သွားေရာက်လည်ပတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ကဲ့သိုေသာိုင်ငံများမှ   ခရီးသည်များကိုမူ  
ဆက်လက်တားြမစ်ပိတ်ပင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
သတင်းရင်းြမစ်အရ သိရသည်။

ဥေရာပသမဂ ၏ အလပ်ုအမ ေဆာင်အဖဲွ 
ြဖစ်သည့်    ဥေရာပေကာ်မရှင်(အီးစီ)သည် 
နယ်စပ်ဂိတ်ေပါက်များကို ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍ 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် အကံြပေထာက်ခံခဲ့ပီး 
ဥေရာပသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသို ဝင်ေရာက ်
ခွင့်ရသည့်   ခရီးသည်များ၏  ိုင်ငံစာရင်းကိ ု
မကာမီထုတ်ြပန်မည်ဟ ု ေမ ာ်လင့်ေကာင်း၊ 
သိုေသာ်   တချိေသာ   ဥေရာပသမဂ အဖွဲဝင ်
ိင်ုငမံျားသည် ခွင့ြ်ပချက်ရရိှသည့ ်ိင်ုငမံျားမှ 
ခရီးသည်များကိ ု သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာ 
များ၌ အချန်ိကာလတစ်ခုအထိ ေစာင့်ကည့်မ  
ခံယူရန်     ေတာင်းဆိုလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ဂျာမနီ၊    ြပင်သစ်ှင့ ်  ဥေရာပတိုက်ရှ ိ
ိင်ုငအံချိသည်    ၎င်းတို၏     အမ်ိနီးချင်းိင်ုင ံ
များအတွက်    နယ်စပ်ဂိတ်များကိ ု  ယခုလ 
အေစာပိုင်းက ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့သည်။

တုတ်ိုင်ငံက အဖွဲဝင ်၂၇ ိုင်ငံ ပါဝင် 

ေသာ        ဥေရာပသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများရှ ိ
ခရီးသည်များအေပ          ခရီးသွားလာခွင့ ်
တားြမစ်မ ကို ေြဖေလ ာ့ခဲ့ပီးေနာက် ဥေရာပ 
သမဂ အေနြဖင့်      တုတ်ိုင်ငံမှလာေသာ     
ခရီးသည်များကိ ုအြပန်အလှန်ဝင်ေရာက်ခွင့ြ်ပ 
ရန်   စ်းစားလျက်ရှိသည်။ ထိုအြပင ်ဥေရာပ 
သမဂ သည်   ဂျပန်ှင့်     အြခားိုင်ငံများ၏    
ခရီးသွားကန်သတ်မ များကို     ဖယ်ရှားရန် 
တိုက်တွန်းလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဂျပန်ိုင်ငံသည် ဥေရာပသမဂ အဖွဲဝင ်
ိုင်ငံများအပါအဝင ်ိုင်ငံေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်မှ 
ခရီးသည်များအား  ဂျပန်ိုင်ငံသို  ဝင်ေရာက ်
ြခင်းကိ ု    ကန်သတ်ထားသည်။    သိုေသာ်   
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအေပ    ခရီးသွားကန်သတ်မ  
များကိုမ ူယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ေြဖေလ ာ့ 
ခဲ့သလို    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ပျံှံမ  
ထန်ိးချပ်ထားသည့ ်ဩစေတးလျ၊ နယူးဇလီန် 
ှင့်  ထိုင်းိုင်ငံတုိှင့်လည်း   ဥေရာပသမဂ က 
ညိ  င်းေဆွးေွးလျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ကျိဒိုနယူးစ်
ဘာသာြပန်-ေဂျတီ

ေဂျုဆလင ်    ဇွန်    ၂၇
ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသတွင်းမှ အစ ေရးိုင်ငံသို ဒုံးကျည်များြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မ အား လက်တုံြပန်သည့်အေနြဖင့် ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသေတာင်ပိုင်းရှိ ဟားမားစ်စစ်ေသွးက အဖွဲ၏ 
ပစ်မှတ်များအား  အစ ေရးေလယာ်များက  ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟ ုအစ ေရးကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ (အိုင်ဒီအက်စ်) က ထုတ်ြပန်သည့်ေကညာချက်တွင ် ေဖာ်ြပ 
ထားသည်။

အစ ေရးေတာင်ပုိင်းဆီသုိ ဒံုးကျည်ှစ်စင်းပစ်လ တ်ခ့ဲပီး နာရီအနည်းငယ်အကာတွင် အစ ေရးေလယာ်များက ဟားမားစ်အဖဲွ၏ ဒံုးကျည်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် အလုပ်ံုှင့် 
လက်နက်စက်ုံတစ်ုံတိုကိ ုေလေကာင်းမ ှစီးနင်းတိုက်ခိုက်မ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေကာင်း အစ ေရးစစ်ဘက်မ ှထုတ်ြပန်သည့် ေကညာချက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။

ယင်းေလေကာင်းမ ှစီးနင်းတိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသတွင်း၌ ထိခိုက်ပျက်စီးမ ှင့် ဒဏ်ရာရမ သတင်းများ ချက်ချင်းမသိရှိရေသးေပ။
ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသတွင် ဟားမားစ်အဖွဲှင့် အစ ေရးတိုအကား အြပန်အလှန်ပစ်ခတ်မ များ ၁၀ ရက်ေကျာ် ငိမ်သက်ေနပီးေနာက်တွင်  ယခုပစ်ခတ်မ များ ြဖစ်ေပ  

လာြခင်းြဖစ်သည်။ သုိေသာ်လည်း အေနာက်ဘက်ကမ်းနယ်ေြမေဒသများအား အစ ေရးိင်ုငကံ ၎င်း၏ပုိင်နက်နယ်ပယ်အတွင်းသို သမ်ိးသွင်းမည့ ်ေကညာချက်ထတ်ုြပန်ဖွယ်ရိှေနသည့ ်
အတွက် အစ ေရးှင့် ဟားမားစ်တိုအကား တင်းမာမ များ ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသရှိ 
ဟားမားစ်အဖဲွ၏ 

အေဆာက်အအံုများအား
အစ ေရးစစ်ေလယာ်များ 

စီးနင်းတိုက်ခိုက်



ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀

ေပကျင်း ဇွန်   ၂၇
တတ်ုိင်ုင ံအေနာက်ေတာင်ပိင်ုးတွင် မိုးသက်ေလြပင်းများ 
တိက်ုခတ်မ ေကာင့် လသူုံးဦးေသဆုံးကာ ၁၂ ဦး ေပျာက်ဆုံး 
ေနေကာင်း အာဏာပိုင်များက ယေနေြပာကားသည်။

ကားှစ်စီး  ြမစ်အတွင်းသို   ထိုးကျခဲ့ရာ လူှစ်ဦး 
ေသဆုံးခဲ့ပီး သုံးဦး ေပျာက်ဆုံးခဲ့ေကာင်း   စီခ မ်ြပည်နယ်    
မီယန်နီစီရင်စအုစုိးရက   ေြပာကားသည်။ ယဟီိင်ုးမိနယ် 
တွင်   ေနာက်ထပ်လူတစ်ဦးေသဆံုးခ့ဲပီး ကိုးဦးေပျာက်ဆုံး 
ေနေကာင်း     ဆိုရှယ်မီဒီယာပိုစ်တစ်ခုအရ    သိရသည်။ 
မီယန်နီစီရင်စုမှာ  စီခ မ်ြပည်နယ်၏မိေတာ ် ချန်ဒူးမိ၏ 
အေနာက်ေတာင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၈၀ ခန်  (၁၇၅ မိုင်) 
အကွာတွင် တည်ရှိသည်။

ေဒသခံ  ၇၅၀၀ ခန်ကုိ ေနအိမ်များမှ ေဘးလွတ်ရာ 

ေရ ေြပာင်းခဲ့သည်။   တုတ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း၌   ယခုှစ် 
အတွင်း  ရာသီမိုးရာသွန်းမ ေကာင့်  ြမစ်များေရလ ံကာ 
မိများ၊ စိုက်ပျိးေြမများ ေရနစ်ြမပ်ခဲ့သည့်အြပင ်လူ ၂၀ 
ေကျာ ်ေသဆံုးခဲ့ပြီဖစ်သည။် မကာေသးမီှစ်များအတွင်း  
တုတ်ိုင်ငံ၏ အဆိုးရားဆုံး ေရကီးေရလ ံမ မှာ ၁၉၉၈ 
ခုှစ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး လူ ၂၀၀၀ ေကျာ် ေသဆုံးခဲ့ 
ကာ ေနအိမ် သုံးသန်းနီးပါး ပျက်စီးခဲ့ရသည်။

စီခ မ်၊ ေကွကျိး၊ ဟူနန်၊ ရှန်စီ၊ ဟီနန်ှင့် ဟူေပအပါ 
အဝင် ြပည်နယ်အများစုတွင် ေနာက်ထပ် မုိးသည်းထန်စွာ 
ရာသွန်းမ များ  ြဖစ်ေပ ိုင်သည်ဟု  မိုးေလဝသပညာရှင ်
များက ခန်မှန်းထားသည်။

ကိုးကား-ေအပီ
ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ကိုင်ိ ု   ဇွန်   ၂၇

ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေရးဆိုင်ရာ  ကန်သတ်ချက်အချိကိ ု

အီဂျစ်ိုင်ငံက  ုပ်သိမ်းခဲ့ပီး သုံးလ 

ေကျာ်ကာ ပတ်ိထားသည့် ေကာ်ဖဆီိင်ု 

များ၊ ကလပ်များ၊ အားကစားုမံျားှင့် 

ကဇာတ်ုမံျားကိ ုြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့ ်

ြပလိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စိတ်အားထက်သန်

ထိုြပင် အာဏာပိင်ုများက ဘာသာ 

ေရးအေဆာက်အအုမံျားကိ ု ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ရန်  ခွင့်ြပခဲ့သည်။  ကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ေကာင့ ်   ထိခိုက် 

ခဲ့ေသာ  အီဂျစ်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးကိ ု

ြပန်လည်အသက်သွင်းရန ် အစိုးရက 

စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိသည်။

တိုကျိ   ဇွန်  ၂၇ 

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ ယမန်ေနက ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၀၀ ေကျာ်ရှိခဲ့ေကာင်း၊   ကူးစက်ခံရသ ူအေရအတွက်၏  

ထက်ဝက်ေကျာ်မှာ  တိကုျိမှြဖစ်ပီး အတည်ြပကူးစက်ခရံသ ူ

၅၄ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။  

ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံသမူျား၏ ေလးပုသံုံးပုမှံာ 

အသက် ၄၀ ေအာက် အရယ်များြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

တူကူရှီးမားခိုင်တွင ်ေနထိုင်ေသာ အသက် ၂၀ အရယ်ရှိ  

အမျိးသမီးတစ်ဦးမှာ ညကလပ်သို သွားေရာက်ခဲ့ပီးေနာက်   

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ယခုအချနိ်တွင် ၎င်းှင့် 

နီးစပ်သမူျားအား ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ပုိး ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးလျက် 

ရှိသည်။ 

တူကူရီှးမားမိေတာ်ဝန်  အိက်ုဇမူကီာမိကု  “လအူစ ု

လုိက်အပံလုိက် ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားမ ေတွ ေတွရိှုိင် 

တဲ့အတွက်     တာဝန်ရှိသူေတွကို   သင့်ေတာ်တဲ့   ကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပ်စ်တားဆီးေရးလုပ်ငန်းေတွကိ ု   ေဆာင်ရက်ိုင်ဖို 

 န်ကားထားပါတယ်”ဟ ုေြပာကားသည်။  ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

တွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားသ ူ၁၈၃၀၀ ရှိသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဖေနာင်ပင်   ဇွန်   ၂၇ 
ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ လမူ စီးပွားဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ေြမယာချ 
ထားေရးစီမံချက်အား ကမ ာ့ဘဏ်က အေမရိကန်ေဒ လာ ၉၃ သန်း 
ေထာက်ပံမ့ည့်အစအီစ်ကိ ုအတည်ြပခဲေ့ကာင်း ယေနထတ်ုြပန်ချက် 
တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ကေမ ာဒီးယားရိှ   ေြမယာမဲလ့ယ်သမားများှင့်  ေဒသခတံိင်ုးရင်း 
သားများအား လယ်ယာေြမပုိင်ဆုိင်မ ခုိင်မာေစေရးှင့်  စုိက်ပျိးေရးှင့် 
လူမ ေရးလုပ်ငန်းများအား  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးတိုအတွက ်ယခု 
အစီအစ်က အကူအညီေပးသွားမည်ဟ ုသိရသည်။

လယ်ယာေြမပိင်ုဆိင်ုမ ေပးြခင်း၊ ပိမုိေုကာင်းမွန်ေသာ စိက်ုပျိးေရး 
စနစ်များကုိ အသံုးြပပီး ထုတ်ကုန်များကုိ တုိးြမင့်ြခင်းှင့် ေကာင်းမွန် 
ေသာ ြပည်သူဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးြခင်းတုိသည်  
ေကျးလက်ေန ဆင်းရသဲားလယ်သမားများအတွက် အေရးကီးေကာင်း 
ကေမ ာဒီးယားိင်ုငဆံိင်ုရာ ကမ ာဘ့ဏ်၏ ဌာေနကိယ်ုစားလှယ် အင်ဂျ 
နာဒိုရာဂျာက ေြပာကားသည်။

ယခုအစီအစ်တွင်  သတ်မှတ်ထားသည့်ေဒသများ၌  ေြမယာ 
ပိုင်ဆိုင်မ မရှိသည့်   လယ်သမားမိသားစုများအား  လယ်ယာေြမများ 

ေပးအပ်ြခင်းှင် ့ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများအား လယ်ယာေြမပိုင်ဆိုင ်
မ ခိုင်မာေစရန် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကား
သည်။

ယခအုစအီစ်၌ ေကျးလက်ေဒသတွင်   လမ်းများေဖာက်လပ်ုြခင်း၊   
အေသးစားဆည်ေြမာငး်များ တည်ေဆာက်ြခငး်၊ ေရှင့်  သန်ရှငး်မ 
ဆုိင်ရာ အေဆာက်အအုံများ      တည်ေဆာက်ြခင်း၊     ေကျာင်းများ 
တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေကျာင်းဆရာများ၏ ေနအမ်ိများတည်ေဆာက်ြခင်း၊  
ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ အေဆာက်အအုမံျား တည်ေဆာက်ြခင်းှင့်    လထူ ု
ဆက်သွယ်ေရးဗဟိဌုာနများ တည်ေဆာက်ြခင်းတုိကုိ  ေဆာင်ရက်သွား 
မည် ြဖစ်သည်။

ထိုအြပင် ရာသဦတှုင့်ကိက်ုညေီသာ စိက်ုပျိးေရးနည်းစနစ်များကိ ု 
ပ့ံပုိးြခင်း၊ စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ ှင့်ေဈးကွက်ဆိင်ုရာ ေဆာင်ရက်ချက်များ 
ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် လယ်သမားအသင်းအဖဲွများ ဖဲွစည်းြခင်းှင့် ေဒသ 
ဆိင်ုရာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအတွက် ရန်ပုေံငမွျား စီမံခန် ခဲွေရးတုိကုိ 
ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ယခကုဲသ့ိုေသာ ေငေွကးေထာက်ပံသ့ည့်အစအီစ်များကိ ု၂၀၀၈ 
ခုှစ်မှ  စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး   လယ်ယာေြမမဲ့လယ်သမားမိသားစ ု

ကေမ ာဒီးယားလယ်သမားများအတွက် ကမ  ာ့ဘဏ်က အေမရိကန်ေဒ လာ ၉၃ သန်း ေထာက်ပံ့မည်

၅၀၀၀ ှင့်     လယ်ယာေြမနည်းပါးေသာ 
လယ်သမားမိသားစ ု၃၃၆၀ ကို လယ်ယာေြမ 

များ ေပးအပ်ခဲ့သည်။ 
ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စုိးသူရ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်ကန်သတ်ချက်အချိ အီဂျစ်ိုင်ငံ ုပ်သိမ်း

 လူဦးေရ သန်း ၂၀ ခန်  ေနထိုင်ရာ 

ကိုင်ိုမိေတာ်၌      မတ်လလယ ်

ေနာက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ ်

ယေနမှစ၍ ဆိုင်၌ ထိုင်ေသာက်ိုင ်

သည့်   ေကာ်ဖီဆိုင်များကို   ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

ေကာ်ဖီဆိုင်များတွင ်     ဆိုင်ထိုင် 

သုံးေဆာင်ရန်  ထိုင်ခုံ  ၂၅ ရာခိုင် န်း 

သာ    န်ကားခဲ့ေကာင်း   အီဂျစ် 

ဝန်ကီးချပ်  မူစတာဖာမတ်ေဘာ်လ ီ

က ေြပာသည်။

 ဘာသာေရးအေဆာက်အအုမံျား၌ 

အစ်အလာအရ  ဝတ်ြပဆုေတာင်း 

ပွဲများ ကျင်းပခွင့်ြပမည်မဟုတ်ေပ။

အဂီျစ်အစိုးရက    ဝတ်ြပဆေုတာင်း 

ြခင်းများှင့်    ဆုေတာင်းပွဲများကို 

ပိတ်ပင်ထားဆဲြဖစ်ေကာင်း မူစတာ 

ဖာက ဆိုသည်။

ကိုးကား-ဂတ်ဖ်တူေဒး

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ
၁၀၀ ထပ်မံေတွရှိ

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ

 ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

တုတ်ိုင်ငံအေနာက်ေတာင်ပိုင်း၌ မိုးသက်ေလြပင်းများ 
တိုက်ခတ်မ ေကာင့် သုံးဦးေသ၊ ၁၂ ဦး ေပျာက်ဆုံး

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၉၉၄၇၆၂၄ ဦး

ေသဆုံးသူ
၄၉၇၈၂၅ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၅၃၉၁၃၈၅ ဦး



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇
မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များသည် ယမန်ေန  
ညေန ၆ နာရီခွဲက တာချလီိတ်မိနယ် ဖန်မင်ေကျးရာအုပ်စ ုဝမ်ေကျာက်လု ံ
ေကျးရာေဈးအနီးတွင် အိက်ုလိွင်ဲွ(ခ)အိက်ုဲွ ေမာင်းှင်လာေသာ ဆိင်ုကယ်ှင့ ်
စိင်ုးစ ီေမာင်းှင်လာေသာ ယာ်တိုကိ ုရပ်တန်ရှာေဖရွာ အိက်ုလိွင်ဲွ(ခ)အိက်ုဲွ 
ထံမှ  စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀၀၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးှင့ ်စိုင်းစီထံမ ှ
လက်ကိင်ုဖန်ုးတစ်လုံးတိုကိ ုသမ်ိးဆည်းရမသိြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်
စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများဆိင်ုရာ ဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း 
သိရသည်။                                                                             ရဲြပန်ကား

လား  း   ဇွန်   ၂၇
ယာ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင် ့      ေမာ်ေတာ်ယာ်စီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒများကိ ု
ယာ်ေမာင်းှင်သူများှင့် ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်သူများ  သိရှိလိုက်နာိုင်ေရး 
အတွက် ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)  လား  းမိ၌   အမှတ်(၂၀) ယာ်ထိန်းရဲ 
ဒတုပ်ဖဲွခဲွှင့် အမှတ်(၁၂၃) ယာ်ထန်ိးရတဲပ်ဖဲွစတုိုက အသပိညာေပး၍ ဥပေဒပါ 
စာအုပ်များကိုလည်း အခမဲ့ေဝငှေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါ ေမာ်ေတာ်ယာ်စီမံခန်ခဲွမ ဥပေဒြပ  ာန်းချက်များအရ၊ ေမာ်ေတာ် 
ဆိင်ုကယ်များ မီးမထွန်းဘေဲမာင်းှင်ြခင်း၊ အတ်ိေဇာသဆံညူစွံာေမာင်းှင်ြခင်း 
တုိကုိ လား  းမိ ဘူတာလမ်းမကီးှင့် ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးများေပ တွင်  
အမှတ်(၁၂၃) ယာ်ထန်ိးရတဲပ်ဖဲွစမှုး ဒ-ုရမှဲးေကျာ်ခိင်ု ဦးစီးယာ်ထန်ိးတပ်ဖဲွဝင် 
များက ဇွန် ၂၀ ရက်ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ ညစ်စစ်ေဆးအေရးယူလျက်ရှိသည်။ 
ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်    ယာ်ထိန်းတပ်ဖွဲဝင်များှင့်အတ ူ  တပ်မေတာ်၊ 
ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ(လား  း)တိုက  ပါဝင်အားြဖည် ့  ကူညီေပးခဲ့ကေကာင်း 
သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလေကျာ်လွန်သွားပါက အဆိုပါဥပေဒအတိုင်း ေနေရာ 
ညပါ ပုိမုိတုိးြမင့်စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး စည်းကမ်းချက်ကျးလွန် 
ေဖာက်ဖျက်သည့်ယာ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များေတွရှိပါက အေရးယူ 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ယာ်ထန်ိးရတဲပ်ဖဲွစမှုး ဒ-ုရမှဲးေကျာ်ခိင်ု၏ ေြပာြပချက် 
အရ သိရသည်။                                                                သီေပါကိုလတ်

လား  းမိ၌ စည်းကမ်းမဲ့ေမာင်းှင်ေသာ 
ဆိုင်ကယ်များအား စစ်ေဆးအေရးယူ

တာချလီိတ်မိနယ်၌
မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ပဲခူး   ဇွန်   ၂၇
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး လက်ပတံန်းမိ မိမရစဲခန်းမှး ဒတုယိ 
ရဲမှး  မျိးွန် ၊  နယ်ထိန်းေခါင်းေဆာင်  ဒုတိယရဲအုပ် 
ရာဇာမျိးဦးှင့ ် အဖဲွဝင်များ၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 
စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇
ရခိုင်ြပည်နယ် ရေသ့ေတာင်မိနယ်ရှိ နယ်ေြမခံ 
တပ်ရင်းမှ မှီခိုသူ သုံးဦးအား AA အကမ်းဖက ်
ေသာင်းကျန်းသူများက ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွား 
ခဲ့ေကာင်း  တပ်မ ေတာ်သတင်းမှန်ြပန်ကားေရး 
အဖွဲ၏      သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ    သိရ 
သည်။ 

အဆိုပါ      သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် 
ရေသ့ေတာင်မိနယ်ရှိ    နယ်ေြမခံတပ်ရင်းမ ှ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇
ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံမိ၌ နယ်ြခားေစာင့်တပ်ဖွဲဝင် အေယာင်ေဆာင်၍ 
ေငွေကးလိမ်လည်ရယူြခင်းှင့် လုိင်စင်မ့ဲယာ်များ ေရာင်းချေနသူတစ်ဦးအား 
ဖမ်းဆီးရမိေကာင်း တပ်မေတာ်သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖွဲ၏ သတင်း 
ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

အဆိုပါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် မွန်ြပည်နယ် ကျိက်မေရာမိနယ ်
ဘိန်းေဗျာေကျးရာေန ဘီလား(ဘ)ဦးမိုဗစ်ရာမန် ဆိုသူသည် နယ်ြခားေစာင့ ်
တပ်ဖဲွမှ အရာရိှတစ်ဦးအြဖစ် အေယာင်ေဆာင်၍ ဘားအံမိေပ ရပ်ကွက်များ၌ 
ေငေွကးလမ်ိလည်ရယြူခင်းှင့ ် လိင်ုစင်မဲယ့ာ်များ ေရာင်းချြခင်းများ ြပလပ်ုေန 
ေကာင်းသတင်းအရ လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက လုိက်လံစစ်ေဆးရှာေဖွရာ ဇွန် 
၂၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲခန်တွင် ဘားအံမိ ကားကီးဝင်း၌ ဘီလားအား 
ေတွရိှ ဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး ၎င်းထမှံ ပိွင့-်၃၈ ေြခာက်လုံးြပးေသနတ် တစ်လက်ှင့ ်
၎င်းကျည ်သုံးေတာင့်တိုကိ ုေတွရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း။ 

အဆိုပါ လက်နက်၊ ခဲယမ်းများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိသည့် နယ်ြခားေစာင့် 
တပ်ဖွဲဝင်အေယာင်ေဆာင်သူအား   ဘားအံမိမရဲစခန်း၌  တရားဥပေဒအရ 
အေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  ေဖာ်ြပထားသည်။   သတင်းစ်

စစ်သည်များ၏ မှီခို သားသမီး ကျား သုံးဦးသည ်
ဇွန် ၂၄ ရက်  ညေန ၃ နာရီခွဲခန်တွင် ဆိုင်ကယ ်
ှစ်စီးြဖင့် ကိမ်သာရာဘက်သို သွားေရာက်ခဲ့ရာ 
ကိမ်သာေကျးရာသိုေရာက်ရှိစ ် AA အကမ်းဖက ်
ေသာင်းကျန်းသူများက ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွား 
ေကာင်း၊ နယ်ေြမခံလံု ခံေရးတပ်ဖဲွများက ဖမ်းဆီး 
ခရံသ ူသုံးဦးအား ြပန်လည်ရှာေဖကွယ်ဆယ်ိင်ုေရး 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။ 

AA   အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများသည ် 

လက်နက်အားကိုးြဖင့ ်  ၎င်းတို၏  ခိုင်းေစမ အား 
ြငင်းဆန်ေသာ       အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများှင့ ်   
ေဒသခံများ၊   ရဲတပ်ဖဲွဝင်များှင့် မိသားစုဝင်များ၊     
စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများှင့ ်   မိသားစုဝင်များ၊    
အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား     သတ်ြဖတ်ြခင်း၊  
ခိမ်းေြခာက်ြခင်းှင့ ်မတရား ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင် 
ြခင်း စသည့်      အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအား    
ကျးလွန်လျက်ရှိေကာင်း  ေဖာ်ြပထားသည်။ 

သတင်းစ်

ရေသ့ေတာင်မိနယ်ရှ ိနယ်ေြမခံတပ်ရင်းမ ှမှီခိုသူ သုံးဦးအား 
AA အကမ်းဖက ်ေသာင်းကျန်းသူများက ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်  

ဘားအံမိ၌ နယ်ြခားေစာင့်တပ်ဖွဲဝင်အေယာင်ေဆာင်၍ 
ေငွေကးလိမ်လည်ြခင်းှင့် လိုင်စင်မဲ့ယာ်များ 

ေရာင်းချေနသူတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ

လက်ပံတန်းမိ၌ ေဆးဆိုင်များ 
စည်းကမ်းများှင့်အည ီေရာင်းချမ  ရှိ၊ မရှိစစ်ေဆး

ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ယေနတွင် မိမေဈးကီး၌ ေဆးေရာင်းချ 
သည့ ်ေဆးဆိင်ုများအား စည်းကမ်းချက်၊  န်ကားချက်များ 
ှင့်အညီ ေရာငး်ချမ  ရှိ၊ မရှိ လိုက်လံစစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။ 

ေအာင်ဆင့်

မူးယစ်ကိုပစ်
ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်လူသစ်
ဘဝသစ်



COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၇-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

 

ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀
ကိုဗစ်-၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်၊ သတင်း

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၇-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ

၁။ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနအတွက် အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာန(ရန်ကန်ု) (NHL) မှ ထပ်မစံစ်ေဆးပီးခဲ ့
ေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၅၈) ခုတွင်-
 • COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ ်မေတွရှိရပါ ။
၂။  (၂၇-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ြပလူနာ 
(၂၉၃) ဦး ရှိပါသည်။
၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင်- 
 •  အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာန (ရန်ကန်ု) (NHL)မှ (ပထမအသတ်ုှင့ ်ဒတုယိအသတ်ု) ဓာတ်ခဲွ 

နမူနာ (၁၁၄၁)ခု၊
 • ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၆၃)ခု၊
 • ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(မ ေလး) (PHL-Mdy)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၄)ခု၊
 • ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ေမာ်လမိင)် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆၃) ခု

 • ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခုတင် - ၁၀၀၀)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၁)ခု၊ 
  စုစုေပါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁,၇၂၂)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ပါသည်။

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၇-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၇-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၇-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၂၇-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL)မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၆၅)ခု၊ 
 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၂) ခုှင့်
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (မ ေလး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၈) ခု၊
  စုစုေပါင်း (၁,၁၃၅)ခု အား ယေန၊ ညေနတွင် စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -
 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာသစ် မေတွရှိရပါ။
၂။ (၂၇-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ြပလူနာ 
(၂၉၃) ဦးရှိပါသည်။ 

၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာေဟာင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် (၂) ကိမ်ဆက်တိုက ်
ပိုးမေတွရှိသ ူ အသစ် (၁) ဦး (Case- 217) ေတွရှိရသြဖင့ ်  စုစုေပါင်း  ပိုးကင်းစင်သ ူ(၂၁၆) ဦးရှိပီး ၎င်းတိုအနက် 
(၂၀၂) ဦးအား ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ကာ    သတ်မှတ်ေနရာများတွင ် အသွားအလာဆက်လက်ကန်သတ်၍ 
ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိပါသည်။   
၄။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအနက ်ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရှိပါသည်။ 
၅။ (၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ေနလယ်(၁၂:၀၀)နာရီမှ(၂၇-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ေနလယ်(၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း ေတွရိှရ 
ေသာ ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ ်(၂၇) ဦး ရှိပါသည်။

ပဇွုန်ေတာင်မိနယ် လမ်း ၅၀ Bachelor မသိားစကု တတယိအကမ်ိ အေြခခစံားေသာက်ကန်ုများ လှဒါန်း

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၂၇
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးကာလအတွင်း ယာယီပိတ်သိမ်းခ့ဲ 
သည့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်အတွင်းရှိ  
စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ၊ အလုပ်ဌာနများမှ လူမ ဖူလုံေရးအကျံးဝင ်မှတ်ပုံတင်ထား 
သည့ ်အာမခအံလပ်ုသမားများအား လမူ ဖလူုေံရးေထာက်ပံမ့  အကျိးခစံားခွင့် 
၄၀ ရာခိင်ု န်း ေပးအပ်ပဲွကိ ုယမန်ေန မွန်းလဲွပိင်ုးတွင်  ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး) 
လူမ ဖူလုံေရးုံး၌ ြပလုပ်သည်။

ေထာက်ပ့ံေငွေပးအပ်ပဲွတွင် လူမ ဖူလံုေရးအဖဲွ ရန်ကုန်ေတာင်ပုိင်းခုိင်   
တာဝန်ခံအရာရှိ  ဦးသိန်းွဲဦးက လူမ ဖူလုံေရးုံးတွင ်အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင ်
ထားေသာ   အလုပ်ဌာန ေြခာက်ဌာနမှ  အာမခံအလုပ်သမား ၆၄ ဦးအား 
လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့မ  အကျိးခံစားခွင့ ်၄၀ ရာခိုင် န်းြဖစ်ေသာ ေငွကျပ် 
၂၉၈၄၅၇၆၀ ကိ ုသက်ဆိင်ုရာ စက်ု၊ံ အလပ်ုု၊ံ အလုပ်ဌာနတုိမှ တာဝန်ခမံျား 
ထံ ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း) လူမ ဖူလံုေရးအဖဲွက ဇွန် ၁ ရက်မှ ဇွန် ၂၆ ရက် 
အထိ  လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့ကူညီမ    အကျိးခံစားခွင့ ်၄ဝ ရာခိုင် န်းကို 
အလုပ်ဌာန ၁၁၅ ဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမား ၁၄၀၆၆  ဦးအတွက ်ခွင့်ြပေင ွ
ကျပ် ၃၅၅၀၇၅၈၄၇  ဒသမ ၅၅ ကျပ်ကိ ုထတ်ုေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ထိုသို ေထာက်ပံ့ေငွများ ေပးအပ်ရာတွင ်ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစား 
ဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုင်ရာ  န်ကား 
ချက်များှင့်အည ီြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                 မင်းသစ(်MNA) 

ရန်ကုန်   ဇွန်    ၂၇

ရန်ကုန်မိ      ပုဇွန်ေတာင်မိနယ် 

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း အမှတ်(၁၀)
ရပ်ကွက် လမ်း ၅၀ Bachelor မသိားစ ု

များက  ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်   စည်ပင် 

သာယာေရးအဖွဲမ ှ ပန်းဥယျာ်ဌာန၊ 

သန်ရှင်းေရးဌာန၊ မိနယ်ကျန်းမာေရး၊ 

မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲ၊ တိုင်းအရန်ရဲရိပ်သာ 
ကင်းအဖွဲတိုမ ှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၊ 

အငှားယာ်ေမာင်းများ၊ အေှးယာ် 

လပ်ုသားများှင့ ် အေြခခလံတူန်းစား 

များအား  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာလ 

အတွင်း ကညူေီထာက်ပံြ့ခင်းအစအီစ် 
အြဖစ်   ေငွကျပ် သိန်း ၂ဝ တန်ဖိုးရှိ    

အေြခခစံားေသာက်ကန်ုများြဖစ်သည့ ်
ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ၊ ငါးေသတ ာများကုိ   တတိယ 
အကိမ်အြဖစ ်ယေန  ညေနပိုင်းတွင ်

လမ်း ၅ဝ ထိပ်၌ လှဒါန်းခဲ့သည်။
လှဒါန်းပဲွတွင် ဦးေဆာင်လှဒါန်းသ ူ

ဦးစိုးြမင့်က   “ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင ်       

ကတည်းက   ရပ်ကွက်အတွင်းမှာ 
အလှရှင်ေတွ စုေပါင်းပီးေတာ့ လစ် 

စတုဒိသာ     အေက းအေမွးေတွနဲ  

လှဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အခ ုကိုဗစ်ကာလ 

မှာလည်း   ေမ  ၂၃ ရက်က   အေြခခံ 
စားေသာက်ကန်ုေတကွိ ု ပထမအကမ်ိ  

လှဒါန်းပီး ဒုတိယအကိမ်ကုိ   ဇွန်  ၇  

ရက်က လှဒါန်းခဲပ့ါတယ်။ အခလှုတာ 

က တတိယအကိမ်ပါ။ အခုလို မိုးထဲ 
ေရထဲမှာ    လှဒါန်းရေပမယ့်လည်း 

က န်ေတာ်တို      ဝမး်သာပတိီြဖစမ်ပိါ 

တယ်။ ေနာက်ထပ်လှဒါန်းသွားဖုိအစီ 

အစ်လည်းရိှပါတယ်”ဟ ုေြပာသည်။ 
သတင်းှင့်ဓာတ်ပု ံ- ဥမ ာရီရီ

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်ရှိ  
အာမခံအလုပ်သမားများအား 

လမူ ဖလူုေံရးေထာကပ်ံေ့င ွအကျိးခစံားခငွ့ ်ေပးအပ်



   ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်- ၁၉ သတင်း

ရန်ကုန်      ဇွန်     ၂၇

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့်   စိုးလ ပ်စစ်ေဖာင်ေဒးရှင်းတို 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့် ကျန်းမာေပျာ်ရ င်  ပညာသင် 
ကိတင်တားဆီး ကိုဗစ်ိုင်တီး ေခါင်းစ်ြဖင့်  ပညာေပး 

စံြပေကျာင်းပိင်ပွ ဲကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အဆိုပါ 
ပိင်ပွဲကျင်းပေရးဦးစီးေကာ်မတီမ ှသိရသည်။ 

ထိုသိုကျင်းပရာတွင ်         ပညာေရးဇုန်အလိုက ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ၁၇ ခ ု
(ုံးခွဲများအပါအဝင)် စုစုေပါင်း ၁၈ ခုတိုတွင်   အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ယေန  

မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ်ရှ ိလူထုအေြခြပ 
ဗဟိုဌာန(ဗဟန်း)၌       အဆိုပါပိင်ပွဲှင့်ပတ်သက်၍ 

ြပလုပ်ေသာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမ ှသိရသည်။ 
ပိင်ပွဲတွင ်   ပညာေရးဇုန်အလိုက ်   ြပည်ေထာင်စ ု

နယ်ေြမှင့်       တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် တစ်ခုချင်းစီ၏  

ကိုယ်စားြပအေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း      ၁၈ 

ေကျာင်း၊  ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း   ၁၈  ေကျာင်း၊ 
ဘုန်းေတာ်ကီးသင ်       အထက်တန်းဆင့်သင်ေကျာင်း 

ှစ်ေကျာင်း  (မ ေလးေဖာင်ေတာ်ဦးှင့ ်        စစ်ကိုင်း 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဗုဒ  ပညာေရးစင်တာ) စုစုေပါင်း ၃၈ 

ေကျာင်း ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်သည်။
ထိသုိုယှ်ပိင်ိင်ုရန် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များရိှ အေြခခပံညာဦးစီးဌာနသို 

ဇွန်လတတိယပတ်က အေကာင်းကားစာများ ေပးပိုထား 

ကျန်းမာေပျာ်ရ င် ပညာသင် ကိတင်တားဆီး ကိုဗစ်ိုင်တီး ေခါင်းစ်ြဖင့်
ပညာေပးစံြပေကျာင်းပိင်ပွဲ ကျင်းပမည်

ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 
ဧပလီအတွင်း ေကာက်ယခူဲေ့သာ စစ်တမ်းများအရ ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်    ေမွးြမေရးထွက်ကုန်များ 
စားသုံးသူလက်ဝယ်အေရာက ်အချနိ်မီမေရာင်းချိုင်ြခင်း၊  
အသွားအလာကန်သတ်မ များေကာင့ ်   ကုန်ပစ ည်းများ 
ပျက်စီးရြခင်းှင့ ်အသားေဈး န်းကျဆင်းြခင်းတိုေကာင့ ်
ေမွးြမေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ ၄၀ ရာခိုင် န်းခန်သည် 
ထခိိက်ုနစ်နာမ များ ကံေတွခဲရ့ပီး အေသးစားှင့ ်အလတ် 
စားေမွးြမသူများသည်   ထိခိုက်မ အများဆုံး   ြဖစ်ပွား 
ခဲ့ရသည်။

“ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ကုန်စည်စီးဆင်းမ ေှးေကွး 
သွားတာနဲအမ  ေမွးြမထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းေတွ ထိခိုက ်
ခဲတ့ဲအ့တွက် ဦးစီးဌာနအေနနဲ  ကိဗုစ်ကာလနဲ ကိဗုစ်အလွန် 
ကာလ   ကန်သတ်မ ေတွ  ေြဖေလ ာ့သွားတဲ့အချနိ်မှာပါ 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းေတ ွ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာဖို တိရစ ာန်
ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ြခင်း၊   ေဈးကွက်တည်ငိမ်ေရး 
အတွက် ညိ  င်းြခင်းနဲ  ကန်ုစည်စီးဆင်းမ လွယ်ကလူျင်ြမန် 
ေစြခင်းဆိင်ုရာလပ်ုငန်းေတကွိ ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးေန 
ပါတယ်။  ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ ့ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းဟာ 
ေကျးလက်ေနြပည်သူေတွရဲ လူမ စီးပွားဘဝေတွအတွက ် 

ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ေမွးြမေရးှင့်စပ်လျ်းသည့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

အေရးပါတဲ့ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။  က ဲ၊  
ွား၊ သိုး၊ ဆိတ်ေတွေမွးြမပီး    အိမ်နီးချင်းိုင်ငံေတွကိ ု
တင်ပုိေရာင်းချေနရတ့ဲအတွက်   ိုင်ငံြခားဝင်ေငွရရှိေနတဲ့ 
လုပ်ငန်းလည်းြဖစ်ပါတယ”်ဟု   ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 
ြပန်လည်ထူေထာင်ိုင်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍   ေမွးြမေရးှင့ ်
ကုသေရးဦးစီးဌာန    န်ကားေရးမှးချပ ်   ေဒါက်တာ 
ရဲထွန်းဝင်းက ေြပာသည်။

အထူးစီမံချက်
ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ် 

ကာလအတွင်း တိရစ ာန်ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ မရှိေစ
ေရးှင့် တိရစ ာန်ေရာဂါ ကျေရာက်မ ေကာင့ ်ထပ်ေဆာင်း 
ထခိိက်ုမ များ မြဖစ်ပွားေစရန် လေူနထထူပ်ပီး ကိဗုစ်ေရာဂါ 
ဓာတ်ခွဲလူနာေတွရှိမ  အများဆုံးြဖစ်ေသာ  ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး ဧရိယာဆက်စပ်ေနသည့ ်ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 
ကီးှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတိုတွင ်က ဲ၊ ွား ခွာနာလ ာနာ 
ကာကွယ်ေဆး၊    ဝက်ဝမ်းကျေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့ ်
ကက်လည်လိမ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံြခင်းကို  
အထူးစီမံချက်ချ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ဥေရာပသမဂ ၏    ေထာက်ပံ့ေင ွယူို ှစ်သန်းြဖင့် 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ   မိနယ်များတွင ်က ဲ၊ 
ွား ခွာနာလ ာနာေရာဂါကာကွယ်ေဆး    ထိုးှံေပးြခင်း၊ 
ဝက်ဝမ်းကျေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးြခင်း၊ ေမွးြမေရး 
သွင်းအားစုများ  ပံ့ပိုးေပးြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထုိြပင်  ကုိဗစ်ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် 
တရိစ ာန်ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများကုိ ကွင်းဆင်း 
ေဆာင်ရက်ရန်ခက်ခဲေသာ်လည်း ေကျးရာများရိှ တိရစ ာန် 
ကျန်းမာေရးလုပ်သားများ၏ အကူအညီြဖင့ ်    က ဲ၊ ွား 
ကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းကိ ုတိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 
အားလုံးတွင်   ေဆာင်ရက်ေစြခင်းြဖင့ ်   တိရစ ာန်ေရာဂါ 
ကျေရာက်ြခင်းေကာင့ ်  ြဖစ်ေပ လာိင်ုေသာ ဆုံး ံးမ များကိ ု
ကာကွယ်ေပးိုင်ခဲ့သည်။

ထိုအတူ   အေအးခန်းသိုေလှာင်ုံများ  စနစ်တကျ 
စတင်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်    စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့ ်
ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏ မဝူါဒများှင့အ်ည ီသက်ဆိင်ုရာ 
အဖွဲအစည်းများ၊ ကမ ာ့ဘဏ်မှ ပညာရှင်များှင့ ် ညိ  င်း

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။
“တရိစ ာန်ထွက်ပစ ည်းေတြွဖစ်တဲ ့အသား၊ ဥ၊ ို စတဲ ့

စားေသာက်ကုန်ေတွဟာ ပုပ်သိုးလွယ်တဲ့ပစ ည်းေတွြဖစ ်
တဲအ့တွက် ကိဗုစ်ကာလအတွင်း အသွားအလာကန်သတ်မ   
ေတြွဖစ်လာတဲအ့ခါ ေဈးကွက်ကိ ုအချန်ိမ ီမပိုေဆာင်ိင်ုဘ ဲ
ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ရပါတယ်။   အထူးသြဖင့ ်   အေသးစားနဲ  
အလတ်စားေမွးြမေရးလပ်ုငန်းေတ ွထခိိက်ုခဲရ့တဲအ့တွက် 
ကမ ာ့ဘဏ်ေချးေငွစီမံကိန်းအရ     အေမရိကန်ေဒ လာ 
ေလးသန်းရယူပီး ရန်ကန်ု၊ ပခဲူးနဲ   ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 
ေတွမှာ   အေအးခန်းသိုေလှာင်ု ံ (cold chain) ေတွကို 
ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်ေတွနဲ       joint  venture   စနစ်နဲ  
တည်ေဆာက်သွားဖို    ရည်ရယ်ထားပါတယ”်ဟုလည်း 
 န်ကားေရးမှးချပ်က ေြပာသည်။

ေဆွးေွးမ များြပလုပ်
ြမန်မာြပည်သူများ အများဆုံးစားသုံးသည့ ်အသား 

ဓာတ်ြဖစ်ေသာ ကက်ဥ၊ ကက်သားများ  စ်ဆက်မြပတ် 
ေမွးြမထုတ်လုပ်ေပးုိင်ေရးှင့် ကုန်ေဈး န်းတည်ငိမ်ေစ 
ေရးအတွက်   ြမန်မာိုင်ငံေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်မ ှ
တာဝန်ရှိသူများှင့် ေမွးြမသူများအေနြဖင့ ်  အွန်လိုင်းမ ှ
အကိမ်ကိမ်ေဆွးေွးမ များ ြပလုပ်ခဲ့သည်။       ထိုသို 
ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်ေမွးြမေရး ကက်မျိး ခံှင့ ်ဥေဖာက် 
စက်များမ ှေဈးကွက်လိုအပ်ချက်ကိ ုေကျာ်လွန်ထုတ်လုပ် 
ြခင်းှင့ ်   ေဈးကစားြခင်းများမြဖစ်ေစရန ်  လိုအပ်ေသာ 
အချက်အလက်များ ေကာက်ယညူိ  င်းြခင်းများ လပ်ုေဆာင် 
လျက်ရှိသည့်အြပင ်       ိုင်ငံြခားသားပိုင်ကုမ ဏီများှင့် 
ြပည်တွင်းကုမ ဏီများအကား ေဈးကွက်ှင့ ်လိုက်ေလျာ 
ညီေထွရှိေသာ   ထုတ်လုပ်မ ရရှိိုင်ေအာင်လည်း    ညိ  င်း 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ကိုဗစ်ြဖစ်ပွားမ ကာလ  ကာြမင့်လာသည်ှင့်အမ  
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများအေပ      ထိခိုက်မ ရှိလာိုင်ပီး 
အငယ်စားှင့် အလတ်စားေမွးြမသူများအေနြဖင့် ေမွးြမ 
ေရးလပ်ုငန်းကိ ုြပန်လည်ထေူထာင်ရန် ခက်ခလဲာိင်ုသည့် 
အတွက် ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ေမွးြမ 
ထုတ်လုပ်မ ှင့် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ြပန်လည် 
ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု    အရှိန်ြမင့်ေဆာင်ရက ်
လျက်ရှိသည်။

“က န်ေတာ်တိုဦးစီးဌာနအေနနဲ  ေမွးြမေရးဆိုင်ရာ
လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ေတ ွထူေထာင်ိုင်ဖို ရည်ရယ်ပီး 
မိနယ် ၁၀၉ မိနယ်မှာရှိတဲ ့  ေမွးြမသူနဲ     ေမွးြမေရး 
လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်လိုသူေတွကိ ု   ေမထုန်မဲ့သားစပ ်
လပ်ုငန်း၊ တရိစ ာန်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ ၊ ွားေမွးြမ 
ေရး၊ သိုးနဲ ဆတ်ိ ေမွးြမေရး၊ ဝက်ေမွးြမေရးနဲ ကက်ေမွးြမ 
ေရးသင်တန်းေတ ွပိုချေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်း 
ဟာ    ကန်သတ်ချက်ေတွေြဖေလ ာ့ပီးေနာက ်   ေမွးြမ 
ထုတ်လုပ်မ ေတွနဲ       အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းေတွ 
ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်ဖို အေထာက်အကြူပမှာြဖစ်ပီး CERP 
ရဲ ေကျးလက်ေဒသအတွင်း cash for work အစအီစ်ေတ၊ွ 
ဝင်ေငရွရိှမယ့ ်အလပ်ုအကိင်ုေတ ွဖန်တီးေပးြခင်းအစအီစ် 
အြဖစ် ိင်ုငေံတာ်ရဲ ရန်ပုေံငကွျပ်သန်း ၁၄၄၀ နဲ  ေဆာင်ရက် 
သွားမှာြဖစ်ပါတယ်”ဟု         န်ကားေရးမှးချပ်က 
ရှင်းြပသည်။

ပံ့ပိုးေငွှင့ ်ေချးေငွ
ထိုြပင ်ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်

ေရာင်းအားကျဆင်း၍ ဝင်ေငွမရှိေသာ(သိုမဟုတ်) ပုံမှန် 
ြပည်ပေငွလ ဲများမရရှိေတာ့သည့်  အေသးစားေတာင်သူ 
လယ်သမားများအေနြဖင့ ်မိုးရာသ ီစိက်ုပျိးချန်ိအမ ီလိအုပ် 
ေသာ စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ ဝယ်ယူုိင်ရန် ေငွေကး 
(သိုမဟုတ်)    ေချးေငွေထာက်ပံ့ေပးြခင်းအစီအစ်အရ 
ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ  ေကျးရာ 
၁၇၀၀ တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည့ ်  ေကျးရာ 
မတည်ရန်ပံုေငွစီမံကိန်းတွင်လည်း ေမွးြမသူများအတွက်  
ပံပ့ိုးေငှွင့ ်ေချးေငရွရိှေအာင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ အလွန်ကာလများတွင် ြပန်လည်ေခါင်းေမာ ့
လာမည့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ်က ဲ၊ ွားကုန်သွယ်မ အတွက် 
ေရာဂါထိန်းချပ်ဇုန်များထူေထာင်ိုင်ရန ်       ရည်ရယ်၍ 
ကုန်သွယ်မ တွင်      အချက်အချာကျေသာ မိနယ်များ၊ 
ကုန်သွယ်မ လမ်းေကာင်းေပ ရှိ မိနယ် ၅၀ တွင် က ဲ၊ ွား 
ခွာနာလ ာနာ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးြခင်းကုိ ကမ ာ့ဘဏ် 
ေချးေငွစီမံကိန်းမ ှ  အေမရိကန်ေဒ လာ ှစ်သန်း      ရယူ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရး  
ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်     ၂၇
ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့်ကာလအတွင်း ကံေတွလျက်ရှိေနကသည့် ေမွးြမေရးဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမ များအတွက် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်
ေမွးြမေရးှင့်စပ်လျ်းသည့ ်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအားထုတ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေနေကာင်း သိရသည်။

သတင်း-မင်းမင်းေဇာ်၊ ဟန်နီဝင်း (သတင်းစ်)
ဓာတ်ပုံ-ဖိုးေဇာ်(ကေလး)

ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာန
 န်ကားေရးမှးချပ ်ေဒါက်တာရဲထွန်းဝင်း

ေကာင်း၊ ပညာေရးဇန်ုများအလိက်ု သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသ ူ
များက ယှ်ပိင်ခွင့်ရရှိမည့ ်ေကျာင်းများကိ ုေရးချယ်ကာ 
သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ယှ်ပိင်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိသုိယှ်ပိင်ရာတွင် ေကျာင်းများအေနြဖင့် 
ပညာသင်ကားေရးကာလအတွက ်    ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  
ှင့ပ်တ်သက်၍ မမိတိိုေကျာင်း၏ ပညာသင်ကားေရးနည်း 

စနစ်များှင့် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားမ အပိုင်းတိုကို ေပ လွင် 
ေအာင်ိုက်ြပထားသည့ ်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်၊ ဓာတ်ပုံ ၁၀ ပုံ 

ှင့် စာလုံးေရ ၅၀၀ ခန်ပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင် 
တိုကို ဇူလိုင် ၁၀ ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုကာ ပါဝင် 
ယှ်ပိင်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ပိင်ပွဲကျင်းပေရးဦးစီးေကာ်မတီအဖွဲဝင ်    စာေရး 
ဆရာထင်လင်းဦး(Wisdom Villa)က           “အေြခခံ 

ပညာအထက်တန်းေကျာင်းေတနွဲ  ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း 
ေတကွိေုတာ ့ပိင်ပဲွဝင်ိင်ုဖိုအတွက် ြပင်ဆင်မ ေတလွပ်ုိင်ုဖို 

ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းကိ ု  ေငွကျပ်သုံးသိန်းစ ီ  ေကာ်မတီ 
အေနနဲေထာက်ပံ့ေပးသွားမယ်။ ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်းေတွကို 

ေတာ့ မေပးပါဘူး။ ဆုေရးချယ်ရာမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ  
က  အလိက်ု က မ်းကျင်ပညာရှင်ေတပွါဝင်တဲ ့ဆေုရးချယ် 

ေရးဆပ်ေကာ်မတီက ေရးချယ်ချးီြမင့်သွားမှာပါ။ ဆုရှိတဲ့ 
ေကျာင်းေတွရဲ ဗီဒီယိုဖိုင်ေတွကိုလည်း သတင်းမီဒီယာနဲ  

ုပ်ြမင်သံကားေတွမှာ     ထုတ်လ င့်ြပသေပးသွားိုင်ဖို 

အတွက်လည်း စီစ်ထားပါတယ်”ဟု ေြပာသည်။ 

ဆုချးီြမင့်မ အေနြဖင့် ယှ်ပိင်သည့်   အမျိးအစား 

တစ်ခုချင်းစီ၏ ပထမ၊ ဒုတိယှင့် တတိယဆုတိုအြပင် 
တက်က လ ပ်ရှားမ  အထူးဆုတိုကို ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်ပီး  

သက်ဆိုင်ရာ ဆုရေကျာင်းများ ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် သံုးစဲွရန်ရည်ရယ်ကာ ပထမဆု ေငွကျပ်သိန်း ၅၀၊ 
ဒုတိယဆု   ေငွကျပ်သိန်း ၃၀၊    တတိယဆု ေငွကျပ် သိန်း 

၂၀ ှင့် တက်က လ ပ်ရှားမ  အထူးဆု ေငွကျပ် ၂၅ သိန်း 
ချးီြမင့်သွားရန ်သတ်မှတ်စီစ်ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရည်ရယ်ကျင်းပ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်ှစ်တွင် ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းရိှ 

ေကျာင်းများအားလံုး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေဘးအ ရာယ်ကုိ 
စနစ်တကျ    ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ပီး  ေဘးကင်းလုံ ခံ 

ကျန်းမာေပျာ်ရ င်စွာ     ပညာသင်ကားိုင်ေစရန်၊   ဆရာ 
ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား၊ မဘိများ၊ ရပ်ရာ  

အဖဲွအစည်းများအားလံုး ကိတင်ကာကွယ်တားဆီးရမည့ ် 

နည်းစနစ်များကိ ုအေသးစိတ် နားလည်လိုက်နာကျင့်သုံး
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ြခင်း 

မှသည်    မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ   ကာကွယ်ြခင်းြဖစ ်
ေကာင်း သိရှိေစရန်၊  ေဘးကင်းလုံ ခံကျန်းမာေပျာ်ရ င်စွာ   
ပညာသင်ကားသင်ယူိုင်ေရးအတွက ်ကျန်းမာေရးသည ်

အေရးကီးေကာင်း    သတိြပမိပီး       လိုက်နာကျင့်သုံး 
တတ်ေစရန်ရည်ရယ်ကာ           ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

သတင်း-ေဇာ်ကီး
ဓာတ်ပုံ-ေအာင်ြမင့(်ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ် - ၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

မိုးညင်း  ဇွန်   ၂၇
ကချင်ြပည်နယ် မိုးညင်းခိင်ုအတွင်း မုိးညင်းမိ၊ အင်းေတာ်ကီးမိ၊ နန်မွန်းမိ 
ှင့် ေညာင်ပင်ေကျးရာတုိတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် ငါးများ 
စားသုံးြခင်းြဖင့ ်ကိုယ်ခံအားေကာင်းမွန်ေစေကာင်း သိရှိကေစရန ်ကိုဗစ်-၁၉ 
ကာကွယ်ေရး ငါးရကိ ာများစားသုံးေပး အသပိညာေပးပိစုတာများ စိက်ုထြူခင်း၊ 
လက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖန်ေဝြခင်းကိ ု မိုးညင်းခိုင ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 
ဝန်ထမ်းများှင့ ်အင်းေတာ်ကီးေဒသ(ုံးခဲွ) ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများက 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                               သတင်းစ်

လပွတ ာ  ဇွန်   ၂၇
လပွတ ာခိုင်  ငါးလုပ်ငန်ဦးစီးဌာန   ခိုင် 
ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး ေဒ ဝါဝါသန်ိး၊  မိနယ် 
အုပ်ချပ်ေရးမှး  ဦးမင်းဦး၊   မိနယ်ဦးစီးမှး 
ဦးထွန်း၀င်းေအာင်ှင့် ဌာနဆုိင်ရာများ၊ ခုိင်/
မိနယ်ဝန်ထမ်းများှင့်    ခိုင်ငါးလုပ်ငန်း 

ြမဝတီ   ဇွန်   ၂၇
ထိုင်းိုင်ငံမှ     ြမန်မာေရ ေြပာင်း 
လပ်ုသား ၆၃၄ ဦးသည် ြမဝတအီမှတ် 
(၂) ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့် 
ယေန     ဆက်လက်ဝင်ေရာက်လာခဲ ့
ေကာင်း သိရသည်။

ြပန်လည်  ဝင်ေရာက်လာသူများ 
အား ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ ှင့ ်အြခား 
ေသာလိုအပ်ချက်များကိ ုေဆာင်ရက် 
ိင်ုရန်အတွက် ခိင်ု၊ မိနယ်မှ တာဝန် 
ရိှသမူျားက ကီးကပ်ေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိေကာင်း သိရသည်။

ြပန်လည်   ဝင်ေရာက်လာသူများ 
အေနြဖင့် ေမ ၁ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ 
၁၁၆၈၀၊ ဇွန် ၁ ရက်တွင် ၁၀၄၃ ဦး၊ 
ဇွန် ၂ ရက်တွင် ၁၅၁၇ ဦး၊ ဇွန် ၃ ရက် 
တွင် ၁၅၄၇ ဦး၊ ဇွန် ၄ ရက်တွင ်၁၂၀၄ 
ဦး၊ ဇွန် ၅ ရက်တွင် ၁၁၉၀၊ ဇွန် ၆ ရက် 
တွင် ၁၇၈၄ ဦး၊ ဇွန် ၇ ရက်တွင် ၁၆၃၅ 
ဦး၊ ဇွန် ၈ ရက်တွင် ၉၄၆ ဦး၊ ဇွန် ၉ 
ရက်တွင် ၁၀၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် 
၉၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် ၆၇၀၊ ဇွန် 
၁၂ရက်တွင် ၈၂၃ ဦး၊ ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် 

 ဘူိုင်း ၁၄၁ ၁၃၈ ၃

 ကေမ ာဒီးယား ၁၃၉ ၁၂၉ ၀

 လာအို ၁၉ ၁၉ ၀

 မေလးရှား ၈၆၁၆ ၈၃၀၈ ၁၂၁

 ြမန်မာ ၂၉၃ ၂၁၆ ၆

 ဖိလစ်ပိုင ် ၃၄၈၀၃ ၉၄၃၀ ၁၂၃၆

 စင်ကာပ ူ ၄၃၂၄၆ ၃၆၈၂၅ ၂၆

 ထိုင်း ၃၁၆၂ 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 ၂၅၅၄၄၄၈ ၁၀၆၈၈၆၈ ၁၂၇၆၇၃

 ဘရာဇီး ၁၂၈၀၀၅၄ ၆၉၇၅၂၆ ၅၆၁၀၉

 စပိန် ၂၉၄၉၈၅ စိစစ်ဆဲ ၂၈၃၃၈

 ပီူး ၂၇၂၃၆၄ ၁၅၉၈၀၆ ၈၉၃၉

 ဗိတိန် ၃၀၉၃၆၀ စိစစ်ဆဲ ၄၃၄၁၄

 ုရှား ၆၂၇၆၄၆ ၃၉၃၃၅၂ ၈၉၆၉

 အိ ိယ ၅၁၅၉၂၂ ၃၀၀၆၄၈ ၁၅၈၁၄

 အီတလီ ၂၃၉၉၆၁ ၁၈၇၆၁၅ ၃၄၇၀၈

 အီရန် ၂၂၀၁၈၀ ၁၈၀၆၆၁ ၁၀၃၆၄

 အင်ဒိုနီးရှား ၅၂၈၁၂ ၂၁၉၀၉ ၂၇၂၀

 ချလီီ ၂၆၃၃၆၀ ၂၂၃၄၃၁ ၅၀၆၈

ြမဝတီတံတားအမှတ် (၂)မှ ြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သား ၆၃၄ ဦး ဆက်လက်ဝင်ေရာက်

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 
ရက်တွင် ၄၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၂၀ ရက် တွင် 
၆၅၇ ဦး၊ ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ၆၄၂ ဦး၊ ဇွန် 

၂၂ ရက်တွင် ၈၄၈ ဦး၊ ဇွန် ၂၃ ရက် တွင် 
၅၂၇ ဦး၊ ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ၅၉၇ ဦး၊ ဇွန် 
၂၅ ရက်တွင် ၃၉၈ ဦး၊ ဇွန် ၂၆ ရက် 
တွင်  ၅၅၅ ဦး၊  ယေနတွင်  ၆၃၄ ဦး 
စုစုေပါင်း  ၃၅၅၇၉   ဦး  ြပန်လည် 
ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ယေန   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်သူများ 
အေနြဖင့်  တိုင်းေဒသကီး၊  ြပည်နယ ်
အသီးသီးမှ အမျိးသား ၃၈၁ ဦး၊ အမျိး 
သမီး ၂၅၃ ဦး စုစုေပါင်း ၆၃၄ ဦးြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။

ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

မိုးညင်းခိုင်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး 
ငါးရကိ ာများစားသုံးေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖနေ်ဝ

လပွတ ာမိနယ်၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး၊  ကိုဗစ်-၁၉ ပညာေပး
ပိုစတာှင့် လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ

အဖဲွချပ်၊ မိနယ် ငါး/ပုစွန်/ကဏန်း လုပ်ငန်း 
ရှင်အသင်းဥက   ှင့်        အဖွဲဝင်များသည ်
လပွတ ာမိနယ်  သဲလမ်း   ဧရာဝတီသေ  ဘာ 
ဆိပ်တွင်    ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးှင် ့
ကိုဗစ်-၁၉   ကာကွယ်ေရး    ငါးရိက ာများ 
စားသုံးေပး ပညာေပးပိုစတာကိ ု  စိုက်ထူက 

သည်။
ထိုေနာက်  မိေပ ေန  ြပည်သူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉   ကာကွယ်ေရး   ငါးရိက ာများ 
စားသုံးေပး  အသိပညာေပး  လက်ကမ်း 
စာေစာင်များ   ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း    သိရ
သည်။                                        သတင်းစ်



ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ြပန်လည် လည်ပတ်ိုင်ေရးေဆာင်ရက်

   ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ပုံြမင်ကွင်းှင့် သတင်း

တပ်မေတာ်သားများငှ့ ်မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များပူးေပါင်း၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်း

ရန်ကုန်မိရှ ိရန်ကုန်တိရစ ာန်ဥယျာ်၌ ဇွန် ၂၃ ရက်က  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆး 
ဖျန်းစ်။ မ ေလးမိရှ ိမ ေလးဘူတာကီး၌ ဇွန် ၂၂ ရက်က  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

ေကျာက်တံခါး   ဇွန်    ၂၇
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေကျာက်တံခါးမိနယ်၌   ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းေကျးရာ  

များသို  ေချးေငွများဆက်လက်ထုတ်ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေမ 

၁၈  ရက်မှ   ယေနအထိ ေကျးရာေပါင်း    ၄၉   ရာသို ထုတ်ေပးိုင်ခဲ့သည်။    
ယင်းသို   ထုတ်ေပးရာတွင ်   မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးမှးှင် ့   ဝန်ထမ်းများ၊ 

မိနယ်ြမစိမ်းေရာင ်     အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီဝင်များှင့်အတ ူ

ကျန်းမာေရးဌာန၏  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး လမ်း န်ချက်များှင့အ်ည ီ

ေချးေငွများကိ ုစာအိတ်ြဖင့်ထည့်၍ထုတ်ေပးြခင်း၊ ှာေခါင်းစည်းများ တပ်ေစ 

ြခင်း၊  လက်ေဆးစင်များြဖင် ့   လက်ေဆးေစြခင်း၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး သုံးေပ 
အကွာတွင် ေနေစြခင်း၊ ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက  အပခူျန်ိတိင်ုးတာ 

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးသည်။
ထိုေနာက် မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးမှး ေဒ ေဆွေဆွြမင့်ှင့် ဝန်ထမ်းများ 

က  ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘ  ာှစ်  ေကျးရာဖွံဖိးေရးစီမံကိန်း(VDP) ိုင်ငံေတာ် 

ရန်ကုန်     ဇွန်    ၂၇
ြပည်ပထွက်ခွာကမည့ ်ြမန်မာသေ  ဘာသားအလပ်ုသမားများအား ကျန်းမာေရး 
ှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အမျိးသားကျန်းမာေရး ဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာန(NHL)
မှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းရှင်းေကာင်း  ေဆးစစ်ြခင်းှင့ ် ေဆးလက်မှတ်ထုတ် 
ေပးြခင်းများကိ ု  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  ယေနအထိ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   
ကင်းရှင်းေကာင်း ေဆးေထာက်ခံချက်လက်မှတ်အေြဖရရိှသူဦးေရ ၂၀၀ ေကျာ် 
ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ  ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား အလုပ်သမားများ  
အဖွဲချပ်မှ သိရသည်။ 

‘‘သက်ဆိင်ုရာိင်ုငကံ ေဆးစစ်လို သေ  ဘာသားအလပ်ုသမားများကလည်း 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းရှင်းတယ်ဆိရုင် သေ  ဘာေပ တက်၊ ဒါဆိေုဆးစစ်စရတ်ိပ ဲ
ကန်ုပီး ကန်သတ်ေစာင့်ကည့စ်ခန်းဝင်တဲ ့စရတ်ိအတွက် ကန်ုကျမ မရိှေတာဘ့ူး၊  
ြပည်ပထွက်ခွာ    သေ  ဘာတာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမယ့ ်  ြမန်မာသေ  ဘာသား  
အလပ်ုသမားများအတွက်  ကန်ုကျစရတ်ိေရာ   အချန်ိကန်ုပါ    သက်သာေအာင် 
တာဝန်ရိှသေူတကွ လပ်ုေဆာင်ေပးဖိုလိအုပ်ပါတယ်’’ဟ ုအဖဲွချပ်ဥက    ကပ တန်ိ 
စိုးမင်းေအာင်က ေြပာြပသည်။ 

ေမ ၃၀ ရက်မှစတင်၍ ြမန်မာိင်ုငပံင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား  အလပ်ုသမား 
အဖွဲချပ်၏ လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာမှတစ်ဆင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းရှင်း 
ေကာင်း ေဆးစစ်ြခင်းှင့ ်ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခခံျက်ရယရူန် ေလ ာက်ထားက  
သည့် ြမန်မာသေ  ဘာသားအလုပ်သမားဦးေရမှာ  ယေနအထိ  ၃၀၀  နီးပါး 
ရှိခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား  အလုပ်သမားများ  
အဖွဲချပ်မှ သိရသည်။                                                                ပွင့်သစ ာ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၇
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တပ်မေတာ်သားများ၊  မီးသတ ်
တပ်ဖွဲဝင်များ၊ ဌာန၊   အဖွဲအစည်းများပူးေပါင်း၍    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက ်ဇွန်  ၂၂ ရက်က ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း 
လုပ်ငန်းများကိ ုေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမ ှမိနယ် ၃၃  

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၇
လက်ရိှကာလတွင်   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့်   ရန်ကုန်ြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ေလဆပ်ိ၌ ိင်ုငတံကာ ခရီးသည်တင် 

ေလယာ်များေြပးဆွဲခွင့်ကို ဇွန် ၃၀ 

ရက်အထိ  ယာယီရပ်ဆိုင်းထားေသာ ်
လည်း    ေလဆိပ်လုပ်ငန်းများ   ပုံမှန် 

အတိုင်း   ြပန်လည်လည်ပတ်ိုင်ေရး  
အတွက်     ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း    

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ် 

အား စမီခံန်ခဲွဝန်ေဆာင်မ ေပးေနသည့် 

Yangon  Aerodrome  Company 
Limited(YACL)၏ ထတ်ုြပန်ေကညာ  

ချက်အရ သိရသည်။
YACL ၏ Chief Operation Officer 

ြဖစ်သူ       Mr. Jose Angeja က 

"ေလေကာင်း  သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 
နယ်ပယ်အတွက် တစ်ခါမှမကံဖူးတဲ့  

အခက်အခဲကီးကို   ရင်ဆိုင်ကံေတွ
ေနရြခင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။   ေလဆိပ်  

လုပ်ငန်း  ြပန်လည်စတင်တာနဲအမ  

လုပ်ငန်း    လည်ပတ်ေဆာင်ရက်မ ၊    

ြပည်သူကျန်းမာေရးအစီအမံ  လုိအပ် 
ချက်ေတွနဲ       ိုင်ငံတကာစံ န်းနဲ  

ကိုက်ညီတဲ ့  လုပ်ငန်းစီမံေဆာင်ရက ်
ချက်ေတွ၊    ြပန်လည်လည်ပတ်ေရး 

လပ်ုငန်းစ်ေတကွိ ု           သတိကီးစွာ  

ေဆာင်ရက်သွားမှာ  ြဖစ်ပါတယ်"ဟု   

ေြပာကားသည်။

ယမန်ှစ် အလားတကူာလ မတ်လ 
မှ   ေမလအထိ ကိန်းဂဏန်းများှင့ ်

  င်းယှ်ပါက    ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်
ဆုိင်ရာေလဆိပ်၌  ေလယာ်ဝင်၊ ထွက်  

သွားလာမ ပမာဏသည် ၈၅ ရာခိင်ု န်း  

အထိ   ကျဆင်းသွားခဲ့ပီး   ခရီးသည်  

ဝင်၊  ထွက်မ ပမာဏသည်လည်း  ၉၆ 

ရာခိုင် န်းအထိ         သိသိသာသာ 

ေလျာန့ည်းခဲေ့ကာင်း၊ မတ် ၃၀ ရက်မှ  
စတင်၍         အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလေကာင်းလိင်ုးများ  ပျသံန်းေြပးဆဲွ 

မ ကိ ုယာယရီပ်ဆိင်ုးခဲ့ပီး   အချိေသာ    
ြပည်တွင်းေလေကာင်းများ၏ ခရီးစ် 

ေလ ာခ့ျပျသံန်းမ တိုေကာင့ ်ခရီးသည် 
ှင့်     ေလဆိပ်အသုံးြပသူနည်းပါး  

ခဲ့ေကာင်း၊         အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလေကာင်းခရီးစ ်ပျသံန်းေြပးဆွဲမ    
ရပ်နားထားချနိ်ကာလအတွင်း YACL 

၏    ေလဆိပ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 
အေနြဖင့် ိုင်ငံအတွက်  အေရးကီး 

ေသာ ကန်ုစည်၊ ေဆးဝါးှင့ ်ကယ်ဆယ် 
ေရးေလယာ်များအတွက ်   လိုအပ် 

သည့်  ေလဆိပ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

များကို    ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိေကာင်း YACL ၏  ထုတ်ြပန်ချက်  

တွင် ေဖာ်ြပထားေကာင်း သိရသည်။                           

သတင်း- ကိုထက်

 ဓာတ်ပုံ- YACL

ြမန်မာသေ  ဘာသားအလုပ်သမား ၂၀၀ ေကျာ်အား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကင်းရှင်းေကာင်း ေဆးလက်မှတ်ထတ်ုေပးပီးြဖစ်

ေကျာက်တံခါးမိနယ်၌ ြမစိမ်းေရာင်ေချးေငွထုတ်ေပး

ေထာက်ပံ့ေငွြဖင် ့  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ    ေကျးလက်ေကျာက်ေချာလမ်း 
သုံးလမ်း၊ ဂဝလံမ်း ခနုစ်လမ်း၊ ေကျာက်ေရာေြမ ေြခာက်လမ်း စစုေုပါင်းေကျးရာ 

၁၆ ရာ  ေကျးရာတွင်းလမ်း   ၁၆ လမ်း   ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ များကုိ     ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။                                                                                   ေကးမုံ

မိနယ်ရိှ  ေနရာ ၆၃ ေနရာတုိတွင် မီးသတ်ယာ်များ၊  မီးသတ်ပစ ည်းကိရိယာ 
များြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ     ပိုးသတ်ေဆးရည် ၅၀  ဂါလန်ှင့်    ပိုးသတ်ေဆးမ န်     
ေြခာက ်ကီလိုဂရမ်သုံးစွဲခဲ့ပီး   ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အလားတ ူဇွန် ၂၃ရက်က  ေနြပည်ေတာ် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ  

မိနယ် ၂၄ မိနယ်ရှ ိေနရာ ၅၈ ေနရာတိုတွင် မီးသတ်ယာ်များ၊ မီးသတ် 
ပစ ည်းကိရိယာများြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ပိုးသတ်ေဆးရည ်၆၁ ဂါလန်ှင့် 
ပိုးသတ်ေဆးမ န်  ခုနစ်ကီလိုဂရမ်သုံးစွဲခဲ့ပီး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်း 
များကို တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၂၀

နိဒါန်းနိဒါန်း

“ဆရာ”

“ဗျာ”

“ဒီတစ်ပတ်ေဆာင်းပါးေခါင်းစ်က ဘာလဲဆရာ”

“ေရှေနှင့် တရားေရေအးပါတဲ”့

“ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆရာ”

“ဗဒု ဘာသာဝင်တစ်ေယာက်အေနနဲ  ေပါေ့ပါဆ့ဆေနခဲ ့

မိပီး ဘာမှေလ့လာမ မြပိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်အေကာင်းကို 

စ်းစားမိလိုပါ”

“ဘာေတွစ်းစားမိတာလဲဆရာရဲ ”

“ဒီလိုပါဗျာ- ဖတ်ကည့်ကစို”   

ေဆးုံေဆးုံ

Covid-19 ကာလမတိင်ုမ ီပီးခဲတ့ဲလ့များက က န်ေတာ် 

ေနမေကာင်းြဖစ်သည်။ ေဆးုတံက်ရသည်။ စိုးရမ်ိရေသာ 

ေရာဂါရသည်။ ေနြပည်ေတာ် ခုတင် ၁၀၀၀ မှာ ဆရာဝန် 

ကီးများ၏ေကျးဇူးေကာင့် အသက်ချမ်းသာရာရခ့ဲသည်။ 

ေဆးုံတက်ေနစ်ကာလများက   က န်ေတာ်   ဘယ် 

ဧည့်သည်မှ စကားမေြပာချင်။ သီးသန်နားချင်သည်။ 

ဆရာဝန်ကီးများကို  ေမတ ာရပ်ခံသည်။   ထိုေကာင့ ်

က န်ေတာ့်အား သီးြခားထားသည်။ တစ်ေယာက်တည်း 

ထားသည်။ က န်ေတာ့စ်တ်ိကိက် နားခွင့ရ်သည်။ ထိအုခါ။

ေတာင်ေတွး ေြမာက်ေတွးေတာင်ေတွး ေြမာက်ေတွး

တစ်ေယာက်တည်းမို  ေတွးသည်။ စာေရးဆရာမို 

ေတွးသည်။   သတင်းစာေတွေပးဖို    စာေတွေရးရဦးမှာ။ 

ေဆာင်းပါးေတွ စ်ဆက်မြပတ်ေပးရမှာ။ ုံးကအလုပ ်

ေတွကလည်း အေရးကီးသည်။  ေနာက်ဆံတင်းသည်။ 

ငါေသ၍မြဖစ်ေသး။ အလပ်ုေတ ွအများကီးလပ်ုရဦးမည်။ 

ပူပင်သည်။ ုံးကတပည့်ေတွလည်း စိတ်မချ။ ေပးတဲ့ 

တာဝန်ေတ ွေကျကပါမ့လား။ လူကီးေတေွပးတဲတ့ာဝန်၊ 

စီမံချက်ေတွမီေအာင်လုပ်ိုင်ပါ့မလား။ ခရီးထွက်စရာ 

ေတွလည်း ငါ့မှာရိှေသးသည်။ ပူပင်ေသာကများေနေသာ 

က န်ေတာ်။

အနားယူပါအနားယူပါ

“ဘာေတွေတွးေနသလဲ။ စ်းစားေနသလဲ။ ညက 

မအိပ်ဘူးထင်တယ်။ ေပျာ်ေအာင်အိပ်။ အနားယူေနာ်။ 

ုံးက အလပ်ုေတ ွခဏေမထ့ား။ မစ်းစားနဲ။ အနားမယရူင် 

ေရာဂါတိုးမယ်။ ကျန်းမာမှအလပ်ုလပ်ုိင်ုမှာ သတထိားပါ” 

ဟ ုကင်နာေသာဆရာဝန်ကီးများက ေနစ်သတေိပးေန 

သည်။ ေဆးစားုှံင့မ်ရ။ ကိယ်ုတိင်ုေနတတ်၊ ထိင်ုတတ်မှ 

ရမည်တဲ့။ 

တရားေရေအးတရားေရေအး

အိပ်မေပျာ်ေသာေရာဂါ။ အလုပ်ေတွကို ပူပင်ေနေသာ 

ေရာဂါ။ ေတာင်ေတွး ေြမာက်ေတွး စာေတေွရးချင်ေနေသာ 

ေရာဂါ။ တရားမရှိ၊ ေလာဘသာရှိေနေသာ မိမိ၏ဘဝ။ 

မေအးချမ်းေသာ မမိ၏ိဘဝ။ ေဒါသလ မ်းေသာ မမိ၏ိဘဝ။ 

အသက် ၇၀ ေကျာ်သည်အထ ိတရားေရေအး မေသာက်သုံး 

ိုင်ေသးေသာြဖစ်အင်။ တရားမခင်ေသာ ဗုဒ ဘာသာဝင် 

တစ်ဦး။ ဤသို မိမိေတွးမိ၏။

တရားေခွတရားေခွ

တစ်ေန  ေဆးုံမှာ ုံးကဝန်ထမ်း ေမာင်ထက်ကိုက 

ညလာေစာင့်အိပ်ေပးရင်း က န်ေတာ် တစ်ညလုံးအိပ် 

မေပျာ်သည်ကို သူသတိထားမိသည်။ “အဘ၊ ဒီတရား 

ေခွေလးနာကည့်ပါ” ဟုဆိုကာ က န်ေတာ့်တယ်လီဖုန်း

ထဲထည့်ေပးသည်။ တရားသုံးပုဒ်ြဖစ်သည်။ ယင်းတိုမှာ-

(၁)  ကံေကာင်းြခင်းှင့ ်ကံမေကာင်းြခင်း

(၂) ကျက်သေရရှိေသာလူဘဝ

(၃) စတ်ိဓာတ်ခွန်အား ြမင့တ်င်ထားတို ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဟာကားတရားြပသူမှာ ေကျးဇူးရှင် ပါေမာက ချပ် 

ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  န မာလာဘဝိသံ ြဖစ်သည်။

က န်ေတာ်နားေထာင်ကည့်သည်။    တရားနာသည်။ 

ဟာ ... ေအးချမ်းလိုက်တာဗျာ . . . ။

 

ေလာကသားတိုအတွက် ြမတ်ဗုဒ ၏ကိးပမ်းချက်ေလာကသားတိုအတွက ်ြမတ်ဗုဒ ၏ကိးပမ်းချက်

ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  န မာလာ

ဘဝိသံ၏တရားေရေအးများကိ ုအနည်းငယ်မ  (က န်ေတာ် 

တတ်စွမ်းသမ )   နာယူခဲ့ပါသည်။   ထိုသို  နာယူေနစ် 

ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်ကီးြပစုေသာ ေလာကသားတို 

အတွက် ြမတ်ဗုဒ ၏ကိးပမ်းချက်(ပထမတွဲ) (ပထမ 

အကိမ်ပုံှိပ်ြခင်း)  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလကို ဖတ်ခွင့်ရပါ 

သည်။ ပုံ(၁)ကို ပါ။  ပ ဂံစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ေဝြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ နဒိါန်းတွင်  ဇယေမဒန ီအရှင်န ိယ၏ တင်ြပ 

ချက်ကိုဖတ်ရပါသည်။ ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်ကီး၏ 

သက်ေတာ် ၈၀ ြပည့်ှစ် ေမွးေနအထိမ်းအမှတ်ပူေဇာ်ပွဲ

အြဖစ် ဤကျမ်းစာကီးကို ထုတ်ေဝရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဆရာေတာ်ကီးေဟာကားေသာသုတ န်များမှာ လွန်စွာ 

များြပားေကာင်း၊ မ ေလးပန်းချေီကျာ်တို၏ ဗဒု ဝင်ပန်းချ ီ

ကားများကိပုါ ထည့သွ်င်းိက်ုိှပ်လိက်ုေကာင်း၊ ပထမတဲွ 

ြဖစ်၍ ကျန်အတဲွများ ဆက်လက်ထတ်ုေဝမည်ြဖစ်ေကာင်း 

တပည့် ဥက ာေကျာ်ကပါ တင်ြပေရးသားထားပါသည်။

အခန်းေပါင်း(၂၀)အခန်းေပါင်း(၂၀)

ေလာကသားတိုအတွက် ြမတ်ဗုဒ ၏ကိးပမ်းချက ်

ပထမတွဲတွင် အခန်းေပါင်း (၂၀)  ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ 

နာယူမှတ်သားစရာများ လွန်စွာေပါများလှပါသည်။ 

ဤေဆာင်းပါးတစ်ပုဒ်တည်းြဖင့်   ေဖာ်ြပရန်မဝ့ံပါ။ သိုရာ 

တွင ်အပိုင်း (၁၅)ပါ ကာမဂုဏ ်အာုံစိတ်ှင့် စပ်လျ်း၍ 

မာဂ  ီဆိုေသာ     ပုဏ ားကီးအား    

ြမတ်စွာဘုရား၏       ေဟာကားချက်မှာ      

နာယူဖွယ်      ေကာင်းလွန်းလှပါသည်။ 

ေကာက်ုတ် ေဖာ်ြပပါရေစ။

ရှင့်သမီးယူမှာမဟုတ်ဘူးရှင့်သမီးယူမှာမဟုတ်ဘူး

မာဂ  ဆီိတုဲပ့ဏု ားကီးက သူသမီးနဲ  

လိုက်ဖက်တဲ့ပုဂ ိလ်ကို လိုက်ရှာေနတာ၊ 

ြမတ်စွာဘရုားနဲလည်းေတွေရာ သူသမီး 

နဲ  လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပီးေတာ့ ြမတ်စွာ 

ဘရုားကိ ုေနရာေတဘွာေတေွမးပီးေတာ ့

သူသမီးလာပိုမယ့်အေကာင်း ေြပာသွား 

တယ်။

ဘုရားေရှလည်းေရာက်ေရာ သမီးကို 

ေရစက်ချပီးေတာ ့လှတာ၊ သူလက်ထမှဲာ 

ေရကရားေလးပါလာတယ်။   အဲဒီမှာ   

အရှင်ဘရုားနဲ  ထိက်ုတန်ပါတယ်။ ဒသီမီး 

အရှင်ဘုရားကို ြပစုလုပ်ေက းဖို  လက်ခ ံ

ပါလိုဆိုပီးေတာ ့  သမီးကို   လှတယ်။ 

(စာ-၂၇၆)

ြမတ်စွာဘုရား၏ ေဟာကားချက်ြမတ်စွာဘုရား၏ ေဟာကားချက်

ဘုရားအြဖစ်သိုေရာက်ပီးေတာ့ အဇပါလေညာင်ပင ်

ေအာက်မှာေနတုန်းက  ဝသဝတ ီနတ်ြပည်က မာရ်နတ်ရဲ 

သမီးသံုးေယာက်နာမည်က   “တဏှာ”တ့ဲ၊   “အရတီ”တ့ဲ၊ 

“ရဂါ”တဲ့    မာရ်နတ်သမီးသုံးေယာက်လာပီးေတာ့  

ဘုရားကို ြဖားေယာင်းဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းကေတာင်မှပဲ 

ငါ့မှာ ကာမဂုဏ်အာုံစိတ်မေပ ခဲ့ဘူးတဲ့၊ နတ်သမီးြမင်ရ

တာေတာင်မှပဲ ကာမဂုဏ်အာံုနဲပတ်သက်တ့ဲစိတ် ငါ့မှာ 

မရိှဘူးလို  ဘရုားကပွင့ပွ်င့လ်င်းလင်းပ ဲြငင်းဆိေုြပာတာေပါ ့

ေနာ်။ အဲဒီေလာက်တင်ဆိုရင်ကိစ မရှိဘူး။ အဲဒီေလာက် 

တင်ကစိ မရိှဘူး။ ဘာေြပာလိက်ုတုံးဆိ ုေနာက်ေြပာလိက်ု 

တဲ့စကားတစ်ခုက ထိခိုက်သွားတယ်။ 

ကျင်ကီးကျင်ငယ်ေတွနဲ ြပည့်ေနတဲ့   မင်းရဲသမီးကို 

ေတာ့   ငါဘယ်လိုလုပ်ပီးေတာ့  ကာမဂုဏ်စိတ်ြဖစ်မှာ 

တုံးတဲ့။ ကာမဂုဏ်စိတ်မြဖစ်ုံမက ေြခေထာက်ကေလး 

နဲ ေတာင် မထိချင်ဘူးလို ဒီလိုေြပာလိုက်တဲ့စကားက 

နစ်နစ်နာနာေြပာလိုက်တာပဲေနာ်၊  တစ်ဖက်သားကို 

နာကည်းသွားေစတယ်။ (စာ-၂၇၇) 

ပန်းချသီုပ်ေဖာ်ပန်းချသီုပ်ေဖာ်

အလွန်မှတ်သားစရာ၊ နာယစူရာေကာင်းလှပါေပသည်။ 

ေကးမုံစာချစ်ပရိသတ်များလည်း         ဆင့်ပွားနာယူ 

မှတ်သားိုင်ရန်     ဆရာေတာ်ကီး၏   တရားေရေအး 

ေဟာကားချက်(ေကာက်ုတ်ချက်)အြပင် ပန်းချဆီရာ 

ထူးလွင်ေအး၏ (ကျင်ကီးကျင်ငယ်ေတြွပည့ေ်နတဲ ့မင်းရဲ 

သမီးကို ေြခေထာက်ေလးနဲေတာင်မထိချင်ဘူး)ဆိုေသာ 

ပန်းချသီုပ်ေဖာ်ပုံမှာ တင့်တယ်ဖွယ်ြဖစ်သြဖင့ ်ေကာက် 

ုတ်ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။ ပုံ(၂) ကို  ပါ။

 

ဗုဒ ဘာသာေကာင်းတစ်ေယာက်ဗုဒ ဘာသာေကာင်းတစ်ေယာက်

က န်ေတာ်သည်    ဗုဒ ဘာသာဝင်တစ်ဦး ြဖစ်သည်။ 

သိုေသာ် ဗုဒ ဘာသာေကာင်းတစ်ေယာက်ေတာ့ မြဖစ် 

ေသး။ ထိုေကာင့ ်ဗဒု ဘာသာေကာင်းတစ်ေယာက် (HOW 

TO LIVE AS A GOOD BUDDHIST) အမည်ရိှေသာ စာအပ်ု 

ကို   ေလ့လာမှတ်သားခဲ့သည်။    ဗုဒ ဘာသာေကာင်း 

တစ်ေယာက်ြဖစ်ေအာင်လည်း ကိးပမ်းခဲ့သည်။ အနည်း 

ဆုံး ဘရုားဂဏ်ုေတာ်၏အကျိးေကျးဇူးကိ ုဆင်ြခင်ပွားများ 

ခဲ့သည်။

ဘုရားဂုဏ်ေတာ်အကျိးေကျးဇူးဘုရားဂုဏ်ေတာ်အကျိးေကျးဇူး

ဘရုားဂဏ်ုေတာ်ကိ ုစဲွမစွဲာ ဆင်ြခင်ပွားများသည်ရိှေသာ် 

ေအာက်ပါအကျိးေကျးဇူးများကို   မုချမေသွ ရရှိိုင်ပါ 

သည်-

(၁) ြမတ်စွာဘုရားအေပ   ကိုင်းွတ်ေသာစိတ ်

အမဲရှိလာြခင်း၊

(၂) ယုံကည်မ  ေလးနက်လာြခင်း၊

(၃) သတိပို၍ေကာင်းလာြခင်း၊

(၄) ပညာeာဏ် ထက်ြမက်လာြခင်း၊

(၅) ေကာင်းမ တိုးပွားလာြခင်း၊

(၆) စိတ်ညစ်မ ကင်းပီး       ှစ်သက်ကည်ူးစွာ 

ေနရြခင်း၊

(၇) ေကာက်ရံထတ်ိလန်ဖွယ် ကံရလ င် မေကာက် 

မလန်  စိတ်တည်တံ့ြခင်း၊

(၈) မေတာ်တဆ   ဆင်းရဲဒုက ေတွရလ င် သည်းခံ 

ိုင်ရည်ရှိြခင်း၊

(၉) ြမတ်စွာဘရုားှင့အ်တ ူေနရဘသိကဲသ့ို စတ်ိတွင် 

ထင်မှတ်လျက်ရှိြခင်း။

ေနစ်ဘုရားရှိခိုးေနစ်ဘုရားရှိခိုး

ေဆးုကံ  က န်ေတာ်ဆင်းလာခဲ့ပ။ီ   ယခင်လိ ုကျန်းမာ 

ေရးေကာင်းပီ။   ုံးြပန်တက်ပီ။   အလုပ်အေက းေတွ 

ြပန်ဆပ်ုိင်ပီ။ တာဝန်အသစ်ေတွလည်း ထမ်းေဆာင်ေန 

ပီ။ ေဆးုံကဆင်းပီးမှ က န်ေတာ်ေြပာင်းလဲသွားသလို 

ခံစားရသည်။ က န်ေတာ့်အြမင်  ပို၍ကည်လင်လာသလို 

ပါပဲ။  ုံးမသွားခင်  နံနက်တိုင်း ေနစ် ဘုရားရှိခိုးြဖစ ်

သည်။    ညစ်    တရားနာြဖစ်သည်။     ေကျးဇူးရှင ်

ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်ကီး၏ ြမတ်ဗဒု ၏ကိးပမ်းချက် 

စာအပ်ုကိလုည်း စ်ဆက်မြပတ် ဖတ် ကည်ညိေနမည်။ 

နားမလည်သည့်ပါဠိစာသားများကုိေတးမှတ်ထားသည်။  

(ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်ကီးှင့် ကိုယ်တိုင်ဖူးေတွရမှ

မသိတာ ရှင်းလင်းေမးြမန်းေလ ာက်ထားရဦးမည်)။ 

ေကျးဇူးကီးလှပါေပသည်။ 

နိဂုံးနိဂုံး

ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်ကီးက လူတိုင်းအားတရား

ေရေအးတိုက်ေက းေပးေတာ်မူပါသည်။      အများကီး   

တရားေပးပါသည်။ က န်ေတာ့မှ်ာေတာ ့နည်းနည်းေလးသာ 

တရားရေသးသည်။ က န်ေတာ်လုိေသးသည်။ အများကီး 

ကိးစားရဦးမည်။

ဆရာေတာ်ကီးအား  ေြခေတာ်စုံဦးခိုက်လျက်  ရှိခိုး 

ကန်ေတာ့လိုက်ပါသည် . . . ။      ။

ဦးဟန်ွန် (ဥပေဒ)

ေရှေနှင့် တရားေရေအး

အိပ်မေပျာ်ေသာေရာဂါ။ အလုပ်ေတွကို ပူပင်ေနေသာေရာဂါ။ 
ေတာင်ေတွး ေြမာက်ေတွး စာေတွေရးချင်ေနေသာေရာဂါ။ 

တရားမရှိ၊ ေလာဘသာရှိေနေသာ မိမိ၏ဘဝ။ 
မေအးချမ်းေသာ မိမိ၏ဘဝ။ ေဒါသလ မ်းေသာ မိမိ၏ဘဝ။ 

အသက် ၇၀ ေကျာ်သည်အထိ တရားေရေအးမေသာက်သုံးိုင်ေသးေသာြဖစ်အင်။ 
တရားမခင်ေသာ ဗုဒ ဘာသာဝင်တစ်ဦး။ ဤသုိ မိမိေတွးမိ...

ပုံ-၁ပုံ-၁

ပု(ံ၂) ပန်းချဆီရာ ထူးလွင်ေအး၏ (ကျင်ကီးကျင်ငယ်ေတြွပည့ေ်နတဲ ့မင်းရဲ ပု(ံ၂) ပန်းချဆီရာ ထူးလွင်ေအး၏ (ကျင်ကီးကျင်ငယ်ေတြွပည့ေ်နတဲ ့မင်းရဲ 

သမီးကိ ုေြခေထာက်ေလးနဲေတာင်မထခိျင်ဘူး) ဆိေုသာ ပန်းချသီပ်ုေဖာ်ပုံသမီးကိ ုေြခေထာက်ေလးနဲေတာင်မထခိျင်ဘူး) ဆိေုသာ ပန်းချသီပ်ုေဖာ်ပုံ



ဇွန်    ၂၈၊     ၂၀၂၀



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

စ် က  

ဧပီလ ေမလ

လုပ်
ငန်း
ခုေရ

မတည်ေငွ
ရင်းပမာဏ 
US$ (သန်း)

လုပ်
ငန်း
ခုေရ

မတည်ေငွ
ရင်းပမာဏ 
US$ (သန်း)

(က) ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 
က  

၁   ၁၀၉.၀၅၄ - -

(ခ) စက်မ က  ၈ ၆၉.၅၆၀ * ၁၂      ၆၂.၁၂၆ *

(ဂ) လ ပ်စစ်ဓာတ်အားက  - -   ၁ ၆၄၅.၀၀၀

(ဃ) အိမ်ရာအေဆာက်အဦက  ၁ ၂၉၃.၈၆၄ *   - -

(င) အြခားဝန်ေဆာင်မ က  ၄    ၁၃၉.၄၃၀   ၁     ၃.၂၀၀

(စ) လယ်ယာက  ၁ ၁၂.၆၀၀   ၁      ၁.၀၀၀

(ဆ) စက်မ ဇုန်တည်ေဆာက်မ က  - -   ၁   ၃၅.၈၉၀

စုစုေပါင်း ၁၅    ၆၂၄.၅၀၈ ၁၆    ၇၄၇.၂၁၆

စ် က  

ဧပီလ ေမလ

လုပ်
ငန်း
ခုေရ

မတည်ေငွ
ရင်းပမာဏ 
ကျပ် (သန်း)

လုပ်
ငန်း
ခုေရ

မတည်ေငွ
ရင်းပမာဏ 
ကျပ် (သန်း)

(က) အိမ်ရာအေဆာက်အဦက  ၃   ၃၁၁၀၈.၉၅၀ ၁ ၁၀၅၈၀.၇၃၀

(ခ) စက်မ က  ၃  ၁၂၉၀၂၃.၈၆၀ ၁   ၁၆၀၄.၀၀၀

(ဂ) ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားက  - - ၂ ၁၀၁၂၄.၀၀၀

စ် က  ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက ်အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလမ်း တိုးချဲဖန်တီးိုင်မ (ဦး ေရ)

ဧပီလ ေမလ

(က) လယ်ယာက   ၃၀၁      ၃၂၇

(ခ) စက်မ က    ၅၂၄၂ * ၁၃၁၇၈

(ဂ) လ ပ်စစ်ဓာတ်အားက  -     ၁၁၃

(ဃ) ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးက     ၆၉ -

(င) အိမ်ရာအေဆာက်အဦက     ၅၁ -

(စ) စက်မ ဇုန်တည်ေဆာက်မ က  -       ၃၈

(ဆ) အြခားဝန်ေဆာင်မ က   ၇၃၉         ၃

စုစုေပါင်း             ၆၄၀၂ ၁၃၆၅၉

စ် က  ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက ်အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလမ်း တိုးချဲဖန်တီးိုင်မ (ဦး ေရ)

ဧပီလ ေမလ

(က) စက်မ က  ၅၂၇ ၁၂၅

(ခ) ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားက  - ၅၁၁

(ဂ) အိမ်ရာအေဆာက်အဦက  ၃၂၁    ၇

(ဃ) အြခားဝန်ေဆာင်မ က   ၄၅  ၈၇

(င) ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွက  ၄၃ -

စုစုေပါင်း             ၉၃၆ ၇၃၀

ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်မ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်
ဧပီလှင့ ်ေမလတိုတွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ 

၁။ ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်အေနြဖင့် ြပည်တွင်းြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများအား ြမန်မာိုင်ငံ  

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒှင့်အညီ စိစစ်ကာေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလအတွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ  စုစုေပါင်းတန်ဖိုး 

အေမရိကန်ေဒ လာ ၆၂၄ ဒသမ ၅၀၈ သန်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလအတွင်း ရင်းီှးြမပ်ံှမ တုိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် ုိင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ  စုစုေပါင်းတန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒ လာ ၇၄၇ ဒသမ ၂၁၆ သန်း ခွင့်ြပေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလှင့် ေမလအတွင်း ခွင့်ြပခ့ဲသည့် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ လုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း 

ြဖစ်ပါသည-်

 *  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပမာဏများ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုးြမင့်ထားသည့်ပမာဏများ  ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည်။

၄။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလအတွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုးြမင့်ြခင်းအပါအဝင ်ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ  စုစုေပါင်း 

တန်ဖိုးကျပ်(၂၀၀၅၆၀ ဒသမ ၀၉၈)သန်းှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ေမလအတွင်း  ြမန်မာိုင်ငံသားရင်းှီးြမပ်ှံမ   စုစုေပါင်း 

တန်ဖိုးကျပ် (၄၆၀၉၂ ဒသမ ၄၅၁)သန်း ခွင့်ြပေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလှင့် ေမလအတွင်း ခွင့်ြပခ့ဲသည့် ြမန်မာုိင်ငံသား ရင်းီှးြမပ်ံှမ လုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

 *  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပမာဏများ၌  ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုးြမင့်ထားသည့်ပမာဏများ  ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည်။

၆။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်ဧပီလှင့်ေမလအတွင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ တွင် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာလုပ်ငန်းများ၏ 

က  အလုိက် ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ တုိးချဲဖန်တီးုိင်မ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

 * လုပ်သားအင်အားတိုးြမင့်ခန်ထားြခင်းအပါအဝင ်ြဖစ်ပါသည်။

၇။ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဧပလီှင့ေ်မလအတွင်း ြမန်မာိင်ုငသံားများ ရင်းီှးြမပ်ံှမ တွင် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ လပ်ုငန်း 

များ၏ က  အလိက်ုြပည်တွင်းလပ်ုသားများအတွက် အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများ တိုးချဲဖန်တီးိင်ုမ  အေြခအေနမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

(ဃ) ေဆာက်လုပ်ေရးက  -  ၁၂၅၃၉.၁၅၄ * - -

(င) အြခားဝန်ေဆာင်မ က  ၁   ၂၃၂၄၈.၀၀၀ * ၂ ၂၃၇၈၃.၇၂၁

(စ) ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွက  ၁     ၄၆၄၀.၁၃၄ - -

စုစုေပါင်း ၈ ၂၀၀၅၆၀.၀၉၈ ၆ ၄၆၀၉၂.၄၅၁

ေတာင်ကုိရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတ့ဲ အမျိးသမီးေတးဂီတအဖဲွတစ်ဖဲွြဖစ်တ့ဲ BLACK 
PINK ဟာ လတ်တေလာထတ်ုလ င့ေ်ပးခဲတ့ဲ ့အဖဲွရဲေတးဗဒီယီိသုစ်နဲ ဂတီခရီးမှာ 
မှတ်တိင်ုသစ်ေတ ွထပ်မစံိက်ုထူိင်ုခဲေ့ကာင်း ကိရုီးယားဘိုးေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသား 
ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ပီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၂၆ ရက်က စတင်ထုတ်လ င့်ေပးခဲ့တဲ့ အဖွဲရဲေတးဗီဒီယိုသစ ်
How You Like That ဟာ စတင်ထတ်ုလ င့ခ်ဲ့ပီးေနာက် ၂၄ နာရအီတွင်း ကည့်  
သ ူအများဆုံးေသာ ေတးဗဒီယီိတုစ်ခြုဖစ်ခဲ့ပီး ၂၄ နာရအီတွင်းမှာပင် ယကူျေပ  
ကေနတစ်ဆင့် ကည့် ခဲ့သ ူသန်း ၈၀ ြပည့်ေြမာက်ခ့ဲပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အဆုိပါ 
ေတးဗီဒီယုိဟာ ဇွန် ၂၇ ရက်မှာ ကည့် သ ူသန်း ၉၀ ြပည့်ေြမာက်ခ့ဲတာေကာင့် 
ေကေပါ့ပ်ေတးသီချင်းေတွအနက်  ကည့် သူ သန်း ၉၀ အြမန်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ 
ေတးဗီဒီယိုအြဖစ်လည်း စံချနိ်သစ်တင်ိုင်ခဲ့ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

အဆိပုါေတးဗဒီယီိမှုာ အဖဲွဝင်ေတဝွတ်ဆင်ခဲ့ကတဲ ့ကိရုီးယားိုးရာဝတ်စု ံ

အုပညာ

ေတာင်ကုိရီးယားမင်းသမီးတစ်ဦးြဖစ်သူ ေဆာင်းဂျဟီိ ု
ကို သူရဲ ဇာတ်လမ်းတွဲုပ်ရှင်သစ်မှာ ုပ်ရှင်ထုတ ်
လပ်ုသတူစ်ဦးအြဖစ် ပါဝင်သပ်ုေဆာင်ထားတာကိ ု
ေတွြမင်ရမှာြဖစ်ေကာင်း စွန်ပေီဒါကွ့န်းရဲ ေရးသား 
ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ေဆာင်းဂျဟီိုဟာ Did We Love? လို ယာယီ 
အမည်ေပးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲုပ်ရှင်မှာ အဓိက 
ဇာတ်ေဆာင်မင်းသမီးအြဖစ ်    ပါဝင်ထားတာပါ။ 
အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲကို   JTBC   ုပ်သံလိုင်းက 

ိက်ုကူးထတ်ုလပ်ုသွားမှာြဖစ်ပီး အချစ်ဇာတ်ြမးြဖစ် 
ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

အဆိုပါ   ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ   ေဆာင်းဂျဟီိုရဲ 
ဇာတ်ေကာင်ဟာ  မိခင်တစ်ဦးြဖစ်ပီး ကေလးကို 
တစ်ဦးတည်း   ေစာင့်ေရှာက်ေနရသူလည်း  ြဖစ်ပါ 
တယ်။ သူဟာ တစ်ကိုယ်ေတာ်သမားတစ်ဦးအြဖစ ်
၁၄ ှစ်ကာေနထိုင်လာခဲ့ပီး အချစ်နဲပတ်သက်ပီး 
ခံစားချက်မရိှေတာ့သူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် 
တစ်ေနမှာ   သူရဲဘဝထဲကိ ု   အမျိးသားေလးဦး 

တစ်ချနိ်တည်းဝင်ေရာက်လာခဲ့ပီး  ဘဝမှာ ဒုတိယ
ေြမာက်အချစ်ြဖစ်ေပ လာပုကံိ ုဖန်တီးိက်ုကူးထား
တာြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

လတ်တေလာမှာ ယင်းဇာတ်လမ်းတဲွမှာ ပါဝင် 
ထားတဲ ့ေဆာင်းဂျဟီိရုဲ ပုရံပ်ိေတကွိ ုထတ်ုေဖာ်ြပသ 
လာပီး ဒဇီာတ်လမ်းတဲွကိ ုလာမယ့ ်ဇလူိင်ု ၈ ရက်မှာ 
စတင်ထုတ်လ င့်သွားဖို   စီစ်ထားေကာင်းလည်း 
သိရပါတယ်။

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ   ေကျာ်ကားတဲ ့  ကယ်ပွင့်စုံတွဲတစ်တွဲြဖစ်တဲ ့ လီဂ န်နဲ  
ဂျန်ဆုိမင်တုိဟာ ချစ်သေူတအွြဖစ် လက်တဲွလာခဲတ့ာ သုံးှစ်ခန်ကာခဲ့ပြီဖစ်ပီး 

လတ်တေလာမှာ သတူိုှစ်ဦးလမ်းခဲွလိက်ုပြီဖစ်ေကာင်း သတင်းေတေွပ ထွက် 
လာခဲ့တယ်လို  ကိုရီးယားဘိုးေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါ 

တယ်။ လီဂ န်နဲဂျန်ဆုိမင်တုိ လမ်းခဲွလုိက်ပီြဖစ်ေကာင်း သတင်းေတွကုိ ေအဂျင်စီ 
ကလည်း အတည်ြပေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ချစ်သူသက်တမ်း သုံးှစ်အကာမှာ
လမ်းခွဲလိုက်ပီြဖစ်တဲ့ လီဂ န်နဲ ဂျန်ဆိုမင်

ုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူအြဖစ ်ေတွြမင်ရမယ့ ်ေဆာင်းဂျဟီို

ေတးဗီဒီယိုသစ်နဲ  စံချနိ်သစ်ေတွတင်ိုင်ခဲ့တဲ့ BLACK PINK

ကို ြပန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ  ဖန်တီးထားမ ေတွအေပ လည်း လှပ 
ေကာင်း ပရသိတ်ေတကွ လမူ ကွန်ရက်မဒီယီာေတေွပ မှာ ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့က 
တာကိုလည်း ေတွရပါတယ်။

ေအးြပည့ ်- စုစည်းသည်



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

မူးယစ်မူးယစ်

ဆိုကဆိုက

ဆန်ကျင်ဆန်ကျင်

ကက

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၆-ေအ/၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၇၉)၊ ေဒ ေအးစိန်၊ ေဒ သက်လ  င်ဦး၊ ေဒ ေမသန်းတို၏ အမည်ေပါက် 
သည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ ်ေပ(၂၃x၄၅)၊ (၀.၀၂၅)ဧကရှိ ေြမှင့်ေနအိမ် 
အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ ေအးစိန်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၃၄၉၂၉]၊ 
ေဒ သက်လ  င်ဦး[၁၂/အလန(ိုင်)၀၂၃၉၆၄]၊ ေဒ ေမသန်း[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၃၅၃၂၄] 
တိုမှ အမည်ေပါက်လျက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုံ 
တစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါ
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား 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-၀၉-၅၄၀-၇၂၂၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၀-၇၂၂၉

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၈)ဟေုခ တွင်ေသာ 

ဦးြမင့ခ်ိင်ု အမည်ေပါက် ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေပ(၂၀x၆၀)ေြမှင့ ်ေြမေပ ရိှအကျိးခစံား 
ပိုင်ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူပီးစီးေကာင်း ၂၃-၆-၂၀၂၀ 
ရက်စဲွပါ ေကးမုသံတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာခဲရ့ာ ေရာင်းချသ ူေဒ တင်အန်ုး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု) 
၁၀၂၇၆၆]ှင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွို ှစ်ဖက်ညိ  င်းေြပလည်သွားသည့အ်တွက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်အား ြပန်လည်ဖျက်သိမ်းပါေကာင်းှင့ ်
အဆိပုါေြမှင့ပ်တ်သက်၍ အ ပ်အရှင်းမရိှေတာပ့ါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။                             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အုန်းအုန်းတင့်(LL.B)ေဒ အုန်းအုန်းတင့်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၉၅၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၉၅၆)

အမှတ်(၄၃၁)၊ ဧရာ(၁)လမ်း၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၄၃၁)၊ ဧရာ(၁)လမ်း၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၆၀၆၀၆၀၂၊ ၀၉-၄၄၆၀၆၀၆၀၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၆၀၆၀၆၀၂၊ ၀၉-၄၄၆၀၆၀၆၀၃

မိခင်အမည်မှန်မိခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ မုိးညိမိနယ် 

ဖလံေချာင်းအုပ်စု၊ ရှားေစးဖိုရာေန 

ေမာင်ေအာင်ြမတ်၏မိခင်အမည်မှန် 

မှာ ေဒ မစာ(ခ)ေဒ သန်းသန်းဆင့် 

[၇/မညန(ိုင်)၀၉၀၆၆၆]  ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ေဒ မစာ(ခ)ေဒ သန်းသန်းဆင့်ေဒ မစာ(ခ)ေဒ သန်းသန်းဆင့်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်(၃/ရန်ေြပ)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ-်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၁၇၁)၊ ဧရိယာ-(၂၀' x ၆၀')အကျယ်ရှိ ေြမကွက ်
ှင့် ထိုေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၄၁)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၃/ရန်ေြပ)ရပ်ကွက်ဟ ုေခ တွင် 
ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ  ဦးြမင့်သိန်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၂၇၉၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်ရှိသူများ 
အြပင် အြခားမည်သူမဆိ ု ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်မာသည့်မူရင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရာင်းဝယ်မ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 
ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သိဂ   ေအာင်LL.B, Dip in Business Lawေဒ သိဂ   ေအာင်LL.B, Dip in Business Law

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၄)
အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ[်၁၄/အမန 

(ိုင်)၀၁၅၆၂၀]ပိုင်ဆိုင်ေသာ သံ-၁၆၂၈ 

CBR-0387 ေရယာ်၏ ကုန်စည်ပုိေဆာင် 

ေရးလုပ်ငန်းလုိင်စင်စာအုပ်ှင့် ကုန်စည် 

ပုိေဆာင်ခွင့် ''က'' လုိင်စင်(ပန်းေရာင်ကတ်) 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ် ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၁၁၄၀ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၁၁၄၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးေမာင်ေမာင်ဇင်[၅/မရန 

(ိုင်)၁၉၃၈၇၉]ပိုင်ဆိုင်ေသာ ဇွဲြမင့်ထွန်း 

(၃) ၁၃၃၁၄ ေရယာ်၏ ကုန်စည်ပုိေဆာင် 

ေရးလုပ်ငန်းလုိင်စင်စာအုပ်ှင့် ကုန်စည် 

ပုိေဆာင်ခွင့်  ''က''   လိုင်စင်(ပန်းေရာင် 

ကတ်)ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိ 

ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၁၁၄၀ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၁၁၄၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်အမှတ-်၂၄ယ/ ၆၅ 

၁၇၅၊ KENBO-125 အမည်ေပါက်သူ  
ဦးဆန်ှင်း [၄/ထတလ(ိုင်)၀၀၁၈၁၁]မှ 
(ကမ-၃)ေပျာက်ဆုံး၍ မိတ ထုတ်ေပးရန် 
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်  ကန်ကွက်လိ ု
ပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားြဖင့ ်
ေကာ်ြငာသည့ရ်က်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါံုးသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန 

ချင်းြပည်နယ်ုံး(ဟားခါး)ချင်းြပည်နယ်ုံး(ဟားခါး)

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
ေကးမုံသတင်းစာ   ၂၆-၆-၂၀၂၀ 

ရက်ထုတ်  စာ(၃၀)ပါ  ကန်ကွက်ုိင် 
ေကာင်းေကာ်ြငာတွင်      ဒဂုအံေရှမိ 
နယ်  ေြမကွက်အမှတ ် ေပ(၄၀x၆၀)
ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၃၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၁/တိုးချဲ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၈/ခ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၂ ၁၂ x 
၆၀)ရှိ ေဒ ခင်ေအးတင့်(ခ)လူအာတွန်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၆၆၀၈၂]အမည်ေပါက် 
ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူ
ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသာွန်[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၂၃၅၃၇]က အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယရူန်အတွက် တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ် 
ြငာပါရှိသည့ ်ေနရက်မှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထက်ကိုဦးထက်ကို

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
(စ်-၄၁၆၂၄)(စ်-၄၁၆၂၄)

အမှတ်-၉၉၊ ပ-ထပ်(ဘယ်)၊ ၃၉လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၉၉၊ ပ-ထပ်(ဘယ်)၊ ၃၉လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၅၇၄၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၅၇၄၀



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

မီး သ တိ ြပ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၂)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဧရိယာေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့် ထုိေြမ 
ကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ

ေဒ ဇာဇာြမင့်[၁/ဗမန(ုိင်)၀၅၀၃၃၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု 

သည့် ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်၊ ရပုိင်ခွင့်ရိှသူများအြပင် အြခား မည်သူ 
မဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုမာသည့ ်မရူင်းစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အထက်ေဖာ်ြပပါေရာင်းဝယ်မ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သိဂ   ေအာင် LL.B, Dip in Business Lawေဒ သိဂ   ေအာင် LL.B, Dip in Business Law

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၄)

အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဦးဖိုး 

လတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၇)၊ (အလျားေပ ၄၀x အနံေပ ၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)
ဧက၊ စတုရန်းေပ(၂၄၀၀)အကျယ်ကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး 
(BGE-၀၄၇၈၁၀) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်
ရှိသူဟုဆိုလာသူ ဦးေမာင်စိန်[၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၁၀၆၇၅၇]ထံမှ  က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ဦးစည်သူတင်ယု[၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၀၅၃၅]မှ  အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့် 
တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ေအာင်(LL.B)ဦးေကျာ်ေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၅၅၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၅၅၅)
အမှတ်-၁၆၄၃၊ သိပ ံေမာင်ဝလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၆၄၃၊ သိပ ံေမာင်ဝလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၆၀၄၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၆၀၄၃

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၄၄)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား(၄၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ 

ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ယခုေရာင်းချသူ ဦးအုန်းလ  င်[၁၂/

ဗဟန(ုိင်)၀၄၁၂၈၃]ှင့် ေဒ ေရ အင်း[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၈၀၇၂၈]တိုက ပူးတဲွဂရန်အမည်ေပါက် 

လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့် အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် 

ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် ေြမကွက်ဖိုးေင ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငတွချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ု

ကန်ကက်ွလုိပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရိှသည်ဟုအဆုိရိှသူ မည်သူ 

မဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ တရားဝင်မှတ်ပုံတင ်စာချပ် 

စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီ မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထသံို (၁၄)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ် 

များကို ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ဦးစွမ်းထက်ပိုင ်   ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန

LL.B(စ်-၁၆၂၀၆)   LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)LL.B(စ်-၁၆၂၀၆)   LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂   ဖန်ုး-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂   ဖန်ုး-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၄၆)၊   ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမအမျိးအစား(၄၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ 

ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ယခုေရာင်းချသူ ဦးအုန်းလ  င်[၁၂/

ဗဟန(ုိင်)၀၄၁၂၈၃]ှင့် ေဒ ေရ အင်း[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၈၀၇၂၈]တိုက ပူးတဲွဂရန်အမည်ေပါက် 

လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့် အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် 

ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန် ေြမကွက်ဖိုးေင ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငတွချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ု

ကန်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟုအဆိုရှိသူ 

မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ တရားဝင်မှတ်ပုံတင ်

စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရ ီမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို(၁၄)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်း 

ကိစ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစွမ်းထက်ပိုင်    ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ်   ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန

LL.B(စ်-၁၆၂၀၆)   LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)LL.B(စ်-၁၆၂၀၆)   LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂   ဖန်ုး-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂   ဖန်ုး-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
လ  င်သာယာမိနယ်၊ (အထက-

၃)၊       တက သိုလ်ဝင်တန်းမှ 
မသဇင်ဖူးေဝ ခုံအမှတ် ဆသယ-
၁၅၇၂ ှင့ ်ေမာင်မျိးဇင်ေအာင်တို၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးွန်ေဝ[၈/
ရစက(ိုင်)၁၅၃၀၆၇]      ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ဦးွန်ေဝဦးွန်ေဝ

အြမန်ေရာင်းမည်အြမန်ေရာင်းမည်

ေနရာေကာင်း၊ ဦးရာသူရမည်/ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်ေနရာေကာင်း၊ ဦးရာသူရမည/်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်
၁။ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်းမေပ  2 RC (25'x50')
 ဗဟိုလမ်းမီးပွိင့်အနီး၊ စီးတီးမတ်အနီး
၂။ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်းမ၊ ဂုတ် ခံ၊ ေထာင့်ကွက်
 စီးတီးမတ်အနီး လမ်းှစ်ဖက်မျက်ှာမ ူ(50'x50') ၁ထပ်ဂိုေဒါင်၊
 လမ်းများ ေပ ၃၀ ကျယ်ပါသည်။ ကားကီးများ ဝင်၍ရပါသည်။ 
 ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၇၈၃၀၊ ၀၉-၉၅၅၁၉၇၈၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၇၈၃၀၊ ၀၉-၉၅၅၁၉၇၈၃၀

ပန်းချသီင်တန်း
ရန်ကုန်မိအတွင်း၊  အိမ်အေရာက် 

သင်ေပးသည်။
Ph:09-265858569Ph:09-265858569

09-69095833509-690958335

အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုတုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင် 

မိနယ်၊ အထက(ခဲွ)ေချာင်းေစာက် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀    ပညာသင်ှစ်တွင ်
ခုံအမှတ်-နဘ-၁၅ ြဖင့် နဝမတန်း 
ေအာင်ြမင်ခဲေ့သာ ေမာင်ခိင်ုစိုးသ၏ူ 
ဖခင်ေတာ်စပ်သ ူ    ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး၊      သန်လျင်မိနယ်၊ 
ေဆးလုံးကီးေကျးရာ၊ စပယ်လမ်း 
ေန (ဘ)ဦးထွန်းစိန် ုိင်ငံသားစိစစ် 
ေရးကတ်ြပားအမှတ်[၁၂/စခန(ိင်ု) 
၀၁၇၀၈၆]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ အမည် 
မှန်မှာ    ဦးေအးသွင်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအးသွင်ဦးေအးသွင်
[၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၇၀၈၆][၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၇၀၈၆]

Cock Brand (ကက်အမှတ်တံဆိပ်)ပါ Cock Brand (ကက်အမှတ်တံဆိပ)်ပါ 
ေရ ကက်ဖကိးများှင့် ပတ်သက်၍ ေရ ကက်ဖကိးများှင့ ်ပတ်သက်၍ 
Night Prince Trading Co.,Ltd သို Night Prince Trading Co.,Ltd သို 

ေတာင်းပန်ြခင်းေတာင်းပန်ြခင်း
အမှတ် (၁၂၈/၁၁)၊ ၂၅ x ၂၆ လမ်းကား၊ ၈၃ x၈၄ လမ်းကား၊ 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိေန က န်ေတာ် ဦးစိုးေအာင[်၉/
မရမ(ိင်ု)၀၃၇၀၃၆]သည် Night Prince Trading Co.,Ltd မှ Vietnam 
ိုင်ငံက တရားဝင ်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ်တင်သွင်းြဖန်  
ချေိရာင်းချေနေသာ Cock Brand (ကက်အမှတ်တဆံပ်ိ)ပါ ေရ ကက်ဖ 
ကိးများှင့ ်ဆင်တူယိုးမှားြဖစ်ေပ ယူဆရေစသည့် Grand Master 
Chicken ကိးများ ြဖန် ြဖးေရာင်းချခဲ့မိသည့်အတွက် က န်ေတာ့် 
အေနြဖင့် Night Prince Trading Co.,Ltd သိုတရားဝင ်ေတာင်းပန် 
အပ်ပါသည်။

ဦးစိုးေအာင်ဦးစိုးေအာင်
[၉/မရမ(ိုင်)၀၃၇၀၃၆][၉/မရမ(ိုင်)၀၃၇၀၃၆]
ကိးဆိုင်(မ ေလး)ကိးဆိုင်(မ ေလး)

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ေပါက်ကံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်-၁၆၊ လက်ဝဲသု ရလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ေပါက်ကံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်အမှတ်-၁၆၊ လက်ဝဲသု ရလမ်း၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၃၈၇၊ အကျယ်ေပ (၄၀ x၆၀)ရှိ ဒုအရာခံဗိုလ်ဦးတင်ေရ အမည်ေပါက် ေြမကွက်အမှတ-်၃၈၇၊ အကျယ်ေပ (၄၀ x၆၀)ရှိ ဒုအရာခံဗိုလ်ဦးတင်ေရ အမည်ေပါက် 

ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍  ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍  
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာရိှ မူလပုိင်ရှင် ဒုအရာခံဗုိလ် ဦးတင်ေရ  အမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ RC 
(ှစ်ထပ်)တိက်ု လေူနအမ်ိတိုအား ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ စစုဝုင်း [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၂၄၂၅၅]
ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ပူါေအာင် [၇/ပမန(ိင်ု)၁၇၈၇၉၅] ကိင်ုေဆာင်သမှူ စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူမည်သူမဆိ ုယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ေြမပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလွင် (LL.B,D.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ရှေန (စ်-၇၆၅၂)ေဒ ခင်မာလွင် (LL.B,D.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ရှေန (စ်-၇၆၅၂)

အမှတ် -၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉အမှတ် -၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စလုမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၄၃)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ အမျိးအစား(၄၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ 
ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ေဒ ကျင်ြမင့်[၁၂/
သဃက(ုိင်)၁၀၂၅၂၇]ကအမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး ေဒ ကျင်ြမင့်ကွယ်လွန်သွားေသာ 
အခါ ၎င်း၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးဟန်ကည[်၁၂/သဃက(ိုင်)၁၈၂၆၁၄]က အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  မ က်ဟေကညာစာချပ်အရ  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရာ ၎င်းထံမ ှ
တစ်ဆင့် (၂၄-၄-၂၀၁၃)ရက်စဲွပါ စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံုတင်အမှတ်(၁၅၇၄/၂၀၁၃)ြဖင့် 
ေဒ သန်းေအး[၁၀/မဒန(ိင်ု)၀၁၈၂၄၆]က ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး ယခေုရာင်းချသ ူဦးအန်ုး 
လ  င်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၁၂၈၃] ကအဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ် ကတိစာချပ်ြဖင့ ်
ထပ်မဝံယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲက့ာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့အ်ြပည့အ်ဝရိှေကာင်း တာဝန်ယ ူဝန်ခလံျက် 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုး
ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်း 
အဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့် 
များရှိသည်ဟ ုအဆိုရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူ
ရင်းများ၊ တရားဝင ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီမူရင်း
များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်းကန်ကွက်မည်သူမရိှပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
LL.B(စ်-၁၆၂၀၆) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)LL.B(စ်-၁၆၂၀၆) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စလုမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၄၅)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ အမျိးအစား(၄၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ 
ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုယခေုရာင်းချသ ူဦးအန်ုးလ  င် 
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၁၂၈၃]ှင့် ေဒ ေရ အင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၀၇၂၈] တိုက ပူးတွဲဂရန် 
အမည်ေပါက်လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း 
တာဝန်ယူဝန်ခံလျက်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်ေငွတချိအဝက်ကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟုအဆိုရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ 
တရားုံးအမန်ိဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
LL.B(စ်-၁၆၂၀၆) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)LL.B(စ်-၁၆၂၀၆) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စလုမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၅၄၇)၊ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား ေပ(၄၀x၆၀) အကျယ်ရိှ 
ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုယခေုရာင်းချသ ူဦးအန်ုးလ  င် 
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၁၂၈၃]ှင့် ေဒ ေရ အင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၀၇၂၈]တိုက ပူးတွဲဂရန် 
အမည်ေပါက် လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့် အြပည့်အဝရှိေကာင်း 
တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန်ေြမကွက်ဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်ေငွတချိအဝက်ကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟ ုအဆိုရှိသူ မည်သူမဆိုခိုင်လုံေသာ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင ်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ 
တရားံုးအမိန်ဒီကရီ မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ  (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ုံးလပ်ုငန်းကစိ ရပ်များကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစွမ်းထက်ပိုင်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
LL.B (စ်-၁၆၂၀၆)  LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)LL.B (စ်-၁၆၂၀၆)  LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက် (၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက် (၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဂ)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်ဂ)၊ နီလာ(၂)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၁၂/ခ)ဟုေခ  တွင်သည့် အလျား၆၀'xအနံ၂၀'အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေကျာ်ြမင့(်AC-၀၃၃၄ 
၉၀)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ကိ ုအေမဆွက်ခ ံခွင့ရိှ်သ ူေဒ ိရုင်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၈၅၂၄၂]
ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယ၍ူ လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ စ ီဦး[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၀၃၀၆၅]ကိင်ုေဆာင်သမှူ 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပီး လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပီး 
ေရာင်းချသည့်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် အထား(မူရင်း)များြဖင့် ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း အဝယ်ကိုပီးေြမာက်သည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
U Win Bo (H.G.P,LL.B) Advocate (Sin,7791)U Win Bo (H.G.P,LL.B) Advocate (Sin,7791)

No.8,Okkar 1No.8,Okkar 1stst Street,(C) Block, North Okkalapa Township,Yangon,HP:09-5180985 Street,(C) Block, North Okkalapa Township,Yangon,HP:09-5180985

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ် 

ကွက်အမှတ်-ဇုန်-၅၊ ေြမကွက  ်
အမှတ်-၂၉၊ ဧရိယာ(၀.၃၅၄)ဧက၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၉)၊ 
ဒု  ဝတီလမ်း၊ စက်မ ဇုန်အပိုင်း(၅)၊ 
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဦးယိကုျးေရှာင် 
(ခ)ဦးကျးေရှာင(်ခ)ဦးကည်ေဆာင် 
[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၇၄၉၁] အမည် 
ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှား စာချပ်ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးယိုကျး 
ေရှာင်(ခ)ဦးကျးေရှာင်(ခ)ဦးကည ်
ေဆာင်သည် (၁၀-၁-၂၀၂၀)ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူေဒ တုတ်ပျ ိး 
(ခ)ေဒ တင်တင်ြမင့် [၁၂/လမတ 
(ိုင်)၀၁၃၇၇၉]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ 
တရားဝင်ဇနီးမယားြဖစ်ေကာင်းှင့် 
အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း တရားံုး 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ အမည်ေပါက်၏ 
ေသစာရင်း ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ ်
ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ှင့ ်အပိင်ုေပးစာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပု ံ
ကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများ 
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက  
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း     
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွ
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ 
သရဖီလမ်း၊ အမှတ်-၁၅၆၅ ဟုေခ တွင်ေသာ သရဖီလမ်း၊ အမှတ်-၁၅၆၅ ဟုေခ တွင်ေသာ 
အိမ်ေြမအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်ေြမအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၄၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၆၅၊ အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ အကျယ်ရိှ 
ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့်တက ွယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ လန်ေဝ  
[၁၃/လရန(ိင်ု)၀၈၆၇၂၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၆၇၀၂ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၆၇၀၂

ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊  အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊  အလံြပဘုရားလမ်းှင့ ်နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ 
ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၆/၂၊ ေြမကွက်အမှတ-်၅၂၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၅၂၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိ 
နယ်၊ ေဒ ဦး(ခ)ေစာဦး (ခ) ေစာ ေရာက် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၉၂၂၃] အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား ေဒ ဦး(ခ)ေစာဦး(ခ) ေစာ ေရာက် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၉၂၂၃]၏ အေထေွထ ွ
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ (GP) ရသ ူဦးေအာင်ြမတ် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၄၁၆၃]က ဂရန်မရူင်း၊ 
(GP) ၂၈၂၂၇/၁၉ (၂၉-၁၀-၂၀၁၉) မရူင်းပါဝါပ်ုသမ်ိးြခင်းမရိှေကာင်းှင့ ်သက်ရိှထင်ရှား 
ရိှေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ (၁၉၉၇) ခှုစ် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုမံရူင်း 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါေကာင်း အဆိုပါေြမကွက်အား ေရာင်းချထားြခင်းမရှိပါေကာင်း
ှင့ ် ြပဿနာတစ်စုတံစ်ရာေပ ေပါက်လာပါက တာဝန်ယပူါေကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံး၊ 
ကျမ်းကျနိ်မှတ်ပုံတင်အမှတ-်၃/၃၄၉၄/၂၀၂၀ (၂၅-၃-၂၀၂၀) တင်ြပကာ ေြမတိုင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရိှပါက  လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 
   ဌာနမှး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)   ဌာနမှး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၅၂၉/A၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၇/ခ၊ 

ဧရိယာ-၀.၁၁၂ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၃၇/ခ၊ ယုဇလမ်း(၂)လမ်း၊ ပျ်းမပင်၊ 
မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ (ေမာင်ချစ်စု၊ မလုံး)အမည်ေပါက်၊ ေြမအမျိးအစား-က'G'၃(က)ရပီး 
ေြမအား ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၈/၂၀၁၇ (၁၈-
၁၀-၁၉)စီရင်ချက်ှင့ ်  ဒီကရီအရ ဦးေပါလ်ချန်ဒါ(ခ)ဦးထွန်းြမင့(်၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်
စားလှယ် ေဒ ဥမ ာသန်း)မှ  တရားလိုြပလုပ်၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် 
အမိန်ရရှိခဲ့ပီး တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၀/၂၀၁၇(၃၀-၁၂-၁၉)ေနစ်မှတ်တမ်းှင့် 
ထုံးပုံကျအမန်ိတိုကိ ုတင်ြပ၍ တရားပိင် ဦးထွန်းရ ီကိယ်ုစား တရားုံးဘီလစ် ေဒ ေမမိုး 
သီရိ[၁၂/အစန(ုိင်)၂၃၉၁၈၄]မှ ဘီလစ်ခန်စာ၊ တရားံုးအမိန်၊ ၃(က) ဝန်ခံချက် လက်မှတ် 
တုိကုိတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပုိင်းခုိင်၊ တံွေတးမိနယ်၊ ဘုရားကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်-က န်းေတာကွင်း၊ 

အကွက်အမှတ်-၉၂/ခ၊ ဦးပုိင်အမှတ်-၁၀(ခ)+၁၁(ခ)ဟုေခ တွင်သည့် ေရာင်းချသူဦးေကျာ်ဝင်းအမည်ြဖင့် လယ်ယာေြမလုပ် 
ကိင်ုခွင့ ်ြပလက်မှတ်(ပုစံ-ံ၇)ရရိှထားေသာ ဧရယိာ(၂.၃၃)ဧကအကျယ်အဝန်းရိှသည့ ်ဥယျာ် ခေံြမှင့ ်၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ 
အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသူမှလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်းဝန်ခံသြဖင့ ်
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း၊ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်သြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါကဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                   ဦးလှေရ [၁၂/ကတန(ိုင်)၀၀၂၂၅၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးလှေရ [၁၂/ကတန(ိုင်)၀၀၂၂၅၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B, D.B.L,D.I.L, D.M.L)  ေဒ တိုးတိုးေအာင်ြမင့်(LL.B)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B, D.B.L,D.I.L, D.M.L)  ေဒ တိုးတိုးေအာင်ြမင့(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၇၃)

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်-၃၅ေန 

ဦးြမင့ေ်အာင်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၈၄၁၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါ သည်။

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်-၃၅ေန 
မဇင်ြဖထက(်ဘ) ဦးမိုးေကျာ်စံ၊ မေဝဇင်ထက(်ဘ)ဦးမိုးေကျာ်ဆန်း၊ ေမာင်ေဝယ(ံဘ)
ဦးေအာင်ေရ တို(၃)ဦးအား က န်ေတာ် ဦးြမင့်ေအာင်(ဘ)ဦးလှကည်မှ မိမိ၏သား/
သမီးရင်းှင့မ်ြခား ချစ်ခင်ြမတ်ိုးသည်ှင့အ်ည ီသားသမီး အရင်းများ ခစံားစထံားထိက်ု 
ေသာ ေကာင်းေမွခံ၊ ဆုိးေမွခံမှစ၍ မိမိပုိင်ဆုိင်ေသာ ေရ /ေငွ၊ အတွင်းပစ ည်းများ၊ ေရ ေြပာင်း 
ိင်ုေသာပစ ည်း၊ မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းတိုမှ အစြပ၍ အခွင့အ်ေရးများ ရရိှခစံား 
ုိင်ေစရန်ရည်ရယ်၍ ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုတံင်ုံးတွင် မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ်-၄၃၂၂/၂၀၂၀အရ မှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိကုာ 
မဇင်ြဖထက(်ဘ)ဦးမိုးေကျာ်စံ၊ မေဝဇင်ထက(်ဘ)ဦးမိုးေကျာ်ဆန်း၊ ေမာင်ေဝယ(ံဘ)
ဦးေအာင်ေရ တို(၃)ဦးအား မိမိ၏ကိတ ိမေမွးစား သား/သမီးများအြဖစ် ေမွးစားထားပီး 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာလိုက်သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းထိုက်ေအာင်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၈၂၂)ဦးဝင်းထိုက်ေအာင(်LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၈၂၂)
အမှတ်(၅၀၄၊ ၅၀၆)၊ ကုန်သည်လမ်းှင့် ၃၉ လမ်းေထာင့်၊အမှတ်(၅၀၄၊ ၅၀၆)၊ ကုန်သည်လမ်းှင့ ်၃၉ လမ်းေထာင့်၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၄၀၀၉၅၉ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၄၀၀၉၅၉

ကန်ထိုက်တာဦးသီဟေအာင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၇၈၉၈]ကန်ထိုက်တာဦးသီဟေအာင[်၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၇၈၉၈]

(The Best Construction)ှင့်အများသိေစရန်(The Best Construction)ှင့်အများသိေစရန်
က န်ေတာ်/က န်မတုိြဖစ်သည့် ဦးကုိကုိေအာင်[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၅၆၆၁၃]၊ ဇနီးေဒ ချိချိလွင် 

[၁၂/သဃက(ိုင်) ၁၂၃၇၈၂]ှင့်ေဒ ပံး ပံးဇင[်၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၅၆၃၉]တိုေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်
အမှတ်(၁၁/က)ှင့်အမှတ်(၁၃/ခ)၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ 
ေအာင်ေဇယျ(၅)လမ်း၊ ေြမအကျယ(်၄၀'x၆၀')ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမေပ တွင် (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက် 
ေဆာက်လပ်ုရန် ကန်ထိက်ုတာဦးသဟီေအာင်ှင့ ်(၂၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက်တွင် စာချပ်ြပလပ်ုချပ်ဆိုပီး 
ကန်ထိုက်တာှင့်ေြမရှင်တိုအကျိးခံစားခွင့်များအပါအဝင်စာချပ်စည်းကမ်းချက် (၁၀)ချက်ကို 
ေဖာ်ြပချပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုစာချပ်စည်းကမ်းချက်အပိုဒ်(၄)တွင်တိုက်ကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်
သာယာေရးေကာ်မတီအင်ဂျင်နီယာအေဆာက်အဦဌာန၏ ခွင့်ြပမိန်ပါ စံချနိ်စံ န်းအမျိးအစား 
ှင့်အညီ ေခတ်မီခုိင်ခ့ံလှပသည့် (၂)ခန်းတဲွ(၆)ထပ်တုိက်သစ်တစ်လံုးကုိ(၁၈)လအတွင်းပီးစီးေအာင် 
ေဆာက်လပ်ုပါမည်ဟ ုကန်ထိက်ုတာ ဦးသဟီေအာင်မှ ဝန်ခခံျက်ထည့သွ်င်း၍ စာချပ်ချပ်ဆိခုဲပ့ါသည်။

က န်ေတာ်/က န်မတို အမည်ေပါက်ပိုင်ေြမအေပ ရှိ အိမ်ေဟာင်းကိုဖျက်သိမ်းပီး၊ တိုက်သစ ်
ေဆာက်လုပ်ရန်ဦးသဟီေအာင်သုိ (၂၂-၆-၂၀၁၈)ရက်တွင် ေပးအပ်ခဲ့ပီး၊ ထိေုနမှစ၍ (၁၈)လှင့်ပီးစီး 
ေအာင်ေဆာက်လုပ်ရန ်အချနိ်(၁၈)လကာသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးသီဟေအာင်အေနြဖင့ ်တိုက်ကို
ေဖာင်ေဒးရှင်းချပီးေနာက် တုိက်ကုိဆက်လက်ေဆာက်လုပ်ြခင်းမရိှဘဲ ပစ်ထားခ့ဲသည်မှာ စာချပ်ပါ 
သတ်မှတ်ကာလ(၂)ှစ်ေကျာ်လွန်ေနသည့်အတွက် က န်ေတာ်/က န်မတုိမှ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အေဆာက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကတာဝန်ခံအဖွဲသို က န်ေတာ/်က န်မတိုပိုင် 
ဆိုင်ေသာ အမည်ေပါက်ပိုင်ေြမေပ တွင်(၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ခွင့ြ်ပမန်ိေတာင်းခထံားြခင်းရိှ/မရိှသရိှိလိပုါသြဖင့ ်အေကာင်းြပန်ကားေပးရန် စာတင်ခဲရ့ာေြမေပ တွင် 
ဦးသီဟေအာင်မှ(၆)ထပ်တုိက်သစ် ေဆာက်လုပ်ခွင့်တင်ြပေလ ာက်ထားခ့ဲြခင်းမရိှေကာင်း (၄-၃-၂၀၂၀) 
ရက်စွဲပါ စာအမှတ်-၁၇၉၁/ြပင်ပ/စည်ပင်-ယာ/အုံ(ပုံစံ)ြဖင့်အေကာင်းြပန်ကားစာေပးပိုလာပါ 
သည်။

က န်ေတာ်/က န်မတုိပုိင်ဆုိင်ေသာ အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမေပ တွင် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတမှီ တိက်ုသစ်ေဆာက်လပ်ုမန်ိမရိှဘ ဲအေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုရန် အမ်ိေဟာင်း 
ဖျက်ြခင်း၊ တိုက်သစ်ေဆာက်လုပ်ရန်ေြမတူး၍ ေဖာင်ေဒးရှင်းချထားြခင်းအတွက ်ြဖစ်ေပ လာမည့် 
ြပဿနာများှင့ ်ကန်ထိက်ုတာဦးသဟီေအာင်မှ အခန်းကိပိွင့ေ်ရာင်းချထားေသာ ကစိ ရပ်များသည် 
က န်ေတာ်/က န်မတိုှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်းှင့် (၂၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ ေြမရှင်ှင့ ်
ကန်ထိုက်တာတိုြပလုပ်ချပ်ဆိုခဲ့ကသည့ ်ကတိစာချပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ ုကန်ထိုက်တာ 
ဦးသီဟေအာင်မှ ချိးေဖာက်ခ့ဲပါသြဖင့် (၂၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက်စဲွပါ ကတိစာချပ်ကုိ တရားဝင်ဖျက်သိမ်းလုိက် 
ပီြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

(ေြမပိုင်ရှင်များ)(ေြမပိုင်ရှင်များ)
၁။  ဦးကိုကိုေအာင်  ၂။ ေဒ ချိချိလွင်၁။  ဦးကိုကိုေအာင ်  ၂။ ေဒ ချိချိလွင်
 [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၆၆၁၃)   [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၂၃၇၈၂] [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၆၆၁၃)   [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၂၃၇၈၂]
၃။  ေဒ ပံး ပံးဇင်၃။  ေဒ ပံး ပံးဇင်
 [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၅၆၃၉] [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၅၆၃၉]

အမှတ်(၁၁/က)ှင့်အမှတ်(၁၃/ခ)၊ ေအာင်ေဇယျ(၅)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁/က)ှင့်အမှတ်(၁၃/ခ)၊ ေအာင်ေဇယျ(၅)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

သင်ကားေပးမည်သင်ကားေပးမည်
၅  တန်းမှ ၉  တန်းအထိ 

ဘာသာစုကံိ ု ဆရာမသင်ကား 
ေပးမည်။

Ph:09-407900808

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊ အမှတ် 

(၁)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅ှင့်၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်
ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ-်၈၇/လB+၁/ဎB၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၁၀၀)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၆၈)ဧကှင့် (၀.၀၂၄)ဧကေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ ရိှ (၂၁၂)ထပ်အေဆာက်အအု(ံ၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုအား အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးရဝဲင်းထွန်း[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၆၀၇၈]
မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းဝန်ခံလျက် ေရာင်းချလုိ 
ေကာင်းကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပး 
ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံိုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်း 
များှင့်အတူ   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ   ပီးဆုံးတိုင်ေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။                          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)(D.B.L)ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)(D.B.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁)

အမှတ်(၃၄၃/က)၊ ေငွပုလဲလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄၃/က)၊ ေငွပုလဲလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၅)၊ 

ဧရိယာေပ(၄၄x၆၀)၊ တိမ်ညိ(၂)လမ်း၊ ေဒ ေအးေအးြမင့်အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေပ(၂၀x၆၀)ေြခရင်းဘက်ြခမ်းရှိ 
ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်သူထံမှ ယခုေရာင်းချသူေဒ ေအးစိန်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၂၃၀၄]မှ တရားဝင် 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိသာလ င် အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခလံျက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွ ံေရာင်းချရန်စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ 
သေဘာတူပးီ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည့်တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမ 
ကွက်အေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်
ခံစားခွင့်ရိှသည်ဆုိပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့သ်တ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေက 
ညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်သူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဇင်စိုး  ဦးဟိန်းေဝစိုး(အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၄၉၂၆၆)ေဒ သဇင်စိုး  ဦးဟိန်းေဝစိုး(အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၄၉၂၆၆)
[၆/ဘပန(ိုင်)၀၃၂၉၃၅]  အမှတ်(၁၀၆)၊ ပထမထပ်၊ ၃၉လမ်း(ေအာက်)၊ [၆/ဘပန(ိုင်)၀၃၂၉၃၅]  အမှတ်(၁၀၆)၊ ပထမထပ်၊ ၃၉လမ်း(ေအာက်)၊ 
  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၆၀၀၅၃  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၆၀၀၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၁၆/၂ရပ်ကွက်၊ သုဒဿန(၂)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၁/ခ)၊ အေဆာက်အအုံ အမှတ်(၁၀၁/ခ)၊ ၄လ ာ ၃ထပ်ဘယ် 
ဘက်ေခါင်းရင်းခန်းဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် (၁၅ေပx၅၃ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား  ဦးထွန်းြမင့်  [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၀၇၃၈]ှင့် 
ဦးတင်ြမင့်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၃၃၉၅]တိုမှ ပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ေကာင်း လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အားကန်ကွက်လို
သူများရှိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထ ံခိုင်လုံ
ေသာအေထာက်အထားများတင်ြပပီး ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်အဆိပုါေနရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အားပီးြပတ်သည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ ဇင်မာေအာင်ေဒ ဇင်မာေအာင်

LL.B,DBL,DIL,D.M.L,MA(Business Law) LL.B,DBL,DIL,D.M.L,MA(Business Law) 
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၃၃၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၃၃၇)

၂/၃၀/၂၀၀၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ ေရ ြပည်သာ၊ ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၇၉၃၃၇၉၂/၃၀/၂၀၀၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ ေရ ြပည်သာ၊ ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၇၉၃၃၇၉



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ နတ်စင်ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ နတ်စင်

(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၆)ရှိ ေဆာက်လုပ်ဆဲ ကန်ထိုက်တိုက်ှင့် (၆)လမ်း၊ အမှတ်(၆)ရှိ ေဆာက်လုပ်ဆဲ ကန်ထိုက်တိုက်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သူများသိရှိရန် ေကညာြခင်းပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သူများသိရှိရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တုိအမ သည်များ၏မိခင် ကွယ်လွန်သူ ေြမရှင် ေဒ မာရီယာမား၏ ဆက်ခံ 

သသူားသမီးများ၏ကိယ်ုစား ေဒ မသုစ်ုမာလ်၊ ေဒ ရှမဒူါလတီို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ကွယ်လွန်သူ ေဒ မာရီယာမားှင့်ကိုယ်စားလှယ ်ဦးလှြမင့်တိုက ေြမရှင်အြဖစ ်

တစ်ဖက်၊ ဦးရှမ်းေလး ကန်ထိုက်ကတစ်ဖက ် (၃)ခန်းတွဲ၊ (၄)ထပ် ကန်ထိုက်တိုက ်

သစ်ေဆာက်လုပ်ရန် (၁၇-၆-၂၀၁၄)ရက်က စာချပ်ချပ်ဆို၍ ကန်ထိုက်၏ ကိုယ်စား 

လှယ်ြဖစ်သူ ဦးေအာင်ကိုကိုမှ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနစ်အတွင်း ပီးြပတ်မ  

မရှိသြဖင့ ်လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါသည်။

က ု်ပ်တို၏ အမ သည်မသိားစမုျားက ကန်ထိက်ုတာှင့ ်၎င်း၏ကိယ်ုစားလှယ် 

အား တိုက်ခန်းပီးစီးေအာင ်တာဝန်ယူေဆာက်လုပ်ေပးရန် အေကာင်းမဲ့ပျက်ကွက်မ  

ေကာင့်  လာေရာက်ေတွဆုံေြဖရှင်းေပးရန ်အကိမ်ကိမ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ် 

လည်း အေတွမခေံရှာင်တမ်ိးေနပါသြဖင့ ်(၁၇-၆-၂၀၁၄)ရက်စဲွပါစာချပ်သည် ပျက်ြပယ် 

သွားပြီဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာလိက်ုပါသည်။ သိုြဖစ်၍ လက်ရိှအေဆာက်အဦအား 

ပီးစီးေအာင်လပ်ုေဆာင်ိင်ုေရးအတွက် က ု်ပ်တို၏အမ သည်များက မမိတိို၏စရတ်ိေင ွ

ြဖင့် ပီးြပတ်ေအာင်ဆက်လက်ေဆာက်လုပ်မည်ြဖစ်ရာ (ယခင်ကန်ထိုက်တာ)အား 

က ု်ပ်တုိ၏အမ သည်များက တုိက်ေဆာက်လုပ်ရန် သေဘာတူခွင့်ြပခ့ဲသည်မှအပ ကိပိွင့် 

စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချခွင့်၊ ေငွေကးလက်ခံခွင့်တိုှင့်စပ်လျ်း၍ ေြမရှင်ဘက်မ ှသေဘာတူ

ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါေသာေကာင့ ်နစ်နာသူများရှိပါက(ယခင်ကန်ထိုက်တာများ)

ှင့ ်ဆက်သွယ်ေြဖရှင်းကပါရန်ှင့ ်ေြမရှင်ဘက်မှ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးလမိ့မ်ည်မဟတ်ု 

ေကာင်း သက်ဆိုင်သူများအား အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သ-ူ ေဒ မသုစ်ုမာလ်၊ ဖန်ုး-၀၉-၂၆၁၀၅၀၃၃၆၊ ေဒ ရှမဒူါလ ီဖန်ုး-၀၉-၄၄၃၂၄၇၀၅၄လ ဲအပ်သ-ူ ေဒ မသုစ်ုမာလ်၊ ဖန်ုး-၀၉-၂၆၁၀၅၀၃၃၆၊ ေဒ ရှမဒူါလ ီဖန်ုး-၀၉-၄၄၃၂၄၇၀၅၄

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟန်တင်(B.A, H.G.P) ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း(LL.B) ေဒ ခင်သူဇာေအာင်(LL.B) ဦးဟန်တင်(B.A, H.G.P) ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း(LL.B) ေဒ ခင်သူဇာေအာင်(LL.B)

 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၃၉၆၉) (စ်-၁၁၈၂၉) (စ်-၁၅၁၉၆) (စ်-၃၉၆၉) (စ်-၁၁၈၂၉) (စ်-၁၅၁၉၆)

 ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၁၉၄၄၅ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၁၄၈ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၄၉၁၄၁ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၁၉၄၄၅ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၁၄၈ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၄၉၁၄၁

အမှတ်(၄၁)၊ ပထမထပ်၊ အိမ်ကီးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၄၁)၊ ပထမထပ်၊ အိမ်ကီးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- သကမ-၁၀၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၃၇၇/က)၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၇၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၃၇၇/က)၊ ေရ ဝါထွန်း(၇)
လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေဒ သန်းေဌး [၁၂/စခန(ိုင်)၀၃၀၉၀၀] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ သန်းေဌး(မိခင်)
သည် (၂၆-၈-၂၀၀၇)ရက်ေနတွင်ကွယ်လွန်၊ အမည်ေပါက်၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးဝင်းြမင့် 
ေအာင်(ဖခင်)သည် (၂၂-၁၂-၁၉၈၈)တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် သမီးြဖစ်သူ ေဒ ေမဇမ ငိမ်း 
[၁၂/စခန(ုိင်)၀၆၀၈၁၁]မှ တစ်ဦးတည်းေသာသမီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ အမည်ေပါက်(မခိင်) 
၏ေသစာရင်း၊ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးဝင်းြမင့်ေအာင်ကွယ်လွန်သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း 
ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်၊ မိဘှစ်ပါးအမည်ပါ ေမွးစာရင်းမိတ မှန်ှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှား
စာချပ်ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒတုယိွန်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ 

ဟားခါး(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၅၇(က) ေြမအကျယ(်၂၀'x၆၀')ရှိ 
ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမေပ တွင်ပါရှိေသာ ှစ်ထပ်တိုက်ခံအိမ်အပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အား ဂရန်အမည်ေပါက ်ဦးေကျာ်သိန်းြဖစ်ပီး ေရာင်းချပိုင်
ဆိုင်မ ရှိေကာင်းကိ ု ေဒ ရီ[၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၄၂၈၁]က ဝန်ခံကတိြပ 
လာသည့်အတွက် က န်မ ေဒ ေအးေအးသန်းမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်ချိအား ေဒ ရီအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်
လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား 
ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ေအးေအးသန်းေဒ ေအးေအးသန်း
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၁၄၀၂၅][၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၁၄၀၂၅]
ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၈၀၅၇၀၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၈၀၅၇၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အမှတ်(၂၀)၊ ၇လ ာ၊ ေအာင်ေတာ်မူလမ်း၊ ေြမနီကုန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

ကုိယ်ပုိင် (ေရ+မီး)၊ A/C(2)+ ေရပူေရေအးှင့် ဓာတ်ေလှကားပါတုိက်ခန်းကုိ ဝယ်ယူရန် လက်ရိှပုိင်ရှင်များြဖစ်ေသာ 
ဦးေကျာ်စွာြမင့ ်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၇၃၈၇]ှင့ ်ေဒ ချိချိခင် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၁၇၈၇၉]တိုအား က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။    စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍    မည်သူမဆို  ကန်ကွက်လိုပါက 
ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကို တရားဝင်စာချပ် ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးြမင့်ရီ       ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ       ေဒ စိုးစိုးြမင် ့ ဦးသိန်းွန်
B.Sc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL       LL.B BA,HGP,R.L,DBL,DML,DILB.Sc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL       LL.B BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၆၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၅၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၆၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်- ၁၃၅၊ ဒုထပ်-ယာ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်- ၁၃၅၊ ဒုထပ်-ယာ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၇၃၀၈၅၀၉၀ ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း ၀၉-၇၃၀၈၅၀၉၀ ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန
လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ ေလ ာက်လ ာြပင်ဆင်ေခ ယူြခင်းလူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ ေလ ာက်လ ာြပင်ဆင်ေခ ယူြခင်း

၁။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ 
လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲပိုင ်အလုပ်သမားေဆးုံကီး (၃)ုံှင့် မိနယ်လူမ ဖူလုံ
ေရးေဆးခန်းများတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ သူနာြပ(၄) (ေဆးစပ်)(လစာ န်း 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ြဖင့် (၃၀)ဦးအား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ 
ရက်ေနတွင် ေလ ာက်လ ာများ ေခ ယူခဲ့ပါသည်။
၂။ သုိရာတွင် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ (၁၆)ပါ ြပ  ာန်းချက်အရ အဆုိပါ 
သူနာြပ-၄(လစာ န်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)အား ေကျာေထာက ်
ေနာက်ခံြပ၍ အလုပ်သင်အဆင့် (လစာ န်း ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) 
ရာထူးတွင ်ဦးစွာခန်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုသည့ ်အချက်များရှိပါက အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ  
ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ၊ ုံးချပ်၊ 
ေဆးဌာန (တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၁၇၉၃၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၇၉၅၃) သို 
ုံးချန်ိအတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ တယ်လဖီန်ုးြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုစံမ်း 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲလူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ

ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ရီ(တေယာဦးတင်ရီ)ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ရီ(တေယာဦးတင်ရ)ီ
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၇၁၂၃] ကျန်ရစ်ေသာ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၇၁၂၃] ကျန်ရစ်ေသာ 

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းမေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်း
အရပ်ရပ်တိုှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအရပ်ရပ်တိုှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန် 
လမ်းမ၊ တိုက်-၅၀(အီး)၊ ၃-လ ာေန ေဒ တင်ေမမျိး(ဘ) ဦးတင်ရီ ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်အမှတ[်၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၈၅၃၃]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ တင်ြပ 
လ ဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။ 
က ်ုပ်၏အမ သည်ြဖစ်သ ူေဒ တင်ေမမျိးမှာ ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ရီ 

(တေယာဦးတင်ရ)ီ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၇၁၂၃]၏ သမီးရင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ဦးတင်ရီ(တေယာဦးတင်ရ)ီကွယ်လွန်ချနိ်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ 
ကေလာမိနယ်၊ ရာသစ်ေကျးရာ (၃)ရပ်ကွက်၊ သတ-၅၁၊ (သစ်ေတာကင်း 

လွတ်ခွင့်ရရှိပီးေသာေြမ)ှင့် ယင်းေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

အေဆာက်အအံု၊  ကေလာမိနယ်၊ ရာသစ်ေကျးရာ(၃)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်-၁၉၊ 
ဦးပိုင်အမှတ်(၆)၊ အကွက်အမှတ်-သတ-၃/၁၃၃ရှိ ခံေြမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ ြမင်သာေဈးအေနာက(်၄)လမ်း၊ 
အိမ်အမှတ်-၁၉၉(၃လ ာ)ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းအရပ်ရပ်၊ ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းအရပ်ရပ်တို ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ဦးတင်ရီ(တေယာဦးတင်ရ)ီကွယ်လွန်စ် ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ 
မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းအရပ်ရပ်တိုှင့ ်

စပ်လျ်း၍ အေမွဆိုင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ က ်ုပ်၏အမ သည်ြဖစ်သ ူ
ေဒ တင်ေမမျိး၏ ခွင့်ြပချက်တစ်စုံတစ်ရာမရရှိဘ ဲ ေရာင်းချြခင်း၊ 

ဝယ်ယူြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊  ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ 
အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းများ မြပလုပ်ကရန ် အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 
တင်ြပလ ဲအပ်ချက်အရတင်ြပလ ဲအပ်ချက်အရ

ဦးမင်းသက်ဇင်(LL.B) ေဒ မျိးမမစိုး(LL.B)ဦးမင်းသက်ဇင(်LL.B) ေဒ မျိးမမစိုး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၁၁၇၇၄) (စ်-၄၅၁၇၃)(စ်-၁၁၇၇၄) (စ်-၄၅၁၇၃)
Min Thet Zin & Associates LawMin Thet Zin & Associates Law

ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၇၅၁၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၇၅၁၁

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်
လှည်းကူးမိေပ ရပ်ကွက်၊ ေဈးအနီး၊ လှည်းကူးမိေပ ရပ်ကွက်၊ ေဈးအနီး၊ 

ေကျာင်း အနီး၊ ကွန်ကရစ်လမ်းေဘး မီးရှိ၊ ေကျာင်း အနီး၊ ကွန်ကရစ်လမ်းေဘး မီးရှိ၊ 
ညိ  င်းေဈးညိ  င်းေဈး
ေပ(၄၀x ၆၀)   = ၁၀၀သိန်းေပ(၄၀x ၆၀)   = ၁၀၀သိန်း
ေပ(၄၀x၅၀)   = ၈၅သိန်းေပ(၄၀x၅၀)   = ၈၅သိန်း
ေပ(၂၅x၅၀)    = ၅၅သိန်းေပ(၂၅x၅၀)    = ၅၅သိန်း
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၆၁၁၉၈၊ ၀၉-၄၅၀၃၇၈၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၆၁၁၉၈၊ ၀၉-၄၅၀၃၇၈၃၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် -၂၈ဒ၊ီ ေြမကွက်အမှတ်-၈၅-၁၁၅/၄၅၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၉)၊ ဝါးခယ်မ 
လမ်း၊ လင်းလွန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်း 
မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတ၊ီ လင်းထွန်းေတာင်စမီခံျက် ငယ်စာ 
ရင်း အမည်ေပါက် ဦးငမ်ိး[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၉ 
၅၂၅]၊ ေဒ ယ်ယ်ွယ် [၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၀၈၄၅၈]ှင့ ်ေဒ တင်လှ[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၁၀ 
၃၆၃](ကွယ်လွန်) ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတီမှ စီမံခန်ခွဲမ ရှိေသာ 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးငိမ်းထံမ ှ၂၃-၅-
၂၀၁၅ ရက်    အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ြဖင့် ေြမကွက်၏အစိတ်အပိုင်းြဖစ ်
ေသာ အတိုင်းအတာ ေပ(၁၃x၅၀)အား (၁)
ဦးေမာင်ေမာင်စိုး၊ (၂)ဦးသန်းစိုး၊ (၃)ေဒ ကည် 
ကည်စိုး၊ (၄)ေဒ ွန်ွန်စိုး၊ (၅)ဦးေငွစိုး၊ 
(၆)ေဒ လှလှစိုး၊  (၇)တင်တင်ဝင်းတိုထံမှ 
ဝယ်ယူခဲ့ပီး ၎င်းတိုထံမ ှ၂၇-၂-၂၀၁၉ ရက် 
အရပ်ကတိ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့  ်
လည်းေကာင်း၊ အမည်ေပါက် ေဒ ယ်ယ် 
ွယ်ထံမှ  ၁၃-၂-၂၀၁၅ ရက် အရပ်ကတိ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ် ေြမကွက်၏ 
အစိတ်အပိုင်း ေပ(၉x၅၀)အား ဦးဖိုးစီမ  ှ
ဝယ်ယူခဲ့ပီး ၎င်းထံမှ ၉-၆-၂၀၁၆ ရက်ေန  
အရပ်ကတိ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့  ်
လည်းေကာင်း၊ အမည်ေပါက် ေဒ တင်လှ 
သည် (၉-၇-၂၀၁၆)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း  ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၏ 
အေကာင်းကားစာှင့် ေဒ တင်လှ(ကွယ်လွန်) 
ထံမှ ၁-၇-၁၉၉၀ရက် အရပ်ကတိ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ြဖင့် ေဒ ေအးေအးချိ [၁၂/
စခန(ိုင်)၀၁၂၁၂၉]မှ ဝယ်ယူခဲ့သည့် အရပ် 
ကတိစာချပ်တိုကို  တင်ြပ၍  ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်သစ်) ေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ထားဝယ်ခုိင်၊ ေရြဖမိနယ်၊ ကညင် 

ေကာက်ေကျးရာေန အထက(၁) ထားဝယ်၊ 

ဒသမတန်းမှ ေမာင်ေဇာ်မျိးေဌး၏ဖခင ်

ဦးထွန်းိင်ု၏အမည်မှန်မှာ ဦးထွန်းထွန်း 

ုိင်[၆/ရဖန(ုိင်)၀၃၇၆၂၇] ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိနယ်၊ ရတနာဒပီရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၁၅၉၆)၊ 

ဧရယိာေပ (၈၀x၈၀)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်မှရရိှလာမည့ ်အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ေဒ ေဆွေဆွသိန်း[၅/
ကသန(ိုင်)၀၀၅၁၉၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ဆ ရှိပါသြဖင့် 
ပိင်ုေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ အေရာင်းအဝယ်ကုိကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း) စာရက်စာတမ်း 
များှင့်တကွ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးမျိးွန်(LL.B)ဦးမျိးွန်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၇၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၇၃)

၅/၉(ခ)၊ ေတာင်သာအုပ်စု၊ ေကျာ်ညီေနာင်၊ ေနြပည်ေတာ်၅/၉(ခ)၊ ေတာင်သာအုပ်စု၊ ေကျာ်ညီေနာင်၊ ေနြပည်ေတာ်
ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၉၆၅၆၃၊ ၀၉-၉၆၃၂၇၅၉၀၄ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၉၆၅၆၃၊ ၀၉-၉၆၃၂၇၅၉၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကီးလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၈)၊ ေြမညီထပ ်(အေရှအရပ်ဘက်အြခမ်းအခန်း)ကို အကျိးခံစား 

ခွင့်ရိှသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်ေစာြမင့်ပါ(၄)ဦးထံမှ က ု်ပ်တုိ မိတ်ေဆွ 

တစ်ဦးက ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၃)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

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

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

ဖုန်း-၀၉-၉၇၆၄၁၄၀၁၀ဖုန်း-၀၉-၉၇၆၄၁၄၀၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၂)လမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၅၀)၏ 

ဒါဘာေခါင်းရင်းခန်း ေပ(၁၁x၄၀)အကျယ် တိုက်ခန်းအား အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
လက်ရိှထားသ ူေဒ စစီဝီင်း[၁၂/ လမန(ိင်ု)၀၀၅၁၀၈]ထမှံ က ု်ပ်ကဝယ်ယရူန်အတွက် 
အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့သ်က်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုကန်ကွက် 
လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါ 
သည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
တရားဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ြဖစ်ေစရန် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေမသဇင်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၁၇၅၃]ေမသဇင်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၁၇၅၃]
အမှတ်(၁၃/A)၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။အမှတ်(၁၃/A)၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။

Ph:09-788580248, 09-421100748Ph:09-788580248, 09-421100748



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးေတာင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်သေြပ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၄၈၁)ေန ေဒ သူသူေအာင်[၉/မဟမ(ဧည့်) 
၀၀၀၁၄၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် ေအာက်ပါအတိင်ုး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၈/D)ရပ်ကွက်၊ သုခ 
ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၃၂)၊ ေြမအကျယ်(အလျားေပ ၄၀xအနံေပ ၆၀)
အနက်မှ မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ (အလျားေပ ၂၀xအနံေပ ၆၀) အကျယ်ရှိ 
အမှတ်(၁၀၃၂/က) ဟုေခ တွင်ေသာ (ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း)ေြမကွက်ှင့် 
တကွ ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့် ေရ၊ မီးအပါအဝင် ယင်းေြမ 
ေပ  ေြမေအာက်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ု ေဒ မမူသူန်း[၉/တကန(ိင်ု) 
၀၉၈၈၄၉]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ သူသူေအာင်[၉/မဟမ(ိုင်)၀၀၀ 
၁၄၅]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း    တကိျခိင်ုလုေံသာ  စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ  က ု်ပ်ထသံို 
ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့် ရက်အထိ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

                         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သန်းသန်းစိန်(စ်-၇၈၀၀) ေဒ ရည်မွန်ေအာင်(စ်-၅၀၆၁၂)ေဒ သန်းသန်းစိန်(စ်-၇၈၀၀) ေဒ ရည်မွန်ေအာင်(စ်-၅၀၆၁၂)
ေဒ ေဟမာန်ဦး(စ်-၁၄၃၄၀) အထက်တန်းေရှေနေဒ ေဟမာန်ဦး(စ်-၁၄၃၄၀) အထက်တန်းေရှေန
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ုံးခန်း - အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ုံးခန်း - အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 
  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉-၄၈၈၂၈၈၃၁၈၊ ၀၉-၇၉၂၈၁၀၄၇၀  ဖုန်း-၀၉-၄၈၈၂၈၈၃၁၈၊ ၀၉-၇၉၂၈၁၀၄၇၀

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၃)တည်ေဆာက် 
ေရး၊ အထက်ရရဲာေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးတွင် ေအာက်ပါလပ်ုငန်းအား ြပည်တွင်း 
တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များသို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်လုပ်ငန်းအပ်ှံေဆာင်ရက်
လိုပါသည်-
      (က)  CVC/RCC ခွဲေကျာက်(၂၅၉,၀၀၀)ကျင်း ကိတ်ခွဲထုတ်လုပ်/အေရာက် 
              ပိုြခင်းလုပ်ငန်း (Tender No.25/DHPI (P&W)/2019-2020)
၂။ တင်ပုံစံှင့်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါလိပ်စာတွင ်ုံးချနိ် 
အတွင်း လာေရာက ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက်၊ အချနိ် - ၂၆-၆-၂၀၂၀ရက်မှ ၃-၇-၂၀၂၀ရက်ထိ
တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - စမီကံန်ိးှင့လ်ပ်ုငန်းဌာနခဲွ၊ ေရအား 
      လ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 
      ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)။
တင်ဒါအဆုိြပလ ာတင်သွင်းရမည့်ရက်၊ - ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၄:၀၀ နာရီ
အချန်ိ၊ ေနရာ      ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေရအားလ ပ်စစ်
             အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 
     အစည်းအေဝးခန်းမ။
၃။ တင်ဒါေကာ်ြငာပုံစံကိ ု  လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ၏   အင်တာနက် 
စာမျက်ှာ www.moee.gov.mm တွင်လည်း ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။
         တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ         တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန
                ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်                ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်
           ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၁၈၄၊ ၈၁၀၄၂၉၈           ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၁၈၄၊ ၈၁၀၄၂၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိ၊ ေအာင်ချမ်းသာတိုးချဲ၊ အကွက် 

အမှတ်(၁၉၁၃)၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ေဒ ေအးေအးမာ[၁၂/သလန 
(ိုင်)၀၇၅၀၉၅]မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် 
အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် က န်ေတာ်က ဝယ်ယရူန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ မကန်ကွက်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ဦးဝင်းကိုကို[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၈၆၁၇]ဦးဝင်းကိုကိ[ု၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၈၆၁၇]
ဖုန်း-09-777355717ဖုန်း-09-777355717

အမှတ်-၁၇၂(၈လ ာA)၊ ၄၅လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမှတ်-၁၇၂(၈လ ာA)၊ ၄၅လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၁၊ ေြမကွက် 
အမှတ်-၅၂၂၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ် 
-၅၂၂၊ ေဇယျာသီရိ(၂)လမ်း၊ (၃၁)ရပ် 
ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ေဒ ြမေဖာ[၁၂/ကမန(ိုင်) ၀၄၁၉၆၈]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဂရန် 
အမည်ေပါက် ေဒ ြမေဖာ(မိခင်)ှင့် (ဖခင်) 
ဦးစန်ိလ  င်တို ကွယ်လွန်၍ သား/သမီးများ 
ြဖစ်ကေသာ ၁။ ေဒ ေအးေအးြမင့်[၁၂/
တမန(ိုင်)၀၂၀၂၉၄]၊  ၂။ဦးသိန်းစိုး[၁၂/
တမန(ိုင်)၀၆၃၉၇၅]၊ ၃။ဦးတင်စိုး[၁၂/
တမန(ိင်ု)၀၆၄၅၄၃]တိုမှ  မဘိများတွင် 
မမိတိိုသားသမီး(၃)ဦးထွန်းကားေကာင်း 
ှင့် မိဘများမကွယ်လွန်မီက မည်သည့် 
ေသတမ်းစာမှ   ေရးသားထားြခင်းမရှိ 
ေကာင်း ကတိသစ ာြပကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခံချက်ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ 
မိခင်/ဖခင်   ေသစာရင်း၊  အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ရန်ှင့် စွန်လ တ် 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က် 
မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဌာနမှးဌာနမှး
(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်-၅(ဇုန်မိသစ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၅၃ြဖစ်သည့် အမှတ်-၅(ဇုန်မိသစ်)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၀၅၃ြဖစ်သည့ ်
အမှတ်-၁၀၅၃၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)အမှတ်-၁၀၅၃၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)

မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ(၄၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက် မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ(၄၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက ်
ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်မှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိ/ေြမဌာနမှ ဦးေအာင်ြမတ်မိုး[၃/ဘအန(ိုင်)၀၀၇၇၆၃]အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးေသာ 
ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအား အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်
ဦးေအာင်ြမတ်မိုးမှ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းေြပာဆိခုျက်အရ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
မှ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိပုါ ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း မူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင် လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - ေဒ ခင်ကည်မွန(်LL.B)

                   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)                   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)
                 ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉-၄၀၀၁၀၁၄၁၄                 ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉-၄၀၀၁၀၁၄၁၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၅၈)ရပ်ကွက်၊ ဦးဘကည်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၂၆)ရိှ ဦးချစ်ေရ  အမည် 
ေပါက် ပါမစ်ေြမ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်အား အဆင့်ဆင့် 
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ရွဲယ်နစီမ်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၅၃၂၅၈]ထမှံ အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အေရာင်းတန်ဖိုး၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည် ။ ကန်ကွက်လိပုါက 
ေကာ်ြငာပါပီး (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့်တကွ က ု်ပ် 
ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးြပတ်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ်သူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ်သူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးွန်ေအာင်  ဦးဝင်းြမင့်B.A(Law)LL.Bဦးွန်ေအာင်  ဦးဝင်းြမင့B်.A(Law)LL.B
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၈၂၅၂]              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၈၂၅၂]              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
   (စ်-၇၅၈၀)   (စ်-၇၅၈၀)
   ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၀၆၁၉၆   ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၀၆၁၉၆



ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

မီး သ တိ ြပ

(၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၃)တွင်ပါရှိသည့်(၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၃)တွင်ပါရှိသည့်

"ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်(ခ)ေဒ ကည်ကည်ေဆွ[၉/ညဥန(ိုင်)၁၇၈၁၂၃]ှင့် အများသိေစရန်"ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်(ခ)ေဒ ကည်ကည်ေဆ[ွ၉/ညဥန(ိုင်)၁၇၈၁၂၃]ှင့် အများသိေစရန်

ေကညာချက်"အေပ  ဦးေဇာ်မိုးေအာင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၇၄၀၃]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာချက"်အေပ  ဦးေဇာ်မိုးေအာင[်၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၇၄၀၃]ှင့် အများသိေစရန်

ြပန်လည်ရှင်းလင်း အသိေပးေကညာြခင်းြပန်လည်ရှင်းလင်း အသိေပးေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိနယ်၊ သီရိမဂ  လာ(၁)လမ်းေန ေဒ ကည်ကည်ေဆ(ွခ) ေဒ ကံ့ 

ေကာ်ိုင်[၉/ညဥန(ိုင်)၁၇၈၁၂၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည်။
ေဒ ကည်ကည်ေဆွ (ခ) ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်ှင့် ဦးေဇာ်မိုးေအာင်တိုသည် ဧည့်လမ်း န်လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ကပီး (၆-၄-၂၀၁၈)ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်တွင် လက်ထပ်ထိမ်းြမား 
ခဲ့ကပီး သား(၁)ဦး ထွန်းကားခဲ့ကာ ဧည့်လမ်း န်အလုပ်ကို အတူတကွဒိုးတူေပါင်ဖက် စီးပွားရှာေဖွခဲ့ 
ကပါသည်။

(၁၂-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် ေဒ ကည်ကည်ေဆွ(ခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်ှင့် ဦးေဇာ်မိုးေအာင်တိုသည ်
တစ်ေယာက်တစ်ခွန်း စကားများခ့ဲကသည်ဆုိသည်မှာ မဟုတ်ပါ။ ဦးေဇာ်မိုးေအာင်မ ှေဒ ကည်ကည်ေဆွ 
(ခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်အား အသက်အ ရာယ်စိုးရိမ်ရေလာက်ေအာင ်အိမ်တွင်းအကမ်းဖက်မ ကျးလွန်ကာ 
ရန်ရှာဆဲဆိုိုက်ှက်ခဲ့ေသာေကာင့ ်ေဒ ကည်ကည်ေဆ(ွခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်မ ှယခင်အကိမ်များစွာကဲ့သို 
သည်းမခံိုင်ေတာ့သြဖင့် ၁၉၉ သို ဆက်သွယ်ကာတိုင်ကားခဲ့၍ လ  င်မိမရဲစခန်းသိုေရာက်ရှိခဲ့ကပီး 
အသက်အ ရာယ်စိုးရိမ်ရေသာေကာင့် ဦးေဇာ်မိုးေအာင်ှင့်အတူတကွ မေနရဲ၍ ေရှာင်တိမ်းေနရြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေနာက် ေဒ ကည်ကည်ေဆွ(ခ)ေဒ က့ံေကာ်ုိင်မှ ဦးေဇာ်မုိးေအာင်အား လ  င်မိနယ်တရား 
ုံးတွင် ဦးတိုက်ေလ ာက်ထားတရားစွဲဆိုခဲ့ရာ ရာဇဝတ်ကီးမ အမှတ်(၁၃၇၉/၂၀၂၀)ြဖင့် အမ ဖွင့်ထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ကည်ကည်ေဆွ(ခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်ှင့် ဦးေဇာ်မိုးေအာင်တို၏ လက်ထပ်ပွားပစ ည်းအြဖစ ်
ေရ ြပည်သာမိနယ်ရှ ိေဒ ကည်ကည်ေဆ(ွခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်ှင့ ်ဦးေဇာ်မိုးေအာင်တို ှစ်ဦးပူးတွဲအမည ်
ြဖင့် ဝယ်ယူထားေသာ ေြမကွက်(၁)ကွက်သာရှိပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်အား ဝယ်ယူရာတွင်လည်း 
ေဒ ကည်ကည်ေဆွ(ခ)ေဒ က့ံေကာ်ုိင်၏ မိဘများထံမှ ေငွကျပ်သိန်း(၄၈၀)ေချးငှားခ့ဲပီး ယေနထက်တုိင် 
ေချးေငွများအား (လုံးဝ)ြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်ြခင်းမရှိေသးပါ။ လက်ဝတ်ရတနာပစ ည်းများမှာလည်း 
ဦးေဇာ်မိုးေအာင်မှ ေဒ ကည်ကည်ေဆွ(ခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်အား ထိမ်းြမားလက်ထပ်စ်က တင်ေြမာက ်
ေတာင်းယူထားေသာပစ ည်းများြဖစ်၍ ေဒ ကည်ကည်ေဆ(ွခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်၏ တစ်ဦးတည်းကိုယ်ပိုင ်
ပစ ည်းများြဖစ်ေသာေကာင့ ်ေဒ ကည်ကည်ေဆ(ွခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်မ ှစိတ်ကိက်အသုံးချခွင့်ရှိပါသည်။

ဘဏ်စာအုပ်မှာလည်း    ေဒ ကည်ကည်ေဆွ(ခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်ှင့်  ဦးေဇာ်မိုးေအာင် ှစ်ဦး 
အမည်ေပါက်ြဖစ်ပီး ှစ်ဦးစလံုး၏ေငွေကးများြဖင့် ေဒ ကည်ကည်ေဆွ(ခ)ေဒ က့ံေကာ်ုိင်၏ မိဘများထံ 
ေချးေငွများအား ြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်ရန ်ရည်ရယ်၍ စုေဆာင်းထားသည့ ်ေငွြဖစ်ပါသည်။

(၁၂-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် လ  င်မိမရဲစခန်း၏ အစီအစ်ြဖင့် ေဒ ကည်ကည်ေဆ(ွခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင် 
မှ အင်းစိန်ြပည်သူေဆးုံကီးသို ေဆးကုသမ ခံယူရန်အတွက် သားြဖစ်သူအား ဦးေဇာ်မိုးေအာင်၏ 
အစ်မများထအံပ်ံှခဲရ့ာ ဦးေဇာ်မုိးေအာင်မှ သားြဖစ်သအူား ေခ သွားေသာေကာင့ ်ယေနအထ ိအသက်(၁၀)
လခန်သာရိှေသး၍ မခိင်ရင်ခွင်ထား၍ ေစာင့ေ်ရှာက်ရမည့အ်ရယ်ြဖစ်ပါ၍ မခိင်ြဖစ်သအူား အပ်ုထန်ိးခွင့ေ်ပးရန် 
ေဒ ကည်ကည်ေဆ(ွခ)ေဒ ကံေ့ကာ်ိင်ုမှ ဦးေဇာ်မုိးေအာင်ထံ အေကာင်းကားစာ ေပးပုိထားပီးလည်းြဖစ်ပါ 
သည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ဦးေဇာ်မုိးေအာင်မှ ေဒ ကည်ကည်ေဆွ(ခ)ေဒ က့ံေကာ်ုိင်၏ ဂုဏ်သိက ာညိးွမ်းေစရန် 
ရည်ရယ်၍ အများသူငှာထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ထပ်မံြပလုပ်လာပါက တည်ဆဲ 
ဥပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိသွုားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ဦးေဇာ်မုိးေအာင်ှင့်တကွ အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ကည်ကည်ေဆွ(ခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ကည်ကည်ေဆ(ွခ)ေဒ ကံ့ေကာ်ိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ငုဝါ(LL.B,D.B.L) ေဒ ေအးန ာ(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L) ေဒ ငုဝါ(LL.B,D.B.L) ေဒ ေအးန ာ(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၀၉/၁၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၈/၁၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၀၉/၁၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၈/၁၂)
 ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၉၉၉၇၁၇ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁၊ ၀၉-၇၃၁၁၂၉၁၀ ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၉၉၉၇၁၇ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁၊ ၀၉-၇၃၁၁၂၉၁၀
 ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ(LL.B,D.B.L) ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ(LL.B,D.B.L)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၈၉/၁၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၈၉/၁၉)
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၂၈၆၇၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၂၈၆၇၁

အမှတ်-၁၂၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၂၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ ၁၆၂-လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ အမှတ်(၉/ေအ) 

ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၁၆ေပx၆၅ေပ)ရှိ အေပျာက်တိုက်ခန်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်
အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးှင့် ယင်းတုိက်ခန်းတွင်ရိှ လူအသံုးအေဆာင်ပစ ည်း 
များအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု လ ဲေြပာင်း 
ခွင့်ရှိသူ ဦးအက်ဘာဟူစိန်(ခ) ဦးေကျာ်စိန်(AKB-၂၁၆၃၂၂)ထံမှ မိမိကအပီးအပိုင်
ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငအွနက်မှ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးအပ်ထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံလူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆုံးခန်း 
တိင်ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးစိုးဝင်း(ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၃၁၇၅)ဦးစိုးဝင်း(ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၃၁၇၅)
အမှတ်-၁၁၀၊ ပထမထပ်(ေြခရင်းခန်း)၁၅၇-လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၁၀၊ ပထမထပ်(ေြခရင်းခန်း)၁၅၇-လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကန်ုသည်လမ်း၊ Botahtaung 

Time Square အဆင့ြ်မင့အ်မ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(C-2)၊ အခန်းအမှတ်(A/611)၊ ဆ  မထပ်၊ 
(၆၅၀)စတရုန်းေပရိှတိက်ုခန်း၊ ေရ၊ မီးအစုအံပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ေဒါက်တာေဒ တင့တ်င့[်၁၂/
စခန(ုိင်)၀၁၅၅၃၄]မှ လ ေဲြပာင်း၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသည့်အတွက် 
ေကာင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခ  ွ င့ရိှ်သမူည်သ ူ
မဆိ ုတရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကန်ုဆုံးသည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့ ်
သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေမြပည့်စုံ(ခ) ေဒ ပွင့်ေဒ ေမြပည့်စု(ံခ) ေဒ ပွင့်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)
အမှတ်(၅၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၇၉၅၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၇၉၅၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့ ်

ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာနဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

တင်ဒါအမှတ်စ် (ITCSD- ၂၆/၂၀၂၀)တင်ဒါအမှတ်စ် (ITCSD- ၂၆/၂၀၂၀)
၁။ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် 
နည်းပညာှင့ ်ဆိက်ုဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာန၊ ဂိဟ်တဆုက်သွယ်ေရးဌာနအတွက် 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဂိဟ်တဆုက်သွယ်ေရးသုံး စက်ပစ ည်းများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
Lot.1  9 Meter C-Band Antenna System   1 Set
Lot.2 (1) TV Modulator (Digital)  2 Sets
 (2) 4.5 Meter Antenna 2 Sets
       (with RF Equipment Complete Set) 
 (3)  Digital HD Receivers 5 Sets
 (4)  Circular Feed for DSGN Antenna  10 Nos
 (5)  Remote TVRO 5 Nos
တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်- ၂၉-၆-၂၀၂၀  ရက် (တနလ  ာေန )
တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ်မည့်ရက ် - ၆-၇-၂၀၂၀ ရက် (တနလ  ာေန )
တင်ဒါပုံစံ တင်သွင်းရမည့်ရက ် - ၂၄-၇-၂၀၂၀ ရက် (ေသာကာေန ) 
    (မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီထိ)
တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ  - ေထာက်ပံ့ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက ်
     နည်းပညာှင့ ်ဆိက်ုဘာလုံ ခံေရး ဦးစီးဌာန၊ 
    (ITCSD)၊ ုံးအမှတ် (၂) ေနြပည်ေတာ်
တင်ဒါပုံစံတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ေထာက်ပံ့ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက ်
                  နည်းပညာှင့ ်ဆိက်ုဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာန၊ 
             (ITCSD) ၊ ုံးအမှတ်(၂) ေနြပည်ေတာ်
၂။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့ ်
ဆုိက်ဘာလံု ခံေရးဦးစီးဌာန၊ ေထာက်ပ့ံဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် (၀၆၇-၃၄၀၇၇၅၃)ှင့် 
ဂိဟ်တုဆက်သွယ်ေရးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် (၀၆၇-၃၄၀၇၇၁၃)များသို ဆက်သွယ် 
စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီ (ဆက်သွယ်ေရး)တင်ဒါေကာ်မတီ (ဆက်သွယ်ေရး)
ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

GOLDEN ASIAGOLDEN ASIA

Real Estate (လုံးချင်း/ေြမကွက်အေရာင်း)Real Estate (လုံးချင်း/ေြမကွက်အေရာင်း)

Ph 09-43171734, 09-404475535, 09-451338269Ph 09-43171734, 09-404475535, 09-451338269
1. ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ သီရိမဂ  လာမိပတ်လမ်းေကျာကပ်၊
 (၅)ရပ်ကွက်၊ ဂရန်ေြမ၊ ခံခတ်ပီး  ေပ(20 x 60) 260 L 
2. ေရ ြပည်သာမိနယ်၊   (၇)ရပ်ကွက်၊  
 ေြမသီးသန် ၊   ပါမစ်ှစ်ေစာင် ေပ (40x 60) 330 L
3. ေရ ြပည်သာမိနယ်၊  ဇ/၃၂၊   (၁၂)ရပ်ကွက ်  
 အိမ်ပါ၊  ပါမစ်ေြမ၊  ေပ (20 x 60) 420 L
4. ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ န/၅၄ ေကျာင်းကုန်းရပ်ကွက်၊
 ကွန်ပျတာတက သိုလ်အနီး၊ ပါမစ်ေြမ 1RC/3BR  ေပ (20x 60) 430 L
5.  ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ VIP (၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း(င/၁၂)၊
 အမှတ် (၄)လမ်းမအနီး ေြမသီးသန်  ပါမစ်ေြမ၊  ေပ (60x60) 460 L
6.  ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ အိမ်ပါ၊ ေရမီးစုံ၊ 
 ဂရန်ေြမ၊  ေပ (40x 60) 550 L
7. ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းအနီး၊ (၅/၂ )ရပ်ကွက်၊
  ပါမစ်ေြမ၊ ေရ ဘုန်းရှိန်လမ်း  ေပ (40x60) 600L
8.  ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ VIP (၃)ရပ်ကွက်၊ သဇင်လမ်း၊ ေြမသီးသန် ၊ 
 ပါမစ်ေြမ၊  ေပ (40x60) 600L
9. ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ VIP (၃)ရပ်ကွက်၊ ေထာင့်ကွက်၊
 ေပပိုပါ ေြမသီးသန် ၊ ဂရန်ေြမ၊  ေပ (60x60) 600L
10. ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဏ/၁၄ ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်း၊
 ပျ်ေထာင်အိမ်တစ်လုံးပါ၊ ဂရန်ေြမ၊ ေပ(40x60) 600L
11. ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ VIP(၃)ရပ်ကွက်၊ ွယ်သာဂီလမ်းမကီးေပ 
 ေထာင့်ကွက်၊ ေြမသီးသန်  ပါမစ်ေြမ  ေပ (40x60) 680L
12. ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ VIP(၃)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမေပ  
 ေြမသီးသန် ၊ ပါမစ်ေြမ၊ ေပ (60x60) 780 L

တိုက်ခန်းများေရာင်းမည်(စမ်းေချာင်းမိနယ်)တိုက်ခန်းများေရာင်းမည(်စမ်းေချာင်းမိနယ)်
၁။ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ေပ(၁၅x၅၅)စတုတ ထပ်၊ BR(2)၊ က န်းပါေကး၊ ေက ြပား၊ ဘိုထိုင် 
အမ်ိသာ၊ ေရှ/ေနာက်ဝရန်တာ (သပံန်းဆန်းရိှတ်ပါ)၊ မျက်ှာကက်အလှဆင်ပီး(သန်)။ 

(600)သိန်း(600)သိန်း
၂။ ဆဆီုလံမ်း၊ ေပ(၁၂ ၁၂ x၅၀)၊ ဒတုယိထပ်၊ BR(1)၊ ပါေကး၊ ေက ြပား၊ ဘိထုိင်ုအမ်ိသာ၊ 
ေရှ/ေနာက် ဝရန်တာ၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ မျက်ှာကက်အလှဆင်ပီး(သန် )။ 

(550)သိန်း(550)သိန်း
၃။ ဦးဖီးလမ်း၊ ေပ(၁၂ ၁၂ x၅၅)၊ စတုတ ထပ်၊ BR(1), ပါေကး၊ ေက ြပား၊ ဘုိထုိင်အိမ်သာ၊ 
သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ ေလဝင်/ထွက်ေကာင်း၊ မျက်ှာကက်အလှဆင်ပီး(သန် )။ 

(500)သိန်း
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း 09-5185350,09-5661127 ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း 09-5185350,09-5661127 



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၀ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၀

ရန်ကုန်မိ ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သေြပကုနး်ရပ်ကွက်၊ ဗညားဒလလမး်၊ ရန်ကုန်မိ ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သေြပကုနး်ရပ်ကွက်၊ ဗညားဒလလမး်၊ 

အမှတ်(၁၀၁/၁၀၃) ေြမည+ီပထမထပ် (ဝ)ဲ တိက်ုခန်းှင့စ်ပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်အမှတ်(၁၀၁/၁၀၃) ေြမညီ+ပထမထပ် (ဝ)ဲ တုိက်ခန်းှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်
အထက်ပါ တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ေမရဂီျန်း [၁၀/မလမ(ိင်ု)၁၀၄၂၆၉] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ 

က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။
ကန ် က ွက ်လိုသူမ ျား  ယေန မ ှ  (၇ )ရက ်အတ ွင ်း  ပို င ်ဆို င ် မ  အေထာက ်အထား  အြပည့ ်အစုံ ြ ဖင့  ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည
်ြဖစ်ပါေကာင်း။                                      

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)                                       ေဒ ေအးေအးစိုး (လိုင်စင်-၅၈၂၇)ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)                                       ေဒ ေအးေအးစိုး (လိုင်စင်-၅၈၂၇)

       LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO (Switzerland)                               B.Sc, Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L       LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO (Switzerland)                               B.Sc, Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ် (၂၇)၊ ၁၂၁လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၂၇)၊ ၁၂၁လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Tel:294766, HP:09-5017044Tel:294766, HP:09-5017044

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၄)

ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓရိာဇ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၄/၈/၁၂၀၃) ေနေဒ ေှာင်းဝဿန်[၁/
ဗမန(ုိင်)၀၄၆၇၂၃]ကုိင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေှာင်းဝဿန်မှ ဦးသန်းလ  င်အေပ  ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်
တရားုံး၌ ၂၀၁၅ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၃ြဖင့ ်"လင်မယားကွာရှင်း 
ြပတ်စဲေပးေစလုိမ "စဲွဆုိခ့ဲပီး ံုးေတာ်မှ  ၂၁-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် "အိမ်ေထာင် 
ေရးေဖာက်ြပန်မ "များြပြခင်း၊ ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါးအေပ  ထိခိုက်မ ရှိေအာင် 
ည်းပန်း ှိပ်စက်မ များရှိြခင်း၊ ေက းေမွးေထာက်ပံ့မ မရှိြခင်း၊ မိသားစုအား 
စွန်ပစ်ထားမ များရိှြခင်း စသည့်ကီးေလးေသာ ရက်စက်မ များကိ ုြပခဲသ့ည် 
ြဖစ်၍ဟု သံုးသပ်ပီး  "လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲခွင့်ရထုိက်ေကာင်း  စရိတ် 
ှင့်တကွ အိုင်ဒီကရီချမှတ်ေပးလိုက်သည"်ဟူ၍ စီရင်ချက်ချမှတ်ေပးခဲ့ပါ 
သည်။

အထက်ပါ စီရင်ချက်အရ ေဒ ေှာင်းဝဿန်ှင့် ဦးသန်းလ  င်တုိသည် 
လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ဦးသန်းလ  င်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ
ကစိ ရပ်များသည် ေဒ ေှာင်းဝဿန်ှင့ ်သက်ဆိင်ုြခင်းမရိှပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထင်လင်းိုင်(LL.B)ဦးထင်လင်းိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၁၂) (၂၉-၁၀-၂၀၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၁၂) (၂၉-၁၀-၂၀၀၂)
အမှတ်-၁၃၃၉၊ သုခလမ်း(၄၃)ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၁၃၃၉၊ သုခလမ်း(၄၃)ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၉၃၀၆၊ ၀၉-၇၈၅၀၃၉၃၀၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၉၃၀၆၊ ၀၉-၇၈၅၀၃၉၃၀၆

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 
ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)
ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၌ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၌

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၅၀ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၅၀ှင့် ဆက် ယ်သည့်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၅၃၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၅၃

ဦးစိန်ေငွ  ှင့်  ဦးွန်ေမာင်
(ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ   (တရား ံး)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ သ ာ(၁)
လမ်း၊ အမှတ်-၅၁၅ တရား ံး ဦးွန်ေမာင်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူ သေိစရမည်။

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၇၅၀ တွင် ကျရိှသည့် ဒီကရီကုိအတည် 
ြပလုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင် တရားိုင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့ ်
အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန် အမန်ိကိ ုမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း အေကာင်း 
တစ်ခခုရိှုလ င် ေချဆိရုန် သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ေရှေနသိုမဟတ်ု အခွင့ရ်ကိယ်ုစား 
လှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ဇလူိင်ုလ ၁၆ ရက် (၁၃၈၂ ခှုစ်၊ ပထမဝါဆိလုြပည့ ်
ေကျာ် ၁၂ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ ၁၀:၀၀ နာရတွီင် ဤံုးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်တွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
                 (သန်းသန်းတင့်)                 (သန်းသန်းတင့်)
               ခိုင်တရားသူကီး               ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၊ ဧရယိာ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ ဂရန်ေြမကွက်၏ ယခအုေခ  
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)၊ ၃၇ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ အမှတ်(၁၅/ခ)ဟုေခ တွင် 
သည့ ်ဦးeာဏ်ြမင့စ်ိုး ဂရန်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အဆက်အစပ် စာချပ်များ 
ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုတံစ်ရာမရိှေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူများ ြဖစ်ကသည့် ဦးလ  င်ဝင်း[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၁၄၇၇]၊ ေဒ ေမစံပယ် 
ဟန်[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၁၅၂၄၁]တိုထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ေရာင်းဖိုးေင ွ
အနက်မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ဆိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
အ ေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးြပတ်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကသွယ်မိုး ေဒ ဟန်ဝင့်ေဝ ေဒ ေဌးေဌးမာေဒ ေကသွယ်မိုး ေဒ ဟန်ဝင့်ေဝ ေဒ ေဌးေဌးမာ
(LL.B) (LL.B) LL.B, DBL,BDS,WIPO (LL.B) (LL.B) LL.B, DBL,BDS,WIPO 
      (စ်-၄၁၈၅၇) (စ်-၅၂၈၁၈) (Switzerland)      (စ်-၄၁၈၅၇) (စ်-၅၂၈၁၈) (Switzerland)
                  အထက်တန်းေရှေနများ (စ်-၉၉၉၆)                  အထက်တန်းေရှေနများ (စ်-၉၉၉၆)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

Asia Myanmar Legal & General Service Enterprise Asia Myanmar Legal & General Service Enterprise 
အမှတ်(၂၂၇)၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ အမှတ်(၂၂၇)၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၁၆၄၆၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၁၆၄၆၃

အများသေိစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသေိစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ဒလမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁/ဘရုင့ေ်နာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၆၇/ 
က)၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀) ေြမကွက်တည် 
ေနရာအမှတ် (၆၃/က)၊ မဟာဗ လလမ်း၊ 
ဘုရင့်ေနာင်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ (ဦးေသာင်း 
ကည်ISN-၂၃၅၀၄၆) အမည်ေပါက်၊ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဂရန်ေပျာက်ဆံုး 
ေကာင်း ဦးေသာင်းကည်၏ ကျမ်းကျနိ် 
လ ာဝန်ခခံျက်၊ သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်အပ်ု 
ချပ်ေရးမှးေထာက်ခစံာ၊ ဒလမိမရစဲခန်း 
ေထာက်ခံစာှင့် ဦးေသာင်းကည် [၁၂/
ဒလန(ိင်ု)၀၀၈၉၉၉] ကိင်ုေဆာင်သြူဖစ် 
ေကာင်း အလုပ်သမားလူဝင်မ  ကီးကပ် 
ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ဒလ
မိနယ်ဦးစီးဌာနမှးုံး၏ေထာက်ခစံာတို
တင်ြပ၍ ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားလာရာ 
အမ တဲွအမှတ်-ဒလ/ဂရန် မိတ -၂၀၁၈၀ 
၅၀၇၆/၁၈ (၂၇-၅-၂၀၁၈)ြဖင့ ်ဂရန်မတိ  
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား   လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းှင့်အညီ စိစစ်ေဆာင်ရက်ပီး  
ကန်ကွက်မ မေပ ေပါက်သြဖင့ ်    ဂရန် 
မတိ ခွင့ြ်ပပီးြဖစ်၍ ေြမငှားဂရန်အမှတ်- 
၃၄၄၄/၉၆(၃၁-၇-၁၉၉၆)ြဖင့် မူလထုတ် 
ေပးထားသည့် ဦးေသာင်းကည်[၁၂/
ဒလန(ိုင်)၀၀၈၉၉၉]   (ISN-၂၃၅၀၄၆)
အမည်ေပါက်   ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်) မူရင်းစာအုပ်အား မိြပစီမံကိန်း 
ှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမှ ပယ်ဖျက်ပီး 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။

ဌာနမှးဌာနမှး
(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်စမ်းရီ @ ELSIE (B.Com)ေဒ ခင်စမ်းရ ီ@ ELSIE (B.Com)
အသက် (၈၅) ှစ်အသက် (၈၅) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၄)၊ သံတံတားလမ်း၊ 
ေြမညီထပ်ေန ဦးလှေရ  (ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်-ငိမ်း) 
၏ဇနီး၊ (ဦးမျိးသရူ)-ေဒ တင်မာဝင်း၊ (ေဒ မိုးသဇူာ)၊ ေဒ မိုးပပ(AYA 
Bank)တို၏မိခင်၊ မဝင်းသီရိသ(ူေခတ -ကိုရီးယား)၊ မသီရိြမတ်သ ူ
(အ.ထ.က-၂၊ စမ်းေချာင်း)တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွား ေဒ ခင်စမ်းရ ီ
သည် ၂၆-၆-၂၀၂၀(ေသာကာေန) ည ၁၁:၂၀ နာရတွီင် အာရှေတာ်ဝင် 
ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန )တွင် 
ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး 
ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွအေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ပါ 
မည်။)                                                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမေဒ လှေမ

အသက် (၁၀၀) ှစ်အသက် (၁၀၀) ှစ်
ပါေမာက  ဦးေဖသက်ခင် (ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန) - ေဒါက်တာ မွန်မွန်ေအာင်တို၏ 
ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ေဒ လှေမ အသက် (၁၀၀)ှစ်သည် ၂၅-၆-
၂၀၂၀ ရက်တွင်ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့် 
ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အမျိးသားကျန်းမာေရးှင့် ဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန၊ ရန်ကုန်အမျိးသားကျန်းမာေရးှင့ ်ဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန၊ ရန်ကုန်

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၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တုိက်(၃၀)၊ အခန်း(၂)

ေန  ပါေမာက  ေဒါက်တာေဖသက်ခင ် (ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း၊ 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန) - ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ မိခင် 
ေဒ လှေမ (Anne Sine)သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) ညေန 
၃:၀၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူ
မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ
ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန

သစ်ေတာသစ်ပင် ဒိုချစ်ခင် သစ်ေတာသစ်ပင် ဒိုချစ်ခင် 

အစ်စိုက်ပျိး အလှတိုးအစ်စိုက်ပျိး အလှတိုး

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်းစာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း

အသက်  (၆၈) ှစ်အသက်  (၆၈) ှစ်
၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန )  မွန်းလွဲ  ၁၂:၁၅ နာရီတွင်  ပင်လုံေဆးုံကီး၌ 

ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားေကာင်းသရိသည့အ်တွက် မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူး 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။
စိုးရယ်(ေဆာင်းလုလင်)၊ မိုးခေရ (ေရ ကျင်)၊ စိုးရယ်(ေဆာင်းလုလင)်၊ မိုးခေရ (ေရ ကျင်)၊ 
ေမာင်နီမ  င်း(ေကျာက်တန်း)၊ ရှား၊ ှင်းေဝငိမ်း၊ ရာသက်ပန်(ေတာင်ငူေဆာင်)၊ ေမာင်နီမ  င်း(ေကျာက်တန်း)၊ ရှား၊ ှင်းေဝငိမ်း၊ ရာသက်ပန်(ေတာင်ငူေဆာင်)၊ 
ေမေမာင်၊ ေမာင်လှမျိး(ချင်းေချာင်း ခံ)၊ ေမာင်ညိေအး(ပန်းေတာ)၊ ေမေမာင်၊ ေမာင်လှမျိး(ချင်းေချာင်း ခ)ံ၊ ေမာင်ညိေအး(ပန်းေတာ)၊ 
ေမာင်သက်ိုင် (ိုင်မျိးထွန်း-ရန်ကုန်တက သိုလ်)၊ ြမတ်သူစံ(ဝါးခယ်မ)၊ ေမာင်သက်ိုင ်(ိုင်မျိးထွန်း-ရန်ကုန်တက သိုလ်)၊ ြမတ်သူစံ(ဝါးခယ်မ)၊ 
မင်းသိမ့်ဦး၊ ေနေနာ်၊ မိုးနီလွင်၊ မွန်းသည်းအိမ်၊ လင်းသူရိယွယ်၊ န ာ၊ မင်းသိမ့်ဦး၊ ေနေနာ်၊ မိုးနီလွင်၊ မွန်းသည်းအိမ်၊ လင်းသူရိယွယ်၊ န ာ၊ 
ခိုင်ဦး ၊ မကည်ြပာ၊ ေဝရည်ေကျာ်၊ သက်ဦးခိုင်(ေရ ကျင်)၊ ေွသစ်ေမာင်၊ ခိုင်ဦး ၊ မကည်ြပာ၊ ေဝရည်ေကျာ်၊ သက်ဦးခိုင်(ေရ ကျင်)၊ ေွသစ်ေမာင်၊ 
လပူန်ငယ်၊ ေဝွဿန၊် ရှတီိ၊ု ေရ ရင်ှစ်(မိသာ)တိုှင့် ေမာင်ြပည့်ဝ(ပန်းေဝသ)ီလူပန်ငယ်၊ ေွဝဿန်၊ ရှီတို၊ ေရ ရင်ှစ်(မိသာ)တိုှင့် ေမာင်ြပည့်ဝ(ပန်းေဝသ)ီ

ဦးေမာင်ေမာင်စုဦးေမာင်ေမာင်စု
လ.ဝ.က ဦးစီးမှး(ငိမ်း)၊ ေတာင်တွင်းကီးမိလ.ဝ.က ဦးစီးမှး(ငိမ်း)၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ

အသက်(၈၉) ှစ်အသက်(၈၉) ှစ်
ေတာင်တွင်းကီးမိ၊ ေရ အိုး(၂) ရပ်ကွက်ေန (အမိန်ေတာ်ရေရှေန 

ဦးဒိုး-ေဒ ခင်)တို၏သား၊ (ဦးလှရှိန်-ေဒ ြမေမ)တို၏သားသမက်၊ ေဒ ေမ
ေမသွင်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ဦးစန်ိထွန်း-ေဒ တင်ယ)ု၊ (ေဒ တင်တင်)၊ 
(ဦးေဌးြမင့-်ေဒ လှရင်)၊ ေဒ အုန်းေရ (ခ)ေဒ တူးတူး၏ ေမာင်၊ ဦးလ  င်စိုး-
ေဒ ကည်ေအးတို၏အစ်ကိ၊ု [ဦးတင်ခိင်ု (မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်)]-
ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်ဌး၊ [ဦးဘတင် (ဒ-ု န်ကားေရးမှး၊ နယ်စပ်စည်ပင်)]-ေဒ ြမင့် 
ြမင့်ေအး၊ ဦးခင်ေဇာ-်ေဒ တိုးတိုးစု၊ ဦးစြမင့်ေအး-ေဒ ေအးေအးစု၊ ဦးထွန်း 
လင်းေအာင(်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒ စ ာေအာင်တို၏ေမွးသဖခင ်
ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးကးီသည် 
၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၅:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၉-၆-
၂၀၂၀ ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပါမည်။ 
(အမှတ်-၅၃/B၊ ထိပ်တင်မှတ်-၃ လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံအေရှေနအိမ်မှ 
ကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိေကာင်းေကျးဇူးအထူးတင်ရှိေကာင်း

းဓမ သာမိ (ခ) ဦးတင်ေဝဦးးဓမ သာမိ (ခ) ဦးတင်ေဝဦး
သိက ာေတာ် (၆)ဝါ၊ သက်ေတာ် (၆၇)ှစ်သိက ာေတာ် (၆)ဝါ၊ သက်ေတာ် (၆၇)ှစ်
အေနာက်စွန်းလွန်းဂဝူပိဿနာေကျာင်း၊ အင်းတေကာ်မိနယ်၊ 

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးေန ဆရာေတာ်ဘရုားကီး းမဟာနာမ်၏တပည့ ်
သားေြမးြဖစ်သူ းဓမ သာမ(ိခ)ဦးတင်ေဝဦး၏ အ ိမဈာပနအတွက် 
အဘက်ဘက်မှ ဝိင်ုးဝန်းကညူေီထာက်ပံ့ကေသာ သဃံာေတာ်အရှင်သ ူ
ြမတ်များ၊ လူမ အဖွဲအစည်းအသီးသီးှင့ ်ေဆွမျိးေမာင်ှမ မိတ်ေဆွ 
အားလုံးတိုအား အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်းြမင့်ေမာင် (စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)ဦးဝင်းြမင့်ေမာင ်(စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)
အသက် (၆၈) ှစ်အသက် (၆၈) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၆၆)၊ က န်းေရ မိင်လမ်း၊ သုဝဏ ေန (ဦးြမ-ေဒ မမကီး)တို၏ 
သားကီး၊ (ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ထွန်းရီ-ေဒ တင်တင်ေအး)တို၏ သားသမက်၊ ေဒ ေအး 
ြမင့်ရီ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်လင်းလင်းလတ(်မဟာဓနက ယ် ေဆာက်လုပ် 
ေရး)-ေဒ ေနြခည်ဝင်းလဲ့ရ ီ(Golden Lady Art Center)၊ ဦးေအာင်ိုင်လွင(်The Grand 
Sunday Construction)-Dr.ေဒ ေအာင်ဆည်းဆာ(The Grand Sunday, MK.T 
Construction)၊ ဦးမင်းမင်းဘိ ု(ြမတ်မွန်ေအာင် Co.,Ltd)-ဒီဇိုင်နာ ေမြမတ်ဝါဆို(Happy 
Heart)တို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ မသက်တန်ဆည်းဆာလွင်၊ ေမာင်လကျ်ာလင်းလက်၊ 
မတံတျာေတးေခတ်ဘိုတို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၁၅ 
နာရီတွင် ပင်လုံေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန ) မွန်းလွဲ 
၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ 
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

အဏ ဝါနာေရးကူညီမ အသင်း၏နာယကအဏ ဝါနာေရးကူညီမ အသင်း၏နာယက

ဦးေအာင်သိန်းဦးေအာင်သိန်း
(ဌာနမှး-ငိမ်း)၊ ေရနံ/ဓါတု(ဌာနမှး-ငိမ်း)၊ ေရနံ/ဓါတု

အသက် (၇၆) ှစ်အသက် (၇၆) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၁၈၅)၊ 

ပထမထပ်ေန (ဦးဘစိုး-ေဒ ဖွားစိန်)တို၏သား၊ (ေဒ ြမဝင်း)၏ခင်ပွန်း၊ (ေဒ လှ 

တင်)၏ေမာင်၊ ဦးခင်ေမာင်သိန်း-(ေဒ တင်တင်ေလး)၊ ေဒ တင်တင်ဦး၊ ေဒ စန်း 

စန်းေဌး၊ ေဒ စန်းစန်းြမင့်တို၏ အစ်ကို၊ ဦးရဲထွဋ်ေအာင်-ေဒ ေအးခင်ခင်၊ ဦးရဲ 

ေအာင်ေဇာ်၊ ဦးရဲဝင်းေအာင-်ေဒ ှင်းဝတ်ရည်ေအး၊ ဦးရဲလင်းေအာင-်ေဒ ေအး 

သ ာေဇာ်တို၏ ဖခင်ကီး၊ ေြမးငါးေယာက်တို၏အဘိုး ဦးေအာင်သိန်း(ဌာနမှး-

ငမ်ိး)၊ ေရန/ံဓါတသုည် ၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) ညေန ၃ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက် နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း    ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား   အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးွန်သိန်း (ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်-ငိမ်း)ဦးွန်သိန်း (ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ-်ငိမ်း)
အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)

ရန်ကုန်မိေန (ဦးေကျာ်သိန်း-ေဒ ေကျာ့)၊ အင်းစိန်မိနယ်ေန 
(ဦးဘေမာင်-ေဒ ေမ)တို၏ သားသမက်၊  ဦးေအးတင့်-(ေဒ ြမသိန်း)၊ 
(ဗိလ်ုမှးကီးတင်ထွဋ်)-ေဒ ချယ်ရ၊ီ ဦးသက်ဝင်းိင်ု-ေဒ သန်ိးလ  င်၊ (ဦးတင့် 
ေဆွ)-ေဒ ညိညိသိန်းတို၏ ေမာင်၊ ေဒါက်တာတင့်ေဆွ-ေဒ နီနီသိန်း၊ 
(အရာခဗံိလ်ု ဦးေမာင်ေအး)-ေဒ ေအးေအးသန်ိး၊ ဦးေအာင်သန်ိး-ေဒါက်တာ 
သက်ထားစန်ိ၊ ဦးဝင်းိင်ု(Superone)-ေဒ ြဖြဖသန်ိးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
အစ်ကို၊ အမှတ်(၂၂-ခ)၊ ဂန်ေကာ်လမ်း၊ ငါးထပ်ကီးေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
ဗဟန်းမိနယ်ေန  ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင်၏ ခင်ပွန်း၊  ဦးစိန်တင်-ေဒ နီလာ၊ 
ဦးမျိးေဇာ်၊ ဦးဝင်းလတ်စိုးတို၏ဖခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏အဘိုးသည် 
၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၃ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၉-၆-၂၀၂၀ 
(တနလ  ာေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင ်ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်
မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ဦးဟိန်းမင်းစိုး (ခ) မိုဟာမက်အီစမိုင်ဦးဟိန်းမင်းစိုး (ခ) မိုဟာမက်အီစမိုင်
Crane & Transport ServiceCrane & Transport Service

အသက် (၃၆) ှစ်အသက် (၃၆) ှစ်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ 

သပိ ံလမ်း၊ ခအံမှတ်(၄၄)ေန [ဦးကည်စုိး(ခ)မိဟုာမက်ယွူစ်]-ေဒ လှ 
ြမင့်(ခ)ေဒ ဖာတမာဘီတို၏ သား၊ ဦးြမင့်ေရ (ခ) မိုဟာမက်ူးရ်အစ  
လာမ်-ေဒ ခင်ေအးစ(ီခ)မုိင်မွန်နာဘတုိီ၏သားသမက်၊ ေဒ ေအးချိဇင် 
(အထက်တန်းေရှေန)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာငမ်ငး်ခန်စိုး(ခ) 
မိုဟိုက်ယူဒင်န်၏ ဖခင်သည် ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက် ည ၈:၄၅ နာရီတွင် 
အလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမန်ိေတာ်ခယံသွူားပါသြဖင့ ်၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက် 
နနံက် ၁၁ နာရတွီင် သန်လျင်မိ၊ ငါးပါးသခင် ဒရ်ဂါေတာ်ကဗရ်စတန်၌ 
ဂျနာဇါနမာဇ်ဝတ်ြပပီး   ဒဖနာပီးစီးပါေကာင်း   အများသိေစရန် 
အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ မချမ်း (ရမ်းဗဲ၊ ရန်ကုန်)ေဒ မချမ်း (ရမ်းဗဲ၊ ရန်ကုန်)
အသက် (၈၆) ှစ်အသက် (၈၆) ှစ်

ရခိင်ုြပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲမိေန (ဦးသာထွန်းေအာင်-ေဒ စန်ိွန်)တို၏သမီး 
ေဒ မချမ်း အသက်(၈၆)ှစ်သည်  ရန်ကုန်မိ၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ 
ဗိုလ်ဖိုးဝင်း (၂)လမ်း၊ အမှတ်(၇၃၀) ေနအိမ်၌ ၂၇-၆-၂၀၂၀  (စေနေန )  နံနက် ၂ 
နာရီတွင် (၉၆) ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းတည့် 
၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယကာကီးဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

ဦးအုန်းေရ ဦးအုန်းေရ 
အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်

ပခုက ခိုင်၊ ချိင်အုပ်စု၊ ေြမနီတွင်းေကျးရာေန (ဦးလူကိင်-
ေဒ ေထွး)တို၏ သား၊  အမှတ် (၈၃)၊  အင်းစန်ိလမ်း၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်ေန 
(ေဒ ေသာင်းကည)်၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးေကျာ်ဝင်း-ေဒ ေအးေအးသန်း၊ Capt.
ဦးေဌးက ယ်-ေဒ ေအးေအးစိုး၊ ဦးြမင့်ေဇာ(် န်ကားေရးမှး၊ ြမန်မာိုင်ငံ 
စာစစ်ဦးစီးဌာန)-ေဒ ချိချိေမာ်(အလြပ၊အထက-၃၊ဗိလ်ုတေထာင်)၊ ေဒ စန်း 
စန်းေမာ်၊ C/O ဦးဆန်းဝင်း-ေဒ ယမင်းဦးတို၏ဖခင်၊ ေြမးခုနစ်ေယာက ်
တို၏အဘိုးသည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက် နနံက် ၉ နာရတွီင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးု၌ံ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၉-၆-၂၀၂၀ရက် မွန်းလဲွ ၁နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန် 
သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် 
၁၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၃-၇-၂၀၂၀ 
(ေသာကာေန)  နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၀ နာရအီထ ိရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိ 
နယ်၊ အင်းစန်ိလမ်း၊ အမှတ်(၈၃)၊ ပထမလ ာေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက း 
တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဗိုလ်ကီးေကျာ်သူေအာင်ဗိုလ်ကီးေကျာ်သူေအာင်
အသက် (၃၅) ှစ်အသက် (၃၅) ှစ်

ကေလးမိ၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ ေတာင်ဇလပ်(၃)နယ်ေြမ ေဗေသသဒေဆးခန်း 
ေန ေဒ အိြဖ(ခ)မကီးမီး သူနာြပ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း တပ်မေတာ်ေဆး 
တက သိလ်ုအမှတ်စ်(၁၀)မှ ဗိလ်ုကီးေကျာ်သေူအာင်သည် ၂၃-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန)  
နနံက် ၅ နာရတွီင် အမှတ်(၁) တပ်မေတာ်ေဆးုခံတုင်(၁၀၀၀) မဂ  လာဒုေံဆးု၌ံ 
ကွယ်လွန်ပီး ၂၄-၆-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် မဂ  လာဒုံ 
စစ်သခ   ျိင်း၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်းှင့် ေဆးုံတက်ေနစ် ကုသေပးေသာ 
ဆရာဝန်များ၊ အဘက်ဘက်မှ ဝိင်ုးဝန်းကညူဆီေုတာင်းေပးကေသာ ဆရာေတာ်
များှင့ ်သငူယ်ချင်းအေပါင်းအသင်းများ၊ ဈာပနအခမ်းအနား၌ လုိက်ပါပုိေဆာင် 
သူများ၊ ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံး အထူးေကျးဇူးတင ်ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း 
ေြပာကားအပ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) 
နနံက် ၈ နာရမှီ ၁၀ နာရအီထ ိအမှတ်(၄၇၂)၊ ဗဟိလုမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေရ 
တွင်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေနအိမ်၌ ေအာက်ေမ့အထူး ဆုေတာင်းဝတ်ြပြပလုပ ်
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း သူငယ်ချင်း အသိမိတ်ေဆွအားလုံး အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူ ဇနီး၊ သားသမီးများ

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

ေဒ ေအးေအး (ခ) လီအေဟာင်ေဒ ေအးေအး (ခ) လီအေဟာင်
အသက် (၆၄) ှစ်အသက် (၆၄) ှစ်

၂၀-၆-၂၀၂၀ (စေနေန )တွင်  ဘဝတစ်ပါးသို  ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားေသာ  ေဒ ေအးေအး(ခ) 
လီအေဟာင် အသက်(၆၄)ှစ်၏ ၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာေန ) ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားနာေရစက်ချ
အလှတွင် တရားချးီြမင့်က ေရာက်ေပးခဲေ့သာ ဆရာေတာ်ကီးများ၊ အဘက်ဘက်မှ ဝိင်ုးဝန်းကညူလီပ်ုကိင်ု 
ေပးကေသာ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟဝန်ထမ်းအေပါင်းှင့ ်သက  န်းများ၊ လှဖွယ်ပစ ည်းများ၊ စားေသာက်ဖွယ်ရာ 
များ ေပးပိုလှဒါန်း ဒါနြပေပးပါေသာ ကုမ ဏီအသီးသီးမ ှမိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းများှင့ ်ေနစ်ေနအိမ်သို 
ဝမ်းနည်းေကကွဲေကာင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ ှစ်သိမ့်အားေပး စကားေြပာကားေပးကေသာ 
ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ၊ မတ်ိေဆသွငူယ်ချင်းများအားလည်းေကာင်း၊ ကွယ်လွန်သအူတွက် 
ဈာပနအခမ်းအနားမှ ရက်လည်ဆွမ်းေက းေနအထိ အဘက်ဘက်မှ လိုေလေသးမရှိေအာင် ေမတ ာ 
အြပည့်ြဖင့ ် စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးေသာ ဦးေတဇ (Htoo Group of Companies) ှင့် ဝန်ထမ်းများအား
လုံးကိုလည်းေကာင်း၊ အြခားေကျးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံးကို ကျန်ရစ်သူမိသားစုများမှ ေွးေထွး 
လ  က်လှဲစွာ အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးပန်းေမာင်ဦးပန်းေမာင်

အသက် (၇၄) ှစ်အသက် (၇၄) ှစ်
ဒုအေထွေထွမန်ေနဂျာ (ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့မီးရထားသည ်၂၅-၆-၂၀၂၀ 

ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရပါြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်
ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းရပါသည်။

ြမန်မာ့စိုက်ပျိးေရးရန်ကုန်တိုင်းြမန်မာ့စိုက်ပျိးေရးရန်ကုန်တိုင်း
ေြမပေဒသာဝန်ထမ်းေဟာင်းများေြမပေဒသာဝန်ထမ်းေဟာင်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးဝင်းြမင့်ေမာင် (စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)ဦးဝင်းြမင့်ေမာင ်(စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)

အသက် (၆၈) ှစ်အသက် (၆၈) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၆၆)၊ က န်းေရ မိင်လမ်း၊ သုဝဏ ေန  

ဦးဝင်းြမင့်ေမာင ် (စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)သည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ 
(စေနေန ) မွန်းလဲွ ၁၂:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရိှရ 
ပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါေကာင်း။

ဦးဝင်းေမာ်-ေဒ ခင်ခင်ေလးဦးဝင်းေမာ-်ေဒ ခင်ခင်ေလး
MRTV-4, Channel 7 MRTV-4, Channel 7 

Forever Group မိသားစုForever Group မိသားစု

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

ေဒ ကည်ကည်ြမ (Pansy Ohn)ေဒ ကည်ကည်ြမ (Pansy Ohn)
အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်

(ဦးဘအန်ုး-ေဒ အန်ုးလ  င်)တို၏သမီး၊ (ဗိလ်ုမှးကီးကည်ေမာင်-ငမ်ိး)၏ 
ဇနီး၊ (၄၀၃)၊ (၁၄)လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန ဒဗုိလ်ုမှးကီး 
ေဒ သန်းဦးလွင် (ငိမ်း)-ဗိုလ်မှးကီးခင်ေဇာ ်(ငိမ်း)၊ ေဒ ခိုင်ကည်လွင ်(USA)၊ 
ဦးေအာင်ေအာင်(ဆသရ-ငိမ်း)-ေဒ ွယ်နီစိုး၊ ဦးကည်ေမာ်၊ ေဒ ေမမိုးကည်-
(ဦးေအာင်မျိးတင့)်တို၏မခိင်၊ ေြမး ၁၄ ေယာက်တို၏အဘွား၊ ြမစ်ေြခာက်ေယာက် 
တို၏ဘွားဘွားကီး ေဒ ကည်ကည်ြမသည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန ) မွန်းလွဲ 
၁:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သ၏ူဆ အရ ယင်းေနတွင်ပင် 
ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆမွျိး 
မိတ်သဂ  ဟများကိ ုအသိေပးအပ်ပါသည်။                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇွန်  ၂၈၊   ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး
ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့ ်ိုင်ငံေရးပါတီများေတွဆုံပွ ဲကျင်းပ

ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၁၂ စာမျက်ှာ »  ၁၅

စာမျက်ှာ »  ၈

စာမျက်ှာ »  ၆

ြမန်မာိုင်ငံ၏
ရင်းှီးြမပ်ှံမ    

ဥပေဒများ အပိုင်း(၂) 

အေဟာင်းထက ်

ေကာင်းလာတ့ဲအသစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၇
မေလးရှားိုင်ငံတွင်ေရာက်ရှိေနပီး ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်ရန်အခက်အခဲကံေတွေနရသည့ ်ြမန်မာိုင်ငံသား ၁၅၀ ှင့် မေလးရှားိုင်င ံSelangor 
ြပည်နယ်  Klang  ေဒသရှိ Peck ChewPilling (M) SdnBhd  ကုမ ဏီ၏  ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းခွင်၌  အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန ် ေစလ တ်ထားပီး 
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို ဝင်ေရာက်ိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲအခက်အခဲကံေတွေနရသည့် ြမန်မာအလုပ်သမား ၁၉ ဦး စုစုေပါင်း ၁၆၉ ဦးအား   ြမန်မာ 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလေကာင်း(MAI)ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့ရာ ယေနညေနပိုင်းတွင ်ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ ်
သို အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ြပန်လည်ေရာက်ရှိကသည်။                                                                               စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို  

မေလးရှားိုင်ငံမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည့ ်ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ေတွရစ်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌ အခက်အခဲ ကံေတွေနရသည့်
ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ပ မအကိမ် ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့

ချင်းေရ ေဟာ်    ဇွန်   ၂၇
ချင်းေရ ေဟာ် ြမန်မာ-တတ်ု ှစ်ိင်ုငနံယ်စပ်ဂတ်ိမှ ဝင်ေရာက်လာေသာ ြမန်မာုိင်ငံသား ေနရပ် 
ြပန်ြပည်သူများကုိ  ေလာက်ကုိင်မိနယ် ချင်းေရ ေဟာ်မိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
ကသုေရးလပ်ုငန်းေကာ်မတကီ ယမန်ေနတွင် ၁၀၁ ဦးှင့ ် ယေနတွင် ၁၁ ဦး စစုေုပါင်း ေနရပ်ြပန် 
ြပည်သ ူ၁၁၂  ဦးအား လား  းမိသို လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည်။

ယေန  လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည် ့ေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ၁၁ ဦးတွင် အမျိးသားေလးဦး၊ 
အမျိးသမီး ခုနစ်ဦးတုိြဖစ်ပီး  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးမှ တစ်ဦး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးမှ တစ်ဦး၊ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမ ှှစ်ဦး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးမ ှတစ်ဦး၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးမ ှသုံးဦး 
ှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးမ ှသုံးဦးတိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ယမန်ေနတွင် ဝင်ေရာက်လာသည် ့ေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ၁၀၁ ဦးတိုမှာ အမျိးသား ၅၂ ဦး၊ 
အမျိးသမီး ၄၉ ဦးတုိြဖစ်ပီး မ ေလးတုိင်းေဒသကီးမှ သုံးဦး၊   စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးမှ ရှစ်ဦး၊ 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးမ ှသုံးဦး၊   မေကွးတိုင်းေဒသကီးမ ှ   ခုနစ်ဦး၊ ရှမ်းြပည်နယ်မ ှ၇၃ ဦးှင့် 
ေနြပည်ေတာ်မှ ခုနစ်ဦးတိုြဖစ်သည်။

ချင်းေရ ေဟာ်မိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီမ ှ
သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များသို လ ဲေြပာင်းပုိေဆာင်ေပးခ့ဲသည့်  ေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ
များမှာ  ဧပီ ၃၀ ရက်မှ ယေနအထိ အမျိးသား ၆၇၇၉ ဦးှင့် အမျိးသမီး ၅၄၀၇ ဦး စုစုေပါင်း 
၁၂၁၈၆ ဦးတိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                                    ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

ချင်းေရ ေဟာ်မိမှ ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ ၁၁၂ ဦးအား
သက်ဆိုင်ရာေဒသများသို လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    ဦးလှသိန်း  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့ ်ိုင်ငံေရးပါတီများ ေတွဆုံပွဲအခမ်းအနားတွင ်အမှာစကား ေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၇
အဂ  လန် FA Cup ကွာတားဖိုင်နယ ်ပွဲစ်များအြဖစ ်ဇွန် ၂၈ ရက် 
ညေန ၆ နာရီခဲွတွင် ယှ်ပိင်ကမည့် Sheffield Utd အသင်းှင့် 
Arsenal အသင်းတို၏  ပွဲစ်များကို MRTV Sports Channel 
တွင် လည်းေကာင်း၊ ဇွန်၂၈ ရက် ည ၉ နာရခဲွီတွင် ယှ်ပိင်ကမည့ ်
Leicester City အသင်းှင့်  Chelsea  အသင်းတို၏ ပွဲစ်ှင့် 
ဇွန် ၂၉ ရက် နံနက် ၀၀ နာရီတွင် ယှ်ပိင်ကမည့ ်Manchester 
City အသင်းှင့် Newcastle အသင်းတို၏ ပွဲစ်များကို MRTV 
ှင့ ်MRTV Sports Channel တိုတွင်   ထတ်ုလ င့ြ်ပသသွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း သိရသည်။                                              သတင်းစ်

FA Cup ကွာတားဖိုင်နယ် ပွဲစ်များ
တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်မည်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၇
၂၀၂၀   ြပည့်ှစ်     အေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ
ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး  ြပည်ေထာင်စု 
ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား 
ေတွဆုပဲွံကိ ုယေန  နနံက် ၉ နာရတွီင် ရန်ကန်ု 
မိရှ ိMelia ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်
အခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်ဥက      ဦးလှသိန်း၊ ေကာ်မရှင်အဖွဲ 
ဝင်များ၊ ေကာ်မရှင်ုံးှင့ ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 
ကီး  ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွမှ တာဝန် 
ရှိသူများ၊   ိုင်ငံေရးပါတ ီ၈၁ ပါတီမှ တာဝန်ရှိ 
သမူျားှင့ ်   ဖတ်ိကားထားသမူျား တက်ေရာက် 
ခဲ့ကသည်။

ေတွဆံုပဲွတွင် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ 
ေကာ်မရှင်ဥက   က    ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်
တတယိအကမ်ိ လ တ်ေတာ်သက်တမ်းအတွက် 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေမာင်ေမာင်တာှင့် ုပ်ရှင်စကားဝုိင်း COVID-19 ေရာဂါ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့် 

ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ဘဂ  လားေဒ့ရ ၌   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ  ၁၃၄၀၀၀   နီးပါးှင့် 
ေသဆုံးသူ ၁၇၀၀ နီးပါးရှိ



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀(တနဂ  ေွေန )ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀(တနဂ  ေွေန )

သီေပါမိမှ 
ဘုရားအင်းဆန်ေခ 

ှီးဘုရားဆင်းတုေတာ်ကီး

သီေပါကိုလတ်

ေရှးအခါက ယခုသီေပါမတုိင်မီ အုန်းေပါင်မိဟု တည်ရိှလာခ့ဲသည်။ ရှမ်းသမုိင်း (ြမန်မာ့သမုိင်း)
တို၌ ထင်ရှားခဲဖ့ူးသည်။ အင်းဝအမတ်မင်းကီးရန်ေနာင်ပင့်ချ၍ီ      အင်းဝ၌    ဘရုင်ြဖစ်ခဲဖ့ူးေသာ 
စဝ်ခွန်မ  င်းေခ  စဝ်ခုန်မ  င်းမှာ ဤအုန်းေပါင်ြပည ်အုန်းေပါင်မိမ ှြဖစ်ေပသည်။ 

ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၀၇၆ ခုှစ် ေစာ်ဘွား 
ကီး စဝ်ဥက ာ ေဇယျလက်ထက ်ေရာက်ေသာ 
အခါ အုန်းေပါင်၌ မိုးေခါင်ပီး ကပ်ေရာဂါများ 
ကျေရာက်ခ့ဲရသည်။ ထုိေကာင့် ေစာ်ဘွားကီး 
သည် အုန်းေပါင်မိကုိ စွန်ခွာပီးလ င် ယင်း၏ 
အေရှေြမာက်ယွန်းယွန်းသို   မိသစ်ေြပာင်း 
တည်ခဲ့ေလသည်။

အုန်းေပါင်ဆွတ်ေပါ့
ထိုမိသစ်ကိ ု   နမ့်ေပါ့ေချာင်းပါးစပ်ဝ၌ 

တည်ထားေသာေကာင့် အုန်းေပါင်ဆွတ်ေပါ့ 
သိုမဟုတ် အုန်းေပါင်ဆီေပါ့ဟု ေခ တွင်လာခဲ့ 
ရာမှ ြမန်မာလို အုန်းေပါင်သီေပါ။    ေနာင်၌ 
ဆွတ်ေပါ၊့ ဆေီပါ၊့ သေီပါဟ ုအဆင့်ဆင့်ေခ ဆိ ု

ခဲ့ကသည်ဟုဆိုကသည်။ အဆိုပါအုန်းေပါင် 
သေီပါမိသစ်မှ အခွန်အေကာက် လက်ေဆာင် 
ပ  ာများစားခဲရ့၍လည်း မင်းတန်ုးမင်းဘရုင် 
၏ သားေတာ်ငယ်မှာ သီေပါမင်းသား၊ သီေပါ 
ဘုရင်ဟ ုေခ ဆိုခဲ့ကြခင်းြဖစ်သည်။

တစ်နည်းအားြဖင့်   အုန်းေပါင်သီေပါ 
ေြမာက်မိဟလုည်း ေခ ခဲ့ကေသာ ယခေုနရာ 
၌ ေစတီပုထိုးများှင် ့ဘုရားုပ်တုေတာ်ကီး 
များလည်း   တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကသည်။ 
ယ်ေကျးမ လက်ရာေြမာက်   ပ်ုတေုတာ်များ 
ကိလုည်း တည်ထားခဲ့ကသည်။ အထူးလက်ရာ 
ေြမာက ်ဗုဒ ဆင်းတုေတာ်တစ်ဆူမှာ   ဘုရား 
အင်းဆန်ဟု ရှမ်းဘာသာစကားြဖင် ့သမုတ်ခဲ့ 

ေသာ     ီှးဘုရားဆင်းတုေတာ်ကီးြဖစ်သည်။ 
ယေနတိင်ု မဟာနန်ဒကန်သာေကျာင်းတိက်ု၌ 
သီတင်းသုံးစံပယ်လျက်ရှိပီး     ကိုဗစ်- ၁၉ 
ကပ်ေရာဂါမြဖစ်ပွားမီက  ြပည်တွင်း ြပည်ပ 
ဧည့်သည်များ လာေရာက်ကည်ညိစရာ ြဖစ်ခဲ ့
သည်။ ှီးဘုရားဆင်းတုေတာ်ကီး၏ သမိုင်း 
အကျ်းမှာ ဤသိုြဖစ်သည်။

ေရှးက    ကန်သာ၊  ဘ  ာ၊  မတ ရာ၊ 
ကိုးေတာင်ေကျာင်းတိုက်ဟူ၍ ေကျာင်းတိုက ်
ေလးတိုက်ကိ ု  တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး  ယခုတိုင် 
တည်ရှိသည်။

ေဆာက်လုပ်လှဒါန်း
မဟာန ာကန်သာေကျာင်းတုိက်မှာ သီေပါ 

မိအနီး ရာသစ်တိက်ုနယ်ေကျာင်းစေုကျးရာ၌ 
တည်ရိှသည်။ မဟာနန်ဒကန်သာေကျာင်းေတာ် 
ကီးကိ ုအလှဒါယကာ ဦးခွန်ေခွးပှုင့်ဇနီးတိုက 
ြမန်မာသက ရာဇ်  ၁၂၁၀ ြပည့်ှစ်  (ခရစ်ှစ် 
၁၈၄၈)တွင်    ေဆာက်လုပ်လှဒါန်းခဲ့သည်။ 
ထိစု်က ဦးခွန်ေခွးသည် သေီပါေစာ်ဘွားကီး၏ 
ဝန်ကီးတစ်ပါးြဖစ်သည်။

ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းတုိက်ကုိ က န်းတုိင် 
ေပါင်း ၁၄၇ တိုင်ြဖင် ့        ေဆာက်လုပ်ခဲ့ပီး 
က န်းတုိင်ကီးတစ်တုိင်လ င် သံုးေပပတ်လည် 
ရိှသည်။ ေကျာင်းေတာ်ကီးကိ ုသေံချာင်းမပါဘ ဲ
က န်းသားစိုများကိသုာ အသုံးြပတည်ေဆာက် 
ထားသည်။ ေကျာင်းေတာ်ကီး၏ အလျားမှာ 
၁၀၈ ေပခွဲှင့် အနံ ၅၇ ေပခွဲရှိသည်။   ၁၂၅၃ 
ခုှစ်တွင်   ေကျာင်းဒါယကာ   ဦးခင်ေက က 
ြပန်လည်ြပြပင်မွမ်းမံခဲ့သည်။

ှီးဘုရားကီး
ထိုေကျာင်းေတာ်ကီးေပ ၌ တည်ထား 

ေသာ ီှးဘရုားကီးကိ ုခန်းမကီးထတွဲင်အေရှ 
ဘက်သို မျက်ှာေတာ်မလူျက် ကည်ညိဖွယ်ရာ 
ဖူးေတွုိင်သည်။ eာဏ်ေတာ်မှာ ရှစ်ေပအြမင့် 
ရှိပီး ပခုံးေတာ်တစ်ဖက်စီမှာ အလျား ှစ်ေပ 

စရိှီသည်။ နားရက်ေတာ်တစ်ဖက်စသီည် ၁ ေပ 
၆ လက်မစရိှီသည်။    လက်ဝဘဲက်ဒူးေတာ်ှင့် 
လက်ယာဘက် ဒူးေတာ်အကွာအေဝးမှာ ၆ ေပ 
၄ လက်မ  အလျားရှိသည်။  ှီးဘုရားဆင်းတ ု
ေတာ်ကီးကို ှီးေကျာင်းေဆာင်အလှရှင်များ 
ြဖစ်ကသည့် ဦးခွန်ေခွးပုှင့် ဇနီးတုိက သက ရာဇ် 
၁၂၃၀ ြပည့်ှစ်တွင်  ေစာ်ဘွားကီး စဝ်ကာခုိင် 
၏ လက်ထက်၌ ရက်လုပ်လှဒါန်းခဲ့သည်။

ဦးခွန်ေခွးပုသည် ကျိင်းတုံမိတွင ်သူ၏ 
ေဆွေတာ်မျိးေတာ် ကျိင်းတုံေစာ်ဘွားကီးက 
ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းတစ်ေကျာင်း၌ ီှးဘုရား 
တစ်ဆူ  ရက်လုပ်လှဒါန်းသည်ကို ေတွြမင ်
ဖူးေြမာ်ခဲ့ရသည်။ ထိုေကာင် ့ကျိင်းတုံဘုရား 
ေကျာင်းမ ှ  စံပယ်ေနေသာ   ဆင်းတုပုံစံမျိး 
အလားတ ူတည်ေဆာက်လှဒါန်းလိသုည့်ဆ  
ရှိခဲ့၍လည်း ယခုကဲ့သို ရက်လုပ်လှဒါန်းြခင်း 
ြဖစ်သည်။   ထိုှစ်အတွင်းမှာပင်  ဦးေခွှင့် 
ဦးအိုတို ဒါယကာှစ်ဦးသည်  ပို၍ငယ်ေသာ 
ှီးဘုရားုပ်ပွားေတာ်ှစ်ဆူကုိလည်း ရက်လုပ် 
လှဒါန်းခဲ့ကသည်။       ထိုeာဏ်ေတာ်ထက် 
ပိငုယ်ေသာ ဆင်းတေုတာ်ှစ်ဆမှူာ ေနာင်တွင် 
ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။

ဆန်ကရက်လုပ်သည်
ှီးဘုရားဆင်းတုေတာ်ကီးကိ ု      ရှမ်း 

ဘာသာစကားြဖင့်    “ဘုရားအင်းဆန်”ဟု 
ေခ တွင်ကသည်။ ဘရုားအင်းဆန်ဆိသုည်မှာ 
ဘုရားက ဘုရားရှင်ြဖစ်ပီး   အင်းဆိုသည်မှာ 
သိကားမင်းြဖစ်သည်။ သိကားမင်းက ကညူီပီး 
ရက်လုပ်ေပးေသာဘုရားဟ ု    အဓိပ ာယ်ရရှိ 
သည်။  ဗုဒ ဘာသာဝင်  ရှမ်းလူမျိးများသည်
ေလာကေီလာကတု ရာှစ်ြဖာေသာ အကျိးထူး 
ေပးပီး လူရာနတ်ြပည်နိဗ ာန်ချမ်းသာကို ရရှိ 
ိုင်သည်ဟု ယုံကည်ခဲ့ကသည်။    ှီးဘုရား 
ပ်ုပွားေတာ်ကီးအား ကာရှည်စွာ အာုစံူးစိက်ု 
၍ ဖူးေြမာ်လ င် ပံးေတာ်မူေသာပံုစံကုိ  ေတွရိှ 

ဖူးြမင်ရသည်ဟုလည်း     ယုံကည်ကသည်။ 
လွန်ခ့ဲသည့်ှစ်အတွင်းက ေရှးေဟာင်းသုေတ 
သနအဖဲွက လာေရာက်ေလလ့ာစစ်ေဆးခဲ့က 
သည်။   ပုဂံေခတ်ှင့်  အင်းဝေခတ်အတွင်းက
အပုညာလက်ရာများှင့်    ဆင်တေူကာင်းှင့် 
မုရံာမိနယ် ေကျာက်ကာရာမှ လက်မ ပညာရှင် 
များက        ရက်လုပ်ြခင်းြဖစ်ဟန်ရှိေကာင်း 
မှတ်ချက်ြပခဲ့ကသည်။

ယခအုခါ ေကျာင်းတိက်ုကီး၏ပတ်လည် 
ေကျာင်းဝင်းထ၌ဲ ေရှးေဟာင်းေစတပီထုိုးများ၊ 
ဇရပ်များှင့် ဓမ ရိပ်သာများလည်းရိှေနသည်။ 
ေကျာင်းထိင်ုဆရာေတာ်ကီး၏ ခွင့်ြပသေဘာ 
တူညီချက်အရ   ေကျာင်းှင့ ် ပတ်သက်ေသာ 
ေဝယျာဝစ အရပ်ရပ်ကိ ု     ဇာတ်စုရပ်ကွက်မ ှ
ပဂု ိလ်များှင့် ေကျာင်းအကျိးေဆာင်ေကာ်မတ ီ
တစ်ရပ် ဖွဲစည်းပီး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 
ှစ်စ်   ဘာသာ  သာသနာေရးှင့်  သက်ဆုိင် 
ေသာ       ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းများကိ ု  မြပတ် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိကသည်။

- သ  ကန်ကာလပိတ်ရက်ှင့် ေကျာင်းပိတ် 
ရက်များအတွင်း ၁ဝ ရက် မုိးကုတ်ဝိပဿနာ 
တရားစခန်းဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ 

- ကဆုန် သိုမဟုတ်    နယုန်လအတွင်း 
အခါအားေလျာ်စွာ      အသံမစဲမဟာပ  ာန်း 
ရတ်ဆိုပူေဇာ်ပွဲကိ ုငါးရက်တိုင်ကျင်းပြခင်း၊

- ေွရာသီေကျာင်းပိတ်ရက်များတွင် ဗုဒ  
ဘာသာ ယ်ေကျးလမိ ာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် 
၍ သင်ကားပိုချြခင်း၊

- ဝါေခါင်လကွယ်ေနတွင် ဘုရားဆွမ်းေတာ် 
ကီး ကပ်လှပူေဇာ်ပွ ဲအလှှင့် ေတာ်သလင်း 
လဆန်း ၁ ရက်ေန၌ မိနယ်သံဃနာယကဆ
ရာေတာ်ကီးများှင့်အနီးအပါးရှိ  သံဃာ 
ေတာ်များအား ဆွမ်းလုပ်ေက းြခင်း၊

- ဝါတွင်းကာလများတွင်    ေကျာင်း၌    
ညအပ်ိညေန    ဥပသ်ုသတီင်း ေဆာက်တည်ပီး 
ေနထိုင်ကသူများကို   ပါရမီဆွမ်းအာဟာရ  
ေဘာဇ်များြဖင့်  တည်ခင်းေက းေမွးကုသုိလ် 
ြပြခင်းတိုကို ှစ်စ်မပျက်ေဆာင်ရက်လျက ်
ရှိကသည်ဟ ုေဖာ်ြပထားရှိသည်။

သိုြဖစ်၍ စတ်ိဝင်စားဖွယ်ရာ သေီပါမိသို 
တစ်ခါတစ်ေခါက် ေလ့လာေရးခရီးေရာက်ရှိခဲ့ 
ပါက ရှမ်းတိင်ုးရင်းသားတို၏ ဘရုားအင်းဆန် 
ေခ     ှစ်ေပါင်း  ၁၀၀ ေကျာ်သက်တမ်းရှိ 
ှီးဘုရားဆင်းတုေတာ်ကီးကိုလည်း ဖူးေြမာ ်
ကည်ညိိုင်ကရန ်        ေရးသားလိုက်ရပါ 
သည်။       ။

ှီးဘုရားဆင်းတုေတာ်ကီးကို  ရှမ်းဘာသာစကားြဖင့်  “ဘုရားအင်းဆန်”ဟု 
ေခ တွင်ကသည်။ ဘုရားအင်းဆန် ဆိုသည်မှာ ဘုရားက  ဘုရားရှင်ြဖစ်ပီး   
အင်းဆိုသည်မှာ သိကားမင်းြဖစ်သည်။ သိကားမင်းက ကူညီပီး ရက်လုပ် 
ေပးေသာဘုရားဟု အဓိပ ာယ်ရရှိသည်။ ဗုဒ ဘာသာဝင် ရှမ်းလူမျိးများသည် 
ေလာကီ ေလာကုတ ရာှစ်ြဖာေသာ  အကျိးထူးေပးပီး   လူရာနတ်ြပည် 
နိဗ ာန်ချမ်းသာကို ရရှိိုင်သည်ဟု ယုံကည်ခဲ့က



ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀(တနဂ  ေွေန )

စာေရးဆရာြမင့်စိုးလ  င် ဘာသာြပန်ဆိုေရးသားထားသည့ ်ရာဘင်ြဒာနသ်တဂိုး၏ ဆန်းစေသာ်တာ 

ကဗျာစုစာအုပ်တွင ်ကေလးများ၏ စိတ်ေနစိတ်ထား၊  အေတွးအေခ ၊  ဘဝေနထိုင်နည်းများအြပင ်

သားသမီးှင့ ်မိဘကားေှာင်ဖွဲထားသည့ ်သံေယာဇ်များကို ေဖာ်ကျးေရးဖွဲထားရာ ယခုတစ်ပတ် 

တွင် “ပန်းေကျာင်း”ကဗျာကို အထူးအစီအစ်တစ်ရပ် ကေလးသူငယ်များ ဗဟုသုတတိုးပွားေစရန ်

ရည်ရယ်၍ တိုင်းရင်းသားေရးရာက  မှ ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်-

When storm-clouds rumble in the When storm-clouds rumble in the 

skysky

and June showers come down,and June showers come down,

The moist east wind comesThe moist east wind comes

marching over the heathmarching over the heath

to blow its bagpipesto blow its bagpipes

among the bamboos.among the bamboos.

Then crowds of flowersThen crowds of flowers

come out of a sudden,come out of a sudden,

from nobody knows where,from nobody knows where,

and dance upon the grassand dance upon the grass

in wild glee.in wild glee.

Mother,I really thinkMother,I really think

the flowers go to school underground.the flowers go to school underground.

They do their lessonsThey do their lessons

with doors shut,with doors shut,

and if they want to come out to playand if they want to come out to play

 before it is time, before it is time,

their master makes them stand in their master makes them stand in 

a corner.a corner.

When the rain comesWhen the rain comes

they have their holidays.they have their holidays.

Branches clash together in the Branches clash together in the 

forest,forest,

and the leaves rustle in the waild and the leaves rustle in the waild 

wind,wind,

the thunder-clouds clap their giant the thunder-clouds clap their giant 

handshands

and the flower childrenand the flower children

rush out in dress of pinkrush out in dress of pink

and yellow and white.and yellow and white.

Do you know,mother,Do you know,mother,

their home is in the sky,their home is in the sky,

where the stars are.where the stars are.

Haven't you seenHaven't you seen

how eager they are to get there?how eager they are to get there?

Don't you knowDon't you know

why they are in such a hurry?why they are in such a hurry?

Of course, I can guess to whom they Of course, I can guess to whom they 

raise their arms:raise their arms:

they have their mother they have their mother 

as I have my own.as I have my own.
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တိမ်မုန်တိုင်းေတွက 

မိုးေပ မှာ ဂိးဂိမ့်သံေပးလို

နယုန်မိုးေသးရာတဲ့အခါ

အေရှေလစိုက ဝါးုံေတာထဲမှာ

စစ်ချပီေလွမ တ်ရေအာင်

ဗျိက်ေတာေပ  ြဖတ်ေကျာ်ချတီက်လာတယ်။

အဲဒီေနာက်ေတာ့ ြဗန်းခနဲ

ဘယ်ကလာမှန်း ဘယ်သူမှမသိတဲ့

ပန်းကေလးေတွ အံုနဲကျင်းနဲ ထွက်လာကပီး

ြမက်ခင်းေပ  အူးအမူး ြမးထူးကခုန်ကတယ်။

ေမေမရယ်....

ပန်းေတဟွာ ေြမေအာက်မှာေကျာင်းတက်ကတယ်လို

က န်ေတာ် တကယ်ယုံတယ်။

တခါးေတွပိတ်ပီး သူတိုေကျာင်းစာေတွလုပ်ရတယ်။

အချနိ်မဟုတ် အြပင်ထွက်ေဆာ့ရင် သူတိုဆရာက 

ေထာင့်မှာ မတ်တတ်ရပ်ခိုင်းပီး ဒဏ်ေပးတယ်။

မိုးကျလာရင် သူတိုေကျာင်းပိတ်တယ်။

ေတာထဲမှာ သစ်ကိုင်းေတွက အချင်းချင်း

တိုးကတိုက်က-

သစ်ရက်ေတွက ေလေမ ေတာ့ တရှဲရှဲြမည်က-

မိုးကိးတိမ်တိုက်ေတွက 

ဘီလူးလက်ေတွနဲ လက်ခုပ်တီးကတယ်။

ပန်းသူငယ်ေလးေတွလည်း

ြဖြဖဝါဝါနီတျာတျာအဝတ်အစားေတွနဲ

အေြပးအလ ားထွက်လာကတယ်။

သူတိုအိမ်ေတွက 

ကယ်ေတွရှိရာ မိုးေပ မှာဆိုတာ ေမေမသိရဲလား။

သူတို

အဲဒကီိဘုယ်ေလာက်သွားချင်စတ်ိသန်ေနတယ်ဆိတုာ

ေမေမ မေတွဘူးလား။

သူတို

ဘာြပလိုဒါေလာက်ေရးကီးသုတ်ပျာြဖစ်ေနတယ်

ဆိုတာ

ေမေမ မသိဘူးလား။

သတူို ဘယ်သူဆလီက်တဆနဆ်န ်ြဖစ်ေနတယ်ဆိတုာ 

က န်ေတာ့်အထင်ေြပာရရင်ေတာ့

သားမှာအေမရှိသလို သူတိုမှာလည်း 

သားလိုပဲ အေမရိှလိုြဖစ်မှာေပါ့။     ။

ပန်းေကျာင်း

ြမင့်စိုးလ  င် (ြမန်မာြပန်)

စံလွင်(ငါးဦးစီး)

အိအိမွန်(ေကးမု)ံ

အချ်သီးများကိ ုငါးပခိျက်ချက်ရာ၌  သရက်သီး၊ မရမ်းသီး 
များကိ ုအသမိျားကေသာ်လည်း သစ်တိသုီး ငါးပခိျက်ကိမု ူ

သိရှိသူနည်းကလိမ့်မည ် ထင်ပါသည်။  ထားဝယ်ေဒသ၌ 
သစ်တိသုီးကိ ုငါးစင်ိင်ုးှင့ခ်ျက်သည့ ်ေဒသဟင်းလျာကဲသ့ို 
မွန်ြပည်နယ်၌ သစ်တိုသီးကို ဝက်သားှင့်ချက်ကသလို 

အသားှင့်မေရာဘဲ သူချည်းသက်သက်လည်း ငပိချက ်
ချက်ကေသးသည်။

သစ်တိုသီး၏အချ်အရသာ၌   အဖန်ဓာတ်စွက်ေန 

သည့်အတွက်     အချ်မစူးပါ။    ထုိေကာင့်    သစ်တုိသီး၌ 

အြခားအချ်သီးှင့်မတူသည့် ကဲွြပားေသာအချ်အရသာ 

ရှိေလသည်။ မွန်ြပည်နယ်၌  သစ်တိုသီးကို  သရက်သီး၊ 
မရမ်းသီးများက့ဲသုိ အချ်စိမ်ပီး အတုိအြမပ်အြဖစ်လည်း 

စားကပါေသးသည်။ ထုိင်း၊ ကေမ ာဒီးယားှင့် လာအုိုိင်ငံ 
များ၌ သစ်တိသုီးကိ ုအခံွခွာဓားမ န်းပီး ငတ်ုသီးမ န်လူးကာ 

အချ်ေပါင်းအြဖစ်ေရာင်းကသည်ကိ ုေတွဖူးသည်။

သစ်တိသုီးကိ ု ငါးပခိျက် ချက်မည်ဆိပုါက  အေပ ယ ံ

အခွံပါးကို ာပီး    အတွင်းရှိအမ ာများကို   ထုတ်ပစ်ပါ။ 
ထိုေနာက် အခံွသားကိစုတ်ိပိင်ုးကာ ဆု၌ံညက်ညက်ေထာင်း 

ပါ။ ကတ်ိစက်ြဖင့လ်ည်း ကတ်ိိင်ုပါသည်။ ပီးက မ င်ငါးပ ိ
ကိ ုေရေဖျာ်ပီး ငတ်ုသီးစမ်ိးေတာင့မ်ျားကိ ုထက်ြခမ်းြခမ်း 
ထားပါ။

အားလုံးအသင့်ြဖစ်က ဆီအိုး၌  ငုတ်၊  ကက်သွန်၊ 

ြဖ၊ နီ ေထာင်းပီးသားအေရာကိ ု  ဆီသတ်ပါ။  အှစ်များ 

ေရ ေရာင်သန်းလာပါက သစ်တိုသီးေထာင်းထည့်ပီး အှံ 
ေမ ကာ မ င်ငါးပအိေရေဖျာ်ကိ ုေလာင်းထည့က်ာ အဖုံးအပ်ု 

ချက်ပါ။ ဟင်းအိုးဆြီပန်လာပါက အဖုံးဖွင့ ်အချိ၊အငန်ြမည်း 

ကာ ပုစွန်ေြခာက်မ န်များထည့်၍ သစ်တုိသီးများ  ူးအိေန 
ေအာင်  ချက်ပါ။   ဟင်းဆီြပန်လာပါက   ထက်ြခမ်းြခမ်း 

ထားေသာ ငတ်ုသီးစမ်ိးများ အပ်ုကာ အံှေမ ပီး  ဖိမှုချပီး 
သုံးေဆာင်ပါေလ။ ထူးြခားေသာ အချ်အရသာစပ်သည့် 

သစ်တိုသီးငပိချက်က ြမည်းစမ်းသူတိုင်းခံတွင်းေတွကာ

ှလုံးေမွသွားကမည်မှာ ေသချာပါသည်။

မွန်ဟင်းလျာ သစ်တိုသီးငါးပိချက်

ေနစ်ချက်ြပတ်စားေသာက်ေနတဲဟ့င်းလျာေတကွိ ုငီးေငွ 
ေနပီဆိုရင်ေတာ့     အေြပာင်းအလဲြဖစ်ေစဖို       ကချင် 

တုိင်းရင်းသားုိးရာဟင်းလျာအမည်တစ်မျိးကုိ  မတ်ိဆက် 

ချင်ပါတယ်။ ဒီဟင်းလျာကေတာ့ အိမ်ရှင်မေတွအတွက ်
အဖိုး န်းသက်သာပီး မိသားစုေတွအတွက ်ခံတွင်းေတွ၊ 

ထမင်းလည်း   မိန်ေစမယ့်     ကချင်ခရမ်းသီးေထာင်း 
ဟင်းလျာပ ဲြဖစ်ပါတယ်။

ခရမ်းသီးေထာင်းရန်လိုအပ်တဲ့အရာေတွကေတာ-့

- ခရမ်းသီးအေနေတာ်တစ်လုံး

- ကက်သွန်ြဖ ငါးတက်
- ငုတ်သီးစိမ်း (လိုသလိုထည့်ိုင)်

- ပဲပုပ်မ န်  (အနည်းငယ်)
- ပင်စိမ်းရက ်(အနည်းငယ်)

- ကက်သားမ န်  (သင့်ုံ)

- သံပရာသီးတစ်စိတ ်

စတာေတွပဲြဖစ်ပါတယ်။    ဦးစွာခရမ်းသီးကိ ု  မီးဖုတ်ပီး 
အေအးခကံာ  အခံွ ာထားပါ။ ကက်သွန်ြဖ၊ ငတ်ုသီးစမ်ိး၊ 
ပဲပုပ်မ န်ှင့်   ပင်စိမ်းရက်တုိကုိေရာပီး      ေထာင်းထားပါ။ 
ပီးရင် အခံွ ာထားသည့်  ခရမ်းသီးမီးဖတ်ုကိ ု  ထည့်ေထာင်း 
ပါ။  အရသာအတွက်   ကက်သားမ န်သင့်တင့်ုံေလးှင် ့

သံပရာသီးတစ်စိတ်ညစ်၍   ေရာသမေထာင်းပီး   အေပါ့ 
အငန်ြမည်းပါ။  ဒါဆိုရင်  လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်စားိုင်ပီး 

အရသာရှိတဲ့    ကချင်ခရမ်းသီးေထာင်း    ဟင်းတစ်မည ်

အြဖစ် သုံးေဆာင်ိင်ုပါပ။ီ ကချင်တိင်ုးရင်းသား အစားအစာ 
ဟင်းလျာေတွများစွာထဲက      ဒီခရမ်းသီးေထာင်းဟင်း 

တစ်ခွက်ကုိေတာ့     စားြဖစ်ေအာင်         စားလုိက်ကပါလုိ 

တိုက်တွန်းရင်း တင်ြပလိုက်ပါတယ်။         ။

ကချင်ိုးရာအစားအစာ ခရမ်းသီးေထာင်း

ဓာတ်ပုံအား ေရ ိုးရာဆိုင်မ ှကူညီပံ့ပိုးသည်။



ဇွန်    ၂၈၊  ၂၀၂၀(တနဂ  ေွေန )

နာဂကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ နန်းယွန်းမိနယ် ဒုဟံီးမိ 

ေချာင်းဆုံ-ကကီးချမ်းြမေကျးရာကား ေပ ၁၈၀ ှစ်လ ာ 

တစ်ထပ်၊ အကျယ် ၁၄ ေပရိှေသာ ေဘလီတံတားကုိ  စတုတ  

အကိမ် အိ ယိုိင်ငံအေထာက်အပ့ံြဖင့် ေငွကျပ် ၄၅၁ ဒသမ 

၃၈၁ သန်းြဖင့် တည်ေဆာက်လျက်ရိှေကာင်း နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဖံွဖိးမ ကီးကပ်ေရး 

ုံးမှ သိရသည်။ 

 ေချာင်းဆုံ-ကကီးချမ်းြမေကျးရာ ေဘလီတံတား 

တည်ေဆာက်မ အေနြဖင့် ၅၅ ရာခိုင် န်း ပီးစီးေနပီြဖစ ်

သည်။   လုပ်ငန်းအားလုံး  ရာ န်းြပည့်ပီးစီးပါက ယင်း 

တတံားကိ ု  ချန်ဖန်းအပ်ုစ၊ု ကကီးချမ်းြမအပ်ုစ၊ု ဟေဟာင် 

အုပ်စု၊ ေကာ်လန်းအုပ်စု၊ ဟခ န်းဆာအုပ်စု၊ ရန်ေနာဆန်ရီ 

အပ်ုစ၊ု ကဆဲန်ေဘာက်လွန်းအပ်ုစ၊ု ဟရိှတ်တ်ုညိအပ်ုစှုင့ ်

ကဆဲန်ဆာလင်အပ်ုစစုသည့ ်ေကျးရာအပ်ုစမုျားမှ ေကျးရာ 

ေပါင်း ၁၈ ရာှင့် ဒံုဟီးမိေပ မှ ရပ်ကွက်သံုးခု၊ အိမ်ေြခ ၁၅၅၀၊ 

လူဦးေရ  ၁၀၃၃၄   ဦးတို     အသုံးြပိုင်မည ်ြဖစ်သည်။

လပ်ုငန်းအားလုံး သတ်မှတ်စခံျန်ိစံ န်း ြပည့မ်စွီာြဖင့ ်

အချန်ိမီပီးစီးေရးအတွက် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဖံွဖိးမ  

ကီးကပ်ေရးုံးမ ှ န်ကားေရးမှး ဦးေအာင်တင်ေကျာ ်

သည် လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ ဦးစိုးိုင်၊ နာဂကိုယ်ပိုင် 

အပ်ုချပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖဲွမှ အလုပ်အမ ေဆာင် ဦးေလာ်ယံု 

ှင့် ေခတ နာဂေဒသ   ဖံွဖိးမ ကီးကပ်ေရးံုးမှ ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး ဦးရမဲင်းတို ပါဝင်ကည့် စစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ 

ေမ းကဇင ်

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန နယ်စပ်ေဒသှင့ ်တိင်ုးရင်းသား 

လမူျိးများ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး ဦးစီးဌာနက ကိုးကန်ကိယ်ုပိင်ု 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ကုန်းကမ်းမိနယ်အတွင်း လ ပ်စစ်မီး 

မရရှိေသးသည့ ်  မင်ဟွာလင်ေကျးရာအုပ်စ ုမင်ဟွာလင ်

ေကျးရာှင့ ်ယွင်ရှင်ကျိင်းေကျးရာများသို အိမ်သုံးဆိုလာ 

၁၀၀ ဝပ် ၁၁၃ စုံ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းကိ ုဇွန် ၂၅ ရက် 

နံနက် ၁၀ နာရီက ေလာက်ကုိင်မိ    ကုိးကန်ကုိယ်ပုိင် 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ကဇာတ်ုံခန်းမ၌  ြပလုပ်သည်။

အခမ်းအနားတွင် ကိုးကန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ            

ေဒသ ဦးစီးအဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီဝင်များြဖစ ်

သည့ ်ဦးေဝဆန်း၊ ဒတုယိဗိလ်ုမှးကီး ေသာ်ေနာင်၊ ကိုးကန်  

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ   ဦးစီးအဖွဲ   အတွင်းေရးမှး 

ဦးထွန်းေကျာ်ေကျာ် ၊ ကိုးကန်ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ 

ဦးစီးအဖွဲ၊  အဖွဲဝင်များှင့ ်၊ ခိုင်ဖွံဖိးမ ကီးကပ်ေရးုံး 

(ေလာက်ကိင်ု)မှ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ဦးသန်ိးေဌးေအာင် 

တိုက အမ်ိသုံးဆိလုာ ၁၀၀ ဝပ် ၁၁၃ စုအံား မင်ဟွာလင်ေကျး 

ရာှင့် ယွင်ရှင်ကျိင်းေကျးရာများမှ ေဒသခံြပည်သူများသုိ 

အသီးသီး ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ယင်းေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့သည့ ်အိမ်သုံးဆိုလာ ၁၁၃ 

စု ံအား သက်ဆုိင်ရာေကျးရာများသုိ လိက်ုလတံပ်ဆင်ေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း နယ်စပ်ေဒသှင့ ်တိင်ုးရင်းသားလမူျိး 

များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

ေြပာကားသည်။

ေဇာ်ေဇာ်ေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ကချင်ြပည်နယ ်မိုးညင်းမိနယ ်ပင့်သာစံြပေကျးရာတွင ်

စန်ိမင်းသနပ်ခါးပင်များ စိက်ုပျိးေအာင်ြမင် ြဖစ်ထွန်းလျက် 
ရှိေကာင်း အဆိုပါေကျးရာရှ ိသနပ်ခါး ခံပိုင်ရှင ်ဦးဝင်းိုင ်

ထံမှ သိရသည်။
သနပ်ခါးပင်စိုက်ပျိးမ ကို ြမန်မာိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း 

ေဒသများတွင ်       အများအြပားြမင်ေတွရေသာ်လည်း  

ေတာင်ေပ ေဒသြဖစ်သည့ ်မိုးညင်းမိတွင် သနပ်ခါးစိက်ုပျိး 
မ  မရှိသေလာက်နည်းပါးေကာင်းှင့ ် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ ်
စုိက်ပျိးပီး လက်ရိှေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းလျက်ရိှေကာင်းကုိ
သနပ်ခါး ခံပိုင်ရှင ်ဦးဝင်းိုင်က “ဒီမှာက က န်ေတာ်အရင် 

ဆုံးစမ်းသပ်စိက်ုပျိးခဲတ့ယ်။ အခဆုိ ုငါးှစ်ေလာက်ရိှသွားပ။ီ  

စုိက်လုိအဆင်ေြပတယ်၊ အဓိကေဒသနဲကုိက်ညီမယ့် ဒီစိန်မင်း 
မျိးကိ ုေရးချယ်စုိက်ပျိးခ့ဲလုိ အခလုိေုအာင်ြမင်သွားတာပါ” 

ဟု ေြပာသည်။

ဦးဝင်းိုင်၏ စိန်မင်းသနပ်ခါး ခံသည် တစ်ဧကနီးနီး 

ကျယ်ဝန်းပီး   အပင်ေရ   ၅၀၀ ကို စိုက်ပျိးထားရှိကာ 

သက်တမ်းအားြဖင့် ငါးှစ်ခန်ရိှပီြဖစ်ေကာင်းှင့် သက်တမ်း 
ခုနစ်ှစ်တွင်      စတင်ခုတ်ေရာင်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာသည်။

ေဒသတွင်း လက်ရိှစုိက်ပျ ိးမ အေြခအေနှင့် ပတ်သက်၍ 

လည်း ဦးဝင်းုိင်က “တြခားဘယ်သူမှ မစုိက်ကေသးဘူး၊ 
စိုက်ေစချင်တယ်။ အများကီးစိုက်ေတာ့အသင်းအဖွဲေတွ

ဖွဲလိုရတာေပါ့။   စိုက်ရင်ေတာ ့ရာ န်းြပည့်ြဖစ်ိုင်တယ်။ 

အဓိက    ေရမဝပ်တဲ့ကုန်းေတွေပ စိုက်ရင်ြဖစ်ိုင်တယ်။ 

တကယ်လိုစိုက်မယ်ဆိုရင် နည်းပညာနဲ ပျိးပင်ေပါက်ေတွ 

ကူညီေပးမယ”် ဟု ေြပာသည်။

 ေကျာ်ေကျာ်ေထွး(ြပန်/ဆက်)

ကချင်ြပည်နယ် ဆဒုံးမိ၌ ဇလူိင်ု ၇ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်

ကမ ာ့သစ်ပင ်စိုက်ပျိးေရးေနအကိ ဆဒုံးမိ ရပ်ကွက(်၂)

ှင့ရ်ပ်ကွက်(၅)ရိှ လမ်းေဘးဝယဲာ စမ်ိးလန်းစိြုပည်သာယာ 

လှပေစရန် ဇွန် ၂၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ေဒသချယ်ရီပင် 

များှင့် ယမေနအပင်များ စိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။

အဆိပုါ သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွတွင် မိစည်ပင်သာယာေရး 

အဖွဲမှ ေဒသချယ်ရီအပင ်၂၀၀ ှင့် သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ 

ယမေနအပင် ၁၀၀ တိုကို တာဝန်ရှိသူများက ေပးအပ်ရာ 

မိအုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်   ဌာနဆိုင်ရာ   တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးများက လက်ခရံယူပီး ေဒသချယ်ရ ီ

ပင်များကိ ုလမ်းေဘးဝ၊ဲ ယာတွင် စိက်ုပျိးပီး ယမေနအပင် 

များကို သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာတွင်  အသီးသီးစုိက်ပျိး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်ိုင်ေဌး(ြပန်/ဆက်)

အိ ိယိုင်ငံအေထာက်အပံ့ြဖင့်  နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသအတွင်း 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် ေပ ၁၈၀ ေဘလီတံတားအား ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆး 

ကုန်းကမ်းမိနယ်အတွင်း လ ပ်စစ်မီးမရရှိေသးသည့် 
ေကျးရာများသို အိမ်သုံးဆိုလာ ၁၀၀ ဝပ် ၁၁၃ စုံ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ေတာင်ေပ ေဒသြဖစ်ေသာ မိုးညင်းမိ၌
စိန်မင်းသနပ်ခါးပင်များ စိုက်ပျိးြဖစ်ထွန်း

ဆဒုံးမိ၌ ကမ  ာ့သစ်ပင်စိုက်ပျိးေရးေနအကိ မိေပ ရပ်ကွက်
 လမ်းေဘးဝဲယာတွင် ေဒသချယ်ရီပင်များစိုက်ပျိး

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသားတို၏ အထင်ကရေနရာများ၊ စာေပယ်ေကျးမ များ၊ ဘာသာစကား၊ ပုံြပင်၊ ိုးရာဓေလ့၊ အသုံးအေဆာင်၊ 

ိုးရာအစားအစာ စသည်ြဖင့် တိင်ုးရင်းသားတိုှင့် စပ်ဆိင်ုေသာအေကာင်းအရာများကိ ုေကးမုသံတင်းစာတွင် တိင်ုးရင်းသားေရးရာက  အပတ်စ်ေဖာ်ြပသွားမည်ြဖစ်ရာ ေဆာင်းပါး၊ 

သတင်းဓာတ်ပုံများ၊ စာမူများကို Mirrormyosathit@gmail.comသို ေပးပိုိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။                                                                 (စာတည်း)
ဖိတ်ေခ ပါသည်



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀(တနဂ  ေွေန )

ေကျာ်လင်းေအာင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးေြမာက်ဖျားမ ှ“ကနန်း” တိုင်းရင်းသားများ
(၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနမှအဆက)်
ြမန်မာ ကဒူး ကနန်း
ေရ ဝဲ ေဝ
ဝက်  ဝပ်  ဝမ့်
စားပါ  ုတ်  ေရာက်စ
ေသာက်ပါ  အုမ  အုဇ
ကိက်တယ် ကိက်တမ လာေမာင်မ
ပံးပါ နီးယန်းေလး ပံးေတာ့မ
ကနန်းတိုစကားေြပာဆိုပုံ
ြမန်မာ ကနန်း
ဘာဟင်းစားလ ဲ မဟာဆဗက်ေရာင်းိုး
မုံညင်း ကင်းပွန်း
စားပီးပ ီ ေရာက်စယ
မစားရေသးဘူး ေရာက်စီဟူး

ကဒူးှင့်ကနန်းတုိတွင်   ြမန်မာစာလံုးတူ 
များစွာရှိကသည်။    ကဒူးှင့်   ကနန်းတိုမှာ 
သမိုင်းေကာင်းှင် ့      ယ်ေကျးမ ဓေလ့များ 
တူညီေနကေသာ်လည်း    မည်သူက   ကဒူး၊ 
မည်သကူ ကနန်းဆိသုည်ကိ ုစကားေြပာဟန်၊ 
ဆိုဟန်ှင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မ အရသာ ခွဲြခား 
သိရှိိုင်သည်။

ယုံကည်ကိုးကွယ်မ 
ကနန်းတုိမှာ ဗုဒ ဘာသာဝင်များ  ြဖစ်က 

သည်။  ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာကို  ငှက်ေပျာပင် 
စိက်ု မိိုးဖလာကိုးကွယ်ခဲ့ကသည်။ ကနန်းတုိ 
နယ်ေြမတွင် ကာပလ င်ခံ၊ ဆင်ခံုပ်ပွားေတာ် 
များ ေပါလှသည်။ သူတိုနယ်ေြမ ဗန်းေမာက် 
ေဒသသို    အဘနီငိမ်း(အညာတက သိုလ်)
ေရာက်ရိှခဲစ့်က ကနန်းတိုထမှံ ရန်ေအာင်ြမင်  
ေရှးဘရုားကီးတစ်ဆ ူပင့်ေဆာင်ပေူဇာ်ထားရိှ 
ေကာင်း  သူ၏ေဆာင်းပါးတွင်  ေရးသားထား 
သည်ကို   ေတွရသည်။  ကနန်းလူမျိးတို၏ 
သဘာဝှင့်  စိတ်ေနသေဘာထားမှာ  အလွန် 
ိုးသားကသည်။ ဝသိမေလာဘကင်း၍ ရသမ  
ှင့် ေရာင့်ရဲတင်းတိမ်တတ်ကသည်။ တရား 
နည်းလမ်းမကျေသာ အဓမ ဝါဒီများကို လူထု  
အားြဖင် ့   စုေပါင်းေတာ်လှန်တတ်ကသည်။ 
ငါးပါးသလီေစာင့်ထန်ိးကသည်။ အလှအတန်း 
လွန်စွာရက်ေရာက၏။  ရှိစုမဲ့စု  ပုံေအာကာ 
ကုသိုလ်လုပ်ေလ့ရှိသည်။         ဘုရား 
ဒါယကာ၊  ေကျာင်းဒါယကာအြဖစ်သာမက 
ေညာင်ပင်ဒါယကာ၊ တတံားဒါယကာဘဲွများပါ 
ရယူေလ့ရှိသည်။

အထက်နတ်၊ ေအာက်နတ်ခဲွပီး နတ်မျိးစု ံ
ကိုလည်း  ကိုးကွယ်တတ်ကသည်။   ေတာင် 
ေစာင့်နတ်၊  ေတာေစာင့်နတ်၊  လယ်ယာေြမ 
ေစာင့်နတ်၊   မိုးနတ်၊  ေလနတ်များအြပင ်
“မိုင်းလုံအရှင်ကီး   သူလုံသူကပ”်    ေခ  
နတ်ှစ်ပါး၊ “ဖိေဟာ”် ေခ  “မုဆိုးနတ်၊ “စပါး 
လိပ်ြပာ”     ေခ    “ပုန်းမကျနီတ”်   တိုကို 
ပေူဇာ်ပသေလရိှ့သည်။ ေရှးအခါက ကက်ငှက် 
များသတ်ကာ “ဟုန်းနတ”် ကိုလည်း  ပူေဇာ် 
ပသခဲ့ကသည်။ ဘုရင့်ေနာင်မင်းလက်ထက်

အမိန်ှင့်တားြမစ်၍           ယစ်ပူေဇာ်ဓေလ့ 
ေပျာက်ခဲ့ရသည်။

ဘာသာေရးဓေလ့
ကနန်းတိုသည ်ရှင်ဆယ်ပါး၊ ဆယ့်ငါးပါး 

စုေပါင်းပီး    ရှင်ြပပွဲလုပ်ေလ့လုပ်ထရှိသည်။  
ေွဦးေပါက်လ င်   ဗန်းေမာက်မိနယ ်ကနန်း 
ေရ စုဝင်နယ်ေြမရှိ ေကျးရာများတွင် ရှင်ြပပွဲ 
များ ြပလုပ်ေလ့ရှိသည်။ ေကျးရာတွင ်ရှင်ြပ 
ကမည် ့  သားများ၏မိဘများက  စုေပါင်း၍ 
ရှင်ြပပွဲြပလုပ်ကသည်။

ကနန်းတုိ ရှင်ြပအလှပဲွှင့် အလှမ  ပ် 
ကား    ခမ်းနားကီးကျယ်လှသည်။   အလျား 
ငါးေတာင်စရိှီေသာ အခန်းေပါင်း ၁၄ ခန်း ပါဝင် 
ေလ့ရှိသည်။ မ  ပ်ေဆာက်လုပ်ေရးပစ ည်း 
များှင့် မ  ပ်ေဆာက်လုပ်ြခင်းကုိ ေကျးရာမှ 
စေုပါင်းေဆာင်ရက်ကသည်။ အလှမ  ပ်တွင် 

အသုံးြပရန်လိအုပ်သည့်    ဖျာ၊    ေသာက်ေရအိုး၊ 
ေသာက်ေရခွက် စသည့် အသုံးအေဆာင်တိုကိ ု
လည်း     ေကျးရာမှစုေပါင်းေဆာင်ရက်ကရ 
သည်။    မ  ပေ်ဆာက်လုပရ်ာတငွ ်   ဇာတ်ပွဲ 
ကြပရန် ဇာတ်ုံကို မ  ပ်၏အြခားတစ်ဖက ်
အစွန်တွင်    သံဃာစင်ှင် ့  မျက်ှာချင်းဆိုင ်
ေဆာက်လုပ်ထားကရသည်။

အလှရက်မတိုင်မ ီ  ၁၅   ရက်ခန်ကပင ်
အလှရှင်တစ်ဦးစီ၏အိမ်တွင် အပျိှစ်ဦးကျစီ 
ထားကရသည်။ အလ ရှင်အမ်ိတွင် အပျိမရိှခဲပ့ါ 
လ င်   အြခားေကျးရာများရှ ိ    အလှရှင်၏ 
ေဆမွျိးများ(သို)  ရင်းီှးသမူျားထမှံ  အပျိများ 
ကို ေခ ယူထားရသည်။ လူပျိအပျိအဖွဲသည ်
အလှတွင်   သုံးစွဲရန်အတွက်   ထင်းများကိ ု
သုံး၊ ေလးရက်ကာမ  ရှာေဖွကရသည်။

ရှင်ြပအလှပွဲမတိုင်မ ီ၁၀ ရက်ခန်အလို  

ေနေကာင်းရက်သာေနတစ်ေနတွင ်   ပုဏ ား 
ေလာင်း၊ ေလာင်းပဲွေခ   ရှင်ေလာင်းယပဲွူအခမ်း 
အနားတစ်ခကုိ ုကျင်းပေလရိှ့သည်။ ရှင်ေလာင်း 
များသည် အလှရက်မတိင်ုမ ီရှင်ေလာင်းလှည့် 
ြခင်း၊ သက  န်းေတာင်း၊ ပေစ ဝက ဏာဆင်ြခင်ပု၊ံ 
သရဏဂံု၊ ငါးပါး၊ ရှစ်ပါးှင့် ၁၀ ပါးသီလ အစရိှ 
ေသာ ရှင်သာမေဏဆိုင်ရာ  ကျင့်ဝတ်များကိ ု
သင်ကားကရသည်။     ကနန်းရှင်ေလာင်း 
များမှာ     အရယ်ေရာက်ေနသူများြဖစ်သြဖင် ့ 
သာမေဏဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်   (ရှင်ကျင့်ဝတ်)
ကို လွယ်ကူစွာ သင်ကားိုင်ေလ့ရှိသည်။

ကနန်းတို၏လူမ စီးပွားဘဝ
ကနန်းတိုသည်      ေရှးဘိုးေဘးစ်လာ 

လက်ထက်ကတည်းကပင် ေရ ကျင်လပ်ုငန်းြဖင့် 
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပခဲ့သူများ ြဖစ်က 
သည်။ ကနန်းတုိစုစုခဲခဲေနထုိင်ရာ ဗန်းေမာက် 
ေဒသတစ်ခွင်သည် ေရ ထွက်ရာအရပ်ေဒသြဖစ် 
သည်။   ထိုေကာင့်  ေချာင်းေြမာင်းတိုတွင ် 
ေရ ကျင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကသည်။ ေရ ကျင် 
လုပ်ငန်းအေကာင်းြပ၍     ကနန်းေရ စုဝင် 
နယ်ေြမဟပုင် အမည်သညာမှည့်ေခ မ  ရိှလာခဲ ့
သည်။   ြမန်မာဘုရင်များလက်ထက်ကပင ်
ကနန်းတုိသည် ေရ ကျင်လုပ်ငန်းအတွက် ေရ ခွန် 
ေဆာင်ခဲ့ရသည်။ ထိုေကာင် ့ကနန်းတိုေဒသ 
တွင် ေရ ခွန်မှးများခန်အပ်ကာ ေရ ခွန်ေကာက် 
ခေံစခဲေ့ကာင်း ြမန်မာသမိင်ုးများမှ မှတ်သားရ 
သည်။

မူးေချာင်း   လက်ဝဲ၊  လက်ယာရိှ   ေြမနိမ့် 
လွင်ြပင်များတွင ်     လယ်ယာစပါးကိုလည်း 
လယ်ယာေြမများ   ေဖာ်ထုတ်ကာထွန်ယက ်
စိက်ုပျိးကသည်။ ေတာင်ေစာင်း၊ ေတာင်ကန်ုး 
များ၌ ေတာင်ယာစပါးကိုလည်း စိုက်ပျိးက 
သည်။ စိက်ုပျိးရန် ထွန်ယက်ရာတွင် က ဲကိသုာ 
အသုံးြပကသည်။

ကနန်းတိုေနထိုင်ရာေဒသသည်   ဤသို 
ေသာ စီးပွားေရးအေြခခေံကာင်းများရိှရာ ေဒသ 
ြဖစ်သြဖင့် လူမ စီးပွားဘဝ အတုိင်းတာတစ်ခုထိ 
ြမင့်မားခဲ့မ ှင့်အတူ ေရှးိုးရာထုံးတမ်းဓေလ့
ယ်ေကျးမ များကိုပါ  ထိန်းသိမ်းိုင်ခဲ့ြခင်း 
ေကာင့်    ယ်ေကျးမ အဆင့်အတန်းြမင့်မားခဲ ့
ေသာ     တိုင်းရင်းသားလူမျိးတစ်စုပင်ြဖစ်ေပ 
သည်။

ကနန်းသဘာဝှင့်အပျိလူပျိဓေလ့
ကနန်းလူမျိးတိုသည် အလွန်ိုးသားက 

သည်။ ဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစားစနစ်ကိ ုမပစ်ပယ်ဘ ဲ
အြမစ်တွယ်ေအာင်        ထိန်းသိမ်းခ့ဲကသည်။ 
ေကာင်းြမတ်ေသာ   ိုးရာယ်ေကျးမ များကို 
အြမတ်တုိးတန်ဖုိးထားကသည်။ အပျိလပူျိ 
ဓေလ့မှာ တစ်ရာတည်းသားချင်း အပျိလူပျိ 
များ    လွတ်လပ်စွာ  ချစ်ကိက်ခွင့်ရှိသည်။ 
အကယ်၍ မိမိရာမ ှရည်းစားမရှိေသာအပျိကို 
အြခားရာမှ လူပျိကလာေရာက်၍ လူပျိလှည့် 
မည်ဆုိပါက  ညအချန်ိတွင်   လူပျိေခါင်းသည် 
ဧည့်သည်လူပျိအား အပျိအိမ်သိုလိုက်ပိုေပး 
ရသည်။ ဧည့်သည်လူပျိသည ်အိမ်သည်အပျိ 
ှင့် ေတွဆံုသည်ှင့်တစ်ပိင်နက် လူပျိေခါင်း 
သည်လည်းေကာင်း၊     အပျိ၏မိသားစုသည ်
လည်းေကာင်း၊ အလိုက်သိစွာေရှာင်တိမ်းေပး 
ကရသည်။ လူပျိသည် လွတ်လပ်စွာ  စကား 
ေြပာခွင့်ရှိသည်။  သိုေသာ်  အခွင့်အေရးယူပီး 
လက်ေရာက်ကျးလွန်ြခင်းမျိး    မရှိကေပ။ 
အပျိကလည်း   လူပျိအား     ေနရာေပးြခင်း၊ 
ေဆးပဝါ၊    ကွမ်းပဝါ၊  ေရေွးကမ်းတည်ြခင်း 
စသည်ြဖင့် ဧည့်ဝတ်ြပရသည်။ လပူျိ၏ေရှတွင်  
ကျံကျံယုံယုံ          ဒူးကျဦးကျထိုင်လျက ်  
ယ်ေကျးသိမ်ေမွစွာ စကားေြပာေလ့ရိှသည်။

လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းဓေလ့
ကနန်းလူမျိးတုိ လက်ထပ်ထမ်ိးြမားြခင်း 

ဓေလ့တွင်    လူငယ်ချင်းေမတ ာမ ပီးေနာက ်
လက်ထပ်ိုင်ေရးအတွက် ှစ်ဖက်ေသာမိဘ 
များ သေဘာတရူန်လည်း အထူးလိအုပ်ပါသည်။  

ှစ်ဖက်မိဘတုိ   သေဘာမတဘူ ဲ  လငူယ်ချင်း 
ေမတ ာမ ၍ ေပါင်းသင်းေနထိုင်ပါက ေဆွမျိး 
စာရင်းမ ှပယ်ဖျက်ြခင်းခံရေလ့ရှိသည်။

ထူးြခားသည်မှာ   လက်ထပ်ချနိ်နီးလ င် 
သတိုသမီး၏          အိပ်ခန်းရှိေခါင်တိုင်အနီး 
ဖျာတစ်ချပ်ကို     ပက်လက်ခင်းထားရသည်။ 
ထိဖုျာေပ တွင် အြခားဖျာတစ်ချပ်ကိ ုေမှာက်ခု ံ
ခင်းလိက်ုရသည်။  ဖျာေပ တွင်  သတံိသုစံများ 
ကို တင်ထားကပီး သတိုသားှင့် သတိုသမီး 
ှစ်ဦးတိုသည်         သံတိုသံစများေပ တွင် 
တက်နင်းပီးမှ  ဖျာေပ ၌ထိင်ုရပါသည်။ ဤကဲ ့
သိုြပလပ်ုြခင်းကား သစ ာပ က်သမံ  နက်သကဲ ့
သို ခိုင်မဲစွာစိုက်ထူထားအပ်ေသာ ဓေလ့ြဖစ ်
ပါသည်။

လက်ထပ်ကရာတွင်လည်း ကနန်းလမူျိး 
တိုသည် အများအားြဖင့် အသက် ၁၆ ှစ်အရယ် 
မှသာ လက်ထပ်ေလရိှ့ကသည်။ ဤအရယ်သုိ 
ေရာက်မှလက်ထပ်ြခင်းြဖင် ့    ေမွးလာသည် ့
ကေလးများ          ထွားကိင်းသန်မာမည်ဟ ု
ယုံကည်ကသည်။          မိဘှစ်ပါးမှာလည်း 
စ်းစားချင့်ချနိ်ိုင်ေသာ အသက်အရယ်သို 
ေရာက်ရိှေနပြီဖစ်သြဖင့် အမှားအယွင်းနည်းပါး 
ိုင်သည်ဟု ယူဆကသည်။

မဂ  လာေဆာင်ရာတွင် ထူးြခားေသာဓေလ ့
မှာ   လာေရာက်ေသာအဖဲွသည်   လူဦးေရ(စု)ံ
ြဖစ်ရမည်။ (မ) မြဖစ်ရ။ တစ်ဖန် ဘသိက်ိဆရာ 
သည်   သတိုသမီး၏အိမ်ေပ သို   မေရာက်မ ီ
တက်ေရာက်ခွင့်ေတာင်းရသည်။       ခွင့်ြပမှ 
တက်ရေသာ  ဓေလ့ရှိသည်။  မဂ  လာေဆာင် 
ေမာင်မယ်တိုသည ်ယင်းေနတွင ်သတိုသမီး  
ဘက်မှ   ေဆွမျိးများအား    အုန်းတစ်လုံး၊ 
ငှက်ေပျာတစ်ဖီးစီပါေသာ ကန်ေတာ့အုပ်များ 
ြဖင့်    ကန်ေတာ့ကရသည်။   အုပ်ပွဲများှင် ့
ကန်ေတာ့ြခင်းကိ ုဂုဏ်ယူတတ်ကသည်။

ကနန်းတိုသည်   ြမန်မာတို၏   ဘိုးေဘး 
ဘဘီင်မျိးွယ်စ ုပျ၊ ကမ်းယ၊ံ သက်တိုအထမှဲ 
သက်အစုဝင်မ ှပွားစီးခဲ့သည် ့  လူမျိးစုတစ်စ ု
ြဖစ်သည်။    စာေပမရှိ၊   စကားသာရှိကပီး 
ဘာသာစကားကိ ု    အေြခခံကာ   မိမိတို၏ 
ကိုယ်ပိုင်ဟန်၊         ကိုယ်ပိုင်ဓေလ့များကိ ု
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ကာ ေနထုိင်လာခ့ဲက 
ရာမှ    ယခုအခါ   တိုင်းရင်းသားစာေပှင် ့ 
ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစ်များှင့် 
အညီ   စာေပယ်ေကျးမ အသင်းဖွဲစည်းကာ  
မမိတိို၏ ဆက်သွယ်ေရးကရိယိာဘာသာစကား 
ကိအုေြခခ၍ံ   စာေပသစ်တစ်ရပ်   တထွီင်ကာ 
စာေပယ်ေကျးမ ဆိုင်ရာများကိ ု   ထိန်းသိမ်း 
ေစာင့်ေရှာက်လျက်ရိှသည့် မိမိတိုတိုင်းြပည်ရှိ 
မိမိတို     တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုတစ်စုြဖစ ်
ေကာင်း ေလလ့ာစစုည်းတင်ြပလိက်ုရပါသည်။ 
ကနန်းတိုင်းရင်းသားစာေပှင် ့    ယ်ေကျးမ  
ဖွံဖိးတိုးတက်ပါေစ။
မှီြငမ်းကိုးကား
 ၁။  ေလ့လာမိသမ ကဒူးကနန်းေဒသ
  အကိုေစာ။ 
 ၂။  ေခတ်ေဟာင်းြမန်မာရာဇဝင ်
  ေဒါက်တာသန်းထွန်း။ 
 ၃။ ကဒူးှင့် ကနန်းအလှ
  ေမာင်ေကျာ်ရှင်း။
 ၄။  ရခိုင်ေြမာက်ဖျားေဒသမှ
  သက်တိုင်းရင်းသားများ
  ထွန်းေရ ခိုင်(စစ်ေတွေကာလိပ)်။ 
 ၅။  စစ်ကိုင်းတိုင်းေြမာက်ဖျားမ ှကဒူး 

ကနန်းတိုင်း ရင်းသားများ
  နီငိမ်း(အညာတက သိုလ်)။ 
 ၆။ ကိယ်ုတိင်ုေလလ့ာမ မှတ်တမ်းများ။

ကနန်းတိုသည်  ြမန်မာတို၏ ဘိုးေဘးဘီဘင်မျိးွယ်စု ပျ၊ ကမ်းယံ၊ သက်တိုအထဲမှ 
သက်အစုဝင်မှ ပွားစီးခဲ့သည့်  လူမျိးစုတစ်စုြဖစ်သည်။ စာေပမရှိ၊ စကားသာရှိကပီး 
ဘာသာစကားကိုအေြခခံကာ မိမိတို၏ ကိုယ်ပိုင်ဟန်၊ ကိုယ်ပိုင်ဓေလ့များကို  ထိန်းသိမ်း 
ေစာင့်ေရှာက်ကာ ေနထိုင်လာခဲ့ကရာမှ  ယခုအခါ တိုင်းရင်းသားစာေပှင့်  ယ်ေကျးမ  
ဦးစီးဌာန၏   လုပ်ငန်းစ်များှင့်အညီ   စာေပယ်ေကျးမ အသင်းဖွဲစည်းကာ  မိမိတို၏  
ဆက်သွယ်ေရးကိရိယာဘာသာစကားကိုအေြခခံ၍ စာေပသစ်တစ်ရပ်  တီထွင်ကာ စာေပ 
ယ်ေကျးမ ဆိုင်ရာများကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်လျက်ရှိသည့် မိမိတိုတိုင်းြပည်ရှိ မိမိတို 
တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုတစ်စုြဖစ်



ဇွန်   ၂၈၊  ၂၀၂၀
(တနဂ  ေွေန )

နန်းထိုက်ေအာင်(ေတာင်တွင်း)

တစ်ရာသလီုံးရာသွန်းခဲရ့ေသာ မိုးစက်မိုးေပါက် 
တိုက တာဝန်ပီးဆုံးသွားက၍ ေငွှင်းစက ်
တိုအား တာဝန်ေတလွ ဲေြပာင်းချန်ိ။ လယ်ကွင်း 
ထမှဲစပါးပင်တိုသည် ေြမာက်ြပန်ေလတိက်ုခတ် 
သည့်အတိင်ုး ယမ်ိးဲွေနကပီး ေဟမာန်ရာသ ီ
ဦးကို ကိဆိုေနလျက်။

မန်ကျည်းေတာရာရှိ   ရာသူရာသားတို 
သည်   မိုးအကုန်ေဆာင်းအကူးကာလေပမို  
ပျက်စီးေနေသာ လမ်းတိုကို ြပြပင်ဆယ်ဖိုေန 
ကသည်။   မိှင့်အလှမ်းေဝးလွန်းလှေသာ 
ေကာင် ့   တစ်လမှတစ်ေခါက်သာ      မိသို 
ေစျးဝယ်ထွက်ေလ့ရိှသည်။ ေတာသူေတာင်သား 
များပီပ ီလယ်ယာလုပ်ငန်းများြဖင့်သာ မိမိတို 
၏   အချန်ိတိုကိ ု   ကန်ုဆုံးေစသည်။  လမ်းပန်း 
ဆက်သွယ်ေရး  ေကာင်းမွန်လာသည်ှင့်အမ   
ေစျးသည်များ၊   ထီသည်များ၊   ကုန်သည်များ  
ကျင်လည်ကျက်စားရာ ေနရာတစ်ခုြဖစ်လာ 
သည်။ ေကျးရာသုိေရာက်ရိှလာသည့် ေစျးသည် 
တိုပါလာေသာ   မည်သည့်ကုန်ပစ ည်းကိုမဆိ ု
ကန်ုစင်ေအာင် ဝယ်ေလရိှ့ကသည်။ ထိသုမူျား 
ထတွဲင် မေငွကည်လည်း အပါအဝင်ြဖစ်ေပသည်။

“ေငွကည်ရယ ်    နင်အသုံးအြဖန်းေတွ 
နည်းနည်းေလ ာ့ေစချင်တယ်ဟာ။  လာသမ  
ေစျးသည်ဆီကသာ ဝယ်ေနမယ်ဆိုရင် ငါတို 
မသိားစဘုဝက ဘယ်လိလုပ်ုချမ်းသာလာေတာ ့
မှာလဲဟ”

“အို    ကျပ်ကိုပ ဲ     အြပစ်တင်မေနနဲ   
ကိုထွန်းတင်။    ေတာ့်သားသမီးေတွစားဖို 
ေသာက်ဖို ဝယ်ရတာပဲ။ မချမ်းသာလာလည်း 
မတတ်ိုင်ဘူး ေတာ်ေရ”

ကိထွုန်းတင်သည် မေငွကည်ှင့် ညားပီး 
ချန်ိမှစ၍ ေနထွက်မှေနဝင် လယ်ေတာထ၌ဲသာ 
မိမိ၏အချနိ်ေတွကို ကုန်ဆုံးေစသည်။ ဆင်းရ ဲ
ေသာ   မိသားစုမ ှ ေပါက်ဖွားလာသူြဖစ်ေသာ 
ေကာင့် ပုိက်ဆံကုန်မှာကုိ အလွန်အမင်းေကာက် 
ေသာသူြဖစ်သည်။   သိုေသာ်   ဇနီးသည် 
မေငွကည်သည်   ကုိထန်ွးတင်က့ဲသုိ   ဘဝတူ 
မိသားစုမှ   ေပါက်ဖွားလာသူြဖစ်ေသာ်လည်း 
ခင်ပွန်းကဲသ့ို     ှေြမာသည့်စတ်ိ     အလျ်းမရိှ။ 
ဘဝတူများြဖစ်ေသာ်လည်း စိတ်ထားမတူသူ 
များြဖစ်ကသည်။ သားသမီးေြခာက်ေယာက ်
ေမွးပီးသည်အထိ စီးပွားေရးကို စိတ်မဝင်စား 
ေသးဘဲ အသုံးအြဖန်းဘက်တွင်သာ အေလး 
သာေနေသာ မေငွကည်ကိုကည့်ပီး အားမလိ ု
အားမရ အကိမ်ကိမ်ြဖစ်ခဲ့ရသည်။

“ကိထွုန်းတင်ေရ ခင်ဗျားမန်ိးမ မေငွကည် 
ရှိလားဗျ”

“ေသာ်   ပဲွစားကီး  ကိေုမာင်ေမာင်ပါလား။ 
ေငွကည ်ဘယ်သွားလဲမသိဘူးဗျ။ ဘာကိစ ရှိ 
လိုလဲ”

“စပါးဖိုး ကိလိုချင်တယ်ဆိုလို လာေပး 
တာပါ။   ေရာ့ တင်းတစ်ရာဖိုး   ေငွငါးသိန်း။ 
က န်ေတာ့်ကို ခွင့်ြပပါဦး”

ကိထွုန်းတင်သည် ကိေုမာင်ေမာင်ေပးသွား 
ေသာ ေငငွါးသန်ိးကိ ုယထူားလိက်ုေသာ်လည်း  
ေငကွိလွုယ်လွယ်ယတူတ်ေသာ အကျင့်ရိှသည့် 
ဇနီးသည်အေပ  ေဒါသြဖစ်မိသည်။ ယခင်ှစ် 
ကလည်း ခင်ပွန်းြဖစ်သူမသိဘဲ ေငွတိုးများယ ူ
ထားပီး ေငွတိုးေချးေသာေဒ ေရ စိန် အေက း 
လာေတာင်းမှသိရသည်။ ခိုင်းွားတစ်ရှ်းကိ ု
ချန်ထားပီး     လက်ဆွဲွားေလးကိုေရာင်း၍ 
ေဒ ေရ စိန်၏အေက းကို  ဆပ်လိုက်ရသည်။ 
ယခလုည်း လယ်ထမှဲစပါးများမှာ  မရတ်ိသမ်ိး 
ရေသးေသာ်လည်း စပါးဖိုးကိ ုကိတင်ယထူား 
ပီးြဖစ်သည်။ ဇနီးသည်အေပ  ချစ်လွန်း၍ 
အလိုလိုက်ခဲ့သည်မှာ အမှားတစ်ခုြဖစ်ေနပီ 
လားဟ ုမမိကိိယ်ုမမိ ိေမးခွန်းထတ်ုေနမသိည်။

“ကိုထွန်းတင်  ကျပ်တိုအိမ်ကိ ုကိုေမာင် 
ေမာင် လာသွားေသးတယ်ဆိ”ု

“ဟုတ်တယ်  ေငွကည်။နင် ဘာေတွလုပ် 
ေနတာလဲဟာ။   လယ်ထဲကစပါးေတွေတာင ်

မရိတ်ရေသးဘူး။ နင်က ကိေငွေတွယူပီးပီ။
ဒီေငွငါးသိန်းကိုေကာ ဘာလုပ်ဦးမှာလ”ဲ

“ေတာ့်သားအကီးေကာင်ရဲ  ေဘာ်ဒါက    
ပညာသင်စရိတ်ေနာက်ဆုံးအရစ ်   လာသွင်း 
လှည့်ပါတဲ။့ ကျပ်တိုမှာ ေငမှွမရိှတာ။ အဒဲေီတာ ့
စပါးဖိုးကိယူသုံးရတာေပါ”့   

“ေဘာ်ဒါကုိ ေငွဘယ်ေလာက်သွင်းရမှာလ”ဲ
“ှစ်သိန်းရှစ်ေသာင်း”
“ှစ်သိန်းရှစ်ေသာင်းပဲလိုတာကိ ုဘာလို 

ေငငွါးသန်ိးယရူတာလ။ဲ နင်လပ်ုပုနံဲေတာ ့ငါတို 
မိသားစု   လူလိုသူလို   ဘယ်ေတာ့မှေနရမှာ 
မဟုတ်ဘူး”

မေငွကည်သည ်        ကိုထွန်းတင်၏ 
အေကာင်းကို အူမေချးခါးသိေနသူြဖစ်ေသာ 
ေကာင် ့ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူစိတ်ဆိုးေဒါသြဖစ်ေန 
ချနိ်၌ ခွန်းတုံြပန်ြခင်းမြပဘ ဲငိမ်သက်ေန၏။ 
ကိထွုန်းတင်သည် ေဆးဝါးအြဖစ် ညေနတိင်ုး၌ 
အရက်ေသာက်သုံးေလ့ရှိသည်။ ထိုအားနည်း 
ချက်သည် မေငွကည်အတွက ်အားသာချက် 
တစ်ခုြဖစ်ေနသည်။  ကုိထွန်းတင် စိတ်ဆုိးေြပ 
ချန်ိ၌ အရက်ဖုိးကုန်သည့်အေကာင်းကုိ မနား 
တမ်းေြပာေလရိှ့သည်။ ထိုေကာင့် ကိထွုန်းတင် 
သည် ဇနီးသည်၏ကိစ တိုင်းကို ဝင်ပါေလ့မရှ ိ 
ေပ။ “အများေြပာလ င်   တစ်လ၊  မယားေြပာ 
လ င်တစ်ည”ဟူသည့်      ဆိုိုးစကားသည ်
မေငွကည်အတွက် အမှန်ကန်ဆုံး ဆိုိုးစကား 
ြဖစ်သည်။   ကုိထွန်းတင်  စိတ်ဆုိးေြပချန်ိတွင် 
မေငွကည်၏      အေြပာစကားများကား၌ 
အကိမ်ကိမ်ကျဆုံးခဲ့ရသည်။

“ကိုထွန်းတင်   ေတာ် ကားပီးပီလား”
“ဘာလဲဟေငွကည်ရ။ နင့်စကားက အရင်း 

မရှိ အဖျားမရှိနဲ ။”
“အေနာက်ဘက်ရာက သိန်းေမာင်ေလ။ 

သန်ိးတစ်ရာ ထေီပါက်တယ်တဲေ့တာ်။ ြမဒိုးတို၊ 
လှေဆာင်တို၊ မယ်တင်တိုလည်း ငါးေသာင်းဆ၊ု 
တစ်သိန်းဆုေတွ ေပါက်တယ်တဲ့ေတာ်ေရ”

“သတူိုဘာသ ူေပါက်တာ ငါတိုနဲ  ဘာဆိင်ု 
လိုလဲဟ”

“ဆိုင်တာေပါ့ေတာ်။   ကျပ်   ချဲထိုးတာ 
ေတာင် ေတာ်က တဗျစ်ေတာက်ေတာက်နဲ ။ 
လာဘ်ပတ်ိတာေပါ။့ သမူျားေတမွျားကေံကာင်း 
ချက်။   အဲဒါေကာင့်  ေြပာတာေပါ့။ လှံထမ်း 

လာတာကို ြမင်ရေပမယ် ့ကံထမ်းလာတာကိ ု
မြမင်ရဘူးဆိုတာ”

“ဒမီယ် ေငွကည်။ ကဆံိတုာ အလပ်ုပါဟ။ 
နင်ကံေကာင်းချင်ရင ်  အလုပ်လုပ်။   အလုပ် 
မလပ်ုတဲလ့ကူ ဘယ်ေတာမှ့ကေံကာင်းလာမှာ 
မဟုတ်ဘူး”

ကိုထွန်းတင်၏         စကားများသည ်
မေငွကည်အတွက် ခါးသီးလွန်းလှေသာ်လည်း    
ိုးအီေနေသာစကားများသာြဖစ်သည်။ မေငွ 
ကည်သည်   တစ်ေနကုန်တစ်ေနခန်း   ပင်ပင် 
ပန်းပန်းအလပ်ုလပ်ုမှရေသာ ေငကွိ ုမမက်ေမာ 
ေပ။ အိမ်ေထာင်မကျခင်က ပင်ပန်းစွာ အလုပ် 
လုပ်ခဲ့ရေသာ်လည်း  ယခုအချနိ်တွင်   အချက် 
အြပတ်၊ အေလ ာ်အဖွပ်မှလဲွ၍   အြခားအလုပ် 
များကုိ    စိတ်မဝင်စားေတာ့ေပ။   ထုိေကာင့် 
ကိထွုန်းတင်ှင့် မကာခဏ စကားများရသည်။

“မဂ  လာပါ အစ်မ။ က န်ေတာ်တိုကိ ုဝင်ခွင့် 
ြပပါဦး။   က န်ေတာ်တိုက     မဟာေဇာတိက 
ထီဆိုင်ကီးကပါ။ ထီလာေရာင်းတာပါဗျ”

ထီဝါသနာပါေသာ   မေငွကည်အတွက ်
အတိုင်းမသိ    ဝမ်းသာပီတိြဖစ်ရေသာ်လည်း 
ကိထွုန်းတင်၏မျက်ှာထားမှာ မှစ်မိသည့်ပု ံ
ေပါက်ေနသည်။ ကိုထွန်းတင်၏မျက်ှာထား 
သည်  မေငွကည်၏ မျက်ခံုးပင့်၊  မျက်လံုးြပး၊ 
 တ်ခမ်းကုိက်ြပမ ေအာက်တွင် ကျ းံသွားသည်။

“လာပါကွယ်။ ထိုင်ပါဦး။ ေရေွးကမ်း 
ေလးသုံးေဆာင်ပါဦး။   ထီတစ်ေစာင်ကိုဘယ ်
ေလာက်နဲေရာင်းတာတုန်း”

“ထီတစ်ေစာင်ကိ ု  တစ်ေထာင့်ငါးရာပါ။ 
ဆယ်ေစာင်တဲွကုိ တစ်ေသာင်းခဲွေပါ။့ဆယ်ေစာင် 
တွဲထိုးရင ် ကူပွန်တစ်ခုပါရတယ်       အစ်မ။ 
တစ်ေစာင်တည်းထုိးရင်ေတာ့ ကူပွန်မရဘူးေပါ”့

“အဲဒီကူပွန်ဆုိတာကုိ အစ်မနားမလည်ဘူး”
“ဒီလိုပါ   အစ်မရဲ   ကူပွန်နံပါတ်ကေန 

ေပါက်မဲတုိးသွားရင် ဆုိင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ေရခ ဲ
ေသတ ာ၊  ဖုန်း၊  ဘက်ထရီအိုး၊ ဆိုလာြပား၊ 
ေရဒီယို၊ ပန်ကာကေန လွယ်အိတ်၊ ထီး၊ ဖိနပ်  
အို စုံလိုပါပဲဗျာ။ အဲဒါေတွသာ အကုန်ေြပာြပ 
ေနရရင် က န်ေတာ်တို မိုးချပ်လိုေတာင်ြပန်ရ
မှာမဟုတ်ဘူး”

“အဲဒါဆို  အစ်မက ထီအေစာင်သုံးဆယ ်
ထိုးမယ်။ ေလးေသာင်းခွဲဖိုးေပါ”့

“ဟတ်ုကဲ။့ အစ်မရဲ အမည်၊ ေနရပ်လပ်ိစာ၊ 
ဖုန်းနံပါတ်ေလးေြပာပါဦး”

“မေငွကည်၊       မန်ကျည်းေတာရာ၊ 
၀၉xxxxxx”

“က န်ေတာ့်နာမည်က ေမာင်ေသာ်ဇင်ပါ။ 
ထီဖွင့်ရက်မှာအစ်မတိုကို လှမ်းဆက်သွယ်ပါ့ 
မယ်။   ကဲထီအေစာင်သုံးဆယ ်  အားေပးတဲ့ 
အစ်မတိုမသိားစ ုသန်ိးတစ်ေသာင်းခဲွဆုကီးကိ ု 
ဆွတ်ခူးိုင်ပါေစ။ ကူပွန်ထဲကလည်း ကံစမ်း 
မဲေပါက်ပါေစဗျာ”

“ငါ့ေမာင်ေပးတဲ့ဆုနဲ  ြပည့်ပါရေစကွယ”်
ထီသည်ေကာင်ေလး  ြပန်သွားသည်ှင် ့

တစ်ပိင်နက် ကုိထွန်းတင်၏ေအာင့်အည်းသည်း 
ခထံားမ တုိသည် ေဒါသအြဖစ် ေြပာင်းလဲသွားကာ  
မေငွကည်အား အြပင်းအထန်ေပါက်ကွဲသွား 
ေတာသ့ည်။ အေလာင်းအစားခုမံင်ေသာမန်ိးမ၊ 
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားမကိုးေသာမိန်းမ၊ ြဖတ် 
လမ်းနည်းြဖင့်   ေငွလိုချင်ေသာမိန်းမ  စေသာ 
စွဲချက်အမျိးမျိးြဖင် ့    ြပစ်တင်ေဝဖန်သည်။ 
မေငွကည်လည်း တတ်ိတတ်ိေလးေနုမှံလဲွ၍ 
အြခားနည်းလမ်းမရှိေချ။

           ဒဇီင်ဘာေဆာင်း၏အေအးဓာတ်တိုသည် 
မေငွကည်အေပ  ကျေရာက်ေနေသာ ကိထွုန်း 
တင်၏ေဒါသအပူမီးတုိကုိ ြငမ်ိးေပးုိင်စွမ်းမရိှ 
ေပ။   သားသမီးများသည ်    မိဘှစ်ပါးကို 
မည်သိုပင်ရင်ကားေစ့ေပးကာမ ူ  မိဘှစ်ပါး 
သည် ကမ ာ့ရန်သူကီးများသဖွယ ် ြဖစ်ေနက 
သည်။ ကုိထွန်းတင်သည် ဇနီးြဖစ်သူှင့်မေခ  
မေြပာေသာ်လည်း သားသမီးများ၏ စားဝတ် 
ေနေရးအတွက်    ဖခင်ေကာင်းပီသစွာြဖင့် 
အလပ်ုှင့်လက် ြပတ်သည်ဟ၍ူ  မရိှေချ။ ယခ ု
လည်း စပါးတလင်းထဲသို ေကာက်လ  င်းများ 
တိုက်ရန် လှည်းအိမ်ကိ ုေသချာကျနစွာ ချည် 
ေှာင်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ မေငွကည်သည်လည်း  
အမ်ိေရှမျက်ှာစာတွင် တြံမက်စည်းလှည်းကာ 
သန်ရှင်းေရးလုပ်ေနသည်။    ထိုအချနိ်တွင် 
ေရေွးစားပွဲေပ ၌  တင်ထားေသာ  ကီးပက ်
ဖုန်းေလးမှ       အသံေလးြမည်လာသည်။ 
ကိထွုန်းတင်သည် ေရေွးစားပဲွေပ မှဖန်ုးေလး 
ကို အသာဆွဲယူပီး ကိုင်လိုက်သည်။

“ဟယ်လိ.ု..ဟယ်လိ ု   မေငွကည်တိုအမ်ိက 
လားဗျ။ မေငွကည်ကိ ုဖုန်းေပးေပးပါခင်ဗျ”

ကိုထွန်းတင်သည် မလာစဖူးအလာထူး 
သည့် ဖုန်းနံပါတ်စိမ်းကိုကည့်ပီး မေငွကည ်
အား   ဖုန်းလာကိုင်ရန်  မျက်ှာအမူအရာှင် ့
ေြပာလိုက်သည်။

“က န်မ မေငွကည်ပါ။ ဘယ်သူလဲ မသိဘူး”
“အစ်မက က န်ေတာ့်အသကံိ ုမမှတ်မဘိူး  

ထင်တယ်။ က န်ေတာ်က အစ်မတိုဆီ ထီလာ 
ေရာင်းတဲ ့   ေသာ်ဇင်ပါ။   အစ်မတိုအတွက် 
ဝမ်းသာလွန်းလို လှမ်းဆက်တာ”

“အစ်မတို ထီေပါက်လိုလားဟင”်
“ထီကေတာ့ ကပ်လွဲသွားတယ် အစ်မ 

ေရ။ ဒါေပမယ့ ်အစ်မကပွူန်ထကဲေန ဆိင်ုကယ်  
ေပါက်တယ်ဗျာ။ ဆိုင်ကယ်က ယိုးဒယားဘီး 
ေနာ်။ တစ့်ဆယ့်ေလးသန်ိးေလာက် တန်တယ်  
အစ်မေရ”

“အေကာင်းကားေပးတဲအ့တွက် ေကျးဇူး 
တင်ပါတယ် ေမာင်ေလးေရ”

“အစ်မတိုရာဘက်ကလူေတ ွကံေကာင်း 
လိုက်ကတာဗျာ။ ထိန်ပင်ရာက ကိုေဇာ်ဝင်း 
ဆိုရင် ေရခဲေသတ ာေပါက်တာ။ ေရ ပန်းရာက  
ေဒ ေထွးြမက    ဆိုလာြပားေပါက်တယ်။ 
အုန်းေတာရာက  ကိုလှစိုး  ဆိုရင် စက်ဘီးနဲ  
ေရဒီယို ှစ်မျိးေတာင်ေပါက်တာေနာ်”

“ဒလီိဆုိရုင်ေတာ ့အစ်မတိုဘက်ကလေူတ ွ
ကံထလာကပီေပါ”့

“ဟုတ်တယ်   အစ်မေရ။   က န်ေတာ့်ကို 
တစ်လက်စတည်းအကူအညီေပးပါဦး။ အခု  
မေဲပါက်တဲလ့ေူတရွဲပစ ည်းေတကွိ ုက န်ေတာ် 
က ကားငှါးပီး လာပိုရမာှမို ခရီးစရိတ်ေလး 
လ ဲေပးကပါဦး။  Wave money နဲေပါ့”

“အစ်မက ဘယ်ေလာက်လ ဲေပးရမှာလ”ဲ
“အစ်မက ဆိင်ုကယ်မေဲပါက်တာဆိေုတာ ့ 

ဆိုင်ကယ်တင်ခ  ေြခာက်ေသာင်းေလာက်ကျ 
မယ်။ အြခားသူေတွကုိလည်း က န်ေတာ်ေြပာ  

ထားပီးပီ။ အစ်မဆီကို သူတိုကျသင့်ေငွေတ ွ
သွားေပးဖို။ အစ်မကပဦဲးေဆာင်ပီး က န်ေတာ့် 
ကို လှမ်းလ ဲေပးပါေနာ်”

“ဟုတ်ပါပီကွယ”်
ထီေရာင်းေသာ ေမာင်ေသာ်ဇင်ှင့် ဖုန်း 

ေြပာပီးေနာက် မေငွကည်သည် ပံးေပျာ်ရ င်ြမး 
ေန၏။ ခါးသီးလှေသာ ကိထွုန်းတင်၏စကားတို 
သည်  ပျားရည်ကဲ့သို ချိြမသွား၏။  တစ်ခါမှ 
အလည်မလာဖူးေသာ    အိမ်နီးနားချင်းများ 
သည်လည်း ကိထွုန်းတင်တိုအမ်ိ၌ အလှပဲွကီး 
ကဲသ့ို စည်စည်ကားကား ေရာက်လာကသည်။ 
မေငွကည်ကို အားကျအတုယူချင်ေနက၏။
မေငွကည်လည်း တစ်သက်လံုးအြပစ်တင်စကား 
များကိုသာ       မနားတမ်းေြပာေနတတ်သည့် 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူကိ ုစကားနာထိုးလိုက်သည်။

“ေတာ့် ကိထွုန်းတင်။ ေတာ် တစ်သက်လုံး 
မစီးဖူးတ့ဲဆုိင်ကယ်ကုိ စီးရေတာ့မှာေနာ်။ တုတ် 
ဘးီမဟုတ်ဘူးေနာ်။ ယုိးဒယားဘီးစီးရမှာ။ ေတာ့် 
အစွမ်းအစနဲဆို ဆိုင်ကယ်မေြပာနဲ   စက်ဘီး 
စုတ်ေတာင် ကျပ်သားသမီးေတ ွမစီးရဘူး”

“ေအးပါ ေငွကည်ရယ်။ ငါက ကိယ့်ုမန်ိးမ 
ကို ချစ်လွန်လွန်းလို ေြပာမိတာပါ။ စိတ်မဆိုး 
ပါနဲဟာ။  အခုေတာ့  ငါ့မိန်းမရဲ အစွမ်းအစနဲ  
ငါ ဆိင်ုကယ်စီးရေတာမ့ယ်။ ေကျးဇူးတင်တယ်  
ေငွကည်ရယ”်

မေငွကည်၏     ဂုဏ်သတင်းသည ်
မန်ကျည်းေတာရာပတ်ဝန်းကျင်၌   ခဏချင်း 
ပျံလွင့်သွားေလသည်။ မေငွကည်က့ဲသုိ ကပွူန် 
နံပါတ်မှေပါက်ကေသာ   အြခားရာမှသူများ 
သည် မိမိတုိေပါက်ေသာ ပစ ည်း၏ကားတင်ခ 
ေငွများကို မေငွကည်ထံသို လာေရာက်ေပး 
ေဆာင်က၏။ မေငွကည်လည်း ေငစွုသံည်ှင့် 
မိသိုသွား၍   Wave money   ြဖင့် ထီသည်  
ေသာ်ဇင်ဆီသုိ    ေငွလ ဲလုိက်သည်။ ထုိေနာက် 
ေသာ်ဇင်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်၏။

“ဟယ်လို      ေမာင်ေလး  ေသာ်ဇင်လား။ 
အစ်မ   မေငွကည်ပါ။    ပစ ည်းတင်ခေငွေတ ွ
လ ဲလိုက်ပီေနာ် ေမာင်ေလး”

“ဟုတ်ကဲ့အစ်မ။    လ ိဝှက်နံပါတ်ေလး 
ေြပာပါဦး အစ်မေရ”

“လ ိဝှက်နပံါတ်က ေမာင်ေလးဖန်ုးနပံါတ် 
ေနာက်ဆုံးေြခာက်လုံးပါ”

“ဟုတ်ကဲ့ပါ။   အစ်မတိုပစ ည်းေတွကို 
တစ်ပတ်ရိှရင် လာပုိေပးမယ်ေနာ်။ က န်ေတာ့် 
ကို အကူအညီေပးတဲ့အစ်မရဲေကျးဇူးေတွကိ ု
တစ်သက်လုံးေမ့လိုရမှာမဟုတ်ဘူး”

“ရပါတယ် ငါ့ေမာင်ရယ”်
တစ်ပတ်ြပည့်ေသာေန       နံနက်တွင် 

မန်ကျည်းေတာရာလမ်းထပ်ိ၌ မေငွကည်ကဲသ့ို 
ကံထူးရှင်များြဖစ်ကသည့်   အြခားေကျးရာမှ 
လမူျားလည်း ေသာ်ဇင်၏ကားအလာကိ ုေစာင့် 
ဆိင်ုးေနကသည်။ မမိတိိုပစ ည်းများကိတုင်ရန် 
ွားလှည်းများပါ   တစ်ခါတည်းေမာင်းခဲ့က 
သည်။ ေနလယ်ှစ်နာရထုိီးေသာအခါ ထန်ိပင် 
ရာမှ  ေရခေဲသတ ာမေဲပါက်ေသာ   ကိေုဇာ်ဝင်း 
သည် ေသာ်ဇင်ထ ံဖန်ုးဆက်ရန် မေငွကည်အား 
ေြပာသည်။

“ေငွကည်ေရ ဟုိထီသည်ေလးဆီ ဖုန်းဆက် 
ဦးဟ”

တစ်မနက်လုံး စကားတစ်ခွန်းမှ ဝင်မေြပာ 
ဘ ဲပတီေိတှွင့် ပံးေပျာ်ေနေသာ ကိထွုန်းတင် 
ကလည်း ဖုန်းဆက်ရန် မေငွကည်အား တုိက် 
တွန်းလိက်ုသည်။ မေငွကည်သည် ကီးပက်ဖန်ုး 
ေလးထဲမှ ေသာ်ဇင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကို ှိပ်လိုက် 
သည်။

၀၉xxxxxx
လူကီးမင်းေခ ဆိုေသာ   ဖုန်းနံပါတ်မှာ 

စက်ပိတ်ထားပါတယ်ရှင်။
“ေငွကည်ရယ ်   ဖုန်းနံပါတ်ကို ေသချာ 

စစ်ပီးမ ှှိပ်ပါဟ”
“ေအးပါ ကိုထွန်းတင်ရယ်။  မေငွကည ်

သည် ေသာ်ဇင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ေသေသချာချာ 
စစ်ေဆးပီး  ေနာက်တစ်ကိမ် ထပ်ေခ သည်။

၀၉xxxxxx
“လူကီးမင်းေခ ဆိုေသာ ဖုန်းနံပါတ်မှာ 

စက်ပိတ်ထားပါတယ်ရှင”်။       ။



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀
(တနဂ  ေွေန )

 မင်းရဲထွဋ်(ေဒးဒရဲ)မင်းရဲထွဋ(်ေဒးဒရဲ)

ငယ်ငယ်က စာေရးကိရိယာ

တိုလယ်ေတာ

ေရာင်နီပျိးစ ေငွချိး ြဖ

လယ်ေတာစပ်မှာ တကူကူ။

ြမက်ိုင်းထူထူ လယ်နံေဘး

ကာပန်းေတွက ကကေမ း။

ြမေရာင်ေြပးလို စိမ်းစိုြဖာ

ေကာက်ပင်ေတွက ေဝေဝဆာ။

ေလြပည်လာေတာ့ ွဲကာယိမ်း

က"ဟန်အသွင် ဘယ်ညာတိမ်း။

နံသာလိမ်းလို လယ်ေတာသူ

မေမာမပန်း ေတးကိုချ ။

ဗျိင်းြဖေတွက အေတာင်ယှက်

ဝဲကာပျံက ေဝဟင်ထက်။

ေကျးငှက်ေတွလည်း တစာစာ

ေတးဖွဲပါလို ေပျာ်ကရှာ။

သဘာဝစုံ အလှေှာ

သာယာပါတဲ့ တိုလယ်ေတာ။

     ေအာင်ေဌးိုင်(ေရနံေချာင်း)

ေသွးလွန်တုတ်ေကွး သတိေပး

ေသွးလွန်တုတ်ေကွး အ ရာယ်

မေပါ့ဆနဲကွယ်။ 

မိုးရာသီဝယ် သတိထား

ြခင်ေပါက်ေနရာများ။ 

ေရေြမာင်း၊ အိမ်ကား ခံွယ်ေတွ

သန်ရှင်းေနပါေစ။ 

ဝတ်ကပါေလ လုံလုံေလး

ြခင်မကိုက်ဖိုေတွး။ 

ေသွးလွန်တုတ်ေကွး ဤေရာဂါ

ြခင်းကိုက်လ င်ြဖစ်မှာ။ 

ေနစ်အိပ်ပါ ြခင်ေထာင်နဲ

ြခင်မကိုက်ေအာင်ကွဲ။ 

ေပါ့ဆေနခဲ့ ြခင်ကိုက်လ င်

ေရာဂါြဖစ်မှာပင်။ 

မြဖစ်ေစချင် ေဆာင်လိုထား

လိုက်နာသင့်သည်များ။

ရည် န်းေမ

ကိုဗစ်ကာကွယ် ေနထိုင်မယ်

ကမ  ာတစ်လ ား ကပ်ေရာဂါ
ကိုဗစ်ိုင်တင်းပါ။
တိုအားလုံးဟာ စနစ်ကျ
စည်းကမ်းလိုက်နာမှ။
ဝန်ကီးဌာန များစုရယ်
ေနစ်ေကညာတယ်။
ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ေနထိုင်ဖို
အိမ်ထဲေနကစို။
ဝမ်းစာေရးမို အြပင်ထွက်လ င်
မက်စ်ကိုတပ်ေစချင်။
အြပင်ေရာက်လ င် ေြခာက်ေပြခား
ခွာ၍ေနေစသား။
မိသားစုများ ေပျာ်ရ င်စွာ
ေနထိုင်ိုင်ဖိုရာ။
မကာမကာ လက်ကိုေဆး
ေရာဂါကင်းစငေ်ရး။
မိသားစုေလး ကျန်းမာေအာင်
သတင်းေတွနားေထာင်။
စည်းကမ်းေဘာင်ကို လိုက်နာသုံး
ေရာဂါရန်မှပုန်း။

ေမာင်လ မ်း(ကန်ဘလူ)

သစ်ပင် စိုက်ကစို

သစ်ေတာသစ်ပင် စိမ်းစိုလွင်
စုံေတာဂိုင်တွင်။
ေလာကဝန်းကျင် သာယာေရး
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေပး။
မိမိအိမ်ေဘး ေြမလွတ်မှာ
သစ်ပင်စိုက်ကပါ။
အရိပ်ေကာင်းစွာ ရေလေတာ့
ေအးချမ်းသာယာေပါ့။
အပူချနိ်ေလျာ့ တိုကမ ာ
ေရေလမီး ရန်ကာ။
ေတာမိနယ်ရာ လိုက်နာက
သစ်ပင်မခုတ်ရ။
စည်းကမ်းရှိမှ တိုဝန်းကျင်
လှပမည်အစ်။
အနာဂတ်တွင် သာယာဖို
စုေပါင်းသစ်ပင် စိုက်ပါစို
ချစ်ေသာေမာင်မယ်တို။

ကန်ညီေနာင်ေရ ဗျိင်း

အချနိ်ကား ေနရက်အားြဖင် ့က န်ေတာ် ဆယ်တန်း 

ေြဖပီး ေနာက်တစ်ေနတွင်ြဖစ်သည်။ အေမက က န်ေတာ် 

ဆယ်တန်းေြဖပီးသည့်အတွက် စာအပ်ုများကိ ုရှင်းလင်းပီး  

သိမ်းတန်ရာသိမ်း၊ ြပန်လည်စီတန်ရာစီ၊ လ င့်ပစ်တန်ရာ 

လ င့်ပစ်ကာ အလုပ် ပ်ေနခ့ဲသည်။ က န်ေတာ်လည်း အေမ့ 

ကို ကူေပးရင်း အိတ်တစ်အိတ်ကို ဖွင့်ကည့်လိုက်ရာမ ှ

ေကျာက်သင်ပုန်းေဘာင်ေလးကိ ုအထုပ်ေအာက်ဆုံးတွင်

ေတွရေသာေကာင့် ဆဲွထတ်ုလိက်ုသည်။ ေကျာက်သင်ပန်ုး 

က မ  များပင ်တက်ေနေလပီ။ သိုေသာ် ေကျာက်သင်ပုန်း 

ေဘာင်ေပ က စာများမှာ ထင်ရှားဆဲ။ က န်ေတာ့်နာမည် 

ှင့် ပထမတန်းဟူေသာ စာလုံးများမှာ က န်ေတာ့စိတ်ကို 

အတတ်ိများဆ ီရထားခတ်ုေမာင်းသလိ ုတဒတ်ုဒတ်ုြမည်ရင်း 

ေခ ေဆာင်သွားေတာ့သည်။

က န်ေတာ်တိုငယ်ငယ်က ေကျာင်းတက်လ င် အေမက 

ေစျးထဲေခ သွားကာ စာေရးကိရိယာများ ဝယ်ေပးတတ ်

သည်။ အေမေြပာေလ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းမှာ "သား 

ကိက်တာယေူလ" ဟေူသာ စကားပင်ြဖစ်သည်။ ငယ်ငယ် 

တုန်းက ကေလးဘဝဆိုေတာ ့အလိုလိုက်သည်ကိ ုကိက် 

၏။ ကိက်တာေရးသည်။ ေသချာကို ကည့်ပီး ဘယ်ြပန် 

ညာြပန်ေရးသည်။ အမှန်ေတာ့ ဘာမှသိ၍မဟုတ်။ စိတ်ထဲ 

တွင်ေကာင်းသည်ဟထုင်လ င် ယလူိက်ုသည်ချည်းြဖစ်သည်။ 

ငယ်ငယ်က အသုံးြပခဲ့ေသာ စာေရးကိရိယာဆုိသည် 

မှာ တြခားမဟုတ်။ ေကျာက်သင်ပုန်းှင့် ေကျာက်တံ 

ြဖစ်သည်။ ေတာက်..ေတာက်..ေတာက် ဆိေုသာ အသေံလး 

သည်  ယခုထိ နားထဲမှ မထွက်ေပ။ တစ်ေယာက်တည်း 

စ်းစားေနချနိ်ဆိုလ င် ေကျာက်သင်ပုန်းကို ေကျာက်တံနဲ  

ိုက်ိုက်ပီး ေတာက်..ေတာက်..ေတာက် အသံေလးှင့် 

စ်းစားခန်းထုတ်တတ်သည်။ စာအလွတ်ေရးလိုလည်း 

ရသည်။ ပုဆဲွံလိုလည်းရသည်။ ေရးြခစ်ပီးသွားလ င် လက်ဖ 

ေှာင့်(သို) လက်ဖဝါးြဖင့်ပင် ဖျက်ပလိုက်သည်။ အက   ျ ီ

လက်ရှည်ဝတ်လာသည့် ေနဆိလု င် လက်ကယ်သီးနားမှာ 

ေကျာက်မ န်ေတွနဲ  လှပေနတတ်သည်။ အိမ်ြပန်ေရာက ်

လ င်ေတာ့ အေမ့အေြပာကို နည်းနည်းခံရတတ်သည်။ 

ကိက်တာေရးြခစ်ုိင်သည့်အတွက် စာသင်ှစ်တစ်ှစ်ကုိ 

အများဆုံး ေကျာက်သင်ပန်ုး ှစ်ချပ်ပင်ကန်ုသည်။ ေကျာက် 

တံကေတာ့ အေတာ်ကုန်သည်။ ေရးလုိက်၊ ခ န်လုိက်၊ ပါးေဖာင်း 

ပီး ထုိးကည့်လုိက်နဲ အလုပ်ြဖစ်လှသည်။ ေကျာက်တံတုိသွား 

လ င် လက်ထဲမှ လွတ်မထွက်ေအာင ်အေတာ်ကို ေရးယူရ 

သည်။ ေကျာက်သင်ပုန်းက ေတာ်ေတာ်ှင့် မကွဲသြဖင့် 

ေကျာက်တကံိသုာ ထပ်လသဲုံးကသည်။ ေကျာက်တအံသစ် 

ဝယ်လာသည့် ရက်ဆိုလ င် အေတာ်ကို ေရးြခစ်ချင်သည်။ 

ဘာေကာင့်မှန်းေတာ့မသိ။

ငယ်ငယ်တုန်းက   ေကျာက်သင်ပုန်းေဘာင်ေပ မှာ 

ကိုယ့်နာမည်၊ တြခားစကားလုံးေတွကို ဓားှင့်ထွင်းကာ 

ေရးရသည်မှာ  အေတာ်ေပျာ်ဖိုေကာင်းသည်။  တချိက  

စာလုံးအဝိုင်းေလး ေဖာ်ကသည်။ တချိက ေလးေထာင် ့

ေလး ေရးကသည်။ ခဲတံခ န်ဓားမရှိလ င် သံေချာင်းနဲပင ်

ေရးြခစ်လိုက်ကသည်။  ကယ်ပုံေတွ၊  အိမ်ပုံေတွအြပင ်

ေရးြခစ်ချင်တာေတွေရးြခစ်လိုက်ကသည်။ 

သူငယ်တန်းစတက်သည့် အရယ်ကဆုိလ င် ေကျာက် 

သင်ပုန်းေပ မှာ သံေချာင်းြဖင် ့မျ်းများဆွဲရသည်။ စာေရး 

ရမှာ ေြဖာင့်တန်းေရး၊ ေနာက်တစ်ခါြပန်မဆဲွရေရးအတွက် 

ဆရာမက သေံချာင်းြဖင့် မျ်းေြဖာင့်များ ဆဲွေပးတတ်သည်။  

ေကျာက်သင်ပန်ုးကဲွသွားလ င် ဆရာမကိ ုမျ်းေကာင်းမဆဲွ 

ခိုင်းေတာ့   ကိုယ်တိုင်ဆွဲပစ်လိုက်သည်။  တချိတေလ 

ေြဖာင့်၍  တချိမှာ  အနည်းငယ်မ   ေစာင်းေလသည်။ 

ြပဿနာမရိှ။ ကိယ်ုတိင်ုလပ်ုလိက်ုရသည့်အတွက် ေကျနပ်ပု ံ

မျိးြဖင့်သာ အေကျနပ်ကီး ေကျနပ်လျက်ရိှသည်။ ငယ်ငယ် 

က ကိုယ့်ရဲေကျာက်သင်ပုန်းတစ်ချပ ်ကွဲပီဆိုလ င် ပထမ 

ေတာ့ အလွန်ေပျာ်သည်။ အိမ်ေရာက်ေတာ့မှသာ အေပျာ် 

ေတွကုန်ကာ အဆူခံရေတာ့သည်။

ေပျာ်ရသည့်အေကာင်းကား တြခားမဟတ်ု။ ေကျာက် 

သင်ပုန်းကဲွလ င် ပထမတစ်ချက်အေနနဲ  ေကျာက်သင်ပုန်း 

အသစ်ရသည်။ ဒတုယိတစ်ချက်အေနနဲ ေကျာက်သင်ပန်ုး၏ 

ေဘာင်များကုိ ေသနပ်လုပ်ေဆာ့ရေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင် ့ေကျာက်သင်ပုန်းကွဲလ င် ေဘးေဘာင်များကိ ု

ဘယ်ေတာ့မ ှမလ တ်ပစ်။ သိမ်းထားပီး ေဆာ့ေလ့ရှိသည်။ 

ေကျာက်တှံင့်ပတ်သက်ပီး ထူးြခားချက်များ ေပျာ်ရ င် 

မ များလည်းရှိသည်။ က န်ေတာ်တိုေကျာင်းသည ် မိေစျး 

ေဘးတွင် တည်ရိှေသာေကာင့် ေစျးကီးေကျာင်းဟ ုအမည် 

တွင်ခဲ့သည်။  ေစျးှင့် ေကျာင်းမှာ လမ်းသာြခားသြဖင့် 

အိမ်ြပန်လ င် ေစျးထဲမ ှြဖတ်ြပန်တတ်သည်။ အစကေတာ့ 

ေစျးထဲမှြဖတ်ြပန်လ င် အိမ်အြမန်ေရာက်ေသာေကာင့် 

ြဖတ်ြပန်ြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း  ေနာက်ပိုင်းမှာကား  ထိုသို 

မဟုတ်ေတာ့ေချ။ အေကာင်းတချိရှိလာသည်။ ေစျးထဲမှ 

ြဖတ်ြပန်လ င် ေကျာက်သင်ပန်ုး၊ ေကျာက်တ၊ံ သားေရကွင်း၊ 

ေကျာက်ဒိုး၊ ဖန်ဒိုး၊ ပုံများေရာင်းေသာဆိုင်ကိ ုအမဲလိုလို 

ြဖတ်ရသည်။ ဒလီိ ုေနတိင်ုးသွားရင်း တစ်ေနေတာ ့ထိဆုိင်ု 

ေဘးတွင် ေကျာက်တတံစ်ေချာင်းကျေနသည်ကိ ုေတွေသာ 

ေကာင့် ေြပးေကာက်လိက်ုသည်။ သည့်ေနာက်ပိင်ုးများတွင် 

ေစျးထဲက  ြဖတ်ြပန်တိုင်း  သိမ်းသွားသည့်ဆိုင်များတွင ်

ဘာေတမွျား ကျကျန်ခဲမ့ည်နည်းဟုကည့်ကာ အမြဲပန်ေလ ့

ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ ေြမာင်းထဲကျေနသည်ကိ ု  က်ယူရ 

သည်လည်းရှိသည်။ ကေလးဘဝြဖစ်ေသာေကာင့် မရံ 

တတ်။ အနီးနားက ေရတိင်ုကတီစ်ခခုမှုာ ေရေဆးလိက်ုသည် 

ချည်းြဖစ်သည်။ ထိုအချနိ်မှစ၍ ေစျးထဲမှ အမဲလိုလို 

ြဖတ်ြပန်ကာ မျက်စိများမှာ သိမ်းငှက်ပင် အ ံးေပးရ 

ေလာက်ေအာင် ကျးီကန်းေတာင်းေမှာက်ကည့်ေတာ့သည်။

က န်ေတာ်တိုသည် အသက်အရယ်ကေလးကီးြပင်း

လာသည့်ှင့်အမ  အတတ်ိများကိ ုတစ်ခါတစ်ရ ံလွမ်းတတ်၊ 

သတရိမတိတ်ပါသည်။ ငယ်ငယ်က မမိလိပ်ုခဲသ့ည့် အတတ်ိ 

ပုရံပ်ိလ ာများကိ ုတစ်လ ာချင်းခွာကည့်ရင်း စားြမပ်ြပန်ေလ ့

ရိှတတ်သည်။ အထူးသြဖင့် တစ်ေယာက်တည်းရိှေသာအချန်ိ၊  

သူငယ်ချင်းများစုမိေသာအချန်ိ၊ တစ်ခုခုကုိ ကံေတွလုိက် 

ရချနိ်များတွင် အတိတ်၏အေတွးစတိုသည် ဦးေှာက် 

အတွင်းပိင်ုးအထ၊ိ တစ်ခါတစ်ရ ံှလုံးသား၏အနက်  င်းဆုံး 

ေနရာအထိ တိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်တတ်သည်။ မည်သိုပင ်

ဆိေုစကာမ ူယခအုချန်ိတွင် က န်ေတာ်တိုငယ်ငယ်က အသုံး 

ြပခဲေ့သာ စာေရးကရိယိာများြဖစ်သည့် ေကျာက်သင်ပန်ုးှင့် 

ေကျာက်တံတိုမှာ အခုေခတ်အေနှင့်ဆိုလ င် အတိတ် 

ကာလမှာပင် ပဲ့တင်ထပ်ေနိုင်ေတာ့သည့် အေြခအေန 

ြဖစ်ေနသည်။ ထိုအေြခအေနတွင် က န်ေတာ့်စိတ်တိုသည် 

ပထမတန်းက ေကျာက်သင်ပန်ုးေလးနဲအတ ူပထမတန်းကိ ု

ြပန်လည်တတ်ချင်ေနမသိည်။ ထိအုချန်ိက က န်ေတာ့်ဆရာ/

ဆရာမများ၊ သငူယ်ချင်းများှင့် ယခြုပန်ေတွခဲလ့ င် ပထမ 

တန်း၏ ေနာက်ဆံုးအတန်းတွင် ထုိင်ေလ့ရိှေသာ ေကျာင်းသား 

ေလးအသွင်  ြဖစ်သွားမည်လားဟုပင ်  ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်

ထင်ေနမိေတာ့သည်။

ကိက်တာေရးြခစ်ိင်ုသည့်အတွက် 

စာသင်ှစ်တစ်ှစ်ကို     အများဆုံး 

ေကျာက်သင်ပန်ုး ှစ်ချပ်ပင်ကန်ုသည်။ 

ေကျာက်တကံေတာ ့အေတာ်ကန်ုသည်။ 

ေရးလိုက်၊   ခ န်လိုက်၊   ပါးေဖာင်းပီး 

ထိုးကည့်လိုက်နဲ အလုပ်ြဖစ်လှသည်။ 

ေကျာက်တံတိုသွားလ င်   လက်ထဲမှ 

လွတ်မထွက်ေအာင် အေတာ်ကိ ုေရးယ ူ

ရသည်။



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀
(တနဂ  ေွေန )

ဝတ တို

  သက်သက်ဦးသာ

ေွဦးကာလ  ြမထေသာ   ေနတစ်ေနဝယ် 
တင်မာညိတစ်ေယာက ်    ညိတိုတိုထန်းပင် 
တန်းကီးေအာက် တစ်ေယာက်တည်းေလ ာက် 
လာခဲ့သည်။  ထန်းပင်ကို  ေမာ့ကည့်ေနတဲ့ 
တင်မာညိ  ဥဩပျိရဲ   အလွမ်းသံစ်ေကာင့ ်
စိတ်မထိန်းိုင်ရှာေတာ့။   ထန်းပင်ေြခရင်း 
ေြခဆင်းလျက် ချံးပဲွချငိေုတာသ့ည်။   တ်ခမ်း 
ကလည်း   တစ်စုံတစ်ေယာက်ရဲ  နာမည်ကို  
တသသရတ်ရင်း    တမ်းတေနရှာသည်။  
အတိတ်ကြဖစ်ရပ်ေတွသည်   ရာသီေတွ 
အလီလီ  ေြပာင်းေသာ်လည်း  တင်မာညိရဲ 
စိတ်အစ်မှာေတာ့ ပုံရိပ်ထင်ကျန်လိုေနဆဲ။ 

ရာကီးေပ က  ေတာင်သူကီးသေူဌးသမီး 
တင်မာညိ။ အသက် ၁၈ ှစ်မြပည့ခ်င်ကတည်း 
က   မိဘေတွသေဘာမတူတဲ့    ထန်းသမား 
ေမာင်သန်ိးေအာင်နဲ  ခိုးရာလိုက်ေြပးခဲသ့။ူ မဘိ 
ေတွဘက်က   အေမွြပတ်ရယ်လို    ေကညာ 
ေမာင်းခတ်ခဲ့ပမီို ေတာရာဘက်က ထန်းသမား 
ေလး ကိသုန်ိးေအာင်ေနာက်  ေကာက်ေကာက် 
ပါေအာင်လိုက်ရင်း ြဖြဖလှလှ သူေဌးသမီး 
ဘဝကေန  အိုးမည်းဗရပွနဲ  အိုးေကာက်သမ 
အြဖစ်ဘဝေြပာင်းခဲ့ရသူ။   တူှစ်ကိုယ်တဲ 
အိပုျက်မှာ ထမင်းရည်ပ ူအတမူလျက်ရေပမယ့ ် 
ေမာင်သန်ိးေအာင်တို  ပိင်ုဆိင်ုရာ ထန်းေတာထ ဲ
က ထန်းရက်မိုးထန်းရက်ကာ တအဲမ်ိငယ်ေလး 
ထဲမှာေတာ့ ဆန်ကမ်းထမင်း    စားခဲ့ရသည်။ 
ဖူးစာဖက်လာတ့ဲ   ကင်ဖက်သက်လျာနဲအတူ 
ေမာင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရက်  ေရဆန်ေလဆန် 
အတူတူကန်လုိ ေလာကဓံကုိ ရင်ဆုိင်ခ့ဲသည်။ 
ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူကိသုန်ိးေအာင်ဘဝက တစ်ဧက 
မြပည့တ်ဲ ့ယာခင်းေသးေသးေလးတစ်ကွက်နဲ  
ထန်းအပင် ၅ဝ ခန်ေလာက်သာပိင်ုဆိင်ုထားသ။ူ 
မဘိေမာင်ှမသားချင်း မရိှသည်မုိ  တင်မာညိ 
သည် သူအတွက်ေတာ ့  ဇနီးမယားလည်းြဖစ်၊ 
ှမေလးသဖွယ်လည်းြဖစ်ေလသည်။ တင်မာညိ 
အတွက်လည်း ကိသုန်ိးေအာင်သည် အစ်ကိလုိ ု 
ခင်ပွန်းလိ ုချစ်ခင်ကင်နာ ိေုသေလးစားရသ။ူ 
အသက်နဲရင်း  ထန်းပင်ဖက်တက်ကာ  ိုးိုး
သားသားရှာေဖေွက းေမွးေနသ ူ ခင်ပွန်းနဲအတ ူ
ထန်းပင်ေအာက်လုိက် အုိးေကာက်ရင်း ဘဝသစ် 
ကို စတင်ခဲ့ေလသည်။

သူချစ်လင်     ထန်းတက်ဖိုြပင်တာနဲ  
မီးကျက်ကျက်ပါေအာင်ဖုတ်ထားတဲ ့အိုးပုံကို 
သွား၊  အုိးနဲ ကိးတပ်၊ ထုံးြဖြဖေလးတစ်စက်  
ှစ်စက်ထည့်၊   ထန်းပင်ေလးေတွေအာက ်        
လီှးရမယ့်ထန်းုိအေရအတွက်အတုိင်း ှစ်လံုး 
တန်သည် သုံးလုံးတန်သည် လိက်ုချေပးသည်။ 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူကုိသိန်းေအာင်က  ထန်းလီှးဓား 
ကိုခါးမှာချပ်လျက ်ေလှကားတစ်စင်းနဲ    ဟို 
အပင်သည်အပင် လူးလာခတ်ရင်း  ထန်းလက် 
ေတွကားက ထွက်ြပစ  ထန်းိုေလးေတွကို 
ထန်းလီှးဓားနဲ အသာအယာ ပါးပါးလှပ်လှပ်လီှး 
ြဖတ်သည်။ ေပသုံးဆယ်ေကျာ်  ေလးဆယ်ြမင့ ်
ေသာ ထန်းပင်အြမင့်ကီးေတွကိ ု  ဖက်တွယ် 
တက်ရင်း အသက်စွန်  လုပ်ကိုင်ရေသာ်လည်း 
ကင်သူသက်ထား ဇနီးမယားက အနားမှာရှိ 
သည်မို ေမာတယ် ပန်းတယ်သေဘာမထားိင်ု။ 
ေတာင်ေလတြဖးြဖးနဲ  ထန်းပင်တက်ရင်း  
ေလညင်းကေလးေတခွ၊ံ သခီျင်းသေံလးကည။ံ 
ပင်ထန်းရိပ်ညိေတွကား  ေမာင်မယ်အတူ 
လှမ်းရတဲ ့ချစ်ခရီးလမ်းက လပူင်ပန်းေသာ်ြငား 
စိတ်ချမ်းသာမ ေတွကအြပည့်။

အဲသည့်အချနိ်က တင်မာညိ အေတွးထဲ 
ဝယ် သူချစ်ေသာ ထန်းပင်ထန်းေတာေတွရဲ 
အလှှင့် ထန်းတက်သမားေတွရဲဘဝသည ်
ေကျးလက်တွင် ထာဝစ် တည်ရိှေနလမိ့မ်ည်ဟ ု
ယုံကည်ခဲ့သည်။

ကိုသိန်းေအာင်တို   ထန်းသမားေတွအဖို 
မနက်ပိုင်းထန်းတက်ချနိ်ေတွမှာ ေနမြပင်း 
သည်မို သက်ေသာင့သ်က်သာရိှလှေသာ်လည်း 

ညေနပိင်ုး ၃ နာရဝီန်းကျင် ထန်းတက်ချန်ိေတ ွ
အဖိုေတာ့  အလွန်ပင်ပန်းသည်။  ေွေနပူပူ 
ေလာင်ေလာင်ထမှဲာ တစ်ေနကန်ု ေနထထိားတဲ ့ 
ထန်းပင်လုံးပတ်ေတွကိ ုဖက်တွယ်တက်ရတဲ ့
ကုိသိန်းေအာင်ရဲလက်ဖဝါးှစ်ဖက်နဲ  ေလှကား 
အဆင့်ဆင့်ကို   ကိမ်ဖန်များစွာ   နင်းရတဲ့ 
ေြခဖဝါးေတကွ အသားမာတက်ကာ  မာေကာ 
ကမ်းတမ်း  ခက်ထန်လုိေနသည်။ ထန်းသမား 
မယားေပမို   ထန်းပင်ေပ က  ကျလာသမ  
ထန်းရည်အြပည့်နဲ  အိုးေတွကို ပခုံးတစ်ဖက ်
ခုနစ်လုံး  ရှစ်လုံး  ထမ်းရတာကာလာေတာ ့
တင်မာညိရဲပခုံး  ှစ်ဖက်လည်း  အသားမာ 
တက်ေနေလပီ။    ခင်ပွန်းြဖစ်သူနဲအတူ 
ထန်းတက်အုိးေကာက်ပီးေလေတာ့ ထန်းလျက် 
ကိရသည်မှာလည်း  တင်မာညိရဲအလုပ်ပင်။ 
ထန်းလျက်အချန်ိတစ်ဆယ်ေလာက်ရဖို မနက် 
၉ နာရီေလာက်ကေန   ညေန ၃ နာရီေလာက် 
အထိ  မီးလင်းဖိုနံေဘး   ပူပူေလာင်ေလာင ်
ထန်းလျက်ကိရသည်။ တဗွမ်းဗွမ်းနဲ  ပွက်ပွက် 
ဆူေနတ့ဲ ထန်းလျက်ဒယ်အုိးကီးေတွကုိ မုိင် 
မနင်းချရသည်။ ကိပီးသား ထန်းလျက်ရည်ပပူ ူ
ကို အလုံးြဖစ်ဖိုရာကလည်း မလွယ်။ သကာ 
ရည်မခဲခင် အလုံးြဖစ်ေအာင ်ထန်းလျက်ရည ်
အှစ်ပူပူကို   လက်ဖဝါးထဲထည့်  အြမန်လံုးရ 
သည်။    ထန်းလျက်လုံးရလွန်းလိုလည်း 
လက်ဖဝါးု ုေသွးေတလွည်းဥေနပ။ီ သိုေသာ် 
မိမိဘဝကို    ကိုယ်တိုင်ေရးချယ်ခဲ့သည်မို 
ပင်ပန်းလည်း ကိုယ်သာခံုံ။

ထန်းေတာထဲက ထန်းသမား လင်မယား 
ဘဝက ေနတတ်ရင်ေတာ ့ေကျနပ်စရာေကာင်း 
ပါသည်။    ညေနေစာင်း   ကိုသိန်းေအာင် 
ထန်းတက်အြပန် အနည်ခံေပးထားတ့ဲ ထန်းရည် 
နယ်ဟင်း  ချ်ချ်ေလးကို  ငုတ်သီးေလးနဲ  
ဆီြပန်ချက်၊ ယာခင်ိုးတန်း ချံွယ်ေလးေတွ 
အေပ က ေတာဆူးပုပ်၊ ကင်းပံုရက်၊ ကျးီအာရက် 
ချိချိေလးေတွကို    ဟင်းချိေလးချက်ကာ 
ထမင်းပူပူေလးနဲ   မျက်ှာချင်းဆိုင ်  ထမင်း 
ထုိင်စားရသည်က ခံတွင်းမိန်လှသည်။ ညဘက် 
ထန်းတက်နားချနိ်ဆို  မယ်ဒလင်အိုကေလး 
တီးရင်း ဇနီးေမာင်ံှှစ်ေယာက် ချစ်ေတးသီက 
သည်။   ထိန်ထိန်သာ   လေရာင်ေအာက်က 
ထန်းရက်တငဲယ်ေလးသည် ကိသုန်ိးေအာင်ှင့် 

တင်မာညိတုိစံြမန်းရာ အချစ်ဗမိာန် စခန်းသာ 
ပင် ြဖစ်ေလသည်။    

ရာသီေတွေရလျား ေြပာင်းလဲခဲ့သည်ှင့် 
အမ    တင်မာညိတိုဇနီးေမာင်ှံဘဝထဲကို     
ေမာင်ေနေအးဆုိေသာ သားကေလး၊ ေအာင်နက် 
ဆိုေသာ  ေခွးထီးကေလးှင့် ေမွးဘက်ယူထား 
ေသာ  မိြဖဆုိေသာ ွားမေလးတစ်ေကာင ်  
ေရာက်လာသည်။  ှစ်ှစ်အရယ်  သားေမာင ်
လူကေလး ေမာင်ေနေအးရဲ မပီကလာ ပီကလာ 
တီတီတာတာ   အေြပာေလးေတွေကာင့  ်             
ကိသုန်ိးေအာင်ေရာ တင်မာညိပါ ပိမုိေုပျာ်ရ င်ရ 
သည်။  ေနညိချန်ိ ညေနေစာင်းဆိ ုထန်းသမား 
ေတွရဲ ေတးဆိုသံ၊ အိပ်တန်းြပန် ေကျးငှက ်
ေတွရဲအသံ၊ ေမာင်ေနေအးရဲ စကားသံေလး 
ေတွနဲ  ပင်ထန်းရိပ်ညိေတွကား   တင်မာညိ 
ေပျာ်သည်ထက်ေပျာ်ေနြပန်သည်။     သည် 
ထန်းပင်  သည်ထန်းေတာ သည်မိသားစုနဲအတ ူ
အပူအပင်မရိှ ေအးချမ်းတ့ဲဘဝဝယ်  ုိးြပာကျ 
သည်အထိ  ေနထိုင်လိုေသာ   ဆ ကိုသာ  
တင်မာညိ   ေတာင့်တမိပါသည်။      သားငယ် 
လူကေလး ေမာင်ေနေအး      တြဖည်းြဖည်း  
အရယ်ေရာက်လာသည်ှင့်အမ    သူအေဖ 
သွားရာ တေကာက်ေကာက်ပါတတ်သည်။   
သူအေဖ  ေလှကား  ြပင်ချနိ်၊ ေလ ာ်သတ်ချနိ် 
ေတဆွိ ု မပကီလာ   ပကီလာ စကားေလးေတနွဲ  
စပ်စပ်စုစုေမးလာသမ    စိတ်ရှည်လက်ရှည် 
ေြဖေပးရသည်က ေမာသည်မထင်။ ထန်းပင်ေပ  
က ပန်းလာသမ  ထန်းပင်ေအာက်က  သနပ်ခါး 
အေဖွးသားနဲ သားငယ်ေလး မျက်ှာြမင်ရချန်ိမှာ 
ကိုသိန်းေအာင်အတွက်  အေမာေြပေဆး 
တစ်ခွက်ပင်။ သားငယ်ေလးေမာင်ေနေအးသည် 
လည်း ထန်းသမားမသိားစကု ေပါက်ဖွားလာသ ူ
ပပီ ီထန်းေတာထမှဲာ ေပျာ်သည်။  ထန်းပင်ေတ ွ
ကိ ုချစ်သည်။  ေနလယ်ဘက်ထန်းတက်နားချန်ိ   
သားအဖှစ်ေယာက် ထန်းပင်ရပ်ိေအာက်ဝယ် 
ထန်းရက်ေတွနဲနာရီ၊    လက်စွပ်၊ ငှက်ုပ်၊ 
ငါးုပ်အစုံလုပ်သည်။  ထန်းသမားမိသားစု 
ဘဝသည် သဘာဝထန်းေတာကီးကေပးသည့ ်  
အရာေတွှင့်    ြပည့်စုံေနသည်။    သဘာဝ 
ထန်းေတာကီးက   ရလာသမ အရာတိုင်းက 
အကုန်အသုံးဝင်သည်။

ထန်းပင်ထန်းေတာထကဲ ကိသုန်ိးေအာင် 

တိုမိသားစုဘဝသည ်  ေကျးဇူးရှင ် ထန်းပင် 
ကီးေတွကုိ အမီှြပရင်း  ေအးေအးလူလူ  ဘဝကိ ု
ြဖတ်သန်းလာခဲသ့ည်မှာ     ေမာင်ေနေအးေလး 
ရှင်ြပရမယ့် အသက် ၇ ှစ်အရယ်သုိပင် ေရာက်ရိှ 
လာခဲ့ေလပီ။

ကုိသိန်းေအာင်သည် သားေမာင်လူကေလး 
ကိုရှင်ြပေပးိုင်ေရးအတွက ်   ယခင်ှစ်ေတွ 
ထက် အလုပ်ပိုကိးစားသည်။  ထန်းတက် 
ရာသီမဟုတ်သည့်အချနိ်များတွင် ေတာင်သူ 
ကီးများအိမ်မှာ ယာလုပ်ငန်းအတွက ်ေနစား 
လိက်ုကာလပ်ုသည်။ ပိက်ုဆရံိင်ုသည်မှန်သမ  
ေရခပ်၊ ထင်းခဲွ၊ ွားေကျာင်းအစုလံပ်ုကာပိက်ုဆ ံ
စသုည်။ ဒှီစ်ထန်းရာသသီို တစ်ဖန်ြပန်ေရာက် 
လာချနိ်မှာေတာ့ အရယ်ေရာက်လာပီြဖစ်တဲ့ 
သားကေလးက အေဖြဖစ်သူကို အကူအညီ 
ေပးိုင်ေနပီြဖစ်သည်။  အေဖထန်းြပင်သွား 
လ င် အထက်ဆဲွေလကှားကိေုတာင် မိင်ုမနင်း 
ကူထမ်းေပးတတ်သည်။  အိမ်က ွားမေလး 
မိြဖတိုသားအမိကိုလည်း ေကျာင်းဆင်းချနိ် 
ေတဆွိ ုွားေကျာင်းေပးေဖာ်ရသည်။ အေမကိ ု
ထင်းကူသယ်ေပးသည်။  သူအေဖထန်းတက် 
သွားလ င်လည်း ေနာက်ကလိက်ုကာ သူအေမ 
ကိုယ်စား   အိုးလိုက်ေကာက်ေပးိုင်ေနပီ။ 
ကိသုန်ိးေအာင်သည် သားြဖစ်သကူိ ု  ကည့ရ်င်း 
ပတီြိဖစ်ရသည်။ ဒှီစ်သတီင်းက တ် ထန်းသမ်ိး 
သည်ှင့ ်သားေမာင်လလှူကိ ုရှင်ြပေပးရမည်။ 
ထန်းပင်ေပ တွင်ထန်းြပင်ရင်း ြမင်ေနမသိည်က 
ခန်ခန်ကီးသပတ်ိလွယ်ေနတဲသ့၊ူ  သက  န်းရက် 
ေနတဲ ့တင်မာညိ၊  ြမင်းကီးေပ က ရှင်ေလာင်း 
ေလး ေမာင်ေနေအး အလှပဲွကီးအေကာင်းကိ ု
ေတွးရင်း ပွဲမဝင်ခင်ကတည်းက  စိတ်ကူးှင့် 
ကျင်းပေနမိသည်။

ေလာကတွင် ထင်မှတ်မထားေသာအရာ 
တိုသည် တစ်ခါတစ်ရံ မျက်စိလည်လမ်းမှား 
ေရာက်လာတတ်ေပသည်။ ေရှအနာဂတ်ကို 
ကိတင်ေတွးေတာထားေသာ်ြငားစိတ်ကူးှင့် 
လက်ေတွတိုသည ်တလွဲစီြဖစ်လာတတ်ေလ 
သည်။  ကိုသိန်းေအာင်ှင့် တင်မာညိတို၏ 
ေအးချမ်းသာယာေသာ  ထန်းသမားမိသားစ ု
ေလးထ ံမန်ုတိင်ုးထန်ထန် ကံကမာဆိုးဖန်လာ 
ခ့ဲသည်။ 

ေွဦးကာလ    ြမထေသာထုိတစ်ေန။ 
ကိုသိန်းေအာင်တစ်ေယာက်   ထန်းြပင်ရန ်
ထန်းပင်ထိပ်သိုအေရာက ် ေဆွးေြမ့ေနေသာ 
အထက်ဆွဲေလှကားကို   သတိမထားမိဘဲ 
နင်းမိစ်ေလှကားေရာလူပါ ြပတ်ကျသည်။ 
ေပ ၄ဝ ေကျာ်ေသာထန်းပင်အြမင့်မ ှကိုသိန်း 
ေအာင် ြပတ်ကျသည့်အသံမှာ ြပင်းထန်လွန်း 
သြဖင့ ်တစ်ေတာလုံးအတိုင်းသားကားလိုက်
ကသည်။ တင်မာညိတုိသားအမိ အေြပးအလ ား 
ေရာက်လာကချနိ်တွင်    ကိုသိန်းေအာင်                
တစ်ေယာက်     အသက်ေပျာက်ေနေလပီ။ 
ကိုသိန်းေအာင်  ထန်းေလ ာသည်ဟု  သတင်း 
ကားကားချင်း ဟိဘုက်သည်ဘက်ထန်းေတာ 
များမ ှထန်းသမားမိသားစုများအေြပးအလ ား 
ေရာက်လာကသည်။  သူတိုအဖို   အခုလို 
ထန်းေလ ာသည့်ြဖစ်စ်မှာ အခုမှကံဖူးသည် 
မဟုတ်ပါ။  အေတာ်များများကံဖူးကသည်။ 
အေရှထန်းေတာက ဦးသာေအာင် ထန်းေလ ာ 
စ်က ကံေကာင်းေထာက်မစွာ အသက်မေသ 
ေသာ်လည်း ေြခေထာက်ှစ်ဖက်လုံးကျိးခဲ့      
သြဖင့် အခုချန်ိထိ ဂျိင်းေထာက်ကုိသာ အသုံး 
ြပသွားလာေနရသည်။ အခုတစ်ခါကံရသည့် 
ကိသုန်ိးေအာင်ကေတာ ့ကဆံိုးမိုးေမာှင်ကျကာ
ထန်းပင်ေအာက်တွင် အသက်ေပျာက်ခ့ဲရေလ 
ပီ။   ထန်းတက်ရင်း   အသက်ဆုံးရှာသည့ ်
ကိသုန်ိးေအာင်အတွက် အားလုံးရင်ထ ဲတသသ 
ေကကွဲဝမ်းနည်းကရေလပီ။    တင်မာညိ 
တစ်ေယာက ်မှီခိုရမည့်  သစ်ပင်ကီးလဲပိပီမို 
အသည်းအသန်ြပင်းထန်စွာ ငိေုက းုမှံတစ်ပါး 
ဘာများတတ်ိုင်ပါဦးမည်နည်း။   သားေမာင ်
လူကေလး ရှင်ြပေပးိုင်ေရးအတွက် ေနပူ 
ေကျာပူခံကာ    အလုပ်ကိးစားရှာခဲ့သည့ ်
ကိသုန်ိးေအာင်၊ သားလကူေလးကိ ုကိရုင်ဝတ် 
ကေလးနဲ  ြမင်ချင်လွန်းရှာသူကိုသိန်းေအာင်၊ 

အလှပွဲကီးနဲလည်းလွဲ၊ မိသားစုနဲလည်းေသ
ကဲွကဲွခဲရ့ရှာေလပ။ီ သတူစ်သက်လုံးဖက်တွယ် 
လာခဲ့တဲ့    ထန်းပင်ကီးက  သက်ညာမ မရှိ 
ရက်စက်ခဲ့ေလပီ။ 

ကိုသိန်းေအာင်   မရှိေတာ့သည့်ေနာက ်
တင်မာညိတိုသားအမ ိမီှခိရုာကင်းခဲ့ပမီို အေမ ွ
ြဖတ်ေကညာထားသည့ ်မဘိရပ်ထြံပန်ခဲသ့ည်။ 
မိဘများကလည်း မုဆိုးမသားအမိကိ ုသနား 
ကင်နာစိတ်ြဖင့ ်လက်ခံခဲ့သည်။  ထိုအချနိ်မှ  
စကာ   တင်မာညိအလွန်တွယ်တာေသာ 
ထန်းေတာကီးကိ ု  ရင်နာနာှင့် ချန်ထားခဲ့ရ 
ေတာ့သည်။  တင်မာညိတိုမရှိေတာ့သည့် 
ေနာက် ထန်းေတာကီးေတွလည်း တြဖည်းြဖည်း 
အေဖာ်မဲ့လာခဲ့သည်။   ရသည့်အဖိုးအခှင့ ်
မတန်ေအာင်  ပင်ပန်းသည်ကတစ်ေကာင်း၊ 
အသက်အ ရာယ်ကို    ေကာက်သည်က  
တစ်ေကာငး်မုိ   ထနး်တက်မည့်ထနး်သမား 
ရှားပါးလာခဲ့သည်။ ထန်းပိုင်ရှင်များမှာလည်း 
တက်မည့သ်မူရိှေသာ ထန်းပင်များကိ ုအရင်လိ ု
မမက်ေမာကေတာ။့ ပရေိဘာဂပစ ည်းအတွက် 
ေဈးေကာင်းေပးဝယ်သည်ဟုဆုိကာ အချိက 
ခုတ်လှဲေရာင်းချပစ်ကသည်။    ေနာက်ပိုင်း 
လူငယ်များလည်း ရာကိုစွန် ခွာကာ  ိုင်ငံ 
ရပ်ြခားကိသုာ အလပ်ုသွားလပ်ုကေတာသ့ည်မို 
ထန်းပင်ကီးေတွခမျာ   အပစ်ပယ်ခံကရရှာ 
ေတာ့သည်။

ငယ်ကချစ်အှစ်တစ်ရာ မေမသ့ာဆိသုည့် 
စကားက  တင်မာညိအတွက်ေရးစပ်ခဲ့ေလ 
သလား။  သားေမာင်လူလ ှ  လူပျိကီးဖားဖား 
ြဖစ်ချန်ိတုိင်ေအာင် ချစ်ခင်ပွန်းကုိသိန်းေအာင် 
ကိုေတာ့ တစ်ေနတစ်ရက်မှေမ့မရ။ ကိုသိန်း 
ေအာင်ှင့်အတူ မိသားစုဘဝေလးတည်ေဆာက် 
ခဲ့ရာ ေနရာေဟာင်းကိုလည်း သတိရတမ်းတ 
ဆ။ဲ ထိုအတွက်ေကာင့လ်ည်း  ကိသုန်ိးေအာင် 
ချန်ထားခဲသ့ည့ ်ယာခင်းေလးနဲထန်းေတာေလး 
ကို ေရာင်းမပစ်ရက်ခဲ့ေပ။ သိုေသာ်လက်ရှိမိမ ိ
ေနထိုင်ရာေနရာှင့်   အလှမ်းေဝးသည်က 
တစ်ေကာင်း၊ လပ်ုကိင်ုစားေသာက်ရန်  အဆင် 
မေြပေတာ့သည်ကတစ်ေကာင်းမုိ ေရာင်းပစ်ရန် 
ဆုံးြဖတ်ကာ       ေနာက်ဆုံးအေနှင့ ်                   
သည်ထန်းေတာကို  ေရာက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ ်
သည်။  သံေယာဇ်ကိုအြပတ်ြဖတ်ေတာ့မည ်
ဆိကုာမှ အတတ်ိက သတရိစရာေတ ွတသီကီး 
ေပ လာြပန်သည်။    ှစ်ေယာက်သား  ဘဝ 
တည်ေဆာက်ခဲ့ကရာ ထန်းရက်တငဲယ်ေလးက 
အမိုးအကာမရှိေတာ့ဘဲ   ပိကျပျက်စီးလို 
ေနေလပီ။ မးီခိုးေငွေတွတေဝေဝရှိေနခဲ့ေသာ 
အုိးပံုေနရာေလးေတွမှာလည်း အုိးြခမ်းပ့ဲေလး 
ေတွက ဟိုတစ်စ၊သည်တစ်စ။

ဪ   ကိုသိန်းေအာင်ရယ ်     သတိရ       
တမ်းတစွာ   တင်မာညိငိုေက းမိြပန်သည်။ 
ဒီထနး်ေတာေလးကုိမေရာငး်ပါနဲလား အညိ 
ရယ်။ ကုိသိန်းေအာင်အသံသ့ဲသ့ဲကုိ ကားေယာင် 
လို လာသည်။

သူကျင်လည်ခဲ့ရာ သည်ထန်းေတာကီး 
ထဲမှာ ကိုသိန်းေအာင်တစ်ေယာက ်စွဲလန်းစွာ
ရှိေကာင်းရှိေနိုင်ေသးသည်။ ကိုသိန်းေအာင် 
တွယ်တာသလိ ုသလူည်း  တွယ်တာြမတ်ုိးပါ 
သည်။ အဖိုးမတန်ေတာ့သည့်တိုင် တစ်ဝမ်း 
တစ်ခါးအတွက်ေတာ့ ြဖည့်စွက်ေပးခဲ့သည့ ်  
ထန်းပင်ကီးေတွကို  ဖျက်ဆီးမည့်သူေတွ 
လက်ထကဲိေုတာ ့တင်မာညိအေရာက်မခံိင်ုပါ။ 
သည်ထန်းေတာေလးက   တင်မာညိအတွက် 
လပ်ုကိင်ုစားေသာက်ရန် အဆင်မေြပုိင်ေတာ့ 
သည့်တိုင် ကိုသိန်းေအာင်ကိ ုလွမ်းလ င်ေတာ့ 
အမှတ်တရ လာကည့်ိုင်ဦးမည်။ တင်မာညိ 
ေတွေဝမေနေတာ့။ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အခိုင် 
အမာချလိုက်သည်။ 

စိတ်ချပါ  ကိုသိန်းေအာင်ရယ ်ေတာ့်ဆ  
အတိုင်းြဖစ်ရပါေစ့မယ်။   ညိတိုတိုထန်းပင် 
တန်းဆီမှသီချင်းသံလုိလုိ  ချိချိေလးလွင့်လာ 
သည်။ တစ်ဆက်တည်း ေလတိုးသသံဲသ့ဲ့ကား 
က စကားတစ်ခွန်းကိုပါ ကားလိုက်ရသည်။

ေကျးဇူးတင်လိုက်တာအညိရယ်။



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၀
(တနဂ  ေွေန )

  ဆုေဝ(စစ်ကိုင်း)

  စွယ်ေတာ်သစ ာ(မန်းေြမ)

အွန်လိုင်းစာမျက်ှာထက်မှ စာေပမျိးဆက်သစ်များ

တစ်ခါတုန်းက ရာတစ်ရာမှာ ပန်းပုပညာအလွန်က မ်းကျင်ေသာ ပန်းပုဆရာ 

တစ်ေယာက် ေနထိုင်ပါတယ်။ ပန်းပုထုလုပ်တဲ့ေနရာမှာ ဘယ်ေလာက်အထိ 

က မ်းကျင်သလဲဆိုရင ် ကိက်တဲ့သစ်သားကိုယူခဲ့လိုက်ပါ။ ပန်းပုုပ်မထုလုပ ်

ိုင်တာ မရှိပါဘူးတဲ့။ ေနာက်ပီး သူထုလုပ်လိုက်တဲ့ ပန်းပုုပ်ေလးေတွဟာ 

ပီြပင်လွန်းတာေကာင့ ်အသက်ဝင်ေနသလားလိုေတာင ်ထင်မှားရေလာက်တဲ ့

အထိပါပဲ။ အဲဒီလို ပန်းပုပညာမှာ က မ်းကျင်လွန်းတာေကာင့် အနီးနားက 

မိေတွရာေတွတိုင်ေအာင် သူရဲသတင်းက ေကျာ်ေစာလို ေနပါေတာ့တယ်။ 

ပန်းပုပညာကို  စိတ်ဝင်စားကတဲ့  လူကီး၊ လူငယ်ေတွလည်း  သူဆီကို 

လာေရာက်လို တပည့ခ်ယံကူာ ပညာသင်ကားကပါတယ်။ ဆရာကီးကလည်း 

အခေကးေငွမယူဘ ဲေစတနာအြပည့်အဝထားပီး ပန်းပုပညာကိ ုမခ င်းမချန် 

သင်ေပးပါတယ်။

ှစ်ေတွကာလာတာနဲအမ    ပန်းပုပညာကိ ု  တတ်ေြမာက်သွားကတဲ ့

တပည့ေ်တလွည်း ေပ ေပါက်ခဲပ့ါတယ်။ ဒါေပမယ့ ်ပန်းပပုညာကိ ုတတ်ေြမာက် 

သွားတဲ ့တပည့ေ်တဟွာ ဆရာကီးရဲ ပန်းပုလက်ရာကုိေတာ့ မေီအာင် မထလုပ်ု 

ိင်ုကပါဘူး။ တစ်ေနမှာေတာ ့လတူစ်ေယာက်က ပန်းပဆုရာကီးကိ ုေမးတယ်။ 

“ဆရာကီးဟာ ပန်းပပုညာမှာ အင်မတန်ေတာ်သြူဖစ်ပါတယ်။ တပည့အ်ေပါင်း 

ကိလုည်း ပန်းပပုညာရပ်ကိ ုမခ င်းမချန်သင်ေပးတယ်ဆိတုာလည်း သရိပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့်    ဆရာကီးထုလုပ်ထားတဲ ့   ပန်းပုလက်ရာေတွဟာ  အင်မတန် 

ေြပာင်ေြမာက်သေလာက ်    တပည့်ေတွထုလုပ်တဲ့   ပန်းပုလက်ရာေတွက 

ဆရာကီးလို ပီြပင်မ မရှိကပါဘူး။ ဆရာကီးရဲလက်ရာကိ ု မမီကပါဘူး။ အဲဒါ 

ဘာြဖစ်လို ကွာြခားေနရတာပါလ”ဲလို ေမးပါတယ်။

ပန်းပုဆရာက “ပန်းပုထုလုပ်ရာမှာ အေြခခံအေနနဲေတာ့ အတူတူပဲ။ 

ကည့်တဲ့အြမင်မှာေတာ ့ကွာြခားသွားတယ်ဗျ။ ဆင်ုပ်ေလးကိ ုထွင်းထုမယ ်

ဆုိပါေတာ့။ ထုလုပ်မယ့် သစ်သားထဲကေန ဘယ်ေနရာဟာ ဆင်ုပ်ရဲ ဘယ်လုိ 

အစတ်ိအပိင်ုးြဖစ်သင့တ်ယ်။ ဘယ်ေနရာကုိေတာ့ မြဖစ်ထုိက်လုိ ဖယ်ထတ်ုသင့ ်

တယ်ဆိတုာကိ ုေသေသချာချာသေိနဖို အေရကီးတယ်ဗျ။ မလိအုပ်တဲအ့ပိင်ုးကိ ု

ဖယ်ထတ်ုလိက်ုတဲအ့ခါ  ပန်းပထွုင်းထရုာမှာ ပြီပင်တာေပါဗ့ျာ။ ဆင်ဆိရုင်လည်း 

ဆင်ုပ်၊ ြမင်းဆိုလည်း ြမင်းုပ်၊ အကုန်ပီြပင်ိုင်တယ်ဗျ။ ပန်းပုထုလုပ်ရာမှာ 

အေရးကီးဆုံးက ဘယ်အပိုင်းကိ ုဖယ်ထုတ်ရမလဲ။ ဘယ်အပိုင်းကိုေတာ့ြဖင့ ်

ဘယ်လိအုစတ်ိအပိင်ုးေလးအြဖစ် ထားရိှမယ်ဆိတုာကိ ုမှန်မှန်ကန်ကန် ြမင်တတ် 

ဖိုပါပ”ဲလို အေြဖေပးခဲပ့ါတယ်တဲ။့ ဒပီုြံပင်ေလးကိ ုဖတ်ပီးတဲအ့ချန်ိမှာ စာဖတ်သ ူ

အတွက် ဘယ်လုိအေတွးေလးေတွ ဘယ်လုိအသိအြမင်ေလးေတွ စီးဝင်ေနမလည်း 

ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ စာေရးသူအတွက်ေတာ့ ဘဝေအာင်ြမင်ေရး 

တိုးတက်ေရးနဲဆက်စပ်ပီး အေတွးအြမင်တချိကိ ုခံစားေနမိတာပါ။

စာေရးသတူို အများစဟုာ ကိယ်ုေရာက်ရိှေနတဲေ့နရာ ကိယ်ုပိင်ုဆိင်ုထားတဲ ့

ေအာင်ြမင်မ ေတနွဲတင် ေကျနပ်အားရသေူတ ွမဟတ်ုပါဘူး။ လက်ရိှေရာက်ေနတဲ ့

ေနရာထက် ပိုပီးေရာက်ချင်ကတယ်။ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားတဲ ့ အေြခအေနေတ ွ

ထက် ပိုပီးပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်ေတ ွ ြပင်းြပေနတတ်ပါတယ်။ ြမတ်စွာဘုရားရှင်က 

“ဒုက ီသုခ ံပတ ယတ ိသုခ ီဘိေယျာပ ိဣစ တိ။ မြပည့်စုံသူေတွက ချမ်းသာမ ကိ ု

ေတာင်းတတယ်။ ချမ်းသာသူေတွက ပိုပိုပီးချမ်းသာမ ကို ေတာင်းတေနက 

ပါတယ်”လို ေဟာေတာ်မခူဲပ့ါတယ်။  ဒါေတေွကာင့မ်ိုလည်း  ေရှကိေုရာက်ိင်ုသမ  

ေရာက်ေအာင် ကစံည်ေတွးစပီး ကိးစားေနကတာဟာ လူသဘာဝြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါဟာ ေကာင်းမွန်တဲ့အရည်အေသွး အေတွးအြမင ်ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေလ ာက်ေနတဲ့သူဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ေနရာတစ်ခုကို ေရာက်ရှိေစတာ 

အမှန်ပါပဲ။ စိတ်ကူးေတွက ေရာက်ချင်ေနပီး ေလ ာက်လှမ်းြခင်းမရိှဘဲ ရပ်တန်  

ေနခဲ့ရင်ေတာ့ ဘယ်ေနရာကိုမှ ေရာက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။  လူတိုင်းဟာ 

လက်ရိှအေနအထားေပ မှာ ေကျနပ်သဆူိတုာ တကယ်ရှားပါတယ်။ ြပည့စ်ုတံယ် 

လို ယူဆသူေတွကလည်း ပိုပီးြပည့်စုံလာေအာင် ေဆာင်ရက်ေနကသလို 

မြပည့စ်ုေံသးတဲသ့ေူတကွလည်း ြပည့စ်ုြံခင်းဆိတုဲ ့ေနရာသစ်တစ်ခကုိ ုေရာက်ရိှ 

ိင်ုဖို ကိးစားေနကပါတယ်။ ဒါေတဟွာ ေလာကရဲသဘာဝနယိာမြဖစ်စ်ေတ ွ

လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေအာင်ြမင်မ ဆုိတ့ဲေနရာဟာ လူသားတုိင်း စဲွလမ်းခံုမင်တတ်တ့ဲ အရာပါ။ 

ေအာင်ြမင်မ ရိှရာကုိ ေရာက်ဖုိအတွက်လည်း မတူညီတ့ဲစိတ်ကူးေတွ နည်းလမ်း 

ေတွ၊ ကိးစားမ ေတွနဲ     ချတီက်ေနကပါတယ်။  ဒါဆို  သွားေနသူတိုင်းဟာ 

ေအာင်ြမင်မ ေတကွိ ုပိင်ုဆိင်ုပလီားဆိေုတာ ့မပိင်ုဆိင်ုိင်ုပါဘူး။ ဘာြဖစ်လိုလည်း 

ဆိုေတာ့ ေအာင်ြမင်ြခင်းရှိရာကို သွားေနကသူမှန်ေပမယ့် သွားေနသူေတွရဲ 

အေတွးအြမင်ေတွ၊ ခံယူချက်ေတွ၊ နည်းစနစ်ေတွက ကွဲြပားြခားနားေနကလို 

လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ပုံြပင်ေလးထဲက  ပန်းပုပညာရှင်ကီးဟာ သစ်သားေလးေတွအေပ မှာ 

အပ်ုေလးေတ ွထွင်းထသုလိ ုစာေရးသတူိုအားလုံးလည်း ဘဝဆိတုဲဇ့ာတ်ခုေံပ မှာ 

ကုိယ့်ဘဝကုိ ကုိယ်တုိင်ထုဆစ်ေနတ့ဲ ဘဝသံသရာပန်းပုဆရာများ ြဖစ်ကပါတယ်။ 

ဒေီတာ ့ကိယု့ဘ်ဝကိ ုဘယ်လိေုအာင်ြမင်မ ေတရွရိှလာေအာင် ထဆုစ်ကမလည်း 

ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ေမးရမယ့ ်ေမးခွန်းြဖစ်သလိ ုကိုယ်တိုင်ြပန်ပီး ေြဖဆိုရမယ့် 

အရာလည်း ြဖစ်ေနပါတယ်။ ကုိယ့်ဘဝဟာ ကုိယ့်လက်ထဲမှာပဲ ရိှေနပါတယ်။ 

ကိုယ့်ြဖစ်ချင်တဲ့ပုံစံ၊ ကိုယ့်ရဲအနာဂတ်၊ ဘဝရည်မှန်းချက်၊ ကိုယ့်ဘဝေမ ာ်လင့် 

ချက်ေတွကို ကိုယ်တိုင်သိြမင်ခံစားပီး မှန်ကန်တဲ့နည်းစနစ်ေတွနဲ  ကိးကိး 

စားစား အရယရူမှာ  ကိယ်ုတိင်ုပါပ။ဲ ြဖစ်လာြခင်း  ြဖစ်မလာ ြခင်းမှာ ဘယ်သူကိမှု 

လက်ညိးမထိုးလိုပါဘူး။  ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ  န်းဆိုြပရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ပန်းပပုညာရှင်ကီးက ေြပာပါတယ်။ “ဘယ်အပိင်ုးကိ ုဖယ်ထတ်ုသင့သ်လ။ဲ 

ဘယ်အပိင်ုးကိေုတာြ့ဖင့ ်ဘယ်လိအုစတ်ိအပိင်ုးေလးအြဖစ် ထားရိှရမယ်ဆိတုာကိ ု

မှန်မှန်ကန်ကန် ြမင်တတ်ဖိုပါပဲ”တဲ့။ ပန်းပုထုလုပ်ရာမှာ ေရးချယ်မ မမှားဖို၊ 

အဲဒီေရးချယ်မ ကို မှန်မှန်ကန်ကန်ြမင်ိုင်ဖို၊ ြမင်ေအာင်ကည့်တတ်ဖို အဓိက 

ေြပာထားပါတယ်။   ဟတ်ုပါတယ်။   ကိယု့ဘ်ဝကိ ု ကိယ်ုတိင်ုပုေံဖာ်ထဆုစ်တဲအ့ခါ 

ကိုယ်ြဖစ်ချင်တာကို အရင်ဆုံးသိေအာင်လုပ်ရမယ်။ ချမ်းသာချင်တာလား။ 

ကျန်းမာချင်တာလား။ ေအာင်ြမင်ချင်တာလား။ ငိမ်းချမ်းချင်တာလား စတဲ့ 

ြဖစ်ချင်တာေတကွိ ုတတိကိျကျ ခိင်ုခိင်ုမာမာသေိအာင် အရင်လုပ်ဖုိ လိပုါတယ်။ 

ြဖစ်ချင်တာေတကွိ ုသရိှိပီးပဆီိရုင် ကိယ်ုသွားမယ့်ခရီးလမ်းမှာ အေှာင့အ်ယှက် 

အဟန်အတား ြဖစ်လာေစမယ့် မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ ေတွ အြပအမူေတွကို 

သတ ိရှိရှိ ြပတ်ြပတ ်သားသား  ဖယ်ထုတ်ပစ်ရပါမယ်။  ကိုယ့်ဘဝေအာင်ြမင်မ  

လမ်းေကာင်းမှာ အတားအဆီးြဖစ်ေနတဲ့ ကိုယ့်ရဲေနထိုင်မ ေတွ အြပအမူ 

အေြပာအဆိေုတ ွမေကာင်းတ့ဲအကျင့်ဆုိးေတွကုိ ေရှာင်ရှားပီး မှန်ကန်တဲ ့အသ ိ

အြမင် အေတွးအကေံတ ွနည်းစနစ်ေတကွိ ုေလလ့ာသင်ယရူမှာ ကျင့်သုံးကရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ကိယ်ုတတ်ေြမာက်ထားတဲ ့နည်းလမ်းေတကွိလုည်း မဆတ်ုမနစ်တဲ ့

စိတ်ဓာတ်ေတွနဲ  ေခတ်ကာလနဲေလျာ်ညီေအာင ်တိုင်းတာ  င်းဆပီး ကိးကိး 

စားစား လပ်ုကမယ်ဆိရုင် ပန်းပဆုရာကီးထလုပ်ုလိက်ုတဲ ့ပန်းပုပ်ုေလးေတလွိ ု

ကိုယ်စ ီဘဝေတွမှာလည်း ခန်းနားကီးကျယ်ေသာ ေအာင်ြမင်မ ေတွ ေမ ာ်လင့် 

ထားေသာ ရည်မှန်းချက်ေတွဟာ အသက်ဝင်ပီြပင်ေနမှာ ြဖစ်ပါတယ်။                    

မလိုအပ်တာေတွကိ ုဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ

ယေနေခတ်ကာလတွင ်   အွန်လိုင်းစာမျက်ှာ၌  စာေပ 

ကဗျာများေရးသားလာကသည့ ်ရဟန်းသံဃာ၊ လူပုဂ ိလ် 
သက်ကီးသက်ငယ် ကေလာင်ရှင်အများစုကို ြမင်ေတွ 
လာရသည်မှာ အားရစရာ၊ ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်ရာ ြမင်ကွင်း 
တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။   ထိုသိုေသာ  လူပုဂ ိလ်များစွာထဲမ ှ

လူငယ်အချိသည် ကာရန်ကဗျာကုိ ြမတ်ုိးတန်ဖုိးထား၍ 

ေရးသားလာကသည်ကိ ုြမင်ေတွေနရသည်မှာ အင်မတန် 
ဂုဏ်ယူစရာပင ်ြဖစ်သည်။ 

“ငယ်ရယ်ေသာ်လည်း     သူအစွမ်းနဲပါ”ဟူသည့် 

စကားအရ လူငယ်များသည် အသက်အရယ် ငယ်ေသာ် 

ြငားလည်း မိမိ၏ အားလပ်ရက်အချနိ်များထဲမှ အချနိ် 

အနည်းငယ်ကိရုယ၍ူ မမိှိစ်သက်ရာ စာေရးြခင်းဝါသနာြဖင့် 
ကဗျာ၊ စာေပ၊ ေဆာင်းပါး၊ အက်ေဆး စသည့် ရသစာေပ 
များကို အေတွး၊ စိတ်ကူးမျိးစုံြဖင့် ခံစားေဖာ်ကျးေရးဖွဲ  
လာကသည်ကိ ုြမင်ေတွကရသည်။ ထိုသို ေရးသားရာမ ှ

စာေပချစ်ြမတ်ုိးသည့်စိတ်များ  ရင်ထဲတွင် တြဖည်းြဖည်း 

ြဖစ်ေပ လာခဲ့ပီး စာေရးသားြခင်း၊ ကဗျာေရးသားြခင်း၊ 
စာဖတ်ြခင်းအေလ့အထများြဖင့်သာ  အချနိ်ကုန်လာ 
တတ်ကသည်။ ဤသည်မှာ ဝမ်းသာစရာပင်ြဖစ်သည်။ 
ထိုကဲ့သို မိမိတို၏ အမိဘာသာစကားြဖစ်ေသာ ြမန်မာ 

စာေပကို တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းလာတတ်ကသည့်အြပင ်
ြမန်မာဂ ဝင်   ကာရန်ကဗျာများကိ ု  မေပျာက်ပျက်ေအာင် 

ထိန်းသိမ်းေရးသားလာကသည် ့   ြမင်ကွင်းကိ ု   စာေရး 
ဆရာကီး ဆရာမကီးများ၊ ကဗျာဆရာကီး ဆရာမကီးများ 

ြမင်ေတွသရိှိက၍ ဝါသနာရှင် လငူယ်များအတွက် ဝမ်းသာ 
ပီတိြဖင် ့ချးီကျးဂုဏ်ယူေနတတ်ကသည်။ 

အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ် ယေနေခတ်ကာလတွင ်

အချိေသာလူငယ်များှင့် လူပုဂ ိလ်တုိသည် မိမိတုိ အားလပ် 
ရက် အချနိ်များတွင် မိတ်ေဆွအေပါင်းအသင်းများြဖင့် 

ေပျာ်ရ င်စွာ လည်ပတ်ကြခင်း၊ ဂိမ်းေဆာ့ြခင်းများြဖင့် 
အချန်ိကန်ုေနခိက်ု အချိမှာမ ူမမိ၏ိအလပ်ုခွင် အနားယခူျန်ိ 
(သိုမဟုတ)် အချနိ်အနည်းငယ်ရယူ၍ စာဖတ်ြခင်း၊ ကဗျာ 
ေရးသားြခင်းတုိ ြပလပ်ုေနတတ်ကသည်။ ထိသုို ေရးသား 

ကရာတွင် မိမိတို၏ ဝါသနာအရ ေခတ်ေပ ပုံစံ ေမာ်ဒန် 

အမျိးအစားအလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ြမန်မာ့ဂ ဝင် 
ကာရန်အမျိးအစားအလိက်ု ေသာ်လည်းေကာင်း ေရးသား 
လာကသည် ့လူငယ်များ၏ ကိးစားမ ကို ြမင်ေတွလာရ 
သည့်အတွက် ေလးစားဂုဏ်ယူမိသည်။ ပီတိလည်းြဖစ်ရ 

သည်။ ထိသုိုဝါသနာကိ ုအရင်းတည်၍ ေရးသားလာကရာမှ 

ြမန်မာဂ ဝင်  ကာရန်ကဗျာကိ ုစိတ်ဝင်တစား ေလ့လာ 
သင်ယေူရးသားကသမူျားတွင် လငူယ်အများစ ုပါဝင်ေနက 
သည်ကို ြမင်ေတွလာရသည်က ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစရာပင်။
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် လူငယ်များသည် မိမိတို၏ 

ဝါသနာအရ စာေရးြခင်းအပုညာကိ ုတန်ဖိုးထားတတ်လာ 

သည့် စိတ်ဓာတ်ကို ပို၍ချးီကျးမိသည်။
ထိသုို လငူယ်များ ြမန်မာဂ ဝင် ကာရန်ကဗျာများကိ ု

စိတ်ဝင်တစား ေလ့လာသင်ယူ ေရးသားခဲ့ကရာမှ မိမိ 
ေရးသားလိုေသာ ကာရန်ကဗျာများကို ေရးသားိုင်ရန ်

အတွက ်စာအုပ်များ  ရှာေဖွဝယ်ယူကရသည်ကို ြမင်ေတွ 

ေနရသည်။  ေလ့လာေရးသားိုင်သည့် ြမန်မာဂ ဝင် 

ကာရန်စာအုပ်များမှာလည်း ဖတ်၍မကုန်ေအာင် များြပား 
လှသည်။  ဆရာေဇာ်ဂျ၊ီ ဆရာမင်းသဝုဏ်၊ ဆရာမင်းယေုဝ၊ 
ဆရာေဒါင်းွယ်ေဆ၊ွ ဆရာကီး သခင်ကိယ်ုေတာ်မ  င်း တို၏ 

ြမန်မာဂ ဝင် ကဗျာများ၊ ဓမ ာစရိယ ဆရာဦးထွန်းေရ ၏ 

န မာလိနိ(ေခ )ကဗျာစွယ်စုံကျမ်းကီး စာအုပ်ရှိ ြမန်မာ 
ဂ ဝင် ကဗျာေရးနည်းများ၊ ဆရာေအာင်ေဌး(ဥက လာ)၏ 
ြမန်မာကဗျာေလလ့ာနည်းများ  အစရိှသည့် စာေရးဆရာကီး 

ဆရာမကီးများ၏ ကာရန်ကဗျာေရးနည်းများ စာအုပ်များ 
စွာကို ေလ့လာေရးသားိုင်ရန်အတွက် ရှာေဖွဝယ်ယူက 

သည်။ ထိသုိုရှာေဖ ွဝယ်ယရူာတွင် မမိ၏ိ လပ်ုအားလခများ 

ထဲမှ ေငွအချိကိုစု၍ ဝယ်ယူလာတတ်ကသည်ကိုလည်း 

ြမင်ေတွကရသည်။ ဝယ်ယူရရှိလာသည် ့စာအုပ်များထဲမ ှ
ေရှးယခင် ဆရာကီး ၊ ဆရာမကီးများ၏ ေရးထံုးေရးနည်း 

နမူနာကို လမ်း န်ယူ၍ ကာရန်ကဗျာများကို မိမိ၏ 
စိတ်ကူးeာဏ်ြဖင့် ရသခံစား ေရးဖဲွလာကြခင်း ြဖစ်သည်။

ထိုသို ေရးသားခဲ့သည် ကဗျာအတို/အရှည်များကို 

လည်း မိမိတို၏ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၊ အွန်လိုင်း စာမျက်ှာတွင် 
ပိုစ်တင်ခဲ့ကသည်ကို ေတွြမင်ကရသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် 

အွန်လုိင်းတွင် မိမိကဲ့သို စာေရးဝါသနာ၊ ကဗျာေရးဝါသနာ 
ပါသမူျား အချင်းချင်း ကဗျာစာေပအေကာင်း ေဆွးေွးက 

သည်။ စာဖတ်သူ၊ စာေရးသူအချင်းချင်း မိတ်ေဆွအေပါင်း 

အသင်းဖဲွကရာမှ နာမည်ထင်ရှားရိှကေသာ စာေရးဆရာ၊ 
ဆရာမများှင့်လည်း ေတွဆံုခွင့်ရရိှလာခ့ဲကသည်။ ထိုသို 

ဆုံခွင့်ရသည်မှာ လူငယ်များအတွက ်ခွန်အားြဖစ်ရသည်။ 
အဘယ်ေကာင့်ဆိုလ င်   ဆရာ  ဆရာမများ၏  နည်းြပ 

လမ်း န်မ ၊    ကာရန်ကဗျာ   ေရးဖူးေရးစ  ရှိကေသာ  
စာေရးသူ  အစ်ကို၊  အစ်မ၊  ညီ၊  ညီမများ၏ လမ်း န်မ  

များမှတစ်ဆင် ့ ြမန်မာဂ ဝင် ကာရန်ကဗျာများ ေလ့လာ 
သင်ယူ၍ လူငယ်တချိမှာ ကဗျာေရး၍ အချနိ်ကုန်ဆုံးရ 

သည်ကိ ုပတီြိဖစ်ေနတတ်ေသာေကာင့်ပင်။ ထိသုို ေလလ့ာ 

သင်ယေူရးသားမ ှင့်အတ ူ  တြဖည်းြဖည်း  အချန်ိကာလာ 

သည်ှင့်အမ    မိမိေရးသားထားသည့်  ကဗျာများကို 
ှစ်သက်ရာ   ကေလာင်အမည်တစ်ခုခုကို  အသုံးြပ၍ 

အတည်တကျ အမည်အမှတ်အသားြပ ေရးသားလာက 

သည်မှာလည်း ေလးစားစရာပင် ြဖစ်သည်။ အဘယ်သို 

ဆိလု င် စာေရးသတူစ်ေယာက်သည် မမိေိရးသားထားသည့် 
စာမူကို မိမိကိုယ်တိုင်ေရးသည့်အတွက ်ကေလာင်အမည ်
တစ်ခုရယူ၍ စာေပကို ဝါသနာှင့်ထပ်တူ ချစ်ြမတ်ိုးလာ 

သည့် စိတ်ကေလးကိ ုရင်ထဲှလုံးသားထဲတွင ်ထားရှိလာ 
သည့် အတွက်ေကာင့်ပင် ြဖစ်သည်။ လူငယ်တုိ၏ သဘာဝ 
အရ ကိယ်ုပိင်ုလွတ်လပ်ခွင့်ကိ ုအကျိးရိှစွာ အသုံးချတတ်လာ 

ကသည်ကို ြမင်ေတွရသည့်အတွက် ေလးစားဂုဏ်ယူမိ 
သည်။ 

စာေရးသူအေနြဖင် ့ပို၍ ေလးစားဂုဏ်ယူရသည်မှာ 
လူငယ်များသည် ဝါသနာှင့်အတူ ကဗျာစာေပကို မိမိ 

အစွမ်းရှိသမ  ကိးစားအားထုတ်လာကသလို အွန်လိုင်း 
စာမျက်ှာထက်မှာ အချင်းချင်း  ကူညီပံ့ပိုးေပးကသည့် 

ရဟန်းသံဃာ၊  ဆရာ  ဆရာမ၊  စာေပေမာင်မယ်များကိ ု

ြမင်ေတွေနရြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ အေကာင်းြခင်းရာ 
မှာ  ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်အွန်လိုင်းများတွင်  စာေရးသူ ရဟန်း 

သဃံာေတာ်များ ၊ ဆရာ ဆရာမများှင့် ဝါသနာရှင် ညအီကိ ု
ေမာင်ှမများ စုစညး်၍ မိမိတုိ၏ ကုိယ်ပုိင်အဖွဲအစညး် 

တစ်ခုပမာ အုပ်စုဖွဲ၍ ကာရန်ကဗျာပိင်ပွဲများ၊ ေခတ်ပိင် 

ပုစံအံလိက်ု ေမာ်ဒန်ကဗျာ ပိင်ပဲွများ၊ ေဆာင်းပါးပိင်ပဲွများ၊ 
အက်ေဆးပိင်ပဲွများကုိ   ြပလုပ်ေပးေနတာကုိ  ြမင်ေတွရ 

သည်။ ထိုပိင်ပွဲများ ြပလုပ်ကရာတွင် အချနိ်၊ ေငွ၊ လူ 
အင်အားစိက်ုထတ်ုမှသာ ပိင်ပဲွတစ်ခ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင် 

ရသည်။ ပိင်ပွဲရှိ ကဗျာများ၊ စာမူများကို  တတ်က မ်း 

နားလည်ကသည့် ရဟန်းသံဃာ၊ ဆရာ ဆရာမများမ ှ

လည်းေကာင်း၊ ကဗျာေရးဖူးေရးလက်စရှိသူ အကို၊ အမ 

များမှ လည်းေကာင်း စစိစ်ေပး၍ ဆအုသီးသီးချးီြမင့ေ်ပးက 
သလို  စာအုပ်ထုတ်ေပးိုင်ခဲ့သည်များလည်း  ရှိခဲ့သည်။ 

ထိုအြပင် ြမန်မာဂ ဝင်ကာရန်ကဗျာ တိုးတက်ေစရန် 

ကာရန်ကဗျာ ပိင်ပဲွများကုိလည်း ြပလုပ်ကျင်းပေပးခ့ဲက 

သည်။ ယခုလို စည်းစည်းလုံးလုံး   ဖွဲစည်းခဲ့ကြခင်းသည ် 

အင်မတန်မှ ေလးစားဂုဏ်ယူရပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် 
စာမျက်ှာထက်သို ကဗျာဝါသနာရှင် လငူယ်ေမာင်မယ်ေလး 

များ တြဖည်းြဖည်း ေပ ထွက်လာကသည်။ ထုိြပင် ရတနာပံု၊ 

မ ေလး၊ ေကးမုံ အစရှိသည့် ဂျာနယ်စာေစာင်များတွင ်

လည်း ပါဝင်လာက သည့်အတွက် ဝမ်းသာဂဏ်ုယမူပိါသည်။

မည်သုိပင်ြဖစ်ေစ စာေပက   တုိးတက်ြမင့်မားလာ 
သည့် ယေနေခတ်အချနိ်ကာလတွင် စာဖတ်သူ အများ 
အြပားရှိလာသည်ကို ြမင်ေတွကရသည်။ မိမိ၏အကျိး 

အတွက်သာမက သူတစ်ပါးတုိအတွက်ပါ ဗဟုသုတ ပညာ 
ရရှိေစရန်အတွက် စာေပအေရးအသားများြဖင့် အချနိ် 

ကုန်လာကသည့် အွန်လုိင်းမှ စာေရးဆရာ ကေလာင်သစ် 
တိုသည်လည်းမမိ၏ိအချန်ိကိ ုအကျိးရိှစွာ အသုံးချ၍ ကဗျာ 
စာေပက  များတွင် ေအာင်ြမင်မ များ ရရိှိင်ုကေစေကာင်း 

ဂုဏ်ြပေရးသားလိုက်ရပါသည်။



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


